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احملافظة وتقد اخلدمات ألهلها).  
وأعــلــنت وزارة االعــمــار واالســكــان
والــبـلــديـات واالشـغــال الـعــامـة عن
ـوصل اجنـاز أقـدم جـســور مـديـنـة ا
بعـد نـسفـه من قبل عـصـابات داعش
ـديـنة في االرهـابيـة بـعد احـتاللـها ا

حزيران 2014.
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وقال بيان للوزارة امس ان (الوزيرة
 آن نافع أوسي زارت مشروع اعادة
ــوصل الــعـتــيق في اعــمــار جـســر ا
محافـظة نينـوى استعـدادا إلفتتاحه
قـبل فـيمـا اعلنت خالل اليـوم ا
عن قــرب اجنــاز وافــتــتــاح مــشــروع

اعـادة اعـمار جـسـر اخلـوصـر مـطلع
قبل). الشهر ا

ونـقل الـبـيــان عن اوسي قـولـهـا انه
ــقــبــلــ سـيــتم (وخالل الــيــومــ ا
ــوصل احلــديــدي افــتـــتــاح جــســر ا
الـــعــتـــيق  وافــتـــتــاحه أمـــام حــركــة
ـــركـــبـــات حـــيث اجنـــزت الــوزارة ا
شروع وفق تـصاميمه اعمالهـا في ا
ه االصـــلـــيــة حـــفـــاظـــاً عـــلى مـــعـــا
التـاريخـية والـتراثـية كـونه من أقدم
وصل اخلـمسـة التي وأهم جسـور ا
ــديــنـة حــيث يــربط تــربط ضــفــتي ا
مــنـطـقــتي الـفـيــصـلـيــة في الـسـاحل
يـدان في الساحل االيسر ومـنطـقة ا

احملافظـة مسـتمرة) ,واوضح البيان
ان ( الــــعـــــبــــادي بــــحث  مع مــــدراء
الــوحـــدات االداريــة واخلـــدمــيــة في
احملــافـظــة تـوفــيـر اخلــدمـات البــنـاء
احملــافــظــة وتــذلـيل الــعــقــبــات امـام
ـشاريـع.ونقل الـبـيـان عن الـعـبادي ا
قـوله أن ( االنــتـصــار حتـقق واعـادة
االسـتــقـرار الى احملـافــظـة تـمت رغم

قلة االيرادات) .
مــشـيــرا الى ان( اجلـهــود الـوطــنـيـة
مـهــمـة جـدا وقـامت بــإعـادة اجلـسـر
الـعـتــيق لـلـخـدمـة) ,واضـاف (واشـد
عـلـى ايـدي الـعــامـلـ في احملــافـظـة
لـــلـــعــــــــمل بــــشـــكل جـــدي إلعـــمـــار
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ن بـــطــول اجــمــالـي يــبــلغ 300 اال
متر).

ـــشــروع  إجنــازه وأضــافت ان (ا
من قـــبـل شـــركــــة ســـعـــد  الــــعـــامـــة
وبـإشـراف دائــرة الـطـرق واجلـسـور
التـابعـت لـلوزارة وفق الـتوقـيتات
ــواصـــفــات الــفـــنــيــة احملـــددة له وا
ـطلـوبـة وبـتمـويل من قـرض الـبنك ا
الـــدولـي الــــطــــار إلعــــادة إعــــمـــار
ناطق احملررة بكـلفة مليارين و98 ا

مليون دينار).
واوضحت اوسي  ان (اجلـسـر يضم
8 فــــضــــاءات بــــطـــول  37,5مــــتـــراً
لــلــفــضــاء الــواحــد تــعــرضت ثـالثـة
فـــضــــاءات مـــنـه لـــلــــدمـــار بــــســـبب
العـملـيات اإلرهـابية) ,وتابع الـبيان
ان ( اوسي  اطلعت على سير العمل
فـي مــشـــروع إعـــادة إعـــمـــار جـــســر

اخلوصر احلجري).
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مؤكدة ان (االسبوع االول من الشهر
قـبل سيشـهد افـتتاح اجلـسر الذي ا
تــقـوم بــتـنـفــيـذه كــذلك شـركــة سـعـد
الـــعــامـــة وبــإشــراف دائـــرة الــطــرق
واجلـسور الـتـابـعتـ لـلـوزارة حيث
ـالية يتم تـنفـيذ أعـماله من الـوفرة ا
بعد اجناز الشركة اعمالها في جسر
ـــوصل الـــعـــتــيـق فـــيـــمــا ســـتـــتم ا
باشـرة بإحالـة أعمال إعـادة إعمار ا
اجلـــســر الـــثــانـي وبــاقي اجلـــســور
ـــتـــضـــررة في الـــقــــريب الـــعـــاجل ا

بتمويل من البنك الدولي).
واشار الـبـيـان الى ان (اوسي ثـمنت
الكـات  الفـنـية والـهـندسـية جهـود ا
شـروع والتي اسـهمت العـاملـة في ا
في اجنازه من الذين واصـلوا العمل
لـــيالً ونـــهــاراً وبـــســبـــاق مع الــزمن
بـدفـعـتي  عـمل صـبـاحـيـة ومـسـائـية
لــيـكــون اجنـازا جــديـدا يــضـاف الى

سلسلة اجنازات الوزارة).
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½VB∫  نصب تذكاري لضحايا مجزرة حلبجة

{ حـــلـــبـــجـــة (الـــعـــراق (أ ف ب) -
شــاهـد كــمــال جالل عـنــدمــا كـان في
الــسـابــعــة عـشــرة من عــمـره مــقـتل
شــقــيـقــتــيه جــراء قـصـف بـأســلــحـة
كــيــمــيــائــيــة قـامـت به قــوات صـدام
حس واستـهدف مدينـة حلبجة في
شــمــال الـعــراق... بــعــد مــرور ثالثـة
عـقـود مـا زال كـمـال يـعـاني نـتـيـجـة
ذاك الـــهـــجــوم مـن مــرض تـــنـــفــسي
ويتطلع للحصول على تعويضات .
ويـقول جالل مـتـحـدثـا من مـنزله في
بـلدة حـلبـجـة التـي يسـكنـهـا حوالى
200 الف نـسـمـة وقـد أصـبح عـمـره
47 عـــامــا إنـه لم يــعـــد قـــادرا عــلى
التنفس بشـكل طبيعي النه "فقد 75
ـئة من رئـتيه" مـؤكدا بـأنه حالـيا با
"يسـتنـشق الهـواء مسـتعـينـا بجـهاز
لــلــتــنــفس لــست عــشــرة سـاعــة في

اليوم".
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ويـسـكن جالل حـاليـا مـنـزال صـغـيرا
على مـقربـة من نصب تـذكاري ارتفع
عليه علم كردستان لضحايا حلبجة
الذين يقدرون بخمسة آالف شخص
غالبيتهم نـساء وأطفال قضوا جراء
قـصف بـقـنـابل الـغـاز نـفـذته الـقوات
العراقية في  16آذار/مارس .1988
وتلقى جالل العالج كـما كثيرون من
ضحـايا ذلك الـهجوم فـي إيران التي
تــــبـــعــــد حـــدودهــــا نــــحـــو عــــشـــرة

احتاديـة وأخـرى تابـعـة لالقلـيم ضد
تـنظـيم الـدولـة اإلسالميـة مـا تـطلب

ميزانية ضخمة.
ويـــقــــول آراس عـــابـــد ( 48عـــامـــا)
الـنــاجي الـوحــيـد من عــائـلـة من 12
فـــردا قـــتـــلت فـي ذلك الـــقـــصف إنه
يكـافح اليـوم لتـحقـيق هدف رئـيسي
هـــو "احلــصـــول عــلـى تــعـــويــضــات
". وقــد أصــبح عــضـوا في لــلــنـاجــ
"مـــنـــظـــمــــة مـــكـــافـــحـــة األســـلـــحـــة

الكيميائية" في مدينة حلبجة.
ويذكـر عـابد بـأن "احملـكمـة الـعراقـية
العـلـيا اعـتبـرت الهـجـوم الكـيمـيائي
ــة حـرب وإبـادة عـلـى حـلـبــجـة جـر
جـماعـيـة" وقد أطـلق عـليـهـا النـظام

السابق اسم "األنفال".
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وحـــكم الــدكـــتــاتــور صـــدام حــســ
بـــاإلعــــدام بـــعـــد ثالث ســـنـــوات من
سقوط نظامه وإثـر اجتياح أميركي
لـلــعـراق عـام 2003 قـبل ان تــنـتـهي
محاكمته بتهمة "اإلبادة اجلماعية".
وطــالب عـابــد "احلـكـومــة الـعــراقـيـة
(االحتــــاديــــة) بــــتــــعــــويض أهــــالي

دينة بأكملها". الضحايا وا
وتـــبــنت حــكــومــة إقـــلــيم كــرســتــان
الـــعـــراق تــخـــصــيـص ألف قــطـــعــة
سكنية لعـوائل الضحايا لكن آراس
يــقــول إنـه رغم "مــرور ثالثــ ســنــة
عـلى الـهـجـوم نـحو  200 عـائلـة لم

تـــــر هـــــذه األراضي بـــــعـــــد". وبـــــ
الـنـاجـ عـبـد الـرحـمن عـبـد الرحـيم
الـذي شغل مـنـصب وزيـر البـيـئة في
حـــكــومــة إقـــلــيم كــردســـتــان لــثالث
سنوات وقد فقد 48 فردا من عائلته
وأقاربه جراء قصف  16آذار/مارس
1988. ويـقول لـوكـالـة فـرانس برس

إن مــأســاة حـلــبــجـة بــدأت مــنـذ ذلك
الـيـوم. ويـوضـح "لـغـايـة اآلن تـوجـد
مــخـلــفـات الــقـصـف الـكــيـمــيـائي في
ـديـنـة". وتـابع "هـنـاك عـبـوات غـيـر ا
مــتــفـجــرة حتت مــبـان  إنــشــاؤهـا
حـــديــــثـــا وفي مـــزارع عـــلى أطـــراف
دينة". وينبه الى أن الدليل "هو أن ا

نـخفضات اخلمـاسينية في تظهر ا
فـصل الــربـيع  يــصـاحــبـهــا هـبـوب
رياح تـسمى اخلـماسـ وهي رياح

نشطة ومغبرة ). 
فيـما تـوقعت الـهـيئـة  بيـان تلـقته (
الـزمــان ) أمس (اسـتــمـرار االجـواء
ب صـحـو وغائـم  اليـوم اخلـميس
مع ارتفاع قليل في درجات احلرارة
ـنـطـقـة الــوسـطى والـشـمـالـيـة في ا
غائما جزئيا وفي اجلنوبية صحوا
مـع بــــعـض الـــــغـــــيـــــوم و درجــــات
احلـرارة مــقـاربـة لــلـيــوم الـسـابق 
والرياح جنوبية شـرقية خفيفة الى
معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا
في الـسـاعــة و مـدى الـرؤيـة 10-8

كيلو مترات ).
واضاف ان (طقس يـوم غد اجلـمعة
سـيــكـون في الــوسـطى صــحـوا مع
قطع من الـغـيوم و درجـات احلرارة
تنـخـفض قـليال  عـن اليـوم الـسابق
وحــركـة الــريــاح شــمــالـيــة غــربــيـة
خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة الـسـرعـة وفي

الشـمـاليـة غـائمـا جـزئيـا  ودرجات
احلــــرارة تــــنــــخــــفـض عن الــــيــــوم
الــسـابـق وفي اجلــنـوبــيــة غــائــمـا
جـزئـيـا و درجــات احلـرارة مـقـاربـة

لليوم السابق ).
ــعــهــد الــقــومى لــلــبــحــوث وكــان ا
الفلكية واجليوفيزيقية قد اعلن في
ـوافق بـيــان سـابـق ان ( الـثالثــاء ا
الـــعــــشـــرين من الــــشـــهـــر اجلـــاري
ستشهد بداية االعتدال الربيعي في
دول نــــــصف الــــــكــــــرة األرضــــــيـــــة
الـشــمـالي حــيث ســيـتــسـاوى عـدد
سـاعـات الـلـيل والـنـهار 12 سـاعة
لـكل مــنـهـا فــيـمــا سـيـشــهـد نـصف
الــكــرة اجلــنــوبي بــدايــة االعــتــدال
اخلـريــفي وفي االعــتــدال الـربــيـعي
تكـون الشـمس منـطبـقة تـمامـا على
خط االسـتـواء وسـتـشـرق الـشـمس
عنـد درجة 90 تمـاما وهـو ما يـعد
عنـصـرا مـهـما لـلـتـعرف عـلى نـقـطة
الشـرق بدقـة بيـنمـا تغرب الـشمس
تماما في نقطة الغرب احلقيقية). 

غـد اجلمـعـة وسـتـكـون مـدن شـمال
الــبالد هي االعـــلى كــمــيــة في هــذه
احلـالـة الـنـاجتــة من تـعـمق اخـدود
بارد في طبقات اجلو الـعليا يرافقه
امــــــتـــــداد حــــــراري من الــــــبـــــحـــــر
االحـمـر).واوضـح عـطـيــة ان (حـالـة
ـا لن تـشـمل اغـلب مـدن االمـطـار ر
الــــوسط والــــفــــرات االوسط ولــــكن
ـفاجأ تقلـبات الـربيع واردة جدا وا

ت متوقعة).
 UCH M  —uNþ

ـنـطـقة الـعـربـية وتابـع ان (اجواء ا
ومن بــيـنــهــا الـعــراق مـتــجــهـة الى
نخفضـات اخلماسينية في ظهور ا
فـصل الـربــيع  أي لـلـمــدة من شـهـر
اذار  الى اسابيع اخرى  يصاحبها
هبوب رياح تسمى اخلماس وهي
نخفض رياح نشطة ومغبرة و ان ا
اجلوي يعرف  بأنه جزء من الهواء
فــوق مــنــطــقــة مــعــيــنــة من األرض
يـتــمـيـز بــضـغط أخــفض من ضـغط
ــنــاطق احملـــيــطــة به الــهــواء فـي ا
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افتـتح رئـيس مـجلس الـوزراء حـيدر
الـعـبـادي اجلـسـر الـقـد ( الـعتـيق)
ــوصل وسط احــتــفـال في مــديــنــة ا
ــوصل.وقــال كــبـــيــر اقــامه اهـــالي ا
العـبادي في بـيان امس أن ( اجلـسر
اعـيد تـشـيـيـده بايـادي عـراقـية 100
ـــئـــة وخالل فـــتـــرة قـــيـــاســـيــة), بــا
واضــــــــاف  ان ( الـــــــــدواعش ارادوا
تـدمــيـر كل شيء ولــكـنـنـا انــتـصـرنـا

عليهم وسنعمر ماهدموه).
واوضح الـــعــبـــادي ( ابــشـــر اهــالي
نـينـوى بـأن اإلعمـار يـسيـر عـلى قدم
وســــاق واعـــــادة االســــتـــــقــــرار الى
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كـــيـــلــومـــتـــرات عن مـــديــنـــته. ووقع
الهجـوم فيمـا كانت احلرب مع إيران
تـشارف عـلى االنـتـهاء لـدى سـيـطرة
قوات البـشمـركة الكـردية على مـدينة
حلـبـجة في إقـليـم كردسـتان الـعراق.
دينة ورد اجليش العراقي بقصف ا
ــــقـــاتـــلــــ األكـــراد عـــلى مـــا أرغم ا
االنـسـحـاب تـاركـ وراءهم الـنـساء

واالطفال. 
وفـــتــــحت إيــــران آنــــذاك أبـــوابــــهـــا
لـلـجـرحى االكــراد لـتـلـقي الـعالج في

مستشفياتها.
وكــانت أعــداد اجلــرحى كــبــيـرة الن
الـهـجـوم تزامـن مع حتـالف احلـزب
الـكرديـ الـرئـيسـيـ في االقـليم مع
طـــهــران في ظـل حــرب شـــرســة بــ

العراق وإيران.
وأطـلق صـدام حــسـ في ذلك الـعـام
قــواته لــتــنــفــذ حـمــلــة واســعــة ضـد
االكــراد أســفــرت عن مــقــتل عــشـرات
االالف وتهجـير مئـات االالف وتدمير
مــئـات الــقـرى أكـثــرهـا ضــراوة تـلك
التي استهدفت حلبجة بقنابل الغاز.
ويـســتـذكـر جالل تــلك االيـام وتـولي
حــكـومــة إقـلــيم كــردسـتــان مـعــاجلـة
بعض اجلرحى في مـستشـفيات دول

أوروبية.
لكـنه أشار الى تـوقف رحالت العالج
منـذ عام  2014الـتي انطـلـقت مـعـها
عــمـلــيــات عـســكـريــة نـفــذتـهــا قـوات

مدينـة حلـبجة تـاتي في إحصـائيات
وزارة الــصــحـة لــكل عــام عــلى قــمـة
ـناطق الـتي أصيب أبـناؤها قائـمة ا
ــرض الــســرطــان". ويــؤكــد "حــتى
االن هنـاك أعداد كـبـيرة من األطـفال
حديثي الوالدة يعانون من تشوهات

لدى والدتهم".
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يرمز للـخنجـر في تراثنا الـعربي على انه اداة لـلغدر واخلـيانة . وهو في
نهايـة االمر لـيس سوى اداة جارحـة معـقوفة  ,ولقـد كان الـعرب الـقدماء
يـسـتـخــدمـونه لـكـثــرة مـا كـانـوا يـتــعـرضـون له في مـجــاهل الـطـرق الـتي
يـسـلــكـونــهـا خـوفــاً من قـطــاع الـطـرق وهــو الـسالح االجنع في مــقـاومـة
اعـدائــهم ألنه في مـتــنـاول ايــاديـهم دائـمــاً خـاصــة وانـهم يــعـلـقــونه عـلى
بـطـونـهم  ,لـسـرعـة ســحـبه وطـعن اولــئك الـذين يـحـاولـن االسـتـيالء عـلى
قوافـلهم الـتجاريـة او لصـد الغـزاة القـادم لالسـتحـواذ على مـا تمـتلكه

قبيلتهم  ايام كان الغزو شائعاً ب القبائل . 
لم يـعد اخلـنـجـر اآلن عـند الـكـثـيـرين من الـعـرب اال مجـرد ديـكـور مـطعم
بالذهب والـفضة يـتمنـطقون به عـلى أحزمـتهم يتـباهون بـشكله وصـناعته
مــتـوهــمــ انه يــضـيـف لـهم  هــالــة من الــرجــولـة والــبــطــولـة والــوجــاهـة
دون ايديهم اليه بـتاتاً ألن العالم تـغير واصبح مجرد االجتماعية  ,وال 
اداة شكالنية تشيع في بعض البلدان العربية  ,فقد انتفت احلاجة اليه ,
حــيث لم يــعــد هــنــاك غــزوات بــ الـقــبــائل  ,وال قــوافل ســيــارة بــاالبل

والهوادج ب البدان !. 
اصبح اخلنجر العـربي مكمالً للزي الـعربي يضفي علـيه حسب قناعتهم
ـدني اآلخر الـقائم على بهرجـاً خالباً وصـورة جمـاليـة ال يتيـحهـا الزي ا
ـلبـوسات احلـضـارية الـتي يـستـطـيع صاحـبـها أن يـحمل نوع آخـر من ا
سالحاً من نـوع جـديد هـو سالح الـرأي واحملـاججـة بـدالً عن بقـر بـطون
اآلخـرين في ظـل وجـود قـوانــ تـأخــذ احلق الصـحـابــهـا بــدل ان يـأخـذ

اصحاب احلق حقوقهم بإيديهم وبهذه اخلناجر القاتلة . 
ـا  ,بــعـد ســنــ وســنــ ســتــخــتـفـي ظــاهـرة حــمل ر
اخلنـاجر عـلى االحـزمة والـبـطون من بـعض بـلدانـنا
الـعـربـية  ,حـيـنـمـا يـعـد مـصـدراً لـلـتـفـاخـر واالبـهـة
بـإنــتـفــاء احلـاجــة الـيه  ,وشـيــوع مـبــاد الـعــدالـة

والقوان . 

وهي اداة إدارية عـملـية لـتقـييم اإلنـفاق تـهدف الى اعـادة توجـيه ومنـاقلة
الـيـة من بـرامج ذات افـضـليـة مـتـدنـيـة الى برامج ذات التـخـصـيـصـات ا
اولـوية عـالـيـة وهـذا يـؤدي الى حتسـ الـفـاعـلـية والـكـفـاءة وتـقـليـل حجم
ـعـتـمــدة وانـهـا بـاخـتـصـار أســلـوب لـلـتـخـطـيط ـالـيـة ا الـتـخـصـيـصــات ا

وازنة. وا
وقد أكد  Pyhrrعلى أن  Z.B.Bهي موازنة احملـاوالت لتـركيـزها على
اإلدارة في تقيـيم النـشاطات وعـمل رزم القـرارات وهذا ال يعـني أن مبدأ
ــا  إعـادة ــوازنـة والــبـدء من جــديـد وإ الـصــفـر رمي كـل شيء خـارج ا
ـكن لبـرنامج ان يـترك التـقو من الـصفـر وتـعطى األسـبقـية لـلبـرامج و

لعدم جداوه أو يخفض أو يضاف اليه .
ـوازنــة الـصـفـريـة تـتـطـلب إعــادة تـقـيم جـمـيع الـبـرامج ويـتـضح لـنـا ان ا
ـوازنـة وتـبـدأ كل الـوحـدات بـإعـداد مـوازنـاتـها واألنـشـطـة خالل إعـداد ا
التشـغيـليـة للـفتـرة القادمـة من افتـراض عدم وجـود أي برنـامج أو نشاط
ـتـوقـعـة سـابق أي تـبــدأ من الـبـدايـة وتــضع كـلـفـة الــبـرامج واالنـشـطــة ا
واختيار األفـضل بأقل كلـفة وبأعـلى منفعـة وهذا قد يـتطلب مـجموعة من

اإلجراءات منها:-
1- حتديد األهداف الرئيسة والفرعية

كن أن حتقق االهداف اعاله 2- حتديد البرامج واالنشطة التي 
3- اختيار البديل األفضل

4- حتديد مستويات اجلهد والتمويل
فاضلة ب البدائل 5- ا

6- مراجعة وتقييم البرامج واألنشطة
ـشاكل واالنـتـقادات الـتي واجهـتهـا مـوازنة األسـاس الصـفري أما أهم ا

فيمكن ايجازها باآلتي:-
وازنة الصفرية يكلف وقت وجـهد قد ال تستطيع التوفيق 1- إن إعداد ا
ـالي وقـد يــعـتـبــر هـذا عـامل اسـاسـي في تـفـيـذ به الـوحـدات واخملــطط ا
ذكور وهذا طبعا يرجع اصال الى طبيعة النشاط احلكومي االسلوب ا
2- ضعف اسـلوب مراجـعة وتـقيـيم وترتـيب اجملمـوعات الـقراريـة ويترك
ذلك في أغــلب األحـيــان الى احلـكـم الـشــخـصي وإن الــتـداخل بــ هـذه

اجملموعات يزيد من صعوبة عملية الترتيب
ـوازنة بـاألهـداف االستـراتيـجـية أو طـويـلة االجل 3- عدم اهـتـمام هـذه ا
حيث يالحظ الـتـركيـز عـلى األهداف قـصـيرة االجل الى

حد كبير
4- حتتاج الى بيانات كثيرة قد يتعذر توفيرها من
وازنـة بـالـشكل قبل الـوحـدات احلـكومـيـة إلعـداد ا

طلوب. ا

وتــابع الــبــيــان ان ( اوسـي تــفــقـدت
ن ـة في اجلـانب اال ـديـنـة الــقـد ا
ــوصل) مــعــلـنــة عن ( من مــديــنــة ا
ارســـال جـــهـــد هـــنــدسـي ســانـــد من
االليـات التخـصصـية من احملـافظات
ـوصل في اعـمالـها في لدعم بـلـدية ا
سـاهـمة في رفع ـة وا ديـنـة القـد ا
االنقـاض وتـسـريع اعادة االسـتـقرار
ــرحـلـة وتــوفـيــر اخلـدمــات لـلــبـدء 
ة بعد رتقبة للمدينة القد االعمار ا
ـنــطـقـة الى دمـار ان تـعــرضت تـلك ا
كـبـيـر بــسـبب االعـمـال الـعـسـكـريـة).
ـؤمل ان يـتـم افـتـتـاح اجلـسـر ومن ا
العتيق اليوم من قبل رئيس الوزراء
حــيــدر الــعــبــادي. وقــال مـصــدر من
وصل احملافظة ان ( العبادي يزور ا
الفتـتـاح اجلسـر الـعتـيق الـذي يربط
ـن داخل اجلــــــانب االيـــــســـــر بـــــاأل
دينـة).ومن جهة اخـرى نفى  مركز ا
االعالم االمـني االنـبـاء الـتي حتـدثت
عن وجــود مــفـقــودين في احملــافــظـة

دينة. منذ سيطرة داعش على  ا
ــــركــــز في بــــيــــان امس  إن وقــــال ا
(بـــــعض وســــائـل االعالم تـــــنــــاولت
أخـبـارا مـفــبـركـة وغـيـر الـدقـيـقـة عن
فـقـودين في مـوضـوع مـا يـسـمى بـا
احملافـظة  وان تـلك القـنوات ضـيفت
شخصـا يدعي انه ضـابط في شرطة
احملـــافــظـــة  وهـــذا الــشـــخص ذكــر
معلومـات التمت الى احلقيـقة بصلة
 وعــاريــة عن الــصــحــة تــمــامـا وال
يـــوجـــد ضـــابط كــــهـــذا في شـــرطـــة

احملافظة ).
ــركـــز يــنــفـي اخلــبــر واضـــاف أن (ا
جمـلة وتـفـصيال ويـؤكد عـدم وجود
شخص  كـهـذا وستـتخـذ اإلجراءات
الــقـانــونــيـة بــحـقه النــتــحـاله صــفـة
رسمـية) ,داعيـا (وسائل االعالم الى
ــــصــــادر الــــرســــمــــيـــة اعــــتــــمــــاد ا

تحدث اخملول ).  وا وصل القد بعد افتتاحه ÕU²²∫  رئيس الوزراء حيدر العبادي يقطع مشيا جسر ا «

يـة ماتزال اذج الطـقس العـا انه (
تـــــضع فـــــرص هـــــطــــول امـــــطــــار
يـصـحبـهـا الـبـرق والـرعـد احـيـانا 
نـهـايه األسـبــوع احلـالي في مـعـظم

مناطق العراق).
واضــاف ان (االمــطــار في الــعــمـوم
خـفـيـفــة الـشـدة في امـاكـن مـتـفـرقـة
تبدأ من الليلة  والفرصة تزداد يوم
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ــنــبئ اجلــوي من الــهــيــئــة تــوقع ا
الـعــامـة لـالنـواء اجلــويـة والــرصـد
الــزلــزالي الــتــابــعــة لـوزارة الــنــقل
صادق عـطيـة هـطول امـطار خـفيـفة
الـــيــوم اخلـــمـــيس تـــزداد يـــوم غــد
اجلــمـعــة ويــصــحـبــهــا بــرق ورعـد
احـيانـا.وقـال عـطـيـة في بـيان امس

ــروعــة ــة ا طالسم وخــفـــايــا اجلــر
نفذين بعد ساعت فقط واالطاحة با

من تنفيذهما العمل االجرامي) .
وتـابع الــسـعـدي أن  (الــتـحــقـيق قـاد
لكـشف اجلـنـاة وهي زوجـة الضـحـية
الـــتي تـــمت مـــحــاصـــرتـــهــا بـــاالدلّــة
والبراه مع عـشيقهـا الذي إعترفت
الفـتا الى  أن علـيه أثـنـاء الـتحـقـيق) 
ـرأة اعـترفـت علـى انـها إتـفـقت مع (ا
عـشــيـقــهـا عــلى قـتل زوجــهـا بــسـبب
نـزل اثناء مشـاكل عائـليـة وادخلـته ا

ة).  نوم الضحية لتنفيذ اجلر
وأكد قـائد شـرطة ديـالى أنه  ( نقل
الــــضـــــحــــيــــة الـى الــــطب الـــــعــــدلي
واجملرم الى مـركز االعتـقال إلتخاذ
االجراءات الـقـانـونـيـة وإنـزال أقصى

العقوبات بحقهما).
 ومن جانـب آخر  قـرر مـجـلس ديالى
ـقبل عقـد جـلـسـة طارئـة يـوم االحـد ا
ـنـاقـشـة االوضــاع االمـنـيـة ومـطـالب

استقدام قوات امنيـة اضافية لتعزيز
اسـتـقـرار احملـافــظـة في االنـتـخـابـات

قبلة. ا
وقـال رئيـس اجمللـس علـي الدايـــــني
لـ (الــــــزمـــــان) امـس إن  ( مـــــجــــــلس
مـحــافـظــة ديـالى نــاقش في جـلــسـته
الـرســمـيـة بــحـضـور اغــلب االعـضـاء
مستـجدات االوضاع االمـنية الـراهنة
في عـمــوم مـنــاطق احملـافــظـة وجـرى
االتـفــاق عـلـى اسـتــضـافــة الـقــيـادات
االمـنــيـة بــجـلـســة طـارئــة يـوم االحـد
ـنـاقـشـة مـسـتـفـيـضة لـلـمـلف الـقـادم 
االمــني في ضــوء تــكــرار اخلــروقـات
بــــــــ احلـــــــ واالخـــــــر خـــــــاصـــــــة
االغــتـــيـــاالت). وأضــاف الـــدايــني أن
(اجلــلــســة ســتـنــاقـش مع الــقــيـادات
االمـنـيـة مـطــالب اعـضـاء في مـجـلس
ديالى باستقدام قـوات امنية اضافية
لــتـــعــزيـــز اســتـــقــرار احملــافـــظــة في

قبلة ). االنتخابات النيابية ا
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أعـلـن قـائــد شـرطــة مـحــافـظــة ديـالى
اللـواء الـركن جاسم حـسـ السـعدي
عن االطاحـة بامرأة مع عـشيـقهـا بعد
ـة قـتل سـاعـتـ من تـنـفـيـذهـمـا جر

بحق زوجها داخل منزله .
وقال الـسـعدي لــ ( الـزمان ) امس إن
ـة قتـل غامـضـة حـدثــــت خالل (جـر
ــاضـــيــة بــحق رجل الـ 48 ســاعــة ا
يـعـمل عــسـكـريـا في عـمــلـيـات بـغـداد
حيث عثر عليه مـقتوال بشكل وحشي
أثـر طعـنه بـ 19 طعـنـة سـك داخل
منـزله في نـاحـية بـني سـعـد التـابـعة

الى  بعقوبة) . 
وأضـاف الــســعــدي أنه ( اوعــز فـورا
بـتـشـكــيل فـريق أمـني مــشـتـرك رفـيع
ــســـتــوى من ضـــبــاط ومــنـــتــســبي ا
ة وبإشرافه القيادة للتحقيق باجلر
الشخصي)   مبـينا (أن الفريق جنح
وبـجـهــد ومـتـابــعـة دقـيــقـة من كـشف
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