
لكللن اجلميل حللن يفاجئللك اأحد اجلللران حامللًا بع�ضًا من 
الأطبللاق وبهللا مللا ت�ضتهيلله النف�للس مللن اأطعمللة، يف �ضورة 
جميلللة معللرة عن احلللب والألفة بللن اجلران، وهللي اإحدى 
ال�ضمللات الرم�ضانية املميللزة يف املجتمع العراقي وغره من 

املجتمعات الإ�ضامية.
تقللول اأمينة خالللد، ربة بيت، اإن عادة تبللادل اأطباق الأطعمة 
بن اجلران، مللن ال�ضلوكيات اجلميلة التللي ن�ضاأت غليها منذ 
ال�ضغر، والتي يحللاول اجلران من خالها اإبراز م�ضاعر احلب 
جتاه بع�ضهم بع�ضللًا، ويعمل كل منهم على التعبر عن الكرم 
مللن خللال تقدمي األللوان مللن الأطعمللة املحببة لديهللم والتي 
يرعللون يف طهيهللا. وتو�ضللح اأن معظللم اأنواع تلللك الأطباق 

يللدور يف فلللك احللويللات باأ�ضكالهللا املختلفللة، والتي تدخل 
ال�رسور على قلوب اجلللران حن يتذوقوها، موؤكدة اأن عملية 
تبللادل ال�ضحون تلللك، لي�س فيها غني اأو فقللر، ول يقوم بها 
م�ضتللوى اجتماعللي دون اآخللر، كونهللا تتللم بللن اجلميع، كل 
علللى قدر م�ضتواه وح�ضللب معرفته باأنواع معينللة من الطعام 

واإجادته ل�ضنعها.
مللن ناحيتها، ت�ضر اإميان الكللرمي، اإىل اأن الكرم �ضفة اأ�ضا�ضية 
يف املجتمللع العراقللي  وعمليللة تبللادل اأطبللاق الطعللام، من 
العللادات الرم�ضانيللة اجلميلللة التللي ت�ضنع ال�ضعللادة وتخلق 
اأجللواء الرحمة واحلب بللن اجلران، خا�ضللة واأن منط احلياة 
الع�رسيللة قد يلهللي الكثرين عللن التوا�ضل مللع جرانه باأي 
�ضللكل من الأ�ضكال، غللر اأن اإحياء هذه العللادة اجلميلة خال 
�ضهللر ال�ضللوم، يعمل علللى توطيد احلللب والتاآلف بللن �ضكنى 

املنطقللة الواحدة. من جانبه يثنللي �ضهيل نوري �ضاحب عمل 
خا�للس، على هذه العادة  الأ�ضيلللة، ويقول اإنها بالفعل تخلق 
جللوا من الرحمة واحلللب بن اجلران، على الرغللم من اأنها ل 
تكلللف �ضيئًا يذكر، مو�ضحللًا اأنه يعي�س يف العللراق منذ ثماين 
�ضنللوات مع زوجته واأولده، وعرف عللن هذه العادة يف العام 
الأول لوجوده يف الدولة، حيث كان يجد الباب يقرع يف فرتة 
مللا قبل الآذان ويجللد اأحد اجلللران مر�ضًا بطفل مللن اأطفاله 
حامللًا طبقا مللن احللوى، اأو اأحللد اأنواع الأطعمللة التي يجيد 
اأهللل املنزل عملها. ويذكر ف�ضللايل اأنه بعد ذلك اأخذت زوجته 
حتر�س على جتهيز بع�س اأنواع احللوى ال�ضامية، التي تتقنها 
وتتفللن يف جتهيزهللا باأ�ضكال مميللزة، وير�ضل هللو الآخر مع 
ابنه الأ�ضغر اأطباق من هذه احللوى اإىل جرانه، مبينًا اأن “ما 
حتمللله عملية تبادل ال�ضحون من معاين التاآلف بن اجلران، 

ميحللو كثرا من مظاهر احلياة الع�رسية التي تت�ضم بانعزالية 
الأ�للرس عن بع�ضها البع�س داخللل البناية الواحدة، حتى ي�ضعر 
الفللرد باأنه يقيللم وحده يف البناية، لفللرط انقطاع النا�س عن 
بع�ضهللم اإل يف حللالت قليلللة قللد جتللد فيهللا جرانللك داخل 
امل�ضعد اأو على باب ال�ضقة، فتلقي بال�ضام عليهم وتكون تلك 

هي حدود العاقة بينكم”.
توؤكللد نهللى فائز حر�للس الأمهات علللى تقدمي تلللك ال�ضحون 
يف اأف�ضللل مظهر كللون ذلك يعك�للس مدى �ضطارة �ضللت البيت، 
وقدرتهللا على جتهيللز اأنواع جيدة مللن الأكل وتقدميها ب�ضكل 
جللذاب. وت�ضللر اإىل اأنها الآن ت�ضر على نهللج الوالدة، وحتاول 
دائمللًا اإحياء هللذه العللادة، يف رم�ضان من كل عللام، خا�ضة 
يف اإعللداد “ال�ضوربللة ” وتقوم باإر�ضالهللا اإىل اجلران مع اأحد 

اأطفالها.

ضبط بضائع مهربة في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد

كشف مجزرة جديدة لداعش بحق أطفال ونساء الموصل

بغللداد ل متابعة :  متكن كمرك ال�ضحن اجلوي،من �ضبط 2 طن ب�ضائع متنوعة يف 
مطار بغداد بدو اوراق ثبوتية. وقال م�ضدر يف الكمرك ،ان " كمرك ال�ضحن اجلوي 
�ضبللط ٢طللن من مادة "الكوزمتك" ومللواد اخرى كانت معللدة للتهريب اىل اقليم 
كرد�ضتللان وبللدون اَي اأوراق ثبوتية". واكد امل�ضدر،انه "مل تكن هذه املرة الوىل 
التللي يتللم فيها �ضبط مواد خمالفة يف كمللرك ال�ضحن اجلوي و�ضبق ان مت الك�ضف 
عن ادوية مهربة". جدير بالذكر ان كمرك ال�ضحن اجلوي ك�ضف يف وقت �ضابق عن 

�ضبط ادوية فا�ضدة بالطنان يف مطار بغداد مهربة على منت اخلطوط اجلوية.
وفتحللت جلنللة النزاهة الرملانيللة يف حينها حتقيقًا ب�ضللاأن احلادثة واعلنت عن 
اعللداد تقريللر ت�ضمن وجود اطنان مللن الدوية الفا�ضدة وامل�رسطنللة مهربة على 
منت الطران املدين العراقي،فيما ا�ضارت اللجنة اىل انه �ضيتم م�ضاءلة امل�ضوؤولن 

يف وزارة النقل.

بغللداد ل متابعة : ك�ضللف مر�ضد احلريات للدفاع عن املراة املعنفة، اليوم الثاثاء، 
عللن جمزرة جديللدة ارتكبها تنظيللم داع�س الرهابللي بحق الن�ضللاء والطفال يف 
حللي الزجنيلللي �ضمايل مدينللة املو�ضل، م�ضللرا اىل ان التنظيم نفللذ العدام رميا 
بالر�ضا�للس بحللق 12 معلمللة يف احلللي املذكور. وقللال رئي�س املر�ضللد، النا�ضط 
املللدين، حيللدر ال�ضيخ، يف بيان �ضحفي ، "بعد النت�ضللارات الخرة التي حققتها 
القللوات امل�ضلحللة العراقيللة يف مناطللق واحياء مدينللة املو�ضل وحتريللر مناطق 
ال�ضاحللل المين مللن �ضيطرة تنظيللم داع�س الرهابللي، يرتكب الخللر مرة اخرى 
جمللزرة جديدة بحق الن�ضاء والطفال بعد ايام من جمزرة �ضوق ال�رسج خانة التي 
راح �ضحيتهللا �ضبعة ن�ضاء وعدد من الطفللال". واأ�ضاف، ان "العنا�رس الرهابية 
ا�ضتخدمللت العوائللل كدروع ب�رسية حماولة منهم ملنع تقللدمي القوات العراقية من 
حتريللر اخر معاقل التنظيللم الرهابي يف املو�ضل"، منوها اىل ان "الرهابين مل 
يكتفوا بذلك قاموا مبجزرة جديدة بحق الن�ضاء والطفال يف حي الزجنيلي الواقعة 
�ضمللال ال�ضاحل المين من املو�ضل". وتابع ال�ضيللخ ان "الدواع�س اعدام ما يقارب 
الع�للرسات من الن�ضاء والطفال وال�ضباب قرب معمل البيب�ضي بحي الزجنيلي اثناء 
حماولتهللم الفللرار هربا مللن �ضيطللرة داع�س الرهابللي باجتاه حي النجللار الذي 
ت�ضيطللر عليه القوات امل�ضلحة العراقية". وا�ضللار ال�ضيخ اىل ان "الع�رسات من جثث 
الن�ضاء والطفال تتاثر يف �ضوارع حي الزجنيلي نتيجة رميهم بالر�ضا�س وتنفيذ 

عمليات العدام بحقهم من قبل عنا�رس داع�س الرهابي".

طالب يطعن معاون مركز امتحاني في الناصرية 
ويصيبه بجروح خطرة

بغللداد ل متابعللة : ك�ضفت املديرية العامة لرتبية حمافظة ذي قار، اليوم الثاثاء، 
عللن تعر�للس احد معللاوين املراكز المتحانيللة للطعن على يد طالللب بعد �ضبطه 

متل�ضبًا بالغ�س يف المتحانات اخلارجية للمرحلة املتو�ضطة .
وذكللر مديللر عام الرتبية ريا�س العمري يف بيان �ضحفللي، ان " طالبًا من �ضكنة 
ق�ضللاء �ضوق ال�ضيوخ، قام بطعن معاون املركللز المتحاين يف املدر�ضة املركزية 
يف النا�رسيللة، بعللد ان �ضبطه املعاون وهو متلب�س بحالللة الغ�س، عر ا�ضتخدام 
�ضماعللات تعمللل بنظام البلوثللوث، وقد قام املعللاون باخراجه ح�ضللب القانون، 
وحرمانلله مللن اداء المتحان". وا�ضاف ان " الطالللب قام بطعن املعاون ب�ضكن 
عللدة مرات يف منطقللة الراأ�س والظهر ممللا ادى اىل ا�ضابته بجللروح خطرة نقل 
اثرهللا للم�ضت�ضفى ". وا�ضللار اىل ان " املديرية قامت برفع �ضللكاوى ق�ضائية �ضد 
اجلاين، وتطالب باعتقاله فوراً واتخاذ الجراءات القانونية بحقه كونه قد اعتدى 

على احد الكوادر الرتبوية وهو يوؤدي مهامه الر�ضمية".

�ضكت وزارة ال�ضحة والبيئللة، من التلوثات البيئية 
يف منطقة العماري بحللي املعامل �رسق العا�ضمة 
بغللداد، ب�ضبب عللدم التللزام اأمانة بغللداد ودوائرها 
البلديللة بالتعليمللات البيئيللة وال�ضحيللة، وانعدام 
توفللر املتطلبات البيئية ملوقللع الطمر ال�ضحي يف 

املنطقة.

وقال م�ضللدر يف وزارة ال�ضحة والبيئة، اإن "اأمانة 
البلديللة مل يلتزمللوا بال�للرسوط  بغللداد ودوائرهللا 
البيئية اخلا�ضللة مبواقع الطمر ال�ضحي، ف�ضًا عن 
عللدم ح�ضولهم على املوافقللات البيئية الأ�ضولية، 
اخلا�ضللة بطمللر النفايللات واملخلفللات يف منطقة 
العمللاري، مللن قبللل دائرتللي بلدية الغديللر وبغداد 

اجلديدة".
واأ�ضللاف، اأن "منطقللة الطمر ال�ضحللي يف املنطقة 

املذكللورة تخلو مللن ممثلللي الدائرتللن البلديتن، 
ب�ضبللب منعهللم من قبللل اأهللايل املحلللة واملجل�س 

البلدي حلي املعامل".
وبللن، اأن "منطقة حي املعامللل حتولت اإىل مكان 
لتكد�س النفايللات، ويف مواقع خمتلفة، اإ�ضافة اإىل 
وجود طفح للمجاري ب�ضبب مياه ال�رسف ال�ضحي 
الناجتللة من املناطللق القريبة، والتللي ت�رسف اإىل 
نهللر دياىل". واأ�ضللار، اإىل اأن "فللرق الدوائر البيئية 

لحظللت اأي�ضللًا تكد�س �ضناديللق الأدويللة منتهية 
اإىل  اإ�ضافللة  املوقللع،  داخللل  مرميللة  ال�ضاحيللة 
احليوانللات املتف�ضخللة، وت�ضاعللد الدخللان داخللل 
املوقع جللراء احلرق الع�ضوائي للنفايات". وطالبت 
الوزارة، اأمانة بغداد ودوائرها بعدم رمي النفايات 
ب�ضللورة ع�ضوائيللة، ما يللوؤدي اإىل خماطللر �ضحية 
وبيئيللة خمتلفة، من دون احل�ضول على املوافقات 

الأ�ضولية اخلا�ضة بالتعامل مع النفايات".

باعللة ال�ضجائللر واملدخنون يتاجللرون بحرية يف 
�ضللوارع املو�ضللل مللن جديللد، فقللد كان التدخللن 
ممنوعللًا عندما كان تنظيم داع�للس م�ضيطراً عليها، 
وكثراً ما خاطر النا�س بحياتهم للح�ضول على ما 

يريدون من ال�ضوق ال�ضوداء.
وقللال اأحد اأهايل املدينة، اأحمد، اإن “اأ�ضعار ال�ضوق 
ال�ضللوداء كانللت اأعلى بكثللر مما هي عليلله اليوم، 
وميكللن اأي�ضللًا اأن ُيحكللم علللى اأي �ضخ�للس ُيلقللى 
القب�للس عليلله بتهمللة التدخللن، باجللللد اأو ك�للرس 

الأ�ضابع”.
فيمللا قال اأحد جتللار ال�ضجائر، علللي حميد خ�رس، 
اإنلله “بداأ بالتدخللن ملجرد معاقبللة تنظيم داع�س 

للله مبنللع جتارتلله، واأن املهربللن جلبللوا املنتللج 
مللن �ضوريللا، واأحيانللًا كان ُيخبللاأ يف الإطللارات 

الحتياطية ل�ضاحنات نقل احليوانات”.
ويذكللر بائللع اآخر اأنلله “تعر�للس للتعذيللب واجللد 
دولر   200( دينللار  األللف   250 وغرامللة مببلللغ 

اأمريكي(، بعد اأن ُعرث معه على كمية من التبغ”.
اأمللا �ضاحب اأحللد املتاجر، ب�ضار خمتللار، فاأو�ضح 
“اأنلله م�ضغول جللداً منذ اإعادة فتللح متجره، حيث 
بداأ املدخنون بالإقبال علللى �رساء الدخان بحرية 

جمدداً”.
  يف �ضيللاق اخللر قللال ع�ضللو املكتللب ال�ضيا�ضللي 
علللي    ( نينللوى  للمحافظللة  للعللراق متحللدون(   (
الربيعللي  ( للجورنللال نيللوز  ان البنللى التحتيللة 
للعملية النتخابية ملحافظللة  نينوى غر جاهزة 

ول توجللد اي حت�ضللرات فيمللا يخ�للس انتخابات 
جمال�للس املحافظات . وبللن الربيعي ان الهتمام 
من�ضللب حاليا نحو عمليات حتريللر امين املو�ضل  
وتطهللر املحافظة من خملفللات الرهاب  وعودة 
النازحللن اىل م�ضاكنهللم املحللررة  بال�ضافة اىل 
ت�للرسر البنى التحتية للمحافظللة مما يجعلها غر 

مهياأة خلو�س اي  انتخابات .
وذكللر الربيعللي ان مفو�ضية نينللوى قدمت الكثر 
من موظفيهللا �ضهداء نتيجة  العمليللات الرهابية 
يف ظللل داع�للس ممللا جعلهللا متعطلللة متامللا عللن 
مزاولللة اعمالهللا  بالوقللت الراهللن .وحلن حترير 
املحافظللة من براثن الرهاب واعادة تاأهيلها من  
جديد ..رمبا �ضيكللون هنالك وقت لجراء مثل هذه 

النتخابات

اأعلنت مكتب املفت�س العام لوزارة الداخلية، الثاثاء، 
عللن �ضبللط 202 حالة ف�ضاد اداري ومللايل يف دوائر 
الللوزارة ببغللداد خللال �ضهر اأيللار من العللام اجلاري 
2017. وذكر تقرير مديرية تفتي�س بغداد ل�ضهر اأيار 
بح�ضللب بيللان للمكتللب ، اإن "املديريللة متكنت خال 
ال�ضهللر مللن اكت�ضللاف 187 حالة ف�ضللاد اداري و 15 
حالة ف�ضاد مايل يف دوائر ومفا�ضل الوزارة ببغداد".
واأ�ضللاف التقرير، اأن "موؤ�للرسات الف�ضاد الداري التي 
مت �ضبطهللا كانللت 125 حالللة اهمللال و 32 حالللة 
تزويللر و 21 حالللة ا�ضتغال وظيفي و 6 حالت �ضوء 
ا�ضتخللدام �ضلطللة و 3 حللالت �ضبطيللة"، مبينللا "اأما 
موؤ�رسات الف�ضللاد املايل املكت�ضفة فكانت 10 حالت 
ر�ضوة و 4 حللالت هدر باملال العام وحالة اختا�س 
الداري  الف�ضللاد  "حللالت  اأن  اإىل،  واأ�ضللار  واحللدة". 
واملللايل التللي مت اكت�ضافهللا جللاءت نتيجللة العمال 
التدقيقيللة والتفتي�ضيللة التللي نفذتهللا جلللان ومفارز 

مديرية تفتي�س بغداد".

اأعلن مكتب املفت�س العللام يف وزارة ال�ضحة والبيئة، 
الثاثللاء، عن �ضبللط وم�ضادرة 30 طنا مللن الأدوية 
املهربللة يف خمزن وهمللي مبنطقة النهللروان جنوب 
�للرسق بغللداد. وقللال املفت�للس العللام للللوزارة اأحمللد 
ال�ضاعدي يف بيان �ضحفي ، اإن "فرقنا التفتي�ضية من 
ق�ضللم املوؤ�ض�ضات ال�ضحية غللر احلكومية وبالتعاون 
مللع وكالة ال�ضتخبللارات اجلرميللة القت�ضادية وبعد 
ورود معلومللات عن وجود خمزن وهمي يحتوي على 
اأدويللة مهربة تقللدر بل 30 طنا مللن الدوية املخالفة 
لل�للرسوط ال�ضحيللة والقانونية". واأ�ضللاف ال�ضاعدي، 
اأن "املخللزن مت اإغاقه باأمللر قا�ضي التحقيق واإيداع 

الأدوية يف وزارة الداخلية.

"العماري "تهدد بيئة العاصمة والوزارة تشكو عدم التزام أمانة بغداد

تجارة السجائر تنتعش مجددًا في الموصل بعد طرد داعش منها

تبادل أطباق الطعام في رمضان يحيي المودة بين الجيران 

الداخلية ترصد أكثر من 
200 حالة فساد إداري 
ومالي في دوائرها ببغداد

ضبط ومصادرة 30 طنًا من 
األدوية المهربة في مخزن 
وهمي جنوب شرقي بغداد

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

البصرة- محمد الجابري 

بغداد ـ متابعة

حني يدق بابك مع اقرتاب موعد 
اأذان املغرب، فاإن اأول ما يتبادر 

اإىل الذهن هو وجود �ضيف 
مفاجئ، اأو حتى �ضائل يرجو 
�ضيئًا من �ضدقات يكرث منحها 

خالل اأيام ال�ضهر الكرمي، وكال 
الأمرين من امل�ضائل املحببة 
للنف�س، والتي ت�ضعرك بجو 

الكرم الذي يغلف مظاهر احلياة 
يف �ضهر رم�ضان.

اأ�ضبح التبغ متاحًا ومتوفرًا 
مرة اأخرى يف مدينة 

املو�ضل، بعد حظره منذ 
حوايل ثالث �ضنوات يف ظل 

حكم تنظيم داع�س.
ويقول البائعون اإن “ال�ضوق 

يعج باملدخنني مرة اأخرى، 
والذين ي�ضرتون ال�ضجائر، 

اأو التبغ ملن يدخنون 
الغليون”.
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