
خلي��ة  ورئي���س  االق��دم  ال��وزارة  وكي��ل  وق��ال 
االزم��ة ولي��د حبي��ب املو�ص��وي يف بي��ان �ص��در 
عق��ب االجتم��اع ال��دوري للجن��ة خلي��ة االزم��ة 
تلقت��ه "اجلورن��ال" ان الكمية الت��ي مت جتهيزها 
كي���س   )  700( كان��ت   2017/11/9 لغاي��ة 
�ص��كر و)1100( كارت��ون زيت طع��ام و)2000( 
كي�س طحني لق�ص��اء القائم و)162( كي�س �ص��كر 
و)200( كارت��ون زي��ت و)614( كي���س طح��ني 
لق�ص��اء عن��ه حيث ان ���ركات الوزارة م�ص��تمرة 
بتاأمني االمن الغذائي ل��كل املناطق التي تتحرر 
اول ب��اول باال�ص��افة اىل النازح��ني يف املنطقة 
الغربي��ة يف الرم��ادي وحديث��ة وهي��ت واملدينة 

ال�صياحية وعامرية الفلوجة وبزيبز".
وا�ص��اف، ان "وزي��ر التج��ارة �ص��لمان اجلميل��ي 
اال���راع  ب���رورة  الغ��ذاء  ���ركات  وج��ه 
با�ص��تكمال جتهي��ز كل املناطق املح��ررة بغرب 
االنبار باملواد التموينية وب�ص��كل منتظم وا�ص��وة 
مبناط��ق البالد االخرى مع اال�ص��تمرار بالتدقيق 
وج��رد كل العوائ��ل يف تلك املناط��ق او خميمات 
ايواء النازحني وبالتن�ص��يق م��ع اجلهات االمنية 

والنيابية والوزارات ال�صاندة االخرى".
واو�ص��ح املو�ص��وي، انه "جرى خ��الل االجتماع 
الدوري خللية االزمة �رح ومناق�صة عدة موا�صيع 
منها تقيم مل�ص��اركة ا�صطول نقل الوزارة يف نقل 
زائري اربعينية االمام احل�ص��ني ) عليه ال�ص��الم ( 
م��ن خالل عر�س امل�ص��اكل واملعوق��ات حيث مت 

التوجي��ه اىل تق��دمي درا�ص��ة ومقرتح��ات لتطوير 
اال�ص��طول للم�ص��اركة يف النق��ل، باال�ص��افة اىل 
م�ص��تحقات الفالحني وااليعاز مبتابعة اجراءات 
اال���راع  لغر���س  املالي��ة  ال���رف م��ع وزارة 
ب�رفها قبل بدء املو�ص��م الزراعي وكذلك تفعيل 
مو�صوع جمال�س االدارات ومبا يتنا�صب مع عمل 
ال���ركات بايج��اد طرق جدي��دة لتطوي��ر عملها 

ور�صم اخلطط وال�صيا�صة التجارية" .
داعيًا ادارات ال�ركات ودائرة التخطيط واملتابعة 
اىل "اعداد خطة متكاملة ال�ص��طول النقل وخالل 
ع���رة ايام م��ن اجل ا�ص��تغالله بال�ص��كل االمثل 
وذلك ملناق�ص��تها  خالل االجتماع املو�ص��ع الذي 
تن��وي ال��وزارة اقامته م��ن اجل اتخ��اذ القرارات 

الالزمة لتطوير عمل هذا القطاع احليوي" .

 
 اثنت��ان للبن��ات وثالثة للبنني، فيم��ا يتكّفل الول��د االأكرب، 
علي )االأول متو�صط( العودة باأخيه �صجاد بعد انتهاء دوامه 
الظهري يف مدر�صة متو�صطة حتت�صن بنايتها ثالث مدار�س 

ثانوية، اثنتان للبنني والثالثة للبنات.
  بح�ص��ب وزارة الرتبي��ة ف��اإن العراق يعاين نق�ص��ًا حاداً يف 
ع��دد املدار���س، فه��و يحت��اج اإىل اأكرث من 20 األف مدر�ص��ة 
بحل��ول ع��ام 2022. الف�ص��اد االداري وامل��ايل رمب��ا كان 
اأهم �ص��بب للف�ص��ل يف توفري الع��دد ال��الزم للمدار�س، مثلما 
كان �ص��ببًا يف وق��ف تنفي��ذ املئات من امل�ص��اريع اخلدمية 

واالقت�صادية املهمة.
معاناة االأهل من الدوام املتعدد واملت�ص��ارب لي�س النتيجة 
الوحي��دة له��ذا النق���س، فالعملي��ة الرتبوي��ة نف�ص��ها ال تتم 

بالكفاءة املطلوبة، وهذا من اأ�صباب تردي التعليم يف البالد 
اىل م�صتوى متدٍن غري م�صبوق.

عل��ى مقرب��ة من بناية املدر�ص��ة ثالثية ال��دوام، ثّمة مكتب 
عقارات ومقاوالت، ا�ص��تف�رنا من �ص��احبه عن كلفة بناء 
مدر�صة ب�12 �صفًا وخمتربين واأربع غرف اإدارة وخمزن مع 
امللحقات ال�ص��حية بامل�ص��احة ذاتها التي حتتلها املدر�صة 
ثالثية الدوام. على وجه ال�رعة اأجاب: اإذا كانت مبوا�صفات 
ممتازة، فت�ص��ل اىل مليار دينار عراقي مع التجهيزات، واإن 
كانت مبوا�ص��فات جيدة فاأقل من ذل��ك، واإن كانت بطريقة 
البناء اجلاهز اأو الهياكل احلديد، فاملبلغ ي�ص��ل اإىل ن�ص��ف 
كلفة االوىل. معنى هذا انه كان باالمكان �ص��ّد حاجة البالد 
م��ن املدار�س مبا يقل عن 10 مليارات دوالر �ص��نويا، وهذا 
الرقم رمبا يقّل كثريا عما ينهبه الفا�ص��دون من املال العام 
كل �ص��نة.  يف مراجعة �ريعة ملوازنات ال�ص��نني املا�ص��ية 

التي و�صلت اىل قرابة 1000 مليار، اأُهدر و�رق ن�صفها اإن 
���س اإال ن�صبة متوا�صعة لبناء  مل يكن اأكرث من ذلك، مل ُتخ�صّ
املدار���س، وحتى هذه الن�ص��بة الت��ف عليها الف�ص��اد والتهم 
اجلزء االأكرب منها، من اأيام الوزارة االأوىل يوم كان خ�ص��ري 
اخلزاعي، وزي��راً للرتبية وملف مدار���س الهياكل احلديدية، 
وحّت��ى وزارة حممد ال�ص��يديل، الت��ي تبّنت فك��رة املدار�س 
ح ماهية هذه املدار�س وكيف ُتدار  الت�ص��اركية دون اأن تو�صّ

وتعمل.. 
حّت��ى ذلك احل��ني، اأي وقت بناء 22 األف مدر�ص��ة، �ص��يبقى 
ط��الب الب��الد يف ال�ص��فوف املكتظ��ة واملدار���س الطيني��ة 
ال  الب��الد،  يف  امل�ص��وؤولون  ي��زال  ال  فيم��ا  والكرفاني��ة، 
ي�صتطيعون التمييز بني م�صاريع �صديدة اخلطورة وال حتتمل 
التاأجي��ل مث��ل بن��اء املدار���س وامل�صت�ص��فيات وغريها من 
االحتياج��ات االجتماعي��ة ال�روري��ة ب�ص��كل خطري، وبني 

امل�صاريع االأقل اأهمية.
عندما عاد �ص��جاد م��ن دوامه ذات يوم م��ن االأيام االأخرية 
اأخ��رب والدت��ه، اأم زينب، ب��اأَنّ مواعيد دوامه رمّبا �ص��تتغري، 
فثّمة مدر�صة رابعة �صت�صاركهم الدوام يف بناية مدر�صتهم... 
ويف امل�ص��اء تذّك��رت االأخ��ت زين��ب، اأَنّ عليه��ا دف��ع مبلغ 
خم�ص��ة اآالف دينار الإ�ص��الح زجاج ال�ص��بابيك يف �ص��ّفها، 
وختامها كان طلب علي ع�رة اآالف دينار ثمن ملزمة اأحد 
الدرو���س. ملاذا اجته الكثري من مي�ص��وري احلال وال�ركات 
اال�ص��تثمارية اىل بناء امل�ص��اجد واحل�ص��ينيات على ح�صاب 
املدار�س واملراكز ال�ص��حّية؟! ومل��اذا ال تفر�س الدولة على 
ال�ركات اال�صتثمارية الكربى العاملة يف البالد خا�صة يف 
جم��ال النفط والغاز، بناء مدار�س يف اأرجاء املحافظة التي 
تقع فيها عقودهم اال�ص��تثمارية اأ�صوة مبا يحدث يف العامل؟ 

وكلنا يتذكر ما اأجنزه كولبنكيان بهذا ال�صاأن.

الناصرية تحت مطرقة "شحة المياه" وسندان 
الصمت الحكومي

كربالء: إكمال إجراءات 755 معاملة جديدة 
إلعادة النازحين إلى مناطقهم

قائممقام دربندخان: الهزة األرضية التي ضربت 
القضاء هي "األقوى"

ذي قار � متابعة: تعترب مدينة النا�رية مركز حمافظة ذي قار جنوب �رق العراق، 
تا�ص��ع اأك��رب مدينة ماأهولة بال�ص��كان بع��د بغداد والب�رة، وي�ص��م اجل��زء اجلنوبي 
الغربي منها حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ف�ص��ال عن اأهوار اجلباي�س والتي تعد 

امتداداً لهور اأبو زرك وهور احلمار وهما من اهم املناطق ال�صياحية يف العراق.
بات��ت تع��اين املدينة يف االونة االخرية من �ص��حة املياه يف االه��وار وعموم املدن، 

وهذا االمر زاد من خماوف ال�صكان من دخول االهوار مرحلة اجلفاف.
وبهذا ال�صاأن قال قائممقام ق�صاء اال�صالح، �رق مدينة النا�رية علي ح�صني رداد 
يف ت�ريح �صحفي ، اإن "حمافظة ذي قار باتت تعاين ب�صكل خا�س من �صحة املياه 
�ص��واء بدجل��ة اأو الف��رات"، مبينًا اأن "امل�ص��كلة االأوىل تتعلق بنه��ر دجلة فالت�ريف 

الذي ياأتي اىل النا�رية قليل اإ�صافة اىل م�صاكل عديدة تعاين منها املدينة".
واأ�ص��اف، اأن "اأهم االأ�ص��باب التي تعاين منها ذي قار هي قلة ت�صاقط االمطار، وفتح 
اخلزي��ن املوجود يف �ص��د املو�ص��ل العام املا�ص��ي بكميات كبرية ج��داً وبالتايل مت 

ت�ريف املياه يف ال�صيف دون اال�صتفادة منها ال مبو�صم زراعي وال غريه".

بغ��داد � متابع��ة: اأعلنت دائ��رة الهجرة واملهجري��ن يف كربالء، ع��ن اإجناز 755 
معامل��ة خا�ص��ة بع��ودة النازح��ني اىل مناطقهم. وق��ال مدير دائ��رة الهجرة يف 
املحافظة قي�س الغامني يف حديث �ص��حفي ، اإن "موظفي فرع كربالء متطوعني 
للعمل اثناء الدوام الر�ص��مي وبعد الدوام ب�ص��اعات خدمة لل�ص��الح العام من اجل 
اإجناز املعامالت اخلا�ص��ة بعودة النازحني". واأ�ص��اف الغامن��ي، اأن "االجراءات 
�صملت جميع العوائل النازحة الراغبة بالعودة اىل مناطقهم املحررة، وبالتن�صيق 
مع احلكومة املحلية يف كربالء". واأ�صار اإىل، "اإجناز 755 معاملة خا�صة بعودة 
النازح��ني اىل مناطقه��م". يذكر ان جمل���س حمافظة كربالء اتخذ ق��رار قبل عدة 
اأ�ص��هر بع��ودة النازح��ني اىل مناطقه��م الت��ي مت حتريره��ا من ع�ص��ابات داع�س 

االإرهابية من خالل التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.

متابعة � اجلورنال: اأكد قائممقام ق�صاء دربندخان نا�صح مال ح�صن، اأن الهزة االر�صية 
التي �ربت الق�صاء، كانت االأعنف يف عموم مناطق العراق، فيما اأ�صار اإىل اأنها خلفت 
اأ�راراً واآثاراً كبرية. وقال مال ح�صن يف حديث �صحفي تابعته "اجلورنال"، اإن "الهزات 
االأر�ص��ية التي �ربت ق�صاء دربندخان، اأم�س االأحد، كانت االأعنف يف عموم العراق"، 
مبينًا اأن "م�صت�ص��فى الق�ص��اء �ص��جلت وف��اة 4 مواطنني واإ�ص��ابة 40 اآخرين بع�ص��هم 
تعر�ص��وا الإ�ص��ابات حرجة". واأ�ص��اف، ان "الزلزال اأ�ص��فر عن دمار العدي��د من منازل 
املواطنني، وخا�ص��ة تلك القريبة من �ص��د دربندخان"، الفتًا اإىل ان "فرق الدفاع املدين 
متكن��ت م��ن اإنقاذ 8 عوائل من حت��ت االنقا�س، ونقلت بع�س اجلرحى اىل م�صت�ص��فيات 
ال�ص��ليمانية ب�ص��بب خطورة حاالتهم". ودعا قائممام دربندخان، اإىل "تعوي�س العوائل 
املت���ررة بال�رعة الق�ص��وى خا�ص��ة واأن اغلبها من ذوي الدخ��ل املحدود". و�رب 
زل��زال بقوة 7.3 درجة العراق، م�ص��اء اأم���س االأحد )12/ت�رين الث��اين،2017(، على 
م�ص��افة 103 كيلومرتات جنوب �رقي مدينة ال�ص��ليمانية مركز الزل��زال، تبعته هزات 
ارتدادية عنيفة يف مدن عراقية بينها العا�صمة بغداد يف ظاهرة نادرة �صهدتها البالد.

تراأ���س رئي�س جمل�س ال��وزراء حيدر العب��ادي، االثنني، 
اجتماع��ا للجن��ة الوطني��ة العلي��ا للمي��اه، فيم��ا اأك��د 
االجتم��اع اأن ا�ص��تقرار و�ص��ع ال�ص��دود وال يوج��د خطر 
عليها. وق��ال املكتب االإعالمي للعبادي يف بيان تلقت 
" اجلورنال" ن�ص��خة من��ه، اإن "رئي���س جمل�س الوزراء 
حيدر العب��ادي تراأ�س، اليوم، اجتماع��ا للجنة الوطنية 
العليا للمياه". واأ�ص��اف املكت��ب، اأن "االجتماع ناق�س 
تاأث��ري اله��زة االر�ص��ية الت��ي �ربت الب��الد ام�س على 
ال�صدود املائية وقّدم درا�صة كاملة عن هذه التاأثريات"، 
الفت��ا اإىل اأن "االجتم��اع ح��رى في��ه التاأكي��د عل��ى ان 
و�ص��ع ال�ص��دود اآمن وال يوجد خطر عليه��ا". وتابع، اأن 
"اللجن��ة وجه��ت باال�ص��تمرار مبراقبة �ص��د دربندخان 
ل�ص��مان �صالمة بناه اال�صا�ص��ية"، م�صريا اإىل اأنه "جرى 
كذلك مناق�صة و�ص��ع اخلزين املائي وال�صيا�صة املائية 
للمرحل��ة املقبل��ة، ا�ص��افة اىل مناق�ص��ة ال�ص��رتاتيجية 
اأن  املكت��ب،  واأو�ص��ح  الزراعي��ة".  للخط��ة  االروائي��ة 
"املجتمعني ناق�صوا التجاوزات املائية واهمية اتخاذ 
املزيد من االجراءات اليقافها ملا لها من تاأثري �ص��لبي 

على احل�ص�س املائية لبقية املحافظات".

اأ�ص��درت حمكم��ة اجلناي��ات املركزي��ة يف بغ��داد، حكم��ًا 
باالإع��دام �ص��نقًا حتى املوت بحق احد اأف��راد تنظيم داع�س 
االإرهاب��ي �ص��ارك يف العدي��د م��ن العملي��ات االإرهابي��ة، 
بينه��ا حتطي��م اآثار يف املو�ص��ل. وقال املتحدث الر�ص��مي 
ملجل���س الق�ص��اء االأعل��ى عب��د ال�ص��تار بريق��دار يف بيان 
تلقته"اجلورن��ال" اإن "املحكم��ة اجلنائية املركزية نظرت 
ق�ص��ية متهم اعرتف بانتمائه ملا ي�ص��مى بوالية ال�ص��مال 
التابعة اإىل تنظيم داع�س االإرهابي". واأ�ص��اف بريقدار، اأن 
"االعرتافات اأكدت قيام املتهم باال�ص��رتاك يف العديد من  
العملي��ات االإرهابية اأبرزها عملية حتطيم و�رقة اآثار من 
متحف املو�ص��ل". وا�صار بريقدار اإىل، اأن "املحكمة وجدت 
االأدل��ة كافي��ة ومقنعة، واأ�ص��درت قرارها باالإعدام �ص��نقًا 
حت��ى املوت بحق املدان وفق��ًا الأحكام املادة الرابعة / 1 

من قانون مكافحة االإرهاب".

التجارة تجهز القائم وعنه بالمواد الغذائية

العراق في القرن الحادي والعشرين.. من مدارس ثنائية الداوم إلى رباعية ! 

اللجنة الوطنية للمياه تؤكد 
استقرار وضع السدود بعد 

الهزة األرضية

اإلعدام إلرهابي شارك بعملية 
تحطيم آثار متحف الموصل

بغداد - الجورنال

بغداد – الجورنال

بغداد – متابعة

الجورنال ـ متابعة

قبل ال�ساعة احلادية 
ع�سرة، ت�سطحب اأم زينت 

ابنها �سجاد، التلميذ 
يف الرابع االبتدائي، 

اىل مدر�سته التي تبعد 
عن دارهم م�سافة 200 

مرت يف منطقة بغداد 
اجلديدة - النعريية، 

وتعود ب�سقيقته زينب 
)الثاين االبتدائي( التي 

كانت قد اأو�سلتها يف 
ال�سباح الباكر اىل البناية 

املدر�سية ذاتها التي 
تتقا�سمها ثالث مدار�س،

اعلنت وزارة التجارة، عن 
جتهيز العوائل يف مناطق 

ق�سائي القائم وعنه املحررة 
حديثًا بكميات من املواد 
الغذائية )ال�سكر والزيت 

والطحني ( ملعاجلة الو�سع 
الغذائي فيها، داعية ادارات 
ال�سركات ودائرة التخطيط 

واملتابعة باعداد خطة متكاملة 
ال�سطول النقل وخالل ع�سرة 

ايام من اجل ا�ستغالله 
بال�سكل االمثل.
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