
دعا ع�سو هيئة رئا�سة الربملان همام حمودي، ال�سبت، 
نقاب��ة املعلم��ن لتبن��ي م���روع توفري �سك��ن لأ�ساتذة 

التعليم الإبتدائي، متعهدا بدعم التوجهات بهذا ال�ساأن.
ذك��ر حمودي يف بيان عقب زيارة ملقر نقابة املعلمن، 
"اأهمي��ة وج��ود ممثل عن النقاب��ة يف اجتماعات جلنة 
الرتبي��ة النيابية ف�ساًل عن اإ�راكه��ا واملعلمن باإعداد 
املناه��ج الدرا�سي��ة"، معرب��ًا ا�ستع��داده ل�"التعاون يف 
دعم امل�روع الرتبوي واإعادة جتديد احلياة يف العملية 
الرتبوي��ة، ا�سافة لدعمه الكامل مل���روع توفري ال�سكن 
له��ذه ال�ريحة املهم��ة". واأكد، "دعم��ه لت�ريع قانون 
حماي��ة املعل��م لتعزي��ز و�سم��ان حق��وق التدري�سي��ن 
الكامل��ة"، داعيًا النقاب��ة ل�"تبني م���روع توفري �سكن 
لأ�سات��ذة التعلي��م الإبتدائ��ي والإ�ستف��ادة م��ن القانون 
الإ�ستثم��اري يف بن��اء جممع��ات �سكنية له��م، و�سندعم 
هذه التوجهات بالكامل". واأو�سح البيان، اأن "حمودي 
بح��ث جمم��ل الق�سايا الت��ي مت طرحها م��ن خالل وفد 
النخ��ب الرتبوي��ة ال��ذي ا�ست�ساف��ه الربمل��ان الثالث��اء 
املا�س��ي، موؤك��دا عزم��ه عق��د موؤمت��ر ترب��وي للتعلي��م 
البتدائ��ي مطل��ع ال�سه��ر املقب��ل". واأ�سار ع�س��و رئا�سة 
الربمل��ان، اإىل "اأهمية تعزيز ثقة املعلم بنف�سه وحت�سن 
ظروف��ه املعي�سي��ة، لياأخذ دوره يف بن��اء البلد، وهو اأمر 

يتطلب تعاون اجلميع".

ك�سف مركز الإمام احل�سن ل�سيانة وترميم املخطوطات 
التاب��ع للعتب��ة احل�سيني��ة املقد�س��ة، ال�سبت، ان��ه انتهى 
موؤخ��را من ترميم خمطوط��ة قراآنية نادرة اهديت للعتبة 

من قبل �سخ�ص نيجريي.
وقال مدي��ر املركز مناف التميم��ي يف بيان �سحفي،اإن 
“املركز ح�سل على خمطوطة نادرة اهداها �سخ�ص من 

جمهورية نيجرييا اىل العتبة احل�سينية املقد�سة”.
الأويل وق��ام  ب�سكله��ا  ا�ستلمه��ا  املرك��ز  “ان  واأ�س��اف 
بتجليده��ا باجلل��د الطبيع��ي وتذهيب ال��ورق وخياطته 
وعم��ل املدرج��ة ل��ه، با�ستخ��دام الزخ��ارف الإ�سالمية، 
ان  مبين��ا  واجلل��د”،  الب��رو  ورق  م��ن  بطان��ة  وعم��ل 
“املخطوطة اأخرجت ب�سكل يليق بها لتكون من مقتنيات 
املرك��ز”. واأ�س��ار التميم��ي اىل ان “املخطوطة تعود اىل 
ع�س��ور متاأخرة لكن م��ا يجعل منها ثمين��ة اأنها اأهديت 

اىل العتبة احل�سينية املقد�سة من دولة نيجرييا”. 
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وق��ال رئي�ص جمل���ص بابل، رعد حم��زة اجلبوري، يف 
حدي��ث �سحف��ي، اإن "جمل���ص املحافظ��ة اأطل��ق اأكرب 
حمل��ة تنظيف ملدينة بابل الأثرية مب�ساركة جهد من 
دائ��رة بلدية احللة اإ�ساف��ة اىل كادر من دائرة زراعة 
املحافظة و ع��دد من موظفي دائرة اآثار بابل اإ�سافة 

اىل عدد من النا�سطن و املتطوعن".
منظم��ات  ن�س��ارك  ان  "قررن��ا  اجلب��وري،  واأ�س��اف 
املجتم��ع امل��دين  والعالمين مبادرته��ا يف اطالق 
�سعار بابل تراث عاملي من خالل م�ساركتنا كاأع�ساء 
حكوم��ة ت�ريعية يف تنظي��ف املدين��ة الأثرية حتى 
تبدو بابل اأزه��ى واأبهى م�ستعينن باجلهود املتاحة 
م��ن دائرة البلدية و الزراعة اإ�سافة اىل دائرة الآثار"، 
موؤك��داً "�سنعمل على تق��دمي قرار ملجل�ص املحافظة و 
الت�سوي��ت عليه لفت��ح ق�سم بل��دي يف املدينة الأثرية 
يعم��ل على احلفاظ على نظافة املدينة كي تبدو اأمام 
ال�سياح و القادمن اليها اجمل لغر�ص و�سعها �سمن 

لئحة الرتاث العاملي".
واأ�س��اف اجلب��وري، ان "اط��الق مبادرة باب��ل تراث 
عاملي م��ن قبل النا�سطن املدنين و ك��وادر ال�سلطة 
الرابعة م��ن العالمين دليل على بداية جيدة لتقومي 
الداء احلكوم��ي واإ�سارة لت�سليط ال�سوء على كثري من 
املوا�سي��ع املغيبة"، موؤك��داً ان "هذه احلملة م�ستمرة 
للو�سول باملدينة اىل امل�ستوى الذي يليق باأ�سمها  و 
انن��ا ن�سعى لدعم و موا�سلة هذه احلمل��ة وفاًء لأبناء 
مدينتن��ا حي��ث عاهدناه��م عل��ى نك��ون متواجدي��ن 
يومي��ا ملتابعتها من اأج��ل  ادراج بابل �سمن الرتاث 
العامل��ي و الن�ساين اإ�سافة اىل زيادة احلراك الثقايف 
والرتفيه��ي لأبنائها و للتعريف بح�سارتها و ف�سلها 

على الن�سانية". 
 م��ن جانب��ه، قال الأم��ن العام ملجل���ص بابل، عقيل 
الربيع��ي، ، ان "انطالق حملة التنظيف يف املحافظة، 
تاأت��ي لالإيفاء مبتطلب��ات هيئة اليون�سك��و بعد اإدراج 
مدين��ة باب��ل الآثارية عل��ى لئحة ال��رتاث العاملي"، 
مبين��ًا ان "اجلهد الفن��ي والهند�س��ي  يف دوائر وزارة 
امل��وارد املائية يف باب��ل، نفذ عملي��ات كبرية لكري 
وتنظي��ف الأنه��ر والبحريات  يف مدين��ة بابل جلعلها 
اأنهراً جميلة ين�ساب فيها املاء من �سط احللة  بدًل من 

و�سعها احلايل كمب��ازل ا�سافة اىل تاأهيل ال�ساحات 
واملراف��ق العام��ة".  و ب��ن ان وزارة الكهرباء  تعمل 
على  تاأهي��ل ال�سبكة الكهربائي��ة  يف املدينة الأثرية  

من اأجل ا�ساءة املدينة و ال�سوارع املحيطة بها
واأك��د  الربيع��ي ان "تاأهي��ل مدينة باب��ل �سيكون لها 
الأث��ر الكب��ري يف  جذب ال�سي��اح و املهتم��ن بادراج 
املدين��ة �سم��ن ال��رتاث العامل��ي لزيارته��ا  لتك��ون 
�رح��ا ح�ساري��ا م��ن جديد و اظه��اره ب�س��كل يليق 
مبكان��ة املحافظ��ة الرتاثي��ة وموقعه��ا يف احل�سارة 

الن�سانية".
قب��ل  م��ن  املبذول��ة  ب�"اجله��ود  الربيع��ي   اأ�س��اد  و 
النا�سط��ن املدني��ن و العالمي��ن يف حمل��ة ادراج 
باب��ل �سم��ن ال��رتاث العامل��ي"، موؤك��دا ان "ت�ساف��ر 
جه��ود اأبن��اء املحافظ��ة �سيعي��د ملدينته��م مكانتها 
كاأول ح�س��ارة على الر�ص و اأول كلمة و اأول قانون 
انطل��ق منه��ا  و اأ�س��اف انن��ا ن�سعى لفتت��اح اق�سام 
لدوائ��ر الدولة �سمن املدينة حتى يك��ون العمل فيها 

م�ستمرا بدون انقطاع".
اىل ذل��ك، اأ�س��ار م��راد البك��ري، امل�س��وؤول العالم��ي  
للجن��ة اإعادة بابل للرتاث العاملي يف حمافظة بابل، 

يف حدي��ث �سحف��ي،  ان  "حمل��ة اإدراج باب��ل �سم��ن 
لئح��ة ال��رتاث العامل��ي ت�س��ري وف��ق ما خمط��ط لها 
وتقوم احلكوم��ة املحلية ومنظم��ات املجتمع املدين  
بتنفي��ذ مطال��ب  اليون�سك��و حي��ت تق��وم املنظم��ات 
اجلماهرية  باإقامة ن�ساطات ا�سبوعية  منوعة  جتذب 
اليه��ا املئات  من حمبي ت��راث بابل اإ�سافة اىل قيام 
���ركات ال�سياح��ة بتنظيم  �سفرات ي��وم اجلمعة  وان 
احلكوم��ة املحلي��ة با���رت  بعمليات كب��رية لتاأهيل 

املدينة".
واأطل��ق اإعالمي��ون ونا�سط��ون مدني��ون يف حمافظة 
باب��ل، يف ال���20 من �سب��اط املا�سي، حمل��ة لإدراج 
اآث��ار باب��ل �سمن لئح��ة ال��رتاث العامل��ي، موؤكدين 
وج��ود موافقات م��ن قبل حكومة باب��ل املحلية على 
تو�سي��ات اليون�سك��و وحتوي��ل الق���ر الرئا�س��ي اىل 
متح��ف. يذك��ر اأن مدين��ة بابل الأثري��ة، يف حمافظة 
جن��وب  ك��م  احلل��ة،)100  مدين��ة  مركزه��ا  باب��ل، 
العا�سم��ة بغ��داد(، تعترب من املواق��ع الأثرية املهمة 
يف الع��راق والعامل، لكنها اأخرج��ت من لئحة الرتاث 
العامل��ي ب�سبب قي��ام النظام ال�ساب��ق بتغري معاملها 

برغم التحذيرات الدولية.

اوع��زت وزي��رة ال�سحة والبيئة د.عديل��ة حمود ح�سن 
خ��الل لقائه��ا الدكتور ح��ازم اجلميلي الوكي��ل الفني 
اىل  الكلي��ة  لغ�س��ل  اجه��زة  ع���رة  لل��وزارة مبناقل��ة 
دائ��رة �سحة نينوى لتق��دمي خدماته��ا ملر�سى الكلى 

واملواطنن يف اجلانب الي�ر من املو�سل . 

كم��ا طالب��ت الوزي��رة خ��الل اللق��اء با�ستم��رار تقدمي 
اخلدم��ات الوقائي��ة والطبي��ة والعالجي��ة اىل احل�سود 
النازح��ة يف �سيطرة العقرب وعلى مدار 24 �ساعة من 
خ��الل �سيارات ال�سع��اف والعيادات الطبي��ة املتنقلة 
ومبا يوؤم��ن تقدمي اف�س��ل اخلدمات ال�سحي��ة للعوائل 
النازح��ة كم��ا مت التاأكيد عل��ى توفري التموي��ل الالزم 
لإع��ادة تاأهيل اخلزانات اخلا�س��ة يف م�ست�سفى المل 

لعالج الورام لغر�ص املعاجلة بالنظائر امل�سعة . 
وا�ستن��اداً اىل توجيهات حمود لالطالع على اخلدمات 
الطبي��ة وال�سحية املقدمة يف حمافظة �سالح الدين و 
اع��ادة اعمار وتاأهيل املوؤ�س�سات ال�سحية يف املناطق 
املحررة تفق��د الدكتور زامل العريب��ي الوكيل الداري 
لوزارة ال�سحة م�ست�سفى تكريت التعليمي يف حمافظة 
�سالح الدين ، برفقه الدكتور عبد المري ال�سمري نقيب 

الطباء العراقي وعدد من الأطباء ، واطلع على عدد من 
امل�ساريع ال�سحية يف م�ست�سفى تكريت التعليمي منها 
ان�س��اء ردهة الطوارئ الت��ي تتوا�سل العمال املنجزة 
و�سري العم��ل فيها حيث تبن تكام��ل العمال املدنية 
ون�س��ب بع�ص الثاث وت�سجي��ل الحتياجات اخلا�سة 
بها منها ن�سب الجهزة الطبية يف امل�ست�سفى املذكور 

اعاله ا�سافة اىل افتتاح ردهة بعد اعادة تاأهيلها . 

وجه بغداد المضيء وذاكرتها المترفة ..

أبو نؤاس مهمل رغم قيمته الجمالية والسياحية 
 متنزه ابو نوؤا�ص، يكاد يكون الأوحد يف جانب الر�سافة املفتوح 
ب�سكل دائم وجماين، بعد عر���ص كورني�ص العظمية لال�ستثمار، 
ليتح��ول بالتايل اىل املالذ الأول للعوائ��ل ذات الدخل املحدود. 

لكنه كما و�سف بع�ص تلك العوائل، لي�ص مب�ستوى الطموح...  
اأم ه��اين مواطنة بغدادي��ة اعادت ذاكرته��ا اىل ال�سبعينيات من 
الق��رن املا�س��ي، ح��ن كان والده��ا ي�سطحبه��ا اىل املتن��زه. 
وكي��ف كان بو�س��ع مث��ايل. م�س��رية: اىل توفر جمم��ل اخلدمات 
م��ن م�ساطب مريح��ة وحدائق غّن��اء ومرفقات خدمي��ة عديدة. 
متاأ�سفة على احلال الذي و�سل اليه املتنزه حاليًا جّراء الإهمال 
والالمبالة من قبل اجلهات املعنية. داعية: اىل �رورة العناية 
به و�سيانة مرافقه واإعادة احلياة اىل حدائقه قبل نفاد رونقه. 
امت��داد �س��ارع ابو نوؤا���ص والذي يبداأ م��ن ج�ر ال�سن��ك وانتهاًء 
بج���ر اجلادري��ة، والت��ي تعّد م�ساح��ة وا�سعة ميك��ن ال�ستفادة 
منه��ا وحتويله��ا اىل منتج��ع �سياحي مه��م، لكن من اأي��ن ناأتي 
بالأ�سخا���ص الذي��ن يحقق��ون هذا احلل��م، ح�سب ق��ول املهند�ص 

الزراع��ي ح�سان ك��رمي، الذي اتهم جهات بتعم��د اإهمال املتنزه، 
كي يك��ون �سحية لال�ستثم��ار كما ح�سل م��ع متنزهات اأخرى. 
م�س��رياً ، اىل كورني���ص الأعظمي��ة وكيف اقتطعت من��ه اجزاء ثم 

عر�ست اىل ال�ستثمار فيما مت اهمال الأجزاء الأخرى.
واأ�ساف ك��رمي: لي�ص بالأمر ال�سعب ان�ساء حدائق جديدة، حتمل 
كل واح��دة ب�سم��ة خا�س��ة. منوه��ًا: اىل اهمي��ة توف��ري الألعاب 
والو�سائ��ل الرتفيهي��ة للعوائ��ل الت��ي تق�س��د املتن��زه بخا�س��ة 
الأطف��ال منه��م، الذي��ن ي�سك��ون اغلبهم م��ن انع��دام امل�ساحات 
الوا�سع��ة يف دوره��م لأج��ل اللع��ب والله��و ب�سب��ب اأزم��ة ال�سكن 
و�سي��ق ال��دور التي ان�سط��رت اىل م�ستم��الت عدة. م�س��دداً: على 
اهمي��ة ال�ستفادة من القدرات ال�سبابي��ة واخلريجن اجلامعين 

بهذا ال�ساأن، واإعطائهم فر�سة لإثبات وجودهم. 
حممد وهاب موظف واأب لثالثة اأطفال، بّن اأن، متنزه ابو نوؤا�ص 
مق�سدن��ا الأول لع��دم قدرته على دخول م��دن الألعاب اخلا�سة 
لرتف��اع ا�سعار الألع��اب. مردفًا: اإل اأن ح��ال املتنزه لالأ�سف ل 
ي���ّر ويدع��و للتنّزه، فجل ما ن��راه حدائق مهمل��ة واأ�سجاراً �سبه 
مّيت��ة والألعاب حمطم��ة. موجهًا كالمه لأمان��ة بغداد عن �سبب 

هذا الإهمال، خا�سة يف هذه الأوقات الربيعية واعتدال الجواء 
التي ت�سجع العوائل العراقية على التنّزه.  

تع��اين حدائق ابو نوؤا�ص واقعًا خدميًا مرتديًا، اإذ ل توجد جهات 
خدمية تت��وىل ادارة ومتابع��ة احلدائق وبقي��ة املرافق اخلدمية 
وخ�سو�س��ًا احلمام��ات، التي تكاد تكون �سب��ه معدومة، ا�سافة 
اىل م��ا اأ�سار اإليه املواطن امري زهري اىل غي��اب الإنارة الالزمة 
خا�س��ة يف اأطراف احلدائ��ق وعلى مقربة من نه��ر دجلة. لفتًا: 
اىل غياب املطاعم العائلية وم�ساطب اجللو�ص املالئمة. موؤكداً: 
اأن هن��اك اهماًل وا�سح��ًا ومتعمداً عرب الت��ذّرع بالأزمة املالية 
والتق�ّس��ف، مت�سائ��اًل، اأين كان��ت اجلهات امل�سوؤول��ة عن املتنزه 

اأيام الوفرة املالية واملوازنات النفجارية.
بالرغ��م من الإهمال الذي تعانيه حدائق اأبو نوؤا�ص، اإل اإن بع�ص 
العائ��الت وجدتها متنف�سًا لها ولأبنائها، وقد يكون قرار دخول 
حدائ��ق املتن��زه جمانا،ً ه��و اأح��د عوامل زي��ادة الإقب��ال، على 
عك���ص بع�ص م��دن الألع��اب واملتنزه��ات يف العا�سم��ة بغداد، 
كمتنزه الزوراء الذي يتقا�سى اأجوراً من مرتاديه وهذا ما يدفع 
عائل��ة املواطن رزاق �سلمان اىل ق�سد املتن��زه ب�سكل �سبه دائم، 

اإذ يق�س��ي الأولد اأوقات��ًا بلع��ب الك��رة، فيما تتمت��ع بقية افراد 
العائل��ة بال�ستجم��ام والتمّت��ع مبنظر دجلة واحلدائ��ق املهملة. 
�سلمان ذكر، اأنه ذات مرة ق�سد متنزهًا خا�سًا دفع للدخول فقط 
قراب��ة ع�رين الف دين��ار، كان ميكن اعداد وجب��ة طعام جيدة 
به��ا والذهاب اىل اأبو نوؤا�ص. م�ستدركًا: لكن خ�سوعه ل�سغوطات 
العائل��ة جعله ينفق قراب��ة 150 الف دينار يف ذاك امل�ساء الذي 

مل يكرره ح�سبما اأكد. 
الهم��وم كبرية وكثرية ول ميك��ن التوقف عند نق�ص اخلدمات اأو 
اهم��ال احلدائق اأو ما �سابه، فهن��اك اأمر اآخر بات طارداً للعوائل 
م��ن متنزه اأبو نوا�ص متمثاًل ببع�ص عنا�ر الأمن وم�سايقتهم، 
مثلم��ا ق��ال حليم ح�س��ن مواطن ك��ّرادي اعتاد التن��ّزه بن وقت 
واآخ��ر ب�سحب��ة عائلت��ه يف حدائ��ق املتن��زه، لكن��ه انقط��ع بعد 
م�ساهدت��ه حلادثة العت��داء على �ساب و�سابة م��ن قبل عنا�ر 
الأمن وال�ساءة لهما بطريقة غري ان�سانية ول اخالقية. مو�سحًا: 
اأن تل��ك احلادثة �سّكلت له جر�ص اإنذار، علم��ًا اأن ال�ساب وال�سابة 
كان��ا يجل�سان ب�سكل مالئم. م�ست��دركًا: لكن الذي يبدو اأن هناك 

عقدة عند رجل الأمن هذا من العالقات ال�سبابية.

بغداد ـ متابعة

الهجرة تعلن استقبال أكثر من ألف نازح 
في أيمن الموصل

منظمة إنسانية تتكفل بنقل “أثاث” النازحين 
من المحافظات الشمالية إلى األنبار مجانًا

األنواء: الطقس ممطر مصحوب بعواصف رعدية 
وغبار خالل األيام المقبلة

حملة لتأهيل بابل األثرية استعدادًا إلدراجها فـي التراث العالمي

بغ��داد � متابعة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، ال�سبت، عن ا�ستقبالها اأكرث 
م��ن األف ن��ازح يف الجانب الأمين ملدينة املو�سل. وقال��ت الوزارة يف بيان 
�سحف��ي، "ا�ستقبالها خالل ال� 24 �ساعة املا�سية )12.458( الف نازح من 
املناطق التي يج��ري حتريرها من تنظيم داع�ص الأرهابي يف اجلانب المين 
ملدينة املو�سل". واأ�ساف��ت، اأن "فرق الوزارة امليدانية ا�ستقبلتهم ومت نقلهم 
اىل خميم��ي احلاج علي ومدرج املطار يف ناحي��ة القيارة ف�سال عن خميمي 
ح�س��ن �سام وجمكور التابع��ن ملحافظة اربيل"، موؤك��دة "توزيع امل�ساعدات 
العيني��ة والغذائي��ة عليهم، حال و�سولهم مراكز ال�ستقب��ال". ولفتت الوزارة، 
اإىل اأن "جمم��ل اع��داد النازح��ن م��ن امين املو�س��ل بلغ��ت )89.245( الف 

�سخ�ص منذ البدء بعمليات حتريره".

بغ��داد � متابعة: اأعلنت منظمة اإن�ساني��ة يف حمافظة الأنبار، ال�سبت، عن تكفلها 
بنق��ل “اأث��اث” الأ�ر النازح��ة من املحافظ��ات ال�سمالي��ة اإىل الأنب��ار جمانا، 
م�س��رية اإىل اأن ع��دد العوائ��ل امل�سمولة بل��غ 1800 عائلة. وق��ال من�سق منظمة 
“ارحم��وا ترحم��وا” الن�ساني��ة عبد املنع��م الكبي�سي يف ت�ري��ح �سحفي، اإن 
“املنظم��ة وبدع��م من رجل اأعمال تكفلت بتخ�سي�ص 80 �ساحنة بكلفة مالية 
بلغ��ت 150 ملي��ون دين��ار عراق��ي لنقل اث��اث الأ���ر النازحة م��ن حمافظات 
اربي��ل وال�سليمانية وكركوك وده��وك اإىل مناطق �سكناها املحررة يف النبار”. 
وا�ساف اأن “املنظمة �سكلت جلنة متخ�س�سة يف تلك املناطق لنقل اثاث ال�ر 
النازح��ة اإىل م��دن النب��ار جمانا يف خطوة ته��دف اىل اإعادة كاف��ة ال�ر اىل 
مناطق �سكناها املحررة �سمن خطة اعدتها املنظمة للم�ساهمة يف تقدمي الدعم 
الن�س��اين للعوائل التي تعاين من و�سع ان�ساين �سع��ب للغاية”. واأ�سار الكبي�سي 

اإىل اأن “عدد ال�ر امل�سمولة بهذه احلملة بلغ 1800 اأ�رة نازحة”.

بغ��داد � متابعة : توقعت الهيئ��ة العامة لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل، ال�سبت، 
ان ي�سهد طق�ص الأيام املقبلة ت�ساقط امطار م�سحوبة بعوا�سف رعدية وغبار.

وقال��ت الهيئة يف بيان �سحفي، اإن "البالد �ستتاأث��ر، باملنخف�ص اجلوي الناجت 
م��ن منخف�س��ن جوي��ن الول من البحر الحم��ر والثاين من البح��ر املتو�سط"، 
مبين��ة اأن��ه "�سيك��ون الطق���ص يف املنطق��ة ال�سمالي��ة ملنطق��ة ال�سمالي��ة غائم 

م�سحوب بت�ساقط اأمطار متو�سطة ال�سدة وحدوث عوا�سف رعدية اأحيانا".
واأ�ساف��ت، اأن "الطق���ص �سيك��ون يف املنطقة الو�سطى غائ��م جزئي اىل غائم مع 
فر�س��ة لت�ساقط زخات مطر خفيفة كما يت�ساعد الغبار يف اماكن متعددة منها 
يف حن �سيكون الطق�ص يف املنطقة اجلنوبية غائم مع ت�ساقط اأمطار خفيفة اىل 

متو�سطة ال�سدة كما يت�ساعد الغبار يف اماكن متعددة منها".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بابل ـ متابعة

بغداد ـ سعاد التميمي

حمودي يدعو نقابة المعلمين 
إلى تبني مشروع توفير سكن 

ألساتذة التعليم االبتدائي

نيجيري يهدي العتبة الحسينية 
المقدسة مخطوطة قرآنية نادرة

عديلة حمود توعز برفد المؤسسات الصحية في الموصل بـ )10( أجهزة لغسل الكلية 

يف مثل هكذ� �أيام ربيعية، 
تتحّفز لدى �لعو�ئل �لعر�قية، 
دو�فع �لتجو�ل وق�ضاء بع�ض 

�لوقت يف �لتنّزه، لكنها 
�ضرعان ما ُتخذل �أمام �ملكان 
�ملالئم لذلك �لتنّزه، �إذ تفتقد 
�لعا�ضمة بغد�د، ملكان ميكن 

عّده منوذجيًا للتنّزه �لربيعي

�أعلن جمل�ض حمافظة بابل، 
�أطالق حملة تنظيف و�ضفها 

بـ"�لكربى"، لتاأهيل مدينة 
بابل �لأثرية، مب�ضاركة 

عدد من �لدو�ئر �خلدمية 
ومنظمات �ملجتمع �ملدين 

يف �ملحافظة، مركزها 
�حللة،  فيما �أ�ضار �ىل �ن 
�حلملة تاأتي �ضمن حملة 

و��ضعة لأدر�ج �آثار بابل يف 
لئحة ت�ضنيف �ليون�ضكو.
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