
اأعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة ،االثن��ن، ع��ن قيام فري��ق عمٍل 
ا�شتق�شائ��ّي تفتي�ش��ي ���ري تاب��ع لدائ��رة الوقاي��ة يف 
ٍة لهياأة اال�شتثمار  الهياأة اأجرى جمموعة زياراٍت ميدانيَّ
��ة وبع�ض دوائرها واأق�شامها، بغية االطالع على  الوطنيَّ
واق��ع عملها وت�شخي���ض امُلعوِّقات واإب��داء املقرتحات، 
وؤ  ��ة؛ ب�شبب تلكُّ را�ش��داً ح��االٍت لت�رُّب العمال��ة االأجنبيَّ
��ة الت��ي جلبت العمال��ة االأجنبيَّة  امل�شاري��ع اال�شتثماريَّ
للعم��ل فيه��ا. وك�شف��ت فريق دائ��رة الوقاي��ة، يف بيان 
�شحفي ،عن "ا�شتح�ش��ال اإحدى ال�ركات )996( �شمة 
دخ��وٍل لعمال اأجان��ب )بنغاليِّن( رغ��م اأنَّ هذه ال�ركة 
ٍة �شادرٍة عن  لة وال متل��ك اأيَّ اإجازٍة ا�شتثماريَّ غري ُم�شجِّ
��ة"، ُمذِّراً من "تع��دُّد اجلهات  هي��اأة اال�شتثم��ار الوطنيَّ
املانح��ة ل�شمات دخول العمالة االأجنبيَّة، ُمقرتحًا قيام 
ة يف وزارة الداخليَّة مبتابعة مو�شوع  اجله��ات امُلخت�شَّ
ة  ت�رُّب العمالة االأجنبيَّة اإىل ال�شوارع واملحال التجاريَّ
ن متَّ منحهم �شمات دخول لغر�ض العمل يف  وغريه��ا ممَّ
�خاذ  ة وت�شخي���ض املخالفات واتِّ امل�شاري��ع اال�شتثماريَّ

االإجراءات القانونيَّة بحقِّ املخالفن".
ٍة  واأ�ش��ارت اإىل اأن "تقرير فريقها دعا  لو�شع ا�شرتاتيجيَّ
�شات الدولة كافة  ��ٍة لال�شتثمار واإل��زام ُموؤ�شَّ ٍة عامَّ وطنيَّ
��ة لال�شتثم��ار بقاع��دة بيان��اٍت  بتزوي��د الهي��اأة الوطنيَّ
ثٍة ُتدُِّد م�شاري��ع اال�شتثمار واالأرا�شي  ُمتكامل��ٍة وُمدَّ

ال�شاغرة ال�شاحلة لال�شتثمار".

اأ�شدرت املحكمة اجلنائي��ة املركزية يف بغداد، االثنن، 
حكم��ًا باالإعدام على "ه��اكارز" يعمل �شم��ن ما ي�شمى 
داع���ض  لتنظي��م  التاب��ع  االلك��رتوين  اخلالف��ة  بجي���ض 

االإرهابي.
وق��ال املتحدث الر�شمي ملجل�ض الق�شاء االعلى القا�شي 
عب��د ال�شت��ار بريق��دار يف بي��ان �شحف��ي، اإن "املحكم��ة 
اجلنائي��ة املركزي��ة نظ��رت دع��وى مته��م م��رتف يف 
اخ��رتاق املواقع االلكرتونية يعم��ل �شمن جي�ض اخلالفة 

االلكرتوين التابع لتنظيم داع�ض االإرهابي".
واأ�ش��اف بريق��دار، اأن "املتهم كان يق��وم بالتعاون مع 
�ركائه من دول عربية باخرتاق مواقع بع�شها م�شن 
للغاية". واأو�شح القا�شي، اأن "جميع االأدلة كانت كافية 
الإدانة املتهم واحلكم عليه باالإعدام وفق قانون مكافحة 

االإرهاب".
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امل�شكل��ة االأكرب ح�شب تو�شيف �شكن��ة املنطقة، املاء 
ال�شالح لل�رب الذي ياأت��ي يوم وينقطع اآخر، وياأتي 

ملوثًا تارة اأخرى.
علي العكيلي اأحد �شكنة املنطقة، بّن اأن واقع منطقة 
الر�ش��اد يف ت��رٍد م�شتم��ر، دون اأي اك��رتاث اأو اهتمام 
م��ن اجله��ات والك��وادر البلدي��ة رغم عدي��د ال�شكاوى 
واملنا�ش��دات م��ن اهايل املنطق��ة. م�ش��رياً: اىل غياب 
املتابع��ة، واإن كان��ت متقطع��ة. مو�شح��ًا: اأن هن��اك 
زي��ارات من بع���ض امل�شوؤولن املحلي��ن، لكنها غري 

جمدية ومل تقدم اأّي �شيء للمنطقة.
اإم��ا اأن تك��ون الر�ش��اد خ��ارج ح��دود العا�شم��ة اأو 
اأنه��ا منطق��ة من�شي��ة اأو مم�شوحة من �شج��الت اأمانة 
العا�شم��ة، هكذا تط��ّرق كرمي م�شن �شائ��ق تاك�شي. 
منوهًا: اىل معاناة االأهايل من هذا االإهمال احلكومي 
غ��ري املربر اأبداً. الفت��ًا: اىل اأن املنطقة لي�شت بحاجة 

ملوازن��ة مالي��ة اأو م�شاريع تاأهيل االإقلي��م وما �شابه 
م��ن عناوي��ن عري�ش��ة ن�شمعه��ا يف و�شائ��ل االعالم. 
موؤك��داً: كل نق���ض اخلدم��ات ميك��ن اأن ت�ش��ده كوادر 
البلدي��ة، فاملو�ش��وع ال يع��دو ع��ن تبلي��ط ال�ش��وارع 

واالأر�شفة وتنظيف املجاري و�شيانة الفتحات.
فيما نّوه كاظم العتبي اىل م�شاألة تراكم النفايات يف 
كل اأرجاء املنطقة، اإذ ال يكاد يخلو اأّي �شارع من كومة 
نفاي��ات تتجمع حولها احليوانات ال�شائبة. الفتًا: اىل 
القوار���ض التي غزت كل البيوت ومل تعد تنفع مع كل 
ط��رق املكافحة. موؤكداً: تقاع���ض امل�شوؤولن يف �شتى 
اجلوانب اخلدمي��ة وعدم اهتمامه��م مبعاناة االأهايل 

الذين �شاقوا ذرعًا بذلك.
م��ع هطول االأمطار، ولو ب�شكل �شئيل، تتحول �شوارع 
الر�ش��اد اىل بحريات اأوحال وم�شتنقعات مياه، ينتظر 
البلدي��ة  اجله��ات  الأن  اأيام��ًا،  جفافه��ا  املواطن��ون 

م�شغول��ة يف اأم��ور اأخ��رى. مه��دي �شال��ح �شاح��ب 
مل اأ�ش��واق لبيع املواد الغذائي��ة، ي�شري اىل م�شتنفع 
مي��اه االأمطار التي ت�شاقطت منذ اأي��ام ومازال اأثرها 
�شاخ�شًا دون اأية متابعة من اجلهات البلدية. م�شدداً: 
اأن ه��ذا االإهم��ال ل��و ا�شتم��ر، �شيحت��م اإع��الن الر�شاد 

منطقة منكوبة.
م�ش��اكل املنطق��ة مل تق��ف عن��د م��ا ذك��ر، فللكهرباء 
حكاي��ة اأي�شًا، اإذ �ش��كا الكثري من �شكن��ة املنطقة من 
ت��ردي التيار الكهربائي وعدم ا�شتقراره، منوهن اىل 
الفولتية الواطي��ة التي ال تقوى على ت�شغيل ثالجة اأو 
جمم��دة خا�شة، ونح��ن مقبلون على ف�ش��ل ال�شيف. 
الفت��ن اىل اأن، عم��ل املول��دات االأهلي��ة يحت��اج اىل 
رقابة ومتابع��ة من اجلهات البلدي��ة وب�شكل خا�ض، 
ما يع��رف مبول��دات جمل���ض املحافظة، الت��ي �شّلمت 

لبع�ض املقربن من امل�شوؤولن.

اأعل��ن مكتب املفت�ض العام يف وزارة الداخلية، االثنن، 
ع��ن اإلق��اء القب���ض عل��ى مفو���ضٍ من�ش��وب اىل موقع 
ت�شجي��ل مركب��ات التاجي��ات، وع��دد م��ن املعقب��ن 

واملزورين مبواقع مرورية يف بغداد.
وق��ال املكت��ب يف بي��ان �شحف��ي، اإن "مف��ارز مكتب 

تفتي�ض امل��رور متكنت من القاء القب���ض على مفو�ٍض 
من�ش��وب اىل موق��ع ت�شجي��ل م��رور التاجي��ات لقيامه 
با�شتح�شال مبالغ مالية من مواطنن تقّدر ب� 8400 
دوالر اأمريك��ي مقاب��ل توي��ل اأرق��ام 15 مركبة من 
الفح���ض املوؤق��ت اىل الدائمي"، مبينا اأن��ه "مت تدوين 
اأق��وال اثن��ن م��ن املواطن��ن الذي��ن اعرتف��ا بت�شلي��م 
املفو���ض مبالغ مالية لقاء توي��ل اأرقام �شياراتهما، 

ومت ايداعه التوقيف على ذمة التحقيق معه يف مديرية 
املرور".

واأ�ش��اف البيان، اأن "مفرزة اأخ��رى األقت القب�ض على 
اأحد معتمدي موق��ع اجازات التاجيات الذي هو برتبة 
رئي���ض عرفاء يف املوقع بتهمة تزوي��ر جلان الفح�ض 
الطب��ي اخلا�ش��ة باإ�ش��دار اج��ازات ال�شياق��ة، حي��ث 

�شبطت بحوزته 3 جلان طبية مزورة".

واأ�ش��ار اإىل، اأن "مكت��ب تفتي�ض امل��رور متكن من اإلقاء 
القب�ض على �شخ���ض من اثنن انتحال �شفة العمل يف 
مكت��ب املفت�ض العام وهما يروم��ان ترويج معامالت 
التاجي��ات"،  ت�شجي��ل  موق��ع  يف  لل�شواب��ط  خالف��ًا 
مو�شح��ا اأن "اأحدهم��ا متك��ن م��ن الف��رار فيم��ا القي 
القب���ض على االآخر ودون��ت اأقوال��ه واعرتافاته واأقف 

باأمر ق�شائي للتحقيق معه".

المرأة تؤكد أن القيادة " فن وذوق وأخالق " 

في العام 2017 كيف ينظر المجتمع الكربالئي إلى قيادة المرأة للسيارة؟
يف احلقيق��ة ال�ش��وارع يف مدينة كرب��الء املقد�شة اأثبت��ت اأن املراأة 
تت��ل م�شاحتها م��ن ا�شتخدام ال�شوارع العام��ة جنبا اىل جنب مع 
الرج��ل، ويرى بع�شهم )من الرجال( اأن امل��راأة اكرث اتزانا والتزاما 
م��ن الرجال ال �شيما ال�شباب منه��م، يف ا�شتخدام ال�شوارع، لذلك قد 
تعت��رب ه��ذه الق�شية )قي��ادة املراأة لل�شي��ارة( ق�شي��ه راأي عام يف 
املجتم��ع العراقي، وقد تبقى متاأرجحة بن القبول والرف�ض ح�شب 
الظ��روف الت��ي مي��ر بها البل��د، فالبع�ض ينظ��ر له��ذه الق�شية على 
اأنه��ا غ��ري الئقة باملراأة، وال ي�شح لها ان تق��ود ال�شيارة وتنزل اىل 
ال�ش��وارع بوج��ود االخ او االب او الزوج!! والبع�ض االخر ينظر لهذه 
الق�شي��ة مبنظار اآخر مناق�ض، حيث ي��رى اأن االمر يتعلق باحلرية 
ال�شخ�شي��ة الت��ي ينبغ��ي اأال يقيدها املجتمع وتقالي��ده، ف�شال عن 
كونه��ا و�شيل��ة اأمين��ة حلركة امل��راأة يف املدينة من اج��ل العمل او 

الت�شوق وما �شابه.
اأول اإجازة �سوق المراأة عراقية

من جهة اخرى ُي�شار اىل اأن قيادة املراأة لل�شيارة لي�شت جديدة، وال 
ه��ي ظاهرة حديثه، بل منذ حوايل اكرث من 70 �شنه ح�شلت املراأة 
العراقي��ة عل��ى �شه��ادة ال�شياقة يف بغداد ع��ام 1908 وكانت تلك 
امل��راأة هي ال�شيدة املحامي��ة )اأمينة علي الرح��ال( فهي اول امراأة 
عراقي��ة ح�شلت عل��ى اجازة �شياقة، فكانت خط��وة ايجابية للمراأة 
ومتي��ز، وال تزال امل��راأة العراقية اىل يومنا هذا تدخل ال�شوارع، فقد 

ذك��رت اح�شائية عامة ن�شب��ة تزايد اقبال الن�ش��اء يف كربالء على 
ال�شياق��ة، اأكرث من اية مافظ��ة اخرى من مافظات العراق، وهي 
اقل ن�شب��ة للحوادث من الرجال، كما ذك��رت اح�شائية عاملية، اأن 
امل��راأة اليوم ت�ش��ارك الرجل يف كل �شيء وتدخ��ل عامله ما ي�شاعد 
عل��ى تقدم املجتمع وازده��اره. طرحنا هذا املو�ش��وع على اجلهة 
الر�شمي��ة الت��ي تنظ��م عملي��ة امل��رور يف �ش��وارع مدين��ة كرب��الء 
املقد�ش��ة، ممثل��ة برجل امل��رور )عدن��ان( ال��ذي كان ينّظ��م مرور 
ال�شيارات يف اح��د تقاطعات الطرق مبركز املدينة فاأجاب بالقول: 
اإن قي��اده امل��راأة الكربالئي��ة لل�شي��ارة �شيء يبعث عل��ى االعجاب 
والفخ��ر، فهي اوال ملتزمة بقواعد ال�شياق��ة واآدابها، وعندما نتذكر 
الق��ول املعروف )ال�شياق��ة فن واخالق وذوق( ف��اإن هذا القول يتم 
تطبيق��ه بحذاف��ريه م��ن قبل امل��راأة الت��ي تلت��زم دائم��ا بحجابها 
واتزانه��ا ف�شال ع��ن التزامها ب�شواب��ط ا�شتخدام الطري��ق، وال�شري 
ب�رعة قانوني��ة معتدلة، مع مراعاة ا�شارات امل��رور وا�شتخدامها 
اجلي��د لالإ�شارات ال�شوئي��ة ل�شيارتها اي�شا، وه��ذا القول ال ينطبق 
عل��ى ام��راأة واح��دة معين��ة، بل عل��ى معظم الن�ش��اء اللوات��ي يقدن 
ال�شي��ارات مبه��ارة والت��زام وتوازن، وان��ا �شخ�شي��ا مل اأَر حلد االآن 
اي ح��ادث م��روري ت�شبب��ت به ام��راأة، وهذا م��ا يوؤكد تق��دم املراأة 
وان�شباطه��ا يف هذا املجال، وهو ما ينعك�ض اإيجابا على املجتمع 
الكربالئي عموما. االآن�شة )مرمي 24 �شنة( �شاحبه �شيارة تقول عن 
�شياق��ة امل��راأة: اأنها تعاين اأحيانا من تر���ض بع�ض ال�شباب، وهذا 
يح��دث نوع��ا من امل�شايقة لها يف ال�ش��ارع، لكنها مع ذلك م�ّرة 

على اال�شتمرار بال�شياقة على الرغم من هذه امل�شايقات. واأ�شافت 
م��رمي، اإن الفوائد التي اح�شل عليها م��ن ا�شتخدامي لل�شيارة تفوق 
تل��ك امل�شايقات، ثم انني احاول انا اعال��ج ذلك باأ�شلوب متوازن، 
وعل��ى العموم تبقى ال�شياقة حاجة ملحة للمراأة يف العراق عموما، 
وله��ا مناف��ع تكاد ال ت�شى، ولهذا جند ع��دد الن�شاء ال�شائقات يف 

�شوارع مدينة كربالء املقد�شة يتزايد يوما بعد اآخر.
ال�سائق اجليد هو الذي يتخل�ص من احلادث

وم��ن جملة الذين اأعط��وا راأيهم يف هذا املو�ش��وع الدكتورة )هبة( 
وه��ي طبيب��ة متخ�ش�شة، وقد قال��ت انها تقود ال�شي��ارة منذ ثالث 
�شن��وات ومل تتعر���ض الأي ح��ادث كان كونها ت�ش��ع قاعدة �شياقة 
مهم��ة يف قيادتها لل�شيارة وه��ي )ال�شائق اجليد لي�ض من ال ي�شبب 
حادث وامنا هو من يتخل�ض من حادث يت�شبب به االآخرون(، كذاك 
قال��ت انها مل تتعر�ض مل�شايق��ة او )معاك�شة( من الرجال، كما اأن 
املجتمع عموما قد تقّبل هذه اخلطوة واعتربها حالة تقدم ل�شالح 

املراأة الكربالئية.
يف ح��ن ي��رى املحامي )ابو عب��د اهلل 60 �شن��ة( ان ظاهرة قيادة 
امل��راأة يف املجتم��ع بات��ت اأم��را واقعا ومقب��وال ولي���ض مفرو�شا، 
وقلم��ا جند من يعرت�ض عليه، لذلك حت��ى يف االحاديث الفردية او 
اخلا�ش��ة التي تتعلق بنق��د الظواهر االجتماعي��ة او غريها، ال جند 
�شخ�ش��ا رج��ال كان او ام��راأة يرف�ض قيادة الن�ش��اء لل�شيارة، وهذه 
يف احلقيق��ة متثل مظهرا من مظاه��ر التطور يف البلد، وبدال من ان 
يعرت���ض الرجل )ال��زوج، االأب، االأخ( �شار يحث امل��راأة بنف�شه كي 

تتعّل��م ال�شياقة يف الدورات التدريبي��ة املخ�ش�شة لذلك، بل ا�شبح 
كث��ري م��ن الرجال هم يب��ادرون لتعلي��م زوجاته��م او بناتهم على 
ال�شياق��ة، الن الطاب��ع العمل��ي الع��ام وم�شاركة امل��راأة الفعالة يف 
العم��ل بالتدري�ض وال�شحة والدوائر اخلدمية و�شواها، بات معروفا 
للجمي��ع، ال�شيم��ا اأن دور املراأة يف جمال العم��ل ا�شبح اأمرا واقعا 
وعل��ى نطاق وا�شع. وعندم��ا �شاألنا املحامي نف�ش��ه ال�شوؤال التايل: 
ه��ل ترافع��ت يف ق�شايا ده�ض او ح��وادث �شيارات وم��ا هي ن�شبة 
املراأة فيها؟؟ فاأجاب: نعم كثرية هي حوادث ال�شيارات كالت�شادم 
والده���ض و�شواها، وغالبا ما يكون ا�شحابها اق�شد املت�شببن بها 
واملت�رري��ن منه��ا هم رجال، بل يف احلقيق��ة مل ام�شك حتى االن 
ق�شية حادث مروري ت�شببت به امراأة، وهذا دليل على انها ملتزمة 
ب��اآداب ال�شياقة واملرور، عل��ى الرغم من اعداد الن�شاء املتزايدة يف 
ه��ذا املجال. واخلال�شة نق��ول اأننا تابعنا فعال تزاي��د عدد الن�شوة 
اللوات��ي يق��دن �شي��ارات يف �ش��وارع املدين��ة، والحظن��ا بالفع��ل 
ت��وازن وه��دوء الن�شاء يف قي��ادة ال�شي��ارة، وهذا الت��وازن يجعلها 
م��ط اعجاب اجلميع، وي�شمح لتطور ه��ذه الظاهرة ل�شالح املراأة، 
خا�ش��ة انها �شارت تتاج التنقل من مكان اىل اآخر بحكم دورها 
املجتمعي العملي املتنامي، ه��ي حينما تتنقل ب�شيارتها اخلا�شة 
اف�ش��ل لها واكرث امنا واكرث اعتم��ادا على نف�شها بدال من االعتماد 
عل��ى الرج��ل، لي�ض من ب��اب عدم التع��اون، وامنا من ب��اب اإعطاء 
امل��راأة فر�ش��ة اف�ش��ل يف ادارة �شوؤونها وحياته��ا واالعتماد على 

نف�شها وجهدها ال�شخ�شي اكرث فاأكرث.

كربالء ـ متابعة 

التعليم تعلن أسماء المعاهد والكليات 
غير المعترف بها في العراق

األنواء: الطقس غائم ودرجات الحرارة تسجل 
25ْم األيام المقبلة

استمرار نقص الخدمات واإلهمال قد يحول منطقة الرشاد السكنية إلى منكوبة!

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت وزارة التعلي��م العايل والبحث العلم��ي، االثنن، عن 
ن�رها اأ�شماء املعاهد والكليات غري املعرتف بها يف العراق.

وق��ال املتحدث با�شم ال��وزارة حيدر العبودي يف بيان �شحف��ي، اإن "الوزارة 
فاتت وزارة الداخلية وجمال�ض املحافظات كافة باتخاذ اإجراءاتها الالزمة 
باإغالق عدد من الكليات االأهلية ومعاهد الدرا�شات العليا كونها غري معرتف 

ومتنح �شهادات غري معتمدة وخمالفة لل�شوابط".
واأ�ش��اف العب��ودي، اأن "هذه الكلي��ات االأهلية ومعاهد الدرا�ش��ات العليا غري 
املع��رتف بها �شملت جامع��ة االأكادميين الع��رب، وكلية النخي��ل الهند�شية، 
واملعه��د العربي للمحا�شب��ن القانوني��ن، واملعهد العراقي الع��ايل لالإعالم 
واملعلوماتية، ومعهد حمورابي التدريبي، واملعهد العربي للتدريب والبحوث 
االإح�شائي��ة". وتابع املتحدث الر�شمي، اأن "املوؤ�ش�شات االأخرى غري املعرتف 
به��ا، هي معهد احل�شن )ع( للدرا�شات العلي��ا يف بغداد واملحافظات، ومعهد 
البح��وث والدرا�ش��ات العربي��ة، ومعه��د الفاراب��ي للدرا�شات العلي��ا يف بغداد 
واملحافظات، ومعهد التاريخ العربي والرتاث العلمي، واملعهد العربي العايل 
للدرا�ش��ات يف بغداد واملحافظ��ات، واالأكادميية العليا للدرا�ش��ات االإن�شانية 
والعلمية، واملعهد العربي العايل، واملعهد العراقي للدرا�شات العليا يف بغداد 
واملحافظ��ات، ومعهد املنار للدرا�شات العلي��ا يف بغداد واملحافظات، ف�شال 
ع��ن اأي جامعة اأجنبي��ة اأخرى غري معرتف بها". واو�ش��ح، اأن "الوزارة جتدد 
تذيره��ا للطلب��ة من الدرا�شة يف الكلي��ات االأهلية ومعاه��د الدرا�شات العليا 

غري املعرتف بها".

بغ��داد � متابعة : توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�شد الزلزايل، االثنن، 
اأن يكون طق�ض غائما جزئيا، ودرجات احلرارة ت�شجل 25ْم خالل االيام املقبلة.
وقال��ت الهيئة يف بيان �شحفي، اإن "طق�ض اليوم �شيكون يف املنطقة ال�شمالية، 
غائم��ًا جزئيًا يتحول يف بع�ض االأماكن خا�شة اق�شامها ال�شمالية اىل غائم مع 
فر�ش��ة لت�شاقط اأمط��ار خفيفة ال�شدة فيها، ويف املنطقت��ان الو�شطى واجلنوبية 
�شح��واً مع قطع م��ن الغيوم، ودرجة احلرارة ال�شغرى املتوقعة يف مدينة بغداد 
12 ْم، والعظمى 25 ْم". واأ�شافت، اأن "طق�ض غد االربعاء، �شيكون يف املنطقة 
ال�شمالي��ة غائمًا جزئيًا يتحول يف بع�ض االأماك��ن اىل غائم مع فر�شة لت�شاقط 
اأمط��ار خفيفة ال�ش��دة ومتفرقة بعد الظهر، ويف املنطقت��ن الو�شطى واجلنوبية، 

غائمًا جزئيًا، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�شابق".
وتابع��ت الهيئة، اأن "طق�ض اخلمي�ض املقبل، �شيكون يف املنطقة ال�شمالية غائمًا 
م�شحوب��ًا بت�شاقط امط��ار متو�شطة اىل غزيرة ال�شدة وح��دوث عوا�شف رعدية، 
ويف املنطق��ة الو�شط��ى غائم��ًا جزئي��ًا اىل غائم مع ت�شاقط زخ��ات مطر خفيفة 
ال�ش��دة يتح�شن تدريجيا خالل النهار مع فر�شة حلدوث عوا�شف رعدية اأحيانا، 
ويف املنطق��ة اجلنوبية، �شحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات احلرارة، تنخف�ض 
ب�شع درجات يف املنطقتن ال�شمالية والو�شطى ومقاربة يف املنطقة اجلنوبية".
وب��ن، اأن "طق�ض اجلمعة �شيك��ون يف املناطق كافة �شحواً مع قطع من الغيوم، 

ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�شابق".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة
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بغداد ـ متابعة

النزاهة تشدد على ضرورة 
استحداث مكتب مفتش عام  

في هيئة االستثمار الوطنية

الجنائية المركزية تقضي باإلعدام 
على هاكارز ينتمي لداعش اإلرهابي

القبض على معقبين ومزورين بتهمة تحويل لوحات مركبات مقابل مبالغ مالية في بغداد

هل انت مع املراأة عندما 
حتتل ب�سيارتها م�ساحة 

من ال�سوارع العامة، وهل 
ي�سعر الرجل بالغرية من 

ذلك، اأو امل�سايقة؟، وهناك 
ت�ساوؤالت موّجهة هل املراأة 

نف�سها، هل هي على ثقة تامة 
بنف�سها عندما تقود �سيارتها 
بني الرجال؟ اأم انها قلقة من 
ح�سول حادث او ما �سابه؟؟

حالها لي�ص اأف�سل من حال 
بقية مناطق �سرق بغداد، 

اإن مل تكن من بني االأ�سواأ، 
تلك هي منطقة الر�ساد 

التي ت�سم قرابة 20 األف 
منزل يفتقد �ساكنوها ل�ستى 

انواع اخلدمات من تبليط 
ال�سوارع، اىل غياب عمل 

منظومة املجاري، وفقدان 
اغلب فتحات "املنهوالت" 

للأغطية الواقية من 
ال�سقوط فيها


