
اعلن نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني يف املفو�ضية 
العلي��ا امل�ضتقل��ة لالنتخاب��ات، كاط��ع الزوبع��ي، 
ع��ن زيادة ع��دد االح��زاب ال�ضيا�ضية الت��ي راجعت 
مفو�ض��ية االنتخاب��ات /دائ��رة �ض��وؤون االح��زاب 
والتنظيم��ات ال�ضيا�ض��ية لغر�س ت�ض��جيلها ،والتي 

بلغت 99 حزبا.
وق��ال الزوبعي يف بي��ان ،ان "ع��دد االحزاب التي 
�ضيا�ض��يا  )99(حزب��ا  بلغ��ت  املفو�ض��ية  راجع��ت 
منه��ا )56(من االحزاب القدمية التي �ض��اركت يف 
اال�ض��تحقاقات االنتخابي��ة املا�ض��ية و )43( من 

االحزاب اجلديدة التي �ضجلت حديثا".
ودع��ا اىل "اال�رساع يف مراجع��ة الدائرة املخت�ضة 
يف املفو�ضية من االحزاب التي مل تراجع حلد االن 
ا�ضتع��دادا لال�ضتحقاق��ات االنتخابي��ة املقبلة وان 
املدة املتبقية هي فرتة �ضيقة حتتاج اىل اال�رساع 

يف هذا العمل بغية التهياأة واال�ضتعداد".
احل��ق  امتلك��ت  االنتخاب��ات  مفو�ضي��ة  ان  يذك��ر 
القانوين يف ا�ض��دار التعليم��ات اخلا�ضة بت�ضجيل 
االح��زاب ال�ضيا�ضي��ة وا�ض��درت بذل��ك تعليماته��ا 

ف�ضال عن نظام الت�ضجيل وقواعد ال�ضلوك.

يف  العامل��ة  والفني��ة  الهند�ضي��ة  امل��الكات  متكن��ت   
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات 
االأعلى ، م��ن ت�ضغيل حمطة �ضمال بيجي الثانوية 132 
ك.ف، واإدخاله��ا اإىل اخلدم��ة بع��د ان توقفت عن العمل 
بع��د يف �ضي��ف 2014 خ��الل �ضيطرة تنظي��م "داع�س" 

على ق�ضاء بيجي.
وذكر بيان ل��وزارة الكهرباء ، ان "امل��الكات الهند�ضية 
والفنية متكنت من تاأهيل وحتوير خطي )�ضمال تكريت 
���� بيجي ( 132 ك.ف و ) بيجي ���� �ضمال بيجي ( 132 
ك.ف، ليكونا خط نقل الطاقة الكهربائية ) �ضمال تكريت 
�� �ضمال بيجي ( 132 ك.ف، وا�ضتبدال االأبراج ال�ضاقطة 
عدد ) 2 ( ومعاجلة الع�رسات من القطوعات يف االأ�ضالك 
الناقل��ة على هذا اخلط". واأ�ضاف البيان انه "اإىل جانب 
تاأهي��ل املحول��ة الرئي�ضي��ة 132 /33/11ك.ف رقم) 
2( م��ن املحط��ة وتاأهيل املقط��ع 33 /11ك.ف، من 
املحول��ة الرئي�ض��ة، وتاأهي��ل بناي��ة املحط��ة الثانوي��ة 
بالكامل، بع��د تعر�ضها اإىل اأعم��ال تخريبية كبرية من 

قبل تنظيم "داع�س" االإرهابي". 
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ح�ض��ني عل��ي )١١(ع��ام ميته��ن بي��ع اك�ض�ض��وارات 
ال�ضي��ارات عن��د ا�ض��ارات امل��رور وانه م�ضط��ر لهذا 
العمل لتوفري املال الالزم لتغطية الكثري من نفقات 
ا�رست��ه كاالإيجار والطعام وامللب�س م�ضريا ان اثنني 
م��ن اخوته الكبار مل يكمل��وا درا�ضتهم ب�ضبب العمل 
اي�ض��ًا حيدر كرمي )٩(اع��وام يعمل يف احد اال�ضواق 
املتنقل��ة وه��و م�ضط��ر مل�ضاع��دة وال��ده يف تدبري 
املال الالزم للمعي�ضة ، م�ضرياً اىل ان والده ال يجربه 
عل��ى العم��ل اثناء ف��رتة الدرا�ضة بل ي�ض��دد عليه ان 
يهتم ويحر���س عليها وهذا ما يجعل��ه اما م�ضغوال 
بالدرا�ضة او العمل مع والده مفتقداً الت�ضلية واللعب 

التي تعد جزءاً مهمًا ملن هو يف عمره.
 اآي��ات ريا���س )٨(اأعوام، تق��وم ه��ذه الطفلة ببيع 
املناديل يف احدى ال�ضوارع حيث انها تعمل الإعالة 
نف�ضه��ا وخالته��ا لتوف��ري امل��ال ال��الزم للمعي�ض��ة 
دفعته��ا بع���س الظ��روف للعم��ل حي��ث ان والديها 
توفي��ا ولي���س لديه��ا اخ��وان او خ��وات ويف نف���س 
الوق��ت بين��ت حبه��ا للدرا�ض��ة حيث وجدته��ا تقوم 
بق��راءة واجبها وملا �ضاألتها ماذا تريدين ان تكوين 

يف امل�ضتقبل، اجابت :امتنى ان اكون معلمة.
 احم��د كاظ��م مل يتع��د ال�ضابع��ة م��ن عم��ره، اح��د 
العامل��ني يف جم��ال البناء فقد �ضاق��ه بعد ان �ضقط 
م��ن اعل��ى املبنى ال��ذي كان يعمل ب��ه ،يقول كنت 
اعمل من ال�ضابعة �ضباحا حتى اذان املغرب وكان 
ه��ذا العم��ل متع��ب جدا يل حت��ى �ضقطت م��ن اعلى 
الطاب��ق الذي كن��ت اعمل ب��ه وكان كل املال الذي 
اأح�ض��ل عليه اعطيه الأم��ي الأ�ضاعدها يف م�رسوف 
البيت الأن والدي مت��ويف ولهذا كانت والدتي تعمل 
اي�ض��ًا. واأ�ض��اف ،لي�س م��ن املعق��ول ان اترك امي 

تعمل وحدها .
را�ض��ي  د.�ضع��اد  االجتماعي��ة  الباحث��ة  واأ�ض��ارت 
االعرج��ي اىل ان ظاه��رة عمال��ة االطف��ال ظاهرة 
�ضلبي��ة عل��ى املجتم��ع الأنه��ا ت��وؤدي اىل التخل��ف 
والتدهور التعليم��ي والثقايف واحل�ضاري وان هذه 
الظاه��رة تع��م جميع ال��دول النامي��ة وان االطفال 
الذي��ن يعمل��ون يتعر�ض��ون اىل اال�ضتغ��الل باأق�ضى 
�ض��ورُه وم��ن اال�ضب��اب الت��ي ت��وؤدي اىل ظاه��رة 

عمال��ة االطفال الفقر والتف��كك اال�رسي واالو�ضاع 
الراهنة يف البالد ولق��د نالت هذه الظاهرة اهتمام 
الباحثني واالكادميي��ني واملنظمات الدولية وحتل 
هذه امل�ضكلة من خالل ا�ضتقرار البالد ون�رس التعليم 
االجباري والعناية با�رس هوؤالء االطفال او تاأ�ضي�س 
موؤ�ض�ض��ات ا�ضالحي��ة تديره��ا الدول��ة لتبن��ي هذه 
ال�رسيحة واي�ضالها اىل بر االمان وي�ضيف الباحث 
النف�ض��ي اأ.د �ضاك��ر جا�ضم حممد م��ن اال�ضباب التي 
ادت اىل اجت��اه االطفال اىل ممار�ضة بع�س االعمال 
وامله��ن يف ال�ض��وارع ب�ض��كل عام اجلان��ب املادي 
)الفق��ر( ا�ضاف��ة اىل اهم��ال االبوي��ن اىل الرعاي��ة 
االجتماعي��ة ال�ضحيحة لهوؤالء االبن��اء وابتعادهم 

عن املدر�ضة .
وتوؤكد اخت�ضا�ضية الطفولة انوار فا�ضل ان مرحلة 

الطفول��ة مهم��ة ج��داً م��ن خالله��ا تبن��ى �ضخ�ضية 
الطف��ل وحتتاج ه��ذه املرحل��ة اىل تنمي��ة مهارات 
الف��رد وقدرته وميوله وا�ضتعدادات��ه وحتتاج اي�ضًا 
اىل عناية مركزة فالطفل يعمل يف ال�ضوارع حلاجة 
عائلت��ه اىل تدبري النفقات او للم�ضتوى االقت�ضادي 
ال�ضعي��ف لدي��ه وان الطف��ل ال��ذي يعم��ل يفتقر اىل 
الرتبي��ة ال�ضحيحة مما ي��وؤدي اىل انحرافه و�ضعف 
والنف�ضي��ة  واجل�ضمي��ة  العقلي��ة  وقدرت��ه  م�ضت��واه 
واالجتماعية ا�ضافة اىل ان هذه الظاهرة توؤدي اىل 
ا���رسار ج�ضدي��ة وج�ضمانية ويجب عل��ى موؤ�ض�ضات 
الدول��ة ان تعمم التعلي��م والرتبية وخا�ضة يف هذه 
املرحل��ة ونالت ه��ذه الظاهرة اهتمام��ًا وا�ضعًا من 
قبل املنظمات الدولية وم��ن قبل مديريات الرتبية 

والتعليم

في ظل غياب القانون.. 

محن باصات النقل العام تتفاقم وتضيق الخناق على راكبيها 
 

حدثن��ي عج��وز م�ضن ذات مرة، ان��ه �ضعد البا�س 
للذه��اب ملكان عمله، وما اأن حترك البا�س حتى 
حت��ول اىل مكان حلدي��ث طويل ع��ن االنتخابات 
القادمة، وعن الف�ضل احلكومي، وت�ضارك اجلال�ضني 
بال�ضتم وال�ضب��اب للمف�ضدين الذين اأ�ضاعوا اأموال 
الع��راق، ثم حت��ول الكالم نح��و مب��اراة بر�ضلونة 
االأخرية، يقول العجوز: احلقيقة اأ�ضابني ال�ضداع 
قب��ل اأن اأ�ضل اىل عملي، فان��ا دفعت االأجرة فقط 
الأ�ض��ل ملكان، ولي�س لال�ضتم��اع حلديث ال�ضيا�ضة 
والريا�ض��ة! اأمتن��ى اأن ن�ضب��ح مث��ل باق��ي الدول 
املتح�رسة، التي تهتم باجلزئيات وت�ضع قوانني 

كفيلة بتحقيق العدالة.
اأك��ر ما يزعج ركاب البا���س هي االأحاديث، فما 
اأن يتح��رك البا�س حتى تبداأ اأحاديث عن م�ضاكل 
عائلية بني االإخ��وة، وحديث عن النهوة وم�ضاكل 
اأبن��اء الع��م، وحدي��ث اأخر ع��ن العب��ادة ودورها 

باحلياة، وحديث عن كرة القدم وحظوظ منتخبنا 
يف ال�ضع��ود لكا�س العامل، ف��ال اعلم هل نحن يف 
مقه��ى اأو جمل�س للحديث! في���رس البع�س للكالم 
يف ال�ضيا�ضة وتب��ادل االآراء، والكالم ب�ضوت عال 
م��ع اأن هذا الفعل مناف لل�ضل��وك ال�ضليم، وجتاوز 
على ح��ق االآخرين الذين دفع��وا االأجرة للو�ضول 
للمكان املطلوب، ولي�س للجلو�س وا�ضتماع حديث 
البع���س، اعتقد يجب اأن ننظم حياتنا، فهي اليوم 
جم��رد فو�ضى كبرية ال تنتهي، والتنظيم يتم عرب 

ت�رسيع قوانني تفر�س نوع من ال�ضلوك احلميد.
 يقول احم��د علي ،العامل من حولن��ا تطور كثريا، 
يف جم��ال حق��وق املواطن وحتقي��ق العدل، حتى 
يف جزئي��ات احلي��اة ومنها البا�س، فه��و و�ضيلة 
ي�ضرتك بها الكل ولي�ضت ملكا الأحد، حتى �ضاحب 
البا���س، فالراك��ب ي�ضعد باأجرته الت��ي يعطيها، 
وه��و ي�ض��رتي خدمة ويج��ب اأن تك��ون بح�ضب ما 
ير�ض��اه الذوق العام، واق�ض��د هنا ق�ضية الراديو، 
حيث يفر�س علينا ال�ضائق اال�ضتماع اىل حمطات 

معين��ة، وي�ضغ��ل الرادي��و ب�ضوت عال ج��دا، فان 
اعرت���س احد، فان��ه يرف�س ويظه��ر اال�ضتياء، اأو 
حت�ضل م�ضاجرة كالمي��ة وترا�ضق بالكلمات، الن 
املواط��ن طالب��ه بحق��ه باله��دوء داخ��ل البا�س! 
اأمتن��ى اأن تفر���س غرامات على �ض��واق البا�ضات 
الذين ي�ضغلون الرادي��و، ويزعجون الركاب مثلما 

تفعل باقي الدول .
 ام��ا و�ضام ف��ريى ان اأكر ما يزع��ج املواطن هو 
املدخن��ني، الذي��ن يجعل��ون م��ن البا���س عبارة 
ع��ن غرف��ة ممل��وؤة بالدخ��ان، ويرف�ض��ون اإطفاء 
�ضكائره��م اأن طلبنا منهم، كل دول العامل فر�ضت 
غرام��ات عل��ى التدخ��ني يف البا�ض��ات، وحت��ى 
دول اجل��وار تطب��ق هذا االأم��ر اال يف بلدنا الزالت 
القوانني حرب على ورق، ال تقوم ال�ضلطة التنفيذية 
بتطبيقه��ا، اإنن��ا نع��اين ب�ضب��ب تخل��ي الدولة عن 
م�ضوؤولياته��ا يف فر���س القان��ون، ك��م اأمتنى اأن 
نعي�س حتت مظل��ة القانون الذي يتكفل بتح�ضيل 

احلقوق .

واأ�ضاف ،نعم مت ت�رسيع قانون يغرم مببلغ ع�رسة 
اأالف دين��ار م��ن يدخن يف االأماك��ن العامة، لكن 
بقي ح��رب عل��ى ورق فال�ضلطة التنفيذي��ة ال تنفذ 
القان��ون، كل عللن��ا يف م��ن مي�ض��ك بالق��رار مما 
ت�ضبب بفو�ضى كبرية يف حياتنا. ننتظر اأن نعي�س 
يف ظ��ل القانون الفعال ولي�س النائم الذي يحمي 

حقوق املواطن.
 ام��ا ظاه��رة التحر�س بالن�ض��اء يف البا�س، فهي 
م��ن الظواه��ر الت��ي ال ميك��ن اإنكاره��ا، والتي مل 
تختف��ي اأب��دا، وال�ضب��ب عدم خل��ق اآلي��ات ونظام 
ينظ��م ط��رق اجللو���س، اأو ال�ضعي لتطوي��ر و�ضائل 
النق��ل مبا ي�ضه��ل الرقاب��ة فيها، مثل ح��ال بقية 
دول اجلوار التي تطورت كثريا يف م�ضمار النقل، 
اليوم م�ض��اكل البا�س كثرية وكله��ا تعود لغياب 
تطبي��ق القان��ون وع��دم ال�ضع��ي للتطوي��ر، وهذه 
نق��اط توؤ���رس �ض��د احلكوم��ة باعتباره��ا ال�ضلطة 
للقان��ون روح وحي��اة،  الت��ي جتع��ل  التنفيذي��ة 
ل��ذا نتمن��ى من احلكوم��ة اأن تفع��ل القوانني التي 

حتمي حقوق النا���س. يف احد ال�ضباحات وجدت 
زميل��ة تبكي، للتو و�ضل��ت وتبك��ي، ف�ضاألتها عن 
ال�ضب��ب فقال��ت: كث��ريا م��ا نتعر���س لتحر�ض��ات 
داخل البا���س من قبل املراهق��ني وحتى الكبار، 
واحلقيق��ة عندما ن��رد بحزم ين�ضح��ب املتحر�س، 
لك��ن اغل��ب الن�ضاء خج��والت ال يقومن ب��اأي ردة 
فع��ل، فيتم��ادى املتحر�س بفعلت��ه، اأمتنى اأن يتم 
تطوي��ر و�ضائل النقل، بحي��ث ت�ضمن عدم تعر�س 

الن�ضاء للتحر�س، لتحفظ كرامتنا.
وتق��ول املواطن��ة هن��اء: ح�ض��ل مع��ي ذات م��رة 
اأن حتر���س �ض��اب بي كان جال���س بجانبي فقمت 
ب�ضفع��ه فنزل من البا�س ، نع��م كانت ردة فعلي 
غ��ري حم�ضوب��ة فكان م��ن املمك��ن اأن ي��رد علي ! 
لك��ن هي م�ضكل��ة نعاين منه��ا يف البا���س، ومن 
دون حل��ول حقيقية ب�ضبب طبيع��ة و�ضائل النقل، 
اعتقد نحتاج اىل تطوير و�ضائل النقل بدل تخلفها 
احل��ايل. وهك��ذا تبقى م�ضاكلنا قي��د املعاجلة وال 

يكرتث لها اأحد!

بغداد ـ  اسعد عبدالله

عاد مفيد لبيته وهو ممزق 
القمي�ص، ب�صبب �صجار ح�صل 

داخل البا�ص! بعد حديث 
يف ال�صيا�صة والأحزاب ، ثم 

تطور احلديث اىل اأ�صباب 
الف�صاد و�صياع اأموال العراق 

وت�صخي�ص بع�ص ال�صا�صة، 
وهنا تطور الأمر اىل �صتائم 

و�صباب بح�صب الولءات! ثم 
�صربات بني املتناق�صني داخل 
البا�ص، عندها حتول البا�ص 
حللبة م�صارعة بدل اأن يكون 

وا�صطة للنقل.

ظاهرة عمالة الطفال ظاهرة 
�صلبية تعاين منها اغلب 

املجتمعات يف الوقت احلا�صر 
بع�ص املجتمعات و�صعت 

احللول لها وعاجلتها وبع�صها 
ل حيث ان هنالك العديد من 

الطفال الذين يعملون مل�صاعدة 
ا�صرهم يف تدبري النفقات 

وتعزز هذه الظاهرة دورات 
الفقر بني الجيال وتوؤدي اىل 

ترك الطفال ملدار�صهم وعدم 
التعلم وبالتايل ي�صبح هنالك 
فروق اجتماعية وثقافية فيما 

بينهم وبني الفئات املتعلمة 
وملعاجلة هذه الظاهرة يجب 

ن�صر التعليم الجباري والعناية 
باأ�صر هوؤلء الطفال

ذي قار تجدد مطالبتها بتخصيصات 
مالية لألهوار واآلثار

حجز عشرات المركبات الحكومية في المثنى بسبب 
تجولها خارج أوقات الدوام الرسمي

الهجرة توزع منح مالية للعوائل النازحة في بابل

انحرافات اجتماعية بانتظار صغار غادروا الدراسة 

بغ��داد � متابع��ة  : ج��ددت حمافظة ذي ق��ار، مطالبتها للحكوم��ة املركزية 
والربمل��ان بتخ�ضي�ضات مالية �ضمن موازنة عام 2017 لالهتمام بالبنى 

التحتية ملناطق االأهوار واالآثار.
وق��ال جمل���س املحافظة يف بي��ان، اإن "املحافظة عقدت مهرج��ان االأهوار 
اأقام��ه االحت��اد العربي للم��راأة املتخ�ض�ضة ف��رع العراق يف ن�ض��ب ال�ضهيد 
بق�ضاء اجلباي�س وبح�ضور م�ضوؤولني يف حكومات ذي قار واملثنى وبغداد، 

ف�ضاًل عن روؤ�ضاء منظمات جمتمع مدين واأ�ضاتذة جامعيني.
وق��ال رئي�س املجل�س حميد نعيم الغزي، بح�ض��ب البيان، اإن "املوؤمتر قدمت 
في��ه بحوث قيمة تخ�س النهو�س بقطاع ال�ضياحة والق�ضاء على نبته زهرة 
الني��ل التي جتت��اح االه��وار"، مبينًا اأن "تل��ك البحوث �ضلم��ت اىل احلكومة 
املحلية لتنفيذ التو�ضيات التي ذكرت يف البحوث". وطالب الغزي، احلكومة 
املركزي��ة والربمل��ان ب�"���رسورة اإدراج تخ�ضي�ض��ات مالية �ضم��ن موازنة 
2017 لالهتم��ام باالأهوار واالآثار والبن��ى التحتية لها، ف�ضاًل عن توفري 
عنا���رس حماي��ة لتلك املناطق من خ��الل ت�ضكيل فوج من اأبن��اء املحافظة 

حلماية االأهوار من ال�ضيد اجلائر واالآثار من النب�س والتخريب".

بغ��داد � متابع��ة : اأعل��ن رئي���س اللجن��ة االأمني��ة يف املثنى املحاف��ظ فالح 
الزيادي ، عن حجز ع�رسات املركبات احلكومية تتجول خارج اأوقات الدوام 
دون عم��ل ر�ضمي. وق��ال الزيادي يف بيان  ،اإن "احلكومة املحلية لن ت�ضمح 
بتجوال املركب��ات احلكومية خارج اأوقات الدوام دون عمل ر�ضمي"، موؤكداً 

على "توجيه عقوبات اإدارية بحق مرتكبي هذه املخالفات".
و�ض��دد يف الوق��ت ذات��ه عل��ى اإن "االأم��الك العام��ة وج��دت خلدم��ة جمي��ع 

املواطنني ولي�ضت خلدمة فئة اأو �رسيحة دون اأخرى"، ح�ضب البيان.
 وكان الزي��ادي ق��د اأعلن يف الرابع والع�رسين م��ن ابريل املا�ضي عن حجز 
اأك��ر من 100 مركبة حكومية، بعد اإقامة نقاط تفتي�س مفاجئة يف �ضوارع 
مدين��ة ال�ضماوة، ملحا�ضب��ة و�ضحب اأوراق املركب��ات احلكومية التي تتجول 

خارج اأوقات الدوام الر�ضمي

بغ��داد � متابع��ة  : وزعت وزارة الهجرة واملهجرين بالتعاون مع املفو�ضية ال�ضامية 
ل�ض��وؤون الالجئ��ني unhcr منحا مالية ب��ني 106 اأ�رس نازح��ة يف حمافظة بابل. 
ونق��ل بي��ان للوزارة عن مدي��ر فرع الهجرة يف باب��ل ن�رس جبار، ان "ف��رع الوزارة 
بالتع��اون مع املفو�ضية ال�ضامية ل�ض��وؤون الالجئني �ضمن برنامج الكا�س وزع منح 
مالية بني 106 اأ�رس نازحة وح�ضب افراد اال�رسة". وبني ان "عدد اال�رسة من فرد اىل 
ثالثة افراد �ضملوا ب� 292 الف دينار كحد ادنى واحلد االعلى للمنحة من ثمان افراد 
فما فوق بلغت املنحة 702 الف دينار ف�ضال عن اختيار اال�رس التي تعينها امراأة اأو 
 "،IRC من لديها معاق عن طريق الفرق اجلوالة نفذت من قبل جلنة االنقاذ الدولية
مبينا ان "طريقة التوزيع من خالل �ضك ي�ضلم لالأ�رس مع ا�ضتمرار عمل هذا الربنامج 

ل�ضمول اكرب عدد ممكن من امل�ضتفيدين وعلى �ضكل وجبات متعددة ".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد  ـ صابرين نوري

توقعت هياأة االأن��واء اجلوية والر�ضد الزلزايل، اأن 
يكون الطق�س �ضحوا مع ت�ضاعد الغبار وانخفا�س 
يف درجات احلرارة، خالل االأيام االأربعة املقبل.

وقالت الهياأة يف بيان ، اإن "تاأثري امتداد املرتفع 

اجل��وي ي�ضعف اليوم ويوم غد، ليكون الطق�س يف 
املناط��ق كافة �ضح��وا، ودرجات احل��رارة ترتفع 
قليال يف املنطقت��ني ال�ضمالية واجلنوبية وترتفع 
ب�ض��ع درج��ات يف املنطق��ة الو�ضط��ى ع��ن اليوم 

ال�ضابق لت�ضجل 37ْم".
واأ�ض��اف، "ام��ا الري��اح فاأنه��ا متغ��رية االجتاه 

املنطق��ة  يف  كم/���س   5-10 ال�رسع��ة  خفيف��ة 
ال�ضمالي��ة، وجنوبي��ة �رسقية خفيف��ة اىل معتدلة 
ال�رسعة 20-10 كٍم/�س يف االق�ضام الغربية من 
املنطقت��ني الو�ضطى واجلنوبي��ة، و�ضمالية غربية 
20-10 كم/���س  خفيف��ة اىل معتدل��ة ال�رسع��ة 
يف االق�ض��ام ال�رسقية منهما، وم��دى الروؤية فيها 

10-8 ك��م". واأو�ضح، اأن "تاأثري املرتفع اجلوي 
القادم م��ن تركيا يزداد يومي االربعاء واخلمي�س 
املقبلني، ليكون الطق�س يف املناطق كافة �ضحوا 
مع غبار خفيف، ودرجات احلرارة تنخف�س ب�ضع 
درجات عن اليوم ال�ضابق ومدى الروؤية يف الغبار 

1000مرت". 4-2 كم واحيانا ت�ضل اىل 

طقس صحو مع تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة باأليام المقبلة
بغداد ـ متابعة

االحزاب المسجلة لدى مفوضية 
االنتخابات وصلت الى 99 حزبا

بعد سنتين من توقفها

الكهرباء تعيد تشغيل محطة 
شمال بيجي الثانوية


