
وا�صاف��ت "ي�صتثن��ى فق��ط املراكز االمتحاني��ة اخلا�صة 
بال��دور الثال��ث".  ووجه رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي، 
فج��ر الي��وم االثن��ن، الق��وات االمني��ة بفر���س االم��ن 
يف حمافظ��ة كرك��وك، بالتع��اون م��ع ابن��اء املحافظة 
والبي�صمرك��ة، وج��اء ذل��ك بعدم��ا اندلع��ت ا�صتب��اكات 
م�صلح��ة يف فلك��ة احل��ي ال�صناع��ي جن��وب املحافظة، 
ب��ن الببي�صمركة والقوات العراقي��ة. البي�صمركة تن�صحب 
م��ن ق�ص��اء داقوق جنوب��ي كرك��وك بالكام��ل العبادي 
يوجه القوات امل�صلحة بفر�س االمن يف كركوك واعلنت 
قي��ادة العمليات امل�صرتكة، االثن��ن، عن �صيطرة القوات 
االمني��ة على ع��دد من مناط��ق كركوك، فيم��ا اكدت ان 

القطع��ات م�صتمرة بالتقدم. اىل ذل��ك قلل احل�صد ال�صعبي 
، االثن��ن، م��ن خط��ورة ا�صتعان��ة ح��زب الدميقراط��ي 
الكرد�صت��اين بزعام��ة م�صع��ود ب��ارزاين بح��زب العمال 
الكرد�صت��اين الرتك��ي  PKK للقيام بهجم��ات مباغتة 
�صد القوات االمنية العراقية  يف حمافظة كركوك. وقال 
االأم��ن العام لق��وات اأب��و الف�ص��ل العبا���س )املن�صوية 
يف حل�ص��د ال�صعبي( او���س اخلفاج��ي ل�»اجلورنال نيوز« 
،اأن”العملي��ات الت��ي ج��رت يف حمافظ��ة كرك��وك ه��ي 
امني��ة ولي�س ع�صكري��ة وتهدف اىل اإرج��اع هيبة الدولة 
ان”  فيه��ا” .  مبين��ا  القان��ون  وب�ص��ط  املحافظ��ة  يف 
جمي��ع التعليم��ات التي �صدرت من قب��ل رئا�صة الوزراء 
هدفه��ا االول احلفاظ على امن املواطن يف املحافظة”. 
واأ�ص��اف باأن “اخلالي��ا اال�صتخباراتي��ة وجهاز االمني 

العراقي املتخ�ص�س م�صيطرة على االأو�صاع ب�صكل تام ، 
ملنع وتفادي اأي عملية اإرهابية من قبل اخلاليا النائمة 
الت��ي حتاول ا�صتغ��الل هذه الثغ��رة”. وتابع اخلفاجي” 
مل تك��ن هن��اك اأي خ�صائر كما يروج البع���س”، موؤكدا” 
ا�صتتاب االم��ن يف املحافظة”. وبخ�صو���س اال�صتعانة 
بح��زب العم��ال الكرد�صتاين PKK للقت��ال �صد القوات 
االمنية ،حذر اخلفاجي الكرد العراقين من هذه اخلطوة 
موؤك��دا  جهوزي��ة قوات احل�ص��د ال�صعبي لهك��ذا تطورات . 
لكن��ه ا�صتبع��د ان يلجاأ الك��رد العراقين اىل ه��ذا اخليار 
كون��ه يق�صي حتى على “احلل��و بدولة كردية “. وكانت 
كركوك قد عا�صت ام�س ليلة ع�صيبة، بعد انت�صار عنا�رص 
من حزب العمال الكرد�صتاين يف املدينة، وتوا�صل توافد 

االإمدادات الع�صكرية من اأربيل.

 
 وق��ال مدير تربية ق�صاء هيت، علي املحمدي يف ت�رصيح اطلهت 
عليه "اجلورنال"  ان "لدينا 18 مدر�صة خرجت عن اخلدمة ب�صبب 

العمليات الع�صكرية يف مدينة هيت". 
وا�ص��اف ان "�صن��دوق االعمار ب��داأ باإعادة تاأهي��ل اربع مدار�س 
وكذل��ك منظمة UN تعهدت باإع��ادة تاأهيل ثالث مدار�س ونحن 
بحاجة ما�صة اىل جتهيز املدار�س ذات الكثافة الطالبية باملقاعد 
واالث��اث الأن هناك العديد من الطلب��ة يجل�صون على االر�س لعدم 

وجود مقاعد درا�صية".
اجلدي��ر بالذكر ان مدينة هيت ت�صهد حركة اعمار جيدة واملدار�س 
املهدمة هي من �صمن جداول �صندوق االعمار الدويل لكن هناك 
نق���س كبري يف االثاث والقرطا�صي��ة واملقاعد الدرا�صية علما بان 
هناك عددا من امل�صوؤولن تعهدوا مبد يد العون لرتبية ق�صاء هيت 
اال ان��ه ال يوج��د �صيء ملمو�س حتى هذه اللحظ��ة. وبعيداً عن ذلك 
فاإن حال اأولياء االأمور ب�صكل عام واحد. الهّم امل�صرتك هو تاأمن 

تعليم جي��د الأبنائهم، رغم التكاليف املرتفعة وانعدام االأمان. يف 
هذا ال�صياق، ت�صعى فاتن ح�صن، اإىل �صمان اأف�صل تعليم الأبنائها. 
ه��ذه امل��راأة التي قتل زوجها يف تفج��ري اإرهابي يف عام 2012، 
تعم��ل ع�رص �صاعات يوميًا لتوفري تكالي��ف الدرا�صة. لديها خم�صة 
اأطف��ال، تواأمان يف ال�صف ال�صاد�س ابتدائ��ي، وثالث بنات اأ�صغر 
منهم��ا. خ��الل احلدي��ث ع��ن اأطفالها، حتر���س على االإ�ص��ارة اإىل 
تفوقه��م. ت���رصح: "الراتب التقاع��دي الذي اأح�صل علي��ه منذ وفاة 
زوج��ي ال يكفي ل�صد احتياجاتنا. لذل��ك، اأعد املاأكوالت والطر�صي 

)املخلالت( واأبيعها للمطاعم والباعة املتجولن". 
فات��ن، وه��ي يف العق��د الثال��ث من العم��ر، ت�صن��ع يومي��ًا اأنواعًا 
خمتلف��ة من الكبة، االأكلة العراقية ال�صعبي��ة ال�صهرية، وتقول اإنها 
تك�ص��ب من عمله��ا ما ال يقل عن مليون دين��ار عراقي )نحو 850 
دوالرا( �صهري��ًا، لكنها تعاين من اآالم �صديدة يف ظهرها، وتتناول 
االأدوي��ة امل�صكنة، علمًا اأن الطبي��ب ين�صحها بالتوقف عن العمل. 
املهم بالن�صبة اإليها توفري ما يحتاجه اأطفالها ملتابعة درا�صتهم، 

اأمتناه واأعمل الأجله، واإن خ�رصت �صحتي". "هذا ما 

وُيتوق��ع اأن ي�صل ع��دد التالميذ خالل الع��ام الدرا�صي احلايل اإىل 
10 مالي��ن، بدءاً من املرحلة االبتدائي��ة وحتى التعليم الثانوي، 
وق��د بل��غ العام املا�صي نحو 9 مالين ون�صف��ا. يقول تربوي يف 
مديري��ة تربي��ة الر�صافة يف بغ��داد، رف�س الك�صف ع��ن اإ�صمه، اإّن 
"ع��دداً كب��رياً من التالميذ يت�رصب بعد انط��الق املو�صم الدرا�صي 
يف كل ع��ام، م�صيف��ًا اأن��ه يف ظ��ل الف�ص��اد امل�صت���رصي، جتاهلت 
وزارة الرتبي��ة احتياج��ات املدار�س والتالمي��ذ، و�صاعت مالين 
ال��دوالرات يف اإط��ار م�صاري��ع بن��اء مدار���س وهمي��ة، و�صفقات 
خا�صة لطباعة مناهج جدي��دة". وي�صف عدد كبري من العراقّين 
كل مو�ص��م درا�ص��ي ب��� "الهّم"، يف ظ��ل النفقات الكث��رية ا�صتعداداً 
النط��الق الع��ام الدرا�ص��ي وحتى نهايت��ه. تقول جن��ان البلداوي، 
الت��ي تعم��ل يف وزارة الثقاف��ة، اإنه��ا تنفق ما ال يق��ل عن خم�صة 
مالي��ن دينار عراق��ي )4250 دوالرا( على ولديه��ا �صنويًا، علمًا 
اأّنهم��ا يف املرحل��ة الثانوي��ة، وقد تخّرج��ت ابنتها م��ن اجلامعة 
قب��ل نحو عامن. توؤك��د اأن ما اأنفقته على ابنته��ا وولديها خالل 
االأع��وام الع�رصة املا�صية يوازي قيمة �رصاء بيت. وت�صيف: "رمّبا 

نحن اأف�صل حااًل من كثريين. اأنا موظفة ولدي راتب وزوجي ميلك 
حماًل يبيع في��ه احللويات، وال جند �صعوبة يف تاأمن احتياجات 
اأوالدن��ا ونوف��ر لهم اأج��واء مريح��ة للدرا�صة، علمًا اأن ع��دداً كبرياً 
م��ن زمالئهم يعملون يف ور�س البن��اء لتوفري احتياجات الدرا�صة 

وم�صاعدة عائالتهم".
اإىل تكلف��ة ���رصاء املالب���س والقرطا�صي��ة، واال�صتعان��ة  اإ�صاف��ة 
مبدر�ص��ن خ�صو�صي��ن، هن��اك م�صكل��ة اأخ��رى تتعل��ق باجلانب 
االأمن��ي، يف ظل انت�ص��ار عمليات اخلطف. ويتوج��ب على االأهايل 
وحمظوظ��ون  الظه��رية.  وعن��د  ال�صب��اح  يف  اأبنائه��م  مرافق��ة 
االأ�صخا���س القاطن��ون عل��ى مقربة م��ن املدار�س. اأم��ا العائالت 
املقت��درة، فتعتمد عل��ى �صيارات خا�ص��ة لنقل اأوالده��ا من واإىل 
املدار���س. خلي��ل اإبراهي��م )48 عام��ًا( يراف��ق اأوالده �صباحًا اإىل 
مدر�صته��م القريب��ة من البيت. يق��ول ل� "العربي اجلدي��د": "ابنتي 
�صحر يف ال�ص��ف اخلام�س ثانوي. �صحيح اأنها تبلغ من العمر 17 
عامًا، لكنني اأخاف عليها واأف�صل مرافقتها، خ�صو�صًا اأن الو�صع 

االأمني مقلق جداً. وين�صحب القلق على اإخوتها االأ�صغر �صنًا".

مفتشية الداخلية تضبط مخالفين بترويج 
معامالت غير قانونية في بغداد

عمليات بغداد تعلن عودة 620 عائلة نازحة

العمليات المشتركة توجه الموظفين والمنتسبين 
في كركوك بااللتحاق فورًا بدوائرهم ومقارهم

 بغ��داد –اجلورنال  : �صبطت مفارز مكتب املفت�س العام لوزارة الداخلية يف مديرية 
امل��رور، االثنن، �صابطًا برتبة رائ��د ومفو�صن اثنن و 3 معقبن متلب�صن بتعقيب 
وتروي��ج معام��الت ال تعود لهم ب��اأي �صلة قانونية يف موق��ع ت�صجيل املركبات يف 
التاجي��ات. وق��ال بي��ان للمكت��ب اطلعت علي��ه "اجلورن��ال"، ان "مف��رزة التفتي�صية 
اخلا�صة مبكتب تفتي�س املرور �صبطت 63 معاملة مرورية بينها و�صوالت حما�صبة 
رق��م ٦8 وواجه��ات مركب��ات ووكاالت عامة و�صنويات وم�صتم�ص��كات مواطنن يف 
املركبة اخلا�صة باأحد �صباط املوقع برتبة رائد ال تعود له ب�صلة قانونية يف منطقة 
التاجي��ات". وا�صاف البي��ان، ان "املفرزة التفتي�صية متكنت اي�صا من �صبط معقبن 
اثن��ن يف نف�س املوق��ع وبحوزة احدهم��ا 5 معامالت مرورية واالآخ��ر 3 معامالت 
ال تع��ود لهما ب��اأي �صلة قانونية كان��ا يرومان ترويجها يف املوق��ع، ومت ايداعهما 
التوقي��ف بع��د تنظي��م حم�رص �صب��ط ا�ص��ويل باملعامالت بغي��ة اتخ��اذ االجراءات 

القانونية بحقهما".
وتاب��ع، ان "املفرزة التفتي�صية اوقف��ت معقبًا بحوزته عقداً مروريًا اأ�صليًا ال يعود له 
ب�صل��ة قانونية، ومل يرد عرب الربيد الر�صمي اخلا�س باملوقع، ف�صال عن اأن معتمدي 

املوقع قد ثّبتاعليه توقيعهما وختمهما".
وا�ص��ار البيان اىل، ان "املفرزة نظمت حم�رص �صب��ط ا�صويل ودونت اإفادة املخالف 
ال��ذي اعرتف بتقدمي��ه ر�صاوى للمعتمدين مقابل ت�صليم��ه العقد بغية ترويجه، حيث 
قامت املفرزة بحجز معتمدي املوقع وهما برتبة مفو�س على ذمة التحقيق معهما"

 متابع��ة –اجلورن��ال  علنت قي��ادة عمليات بغداد ،اليوم، ع��ن عودة 620 عائلة 
اىل مناطق �صكاناه��ا جنوبي العا�صمة، موؤكدة ازالة كافة املخلفات التي تركها 
داع�س من قبل اجلهد الهند�صي. وقالت القيادة، يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال"  
ن�صخة منه اإن “الفريق الركن جليل الربيعي قائد عمليات بغداد ا�رصف على عودة 
)620( عائل��ة نازح��ة اىل مناط��ق �صكناه��ا يف )العر�ص��ان، ال�صع��دان، اخل�صري( 
جن��وب بغداد”. وا�ص��اف البيان، انه “مت ازالة كافة املخلفات التي تركها داع�س 
االرهاب��ي من متفجرات وعبوات نا�صفة من قبل اجله��د الهند�صي لغر�س و�صول 
املواطن��ن اىل م�صاكنه��م ب�صكل امن، بح�صور قائد فرق��ة امل�صاة )17( وعدد من 

�صيوخ ووجهاء املنطقة”.

متابع��ة –اجلورن��ال :  وجه��ت قي��ادة العملي��ات امل�صرتك��ة، االإثن��ن، موظف��ي الدولة 
ومنت�صب��ي ال�رصط��ة وق��وى االأم��ن الداخل��ي يف حمافظة كرك��وك بااللتحاق ف��وراً اىل 
دوائرهم ومقراتهم وممار�صة اأعمالهم اأ�صوليًا. واأكدت قيادة العمليات يف بيان اطلعت 
علي��ه "اجلورنال"، حر�صها "على تطبيق النظام واملحافظ��ة على اأرواح وم�صالح اأهل 
كرك��وك بعربهم وكردهم وتركمانهم وم�صيحيه��م". ووجهت العمليات، كافة املوظفن 
ومنت�صب��ي قوى االأمن الداخل��ي وال�رصطة املحلية يف املحافظ��ة، ب�"�رصورة االلتحاق 
ف��وراً اىل دوائره��م ومقراتهم وممار�صة اأعماله��م اأ�صوليًا، و�صيكون��ون جميعًا بحماية 
قواتن��ا االحتادي��ة"، موؤكدة اأن "ذلك يه��دف اإىل املحافظة على النظ��ام وت�صيري اأعمال 
املحافظ��ة". واأ�صدر رئي�س الوزراء القائد العام للق��وات امل�صلحة حيدر العبادي، اأوامرا 

بفر�س االأمن يف كركوك واحلفاظ على ارواح املواطنن 

واملهجري��ن  املرحل��ن  جلن��ة  ع�ص��و  ك�صف��ت   
النيابية نهلة الهباب��ي، اليوم عن تقدميها طلبا 
ر�صمي��ا اىل  وزارة الدف��اع لتخ�صي�س كادر من 
الهند�صة الع�صكري��ة العادة تاهيل ق�صاء تلعفر، 

اإزال��ة  م�ص��رية اىل ان اجله��د امل��دين ال ميكن��ه 
العبوات النا�صفة واملتفجرات التي خلفها تنظيم 

داع�س االجرامي.
علي��ه  اطلع��ت  ت�رصي��ح  الهباب��ي يف  وقال��ت   
"اجلورن��ال"  انه��ا “قدمت  كتاب��ا ر�صميا اإىل 
وزارة الدف��اع ب�ص��ان ن�رص وحدات م��ن الهند�صة 

الع�صكري��ة يف ق�صاء تلعف��ر غربي نينوى الإزالة 
العبوات النا�صفة واملتفجرات التي خلفها داع�س 
االإجرام��ي بعد عجز الكادر امل��دين عن”، مبينة 
ان “ال��وزارة مل ت��رد لغاية االآن ب�ص��ان الطلب”.  
واأ�صاف��ت اأن “جمل���س حمافظة نينوى خ�ص�س 
50 عامال مدنيا فقط الإزالة االأو�صاخ واالأنقا�س 

م��ن �صوارع الق�صاء وهذا العدد غري كاف مطلقا 
م��ا يعني اأن املدينة بحاج��ة اإىل جهد نحو �صنة 
كاملة من التنظيف”. ودع��ت الهبابي احلكومة 
اإىل “االإ���رصاع يف اأعمال تاأهيل الق�صاء الإعادة 
النازح��ن يف املدينة باأ�رصع وقت ممكن ودعم 

اال�صتقرار االأمني يف الق�صاء”

ك�ص��ف حمافظ الب���رصة ا�صعد العي��داين، ، عن ما 
يق��ارب 47 مليون دوالر بذم��ة احدى ال�رصكات 
النفطي��ة �صتخ�ص���س لبن��اء املدار���س و القطاع 

ال�صحي يف املحافظة.
وقال العي��داين يف ت�رصيح خا���س اطلعت عليه 
"اجلورن��ال" ، ان “تل��ك املبالغ ه��ي �صمن ما 
و�صيت��م  االجتماعي��ة  املناف��ع  بام��وال  ي�صم��ى 
ال�صح��ي  و  الرتب��وي  للقطاع��ن  تخ�صي�صه��ا 
ب�صب��ب االهمال و قل��ة ال�رصف من قبل احلكومة 

االحتادية”.
واأ�ص��اف،ان “حج��م تل��ك االم��وال تق��در ب���47 
ملي��ون دوالر”. يذكر ان حمافظة الب�رصة والتي 
تعب��رت ثاين اأه��م حمافظة يف الع��راق تعاين من 
واق��ع خدمي مرتدي واهمال يطال جميع مرافق 

احلياة.

اعلن��ت مديري��ة �رصطة دي��اىل، الي��وم ، عن 
متك��ن دورياته��ا م��ن الق��اء القب���س عل��ى 
خم�ص��ة مطلوبن وفق مواد ارهابية وجرائم 

جنائية.
وقال��ت املديري��ة يف بي��ان اطلع��ت علي��ه 
"اجلورن��ال"، اإن "م��ن بن امللق��ى القب�س 
عليه��م ع��دد م��ن املتهم��ن بجرائ��م القت��ل 
واخلط��ف يف اخلال���س واملقدادية والعبارة 
بع��د ورود معلوم��ات ا�صتخباراتي��ة دقيق��ة 

ادت اىل القاء القب�س عليهم.
احال��ت  "املديري��ة  ان  اىل  البي��ان  وا�ص��ار 
املتهم��ن اىل اجله��ات املخت�ص��ة التخ��اذ 

االإجراءات بحقهم لعر�صهم على الق�صاء".
يذك��ر ان �رصط��ة دي��اىل تعل��ن ب��ن االحن 
واالخر عن القاء القب�س على مطلوبن بتهم 

جنائية وارهابية وفق مذكرات اعتقال.

نائبة: الجهد المدني ال يمكنه إزالة المتفجرات في تلعفر

مديرية تربية كركوك تعلن تعطيل الدوام الرسمي

عام دراسي صعب.. كثافة بأعداد الطالب ومدارس منقوصة

البصرة: 47 مليون دوالر 
ستخصص للتربية 

والصحة

القبض على خمسة 
مطلوبين وفق قضايا 

إرهابية وجنائية في ديالى

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد ـالجورنال

متابعة –الجورنال 

متابعة –الجورنال 

ت�شكو مدار�س هيت من كثافة 
الطالب بعد ان ا�شحبت املدر�شة 
الواحدة حتت�شن ثالثة مدار�س 
ب�شبب العمليات الع�شكرية التي 
�شهدتها مدينة هيت يف حمافظة 

االنبار. وقد تعر�شت عدد من 
مدار�س هيت والبالغ عددها 18 

مدر�شة للخراب التام وهذا ما 
دفع مديرية تربية هيت اىل دمج 
املدار�س مع بدء العام الدرا�شي 

اجلديد.

اأعلنت مديرية الرتبية يف 
حمافظة كركوك، االثنني، عن 
تعطيل الدوام الر�شمي هذا. 
وقالت املديرية يف بيان ، اإن 

مديرية تربية كركوك تعلن 
عن تعطيل الدوام الر�شمي 
يف كافة مدار�س املحافظة".
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