
نف��ت وزارة التجارة، الثالثاء، م��ا يرتدد عن خ�صخ�صة 
للبطاق��ة التموينية، عادة تلك االخبار جمرد ا�صاعات ال 

ت�صتند اىل اي دليل او قرار حكومي يف هذا اجلانب.
 وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان �صحف��ي، اإن “احلدي��ث ع��ن 
الغاء البطاق��ة التموينية او خ�صخ�صتها جمرد تكهنات 
و�صائع��ات تفتق��د اي دلي��ل ي��روح لها بع���ض ا�صحاب 
امل�صالح لغر���ض ت�صليل الراأي الع��ام لغايات واهداف 
�صكل��ت  “احلكوم��ة  اأن  البي��ان  واأ�ص��اف  معروف��ة”. 
جل��ان عالية امل�صت��وى متث��ل ال��وزارات والهيئات ذات 
االخت�صا���ض الإ�ص��الح نظام البطاق��ة التموينية ب�صكل 
مين��ح املواط��ن مرونة اك��ر وي�صاع��د �رشيح��ة الفقراء 
واملعوزي��ن وقد تو�صلت اللجن��ة اىل قرارات وتو�صيات 
يتم تطبيقها على ار�ض الواقع بغية معرفة قدرتها على 
ا�صتيعاب نظام البطاقة وتوف��ر بيئة منا�صبة مل�صاعدة 
املواطن��ن على ان تق��وم وزارة التج��ارة بتجهر مادة 
الطح��ن وتوزيعه��ا عل��ى كاف��ة امل�صمول��ن ف�صال عن 
دوره��ا يف توفر خزين ا�صرتاتيج��ي”. وا�صارت الوزارة 
اإىل اأن “اللجن��ة العليا الإ�صالح نظام البطاقة التموينية 
اخت��ارت ناحي��ة احليدري��ة لتك��ون بيئة جتريبي��ة يتم 
خالله��ا التع��رف عن جناح االلي��ات الت��ي اقرتها بغية 
اختي��ار ق�ص��اء او ناحي��ة لتك��ون بيئة او�ص��ع وبالتايل 
تعميم الفكرة على جميع مناطق البالد وهي قائمة على 
منح احلري��ة للمواطن الختيار مفردات امل��واد الغذائية 

عن طريق البطاقة الذكية”. 

 اطلق��ت منظمة الربيع االخ���رش للتنمية والتدريب يف 
النجف وبالتعاون مع بلدية النجف ) احلملة التوعوية 
لنظاف��ة املدينة ( وتعمل هذه احلملة على تكثيف عمل 
ك��وادر البلدية النت�صال النفايات من امام املنازل من 
ال�صاعة التا�صعة ليال ولغاية ال�صاعة التا�صعة �صباحا .
 وق��ال ع�صو منظم��ة الربي��ع االخ�رش عل��ي ال�صوداين 
لوكال��ة ال�)جورنال ني��وز( اإن " احلملة تهدف اىل حث 
املواط��ن عل��ى النظافة وتفعي��ل دوره مل�صاعدة كوادر 
البلدي��ة الذي��ن يبا���رشون اعم��ال رف��ع النفاي��ات من 

التا�صعة ليال اىل التا�صعة �صباحا " 
 ونا�ص��د ال�ص��وداين املواطن��ن اىل االلت��زام باالأوقات 
املحددة لرفع النفاي��ات كي ال تبقى اكيا�ض النفايات 

منت�رشة امام املنازل خالل النهار.
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فاأجابوين :  يقول علي ح�صن وهو طفل جتاوز العا�رشة 
م��ن عمره ،نحن من عائلة نازحة نعي�ض يف كركوك يف 
مكان بعيد جدا عن ال�صوق ولي�ض لنا اي م�صدر معي�صي 
�ص��وا عملن��ا ال��ذي ناأتي الي��ه م�صيا" قاطع��ن كل هذه 
امل�صاف��ة .. انا واخي اال�صغر نبي��ع ) عالليك النايلون( 
ويف ي��وم اجلمعة ناأتي باكرا م��ع الفجر لن�صتعد وناأخذ 
ح�صتن��ا من املعمل وننطلق بها ن�صعى يف يوم اجلمعة 
لعلن��ا نح�صل بربكته على ما ي�صد رمق عائلتنا فوالدي 
م�ص��اب مبر���ض ع�ص��ال ارق��ده بالفرا���ض ووالدتي ال 
حول له��ا وال قوة واكربنا اخواتن��ا اللواتي مل يح�صلن 
عل��ى فر�ض التعليم الكايف وال عل��ى اي وظيفة ت�صمن 

حفاظهن على انف�صهن.
وا�صت��درك عل��ي " نح��ن ال نر�ص��ى ان تك��ون اخواتن��ا 
الكب��رات يف عمل يتعر�صن خالل��ه للحر�صة ولذلك انا 

واخي نعمل من �رشوق ال�صم�ض حتى مغيبها ."
هن��ا اقرتب من��ي طفل اخر بعمر ا�صغروق��ال : انا ل�صت 
ن��ازح لكنن��ي يتي��م االب ا�صم��ي "كاروان" ا�صك��ن يف 
ق�ص��اء دب���ض يف كركوك ناأتي ان��ا وا�صدقائي اىل هنا 
ع��ن طري��ق �صي��ارات اخل��ط ب��ن الق�ص��اء واملحافظة 
الأح�صل رزقي بدفع ) العربانة ( التي ا�صتاأجرها الأعمل 
على نقل ) م�صواك ( النا�ض فيها وما ي�صرتونه فيعطوين 
م��ا يق�صم��ه اهلل يل ب��ن 500 اىل 1000 دينار عن كل 

نقلة .
وا�ص��اف " ان��ا اأ�صتاأج��ر العرب��ة بثالث��ة االف دين��ار 
وا�ص��رتزق منه��ا واحيان��ا ابيع ) العاللي��ك ( اي�صا الأين 

احتاج باالإ�صافة اىل ما اخ��ذه لعائلتي احتاج لتاأمن 
اجرة نقلي من اىل ق�صاء الدب�ض واي�صا ل�رشاء �صندويج 

اتناوله وقت الغداء مع قنينة ماء.
يف ه��ذه االثن��اء قف��ز اىل عربة كاروان طف��ل م�صاك�ض 
ت��كاد ابت�صامت��ه ان ت�صق�ص��ق الغب��ار ال��ذي جتمع على 
وجه��ه ف�ص��اح االطف��ال ) اوه��وووو هم اجي��ت ( وهو 

ي�صحك .. �صاألته ما ق�صتك ؟
فق��ال : ان��ا جاب��ر وي�صمونني هن��ا )جوق��ي ( ال اعرف 
عم��ري بال�صب��ط لكنن��ي اعرف جي��دا ان احلي��اة كلها 
هم��وم فلم��اذا اهت��م له��ا  انا اعم��ل هن��ا يف كل �صيء 
حم��ال بي��اع منظف اي �ص��يء ، لكنني ا���رشف كل ما 
اح�صل عليه والعب وامرح مع ا�صدقائي وال يهمني اي 
�ص��يء ) خ��ل اكل اليوم وباجر اهلل ك��رمي ( انا اي�صا من 
عائل��ة نازحة ن�صكن يف هي��كل ال يقينا من حر وال من 
ب��رد نح��ن يف البيت كل واح��د م�صوؤول ع��ن نف�صه وكل 
واحد حائ��ر بنف�صه هكذا نعي�ض كعائل��ة الن ابي تركنا 
من��ذ زمن طويل بعد انف�صاله عن امي وهي الحول لها 

واخواين االكرب غر مكرتثن ب�صيء .
ويف ه��ذ االثن��اء لف��ت انتباهي طف��ل اخ��ر يف الثامنة 
من عم��ره يحمل )العاللي��ك ( بيده عالي��ا وعندما راأى 
الكام��را بي��دي ادار وجه��ه عني وق��ال يل ال ت�صورين 

فتوددت اليه حتى اقنعته بالكالم فقال : 
 انا من عائلة فقرة نحن خم�صة ايتام نعي�ض مع اختنا 
الك��ربى وانا اذه��ب للمدر�ص��ة وارى ا�صدقائي يلب�صون 
وياكل��ون وي�رشبون ويلعبون وانا حمروم من كل �صيء 

.. ) نزل��ت دمعت��ه ( وم�ص��ى يف الق��ول : ان��ا اعم��ل بعد 
ال��دوام كل يوم ويف ي��وم اجلمعة اعمل من ال�صباح اىل 
امل�ص��اء فقط لن�صرتي ما ن�صتطي��ع ان نعي�ض به وعندما 
اعود اجد طف��ل جراننا االغنياء ي�صيح يف الباب ) اي 

بادتي ( وانا ا�رشخ بداخلي ب�صمت ) اي ظهري ( .
وفج��اأة هرب االطفال م��ن حويل ! واختف��وا يف االزقة 
وتخف��وا ب��ن النا�ض ! بقي��ت انتظر الأع��رف ال�صبب بعد 
بره��ة .. ع��ادوا .. فقل��ت لهم ما بكم .. فقال��و لقد جاء .. 
لقد جاء .. لقد جاء ح�صن .. وهرب عندما راأى ال�رشطة ..

ف�صاألتهم من هو ح�صن وما ق�صته؟
 فقال احدهم : ح�صن اكرب منا )مراهق ( كان يف ال�صجن 
وخرج يدخن ال�صكائر وي�رشب اخلمر ويتعاطى احلبوب 
املخدرة .. كل يوم ياأتي لي�رشب هذا ويركل ذاك وياأخذ 
من��ا كل واحد األف دين��ار واحيانا يتحر���ض باالأطفال 
ال�صغار وعندما يرى دورية ال�رشطة يهرب من ال�صوق.

وق��ال طفل اخر انا �صاهدت��ه يحمل معه �صكينا" ويهدد 
به��ا اأح��د االطفال لياأخ��ذ منه مال��ه الذي تع��ب طوال 

النهار ليح�صل عليه من عمله.
وا�ص��اف : هو ياأخذ من الكل اال من جماعة ابو ابراهيم 
وه��م جمموعة اطفال يجلبهم اب��و ابراهيم يوم اجلمعة 
واي�ص��ا يف كل يوم معه ب�صيارته ويبقى معهم يراقبهم 
ويحميه��م لكنه يف امل�صاء يجمع منهم ما ح�صلوا عليه 

وال يعطيهم اال القليل وذلك مقابل النقل واحلماية.
ثم قالوا نحن اطفال حرمنا الزمن من طفولتنا .. وهذه 

ق�صتنا.

في منتدى "العراق: شباب وتعايش" شباب ديالى يسعون إلى تجاوز الشك وإرث العنف
 وه��ذا ما يف���رش عقد املنتدى املتنق��ل "العراق: �صب��اٌب وتعاي�ض" 
نح ال�صباب فر�صة النقا���ض -واأحيانًا اجلدال-  يف دي��اىل، لكي ميمُ
ب�ص��اأن الق�صاي��ا الت��ي حتت��ل مكانة خا�ص��ة يف نفو�صه��م وتقدمي 
التو�صي��ات والتعبر عن املخاوف التي ت�صاورهم، وذلك اأ�صهم بال 
اأدن��ى �صك يف اإثراء النقا�صات الرامية اإىل معرفة اآراء جيل ال�صباب 

حول امل�صاحلة.
ع��دُّ منت��دى دي��اىل، وال��ذي اأقي��م يف 25 اآذار 20177، الراب��ع  ويمُ
يف �صل�صل��ة منتدي��ات لل�صب��اب تق��ام يف اأرج��اء الب��الد، وترم��ي 
اإىل التعب��ر ع��ن �ص��وت ال�صباب، وذل��ك لدورهم احلا�ص��م يف ر�صم 
الطري��ق اإىل تعاي�ض �صلمي يف عراق امل�صتقبل. ومنذ كانون الثاين 
2017، ج��اب املنت��دى عدة حمافظات ب��دءاً مبحافظة الب�رشة، 
تلته��ا النجف ثم اأربي��ل، و�صهد م�صاركة ما يزي��د على 400 �صاب 
و�صاب��ة من املحافظ��ات الت��ي ا�صت�صافت املنت��دى واملحافظات 
املج��اورة. و�صتق��ام املنتديات املقبلة يف حمافظ��ات ال�صليمانية 
وكركوك وبغداد و�صالح الدين، قبل اأن تتوج هذه ال�صل�صلة مبوؤمتر 
وطن��ي �صامل يعقد يف بغ��داد خالل �صهر اأي��ار، ويح�رشه ممثلون 
عن منتدي��ات ال�صباب من جميع تلك املناط��ق الإدراج التو�صيات 
ال�ص��ادرة ع��ن تل��ك املنتدي��ات يف الق��رارات الت��ي تدع��م عملي��ة 

امل�صاحلة والتعاي�ض.

 وكم��ا ه��و النه��ج املتب��ع يف جمي��ع ه��ذه املوؤمت��رات، انق�ص��م 
امل�صارك��ون يف منت��دى دياىل اإىل جمموعات عم��ل للتداول والرد 
عل��ى االأ�صئلة الت��ي طرحت حول ما يتطلع��ون اإىل روؤيته يف عراق 
امل�صتقب��ل و�صبل اإ�صهامهم يف ذل��ك. وناق�ض امل�صاركون يف نهاية 
االجتماع الردود التي اأدلوا بها واعتمدوا جمموعة من التو�صيات.
وكان��ت رندة ج��واد كاظ��م اإحدى امل�ص��اركات يف منت��دى دياىل 
م��ن �صم��ن 688 �صابا و�صابة م��ن الفئة العمري��ة 35-18 عامًا 
والذي��ن ناق�ص��وا جمموع��ة االأ�صئلة الت��ي طرحها منظم��و املنتدى 
وه��م بعث��ة االأمم املتحدة مل�صاع��دة العراق بالتع��اون مع جمعية 
االأم��ل العراقي��ة. وقال��ت رن��دة، التي تبلغ م��ن العم��ر 266 عامًا 
وه��ي خريجة جامعي��ة، اإن جمموعة العمل الت��ي كانت جزًء منها 

مل ينق�صها املعرفة اأو احلافز. 
واأ�صاف��ت يف حديثه��ا " "ميتل��ك اأف��راد املجموع��ة اآفاق��ا وا�صعة 
للتفك��ر وه��م مثقف��ون. كم��ا اأن لديه��م مب��ادرات ب�ص��اأن احلوار 
ومقرتح��ات من �صاأنها ان تعود بالنف��ع على املجتمع". واختتمت 
حديثه��ا بالق��ول اإن "احلافز هو العن�رش االأك��ر اأهمية، وبدونه ال 

ميكن حتقيق اأي �صيء".
 ومل يغ��ب ذلك ع��ن امل�صاركن يف املنتدى اإذ انهمكوا يف نقا�صات 
حامي��ة، بي��د اأنها كانت نقا�ص��ات ودية، حول ع��دة ق�صايا �صملت 
�صياغة الن�ض والتف�صر والتعليم وت�رشيع وتنفيذ القوانن وجترمي 
التحري���ض الطائفي واإنهاء نظام املحا�ص�صة وخلق فر�ض العمل 

والتوعي��ة من خالل احلم��الت االإعالمية ومن��ح دور اأكرب لل�صباب 
يف مكافحة التطرف ونبذ الطائفية. وقال م�صارٌك خماطبًا زمالئه 
"نحن جمتمع نريد اأن نعي�ض ب�صالم"، واأ�صاف "كيف لنا ذلك؟من 

خالل تعزيز امل�صاحلة الوطنية".
 وحت��دث م�ص��ارٌك اآخ��ر بانفع��ال عما �صه��ده املا�صي م��ن عنف، 
قائ��اًل: "لقد ن��زف العراق مبا يكف��ي". وركز اأح��د امل�صاركن على 
الفائ��دة االقت�صادي��ة التي تتحق��ق با�صتتباب االأم��ن واال�صتقرار، 
�صارب��ًا ملثٍل عندما تعر�ص��ت �صبكة توزيع الكهرب��اء يف املنطقة 
قِدم اي �رشكة كهرباء على املجيء الإ�صالحها  للتخريب، حيث مل تمُ
اأو اأن ت�صتثمر يف املنظومة الكهربائية ب�صبب اإنعدام االأمن. واأردف 

قائاًل "اإن دعم ا�صتتباب االأمن ي�صجع اال�صتثمار يف العراق".
وكان ل��دى امل�ص��ارك حممد ماج��د، وهو م�ص��ور فوتوغرايف يبلغ 
م��ن العم��ر 211 عام��ًا، تو�صيح��ًا– وحاًل اأك��ر ب�صاط��ة، اإذ قال 
"اإن جمي��ع امل�صاكل الت��ي يعاين منها النا�ض، من قبيل التعاي�ض 
ثقلة باخلطاب الديني والع�صكرة و�صائر الق�صايا  ال�صلمي واللغة املمُ
ال�صلبية، كلها ترتبط بالوعي، وكل ما علينا القيام به هو اأن نرفع 
م�صت��وى الوع��ي".  وقالت هدي��ل عدنان ح�ص��ن اإن الوقت مل يت�صع 
ملناق�ص��ة جميع الق�صاي��ا على نحو مو�صع، ولك��ن رغم ذلك فاأنها 
متفق��ة تقريب��ًا م��ع جميع التو�صي��ات التي خرج��ت بها جمموعة 
العمل التي تنتمي اليها. واأ�صافت هديل، والتي تبلغ من العمر 28 
عامًا وحتمل �صهادة جامعية يف املحا�صبة، اأن "الفائدة تكمن يف 

اإي�ص��ال تو�صياتنا واإ�صماع �صوتنا". وع��رب البع�ض عن �صكوكهم، 
قائل��ن اإن��ه لن ين�صت اىل م��ا يقوله ال�صب��اب اإال القليلن على اأية 
ح��ال.  وللتاأكيد على حال��ة االإحباط التي يعي�صها ال�صباب، اقتب�ض 
اأح��د امل�صارك��ن يف اجلل�صة اخلتامي��ة بيتا �صعريا الأح��د ال�صعراء 
الع��رب ج��اء فيه " لقد اأ�صمْع��َت لو نادْيَت حّي��ًا، ولكن ال حياة ملن 
تناِدي".  وخاطب ال�صيد خ�رش م�صلم حافظ، مقرر جمل�ض حمافظة 
دي��اىل وال��ذي ح�رش ممث��اًل عن املحاف��ظ، خاط��ب ال�صباب خالل 
اجلل�ص��ة االفتتاحي��ة قائ��اًل "لق��د اآن االأوان لالإنكب��اب على كيفية 
اإع��ادة اللحمة الوطنية وتوحيد الكلمة بِنّية �صادقة واإرادة قوية". 
كم��ا اأثنى خالل اجلل�ص��ة اخلتامية على جه��ود ال�صباب قائال لهم: 
“اإن تو�صياتك��م هي خطوة جبارة"، داعيًا اإياهم لطرح اأفكارهم 

و�صواغلهم على جمل�ض املحافظة.
 ب��دوره، طماأن نائب املمثل اخلا���ض لالأمن العام لالأمم املتحدة 
لل�ص��وؤون ال�صيا�صي��ة واالنتخابي��ة ال�صي��د جورجي بو�ص��ن، طماأن 
ق��دم اىل رئي�ض  ال�صب��اب ب��اأن تو�صياته��م �صتنق��ل اىل بغ��داد و�صتمُ

الوزراء ملراعاتها يف جهود امل�صاحلة امل�صتقبلية.
 وقال ال�صيد بو�صن: "كل مقرتحاتكم �صت�صل اىل اأعلى امل�صتويات. 
هن��اك اآراء كث��رة ، واأحيان��ًا متناق�ص��ة، ولكنه��ا تخ��دم الق�صية 
امل�صرتك��ة. اإن التحدي��ات يف ه��ذه املحافظ��ة املتمي��زة - حقيقة 
يق��ال اأنه��ا ع��راق م�صّغ��ر- هي حتدي��ات حقيقي��ة، ونح��ن نريد 

للمحافظة، كما نريد لكل العراق، اال�صتقرار واالزدهار".

ديالى ـ خاص 

الهجرة تفتتح مخيم في القيارة إليواء نازحي 
أيمن الموصل

مجلس األنبار: ال ضرر من تشكيل المحافظة الغربية 
ونرفض مشروع اإلقليم

األنواء: الطقس غائم مصحوب باألمطار األيام المقبلة

قصص من واقعنا ..

أطفال صبغهم الحزن بلونه وحرموا من طفولتهم في زحمة الحياة

بغداد � متابعة : اأفتتحت وزارة الهجرة واملهجرين، خميم جدعة اخلام�ض الإيواء 
النازحن يف ناحية القيارة باملحور اجلنوبي ملدينة املو�صل.

ونق��ل بي��ان للوزارة عن وزي��ر الهجرة جا�صم حمم��د اجلاف قول��ه، اإن "الوزارة 
اأفتتح��ت خميم جدعة اخلام�ض وبطاقة ا�صتيعابي��ة بلغت 6 االف خيمة" وياأتي 
ذل��ك �صمن خطة الوزارة ال�صتيعاب النازحن ملواجهة التزايد ال�رشيع يف اأعداد 

اال�رش النازحة من اجلانب االأمين للمو�صل.
وب��ن اجلاف ان��ه "مت اإ�ص��كان 1700 ن��ازح يف املخيم اجلديد" م�ص��را اىل ان 
"اللجن��ة العلي��ا الإغاثة واإي��واء النازحن قررت ان�ص��اء 6 اآالف خيمة ا�صافية 
يف نين��وى وذلك الرتفاع اعداد النازحن م��ن �صاحل املو�صل االمين عن العدد 
املتوق��ع". وكان��ت اللجنة العليا الإغاثة واي��واء النازحن ومن خالل اجتماعها 
الدوري وباأجماع اع�صائها قد �صادقت اأم�ض على تو�صعة خميمات االيواء ودعم 

ملف ال�صحة يف نينوى.

 االنب��ار� خا�ض : اعل��ن ع�صو جمل�ض حمافظة االنبار عادل عبد عجيل،الثالثاء، 
ان ال ���رشر م��ن ت�صكيل املحافظة الغربي��ة اذا كانت �صمن القان��ون وال�صوابط 

التي منحها الد�صتور لكن نرف�ض ت�صكيل اقليم االنبار .
 وق��ال ع��ادل عبد عجيل ملرا�ص��ل )اجلورنال نيوز(، ان" االنب��ار وبعد تطهرها 
م��ن تنظيم داع�ض وا�صتقرار الو�صع االمني فيه��ا وبدء عمليات االعمار وتاأهيل 
للم�صاري��ع واخلدمات املدمرة يف ظل عودة العوائل النازحة ملناطقهم املحررة 

وال �رشر من ت�صكيل املحافظة الغربية اذا كانت �صمن القانون والد�صتور".
 وا�ص��اف ان" حكومة االنبار ترف�ض مع جماهرها اقامة االقليم وتفرقة ابناء 

ال�صعب وت�رش على الوحدة وحماربة االرهاب والف�صاد االداري واملايل".

بغداد � متابعة : توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، الثالثاء، 
اأن يكون الطق�ض غائما م�صحوبا بت�صاقط االأمطار خالل االأيام املقبلة.

وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان �صحفي، اإن "طق���ض اليوم، �صيك��ون يف املناطق كافة 
غائم��ا جزئيًا عدا بع���ض االأماكن من االأق�صام ال�رشقية غائم مع فر�صة لت�صاقط 
زخ��ات مطر خفيفة ال�صدة فيها يتح�صن خالل النه��ار، ودرجة احلرارة ال�صغرى 

املتوقعة يف مدينة بغداد 14 ْم، والعظمى 26 ْم".
واأ�ص��اف البيان، ان "طق�ض غد اخلمي�ض �صيكون يف املناطق كافة غائما جزئيا 
يتح��ول تدريجي��ا اىل غائم م��ع فر�صة لت�صاق��ط زخات مطر خفيف��ة ال�صدة ليال 
ابت��داًء م��ن االق�صام الغربية م��ن البالد وتكون رعدية اأحيان��ًا ودرجات احلرارة 

ترتفع قليال عن اليوم ال�صابق".
وتاب��ع، اأن "طق���ض اجلمع��ة فيك��ون باملناطق كاف��ة غائما م�صح��وب بت�صاقط 
زخ��ات مطر خفيفة اىل متو�صطة ال�صدة وتكون غزيرة ال�صدة يف االأق�صام الغربية 
م��ن الب��الد وتك��ون رعدية اأحيان��ًا، ودرج��ات احل��رارة تنخف���ض العظمى عدة 

درجات يف حن ترتفع ال�صغرى ب�صع درجات عن اليوم ال�صابق".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

النجف ـ خاص

كركوك - فراس الحمداني

التجارة تنفي خصخصة 
البطاقة التموينية وتؤكد : 

هذه مجرد إشاعات

النجف تطلق حملة توعوية 
لنظافة المدينة

 لطاملا ُعرفت حمافظة دياىل 
بربتقالها ووفرة حما�صيلها من 

�لفاكهة، بيد �أنها دفعت خالل 
�ل�صنو�ت �لأخرية ثمنًا باهظًا 

من ّجر�ء �لإرهاب و�لعنف 
و�لنق�صامات �لطائفية. لذ� فلي�س 

من �مل�صتغرب �أن تلقى كلمة 
لدى  و��صعًا  "�مل�صاحلة" �صدى 
�ل�صباب يف هذه �ملحافظة �لتي 

تقع �صمال �صرق بغد�د وت�صم 
خليطًا عرقيًا وطائفيًا متنوعًا.

عندما تنت�صر ��صعة �ل�صم�س 
�مل�صيئة وتنري فجر �جلمعة 

ي�صعى �لكادحون �ىل �رز�قهم 
يف حني يختار �لبع�س �ن 

يكون يومهم هذ� لال�صرت�حة 
و�لعبادة.. ومن بني من 

ين�صابون �ىل �صوق �جلمعة 
�ملتاخم لقلعة كركوك �طفال 

�صغار تتعرف عليهم ب�صهولة 
من لون �صبه موحد وهو 

)�للون �لزرق( �لذي مييزهم 
من بعيد وهذ� �للون لي�س يف 

مالب�صهم بل يف ما يحملونه 
باأيديهم ويتفننون به.. 

�صاألتهم عن ق�صتهم؟


