
اأكللد اإعاميللون عراقيللون، الأربعلل�ء، بلل�أن الإعللام يف 
العللراق لعب دورا مهملل� يف املعركة �ضد الإره�ب، فيم� 

اأ�ض�روا اىل ح�جته لدعم الدولة.
وقلل�ل رئي�س حتريللر جريدة ال�ضب�ح �ضوقللي عبد الأمري 
خال موؤمتللر دور الإعام العراقي يف عملي�ت ق�دمون 
يلل� نينللوى، اإن "وحدة الأعللام العراقللي الوطنية ق�لت 
كلمتهلل� يف املعركة". واأ�ض�ف، نحت�ج اىل لغة اخلط�ب 
ولي�للس للغللة الللولء لن�ضتطيللع نقللل ال�ضللورة احلقيقية 
للعراق، ف�ضا عن ح�جتن� اىل ا�ضتثم�ر الإعام الع�ملي 
من خال العتم�د على املعلومة العراقية يف نقله� من 

ار�س املعركة.
مللن ج�نبه، قلل�ل ممثل عللن احتلل�د الإذاعلل�ت العراقية 
حممد احلمد، اإن "الإعام يحت�ج اىل جن�حني هم� دعم 

الدولة والدعم امل�يل، لبلورة ا�ضتمرار العمل".
واأكللد احلمللد، اأن النت�ضلل�ر يف املو�ضللل وحلللب اأدخللل 
الإره�بللي، مبينلل�  داع�للس  تنظيللم  نفو�للس  الرعللب يف 
علللى  واملوقللف  والللراأي  الت�ريللخ  ي�ضنللع  “الإعللام 

امل�ضتويني املحلي والدويل".
واأ�ض�ر اىل اأهمية مع�جلللة النق�س لانتق�ل من الإعام 
الن�قللل اىل الإعام املتف�عللل، مردف� "�رضورة اأن نطلع 
ب�إعللام وطني ب�لدرجللة الأ�ض��س من غري ت�ضويق فئوي 

للم�ض�همة يف خلق جو اإعامي وا�ضع".

اأعلنت ال�رضكللة الع�مة ل�ضن�عة ال�ضيلل�رات واملعدات 
الت�بعللة لوزارة ال�ضن�عة واملع�دن عللن البدء بتنفيذ 
املرحلللة الوىل من م�للرضوع خطوط انتلل�ج �ضي�رات 
)FAW)ب�لتعلل�ون مللع �رضكللة (FAW( ال�ضينية 
و�رضكللة اليملل�ن للتجلل�رة احللدى �للرضك�ت القطلل�ع 
اخل��للس. وق�ل مدير اعام الوزارة عبد الواحد علوان 
ال�ضمللري يف بي�ن للله ، اأن ن�ضبة الجن�ز يف امل�رضوع 
للمرحلللة الوىل بلغللت %60 و�ضيتللم ان�ضلل�وؤه علللى 

م�ض�حة 36 الف مرت.
واأ�ضلل�ف ان "امل�للرضوع الذي تبلغ كلفتلله الجم�لية 
12 مليلل�ر دين�ر �ضي�ضم خطوطلل� لتهيئة املكون�ت 
للفح�للس  ال�ضيلل�رات وحمطلل�ت  لتجميللع  وخطوطلل� 
اللكرتوين وامليك�نيكللي، ا�ض�فة اىل ور�س وخم�زن 
ومك�تللب، و�ضتكللون فللرتة الجنلل�ز للله خللال �ضنللة 
واحللدة مللن ت�أريخ بدء العمل به، الللذي تقوم بتنفيذه 
الكللوادر الهند�ضيللة والفنية لل�رضكللة الع�مة ل�ضن�عة 

ال�ضي�رات".
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وت�رضف منظمة المم املتحدة للطفولة )يوني�ضف( 
علللى املدر�ضللة ب�لتن�ضيق مللع احلكومللة العراقية 
ومنظم�ت اخرى غري حكومية يف اإط�ر حم�ولت 
لإزالللة الث�ر التي خلفهلل� تنظيم داع�س الإره�بي 

على جيل من الطف�ل.
ورف�س عدد كبري من اأهلل�يل املن�طق التي �ضيطر 
عليه� التنظيم منذ حزيران/يونيو 2014 اإر�ض�ل 
اأطف�لهللم اىل مدار�للس تنظيللم داع�س التللي ك�نت 
تعتمللد من�هللج وفق مفهللوم الإره�بيللني الديني 

املت�ضدد، وُتدرب على العنف وا�ضتخدام ال�ضاح.
وجتمللع ال�ضبية والفتيلل�ت عند ال�ض�عللة ال�ض�بعة 
والن�ضللف �ضب�حلل� متلهفللني لبدء يللوم جديد يف 
املدر�ضللة التللي تبعللد 60 كلم عللن املو�ضل حيث 
تخو�للس القوات العراقية مع�رك عنيفة مع تنظيم 

داع�س لطرده منه�.
وتقللول �ضيدة و�ضلت مع ابنتهلل� �ض�رة اىل املك�ن 
"ف�ضل الكثري من اله�يل عدم ار�ض�ل اطف�لهم اىل 
املدرا�س خال عي�ضنلل� حتت �ضيطرة داع�س ب�ضبب 

تغيري املن�هج”.
وت�ضيللف املراأة الثاثينية التي مت�ضك بيد طفلته� 
عنللد مدخللل يللوؤدي اىل املدر�ضللة “منعللت ابنتي 
الذهلل�ب للمدر�ضللة، كل �ضيء حتللول اىل تدريب�ت 

ع�ضكرية واأفك�ر متطرفة”.
وتقللول خولللة ج��ضللم ح�ضللن )33 ع�ملل�(، وهللي 
معلمللة يف املدر�ضللة، عللن الت�أثللري ال�ضلليء الللذي 
تركلله ذلللك على التامللذة، يف البدايللة، مل يكونوا 
يف  املن��ضللب  ال�ضلللوك  يعرفللون  ول  ي�ضت�أذنللون 

املدر�ضة ب�ضبب انقط�عهم عنه� لفرته طويلة.
وت�ضيللف “لكللن الن األحللظ الفللرق، فقللد بللداأوا 
ب�ل�ضتئللذان وتعلموا العلل�دات التي يجب اتب�عه� 

فيه�”.
وتقللول الن�ئبللة نللورة البجلل�ري عللن حم�فظللة 
نينللوى التي تفقدت اأخللريا خميم�ت للن�زحني ان 
“الطف�ل يتكلمون فقط مبو�ضوع الدم و القتل”، 
م�ضيفة “نحللن نتخوف من تغري افك�ر هذا اجليل 

بعدم� ع��ضوا �ضنتني حتت �ضيطرة داع�س”.

وحتولللت القيلل�رة التي تعللد اإحدى اأكللر املن�طق 
العراقيللة مللن �ضيطللرة  القللوات  امل�ضتعلل�دة مللن 
الإره�بيللني، اىل موقللع رئي�ضللي ملخيم�ت جتمع 
اآلف الن�زحللني من من�طللق متفرقة يف حم�فظة 
نينوى منذ بدء العملية الع�ضكرية الوا�ضعة يف 17 
ت�رضين الول/اكتوبر ل�ضتعلل�دة مدينة املو�ضل، 
ث�ين اأكر املدن العراقية واآخر اأكر مع�قل داع�س 

يف العراق.
ووفق� ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�ضف(، 
ملل� يقلل�رب من 3،5 مليللون طفل عراقللي يف �ضن 
الدرا�ضللة ل يرت�دون املدر�ضة، فيم� خ�رض اأكرث من 
600 األف طفل من الن�زحني فر�ضة التعلم ل�ضنة 

درا�ضية ك�ملة.
نينللوى  حم�فظللة  تربيللة  مديللر  معلل�ون  واكللد 
طلله ال�ضللاوي "اغللاق 2554 مدر�ضللة ملراحللل 
عمللوم  يف  والعداديللة  واملتو�ضطللة  البتدائيللة 

حم�فظة نينوى منذ دخول داع�س”.
 وت�ضتقبللل مدر�ضللة خميللم اجلدعللة 250 ط�لبلل� 
يوميلل�، ال ان هذا العللدد يتغري مللع ارتف�ع اعداد 
الن�زحني او عودة غريهم اىل من�طق مت حتريره� 

من �ضيطرة داع�س.
وتوجد مدر�ضة اأخرى افتتحت اأي�ض� يف املخيم.

ويقللول مديللر احللدى املدر�ضتللني حممللد عثملل�ن 
440 طفا”. “اأم�س ك�ن لدين� 

وتقول خولة، وهي معلمللة، ان العمل ج�ر “لزرع 
الخوة بني الطف�ل”.

الكت�بللة  لتعليللم  من�هللج  املدر�ضتلل�ن  وتعتمللد 
والقللراءة واللغة النكليزية ومواد تتعلق ب�لرتبية 

ال�ضامية والري��ضي�ت وم�دة العلوم.
كملل� يتلقى الطف�ل حم��للرضات تتعلق ب�لنظ�فة 
ال�ضخ�ضية والتزام احلذر من الج�ض�م الغريبة مثل 

املتفجرات وال�ضلحة.

في بغداد القديمة.. ذكريات ماض مترف وتاريخ يمتد لعقود مع دور السينما
تن��ضب ع��ضمة الر�ضيد م� زالت ذكري�ت هذا اجليل ح��رضة 
اىل اليللوم علللى الرغللم مللن �ضنللوات القبللح الأخللرية التللي 
ع�ي�ضوهلل� والتي رمب� ملل� اختلطت بع�س ال�ضلليء بذكري�ت 
م��للس مللرتف !  مم� ل�ضك فيه اأن فرتة الطفولة وال�ضب� هي 
الأكللرث الت�ض�قً� ب�ملخيلة   وهي تختزن الكثري من الأحداث 
وامل�ض�هدات نح�ول اأن ن�ضرتجع �ضذرات من تلكم الذكري�ت 
عن �ض�لت ودور ال�ضينم� يف بغداد يف اأي�م   الزمن اجلميل 
مللن خال اأحد رواده� املخ�رضمني  ولكنن� يجب اأن نتطرق 

قبل ذلك اىل بداي�ته�.
  اأن�ض�أت  �ضينم� بلوكي �ضنة 1911 و�ضط الب�ضت�ن املا�ضق 
للعبخ�نللة يف الهللواء الطلللق،  بعدهلل� �ضينملل� �ضنللرتال �ضنة 
1920 يف ح�فظ الق��ضي والتي اأ�ض�به� بعد مدة   حريق 
كبللري دمرهلل� واأنه�ه�، ومن ثم �ضينملل� الوطني   يف منطقة 
امليللدان حملللة ال�ض�بوجنيللة �ضنللة 1927،  ثللم  �ضيدت يف 
الثاثينيلل�ت �ضينملل� الللزوراء يف املربعة والر�ضيللد ال�ضتوي 
وال�ضيفللي   يف �ضلل�رع الر�ضيللد والللذي اأخللذ هللذا ال�ضلل�رع 
رونقلله وجم�ليتلله نتيجللة البنلل�ءات اجلميلللة،  ثللم �ضيللدت 
�ضينملل� الهال   وفيه� جن�ح خ��للس لل�ضيدات والتي �ضهدت 
افتتلل�ح اأول حفللات مطربللة العرب  اأم كلثللوم �ضنة 1932 

وبعدهلل� املطللرب حممللد عبللد الوهلل�ب،   و�ضيللدت ع�ئلتي 
امل�ضيللح وال�ضللوداين جممللع �ضينملل�   روك�ضللي ذات اجلملل�ل 
املعملل�ري   والنقو�للس اجلميلللة ،   ويف الأربعينيلل�ت اأ�ضبح 
البلل�ب ال�رضقللي املك�ن املتميللز من حيث الأبهللة  واجلم�ل 
ف�أن�ضلل�أ جممع لدور ال�ضينم� ف�أ�ضبحللت �ضينم� ت�ج ال�ضيفي 
ودي�نلل� ال�ضتوي  مك�نً� مكتظللً� مب�ض�هدي الأفام من �ضكنة 
بغللداد   واملح�فظلل�ت وكذلللك ال�ضلللك الدبلوم��ضللي،  ويف 
اخلم�ضينيلل�ت بنيللت �ضينم� اخلي�م يف نه�يللة �ض�رع الر�ضيد  
من قبل اإ�ضكندر �ضطيف�ن  وك�نت اأح�ضن �ضينم� واأجمله� يف 
منطقة ال�رضق الأو�ضط وك�ن الزعيم عبد الكرمي ق��ضم رئي�س 
الوزراء الوحيد الذي اأرتلل�د ال�ضينم�  مل�ض�هدة فلم)اأم الهند( 

وك�ن ذلك يف �ضنة 1959 .
ويف ال�ض�حلية افتتحللت �ضينم� في�ضل اأم� يف عاوي احللة 
ف�أن�ض�أت �ضينم� بغداد، ويف ال�ضتيني�ت وبعد اأن اأزدهر �ض�رع 
ال�ضعدون واأ�ضبح �ض�رع الثق�فللة والتج�رة وال�ضي�حة بنيت 
�ضينملل� الن�رض �ضنللة 1961، وغنى علللى م�رضحه� املطرب 
عبللد احلليم ح�فللظ واملطربة �ضب�ح وك�نللت مق�عده� ت�ضع 
1200 �ضخ�للس، وغرن�طة وال�ضندبلل�د و�ضمريامي�س وب�بل 
واأطل�للس وكل منهلل� مبوا�ضفلل�ت جم�ليللة معم�ريللة وفنية 
متتلك كل اأ�ضب�ب الراحة والتقنية لعر�س الأفام اأو  التحول 

اىل م�ض�رح عند احل�جة.

 اأ�ضبحللت دور ال�ضينم� يف بغداد يف �ضتيني�ت   و�ضبعيني�ت 
القللرن امل��ضللي مللن الوج�هللة   وذوق موؤ�ض�ضيهلل� وهم من 
رجلل�ل الأعم�ل وامل�ضهود بتذوقهم للفللن   ال�ضينم�ئي يقول 
اخلم�ضينللي عبللد الكرمي ث�بللت اأحللد رواد ال�ضينملل�ت اآنذاك، 
كنلل� ن�ضللل اىل ال�ضينملل� قبللل �ض�عللة مللن العر�للس مرتدين 
األب�ضتنلل� احلديثللة وترتيللب   �ضعرنلل� مثل املمثلللني، ن�ض�هد 
ال�ضللور الكبرية وال�ضور املعلقللة يف مداخله� يف   اللوح�ت 
الزج�جيللة التللي تظهللر �ضللور مق�طللع الأفام مللع لقط�ت 
لاأثلل�رة،  وكنلل� ننتظر خللروج الن��س من ال�ضينملل� والبن�ت 
والن�ضلل�ء تفللوح منهللم الروائح العطللرة   مرتديللن املاب�س 
الأنيقة، والق�ضم منهم يرتدون موديات م� يرتديه املمثات   

الغربي�ت والعربي�ت.
  وك�ن يف زمنن� نوع�ن من اجلمهور،  جمهور ذواق جداً من 
خال الهتم�م والحللرتام لفن ال�ضينم� والأفام ويت�رضف 
ب�ضللكل ح�ض�ري وهم ع�دة مللن رواد دور ال�ضينملل� الراقية، 

وجمهور يفتقر
 اىل اللي�قللة وح�ضن الت�رضف وبعيداً عللن الذوق الفني وهم 
الذيللن يت�رضفللون ب�ضكل غري لئللق داخل �ضلل�لت العر�س 
ل�ضينملل�ت الدرجللة الث�نيللة وخ�ضو�ضللً� يف البلل�ب ال�رضقي 

وجزء من �ض�رع الر�ضيد، حيث ت�ضمع الكام اأثن�ء العر�س.
ال�ضتينلل�ت    نه�يللة  يف  ال�ضينملل�  دور  اأ�ضبحللت   ، وت�بللع   

وال�ضبعينلل�ت متاألأة بجللودة اأفامه� املخت�رة   مع ازدي�د 
جمهورهلل� وماذاً لكثري من الأ�للرض البغدادية،اأم�  يف بداية 
الثم�نينلل�ت بللداأ ع�للرض �ضلل�لت ودور ال�ضينملل� يف بغللداد 
ب�لأفللول التدريجي   واأخذت تفقللد بريقه� وجمده� و�ضعف 
الأقب�ل مم� اأدى اىل قلة وارداته� وبقيت على   قدمه� بدون 
اأدامللة وتطوير، ومن الأ�ضب�ب املهمة لهللذا الأفول هو تطور   
التلفزيللون تكنولوجيً� وبللدء ع�رض الفيديللو، واأن املوزعني 
ابتعللدوا عن مواكبة  تطللورات الزمن وبللداأوا ب�لتفتي�س عن 
اأفللام رديئللة وبعيدة عللن مق�للس الرقيب،   مملل� اأبعد اغلب 

العوائل عن ارتي�ده� مكتفية مب� ت�ض�هده يف 
 التلفزيللون اأو يف النللوادي الجتم�عيللة، وتوالللت ال�ضنيللني 
فتحولت معظم دور  ال�ضينم� اىل �ض�لت �ض�حبة ول اكرتاث 
لهلل�، لقد غ�بللت عن �ض�رع ال�ضعللدون   والر�ضيللد والأعظمية 
والكللرخ وبغللداد اجلديللدة دور ال�ضينملل�، ف�ضينملل� ال�ضندب�د  
اختفللت وحتولللت اىل حمات جت�رية ف�ضينملل� اأطل�س وب�بل 
حتولت اىل خم�زن   وجممع�ت جت�رية، ويق�ل مل يتبق منه� 
ال اثنني يرت�دهلل� مت�ضكعي ال�ضوارع يت�بعون  اأفام قدمية 
وخملة بك�فللة الآداب ومن ن�ضخ )ال�ضيدي( غري الأ�ضيلة مم� 
يجعللل   عر�س الفلم مهتزاً، اأ�ضبحت بغللداد من دون �ضينم� 
واختفللت ال�ض�لت التي ك�نت   تعر عن م��س ه�م وجميل 

من ت�أريخ بغداد واختفت بع�س من واح�ته� الثق�فية.

أعداد ـ لميس عبد الكريم 

يحتفظ جيل الأربعينيات 
واخلم�شينيات مب�شاهد من 

بغداد ل تزال حية يف الذاكرة 
بكامل قيافتها وزهوها القدمي, 

حني كان ما ي�شيطر على  
تفكري هذه العا�شمة ال�شاحرة 

هو احلفاظ على جمالها 
والرتقاء به وتلميعه ب�شالت 
�شينما ومقاهي ومراكز ثقافية

ترت�شم �شحكات 
وابت�شامات عري�شة على 

وجوه اأطفال جتمعوا 
يف خميم اجلدعة يف 

بلدة القيارة اىل اجلنوب 
من مدينة املو�شل, يف 

انتظار دخولهم اىل مدر�شة 
افتقدوها منذ اأكرث من 

عامني ب�شبب �شيطرة تنظيم 
داع�ش على املناطق التي 

نزحوا منها.

بلدية كربالء تباشر بإكساء شارع مقام اإلمام المهدي )عج(

إعداد برامج مكثفة لتوفير متطلبات إعادة االستقرار في سهل نينوى

التعليم توجه بغلق معهد الفارابي في ثالث محافظات

مدرسة في مخيم للنازحين بالعراق لمحو آثار الفكر الداعشي

كربللاء ل حممد اخلف�جي: بداأت مديرية بلدية كربللاء املقد�ضة ب�إك�ض�ء �ض�رع 
املق�م املهدي )عج( بح�ضب مدير بلدية كرباء املقد�ضة املهند�س اأمن�ر �ض�لح 
اإبراهيللم الرفيعللي "عن قي�م املديريللة ظهر الثاث�ء املب��للرضة ب�إك�ض�ء �ض�رع 
املقلل�م املهدي )عج( وبكمية 7500م2 حيللث يعتر هذا ال�ض�رع من ال�ضوارع 
الرئي�ضية واملهمة يف مركز املدينة مبينً� عن اإح�لة العقد اخل��س ب�إك�ض�ء هذا 
ال�ضلل�رع اىل �رضكة اآ�ضور للمق�ولت اإحللدى ت�ضكيات وزارة العم�ر والإ�ضك�ن 
والبلديلل�ت الع�مللة ويعتر هللذا العقد الأول مللن اأربعة عقللود مت اإح�لته� على 
ال�رضكللة ومببلللغ جتلل�وز الللل ) 400 ( مليللون دينلل�ر عراقللي ، هذا مللن ج�نب 
ومللن ج�نب اآخللر اأو�ضح الرفيعي عللن ت�ضغيل املعمل اخل��للس مبديرية بلدية 
كرباء املقد�ضة لإنت�ج كمي�ت من الإ�ضفلت التي ت�ضتخدم يف �ضي�نة ال�ضوارع 
وتكللون الأولوية لل�ضللوارع املت�رضرة بعد تقللدمي الأق�ض�م البلديللة ك�ضفً� بتلك 

الإ�ضاح�ت للعمل على مع�جلته� .

بغللداد ل مت�بعللة: بللداأت احلكومللة بتنفيللذ برامللج مكثفللة لتوفللري متطلبلل�ت 
واحتي�ج�ت اإع�دة ال�ضتقرار يف من�طق واحي�ء �ضهل نينوى املحررة من تنظيم 
داع�للس الره�بللي. وذكر بي�ن لأم�نللة جمل�س الوزارة ،اأن المللني الع�م ملجل�س 
الللوزراء مهللدي العاق تراأ�ضلله اجتم�ع م�ضللرتك لإع�دة ال�ضتقللرار يف املن�طق 
املحررة �ضم �ضفري جمهورية امل�ني� الحت�دية وعددا من �ضفراء الدول امل�نحة 
وحم�فظللي املح�فظلل�ت املحررة، ملراجعة اخلطط النيللة وامل�ضتقبلية اخل��ضة 
بتوفللري متطلب�ت اعلل�دة ال�ضتقرار وعودة الن�زحللني اىل من�طقهم. وا�ض�ف ان 
"الجتم�ع تن�ول مراجعة خطط الوزارات )ال�ضحة، الكهرب�ء، العم�ر وال�ضك�ن 
والبلديلل�ت وال�ضغلل�ل الع�مة، النفط، الرتبيللة( لإع�دة ت�أهيللل املراكز ال�ضحية 
و�ضبللك�ت توزيع الكهربلل�ء وا�ضتع�دة خدم�ت امل�ء ال�ض�لللح لل�رضب، ف�ضًا عن 
توفللري مفردات البط�قللة التموينية، والطاع على الك�ضوفلل�ت التخمينية �ضمن 
الحتي�جلل�ت املطلوبللة يف مللدن )احلمدانية، برطلللة، بع�ضيقة، تلكيللف، وبقية 
املللدن املحللررة(". وبللني ان الجتملل�ع ن�ق�س اي�ضلل� ازالة املتفجللرات وتعزيز 
تدريللب الكوادر المنية مللن ال�رضطة الحت�دية لتح�ضللني املن�طق املحررة من 
ايللة خروقلل�ت امنية حمتملة. من ج�نبلله اكد مهدي العاق بح�ضللب البي�ن على 
ان "احلكومللة بللداأت بتنفيذ برامج مكثفللة لتوفري متطلبلل�ت واحتي�ج�ت اع�دة 
ال�ضتقللرار يف مللدن واحيلل�ء �ضهللل نينللوى املحللررة موؤخللرا" وب�لتعلل�ون مع 
منظملل�ت المم املتحدة، تنفيللذا لتوجيه�ت رئي�س الوزراء الق�ئللد الع�م للقوات 

امل�ضلحة بتهيئة متطلب�ت اع�دة ال�ضتقرار اىل املدن املحررة يف �ضهل نينوى.

بغللداد ل مت�بعللة: وجهللت وزارة التعليم العلل�يل والبحث العلمللي، الأربع�ء، غلق 
معهللد الف�رابللي الذي مينللح �ضه�دات علي� غللري معرتف به� يف بغللداد والنجف 

واملثنى.
وقلل�ل املتحللدث الر�ضمي للللوزارة حيللدر العبللودي يف بيلل�ن، اإن "املعهد يقوم 
مبنللح �ضه�دة علي� "م�ج�ضتري" يف عدد من التخ�ض�ض�ت دون �ضند ق�نوين حيث 
قلل�م املعهد بعقللد اتف�قية مع احدى اجل�مع�ت يف خلل�رج العراق ومينح الطلبة 

�ضه�دات غري معرتف به�".
واأ�ضلل�ف العبللودي، وزارة التعليللم حتذر الطلبللة من التع�مل مع هللذا املعهد او 
املع�هد غري املعرتف به� على وفق ق�نون التعليم الع�يل الأهلي رقم 25 ل�ضنة 
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خاص ـ أ ف ب

نفللذت اأم�نة بغداد، الأربعلل�ء، حملة جديدة لإزالة 
التجلل�وزات احل��ضلللة علللى ال�ضللوارع والأر�ضفة 
وال�ض�حلل�ت الع�مة بج�نبللي الكرخ والر�ض�فة من 

الع��ضمة ب�لتن�ضيق مع قي�دة عملي�ت بغداد.
وق�لللت مديريللة العاقلل�ت والعللام يف بيلل�ن، 

ان "مللاك�ت دائللرة بلديللة املن�ضللور وب�لتن�ضيق 
مللع مديريللة احلرا�ضلل�ت والأمن وقيلل�دة عملي�ت 
بغللداد ق�مت ب�إزالة 53 ك�ضللك� و 58 جت�وزا على 
الر�ضيللف و 128 لوحللة اعانيللة من�ضوبللة دون 
ا�ضتح�ضلل�ل املوافق�ت الر�ضميللة و20 موقع� لبيع 
الغنلل�م و7 دور �ضكنية يف مراحل بن�ئه� الولية 
و6 مواقع لغ�ضل ال�ضي�رات �ضمن الرقعة اجلغرافية 

للدائرة البلدية".
وا�ض�فللت ، بلدية ال�ضللدر الوىل ق�مت ب�إزالة 12 
لوحللة اعانيللة يف �ض�رع بللور �ضعيللد و23 ك�ضك� 
واأزالت عددا من التج�وزات املتمثلة ب�أ�ضيجة قطع 
اأرا�س ومولدات كهرب�ئية ومع�ر�س لبيع الأث�ث.
بلديللة  دائللرة  ان  العاقلل�ت  واو�ضحللت مديريللة 
العظميللة ق�مللت ب�إزالة 9 اك�ضلل�ك متج�وزة على 

وعللدد  301و304  املحلتللني  �ضمللن  الر�ضفللة 
مللن عرب�ت الب�عللة اجلوالني وازالللة عرب�ت لبيع 

الفواكه واخل�رض �ضمن املحلة 304.
وك�نللت اأم�نللة بغداد قللد وجهت دوائرهلل� البلدية 
بتكثيللف حمات ازالللة التجلل�وزات ب�لتن�ضيق مع 
مديريللة احلرا�ض�ت والأمن وقيلل�دة عملي�ت بغداد 

ووفقً� للقوانني وال�ضوابط البلدية.

تنفيذ حملة إلزالة التجاوزات في مختلف مناطق بغداد
بغداد ـ متابعة 

إعالميون : اإلعالم لعب دورا 
مهما في المعركة ضد اإلرهاب

البدء بتنفيذ المرحلة األولى من 
مشروع خطوط انتاج سيارات "الفاو"


