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أنـهـى مـجــلس الــنـواب مــنـاقــشـة
االعـــتـــداءات االمــــريـــكـــيـــة الـــتي
تعـرضت لـهـا القـوات االمـنـية في
مـحــافــظـة كــركـوك  فـيــمــا بـحث
ـان وعـدد من الـنواب رئيـس البـر
تـشكـيل حتـالف الـقـوى الـعـراقـية
لــدعم احـــتــيــاجـــات احملــافــظــات
احملـــررة . وقــــال بــــيـــان امس ان
(اجملـلس عــقـد جــلـســته بــرئـاسـة
احللـبـوسي وجه خاللـهـا الـلـجان
ـتعلـقة بشأن قـترحات ا بعرض ا
الـتشـاور مع اجلـهـات احلـكـومـية
ودعــــوة جلــــنــــة االمن والــــدفــــاع
النـيابـية بـتـضيـيف بعض الـقادة
ــنــاقــشــة االعــتـداءات االمــنــيــ 
االمــريــكــيــة الــتي تــعــرضت لــهــا
الـــقــوات االمـــنــيـــة في كـــركــوك)
واضـــــــاف ان (اجملــــــــلس اجنـــــــز
منـاقشـة الـغاء دمج وزارة الـبيـئة
الـية بالـصحـة وتوجـيه اللـجنـة ا
ـالــيـة ومــديـر بـتــضـيــيف وزيــر ا
ُــقــبل شــركــة ســومــو الـــثالثــاء ا
وكــذلك تــشــكــيل جلــنــة بــرئــاسـة
الـــنــائـب االول لــرئـــيس اجملـــلس
وعــضــويـة ثـالث اعــضـاء لــوضع
مــعــايــيــر لــتــقــو اداء الــوزارت
تـوزع عــلى الــلــجـان اخملــتــصـة).
واعــــلن الــــنـــائـب االول لـــرئــــيس
ان  حـسن كـر الكـعبي ان البـر
مــســودة مــشــروع قـانــون جــرائم
عـلومـاتيـة سيـتم االنتـهاء مـنها ا
ـقـبـل . ولـفت الـكـعـبي االسـبـوع ا
سودة لن في تصريـح امس ان (ا
تـكـون الـنـهـائـيـة حيـث سـتـعرض

ـعنـيـة قبل على جـمـيع اجلهـات ا
رفــعــهــا لــلــتــصــويت)  وأعـلــنت
الـلـجــنـة الـقــانـونـيـة عـن مـوافـقـة
رئيس هيئة التقاعد الوطنية على
ـقـدمـة بـشـأن ـقـتــرحـات ا اغـلب ا
وحد رقم تعديل قانـون التقـاعد ا

 9لسنة 2014 .
ــــتل الــــكــــرديـــة وقــــدم رؤســــاء ا
الـنــيـابـيـة طــلـبـا لــتـشـكــيل جلـنـة
ـادة 140. وقدت مـؤقـتـة بـشـان ا
جلـنـة مــراقـبـة تــنـفـيـذ الــبـرنـامج
احلــــــكــــــومـي والــــــتــــــخــــــطــــــيط
الــســـتــراتــيـــجي خالل اجـــتــمــاع
تـرأسه الـنـائب مـحـمد عـلي زيـني
حل ازمــــة الــــســـكـن في الــــعـــراق
ـسـاكن الـعـشـوائـية . ومـعـاجلـة ا
بــــــــحث مـن جــــــــهــــــــة اخــــــــرى  
احلـلــبــوسي خالل اجــتــمـاع ضم
ـدن احملـررة من عـددا من نــواب ا
داعش االوضــــاع الـــســـيــــاســـيـــة
الراهنة وموضوع تشكيل حتالف
الــقــوى الــعــراقــيــة . وقــال بــيـان
ــــكـــتــــبـه امس انه (جــــرى خالل
االجـتــمـاع اســتـعــراض األوضـاع
الــســـيــاســيـــة الــراهــنـــة ومــنــهــا
انتخاب محـافظ نينوى الذي عده
اجلــمــيع بـــأنه جــرى بــصــفــقــات
يشوبها الفسـاد لتضييع الفرصة
ــديــنــة فـي انــتــخــاب عــلى أهـل ا
شخصية وفق األسس الدستورية
ـديــنـة من ركــامـهـا وأن تـنــهض ا
ـصـالح بـعـيــدًا عن الـتــدخالت وا
والضغـوطات احلـزبيـة الضـيقة)
وأضاف ان (الـلـقـاء الـذي حـضره
ثـــــمــــانـــــيــــة وثـالثــــون نـــــائــــبًــــا
وشخـصـيات قـياديـة أخـرى بحث
آلــيــات تــشــكـــيل حتــالف الــقــوى
العراقـية بوصـفِه مشروعًـا وطنيا
ـدن احملررة ـتـطلـبـات ا ينـهض 
واحتياجاتهـا في اإلعمار والبناء
والـتـنـمـيــة وعـودة الـنـازحـ إلى
ديارهم واسـتـبـعاد الـفـاسدين من

شاركة في هـذا التحالف). وقال ا
مصدر لـ(الزمـان) ان (عدد النواب
الذين سيشكلون االئتالف اجلديد
يبلـغ نحو 40 نائـبـا).  وأعلن في
بـغــداد عن تــفـكك حتــالف احملـور
أكبر الكتل التي تـشكلت منتصف
ـاضي عــقب االنـتـخـابـات الـعـام ا
التشريعية وتشكيل حتالف جديد
ـــدن احملــــررة في يــــضمّ نــــواب ا
شـــمــــال وغـــربي الـــبـالد فـــيـــمـــا
اسـتـبــعـد الـتــحـالف شــخـصـيـات
بـــــارزة مــــنه.وبـــــحــــسـب بــــيــــان
دن للتحالف اجلديد فإن (نواب ا
احملـــرّرة يـــعـــلـــنـــون حلّ حتـــالف
احملــور وإعــادة تـشــكــيل حتــالف
القوى السابق) مؤكدا (استبعاد
كل من خـمــيس اخلـنـجــر وأحـمـد

عبد الله اجلـبوري من التحالف).
وجـاء هــذا احلـراك عــلى خــلـفــيـة
انـتـخـاب مـحـافظ جـديـد لـنـيـنوى
بـيـنـمـا يـسـعى الـتـحالـف اجلـديد
لـفـرض نـفـسـه بـعـد تـفـكك احملـور
عــلى خـــلــفــيــة دعـم أعــضــاء فــيه
للـمـحـافظ اجلـديد لـنـيـنوى الفـتا
الـى ان (الـــــتـــــحـــــالف اجلـــــديـــــد
سيسـعى لتسـمية وزيـرين للدفاع
والـــتـــربــــيـــة وهـــمـــا الـــوزارتـــان
اخملـصـصـتـان لــلـمـكـون الـسـني)
مــبـيــنــا ان (الــتـحــالف ســيــطـعن
ايضا بانتخاب محافظ نينوى). 
ورأى الــنــائب زيــاد اجلــنــابي ان
رئـــيس مــجـــلس الـــنـــواب احــبط
مخططـات احلرس القد بادارته
ـان. ورد الـنائب عن اجليـدة لـلبـر

مــحـــافـــظــة صالح الـــدين مـــثــنى
الــســامـــرائي عــلى تـــصــريــحــات
النـائب احمـد اجلـبوري الـتي قال
ـلك فـيــهــا ان (احملـور الــوطــني 
 40 نــائــبــاً في مــجــلس الــنــواب
وانـه حتــــــــــرك الســـــــــتـــــــــبـــــــــدال
احللبـوسي).وقال الـسامرائي في
بيـان امس إن (عدد الـنواب الذين
مع اجلــبــوري ال يــتــعــدى اربــعــة
نــواب جـــاءوا نــتــيـــجــة احلــركــة
السـكـانـية اثـنـاء عـملـيـة االقـتراع
بـاالنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة االخـيـرة
الـتي شـابتـهـا مالبـسـات كـبـيرة)
مــؤكـــدا ان (حـــديث اجلـــبــوري ال
يعدو كونه تصـريحات اعالمية ال
كن األخذ بها) عـلى حد تعبيره
. واضــــــاف (نـــــحـن امــــــام قـــــرار

مـصـيـري يـخص اهم مـنـصب في
الــعــراق ولــيس قــراراً يــتــفــرد به
شـخص عـلـيه عـالمـات اسـتـفـهـام
عـــدة) . فـي غـــضــــون ذلك كــــشف
النائب الـسابق مشـعان اجلبوري
شخـصـية عن اجتـمـاع يضم  20 
ـــنـــزل رئـــيس حتـــالـف الـــقــرار
اسـامـة الـنـجيـفـي لبـحـث تشـكـيل
حتالف جديـد. وقال اجلبوري في
تصـريح امس ان ( 20 شخـصـية
سيـاسـيـة سـتجـتـمع الـيـوم االحد
في منزل الـنجيـفي لبحث تـشكيل
حتـــالف جــــديـــد وانـــقـــاذ ابـــنـــاء
ــــنـــــاطق احملــــررة مـن الــــوضع ا
البـائس) واضـاف ان (االجـتـماع
ســـــيــــبـــــحـث ايــــضـــــا االوضــــاع
السياسية التي تشهدها البالد). 
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وافق وزيــر الــتـــعــلــيم الــعــالي
والبحث العلـمي قصي السهيل
على نـقل كلـية الزراعـة التـابعة
الى جامـعة بـغداد الـى موقـعها
الــقــد في قــضــاء أبي غــريب.
وبــحــسب وثـــيــقــة صــادرة من
مـــكـــتب الـــســهـــيل (وجـه بــحل
االشـــكـــاالت الـــقــــانـــونـــيـــة مع
ــسـتــثــمـر وذلـك حـسـب طـلب ا
مـقـدم مـن لـفـيـف من مـنــتـسـبي
الــكـــلــيــة). وكــان الــســهــيل قــد
اقــصى رئـيـس جـامــعــة بــغـداد
عـالء عـبـد احلـسـ الـكـيـشـوان
من مـــنـــصـــبه وتـــولى رئـــاســة
اجلــامـعـة من مــوقع ادنى. كـمـا

اقــصى عــمـيــد كــلـيــة الــتـربــيـة
الـريــاضـيـة مـن مـنـصــبه وعـ
عـميـد كـليـة التـربـية الـرياضـية
بــجـامــعــة الـكــوفــة بـديـال عـنه.
ـــقـــاعــد وزادت الـــوزارة عــدد ا
ـتوفـرة للـتدريـسيـ في اطار ا
ـمنـوحة من الـزمالـة البـحثـية ا
رومانـيا من  16الى  22 زمالة
بـحـثـيـة. وقـالت وثـيـقـة اطـلعت
عـــلــــيــــهــــا (الـــزمــــان) امس ان
ـنـوحة من جـامـعة (الـزماالت 
بـولــيــنـكــنــيك الـتــكــنـولــوجــيـة
الــرومـانــيــة لـلــتـدريــســيـ من
حملة شهـادة الدكتوراه لغرض
الــتـــطــويــر وتــبــادل اخلــبــرات
واجراء البـحوث العـلمية خالل
مــدة الــزمــالــة الــبــالــغــة ســتــة

اشــهــر). واضــافـت (ان اســمـاء
رشح ستعلن في وقت اخر ا

قابلة).  بغية اجراء ا

دن احملررة ان محمد احللبوسي خالل اجتماعه بنواب ا ≈ŸUL²ł∫ رئيس البر
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اعـلـنت الـسـفـارة الـعـراقـية في
ســـوريــــا عن تــــأجـــيل رحــــلـــة
اخلــطـوط اجلـويــة الى اشـعـار
اخر. وقالت السـفارة في كتاب
مــوجه الـى وزارة اخلــارجـــيــة
الــســوريــة انه (تــقــرر تــأجــيل
رحـلـة الــطـائـرتـ الــتـابـعـتـ
لـلــخـطــوط اجلـويــة الـعــراقـيـة
ذهـــابـــا وايـــابـــا لـــدمـــشق الى
اشــعـار اخـر). و افــادت شـركـة
اخلــطــوط اجلـويــة الــعــراقــيـة
بـاشرة بـأستـئـناف رحالتـهـا ا
من بــغـــداد إلى مــطـــار دمــشق
الـدولي بـعــد انـقـطــاع اسـتـمـر
أكثـر من ثمـاني سنـوات. وقال
الــنــاطق بــاسم الــشــركــة لــيث
الـربـيعـي في تصـريح امس ان
(أولـى رحـالت اخلـــــــــــطــــــــــوط

الـعـراقـيـة سـتـنـطـلق مـن بـغداد
ـــعــــدل رحــــلـــة إلـى دمـــشـق و
واحـدة أسبـوعـيا) واضاف ان
(هــذا اخلط اجلـوي مــهم نـظـرا
لــعــدد اجلــالـيــة الــعــراقــيـة في
سوريـا إضـافة إلى زيـادة حجم
التـبادل الـتجـاري واالقتـصادي
بــ الـبــلــدين وتــفــعـيـل جـانب
الزيارات الـدينية والـسياحية).
وكــانت وزارة الـنــقل الــسـوريـة
قد نـشرت في وقت سابق بـيانا
رحــبت فــيه بــقـرار اســتــئــنـاف
رحالت الــــطـــيـــران من بـــغـــداد
بــاجتـاه مــطـار دمــشق الـدولي.
دني ووقـعت سلـطـة الطـيـران ا
العراقي مـع نظيرتـها الكـويتية
مذكـرة تـنـفـيـذيـة بـشـأن تـنـظيم
خـــدمـــات الـــنـــقـل اجلـــوي بــ

البلدين.
 واكد مدير عام سـلطة الطيران

عـلي خلـيل ابـراهيم أن (تـوقيع
ــــــذكــــــرة مع اجلــــــانب تــــــلك ا
الــــكـــــويــــتـي وضــــعـت اإلطــــار
الـتـشــغـيـلي لــلـرحالت اجلـويـة
ــــســــــافـــــرين الـــــتي تـــــخـص ا
والــشــحـن اجلـوي اضــافــة إلى
تـعـزيز أطـر الـتعـاون في مـجال
الحـة اجلـويـة بـ الـبـلـدين) ا
مـشــيـرا الى ان (مـراسم تـوقـيع
ــــذكــــرة جــــرت في  12 أيـــار ا
اجلـــاري عـــلى هـــامش أعـــمــال
الـــدورة الـــســـابـــعـــة لـــلـــجـــنـــة
ــشــتــركــة الــوزاريــة الــعــلــيــا ا
الـعـراقـيـة الــكـويـتـيـة). وتـرأس
وزيـر اخلــارجـيــة مــحـمــد عـلي
احلــكـيم في وقت ســابق الـوفـد
الــــعـــراقي الــــذي زار الـــكـــويت
ـــنــاقــشــة عــدد مـن الــقــضــايــا
شتـركة ب البلدين لفات  ا وا

اجلارين . 

قصي السهيل 

الـنجف.واضـافت الـدائرة (انـنا
ـوسيـقية اذ في دائرة الـفنون ا
نعزي االوساط الثقافية برحيل
ــلــحن نــأسى لــهــذا احلــادث ا
و نــدعـــو الى كــشف االجـــرامي
مالبـسـات الــقـضـيــة والـوقـوف
عــلى اســبـاب احلــادث). فــيــمـا
نعـت نقابـة الفـنانـ العـراقي
الـــراحـل  وطـــالـــبـت في بـــيـــان
(اجلــهـات اخملـتــصـة بـاإلسـراع
ـة فـي كـشف مـالبـســات اجلــر
التي طالت هذا اإلنـسان الفنان
ـــولى عـــز وجل أن ســـائـــلـــ ا
يــتـغــمــده بــواسع رحــمـته وأن
يــلــهم ذويه ومــحــبــيه وزمالئه
الصبر والسـلوان وانا لله وانا

اليه راجعون).

الـــــقــــوات االمـــــنــــيـــــة واالدلــــة
اجلــنــائـــيــة فــتــحت حتـــقــيــقــا
بــــاحلـــادث). والـــراحـل يـــعـــمل
مــــــلـــــــحــــــنـــــــا في تـــــــربــــــيــــــة
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ـاضي ــوت اخلـمــيس ا غــيب ا
ـــلــــحن فــــارس حـــسن بــــعـــد ا
تـعـرضه لـطـعـنـات سـكـ داخل
مـــنــــزله في قــــضـــاء الــــكـــوفـــة
ــحــافـــظــة الــنــجف.واشــارت
ـوسـيــقـيـة في دائـرة الـفــنـون ا
صــفـحــتــهـا فـي فـيــســبـوك الى
(أفادة مـصـدر أمني اخلـميس
ــلـــحن ــقـــتـل ا  2019/5/16 
فــارس حـــسن داخل مــنــزله في
ــحـــافـــظــة قـــضــاء الـــكـــوفـــة 
ــــصـــدر ان الــــنــــجف. وقــــال ا
ــــلـــحن فــــارس حـــسن وجـــد (ا
مــقــتــوال داخل مــنــزله مــتــأثـرا
). واضاف (ان بـطـعـنـات سـكـ
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يـشـهد رمـضـان عادات خـاطـئة
يـجب جتـنـبـهـا لـوقـايـة اجلسم
من األمراض اخملتلـفة فبعض
الـعـادات الـشــائـعـة تـكـون لـهـا
أهــمــيـة بــالـغــة عــلى الـصــحـة
اء بـكثرة سواء ومنهـا شرب ا
كـان في وقت الـسـحـور أو قـبل
الفـجـر ويـعـتقـد الـكـثـيرون أن
ـاء بكـثـرة يـقي اجلسم شـرب ا
مـن الـــــعــــطـش طــــوال نـــــهــــار

رمضان. 
ـاء بـكـثـرة أثـناء إال أن شـرب ا
السحور يعمل على زيادة عمل
ــاء الــكـــلى لـــلــتـــخــلـص من ا

ا وزيادة الرغبة في التبول 
قـد يــسـبب الــعـطش بـالــنـهـار
لـذلك يُـنـصح بـتـنـاول الـفـاكـهة
اء في الـسحور مثل الغنـية با
الـبـطـيخ والـشـمـام والـتـفـاح
ــاء فــهـي تــعــمل عـــلى إفــراز ا
تــدريـــجــيــاً في اجلــسم أثــنــاء
الصوم. كما يحذر اخلبراء من
اء الـبارد عـند اإلفـطار شـرب ا
مـبـاشرة فـذلك يـسـبب التـقـليل
ــعــدة و من حــركـــة الــدم إلى ا
ـا يــصــيب اجلـسم األمـعــاء 
شاكل اجلهـاز الهضمي مثل
ـغص أو حـدوث التـقـلـصات ا
لـذلك يـنـصـح خـبـراء الـتـغـذيـة
ــاء الـفــاتـر في درجـة بـشـرب ا

حـرارة الغـرفـة بعـد اإلفـطار أو
شــرب احلــلـيب بــالــتـمــر. كــمـا
ـاء الــبـارد بــعـد ـكن شــرب ا
تـنـاول وجـبــة اإلفـطـار لـيـروي
الــعـــطش أمـــا أثـــنــاء وجـــبــة
اإلفطار فهي تـشكل خطراً على
ــعـــدة وتــؤدي إلى صــعــوبــة ا
الهضم والسمنة واحلموضة
تكررة بعد اإلفطار لذا يجب ا
احلـذر من تـلـك األطـعـمـة أثـناء

وجبة اإلفطار. 
ويـــحــذر اخلـــبــراء مـن تــنــاول
احلــلــوى بــعــد اإلفــطــار حــيث
يـــؤدي تــنــاول احلـــلــوى بــعــد
اإلفــطــار مـــبــاشــرة إلى تــراكم
الــدهـــون في اجلـــسم وزيــادة

الـسمـنـة والـكـولـيـسـتـرول لذا
يجب االنتظار قليالً قبل تناول
احلـلـويـات وبـقـطـعـة صـغـيرة.
ويـــفـــضل مــــرة أو اثـــنـــ في
األسبوع بحـد أقصى. وينصح
اخلبـراء بتـناول الفـاكهـة النها
ـتـازاً لـلـفيـتـامـيـنات مـصدراً 
ـــــعــــدنـــــيــــة الـــــتي واألمـالح ا
يـــــحـــــتـــــاجـــــهـــــا اجلـــــسم في
رمـضــــــــان كمـا أنـها تـسـاعد
على محـاربة السمـنة وإنقاص
ــــــهم أن الــــــوزن لــــــذلـك مـن ا
حتـرص عـلـى تـنـاول الــفـاكـهـة

في رمضان. 
ويـــحـــذرون كـــذلك مـن تـــنــاول
ـلح والــتـوابل فـهــمـا الـعـدو ا

الـــلــدود فـــتـــنــاول األطـــعـــمــة
ـمـلـحــة أو اخملـلالت يـسـاعـد ا
على زيـادة تخـلص اجلسم من

ـــا يــســـبب الــشـــعــور ــاء  ا
بــــالـــعـــطش وعــــدم انـــتـــظـــام

ضربات القلب.

كـان واخالء الضـحايا بتطـويق ا
ـــتــســـبــبــ واعــتـــقــال جـــمــيع ا
بـاألحـداث) الفـتـا الى ان (جـمـيع
اجلناة هم في قبضـة العدالة وقد
صـدقت أقـوالـهم من قـبل الـقـضاء
الـذي سـيـكـون له الـكـلـمة الـفـصل
في أن يـنــالـوا جــزائـهـم الـعـادل).
وكــــانت خــــلـــيــــة اإلعالم األمــــني
ـشـتـركـة في لـقـيـادة الـعـمــلـيـات ا
الـعــراق قـد اعــلـنت في اخلــمـيس
عن مقتل  4مواطن وأصيب 17
آخــرون بـــجــروح في تـــظــاهــرات
ألنــصـار زعــيم الــتــيــار الــصـدري
مـــقـــتـــدى الـــصــدر الـــذي دعـــاهم
لــلـتــظــاهــر واالعـتــصــام أمــام مـا
ـــصــالـح (الـــفــاســـدين أســـمـــاه 
التجارية) وذلك على خلفية حملة

اإلصالح داخل تياره .

األجهـزة األمـنـيـة في الـتـعامل مع
احلوادث الـتي شهـدهـا احملافـظة
وراح ضـــــحـــــيــــــتـــــهـــــا عـــــدد من
األشــخــاص بــ قـــتــيل وجــريح.
وقـــال غـــريب فـي بـــيـــان امس أن
(تـسـارع االحـداث في الـكـثـيـر من
شـاكل بـأي مـكـان من الـعـالم قد ا
إذ تـنـتج عـنه نــتـائج غـيـر طـيـبـة 
يسقط خاللها عدد من الضحايا)
واكد ان (جـميع الـتصريـحات عن
وجــود تـــقــصــيـــر بــأداء الــقــوات
األمـنـيـة هـو غـيـر دقـيق وعـار عن
الصـحة  فالـقـوات األمنـيـة قامت
بــكل واجــبــاتــهــا وأمــنت جــمــيع
ـمـتـلـكـات الـدوائـر احلـكـومــيـة وا
الــعـامــة في احملــافــظــة وحــجـبت
وســيــطـرت عــلـى احلـوادث الــتي
دارت في مــركـز الــبـشــيــر وقـامت

ــوجـــودة داخــلـــهــا بـــعــدهــا  ا
مالحـقـة وقـتل عـدد من الـعـنـاصر
االرهـابــيـة).  ونــفى قـائــد شـرطـة
مــحــافــظــة الـــنــجف الــلــواء عالء
غـــريب وجـــود أي تـــقـــصـــيـــر من

اســتـــخــبــاريـــة دقــيــقــة تـــمــكــنت
القيادت من تـنفيذ عمـلية نوعية
بــالــتـــعــاون مع طـــيــران اجلــيش
والقوة اجلـوية بـتدمـير مـضافات
واالســــتــــيـالء عــــلى االســــلــــحــــة

 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

أصيب شخـصان بـانفـجار دراجة
ن ناريـة مفـخخـة في اجلانب األ
ـوصل.وذكـر بيـان خللـية ديـنة ا
االعالم االمني ان (اعتداءً إرهابياً
بـواسـطـة دراجـة نــاريـة مـفـخـخـة
مــركــونــة فـي مــنــطــقــة الــدواســة
ـوصل اسـفـر ن بــا بـاجلـانب األ
عن إصـابــة شـخــصـ بــجـروح).
ودمـر طــيـران اجلــيش مــعـســكـراً
وصفـه بالـكـبـيـر لداعـش في عمق
صـحـراء مـحــافـظـة األنـبـار. وقـال
بـيـان لـوزارة الــدفـاع ان (قـيـادتي
عـــمـــلــــيـــات االنـــبـــار واجلـــزيـــرة
مــســتــمــرتــا بــعــمــلـيــات الــبــحث
والـتــفــتـيـش واصـطــيــاد اخلاليـا
علومات النائمة لداعش  ووفـقا 

الغربيـة واجلنوبيـة الغربية من
السعودية وتـمتد بشكل أضعف
لــلــمـنــاطق الــوسـطى . واوضح
بيـان امس ان (األمطـار الرعـدية
تتجدد و بقوة من الطائف حتى
عسيرمن جديد ومع حيث بدأت
السُحب الـرعدية بالـتكاثف على
ـرتفـعـات الغـربيـة واجلـنوبـية ا
الغربـية من البالد) مشيرا الى
ان (هـــذه الـــســـحب يـــتـــوقع أن
تـكـون أكـثر قـوة مـقـارنـة بـحيث
تـــكـــون األمـــطـــار أكـــثـــر غــزارة
وشمـوليـة وقد تـترافق بـتساقط
زخـات من الـبـرد الـتي قـد تـكون
ـركـز كـثــيـفـة أحـيـانـاً). وتـوقع ا
الــوطــني لـألرصـاد اجلــويــة في
االمــــارات أن يـــكــــون الـــطــــقس
غــائـــمـــاً جــزئـــيــاً إلى غـــائم في
ـــنـــاطق أحـــيــانـــاً مع بـــعض ا
احـتـمــال تـكـون بـعض الـسـحب
الركامية شرقاً بعد ظهر اليوم.

ـــــدن االخـــــرى ) مـــــؤكـــــدا ان ا
(االجـواء تـسـتـمـر حـارة ورطـبة
في اجلـــنــوب ومـــنــهـــا مــديـــنــة
الــــبـــصـــرة). وأعـــلـــنت خـــلـــيـــة
مـواجهـة الـسـيول عن اسـتـمرار
ـــــائي في ارتـــــفـــــاع اخلـــــزيـن ا
البالد. واكـد مركز طـقس العرب
اإلقلـيـمي امطـار رعديـة ستـكون
رتعات أكثر قوة وتركيزاً على ا

وال تــغــيــر في درجــات احلــرارة
ـنطـقـة الشـمـاليـة صـحواً وفي ا
مع بـــعض الــغـــيـــوم واحلــرارة
كتب تـنـخــفض قـلـيالً). بـدوره  
نـبئ اجلوي صـادق عطـية في ا
صفـحته عـلى فيـسبوك امس ان
(التوقعات اجلوية تشير الى ان
ـنـاطق االمـطـار سـتـسـتـقـر في ا
الــغـــربــيــة وتــمـــتــد الى بــغــداد
ــوصل وبـابل وصالح الـدين وا
وكــــــــــــربـالء) ولـــــــــــفـت الـى ان
ـــســتـــقــرة في (االجــواء غـــيــر ا
ـــدن ويــغـــلب عـــلــيـــهــا اغـــلب ا
االجتــاه اجلــنــوبي الــشــرقي او
الـــســكــون) وتـــوقع عـــطــيــة ان
(تـــتـــحـــول الـــريـــاح الـــيـــوم في
نــيـنــوى واالنـبــار الى شـمــالـيـة
غـربـيـة نـشـطـة الـسرعـة ومن ثم
تتـجه الى بـغـداد وصالح الدين
وبــــــابـل وكــــــربالء والــــــنــــــجف
وتـسـتـمـر عـلى حـالـها فـي باقي
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رجـحت الـهـيـئـة الـعـامـة لألنواء
اجلـــويــــة والـــرصـــد الــــزلـــزالي
الــتـابـعـة لـوزارة الــنـقل تـسـاقط
امـــطــــار وانـــخــــفـــاض درجـــات
احلــرارة الـعــظـمى الى دون 43
مــئــويـة . واشــارت الــهـيــئـة في
بـــيـــان امس ان (طـــقس الـــيـــوم
ـنــطـقــتـ األحـد ســيـكــون في ا
الـوســطى واجلــنـوبــيــة غـائــمـا
جـــزئــيـــا الـى غــائـم مع فـــرصــة
لـتسـاقط امـطار خـفـيفـة مـتفـرقة
وانــخـفــاض احلــرارة الـعــظـمى
الى أقل من  43 درجــة مــئــويــة
ــنـــطـــقــة في بـــغـــداد أمــا فـي ا
الشمالية  فيكـون الطقس غائم
جزئياً واحلرارة تنخفض بضع
درجــــات ايــــضـــا) وأضـــاف ان
(طـقس غـدا األثنـ سـيـكون في
ـنـطـقـة الـوسـطى غـائم جـزئـياً ا
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