
 اعل��ن م���رشف الرافدين، الأربعاء، ع��ن ن�رشه وجبة 
جدي��دة من ال�سماء امل�سمول��ة ب�سلفة الع�رشة ماليني 

دينار ملوظفي دوائر الدولة على موقعه اللكرتوين.
وق��ال املكتب العالمي للم���رشف يف بيان، انه "مت 
ن���رش ا�سماء وجب��ة جديدة من املوظف��ني امل�سمولني 
بال�سلف��ة والت��ي مت��ت املوافقة على منحه��ا من قبل 

ادارة امل�رشف وح�سب ال�سوابط القانونية".
واك��د البي��ان ان "ال�سم��اء تت�سمن موظف��ي الوجبة 
الثالث��ة من مديرية تربية حمافظ��ة النجف والوجبة 
الثاني��ة م��ن موظف��ي وزارة النف��ط"، م�س��را، "�سيتم 
العالن عن ا�سماء قوائم اخرى خالل اليام القادمة 
وم�سنف��ة ح�س��ب ال��وزارات وكل وزارة موزع��ة على 

فروع امل�رشف لت�سهيل �سر العمل فيها". 

اعلن��ت وزارة التعليم العايل والبح��ث العلمي، الربعاء، 
ع��ن اإط��الق ال�ستم��ارة اللكرتوني��ة اخلا�س��ة بتق��دمي 
خريجي ال��دور الثالث م��ن الدرا�س��ة العدادية للفرعني 

العلمي والدبي للعام الدرا�سي 2015/2016.
وقال املتحدث الر�سمي للوزارة حيدر العبودي يف بيان 
�سحف��ي، اإن "وزارة التعلي��م الع��ايل اأطلق��ت ال�ستمارة 
اللكرتوني��ة اخلا�س��ة بتق��دمي خريج��ي ال��دور الثال��ث 
م��ن الدرا�س��ة العدادية للفرعني العلم��ي والدبي للعام 
الدرا�س��ي 2015/2016، م�س��را اىل انه مت حتديد يوم 

ال�سبت املوافق 11/19 /2016 اخر موعد للتقدمي".
ودع��ا العبودي ، الطلبة اىل الط��الع على احلدود الدنيا 
لل�سن��ة الدرا�سي��ة 2016/2017 ، موؤك��دا ان "نتيج��ة 

التقدمي �سوف تكون نهائية وغر قابلة للتغير".
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اخلدمة الربيدي��ة يف العراق بداأت ب�سورة �سحيحة 
م��ع النت��داب الربيط��اين الذي من��ح لربيطانيا من 
قب��ل ع�سب��ة الأمم �سن��ة 1920. الطواب��ع الربيدية 
الأوىل للع��راق كان��ت م��ن ال�سل�سل��ة النهائي��ة التي 
ظهرت �سن��ة 1923، الت�سكيلة ذات 12 طابع ت�سم 
ثماني��ة ت�ساميم خمتلفة ت�س��ور مناظر و�سور من 
التاري��خ الق��دمي والوقت احلايل، وق��د كانت مقيمة 

بالآنه والروبية حماطة بالكلمات .
)Iraq &Postage & Revenue(

اأول طاب��ع عراق��ي كان ي�سور ملك الع��راق في�سل 
الأول، وق��د كان��ت قيمته روبية واح��دة واأ�سدر يف 
ال�سنة 1921، تبعه بعد ذلك ا�سدار �سل�سلة ذات 13 

قيمة �سنة 1931.
بينما حم��ل اأول طابع تذكاري عراق��ي اأ�سدر �سنة 
1949 لي�سجل الذكرى اخلام�سة وال�سبعني لالحتاد 
الربيدي العاملي. تتوي��ج امللك في�سل �سنة 1953 
كان ق��د �سجل اأي�سا باإ�س��دار ت�سكيلة من 3 طوابع، 
م��ع بطاقة. اخ��ر طوابع امللك في�س��ل كان قد ظهر 
ب�س��ورة جزئي��ة قبل ث��ورة 1958، رئي���س النظام 
ال�ساب��ق �س��دام كنائ��ب رئي���س، ظه��ر اأول مرة يف 
بطاقة �سنة 1976، ويف منت�سف الثمانينات على 

طوابع عراقية عديدة.
كل ذل��ك دفعنا اىل البحث عن حقيقة واقع الطوابع 
الربيدية والعمل الربيدي يف العراق، لكون املواطن 
العراق��ي ي�سجل له غياب��ا طويل المد ميتد اىل اأكرث 

من عقد من ال�سنني.
م�س��وؤول العالقات والع��الم يف دائرة الربيد ناطق 
احم��د يق��ول ، ان "الربي��د بعد اح��داث �سنة 2003 
بق��ي ميار���س اعمال��ه ، لك��ن دخ��ول التكنولوجيا 

احلديثة والنرتنت قللت من اعمال الربيد".
وا�ساف احمد ان "اخلدمات التي تقدم اىل املواطن 
من قبل وزارة الت�سالت كانت جميعها عن طريق 
الربي��د ، لك��ن الح��داث ادت اىل حتطي��م الب��دالت 
والهوات��ف الر�سي��ة ، ا�ساف��ة اىل دخ��ول الهاتف 

النق��ال واملوبايل فا�سب��ح الن الربيد  �سبه مفقود 
."

وا�س��ار احم��د اىل ان " املواط��ن كان �سابقا يعتمد 
على الر�سالة ال�سخ�سية ، وكانت الر�سائل ال�سخ�سية 
حتت ا�سماء م�سجل��ة ور�سمية وبريد حكومي وبريد 
اهل��ي"، لفتا اىل ان "الربيد ميار�س عمله بن�سبة 5 
اىل %10 عما كان عليه يف ال�سابق ، ب�سب احلداثة 

التي و�سلت اىل العراق".
وتاب��ع احم��د اىل ان "هن��اك م�ساري��ع م�ستقبلي��ة 
ومنه��ا حكوم��ة املكات��ب الربيدي��ة ، وكث��ر م��ن 
امل�ساري��ع متوقفة الن نتيج��ة الظرف القت�سادي 

الذي يعي�سه البلد".
وتاب��ع م�سوؤول العالق��ات والعالم قائ��اًل "ا�سدار 
الطوابع الربيدية موج��ود وي�سل ا�سدارها من 16 
اىل 20 ن��وع يف ال�سن��ة وتتن��اول خمتل��ف الم��ور 
الثقافي��ة والدبي��ة والديني��ة ، ا�ساف��ة اىل الم��ور 
ال�سيا�سي��ة والرتاثي��ة " ، مو�سح��ا ان "هناك مكتب 
خلدم��ة رواد الطواب��ع ، وكذل��ك جمعي��ة الطواب��ع 
الت��ي متثل منظمات املجتم��ع املدين نتعاون معها 

، ف�سال ع��ن امل�س��اركات الداخلي��ة واخلارجية يف 
كافة املحافل".

و�س��دد احم��د عل��ى ان "ال�سب��ب الرئي���س يق��ع على 
ت�سظي الت�سالت وبالتايل اثرت �سلبا على الربيد، 
وهناك خط��ط من قبل امل�سوؤول��ني يف الوزارة بان 
يك��ون الربي��د �رشكة م�ستقل��ة بحد ذاته��ا للنهو�س 
بواقع��ه اخلدمي والتما�سي مع احلداثة العاملية يف 

جمال الربيد والت�سالت العاملية".
وكان اخ��ر طابع مت ا�سداره ي�سور جامعة النهرين 
2003.وكان  فرباي��ر  �سب��اط   5 يف  ا�س��داره  ومت 
يف املخط��ط ا�سداري��ن اخرين، و�سائ��ل نقل قدمية 
و�سناع��ات �سعبية، واعم��ال الطباع��ة للطوابع مت 
حتطيمه��ا اأثناء عملية النهب، اإل اأن مبنى الربيد مل 

يتم حتطيمه، ومت احلفاظ على التجربة الطباعية.
ووافق��ت �سلط��ة الئت��الف املوؤقت��ة عل��ى طباع��ة 
الطواب��ع و�سائ��ط النق��ل القدمي��ة ومت ا�سدارها يف 
29 كانون الثاين 2004. يف نف�س الوقت، طبعات 
ا�سافية ظهرت على الطوابع املختلفة، لكن مل يكن 

احد خمول ر�سميا .

المواكب الحسينية.. االولوية لشعارات العلم عوضًا عن الشعارات األخرى
لتعزيز الثقافة والفكر..

عام��اًل مهمًا تاأخ��ذه على عاتقها جهاٌت ق��ررت العمل ب�سفة 
طوعي��ة كما ه��و حا�سل يف املواك��ب الأخرى، ولك��ن عو�سًا 
عن تق��دمي الغذاء من اأطعمة وم�رشوبات، اتخذت طريق الغذاء 

العقلي، والروحي.
اأك��رث م��ن 50 موكبًا ينت�رش عل��ى طريق الزائري��ن من عامود 
ال�سالجمة -كربالء من جهة، وبغداد-كربالء من جهة اأخرى، 
وعل��ى م�ساف��ة اأك��رث م��ن 400 ك��م تناق���س فيه��ا املوا�سيع 
الديني��ة، باأحكامه��ا الفردي��ة والجتماعي��ة، اىل جان��ب عدة 
موا�سي��ع من بينه��ا ال�سيا�سة وكل ما يهم الف��رد العراقي من 

موا�سيع اأخرى، خالل اأيام الزيارة.
وت�س��م املواكب اأكرث من 100 رجل دي��ن وحما�رش ُيجيبون 
عل��ى ال�ستفت��اءات وال�سئل��ة الت��ي يقدمها عام��ة النا�س من 
الزائري��ن، بالإ�ساف��ة اىل ع��دد م��ن الإعالمي��ني واملهتم��ني 
باملطالع��ة والثقافة، موؤ�س�س��ني بذلك حلراك فكري ينطلق من 
مب��ادئ الثورة احل�سينية، ول يتوقف عند مو�سوع �سيا�سي اأو 

اقت�سادي اأو غره.
ويق��ول ال�سيخ علي الطيار، وهو اأح��د امل�رشفني على "مواكب 

الوع��ي"، ان "املواك��ب التي تق��دم اخلدم��ات للزائرين كثرة 
، لك��ن الفك��رة تاأتي م��ن امل�سوؤولية للمثقف ورج��ل الدين يف 
تق��دمي خدمته يف جماله اي�سًا، لكون الزائر يحتاج اىل الوعي 

كحاجته للطعام وال�رشاب".
وي�سيف، ان "املبادرة انطلقت العام املا�سي، وخالل الزيارة 
اي�س��ًا، لكنها واجهت �سعوب��ات يف حينها، متثلت باحل�سول 
ال��ذي  والتموي��ل  ا�ستخدامه��ا،  الت��ي ميك��ن  ال���رشادق  عل��ى 
حتتاج��ه"، مو�سح��ًا ان "املواكب كان��ت يف ال�سابق م�سرتكة 
يف ���رشادق اخلدمات التي تقدم لل��زوار، لكنها انف�سلت عنها 

هذا العام، لتكون هناك �رشادقًا خا�سة مبواكب الوعي".
تقدميه��ا  جان��ب  اىل  "املواك��ب  ان  اىل  الطي��ار،  وي�س��ر 
للمحا���رشات التوعوي��ة، واجابتها عل��ى الأ�سئلة، فقد متكنت 
م��ن طبع من�سورات توعوي��ة يف اللغتني العربي��ة والفار�سية، 
للتعريف باملواكب، وبيان دورها"، منوهًا اىل "اأهمية الوعي 
واملعرف��ة بالن�سبة لالإن�سان مهما كان ب�سيطًا"، فيما لفت اىل 
ان "الأو�س��اع احلالية للبالد تقت�سي ن���رش الوعي، والطالع 
عل��ى اأكرب م�ساحة ممكنة، لو�سع الزائرين يف امل�سهد العراقي 

بكافة اأطيافه".
ومتكن��ت املواك��ب م��ن ا�ستقط��اب ع��دد كب��ر م��ن ال�سب��اب، 

والزائري��ن، مم��ن فاتتهم بع�س الح��كام لل�س��وؤال عنها، لدى 
طلبة احلوزة العلمية، ورجال الدين.

ويخط��ط اأ�سحاب املواك��ب اىل ا�ست�سافة رج��ال من خمتلف 
التن��وع  م��ن  �س��يء  لإ�سف��اء  والخت�سا�س��ات،  الثقاف��ات، 
املعريف عل��ى املواكب، والجابات، اىل جان��ب م�ساركة عدد 
م��ن ال�سيا�سيني يف املواكب بعد �سماعه��م بها، للم�ساركة يف 

تقدمي الأجوبة يف املجال ال�سيا�سي.
ويف العام املا�سي، وجه��ت املراجع الدينية، خطابًا ملواكب 
الوع��ي احل�سيني للجامعات واملعاه��د العراقية، قال فيه، ان 
"الت�سحي��ات التي قدمه��ا المام احل�س��ني، ومنزلته، هو ما 
علين��ا ان نو�سله اىل الع��امل، لنف�رش لهم ان ثورتنا لي�س لأجل 
ن�س��اء �سبيت، اأو رج��ال قتلوا، اأو اأطفاًل ذبح��وا، اذ مل يعد هذا 

مقنعًا لأنهم يرون هذه الكوارث حتل بالعراق يوميًا".
واأ�س��اف، ان "ل اأحد اأوىل من اجلامعيني من اأ�ساتذة وطالب، 
وخريج��ني واداريني، بتفعي��ل هذه احلرك��ة املباركة لتحرير 
الن�س��ان م��ن اأغ��الل ال��ذل"، داعي��ًا اىل ان "ي�ستلهم��وا القيم 
النبيل��ة من احل�سني )ع("، فيما لف��ت اىل ان "الدور ل يقت�رش 
عل��ى العلم فق��ط، وامنا العم��ار واإ�سالح ما خربت��ه الأنظمة 

الطاغوتية".

وترف��ع املواك��ب �سع��ارات اجلامع��ات واملعاه��د عو�سًا عن 
ال�سع��ارات الأخ��رى، ملوح��ًة بذلك براي��ة العلم اأم��ام الرايات 

املعروفة يف الزيارات، خدمة للثقافة والعلم.
ويقول ال�سي��خ حم�سن الدراجي، ان "اخلدم��ات الثقافية تاأتي 
لتوعي��ة الزائري��ن خ��الل الزي��ارة، ملعرف��ة من ي��زور، وماذا 
ي��زور"، مو�سح��ًا ان��ه "اىل جان��ب اخلدمات الثقافي��ة، هناك 

خدمات اأخرى تقدمها هذه املواكب".
وي�سيف، الدراجي، يف اأح��د مواكب الوعي مبحافظة مي�سان، 
ان "املوك��ب يوجه الزائرين اثن��اء م�سرتهم نحو كربالء، من 
خالل ال�ستفتاءات، وال�سئل��ة الدينية، وهو اليوم الأول لعمل 
املوك��ب يف حمافظة مي�س��ان"، مو�سح��ًا ان "النا�س مقبلون 
عل��ى املواك��ب لل�س��وؤال يف موا�سي��ع �ست��ى، مما يج��ول ببال 

الزائر اأثناء م�سره".
وازدادت احل��ركات الثقافية يف �سن��وات الأخرة ب�سكل كبر، 
لت�س��كل ردة فع��ل جت��اه بع�س الهف��وات من هن��ا وهناك يف 
ال�سع��ارات الدخيلة على ال�سع��ارات احل�سينية، ولتكون مبثابة 
من��رب ثاب��ت ي�ستطيع الزائر اللج��وء اليه عن��د احلاجة، فاحتًة 
به��ذا الباب اأمام حركة جدي��دة للعلم والفكر، ت�سع من الثورة 

احل�سينية اأ�سا�سًا لها، يف حركتها لالإ�سالح واملعرفة.

اعداد ـ الجورنال 

يف خطوة جديدة اأولت املواكب 
احل�سينية االهتمام بتثقيف 

الزائر دينيا وتر�سيخ قيم ومبادئ 
الثورة احل�سينية اكرث من 

تر�سيخ ال�سعارات التي يرددها 
البع�ض منهم دون فهمها وااللتزام 

بها , احل�سني ثورة فكر وعلم 
وحق , وبالتزامن مع ذكرى 

الزيارة االربعينية التي يحييها 
املاليني من الزائرين �سنويًا, 

بات مو�سوع الوعي االجتماعي 
والديني , وحتى ال�سيا�سي

اأقدم خدمة بريدية عرفت يف 
العراق كانت تدار من قبل 
اال�سوريني؛ علماء االثار 

عرثوا على اعداد كبرية من 
الر�سائل التجارية مكتوبة 
بامل�سمارية على الواح من 

الطني, وحمفوظة يف ظروف 
طينية معنونة.

إرتفاع أعداد المشمولين بقانون العفو في البصرة إلى 2178 

نزوح أكثر من )40( ألف شخص من مناطق نينوى والحويجة

توزيع 500 قطعة ارض سكتية لذوي الشهداء 
في ذي قار

خدمة ممتدة منذ اآلشوريين ..

 البريد تشارك في معرض بغداد الدولي لكنها تعاني من غيبوبة!
بغ��داد � متابع��ة: اأعلن املكت��ب الإعالمي ملحاك��م الب�رشة، الأربع��اء، ارتفاع 

اأعداد امل�سمولني بقانون العفو اىل 2178 متهمًا على م�ستوى املحافظة.
وقال بيان للمكتب، اأن املحاكم اجلزائية التابعة اىل رئا�سة حمكمة ا�ستئناف 
الب���رشة الحتادية �سمل��ت 2178 متهمًا بقانون العفو رقم 27 ل�سنة 2016، 

مبينًا، اأن املحاكم اجلزائية م�ستمرة يف تدقيق الدعاوى.
وا�س��اف اأن م��ن بني امل�سمولني بقان��ون العفو 205 م��ن املتهمني الأحداث، 
و131 متهم��ًا قي��د املحاكم��ة اأم��ام حماك��م اجلناي��ات، و850 متهم��ًا قي��د 
املحاكم��ة اأمام حماكم اجلن��ح، مبينا اأن "بقية املحاك��م يف الب�رشة ما�سية 

يف تطبيق القانون واجناز الدعاوى امل�سمولة به" .

بغ��داد � متابع��ة :  اعل��ن وزير الهج��رة واملهجرين جا�سم حممد اجل��اف، الربعاء، 
ع��ن اع��داد النازح��ني يف خميمات ال��وزارة من��ذ انط��الق عمليات حتري��ر نينوى 
بلغ��ت 40الفا و 202 نازحا .  وقال اجل��اف يف بيان ، ان "فرق الوزارة امليدانية 
ا�ستقبلت الربعاء  )3018( الف نازحا من مناطق املحلبية وقراج وحي ال�سماح 
والنت�س��ار واب��و جربوعة وال�ساح��ل الي�رش مبحافظة نين��وى وق�سائي احلويجة 
والدب�س مبحافظة كركوك". وا�ساف انه "مت نقل النازحني اىل خميم ديبكة جنوب 
���رشق املو�سل وخمي��م زيلكان بناحية بع�سيقة وخمي��م داقوق يف كركوك وخميم 
العل��م مبحافظ��ة �سالح الدي��ن ف�سال عن خميم جدع��ة بناحية القي��ارة" .  وا�سار 
اجل��اف اىل "عودة )2168( الفي نازحا من خميمات الوزارة اىل مناطق �سكناهم 

ال�سلية يف حمافظة نينوى".
تاأمني احتياجات النازحني م�ستمرة ..

الهج��رة واملهجري��ن، اك��دت اي�سًا ال�ستم��رار يف تاأم��ني الحتياج��ات الأ�سا�سية 
للنازحني يف املخيمات.

وقال��ت الوزارة ،اإن الف��رق التي �سكلتها غرفة العمليات وزعت للعوائل النازحة يف 
خمي��م اخل��ازر م�ساعدات اإغاث��ة ت�سمنت 5 اآلف، و24ح�س��ة، منها 2040 فر�سة 

اأر�سية ومثلها بطانيات و472 �سلة غذائية جافة و472 �سلة غذائية �رشيعة.
واأو�سح��ت ،ان يف خمي��م ح�سن �س��ام، كانت هن��اك 900 بطانية ومثله��ا اأفر�سة، 
و201 طباخ نفطي و201 �سلة غذائية جافة و201 �سلة غذائية �رشيعة ف�سال عن 

201 م�سباح �سحن و201 خزان للماء.
واعلن��ت ال��وزارة انه��ا "م�ستم��رة بتاأم��ني امل�ساع��دات والحتياج��ات ال�رشورية 

للنازحني وتوزيعها بينهم".

ذي ق��ار – اجلورنال نيوز: اعلنت مديري��ة بلديات ذي قار، عن النتهاء من تهيئة 
500 قطع��ة ار���س �سكنية لتوزيعها على ذوي ال�سهداء يف املحافظة بعد انتهاء 
الزي��ارة الربعيني��ة. وذكر مدير بلدي��ات ذي قار ح�سن دعدو�س، ان��ه بتوجيه من 
املحاف��ظ يحيى النا�رشي قامت مديري��ة البلدية بتهياأة 500 قطعة ار�س �سكنية 

لتوزيعها على ذوي ال�سهداء يف املحافظة بعد انتهاء مرا�سيم زيارة الربعني.
وا�س��اف دعدو���س ان الوجب��ة �ست�سم��ل امل�ستحق��ني يف عم��وم م��دن املحافظة ، 

و�ستنتهي وت�سفر بها جميع الطلبات امل�ستحقة يف املحافظة حتى ال�ساعة .
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 اأعلنت وزارة الرتبية، الربعاء، عن �سوابط دوام 
الطلب��ة بالنت�س��اب يف عم��وم املدي��رات العامة 
للرتبي��ة للعام الدرا�س��ي 2016/2017 .  وقال 
بي��ان لوزي��ر الرتبي��ة  "باإم��كان امل�سوؤول��ني يف 
دوائر الدولة من ه��م بدرجة مدير عام فما فوق، 
واأ�ساتذة اجلامع��ات والأطباء و�سباط اجلي�س او 

ال�رشطة والمن الوطني ومدراء امل�سارف واأبناء 
طلب��ة البعث��ات الدرا�سية يف اخل��ارج واية حالة 
اأخرى يتم النظر بها منفردة، دوام اأبنائهم الطلبة 
والتالمي��ذ بالنت�س��اب للعام الدرا�س��ي احلايل". 
وا�س��اف البي��ان " على ويل الم��ر ان يقدم طلبًا 
اىل املديرية العامة للرتبية يطلب فيه دوام ولده 
بالنت�س��اب"، مو�سحًا فيه ا�س��م الطالب وال�سف 
واملدر�س��ة، مع تقدمي كت��اب تاأييد من دائرة ويل 

الم��ر مبينًا فيه العن��وان الوظيفي ومكان العمل 
وواق��ع ح��ال الطالب م��ن درا�سته عل��ى ان يكون 
م�ستم��را يف ال��دوام لغاي��ة واقع احل��ال". وتابع 
البيان "كما لطالب ال�سفوف املنتهية )ال�ساد�س 
البتدائي والثالث املتو�سط وال�ساد�س العدادي( 
امتح��ان ن�س��ف ال�سنة وفق اجل��داول املعلنة يف 
مدر�ست��ه وتعت��رب درج��ة امتح��ان ن�س��ف ال�سنة 
�سعي �سنوي لال�س��رتاك يف المتحانات العامة". 

واأ�س��ار البي��ان " لطلب��ة الكور�س��ات النت�س��اب 
النهائي��ة  المتحان��ات  ال�س��رتاك يف  ب�سواب��ط 
لل�سف��وف املنتهي��ة )للمراحل الدرا�سي��ة كافة(، 
وي�سم��ل ال��دوام بنظ��ام النت�ساب طلب��ة مدار�س 
املتميزين وثانوية كلية بغداد اي�سًا"، موكدا انه 
"يلغ��ى النت�ساب يف حالة ح�سول الطالب على 
وثيق��ة معنونه اىل مدار�س خارج العراق )ترجمة 

وت�سديق("

التربية تعلن ضوابط انتساب الطلبة للعام الدراسي 2017/2016
بغداد ـ متابعة 

الرافدين يعلن وجبة جديدة من األسماء 
)10( ماليين المشمولة بسلفة الـ

اطالق استمارة التقديم اإللكتروني 
لخريجي الدور الثالث

الطقس صحو والحرارة تسجل 28
توقع��ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوي��ة والر�سد الزلزيل، ان 
يك��ون الطق�س �سح��وا اىل غائ��م جزئي، ودرج��ات احلرارة 

العظمى ت�سجل 28ْم، خالل الأيام املقبلة.
وقال��ت الهيئة يف بي��ان له��ا، اإن البالد �ستتاأث��ر مبنخف�س 
ج��وي ق��ادم م��ن تركي��ا اي��ام اخلمي���س واجلمع��ة وال�سبت 
والحد. واأ�سافت، �سيكون الطق�س يف املنطقة ال�سمالية بني 
غائ��م جزئ��ي وغائ��م ، ويف املنطقتني الو�سط��ى واجلنوبية 
�سح��و اىل غائ��م جزئ��ي، وا�س��ار البي��ان اىل ان" درج��ات 

احلرارة العظمى ترتفع اىل 28ْم.


