
توقعت الهيئة العامة للأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، 
ال�صب��ت، ان يك��ون طق���س يوم غ��د �صح��واً يف اجلنوب 
وممطر بالو�صط وغائم �صمااًل واحلرارة تنخف�س 13ْم.

وذك��رت الهيئة يف بي��ان لها، ان طق���س اليوم �صيكون 
يف املنطقت��ن ال�صمالي��ة والو�صطى غائم��ا مع ت�صاقط 
امط��ار يف املنطقة الو�صط��ى وفر�صة لت�صاق��ط الثلوج 
يف االق�ص��ام الغربي��ة منها، وذل��ك لتاأثرهم��ا بامتداد 
منخف���س ج��وي م��ن البح��ر املتو�ص��ط، ويف املنطق��ة 
اجلنوبية �صيكون �صحوا لتاأثرها بامتداد مرتفع جوي 
م��ن �صمال افريقي��ا، مبينة ان درجات احل��رارة �صتجل 

13 ْم.
وا�ص��ارت ، طق�س يوم غد االثنن �صيكون يف املنطقتن 
ال�صمالية والو�صطى غائما مع ت�صاقط امطار خفيفة يف 
املنطق��ة الو�صط��ى وذل��ك لتاأثرهما بامت��داد منخف�س 
ج��وي م��ن البح��ر املتو�ص��ط ، ويف املنطق��ة اجلنوبية 
�صيك��ون الطق�س �صحواً لتاأثرها بامت��داد مرتفع جوي 
م��ن �صم��ال افريقي��ا، ودرج��ات احل��رارة مقارب��ة يف 
املنطقت��ن ال�صمالي��ة والو�صط��ى وتنخف���س قليل يف 
املنطق��ة اجلنوبي��ة ع��ن الي��وم ال�صاب��ق. واو�صحت ان 
طق���س يوم الثلثاء املقبل �صيك��ون يف املناطق كافة، 
�صح��وا مع بع�س القطع م��ن الغيوم، ودرجات احلرارة 
مقارب��ة يف املنطقتن ال�صمالي��ة والو�صطى وتنخف�س 
قلي��ل يف املنطق��ة اجلنوبية عن الي��وم ال�صابق، مبينة 
ان طق�س يوم االربعاء املقبل ال يتوقع حدوث تغري يف 

احلالة اجلوية عن اليوم ال�صابق.

ح��ذر ع�ص��و جمل�س حمافظ��ة نين��وى ح�ص��ام العبار 
،ال�صب��ت، م��ن تفاق��م االزم��ة االن�صاني��ة يف مدين��ة 
املو�ص��ل ب�صب��ب وج��ود م�صكل��ة ع��دم توف��ر املي��اه 

ال�صاحلة لل�رشب.
وق��ال العب��ار يف حدي��ث �صحف��ي ، املو�ص��ل تواجه 
ازمة عدم وجود املياه ال�صاحلة لل�رشب ،الفتا اىل ان 
"القوات االمنية من مكافحة االرهاب تقوم باإي�صال 

املياه للمناطق لت�صهيل �صري احلياة فيها".
وا�صاف، املع��ارك ت�صببت باأ�رشار كب��رية للأنابيب 
الناقل��ة للمي��اه يف احياء املو�صل. فيم��ا لفت اىل ان 
اجلانب االمن��ي ت�صتمر القطاعات يف تطهري املناطق 
املحررة م��ن العبوات واملفخخ��ات وتوا�صل تقدمها 

لتحرير بقية املناطق من دن�س داع�س.
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حتوي��ل �صيارة حمل نوع ) بي��ك اب( اىل م�رشح جوال 
ب��كل تفا�صيله وديكوراته، ام��ر لي�س �صهل لكنه حدث 
بالفع��ل وب��ات امل���رشح اجل��وال ي��زور االطف��ال يف 
مدار�صهم ويقدم لهم عرو�صا م�رشحية تنا�صب عاملهم 
واأفكاره��م واحلمهم يف وقت غيب فيه م�رشح الطفل 

يف العراق وابتعد عنه اجلميع. 
ق��دم �صال��ح ال��ذي يعم��ل يف جم��ال ادب الطف��ل منذ 
ع�رشي��ن عام��ا، حتى االآن ثلثة اأعم��ال م�رشحية هي 
)طيور مهجرة( وذلك يف بوابة امل�رشح الوطني ببغداد 

�صمن عرو�س مهرجان العراق �صد االإرهاب.
 وُعر���س العمل ذاته يف متن��زه الزوراء �صمن احتفال 
ملنظم��ة اليوني�صيف بالتعاون م��ع منظمات املجتمع 
املدين واأمانة بغ��داد، وعر�س م�رشحية )�رش العنقود( 
يف اح��دى دور االيت��ام، وا�صتطاع��ت تل��ك االعمال ان 
حت�ص��د له��ا �صدى كبريا ل��دى ال�صغار والكب��ار اي�صا 
ممن افتقدوا ل�صن��وات طويلة اعماال فنية وم�رشحيات 

خم�ص�صة لهم. 
وعن فكرته يقول: "بداأت منذ مايقارب ال�صنة بتطبيق 
م�رشوعي، وكانت البداية على قاعات احدى املدار�س 
االبتدائي��ة، لكني �صدمت برف�س معظم املدار�س جلب 
الط��لب مل�صاه��دة امل�رشحي��ة بحج��ة �صعوب��ة نق��ل 
الطلب��ة والتحدي��ات االمني��ة واهمية اخ��ذ املوافقات 
الر�صمية من وزارة الرتبية واالهايل اأي�صًا، االمر الذي 

حفزين على ان�صاء م�رشح جوال يحوي كل ادواته". 
العر���س  وم�صتلزم��ات  وديك��ورات  �ص��وت  اأجه��زة 
امل�رشح��ي ب��دت على �صكل عرب��ة �صندريل مت و�صعها 
عل��ى عجله نوع )بي��ك اأب( والقيا�صات حم�صوبة حيث 
ان العرب��ة عندم��ا تنفت��ح وتتح��ول اإىل م���رشح تكون 
بعمق ثلثة اأمتار وعر���س خم�صة اأمتار ب�صكل ي�صابه 

امل�صارح الثابتة.
 ويق��ول �صالح "اأن��ا اأوؤمن ب�صدة باأن الف��ن هو ر�صالة 
مهمة الأج��ل تن�صئة الطفل وتزويده باملعارف واحلكم 
والو�صاي��ا ب�ص��كل يتقبل��ه وال ينف��ر من��ه، وم��ن اأه��م 
االأدوات ه��ي امل���رشح ال��ذي تعلمنا نحن من��ه الكثري 
يف طفولتن��ا ومازلن��ا لك��ن الطفل العراق��ي اليوم مع 
اال�ص��ف حمروم من اأب�ص��ط حقوق��ه". وي�صيف ،اخلطة 

امل�صتقبلية ه��ي الذهاب اىل خميمات النازحن ودور 
االأيت��ام واملناط��ق النائية كذلك هن��اك نية يف تقدمي 

عرو�س الأطفال االهوار.
وعن املواقف الطريف��ة التي �صادفته اثناء العرو�س، 
ق��ال "طلبات االطفال مبرافق��ة الفرقة يف جوالتها او 
اعماله��ا الفنية، وبكاوؤهم عند انتهاء العر�س، وهناك 
مم��ن يرغ��ب ان تركن �صي��ارة امل���رشح )العربة( قرب 

بيته او ان يعي�س فيها".
 وياأم��ل ان تتع��اون مع��ه وزارة الرتبي��ة الأجل تقدمي 
عرو���س م�رشحية داخ��ل املدار�س الن معظ��م الطلبة 
ال يعرفون م��ا هو امل�رشح ا�ص��ل، وامل�رشح املدر�صي 
ملغى متاما من اهتمامات املعنين بال�صاأن الرتبوي 

يف البلد.
 الدكت��ورة فات��ن اجل��راح ا�صتاذة االخ��راج امل�رشحي 
للطف��ل تق��ول ان "م���رشح الطف��ل مغيب من��ذ �صنوات، 
ولي�ص��ت هن��اك اي جه��ود لتفعيله، بالرغ��م من  كونه 
الو�صيل��ة املثل��ى للرتبية والتعلي��م والرتفي��ه اأي�صا"، 
وقب��ل �صنوات حاولنا حتريك ه��ذا االمر يف دار ثقافة 

االطفال مب�صاعدة احدى املنظمات املدنية، وا�صتطعنا 
مفاحت��ة نح��و )25( مدر�ص��ة وقمن��ا بزيارته��ا فعل 
خلل العام الدرا�صي وتقدمي اعمالنا امل�رشحية داخل 

ال�صفوف او �صاحات املدر�صة.
مدر�ص��ة   )9600( نح��و  ان  ،امل�صكل��ة  وا�صاف��ت   
ابتدائي��ة يف الع��راق و)1200( مدر�ص��ة اهلي��ة وهذا 
الع��دد ال يحتوي��ه امل�رشح اجل��وال، واالهم من ذلك ان 
وزارة الرتبي��ة غري معنية مب���رشح الطفل الأنها متتلك 
مديري��ة للن�ص��اط املدر�ص��ي وهي تتوىل ان�ص��اء الفرق 

واملهرجانات واالعمال الفنية.
ال�صاع��رة والقا�ص��ة �صمرقند اجلابري له��ا م�صاركات 
عدة يف م���رشح الطفل وتقول ان فكرة امل�رشح اجلوال 
تعجبه��ا وان فكرة مركز املتنب��ي ال�صغري الذي ا�ص�س 
حديث��ا يف �صارع املتنبي يحتوي على فرقة م�رشحية 
للطف��ل يحاول فيها تقدمي بع���س العرو�س، وترى ان 
م���رشح الطف��ل مهمل وهو ال يواكب من��و عقلية الطفل 
ال��ذي ي�صاهد افلم االنيمي�صن والعاب االجهزة الذكية 

والعاب االك�صن.

جنود في "الجيوش اإللكترونية" يروون قصصهم: 

هاجمنا سياسيين وندير أكثر من صفحة
يتحدث )ت.اأ( �صاحب ال� 26 عامًا عن جتربته كاأحد العاملن 
فيم��ا يعرف ب� "اجليو�س االلكرتوني��ة"، وهو ينكر على نف�صه 
القبول بهذه الوظيفة، قبل اأن يعيد التفكري مرة اأخرى، ويقرر 

اال�صتقالة، لكونها اأ�صبه ب� "اجلا�صو�صية" بح�صب و�صفه لها.
وي�صي��ف ال�صاب الذي يرف�س ذكر ا�صمه كامًل، اأو ال�صفحات 
الت��ي كان يديره��ا، ان "فك��رة اجلي�س االلك��رتوين تقوم على 
ن���رش االخب��ار امل�صيئ��ة لل�صخ���س امل�صته��دف، �صم��ن حملة 
متنوع��ة ت�صم��ل ال�صور املفربك��ة، واملن�صورات، م��ع الرتكيز 

على اال�صم امل�صتهدف".
ويلف��ت اىل ان��ه "يف الع��ادة، يح��اول موؤ�ص�صو ه��ذه اجليو�س 
االبتع��اد ع��ن الذك��ور، وال�صع��ي اىل اجت��ذاب االإن��اث الإدارة 
ال�صفح��ات، لكون الرجل اأكرث قابلية على االعرتا�س، واو�صع 
يف العلقات مع ال�صحفين واالإعلمين، الأ�صباب اجتماعية 

اأو غريها، لي�صمن املوؤ�ص�صون عدم ف�صح لعبتهم".
ويب��ن، احل�صاب��ات دائمًا ما يت��م تاأ�صي�صها باأ�صم��اء فتيات، 
يقم��ن باإر�ص��ال طلب��ات ال�صداق��ة جلم��ع اأك��رب ع��دد ممك��ن 
م��ن املتابع��ن واالأ�صدق��اء، وق��د يت��م التحول بع��د ذلك اىل 

)�صفح��ة(، يتم الرتويج لها عرب املواقع امل�صتخدمة، وحينها 
تب��داأ �صيا�ص��ة ال�صفح��ة اأو احل�ص��اب بالتغ��ري اىل املن�صورات 

اجلدية، والتي هي يف الغالب غري �صحيحة.
وم�صطلح "اجلي�س االلكرتوين" كان قد ظهر على نطاق وا�صع 
بعد انت�صار ا�صتخدام مواقع التوا�صل االجتماعي، وخ�صو�صًا 
في�صب��وك، لكنه يعت��رب من االأ�صلحة ذات احلدي��ن اي�صًا، حيث 
ا�صتخدم��ت الأك��رث من م��رة ك�صماعة يعل��ق عليه��ا اأ�صخا�س 

"�صحية". "فا�صدون" كل ف�صائحهم، حتت م�صمى 
ويعرف العامل م�صطلحات عدة تدخل �صمن م�صمار "اجلي�س 
االلكرتوين"، من بينها "اللجان االلكرتونية" وعمليات "ن�رش 
الغ�صي��ل" التي ت�صتخدم يف الغالب �صيا�صيًا، وتهدف للت�صقيط 
ال�صيا�ص��ي، لكنه��ا دخل��ت مرحل��ة اأك��رث تنظيمًا بع��د انت�صار 
"ال�صو�صي��ال ميديا"، لت�صب��ح فعليًا "جيو�س"، تعتمد احلرب 

النف�صية والدعاية يف حربها االفرتا�صية.
م.م، ه��و اأحد مديري ال�صفح��ات االلكرتونية، يبلغ من العمر 
30 عامًا، وكان قد اأدار اأكرث من ح�صاب "وهمي"، على موقع 
في�صبوك اي�صًا، يقول، ان املو�صوع ال يختلف عن كونه عملية 
ت�صقيط، لكن املهاجمن فيه يكونون اأكرث انت�صاراً يف الغالب، 
بف�صل انت�صار االأخبار على مواقع التوا�صل ب�صكل مت�صاِعف، 

واأقل عر�صة امل�صاءلة القانونية.
ويع��رتف املتح��دث ال��ذي كان ق��د و�ص��ل اىل جمموعته عن 
طريق عمله باالإعلم، انه هاجم ا�صخا�س موجودين بالعملة 
ال�صيا�صي��ة حالي��ا، لكنه ي�صتدرك ان "العملي��ة على الرغم من 
�صمعته��ا، اإالاّ انه��ا تعترب �رشاعًا عادال، لك��ون اغلب من متت 
مهاجمته��م ي�صتخدم��ون ذات ال�ص��لح، ولديه��م جمموع��ات 

كبرية و�صفحات متعددة تقوم بالتلميع الأ�صمائهم.
وفيما يبدو اأكرث قبواًل لعمله فيما يطلق عليه ت�صمية "حرب"، 
ي�ص��ري املتح��دث اىل ان "الوظيفة هذه كانت ت��در عليه مرتبًا 
جي��داً قيا�صًا بغريها، لكون اأ�صح��اب هذه امل�صاريع دائمًا ما 
يكون��ون مب�صوطي االأيدي، جتاه ال�رشف عليها، ادراكًا منهم 
بتاأثريه��ا على ال��راأي الع��ام العراق��ي، والذي �ص��ار يتناقل 

املعلومات دون التحقق من �صحتها.
ومن جهت��ه، عد الباحث االجتماعي عل��ي الهليل املو�صوع 
"ظاه��رة" ينبغي ان تتم درا�صتها ب�صكل م�صتفي�س، ومن ثم 
حماول��ة اإيجاد ال�صبيل ال��لزم لتقوي�صها، �صواء عرب املمرات 

القانونية، اأو حتى التعليم اأو الدين.
وي�صي��ف اله��ليل ،ان ا�صتخ��دام الهجم��ات االلكرتوني��ة يف 
ال�صاأن ال�صيا�صي قد ال يبتعد عن دائرة العمل ال�صيا�صي برمته، 

لكن اخلط��ر �صيبدو اأكرث تاأثرياً عندم��ا ت�صتخدم الهجمات يف 
اأماكن اأخ��رى، كالدين، واالأمن االجتماع��ي، وال�صلم، متابعًا 
،"يف حال �صنت ه��ذه اجليو�س هجماتها على القطاع االأمني 

حينها �صيكون ال�رشر مادي، ورمبا من ال�صعب اإ�صلحه".
وي��رى مراقبون ان العامل االفرتا�صي اأخذ يطغى على الواقع، 
بفع��ل البطالة، وغياب �صبل الرفاهي��ة، باالإ�صافة اىل اجلهل 
با�صتخ��دام مواقع التوا�ص��ل يف اأمور اأك��رث اإنتاجية وفائدة، 
دائ��رة  والتعل��م، وتو�صي��ع  النا���س،  كالتوا�ص��ل فعلي��ًا م��ع 

العلقات واملعارف، وحتى الت�صويق والعمل.
وي�صجل موقع في�صبوك مئات االالف من احل�صابات الوهمية، 
ي��روج ع��دد منه��ا لتنظيم��ات اإرهابي��ة، وي�صتخ��دم اآخر يف 
احل��رب النف�صي��ة، عج��زت ال�رشك��ة ان ت�ص��ع حداً له��م طوال 
م��دة تاأ�صي�صه��ا، قبل اأن تعل��ن ال�رشكة نيتها جع��ل الت�صجيل 
يف املوق��ع يتم ع��رب البيان��ات احلقيقية للم�صتخ��دم، ومنها 

ال�صورة، واملعلومات ال�صخ�صية.
وحت��ى ذلك احل��ن، تبقى اجليو���س االلكرتوني��ة تعي�س بن 
م�صتخدم��ي مواق��ع التوا�صل وتق��وم بتمري��ر االأكاذيب دون 
رادع، يف وق��ٍت ا�صتن�صخ في��ه الواقع العراقي ب�صكل كامل اىل 

ن�صخة افرتا�صية، بكل ما فيها من تفا�صيل ومتعلقات.

بغداد ـ متابعة 

يف البدء اطم�أنوا يل، 
وو�صفوين بـ "الثقة"، 

وت�أكدوا من "عدم ت�صريب 
املو�صوع"، ثم دعوين 
للدخول يف املجموعة، 

ف�صرُت "جنديً�" �صمن جي�ش 
الكرتوين ال يتعدى قوامه 

عدد االأ�ص�بع، لكنه يدير عددًا 
كبريًا من ال�صفح�ت على 

مواقع التوا�صل االجتم�عي، 
وي�صتهدف "اأ�صم�ًء معينة".

بعد الغي�ب الكبري الذي 
�صهده م�صرح الطفل يف 

العراق، جنح الفن�ن 
العراقي ح�صني علي �ص�لح 

بتحويل �صي�رته ال�صخ�صية 
اىل م�صرح جوال بكل 

تف��صيله، يزور ال�صغ�ر 
اىل حيث مدار�صهم ويقدم 

عرو�صه اجلديدة لهم.

اتالف 165 طنا  من ” المخلالت ” وإغالق 4 معامل 
في أبو غريب

الصحة تبدأ حملة وقائية في عموم العراق

خبير: القانون يعفي المغتصب من العقوبة 
إذا تزوج من اغتصبها

 بعد غياب طويل.. سيارة تتحول إلى مسرح جوال للطفل

بغ��داد � متابع��ة :  اغلق��ت �صعب��ة الرقاب��ة ال�صحي��ة / ق�صم ال�صح��ة العامة 
يف قط��اع اأبو غريب للرعاي��ة ال�صحية االأولية وبالتع��اون مع جهاز االآمن 

الوطني عدد من معامل ت�صنيع املواد الغذائية يف املنطقة.
وذك��ر بي��ان لدائ��رة �صحة الك��رخ ان” عملي��ة االغلق متت بحمل��ة رقابية 
�صحية وا�صعة �صملت معامل الطر�صي ) املخللت ( يف املنطقة وا�صفرت عن 
اإغ��لق ) 4 ( معام��ل للطر�صي غري حا�صلة على االأج��ازة ال�صحية ومتار�س 
العم��ل بظروف �صحية �صيئ��ة اذ مت خللها ات��لف )165( طنا من خمتلف 
اأن��واع الطر�ص��ي غ��ري ال�صاحلة لل�صته��لك الب���رشي. وا�ص��اف ان” عملية 
االت��لف مت��ت ب�صكب ال��كاز عليه��ا وبح�صور اأ�صح��اب العلق��ة ف�صل عن 
اإغلقها وتغرمي املعامل وح�صب قانون ال�صحة العامة 89 ل�صنة 1981 “.

وا�صار البيان اىل ان” الفرق الرقابية ال�صحية التابعة للدائرة توا�صل عملها 
الرقاب��ي يف جميع مناطق بغداد وعلى املطاع��م واملحلت واالأ�صواق كافة 

ل�صمان �صحة املواطن “.

بغ��داد � متابع��ة : اكد مع��اون مدير عام ال�صح��ة العام��ة يف وزارة ال�صحة 
حمم��د جرب ،ال�صبت،منح اج��ازة اجبارية للطلبة امل�صاب��ن بالنكاف، فيما 

ا�صار اىل بدء حملة وقائية يف عموم مناطق العراق.
وقال جرب يف حديث �صحفي ،هناك انت�صار ملر�س النكاف يف عموم مناطق 
الع��راق ال�صيما املدار�س وتعر�س الطلبة للإ�صابة ،موؤكدا "اجراء تن�صيق مع 
مديري��ات الرتبي��ة يف كافة املحافظات ملن��ح الطلبة امل�صاب��ن بالنكاف 

اجازة اجبارية ت�صل اىل 15 يومًا".
وا�ص��اف،  الوزارة اجرت حملة وقائية وا�صعة يف عموم حمافظات ومناطق 
الع��راق لع��لج الن��كاف واحل�صب��ة واطلق��ت حمل��ة لتلقيح االطف��ال وطلبة 

املدار�س.
وتابع، ان "احلملة �صت�صتمر ملدة 8 ايام لتلقيح كافة االطفال البالغ عددهم 

مليون ف�صل عن التوعية الأخذ برنامج تلقيح احل�صبة املختلطة والنكاف

بغ��داد � متابع��ة :  اك��د اخلب��ري القان��وين طارق ح��رب ، ال�صب��ت، ان القانون 
العراق��ي يعفي املغت�صب من العقوبة اذا تزوج من اغت�صبها ، وفيما اأو�صح 
ب��اأن ذل��ك االجراء ج��اء للحفاظ على امل��راأة ، اأو�صح ب��ان املرتكب جلرمية 

االغت�صاب �صيعاقب بال�صجن املوؤبد اذا رف�صت املجني عليها الزواج منه.
وقال حرب يف حديث �صحفي، القانون العراقي يعفي املغت�صب من العقوبة 
اذا تزوج من اغت�صبها ، م�صيفًا باأن "�رشوط الزواج �صتكون كما هي �رشوط 

الزواج الطبيعي على ان يكون ملدة 3 �صنوات على اقل تقدير".
واأو�صح اخلبري القانوين ان ذلك االجراء جاء للحفاظ على املراأة ولي�س على 
الرج��ل ، مبينًا ب��اأن " املرتكب جلرمية االغت�صاب �صيعاقب بعقوبة قد ت�صل 

اىل ال�صجن املوؤبد اذا رف�صت املجني عليها الزواج منه".

حقيبة 
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بغداد - خاص

توق��ع ع�ص��و جمل���س حمافظ��ة بغ��داد ح�ص��ون 
تعوي�ص��ات  ت���رشف  ان  ال�صب��ت،   ، الربيع��ي 
ع��ام  يف  الك��رادة  تفج��ري  م��ن  املت�رشري��ن 
2020 ، وفيم��ا اأو�ص��ح ب��اأن التعوي�ص��ات لن 
تك��ون جمزي��ة حي��ث �صتق��ارب ن�ص��ف قيمة ما 
مت فقدان��ه بالتفج��ري ، واك��د ب��اأن احلكوم��ة مل 

ت�رشف تعوي�صات تفجريات ح�صلت يف 2006 
واالع��وام التي تلته��ا. وقال الربيع��ي ،" �رشف 
تعوي�ص��ات املت�رشري��ن من تفجري الك��رادة قد 
تك��ون يف عام��ي  2019 او 2020" . واأو�ص��ح 
"احلكوم��ة  ع�ص��و جمل���س حمافظ��ة بغ��داد ان 
ب�ص��كل  التفج��ريات  م��ن  املت�رشري��ن  تعو���س 
ت�صل�ص��ل زمني حي��ث هناك تفج��ريات �صابقة مل 

ت�رشف لها التعوي�صات" . 

وكان جمل���س حمافظة بغداد قد ك�صف، اخلمي�س 
املا�ص��ي، ع��ن التوجه لبناء ابني��ة الكرادة التي 
هدم��ت يف التفج��ري ال��ذي اودى بحي��اة 324 
�صهي��داً م��ن خ��لل "م���رشوع اهل��ي تطوع��ي" ، 
وفيم��ا اأو�صح باأن خرائ��ط الت�صاميم قد و�صلت 
اىل مراحله��ا االأخ��رية و�صتبداأ اعم��ال ال�صيانة 
مبج��رد انتهاء الت�صاميم واملوافقة عليها. يذكر 
ان االأمن العام ملجل�س الوزراء مهدي العلق قد 

اعل��ن، ال�صبت )20 اأغ�صط���س 2016(، اأن نهاية 
الع��ام احلايل �صت�صهد االنتهاء م��ن اإعادة اإعمار 
البنايت��ن املت�رشرت��ن ج��راء التفج��ري ال��ذي 
�صهدت��ه منطقة الكرادة يف الثالث من �صهر متوز 
املا�ص��ي والذي اأدى اىل �صقوط مئات ال�صحايا. 
فيم��ا اكتف��ت الدوائر احلكومية برف��ع االأنقا�س 
م��ن املباين مع تطويقها ب�صي��اج حديدي ، دون 

البدء باأعمال ال�صيانة اىل غاية هذا اليوم. 

مجلس بغداد: تعويضات تفجير الكرادة ستصرف في عام 2020
بغداد ـ متابعة 

انخفاض درجات الحرارة إلى 
13 ْم خالل األيام المقبلة

أزمة مياه.. مكافحة اإلرهاب 
تروي ظمأ أهالي الموصل


