
اعلن مكتب املفت�ش العام يف وزارة املالية،االحد، ك�شف 
�شبكة منظمة تق��وم باال�شتيالء على رواتب املتقاعدين 
)الت�شلم اليدوي( باأوراق واختام و�شحة �شدور مزورة".
وقال املكتب يف بيان �شحفي، ان ال�شبكة لديها )186( 
بطاقة ذكية مزورة �شادرة من فرع البطاقة الذكية يف 
حمافظ��ة وا�شط ويبلغ اجمايل املبال��غ امل�شتوىل عليها 
م��ا يق��ارب ال��� )1،500،000،000( امللي��ار ون�ش��ف 
املليار دين��ار بالتعاون مع موظف��ن يف هياأة التقاعد 
الوطني��ة وموظف��ن يف البطاق��ة الذكي��ة متورطن يف 

عملية التزوير املذكورة".
وتاب��ع ، ان عملي��ة الك�شف متت بالتن�شي��ق مع اجلهات 
املخت�شة، حيث مت القاء القب�ش على احد افراد الع�شابة 
وا�شتق��دام امل�شوؤولن املتخ�ش�شن اىل الق�شاء واتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحق املق�رصين".

توقعت الهياأة العام��ة لالأنواء اجلوية والر�شد الزلزايل، 
االأحد، اأن يكون الطق�ش �شحوا يف و�شط البالد وجنوبها 
وغائم��ًا جزئيًا يف املنطقة ال�شمالية، ودرجات احلرارة 

ت�شجل 19ْم.
وقال��ت الهي��اأة يف بيان �شحفي ، طق���ش اليوم �شيكون 
يف املنطق��ة ال�شمالي��ة غائم��ًا جزئي��ًا، ويف املنطقتن 
الو�شطى واجلنوبية �شحواً مع بع�ش القطع من الغيوم، 
ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 19ْم.
واأ�ش��اف البيان، اأن طق�ش يوم غ��د �شيكون يف املنطقة 
ال�شمالي��ة غائم��ًا جزئي��ا م��ع فر�ش��ة لت�شاق��ط زخات 
مط��ر يف اأق�شامه��ا اجلبلي��ة، ويف املنطقت��ن الو�شط��ى 
واجلنوبية �شحوا مع بع�ش القطع من الغيوم، ودرجات 

احلرارة على العموم تنخف�ش قليال عن اليوم ال�شابق.
واأو�شح، اأن "طق�ش االأربعاء املقبل �شيكون يف املناطق 
كاف��ة �شح��وا م��ع بع���ش الغي��وم، ودرج��ات احل��رارة 

مقاربة لليوم ال�شابق".
ولف��ت البي��ان النظ��ر اىل، اأن��ه "ال يتوق��ع ح��دوث تغري 
يف طق���ش اخلمي�ش املقبل يف املناط��ق كافة عن اليوم 

ال�شابق".
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ولكنهما يقوالن اإنها ق�شة حب من اأول نظرة.
يف ي��وم م��ن مار���ش/ اآذار املا�ش��ي، و�شل��ت نورا 
اأرك��وازي، البالغ��ة م��ن العم��ر 20 عام��ا وعائلتها 
اإىل احل��دود ال�رصبي��ة، بع��د مغادرته��م منزلهم يف 
حمافظة دياىل بالعراق، قبل عدة �شهور، متوجهن 
اإىل اأوروب��ا هرب��ا من القت��ال بن تنظي��م "داع�ش" 
والق��وات العراقي��ة. اإذ قال��ت: "كن��ا ن�شاف��ر مثل اأي 

الجئن."
وكان بوب��ي دودفي�شك��ي، ال�شاب��ط الوحيد يف تلك 

الدورية الذي حتدث االإجنليزية يف ذلك اليوم.
وق��ال بوبي ونورا، اإنهما اأحّب��ا بع�شهما على الفور 
يف ذل��ك اللق��اء االأول، ويف يوليو/ مت��وز املا�شي، 
كانا متزوج��ن. ويعي�ش��ان االآن يف كومانوفو، يف 

مقدونيا.
ويف االأ�شه��ر التي تلت لقاءهم��ا امل�شريي، �شافرت 

عائلة نورا اإىل اأملاني��ا، حيث طلبوا اللجوء. وقررت 
ه��ي البق��اء يف مقدونيا مع بوبي. تتكل��م نورا عدة 
لغ��ات، واالآن تعم��ل اأيام عم��ل طويلة م��ع ال�شليب 

االأحمر.
عم��ل بوب��ي، ال��ذي كان �شابط��ًا من��ذ 15 عام��ًا، 
عل��ى طول احل��دود يف الع��ام املا�شي ب�شب��ب اأزمة 
الالجئ��ن. اأف��اده متكنه من اللغ��ة االإجنليزية، الأنه 
ا�شتطاع التوا�شل مع الكثري من الالجئن العابرين.
وعل��ى اجلان��ب، وه��و اأي�ش��ا راق�ش حم��رف، وهو 
ال�شبب يف تعلم��ه اللغة االإجنليزية. و�شافر مع فرقة 
الرق���ش اإىل جميع اأنح��اء العامل: رو�شي��ا واإ�شبانيا 

ومونتي كارلو، حيث �شاعده حتدثه االإجنليزية.
حب جديد، حياة جديدة

وتق��ول ن��ورا اإنه��ا تتكي��ف ب�شهولة م��ع احلياة يف 
مقدوني��ا. "مل يدعن��ي ال�شعب والبل��د واملدينة اأ�شعر 

باأنن��ي الجئ��ة." كان املجتم��ع �رصيع القب��ول بها، 
وتقول اإنها القت ذات القبول من عائلتها بزواجهما.
ويقول بوبي: "يف مقدونيا، لدينا مزيج من التقاليد 
واالأدي��ان. ل��دي العدي��د م��ن االأ�شدق��اء امل�شلمن، 

ونحتفل ب�شهر رم�شان."
وباملثل، تقول نورا اإنها ترعرعت يف جمتمع متنوع 
يف الع��راق: "ترعرعت عائلتي مع ال�شعب امل�شيحي، 

نحن �شعب منفتح."
واأو�شح��ت اأن ت��ردد عائلته��ا االأويل ح��ول العالقة 
اختف��ى عندما راأوا الزوجن معًا، واأدركوا مدى قوة 

حبهما لبع�ش.
وي��وم تق��دم بوبي لن��ورا بعر�ش ال��زواج، ذهب اإىل 
متجر للو�ش��م وو�شم ا�شمها على ذراعه. وبعد ب�شعة 
اأي��ام، قال��ت اإنه��ا ح�شلت عل��ى و�ش��م مطابق على 

ذراعها با�شمه.

يقودها مراهقون وغير مسجلة في المرور..

" التكتك" واسطة نقل رخيصة وعملية ال تخلو من مساوئ 
 فهن��اك جوان��ب �شلبي��ة تتمث��ل بقيادة ه��ذه الوا�شط��ة من قبل 
�شغ��ار ال�ش��ن، م��ا ت�شب��ب بح��وادث كث��رية، بع���ش الع�شابات 
ا�شتغلته��ا يف خط��ف االطف��ال، مروري��ا اأ�شهم��ت يف ا�شطراب 
ال�شري لعدم التزام اأ�شحابها بنظام املرور. يون�ش فا�شل )عامل 
( 27 عام��ًا وه��و احد الركاب ال��ذي ي�شتخ��دم " التكتك " عادة 
يف تنقالت��ه، يقول " هذه الو�شيلة ول�شغر حجمها، فاإنها جتتاز 
االختناقات املروري��ة ب�رصعة، ف�شال عن رخ�ش تكاليف النقل 
فيه��ا لالأ�شخا�ش اأو الب�شائ��ع التي تراوح ما بن )1000 اىل 
2000( دين��ار، كم��ا اأنها تدخل ب�شهول��ة اىل االأزقة ال�شيقة، 
عل��ى عك�ش )التك�شي( و�شيارات احلم��ل التي تواجه �شعوبة يف 
دخ��ول مثل ه��ذه االأماكن. ويف االجتاه ذات ي��رى توفيق معتز 
)موظ��ف( 30 عام��ًا اأن ل�" التكتك " فوائد كث��رية، فهي وا�شطة 
نق��ل عملي��ة و�شعبي��ة، رخي�ش��ة الثم��ن، وتكالي��ف ت�شليحه��ا 
ب�شيطة، وحتى ركوبها ممتع ، ال�شيما يف وقت ال�شيف، ي�شاف 
اىل ذل��ك اأن حمدودي��ة �رصعتها جتعلها وا�شط��ة اأمينة من حيث 

احل��وادث املروري��ة. يف ح��ن يرى حمم��د ح�ش��ن )مدر�ش( 40 
عام��ًا اأن هناك م�شاوئ اأي�شا ل� " التكت��ك " اأهمها عدم ت�شجيل 
هذه الوا�شط��ة يف دوائر املرور، ما يحول دون توثيق جتاوزات 
اأ�شحابه��ا واالأ���رصار الت��ي يلحقونها باملواطن��ن، اىل جانب 
ع��دم الت��زام الكثري م��ن �شواقها بنظ��ام املرور، كم��ا اأن الكثري 
م��ن اأ�شح��اب مركب��ات " التكت��ك" هم م��ن �شغار ال�ش��ن الذين 
يقودونه��ا بتهور، واأحيان��ا عك�ش اجتاه ال�شري. ب . ج )�شحفي( 
40 عام��ًا  ي�ش��ري اىل حماولة اختطاف، تعر�ش لها ابن اأخيه، 
الطال��ب يف ال�ش��ف ال�شاد���ش االأبتدائ��ي، من قبل اأح��د �شواق " 
التكت��ك " اإذ قال "ا�شت��درج اأحدهم اأبن اأخي، عندم��ا اأخربه، اأن 
وال��ده ينتظ��ره يف بداية ال�ش��ارع، فركب مع��ه، وبعدها بدقائق 
ب��داأ الطفل بالب��كاء، ورمى نف�شه من العجل��ة، فتعر�ش اىل عدة 
ا�شابات، منها اأ�شابة يف الراأ�ش. وي�شيف " مل ن�شتدل حتى هذا 
الي��وم على هوية الفاعل، عل��ى الرغم من مرور اأكرث من �شهرين 
عل��ى احلادث. ويبن حممد مناف / �شائق تكتك 20 عامًا / اأن 
�شبب جلوئه اىل ه��ذا العمل هو �شعف احلالة املعي�شية وال�شعي 
وراء لقم��ة العي���ش، ال�شيم��ا واأن عجل��ة " التكت��ك " اأ�شعاره��ا 

منا�شب��ة، ال تتج��اوز ال� 3 مالين دين��ار عراقي، وهي رخي�شة 
ن�شبيا مقارنة باأ�شعار ال�شيارات والو�شائل االخرى " . وي�شيف 
" هذا العمل الب�شيط ي�شاعدنا يف تدبري �شوؤون املعي�شة، م�شريا 
اىل اأن��ه يعمل يف املناطق التي تفتقر اىل خطوط النقل بوا�شطة 
ال�شي��ارات، فتك��ون هن��اك حاج��ة اىل اأي وا�شط��ة اأخ��رى تنقل 
النا���ش اىل مق�شدهم، كما اأنه��ا ال حتمل ركابًا كثريين، لكونها 
ال تت�ش��ع الأكرث من راكبن فقط، لذلك ف��اإن الركاب ال ينتظرون 
كم��ا يف ال�شيارات حت��ى متتليء ال�شيارة بال��ركاب وهذه ميزة 
ح�شنة تعطي اأف�شلية لل� " التكتك " على ال�شيارات. ويوؤكد حممد 
ح�ش��ن ) �شائ��ق تكتك( 25 عام��ًا اأن االأ�شتخ��دام ال�شيء لو�شائل 
النق��ل لي���ش حك��را على اأ�شح��اب " التكت��ك " اإمنا ه��ي ظاهرة 
عامة، فهي موج��ودة عند �شواق التك�شي والكيا واحلمل، فهناك 
ال�شال��ح وهناك الطالح، لكن امله��م اأن دخول عجلة " التكتك " 
كوا�شط��ة نقل كان اأمرا مفيدا �ش��واء يف نقلهم اأو نقل ب�شائعهم 

اخلفيفة
ويو�ش��ح عم��ار حت�ش��ن  �شاحب حمل جت��اري � 40 عام��ًا ان " 
التكت��ك " ظاه��رة �شيئة، فهي ال تدل على التط��ور والتقدم، وامنا 

عل��ى التخلف، فهو ينت���رص يف الدول الفقرية املكتظ��ة بال�شكان، 
واأ�شتغرب كيف ت�شمح الوزارات املعنية با�شترياده، وكيف ت�شمح 
املرور با�شتخدامه يف ال�شارع من دون رخ�شة مرور وعدم وجود 
لوح��ات. ويزيد " كم��ا اأن قيادة " التكتك " م��ن قبل اأطفال دون 
�ش��ن الثامنة ع�رصة، م�شكلة خطرة عل��ى املجتمع، خ�شو�شا واأن 
املراهقن يقودون العجالت بته��ور، ويلحقون اأذى باملواطنن، 
والبع���ش منه��م ي�شع��ون �شاف��رات عالي��ة ال�ش��وت، م�شبب��ن 
�شجيجًا مزعجًا يف ال�شوارع. ويبن علي جواد )�رصطي جندة( ان 
الكثري من احلوادث امل�شجل��ة �شببها ال�شياقة املتهورة الأ�شحاب 
" التكت��ك " ف�شال عن قيام البع�ش منهم بحاالت خطف، الأنها 
مركب��ات غري ر�شمية، لي�شت فيه��ا اأوراق ثبوتية، وهناك دعاوى 
ر�شمي��ة عل��ى اأ�شح��اب ه��ذه املركب��ات، ت�شلنا من امل��رور، اأما 
�رصط��ي امل��رور عماد فرح��ان، فيقول ،اإن اأنت�ش��ار " التكتك " يف 
ال�ش��وارع ي�شبب م�شاكل مرورية، لعدم معرف��ة اأ�شحابها بقواعد 
ال�شري ويتابع يف اأحيان كثرية ندخل معهم يف �شجار، خ�شو�شا 
اأن البع���ش منهم ي�شتخ��دم ال�شتائر املمنوعة مروري��ًا ،مبينا اأن 

هناك اإجراءات �شوف ُتتخذ يف هذا ال�شدد.

بغداد ـ مرتضى العزال

 " التكتك" وا�سطة نقل 
�سغرية عملية، غزت 

ال�سواق خالل الأ�سهر 
القليلة املا�سية لنقل 

الب�سائع والأ�سخا�ص، 
وبقدر ماهي مفيدة، 

لكونها �سغرية احلجم 
ولها قدرة فائقة على 

الدخول يف الأزقة 
ال�سيقة، والنفاذ من 

الزحامات، ف�سال عن 
كونها رخي�سة الثمن

ق�سة حب غري تقليدية.. 
هي لجئة عراقية، وهو 
�سابط �سرطة حدود يف 

مقدونيا.

البصرة: االعتداءات ضد المالكات التدريسية تصاعدت خالل 2016

معمل ورق ميسان يستعد إلنتاج أطباق البيض

الهجرة توزع أكثر من مليون لتر من النفط األبيض على النازحين

حب من أول نظرة.. الجئة عراقية تتزوج حارس حدود من مقدونيا
بغداد � متابعة : اكدت مديرية تربية حمافظة الب�رصة، االحد، ت�شاعد االعتداءات 
�ش��د امل��الكات التدري�شية خالل ع��ام 2016، ويف حن اأو�شح��ت املديرية ان 
االعت��داءات متثلت بالتجاوز داخ��ل املدار�ش وكذلك ب�رصق��ة الرواتب خارجها، 
دع��ت االأجه��زة االأمنية وال�شلط��ة الق�شائية اىل �رصب املعتدي��ن بيد من حديد. 
وق��ال مدي��ر اعالم الربي��ة با�شم القط��راين يف حديث �شحف��ي اإن ،"االعتداءات 
�ش��د املالكات التدري�شية ت�شاعدت خالل ع��ام 2016" ، م�شرياً اىل اأن، "هناك 
مناط��ق يف الب���رصة حت�شل فيها خروقات امنية كث��رية خ�شو�شا يف االأطراف 
ت�شاحبه��ا االعت��داءات عل��ى م��الكات الربي��ة ب�شكل كب��ري متمثل��ة بالتجاوز 
داخ��ل املدار�ش وكذل��ك ب�رصقة روات��ب املدر�شن خارجه��ا". واأو�شح القطراين 
ان "مديري��ة الربي��ة تتعام��ل م��ع ه��ذا املو�شوع وف��ق �شيا�ش��ة وا�شحة وذلك 
م��ن خالل ت�شكيل جلان حتقيقي��ة باالإ�شافة اىل ان املدير الع��ام نا�شد اجلهات 
االأمني��ة والق�شائي��ة باأخذ دورها وال���رصب بيد من حديد عل��ى املتجاوزين" ، 
مبين��ًا ان "هناك تعاونًا مع االأجهزة االأمنية والق�شاء ولكن نتمنى تعاونًا اكرب 
وكذلك نتمنى ان تكون هنالك حمايات على املدار�ش باالإ�شافة اىل قوات امنية 

خ�شو�شا يف املناطق التي ت�شهد �رصاعات وانعدام اال�شتقرار االمني".

بغ��داد � متابع��ة: اعلن��ت ال�رصكة العام��ة لل�شناعات البروكيمياوي��ة التابعة 
ل��وزارة ال�شناع��ة واملعادن ا�شتعداده��ا لت�شغيل ماكنة انت��اج اطباق البي�ش 
يف م�شن��ع ورق مي�ش��ان �شمن عقد امل�شاركة وذلك لالكتف��اء الذاتي من هذه 
امل��ادة. مدير مركز االعالم والعالق��ات العامة يف الوزارة عبد الواحد ال�شمري 
قال يف بيان �شحفي، ان "اهداف هذا امل�رصوع هي مناف�شة املنتوج امل�شتورد 
يف اال�ش��واق املحلي��ة الت��ي تاأتي م��ن منا�شئ متع��ددة منه��ا اال�شيوية ودول 

اجلوار بنوعيات خمتلفة".
وا�ش��اف ،اذا ما دخل امل�رصوع اخلدمة و���رصع باالإنتاج فاإن ذلك �شيوؤدي اىل 
تقلي��ل التلوث نتيجة ا�شتخ��دام كميات كبرية من املخلفات الورقية م�شرياً اىل 
اأن امل��ادة الرئي�شي��ة لالنتاج متوافرة حمليا ب�شكل كبري وم��ن املنتظر اأن يتم 
طرحه��ا يف اال�شواق باأ�شعار منا�شب��ة جدا عن �شعر ال�شوق، ما يقلل من العملة 

ال�شعبة الداخلة يف االنتاج.

بغ��داد � متابعة: اأعلن��ت وزارة الهجرة واملهجرين، االح��د، وبالتن�شيق مع �رصكة 
توزي��ع املنتجات النفطية توزيعها مليون��ًا و631 الفا و20 لرا من مادة النفط 
االأبي���ش خ��الل اليوم��ن املا�شين بن العوائ��ل النازح��ة يف حمافظات اربيل 

وال�شليمانية ودهوك و�شالح الدين.
وذك��ر م�ش��وؤول ق�شم ممثليات ال��وزارة يف اقليم كورد�شتان حمم��د اإياد احل�شيني 
يف بي��ان �شحفي اأن فرق الوزارة امليداني��ة قامت بتوزيع 785 الفا و720 لرا 
م��ن مادة النف��ط االأبي�ش يف حمافظ��ة اربيل �شمل��ت النازح��ن يف مركز اربيل 
وناحيتي عن��كاوة وبحركة وق�شاء }كوية، راون��دوز وكوركو�شك{، ف�شال عن 
خميم��ات اخل��ازر وح�شن �شام االول والثاين. وا�ش��اف" كما مت توزيع 600 الف 
و405 ل��رات م��ن النف��ط االأبي�ش يف ده��وك �شملت النازح��ن يف ق�شاء �شميل 
وخمي��م الرنكزلي��ة ، كما وزع��ت 200 ال��ف و374 لرا من النف��ط االبي�ش على 
ال���رص النازح��ة يف ق�شاء جمجم��ال وناحي��ة �شور�ش مبحافظ��ة ال�شليمانية اىل 
جان��ب توزيعها 500 الف 39 لرا م��ن النفط االأبي�ش على النازحن يف منطقة 
معهد املعلمن وناحية العلم وخميم ال�شهامة مبحافظة �شالح الدين ا�شافة اىل 

توزيعها 26 الف لر على النازحن يف خميم اجلدعة جنوبي املو�شل".
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 اكدت ال�رصكة العامة ملوانئ العراق، االحد، 
الب���رصة  ا�شاف��ة ار�شف��ة جدي��دة ملوان��ئ 
واع��داد خطة جدي��دة لزيادة ع��دد االر�شفة 
يف ع��ام 2018، لزيادة ال��واردات املالية ، 
يف حن ا�شارت اىل ان هناك توجها الإن�شاء 

مدن ترفيهية "مائية". وقال املتحدث با�شم 
املوانئ امن��ار ال�شايف يف حدي��ث �شحفي، 
ان "ال�رصك��ة العام��ة ملوان��ئ الع��راق زادت 
م��ن ع��دد االر�شفة على �شف��اف �شط العرب 
لغر���ش ا�شتقب��ال عدد اك��رب م��ن ال�شحنات 
والب�شائ��ع " م�ش��ريا اىل ان "هذا �شي�شاعف 
االي��رادات املالي��ة للع��راق لع��ام 2017". 

وتاب��ع، ان "هن��اك خط��ة اأُع��دت م��ن قب��ل 
 2018 لع��ام  للموان��ئ  لعام��ة  ال�رصك��ة 
والت��ي �شتف�ش��ي اىل زي��ادة ع��دد االر�شفة 
اىل 83 ر�شيف��ًا م��ا ي�شه��م بتو�شي��ع الطاقة 
اال�شتيعابي��ة له��ا وا�شتقبال م��ا يعادل 29 
مليون ط��ن م��ن الب�شائع" الفت��ا النظر اىل 
ان "حموالت كب��رية باإمكانها دخول املياه 

وا�شتط��رد  �شعوب��ة".  دون  م��ن  العراقي��ة 
م��ن  توجه��ا  "هن��اك  اإن  ال�شايف،بالق��ول 
قب��ل �رصك��ة املوان��ئ الإن�شاء م��دن ترفيهية 
"مائي��ة" ومطاع��م وفن��ادق عل��ى م�شتوى 
عال وجممعات جتاري��ة ومكاتب كجزء من 
اال�شتثمار لغر�ش تفعيل النهر وتق�شيمه اىل 

جانبن جتاري وترفيهي"

الموانئ تعتزم إنشاء مدن ترفيهية "مائية" وتكشف عن خطط الستقبال الحموالت الكبيرة
بغداد ـ متابعة 

كشف شبكة لتزوير البطاقات 
الذكية بمبلغ صرف إجمالي 
مليار ونصف المليار دينار

األنواء: الطقس صحو في وسط 
البالد وجنوبها وغائم جزئيًا في 

الشمال والحرارة تسجل 19ْم


