
 وق��ال وزي��ر النق��ل ال�سيد كاظ��م فنج��ان احلمامي 
اإن ال���ركات التابع��ة لل��وزارة  يف بي��ان �سحف��ي 
واملعني��ة بعملية نقل الزائري��ن تعلن عن جاهزيتها 
لنقل الإعداد الكبرية م��ن الوافدين لزيارة مرقد �سيد 

ال�سهداء مبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاده.
النق��ل  عملي��ات  غرف��ة  رئي���س  ب��ن  جانب��ه  م��ن   
والوكي��ل الداري لل��وزارة احم��د عب��د اي��وب اأنه مت 
عقد اجتماع��ات مكثفة مع م��دراء ت�سكيالت الوزارة 
الت��ي �ست�ساهم بعمليات نقل الزائرين يف العا�ر من 
حمرم وكذلك مت عقد اجتماعات مع القيادات المنية 
وال��وزارات ال�سان��دة لتن�سيق العم��ل وتوحيد اجلهود 
م��ن اأجل اجناح نقل الوافدين �سوب كربالء املقد�سة 
. فيم��ا ب��ن مدي��ر ال�رك��ة العامة لنق��ل امل�سافرين 
والوفود عبد اهلل لعيبي باه�س: ان ال�ركة خ�س�ست 
) 100( با���س ذات الطابق��ن م��ن الق�س��م الداخل��ي 
واخ��رى ) 75 ( طاب��ق واح��د م��ن ق�س��م امل�سافرين، 
كم��ا �سكلت مفرزة فنية مع احلافالت ، موؤكدا: و�سع 
اع��داد من احلاف��الت كجهد احتياط��ي عند احلاجة .  
من جانبه ا�سار مدي��ر ال�ركة العامة للنقل اخلا�س 
،قي���س املي��ايل، اإىل ان��ه مت التف��اق والتن�سي��ق م��ع 

اجلهات الأمني��ة خالل اجتماع عق��ده قائد عمليات 
الف��رات الأو�سط على اإدخال اكرث من ) 500 ( مركبة 
تابع��ة لل�رك��ة يف حم��ور بغ��داد من جه��ة �سيطرة 
م54 )�سيط��رة اخلناف�س��ة ( ويك��ون نهاي��ة م�سارها 
يف منطق��ة حي العبا�س .  وا�ساف امليايل: ان حمور 
بابل) الهندي��ة ( �سيتم �سيكون �سمن ن�ساطات النقل 
اخلا���س حي��ث �سندخ��ل اك��رث م��ن ) 750 ( مركب��ة 
تابع��ة لل�رك��ة بنف���س الطريقة من �سيط��رة 53 )اأم 
اله��وى ( لينتهي م�ساره��ا يف منطقة قنطرة )ال�سالم 
( القريب��ة م��ن ب��اب طويري��ج .  واكم��ل املي��ايل: ان 
مف��ارز ال�رك��ة �ستتواج��د يف حمور النج��ف منطقة 
احليدري��ة و�سيط��رة 142 )مدخ��ل كرب��الء من جهة 
النج��ف ( لتعري��ف ال�سي��ارات، م�س��ريا اىل: انه �سيتم 
اإدخ��ال اأك��ر عدد ممك��ن وبح��دود ) 6000( مركبة 
مبختل��ف ال�سع��ات و�سينته��ي م�س��ار ه��ذه العجالت 
يف �ساح��ة امللح��ق ، مو�سح��ًا ان املركب��ات �ستنقل 
الزائري��ن من ه��ذه ال�ساح��ة اإىل حمافظاته��م ب�سكل 
مبا���ر م��ن دون قطوع��ات . وعل��ى �سعي��د مت�سل 
اك��د مدير ال�رك��ة العامة ل�سكك حدي��د العراق �سالم 
ج��ر �سل��وم: ان ال�رك��ة با�رت بتهيئ��ة 8 قطارات 
)DMU( �سينية مكيفة ومن املقرر ان تنطلق تلك 
القط��ارات على ثالث حماور اعتبارا من يوم اجلمعة 

املواف��ق 29/9/2017 . وذك��ر �سل��وم: اأن املح��ور 
الأول يت�سم��ن انط��الق ث��الث قط��ارات م��ن حمطة 
بغداد املركزية اىل حمطة كربالء املقد�سة وبالعك�س 
وتك��ون اأوقات املغادرة للقط��ار الول من بغداد اإىل 
كربالء يوم اجلمعة عند ال�ساعة الرابعة م�ساء ويكون 
املبي��ت يف حمطة كرب��الء املقد�سة وينطل��ق القطار 
الث��اين يوم ال�سب��ت عند ال�ساع��ة التا�سع��ة �سباحا ، 
وام��ا بخ�سو�س القط��ار الثالث فينطلق ي��وم الأحد 
عند ال�ساع��ة التا�سعة �سباحا ويك��ون موعد احلركة 
ح�س��ب احلاج��ة . وا�س��ار: ان املح��ور الث��اين ف�سوف 
يك��ون انط��الق القط��ارات من حمافظ��ة الب�رة اىل 
كرب��الء يوم اجلمعة عند ال�ساعة التا�سعة م�ساء ويتم 
ت�سيري القطارات يوميا لغاية انتهاء مرا�سيم الزيارة 
املبارك��ة . وب��ن ان املح��ور الثال��ث �سيك��ون م��ن 
حمافظ��ة الديوانية اىل كربالء عن��د ال�ساعة التا�سعة 
م�ساء وينطلق القط��ار بح�سب حاجة الزائرين.  يذكر 
ان ال�سكك احلدي��د العراقية تقوم من كل عام بت�سيري 
ع��دد من قطاراته��ا خلدمة الزائرين الك��رام كما قام 
ق�سم النق��ل والت�سغيل مب�ساعفة اعداد تلك القطارات 
له��ذا العام حي��ث مت تهيئ��ة ثالث قط��ارات ا�سافية 
ن��وعDMU حت�سبا للجموع الوافدة على حمطاتها 

داخل العا�سمة بغداد واملحطات الخرى .

وه��ل ترك��ت احل��روب ف�سح��ة له��ا لإن تزه��و بنف�سها وتق��ول ما 
يحتف��ن بها ال�سعوديات اليوم اأحتفيت ب��ه قبل ثمان �سنوات؟ يف 
ع��ام 1936 �سلم الل��واء طارق عبد لفته مدير املرور العامة اإجازة 
�س��وق لل�سيدة " اأمنية " كاأول امراأة عراقية تتخذ هذه اخلطوة. كما 
نال��ت "اأمين��ة" لق��ب "ال�سائقة املثالي��ة" لأنه��ا اول �سيدة حت�سل 
عل��ى اج��ازة قي��ادة املركبات ع��ام 1936 حيث ق��ادت �سيارتها 
اخلا�س��ة النكليزي��ة ال�سنع يف �س��وارع بغداد و�س��ط ذهول وعدم 
ت�سديق البع���س ومباركة البع�س الخر لنت�سار حرية املراأة يف 
ان تاأخ��ذ دوراً منا�سفًا لدور الرج��ل.   اأمينة.. اأول من تقود �سيارة 
واأول من متار�س مهنة املحاماة يف بغداد  اأمينة من مواليد بغداد 
عام 1919 والدها قائم مقام ع�سكري يف زمن العثمانين ومديرا 
للمدر�س��ة احلربي��ة يف ا�سطنب��ول ثم اأ�سب��ح فيما بع��د قائم مقام 
مدني��ا لع��دد من املحافظ��ات حي��ث كان كثري التنقل خ��الل ايام 

ال�سباب، تقول اأمينة:"كنت اأميل اىل تعلم ال�سياقة فما ان جتاوزت 
الثامنة ع�رة من عم��ري وبعد ممار�سة جيدة وم�ستمرة بال�سياقة 
قدم��ت طلب��ا اىل مديري��ة املرور ملنح��ي اجازة �س��وق خ�سو�سي 
وفعال مت ذلك بعد اجتيازي لالختبار اخلا�س بذلك وهو ان يجل�س 
اىل جوارك احد رجال املرور اثناء ال�سياقة لتحديد م�ستوى كفاءة 
ال�سائ��ق". وت�سيف،"رغ��م اإنه��ا جترب��ة جديدة بالن�سب��ة يل ولكن 
ت�سجي��ع الأه��ل والأ�سدقاء بدد خم��اويف ما �ساه��م يف اجتيازي 
الختب��ار بنج��اح من��ذ امل��رة الأوىل وكان ذلك ع��ام 1936. وانا 
اأي�س��ا اأول حمامي��ة يف الع��راق متار���س املحام��اة بع��د تخرجها 
وكان ذل��ك ع��ام 1943 مع املحام��ي عبد الرحم��ن خ�روبقيت 
مدة �سنتن ثم انتقلت اىل التعليم والتفتي�س حيث ق�سيت 29 عاما 

احلت بعدها اىل التقاعد".
 ترحيب عربي ودويل

 واإنتقاًل اىل ال�سعودية رحبت اأكر هيئة دينية يف اململكة العربية 
ال�سعودي��ة، بالأم��ر ال��ذي اأ�س��دره املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز، 

والقا�س��ي بال�سم��اح للم��راأة بقيادة ال�سي��ارة.  كما اأ�س��اد الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترامب بق��رار ال�سعودية ال�سماح للم��راأة بقيادة 
ال�سيارة، وا�سفا ذلك باخلطوة الإيجابية.ورحبت الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة مبر�سوم اأ�سدره العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد 
العزي��ز، ي�سمح للم��راأة ال�سعودية بقي��ادة ال�سي��ارات. وقالت هيذر 
نوي��رت املتحدث��ة با�س��م وزارة اخلارجية الأمريكي��ة لل�سحفين: 
"نرح��ب بذلك بالتاأكيد..   هذه خط��وة كبرية يف الجتاه ال�سحيح 
لذل��ك البل��د".     ج��اء ذلك بع��د اأن ذك��رت وكال��ة الأنب��اء ال�سعودية 
الر�سمي��ة "وا�س" اأن املل��ك اأ�سدر اأمرا �سامي��ا بت�سكيل "جلنة على 
م�ست��وى ع��ال من ال��وزارات"، �ستقوم برف��ع تو�سياتها خالل 30 

يوما، على اأن يطبق القرار بحلول يونيو/حزيران 2018.
م��ن جانبها احتف��ت اإيفانكا دونال��د ترامب بال�سم��اح للن�ساء يف 
ال�سعودي��ة بقيادة ال�سي��ارات، وراأت يف ذلك يوم��ا تاريخيا للمراأة 
يف اململكةكم��ا ع��دت ابن��ة الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب 

وم�ست�سارته اأن هذا الإجراء، خطوة هامة يف الجتاه ال�سحيح.

وكان��ت اإيفانكا ترامب التقت خ��الل زيارتها مع والدها ال�سعودية 
يف مايو/اأي��ار املا�سي، مبجموعة من الن�ساء ال�سعوديات، وقالت 
حينه��ا اإن "التطور الذي اأحرزته ال�سعودي��ة يف ال�سنوات املا�سية 
م�سج��ع جدا". ولقي ها�ست��اغ اأو و�سم ' امللك ينت�ر لقيادة املراأة' 
رواج��ا وا�سع��ا يف موقع تويرت بعد �س��دور القرار م�س��اء الثالثاء، 
اإذ اأ�س��ادت اآلف ال�سي��دات والرج��ال على ح��د �سواء بالق��رار الذي 
و�سف��وه ب���' التاريخي'. والالف��ت يف الها�ستاغ اأن��ه مل يلق رواجا 
يف ال�سعودي��ة فح�س��ب، بل يف عدد من ال��دول العربية مثل الأردن 
ولبنان وم�ر، حا�سدا اآلف التغريدات، وقد ت�سدر الو�سوم الأكرث 
انت�س��ارا يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. وكان��ت اإرادة ملكية 
�سامي��ة �س��درت يف ال�سعودي��ة الثالث��اء تق�سي باعتم��اد تطبيق 
اأح��كام نظام املرور ولئحت��ه التنفيذية، مبا فيه��ا اإ�سدار رخ�س 
القي��ادة للذك��ور والإناث على حد �سواء، مما يعن��ي ال�سماح للمراأة 
بقي��ادة ال�سي��ارة. وتق��ول مغردة حتم��ل ا�سم ته��اين : 'األف مروك 

للمراأة ال�سعودية ول عزاء لالأ�سخا�س ذوي العقول الرجعية'.   

مجلس كربالء يخصص 65 مليون دينار لعالج 
أمراض القلب لألطفال

مستشفى الطفل المركزي يعلن إجراء 568 
عملية جراحية خالل آب الماضي

المعهد العالي لالتصاالت والبريد يفتح باب 
القبول للطلبة الخريجين

كرب��الء � اجلورن��ال: اعل��ن رئي���س جلن��ة ال�سح��ة يف جمل���س حمافظة كرب��الء، عالء 
الغامن��ي، الربعاء، ع��ن تخ�سي�س مبلغ قدره 65 مليون دين��ار لعالج الطفال الذين 
يعان��ون من امرا�س القلب والولدة. وقال الغامن��ي يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة 
من��ه، ان" جمل���س املحافظ��ة وبع��د عدة طلب��ات متكررة واف��ق عل��ى تخ�سي�س مبلغ 
م��ايل لعالج 13 طف��ال من الذين يعانون م��ن امرا�س القلب املفت��وح وامرا�س القلب 
وال��ولدة". وا�ساف ان "احل��الت املر�سية مت عر�سها على جل��ان خمت�سة واحالتها 
اىل م�ست�سفي��ات خمتلف��ة داخلية وخارجية من اجل امت��ام العمليات اجلراحية وكذلك 

امتام العالج وحتقيق ال�سفاء".

بغداد � اجلورنال : اعلن م�ست�سفى الطفل املركزي، اليوم الربعاء، عن اجراء 568 عملية 
جراحية متنوعة لالأطفال يف �سالت العمليات خالل �سهر اآب املا�سي.

وق��ال مدي��ر م�ست�سف��ى الطفل املرك��زي، فرا���س ها�سم، يف بي��ان �سحف��ي ان "�سالت 
العملي��ات يف امل�ست�سف��ى اج��رت 568 عملية جراحي��ة متنوعة )عملي��ات خا�سة، فوق 
الكرى، كرى، و�سطى، �سغ��رى(". وا�ساف ها�سم ان "م�ست�سفى الطفل يجري العمليات 
اجلراحية لالأطفال من عمر يوم واحد اىل عمر 15 �سنة لكال اجلن�سن من الذكور والناث 
والطف��ال حديثي ال��ولدة بالإ�سافة اىل احل��الت احلرجة واملر�س��ى والنازحن ومن 
كاف��ة املحافظ��ات وح�سب احلالة". واكد ان "اهم هذه العمليات هي عملية فتق احلجاب 
احلاج��ز ورفع اورام خبيثة وحمي��دة وعمليات جتميل الطفال حديث��ي الولدة، الت�سوه 
اخللق��ي الولدي، عملية تبديل املريء، عمليات تفوي��ه املعدة، عمليات جتميل الحليل، 
عملي��ات ان�سداد المعاء، عمليات ت�سنيع املقعد، عمليات الناظور والعديد من العمليات 
الخ��رى، ا�سافة اىل احل��الت احلرجة". وا�سار اىل ان " جمم��وع العمليات فوق الكرى 
بل��غ 16 عملي��ة والعملي��ات الك��رى 129 عملي��ة والعملي��ات الو�سطى بل��غ 78 عملية 
و344 عملي��ة جراحية �سغرى وكذل��ك اجراء العمليات اجلراحي��ة اخلا�سة وح�سب نوع 
الت�سخي���س يف ردهة اجلناح اخلا���س التابع للم�ست�سفى وت�ستقب��ل ا�ست�سارية اجلراحية 
اك��رث م��ن 1638 مراجع��ا �سهري��ا". واكد ها�س��م ان "م�ست�سف��ى الطفل املرك��زي يحتل 
املرتب��ة الوىل يف جراحة الطفال على م�ستوى امل�ست�سفيات اخلا�سة بالأطفال ملا لها 

من اخت�سا�سات وجراحات متنوعة خمت�سة لالأطفال ح�را".

بغداد � اجلورنال اعلن املعهد العايل لالت�سالت والريد التابع لل�ركة العامة لالت�سالت 
والبن��ى التحتية احدى ت�سكيالت وزارة الت�سالت عن فتح باب القبول للطلبة من خريجى 
الف��روع العلمي والدب��ي والتجاري وال�سناع��ي واحلا�سبوب وتقنية املعلوم��ات لل�سنوات 
الدرا�سي��ة 2016-2015 و 2017-2016 وذك��ر م�س��در خم��ول يف املعه��د ان عل��ى 
الراغب��ن يف التق��دمي مراجعة املعه��د العايل لالت�سالت والريد الكائ��ن يف منطقة الكرخ 
ببغ��داد قرب كراج الع��الوي لالطالع على �روط القبول . وا�ساف امل�سدر ان مدة الدرا�سة 
يف املعه��د �سنت��ان تقومييت��ان تع��ادل 3 �سن��وات درا�سية مين��ح الطالب املتخ��رج �سهادة 
الدبل��وم الفن��ي يف تقنيات الت�سالت والرتا�سل والب��دالت وغريها من الخت�سا�سات يف 
املعه��د . ويذك��ر ان املعهد العايل لالت�سالت والريد تاأ�س���س منذ �ستينيات القرن املا�سي 
لرف��د قطاع الت�سالت بالكوادر الفنية املتخ�س�سة بتقنيات الت�سالت والرتا�سل وانظمة 
املعلوم��ات والريد وغريها م��ن الخت�سالت ل�سمان ا�ستمرار عمل ه��ذا القطاع ومواكبة 

التطور احلا�سل يف جمال الت�سالت والريد .

اأعلنت وزارة الرتبية، املديرية العامة للعالقات الثقافية، 
مديري��ة الإج��ازات الدرا�سي��ة، الربعاء، �سواب��ط القبول 
للمعلم��ن واملعلم��ن املهنين للع��ام الدرا�سي 2017 -
�سه��ادة  لني��ل  درا�سي��ة  اج��ازة  عل��ى  للح�س��ول   2018

البكالوريو�س. قالت مدي��ر العالقات العامة والإعالم يف 
الوزارة ب�رى ح�سن حمودي، يف بيان تلقت "اجلورنال"، 
ن�سخ��ة منه، ان "وزير الرتبية حممد اإقبال عمر ال�سيديل، 
واف��ق على �سواب��ط وخطة القب��ول للمعلم��ن واملعلمن 
املهني��ن، للح�سول عل��ى اإجازة درا�سي��ة لإكمال �سهادة 
البكالوريو���س". وا�ساف��ت ان "ال�سواب��ط تن���س على اأن 

يكون املتق��دم للرت�سيح ح�سب الرقع��ة اجلغرافية ح�راً، 
والدق��ة يف مل��ئ ا�ستم��ارات الرت�سيح وتتحم��ل املديرية 
العام��ة للرتبي��ة التبع��ات القانوني��ة، يف ح��ال اإر�س��ال 
معلومات غ��ري �سحيحة وخاطئة، ويكون الرت�سيح ح�سب 

الخت�سا�س الدقيق". 
م��ن جانب��ه، ب��ن املع��اون الإداري للمديري��ة العام��ة 

للعالق��ات الثقافي��ة ومدي��ر الإج��ازات الدرا�سية، حممود 
ح�س��ن القي�س��ي، اإن "خط��ة قب��ول املعلم��ن املجازي��ن 
درا�سي��ًا يف الدرا�س��ة ال�سباحي��ة، تتمث��ل يف اأن يك��ون 
املر�س��ح من مواليد 1977 ف�ساع��داً، وان تكون له خدمة 
فعلية ل تقل عن �سنتن لغاية 2017/10/1، وان ل يقل 

معدل تخرجه عن %70".

متكن��ت القوات امل�سرتكة يف عملي��ة حترير احلويجة من 
اإجن��از املرحل��ة الوىل وحتقي��ق كامل اأهدافه��ا وتكبيد 
الع��دو خ�سائ��ر كب��رية ج��دا ، اذ متكن��ت قطع��ات جه��از 
مكافح��ة الرهاب م��ن حترير خم�س قرى ه��ي )) النمل 
، خل��ف العل��ي ، خلف حمي��د ، �سل�سلة جب��ال اخلانوكة ، 
الزوي��ة (( والطريق الراب��ط بقرية الزوي��ة وطريق جبال 

مكحول خانوكة . 
وحررت قطع��ات ال�رطة الحتادية واحل�س��د ال�سعبي )) 
63 قري��ة (( هي ) كهاوة، �س��رياوه ، توجه، حمد �ستري 
، �سيخ��ة عثم��ان ، خرب��ة زرج، زرد ، �سي�سبانه ، هيجل ، 
وادي الب��ري ، كنعو���س العليا ، كنعو���س ال�سفلى ، لزاكة 
، كنيط��رة ، هيج��ل ال�رقي��ة ، �سالح اليو�س��ف ، عويجل 
ال�سم��ايل ، عويج��ل اجلنوب��ي ، هيجل الك��رى، طويبه ، 
ال�سفين��ه ، ع��ن حياوي ، ت��ل الهوى ، الك��رع ، �سارقة ، 
�سال��ح اليو�س��ف ، احلرفو�سي��ة ، تل ال�سوك ، ت��ل الفارة ، 
ت��ل ال�سعد ، عن احل��اوي ال�رقية ، �سديرة العليا ، حممد 
حم��ود ، حاوي الع��ايل ، اأم كهوة ، �سدي��رة ال�سفلى ، طك 
ط��ك ، بارزان ، كيدر ، الأغر ، تل النوار ، النوار ، ال�رودة 
العكل��ة ، ال���روج ، هنيجرة ، ال�س��اوي ، ارحمة ، هكته ، 
�سط اجلدر ، ر�سم �سط اجلدر ، ر�سم حوي�س ،الدر ، احل�سج ، 
الزرارية، امنيطة ، ا�سميط ، ال�سبك ، ناحية الزاب ، �سبيح 

العليا ، �سبيح ال�سفلى ، حنكة ، ال�سباغية (

الي��وم  الجتماعي��ة،  وال�س��وؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
الق�س��ام  يف  حدث��ًا   )66( ���راح  اط��الق  الربع��اء، 
ال�سالحي��ة التابعة لدائ��رة ا�سالح الح��داث خالل اآب 
2017، م�س��رية اىل تنظيم دورات تاأهيلية يف الق�سام 
ال�سالحي��ة. وقال املتحدث با�سم ال��وزارة، عمار منعم، 
يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال"، ن�سخة من��ه، ان "الحداث 
الذي��ن اطل��ق �راحهم م��ن الق�سام ال�سالحي��ة توزعوا 
ب��ن )46( حدث��ًا موقوف��ًا و)12( حدث��ًا تخلي��ة، و�ستة 
اح��داث بالعفو العام، وحدثن بق��رار متييزي". وا�ساف 
ان "الدائ��رة ر�سحت )19( حدثًا �سم��ن برنامج الرعاية 
الالحق��ة، الذي ي�سع احلدث حتت رعاية برامج ار�سادية 

خا�سة قبل وبعد اطالق ال�راح بثالثة ا�سهر".

التربية تعلن ضوابط قبول المعلمين والمهنيين للحصول على إجازة دراسية

 النقل تنهي جميع التحضيرات واإلجراءات الخاصة بزيارة العاشر من محرم

السعوديات يحتفلن بحرية نلنها بعد ثمانية عقود من أول إجازة سوق للمرأة العراقية 

المشتركة تنهي المرحلة 
األولى من عمليات الحويجة 

العمل: إطالق سراح 66 حدثًا 
وتنظيم دورات تأهيلية في  

األقسام اإلصالحية

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـالجورنال

بغداد ـ الجورنال 

أعداد ـ الجورنال 

ثمانية عقود تف�صل 
بني حرية متتعن بها 

�ل�صعوديات "�أم�س"بعد 
قر�ر �مللك �صلمان بال�صماح 

للمر�أة �ل�صعودية بقيادة 
�ل�صيارة وبني �ل�صيدة " 

�أمينة علي �صائب �لرحال" 
�أول �أمر�أة عر�قية تت�صلم 

�إجازة �صوق ويف ظل هذه 
�ملفارقة �لكبرية يقفز �ىل 
�لذهن �صوؤ�ل ما هو حال 

�ملر�أة �لعر�قية �ليوم ؟ 

�أنهت وز�رة �لنقل،�الربعاء، 
كافة �لتح�صري�ت 

و�الإجر�ء�ت �خلا�صة بعملية 
نقل �لز�ئرين �لو�فدين 

�ىل مدينة كربالء �ملقد�صة 
مبنا�صبة زيارة �لعا�صر من 

حمرم �حلر�م. 
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