
اأعلنت وزارة ال�صحة يوم الأحد املوافق 5/3/201777 
عن بداأ احلملة الوطني��ة الربيعية لتلقيح الطفال بلقاح 

�صلل الطفال يف عموم البالد. 
وبين��ت وزيرة ال�صح��ة والبيئة عديلة حم��ود ح�صني اأن 
وزارة ال�صح��ة كان��ت ق��د اأع��دت ا�صتعداداته��ا امل�صبقة 
يف عم��وم الب��الد لتلقي��ح كاف��ة الطف��ال م��ن �صمنها 
اأن  واأ�ص��ارت حم��ود   � الن��زوح  الطف��ال يف خميم��ات 
احلمل��ة انطلق��ت يف اخلام���س م��ن اآذار ولغاي��ة التا�صع 
م��ن اآذار اي بواق��ع خم�ص��ة اي��ام عمل فعل��ي يف عموم 
الب��الد ويبل��غ ع��دد الأطف��ال امل�صمول��ني باحلملة دون 
�ص��ن اخلام�ص��ة ) 6185742 ( مو�صح��ة اأن عدد الفرق 
التلقيحي��ة امل�صاركة يف احلمل��ة بلغ)) 12984 ((فرقة 
موزع��ة بني)  47111 (فرق��ة الية و )8273 (فرقة ما 
ب��ني راجلة من دار اىل دار و ثابتة داخل مراكز الرعاية 
ال�صحية الولية وي�رشف على تلك الفرق 1999 م�رشف 
القطاع��ات  عل��ى  151(م���رشف  اإىل)  مي��داين موزع��ة 
و)151 (م���رشف عل��ى الدوائر كذل��ك )39 (مدير وحدة 
حت�ص��ني ومدير ق�ص��م ال�صحة العام��ة يف دوائر ال�صحة 
و ام��ا فيما يخ�س �صل�صلة التربي��د هناك) 185(م�رشف 
عل��ى �صل�صلة التربيد. ودعت الدكت��ورة عديلة املواطنني 
اإىل التع��اون م��ع الف��رق التلقيحي��ة وتلقي��ح اأطفاله��م 
�صمان��ا ل�صالمته��م م��ن المرا�س و�صمان��ا لبناء جيل 

�صحي خال من المرا�س

ق��ررت ال�رشك��ة العامة لالت�ص��الت والربي��د تخفي�س 
ا�صعار اجهزة اخل��ط ال�صوئي ont املتوفرة بها خدمة 
WIFI الت��ي تن�ص��ب يف بي��وت املواطن��ني لتجهيز 
خدمات �صبكات النفاذ ال�صوئي للمنازل لي�صبح ال�صعر 
اجلدي��د 35 خم�صة وثالثون الف دين��ار بدل من 110 
مائ��ة وع�رشة ال��ف دينار وهذا ياأت��ي �صمن حزمة من 
العرو���س واخلدم��ات الت��ي تعم��ل وزارة الت�ص��الت 
وال�رشك��ة العام��ة لالت�صالت والربيد عل��ى مناق�صتها 
م��ن اجل التخفيف عن كاه��ل املواطن العراقي وتقدمي 

اف�صل اخلدمات واح�صنها باأن�صب وارخ�س ال�صعار .
 وق��ال مدير عام ورئي�س جمل���س ادارة ال�رشكة العامة 
لالت�صالت والربيد الدكت��ور ناظم لفتة خ�صجوري ,اإن 
ق��رار تخفي�س ا�صع��ار اجهزة اخل��ط ال�صوئي ي�صب يف 
م�صلحة املواطن الراغ��ب بال�صرتاك مبنظومة �صبكات 
النف��اذ ال�صوئي للمنازل التي اجنزته��ا ال�رشكة موؤخرا 
وتق��وم بت�صويقه��ا بالتع��اون مع ع��دد م��ن ال�رشكات 

املجهزة خلدمة النرتنت.
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 اأن يفخ��ر مب�صه��د ثق��ايف به��ي ومعرب ورفي��ع وهادئ 
وناب���س باحلي��اة. اإنه هذا احليز من احلي��اة يف العراق 
ال��ذي يجم��ع النا�س من �صتى مناح��ي احلياة -ب�رشف 
النظ��ر ع��ن عمره��م اأو عقيدته��م اأو لونه��م اأو عرقهم اأو 
جن�صهم- ب��روح التوحد, روح مفعم��ة باحلياة تربطهم 
ببع�صه��م ليتذوق��وا ال�ص��الم والفرح والراح��ة وال�صكينة 
الت��ي يغمر الفن بها خميلة الإن�ص��ان. وقد ج�صد معر�س 
"الف��ن لل�ص��الم" يف بغ��داد وال��ذي نظمته بعث��ة الأمم 
املتح��دة مل�صاع��دة الع��راق )يونام��ي( مب�صارك��ة جلنة 
ال��وزراء, ج�ص��د ه��ذا  الوطني��ة يف رئا�ص��ة  امل�صاحل��ة 

املفهوم خري جت�صيد.
 وعر���س يف املعر���س, ال��ذي اأقي��م يف باح��ة املرك��ز 
الثقايف البغ��دادي الواقع يف قلب �صارع املتنبي –وهو 
م��ن اأق��دم واأ�صه��ر ال�صوارع يف بغ��داد والذي ي�ص��ار اإليه 
ب�صع��ور من املوّدة بو�صفه جوهرة اأدبية تاأريخية تزّين 
املدين��ة- عر���س فيه ما يزي��د على 70 لوح��ًة ور�صمًا 
كاريكاتريي��ًا و�ص��ورًة فوتغرافي��ًة م��ن نت��اج فنان��ني 
عراقيني. وبينما ا�صتخ��دم كل فنان اأداة تعبري خمتلفة, 
اإّل اأن ال�ص��يء ال��ذي كان يوحده��ا ه��و اأن كل عمل فني 
ب�صيط ومث��ري لالإعجاب عرّب عن الأمل ب��اأن يعم ال�صالم 
ب��ني كاف��ة العراقي��ني, وعن ت��وق لل�ص��الم وامل�صاحلة 
يف امل�صتقب��ل من اأجل بناء عامل ح��ر ومزدهر لالأجيال 
القادم��ة. وقد اأُوِكل اإىل الر�صامني وامل�صورين ور�صامي 
الكاريكات��ري الذين �صاركوا يف م���رشوع الفن لل�صالم –
وهو الأول من نوعه- اأن يقدموا اأعماًل جت�صد ر�صالتهم 
الداعي��ة اإىل التعاي�س ال�صلمي والألفة وجت�صد امل�صاحلة 
والأم��ل.  لق��د مث��ل املعر�س بحد ذاته وعل��ى نحو جلي 
ق��درة ال�صمود ل��دى العراقيني الذين يكاب��دون �رشاعًا 

مري��راً مع تنظي��م داع���س الإرهابي الذي يلف��ظ انفا�صه 
اإرهابي��ة  تفج��ريات  وموج��ة  املو�ص��ل,  يف  الأخ��رية 
ت�صته��دف, ع��ن عم��د, املدني��ني يف بغ��داد ويف اأماكن 
اخرى. ويبني املعر�س اأنه وعلى الرغم من القتال الدائر 
يف العراق, يبقى الفن هو اللغة التي جتمع اأبناء ال�صعب 
يف �ص��الم ووف��اق. كما اأنه يقوم ب��دور مناه�س لتدمري 
داع���س للمواقع التاأريخية والأعمال الفنية يف املناطق 

التي خ�صعت ل�صيطرة التنظيم.
 وخ��الل املعر���س, اأكد نائ��ب املمثل اخلا���س لالأمني 
الع��ام ل��الأمم املتحدة لل�ص��وؤون ال�صيا�صي��ة والنتخابية 
"جورج��ي بو�صت��ني", اأك��د عل��ى اأهمية الف��ن يف ن�رش 
ر�صائل ال�صالم وامل�صاحل��ة والت�صامح والتعاي�س قائاًل: 
"اإن ه��ذه امل�صاع��ي التي يق��وم بها فنان��ون ور�صامو 
فوتوغرافي��ون  وم�ص��ورون  ور�صام��ون  كاريكات��ري 
عراقي��ون موهوب��ون ت�صمو عل��ى الختالف��ات العرقية 
والطائفي��ة وت�ص��كل حج��ر الأ�صا���س مل�صاحل��ة وطني��ة 
جامع��ة من �صاأنها اأن توؤدي اىل ال�صتقرار والرخاء لكل 
العراقي��ني."  ويق�صي رائد ح�صن, وهو ر�صام كاريكاتري 
عراق��ي �صاب, وقته يف ر�صم �صور واقعية وموؤثرة لكنها 
حتم��ل ر�صائ��ل وا�صحة. وي�صرت�ص��ل يف حديثه ليبني اأن 
كل م��ا يبغي��ه ه��و "ع��راق ينع��م بال�ص��الم, ل�صيما من 
اج��ل م�صتقب��ل اطفال��ه". واأ�ص��ار ح�ص��ن اىل واح��دة من 
�ص��وره يظه��ر فيها طابور طوي��ل م��ن الأ�صخا�س, واإن 
كان معظمه��م م��ن الرجال, ب��دا عليهم الياأ���س, وتظهر 
حمقن��ة نق�ص��ت عليها كلم��ة "ال�صالم" ناتئ��ة من داخل 
راأ���س اأول �صخ�س يف الطابور. ويب��دي رائد تعلقًا كبرياً 
بهذا العم��ل, وب�صوؤاله عن ال�صبب, يق��ول بب�صاطة: "دقق 
يف الكاريكات��ري بعناية و�صاه��د ب�صاطة فكرته– كل ما 

نحتاج��ه يف الع��راق هو اأن يحقن اجلمي��ع فكرة ال�صالم 
يف عقوله��م ليتخل�ص��وا من جمي��ع ال���رشور واملفاهيم 
املوؤذي��ة, وبهذا نطّهر عقولنا وقلوبن��ا, ونتيح ’لل�صالم’ 
اأن يتغلغ��ل يف كل عرق وعظ��م يف اأج�صادنا". وي�صيف 

مت�صائال: "ما الذي ميكن اأن يكون اأبلغ من ذلك؟" 
 وبينم��ا انح�رشت غيوم ال�صتاء عن �صماء �صافية زرقاء 
م�صم�صة, تداخلت اللوان ب�صال�صة على اللوحات الزيتية 
يف املعر���س حت��ت دفء اأ�صع��ة ال�صم���س. وق��ف حممد 
م�ص��ريرِّ ب�ص��رب بجان��ب ر�صومات��ه, والتي ت�ص��ور العديد 
منه��ا اأف��كاره ب�ص��اأن امل�صاحلة ب��ني كاف��ة العراقيني. 
و�صورت اإحدى لوحاته البارزة ت�صامح الديان, ويقول 
عنه��ا حممد "اإن الإميان لي�س له وجه, ولذا فاإن ال�صيدة 
يف لوحت��ي لي�س لها وج��ه. فيمكن ان متثل الإ�صالم من 
خ��الل العب��اءة الت��ي تتزين به��ا, وميكن اأن ت��روي لنا 
ق�ص��ة امل�صيحي��ة من خ��الل ال�صليب املقد���س املر�صوم 
عل��ى وجهه��ا. ويف اخللفية, هن��اك اأماكن عب��ادة لكال 
بة بكل م��ن يختار الوحدة  الديانت��ني– مفتوح��ة وُمرحرِّ

والعي�س ب�صالم وكرامة وان�صجام".
 وبينم��ا يعرب حممد م�صريرِّ عن اآمال��ه بالتعاي�س ال�صلمي 
يف العراق, فاإن اأفكاره هي مبثابة تذكري باأن النخراط 
يف احل��وار وخلق الوعي وتعزي��ز الت�صامح وقبول الآخر 
ب��ني اأ�صخا�س م��ن اأديان ومعتق��دات وثقافات خمتلفة 
ه��ي خط��وات هام��ة نح��و بن��اء جمتم��ع ينع��م بالأمل 

وال�صالم يف العراق وكل انحاء العامل.
وبعد بغداد, �صيقوم معر�س "الفن لل�صالم" املتنقل طيلة 
�صه��ري اآذار وني�ص��ان 2017 بجولة  ت�صمل املحافظات 
العراقي��ة التالي��ة: باب��ل وكرب��الء وذي ق��ار ومي�ص��ان 

والب�رشة ودياىل و�صالح الدين واأربيل.

بعد أن أهملتهم المؤسسات الحكومية .. في بغداد.. شوارع تحتضن األطفال

ي�ص��ارك ف��رات الكثري م��ن ال�صبي��ة والبن��ات يف ق�صيته, فهم 
يتجول��ون يف �ص��وارع الع��راق لينام��وا يف الطرق��ات وياأكلوا 
بقايا الطعام, مي�صحون الزجاج ويت�صولون ويبيعون ما يجدوه 
متاحًا بني اأيديه��م.. اإنهم اأطفال ال�صوارع يف العراق, الظاهرة 
الإجتماعي��ة الت��ي ته��دد ن�صيج املجتم��ع العراق��ي وم�صتقبله 
و�ص��ط خماوف من تنامي هذه الظاهرة مع تزايد اأعداد الأيتام 
والفقراء, والتحذيرات من اإنخراطهم مع اجلماعات الإرهابية.

ه�شام الذهبي )راعي الأيتام(
 �ص��اب عراقي انت�رشت �ص��وره يف مواقع التوا�صل الإجتماعي 
وهو يتو�ص��ط جمموعة من الأطفال الفاقدين للرعايا الأ�رشية, 
الذي��ن تبناهم واآواهم يف داره, فكان مث��اًل للمواطن العراقي 
املهت��م بق�صايا بل��ده. طوَر م�رشوعِه ليوؤ�ص���س "البيت العراقي 
لالإب��داع" ليك��ون ه��ذا ال��دار ه��و احلا�ص��ن لأطف��ال ال�صوارع 

واملنمي لقدراتهم ومواهبهم ودعمها ب�صتى الو�صائل.
ه�ص��ام الذهب��ي حت��دث يف حوارنا مع��ه عن ماهي��ة م�رشوعِه 
و�صب��ل الق�صاء عل��ى ظاهرة اأطف��ال ال�ص��وارع, وا�صفا "البيت 

العراق��ي لالإبداع هو م���رشوع لإيواء الأطف��ال فاقدي الرعايا 
الإن�صاني��ة )امل�رشدي��ن(, وال��دار لي���س تقليدي��ًا وكال�صيكي��ًا 
كباق��ي دور رعاي��ا الأطف��ال, والتي حتت�صن الأطف��ال وتقدم 
له��م الطعام واملنام وكاأنها فنادق", م�صيفًا "فقد اأخذنا على 
عاتقنا تقدمي اخلدمات النف�صية لالأطفال وحماولة م�صاعدتهم 
يف التخل�س من العقد النف�صية التي يعانونها, وبعد ذلك نقدم 

اخلدمات ال�صحية والتعليم وغريها".
واأ�صار اإىل اأن "الأطفال يخ�صعون بعد ذلك لربنامج نف�صي مهم 
وه��و دعم مواهبهم التي يتميزون به��ا وتوجيهها اإىل الطريق 
ال�صحي��ح", ملمحًا اإىل اأن "الأطفال يف الدار ح�صلوا على اأكرث 
م��ن 28 جائ��زة عاملي��ة يف جم��ال ال�صينما وامل���رشح والفن 
الت�صكيل��ي واملو�صيقى, فيما �صاف��ر العديد منهم للم�صاركة يف 

مهرجانات خمتلفة وكانت اأ�صداء م�صاركتهم رائعة".
 وا�صتكم��ل ه�ص��ام الذهب��ي, اأو كم��ا يّدع��وه البع���س )راع��ي 
الأيت��ام(, حديث��ه , قائ��اًل: اأن "الدار حتت�صن حالي��ًا 39 طفاًل 
م��ن عمر 3 �صن��وات اإىل عمر 17 �صنة, ف�ص��اًل عن وجود ثالثة 
�صب��ان جت��اوزا �صن الع�رشي��ن ومت توظيفهم يف دوائ��ر الدولة, 
وال�صه��ر الق��ادم �صوف ي�صهد حف��ل زفافهم, ف�ص��اًل عن وجود 
كادر عل��م نف�س واإجتم��اع ومربيات ومعلمني يدي��رون الدار, 

معظمه��م تطوعوا للعمل فيه جمانًا". وع��ن طرق متويل الدار, 
اأكد الذهبي اأن "الدار تعتمد يف متويلها امل�صاعدات التي تاأتي 
من الأ�صدقاء وبع���س املي�صورين, ولي�س لدينا اي اإرتباط مع 
منظمة داخلية اأو خارجية حكومية اأو غري حكومية, ول يوجد 

اأي دعم ل من الداخل ول من اخلارج".
 وطال��ب الذهب��ي, "احلكوم��ة اإىل الإ�صتعان��ة بال��دار من اأجل 
الق�ص��اء عل��ى م�صكل��ة اأطف��ال ال�ص��وارع, لأنن��ا منتل��ك خطط 
وروؤى واأف��كار, ف�ص��اًل ع��ن م�رشوعن��ا القائ��م وال��ذي لدي��ه 
�صواه��د وجناح��ات ملمو�ص��ة".  كم��ا وطالب: "احلكوم��ة باأن 
متن��ح ال��دار مكان��ًا اأو�ص��ع ليك��ون مرك��زه, ويكون عائ��داً لها 
كتوقي��ع عقد م�صاطحة اأو ما ي�صابه ذلك, اإىل اأن تنتهي م�صكلة 
اأطف��ال ال�ص��وارع". وب��ني الذهب��ي اأن "امل���رشوع قائ��م من��ذ 
1/1/2004, بع��د �صقوط النظام ال�صابق مبا�رشًة, وتبلورت 
الفك��رة بعد اأن فتح الأمريكان �صجون الأحداث واأطلق الأطفال 
لل�صوارع, واأغلبهم كان مدمنًا على اإ�صتن�صاق الثرن وال�صيلكون, 
ف�صاًل عن كونهم �صجناء منذ �صغرهم ولي�س لديهم اأي توا�صل 
م��ع العامل اخلارجي". "العراق ميتل��ك اأكرث من 7000 منظمة 
جمتمع م��دين, ولو قامت 1000 من ه��ذه املنظمات بتحقيق 
الأه��داف الت��ي اُو�ص�صت لأجلها ل��كان واقعنا ق��د تغري", بهذه 

العب��ارة ا�صتكمل الذهبي حديث��ه, موجهًا ر�صالت��ه اإىل ال�صعب 
العراق��ي , اأن "على املجتمع اأن يعي حج��م امل�صكلة, واأن يعي 
اأك��رث اأن ه��وؤلء الأطفال ه��م اأطفال املجتمع, اأطف��ال الع�صائر 
العراقي��ة الأ�صيل��ة, وجميع احلل��ول تبداأ م��ن املجتمع, فعلى 
اجلمي��ع التحرك لل�صغ��ط على احلكومة لإحت�ص��ان املبادرات 

التي يقوم بها املجتمع".
دور وزارة التخطيط

 واأك��د املتح��دث الر�صمي باإ�ص��م وزارة التخطيط, عب��د الزهرة 
الهن��داوي, يف ت�رشيح �صحايف , اإن "املوؤ�رشات الدميوغرافية 
املوج��ودة ل��دى ال��وزارة ل�صن��ة 2016, ت�ص��ري اإىل وج��ود ما 
يقارب 650 األف يتيمًا يف العراق, ل ت�صمل حمافظتي الأنبار 
ونين��وى", موؤك��داً اأن "موؤ���رشات امل�رشدين واأطف��ال ال�صوارع 

ملفات من اإخت�صا�س وزارة العمل وال�صوؤون الإجتماعية".
واأو�ص��ح, اأن "ال��وزارة متتل��ك خط��ط تنموي��ة, �صمنه��ا خطة 
التنمي��ة الوطني��ة والإ�صرتاتيجية الوطنية للتخطي��ط, واللتان 
اأعطيت��ا م�صاحة لدع��م الفئات اله�صة يف املجتم��ع وبالتحديد 
الأطف��ال الأيت��ام, وته��دف هذه اخلط��ط اإىل توف��ري متطلبات 
وال�صح��ة  كالتعلي��م  يحتاجونه��ا  الت��ي  الأ�صا�صي��ة  احلي��اة 

وغريها".

بغداد ـ متابعة 

الحكيم يدعو إلى تذليل المصاعب أمام النازحين 
وتوفير احتياجاتهم

الداخلية توصي بإعادة أكثر من 150 مليون دينار 
إلى خزينة الدولة

األنواء: الطقس صحو والحرارة تسجل 22ْم األيام المقبلة

معرض "الفن للسالم" في بغداد: تعبير عن السالم والمصالحة واألمل

بغداد � متابعة : دعا رئي�س التحالف الوطني العراقي عمار احلكيم, الثنني, 
اىل لتذليل امل�صاعب اأمام النازحني وتوفري احتياجاتهم.

وق��ال احلكيم يف بيان �صحفي, "نح��ن نتابع بفرح غامر اأنباء النت�صارات 
املتالحق��ة التي حتققها قواتنا امل�صلحة مبختل��ف �صنوفها وم�صمياتها يف 
عملي��ات قادمون ي��ا نينوى والتي نتوق��ع ح�صمها �رشيعا م��ن قبل اأبطالنا 
الأ�صاو���س", مردفا "تبقى عيوننا وقلوبنا م��ع اأهلنا املدنيني يف اجلانبني 
الأي���رش والأمين م��ن مدينة املو�ص��ل, م�صت�صعري��ن معاناته��م الكبرية على 

خمتلف ال�صعد املعي�صية واخلدماتية وال�صحية واملالية".
ودع��ا رئي���س التحالف, الأجه��زة املعنية يف احلكومة والدول��ة, اإىل "تذليل 
امل�صاع��ب التي يعانيه��ا ال�صكان املدنيني, وتوف��ري الحتياجات الأ�صا�صية 
م��ن غ��ذاء ودواء واأجه��زة طبية منق��ذة للحي��اة, خ�صو�صا بع��د املعلومات 
املقلق��ة التي تردنا بخ�صو�س ا�صتيالء تنظي��م داع�س الإجرامي على اأجهزة 

املوؤ�ص�صات الطبية مقت�رشة العالج على الرهابيني واأ�رشهم".

بغ��داد � متابع��ة : اأعل��ن مكتب املفت�س الع��ام لوزارة الداخلي��ة, الثنني, عن 
اإع��ادة اأك��رث م��ن 150 مليون دين��ار اىل خزينة الدولة, لفت��ا اإىل منع هدر 

اأكرث من 11 مليون اآخر.
وذك��ر التقرير ال�صه��ري ملديرية التدقي��ق والرقابة املالي��ة التابعة للمكتب 
اخلا���س مبجمل ن�صاطاتها التدقيقي��ة ل�صهر �صباط املا�صي, , اإنه "مت اإعادة 
)77,496,600( دين��ار اىل خزين��ة الدول��ة", مبين��ا اأن "املديري��ة اأو�صت 
اآخ��ر, ومنع��ت ه��در )11,930,700(  باإع��ادة )71,165,790( دين��اراً 
دين��ار اأي�ص��ًا". واأ�ص��اف التقري��ر, اأن "املديري��ة متكنت من متابع��ة تنفيذ 
18 عقداً �صمن اخلطة ال�صتثمارية للوزارة خالل ال�صهر و 57 عقداً �صمن 
خطتها الت�صغيلية", لفتا اإىل اإنها "دققت 191 معاملة �صمن مهام الرقابة 
الداخلي��ة". واأ�ص��ار اىل, اأن "املديري��ة �صكل��ت خالل ال�صه��ر 11 هياأة وجلنة 
تدقيقي��ة اأخذت على عاتقه��ا التدقيق بق�صايا �صمن اخلطة ال�صنوية ومبالغ 

معادة ل�صنوات �صابقة واأوامر من مراجع عليا".

بغ��داد � متابع��ة : توقعت الهيئ��ة العامة لالأن��واء اجلوية والر�ص��د الزلزايل, 
الثن��ني, اأن يك��ون الطق���س �صح��واً ودرجات احل��رارة ت�صج��ل 22ْم, خالل 
الأي��ام املقبل��ة. وقال��ت الهيئة يف بيان له��ا, اإن "طق�س الي��وم, �صيكون يف 
املناط��ق كافة �صح��واً, ودرجة احلرارة ال�صغ��رى املتوقعة يف مدينة بغداد 
9 ْم, والعظمى 22 ْم". واأ�صاف البيان, انه "ل يتوقع حدوث تغري بطق�س 
غد الربعاء باملناطق كافة عن اليوم ال�صابق". واأو�صح, اأن "طق�س اخلمي�س 
�صيك��ون يف املناط��ق كاف��ة �صحوا مع بع���س القطع من الغي��وم, ودرجات 
احل��رارة مقاربة لليوم ال�صاب��ق, وهو نف�س طق�س اجلمع��ة با�صتثناء ارتفاع 

درجات احلرارة قليال عن اليوم ال�صابق".

حقيبة 

بغداد ـ سعاد التميمي

بغداد ـ خاص 

بغداد – خاص  

انطالق الحملة الوطنية الربيعية 
للتلقيح بلقاح شلل األطفال 

االتصاالت والبريد تخفض أسعار 
أجهزة الخط الضوئي للمواطنين

يدعى "فرات"، �شبٌي مل يتجاوز 
الـ122 ربيعًا، يقف يف اإحدى 

الإ�شارات املرورية و�شط 
العا�شمة بغداد ليم�شح زجاج 

ال�شيارات مقابل بع�ض الأموال 
تارًة، ويت�شول تارة اأخرى، 
فرات �شحية حلروب توالت 

على العراق ومل تن�شب، �شحية 
اإرهاب ياأخذ املعيل ويّبقي 

الأطفال اأيتامًا دون ماأوى. فكيف 
يكون فراتًا بال ماء؟.

 ينبع جمال العراق، بحق، 
من جذور ثقافة هذا البلد 

التاأريخية الغنية. ومع 
اأن العراق يخو�ض حاليًا 
معركة ل�شتئ�شال تنظيم 
داع�ض الإرهابي من على 

اأر�شه، واأن على بغداد اأن 
تعي�ض حتت وطاأة تفجريات 

وهجمات اإرهابية متكررة، 
اإّل اأن للعراق، برغم ذلك


