
 اأعلن��ت بلدي��ة مدين��ة ال�ض��در الأوىل, ال�ضب��ت, و�ضع خطة 
لإع��ادة افتتاح جمي��ع ال�ضوارع املغلقة ب�ضب��ب التجاوزات 
احلا�ضل��ة عليه��ا من اج��ل تاأم��ن ان�ضيابية حرك��ة ال�ضري 
وفك الختناق��ات املرورية يف مدينة ال�ضدر. وقالت دائرة 
البلدي��ة يف بيان, انها "و�ضعت خطة لإعادة افتتاح جميع 
ال�ض��وارع املغلق��ة يف قاط��ع بلدي��ة ال�ض��در الأوىل ب�ضب��ب 
التج��اوزات غري القانوني��ة احلا�ضلة عليه��ا بالتن�ضيق مع 
قيادة عمليات بغداد واملجل�س املحلي للمدينة". واأ�ضافت 
اأن "اخلط��ة ت�ضم��ل اإزال��ة جمي��ع التجاوزات عل��ى ال�ضوارع 
التجاري��ة والأ�ض��واق الرئي�ض��ة والت��ي تق��ف عائق��ا اأم��ام 
حرك��ة املركبات مع اتخاذ الإج��راءات الكفيلة بعدم عودة 
املتجاوزي��ن اإىل املواقع التي ي�ضغلونها ب�ضكل غري قانوين 
وخ��اف القوان��ن والأنظم��ة البلدي��ة". وطالب��ت البلدي��ة 
بح�ض��ب البيان, املواطنن ب� "التع��اون التام مع ماكاتها 
اخلدمية خال عملية رفع التجاوزات واإعادة فتح ال�ضوارع 

املغلقة".

اعل��ن رئي�س اللجن��ة المنية يف جمل���س حمافظة النبار 
الي��وم ,ال�ضب��ت, ان م���روع ا�ضتثم��ار وتاأهي��ل الطري��ق 
ال��دويل يف النب��ار م��ن قب��ل ���ركات اجنبي��ة مل حتدد 

ال�ركة املنفذة حلن ا�ضتكمال الجراءات القانونية .
وقال راجع ب��ركات العي�ضاوي ملرا�ضل )اجلورنال نيوز(, 
ان" م���روع ا�ضتثمار الطريق ال��دويل يف النبار م�ضتمر 
لك��ن مل حت��دد ال�رك��ة الت��ي �ضتنف��ذ مراح��ل امل���روع 
وتاهي��ل الطري��ق ال��دويل م��ن الفلوج��ة حت��ى و�ضولها 
للمناف��ذ احلدودي��ة الثاثة بن الع��راق و�ضوريا والردن 
وال�ضعودي��ة". وا�ض��اف ان" ال���ركات الت��ي �ضيحال لها 
امل���روع م�ضوؤول��ة ع��ن تاهي��ل الطري��ق واع��ادة اعمار 
اجل�ض��ور واملعاب��ر وتثبيت العام��ات املروري��ة و�ضياج 
احلماية على جانبي الطريق ال�ريع مع تنظيف �ضاحات 
ال�ضرتاح��ة املمت��دة على ط��ول الطريق ال��دويل". وا�ضار 
العي�ض��اوي ان" حكوم��ة النب��ار �ضتك��ون امل�رف��ة على 
اجناز مراحل امل�روع املهم والذي يخدم اقت�ضاد العراق 
واملحافظ��ة ك��ون النب��ار مرتبطة بثاث��ة دول جماورة 
ف�ضا ع��ن احلركة التجارية بن البلدان العربية والعراق 

من خال نقل �ضاحنات الب�ضائع وال�ضلع املختلفة".
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م��ن دون حتقي��ق امل�ضاحل��ة الوطني��ة الفعلي��ة, 
والتي تعني التخل�س م��ن اإرث النازية العن�ري 

الدموي, ومن قاموا عليه.
اإل اأن اأملاني��ا, مل تكت��ف بتق��دمي جتربة منوذجية 
واح��دة للعامل على هذا ال�ضعيد؛ ب��ل اأعادت الكرة 
عق��ب انهي��ار املع�ضك��ر ال�ضرتاك��ي ككل, ومن ثم 
اإع��ادة توحي��د اأملاني��ا )الغربي��ة وال�رقي��ة( يف 
الع��ام 1990. اإذ ه��ي مرحلة ا�ضتدع��ت م�ضاحلة 
وطني��ة جديدة للتخل�س من اإرث النظام ال�ضيوعي 
يف اأملاني��ا ال�رقي��ة, وال��ذي كاد مياث��ل النازية 
داخلي��ًا, حّد جتنيد الزوج �ض��د زوجته وبالعك�س, 

على �ضبيل املثال فح�ضب.
هك��ذا, وبالنتيج��ة, مل تع��د اأملانيا الي��وم عماق 
اأوروبا فقط, بل هي الآن قائد العامل احلر ككل من 
وجهة نظر البع�س, عقب تنحي الوليات املتحدة 

الأمريكية عن هذا املوقع, بانتخاب دونالد ترامب 
رئي�ضًا لها. �ضوؤال "ملاذا جنحت اأملانيا؛ الغربية ثم 
املوح��دة, يف حتقيق امل�ضاحلة الوطني��ة, وتاليًا 
اإع��ادة الإعم��ار والنهو���س؟" كان حم��ور لق��اء 
جم��ع اأع�ضاء يف جمل�س النواب العراقي وباحثن 
اأمل��ان, الأ�ضب��وع املا�ضي, يف جامع��ة فريدري�س 
األك�ضان��در مبدين��ة اإرلنغن الأملاني��ة. وذلك نحو 
غاي��ة "كيف ميكن حتقيق امل�ضاحل��ة يف العراق, 
بال�ضتف��ادة م��ن التجرب��ة الأملاني��ة؟". فال�ضوؤال 
لي���س "هل م��ن املمكن حتقيق امل�ضاحل��ة؟", لأن 
الع��راق, كما اأ�ض��ار اأحد النواب, ل ميل��ك اإل خياراً 

واحداً هو امل�ضاحلة.
يف التجربت��ن الأملانيتن, على تباعدهما زمنيًا 
قراب��ة ن�ض��ف ق��رن, هن��اك عام��ان حا�ضم��ان 
م�ض��رتكان, يف���ران بدورهما م�ض��ي العراق منذ 
الع��ام 2003 م��ن �ضي��ئ اإىل اأ�ض��واأ؛ كم��ا يف�ران 

عربي��ًا  ا�ضتثن��اء  الع��راق  يع��د  مل  مل��اذا  اأي�ض��ًا 
عل��ى �ضعي��د ال���راع الأهل��ي والتدم��ري الذاتي 

واخلارجي.
العام��ل الأول, ه��و البيئة اخلارجي��ة التي اأرادت 
واقت�ضادي��ًا  �ضيا�ضي��ًا  الغربي��ة  اأملاني��ا  جن��اح 
واجتماعي��ًا )واإن لأ�ضب��اب تتعل��ق بال�راع مع 
ال�ضيوعي��ة والحت��اد ال�ضوفيات��ي(, كما مل متانع 
ليربالي��ة  دول��ة  يف  الأملاني��ة  الوح��دة  لحق��ًا 
دميقراطية. وذلك على النقي�س متامًا من احلالة 
العراقية, حيث من املمك��ن القول ب�ضديد ثقة اإنه 
حت��ى بت�ضدي��ق خراف��ة اأن اأم��ريكا اأرادت اإقامة 
نظ��ام دميقراط��ي يف الع��راق, ف��اإن املوؤك��د يف 
املقابل وجود �ضب��ه اإجماع اإقليمي, اأ�ضا�ضًا, على 
من��ع اإقامة هكذا نظام ي�ضتدع��ي حتمًا م�ضاحلة 
وطني��ة حقيقية, وي�ضكل بالت��ايل اأمنوذجًا خطراً 
يف املنطق��ة. وهو اإجم��اع ل يتعار�س طبعًا مع 
ال�راع الإقليمي اأي�ضًا على العراق لإحلاقه بهذا 
الط��رف اأو ذاك. يرتب��ط مبا �ضب��ق العامل الثاين, 
وه��و �ضري التجربت��ن الأملانيت��ن للتخل�س من 
اإرث النازية فال�ضيوعية, يف �ضياق حتقيق الغاية 
الأ�ضا���س املتمثلة باإعادة بن��اء الدولة الأملانية 
)الغربية فاملوحدة(, باعتبارها دولة دميقراطية 
مزدهرة. ومن ثم, مت ا�ضتهداف الأملان املتورطن 
بجرائ��م حقيقية يف حقبة النازي��ة خ�ضو�ضًا, مع 
ا�ضتمرار ال�ضتفادة الكاملة من الكفاءات الأملانية 
يف الف��رتة الهتلري��ة, لبن��اء دولة ما بع��د احلرب. 
هك��ذا, فاإن��ه يف مقاب��ل �ضي��ادة مفه��وم الدول��ة 
وامل�ضتقب��ل اأملاني��ًا, توؤكد التجرب��ة العراقية, من 
خال قانون اجتثاث البعث مثًا, اأن الأولوية هي 
الطائفية على ح�ضاب العراق ككل. لكن لأن الغزاة 
واملهيمن��ن اخلارجين ل ميك��ن اأن ي�ضتمروا يف 
وجودهم وتاأثريهم من دون "نخب" حملية عميلة 
اأو تابعة, يكون تق��دم نخب ومنظمات وجمعيات 
"وطني��ة"؛ اأي مبعنى النتماء للبلد, كما الإميان 
باملواطن��ة للجمي��ع, ه��و اخلط��وة الأوىل التي ل 
غن��ى عنه��ا لبدء امل�ضاحل��ة الوطني��ة, يف العراق 

و�ضواه من بلدان عربية منكوبة.

أسماء االشخاص في القاموس العراقي يحكمها الظرف السياسي أو االجتماعي

فلي�ض��ت مثل ه��ذه املواطنة العراقي��ة ال�ضحية 
الوحي��دة لاأ�ضم��اء الت��ي يطلقه��ا الآب��اء على 
اأطفاله��م وخا�ضة يف الري��ف العراقي فهنالك 
الكثري من ه��ذه الأ�ضماء الغريب��ة. فالكلمة يف 
قامو�س اللغة ه��ي الفعل وال�ضم فال�ضماء اما 
ان تكون مبتداأ او فاعا اومفعول به اوم�ضافا 
الي��ه اىل جان��ب التف�ضيات الخ��رى اخلا�ضة 
بال�ض��م .. هذا من الناحي��ة اللغوية او النحوية 
اما من ناحية اخرى وهي العتبارية ان ال�ضم 
ه��و جزء مهم م��ن �ضخ�ضية الن�ض��ان ووجوده 
وتاريخ��ه ولق��د مرت جترب��ة ال�ض��م بتجارب 

عديدة وبعوامل اجتماعية و�ضيا�ضية مهمة .
عل��ى  النمواال�ض��كاين  مراح��ل  ق�ضمن��ا  واذا 
املجتم��ع العراقي نراه يتك��ون من مراحل عدة 
اهمها مرحل��ة التاأ�ضي�س حتى عام 1958عند 
قيام الث��ورة واملرحلة الخرى ه��ي مااعقبت 
تل��ك الث��ورة وم��رت مبراح��ل �ضيا�ضي��ة مثل��ت 
التاري��خ ال�ضيا�ضي يف الع��راق احلديث .. وهذه 
املراح��ل اف��رزت العديد من ال�ضم��اء قد يكون 
طابعه��ا �ضيا�ضي��ا اميان��ا بذلك امل�ضم��ى او ان 
ياخ��ذ طابع��ا انتهازين��ا او تيمن��ا وحب��ا لهذا 

ال�ض��م با�ضتثناء ال�ضماء الت��ي افرزتها احلالة 
الجتماعية والثقافية قبل الثورة وخا�ضة يف 
الري��ف او البادية فتجد ا�ض��م )معيلو, دنبو�س( 
يف اجلنوب يقابله )�ضخر,احلردان(يف البادية 
وبعد الثورة مبا�رة امتاءت �ضجات الحوال 
املدني��ة با�ض��م )عب��د الك��رمي( تيمن��ا واعتزازا 
بقائ��د تل��ك الفرتة الزعي��م الراحل عب��د الكرمي 

قا�ضم .
يف ه��ذا التحقي��ق �ضنغو���س يف عمق احلالت 
الجتماعي��ة واملوؤث��رة يف ه��ذا ال�ض��م اأو ذاك 
ومل��اذا متت تلك الت�ضمي��ة والتي اخذت احيانا 
طابعا �ضاذا وبعيدا عن لغة املنطق واحل�ضارة 
والتاريخ ..ا�ضماء غريبة قدلمتت اىل الواقع او 
اللغ��ة باية �ضل��ة ولكن الظ��روف واملناخات 
الجتماعي��ة فر�ضته��ا ك��ي تك��ون �ض��واء يف 
الري��ف  او  املدين��ة ذات ال�ضبغ��ة احل�ضاري��ة 
املتخل��ف ذو النزعة الع�ضائري��ة او يف البداوة 
وال�ضحراء التي متتزج ب��ن احل�ضارة والريف 

والر�س التي يقطنها ذالك البدوي ..
 املواط��ن ح�ض��ن احم��د م��ن �ضكن��ة ح��ي اأور 
يق��ول: �ضاألن��ي اأح��د اأبنائي قب��ل �ضنن ونحن 
نتاب��ع مب��اراة يف ال��دوري العراق��ي عن �ضبب 
غراب��ة ا�ضم��اء الآباء والأج��داد وحت��ى ا�ضماء 

بع���س الاعب��ن ومل اأطلق هذا ال�ض��م الغريب 
اأو امل�ضتهج��ن اأحيان��ا, ول اأذك��ر م��اذا اأجبته 
حينه��ا فقد كنا حري�ض��ن ايامها على اإختيار 
الجاب��ات الدبلوما�ضي��ة خوف��ًا م��ن الندفاع 
وامل�ضا�س بالرم��وز ال�ضيا�ضية والبعثية حينها 
الندف��اع باحلما���س  م��ن  الآن  كم��ا نخ�ض��ى 
خوف��ا من امل�ضا�س بالرموز الدينية واحلزبي��ة 

والطائفي��ة.
وتاب��ع " تذكرت قبل يومن ه��ذا ال�ضوؤال حول 
قريب��ا  القادم��ات  احلفي��دات  اح��دى  ت�ضمي��ة 
فوالدته��ا ) ابنت��ي ( تري��د ت�ضميته��ا )حوراء ( 
ووالده��ا ي���ّر على ت�ضميته��ا )ريتاج ( وكان 
الف��وز حليف الأب طبعا رغ��م حماولت ابنتي 
احراج��ه بال�ضكوى عليه اأمام��ي وذلك ب�ضوؤايل 
ع��ن معن��ى كلمة ) ريت��اج ( فاجبته��ا اأنه قفل 
بنقا�ض��ات  �ضبي��ه  نقا���س  يف  لندخ��ل  الب��اب 
ال�ضا�ض��ة مبجل�س النواب ح��ول م�روع خلدمة 
ال�ضع��ب واختافه��م عليه لف��رتة زمنية طويلة 
,املهم اأ���ّرت الم عل��ى ان اجابتي �ضحيحة 
و األ��ّح الب عل��ى اأن معن��ى ) ريت��اج( هو باب 
الكعب��ة ,كّل ما تق��دم يجّرن��ا اىل الت�ضاآوؤل عن 
اأ�ضب��اب اأختي��ار ال�ضماء الغريب��ة للمواليد من 
قب��ل الآب��اء والتجّن��ي عليه��م ط��وال حياتهم 

,ولتحلي��ل ذل��ك فاأعتق��د اأن هن��اك الكث��ري من 
الظ��روف والعوام��ل الت��ي توؤّث��ر عل��ى اختيار 
الآب��اء والأمهات ل�ضماء ابنائهم ومنها البيئة 

التي يتواجدون بها.
اأما املواطن عبد الكرمي خنجر من �ضكنة مدينة 
ال�ض��در يقول : اإن العوائل القدمية كانت ت�ضمي 
اولده��ا ح�ضب البيئة التي يتواجدون بها فان 
كان��ت مدنية ف�ضتجد الآب��اء لديهم الثقافة ولو 
ب�ضيطة لختيار ا�ضم��اء جميلة ي�ضتمدونها من 
ميوله��م وثقافته��م ف��رى مث��ا ان كان الب 
يهوى الفن �ضيختار ا�ضماء الفنانن والفنانات 
لبنائ��ه , وان كان مولعا بال�ضيا�ضة ف�ضيختار 
ا�ضم��اء بع�س ال�ضيا�ضين وق��د اأ�ضتهرت ا�ضماء 
) في�ض��ل وغ��ازي ( ايام امللكي��ة و)عبدالكرمي 

وجمال ( ايام اجلمهوريات .
وان كانت مي��ول الب دينية معتدلة ف�ضيختار 
اأ�ضم��اء النبياء وال�ضاحل��ن )وما حّمد وعّبد ( 
وان كان ريا�ضي��ا اأو مثقف��ا ف�ضيخت��ار اأ�ضماء 

امل�ضهورين بهذه املجالت. 
ه��ذا بخ�ضو�س اأه��ل املدينة ,اما اأه��ل الريف 
ال�ضعب��ة  حياته��م  طبيع��ة  ب�ضب��ب  والب��دو 
والقا�ضي��ة فيخت��ارون اأ�ضم��اء ابنائه��م ن�ضب��ة 
للم��كان والزمان اأحيانا مث��ل ا�ضماء املناطق 

التي يقطنون بها حن ولدة البن مثل )كحله 
وجمر ( اوحليواناتهم و نباتاتهم مثل )جربوع 
وقط��ان و�ضبوط وج��راده وبّني��ه( اأو ن�ضبة اىل 
اأدواته��م مث��ل ) خنج��ر و�ضي��ف( او ن�ضب��ة اىل 
احداث تاريخية م��ّرت بهم مثل )حربي وحمل 
و�ضاه و�ضبخه ( اأو تطلق المهات ا�ضماء على 
ابناءهن وبناتهن حبا و�ضغفا بهم وبهّن وكيدا 
لاخريات مثل ) جياد وعناد ومدلل وت�ضواهن 
وترف��ه( وكذل��ك تختار بع�س المه��ات ا�ضماء 
قبيح��ة لبناتهن رغبة يف وق��ف اجنابهن مثل 

) ب�ضهن وكفايه وتاليهن ( .
م��ن جانب اخر يق��ول املواطن خ���ر الامي 
45ع��ام: م��اذا �ضيجني البناء م��ن ت�ضميتهم 
العق��ده  �ض��وى  و�ض��اذه  قبيح��ة  باأ�ضم��اء 
م��ن  والتهك��م  زمائه��م  م��ن  والحراج��ات 
النا���س فليتقي الب��اء ربهم ويح�ضن��وا اختيار 
اأ�ضم��اء اأبنائهم وبناتهم لأنه��م �ضي�ضاألون يوم 
القيامة ع��ن ذلك , كنت اأ�ضتح��ي واأحرج كثريا 
ح��ن ي�ضاألونن��ي ع��ن اأ�ضم والدت��ي رحمها اهلل 
واأن��ا تلمي��ذ �ضغ��ري وحن ك��ربت ويف مراحل 
العدادي��ة كنت اأخت��ار اإ�ضما جمي��ًا لها منعًا 
لاح��راج رحمها اهلل ورحم ج��دي الذي اأختار 

لها ا�ضما ي�ضعب كتابته ونطقه .

بغداد ـ متابعة

تف�ج�أَ اأحد املوظفني يف دوائر 
الدولة مبح�فظة كربالء 

ب�أّن ا�سم اإحدى املراجع�ت 
ك�ن »هوي�سة« وحينم� ن�دى 

ب��سمه� �سحك جميع من ك�ن 
يف الق�عة، فيم� اأطرقت هي 

بوجهه� نحو االأر�ض ال تدري 
م�ذا تقول �سوى اأنه� لي�ست 

مذنبة بهذا اال�سم فوالده� من 
�سّم�ه� به وعليه� اأن حتمله 

مدى عمره�. 

 بعد حقبة الن�زية، مل 
يكن الأمل�ني� )الغربية 

خ�سو�سً�( -املحطمة 
مت�مً�؛ م�ديً� ومعنويً� 
نتيجة احلرب الع�ملية 

الث�نية- اأن تعود عمالقً� 
اأوروبيً� على اأكرث 

من �سعيد؛ اقت�س�ديً� 
و�سي��سيً� وحتى 

اإن�س�نيً�،

محافظ البصرة: استنفار جميع الدوائر الخدمية 
لمعالجة تجمعات مياه األمطار

شرطة البصرة: القبض على متهم بتفجير أبواب 
منازل المواطنين

شرطة المثنى تستعد لحفر خندق أمني 
في بادية المحافظة الجنوبية

هل يمكن نقل التجربة األلمانية بالمصالحة الوطنية إلى العراق؟

عق��د رئي�س خلية الزم��ة يف حمافظة الب�رة املحافظ د. ماجد الن�راوي م�ضاء 
الي��وم اجتماع��ا طارئ��ا مب��دراء عدد م��ن الدوائر من بينه��ا الكهرب��اء واملجاري 
وامل��اء والبلدية, ومت خاله ا�ضتنفار اليات تلك املديريات ملعاجلة غرق ال�ضوارع 
وانقط��اع الطاق��ة الكهربائي��ة عن اغلب مناط��ق املحافظة بعد المط��ار الغزيرة 
الت��ي تعر�ضت له��ا املحافظة خال ال�ضاع��ات املا�ضية. وق��ال د. الن�راوي يف 
ت�ريح �ضحفي على هام�س الجتماع ان ديوان املحافظة ا�ضتنفر جميع كوادره 
املتمثل��ة مبعاوين املحافظ ف�ضا عن مدراء الكهرب��اء والبلدية واملجاري واملاء 
وال�ضتعان��ة بع��دد من الليات التابع��ة لاق�ضية والنواح��ي ملعاجلة غرق بع�س 
�ضوارع املحافظة ف�ضا العطال التي ا�ضابت عدد من خطوط نقل الطاقة نتيجة 
هطول المطار, م�ضرياً اىل ان ال�ضاعات املقبلة �ضت�ضهد ال�ضيطرة على و�ضع الطاقة 

الكهربائية يف عموم مناطق الب�رة . 

الب���رة اجلورنال نيوز :متكنت قوة من الأم��ن الوطني يف مكتب ق�ضاء 
املدين��ة ومكتب جرائم القرنة الليلة من تنفيذ عملية امنية يف ناحية عز 
الدين �ضليم ا�ضفرت عن اإلقاء القب�س على مطلوب وفق املادة ٤ اأرهاب .

وق��ال م�ض��در اأمني مل يف�ضح ع��ن ا�ضمه للجورنال ني��وز مت القب�س على 
املته��م وهو  م��ن اأهايل ق�ضاء القرنة �ضمال الب�رة  وكان خمتبئ باأحد 
املن��ازل بناحية عز الدي��ن �ضليم . وك�ضف امل�ض��در اىل ان ال�ضخ�س الذي 
األق��ي القب�س علي��ه متهم بتفجري اأب��واب منازل مبناط��ق �ضمال الب�رة 

بالعبوات النا�ضفة ف�ضا عن اتهامه  ب�رقات خمتلفة.

 ك�ضف��ت قي��ادة �رط��ة املثن��ى ع��ن ان ال�ضبوع املقب��ل �ضي�ضه��د القيام 
با�ضتط��اع ج��وي م�ضرتك مع ل��واء الطفوف احد ف�ضائ��ل احل�ضد ال�ضعبي 
التاب��ع للعتب��ة احل�ضينية املقد�ض��ة لتحديد م�ضار اخلن��دق المني املزمع 
حف��ره قريب��ًا يف بادي��ة املحافظة اجلنوبي��ة. وذكر قائ��د �رطة املثنى 
الل��واء �ضام��ي �ضع��ود يف ت�ريح �ضحف��ي ان ” الف��رتة املا�ضية �ضهدت 
ن���ر املزيد م��ن القوات وزي��ادة الطلع��ات اجلوية ال�ضتطاعي��ة ا�ضافة 
لتكثي��ف اجله��د ال�ضتخباراتي يف تل��ك املناطق”. وا�ض��اف �ضعود ان ” 
الجهزة المنية نفذت خطة حلفظ المن يف مناطق البادية بالتزامن مع 
العملي��ات الع�ضكرية التي ت�ضهدها املناط��ق ال�ضمالية”. وبن ان” الفرتة 
املقبل��ة �ضت�ضه��د املبا���رة بحف��ر اخلندق المن��ي بالتعاون م��ع العتبة 
احل�ضيني��ة ولواء الطف��وف التابع لها ليكون حاج��زا امنيا ل�ضد العنا�ر 
الرهابي��ة الت��ي تن��وي ا�ضتهداف املحافظ��ة على غرار اخلن��دق الذي مت 
حف��ره ب��ن حمافظتي النج��ف ال�رف وكرب��اء املقد�ضة وال��ذي ا�ضهم 

بتحقيق نتائج امنية جيدة .

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

االنبار/الجورنال نيوز

كربالء ـ متابعة

قرر حماف��ظ بغداد, عطوان العطواين, ا�ضتثناء 5 
م�ضاريع كربى من قرار جمل�س الوزراء ب�ضمنها 

م�روع جماري احل�ضيني�ة.

وق��ال مكت��ب املحاف��ظ, يف بي��ان, ان "حمافظ 
بغ��داد املهند�س عط��وان العطواين ق��رر ا�ضتثناء 
خم�ض��ة م�ضاري��ع ك��ربى يف اأط��راف بغ��داد من 
ق��رار جمل�س الوزراء القا�ضي بتوقيف امل�ضاريع 

ب�ضمنها م�روع جماري احل�ضيني�ة". 

واأك��د املحافظ خال لقائه وف��د وزارة الإ�ضكان 
والبلديات ام�س اجلمعة, "على �رورة الإ�راع 
باجن��از ه��ذه امل�ضاري��ع ملا له��ا اهمي��ة كبرية 
عل��ى ال�ضعيد اخلدمي كونها �ضت�ضهم يف انت�ضال 

مناطق اطراف العا�ضمة من معاناتهم". 

عق��د  �ضت�ضه��د  املقبل��ة  "الي��ام  ان  وا�ض��اف 
اخلدمي��ة  ال��وزارات  م��ع  اجتماع��ات م�ضرتك��ة 
م��ن اج��ل الإ���راع يف اجن��از كاف��ة امل�ضاريع 
ال�روري��ة والت��ي ت�ضه��م يف خدم��ة املواط��ن 

البغدادي".

محافظ بغداد يعلن استئناف المباشرة بـ5 مشاريع "كبرى" في العاصمة 
بغداد ـ متابعة

بلدية مدينة الصدر تضع خطة 
الفتتاح الشوارع المغلقة

مجلس األنبار: استثمار الطريق 
الدولي وتأهيله من قبل شركات 

أجنبية لم يحددان حتى اآلن 


