
وجه وزير الكهرباء قا�سم حممد الفهداوي، ال�سبت، 
با�ستنفار م��اكات الوزارة يف مديري��ات التوزيع 
العامة يف بغ��داد واملحافظات لإع��ادة املغذيات 
الت��ي توقف��ت نتيجة هطول المط��ار. وذكر بيان ، 
اأن “وزارة الكهرب��اء قام��ت مب�سان��دة دوائر امانة 
بغ��داد والدوائ��ر البلدية يف املحافظ��ات، ومنحت 
الولوية يف جتهيز الطاقة الكهربائية اىل حمطات 
ال�رصف ال�سحي م��ن اجل ا�ستيعاب كميات املياه 
الت��ي ق��د تتجم��ع ج��راء المط��ار الت��ي ت�سهده��ا 
العا�سم��ة بغداد وعموم حمافظ��ات الباد اجلمعة 
وال�سب��ت والأي��ام املقبل��ة”. واأ�س��اف البي��ان، اأن 
املاكات الهند�سية والفني��ة العاملة يف مديريات 
نق��ل الطاقة الكهربائية قد كثفت جهودها مبراقبة 
خطوط نقل الطاق��ة، والك�سف عن البراج من اأجل 
ت��ايف اأية حال��ة انف�س��ال لأحد اخلط��وط، ف�سًا 
ع��ن ا�س��اح العوار���ض الفنية يف ح��ال حدوثها، 
موؤكدا اأن املاكات الهند�سية والفنية يف مديريات 
انتاج الطاقة الكهربائي��ة تبذل اجلهود املتوا�سلة 
للحف��اظ على حمط��ات التولي��د ل�سم��ان دميومة 

عملها اثناء هطول المطار.

اأعلن مدي��ر ناحية ال�سقاوية مبحافظة النبار 
جا�س��م املحم��دي، ال�سب��ت، عن ع��ودة 60 األف 

نازح اىل الناحية.
"اك��ر  اأاإن  ل��ه،  حدي��ث  يف  املحم��دي  وق��ال 
م��ن 6500 ا���رصة نازح��ة ع��ادت اىل ناحي��ة 
ال�سقاوي��ة 10ك��م �سمال الفلوج��ة"، مبينا ان 
"اعداده��م اأكر من 60 األف نازحا وغالبيتهم 

ن�ساء واأطفال".
واأ�ساف املحم��دي، اأن اإدارة ناحية ال�سقاوية 
واملجل���ض املحل��ي ي�سع��ون جاهدي��ن لتق��دمي 
اخلدم��ات لاأ�رص العائ��دة باملناط��ق املحررة، 
لفت��ا اىل اأن غالبية مناطق ال�سقاوية مطهرة 
م��ن الألغ��ام والعب��وات النا�سف��ة �سم��ن مركز 

الناحية.
ناحي��ة  ح��ررت  الأمني��ة  الق��وات  ان  يذك��ر 
ال�سقاوي��ة قب��ل ع��دة �سه��ور م��ن "داع���ض"، 
فيما توا�س��ل الدوائر اخلدمية اإع��ادة اخلدمات 

للمناطق املحررة يف تلك الناحية.
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موؤ���رصات ارتف��اع ح��الت الط��اق توؤكده��ا حمكم��ة 
الأح��وال ال�سخ�سي��ة يف الزب��ر، فيم��ا دع��ا حمامون 
وباحثون اجتماعيون اإىل احلد من الزواج املبكر الذي 

يعد ال�سبب الرئي�سي وراء ارتفاع ن�سب الطاق.
يق��ول م�س��در يف املحكم��ة ، مت ت�سجي��ل  700 حال��ة 
ط��اق يف حمكمة الزبر خال ع��ام 2016، مبينا اأن  
هن��اك اأك��ر من 2400 دع��وة طاق قدم��ت للمحكمة 
ومت ت�سديق 567 حالة طاق منها بالإ�سافة اإىل 56 
اإيق��اع ط��اق و 77  حالة تفريق ح�سل��ت يف املدينة 

يف العام ذاته.
كم��ا اأ�س��ار امل�سدر اإىل ح�سول اأك��ر من 3000 حالة 
زواج خ��ال الع��ام احل��ايل مت ت�سديقه��ا يف حمكم��ة 

الأحوال ال�سخ�سية.
املحامي ك��رمي ال�سكيني قال اإن ح��الت الطاق التي 
ت�سج��ل يف حمكم��ة الأح��وال ال�سخ�سي��ة يف الزبر يف 
ت�ساع��د وله��ا اأ�سبابها املتكررة ومنه��ا الزواج املبكر 
اأه��ل الزوج��ن يف حياته��م بالإ�ساف��ة اإىل  وتدخ��ل 
ح��الت اأخرى و�سفه��ا باملخيفة يف ح��الت الطاق 
الت��ي حتدث ب�سب��ب اأجهزة املوباي��ل ومواقع التوا�سل 
الجتماع��ي، م�سرا، اأن اأعل��ى ن�سبة �سجلت يف حمكمة 
الأحوال ال�سخ�سي��ة يف الزبر حلالت الطاق والزواج 
ه��ي لإفراد يعملون يف ال�رصطة مبينا اأن ن�سبة الطاق 
يف  ت�ساعد منذ عام 2003 وكانت الن�سبة الأكرب لهذا 

العام 2016.
بدوره��ا، لفتت م�سوؤولة �سوؤون املراأة يف حمكمة بداءة 

الزب��ر املحامية و�س��ن ال�س��وداين اإىل اأن اأكر 
ح��الت الط��اق تع��ود لل��زواج املبك��ر 

وحت��دث با�ستم��رار وبحال��ة متك��ررة 
واأ�سبابه��ا ع��دم ق��درة الزوجن على 
حتمل الأ�رصة، وكذلك تدخل الأهل يف 

حياة الزوجن ال�سخ�سية.
كا�سفة عن ح��دوث حالة طاق لفتاة 
يف عمر 12 �سنة و�سببها عدم حتملها 

لإدارة الأ���رصة واأجنبت طف��ا ثم اأقامت 
دع��وى لغر���ض ت�سدي��ق ال��زواج ث��م قامت 

بطل��ب الطاق ويف ح�سنها طفل عمره عدة اأ�سهر وهي 

بذاتها لتزال طفلة.
حم��ذرة من "خط��ورة ه��ذا املوؤ���رص وت�سبب��ه بانهيار 
الأ���رص وتفككها ، فن��ادراً ما ت�ستطي��ع الأم  بهذا العمر 

اإعالة اأطفالها لوحدها واإدارة اأ�رصة".
ولف��ت املحام��ي علي �سوي��ل املتخ�س���ض يف حمكمة 
الأح��وال ال�سخ�سية اإىل ح�س��ول معظم حالت الطاق 
خ��ارج املحكمة م��ن خال بع���ض رج��ال الدين دون 
�سعيه��م اإىل اإ�س��اح اخلل��ل ب��ن الأ���رصة، اإ�سافة اإىل 
حدوث ح��الت الطاق الغيابي موؤك��دا يف ذات الوقت 
ت�سجي��ل بع���ض احل��الت والت��ي و�سفه��ا بالقليلة مت 
حله��ا عن طريق رجال الدين الذي��ن ي�سعون لاإ�ساح 

يف اأبغ�ض احلرام عند اهلل وهو الطاق.
كا�سف��ا عن ح��دوث اغرب حالة ط��اق لزوجن ح�سل 
زواجهم��ا حديثا ب�سبب ن�ستل��ة �سنيكرز والتي �سجلتها 
حمكم��ة الأحوال ال�سخ�سية يف الزب��ر مبينا اأن الزوج 
عندم��ا قام ب���رصاء ن�ساتل �سنيك��رز لزوجته ومل مياثل 
ذل��ك لوالدته التي اأ�سابها الغرور وت�ساجرت معه ومع 
زوجته وطلبت منه اإما طاق زوجته اأو اأن ترتك )الم( 
املنزل، ويف النهاية حدث الطاق والتفريق يف احلال.
مبين��ا اأن دائرة التنفيذ العديل يف حمكمة بداءة الزبر 

لديها اأكر من 2500 ا�سبارة لمراأة مطلقة ممن 

لديه��ن اأطف��ال ومهر موؤجل م��ن �سمنه��ا 600 حالة 
لعام 2016.

 مو�سح��ا ان اغل��ب تلك احلالت حت��دث لاأعمار دون 
ال��� 20 �سنة وحتدث ب�سبب قلة اخلربة الزوجية لإعانة 
الأ���رصة او تدخ��ل الأه��ل يف حي��اة الزوج��ن م��ع قلة 

ثقافة املجتمع وتاأثره باملجتمعات الأخرى.
م��ن جانبها تق��ول الباحثة الجتماعية �س��وزان �سامل 
، اإن ح��الت الط��اق التي حت�سل �سببه��ا التكنولوجيا 
التوا�س��ل  ومواق��ع  الت�س��ال  اأجه��زة  م��ن  احلديث��ة 
الجتماع��ي، وراأت ب��اأن احلال��ة املادي��ة مل توؤث��ر ومل 
تكن �سببا يف الط��اق، ولفتت اإىل اأن جمتمعنا بالرغم 
ان��ه جمتمع ع�سائري ويعترب تلك احلالة معيبة اإل اأنها 
قلدت ثقاف��ات جمتمعية اأخرى من خ��ال امل�سل�سات 

التلفزيونية.
ويع��د ق�س��اء الزب��ر غ��رب الب���رصة ال��ذي يبل��غ عدد 
�سكان��ه بحدود 700 األف ن�سمة م��ن اأكرب الق�سية يف 
املحافظة من حيث امل�ساحة وعدد ال�سكان ويعترب من 
اأغن��ى املدن العراقي��ة بوجود معظم ال��روات النفطية 
الت��ي تعترب امل�سدر الرئي�س��ي لقت�ساد العراق و�سمن 
حدوده اأكرب املنافذ البحرية يف مينائي ام ق�رص وخور 

الزبر واملنفذ 

بعد اعتداء ضابط على مديرة مدرسة في ذي قار 

مطالبات بتشريع قانون حماية المعلم من االعتداءات المتكررة 
اأو�س��ح العقيد ناظ��م لويز خميلف مدير مكت��ب مكافحة املخدرات 
يف ذي ق��ار، خلفي��ات احل��ادث املرتب��ط مبديرة مدر�س��ة رقية يف 
املحافظ��ة، وفيم��ا راأى ب��اأن الإع��ام مل ين�سف��ه يف نق��ل خفاي��ا 
احل��ادث وحيثياته وتداعياته، اذ اأكد “ع��دم اقتحام املدر�سة التي 
ذهب اإليها وحيدا دون حماية، ومل يعتد على مديرة املدر�سة، واأنها 

تظاهرت بالإ�سابة والنهيار الع�سبي”.
وق��ال العقيد خميل��ف عقب احلادث يف حديث خا�ض انه توجه اإىل 
اإدارة املدر�س��ة ب�سحب��ة ابنته امل�سابة بان��زلق غ�رصوف الركبة 
عل��ى اث��ر اإ�سقاطها م��ن قبل اإح��دى زمياته��ا، من اج��ل اأن يكمل 
اإجراءات اأخذها اإىل مديرية الرتبية لتقدمي �سكوى ر�سمية باحلادث. 
م�ست��دركًا اأن مديرة املدر�سة رف�ست اإع��ادة ابنته اأو اإعطائه اأوراق 
توؤي��د اإ�سابتها داخ��ل املدر�سة واقتادته��ا اإىل ال�سفوف العليا من 
اج��ل عرقل��ة اأخذه��ا اإىل مديري��ة الرتبي��ة، وات�سل��ت مبركز �رصطة 
ال�ساهرون القريب من املدر�سة بحجة جتاوزه على حرمة املدر�سة. 
واأ�س��اف ،عن��د و�س��ول املف��رزة واحلدي��ث معه��م ع��ن حيثي��ات 
املو�سوع رافقوه لأخذ ابنته بوجودهم وهو بلبا�ض مدين ول توجد 
ب�سحبت��ه اأي حماية، ما دعا املديرة اإىل اإغاق الباب بوجه مفرزة 
ال�رصطة الأمر الذي تطلب منه اأن يدفعها ويفتح باب املدر�سة دون 
�رصبه��ا والتوجه ب�سحبة املفرزة اإىل مركز ال�رصطة لتقدمي �سكوى 

ر�سمي��ة بحقه��ا وحق التلمي��ذة التي اعتدت على ابنت��ه والتي ترقد 
حاليا يف اإحدى م�ست�سفيات الب�رصة على اثر اإ�سابتها”، كما قال.

واأ�س��ار اأن مدي��رة املدر�س��ة تظاه��رت بالإ�سابة بانهي��ار ع�سبي 
كونها علمت بال�سكوى املقدمة �سدها وطلبت نقلها اإىل امل�ست�سفى 
دون اأي اإ�ساب��ة ج�سدية”، م�س��را اإىل اأن “ال�سور التي ظهرت على 
�سفح��ات التوا�سل الجتماعي اأظهرت املف��رزة على اأنها حمايتي 
وكذل��ك ال�سور داخل املدر�سة للمفرزة عند دخولها ل�ستقدام ابنته 

من اجل العودة بها”.
ولف��ت اإىل اأن “زميلة ابنته مل تكن موج��ودة داخل املدر�سة كونها 
مل حت���رص لل��دوام” م�سي��ف اأن “اجلمي��ع مل ي�سم��ع راأي��ه كط��رف 
اآخ��ر باحل��ادث ومت العتماد على ال�سور املن�س��ورة وحديث مديرة 
املدر�س��ة الأم��ر الذي جعل��ه ي�سعر بع��دم الإن�س��اف والتجني على 

�سخ�سه كونه رجل يحرتم القانون ودور التعليم”.
 من جهتها طالبت ع�سو جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�ض حمافظة 
ذي ق��ار �سيماء عب��د ال�ستار الفت��اوي، ال�سبت، الربمل��ان العراقي 
ب���رصورة ت�رصيع قان��ون حماية املعل��م من العت��داءات املتكررة 

على الكوادر الرتبوية يف عموم العراق.
وقال��ت الفت��اوي يف بي��ان �سحفي ، ان��ه على الربمل��ان العراقي 
واحلكوم��ة الحتادية  ت�رصيع قانون حلماية املعلم من العتداءات 
املتك��ررة لأن ذل��ك القان��ون �سين�س��ف �رصيح��ة الك��وادر الرتبوية 
والتعليمية يف العراق. واأ�سافت، م�سودة القانون تهدف اإىل حماية 

املعلم واملدر���ض قانونيًا وماديًا ومعنوي��ًا ف�سًا عن حمايته من 
العت��داءات �سواء كان��ت داخل اأو خارج عمل��ه الوظيفي، لفتة اإىل 
"اإدراج م��ادة قانوني��ة �سمن امل�سودة تن�ض على ال�سجن مدة من 
ثاث��ة اأ�سه��ر اإىل �ست �سن��وات لكل م��ن يعتدي علي��ه وبح�سب نوع 
العت��داء". واأ�س��ارت ع�س��و جمل�ض حمافظ��ة ذي ق��ار اإىل اأن كرة 
العت��داءات عل��ى الك��وادر التعليمية يف حمافظة ذي ق��ار واأخرها 
العت��داء ال��ذي ح�سل عل��ى مديرة مدر�س��ة رقية بن��ت احل�سن يف 
مدينة ال�سدر والتي تعر�ست اإىل ال�رصب من قبل اأحد اأولياء الأمور 

يف وقت كانت تقام مرا�سيم رفع العلم العراقي".
وبين��ت الفت��اوي اأن املهاج��م اأح��د �سب��اط ال�رصط��ة وال��ذي من 
املفرو���ض ان يعرف القوانن والأنظمة النافذة يف الدولة العراقية 
لذل��ك نطالب قيادة ال�رصط��ة يف ذي قار مبحا�سبت��ه لكونه ا�ستغل 

مهنته لاعتداء على الكوادر التعليمية. 
�شهود عيان 

الي��وم واثن��اء رف��ع العلم العراق��ي يف ا�سطفاف مدر�ست��ي مدر�سة 
رقية للبنات يف مدينة ال�سدر مبحافظة ذي قار اعتدى احد اولياء 
الم��ور على مديرة املدر�سة بال���رصب وامام انظار معلمي مدر�سة 
حرب المة املدر�سة املناوبة ملدر�ستنا ولول تدخل املعلمن وابعاد 
ويل المر ل�ستمر يف فعلته الدنيئة ، والن مديرة املدر�سة ترقد يف 
امل�ست�سف��ى  م�سيفة ، كم��ا انه ا�ستمر يف تهديده لل��كادر التعليمي 
واقتح��م املدر�سة ودخل اىل ال�سف مع عدد من امل�سلحن مما اثار 

اخل��وف والرعب يف نفو���ض التاميذ يف املدر�س��ة ، و�سبب كل ذلك 
ان التلمي��ذة �سقط��ت على الر�ض يوم ام���ض وحدث �رصخ ب�سيط يف 
كبته��ا وه��و يطلب ف�سل الطالبة التي كان��ت معها مدعيا انها هي 

ال�سبب فيما حدث. 
وجهة نظر قانونية 

من جانبه اكد اخلبر القانوين علي التميمي يف ت�رصيح للجورنال 
، ب��اأن هناك عدد من الإج��راءات الواجبة التباع يف هذا املو�سوع 
ويف مقدمته��ا ما يخ���ض وزارة الرتبية اذ ت�ستطي��ع ان تقيم دعوة 
ع��ن طريق ممثلها القانوين لن التكلي��ف القانوين لهذه الواقعة هو 
العت��داء عل��ى موظف اثن��اء تاأدية الوظيفة وفق امل��ادة 229 من 
قان��ون العقوبات العراقي رقم 111 �سن��ة 1969 وعقوبتها ت�سل 
اىل ث��اث �سنوات لن املدي��رة اُعتدي عليها وهي ت��اأدي وظيفتها 
ه��ذا من جه��ة وزارة الرتبية ، وتاب��ع ، اأما اجلان��ب الثاين فيخ�ض 
وزارة الداخلي��ة فباإم��كان مديرية الداخلي��ة او املديرية املخت�سة 
يف ذي ق��ار ان تفت��ح ملفا حتقيقيا مع ال�ساب��ط وميكن الإ�ستعانة 
باأق��وال املدي��رة وبع��د ذل��ك ُيح��ال املل��ف اىل املحاك��م اخلا�سة 
ب��وزارة الداخلية . يذكر اأن نقاب��ة املعلمن العراقين دعت الكوادر 
التدري�سي��ة والتعليمي��ة اإىل وقف��ة احتجاجي��ة يف مدار�سهم خال 
الدر���ض الأول يوم الثنن، ملنع تكرار حالت العتداء على الكوادر 
التعليمي��ة والتدري�سية من قبل بع�ض من و�سفتهم باخلارجن عن 

القانون .

بغداد_لميس عبد الكريم

كرث احلديث يف مواقع التوا�شل 
الجتماعي وبني الأو�شاط 

ال�شعبية حول العتداء الذي 
ح�شل على مديرة مدر�شة رقية 
بنت احل�شني يف مدينة ال�شدر 
يف ذي قار والتي تعر�شت اإىل 

ال�شرب من قبل اأحد اأولياء الأمور 
يف وقت كانت تقام مرا�شيم رفع 

العلم العراقي بينما يف دوِل 
اأخرى يحظى املعلم برتتيب 

ي�شبق الأطباء واملهند�شني كونه 
�شانع ومربي الأجيال . 

تعددت الأ�شباب والطالق 
واحد.. هذا حال ق�شاء 

الزبري غرب الب�شرة، والذي 
�شهد ارتفاعًا بحالت الطالق 

ولأ�شباب خمتلفة، ففي عام 
اآلف   3 �شجل  وحده   2016

حالة زواج يقابلها 700 
حالة طالق معظمها ح�شلت 

ملنت�شبي ال�شرطة كما �شجلت 
حالة طالق بعد م�شي �شهرين 

من الزواج ب�شبب خالف 
حول )ن�شتلة �شنيكرز(.

البصرة تضبط لحوما تالفة ومجلسها يؤكد: منفذ 
سفوان ال يليق أن يكون بوابة للعراق

مجلس بغداد: توقف 780 مشروعا وتلكؤ أغلب 
مشاريع أمانة العاصمة

التعليم العالي: تعيين نحو 4 آالف من األجور اليومية 
وحملة الشهادات العليا

الزواج المبكر والسنيكرز وراء 700 حالة طالق في الزبير خالل 2016 

الب���رصة - خا�ض:  اعل��ن رئي�ض جلنة املنافذ احلدودي��ة يف جمل�ض حمافظة 
الب���رصة، مرت�س��ى ال�سحم��اين، ال�سب��ت، ان الجهزة المني��ة يف منفذ �سفوان 
احل��دودي متكنت من احباط حماولة عبور �ساحنات حتمل موادا تالفة ، فيما 

ا�سار اىل ان املنفذ ل يليق ان يكون بوابة للعراق.
وق��ال ال�سحماين يف ت�رصيح له،  ان القوات المنية واجهزة املراقبة يف منفذ 
�سفوان احلدودي متكنت من احباط حماولة عبور 19 �ساحنة حمملة باللحوم 
التالف��ة، واتلف��ت هذه املواد من قب��ل اجلهات املعنية واأحيل��ت للق�ساء حتى 
يت��م اخ�ساعه��ا لقوانن الدولة العراقي��ة". وتابع، ان منف��ذ �سفوان احلدودي 
ل يلي��ق ان يك��ون بوابة مهم��ة ورئي�سية للعراق ب�سبب الهم��ال الذي يعانيه 
ه��ذا املنفذ" لفتا اىل ان "املنفذ يدر للعراق ماين الدولرات ويدعم موازنة 
الدول��ة العراقية وعليه يجب الهتمام به. ودع��ا ال�سحماين، وزارتي الداخلية 
واملالية اىل الهتم��ام مبنفذ �سفوان احلدودي واإعادة اعماره من جديد حتى 

ميكن ان يكون بوابة �سخمة متما�سكة ملدخل الرا�سي العراقية.

بغداد_متابعة: اأكد مقرر جمل�ض حمافظة بغداد قا�سم فرحان، ال�سبت، اأن جمال�ض 
املحافظات فقدت دوره��ا الد�ستوري ب�سبب الأزمة املالية وتلكوؤ امل�ساريع.فيما 
ك�س��ف ع��ن توقف780 م�رصوع��ا وتلكوؤ اغل��ب م�ساري��ع اأمانة العا�سم��ة. وقال 
فرحان، يف ت�رصيح له، اإن "جمل�ض بغداد �سعف دوره بدرجة كبرة بظل الأزمة 
املالي��ة، اإ�ساف��ة اىل توق��ف 780 م�رصوع��ا يف املحافظة وتوقف وتلك��وؤ اأغلب 
م�ساري��ع اأمانة بغداد". واأ�ساف، اأنه من الأ�سباب الأخرى لفقده دوره عدم اإيفاء 
الدول��ة باإلتزاماته��ا فيما يخ�ض التخ�سي�س��ات املالية من املوازن��ة املركزية، 
نتيج��ة اإن�سغله��ا باحل��رب �سد "داع���ض" واملبال��غ الهائلة التي ت���رصف عليها. 
وتاب��ع فرح��ان، اأن املجل�ض مل يعد له دورا وا�سحا ه��ذه الفرتة حتى اجتماعاته 
اأ�سبحت متباعدة، اإ�سافة اىل مواد املجل�ض التي تدر�ض لي�ست من �سلب مهماته 

والتي هي ق�سية الرقابة والإ�رصاف على امل�ساريع واإ�سدار قوانن.

بغداد_متابع��ة: اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، ال�سبت، عن تعين 
نح��و ٤ اآلف موظ��ف م��ن حمل��ة ال�سه��ادات العلي��ا والأولية واأ�سح��اب العقود 
والأج��ور، مو�سح��ة اأن خريجي اجلامعات الأجنبية من حمل��ة ال�سهادات العليا 
�ُسِمل��وا بالتعين يف اجلامع��ات. وقال وزير التعليم العايل عب��د الرزاق العي�سى 
يف بي��ان �س��در عل��ى هام�ض اجتم��اع هي��اأة ال��راأي ، اإن "اأكر م��ن ٣٨٨٢ من 
حمل��ة ال�سهادات العليا والأولية واأ�سحاب العق��ود والأجور اليومية مت تعيينهم 
يف خمتل��ف اجلامعات ول�سيم��ا امل�ستحدثة منها"، مبين��ا اأن "العدد الإجمايل 
�سي�س��ل اىل ٤٥٠٠ قريب��ًا". واأو�س��ح العي�سى، اأن خريجي اجلامع��ات الأجنبية 
م��ن حملة ال�سهادات العليا �سم��ن برنامج جلنة تطوير التعليم يف العراق �ُسِملوا 

بدرجات التعين �سمن درجات حركة املاك التي توفرت لدى اجلامعات.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

توقع��ت الهي��اأة العام��ة لاأن��واء اجلوي��ة والر�س��د 
الزل��زايل، ال�سبت، الطق�ض ممط��ر ي�ساحبه انخفا�ض 

يف درجات احلرارة اىل 15ْم.
وقال��ت الهياأة يف بيان له��ا، اإن "طق�ض اليوم الحد 
�سيك��ون يف املنطق��ة ال�سمالي��ة غائم��ًا ممط��راً ويف 

املنطقت��ن الو�سط��ى واجلنوبي��ة غائ��م م��ع ت�ساقط 
اأمط��ار يف اماكن متع��ددة منهم��ا ويتح�سن الطق�ض 
تدريجي��ا بع��د الظه��ر ابت��داء م��ن الق�س��ام الغربية 
ودرجة احلرارة العظمى 15ْم" . واأ�ساف البيان، اأن 
"طق�ض يوم غد الثنن �سيكون يف املنطقة ال�سمالية 
غائما جزئي��ا اىل غائم مع ت�ساقط اأمطار يف اماكن 
متع��ددة منه��ا ويف املنطقتن الو�سط��ى واجلنوبية 

غائ��م جزئ��ي اىل غائ��م مع فر�س��ة لت�ساق��ط اأمطار 
خفيف��ة يف اماك��ن متفرقة من املنطق��ة اجلنوبية"، 
مقارب��ة يف  �ستك��ون  احل��رارة  درج��ات  اأن  مبين��ا 
ع��دة  وتنخف���ض  وال�سمالي��ة  الو�سط��ى  املنطقت��ن 
درج��ات يف املنطق��ة واجلنوبي��ة. وتاب��ع، اأن طق�ض 
ي��وم الثاثاء املقب��ل �سيكون يف املنطق��ة ال�سمالية 
غائم��ًا م��ع ت�ساقط اأمط��ار يف اماكن متع��ددة منها 

وح��دوث عوا�س��ف رعدي��ة م��ع ت�ساق��ط الثل��وج يف 
الق�س��ام اجلبلي��ة لتاثرها بامت��داد منخف�ض جوي 
من تركيا ويف املنطقتن الو�سطى واجلنوبية طق�ض 
غائم جزئي لتاأثرها بامتداد مرتفع جوي من البحر 
املتو�سط ودرجات احلرارة تنخف�ض عدة درجات يف 
املنطق��ة ال�سمالية ومقارب��ة يف املنطقتن الو�سطى 

واجلنوبية عن اليوم ال�سابق.

األنواء الجوية: الطقس ممطر ودرجات الحرارة تسجل 15ْم
بغداد ـ متابعة 

الكهرباء تستنفر مالكاتها بعد 
هطول األمطارفي العاصمة

عودة 60 ألف نازح 
الى الصقالوية


