
متكنت مديرية اال�ستخبارات ومكافحة االرهاب 
يف الب�رصة من �س��بط كمية من مادة الكري�ستال 
داخ��ل عجلة احد جت��ار املخ��درات يف ام ق�رص، 
واو�س��ح م�س��در رف���ض الك�س��ف ع��ن هويته ان 
مف��ارز تابع��ة اىل �س��عبة ا�س��تخبارات ام ق���رص 
من �س��بط عجلة ن��وع هونداي �س��الون حتتوي 
عل��ى كمية من مادة الكري�س��تال خمبئة داخلها، 
وبح�س��ب البيان مت �سبط عدد من ادوات تعاطي 
املخدرات، وا�س��ار اىل ت�س��ليم امل�سبوطات وفق 
حم���رص ا�س��ويل. تاأتي عملي��ة ال�س��بط هذه يف 
اط��ار حمل��ة ك��رى جت��ري يف الب���رصة ت�س��مل 

املتعاطني اأي�سا.

مدين��ة  ان  املحلي��ة،  االنب��ار  حكوم��ة  ذك��رت 
الرم��ادي م��ا زال��ت غ��ر جاه��زة لع��ودة اأهلها 
م��ن النازح��ني، فيما ا�س��ار اىل ان �رصكة اجنبية 
م��ع خ��راء عراقيني يعم��ان عل��ى تنظيفها من 

العبوات واملواد املتفجرة.
وقال املتحدث باإ�س��م حكومة االنبار عيد عما�ض 
ان "الرمادي ما زال��ت غر جاهزة الإعان عودة 
اأهله��ا من النازحني، ال �س��يما وانها ملغومة من 
اأغل��ب جهاته��ا وبيوته��ا ودوائره��ا احلكومية"، 
اإع��ان  "االنب��ار ال تعل��م مت��ى يت��م  مبين��ا ان 

ا�ستقبال الرمادي للنازحني".
واأ�ساف عما�ض ان "�رصكة اجنبية تعمل االن يف 
الرمادي بالتعاون مع خراء ع�سكريني عراقيني، 
يف الرم��ادي لتفكيك العبوات التي ن�رصها تنظيم 
داع�ض يف �س��وارع املدينة"، مو�سحا ان ال�رصكة 
مل تعطنا وقتًا النهاية عملهم يف مناطق االنبار. 
ولفت املتح��دث ان "مئات العوائل عادت لبع�ض 
اأحياء الرمادي، بعد انتهى عمل التنظيف فيها".

يذك��ر ان جمل�ض حمافظة االنبار عذال الفهداوي، 
كان قد اأعلن يف وقت �سابق، عن عودة %40 من 
اال�رص النازح��ة اىل مدينة الرمادي، فيما بنينَّ ان 

البنى التحتية لاأنبار مدمرة بالكامل. 
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واأو�س��ح اأحد اأ�س��حاب املحات التجارية، انه 
"يف مثل هذه املنا�سبات ترتفع االأ�سعار ويبداأ 
التج��ار باالحت��كار، وان الفق��راء يعان��ون من 

تاأمني احتياجاتهم".
من��ذ  يجتمع��وا  مل  "الرملاني��ون  واأ�س��اف: 
�س��هرين، وهم ال يكرتثون الأو�س��اع املواطنني 
والنازحني، كما ان الوزراء اأي�س��ًا ال يبا�رصون 
الت��ي  بالروات��ب  اأوىل  الفق��راء  وان  اأعماله��م، 

يقب�سها هوؤالء".
وقال اأح��د بائعي الفواكه اجلوال��ني، انه "كان 
يجل��ب 3 اأو 4 �س��يارات كل ي��وم يف رم�س��ان، 
وكان��ت تب��اع قبل حل��ول الظهر، اأم��ا االن فا 
يتمك��ن من بيع ن�س��ف حمولة �س��يارة واحدة، 
حي��ث تبقى احلمولة لثاثة اأو اأربعة اأيام، نظراً 
ل�س��عف ال���رصاء"، مطالب��ًا احلكوم��ة "بتق��دمي 

العون للمواطنني".
من جهته اأو�س��ح اأحد بائعي اللحوم ان "�س��عر 
الكيلو الواحد من حلم الدجاج وكذلك املوا�س��ي 
ارتف��ع لل�س��عف تقريب��ًا، وعليه يج��د املواطن 
االأ�س��عار،  به��ذه  اللح��وم  ���رصاء  يف  �س��عوبة 

خ�سو�سًا يف ظل غياب مورد مادي".
وق��ال اأح��د اأبن��اء املدين��ة ان "اأ�س��عار امل��واد 
ارتفع��ت ب�س��كل مبالغ في��ه، اإىل جان��ب وجود 
تباين يف االأ�سعار من �سارع الآخر، و�سط غياب 

تام للرقابة".
ويف �سياق اآخر ا�س��تكى العديد من اأبناء مدينة 
احلل��ة "م��ن تراك��م القمام��ة ومي��اه ال���رصف 

ال�س��حي اأمام املنازل ويف االأزقة، ف�س��ًا عن 
ترك م�ساريع البلدية غر املكتملة، و�سط اإهمال 

تام من جانب اجلهات احلكومية املعنية".
واأ�سافوا ان "ما ي�سهده العراق من معاناة جاء 

نتيجة الف�ساد امل�ست�رصي يف اأرجاء الباد، وان 
االأعمال التي م��ن املفرت�ض ان تتوالها الدولة 
عر موؤ�س�س��اتها، يقوم بها املواطنون جمرين 

على ذلك".

 
وبحكم موقعها اجلغرايف املطل على اخلليج العربي جعلها 
م��ن اوفر حمافظات الع��راق قاطبة باأ�س��ناف خمتلفة من 
اال�س��ماك، ومن هنا تول��دت فكرة اقامة ماأدب��ة افطار اىل 
املقاتلني املرابطني يف �س��احات املواجهة عبارة طبق من 

الرز وال�سمك املقلي. 
اعد الرجال عدتهم وحزموا امتعتهم، لينطلقوا يف �س��اعات 
ال�س��باح االوىل ب�س��يارتهم املحمل��ة بامل��وؤن، مل يكون��وا 
متوجه��ني اىل غابات االأثل كما كانوا يفعلون يف ال�س��ابق 
او انهم اختاروا مكانا ما يف ال�سيبة ليتمتعوا ب�سوي ال�سمك 
على �سفاف نهر �سط العرب. امنا كانت وجهتهم هذه املرة 
اىل مناطق ت�س��ج باأ�سوات الر�س��ا�ض ودوي االنفجارات 
والدخان املت�س��اعد يغطي �س��مائها من كل اجتاه )الكرمة 
وال�س��قاوية(. كان��وا عل��ى موع��د م��ع رجال، �س��دورهم 
متام��ا  باالأر���ض  ت�س��بثت  اقدامه��م  بال��رتاب،  الت�س��قت 
كالنخيل، القتال عندهم نزهة واملوت بالن�س��بة لهم امنية. 
ما ان توقفت �س��ياراتهم حتى ن�سوا عناء الطريق، كان لقاء 
خمتلف، ا�س��خا�ض رمبا التقوا بهم اول مرة، لكنهم �س��عروا 
بانه��م اك��ر من اخ��وة، عن��اق ودموع واهازي��ج تبقى يف 

ذاكرة كل من جاء اىل هذا املكان. 
بدء التح�سرات 

بينم��ا كان �س��يد علي البط��اط من�س��غًا يف توزيع االدوية 
على املقاتلني ي�س��اعده بع�ض من يراف��ق يف هذه الرحلة، 
كان حمم��د احلجيم��ي )اب��و عل��ي( ي�س��تعد لتهيئ��ة ماأدبة 
االفط��ار للمقاتل��ني، اذ ب��داأ مع حمم��د الدراج��ي )ابو نور( 
باإن��زال اكيا���ض الرز وحاوي��ات الفلني اململوءة بال�س��مك، 
والزيت واأ�س��ياء اخرى يحتاجونها يف الطهي. اما )ب�س��ام( 
فق��د اوكلت له مهم��ة تهيئة وتنظيف ال�س��مك و اوين الطبخ 
فيما ذهب اآخ��رون الختيار مكانا منا�س��با لطهي الطعام. 
كان ابو علي ا�س��به ب�س��يف بارع اكت�س��ب خرته من �س��هر 
حمرم احلرام، اذ ي�س��يد اجلميع مبهارت��ه يف طهي الطعام. 
ويذهب البع�ض اىل اختياره اجليد لنوع من البهارات واىل 
ا�سافته للمك�رصات. الوقت مي�سي اجلميع من�سغل يف اعداد 
الطعام، ا�س��وت الر�س��ا�ض الذي ي�س��معونه ي�س��به �س��وت 
ر�س��ا�ض حفلة ليلة العر�ض، وكذلك بالن�س��بة اىل ا�س��وات 
االنفج��ارات، فه��ي ت�س��به بع�ض ال�س��يء ا�س��وات االلعاب 
النارية التي يطلقها املحتفلون عند احتفالهم مبنا�سبة ما. 

ماأدبة افطار ب�رصية  
اأنه��ي اجلمي��ع كام��ل حت�س��راتهم، ومل يتبقى م��ن عملية 

عل��ى  االفط��ار  وجب��ة  لتوزي��ع  النهائي��ة  اال�س��تعدادات 
املقاتلني مع بدء العد التنازيل ملوعد االفطار، �سوى بع�ض 
الرتتيب��ات الب�س��يطة، ليبدءوا بعد ذلك بو�س��ع )�س��فريات( 
الطع��ام يف �س��يارات )البي��ك اآب( التي كان��ت ترافقهم. ثم 
راح��وا  يتنقلون بني املقاتل��ني. ، تفاجاأ  املقاتلون بوجبة 
االفط��ار،  انهال��ت عليهم  كلم��ات االطراء: ) اهلل ...عا�س��ت 
انت��م  واهلل  �س��مج  الطيبة(..)ايب��اه  عل��ى هاالكل��ة  اديك��م 
اه��ل الب���رصة والنعم منك��م  ..م��ا تق�رصون(، ) �س��نوهاي  
..الي��وم مطب��ك بري��اين ...واهلل عم��ي بارك اهلل بيك��م (. اما 

اب��و علي احلجيمي ف��كان يجيبه��م )احنة َكلنة ان�س��ويلكم 
�س��مج وبرياين..يعن��ي الزم ن�س��ويلكم �س��مج وبرياين، الن 
ت�س��تاهلون (. كانت ابت�س��امات املقاتلني وكلمات االطراء 
التي ن�س��معها من املقاتلني ت�س��عرنا باخلج��ل، اذ ال ميكن 
مقارن��ة اي عمل يق��دم للمقاتلني  مقابل م��ا يقدمه هوؤالء 
املقاتلون من  ت�س��حيات تعجز عن و�س��فها الكلمات، هذا 
ما يقوله م�س��وؤول املجموعة الب�رصية  )�سيد علي البطاط( 
وي�س��يف: لن نرتدد يف الو�س��ول اىل اي مكان و�س��وف لن 

نق�رص يف تقدمي الدعم الإخواننا املقاتلني!.  

بغداد- باسم حسين

اعتاد الب�ضريون على ان يقدموا ل�ضيوفهم القادمني من 
املحافظات او بلدان اخرى و ان يحملوا معهم احدى الهدايا التي 

متيزوا بها على مدى قرون من الزمن، اف�ضلها واجملها، رطب 
الربحي املمزوج بال�ضم�ضم واحلبوة احللوة، واوراق حناء الفاو 

و�ضمك ال�ضبور والبني والبهارات الب�ضرية املميزة.

يعاين اأبناء مدينة احللة )مركز 
حمافظة بابل( من ارتفاع 

الأ�ضعار خالل �ضهر رم�ضان، 
اإ�ضافًة اإىل تراكم القمامة ومياه 

ال�ضرف ال�ضحي يف ال�ضوارع 
والأزقة واأمام املنازل، و�ضط 
غياب تام للجهات احلكومية 

امل�ضوؤولة.

صحة البصرة تنظم ندوة طبية 
عن انسداد الألمعاء

منظمة األمم المتحدة ورابطة المصارف الخاصة 
العراقية تقيم احتفالية في مخيم النازحين 

مجلس المحافظة وممثلية اولمبية البصرة 
يحتفيان بأصحاب المنجزات الرياضية

الحلة.. غالء في األسعار وتراكم القمامة والصرف الصحي وسط غياب الدولة

نظم الق�س��م اجلراحي التابع مل�ست�س��فى الب�رصة التخ�س�سي لاأطفال، على قاعة 
ال�س��ياب يف فندق مناوي با�س��ا، ندوة علمية تخ�س�س��ية حول مو�سوع )ان�سداد 
االمعاء الوالدي(. م�س��در يف دائرة �س��حة حمافظة الب�رصة ا�س��ار اىل ان الندوة 
جاءت بالتن�س��يق مع كلي��ة الطب وبرعاية �رصكة جلفار و�رصك��ة تبوك لاأدوية، 
ح�رصها عدد من اطباء الق�س��م اجلراحي والباطني يف املوؤ�س�س��ات ال�س��حية يف 
حمافظ��ة الب���رصة. من جانب��ه اكد مدير م�ست�س��فى الطفل الدكت��ور علي العيداين 
اهمي��ة هذه الندوات التي ميكن من خالها النهو�ض بالواقع ال�س��حي واالرتقاء 

بالق�سم اجلراحي على حد تعبره.

ملنا�س��بة ي��وم الاج��ئ العاملي التي ت�س��ادف اقام��ت منظم��ة االمم املتحدة 
مب�س��اركة جمعية اهلنا الإغاثة النازحني، ورابطة امل�سارف اخلا�سة العراقية 
احتفالي��ة يف خمي��م النازحني التابع جلمعي��ة اأهلنا يف التكي��ة الكزنزانية يف 

منطقة الدوره ببغداد.
وا�س��تهل احلفل الذي ح�رصه رئي�ض رابطة امل�س��ارف اخلا�س��ة العراقية وديع 
احلنظل، وممثل املفو�س��ية ال�س��امية ل�س��وؤون الاجئني يف العراق برونو جيدو 
مبقطوعات مو�س��يقية قدمها �س��فر النوايا احل�س��نة املو�س��يقار العاملي ن�سر 
�س��مه. كما عقد ممثل مفو�سية �س��وؤون الاجئني التابعة لامم املتحدة موؤمترا 
�س��حفيا اجاب فيه عن ا�س��ئلة ال�س��حفيني املتعلقة بجه��ود االمم املتحدة يف 
اغاثة النازحني العراقيني. جرى بعدها توزيع �سال غذائية على 1500 عائلة 

نازحة يف املخيم يف اطار حملة اهلنا االغاثية.

لدورهم يف رفع ا�س��م العراق والب�رصة يف املحافل العاملية والعربية واملحلية 
، ك��رم جمل���ض حمافظة الب�رصة خال احتفالية خا�س��ة بعدد من الريا�س��يني 
الب�رصي��ني، وخال حفل التكرمي، اكد رئي�ض جمل�ض حمافظة الب�رصة )�س��باح 
الب��زوين( على اهمية تق��دمي الدعم والرعاية الازمة للريا�س��يني وت�س��جيعهم 
لتحقيق املزيد من االجنازات الريا�س��ية، وا�س��اف: ان املجل�ض ي�س��عى لتقدمي 
الدع��م لهذه ال�رصيح��ة، ملنحها احلاف��ز املعنوي الازم من اج��ل حتقيق ارقام 
جديدة واأو�سمة ت�ساف اىل ر�سيد حمافظة الب�رصة، مطالبا يف الوقت نف�سه من 
االحتادات الريا�س��ية ووزارة ال�س��باب االهتمام بريا�سيي الب�رصة وخ�سو�سا 
الرواد منهم. يذكر ان عددا من الريا�س��يني من بينهم )طه ح�سني وحممد رحيم 
و�س��الح كاظم( كانوا قد حققوا املراكز االوىل على ال�س��عيد العربي واالآ�سيوي 
يف العاب القوى. اىل ذلك ت�س��تعد ممثلية اوملبية الب�رصة الإقامة حفل تكرميي 
للريا�س��يني الرواد من بينهم )هادي احمد وع��اء احمد وكرمي جعفر واآخرين، 
وياأت��ي االحتف��ال التكرميي تثمينا لل��دور الكبر الذي قدمه ريا�س��يو الب�رصة 

للريا�سة العراقية ب�سورة عامة والب�رصية ب�سورة خا�سة.

حقيبة 

بغداد ــ باسم حسين 

بغداد- متابعة

بابل - متابعة

اأك��دت اللجن��ة االأمني��ة يف جمل�ض حمافظة بغ��داد، ان 
منظومة �س��قر بغداد تعاقدت م��ع املحافظة، يف حني 
مل يك��ن للمجل���ض اي علم بذلك، فيم��ا طالبت ب�رصورة 
اإع��ادة االأم��وال للمواطنني التي جبتها منظومة �س��قر 

بغداد.
وقال ع�سو اللجنة �سعد املطلبي ان "حمافظ بغداد كان 
موؤيدا مل�رصوع �س��قر بغ��داد وهو من تعاقد مع ال�رصكة 
وجمل�ض املحافظة مل يطلع على تفا�سيل العقد"، مبينا 
ان "الق�س��ية االن بيد النزاهة وهي �س��تقرر هل العملية 

ن�سب واحتيال اأو م�رصوع قانوين".
ودع��ا املطلب��ي "الق�س��اء والنزاه��ة اإىل اإ�س��دار ق��رار 
باإرج��اع اأم��وال املواطنني التي جبتها منظومة �س��قر 

بغداد ب�سكل غر قانوين".

واأكدت وزارة الداخلية، االثنني، عدم وجود �سند قانوين 
يلزم املواطن ب�"اخل�سوع لنظام �سقر بغداد"، وك�سفت 
ع��ن رفعه��ا دع��وى ق�س��ائية �س��د ال�رصكة امل�س��وؤولة 
ع��ن امل�رصوع بعد تعاق��د حمافظة بغ��داد معها لتنفيذ 
امل�رصوع وا�ستيفاء مبالغ من املواطنني، وفيما ك�سفت 
ان ال�رصك��ة ذاتها تعاقدت مع الوزارة يف العام 2013 
وا�س��توفت مبالغ م��ن املواطنني دون ت�س��ليم اأي مبلغ، 
اأ�سارت اإىل انها اأحالت ملف ال�رصكة اإىل هيئة النزاهة.

اأكد وزير العدل حيدر الزاملي، الثاثاء ان ال�سغوط 
ال�سيا�س��ية والع�س��ائرية لن تنق��ذ املتورطني بتهم 
االره��اب، فيما لفت اىل ان دائرة اال�س��اح يوجد 
فيه��ا 9000 معتق��ا، بينهم 200 من جن�س��يات 
عربية واجنبية. وق��ال حيدر الزاملي خال موؤمتر 
�س��حفي عق��د يف مبنى وزارة العدل، و�س��ط بغداد، 
وح�رصت��ه )اجلورن��ال( ان "و�س��ط ه��ذه االأح��داث 
املت�س��ارعة فان وزارة الع��دل تعمل بحركة دوؤوب 
من اأجل حتقيق اأهدافها املر�سومة برغم االو�ساع 
االقت�س��ادية ال�س��عبة وقلة التخ�سي�سات املالية 
�س��من موازنة العام احلايل"، م�س��يفا ان "الوزارة 
عملت على جميع املحاور وحققنا الن�ساب الازم 
للعمل املوؤ�س�س��اتي وعملت ال��وزارة على اجنازها 
عل��ى مراح��ل به��دف ان�س��اف املواط��ن وحتقيق 

العدال��ة االجتماعية"، م�س��راً اىل ان "املنجز الذي 
حتق��ق مل ي��رق الأع��داء الع��راق فبات��وا ين�س��بون 
املكائ��د ويكيل��ون الته��م الباطلة". وب��نينَّ الزاملي 
ان "ال��وزارة كان له��ا ان ت�س��تغل ه��ذه االأباطي��ل 
لنندف��ع جمدداً يف طريق حتقي��ق االأهداف الكبرة 
والت��ي حتق��ق م��ن خاله��ا يف دائ��رة اال�س��اح 
العراقي��ة بتنفيذ الق�س��ا�ض الع��ادل يف هذه املدة 
بع���رصات االإرهابيني والقتلة مم��ن تلطخت اأيديهم 
بدماء االأبرياء"، مو�س��حا ان��ه "ال يوجد اأي تدخل 
الأي �س��خ�ض مل�س��اعدة م��ن ثب��ت تورط��ه باأعمال 
ارهابي��ة وال ميكن لل�س��غوط ال�سيا�س��ية واحلزبية 
اىل  الوزي��ر  ولف��ت  تنقذه��م".  ان  والع�س��ائرية 
"تنفيذ حكم االإعدام بحق 12 مدانًا خال ال�س��هر 
املا�سي وح�س��ب القانون"، مقدمًا �سكره "لرئا�سة 
اجلمهورية وجمل�ض الق�س��اء االأعلى لتعاونهما يف 

تنفيذ تلك االحكام"

العدل: لدينا 9000 معتقل والضغوط 
السياسية لن تنقذ المتورطين باإلرهاب

أمنية العاصمة: "صقر بغداد" تعاقدت مع 
المحافظة ويجب إعادة األموال للمواطنين

بغداد - متابعةبغداد - متابعة

االستخبارات تضبط مادة 
الكريستال داخل عجلة 

االنبار: مدينة الرمادي غير 
جاهزة لعودة النازحين

سمك وبرياني في الصقالوية والكرمة!
هكذا افطر الصائمون في المعركة...


