
اأعلن��ت جلن��ة تخليد جم��زرة تكري��ت، عن العث��ور على 
رف��ات 100 مفق��ود م��ن جم��زرة �صبايك��ر يف الق�صور 

الرئا�صية ب�صالح الدين.
وق��ال رئي�س اللجنة معني الكاظم��ي يف بيان ، اإنه "مت 
اإطالق حمل��ة للبحث عن رف��ات ال�صحايا يف جمموعة 
الق�ص��ور الرئا�صي��ة م��ن قب��ل "دائ��رة �ص��وؤون وحماية 
املقاب��ر اجلماعي��ة" يف موؤ�ص�ص��ة ال�صه��داء وم�صارك��ة 
ممثل الطب العديل بالتعاون مع اللجنة الدولية ل�صوؤون 

.")ICMP( املفقودين
واأ�ص��اف الكاظم��ي، اأن��ه "مت العث��ور عل��ى 100 حالة 
خ��الل عمليات البحث"، الفت��ا اىل اأن "ال�رشطة النهرية 
�صاركت بانت�ص��ال ال�صحايا من ي��وم الثالثاء املا�صي 

)18/10/2016(، مب�صاعدة فريق البحث".
وتابع، اأن "دائرة الطب العديل �صتتوىل مهمة ت�صخي�س 
الذي��ن مت العث��ور عل��ى رفاته��م م��ن خ��الل فح���س ال� 
DNA ليتم ت�صليمهم اىل وزارة الدفاع ثم اىل ذويهم".
واأ�ص��ار رئي���س اللجن��ة، اىل اأن��ه "م��ا مت ت�صليمه��م قبل 
مطالب��ا  �صهي��دا"،   650 م��ن  اأك��ر  االخ��رة  احلمل��ة 
ال�صه��داء  ذوي  معان��اة  الإنه��اء  العم��ل  ب�"موا�صل��ة 

واعطائهم حقوقهم".

ع��ن  االحتادي��ة،  الق�صائي��ة  ال�صلط��ة  اأعلن��ت 
ت�صجيل حماك��م البالد اأكر م��ن )4500( حالة 
ط��الق، مقاب��ل )24741( حال����ة زواج ال�صه��ر 

املا�ص�ي.
وق��ال القا�صي عب��د ال�صت��ار برق��دار املتحدث 
الر�صم��ي لل�صلط��ة الق�صائي��ة يف بي��ان �صحفي، 
اإن "حماك��م الب��الد كاف��ة �صّجل��ت خ��الل �صه��ر 
ايل��ول )4537( حالة ط��الق، مقابل )24741( 

زواجًا".
وتاب��ع برق��دار اأن "اعلى ن�صبة ط��الق �صجلتها 
بغ��داد ب� )1233( حالة كم��ا جاءت يف املرتبة 
عل��ى  حال��ة  ب���)7591(  الزيج��ات  يف  االوىل 

جانبي الكرخ والر�صافة".
ولفت برقدار اإىل اأن "معدالت الطالق انخف�صت 

عن �صهر اآب املا�صي بنحو )1400( حالة".
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 كن��ا �صباب��ا ونحن نرتاد هذين ال�صوق��ني ، نتطلع اىل 
وج��وه احل�صن��اوات و ) خواتني ( بغ��داد فنتن�صم �صذى 
عطورهن ، مبهورين باأزيائهن الع�رشية ، وت�رشيحات 
�صعوره��ن واك�ص�صواراته��ن وقالئده��ن املتدلي��ة م��ن 
اعناقه��ن ، كن��ا عل��ى �صغر اعمارن��ا الفتي��ة ن�صاك�س 
البع���س منه��ن بتهذيب ع��ال ورقة عذب��ة وكن يردن 
على امل�صاك�ص��ة بلطف وحمبة ، كانا �صوقني للعرائ�س 
والعر�صان اي�صا ، وللعوائل البغدادية ، غر ان ال�صورة 
تغ��رت متاما بع��د الثمانيني��ات الأ�صب��اب اجتماعية 
وجتارية واقت�صادية وثقافية و�صيا�صية ، وللبحث عن 
ه��ذه اال�صباب كان لنا جولة بني اروقة وممرات �صوق 
داني��ال وحاورت بع���س جتاره وا�صح��اب املحالت. 
يق��ول التاج��ر ) جبار الكن��اين ( : ذكريات��ي عن �صوق 
داني��ال يكتنفه��ا اجلمال وال�صع��ادة ، كان زمنا رائعا 
ذاك ال��ذي ع�صن��اه ونح��ن يف هذا ال�ص��وق ايام ع�رشه 
الذهب��ي ، ففي �صتينيات الق��رن املا�صي كان مزدهرا 
و�صاج��ا باحلرك��ة والزح��ام ، الن الق��درة ال�رشائي��ة 
والدين��ار   ، م�صتوياته��ا  اعل��ى  يف  اآن��ذاك  للمواط��ن 
العراق��ي ه��و االعلى بني عم��الت دول املنطقة، ف�صعر 
�رشفه ي�صاوي 3،3 دوالر ناهيك عن كونه متخ�ص�صا 
باالأقم�ص��ة الن�صائي��ة وب��دالت االعرا���س واالإك�ص�ص��وار 
والعط��ور والكوزماتيك والدانتيالت ول��وازم اخلياطة 
وعل��ى ه��ذا فه��و خا���س بالن�ص��اء ، وكان ي�صم��ى يف 
بع���س االحيان ب�صوق االعرا���س ، و�صوق ) اجلوخجية 
( املال�ص��ق ل��ه خا���س بالرج��ال والذي حت��ول االن 
اىل �ص��وق لل�صتائر ومن جت��اره املعروفني املرحوم ) 
احل��اج ح�ص��ني الطويل و�صقيقه ه��ادي ، وعبد االمر ، 

وال احلمداين (. 
* مت��ى تاأ�ص�س �صوق دانيال؟ تاأ�ص�س �صوق دانيال قبل 
ان�ص��اء �صوق )العرب ( الذي بن��اه ) �صاوؤول طوبا ( يف 
عام 1935 ، وهذا يعني انه بني يف ع�رشينيات القرن 
املن�رشم ، ورمبا كان ذلك يف عام 1925 ، ويف ايام 
ت�صف��رات اليهود العراقيني ا�صطر ) �صاوؤول طوبا( اىل 
بيعه الآل ) مكية ( و ) عبد االمر ال�رشاف ( . اما �صوق 
داني��ال فقد بناه )مناحيم داني��ال ( وهو من الطائفة 

اليهودي��ة العراقي��ة الت��ي ما ت��زال تديره حت��ى االن ، 
با�صتثن��اء بع���س املح��الت الت��ي ا�صرتاه��ا املرحوم 

)حم�صن اجلزائري(، وتاجر اخر يلقب ب ) العاين(.
*وكي��ف ه��ي حركة ال�ص��وق االن؟ � ما ت��زال متقلبة ، 
فتارة جتده��ا ن�صطة ، واخرى كا�ص��دة وخاملة، �صيما 
وان ج��ل زبائن��ه من الن�ص��اء ، وال يخفى ب��اأن انت�صار 
اال�ص��واق ب�ص��كل وا�صع يف معظ��م احياء بغ��داد قد اثر 
�صلب��ا عل��ى حركة ال�صوق ، وكذلك وف��رة امل�صتورد من 
االلب�ص��ة اجلاه��زة وم��ن منا�ص��ئ عدي��دة ، ف�ص��ال عن 
ع��زوف الن�صاء عن اخلياطة مكتفي��ات مبا توفره تلك 
اال�صواق م��ن ب�صائع رخي�صة . امل��راأة العراقية كانت 
تتمتع ب��ذوق رفيع ، فاختياراته��ا كانت تتماهى مع 
احلداث��ة ومعطي��ات الع���رش ، وم��ع كل م��ا ه��و جديد 
يف ع��امل االزي��اء الن�صائية التي تنتجه��ا دور العر�س 
العاملي��ة م��ن ت�صامي��م تت�ص��م باخلط��وط الفنية ذات 
االل��وان اجلميل��ة واللم�ص��ات االنيقة . امل��راأة العراقية 
وجم��الت االزي��اء ويوا�ص��ل الكن��اين حديث��ه فيقول: 
�صه��دت تل��ك االع��وام رواج��ا وا�صعا ملج��الت االزياء 
والت��ي غالب��ا م��ا ترف��ق معه��ا )باترون��ات( الأحدث 
االزي��اء العاملي��ة وملختل��ف االحج��ام واالعمار مثل 
املجل��ة االملانية )ال��ردا( وامل�رشية )ح��واء( فكانت 
عامال م�صجع��ا للمراأة العراقي��ة والبغدادية على وجه 
اخل�صو�س خلياطة مالب�صه��ا وبدالتها وازيائها على 
وفق تلك)الباترونات ( ، وحتى مالب�س االطفال . جملة 

) ال��ردا ( كانت تطب��ع باللغتني العربي��ة واالنكليزية 
وي��كاد ال يخلو اي بيت بغدادي منها ، اما اليوم ، فان 
املج��الت الن�صائية تخ�ص�س �صفحتني او اكر لعر�س 
�صور لبع�س االزياء من دون ذكر اية تف�صيالت عنها، 
ناهي��ك عن ج��ودة االقم�ص��ة امل�صتوردة وم��ن منا�صئ 
عاملية معروف��ة )املانيا، فرن�صا، الياب��ان( ، اما االن 
فاغل��ب ب�صائعن��ا ن�صتورده��ا من )دب��ي(، وبتقديري 
ال�صخ�ص��ي ف��ان امل��راأة العراقي��ة م��ا زال��ت متيل اىل 
خياط��ة مالب�صه��ا الن اخلياط��ة هواية قب��ل ان تكون 
حرف��ة ، فقد اعتدت ان افتح ابواب حملي عند ال�صباح 
الباك��ر وحتديدا يف ال�صاع��ة ال�صابعة كل يوم فتتقاطر 
عليه املوظفات اللواتي يعملن يف امل�صارف والدوائر 
القريب��ة من ال�صوق ل�رشاء ما يحتجن اليه من االقم�صة 
املختلف��ة . وق��ال ) حي��در عب��د ( وه��و تاج��ر بلوازم 
اخلياط��ة: حملي خا���س بلوازم اخلياط��ة ، ا�صتاأجرته 
من��ذ مدة طويلة تربو على الثالثني عاما ، متيز ال�صوق 
ب�صهرت��ه الت��ي طبق��ت االف��اق ب�صبب ج��ودة ب�صائعه 
امل�صت��وردة م��ن اوروب��ا والياب��ان ، اذ ن��ادرا ما كنا 
ن�صم��ع بب�صائع من �صنغافورة او ال�صني او ماليزيا او 
تايلند ، وح�صن التعامل مع الزبائن وال�صدقية العالية 
ب��ني التجار وا�صح��اب املحال التجاري��ة ، ف�صال عن 
النزاهة واالمان��ة ، اال ان �صهرته بداأت بالرتاجع عقب 
احل�صار يف بداية عقد الت�صعينيات ، وبلغ هذا الرتاجع 

ذروته بعد عام 2003 وما رافقها من احداث .

حكاية ابن الريف العراقي الذي يسعى للثأر إلخوته الذين قتلهم التنظيم 
واأ�ص��اف قائال ع��ن املاأ�صاة الت��ي روتها له اأم��ه ،“وعندما 
ق��اوم قتلوه رمي��ا بالر�صا�س، لك��ن �صقيقا اآخر قت��ل اأي�صا 

عندما حاول اأن يحول دون قتله.”
“وبعد ذلك قتل �صقيق اآخر عندما حاول اأن يح�صن ال�صقيق 
ال��ذي قت��ل بالر�صا�س وح��دث ال�ص��يء ذاته وقتل��وا جميعا 

بالر�صا�س.”
ومل يتوق��ف االرهابي��ون عن��د هذا احل��د.. فقد خطف��وا اأي�صا 

�صقيقاته اخلم�صة.
وح��دث هذا ق��رب املو�صل اآخ��ر مدينة كب��رة ي�صيطر عليها 
التنظيم يف العراق وت�صعى القوات العراقية االآن ال�صتعادتها 
بدع��م ج��وي وب��ري م��ن التحال��ف ال��ذي تق��وده الوالي��ات 

املتحدة.
ويقول علي اإنه ع�صو يف ف�صيل ع�صائري م�صلح يدعم هجوم 
احلكوم��ة عل��ى املو�ص��ل. وتوؤك��د روايت��ه اأن تنظي��م داع�س 
االإرهاب��ي يلتج��اأ الأ�صل��وب يخ�ص��اه معظم ال�ص��كان والقوات 

املهاجمة واملنظمات االإن�صانية: الدروع الب�رشية.
 وق��ال املفو���س ال�صام��ي ل��الأمم املتح��دة حلق��وق االإن�صان 

االأم��ر زيد بن رعد احل�صني يوم اجلمعة اإن مت�صددي التنظيم 
اقت��ادوا 550 عائلة من قرى ح��ول مدينة املو�صل العراقية 
ويحتجزونه��م ق��رب مواقع للتنظي��م االرهاب��ي يف املدينة 

ال�صتخدامهم كدروع ب�رشية على االأرجح.
 وال ي�صغ��ل عل��ي نف�صه كثرا ه��ذه االأيام بالتفك��ر فيما اإذا 
كان هج��وم املو�صل �صينجح يف تخلي���س البالد من تنظيم 
داع�س االإرهابي وحتقيق الوح��دة بني العراقيني املنق�صمني 

على اأ�ص�س طائفية اأبرزها ال�صنة وال�صيعة.
ويق��ول “كل ما اأريده ه��و اأن اأعر على اأع�صاء داع�س واأقطع 
روؤو�صهم” واأثناء حديث��ه روت ب�صع ن�صاء منتقبات ق�ص�صا 
م�صابه��ة. وتذك��رت ثيبان �صليم��ان علي كيف اأخ��ذ التنظيم 
�صقيقيه��ا واثن��ني م��ن اأعمامها وع���رشة من اف��راد عائلتها 

رهائن.
وتق��ول “خطفت داع���س 16 من اأفراد عائلت��ي ال�صتخدامهم 
ك��دروع ب�رشي��ة اأو رهائ��ن… ون�صف��وا اأي�ص��ا بع�ص��ا م��ن 

منازلنا.”
 وتفح���س ق��وات االأمن العراقي��ة هويات مئ��ات االأ�صخا�س 
الذي��ن جتمعوا يف املدر�صة ببل��دة القيارة التي ت�صيطر عليها 
احلكومة على بعد 60 كيلومرتا من املو�صل للتاأكد من اأنه ال 

يوجد بينهم ارهابيون متنكرون من تنظيم داع�س.
 كان اأربع��ة من مثل هوؤالء امل�صتب��ه بهم راكعني ووجوههم 
يف مواجه��ة احلائط وق��د قيدت اأيديهم باأ�صف��اد بال�صتيكية 

خلف ظهورهم.
ووق��ف االخ��رون و�ص��ط ال��رتاب واحل�ص��ى وه��م يحاول��ون 

ا�صتيعاب الفو�صى التي اجتاحت حياتهم.
 وينق��ل من يتم التاأكد م��ن �صخ�صياتهم اإىل خميم للنازحني 

على بعد ع�رشين دقيقة بال�صيارة.
 وعل��ى مقرب��ة يقع مبن��ى مهج��ور مرتامي االأط��راف يقول 
م�صوؤولون حمليون اإنه كان ي�صتخدم م�صنعا الإنتاج القنابل 
من جان��ب االإرهابيني الذين كان��وا ي�صيطرون على املنطقة 

حتى اأغ�صط�س اآب.
 ويق��ول �صم��ر حممد وه��و م�ص��وؤول حملي “انظ��روا حولكم 

لرتوا عدد املباين التي مت تفجرها.” بح�صب رويرتز.
ويقول م�صوؤولون عراقيون اإن معركة املو�صل قد يكون فيها 
جن��اح الع��راق اأو اإخفاقه تبع��ا للطريقة الت��ي �صيتعامل بها 

زعماء البالد مع التوترات الطائفية.
وهناك قلق من اأن تت�صبب هزمية تنظيم داع�س االإرهابي يف 
تاأجيج العنف الطائفي والعرقي مرة اأخرى ب�صبب الرغبة يف 

االنتقام للف�صائع التي ارتكبت بحق االأقليات.
 وي�صك��ن حمافظ��ة نين��وى خلي��ط م��ن اجلماع��ات العرقي��ة 
وااليزيدي��ني  والك��رد  والرتكم��ان  الع��رب  مث��ل  والديني��ة 
وامل�صيحي��ني وال�صنة وال�صيعة، وي�صكل العرب ال�صنة الغالبية 
ال�صاحق��ة ب��ني ال�ص��كان. وهدية عل��ي مثال لكيفي��ة انخراط 
التنظي��م يف خط��ف واحتج��از رهائن حتى قب��ل بدء معركة 

املو�صل.
اذ احتج��ز التنظيم امل��راأة البالغة من العم��ر 30 عاما وهي 
رب��ة من��زل قب��ل اأربع��ة اأ�صه��ر الأن زوجها ع�ص��و يف ف�صيل 

�صيعي م�صلح يقود املعركة �صد التنظيم.
وتقول هدية التي ق�صت 40 يوما يف االأ�رش “قالوا يل عندما 
�صجنت يف منزل حولوه اإىل �صجن اإنهم �صيحتفظون بي حتى 

ي�صلم زوجي نف�صه.”
وتابع��ت قائلة “عندم��ا مل ي�صت�صلم.. اأخ��ذوين اإىل واحدة من 

حماكمهم واأعلنوا طالقي منه.”
وتق��ول كوثر عبد اللطيف وهي زوجة اأخرى يف الثالثينيات 
م��ن عمرها اإن��ه على الرغم م��ن اأن تنظيم داع���س االإرهابي 
ق��د رحل عن قريتها فاإنها ال تري��د العودة و�صتظل يف خميم 

النازحني.

بغداد ـ خاص 

يحكي علي يون�س وقد جل�س 
على كر�سي متهالك يف مدر�سة 

فيها مئات الأ�سر التي هربت 
من تنظيم داع�س الإرهابي 

جنوبي املو�سل كيف فقد 
اأ�سقاءه الربعة و�سقيقاته 

اخلم�س.
ويقول علي )20 عاما( عن 

التنظيم الذي كان يحكم قريته 
حتى الأ�سبوع املا�سي “علمت 

اأنهم حاولوا اأن يتخذوا من 
اأحد اأ�سقائي دروعا ب�سرية.”

حينما تهبط من ج�سر 
الحرار بتجاه حافظ القا�سي 

وتنعطف ي�سارا �ستكون عند 
مدخل ال�سارع ال�سهر بعد ابو 

نوؤا�س ذلك هو �سارع النهر 
الذي يف�سي يف نهايته اىل 

�سوق دانيال . �سارع النهر كان 
ي�سمى ب�سارع البنات ، و�سارع 

اجلمال هو ال�سم الذي اطلق 
على �سوق دانيال .

ديالى هويتنا تدعو لحسم عاجل لملف نازحي المحافظة بكركوك

الهجرة تعلن نزوح أكثر من 3800 شخص منذ بدء معارك الموصل

إدارة مدرسة في البصرة تبادر بطباعة مئات الكتب وتوزيعها على التالميذ مجانًا

سوق دانيال.. ذكريات الزمن الجميل
بعد أن عصفت به األحداث ونزعات الجشع الطارئة .. 

بغ��داد � متابع��ة: دعا ائت��الف دياىل هويتن��ا، اىل ح�صم عاج��ل مللف نازحي 
املحافظة يف كركوك، فيما حذر من وجود اطراف متنفذة تريد بقاء معاناتهم 
االن�صاني��ة.  وق��ال القي��ادي يف االئت��الف عمر احلمري يف بي��ان ،ان "مئات 
اال���رش النازحة من اهايل مناطق متفرق��ة يف دياىل تعي�س يف او�صاع مزرية 
للغاية بع�صها يف خميمات والبع�س االخر يف ع�صوائيات او منازل موؤجرة يف 
مناط��ق عدة داخ��ل كركوك"، مبينا ان "تلك اال�رش نزح��ت بعد احداث حزيران 
2014".   وا�ص��اف احلم��ري ان "نازحي دي��اىل بكركوك يف حمنة قا�صية 
ومل ت�صل��ط اال�صواء على او�صاعهم االن�صاني��ة املتفاقمة خا�صة ممن ي�صكنون 
املخيم��ات او الع�صوائيات"، داعي��ا اىل "ح�صم عاجل مللفهم واعادتهم باأ�رشع 

وقت ممكن اىل مناطقهم املحررة منذ ا�صهر طويلة دون اي حجج او اعذار".
 وحذر احلمري "من وجود اطراف متنفذة يف دياىل تريد بقاء معاناة نازحي 
املحافظ��ة يف كركوك اىل امد ابعد"، الفت��ا اىل ان "ما يح�صل جتاوز على كل 

القوانني واالعراف االن�صانية ". 

بغ��داد � متابع��ة: اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين ، ام�س، عن ن��زوج اكر من 
3800 �صخ���س من��ذ بدء معارك املو�صل قبل ا�صب��وع. وقال مدير عام دائرة 
�ص��وؤون الف��روع يف الوزارة �صياء �صالل يف بي��ان �صحفي، ان "الفرق م�صتمرة 
باإج��الء ونقل العوائ��ل النازحة من املناطق التي يجري حتريرها اىل خميمات 
ال��وزارة، مبين��ا ان فرق ال��وزارة قامت ي��وم ام�س االحد باإج��الء ونقل )452( 
نازح��ا من حم��وري بع�صيقة والقي��ارة، مو�صحا ان )54( نازح��ا اجلتهم فرق 
ال��وزارة من منطقة ن��اوران التابعة اىل ناحية بع�صيق��ة ومت ايواوؤهم يف خميم 
زيل��كان يف ق�صاء ال�صيخ��ان ف�صال عن اجالء ونق��ل )398( نازحا من ناحية 
القي��ارة جن��وب املو�ص��ل".    ولف��ت �صالل اىل ان "ه��ذه اال�رش ح��ال دخولها 
خميم��ات ال��وزارة ت��وزع بينه��ا م�صاع��دات اغاثي��ة عاجل��ة متمثل��ة بالعينية 
والغذائي��ة وال�صحي��ة واملنزلي��ة". وكان رئي�س جه��از مكافح��ة االأرهاب عبد 
الغن��ي االأ�صدي قد دعا ، االثنني )17 اأكتوب��ر 2016(، اهايل املو�صل اىل عدم 

النزوح، وا�صفا تعاونهم اال�صتخباري ب� "املبهر".

بغداد � متابعة: قامت اإدارة اإحدى املدار�س االبتدائية احلكومية يف حمافظة الب�رشة 
بطباعة مئات الكتب املنهجية يف مطبعة اأهلية وتوزيعها جمانًا على التالميذ، وذلك 
م��ن جراء تاأخر وزارة الرتبي��ة يف جتهيز املدار�س بالكتب.  وقال مدير مدر�صة كميت 
االبتدائي��ة الرتبوي عادل اخلزرجي يف حديث �صحفي، اإن "رغبتنا با�صتمرار العملية 
الرتبوية وجتاوز ما ميكن من امل�صاكل التي تواجهها ا�صطرتنا مع الكادر التدري�صي 
للمدر�ص��ة اىل طباع��ة اأك��ر م��ن 600 كت��اب عل��ى نفقتن��ا وتوزيعها عل��ى التالميذ 
جمان��ًا"، مبين��ًا اأن "�صاح��ب املطبعة االأهلي��ة الذي تعاملنا مع��ه �صاعدنا يف توفر 
الكت��ب للتالميذ من خالل مطالبته بتكاليف الطباعة فق��ط". واأ�صار اخلزرجي اىل اأن 
"الكت��ب الت��ي مت توزيعها على التالميذ هي ن�ص��خ من كتب منهجية جديدة تاأخرت 
عملي��ة اإي�صاله��ا اىل املدار���س"، م�صيفًا اأن "قبل ه��ذه املبادرة ق��ام اأع�صاء الكادر 
التدري�صي للمدر�صة مببادرة اأخرى متثلت بالترع من رواتبهم مببلغ 400 األف دينار 
لغر���س �صيان��ة دورات املياه يف املدر�ص��ة، حيث اأن مديرية الرتبي��ة ال تتوفر لديها 
اأموال يف املرحلة احلالية للقيام بهكذا اأعمال، لذلك اأخذنا على عاتقنا التخفيف من 
معاناة التالميذ انطالقًا من م�صوؤوليتنا االأخالقية وان�صجامًا مع ر�صالتنا الرتبوية".
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اعل��ن وزي��ر الرتبية حمم��د اقب��ال، اأم�س،ع��ن حرمان 
اأك��ر من 4،5 مليون طالب من ا�صتالم الكتب بطبعتها 
اجلديدة. وقال اقبال يف موؤمتر �صحفي حول  مو�صوع 
املناه��ج والكتب املدر�صي��ة ،ان��ه "مت تخفي�س املبلغ 
املق��در لطب��ع الكتب م��ن املوازن��ة العام��ة التخمينية 

 )213( مبل��غ  م��ن   2016 احل��ايل  للع��ام  لل��وزارة 
ملي��ار دين��ار اإىل )75،66( ملي��ار دين��ار وبتخفي�س 
مق��داره )137،34( مليار دين��ار". وا�صاف،ان "عدم 
توف��ر تكاليف نق��ل الكت��ب اإىل املديري��ات واملدار�س 
التابع��ة لها، ب�صبب ع��دم قي��ام وزارة املالية ب�رشف 
تخ�صي�ص��ات )نق��ل م�صتلزم��ات العملي��ة الرتبوي��ة(". 
ولف��ت اىل ان "تعليم��ات تنفي��ذ املوازن��ة االحتادي��ة 

للدولة لل�صنة احلالي��ة 2016 األزمت الوزارة بالتعاقد 
م��ع مطابع القطاع الع��ام ابتداًء ويف حال��ة اعتذارها 
يت��م اللج��وء اإىل مطاب��ع القط��اع اخلا�س وه��ذا �صبب 
اآخ��ر يف تاأخر االإحال��ة". وب��ني ان "التاأخر يف اإطالق 
التموي��ل املخ�ص���س، لغر���س ت�صدي��د دي��ون مطاب��ع 
القطاع العام واخلا�س لل�صنوات ال�صابقة ومتكينها من 
���رشاء املواد االأولية للم�صتلزم��ات الطباعية ت�صبب يف 

اإح��راج الوزارة اأمام الراأي العام على الرغم من عر�س 
املو�ص��وع يف اأك��ر م��ن جل�ص��ة م��ن جل�ص��ات جمل�س 
ال��وزراء". وذك��ر ان "تخفي���س تخ�صي�ص��ات الطباعة 
دفع بالوزارة اىل ان تقوم بتخفي�س اإحالة طبع الكتب 
املنهجي��ة له��ذا العام بن�صبة %50 مم��ا اأثر �صلبًا على 
ت�صليم الطالب بالكتب وحرمان اأكر من )4،5( مليون 

طالب من ا�صتالم الكتب بطبعتها اجلديدة". 

التربية: حرمان أكثر من 4،5 مليون طالب من استالم الكتب بطبعتها الجديدة
بغداد ـ متابعة 

العثور على رفات 100 
مفقود من سبايكر

القضاء: تسجيل أكثر من 
4500 حالة طالق خالل 

الشهر الماضي


