
اإّل اأّن الأخ��ر مل يوؤّث��ر عل��ى مكانة تنور الطني بالن�س��بة للأ�رس 
العراقي��ة. رافق تنور الط��ني العراقّيني يف اأحزانه��م واأفراحهم. 
لذلك، يعّد ا�ستخدامه للخبز اأمراً مهّمًا بالن�سبة للعائلت. وتقول 
املدّر�س��ة �س��ند�س عبد اللطيف، التي تقتني تنور طني يف بيتها، 
واآخ��ر "�س��تيل"، اإّن��ه "قبل اأع��وام ع��ّدة، فّكرت بال�س��تغناء عن 
التنور الطيني، خ�سو�س��ًا اأّن رائحة دخان��ه تعلق يف امللب�س. 
عل��ى م��دى ثلث �س��نوات، ا�س��تخدمت تنور �س��تيل ال��ذي يعمل 
عل��ى وقود الغاز". كان ذل��ك قبيل عام 2003. لك��ن بعد الغزو 
الأمركي للعراق، تركت بيته��ا ومدينتها وانتقلت اإىل بيت اأهل 
زوجها يف اأطراف العا�س��مة بغ��داد. "راأيُت �سخ�س��ًا يبيع تنور 
الطني، و�س��عرت اأنني يف حاجة اإلي��ه. كان زوجي قد فقد عمله، 
كما اأّن راتبي ل ي�س��د احتياجاتنا. وبعدما ا�س��تقررنا يف منزل 
خا���س، اأح�رست تنوراً طيني��ًا جديداً وبداأت اخلبز. كنت اأ�س��عر 
بالفرح. يكفي اإ�س��عال احلطب حتى ي�س��بح جاهزاً".من جهتها، 
تبي��ع اأم حميد التنانر الطينّية منذ نحو 30 عامًا، اإ�س��افة اإىل 
عملها يف دكان �س��غر يف اإحدى قرى مدينة بعقوبة عا�س��مة 

حمافظة دياىل �س��مال �رسق بغداد. تق��ول ، "تراجع الطلب على 
التنور الطيني، لكن ذلك ل يعني اأن هذا التنور اختفى كما يظن 
البع���س. على العك�س، فهو يتاأثر بو�س��ع العراق". وتلفت اإىل اأن 
البع�س يقبلون على �رسائه خلل الأزمات القت�س��ادية، اأي اأّنه 
كّلم��ا ارتفعت الأ�س��عار يف ال�س��وق، يع��ود النا�س اإىل �س��لع اأيام 

زمان".
وتلفت اأم حميد اإىل اأّن هذا التنور اقت�س��ادي جداً، كما اأّن اخلبز 
فيه اأ�س��هى م��ن التنور العادي اأو "�س��تيل"، وميكن اأن نخبز فيه 
�س��عف ما نخب��زه يف تنور الغاز.قبل ثلثني عام��ًا، بداأت تبيع 
تنور الطني، الذي كان والدها ي�سنعه. بعد وفاته، بداأت والدتها 
ت�س��نعه ثم تعلمته منها. اأحيانًا، ت�سرتي كميات من هذا التنور 
ث��م تبيعها. وتلفت اأم حميد اإىل اأّن �س��عر التّن��ور الطيني يرتاوح 
بني 20 و30 األف دينار )ما بني نحو 16 و25 دولراً(، بح�س��ب 
احلجم واملوا�س��فات، لفت��ة اإىل اأّن اأ�س��حاب املخابز والأفران 
كث��راً ما ي�س��رتون ه��ذا التنور. مع ذل��ك، تخ�س��ى اأم حميد عدم 
متابع��ة عائلتها هذه ال�س��ناعة، خ�سو�س��ًا بعد رف���س اأبنائها 
واأحفاده��ا تعلمه��ا، لأن بيع تنور الطني ل يكفي كم�س��در رزق 

للعائلة. 

من جهتها، تقول اأم ح�س��ني اإن م��ذاق اخلبز الذي يعّد من خلل 
تّن��ور الطني رائع. وتو�س��ح، "اعتدت �س��ناعة اخلب��ز من خلل 
ه��ذا التنور من��ذ ع�رسين عامًا. ول ميكنني ال�س��تغناء عنه لأنه 
م�س��در رزق يل ولعائلتي. يف اليوم الواحد، اأخبز اأكرث من مائة 
رغيف، لأح�سل على ما بني 8 و12 دولراً، بح�سب الكمية، �سعر 
ت�س��عة اأرغفة األف دينار اأي اأقل من دولر، على اأن ياأتي الزبون 

بالدقيق". 
وت�س��ر اأم ح�س��ني اإىل اأّن تنانر الطني تب��اع باأحجام خمتلفة، 
��ل دائمًا ���رساء احلجم  منها الكبر واملتو�س��ط وال�س��غر. "اأف�سّ
املتو�س��ط لأّن بيت��ي لي�س كب��راً. اأّما امل�س��اكل الت��ي تواجهني 
خلل اإعداد اخلبز، فهي تاأمني احلطب ب�سكل اأ�سا�سي، خ�سو�سًا 
اأنني اأ�س��عى اإىل احل�سول عليه من اأ�س��حاب الب�ساتني، اأو اأجمع 

كل ما ميكن حرقه من الكرتون وغره من مواد".
وعن �سناعة تّنور الطني، يقول م�ستاق )40 عامًا( ، "كان جدي 
ووالدي ي�س��نعان تنور الطني. وقد اعتدت واأ�س��ّقائي مراقبتهما 
وم�ساعدتهما. كانا يجمعان الرتاب الأحمر، وي�سعانه يف حفرة 
يف الأر�س، ثم ي�سكبان املياه عليه. وبعد مرور نحو اأربعة اأيام، 
ف��رتة اختمار املواد الأولية، ميكن املتابعة. ويف مرحلة لحقة، 

تخل��ط امل��واد بالت��ن الناع��م وتعالج ث��م تقّطع قطعَا �س��غرة 
مت�س��اوية تتح��ول اإىل حب��ال. وبع��د ل��ّف حبال الطني بع�س��ها 
عل��ى بع�س، يدهن والدي جدران التن��ور بالطني الناعم املخمر 
من جميع جوانبه، وي�س��نع فتحة �س��غرة يف اأ�س��فل التنور من 

الناحية الأمامية ت�سمى الرواج، بهدف اإ�سعال النار وغرها". 
اأن��واع خمتلف��ة م��ن التنان��ر  ال��ذي يعم��ل يف بي��ع  م�س��تاق 
امل�س��توردة، اإ�س��افة اإىل تنور الطني، يقول اإّن والده كان يختار 
�س��ناعة التنانر اأيام ال�سيف، وهذا اأف�س��ل وقت ل�سناعتها اإذ 
ت�س��اعد احلرارة املرتفعة على اأن جتف التنانر يف وقت اأ�رسع. 
وع��ن وج��ود تنور الطني يف خمتلف مدن العراق، يعزو م�س��تاق 
الأمر اإىل اأ�س��باب عدة، من بينها العامل القت�س��ادي. �سبب اآخر 
يتمّثل يف اأن عائلت كثرة تف�س��ل خبز تنور الطني، خ�سو�سًا 
اإذا كان ع��دد اأفراده��ا كبراً. كذلك، فاإن م��ذاق خبز تنور الطني 
ممّيز، كما اأنه �سحي. حتى اإن بع�س املطاعم التي ت�سنع اخلبز، 

تعمد اإىل ا�ستخدام تنور الطني.
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأّن العراقيني ي�س��تخدمون تن��ور الطني منذ 
��ل كث��رون اقتناء ه��ذا التنور حت�ّس��بًا لأي  عق��ود كثرة. ويف�سّ

اأزمة قد تع�سف بالبلد.

محافظ واسط السابق يقيم دعوى قضائية 
على مجلس المحافظة

التجارة تعيد تشغيل سبع مطاحن في الموصل

بغداد � متابعة : اكد حمافظ وا�سط ال�سابق حممود مل طلل انه ا�ستكمل الجراءات 
القانونية لقامة دعوى ق�سائية على جمل�س حمافظة وا�س.

وب��ني طلل انه "ا�س��تكمل كافة الج��راءات القانونية لقامة الدعوى الق�س��ائية 
عل��ى اع�س��اء جمل�س املحافظة الذين قاموا بالت�س��ويت عل��ى اقالته ملا حلق به 
م��ن ا�رسار مادية ومعنوية واجتماعية خا�س��ة بعد ثبوت برائته من كافة التهم 

املوجهة اليه". وا�ساف،ان "الدعوى �سملت 16 ع�سواً يف جمل�س املحافظة".
يذك��ر ان حمكمة الق�س��اء الداري نق�س��ت ق��رار جمل�س حمافظة وا�س��ط اخلا�س 

باقالة املحافظ حممود مل طلل،فيما ق�ست باعادته اىل املن�سب.
وكان ق��د �س��وت جمل���س حمافظ��ة وا�س��ط بتاري��خ 11 ت�رسي��ن الث��اين 2014، 
عل��ى اإقالة املحافظ حمم��ود مل طلل عازيًا ذلك لع��دم القناعة باأجوبته خلل 

ا�ستجوابه يف جل�سة جمل�س املحافظة.

بغ��داد � متابع��ة : اعلن��ت ال�رسك��ة العام��ة لت�س��نيع احلب��وب يف وزارة التج��ارة، 
الأربعاء، عن اإعادة ت�سغيل �سبع مطاحن اهلية يف املو�سل بعد توقفها على مدى 

ثلث �سنوات منذ �سيطرة ع�سابات داع�س الرهابية على املدينة.
وقال مدير عام ال�رسكة طه يا�سني يف بيان �سحفي للوزارة، اإنه "مت اإعادة ت�سغيل 
�س��بع مطاحن اهلية يف املو�س��ل بعد توقفها على مدى ثلث �س��نوات منذ �سيطرة 

ع�سابات داع�س الرهابية على املدينة".
واأ�س��اف يا�سني، اأن "املطاحن ال�س��بعة هي احلامد والب�سارة وام الربيعني والفهد 
والن��وار والرابية والهيثم، حي��ث مت جتهيزها بكميات م��ن احلنطة لغر�س انتاج 
م��ادة الطح��ني لتجهيزه للعوائل املو�س��لية �س��من مفردات احل�س���س التموينية 

وحل�سة �سهر ني�سان".
وب��ني، اأن "ال��وزارة من اأوىل الوزارات التي قامت باإعادة ت�س��غيل معامل الطحني 
يف مناطق املو�س��ل املحررة من اجل توفر مادة الطحني لكل املواطنني يف تلك 

املناطق، بعد ان كانت معتمدة على مطاحن دهوك واربيل يف التجهيز".
واأ�س��ار مدي��ر عام ال�رسك��ة، اإن "الكميات التي جهزت لتل��ك املطاحن توزعت بني 
300 ط��ن ملطحن��ة الرابي��ة و225 ط��ن ملطحنة الهيثم و175 ط��ن ملطحنة ام 
الربيع��ني و150 ط��ن ملطحنة الن��وار و150 ط��ن ملطحنة الب�س��ارة و150 طن 

ملطحنة احلامد و150 طن ملطحنة الفهد".

الداخلية تضبط 165 دعوى أخفاها ضابط تحقيق 
في سامراء بينها دعاوى إرهاب

بغ��داد � متابعة : اأعل��ن مكتب املفت�س العام لوزارة الداخلية يف حمافظة �س��لح 
الدين، الأربعاء، عن �سبط 165 دعوى بينها دعاوى تتعلق بق�سايا ارهابية قام 

باإخفائها �سابط حتقيق مركز �رسطة الرثثار يف �سامراء.
وق��ال مدير املكتب العميد علي مهدي يف بيان �س��حفي، اإن "جلنة تفتي�س��ية من 
املكت��ب وبناًء عل��ى توجيهات �س��ادرة عن املفت���س العام للوزارة ال�س��يد حممد 
مهدي م�س��طفى متكنت من �سبط 165 دعوى تعود لأعوام 2014 و2015 قام 
باإخفائها �س��ابط حتقيق مركز �رسطة الرثثار التابع لق�س��م �رسطة �سامراء والذي 
هو برتبة رائد". واأكد العميد علي، اأن "من بني الدعاوى التي مت �س��بطها دعاوى 
4 اإرهاب ودعاوى تعوي�س غر م�س��جلة يف ال�س��جل الأ�س��ا�س، ق��ام باإخفائها 

ال�سابط ومل تتخذ فيها اأي اجراءات من ذلك الوقت اىل الآن".

اأعلنت وزارة الداخلية،الربعاء، توزيع قطع ارا�س 
�س��كنية عل��ى عوائ��ل �س��هداء ال�رسط��ة الحتادية، 
بح�س��ور وزيرها قا�س��م العرجي. وقالت الوزارة 
يف بيان �سحفي ، ان "اجلمعية التعاونية لإ�سكان 

�س��باط منت�س��بي ق��وى الم��ن الداخل��ي، وزع��ت 
�سندات قطع الرا�سي ال�سكنية على عوائل ال�سهداء 
يف قي��ادة ال�رسط��ة الحتادي��ة، بح�س��ور ورعاية 
الوزير قا�س��م العرجي". و�س��دد العرجي بح�س��ب 
البي��ان عل��ى ���رسورة "تق��دمي جمي��ع المكانات 
لعوائل ال�سهداء وتلبية متطلباتهم وتعيني ابنائهم 

عرفانًا من الوزارة وتقييما لت�س��حيات ال�سهداء"، 
م�سيدا "بالدور البطويل الذي قدمه �سهداء ال�رسطة 
الحتادي��ة من اجل حترير ار�س العراق من داع�س 
الرهاب��ي". واأك��د وزي��ر الداخلية على "حما�س��بة 
ال�س��هداء،  عوائ��ل  معام��لت  امت��ام  املق���رس يف 
اآم��ًل باأن يكون يف كل �س��هر فعالي��ة لتوزيع قطع 

الرا�س��ي ال�س��كنية على عوائل ال�سهداء". وبني ان 
"توزيع الرا�سي لعوائل ال�سهداء حٌق ولي�ست هبة 
او مكرمة، ويجب ان يكون لكل عائلة �س��هيد قطعة 
�س��كنية ت�س��من العي�س الكرمي لهم". وكانت وزارة 
الداخلية قد اعلنت يف اذار املا�سي، توزيع �سندات 

الرا�سي على ذوي �سهدائها.

احلي��اة يف العراق ت��زداد تعقيداً، وم��ع التعقيدات 
تلقى ن�س��اء كث��رات، تركه��ن اأزواجه��ن يف بداية 
م�س��وار حياته��ن الزوجية، اأنف�س��هن اأمام حتديات 
جدي��دة يف بل��د مل يتمك��ن بع��د م��ن التخل�س من 

ال�سعوبات التي تواجهه منذ اأربعة عقود.
بي��داء )24 عام��ًا( حتم��ل طفله��ا مهن��د وعمره مل 
يتجاوز عامني بعد اإىل امل�ست�سفى لإجراء فحو�س 
دوري��ة مرت��ني �س��هريًا ورمب��ا اأكرث. يع��اين الطفل 
م��ن فقر ال��دم، ويحت��اج اإىل رعاية خا�س��ة. تقول 
ل�"العرب��ي اجلدي��د": "هاج��ر زوجي بع��د زواجنا 
بعام ون�س��ف العام عن طري��ق البحر. كنت حينها 
حبل��ى يف ال�س��هر الثاين. غاب منذ عامني وو�س��ل 
اإىل اأملاني��ا، لكّنه مل يح�س��ل عل��ى اإقامة ومل ُيقبل 

ملفه".
تتاب��ع: "بع��د هجرة زوجي ب��ّت تائه��ة. كان علّي 
اأن اأع��ود اإىل بيت اأهل��ي ومواجهة النا�س وكلمهم 
الذي ل يحتمل من قبيل: كيف تركها وهي حامل؟ 
مل مي���سِ عل��ى زواجهم��ا الكثر مل��اذا مل ياأخذها 
مع��ه؟ رمبا يكون ق��د طلقها... ؟ وهك��ذا كان الأمر 
�س��عبًا حقًا، وحتى اأهلي ي�سعرونني بالذنب كاأيّن 
اأنا من طلبت من الظروف اأن ت�سوء وينعدم الأمان 
يف الب��لد، اأو كاأيّن اأن��ا ال�س��بب يف هج��رة زوج��ي 

الذي فقد عمله وبيته بعد النزوح عام 2014".
ت�س��يف بي��داء: "يف كثر م��ن الأحي��ان اأبكي كما 
يبك��ي طفل��ي. ل اأع��رف م��اذا اأفع��ل، فزوج��ي مل 
يح�س��ل عل��ى الإقامة حتى ير�س��ل يف طلبنا، وهو 
اأي�س��ًا يرف�س العودة وال�ست�س��لم للواقع فما زال 
لديه اأمل يف قبول ملفه، خ�سو�س��ًا اأّنه ل ي�ستطيع 
الع��ودة اإىل مدينت��ه دياىل ب�س��بب �س��وء و�س��عها 
الأمن��ي، مم��ا يعن��ي اأّن��ه اإذا ع��اد فعلي��ه اأن يبقى 
نازح��ًا اإىل اأن ي�س��اء اهلل. يف بع���س الأحيان كنت 
اأظن اأّن اأكرب �سعوبة تكمن يف احل�سول على املال 
للإنف��اق عل��ى ابني، لكّني يوم��ًا بعد اآخ��ر اأجد اأّن 
ال�س��عوبة احلقيقية تكم��ن يف لعب دور الأم والأب 
مع��ًا، خ�سو�س��ًا اأيّن قليل��ة اخل��ربة يف احلياة، ومل 
اأعتمد كثراً على نف�س��ي اإّل بعدما بّت م�سوؤولة عن 

طفل يحتاج اإىل رعاية وحنان الأبوين".
ق�س��ة بي��داء قد تك��ون اأقل م��رارة من ق�س��ة نورة 
م�س��عب )28 عام��ًا( الت��ي تزوجت ع��ام 2012. 
تق��ول ، "كان زوجي يعاملني بلط��ف، لكّن والدته 
ل تطي��ق النظ��ر يف وجه��ي لأّنها رف�س��ت اختيار 
زوج��ة لبنه��ا عن طري��ق اأه��ل وال��ده، ولي�س عن 

طريقها. م�س��ى عامان على زواجنا تخللهما كثر 
من امل�ساكل، فاأم�سيت ن�س��فها تقريبًا عند اأهلي، 
خ�سو�س��ًا بعد اخللف بني زوجي ووالده و�س��فره 
اإىل تركيا من دون حتى اأن يكلف نف�س��ه بت�س��ديق 
عقد الزواج يف املحكمة". تتابع: "كان زوجي يقلل 
من توا�س��له معي، لكّنه يتوا�س��ل كثراً مع والدته 
يف املقابل بح�س��ب ما ي�سلني من معلومات. ويف 
اأح��د الأيام فوجئت باإر�س��ال ورق��ة الطلق، حتى 
اأّنه مل ي�س��األ ع��ن ابنته ومل يفك��ر اأن يراها. كانت 
تلك اأكرب �س��دمة بالن�سبة يل".ت�سيف م�سعب: "مل 
اأك��ن اأعرف كيف اأواجه جمتمعًا ل يهمه غر القيل 
والق��ال... اأخب��ار النا���س عندهم للت�س��لية ولي�س��ت 
للموا�س��اة. كان ل ب��ّد يل م��ن مواجه��ة كّل تل��ك 
الظروف، خ�سو�س��ًا اأّن زوجي هاجر مع ال�س��باب 
املهاجري��ن من تركيا اإىل اأوروب��ا. لقد كان اأنانيًا 
تخلى ع��ن زوجته وابنته وتركن��ي مذبوحة اأنزف 
القه��ر والوح��دة واملعاناة و�س��ط وحو���س ب�رسية 
يوجه��ون اإيّل اأ�س��ئلة يومي��ًا ول اأع��رف حقًا كيف 
اأجيبهم. ابنتي الوحيدة �س��ارة تكرب وهي ل تعرف 
اأباه��ا. تعرف��ه فقط عرب ال�س��ور التي ير�س��لها اإىل 

اأهل��ه الذي��ن مينحونن��ي مبلغًا �س��هريًا قدره 150 
دولراً، لأ���رسف عل��ى نف�س��ي وابنت��ي. وهو مبلغ 
بالطبع ل يكفي مع ارتفاع الأ�سعار".ت�سر م�سعب 
اإىل اأّن لع��ب دور الأم والأب معًا، خ�سو�س��ًا عندما 
يكون الأب على قيد احلياة اأمر �س��عب، خ�سو�س��ًا 
اأّن الدول��ة مل تتحم��ل م�س��وؤولياتها جتاه ال�س��عب، 
كتخ�س��ي�س راتب �س��هري جيد للمطلقات يكفيهن 
ذّل ال�سوؤال. تتابع، اإّنها تواجه �سعوبة اأخرى وهي 
عدم ح�س��ول ابنته��ا عل��ى الهوية املدنية ب�س��بب 
غي��اب الأب، وعدم اإكماله ت�س��جيل عقد الزواج يف 
املحكم��ة. وهذا م��ا يعّق��د حياتها ويح��رم ابنتها 
م��ن حقوقه��ا، كم��ا تق��ول.يف ه��ذا الإط��ار، تقول 
النا�س��طة املدنية، بان الها�سمي، ،"املراأة العراقية 
عان��ت م��ا عانت يف خ�س��م احلي��اة التي تعي�س��ها 
ويف م�س��وؤولياتها ويف ق�س��اوة املجتم��ع وعاداته 
وتقالي��ده فاملجتمع العراقي لي���س جمتمعًا مدنيًا 
متقدم��ًا، ب��ل هن��اك مناط��ق يف الع��راق حتكمه��ا 
التقالي��د الجتماعي��ة والدينية والأع��راف وحتى 
�س��من املجتمع املدين مل تاأِت، حتى اليوم، قوانني 

تن�سف املراأة يف احلفاظ على حقوقها.

اج��رت وكالة الأمم املتحدة للهجرة )املنظمة الدولية 
للهج��رة( ومعه��د درا�س��ات الهج��رة الدولي��ة التاب��ع 
جلامع��ة ج��ورج ت��اون ومرك��ز الدرا�س��ات العربي��ة 
املعا���رسة. درا�س��ة بحثي��ة اف��ادت ب��اأن النازح��ني 
�س��يتمكنون م��ن اإيجاد حل��ول دائمة فق��ط من خلل 

حتقيق الأمن.
وك�س��فت الدرا�س��ة، وهي بعنوان "الو�سول اإىل حلول 
دائم��ة للنازحني يف العراق"، على ان��ه ل يزال هناك 
اأكرث من 3 مليون عراقي نازح ب�س��بب النزاع الذي بداأ 

يف كانون الثاين 2014.  
وق��د مت جم��ع البيان��ات م��ن خ��لل درا�س��ة �س��ملت 
خ��ارج  يعي�س��ون  نازح��ة  عراقي��ة  3٩00عائل��ة 
والب���رسة  بغ��داد  اأرب��ع حمافظ��ات:  املخيم��ات يف 
وكركوك وال�س��ليمانية. كما اأجري��ت مقابلت نوعية 

مع اأفراد املجتمع امل�سيف والنازحني.
هذا وي�س��تقبل اقليم كورد�ستان اكرث من مليون نازح 
عراقي من خمتلف املناطق �س��واًء التي ت�سهد عمليات 
ع�س��كرية مازالت م�س��تمرة او التي لت�س��مح الظروف 

المنية فيها بعودة النازحني اليها .

�س��ادق وزير النق��ل، كاظم احلمام��ي، الأربعاء، على 
توزيع الأرباح ال�س��نوية لعام 2014 لل�رسكة العامة 

للموانئ العراقية على املوظفني.
وق��ال املكت��ب العلم��ي للوزي��ر، ان "وزي��ر النق��ل 
كاظ��م فنج��ان احلمام��ي، �س��ادق الأربع��اء، عل��ى 
2014لل�رسك��ة  لع��ام  ال�س��نوية  الأرب��اح  توزي��ع 
العام��ة للموان��ئ العراقية على املوظف��ني"، مبينا ان 
"امل�س��ادقة تاأت��ي بالتزام��ن مع عيد الفط��ر واأفراح 
�س��عبنا العراقي بانت�س��ارات القوات الأمنية واحل�سد 

ال�سعبي على داع�س وحترير مدينة املو�سل".

وزير الداخلية يوزع أراض سكنية على عوائل شهداء الشرطة االتحادية

في ظل الحروب والنزاعات .. حياة العراقيين بين "القيل والقال"

موروث حاضر في األزمات.. تنور الطين رفيق العائلة العراقية 

دراسة دولية : 
أكثر من 3 ماليين 

نازح عراقي

وزير النقل يصدق على 
توزيع أرباح 2014 
على موظفي الموانئ

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

يف قرى العراق، ما زال 
الأهايل حري�صني على �صنع 

تنور الطني الذي ي�صتخدم 
للخبز وال�صواء منذ القدم، 
حتى بعدما غزت الأ�صواق 

�صلع خمتلفة واأكرث حداثة، من 
بينها تنور "�صتيل" اأو الغاز 

منذ ت�صعينيات القرن املا�صي.

باحلروب والنزاعات 
والأزمات القت�صادية 

والجتماعية تتحول حياة 
العراقيني اإىل جحيم اأحيانًا. 

ودائمًا هناك َمن و�صعه اأ�صواأ 
من غريه. من هوؤلء الن�صاء 

اللواتي تركهن اأزواجهن 
وهن �صابات
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