
املتح��دث الر�صم��ي با�ص��م وزارة االت�صاالت حازم 
حمم��د علي، او�صح ان الوزارة توا�صل ا�صتعداداتها 
بالتن�صيق مع القوات االمنية وقيادة عمليات نينوى 
الع��ادة تاأهيل منظومة االت�ص��االت التي تعر�صت 
للتخري��ب على يد ع�صابات “دع�ش” االرهابية يف 
ق�صاء تلعفر. ولفت اىل ت�صكيل الوزارة موؤخرا جلانا 
ملتابع��ة تاأهيل منظومات االت�صاالت يف املناطق 
املح��ررة، التي اعدت بدورها خط��ة م�صبقة لق�صاء 
تلعف��ر تهدف اىل اعادة احلي��اة لهذه املنظومة بعد 
انقط��اع دام اعوام��ا ب�صبب الع�صاب��ات االجرامية 

وما قامت به باملحافظة. 
وب��ن عل��ي ان تل��ك اخلط��ط تزام��ن اعداده��ا م��ع 
العملي��ات الع�صكرية لتحرير املناطق من “داع�ش” 
االرهاب��ي بغي��ة امل�صي مبا���رة باع��ادة تاأهيل 
املنظوم��ات الت��ي تعد ال��وزارة ه��ي امل�صوؤولة عن 
اعادة خدماتها للمواطنن خا�صة بعد عودة اعداد 
كب��رة م��ن اال�ر النازح��ة اىل مناطقه��ا املحررة 
وا�صتقراره��ا فيها. واف��اد بان ال��وزارة تعمل على 
تكثيف جهودها لتوفر اخلدم��ات للعائدين، حيث 
ت�صتعد ال�صتئناف العمل مب���روع الكابل ال�صوئي 
وامل�صاري��ع االت�صاالتي��ة االخ��رى يف نين��وى ملا 
متتلك��ه املحافظ��ة م��ن موقع حي��وي مه��م يعمل 
عل��ى تكامل املنظوم��ة ال�صوئية التي م��ن املوؤمل 
ادخاله��ا للخدمة يف جميع حمافظ��ات البالد قبل 

نهاية العام احلايل.
 من جانبه��ا، اكدت املتحدثة الر�صمية با�صم وزارة 
الرتبي��ة �صالم��ة احل�ص��ن ان الوزارة ت�صتع��د الجراء 
جرد باملدار�ش املهدمة يف ق�صاء تلعفر بغية اعادة 
تاأهيلها من اجل ادخالها للخدمة بالتزامن مع بدء 
الع��ام الدرا�ص��ي اجلدي��د 2017 ���� 2018. وبين��ت 
احل�ص��ن ان ال��وزارة �صب��ق وان عمل��ت عل��ى افتتاح 
املدار���ش يف املناطق املحررة من حمافظة نينوى 
وادخاله��ا للخدم��ة، اىل جانب االنته��اء من اجراء 
االمتحان��ات اخلا�ص��ة بالطلبة �صعي��ا لعدم �صياع 
عامه��م الدرا�ص��ي.  ويف امللف نف�ص��ه، اتفقت وزارة 
الرتبي��ة م��ع عدد م��ن املنظم��ات الدولي��ة التابعة 
ل��المم املتحدة على اعم��ار املدار�ش املت�ررة يف 

حمافظة نينوى. وك�صفت الوزارة يف بيان �صحفي، 
عن االتفاق مع منظمة جمل�ش الالجئن الرنويجي 
املعتم��دة دوليا من قبل االمم املتحدة الإعمار عدد 
م��ن املدار�ش يف عدد من مناطق نينوى، ف�صال عن 

اعادة ترميم ثالث مدار�ش ابتدائية وواحدة ثانوية 
وركاب��ة وخور�صب��اط  قابج��ي  عم��ر  مناط��ق  يف 
�صم��ن اجلهود املبذولة العادة تاأهيل املدار�ش يف 

املناطق املحررة.

 ع��ادل الكرع��اوي يعم��ل يف جت��ارة االأدوات الكهربائي��ة، يق��ول اإّن 
"خ�ص��ارة كبرة حلقت بعدد كبر من التّج��ار ب�صبب العمل باأ�صلوب 
التق�صي��ط. لكّنه��م مل يتحّول��وا ع��ن ه��ذا االأ�صل��وب يف التعام��ل، واإن 
تعّر�ص��وا خل�صائر". ويو�ص��ح اأّن "ما يهّم التاجر هو اأن يبيع ب�صاعته 
ويعم��ل عل��ى ا�صت��راد ب�صائ��ع اأخ��رى. فه��و يتعام��ل يف ال�صوق مع 
اأ�صح��اب حم��ال جتاري��ة يبيع��ون امل�صتهل��ك مبا���رة، ويتعاملون 
م��ع معظم امل�صتهلكن باالأ�صل��وب نف�صه". لكّنه يلف��ت اإىل اأّن "بع�ش 
الزبائ��ن اختفوا وكانت يف ذممهم مبالغ كب��رة للتّجار". وقد ُرفعت 
ق�صاي��ا عّدة اأمام املحاكم العراقية على خلفية عدم ت�صديد االأق�صاط، 
وي�ص��ر املحامي عمر ح�ص��ن، اإىل اأّنها مبعظمها تنته��ي بالتفاو�ش 
ب��ن املتخا�صمن والتنازل عن الق�صية. ي�صيف اأّن "ثّمة ق�صايا ترد 
اإىل املحاك��م العراقي��ة حول عدم ت�صدي��د ديون التق�صي��ط. واأكرث هذه 
الق�صايا حت��ّل باالتفاق والرتا�صي، مع اإعط��اء مهلة للت�صديد بكفالة 
اأ�صخا���ش اأو ره��ن عقار". ويو�صح اأّن "ثّم��ة ق�صايا تتعلق بعدم دفع 
اأق�صاط ب�صيطة ال تتعدى قيمتها اأحيانًا 300 األف دينار عراقي )اأكرث 
م��ن 250 دوالراً اأمركي��ًا( فيم��ا يك��ون املّدع��ى علي��ه يف مثل هذه 

الق�صايا مدينًا جله��ات عّدة وميّر ب�صائقة مالية". يف اأحياء خمتلفة 
م��ن العا�صم��ة بغداد، اإّم��ا راقية واإّم��ا يقطنها مي�ص��ورون واأ�صحاب 
الدخل املتو�صط، يقّر اأ�صحاب حمال جتارية باأّن التعامل مع ال�صكان 
بالتق�صي��ط ه��و "���ّر" موا�صلته��م عمله��م. ر�صيد فيا�ش عل��ى �صبيل 
املثال، رجل �صبعيني ميلك حماًل لبيع اللحوم يف حّي املن�صور، يقول 
اإّنه يعمل داخل هذا احلّي منذ 40 عامًا، لكّنه مل يعمد يف يوم اإىل البيع 
بالتق�صي��ط لزبائنه. ي�صيف اأّن "النا�ش هنا يف املن�صور جميعهم من 
مي�ص��وري احلال اأو من اأ�صحاب الدخ��ل املتو�صط، وهو ما يف�ّر غالء 
اأ�صع��ار العق��ارات فيه". لكّنه يلفت اإىل اأّن "احل��ال اختلفت عّما كانت 
يف ال�صاب��ق، اإذ مل تعد للفق��راء اليوم اأحياء حمددة، اأو لنقل اإّنه مل يعد 
ثّمة حّي يخلو من �صكان فقراء". يف مناطق فقرة عند اأطراف املدن، 
ي�صيع التعام��ل بالتق�صيط، ال �صّيما واأّن ال�صكان مبعظمهم يعملون يف 
مه��ن متوا�صعة، مداخيلها متدنية جداً. رزاق عبد الر�صول )52 عامًا( 
عل��ى �صبيل املثال، يجمع العلب املعدني��ة من مكبات النفايات، وهو 
بح�ص��ب ما يقول يعتمد ب�صورة كلية عل��ى التعامل بالتق�صيط. ويخرب 
اأّن "مدخ��ويل امل��ادي ال يتجاوز �صهري��ًا 600 األف دين��ار )اأكرث من 
510 دوالرات(، واأ�ص��دد �صهري��ًا 150 األف دين��ار )نحو 130 دوالراً( 
ب��دل اإيج��ار م�صكن��ي فيم��ا يتوّجب عل��ّي اإعال��ة اأ�رت��ي املوؤلفة من 

زوجت��ي واأوالدي اخلم�صة مب��ا تبّقى من مال". ويوؤكد اأن ذلك "�صعب 
جداً". وي�صر عبد الر�صول اإىل اأّن "اأوالدي ي�صاعدونني ويعملون معي 
خ��الل عطلهم املدر�صية، لكّنن��ي اأحاول جاهداً اأن اأدف��ع بهم ليكملوا 
درا�صته��م. وطريق��ي الوحي��د ه��و االعتماد عل��ى التعام��ل بالتق�صيط 
و�راء ما احتاجه لل�رورة". ويو�صح: "اأتعامل بالتق�صيط يف معظم 
�صوؤون حياتي اليومية. على �صبيل املثال، اأق�صد واأوالدي احلالق مّرة 
واح��دة كّل �صهَري��ن، ويكّلفني ذلك 20 األف دين��ار )نحو 17 دوالراً(، 
لكّنن��ي اأدفعها على دفعات اأ�صبوعية عل��ى مدى �صهر واحد". يف فرن 
لل�صم��ون )اخلب��ز العراق��ي املعروف( يف ح��ّي �صعبي �صم��ايّل بغداد، 
ميتل��ئ �صجّل �صاحبه ح�صن الزبيدي باأ�صم��اء اأ�صخا�ش، ومقابل كّل 
ا�ص��م اأرق��ام، ُو�صعت على بع�صها اإ�صارات خمتلف��ة. يقول الزبيدي اإّن 
"هوؤالء ي�صرتون بالتق�صيط، واالإ�صارات تعني اإّما ت�صديد املبلغ كاماًل 
اأو ت�صدي��ده جزئي��ًا اأو غر ذل��ك". والزبيدي رج��ل خم�صيني يعمل يف 
ه��ذه املهنة منذ اأكرث من 30 عامًا، يخرب اأّنه مل ي�صهد يف حياته فقراً 
يف الع��راق مثلما ي�صه��ده يف الوقت احلايل. ي�صي��ف اأّنه "من املمكن 
بي��ع كّل �ص��يء بالتق�صيط اإال ال�صم��ون. مل يتوقع اأح��د اأن يح�صل هذا 
يف ي��وم م��ا". ويو�صح اأّن "ع��دد الزبائ��ن الذين ي�ص��رتون مّني بهذه 
الطريق��ة اإىل تزاي��د. ه��م ي�ص��رتون يف كّل ي��وم كمّي��ة قليلة، ف��اأدّون 

ثمنه��ا يف �صجل��ي، لي�ص��ددوا بح�ص��ب اإمكانياته��م. بع�صه��م ب�صورة 
اأ�صبوعي��ة واآخرون مّرَت��ن اأو ثالث مرات يف االأ�صب��وع". يف ال�صياق، 
ي��رى املحلل االقت�صادي، ح�ص��ن ال�صامرائي، اأّن "توّقف اأعمال كثرة 
وانت�صار العنف والطائفية واالإرهاب، كّل ذلك اأّدى اإىل هرب اأ�صحاب 
روؤو�ش االأموال واالأغنياء من البالد. وهو االأمر الذي ت�صّبب يف تعليق 
م�صاري��ع واأعم��ال خمتلف��ة كانت توّف��ر فر�ش عمل الأرب��اب ع�رات 
اآالف العوائ��ل". وي�ص��ف ال�صامرائي "التق�صيط" اأّن��ه "ظاهرة طبيعية 
يف الع��راق بع��د تعّر�صه الأزم��ات متالحقة". ي�صي��ف "يف كل بلدان 
العامل مواطنون يعتمدون على التق�صيط، وهذا موجود يف العراق منذ 
�صن��ن، لكّنه مل يك��ن بالتاأكيد مثلما هو الي��وم". ويو�صح ال�صامرائي 
اأّن "الفق��ر هو ما يفتح املجال اأمام هذه الظاه��رة لالنت�صار"، م�صراً 
اإىل "اأ�صب��اب عّدة للفقر. واجلميع يعلم اأّن العراق مّر وما زال مب�صاكل 
اأمني��ة و�صيا�صية واقت�صادية وجمتمعي��ة". وي�صّدد قائاًل: "يخطئ من 
يق��ول اإّن الع��راق عرف اأزمات��ه بعد الغزو االأمرك��ي يف عام 2003، 
بل اإنه��ا ظهرت يف اأول �صنة من احل�ص��ار االقت�صادي يف ت�صعينيات 
القرن املا�صي". ُيذكر اأّن جمل�ش االأمن كان قد اأ�صدر يف ال�صاد�ش من 
اأغ�صط���ش/ اآب م��ن عام 1990 القرار رق��م 661 الذي يق�صي بفر�ش 

عقوبات اقت�صادية على العراق ب�صبب غزوه الكويت.

مندلي تقيل مدير ناحيتها “الكردي” بسبب 
االستفتاء

بغ��داد � متابع��ة : اأق��ال جمل�ش ناحي��ة منديل يف حمافظ��ة دياىل، االثن��ن، مدير 
الناحي��ة فيما ق��رر الرتيث باإقالة رئي�ش املجل�ش، وجاء ذل��ك على خلفية االأحداث 
االأخ��رة التي ت�صهدها الناحية من اعت�صامات لالأهايل رف�صا ال�صتفتاء كرد�صتان 
املزم��ع اإجرائ��ه يف ال���25 من ال�صه��ر اجلاري. وقال��ت م�ص��ادر يف املحافظة، اإن 
"املجل�ش الناحية قرر خالل اجتماع عقد اليوم، اقالة مدير الناحية، والرتيث يف 
اقال��ة رئي�ش جمل�صها البل��دي". واأ�صافت، اأن "املجل�ش �صوت كذلك على قرار الغاء 

اقامة ا�صتفتاء اقليم كرد�صتان داخل الناحية".

الهجرة تعلن إطالق منحة الـ ٢٥٠ ألف دينار 
للعوائل النازحة

يونيسيف: أكثر من ٥ ماليين طفل عراقي 
يحتاجون المساعدة اإلنسانية

 بغداد � اجلورنال : اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين العراقية،اليوم االأثنن ،عن 
اطالقه��ا منحة 250 الف دين��ار عراقي لال�ر النازحة �صمن الدفعتن االوىل  
والثاني��ة م��ن الوجبة 16. وذك��رت وزارة الهجرة يف بيان تلق��ت "اجلورنال " 
ن�صخ��ة من��ه، انها "اأطلقت منح��ة مالية جدي��دة تبلغ 250 ال��ف دينار عراقي 
لال���ر النازحة يف جميع حمافظات البالد وامل�صجلة �صمن قاعدة بياناتها". 
واأ�صاف��ت اأن "املنحة �صملت )25.231( ا�رة نازحة �صمن الدفعة االوىل من 
الوجبة ال�صاد�صة ع�ر ف�صال عن )33.309( ا�رة نازحة �صمن الدفعة الثانية 
م��ن الوجبة نف�صها". وا�صار البيان اىل اأن العوائ��ل النازحة امل�صمولة باملنحة 

ميكنها ت�صلم املبالغ املالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من اليوم.

بغ��داد � متابعة ك�صفت منظمة "يوني�صيف" الدولي��ة، االثنن، عن اأن واحدا من 
كل خم�صة اأطفال تقريبا يف منطقة ال�رق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، يحتاج اإىل 
امل�صاع��دات االإن�صانّية الفورّية ، م�ص��رة اإىل اأن اأكرث من 5 مالين طفل عراقي 
يحتاج��ون امل�صاعدة االإن�صانية. ووفقًا لالح�صائي��ات التي اأجرتها يوني�صيف، 
فاإن 12 مليون طف��ل �صوري تقريبًا بحاجة اإىل امل�صاعدات االإن�صانّية، مقارنة 
م��ع ن�ص��ف مليون طفل يف الع��ام 2012. يف ح��ن يقّدر ع��دد االأطفال الذين 
يعي�صون يف مناطق حما�رة اأو اأماكن ي�صعب الو�صول اإليها يف داخل �صوريا، 
ومل ت�صلهم خالل هذه ال�صنوات اإاّل م�صاعدات حمدودة، بنحو مليويّن طفل. ويف 
اليم��ن، فاإن م��ا يقرب 15 مليون �صخ���ش ُحرموا من املي��اه ال�صاحلة لل�ّرب 
والّرعاي��ة ال�صحّية االأ�صا�صّي��ة، ب�صبب النزاع يف البالد، ال��ذي خّلف اأ�صواأ حالة 
ي�صهده��ا العامل م��ن انت�صار للكولرا وتف�صي االإ�صه��ال املائي احلاّد، مع وجود 
اأكرث من 610 اآالف حالة ي�صتبه يف اإ�صابتها باملر�ش. وبح�صب االح�صائيات 
اأي�صا، فاإن اأكرث من 5 مالين طفل عراقي يف خمتلف اأنحاء البالد، يحتاجون 
امل�صاع��دة؛ اإذ ا�صت��د القت��ال العنيف يف مناطق �صملت املو�ص��ل وتّلعفر )�صمال 
�رق(، كما يحتاج االأطفال اإىل املياه والغذاء واملاأوى والتعليم. اأما يف قطاع 
غزة، فاأدت اأزمة الكهرباء امل�صتمرة اإىل انخفا�ش اإمكانية احل�صول على املياه 
بن�صب��ة 30 يف املائة. كم��ا ت�صاعفت خالل ثالثة اأ�صهر فق��ط حاالت االإ�صهال 

بن االأطفال ال�صغار.

املقد�ص��ة،  كرب��الء  بلدي��ة  مديري��ة  با���رت 
التج��اوزات  االإثن��ن، حمل��ة وا�صع��ة الإزال��ة 
االأ�صم��اك  عل��وة  يف  والب�صط��ات  واملح��ال 
القدمي��ة يف منطق��ة ب��اب طويريج، م��ن اأجل 
ت�صيي��د جمم��ع جت��اري.  وق��ال مدي��ر بلدي��ة 

كرب��الء، اأمن��ار �صال��ح الرفيع��ي، يف بي��ان 
تلقت��ه "اجلورن��ال" قامت �صعب��ة التجاوزات 
والق�ص��م البلدي الث��اين بالتن�صي��ق مع �رطة 
املرك��ز  ق�ص��اء  قائمقامي��ة  يف  التج��اوزات 
بحمل��ة وا�صع��ة الإزال��ة التج��اوزات املتمثل��ة 
باملح��ال الع�صوائية". واأ�ص��ار اإىل انها "ت�صم 
اأك��رث من 25 حم��ل م�صيد بطرق غ��ر نظامية 

واأ�صولي��ة لغر���ش ت�صليم املوق��ع اإىل ال�ركة 
الطواب��ق  متع��دد  م���روع  لتنفي��ذ  املنف��ذة 
"املجم��ع  يف ه��ذه املنطق��ة". وا�ص��اف، ان 
م�صاح��ة  عل��ى  ت�صيي��ده  �صيك��ون  التج��اري 
تق��ارب ال��� 4124 م2 يك��ون الطاب��ق االأول 
والثاين عب��ارة عن حمال خا�صة بالن�صاطات 
التجاري��ة واخلدمية وبقي��ة الطوابق االأخرى 

�صتكون مراآبًا لوقوف املركبات حيث بلغ عدد 
الطوابق يف هذا املجمع التجاري 6 طوابق".

 وب��ن، اإن "هذه التجاوزات ق��د �صببت الكثر 
من امل�صاكل لتوقف بع�ش امل�صاريع اخلدمية 
نف�ص��ه  الوق��ت  يف  داعي��ًا  املحافظ��ة"،  يف 
اإىل "زي��ادة ق��وة التج��اوزات للحد م��ن هكذا 

خمالفات". 

�صجل��ت بعث��ة احلج العراقي��ة حالتي وف��اة طبيعيتن 
ب��ن احلجاج ،يوم ام�ش االحد، يف مكة املكرمة. وقال 
املتح��دث الر�صمي با�صم البعثة ح�صن فهد الكناين، يف 
بي��ان �صحف��ي، االثن��ن، ان “حاج��ة وحاج��ا توفيا، 
ي��وم ام�ش، يف مكة املكرم��ة، وهما احلاجة دنيا فليح 
فرحان من حمافظة بغداد، واحلاج �صعيد طه خلف من 
حمافظة �صالح الدي��ن”. واو�صح الكناين ان “حالتي 
الوف��اة طبيعيت��ان، و�صيت��م نق��ل جثم��ان املرحوم��ة 
دني��ا اىل الع��راق بناًء على طلب ذويه��ا، فيما مت دفن 
املرحوم �صعيد يف مقابر تيماء بناًء على طلب ذويه”. 
واعرب��ت بعث��ة احلج ع��ن بال��غ تعازيه��ا وموا�صاتها 
ل��ذوي املرحوم��ن وان يلهمه��م ال�ص��رب وال�صل��وان ، 
داعي��ة الباري جل عاله ان يرحمهما برحمته الوا�صعة 

ويتقبلهما بقبول ح�صن”.

افتت��ح حمافظ ذي ق��ار يحيى النا���ري٬ االثنن٬ 
منظوم��ة اجل��وازات اجلدي��دة، موك��دا انه��ا �صتمكن 
املواطن��ن م��ن احل�ص��ول عل��ى اجل��واز دون تاأخر 

وبنظام جديد يحمل موا�صفات اأدق من ال�صابق.
 وق��ال النا���ري يف بي��ان تلقت��ه "اجلورنال"على 
هام���ش حف��ل افتت��اح املنظوم��ة اجلدي��دة يف مق��ر 
مديري��ة اجل��وازات و�ص��ط النا�ري��ة٬ ان "منظومة 
اال�ص��دار اجلدي��دة للج��وازات الت��ي افتتحت يف ذي 
قار تعمل باآلية اف�صل من �صابقتها ولها القدرة على 
ا�صتيع��اب اعداد اكرب من طلبات ا�ص��دار اجلوازات"، 
م�ص��راً اإىل انه��ا "تتمت��ع مبوا�صف��ات ام��ان عالي��ة 
تعتمد عل��ى ب�صمتي اال�صبع وقزحي��ة العن، ف�صال 
ع��ن ان التق��اط ال�ص��ور ال�صخ�صي��ة حلام��ل اجل��واز 
�صتك��ون داخ��ل مكت��ب اجل��وازات ولي���ش خارجه". 
واأ�ص��اف، اأن "املنظومة اجلديدة �صتعمل على ا�صدار 
ع��دد اكرب من اجل��وازات، ا�صاف��ة اىل اخت�صار املدة 
الت��ي يتم فيه��ا ا�صدار اجل��واز وت�صليم��ه للمواطن". 
ولف��ت اإىل اإن "منظومة اجل��وازات ال�صابقة اأ�صبحت 
قدمي��ة وال تلب��ي حاج��ة املواطن��ن، ك��م ان العم��ر 
االفرتا�ص��ي لها انته��ى بعد ان مر عل��ى خدمتها ما 
يق��ارب ع���ر �صن��وات"، معت��رباً انه��ا "اأ�صبح��ت ال 

تتنا�صب مع حاجة املواطنن ال�صدار اجلوازات".

كربالء تباشر إزالة التجاوزات لبناء مجمع تجاري في منطقة باب طويريج

استعدادات لتأهيل منظومات االتصال والمدارس في تلعفر

"التقسيط" أسلوب مرير يفرضه الواقع االقتصادي في العراق

الحج تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدتين

ذي قار تفتتح منظومة 
جوازات بنظام جديد يحمل 

مواصفات دقيقة

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

 التعامل بالتق�سيط لي�س جديدًا يف 
العراق، لكّنه كان مقت�سرًا على طبقة 
حمددة من النا�س، اأي الفقراء الذين 

كانوا قّلة. لكّن وزارة التخطيط 
اأ�سارت، مطلع العام اجلاري، اإىل 

ارتفاع م�ستوى الفقر يف البالد 
اإىل 30 يف املائة تتوقف عمليات 

البيع وال�سراء اإن توّقف العمل 
باأ�سلوب الأق�ساط. هذا ما يّتفق عليه 
عراقيون كرث، اإذ اإّن العمل والت�سّوق 

بـ"التق�سيط" باتا من الأ�سا�سيات. 
ويزداد عدد املت�سّوقني بالتق�سيط، 

بح�سب ما يوؤكد جّتار واأ�سحاب حمال 
خمتلفة، حتى �سار هذا الأ�سلوب هو 

ال�سائد يف تعامالت الأ�سواق.

يف خطوة تهدف لبث 
احلياة من جديد يف 

املوؤ�س�سات التي نالها 
تدمري تنيظم “داع�س” 
الرهابي، اعدت وزارتا 

الت�سالت والرتبية خططا 
لتاأهيل منظومة الت�سالت 
واملدار�س املهدمة يف ق�ساء 

تلعفر بعد حتريره من 
تلك الفلول املجرمة، ف�سال 

عن التفاق مع منظمات 
تابعة لالمم املتحدة لتاأهيل 

جمموعة من مدار�س 
نينوى. 
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