
ك�سفت جمعية ال�سيادين يف هور ال�سناف مبحافظة ذي 
ق��ار، االحد،ع��ن وجود جماميع م��ن ال�سيادي��ن تتاأهب 
لالجهاز على الطيور املهاجرة حال بدء مو�سم و�سولها 
م��ن ال��دول االوروبية اىل مناط��ق االأهوار نهاي��ة ال�سهر 
احلايل، وذل��ك با�ستخدام ال�سيد اجلائر وال�سموم واملواد 
الكيمياوية، داعي��ة اىل ت�سكيل غرفة عمليات يف مناطق 
االأهوار للحد من مظاهر ال�سيد اجلائر لالأ�سماك والطيور. 
وقال رئي���س جمعية ال�سيادين يف ه��ور ال�سناف ناجي 
اإرحيم ال�سعيدي يف حديث �سحفي ، اإن "الطيور املهاجرة 
تب��داأ الهج��رة من املناط��ق الباردة يف ال��دول االوروبية 
وال�سيما �سيربيا الرو�سية اىل املناطق الدافئة يف االأهوار 
العراقي��ة يف نهاية �سه��ر ت�رشين االول من كل عام وهي 
على و�س��ك الو�سول اىل االأهوار". واأ�س��اف ال�سعيدي اإن 
"هن��اك جماميع م��ن �سعاف النفو�س يتهي��اأون حاليا 
ال�سطي��اد الطيور املهاجرة مبادة اخلردل ال�سامة ومواد 
كيمياوي��ة اأخرى وكما ح�س��ل يف العام املا�سي".  واأكد 
ال�سعيدي، اإن "تلك املجاميع متهيئة حاليا لالإجهاز على 
اأ�رشاب الطيور املهاجرة حال و�سولها" . وبينّ ال�سعيدي 
اإن "ه��ذه املجامي��ع تت��وزع يف مناط��ق ه��ور ال�سن��اف 
وهور احلمار الغربي وهورة اأم الطيار وهورة اأبو حديدة 

وهورة اجلربا�سي وهورة وحيحة ومناطق اأخرى 

يف اأهوار ق�ساء اجلباي�س".
واأ�س��ار ال�سعيدي اىل اأن "الع��ام املا�سي �سهد مواجهات 
م�سلح��ة وتب��اداًل الإط��الق الن��ار ب��ي تل��ك املجامي��ع 
بع��د اختالفه��م عل��ى تقا�سم مناط��ق ال�سي��د يف مناطق 
االأهوار". واأ�ساف  اإن "مادة اخلردل ال�سامة امل�ستخدمة 
يف �سي��د الطيور املهاجرة منت���رشة يف االأ�سواق وحمال 
بي��ع البذور والتجهيزات الزراعي��ة بكرثة رغم منا�سداتنا 
للجه��ات املعني��ة يف وزارة الزراع��ة للح��د منها وو�سع 
�سوابط لتداولها". وك�س��ف رئي�س جمعية ال�سيادين عن 
"ا�ستخ��دام مواد �سامة �سائلة اأخ��رى ت�ستخدم يف �سيد 
الطي��ور يطل��ق عليها حمليا ا�س��م )الدب��وين( حيث تخلط 
هذه امل��ادة ال�سامة م��ع حبوب احلنط��ة وال�سعري لتكون 
طعم��ًا للطيور املراد ا�سطيادها من قبل تلك املجاميع". 
ه اىل اأن "تلك املجامي��ع ال تتقيد بفتاوى املرجعية  ون��ونّ
اخلا�سة بتحرمي ال�سيد اجلائر للطيور واالأ�سماك باملواد 
ال�سام��ة"، موؤكداً "ع��دم وجود اهتمام فعل��ي وفاعل من 
قب��ل اجلهات احلكومية للحد م��ن ظاهرة ال�سيد اجلائر".
و�س��دد ال�سعيدي عل��ى "���رشورة ت�سكيل غرف��ة عمليات 
خا�س��ة يف مناطق االأهوار تتوىل معاجلة مظاهر ال�سيد 
اجلائر للطي��ور املهاجرة واالأ�سم��اك"، م�سرتطًا اأن ت�سم 
"عنا���رش نزيهة واأن حتظى بدع��م و�سالحيات وا�سعة 
م��ن قبل رئا�سة ال��وزراء واملرجعي��ة الدينية لتتمكن من 
التخل�س من مظاهر ال�سيد اجلائر والتعامل مع القائمي 

ب��ه كاإرهابيي" . وتابع ان "عمليات ال�سيد حت�سل اأمام 
اأنظ��ار املوؤ�س�س��ات احلكومية ويج��ري التغا�سي عنها"، 
منوه��ًا اىل اأن "قان��ون من��ع ال�سيد اجلائ��ر رغم وجوده 
لك��ن ال يج��ري تنفيذه عل��ى اأر���س الواقع ب�س��ورة حتد 
من ه��ذا الظاهرة ".وح��ذر رئي�س جمعي��ة ال�سيادين يف 
ه��ور ال�سناف م��ن تداعيات ال�سيد اجلائ��ر على االأ�سماك 
والطي��ور وبالتايل عل��ى االو�س��اع االقت�سادية لل�سكان 
املحلي��ي يف مناطق االأهوار، الفت��ًا اىل اأن "اأبرز الطيور 
امل�ستهدف��ة تتمثل بدجاج املاء والغرن��وك )الفالمينكو( 
واخل�س��ريي والكو���رش والغو�س��ي واحلذاف واب��و زله" . 
ي�س��ار اىل اأن وزارة امل��وارد املائي��ة، اأك��دت يوم االثني 
) 26 كان��ون االول 2016 ( اإن �سي��د طي��ور الفالمينكو 
املهاج��رة خمال��ف اللتزام��ات الع��راق الدولي��ة، وفيما 
دعت ال�سلط��ات املحلية يف حمافظات الب�رشة وذي قار 
ومي�س��ان اىل ا�ستنكار ه��ذه املمار�سة واتخاذ االجراءات 
الهادف��ة ملنع تكرارها، طالبت بوجوب امل�ساركة بحملة 

توعية وحتمل امل�سوؤولية للحفاظ على التنوع البيئي.

وكان��ت منظمة االأمم املتحدة للرتبي��ة والثقافة والعلوم 
)اليون�سك��و(، وافق��ت االأح��د )ال���17 م��ن مت��وز 2016 
احل��ايل(، على �س��م االأه��وار واملناط��ق االآثاري��ة فيها، 
اإىل الئح��ة الرتاث العاملي بعد ت�سوي��ت جميع االأع�ساء 

باملوافقة.

تق��ول �سلمى علي : اأتذكر اأول ي��وم درا�سة جيدا رغم مرور �سنوات 
كث��رية علي��ه، الأن��ه يوم مهم ج��داً، وميت��د تاأث��ريه اإىل كل مراحل 
العم��ر، واأتذك��ر اأننى ذهبت ف��ى ذلك اليوم مع اأم��ى واأبى وجدتى 
وخالتى، التى كانت تذهب بابنها اأي�سًا اإىل مدر�ستى نف�سها، وقد 
ا�ستقبلن��ا مدير املدر�س��ة وكان رجاًل حنون��ًا، ا�ستطاع اأن ميت�س 
غ�سب��ى من الدرا�سة بع��د ان�رشاف اأبى واأم��ى، خا�سة اأننى كنت 
االبن��ة الوحيدة لهما ل�سنوات طويل��ة، وفى اأول يوم درا�سى قامت 
املدر�سة بعمل حفلة لالأطفال اجلدد وكان بها االأراجوز وال�ساحر، 

واجتمع على م�ساهدتها الطلبة واأولياء اأمورهم واملعلمون.
وفى بداية كل عام درا�سى كنت اأح�رش مالب�سى اجلديدة املكوية، 
واأعلقه��ا بجوارى واحت�س��ن حذائى اجلديد على �رشيرى وظل هذا 
االهتم��ام يرافقن��ى م��ع انتقاىل من ف�س��ل درا�س��ى اإىل اآخر ومن 
مدر�سة اإىل اأخرى.. كانت املدر�سة االبتدائية هى اأحب مدر�سة اإىل 
قلب��ى، فقد تاأثرت بها وبزمالئى وباملعلم��ي فيها، وكانت تهتم 
باالأن�سط��ة وتنمي��ة مهارات االأطف��ال، وكان املدر�س��ون دائمًا ما 

يعلقون على باأننى طفلة ذكية ولكن �سقية.
ويق��ول احم��د ىل ذكريات مدر�سي��ة كثرية جدا، اأتذك��ر منها جيدا 
اأول ي��وم درا�سى، كان عمرى وقتها 3 �سنوات، ذهبت اإىل ح�سانة 
مدر�س��ة "االم��ري ال�سغري"وا�ستم��ررت ف��ى ه��ذه املدر�س��ة حت��ى 
تخرجت فى املدر�سة الثانوية، وكانت معى والدتى لكنها تركتنى 

عن��د الباب، وكنت �سعي��داً بالذهاب اإىل احل�سان��ة �سعادة غامرة، 
الأنها كانت متثل مرحلة ن�سج واخلروج من باب ال�سغار للكبار.. 
مدي��رة احل�سانة �سيدة تدعى مدام حما�سن ذات �سخ�سية حازمة، 
اأم��ا مدر���س التاريخ ف��ى الثانوى ف��كان اأ�ست��اذ عبداملالك، متيز 
بعبقريت��ه واحرتام��ه واأعترب نف�سى حمظوظا الأنن��ى تتلمذت على 
يديه، واأتذكر اأن اأحد مدر�سى ال�سف االأول االإعدادى طلب منا عمل 
مقارنة ب��ي االأمثال ال�سعبي��ة العراقية واالإجنليزي��ة والفرن�سية، 
وب�سبب��ه حفظت ع��دداً كبرياً من االأمث��ال ال�سعبية الت��ى اأفادتنى 
كث��ريا فى كتاباتى فيما بعد، وهو ما يوؤك��د اأن املدر�س هو القوة 

اال�سا�سية فى العملية التعليمية التى ت�سىء عقول التالميذ.
ويق��ول ح�س��ي عالء الأننى م��ن اأبناء الق��رى، فقد تك��رر اأول يوم 
درا�س��ى بالن�سب��ة ىل مرتي.. االأول خا�س ب��اأول يوم فى اجلامع 
وكان��ت الفك��رة امل�سيطرة علىنّ حينه��ا �سهى اخلوف م��ن ال�سيخ 
وم��ا ميك��ن اأن يفعله مع��ى بالع�س��ا والفلكة.. وعل��ى العك�س منه 
كان اأول ي��وم ف��ى مدر�س��ة »الفوار���س االبتدائية« فق��د كنت اأرى 
االلتح��اق باملدر�سة اأم��را مبهجا الأنها كانت عب��ارة عن مدر�سة 
وحيدة ذات مبنى متميز ن�سبيا مقارنة ببيوت القرية املتوا�سعة، 
كم��ا اأذكرها عندم��ا ذهبت اإليها ب�سنطت��ى القما�س.لكننى تكيفت 
�رشيعا م��ع الدرا�سة وكنت من املتفوقي وق��د عاملتنى مدر�ستى 
" مي�ساء" التى ا�ستمرت معنا كمدنّر�سة ك�سكول من ال�سف االأول 
وحتى ال�ساد�س االبتدائى.. كانت تعتربنى "روح" الف�سل واأوكلت 
اإىل العدي��د م��ن املهام ب�سب��ب تفوقى وكانت تعطين��ى الكثري من 

املكاف��اآت وعو�سنى ذلك غياب امل���رشوف الذى مل اأعرفه اإال فى 
املرحل��ة االإعدادي��ة.. اأما ف��ى املرحلة الثانوية فق��د كان �سلوكى 
الدرا�س��ى غريبًا جداً، حيث كنت متفوقا فى فرعى الدرا�سة العلمى 
واالأدب��ى وهو ما اأهلن��ى فيما بعد لدرا�سة الط��ب، لكننى احرتفت 
ال�سحافة ومل اأعمل طبيبا. وتقول نريان ذكريات اأول يوم درا�سى 
ال اأ�ستطي��ع ن�سيانها الأنها اأحلى فرتة فى حياتى كلها، ومدر�ستى 
كانت مميزة جدا، فمديرة املدر�سة كانت االأ�ستاذة الرائعة ماجدة 
مو�س��ى رحمها اهلل وكنت اأت�سوق للذه��اب للمدر�سة جدا، وبالرغم 
م��ن ارتباطى ب�سدة باأهلى.. كنت اأ�سعر عند ذهابى للمدر�سة باأنى 
ف��ى رحل��ة اأو فى الن��ادى، فاملدر�س��ون كانوا على ق��در كبري من 
االحتواء واحلنان واال�ستيعاب لالأطفال فا�ستطعت �رشيعا التاأقلم 
واال�س��رتاك فى اأن�سط��ة املدر�سة واحلفالت والرح��الت.. وفى اأول 
ي��وم درا�سى �سعرت بغربة �سدي��دة فقد كانت اأول مرة اأفارق ماما 
وباب��ا عدة �ساعات وبداأت فى البكاء لفرتة طويلة ثم �سعرت فيما 
بع��د بالهدوء وعندما الحظوا اأننى اندجم��ت مع زمالئى تركونى 

وعادوا للمنزل.
اأهم �سىء فى جتهي��ز م�ستلزمات املدر�سة هو جتهيز ال�سنطة التى 
كانت البد اأن ترتبط ب�سخ�سية بطل م�سل�سل كارتون ففى اأول عام 
كانت »�سالح��ف النينجا« ثم » عرو�سة البحر« و«اأحدب نوتردام« 

و»باربى« وكل �سنة ب�سخ�سية خمتلفة.
وال اأن�س��ى ا�ستيقاظ والدتى مبكرا لتجهيز ال�سندويت�سات ىل وملء 
الزمزمي��ة بامل��اء الب��ارد، واختي��ار و���رشاء الك�ساكي��ل واالأقالم 

والكتب. ويقول علي �سياء اأتذكر اأول يوم درا�سى جيدا وكاأنه االآن 
رغ��م اأنه كان ف��ى اأربعينيات القرن املا�س��ى.. انتظرته منذ الليل 
وكان نومى متقطعا ومتلهفا الأذهب للمدر�سة �سباح اليوم التاىل 
الأع��رف كيف تكون وم��ا �سكلها خا�سة،واأذك��ر اأننى فى املرحلة 
االبتدائية مل يكن لدىنّ اأو اأى من زمالئى �سنطة مدر�سة ومل تت�سح 
مالم��ح تل��ك ال�سنطة اإال ف��ى الثانوي��ة العامة، اأما ف��ى االبتدائية 
فكان��ت عب��ارة عن كي�س قما�س به طبق وك��وب الأننا كنا نتناول 
غداءنا فى املدر�سة وكان عبارة عن وجبة موحدة جلميع الطلبة.. 
كم��ا امتدت هذه امل�س��اواة اإىل االأدوات املدر�سية ب��دءاً من الكتب 
وحت��ى االأقالم الت��ى كن��ا نت�سلمها من ال��وزارة.. اأذك��ر احرتامنا 
وحبنا للمدر�س كما كانت املدر�سة مبناهجها تقرتب من م�ستوى 
التعلي��م االإجنليزى، وكنت من الط��الب املتفوقي.. وفى املدر�سة 
ع�سق��ت اللغة العربي��ة وح�س���س ال�سعر واالأدب وحفظ��ت بالفعل 

اأجزاء كبرية من املعلقات وتلك كانت البداية حلقل االأدب..
وتق��ول دالي��ا من�س��ور اأول ي��وم درا�س��ة بالن�سب��ة ىل كان ذكرى 
جميل��ة اأنتظ��ره كل ع��ام، فكن��ت اأ�س��ع جمي��ع م�ستلزمات��ى على 
كرا�سى حجرتى واأ�سع الكتب فى احلقيبة اجلديدة، وال اأن�سى قيام 
والدى بتجليد الكتب والك�ساكيل و�سط فرحتى العارمة، وفيه كنت 
اأق��وم باال�ستيقاظ مبك��راً دون اأن يوقظنى اأحد من كرثة ا�ستياقى 
للذهاب للمدر�سة، واأجمع كتبى و�ساندويت�ساتى والع�سري واأنطلق 
للمدر�س��ة وعندم��ا اأع��ود اأحك��ى له��م ع��ن كل �سىء ح��دث هناك 

بالتف�سيل اململ. 

البصرة.. ضبط شاحنة تحمل أجهزة مختبرية مهربة

العراق.. الطقس صحو والحرارة تنخفض عن 37م°

القبض على ضابط مركز في بغداد متلبسًا 
بابتزاز المواطنين

محكمة تحقيق البصرة تصدق اعترافات مهربي 
سيارات عبر ميناء أم قصر

الب�رشة � اجلورنال: �سبطت االأجهزة االأمنية يف حمافظة الب�رشة �ساحنة حتمل اأجهزة 
خمتربية ومواد احتياطية مهربة قادمة من ميناء اأم ق�رش ال�سمايل. وقال م�سدر امني  
ان “مف��ارز جه��از االأمن الوطن��ي �سبطت ال�ساحن��ة التي مت التالع��ب يف ت�رشيحتها 
الكمركي��ة التي ذكر فيها اأن ال�ساحنة حتمل مالب�س وبعد املعاينة والتدقيق تبي اأنها 

حتمل اأجهزة حتاليل خمترب ومواد احتياطية غري مذكورة يف الت�رشيحة”

بغ��داد- اجلورن��ال : توقعت الهيئ��ة العامة لالأنواء اجلوية والر�س��د الزلزايل، ان يكون 
طق�س االيام املقبلة �سحواً ي�ساحبُه بع�س القطع من الغيوم ودرجة احلرارة تنخف�س 
ع��ن 37م° . وذك��ر بيان للهيئة ،اأن “طق�س يوم غ��د الثالثاء �سيكون يف املناطق كافة 
�سح��و م��ع بع�س القطع من الغي��وم ودرجة احل��رارة ت�س��ل اىل 37م° “. واأ�ساف،ان 
“طق���س يوم االربعاء �سيك��ون يف املناطق كافة �سحو ودرجة احلرارة تنخف�س عن 

اليوم ال�سابق”.

بغ��داد – اجلورن��ال : �سبط��ت املف��رزة اخلا�س��ة ملديري��ة تفتي�س بغ��داد يف مكتب 
املفت���س الع��ام ل��وزارة الداخلية ، اليوم االثن��ي، �سابطًا من�سوب��ًا اىل مركز �رشطة 
الف��رات واجله��اد متلب�سًا باجلرم امل�سه��ود مب�ساومة وابتزاز اأح��د املواطني مببلغ 
1500 دوالر لق��اء اط��الق مركبت��ه املحجوزة يف املركز. وق��ال بيان �سادر عن 
مكت��ب املفت�س العام للوزارة تلقته "اجلورن��ال"، ان ” عملية ال�سبط متت بعد تلقي 
مكت��ب املفت���س العام بالغًا ح��ول قيام اأحد �سب��اط مركز �رشطة الف��رات واجلهاد 
التابع ملديرية �رشطة حمافظة بغداد وهو برتبة مالزم اأول بابتزاز اأحد الومواطني 
باإجب��اره عل��ى دفع مبل��غ 1500 دوالر مقابل اط��الق مركبته ن��وع )لوري حمل( 
املحج��وزة يف املركز “. واأ�ساف،اأن “االأمر الذي ا�ستدعى من مديرية تفتي�س بغداد 
اىل تكليف املفرزة اخلا�سة باملديرية ب�سبط املتهم متلب�سًا باجلرم امل�سهود. ومتت 
عملية ال�سبط على املتهم يف منطقة )�ساحة عدن( يف الكاظمية املقد�سة وهو يقوم 
با�ست��الم املبلغ م��ن املواطن “. وتاب��ع،ان ” املفرزة نظمت حم���رش �سبط ا�سويل 
ودون��ت افادة املتهم وعر�سته��ا اأمام اأنظار قا�سي حتقيق خف��ر حمكمة الر�سافة 

الذي اأمر بتوقيفه على ذمة التحقيق معه يف الق�سية لك�سف مالب�ساتها “

الب���رشة � متابعة: �سدقت حمكمة حتقيق الب�رشة الثالثة اعرتافات متهمي احدهم موظف 
يف مين��اء اأم ق���رش يقوم��ون باإدخ��ال ال�سيارات اإىل الع��راق عن طريق معام��الت كمركية 
م��زورة. وق��ال القا�سي عبد ال�ستار بريقدار املتحدث الر�سم��ي با�سم جمل�س الق�ساء االأعلى 
يف بي��ان تلقته"اجلورن��ال" اإن "ق�س��م مكافحة اإجرام البلدة يف اأم ق���رش األقى القب�س على 
مته��م بحوزت��ه معام��الت كمركية م��زورة تخ�س اإدخ��ال �سي��ارات اإىل الع��راق".  واأو�سح  
بريق��دار  اأن "االعرتاف��ات قادت اإىل متهم��ي اآخرين اأو�سحوا كيفية اإدخ��ال ال�سيارات اىل 
البالد بطرق غري �رشعية"، الفتا اإىل اأن "املهربي ك�سفوا عن قيامهم باإدخال ال�سيارات عن 
طري��ق مين��اء ام ق�رش بالتعاون م��ع موظفي الر�سيف 18 الذي مت اإلق��اء القب�س على احد 
املوظفي املتهمي فيه". وفيما اأكد اأنه "مت �سبط �سيارة كيا �سالون ال حتمل م�ستم�سكات 
تخ���س اإدخاله��ا العراق"، اأفاد باأن "املحكمة ما�سية يف اإكم��ال اإجراءات التحقيق واإحالة 

املتهمي اإىل حمكمة املو�سوع".

اأ�س��درت حمكمة جناي��ات الر�سافة، الي��وم االثني، 
حكم��ًا بال�سج��ن 3 �سنوات بح��ق مته��م ا�ستوىل على 

حمولتي من مفردات البطاقة التموينية.
وق��ال املتح��دث الر�سم��ي ملجل���س الق�س��اء االأعل��ى 
القا�سي عبد ال�ستار بريقدار يف بيان تلقته "اجلورنال 
" اإن “حمكم��ة جنايات الر�سافة املخت�سة بق�سايا 
النزاهة نظرت ق�سية موظف يف ال�رشكة العامة للنقل 

الربي متهم باال�ستيالء على مواد متوينية”
واأ�س��اف بريقدار اأن “املحكم��ة اأ�سدرت قراراها بعد 
ثب��وت االأدلة بال�سجن ثالث �سن��وات بحق املتهم عن 
جرمية ا�ستيالئه على حمولتي من ال�ساي وال�سابون 
م��ن مف��ردات البطاق��ة التموينية وتقدمي��ه و�سوالت 
مزورة”. واأك��د اأن “املحكمة اأ�سدرت قرارها ا�ستنادا 
العقوب��ات  قان��ون  م��ن   315 امل��ادة  اأح��كام  اإىل 

العراقي”.

حذر النائب االول ملحافظ الب�رشة حممد طاهر التميمي 
االم��وال واخلدم��ات  االثن��ي، م��ن تده��ور يف  ،الي��وم 
واالعم��ار وال�سح��ة والرتبي��ة �سيكون خط��ريا و�سيلحق 
ال���رشر بالب���رشة . وق��ال التميم��ي  يف بي��ان تلقت��ه 
"اجلورن��ال"  ،ان” الب���رشة اأ�سبح��ت اليوم بال اأموال ، 
وموازنته��ا االن قد و�سلت اىل )ال�سفر( بعد قيام جمل�س 
النواب بح��ذف تخ�سي�سات مبالغ )البرتو – دوالر( من 
املحافظات املنتجة للنفط”. وا�ستغرب “من التو�سيات 
الت��ي و�سفه��ا باملخجل��ة للوفد” احلكوم��ي املر�سل من 
قبل رئي�س ال��وزراء اىل حمافظة الب�رشة برئا�سة االأمي 
الع��ام ملجل�س الوزراء ، مهدي الع��الق “. وقال ان الوفد 
ذكر يف تقريره ان” امل�ساريع يف الب�رشة متلكئة ، وهي 
عك�س احلقيقة ” مبينا ان” امل�ساريع باملحافظة مل تكن 
متلكئ��ة ، بل كانت متوقفة ب�سبب الق��رار الذي �سدر عن 
الربمل��ان بحذف��ه تخ�سي�س��ات )الب��رتو – دوالر ( الذي 
اأدى اإىل توق��ف جميع امل�ساري��ع باملحافظة “. واأو�سح 
ان “ال�سحي��ح ان��ه مل تك��ن يف االأ�سا�س هن��اك م�ساريع 
متلكئة ، واإمنا امل�ساريع املتلكئة كانت بن�سبة من )2% 

– %3( من جممل امل�ساريع .

يع��د الب��اازار الدبلوما�سي يف االردن من اه��م البازارات 
اخلريي��ة وال��ذي يدع��م اأطفال االأيت��ام الذين فق��دوا اأحد 
والديهم��ا يف م��ربة ام احل�س��ي  وقد افتت��ح احلدث حتت 
رعاي��ة االم��رية ب�سمة بنت ط��الل  والذي يع��ود مردودة 
اإىل اأطف��ال املربة التي ترعاه��ا االأمرية ب�سمة وكانت قد 
تتاأ�س�س��ت املربة ع��ام 1958 . وي�سارك يف ه��ذا البازار 
يف دورت��ه 53 جمي��ع �سف��ارات الع��امل م��ن  51 بعث��ة 
دبلوما�سي��ة معتمدة لدى البالد تعر�س منتجات تراثية.
واقيم  البازار يف اإحدى قاعات مدينة احل�سي الريا�سية 
ان، البعث��ات الدبلوما�سي��ة امل�ساركة، عر�ست  و�س��ط عمنّ
منتوج��ات متنوع��ة ج�س��دت ت��راث وثقاف��ات بالده��م. 
وح���رش حف��ل االفتت��اح، ح�س��ٌد كب��ري م��ن امل�سوؤول��ي 
واملهتم��ي، على راأ�سهم االأمرية ب�سم��ة بنت طالل )عمة 
العاه��ل االأردين(.وقالت االأم��رية ب�سمة، يف كلمة لها، اإن 
امل�سارك��ة يف الب��ازار "تعك�س ال�سع��ور االإن�ساين ومعاين 
االلتق��اء والتبادل الثقايف، ويعك�س روح العمل االن�ساين 

وقيم التكافل

الدورة 53 من البازار الدبلوماسي في األردن 

تحذيرات من مذبحة لطيور مهاجرة إلى أهوار ذي قار

أول يوم دراسي.. ذكريات محفورة فى الذاكرة

السجن 3 سنوات لموظف 
استولى على حموالت 

البطاقة التموينية

البصرة.. خدمات متدهورة 
وموازنة “صفرية”

بغداد  -الجورنال 

البصرة - الجورنال 

ذي قار ـ متابعة

الجورنال نيوز: عمان - االردن 

بغداد ـ متابعة 

مع بداية العام الدرا�سى تتجدد 
الذكريات حول اأيام الدرا�سة التى 

مرت عليها �سنوات، ولعل اأول 
اأيام الدرا�سة هو اأكرث الأيام تعلقًا 

بالذاكرة، فكثريًا ما يرتبط هذا 
اليوم مبواقف طريفة مثلما حدث 
مع كثريين، منهم �سلمى علي التى 

�سعرت بغربة �سديدة لأنها املرة 
الأوىل التى �سترتك فيها والديها، 

وكذلك هناء التى كانت حتت�سن 
احلذاء منذ الليل، اأما احمد فيوؤكد 
اأنه ليزال يتذكر اأول يوم درا�سى 
رغم اأنه كان فى اأربعينيات القرن 

املا�سى.
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