
التلفزي��ون اىل23% يف  ن�س��بة متابع��ي  وو�س��لت 
عموم العراق و 21% يف كورد�ستان.

و�س��ط ه��ذا الرتاج��ع بني اال�س��تبيان اجن��ذاب عينة 
البحث اىل مواقع التوا�سل االجتماعي على ح�ساب 
التلفزيون وال�س��حف حيث �س��جلت ن�سبة املتابعني 
ملواق��ع التوا�س��ل االجتماعي )الفي�س ب��وك( %70 

ويف كورد�ستان %78
ح��ول تل��ك النتائج ق��ال املن�س��ق الع��ام ملوؤ�س�س��ة 
م�س��ارات الكات��ب العراقي �س��عد �س��لوم "ه��ذا دليل 
ف�س��اًء  ا�س��بح  االجتماع��ي  التوا�س��ل  ان  عل��ى 
االف��كار  لتب��ادل  ومفتوح��ا  مهيمن��ا  افرتا�س��يا 
�س��لطة  ينه��ي  االف��راد عل��ى نح��و  ب��ني  ون�رشه��ا 
و�س��ائل االعالم التقليدية. وهو م��ا يدفعنا للتفكري 
لتغيري �س��رتاتيجيتنا يف ا�س��تخدام و�س��ائل االعالم 
يف احلم��الت واملب��ادرات املدني��ة باجتاه و�س��ائل 

التوا�سل االجتماعي على نحو مركز".
من جهته قال النا�س��ط املدين يا�رش �س��الح ان تلك 
النتائ��ج ت�س��ري اىل تراج��ع االهتم��ام بال�س��حافة 
املطبوعة يف العراق وهو غري منف�سل عن تراجعها 
بالعامل باأ�رشه ب�س��بب زمن ال�رشعة والتطور التقني 

وااللكرتوين الذي ي�سهده هذا القرن ب�سورة عامة.
اما فيما يخ�س ال�س��حافة ا�ساف "ان غياب اجلهد 
ال�سحفي وغياب املعلومة ال�سحيحة وعدم مواكبة 
التط��ور العامل��ي يف ه��ذا املج��ال ادى اىل تراج��ع 
م�س��توى ال�س��حافة املطبوعة يف الع��راق وبالتايل 

عزوف املواطن على متابعتها.
التوا�س��ل االجتماع��ي مي��زة  فيم��ا توف��ر مواق��ع 
االت�س��ال والتوا�س��ل مع االخرين ب�س��هولة و�رشعة 
ميزة ا�س��افية جتع��ل من املواطنني اك��ر اهتماما 

بهذه املواقع مقارنة بالتلفزيون وال�سحف.
كم��ا ان التعب��ري ع��ن ال��ذات يف مواق��ع التوا�س��ل 
او  لل�س��حافة  امل�س��تخدم  يج��ده  ال  االجتماع��ي 
التلفزي��ون وهذا ما يدفع اجلمه��ور اىل الفي�س بوك 
او غريه. بح�س��ب ما جاء يف تقرير اوردته م�س��ارات 

واأطلعت عليه "اجلورنال" .
اآثار مواقع التوا�سل االإجتماعي على املجتمع 

االجتماعي��ة  ال�س��بكات  اأن  اأك��د  نف�س��ي  اأخ�س��ائي 
�س��اعدت العديد م��ن االأ�رش املغرتبة على التوا�س��ل 

مع اأبنائهم وتقلي�س ال�س��عور بالغربة و�ساهمت يف 
اإذابة احلواجز بني ال�سعوب.

مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي ع��امل افرتا�س��ي من 
العالقات االجتماعية فر�س نف�سه على منط احلياة، 
من حيث امل�سطلحات وال�سوابط والثقافة يف �سوء 
التقارب الثق��ايف واالختالط الفك��ري الذي اأحدثه، 
مم��ا اأّثر عل��ى الرتابط االأ�رشي، حيث ارتفعت ن�س��بة 
االأ�س��خا�س الذي��ن ال يق�س��ون وقتا م��ع عائالتهم 
اإىل 45 باملئة ب�س��بب االن�س��غال بتلك املواقع، ومل 
يتوّقف تاأثريها على اجلانب االجتماعي فقط وامتّد 
اإىل التاأثري ال�سيا�س��ي، ولعبت دورا بارزا يف ت�سكيل 

الراأي العام والقيام بدور االإعالم البديل.
�س��بكات التوا�س��ل االجتماعية هي مواقع يتوا�سل 
م��ن خاللها االأ�س��خا�س الذين جتمعه��م اهتمامات 
م�س��رتكة، حي��ث تتي��ح ه��ذه املواقع مل�س��تخدميها 
تكوين ال�س��داقات العابرة للواق��ع واجلغرافيا، من 
خالل م�س��اركة امللفات وال�س��ور واإن�ساء املدونات 
واإر�س��ال الر�س��ائل واإج��راء املحادث��ات، و�س��ميت 
بال�س��بكات االجتماعي��ة لكونه��ا تتي��ح التوا�س��ل 

م��ع االأ�س��دقاء وتقوي��ة الرواب��ط ب��ني اأع�س��ائها، 
حيث يتوا�س��لون ويت�س��اركون االأح��داث واالأخبار 
باملحت��وى املكت��وب وال�س��ور والفيديوهات حول 
واالجتماعي��ة  ال�سخ�س��ية  ي��دور يف حياته��م  م��ا 

وال�سيا�سية، متجاوزين كافة احلواجز اجلغرافية.
ومن اأبرز مواقع التوا�س��ل االجتماعية: "في�س��بوك، 
عل��ى  وياأت��ي  اإن�س��تغرام"،  �س��بي�س،  م��اي  توي��رت، 
راأ�سها "في�س��بوك" الذي يحظى بقاعدة م�ستخدمني 
ه��ي االأك��ر يف الع��امل والوط��ن العربي، وبح�س��ب 
اإ ح�س��ائيات حديث��ة بلغ��ت ن�س��بة م�س��تخدميه يف 
م�س��تخدم،  ملي��ون   90 ح��وايل  عربي��ة  دول��ة   22
وج��اء يف املرك��ز الثاين "تويرت"، وال��ذي يبلغ عدد 
م�س��تخدميه 50 ملي��ون عرب��ي، يف ح��ني بلغ عدد 
الذكور امل�س��تخدمني ملواقع التوا�س��ل االجتماعي 
65 باملئ��ة، بينم��ا بل��غ ع��دد االإن��اث 35 باملئ��ة، 
وتت�سدر فئة ال�سباب التي ترتاوح اأعمارهم بني 15 
و35 عام��ا م�س��تخدمي تلك ال�س��بكات يف املنطقة، 
لت�ستحوذ على 70 باملئة من عدد م�ستخدمي مواقع 

التوا�سل االجتماعي يف العامل العربي.

وقال��ت ال�س��حيفة ان��ه "بع��د ايام من اع��الن احلكوم��ة العراقية 
ر�س��ميًا حتقي��ق الن�رش عل��ى داع�س يف مدينة املو�س��ل يف متوز 
املا�س��ي مل تك��ن املع��ارك قد انته��ت متامًا، اذ كان��ت هناك يف 
املدينة القدمية رقعة �س��كنية يقارب حجمها حجم حي مانهاتن 
تب��دو وكاأن من املحال ان يكون بقي فيه��ا احد من االحياء بعد 
ا�س��ابيع من املع��ارك الطاحن��ة ولكنها رغم هذا وا�س��لت القتال 
الي��ام اخرى. االأمر املرعب واملذهل معًا هو ان املدنيني كانوا ال 
يزالون ي�س��حبون من حتت الركام واالنقا�س خالل تلك املعارك 

وهم على قيد احلياة".
وت�س��يف:"ما راأيناه هن��اك ونحن نواكب تقدم الق��وات العراقية 
خط��وة خط��وة جع��ل جن��اة امث��ال ه��وؤالء النا���س �س��يئًا ا�س��به 
باملعج��زة. فف��ي قاع��دة متقدمة غ��ري بعيدة عن خ��ط املواجهة 
اح���رش جن��ود الق��وات اخلا�س��ة العراقي��ة رجاًل عر لت��وه اخلط 
الفا�س��ل ب��ني القوتني وهو يحمل معه طف��اًل ال يتعدى من العمر 
�س��نتني. مل يكن على بدنه �سوى ثوب ملطخ بالدم وبنطال ق�سري 
وي�س��ري حايف القدمني.. مل يكن الرجل يعرف �س��يئًا عن الطفل او 
ابن من هو لذا حامت حوله �سبهة ان يكون من افراد داع�س، وانه 

حمل الطفل لكي يجعل منه درعًا ب�رشيًا له ".

ووا�س��لت ال�س��حيفة "اقتاد اجلن��ود الرجل بعيداً بينم��ا اخذ اآمر 
الق��وة الطفل واجل�س��ه على ركبت��ه وغلب عنده الظن ب��اأن والدي 
الطف��ل مل يعودا على قي��د احلياة. لذا ار�س��ل يف طلب احد رجاله، 
وكان يعل��م ان هذا ال�س��ابط وزوجته مل يرزقا باطفال، وقد نوى 

ان يقرتح عليه ان ياأخذ الطفل اليه ويتبناه".
هن��اك، على ار�س املعرك��ة اخذ اجلنود الطفل وحمموه وغ�س��لوا 
مالب�سه املمزقة قبل و�سول ال�سابط االخر لكي يرى ولده اجلديد.
ق��رب خ��ط اجلبه��ة، اذ تتوا�س��ل املع��ارك يف املدين��ة القدمي��ة، 
انطلق��ت ا�س��وات جنود احد اف��واج القوات اخلا�س��ة قائلني انهم 
عروا على مقاتل م�س��اب من افراد التنظي��م يف قبو بناء مهدم. 
تعاون عدد من الرجال اىل ان متكنوا من �سحب امل�سلح من القبو 
واخراج��ه اىل ال�س��ارع. كان ال ي��زال به رمق رغم ا�س��ابته التي 
حدث��ت قبل عدة ايام. قال ان ا�س��مه مالك وعم��ره 36 عامًا وانه 

من اهايل املو�سل.
كان �سديد ال�سعف والهزال لذا وجه اآمر الوحدة بنقله اىل الطبيب 
فحمله الرجال وم�س��وا عر تالل ال��ركام واالبنية املهدمة حتى 
غابوا وراء الزاوية. عند تفتي�س فناء احد االبنية �س��ادف اجلنود 
جثث ما يقارب 10 رجال ق�سوا نحبهم منذ ا�سبوع او اكر وكان 
م��ن ال�س��عب حتديد من هم او ما الذي ا�س��ابهم، ول��و ان اجلنود 

اجمعوا على انهم من عنا�رش "داع�س".

بع��د اي��ام م��ن القتال امل�س��تمر �س��مت اخرياً �س��وت الر�س��ا�س 
وه��داأ هدير الطائ��رات يف املدينة القدمية، وبدا ان اآخر املجاميع 
املتناث��رة من الناجني قد انتهت هي االخرى. مل يبق يف املنطقة 
�س��وى هياكل بيوت ومبان لونها مثل لون الرتاب ا�س��تحالت اىل 
مقرة للنفر االخ��ري املتبقي من مقاتلي "داع�س" ومعهم كل من 
حو�رش ومل يتمكن من اخلروج. رغم هذا كان من الواجب تفتي�س 
املن��ازل جيداً، لذا ب��داأ جنود القوات اخلا�س��ة العراقية بالتنقيب 
والبح��ث ع��ر تالل م��ن انقا���س ابني��ة م�س��حوقة ومب��ان يبلغ 
ارتفاعه��ا طابقني يف بع���س االحيان، كان هذا ه��و اآخر معاقل 

"داع�س" يف املو�سل.
م��ن بني الذين جن��وا قبل ان تدخل املعركة ف�س��لها االخري امراأة 
عمرها 30 عامًا ا�سمها �س��يماء، ومعها اطفالها ووالدتها. متكث 
ه��ذه العائلة يف خميم للنازحني يف منطق��ة حمام العليل، وهي 

بلدة تقع جنوبي املو�سل.
كان��ت ه��ذه امل��راأة متزوجة م��ن احد عنا���رش "داع���س"، وكان 
زوجها قد التحق بالتنظيم االرهابي عندما ا�ستوىل على املو�سل 
واملناط��ق املحيط��ة به��ا يف 2014. تق��ول �س��يماء انه��م كانوا 
بحاجة اىل املال كي يكملوا بناء دارهم يف بلدة القيارة، وعندما 
اطبقت القوات العراقية على املو�س��ل يف العام املا�سي اجرها 
االرهابي��ون على االنتقال م��ع عائلتها، وكذلك �س��ائر املقاتلني 

االخري��ن، اىل اجلان��ب الغربي من املدينة. تق��ول ان زوجها لقي 
م�رشع��ه بعملية ارهابية يف منطق��ة قريبة اثناء املعركة، وكان 

ذلك يف �سهر اآذار.
�س��يماء االن ارملة وهي حتمل و�سمة كونها زوجة احد ارهابيي 
"داع�س"، لذا ت�سعر بالياأ�س من انها �ستتمكن ذات يوم من ايجاد 

و�سيلة لرعاية اطفالها ووالدتها.
تق��ول احدى الن�س��اء انه��ا زوجت الأربع��ة من عنا���رش "داع�س" 
وكان اآم��ر وح��دة مكافحة االره��اب يف هذا القاطع ي�س��تجوبها 
بخ�س��و�س اح��د الرج��ال الذين زوج��ت لهم. كانت امل��راأة حتمل 
معها �س��كينًا وجهاز كومبيوتر لوحي وم��ا يقارب 2000 دوالر 
اأمريك��ي. يف نهاي��ة املط��اف اخ��ذت امل��راأة اىل م��كان اآخ��ر، اذ 
�س��يجري ا�س��تجوابها ب�س��كل ادق، وحني �س��األت اىل اين �س��توؤخذ 
الن�س��اء واالطف��ال اكتف��ى اجلن��ود بالق��ول انهم �س��يوؤخذون اىل 
املخيم. بالن�س��بة لهذه املجموعة رمبا �س��يكون املخيم املق�سود 

هو “خميم اعادة التاأهيل” املخ�س�س لعوائل عنا�رش داع�س.
ثمن معركة املو�سل بداأ لتوه بالروز واالت�ساح على كل �سعيد، 
وعندم��ا تنته��ي اآخر عمليات البح��ث يف املدينة القدمية �س��وف 
تنب�س��ط امام العاملني مهمة اعادة بناء املدينة، تلك املهمة التي 
ال ميك��ن التنبوؤ باأعماقها، وحماولة ا�س��تيعاب كل ما وقع هناك 

والتعاطي معه.

زراعة بابل: إنتاج أكثر من 6 اآلف طن من فاكهة 
التين للموسم الزراعي الحالي 

عودة 700 عائلة نازحة إلى مناطق السعدية وشمال 
المقدادية في ديالى

باب��ل � اجلورن��ال : اأعلن��ت وزارة الزراعة-مديري��ة زراعة بابل اإنتاجه��ا من فاكهة 
الت��ني للمو�س��م الزراعي احلايل الأك��ر من 6 االآف طن بعد زيادة االهتمام لب�س��اتني 
الفاكه��ة وتوفري امل�س��تلزمات ال�رشورية لها بغية �س��د حاجة ال�س��وق املحلية منها 
يف املحافظ��ة. وذكر بيان للوزارة، ان "املديرية ونتيجة الدعم املتوا�س��ل ملزارعي 
اأ�س��جار الت��ني وجتهيزه��م ب�س��ماد اليوريا وال��داب وقيام ق�س��م الوقاي��ة التابع لها 
مبكافحة ح�رشة ذبابة الفاكهة التي ت�س��يب الب�س��اتني، ت�س��اعدت الكميات املنتجة 

ذات املوا�سفات العالية كمًا ونوعًا."
واأ�س��اف، اأن ب�س��اتني التني ترتك��ز اأغلبها يف مناطق جن��وب املحافظة، حيث بلغت 
م�س��احتها األف��ي دومن، ومنه��ا ناحية الكفل ف�س��اًل عن مناطق ]القا�س��م وال�س��وملي 
واملدحتي��ة والطليع��ة[، يف م��ا تنتج ال�س��جرة الواح��دة ح��وايل 100 اإىل 150 كيلو 

غرام، واأن التني املنتج يتم ت�سويقه اإىل مدن متعددة من العراق.

بغ��داد � اجلورن��ال : اأعلن املكتب االإعالم��ي لرئي�س جمل�س الن��واب، االأربعاء، عن 
عودة 700 عائلة نازحة ملناطق ال�سعدية و�سمال املقدادية يف حمافظة دياىل.

وق��ال املكت��ب يف بيان تلق��ت "اجلورنال" ن�س��خة منه، اإن "اجله��ود املبذولة من 
قبل رئي�س الرملان �س��ليم اجلبوري واللجان امل�س��كلة ب�س��اأن اعادة النازحني يف 

حمافظة دياىل اثمرت عن اعادة وجبة جديدة من العوائل النازحة واملهجرة".
واأ�س��اف، اأن "اأكر من 700 عائلة نازحة عادت ملناطقها يف ال�س��عدية و�س��مال 
املقدادية املحررة، لي�سل جمموع العوائل العائدة يف حمافظة دياىل اىل اكر من 
26 الف عائلة". واأ�سار املكتب اىل اأن "رئي�س املجل�س ثمن اجلهود املبذولة من 
قبل كل اجلهات امل�س��اهم يف ت�س��هيل عودة العوائل النازح��ة اىل مناطقهم، الفتا 
اىل اهمية تخطي مرحلة داع�س عر تفعيل ملف امل�س��احلة املجتمعية وبث روح 

الت�سامح بني جميع مكونات ال�سعب العراقي".

ضبط مجموعة تعقب المعامالت وتزور المستمسكات 
لسجناء رفحاء في البصرة

ة حتقيق الب�رشة  الب�رشة � اجلورنال : �سبط فريق ال�سبط الق�سائي التابع ملديريَّ
يف هيئة النزاهة جمموعًة من معقِّبي املعامالت ودفع ر�سى وتزوير م�ستم�سكاٍت 

ذتها بناًء على اأوامر �سبٍط ق�سائيٍَّة. من خالل عمل�يَّة نفَّ
نت من �سبط جمموعٍة من امُلعقِّبني  ة اأو�سحت، يف بياٍن اأنَّ مالكاتها متكُّ املديريَّ
فني لق��اء اإكمال املعامالت،  تق��وم باأعمال تعقيب املعامالت ودفع ر�س��ى للُموظَّ

ٍة. ات اأحواٍل مدنيَّ ٍة وهويَّ اٍت تقاعديَّ اإ�سافًة اإىل قيامهم بتزوير هويَّ
واأو�سحت اأنه بعد املتابعة واملراقبة الدقيقة الأفراد املجموعة التي ا�ستمرت على 
ٌة، و)66(  ٌة اأ�سليَّ مدار اأكر من �سهٍر، متَّ �سبط امُلتَّهمني وبحوزتهم اأ�سابرُي تقاعديَّ
ًة، و)50( معاملًة ل�سجناء رفحاء،  ًة تقاعديَّ ًة، اإ�س��افة ل�)38(هويَّ معاملًة م�رشفيَّ
ة اأ�س��ليَّة، و)16(  ٍة، و)210( هوي��ة اأحواٍل مدنيَّ ف�س��اًل عن )69( �س��هادة جن�س��يَّ
ٍة ب��ني امُلتَّهمني  ��ًة مببالغ خمتلفٍة، كما متَّ �س��بط ت�س��جيالٍت �س��وتيَّ حوال��ًة ماليَّ
�فاق على مبلغ الر�س��وة، وكتٍب  ف��ني يف الدوائر التي متَّ التعامل معها واالتِّ وُموظَّ

ه متَّ التالعب والتزوير بجميع امل�سبوطات. ٍة، علمًا اأنَّ وخماطباٍت ر�سميَّ

االعت��داء  االأربع��اء،  الكهرب��اء،  وزارة  ا�س��تنكرت 
االإرهاب��ي ال��ذي تعر���س له مق��ر مديري��ة توزيع 
كهرب��اء �س��مال النا�رشي��ة م��ن قب��ل م�س��لحني 
جمهول��ني، مطالب��ة االأجهزة االأمنية والق�س��ائية 
يف املحافظ��ة بحماي��ة دوائرها اخلدمي��ة. وذكر 
بيان لل��وزارة تلق��ت "اجلورنال" ن�س��خة منه، اإن 

"الوزارة ت�س��تنكر االعتداء االإرهابي اجلبان الذي 
تعر���س ل��ه مق��ر مديري��ة توزي��ع كهرباء �س��مال 
النا�رشي��ة التابع��ة اىل املديرية العام��ة لتوزيع 
كهرب��اء اجلنوب، �س��باح يوم ام���س الثالثاء، من 
قبل م�س��لحني جمهولني يرتدون الزي الع�سكري". 
واأ�س��اف البيان، اأن "امل�س��لحني قام��وا باإقتحام 
بناي��ة املديري��ة واحتج��از ع��دد م��ن العامل��ني 
واطلقوا النار على الكرفانات املوجودة يف داخل 

�س��احة املديري��ة، والتابع��ة اىل �رشك��ة همالي��ا 
اال�س��تثمارية املنفذة مل���رشوع اخلدمة واجلباية، 
و�رشق��ة ع��دد م��ن اجه��زة احلا�س��وب املت�س��منة 
معلومات عن امل�س��رتكني، قب��ل ان يلوذوا بالفرار 
اىل جه��ة جمهول��ة مم��ا ادى اىل ح��دوث ا���رشار 
مادي��ة باملمتلكات العامة، ف�س��ال ع��ن تعري�س 
حي��اة العامل��ني يف مق��ر املديري��ة اىل اخلط��ر". 
ودع��ت الوزارة، بح�س��ب البيان، االأجه��زة االأمنية 

والق�س��ائية يف املحافظ��ة اىل "اتخاذ االجراءات 
املنا�س��بة حلماي��ة دوائرها اخلدمي��ة يف ذي قار 
والك�س��ف عن هوؤالء املجرمني وتقدميهم للق�ساء 
ك��ي ينالوا جزائهم الع��ادل ويكونوا عرة لغريهم 
م��ن العابث��ني واملجرم��ني، كونه��م ي�س��عون اىل 
اي��ذاء املواطن��ني واف�س��ال امل�رشوع ال��ذي يخدم 
املواطنني وي�سهم يف حل اأزمة الطاقة الكهربائية 

يف البالد".

ن���رشت �س��حيفة  “نيوي��ورك تاميز” تقري��را بينت 
ازدي��اد اعداد النازحني يف املخيمات مع ا�س��تمرار 
عمليات اخالء املو�س��ل واملدن االخرى من تنظيم 
ال��ذي  تقريره��ا  يف  ال�س��حيفة  وذك��رت  داع���س. 
ترجمت��ه "اجلورنال "ان “الق��وات االمنية العراقية 
جنح��ت بتحرير املو�س��ل يف �س��هر متوز املا�س��ي، 
بعد معركة دامت 9 ا�س��هر. حني �سبب تنظيم داع�س 
االرهابي نزوح وتهج��ري ماليني املواطنني، تاركا 
املدينة يف دمار �سديد”. ونقلت ال�سحيفة عن ع�سو 
منظمة االم املتحدة يف العراق “ليز كراند”، قولها 
“ال زالت عملية اخالء املو�سل من عنا�رش داع�س 
م�ستمرة، مع وجود العديد من خاليا داع�س النائمة 
يف جحورها، واي�س��ا ا�ستمرار عملية حترير كل من 
تلعف��ر، احلويجة، ووادي الفرات يف االنبار، ونعتقد 
ان جميع هذه العمليات �س��تنتج موجات جديدة من 
النازحني، م�س��ببة ا�سافة طبقة جديدة من م�ساكل 

النازحني”.

اعلنت بعثة احلج العراقية، االأربعاء، عن و�س��ول عدد 
احلجاج الوافدين للديار املقد�س��ة اىل 11683 حاجا 

عر 40 رحلة جوية و103 حافالت برية.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم البعثة ح�سن فهد الكناين 
يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" ن�س��خة من��ه، اإن "ع��دد 
احلجاج الوافدين للديار املقد�س��ة و�سل اىل 11683 
حاج��ا منه��م 9108 باملدين��ة املن��ورة و2575 يف 
مك��ة املكرم��ة". واأ�س��اف الكناين، اأن "البعثة �س��ريت 
40 رحلة جوية من املطارات العراقية اخلم�سة بواقع 
) بغ��داد 10 رحالت – النجف اال���رشف 7 – الب�رشة 
8– اربي��ل -8 ال�س��ليمانية7(، و103 حافالت برية 
ع��ر منف��ذ عرع��ر احل��دودي". واأ�س��ار اإىل، اأن "عملية 
تفوي��ج احلج��اج جوا وب��را اىل املدينة املنورة ت�س��ري 
بان�س��يابية عالي��ة ج��دا وب��دون ح��دوث معرق��الت"، 
مثمنا "عم��ل اخلطوط اجلوية العراقي��ة وتعاونها مع 
بعثة احلج وحر�سها على تهياأت الطائرات وانطالقها 

بوقتها املحدد".

الكهرباء تستنكر االعتداء على مقر مديرية توزيع الطاقة في الناصرية وتطالب بتشديد اإلجراءات

استبيان: 70% من العراقيين يفضلون الفيسبوك على الصحف والتلفزيون

معجزة .. حدثت في معركة الموصل ولم يتطرق إليها أحد

األمم المتحدة تتوقع ارتفاع 
عدد النازحين في العراق

بعثة الحج: 11683 حاجًا 
وفدوا إلى الديار المقدسة 

ترجمة ـ دانيا رافد 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

وكاالت ـ متابعة 

ن�صرت �صحيفة نيويورك تاميز 
االمريكية، تقريرا، ا�صارت فيه اىل 

ان املدنيني جنوا بـ"اإعجوبة"من 
املعارك التي خا�صتها القوات 

العراقية لتحرير املو�صل، 
فيما و�صفت عمليات االإنقاذ 

بـ"املعجزة"، يف ظل البنايات 
الكثيفة التي اتخذها تنظيم داع�ش 

كثكنات ع�صكرية له.

 ا�صار ا�صتبيان اجرته موؤ�ص�صة 
م�صارات للتنمية الثقافية 

واالعالمية اىل تراجع ن�صبة 
متابعي ال�صحافة املطبوعة 

يف العراق ل�صالح الفي�ش 
بوك حيث مل تتجاوز 7% 
يف عموم البالد فيما بلغت 

الن�صبة %1 يف كورد�صتان.
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