
بداية الق�سة عندما اأعلنت �سيدة تدعى عال مهتدى، اأنها اختارت 
�سديقته��ا �سمر �رسدانى كزوج��ة ثانية لزوجها، قائًل��ة:' اأبلغنى 
زوج��ى برغبته فى التعدد، فر�سحت له �سديق��ة ىل واأختا حبيبة 
اآمل اأن اأكون واإياها مثاال يحتذى فى ت�سحيح الفكرة املجتمعية 
ال�سلبي��ة ع��ن التع��دد، واإنى الأ�س��األ اهلل لنا جميعا �سع��ادة وارفة 
وحي��اة مكّلل��ة بتوفي��ق اهلل تع��اىل مغم��ورة مبر�سات��ه، زوج��ى 
احلبي��ب اخت��ى احلبيب��ة، ب��ارك اهلل لكما..وب��ارك عليكما وجمع 

بينكما بخري'.
ب��دوره كت��ب ال��زوج، ق�سة زواج��ه م��ن �سديقة زوج��ه املقربة، 
قائاًل:'ي��وم اأم���س مت بف�س��ل اهلل عق��د قران��ى عل��ى ال�سي��دة �سمر 
�رسدان��ى، وهى اإح��دى �سديقات زوجتى املقرب��ات وقد مت االأمر 
من��ذ بدايته مبعرفة ومباركة ال�سيدة عال وكان هذا منها مبنتهى 
الك��رم والرتفع عن كل ح��ظ من حظوظ النف�س، ه��ى ر�سالة �سكر 
اأوؤكده��ا م��رة اأخ��رى واأ�ساأل اهلل تع��اىل اخلري والربك��ة والتوفيق 
للجميع، وال تن�سونا من بركات دعائكم مع ال�ساعات االأوىل لهذا 

ال�سه��ر الكرمي'. وحر�س ال��زوج على تقدمي ر�سالة عرفان لزوجته 
االأوىل ع��ال مهتدى، قائاًل:' الأن��ك زوجتى التى اأعرفها كما اأعرف 
نف�س��ى، مل اأكن الأ�سك حلظ��ة واحدة اأنك فى ه��ذا الرقى االأخالقى 
والنف�سى، والأنك تعي�سني حياتك )ر�سالة( ال كما تعي�سها الكثريات 
م��ن ن�ساء اليوم كنت توؤكدين على با�ستم��رار اأنك �ستكونني �سنداً 

ىل وعونًا فى كل �سوؤونى وحياتى'.
واأ�ساف:'ل�س��ت اأن�س��ى ذل��ك الي��وم ف��ى بداي��ة زواجن��ا امليمون 
املب��ارك يوم قلت ىل اأنك طاملا قبلت ال��زواج منى )تعدداً( فاإنك 
�ستقبل��ني برحاب��ة �س��در اأن اأع��دد بع��دك ورجوتنى يومه��ا اأنك 
تاأمل��ني لو اأنى اأخربتك اأواًل ف��اإن قبلِت اأن يكون االأمر من خاللِك 
واإال فل��ى اأن اأت���رسف كما اأ�ساء.. وكان ذلك.. ف��اإذا بك اأقوى مما 
توقع��ت واأرقى مما كنت اأرى من��ك.. فخطبت ىل اإحدى �سديقاتك 
املقرب��ات ثقة منك باأخالقها وعقلها ذلك الأنك �ساحبة )ر�سالة( 
وتتمنني لو كانت الزوجة القادمة ت�ستوعب هذه الر�سالة وتعي�س 

مبقت�ساها.. اأختًا لك ال )�رّسة( كما يحلو للبع�س اأن ي�سميها'.
وتابع:'الأن��ك �ساحب��ة مبداأ ور�سال��ة كان اإعالن اخل��رب منك اأواًل 
وكان ب�سيط��ًا ق�سرياً الهدف منه اإي�ساح الر�سالة للنا�س فى زمن 

نحن بحاجة ما�سة في��ه لتقدمي النماذج االإيجابية خ�سو�سًا فى 
مناح��ى احلي��اة التى �س��اد فيها الكث��ري من املفاهي��م املغلوطة 
وامل�سوه��ة، وكن��ت تعلم��ني اأن الكثري م��ن النقد ف��ى طريقه اإليك 
لكن��ك فى ذات الوقت كنت تعلم��ني طريقك وتنقلني خطواتك فيه 
بكل ثق��ة فح��اورت امل�ستغرب��ني و�سكرت املتفهم��ني وجتاوزت 

�سخافات املنتقدين'.
ووا�س��ل: 'ف��ى الوق��ت ال��ذى كان في��ه يج��رى عق��د الق��ران كان 
بيتك العام��ر اأ�سبه ما يكون ب�سالون اأدب��ى ن�سائى اجتمعت فيه 
املحبات لك من كل مهنئة ومت�سائلة وراغبة بروؤية هذا النموذج 
عن ق��رب، وتوَّجِت هذا كله بات�سال��ك الهاتفى وتهنئتى والدعاء 
للجمي��ع باخلري والربكة وق��د �سمع كل الرجال ف��ى املجل�س هذا 

منك'.
واأردف: 'كل ه��ذا مت واأن��ت ام��راأة وب��ني جنحيك قلب ام��راأة وفى 
نف�س��ك م�ساع��ر امراأة وه��ذا اأجمل م��ا فيك، وقد ع��ربِت ىل بكلمة 
ق�س��رية جامعة مانعة حني قل��ِت 'مل اأكن الأمتنى اأن يح�سل هذا.. 
اأم��ا وقد اأردَت��ه و�سيكون فليك��ن بر�ساى وبدعم��ى وباختيارى 
لعل��ى اأفوز اأواًل بر�س��ى اهلل ثم بر�ساك.. واأما ع��ن م�ساعرى وما 

ميكن اأن يتحرك فى نف�سى ف�ساأبذل كل جهد حتى ال اأدعها تطغى 
عل��ى عقلى حتى يعينن��ى اهلل عليها واأرجو منك اأن��ت اأن تعيننى 

عليها اأي�سًا'.
واختت��م ر�سالت��ه قائاًل:'عال مهت��دى... زوجتى احلبيب��ة الغالية، 
كفي��ِت ووفي��ِت وال علي��ك م��ن كالم �سخي��ف مغر���س يرمى هنا 
وهن��اك فمكانه �سالل املهمالت.. و�سك��ر اهلل لك ما بذلت وفعلت، 
ومن خ��الل �سفحت��ك الطيبة ومن خ��الل من�سورك الرائ��ع اأ�سكر 
اهلل الك��رمي ال��ذى رزقنى زوجة مثلك ثم اأ�سك��ر كل املحبني الذين 
بارك��وا كتابة اأو ات�سااًل راجيًا لهم كل اخلري واأترفع كما ترفعت 
اأن��ت ع��ن الن��زول اإىل م�ست��وى اأولئك الذي��ن ال ي�ستطيع��ون رفع 

روؤو�سهم قيد اأمنلة عن احل�سي�س'.
متابع��و ال��زوج والزوج��ة، متن��وا لهم��ا التوفي��ق ف��ى حياتهما، 
وطالب��وا الزوج ب���رسورة العدل بني زوجتيه، حت��ى يرد اجلميل 
لزوجته التى ف�سل��ت �سعادته على نف�سها. والبع�س االآخر، اعترب 
اأن ه��ذا االأم��ر من املفارق��ات التى ال حتدث كث��رًيا فى العالقات 
الزوجي��ة، مقدم��ني التهنئ��ة لهذا ال��زوج بزوجته الوفي��ة التى مل 

تقف اأمام اإرادته فى اأن تكون له زوجة اأخرى.

ذي قار تسجل عودة جماعية لعوائل مهجرة إلى نينوى

األنواء الجوية: درجة الحرارة العظمى خالل األيام األربعة 
المقبلة 40 ْم

ذي قار � خا�س : بداأت العوائل املهجرةمن مدينة املو�سل بالعودة تدريجيا 
مع قرب حترير “احلدباء” بالكامل.بعد ان ذكرت دائرة الهجرة واملهجرين 
يف حمافظ��ة ذي قار اليوم الثالثاء، عن ع��ودة جماعية طوعية ل�16 ا�رسة 

مو�سلية نازحة اىل املناطق املحررة يف حمافظة نينوى.
وق��ال مدي��ر الهج��رة يف ذي قار علي احلل��و ل�»اجلورن��ال « ان “ما يقارب 
م��ن 16 ا�رسة نازح��ة ا�ستكملت االإجراءات االمني��ة وا�ستح�سلت املوافقات 
االأ�سولي��ة وعادت اىل حمافظة نينوى ، بدع��م من دائرة الهجرة التي امنت 

لهم ال�ساحنات والبا�سات لنقلهم اىل منازلهم”.
وك�س��ف احلل��و، عن وجب��ات اخرى م��ن العائدي��ن �ستنطلق بعد عي��د الفطر 
املب��ارك وتزامن��ا م��ع نهاي��ة الع��ام الدار�س��ي احل��ايل ، لتع��ود اىل امل��دن 

واملناطق املحررة من تنظيم “داع�س” االرهابي.
امل�س��وؤول املحلي، افاد بان اعداد اخرى من النازحني يعودون ب�سكل فردي 
اىل حمافظاته��م وق��د بل��غ ع��دد العائدين منه��م اىل نين��وى وحدها خالل 

العامني املا�سيني نحو 400 ا�رسة .

بغ��داد � متابع��ة  : رجحت هيئة االأنواء اجلوية والر�س��د الزلزايل، الثالثاء، اأن 
يكون طق�س االأيام االأربعة املقبلة، �سحواً.

وذك��ر بي��ان �سحفي ، ان “طق�س اليوم ، �سيكون يف املناطق كافة �سحواً مع 
قطع من الغيوم، ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 40 ْم”.

واأ�س��اف، ان “طق�س غد اخلمي�س  ، �سيكون يف املناطق كافة �سحواً مع قطع 
من الغيوم، ودرجات احلرارة تنخف�س قليال عن اليوم ال�سابق”.

وتاب��ع ان “طق���س اجلمع��ة �سيك��ون يف املناطق كاف��ة �سحواً م��ع قطع من 
الغي��وم، ودرجات احلرارة مقاربة يف املنطقتني الو�سطى واجلنوبية، وترتفع 

قليال يف املنطقة ال�سمالية عن اليوم ال�سابق”. 

صدور حكم بحبس محافظ بابل إلدانته بقضايا فساد
باب��ل � متابعة : اأ�سدرت حمكمة جنح احللة ،الثالثاء، حكمًا باحلب�س الب�سيط 

مدة �ستة اأ�سهر مع غرامة مالية بحق حمافظ بابل الإدانته بق�سايا ف�ساد.
وق��ال قا�س املحكمة علي الطائي بح�سب بيان �سحفي  ، اإن "حمكمة اجلنح 

نظرت دعوى تتعلق بق�سايا ف�ساد مايل واإداري يف حمافظة بابل".
واأ�س��اف الطائ��ي اإن "املحكم��ة اأ�س��درت حكم��ًا باحلب�س الب�سي��ط ملدة �ستة 
اأ�سه��ر مع غرام��ة مالية قدرها مليون دينار بحق حمافظ بابل �سادق مدلول 
الإدانت��ه بق�ساي��ا ف�س��اد م��ايل واإداري ا�ستن��ادا اىل اأحكام امل��ادة 331 من 

قانون العقوبات العراقي".
وخل���س القا�سي اإىل اأن "املدان حاول الهروب من املفرزة بعد ا�سدار احلكم 

اإال اأن رجال املفرزة متكنوا من اإعادته".

االإجتماعي��ة،  وال�س��وؤون  العم��ل  وزارة  اأعلن��ت 
الثالث��اء، عن ا�سرتداد اأكرث من 5 مليارات دينار 
م��ن املتجاوزين على اعانات احلماية يف بغداد 

واملحافظات.
وقال��ت مدير عام �سن��دوق احلماية االجتماعية 
يف الوزارة جاكلني �سليوا يف بيان �سحفي ، اإن 
"هيئة احلماية االجتماعية يف الوزارة ا�سرتدت 

)5،651،790،760( دين��اراً م��ن املتجاوزين 
عل��ى اعان��ات احلماي��ة االجتماعي��ة م��ن فئتي 
الرج��ال والن�س��اء يف بغ��داد واملحافظات للمدة 

من 1/1 لغاية 30/4 من عام 2017".
ع��ن  الك�س��ف  "عملي��ات  اأن  واأ�ساف��ت �سلي��وا، 
املتجاوزين ج��اءت من خالل تدقي��ق البيانات 
وتقاط��ع املعلومات التي تنفذه��ا الدائرة والتي 
ا�سهم��ت بنح��و كب��ري يف معرف��ة املبال��غ الت��ي 
ذهب��ت للمتجاوزي��ن بغ��ري وجه ح��ق واعادتها 

اىل ال��وزارة لتوزعها من جدي��د بني امل�ستحقني 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  قان��ون  وف��ق  الفعلي��ني 
اجلدي��د رق��م 11 ل�سن��ة 2014 كون��ه ي�ستهدف 

العائالت التي هي دون م�ستوى خط الفقر".
وتابع��ت، اأن "ايقاف االعانات جاء لعدة ا�سباب 
منه��ا تكرار ب�سم��ة امل�ستفيد يف ح��ال ا�ستالمه 
راتب��ني من الدولة، او تغي��ري احلالة االجتماعية 
ل��ه، او ب�سبب التعيني يف اح��د موؤ�س�سات الدولة، 

او الوفاة".

ودعت �سليوا، من توقفت اعاناتهم اىل "مراجعة 
دوائر احلماي��ة االجتماعي��ة واق�سامها، الكمال 
معامل��ة ب��راءة الذمة لغر���س ا�س��رتداد االموال 
الت��ي بذمتهم"، الفت��ة اىل اأن "ا�س��رتداد االموال 
يج��ري م��ن خ��الل االلي��ة املعم��ول به��ا حاليًا 
وف��ق املادتني )18( و)19( م��ن القانون اللتني 
تن�س��ان على ان ���رسف االعان��ات وامل�سرتجع 
احلماي��ة  �سن��دوق  طري��ق  ع��ن  يك��ون  منه��ا 

االجتماعية".

وق��ال الربنام��ج يف تقري��ر �سحفي ، اإن��ه "الحظ 
التغذي��ة ب��ني  زي��ادة مقلق��ة يف مع��دالت �س��وء 
االأطف��ال النازح��ني حديث��ًا م��ن غرب��ي املو�سل، 
حي��ث يعاين ت�سع��ة باملائة من االأطف��ال ال�سغار 
يف خمي��م ال�سالمية 1 الذي افتتح حديثًا من �سوء 
التغذي��ة - اأي اأك��رث من �سعف املع��دالت التي مت 
حتديدها بني االأطف��ال النازحني من املو�سل يف  

يناير/كانون الثاين 2017".
وقال��ت �س��ايل هي��دوك، ممث��ل برنام��ج االأغذي��ة 
العاملي يف العراق: اإن "الو�سع يف غربي املو�سل 
تده��ور ب�سكل كب��ري، وت�سل االأ���رس اإىل املخيمات 
ونقاط التجمع يف حالة من الفزع والتعب واجلوع 

بعد رحلة �ساقة يف حرارة ال�سيف احلارقة".
واأ�ساف��ت: "قام برنامج االأغذي��ة العاملي بتوفري 
ح�س���س غذائي��ة جاهزة ل��الأكل يف جميع الُطرق 

التي ي�سلكها النازحون للفرار".
ووف��ق التقري��ر ف��اإن برنام��ج االأغذي��ة العامل��ي 
ب��داأ الربنام��ج يف توفري اإم��دادات تكف��ي �سهرين 
م��ن املكم��الت الغذائي��ة التي حتتوي عل��ى الفول 
ال�سوداين املخ�س�سة لعالج �سوء التغذية والوقاية 
منه بني االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ستة 

اأ�سهر وخم�س �سنوات.
وق��ال اإن الغذاء املتاح يف االأ�سواق قليل جداً، واإن 
النا���س يعي�سون على وجبة واح��دة فقط يف اليوم 

يف املو�سل القدمية.
ال  الق�س��وى،  احل��االت  "يف  هي��دوك:  واأ�ساف��ت 
ي�ستطيع النا���س الو�سول اإىل الغذاء على االإطالق. 
ونحن ننا�سد جميع اأطراف ال�رساع ت�سهيل و�سول 
امل�ساع��دات االإن�سانية الفوري��ة دون معوقات اإىل 
جميع العراقيني الذين يحتاجون اإىل امل�ساعدة ".

ومن��ذ ب��دء الهجوم االأول على مدين��ة املو�سل يف 
الربنام��ج  وف��ر   ،2016 االأول  اأكتوبر/ت�رسي��ن 
و���رسكاوؤه م�ساعدات غذائية جاه��زة لالأكل الأكرث 
احتياجاته��م  لتلبي��ة  1.6 ملي��ون �سخ���س  م��ن 
الفورية، ومبجرد اأن ي�ستقروا يف املخيمات، يقدم 
لهم الربنام��ج ح�س�سًا غذائي��ة �سهرية ليطهونها 

باأنف�سهم.
بع��د ق�ساء �سهر رم�سان لثالت �سنوات حتت حكم 

تنظي��م داع���س، ُيع��رب اأه��ايل اجلان��ب االأي�رس من 
مدين��ة املو�سل ع��ن �سعادتهم الغام��رة لبلوغهم 
�سه��ر رم�س��ان املب��ارك له��ذا العام وق��د حترروا 

ب�سكل كامل من تنظيم داع�س.
رووداو  ل�سبك��ة  اآرائه��م  ع��ن  املواطن��ون  وع��رب 
االإعالمي��ة، وقال��وا اإنهم "�سعداء ج��داً بقدوم �سهر 
رم�سان، ولك��ن الفرحة االأكرب هي اأنهم ي�سومون 

بعد التخل�س من حكم تنظيم داع�س".
فيم��ا اأك��د اآخ��رون اأن "هن��اك فرق��ًا �سا�سع��ًا بني 
ال�سن��وات  يف  ورم�س��ان  الع��ام،  له��ذا  رم�س��ان 
املا�سي��ة الت��ي ق�سيناه��ا يف ظ��ل حك��م تنظي��م 

داع���س، الأنه يف زمن داع�س مل تك��ن هناك حركة 
كب��رية يف ال�س��وق ب�سب��ب من��ع بي��ع الكث��ري م��ن 
االأ�سي��اء، واحلمدهلل نح��ن يف هذا ال�سه��ر املبارك 

االآن، وكل ما نحتاجه متواجد يف االأ�سواق".
كم��ا اأو�س��ح مواطن��ون اآخ��رون اأن "م��ا نحتاجه 
لي�س موجوداً يف االأ�س��واق، واإمنا عند امل�سوؤولني، 
مث��ل املياه ال�ساحلة لل���رسب والكهرباء وتنظيف 
االأحي��اء واالأزق��ة، وتوفري مقوم��ات احلياة، ويف 
املعني��ة  اجله��ات  ننا�س��د  املب��ارك  ال�سه��ر  ه��ذا 
واالأ�س��الك  املي��اء  ت�سلي��ح  يف  باال�ستعج��ال 

الكهربائية"

جنح طالب يف جامعة دياىل يف زراعة اطول نبتة / 
كرف�س / بطول 185 �سم .

وق��ال عل��ي العل��كاوي مدي��ر اع��الم جامع��ة دياىل 
ان طالب��ا يف كلي��ة الزراع��ة يف جامع��ة دياىل جنح 
بانت��اج نبتة كرف�س بارتف��اع غري م�سبوق بلغ 185 
�سم ، بع��د اتباع طرق علمية حديثة با�ستخدام احدى 

منظومات النمو )الهرمونات(.
وا�س��اف :" ان زي��ادة ملحوظ��ة ظه��رت يف درج��ة 
الكلوروفي��ل وزي��ادة املحت��وى املائ��ي للنبت��ة م��ع 
قيا�س��ا  �سعف��ا   /  25 اىل/  الب��ذور  انت��اج  زي��ادة 

بالنبات الطبيعي املحلي ".

وافق جمل�س الوزراء على اطالق االعانة للم�ستفيدين يف 
حمافظ��ة نينوى بع��د ا�ستكمال عملي��ات البحث امليداين 

ومفاحتة االمن الوطني للتاأكد من �سالمة موقفهم.
وق��ال مدي��ر عام دائ��رة احلماية االجتماعي��ة يف وزارة 
العم��ل وال�سوؤون االجتماعية عقي��ل جا�سم املو�سوي  ان 
هذه املوافقة جاءت بع��د خماطبة وزير العمل املهند�س 
حمم��د �سياع ال�س��وداين ملجل�س ال��وزراء �سعيا للتخفيف 
م��ن معان��اة  العوائ��ل الفقرية فيه��ا ومراع��اة للظروف 
ال�سعب��ة والقا�سي��ة الت��ي عا�سوه��ا والت��ي ت�سب��ب به��ا 

تنظيمات داع�س االرهابية.
واك��د املو�س��وي عل��ى ان وزارة العم��ل ه��ي م��ن اوىل 
خدماته��ا  وقدم��ت  املو�س��ل  دخل��ت  الت��ي  ال��وزارات 
بتوجي��ه من وزير العمل ال��ذي وجه فرق الوزارة باجراء 
زي��ارات ميداني��ة للق��رى واملناط��ق املح��ررة لالطالع 
عل��ى م�ساكله��م واحتياجاتهم يف اجلوان��ب االجتماعية 
واالقت�سادي��ة والنف�سية ور�سد احل��االت االن�سانية التى 
تعنى بها الوزارة للقيام باالجراءات املنا�سبة مبا يخدم 
�رسيح��ة الفق��راء واملحتاج��ني فيه��ا، ف�سال ع��ن تقدمي 

اخلدمات التي ت�ساهم يف عودة النازحني اليها.

العمل: إسترداد أكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على إعانات الحماية

180 ألف شخص يعانون الجوع في الموصل القديمة

زوجة عراقية تزوج زوجها من صديقتها وتثير وسائل التواصل االجتماعي

طالب في جامعة ديالى 
ينجح في زراعة نبتة  
بطول يقترب من مترين

مجلس الوزراء يوافق على 
اطالق اعانات المستفيدين 

في نينوى

ديالى - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة 

اأثارت ق�سة تزويج �سيدة عراقية، 
لزوجها من اإحدى �سديقاتها 

املقربات، م�ستخدمى موقع 
التوا�سل االجتماعى 'في�س بوك'، 

ال �سيما اأنها اأعلنت عن ذلك ب�سعادة 
بالغة، عرب ح�سابها على 'في�س 

بوك'، االأمر الذى جعل متابعيها 
خا�سة من الن�ساء، ي�سفونها باأنها 

جتاوزت �سمات املراأة الطبيعية 
التى ت�سعر بالغرية على زوجها من 

اأى امراأة اأخرى.

 اأبدى برنامج االأغذية العاملي 
التابع للأمم املتحدة يوم 

الثلثاء قلقه اإزاء االأو�ساع 
االإن�سانية داخل املدينة القدمية 

يف ال�ساحل االأمين ملدينة 
املو�سل، حيث يعاين حوايل 

من  يعانون  �سخ�س  األف   180
اجلوع ويعي�سون يف ظروف 

اإن�سانية مرتدية.
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