
اأك��د النائب عن جبه��ة الإ�صالح حارث احلارثي، 
الثن��ن، اأن القائ��م باأعم��ال ال�صف��ارة وطاقمها 
يقدم��ون خدم��ات ا�صتثنائي��ة للجالي��ة العراقية 

عموما وللنازحن ب�صكل خا�ص.
وق��ال احلارثي يف بيان ،خ��الل زيارتنا الخرية 
اىل �صوري��ا لحظن��ا هن��اك تع��اون كب��ري يقدمه 
موظفي ال�صفارة للنازحن العراقين اىل �صوريا.

واأ�ص��اف، "موظف��ي ال�صف��ارة يجمع��ون الأموال 
م��ن دخله��م اخلا���ص لتوف��ري بطاق��ات تذك��رة 
الطائ��رة للنازح��ن الذي��ن يروم��ون الع��ودة اىل 
الب��الد والذي��ن لميلكون امل��ال ب�صب��ب ظروفهم 
�رسع��ة  اىل  بالإ�صاف��ة  ال�صعب��ة،  القت�صادي��ة 
ا�ص��دار بطاقات امل��رور ملن ل ميلك��ون جوازات 

�صفر لت�صهيل عودتهم".
واأ�ص��ار احلارثي، من واجبنا ان ن�صكر ونثمن مثل 
هك��ذا جهود لأنها تنبع فعال م��ن الروح العراقية 
الأ�صيل��ة ، داعي��ا جميع ال�صف��ارات يف العامل اىل 
العراقي��ة وت�صهيل  "تق��دمي خدماته��ا للجاليات 

مهماتهم لأنها املمثل الوحيد لهم باملهجر".

دع��ا وزي��ر التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي عبد 
ال��رزاق العي�صى،احلكوم��ة اىل تخ�صي�ص ن�صبة من 
الب��رودولر اىل دع��م اجلامع��ات يف املحافظات 

املنتجة
جاء ذل��ك خالل امللتقى الأكادميي لوزارة التعليم 
الع��ايل يف جامع��ة مي�صان بح�صب بي��ان للوزارة، 
حي��ث ق��ال العي�ص��ى ان "املحافظات الت��ي عانت 
عق��ودا من الهمال واحلرم��ان مطلوب دعمها عن 

طريق دعم موؤ�ص�صاتها ول�صيما اجلامعية منها".
 واك��د وزير التعلي��م العايل ،تخ�صي���ص ن�صبة من 
الب��رودولر للجامعات يف املحافظ��ات املنتجة 
للنف��ط مث��ل حمافظ��ة مي�ص��ان �صي�صم��ن تعزي��ز 
البنية التحتية للجامع��ة وتو�صيعها بال�صكل الذي 
يخ��دم متطلبات املحافظة ويخ��دم ابناءها علميا 
واجتماعيا. و�صدد على حر�ص الوزارة على اإعطاء 
م�صاحة من احلوار امل�صرك لبلورة كل الروؤى التي 
ت�ص��ب يف م�صلحة التعليم العايل يف للعراق،حاثا 
الطلب��ة على"ال�صتغ��ال �صمن م�صاح��ات ابداعية 
ي�صتثمر فيها الطالب كل املعارف التي زودته بها 

اجلامعة".
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والأهم من ذلك توقد فينا �صمعة الأمل وتوؤكد ان 
هن��اك من بقي ينظر اىل احلياة ب�صعرية وبعيني 
العا�ص��ق التي ت��رى كل �ص��يء جمي��ل ، ان يبقى 
�صع��ب  مث��ل �صعب الع��راق يطالع احلي��اة بنظرة 
�صعري��ة رغم القبح ال��ذي يعي�ص في��ه وي�صتنزف 
امل��ه ذلك ما ميكن ان ينه�ص بواقعه وان يجعله 
يحتمل ظ��الم الأيام ال�صوداء التي مرت عليه يف 

العقد الأخري.
ح�ص��ن كاظ��م ، اح��د ال�صب��اب الذي يكت��ب على 
اجل��دران باأ�صتمرار اأجابنا على �ص��وؤال" اذا كان 
يعترب الكتابة ت�صوه بع�ص من جمالية العا�صمة" 
قائ��ال، انا ل اأرى ذلك اأب��دا بل على العك�ص اأوؤمن 
ان للكتاب��ة عل��ى اجل��دران دور يف اأ�صفاء مل�صة 
جم��ال على العا�صم��ة فما اجمله��ا حن تخرج 
قا�ص��دا مكان��ا معينا وتقراأ عل��ى احد اجلدران " 
�صتنته��ي احلرب يوما واأع��ود اىل ق�صيدتي" اأو " 
اأي��ه يف اأم��ل " اأو " تن�صى كحب عابر ..كوردة يف 
الثلج تن�صى .. فاأ�صهد اأَنني حُيّ وُحر حن اأُْن�َصى!" 
بدل من قراءة العبارات التي تنطوي على معاين 
العن��ف واحلق��د والطائفي��ة وبدل ع��ن " مطلوب 
ع�صائري��ا" الت��ي طاملا ���رسدت النا�ص يف بقاع 
الأر���ص وذهب��ت باأحالمهم ادراج الري��ح . الآن 
ح��ن نق��راأ " �صالم��ا  لأر�ٍص خلق��ت لل�صالم وما 

راأت يومًا �صالما"  نبت�صم رغم ق�صوة العبارة !
م��ن جانب اآخ��ر اأفاد م�صدر م��ن داخل حمافظة 
املو�ص��ل قب��ل ب�صع��ة اأ�صه��ر ع��ن اأنت�ص��ار ر�صم 
العل��م العراقي عل��ى جدران احي��اء املو�صل مع 
العبارات التي تندد بداع�ص الأرهابي الذي يحكم 
�صيطرته على املحافظة منذ العام 2014 والذي 
فق��د الآن بع��د عمليات حتري��ر املو�صل اأكرث من 
ن�ص��ف املحافظة ، العب��ارات التي انت�رست على 
اجلدران اأربكت داع�ص الأرهابي الذي قام مب�صح 
العب��ارات والأع��الم العراقي��ة ون���رس �صيطرات��ه 
لتعزيز الأمن ولعدم تكرار احلالة وكذلك القب�ص 
عل��ى من اأرتكب ه��ذا الفعل ، وكل ه��ذا ي�صري اىل 
التاأثري النف�صي الكبري لهذه العبارات والتي تعود 

يف النهاية اىل قوة تاأثري الفن على املتلقن . 

راأي علماء النف�ص 
راأى بع���ص علم��اء النف���ص ان ظاه��رة الكتاب��ة 
عل��ى اجل��دران حت��دث ب�صب��ب انفع��الت نف�صية 
مكبوت��ة لل�صع��وب فيج��دون من خ��الل الكتابة 
عل��ى اجل��دران فر�صته��م للتعب��ري عنه��ا ، فعلى 
�صبيل املث��ال ان الأطفال يعربون ان انفعالتهم 
غالب��ا من خ��الل الكتاب��ة والر�صم عل��ى جدران 
املن��زل وم��ن ه��ذا املنطلق دع��ا علم��اء النف�ص 
الدول��ة اىل ان تخ�ص�ص فريق م��ن علماء النف�ص 
ال�صيكولوج��ي لدرا�صة هذه العبارات التي تنت�رس 
يف العا�صم��ة كو�صيلة لتعرف الدولة من خاللها 

كي��ف يفكر ال�صع��ب وم�صت��وى انفعال��ه بدل من 
ت�صخري فريق من البلدية مل�صح هذه اجلدران!

اأ�صارة 
الكتاب��ة عل��ى اجل��دران ف��ن منت���رس يف اغل��ب 
دول الع��امل العربي��ة منه��ا والأجنبي��ة وي�صم��ى 
ب�)اجلرافيتي ) وهو ت��رك الر�صومات اأو الأحرف 
عل��ى اجل��دران اأو الأ�صي��اء بطريقة غ��ري مرغوب 
فيه��ا اأو ب��دون اإذن �صاح��ب امل��كان وغالبا ما 
ي�صتعم��ل هذا الفن بالبخاخ��ات وترجع اأ�صولها 
للح�صارات العتيقة )قدماء امل�رسيون والإغريق 

والرومان وغريهم(.

ذي قار.. موازنتها أكثر من ملياري دوالر وتتربع على عرش المدن "األفقر"
اأكرث م��ن ثالث��ة ترليونات دين��ار عراقي موازن��ات املحافظة 
من��ذ ع��ام 2005 ولغاي��ة 2013، خ�ص�صت لت�رسي��ع العمار 
واإنعا���ص اله��وار وتنمية الأقالي��م اأنفقت جممله��ا على تنفيذ 
2482 م���رسوع خدم��ي لزال منه��ا 444 م�رسوع��ا متلكئ��ا 

وديونا مراكمة للمقاولن بحدود 180 مليار دينار.
احي��اء ذات كثاف��ة �صكاني��ة عالي��ة مث��ل ح��ي �صوم��ر الأوىل 
والثانية والفداء والت�صحية والأمن الداخلي الإ�صكان ال�صناعي 
وال�صموخ وال�صعلة والثورة والزوية و�صارعي بغداد والإمام علي 
هي الأكرث ت�رسرا من اأزمة اخلدمات يف قلب مدينة النا�رسية.
م���رسوع املجاري الكبري الذي �رسعت بتنفيذه اإحدى ال�رسكات 
املحلي��ة ع��ام 2012 وبكلف��ة 251 ملي��ار دين��ار م��ن اخلطة 
ال�صتثماري��ة لوزارة البلديات والأ�صغ��ال العامة وي�صمل جميع 
اأحي��اء مدينة النا�رسي��ة بطول 1000 ك��م  كان مثريا للجدل 
ب��ن حكوم��ة ذي ق��ار املحلي��ة وال��وزارة ح��ول تن��ادر العمل 
وامل��واد امل�صتخدم��ة، و�صلت حد التهام��ات املتبادلة لفرات 
طويل��ة نتيج��ة التاأخ��ري يف الجن��از وغ��رق مناط��ق �صكني��ة 
عدي��دة بفعل الأمطار املو�صمية على امتداد �صنوات العمل حتى 
اأعل��ن النتهاء من��ه قبل �صنتن لتبداأ رحل��ة املعاناة من جديد 
نتيجة عدم وجود تخ�صي�ص��ات مالية لإكمال عمليات التبليط 
والأر�صف��ة ويه��دد م�صتقبل جناح م�رسوع املج��اري واندثاره 
بفع��ل الأمط��ار والأطي��ان يف كل مو�ص��م �صت��وي بع��د تراك��م 

خملفات احلفريات يف تلك املناطق.

 الأهايل: مناطقنا من�صية
املواط��ن عالء ح�ص��ن )40 عاما( م��ن حي �صوم��ر الأوىل قال، 
منطقتنا من اأقدم مناطق مدينة النا�رسية ول تبعد عن �صاحة 
احلبوب��ي اأك��رث م��ن 500 م��ر اإل اأنه��ا اأهمل��ت ب�ص��كل وا�صح 
ولأ�صب��اب جمهولة مع متتع مناطق اأخرى بعيدة جدا بخدمات 
البلدية والتبليط، م�صرياً، �صكان احلي يعانون �صنويا من م�صكلة 
الأمطار واأثرها على ال�صوارع الفرعية يف حن ل تتم ت�صويتها 
حتى يف ف�صل ال�صيف على الرغم من املراجعات والتظاهرات 
التي نظمها �صكان احلي ويف منا�صبات عديدة مع وعود كثرية 
مت احل�صول عليها من احلكومة املحلية يف حت�صن واقع احلال 

اإل اأن اأي �صيء منها مل يتحقق.
املواط��ن اأبو قي�رس )50 عاما( والذي اأ�صار بيديه اإىل ال�صوارع 
املت�رسرة والتي قال عنها مل تالم�ص اإطارات �صيارة تخ�ص�صية 

للت�صوية اأو التعديل يف اب�صط الأحوال.
واأ�صاف اأبو قي�رس ، ف�صل ال�صتاء هو الأزمة املقبلة لنا وعلينا 
اإح�ص��ار املع��دات واملالب���ص التي نلج��اأ له��ا  يف الو�صول اإىل 
اأعمالنا واإي�صال اأطفالن��ا ملدار�صهم، منا�صدا احلكومة املحلية 
اأن تلف��ت ملعاناتهم  كونهم م��ن ال�رسائح املت�رسرة اقت�صاديا 
ول ميكنهم التربع من اجل اإيجاد حلول مل�صكلة خدماتهم كما 

حدث يف مناطق مي�صورة اأخرى.
الأزمة املالية ت�صل خطة امل�صاريع

احلكوم��ة املحلي��ة ونتيج��ة توق��ف املوازنات املحلي��ة وعدم 
وجود البدائل توجهت نحو ال�رسكات واملقاولن لتعلن ولأكرث 
م��ن مرة اإن�ص��اء اأعمال التبلي��ط والأر�صفة للمناط��ق امل�صمولة 

مب���رسوع جم��اري النا�رسي��ة الكب��ري واملت���رسرة حالي��ا من 
ع��دم وج��ود هذه اخلدم��ات اإل اأن حماولتها ف�صل��ت يف اإيجاد 
الراغب��ن من املقاولن كون ه��ذه امل�صاريع مت عر�صها للعمل 
وف��ق طريق��ة الدفع بالأج��ل وباأ�صعار غري م�صجع��ة للمقاولن 
يف اإط��ار العم��ل املطلوب وحمدداته كما يق��ول املعاون الفني 

ملحافظ ذي قار .
ال�صتاء في�صل لواقع اخلدمات

مراقب��ون ي��رون اأن ه��ذا ال�صت��اء ه��و الفي�ص��ل يف اختب��ار كل 
م�صاريع البنى التحتية التي اأقدمت عليها املحافظة والوزارات 
املعني��ة والتي مل تكتم��ل حلد الآن، م�صريي��ن، املناطق التي مل 
تن��ال ا�صتحقاقه��ا م��ن اخلدمات طيل��ة ال�صن��وات املا�صية يف 
مرك��ز مدين��ة النا�رسي��ة تعود اإىل ع��دم وجود م��ن ميثل هذه 
املناط��ق يف جمل�ص املحافظ��ة كونه املجل���ص اخلدمي والذي 
يح��دد خطط امل�صاريع ويقر املبالغ املخ�ص�صة لها ب�صبب عدم 
اإقب��ال الناخب��ن يف مرك��ز املحافظة عل��ى �صناديق القراع 
وهو ما اأفرزته جمي��ع اجلولت النتخابية ال�صابقة  بح�صب ما 

قال احلقوقي احمد ال�صامل.
تخ�صي�صات دون الطموح

جمل���ص حمافظ��ة ذي ق��ار وال��ذي ل ميتل��ك اإح�صائي��ة دقيقة 
ووا�صح��ة حلج��م مبالغ اخلط��ط  للم�صاري��ع ال�صتثمارية التي 
خ�ص�صته��ا اأو نفذته��ا جميع ال��وزارات الحتادي��ة املعنية اإىل 
ج��وار املبالغ املعلن��ة والوا�صحة  �صمن خط��ة تنمية الأقاليم 
وقبله��ا ت�رسي��ع العمار وانعا�ص الهوار، ي��رى اأن ما خ�ص�ص 
للمحافظ��ة طيلة ال�صنوات املا�صية  �صمن جميع هذه العناوين 

م��ن التخ�صي�ص��ات املالي��ة ه��و الن��زر الي�صري م��ن احتياجات 
املحافظ��ة الفعلي��ة كونها قد تعر�ص��ت اإىل الإهمال والتهمي�ص 
اب��ان حكم النظ��ام ال�صابق طيلة عق��ود طويلة م��ن الزمن كما 

يقول رئي�ص اللجنة الفنية ح�صن ال�صدي.
واأ�ص��اف ،حمافظ��ة ذي ق��ار ه��ي الرابع��ة �صكاني��ا م��ن ب��ن 
املحافظ��ات العراقية والأوىل من حي��ث عدد الوحدات الإدارية 
التابع��ة له��ا والتي تبل��غ 20 وحدة اإداري��ة  اإل اأنها  تعاين من 
اأزمة حقيقية يف م�صاري��ع ال�صحة والربية والكهرباء والطرق 
واخلدم��ات الأخرى، غري ان��ه مل يخفي اأن اغلب امل�صاريع  التي 
نفذت من خالل املوازن��ات ال�صابقة هي م�صاريع طارئة وكان 
لب��د من العمل به��ا بالإ�صافة اإىل عدم وج��ود �رسكات حملية 
متخ�ص�ص��ة الأم��ر الذي انعك�ص ب�صكل �صلب��ي على تنفيذ العديد 
من هذه امل�صاريع ومنها يف مدينة النا�رسية مركز املحافظة.
واأو�ص��ح ان املتابع لواقع مدين��ة النا�رسية قبل وبعد 2003 
�صيج��د تغي��ريا وا�صح��ا عل��ى �صعي��د تط��ور من�ص��اآت الدوائ��ر 
احلكومي��ة وخدم��ات بع���ص الإحي��اء ال�صكني��ة  ومنه��ا اأحياء 
ال�صه��داء واأور واريدو، لفت��ا اإىل اأن م�رسوع جماري النا�رسية 
الكب��ري وال��ذي كان من م�صاري��ع وزارة البلديات ق��د ن�صف كل 
اجله��ود املحلية يف اإحال��ة وتنفيذ العديد م��ن م�صاريع الطرق 
داخ��ل مرك��ز املحافظ��ة والت��ي اأعلن��ت يف وقت �صاب��ق ب�صبب 
الأزم��ة املالي��ة. وم��ا ب��ن تربي��رات احلكوم��ة املحلي��ة وقلة 
التخ�صي�صات املركزية، ت�صتمر معاناة مدينة النا�رسية مركز 
حمافظ��ة ذي ق��ار، وتربع على عر���ص املدن )الأفق��ر خدميًا( 

باإجماع امل�صوؤولن.

بغداد ـ متابعة 

تو�جه مناطق و�أحياء 
�سكنية عديدة و�سط مدينة 

�لنا�سرية مركز حمافظة 
ذي قار، نق�سًا حادً� يف 

�خلدمات �ثر �لأزمة �ملالية 
تارة و�لإهمال �ملرت�كم 
طيلة �ل�سنو�ت �ملا�سية 
تارة �أخرى، على �لرغم 

من �ملو�زنات �ملالية �لتي 
خ�س�ست للمحافظة و�لتي 
و�سفت بالنفجارية حينها.

قد يختلف هذ� �ملو�سوع مع 
�ر�ء �لغالبية �لتي ترى �ن 

�لكتابة على �جلدر�ن ظاهرة 
غري ح�سارية ت�سوه معامل 
�لعا�سمة وجدر�نها �أل �ن 

�لعبار�ت �لتي ن�ساهدها �لآن 
على جدر�ن �لعا�سمة بغد�د 

�و �لتي ن�ساهدها على جدر�ن 
باقي �ملحافظات عرب و�سائل 
�لتو��سل �لأجتماعي تو�سل 

لنا ر�سالة حمبة ، �سالم

استخبارات البصرة تحرر مختطفا وتعتقل 8 
من خاطفيه

خمس محافظات تعطل الدوام الرسمي بمناسبة 
ذكرى وفاة الرسول )ص(

علي دواي : سنفتتح مشاريع ضخمة في ميسان الشهر المقبل

الكتابة على الجدران في بغداد.. إضاءات لواقع العاصمة بنظرة شعرية 

بغداد � متابعة : افاد م�صدر اأمنى بتمكن قوة من مديرية ا�صتخبارات ومكافحة 
اره��اب الب�رسة ، الأثنن، عن حترير اأحد املواطنن بعد �صاعات من اختطافه 
يف ق�ص��اء الزبري واعتقال 5 من افراد الع�صاب��ة التي اختطفته بعد مواجهات 

م�صلحة رافقت مطاردتهم.
وق��ال امل�صدر يف ت�رسيح �صحف��ي، ان عملية البحث عن باقي افراد الع�صابة 
ا�صتم��رت حتى �صاعات الفج��ر الوىل حيث مت القاء القب�ص 3 اآخرين من افراد 

الع�صابة يف خمابئهم تخللها تبادل لأطالق النار.
واأ�ص��اف، �صبطت بحوزة اف��راد الع�صابة عدد من ال�صلح��ة والعتدة واجهزة 
الت�صال ولوحات ال�صيارات ومعدات يتم ا�صتخدامها يف عملياتهم الجرامية.
وتاب��ع ،مت اتخ��اذ الج��راءات القانوني��ة مع اف��راد ع�صابة اخلط��ف الثمانية 

وتقدميهم اىل اجلهات الق�صائية املخت�صة لتتخذ بحقهم الجراء الالزم.

بغ��داد � متابع��ة : اأعلنت عدد من املحافظات العراقي��ة، الثنن، عن تعطيل الدوام 
الر�صمي يف دوائرها احلكومية اليوم ، مبنا�صبة ذكرى وفاة الر�صول )�ص(.

وقال��ت م�صادر مطلعة، "جمل�صي كرب��الء والنجف قررا، تعطيل الدوام الر�صمي يف 
دوائرهما احلكومية اليوم الثالثاء، مبنا�صبة ذكرى وفاة الر�صول )�ص(".

واأعن��ت املحافظ��ات ذي قار والب���رسة ووا�صط يف وقت �صابق، ع��ن تعطيل الدوام 
الر�صمي الثالثاء .

اكد حمافظ مي�صان علي دواي ،الثنن، ان هناك م�صاريعًا �صخمة يف املحافظة 
مت اجنازه��ا خ��الل ال�صنوات الثمانية املا�صية وان اه��وار املحافظة باقية ولن 

جتف.
دواي ق��ال يف حدي��ث �صحفي ، "هن��اك م�صاريع ا�صراتيج��ة كثرية مت اجنازها 
و�صتفتتح خالل ال�صهر املقبل"، ومنها اجل�رس املعلق، ومتحف مي�صان لنقل اثار 
مي�صان اىل املحافظة ، من اجل ان يطلع جميع الزائرين على ح�صارتها  لكونها 

حمافظة جاذبة للنا�ص والوفود  خ�صو�صا عند زيارتهم  اىل الهوار.
وا�صاف دواي ، وفودا حملية واجنبية  باملئات تزور املحافظة وب�صكل م�صتمر، 
مبين��ا، اه��وار احلويزة والت��ي يطلق عليها اله��وار ال�رسقية ن�صب��ة  املياه التي 
غمرته��ا ت�ص��ل اىل %60  واله��وار الو�صط��ى جت��اوزات %40   ام��ا حمافظة 

مي�صان  التي متثل %41 من اهوار العراق.
 وبن دواي ،"اذا تعر�صت  جميع الهوار اىل اجلفاف �صوف تبقى اهوار مي�صان" 

، على اعتبار انها من الهوار الكرث انخفا�صا .
ولفت دواي ، هناك  فر�ص عمل  قد توفرت لكثري من ابناء الهوار  كما ان البنى  
التحتي��ة من طرق معبدة و�صبكات ماء وجممع��ات ومدار�ص وبيوت �صحية هي 

الخرى �صتكون �صمن العوامل امل�صاعدة على التنمية للمحافظة.
وتعترب مي�صان من اكرث املحافظات اهمال يف زمن النظام ال�صابق لكنها تغريت 
خالل العوام الع�رس الخ��رية بف�صل اهلها والدارة الناجحة للمحافظة بح�صب 

مراقبن حملين.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

توقع��ت هيئ��ة الأن��واء اجلوي��ة والر�صد الزل��زايل، ان 
ت�صه��د عموم مناط��ق العراق يف نهاية ه��ذا الأ�صبوع، 
اأمطاراً غزيرة اىل متو�صطة ال�صدة.  وذكر بيان للهيئة، 
ان طق���ص الثالث��اء �صيك��ون يف املنطقت��ن ال�صمالية 
والو�صط��ى �صح��واً اىل غائ��م جزئي��ًا، ويف املنطق��ة 
اجلنوبية غائما جزئيا واحيانا غائم، ودرجة احلرارة 

العظم��ى املتوقعة يف مدينة بغ��داد 21 ْم'.  واأ�صاف، 
املنطقت��ن  يف  �صيك��ون  الأربع��اء  غ��د  ي��وم  طق���ص 
ال�صمالي��ة والو�صط��ى غائم��ا جزئيا يتح��ول اىل غائم 
م�صح��وب بت�صاقط زخ��ات مطر خفيف��ة اىل متو�صطة 
ال�ص��دة لي��ال وتك��ون رعدي��ة احيان��ا، ويف املنطق��ة 
اجلنوبي��ة غائ��م جزئ��ي اىل غائ��م م��ع فر�ص��ة مط��ر 
خفيف��ة يف بع���ص اق�صامه��ا، ودرجات احل��رارة على 
العم��وم ترتفع قليال عن الي��وم ال�صابق. واأ�صار ، البالد 

�صتتاأث��ر يوم اخلمي�ص املقب��ل بامتداد منخف�ص جوي 
ن��اجت من اندماج منخف�صن جوي��ن الول من البحر 
الحمر والثاين م��ن البحر املتو�صط ليكون الطق�ص يف 
املناطق كاف��ة غائما م�صحوب��ا بت�صاقط زخات مطر 
تك��ون خفيفة اىل متو�صط��ة ال�صدة وتك��ون غزيرة يف 
الأق�ص��ام اجلبلية من املنطقة ال�صمالي��ة ويف الأق�صام 
ال�رسقية من البالد م�صحوبة بعوا�صف رعدية اأحيانا، 
ودرج��ات احلرارة العظمى تنخف�ص ب�صع درجات يف 

حن ترتفع ال�صغرى ع��دة درجات عن اليوم ال�صابق'.  
وتابع البي��ان، طق�ص اجلمعة، �صيك��ون يف املنطقتن 
ال�صمالي��ة والو�صطى غائما ممط��را م�صحوب بت�صاقط 
زخ��ات مطر تكون متو�صطة ال�صدة، واأحيانا غزيرة يف 
الأق�صام اجلبلية، ويف املنطقة اجلنوبية غائما جزئيا 
اىل غائ��م م�صح��وب بت�صاق��ط زخ��ات مط��ر متو�صطة 
ال�ص��دة خا�صة يف الأق�ص��ام ال�رسقية منه��ا، ودرجات 

احلرارة مقاربة عن اليوم ال�صابق.

نهاية أسبوع ماطرة تشهدها عموم المناطق وطقس صحو اليوم
بغداد ـ متابعة 

السفارة العراقية في سوريا تؤكد 
تقديمها خدمات استثنائية للنازحين 

وزير التعليم يدعو الحكومة الى تخصيص 
نسبة من البترودوالر لدعم الجامعات


