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الــشــمـالــيــة (ســيــكــون غــائــمــاً جــزئــيـاً
ودرجات احلرارة مـقاربـة لليـوم السابق
والـريــاح جـنـوبـيـة شـرقــيـة خـفـيـفـة الى
مــعـتــدلـة الــســرعـة من    20 -10كم/س
ـــدى رؤيـــة من 8.6كم) مـــشـــيـــرة الى
ـنـطــقـة اجلـنــوبـيـة ســيـكـون ان(طــقس ا
صــــحــــواً الـى غــــائم جـــــزئي ودرجــــات
احلــرارة مـقـاربــة لـلـيــوم الـسـابق فــيـمـا
الــريـاح جــنــوبـيــة شـرقــيـة خــفـيــفـة الى
دى معتـدلة الـسرعة من 20.10كم/س 
رؤيـــــــة من 10.8كـم). وفـي الـــــــواليــــــات
ــتـحــدة  حـدد مــتـطــوعـون في أعــمـال ا
البحث واإلنـقاذ أماكن مـئات األشخاص
فقودين فـي جنوب شرق الـبالد بعدما ا
ضـرب اإلعـصار مـايـكل اجلـزء الـشـمالي
الـــغــربي من واليـــة فــلــوريـــدا لــكن عــدد
الـقـتــلى الـبـالغ  18عـلى األقل ســيـرتـفع
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تعرضـت مناطق في مـحافـظة اربيل أول
امس الى هـزة ارضـيـة من دون تـسـجيل
اضرار مـاديـة اوخسـائـر بشـريـة .وقالت
الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلويـة والرصد
الزلـزالي في بـيان ان مـراصـدها(سـجلت
هـــزة أرضـــيـــة صـــبـــاح امس األحـــد في
مـنـاطق شــمـال شـرق راونـدوز ,وشـمـال
شرق اربيل باقليم كـردستان في الساعة
بالـتوقـيت احملـلي للـمديـنة) 12:03:42
مـــوضــحــة ان (الــهــــــزة الـــتي بــلــــــغت
قوتـهـــا 3 .2 درجة عـلى مقـياس رخـتر,
تبـعد  25 كم شمـال شـرق راوندوز51 ,
كم شـمــال شـرق شـقالوة 91 ,كم شـمـال
شــرق أربـــيل).وبـــحـــسب الـــبـــيـــان فــإن
ـــواطــنــ شـــعــروا بــالــهـــزة في تــلك (ا
ـنــاطق لـكن لـم تـرد انـبــاء عن حـصـول ا
أضـرار). من جـهــة اخـرى رجـحت هـيـئـة
االنـــواء اجلــويــة تــســـاقط زخــات مــطــر
ـنـطـقـة الـوسـطى خـفــيـفـة مـتـفـرقـة فـي ا
امس االثـن مع طـقس بـ غـائم جزئي
ـــنـــطـــقـــتـــ الـــشـــمـــالـــيــة وغـــائم في ا
واجلنـوبيـة فيـما تـكون درجـات احلرارة
ــنــاطق كـافــة مــقـاربــة لــيـوم امس. في ا
وتـــراوحـت درجـــة احلـــرارة في بـــغـــداد
االحد ب  24 الى  37 مئوية. وبحسب
الـنـشـرة الـيـومـيـة لألنـواء الـتي تـلـقـتـها
توقع امس (الزمان) امس فإن الـطقس ا
ـنـطـقـة الوسـطى االثـنـ (سـيـكـون في ا
ب غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات
مـطـر خـفيـفـة مـتـفـرقـة ودرجـات احلرارة
مقـاربة لـليـوم السـابق والريـاح جنـوبية
شرقـيـة خفـيـفة الى مـعتـدلـة السـرعة في
األقـسـام الـشـرقـية فـيـمـا تـكـون شـمـالـية
غـربيـة خـفـيفـة الى مـعـتدلـة الـسـرعة في
عـدل سـرعة من -10 االقسـام الـغربـيـة 
ــــــــدى رؤيــــــــة من 20 6.8 كـم/س  كم)
ــنـطــقـة مــوضـحــة ان تـوقــعــات طـقس ا

ـا يـسـاعد فـي فتـح شعب الـتـورم 
الـــهـــواء. ورغم ذلـك فـــإن مـــزيالت
االحــتـــقــان تــزيــد خـــطــر اإلصــابــة
بــــالــــصـــداع واألرق مـن بــــ آثـــار
جانبـية أخرى كـما أن استـخدامها
لفتـرة طويلـة قد يؤدي إلى احـتقان

مزمن باألنف. 
ويــــــقـــــول شــــــودي إنه ال يــــــوصى
بـاسـتـخـدام عـقاقـيـر الـسـعـال ألنـها
تــوقف ســعــال األطــفــال وبـالــتــالي
يتـوقـفون عن الـتخـلص من اخملاط.
ـضادات احليويـة فعالة وال تكون ا
إال مع العدوى البكتيرية ولكنها ال
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.. ب ان اعظم اخلـسران من يخـسر الدنـيا واالخرة فـهو اخلسـران ا
لذا اقول كم هي جميلة هذه احلياة..

شمس النهار تسطع بـضوء دافئ لترى ذاتك واضحا دون غموض..
واسـتـار الـلــيل تـتـكــاثف حـ تـعــشق.. وحـ حتـلم بــأسـرار خـاصـة
ا رأيـناها سوداء ذات جتمعك مع مـن تهوى.. هي رائـعة.. ملـونة.. ر
مـرة.. رماديـة ذات مـرات.. لكـنـها تـسـتحق  ان تـعـاش طوال وعـرضا
شرقا وغربـا.. كاألغنيـة احلميمـة مهما تسـمعها ال تـملها.. وال ترفض
ابدا ان تكون سببا في بث الشـجن اجملنون القادم من اصقاع الروح

مهما بعدت.
ذات مرة كتب ناظم حكمت حكمته االشـهر "احلياة جميلة ياصاحبي"
رغم كل مرارات العذاب والسجـن والتجربة الصعـبة في حياته.. لكنه
مع هـذا احـتـفظ بـرأي خـاص بأنـهـا احلـيـاة الـتي أراهـا دائمـا جـمـيـلة

ورائعة ومختلفة على الدوام.
ا كـان هذا سـبب تفـاؤل كبـار السن الـدائم فقـد عاشـوا واكتووا ور
بنـار التـجارب ووصلـوا الى قنـاعة وحيـدة مفـادها ان احليـاة  ذاتها
باعثة على احلب واالمل والرغبة في االسـتمرار فيها حتى وان بلغوا

من العمر ارذله.
ا كان هذا التفاؤل سببا ما لشاب سعى النهاء حياته بأي شكل ور
ـشـكلـة كـجـناح لـيـعـلم ان االنـتحـار الـطـريق االسهـل الستـسالم تـافه 

بعوضة التساوي اي شيء.
فاجأة ان نسبة االنتحار تــــــــزداد.. كأنهم جهلوا تماما كيـــــــف وا
ـســـــــتقـبل بـشكل ان احلـيـاة تعـــــــطـينـا دروسا سـريـة الستـيـعاب ا

افضل.
ـنـتـــــحـر واسف انه لم يـعــــــرف يـضحـكـني ويـبــــــكـيـني هــــــذا ا
قـيـمـة احلــيـاة ومـعـنى ان تـكــون انـسـانـا مـحـاطــا بـاالخـرين ايـا كـان

سوءهم .
احلـياة هـذه الهـبة االلـهيـة العـظيـمة اروع بـكثـير من مـجرد مـشكالت
ـفـردات الغـامـضـة واجمل من ان عـابـرة وارق من ان ننـعـتـها بـكل ا

نكرهها.. أو نرفضها او حتى ان ندعي انها بال لزوم.
هل من يعطيني حياة فوق حياتي?

حتــيــا احلــيــاة.. الــتي هي اجــمل مـن كل افــاق تــصــوراتــنــا وارائــنـا
الشخصية.

اجمل ما في احلياة صديق حقيقي
يقرأك دون حروف..

ويستوعبك دون كالم..
فـهـو يغـنـيـني عن االالف من اناس ال يـفـهـمون وال يـفـهمـونـني لـهذا لم

اهتم بكثـرة من اصادق بل بنوعيـة من اصادق مهما
يكـن الصـديق سواء بـعيـدا أم قـريبـا أم ولدا اعـتز

به كثيرا.. 
واشـعـر بالـسـعـادة وهي الصـفـاء والـنقـاء والـلـقاء

الروحي.

مــكـســيــكـو بــيـتش بــعـد ظــهـر األربــعـاء
ـاضي وكـان أحـد أقوى الـعـواصف في ا
تحدة.ومع فتح الطرق تاريخ الواليات ا
راقـبون واتسـاع نطـاق البـحث يتـوقع ا

زيادة عدد القتلى. 
—UOð ŸUDI½«

ومـنـذ صـباح  الـسـبت أفـادت الـسـلـطات
بأن  18شخـصا عـلى األقل لقـوا حتـفهم
في واليـات فـلــوريـدا وجـورجـيـا ونـورث
كـارواليـنـا وفـرجـيـنـيـا.وفي ظل انـقـطـاع
الــتــيـار الــكـهــربــائي وخـدمــات الــهـاتف
ـدربة اسـتـعـانت فـرق اإلنـقـاذ بـالـكالب ا
عـــلى الــــبــــحث عن اجلــــثث وطــــائـــرات
مـســيـرة ومـعـدات ثـقـيــلـة لـلـوصـول إلى
ــــــــدفــــــــونـــــــــ حتت األشـــــــــخــــــــاص ا
ــداريـة األنــقـاض.وضــربت الــعـاصــفـة ا
الــتي حتــولت إلـى إعـصــار مـن الــدرجـة

عـــلـى األرجح. وقـــال رجـــال اإلنـــقـــاذ إن
(فـرق البـحث سـمـعت صـراخـا من مـنزل
متـنـقل دمرته الـعاصـفـة في بنـما سـيتي
وتــمــكـــنت من إنـــقــاذ امـــرأة وابــنـــتــهــا
ـرض السـكري وكـانتا دون صـابت  ا
ـــدة يــــومـــ وعــــلى وشك انـــســــولـــ 
اإلصــابـة بـغــيـبــوبـة سـكــري).وقـال أحـد
ـتـطـوع الـذي كـان يـعـمل في مـنـطـقة ا
اء من بنـمـا سيـتي إن (نـقص الغـذاء وا
بــ أكــثــر األمــور إحلــاحـــا بــالــنــســبــة
لـلـمـتـضـررين). وخالل عـمـلـهـا من مـنزل
إلى مـــنــزل جنــحت فـــرق اإلنــقــاذ الــتي
يتألف مـعظمـها من أفراد شـرطة ورجال
إطـفـاء في حتـديــد أمـاكن مـا يـزيـد عـلى
2100 شـــــخــــصــــا مـن إجــــمــــالي  520
ـفـقـودين مـنـذ شـخص كـانـوا في عـداد ا
اجـتـيـاح اإلعـصـار مـايكـل الـشاطـئ قرب

الـرابـعـة في غـضـون يـومـ فـقط أحـياء
بـأكمـلـهـا.وقال مـكـتب ريك سـكـوت حاكم
فلـوريدا إنـه (جرى نـشر أكـثر من 1700
فـرد من رجال الـبـحث واإلنـقاذ) مـشـيرا
إلى أن (هـذا العـدد يـتـضمن سـبـعـة فرق
إنـقـاذ بـحـري سـريع فـضال عن مـشـاركـة

نحو  300 سيارة إسعاف). 
ــتـحــدث بـاسم بــدوره قـال كــيث أكـري ا
إدارة الــــسالمـــــة الــــعــــامـــــة في نــــورث
كـارواليــنـا إنه (عـمــلـة اسـتـعــادة الـتـيـار
الـكـهربـائي وخـطـوط االتـصـال الـهـاتفي
جترى ببطء لكن ال يزال نحو  236 ألف
مـــنــــزل وشــــركــــة في الــــواليــــة من دون
كـهربـاء). وكـانت الكـهـرباء انـقـطعت عن
مـــــا يــــــزيــــــد عــــــلى  600ألـف مــــــنـــــزل
وشــركـــة.وهــز زلـــزال قــوته  6.7 درجــة
منطـقة عـلى بعد  282 كيلـومتـرا شمال
غـــربي جـــزر كـــوريل الــتـي تــقـع قــبـــالــة
روسـيـا في شـمـال غـرب احملـيط الـهـادي

اول امس السبت . 
WOðUŽ Ã«u «

ــسح اجلـيــولـوجي ولم تــصـدر هــيـئــة ا
األمريكية أي حتذير من أمواج مد عاتية
- تـسـونـامي- أو أي تـقـارير عـن أضرار
أو ضــحــايــا جــراء الــزلــزال الـذي قــالت
ــسـح إنه وقع عــلى عــمق 470 هــيــئــة ا

كيلومترا.
وفـي اسـبــانــيــا تــوقــعت الــســلــطـات أن
يــضــرب اإلعــصـار لــيــزلي شــبه جــزيـرة
أيبـيريـا خالل سـاعات مـصحـوبا بـرياح
عـــاتــيــة وأمــطــار غــزيــرة بــعــد أيــام من
فـيــضــانــات مــدمــرة شــهــدتــهــا جــزيـرة
مــايــوركـــا اإلســبــانـــيــة. وقــالـت هــيــئــة
األرصـــاد اجلــويـــة اإلســـبــانـــيــة إن (من
ـــرجح بــــدرجـــة كـــبــــيـــرة أن يـــضـــرب ا
ـنـاطق احملـيـطـة بـالـعـاصـمة اإلعـصـار ا
البـرتغالـية لـشبـونة قبل أن يـتحـرك عبر
شـبه اجلــزيـرة مـصـحـوبــا بـريـاح تـصل
سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة).

يساعد في تخفيف انسداد األنف.
{ ما الذي ال يوصى به ?

- ال تـــــوصي هــــيـــــئــــة اخلــــدمــــات
الـصحـية في بـريـطانـيا بـاستـخدام
مزيالت االحتـقان لألطفال دون سن
عاما بسبب مخاطر آثارها 12

عدة. اجلانبية مثل الدوار وآالم ا
ـكن للـبالـغـ استـخدامـها بـحد و
ـــدة تـــتـــراوح بـــ  3 و7 أقـــصى 
أيـام ولــكـن الـبــحـث الـذي نــشــرته
صـحـيـفة  BMJيـقـول إن له تـأثـير
ضــئــيـل عــلى أعــراض األنف حــيث
كـنها تـخفيف االنـسداد بتـقليص
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يصاب األطفال بـعدد يتراوح ب 6
و 8 نــوبـات بـرد سـنــويـا أي أكـثـر
من ضــعف الــعـدد الــذي يــصـاب به
الـبـالـغون فـي ما لم يـثـبت فـعـالـية
ـكن أن يـسـاعـد في تـخـفـيف دواء 
أعــــراض مــــثل انــــســــداد األنف أو

سيولتها والعطس.
{ فـــهـل هـــنـــاك عـالجـــات تـــســـــــتـــحق

التجربة ?
ـتــاجـر - تـمــتــلئ الـصــيــدلـيــات وا
الـكــبـرى بــأدويــة الـســعـال والــبـرد
والـتـي تـزعم أنـهــا تـخـفف أعـراض
البرد ولكن لم يثبت فـعالية العديد
مــنـهــا وذلك بـحــسب بـحث نــشـرته
صـحيـفـة بي ام جي الـطبـيـة نصف
األسبوعيـة. كما أن بعض الـعقاقير
ــزيــلــة لـالحــتــقــان غــيــر مالئــمــة ا

للرضع واألطفال واحلوامل.
{ ومـــا هي طـــرق الـــعالج اجملـــديـــة من

نزالت البرد ?
- وقد تـسبب نزالت الـبرد الشـائعة
احـتـقـان احللق والـسـعـال وارتـفاع
درجة احلـرارة والعطس وجـميـعها
أعراض تسبب الـضيق ولكن عادة
مـا تـزول بـعـد أسـبـوع من نـفـسـهـا.
واحلــــقـــيــــقــــة أنه ال يــــوجـــد عالج

سحري.
{ هل هـــنـــاك شيء يـــســـاعـــد في عالج

احتقان األنف ?
- يــقــول الــدكـتــور راهــول شـودري
ـتحدث باسم استشـاري األطفال وا

لكـية لطب األطـفال وصحة الكلـية ا
الــــطــــفل إن "عــــلى اآلبــــاء جتــــربـــة
اســـتــخـــدام غــســول  saline الــذي
ــكن شــراؤه دون وصــفــة طــبــيـة.
ـملح فـي التـخـفيف ـاء ا ويـسـاعد ا
من احــــتــــقــــان األنـف وانــــســـداده.
ويـقـول شودري:" ال يـوجـد لـهـا آثار
ـكن اســتـخــدامـهـا جـانــبـيــة كـمــا 
مرات عديدة" مضـيفاً أن الدراسات
اكدت أنهـا تعمل على تـقليص تورم
األنـف". وبــخالف ذلـك أثــبت عـــقــار
كالبول ) Calpol مخفض للحرارة)
قـدرته عـلى عالج احلـمى ولـكـنه لم

حتـــارب الــبــرد. ويــضــيف شــودري
قــــــائـأل إنـه ال يــــــنــــــصـح أيــــــضــــــا

باستنشاق البخار. 
وقالت هـيئة اخلـدمات الصـحية في
بـريـطـانـيـا إنه لم يـتـوفـر دلـيل قوي
عـلى فـعـالـيـة فـيـتـامـ سي والـزنك
والـــثــوم في مــنع الــبــرد أو الــعالج

السريع منه.
{ ما هي النصائح ?

- إذا وصـــــــلـت درجـــــــة حـــــــــــرارة
الـطـفـال لـ  38.5 أو لم تـتــحــــــسن
األعــــراض خالل عــــدة أيــــام يــــجب

الذهاب للطبيب.

كــمــا يــجب الــعــمل عــلى تــعــويض
فـــــــقـودة بـشرب كـمـية الـسـوائل ا
ــــاء واإلبـــقـــاء عـــلى كــــبـــيـــرة من ا

اجلسم دافئا.
وألن أدوار البـرد الـشائـعة عـادة ما
تسببـها فيروسـات تنتشـر بسهولة
بــ الـنــاس وخـاصــة الـصــغـار من
خالل الـــســـعـــال والـــعـــطس لـــذلك
ـكـنك جتـــــــــنب اإلصــابـة بـغسل
ـــاء الـــدافئ يــــديك بـــانـــتـــظــــام بـــا
ـس األنف والــــــصـــــابـــــون وعـــــدم 
والـــعـــ في حـــالـــة الـــتـــعـــامل مع

الفيروس.

وجب القانون شكلة  صادرة وا ن ال يعرفها انها جلنة احلجـز وا و
ن ال يــعــرفــهــا ايـضــا فــأنــهــا تــســمى جلــنـة (72) لــســنـة  2017 و

(ابوعلي) وسنأتي على توضيح ذلك الحقا.
ـسك سجال يـني مـاركت) تراه غـالبـا ما  صـاحب احملل الصـغيـر (ا
يراجعه بـشكل يومي او اسبـوعي وأال سيخـسر بينـما جند في الوقت
نفسه احزابا كبيرة وعريقـة حتكم عقوداً وسنيناً من الزمن وال تراجع
مسيرتهـا حتى في مؤتمـراتها العامة  بـل ان احد االحزاب ترك فترة

(12) سنة ب مؤتمر عام ومؤتمر عام آخر.. 
وكـذلك نشـاهد حـكومـات حتكم دوال وعـندمـا تنـتهي حـقبـتهـا او جتدد
ـاضيـة لتنـاقش اين اخطـأت وأين اصابت حقـبتـها ال تـراجع احلقـبة ا
لـتـعزز حـالة الـصـواب حتى لـو كـانت نهـايـة احلقـبـة قد انـتـهت بكـارثة
كـبرى كـحكم داعش لـثـلت العـراق دون كلـمـة اعتـذار واحدة بل نـنجح
دائما في خلق شماعة نعلق علـينا اخطاءنا وجنب اللوم عنا ونقول ان
ـســؤولـة الــلـوبي الــصـهــيــوني وامـريــكـا ومــنـصــات االعــتـصــام هي ا

سؤولية دائما. متناس ان القائد والقيادة هي التي تتحمل ا
عـنـدما كـنت ضـابـطا صـغــــــــيـرا عقـد مـؤتمـر في الـكـــــــتيـبـة لوضع
خـطـة تـدريب الـكـتـيــــــــبـة فـقـلت لـلـــــــسـيـد اآلمـر ان اخلـطـوة االولى
اضــــــي لـنرى راجـــــعة خـطة تـدريب العـام ا ينـبــــــــغي ان تكـون 

ايجابياتها وسلبياتها .. 
كن ان يتـحقق واستنباط الدروس وتوظيفها ما حتقق منها وما كان 

خلدمة اخلطة اجلديدة .
وضوع قليال ولكن اقول ان لب احلديث هو ان قد اكون خرجت عن ا
راجـعة لـلجمـيع فقـد بدأت هذه هذه الـلجـنة اعـطتنـا درسا بـليغـا في ا
اللجنة عملها في ظل قانون يكتنفه بعض الغموض وال يحل رموزه اال

ـتـخـصـصـون جـدا وقـد عـزز ذلك تـعـلـيـمـات رئـاسـة الوزراء الـتي  ا
استمزاج رأي مجـلس الدولة بها اال ان احلق يقـال انها لم تكن وافية

بالغرض.
ــعـطــيـات وكــون الـقــانـون ذاته اثــار ضـــــــجــة شـديـدة في ظل هـذه ا
تــــــــاحة للجـنة للنـظر (وكأنهـا هيئة قـضائية) دة الزمنـية ا ولقصـر ا
في شرعية او عدم شـرعية تملك مـا ال يقل عن عشرة آالف عقار دون
شهـود ومحـام وأفادات وغـــــــير ذلك تـنــــجـزها جلـنة من ثــــــالثة
ذوات هم مدراء عـامون في دوائـر حساسـة كمـجلس الـوزراء والدائرة
القـانونيـة لوزارة الـعدل وكذلك الـتسجـيل العـقاري ..فــــــضال عن ان
ـكن ان تـبني روح الـفـريق وهي لـيست اللـجـنة  – أي جلـــــــنة - ال 

ثابتة .
كن وصـفه سلبيـا في بداية امرها هذا كله جـعل اللجنـة تنحو مـنحاً 
وبـعــد شـهـر او شــهـرين وبــعـد اصــدارهـا لـقــرارات مـحــدودة تـوقـفت
وراجعت بشكل ملفت للنظر وكمتابع يحترم آرائي وتوجيهاتي عدد ال
شمـول بقانون احلـجز خصوصـا وأن لي اكثر من مئة بأس به من ا
مــقــال مـــنــشــــور مــنــــــذ صـــــدور الــقــرارين  76و 88 وصــوال الى
ــســارهـا ــست ان الـلــجــنــة بـدأت  الـقــانـون  .. 72 اقـول كــمــتــابع 
االيجابي اجلديد منـذ شهرين تقريبا ووضعـت القطار على السكة من
ـشمـولـ وطلب مـا يـثبت شـرعيـة تـملـكهم خالل قـيـامهـا باالتـصـال با
ن يحمل اجلنسية ا يليق  وجب القانون واستقبالهم استقباال كر

العراقية مهما كانت صفته ومعها الكلمة الطيبة وغير ذلك ..
 انــهـا ثــقــافــة احلب .. حب الــعـراقـي ألهـله وبــلــده الــتي هي وحــدهـا
ـاضوية القـادرة على ان تـخرجنـا من االنفـاق التي هي بال مـخارج (ا
ــســــــــتــدام ) فــلـــنــــــراجع ايـــهــا االخـــــــوات واالخــوة واالنـــتــقــام ا
الـعراقـيـ لنـصحح كـما صـحـحت اللـجنـة وليـأخـذ اجلمـيع منـهم هذا

الدرس.
اذا قيل جلنة ابوعلي وأنـا لم اصل اللجــــــنة الني اقدر ظروفهم اما 
ولم اتــصل اال مـــــــرة واحـدة ولــكــني اســــــتـمـع لـلــمــئــات الــــــــذين
يـراجـعـون وقـد اثـنى الـكل عـلـيه وعــلى نـزاهـته ومـواظـبـته هـو واخـوته
نشـورة جتيب فـورا ان لم تكن مشـغولة وظـفون حيث ان هـواتفـهم ا ا

بنداء آخر.
ـشـمـولـ لـلـسادة شـكـري وتـقـديـري بـاسم مـعـظـم ا

رئيس واعضـاء اللجـنة وموظفـيها عـلى النزاهة
ـراجـعـة) ثـانـيـا وعـلى كل اوال وعـلى الـدرس (ا
ما قـاموا به من جـهد وطـني شريف وفـقهم الله

ورعاهم.
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ناخ) . ا
واشـــار رئـــيس مــجـــلس مـــحــافـــظــة
ديــالى الى ان  (احملــافــظـة بــحــاجـة
مـــاســـة الى تـــمـــويل عـــاجـل إلجنــاز
ــشـاريـع وإيـقــاف ارتــفـاع مــعـدالت ا
االضـــرار الـــتـي كـــلـــفـت احلـــكـــومـــة

ميزانيات مالية كبيرة) .
dL²  qLŽ

الـى ذلك اعــلـــنت مـــديـــريــة مـــجــاري
ديــــــالى  انـه بــ (حـــــضـــــور وزيـــــرة
األعمـار واإلسكان والـبلـديات ألـعامة
آن نــــافـع أوسي  ومــــحــــافظ ديــــالى
مثنى علي مهدي وبعد جهود  وعمل
ـعـاجلة مـستـمـر   أجناز مـحـطة ا
ـديـنـة ألـرئــيـسـيـة لـلـمـيـاه ألــثـقـيـلـة 

بعقوبة - أجلانب ألشرقي) .
وقــال مــديــر مــجــاري ديــالى ســرمــد
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مجـيـد  لــ (الزمـان) ان (هـذا اإلجناز
رغم الـظـروف ألــعـصـيـبـة ألـتي مـرت
بها محافظتنا في ألسنوات ألسابقة
ـــــشــــاريـع في مـــــعـــــظم  وتــــوقـف أ
مـحـافـظــات الـعـراق بـسـبب سـيـاسـة
ألـتـقـشف الـتي أتـبـعـتـهـا أحلـكـومة 
ـعـارك ضــد تـنـظـيم داعش نـتـيــجـة أ
أالرهـابـي  ونـتـيــجـة هـبــوط أسـعـار
ألـنــفط ألـتي أثــرت سـلـبـا عــلى كـافـة
ـــــشــــاريع ــــشـــــاريع  ومــــنـــــهــــا أ أ

أالستثمارية في مديريتا)  . 
واضاف مجـيد   انه (  أجناز هذا
ألصرح ألعظيم ألذي يخدم أهلنا في
مـديـنة بـعـقـوبـة  فـيمـا  ألـتـشـغيل
ألتجـريبي  لـلمشـروع  مقدمـا شكره
وأمـــتــنــانه لـــكل من بـــذل جــهــدا في
أجنــازه  ومن ســاهـم بــدعــمه  ومن
تـابع مـراحل اجنـازه  ولـكل من قـدم
مـايـسـتـطـيـعه في سـبـيل أالسـتـمـرار
بتنفـيذه  بعد ان كـان العمل متوقف

به بسبب سياسة ألتقشف) . 
من جـانبه قـائـممـقـام قضـاء بـعقـوبة
عـبد الـله احلـيـالي قـال لــ (الـزمان) 
نفذة شروع  60 مليار وا ان (كلفة ا
مـن قـــبـل وزراه الـــبــــلـــديــــات وعـــلى
)  مـشيـرا الى ان مـسـاحة  75 دو
(الطاقة اإلنـتاجية لـلمشروع 48000
مــتــر مـكــعب يــومــيـا وســوف تــخـدم
نـسمـه من مـواطنـي شرقي 250000

مدينة بعقوبة) .
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ـشـروع يسـهم واكـد احلـيـالي  ان (ا
في تـصريـف ميـاه الـصـرف الـصحي
جلـانـب بـعـقــوبه الـشــرقي وحتـسـ
نـاطق مشـيدا الواقع الـبيـئي لهـذه ا
ـشروع بـجهـود كـافـة الـعامـلـ في ا

خدمة للمجتمع) . 
الى ذلـك اكـد الــنــائـب عن مــحــافــظـة
ديــــالى مــــضـــر مــــعن الــــكـــروي  أن
التعويضات التي صـرفتها احلكومة
لــلــمـــتــضــررين بـــفــعل الــعـــمــلــيــات
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حــول مـــســتــجـــدات الــوضع االمــني
وسـبـل تـعـزيــــــــزهـا خـاصــة بـعـدمـا
ـتـحـقق أكـثر بـلـغت معـدالت االمـان ا
من %90).واضــــاف الــــعـــطــــيـــة ان
(الــعــبــادي أصــدر قــائــمــة ارشـادات
امـنيـة مـهمـة حـول مـلف التـظـاهرات
السلـميـة أبرز نقـاطها عـدم اقامة اي
تـظاهـرة دون مـوافقـة امـنيـة مـسبـقة
وتوفير قوة خاصة لتـأمينها لتفادي
اي خروقـات) . واضاف الـعطـية  ان
(قائـمة التـعلـيمات سـيجـري تعمـيها
فـي كل مـــدن وقــصـــبـــات احملــافـــظــة
وتتـألف من خـمس نـقاط أسـاسـية) 
داعيـا النخب الـشبـابية واجملـتمـعية
الى (االلــتــزام بـهــا خــدمـة لــلــصـالح
الــعــام) .  ومن جــانب آخــر أصــدرت
ــحــافــظـة ديــالى قــيــادة الــشــرطــة 
ـوجـبـها تـعـلـيـمـات مـشـددة مـنـعت 
استخدام صافـرات الدوريات األمنية
دن واالحياء واألسـواق لغير داخل ا
الـــضــرورة الــقــصـــوى.  وقــال قــائــد
شرطة ديالى الـلواء فيـصل العبادي
لـ ( الـزمان ) ان  (تـعـلـيمـات مـشددة
أصـدرت لـكل تـشـكـيالت الـشرطـة في
االقـــضــيــة والـــنــواحـي داخل ديــالى
تـــمـــنع اســـتــخـــدام الـــصـــافــرات في
الـــدوريــات اال لـــلــضـــرورة االمــنـــيــة

لحة) .  ا
واضـــــاف الـــــعـــــبــــــادي ان  ( مـــــنع
اسـتــخـدام الــصـافـرات جــاء مـراعـاة
لـلــجـانب الـنــفـسي لـلـمــدنـيـ ومـنع
بــــروز اي حـــــالـــــة قـــــلـق او خــــوف
والعــتـــقـــاد األهـــالـي بــان تـــشـــغـــيل
الــصـافــرات دلـيـل عـلى وجــود حـدث
أمني ما ) .  وبـ قائد شـرطة ديالى
 ان (الشـرطة جـهـاز أمني لـكنـها في
ذات الــــوقت يــــتـــعــــامل مـع الـــوضع
النـفسي بـاهتـمام بـالغ وهذا الـسبب
وراء إصـدار الـتـعـلـيـمـات األخـيرة) 
مــؤكــدا ان  ( اخملـــالف من الــشــرطــة

سيتلقى عقوبة فورية).

اإلرهابية والعسكرية في احملافظة 
ال تـكـفي لـرفع ركـام مـنـازلـهم  فـيـما
تــسـاءل عـن سـبـب دفع تـعــويــضـات
اكــثـر لـلــمـتـضــررين في مـحــافـظـات

أخرى.  
وقـــال الــكـــروي  لــ (الـــزمــان) إن  (
اكـثـر من  30الف مـنـزل سـكـني في
عـمــوم اقـضـيـة  ونـواحـي مـحـافـظـة
ديــــالى دمــــر او حلـــقـت به اضـــرار
بفـعل االعمال االرهـابيـة والعمـليات
العسكرية منذ  2005 وحتى يومنا
هـــــذا)  مـــــشـــــيـــــرا الـى ان "حـــــجم
الــتـــعــويـــضــات الـــتي  صــرفـــهــا
للمتضررين ال تكفي حتى لرفع ركام

منازلهم) . 
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وأضــاف الـكــروي  أن (هــنـاك فــرقـا
كــبـيـرا بــ تـعــويـضـات مــتـضـرري
ديـالى وبقـيـة احملـافظـات (مـتـسائال
عن) أســبـاب هــذا الــفـرق وااللــيـات
تبعة في صرف التعويضات) .    ا
وأشـار عـضـو مـجلـس النـواب  الى
ان (محـافظـة ديالى تـأتي في مقـدمة
احملــافــظـــات الــتي تــضــررت بــفــعل
اضية ما االرهاب خالل السنوات ا
يسـتدعي ان يـكون حـجم التـعويض
مــجـزيــا وكــافـيــا إلعــادة الـبــنـاء من
جـــديــد) . وأصــدرت قـــيــادة شــرطــة
مـحــافـظــة ديـالى  قـائــمـة ارشـادات
امـنـيـة حـول الـتـظـاهـرات الـسـلـمـيـة
التي يـتم تنظـيمـها داخل احملـافظة
فـــيـــمـــا دعـت جـــمـــيع الــــنـــخب الى

االلتزام بها خدمة للصالح العام. 
ـــتــحــدث االعـالمي بــاســم وقـــــال ا
شــــــــرطــة ديــالـى الــعــقـــيــد غــالـــب
الــعـــطــيــة لــ (الــزمــان)  ان (قــيــادة
شـرطـة ديـالى عقـدت مـؤتـمـرا امـنـيا
مـــوســعــا فـي مــقــر الـــقــيــادة وسط
بــعـقــوبـة بـحــضـور قــائـد الــشـرطـة
الـــلــواء فــيـــصل الــعـــبــادي ومــدراء
التشكـيالت االمنية وجـرى التباحث
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أعـلن رئيس مـجـلس مـحافـظـة ديالى
اغالق سـيطـرة  كمرك علي الـدايني  
الـصـفـرة في احملـافـظـة ونـقـلـهـا الى
مـحـافـظـة كـركـوك. وقـال الـدايـني  لــ
(الـزمـان) امس إن  ( كـمـرك الـصـفـرة
عــــلى طـــريق كــــركـــوك - بـــغـــداد في
أطـراف نــاحـيــة الـعــظـيم   اغالقه
بـــشــكل رســـمي ونـــقــله الـى كــركــوك
ألسـبــاب غـيــر مـعــروفـة حـتى االن) .
واضــــاف الــــدايـــنـي أن  ( مـــجــــلس
ديالى يتواصل مع اجلهات الرسمية
في بغـداد لـلوقـوف عـلى اسبـاب نقل

الكمرك).
وكـــشف رئــيس مـــجــلس مـــحــافــظــة
ديــــالى عــــلي الــــدايـــنـي  ان حـــجم
ــــاديـــة لــــلـــمــــشـــاريع اخلـــســــائـــر ا

االستراتيجـية داخل احملافظة يصل
الى  100ملـيون ديـنـار شهـريا مـنذ

احداث حزيران 2014.
وقـــــال الــــدايــــني  لـ (الــــزمــــان) ان
(مــشــاريع إســتــراتـيــجــيــة تــتـراوح
قيـمتـها من  300-250 ملـيار ديـنار
تـوقـف الـعـمل بــهـا داخل احملــافـظـة
بـــــعــــــد احـــــداث حــــــزيـــــران 2014
وســـيـــطـــرة داعش)  مـــبـــيـــــــنــا ان
شـاريع جتـاوز إجنـــــازها (بعـض ا

ئة). نسبة الـ 80 با
ــشـــاريع واضـــاف الـــدايــنـي ان  (ا
االستراتـيجية تـخسرمـا قيمته 100
مـليـون ديـنـار شهـريـا بـسـبب توقف
عمـليـات الـبنـاء نتـيجـة تضـرر مواد
الـبـناء وتـلف الـكـثـير مـنـهـا إضـافة
الى االضرار االخرى بـسبب تقـلبات


