
متكن فريق طب��ي يف م�ست�سفى كم��ال ال�سامرائي مركز 
اخل�سوبة وعالج العقم واطفال االأنابيب باإجناح والدة 

ثالث توائم اناث بتقنية احليامن املجمدة .
وقال��ت الدكت��ورة ب�رشى ج��واد جميد املو�س��وي مديرة 
امل�ست�سف��ى وامل�رشف��ة على الع��الج والعملي��ة ان �سيدة 
تبل��غ م��ن العم��ر ٣٢ ع��ام كان��ت تع��اين عق��م دام عدة 
�سن��وات ، مبين��ا بع��د اج��راء الفحو�س��ات الت�سخ�سي��ة 
للزوجني اثبت��ت التحاليل ان ال�سبب الرئي�سي للعقم عند 
ال��زوج حي��ث كان يعاين من قل��ة انت��اج احليامن وبعد 
العالج جمدت احليامن للزوج بعد �سحبها حتت التخدير 
الع��ام علما" بقي��ت احليامن جممدة مل��دة �سنتني وبعد 
رغب��ة الزوجني باالأجناب مت �سح��ب البوي�سات للزوجة 
بتقني��ة اطف��ال االنابي��ب وباملقاب��ل مت اح��الل واذابة 
عينة احليامن املجمدة للزوج لتخ�سيب بيو�ض الزوجة 
واجريت لها عملية  قي�رشي��ة وتكللت العملية بالنجاح 
.  وان املري�س��ة وبناته��ا الثالثة ينعمون ب�سحة جيدة، 
واختتم��ت املو�س��وي اأن تقني��ة جتمي��د احليامن خدمت 
�رشيح��ة وا�سع��ة من الذي��ن يعان��ون من �سع��ف انتاج 
احليام��ن او ي�سعب �سحبها يف كث��ر من االأحيان وهي 
اي�س��ا" توفر الوق��ت واجلهد لعدم تك��رار عملية ال�سحب 
حت��ت التخدير الع��ام ا�ساف��ة اىل انها حتف��ظ  احليامن 
للرجوع اليها وقت احلاجة او عند الرغبة يف االجناب .

ي�ستم��ر ق�سم االمتحان��ات يف املديرية العامة لرتبية 
بغ��داد الكرخ الثانية باأعمال التهي��اأة وتوفر اللوازم 
ال�رشورية الأداء طلبة ال�سفوف املنتهية المتحانات 
الدور الث��اين التكميلي )الدور الثالث ( العام الدرا�سي 

اإقراره من جمل�ض الوزراء  2015/2016 بعد 
اذ اأخذت مالكات الق�سم وخ�سو�سا �سعبة االمتحانات 
بال��دوام حتى ايام العطل��ة الر�سمية واإجناز ما موكل 
اإليه��م م��ن اأعم��ال تخ�ض العملي��ة االمتحاني��ة التي 
التا�س��ع  ي��وم اخلمي���ض  املقب��ل املواف��ق  �ستج��ري 
والع�رشين من �سهر ايل��ول احلايل ، واو�سحت ال�سيدة 
ب�رشى حممد م�سوؤولة �سعبة االمتحانات عن االنتهاء 
من قوائ��م املراقبات ومت حتدي��د املراكز االمتحانية 
ويف  الطلب��ة  الأداء  ال�رشوري��ة  بالل��وازم  وتهياأته��ا 
نف���ض ال�سي��اق اأعلنت املديرية االح��د املا�سي نتائج 
اعرتا�س��ات ال�سف ال�ساد�ض االإع��دادي  للفرع االأدبي 
للدور الث��اين  وهي مطابقة للنتائج ال�سابقة و�ستعلن 

نتائج االعرتا�سات املتبقية حال االنتهاء منها .
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وقال��ت دائرة التحقيق��ات يف النزاهة يف بيان 
،مبعر���ض حديثها عن تفا�سي��ل الق�سايا التي 
تعود مل��دٍد خمتلفة من عام 2013، ان "�سبعة 
��ٍة �س��درت بح��قِّ ت�سع��ة مدانني،  اأح��كاٍم غيابيَّ
ت��ني بتهم��ة �رشق��ة اأمواٍل  بع�سه��م اأُِدْيُن��وا ملرَّ
ة )444/ رابعًا  ��ٍة ا�ستناداً اإىل اأحكام املادَّ عامَّ

و حادي ع�رش( من قانون العقوبات".
باال�س��رتاك  اأقدم��وا  "املدان��ني  اأنَّ  وا�ساف��ت، 
واالتف��اق مع مدان��ني اآخرين بتحري��ر �سكوٍك 
ن��ة الر�سي��د، حي��ث متَّ تظه��ر تل��ك  غ��ر ُموؤمَّ
ق��ة  ال�سك��وك م��ن قب��ل ُمتَّهم��ني اآخري��ن )ُمفرَّ
ق�ساياهم( واإي��داع ال�سكوك و�سح��ب مبالغها 
ة  ��ٍة من دون اإج��راء املقا�سَّ م��ن م�سارف اأهليَّ

االإلكرتونيَّة".
واأ�س��ارت اىل ان "الق��رارات ال�سبع��ة ال�س��ادرة 
بح��قِّ كل م��ن املداَن��نِي )ح.���ض.ب( و )اأ.ع.ل( 
ن��ت احلك��م بال�سج��ن ع�رش �سن��وات لكلِّ  وت�سمَّ
واح��ٍد منهم��ا؛ ل�رشقتهم��ا اأكرث م��ن 17 مليار 
نة  دين��ار من خ��الل �سبع��ة �سك��وٍك غ��ر ُموؤمَّ
الر�سيد، واحلكم على املدان )ع.ك.ف( بال�سجن 
ع���رش �سنوات؛ ل�رشقت��ه خم�سة ملي��ارات دينار 

ن الر�سيد". عرب �سكٍّ غر ُموؤمَّ
وتابعت "كما �سدر حكم غيابي بح�سب البيان 
عل��ى "املداَن��نِي )ت.خ.م( )���ض.ج.م( بال�سج��ن 
اأربع��ة  م��ن  اأك��رث  ل�رشقتهم��ا  �سن��وات؛  ع���رش 
نة  ملي��ارات دينار عرب اأربعة �سك��وٍك غر ُموؤمَّ
الر�سي��د، وحكم اآخر يق�سي بال�سجن ملدَّة ع�رش 
�سنوات بح��قِّ كلِّ واحٍد منهما؛ ل�رشقتهما مبلغ 
650 مليون دينار، واحلكم على املدان )اأ.ع.ل( 
بال�سجن ع�رش �سنوات؛ ل�رشقته اأكرث من ثمانية 
مليارات ون�سف املليار عرب اأربعة �سكوٍك غر 

نة الر�سيد". ُموؤمَّ
ولف��ت اىل “احلك��م عل��ى امل��دان )���ض.خ.ي( 
اأك��رث م��ن  �سن��وات؛ ل�رشقت��ه  بال�سج��ن ع���رش 
��ني غ��ر  ملياري��ن ون�س��ف امللي��ار ع��رب �سكَّ
ني الر�سيد، واحلكم على امُلداَننِي )ك.ع.ع(  ُموؤمَّ
و)ع.ج.ح( بال�سج��ن ع���رش �سن��وات؛ ل�رشقتهما 

اأك��رث من ع�رشة ملي��ارات ون�س��ف املليار عرب 
نة الر�سيد". �ستة �سكوٍك غر ُموؤمَّ

��ن الق��راُر بح�سب  وا�س��اف البي��ان "كما ت�سمَّ
البي��ان "اإ�س��داَر اأوامر القب���ض والتحرِّي بحقِّ 

املدان��ني، وتاأيي��َد احلج��ز االحتياط��يِّ الواق��ع 
عل��ى اأموالهم املنقولة وغ��ر املنقولة، واإعطاَء 
احل��قِّ للجهة امُلت�رشِّرة بطل��ب التعوي�ض حال 

اكت�ساب القرار الدرجة القطعيَّة".

إدمان التسوق... هوس مرتبط بمرض االكتئاب والنساء أكثر عرضة له
 

والن�س��اء عل��ى االأغل��ب م�ستهدف��ات بالرتويج 
واال�ستقطاب واالإعالنات التجارية. وهي بذلك 
تنف��ق اموالها وام��وال زوجه��ا وعائلتها بغر 
وجه ح��ق!. لهذا وغره ن�سل��ط ال�سوء على هذا 

الهو�ض وكيفية جتنبه.
فق��د قال��ت اأم حمم��د انه��ا م�سط��رة للخ��روج 
يوميا اإىل �سوق اخل�سار الأنها حتب اأن ت�سرتي 
الفاكه��ة طازج��ة بيومه��ا وال ا�سم��ح الأحد اأن 
يحرمن��ي من متعة اخل��روج لل�سوق يوميا الأين 
ال اأجد �سيئ��ا ا�ستمتع به غر هذا االمر، واخرج 
ا�س��واق  اىل  اال�سب��وع  تقريب��ا خ��الل  مرت��ني 
واأق��وم بال���رشاء نيابة عن بنات��ي املتزوجات 
وزوج��ة ابني وج��راين اأحيان��ا، وعندي خربة 

ال�س��يء  ومعرف��ة  الباع��ة  م��ع  امل�ساوم��ة  يف 
االأ�سلي او التقليد وخ�سو�سا بالن�سبة للعطور 
وم�ستح���رشات التجميل، مم��ا يجعل �سدقاتي 
احتياجاته��ن  ل���رشاء  يرافقنن��ي  وجارات��ي 

لال�ستفادة من خربتي.
االأ�سواق للرتفيه والتنزه

ام��ا �سارة عيا�ض ت�سي��ف " انا ال اأخرج لل�سوق 
اأو املح��الت واملوالت لغر�ض ال���رشاء فقط بل 
اخرج م��ع �سديقاتي للتن��زه والرتفيه وق�ساء 
بع���ض الوق��ت وتن��اول املرطب��ات واالأطعم��ة 
ال�رشيعة. ونح��ن م�سطرون لذل��ك لعدم وجود 
متنزه��ات منا�سبة اأو مناط��ق خ�رشاء خا�سة 
بالرتفي��ه، فاأي��ن نذه��ب ح��ني ي�سيبن��ا امللل 
والكاآب��ة ؟. وم���رشوع ال���رشاء واإنف��اق االأموال 

موجود يف كل االأحوال.

فيم��ا ي��روي لن��ا طارق ه�س��ام هو���ض زوجته 
بالت�س��وق قائ��ال: يف اي��ام اخلطوب��ة ت�سوق��ْت 
وجته��زت مبا يكف��ي ع�رش ن�ساء وه��ي ت�سرتي 
ب�س��كل جن��وين وكاأنها �سوف تفق��د ال�سوق بعد 
ذل��ك، و�س��ادف اأن تزوجنا يف مو�س��م ال�ستاء 
وقال��ت اإنه��ا بحاج��ة اإىل جتهي��زات �سيفي��ة 
القديف��ة  كل  وا�س��رتت  ال�س��وق  اإىل  وخرج��ت 
وال�سوف والبنطلون��ات واملانتوات املوجودة 
يف ال�س��وق. ومل ت�ستعم��ل ن�س��ف مم��ا ا�سرتته، 
وبع��د �سه��ر واحد ات�سح اإنها حام��ل هذا يعني 
ان عليه��ا اأن ت�ستب��دل االأحذي��ة ذات الكع��وب 
العالية باأحذية ريا�سي��ة )بال كعب( ومالب�ض 
وا�سع��ة وف�سفا�س��ة، وترك��ت كل م��ا ا�سرتت��ه 
يف اخلطوب��ة والزواج. وبعد �سهري��ن اأ�سابتها 
ه�ستري��ة الت�سوق للطفل م��ن مالب�ض واأجهزة 

وافر�س��ة وحت��ى االألعاب والدم��ى وعندما ولد 
طفلن��ا االأول وه��و االآن يف ال�سن��ة الرابع��ة، مل 
يلب�ض اأو ي�ستعمل ربع ما ا�سرتت له من مالب�ض 
علم��ا اإنن��ا عل��ى اأعت��اب والدة الطف��ل الث��اين 
وه��ي ت�ستع��د ل���رشاء مالب���ض حمل غ��ر التي 
ا�سرتتها يف احلمل االأول )�ستايل(. لي�ض اإنفاق 
االأموال بال طائل هو م��ا يزعجني بل ا�ستعداد 
زوجتي لال�ستغراق �ساع��ات طويلة يف ال�سوق 
وه��ي ت�س��رتي املالب���ض وبعد ذل��ك تبحث عن 
احلقائ��ب املنا�سبة واالإك�س�س��وارات واالأحذية، 
وهي طبع��ا بحاجة ملن يرافقها وي�سيع معها 
ه��ذه ال�ساع��ات الطويل��ة �س��واء اأن��ا اأو والدتي 
الع��دوى  اأخوات��ي. واالأده��ى م��ن ذل��ك ان  اأو 
اأ�سابتني فاأ�سبحت كلما اأراها مكتئبة اعر�ض 
عليها اخلروج اإىل ال�سوق للتنزه و�رشاء مالب�ض 

جدي��دة ولي�ض هن��اك ما يريح قلبه��ا اكرث من 
ه��ذا اخلرب، فتختف��ي الكاآبة مبا���رشة وت�سبح 

اإن�سانه ثانية.
م��ن جهتها قال��ت اإي��الف اأحمد ، موظف��ة واأم 
لطفل��ني مل تتف��ق م��ع �سابقاته��ا يف اله��دف 
والتعب��ر وقالت: ال اخ��رج الأي مكان من دون 
ه��دف وخط��ة، وخا�س��ة للت�سوق، اخ��رج واأنا 
اع��رف م�سبقا ماذا �ساأ�سرتي؟ وكم املبلغ؟ وما 
ه��ي النوعية؟ واأين �ساأجده��ا وال اأجد االأ�سواق 
والرتفي��ه  للتن��زه  وامل��والت مكان��ا منا�سب��ا 
مطلق��ا، ولي���ض ل��دي وقت��ا اأ�سيعه واأن��ا اأقطع 
االأ�سواق واألوانها طوال وعر�سا. وتتابع اإيالف: 
وطبيع��ي ان ا�ستع��د حلملة ���رشاء وت�سوق عند 
حلول �سهر رم�سان اأو االأعياد او تبدل املوا�سم 

بني ال�ستاء وال�سيف واأكون برفقة زوجي.

بغداد_فاطمة عدنان 

بات�ساع رقعة الأ�سواق 
واملحالت التجارية 

واملعرو�سات التي ي�ستهدف 
اغلبها املراأة. جتتاح 

بيوتنا حمى مقلقة هي 
وتزدحم  الت�سوق".  "حمى 

الأ�سواق بالعباءات 
ال�سوداء، اإل من عدة اأكيا�س 
ملونة اأو مغلفات �سندوقية 

تتدىل من كم العباءة.

ا�سدرت هياأة النزاهة، 
ٍة  جمموعة اأحكاٍم غيابيَّ

بحقِّ عدٍد من زبائن 
م�سرف الرافدين 

؛ لإقدامهم  احلكوميِّ
ٍة،  على �سرقة اأمواٍل عامَّ
تتجاوز قيمتها اأكرث من 

دينار. مليار   51

وزير النقل يوجه بإكساء شارع الحر الرياحي 
في منطقة المعقل 

عودة أكثر من 62 ألف أسرة نازحة إلى مناطق 
سكناها في األنبار

حكومة البصرة تتهم "مافيات" بالتورط في ملف التجاوزات

احكام غيابية بحق زبائن مصرف حكومي سرقوا أكثر من 51 مليار دينار بدون رصيد

بغ��داد � خا�ض: تزامنا بقدوم �سهر حمرم احلرام واقامة املجال�ض احل�سينية 
لتعظي��م ال�سعائر وج��ه ال�سيد وزير النق��ل باإك�ساء �سارع احل��ر الرياحي يف 
منطق��ة املعق��ل / الب���رشة  وه��و الطريق الرابط ب��ني �ساح��ة ال�ساعة مركز 
منطق��ة املعق��ل  اىل ميناء املعق��ل خدمة للمعزين من ابن��اء مدينة الب�رشة  

وذلك ال�ست�سهاد �سيد ال�سهداء ابي عبد اهلل احل�سني )ع(
 وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان ه��ذا ال�سارع ع��ادة ما تق��ام به التع��ازي واملاآمت 

واملواكب ال�ستذكار م�سيبة الطف كل عام

بغداد � متابعة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، عن اخر اإح�سائية للعودة 
امل�ستم��رة لالأ���رش النازح��ة والبال��غ عدده��ا    62 ال��ف و 631  اأ���رشة اىل 

االأق�سية والنواحي املحررة يف حمافظة االأنبار .
وقال مدير فرع الوزارة يف حمافظة االأنبار حممد ر�سيد يف بيان ، ان "فرع 
الوزارة اعلن عن عودة 42 الف و 105 الف اأ�رشة نازحة اإىل ق�ساء الرمادي 
و7 االف و 209 االأف اأ�رشة  اإىل ق�ساء هيت واىل ق�ساء الكرمة بلغت االأ�رش 
العائ��دة 4 االف و 738 االأف اأ���رشة عائ��دة و3 االف و 356 االأف اأ���رشة 
عائدة اإىل ق�ساء اخلالدية ، ف�سال عن عودة 1،535 اأ�رشة اإىل ق�ساء الرطبة  
واىل حديثة 1،271 اأ�رشة عائدة ، اأما ق�ساء الفلوجة �سهد عودة 815 اأ�رشة 
عائدة  ،  وعودة 721 اأ�رشة اىل منطقة الن�ساف و521 اأ�رشة منطقة احل�سي 

واىل منطقة ال�سقالوية 315 اأ�رشة عائدة ".
وتاب��ع ان "الفرع م�ستم��ر مبتابعة وت�سهيل عودة االأ�رش النازحة اإىل مناطق 

�سكناها االأ�سلية بالتعاون مع القوات االأمنية عرب معرب ال�سالم ".
واو�س��ح ر�سي��د ان "هن��اك ا�ستم��رار يف ع��ودة االأ���رش النازح��ة اإىل مناطق 
�سكناه��ا االأ�سلية املحررة يف اأق�سية ونواحي حمافظة االأنبار و ان الوزارة 
وزع��ت م�ساع��دات اإغاثية غذائية وعينية لالأ�رش العائ��دة اإىل ق�ساء الفلوجة 

وباقي املناطق املحررة اأثناء عودتهم ".

بغداد � متابعة : اتهم حمافظ الب�رشة ماجد الن�رشاوي، من ا�سماها  "املافيات"  
بالتورط يف ملف التجاوزات يف املحافظة . م�سرا اىل تعيني رئي�ض جديد لق�سم 
التج��اوزات. / دون االف�س��اح عن ا�سم��ه. وقال الن���رشاوي يف حديث �سحفي ، 
انن��ا "بالتع��اون م��ع قائ��د ال�رشط��ة نت�سدى ملل��ف رف��ع التج��اوزات ونتحمل 
م�سوؤولي��ة ذلك والذي باإمكانه ان ياأتي الين��ا فلياأتي"، مبينا انه "مت ابعاد مدير 
البلدي��ة وبع�ض املوظفني عن حملة رفع التج��اوزات الإبعادهم عن الت�سادم مع 
املتجاوزين".  من جهته قال قائد �رشطة الب�رشة اللواء عبد الكرمي املياحي ، ان 
"حملة رفع التجاوزات هي حملة قانونية". م�سرا اىل "وجود تلكئ يف ال�سنوات 

املا�سية يف رفع التجاوزات".
 واطلق��ت احلكوم��ة املحلية اال�سبوع املا�س��ي حملة لرفع التج��اوزات يف �سوق 
الع�س��ار و�س��ط الب�رشة االم��ر ال��ذي انق�سم علي��ه املواطنني بني مرح��ب ومنتقد 

للحملة.

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 

ال�سعبي��ة  الطبي��ة  العي��ادات  مراجع��ي  ع��دد  بل��غ 
واملحافظ��ات  بغ��داد  يف  اال�ست�ساري��ة  والعي��ادات 

بحدود )1،506،882( مراجع .
وذك��ر مدي��ر اأعالم الدائ��رة �سعد االإبراهيم��ي ان عدد 
املراجع��ني بل��غ ملي��ون وخم�سمائ��ة و�ست��ة اأالف و 

الع��امل  م��ن  االول  الن�س��ف  خ��الل  مراج��ع   )882(
واال�ست�ساري��ة  الطبي��ة  لعياداتن��ا   ،  2016 احل��ايل 
ه��ذه  اأن  مو�سح��ًا   ، واملحافظ��ات  بغ��داد  يف 
امل�ساب��ني  املراجع��ني  ع��دد  متث��ل  االإح�سائي��ات 
االأ�سن��ان  وخدم��ات  واملزمن��ة  العام��ة  باالأمرا���ض 
حيث بلغ��ت يف بغ��داد بح��دود )538،503( مراجع 
كرب��الء  ويف  مراج��ع  بل��غ)50،738(  وا�س��ط  ويف 

املقد�سة )75،710( مراجع ويف مي�سان )55،046( 
مراجع ويف الب�رشة )119،653(مراجع ويف دياىل 
)28،841( مراج��ع والنج��ف اال���رشف )62،691( 
مراج��ع ويف �س��الح الدي��ن ) 15،150( مراج��ع و 
كرك��وك )102،374( مراجع و باب��ل ) 163،243( 
مراج��ع و املثن��ى )47،729( مراج��ع و الديواني��ة 
 )160،914  ( ق��ار  ذي  و   ، مراج��ع   )55،924(

مراج��ع و نين��وى )2،050( مراج��ع ويف حمافظ��ة 
االنبار بلغ )28،316( مراجع .

واأ�س��ار اإىل ا�ستم��رار الدائرة بتق��دمي اخلدمات جلميع 
املواطن��ني يف عم��وم الع��راق م��ن خ��الل عياداتن��ا 
الطبي��ة ال�سعبية واال�ست�ساري��ة وباأ�سعار منا�سبة جداً 
وال��دواء يوزع جمانًا وهذه العي��ادات تقدم خدماتها 
للنازحني وكبار ال�سن يف دور امل�سنني ب�سكل جماين .

أكثر من مليون ونصف مراجع للعيادات الطبية الشعبية واالستشارية في بغداد والمحافظات
بغداد ـ خاص 

والدة ثالثة توائم في مستشفى كمال 
السامرائي بتقنية الحيامن المجمدة

قسم االمتحانات يواصل عملية 
التهيأة إلجراء امتحانات الدور الثالث


