
يوؤدي ذلك اإىل تدين ن�س��ب النجاح يف املدار�س احلكومية 
للأ�سب��اب التي مت ذكرها، ويق��ود ذلك اإىل انخفا�س كبري 
يف امل�ست��وى التدري�سي، وهناك �سبب اإ�سايف اآخر هو قلة 
عدد املدار�س، ما يوؤدي اإىل كرثة اأعداد الطلب يف ال�سف 
الواح��د، فيهبط امل�ستوى التدري�س��ي، وي�سطر الطلب اإىل 
التحوي��ل م��ن املدار���س احلكومي��ة اإىل الأهلي��ة، فيوؤدي 
ذل��ك اإىل اأعباء كب��رية على الأ�رسة ب�س��ب اأ�سعار التدري�س 
اخل�سو�س��ي ال��ذي اأ�سبح ظاه��رة جتارية ب�س��كل علني، 
فرمب��ا ت�س��ل الأج��ور بامللي��ن رغ��م حت�س��ن امل�ستوى 
املادي للكادر التدري�سي عن طريق زيادة الرواتب.وهناك 
اأ�سباب اأخرى جتعل الطالب يف�سل املدار�س الأهلية منها 
ع��دم توفر دورات املياة ال�سحية يف املدار�س احلكومية، 
وكل ه��ذه الأم��ور ت�س��كل عوام��ل خط��رية انعك�س��ت على 
�سري العملي��ة الرتبوية بال�سكل ال��ذي ين�سجم مع الطموح 

املن�سود.
ومع وجود كل هذه الأ�سباب يف اأعله، بداأ ظهور اجلامعات 
واملدار���س الأهلي��ة يف الع��راق ب�سكل وا�س��ح، حتى بات 
العام��ة والتقاطع��ات املروري��ة  الطرق��ات  العدي��د م��ن 
واجل��دران ل تخل��و م��ن اإعلن��ات اجلامع��ات واملدار�س 
الأهلية، فه��ذا النوع من التعليم ميتل��ك ايجابيات جتعله 
مف�س��ل على التعلي��م احلكوم��ي، فالتعلي��م الأهلي يوفر 
امل�ستلزمات الدرا�سية ب�سكلها املتطور، اإ�سافة اإىل توفري 

كادر تدري�سي ذي كفاءة عالية، مع وجود اأعداد قليلة يف 
كل �س��ف على حدة في�ساعد ذلك على تو�سيل املعلومات 
بطريق��ة اأف�سل.كذلك ميك��ن للجامعات الأهلي��ة اأن توفر 
فر�س��ا جدي��دة للط��لب م��ن ذوي املع��دلت املنخف�سة 
لك��ي يكملوا الدرا�س��ة اجلامعية، وي�ساع��د التعليم الأهلي 
عل��ى فك الدوام املزدوج يف بع���س املدار�س واجلامعات 
احلكومي��ة، نظ��راً لوج��ود اأعداد كب��رية جداً م��ن الطلب 
فيك��ون الدوام بطريقة مزدوج��ة اأي يجمع بن مدر�ستن 
يف يوم واحد، وهناك دوام ثلثي اأي يجمع ثلث مدار�س 

يف يوم واحد.
�سلبيات التعليم الأهلي

وعل��ى الرغ��م من وج��ود كل ه��ذه املقوم��ات اجليدة يف 
اجلامعات واملدار���س الأهلية، اإل اأن هناك جوانب �سلبية 
فيه��ا، منها اأج��ور الطلب املرتفع��ة التي جعل��ت اأولياء 
اأم��ور الطلب يعانون من الرتدد ع��ن ت�سجيل اأبنائهم يف 
اجلامعات واملدار�س الأهلية، الأمر الذي اأدى بالتايل اإىل 
اقت�س��ار التعليم يف هذا النوع م��ن اجلامعات واملدار�س 
عل��ى اأبن��اء �رسيح��ة معين��ة م��ن املجتم��ع، مبعن��ى اأدق 
�رسيحة الأغنياء و�سخ�سيات امل�سوؤولن فقط.وهذا يخلق 
تفاوت��ا بن الطلب��ة، اإ�ساف��ة اإىل ذلك يت�س��اوى اأ�سحاب 
املع��دلت العالي��ة واملنخف�س��ة بنف���س املج��ال ب�سب��ب 
وج��ود اجلامعات الأهلي��ة، وقد انتقد بع���س التدري�سين 
يف املدار�س احلكومية اأ�سل��وب املدار�س الأهلية والأ�س�س 
التي تق��وم عليها، كونها م�ساري��ع ا�ستثمارية اإىل جانب 

مهمته��ا التعليمية، فاحل�سول على امل��ال قد يتقدم على 
ج��دوى التعلي��م اأحيان��ا ح�س��ب راأي بع���س الآباء.ونظراً 
لأهمي��ة هذا املو�س��وع الرتب��وي العلمي، وكذل��ك لدوره 
امله��م يف تطوير البلد والرتقاء بها نحو الأف�سل، وهنا 
اآراء ع��دد ممن لهم علقة يف هذا املو�سوع الهام، فكانت 
لن��ا زي��ارة اإىل بع���س املدار�س الأهلي��ة واحلكومية، وقد 
طرحنا بع���س الت�ساوؤلت عليهم لتغطي��ة هذا املو�سوع.
وكان ال�س��وؤال الأول: )ما هي الختلفات بن اجلامعات 
واملدار�س احلكومية والأهلية، واأيهما اأف�سل يف امل�ستوى 
الرتب��وي التعليمي؟(.وق��د اأجابن��ا الباح��ث الجتماع��ي 
)اجم��د العامري( عن ذلك بقول��ة:اإن التعليم الأهلي يبقى 
بكل اأنواعه و�سنوفه �رسوريًا، للتقليل من الزخم احلا�سل 
على التعليم احلكومي، كما اأن اندفاع الأ�رسة العراقية اإىل 
التعلي��م الأهلي ناجت عن ارتفاع امل�ست��وى املعي�سي لها.
واأ�ساف قائل: اإن جل��وء الطلبة اإىل اجلامعات واملدار�س 
الأهلية يعود اإىل تردي التعليم احلكومي، ويف راأيي يجب 
الهتم��ام بالتعليم بنوعيه، لكي ي�سريا جنبا اإىل جنب مع 
بع�سهم��ا خلدم��ة امل�س��رية الرتبوي��ة والتعليمية يف هذه 
املرحل��ة، والرتكيز عل��ى اإعداد جيل متعلم��ا ومتح�رسا.
ووجهن��ا ال�س��وؤال للدكت��ور )عل��ي املو�س��وي(، وه��و احد 
اأع�س��اء جلنة التعليم الع��ايل يف جامعة بغ��داد فاأجابنا 
بقولة:قام��ت ال��وزارة بت�سجي��ع زي��ادة ع��دد اجلامع��ات 
واملدار���س الأهلي��ة يف الع��راق، وذلك للنق���س الكبري يف 

الأبنية املدر�سية واجلامعات احلكومية.

 
يقول "حممد " عمري �سبع �سنوات وجنحت اىل ال�سف الثاين البتدائي، 
اأعم��ل �سباح��ا والتح��ق باملدر�س��ة ظه��را لأع��ود اىل العم��ل م�س��اء 
واخ�س���س وقت عودتي من املدر�سة ملراجعة واجباتي املدر�سية ملدة 
�ساع��ة لأنطلق من جديد اىل م�سمار العمل الذي ميتد احيانا يف ف�سل 
ال�سي��ف اىل م��ا بع��د منت�سف الليل. و حمم��د ، هو احد اأولئ��ك ال�سبية 
الذين ينت���رسون يف تقاطعات الطرق وزواياه��ا، بع�سهم يبيع الوقود 
بينم��ا امته��ن البع���س الخر بي��ع املنادي��ل الورقية واحلل��وى وقطع 
القما���س مل�س��ح زج��اج ال�سي��ارات، بينم��ا كان البخ��ور واحلرم��ل من 
اخت�سا�س الفتي��ات، ويواجه هوؤلء ممن ي�سمونه��م اطفال "ال�سوارع" 
اأنواعا خمتلفة من امل�ساكل مما جعل بع�سهم ي�ست�سلم جلربوت ال�سارع 
بينما ا�رس البع�س الآخر على التعلم رغم كل �سيء. يف احد التقاطعات 
كان يق��ف "ليث " ابن العا�رسة وهو يحمل قطعة قما�س ويتو�سل لأحد 
ا�سح��اب ال�سيارات ان ي�سرتيها منه، فنه��ره الرجل ب�سدة ومل يثِن ذلك 
م��ن ع��زم "ليث " ال��ذي راح يبحث عن اخرين يقنعه��م ب�رساء ب�ساعته 
الب�سيط��ة، وبعد ان باع قطعت��ن كان الفرح يبدو عليه ظاهرا فعر�سنا 

عليه �رساء احدى القطع مقابل احلديث عن عمله وحياته.
 وجدت نف�سي يف ال�سارع

فق��ال ل اأعل��م متى ب��داأت العمل، فق��د وجدت نف�س��ي يف ال�سارع احمل 
قطع��ا م��ن القما�س تارة وات�س��ول تارة اخرى وابي��ع املناديل الورقية 
م��رة ثالث��ة، وكل ه��ذا كي اح�سل عل��ى بع�س املال الذي ق��د يفي ل�سد 
رم��ق اخوت��ي ووالدتي الرملة وانا الولد الثال��ث بن �ستة اخوة، اثنان 

منه��م اكرب مني يعملن اي�سا. اما عن الدرا�س��ة فتحدث "ليث " قائل: 
درا�ست��ي مل اتخ��َل عنه��ا ك��وين اطم��ح اىل اكماله��ا ب�ست��ى الط��رق، 
ك��ي اخرج م��ن الواق��ع املرير ال��ذي اعي�س��ه، فان��ا مقتن��ع متاما بان 
الدرا�س��ة ه��ي التي �ستجلب يل فر�سة العمل اجلي��دة، لهذا فاأنا حري�س 
عل��ى ال�ستم��رار بها بل احم��د اهلل على اين من املتميزي��ن يف املدر�سة 
ودرجات��ي جي��دة. اعجبن��ي كثريا ا���رسار ه��ذا الطفل.. ومتني��ت لو ان 
هناك من ال�سباب املدللن من ميتلك نف�س ا�رساره ، فهل يا ترى تبقى 
احلاجة والعوز هي احلافز نحو النجاح؟، وملاذا ولد اغلب العظماء وهم 
فقراء ومل ن�سمع عن غني �سار عظيما ال فيما ندر؟، هل لأن الغني يولد 
ويف ف��اه ملعق��ة من الذهب؟، ام لأنه مل يجرب ل�سع��ة �سياط الفقر على 
ظه��ره الرقيق؟. فت��اة اخرى التحفت مبلب�س ب�سيط��ة رثة ولب�ست فوق 
راأ�سه��ا ال�سغري حجابا لتعلن بانها ملتزمة باأجواء مدينتها تلك كانت 
"�سيماء" ذات الثني ع�رس ربيعا، والتي ت�رس على ان عملها لي�س عيبا 
ول حرام��ا ما دامت ت�سهم يف توف��ري لقمة العي�س لأهلها حيث تتحدث 
ع��ن جتربتها قائلة:ي�سموننا اطفال "ال�س��وارع" بينما هناك فرق كبري 
ب��ن املت�سولن وبيننا، نح��ن نعاين منهم المرين ونح��اول ان ندافع 
عن عملنا يف ال�سارع، فنحن ل منلك مبلغا من املال ي�ساعدنا لفتتاح 
م���رسوع �سغري او حمل لذا فل جمال امامن��ا �سوى بيع بع�س ال�سياء 
الرخي�سة التي قد تفي ل�سد متطلبات يوم واحد. وفيما يخ�س درا�ستها 
وم�ستقبله��ا تقول" �سيماء": انا احر�س عل��ى الذهاب اىل املدر�سة بعد 
الظه��ر، واأعود من املدر�سة لأعمل ع�رسا و�سباحا اي�سا اما يف امل�ساء 
فاأنا ا�ستغل الوقت ملذاكرة درو�سي، انا الن يف ال�سف اخلام�س وا�سعى 

للنجاح بعد ان ر�سبت يف العام املا�سي ب�سبب �سغوط العمل والبيت.

  تواب��ع نف�سي��ة وم�ستقبلي��ة:د. "عب��د ع��ون عب��ود جعف��ر امل�سعودي" 
رئي���س ق�سم الإر�ساد النف�سي يف الكلي��ة الرتبوية وحما�رس يف جامعة 
كربلء ق�سم علم النف�س يرى اأن هوؤلء الأطفال واملراهقن هم ح�سيلة 
ظ��روف �سيا�سية واقت�سادية عانى منه��ا العراق خلل العقود الأخرية 
ولي���س عيب��ا ان يعم��ل الإن�سان لتوفري لقم��ة العي�س بدل م��ن الت�سول. 
ولك��ن امل��وؤمل يف عمل هوؤلء الأطف��ال هو ما يعانون من��ه يف ال�سارع 
فه��م يتعر�س��ون اىل ان��واع العن��ف املختلفة م��ن ال���رسب والتحر�س 
والغت�س��اب وال�ستغ��لل امل��ادي بل عم��دت اجله��ات الرهابية اىل 
ا�ستغ��لل بع�سه��م لزجه يف عملي��ات ارهابية مقابل امل��ال بعد غ�سل 
عقوله��م واقناعه��م ب��اأن م��ا يفعلون��ه لي�س �س��وى جه��اد وغريها من 
امل�سمي��ات. وي�سيف امل�سع��ودي "وقد �سهدنا ح��الت خمتلفة لأطفال 
لديه��م ارادة حقيقي��ة يف احلي��اة وال�ستم��رار يف الدرا�س��ة ونتمنى ان 
تتاب��ع احلكوم��ة وبالتعاون مع مديري��ة الرتبية ب�س��كل م�ستمر هوؤلء 
الأطف��ال لنت�ساله��م م��ن ال�سارع، وميك��ن تفعيل دور املن��ح الطلبية 
بتخ�سي�س رواتب للطلبة املعوزين لت�سجيعهم على الهتمام بالدرا�سة 
وت��رك العمل يف فرتة الدرا�سة على القل ا�سافة اىل التوجيه والإر�ساد 
امل�ستمر لهم لأنهم قنابل موقوتة اذا ما مت ا�ستغللهم بال�سكل ال�سيء".

  دور املوؤ�س�سة الرتبوية
هن��اك اطفال �سلكوا طرقا اخرى غ��ري املناديل الورقية والوقود، هناك 
م��ن ا�ستطاع ان يح�سل عل��ى فر�سة عمل يف حمل ما او يف �سيارة مع 
�سائقه��ا ليعم��ل يف جمع الج��رة او عمل بع�سهم يف بي��ع اخل�رس مع 
�ساح��ب املح��ل وجميعهم مهما تع��ددت اعمالهم فه��م ميتلكون اإرادة 
حديدي��ة يف اأن يكون��وا �سيئا بدل م��ن ان يلجوؤوا اإىل الط��رق امللتوية، 

ولك��ن ي��ا ت��رى م��ا دور امل�س��وؤول يف ت�سجي��ع ه��وؤلء الطف��ال عل��ى 
ال�ستم��رار يف الدرا�س��ة، وهل عج��زت مديرية الرتبية ع��ن احت�سانهم 
ام انه��ا جنحت يف تر�سيخ ح��ب املدر�سة لديهم؟. ع��ن ظاهرة الأطفال 
املت�رسب��ن من املدار�س يحدثنا ال�ستاذ "عبد اجلواد حمودي �سلمان" 
م���رسف تربوي حيث يق��ول "اطفال ال�سوارع يف الع��راق ظاهرة لي�ست 
جدي��دة ال انها غالبا ما ت�سهد منوا ملحوظ��ا مع ازدياد حدة ال�سائقة 
القت�سادي��ة وتنتع���س خ��لل موا�س��م الزي��ارات والعي��اد خ�سو�س��ا 
يف امل��دن املقد�سة يف الب��لد، ويتمركزون يف مناط��ق الت�سوق وامام 
الفن��ادق وتقاط��ع الطرق��ات، يعمل��ون يف خمتل��ف العم��ال )احل��ي 

ال�سناعي، غ�سل ال�سيارات، يف ال�سواق، وغريها(.
وي�سي��ف "�سلمان" اكرث من 90% من هذه احلالت �سببها الهل الذين 
يزج��ون اطفاله��م يف اعم��ال تهدف اىل جم��ع املال فق��ط، ا�سافة اىل 
الظروف املعي�سية التي مر بها العراق خلل �سنوات احل�سار واحلروب 
دفع��ت بالأه��ل ذوي الدخ��ل املح��دود او معدوم��ي الدخ��ل اىل ت�سغيل 
اطفاله��م، ان ه��ذه الظاه��رة ف�سل ع��ن خطورتها الجتماعي��ة فاإنها 
تعك���س �س��ورة موؤملة حلياة ه��وؤلء الطفال، كثري من ه��وؤلء الطفال 
الذي��ن يعمل��ون مل يرتكوا الدرا�سة لك��ن اغلبهم مل يفل��ح بالتوفيق بن 
العم��ل والدرا�سة، لي�س غريبا ان جتد يف �سوارع العراق اطفال يعملون، 
لك��ن الغريب يف هذا البل��د الذي انهكته احلروب ان جتد اطفال يذهبون 
اىل املدر�س��ة يف ال�سب��اح وعن��د الع���رس يجول��ون يف ال�س��وارع لبيع 
) منادي��ل التنظي��ف، م�س��ح زج��اج ال�سي��ارات، عرب��ة لنق��ل حاجيات 
ال�سخا���س( ه��وؤلء يعين��ون انف�سه��م باأنف�سه��م ويتح��دون الظ��روف 

القا�سية و�سط اهمال احلكومة واملجتمع.

مفوضية حقوق اإلنسان: داعش يحتجز 2500 
عائلة في راوة

التعليم تمدد استقبال طلبات اإلعالميين 
بالتقديم إلى الكليات األهلية إلى االثنين المقبل

منظمات المجتمع المدني تشارك  في تنظيف مدينة كربالء

بغ��داد � اجلورن��ال :اأعرب��ت املفو�سي��ة العليا حلقوق الن�س��ان، الأربع��اء، عن قلقها 
اإزاء الو�س��اع الن�سانية للمدنين العراقي��ن املحتجزين داخل ق�ساء راوة من قبل 
ع�ساب��ات تنظيم داع�س الرهاب��ي. وقالت الوزارة يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة 
من��ه، اإن��ه "وفقا مل�س��ادر الر�سد ملكات��ب املفو�سية يف النبار؛ ف��اإن تنظيم داع�س 
الرهاب��ي م��ازال يحتج��ز ما يق��ارب 2500 عائل��ة )10000 فرد( داخ��ل الق�ساء 
ة للق�ساء منذ بدء  ل�ستخدامهم دروعًا ب�رسية لعرقلة تقدم القوات العراقية املحا�رسِ
عملي��ات حترير عنه والقائم". واأ�ساف��ت، اأن "الع�سابات تقوم بت�سييق اخلناق على 
املدني��ن من اهايل الق�ساء املحا�رسين يوما بعد اآخر ومتنع و�سولهم اىل املمرات 
الآمن��ة الت��ي حددتها الق��وات العراقي��ة لإجلئه��م". ونا�سدت املفو�سي��ة، احلكومة 
الحتادي��ة والقوات الأمنية املكلف��ة بتحرير ق�ساء راوة ب�"تكثيف اجلهود الن�سانية 
لفت��ح الثغ��رات يف طوق احل�سار الرهابي على الق�س��اء وتوفري ممرات اآمنة خلروج 
املدنين، وتوخي احلذر عند اقتحام الق�ساء لإف�سال خمططات الرهاب يف ا�ستخدام 
املدني��ن دروعا ب�رسية حلماية ع�ساباته ومقاره".  ودعت املفو�سية، خلية الزمة 
الن�سانية واللجنة العليا لغاثة وايواء النازحن واملنظمات الممية والن�سانية اىل 
"توف��ري م�ستلزمات الغاثة والدعم الن�ساين للمدنين الناجن من ح�سار التنظيم 
الرهاب��ي عل��ى راوة"، مطالبة حكومة النبار املحلية ب�"تن�سي��ق اجلهود الن�سانية 

واإدارة الزمة حلن حترير الق�ساء اآخر معاقل تنظيم داع�س الرهابي يف العراق".

بغ��داد � اجلورنال: اأعلن��ت وزارة التعليم العايل والبحث العلم��ي، الأربعاء، متديد 
ا�ستقب��ال طلبات العلمي��ن الراغبن بالتقدمي اىل الكلي��ات الهلية اىل الثنن 

املقبل.
وذك��ر بي��ان للوزارة تلقت "اجلورنال" ن�سخة من��ه، اإن "الوزارة مددت مدة تقدمي 
وا�ستقبال طلبات العاملن يف املجال العلمي الراغبن بالتقدمي اىل اجلامعات 

والكليات الهلية اىل الثنن املقبل املوافق 13/11/2017".
ووافق وزير التعليم عبد الرزاق العي�سى يف وقت �سابق، على ا�ستثناء العاملن يف 
قطاع العلم الذين ميتلكون خربة ل تقل عن )10( �سنوات يف املجال العلمي 
وموؤي��دة من نقاب��ة ال�سحفين العراقي��ن للقبول باجلامع��ات والكليات الهلية 

ب�رسف النظر عن خلفياتهم العلمية.

بغ��داد – اجلورن��ال: اعل��ن مدي��ر بلديات كرب��لء م��ازن اليا���رسي، الربعاء، 
م�سارك��ة العدي��د من منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف حملت تنظي��ف املدينة 
خ��لل زي��ارة الع�رسين من �سفر، م�سريا اىل ان وزارة العمار والبلديات رفدت 
املحافظ��ة باآليات تخ�س�سي��ة لتنظيف �سوراع املحافظ��ة.  وا�ساف اليا�رسي 
يف حدي��ث �سحفي ، ان "هن��اك جهداً م�سرتكًا من قبل جمي��ع الدوائر اخلدمية 
به��دف اإظه��ار مدينة كربلء بال�سكل الجمل امام حج��م التوافد املليوين الذي 
ت�سه��ده عل��ى مدى اأكرث من ع���رسة ايام، مبين��ا ان "وزارة العم��ار والبلديات 
رف��دت املحافظة  باآلي��ات تخ�س�سية لتنظي��ف �سوراع املحافظ��ة اإ�سافة اىل 
جهدها يف عملية نقل الزايرين". واو�سح، ان "عملنا م�ستمر ليل نهار مع رفع 
النفاي��ات اىل مواق��ع الطمر ال�سحي لي��ل للحفاظ على ان�سيابي��ة ال�سري وعدم 
ازع��اج الزائري��ن"، موؤك��دا ان "دوائ��ر البلدية ب��كل اأق�سامها �ستك��ون م�ستمرة 
بالعمل حتى بعد انتهاء الزيارة لإظهار املدينة باملظهر الئق اأمام الوافدين".

 اعلن��ت العتب��ة احل�سيني��ة املقد�س��ة، م�سارك��ة نح��و 
ع���رسة ملين زائر من داخل الع��راق وخارجه ح�سب 

التقديرات الولية خلل اليام اخلم�سة املا�سية.
وقال جمال ال�سهر�ستاين رئي�س ق�سم العلم، ان "نحو 
ع�رسة ملين زائر من داخل العراق وخارجه �ساركوا 

يف زيارة الربعن حتى الن".
واأ�س��اف ال�سهر�ست��اين، اأن "عدد الزائري��ن الإيرانين 
بل��غ ثلثة ملين ون�سف امللي��ون زائر و�سبعة اآلف 
م��ن باك�ست��ان وخم�س��ة اآلف م��ن افغان�ست��ان واكرث 
م��ن اثني ع�رس األفًا من الهن��د واثنن وثلثن الفًا من 
لبن��ان، ام��ا بالن�سب��ة ل��دول اخلليج العرب��ي فل منلك 
اح�سائي��ة لأعداده��م". وترج��ح التقدي��رات م�ساركة 
اك��رث من خم�س��ة وع�رسي��ن ملي��ون زائ��ر يف مرا�سيم 
زي��ارة الع�رسي��ن م��ن �سفر اجلاري��ة، و�س��ط اجراءات 
امني��ة وخدمي��ة عالية امل�ست��وى، اذ ك�سف��ت التقارير 
ع��ن انخ��راط اك��رث م��ن 36 ال��ف منت�س��ب امن��ي يف 
تاأم��ن �سلمة الزائرين، اىل جانب جي�س من منت�سبي 
العتبت��ن احل�سيني��ة والعبا�سي��ة املقد�ست��ن معززين 

باملتطوعن.

 اك��د حمافظ كربلء عقي��ل الطريحي، الربعاء، اأهمية 
وزارات  فيه��ا  ت�س��رتك  ا�سرتاتيجي��ة  درا�س��ة  اج��راء 
تنظيمي��ة  عملي��ة  لو�س��ع  وموؤ�س�س��ات  وحمافظ��ات 
دقيق��ة جداً وتوفري احتياجات املدينة من بنى حتتية 

وم�ساريع قبل بداأ موعد زيارة الأربعن.
ن��زال  �سحف��ي،"ل  حدي��ث  يف  الطريح��ي  وا�س��اف 
نوا�س��ل مطالبنا بهدف توفري الموال اللزمة لزيارة 
الع�رسي��ن من �سف��ر"، م�سريا اىل ان "م��ا و�سل خلل 

هذه الزيارة هو مبلغ 5 مليارات فقط ".
واو�سح، ان "15 مليار دينار اقل مبلغ نحن بحاجته 
لتغطية احتياجات توافد ملين الزائرين من خمتلف 
البل��دان العربية والأجنبي��ة بال�سافة اىل حمافظات 

العراق".

العالقة بين المدارس الحكومية واألهلية.. صراع أم منافسة؟

شاءت اقدار الحياة اال تهبهم الراحة.. أطفال يجاهدون مابين لقمة العيش ومواصلة الدراسة  

العتبة الحسينية: أعداد 
الزائرين تجاوزت الـ10 ماليين

محافظ كربالء: نحتاج إلى 
دراسة استراتجيبة قبيل 

زيارة األربعين

 بغداد ـ الجورنال

بغداد – الجورنال

بغداد ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة

اقرتبت ال�شاعة من العا�شرة 
ليال والطق�س يتحرك نحو 

الربودة، ولكن هذا مل يثِن عزم 
�شبي �شغري يدعى "باقر" وهو 

يتابع عمله بن�شاط يف بيع 
الوقود، فهو احد ال�شبية الذين 
ولدوا ليجدوا اأنف�شهم مطالبني 

بالعمل لإعالة عوائلهم، برغم 
انه مل يتعد ال�شابعة من العمر 
اإل اأن من يراه وي�شمع منطقه 

يف الكالم يعتقد لأول وهلة انه 
يتحدث اىل �شاب يف الع�شرين 

من عمره!.

 ظهرت بع�س الختالفات والفوارق 
بني اجلامعات واملدار�س احلكومية 
والأهلية، يف نواٍح عديدة، وهنالك 

اأ�شباب اأدت اإىل ابتعاد ن�شبة من 
طالب اجلامعات واملدار�س احلكومية 

والذهاب اإىل التعليم الأهلي، ومن 
هذه الفوارق اأو امل�شاكل هي افتقار 

املدار�س احلكومية للكادر التدري�شي 
املخت�س واملتطور يف املواد الدرا�شية 

تربويًا وتعليميًا، وكذلك الإهمال 
يف توفري امل�شتلزمات الرئي�شة من 

كتب، وقرطا�شية، وو�شائل اإي�شاح، 
وخمتربات يف بع�س املدار�س.
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