
 بتهيئة جميع املتطلبات اخلدمية واللوج�ستية 
عرب اإ�ستنفار جميع اآلياتها ومالكاتها لتقدمي 
اخلدم��ات وتهيئ��ة االحتياج��ات ال�رضوري��ة 
للمواك��ب احل�سيني��ة م��ن م��اء واأكيا�س جمع 
النفاي��ات واالهتم��ام بنظاف��ة الط��رق الت��ي 
ي�سلكه��ا الزائرون". وا�ساف، اأن "دائرة بلدية 
الكاظمي��ة اع��دت خط��ة متكامل��ة بالتن�سي��ق 
م��ع قي��ادة عملي��ات بغ��داد وبقي��ة اجله��ات 
االأخرى لتهيئة الظروف واملناخات املالئمة 
واملنا�سب��ة يف تقدمي اخلدم��ات البلدية ودعم 
املواك��ب احل�سيني��ة وت�سهيل حرك��ة الزائرين 
الذي��ن �سيتواف��دون عل��ى املدين��ة املقد�س��ة 
خالل �سه��ر حمرم احل��رام وذك��رى عا�سوراء 
وتق��دمي اف�س��ل اخلدم��ات له��م". وا�س��ار اىل 
اأن "الدائ��رة �ستق��دم اخلدمات عل��ى مدار 24 
�ساع��ة الت��ي ت�سمل تنظي��ف وغ�س��ل ال�سوارع 
الرئي�سة والفرعية وتاأهيل م�سبكات ت�رضيف 
امل��اء  وتهيئ��ة  واالأمط��ار  املج��اري  مي��اه 
ال�سال��ح لل���رضب وتهيئ��ة ع��دد م��ن احلدائق 

املقد�س��ة  املدين��ة  وخ��ارج  داخ��ل  العام��ة 
لتكون اأماك��ن اإ�سرتاحة للزائرين". واو�سحت 
اأمان��ة بغ��داد ان "املديرين العام��ن للدوائر 
مبعيته��م  والعامل��ن  ومعاونيه��م  البلدي��ة 
�سيتواج��دون ب�سكل ميداين لالإ�رضاف املبا�رض 
على تنفي��ذ اخلطة كل �سم��ن قاطعه ل�سمان 
ان�سيابي��ة عملية تق��دمي اخلدم��ات بالتن�سيق 
م��ع القوات االمني��ة ومعاجل��ة كل املعوقات 
ب�س��ورة فورية". م��ن جانبها اأعلن��ت "وزارة 
الداخلي��ة" اأن، خطة زي��ارة العا�رض من حمرم 
ال تت�سم��ن قطع��ًا للط��رق ، م�س��رة اىل اأنه��ا 
ترتك��ز على اجله��د االإ�ستخب��اري يف الوزارة. 
وق��ال املتحدث الر�سمي باإ�س��م الوزارة "�سعد 
معن" يف ت�رضيح ل�"اجلورنال"،"خطة زيارة 
العا�رض من �سهر حمرم ال تت�سمن قطع اي من 
الط��رق كم��ا ان ال��وزارة وفرت خط��ة حمكمة 
والزائري��ن".  املواك��ب  اىل  لتوف��ر احلماي��ة 
واأ�س��اف معن،"رك��زت ال��وزارة عل��ى توفر 
احلماية لدور العب��ادة ولل�سعائر الدينية التي 
�سيقوم به املواطنون يف هذا اليوم ، م�سيفًا" 
الوزارة تعتم��د على اجله��د االإ�ستخباري كما 

ان هن��اك تن�سيق بينها وبن قي��ادة عمليات 
بغداد ".

�سيك��ون  االك��رب  االإ�ستع��داد  ان  اىل  ولف��ت 
للزي��ارة االأربعيني��ة الإنه��ا زي��ارة مليوني��ة 
املتح��دث  واأك��د  ك��ربى.  اإمكاني��ات  تتطل��ب 
باإ�س��م الداخلية ان االإعتم��اد االكرب يقع على 
اجله��د اال�ستخب��اري و على وع��ي املواطنن 
ال�سل��م  املواط��ن يف حف��ظ  ل��دور  واإدراكه��م 
م��ن خ��الل التن�سي��ق م��ع مديري��ة العالقات 
العام��ة وال�رضط��ة املجتمعية وق�س��م االإعالم 
يف قي��ادة عملي��ات بغ��داد . و�س��ادق جمل�س 
حمافظ��ة كرب��الء يف  جل�س��ة ا�ستثائية عقدت 
اجلمعة، على اخلطة االمني��ة اخلا�سة بزيارة 
عا�س��وراء  بح�سور املحافظ )عقيل الطريحي( 
وقائ��دي ال�رضطة والعمليات .   واو�سح القادة 
االمني��ون ان اخلطة �ستدخل حي��ز التنفيذ يف 
اليوم ال�ساب��ع من حمرم  وتنتهي يف اخلام�س 

ع�رض منه بعد انتهاء مرا�سم الزيارة .
ي�س��ار اىل ان ي��وم العا���رض م��ن �سه��ر حم��رم 
احل��رارم "عا�س��وراء" �سيبل��غ ذروت��ه يوم��ي 

اخلمي�س واجلمعة يف االأ�سبوع املقبل.

 وق��ال املرج��ع ال�سي�ست��اين يف بيان ن�رض على موقع��ه الر�سمي 
واإطلع��ت عليه"اجلورن��ال" "يط��ل علين��ا �سه��ر حم��رم احلرام، 
ون�ستذك��ر م��ن خالله اعظم حركة قاده��ا امل�سلحون يف جمال 
تطوي��ر املجتمع��ات وبع��ث ارادة االمم وا�س��الح االو�ساع، اال 
وه��ي احلرك��ة احل�سيني��ة املباركة"، مبين��ا ان "ا�ست��ذكار هذه 
احلركة املباركة يلق��ي على عواتقنا نحن اتباع االمام احل�سن 
ب��ن علي )عليه ال�س��الم( م�سوؤولية كربى وهي م�سوؤولية احلفاظ 
على ا�ستمرار هذه احلركة وتر�سيخ اثارها وابعادها يف النفو�س 
والقلوب". وا�ساف  ان "االن�سان احل�سيني ال يخلو من م�سوؤولية 
�س��واء كان عامل��ا دينيا او مثقف��ا او متخ�س�س��ا يف جمال من 
جم��االت العلوم املادية واالن�ساني��ة املختلفة، فكل منا يتحمل 
م�سوؤولية احلفاظ على هذه الثورة احل�سينية املباركة من خالل 
ا�سالح نف�سه واهله وا�رضته ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع 
ال��ذي حوله باأهمية هذه احلركة وعظمة هذا امل�رضوع احل�سيني 

العظيم".
وتاب��ع املرج��ع ال�سي�ستاين ان "اخلطب��اء يتحمل��ون امل�سوؤولية 
الك��ربى بلحاظ انهم يج�سدون الوجه االعالمي حلركة عا�سوراء 

ومل�رضوع �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(".
وبح�سب البيان، ادناه بع�س االر�سادات والن�سائح لكل من يعلو 

منرب �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(:
* تن��وع االطروح��ات، ف��ان املجتم��ع يحت��اج اىل مو�سوعات 
روحي��ة وتربوي��ة وتاريخي��ة وه��ذا يقت�سي ان يك��ون اخلطيب 
متوف��را عل��ى جمموعة م��ن املو�سوعات املتنوع��ة يف احلقول 
املتع��ددة تغط��ي بع���س حاج��ة امل�سرت�سدي��ن م��ن امل�ستمعن 

وغرهم
*  ان يك��ون اخلطيب مواكب��ا لثقافة زمانه، وهذا يعني ا�ستقراء 
ال�سبه��ات العقائدي��ة املث��ارة ب��كل �سن��ة بح�سبه��ا وا�ستق��راء 
ال�سلوكي��ات املتغ��رة يف كل جمتم��ع ويف كل ف��رتة مت��ر على 
املوؤمن��ن، ف��ان مواكبة ما ي�ستج��د من فكر او �سل��وك او ثقافة 
جتع��ل االلتفاف حول منرب احل�سن )عليه ال�سالم( حيا جديدا ذا 

تاثر وفاعلية كبرة.
*  حتري الدقة يف ذكر االآيات القراآنية او نقل الروايات ال�رضيفة 
من الكت��ب املعتربة او حكاية الق�س�س التاريخية الثابتة حيث 
ان ع��دم التدقيق يف م�س��ادر الرواي��ات او الق�س�س املطروحة 

يفقد الثقة مبكانة املنرب احل�سيني يف اذهان امل�ستمعن.
* ان يرتفع املنرب عن اال�ستعانة باالحالم وبالق�س�س اخليالية 
الت��ي ت�س��يء اىل �سمع��ة املن��رب احل�سين��ي وتظه��ره ان��ه و�سيلة 
اعالمي��ة هزيل��ة ال تن�سج��م وال تتنا�س��ب مع امل�ست��وى الذهني 

والثقايف للم�ستمعن.
*  جودة االعداد، باأن يعنى اخلطيب عناية تامة مبا يطرحه من 

مو�سوع��ات من حيث ترتيب املو�سوع وتبويبه وعر�سه ببيان 
�سل���س وا�س��ح واختي��ار العب��ارات واال�ساليب اجلذاب��ة لنفو�س 
امل�ستمع��ن واملتابعن، فان ب��ذل اجلهد الكبر من اخلطيب يف 
اع��داد املو�سوعات وترتيبها وعر�سها بالبيان اجلذاب �سي�سهم 

يف تفاعل امل�ستمعن مع املنرب احل�سيني.
*ان ت��راث اه��ل البيت )عليه��م ال�سالم( كله عظي��م جميل ولكن 
مه��ارة اخلطيب وابداعه ي��ربز باختيار الن�سو���س واالحاديث 
الت��ي ت�س��كل جاذبي��ة جلمي��ع ال�سعوب عل��ى اخت��الف اديانهم 
الفكري��ة واالجتماعي��ة انتهاج��ا مل��ا ورد عنه��م  وم�ساربه��م 
)عليه��م ال�سالم( )اإّن النا�س لو علموا حما�سن كالمنا التبعونا(، 
وحما�س��ن كالمهم هو تراثهم ال��ذي يتحدث عن القيم االن�سانية 
الت��ي تنجذب اليه��ا كل ال�سع��وب مبختلف توجهاته��ا الثقافية 
والديني��ة. * ط��رح امل�س��اكل االجتماعي��ة ال�سائع��ة م�سفوع��ة 
باحللول الناجعة، فلي�س من امل�ستح�سن ان يقت�رض اخلطيب على 
عر���س امل�سكلة كم�سكلة التفكك اال���رضي او م�سكلة الفجوة بن 
اجلي��ل ال�سبابي واجليل االك��رب او م�سكلة الطالق او غرها، فان 
ذل��ك مما يث��ر اجلدل دون م�ساهمة من املن��رب يف دور تغيري 
فاعل، لذلك من املاأمول من رواد املنرب احل�سيني ا�ست�سارة ذوي 
االخت�سا���س م��ن اهل اخل��ربة االجتماعية وحمل��ة الثقافة يف 
عل��م النف�س وعلم االجتماع يف حتديد احللول الناجعة للم�ساكل 
االجتماعي��ة املختلفة ليك��ون عر�س امل�سكل��ة م�سفوعة باحلل 

عر�س��ا تغيريا تطويريا ينقل املنرب من حالة اجلمود اىل حالة 
التفاعل والريادة والقيادة يف ا�سالح املجتمعات وتهذيبها.

 *ان يت�سامى املنرب احل�سيني عن اخلو�س يف اخلالفات ال�سيعية 
�س��واء يف جمال الفك��ر او جمال ال�سعائر ف��ان اخلو�س يف هذه 
اخلالفات يوجب انحياز املنرب لفئة دون اخرى او اثارة فو�سى 
اجتماعية او تاأجي��ج االنق�سام بن املوؤمنن، بينما املنرب راية 
لوح��دة الكلم��ة ورمز للن��ور احل�سيني الذي يجم��ع قلوب حمبي 

�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( هي م�سار واحد وتعاون فاعل.
 *  االهتم��ام بامل�سائل الفقهية االبتالئي��ة يف جمال العبادات 
واملعام��الت من خ��الل عر�سه��ا با�سل��وب �سيق وا�س��ح ي�سعر 

امل�ستمع مبعاي�سة املنرب احل�سيني لواقعه وق�ساياه املختلفة.
*الرتكي��ز عل��ى اأهمي��ة املرجعي��ة واحل��وزة العلمي��ة والقاعدة 
العلمائي��ة الت��ي ه��ي �رض ق��وة املذه��ب االمامي ورم��ز عظمته 

و�سموخ كيانه وبنيانه.
يذك��ر اأن امل�سلم��ن ال�سيع��ة يف الع��راق ق��د ج��ددوا بع��د ع��ام 
)2003(، اإحي��اء ذك��رى عا�س��وراء يف العا���رض م��ن �سهر حمرم 
م��ن كل عام، بعدما منعه��م النظام ال�سابق م��ن اإحيائها، وتعد 
عا�س��وراء من اأكرب املنا�سب��ات الدينية لدى ال�سيع��ة، اإذ يحيون 
فيه��ا ذك��رى مقتل االإم��ام احل�سن ب��ن علي بن اأب��ي طالب يف 
كرب��الء، يف اأج��واء يخي��م عليها احل��زن، وترفع فيه��ا الرايات 

ال�سود، و�سط املجال�س التي تروي ال�سرة الرتاجيدية للحدث.

تنفيذ حكم اإلعدام بـ 50 إرهابيًا خالل اليومين 
المقبلين

سيطرات “مفاجئة” في البصرة لمنع الخروقات 
األمنية

النقل البري تحقق نحو 3 آالف نقلة خالل آب الماضي

ذي ق��ار – اجلورن��ال  قال رئي�س اللجن��ة االمنية يف جمل�س حمافظ��ة ذي قار جبار 
املو�سوي، اليوم االحد، ان “وزارة العدل �ستنفذ حكم االإعدام بحق 50 مدانا باالرهاب 

يف �سجن احلوت مبحافظة ذي قار جنوب العراق.
وق��ال املو�س��وي يف ت�رضي��ح ل�"اجلورن��ال" ان “تنفي��ذ احلكم �سيتم خ��الل اليومن 

املقبلن وبح�سور وزير العدل حيدر الزاملي”.
واك��د املو�س��وي ان “االأوام��ر الق�سائي��ة باالعدام �س��درت بحقهم املدان��ن من قبل 

املحكمة االحتادية”.
وا�س��اف املو�س��وي ان “تنفيذ االأحكام ر�سال��ة يريد العراق اأن يوؤكد م��ن خاللها اأنه 
عاق��د العزم عل��ى حماربة االإرهاب واإن��زال اأق�سى العقوبات عل��ى املدانن باجلرائم 

االإرهابية”.
وا�س��ار املو�س��وي ان “القان��ون العراق��ي يحكم باالإع��دام على كل م��ن ارتكب اعمال 
ارهابي��ة، ويعاقب اي�س��ا املحر�س واملخطط واملمول وكل م��ن مكن االإرهابين من 

القيام باجلرائم �سد ال�سعب ،بعد �سدور اأومر االإعدام وامل�سادقة عليها”.

 بغ��داد – اجلورنال: اأكد قائد عملي��ات الب�رضة الفريق الركن جميل ال�سمري، االحد، 
عل��ى �رضورة ن�س��ب �سيطرات مفاجئة واال�ستفادة م��ن القطوعات ومفارز الك�سافة 
م��ن عنا���رض اال�ستخبارات واالندفاع يف االأماكن التي ق��د ت�سكل خطرا على الواقع 

االأمني يف املحافظة.
 وا�س��ار ال�سم��ري يف بي��ان اطلع��ت علي��ه "اجلورن��ال" اىل “اال�ستف��ادة م��ن جميع 
االأجه��زة املتي�رضة واإ�سناد ال�سيط��رات باالأ�سلحة الالزمة وال�ساندة واالأعداد الكافية 

لتفويت الفر�سة على اأعداء ال�سعب اللذين يريدون العبث باأمن وراحة املواطن”.
ووج��ه قائد العملي��ات “القوات االأمنية واجله��ات ذات العالقة باتخ��اذ االإجراءات 
الكفيل��ة حلماي��ة املواك��ب واحل�سيني��ات و���رضادق الع��زاء اأثناء �سهر حم��رم احلرام 
والقي��ام بالزي��ارات امليداني��ة من قب��ل االآمرين وال�سب��اط اإىل قواط��ع امل�سوؤولية 

واالإ�رضاف ب�سكل مبا�رض على عمل القوات االأمنية املرابطة يف مركز املدينة”.

 بغ��داد � اجلورنال: اعلنت وزارة النقل،االحد، ع��ن حتقيق ا�سطول النقل الربي مايقارب 
ال��� 3000 نقلة خالل اب املا�س��ي. وقالت الوزارة يف بيان تلق��ت "اجلورنال"، ن�سخة 
من��ه، ان "اأُ�سط��ول ال�رضكة العامة للنقل الربي واأ�ساطيل ال�رضكات املوؤتلفة، حققت اأكرب 
ع��دد من النقالت، مل ت�سله لثالث �سنوات م�ست، اإذ قاربت على ال� )3000( نقلة خالل 
�سهر اآب املا�سي". وا�سافت ان "احلموالت املنقولة ا�ستملت على نقل )67،071416( 
طن��ًا من مادة الرز، بواق��ع )1725( نقلة، فيما نقلت كمي��ة )35،925،830( طنًا من 
م��ادة احلنطة بواقع )898( نقل��ة، ف�ساًل عن نقل مواد خمتلف��ة وحاويات ومادة زيت 
الطع��ام ل�سال��ح وزارة التجارة، ونقل��ت اأي�سًا كمي��ات كبرة من املع��دات الكهربائية 
واالأ�سم��دة الكيمياوي��ة".  م��ن جهته، ق��ال مدير عام ال�رضك��ة عبد االم��ر املحمداوي، 
بح�س��ب البي��ان، ان "النقالت ج��اءت ان�سجاما مع توجيهات وزي��ر النقل كاظم فنجان 
احلمام��ي، يف م�ساعفة اجلهود من اأجل االرتقاء بواق��ع العمل، ما�سينعك�س على ن�سبة 
االإيراد املايل املتحقق لل�رضكة، وي�سهم يف رفع احلوافز واالأرباح املوزعة للمن�سوبن". 
وب��ن املحم��داوي ان "ذلك ما كان ليتحقق لوال تظافر اجلهود بن االإدارة واملن�سوبن 

والعمل امل�ستمر من قبل االإدارة العليا لل�رضكة".

اأعل��ن مكتب املفت�س العام ل��وزارة الداخلية، اليوم االحد، 
ع��ن اإلق��اء القب���س على �سخ���س ق��ام بتزوي��ر املعاملة 
التقاعدي��ة اخلا�س��ة ب�سهي��د برتب��ة عقي��د بتحويل��ه اىل 
عقي��د حي متقاعد وا�ستوىل على رواتب��ه التقاعدية طيلة 

ث��الث �سنوات. وق��ال املكتب يف بي��ان تلقته"اجلورنال" 
ان��ه “متكنت املف��رزة اخلا�سة يف مديري��ة تفتي�س بغداد 
التابع��ة ملكتب املفت���س العام لوزارة الداخلي��ة من اإلقاء 
القب���س عل��ى �سخ�س ق��ام بتزوي��ر املعامل��ة التقاعدية 
اخلا�س��ة ب�سهي��د برتب��ة عقي��د بتحويل��ه اىل عقي��د ح��ي 
متقاع��د وا�ست��وىل عل��ى رواتب��ه التقاعدي��ة طيل��ة ثالث 

�سن��وات. وا�س��اف “متكن��ت املف��رزة اخلا�سة م��ن �سبط 
املتهم بعد ورود �سك��وى لل�سيد املفت�س العام للوزراة من 
عائل��ة �سابط �رضط��ة برتبة عقيد ا�ست�سه��د بعمل ارهابي 
يف وقت �ساب��ق، ادعت بعدم ا�ستالمه��ا للراتب التقاعدي 
اخلا�س ب�سهيدها منذ ثالث �سنوات، وبّينت عائلة ال�سهيد 
اأن هي��اأة التقاع��د العام��ة اأخربتها ب���رضف الراتب طيلة 

امل��دة املن�رضمة”. وبن املكت��ب ح�سب البيان ان “االأمر 
ا�ستدع��ى م��ن املفت���س العام حمم��د مه��دي م�سطفى اىل 
توجي��ه مديرية تفتي�س بغ��داد ملتابع��ة الق�سية ومعرفة 
حيثياته��ا، حيث قامت املديرية وع��رب مفرزتها اخلا�سة 
الت��ي يرتاأ�سه��ا مدي��ر املديري��ة العميد ح�سن عل��ى دانة 

بالتدقيق يف معاملة ال�سهيد العقيد .

با�رضت �رضكة املعت�سم العامة مب�رضوع اعادة 
اعم��ار ج�رض وادي العو�سج يف حمافظة دياىل 
ومبدة تنفي��ذ �ستة ا�سهر وبكلفة بلغت اكرث من 
ملي��ار دينار وبتمويل من قر�س البنك الدويل 
الإعادة اعم��ار املناطق املح��ررة. وذكر بيان 
ل��وزارة االعم��ار واال�سكان والبلي��دات العامة 
ح�سل��ت "اجلورن��ال" عل��ى ن�سخة من��ه ، ان " 
اجل�رض يعد من اكرب واهم اجل�سور يف حمافظة 
دياىل اذ يتكون من 14 ف�ساءاً وبعر�س 12م 
"م�سراً اىل ان "العمل ت�سمن االعمال الرتابية 
وفر���س طبق��ة ال�سبي�س ، ف�ساًل ع��ن املبا�رضة 
باأعم��ال التحويل��ة املوؤقت��ة و م��د االنابي��ب 
احلديدي��ة لت�رضي��ف املياه حت��ت التحويلة.". 
وا�ساف ان" م���رضوع ج�رض وادي العو�سج هو 
اح��د م�ساريع اجل�سور ال��ذي مت توقيعه، �سمن 
عق��د تاأهيل اربع��ة م�ساريع للط��رق و اجل�سور 
يف حمافظت��ي )دياىل و�سالح الدين( ،الأعادة 
اعم��ار املناط��ق املح��ررة م��ن تنظي��م داع�س 

االرهابي".

اعلن مدير عام دائرة �سحة بغداد الكرخ جا�سب 
احلجامي عن انطالق حملة تطوعية يف العراق 
ملكافحة القوار�س يف املناطق التابعة للرقعة 

اجلغرافية ل�سحة الكرخ .
وق��ال احلجامي يف بيان ح�سل��ت "اجلورنال" 
عل��ى ن�سخ��ة منه الي��وم االح��د ، ان احلملة تعد 
االوىل م��ن نوعها على م�ست��وى العراق وب�سكل 
تطوع��ي مب�ساركة اك��رث من 65 فريق��ا �سحيا 
واك��رث م��ن 100 عجل��ة �سان��دة له��ذه الف��رق ، 
ملكافحة القوار�س يف املناطق التابعة للرقعة 
اجلغرافية للدائرة ، والت��ي �ست�ستمر ملدة ع�رضة 

ايام متوا�سلة". 
وا�س��اف ان ه��ذه احلملة هي ج��زء من حمالت 
تطوعي��ة وا�سعة ت�سهدها الدائرة يف ايام العطل 
واملنا�سب��ات ب��ن احلن واالخر لتق��دمي اف�سل 
اخلدمات ال�سحية للمواطن البغدادي الكرخي".

القبض على مزور اختلس رواتب تقاعدية لـ”شهيد” لمدة ثالث سنوات

أمانة بغداد تعلن خطتها الخدمية استعدادًا لعاشوراء

السيستاني يصدر توصيات عامة إلى الخطباء بشأن شهر محرم الحرام

اإلعمار تعلن المباشرة بإعادة 
تأهيل جسر وادي العوسج 

صحة الكرخ تطلق حلمة 
تطوعية لمكافة القوارض

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة

اأ�سدر املرجع الديني اآية الله ال�سيد 
علي ال�سي�ستاين، تو�سيات عاّمة 

للخطباء واملبّلغني ب�ساأن �سهر حمّرم، 
وفيما دعا اىل الرتفع عن ذكر االحالم 

والق�س�ص اخليالية التي ت�سيء اىل 
�سمعة املنرب احل�سيني وتظهره انه 

و�سيلة اعالمية هزيلة، �سدد على 
�سرورة ان يكون اخلطيب مواكبا 

لثقافة زمانه من خالل الرتكيز على 
القيم االن�سانية التي تنجذب اليها كل 
ال�سعوب مبختلف توجهاتها الثقافية 

والدينية.

اأعلنت اأمانة بغداد عن اإعداد 
خطة خدمية مبنا�سبة حلول 

�سهر حمرم احلرام وذكرى 
عا�سوراء بالتن�سيق مع عدد 

من اجلــهات ذات العالقة. 
وذكر بيان لالمانة ح�سلت 

"اجلورنال" على ن�سخة منه 
ان "اأمانة بغداد اأعدت خطة 

ل�سهر حمرم احلرام ت�سمل 
قيام الدوائر البلدية االأربع 

ع�سرة املنت�سرة يف عموم 
مناطق العا�سمة بغداد
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