
ف��روا م��ن هول ما عا�ض��وه على مدى ال�ض��نوات الثالث املا�ض��ية 
لي�ض��تفيقوا من ال�ض��دمة على ازم��ة، هذا حال مئ��ات االآالف من 
�ض��كان اجلانب االأمين ممن جن��وا من احلرب ثم جلاأوا اىل اجلانب 
االي���رش )ال�رشقي( الذي مت حتريره قبل خم�ض��ة �ض��هور، هنا اكرب 

مع�ضلة يواجهونها االآن هي احل�ضول على ماأوى.
 يا�ض��ن ط��ه اأحد هوؤالء الفارين و�ض��ل وعائلته اىل حي ال�ض��الم 
�رشق��ي املو�ض��ل، وبع��د يومن من اقامت��ه يف من��زل اقاربه بداأ 
رحلة طويلة يف البحث عن �ض��كن يقول "تعبت قدماي وانا اجول 
عل��ى مكات��ب العقارات وابح��ث يف االحياء لك��ن دون جدوى، ال 

م�ضاكن فارغة وان توفر يكون �ضعره مرتفعًا جدا".
 بع��د ع�رشة اأي��ام من البحث الدوؤوب اأ�ض��يب الرج��ل بياأ�س فقرر 
العي���س يف منزل غري مكتمل البناء، "�ض��قف وجدران اأف�ض��ل من 
تلك اخليمة التعي�ض��ة التي ع�ض��نا فيها باملخي��م اول ما نزحنا"، 
يخاط��ب طه زوجت��ه واطفاله حماوال اقناعهم بامل�ض��كن اجلديد 

الذي تنعدم فيه اخلدمات االأ�ضا�ضية وال يعي�س فيه اال م�ضطر.
 جت��ار العق��ارات والو�ض��طاء يقفون على تفا�ض��يل ه��ذه االزمة، 
حمم��د �ض��مري الذي يعم��ل يف جم��ال التو�ض��ط الإيجار امل�ض��اكن 
انتع�س عمله كثريا منذ بدء عمليات حترير اجلانب االأمين وتدفق 

موج��ات النزوح الكبرية.  ان�ض��غل �ض��مري بالتفاو�س عرب الهاتف 
ب�ض��اأن �ض��قة الإبرام اتفاق مع مالكها ل�ض��الح عائل��ة نازحة، ثم 
حتدث حول ذلك قائال: "املدينة تعي�س ازمة �ض��كن غري م�ضبوقة، 
ا�ض��تقبل يف مكتب��ي ع�رشات النازح��ن يوميا يريدون اأي �ض��يء 

يوؤويهم".
 وي�ض��يف، "�ض��وقنا تخ�ض��ع لقان��ون العر���س والطلب، ل��ذا فان 
اأ�ض��عار بدالت االيجار ارتفعت قيا�ض��ا بفرتة ما قبل عهد داع�س، 

وت�ضاعفت مرات عدة عما كانت عليه يف ظل وجود التنظيم".
 ت�ضونامي بني �ضفتي النهر

الوقوف على اأ�ض��باب االأزمة ال يحت��اج اىل جهد كبري، ويف�رش 
اأوال مبوج��ات ن��زوح ت�ض��ونامية تث��ور كلم��ا متكن��ت القوات 
العراقي��ة م��ن حترير حي �ض��كني جديد، حيث م��ا زالت هناك 
معارك طاحنة لن تنتهي اال بالق�ضاء على التنظيم املتطرف.
 وبح�ض��ب اآخر االأرقام التي اأعلنتها وزارة الهجرة واملهجرين 
العراقية بت�رشيح للوزير جا�ض��م اجلاف االأ�ض��بوع املا�ض��ي، 
ارتفع عدد النازحن من اجلانب االمين وحده اىل )642( األف 
ن�ضمة، ف�ضال عن ع�رشات االالف من �ضكان االق�ضية والنواحي 

التي ت�ضهد اأي�ضا عمليات ع�ضكرية.
 جزء من هذه املوجات امت�ضها نحو )20( خميما تنت�رش على 
اطراف املو�ض��ل جنوبا و�رشقها، اما ح�ضة االأ�ضد فمن ن�ضيب 

اجلانب االي�رش، اذ ا�ض��تقبل نحو )350( األف نازح منذ �ض��باط 
)فرباير( املا�ضي، بح�ضب الوزير اجلاف.

 اللجوء اىل �رشقي املدينة يعد قرارا منا�ض��با الأغلب النازحن 
ال�ض��يما ذوو الطالب الراغبن يف ا�ض��تئناف درا�ض��تهم بعدما 
حرموا منها لثالث �ض��نوات، ول�ض��عوبة العي�س يف املخيمات 

حيث نق�س امل�ضاعدات واخلدمات االإن�ضانية.
 كم��ا ان البع���س حمل حقائبه ال�ض��غرية وع��رب النهر لوجود 
اأق��ارب ل��ه يقي��م عنده��م موؤقت��ا حل��ن الع��ودة، او ام��ال يف 
احل�ض��ول على فر�ض��ة عمل، حي��ث احلياة تع��ود اىل طبيعتها 
بينما على ال�ض��فة اليمنى للنهر ما زال حديث املوت واحلرب 

�ضيد املوقف.
 وم��ا يزي��د ه��ذه اجلاذبي��ة ان اغل��ب الدوائ��ر واملوؤ�ض�ض��ات 
احلكومي��ة فتح��ت مقاره��ا وع��ادت اخلدم��ات الرئي�ض��ة مثل 
امل��اء والكهرب��اء اىل معظ��م االحياء بينما ت�ض��تعيد االأ�ض��واق 
عافيتها، اأما خيار االنتقال للعي�س يف اإقليم كرد�ضتان العراق 
او املحافظات اخلا�ض��عة ل�ضلطة بغداد بات �ضعب جدا حاليا، 
ب�ض��بب االإجراءات االأمنية امل�ض��ددة التي تفر�ض��ها ال�ض��لطات 

االحتادية و�ضلطة االإقليم جتاه �ضكان املو�ضل.
 كل ذل��ك يجع��ل االقامة يف اجلانب االي�رش من املو�ض��ل جنة 
عدن بالن�ضبة للناجن اجلدد من ح�ضار �ضارم وقتال عنيف.

 املو�ضل اأم احلرب تناف�س دهوك اأم الأمان واخلدمات
ومن الوا�ض��ح ان هذه االزمة مزدوجة وتتمثل يف �ضحة امل�ضاكن 
املتاح��ة وارتفاع ب��دالت ايجاره��ا، املفارقة ان املو�ض��ل فيها 
ح��رب على اأ�ض��دها واجلزء املح��رر منها بحاجة ما�ض��ة لالإعمار 
و�ضبط االأمن، ورغم ذلك تناف�س جارتها دهوك احدى مدن اإقليم 
كرد�ض��تان باأ�ض��عار ايجار ال�ض��كن، بالرغم من الفارق الكبري يف 

اخلدمات ل�ضالح دهوك، يوؤكد ذلك الو�ضيط حممد �ضمري.
 يق��ول احمد �ض��يت، "عندما حالفني احلظ ووجدت منزال �ض��اغرا 
�ض��دمت الن مالك��ه يطل��ب )400( دوالر ل��كل �ض��هر، وه��ذا رقم 
عاٍل يف مدينتنا، لذا ا�ض��طررت اىل ا�ضتئجار منزل �ضغري مقابل 
)150( دوالرا".  وي�ضيف "لدينا منزل كبري ال يف�ضلنا عنه �ضوى 
النهر هربنا وتركناه، وحتى بعد �ض��تة اأ�ض��ابيع على حترير حينا 

ما زالت احلياة هناك م�ضلولة، لذا اقامتنا هنا ا�ضطرارية".
 موج��ات النزوح تتواىل واالزمة تتفاقم، حتى اأ�ض��بحت عائالت 
ت�ض��رتك يف م�ضكن واحد، مثلما ح�ض��ل لعائلة �ضيت التي ان�ضمت 
اليها عائلة �ض��قيقه لت�ض��كن يف ال�ض��قة نف�ض��ها عندما عجزت عن 
احل�ض��ول عل��ى من��زل م�ض��تقل.  وتبقى ه��ذه التوقع��ات معقودة 
على امل اإمتام حتري��ر املدينة بالكامل واالإ�رشاع يف اإعادة احلد 
االأدن��ى من اخلدم��ات اىل اجلانب االأمين الذي تعر�س اىل ن�ض��بة 

دمار كبرية جدا.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة..شرطة المثنى تمنع السباحة في األنهر

األنواء: الطقس صحو والحرارة العظمى تسجل 50ْم

منظمة: الناجون من معركة الموصل بحاجة إلى "عالج نفسي"

بغ��داد � متابع��ة : ا�ض��درت مديري��ة �رشط��ة حمافظ��ة املثنى،االأربع��اء، ق��راراً 
يق�ض��ي مبنع ممار�ض��ة ال�ض��باحة يف االنهر حت�ض��بًا من وقوع ح��االت غرق يف 
ظ��ل ارتفاع درجات احلرارة. وقال قائد �رشطة املثنى اللواء �ض��امي �ض��عود يف 
ت�رشيح �ضحفي ،اإن "قيادة ال�رشطة وجهت ق�ضم ال�رشطة النهرية مبنع ال�ضباب 
واالأطفال من ال�ضباحة خالل هذه الفرتة"، م�ضريا اإىل "ن�ضب دوريات ثابتة من 

ال�رشطة النهرية والنجدة قرب االنهر ملنع هذه احلاالت".
واأ�ض��اف اأن "دوري��ات ال�رشط��ة األق��ت القب���س على ع��دد م��ن املخالفن لهذه 

االإجراءات واإحالتهم للمحاكم املخت�ضة."

بغداد � متابعة : توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�ض��د الزلزايل، االأربعاء، 
اأن يكون الطق�س �ضحوا ودرجات احلرارة العظمى ت�ضجل 50ْم.

وقالت الهيئة يف بيان �ضحفي، اإن "طق�س اليوم �ضيكون يف املناطق كافة �ضحوا 
وح��ارا مع بع���س القطع من الغيوم، ودرجة احل��رارة العظمى املتوقعة يف مدينة 

بغداد 49ْم".
واأ�ضافت، اأن "طق�س غد اجلمعة �ضيكون يف املناطق كافة �ضحوا وحارا مع بع�س 
القطع من الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة يف املنطقة ال�ضمالية وترتفع قليال يف 
املنطقتن الو�ض��طى واجلنوبية عن اليوم ال�ض��ابق لتكون درجات احلرارة العظمى 

اأماكن متعددة منهما". 50 ْم يف 
وتابعت الهيئة، اأن "طق�س ال�ض��بت املقبل �ض��يكون يف املناطق كافة �ضحواً وحاراً 

مع بع�س القطع من الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�ضابق".
واأو�ض��حت، اأن "طق���س االحد �ض��يكون يف املناطق كافة �ض��حوا وحارا مع بع�س 

القطع من الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�ضابق."

بغداد � متابعة : افاد راديو هيئة االإذاعة الربيطانية "بي بي �ض��ي"، االأربعاء، بان 
منظمة "اأنقذوا االأطفال " اخلريية الربيطانية، حذرت من اأن االأطفال الناجن من 

معركة مدينة املو�ضل معر�ضون لال�ضابة باأمرا�س نف�ضية .
وقال��ت املنظم��ة: ان االطفال الناجن من معركة ا�ض��تعادة املو�ض��ل يعانون من 
م�ض��تويات عالية من الرعب، وبحاجة اإىل تلقى عالج واإال تعر�ضوا خلطر اال�ضابة 
باأمرا�س نف�ض��ية تالزمهم طوال حياتهم، موؤكدة اأن ذويهم ال ي�ض��تطيعون العناية 

بهم، الأنهم يعانون اي�ضا من �ضدمات نف�ضية.

المنافذ الحدودية تعلن عزل 48 موظفًا لتورطهم بالفساد
بغداد � متابعة : اعلنت املديرية العامة للمنافذ احلدودية،االربعاء،عن عزل 48 

موظفًا يف منفذي �ضفوان وزرباطية لتورطهم بالف�ضاد.
وق��ال املتح��دث باأ�ض��م املديرية العقيد حممد ال�ض��ويلي يف حديث �ض��حفي، ان 
"توجيهات �ض��درت بعزل 45 موظفًا يف منفذ �ض��فوان و3 موظفن يف منفذ 

زرباطية ب�ضبب تهم ف�ضاد"،م�ضيفا انه "متت احالتهم اىل النزاهة".
واكد ال�ضويلي،ان "املديرية العامة للمنافذ احلدودية �ضكلت جلان لتفقد املنافذ 

خالل الفرتة املقبلة والق�ضاء على الف�ضاد فيها".

تعتزم ال�رشكة العامة لالت�ض��االت والبنى التحتية 
احدى ت�ض��كيالت وزارة االت�ض��االت ان�ض��اء جممع 
�ض��كني منوذجي يف بغداد بطريقة ال�ضكن العمودي 
ال�رشك��ة  ملنت�ض��بي  ال�ض��كنية  وحدات��ه  وتوزي��ع 
املذك��ورة . وجاء ذل��ك مبوجب قرار جمل���س اإدارة 
ال�رشكة وم�ض��ادقة وزير االت�ض��االت ح�ض��ن كاظم 
الرا�ضد وذكر االعالن ال�ضادرمن ال�رشكة واملن�ضور 
ال�رشك��ة  ان  االلكرتوني��ة  واملواق��ع  ال�ض��حف  يف 
تدع��و ال���رشكات املخت�ض��ة الراغبة يف اال�ض��رتاك 
يف امل�رشوع  الإن�ض��اء جممع �ضكني متكامل بنظام 
التق�ض��يط ملوظف��ي وزارة االت�ض��االت / ال�رشك��ة 

العام��ة لالت�ض��االت والبنى التحتي��ة . وقال مدير 
ق�ض��م امل�ض��اريع يف ال�رشكة املهند���س عادل جبار 
ح�ض��ن ان املجمع املذكور �ضيتم ان�ضائه على قطعة 
االر�س العائدة لل�رشكة العامة لالت�ضاالت والبنى 
يف  وتق��ع  دومن   66 م�ض��احتها  وتبل��غ  التحتي��ة 

مقاطعة الغزالية .
وا�ض��اف ان العمل �ض��يتم وفقا الحدث ما تو�ضلت 
اليه التكنولوجيا يف جمال البناء والعمران الن�ضاء 
جمم��ع متكام��ل يحت��وي عل��ى مدار���س وريا���س 
جتاري��ة  وا�ض��واق  �ض��حي  وم�ضتو�ض��ف  اطف��ال 
وحدائ��ق خ�رشاء ومالعب اطف��ال ويتمتع املجمع 
بجمي��ع اخلدم��ات واالعمال املدني��ة وفقا الحدث 
املوا�ضفات العاملية وحتت ا�رشاف كوادر هند�ضية 

وبا�ض��تخدام مواد اولية عالية اجلودة وان ال�رشكة 
الت��ي �ض��يحال امل���رشوع بعهدتها بغر���س تنفيذه 

تكون جمازة ر�ضميا وفقا لقانون اال�ضتثمار .
وعل��ى �ض��عيد مت�ض��ل تعمل امل��الكات الهند�ض��ية 
والفنية يف مديرية ات�ض��االت مي�ضان على �ضيانة 
ال�ضبكة الهاتفية االر�ضية و�ضبكة الرتا�ضل ال�ضوئي 
ا�ض��تمرار عم��ل خدم��ات  ل�ض��مان  املحافظ��ة  يف 
التحتي��ة  البن��ى  وتوف��ري  واالنرتن��ت  االت�ض��االت 
للم�ض��اريع الوطني��ة حيث مت �ض��يانة وا�ض��الح 6 
عوار���س يف بدال��ة قلعة �ض��الح وتاهي��ل عدد من 
التقا�ض��يم التابعة له��ا وكذلك ا�ض��الح 3 عوار�س 
واالرك�ض��ن  املركزي��ة  العم��ارة  بدال��ة  يف  اخ��رى 
الهاتفي��ة  اخلط��وط  تاهي��ل  االعم��ال  وت�ض��منت 

وجتهيز املواطنن مبادة اال�ضالك الهاتفية جمانا .
ويف ال�ض��ياق ذات��ه قام��ت هيئ��ة �ض��يانة الكاب��ل 
ال�ض��وئي باإ�ض��الح عار�ض��ة عم��ارة فج��ر واجناز 
ا�ض��الح عار�ضة اخرى �ض��من م�ضار عمارة كحالء 
و عم��ارة  �ض��يب ومت اجن��از ن�ض��ب اجه��زة حمطة 
�ضوئية نوع ) ار تي ان 620 ( يف ناحية امل�رشوع 
وو�ض��لة مايكروية ب�ضعة 16 وحدة ترا�ضل �ضوئية 

يف ق�ضاء الكحالء وناحية بني ها�ضم .
كم��ا متكن��ت امل��الكات الفني��ة م��ن رب��ط وحدتي 
ترا�ض��ل �ضوئي مل�ض��لحة م�رشوع البطاقة الوطنية 
امل���رشح ووحدت��ان �ض��وئيتان يف  املوح��دة يف 
ق�ض��اء امليمون��ة للم���رشوع ذاته من اجل �ض��مان 

ا�ضتغال امل�رشوع الوطني بكفاءة عالية . 

وقال وزي��ر التعليم يف كلمته خالل حفل افتتاح 
املخت��رب العراقي االأملاين لتحلي��ل املياه والبيئة 
يف كلي��ة العل��وم بجامع��ة بغ��داد، اإن "افتت��اح 
املخت��رب العراقي االأملاين واال�ض��تغال يف منطقة 
التحلي��ل البيئ��ي ميثل خط��وة مهم��ة جلامعاتنا 
من حيث رفده��ا بالتقني��ات االأملانية املعروفة 
بكفاءتها وامل�ض��تمدة م��ن العقول واخلربات التي 

اأنتجتها".

واأ�ض��اف العي�ض��ى، اأن "الوزارة تطمح اىل جت�ضري 
موؤ�ض�ض��اتها  ورف��د  الدولي��ة  العلمي��ة  عالقته��ا 
يف  التع��اون  وتعزي��ز  املطلوب��ة  باال�ضت�ض��ارات 
"تطوي��ر  اأن  مبين��ا  احلديث��ة"،  التقني��ات  حق��ل 
موؤ�ض�ض��اتنا التعليمية اآخذ بالت�ض��اعد التدريجي 
من خالل التعاون والتن�ضيق العلمي امل�ضرتك مع 

اجلامعات االأملانية".
ودعا، جامع��ات العامل واملوؤ�ض�ض��ات االأكادميية 
الدولي��ة اىل "دع��م الع��راق يف ه��ذه املرحلة من 
اج��ل اإع��ادة تاأهي��ل اجلامع��ات الت��ي عب��ث بها 
االإرهابي��ون مث��ل جامعة املو�ض��ل التي �ض��تبداأ 

ع��ودة الدوام اىل كلياته��ا ومرافقها وخمترباتها 
مطلع اأيلول املقبل".

فرايب��ورغ  ل�"جامع��ة  �ض��كره  الوزي��ر،  وق��دم 
االأملاني��ة وال�ض��فارة االأملاني��ة والقائم��ن على 
برام��ج التب��ادل االأكادميي لتعاونه��م يف اجناز 

هذا امل�رشوع العلمي املهم".
م��ن جهته اأك��د القائم باإعمال �ض��فارة جمهورية 
اأملاني��ا يف بغ��داد اوليف��ر �ض��ناكينغبريغ، التزام 
"بالده يف دعم العراق"، م�ضريا اىل اأن "التعاون 
ب��ن اجلامع��ات االأملاني��ة ونظرياته��ا العراقية 

�ضيكون اأو�ضع وا�ضمل".

اأعل��ن حماف��ظ بغ��داد املهند�س عط��وان العط��واين ، 
االأربع��اء ، خالل اجتماع ملناق�ض��ة اأزمة التجاوزات 
على ارا�ضي الدولة االتفاق على دعم القوات االمنية 

لردع املتجاوزين على االرا�ضي العامة.
وذك��ر بي��ان املكت���ب االعالم��ي ان حماف��ظ بغ��داد 
ناق���س وخالل م�ض��اركته اجتماع��ًا يف مبنى امانة 
بغداد بح�ض��ور رئي�س جلنة االم��ن والدفاع النيابية 
والقي��ادات االمني��ة املعني��ة واأمن بغ����داد ورئي�س 
الوق��ف ال�ض��ني وقائ��دي عملي��ات و�رشط��ة بغ����داد 
، ازم��ة التج��اوزات عل��ى ارا�ض��ي الدول��ة وخط��وط 
الطاق��ة املغذي��ة ملحط��ات املي��اه ولغر���س اتخاذ 
الق��رارات املهم��ة للحد م��ن عمليات خ��رق القانون 
يف العا�ض��مة وحما�ض��بة املتجاوزي��ن على االمالك 

العامة بالقانون. 
وا�ض��اف البي��ان " ان حماف��ظ بغ��داد ط��رح العديد 
م��ن املقرتح��ات الت��ي تتعل��ق باحل��د م��ن عمليات 
التج��اوز واالعتداء على اأرا�ض��ي الدولة ، موؤكداً " ان 
املجتمع��ن اأتفقوا على دعم القوات االمني�ة لل�رشب 

بيد من حديد لكل من يخرق القانون .

اأعل��ن جمل�س الق�ض��اء االأعل��ى، االأربعاء، ب��اأن حمكمة 
جنايات النزاهة اأ�ض��درت حكمًا بال�ضجن �ضبع �ضنوات 
�ض��د مديري��ن عام��ن اثن��ن يف هيئة النزاه��ة بتهمة 

االإ�رشار باملال العام.
وقال املتحدث الر�ض��مي للمجل�س القا�ضي عبد ال�ضتار 
"حمكم��ة جناي��ات  اإن   ، بريق��دار يف بي��ان �ض��حفي 
النزاه��ة يف الر�ض��افة اأ�ض��درت حكما �ض��د اثنن من 
امل��دراء العامن ال�ض��ابقن يف هيئة النزاهة بال�ض��جن 
�ض��بع �ضنوات". واأ�ضاف بريقدار، اأن "املحكمة اأ�ضدرت 
قراره��ا ا�ض��تنادا اإىل اأح��كام املادة 340 م��ن قانون 
العقوبات العراقي عن جرمية االإ�رشار باملال العام".

االتصاالت تعتزم إنشاء مجمع سكني لموظفيها في بغداد 

التعليم تعلن مشروع الجامعة العراقية األلمانية في مجاالت البيئة والهندسة واالقتصاد

أزمات ما بعد التحرير.. "انفجار" في أيسر الموصل يرفع بدالت إيجار السكن عاليًا

محافظة بغـداد تتفق بالتعاون 
مع القوات األمنية على ردع 

المتجاوزين على أراضي الدولة

السجن 7 سنوات لمديرين 
عامين في هيئة النزاهة

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة

الموصل ـ متابعة 

انفجار يف املو�ضل لكنه 
من نوع اآخر يختلف عّما 

اعتادت عليه املدينة جراء 
احلرب ال�ضرو�س التي 

ت�ضهدها منذ ت�ضعة اأ�ضهر، 
انه انفجار �ضكاين اأجنب 

اأزمة �ضكن خانقة يف اجلزء 
ال�ضرقي من املدينة.

اأعلنت وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي، الأربعاء، 

عن  وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي الدكتور عبد 
الرزاق العي�ضى، عن م�ضروع 

اجلامعة العراقية الملانية 
يف جمالت البيئة والهند�ضة 

والقت�ضاد.
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