
اعلنت مديري��ة اجلن�سية العامة، اأم�س، عن ايقاف العمل 
بدائرة احوال اجلباي�س يف حمافظة ذي قار اعتبارا من 

اليوم اخلمي�س.
وق��ال مدي��ر اجلن�سي��ة الل��واء مه��دي نعم��ة الوائلي يف 
بي��ان ل��ه، ان��ه "�سيتم ايق��اف العم��ل يف دائ��رة احوال 
اجلباي���س مبحافظ��ة ذي قار ابتداء م��ن اخلمي�س ال�29 
م��ن ايلول احلايل". وعزا الوائل��ي "�سبب ذلك اىل ا�سدار 
الدائ��رة املذك��ورة،  للمواطن��ن يف  الوطني��ة  البطاق��ة 
اعتبارا م��ن ال�ساد�س من ت�رشين االول املقبل". واعلنت 
وزارة الداخلي��ة، يف وق��ت �ساب��ق، عن انط��اق م�رشوع 
البطاق��ة املوحدة بع��د ان تهيئة كوادر �س��وؤون البطاقة 
اال�ستع��دادات النهائي��ة لذل��ك. وت�سري تقدي��رات ر�سمية 
اىل اأن الكلف��ة املالية لهذا امل�رشوع، الذي يوؤمن اختزال 
البطاقات الر�سمية االأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، 
�ستزيد عن 400 مليون دوالر، لكنه �سيكفل تقلي�س اأكرث 
م��ن 30 مليون بطاقة و�سج��ل، وحتويلها اىل معلومات 

رقمية با�ستخدام اأجهزة ومنظومات حديثة.
ومن موا�سفات البطاقة اأنها �ستكون �ساحلة ملدة ع�رش 
�سن��وات، وهي حت��وي معلومات ع��ن امللكي��ة العقارية 
وال�سج��ل امل��دين والقيد اجلنائي وكذل��ك ملكية ال�سيارة 

وغريها من املعلومات.

 اعلنت النائبة عن كتلة املواطن بان دو�س، اأم�س، عن 
ترويج التقاعد العام��ة يف اال�سبوع املقبل معامات 

املعاقن من �سحايا االرهاب.
وق��ال بيان له��ا ، بانها "زارت هي��اأة التقاعد العامة 
والتقت مبدير عام الهيئة احمد عبد اجلليل ال�ساعدي؛ 
ملناق�س��ة م�سكلة �سم��ول �سحايا االرهاب ممن لديهم 
ن�سب��ة عوق اقل من %60، والذين ي�سكون من عرقلة 
معاماته��م وتاأخر اجنازها بحجج ع��دم �سمولهم او 

عدم وجود تعليمات خا�سة بهم".
وا�س��ارت دو���س خ��ال اللق��اء اىل ان" الكثريي��ن من 
ابناء هذا الوطن ممن ذاق ويات العمليات االرهابية 

يعانون من �سوء التعامل واالهتمام".
م��ن جانب��ه او�س��ح ال�ساع��دي ان" جمي��ع اجلرح��ى 
م�سمول��ون  االرهابي��ة  العملي��ات  م��ن  وامل�ساب��ن 
بقان��ون التقاعد ومهما كانت ن�سب��ة عوقهم"، م�سريا 
اىل ان" التاأخ��ري ن��اجت ع��ن ع��دم �س��دور التعليمات 
والتي �ستطبق ابتداًء من اال�سبوع املقبل؛ ليتم بعدها 
تروي��ج املعام��ات اخلا�سة باملعاقن م��ن �سحايا 

االرهاب".
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املر�س��دة الرتبوي��ة ال�س��ت علي��اء ح�س��ن تق��ول: 
م��ن اأه��م اال�ستع��دادات املهمة خال ف��رتة بداية 
الدرا�س��ة واإع��داد الطف��ل لاعتم��اد عل��ى نف�س��ه 
وتعليمه وتعويده على خلع حذاْئه مبفرده وارتداء 
ماب�سه وجتهيز اأدواته واحلفاظ عليها وت�سميتها 
عل��ى مه��ارات  تدريب��ه  يج��ب  كم��ا  باأ�سمائه��ا، 
االختاط باالأطف��ال والتعامل معهم وي�سهل ذلك 
بتوف��ري فر���س عديدة لاخت��اط باالأق��ران ممن 
ه��م يف �سن��ه م��ن اأبن��اء اجل��ريان اأو االأق��ارب اأو 
االأ�سدق��اء، وحتذيره من تلقي حلوي��ات اأو هدايا 
مم��ن ال يعرفه��م اأو اال�ستجاب��ة له��م اأو اخل��روج 
معه��م م��ع مراع��اة ع��دم تخويف��ه ب�س��دة حتى ال 
ي�سيب��ه الفزع م��ن كل هذه االأخط��ار املحدقة به 
م��ع بداية الدرا�سة دون ان نن�س��ى التاأكيد و ب�سدة 
عل��ى ���رشورة تف��ادي الوق��وع فيما ي�سم��ى قلق 
االنف�س��ال ب�سبب االإفراط يف االإع��داد اجليد لنقل 

الطفل اإىل بيئة جديدة مل ياألفها.
واأ�ساف��ت حمدثتن��ا: لنب��داأ يف احلدي��ث اإلي��ه عن 
املدر�س��ة عل��ى اأنه��ا م��كان لطي��ف للتعل��م م��ع 
االأ�سدقاء، ولنتجنب احلديث عن التجارب ال�سيئة 
لاأطفال االآخرين يف املدر�سة، ولن�رشح له بع�سًا 
م��ن االأن�سطة واالأعمال الروتينية التي �سيمار�سها 
داخ��ل الف�س��ل الدرا�س��ي، واإذا اأمك��ن ا�سطح��اب 
الطفل يف زي��ارة للمدر�سة وروؤية الف�سل واملكان 
قب��ل ب��دء الدرا�س��ة ف�سيك��ون ذل��ك مفي��داً لك���رش 
الرهب��ة، ويف اأثن��اء الذه��اب يجب التح��دث معه 
مب��رح وتفاوؤل عما �سيتعلمه، وباأنه �سيرتك  لفرتة 
معين��ة ثم يعود مرة اأخ��رى اىل البيت  بعد انتهاء 
الي��وم الدرا�سي.ه��ذا ه��و الطفلكما اأ�س��ارت ال�ست 
علياء باأن على الطفل ان يعتاد على بع�س االأمور 
التي يج��ب ان يو�سحها له االأبوان وهي االعتياد 
عل��ى االبتعاد عنهما مل��دة �ساع��ات دون ال�سعور 
باخلوف، توجيه الطفل وحثه على اال�ستماع جيدا 
وبه��دوء اىل م��ا يقول��ه املعلم او املعلم��ة و تقبل 
الف�س��ل واخلطاأ و�سط زمائ��ه دون ثورة اأو هياج، 
تعليم��ه الع��د اىل رقم 10، والتع��رف على االألوان 
االأ�سا�سي��ة والثانوي��ة وحفظ احل��روف االأبجدية. 

عادة ما يبكي االأطفال يف اأول يوم لهم باملدر�سة 
لفراقه��م االأه��ل، ولع��دم معرفته��م اجلي��دة مب��ن 
�سيقابل��ون، ولعدم األفتهم امل��كان، فتن�سح  ال�ست 
علي��اء باأن ال يختفي االأهل عن اأنظاره فجاأة دون 
علمه، ب��ل عليهم  ان يقولوا ل��ه مبنتهى الو�سوح: 
�سرنح��ل االآن، ث��م نعود م��رة اأخ��رى ال�سطحابك  
اإىل املن��زل، ومهما بلغ ب��كاوؤه ال حتاولوا خداعه 
اأو الكذب عليه.وعن��د انتهاء اليوم الدرا�سي وحن 
الذه��اب  ال�سطحاب��ه يج��ب ان ال نب��ن ل��ه مدى 
قلقن��ا علي��ه، وكيف ق�س��ى يوم��ه، وال ن�ساأله عن 
م��ا فعله بع��د رحيلنا، بل نرتك��ه يحكى ماذا فعل 
يف يوم��ه كله، وما املواد التي ق��ام بدرا�ستها اإذا 
اأراد ذل��ك، ف��اإذا تكلم ع��ن ذلك، وكان يب��دو عليه  
امل��رح اأو حت��ى ب��دا عاديا، فه��ذا يعن��ي اأن االأمر 
م��ر علي��ه ب�سام، اأم��ا اإذا التزم ال�سم��ت فا ن�رش 
علي��ه باال�ستج��واب، وكل ما علينا ه��و اأن نعرف  
م��ا عليه م��ن واجبات من خال دفات��ره او �سوؤال 
املدر�سة عن ذلك. كما يجب ان نتابع ردود اأفعاله 
يف خ��ال اأ�سبوع��ن اإىل ال�سه��ر االأول باملدر�سة، 

��ف مع و�سع  ف��اإذا وجدناه ق��د ا�ستط��اع اأن يتكيَّ
املدر�س��ة ويحرز تقدم��ًا على امل�ست��وى التعليمي 
واالجتماع��ي فهذه اإ�سارة جدية، اأم��ا اإذا وجدناه 
م��ا زال يج��د �سعوب��ة يف اكت�س��اب االأ�سدق��اء اأو 
يجد �سعوبة تعليمية، فعلينا الذهاب اإىل املدر�سة 
ملناق�س��ة اأحواله م��ع املعلمن.اما يف اأثناء العام 
الدرا�س��ي فيج��ب متابعة الطف��ل يف اأثن��اء تاأدية 
الواجب��ات املدر�سية وتعليمه االعتماد على نف�سه 
يف اأدائها، كما يجب ان ن�سجعه على امل�ساركة يف 
ال�سعبة وامل�ساركة يف االأن�سطة الريا�سية والفنية 
، كم��ا اأن التدري���س يف ال�س��ف االأول االبتدائ��ي 
يحت��اج اىل امله��ارة الفني��ة اأك��رث مم��ا يحتاج��ه 
التدري���س يف بقي��ة ال�سف��وف الدرا�سي��ة االأخرى، 
ل��ذا يتهيب الكثري من املعلمن االإقدام عليه، ومن 
املقرتح��ات للحد من ظاهرة امتناع املعلمن عن 
تدري�س هذه ال�سف��وف ت�سجيع املدير اأو امل�رشف 
الرتب��وي ملعل��م ال�س��ف االأول واالإ�س��ادة بعمل��ه 
والثن��اء علي��ه عن��د زيارت��ه . اأمتنى ل��كل اأطفالنا 

م�سرية تعليمية مكللة بالنجاح.

صناعة الجلود في العراق.. تعود لها الروح وجودتها تضاهي المستورد 
على الرغم من الصعوبات التي تواجهها..

 
 لك��ن ال�سوؤال هنا من االأج��ود؟ ومن �ستعمر لدينا 
مدة اأطول ؟ وان بقي املواطنون راف�سن التعاطي 
م��ع ال�سلع املحلية اذا كي��ف �ستعود �سناعتنا اىل 

ن�ساطها القدمي وكيف �سيزدهر اقت�سادنا..؟
 املواط��ن ع��اء حمم��د ، "�ساح��ب معم��ل احذية 
يف �سارع الر�سيد" يق��ول ،ان �سبب انح�سار انتاج 
االحذية واالحزمة وال�سحاطات مبختلف اأنواعها 
يع��ود اىل دخول الكمي��ات الكبرية من امل�ستوردة 
من ال�س��ن و�سوريا واالردن واالم��ارات وتركيا 
وغريه��ا اذ ا�سبح االنتاج يف الع��راق ال ي�ستطيع 
مناف�سة تدف��ق ال�سلع الكبرية وباأ�سع��ار تناف�سية 
واأحيان��ا اق��ل لرخ���س العمال��ة يف ال�سن مثا 
بينم��ا يف العراق اأ�سبح االن العام��ل ياأخذ جزءاً 
كبرياً م��ن ارباح املعم��ل فنحن ن�ست��ورد اأر�سية 

احل��ذاء من تركي��ا و�سوري��ا  واأي�سا الهت��زاز ثقة 
امل�ستهلك العراق��ي باملنتجات العراقية وتف�سيل 
املنتج��ات االأجنبي��ة ،وغالبا م��ا يكون  ت�رشيف 
ب�ساعتن��ا كلها حم�سور باملحافظ��ات التي تعد 

وجهتنا الرئي�سية.
 ام��ا ح�سن��ن فا�س��ل، "�ساح��ب معم��ل الإنت��اج 
القما�س��ل اجللدية" ي��رى ان �سناع��ة اجللود يف 
الع��راق مه��ددة باالنهي��ار والتوقف بع��د دخول 
اىل  اجلل��ود  منتج��ات  م��ن  االجنبي��ة  الب�سائ��ع 
العراق مث��ل القما�سل واالحذي��ة وخمتلف انواع 
اجلل��ود واملنت��ج االأجنب��ي لي���س بج��ودة املنتج 
العراق��ي فاجلل��د املحلي ل��ه موا�سف��ات خا�سة 
متيزه ع��ن غريه من باق��ي انواع اجلل��ود كما ان 
�سناع��ة القما�س��ل اجللدية متت��از بانها �سناعة 
قدمي��ة وان اجلل��ود العراقي��ة له��ا �سمع��ة وب��اع 
طويل عل��ى ال�سعيدي��ن العرب��ي واالقليمي فقبل 

االحت��ال كان التج��ار ياأتون م��ن خمتلف الدول 
العربي��ة للح�سول على القما�س��ل العراقية ب�سبب 
ج��ودة اجلل��د امل�ستخ��دم يف �سناعته��ا اما االن 
فق��د اختلفت االمور وا�سبحن��ا نعتمد يف ت�سدير 
ب�ساعتن��ا على املحافظ��ات يف حن ان املواطن 
يف بغ��داد ان�رشف عن اجللود املحلية اىل اجللود 
امل�ست��وردة م��ن ال�س��ن او منا�س��ئ اخ��رى وهذا 

بطبيعة احلال �سيوؤثر على عملنا .
.وتق��ول زين��ة عل��ي "موظف��ة" مل نع��د ن��رى يف 
اال�س��واق احذي��ة عراقي��ة ن�سائي��ة كال�سابق وكل 
املوج��ود يف ال�سوق ال يعرب عن ذوقنا فامل�سانع 
العراقي��ة كانت قريبة مما نرغب به  كما اننا كنا 
نل��وم �ساح��ب املعر���س اذا ح��دث للح��ذاء �سيء 
بع��د �سنة بل ان��ه يف احيان كثري يعي��د ا�ساحه 
لن��ا وهذه الق�سية انته��ت االن فاحلذاء امل�ستورد 
ت�سرتي��ه وي��دك على قلب��ك اال يتمزق بع��د ايام او 

يوؤذي القدم فتهجره مرغما على �رشاء غريه وهذا 
ا�ستن��زاف جليب املواطن ي�سارك فيه التاجر الذي 
يتب��ع نف�س اال�سلوب يف كل الب�سائع ، مبينة البد 
ان يك��ون هناك دور جله��از التقيي���س وال�سيطرة 
النوعية على كل �سيء م�ستورد وال ميكن ان يبقى 

احلال هكذا الن امل�ستهلك هو ال�سحية.
 فيم��ا اك��د �سع��د رحي��م ،ان هن��اك جمل��ة م��ن 
املقرتح��ات الت��ي ينبغ��ي العم��ل به��ا وتطبيقها 
النت�س��ال ال�سناع��ة الوطني��ة من ال�سي��اع الذي 
تع��اين من��ه وه��ذه املقرتح��ات تت�سم��ن اع��ادة 
النظ��ر باال�سترياد ب�س��ورة خا�س��ة ومنع دخول 
املنتج��ات امل�سنعة اىل العراق التي ينتج مثيلها 
يف القط��اع اخلا�س، وو�س��ع ر�سوم كمركية على 
جميع املنتج��ات امل�سنعة بالكام��ل التي تدخل 
اىل االأ�س��واق املحلي��ة ا�س��وة بالر�س��وم الكمركية 
للبل��دان املج��اورة وتفعي��ل دور جه��از التقيي�س 

وال�سيط��رة النوعية وتوفري احتياجاته املختربية 
وزي��ادة ع��دد العامل��ن من اج��ل ال�سيط��رة على 
امل��واد  واإعف��اء  الع��راق.  الداخل��ة اىل  الب�سائ��ع 
االأولي��ة الداخل��ة يف تلك ال�سناعات م��ن الر�سوم 
الكمركي��ة، وتق��دمي الدع��م لل���رشكات واملعام��ل 
االأهلي��ة م��ن اجل اإع��ادة حرك��ة العم��ل وتو�سيع 
القاع��دة االإنتاجي��ة واإعفاء ال���رشكات واملعامل 
م��ن ال�رشيب��ة يف الوق��ت احلا���رش وجعله��ا من 
املحف��زات الأ�سحاب هذه ال�رشكات واملعامل من 
اج��ل تو�سيع م�ساريعها ال�سناعية ،وعدم ال�سماح 
لل���رشكات واملعامل يف القط��اع اخلا�س ت�سغيل 
اي عام��ل من غري العراقي��ن يف الوقت احلا�رش. 
واأك��د نهاب��ة ان ه��ذه املقرتح��ات واملعاجل��ات 
�ست�ساعد على اعادة حرك��ة العمل وانت�سال اإعداد 
كبرية م��ن العمال وتفعي��ل الن�س��اط ال�سناعي و 

حت�سن الو�سع االقت�سادي يف الوقت احلا�رش.

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

�صناعة اجللود العراقية 
�صاأنها �صاأن اأي قطاع اآخر 

يف الدولة تتاأثر بالأو�صاع 
القت�صادية وال�صيا�صية 

امل�صطربة,وب�صبب تلكوؤها 
يف ال�صنوات الأخرية فقد 
املواطن الثقة بها ل �صيما 
يف ظل مناف�صة الب�صائع 
امل�صتوردة والتي تكون 

رخي�صة الثمن مقارنة ب�صعر 
ب�صاعة اجللود العراقية

رمبا تكون املرة الأوىل التي 
ينتظم فيها طفل يف بيئة 
تعليمية, اإل اأنه يجب اأن 

يح�صل يف الفرتة ال�صابقة 
على قدر وافر من املعلومات 

خالل اأعوامه اخلم�صة الأوىل, 
فيجب اأن تكون املدر�صة 
امتدادا لعملية تعليمية 

بداأت يف البيت, واأن ت�صاعد 
املدر�صة بذلك على ت�صجيع 

واإر�صاء فهم الأطفال الطبيعي 
ورغبتهم ال�صديدة يف املعرفة.

وزير النقل يزور ذي قار لبحث تطور العمل 
في مطار الناصرية

مسؤول محلي يحذر من انهيار اهم ناظم اروائي في ديالى

موظفو مشاريع ميسان يتظاهرون للمطالبة 
برواتبهم

الطفولة العراقية.. خطوات أولى على أبواب المدارس

بغ��داد � متابعة: اكد النائب االأول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اأم�س، اإن 
وزير النق��ل واملوا�سات كاظم فنجان احلمامي �سيزور املحافظة اخلمي�س 

لبحث تطورات مراحل العمل يف مطار النا�رشية املدين.
وق��ال الدخيل��ي يف بي��ان ،اأن "حكوم��ة ذي قار تع��ول كثرياً عل��ى الزيارة 
املرتقب��ة للوزي��ر ملتابعة �س��ري عمل املط��ار والوقوف على اأه��م املعوقات 

وت�سخري جهد الوزارة لاإ�رشاع يف اكماله".
 وا�سار اإىل اأن "هناك العديد من امللفات اخلا�سة بوزارة النقل ودوائرها يف 

املحافظة �ستكون على طاولة النقا�س مع احلمامي".
واك��د الدخيل��ي عل��ى "اأهمي��ة توا�سل ال��وزراء م��ع احلكوم��ات املحلية يف 

املحافظات واالطاع امليداين على واقعها".

بغ��داد � متابع��ة: حذر م�سوؤول حمل��ي يف حمافظة دياىل، اأم���س، من انهيار 
اه��م ناظم اروائي داخل املحافظة ب�سب��ب معامل احل�سى "غري املرخ�سة"، 
�سمال �رشق ب عقوبة، موؤكدا اأن انهيار الناظم �سيوؤدي اىل كارثة تطال 70% 
م��ن املناطق املحافظة. وقال رئي�س جمل�س املقدادية، )35 كم �سمال �رشق 
بعقوب��ة(، عدن��ان التميمي يف حدي��ث �سحفي ، اإن "هن��اك نحو 40 معما 
للح�سى والرمل قرب ناظم ال�سدور االروائي، )45 كم �سمال �رشق بعقوبة( 
غ��ري مرخ�س��ة وتعمل �سم��ن النط��اق االرا�سي املحرم��ة القريب��ة جدا من 
الناظ��م منذ �سن��وات". وحذر التميمي م��ن "انهيار ناظم ال�س��دور االروائي 
اذا م��ا بقى احل��ال عما عليه"، الفت��ا اىل اأن "هناك تقاري��ر ر�سمية تتحدث 
عن خط��ورة وجود معامل احل�سى والرمل غري املرخ�سة كونها ا�سهمت يف 

ا�سعاف البنية اال�سا�سية للناظم ما يهدد بانهياره ".
وا�س��ار رئي���س جمل�س املقدادي��ة اىل ان "انهيار ناظم ال�س��دور �سيودي اىل 
كارث��ة تطال %70 م��ن مناطق دياىل وتوؤدي اىل توق��ف حمطات اال�سالة 
يف ثاث��ة م��دن رئي�سة ومنها بعقوب��ة ما يجعل امر التدخ��ل الفوري واجب 
عل��ى اجله��ات املخت�سة"، م�ستغرب��ًا "غ�س الب�رش عن كارث��ة تلوح باالفق 

منذ �سنوات ولي�س هناك اي تدخل حقيقي".

بغ��داد � متابع��ة: نظم الع�رشات م��ن موظفي دائرة امل�ساري��ع يف ديوان حمافظة 
مي�سان، اأم�س، للمطالبة ب�رشف رواتبهم املتوقفة منذ نحو عام. 

  وق��ال م�س��در مطلع، يف املحافظ��ة ، اإن الع�رشات من موظف��ي دائرة امل�ساريع 
يف ديوان حمافظة مي�سان نظموا، اأم�س، تظاهرة امام مبنى املحافظة للمطالبة 
ب���رشف رواتبه��م املتوقف��ة من��ذ �سن��ة، مبين��ا اأن املتظاهرين طالب��وا ب�رشف 

م�ستحقاتهم املالية منذ تاريخ 1 ايلول 2015 ولغاية اليوم. 
كم��ا رف��ع املتظاهرون مطال��ب اخرى بينه��ا املطالبة بتثبيت ا�سح��اب العقود 
املوؤقت��ة عل��ى املاك الدائم اأو حتوي��ل تلك العقود من االج��ور اليومية اىل عقود 

وزارية .

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

ان�س��اأت وزارة االعم��ار واال�س��كان والبلدي��ات 
العامة، �ساتر ترابي بطول 5 كم على خط ال�سد 

يف ناحية القيارة املحررة جنوب املو�سل.
وق��ال بي��ان لل��وزارة ، ان "مديري��ة البلدي��ات 

االعم��ار  وزارة  ت�سكي��ات  اح��دى  العام��ة 
ع��ن  اعلن��ت  العام��ة،  والبلدي��ات  واال�س��كان 
واحل�س��د  االأمني��ة  الق��وات  بدع��م  م�ساهمته��ا 
ال�سعب��ي خ��ال عملياته��ا الع�سكري��ة لتحري��ر 
مدينة املو�س��ل من دن�س االره��اب عن طريق 
عمل ال�سواتر الرتابية وتقدمي اخلدمات الازمة 

للعوائل النازحة يف مدينة القيارة".

وا�ساف ان "امل��اكات التابعة ملديرية بلدية 
القي��ارة قام��ت بعم��ل �سواتر ترابي��ة على خط 
ال�س��د بط��ول 5 ك��م، اإ�ساف��ة اإىل فت��ح الطرق 
الرئي�س��ة وعم��ل ط��رق ترابي��ة بديل��ة للق��وات 

االأمنية".
الت��ي  "االنت�س��ارات  اأن  اإىل  البي��ان  وا�س��ار 
حققته��ا الق��وات االأمني��ة يف جن��وب املدين��ة 

وحترير ناحية القيارة التي تعد بوابة التحرير 
الرئي�س��ة للمو�س��ل، من الع�ساب��ات االأرهابية 
حتت��اج اىل تظافر اجلهود م��ن جميع الوزارات 
كاف��ة لتقدمي اخلدمات للق��وات االأمنية وتقدمي 
اخلدم��ات الازم��ة للنازح��ن القادم��ن م��ن 
القرى اجلنوبية ملدينة املو�سل اأثناء نزوحهم 

جراء العمليات الع�سكرية الكربى".

انشاء ساتر ترابي بطول 5 كم على خط الصد في القيارة 
بغداد ـ متابعة 

الجنسية تقرر ايقاف العمل 
بدائرة احوال الجبايش 

ترويج معامالت المعاقين من ضحايا 
االرهاب االسبوع المقبل


