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ــكــرمــ االوائل اخــرى ) مــوضــحــا ان (ا
كــانـوا من مــخـتــلف احملـافــظـات) واضـاف
الــبــيــان ان (اسـتــمــارة الــبـيــان الــســنـوي
ـستفيدين حتـتوي على معـلومات تخص ا
من االعـانة  كاحلالة االجتماعية والصحية
ومـسـتـوى خط الـفـقـر لـضـمـان اسـتـحـقـاق
بالغ بلغ االعانة من عدمه وان ا ـستفيد  ا
تـجـاوزين يـتم منـحـها الى ـسـتـردة من ا ا
ـعـنـية مـسـتـفـيـدين جـدد وفق الـضـوابـط ا
بــالـشــمـول).فـيــمـا بــحث مـديــر عـام دائـرة
الـتدريب والـتشـغيل في الـوزارة عمـار عبد
الـواحـد مع سـفيـرة جـمهـوريـة فنـلـندا دعم
ــهـني وتـطــويـر مـنـاهج مــراكـز الـتـدريب ا
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ثـمـن وزيـر الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة
ـبـذولة مـحـمد شـيـاع السـوداني اجلـهود ا
ـعـنـي من قـبل الـبـاحـث االجـتـمـاعـي ا
ـيــداني وملء اســتــمـارة ـسـح ا بــاجــراء ا
شـمولة بـاعانة الـبيـان السنـوي للعـوائل ا
تحدث باسم احلـماية االجتماعـية . وقال ا
وزارة الـعـمـل عـمـار مـنـعم في بـيـان تـلـقـته
(الــــزمــــان) أمس ان (هــــيــــئـــة احلــــمــــايـــة
االجـتماعية جتري مسحـا ميدانيا للعوائل
ـشــمـولـة بـاعـانـة احلـمــايـة االجـتـمـاعـيـة ا
لــغـرض مـلء اسـتــمـارة الــبـيــان الـســنـوي
ـسـتـحقـ الـفـعـلـيـ مـبلغ لـضـمـان مـنح ا
ـتــجـاوزيـن وان عـمــلـيـة االعــانـة وكــشف ا
واضاف الـبحث تشمل بغداد واحملافظات)
ان (الـسـوداني وجـه الـهـيئـة بـاالسـراع في
اجنــاز اسـتـمـارات الـبـيــان الـسـنـوي الـتي
تــشـمـل ملء االسـتــمـارة وادخــالـهــا ضـمن

قاعدة بيانات موحدة).
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مـشيرا الى ان (لكل باحث اجـتماعي نسبة
اجنــاز تــظــهـــر ضــمن نــتــائج الــعــمل وان
هـنالك باحثـ اجتماعـي تميـزوا بسرعة
ـعـلــومـات لـذا االجنــاز والـدقـة فـي ادراج ا
ــنــحــهـم كــتــاب شــكـر اوعــز الــســوداني 
ـــــهم جلــــــهـــــودهم وتـــــقــــــديـــــر وتـــــكــــــر
واوضح مـنـعم  ان (تـكـر االســتـثـنـائـيــة)
ــوظـفـ الــكـفـوئــ يـنــدرج ضـمن سـعي ا
ـنــافـســة االيــجـابــيـة الــوزارة لــزرع روح ا
ـــواطـــنــ بـــيـــنـــهم مـن جـــهـــة ويـــخـــدم ا
ـسـتـفـيدين من خـدمـات الـوزارة من جـهة ا

الـقـرطاسـية شـهدت ارتـفاعـا كبـيراً في
أســعــارهــا مــقــارنــة بــالــعـام الــســابق
ــنـافـذ خــاصـة مع إغالق الــعـديـد من ا
الــتــجــاريــة عـبــر ســوريــا بــسـبـب مـا
تـشهده من أوضاع أمنيـة غير مستقرة
األمــر هــذا ســبب إضــافــة مــســؤولــيـة
كـبيـرة على ميـزانية الـعائلـة لكن ماذا
نـــــــفـــــــعل إذ البـــــــد مـن شـــــــراء هــــــذه
ـدارس ال تــوفـرهـا ــسـتــلـزمــات ألن ا ا
لـلطالب مع بدأ العام الدراسي بحسب
ـنـدالوي قــوله)  ويـتـسـاءل أبـوحـسن ا
وهــو والــد لـــطــالــبــ (أين مــجــانــيــة
الـتعليم التي كانت تساعدنا في توفير
الدفاتر والقرطاسية واآلن حتى الكتب
أصـبحـنا نـشتريـها اغـلب األحيان وان
ـقارنـة مع العام أسـعار الـقرطـاسيـة با
الـــســـابق شـــهــدت ارتـــفـــاعــا كـــبـــيــراً
ومـحتمل أن تـتضاعف تـلك االرتفاعات
ـــوسم بـــاألســــعـــار كـــلــــمـــا اقـــتــــرب ا
الـدراسي). واستدرك في حديثه (إن ما
ــيـز هـذا الـعـام إن األســعـار أغـلـبـهـا
مـتسـاوية بـ اغلب جتـار القـرطاسـية
و هـنـالك تـشابـهـاً ب اغـلب الـبـضائع
ـتـمـثـلـة بـالـقـرطـاسـيـة وال تـوجـد أية ا
ــســتــلــزمــات مــبــتــكــرات في مــجــال ا
ــدرسـيــة فـاألسـواق الــعـراقــيـة بـاتت ا
تستقطب جميع البضائع الصينية من

مستلزمات الدراسة ).
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ـــعــلم عــبــاس الــبــدري  61 عــامــا { ا
والــد لــطــفــلـ أألول فـي الـصف األول
والــثـاني في الـرابع الـــــــــعـام قــــــــال
إن ( حتـديــد نـوعـيـة وأحـجـام الـدفـاتـر
ـطـلوبـة وشكل الـتـجلـيد لـها وأدوات ا
األنـشطـة ومتـطلـبات الـتقـو وغيـرها
عـلم وحقـيقة ا يحـدده ا تـكون طـبقـا 
هــــنــــاك طالب ال يــــحــــافــــظــــون عــــلى
ـعلم من الـقـرطـاسيـة وعـنـدما يـطـلب ا
ـعــلم بـأنه عــائـلــته تــوفـيــرهـا يــتـهـم ا
يــطــلب أشــيـاء غــيــر مـعــقــولــة وتـأتي
الـــعـــائــــلـــة وتـــتـــهم اإلدارة بـــان بـــاب
الـطـلـبـات ال يغـلق وتـفـتح مـعه جـيوب
أولـيـاء األمور دون هـوادة بيـنمـا جند
ـقــابل ان أولـيـاء األمــور يـطــالـبـون بــا
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زيد مـن النـفايات. ال شيء في مـدننـا غيـر النـفايـات ثم النـفايـات وا
ـدن تُـقـرأ وتـعـرف من نـظـافـة حـدائـقـها والـكـتاب يُـقـرأ مـن عـنـوانهِ وا

العامة وشوارعها. 
ـتـلـكـات عـامـة تُـقـدم خـدمـاتـهــا جلـمـيع الـنـاس ويـقع عـلـيـهم واجب
ظـافـة تـكـون درجة احملافـظـة عـلى جـودتـهـا ونظـافـتـهـا وبـقـدر هذه الـنـَّ
اذا تلـمع عواصم ومدن الـعالم من الـنَّظافة حتضُّر اجملـتمع وتمـدنه. 

بينما تغـــــــرق مدن العراق حتت أكوام النفايات?
 راحت الشركة اللبنانـية لرفع النفايات جاءت الــــــــــشركة اللبنانية.
زعلت الـشركة اللـبنانـية. حتيـة خاصة للـــــــــشركة الـلبنـانية من فائق

الشيخ علي! 
متـلكات الـعامـة ويحافظ عـليهـا? نبدأ من كيف نـصنعُ مـواطناً يـعتزُّ بـا
ـزابل والنـفايـات حتيط سـتنـقعـات وا ـدرسة? فـكيـف إذا ا الـروضة وا
ـنع كلُّ مــعـلم أو مـدرس أو ــدارسـنــا? أينَ دور وزارة الـبـيــئـة? مــا 
أســتـاذ أنْ يــبــدأ درسه بــدقـيــقــتـ يــحثُّ فــيـهــا عــلى احملـافــظــة عـلى
ـمــتــلـكــات الـعــامـة مـن قـوله تــعـالـى (وال تـفــسـدوا في األرض بــعـد ا
إصالحـهـا) وفـي احلـديث إمـاطـة األذى من الـطـريق شـعـبـة من شُـعب

ان وغير ذلك من النصائح. اإل
رشـح إلـصاق صـورهم إال في أماكن في بعض الـدول يُـمنع عـلى ا
مخصصة أو كـبوسترات على هيـاكل الباصات والشاحـنات الكبيرة
ـواطـنـيـهم من الـتلـوث الـبـصـري الـذي تـوتراً ذهـنـيـاً وغـضـباً حمـايـةً 
ـدارس وغيـرها كـتابات مكـبوتـاً. ما الـفرق بـ الكـتابة عـلى جدران ا
بذيئة تفضح األمراض النفسية لكتَّابها وب فوضى صور وشعارات

 ? ُرشَّح ا
مـتـلـكـات العـامـة وحـرقـها أو قد يـعـتـقـد البـعض أنَّ مـسـألـة تـخريـب ا
إفسادها أو النَّظر إليها نَظرة عداء ظاهرة حديثة نتجت عن االحتالل
األمريكي لكن صفحة احلواسم في االحـتالل البريطاني واألمريكي
(1918 ,2003) قـد تـكـررت كثـيـراً دون الـتـوقف عنـد هـذه الـظـاهرة

ومنحها الوقت الذي تستحقه. 
نشرت مجلة ألف باء في عددها  757 في  30 آذار  1983 بعنوان
(الـهواتف الـعمـوميـة) هذا اخلـبـر (بعـد سلـسلـة من التـجارب الـفاشـلة
جنــحت أخـيــراً الــهـواتف الــعــمـومــيـة فـي بـغــداد. فـفـي كل الـتــجـارب
الـسابـقـة كانت الـهواتف الـعـمومـية عُـرضـة للـعطل ولـلـتخـريب من قبل
بعض الـناس الـذين ال يشعـرون بأيـة مسؤولـية تِـجاه أجهـزة اخلدمات
الـعـامـة... وقـد يـكـون من أسـبـاب الـنجـاح مـتـانـة األجـهـزة أو تـصـميم
ـؤكد أنَّ الـسبب الـرئيس هـو زيادة الـكابـينـة اخلاصـة بهـا ولكن من ا
ـواطن ـسؤولـية وحرص ا واطـن وارتفـاع الشـعور با الوعي لـدى ا

 : متلكات العامة). سنتوقف عند عبارت على حماية ا
سلسلة من التجارب الفاشلة) تعني أنَّ احلكومة قامت عِدَّة مرات
بنصـــــــب هواتف عمـــــــــومية في األماكن والطـــــــرق العامة

لكنها تعرضت للتخريب. 
من أسباب النجاح متانة األجهزة) تعني أنَّ احلكومة العراقية 

تـعـاقـدت عـلى اسـتـيراد هـواتف حـديـديـة مـقـاومة لـلـتـخـريب. كـما وأنَّ
النجاح هـذا لم يستمر طـويالً حيث أنَّ أيدي التـخريب طالت األجهزة

وظلت هياكلها منصوبة تسرد قصص التخريب السريالية.
اذا ال يحدث هذا في الغرب? 

ـمـتـلـكات ـسـؤولـيـة تِـجـاه ا ـواطن األوربي بـاالنـتـمـاء وا ـاذا يـشـعـر ا
متلكات العامة واطن العراقي برغـبة في تدمير ا اذا يشعر ا العامة? 

وحوسمتها? 
وإذا كــانت اجلـاهــلــيــة قـبـل اإلسالم تـعــني اجلــهل بــحــقـائـق الـدين:
هــا مـعـذرةً لـهم شــعـائـره فـروضـهِ ونـوافـلهِ حاللهِ وحــرامهِ...الخ. فـإنـَّ
بـعدم الـعمل بـها ويـسمـونهـم أهل الفـترة لم يـبلـغوا وال دعـوة الرُّسل

من قبل فأمرهم إلى الله ويُمتحنون يوم القيامة. 
وكـانت الـوصـية لـلـمحـاربـ بـأال يقـطـعوا شـجـرة لئـال تتـلـوث البـيـئة
ؤسـسات اخلدمـية الـعامة بـطولـة ونِضاالً واآلن يعـتبـر البعض حـرق ا

ضد الفساد والفاسدين. 
أمَّا بعض مسلمي العصور الوسطى واحلديثة
ـال الـعـام فال عـذر لــهم فـهم يـعـلـمـون حُـرمـة ا
بـالـقرآن واحلـديث ويـنـتـهكـونه بـشـعـارٍ قد ال

يعلمُ أحد قائلَهُ (شعرة من جلد خنزير).

هذه صـورة ليست (صـامتة) ..بل هي صـورة ناطقـة بكل لغـات العالم
..أنــهـــا صـــــــــورة تــعـــبــر عن مــلـــحــمــة من الـــعــــــــطــاء واإلخالص

والتضحية الفريدة ..
كم نـحتـاج من الوقت كي نـعبر عـنهـا ونحن نـنعم الـنظـر فيـها بـدهشة

..ماذا يستنتجه اخليال لنعرف ماذا يريد هذا الرجل ..?  
بـعـد أن فـقـد كفـيّه في سـبـيل الـوطن ..يـقف عـلى طريق الـسـابـلـة وهو

اء للعطاشى.. ويبكي ..!  يقّدم ا
اذا يبكي ..هل يبكي وهو سعيد بخدمته هذه ..هل يبكى هل تعرفون 
اء ..أنا الأعرف بـالضبط ـاً من موقف مـا قد تذكره وهـو يسقـى ا متأ
ـاذا يبكـي بهـذا العمـق ...وماهـو الشعـور الذي أجـتاحه حلـظة سـقيه

اء ..!? ا
هل يـبكي إلنه تـذكـر موقــــــــف الـعبـاس يـوم عاشـوراء ..عنـدما وقف
حـائـراً وهــو بـدون كـفــيّن بـعـد أن مــزّق الـسـهـم قـربـته وهــو عـائـد من

الفرات !?
اء بطريقة هل يبكي إلنه يشعـر بالتقــــــصـير جتاه من يســـــــقيـهم ا
(الـصـونــدة) ويـعــــــــتـذر مـنـهم إلنه اليـســــــتـطـيع أن يـحــــــــمل لـهم

اآلنية ..!?
ـاء أشـربــوه ..وإن لم يـكـفـكم خـذوا هـل يـبـكي إلنه يـقـول لــهم : هـذا ا

دموعي فأرووا بها عطشكم ...! ..
هل يبكـي وكأنه يقـول للزائريـن : أنا خادمكـم دائماً إن كنـت بكف أو

بدونهما ..!!?
هل وهل وهل وهل ..وتـبـقى حتـلـيالتـنـا وتـفـسـيـراتـنـا وإسـتـنـتـاجـاتـنـا
عنى احلقـيقة الكبير الذي تختزنه أعماق وقراءاتنا مجرد ظل حسير 

فعم بالوالء واحلب والتضحية ..! صدره ا
الشـك بأنـهـا مـشـاعر حـزيـنـة تمـأل قلـوبـنـا وتـشعـرنـا بـالـضّعف واأللم
قـدار هذا احلـزن إلّا ونـحن نتـأمل بهـذه الـصورة  فال أحـد يشـعـر 
ه الــشّـخص نـفـسـه  يـتـألّم من الـدّاخـل ويـدمع من صـمـيـم قـلـبه  يـؤ
احلزن كسـهم يقطّع أحـشاءه  تعـجز الكـلمات عن وصـفه لكنّ دموعه
ضـمر لـهذه الـلوحة عـنى ا تـكشفه....وجتـعلـنا نـقتـرب ولو قلـيالً من ا

بهرة .. اإلنسانية ا
يبـدو علـيه من اخلارج أنه يـعيـش احلزن بكـل مشـاعره ...ولكـنه حزن

هاديء ووجيع ..اليلطم فيه صدراً ..
وال يــرفع صــوتــاً ..واليــبــالغ فـي صــراخ..إلنه نــابع من ضــمــيــر حي
..وإلنها تلـبية لطبـيعة القـريحة واإلحساس الـباطني ..أنه حزن صادر
من شـجـيـة نـفس غـارقـة فـيـمـا وراء احلـزن ..بل هي أكـبـر مـن احلزن

ذاته..!!
هي صورة حتـفل بتفـاصيل كـثيرة تـفاصيل واقـعية

ـصـطـنع  بــسـيـطـة.. بــعـيـداً عن اجلـو الــدرامي ا
والعالقـة لـهـا  بـإضـفـاء أي من الـتـراجـيـديـا عـلى

قضية هي في األصل أكثر من عميقة... 
هنا نطقت الصورة ...وعجزت الكلمة ..!

تـعلقة مـحافظـة كربالء اطلع عـلى االمور ا
فـيـمـا ابدى بـتـدريب الـبـاحـثـ عن الـعـمـل
ــواصــلـة ــعـوقــات  اســتــعــداده لـتــذلــيل ا
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كــمـا اطـلع عــبـد الـواحـد عــلى حتـضـيـرات
ـبـني ـركـز لـبـرنـامج (CBT)  لـلـتـدريب ا ا
وكذلـك تفـقـد قـسم الـعمل في عـلى الـكـفـاءة
ـتـابـعـة اجـراءات ترويـج ومنح احملـافـظـة 
فضال الـقروض للوجبات التي  اطالقها 

عن متابعة عمل مفتشي العمل).
ـبـادرة من سفـيـرة الطـفـولة في الـعراق و
وزعت هيئة رعاية الطفولة زيـنة القرغولي

الـتدريب فـيها وفق مـتطلـبات واحتـياجات
سوق العمل. 

وقـال عـبد الـواحد في بـيـان للـوزارة تلـقته
(الــــزمـــان) امس ان (بـــعـض احملـــافـــظـــات
هني بـحاجة الى دعم فـي مجال التـدريب ا
إذ ال تمـتلك مـركزا ـثـنى ومـنـها مـحافـظة ا
ـهـني) واضـاف ان (االجـتـمـاع لـلـتـدريب ا
ــؤســسـات تــطــرق الى مــقـتــرح لــتــوأمـة ا
الـتـدريبـية في جـمهـوريـة فنـلنـدا مع دائرة
ـهـني لالرتقـاء بـالواقع الـعـمل والـتدريب ا
الــــتـــدريـــبـي في الـــعــــراق وبـــنـــاء قـــدرات
واوضـح الـبـيان ان الـعـامـلـ في الـدائـرة)
ــهـني في ــديـر الــعـام مــركـز الــتـدريب ا (ا

في الــوزارة مـعــيـنـات طــبـيــة بـ عـدد من
.  وتابع منـعم ان (الهـيئة ـعاقـ االطـفال ا
وبـالـتنـسيق مـع القـرغولي  اقـامت فـعالـية
تـضمنت توزيع كراسٍ مـدولبة ب عدد من
ـعاقـ في خـطـوة لزرع الـفـرحة االطـفـال ا
مشيرا والـبسمة في نفوس هذه الـشريحة)
الى ان واضــاف ان (الــفــعــالـيــة تــضــمـنت
ايـــضــــا تـــقـــد إرشـــادات تــــوعـــويـــة عن
االهـتــمـام بـالـنـظـافـة والــعـنـايـة بـالـصـحـة
الـعـامـة وانـها  جـاءت تـنـفـيذا لـتـوجـيـهات
الـسـوداني  رئـيـس هـيـئـة رعـايـة الـطـفـولة
الـــــذي يـــــؤكـــــد ضـــــرورة الـــــتـــــواصـل مع
ـدني الـشــخـصـيـات ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا
ساندة واجلـهات الفـاعلة لـتقد الـدعم وا

لألطفال).
واضاف ان (الفعالية اقيمت باشراف مدير
مـكتب هـيئـة رعايـة الطفـولة عـبيـر اجللبي
الـتي ثـمـنت جـهـود سـفيـرة الـطـفـولـة التي
الفتة تـبذلـها في دعم الـطفولـة في العـراق)
الى ان (رعـايـة هـذه الفـئـة تـتطـلب تـضـافر
جـهود اجلميع نتـيجة للتـحديات التي تمر
بــهــا الــبـالد واثــرت عــلى واقع الــطــفــولــة

فيها). 
واكـدت اجللبي ان (الوزارة لها دوراً كبيراً
في دعم وتمك هذه الفئات للحصول على
حـقوقها من خالل هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة الـــتي تــواصل
ــعــاقـ وذوي عــمــلــهـا لــشــمــول جـمــيع ا
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة بـالــبــرامج الــتي
تـقدمـها لـدعم هذه الفـئة من الـناس لـتكون

عنصرا فاعال في اجملتمع).  

وبــالـتـالي نـسـتـطــيع الـنـهـوض بـواقع
الـتـعـلـيم لـلـحـصـول عـلى نـتـائج جـيدة
ومــقـبــولـة عـلى اقـل تـقـديــر خـاصـة ان
ـاضـي كـانت حـصص ودروس الــعـام ا
ـثال مـعلم شـاغـرة ويقـوم على سـبيل ا
الـرياضـة او الفنـية بسـد شواغر الـلغة
الـعربـية والريـاضيـات وبالتـالي نفـتقد
الى االخـتصاصـات احلقيـقية واجد ان
الــوزارة يـجب ان تـضع خــطـة سـريـعـة
همة لـلتخـلص من الشـواغر للـدروس ا

التي تنهض بواقع الدراسة).
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{ ابـــو ورده مــتــقــاعـــد يــقــول ( انــني
اسـتـغـرب الـغـاء رفع الـعـلم التـي كانت
ــدارس قـبل احلـصـة تــنـفـذ بـغــالـبـيـة ا
االولى يـوم اخلـمـيس وهـو تقـلـيـد مهم
ويــعـلم الــتالمـيــذ حب الـوطن واالرض
واالحـترام وااللـتزام وتطـبيق الـقوان
بـيـنـمـا الـيوم نـفـتـقـدهـا بل انـدثرت في
ـدارس  واسـتـغـرب ايـضا من بـعض ا
اخـتـفـاء الـقـاعـات اخملـصـصـة لـلـقـراءة
ـكــتــبـة والــتي تــشـغــلــهــا مـايــســمى 
ــدرســـة وجتــد فــيــهــا انــواع الــكــتب ا
الـعــلـمـيـة والـثـقــافـيـة واالدبـيـة ويـقـوم
الـطـالب باسـتعـارتهـا ويقـراها بـاجواء
مــنــاسـبــة في قــاعـة مــخــصـصــة لــهـذا
الــغـرض وال اعـتـقـد ان هــنـالك مـدرسـة
ا فقط تـهتم بـهذا اجلـانب اال مانـدر ر
ــدارس الـنــمـوذجــيـة ويــقـيــنـا ان في ا
ـدرسـيـة مـهـمـة جـدا ـكـتـبـات ا فـائـدة ا
لـلـنهـوض بامـكـانات الـطلـبـة وبالـتالي
تـفـوقـهم فـي االمـتـحـانـات  واسـتـغرب
ـدارس تفـتقد الى ايـضا ان كـثيراً من ا
الــســـاحــات الــريــاضــيــة والــتي تــزرع
بـــالـــثـــيل والـــورود لـــتـــضـــفـي اجــواء
مــنـاســبـة وصــحـيــة لـلــطـالب وارى ان
ـدرسـة ضروري االهـتـمـام بـحمـامـات ا
جــدا كـــونــهــا تــعــطـي وتــمــد الــطــالب
بــالــصـحــة والــنــظـافــة قــبل ان تــهـدده
ــعــديـة  نــعم بــالــوبــاء او االمــراض ا
قـترحـات واالهم ان حتقق وكـثيـر من ا
دارس اجتماعات دورية الولياء امور ا
الـطـلبـة لـيطـلـعوا عـلى مـقتـرحـاتهم بل
ــدرســة والــتي ويــنــاقــشــوهم بــواقع ا
يـساهم بعض ميسوري احلال بالتبرع
لــلـكـثــيـر من االحـتــيـاجـات الــتي تـعـ

دارس والتربية ) ادارة ا
ـتنـبي وسوق الـسراي { وفـي شارع ا
بــدات حــركـة الــبــيع والــشـراء لــلــكـتب
كـتـبات والـقـرطـاسيـة الـتي شهـدتـهـا ا
الــكـبـيــرة تـنـتــعش لـبــيع الـقـرطــاسـيـة
بــجـــمــيع أنــواعــهـــا فــضال عن احملــال
الـصـغيـرة والـبسـطـات وتوافـد مـكثف
ن بـاشرت استـعداداتها من الـعوائل 
لــلـتـهــيـئــة السـتـقــبـال الــعـام الـدراسي
اجلـديـد بـتوفـيـر الدفـاتـر والـقرطـاسـية
ــطـلـوبـة ألبــنـائـهـا وشــهـدت أسـعـار ا
الـقـرطـاسيـة ارتـفـاعـا كبـيـرا خـاصة أن
الـطـلب عـلـيـهـا يـزداد كـلـمـا قـرب الـعام
الـدراسي لتضيف ثقال آخر على كاهل
أولــيــاء أمـور الــطالب جلــمــيع مـراحل
الــدراســة وهــذا مــا يــجــعل مــجــانــيـة
الـتـعلـيم بـخبـر كان بـعـدما كـانت توزع

قبل أيام على الطالب.
ـــواطن رحــيـم مــحـــمــد عـــلي مــوظف ا
بــوزارة الـــتــربــيــة يــقــول إن ( أســعــار
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بـعـد انـقـضاء الـعـطـلـة الصـيـفـيـة وبدء
االستعدادات للموسم الدراسي اجلديد
لـــلــعـــام احلــالي الـــذي اعــلـــنــته وزارة
الـتـربــيـة  بـدات الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة
راحل دارس بـكافة ا والـتعليـمية في ا
اسـتـعداداتـهـا السـتقـبل الـطلـبـة اجلدد
وفي الوقت ذاته تتصاعد امنيات امور
ــنـاســبـة الــطــلـبــة بـتــوفــيـر االجــواء ا
ـــقـــاعــد الوالدهـم وهم يـــلـــتـــحـــقـــون 
الـدراسة بكافة مراحلها رياض االطفال
توسطة واالعدادية وان واالبتدائية وا
تــســهم احلــكــومــة اجلـديــدة بــتــوفــيـر
ـنـاسـبـة لـلـطـلـبـة لـيـسـجـلـوا االجـواء ا
ـسـيـرة تــفـوقـهم الـعــلـمي ويـواكــبـوا ا
الـتـربويـة اسـوة بالـدول الـعربـيـة التي
تـهتم بـاجلانب الدراسي والـتربوي من
اجل تــفـوق الــطـلـبــة وحتـقـيـق فـضـلى
الـنتائج   مشددين على ضرورة توفير
دارس التي اخلـدمات الالزمة خـاصة ا
تـعاني االهمال وتتعرض لكوارث اثناء
ســقــوط االمــطـار خالل فــصل الــشــتـاء
الــقـريب اضـافــة الى تـوفـيــر الـكـراسي
الـرحالت اخلـاصـة لـلـطـلـبـة والـتالمـيذ
الـــذين يــعــانـــون تــهــالـــكــهــا  واكــدوا
الكـات الـدراسـية في ضـرورة تـوفـيـر ا
ـــواد الـــدراســيـــة كـــافـــة مع ضــرورة ا
دارس الـتي تـعـاني االهـمال مـتـابـعـة ا
ـرافق وعــدم تـوفـيـر ابـسط اخلـدمـات ا
الــصـــحــيــة واحلــوانــيت والــســاحــات
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ـواطن عـبـد الـبـاسط جـودة اب وقــال ا
الربـعة اطفال ( اوال نبارك لكافة الطلبة
بــالـعـودة الـى مـقـاعــد الـدراسـة لــلـعـام
احلـالي والـتي نتـمنـى ان تكـون حافـلة
بــالــتــقـدم تــوفــيــر كــافـة مــســتــلــزمـات
الـدراسـة التي جتـعل من الطـالب يحب
ويــعـشق دروسه ومــعـلــمـيه وبــالـتـالي
يـحـصل على نـتائج مـتـقدمـة في نهـاية
الــعـام الــدراسي) واضـاف ( لــدي طـفل
ســجــلــته في روضــة قــريــبـة مـن دارنـا
ولالسـف باسعـار الاستطيـع دفعها الن
الــروضـة تــبـالـغ في اسـتــيـفــاء االجـور
بـينما جنـد انها كانت مـجانية في زمن
الــنـظـام الـســابق  كـذلك لـدي اوالد في
تـوسطة واتمنى مـرحلة  االبتـدائية وا
ـــــدرســــــة واالدارة ان التـــــزودهم مـن ا

ـدرسـيـة  والـلـوازم الـتـالـفـة بـالــكـتب ا
لــنـضـطــر الـلـجـوء الـى سـوق الـسـراي
وشــــرائــــهــــا من الــــســــوق الــــســـوداء
ـاديـة.االخرى مـايـضـاعف معـانـاتـنا  ا
وان التـزودهم بكـتب مـستهـلكـة  كذلك
ـتـوسـطـة لـدي اوالد في االبـتـدائـيـة وا
وكل مـااتـمـنى ان تـهتم وزارة الـتـربـية
ـنــاهج الـدراســيـة وتــوفـيـر الــكـتب بــا
والـقـرطـاسـية لـتـرفع جـزءا من مـعـاناة
ـــواطـــنــــ اضـــافـــة الى االهـــتـــمـــام ا
رافق الصحية درسية كـا بـاخلدمات ا
والــــغـــرف الـــدراســــيـــة والــــســـاحـــات

الرياضية ان وجدت ).
ـواطنـة ام حيـدر متـقاعـدة تقول ( كل ا
عـــام ومع بــدء الــعـــام الــدراسي تــبــدا
واطـنـ تـتضـاعف وخـاصة مـعـانـاة ا
ـــراحل لـــلـــذين لـــديـــهـم تالمـــيـــذ في ا
الـــدراســيـــة حــيث تـــضــطــر الـــعــوائل
درسـية لـلمراحل بـالبـحث عن الكـتب ا
ــدارس تـوزع كــتــبـا مــتــهـالــكـة كــون ا
وتـالفة فـيضطـر ولي االمر الذهاب الى
ـتنبي لشراء الـكتب التي تتسرب من ا
مـــخــازن وزارة الـــتــربــيـــة لــتـــبــاع في
االســـواق الــســوداء كـــذلك هــو احلــال
بـالـنـسـبـة لـلـقـرطـاسـيـة اذ ان الـتـربـية
ـسـتلـزمـات االخرى التـوزع الـدفـاتر وا
مــايــضــاعـف مــعــانــاة الــعــوائل الــتي
تــشــتــريـهــا من االســواق ونــتــمـنى ان
تـراعي حكومتنا اوضاع الطلبة وتوفر
درسيـة والقـرطاسيـة كما لـهم الكـتب ا
تـهتم باخلـدمات للمـدارس التي تعاني
من االهــمـال وقـدم كـراســيـهـا وانـعـدام
انـارتـهـا وتـهـالك بـنـائـهـا الـذي يسـبب
بــكـوارث وحـوادث طـوال الـعـام يـذهب
ضـحـيـتـهـا عـدد من الـطـلـبـة االبـريـاء )
ومـع اعالن بـدء الــعــام اجلـديــد  بـدات
ـــدارس تــبــحـث عن الــكــوادر ادارات ا
درس لسد ـعلم وا الـتعليمية من ا
الـشـواغـر لـلحـصص الـتي تـعـاني عدم
وجـود اساتـذة يشـغلـونهـا ويقـول عبد
الـبــاسط الـربـيـعي مـشـرف تـربـوي في
تـربية الرصافة ( ان التربية حتاول ان
تــســد الــشـواغــر لــلــمـدارس ولــلــمـواد
ــنــهـاج الــدراسي كــمـادة ــهــمـة في ا ا
الـــلــــغـــة الـــعـــربــــيـــة واالنـــكــــلـــيـــزيـــة
والــريــاضــيـات وغــيــرهــا من الـدروس
ــــهـــمــــة وحتــــاول ان تـــعــــ كـــوادر ا
تــعـــلــيــمــيــة كــفـــوءة لــســد الــشــواغــر

بــتـدخل جـهـات رقـابــيـة عـلى األسـعـار
بالغ فيها من احملال التجارية وفتح ا
ركزية الـتي تساهم في بيع األسـواق ا
البس أثــنـاء الــفـتـرة الــقـرطــاسـيــة وا

درسية فقط ). ا
ــواطــنــة بـلــقــيس الــعــزاوي مــوظـفه ا
تـــقــول( تــمـــنــيــنـــا  أن يــحـــمل الــعــام
ــزيــد من األجـواء الــدراسي اجلــديــد ا
ـشجعة واألمنـيات التعلـيمية لألبناء ا
بـالــنـجـاح والـتـوفـيق وجتـاوز مـرحـلـة
دراسية أصبح االن يشكل لدى العديد
من األسـر هـمـاً مـاديـاً وواقـعـاً صـادمـاً
ــصــاريف مع أمـــام تــوالي ضــربـــات ا
بــــدايـــة الــــعـــام الــــدراسي األســــعـــار
ــوسم تــتـــضــاعف لــذلك قـــبل بــدايــة ا
ــواطن الــدراسي بــنــحــو شـــــــــــهـر ا
ــدرسـيـة مــضـطـر إلى شــراء الـلـوازم ا
ألوالده عـلّه يـكسب جـولة أمـام التـجار
الـذين دائـمـاً مـا يـنـتـصـرون بـالـضـربة

القاضية ).
وأضـافت ( إنـهـا تـشـتـري الـقـرطـاسـية
ـدرسـة ألنهـا ال تـضمن إال قـبل مـوعد ا
مـضاعفـة األسعار حتى لـو أن الدفاتر
واألقـالم لـــيـــست من الـــنـــوع اجلـــيـــد
فـــاجلــيـــد يــقــوم الـــتــجـــار وأصــحــاب
ـكـتـبات بـإخـفائه حلـ تـــــــــصريف ا
وبــــيع الــــســـيـئ ويـــتــــركـــون اجلــــيـــد
لـيـتالعبـوا بـالطـلـبة ويـهـلكـوا جـيوب

عوائلهم ).
واخــيـرا يـقـول عــلـوان راهي االعـرجي
ــــــــــــــــــدارس مــــــــــديــــــــــر الحــــــــــدى ا
االبـتــــــــــدائـيـة ( تمـنـيـنـا ان تـضاعف
احلـكومـة اهـتمـامهـا باجلـانب العـلمي
ـدرسية وذلـك من خالل توفيـر الكتب ا
اجلـديدة اضافة الى انواع الـقرطاسية
خـاصة ان  سعـر برميل الـنفط االن بدا
يـتـصـاعد ولـيس مـشـكـلة ان تـسـتـقطع
احلـــكـــومـــة جـــزءا من تـــلـك الــواردات
لـتفـرح بـها طـلبـتنـا االعزاء ومـضاعـفة
عـــطــائـــهم الــعـــلــمـي وتــوزيع الـــكــتب
والـقــرطـاسـيـة مـجـانـا واصالح بـعض
ـتـهـالـكه والـتي ـدرسـيـة ا الـصـفـوف ا
ـــــروءة بــــــدء عــــــدد مـن اصــــــحــــــاب ا
ــسـاهــمــة بـاصالحــهـا والــشـهــامــة بـا

دارس التي وتـوفــــــــــير مـستلـزمات ا
بـحاجة الى جتديد وتاهــــــــــيل وبذلك
تـــكــون قـــد قـــدمت خــدمــــــــــة لـــلــوطن
ولـعوائـلهم وتـسجل لـهــــــــــم حـسنات
فـي الدنيا قبل االخـرة والله يجازي كل
ــــــدارس مـن يـــــــــــــــســــــاهـم بـــــــدعـم ا
واحـــتــــيـــاجـــات الــــطـــلـــبــــة الـــتي هي
مــــــــــــطــلب يــقــــــــــع عــلى عــاتــــــــق
احلـكـومـة اجلـديدة لـلـنـهـوض بـالواقع

التعليمي )
ــشــرفــة الــتــربــويـة احـالم سـبــتي { ا
تـــقـــول ( بـــكل تـــاكـــيـــد ان احلـــكـــومــة
ـسـؤولـيـة الـكـامـلـة اجلـديـدة تـتـحـمل ا
امـام الـله وامـام الـشـعب بـتـوفـير واقع
ــتــاز وبـالــتـالي تــغـلق كل تــعـلــيـمي 
قارنات ماب النظام السابق وماكان ا
يــوفـره لـلـواقع الـتـعــلـيـمي واحلـكـومـة
احلــالــيـة وبــكل تــاكـيــد ان مــسـؤولــيـة
احلـكـومـة احلـالـية تـتـطـلب ان تـتـحمل
ــوضــوع عـلى مــحـمـل اجلـد وتــشـكل ا
جلاناً خاصة للبحث بالواقع التعليمي
ــــعــــاهـــد ــــدارس وا ومــــاحتــــتــــاجه ا
والـكليـات من خدمات وكـوادر تعلـيمية
لـتـبـدا بـبـناء صـحـيح لـلـطـفل والـطالب
ـتـقـدمـة وهـنـا ال اريـد ان ـراحل ا فـي ا
ـدارس افــصل واكــشـــــــــــف كم عــدد ا
الـتي حتـــــتـاج الى تـرمـيم وتـاهيل وال
اريـــد ان اكــشـف كم يــحـــتــاج الـــعــراق
ـــدارس جــديــدة وكـــوادر تــعــلـــيــمــيــة
الك الـدائم وغيـرها من تـعـينـهم على ا
االحــــتــــيــــاجــــات الــــتي حــــان الــــوقت
لـــلـــنــــــــــــظـــر فـــيـــهـــا واعالن الـــقـــرار
بـــتـــنـــفـــــــــــيـــذهـــا النـــتـــشــال الـــواقع
الـتــعـلـيـمي الـذي بـدأ  يـتـراجع بـسـبب
اهــمــال احلــكــومــة بــحــجــة الــتــقــشف
والــظـروف االمـنــيـة واعــتـقـد ان الــبـلـد
اليـنهض اال بنـهوض الواقع التـعليمي
ـراحل ــراحل االولــيـة الـى ا بــدءاً من ا
ـتقدمـة للطـــــــالب الذي يتـطلع اليوم ا
الى واقـع تـعـلـيـمي يـبـشـر بـخـيـر وهـو
يـــســتــهل الـــعــام اجلــديــد فـي مــقــاعــد
دراســيـــة نــتــمــنـى ان تــكــون صــاحلــة
وكــافــيــة الســتــيــعــاب اعــداد الــطــلــبـة

والتالميذ).
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اعــلن رئـيس مــجـلس مــحـافــظـة ديـالى
عـلي الـدايني  انـنـا تعـاملـنـا بشـفافـية
مع ايـرادات كمـرك الصفـرة   فيـما اكد
انـــهــا انـــقــذتـــنــا مـن شــلل خـــدمي في

قطاعات عدة . 
وقـــال الـــدايــنـي لــ (الــزمـــان) أمس في
ضـوء حـرصـنا عـلى  ايـضـاح احلـقائق
لــلـراي الــعـام مـن خالل وسـائل االعالم
ومـنصـات التـواصل االجتـماعي نود  
ان (نــــبــــ احلــــقــــائـق حــــيــــال مــــلف
ـالــيــة من كـمــرك الـصــفـرة االيــرادات ا
الـواقــعـة  شـمـال مـديـنـة بـعـقـوبـة عـلى
الـــطـــريق بــ بـــغـــداد -  اخلــالص  -
كـركـوك والـتي اثـارت جدال مـؤخـرا ب
االوسـاط بسبب انتـشار معلـومات غير
دقـيقـة) . واضاف الـدايني ان (مـجلس
ديـالى اعـلـى جـهـة تـشـريـعـيـة ورقـابـية
وهــو لـيس جــهـة تـنــفـيــذيـة ومــهـمـاته
ــشــاريع مــتـــعــددة مــنــهـــا مــتــابـــعــة ا
ـــواطـــنـــ وسن واســـتـالم شــكـــاوي ا
الـقوانـ وهذا امر نـفتـخر به وسعـينا
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الى حتقيق النجاح به وفق االمكانيات
توفرة  . ا

 واوضـح الدايـني  ان (مـبـالغ ايرادات
كــمـرك الـصـفـرة لم تـمــنح مـنـهـا ديـنـار
واحــد ألي عـضــو من اعــضـاء مــجـلس
ديــالـى وكل مــا يــقــال خالف ذلك غــيــر
ــــشـــاريـع الـــتـي جـــرى دقــــيق بـل كل ا
تـمـويـلـهـا بـإيـرادات الـصـفـرة تـمت من
قــبل الـدوائـر اخملـتــصـة وبـإشـراف من
مـــــجـــــلس ديـــــالـى دون اي تـــــدخل في
ـاديـة  بل ان ـشـروع ا حتـديـد قـيـمـة ا
ـشاريع حددت وفق االسبـقية من قبل ا

الدوائر اخملتصة ذاتها) .
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واكـــــد رئـــــيـس مـــــجـــــلـس ديـــــالى ان
(ايــرادات كـمـرك الــصـفـرة كــانت عـونـا
مـهما لديالى بشكل عام في انقاذها من
الــشــلل اخلــدمي في قــطــاعــات مــهــمـة
ومــنـهــا الـكــهـربــاء خـاصــة بـعــد عـطل
الـعشـرات من احملوالت بـسبـب االمطار
ـاضي   كمـا انـها ـوسم الـشتـوي ا بـا
سـاهمت في تام مشاريع خدمية ولو

كــانت مـتــواضـعـة لــلـكــثـيــر من الـقـرى
واالزقـة واالحـيـاء الـسـكـنـيـة في مـعظم
مـناطق ديالى ولم يـكن هناك اي اهمال
ألي مـنـطـقـة)  مـشـيـرا الى ان (مـجلس
ديــــالى حــــريص عــــلى الــــشــــفـــافــــيـــة
ـصداقيـة في طرح وجه نـظره حيال وا
ايــــرادات كـــمـــرك الـــصــــفـــرة وابـــوابه
مـفـتـوحـة امـام وسـائل االعـالم لـتـحري

الدقة ونقل احلقيقة في اي وقت) .
واعـلـنت مـديـريـة الـبـيـئـة في مـحـافـظة
ديـالى  انها تـتابع مجرى نـهر  سارية
ــر ــنـــاطق الــتي  " خـــريــســان " في ا
خاللـهـا  فيـمـا حذرت من تـلـوث النـهر
وانــــعـــكــــاســــاته في زيــــادة االمـــراض
واالوبــئــة كـون اغــلب مــحـطــات اال الـة
تــتــغــذى عــلـيـه . وقـال مــديــر الــبــيــئـة
عـبدالله هـادي الشمـري لــ (الزمان  إن
(بـيـئة ديـالى تعـطي مـلف احلفـاظ على
ـائـيـة ومـنـها بـيـئـة االنـهـر واجلداول ا
نـهر سارية " خـريسان"  اهمـية قصوى
مـن خالل عـــمل فــــرق مـــخـــتـــصـــة  في
دائـرته تأخـذ على عـاتقـها دراسة واقع

بـيـئة االنـهر ورصـد اي ظـواهر سـلبـية
فيها)  .

واضـــاف الـــشـــمـــري  انـه  ( اجــراء
جــولــة مــيــدانــيــة عــلى نــهــر ســاريـة "
ار في قـرية قـطع ا خـريـسان " ضـمن ا
ـتابـعة زهـيـرات في ناحـية ابي صـيدا 
ـلـوثـة الـتي تـصب نـقـاط الـتـصـاريف ا
بـدون معـاجلة وكـذلك متـابعـة اصحاب
ــطـاعـم وقـيــامــهم بــنـصب ــقــاهي وا ا
ـولدات بـالقرب من ضـفتي اجلدول)  ا
ـاذج مـاء مــشـيـرا الى انـه ( سـحب 
لــــلــــفـــــحــــوصــــات الــــكـــــيــــمــــيــــاويــــة

والبكتريولوجية)  . 
واوضـح الــشــمــري  انه ( مالحــظــة
ـلـوثة تـراكم الـنـفـايـات والـتـصـاريـف ا
في الـــنــهـــر بــشــكـل مــلــحـــوظ) داعــيــا
اجلــهـــات احلــكــومــيــة اخملــتــصــة الى
ــنع جتــاوزهـا (وضـع خـطــوط حــمــر 
خـــاصـــة رمـي الـــنـــفـــايـــات واالوســاخ
والـلجوء الى العقوبات القانونية لردع
ــواطن )  مـــبــيـــنـــا  ان (ا اخملـــالـــفــ
يــتـحـمل وزر  %50 مـن اسـبـاب تـلـوث

نـهــر  سـاريـة " خـريـسـان "  من مـنـبـعه
حتى آخر نقطه يصل اليها).

ومـن جانب آخـر كـشفـت عضـو مـجلس
الــنــواب عن مــحــافـظــة ديــالى نــاهـدة
الــدايـني  عن فـقـدان احملـافـظـة % 50

من احلزام األخضر بعد .2003.
dDš« Â«eŠ

وقــالت الــدايــني  لـ (الــزمــان) امس إن
(ديــــــالى فــــــقـــــدت % 50 مـن احلـــــزام
األخـضر بعد عام  2003 نـتيجـة جملة
عـــوامل أبـــرزهـــا اجلــفـــاف واإلهـــمــال
والـتجـريف ووضع اليد من قـبل القوى
وأضــافت الــدايـني  أن ــتـنــفـذة) . ا
ــتـأثـرة بـفـقـدان ـدن ا (بــعـقـوبـة أبـرز ا
ـديـنة احلـزام األخـضـر)  مـبـيـنـة أن (ا
ــات من الــبـســاتـ فــقــدت االف الـدو
والـغابات خاصة في السنوات األخيرة
) .وتـوقـعت الـدايني أن  (مـا تـبقى من
احلـزام األخـضـر لن يـدوم أكـثـر من 10
ســـنـــوات أخـــرى لـــو اســـتـــمــرت ذات
الـعوامل على حالـها دون أي معاجلات
حـكومـية) . وبيـنت الدايـني أن (فقدان

هـــذا األمــر ســيـــكــون له ضـــرر بــيــئي
خـطير في اجتاهـات مختلـفة)  مشددة
عـلى ضرورة  (االنـتباه لـلمـلف والعمل
عـــلى وضع حـــلــول تـــســهم فـي انــقــاذ
ـتبقية في محيط الـبسات والغابات ا
ـدن من أدوات الـتـجـريف واالسـتيالء ا

واجلفاف).
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رحلة االبتدائية االولى تالميذ في ا

طالبات  في مراسيم االصطفاف الصباحي


