
تراأ�ص��ت وزي��ر ال�ص��حة والبيئ��ة الدكتورة عديل��ة حمود 
اجتماعا ملناق�ص��ة اليات و�ص��وابط ت�ص��عرية االدوية يف 
القط��اع اخلا�ص �ص��م الوكي��ل االداري لل��وزارة الدكتور 
زام��ل �ص��ياع العريب��ي والدكت��ور عب��د االم��ري املخت��ار 
م�صت�ص��ار ال��وزارة ومع��اون مدي��ر دائ��رة االم��ور الفنية 

ومدير املركز الوطني للرقابة الدوائية.
 وج��رى خ��ال اللقاء التاأكيد عل��ى اهمية ان   ُيراعى يف 
الت�ص��عرية الظروف املعي�ص��ية ل�رشائح وا�ص��عة ف�صا عن 
�صمان ح�صول ا�صحاب ال�صيدليات على هام�ص معقول 
من الربح على ان يتم تطبيق هذه التجربة اجلديدة مطلع 
الع��ام املقبل 2017  واتفق املجتمعون على اهمية عقد 
اجتم��اع م��ع ممثلي نقابة ال�ص��يادلة ملناق�ص��ة االليات 
اخلا�ص��ة بتنفيذ هذا امل�رشوع الذي يجري تطبيقه الأول 
م��رة يف العراق.  وعلى �ص��عيد مت�ص��ل اأك��دت الدكتورة 
عديل��ة اهمي��ة اال�ص��تثمار االمث��ل لقر�ص البن��ك الدويل 
الأعم��ار املوؤ�ص�ص��ات ال�ص��حية يف دياىل و�ص��اح الدين 
اذ تراأ�ص��ت اجتماعا ملناق�صة �ص��بل اال�رشاع باال�صتفادة 
م��ن قر�ص البنك الدويل وتنفيذ م�رشوع التنمية الطارئة 
واملت�ص��من تخ�ص���ص 39 �ص��يارة ا�ص��عاف و14 عيادة 
طبي��ة ملحافظت��ي دي��اىل و�ص��اح الدين لدع��م واعمار 

املوؤ�ص�صات ال�صحية يف املحافظتني.

اأعلن مكت��ب املفت�ص العام يف وزارة الداخلية، االثنني، 
القب���ص عل��ى �ص��ابط برتب��ة مق��دم يف مديري��ة مرور 

�صاح الدين بتهمة التزوير.
وق��ال مكت��ب املفت�ص يف بيان ” متكن��ت مفرزة تابعة 
ملكت��ب املفت���ص الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة يف حمافظة 
�ص��اح الدي��ن م��ن اإلق��اء القب�ص عل��ى �ص��ابط برتبة 
مقدم من�ص��وب اىل مديري��ة مرور �ص��اح الدين بتهمة 

التزوير”.
وا�ص��اف ” مت��ت عملي��ة اإلق��اء القب���ص على ال�ص��ابط 
املتهم بعد ورود �ص��كوى من اأحد املواطنني تفيد بقيام 
املقدم )�ص ع ي( بعملية تزوير متثلت باإدخال بيانات 
يف مديري��ة م��رور �ص��اح الدي��ن باإح��دى معام��ات 
ت�صجيل املركبات خافًا لل�صوابط واالأ�صول القانونية 
واالإداري��ة”، واو�ص��ح انه “مت القب���ص على املتهم بعد 

�صبط معاملة مزورة بحوزته".
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وق��ال مدي��ر مركز االع��ام والعاق��ات العامة يف 
الوزارة عبد الواحد ال�ص��مري، ان االليات املت�صمنة 
اقت���رشت عل��ى جملة م��ن النق��اط منه��ا ان تقوم 
ال�رشكة بتحديد الفر�ص��ة اال�صتثمارية واعداد ملف 
ا�ص��تثماري متكامل باللغتني العربي��ة واالنكليزية 
وان  االف��راد،  ادارة  جمل���ص  عل��ى  عر�ص��ه  ويت��م 
تف��احت دائرة اال�ص��تثمارات الأخ��ذ موافق��ة الوزارة 
م��ن خال درا�ص��ة امللف م��ن قبل دوائره��ا منها) 
الفنية واالقت�ص��ادية والقانونية والرقابة الداخلية 
والتدقي��ق ف�ص��ا ع��ن دائ��رة اال�ص��تثمارات(بغية 
عر�ص��ه عل��ى الوزير للم�ص��ادقة على ق��رار جمل�ص 
الفر�ص��ة  اع��ان  عل��ى  واملوافق��ة  ال�رشك��ة  ادارة 

اال�صتثمارية وفق امللف املعد'.
الفر�ص��ة  باإع��ان  تق��وم  'ال�رشك��ة  ان  وا�ص��اف 
اال�ص��تثمارية يف و�ص��ائل االع��ام املحلية وا�ص��عة 
االنت�ص��ار واملواق��ع االلكرتونية لل�رشك��ة والوزارة 
اال�ص��تثمار  الوطني��ة  الهي��اأة  خ��ال  م��ن  وكذل��ك 
وامللحقي��ات التجاري��ة، ومنه��ا اي�ص��ا ان ت�ص��تلم 
العرو���ص ال��واردة من قبل ال�رشك��ة العامة لغر�ص 
ال�رشك��ة  ادارة  درا�ص��تها وعر�ص��ها عل��ى جمل���ص 
حتى يتخ��ذ القرار املنا�ص��ب باالإحالة م��ع مراعاة 
تطبيق االحكام ال��واردة يف تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومي��ة رق��م 2 ل�ص��نة 2014 م��ن حي��ث اع��داد 
درا�ص��ة اجل��دوى االقت�ص��ادية والفني��ة واالع��ان 
ف�صا عن اجراءات فتح العرو�ص وحتليلها و�صوال 
اىل االحال��ة مبوجب معايري املفا�ص��لة املعلنة يف 

امللف اال�صتثماري'.
وبني انه 'مت حتديد االليات من خال ار�ص��ال كافة 
االوليات مدعومة بقرار جمل�ص االدارة مع م�ص��ودة 
العق��د املزمع ابرامه مع ال�رشيك االن�ص��ب اىل دائرة 
اال�صتثمارات ليتم تدقيقها بالتعاون مع دوائر مقر 

الوزارة'.
اىل ذل��ك ق��ال وكيل ال��وزارة الفني ع��ادل كرمي ان 
التعليم��ات املقرتحة تدفع باجت��اه اعطاء جمال�ص 
مل��ف  تفعي��ل  يف  امل�ص��وؤولية  ال���رشكات  ادارة 
اال�ص��تثمار وتقلل م��ن البريوقراطية واملركزية مبا 

يخدم اال�رشاع بالعمل باالإ�ص��افة اىل ال�صفافية يف 
االعان واملتابعة والتوثيق لذا نوؤيد كافة الفقرات 
املعرو�ص��ة. وعلى �ص��عيد مت�ص��ل اع��ادت ال�رشكة 
العامة لكربيت امل�رشاق يف ق�صاء ال�رشقاط تاأهيل 
ع��دد م��ن مرافقه��ا العام��ة به��دف اعادة ت�ص��غيل 
خطوطه��ا االنتاجي��ة بع��د حتريره��ا م��ن �ص��يطرة 

تنظيم داع�ص.
وقال عبد الواحد علوان ال�ص��مري يف بيان �ص��حفي 
اأم�ص ، اأن ال�رشكة متكنت من اعادة �ص��بكة الكهرباء 
الأرج��اء  الكهربائي��ة  الطاق��ة  واي�ص��ال  الوطني��ة 
ال�رشك��ة وت�ص��ليح العوار�ص بجه��ود ذاتية”، واكد 
” ت�ص��غيل حمط��ة ال�ص��خ وفح���ص �ص��بكات املاء 
واالطفاء وا�ص��اح اال�رشار واي�صال املاء ال�صايف 

للقرى املجاورة لها” .
وا�ص��ار اىل ان” ال�رشك��ة اع��دت العرو�ص اخلا�ص��ة 
بتجهيز االليات واملعدات املطلوبة والتي �ص��يكون 

جتهيزها فوريا خال اال�صبوع القادم بعد احل�صول 
على ا�صتثناء من قبل االمانة العامة ملجل�ص الوزراء 
“، واأعلن عن مبا�رشة ال�رشكة باإعادة تاأهيل خم�صة 
مباين اخرى منها خمازن ال�رشكة وور�ص ال�صيانة 
والتي �ص��يتم العمل عل��ى اجنازها خال ال�ص��هرين 
املقبلني على ان تتم املبا�رشة باإعادة بناء �ص��ياج 

ال�رشكة الذي دمره تنظيم داع�ص وبطول 8 كم”.
واو�صح انه “يجري العمل حاليا على اعادة تاأهيل 
مطاحن الكربيت الزراعي لي�صتاأنف العمل واالنتاج 
بطاقة انتاجية تقدر بخم�صة اطنان يوميا”، موؤكدا 

“امكانية م�صاعفتها وح�صب احلاجة”.
وكانت وزارة ال�ص��ناعة واملع��ادن اعلنت يف وقت 
�ص��ابق ع��ن ا�ص��رتجاع بع���ص املع��دات امل�رشوقة 
م��ن معمل تنقية الكربيت امل�ص��تورد م��ن الواليات 
املتح��دة االمريكي��ة والت��ي تق��در قيمته��ا بع�رشة 

مايني دوالر.

تكبلها قيود خانقة.. المرأة في العراق بين االنفتاح والقيود
 اإىل اإن امل��راأة يف الع��راق ال زال��ت تواجه قيوداً كبرية يفر�ص��ها 
املجتم��ع ت��ارة م��ن خ��ال الع�ص��رية، وقي��وداً اأخرى م��ن خال 
رجال الدين املت�ص��ددين، وال ينتهي االأمر عند بع�ص الت�رشيعات 

وم�صاريع القوانني.
يرجع البع�ص اأ�ص��باب تقييد حري��ات املراأة يف املجتمع العراقي 
اإىل غرق��ه يف الع�ص��ائرية والع��ادات والتقالي��د، باعتبارها ذات 

تاأثري قوي باملجتمع ي�صل حد التاأثري على ال�صيا�صة.
وبه��ذا اخل�ص��و�ص، ال�ص��حفي عمر ال�ص��اهر يق��ول اإن "املجتمع 
يغرق اأكرث يف الع�صائرية"، م�صيفا اأن "الع�صرية ت�صّدر قيمها اىل 

ال�صيا�صة، بفعل تاأثريها وحاجة االأحزاب لها".
وي�ص��يف ،الع�صرية لي�صت اأ�صواتا انتخابية فقط، اإمنا هي عادات 
وتقاليد واأعراف، وعندما تتحول الع�ص��رية اىل �ص��انع لل�صيا�صة، 
فاإنها �صتكون م�ص��در تاأثري مبا�رش على املجتمع، تفر�ص قيمها 

عليه، وتر�صم �صكل مزاجه.
وي�صري ال�صاهر، اإىل اأنه اإذا ما اتفقنا على اأن الع�صائرية هي اأخطر 
القي��ود على حرية الن�ص��اء، �ص��نجد اأنف�ص��نا اإزاء واق��ع تعي�ص فيه 
الن�صاء حتت �صاغط م�صتمر، قبلي يف ظاهره، و�صيا�صي يف عمقه.
وع��ادة م��ا تكون امل��راأة اأح��د االأ�ص��باب يف عدم ح�ص��ولها على 
حقوقها وحريتها ب�صكل م�رشوع، بفعل ما ر�صخ بعقلها باأن عمل 

املراأة يكون �صمن حدود معينة، يجب اأال تتجاوزها.
وتو�ص��ح النا�ص��طة املدني��ة اأب��راج ها�ص��م به��ذا ال�ص��اأن، قائلة: 

"ال�ص��عوبات التي تواجهها امل��راأة العراقية تخلقها البيئة التي 
تعي���ص فيها، وقد تكون هي من ت�ص��هم بخلق هذه ال�ص��عوبات"، 
مردف��ة "ذلك باقتناعها بفكرة اإنها اقل م��ن الرجل، واأن مكانها 

يف املجتمع حم�صور باأعمال معينة".
وتروي ها�ص��م، ق�ص��ة �ص��ديقتها املنح��درة من عائل��ة حمافظة 
واأمي��ة، "يل �ص��ديقة م��ن عائلة اأمي��ة وتعي���ص يف منطقة تكون 

املراأة مكانها البيت، ويعد اأمر خروجها خطيئة.
وتب��ني، اأنه "رغم ه��ذه التحديات ا�ص��تطاعت اإكمال درا�ص��تها"، 
موؤك��دة اأنه برغم ال�ص��عوبات التي يخلقها املجتم��ع، فاأن املراأة 

كفيلة بتجاوزها، بظل وجود االإ�رشار والتحدي بداخلها.
وعن ممار�ص��ة احلريات يف املحافظات العراقية التي ي�صود فيها 
الطاب��ع القروي على الطابع احل���رشي، تقول اإن التقييد اأكرث يف 
املحافظات بالقرى النعدام االنفتاح املوجود يف املدينة، الفتة 
اىل اأن��ه "رغ��م هذا االأمر هناك الكثري من ن�ص��اء تلك املجتمعات، 
متكّن من ك�رش قيود جمتمعاتهن، وذلك يرجع الإميانهن باأنف�صهن 

وقدرتهن على حتقيق اأحامهن".
اأم��ا دور الدول��ة العراقية بهذا املجال ي��كاد يكون معدم، يف ظل 
غي��اب القوان��ني الكفيلة مبنح تلك احلقوق. اإ�ص��افة اإىل �ص��يطرة 
"داع���ص" يف فرتة �ص��ابقة على م�ص��احة وا�ص��عة من االأرا�ص��ي 
العراقية، وممار�ص��ته انته��اكات بحقها، وحماولة الق�ص��اء على 

كيانها، واعتبارها ماكنة جن�صية فقط.
اخلبري يف حقوق االإن�ص��ان فا�ص��ل الغراوي، اإن "امل��راأة العراقية 
واجه��ت العدي��د من التحديات، وخا�ص��ة يف ال�ص��نني املا�ص��ية، 

ف�صا عن االنتهاكات اخلطرية التي تعر�صت اإليها يف ظل زيادة 
حاالت العنف بكل اأنواعه �ص��واء العن��ف املجتمعي اأو االأ�رشي اأو 
اجلن�ص��ي الذي قامت به ع�ص��ابات "داع���ص" االإرهابية، وزيادة 

حاالت االختطاف".
وي�ص��ري الغ��راوي، اإىل جمل��ة م��ن التحدي��ات، "هن��اك العديد من 
التحديات التي تواجه املراأة باملجتمع العراقي منها تبوء املراأة 
املنا�ص��ب القيادية يف الدولة العراقية، �ص��واء بوجودها ب�ص��لطة 

القرار ال�صيا�صي اأو يف اإدارة الدولة بكافة م�صمياتها".
فيما عدت النا�ص��طة االجتماعية �ص��جى ها�صم مو�صوع احلريات 
العامة واخلا�ص��ة يف العراق مو�ص��وع �ص��ائكا، كونه مر مبراحل 
متعددة. وتقول ها�ص��م، اإن مو�ص��وع احلريات العامة واخلا�ص��ة 
يف العراق مو�ص��وع �ص��ائك، ف��اأن املجتمع العراق��ي عا�ص لفرتة 
طويل��ة حتت حكم نظام �ص��مويل ا�ص��تبدادي، ال يوؤم��ن باحلريات 

العامة ويقمع احلريات اخلا�صة".
وتتاب��ع، "اأما حري��ة املراأة فهن��اك الكثري من املمار�ص��ات التي 
تقيدها، وحتد من اإبداعها يف املجتمع، اأهمها النظرة الع�ص��ائرية 
الت��ي ب��داأت تطغى وتتعاىل يف الفرتة االأخرية، ف�ص��ا عن بع�ص 
الدعوات الدينية التي يوجهها بع�ص رجال الدين، التي تدعو اىل 

تقييد املراأة وجعل البيت هو مكانها الوحيد".
اأما ال�ص��يخ �صيف اخلفاجي في�صري اإىل اأن الدين جاء قبل اأكرث من 

اأربعة ع�رش قرنًا حمرراً للمراأة.
ويق��ول ال�ص��يخ ، اإن "االإ�ص��ام ج��اء ليعل��ي من كرامة وم�ص��توى 
االإن�ص��ان مب��ا فيه الذك��ر واالأنثى على حد �ص��واء، ف���رشع للرجل 

قوان��ني ومب��ادئ تواف��ق تكوين��ه اجل�ص��ماين والعقلي والنف�ص��ي 
و�رشع للمراأة قوانني ومبادئ توافق تكوينها اجل�صماين و العقلي 
والنف�ص��ي وفرق االإ�ص��ام بني حقوق وواجب��ات كل من الطرفني 

على حد �صواء".
وي�ص��يف اخلفاج��ي، اأن "حتري��ر امل��راأة لي�ص �ص��يئا خ��ارج عن 
االإ�ص��ام، ب��ل اإن حتري��ر امل��راأة من اأولوي��ات احلق��وق يف ديننا 
احلني��ف ومن ي��رى غري ذل��ك فهو �ص��عيف الب�رش والب�ص��رية"، 
مردفًا اإن "االإ�ص��ام قد حرر امل��راأة منذ اأكرث من اأربعة ع�رش قرنًا 
ومن الدالئل على حرية املراأة يف االإ�صام، جاءت فتاة اإىل النبي 
)���ص( تق��ول: اإن اأبي زّوجني من ابن اأخيه؛ لريفع بي خ�صي�ص��ته، 
واأنا كارهة. فدعا ر�ص��ول اهلل اأباها، وجعل االأمر اإليها، فقالت: يا 
ر�صول اهلل قد اأج�زت ما �صنع اأبي؛ ولكن اأردت اأن تعلم الن�صاء اأْن 

لي�ص لاآباء من االأمر �صيء".
وي�ص��ري ال�ص��يخ، اىل اأن "االإ�ص��ام حرره��ا من �ص��لطة االأب واالأخ 
وال��زوج يف ماله��ا اخلا�ص اأو يف االإرث، وهل يخفى على اأحد اأن 
االإ�صام قد اأعطاها غاية ما يتمناه اأي اإن�صان اأال وهي احلياة، اأمل 
ياأتي االإ�ص��ام ليحرم واأد البن��ات ودفنهن اأحياء خوفا من العار 
وال�ص��بة اأبد الدهر، اأمل يغري االإ�ص��ام هذا املفهوم اجلاهلي اإىل اأن 

اإكرامهن وح�صن تربيتهن �صبب يف دخول اجلنة".
كم��ا اأن هن��اك حماوالت للق�ص��اء اأو تغي��ري الفكرة ال�ص��ائدة عن 
املراأة، وهي جمرد ج�ص��د فقط معدمة الكي��ان، دون اإعطاء اأهمية 
لطموحاتها واأفكارها، وعدم االإ�ص��ادة بدوره��ا فيما تقدمه بكل 

املجاالت.

بغداد ـ متابعة

على الرغم من التغيري الكبري 
الذي �ساد العراق بعد عام 

الطغيان  فرتة  وانتهاء   ،2003
وحكم الفرد، وبالرغم من ن�ساأة 

العديد من منظمات املجتمع 
املدين والهياآت، حتى و�سل الأمر 

اإىل قيام ت�سكيل )وزارة املراأة(

اأعلنت وزارة ال�سناعة واملعادن 
عن اليات العمل التي اعدتها 

ب�ساأن عقود التاأهيل والت�سغيل 
وعقود امل�ساركة مع ال�سركات 

الر�سينة او وكالئها واملتماثلة 
مع عمل ال�سركة العامة ح�سب 
قانون ال�سركات ذي الرقم 22 
ل�سنة 1997 املعدل واعتماد 
على ال�سوابط اخلا�سة باآلية 

العمل بعقود امل�ساركة املن�سو�ص 
عليها بقرار جمل�ص الوزراء 

492ل�سنة2013.

نازحو الموصل يهددون الحكومة المحلية بطردها
 من المدينة بعد تحريرها

القبض على سارق ومتاجر باألسلحة في 
أحد أحياء النجف

التجارة تجهز العوائل في المناطق المحررة من نينوى 
بالوجبة الثالثة من مادة "الطحين"

الصناعة تعلن آليات تنفيذ عقود المشاركة مع الشركات الرصينة

بغ��داد � متابع��ة : اأكد نازحو املو�ص��ل يف خميم "ح�ص��ن �ص��ام" اأن "احلكومة 
املحلية مبحافظة نينوى مل تقدم لهم م�ص��اعدات ومل تهتم ب�ص��اأنهم، واأنهم ال 

يريدون هذه احلكومة و�صيطردونها".
وق��ال بع���ص النازح��ني يف اأحادي��ث �ص��حفية ، "نحن من حمافظ��ة نينوى 
ولدين��ا حكومة حملية، ولكن عمل هذه احلكومة يقت�رش على ال�رشقة والنهب، 
وال تك��رتث الأو�ص��اع النازح��ني اإطاقًا، ولن نقب��ل بذلك، واإذا ج��اءت لتفقد 

اأحوالنا ف�صوف ن�صتقبلها باحلجارة".
يف حني اأو�ص��ح اآخ��رون اأنه��م "انتخبوا اأع�ص��اء جمل�ص املحافظة واأع�ص��اء 
جمل�ص النواب خلدمتهم ولي�ص لبيعهم، ونحن اأبناء املو�ص��ل نقوم بثورة �صد 
هوؤالء، و�صنزيحهم عن تلك الكرا�صي ون�صعهم يف القمامة". من جهتهم اأ�صاروا 
بع�ص النازحني اإىل اأن "نواب حمافظة نينوى يف الربملان العراقي واأع�ص��اء 
جمل�ص املحافظة وكل امل�ص��وؤولني يف حمافظ��ة نينوى )دواع�ص(، وهم الذين 
اأتوا بعنا�رش تنظيم داع�ص مقابل �ص��فقة مالية، ومبجرد حترير املو�صل فاإن 

اأول عمل نقوم به هو طرد هوؤالء الفا�صدين من جمل�ص املحافظة".
يذكر اأنه منذ بدء عملية حترير حمافظة نينوى ومركزها مدينة املو�صل، نزح 
ما يقارب 100 األف �ص��خ�ص من خمتلف مناطق املو�ص��ل، وتوجه غالبيتهم 

اإىل خميمات اإقليم كرد�صتان.

بغ��داد � متابع��ة : اعلنت مديرية �رشطة حمافظة النجف واملن�ص��اآت القاء القب�ص 
على �صارق ومتاجر باالأ�صلحة يف اأحد احياء املحافظة.

وقال��ت املديري��ة يف بي��ان ان '�رشطة مكافحة اإج��رام الكرار الق��ت القب�ص على 
جمرم قام ب�رشقة دار يف حمافظة كرباء، وبعد التحقيق معه اعرتف باملتاجرة 
باالأ�ص��لحة .واو�ص��حت ان 'املتهم مطلوب وفق املادة 440 ومت ت�صليمه للجهات 

املعنية'.

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت ال�رشك��ة العامة لت�ص��نيع احلب��وب يف وزارة التجارة، 
االإثن��ني، عن جتهيز العوائل يف املناطق املح��ررة يف حمافظة نينوى بالوجبة 

الثالثة من مادة "الطحني".
وقال مدير عام ال�رشكة طه يا�صني عبا�ص يف بيان �صحفي، اأن "عملية التجهيز 
متت بوا�صطة مطاحن اقليم كرد�صتان، حيث مت تخ�صي�ص اأربعة مطاحن الإنتاج 
الكمي��ات املخ�ص�ص��ة للمناطق املح��ررة"، موؤكدا "ا�ص��تمرارية جتهيز املطاحن 
ب�ص��لفة اإ�ص��افية من احلبوب لتكون على ا�ص��تعداد الإنتاج الوجب��ة الرابعة حال 
االإيع��از له��ا بالتجهي��ز". واأ�ص��ار اىل، اأن "جتهي��ز املناط��ق املح��ررة والعوائل 
النازحة ياأتي �ص��من نه��ج الوزارة يف اإر�ص��ال مفردات البطاق��ة التموينية منذ 

انطاق عمليات التحرير لاأق�صية واملدن التي احتلها قوى ال�رش والظام".

حقيبة 

بغداد ـ سعاد التميمي

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

توقع��ت هي��اأة االأن��واء اجلوية والر�ص��د الزلزايل، 
االثنني، اأن يك��ون طق�ص اليومني املقبلني غائما 
جزئيًا، مع ت�صاقط لاأمطار يف املنطقة ال�صمالية.
 وذك��ر بيان للهي��اأة اأن طق�ص اليوم، �ص��يكون يف 
ال�ص��مالية غائم��ا جزئي��ًا يتح��ول اىل  املنطق��ة 

غائ��م م�ص��حوب بت�ص��اقط زخ��ات مط��ر خفيف��ة 
ال�ص��دة ليا، تك��ون رعدية اأحيان��ًا، ويف املنطقة 
الو�ص��طى �صحواً اىل غائم جزئيا ويت�صكل �صباب 
خفيف يف بع�ص اأق�ص��امها ي��زول تدريجيًا، ويف 
املنطق��ة اجلنوبية غائما جزئيا يتحول اىل غائم 
م�ص��حوب بت�صاقط امطار خفيفة ال�صدة يف بع�ص 
االأماك��ن، ودرجة احلرارة العظم��ى املتوقعة يف 

مدين��ة بغ��داد 15 ْم".  واأ�ص��اف، اأن "طق�ص يوم 
غد �صيكون يف املنطقة ال�صمالية غائما م�صحوبا 
بت�صاقط اأمطار متو�صطة اىل غزيرة ال�صدة �صباحا 
يتح�ص��ن تدريجيا خال النه��ار، ويف املنطقتني 
الو�ص��طى واجلنوبي��ة غائم��ا جزئيا كما يت�ص��كل 
ال�ص��باب يف بع���ص االأماك��ن وي��زول تدريجي��ا 
خ��ال النه��ار، ودرجات احل��رارة تنخف�ص قليا 

يف املنطق��ة ال�ص��مالية ومقارب��ة يف املنطقت��ني 
الو�صطى واجلنوبية عن اليوم ال�صابق".

 وتابع البيان، ان "طق�ص اخلمي�ص املقبل �صيكون 
اىل غائ��م جزئي��ا،  املناط��ق كاف��ة �ص��حواً  يف 
املنطق��ة  يف  قلي��ا  ترتف��ع  احل��رارة  ودرج��ات 
الو�ص��طى  املنطقت��ني  يف  ومقارب��ة  ال�ص��مالية 

واجلنوبية عن اليوم ال�صابق".

هذه حالة الطقس المتوقعة في األيام األربعة المقبلة
بغداد ـ متابعة 

وزير الصحة تناقش التسعيرة 
الجديدة ألدوية القطاع الخاص 

مطلع العام الجديد

اعتقال ضابط في مديرية مرور 
صالح الدين بتهمة التزوير
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