
ك�س��ف ع�سو جمل���س حمافظ��ة بغ��داد ح�س��ون الربيعي، 
االح��د، ع��ن موع��د افتت��اح جمم��ع "اله��ادي �سن��ر" يف 
منطق��ة الكرادة، وفيما اعلن عن قرب ب��دء العمل باإعادة 
ترميم جممع "الليث"، واأو�سح بانه �سيتم فر�س اجراءات 
ال�سالم��ة بح�سب ���روط الدفاع املدين م��ن خالل توفري 
ال�س��المل اخلارجي��ة اخلا�سة باحلريق واملم��رات االمنية 

ملنع تكرار الفاجعة.
وق��ال الربيع��ي يف حدي��ث �سحف��ي، ان "موع��د افتتاح 
جممع "الهادي �سنر" بالكرادة �سيكون بعد 3 ا�سهر على 
ابعد تقدير"، مبينًا ب��ان "االعمال التي جتري حاليًا هي 

اعمال ترميم ولي�ست اعادة بناء لتاأخذ وقتًا طوياًل".
واو�سح ع�س��و جمل�س حمافظة بغداد، ان "العمل باإعادة 
ترمي��م جممع "الليث" �سيبداأ يف وق��ت قريب"، م�سرياً اىل 
انه "�سيتم فر�س اجراءات ال�سالمة بح�سب �روط الدفاع 
امل��دين م��ن خ��الل توف��ري ال�س��المل اخلارجي��ة اخلا�س��ة 
باحلريق واملمرات االمنية ملنع تكرار هكذا فاجعة حيث 
ان اغل��ب اخل�سائر باالأرواح كانت ب�سبب احلريق ومل تكن 
ب�سبب االنفج��ار". وكان جمل�س حمافظة بغداد قد توقع، 
ال�سب��ت )17 دي�سم��ر 2016(، ان ت���رف تعوي�س��ات 
املت�رري��ن م��ن تفجري الكرادة يف ع��ام 2020 ، وفيما 
اأو�سح بان التعوي�سات ل��ن تكون جمزية حيث �ستقارب 
ن�سف قيمة ما مت فقدانه بالتفجري ، اكد بان احلكومة مل 
ت�رف تعوي�سات تفجريات ح�سلت يف 2006 واالعوام 

التي تلتها.

اأعلن��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي ،االحد، 
توف��ر 13 زمال��ة �سيني��ة، للح�س��ول عل��ى �سهادت��ي 
املاج�ستري والدكتوراه للعام الدرا�سي 2018/2017.
وق��ال الناط��ق الر�سمي با�س��م الوزارة حي��در العبودي 
منح��ت  ال�سيني��ة  "احلكوم��ة  اإن  �سحف��ي،  بي��ان  يف 
الع��راق  13  زمالة درا�سي��ة يف تخ�س�سات االقت�ساد، 
والهند�س��ة املعماري��ة، وهند�سة االت�س��االت، وهند�سة 
النف��ط والغاز، وعلوم الريا�سي��ات، وعلوم اجليولوجيا 
النفطي��ة، وعل��وم الفيزياء/نان��و تكنولوج��ي". وبني، 
منت�سب��ا  يك��ون  ااّل  للمتق��دم  املطلوب��ة  "ال���روط  اأن 
للدرا�س��ات العلي��ا داخ��ل الع��راق، وااّل يق��ل معدله من 
حمل��ة �سهادة البكالوريو�س ع��ن %60 للح�سول على 
�سه��ادة املاج�ست��ري، واأاّل يقل مع��دل املتقدم من حملة 
�سه��ادة املاج�ستري ع��ن %70 للح�سول عل��ى �سهادة 

الدكتوراه". 
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ويف مقاب��ل ه��ذا التك��رمي املعن��وي طال��ب نا�سطون 
ومثقفون وا�سطيون ب���رورة اإعادة "ن�سب العامل" 
يف مكان��ه ال�ساب��ق، و�س��ط �ساح��ة العام��ل يف مدينة 
الك��وت، تقديراً له��ذه ال�ريحة املهم��ة والوا�سعة يف 

املجتمع العراقي.
ويقول با�سم ال�سمري، مدير مهرجان تكرمي املبدعني 
يف وا�سط، اإن "مهرجان الكوت نت لالإبداع الوا�سطي، 
ه��و مهرج��ان �سن��وي اعتدنا عل��ى اقامت��ه منذ ع�ر 
�سن��وات الإختي��ار جمموع��ة م��ن النخ��ب املبدعة يف 
املحافظ��ة ويف كاف��ة املجاالت من خ��الل االعتماد 
على منوذج ا�ستبيان للح�سول على الت�سويت وكذلك 
باالعتماد على الت�سوي��ت االلكروين، اإ�سافة الر�سد 
املي��داين م��ن خ��الل اجلمه��ور للفعالي��ات واالأن�سطة 

املتنوعة".
وا�س��اف ال�سم��ري ان "اإدارة املهرج��ان كرم��ت ه��ذا 
الع��ام جمموعة كبرية من املتميزي��ن يف االأداء لعام 
اأعل��ى االأ�س��وات ح�س��ل عليه��ا عامل  2016 لك��ن 
التنظي��ف يف بلدي��ة الكوت جا�سم ح�س��ن الذي م�سى 

عليه يف هذه املهنة اأكرث من ع�ر �سنوات".
واأو�سح مدير مهرجان املبدعني ان "اإدارة املهرجان 
منحت العام��ل جا�سم ح�سن قالدة االإب��داع الوا�سطي 
و�سه��ادة تقديري��ة تثمين��ًا ل��دوره املمي��ز يف العم��ل 
وحر�س��ه وتفاني��ه واإخال�س��ه يف عمل��ه دون كلل اأو 
ملل"، الفت��ًا اىل اأن "الفئات التي اختارها املهرجان 
�سمل��ت اأف�س��ل طبي��ب لع��ام ٢٠١٦ واأف�س��ل دائ��رة 
حكومي��ة يف وا�سط واأف�سل ناٍد ريا�سي واأف�سل فنان 
ت�سكيل��ي واأف�س��ل اأم مثالي��ة واأف�س��ل منظمة جمتمع 
مدين وغريها من الفئ��ات االأخرى التي نالت التكرمي 
لكّن االأف�سل بني كل املكرمني كان هو العامل جا�سم 
ح�س��ن". م��ن جانب��ه ق��ال العام��ل جا�س��م ح�س��ن ان 
"التك��رمي ميث��ل و�سام �رف اعتز به كثرياً الأنه جاء 
من خالل �سل�سلة من االإج��راءات التي اعتمدتها اإدارة 

املهرجان وفقًا ملجموعة معايري"..
وا�س��اف جا�سم ح�سن "مل اأكن اأعلم مبو�سوع التكرمي 
وال اع��رف اأي �سيء عنه لكني دعيت ب�سورة مفاجئة 
للح�سور اأمام قاعة االدارة املحلية وهي القاعة التي 

حتت�س��ن املنا�سبات واالجتماع��ات عادة وكنت اأظن 
وج��ود حاج��ة لتنظيف املنطق��ة القريبة م��ن القاعة 

لذلك جئت بكامل عدتي ومالب�س العمل".
وا�سار العامل اىل اأن "الده�سة اأ�سابتني عند و�سويل 
اىل امل��كان املعن��ي والطل��ب من��ي باحل�س��ور �سمن 
اجلمه��ور املوجود وكان��ت املفاجاأة االأك��ر االإعالن 
عن ا�سمي بكوين االأف�سل من حيث االأداء يف حمافظة 

وا�سط لعام 2016".
"ق��الدة االإب��داع الوا�سط��ي  اأن  واك��د جا�س��م ح�س��ن 
والتك��رمي املعنوي الذي ح�سل��ت عليه �سوف يدفعني 
كث��رياً نحو البذل والعطاء وم�ساعفة اجلهود من اأجل 
اأداء مهمت��ي ال�ريفة وهي العم��ل لرفع النفايات من 

ال�سوارع ومنطقة االأ�سواق."
ولفت عام��ل النظافة بالقول "منذ ع���ر �سنوات واأنا 
اأمار���س هذه املهنة واأعدها مهن��ة �ريفة واحلمد هلل 
اأين اأعدها م�سدر رزقي وقوت عائلتي التي تفتخر بّي 
كثرياً، بل اأن فخرها ازداد عندما مت اختياري على اأين 

االأف�سل وتكرميي بقالدة االإبداع الوا�سطي".
م��ن جانبه اك��د امل��وؤرخ واالأكادميي �سال��ح الطائي 
وجود �رورة الإعادة ن�سب العامل الذي كان ي�سمخ 
�سابق��ًا يف اإح��دى ال�ساح��ات العام��ة مبدين��ة الكوت 

والت��ي ال ت��زال اىل اليوم حتم��ل ا�سم �ساح��ة العامل. 
واأ�ساف الطائي "هذه ال�ريحة الوا�سعة يف املجتمع 
العراقي البد من اأن تن��ال االهتمام والرعاية وتوفري 

الدعم لها ولو باحلد االأدنى".
واعت��ر امل��وؤرخ الوا�سط��ي اأن "وج��ود ن�س��ب يرم��ز 
للعام��ل ه��و مبثابة تك��رمي جلميع اأفراد ه��ذه الطبقة 

التي تكافح للح�سول على قوتها اليومي."
ب��دوره يق��ول نبي��ل �سّم��ه، مع��اون حماف��ظ وا�س��ط 
ل�سوؤون اخلدم��ات ، ان "هناك �رورة حقيقة الإعادة 
بع���س الن�سب التي كانت تزي��ن ال�ساحات وال�سوارع 
العام��ة يف مدين��ة الك��وت اإب��ان عق��دي الثمانينات 
والت�سعيني��ات من القرن املا�سي مث��ل ن�سب العامل 
وال�سي��اد واملتنب��ي والب�ست��اين وغريها م��ن الن�سب 

الفنية االأخرى."
وا�س��اف �سم��ه، يف ت�ري��ح �سحف��ي، اأن "احلكومة 
املحلي��ة بداأت باإعادة البع�س م��ن هذه الن�سب حيث 
مت االنتهاء من تنفيذ ن�سب ال�سياد يف مكانه ال�سابق 
والقريب من �سدة الكوت، كما مت االإعالن عن م�سابقة 
الإقام��ة ن�س��ب لل�ساع��ر الكب��ري اأب��ي الطي��ب املتنبي 
وهن��اك ني��ة الإع��ادة باق��ي الن�س��ب والتماثي��ل اىل 

مواقعها ال�سابقة اأو اختيار اأماكن بديلة لها".

اعلن��ت وزارة النف��ط، االح��د، انه��ا �ستعتم��د البطاق��ة 
االلكرونية يف توزيع املنتج��ات النفطية، ويف الوقت 
الذي ا�س��ارت اىل توزيعها 300 لر من النفط االبي�س 
لكل ا�رة، بينت انها وزعت مليونني لر من زيت الغاز 

) الكاز( يوميا على ا�سحاب املولدات.

وق��ال مدي��ر ع��ام �رك��ة توزي��ع امل�ستق��ات النفطي��ة 
التابع��ة لل��وزارة عل��ي املو�س��وي يف حدي��ث �سحف��ي  
ان "ال�رك��ة تعم��ل على ا�س��دار البطاق��ة االلكرونية 
بتوزيع امل�ستق��ات النفطية وح�سب عدد افراد اال�رة"، 
مبين��ا انه "يتم حالي��ا التفاو�س مع ���ركات عاملية 
واقليمي��ة ب�سان ذلك". وا�س��اف املو�سوي ان "ال�ركة 
ت��وزع النفط االبي�س يف عموم العراق تبداأ من �سهر اب 

وتنته��ي ب�سهر ني�سان"، م�س��ريا اىل ان "ال�ركة وزعت 
اكرث من 200 مليون لر لغاية االن".

وتابع املو�سوي ان "ال�ركة توزع مادة النفط االبي�س 
على اال�ر يف مدينة بغداد وب�سكل وجبات على ا�سا�س 
البطاق��ة الوقودية التي تعتمد عل��ى البطاقة التموينية 
والك��رث م��ن ملي��ون و600 الف ا���رة"، الفت��ا اىل ان 
"ال�ركة وزعت لغاية االن 300 لر وهي تعتر جيدة 

وكافية لال���رة خالل مو�سم ال�ست��اء". واكد املو�سوي 
ان "ال�ركة وزعت خالل عام 2016 وقود زيت الغاز) 
ال��كاز( على ا�سحاب املولدات االهلية البالغة 16 الف 
مول��دة يف عموم الع��راق ومبعدل مليونني ل��ر يوميا، 
ا�ساف��ة اىل مليون��ني ل��ر يومي��ا ل��وزارة الكهرب��اء"، 
مو�سحا انه "يتم زيادة هذه الكميات يف ف�سل ال�سيف 

مع ارتفاع درجات احلرارة".

»الجيب واز«.. من لهيب نار المعارك إلى تاكسي األحياء الشعبية
ع�ر مركبات اأو تزيد قلياًل، مهمتها اإي�سال املواطنني اإىل اأق�سى 
نقطة من احلي ال�سعبي "اجلزائر" كو�سيلة لك�سب لرزق، يف م�سهد 
يعي��د للذاكرة حربني �رو�سني األقيا حملهم��ا اآالفًا من �سيارات 
"اجليب / والواز" الرو�سية يف جعبة خمازن وزارة الدفاع لتباع 

على املواطنني يف مزادات اخلردة عامة.
طبيع��ة مقاع��د �سي��ارة "اجلي��ب" انه��ا متقابل��ة ما يتي��ح اإجراء 
املحادث��ات وجهًا لوجه والتي ال تخلو يف كثري من االأحيان من 
الفنتازيا واحلديث عن احلب واحلرب، مقعدان اأماميان ومقعدان 
متقاب��الن يجل�س على  كل منهما اأربع��ة اأ�سخا�س، وقد يقف يف 
كث��ري من االأحيان �سخ�سان اأو ثالث��ة على حافة اجليب اخللفية، 
في�سب��ح العدد 12 راكبًا، يتبادلون �ست��ى اأطراف احلديث، وهذه 
االأحادي��ث ت�سب��ه اإىل ح��د كبري هيئ��ة "اجليب ال��واز" التي يراها 
كث��ريون م�سحكة وجمرد روؤيتها تعيد م�ساهد موؤملة يف الذاكرة 
العراقية التي اكتوت بنار احلروب.  )علي حممد( ، �ساب ع�ريني 
، �سائ��ق الإح��دى �سيارات "اجليب" ق��ال يف حديث �سحفي، مرت 
لون "اجليب"  8 �سن��وات واأنا اعمل يف هذا اخلط، وكثريون يف�سّ
للتنق��ل كونه��ا �ريع��ة ويراه��ا البع���س مريح��ة وتنا�سب ذوي 

الدخ��ل املح��دود والفق��راء. متابع��ًا: فاأجرة التو�سي��ل ال تتعدى 
ال���)500( دين��ار ما يغني��ه عن ا�ستئج��ار التاك�س��ي ذي االأجور 
املرتفع��ة. مو�سح��ا: ان العم��ل يقا�س عل��ى كثافة ع��دد الركاب 
ونوعي��ة الطق���س، ففي مو�سم االأمطار يكون ال��رزق وفرياً وي�سل 
مردود العمل اإىل اأكرث من )60( األف دينار ويف االأيام االعتيادية 
ي�سل اإىل نحو )20( األف دينار. طبيعة �سوارع املدينة املتعرجة 
واملتك���رة وخ�سو�س��ًا يف مو�س��م االأمطار جعل��ت "اجليب واز" 
ت��وؤدي دور املنق��ذ ملتانته��ا وا�ستطاعته��ا مقاوم��ة اأي من��اخ 

وحتدي كل حفر وط�سات ال�سوارع. 
)ك��رار موؤي��د( ،�سائق اإحدى �سي��ارات "اجلي��ب واز" العاملة على 
خ��ط ال�سع��ب / اجلزائر، حتدث عن �سواب��ط يرعاها قائمون على 
ه��ذه اخلط��وط، يج��ب على اأ�سح��اب �سي��ارات اخلط ال��ذي يعمل 
في��ه اّتباعه��ا، ويف ح��ال االمتناع ع��ن تاأديتها فعلي��ه مواجهة 
املتاع��ب، التي ت�سل اإىل ح��د االإيذاء اجل�سدي، الفت��ًا: كنت اعمل 
يف حم��ل �سغ��ري مل يكن ي��در عل��يَّ اأرباحًا متكنني م��ن مواجهة 
احلي��اة، فا�ستدن��ت مبلغًا من املال الأقتني �سي��ارة "اجليب واز"، 
ده�س��ت اأنه كان عليَّ �راء مكان اخلط اأي�سًا الذي يباع مببلغ 3 
اإىل 4 مالي��ني دين��ار، واإال البحث عن مكان عمل اآخر او خط �سري 
ثان، كا�سفًا عن مافيات ت�سيطر على معظم خطوط املركبات، يف 

معزل عن اأعني الدولة ووزارة النقل وخا�سة هيئة النقل العام.  
 بينم��ا ي��رى املواطن حي��در حي��اوي يف �سي��ارات "اجليب واز" 
باأنها تفتقد لل�سالم��ة وينبغي على امل�سوؤولني احلكوميني اإيجاد 
بدائ��ل اأخرى اأك��رث اأمنًا و�سالم��ة ، فيما تروي احلاج��ة اأم قا�سم 
موقف��ًا ح�س��ل معه��ا وهي ت�ستق��ل مركب��ة "اجلي��ب واز" قائلة: 
انزلقت قدماي واأنا انوي النزول منها عندما و�سلت اإىل وجهتي 
، ف�سقط��ت اأر�س��ًا كوين ل�ست معتادة على ه��ذا النوع من �سيارات 
االأج��رة، م�ستغربة م��ن وجودها بني امل��دن العراقي��ة وهي اآلية 
ع�سكري��ة خم�س�سة لنقل اجلنود، وت�سي��ف اأم قا�سم : موقف اآخر 
كاد يت�سب��ب يف ده���س طفل كان يلهو يف باح��ة املنزل، فعندما 
كن��ا ننتظ��ر اكتم��ال مقاعد ال�سيارة م��ن االأ�سخا���س، كانت ثمة 
ام��راأة وطف��ل جال�سني يف املقع��د االأمامي بجان��ب ال�سائق الذي 
ب��دوره اأدار مفتاح املركبة للتهي��وؤ قبل االنطالق. م�ستطردة: فما 
كان من الطف��ل اجلال�س بجوار ال�سائق اإال اأن ي�سغط على مكابح 
العجلة وال�سائق عنه يف غفلة، حتى �سارت بنا متجهة نحو �سياج 
البيت االأمامي. م�ستدركة: لكن عناية اهلل اأنقذت الطفل الذي كان 
يله��و ق��رب ال�سياج من موت حمّق��ق، بعد تدخ��ل ال�سائق ال�ريع 
وجناحه يف اإيقاف العجلة. يف بداية املو�سم الدرا�سي ، قد ي�سطر 
الطالب م��ن كال اجلن�سني اىل اعتماد "اجليب" وا�سطة نقل تقّلهم 

لع��دم وجود خط��وط �ساغ��رة يف �سيارات "الكي��ا" ويف كثري من 
االأحي��ان تت�سب��ب بقايا احلديد ال�سغ��رية يف �سيارة "اجليب" يف 
متزي��ق بنطال بع���س الطلب��ة اأو تعر�سه��ا للتلف ب�سب��ب ات�ساخ 
املقاعد. ومنهم ما حدث مع الطالب هيثم كرمي ذات �سباح وهو 
يهم الذهاب اىل كليته، حيث ا�ستقل �سيارة اجليب مد�سنًا بنطلونًا 
جدي��د و�سله هدية من اح��د اقربائه، لكن فرحة هيثم بالبنطلون 
مل تدم اال دقائق حني �سقط �سحية لبقايا �سظية حديدية متفرعة 

من مقعد اجليب. 
فيم��ا ب��نّي املواط��ن )اأحم��د امله��داوي( ، �ساح��ب حم��ل للمواد 
االحتياطي��ة، ان��ه يف االآونة االأخ��رية عمد اأكرث مقتن��ي �سيارات 
"اجليب واز" اإىل اإجراء تعديالت من حيث املحرك وناقل ال�رعة 
االأوتوماتيك��ي، لتكون اأكرث مالءمة ، ما فاق��م اأ�سعار املحركات 

بعدما كانت مقت�رة على نوعيات حمددة من املركبات. 
وال يقت�ر اأمر مواقف تلك "اجليبات" على مدينة ال�سعب، فهناك 
منها اأي�سًا يف مدينة ال�سدر ويف اجلوادر والقيارة وحي اأور واأم 
الك��ر والغ��زالن وال�سي�سان و�سوق ال���4000 يف مدين��ة ال�سعب 
ومنطقة جميل��ة ال�سناعية، ويف حمافظ��ات عراقية كثرية منها 
الزب��ري يف حمافظة الب���رة، وتتع��دد اأ�سماوؤها حملي��ًا ف�سميت 

)باأم اخلبزة ، والزوية ، والطيارة(.
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نحو كيلومرتين اثنني هي 
امل�سافة الفا�سلة بني �سوق 

املدينة يف منطقة ال�سعب وحي 
اجلزائر، اذ ت�ستفيق ال�سوق 
املكتظة على موعد �سباحي 

متجدد مع ا�سطفاف طوابري 
�سيارات "اجليب / الواز" 

املرتامية على جانبي الطريق

يف مبادرة ُتكرر منذ ع�سر 
�سنوات لختيار الأف�سل يف 

حمافظة وا�سط، كّرمت حكومة 
وا�سط املحلية واإدارة موقع 

)الكوت نت( اللكرتوين عامل 
البلدية جا�سم ح�سن الذي 

نال قالدة الأداء الأف�سل لعام 
.2016

مفتشية المالية: القبض على موظفي جمارك 
أدخلوا شاحنات "متهربة" من إيران إلى العراق

األنواء: الطقس غائم شماال صحو في الوسط 
والجنوب والحرارة تسجل 21ْم

الهجرة البرلمانية: استعدادات كبيرة الستقبال 
نازحي أيمن الموصل

في واسط.. أحد عمال البلدية ضمن أفضل شخصياتها خالل العام 2016

بغ��داد � متابع��ة : ك�س��ف مكتب املفت���س العام ل��وزارة املالية، االأح��د، عن القاء 
القب���س على موظف��ني يف دائرة اجلمارك ادخل��وا �ساحن��ات "متهربة" من دفع 

الر�سوم اجلمركية من اأحد املنافذ احلدودية مع اإيران.
وق��ال املكت��ب يف بيان �سحفي، اإن��ه "اتخذ االجراءات الالزم��ة ب�سبط جمموعة 
م��ن ال�ساحن��ات املحمل��ة بالب�سائع )حديد مغل��ون وفخاريات و م��واد غذائية( 
دخل��ت عن طريق منفذ زرباطية احلدودي يف حمافظة وا�سط  بدون دفع الر�سوم 
اجلمركي��ة". واأ�ساف البيان، انه "مت تغيري و�سفها اىل حديد غري مغلون للتهرب 
م��ن ت�سدي��د الر�سوم اجلمركية". واأ�س��ار اإىل، اأنه "مت الق��اء القب�س على جمموعة 
م��ن موظف��ي اجلمرك امل��دين و تدوي��ن اقوال املخالف��ني بالتعاون م��ع اجلهات 

الق�سائية املخت�سة و اتخاذ االجراءات القانونية املقت�سية".

بغ��داد � متابعة : توقعت هيئ��ة العامة لالأنواء اجلوية والر�س��د الزلزايل، االأحد، اأن 
يك��ون الطق���س غائم��ًا يف �سمال الع��راق و�سح��واً يف الو�سط واجلن��وب، ودرجات 
احل��رارة ت�سج��ل 21ْم. وقالت الهيئة يف بي��ان �سحفي، اإن "طق���س اليوم، �سيكون 
يف املنطق��ة ال�سمالية بني غائ��م جزئيا وغائما مع فر�س��ة لت�ساقط اأمطار خفيفة 
يف اماكن متفرقة، ويف املنطقتني الو�سطى واجلنوبية �سحواً مع قطع من الغيوم، 
ودرج��ة احل��رارة العظم��ى املتوقعة يف مدينة بغ��داد 21 ْم". واأ�س��اف البيان، ان 
"طق���س غدا الثالثاء �سيكون يف املنطقتني ال�سمالية والو�سطى غائما مع ت�ساقط 
امط��ار خفيف��ة يف اأماكن متعددة منهما، ويف املنطق��ة اجلنوبية �سحوا مع ظهور 
قط��ع من الغيوم، ودرجات احلرارة تنخف�س قلي��ال يف املنطقة ال�سمالية ومقاربة 
يف املنطقت��ني الو�سط��ى واجلنوبية لليوم ال�سابق". ولف��ت اإىل، اأن "طق�س االربعاء 
املقبل �سيكون يف املنطقة ال�سمالية غائمًا مع ت�ساقط اأمطار متو�سطة ال�سدة تكون 
رعدي��ة اأحيان��ا مع فر�س��ة لت�ساقط الثلج ف��وق املرتفعات اجلبلي��ة، ويف املنطقة 
الو�سط��ى غائم��ا جزئي��ا اىل غائ��م م��ع فر�س��ة لت�ساقط زخ��ات مط��ر خفيفة على 
االأق�س��ام ال�رقي��ة منها، ويف املنطق��ة اجلنوبية غائما جزئي��ا، ودرجات احلرارة 

على العموم ترتفع قليال عن اليوم ال�سابق".

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت جلنة الهج��رة واملهجري��ن يف جمل�س الن��واب، االأحد، عن 
ا�ستع��دادات كب��رية ال�ستقب��ال نازح��ي ال�ساحل االأمي��ن ملدينة املو�س��ل خالل بدء 
عملي��ة التحري��ر. وقالت ع�سو اللجنة نهل��ة الهبابي،  اإنه "اللجن��ة جتري جملة من 
اال�ستعدادات الإيواء نازحي ال�ساحل االأمين من مدينة املو�سل". واأ�سافت الهبابي، 
اأن��ه "مت تهيئ��ة مناط��ق كثرية منه��ا تل عبط��ة وحمام العلي��ل من اأج��ل ا�ستيعاب 
النازحني، وبناء عدد من املخيمات". وبينت، اأنه "�سيتم ا�ستخدام خميمات ال�ساحل 
االأي���ر من املدينة الإيواء النازحني، بعد اأن فرغت تلك املخيمات من املدنيني بعد 
عودته��م اإىل ديارهم على اأثر حترير القوات اأي�ر املو�س��ل". واأ�سارت الهبابي، اإىل 

اأن "احلكومة تعمل جاهدة فيما لديها من امكانيات ل�سد احتياجات النازحني".
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بغداد ـ متابعة 
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بغداد ـ خاص

مجلس بغداد يكشف عن موعد افتتاح 
مجمع "الهادي سنتر" في الكرادة

التعليم تعلن توافر13 زمالة صينية للحصول 
على شهادتي الماجستير والدكتوراه

النفط : سنعتمد البطاقة االلكترونية في توزيع المنتجات النفطية

ً


