
 وم��ع ذلك فهناك طقو�س معينة باتت مفقودة الآن وهناك اختالف 
يف مظاه��ر العيد وطع��م ونكهة العيد اليوم عن العيد اأيام زمان هذا 
م��ا يوؤك��ده مواطنون ي�ستذك��رون �سوارع بغ��داد و�ساحاتها القدمية 

بحنني و�سوق وهم يقارنون بني جيلهم واجليل احلايل..
وق��د اختلفت الع��ادات بتقدم الزم��ن ولكن قبل اأن يه��ل هالل العيد 
باأي��ام . تنتهي الإ�ستع��دادات وتبداأ حت�سريات اأخ��رى لإعداد برامج 

العيد وفق تواقيت ل ميكن ال�سهو عنها اأو تنا�سيها .
حاولنا ر�سم لقطات من �سور كثرية ل تفارق الذهن، عن اأيام لي�ست 
قدمي��ة جدا ميار�س فيها اأهايل بغ��داد طقو�سهم يف اأيام العيد حيث 
يبداأ العيد يف العراق بعد �سالة العيد التي تقام باجلوامع يف �سباح 

اول يوم من �سهر �سوال
ه��ذا ما اكده د.حممد �س��امل " اأ�ستاذ تاأريخ كلية الداب " بقوله "يف 
الي��وم الخري من �سهر رم�سان يق��ف امل�سلمون فوق ال�سطوح وعلى 
احوا�س املنائر ملراقبة ه��الل �سوال وعند روؤيته يودعون رم�سان 
قائل��ني )ال��وداع يا�سهر رم�سان ال��وداع يا�سهر الطاع��ة والغفران( 
وكان��وا يت�سح��رون مبا ي�سمى ب�سح��ور اليتيمة حي��ث يف ليلة العيد 
يتن��اول من كان �سائما اكال خفيفا قب��ل النوم ثم يقومون بتوزيع 
)الفط����������رة ( وه��ي �سدقة توزع على الفقراء اما نقودا او حنطة او 
اقم�سة وغريها عن كل فرد من افراد العائلة حتى لو كان جنينا يف 
بط��ن امه او خادم��ا ان كان للعائلة خادم، وقد كان البغداديون يف 
املا�سي القريب له��م طقو�سهم اخلا�سة فتزدحم احلمامات يف ليلة 

العي��د التي كانت منت�رشة يف ال�سواق وب�سكل كبري ايام زمان حيث 
يف ال�ساب��ق كانت البي��وت العراقي��ة لحتتوي عل��ى حمامات فيتم 

ال�ستعا�سة عن احلمامات بحمامات ال�سواق املخ�س�سة
ه��ذا ماقاله د. حممد ث��م تابع بقوله "يف �سباح ي��وم العيد ينه�س 
�سغار العائلة مبكرين وامهم تعاونهم على ارتداء مالب�سهم اجلديدة 
الت��ي كان��وا ق��د و�سعوه��ا بالقرب من حم��الت منامه��م وبع�سهم 

ي�سعها )جوه راأ�سه( اى )حتت الو�سادة(.
اجلوام��ع  اىل  للذه��اب  اي�س��ا  مبكري��ن  فينه�س��ون  الرج��ال  ام��ا 
م�سطحب��ني معهم اولده��م لأداة �سالة العيد حي��ث يبتداأ العيد يف 
العراق بعد �س��الة العيد وبعدها يذهب الكثري من العراقيون لزيارة 
املقاب��ر فهي م��ن التقاليد التي حر���س العراقيون عل��ى ممار�ستها 
،ام��ا ال�سغار وال�سبيان فيذهب��ون اىل حمالت اللهو الفرجة راكبني 
احلم��ري والكد���س ) البغ��ل( وياأن�س��ون باملراجي��ح ودولب اله��واء 
اخل�سب��ي والف��رارات وغريه��ا وياأكلون لف��ة بي�س او كب��ة او �سميط 
وغ��ري ذل��ك مم��ا كان يب��اع يف الفرجة يف ذل��ك الوق��ت اذ لبد من 
�رشف عيدياتهم "ويختتم بقوله " يبقى احلديث عن املا�سي ممتع 
ويحم��ل يف طياته ذكريات تتزين بالب�ساطة والتلقائية يف التعامل 
لهذا جند من يحاول الهروب من اثقال احلياة يجد يف تذكر املا�سي 

و�سيلة للهروب "املا�سي اجلميل.
املا�س��ي يف الع��راق م��ا زال حا���رشاً بنكهت��ه وجمال��ه ول بد من 
ا�ست��ذكاره ما بني الباء والبناء والجداد والحفاد، وهو ما يجعل 
البت�سام��ات ترت�س��م حميم��ة، والنفو�س تبتهج وحتل��ق الرواح يف 
عامل الذكريات اجلميلة حيث ي�ستذكر العراقيون بحنني مفرط ليايل 

العيد وطقو�س��ه املتنوعة ايام زمان يقول احلاج عبا�س عبد احل�سن 
ال��ذي قلب �سفح��ات املا�سي بغ�س��ة من المل " كان��ت املتنزهات 
وال�سينم��ات املنت���رشة يف بغداد من اه��م الو�سائ��ل الرتفيهية التي 
جتم��ع العوائ��ل العراقي��ة كمتن��زه �سلم��ان ب��اك ومتنزه اب��و نوؤا�س 

وغريها من املتنزهات التي متالأ العا�سمة بغداد
كم��ا ذكر ذالك اب��و عمر الذي ا�ستذكر م�سائ��ات العيد البغدادية بامل 
حيث كن��ا نتجول بني املتنزهات وكنا حري�س��ني على الذهاب اىل 
ال�سينم��ا الت��ي كانت منت�رشة يف باب ال�رشج��ي وال�سعدون ومنطقة 
العظمي��ة وغريه��ا م��ن املناط��ق والتي حتول��ت الي��وم اىل اطاللة 
ت�ستف��ز م�ساع��ر العراقي��ني باأجم��ل الذكري��ات متمنيا ع��ودة اللق 
ل�س��وارع العا�سم��ه وهي تط��رز باأزدحام��ات املواطن��ني و�سجيج 
ال�سي��ارات مثلم��ا كان��ت اأي��ام زم��ان بعي��دا ع��ن لغ��ة املفخخ��ات 
والرهابيني الغربان الذين ت�سللوا احلدود العراقية حماولني �رشقة 

اأحالمنا مب�ستقبل زاهر وجميل لنا ولالبنائنا "
الت�سال��ح واعادة ن�سيج حبال الرحمة واملودة من اأهم فقرات العيد 

حيث يجد الكثريين من العيد فر�سة للت�سالح
يذك��ر لنا �سيد �سالح عبد الزه��رة، ان العيد فر�سة رائعة للم�ساحلة 
بني املتخا�سمني وتنقية النفو�س، قال" جند يف العيد فر�سة رائعة 
لتدخ��ل بني املتخا�سم��ني ون�ساحلهم ونح��اول جاهدين ان تلتئم 

ارواحهم ونزيح الخطاء التي م�ست".
وي�سي��ف عندما نتجول بني اجلريان ملعايدتهم ونعرف ان �ساحب 
ه��ذه الدار له خالف مع جاره فال ميكن ان نتجاوزه، بل ندخل على 
داره ون���رشب م��ن مائ��ه وناكل م��ن طعامه ول نخرج م��ن داره اإل 

بع��د م�ساحلته مع خ�سمه وكنا نوؤج��ل ق�سايا ال�سلح اإىل مثل هذه 
املنا�سب��ة وبالطب��ع تكون من م�سوؤولية �سي��وخ الع�سرية او الوجهاء 

وال�سادة الأ�رشاف" .
ليوج��د عيد بدون عمل )الكليج��ة( وهي احد احللويات املهمة التي 
تعد من الواجبات املهمة التي يتوجب على ربة البيت عملها فالبيت 
ال��ذي ليحتوي عل��ى ) الكليجة ( يعترب متقاع�س��ا عن اداء ماتوجب 
علي��ه ،وحول كيفي��ة �سناعة الكليجة حتدثنا ام حي��در: "نهيء اول 
ُف به��ا قطع الكليجة، وم��ن ثم ِعدة  �س��ئ �سينية الكليج��ة التي ت�سَ
�سناع��ة الكليج��ة م��ن طحني اأبي���س و�سم��ن و�سم�سم وج��وز الهند 

املطحون ومتر وخمرية وحليب".
وتتاب��ع "تبداأ الن�س��اء كاًل اأم��ام �سينيتها بتقطي��ع العجني وو�سع 
احل�سو بداخلها والذي عادة ما يكون قطع �سغرية من التمر او)اللب 
غرا���س( او ال�سم�س��م، وم��ن ث��م ت�س��ف يف �سيني��ة كب��رية مدهونة 

بال�سمن ملنع اإلت�ساق القطع بها اأثناء �سوائها".
واأ�سافت :"نر�س��ل )ال�سواين( اإىل فرن حجري قريب ل�سواء الكليجة، 
لكننا الآن ويف بع�س الأحياء ن�سويها يف البيت يف فرن �سغري،وهذا 

ما يفقد الإحتفال ب�سنع الكليجة �سعبيته".
ع���رش ال�رشع��ة والتكنلوجيا اوجدت م��ن "م�سجات العي��د" و�سائل 
بديلة عن بع�س الزيارات التي قد تكون غري متاحة يف العيد ل�سيق 
الوقت او لالن�سغالت طارئة فقد وجد ابو رامي من "م�سجات" العيد 
فر�س��ة للخ��روج م��ن الحراجات التي يق��ع بها ق��ال :" امل�سجات" 
اجلاه��زة �س��ارت يف متن��اول اجلمي��ع وتتنوع "امل�سج��ات" ح�سب 

املر�سل اليه فم�سجات ال�سدقاء تختلف عن م�سجات القرباء " .

مقتل 10 عناصر من داعش قرب جامع النوري الكبير 
في الموصل

إصابة قاضي تحقيق محكمة البصرة بانفجار ناسفة

اأعلن��ت القوات العراقية، الأربعاء، 21 حزي��ران، 2017، مقتل عدد من عنا�رش 
تنظي��م "الدول��ة الإ�سالمية" داع���س، ب�رشبتني جويت��ني يف اجلانب الأمين من 
املو�س��ل. وقالت خلية الإعالم احلربي التابع��ة لقيادة العمليات امل�سرتكة، يف 
بيان ، اإن "طريان اجلي�س وجه �رشبتني جويتني اأ�سفرتا عن تدمري عجلة تابعة 
لع�ساب��ات داع���س الإرهابية وقتل ثالث��ة اإرهابيني كان��وا بداخلها يف اأطراف 

املو�سل القدمية".
واأ�س��اف البي��ان اأنه "مت تدمري خم��زن للعتاد وقت��ل 10 اإرهابيني قرب جامع 
النوري الكبري".وا�ستعادت القوات العراقية، يوم اجلزء اجلنوبي من حي ال�سفاء، 
واجل���رش اخلام���س، اللذين كانا حت��ت �سيطرة داع�س، ما جع��ل م�سلحي التنظيم 

حما�رشين يف املدينة القدمية وجممع طبي يف حي ال�سفاء.
ومتث��ل منطقة املو�سل القدمية التحدي الأبرز للقوات العراقية يف حملة حترير 
املدين��ة، ب�سبب اأزقتها ال�سيقة واملت�سعبة، م��ا يجعل الآليات الع�سكرية عاجزة 

عن دخولها، ف�سال عن اكتظاظها باملدنيني. 
واملو�س��ل هي ثاين اأكرث م��دن العراق �سكان بعد بغداد، و�سيطر عليها "داع�س"، 
�سي��ف 2014، قبل اأن تتمكن القوات العراقي��ة، وباإ�سناد من التحالف الدويل، 
م��ن ا�ستعادة اجلانب ال�رشق��ي للمدينة، وب��داأت يف 19 �سباط/فرباير املا�سي 
مع��ارك ل�ستعادة جانبها الغربي، �سمن حمل��ة ع�سكرية بداأت يف 17 اأكتوبر/

ت�رشين اأول املا�سي. 

الب���رشة - متابعة: افاد م�س��در امني،الربعاء،باأ�سابة قا�سي التحقيق مبحكمة 
ا�ستئناف الب�رشة و3 من افراد حمايته اثر انفجار عبوة نا�سفة.

وق��ال امل�سدر ان "قا�سي التحقيق يف حمكمة ا�ستئناف الب�رشة علي الكعبي و3 
م��ن اأفراد حمايته ا�سيبوا بانفجار عبوة حملية ال�سنع و�سعها جمهولون �سباح 

الربعاء قرب منزله يف منطقة حي املهند�سني".

البصرة تتعاقد لشراء مفاصل الركبة للمرضى
الب���رشة - خا�س: اعلن حمافظ الب�رشة د. ماج��د الن�رشاوي ، عن توقيع عقداً 
يق�س��ي ب�رشاء نح��و 45 من مفا�سل الركبة لتجهيز مراك��ز العمليات املخت�سة 
التابع��ة لل�سح��ة يف املحافظة متهيداً لإج��راء عمليات تبدي��ل مفا�سل الركبة 

للمر�سى يف املحافظة .
وق��ال حماف��ظ الب���رشة يف ت�رشيح �سحفي : ان��ه من املوؤم��ل اأن ت�سل الكمية 
املتف��ق عليه��ا اىل مراكز تبدي��ل مفا�سل الركب��ة يف املحافظة خ��الل ا�سبوع، 
م�س��رياً اىل وج��ود وجب��ات اأخ��رى �سيت��م جتهيزه��ا لحق��ًا عل��ى نفق��ة ديوان 
املحافظ��ة لدعم �سحة الب���رشة ومراكزها عملياته��ا التخ�س�سية والتي تعاين 

من نق�س ال�سيولة املالية خالل العام اجلاري.
واف��د املحاف��ظ : ان ه��ذا العق��د يعت��رب اخلط��وة الوىل الت��ي من �ساأنه��ا توفري 
امل�ستلزم��ات الطبي��ة لإج��راء العملي��ات اجلراحي��ة داخ��ل الب���رشة ف�س��اًل عن 
التخل���س من تكاليف اج��راء العمليات خارج الع��راق، وندعو الهايل ملراجعة 

تلك املراكز لت�سجيل ا�سمائهم متهيداً لإجراء العمليات لهم.

قام��ت الكوادر الفني��ة يف ال�رشك��ة العامة ملوانئ 
باع��ادة  النق��ل  وزارة  ت�سكي��الت  اح��دى  الع��راق 
احلياة ل�سفينة احلفر العمالقة )كوفة ( بعد ا�سالح 
نظ��ام ال�سيطرة عل��ى احلفر بجهود وخ��رية رئي�س 
املهند�س��ني مثن��ى ا�س��د مع��اون مدي��ر ال�سيان��ة 
البحرية الذي ق��ام باعادة ا�سالح نظام )ال�سوفت 
وي��ر( لل�سفين��ة وبذل��ك ق��د وف��ر مبالغ كب��رية من 
العمل��ة ال�سعبة ل��و اننا ا�ستعنا باجله��ة امل�سنعة 

او ار�سل��ت لي ور�س��ة بحرية يف اي بل��د .... ولكن 
ه��ذا النهج اجلديد الذي انتهجت��ه املوانئ العراقية 
منذ ت�سن��م معايل وزير النقل ال�سي��د كاظم فنجان 
احلمام��ي قي��ادة وزارة النقل وزيارات��ه املتكررة 
وتوجيهات��ه بالعتم��اد عل��ى خ��ربات مهند�سينا 
الكب��رية لدامة واعماروحداتن��ا ابحرية ومبتابعة 
م�ستم��رة م��ن ال�سي��د مدي��ر ع��ام املوان��ئ رئي���س 
املهند�س��ني ريا���س �س��وادي �سمخ��ي ومعاوني��ه 
ا�ستطاع��ت املوان��ئ ان توؤه��ل وتعم��ر الكث��ري من 
وحداته��ا البحرية وتعيده��ا اىل العمل مرة اخرى 

وم��ن اجلدي��ر بالذكر ان احلف��ارة ) كوفة ( �سينية 
ال�سن��ع وهي حفارة ما�سة خازنة  �سعتها 6000 

م3                                                
م��ن جان��ب اخ��ر عق��د وزي��ر النق��ل ال�سي��د كاظم 
فنجان احلمامي، اجتماعا فب مقر ال�رشكة العامة 
للموانئ العراقية بح�سور مدير عام ال�رشكة ال�سيد 
ريا�س �سوادي ومعاونيه ومدراء املوانئ وروؤ�ساء 

الق�سام يف ال�رشكة. 
وق��ال احلمامي: ان��ه �سيت��م مراجع��ة م�رشوفات 
وواردات كل ر�سيف من ار�سفة املوانئ العراقية، 

لفت��ا: انه �ستتم عملية اع��ادة تقيييم اجلميع، من 
اأج��ل العم��ل على تطوي��ر املوانئ العراقي��ة. داعيا 
اإىل العمل بنظام موح��د يف جميع املوانئ، م�سيدا 

بالتقدم احلا�سل يف بع�س املفا�سل. 
واأك��د �سيادت��ه: ان��ه �سيتاب��ع العم��ل يف املوان��ئ 
�سخ�سي��ا ويتف��رغ ا�سبوع��ا كام��ال م��ن كل �سه��ر 
لالإ���رشاف على العم��ل، مبينا انه��ا الطموح يحدو 
اجلمي��ع من اأج��ل اأن تك��ون املوان��ئ العراقية يف 
حمط��ة  خدماته��ا  وم�ست��وى  اإجراءاته��ا  �سهول��ة 

جاذبة للجميع.

وق��ال اللواء هادي رزيج ك�س��ار ملرا�سل )اجلورنال 
ني��وز(، ان" الق��وات المني��ة ا�ستكمل��ت اخلطة التي 
مت و�سعه��ا حلماية املدنيني خ��الل ايام عيد الفطر 
املب��ارك م��ن قبل ق��وات اجلي�س وال�رشط��ة وجميع 
اجه��زة المن الت��ي �ستنت���رش بالقرب م��ن احلدائق 

واملتنزهات ومدن اللعاب وال�سواق التجارية".
وا�س��اف ان" جمي��ع نق��اط التفتي���س يف مداخ��ل 
الن  م��ن  تعزيزه��ا  مت  النب��ار  ونواح��ي  اق�سي��ة 
لتفتي���س املركب��ات والتدقي��ق المن��ي م��ع ن���رش 
عنا�رش ا�ستخباري��ة ملعاجلة اي خرق ارهابي قبل 

حدوثة".
وا�س��ار ك�س��ار ان" جمي��ع الدوائر اخلدمي��ة ودوائر 
امل��رور والدفاع املدين �ستكون م�ستنفرة خالل ايام 
عيد الفطر مع م�ساركة ال�سعاف الفوري الذي يرافق 
الدوري��ات المنية ونقاط التفتي���س يف حال وقوع 
حوادث مرورية جراء الزخم خالل ايام العيد". فيما 
اعلن ع�س��و اللجنة المنية يف جمل�س النبار راجع 
ب��ركات العي�س��اوي ملرا�سل )اجلورنال ني��وز(، ان" 

جمل���س النبار اعط��ى توجيهات اىل كاف��ة الدوائر 
اخلدمي��ة وخ�سو�سا الدوائر البلدي��ة وامل�ست�سفيات 
وحمط��ات الطاقة الكهربائية بحل جميع املعوقات 
قب��ل ايام عيد الفط��ر ل�سم��ان ا�ستمرارية اخلدمات 

التي يحتاجها املواطن".
الك��وادر ال�سحي��ة والطبي��ة يف  واو�س��ح" جمي��ع 
امل�ست�سفي��ات لن تتوقف ع��ن العمل خالل ايام عيد 
الفط��ر مع ا�ستمراري��ة الكوادر البلدي��ة يف اعمالهم 
وب�س��كل يوم��ي ف�س��ال ع��ن ت�سكي��ل جل��ان متابعة 
رقابي��ة على احلدائ��ق واملتنزهات وحتدي��د ا�سعار 

املواد الغذائية ومنع ا�ستغالل املواطنني".
وتاب��ع قائال" �ساعات احلظر يف مدن النبار كانت 
تب��دء من ال�ساعة 12 ليال ومت متديدها من الن اىل 
ال�ساع��ة الواح��دة والن�سف ليال م��ع ال�سماح بعبور 
و�س��ري املركب��ات املدني��ة للح��الت اخلا�س��ة مثل 

املر�سى والزائرين بني اق�سية ونواحي النبار".
ام��ا املواط��ن �س��الم عام��ر الذياب��ي والبال��غ م��ن 
37 عام��ا ملرا�س��ل )اجلورن��ال ني��وز(،ان"  العم��ر 
هن��اك م�س��اكل عدي��دة مل حتلها احلكوم��ة املحلية 
رغ��م اقرتابنا م��ن عيد الفطر وه��ي �سيطرة ال�سقور 

الت��ي ا�سبحت املع�سلة الكبرية ل��دى اهايل النبار 
للدخول للعا�سمة بغداد ل�رشاء ما نحتاجه ولزيارة 

اقربائنا هناك".
وا�س��اف ان" امل�س��اكل الخرى هي غ��الء ال�سعار 
جلميع املواد الغذائية واملالب�س وامل�ستلزمات التي 
حتتاجه��ا العوائل خالل عيد الفطر مع وجود نق�س 
يف اخلدمات وانقطاع يف التيار الكهربائي الوطنية 

وج�سع ا�سحاب املحال التجارية".
ام��ا املواطنة هن��اء عليوي والبالغ��ة 40 عاما من 
ق�س��اء هيت ملرا�سل )اجلورنال نيوز(، ان" الظروف 
الت��ي يعي�سها اهايل هيت واملناطق الغربية �سيعت 
فرحتن��ا يف جمي��ع املنا�سب��ات بوج��ود تهدي��دات 
ارهابية م�ستمرة يف هيت على املدنيني والهجمات 

النتحارية الخرية اثرت يف نفو�سنا".
واو�سح��ت" هناك اغالق للط��رق الرئي�سية منذ اول 
اي��ام �سهر رم�س��ان واحلرك��ة �سعبة ج��دا والتنقل 
م��ن مكان لخر يف هيت يتطل��ب وقت وجهد ب�سبب 
الج��راءات المني��ة التي مل متن��ع النتحاريني من 
تفجري انف�سهم بني املدنيني وقتل الطفال والن�ساء 

فكيف �سيكون العيد املقرتب". 

ك�سف��ت وزارة الهج��رة واملهجرين ، ع��ن ارتفاع اعداد 
النازحني من اجلانب المين ملدينة املو�سل لكرث من 

٧٠٠ األف نازح.
 ودعت وزارة الهجرة واملهجرين يف بيان اىل بذل كل 
اجله��ود من قبل الوزارات اخلدمي��ة واحلكومة املحلية 
م��ن اجل اع��ادة احلي��اة اىل امي��ن املدين��ة والق�سية 
والنواحي الخرى غرب نينوى متهيدا لعودة النازحني 
اىل منازلهم ومناطقهم. واعتربت وزارة الهجرة، انه ل 
ميك��ن ان يبقى �سكان اجلانب المي��ن ملدينة املو�سل 
يف املخيمات واغل��ب احياء املدينة حمررة منذ ا�سهر.
وك�سفت وزارة الهجرة، اأن اعداد النازحني من ال�ساحل 
الأمي��ن ملدين��ة املو�س��ل جت��اوزت ٧٠٠  األ��ف نازح . 
وبين��ت، ان عدد النازحني من��ذ انطالق عمليات حترير 
امي��ن املو�سل بلغ اكرث من ٧٠٠ األف نازح مت ايوائهم 

يف خميمات �رشق وغرب نينوى وجنوبها.

اأك��دت احلكوم��ة املحلية مبحافظة ذي ق��ار، ان وزارة 
التج��ارة وافقت على متديد ف��رتة ت�سويق احلنطة حتى 
العا�رش من �سهر متوز املقبل للمرة الثانية على التوايل، 
م�س��رية اىل انها تريد من ذلك احل�سول على اكرث كمية 
م��ن املح�سول. وقال نائب املحاف��ظ، عادل الدخيلي، 
ان "وزارة التج��ارة وافق��ت على متديد ف��رتة الت�سويق 
اخلا�سة مبح�س��ول احلنطة يف ذي ق��ار للمرة الثانية 
على التوايل"، موؤكداً ان "عملية الت�سويق يف املحافظة 
م��ن املفرت�س ان تنتهي ي��وم 20 من حزيران، لكن مت 
متديده��ا اىل العا�رش من �سهر متوز املقبل".  واأ�ساف، 
ان "ذي ق��ار ت�سع��ى من خ��الل عملية متدي��د الت�سويق 
اىل احل�سول على اك��رث مقدار من ت�سويق احلنطة كون 
املحافظة بحاجة اىل 25 الف طن �سهريًا من احلنطة، 

اي مايقارب 300 الف �سنويًا". 

مالكات موانئ العراق الفنية تعيد الحياة لسفينة الحفر )كوفة(

شرطة األنبار: تستكمل خطتها األمنية لحماية المدنيين في عيد الفطر 

العيد في العراق .. تقاليد موروثة تبدأ بالفطرة ومسجات ودردشات عبر مواقع التواصل

الهجرة: أعداد النازحين 
من الجانب األيمن للموصل 
تجاوزت ٧00 ألف شخص

ذي قار: زيادة محصول 
الحنطة وراء تمديد 
تسويقه للمرة الثانية

بغداد ـ خاص

ذي قار - متابعة

بغداد ـ خاص

االنبار- خاص

بغداد- متابعة 

يطل علينا عيد الفطر املبارك . . وتطل 
علينا الذكريات التي تهطل بغزارة من 
غيوم ملبدة باال�شواق اىل ما�ض كان 
عنوانه الب�شاطة فاالعياُد يف العراق، 

تقاليد وعادات وطقو�ض ، وذكريات 
تقرتن، باالفراح وامل�شرات وباجلديد 

معًا حيث ما تزال مظاهر العيد 
وا�شحة خا�شة مع حت�شن االأو�شاع 

االأمنية ب�شكل ن�شبي

اعلن قائد �شرطة حمافظة 
االنبار اليوم ،االربعاء، عن 

ا�شتكمال اخلطة االمنية التي 
مت و�شعها حلماية املدنيني 

خالل ايام عيد الفطر املبارك .
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