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(االسـالم احملــمـــدي كــان الـــنــمــوذج
االول في دعم اليتـيم واحلرص على
توفير مايحتاجه السيما وإن القرآن
اكــد في اكـثــر من آيـة عــلى الـيــتـيم)
طالب مبينا ان (االسالم كان اول ا
 بـالـتكـافل االجـتـمـاعي والـساعي له

منذ السنة االولى).
واضاف (نحن في الـعراق ننعم اآلن
بـــأمن واســتــقــرار والـــفــضل يــرجع
ـتـحـقق بـدمـاء الـشـهـداء) لـلـنــصـر ا
داعـــيـــا إلكـــرام أبــــنـــاء الـــشـــهـــداء
مستشهدا بقول اإلمام عليه السالم

رء يكرم بولده). (أن ا
وتـــخـــلل احلـــفل انـــاشـــيـــد تـــغـــنت
بـاالنتـصارات الـتي حـققـهـا اجليش
واحلشد الشعبي انشـدتها مجموعة
من االطـفـال بـعـد ذلك  تـكـر عدد
من االيـتـام بـشـهادات تـقـديـريـة كـما
قامت دار االيتام في منطقة الصليخ

بتكر عدد من ابناء الشهداء .  
Ÿd³ð WKLŠ

من جــــهـــة اخــــرى  نــــظم مــــصـــرف
الــرافـدين حـمــله تـبـرع بــالـدم دعـمـا
لـلـقـوات األمـنـيـة واحلـشـد الـشـعـبي
وجـــرحـــاهم الـــذين انـــتـــصـــروا في
مــعــاركــهـم ضــد اإلرهــابــيــ .وقـال

كـتب اإلعالمي للـمصـرف في بيان ا
صرف نظم حملة التبرع امس ان (ا
ــســانـــدة الــقــوات األمــنــيــة بــالــدم 

الــعــامــة فـي وزارة الــثــقـــافــة حــفال
ــنــاســبــة يــوم الـــيــتــيم الــعــراقي
بـحـضـور مـديـر عـام الـدائـرة شفـيق
مـهـدي ووكــيل وزارة الـدفـاع الـلـواء
فاضل الـعكـيلي ونـائب االم الـعام
لـــــعــــصـــــائـب اهل احلـق مــــحـــــمــــد

تبرع . الطباطبائي وبعض ا
ÂU²¹ô« rŽœ

وبــدأت مــراســيم احلــفل الــذي اقـيم
حتت شــــعـــار (نــــكـــفــــلـــهـم من اجل
مستقبلهم ) بايات من الذكر احلكيم
تـالهـا الــطــبــاطــبــائي بــعـدهــا وقف
اجلمـيع لقـراءة سورة الـفاحتـة على
بعد ذلك القى ارواح شهداء العراق 
هـدي كلـمة في احلـفل تنـاول فيـها ا
اهـــمــيـــة دعـم ومــســـانـــدة الـــيــتـــيم
ورعـــايـــتـه والــتـي نـــصت عـــلى ذلك
الشرائع السماوية وخاصة الرسالة
االسالمــيـة واشــار  الى ان (ظــاهـرة
هـمة الـيتم اصـبـحت من الظـواهـر ا
في اجملــتـمع والــتي حتــتـاج لــوقـفـة
مـــشــرفــة مـن اجلــمـــيع من اجل رفع
احلـيـف والـظـلـم عن هـذه الــفـئـة من
خالل دعــــــمــــــهــــــا وتــــــوفــــــيــــــر كل

ماحتتاجه). 
بدوره اكد الطباطبائي في كلمته ان
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بـجـمـيـع صـنـوفـهـا ) مـشـيـرا الى ان
ـوظف توافدوا (اعداداً كبيرة من ا
للمشـاركة باحلملـة وهو جزء بسيط

…UO(«Ë ÂöJ «

يـؤدي  الـكالم دور أسـاسي في احلـيـاة.. فـاحلـيـاة بدون كـالم لـيس لـها
مـعـنـى وتـصـبح عــقـيــمـة في كـافــة اجملـاالت. مـنــذ أن يـشــرع الـطـفل في
احلركـة حتـاول األسـرة أن تدربه عـلى الـكالم بـطـريقـة تـتـناسب وطـبـيـعة

احلياة التي يعيش فيها ذلك الطفل.
 اجلـمـيع يـحـاول أن يـبـذل جـهـداً مـعـيــنـاً في تـدريب الـطـفل عـلى الـنـطق
سـتقـبل الى عـنصـر مفـيد في اجملـتمع بصـورة سلـيمـة كي يـتحـول في ا

واحلياة بصورة عامة. 
الـكالم سالح خــطـيــر جـدا فـي احلـيـاة فــقـد يــكـون الــكالم عـنــصـراً من
عنـاصـر مواصـلـة احلـياة وقـد يـكون سـبـباً فـي هالك األنسـان وتـعرضهُ

وت بال منازع.  الى قصاص ا
من خالل الكالم يسـتطيع الفـرد أن يأسر احملـيط به من خالل الـثقافة
عـلـومات الـغزيـرة التي يـغدقـها عـلى اجلالـس ـتلـكهـا وا العـاليـة التي 
قربه.  الـكالم قـد يـكون سـبـباً رئـيـسـاً في شن احلرب عـلى جـهـة معـيـنة
ومن خالل تلك احلرب تلـفظ االف الفئات الـبشرية أرواحـها بسبب كالم

مع تلفظ به مسؤول ما في مواجهة جهة معينة .
إذن ,هـو كالم قــبل أن تـقع احلــرب. الـكالم قـد يــكـون ســبـبـاً مــهـمـاً في

سعادة إنسان واحد أو مجموعة كثيرة أو صغيرة من فئات البشر. 
ة حينما يقول شخص ما الى فتاة بأنه يعـشقها ويعدها بحياة حرة كر
هو كـالم وحيـنـمـا يـصف شـخصـا مـا  شـخـصـاً  آخر بـأبـشع الـكـلـمات
ة  هـو كالم أيضا. بـ فترة وأخرى نـسمع أو نقرأ يسبب له تعـاسة مؤ
عـنوية هو كالم ـان أو جهة مـعينة لـها دور مدمـر للروح ا كالماً عن البر

أيضا . 
من هنا عرفنا أن  –الكلمة الـطيبة صدقة  –ألن الكلمة الـطيبة لـها تأثير
ة رائع على الـنـفس الـبشـريـة . يسـتـطيع األنـسـان أن يسـبب تـعاسـة مـؤ
لشخص آخـر من خالل كالم بذيء ويسـتطـيع نفس الشـخص أن يسبب
. من هـنـا نـنـطـلق سـعـادة التـوصف لـشـخص آخـر من خـالل كالم مـعـ
بفضاء واسع عن الكالم وندعو الى التأني في إختيار الكالم قبل التفوه

تلقي.  به كي اليكون وباالً على الشخص ا
تستطيع أن جتعل شخصا ما يخرج من مجلسك دون أن يشعر بغضب
كن على الـرغم من أنـك رفضت مـا أرادهُ مـنك وهـذا يـقـودنا الـى كالم 
أن نطلق عليه  –تعلم كيف تقول ال  –دون أن تسبب أي ضرر لشخصٍ
مـا. من خالل كالمك يـسـتـطـيع الـسـامع أن يـحـكم عـلـيك فـيـمـا إذا كـنت

مثقفاً أو مؤدباً أو صاحب عقل راجح. 
ـوضـوع يـتـطـلـب كالمـا طـويال جـدا ولـكـنـنـا نـريـد أن احلـديث عن هـذا ا
نـبـعث رسـالـة الى كل أصـنـاف الـبــشـر وهـو تـعـلم كـيف تـتـبع اخلـطـوات

الصحيحة في طريقة الكالم الى أي فئة بشرية تكون أنت فيها . 
حيـنـمـا كنـتُ في صحـراء الـكـويت أيـام احلرب الـلـعـينـة  إعـدام جـندي
شـاب من قــــــبل ضـابط األسـتـخـبـارات الـعـراقـيـة حـيـنـما قـال الـضـابط
ــــــتأخـرين عن األلتـحـاق الى الوحـدة العـسـكريـة التي لبـعض اجلنـود ا
كـنتُ من ضـمن جـنـــــــــودهــا إذا تـأخـر مـرة أخـرى أعـدمـكم " صـرخ
أحـد اجلــنــود الـشــبـاب " إعــدمــــــني وخـلــصــني من هـذه

احلياة . 
غـضب ضـابط األسـتـخـبـارات وصـاح " حـسـنـا قف
هـنـاك وأطـلق عـلـيه الـرصـاص أمـام اجلـمـيع. كالم

اجلندي الشاب كان السبب في موته.

UOKLŽ ∫  قوات امنية في ديالى تقوم بعمليات استباقية في تالل خمرين
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قـرر مــجـلس مــحـافـظــة ديـالى خالل
جلـسة طـارئة امس التـريث في قرار

نقل قائد الشرطة.
وكان عضو في مجلس قد كشف  ان
اجملـلس سـيعـقـد جـلسـة بـشـأن قرار
نــقل قـــائــد شـــرطــة احملــافـــظــة الى
البصـرة  مشـيرا الى ان القـرار غير

مناسب في الوقت احلاضر .
وقــال عـضــو اجملـلـس عـمــار مـزاحم
اجلـــــبــــوري لـ (الـــــزمــــان) امس  إن
(اجملـلس قــرر عـقـد جـلــسـة طـارئـة 
ــنــاقـشــة مـوضــوع قــرار نـقل قــائـد
شرطة احملافظة اللواء الركن جاسم
الـــســـعــدي مـن مـــنـــصــبـه واتـــخــاذ

االجراءات الالزمة).
وأضــاف  أن  (قــرار نــقل الــســعــدي
من مـنـصـبه في الـوقت احلـالي غـير
مـــنـــاسـب ألن احملـــافـــظـــة في وضع
حــرج وبـــأمس احلــاجــة له كــونــهــا
مـقـبـلـة عـلى انـتـخـابـات خـصـوصـا
جـــهــــود الـــســــعـــدي مـــعــــروفـــة في
الـــســـيـــطـــرة عــــلى االوضـــاع داخل

احملافظة).
wÝUOÝ —«d

واعلن رئيس مجلس  احملافظة علي
الـــدايـــني عن صـــدور اوامـــر بـــنــقل
السـعدي  الـى البـصرة  فـيمـا عدته
الــنــائـبــة غــيـداء كــمــبش بــانه قـرار

سياسي بامتياز .
وقال الدايـني   لـ (الزمان) امس  ان
 (قـــرارا صـــدر من رئـــاســـة الــوزراء
بنقل السعدي الى البصرة)  مشيرا
الى ان (نــقل الــســعــدي تــقـتــرب من
مــرحــلــة االنــتـخــابــات يــحــتـاج الى
اعادة نـظر من قبل الـوزارة باعـتبار
الــســعــدي حــقق نــتــائج مــهــمــة في
تعزيز امن احملافظة  وجنح في دعم

كـيـفــيـة إعـداد خـارطـة طـريق إلنـقـاذ
نهر خريسان من التلوث . 

وقـال مـديـر الـبـيـئـة عـبـد الـله هـادي
الـــشــــمــــري لــ (الــــزمــــان) امس  ان
(االجــتــمـاع حــضــرته رئــيس جلــنـة
الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة في مـــجـــلس
احملــافـــظــة  جنــاة الــطــائي ومــدراء
ـــائـــيـــة ـــوارد ا دوائـــر اجملـــاري وا
والــبـلــديـة  ومـســتـشـفــيي بـعــقـوبـة
والـبتـول التـعـليـمـي   اضـافة الى
ــثــلــ عن شــركـة ديــالى الــعــامـة

للصناعات الكهربائية).
WO¾OÐ  «¡«dł«

واضـــاف انـه ( خالل االجـــتـــمـــاع
مناقـشة عدد من احملاور كـان اهمها
احلد من تصـريف مياه اجملاري الى
ـيـاه االنـهـر لـلـحـفـاظ عـلى نـوعـيـة ا
ـــواطـــنــ مـن االمــراض وسـالمــة ا

عدية) . ا
مــشــيــرا الى انه ( الــتــأكــيـد عــلى
مــديـريــة اجملــاري لإلسـراع بــإجنـاز
ـــعــاجلـــة لـــلـــتـــخـــلص من وحـــدة ا

ديـنة اجملاري في اجلـانب الـشرقـي 
بـــعـــقــــوبـــة  حـــيـث  اوضح مـــديـــر
اجملـــاري بـــانه ســـوف يـــتم  اكـــمــال

اجنازها خالل العام احلالي).
 واوضح الـــــشـــــمـــــري  ان (مـــــديــــر
مسـتشـفى البـتول الـتعلـيمي اوضح
لــلـمــجـتـمــعـ  ان الـعــمل مـســتـمـر
ــعـاجلـة  كـمـا  الـتـأكـيـد بـوحـدة ا
على مديرية بـلدية بعقـوبة لالهتمام

بضفتي نهر خريسان).
 وتــابع ان ( اجملـتــمـعــ  دعـوا الى
اتخاذ اجراءات رادعة ازاء اخملالف
الــذين يـــقــومـــون بــرمي اخملـــلــفــات
والنفايات بنهر  خريسان واحالتهم
لــلــمــحــاكم اخملـــتــصــة وتــطــــــبــيق

القوان النافذة بحقهم).
ومن جـانب آخر نـاشـد مـدير نـاحـية
كـنعـان الـتـابعـة لـلمـحـافظـة   مـهدي
نتجات عبد الكر الشمـري شركة ا
الــنـــفــطـــيــة في ديـــالى بـ (جتـــهــيــز
مــحـــطــاتـــهم بـــوقــود الـــبــنـــزين من
مسـتودع اخر غـير مـستـودع كركوك

ـاضــيـة الـسـادس من شـهـر نـيــسـان انـتـهت زيـارة رئـيس يـوم اجلـمـعـة ا
الوزراء الى اليابان وهذه الـزيارة وإن كانت قصيـرة زمانيا لكنـها عظيمة
مكاسب ومـغا للعـراق ففي اليـابان للـعراق ما لـيس في أية دولة اخرى
توجب عـلى الـعـراق ان يجـعل من الـيابـان قـبـلة الـتـطور والـرقي الـعراقي
اجلديد لـيس في االقتـصاد من صنـاعة وجتـارة وزراعة ونقـد ومال  لكن
ـادية قبـلـة في الـتـربـيـــــــة والـتـعـلـيم واالخالق وفي جـميع االمـور غـيـر ا
ـيـة الـثـانـية الـتي ارتـقت فـيـها الـيـابـان من دولـة خـرجت من احلـرب الـعـا
ـا فـيـهـا الـدول االوروبـية اذ بـنـتـيــــــجـة لم تـخـرج بـهـا ايـة دولـة اخـرى 
خـرجت الـيـابـان من احلـرب وقـد أجـهـزت عـلـيـهـا امـريـكـا بـضـربـتـ  لم
يحصل مثيـل لهما في تاريخ الـبشرية حـيث ضربتان نـوويتان لم تضرب
بـهـمـا أيــة دولـة اخـرى ولم يـتـم اسـتـخـدام الـقــنـبـلـة الــنـوويـة كـسالح في

احلرب.
كـن وصفـهـا قامـت اليـابـان فأصـبـحت الـدولة ومع هذه احلـالـة الـتي ال 
العظمى اقتصاديا وفي جميع مـناحي احلياة ومن هنا فاخلير كل اخلير
في زيـارة رئـيس الـوزراء لـلـيـابـان ال سـيـما وان الـعـالقـات مع الـيـابان ال
تبغي مـنها الـيابان وال تـقصد مـوقفا سـياسيـا او عسكريـا او ان العالقة
يـتــرتب عـلـيــهـا الــتـزامـات وواجــبـات عـلـى الـعـراق نــحـو مـا يــحـصل في
عالقاتـنـا مع الـدول االخرى اي ان الـعالقـة بـعيـدة عن شـكل الـعالقة مع
روســيــا او امــريــكــا او االحتــاد االوربي ال بل حــتى الــعالقــة مـع الـدول

اجملاورة للعراق تكبل العراق بالتزامات معينة.
قابل سياسي او موقف اما عالقة العراق مع اليـابان فسوف لن يكـون 
وذج في عسكري او الـقيام بالـتزامات  نـاهيك عن ان اليابـان الدولة اال
العالم بـجمـيع جوانب احلـياة االجتـماعـية واالقـتصاديـة والسـياسة ال بل
تد ذلك الى اجلـانب االخالقي ففي اخالق الشـعب اليابـاني ما اليوجد

في اخالق اي شعب اخر.
ـال والـنـقد واالقـتـصـاد ووالـزراعـة والـتـربـية امـا الصـنـاعـة والـتـجـارة وا
ــدنـي والــقــانــون والــقــضــاء والــتــعــلــيـم الــعــالي ومــنــظـــمــات اجملــتــمع ا
والدبلـوماسـية واخلـارجية واالسـكان والـتعـمير والـبنى الـتحـتية واالعالم
والسـياحـة وجمـيع اوجه احلـياة االخـرى اليـابان في الـصدارة واالولـوية
التي يـجب ان تكـون مثـاال لبـلـدنا في الـتطـور والتـقدم واحلـضارة والـعلم
ـسؤولـ اليـابانـي وكم كان صـائبـا رئيس الـوزراء في اجـتمـاعاته مع ا
والـشـركـات الـتـجــاريـة واجلـهـات الـصـنـاعــيـة وغـيـرهـا من اجلـهـات ذات
العالقـة بـالبـناء واالسـتـثمـار وتـأكيـده عـلى هذه اجلـهات فـي فتح الـسوق
شاريع الـتي تعيد بناءِ العـراق مجددا لقد كانت زيارة رئيس العراقية وا

الوزراء لليابان ضربة معلم كما يقال.
ونأمل من اجلانب الـيابـاني الشـروع وعلى وجه االستـعجـال في الدخول
ا يرتب اخلير الى العراق ولو كان الدخول بسيطا اذ سرعان مايزداد 
الـكـثـيـر لـلـعـراق وهـــــــــــي زيـارة حتـتـسب في سـجل مـا
قـدمه رئــيس الـوزراء لـلــعـراق ال بل هي مـن فـضـلى
زيارات الـعبـادي اخلـارجيـة من حـيث ما مـتوقع ان
يـنـتج عـنـهـا خـيـر كـثـيـر لـلـعـراق فـالعـراق يـسـتـحق

الكثير ويستأهل العظيم .

وفـيـرة ).  فـيـمـا قـال بـيـان لـلـهـيـئة
تــلـقــته (الــزمـان ) أمـس أن (طـقس
نطقة الوسطى اليوم االثن  في ا
غــائـمـا جــزئـيــا مع تـســاقط زخـات
مطـر رعديـة في اقسـامهـا الشـرقية
يـتحـسن تـدريـجـيا وفـي الشـمـالـية
سـيكـون  غـائـما جـزئـيـا  ودرجات
احلـرارة مـقـاربــة لـلـيـوم الـسـابق ,
الـــريـــاح مـــتـــغـــيـــرة االجتـــاه وفي
اجلــنــوبــيــة غــائــمــا جــزئــيــا كــمـا
يتصاعد الغبار  ودرجات احلرارة

ترتفع قليال عن اليوم السابق).
 واضــــــاف ان ( طـــــقس يـــــوم غـــــد
الـثـالثـاء  سـيـكــون غـائـمــا جـزئـيـا
يتحول الى غائم مع تساقط زخات
درجات مـطـر رعـديـة بـعـد الـظـهر  ,

احلـرارة وتـرتــفع درجـات احلـرارة
الـرياح قـلـيال عن الـيـوم الـسـابق  ,
جنوبية شرقية خـفيفة الى معتدلة
السـرعة  مـسبـبة تـصاعـد للـغبار ,
مــدى الــرؤيـة 6-8 كــيــلــو مــتــرات
وفي الغبار 2-4 كيلو مترات  وفي
الـشمـالـيـة سيـكـون الـطقس غـائـما
جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط
زخــات مــطـر خــفــيـفــة خالل الــلـيل
وفي  اجلـنـوبــيـة سـيـكـون الـطـقس
غـائمـا جـزئـيـا الى غـائم مع فـرصة
لــتــســاقـط زخــات مــطــر خــفــيــفـة ,
ودرجات احلـرارة ترتفع قـليال  عن
اليـوم الـسابق  ,والـرياح جـنـوبـية
شــرقـــيــة خـــفــيـــفــة الى مـــعــتـــدلــة

السرعة). 

والـرصـد الزلـزالي الـتـابـعـة لوزارة
النـقل صادق عـطـية في بـيان امس
ان ( توقعات االنواء اجلـوية تشير
الى بداية تأثراجواء العراق بحالة
جـويــة سـتـبـدأ اعـتــبـارا من مـسـاء

اليوم االثن ).
واضــــاف  ان (هــــطــــول االمــــطــــار
ســـيــبــدأ من غـــرب وجــنــوب غــرب
الــبالد ثم يــتـقــدم بـالــتـدريج نــحـو

دن). باقي ا
وتـابع انه ( رغـم صـعـوبــة الـتـوقع
في احلـاالت اجلويـة الـربيـعـية اال
ـيـة ان بـعض مـواقع الـطـقس الـعـا
بـــدأت تــلـــمح الـى ان مــدن شـــمــال
الــــبـالد اضــــافه الـى بــــعض مــــدن
الوسط ستهطل فيها كميات امطار
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قـالت حـركــة عـصـائب أهل احلق ان
أغــلب الـــكــتل الـــســيــاســـيــة فــقــدت
حـظـوظــهـا في الـفـوز بـاالنـتـخـابـات
قـبـلة  مـتـهمـة جـهات ـانـيـة  ا الـبر
ســيــاســـيــة مـن دون ان تــســمـــيــهــا

بالسعي الى تزوير االنتخابات.
ــكـــتب الـــســـيــاسي وقــال عـــضـــو ا
للحركة  أحمـد الكناني  في تصريح
كن منع التزوير في امس  أنه  (ال 
ـقـبـلـة وال ـانـيـة ا االنـتـخـابـات الـبـر
ـكن الوثـوق بـضمـانـات مفـوضـية

االنتخابات فهي غير مستقلة).
وتــابع ان (هـنـاك جــهـات سـيــاسـيـة
تــســعـى الى تــزويـــر االنــتـــخــابــات
ــقـرر اجـراؤهـا في 12 ـانـيـة ا الـبــر

قبل).  ايار ا
ورأى الـــكـــنــــاني ان(أغـــلـب الـــكـــتل
الـســيــاسـيــة فــقـدت حــظــوظــهـا في
االنــتــخـــابــات وحـــتــمــا ســـتــســعى
لــلـتـزويـر وهــذا مـا نـحــذر ونـخـشى
ـفـوضـية ال مـنه) مـشيـرا الى  ان (ا
تـعد مـسـتـقلـة وهـناك زيـارات سـرية
يقـوم بهـا بعض السـياسـي مـايعد

مخالفة للقانون).
من جهة اخـرى اقامت دائرة الـفنون
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ـنطـقـة العـربـية ويـذكر ان اجـواء ا
ومن بــيـنـهــا الـعــراق مـتــجـهـة الى
نخفضات اخلماسينية في ظهور ا
فـصل الـربـيع  أي لـلـمـدة من شـهـر
اذار  الـى اســــــــــابــــــــــيـع اخــــــــــرى
يــصـاحــبــهـا هــبــوب ريـاح تــسـمى
اخلـــمـــاســـ وهي ريـــاح نـــشـــطــة
ـنــخــفض اجلـوي ومــغـبــرة و ان ا
يـعـرف  بـأنه جـزء من الـهـواء فوق
مـنـطـقـة مـعـيـنـة من األرض يـتـمـيز
بـضـغط أخـفض من ضـغط الـهـواء
ـــنــاطق احملــيــطــة به تــظــهــر في ا
نخفضات اخلـماسينية في فصل ا
الـربــيع  يـصــاحـبـهــا هـبـوب ريـاح
تـــســـمى اخلـــمـــاســـ وهـي ريــاح

نشطة ومغبرة . 

االستـقرار خالل فتـرة قيـادته جلهاز
الشرطة) .

مـــشـــددا  عـــلـى (ضـــرورة ان تـــأخــذ
رئاسة الوزراء راي مجلس احملافظة
بـقرار كـهـذا خاصـة في ظل الـظروف
االمــنــيــة الــراهــنــة والــتي تــتــطــلب
تنسيـقا مع ادارة ومجـلس احملافظة
ـلـف االمـني) .فـيـمـا وصـفت حـيـال ا
كــمـبـش  نـقل الــســعـدي  بــأنه قـرار

سياسي بامتياز. 
وقالت كـمـبش لـ  (الـزمان) امس  إن
(الـــســـعـــدي اثــبـت كــفـــاءة في ادارة
لف االمني وجنح في القضاء على ا
ـنـظــمـة ومـنـهــا شـبـكـات ـة ا اجلــر
اخلــطـف وانــهــاء اجلــزء االكــبــر من

خاليا داعش النائمة).
واضـافت أن  (احملافـظـة مـقبـلـة على
اســتــحـــقــاق انـــتــخــابـي وهي تــمــر
بتـحديـات مهـمة ونـقل السـعدي  في
هـذه الــظـروف نـراه قـرارا ســيـاسـيـا
ـهـنـيـة بـامـتـيـاز ولـيس مـهـنـيـا الن ا
ـوقف االمني في اي تفـرض تـقديـر ا

قرار).
متسائلة  (كـيف ينقل السعدي  على
ابـــواب االنــتـــخــابــات ?)  وتـــابــعت
كـمبـش (نحـمل احلـكـومة مـسـؤولـية
اي تـــــدهـــــور امــــــني يـــــحـــــصـل في
احملـافــظـة  وضـرورة  اعــادة الـنـظـر
بالـقرار والـغـائه او التـريث به حل
االنتهاء من االنتخابات النيابية).
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من جـانـبه اكـد قائـد عـمـلـيـات ديالى
الــفـريق الــركن مـزهــر الـعـزاوي  ان
التظاهر السـلمي حق كفله الدستور
ولـــكن قـــطع الــطـــرق امــر مـــرفــوض
واطن باشر على حياة ا لتأثيره ا

ومصادر رزقهم  .
وقـــال  الــعــزاوي لــ (الـــزمــان) امس

ستلم نتـوج ا وذلك لرداءة نوعـية ا
منه  .

 مــنــاشــدا  بــ (زيــادة حــصــة الــكـاز
ــســاعــدتــهم لــلــمــولــدات االهــلـــيــة 
وتــخـــفــيف االعـــبــاء الـــكــبـــيــرة عن
كــواهــلــهم كــونـهـم يـدفــعــون مــبـالغ
اء والبـلدية طائـلة الى الكـهربـاء وا
الـــتي جتــبـي مــنــهـم ايــجــار االرض
والـتــنـظـيـفـات فــضال عن الـضـرائب

والكاز والتصليح) . 
وأعلن مدير ناحيـة السعدية  التابع
لـلـمـحـافـظـة أحـمـد الـزركـوشي   عن
بدء عودة اسر نازحة الى منازلها .
وقـال  الـزركــوشي لـ (الـزمـان) امس
ان  (أكـــثــر من 600 اســـرة نـــازحــة
بــدأت بـالـعــودة إلى مـنــازلـهـا داخل
الــنــاحــيـة بــالــتــنــســيق مـع الــقـوى

االمنية).
وأضـاف ان (عودة األسـر الـنـازحة 
جـاءت بـعـد إكـمـال تـدقـيق مـلـفـاتـهـا
األمـنـية من قـبل جلـان مـخـتـصة في

قيادة عمليات احملافظة ) .
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انـه  (اصــدر تــوجــيــهــات مــبــاشــرة
بفـتح اي طـريق مغـلق في احملافـظة
فـورا من قــبل مـتـظــاهـرين رافـضـ
لـقـرار نـقل الـسـعـدي) .فـيـمـا اعـلـنت
مـديـريـة الـبـيـئـة في احملـافـظـة انـهـا
عقدت اجتماعا مع الدوائر اخلدمية
  مـشـيـرة الى ان  االجـتـمـاع تـناول

علي الدايني عمار مزاحم اجلبوري

ن ضـــحـى بـــالــــغـــالي يـــقــــدمـــونـه 
والـنـفـيس من اجل الـدفـاع عن تـربة

الوطن). 

امــــــطـــــار وفــــــيــــــرة خـالل االيـــــام
ـنـبيء اجلـوي من ـقـبـلــة.وقـال  ا ا
الــهـيــئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة

  ‰œUŽ ¡ULOý ≠ œ«bGÐ

ـية ان توقـعت مواقع الـطقس الـعا
يشهد وسط وشمـال العراق هطول


