
اأعلن��ت ال�سلط��ة الق�سائية االحتادية، الثالث��اء، ت�سجيل 
حماك��م الب��الد اأك��ر م��ن 5200 حال��ة ط��الق، مقابل 

8341 زواجًا خالل ال�سهر املا�سي.
املتح��دث الر�سمي با�سم ال�سلطة الق�سائية القا�سي عبد 
ال�ست��ار بريق��دار قال يف بي��ان �سحفي، حماك��م البالد 
�سجل��ت خ��الل ال�سه��ر املا�س��ي 8341 زواج��ًا، مقابل 

5209 حالة طالق.
واأ�ساف بريقدار، "اأعلى حاالت الزواج �سّجلت يف بغداد 
بجانبيه��ا الك��رخ والر�سافة ب�2454 حال��ة، كما اأنها 
ج��اءت باأعلى ن�سب الط��الق ب�2495 حال��ة". واأو�سح 
القا�س��ي، معدالت الطالق ازدادت خ��الل ال�سهر ال�سابق 

على ما �سجله �سهر اأيلول ب�"672" حالة.

ك�س��ف رئي�س املجل�س البلدي يف ق�ساء املقدادية 
مبحافظ��ة دي��اىل، الثالثاء، اأن اك��ر من 30 الف 
ا�رسة داخ��ل الق�ساء ا�سطرت لبيع طحني احل�سة 
التموينية كعل��ف حيواين ل�سهرين متتالني لكونه 
"غ��ري �سالح لال�ستهالك الب���رسي"، داعيا وزارة 

التجارة اىل التحقيق.
عدنان التميمي قال يف حديث �سحفي، اإن "اأكر 
من 30 األف ا�رسة داخل ق�ساء املقدادية، )30 كم 
�سمال �رسق��ي بعقوبة(، يبلغ تعداد نفو�سها 175 
ال��ف ن�سم��ة ا�سطرت اىل بيع م��ادة الطحني التي 
مت توزيعه��ا �سم��ن مف��ردات البطاق��ة التموينية 
كعلف حيواين للباعة اجلوالني ل�سهريني متتالني 

لكونها غري �ساحلة لال�ستهالك الب�رسي".
واأ�ساف، اغلب العوائل تعاين حالة مادية �سعبة 
و���رساء الطحني من اال�س��واق اثقل كاله��ا، داعيا 
وزارة التج��ارة اىل "فت��ح حتقيق ف��وري ملعرفة 
ا�سب��اب ت��ردي توزي��ع م��ادة الطح��ني ل�سهري��ن 

متتاليني".
وعان��ت العدي��د من مناط��ق دي��اىل يف ال�سنوات 
املا�سي��ة ت��ردي توزي��ع م��ادة الطح��ني �سم��ن 

مفردات البطاقة التموينية
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فق��د ابدت بع�س االأ�رس تخوفها من �سحة او عدم توفر 
لق��اح )بي �س��ي جي( لالأطفال حديثي ال��والدة ، االمر 
ال��ذي قد يعّر���س اطفالهم خلط��ر اال�ساب��ة باأمرا�س 
خط��رة ك�سلل االطفال والتهاب الكب��د الفايرو�سي، يف 
حني اكدت وزارة ال�سحة من جانبها توافر اللقاحات 
يف كل املراكز ال�سحية ونفت ان تكون هناك اية �سحة 

يف اللقاحات كافة .
اخت�سا�س��ي االطف��ال حمم��د عبد املنع��م  او�سح يف 
حديث��ه ،ان الطف��ل يج��ب ان يبداأ بتلق��ي لقاحاته منذ 
اللحظة االأوىل لوالدته وكثري من مراكز التوليد تعطي 
الطفل جرعت��ه االأوىل من اللقاح��ات قبل خروجه مع 
اأم��ه من امل�ست�سف��ى ومع نهاية ال�سن��ة يجب اأن يكون 
الطف��ل ق��د تلق��ى معظ��م لقاحات��ه" م�سيف��ا ،فائ��دة 
اللق��اح هي حماية االطف��ال من االإ�سابة  بالكثري من 
االمرا���س، متابع��ا ان " االأمرا�س الت��ي كانت ت�سبب 

الكث��ري من الوفيات اأو الكثري م��ن العوق عند االأطفال 
يف املا�س��ي ق��د اختف��ت، وان الكث��ري م��ن االأمرا���س 
م�سمول��ة بالتلقيح يف دول الع��امل املتقدم وانخف�ست 
ن�سب��ة االإ�سابات يف كثري من الع��امل النامي، فمر�س 
اجل��دري مث��ال اختفى م��ن العامل نهائي��ا بعد حمالت 

التلقيح العاملية وكذلك �سلل االطفال  والكزاز ".
مع��اون دائرة ال�سحة العامة يف وزارة ال�سحة، حممد 
ج��ر نفى يف حديثه وجود اية �سحة للقاحات ، مبينا 
ان��ه " ال توج��د اي��ة �سح��ة للقاح��ات وهن��اك حمالت 
لل��وزارة الت��ي ت�سدد على املواطنني ���رسورة مراجعة 
املراكز ال�سحي��ة واخذ اجلرع اللقاحية وح�سب جدول 
اللقاحات "، م�سيفا ،هناك حمالت بني احلني واالآخر 
تطل��ق لعم��وم املواطن��ني وم��ن �سمنه��م النازح��ون 
والفئ��ات العمرية امل�ستحقة للقاح��ات ،كما اأن هناك 
زي��ارات م�ستمرة لل��وزارة وكوادره��ا الطبية ملتابعة 

عم��ل املراك��ز واال���رساف وتق��دمي لقاح��ات االأطفال 
ب�سكل جماين.

وب�س��اأن املتابع��ة الدوري��ة واالح�سائي��ات اخلا�س��ة 
بال��والدات احلديثة او�سح جر ،رمبا تكون هناك قلة 
متابع��ة من قب��ل املراكز ال�سحية او ت�سل��م اللقاحات 
او تكمي��ل احلاجة باالإ�ساف��ة اىل التو�سع ال�سكاين يف 
بع�س املناطق ب�سبب النزوح ، م�سيفا " الوزارة متتلك 
اح�سائي��ة تامة لكل ال��والدات وتقدرها مبا يزيد على 
ملي��ون ومئت��ي ال��ف حالة �سنوي��ا وُمق��ّدرة لها جرع 

اللقاحات وح�سب الزيادات التي ممكن ان حت�سل." 
وب��ني معاون دائ��رة ال�سح��ة ان م�سارك��ة املواطنني 
يع��زز ويق��ّوم عم��ل وزارة  ال��وزارة،  يف دع��م عم��ل 
ال�سحة  م�سيفا، " اية �سكوى تقدم من قبل املواطنني 
بخ�سو�س اللقاح��ات او اجلرع  يوؤخذ بها وتتابع كل 

حالة على حدة وتتم متابعتها ومعاجلتها ."

مواطنون : الحياة الطبيعية تعود الى كوكجلي شرقي الموصل 
يعل��و �رساخ الباعة "دجاج، طماطم، �سجائر" تقطعه ا�سوات 

انفجارات من داخل مدينة املو�سل املحاذية لكوكجلي. 
يف غرف��ة �سغرية مبنية باأل��واح الزينك احلمراء اللون، يقطع 
خال��د حمم��د �سال��ح )55 عام��ا( الذي ف��ّر م��ن املعارك يف 
مدينت��ه املو�س��ل، اللحم��ة لبيعها. ويق��ول الرج��ل الذي لّف 
راأ�س��ه بكوفية بي�س��اء و�سوداء اللون، "امل��كان هنا اآمن اأكر 
من اي مكان اآخر يف املنطقة، وال�سوق منذ نحو ا�سبوع ي�سهد 

زحمة بهذا ال�سكل". 
يف االول م��ن ت�رسي��ن الثاين/نوفمر، دخل��ت قوات مكافحة 
االره��اب بلدة كوكجلي والقاها ال�س��كان بالرتحاب. خرجوا 
يومه��ا للم��رة االوىل مبالب���س عادية غري تلك الت��ي فر�سها 
عليه��م التنظي��م مل��دة �سنت��ني، ورووا م��ا تعر�س��وا ل��ه م��ن 
فظاعات على ايدي عنا�رس تنظيم داع�س، بينها مثال تعّر�س 

كل من يطلق ا�سم "داع�س" على التنظيم ل�"تخييط �سفتيه".
يف ال�س��وق اجلدي��د ال��ذي اأن�س��ئ قب��ل نح��و 15 يوم��ا، ي�سع 
عب��د العزي��ز �سالح عل��ى طاولة امام��ه اكيا�سا م��ن احللوى 
واملعلبات، ويحمل بيده قطعة حلوى مغلفة بكي�س بال�ستيكي 
مل��ون باالأحم��ر واالزرق، ويقول "هذه النوعي��ة ايرانية، وقد 

كانت ممنوعة متاما". 

ويوؤك��د بائع اخل�سار اأ���رسف �سكر )30 عاما( من جهته "يف 
ال�سابق، كان عنا�رس داع�س اإذا �سادفوا �سخ�سا يبيع ب�سائع 

ايرانية، ي�سادرونها منه ويوقفونه فورا".
وي��روي انه مل يك��ن يف اإمكان امل��راأة اأن تتب�سع وحدها، بل 
كان يرافقه��ا دائم��ا رجل او طفل يتكلم ه��و مع التاجر وهي 

تقف اىل جانبه بخمارها على وجهها.
وي��روي �سبان جتمعوا ح��ول ب�سطة ا�سدقائه��م كيف منعهم 
التنظيم من الدخان والرنجيلة والهواتف املحمولة وت�سفيف 

ال�سعر وحتى من االلعاب النارية. 
وي�س��ري اأحدهم اىل �سعره اال�سود املرتب بعناية ويقول "حتى 

ت�سفيف ال�سعر كان ممنوعا".
وي�سي��ف اآخر "مل يك��ن م�سموحا لالأطفال خ��الل االعياد ان 

يطلقوا االلعاب النارية، مل تكن لديهم �سوى االراجيح".
وتتناق���س الزحمة يف ال�سوق مع ال��ركام اىل جانب الطريق، 
والدم��ار يف االبني��ة املحيط��ة. ويفرت���س الباع��ة ب�سطاته��م 
املليئة ب�سناديق اخل�سار م��ن طماطم وباذجنان وبطاط�س 
وب�س��ل. يف حني يعر���س اآخرون احلل��وى واملعلبات، ويبيع 

�ساب الكاز ورجل م�سن اللب.
ويق��ول فار���س ماه��ر)27 عام��ا( الق��ادم من ح��ي الزهراء 
ال��ذي �سيط��رت عليه القوات االمنية داخ��ل املو�سل، لي�سرتي 
الب�سائع ويعود بها اىل �سكان منطقته، "اآتي اىل هنا كل يوم 

ل�رساء الب�سائع واعود بها لبيعها يف حي الزهراء".
وي�سي��ف ان عنا�رس تنظيم داع�س "كان��وا ياأتون بالب�سائع 
م��ن �سوريا وياأخذون عمول��ة مرتفعة عليها. ام��ا اليوم فكل 

�سيء ياأتي من اربيل".
مل تتغ��ري اال�سع��ار كث��ريا ب��ني االم���س والي��وم، ف�سع��ر كيلو 
الطماطم او الباذجنان ال يتخطى االلف دينار، وفق ما يقول 
بائع��ون. لك��ن ما يغب��ط النا���س، خ�سو�سا الذي��ن مل يكونوا 

قادرين على العمل اثناء حكم 
التنظيم، هو عودتهم اىل االنتاج.

ويق��ول ف�س��ل حميد )21 �سنة( النازح م��ن املو�سل "مل تكن 
هناك اأموال بعدما انقطعت عنا رواتبنا وتوقفت ا�سغالنا، اما 

اليوم فاأموالنا عادت الينا".
وي���رسح ف�س��ل ق�ست��ه، كن��ت اعم��ل موظف��ا يف التخطي��ط 
العمراين. ح��ني دخل داع�س االأرهاب��ي، انقطع راتبي، الزمت 

املنزل اأعتمد على راتب التقاعد الذي يح�سل عليه والدي.
وي�سي��ف "بعد طرد التنظي��م ذهبت و�سجلت اأنني حتررت يف 
الدوائر احلكومية، وقالوا يل انني �ساأح�سل على راتبي جمددا 

بعد اربعة اأ�سهر".
 النازحون الزبائن

يف �س��وارع القري��ة الداخلي��ة، فت��ح البع���س حم��ال البقالة، 
وجل���س اآخ��رون امام اأب��واب منازله��م، بينم��ا حتولت بيوت 

اخ��رى اىل مقار ع�سكرية.  وا�ستح��دث اأهايل كوكجلي ال�سوق 
يف ال�س��ارع الواق��ع عند مدخ��ل القرية وال��ذي حتول اىل ممر 
اإلزام��ي للنازحني الفارين من املع��ارك يف املو�سل. ويقول 
ح�س��ني حي��در )24 عام��ا( ام��ام ب�سطت��ه لبي��ع اخل�س��ار ان 
الزبائ��ن اال�سا�سي��ني يف ال�سوق هم "النازح��ون املوجودون 
هن��ا". وي�سيف ،ال�سغل كث��ري والنا�س ياأت��ون يوميا لل�رساء، 

والب�سائع ت�سل يوميا من مدينة اإربيل.
ويقاطع��ه �سقيقه حمم��د الذي يقف اىل جانب��ه قائال قبل ان 
يدخ��ل تنظي��م داع�س كن��ا ن�ستغ��ل يف الطالء، ولك��ن توقفت 
حرك��ة البناء متاما حني �سيطروا عل��ى املو�سل، فبداأنا ببيع 

اخل�سار، وي�سيف "ال احد ي�ستغني عن االكل".
خلف ب�سطة ح�سني وحممد، وقفت �ساحنات حمملة ب�سناديق 

اخل�سار ت�سلم الب�سائع اىل التجار. 
عند ط��رف ال�سوق املكتظ، يجل�س نازح��ون على االر�س بني 
احلقائ��ب واالكيا�س ينتظ��رون ان تاأتي �سي��ارات لتقلهم اىل 

مناطقهم التي طرد تنظيم داع�س منها.
وتغط��ي ح�سة جزءا من �سعرها االبي�س بحجاب ا�سود اللون 

وتزين ذقنها بو�سم عربي تقليدي.
وتقول "نحن من قري��ة ال�سفينة )جنوبي املو�سل(، اتينا اىل 
هن��ا منذ �سهر وننتظ��ر ال�سيارات لتاأت��ي وتاأخذنا اىل بيوتنا 

املحررة.. لقد تعبنا كثريا".

بغداد ـ خاص 

يف كوكجلي �شرقي 
املو�شل، بداأ ال�شكان 
يعودون اىل حياتهم 

الطبيعية بعد نحو �شهر 
على ان�شحاب تنظيم داع�ش 

منها. عند مدخل القرية 
�شوق مكتظ بالب�شائع 

وزحمة م�شرتين يف منطقة 
كانت حتى االم�ش القريب 
م�شرحا للخوف واملعارك.

مل تعلم زهراء التي رزقت 
مبولودتها االوىل قبل ايام، 

انها �شت�شطر للبحث عن 
اللقاح الثالثي حلديثي الوالدة 

يف جانبي الكرخ والر�شافة 
لطفلتها ، بعد ان مت ابالغها 

من قبل املركز ال�شحي القريب 
من �شكنها انهم ال ميتلكون اية 
جرعة من اللقاح  لتبداأ م�شوار 

البحث يف مناطق بغداد .

عملية جراحية األولى من نوعها في البالد 
يجريها تدريسي في طب ديالى 

الهجرة :إطالق منحة مالية جديدة ألكثر من 
20 ألف أسرة نازحة

وزير الهجرة: 80 ألف نازح من نينوى 
والحويجة حتى االن

الصحة: توفير لقاحات لـ 1.2 مليون وليد سنويًا.. وال نقص في المستشفيات

بغ��داد � متابع��ة :  اأعلنت جامعة دياىل، الثالثاء، اإج��راء اأحد تدري�سيي كلية 
الطب عملية جراحية هي االوىل من نوعها يف البالد.

 مدي��ر اإع��الم جامع��ة دي��اىل عل��ي العل��كاوي ق��ال يف حدي��ث �سحفي،ان 
التدري�س��ي يف كلية الطب يف جامعة دياىل عمار جنم اجرى عملية جراحية 
ه��ي االوىل م��ن نوعها يف البالد، مبينا ان "العملي��ة تت�سمن ازالة االنزالق 
الغ���رسويف والت�ساق القن��اة الع�سبية با�ستخدام املنظ��ار الداخلي للعمود 
الفق��ري وحتت التخدي��ر املو�سع��ي". واأ�ساف العل��كاوي، العملي��ة اجريت 
يف اح��د م�ست�سفي��ات ب عقوب��ة وتع��د م��ن العملي��ات املتط��ورة ج��داً لتقليل 
امل�ساعف��ات ال�سحية التي حتدث عادة بعد العمليات املعتادة، الفتا النظر 

اىل اأن "�سحة املري�س جيدة يف الوقت احلايل".

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت وزارة الهجرة واملهجرين، الثالث��اء، اطالقها منحة 
ال���250 األ��ف دين��ار الأكر م��ن 20 األف اأ���رسة نازحة م�سجل��ة �سمن قاعدة 
بياناته��ا يف عم��وم البالد. املدير الع��ام لدائرة املعلوم��ات والبحوث وكالة 
يف ال��وزارة امي��ان ناج��ي قالت يف بي��ان �سحفي  ، ال��وزارة اطلق��ت الدفعة 
الثاني��ة ملنح��ة ال� )250( األف دين��ار للوجبة الثالثة م��ن االأ�رس النازحة يف 
جمي��ع حمافظات الب��الد وامل�سجلة �سمن قاعدة بياناته��ا. واأ�سافت ناجي، 
اأن "الوجب��ة �سمل��ت 27676 األف عائلة نازحة مبنحة ال��� 250 األف دينار". 
واأ�س��ارت ،االأيام املقبلة �ست�سه��د اإطالق منح مالية جديدة لالأ�رس النازحة يف 

عموم البالد.

بغداد � متابعة :  ك�سف رئي�س اللجنة العليا الإغاثة واإيواء النازحني وزير الهجرة 
واملهجري��ن جا�س��م اجل��اف، الثالث��اء، عن ن��زوح 80 األف مواط��ن من حمافظة 
نين��وى وق�ساء احلويجة حت��ى االن، مبينا اأن الوزارة تق��وم بتاأمني مادة النفط 
االبي���س وم�ستلزمات ال�ستاء لهم. وقال بيان للوزارة اإن، الوزير تراأ�س االجتماع 
الثال��ث للفريق اال�ست�س��اري االأعلى ل�سوؤون النازحني يف املق��ر البديل ملحافظة 
نين��وى مبحافظة اربيل. واأ�ساف ،"االجتماع ال��ذي ح�رسه كل من االأمني العام 
ملجل���س ال��وزراء مه��دي الع��الق ووزي��ر الداخلي��ة يف حكوم��ة اإقلي��م كرد�ستان 
وحمافظ نينوى ومن�سقة ال�سوؤون االإن�سانية لالأمم املتحدة ليزا كراندي ووفد من 
قي��ادة العملي��ات امل�سرتكة خرج بع��دة تو�سيات منها عقد جل�س��ة طارئة خللية 
االأزم��ة املدنية ببغداد خالل اليومني املقبل��ني  لو�سع خطة تف�سيلية عن اعادة  
اال�ستق��رار يف �سه��ل نينوى واملناطق املح��ررة االأخرى". وك�س��ف اجلاف خالل 
االجتم��اع، بح�سب البيان، عن و�سول اأع��داد نازحي نينوى واحلويجة اإىل )80( 
األ��ف نازح منذ انطالق عمليات التحرير، مبين��ا ان "الن�سبة االأكر للنازحني من 

نينوى مت اإيواوؤهم يف خميمي اخلازر وح�سن �سام".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة
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اأعلن��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي، 
الثالث��اء، اعتماد املجل���س الوطني لكليات الطب 

يف العراق �سمن جمال�س االعتماد العاملية.
وق��ال عبد الرزاق العي�س��ى خالل املوؤمتر العلمي 
اخلام���س ع�رس لكلية الط��ب يف جامعة بغداد يف 

بي��ان لل��وزارة اإن��ه، مت اعتماد املجل���س الوطني 
لكليات الطب يف العراق �سمن جمال�س االعتماد 
العاملي��ة، مبين��ا "ه��ذا االجن��از ياأت��ي جت�سي��دا 
مل�ستوى الر�سان��ة وخطوات االعتم��اد املعمول 

بها يف كليات الطب يف العراق".
ب��ني  اجله��ود  تظاف��ر  ���رسورة  العي�س��ى  واأك��د 
وزارتي التعليم وال�سحة حلماية االطباء وتوفري 

م�ستلزم��ات دعمهم وتطويره��م ومواكبتهم لكل 
ما هو جديد يف جمال البحث واالبتكار واالبداع.
وب��ني،  "اأطب��اء الع��راق ما ت��زال لديه��م ب�سمة 
م�سيئ��ة وت�سغ��ل كلي��ات الطب يف بلدن��ا مكانة 
رفيع��ة ويحظ��ى خريجوه��ا ب�سمع��ة طيب��ة يف 

العامل".
واأ�ساف العي�سى، اأن وزارته داعمة لتلك الكليات 

وترف�س كل اأ�سكال وحماوالت التدخل واال�ساءة 
ل�سمع��ة الطبي��ب العراق��ي ومهنيت��ه وم�ستقبله، 
الفت��ا النظر اىل ان موؤ�س�س��ات التعليم يف العراق 
وال�سيم��ا الطبية منه��ا اأمامه��ا م�سوؤولية لي�ست 
بالي�س��رية تتمثل بتحدي الظرف الراهن واالبقاء 
عل��ى ر�سان��ة االداء العلمي واجل��ودة يف كليات 

الطب يف العراق.
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القضاء يعلن تسجيل 
أكثر من 5200 حالة 
طالق الشهر الماضي

الف اسرة اضطرت لبيع 
طحين التموينية كعلف 

حيواني في ديالى


