
 او�ض��حت وزارة الرتبي��ة ، اأن ق��رار جمل���س ال��وزراء 
طلب��ة  �ض��مل  الثال��ث  ال��دور  بامتحان��ات  اخلا���س 
ال�ض��فوف املنتهي��ة للمراح��ل الدرا�ض��ية االبتدائي��ة 

واملتو�ضطة واالإعدادية فقط.
واأ�ض��ارت الوزارة يف بي��ان اأن" قرار جمل���س الوزراء 
ن���س عل��ى، تخوي��ل وزارة الرتبي��ة �ض��احية اجراء 
امتحانات ال��دور الثالث لل�ض��فوف املنتهية ملراحل 

الدرا�ضة االبتدائية واملتو�ضطة واالإعدادية".
وا�ض��اف "كم��ا تت��وىل وزارة الرتبية ا�ض��تيفاء اجور 
اخلدم��ات االإمتحاني��ة م��ن الط��اب الراغب��ن باأداء 
االمتح��ان، ويتم االلتزام بتوقيت��ات القبول املركزي 
املعتم��دة يف وزارة التعلي��م الع��ايل ب��دون انتظ��ار 

نتائج الدور الثالث".
واأ�ض��ار البيان اإىل ان "الوزارة �ض��تقوم بن�رش اجلدول 
اخلا���س بالدور الثال��ث والتوقيتات وع��دد الدرو�س 

الحقا".
وكان جمل���س ال��وزراء قد اأعلن يوم االح��د عن اجراء 
امتحانات الدور الثالث لل�ضفوف املنتهية االبتدائية 
واملتو�ضطة واالعدادية على ان يتم االلتزام بتوقيتات 
القب��ول املرك��زي املعتم��دة يف وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث".

�ض��ّدقت حمكم��ة حتقي��ق اخلالدي��ة التابع��ة ال�ض��تئناف 
االأنب��ار ، اعرتافات جمموعة تنتم��ي اإىل تنظيم "داع�س" 

اقّر اأفرادها باغتيال قائد �رشطة املحافظة ال�ضابق.
وقال املتحدث با�ض��م ال�ض��لطة الق�ض��ائية القا�ض��ي عبد 
اإن "عم��ل حمكم��ة حتقي��ق  ال�ض��تار بريق��دار يف بي��ان 
اخلالدي��ة اأ�ض��فر ع��ن القب�س عل��ى ع�رشة متهم��ن اقرّوا 
باالنتم��اء اإىل ما ت�ض��مى بوالية االنب��ار التابعة لتنظيم 

"داع�س" االإرهابي".
وتاب��ع بريق��دار اأن "اف��راد املجموعة اعرتف��وا باغتيال 
الل��واء الركن اأحمد �ض��داك، قائد �رشطة االنبار ال�ض��ابق، 

وجرى ت�ضديق اأقوالهم ق�ضائيًا".
واأو�ضح اأن "ك�ض��فًا للداللة اأجرته املحكمة للمتهمن يف 
حمل احلادث"، مبينًا اأن "االإجراءات الق�ض��ائية م�ضتمرة 
بحقه��م متهي��داً الإحالتهم عل��ى حمكمة اجلناي��ات وفق 

املادة الرابعة من قانون مكافحة االإرهاب". 
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وقد ي�ض��طر م��ن ي�ض��رتيها ويلب�ض��ها، اىل �رشف 
مبالغ ت�ض��اوي اأ�ض��عاف �ض��عر هذه املاب�س، كي 

ي�ضتعيد �ضحته.
ولكنه��ا كم��ا يق��ول بع���س العامل��ن فيه��ا، من 
ال�ض��باب على وجه اخل�ضو�س، حتقق م�ضدر رزق 
جيد لهم، وتنقذهم م��ن البطالة، وتنقذ عائاتهم 
من الفقر واحلاجة والعوز، اإ�ض��افة اىل اأ�ض��عارها 
التي قد تنخف�س اىل الن�ضف اأو اأكرث عن املاب�س 
غ��ري امل�ض��تعملة، وهذا هو ال�ض��بب ال��ذي يجعلها 
حم��ط اإق��دام امل�ض��رتين عليها، خا�ض��ة اأن الكثري 
منه��ا يبدو للناظرين ب�ض��ورة جي��دة، وكاأنه غري 
م�ض��تعمل، فيندف��ع االأب ل���رشاء ه��ذا الن��وع م��ن 
املاب���س، وتقب��ل االمه��ات على �رشائه��ا بكرثة 
حتى تف��ّرح قلوب االأطف��ال، ال�ض��يما يف االأعياد 
واالف��راح  واخلت��ان  االعرا���س  منا�ض��بات  ويف 

ب�ضورة عامة.
اأحزان من اأعماق املا�ضي

ال تفك��ر االأمه��ات باملخاطر الت��ي حتملها معها 
ماب���س الب��االت، يف ح��ن رمبا يخط��ر يف بال 
االآب��اء اأن هذه املاب�س ق��د تنقل بع�س االمرا�س 
اجللدي��ة اىل اأطفاله��م، ولكنه��م مع ذل��ك يقبلون 
عل��ى �رشائه��ا، الأن دخلهم الواطئ ال ي�ض��مح لهم 
ب�رشاء املاب�س اجلديدة عالية الثمن، اأما االأطفال 
اأو املراهق��ن، فاإنهم ياأخذون ه��ذه الهدايا بفرح 
و�رشعان ما يلب�ض��ونها فرح��ن، وال يفرقون بن 
اجلديد والباالت، يف بادئ االأمر، لكن تبقى هناك 
غ�ض��ة يف داخ��ل الطف��ل، جتعله يفكر ويت�ض��اءل، 
مل��اذا مل جتلب اأم��ي ماب�س جديدة، ومل��اذا اأبي 
ي�ض��رتي لن��ا ماب�س الب��االت دائما؟ اأم��ا اجلواب 

فهو معروف لهوؤالء االأطفال.. اإنه الفقر!.
وناح��ظ وجود باعة املاب�س القدمية )الباالت(، 
يف مركز املدينة، وخارجها، يف بع�س ال�ض��وارع 
الت��ي تزدحم فيه��ا ال�ض��يارات ذهاب��ا واإيابا من 
واىل االأحي��اء ال�ض��كنية، عل��ى الر�ض��يف املعّب��د 
باملقرن�س، تنت�رش عرب��ات وطاوالت من احلديد 
امل�ض��تعملة، وهن��اك  املاب���س  فوقه��ا  تتكد���س 
ادوات واأماك��ن لعر���س ماب�س الب��االت، يتجمع 

عليها رجال ون�ض��اء احيانا تبدو اعدادهم كبرية، 
ولك��ن الن�ض��اء اأكرث دائم��ا� يعلن البائع عن �ض��عر 
مّوح��د للماب���س التي يعر�ض��ها، عندما �ض��نحت 
الفر�ض��ة، �ض��األنا هذا البائع )ابو جميد( بعيدا عن 
امل�ضرتين بع�س ال�ضيء، �ضاألناه: ما هو من�ضاأ هذه 

املاب�س؟.
- هن��اك جتار رئي�ض��ين، ي�رشفون مبالغ كبرية 
الب��االت، ويت��م توزيعه��ا عل��ى  احيان��ا ل���رشاء 
املحافظ��ات، كما ان ا�ض��واق بغداد تكتظ بها، يف 
�ض��وق هرج مبنطق��ة )الب��اب ال�رشق��ي( وغريها، 
تكرث باعة الباالت، ويكرث عليها اعداد امل�ضرتين، 
خا�ضة يف ف�ض��ل ال�ضتاء، اأما املن�ض��اأ، فهو دائما 
م��ن دول اجنبية، اأوربية وغريها، وقد تكون هذه 

املاب�س من متربعن، لكنها تباع للنا�س هنا.
اأرباح املاب�س امل�ضتعملة

 كرمي عبا�س بائع اآخر يتخ�ض�س يف بيع ماب�س 
االأطفال امل�ضتعملة �ضاألناه عن �ضبب عمله يف هذه 
املهنة، فقال اأنا �ض��احب جتربة يف هذه املهنة، 
واعرف ال�ض��وق جي��دا، واعرف متى يزدهر �ض��وق 
الباالت، ومتى ي�ض��يبه ال�ضعف والك�ضاد، ماب�س 

االأطفال هي االأكرث رواجا من �ض��واها، فاالمهات 
يقبلن على ال�رشاء بدون تدقيق يف اأنواع املاب�س 
كثريا، همها االكرب هو ح�ض��ولها على )قم�ضلة اأو 
بل��وزة( لطفلته��ا او طفله��ا، تقي��ه الربد ال�ض��ديد. 
الطبيب منتظر فالح، قال عن االمرا�س املحتملة 
يف ماب�س )الباالت(: هناك نظام ال�ض��ترياد هذه 
النوع م��ن املاب�س، وحتى حم��ات التربع التي 
ت�ض��ل من خالها هذه االنواع، تخ�ضع الإجراءات 
�ض��حية، اأو يفرت�س انها تكون خا�ضعة للفح�س 
قب��ل الن��زول اىل اال�ض��واق، او قب��ل توزيعها على 
النا���س املحتاج��ن، هن��اك جهات �ض��حية، تقع 
عليه��ا م�ض��وؤولية التاأكد من �ض��امة ه��ذا النوع، 
ومنع الغ��ري جيد من دخولها للب��اد، كذلك نحن 
ندع��و التجار الذي��ن يعملون يف ه��ذا املجال، اأن 
يلتزم��وا مبا اأو�ض��اهم به اال�ض��ام حول �ض��امة 
العمل، كذلك البد من التزام هوؤالء بالقوانن التي 
تتعلق ب�ض��امة ال�ض��لع التي يتاجرون بها، ولكن 
ال��رادع الذات��ي ه��و االأهم دائم��ا، فالتاج��ر الذي 
يخاف اهلل، يلتزم ب�ضامة ال�ضلع مهما كان ثمنها 

عاليا او واطئا.

الزحامات في بغداد.. روتين يومي أضيف إلى األكل والشرب
 وال�ض��بب غالبا غري معروف فم��ا الفرق بن يوم 
االح��د وب��ن باقي االأي��ام؟ هل ان دوائ��ر الدولة 
وموظفيه��ا ال يعمل��ون اال يف ه��ذا الي��وم فق��ط؟ 
االإ�ض��كالية االأخرى التي تثري االأ�ض��ئلة هي تكرار 
الزحام��ات يف اأماك��ن معين��ة كج���رش اجلادرية 
ونف��ق الزيتون ومنطقة احلارثية امتداًد للعاوي 
و�ض��يطرة ج���رش ال��دورة ال�رشيع وزحام �ض��يطرة 

الطوبجي حتى 14 رم�ضان.
واملفاج��ئ اإنك حن تقرتب من ال�ض��يطرة ال ترى 
ذلك التفتي�س الذي ي�ض��تحق كل هذا التاأخري! امنا 
جمرد م�ض��اهدة �رشيعة لل�ض��يارات التي متر وكل 
�ضيارة تقف تعطل خلفها ع�رش �ضيارات اخريات، 

اأي�ضا اذا كنا دقيقن يف تفتي�ضنا اىل هذه الدرجة 
فيا ت��رى كيف ت�ض��تطيع ال�ض��يارات املفخخة ان 
تتج��ول فيما بيننا بحرية تام��ة وتفجر اأي بقعة 
تختارها من دون اأي عائق يذكر! وللوقوف على 
هذه اال�ض��تفهامات وحماولة االإجابة عليها كان 

لنا اأحاديث مقت�ضبة مع بع�س املواطنن 
ي��رى اب��و علي ان انت�ض��ار ال�ض��يطرات غري املربر 
وغ��ري املدرو�س هو من اال�ض��باب الرئي�ض��ة التي 
ت��وؤدي اىل اختناق��ات مروري��ة فم��اذا يعن��ي ان 
يكون يف بداية احد اجل�ض��ور �ضيطرة ويف نهايته 
�ض��يطرة وما احلكمة من ذلك وهل �ضيقوم ال�ضائق 
اثن��اء اجتي��ازه اجل�رش بعملي��ة تفخيخ �ض��يارته 
ليفجره��ا عل��ى ال�ض��يطرة االخ��رى ان ه��ذا االمر 
مدع��اة لل�ض��خرية واال�ض��تياء يف اآن واحد، ثم ما 

فائدة تلك ال�ضيطرات فلم تفلح يف �ضد اأي انفجار 
هي خلقت فقط لكي تثقل كاهل املواطن الب�ض��يط 

وتقطع اأنفا�ضه.
وتابع، متى يعرتف امل�ضوؤولون بف�ضل ال�ضيطرات 
الذه��اب يف  للمركب��ات  ويرفعونه��ا ويتيح��ون 
�ض��بيلها ب��دل من ه��ذا اله��در يف الوق��ت الذي ال 

طائل منه. 
وي�ض��يف ال�ض��يد جبار وهو يركب يف �ض��يارة ابو 
عل��ي، انني ارى ان تتم اال�ض��تفادة م��ن هذا الكم 
الهائ��ل من القوات االمنية املنت�رشة يف ال�ض��ارع 
ملحارب��ة تنظيم داع���س االرهابي فاأن��ا اأرى انه 
ال فائ��دة منه��م داخل املدن �ض��وى تعطيل حركة 
ال�ضري وتعطيل املواطنن عن الو�ضول اىل مقرات 
اعماله��م حي��ث انه��م يف نظ��ري اأح��د اال�ض��باب 

الرئي�ض��ة يف اغ��اق الطرق وزي��ادة االختناقات 
املروري��ة وان يت��م ترك هذه العملي��ة اىل �رشطة 

املرور فهذا من �ضميم عملهم. 
 ويق��ول اح��د املواطن��ن لق��د بتن��ا نعي���س يف 
اال�ض��اك  م��ن  واطن��ان  كونكريتي��ة  �ض��ناديق 
ال�ض��ائكة واحلواجز التي قطعت ال�ضوارع وف�ضلت 
االحياء عن بع�ض��ها البع���س فتحولت اىل حدود 
م�ض��طنعة وكاأننا نعي���س يف جمموعة من الدول 
وه��ذا ال ينطب��ق فق��ط عل��ى االحياء وامن��ا حتى 
الط��رق الفرعية الت��ي كانت ح��ا ثانويا لتايف 
االختناقات املروري��ة باتت هي االخرى مقطعة 
االو�ض��ال مم��ا زاد يف زخ��م ال�ض��وارع الرئي�ض��ة 
وجعل املواطن يعي�س مرارة الو�ضول اىل املكان 
ال��ذي يرومه وعند ذلك يكون ال�ض��ري على االقدام 

هو احلل االمثل حيث ان الوقت الذي �ضيهدره يف 
الزحامات يكون ا�ض��عاف الوقت الذي ي�ضتغرقه 

يف ال�ضري. 
ويق��ول مواط��ن اخر لقد ا�ض��بحنا ن�ض��عر اننا يف 
�ضجن او معتقل كبري وهذا يوؤثر �ضلبيا على نف�ضية 
املواطن العراقي الذي ا�ض��بح يفكر الف مرة قبل 
الن��زول اىل ال�ض��ارع مم��ا يعانيه م��ن الزحامات 
وفو�ض��ى واغ��اق مفاجئ للطرق يجعله يف�ض��ل 
الرك��ون يف املن��زل وا�ض��تبعاد اية م�ض��اوير غري 
�رشورية على ان ال يخرج اىل ال�ض��ارع ويتعر�س 
اىل �ض��د ع�ض��بي جراء ما ي�ض��اهده ، واأخريا ندعو 
اجله��ات املعني��ة اىل النظ��ر يف االأم��ر وتخي��ل 
انف�ض��هم ولو ملرة واحد يف م��كان املواطن الذي 

تك�رش ج�ضده ب�ضبب جلو�ضه الطويل يف �ضيارته !

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

يكاد ال مير يوم يف 
االأ�سبوع من دون ان 

يكون هناك اكتظاظ يف 
�سوارع بغداد وال �سيما 

يف يوم االحد الذي يخرج 
فيه املواطنون وفيهم ما 

يكفي من الطاقة ال�سلبية 
كونهم يعرفون انهم لن 

ي�سلوا اليوم اىل مقا�سدهم 
اال ب�سعف الوقت الذي 

حتتاجه باقي االأيام 
االعتيادية.

تعني مفردة  "الباالت"، 
املالب�س امل�ستعملة، التي  

لها ا�سواقها، ولها جتارها 
اأي�سا، فهناك من يعمل بها 

من التجار، ويحقق اأرباحا 
عالية، وهناك من ي�ستغل بها 
من الباعة، فيحققون موارد 

عي�س ال باأ�س بها، على الرغم 
من املحاذير التي ترافق هذا 

النوع من العمل، ومنها مثال، 
اأن بع�س مالب�س الباالت قد 
تت�سبب بنقل اأمرا�س جلدية 

تهدد �سحة االن�سان.

جثث الموتى تتجاوز على جدول مائي 
مهم في خانقين

انطالق تظاهرة وسط المقدادية للمطالبة 
بتأجيل انتخاب قائممقام جديد 

الهجرة تعلن عودة أكثر من 59 ألف أسرة إلى األنبار

المالبس المستعملة )البالة(.. ما بين التجارة المربحة وانتشار األمراض 

بغ��داد � متابع��ة: ح��ذرت قائم مقامية ق�ض��اء خانق��ن يف حمافظة 
دياىل، من وجود جتاوزات على ارا�س زراعية جماورة جلدول مائي 
مهم، م�ضرية اىل اأن املتجاوزين اتخذوا تلك االرا�ضي كمقابر لذويهم.
وق��ال مدير اعام قائم مقامية ق�ض��اء خانقن، يو�ض��ف ابراهيم يف 
حديث �ضحفي، اإن "بع�س املواطنن عمد موؤخرا للتجاوز على ار�س 
زراعية جم��اورة جلدول علياوه املائي غ��رب خانقن وحتويلها اىل 

مقابر لذويهم واقاربهم ب�ضكل غري قانوين".
وا�ض��اف ابراهي��م ان "قائ��م مقامي��ة خانق��ن ح��ذرت االهايل من 
التج��اوزات وطالبته��م بالتوق��ف فوراً"، موؤك��دا اأن "القائ��م مقامية 

�ضتتخذ االجراءات القانونية بحق اية خمالفة مقبلة".
يذك��ر ان دف��ن جث��ث املوت��ى تتم يف مقاب��ر حمددة داخ��ل حمافظة 

دياىل، وفقًا للقوانن املحلية، وال يجوز الدفن خارجها.

بغداد � متابعة: اأكد رئي�س جمل�س ق�ضاء املقدادية يف حمافظة دياىل عدنان 
التميمي، انطاق تظاهرة �ض��لمية و�ض��ط الق�ض��اء للمطالبة بتاأجيل انتخاب 

قائم مقام جديد للق�ضاء، و�ضط اجراءات امنية م�ضددة.
وقال التميمي يف حديث �ض��حفي، ان "جمل�س املقدادية قرر تاأجيل جل�ض��ة 
انتخاب قائم مقام الق�ض��اء اىل ا�ض��عار اخر ا�ض��تجابة لتو�ضية حكومية من 
قب��ل جمل�س دياىل مراع��اة للظروف االمنية، لكن تفاجئنا بامل�ض��اء بحراك 

�ضيا�ضي و�ضغوط تدفع باجتاه اقامة جل�ضة االنتخاب ".
وا�ض��اف التميم��ي ان "تظاه��رة �ض��لمية خرج��ت يف مرك��ز املقدادية تدعو 
لتاأجيل انتخاب قائم مقام املقدادية وااللتزام بالتو�ضية احلكومية"، الفتا 

اىل ان "جمل�س الق�ضاء عقد اجلل�ضة لكن الن�ضاب القانوين مل يكتمل بعد".
وتابع ان "ال�ض��غوط واالدارات ال�ضيا�ض��ية �ض��رتتبك االو�ض��اع الداخلية يف 
املقدادية وتدخلها يف م�ض��ارات ال تخدم امل�ض��لحة العامة"، م�ض��ريا اىل ان 
"تاأجيل انتخاب قائم قام للمقدادية ومن ثم اعادة اقامة جل�ضة الت�ضويت 

دفع القوى االمنية اىل تطبيق اجراءات م�ضددة حت�ضبا الأي طارئ".

بغداد � متابع��ة: اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، عن عودة 59،602 الف ا�رشة 
اىل االق�ضية والنواحي املحررة يف حمافظة االنبار.

وذك��ر مدي��ر ف��رع الوزارة يف حمافظ��ة االنبار حممد ر�ض��يد يف بي��ان ،ان "فرع 
ال��وزارة اعل��ن اليوم عن عودة )41،255( الف ا�رشة نازحة اىل ق�ض��اء الرمادي 
و)7،190( االف ا�رشة اىل ق�ض��اء هيت واىل ق�ض��اء الكرمة بلغت اال�رش العائدة 
)4،100( االف ا�رشة عائدة و)3،215( االف ا�رشة عائدة اىل ق�ضاء اخلالدية" ، 
م�ضيفًا باأن " )1،535( قد عادت ا�رشة اىل ق�ضاء الرطبة واىل حديثة )1،271( 
ا���رشة عائ��دة، وع��ودة )462( ا�رشة اىل منطق��ة الن�ض��اف و)385( ا�رشة منطقة 

احل�ضي واىل منطقة ال�ضقاوية )161( ا�رشة عائدة.
واأو�ض��ح البيان ان "ق�ض��اء الفلوجة �ض��هد عودة )28( ا�رشة اىل مناطق �ضكناها 

خال اليومن املا�ضين". 

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد_ فاطمة عدنان 

ن�ض��اأت  الب���رشة  حمافظ��ة  جمل���س  ع�ض��و  اعل��ن 
املن�ضوري عن انت�ض��ار ظاهرة افتتاح مراكز عاج 
اال�ض��نان االأجنبية حتت عن��وان "املراكز اللبنانية" 
واملوافق��ات  الرتاخي���س  عل��ى  احل�ض��ول  دون 
املطلوبة، فيما اأو�ض��ح ب��ان الدوائر املعنية تطالب 

باإغ��اق "املراك��ز اللبنانية" بالب���رشة دون توفري 
البدي��ل املنا�ض��ب . وق��ال املن�ض��وري يف حدي��ث 
�ضحفي ، ان "حمافظة الب�رشة ت�ضهد انت�ضار ظاهرة 
الفتتاح مراكز عاج اال�ضنان االأجنبية حتت عنوان 
"املراكز اللبنانية" دون احل�ض��ول على الرتاخي�س 
واملوافق��ات املطلوبة" ، م�ض��رياً اىل ان "االإجراءات 
الروتيني��ة والبريوقراطي��ة التي تع��اين منها دوائر 

الدولة تقف عائق امام اال�ضتثمار االجنبي وت�ضعب 
م��ن االإج��راءات واملراجعات للم�ض��تثمر". واأو�ض��ح 
املن�ض��وري ، ان " الدوائ��ر املعني��ة كنقابة االأطباء 
وبع���س اللجان ال�ض��حية تطالب باأغ��اق "املراكز 
اللبناني��ة" بالب�رشة دون توفري البديل املنا�ض��ب" 
، مو�ض��حًا ب��اأن "املطلوب ه��و ال�ض��عي لتقنن تلك 
الظاهرة وف�ض��ح املجال امام اال�ضتثمار الذي ي�ضب 

يف م�ض��لحة املواطن العراقي حيث �ض��تتوفر امامه 
خيارات اكرث وكذلك �ض��تكون هناك مناف�ض��ة ت�ضهم 
اأ�ض��عار املراجع��ة والع��اج". يذك��ر ان  يف تقلي��ل 
حمافظ��ة الب�رشة قد �ض��هدت موؤخ��راً افتتاح الكثري 
م��ن مراكز عاج اال�ض��نان االجنبية حت��ت عنوانن 
كثرية دون احل�ض��ول على الرتاخي���س واملوافقات 

الر�ضمية من قبل اجلهات ال�ضحية املعنية. 

المراكز اللبنانية تغزو البصرة وحكومتها المحلية تؤكد ضرورة تقنينها
بغداد ـ متابعة

التربية توضح: الدور الثالث 
لطلبة الصفوف المنتهية فقط
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