
توقعت الهياأة العامة للأنواء اجلوية والر�ص��د الزلزايل، 
اأن يكون الطق�ض �ص��حوا مع بع���ض الغيوم، وانخفا�ض 
درج��ات احل��رارة العظم��ى دون 26ْم، خ��لل الأي��ام 
املقبل��ة. وقال��ت الهي��اأة يف بي��ان ، اإن "البلد ي�ص��تمر 
تاأثرها بامت��داد املرتفع اجلوي القادم من �رشق تركيا 

اليوم ويوم غد والثلثاء والربعاء املقبل".
واأ�ص��اف البيان، اأن "الطق�ض يف املناطق كافة �صيكون 
�ص��حوا مع قطع من الغي��وم، ودرجات احلرارة العظمى 
ت�ص��جل دون ال�26ْم". وبني، "اأما الرياح فاأنها �صمالية 
غربي��ة خفيفة اىل معتدل��ة ال�رشع��ة 20-10 كم/�ض، 

ومدى الروؤية فيها 10-8 كم".

اأعلن��ت مديري��ة مكافح��ة اجلرمي��ة املنظم��ة، عن �ص��بط 
م��واد جتمي��ل ن�ص��ائية ومنظف��ات دخل��ت الع��راق بطرق 
غري �رشعية. وذكر بيان لق�ص��م املالية والقت�ص��ادية يف 
املديري��ة ، اإن��ه "مت �ص��بط خم��ازن �ص��من جان��ب الكرخ  
بداخله��ا م��واد جتمي��ل ن�ص��ائية ومنظفات م��ن ماركات 
عاملي��ة دخلت للع��راق بطرق غ��ري م�رشوع��ة"، مبينا اأن 

"تلك املواد مت خزنها بطريقة �صيئة".
واأ�ص��اف، اأن "العملية متت بعد التحري وورود معلومات 
ع��ن وجود تل��ك املخازن، حيث مت �ص��بط كمي��ات كبرية 
بالأطن��ان من هذه املواد". وعلى �ص��عيد مت�ص��ل اأعلنت 
مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة التابعة لوزارة الداخلية 
، عن �صبط معمل لإنتاج املعقمات الطبية امل�صتخدمة يف 
التعقيم، م�ص��ريًة اإىل �صبط كمية كبرية من علب م�صاحيق 
جتميل ن�ص��ائية م�ص��نعة حمليًا وحتم��ل علمات جتارية 
م�ص��هورة. وقالت املديري��ة يف بيان ، اإنه "�ص��من جهود 
وكال��ة ال�ص��تخبارات مديرية مكافح��ة اجلرمية املنظمة 
وبع��د ورود معلوم��ات م��ن امل�ص��ادر بوج��ود معمل يف 
باب ال�ص��يخ وحتري �صحتها قام ق�ص��م مكافحة اجلرمية 
القت�صادية التابع للمديرية ب�صبط معمل وخمزن لإنتاج 
املعقمات الطبية امل�صتخدمة يف التعقيم وكذلك م�صاحيق 
التجميل الن�صائية". ولفت املديرية يف بيانها، اإىل "�صبط 
كميات من املواد الأولية خمزونة بطريقة �ص��يئة، و�صبط 
علب )م�ص��احيق جتميل( م�ص��نعة حملي��ًا حتمل علمات 

جتارية م�صهورة وبكميات كبرية".
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 ح���رش الحتف��اء عدد من ال�صخ�ص��يات ال�صيا�ص��ية 
اإي��اد  د.  اجلمهوري��ة  رئي���ض  نائ��ب  ابرزه��ا  كان 
علوي الذي ح�رش برفقة عارف البها�ض وانت�صار 
ع��لوي و�ص��ارة ع��لوي بح�ص��ب ت�رشي��ح مكتبه ، 
بالإ�ص��افة اىل  م�صت�ص��ار رئي���ض اجلمهورية جمال 
الفيا�ض وعدد من ال�صخ�صيات الأخرى من خمتلف 
الديانات والقوميات ويف ذلك اإ�صارة اىل ان العراق 

واحد ول فرقا بني مواطنيه .
ابتداأ املوؤمتر بوقفة احرتام للن�صيد الوطني العراقي 
تلتها دقيقة �صمت على اأرواح �صهدائنا الأبرار ومن 
ثم جاءت كلمة رئي�ض جمل�ض الإدارة عقيلة الرئي�ض 
فوؤاد مع�ص��وم والتي القتها جنلتها �صريين مع�صوم 
بالنياب��ة عنه��ا ، اذ قال��ت خ��لل املوؤمت��ر ال��ذي 
ح�رشته اجلورن��ال ، " طموحنا م���رشوع واأهدافنا 
نبيل��ة وو�ص��ائلنا لتحقيقه��ا تعتمد على امل�ص��اركة 
والتفاع��ل ، م�ص��رية اىل ، اأّذكاء روح املواطن��ة بدء 
من الطفولة وحت��ى اعلى مراحل التعليم لتاأ�ص��ي�ض 

قناعات جديدة ومنطلقات تربوية هادفة ."
واأَ�ص��افت �ص��ريين يف كلمتها ، " ن�ص��عى ايل اإيجاد 
اأر�صية م�ص��رتكة من التعاون والتفاهم والن�صجام 
بني طموح املواطن وتطلعاته وال�صيا�ص��ات املعلنة 
لل�ص��لطات احلكومية وموؤ�ص�ص��اتها ، متابعة " كذلك 
العمل على تنمية الذائقة اجلمالية للأفراد واإِ�ص��اعة 
روح التع��اون اجلماع��ي والتكات��ف الإن�ص��اين بني 
اف��راد املجتمع للعناي��ة بالبيئة باعتب��ار النظافة 

احد مقومات املجتمع الع�رشي ."
و�ص��ددت على اع��داد املناه��ج الرتبوية بالتن�ص��يق 
مع املوؤ�ص�ص��ات الرتبوية امللئمة لتوجه املوؤ�ص�ص��ة 
بالإ�ص��افة اىل تنظي��م املهرجان��ات والحتفالت 
الرتفيهي��ة والفني��ة والريا�ص��ية ذات النفع اخلريي 
، ولك��ي نك��ون اك��ر فاعلية لب��د من التن�ص��يق مع 
ال�ص��لطات احلكومية من اجل دعم وتنمية الطاقات 

ال�صابة املتفوقة علميا واملتميزة وظيفيا."
وختم��ت كلمه��ا قائل��ة ،ان م���رشوع موؤ�ص�ص��ة انا 
مواطن الهدف ال�صا�ض منه “حماولة اخلل�ض من 

الطائفية ال�صيا�صية التي القت بظللها الثقيلة على 
جمتمعنا وال�ص��عي لإحلل ال�صلم املجتمعي متهيدا 
للنط��لق نح��و التنمي��ة والتقدم ورخاء الن�ص��ان 

العراقي”.
م��ن بعده��ا كان هناك كلم��ة لبعث��ة الأمم املتحدة 
يف الع��راق مل تبتعد كثريا عن خطاب جنلة الرئي�ض 
وم��ن ثم تلته��ا كلمة اإياد ع��لوي الذي اأك��د ، " ان 
م�ص��تقبل العراق هو املدنية التي نا�ص��ل العراقيون 
ب��كل توجهاته��م لتحقيقها والتي ل ميك��ن بلوغها 
دون اع��لء قي��م املواطن��ة القائمة على امل�ص��اواة 

والعدل واحلرية."
واأَ�ص��اف " اآن الأوان للخ��روج م��ن نف��ق الطائفية 
ال�صيا�ص��ية و�صلوك م�ص��ار املواطنة بتعديل العملية 
ال�صيا�ص��ية وحتقي��ق امل�ص��احلة الوطنية ال�ص��املة 

واعت��ر ان موؤ�ص�ص��ة ان��ا مواط��ن هي م��ن واجهات 
امل�صاحلة الوطنية."

وم��ن بعده��ا تلتها ق��راءات �ص��عرية وعر���ض فيلم 
ع��ن املواطنة م��ن انت��اج �ص��بكة الأع��لم العراقي 
الت��ي كان��ت الراع��ي الإعلم��ي للحفل كذلك �ص��هد 
املوؤمتر تكرمي عدد من املواطنني من ذوي املواقف 
امل�صهودة واملتميزة وكان اأبرزهم  املرا�صل احلربي 
ل��وزارة الدفاع الرائد علء العيداين الذي القى كلمة 
مقت�ص��بة يف املوؤمتر متجد املواطنة رغم كل �صيء 

مر فيه .
الراعي��ة  املوؤ�ص�ص��ات  بتك��رمي  املوؤمت��ر  واختت��م 
..وبالن�صبة لنا ك�صحفيني ل نتمنى ان تكون نهاية 
املوؤ�ص�ص��ة اىل هن��ا ونتمنى ان ل تك��ون اخلطابات 

والأهداف حٌر على ورق !

بعد أن فقدت حلولها ..

التربية تترك طلبة بالد الرافدين في مهب الريح 
اهايل الطلبة قبلوا بالأمر الواقع واأقدموا اىل �رشاء الكتب املنهجية 
املتوفرة بالأ�صواق ال�صوداء ب�صكل كثيف لكن ا�صعارها بداأت ترتفع 
ب�ص��كل �رشيع مما ي��دل على تلع��ب باآلية طبع الكت��ب وتوزيعها . 
النائ��ب حنان الفت��لوي وجهت �ص��وؤال اىل وزير الرتبي��ة وطالبت 
بتحدي��د موع��د ح�ص��وره اىل الرمل��ان للإجاب��ة علي��ه ..ج��اء يف 
ال�ص��وؤال “ما هي ا�ص��باب عدم ت�ص��ليم الكتب الدرا�ص��ية للطلب وما 
هي اجراءاتكم حلل امل�ص��كلة؟ “. وا�صاف الفتلوي يف ال�صوؤال “اذا 
مل تك��ن لديك��م القدرة على طباعة الكتب مل��اذا مت تغيري املناهج؟. 
وختمت الفتلوي ا�ص��ئلتها ملاذا الكتب تتوفر يف ال�ص��وق ال�ص��وداء 
ول تتوف��ر يف ال��وزارة ؟. وزارة الرتبي��ة التي مل تع��ر اهمية كافية 
لهذا املو�ص��وع فخرجت املتحدث الر�صمي للوزارة هديل العامري٬ 
يف برنام��ج تلفزيوين قائل��ة اإن “الوزارة قام��ت بتجهيز مديريات 
الرتبي��ة بجمي��ع املناهج الرتبوي��ة لغر�ض توزيعه��ا للمدار�ض يف 
جمي��ع املناطق”٬ فيم��ا عزت تاأخ��ري توزيع الكتب املدر�ص��ية اىل 
“قل��ة امليزاني��ة وم�ص��كلت رافق��ت توقيع العقود م��ع املطابع”. 
وبينت اأن “الرتبية غري م�ص��وؤولة عن تاأخر توزيع الكتب املدر�ص��ية 
لأن املخ��ازن اخلا�ص��ة بالرتبية قد امتلأت بالكتب الدرا�ص��ية قبل 
ب��دء الع��ام لذا فاأن التاأخري قد يح�ص��ل من مديري��ات الرتبية التي 

تقع �صمن املناطق اجلغرافية لكل مدر�صة”. من جانبها قالت جلنة 
الرتبي��ة النيابي��ة اإن وزي��ر الرتبية حمم��د اقبال ل يتحمل م�ص��كلة 
نق���ض الكتب يف املدار�ض ب�ص��بب قلة التخ�صي�ص��ات املالية لطبع 
املنهاج الرتبوي لفتة اىل ان الزمة املالية وامل�صكلة القت�صادية 
الت��ي مير بها البلد هي م�ص��كلة جمي��ع ال��وزارات احلكومية. وافاد 
ع�صو اللجنة طالب املعماري ان “الدولة تنفق اموالها على احلرب 
يف وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة لتحري��ر املحافظ��ات املحتلة من 
داع�ض والتي اثرت ب�ص��كل كبري على دعمها ل��وزارة الرتبية وباقي 
ال��وزارات”. ودع��ا النائب “احلكومة الحتادي��ة اىل اطراء الكتفاء 
الذات��ي وزيادة تخ�صي�ص��ات الوزارة لغر�ض ا�ص��تكمال طبع الكتب 
الدرا�صية و�صد عملية نق�ض الكتب احلا�صلة يف املدار�ض”. و قررت 
جلن��ة الرتبية ا�صت�ص��افة وزي��ر الرتبية حممد اقب��ال للوقوف على 
هذه ال�ص��كاوى ومعرفة ا�صباب تاأخري طب املنهاج الرتبوي اجلديد 
ليت�ص��نى لنا و�ص��ع املعاجلات اللزمة حلل امل�صكلة بدل من اجراء 
عملية ال�صتجواب الذي يحمل يف طياته اجندة �صيا�صية “. وتواجه 
الطلب��ة م�ص��اكل اخ��رى غري نق���ض الكتب ه��ي اكتظاظ ال�ص��فوف 
الدرا�ص��ية وا�ص��تيعابها لأعداد مهولة من الطلب؛ يفرت�ض بع�ص��هم 
الأر���ض، ف�ص��ًل عن ال��دوام الثنائي والثلثي يف بع���ض املدار�ض. 
عم��دت وزارة الرتبية يف ال�ص��نتني الخريت��ني اىل بناء مدار�ض من 
)الكرفانات( وفتحها امام الطلبة بل معلمون او مدر�صون مما اجر 

ع��دد من اخلريجني على العمل فيها ب�ص��فة “حما�رش” يف �ص��بيل 
تعليم ابناء مدينته واحل�ص��ول على تعيني يف املدر�صة “.لكن اغلب 
ه��وؤلء يرتكون املدر�ص��ة بعد عدم ايفاء مديري��ات الرتبية لوعدها 
بتعيينهم..مم��ا ت�ص��بب ب�ص��وء التعلي��م يف املدرا���ض الت��ي هي من 
كرفان��ات وبل تدري�ص��يني . ويف بداية العام احلايل حذرت منظمة 
الأمم املتح��دة للطفول��ة )اليوني�ص��ف UNICEF(، م��ن خماط��ر 
“�صياع” جيل كامل يف العراق من جراء افتقاره للرتبية والرعاية 
ال�ص��حية واحلماية، ويف حني بينت اأن قرابة خم�ص��ة مليني طفل 
عراقي يعانون اإما من كونهم خارج املدر�ص��ة اأو تعر�ص��ت حياتهم 
الدرا�صية للعرقلة والنقطاع ب�صبب احلرب، عدت اأن الو�صول للذين 
يعي�ص��ون يف املناطق التي ي�ص��يطر عليها )داع�ض( ياأتي يف مقدمة 
اأهدافها خلل عام 2016 املقبل. وقال ممثل اليوني�صف يف العراق، 
بيرت هاوكنز، يف ت�رشيحات �ص��حافية، اإن “اأكر من مليوين طفل 
عراق خارج املدر�ص��ة حاليًا، وقرابة ثلثة مليني اآخرين تعر�صت 
حياتهم الدرا�ص��ية للعرقلة والنقطاع ب�صبب احلرب”، م�صرياً اإىل اأن 
“بني كل خم�ض مدار�ض يف العراق هناك واحدة مهدمة اأو مت�رشرة 
اأو ت�ص��تخدم لأغرا�ض غري الدرا�صة”. واأ�صاف هاوكنز، اأن “�صفوف 
املدار���ض التي ما تزال قيد ال�ص��تخدام غالبا ما تكون مكتظة اأكر 
م��ن ا�ص��تيعابها بالتلمي��ذ، الذين يتم تدري�ص��هم عل��ى دفعات من 
خ��لل الدوام امل��زدوج”، حمذراً م��ن “خماطر �ص��ياع جيل كامل 

يف العراق من جراء افتقاره للرتبية والرعاية ال�صحية واحلماية”. 
فقد خرج تقرير حملي بنتيجة وجود األف مدر�صة طينية يف العراق 
مب�ص��احة 200 م��رت وكادرها ي��رتاوح م��ن 2 اىل 4 معلم و23% 
منه��ا ذات دوام م��زدوج وثلث��ي. “الف�ص��اد وعدم الكف��اءة” فاقم 
م��ن معان��اة العراقي��ني واأدى اإىل ت��ردي اخلدم��ات املقدم��ة لهم، 
ومنه��ا ال�ص��حية والتعليمي��ة، وظهور حراك �ص��عبي وا�ص��ع النطاق 
للمطالب��ة بالإ�ص��لح، وزاد الطني بلة ا�ص��تيلء داع���ض على قرابة 
ثلث م�صاحة البلد �صيف �صنة 2015 املن�رشمة، ما ت�صبب بنزوح 
نحو ثلثة مليني و500 األف �ص��خ�ض. وللرجوع اىل نق�ض الكتب 
فق��د اك��دت ادارات املدار�ض يف جانب��ي الكرخ والر�ص��افة ببغداد، 
اأنه��ا “راجع��ت خمازن الوزارة عدة مرات خلل ال�ص��هر املا�ص��ي ، 
لكنها مل تت�ص��لم ح�ص�ص��ها من الكتب والقرطا�ص��ية، ب�صبب النق�ض 
املوج��ود مبخازن وزارة الرتبي��ة”، مبينة اأن “م�ص��وؤويل املخازن 
اأبلغون��ا باأن الأزم��ة املالية وراء النق�ض املوج��ود يف املخازن”. 
وحّملت ادارات املدار�ض الوزارة م�صوؤولية تاأخري ت�صليم م�صتحقات 
الكت��ب والقرطا�ص��ية. حال��ة الفو�ص��ى التي �ص��ادت الع��راق خلل 
الفرتة املا�ص��ية، وقد األق��ت بظللها على الرتبي��ة والتعليم نتيجة 
ال�صيا�صات اخلاطئة وا�صتخدام وزارة الرتبية واملوؤ�ص�صات التعليمية 
يف املنافع ال�صخ�ص��ية واحلزبية، ف�ص��ًل عن احلروب التي ع�صفت 

بالعراق طوال ال�صنني املا�صية.

بغداد ـ سعد المندالوي 

عندما تقراأ حمادثة بني ابن )منت�سب 
يف احل�سد ال�سعبي ي�سارك يف عمليات 

قادمون يا نينوى( وابنته )طالبة يف 
املرحلة االبتدائية( تطلب منه كتاب الن 

املدر�سة مل تقم بت�سليمها بحجة عدم 
وجود امواال خم�س�سة للطباعة يف 

بلد )العراق( عدت موازنته يف العام 
�سوى  ببالك  يخطر  ال  بالفلكية   2013
التفكري يف املليارات املخ�س�سة لوزارة 

الرتبية التي تعاين كل مدار�سها من 
نق�ص يف الكتب و�سوء النتائج يف 

ال�سنوات االخرية. 

كثرية هي املوؤ�س�سات التي ُتعنى 
باملواطن بو�سفه قيمة عليا يف 

املجتمع ويف خطوة مماثلة اأطلقت 
جنلة الرئي�ص العراقي �سريين فوؤاد 

مع�سوم موؤ�س�سة " انا مواطن" 
لتاأ�سي�ص منظومة جمتمعية 

جديدة يكون فيها املواطن فوق كل 
احل�سابات االأخرى وكان ذلك على 
قاعة كلكام�ص يف فندق بابل يوم 

اخلمي�ص

النفط تجهز مخيمات النازحين والمدن المحررة بالوقود

وزير النفط يوجه بتعزيز الجهود إلطفاء حرائق آبار القيارة

استقبال أكثر من 9 آالف نازح من محافظة نينوى في اليومين الماضيين

هل سنرى منها ما يطابق صرختها؟ 

انطالق مؤسسة جديدة تحت مسمى " أنا مواطن " 
بغ��داد � متابعة :  اأعلنت وزارة النفط، عن جتهيزها خميمات النازحني واملدن 

املحررة بالنفط البي�ض والوقود.
وذك��رت الوزارة يف بيان ، اإنه "ا�ص��تنادا اىل توجيه��ات وزير النفط جبار علي 
ح�ص��ني اللعيبي تتوا�ص��ل جهود الوزارة و�رشكة توزيع املنتجات النفطية، يف 
تقدميه��ا اخلدم��ات وتوف��ري امل�ص��تقات النفطي��ة للمناطق املح��ررة من دن�ض 

تنظيم داع�ض الإرهابي".
واأ�ص��افت، اأن "ال�رشك��ة قام��ت بتجهيز خميم��ات النازحني وامل��دن املحررة 
باحتياجاته��ا من الوقود". من جانبه، قال مدير عام �رشكة توزيع املنتجات 
النفطية علي املو�صوي، بح�صب البيان، اإن "ملكات ال�رشكة جهزت مادة النفط 
الأبي���ض جمان��ا على خميم��ات النازحني مدفوعا من ح�ص��اب اللجن��ة العليا 
لإغاثة النازحني". واأو�صح املو�صوي، اأنه "مت جتهيز خميم عينكاوة يف اربيل  
بكمية ب�110 الف و400 لرت اىل 552 عائلة ، وخميم جم م�صكو يف حمافظة 

دهوكبكمية بلغت 44 الفا و800 لرت اىل 224 عائلة نازحة".

بغ��داد � متابع��ة :  وج��ه وزير النف��ط جبار اللعيب��ي ، �رشكة نفط ال�ص��مال والدوائر 
املعني��ة يف ال��وزارة بتعزي��ز اجله��د الفن��ي والهند�ص��ي يف ناحية القي��ارة باأعداد 
اإ�ص��افية من العاملني والفنيني ف�ص��ل وزيادة عدد الآليات واملعدات للإ�رشاع يف 

اطفاء البار النفطية التي ا�صعلها تنظيم "داع�ض" قبل هروبه من الناحية.
واف��اد بيان للوزارة، ان" وزير النفط جبار اللعيبي تراأ�ض اجتماعا يف مقر الوزارة 
ببغ��داد، �ص��م عددا م��ن وكلء ال��وزارة واملدراء العام��ون وامل�ص��وؤولني يف �رشكة 
نفط ال�ص��مال ملناق�ص��ة ملف ناحية القيارة واملدن املحررة من دن�ض الع�ص��ابات 
الرهابي��ة". وق��ال اللعيب��ي خلل الجتم��اع ان" عملية اطفاء حرائ��ق البار هي 
من �ص��من اأولويات الوزارة وحت�ص��ي باهتمام امل�ص��وؤولني يف احلكومة والوزارة، 
م��ن اجل التقليل من التلوث البيئي الذي ت�ص��ببه الأدخن��ة واملخلفات الكيمائية"، 
م�ص��ريا اىل ان" عملية التعامل مع حرائق البار امل�صتعلة يف القيارة تواجه بع�ض 
ال�ص��عوبات واملعوقات الفنية ومن اهمها وجود العبوات التي زرعتها الع�صابات 
الرهابية حول البار النفطية ف�ص��ل عن ت�ص��اري�ض املنطق��ة والظروف الطبيعية 
الخرى". ووجه الوزير " ببناء خميم للمهند�ص��ني والعاملني يف القيارة وجتهيزه 
15 كرفانًا تتوفر فيها و�ص��ائل و�رشوط العمل وال�ص��كن والإقامة، وذلك من اجل 
توفري ظروف العمل ال�ص��حية واملنا�صبة التي ت�صهم يف ال�رشاع بتحقيق الأهداف 
واخلطط التي و�ص��عتها ال��وزارة". وكان رئي�ض جلنة حقوق الإن�ص��ان النيابية عبد 
الرحيم ال�ص��مري قد حذر، الأربعاء املا�ص��ي، من كارثة اإن�صانية يف ناحية القيارة 
جنوب حمافظة نينوى ب�ص��بب التلوث البيئي الذي ت�ص��بب ب��ه اإحراق معمل كريت 

امل�رشاق واإحراق اآبار النفط يف املحافظة

بغداد � متابعة :  اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، عن ا�ص��تقبالها ت�ص��عة الف 
نازحا خلل اليومني املا�صيني من مناطق خمتلفة مبحافظة نينوى.

وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان ،ان��ه "مت ا�ص��تقبال ت�ص��عة الف نازحا م��ن مناطق 
كوكجل��ي وق��راج  مبحافظ��ة نين��وى، حيث مت نقلهم اىل خميمي ح�ص��ن �ص��ام 
واخلازر �رشق املو�ص��ل". وا�ص��ار اىل ان "اعداد النازحني يف خميمات الوزارة 
من��ذ انطلق عمليات حتري��ر نينوى بلغت 29 األف و 539 نازحا"، مو�ص��حة 

ان "فرقها وزعت م�صاعدات غذائية بينهم حال و�صولهم مراكز ال�صتقبال"

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

 اعلنت جلنة ال�ص��عائر املركزية يف حمافظة 
ذي قار، عن موافقة وزارة النفط على جتهيز 
املواك��ب احل�ص��ينية مب��ادة النف��ط البي�ض 

جمانا.
وق��ال رئي���ض اللجن��ة حمم��د ال�ص��ويلي يف 

بي��ان ، ان "املحافظ��ة ت�ص��عى م��ن خ��لل 
خططه��ا اخلا�ص��ة بالزي��ارة الربعينية ان 
تدع��م عم��ل املواك��ب اخلدمي��ة وتوف��ر لهم 
الج��واء املنا�ص��بة خلدم��ة الزائري��ن، لفتا 
اىل ان "م��ادة النفط البي�ض �ص��توزع اليوم 
جمان��ا عل��ى املواك��ب يف عم��وم مناط��ق 

املحافظة".

وا�صار اىل ان "جلنة ال�صعائر وبالتن�صيق مع 
مكتب غاز النا�رشية متكنت لغاية الن من 
توفري ا�صطوانات غاز الطبخ وتوزيعها على 
املواكب بان�ص��يابية كاملة ع��ر فتح منافذ 

بيع مبا�رش وفرق جوالة".
واك��د ال�ص��ويلي ان��ه "مت اليع��از للجه��ات 
املخ�ص���ض  امل��كان  بتجهي��ز  اخلدمي��ة 

بالإن��ارة  اليراني��ني  ال��زّوار  ل�ص��تقبال 
الكافية و)م�صطبات( لل�صرتاحة". وت�صتقبل 
حمافظ��ة ذي قار يف كل ع��ام املليني من 
الزائري��ن �ص��ريا عل��ى الق��دام نح��و كربلء 
" يف ذك��رى  "ع  احل�ص��ني  الم��ام  لزي��ارة 
اربعينيت��ه، قادمني م��ن حمافظتي الب�رشة 

ومي�صان واإيران ودول عربية اأخرى.

توزيع مادة النفط األبيض مجانا على المواكب الحسينية في ذي قار
بغداد ـ متابعة 

الطقس صحو والحرارة تسجل دون 
الـ26ْم في األيام األربعة المقبلة

ضبط مواد تجميل نسائية 
ومنظفات دخلت العراق 

بطرق غير شرعية


