
املعلم��ون الفاقدون للرغبة ب�سبب �سوء البنى التحتية 
والغرف الطينية املوحلة وانعكا�سات البيئة املجحفة 
على م��ا يكتنز يف نف���س الطالب من طم��وح جميعها 
هذه تر���س الأتربة على اأحالم ال�سغ��ار حتى يطويها 
الن�سي��ان وتتال�س��ى حتت طبق��ات الغب��ار. يف العراق 
هنالك نحو األف مدر�سة طينية، يف كل من الأنبار وذي 
ق��ار ومناطق ريفي��ة اأخرى، تك��ون الأخطر يف مو�سم 
الأمط��ار والعوا�سف لكنها حاج��ة لبد منها، يف ظل 
النق���س احلاد يف املدار�س الآمن��ة، ورغم ت�رصيحات 
العدي��د م��ن امل�سوؤول��ن الذي��ن تعاقب��وا عل��ى م�س��ك 
زمام التعليم يف الع��راق بالق�ساء على هذه املدار�س 
واإبدالها باأخرى وفق املوا�سف��ات العاملية للمدار�س 
احلديث��ة.  يق��ول امل�رصف الرتبوي ح�س��ام املوىل من 
مدر�س��ة الإدري�سي للبنن يف بغ��داد "مل نزل ن�ستغرب 
بق��اء مثل هكذا مدار�س وقد بناها يف الأ�سل الأهايل 
لأج��ل اأبنائه��م اإذ تبع��د اأق��رب مدر�س��ة عنه��م ع�رصة 
كيلوم��رت، وهي اأ�سال مزدحم��ة ول ت�ستطيع ا�ستقبال 
كل الطلب��ة، وع��ادة م��ا تك��ون تل��ك املدار���س عبارة 

ع��ن اأر�س ت��رع بها اأحدهم ويج��ري ت�سارك الأهايل 
لبنائها مقابل توفري الكوادر التعليمية من قبل وزارة 
الرتبية". ومدار�س الط��ن اأ�سبه باأكواخ �سغرية تبنى 
يف �س��كل كام��ل من م��ادة "اللنب" اأو الط��ن وت�سقف 
بالق�س��ب الذي يحاك على �سكل �سجادة ت�سمى عراقيًا 
"الب��وري" تعلوها طبقة من النايلون ثم طبقة تراب 
ملن��ع ت�رصب املي��اه. ول يتعدى ع��دد �سفوف مدر�سة 
الطن ثالثة اأو اأربعة ب�سبب قلة عدد الطالب اأو تق�سيم 
ف��رتة درا�ستهم عل��ى مرحلت��ن �سباحي��ة وم�سائية، 
واملدار���س الطينية تنت�رص يف الع��راق واأخرى مدار�س 
بالية بال ترميم منذ عام 2003 وكل �سف فيه _ 90 
طالبا، ولي�س يف املدار�س دورات مياه اأو ماء لل�رصب. 
ولي���س فيها �سبابي��ك يف ال�ستاء الب��ارد... مقابل هذا 
هناك موج��ة كبرية للمدار�س الأهلي��ة ولأول مرة يف 
الع��راق م��ا يع��د ع��ام 2003 واأن اأغل��ب امل�ستثمرين 
ه��م ال�سا�س��ة ورجال الدي��ن واملقاول��ن والنواب يف 
ه��ذا املج��ال وبال�س��د من املدار���س احلكومي��ة التي 
يف طريقه��ا لالنقرا���س ويع��اين الع��راق م��ن نق���س 
يف املدار�س جع��ل التالمذة يتكد�س��ون يف ال�سفوف، 
خ�سو�س��ًا يف الق�سي��ة والنواحي التابع��ة للعا�سمة 

بغداد حيث يبلغ عدد التالمذة يف بع�س املدار�س 70 
تلمي��ذاً يف ال�سّف الواحد. ويق��ول م�سوؤولون تربويون 
اإن "املدار���س احلكومي��ة مكتظة يف بغ��داد، اإذ اأنه مت 
بن��اء اأق��ل م��ن 30 مدر�سة من��ذ ع��ام 2003، وهناك 
حاج��ة اإىل اأك��ر م��ن 952 مدر�سة يف بغ��داد وحدها 

واأكر من 4 اآلف مدر�سة يف عموم العراق."
وبالرغ��م م��ن اأن نظ��ام التعلي��م يف الع��راق متيز يف 
مرحلة ما قبل "الت�سعينات" بكونه من اأح�سن الأنظمة 
يف ال���رصق الأو�س��ط حي��ث متك��ن الع��راق حينها من 
حتقيق معدلت عالية للتعليم على جميع امل�ستويات، 
اإل اأن ه��ذا النظ��ام تعر�س للتده��ور امل�ستمر لأ�سباب 
جمتمع��ة منه��ا �سعف امل��وارد ج��راء توجي��ه مبالغ 
كب��رية نح��و الإنفاق الع�سك��ري واإىل اأولوي��ات اأخرى 

للنظام احلاكم.
وي�س��ار اىل انه قد ج��اء يف التقرير ال�سن��وي للمنتدى 
ال�سامل��ة  التناف�سي��ة  ح��ول  العامل��ي  القت�س��ادي 
لالقت�س��اد 2009 – 2010، والذي ك�سف عن تراجع 
كب��ري يف جمال ج��ودة النظ��ام الرتب��وي يف عدد من 
ال��دول العربي��ة ومنه��ا الع��راق حيث ج��اء يف مرتبة 

الدول الأكر تخلفًا على م�ستوى نظامه التعليمي. 

ت�ستقب��ل مدينة بغداد وافديها من جهة الدورة باأهرام املزابل 
عل��ى جانب��ي الطري��ق ونث��ار املتبقي م��ن خ���رصاوات علوة 
الر�سي��د على الأر�سف��ة ي�ستغيث مل��ن يلملمه، روائ��ح املزابل 
املختلط��ة بعلف املوا�س��ي )اجلوبات( ت�ستقبلك عن��د ا�ستدارة 
عويري��ج لرت�سم للق��ادم اإىل املدينة �سورة اأخ��رى عن مدينة 
ال�س��الم واجلم��ال، جل���رص الدورة حكاي��ة من الزح��ام ترويها 
�ساعات النتظار تتك�رص عند اأولها �سيحات ا�سحاب �سيارات 
الإج��رة )حيث ان هنالك ا�سبه ما يكون بكراج غري حكومي او 

ر�سمي خم�س�س لأ�سحاب �سيارات الأجرة ال�سغرية(. 
تظاه��ر اأه��ايل مدينة ال��دورة لأكر من م��رة وطالب��وا اأمينة 
العا�سم��ة اأن تنظر حلال املنطق��ة وتعمل على اإ�سالحها على 
وج��ه ال�رصعة نظ��را لنت�س��ار الأوبئ��ة والأمرا�س م��ن مزابل 
املنطق��ة ولفت عنايته��ا الكرمية اإىل �سعوب��ة دخول الأهايل 
منطقتهم ب�سبب الزحام احلا�سل فيها وما كان منها اإل اإعادة 
ترمي��م )�سبغ( القو�س )قو�س الدورة( متنا�سية ما يحيطه من 

مزابل واتربة واكوام نفايات مرتا�سة.

للمداخل م��ن جهة طريق بعقوبة الق��دمي )احل�سينية( املعامل 
حال اخر، هناك ، حيث مكبات بغداد اأجمعها التي يتم جمعها 
لأ�سه��ر عدة ومن ثم يقوم الأهايل بحرقها فيما بعد، تالل من 
املزاب��ل على جانبي الطريق ت�سي��ف ملنظر املطبات يف حي 
الن���رص الت��ي مت حفرها من��ذ �سنوات لإن�ساء جم��اٍر ومل تنفذ ، 
ل��ون اخر، م�ستنقعات مياه متلوؤه��ا الطحالب النتنة ي�سبح يف 
بركه��ا اأولد املنطق��ة �سيفا م��ا ي�سفي على امل�سه��د ماأ�ساة 
اأخ��رى، ا�ست��دارة �سيط��رة املعام��ل و�سّباته��ا الكونكريتي��ة 
الزرق��اء جتع��ل الزح��ام م�ساعف��ا وت�سبب �سج��ة خا�سة يف 
اي��ام �سي��ف الع��راق الالهبة م��ا يدفع  املواطن��ن وا�سحاب 
ال�سي��ارات اإىل التذمر والتظاهر كما ح�سل العام املا�سي لكن 
دون ج��دوى ، تغرق هذه املدن بالوحل متاما يف ايام ال�ستاء 
املمط��رة ولي���س هناك م��ن خدمات تق��دم لهم �س��وى انتظار 

ال�سم�س لتجفف غرقهم .
رئي���س هيئة اخلدمات يف جمل�س حمافظة بغداد "علي احمد" 
وان ك�س��ف عن تعطيل اكر م��ن )700( م�رصوع خدمي ب�سبب 
الأزم��ة املالي��ة التي متر بها البالد، حي��ث او�سح ال�سيد اأحمد 
ان الأزم��ة املالي��ة التي متر بها البالد �سبب��ت توقف اكر من 

)700( م���رصوع خدمي يف عم��وم مناطق العا�سم��ة بغداد " 
، موؤك��دا يف الوق��ت نف�سه ان " توقفها يوؤث��ر �سلبا على احلياة 

اليومية للمواطنن." 
 وفق��ا للت�سنيف العاملي الذي تع��ده �رصكة مري�رص الأمريكية 
حل��ت مدين��ة ال�سالم بغ��داد يف املرتب��ة الأخ��رية باعتبارها 
املدين��ة الأكر �سوءا للعي�س فيها رغ��م تاأريخ املدينة العريق 
واإ�سهامه��ا الفكري والثقايف اإل اأنها تعاين من نق�س حاد يف 

اخلدمات. 

مدي��رة مركز عراقيات للدرا�س��ات والتنمية النائبة الرملانية 
�رصوق العبايجي ذكرت بهذا اخل�سو�س: اإن بغداد قد اختريت، 
ولأكر من مرة على التوايل، باعتبارها اأ�سواأ مدينة للعي�س يف 
الع��امل، من خالل هذه املنظمة، الت��ي تختار معايري حيادية، 
16 معي��اراً اإن�ساني��ًا وخدمي��ًا واأمنيًا، وكل م��ا يتعلق بتوفري 
اأ�سا�سي��ات العي�س الكرمي يف مدين��ة، وخ�سو�سًا عا�سمة مثل 
بغ��داد، ب��كل ه��ذه املقايي���س واملعايري تخ��رج بغ��داد الأ�سواأ 
للعي���س، وه��ذا يدلل عل��ى اأننا فعاًل ل ن��زال متخلفن جدا عن 
الو�س��ول اإىل م�ست��وى م��ن املعي�س��ة، يوف��ر اأب�س��ط املقومات 

لالإن�سان البغدادي، فكيف يف املناطق الريفية وغريها.
ا�ستط��ردت العبايجي يف حديثها : اإن بغداد كمدينة ل ت�ستحق 
اأن تك��ون اأ�س��واأ مدين��ة يف الع��امل، بغ��داد عمره��ا األ��ف �سنة، 
بغ��داد مدينة م��رت عليه��ا ح�س��ارات عديدة، وه��ي عا�سمة 
لدول��ة نفطي��ة، ومع��روف اأن البغدادين يفتخ��رون ويعتزون 
بانتمائه��م اليها، فلماذا هذا الإهم��ال، ملاذا يتم فعاًل تر�سيخ 
ال�س��ورة عن بغ��داد باأنه��ا اأ�سواأ مدين��ة يف الع��امل؟ اأعتقد اأن 

امل�سوؤولية م�سوؤولية الدولة العراقية، وحتديداً اأمانة بغداد
مل يقت���رص الم��ر عل��ى فو�س��ى الدخ��ول اإىل العا�سم��ة م��ن 
جهاته��ا الربع فح�سب وطابور ال�ساحنات الطويل الذي يعيق 
الدخ��ول فح�سب بل ا�سرتك مع تكوم النفايات والزبال وهرج 
امل�ساري��ع املتلكئ��ة خا�س��ة ال�سيطرات كم��ا يف �سيطرة �رصق 
بغ��داد من جه��ة بعقوب��ة - الرا�سدية - ال�سع��ب، اما من جهة 
ح��ي الب�ساتن فالأمر له وقع اآخ��ر اذ ي�سكو ال�سكان من تكاثر 
القوار���س ب�سب��ب اكوام املزاب��ل، اما الدخول م��ن جهة ج�رص 
دياىل فاحلكاية طويلة وم�سابهة حلكايات الدخول من الدورة 
وامل�ستل والرا�سدية اإن مل تكن ال�سواأ ب�سبب اجل�رص الذي مل يعد 

يتحمل الزخم اليومي للمركبات.

اعتقال عصابة سطت على أكثر من 17 دارًا 
في البصرة

متناسيًا جرائم داعش.. غوتيريش: العراق 
في مقدمة الدول المنفذة ألحكام اإلعدام

شرطة ميسان تحرر مختطفين اثنين من سكنة 
الديوانية

 بغ��داد � اجلورن��ال: �سّدق��ت حمكم��ة حتقيق الب���رصة الثالث��ة، الأربع��اء، اعرتافات 
متهم��ن نف��ذوا عملي��ات �سط��و م�سلح عل��ى دور املواطن��ن يف مناط��ق متفرقة من 
حمافظة الب�رصة.وقال املتحدث الر�سمي ملجل�س الق�ساء الأعلى القا�سي عبد ال�ستار 
بريق��دار، يف بيان تلق��ت "اجلورنال" ن�سخة من��ه، اإن "القوات الأمني��ة األقت القب�س 
عل��ى خم�سة متهمن بعملي��ات �سطو بعد اأن واجهوا القوات باإط��الق النار".واأ�ساف 
بريقدار، اأن "القوات الأمنية �سبطت بحوزتهم اأ�سلحة ومواد خمدرة و�سيارة حكومية 
اإذ تب��ّن اأن احد املتهمن يعمل �سائقًا يف جمل�س حمافظة الب�رصة".واأ�سار القا�سي، 
اإىل اأن "املتهم��ن اعرتفوا اأم��ام حمكمة حتقيق الب�رصة بتنفيذهم �سبع ع�رصة عملية 
�سطو م�سلح على دور املواطنن يف مناطق املعقل وجبيلة ويا�سن وخريبط والزبري، 

وقد متت اإحالتهم اإىل املحاكم املخت�سة لينالوا جزاءهم العادل".

بغداد � اجلورنال: اأعتر الأمن العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، اأن 4 
دول يف العامل بينها العراق تنفذ 87 باملئة من اإجمايل اأحكام الإعدام، داعيا 
اإىل التخلي عن هذه "الأ�ساليب الربرية". وقال غوتريي�س يف كلمة مبنا�سبة 
الي��وم العامل��ي لرف�س عقوبة الإعدام، اإن "4 دول فق��ط تنفذ 87 باملئة من 
كاف��ة اأحكام الإعدام امل�سجلة"، م�سريا اإىل اأن "هذه الدول هي العراق واإيران 
وال�سن وال�سعودية، ح�سب معطيات املفو�س ال�سامي لالأمم املتحدة حلقوق 
الإن�س��ان".  واأ�ساف الأمن العام، "ونحن قلق��ون اإزاء التوجه لإعادة النظر 
يف جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام يف حالت لها عالقة بالإرهاب". واأ�سار اإىل 
"ع��دم �سفافي��ة تنفيذ عقوبة الإعدام"، م�سيفا اأن "بع�س احلكومات تخفي 

املعلومات حول املحكوم عليهم بالإعدام و�سبب هذه الأحكام".
وتابع، "اأود اأن اأتوجه بدعوة اإىل جميع الدول التي ت�ستمر مبثل هذه الأ�ساليب 

الربرية، اإىل وقف الإعدامات، ول مكان لعقوبة الإعدام يف القرن ال�21".
وت�سري معطيات الأمم املتحدة اإىل اأن عدد اأحكام الإعدام التي مت تنفيذها يف 

عام 2016 تقل�س بن�سبة 37 باملئة باملقارنة مع معطيات عام 2015.

مي�س��ان � اجلورن��ال: اعلن مدير �رصطة حمافظ��ة مي�سان واملن�س��اآت العميد نزار موهي 
ال�ساعدي، اليوم الربعاء، عن متكن قواته من حترير خمتطفن اثنن من �سكنة حمافظة 
الديواني��ة يف ق�س��اء املجر الكبري جنوب مركز مي�سان. وق��ال ال�ساعدي يف بيان تلقت 
"اجلورن��ال" ن�سخ��ة من��ه، اإن "مفارز م�سرتك��ة من ق�سم �رصطة ق�س��اءي قلعة �سالح 
واملج��ر الكبري ومكافحة اإجرام املجر بالتعاون م��ع القوى امل�ساندة متكنت من حترير 
املختطف��ن يف منطقة الكيلو اخلام�س التابع��ة اإىل ناحية اخلري جنوب مركز املدينة". 
واك��د البي��ان ان "عملية حترير املخطوفن جاءت بعد احل�س��ول على معلومات موؤكدة 
تفي��د بوجود عملي��ة خطف يف املنطقة املذكورة، حيث قامت مف��ارز ال�رصطة بت�سييق 
اخلن��اق عل��ى اخلاطفن وغلق جميع الط��رق عليهم مما اأجرهم عل��ى ترك املخطوفن 
م��ع العجل��ة التي كان��وا ي�ستقلونها". وبن ال�ساع��دي ان "اخلاطفن متكن��وا من الفرار 
م�ستفيدي��ن من وعورة الأر�س وت�ساري�س املنطق��ة ول تزال ال�رصطة م�ستمرة بعمليات 

البحث والتحري عنهم لغر�س اإلقاء القب�س عليهم وتقدميهم للعدالة".

اأعلن��ت جلن��ة التطوي��ر والإعم��ار يف جمل���س حمافظ��ة 
الب���رصة “تخ�سي���س نح��و 300 مليون دين��ار لتاأهيل 
ال�س��ارع الداخل��ي لق�ساء اأب��ي اخل�سي��ب بالإ�سافة اإىل 
�س��وارع فرعية اأخ��رى”. وذك��رت رئي�سة اللجن��ة، زهرة 
البج��اري، يف بي��ان له��ا الي��وم الربع��اء ، اأن احلكومة 
املحلي��ة خ�س�س��ت مبل��غ 190 ملي��ون دين��ار يت�سمن 
جتهيز 500 طن من مادة الزفت و200 طن ملادة الكاز 
من قب��ل �رصك��ة املنتج��ات النفطية كم��واد مطلوبة يف 

امل�رصوع على اأن تتكفل الدوائر البلدية بتنفيذه”.
واأ�ساف��ت البجاري اأنها “خ�س�س��ت 100 مليون دينار 
لبلدي��ة الق�س��اء بغية جتهيزه��ا مبواد اأخ��رى تدخل يف 
عملي��ة لتاأهيل الطري��ق، بالإ�ساف��ة اإىل تخ�سي�س اأكر 
م��ن 13 ملي��ون دين��ار لدف��ن وفر���س بع���س ال�س��وارع 
يف مناط��ق ح��ي الع�سكري وال�سه��داء مب��ادة ال�سبي�س”. 
واأو�سح��ت اأن “ت��ردي الواق��ع اخلدم��ي يف طري��ق اأب��ي 
اخل�سيب وع��دم م�سادقة وزارة التخطيط على امل�رصوع 
ال��ذي متت امل�سادقة عليه من قبل جمل�س املحافظة يف 
وقت �سابق دفع املحافظ��ة اإىل تبني تاأهيل هذا الطريق 

احليوي كونه يربط الق�ساء مبركز املحافظة”.

اأعلن��ت الأمم املتح��دة ن��زوح اأكر م��ن 5 مالين عراقي 
من��ذ اأن �سيط��ر تنظيم داع���س الرهابي عل��ى م�ساحات 
وا�سعة من �سمال العراق وو�سطه يف عام 2014. وقالت 
من�سق��ة الأمم املتحدة لل�س��وؤون الإن�سانية يف العراق ليز 
غران��د ، اإن 5.4 ملي��ون م��دين فروا م��ن منازلهم خالل 
ال�سن��وات الثالثة املا�سية. وع��رت غراند عن قلق الأمم 
املتح��دة ال�سدي��د ب�س��اأن �سالمة النازح��ن الذين �رصدوا 
من منازله��م ، م�سيفة اأن مئ��ات الآلف من الأ�سخا�س 
من بينهم ع�رصات الآلف م��ن الأطفال ال�سغار تعر�سوا 
خلط��ر �سديد و�سغط و�سدمات نف�سية ، و�سيحتاجون اإىل 
دعم ورعاية  وياأتي الإعالن عن هذه الأرقام يف اأعقاب 
ا�ستعادة القوات العراقي��ة ال�سيطرة على مدينة احلويجة 

، اآخر معقل ح�رصي رئي�سي لتنظيم داع�س يف العراق.

تحت سقوف المدارس الطينية..

 أحالم مبتلة وطموح مختلط بـ"الِلبن"

مداخل بغداد تشكو حالها.... حواجز وسيطرات وطوابير طويلة

تخصيص 300 مليون دينار 
لتأهيل طريق أبي الخصيب 

جنوبي البصرة

األمم المتحدة تعرب عن 
قلقها بشأن سالمة أكثر 
من 5 ماليين نازح عراقي 

البصرة ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

باتت مداخل بغداد تعزف 
�سمفونية ماأ�ساتها اخلدمية لتم�سخ 
لوحة ر�سمها التاأريخ بدقة جمالية 

وعناية فائقة، لتحيل بذلك واقعا 
ملوؤه اخلراب اإىل القادم من الإيام، 

مداخل بغداد اليوم اأ�سبحت 
هرمية ال�سكل بعدما حر�ص من 

بناها على تدويرها، ي�سمئز 
الوافد لأر�ص جمالها من �سوء 

املنظر، نظرا ل�سفري الأ�سبوعي 
بني مدينتي النجف وبغداد اتابع 

بعني مواطن ل ميلك اإل بث �سكواه 
مل�سوؤول لٍه و�سوت ي�سيع �سداه 

بني اتربة الطرق

 يف الوقت الذي يتعلم فيه 
اأطفال العامل على الأجهزة 

الذكية واملتطورة ما زال 
اأطفال العراق يتلقون 

تعليمهم حتت �سقوف من 
الطني، حتى تبتل احالمهم 
حتتها كما تبتل ثيابهم يف 

اأيام املطر ال�سديد.

محليات Thu. 12 Oct. 2017 issue no 437
3الخميس 12 تشرين االول 2017 العدد 437

حقيبة 


