
علن��ت قيادة عمليات حترير نين��وى، �أم�س، عن مقتل 
23 عن�رض� يف "د�ع�س" وتدمري 6 �صهاريج ب�رضبة 
جوي��ة ق��رب �ملو�ص��ل.وقالت �لقي��ادة يف بي��ان �إن 
"طائ��ر�ت �لتحالف �ل��دويل وجهت �رضبات موجعة 
لع��دة �ه��د�ف منتخب��ة لتنظي��م د�ع���س، يف مناط��ق 
�أ�ص��فرت  "�ل�رضب��ات  �أن  �لبي��ان،  نينوى".و�أ�ص��اف 
عن تدمري �ص��تة �ص��هاريج يف قرية �ل��دكازل �لتابعة 
لناحي��ة �لقي��ارة، ومقت��ل ثمانية من تنظي��م د�ع�س، 
ف�ص��ال عن تدمري �ص��بعة من�ص��ات لإطالق �ل�صو�ريخ 
يف قري��ة �ل�ص��فينة ولف��ت �لبي��ان، �إىل �أن "�لق�ص��ف 
�أ�ص��فر عن تدمري ه��اون١٢٠ ملم يف ناحي��ة �لقيارة 
وقتل ثالثة من د�ع�س، ف�ص��ال ع��ن �رضب جتمع لهم 
يف �لناحي��ة مبنطقة �لركب��ة ومقتل 12 �إرهابيا يف 

�لتنظيم"

 ت�ص��كو دهوك من م�ص��كلة نق���س �لأدوية لالأمر��س 
�ملزمن��ة، ف��اإىل جانب �لع��دد �لكبري م��ن �لنازحني 
باملحافظ��ة، ي��زور �لكث��ري م��ن مر�ص��ى �ل�رضطان 
وبقي��ة �لمر����س �ملزمن��ة، من كرد�ص��تان �ص��وريا 
�لعالج.وق��ال  تلق��ي  لغر���س  ده��وك  م�صت�ص��فيات 
م�ص��در : "�إن �لزم��ة �ملالي��ة يف �قلي��م كرد�ص��تان 
ب�ص��كل عام، ويف �لقطاع �ل�ص��حي خا�صة، �أدت �إىل 
ظهور م�ص��كلة نق�س �لدوية يف �ملحافظة، م�صيفًا 
�أن �نع��د�م �مل�صت�ص��فيات �خلا�ص��ة مبعاجل��ة مر�س 
�ل�رضطان، و�لعدد �لكبري للنازحني و�لالجئني، �ثقل 
كاه��ل �لد�رة �ملحلية".و�أك��د، �أن معرب في�ص��خابور 
�حل��دودي مفت��وح د�ئم��ًا �أمام �ملر�ص��ى وخا�ص��ة 
�مل�ص��ابني بال�رضطان من كرد�ص��تان �صوريا، �لذين 
ياأتون �إىل �لقليم للمعاجلة.وت�ص��ري �لإح�صائية �إىل 
�إن �أكرث من 218 م�ص��ابًا من جرحى حزب �لحتاد 
�لدميوقر�ط��ي دخل��و� �إىل �قلي��م كرد�ص��تان خ��الل 
�ل�ص��نو�ت �ملا�ص��ية لتلقي �لعالج، �إىل جانب جميء 
نح��و 10 �آلف مري���س �إىل �قليم كرد�ص��تان خالل 
�ل�ص��نو�ت �لثالث �ملا�ص��ية.وقال مدير �عالم �صحة 
دهوك ، "ل يتم �لتمييز بني �ملر�ص��ى باأي �صكل من 
�ل�ص��كال، و�جلميع يعاين من م�صكلة نق�س �لدوية 

بالقدر ذ�ته.
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فه��ل �خلطاأ يكمن يف �لعزوف عن �لقر�ءة كم�ص��در رئي�س 
م��ن م�ص��ادر تلقي �ملعلوم��ة؟ �أم �أن �خلط��اأ هو يف ح�رض 
فك��رة �لثقافة يف �لق��ر�ءة فق��ط و�إغفال م�ص��األة �أن تطور 
�حلياة يعني بال�رضورة تطور و�صائل �لتلقي لي�صمل ما هو 
�أبعد من �لقر�ءة؟�ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه بقوة يدور حول 
�ص��مور �لوعي �لثقايف، وتدين م�صتوى �لجتاه �إىل �لقر�ءة 
و�لجنذ�ب �إىل �لكتاب. َمن �مل�صوؤول عن هذ� �لرت�جع �لذي 
ت�ص��هده �ل�صاحة �لثقافية؟ هل هو �لو�ص��ع �لقت�صادي �أم 
�ص��طوة �لن�ص��غال مبتطلبات �حلياة ع��ن متطلبات �لوعي 
�لثقايف؟ وما تاأثري �لإنرتنت ومنتدياتها ومدوناتها على 
ظاهرة �لعزوف ع��ن قر�ءة �لكت��ب �ملطبوعة؟)�جلورنال( 
تابعت �آر�ء بع�س �ل�ص��باب و�ملخت�ص��ني ب�ص��اأن مو�صوع 
جدي��ر ب��اأن ُيناق�س على �أو�ص��ع نطاق ملا له م��ن �أثر على 
�ملجتمع ب�ص��ورة عامة. وكان لال�صتاذ ح�ص��ن �لبدر ر�أيه 
ح��ول �لعزوف ع��ن �لقر�ءة قائ��ال،" نح��ن �أوىل باملعرفة 
و�لق��ر�ءة من حيث �ننا �أمة "�أق��ر�أ"، ولو قر�أنا لكان حالنا 
�ليوم �أف�ص��ل و�أح�ص��ن. فو�ص��ول �حل�ص��ارة �إىل ما و�صلت 
�إلي��ه �إمنا ه��و نتيجة �إقب��ال �أهلها على �لق��ر�ءة، فالقر�ءة 
هي مفت��اح �لثقاف��ة و�حل�ص��ارة و�لتقدم. مبين��ًا،" ليتنا 
قر�أنا حتى ميكننا �ن نطرح �ل�ص��ق �لثاين من ت�ص��اوؤلك يف 
ح�رض فكرة �لثقافة يف �لقر�ءة.  فثقافتنا لالأ�ص��ف �ل�صديد 
ه��ي مع��اد�ة �لثقافة وكل ما ي��وؤدي �إليها.ويقول �ل�ص��اب 
حمم��د �خلفاج��ي من �ملحزن حق��ا �أن نرى �أم��ة "�إقر�أ" ل 
تقر�أ، فكيف تتو��ص��ل �أجيال هذه �لأمة �إذ� مل تقر�أ؟ وكيف 
حتاف��ظ �أمتن��ا عل��ى وجودها �إذ� ه��ي مل تق��ر�أ، �إن �لقر�ءة 
تعن��ي ثقافيا �لأ�ص��الة، و�لأم��ة �لتي تفق��د ثقافتها تفقد 
هويته��ا، وم��ن ثم تفق��د وجوده��ا. لذلك علين��ا �لهتمام 
بظاه��رة �لع��زوف ع��ن �لق��ر�ءة �إذ� �أردنا حماية �ل�ص��باب 

م��ن �لثقافات �لغريبة يف ع�رض �لعوملة �لذي ل يرحم من 
خالل ت�ص��خي�س ه��ذه �لظاهرة وحتديد �أ�ص��بابها و�لبحث 
يف و�ص��ائل عالجها.وي�ص��يف حمم��د" �ن �زم��ة �ملطبوع 
ه��ي �زمة عاملية ر�فقت تد�ص��ني �لعامل للعومل��ة و�نهيار 
مناهج و�يدلوجيات ثقافية كربى رد فعل �صاهم بن�صيب 
منها و�ص��ائل �لعالم وو�صائل �لت�صال �حلديثة.من جهة 
�خرى ي�صري �لتدري�ص��ي و�لباحث يف جامعة بغد�د عبا�س 
كرمي �إىل مو�ص��وع يف غاية �لهمية وهو دور �حلكومات 
وو�ص��ائل �لع��الم يف حتري��ك �ملجتم��ع نحو �لق��ر�ءة من 
خالل توفري �ل�ص��بل �ملنا�ص��بة لذلك". منوه��ًا �إىل،" �ن يف 
�ص��بعينات �لقرن �ملا�ص��ي ��ص��تنفرت �حلكومة �لفرن�ص��ية 
عندما مل�ص��ت نفور�ً ن�ص��بيًا م��ن �لقر�ءة، فخ�ص�ص��و�ً يومًا 
نزل فيه �لوزر�ء و�أع�ص��اء �لربملان �إىل �ل�صو�رع و�حلد�ئق 
حامل��ني كتبه��م لإظهار �أث��ر �لقر�ءة.وي�ص��يف : �أعتقد �أن 
�لنهو�س بو�ص��ع �لقر�ءة كفيل بو�ص��ع حجر �أ�ص��ا�س لكل 

م��ن يحاول �لنهو�س ب��اأي ناحية من نو�ح��ي �حلياة يف 
�لأمة.يف �لوقت �لذي �أ�ص��بح فيه �لنرتنت و�صيلة جاهزة 
للمعلومة.هذ� مانوهت �ليه د.عو�طف ح�ص��ان �لتدري�ص��ية 
يف جامع��ة �مل�ص��تن�رضية قائل��ة،" �ص��األت طالب��ي قب��ل 
ف��رتة عن �مل�ص��در �ل��ذي ي�ص��تقون منه �ملعلوم��ات، وهم 
يع��دون م���رضوع �لتخ��رج، فاأجابو� باأن ه��ذه �ملعلومات 
م�ص��درها �لإنرتنت �لذي هو و�صيلة �صهلة وجاهزة، حيث 
ل يتعب��ون �أنف�ص��هم يف �لقر�ءة، وب�ص��غطة زر يح�ص��لون 
عل��ى �ملعلومات، مبعنى �أن �لط��الب �لذين من �ملفرو�س 
عليهم �لق��ر�ءة ل يقر�أون، ويح�رضون �لأبحاث عن طريق 
�لإنرتنت.وت�ص��يف : يف �لو�ق��ع �إنها �أزمة على �مل�ص��توى 
�لعامل��ي حي��ث �أ�ص��ارت �إىل �أن �لأمريكان �لذي��ن يقر�أون 
يف حمطات �ملرتو وو�ص��ائل �ملو��صالت و�لأمكنة �لعامة 
ل يق��ر�أون يف ه��ذه �لأي��ام �ص��وى �لأ�ص��ياء �لرومان�ص��ية 
و�ملجالت �لفنية و�لأ�ص��ياء �خلفيفة، �أم��ا �لقر�ءة �جلادة، 
و�لكت��ب �لثقافي��ة و�لنظرية و�لفكرية فال يطالعها �ص��وى 
قل��ة قليلة.فيم��ا ترى �ص��جى �لها�ص��مي، �إىل ع��دم �رتياد 
�ل�ص��خا�س وطالب��ي �لعل��م للمكتبات للقر�ءة و��ص��تعارة 
�لكت��ب كما كان �ص��ابقا، وبر�أيها �ن ذل��ك يعود �إىل،" عدة 
��ص��باب منها �ن�ص��غال �لنا���س مبتطلبات �حلي��اة �ليومية 
حي��ث ل يج��دون �لوق��ت �ل��كايف للق��ر�ءة وم��ن خمتل��ف 
�لأعم��ار، كم��ا �أن ث��ورة �ملعلوم��ات ممثل��ة بالإنرتن��ت، 
و�أجه��زة �ل�ص��تقبال �لف�ص��ائي �لت��ي جعلت �لع��امل قرية 
�ص��غرية �ص��اهمت م�ص��اهمة كب��رية يف �إبع��اد �لنا�س عن 
�لكتاب.وتذك��ر �إن �ل�ص��بب �ي�ص��ا يتعل��ق ببني��ة �ملجتمع 
�لفكرية، حيث ل ميكن لأي �إن�صان �أن ميار�س �أي �صيء، �إذ� 
مل تكن تلك ممار�ص��ة �إجتماعية تتمثل يف �أ�رضته، وهو ما 

يعرب عنه باأنه )�أزمة ثقافية عامة(.

بعيدًا عن الوطن.. الغربة منارة لتحقيق األحالم 

مل يك��ن �ملع��دل �لذي ح�ص��ل علي��ه "�أجمد" 
كافي��ًا ليلتح��ق بكلي��ة �لطب، كان��ت �ألعابه 
م�صاريع �صغرية ملر�صى، فكان �لدب يتحول 
مري�صا و�لكلب ي�ص��بح م�صابا، وكان يحلم 
بارت��د�ء رد�ء �لطب �لأبي���س، ولكن �أحالمه 
تبددت مع �أحكام �ملعدل و�لقبول �ملركزي. 
�آث��ر "�أجمد" �أن ي�ص��د �لرح��ال �إىل بلد غريبة 
عنه، كي يكمل در��صته هناك وي�صبح طبيبا 
كم��ا متنى و�أر�د. وهكذ� �ص��ار �أحمد و�لكثري 
م��ن �أمثال��ه، يبحث��ون ع��ن فر�س �لدر��ص��ة 
يف �خل��ارج �ص��و�ء كان��ت �لدر��ص��ة �لأولي��ة 
�أو �لدر��ص��ات �لعلي��ا لأ�ص��باب تتعلق بغياب 
�لفر�س يف �لعر�ق، وقلة �لأماكن �لدر��ص��ية 
وك��رثة �لبطال��ة وع��دم �لهتم��ام ببع���س 

�لخت�صا�صات �ملهمة.  
ويف جترب��ة �أخ��رى �أك��دت �إحدى �ل�ص��يد�ت 
�أنها ��ص��طرت �إىل �إر�ص��ال �بنته��ا �إىل �إحدى 

�جلامع��ات �للبناني��ة لإكمال �ل�ص��نة �لأوىل 
م��ن كلية �ل�ص��يدلة، ث��م �لع��ودة �إىل �لعر�ق 
بع��د �حل�ص��ول على نق��ل يف �إح��دى كليات 
�ل�ص��يدلة ولكن �ملفاج��اأة كانت حني طلبت 
�بنته��ا منها �للحاق به��ا لأنها لن تعود �إىل 
�لع��ر�ق ح�ص��بما قال��ت، فلبن��ان بل��د جميل 
و�حلياة فيه �أف�ص��ل. د�خل �أ�ص��و�ر �لوطن لن 
يف�ص��حو� �ملجال لنا فالتناف�س �أ�ص��بح كبري 
و�لو�ص��اطات �أقوى و�ملتقدم��ني فاقو� �لعدد 

�ملعقول.   
" �أحم��د  فيم��ا عل��ل �ملهند���س �لكيميائ��ي 
�ص��لمان " �أ�ص��باب در��ص��ته خ��ارج �لع��ر�ق 
ويف دول��ة عربي��ة مث��ل م���رض �إىل وج��ود 
فر���س �أف�ص��ل هن��اك حيث ق��ال " �إن م�رض 
توف��ر فر�س در��ص��ة لالإمكانيات و�لكفاء�ت 
�لعربية �أف�ص��ل من �لعر�ق ففي بلدي �صعيت 
جاهد� للح�صول على مقعد در��صي كي �أكمل 
در��ص��تي �لعليا ولكني �أُجاب��ه دوما بوجود 
�أف�ص��ليات وجمامالت على ح�ص��اب كفاء�ت 

�أخ��رى، رغ��م �أين م��ن �ملتفوق��ني ومع��ديل 
يوؤهلني لإكمال در��ص��تي �لعلي��ا يف �لعر�ق 
ولكن��ي ناه��زت �لربع��ني ومل �أح�ص��ل على 
فر�ص��ة يف بل��دي ف�ص��عيت لبح��ث عنها يف 

بالد �أخرى".
يبق��ى �لوطن تل��ك �لكلمة �لكب��رية �ملرتبطة 
و�لنتم��اء  و�لأه��ل  و�ل�ص��تقر�ر  بالوج��ود 
�حلقيق��ي ولكنه رغم ذلك حت��ول �إىل حمطة 
�ص��غرية ل��دى �ملهاجري��ن م��ن �لعر�قي��ني 
فتجارب �لعودة كانت قا�صية ومل يحتملوها 
وعادو� لي�ص��دو� �لرحال نح��و �أوطان غريبة 
عليه��م فق��ط لأنه��م مل يج��دو� �أنف�ص��هم يف 

بلدهم.
وت��رى "د�ليا عب��د �لرحمن " �لت��ي هاجرت 
يف نهاي��ة ت�ص��عينيات �لقرن �ملا�ص��ي نحو 
�أملاني��ا بع��د �أن تزوج��ت هن��اك ب��اأن �لبلد 
ل يحت�ص��ن �أبن��اءه، ويحت��اج �ملو�ط��ن �إىل 
�ل�ص��عور بانه �أهم �ص��يء يف هذ� �لوطن حتى 

تكون لديه رغبة يف �لبقاء.

�أولدي  م��ع  �لع��ر�ق  �إىل  "ع��دت  وت�ص��يف 
وزوج��ي بع��د �ل�ص��قوط بع��د �أع��و�م �أمال يف 
�لبقاء و�ل�صتقر�ر �صوقا حل�صن �لوطن �لذي 
غادرته وبقيت بحاجة �إىل ح�ص��نه وح�صن 
�أمي فيه، بقيت يف �لعر�ق عدة �أ�ص��هر ولكني 
�ص��قت ذرعا ب��كل �ص��يء فلم يكن �أي �ص��يء 
ي�ص��ري على ما ير�م، حورب��ت يف عملي، ومل 
يج��د �أطف��ايل م�ص��تقر� جي��د� يف مد�ر�ص��هم، 
بقي��ت طو�ل ف��رتة بقائي �أدور عل��ى �لدو�ئر 
لإكم��ال �ملعام��الت �ملعلقة حت��ى �أرهقني 

�لروتني وكرثة �ملر�جعات.
ب�ص��بب ��ص��تمر�ر �ص��الل �لهج��رة يف �لهطول 
على دول �لغرب قام �لدكتور "�أ�صعد �لأمارة 
" رئي���س ق�ص��م �لجتم��اع يف كلي��ة و��ص��ط 
و��ص��تاذ م��ادة عل��م �لنف���س ومغ��رتب عائد 
�إىل �ر�س �لوطن بع��د غربة طويلة يف �أوربا 
بو�ص��ع بحث خا�س عن ��صباب تلك �لهجرة 
ويو�صح قائال، "�أنا يف �ملر�حل �لخرية من 
�إنهاء بحث ميد�ين عن �أ�صباب هجرة �ل�صباب 

�لعر�قي للخارج، يف �ملقيا�س ثالث جمالت 
هي �لتي تدعو �ل�صباب �لعر�قي للهجرة.

�لول �أ�صباب �أمنية، و�لثاين �لبطالة و�لبحث 
عن فر�س �و لتطوير جمالت �لعمل، و�لثالث 
�و  �ل�ص��هادة  ولتح�ص��ني  در��ص��ية  �أ�ص��باب 
�حل�ص��ول على تطوير بالتخ�ص�س، بالن�صبة 
لهج��رة �لكفاء�ت فع��ن جتربتي �ل�صخ�ص��ية 
فق��د قم��ت بالعك�س �أن��ا وعدد م��ن زمالئي 
�ل�ص��اتذة و�لطب��اء فلو تركن��ا �لبلد جميعا 
فمن �ص��يخدمه؟  وي�صيف �لمارة عدت رغم 
�ن �لظروف �ص��يئة، �لآن �نا ب�صدد ��صتخر�ج 
�لنتائج �لإح�ص��ائية للتطبي��ق �مليد�ين على 
عين��ة �ل�ص��باب، هن��اك يف �خل��ارج �ق�ص��د 
�أوروب��ا و�أمري��كا، تعامل خمتل��ف مع حملة 
�لأكادميي��ة وتك��ون حم��اولت  �ل�ص��هاد�ت 
ج��ادة لإعادة �لتاأهيل ث��م زجهم يف �لعمل، 
و�لتاأهيل بعد معادلة �ل�ص��هادة، وهذ� �صعب 
ج��د�ً لن معايري �لوظيف��ة و�خلدمة خمتلفة 

متامًا.

لميس عبد الكريم 

 حني يق�صو عليك الوطن ويو�صد 
ابوابه يف وجه احالمك، وحني 
يكون الإحباط هو كل ما يلوح 

يف اأفقه ل يرتك لك خيارًا �صوى 
مغادرته وامل�صي قدما باجتاه 

ار�صًا جديدة تكون خ�صبة لولدة 
احالمك، لتجل�س وتربي الأمل 

مرة اأخرى يف اأح�صان وطٍن اآخر.
اجلورنال فتحت نافذة �صغرية 

على هذا املو�صوع 

 رغم اإن الإن�صان بات اأحوج 
ما يكون يف هذا الوقت 

اإىل املعرفة نظرًا للتداخل 
احل�صاري بني �صعوب العامل 
يف ظل العوملة التي نعي�صها، 

نرى باأن هناك عزوفًا وا�صحًا 
لدى اجلميع وخ�صو�صًا فئة 

ال�صباب عن القراءة، واأ�صبحت 
و�صائل املعرفة مقت�صرة على 

ما يتعر�س له ال�صخ�س من 
موؤثرات خارجية ل تخ�صع 

لإرادته.

هجرة كركوك : سنقوم بفتح 3 مخيمات لنازحي 
الحويجة 

القوات العراقية تحمي الفلوجة بـ"خندق" 

مجلس األنبار: عناصر داعش هربوا مع نازحي الفلوجة  

العزوف عن القراءة... ضمور في الوعي الثقافي وتدن بمستوى التفكير

 ك�ص��فت د�ئرة �لهجرة و�ملهجرين يف كركوك، عن عزمها فتح ثالثة خميمات 
كخطوة �أوىل ل�ص��تقبال نازحي ق�ص��اء �حلويجة يف ح��ال بدء عمليات حترير 
تلك �ملناطق، م�صرية �إىل �أن هذه �ملخيمات ت�صتوعب ما يقارب 3 �آلف عائلة.
وق��ال مدي��ر د�ئرة هج��رة كركوك عمار �ص��الح، يف حديث ل�ه “�ص��نقوم بفتح 
خميم��ات للنازحني خارج �ملدينة يف حال حدوث نزوح �أثناء عمليات حترير 

ق�صاء �حلويجة فقررنا �ن تكون مكان �ملخيمات خارج �ملدينة".
و�أ�صار �إىل �نه “مت حتديد �أماكن هذه �ملخيمات يف �أطر�ف ق�صاء �لدب�س خارج 
�ملدينة، �ذ �ص��يتم فتح ثالثة خميمات وكل خميم يت�ص��ع لألف عائلة مع تامني 
�مل�ص��اعد�ت �لإن�ص��انية و�لغذ�ئية” مبينا �نه “مت بالتن�ص��يق بني �إد�رة كركوك 

ومنظمة �لأمم �ملتحدة ووز�رة �لهجرة و�ملهجرين".

 حتف��ر �لقو�ت �لعر�قية "خندقا" �ص��مايل �لفلوجة، لالحتفاظ ب�ص��يطرتها على 
�ملدين��ة �لو�قعة غربي �لعا�ص��مة بغد�د بعد �ص��هر من ��ص��تعادتها من قب�ص��ة 
تنظيم "د�ع�س"، ح�ص��بما �أفادت م�صادر �أمنية.وقال نائب قائد قو�ت مكافحة 
�لإره��اب �لفريق �لرك��ن عبد �لوهاب �ل�ص��عدي "�إن �خلندق يه��دف �إىل حماية 
�صكان �ملدينة، وكذلك �لقو�ت �لأمنية �ملنت�رضة هناك."ويبلغ طول �خلندق 11 
كيلومرت�، بينما يبلغ �ت�ص��اعه 12.5 مرت� وبعمق مرت ون�ص��ف �ملرت.و�ص��يكون 
للخن��دق �جلدي��د بو�بة و�ح��دة لل�ص��كان للدخول و�خل��روج من �ملدين��ة، �لتي 
تبدو �ص��به خاوي��ة منذ �لعملية �لع�ص��كرية �لتي �نتهت بهزمي��ة "د�ع�س".وقال 
رئي�س بلدية �لفلوجة عي�ص��ى �لعي�ص��اوي، �إن �لعمل يف �ملرحة �لأوىل باخلندق 
ب��د�أ بالفع��ل، ومتتد تل��ك �ملرحلة بط��ول 6 كيلومرت�ت �إىل �ل�ص��مال و�ل�ص��مال 
�لغرب��ي من �ملدينة، فيما �ص��يبد�أ �لعم��ل يف �ملرحلة �لثاني��ة �لتي متتد بطول 
5 كيلومرت�ت �إىل �جلنوب و�جلنوب �ل�رضقي من �ملدينة قريبا.وينتظر �ل�صكان 
�مل���رضدون حت��ى يتم تطهري �ص��و�رع �لفلوجة ومبانيها م��ن �ملتفجر�ت، �لتي 
زرعها م�ص��لحو "د�ع�س"، بينما حتل �ل�رضط��ة �ملحلية ومقاتلون قبليون حمل 

جنود �جلي�س ب�صكل تدريجي.

 ك�ص��ف جمل�س حمافظ��ة �لأنبار عن ه��روب �غلب ق��ادة ومقاتلي تنظيم 
د�ع���س يف مدين��ة �لفلوج��ة م��ع �لنازح��ني، مبين��ا �ن �لق��و�ت �لأمني��ة 
�صتح�رض �لدخول و�خلروج من �لفلوجة مبعرب و�حد.وقال رئي�س �ملجل�س 
�ص��باح كرح��وت �إن "�لق��و�ت �لأمني��ة �رضع��ت بحفر خندق ح��ول مدينة 
�لفلوج��ة ملن��ع ت�ص��لل عنا���رض د�ع���س �ليها م��ن جديد وح���رض �لدخول 
و�خل��روج مبع��رب و�ح��د فق��ط"، مو�ص��حا �ن "�جله��ات �لأمنية �صت�ص��در 
هوي��ات تعريفية )باج��ات( لأهايل �لفلوج��ة حتى يتمكن��و� من �لدخول 
�إىل �ملدين��ة بالإ�ص��افة �إىل �أخ��رى مماثلة لل�صيار�ت".و�أ�ص��اف كرحوت 
�أن "�غلب قادة د�ع�س ومقاتليها و�ل�ص��اندين له��ا هربو� من �لفلوجة مع 
�لنازح��ني وهم �لآن مبناطق خمتلفة ولدينا �أ�ص��ماء �لكثري منهم"، موؤكد� 
�أن "جمي��ع نازحي �لفلوجة �ص��يعودون �ملدينة يف �ص��هر �أيلول من �لعام 

�حلايل".

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

بغداد_فاطمة عدنان

 �أعل��ن حماف��ظ بغ��د�د عل��ي �لتميم��ي، عن قرب 
50 مدر�ص��ة جدي��دة م�ص��يدة بطريق��ة  �فتت��اح 
�لهي��اكل �حلديدية ت�ص��توعب �أكرث م��ن 70 �ألف 
�لعم��ل لإجن��از ه��ذه  ��ص��تمر�ر  طال��ب، موؤك��د� 
يف  مدر�ص��ة   12 �فتت��اح  مت  حي��ث  �مل�ص��اريع 
خمتلف مناطق �لعا�ص��مة وت�ص��ليمها ملديريات 
�لرتبي��ة ببغد�د.وق��ال �لتميم��ي يف بيان �ص��در 
�لبلدي��ات  منطق��ة  يف  مدر�ص��ة  �فتتاح��ه  بع��د 
�رضقي بغ��د�د، �إن "�ملحافظة عازمة على �جناز 
�ملد�ر���س �مل�ص��يدة بطريق��ة �لهي��اكل �حلديدية 
�لتابع��ة ل��وز�رة �لرتبي��ة"، موؤك��د� �أن "�ملرحلة 

�لقليلة �ملقبلة �صت�صهد �فتتاح قر�بة 50 مدر�صة 
جديدة �صت�صهم بتقليل �أزمة �لأبنية �ملدر�صية يف 

�لعا�صمة وت�صتوعب �أكرث من 70 �ألف طالب".
و�أ�ص��اف �لتميم��ي، �أن "�جن��از هذه �مل�ص��اريع 
تاأخ��ر لأك��رث من �ص��بع �ص��نو�ت يف ظ��ل �لأزمة 
�أن  مبين��ا  �ملدر�ص��ية"،  لالأبني��ة  �حلقيقي��ة 
"�ملحافظة �أطلقت حملة تاأهيل و��ص��عة لإجناز 
ه��ذه �ملد�ر���س و�إدخالها باخلدم��ة خالل �لعام 

�لدر��صي �جلديد".
وتاب��ع �لتميمي، �أن "�لعمل م�ص��تمر لإجناز هذه 
12 مدر�ص��ة يف  �فتت��اح  �مل�ص��اريع، حي��ث مت 
خمتلف مناطق �لعا�ص��مة وت�ص��ليمها ملديريات 

�لرتبية ببغد�د".

 توقعت هيئة �لأنو�ء �جلوية و�لر�صد 
�لأي��ام  طق���س  يك��ون  �أن  �لزل��ز�يل، 

�لأربعة �ملقبلة �صحو�ً.
وقالت �لهيئة يف بيان �إن "طق�س غد 
�لثن��ني، �ص��يكون يف �ملناط��ق كافة 
�لعظم��ى  �حل��ر�رة  ودرج��ة  �ص��حو�، 

�ملتوقعة يف مدينة بغد�د 45 ْم".
و�أ�ص��اف �لبي��ان، �أن "طق�س �لثالثاء 
�ملقب��ل �ص��يكون يف �ملناط��ق كاف��ة 
�ص��حو�، ودرج��ات �حل��ر�رة مقارب��ة 
يف �ملنطقت��ني �ل�ص��مالية و�جلنوبية 

و�رتف��اع قليل يف �ملنطقة �لو�ص��طى 
عن �ليوم �ل�صابق" �لذي كانت ت�صجل 

فيه �لعظمى ببغد�د 45 ْم".
بح�ص��ب  �جلوي��ة  �لأن��و�ء  وتوقع��ت 
بيانها، "عدم حدوث تغيري يف طق�س 
�لأربع��اء �ملقب��ل يف �ملناط��ق كافة 
ع��ن �ليوم �ل�ص��ابق عد� �رتف��اع قليل 
�ملنطق��ة  يف  �حل��ر�رة  درج��ات  يف 

�جلنوبية".
و�أو�ص��ح �لبي��ان، �أن "طق�س �خلمي�س 
�ملقب��ل �ص��يكون يف �ملناط��ق كاف��ة 
�صحو�، �أما درجات �حلر�رة فمقاربة 

لليوم �ل�صابق"

بغداد تعتزم افتتاح 50 مدرسة الستيعاب أكثر 
من 70 ألف طالب

األنواء الجوية: الطقس صحو والحرارة 45 ْم إلى 
الخميس المقبل

النجف - متابعةلندن- متابعة

مقتل 23 عنصرا في 
"داعش" وتدمير 6 صهاريج 

بضربة جوية قرب الموصل

دهوك تشكو من مشكلة 
نقص أدوية األمراض المزمنة


