
توقع��ت هي�أة االن��واء اجلوية والر�ص��د الزلزايل، هطول 
اأمط�ر وح��دوث عوا�صف رعدية وانخف��ض يف احلرارة 

خالل االي�م املقبلة.
وق�ل��ت الهي���أة يف بي���ن ، اإن "البالد �صتت�أث��ر ب�متداد 
منخف���ض جوي م��ن البح��ر االحمر ليك��ون الطق�ض يف 
ملنطق��ة ال�صم�لي��ة �صح��وا، ويف املنطقت��ن الو�صط��ى 
واجلنوبي��ة غ�ئم��� جزئي� واحي�ن��� غ�ئم� م��ع ت�ص�قط 
زخ���ت مطر خفيفة متفرقة مع فر�صة حلدوث عوا�صف 
رعدية فيهم���". واأ�ص�ف البي���ن، اأن "ت�أثري املنخف�ض 
اجل��وي �صينح�رس الي��وم لتقدم اأمت��داد مرتفع جوي من 
البحر املتو�صط ليكون الطق�ض يف املن�طق ك�فة �صحوا 
مع قط��ع من الغيوم". وت�ب��ع، اأن "الب��الد �صتت�أثر يوم 
غ��د تدريجي� ب�متداد منخف���ض جوي من البحر االحمر 
ليكون الطق�ض يف املن�طق ك�فة �صحو مع بع�ض القطع 
م��ن الغي��وم وتتك�ثر تدريجي��� بعد الظه��ر يف املنطقة 

ال�صم�لية مع ت�ص�قط زخ�ت مطر فيه� خالل الليل".
 واأو�ص��ح، اأن "املنخف���ض اجل��وي م��ن البح��ر االحم��ر 
�صيتعمق اكرث لي��وم الثالث�ء ليكون الطق�ض يف املنطقة 
ال�صم�لي��ة غ�ئم� م��ع ت�ص�قط زخ�ت مط��ر تكون رعدية 
احي�ن�"، مردف� "اأم� يف املنطقتن الو�صطى واجلنوبية 
غ�ئم��� جزئي��� يتح��ول تدريجي��� اىل غ�ئم م��ع ت�ص�قط 
زخ���ت مط��ر خفيفة خ��الل الليل، يف ح��ن �صتنخف�ض 
درج���ت احل��رارة قلي��ال يف املنطقة ال�صم�لي��ة وترتفع 
قلي��ال يف املنطقت��ن الو�صط��ى واجلنوبي��ة ع��ن الي��وم 

ال�ص�بق".

اأعلنت قي�دة الفرقة ال�ص�بعة ب�جلي�ض يف حم�فظة االأنب�ر، 
ع��ن فتح طري��ق بيجي- حديثة ام���م االرت���ل الع�صكرية 

واملواطنن �صم�ل االأنب�ر.
وق���ل م�صدر رفي��ع ب�لقي�دة يف حدي��ث �صحفي، انه "مت 
اإع���دة فت��ح طري��ق بيجي - حديث��ة �صم�ل االأنب���ر، ام�م 
االرت���ل الع�صكري��ة وحرك��ة املواطنن بن �ص��الح الدين 
واالأنب���ر وب�لعك���ض". واأ�ص���ف امل�صدر ال��ذي طلب عدم 
الك�ص��ف ع��ن ا�صم��ه، اأن "الطري��ق مت اإع���دة افتت�ح��ه بعد 
تطه��ريه ب�لك�مل م��ن تنظيم داع���ض وااللغ���م والعبوات 
الن��صف��ة"، الفت��� اىل اأن "اح��د االلوي��ة الت�بع��ة للفرق��ة 
ال�ص�بع��ة ه��ي م��ن مت�ص��ك الطريق ب��ن بيج��ي وحديثة". 
و�صيط��ر تنظيم "داع�ض" على طريق بيجي- حديثة �صم�ل 
االنب�ر، مطلع ع�م 2014، فيم� ا�صتع�دت القوات االأمنية 

ب�أ�صن�د من الع�ص�ئر الطريق االأ�صبوع امل��صي.
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والأن الكث��ري من املواطنن يجهلون هذه االأمور جتده 
م��� اإن وجد �صق��ة من��صبة حتى ح���رس نف�صه وع�ئلته 
فيه� لتف�قم اأزمة ال�صكن وا�صتع�ص�ئه� على احلكومة.
اأخ��ذت  الت��ي  الع�صوائ��ي  العم��ودي  البن���ء  م�صكل��ة 
ب�الت�ص�ع دون رقيب او حم��صب تتف�قم و�صط �صكوت 
اجله���ت املعنية وقّلة املت�بع��ة والر�صد. �صالح عبد 
اله���دي - مق�ول بن�ء - ب��ّن اأن اأزمة ال�صكن وج�صع 
بع�ض جت�ر و�صم����رسة العق�ر ت�صببت بفو�صى البن�ء 
العمودي املخ�لف للموا�صف�ت والقوانن. مردف�: اإن 
البع�ض منهم يجهل ذلك الأنه ط�رئ على املهنة التي 
حتت���ج دراية ب�لعمل والتخطي��ط الهند�صي. مو�صح�: 
اإن اأزمة ال�صكن اأحد اأ�صب�ب هذه الفو�صى ب�صبب الطلب 

الكبري على الوحدات ال�صكنية رغم ارتف�ع ا�صع�ره�.
فيم� ذكر البّن�ء �صلم�ن عبد الرزاق اأن غي�ب املت�بعة 
احلكومي��ة و�صعف عم��ل مراقبي البلدية م��ن اأ�صب�ب 
ل���رسوط  العم��ودي غ��ري امل�صت��ويف  البن���ء  انت�ص���ر 
ال�صالم��ة واالأم�ن. الفت���: اأن البع���ض منهم ال يعرف 
�صيئ� عن �ص��وؤون البن�ء والت�صيي��د. مردف�: لكنه يجيد 

ا�صتغالل وظيفته ب�لك�صب غري امل�رسوع.
عبد ال��رزاق اأو�صح اي�ص� اإن بع�ض املك�تب الهند�صية 
تعمل وفق م� يطلب منه�. منوهً�: ان اعم�ل التخطيط 
والبن�ء حتت�ج اإمل�مً� بكل تف��صيل وحيثي�ت العم�رة 
من مداخل وخم�رج طوارئ و�صالمل وغري ذلك. م�صريا 

اإىل: اأن بع�ض املق�ولن ال يهتمون لهذه االأمور.
وع��ن اأه��م ال���رسوط الواج��ب توفره��� يف البن�ي���ت 
ال�صكني��ة او التج�رية متع��ددة الطوابق ذكر املهند�ض 
عقيل ك�ظم التميمي : اهتمت الدول املتقدمة ب�تخ�ذ 
ك�ف��ة التداب��ري والتح�صريات املهم��ة لغر�ض الوق�ية 
والتقليل من احلوادث الع�ر�صة التي ت�صيب البن�ي�ت 
وخ��ص��ة ح��وادث االنفج���رات واحلرائ��ق. م�صيف���: 
وه��ذا يتطلب ت�ص�ميم ذات موا�صف���ت ع�لية حمددة 
للبن�ية مع اخذ موافق�ت دوائر البلدية وتوفري اجهزة 
ومعدات خ��صة ملع�جلة احلريق. مو�صح�: ان املب�ين 
الت��ي ا�صتيع�به��� اك��رث م��ن 500 �صخ�ض تك��ون له� 
ثالثة خم�رج واأبواب، وه��ذه املخ�رج �صهلة الدخول 
واخل��روج وال توج��د معوق���ت للخ��روج منه��� م��ع 
جتهي��ز ك�فة الغرف واملح�ل بنظ�م اطف�ء مركزي او 

مبط�فئ احلريق على اقل تقدير.
وب�ص���أن العوام��ل واملع�ي��ري الكفيل��ة بتقلي��ل حج��م 
اخل�ص�ئ��ر يب��ّن التميم��ي: مراع�ة م�ص�ف���ت االنتق�ل 
م��ن اي مك�ن او نقطة اىل اخرى للو�صول اىل خمرج. 
م�ص��ريا اىل درا�ص��ة عر���ض املمرات وتوف��ري �صّلم اآمن 
كفي��ل بتقلي��ل حج��م اخل�ص�ئ��ر م��ع تزوي��د البن�ي��ة 
نظمة االإن��ذار. الفت�  ب�إن��ذار ي��دوي وفح�ض متك��رر الأ
اإىل ���رسورة وجود ال�رسداب ال��ذي يجب ان يتوفر له 
�صّل��م وخم�رج وان تك��ون م�ص�ف�ت االنت�ص���ر االأفقي 
وم�ص�حة قط���ع احلريق التزيد عن 3000 مرت مربع 
م��ع اإبع�د املبن��ى مب�ص�ف��ة من��صبة ع��ن التق�طع�ت 
وال�ص��وارع الع�مة. م�صددا على: �رسورة توفري حم�ية 
خ�رجية مالئم��ة للبن�ية وا�صتخدام م��واد غري ق�بلة 
لال�صتع���ل ال�رسي��ع يف تغليف الواجه���ت وال�صقوف 

الث�نوية .
جلنة اخلدم���ت الني�بية اعلنت عزمه��� اإلزام اجله�ت 
���رسوط  بتوف��ري  واملح�فظ���ت  بغ��داد  يف  املعنّي��ة 
ال�صالم��ة واالأم���ن يف املب�ين امل�صّي��دة حديثً�، وق�ل 
رئي�ض جلنة اخلدم�ت ن�ظم ال�ص�عدي اإن منح اإج�زات 
البن���ء من قبل الدوائر البلدية يف بغداد واملح�فظ�ت 

يجب اأن تتم وفق �صوابط تراعى فيه� �رسوط ال�صالمة 
واالأم�ن، م�صرياً اإىل اأن الفو�صى ال�ص�ئدة يف البلد اأدت 
اإىل جت���وز ذل��ك ال���رسط واإق�م��ة م�ص�ريع م��ن دون 
مراع���ة تلك ال�رسوط. موؤكدا: عزم اللجنة على االإيع�ز 
الأم�ن��ة بغ��داد والدوائ��ر البلدي��ة الت�بع��ة ملج�ل���ض 
املح�فظ���ت ب���رسورة اعتم���د مع�ي��ري االأم���ن يف 

املب�ين، ملوحً�: ب�مح��صبة من ال يلتزم بذلك.
م��ن جهته��� ، اأك��دت اأم�ن��ة بغ��داد اأنه� ال متن��ح اأية 
اإج���زة بن�ء اإال بع��د مف�حتة الدف�ع امل��دين امل�صوؤول 
ع��ن متطلب�ت ال�صالمة واالأم�ن. وق�ل مدير العالق�ت 
واالإع��الم يف االأم�نة حكي��م عبد الزهرة اإن االأم�نة ال 
متن��ح اإج�زة البن�ء م��ن دون مف�حت��ة الدف�ع املدين 
ال��ذي ي�ص���دق عل��ى اجلوان��ب املتعلق��ة ب�ل�صالم��ة 
واالأم���ن، مبين��ً�: اأن ق�صي��ة خم���رج الط��وارئ م��ن 
م�صوؤولي��ة الدف�ع امل��دين ولي�ض االأم�ن��ة. م�صيف�: ان 
بع�ض ا�صح�ب املب���ين مل يلتزموا بتعليم�ت االأم�نة 
بو�ص��ع ���رسوط ال�صالم��ة وخم���رج احلري��ق ك��صف��� 
عن: وج��ود دع�وى ق�ص�ئي��ة مرفوعة �ص��د اأ�صح�ب 
العم�رت��ن املت�رسرتن بتفجري الك��رادة وذلك لعدم 

وجود �رسوط ال�صالمة من �صالمل حريق وغريه�.

750 ألف تغريدة.. سخر بها العراقيون 
من " أيام الخليفة الداعشي االخيرة " في الموصل

ب�لتزامن مع العملي�ت الع�صكرية لتحرير املو�صل "ق�دمون 
ي��� نين��وى"، انطلقت احلم��الت امل�ص�ن��دة للق��وات املحررة 
مب�ص�هم�ت فردية و�صعبية للوقوف بوجه املد الداع�صي على 
امل�صتوي�ت الفنية والثق�في��ة ومواقع التوا�صل االجتم�عي، 
م�صكلًة بذل��ك منظمة متك�ملة حتمل من م�صوؤولية العملي�ت 

جزًء كبرياً.
واملب���درات، واإن ك�ن��ت فردي��ة يف الغ�ل��ب، اال انه��� لقيت 
تف�عاًل كبرياً �ص�هم ب�نت�ص�ره� على مدى وا�صع، وخ�صو�صً� 
املرئي وامل�صموع منه�، لتكون من�صة لل�صخرية من التنظيم 

ومعتقداته الداعية اىل القتل، ورف�ض االختالف.
مقاطع الفيديو

وحقق��ت مق�طع فيديو �ص�خرة من التنظيم اآالف امل�ص�هدات 
وامل�ص���رك�ت، وه��ي ت�ص��ور م��� يع��رف ب�"خليف��ة" تنظيم 
داع���ض، يواج��ه االأي���م االأخ��رية م��ن "دولت��ه" الوهمية يف 

الع��راق وال�ص���م، حي��ث يف��ر يف بع�صه� اىل خ���رج العراق، 
ويبكي من وقع ال�صدمة يف غريه�.

الكوميدي���ن اأحم��د وحي��د، بث مقط��ع فيديو مب��ك�ن �صبيه 
ب�جل�م��ع ال��ذي خطب فيه البغدادي الأول م��رة ب��صم تنظيم 
داع���ض، يف املو�صل، وهو يرتدي مالب���ض م�ص�بهة، م� اأع�د 
م�صهد حزي��ران الع�م 2014 اىل االذه���ن، وحفز املدونن 

للتف�عل معه.
اأم��� قن���ة املربد، فقد بث��ت ب�لتزام��ن مع العملي���ت اأي�ص�، 
حلقة من برن�مج #قف_للتح�صي�ض ميثل موقف التنظيم من 

القوات الق�دمة نحو املو�صل لتحريره�.
ولق��ي املقطع الذي ي�صور اأحد عن��رس التنظيم على خداعه، 
بع��د ان وع��ده ب�حلور الع��ن، واجلن��ة، اأ�ص��داًء وا�صعة على 
مواق��ع التوا�ص��ل، لتتج���وز م�ص�هدات��ه االالف خالل ثالثة 

اأي�م فقط.
وبدوره، ب��ث �ص�هر العلي، وهو �ص�حب �صفحة على املوقع 
االأزرق، في�صب��وك، لتقلي��د االأ�ص��وات، مقط��ع فيدي��و تن�ول 
في��ه مو�صوع داع���ض ب�صكل فك�هي، �رسع���ن م� انت�رس بن 

املت�صفحن واملدونن.
ال�صور والكاريكاتري

اأم��� فن��ي الك�ريك�ت��ري، والت�صميم، فق��د ك�ن لهم� م�ص�ركة 
يف حمل��ة ال�صخري��ة م��ن التنظي��م اأي�ص���، مثله� ع��دد كبري 
م��ن الفن�ن��ن مب�ص���رك�ت حمل��ت و�ص��وم دع��م العملي���ت 
الع�صكرية لتحرير املو�صل، عرب في�صبوك وتويرت، حيث تدور 

املن�ف�ص�ت مع من��رسي التنظيم يف الغ�لب.
امل�صم��م اأحم��د فالح، ك�ن��ت �ص�رك بعدة �ص��ور يف احلملة، 
ب��ذات الو�صم، اأبرزه��� ال�صورة التي اأظه��رت البغدادي اأ�صرياً 

لدى جندي عراقي، حمل "الليفة" بدل ال�صالح.
فيم� �ص�رك �ص���م الك�ريك�تري ن����رس اإبراهيم بر�صمة �صور 
م��ن خالله��� اأق��دام الق��وات االأمني��ة وه��ي تتق��دم ب�جت�ه 
املو�ص��ل، لتق�ص��ي عل��ى التنظي��م فيه���، من خ��الل الر�صم 

التخطيطي لنب�ص�ت القلب.
حمالت متجددة

ويطلق املدونون عرب موقعي في�صبوك وتويرت، حمالت جيدة 

ب�ص��كل يومي، ليكتب املت�صفحون م��ن خالله� ر�ص�ئلهم اىل 
الق��وات االأمنية، مت�صمنة امل�ص�ن��دة، واأحي�نً� الر�ص�ئل التي 

يرغبون بتوجيهه� اىل القوات.
والو�ص��م مل يقت���رس على املدون��ن فقط، حيث كت��ب الق�ئد 
الع�م للق��وات امل�صلحة عرب �صفحت��ه الر�صمية يف املوقعن 
اىل العراقي��ن من�صوراً ذكرهم م��ن خالله ب�أن الع�م 2016 
�صيكون ع���م الق�ص�ء على التنظيم نه�ئي��ً� يف العراق، فيم� 
ذيل��ه به��صت���غ #املو�صل_تع�د، وهو الو�ص��م الذي اخت�ره 
املدون��ون للرد على اآخر يكتب عربه من��رسو التنظيم، وهو 

#املو�صل_تب�د.
وك�ن الق�ئ��د الع�م للق��وات امل�صلحة، حي��در العب�دي، اأعلن 
ليل االح��د امل��ص��ي، انطالق العملي���ت الع�صكري��ة لتحرير 
املو�صل، بعد ع�من ون�صف الع�م على �صيطرة تنظيم داع�ض 
عل��ى املدينة، وفيم� اأكد الأه�يل املدينة القوات الق�دمة هي 
قوات حمررة من اأبن�ء اجلي�ض العراقي وال�رسطة، واأ�ص�ر اىل 

وجود خطة متك�ملة الإع�دة احلي�ة اليه�.

بغداد ـ حسين العطية 

مقاطع فيديو، و�صور، 
ومن�صورات، ت�صخر من التنظيم 

الإرهابي "داع�ش"، وخليفته اأبو 
بكر البغدادي، يطلقها مدونون 

و�صخ�صيات عامة عرب مواقع 
التوا�صل، للتناف�ش على "الرتيند 

العاملي"، وتلقى ترحيبًا وا�صعًا. اذ 
خالل يومني فقط، كتبت 750 األف 

تغريدة حول عمليات املو�صل يف 
تويرت.

الكثري من ال�صوارع الرئي�صية 
يف بع�ش املناطق ال�صكنية 
اأخذت تتحول تدريجيًا اإىل 
�صوارع جتارية، اذ تنت�صر 

فيها الأ�صواق واملحال التي 
تبيع خمتلف احلاجيات 

املنزلية والكمالية والغذائية. 
يف الغالب مثل هكذا حتولت 

تكون خارج نطاق املاألوف 
والقوانني النافذة، مئات 

البيوت حتولت اإىل جممعات 
�صكنية او عمارات من ثالثة او 
اربعة طوابق دون �صالمل جناة 

او اأبواب طوارئ وما �صابه

الهجرة: أعداد نازحي الموصل لم تتجاوز الـ 1000 
وبغداد قدمت أمواال ألربيل 

أصحاب محال في سوق الفلوجة يطالبون بتعويضات 
ومجلس األنبار يوجه لجانًا لكشف األضرار

بنايات تجارية فاقدة لشروط السالمة واألمان ..خطر يهددنا

بغداد � مت�بعة : اعلن وزير الهجرة واملهجرين ج��صم حممد، ان اعداد الن�زحن 
التي �صجلت منذ اطالق عملي�ت التحرير نينوى مل تتج�وز ال� 1000 �صخ�ض.

ونق��ل بي�ن للوزارة، عن الوزي��ر رئي�ض اللجنة العلي� الإغ�ث��ة وايواء الن�زحن 
ج��ص��م حممد، القول ان "قدرة خميم�ت الن�زحن التي مت اإن�ص�وؤه� يف منطقة 
اخل�زر ب�صهل نينوى، هي ا�صتيع�ب اأكرث من 14 األف ع�ئلة، اأي م� يق�رب 80 

اىل 100 األف �صخ�ض".
واأ�ص���ر اإىل ان، "احلكوم��ة االحت�دي��ة قدم��ت االم��وال الالزمة حلكوم��ة اقليم 
كرد�صت���ن لغر���ض ت�أهيل واإن�ص���ء خميم�ت للن�زحن ومنه��� حم�فظة اربيل 
الت��ي ا�رسفت على ان�ص���ء املوقع االول يف حمور اخل���زر بواقع 6000 وحدة 
اي��واء على �صكل خي��م، واملوقع الث�ين بواقع 5000 خيم��ة، ف�صال عن املوقع 

الث�لث لالأمم املتحدة بواقع 3000 وحدة ايواء".
واأع��رب الوزي��ر ع��ن اأمله، ب���ن "ال تك��ون هن�ك موج���ت نزوح كب��رية، على 
الرغ��م من ا�صتع��داد الوزارة ويف اأم�ك��ن متفرقة ال�صتقب�ل م�ئ��ة األف �صخ�ض 
م��ن ن�زح��ي حم�فظة نينوى"، مبين��� ان "الوزارة �صتك��ون يف االي�م الق�دمة 
م�صتعدة ال�صتقب�ل اأكرث من 200 الف �صخ�ض، ويف نه�ية ال�صهر املقبل �صي�صل 

اال�صتعداد ال�صتقب�ل م� يق�رب ال� 500 الف �صخ�ض".

بغ��داد � مت�بع��ة : ط�لب ع��دد من اأ�صح�ب املح���ل يف �ص��وق الفلوجة مبح�فظة 
االأنب���ر الذي ت�رسر نتيج��ة العملي�ت الع�صكرية واالإره�بي��ة، احلكومة املركزية 
بدف��ع تعوي�ص�ت لهم ملزاول��ة اأعم�لهم، فيم� وجه جمل���ض املح�فظة جل�نً� عدة 

بك�صف االأ�رسار التي حلقت ب�ل�صوق الإع�دة ت�أهليه.
وق���ل حممد الب��دراين، وه��و �ص�حب حم��ل لبيع امل��واد الكهرب�ئي��ة، يف حديث 
�صحفي، اإن "حملي يف �ص�رع االأطب�ء ب�صوق الفلوجة القدمي ت�رسر من العملي�ت 

الع�صكرية واالإره�بية خالل حتريره"، مط�لبً�
واأ�ص���ف البدراين ق�ئاًل، "عدت مع ع�ئلتي للفلوجة ووجدت بيتي مدمراً وحملي 

مدمراً"، داعيً� اإىل "االإ�رساع مبع�جلة م�ص�ألة التعوي�ص�ت".

تنـويــــــــه
�صقط��ت �صه��وا كلمة )ال���رسوط( يف االعالن ال�ص���در ع��ن وزارة الكهرب�ء/ 
املديري��ة الع�مة النت�ج الط�قة الكهرب�ئية/ املنطقة الو�صطى واملن�صور يف 
عددن��� املرق��م )209( يف 18 / 10 / 2016 ح��ن وردت �صه��وا عب���رة 
"و�صيهم��ل كل عط���ء غ��ري م�صتوف��ى او يرد بع��د ت�ريخ غل��ق املن�ق�صة" 
وال�صحي��ح هو "و�صيهمل كل عط�ء غري م�صتوفى لل�رسوط او يرد بعد ت�ريخ 

غلق املن�ق�صة"
لذا اقت�صى التنويه

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اأكد نقيب ال�صحفين العراقين موؤيد الالمي ، ان العراق 
ي�صهد زي�رة وفود عربية وهن�ك وفدا من تون�ض موجود 
االن يف الع��راق واالي�م املقبلة �صت�صهد زي�رة وفود من 

م�رس و�صوري� واخلليج واملغرب العربي.
وق�ل الالمي يف حديث �صحفي ،ان "وفود عربية �صتزور 

العراق م��ن ال�صحفين العرب ومنه� ف��د م�رس و�صوري� 
واخللي��ج كذلك ووفد �صحفي من املغرب �صيقوم بزي�رة 
الع��راق". وا�ص���ف الالم��ي ان "زي�رة الوف��د ال�صحفي 
التون�ص��ي للعراق وهم جلهم من ال�صحفين املحرتفن، 
من اجل نق��ل ال�صورة اىل ال�ص���رع التون�صي عن العراق 

والتي هي كم� �ص�هدوه� �صورة م�رسقة".
واو�ص��ح الالم��ي ان "الوفد التون�صي �صينق��ل حقيقة م� 

�صه��د الع��راق ، حي��ث وجدوه كل��ه خلف جي�ص��ه وقواته 
االمني��ة م��ن اج��ل التحري��ر واال�صتق��رار، وع��ربوا ع��ن 
ت�ص�منه��م م��ع الع��راق يف انت�ص���ره �ص��د االره���ب ، 
والوفد ال�صحفي التون�صي عند عودته اىل بلدهم �صت�صكل 
�رسب��ة اعالمية حيث �ص��وف تتغري النظ��رة الع�مة عن 
الو�ص��ع يف الع��راق من خالل م��� ينقلونه م��ن او�ص�ع 
مل�صوه� و�ص�هدوه�". واك��د الالمي ان "تون�ض و�صعبه� 

ال�صقي��ق داعم��ون للعراق، كم��� بقية ال��دول العربية يف 
حرب��ه �صد االره�ب، حيث اغلب و�ص�ئل االعالم العربية 
غريت م�ص�ر افك�ره� ع��ن الو�صع الذي يعي�صه العراق"، 
مبين��� ان "نق�بة ال�صحفي��ن العراقين بدعوته� للخوة 
والزم��الء من ال�صحفين العرب الجل نقل م� يدور على 
ال�ص�ح��ة العراقية ، حي��ث �صينقولون م��� ي�ص�هدوه بكل 

�صدق وام�نة".

الالمي: وفود صحفية عربية تزور العراق لنقل الحقيقة في اطار الحرب ضد داعش
بغداد ـ متابعة 

توقعات بهطول أمطار وعواصف 
رعدية في األيام المقبلة

اعادة فتح طريق بيجي- 
حديثة شمال األنبار
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