
األق��ت مف��رزة تابع��ة ملديري��ة تفتي���ش بغ��داد يف مكتب 
املفت�ش الع��ام ل��وزارة الداخلية برئا�س��ة مديرها العميد 
ح�سني عل��ي دانة القب�ش على �سابط برتبة عقيد متلب�سًا 
بجرمي��ة ا�ست��ام ر�س��وة مقداره��ا 4000 دوالر من اأحد 
املنت�سب��ني بداعي نقل��ه اىل مكتب املفت���ش العام لوزارة 
الداخلية. وقد متت عملية القاء القب�ش على العقيد املتهم 
بعد ورود معلومات اىل مكتب املفت�ش العام تفيد بتورط 
عقي��د متقاع��د با�ست��ام ر�س��اوى م��ن منت�سب��ني بداعي 
متكنه من نقلهم اىل الدوائر التي يرغبون االنت�ساب اليها.
ووج��ه املفت���ش الع��ام لل��وزارة مديري��ة تفتي���ش بغ��داد 
بت�سكي��ل مفرزة خمت�سة ملتابع��ة الق�سية والقاء القب�ش 
عل��ى املته��م متلب�س��ًا باجل��رم امل�سه��ود، حي��ث ن�سب��ت 
املف��رزة كمين��ًا للمته��م واألق��ت القب���ش علي��ه متلب�س��ًا 
با�ست��ام مبلغ 1000 دوالر من جمم��وع 4000 دوالر 
اتف��ق عل��ى ا�ستامها م��ن منت�س��ب من�س��وب اىل مديرية 
حماية املن�ساآت لقاء نقله اإىل ماك مكتب املفت�ش العام.
اىل ذل��ك قام��ت املف��رزة بتدوين اف��ادة املته��م واأقواله 
و�سدقتها ل��دى قا�سي التحقيق الذي اأم��ر بتوقيفه وفق 
امل��ادة )307( من قان��ون العقوبات العراقي��ة للتحقيق 

معه ملعرفة املتورطني معه يف اجلرمية.

اأعل��ن مدي��ر ق�سم تربية ق�س��اء عامرية ال�سم��ود مبديرية 
تربية حمافظة االنبار ح�سن العي�ساوي، االثنني، عن تبني 
منظم��ة اليوني�س��ف اإع��ادة  اعم��ار مدر�ست��ني مت�رضرين 
جراء العملي��ات االرهابية جنوبي مدين��ة الفلوجة. وقال 
العي�س��اوي يف ت�رضي��ح �سحف��ي، اإن “وف��دا م��ن منظمة 
اليوني�س��ف التابعة ل��اأمم املتح��دة  زارت ق�ساء عامرية 
ال�سم��ود جنوب��ي مدين��ة الفلوج��ة ، واطلع��ت عل��ى ن�سبة 
اال���رضار يف االبني��ة املدر�سية جراء العملي��ات الع�سكرية 
واالرهابية وابدى الوفد موافقته على تبني م�رضوع اعادة 
اعم��ار مدر�ست��ي االخاء داخ��ل خميم النازح��ني ومدر�سة 
ووف��اء االم”. وا�ساف العي�س��اوي، اأن “العديد من االبنية 
املدر�سي��ة تع��اين من ن�سب ا���رضار كبري نتيج��ة تعر�سها 
لق�س��ف ب�سواري��خ الكاتيو�س��ا من قبل ارهاب��ي داع�ش”، 
مو�سح��ا اأن “منظمات ان�سانية اب��دت ا�ستعدادها الإعادة 
اعم��ار ع��دد م��ن االبني��ة املدر�سية �سم��ن خط��ة اعدتها 
احلكوم��ة املحلية بالتعاون مع وزارة الرتبية واملنظمات 

االن�سانية”. 
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وا�س��ارت خ��ال لقائه��ا حمم��د اجلزائ��ري مع��اون 
مدي��ر �سوؤون االلغام يف مديري��ة الهند�سة امليدانية 
بهيئة احل�سد ال�سعبي والوفد املرافق له ان ما تقدمه 
الوزارة وماكاتنا الطبية وال�سحية من ا�سناد طبي 
مي��داين يف امل�ست�سفي��ات م��ا هو اال قط��رة يف بحر 
ت�سحيات اولئك االبطال الذين بذلوا انف�سهم دفاعا 

عن الوطن واملقد�سات.
 وذك��رت الدكتورة عديلة " ان الهند�سة امليدانية يف 
هيئ��ة احل�س��د ال�سعبي لهم دور كب��ري يف عملية رفع 
االلغ��ام ومعاجلتها يف املناطق املحررة واملناطق 
التي ت�سه��د عملي��ات ع�سكرية وج��اءت الزيارة من 
اجل املزي��د من التعاون يف جم��ال االلغام وايجاد 
اآلي��ة للتعاون م��ع دائرة �س��وؤون االلغ��ام يف وزارة 
البيئ��ة وهي م��ن الدوائ��ر املهمة واملعني��ة بعملية 
التن�سيق واملتابعة مع املديريات امل�سوؤولة عن رفع 
االلغ��ام ومنها الهند�سة امليداني��ة يف طبابة احل�سد 

ال�سعبي " 
 وبينت حم��ود ان وزارة ال�سحة والبيئة �سخرت كل 
اأمكانياتها من اأجل تق��دمي اخلدمات الطبية وكذلك 

خدمات اال�سناد يف جمال رفع االلغام . 
وج��رى خ��ال مناق�سة تعزيز التع��اون بني مديرية 
�س��وؤون االلغ��ام يف هيئ��ة احل�س��د ال�سعب��ي ودائ��رة 
�سوؤون االلغام بوزارة البيئة ومبا ي�سهم يف اال�رضاع 
باإزال��ة االلغ��ام واملقذوف��ات احلربي��ة يف املناطق 

املحررة وعودة النازحني اليها.
وق��دم  اجلزائري اىل الوزيرة يف خت��ام اللقاء درعا 
تذكاري��ا عرفانا وتثمينا جلهوده��ا يف دعم احل�سد 
ال�سعب��ي والقوات امل�سلح��ة واالمنية ودورها الكبري 

يف االرتقاء بالواقع ال�سحي يف عموم الباد.
وعل��ى �سعيد مت�س��ل طالبت �سح��ة النجف بتدخل 
وزي��رة ال�سح��ة حل��ل م�سكل��ة نق���ش االأدوي��ة يف 
امل�ست�سفي��ات واملراك��ز ال�سحي��ة بع��د اأن عق��د يف 
دائرة �سح��ة النجف اال�رضف اجتماع ملجل�ش ادارة 
دائرة �سح��ة النجف وت�سمن االجتماع الذي تراأ�سه 
رئي���ش املجل���ش ومدير عام الدائ��رة وح�سور ع�سو 

جلن��ة ال�سحة والبيئة يف جمل���ش املحافظة ونقيب 
االطباء مع م��دراء االق�س��ام وامل�ست�سفيات مناق�سة 
العدي��د من الق�سايا التي تهم ال�س��اأن ال�سحي منها 
نق���ش االدوي��ة وامل�ستلزمات الطبي��ة ب�سبب االزمة 

املالية التي تعاين منها املوؤ�س�سات ال�سحية
وق��ال مدير ق�س��م ال�سيدلة يف دائ��رة �سحة النجف 
ال�سي��دالين ح�سني اخلال��دي " نطالب بتدخل وزيرة 
ال�سح��ة وحماف��ظ النج��ف اال���رضف ل�س��د حاج��ة 

املحافظة من االدوية ".
مبين��ا ان " االجتم��اع ناق���ش وا�ستعر���ش بع���ش 
الق�ساي��ا االدارية ومنها منح االج��ازة ذات االربع 
�سن��وات والتعليمات اخلا�سة به��ا ومنها ان منحها 
يت��م بناًء على ع��دم ممانعة دائ��رة املوظف املعني 
ومبا ال يوؤثر على تقدمي اخلدمات ال�سحية وبخافه 

يتحمل مدير املوؤ�س�سة امل�سوؤولية يف منح االجازة "
م�سيف��ا ان " املجتمع��ون ناق�س��وا مو�سوع تنظيف 
املوؤ�س�س��ات ال�سحي��ة وايج��اد ال�سيغ��ة الت��ي تتيح 
اف�س��ل ا�ستف��ادة م��ن املبال��غ املتوف��رة وتوظيفها 
باأف�س��ل �س��ورة مع درا�س��ة اجلدوى ب��ني االعتماد 
عل��ى ���رضكات التنظي��ف او اجن��از العم��ل م��ن قبل 
العم��ل  عل��ى  االتف��اق  ومت  ال�سحي��ة  املوؤ�س�س��ات 

بال�سيغة الثانية "
مو�سح��ا ان " االجتم��اع ناق�ش اال�ستع��داد الأر�سال 
فري��ق طب��ي لتق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة ملقاتلين��ا 
االبطال يف قواطع العملي��ات والتاأكيد على تر�سيح 
االخت�سا�س��ات  جمي��ع  وم��ن  الازم��ة  العنا���رض 
اخلدم��ات  اف�س��ل  تق��دمي  يوؤم��ن  ومب��ا  وتهياأته��ا 

ملقاتلينا االبطال من قوات م�سلحة وح�سد �سعبي .

اعلن��ت دائ��رة العم��ل يف النج��ف اال���رضف ع��ر �سفحته��ا الر�سمي��ة 
يف مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي الفي�سب��وك ا�سماء الوجب��ة احلادية 
والع�رضون من امل�سمولني بالقرو�ش املي�رضة لدعم امل�ساريع ال�سغرية 
امل��درة للدخ��ل والبال��غ عدده��م )١٥٠( باح��ث ع��ن العم��ل ومن كا 
اجلن�س��ني وهم ممن قدموا �سابقًا عل��ى طلبات للح�سول على القرو�ش 

عر املوقع االلكرتوين للوزارة يف حزيران من العام ٢٠١٣ .
 وق��ال مدي��ر دائ��رة العم��ل اال�ستاذ حممد ر�س��ا �سب��ع للجورنال " ان 

دائرة الت�سغيل والقرو���ش التابعة لوزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية 
م�ستم��رة باأط��اق وجب��ات القرو�ش ح�س��ب ا�سرتداد مبال��غ القرو�ش 
ال�سنوي��ة من امل�ستفيدين ل�سمول م�ستفيدين اخرين ل�سمان ا�ستمرارية 

برنامج االقرا�ش .
 وا�س��ار اىل " ان امل�ستم�س��كات املطلوب��ة لرتوي��ج معاماته��م وه��ي 
امل�ستم�س��كات الر�سمي��ة االربعة للمقرت�ش والكفي��ل ا�سلي وا�ستن�ساخ 
مل��ون ع��دد/ ٣ م��ع �س��ور �سخ�سي��ة للمقرت���ش ع��دد/ ٤ وم�سبط��ة 
�سك��ن للطرف��ني باالإ�سافة اىل " كت��اب كفالة من دائ��رة الكفيل يوؤكد 
عل��ى ا�ستمراريت��ه بال��دوام مع ذك��ر الرات��ب الكلي واي�س��ًا عقد ايجار 

وا�ستئج��ار م�س��دق ر�سميًا من قب��ل املختار ومكت��ب الداللية .  ودعا 
كاف��ة املقرت�س��ني �سم��ن ه��ذه الوجب��ة باالإ���رضاع ملراجع��ة الدائرة 
م�ست�سحبني معهم امل�ستم�سكات املذكورة اعاه الأ�ستكمال اجراءاتهم 
القانونية لغر�ش ت�سليفهم مبالغ القرو�ش على �سكل دفعة واحدة بدل 
الدفعت��ني . الفت��ًا اىل " ان احلد االعلى للقر���ش ي�سل اىل )٨٨( مليون 
دينار عراقي ي�سدد على �سكل اق�ساط على مدى خم�ش �سنوات مع منح 

�سنة واحدة الأن�ساء امل�رضوع .
 واك��د عل��ى " ���رضورة اقام��ة امل�رضوع خ��ال �سهر واحد م��ن تاريخ 

ا�ستام القر�ش وبخافه يتحمل املقرت�ش كافة التبعات القانونية .

أهالي الموصل يحاولون "نسيان" جحيم داعش بفضل كرة القدم
بني البيوت �سبه املدمرة، وحول امللعب امل�سيج الذي ال تتخطى 
م�ساحت��ه 120 م��رتا مربعا واملغطى بطبقة جدي��دة من الع�سب 
اال�سطناع��ي، جتمع بع�ش �سبان حي ال�سام يف �رضق املو�سل، 

لت�سجيع رفاقهم بالهتافات.
قب��ل اأ�سه��ر قليلة، عندم��ا كان حي ال�سام ال ي��زال حتت �سيطرة 

تنظيم داع�ش، مل يكن ليث ليجروؤ على التفكري بذلك.
ليث واحد من الاعب��ني، �ساأل رفاقه "اأبي�ش اأم اأ�سفر؟" ليختار 
اأخ��ريا زي فريق باي��رن ميونخ االأملاين خال مب��اراة  كرة قدم 

خما�سية على اأحد املاعب ال�سغرية يف حي ال�سام .
يقول اأ�سامة علي حميد )26 عاما(، الذي يرتدي زيا عليه �سعار 
فريق بورو�سيا دورمتوند االأملاين اأي�سا "عندما كنا نلعب، كانوا 
يراقبونن��ا وبع�سهم يحمل �ساح��ا، ومينعوننا من ارتداء لبا�ش 

الفرق االأجنبية على اعتبار اأنها من الكفار".
وي�سي��ف "اإذا و�سل اأحدنا وهو يرتدي قمي�سا عليه �سعار فريق 

اأجنبي، كانوا ينزعون �سعار الفريق باملق�ش".

وطغى احلما�ش على مباراة نظمت يف اإطار االأن�سطة التي ي�سعى 
م�سوؤولو قط��اع الريا�سة وال�سباب يف مدينة املو�سل اإىل اإعادة 

اإطاقها.
وهم يعمل��ون على اإعادة تاأهيل �ساحات ك��رة القدم وافتتاحها 

اأمام الفرق ال�سعبية يف �رضق ثاين مدن العراق.
موا�سلة املعركة غرب املو�سل

اأعلن��ت القوات العراقية يف نهاي��ة كانون الثاين/يناير املا�سي 
ا�ستع��ادة ال�سيطرة على ���رضق املو�سل، فيم��ا توا�سل معركتها 

ال�ستعادة غرب املدينة من اأيدي التنظيم.
تب��داأ املب��اراة ويب��داأ ال���رضاخ ب��ني الاعب��ني لتحدي��د التمركز 

وتن�سيق التمريرات.
يق��ول لي��ث علي )23 عام��ا( يف حديث �سحف��ي، "كل ذلك كان 
ممنوع��ا". وي�سيف ال�ساب ب�رضواله الق�سري والطامح لاحرتاف 
"نحن نلعب االآن من دون مراقبة ’داع�ش‘ كانوا يفر�سون علينا 
القوان��ني، كاأن يك��ون ال���رضوال �رضعيا حت��ت الركب��ة، واإيقاف 

اللعب وقت ال�ساة".
لكن اليوم، وا�سل ال�سبان مباراتهم على وقع �سوت اآذان الظهر.

اأيه��م، ال��ذي كان حا���رضا مع اجلمه��ور الذي مل يتع��د الثاثني 
�سخ�س��ا، ي�س��ري اإىل اأن "كرة الق��دم هي متنف�سن��ا. وال�سبان هنا 
العب��ون ماه��رون. لي��ث مث��ا، لدي��ه ت�سدي��دة ال تخي��ب بقدمه 

الي�رضى، لكن ال دعم للمواهب".
وتع��د لعبة كرة الق��دم اخلما�سي��ة )ميني فوتبول( م��ن االألعاب 
ال�سعبي��ة يف املو�سل، ويعد نادي املو�سل من اأبرز االأندية على 
�سعيد كرة الق��دم يف العراق، وكان يتح�رض للعودة اإىل م�سابقة 
ال��دوري العراقي يف العام 2014، اإال اأن دخول تنظيم "داع�ش" 
اإىل املدين��ة ح��ال دون مغادرته خلو�ش مباري��ات التاأهل التي 

اأقيمت خارج املو�سل.
اإعادة اإحياء اللعبة

ويتطل��ع امل�سوؤولون ع��ن اللعبة يف املدين��ة ال�سمالية اإىل اإعادة 
اإحياء اللعبة وجذب اجلمهور اإليها.

ويق��ول مدي��ر الريا�س��ة وال�سب��اب يف حمافظ��ة نين��وى حمم��د 
عب��د الكرمي املعم��اري ، "قمن��ا بتاأهيل 12 �ساح��ة تتيح اإقامة 

مباريات للفرق ال�سعبية".
وبن��اء على ذل��ك، قررت دائ��رة الريا�سة وال�سب��اب يف املو�سل 

والت��ي اأقامت مقرها املوؤقت يف منطقة الكرامة، اإقامة فعاليات 
ريا�س��ة اأول يوم اأحد من بداية كل �سه��ر، اأطلق عليها ا�سم "يوم 
الريا�سة"، بح�سب املتحدث االإعامي للدائرة عمر �سم�ش الدين.

واجلدي��ر بالذكر اأن مباين ومن�ساآت نادي املو�سل تقع يف �رضق 
املدين��ة، با�ستثن��اء امللعب الرئي���ش الواقع يف اجلان��ب الغربي 

الذي ال يزال حتت �سيطرة التنظيم.
وب��داأت يف الع��ام 2012 حملة الإن�ساء ملع��ب حديث يف املكان 
نف�س��ه يت�س��ع الأكرث من 20 األف متف��رج، اإال اأن العمل توقف بعد 

�سقوط املدينة بيد تنظيم داع�ش.
ويق��ول حميد اأع�س��اء التنظيم كانوا يلعبون معن��ا يف البداية،و 

كانوا يعاملوننا جيدا. هم عراقيون ومن اأهل املنطقة".
ولكن الحق��ا "بداأوا يقولون خال اخلطب بامل�ساجد اإن �ساحات 
القت��ال اأف�س��ل من �ساحات اللعب. اأم��ا االآن فنحن نلعب بحرية، 

نلب�ش ما نريد، نزين �سعرنا كما نريد".
وي��روي م�سطفى نور )25 عاما( ب��دوره "كانوا يحرمون حتى 
ال�سفري، ويقولون ’ال ت�سف��ر فتجمع ال�سياطني‘. من ي�سفر كان 

ي�سجن ليومني اأو ثاثة".

 بغداد ــ متابعة

تربية النجف تطلق فعاليات يوم المشي العالمي

قضاء المدينة يسجل أكثر من 1000 إصابة بمرض 
النكاف منذ كانون الثاني

أمنية األنبار تتهم جهات محلية ودولية بإدخال 
أسر “داعش” إلى المناطق المحررة 

وزيرة الصحة والبيئة تؤكد تعزيز التعاون مع مديرية شؤون األلغام في هيئة الحشد الشعبي

النج��ف � خا�ش : اأطلقت مديري��ة تربية النجف ق�سم الن�ساط الريا�سي والك�سفي 
وبالتع��اون م��ع جمعية الهال االحم��ر فعالية يوم امل�س��ي العاملي حتت �سعار 
) ريا�س��ة امل�س��ي �سع��ارك يف الوقاي��ة خري من الع��اج ( �سارك فيه��ا عدد من 

املدار�ش واالعداديات يف املحافظة .
 وقال مدير ادارة تربية النجف مردان البديري للجورنال ان " الفعالية ت�سمنت 
م�سري املجاميع الطابية من مديرية الرتبية اىل مبني ديوان املحافظة وقدموا 
عرو�س��ًا وهتاف��ات ت�سي��د باأنت�س��ارات اجلي�ش العراق��ي واحل�س��د املقد�ش على 
تنظيم داع�ش كما هتفوا بال�سام وتوحيد ال�سف العراقي من اجل عراق موحد" 
. داعي��ًا اجلمي��ع اىل امل�ساركة يف مثل هذه الفعالية الن ممار�سة ريا�سة امل�سي 

مفيدة جداً لتن�سيط احلالة ال�سحية للج�سم "

الب���رضة � خا���ش :   اعلنت جلنة الرتبية يف املجل�ش املحل��ي لق�ساء املدينة �سمال 
حمافظة الب�رضة، االثنني، ظهور ا�سابات جديدة مبر�ش النكاف يف احدى مدار�ش 
الق�ساء لريتفع بذلك اعداد امل�سابني بالق�ساء بهذا املر�ش اىل اكرث من 100 حالة 
من��ذ كانون الثاين املا�سي، حمذرة يف الوقت ذات��ه من التبعات ال�سحية ال�ستمرار 
انت�س��اره . وقال رئي�ش جلنة الرتبية يف املجل���ش املحلي لق�ساء املدينة باقر فاتر 
ح�س��ن يف بيان �سحفي ، ان "ع�رضة ا�سابات جديدة مبر�ش النكاف املعدي ظهرت 
ب��ني طلبة متو�سط��ة جعفر الطيار"،م�س��ريا اىل ان اجلهات ال�سحي��ة اكتفت بتوزيع 
الكمام��ات عل��ى الكادر التدري�س��ي ملنع انتق��ال املر�ش اليهم فيم��ا منحت الطلبة 
امل�سابني اج��ازة مر�سية ، مطالبا اجلهات ال�سحية باالإ�رضاع باإيجاد حل مل�سكلة 
انت�س��ار هذا املر���ش الذي �سجل منذ �سه��ر كانون الثاين املا�سي حت��ى اليوم اكرث 
م��ن مئ��ة ا�سابة ، حمذرا يف الوقت ذاته من التبع��ات ال�سحية النت�سار هذا املر�ش 

خ�سو�سا منع ازدياد ارتفاع معدالت درجات احلرارة.

االأنب��ار � متابع��ة : اتهم ع�سو اللجنة االمنية يف جمل���ش حمافظة االنبار راجع 
العي�س��اوي، االثن��ني، جهات حملي��ة بالتعاون م��ع جهات دولي��ة باإدخال ا�رض 

عنا�رض تنظيم “داع�ش” اىل املناطق املحررة ملاآرب انتخابية.
وقال العي�ساوي يف ت�رضيح �سحفي، اإن “احلكومة املحلية يف االنبار تتعر�ش 
ل�سغوطات دولية من منظمات االمم املتحدة وجهات متنفذه ت�سعى لك�سب ا�رض 
عنا���رض داع�ش وادخاله��م اىل املناطق املحررة مل��اآرب انتخابية دون مراعاة 

خمارج هذه احلالة واثرها ال�سلبي على امللف االمني”.
وا�س��اف اأن “هذه اجلهات تعمل مع املنظم��ات االن�سانية االممية لل�سغط على 
اجله��ات املعنية من اجل عودة ا�رض عنا�رض تنظيم داع�ش اىل املناطق املحررة 
م��ا ينت��ج عن��ه تن�سي��ط اخلاي��ا النائمة داخل ه��ذه املناط��ق للقي��ام بعمليات 

ارهابية”.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ سعاد التميمي

النجف ـ االء الشمري

مكتب المفتش العام لوزارة 
الداخلية يلقي القبض على 

عقيد متقاعد متلبسًا بالرشوة

اليونيسف تتبنى إعادة إعمار 
مدرستين جنوبي الفلوجة 

دائرة عمل النجف تعلن الوجبة الحادية والعشرين للقروض

وجد العديد من �سكان 
املو�سل يف كرة القدم 

متنف�سا لطي �سفحة الأيام 
ال�سوداء التي ق�سوها حتت 

�سلطة تنظيم داع�ش, وبني 
البيوت املدمرة يحاول 

ال�سكان وال�سلطات اإعادة 
تاأهيل �ساحات كرة القدم 

وافتتاحها اأمام الفرق 
ال�سعبية يف �سرق ثاين مدن 

العراق.

اكدت وزيرة ال�سحة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود 
ح�سني حر�ش الوزارة 

و�سعيها الدوؤوب على ت�سخري 
امكانياتها خلدمة املعركة 
امل�سريية التي يخو�سها 
عنا�سر القوات امل�سلحة 

والمنية واحل�سد ال�سعبي 
لتحرير مدننا من تنظيم 

داع�ش.


