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ـــــســــــارات عــــــمل وحتــــــديــــــدهـم 
احلــكــومــة وإلــقــاء الــضــوء عــلى
الـدور الـفـاعل في تـطـويـر اجملـتمع
ـــــوصـــــلي مـن خالل الـــــعـــــراقـي ا
حـوكمـة مجـالـسهم احملـليـة فضال
عن االســــتــــفــــادة من الــــتــــجـــارب
باد طبـقة  العـربية واالجـنبيـة ا
ؤسـساتـية كمـا يهدف احلوكـمة ا
ؤتـمر لـتدعـيم مكـونات احلـوكمة ا
راقبة ؤسسيـة مثل الشفافـية وا ا
ــشــاركــة والـعــدالــة في تــعــزيـز وا
فـعـالـيـة االداء في االدارة الـعـامـة).
نـتـدى حـول الـشؤون ويـتـحـمـور ا
ــالـــيــة واحملــاســـبــيــة االداريـــة وا
واالجـــتـــمـــاعــيـــة واالقـــتـــصـــاديــة
والـــــصــــحــــيـــــة والــــقــــانـــــونــــيــــة
والـتـشـريـعـية. واشـتـرطت الـلـجـنة
الـعــلـمـيـة الــتي يـرأسـهــا الـدكـتـور
بـسـمان فـيـصل مـحجـوب من كـندا
ان (يقدم البحث باللغة العربية او
االنـــكـــلـــيـــزيـــة وان ال يـــزيـــد عـــدد
صـفـحـاته عن  15صـفـحـة عـلى ان
يـقتـرن بـكـتـابـة ملـخص بـالـلـغـت
ويــــكــــون مــــطـــبــــوعــــا عــــلى وفق
ـيــة وعـلى ان الـســيـاقــات االكـاد
يذكر عنوان البـاحث ولقبه العلمي
ــــؤســــســــة الــــعــــلــــمــــيــــة واسم ا

واجلـــامــعــيــة الــتـي يــعــمل بــهــا).
وتـتـشكل الـلـجنـة الـعلـيا لـلـمنـتدى
ثال من نـور الدين يـونس قـبالن 
عن مجلس محافظة نينوى وقصي
كـــمــــال الـــديـن االحـــمــــدي رئـــيس
ـــوصل وثـــائــر احـــمــد جــامـــعــة ا

ـنظـمـات االنسـانـية من االمـنـية وا
اجل احلــفــاظ عــلى آثــار الــعــراق)
يـشـار الى ان اهـالي نـيـنـوى دعـوا
اجلــهــات االمـنــيــة لـلــتــنـســيق مع
مـــفــتـــشـــيــة آثـــار نـــيــنـــوى الزالــة
الـــتــجــاوزات احلـــاصــلـــة عــلى تل

النبي يونس.
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من جـــهــة اخـــرى يـــقــيـم مــنـــتــدى
الـسالم الـدولي لـلـثـقـافـة والـعـلـوم
بــــالـــــتــــعــــاون مع كــــلــــيــــة االدارة
ــوصل واالقــتـــصـــاد بــجـــامـــعـــة ا
مــــؤتـــمــــراً دولـــيــــاً حتت عــــنـــوان
(حوكـمة اجملـالس احمللـية الـطريق
الـفـعـال لـلـنـهـوض بـواقع اجملـتـمع
نتـدى مجلس وصلي). ويـرعى ا ا
ـدة مــحـافــظـة نـيــنـوى ويــسـتــمـر 
. وقال كتـيب التـعريف الذي يومـ
تلقت (الزمان) نسخة منه امس ان
ـنتـدى يـعقـد جلـسـاته للـمدة من (ا
ـــقــــبل فـي قـــاعـــة  12 – 11اذار ا
ـنتـدى الـثقـافي واالدبي بـجامـعة ا
ـــنـــتــدى ـــوصل). واضــاف ان (ا ا
يـهــدف الى تــسـلــيط الـضــوء عـلى
اهمية حوكمة اجملالس احمللية من
خالل استعـراض االوراق البحـثية
ــــقـــدمــــة من قـــبـل الـــبــــاحـــثـــ ا
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(ان الــــوزارة جـــــهــــزت الـــــعــــوائل
شمولة بالبطاقـة التموينية دفعة ا
ـواد الــغـذائــيـة الـتي جـديــدة من ا

تمثل السلة الشهرية). 
واكـــــد الــــــبــــــيـــــان
(استـمـرار الـتوزيع
حـتى نـهـايـة الـعـام
اجلــــاري). واشــــار
الـى ان (الــــــــــوزارة
امــــــــــنـت تــــــــــوزيع
الـوجــبـة الــعـاشـرة
من حـصـة الـطـح
لـــلـــشـــهـــر اجلــاري
بـالـنـسـبـة لـلعـوائل
ـشـمــولـة بـرواتب ا
احلـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــة
االجــتـمــاعــيـة). من
جـــهـــتــهـــا اطـــلــقت
الـــشــركـــة الــعـــامــة
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اعـلنـت وزارة التـجـارة عن جتـهـيز
ـواطـن بـدفـعـة جـديـدة من سـلة ا
واد الـتمـوينـية. وقـال بيان امس ا
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سعدون السمان عميد كلية االدارة
واالقـتـصـاد وسـعــد عـجـيل مـبـارك
رئــيـس مــنــتــدى الــسالم وطــعــمــة
وهـيـب خـزعل من جـامـعـة تـكـريت.
وتشكلت جلنة حتضيرية للمنتدى
ــيــاً وجلــنـة مــؤلــفـة من 12 اكــاد
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بـتنـا كالـذي يقـتل حلـمه في سكـ كالـذي ينـهب مال ابـيه من دون ان يردعه
عـرف أو عـقل أو دين بـتـنـا كـاي وحـوش اذن لـهـا ان تـسـرح وأن تـنـهب وأن
تـعبث بكـل خلق جمـيل بتـنا مـجموعه ادوات قـبيـحه بيـد.كل من له امر مريب
ا ان وكل من له ثـار قد تـهيـئت الفرص لـتحـقيقـه االن فال ضرر من ذلك 
لــلـنــفـوس الــضـعــيـفـه حـواضــر في ظل اشـكــالـيـه كـبــرى بـاتت تــعـبث بــهـذا
الـبلد..نـعم نحن من دفع الـثمن ونحـن من فقد اعـزاء ونحن من لـعب بعقـولنا
ثيل ـؤامره التي ما جـاد التاريخ  وسـلم من جراء ذلك نفسه لـلعدو ولهذه ا

جرم امثال هوالء.. لها وماجاد 
ة صـخب وسحب ظلـماء باتـت حتوم في االفق وكلـها تنـذر بهول قـادم وجر
ه بشكل اعـدت بصوره مـحبكه بـعد إن استـجمع منـفذوها كل أدوات اجلـر
لك رؤيـا وكل من يـعـتـقد ان مـتـناسق قـد. يـنـطـلي علـى كل غبي وكـل من ال
داعش قـد.دخــلت تـلــكـيف بـقــوه الـسالح ال اكــثـر مع ان األمــر قـد  وعـلى
ـوصل مـرأى اجلــمـيع عــمـلــيه تــسـلــيم واســتالم ال اكـثــر كـمــا حـصـل في ا
ومـناطق اخرى في العراق التي اذن لداعش ان يعبث فـيها وينفذ مايريد من
ـالـكي من قـبل ذاك علـيـهم ان يـنـهـو قبل ان امـر حـسب مـا كان قـد.صـرح ا
يـنتهـو كلـمات حتمـل في طياتـها امـر خبـيث وحتمل في طـياتهـا معـاني معده
بـشــكل مــتـنــاسق واليــقـبل اي شك .ومـن بـاب احلق بــالــقـول فــاني ال ابـرى
ا حدث فقد حتركت بعض األيـادي في خفاء لتسلم على هذا سـاحه اهلي 
الـقاتل الـذي جاء الـينـا بزي اسـالمي كي يجـد القـبول والـرضا وكي اليـقول
قـائل انهم جاؤو من الفـضاء بل هم من عمق تـاريخكم االسالمي ومن بعض
ن اليـعي حـقـيقه ايـاته واحـاديـثه وهـذا قول امـن بابـجـديـته بـعض الـسـذج 
مــايــدار فــكـي اجــد الـقــبــول فـي ارض عــلي ان اســايــر اهــلــهــا وأن ارتـدي
ــا يــؤمــنـون ومـن خالل ذلك ابــحث لي عن مــنــافـذ مــايـرتــدون أو ان اؤمن 
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ـدينه وتـشـرد اهلـهـا بكل مـكون فـيـهم في اصـقاع الـعراق من اذن تـفكـكت ا
ـا قد اعد من طبـخه اتت كلها شـماله إلى جنوبه  بـحث عن امان واحترازا 
ؤامـره بعـضهم من غبـاء عقله وبـعضهم بـعد.ذاك..اجنر من اجنـر إلى هذه ا
وجد فيها مرتعا طيبا فالسرقه والنهب في ظل داعش باتت امر مسلم به وال
يـغضب الرب فخـذ من مال من هو جـارك ومن بينك وبـينه زاد وملح فداعش
قـد.افتت بـذلك واعتـبرته امـر الضرر مـنه فكـان ما كـان ان نهب اجلـار جاره
وبـات يـتـسابق عـلى كـل شي متـاع أو اكل قـد.تـركه هـذه هي حـقـيـقه غـالـبيه
ــديــنه فــهي قـله الـوجــوه الـتـي صـفــقت لــهم وهي ان قــيـست عــلى ســكـان ا
والتـمثل شي منهم فـهوالء هم أناس ضـعفاء مكـانهم مزابل التـاريخ ومكانهم

نار وجحيم عند رب التضيع عنده الودائع..
كي تـريح ذاتك وكي التـعيش سـاعات من نـدم كن مـنصـفاً في كل قـول حتى
وأن اذتك مـعانيه حتى وأن تركت بك جراح احلياة الم وحسرة . احلياة هي
رحـله كمـا تـبدا تـنتـهي في يـوم ما فـمن اإلنـصاف ان نـترك فـيـها من مـعاني
الـصدق ومن اإلنـصاف ان النحـمل اجلمـيع ذنب شله قـبيـحه. فمن.عاش مع
داعش وجـد الوحـشيه بابـشع صورهـا ووجد اجملرمـ باقـبح اشكـالهم فهم
ـا اضـرمـو بك الـنــار فـكـيف لـو كـان في كالمك من أجل شـرب سـيــكـاره ر
تـشكـيك بـهم أو استـعالء عـلى أفكـارهم أيـها الـقارى يـامن خـرجت ولم ترى
داعش رفـقـا بـنـا فـلـو كـنت هـنـا لـكـنت مـثل حـالـنـا حتـمل اهـاتك فـي صدرك

وتصمت..
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واكـب اخلدمـيـة القـادمة تـسـتعـد ا
ـــواكب من احملـــافـــظـــات وكـــذلك ا
اخلــــدمـــيــــة في كــــربـالء بـــنــــصب
التكـيات والسرادقـات حيث يجري
الــعــمـل حــالــيــا بــتـــوفــيــر جــمــيع

ستلزمات لها.  ا
وقـــــال صـــــاحب مـــــواكـب اهـــــالي
الـبـصـرة حـمــيـد كـاظم لـ (الـزمـان)
امس انه ( مــجـيـئـنـا الى كـربالء
واكب بوقت مبكر من اجل نصب ا
ـواد الغـذائـية لـغرض مع تـهـيئـة ا

 .( االستعداد لزيارة االربع
ــوكب مــبــيــنــا انه (ســتــتم ادارة ا
اخلدمي من قبل العامل فيه وفي
كـل عـام من اجـل تـقــد اخلــدمـات
لـلـزوار وكـذلك االطـعـمـة واالشـربـة

بيت خالل 24 ساعة).  وا
فـيــمـا ذكـر صـاحب مـوكب اخـر من

مـيـسـان عـبـد االمـير حـسن انه (
تـــعــــديل االرض وازالــــة االشـــواك
واالدغال السـيمـا وان االرض التي
ـوكب عـلـيـهـا تـقع في يـتم نـصب ا
مــنـــطــقـــة زراعــيـــة وعـــلى احملــور
اخلــارجي لــطـريـق كـربالء  –بـابل
حــيث بــاشـــرنــا الــعــمل به ونــحن
ـــوكب الــذي نــقـــتــرب مـن نــصب ا

يسع لعشرات الزوار). 
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مـــشــيــرا الـى ان (الــعــمـل بــنــصب
ــوكب جـاء مــبــكـرا الســيــمـا وان ا
ـــواكب االتــــيـــة الى احملــــافـــظـــة ا
ســتــكـون بــاعــداد كــبـيــرة لــغـرض
ــا يـتــطـلب مــنـا تــقـد اخلــدمـة 
االجنـاز بوقت سـريع بـهدف خـدمة
الــــزوار الســــيــــمــــا وان الــــزيــــارة

مليونية). 
الى ذلك قــــال صــــاحب مــــوكب من
بــغـداد حـسـ جــعـفـر انه ( نـقل
وكب قبل بدء الزيارة مستلزمات ا
بـ  3اسـابـيع لـيـتـسـنى لـنـا الـعـمل
بــــشــــكـل ســــهل ونـــــقل االغــــراض
االخــرى من مــواد غــذائــيــة جــافــة
واشي لغرض باالضافة الى نـقل ا
ها كطعام تهيئتـها ونحرها لتـقد
). فيما للزوار خالل زيارة االربـع

احلـسـيــنـيـة والـعـبــاسـيـة سـتـقـوم
بـتـقـد اخلـدمـة لـلـزوار بـاالضـافة
الى توفير اعداد كبيرة من باصات
الـــنــقل لــغــرض نـــقل الــزوار بــعــد
انتهاء الـزيارة الى ساحات وقوف
السـيارات في مـنطـقة االبـراهيـمية
لــنـقــلــهم من هـنــاك عــبـر ســيـارات

محافظاتهم). 
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ووصـــلت الـى مـــحـــافــظـــة كـــربالء
اعداد من الـشاحـنات وهـي محـملة
ـواد الــغـذائــيــة بـاالضــافـة الى بــا
ـواكب ــسـتــلـزمــات اخلــاصـة بــا ا
ـواكب حـال حـيث سـتـتـوزع هـذه ا
وصــولـهـا في االمــاكن اخملـصـصـة
لـهـا من اجل ادارة اعـمـالـهـا خـدمة

لــلـزوار الــقـادمـ الى
احملافظة. 

وقــال صـــاحب مــوكب
من الـــديـــوانـــيـــة ابــو
مـــحـــمـــد لـ (الـــزمــان)
امـس انه ( جــــــــــمع
ـتـبـرعـ ـبــالغ من ا ا
وكــمـا هـو مــعـمـول به
ســــــنــــــويــــــا وبــــــدون
مشاركة جهة حكومية
حـــــيث  شـــــراء مــــا
نـحـتـاجه لـلمـوكب من
مـواد غــذائـيـة وحلـوم
االبـــــــــقــــــــــار مـن اجل
االســــتــــعــــداد لــــهــــذه
الـزيــارة والـعـمل عـلى
تـقد اخلـدمـة لـلزوار
والـــــنـــــهـــــوض عـــــلى
ادارتـــــهـــــا بـــــصــــورة

صحيحة). 
عـلـى صـعــيــد مــتـصل
بـــــدأ مــــئـــــات الــــزوار
االيــرانـيـ بــالـتـوافـد
عـــلى كـــربالء من اجل
احـــيــــاء مـــراـــــــــــسم
زيــارة االربـعــ وذكـر
الزائر االيـراني محمد
جـلو لـ (الـزمـان) الذي
يـــتـــحـــدث الــعـــربـــيــة

بـــــــــــطـالقـــــــــــة انـه (

مـجـيئـنـا الى كـربالء قبل  20يـوما
من بـــدء الـــزيـــارة من اجـل اتـــمــام
ـــراسم والـــرجـــوع الى   بـــلـــدنــا ا

وبعيدا عن الزحام). 
مبينا ان (البعض االخر من الزوار
يــتــوافـدون خـالل زيــارة االربــعـ
الى كـربالء لوجـود مـواكب خدمـية
في كـربالء من اجل تـقـد اخلـدمة
لـلـزوار). عـلى صـعــيـد مـتـصل بـدأ
ليـوني الى كربالء القادم الزحف ا
من مـحـافـظـات عـدة بـالـسـيـر عـلى
االقــــدام بــــدءا من يــــوم  1صــــفــــر

وينتهي عند الثالث عشر منه. 
ذكــر هــؤالء لـ (الــزمــان) ان (اعــداد
الــزوار ســيــصل الـى اكـثــر من 18
مـليـونا وهذا الـرقم سـيكـون مكررا

.( في كل عـــام من زيـــارة االربـــعــ
مشـيرين الـى ان (الزوار سـيتـلقون
ـــواكـب اخلـــدمـــيـــة اخلــــدمـــة من ا
ـنـتـشـرة عــلى الـطـرق اخلـارجـيـة ا
ؤدية الى كربالء عبر مناطق عدة ا
وصوال الى احملافظة).  مؤكدين ان
(هــؤالء الـزوار سـيـبـدأون بـالـسـيـر
من الــبـــصــرة ومــيــســان وذي قــار
ثنى والديوانية وبابل ويتلقون وا
ـفـارز اخلـدمـة الــطـبـيــة من خالل ا
ـنـتـشـرة عـلى الـطـريـق بـاالضـافة ا
ـــواكب اخلـــدمـــيـــة لـــتـــقــد الى ا
ــشــروبـات لــهم). الى االطــعـمــة وا
ذلـك قـامت قـيـادة عـمـلـيـات الـفـرات
االوسط وشـــرطـــة كـــربالء بـــوضع
خطتها االمنية قبل بدء الزيارة من

نـاسـبـة له ..فنـجـد أكـثر الـكل الـيوم أصـبح يـنـظر إلى الـتـاريخ من الـزاويـة ا
كـتب الـتـاريخ والديـن التي بـ أيـديـنـا لـيس لـها مـحـتـوى سـوى الـعمـل على
إعالء شـأن شـخص عــلى آخـر وتـفـضـيل فالن عـلى فالن ...وإن فالن كـان
أحق من فالن .. ال لــشئ من ذلك إالّ إليــغــار الـصــدور .. وحتـمــيل األنـفس
ا يـجعل الـعالقة والـتعـايش ب مـاالتطـيق ...وبث الكـراهيـة جتاه اآلخـر... 

أبناء هذا اجليل أمراً صعباً ومستحيالً ...!!
ثم ..هل كان رسول الله  (ص) سنياً أم شيعياً أم وهابياً أم صوفياً ?

.. نهجه القرآن .. اجلـواب .. كان مسلما ولم يكن شـيعياً والسنياً والصـوفياً
ورفض تـدوين سـنـته حـتى التـكون بـديالً عن كـتـاب الـله تـعـالى الـذي اليـأتيه

ينه والشماله.. الباطل من أمامه والخلفه وال
ـسلـمون للـوصول الى الله ذاهب مـاهي إالطرقـاً ومراكب يركـبها ا وجـميع ا
نـطـقي أن يحـاسب الـله مـسلـمـا النه تكـتف أو أسـبل أو صلى ..فـليـس من ا
هم ـا ا عـلى حجـر أو لم يـصلي .. كل هـذه ال أهـميـة لهـا عـند الـله تـعالى إ
عـنده .. ضميـرك وماسطرت فيه ... وإنـسانيتك مع أخـوانك وأهلك وجيرانك
ـسلـمـ وسيـسـألك عن عفـوك ورحـمتك وعـطـاءك وخلـقك مع الـناس وبـقيـة ا
وامـانـتك وبـقـيـة الـصـفـات واليـسـالك إن كـنت سـنـيـاً أو شـيـعـياً .. فـلـو كـنت
شـيعـيـاً بال إنسـانـية وال وعـي فمـا قـيمـتك وإن كـنت سنـيـاً بال أخالق والقيم

سلم باجلنة بقوله تعالى : فما قيمتك..إن الله تعالى وعد غير ا
صَارَيـ مَنْ آمَنَ بِـالـلَّهِ وَالْـيَوْمِ ذِينَ هَـادُوا وَالـصَّابِـئُـونَ وَالـنـَّ ذِينَ آمَـنُوا وَالـَّ إِنَّ الـَّ

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ...
فـاذا كـان الـصـابيء والـنـصـراني والـيـهـودي .. من أمن بـالـله والـيـوم اآلخـر
وعـمل صاحلـاً .. الخوف عـليـهم والهم يحـزنون ...فـهل سيـدخلك اجلـنة الن
إسـمك شـيــعي أو سـني أو مـذهــبك كـذلك أم أن عـمـلـك هـو من يـقـرر ذلك ..
فـاذا كان سـيدخل من لـيس على ديـنك في جـنته ويـرضى عنه بـعمـله .. فهل

سيدخلك اجلنة فقط السمك او مذهبك.??
فـلنـتق الـله جمـيـعا فـي دين الله...ونـحن نـرى اليـوم كـتب التـاريخ والـروايات
ــوتى هـم األحــيــاء ونـــحن األمــوات ..جتــعـــلــهم هم واألحــاديث جتــعـل من ا
ـأمـورون ....فهـم يحـركـون من قـبـورهم الـفـتـنـة واألقـتـتال اآلمـرون ..ونـحن ا
والـصراع بيـننا كـما كانـوا هم يتقـاتلـون بينـهم ..ونحن األحيـاء نتقـاتل اليوم
عركة حتى نهايـتها .. ..نتقاتل لنـأخذ لهم ثاراتهم  ونرد لهم ألجل أن تـتم ا
حـقوقـهم  ونـقتص من بـعـضنـا الـبعض نـحن في الـقرن الـواحـد والعـشرين
ألجل أنـتــقــامــهم وأقــتـصــاصــهم من بــعــضــهم الـبــعض فـي صـدر اإلسالم

ومابعده ..!!
سلمـ وطوائفهم ومذاهبـهم اليوم ليس لها الـكراهية واحلقد والـبغض ب ا
ـشـاكل احلـيـاة العـصـريـة والـتـنـافس الـسـيـاسي الـشـريف والـتـقدم عالقـة 
شاكل التـاريخ ووقائعه وحوادثه الغابرة نشود ..بل هي مـرهونة  الـعلمي ا
ـاشـجـر بـيـنـهم من خالفالت الـتي لـيس لـنـا مـسـؤولـيـة عـنـها والعـالقـة لنـا 

وصراع ..!!
إنـنا شعب ماهر بأستجالب مصائب التاريخ وخالفاته ونواقضه ثم أسقاطه
عـلى واقعـنا وحـيـاتنـا لنـسـاهم بإعـادة أنتـاجه بـشكل يـثيـر الـصراع ويـجعل

ستحيالت.! العيش ب مكونات اجملتمع الواحد من ا
راحل تـاريـخـيـة عفى عـلـيـهـا الـزمن وطويت صـفـحـاتـها إنـنا بـالـواقع عـبـيـد 
الـغابرة ..ولكن كلـما دثرّها الزمن عـدنا لننـبش فيها من جديـد  ونريد اليوم
ـاضـ ..فـأصـبح أولئك إعـادتـها ومـحـاسـبـة من يعـيش مـعـنـا عـلى أخطـاء ا
ـوتى هم من يتـحكـمون بـحيـاتنـا ويقـررون مصـائرنـا ومسـتقـبلـنا  يـقررون ا

وت ..!!!! (من قبورهم) كيف نعيش... وكيف 
ـاضي وأسـتـجالب مـصائب مـتى نـتـخلص مـن نبش ا
ـدمـرة .. وإلى مـتى يـسـتـمـر هذا الـتـاريخ وخالفـاته ا
الـهـراء العـجـيب الـذي يـكاد يـأتي عـلى بـقـيتـنـا ويـدمر

حياتنا ويعقد طريقة عيشنا !?

بــتــســـلــمـــهــا مــنـه وحــمــلـــهــا الى
نزل الشاحـنة وايـصالهـا له الى ا
ــواطــنــ االخــرين وسط اشــادة ا
احملــيــطــ بـــالــشــاحــنـــة لــتــســلم

احتياجاتهم. 
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كـمـا اطـلـقت الـشـركـة 100 لتـر من
مـــادة الـــنـــفط االبـــيض حملـــافـــظــة
نـــيـــنـــوى اســـتـــعـــدادا لـــلـــمـــوسم
الـشـتـوي بيـنـمـا خـصـصت حـصة
شهريـة مجـانية من الـنفط االبيض
لالسـر الـنــازحـة ضـمن مـحـافـظـات
االنــبــار وصالح الــدين ونــيــنــوى.
وقـال مــديـر عـام الـشـركــة الـتـابـعـة
لـوزارة الـنفط كـاظم مـسـيـر يـاس
ــدة ان (الـــشــركـــة اطــلـــقت خالل ا
ـاضية 100 لتر من مادة القلـيلة ا
الــنــفـط االبــيض لــلــمــواطــنــ في
وسم مـحافـظـة نيـنـوى استـعـدادا 

قـبل مـنوهـا بان (اطالق الشـتـاء ا
ــادة الــنـفط ــواطــنـ  جتــهــيـز ا
االبـيض ســيـأتي تـبــاعـا في عـمـوم
احملـافـظات وبـكـمـيـات ال بـأس بـها
لــضــمــان حــصـول خــزين مـن هـذه

 .( واطن ادة لدى ا ا
واضــاف ان (احلـصــة اخملــصــصـة
للـنـازحـ من مادة الـنـفط االبيض
بلـغت 40 لـتـرا شـهـريـا لـكل اسـرة
نازحـة مجـانا يـتم دفع اقيـامها من

حسابات اللجنة العليا لالغاثة).
مـشـيـرا الى ان (تـلك الـكـمـيات يـتم
جتهـيزهـا من خالل جلان مـشتـركة
مـن مالكـــات الــفـــرع الــتـــوزيــعـــيــة
والـتــفـتـيـشـيـة الـتــابـعـة لـلـشـركـة).
واوضح ان (الشـركـة اعتـمدت آلـية
مــحــكـمــة لــلــمــواطــنــ بــعــمــلــيـة
التجهـيز من خالل قوائم جتـهيزية
تــــتـــضــــمن اسـم رب االســـرة ورقم

نـتجات النـفطية الـبطاقة لتوزيع ا
الوقـودية برقم 9. وقال بيان امس
(ان مـــنــافـــذ الــتــوزيـع واحملــطــات
ـــواطــنـــ مــادة ـــنح ا بـــاشــرت 
وجب الـقسيمة 9 النفط االبيض 
من البطاقة الوقودية).  مؤكدة (ان
كل مواطن سيحصل عـلى مائة لتر
ــوجب هــذه من الــنــفـط االبــيض 
الـــبــطــاقــة).  وكــانـت الــشــركــة قــد
بــاشـرت بــتـوزيع غــاز الـطــبخ بـ
الــعــوائل في مــنـاطـق بـغــداد عــبـر

شاحنات وموظفي الشركة. 
والحــــظت (الـــزمــــان) وجـــود هـــذه
الــشــاحـنــات وهي حتــمل عــشـرات
نـاطق قـنـاني الـغـاز مـتـوقـفة فـي ا
الرئيسة من محالت بغداد ترافقها
نشآت عناصر من شرطة حـماية ا
ـســاعـدة ورصــدت قـيــام شـرطـي 
رجل مسن يـحـمل قنـينـة غاز فـقام
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اكــــدت دائـــرة االثــــار والـــتـــراث ان
ـتــحف الـوطـني (دائــرة االثـار في ا
الـعــراقي تـلـقت اكـثـر من نـداء عـلى
مــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي من
اهـالي نيـنـوى من رئيس مـتـطوعي
مـنـظـمـة آثـارنـا في اعـنـاقـنـا حـيـدر
الـوزان يــنـاشـدون فــيـهــا بـضـرورة
تـدخل اجلـهـات االمنـيـة في نـيـنوى
الزالة الـتجـاوزات احلاصـلة حـديثاً
ـوصل عــلى تل الـنـبـي يـونس في ا
ـلك االشـوري والــذي يـضم قـصــر ا
اسـرحدون والـذي تـعرض لـلـتدمـير

اثناء احتالل داعش للموصل). 
 «¡«dł« –U ð«

واضـــاف عــمـــاد حـــمــيـــد من اعالم
الدائرة ان (وزارة السـياحة واالثار
تـبــحث مع مـفــتـشــيـة اثـار نــيـنـوى
ـعـنـيـة ضـرورة  اتـخاذ واجلـهـات ا
االجــــــــــراءات الـالزمـــــــــــة الزالــــــــــة
ـشيـدة مـبـاشـرة على الـتـجـاوزات ا
ــذكـور جــدران ومــداخل الــقــصــر ا
مـشـيـدا (بـدور الـشـبـاب في نـيـنوى
والــذين شــكــلــو فــريــقــا تــطــوعــيــا
لـــلــحــفــاظ عــلى مـــاتــبــقى من اثــار
نــيــنــوى ويــنــســقــون مع اجلــهــات
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وصل منارة احلدباء التي دمرها داعش في ا

البطاقة الوقـودية او اي مستمسك
ـدنـية او ثـبـوتي كهـويـة االحـوال ا
شهادة اجلنسية او جواز سفر مع
استحصـال توقيع رب االسرة على
ـســتـلــمـة وبــتـأيــيـد من الــكـمــيــة ا

اعضاء اللجنة واالدارة احمللية).
من جــهـته افـاد مــعـاون مــديـر عـام
الــشــركـة حــســ طــالب عــبـود في
ـؤلـفة تـصـريح امس ان (الـلجـنـة ا
حددت آلـية منـاسبـة لتـوزيع النفط

االبــيض عـلـى الـنــازحــ حـيث 
عــبــر مــحــطــة حــكــومـيــة او وكالء
جـــــوالـــــ او ســـــيـــــارات مـــــزودة

بعدادات نظامية. 
ويتم تزويد الـلجنة بـتقارير نصف
شهرية وشهرية بالكميات اجملهزة
الى اخمليمات وحتـتوي على اعداد
االسر لـضـمان حتـقـيق العـدالة في

عملية التوزيع). شعار وزارة التجارة

اوضح صــاحـب مـوكـب اخـر كــاظم
اجلــبـوري من مـحــافـظـة كـربالء ان
(االســـتــعــداد لــهـــذه الــزيــارة بــات
ضـروري جـدا خـصـوصـا ان اعـداد
الـزوار تـبـدأ بالـتـوافـد عـلى كربالء
بـدءا من يوم 10 صـفـر ولـهـذا كان
لزامـا علينـا ان نقوم بـعملنـا مبكرا
وتـهـيـئـة مـا يـحـتـاجه الـزائـر ولكي
نـكـون بعـيديـن عن الزحـام وتـهيـئة
عملنا بشكل نظامي من اجل تقد

اخلدمة للزوار). 
ــواكب الى ذلـك قـال رئــيس قــسم ا
في العتبت احلسينية والعباسية
رياض نعمة الـسلمان ان (اصحاب
ــواكـب اخلــدمــيــة بــاحملــافــظــات ا
بـدأوا بـالـتوافـد عـلى احملـافـظة من
اجل اصـــدار الــهــويــات لـــهم بــعــد
تــــصـــديــــقــــهـــا من قــــبل الــــدائـــرة
القانونية في مديرية شرطة كربالء
ومن اجل ان تـكــون الـهــويـة حــالـة

وكب).  تعريفية لصاحب ا
واوضح السـلمـان لـ (الزمان) امس
ــــواكب الى انه (ســــيــــتم دخــــول ا
كــــربـالء بــــدءا من يــــوم 6 صــــفــــر
ويستمر لغاية الثالث عشر منه وال
يــجـوز دخـول اي مــوكب بـعـد هـذه
دة بسـبب توافد اعـداد كبيرة من ا

واكب).  ا
ـــــواكب مـــــشـــــيـــــرا الى ان (االف ا
اخلــدمـيـة من احملــافـظـات وكـربالء
ســتـشــارك فـي هـذه اخلــدمــة خالل
هذه الزيارة). مبينا انه ( توجيه
ـــواكـب بـــعـــدم ايـــواء اصــــحـــاب ا
ــواكب واالبـتـعـاد الــغـربـاء داخل ا

عن الـشــعـارات الـطــائـفـيــة كـمـا 
تــوجــيــهـهـم بـهــدم رمي مــخــلــفـات
الطـبخ في شـبكـات اجملاري جتـنبا
النـسـداد الــشـبـكـات والــتـعـاون مع
اقــســام الـــبــلــديــة من اجل اظــهــار
ـــظـــهـــر الالئق خالل ــديـــنـــة بـــا ا

الزيارة). 
مـؤكـدا انه (سـتتم مـشـاركـة مواكب
خــدمـــيــة قـــادمــة مـن دول عــربـــيــة
واسالمــيــة عــدة في هــذه الــزيــارة
ــلـيـونـيـة من اجل تـقـد اخلـدمـة ا
لـلــزوار). الفـتـا الى ان (الــعـتــبـتـ

اجـل حـمـايـة الــزوار. وقـال مـصـدر
امــني لـ (الــزمـــان) انه (يــتم نــشــر
تمـثلة االالف من القـوات االمنيـة ا
بـــاجلــيـش والـــشـــرطـــة واحلـــشــد
الـشــعـبي عـبــر الـطـرق اخلــارجـيـة
ؤدية الى كربالء وتوفير اجلانب ا
ــديــنــة). واضــاف ــركــز ا االمــني 
ـــصـــدر (كـــمـــا ســـتـــقـــوم قـــيــادة ا
الـــعــمـــلــيـــات بــاجـــراء عــمـــلــيــات
اســتــبــاقــيــة واحــتــرازيــة من اجل
الـــســـيـــطــــرة عـــلى اي حـــالـــة قـــد
حتـــصل). مــــشـــيـــرا الـى تـــوفـــيـــر
(اجلــهــد االسـتــخــبـاري لــلــمـديــنـة
بــاالضــافـــة الى مــشــاركــة طــيــران
اجليش للقيام بـعملية مسح جوي

للمناطق الصحراوية).    
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لالعالم والتشريفات مؤلفة من 10
. امـا الـلـجـنـة الـعـلـمـية تـدريـسيـ
ـثــلـون ــيــ  فــمـؤلــفــة من اكـاد
ــــتــــحـــدة الــــعــــراق والـــواليــــات ا
والـــســعـــوديــة وكـــنــدا واجلـــزائــر

وقطر.


