
م��ا اإن انهت القوات الأمنية عملي��ة حترير موقع النمرود 
الأث��ري لتك�ص��ف عم��ا �ص��دم الع��امل م��ن اخل��راب ال��ذي 
احدث��ه تنظي��م داع�ش بالك��م الهائل والثمني م��ن الآثار، 
حت��ى توجهت اأنظ��ار اجلميع من م�صوؤول��ني وخرباء اآثار 
و�صحاف��ة اىل هناك حمليا ودولي��ا.  �صحيفة الغارديان 
التي زار مرا�صلها املوقع الأثري الأكرث اهمية يف املنطقة 
ورمبا يف العامل، كتبت،"الركام يف موقع النمرود يحكي 
ق�ص��ة خمتلفة لكل ناظر خمتلف". ونقلت عن اأحد حرا�ش 
املوق��ع قبل و�صول تنظيم داع���ش اليه اأنه "ل يرى �صوى 
ركام ل ي�صل��ح ل�ص��يء". اإل اأن ال�صحيف��ة حتدث��ت ع��ن 
ب�صي���ش اأمل يف اعادة تاأهيل املوق��ع الآثاري اأو بع�ش 
اأجزائه. وذلك، عندما نقلت وجهة نظر خبرية الآثار ليلى 
�صال��ح التي زارت املوق��ع لتوؤكد اأن فيه قط��ع ف�صيف�صاء 
ميك��ن جتميعها يف بداي��ة لعملية تاأهي��ل ل ميكن حتديد 
اآفاقه��ا، م�صيفة اأن هناك اأجزاء ميكن ترميمها، كتماثيل 
الث��ريان املجنحة وغريها. خرباء الآث��ار الدوليون ورغم 
ده�صتهم حلجم اخلراب الذي حلق مبوقع النمرود الأثري، 
اإل اأن بع�صه��م اأكد اأنه يرى اأمال و�صط الركام. واأن كل ما 

ي�صتطيعون فعله هو انقاذ ما ميكن انقاذه. 

توقع��ت الهيئ��ة العام��ة لالأن��واء اجلوي��ة والر�صد 
الأي��ام  الأمط��ار  تت�صاق��ط  اأن  ال�صب��ت،  الزل��زايل، 
املقبلة، م�صرية ، درجات احلرارة العظمى �صت�صجل 

22ْم.
ج��اء يف بي��ان الهيئ��ة ، طق���ش الي��وم �صيكون يف 
املنطقت��ني ال�صمالية والو�صطى �صح��وا مع بع�ش 
القط��ع م��ن الغي��وم ل�صتم��رار تاأثرهم��ا بامت��داد 

املرتفع اجلوي من تركيا.
واأ�ص��اف البي��ان، اأما يف املنطق��ة اجلنوبية غائم 
جزئ��ي واحيانا غائ��م مع فر�ص��ة لت�صاقط زخات 
مط��ر خفيفة لتاأثرها بامت��داد منخف�ش جوي من 
���رق اجلزي��رة العربية ، ودرجة احل��رارة العظمى 

22ْم.
وبني، اأنه "ل يتوقع حدوث تغري يف احلالة اجلوية 
ي��وم غ��د الثنني ع��ن الي��وم ال�صاب��ق يف املناطق 

كافة" .
وتاب��ع، طق���ش ي��وم الثالث��اء املقب��ل �صيكون يف 
املنطقت��ني ال�صمالية والو�صطى غائم��ا جزئيا اىل 
غائ��م، ويف املنطق��ة اجلنوبي��ة غائما م��ع فر�صة 
لت�صاق��ط زخ��ات مطر خفيف��ة، ودرج��ات احلرارة 

مقاربة لليوم ال�صابق.
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 وال��ذي يج��يء غالبا من اجماع �صعب��ي بناًء على 
اأف��كار من�صاقة وراء الآخرين ل م��ن قناعة فردية 

تو�صلنا اليها.
النا�صط��ون اخل��روج م��ن دائ��رة   ح��اول ه��وؤلء 
الرتاب��ة وت�صحي��ح بع���ش املفاهي��م اخلاطئة يف 
املجتم��ع وه��ذه بع�ش امل�ص��اركات الأك��رث بروزا 
يف الها�صت��اك )مدير ب�ش ما منتمي حلزب ، ا�صتغل 
بنفط اجلنوب ب�ش ما م�صغل ويايه احد من عائلتي 
، اأ�صتغ��ل باملعار���ش ب�ش ما اأحل��ف جذب، عندي 
مطعم ب�ش ما ا�صتغل باللحم الهندي ، �رطي مرور 
ب���ش مو قفا���ش ، مدر�ش ب�ش ما اأخ��ذ خ�صو�صي، 
طبي��ب وعن��دي ان�صانية ، �صي��دلين ب�ش ما عندي 
فلو���ش ، �رط��ي وعن��دي دور مهم بحف��ظ الأمن ، 
م املواعني اجلدي��دة بالبوفيه  عراقي��ة ب�ش م��ا اأ�صَ
وم��ا اأً�صبغ �صعري ا�صفر م��ن انخطب، عراقي ب�ش 
ما ا�صرتي يوميه �صم��ون باألف ، عراقي ب�ش اأحب 
زوجت��ي وما اكتب على رقمها " البيت"  ( وغريها 

من الها�صتاكات ال�صاخرة. 
 و�ص��ام حمم��د  الذي �ص��ارك يف الها�صت��اك اأعتربه 
فر�ص��ة ج��اءت يف وقته��ا للق�ص��اء عل��ى الأفكار 
الت��ي �صبب��ت ب�ص��كل او باآخ��ر برتاج��ع القي��م يف 
املجتم��ع اىل ال��وراء ، �صارك و�ص��ام يف الها�صتاك 
بقول��ه، " اأنا م�صلم ول اأوؤم��ن اأن اهلل �صيلقي ال�صيخ 
والبوذي��ة والهندو�ش واليه��ود وامل�صيح يف النار، 
ل اأوؤم��ن بوجود جه��اد الطلب واجله��اد البتدائي 
والع��دوان عل��ى ال�صع��وب ، ل اأوؤم��ن اأن اهلل �ص��د 
املدني��ة  الب�ري��ة  الو�صعي��ة  القوان��ني  ت�ري��ع 
العادل��ة بالعقل والتجربة وال���رورة، ل اأوؤمن اأن 
الإ�صالم مينع املراأة م��ن القيادة وم�صاركة الرجل 
بالن�ص��ال والبن��اء والعمل والتعل��م، ول اأدافع عن 
تف�صريات الأ�صالف لآيات القراآن ول اأقبل الروايات 

املناق�صة للقراآن والفطرة والعقل .
 م��ن جانبها قال��ت اآلء م��الذ النا�صطة يف حقوق 
الأن�ص��ان ، عل��ى الرغ��م م��ن اأن فك��رة الها�صت��اك 
بح��د ذاته��ا �رورية يف هذا الوق��ت احلرج لكنها 
اأ�صبح��ت و�صيل��ة للُم��راءاة   والأمي��ان باأفكار يف 
الع��ادة غري موج��ودة ولحظُت ذل��ك يف �صفحات 

ع��دد كب��ري م��ن الأً�صدق��اء الذين فج��اأة ومبح�ش 
ال�صدف��ة اأ�صبحوا يوؤمنون باأفكار مل اعهدها فيهم 

�صابقا اىل حد اأ�صبح فيه املو�صوع م�صحكا
واأ�صافت ، ل اأرى ان��ه �صيغري �صيئا �صاأنه من �صاأن 
باق��ي الها�صت��كات الت��ي تنت�ر من اج��ل التبارز 
فيما بني الأ�صخا�ش وانتحال ال�صخ�صيات الزائفة 
 ومل تقت���ر امل�صاركة يف الها�صت��اك على العراق 
فق��ط بل �ص��ارك فيها اغلبي��ة دول الوط��ن العربي 

ل�صيما ليبيا وتون�ش .
 يذك��ر ان النمطي��ة تعن��ي احلك��م ال�ص��ادر لوجود 
فك��رة م�صبقة كانت ال�صب��ب يف �صيوع فكرة معنية 
عن فئ��ة معين��ة، فيقوم املدع��ي باإلبا�صه��ا �صفة 
العمومي��ة اأو ه��و التفكري الذي يتبع��ه ال�صخ�ش اأو 
الأ�صخا���ش اعتم��ادا على الأف��كار اجلاهزة والتي 
ميك��ن اإرجاعه��ا اإىل ع��ادات وتقالي��د وموروثات 

ثقافية ودينية.

األطعمة المكشوفة.. وباء ينتظر من يضع له حدًا
رغم رخص أسعارها وإقبال الناس عليها.. 

 او م��ن طريقة الطب��خ واملواد امل�صتخدم��ة يف ان�صاج )اللبلبي( 
،عل��ى مقربة من ه��ذا العربة ثم��ة اخرى تبيع بع���ش احللويات 
وال�صندويجات )فالفل( اذ كان العامل ي�صتخدم يديه بكل خطوة 
دون ا�صتخ��دام القف��ازات ال�صحية املع��دة لذلك او عرب ما يعرف 

)بالكما�صة(.
عل��ي حمم��د ،�ص��اب ع�رين��ي، �صاح��ب عرب��ة لبي��ع احللويات 
)الداطل��ي والربم��ة( ي�صنعه��ا يف البيت ذك��ر يف حديثه، مل اجد 
مكان��ا اقف فيه قرب الكراج��ات او ال�صواق الرئي�صية يف منطقة 
ك��راج الع��الوي او حميطها، ل��ذا مل يب��ق امامي �ص��وى التجوال 
يف املنطق��ة مل��رات عدة ،م�صيف��ا، البطالة وقل��ة العمل هي من 
دفع��ت بي لهذه املهنة، التي ي�صاعدين فيها خايل وهو ا�صطة يف 

�صناعة احللويات اذ يقوم ب�صناعتها يف البيت.
 بينما علق �صامر فالح  و�ريكه كاظم احمد اللذان ميلكان عربة 
خم�ص�ص��ة لبي��ع )الفالفل( اتخ��ذا مكانا يف اح��دى زوايا �صاحة 
الطريان ، بعد اكمال الدرا�صة العدادية عملنا يف م�صطر للعمال ، 
وب�صبب تلكوؤ �صوق البناء اآنذاك اجتهنا اىل بيع )الفالفل(و متكنا 

من احل�صول على مكان مقابل �رقفلية. 
وب�صاأن النظافة وكيفية العتناء مبا يقدم يف العربة قال �ريكه 
كاظم: من اولويات عملنا النظافة كما اأننا حري�صان على تقدمي 

الوجب��ات النظيفة لزبائنن��ا، لذا رفعنا �صع��ار )النظافة �صعارنا 
الدائ��م(. م�صتطردا: كما نحر�ش على ان تكون املواد امل�صتخدمة 

بالإعداد �صاحلة لال�صتهالك الب�ري.
 الكث��ري من الباعة املتجولني ي�صغلون الأر�صفة ب�صكل يكون من 
ال�صعب على امل��ارة ال�صري عليها دون النزول اىل ال�صارع، وهذه 
العربات واملطاعم اجلوالة جتتاح املناطق الراقية اي�صا ولي�صت 
ال�صعبي��ة فق��ط وه��ذا ما ميك��ن ان ن�صاهده يف منطق��ة املن�صور 
وق��رب تقاطع �ص��ارع الأمريات حيث الر�صي��ف الذي يف�صل بني 
�صارع��ني قطع م��ن قبل الباعة املتجولني ب�ص��كل كامل ون�صبت 
افران غازّي��ة هنا وهناك وم�صاطب لبيع اللحم بالعجني، وبائع 
اخر ن�صب قاليات لبيع الهمربكر والك�ش حتى اختفى الر�صيف 

املخ�ص�ش لل�صري.
  املواطن��ون كانت لهم اآراء متفاوتة بني الرف�ش والقبول. حيث 
قال��ت ام عبري التي كانت تتجول يف املحال القريبة من املكان 
،انه��ا ظاهرة غري ح�صاري��ة ولبد من رفع هذه التجاوزات التي 
متت��د اذرعه��ا مثل الخطبوط  مبدية ا�صفه��ا على ت�صجيع بع�ش 
املواطن��ني له��م من خ��الل ���راء وتن��اول الطعم��ة املك�صوفة 
ب�صب��ب رخ�صه��ا. م�صرت�صل��ة: ان الكث��ري منهم ل يعب��اأ لالأو�صاخ 
واملكروبات التي حتتويها، كما ان اجلو ملوث بالغبار املتطاير 
ودخ��ان ال�صي��ارات وملوثات اخرى ترتك اأثره��ا على �صحة من 

يتناول الطعمة املك�صوفة. 

فيما ب��نّي امنار �صام��ي، �صاحب حمل لبيع املالب���ش، ان اخللل 
الك��رب بانت�صار هذه الظاهرة هو اول ب�صبب الو�صع القت�صادي 
ال�صع��ب ال��ذي مي��ر به البل��د، وثاني��ا لغي��اب الرقاب��ة ال�صحية 
ومتابع��ة فرق ال�صح��ة اجلوالة وك��وادر امان��ة العا�صمة. لفتا 
اىل: ���رورة و�صع حد لتفاقم هذه الظاه��رة التي ت�صبب الكثري 
م��ن المرا�ش ان كانت بانعدام النظاف��ة او باملواد امل�صتخدمة 
باإعداد وتقدمي املاأكولت. م�صريا، بقاء هذه العربات دون رقابة 
ومتابع��ة �صيفت��ح الب��اب لتزايده��ا وبالت��ايل تكاث��ر الأمرا�ش 

والأوبئة وازدياد حالت الت�صمم.
 م��ن جانبه��ا، ح��ذرت وزارة ال�صح��ة املواطن��ني م��ن تن��اول 
الأطعم��ة املك�صوف��ة م��ن الباعة اجلوال��ني. حيث اأك��د املتحدث 
الإعالمي لوزارة ال�صحة الدكتور احمد الرديني، حما�صبة الباعة 
املتجول��ني مازالت قائم��ة وب�صكل كبري من قب��ل الفرق اجلوالة 

للوزارة.
 واأ�ص��اف ،هن��اك تعليمات حتذر املواطنني م��ن تناول الطعمة 
املك�صوف��ة لوجود احل���رات الناقلة وانت�ص��ار الأمرا�ش املعدية 
لع��دم توفر ���روط النظافة، مبديا ا�صفه عل��ى بع�ش املواطنني 
الذي��ن ل يبالون للخطر ال��ذي ميكن ان ي�صيب حياتهم يف حالة 

ال�صابة بالأمرا�ش النتقالية او املعدية وحتى الت�صمم.
الو�ص��ع  املو�ص��وي،  فائ��ز  القت�ص��ادي  اخلب��ري  ب��ني   فيم��ا   
العراق��ي  املجتم��ع  يف  ال�رائ��ح  لأغل��ب  متع��ب  القت�ص��ادي 

وخ�صو�ص��ا فئة ال�صباب الت��ي ا�صبحت متث��ل الن�صبة الكرب من 
حي��ث العاطلني عن العمل، مردفا، انهم بحاجة اىل موارد مالية 
لتلبي��ة احتياجاتهم وطلبات عوائلهم ولي�صت لديهم فر�صة عمل 
ميك��ن ان ت�صاعده��م يف البتع��اد عن م�روع املطع��م اجلوال و 
حقيق��ة ان هن��اك مطاع��م جوالة تناف���ش املطاع��م الكبرية من 
حيث النظاف��ة وحتى طريقة تقدمي الأطعم��ة وان كانت ب�صيطة. 
وا�صاف املو�صوي، ال ان انت�ص��ار العربات ب�صكل ع�صوائي ي�صوه 
منظ��ر العا�صم��ة وال�صواق ب�ص��كل كبري وهي ظاه��رة مرفو�صة 
بالطب��ع. م�صت��دركا: لكنها جتد قبول م��ن امل�صتهلك الذي يبحث 
ع��ن ال�صيء الرخي�ش وان كان ذل��ك على ح�صاب �صحته. م�صريا، 
�صك��وت امانة العا�صمة والدوائر التابعة لها وتغا�صيها ان كان 

ب�صبب التهديدات الع�صائرية او الف�صاد. 
امان��ة بغ��داد كان له��ا راأي خمال��ف حول املو�ص��وع. حيث اأكد 
املتح��دث الإعالمي لالأمانة حكيم عبد الزهرة ، الأمانة حتا�صب 
كل م��ن يق��وم بالتج��اوز عل��ى الأم��الك العام��ة وم��ن �صمنها 
الأر�صف��ة وهن��اك حمل��ة مداهم��ات تقوم به��ا الك��وادر التابعة 
لالأمان��ة ومب�صاعدة القوات الأمنية. لك��ن حال ذهاب املوظفني 
يع��ود الباعة اجلوالون اىل اماكنهم وي�صاعدهم يف ذلك ا�صحاب 
املحال التجارية .  واأ�صار ،ظاهرة بيع الأر�صفة املقابلة ملحال 
اأ�صح��اب الب�صطي��ات والعربات وه��ذه الأمور كله��ا بحاجة اىل 

تعاون من قبل جهات عدة للق�صاء على التجاوزات.

بغداد ـ متابعة 

�صاءت �ل�صدفة �ن نقف �أمام 
�حدى �ملد�ر�س �لو�قعة يف 
منطقة �ملن�صور، وحتديد� 

�صارع �لنقابات، حيث 
جتمهر عدد من �لتالميذ 

حول عربة لبيع )�للبلبي( 
دون �ية مباالة منهم 

للنظافة �صو�ء من حيث 
�ل�صحون و�الأقد�ح �لتي 
يقدم بها وطريقة غ�صلها 

مباء غري �صالح

 �طلق مدونون على موقع 
في�صبوك ها�صتاك #ك�صر_

�لنمطية للتخل�س من �لرتابة، 
�جلمود، تكر�ر �الأفكار ذ�تها ، 
�النطباع �ل�صيء عن �الأِ�صياء 

وعن �الآخر وعن �ملهن فقط الن 
هناك فكرة منطية �صائدة عنها 

، حماولة ملحو �ل�صور �لذهنية 
�ملرت�صخة ب�صبب �العتقاد 

�ل�صائد

أكثر من 76 ألف نازح منذ بدء عمليات تحرير نينوى

مجلس األنبار يصوت على أحمد حميد العلواني رئيسًا له

 زراعة واسط تستغيث من شحة المياه 

هاشتاك "كسر النمطية".. مساحة من الحرية لالبتعاد عن رتابة الواقع 
بغ��داد � متابع��ة: اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن، ال�صب��ت، ع��ن ا�صتقبالها 
)2219( نازحا من مناطق )احلويجة ، تليارة ، حي عدن ، حي التحرير ، قرى 

�صديرات ، حملبية وتل ال�صهر(.
 ال��وزارة قال��ت يف بيان له��ا ، النازحني مت نقلهم اىل خمي��م جدعة يف ناحية 
القي��ارة مبحافظ��ة نين��وى وخميم ح�صن �ص��ام يف حمافظة اربي��ل  ف�صال عن 

خميم داقوق يف حمافظة كركوك وخميم زيلكان يف حمافظة دهوك .
وا�ص��ارت ، "اع��داد النازح��ني من��ذ انط��الق عملي��ات حتري��ر نين��وى بلغ��ت ) 
76461( ال��ف نازحا "، مو�صح��ة ان فرقها وزعت م�صاعدات غذائية بينهم 

حال و�صولهم مراكز ال�صتقبال.

�ص��وت جمل�ش حمافظ��ة الأنبار، ال�صبت، على اختيار اأحمد حميد العلواين رئي�صا له 
بدل من �صباح كرحوت، بعد تقدمي الأخري طلبا باإعفائه من من�صبه.

وقال م�ص��در يف املجل�ش، جمل�ش املحافظة عقد، �صباح ال�صبت، جل�صة جرى فيها 
امل�صادق��ة عل��ى اإقالة �صباح كرحوت م��ن من�صبه كرئي�ش للمجل���ش، بعد ان قدم 

رئي�ش جمل�ش الأنبار املقال يف وقت �صابق، طلبا باإعفائه من من�صبه.
وعل��ى �صعيد مت�صل �ص��وت املجل�ش على اإلغاء قراري��ه ال�صابقني باإقالة املحافظ 

�صهيب الراوي، بعد اأن �صوت املجل�ش بالأغلبية.
م��ن جان��ب اآخ��ر اأعل��ن ع�صو جمل���ش حمافظة الأنب��ار راجع ب��ركات، ال�صب��ت، اأن 

املجل�ش �صوت على "رفع م�صتوى" ناحية البغدادي اإىل ق�صاء.
واأ�ص��اف، "املجل���ش �ص��وت بالأغلبي��ة على حتويل مبن��اه الذي ان�ص��ئ حديثا يف 

ق�صاء اخلالدية اإىل م�صت�صفى اخلالدية العام".

اأك��رث م��ن ملي��ون دومن يف حمافظ وا�ص��ط اأنتجت اطنان��ا من احلنط��ة وال�صعري 
واخل�صار خالل املوا�صم املا�صية. لكن يبدو اأنها لن تكون كذلك بعد الآن. فعلى 
الرغ��م من اخلطط لتطوي��ر الواقع الزراعي يف املحافظ��ة، اإل اأن �صح املياه بات 

يهدد زراعة تلك امل�صاحات من الرا�صي.
 وم��ن ه��ذا املنطل��ق، اأ�صار ها�ص��م العوادي، رئي���ش اللجنة الزراعي��ة يف جمل�ش 
حمافظ��ة وا�صط، جممل اخلطة الزراعية هي ملي��ون ومائة وثالثة وت�صعون األف 
دومن، مق�صم��ة منه��ا ملي��ون ومائة واثنان األ��ف دومن حنطة وح�ص��ول ال�صعري، 
وحم�ص��ول ال�صعري واح��د و�صتون ال��ف دومن. كذلك خ�ر متنوع��ة خم�صة ع�ر 
األ��ف دومن واملحا�صي��ل ال�صناعية خم�صة ع�ر األ��ف دومن. توجد عندنا م�صاكل 
ب��الإرواء ك��ون وزارة امل��وارد املائي��ة مل توؤم��ن الطالق��ات املائي��ة الكافي��ة 

ملحافظة وا�صط.
فيم��ا اأف��اد جنيب الع��وادي، مدير امل��وارد املائي��ة يف وا�صط، اأّن��ه، يوجد حملة 
وا�صع��ة لإزال��ة التج��اوزات م��ن املحافظ��ة. كذلك حمل��ة وا�صع��ة بتطبيق نظام 

املرا�صنة با�صتخدام قطع التيار الكهربائي.
 فالحو املحافظة من جانبهم، اأكدوا "امل�صاحات التي �صتزرع هذا العام لن تزيد 
عل��ى الربع��ني يف املائة من الرا�ص��ي الزراعية". فيما يه��دد احتاد اجلمعيات 
الفالحي��ة بالتظاهر احتجاج��ا يف حال مل ت�صتجب احلكوم��ة املركزية ملطالب 
الفالح��ني بتوفري املي��اه.  من جهة اأخرى، اعترب حمم��د ال�ريفي، رئي�ش احتاد 
اجلمعي��ات الفالحي��ة يف الك��وت، اأّن: "ق�صم��ا ب��ذات اهلل اأن��ى كرئي���ش جمعيات 
فالحي��ة يف ق�ص��اء الكوت ما عدن��ا كل مانع وم�صتعدين ب���ش انطق كالم واحد 

يجون الفالحني تظاهرة موب�ش هنا يف وا�صط."
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اأعل��ن جمل�ش حمافظة الب���رة، ال�صبت، اأن يوم 
الثالث��اء املقبل يعد عطلة ر�صمية �صمن احلدود 
الإدارية للمحافظ��ة مبنا�صبة ذكرى وفاة النبي 
حمم��د )�ش(، وذلك وفقا لقان��ون حملي للعطل 

الر�صمية �رعه املجل�ش قبل عامني.
وق��ال رئي�ش جلنة الثقاف��ة والإعالم يف جمل�ش 

حدي��ث  يف  فار���ش  خل��ف  با�ص��م  املحافظ��ة 
�صحفي، "يوم الثالثاء املقبل يعد عطلة ر�صمية 
�صم��ن احل��دود الإداري��ة للمحافظ��ة مبنا�صب��ة 

ذكرى وفاة النبي الأعظم )�ش(".
واأو�ص��ح فار���ش، العطل��ة ن���ش عليه��ا قان��ون 
العط��ل الر�صمية الذي �رع��ه جمل�ش املحافظة 

قبل عامني.
اأ�ص��در  الب���رة  حمافظ��ة  جمل���ش  اأن  يذك��ر   

القان��ون رق��م 2 ل�صنة 2014 ال��ذي ين�ش على 
تعطي��ل ال��دوام الر�صمي �صمن احل��دود الإدارية 
للمحافظ��ة يف ع��دد م��ن املنا�صب��ات الديني��ة 
الهام��ة، م��ن اأبرزه��ا اأربعينية الإم��ام احل�صني 
)ع( يف 20 م��ن �صفر، وذكرى ا�صت�صهاد الإمام 
العبا���ش )ع( يف ال�صاب��ع م��ن حم��رم، وذك��رى 
ا�صت�صه��اد الإم��ام علي ب��ن اأبي طال��ب )ع( يف 
21 رم�ص��ان، وعيد الغدير يف 18 ذي احلجة، 

وذك��رى وف��اة النب��ي )���ش( يف 28 م��ن �صهر 
�صف��ر، وتتي��ح امل��ادة اخلام�ص��ة م��ن القان��ون 
املحل��ي مل��دراء الدوائ��ر الأمني��ة وال�صحية يف 
املحافظ��ة با�صتثناء موظفيه��م من العطل التي 
ن�ش عليها القانون، فيما اأكدت املادة ال�صاد�صة 
على احت�صاب اجور للعاملني يف دوائر حكومية 
وفق نظام الج��ور اليومية يف اأيام العطل التي 

حددها القانون.

تعطيل الدوام الرسمي في البصرة الثالثاء المقبل
البصرة ـ متابعة 
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