
وبعللد الغللاء احلوانيللت  ومللع احتياجات الطللاب لتلك 
املواد اعيللد يف بع�س املدار�س افتتاح حوانيت م�صغرة 
– ب�صطيات- تديرهللا املنظفات العامات دون رقابة 

لبيع ما يوفر لهن ربحا اكرث .
حالة ت�صمم

ام علللي موظفة يف وزارة ال�صناعللة قالت: تعر�س ابني 
الطالب يف املرحلة االبتدائية اىل حالة ت�صمم بجرثومة 
معويللة نتيجللة تناوللله حلللوى م�صنعللة حمليللا كانللت 
تبيعهللا املنظفللة املوجودة يف املدر�صللة، وبعد نقله اىل 
امل�صت�صفللى ابلغنللا الطبيللب ان هللذه اجلرثومللة هي من 
النوع الذي يوؤدي اىل الوفاة ان مل تتم معاجلتها ب�رسعة 
كبللرة جدا، وبعللد ثاثة ايام من الرقللود يف امل�صت�صفى 
بللداأ ابني ي�صتفيللق من غيبوبته وتنخف�للس حرارته، بعد 

ان كان الي�صتعيد وعيه اال خال نوبات التقيوؤ ال�صديد.
ام علللي او�صحت انها قدمت �صكللوى يف مديرية الرتبية 
علللى ادارة املدر�صة التي اكدت بدورها ان حالة الت�صمم  
متت خارج املدر�صة بعد ان اخفت معامل) الب�صطية( التي 

كانت تقيمها تلك املنظفة يف احد اركان املدر�صة.
ودعت ام علي وزارة الرتبية اىل اتخاذ اجراءات �صارمة 

بحق ادارات املدار�للس التي ت�صمح بفتح الب�صطيات دون 
رقابللة وا�صللدار اوامللر وتعليمللات الفتتللاح احلوانيللت 

املدر�صية وفق ال�صوابط .
�صكاكر اأم �صكائر

ام م�صطفللى قالت ان ابنها طالب يف املرحلة االبتدائية 
ي�صرتي يوميا من املنظفة ما يحتاجه.

االيللام عللرثت يف حقيبتلله  احللد  انهللا يف  واو�صحللت 
املدر�صيللة على علبللة حلويات علللى �صكل علبللة �صكائر 
،م�صللرة اىل انهللا �صكللت االمللر اىل املديرة التللي اغلقت 
بدورهللا ب�صطية املنظفة ب�صبللب بيعها مواد متنح الطفل 

خميلة لتقليد الكبار يف التدخني.
اقرتاح

مللن جهتلله اقللرتح املعلم احمللد الونللداوي  بللان ت�صكل 
مديريللات الرتبيللة جلانللا �صحيللة ملراقبللة الب�صطيللات 
املقامللة يف املدار�س من خال تنفيذ جللوالت تفتي�صية 
مفاجئللة ،وان ت�صللرتط على الب�صطية بللان اليتعدى عدد 
مايبللاع فيهللا اكرث من 10 مللواد  ،مو�صحللا ان الطالب 
اليحتللاج اىل �صوبللر ماركللت يف املدر�صللة، فهو بحاجة 
اىل   املللاء والع�صائللر واملعجنات وامل�رسوبات الغازية 
وبع�للس املاأكللوالت الب�صيطللة. وت�صاءل الونللداوي ملاذا 
ت�صمللح ادارة املدر�صللة بادخللال ال�صمللوم التللي اليعرف 

املنظفللة  ا�صللرتزاق  بحجللة  املدار�للس   اىل  م�صدرهللا 
اوالعاملللة ، مبينللا انلله الميكن املخاطللرة بحياة مئات 
االطفال بهللذه ال�صهولة وادارة املدر�صة التي توجد فيها 
مثل هللذه الظواهر تتحمل امل�صوؤوليللة ب�صكل كامل امام 

االهايل . 
ادارة املدر�صة

اغلللب ادارات املدار�للس حتدثللت وا�صرتطللت عللدم ذكللر 
ا�صمهللا  لت�صليللط ال�صوء على ظاهللرة الب�صطيات التي قد 
ت�صبللب خطرا علللى حياة الطللاب .  تقول مديللرة احدى 
املدار�للس يف مدينة بغداد، بعد الغاء احلانوت املدر�صي، 
اخذ الطاب بالت�رسب اىل اال�صواق او الب�صطيات القريبة 
خللارج املدر�صة مللن اجل �للرساء احتياجاتهللم ، وخال 
الفللرتات املا�صيللة كان الو�صللع االمني غللر م�صتقر ما 
يعر�س االطفال اىل خطر االختطاف او الده�س . وتابعت 
:ولتللايف امل�صاكل وحفاظا على حياة االطفال، �صمحنا 
ببيع بع�س االأ�صياء الب�صيطة داخل املدر�صة، وهي اي�صا 
تخ�صع ملراقبة مديللرة املدر�صة، لكن الميكن ان ن�صمن 
التللزام جميللع ادارات املدار�س مامل تكللن هناك �صوابط 
وتعليمللات تلتللزم بهللا املدار�للس وتخ�صللع اىل رقابللة 
�صحيللة دائمللة حتللد من تعر�للس االطفللال اىل ا�صابات 

وامرا�س خطرة.

 
يف �صللارع �صكني هللادىء يقع خلف جللدار احدى الكليللات االهلية 
،ركن احد الطلبة �صيارته احلديثة حتت ظل اال�صجار البا�صقة حلدائق 
الللدور الراقية فيه وكانت معه زميلتلله . يقول عاء �صابر 37 عاما 
مللن �صكنللة املنطقللة ان الطالب وزميلته مل يكونللا يف و�صع حمرتم 
وغللر حمت�صم وهما مل يكرتثللا  بوجودي القريب منهمللا اأو رمبا مل 
يباليا بي وهذا على االأرجح ، كان الوقت ظهرا واحلركة يف ال�صارع 
يف تلك  املنطقة اأ�صبه باملنقطعة ، قطعت م�صافة واأنا اأحاول اأ�رسق 
بع�للس النظللرات ل�صابللني وكيف �صيكللون حالهم خ�صو�صللا بعد ان 
�صاهللدت �صيارة لل�رسطة قادمة من اأمامللي ، اختفى ال�صاب والفتاة 
يف اأ�صفللل املركبللة وانا تابعت �صري للبيت واأنللا حانق على نف�صي 

يف ف�صويل غر املق�صود .
�صابللر اكللد ان افللراد ال�رسطللة طلبوا مللن �صاحب ال�صيللارة االوراق 
الثبوتية واقتادتهم اىل مركز ال�رسطة للتحقيق معهما ،خ�صو�صا ان 
�صكنللة ال�صارع قدموا �صللكاوى اىل املجل�س البلدي ب�صاأن الت�رسفات 
الاخاقيللة واملعيبللة التي حتللدث فيلله وطالبوا باتخللاذ اجراءات 
عاجلللة ملنع وقللوف �صيارات الطلبللة. ويف احد االأماكللن الرتفيهية 
مللن بغللداد والقريبللة ومللن بحللرة جميلللة  ذهبللت برفقللة عائلتي 
للتنللزه كان املللكان يعللج  بالكبات – ومل تكللن املركبات احلديثة 
املتوقفللة عنللد اأطللراف البحللرة اال -م�صطبات –لع�صللاق يهم�صون 
بوجع احلب واال�صتياق ،ولكن تلك احلادثة التي �صاهدتها باأم عيني 

جعلللت امل�صهد اجلميل يتحللول لدراما حقيقية بعللد انزلقت املركبة 
بهللدوء للبحللرة لتكون ا�صتغاثللة للنجدة من قبل مللن فيها فاأ�رسع 
املتواجدون النقاذ املوقللف ب�صحب الفتاة وال�صاب  باأعجوبة . على 
�رساخ فتاة داخللل �صيارة حديثة يف اأحد اأزقة �صارع فل�صطني خرج 
اأ�صحللاب البيوت القريبللة م�صتف�رسين عن �صبب هللذا ال�رساخ، وبعد 
ا�صتبيان االأمر ات�صح مامل يكن من ال�صهل اخفاوؤه وهي حالة �رسوع 
باغت�صاب فتاة جامعية من قبل زميل لها. وكما تروي ال�صيدة رقية 
�للس ، �صاهدة عيان قريبللة من موقع احلادثة فتقللول : هذه املنطقة 
التللي اأقطن تتمتع بهدوء و�صكينللة خ�صو�صا يف وقت الظهرة وقلة 
احلركللة للمارة وكثرا ماكنت اأتطلع مللن نافذة غرفتي املطلة على 
املللكان بانتظللار عودة زوجي اأجللد من م�صاهد االثللارة بني طاب 
جامعللات وهللم يف اأو�صاع بعيدة عن الذوق العللام وهذا ما جعلني 
اأبعللد ابنتللي عن روؤيللة تلك امل�صاهللد املخجلة . ال�صيللد رجاء �صاح 
الزبيللدي قللال : رمبا �صمعنللا و�صاهدنا مللن خال التلفللاز بوقاحة 
اللقطللات املخجلللة يف االأفللام العربية وكنا ال ن�صمللح بروؤيتها من 
قبللل اأبنائنللا وبناتنا ولكن كيللف �صنمنعهم من روؤيللة تلك امل�صاهد 
احلقيقيللة يف كثللر مللن االأماكن العامللة واملتنزهللات ؟ هي ورطة 
حقيقيللة يقع فيها جمتمعنللا وتفاقمت يف ال�صنللوات االأخرة ب�صكل 

ال ميكن ال�صكوت عنه .
غياب الوعي االخاقي

معللاون عميللد كليللة االدارة واالقت�صللاد ل�صللوؤون الطلبللة الدكتورة 
�صحللر فتح اهلل قالت : هناك غياب وعللي عند بع�س الطلبة وال اأقول 

جميعهم يف فهم بع�س املفردات احلياتية اجلديدة ومن ثم  تطبيقها 
ب�صطحية وهذا ال يعطي احلق لهم يف اخلروج عن �صلوكيات املجتمع 
املحافظ الذي ن�صاأنا وتربينا عليه ، ومن خال عملي اأعطي اأولوية 
يف متابعللة كل ما هو خطاأ ومرفو�س والعمل على ت�صحيحه �صمن 
دائللرة �صاحياتنللا الرتبويللة ، ولكللن لا�للرسة م�صوؤوليللة اأولية يف 
ت�صحيللح اعوجللاج تلك ال�صلوكيات ومتابعة �صللاأن ابنائها حتى يف 
هللذه ال�صنوات العمرية ولرمبا هم اأكرث حاجة لعاقات �صداقة قوية 
بني االأب واالأم واأال يكونوا يف معزل بعيد ويقعوا يف م�صيدة احلرية 

املقنعة التي متار�س بني كا اجلن�صني من طلبة اجلامعات .
مفاهيم احلرية

وخلللف �صتللار غيللاب الوعللي تكللون �صلوكيللات بع�للس مللن طلبللة 
اجلامعللات متاهللات حقيقية جترهم لهاويللة الوقوع يف املحظور ، 
واأو�صللح عميد كليللة االدارة واالقت�صاد الدكتللور حممد علي مو�صى 
املعموري"ان ازمللة ترجمة مفاهيم احلرية  من قبل ال�صباب وطلبة 
اجلامعللات ب�صللكل خاطىء تنعك�للس على ت�رسفللات التليق بهم وال 
مبجتمعنللا ال�رسقللي اال�صامللي املحافللظ  مللا يجدر بنللا كرتبويني 
واأ�صاتللذة التعامللل مع هللذه ال�رسيحة بكثر مللن العقانية واخلربة 
العمليللة والعلميللة لت�صحيللح م�صارتهللم اخلاطئة ودفعهللم باجتاه 
ال�صلوك احل�صللاري املعقول . وا�صاف من خال وجودي يف عمادة 
الكليللة وجللدت اأن ك�رس حاجز التعامل مع الطلبللة بر�صمية املن�صب 
واالقللرتاب منهللم ب�صفللة االأب وال�صديللق الواعللي لللدوره ومللن ثم 
الرتبوي الذي يقع علللى عاتقه �صبط زمام القيادة ملوؤ�ص�صة تربوية 

يف مراحللل متقدمللة ال�صبيللل لتجللاوز ال�صلوكيات غللر املن�صبطة، 
م�صللرا اىل ان هللذا التوجلله اليكللون متكامللا مبعزل عللن موؤ�ص�صة 
االأ�للرسة ودورهللا البنيوي الر�صللني ، االأم واالأب هللم موؤ�ص�صة خطرة 
جللدا يف متابعة اأخطاء اأبنائهللم وعاقاتهم واأين مي�صون ال�صاعات 
بعيللدا عللن االأ�رسة ب�رسط اأن ال تكون  تلللك املتابعات فر�س ح�صار 
مدمللر لنف�صيتهم اأو اأ�صعارهم بهذه املراقبة ال�صلمية وحتويلها لعمل 
ا�صتخبللاري ،املهمللة امللقللاة على عاتقنللا يف دعللم مفاهيم احلياة 
ال�صحيحللة ورف�س االعوجللاج يف �صلوكيات اأبنائنللا الطلبة واجب 

وم�صوؤولية ان�صانية اأمام اأنف�صنا واأما اهلل .
ا�رسطة ثقافية

وحلديللث عميللد كليللة االعللام الدكتللور ها�صللم �صلمللان رفللد اآخللر 
زاخللر بحقائللق علميللة بنيويللة اذ تناول ظاهللرة ترويللج اال�رسطة 
الثقافية"االباحيللة" بللني الطلبة قائا" يف ال�صنللوات االأخرة وبعد 
�صقللوط النظللام ال�صابق واالنفتللاح على عوامل االت�صللال االلكرتوين 
واأي�صللا البيئللة االجتماعيللة ومتغراتهللا النف�صية وهام�للس احلرية 
وممار�صتهللا بال�صللكل املرفو�للس واالنفتاح دون قيللود على ال�صوق 
الثقافيللة بللكل انواعهللا مللن دون رقابللة وح�صانللة انعك�للس ذلللك 
علللى ال�صلللوك ال�صبابللي الطابللي حتللى الفئللات العمريللة االأدنللى 
، - فاالأ�رسطللة الثقافيللة – وهللي بحقيقة االأمر اأ�رسطللة – اباحية 
– تتللداول بني ال�صباب ب�صهولة ما ي�صقط برقع احلياء يف نفو�صهم 
ويجعلهللم ينحدرون نحو هاوية املباح  وغر املمنوع يف دواخلهم 

حتت اأ�صم احلرية ال�صخ�صية "

البصرة.. تظاهرة للموظفين والمعلمين 
للمطالبة بحقوقهم

ضبط أعضاء في لجنة مشتريات مديرية ماء صالح 
الدين متلبسين بتنظيم عقود وهمية

ضبط 678 قضية تحقيقية مهملة منذ عام 
2015 في مركز شرطة ببغداد

الب�للرسة ل اجلورنللال: تظاهر الع�رسات مللن املوظفني واملعلمللني يف حمافظة 
الب�للرسة، اليللوم االحللد، للمطالبللة بحقوقهللم.  وقللال عللدد من موظفللو �رسكة 
البرتوكمياويللات املتظاهريللن امللام مبنى ديللوان حمافظة الب�للرسة ملرا�صل 
"اجلورنال"، ان ” التظاهرة جاءت للمطالبة بتحويل �رسكة البرتوكيمياويات 
يف الب�رسة من وزارة ال�صناعة و املعادن اىل وزارة النفط”. ودعا املتظاهرين” 
رئي�س الوزراء واجلهات املعنية بالتدخل لتفعيل هذا املطلب ا�صوٍة بجميع دول 
امِلنطقة”. اىل ذلك تظاهر املئات من املعلمني و املدر�صني من ا�صحاب العقود 
امللام مديرية تربيللة الب�رسة للمطالبة باإعادة عقودهللم او تثبيتهم على ماك 
الللوزارة. و طالللب عدد منهم عللرب "اجلورنال"، “رئي�س الللوزراء ووزير الرتبية 
بالتدخللل ال�رسيللع لتنفيذ مطالبهللم و عدم اتخاذ االجللراءات التع�صفية و انهاء 

عقودهم”.

بغللداد ل اجلورنللال: ك�صفللت هيئة النزاهللة، االأحد، عللن متكنها من �صبللط اأع�صاٍء 
ة ماء �صللاح الدين ُمتلبِّ�صني بتنظيللم معامات �رساٍء  يف جلنللة ُم�صرتيللات مديريَّ

ٍة مببالغ تزيُد على ربع مليار ديناٍر. وفواتر )و�صوالت( وهميَّ
وقالللت دائللرُة التحقيقات التابعة للهيئة يف بيان تلقللت "اجلورنال" ن�صخة منه، 
اإن "جلنللة مكافحللة الر�صوة – وحدة ال�صبللط الق�صائيِّ يف مكتللب حتقيق الهيئة 
نت مللن  �صبللط اأربعة اأع�صللاٍء يف جلنللة ُم�صرتيات  مبحافظللة �صللاح الديللن متكَّ
للة ماء املحافظة ُمتلبِّ�صني باجلرم امل�صهللود"، ُمبيِّنًة اأنَّ "امُلتَّهمني االأربعة  مديريَّ
ُر  للٍة ُتقدَّ اأقدمللوا ومب�صاعللدة ُمتَّهمللني اآخريللن على تنظيللم معامات �للرساٍء وهميَّ

مبالغها بل)276،754،000( مليون ديناٍر".
ذتهللا اللجنة يف ق�صم  واأ�صافللت الدائللرة، اأن "عمليَّات التدقيللق والتحرِّي التي نفَّ
للة، وكذلك عللرب االنتقال اإىل مقللارِّ بع�س ال�للرسكات االأهليَّة  احل�صابللات باملديريَّ
عى اأع�صاء اللجنة التعامل معهللا زوراً، قادت اإىل �صبط معامات ال�رساء  التللي ادَّ

والفواتر )الو�صوالت( التي متَّ التاعب بها".

بغللداد ل اجلورنللال: اأعلن مكتب املفت�س العللام يف وزارة الداخليللة، االأحد، ب�صبط 678 
ق�صيللة حتقيقيللة مبركللز �رسطة يف بغللداد، تعود ل�صبللاط من�صوبني للمركللز ومنقولني 
منلله عللام 2015 مل يتللم اكمال اجراءاتهللا القانونية حلد االآن. وقللال املكتب يف بيان 
تلقللت "اجلورنال" ن�صخة منه، اإن "مفرزة تفتي�صية خا�صة مبكتب تفتي�س بغداد/ الكرخ 
متكنت بالتعاون مع مكتب تفتي�س قيادة �رسطة بغداد ونتيجة لقيامهما بعملية تدقيق 
�صجللات واأ�صابللر مركز �رسطللة الر�صالة التابللع لقاطع مديرية �رسطللة ابي غريب من 
�صبط 678 ق�صية حتقيقية". واأ�صاف البيان، اأن "املركز مل يقم بتحويلها اىل �صباطه 
احلاليللني منذ عللام 2015 لغر�س امتام اجراءاتهللا القانونية، خ�صو�صللًا واأنها كانت 
بعهللدة �صبللاط مت نقلهللم يف وقت �صابق من العللام املذكور خارج مللاك املركز، االأمر 

الذي يعد تق�صراً متعمداً يف اأداء الواجب وت�صييعًا حلقوق مواطنني وانفاذ القانون".
واأ�صللار اإىل، اأن "مكتللب تفتي�للس مديريللة املللرور جنح يف �صبللط )12( معاملللة ا�صدار 
اجللازات �صياقللة مت تنظيمها وترويجها خافًا لل�صوابللط والتعليمات يف موقع ت�صجيل 

املركبات يف الغزالية"،

بغللداد ل اجلورنللال: اعلنللت وزارة التعليللم العللايل، 
االحللد، عن قبللول 150 الف طالللب يف اجلامعات 
واملعاهللد، فيما ا�صللارت اىل انلله مت و�صع معاير 
للقبول يف الكليات االهلية. وقال وزير التعليم عبد 
الرزاق العي�صى خللال موؤمتر �صحايف عقده اليوم، 
بجامعللة النهرين يف بغداد وتابعتلله "اجلورنال"، 
ان "عدد املقبولللني يف اجلامعات واملعاهد ب�صكل 
عللام بلللغ 150 الللف طالللب وطالبللة"، مبينللا ان 

."95،6 "املجموعة الطبية قبلت اقل معدل هو 
 وا�صللاف العي�صللى انلله "مت و�صللع معايللر لقبول 
للكليللات  مقاربللة  االهليللة  الكليللات  يف  الطلبللة 
الر�صميللة". واأعلللن وزيللر التعليللم العللايل والبحث 
العلمي عبد الللرزاق العي�صى، اول ام�س اجلمعة، عن 
ا�صتكمال نتائج القبول املركزي، وفيما حدد اليوم 
االحللد موعللدا العانها، اكللد جاهزيللة اجلامعات 
وكلياتهللا واأق�صامهللا ال�صتقبللال الطلبللة اجلدد يف 

جميع االخت�صا�صات. 

توقعت الهيئللة العامة لاأنواء اجلوية والر�صد 
الزلللزايل، االحد، ان يكون طق�س االيام املقبلة 
�صحو مغرب ودرجة احلرارة ت�صل اىل °35 م .
وذكللر بيان للهيئللة تلقت "اجلورنللال" ن�صخة 
منلله، اأن "طق�للس يللوم غد االثنللني �صيكون يف 
املناطللق كافللة �صحللو مع قطللع مللن الغيوم 
�صحللو مع قطللع من الغيللوم ودرجللة احلرارة 

ت�صل اىل °35 م".
واأ�صللاف،اأن “طق�س يوم الثاثللاء �صيكون يف 
املناطللق كافة �صحو كمللا يت�صاعد الغبار يف 
اماكن متعددة منها واحتمال حدوث عوا�صف 
ترابيللة يف بع�للس ااملاكللن، درجللات احلرارة 

تنخف�س عدة درجات عن اليوم ال�صابق

حوانيت المدارس .. بسطات تصـدر السموم للطالب

سلوكيات الطلبة تحت مجهر النقد.. مسؤولية العائلة أم الجامعة؟

التعليم تعلن قبول 150 
ألف طالب في الجامعات 

والمعاهد

األنواء الجوية: الطقس صحو 
ودرجة الحرارة 35° م في 

اليومين المقبلين

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

احرتام التقاليد واآداب ال�شارع 
والتقيد باأخالقيات املجتمع جزء 

مهم يف عك�س مفاهيم ان�شانية 
راقية ن�شاأت عليها وتربت اجيال 

�شابقة والحقة ،اال انه ومع 
االنفتاح واقبال ال�شباب على 

التطور التكنولوجي واجتياح 
عوامل االت�شال يف حياتنا وبيوتنا 

كان طلبة اجلامعات نقطة تو�شل 
بني �شطرين ملفهوم احلرية من جهة 

وتقليد اأعمى لظواهر العالقات 
اجلديدة ونقلها ب�شكل �شلبي 

ت�شيء اىل مفاهيم العالقات بني 
اجلن�شني .�شور .. هم�س.. �شراخ 

..

تفتقد اغلب املدار�س االبتدائية 
اىل وجود كافرتيا  تخ�شع 

لل�شروط ال�شحية تقدم الطعام 
واملعلبات وامل�شروبات واللوازم 

املدر�شية والقرطا�شية ، كما 
كانت �شابقا احلوانيت املدر�شية 

والتي هي عبارة عن حمل �شغري 
داخل املدر�شة ومب�شاركة ادارتها 
يحوي معظم احتياجات الطالب 

وي�شع اجلانب الربحي يف مقدمة 
اولوياته.

محليات Mon. 16 Oct. 2017 issue no 439
3االثنين 16 تشرين االول 2017 العدد 439

حقيبة 


