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أعـلنت مـديرية تـربيـة محافـظة ديالى 
عـن اكــمـــال بـــنـــاء اكــثـــر من 20 والدة
مـدرسة جديدة داخل احملافظة مشيرة
ـدارس مـا كانـت لـها ان الـى انه هـذه ا
تــوجــد لــوال تـبــرعــات األهــالي.  وقـال
الــنــاطق بــاسـم تــربـيــة ديــالـى ســنـان
الـــربــيــعي فـي حــديث لـ (الــزمــان) ان
(مـشـروع الـشـراكـة اجملـتـمـعـيـة والـذي
اطــلـقــته تــربـيــة ديـالى بــالـتــعـاون مع
االهـالي والـكـوادر الـتـربـوية اسـهم في
بــنـاء اكـثـر من  20مــدرسـة جـديـدة في
مــنـاطـق مـتــفـرقــة من احملـافــظـة خالل
ـاضيـة).  واضـاف الربـيعي ان ـدة ا ا
ـــشـــروع الــذي تـــمـــحـــور في بـــنــاء (ا
مـــدارس من خـالل تـــبــرعـــات االهـــالي
والكوادر التربوية وبإشراف من تربية
ديـالى حـقق نـتـائج مهـمـة حـيث كانت
له ردة فــعل ايــجــابـيــة نــظـرا لــتــفـاعل
االهــــالي مــــعه واســــهــــامـــهـم في دعم
ــسـيــرة الـتـعــلـيــمـيـة مـن خالل بـنـاء ا
مـــــدارس جــــــديـــــدة)  الفـــــتـــــا الى ان
(الـتـربـيـة اطـلـقت الـيـوم مـشـروع بـنـاء
اكـــثــر من 25 مـــدرســة جــديــدة ضــمن
تـمويـل ميـزانيـة تنـميـة االقالـيم وبذلك
ـدرسـية ـزيـد من االبـنـيـة ا سـتـتـوفـر ا

خالل الفترة القادمة).
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كـمـا كشـف النـائب عن مـحافـظـة ديالى

أحـمـد مـظهـر اجلـبوري  عن (الـتـحدي
االكـبـر الذي تـواجـهه احملافـظـة مبـيـنا
أن مـــحـــاوالت تـــغـــيـــر قـــائـــد شـــرطـــة
احملـافظة  اللواء فيصل كاظم العبادي
امـر مـرفـوض من قـبل اجلـمـيـع) . وقال
اجلــبــوري لــ (الــزمـان) إن  (مــحــاولـة
ـثل ـلف االمـني في ديـالى  تـسـيس ا
الـتحدي االكـبر الذي تواجـهه احملافظة
ومـصـدر قـلق حقـيـقي لـلجـمـيع)  الفـتا
إلى أن  (مــحـاوالت تـغـيـر قـائـد شـرطـة
ديــالى له تـداعـيــات سـتـنـعــكس بـشـكل
كــبــيــر عــلى امن احملــافــظــة). واضـاف
ـطـالـبـة بـتـغـيـر قـائـد اجلـبـوري أن  (ا
شرطة ديالى من قبل اي طرف سياسي
مــرفــوض من اجلــمـيع)  مــشــددا عـلى
(ضـــرورة ابــعــاد مــنـــاصب الــقــيــادات
االمــنــيــة عن الــضــغــوط الــســيــاســيــة

واحلفـــــاظ على استقالليتها) .
هجرين واعـلنت مدير دائرة الهجرة وا
في مـحـافظـة ديالى  ابـتـهال الـدايني 
لــ (الــــزمـــان   انـه (  شـــمـــول 118
عـائـلة نـازحـة في مـخيم مـعـسكـر سـعد
ـسجـل الـتابـعـة لقـضاء بـعقـوبة من ا
ـســاعـدات االنـسـانـيـة لــدى الـدائـرة بـا
هجرين). الـواردة من وزارة الهجرة وا
ساعدات واشـارت الدايني  الى ان  (ا
الـتي  توزيعها على العوائل النازحة
 تـضـمـنت مـبردة لـكل عـائـله نـازحة) 
ــيـــدانــيــة مـــؤكــدة  ان  (مالكـــاتــهـــا ا

ـسـاعـدات عـلى مــسـتـمـرة في تـوزيـع ا
االســر الــنــازحـة والــعــائــدة في عــمـوم
مـــنــاطـق احملــافـــظــة لـــلــتـــخــفـــيف من

معاناتهم). 
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من جــهـته نـاشـد الـنـائب عن مـحـافـظـة
ديـالى رياض التـميمي  رئـيس مجلس
ـسلـحة الـوزراء الـقائـد العـام للـقوات ا
هـدي ارسال قـوة عسـكرية عـادل عبـد ا
ــدنــيــ الـنــازحــ بــسـبب حلــمــايـة ا
قــذائف الـهــاون من احـدى قــرى بـهـرز.
وقـــال الــــتـــمـــيـــمي  لـ  (الـــزمـــان ) ان
(عـــشــرات الـــعــوائل فـي قــريــة خـــلــيل
احلــســيـنــاوي جـنــوبي نــاحــيـة بــهـرز
غـادرت مـنـازلـهـا وتـسـتـقـر حـالـيا عـلى
الـطـريق العـام في الـنـاحيـة بـعد تـكرار
قــصـفــهــا بـقــذائف الــهـاون من جــهـات
مـــســلـــحــة غــيـــر مــعـــروفــة). واضــاف
الـتـمـيـمي ان  (الـقـوات االمـنـيـة تـمـنع
االهــالي من الــنــزوح وتــقــطع الــطـريق
امــامـهم) مـبــيـنـا ان (عــمـلـيــة الـنـزوح
جـاءت بـعـد تـكـرار الـقـصف والذي ادى

خلسائر بشرية ومادية). 
واوضـح الـــتـــمـــيــــمي  انه  ( رصـــد
عجلة نوع كيا حمل يستقلها مسلحون
ـراقـبـة الـتـابـعـة إلحـــــدى بـكـامـيـرات ا
نـقــاط الـتـفـتـيش أطــلـقت مـنـهـا قـذائف
الــهــاون) . وجــدد الــتــمــيــمي الــدعــوة
ــنــاشـــدة لــلــقــائــد الــعــام لــلــقــوات وا

ــــســــلــــحـــة الـى  (وضع حــــد لــــهـــذه ا
اخلــروقـات االمـنـيـة والــتي سـتـؤثـر ان
اســـتــمــرت بـــدون حــلـــول الى زعــزعــة
الــوضع االمــني في احملــافـظــة بــسـبب
ـوجودين في ضـعف الـقـادة األمنـيـ ا

احملافظة). 
وطـالب وزير الداخـلية الـتدخل الفوري
بـ (تــغـيـيـر قــائـد الـشـرطــة لـلـخـروقـات
ــتـــكــررة ومــنــهــا خالل االســــــــبــوع ا
اجلــاري  قـيـام سـيــطـرة وهـمــيـة بـقـتل
سـجناء) .وأعلن مجلس محافظة ديالى
 عـن اعـمــار اربــعــة جــسـور فـي قـاطع
شـمـال شـرق احملـافظـة مـشـيرا إلى أن
رات آمنة ألكثر تـلك اجلسور ستوفر 

من 75 الف نسمة. 
—u ł qO¼Qð

وقـــال عـــضــو مـــجـــلس ديـــالى احـــمــد
ارزوقـي الربـيـعي لــ (الـزمان) امس  إن
( أربـــعــة جــــــــســـور تــقع عـــلى انــهــر
وجــداول مـــائــيــة ضــمن قــاطع شــمــال
قدادية شـرق ديالى خاصة في قـضاء ا
اعـيد اعمارها من جديد بعد تدمــــيرها
مـن قـــبل تــــنـــظــــيم داعـش في احـــداث
حـزيران 2014). واضـاف الربـيعي ان
(اعـمار اجلسور االربـعة  بتمويل من
قـــبـل مـــيـــزانـــيـــة ديـــالى ودعم بـــعض
ـنظـمات الدولـية مؤكـدا اهميـة اعمار ا
ـرات آمـنة ألكـثر اجلـسـور في توفـير 
من 75 الف نـسـمـة لـلـعـبـور مـن االنـهر

ابتهال الدايني

تكامل االقتصاديات).
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واضــاف (ال نـتــمـنى أن تــنـشب احلـرب
ـنـطــقـة والــعـالم بل فـي أي مـكـان مـن ا
نـريـد أن نـركـز عـلى الـتـنـمـيـة وحتـقـيق
طلوب). التقدم والتحول االقتصادي ا
ـنـطـقـة كـلـهـا حتـتاج واكـد صـالح ان (ا

إلى بـناءٍ وتـنمـيات وحتـتاج السالم من
أجـل الــنـــهـــوض والـــلـــحـــاق بـــالـــركب
ف الـعــالم يــسـرع بــتــمـدنه احلــضــاري
وصـنع حضارته وعليـنا ان نتعاونَ من
أجـل الـــسالم والـــبـــنـــاء والـــصـــداقــة)
ـعـارضـة الـسـيـاسـيـة مـشـيـراً إلى ان (ا
الـوطنيـة ستكـون حريصـة على التوجه

الـــوحــدة االقــتـــصــادي الـــعــربي الــذي
ضـــيــفه رئــيـس تــيــار احلــكـــمــة عــمــار
ـنــطــقـة احلــكــيم بــبـغــداد الــقــول ان (ا
والـعالم ليست بـحاجة إلى حرب أخرى
بـــقـــدر احلــاجـــة إلى أن يـــكــون نـــصــر
الـعراقي على اإلرهاب ناجزاً ومنطلقاً
ـنـظـومـة اقلـيـمـيـة جـديدة مـبـنـيـة على

مبـينا ان بـالبـلد في االجتـاه الصحـيح)
(مــا تـعـرض لـه الـعـراق لم يــتـعـرض له
بـلـد آخر عـلى اإلطالق وهـذا يسـتوجب
ـسؤولـية وأن أن نـكـون على مـستـوى ا
نـحول هذه التحديـات إلى فرصة كبيرة
ويــتــحـول الــعــراق من ســاحـة تــنــاحـر
ـــصــالح وتـــنــازع الـى ســاحـــة تالقي ا

وأن يـكـون مـحـورا لـلم شمل اإلقـلـيـمـية
حـدد احلـكيم األسس ـنـطـقة) . بـدوره ا
ــطـلــوبـة لــلـنــهـوض بــواقع الـشــبـاب ا
مشـيراً الى انه الـعـراقي والعـربي معـاً 
ـعـارضـة الـسـيـاسـيـة من بــ أهـداف ا
تـعرية األخـطاء وتقـو االنحرافات في

العملية السياسية في العراق. 
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ا وطـالب احلـكيم رئـيس اجلمـهوريـة 
ـــوذج في هــذا يـــحــمـــله من خـــبــرة و
اجملــال الى ان (يـولي ويـشـجع ويـتـابع
احلـكـومـة لـلـنهـوض بـالـواقع الـتـربوي
لـبـناء جـيل مـقـتدر ومـتـمكن يـأخـذ على

عاتقه بناء العراق وتطويره). 
وتـــــســــاءل احلــــكــــيـم (أين هـي خــــطط
احلـــكـــومــة في مـــواجـــهــة ومـــعـــاجلــة
ــنـتـشـرة بـ شـبـابـنـا وفي اخملـدرات ا
مـــواجــــهـــة ومــــــــــــــعـــاجلـــة ظـــاهـــرة
الـعسـكرة والـعنف والـثقـافات الـدخيـلة
ـنـحـرفـة واخلـارجـة عن مـنـظـومـتـنـا وا

القيمية?). 
مـن جـهـة اخــرى اجـرى صــالح اتـصـاالً
هـاتفياً مع أمـير الكويـت صباح األحمد
اجلـــابــر الــصــبـــاح لالطــمــئـــنــان عــلى
صـحـته. واعـرب صـالح خـالل االتـصال
عن (تـــمــنــيــاته لــلــصــبــاح مـــــــــوفــور
الـصــحـة والـسالمـة الـدائـمـة ولـلـشـعب
الـــكـــويــتـي دوام االزدهــار والـــتـــقــدم).
بــدوره اعــرب امــيــر الـكــويت عـن (بـالغ
شـكـره لـصـالح عـلى مـا أبـداه من طـيب

شاعر وصادق الدعاء). ا
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ناطق بـعيدة واجلـداول دون االلتفـاف 
جـــــدا لــــغــــرض الــــوصـــــول الى قــــرى
وقـــصــبــات) . واشــار عـــضــو مــجــلس
ديــالى الـى ان  (داعش تــعــمــد تــدمــيـر
اجلـسـور بهـدف زيـادة معـانـاة االهالي
ومـــنع الــقــوات االمــنـــيــة من اخــتــراق
ـنـاطق في دفـاعـاته وحتـريـر الـقـرى وا

مـعـارك كـانـون الـثاني 2015 والـتي 
حــســمـــهــا لــصــالج الــقــوات االمــنــيــة

واحلشد الشعبي) .
الى ذلـك اعلن مدير ماء مـحافظة ديالى
ـكـدمي لــ (الـزمـان) امس ان مـرتـضى ا
الكـات الـهـندسـيـة والفـنـيـة التـابـعة (ا

ـديـريـة مـاء ديالى/ مـركـز مـاء بـلدروز
اجنــزت اعـمـال مـد شـبــكـة مـاء فـرعـيـة
بـطول 400 م قـطر 110مـلم  إلى قرية
الرحمن التابعة إلى قضاء بلدروز).  
ــــكـــدمي  ان (ذلك بـــهـــدف واضـــاف ا
مــعــاجلــة شح مــيــاه الــشــرب وتــأمـ
وصـوله إلى أهالي تلك القرية ) . واكد
الكــات الـــهــنــدســيــة ـــكــدمي  ان (ا ا
والـفنية في مديرية ماء ديالى مستمرة
ـيـاه في عمـوم مـناطق ـعـاجلة شح ا
احملـافظـة اضافـة الى ايصـال شبـكات
ــاء الى ابـعــد نـقــطه من اجل تــوفـيـر ا
ـاء الصالح لـلــــــشرب للـمواطن ) . ا
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اكد رئيس اجلمهورية برهم صالح دعم
صدرة الـعراق لسياسة مـنظمة الدول ا
لــلــنــفط اوبك في حتــقــيق الــتـوازن في
سـوق الـنـفط وايـقـاف تـذبـذب االسـعار.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ــنــظـمــة أوبك (صــالح واألمــ الــعــام 
مـحـمـد باركـيـنـدو بحـثـا في بـغداد دعم
ـنـظــمـة بـاعــتـبـاره الــعـراق لـقــرارات  ا
عـضواً فـاعالً فيهـا وداعماً لـسياسـاتها
الـهـادفة لـتحـقـيق التـوازن في األسواق
الـنفـطية وكـــــــــــذلك مناقـــــــشة تهـيئة
ـــســتـــلــزمـــات لالحــتـــفــال فـي الــعــام ا
ـــقــــــــــبل بـــالـــذكــرى 60 لـــتـــأســيس ا

نظمة ببـــــغداد في عام 1960).  ا
وشـــدد صــالح  عــلـى (ضــرورة الــعــمل
شترك لدول األوبك من أجل اجلـماعي ا
إيــقـاف تـذبـذب اإلنـتــاج واحلـفـاظ عـلى
أشاد من جانبه  تفق عليها) ـعدالت ا ا
بـاركينـدو بـ (الدور الذي يـؤديه العراق
ـــنــظـــمــة والـــتــزامـه بــقـــراراتــهــا في ا
وبــاسـتـقــرار األسـواق الــنـفـطــيـة كـونه
ـكـانـة مهـمـة وتـقـديـرٍ عالٍ من يـحـظى 

أعضاء أوبك). 
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من جـهة اخرى اكد صالح ان العراقي
مـصرون عـلى االنطالق ويـتطـلعون الى
الـتمتع بخـيرات بلدهم ال تـبديدها على
الــفـسـاد والــتـوتـرات.ونـقـل الـبـيـان عن
ــلـــتــقى صـــالح قــولـه خالل افــتـــتــاح ا
ـتـخـصـصـة - مجـلس الـثـاني لـلـمـرأة ا

رياض التميمي

بغداد
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قبل اعوام لفت انتـباهي بعض الشبـان في دهوك يرتدون "فانـيالت" عليها
صورة جلـيفـارا.ودفعـني الفـضـول لسـؤال احد الـشبـان عن اسم صاحب
الصورة.فاجـابني الشاب وكـأنه عالم واثق من كالمه انه جيـفارا.كان هذا
الشخص يـكره احلروب بـدأ يشرح لي,حتى انه ذهب لهـتلر كي يـقنعه ان

ال يحرق العالم.
كـنت اعــرف مــسـبــقـا ان هــؤالء الـشــبـاب ال يــعـرفــون شــيـئــا عن صـاحب

الصورة التي يحملونها على صدورهم. حدث ذلك قبل اعوام.
واعاد خبر نشرته الـشرقية في شريط اخبـارها ان في دهوك مقهى باسم

قهى مزين بصور وعالمات نازية. الزعيم النازي هتلر.وان ا
ـقـهى هـتلـر فـقص شـاربه عـلى غـرار شارب وال اعرف هـل قلـد صـاحب ا
ـاني.ويـبـدو ان مـقـهى الـرجل بـدأ يـسـتـهـوي الـشـبـان فتـدخـلت الـزعـيم اال
ـقهى.  بال شك هـذه ظاهرة غـيرسلـيمة.وتـتطلب احلكومـة وقامت باغالق ا

عنية. دراسة ووقفة حقيقية من قبل الدوائر ا
واال كيف يولد هتلر في دهوك وال يوجد في الغرب مقهى باسمه.هنا نحن
امام تساؤل خـطير جدا. اظن ان مـا جعل جيـفارا يظهـر في دهوك هو ما
جعل هتلر يـحصل على حقوق مـلكية ح حصل عـلى مقهى ترفع اسمه.
س لدى الشـباب شيئا قـهى على فعلـته.انا ا لنفسر كـيف جترأ صاحب ا
من االعجاب بـهتلـر.اسمع هذا دائـما.لـكن ان يصل االمر الى صـنع مكان
تفـوح منه رائـحة رجل احـرق العـالم فهـذا ما يـحتاج الـى تفسـير. اظن ان
قـراطيـة هو احـد االسبـاب التي الفـشل الذي دمـر البـلد طـوال اعوام الـد

جتعل الشباب يبحثون عن ابطال غير موجودين بالقرب منهم.
لذا هم يـفـضلـون االقـتراب من الـثـوري الـذي احـرقوا

التاريخ.
واطن الـعراقي امـامه.?ال شيء.كل ما ماذا يـرى ا

يراه هو حديث سرقة ال تنتهي.
فمن الطبيـعي ان ينظر الـشبان الى جيـفارا وهتلر
ــسـاواة ــفـهــوم الــعـدالــة وا كـصــانــعـ مــاهــرين 

 . فقودت ا
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الوالية على الناس تـتطلب االمانة والصـدق وبذل اجلهد ونكران الذات
والتحري الـدائم والبحث في كل مفـاصل احلياة ليـطمئن قبل ان يضع
الـوالي رأسه عـلـى اخملـدة ويـخـلــد لـلـنـوم لــيـطـمــئن ان الـنـاس في امن
وامــان وفي نــعـمــة االســتـقــرار وحــتى ان نــسـوا ان يــقــفـلــوا ابــوابـهم
فيعرفون ان هنـالك من حماة يحمونـهم وهنالك والي يرقب كل صغيرة
وكــبـيـرة وكـان مـحـافظ اربـيل هــو الـوالى الـذي تـولى هـذه االمـور وهـو
ديـنة وقدم اكثر من الذي حمل رقم االربعـ في سلسلـة الوالية على ا
عـدد هـذه الـسلـسـلـة بل وقـدم اكـثر من ايـام تـولـيه زمـام االمور وادارة
احملـافـظــة والـتي زادت عـلـى اخلـمـســة عـشـر عـامــا قـضـاهــا في الـبـر
ا يستحقه من واطنـ فحفل  بالناس وتقوى الفـعل اجلميل وخدمة ا
تـعـاطـفــهم مـعه وحـبــهم له ووقـوفـهم الـى جـانـبه وفي ذلك لــنـا شـواهـد
فأذكـر واحـدة منـها وهـو ان احملافـظ نوزاد هـادي وقبل سـنوات المَ به
مـرض الـزمه الـفــراش فـكـانت وجـوه الـنــاس مـبـتـئـســة واجلـمـيع يـرفع
نـداءات الــشـفــاء والـتــضـرع الى الــرب الـكــر ان يـعــيـد الــيه عـافــيـته
ـة وأشد عودا ولم يـنس وللـحظة فبـبركـات دعاء النـاس عاد اقـوى عز
ان عودته كـانت مرهـونة بدعـاء الطـيب مـن اهل اربيل االصالء وكذلك
من النازح الذين اواهـم وهيأ لهم مستـلزمات الضيـافة وترجم مقولة
الـرئـيس الـبـارزاني حـيـنـما قـال (من يـعـتـدي ولـو بـلـفـظة من كـالم على
ـدرسـة البـارزانـيـة التي ـا اعتـدى عـلى شـخصي ) هـذه هي ا نـازح ا
ــا ان الــكــورد وعــبـر تــرعــرع وتـعــلم فــيــهــا نــوزاد هــادي الـدروس و
تــاريــخــهم القــوا مــصــاعب في حــيــاتــهم مـن تـشــريــد وقــتل وتــعــذيب
ومـخيمـات وبدون وجـود او توفـير مـتطـلبـات احليـاة فان الـقائـم على
امـور الـنـازحـ وفي مـقـدمـتـهـم مـحـافظ اربـيل قـد بـذلـوا جــــــــــهـودا
اسـتـثنـائـيـا الن هؤالء كـانـوا ضـيوفـا اجالء عـلى ابـناء اربـيل فـبـاشرت
احلـكومـة احمللـية فـوفرت لهـم كل متـطلـبات احلـياة وجتشـموا كـل عناء

من اجلهم .  
نوزاد هــــــادي تــــــــسلم مســـــؤولية احملافظة في 13 شباط من عام
 2004 لـيسـتـمر في خـــــــــدمة ابـنـاء اربيل وضــــــــيـوفهم الى 11من
راحل قـطع اشواطا رائعة في مـجال البناء ايلول 2019 وخالل تلكم ا
واالعمـار حـيث حتـقق في عهـده اكـثر من  (14850) مشـروعا في كل
ـديـنـة الى االقـضـيـة والـقـصـبـات والـقرى ارجـاء احملـافـظـة من مـركـز ا
وبـلغت تـكـاليـفـها (10) االف مـليـون دوالر ورأس حـملـتـ انتـخـابيـت
ـقراطـي الكـوردستـاني وحقق جملـلس احملافـظة عن قـائـمة احلـزب الد

أعلى نسبة من األصوات..
 ويـؤكـد اجلـميع بـانه الـوحـيد بـ مـحـافظـي العـراق الـذي اجـمعت كل
ـتـفـتـحة في الكـتل الـسـيـاسـية عـلى االفـتـخـار بـأداء إدارته  وعـقلـيـته ا
التـنسيق والـتفاهم والـتواصل مع اجلمـيع  دون حساسـية سيـاسية أو
عـرقيـة  لـينـجح اداريـا وسيـاسيـا واجـتمـاعـيا لـينـعـكس ذلك على اداءه

إيجابيا خلدمة الناس  . 
وخالل فـتـرة وجـوده خـادمـا البــنـاء احملـافـظـة كـان هــاتـفه الـشـخـصي
مفتوحا للجميع يـتلقى االتصاالت ويعالج االمور وكان من ضمن ادائه
ــواطـــنــ لــيــســتــمع الى ــقــابــلــة ا انـه يــخــصص ســاعــات مـن يــومه 

مالحظاتهم وطلباتهم . 
نــوزاد هـــادي الــذي ودع احملـــافــظـــة اداريــا اال انه بـــاق في الـــقــلــوب
ومحافظ على مكانته في النفوس واننا ال جنافي احلقائق فاربيل اليوم
ـعيته تقـدم بهمـة محافـظه والعامـل معه ومن  تضـاهى مدن العـالم ا
فنوزاد قد جـمع النوى والزاد واهـداهما الى ابناء مـدينته الى كل اهله
في القلـعة وطيـراوة وشورش وباداوة بل ان (5000) عائلـة كانت تقيم
في دور مؤجـرة غيـر انه خصص لـهم بالـتعـاون مع شركـة كوريـة قرية

ا يستحقه ابناء اربيل .  بطراز من البناء 
وكـان رئـيس االقلـيم نـيجـيـرقـان بارزاني ظـهـيرا له وسـنـدا عنـدمـا كان
رئيسا جمللس الوزراء خالل ادارة نوزاد هـادي حملافظة اربيل فقدم له
كل التسـهيالت ومنـحه الصالحيات فـأينعت جـهوده خيرا عـميما الهل
اربيل ان نوزاد هادي من نـواة صاحلة اقتسم الـزاد مع اجلميع فحاز
علـى مـحـبتـهـم والـيـوم اذ يودع مـوقـعـه الرسـمـي مـحـافظـا الربـيـل فان
الـقـلـوب لن تـقـبـل تـوديـعه فـهـو سـاكن في الــضـمـائـر لـقـد خـدم وابـدع
فأيـنـعت اربـيل شـجـرة وارفـة الـظالل اسـتـظل بـامـنـهـا وامـانـهـا اهـلـها
وضـيـوفـها مـن النـازحـ واربـيل الـيوم حـلت فـيـهـا البـركـات وتـوسعت
ونالت حضوتها من البناء وفي شتى اجملاالت الن هنالك حارساً أميناً
عـليـها هـو من صلـبهـا ومـشبع بـتراتـيل تكـاياهـا وعلـوم مدارسـها . ان
اربـيل لـهـا قـدسيـتـهـا وان الـله سبـحـانه وتـعـالى ان احب بـلـدا جلب له
االمـان واهـداه من الرجـال لـيبـقـوا عـلى عهـدهم مع شـعـبهم ومـا بـدلوا
تبديال فال اجلـاه وال السلطة وال نـعيم احلياة ومـباهجهـا تقوى أمامهم
النـهم عاهـدوا الله وانـفـسهم ان يـكونـوا امنـاء عـلى ما تـربوا عـليه وان
يـجـعـلـوا من الـسـلـطـة اداة ووسـيـلـة خلـدمـة الـنـاس لـيـحـوزوا ويـفـوزوا

برضا الله والناس وتلكم اقصى غايات االمنيات  . 
ندعو خلادم اربيل اجلديد الدكتور فرست صوفي
ان يـواصل مـسيـرة رفـيق دربه بـروحيـة انـتـمائه
الربيل وان يعـمل بجهد اسـتثنائي لـيحافظ على
مـا  اجنــازه وان يــنـجــز مــا تـبــقى لــيــسـتــمـر

العطاء ويتواصل في اربيل ارض التاريخ .
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ـرقم ورد سـهــوا في جــريــدة الــزمـان بــالــعــدد ا
٦٤٥٥ فــي ١٦ / ٩ / ٢٠١٩  اعـــــــــــــــــــــادة اعــالن
مناقـصة عامـة لنقل منـتسبيه ورد الـيوم االخير
ــــــصــــــادف ١ / ١٠ / ٢٠١٩ خــــــطــــــأ لالعـالن ا

والـصحيح هو يوم ٦ / ١٠ / ٢٠١٩ لذا اقتضى
التنويه.
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