
بعدما ا�س��تحدثوا فتحة يف �س��ياج خميم اخلازر الذي يحمل ا�س��م 
النهر نف�سه، ي�س��لك ع�رشات الأطفال وال�سبان يوميا طريقا ترابية 
اإىل النه��ر القري��ب لل�س��باحة، به��دف التخفي��ف م��ن حر ال�س��م�س 

وق�ساء وقت ممتع قبل موعد الإفطار.
ويق��ول حمد �س��هاب حمد ب�س��ر )19 عاما( لوكال��ة فران�س بر�س 
بعد �سعوده مبلال من النهر “ناأتي اإىل هنا لن�سعر بالربودة خالل 
�س��هر رم�س��ان، لأن الطق���س حار”. وي�س��يف “نق�س��ي وقتًا هنا 

وتت�سلى النا�س مع ربعها حتى الع�رش ثم نعود اأدراجنا”.
ويتابع حمد، على وقع الت�سفيق و�سيحات الطفال يف النهر “ل 
عمل لدينا ول �س��يء نقوم به.. نعتربها ريا�س��ة للج�س��م وت�س��لية 

لأننا نالزم املخيم 24 �ساعة”.
ويف كل مرة يت�س��لق فيها �س��بان جذوع اإحدى الأ�سجار املحاذية 
للنه��ر متهي��دا للقفز يف املياه، تعلو قهقهات الأطفال والت�س��فيق 

ل�سدة حما�ستهم.

ويف غي��اب اأي اإج��راءات اأم��ان اأو حماية، اختار بع���س الأطفال 
و�س��ع عب��وات بال�س��تيكية حت��ت ثيابهم اأو �س��نعوا منها �س��رة 
يرتدونه��ا خوف��ا م��ن الغ��رق يف مياه النه��ر اجلاري��ة ذات اللون 

املائل اإىل اخل�رشة.
ويقول عمر )11 عاما( لفران�س بر�س وهو يخبئ عبوة بال�ستيكية 
حتت قمي�س��ه م��ن جهة اخللف “و�س��عت العب��وة لأنن��ي اأريد اأن 

اأعوم، هكذا اأ�سبح واأعوم”.
وخ��الل وجود فريق فران�س بر���س يف املكان كاد طفل ل يتجاوز 
الأربع �سنوات اأن يغرق يف النهر لول اإنقاذه من �سبان كانوا قربه.
ويقي��م يف خميم اخلازر الواقع جنوب غرب مدينة املو�س��ل اأكرث 
م��ن 32 األ��ف نازح، بينهم ع��دد كبر من الأطفال والن�س��اء الذين 
ف��روا عل��ى مراحل م��ن املع��ارك التي ت�س��هدها مدينة املو�س��ل. 

ويعي�س هوؤلء ظروف ان�سانية �سعبة.
وبداأت القوات العراقية يف �س��باط/فرباير املا�س��ي عملية وا�سعة 
لطرد الرهابيني من غرب املو�س��ل، حيث ما زالوا يتح�سنون يف 

املدينة القدمية واأحياء قليلة يف حميطها.

واخلازر نهر يقع بني اأربيل واملو�سل، وي�سكل اأحد اأبرز روافد نهر 
دجلة. ويق�سد نازحون اآخرون النهر لغ�سيل حاجاتهم وثيابهم.

-“اأ�سبح واأت�سلى”-
يق��ول اإبراهيم ح�س��ن اإبراهيم )13 �س��نة( “اخليمة ح��ارة واملولد 
ل يعمل دائمًا )…( ل �س��يء يف املخيم ي�س��لي وهنا اآتي لأ�س��بح 

واأت�سلى مع اإخوتي واأولد عمي”.
وي�س��طحب �س��الح علي زي��دان )38 عام��ا( اأولده اخلم�س��ة اإىل 
النهر. ويقول وهو مي�س��ك بابنه ال�سغر يف املياه “جئنا لنت�سلى 
يف املي��اه ون�س��عر بالربودة”. وي�س��يف “نتربد عل��ى املياه فال 

كهرباء لدينا”.
ورغم اأن خميم اخلازر هو الوحيد املزود بالكهرباء من بني كافة 
املخيم��ات املخ�س�س��ة للنازحني، اإل اأن املول��دات ل تعمل لأكرث 
من معدل اأربع �س��اعات يوميًا، ما يحول دون القدرة على ت�سغيل 

املربدات املوزعة على اخليم.
وتراوح درجة احلرارة بني 40 و45 درجة مئوية يف هذا املو�سم 
م��ا يجع��ل احلي��اة اليومي��ة للنازحني ل �س��يما ال�س��ائمني منهم 

�س��عبة. ويقول �س��الح “ال�س��باحة هي الت�س��لية الوحيدة املتاحة 
لنا هنا”.

ومين��ع النازح��ون اإىل املخي��م ال��ذي ت���رشف علي��ه ق��وات الأمن 
الكردية وحتتفظ ببطاقات هوياتهم من اخلروج منه. لكن ال�سبان 
جنحوا يف ا�س��تحداث فتحة يف ال�س��ياج الذي يحي��ط باملخيم من 

جهة النهر.
ورغ��م اإغالقه��ا م��راراً من قب��ل الق��وات الكردية يف وقت �س��ابق، 
وفق ما يروي نازحون، لكنها يف الأ�س��ابيع الأخرة ومع ارتفاع 

درجات احلرارة وبدء �سهر رم�سان، غ�ست النظر عنها.
ويقول نزار )16 عامًا( الذي يرتدي قمي�س��ًا اأبي�س وي�س��ع قبعة، 
وهو يقف اإىل جانب فتحة ال�سياج، اإنه منذ بدء �سهر رم�سان “بداأ 

النا�س يخرجون لل�سباحة”.
ويو�س��ح “اأذهب واأ�س��بح جراء التعب والطق�س احل��ار. اأرتاح لن 

اخليمة حارة والهواء حار، ول ترتاح اإل مع املاء البارد”.
وي�س��ر اإىل اأن النا���س “تت�س��لى يف املياه وترتاح كي ل ت�س��وج 

وتختنق”، م�سيفًا “تخرج اإىل املاء تاأخذ نف�سًا وترتاح قلياًل.

افتتاح مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في عدة 
مناطق في البصرة

األنواء: الطقس صحو والحرارة تسجل 44ْم 
خالل األيام المقبلة

الب���رشة � متابع��ة : افتتحت مديرية ال�س��فر واجلن�س��ية يف حمافظة الب�رشة 
م�رشوع البطاقة الوطنية املوحدة يف مركز ق�س��اء القرنة وناحية عز الدين 
�س��ليم )الهوير �سابقا( �سمال املحافظة فيما ا�سارت اىل افتتاح امل�رشوع يف 

مناطق ال�سادق والثغر واملدينة خالل اليام القليلة املقبلة.
وقال مدير ال�س��فر واجلن�س��ية فا�س��ل رماثي، اإن "امل�رشوع يت�سمن التحول 
م��ن العمل الورقي القدمي اىل العمل اللكروين احلديث حيث بني ان البطاقة 
حتتوي على كل املعلومات اخلا�س��ة بالف��رد ومنها الرقم املدين اخلا�س به 

والذي ليقبل التجديد يف حالة الوفاة".
واأ�س��اف رماثي،امل���رشوع �س��رتبط بدوائ��ر حكومية اأخرى ف�س��ال عن انه 
�س��يحد م��ن عملية التزوير والروت��ني حيث يتم حجز موعد لإ�س��دار البطاقة 
للمواط��ن ع��ن طريق املوقع اللك��روين ومن ثم مراجع��ة الدائرة يف املوعد 

املحدد ل�ستكمال باقي الجراءات وا�سدار البطاقة الوطنية.

بغ��داد � متابع��ة : توقع��ت الهيئ��ة العامة لالأن��واء اجلوية والر�س��د الزلزايل، 
الثالث��اء، ان يك��ون الطق�س �س��حوا ح��ارا ودرجات احلرارة العظمى ت�س��جل 

44ْم خالل الأيام املقبلة.
وقالت الهيئة يف بيان �س��حفي، اإن "طق�س اليوم، �سيكون يف املناطق كافة 

�سحوا وحارا ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 44 ْم".
واأ�س��افت، ان "طق�س يوم غد اخلمي�س واجلمعة وال�س��بت املقبلة �س��يكون يف 
املناطق كافة �س��حواً، ودرجات احلرارة تنخف�س اأو مقاربة بب�سع درجات 
يف املنطقت��ني ال�س��مالية والو�س��طى ومقارب��ة يف املنطق��ة اجلنوبية لليوم 

ال�سابق".

صحة النجف تعلن انطالق حملة "التضبيب 
المسائي" ضد نواقل األمراض

النجف � متابعة : اأعلنت دائرة �س��حة النجف، الثالثاء، توجيه كتاب ر�س��مي 
اىل جلن��ة ال�س��حة والبيئ��ة يف جمل���س املحافظة، يت�س��من ج��دول لغر�س 

ال�سيطرة واحلد من انت�سار احل�رشات )نواقل المرا�س(.
وقال م�س��وؤول اعالم ال�س��حة، �س��امل احلميداوي يف ت�رشيح له ، ان "�س��حة 
النج��ف اأعلنت جدول لغر�س ال�س��يطرة واحلد من انت�س��ار احل���رشات )نواقل 
المرا�س( وبالتايل تقليل ن�س��بة ال�س��ابة بامرا�س )احلمى ال�سوداء - حبة 
بغ��داد - املالري��ا( املنقولة عن طري��ق ح�رشتي )البعو���س - ذباب الرمل( 
ومنع حدوث تف�س��يات وبائيه بهذه المرا�س ف�س��ال عن تقليل اللدغ الليلي 
للمواطنني وما �سيببه من قلق وازعاج ". واأ�ساف ان "دائرة ال�سحة وا�ستنادا 
اىل اخلطة الوزارية وجهت كتابا ر�سميا اىل جمل�س النجف لتعميمه يت�سمن 

جدول خا�سا بالت�سبيب امل�سائي ل�سهر ) حزيران( لعام 2017 ".

ل ت��زال ع���رشات اجلث��ث حت��ت الأنقا�س يف 
ح��ي ال�س��فاء باجلان��ب الأمي��ن من املو�س��ل 
واأغلبه��ا تعود لن�س��اء واأطفال، فيما توا�س��ل 
القوات العراقية تقدمها باملنطقة القدمية من 

املدينة ا�ستعداداً ل�سن هجوم حا�سم عليها.

واأعلن��ت قيادة ال�رشطة الحتادية، اإنه مل يبق 
الكث��ر اأمام الق��وات العراقية ل�س��تعادة حي 
ال�س��فاء بالكام��ل، للتوجه بعده��ا اإىل جامع 

النوري الكبر.
الع�س��كريون،  الق��ادة  يوؤك��ده  م��ا  وبح�س��ب 
ف��اإن نحو 500 م�س��لح من داع���س ل يزالون 
داخل اأحياء ال�س��فاء وباب �س��نجار والفاروق 

ومنطقة املو�س��ل القدمي��ة، م�س��رين اإىل اأن 
حتري��ر املدين��ة بالكامل ب��ات م�س��األة وقت 

فقط.
وم��ع ا�س��تمرار املع��ارك ال�س��ارية وا�س��تداد 
حدتها، يحاول املدنيون الو�سول اإىل مناطق 
اأكرث اأمنًا، فيم��ا الناجون منهم ل يزالون يف 
حالة �سدمة بعد فقدان عدد  من اأفراد اأ�رشهم 

باأ�س��باح  املحفوف��ة  اله��روب  خ��الل رحل��ة 
املوت.

ي�سار اإىل اأن القوات العراقية اأعلنت مقتل 13 
م�س��لحًا من داع�س يف حي ال�س��فاء يوم الأحد 
املا�س��ي ،ويف غرب املو�سل، متكنت القوات 
العراقي��ة م��ن ا�س��تعادة خم���س ق��رى �رشقي 

ناحية املحلبية التابعة لق�ساء تلعفر.

م��ن  كث��ر  ي�س��طر  احل��ايل  رم�س��ان  �س��هر  ويف 
امل�س��اهدين هن��ا يف الع��راق اىل اختيار م�سل�س��ل او 
اثنني  ملتابعته كي ليت�س��تت وه��و يبحث عن خيار 
ب��ني الف�س��ائيات  الت��ي مبا فوت��ت عليه ال�س��تماع 
لن�رشة الخبار اذ م��ازال العراقيون مدمنني متابعة 
الخب��ار ال�سيا�س��ية حتى يف �س��هر رم�س��ان ب�س��بب 

الظروف الأمنية امل�سطربة .
ويف �س��هر رم�سان احلايل يالحظ العراقيون تناف�س 
وا�س��ح مابني امل�سل�سالت ال�س��ورية و امل�رشية كما 
يف كل رم�سان. وهي باتت الكرث جذبا للم�ساهدين 

العراقيني.
تب��داأ متابع��ة برامج رم�س��ان يف الع��راق مع دخول 
وق��ت الفط��اراىل مابع��د انت�س��اف اللي��ل وكما هو 
احلال يف كل رم�س��ان من كل �س��نة فان امل�سل�سالت 
الت��ي تكون م��ن بطولة جنوم معروفني تاخذ ح�س��ة 
ال�س��د يف امل�س��اهدة باعتبار ان م�ساركة هذا النجم 

فيها دليل اهميتها..
�ساألنا عددا من العراقني عن م�ساهداتهم يف رم�سان 
فنال م�سل�س��ل ) كف��ر دلهاب( على قن��اة on  الكرث 
م�ساهدة خا�س��ة ان الفنان يو�سف ال�رشيف معروف 
بن�س��ب م�س��اهدة عالية كل عام وكذلك م�سل�س��ل )يف 
ال ل ل لن��د( بطول��ة الفنانة دنيا �س��مر غامن التي 
ت�س��ارك بطولة العم��ل مع والدها وخمب��ة مميزة من 
جن��وم الكوميديا قبل ان يتوقف عن العر�س ب�س��بب 

دعوى اتهمتهم ب�رشقة ق�سته. 
كما يحظ��ى م�سل�س��ل )غرابيب �س��ود( العربي بطولة 
ع��دد كبر من فناين الوطن العربي مب�س��اهدة كبرة 
عراقي��ا ، يحكي ق�س��ة الره��اب والفكر ال�س��لفي يف 
البالد العربية ويقول ان هذا امل�سل�س��ل يحكي الواقع 
املعا���س هذه اليام.  حيث يتذك��ر العراقيون فيه ما 
عاي�س��وه قبل ثالث �سنوات واىل غاية الآن من ق�سوة 
واره��اب التنظي��م الداع�س��ي يف املو�س��ل و الأنب��ار 
وال��ذي يع��ري الأف��كار القامت��ة التي يوؤم��ن بها هذا 

التنظيم.
- ثم ياتي م�سل�س��ل )ار�س جو( بطولة الفنانة غادة 
عب��د الرازق ال��ذي يتابع باهتمام ك��ون هذه الفنانة 

لي�س لديها عمل فني غر جاد. 

وغ��ر بعيد عن هذه امل�سل�س��الت يوا�س��ل العراقيون 
كعادتهم متابعة امل�سل�س��الت اخلليجية من قبل �سهر 

رم�سان.
 م��ن ه��ذه امل�سل�س��الت اخلليجي��ة الت��ي ب��دات قب��ل 
�س��هر رم�سان وا�س��تمرت وتتناول ق�س���س وق�سايا 
اجتماعي��ة يف الواق��ع العربي تتابعه��ا اكرثالعوائل 
لي���س يف �س��هر رم�س��ان فق��ط ووجدن��ا العدي��د من 
ال�س��باب الذين �س��األناهم عن م�ساهداتهم خالل �سهر 
رم�س��ان فكان جواب عمار ابو يا�رشانه بعدما تابع 
يف �س��هر رم�س��ان ال�سابق م�سل�س��ل )كحل ا�سود كلب 
ابي���س( عل��ى قناة ام بي �س��ي يتابع يف هذا ال�س��هر 

على نف�س القناة م�سل�سل )اإقبال اذ اقبلت( .
اما امل�سل�س��الت العراقي��ة التي اىل الن مل ترتقي اىل 
م�ستوى جيد يوؤهلها للعر�س على بع�س الف�سائيات 
العربية بقيت �س��عبيتها �س��ئيلة. لك��ن يبقى لها من 
يتابعها على كل حال ،، هذا على م�ستوى امل�سل�سالت 

ام��ا الربامج فال زالت) الكام��را اخلفية ( على بع�س 
الف�س��ائيات تكت�س��ب امل�س��اهدين واملتابع��ني على 
ق��در املقالب امل�س��حكة واجلادة الت��ي حتويها هذه 
الربام��ج كذل��ك برنام��ج )زرق ورق ( ال��ذي يحظ��ى 
مب�س��اهدة عالي��ة وكذلك تعر�س بع�س الف�س��ائيات 
الع��راق  يف  املحيب�س(املعروف��ة  لعب��ة   ( العراقي��ة 
وهن��اك م��ن العوائل من ليتابع يف �س��هر رم�س��ان 
�س��وى الربامج وامل�سل�س��الت الكوميدية مثل )�سيلفي 
( وم�سل�س��ل ) ملع��ي الق��ط( وتبقى �س��اعات الكهرباء 
املحدودة واوقات القطع غر املنظم حترم امل�س��اهد 
العراق��ي م��ن املتابعة والثارة له��ذا الربامج او ذاك 
امل�سل�س��ل. لكن بع�س الف�س��ائيات عم��دت اىل اعادة 

عر�س براجمها يف اليوم التايل. 
ول نن�س��ى متابعني برنامج ال�سدمة الذي يثر فينا 
زوبعة امل�س��اعر الأن�سانية ال�سادقة ويعيد احياء ما 

اندثر من العالقات الن�سانية احلقيقية .

ا�سدرت حمكمة اجلنايات املخت�سة بق�سايا النزاهة، 
الثالث��اء، حكم��ا بال�س��جن 10 �س��نوات عل��ى ثالث��ة 
مدان��ني من بينهم امراأة حاولوا ال�س��تيالء على عقار 

تعود ملكيته لوزارة املالية يف بغداد.
وق��ال املفت���س الع��ام ل��وزارة الع��دل ح�س��ن حم��ود 
العكيل��ي يف بي��ان �س��حفي ، اإن "املدان��ة )اأ.ك.ه���( 
ادع��ت ملكيتها للعقار الكائن يف منطقة كرادة مرمي، 
بالتفاق وال�س��راك مع موظف يف مديرية الت�سجيل 
العقاري يف الكرخ عند تدوينه حمررا من اخت�سا�س 

وظيفته بتقرير وقائع كاذبة عن عائدية العقار".
واأ�س��اف العكيل��ي، اأن "املحكم��ة ا�س��درت حكمه��ا 
غيابي��ا بح��ق املجرم��ني الهارب��ني بال�س��جن مل��دة 
)10( �س��نوات وا�سدار امر قب�س بحقهم وتاأييد حجز 
امواله��م املنقولة وغر املنقول��ة مع احتفاظ مديرية 
ام��ام  بالتعوي���س  باملطالب��ة  العق��اري  الت�س��جيل 

املحاكم املدنية.

اعلنت ال�رشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة 
التج��ارة، الثالثاء، عن اعتمادها عل��ى املنتج املحلي 
يف توفر مفردات البطاقة التموينية من مادتي ال�سكر 
وزيت الطعام ب�سورة كاملة لول مرة منذ عام 2003  
وقال مدير عام ال�رشكة قا�سم حمود يف بيان �سحفي، 
ان "ال�رشك��ة تعاق��دت لتجهي��ز مادة زي��ت الطعاًم من 
املنت��ج املحل��ي وبكمي��ة تكف��ي لثالثة اأ�س��هر �س��من 
مف��ردات احل�س��ة التموينية بعد اعتمادها على ال�س��كر 
املنت��ج حمليا م��ن �رشك��ة الحت��اد وانتظ��ام توزيعه 
�سمن احل�س�س ال�سهرية ملفردات البطاقة التموينية."
واأ�ساف ان "التلكوؤ الذي حدث بتوفر مفردات احل�سة 
التموينية يف الفرة املا�سية كان ب�سبب تاأخر �رشف 

التخ�سي�س املايل .

عشرات الجثث ال تزال تحت األنقاض في حي الشفاء بالموصل 

بسبب ضعف وتكرار موضوعة المحلية منها ..

المسلسالت والبرامج العربية تجتذب العراقيين في شهر رمضان

السباحة في نهر الخازر المتنفس الوحيد للشبان النازحين من الموصل

الحكم بالسجن على مدانين 
حاولوا االستيالء على عقار 

تابع للدولة في بغداد

التجارة تعلن اعتمادها على 
السكر والزيت المحلي لتوفير 

مفردات البطاقة التموينية

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

الموصل ـ متابعة

إعداد ـ لميس عبد الكريم  

العراق ـ أ ف ب 

ي�سعون عبوات بال�ستيكية 
حتت ثيابهم، يت�سلقون جذوع 

بع�ض الأ�سجار ثم يقفزون 
بحما�سة يف نهر اخلازر 

لل�سباحة. ت�سكل هذه الهواية 
املتنف�ض الوحيد لأطفال 

و�سبان نزحوا من مدينة 
املو�سل يف �سمال العراق، 

ليجدوا اأنف�سهم حما�سرين 
داخل خميم.

 حتتار العائلة العراقية يف 
كيفية تق�سيم احل�سة املقررة 

من الكهرباء يف م�ساهدة 
ومتابعة برامج الف�سائيات 

اخلا�سة يف �سهر رم�سان 
حيث التدفق الكبري للربامج 

و للم�سل�سالت العربية 
واملحلية الكوميدية واجلادة 

والتاريخية وامل�سابقات.
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