
وقال زويني يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، 
اإن��ه "مت اإ�سدار تعليم��ات خا�سة لكاف��ة ال�سيطرات 
اخلارجي��ة ا�ستع��داداً لزي��ارة الأربع��ن"، م�سريا اىل 
"عدم دخول ال�ساحنات املحملة باملنتجات الغذائية 
اإل بعد الفح�ص من قبل مفارز ال�سحة املتواجدة يف 

ال�سيطرات وذلك للحفاظ على �سالمة املواطنن".
واأ�س��اف "ع��دم ال�سم��اح بدخ��ول اي عجل��ة حمملة 
بالدجاج احل��ي والبي�ص با�ستثناء امل�رصح بها من 
م�ست�سفى البيطري يف املحافظة القادمة منها وذلك 
للحد من انت�سار امرا�ص الطيور املنتقلة لالإن�سان".

وتاب��ع "ل ي�سم��ح بدخ��ول الغنام ال بع��د الفح�ص 
ملنع تنقل المرا�ص التي ت�سيب احليوان"، مو�سحا 
"ام��ا ال�ساحن��ات املحملة بلحوم احلم��راء املجزرة 
املك�سوف��ة فتمن��ع منع��ا نهائي��ا، بالإ�ساف��ة مينع 
دخول اللعاب النارية اىل حمافظة كربالء املقد�سة 
خ��الل الزي��ارات لأنه��ا ت�سكل خط��ر عل��ى الزائرين 

واي�سا كونها تعد م�سدرا لالإزعاج".
وب��ن "ع��دم دخ��ول ال�ساحنات التي حتم��ل براميل 
ملوث��ة، ملا لها خطورة كب��رية على املواطنن حن 

ال�ستعمال".
واأ�س��ار اىل ان��ه "لن ي�سم��ح بدخول بع���ص الجهزة 
الكهربائي��ة امل�ستعمل��ة او اجلدي��دة ذات ا�سته��الك 
ع��ايل للطاق��ة و التي توؤث��ر �سلبينا عل��ى املنظومة 
الكهربائي��ة وذل��ك للحد م��ن الف��راط يف ا�ستهالك 
الطاق��ة و كذل��ك من��ع دخ��ول كاف��ة ان��واع اجه��زة 
الت�سوي�ص خ�سية بان تن�سب فوق البنايات مما توؤثر 
ب�سك��ل كبري على �سبكات الت�س��ال وحجز العجالت 
املظلل��ة والغري مرخ�سة املارة من خالل ال�سيطرات 
اخلارجية والتي ل حتمل لوحات ت�سجيل والتعامل 

معها قانونيًا وبدون ا�ستثناء".
كم��ا اأعلن مدير بلدي��ة مدينة كرب��الء، اأمنار �سالح 
الرفيعي، الي��وم الأحد، عن اإعداد "خط��ة ا�ستباقية" 
لزي��ارة الأربع��ن بالتن�سي��ق م��ع الدوائ��ر الأخرى، 
م�س��ريا اىل اأن ا�ستجابة بلديات املحافظات �سعيفة 

هذا العام بعك�ص الأعوام ال�سابقة.
الت��ي  "اخلط��ة  اإن  ل�"اجلورن��ال"،  الرفيع��ي  وق��ال 
الع��ام تك��ون  الأربع��ن يف ه��ذا  لزي��ارة  و�سع��ت 
ا�ستباقي��ة �ستب��داأ يف يوم 10�سف��ر وتنتهي يف يوم 
25 �سف��ر بعد انتهاء الزي��ارة". واأ�ساف ان "اخلطة 
ت�سمن��ت عم��ال النظافة التابع��ن للبلدية وعددهم 
500عام��ل اإ�ساف��ة اإىل 1000عام��ل �س��وف يت��م 
ت�سغيله��م ملدة 15 ي��وم يف اأيام الزي��ارة للم�ساعدة 

ولتكثيف العمل طيلة هذه الأيام".
واأ�س��ار اىل ان "البلدي��ة �ستبا���رص بتوزي��ع حاويات 
النفاي��ات على جمي��ع املواكب ون���رص 640 حاوية 
يف جمي��ع ال�س��وارع ومت تخ�سي���ص انت��اج معم��ل 
اكيا���ص النفاي��ات التاب��ع للبلدي��ة للمواك��ب وزاد 
انتاج��ه ل�سد حاج��ة املدينة". وتابع "بع��د ار�سالنا 
كت��اب تو�سية من مكتب املحاف��ظ اإىل املحافظات 
الأخرى للم�ساركة و م�ساندتنا يف هذه الزيارة واىل 
الن اغلب املحافظات مل ت�ستجب وكانت م�ساركتها 

�سعيفة جدا عك�ص الأعوام ال�سابقة".

 
 عائل��ة املوظ��ف علي كاظ��م، ا�ستغلت ظالل اح��دى الأ�سجار 
الكب��رية للجلو���ص وال�ستمت��اع وتن��اول وجب��ة الغ��داء التي 
غالب��ًا م��ا تكون "دوملة"، لك��ن ثّمة م�سكل��ة �سادفت العائلة 
بع��د امتامها تناول الغداء، فك��ل احلنفيات التي يفرت�ص اأنها 
مزّودة باملاء غري �ساحلة للعمل بل متوقفة متامًا، ومنها ما 
تعر���ص اىل التخريب م��ا ا�سطرها �رصاء اأك��ر من قنينة ماء 

والغت�سال بها، واتفاقها على عدم معاودة الأمر..
لي�ص ببعيد عن عائلة كاظم، ثّمة جمموعة من ال�سباب يقيمون 

جل�سة �سواء م�ستغلن احدى احلنفيات بعد اأن ت�رصرت املنقلة 
التي بحوزتهم، دون اأن يبالوا ب�سيء، بل على العك�ص من ذلك، 
اأخ��ذوا بالتباهي كاأنهم اكت�سفوا مدينة اآثار اأو ابتكروا جهازاً 
جدي��داً يخدم الب�رصية ... اأم اأفي��اء ت�سكن منطقة الدورة كانت 
تبح��ث هي الأخرى عن حنفي��ة تعمل، لكنها عادت اىل مكان 
جتمع عائلتها بعد اأن حاولت منع ال�سباب من حتول احلنفية 
اىل منقل��ة �سواء لكنه��م مل ين�ستوا لها . تنت�رص هذه احلنفيات 
يف كل اأرجاء املتن��زه والتي و�سعت لأجل الغت�سال اأو �سقي 
املزروع��ات، علمًا اأنه��ا ت�سفي جمالية للحدائ��ق بت�سميمها 
اجلمي��ل واملمي��ز، لكنه��ا لالأ�س��ف، تفتق��د للماء ال��ذي جنهل 

�سب��ب قطعه عنه��ا، ومل يتم الكتفاء بذلك، بل مت غلق بع�سها 
ب�سك��ل نهائ��ي، كم��ا تو�سح اإح��دى ال�سور.  ي�س��ف املواطن 
ثائ��ر علي��وي، ال��ذي ا�سطحب عائلت��ه للتنّزه، حال��ة املتنزه 
باملر�سية يف ه��ذه الفرتة، رغم اأنه ياأمل يف اأن يكون اف�سل 
واك��ر جمالية م��ع توفر اخلدم��ات ال�سحّية الت��ي تكاد �سبه 
معدومة، كما اأ�سار اىل احلنفيات املعّطلة واملخّربة واأهميتها 
يف جعل املتنزه ب�سورة اف�سل، خا�سة اأن الكثري من العوائل 
تعتم��د عليها. فيما ينّوه املهند�ص الزراع��ي موؤيد لطيف، اىل 
���رصورة اعادة عمل ه��ذه احلنفيات وربطه��ا مبنظومة �سقي 
احلدائق واملزروعات يف املتنزه، كي ليعبث بها كما يح�سل 

الآن، وكي ت�سهم باملحافظة على دميومة الخ�رصار ون�سارة 
احلدائ��ق والثّي��ل.  اأم��ا البيئي ح�س��ان را�سي، فق��د �سّدد على 
�رصورة ايج��اد نافورات يف كل اأرجاء املتنزه، لأجل ترطيب 
الأج��واء وتنقيتها من ذرات الغبار، ف�ساًل عن ا�سفاء جمالية 
خا�س��ة على احلدائق، وهذا ما ه��و معتمد يف الدول والبلدان 
الت��ي تهتم بالأماكن العامة وراح��ة املواطن، م�ستدركًا، لكن 
لالأ�س��ف حال واقع متنزه الزوراء يحت��اج للكثري من اجلهود، 
وا�رصاك خمتلف الخت�سا�سات الهند�سية والزراعية والبيئية 
يف اع��ادة تاأهيل��ه و�سيانت��ه. لفت��ًا اىل اأن م�ساهد حنفيات 

املتنزه وحالتها ل ت�رص رغم احلاجة املا�ّسة لها.

اإلعالم واالتصاالت تشارك في معرض بغداد 
الدولي

تفعيل الترانزيت في مطار الناصرية وقريبًا رحالت 
دولية مباشرة إليه

قائممقام الحويجة يعلن عودة العديد من العوائل 
النازحة إلى القضاء

بغ��داد � اجلورنال: �ساركت هيئة الإعالم والت�س��الت يف الدورة 44 ملعر�ص بغداد 
ال��دويل. وقال ع�س��و جمل�ص اأمناء الهيئة اأ�رصف الده��ان يف بيان تلقت "اجلورنال" 
ن�سخ��ة من��ه، اإن "الهيئ��ة �ساركت يف ال��دورة 44 ملعر���ص بغداد ال��دويل، مب�ساركة 
متمي��زة اأ�ساد به��ا الزائرون جلناحه��ا يف املعر�ص"، موؤكداً عل��ى "اأهمية امل�ساركة 
يف املعر���ص مل��ا ل��ه من دور يف عر���ص اخلدمات الت��ي تقدمها الهيئ��ة". وا�ساف، 
ان "تزام��ن اإقام��ة الدورة 44 للمعر�ص مع النت�سارات الت��ي �سطرها اأبطال القوات 
الأمنية بكل �سنوفها واحل�سد ال�سعبي، يف الق�ساء على ع�سابات داع�ص الإرهابية".
واأ�س��ار اإىل، اأن "م�س��رية الإعمار والبناء وا�ستثمار الطاق��ات متثل جانبًا مكماًل لتلك 
النت�س��ارات"، م�ستدركًا بالق��ول اأن "هيئة الإعالم والت�س��الت كانت ال�سباقة يف 
ح��ث اخلطى نحو النهو�ص بواقع الت�سالت يف الع��راق". وبن اأن "م�ساركة الهيئة 
م��ن خالل جناحها يف ال��دورة 44، فاعلة، ف�ساًل عن كونه��ا فر�سة ثمينة لالإطالع 
عل��ى ن�ساطات ال�رصكات العربية والأجنية، واأهمية ال�ستفادة من ذلك يف عملنا مبا 

ي�سمن تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطن".

ذي ق��ار � اجلورن��ال: اأعلن��ت �رصك��ة اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة تفعي��ل رحالت 
الرتب��اط ملطار النا�رصية الدويل. وذكر بيان لل�رصك��ة تلقت "اجلورنال" ن�سخة 
من��ه "بتوجيه مبا�رص من قبل وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي ومتابعة مدير 
عام ال�رصكة العامة للخطوط اجلوية العراقية مريان فريد با�رصت ال�رصكة بتفعيل 
رح��الت الرتب��اط }الرتانزيت{ م��ن مط��ار النا�رصية اىل مطار بغ��داد الدويل 

لغرا�ص ال�سفر اىل خمتلف بلدان العامل".
وب��ن فري��د بح�سب البي��ان، ان "اأ�سع��ار التذاكر �ستك��ون ثابتة بالن�سب��ة لتذكرة 
القط��اع الداخل��ي واخلارج��ي اأم��ا اله��دف من ه��ذه اخلط��وة فهو ت�سهي��ل حركة 

امل�سافرين يف املحافظات اجلنوبية وتقليل عامل الوقت يف �سفرهم".
واأ�سار البيان اىل انه "ومن املرتقب ان تنفذ يف امل�ستقبل القريب رحالت مبا�رصة 
م��ن مط��ار النا�رصية ال��دويل اىل خمتلف مط��ارات دول العامل بع��د النتهاء من 
اعمال التو�سعة والتطوير التي تعمل عليها وزارة النقل يف هذا املرفق احليوي".

بغداد � متابعة: اأعلن قائممقام ق�ساء احلويجة �سبهان اجلبوري، اليوم الأحد، عن عودة 
العدي��د م��ن العوائل النازح��ة اإىل الق�ساء بع��د انتهاء عمليات حتري��ره. وقال اجلبوري 
يف حدي��ث �سحفي اإن "اجلهات املعنية وبعد انته��اء عمليات حترير احلويجة بالكامل 
با���رصت بالعم��ل عل��ى عملية ع��ودة النازحن اىل الق�س��اء وتهيئة الظ��روف املنا�سبة 
للعودة"، م�سيفًا انه "حلد الآن عادت العديد من العوائل النازحة اىل احلويجة بعد طرد 
م�سلح��ي التنظيم الرهابي وفر�ص المن على كافة القرى والأرياف واملناطق التابعة 
للق�ساء".واأ�س��اف ان "عم��ل اجلهات احلكومية واملوؤ�س�س��ات اخلدمية لعودة النازحن 
اىل الق�س��اء م�ستم��ر مع ا�ستم��رار عملية ع��ودة النازحن بكثاف��ة اىل احلويجة"، لفتًا 
اإىل اأن��ه "حل��د الآن مل ت�س��در بعد اح�سائي��ة دقيقة تك�سف ع��دد العائدي��ن اإل ان العدد 
هائ��ل جداً". واأ�سار اىل ان "الو�سع الأمني م�ستق��ر يف ق�ساء احلويجة بعد انهاء وجود 

ع�سابات داع�ص الرهابي وال�ستمرار مبالحقة خالياه النائمة يف املدينة".

اأعلن��ت قي��ادة عمليات بغداد، الي��وم الأحد، عن تدمري 
م�ساف��ة لداع�ص والعثور على �سواريخ ومواد متفجرة 
جنوب��ي العا�سم��ة. وقال��ت القي��ادة يف بي��ان تلق��ت 
"اجلورنال" ن�سخ��ة منه، اإن "قواتنا المنية م�ستمرة 
يف تنفي��ذ واجباته��ا اليومي��ة ومالحق��ة ع�ساب��ات 
داع���ص الرهابي��ة �سم��ن كاف��ة قواط��ع العملي��ات"، 
مبين��ة ان "الق��وات المني��ة متكنت، الي��وم، من تنفيذ 
واج��ب تفتي�ص �سم��ن مناطق عودة ال�سك��ر واملناري 
نت��ج عن��ه معاجل��ة 10عب��وات نا�سفة موقعي��ًا بدون 
ا�رصار".واأ�ساف��ت انه "مت العثور على اربعة �سواريخ 
حملية ال�سنع وم�سافة واحدة للعدو يتفرع منها عدد 
من النفاق وال�رصادي��ب وحتتوي على مواد تدخل يف 
�سناع��ة العب��وات"، موؤكدة ان��ه "مت تدم��ري امل�سافة 
ب��دون حادث".واأ�ساف��ت ان��ه "مت العثور عل��ى اربعة 
�سواريخ حملي��ة ال�سنع وم�سافة واحدة للعدو يتفرع 
منها عدد م��ن النفاق وال�رصاديب وحتتوي على مواد 
تدخ��ل يف �سناع��ة العب��وات"، موؤكدة ان��ه "مت تدمري 

امل�سافة بدون حادث".

ق��ررت مديري��ة امل��رور العام��ة من��ع التج��وال 
بالدراجات الناري��ة يف حمافظة كركوك م�سرية 
اىل تعر���ص املخالف��ن اىل املحا�سب��ة. وقال��ت 
مديري��ة املرور العامة يف كرك��وك يف بيان لها 
الي��وم  بناًء على توجيهات قائد �رصطة حمافظة 
كرك��وك العمي��د خط��اب عم��ر مين��ع �س��ري كافة 
انواع الدرج��ات النارية من اليوم الأحد املوافق 
2017/10/22 واىل اإ�سع��ار اخ��ر وبالتعاون 

مع مديرية مرور كركوك.
 وتابع البيان حيث �سيتم ت�سكيل مفارز م�سرتكة 
لغر���ص حما�سب��ة املخالف��ن داعي��ا املواطنن 
التع��اون معن��ا واللت��زام بالنظم��ة والقوان��ن 

لتجنب املحا�سبة القانونية.

شرطة وبلدية كربالء تصدران تعليمات خاصة استعدادًا لزيارة األربعين

 حنفيات متنزه الزوراء... تتحول إلى مناقل للشواء

تدمير مضافة لداعش 
والعثور على صواريخ ومواد 

متفجرة جنوبي بغداد

منع تجوال الدراجات النارية 
في كركوك

بغداد ـ الجورنال

كركوك ـ الجورنال

اعداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

اعتدال الأجواء وانخفاظ 
درجات احلرارة �شجع الكثري 

من العوائل البغدادية على 
معاودة التنّزه اأيام العطل، ومبا 

اأن املتنزهات ُتعد على ا�شابع 
اليد الواحدة مثل اجلزيرة 

ال�شياحية وبحرية اجلادرية 
ومتنزه اأبو نوؤا�س واأخريًا 

متنزه الزوراء الذي ُيعد الأ�شهر 
والأقرب للجميع، وهي فر�شة 

اأي�شًا للكثري من العوائل للتب�شع 
والت�شوق من املراكز التجارية 

القريبة من املتنزه..

اأعلن قائد �شرطة كربالء، 
اأحمد علي زويني، اليوم 

الأحد، عن اإ�شدار تعليمات 
خا�شة لكافة ال�شيطرات 

اخلارجية ا�شتعدادا لزيارة 
الأربعني، موؤكدا على �شرورة 

تطبيق جميع التعليمات 
ال�شادرة من القيادة.
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