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التـحالف الـدولي ضد داعش وشـملت
كالً من االمــارات الـعــربـيــة والــكـويت

والعراق). 
لك االردني  عـبدالله وفي عمان اكـد ا
الــثـــاني عـــمق الـــعالقـــات األخـــويــة
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتي جتـــمع األردن
والعراق واحلرص على
االســتـــمـــرار بــتـــفـــعــيل
الــتــعــاون بـيــنــهــمــا في
اجملــــــــــاالت كــــــــــافــــــــــة
خـصـوصـا االقـتـصـاديـة
ـا يـخدم والتـجـارية و

شتركة. مصاحلهما ا
وقــــــــال اول امـس خالل
لـقــائه وزيــر اخلـارجــيـة
ابــراهـيـم اجلــعــفـري ان
(األردن والـعـراق يـقـفـان
فـي خــــــــنــــــــدق واحــــــــد
ــــــواجـــــهــــــة خــــــطـــــر
اإلرهــاب) مـشــددا عــلى
أن( مــــــــصـــــــــالح األردن
بالنسبـة للعراق هي في
وحــــدته واســـــتــــقــــراره
وازدهاره لـيـكون سـندا
ألمـته الــعــربـيــة وركــنـا
أساسيا لألمن واالستقرار

ـــنـــطـــقــة) ’مــؤكـــدا (دعم االردن في ا
ـــســـاعي الـــعــــراق في احلـــرب عـــلى
اإلرهاب ومـا يـبذله اجلـيش الـعراقي
مشـيرا من جهـود بـهذا اخلـصوص) ,
الى (ضرورة مشـاركة جـميع مـكونات
الـــشـــعـب الـــعـــراقي فـي الـــعـــمـــلـــيـــة
السياسية معربـا عن تمنياته بنجاح
ـانــيــة الـعــراقــيـة االنـتــخــابـات الــبــر

قبلة). ا
فــيـمــا ثــمن اجلــعــفــري خالل الــلــقـاء
مواقف األردن الـراسخـة بقـيادة عـبد
الله الـثـاني  الـداعـمة لـوحـدة الـعراق
وأمــنه واســـتـــقــراره والـــوقــوف إلى
جــــانــــبه فـي مـــواجــــهــــة مــــخــــتــــلف
ـلك الـتــحـديــات مـؤكــدا أن مــواقف ا
الـعـربــيـة مـشـرفــة وسـوف يـســجـلـهـا

التاريخ.
ÊËUFð lOÝuð

واشـار بـيـان الى ان (اجلـعـفـري جـدد
حرص الـعـراق عـلى تـمـتـ الـعالقات
مع األردن وتوسـيع التعـاون معه في
صـالح البلدين يادين خـدمة  شتى ا
) مــعـربـا عن والـشـعــبـ الــشـقـيــقـ
(تـــــقـــــديـــــر الـــــعـــــراق  لـألردن عـــــلى
الـتـســهـيالت الـتي يــقـدمـهــا لـضـمـان
جنــاح عــمــلــيــة اقــتــراع الــعــراقــيــ

وقال بـيـان امس ان (بيـنـوتي نـاقشت
ـسؤول في مع احليـالي وعدد  من ا
الوزارة جـمـلـة من االمـور الـعـسـكـرية
ــشــتــركـة ) ,واضـاف ان (جــزءاً من ا
زيارة بينوتي الى بـغداد هي  تفقدها
لـلــقــوات االيـطــالــيـة الــعـامــلــة ضـمن
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ـقـيـمـ في االردن  في االنـتـخـابـات ا
قـررة الشـهر انـية الـعـراقيـة وا البـر
ـزيد من احلالي). داعـيا االردن الى (ا
الــتــنــســـيق وتــســهــيـل مــنح ســمــات
الدخول واجراءات االقـامة واخلدمات
ـــقــيــمــ في االخــرى لــلـــعــراقــيــ ا

االردن). 
WOKOBHð WDš

 وعـلى صــــــــعــيـد اخــر بــحث األمـ
الـعـام جملـلس الـوزراء مـهـدي الـعالق
مع نــــائب رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء
ووزيـر اخلــارجـيــة الـكــويـتي صــبـاح
اخلالـد تـفــــــــعـيل الـتـزامـات الـكويت
ـؤتــمـر الـدولـي إلعـمـار ـعــلـنـة فـي ا ا

العراق.
وقــال بـــيــان امس ان ( زيـــارة الــوفــد
العـراقي للـكويت تـاتي لوضع اخلـطة
التـفـصيـلـية بـااللـتزامـات الـتي قُدمت
في مـؤتــمـر اعــادة اعـمــار الـعـراق اذ
اكد العـالق ان اجلانب االمنـي لم يعد
هـاجـسـا لـلـمـسـتثـمـريـن او الـشـركات
الـتي تـرغب بـالـدخـول الى االـعـراق),
ونــقل الــبــيــان عن الــعالق الــقــول ان
(مجـلس الـوزراء وجه بـاالجـتـماع مع
ــثــلي ــثــلي الــدول والـــســفــراء و
الـــصـــنـــاديـق الـــدولـــيـــة والـــوكـــاالت
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ـاذا نـعم إنـهـا أعــادت الـشـركـات االجـنــبـيـة. ومـا الــضـيـر في ذلك? و
يـخاف الـعراقـيون من الـشركـات االجنـبيـة وما سـبب هذه الـدرجة من
انـعدام الـثـقـة بـالـنـفس كـلـمـا جـاء ذكـر الـشـركـات األجـنـبـيـة. اذا كان
ستشري فـسببه حفنـة من اجلهلة في مجـتمعنا اخلوف من الفسـاد ا
لم يـســتـطع الــقـضــاء الـعــراقي حـتى االن من الــتـعــامل مـعــهم وقـطع

دابرهم كما ينبغي. 
العالم اليوم هو قرية كونية والكل يتعامل مع الكل بشكل شريف وفق
مصالح مشـروعة ومشتـركة. ويقول الـعراقيون بـصوت عال نعم يجب
ان يتعـاملوا مع الشـركات االجنـبية الرصـينة بثـقة عاليـة وذكاء تعامل
الـنـد للـنـد وعـقود حتـفظ حـقوق الـعـراق وحـقوقـهم والـتزامـات الـعراق
والتـزاماتهم وهـذا ما نـصت عليه عـقود اخلدمـة عالـية الدقـة والتعـقيد

والتفاصيل (فيما عدا بعض الفقرات التي كتبت بعجالة) . 
ولـيس أمامـهم اآلن إال االستـفـادة من هذه الـعقـود حـتى النـهايـة ليس
سـتخرج ولـكن هناك ادي الـناجت عن بيع الـنفط ا فقط من مـردودها ا
ـعـرفـة من مـنـتـسـبي الـشـركـات االجـنـبـيـة في الـقول االهـم وهو نـقل ا

والفعل والعمل والتصرف. 
ـسـتـوى العـالي من االنـضبـاط وااللـتزام من وال بـد من االشارة الى ا
شـاريع الـتي نـزورهـا بانـتـظام قـبل الـكادر الـعـراقي في مـواقع هـذه ا
ـتـعـلـقة نـصـوص عـلـيـهـا في هـذه العـقـود وا تـطـلـبـات اخلـاصـة وا بـا
بأنظمة اجلودة والصحة والسالمة والبيئة وفق افضل مقاييس العمل
عتمـدة في مواقع مشاريع الـنفط والغاز في ارقى دول الـعالم تقدما ا
وبـشـكل لم يـعــهـد سـابـقـا من الــكـوادر الـعـراقـيـة الــعـامـلـة في مـواقع

مشاريع الشركات الوطنية التابعة لوزارة النفط. 
ـية كل ذلك بـفضل االلـتـزام الصـارم إلدارات الشـركات الـنـفطـية الـعا
ـشاريع عـقود ـعتـمدة في تـنـفيـذها  بـتطـبيق مـبـاد االدارة احلديـثة ا
تميـزين وعدم التهاون في اخلدمة النـفطية واتـباعها اسـلوب مكافئـة ا

قصرين. محاسبة ا
المح االساسية لعقـود اخلدمة فهي تخص الفقرة  13من حول اما ا
تـخـصـيص عــقـود اخلـدمـة الـنـفـطــيـة في كل مـنـهـا مــبـالغ نـقـديـة غـيـر
مـســتـردة تـعــادل مـا بـ (1) مـلــيـون الى (5) خـمـسـة ماليـ دوالر
أمريكي سـنويا وحـسب كل عقد ألغـراض التدريب ونقل الـتكنـولوجيا
ادة (26) من هذه الـعقود والبعـثات الـدراسية كـما هو مـفصل في ا
ـتازة من الـنـاحـيـة الـنظـريـة فـان هـذه الـفـقـرة مـهـمـة جـدا ومـثـالـيـة و
ولكـنهـا من حيث الـتطـبيق لم يـتم االستـفادة مـنهـا واستطـدمت حسب
مـا عـرفت من دائـرة الـتدريـب والتـطـويـر في الـوزارة بتـعـلـيـمات وزارة
الـية التي ال تـسمح ألي وزارة ومـنها وزارة الـنفط بـفتح حسـاب لها ا
بالعملة االجنبية (الدوالر االمريـكي) ألن أي مبلغ بالعملة االجنبية في
ــالـــيـــة لـــصــالح الـــوزارة يــجـب حتــويـــله الـى وزارة ا
اخلـزيـنـة العـامـة للـدولـة. ولـتجـنب هـذه الـعـقبـة فـقد
اتـفقت وزارة الـنـفط مع شـركات اخلـدمـة على ان
ـبالغ لـدى هذه الـشركـات! وهو قرار تبـقى هذه ا

غريب !!

UÐU ∫  جتمع انتخابي لتحالف الفتح في بغداد ²½«

{ البـصرة (الـعـراق) (أ ف ب) - قبل
مدة قليـلة كانوا يـقودون رجالهم في
عارك ضد تنـظيم داعش أما اليوم ا
فـقـد اســتـبـدلــوا بـزاتــهم الـعـســكـريـة
بــأخـــرى رســمــيـــة وأنــيـــقــة خلــوض
ـعـركـة االنــتـخـابــيـة والـوصـول إلى ا

ان. البر
في حزيران 2014 ح دعا آية الله
الــســيــد عـــلي الــســيــســـتــاني أعــلى
مرجعيـة في العراق إلـى اجلهاد ضد
التنظيم الذي كـان حينها على أسوار
بـــغـــداد لـم يـــتـــردد فـالح اخلـــزعـــلي

بتلبية النداء.
يقـول اخلـزعـلي لـوكـالـة فـرانس برس
ـدنيـة ولبـست الـبزة "خلـعت الـبدلـة ا
العـسكـريـة والتـحقت بـجـبهـة القـتال"
بــعــد شـهــر مـن انــتـخــابـه نـائــبــا في

ان وقتذاك. البر
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وبـــعــدمـــا قـــضى اخلـــزعـــلي مـــعـــظم
سنواته النيابيـة على جبهات القتال
يــأمل الــيــوم بــعــد دحــر االرهــابــيــ
باحلفـاظ على مـقعده مـشيرا إلى أنه
كـان من بـ الـذين حــقـقـوا انـتـصـارا
عجـزت عنه  66دولة تمـثل التـحالف
تحدة. الدولي الذي تقوده الواليات ا
الحم الـــــتي ســـــطــــرت في وكــــانـت ا
مـيـادين الـقــتـال ذريـعـة أيــضـا لـعـبـد
األمـــــيــــــر جنم خلــــــوض حـــــمــــــلـــــته

االنتخابية.
الــــــتــــــحق جنـم فـي الــــــعـــــام 2014
كمـتطـوع في صـفوف فـصائل احلـشد

ـرشـحـ الـذين انـتـقـلـوا من مـيـدان ا
القتـال إلى ميـدان السيـاسة قائال إن
"من ضـحى بـنـفــسه من أجل الـعـراق

بالتأكيد سيكون نائبا جيدا".
لكن في كل األحوال فإن الناس "تريد
الــتـغــيــيــر" وفق مــا يــقــول الـكــاسب
مـــحـــمـــود يـــاســ (48 عـــامـــا) ألن
"الـوجــوه هي نــفــسـهــا" مــنـذ ســقـوط
نظـام صـدام حسـ في أعـقاب الـغزو

األميركي للعراق العام 2003.
يأمل الـطـالب عـمار مـفـيد (24 عاما)
وهو يحـمل بيـده آلة حـاسبـة ودفترا
بـالـتـغـيـيـر أيـضـا ولـكن لـيس بـشـكل
عـــشــــوائي وبــــأي ثـــمن. ويــــقـــول إن
"الـبــعض يـســتــخـدم قــتـال داعش في
ــطـلـوب مــرشـحـون الـسـيــاسـة (...) ا
ـعاجلـة البطـالة" الـتي تطال يعمـلون 

شابا من ب خمسة في البالد.
الــبـــطــالـــة ذريــعــة يـــبــدو أن جـــمــيع
ـرشـحـ لالنـتـخـابـات قد ـقاتـلـ ا ا
سمعوها. ومكتب اخلزعلي عبارة عن
خلـيـة تـعج بـعشـرات الـشـبـاب الذين
يعـلـقـون الالفـتات أو يـتـواصـلون مع
كتاب الـتقـارير التي تـمأل عددا كـبيرا
من الـــرفـــوف قـــبل وضع الـــلـــمـــســة

النهائية على البرنامج.
 UHK  lLł

يقول اخلزعلي مشيرا إلى دفتر بورق
صــقـــيل يــســـجل فـــيه "األدلــة" "لـــقــد
جــمــعت بــالــفــعل 50 مــلــفــا حلـاالت
فساد" وهو األمر الـرئيس الذي يقلق

. الناخب

ــقـــابل أنــشـــأ هــذا الــقـــائــد في في ا
كـتـائب ســيـد الـشــهـداء مـلــفـات حـول
"االقتـصاد الـشبـاب الفـقر اإلسـكان

التوظيف الزراعة والصناعة".
ويوضح أنه (مع انـني أمـضيت ثالث
سنـوات ونصف الـسنـة على اجلـبهة
إال أنــــني لم أتــــوقـف عن مــــتــــابــــعـــة

السياسة).

ويشكـل التعـليم أولـوية بـالنـسبة إلى
جنم ويــحــذر من أن (الــنــظــام الــعـام
مــتـــــــــهــالك ويــجب إنــقــاذه قــبل أن
ـدارس اخلـاصـة ذات الـرسوم تبـقى ا
العـاليـة هي الـتي تقـدم تـعلـيـما جـيدا

فقط).
يـــؤكــــد اخلـــزعــــلي في الــــســـيـــاق أن
االعـتـمـاد في هـذه االنــتـخـابـات (عـلى
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بــحــثت  وزيــرة الــدفــاع االيــطــالــيــة
روبــرتــا بـــيــنــوتي مـع وزيــر الــدفــاع
عــرفــان مــحــمــود احلــيــالي عــددا من
ـشـتـرك ب القـضـايـا ذات االهـتمـام ا

البلدين .
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الشعبـي التي لعبـت دورا حاسما في
ــعــارك دعم الــقــوات األمــنــيــة خالل ا

العسكرية.
يــســـعى هـــذا الــضـــابط الــســـابق من
أهالي محـافظة الـبصرة والـواقعة في
وصل ديـنة ا قابـلة  اجلهة األخـرى ا
ان للمرة الشماليـة للوصول إلى البـر

األولى.
ويــؤكـــد جنم الــذي يـــتــرأس قـــائــمــة
انـتــخــابـيــة تــضم جتــمع تـكــنــوقـراط
وشخـصيـات مجـتـمع مدني أنه "بـعد
الـنـصـر وكـمـا قـاتــلـنـا عـلى اجلـبـهـة
يجب اآلن محاربة دواعش السياسة".
جتـمع قـائـمـة (جتـمع رجـال الـعـراق)
شـخصـيـات بـيـنـهـا أطـبـاء ومـحـامون
ووجهـاء مـحلـيـون فيـمـا تضم قـائـمة
اخلزعلي (حتـالف الفتح) عـناصر من

احلشد الشعبي.
أمام صورة لـه مع األم الـعام حلزب
الله اللـبنـاني حسن نصـر الله يـتذكر
ـعارك التي خـاضها اخلزعلي بـفخر ا
في العراق وعن إصـابته خالل الـقتال

في سوريا حيث فقد عينه اليمنى.
ـرشح األربــعـيـني وعـلى غـرار هــذا ا
يشـارك في حتـالف "الـفتح" مـرشـحون

من فصائل مسلحة عراقية عدة.
ويـــرى بـــعـض الـــنـــاخــــبـــ أن هـــذا
االئـــتالف اجلــــديـــد قـــد يــــكـــون أحـــد
الفـائزين فـي االنتـخابـات الـتشـريعـية

قررة في 12 أياراجلاري. ا
ـوظف احلـكـومي طـارق جـبار يبـدي ا
(55 عـامــا) قــنـاعــته الــتــامـة بــهـؤالء

) مـسـتشـهـدا بخـطاب وعي النـاخـب
السـيد الـسيـستانـي األخيـر الذي دعا
فيه الـناخـبـ إلى إقصـاء (الفـاسدين

.( والفاشل
ويشـدد جنم أن الـعام اجلـاري (الوالء
ـصــالح الـشـخـصـيـة الـعـشـائـري وا
ـشاريع الوهـمية وشراء والوعود وا

األصوات لن يكون لها مكان).
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ـاضـيـة يـجـدها ـرجـعـيـة الـديـنـيـة خالل الـسـنـوات ا ـتـتـبع خلـطب ا  ا
إرشـادية تـوجـيهـية تـتـلمس مـواطن اخلـلل وتقـدم احلـلول او الـدعوات
إلصالحهـا  وأنهـا كانت وما زالـت تستـهدف فـئت بـصورة مـباشرة

واطن والقوى السياسية.  او غير مباشرة: ا
وان كانت الثانية ال تشكل حاليا هدفا أساسيا في اخلطبة السياسية

رجعية الدينية عن األداء السياسي: بسبب عدم رضا ا
اوال; وتغليب السياسي للمصالح اخلاصة على العامة.

ـناصب واالمتيازات عـلى حساب الفئـات الفقيرة ثانيا; واالسـتئثار با
عدومة. وا

توالية التي تعصف بالبالد. تكررة وا ثالثا; واألزمات ا
ستشري. رابعا; والفساد ا

خامـسا; والـتلـكؤ في مكـافحـته  وسادسـا; وهو األهم عـدم االنصات
رجعية السابقة. الى نصائح وارشادات ا

ـرة على الفئة االولى ساحة الـكبرى من االهتـمام انصب هذه ا إذن ا
واطن ألنـه صاحب القـرار القـادر على الـتغـييـر والذي خـاطبته وهي ا
رجعية ورسـمت له خارطة طريق قبل االنتـخابات  دعته من خاللها ا
ن لم يتلوث بالفساد. وخاطبته الى انتخاب األصلح واالكفأ واالنزه 
ــواطن - الـنـاخـب بـدعـوته ايــضـا الى مــراجـعـة خــيـاراته احلــالـيـة بـا
رشح وأعمـالهم ومنحته احلق وألول مرة وهي بالتدقيق في سـير ا
شـاركة في االنتخابات والـدعوة لها  في الذهاب او احلريصة على ا
عدم الذهاب الى صـناديق االقتراع وهـو عدم رضا واضح وجلي عن
األداء الـسـياسي والـسـياسـيـ تـرجم بشـكل ادق في عـبـارة: ان عدم
ـشاركة سـيمـنح الـفاسديـن فرصـة الوصـول مرة اخرى الـى مقـاليد ا

. تغيب السلطة او استغالل اصوات ا
ان خـطـبـة اجلمـعـة مـا قبـل االخيـرة من مـوعـد االنتـخـابـات في الـثاني
ا ال يقبل الـشك ان عدم استقبال عشر من ايار احلالي  اوضـحت 
ـرجـعـيـة الـدينـيـة ألي سـيـاسي او مـسـؤول حـكـومي خالل االسـابيع ا
ـاضـيـة يـخــفي ســـــــــــــخـطــا واسـعـا ولـيس عــدم رضـا فـقط عـلى ا
ـســتـويـات الــتـشــريـعــيـة والــتـنــفـيـذيــة وحـتى مــجـمل األداء وبــكـافــة ا

القضائية.. 
عيشة ـرضي للمواطن في مـجال ا فمن يعدل الـكفة ويحقق االجناز ا

واخلدمات? 
رضي في ميـدان االداء السياسي ومن يعدل الـكفة ويحـقق االجناز ا

صلحة العامة على اية مصالح فرعية?  توازن وتغليب ا ا
ـنـأى عن ومن سـيـحـارب الـفـسـاد بـجـديـة وحـديـة فال يـبـقي فـاسـدا 

العقاب?? 
رجعـية والناس  من يفعل ذلك سـيحقق االمـنية ويظـفر برضـا الله وا

فمن يكون?? 
كن هل هـو من الوجـوه الـسـابقـة ام ان وجـوها جـديـدة 

عادلة االنتخابية!!. ان تقلب النتائج وا
ايام تـفصـلنا عن مـوعد فـتح صنـاديق االقتراع 
وليس بـعيد مـوعد اعالن الـنتائـج النهـائية... وان

غداً لناظره قريب?.

واالتفاق على أن تمأل كل جهة قدمت
التزامات في مؤتمر الكويت استمارة
خـاصـة اعـدت بــالـتـنـســيق مع الـبـنك
الدولي) موضحا أنه (وردت الى االن
18 اســـتــــمــــارة من تــــلك الـــدول وان

.( التعهدات االخرى ترد تباعاً
وتابع الـبـيـان انه (  خالل اجـتـماع
الــكــويـت االتــفــاق عـــلى بــدء الـــعــمل
شـاريع مـهمـة مـنهـا مـستـشـفى عام
في الرمـيثـة بسـعة 200 سرير وأربع
ــعـــاجلــة األمــراض مــســـتــشـــفــيـــات 
السـرطـانيـة في احملـافظـات الـوسطى
واجلنـوبيـة اضافـة الى اعادة تـأهيل
راكـز الـصـحـيـة في ـسـتـشـفـيـات وا ا
نـاطق احملررة. كـما  االتفـاق على ا
تــفـــعــيل مـــشــروع بـــنــاء 73 بــنـــايــة
مدرسـية مـوزعة عـلى احملافـظات كـما
 االتـفـاق عــلى تـذلــيل الـصــعـوبـات
إلكــمــال مـــجــمع أم قـــصــر الـــســكــني
ومـســتـشــفى الـبــصـرة ضــمن مـنــحـة
ســابـقــة مـن دولــة الـكــويـت ) واشـار
تـوقع ان يصل البـيان الى انه ( مـن ا
قبلة العراق خالل األسابيع القلـيلة ا
ــنـاقــشـة االســتـعـدادات وفـد كــويـتي 
الفنية لبدء مشاريع اعادة االعمار في

احملافظات).
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»U³I²Ý‰∫  ملك االردن خالل استقبال وزير اخلارجية في عمان

ـسؤولـيـة اإلنـسـانـيـة قـام مـوظـفو بـا
ــنــفــذ بــإيـواء هــيــئــة الـكــمــارك في ا
ـــســـافـــرين الـــعـــالـــقـــ في أمـــاكن ا
طـلـوبة سكـنـاهم وتـقد اخلـدمـات ا
لـــهم لـــيــــضـــيـــفـــوا الى اجنـــازاتـــهم
ــوازنـة الــعـامـة ـتــحـقــقـة فـي رفـد ا ا
لــلـــدولــة ومـــكـــــافـــحــة كـــافــة انــواع
التـهـريب  إجنازا اخـر حـرصا مـنهم
على سـالمة بـلـدنـا واهلـنـا) واضاف
ان (مـنــاطق غــرب مـحــافــظـة االنــبـار
شــهـدت عــواصف تــرابــيــة وأمــطـاراً
غــزيــرة يـــتــوقع ان تــســـتــمــر الــيــوم

االربعاء).

الــسـابـق الـريــاح جــنــوبـيــة شــرقــيـة
معـتـدلـة تـتحـول الى شـمـاليـة غـربـية
وفي اجلـنــوبـيـة طــقـســا صـحـوا الى
غائم جـزئي كمـا يتـصاعـد الغـبار في

اماكن متفرقة). 
‰«uŠô« ¡uÝ

وأعلـنت الهـيئـة العـامة لـلكـمارك عن
تــوقف الـــعــمل فـي مــنــفــذ طـــريــبــيل
ـــحـــافـــظـــة األنـــبـــار مع احلـــدودي 
األردن بسـبب سـوء األحوال اجلـوية

وغزارة االمطار الهاطلة هناك.
وقال  بـيـان للـكـمارك امس  انه (وفي
حـالـة مـتـمـيـزة من اإليـثـار والـشـعـور

غربيـة خفيـفة السرعـة وفي الوسطى
واجلنوبيـة غائمـا جزئيـا مع احتمال
تـسـاقـط امـطـار خــفـيـفــة خالل الـلـيل

وانخفاض في درجات احلرارة ). 
واضاف ان (طـقس يـوم غد اخلـميس
سـيكـون في الـوسـطى غـائـمـا جـزئـيا
مع فـرصـة لــتـسـاقط زخــات مـطـر في
اماكن متفـرقة كمـا يتصاعـد الغبار و
درجـــات احلـــرارة مـــقـــاربـــة لـــلـــيــوم
الــسـابـق وفي  الـشــمــالــيـة ســيــكـون
غـائـمــا جـزئـيـا الى غــائم مع تـسـاقط
زخــات مــطــر تــكــون رعــديــة درجــات
احلـرارة تــنــخـفـض قـلــيال عن الــيـوم

الـــــطـــــوار فـي ايـــــران مـــــجـــــتـــــبى
في بيان امس ان الزلزال ادى خالدي
الى  اصابة  130شخصـاً وقد ضرب
بـلــدة جـيـتـاب الــتـابـعــة لـلـمــحـافـظـة
ـصـابــ نـقـلـوا الى واضـاف ان (ا ,(
ــسـتــشــفـيــات لــتـلــقي الــعالج مــنـذ ا

الساعات االولى لوقوع الزلزال).
مشيراً الى ان (11 مصـابا مـايزالون
ــسـتــشــفــيــات الكــمـال يــرقــدون في ا
مراحل عالجهم).فيـما توقعت الـهيئة
في بــيـان تــلــقــته (الــزمـان ) امس ان
نـطقة الشمـالية اليوم (يكون طقس ا
االربــعـاء غــائــمـا والــريــاح شـمــالــيـة

شـمـال مـديـنـة الـبـصرة) ,واضاف ان
(االمــطـار  تــكــون رعــديــة عـلـى شـكل
زخات متفـرقة تشـمل مناطق من مدن
الوسط والـفـرات االوسط والـشمـالـية
الـباديـة اجلـنـوبـية ومـنـاطق مـتـفـرقة
ايضا من مـدن اجلنـوب ومنهـا شمال
مديـنـة الـبـصرة وغـربـهـاوان الـغزارة
مـتــوقـعــة في بـعض مــنـاطـق الـفـرات
االوسط الـــــيــــوم االربــــعــــاء وكــــذلك
ــــوصل الــــغـــربـــيــــة حـــتى اطـــراف ا
الـقـائم).  فــيـمـا ضــربت هـزة ارضـيـة
مــحـافــظـة كــهــكـيــلـويـه جـنــوب غـرب
ـتحـدث بـاسم منـظـمة ايران. وقـال  ا
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تـوقع مــنـبئ جــوي ان تـشـهــد بـغـداد
ـــدن  أمـــطــاراً خـــفـــيـــفــة وعـــدد من ا
تــســبــقــهــا  عــواصف رعــديــة. وقــال
ـنـبئ اجلـوي صـادق عـطـيـة الـتـابع ا
لــهـــيــئـــة االنــواء اجلــويـــة والــرصــد
الزلـزالي  في صفـحـته على فـيسـبوك
ان (مـنـاطق الـعـراق سـتـشـهـد هـطول
امطار وتكون رعدية على شكل زخات
متفرقة تشمل مناطق من مدن الوسط
والــــفــــرات االوسـط والــــشــــمــــالــــيـــة
والغربية والبادية اجلنوبية ومناطق
متفرقة ايضا من مدن اجلنوب ومنها


