
 اأك��دت وزارة النف��ط، عل��ى ���رورة ت��داول اال�س��م 
ال�سحي��ح لوزيرها جبار اللعيبي. وذكر بيان للوزارة 
ان��ه "ورد يف بع�ض و�سائل االإع��ام ا�سم وزير النفط 
باخلط��اأ )لعيب��ي او جبار لعيب��ي(، يف حني اإن اال�سم 
ال�سحي��ح )اللعيبي، اأو جبار اللعيب��ي(، يرجى تداول 
اال�س��م ال�سحي��ح". يذك��ر ان و�سائ��ل االع��ام كانت 

تتداول ا�سم الوزير على انه " جبار لعيبي".

اأعلنت حمكمة حتقيق الكرخ ، عن ت�سديق اعرتافات �سبكة 
خط��رة اق��ر اأفرادها ب�رق��ة اأكرث من ع�رين �س��يارة يف 
بغداد.وق��ال قا�س��ي �رقة ال�س��يارات عبا�ض حم�س��ن يف 
بي��ان، ان "جه��وداً ملحكم��ة التحقيق اأ�س��همت يف القب�ض 
على �س��بكة خط��رة ل�رق��ة العجات يف الك��رخ" ، مبينًا 
ب��ان "ال�س��بكة تتكون من ث��اث جمموعات اثنت��ان منها 
تنف��ذان عملية ال�رقة اما عن طريق ا�س��تئجار ال�س��يارات 
او اعرتا�س��ها، بع��د اأن يدع��ي ال�راق باأنه��م ينتمون اىل 
احدى اجله��ات اال�س��تخبارية ويقوم��ون باإنزال ال�س��ائق 
حتت تهديد ال�ساح".واأو�س��ح ان "املجموعة الثالثة تقوم 
بنق��ل العج��ات خ��ارج بغ��داد بعد تزوي��ر م�ستم�س��كاتها 
وا�س��طناع و�س��ل مروري ولوحات غر حقيقية لت�س��هيل 
املرور من نقاط التفتي�ض". م�س��يفًا بان "ال�سبكة م�سوؤولة 
ع��ن �رقة اكرث من 20 عجلة يف قاطع الكرخ اغلبها نوع 

)هيونداي- النرتا(".

توقع��ت الهي��اأة العامة لاأن��واء اجلوية، اأن يك��ون الطق�ض 
مئوي��ة   40 دون  تنخف���ض  احل��رارة  ودرج��ات  �س��حوا 
خال االأي��ام االأربعة املقبلة.وقالت الهي��اأة يف بيان ، اإن 
"طق�ض اليوم �س��يكون يف املناطق كافة �س��حوا، ودرجة 
احل��رارة العظم��ى 40 ْم". واأ�س��اف البي��ان، اأن "طق���ض 
ي��وم غ��د �س��يكون يف املناط��ق كاف��ة �س��حوا، ودرج��ات 
احلرارة تنخف�ض قليا يف املنطقتني ال�س��مالية والو�سطى 

ومقاربة يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�سابق" .
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 فعلى طوال مو�س��م ال�س��يف م��ن كل عام اعتاد 
العراقي��ون عل��ى ان يحتفل��وا بفعالي��ات فني��ة 
و�س��عبية متنوع��ة �س��من مهرجان��ات تعك���ض 
االي��ام  ه��ذه  يف  وت�س��ف  وتاريخه��ا،  تراثه��ا 
اجلميل��ة باأجوائه��ا كاأي��ام اعياد الن��وروز الذي 
يحتفل به اخواننا االكراد يف كرد�س��تان العراق 
ونح��ن يف بغداد نحتف��ل باإقامة كرنفاالت فرح 
�س��عبية تق��ام يف منطق��ة �س��لمان ب��اك اح��دى 
الق�س��بات اخل���ر القريب��ة م��ن مدين��ة بغداد، 
والت��ي تعرف يف كت��ب التاريخ واالث��ار مبدينة 
)طي�س��فون( عا�س��مة االمرباطورية ال�سا�سانية، 
وعل��ى مقربة من )ط��اك( ك���رى يوجد �ريح 
الفار�س��ي(  اجلليل)�س��لمان  ال�س��حابي  مرق��د 
حاق الر�س��ول الكرمي حممد)���ض( والبغداديون 

يتذكرون تلك املهرجانات التي ت�ستمر 
ط��وال ف�س��ل ال�س��يف وحت��ى انته��اء اخلري��ف 
وحلول ف�س��ل ال�س��تاء ال��ذي يعيق ه��ذه االأجواء 
الطق���ض  اله��واء هن��اك وب��رودة  ل�س��عة  ب�س��بب 
ال�س��ديدة ، حي��ث ي���رع النا�ض اآنذاك وخا�س��ة 
اه��ايل املح��ات ال�س��عبية القدمية مثل الف�س��ل 
وباب ال�س��يخ والكاظمية واالعظمية وابو �سيفني 
والك��رادة باالنتق��ال م��ع عوائله��م اىل منطق��ة 
املدائن)�س��لمان باك( للتمتع باالأجواء ون�سمات 
املكان العذبة يف هذه املنطقة اخل�راء الرائعة 
امل�سهورة بب�س��اتينها وهوائها العليل، ين�سبون 
خيمه��م وميكثون هناك ايام��ا وليايل يف اجواء 
ف��رح ومتع��ة نا�س��ني فيه��ا همومه��م ومتاعب 
حياته��م اآن��ذاك. حي��ث يقيمون حلق��ات الرق�ض 
والغن��اء ال�س��عبي من املربع��ات البغدادية واداء 

املقام العراقي ع�ر كل يوم من ايام مكوثهم.
وجل�س��ات ال�س��مر ولع��ب اجلوبي وال�س��ا�ض التي 
تق��ام بالق��رب م��ن اي��وان ك���رى.. ويف م�س��اء 
كل ي��وم خمي���ض من اال�س��بوع يوؤل��ف الوافدون 
املحتفلون يف �س��لمان باك موكبا كبرا يتحرك 
بع��د ال�س��اعة التا�س��عة ليا اىل م�س��جد �س��لمان 
باك وعل��ى ا�س��وات الطب��ول والدف��وف وانغام 

الفرق املو�س��يقية ال�سعبية واالهازيج البغدادية، 
والق�س��ائد احلما�س��ية الوطني��ة، لزي��ارة مرق��د 
و�ريح ال�سحابي)�سلمان الفار�سي( ر�سي اهلل 
عنه.وبع��د االنتهاء من الزي��ارة، فهناك البع�ض 
من الزائرين يف�س��ل ان يق�س��ي ليلته يف الغرف 
والدواوين املحيطة بامل�سجد والبع�ض االخر من 

الزائرين يعود اىل خيمه واملبيت فيها.
هك��ذا كان��ت اي��ام البغدادي��ني تت�س��م باالأم��ان 

واال�س��تقرار، كان��ت النفو���ض قنوع��ة مطمئن��ة، 
ت�سعر بال�سعادة املتوا�سعة �سمن حياة معي�سية 
ب�س��يطة مقدرة لها، وتطم��ح بحياة اأكرث رفاهية 

و�سعادة.
واخرا نقول: اللهم اعد الينا نعمة االمن واالمان 
واحفظ �س��عبنا وعراقنا من كيد الكائدين وجور 
االعداء والظاملني.. وعد لنا االيام ال�سعيدة اآمني 

يا رب العاملني.

مع االيام االخيرة لداعش االرهابي.. كيف يعيش الموصليون ايامهم ؟
وذك��رت املدونة التي رف�س��ت الك�س��ف عن 
هويته��ا اأن "التنظي��م ومن��ذ اأن �س��يطر على 
مدينة املو�سل، �سيطر على حركة ال�سوق عن 
طريق اأغلب جتاره الرئي�سيني والتابعني له" 
مبين��ا اأن "داع���ض بني حني واآخر ي�س��تخدم 
اأ�سلوب تخزين اأو اإحتكار لبع�ض املواد التي 
مت���ض حاج��ة املواطن ب�س��كل مبا�ر، وذلك 
لك��ي يرتفع �س��عر هذه املواد لت�س��ل اأحيانا 
اىل اأ�س��عاف �س��عرها، وذل��ك الإ�ستح�س��ال 
مبالغ ت�س��د حاجة التنظيم يف تاأمني رواتب 
عنا�ره ومقاتليه، وكذل��ك لرفد عملياتهم 

على اجلبهات".
ولفت��ت املدون��ة الت��ي اج��ربت عل��ى البقاء 
يف داخ��ل املدينة، بعد �س��يطرة التنظيم يف 

حزيران 2014 اأن "التنظيم ي�س��تغل فرتات 
قطع الطرق الرابطة بني املو�س��ل و�س��وريا، 
فيق��وم بتاأم��ني ط��رق وع��رة، لتك��ون ه��ي 
املنف��ذ الوحي��د ملرور ال�س��احنات اخلا�س��ة 
بجل��ب امل��واد والب�س��ائع اىل املدين��ة، عن 
طري��ق بع�ض التج��ار املحليني، ب���رط اأن 
يوؤدي فيها التنظي��م، دور )قطاع الطرق( اأو 
الع�س��ابات التي تفر�ض على هوؤالء التجار، 
امل��ارة،  ال�س��احنات  تل��ك  كل  اأ�س��حاب  اأو 
�رائ��ب عالية جدا، توؤدي بالتايل اىل غاء 
تل��ك الب�س��ائع يف املدين��ة، وبغاء ال�س��وق 
فيما بعد، لتثقل بالتايل على كاهل املواطن 

املو�سلي ومعي�سته كثرا".
واأ�س��افت اأن "االأهايل قد الحظوا هذا االأمر 
كث��را، واآخره��ا قبل �س��هر ون�س��ف تقريبا 
عند اإنقطاع مادة ال�س��كر، حيث اإرتفع �سعره 

لل�سعف، وقبلها مادة الطحني"، م�سرة اىل 
اأن "البنزي��ن والغاز، فاإن تذبذب �س��عريهما 
�سعودا وهبوطا، و ب�س��كل متكرر وملحوظ، 

منذ ال�سقوط واىل يومنا هذا".
وتابع��ت، "مادة البنج ق��د اإنقطعت يف فرتة 
م��ن الفرتات، اإال من يقدر على اإ�ستح�س��الها 
باأ�س��عار باهظ��ة ج��دا، وكذل��ك االأن�س��ولني 
ف��رتة  تنقط��ع  وغ��ره،  ال�س��غط  واأدوي��ة 
لرتتف��ع اأ�س��عارها اىل اأ�س��عاف م�س��اعفة، 
لتعود ل�س��عرها بعد اأي��ام، اأو مدة ال تتجاوز 

االأ�سبوعني".
واأردف��ت املدونة اأنه "ويف هذه االأيام، ومع 
ا�س��تداد املع��ارك، �س��هدت اأغل��ب الب�س��ائع 
ارتفاع��ا ملحوظ��ا، بالرغ��م م��ن ال�س��ائقة 
املالي��ة للمواطنني، كم��ادة املعجون مثا، 
ق��د ارتفعت لل�س��عف، وكذلك الزي��ت واالأرز 

وغرها"، مو�سحة اأن "التنظيم بات يختلق 
�ستى ال�سبل كي ي�س��تنزف اأموال النا�ض، من 
فر���ض �رائب خلدمات، كاملاء والكهرباء، 

اىل الغرامات الظاملة التي ال تنتهي".
ونوهت اأي�سا اأن "اأغلب العوائل باتت تعاين 
من �س��ائقة مالية، و�سلت لدرجة اأن الدخل 
اليوم��ي لبع���ض االأ���ر، ال تتج��اوز االألفي 

دينار".
وا�ست�سهدت املدونة بق�سة، حيث قالت "قبل 
يوم��ني دخل طفل ومع��ه 500 دينار ل�راء 
ما يعادل ذلك املبلغ، من اجلنب، يقول باأنه 
واإخوت��ه ووالدي��ه، ال ميلك��ون اأي ق��وت يف 
ال��دار، فيم��ا عدا اخلب��ز الذي ي�س��تجدوه من 
ه��ذا وذاك الإدام��ة احلياة، رمب��ا تلك، تعترب 
هي الوجبة الرئي�س��ية له��م يف اليوم، ورمبا 
ق��د يحرموه��ا عما قري��ب، ه��ذا الطفل روى 

باأن وال��ده كان يعمل باالأج��رة اليومية يف 
ال�س��ابق، ومببلغ يكفي ويزي��د عن حاجتهم 
وقتها، لكن منذ �س��قوط املو�سل واىل اليوم 
توقف��ت جميع امل�س��اريع، واأ�س��بح منذ ذلك 
احل��ني، عاط��ا ع��ن العمل، حت��ى نفذت كل 
اأمواله��م املدخرة يف ف��رتة وجيزة، ومن ثم 

بيع كل اأثاث البيت".
كث��رة،  العائل��ة  ه��ذه  "اأمث��ال  اأن  مبين��ة 
ولاأ�س��ف ف��اإن اأغلبه��م متعفف��ون، ميوتون 
جوعا وال ي�ستجدون النا�ض درهما، وال نعلم 

بحالهم، وما يحل بهم اليوم". 
وهكذا هي اأحوال اغلب من ي�سكن املو�سل ، 
ال منلك �سوى الدعاء لهم واالمنيات بالن�ر 

والتحرر من تنظيم داع�ض االأرهابي .

بغداد ـ متابعة 

ك�صفت مدونة مو�صلية تعي�ش 
يف و�صط نينوى، عن معاناة 
اهايل مدينة املو�صل، يف ظل 

�صطوة تنظيم داع�ش، مبينة 
انهم يعي�صون ا�صوء الظروف، 

وفيما ا�صارت اىل ان التنظيم 
املت�صدد يحتكر بع�ش انواع 

االغذية لنف�صه، اكدت اختفاء 
بع�ش انواع االدوية نهائيا من 

االأ�صواق وال�صيدليات.

مع تال�صي ال�صم�ش قليال 
وراء ف�صل اخلريف 

ونظرتها اخلجولة علينا 
والتي متنحنا نفحة برد 

ن�صتن�صق منها هواًء 
عذبًا تذكرنا باأيام زمان 
ورحالت �صلمان باك مع 

االأهل واجلريان لالأ�صتمتاع 
وتنف�ش بع�ش الهواء النقي 

بعيدا عن �صو�صاء املدينة 

الشروع بتنفيذ مسح التنمية الريفية في 244 قرية

مصرع امرأة حامل وطفليها غرقًا في البصرة 
بسقوط سيارة من جسر بشط العرب

سلمان باك الذي غيبه النسيان... عنوان أللق الفرح البغدادي القديم 

بغ��داد � متابع��ة :�رع��ت وزارة التخطي��ط ، بتنفي��ذ م�س��ح التنمي��ة الريفي��ة 
يف الع��راق ال��ذي ي�س��مل جمي��ع املحافظ��ات بهدف اح��داث تغي��ر اجتماعي  
واقت�س��ادي  وعمراين لتطوير  وتنظيم  بيئة  املجتمع الريفي  وتنمية موارده  
املتاح��ة  اىل اق�س��ى  حد ممكن. وقال املتحدث الر�س��مي لل��وزارة عبد الزهرة 
الهن��داوي يف بيان، ان "دائ��رة التنمية االقليمية واملحلي��ة واجلهاز املركزي 
لاإح�س��اء التابعتني للوزارة، بداأتا بتنفيذ امل�سح الفعلي يف حمافظة الب�رة 
وال��ذي ي�س��مل  244 قري��ة   يف عموم املحافظة". وا�س��اف  "بل��غ عدد اال�ر 
يف هذه القرى  10 اآالف و800 ا�رة"، مبينا ان "تنفيذ امل�س��ح �س��ينطلق يف 
باق��ي املحافظ��ات تباعا بعد االنته��اء من العمل يف الب���رة بهدف الوقوف 
على امل�س��اكل واملعوقات التي تواجه العمل لكي يتم تافيها يف املحافظات 
االخ��رى". واو�س��ح ان "ال��وزارة تق��وم بدرا�س��ة  واق��ع  ح��ال الق��رى الريفية  
واالإمكانات  واملزايا  الن�س��بية لها واختيار القرى املر�س��حة  للتطوير  بهدف  
خدمة �سكانها و�سكان القرى املجاورة على وفق معاير  حمددة   ومبا يحقق 
اجلدوى  من ان�ساء   امل�ساريع املختلفة   وحتفيز االقت�ساد   املحلي  مبا يوفر  
فر�ض عمل لل�س��كان". ولفت الهنداوي اىل ان "الدرا�سة تعتمد على م�سح �سامل  
للق��رى  واالأ�ر  يف االق�س��ية  والنواحي يف املحافظ��ات  وحتديد القرى  االم  
او املر�س��حة للتطوي��ر  اعتم��ادا على  عدة معاي��ر من بينها  احلجم ال�س��كاين  
للقرية الذي يتطلب  ان�ساء امل�ساريع  التنموية  لهوؤالء ال�سكان   ول�سكان القرى  

املجاورة مبا يتاءم  واملعاير التخطيطية".

بغداد � متابعة :اأفاد �س��هود عيان، باأن ام��راأة حامل مع طفليها لقوا حتفهم غرقًا 
مبياه �س��ط العرب نتيجة �س��قوط �س��يارة التي كانت تقلهم من ج�ر التنومة لدى 
مرورها عليه خال قطعه لل�سماح بعبور عدد من البواخر التجارية.  وقال ال�سهود 
يف حديث �س��حفي اإن "ج�ر التنومة )ج�ر ال�س��هيد كنعان التميمي( �سهد حادثُا 
مروعًا بعد منت�سف الليل، حني �سقطت يف �سط العرب �سيارة كانت ت�ستقلها عائلة 
تتك��ون من رجل وزوجته احلام��ل مع طفليهما، ومل ينجو اإال ال��زوج، بينما لقيت 
زوجته وطفليه حتفهم غرقًا". وا�س��افوا ان "احلادث وقع ب�س��بب قطع اجل�ر من 
منت�سفه ملرور البواخر اثناء عبور ال�سيارة عليه، حيث هوت ال�سيارة عند و�سولها 
اىل منت�س��ف اجل�ر، وهي حالة نادرة مل حت�سل من قبل على هذا اجل�ر احليوي 
الذي يربط بني مدينة الب�رة وق�س��اء �س��ط العرب". من جانبها، �سارعت مديرية 
ال�رطة يف الب�رة اىل ا�س��دار بيان مقت�س��ب عن ماب�س��ات احلادث دافعت فيه 
ع��ن اداء نقط��ة التفتي�ض الت��ي توجد عند مدخ��ل اجل�ر ويلقى عل��ى عاتقها منع 
ال�س��يارات م��ن املرور علي��ه اثناء اإغاقه عن��د مرور البواخر، حيث ذكرت �س��من 
البيان اأن "قوة من ال�رطة النهرية تتاألف من غوا�سني هرعت اىل موقع احلادث 
النت�س��ال ال�سيارة"، م�سيفة اأن "�سائق ال�سيارة قام باخرتاق ال�سيطرة التي كانت 
تغل��ق اجل���ر، ومل ميتثل لنداءات املنت�س��بني الذين اأخربوه ب��اأن اجل�ر مقطوع".  
ي�سار اىل اأن ال�سلطات تقوم عدة مرات ا�سبوعيًا بقطع ج�ر التنومة )ج�ر ال�سهيد 
كنعان التميمي( امل�س��يد قبل اأعوام قليلة على �س��ط العرب الإف�س��اح املجال امام 
ال�س��فن التجاري��ة املتجه��ة اىل ميناء املعق��ل واملغادرة منه بامل��رور، حيث يتم 
اغاق اجل�ر عادة ملرور البواخر بعد منت�سف الليل، ومل يحدث من قبل اأن مرت 

�سيارة على اجل�ر و�سقطت منه اثناء اإغاقه.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص 

اأعلن��ت وزارة ال�س��حة والبيئة، ع��ن اإيقاف العمل 
باإن�س��اء 19 م�ست�سفى ب�س��بب االأزمة املالية التي 
متر بها الباد. وقالت الوزارة يف بيان ، اإن "فريق 
عمل برئا�س��ة فائز عبد ال�سهيد كاظم معاون مدير 
عام دائ��رة االأم��ور الفنية يتابع افتتاح وت�س��غيل 

م�ست�س��فى االإم��ام ال�س��ادق )ع( يف احللة الذي مت 
اجنازه من قبل ال�ركة الرتكية واملت�سمن احدث 
االأنظمة االإلكرتونية وب�س��عة 492 �رير باأق�س��ام 
مبين��ا  اأطف��ال("،  ن�س��ائية،  باطني��ة،  )جراح��ة، 
ان��ه "�س��يتم افتتاح��ه االأ�س��بوع املقبل و�س��يعمل 
امل�ست�س��فى بطاقت��ه الكامل��ة تدريجي��ا وبح�س��ب 
متطلبات احلاجة يف دائرة �سحة بابل". واأ�ساف 

البيان، انه "مت تدريب بع�ض املاكات للعمل على 
االأنظمة االإلكرتونية اخلا�سة بامل�ست�سفى و اإجراء 
التدريب الفني ومتابعة االجنازات من قبل اللجنة 
الفني��ة يف دائرة االم��ور الفنية ودائرة امل�س��اريع 
الهند�س��ية يف وزارة ال�س��حة وبح�سب التوجيهات 
التخ�سي�س��ات  "قل��ة  اأن  اىل،  ولف��ت  الوزاري��ة". 
املالي��ة للم�س��اريع اال�س��تثمارية ادت اىل توق��ف 

ال�ريري��ة  �س��عتها  تبل��غ  م�ست�س��فى   19 اإن�س��اء 
االجمالي��ة اأك��رث م��ن 3000 �رير". وب��ني، اأنها 
"متوزعة على )ال�سماوة ، وا�سط ، كركوك ، االنبار 
، �ساح الدين ، الب�رة( ومناطق عديدة من بغداد 
)املعامل ، ج�ر دياىل ، النهروان ، احل�سينية( وان 
ما حتتاج له الوزارة الكمال هذه امل�س��اريع ي�سل 

اىل مليار دوالر".

الصحة تعلن إيقاف إنشاء 19 مستشفى بسبب األزمة المالية
بغداد ـ متابعة 

النفط تصحح اسم وزيرها 
في وسائل االعالم

القضاء يصدق اعترافات عصابة 
لسرقة السيارات في بغداد

طقس األيام المقبلة صحو 
والحرارة دون 40 ْم


