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بـــتــــنـــفــــيـــذ مــــشـــروع احلــــكـــومـــة
ـبـنى االمـانـة الـعـامـة االلـكـتـرونـيـة 
ـــســار جملــلس الـــوزراء اذ نـــفــذت ا
الــضــوئـي من مــقـــر مــكـــتب رئــيس
الـــوزراء الـى فـــنـــدق الــــرشـــيـــد في
ـسـافـة  الف ـنـطــقـة اخلـضـراء و ا
متـر  والعمـل اليزال مسـتمـراً النهاء

سارات).  كافة ا
من جهة اخرى  تـوقع عضو مجلس
مـــحـــافــــــــــــظـــة الـــبـــصـــرة احـــمــد
الـســلــيــطي ان تــتــوصل احلــكــومـة
احملـــلـــيـــة خـالل االجـــتـــمـــاع الـــذي
لف سـيـعقـد قـريـبا لـوضع احلـلـول 
ايـقــاف عـمل االجـراء الــيـومـيـ في
بلديات احملافظة.  وقال في تصريح
امـس ان (الـــســـبب فـي تـــلك االزمـــة
ـصـادقة حـتى االن يـعـود الى عـدم ا
على مـوازنــــة عام 2018 فضال عن
عدم تمـكن مديريـة بلديـات احملافظة
من االســـتــفــادة من فــقــرة 1/12 من
ـصروف الـفـعلي لـكل مـديريـة كون ا
االخـيـرة لم يـقع عـلى عـاتـقـهـا خالل
ــاضي مـهــمـة تـمــويل مـلف الــعـام ا
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التنظيف من ايـراداتها الذاتية وان
لف  خالل هذا العام). نقل ذلك ا
ـــزمع واضــــاف  ان (من احلـــلــــول ا
ـقبل  هو ان طرحـها في االجتـماع ا
تقوم مديرية البلدية بتقدير االموال
التي حتتاجها الدارة ملف التنظيف
خالل الـعام احلـالي كي يـتم اعتـماد
نـــظـــام صـــرف 1 عـــلى 12 من تـــلك
االمـوال تـمـهـيـدا لـصـرفهـا عـلى ذلك

لف). ا
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وتــابع الـــســلـــيــطي ان (احلـــكــومــة
نـاقشـة ملف ايـقاف احمللـيـة عازمـة 
عـمل االجـراء الـيومـيـ في بـلـديات
احملافـظة لـلوصـول الى صيـغة قرار
بـــقــضـي بــاســـتـــمـــرار عــمـل هــؤالء
االجــراء) مــشـيــرا الى ان (الــعــمـال
ـــنـــســبـــ الـى عــدد مـن الـــدوائــر ا
احلــكــومـيــة والــبـالـغ عـددهم 1500
عـامل لن يـتم جتديـد عـقـودهم ما لم
ــالـيـة يــتم ادراج الـتــخـصــيـصـات ا

لهم).
وتـابع الـبـيـان ان (قائـمـمـقـام قـضاء
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ناسبة عيد العام اجلديد وصل  »ôUH²Š ∫ العاب نارية في احتفاالت مدينة ا

شترك لوزير الداخلية قاسم االعرجي ورئيس هيئة النزاهة ؤتمر الصحفي ا dLðR∫ جانب من ا

لم تشهد ألعالقات ألعربيـة أالمريكية موقفا سـياسياً أيجابياً صدر من
ختلف شؤونهم ألدولية ... تحدة أالمريكية لصـالح ألعرب  ألواليات أ
وأن صدر مثل هذا ألـقرار في هذا أحملفل ألـدولي أو ذاك فعلى ألعرب

دفع مبالغ طائلة مقابل ذلك ?
عـتـمـدة في بوصـلـة ألسـيـاسة  هذه هي ألـقـاعـدة ألسـيـاسيـة ألـثابـتـة أ
سلمـ ... وأستمـراراً لهذا ألـنهج ألعدواني أالمريكيـة جتاه ألعـرب وأ
.. أعالن ألرئـيس أالمريـكي ترامب ألـقدس عـاصمـة ألسرائـيل .. ألذي
تحدة ألبالغ عددهم (191) أذا رفضته كل ألدول أالعضاء في أال أ

ما أستثنينا دولتي أمريكا وأسرائيل ... 
ولم تـكتف أمـريـكـا بـذلك بل هـدد رئـيسـهـا كل دول ألـعـالم وخـصـوصاً
سـاعدت عـنها في ـعونـات وأ أالعضـاء ألتي أشرت ألـيهم أنـفاً بـقطع أ
حالة ألـتأكـيد على رفـضهـا لهذا الـقرار من خالل أالجـتماع ألـذي عقد

صادف 2017/12/22 . تحدة يوم اجلمعة ا في أال أ
وهنا سـؤال يطرح نـفسه بقـوة .. هل هذه سـياسة دولـة حتترم ألـنظا̊م
ي وألــقـانـون ألـدولي بــعالقـــتـهـا مـع ألـعـالم ??.. أَمْ أنـهــا تـعـتـمـد ألـعـا
سـياسـة ألـبـلـطجـة وألـقـوة في أجـبـار ألـعالم لـلـسـيـر بـأجتاه بـوصـلـتـها

ألشريرة ??
ـقـراطــيـة ألـدفـاع عـن أحلـريـة ألــتي تـتـشــدق بـهـا دولـة  فـأين هي ألــد

ألكاوبوي وألعصا ألغليظة ..??
تحدة  أعتقد أنه أمتحان صعب سـتواجهه ألدول أالعضاء في أال أ
وستـكـشف عن مدى مـوقـفهـا ومـبادئـهـا من خالل تصـويـتهـا عـلى هذا

ألقرار ... 
والبـد من أالشــارة ألى بـعض ألــدول ألـعــربـيــة ألـثـابــتـة عــلى مـبــادئـهـا
وأخص بألذكر منهـا جمهوية مص ألـعربية ..ألتي لن حتـيد عن موقفها
ـسخ مهـما عـلت ألتـهديـدات أالمريـكيـة في قطع ألرافض لـهذا ألـقرار أ
ـعـونـات عنـهـا ... بل و سـتـعـمل علـى حتريك ألـعـمـلـيات سـاعـدات وا أ
ا هي عليه أالن مـحاولة منـها لزعزعة أمن أالرهابية في سـيناء أكثـر 
مـصـر وأسـتـقـرارهـا ... أضـافـة ألـى ألـلـعب بـورقـة حـقـوق أالنـسـان ..
ــصــر وشــعـبــهــا .. ثم أاليــعــاز لــلــطــابـور وتــكــريس أالعالم لألســاءة 

أخلامس ألخذ دوره في خلخلة ثقة ألشعب بدولته .. ??
ـصـري بضـرورة وعي مـا سـتـحوكه  وبهـذا ألـصـدد أنـاشد ألـشـعب أ
صر ..وأدعـوهم جميعا للمشاركة باحلفاظ تحدة أالمريكية  ألواليات أ
عـلى أجلـبـهـة ألـداخـلـيـة وألــوقـوف ألى جـانب حـكـومـتـهم ..وهـذا أالمـر
ـعـارضـ لـسـيـاسـة يـنـبـغي ألـعـمل عـلـيه من كل أبـنـاء ألـشـعب حـتى أ

صرية .. أحلكومة أ
 أما في ألعراق فالبد من وقـفة مشرفة تتـخذها حكومـة ألعبادي تؤكد
على صدق مشـاعرها ألعـربية وأالسالميـة من خالل ألتمسك بـرفضها

للقرار .. وعدم أالنصياع للضغوطات أالمريكية .. 
فالشعب ألعراقي يعلم جيدا مافعله أالمريكان بالعراق شعبا وحضارة
وثروات وبنـية حتـتيـة وأصبح يـدرك أن أمريـكا هي ألـعدو أالول لـلعرب
ــوت وألــدمــار وأحلـروب ــسـلــمــ .. وألــتي لم جنن مــنــهــا سـوى أ وأ

وألتخلف ...
 نعم ستـعمل أمـريكـا على حتريـك أالرهابيـ مرة أخـرى وألوقوف مع
مـطالب حـكـومـة أالقـلـيم .. وسـتـتـبع كل ألـوسـائل من أجل جـر ألـعراق
نحـو بـوصلـة تـرامب أحلاقـدة عـلى كل مـاهو عـربي وأسالمي ..وهـكذا

ستفعل أمريكا مع بقية ألدول ألعربية 
ـتـــــــــحــدة أالمـريــكــيـة أنــكم بــهـذا وأخـيــرا أقــول لـرئــيس ألــواليــات أ
أالصـرار عــلى تـنــفـيــذ قــراركم بـأعــتـبــار ألـقــدس عـاصــمـة ألســرائـيل
سـتــعــمـلــون عــلى حتـــــــــويـل ألـعــالم ألى غــابـة يــأكل ألـــــقــوي فـيــهـا
ألـضـعـيف .. بـل ســــتـخـسـرون ألـكــثـيـر من عالقـاتــكم ألـدولـيـة .. ولن
تـوقع منهم تنفـعكم خيـانة بعض ألـعمالء من أحلـكام العـرب ألتي من أ
أالجنرار وراء سـياسـتكم ألـعنـجهـية وأسـتخـفافـكم بحـكومـات وشعوب

ألعالم 
 وأتـوقع يــاســــــــيـادة ألــرئـيـس أنه ســـــيــجــري تـنــحـيــتك عن زعــامـة
تـحـــــــدة قبل أنـتهـاء دورتك ألـسيـاسـية في أحلـكم أن شاء ألواليـات أ

الله .

تـعــول الــشـعــوب واأل عــلى شـبــابــهـا لــلـنــهــوض بـواقــعـهــا الــشـامل
ـزمنـة وبـدون هذا الـتـعويل إلستـيـعاب الـتـحديـات واالزمـات احملدقـة وا
واالمل لن تسـتطـيع ان تسـتمـر او تبـقى وسط كل هذه الـتحـديات لـهذا
يــتـحــتم عــلــيـهــا وضع اخلــطط الــعــمـلــيــة لــرعـايــة الــشـبــاب ومــنــحـهم
اخلصـوصـيـة الـتي توازي قـدراتـهم وإمـكـانـياتـهم وحتـسـسـهم بدورهم
ومكانتـهم الصحيحـة وعليهـا ايضا مراجـعة التجـارب االخرى للوقوف
هـمـة واحلسـاسة من جـانبـها على كـيفـية الـتـعامل مع هـذه الشـريحـة ا
العاطفي والعملي فليس من الالئق إهمـال حاجات واهتمامات الشباب
عنـدما تـغيب عن عـقـليـة الدولـة توفـير االسس والـقـواعد الـسلـيمـة التي
ترتكز عليهـا الدولة ومن اهم واخطر هذه الركـائز هم الشباب والتقرب
منهم والتعرف على ميولهم ورغبـاتهم وهواياتهم ونعني هنا عدم فرض
ط مـعـ وتــقـيـيـد تــفـكـيــرهم في اطـار ضـيق واحــد او حـصـرهم في
مسار يصب في مصلحة جهة ما وفي ذات الوقت عدم تركهم من دون
رقابـة او رعاية لـيكـونوا فـريسـة لفطـرتهم او قـلة خـبرتـهم او مراهـقتهم
الزائدة لـهذا عـندما نـقول انهم شـريحـة حساسـة نعـني ما نقـصد كون
البناء والرخـاء يعتمـد على الشبـاب واهم ما نريد الـتركيز عـليه هنا هو
ا انه البناء النفسي والعقائدي والوطني الذي نعتقد هو سر العطاء و
بناء لهذا نحتاج لـصبر وحتمل وفق خطة معدة ومـدروسة تشترك فيها
هـتـمة بـهـذه الشـريـحة وعـلى الـدولة رعـايـة هذه ـعنـيـة وا كل اجلهـات ا
اخلطة ودعمهـا وعدم التخلي او الـتقصير فـيها فالقـيم الواجب ضخها
في اجلسد الشبابي هو الثقة بالنفس وتعزيز روح الوطنية والوالء لديه
كذلك تسليح تفـكيره باخلطوط العـريضة والعامة من قـبيل نبذ التطرف

عتدل والوسطي. والتكفير وتبني اخلطاب ا
فعندمـا يتسـلحوا بكل ذلك سـينعـكس على مسـار وهوية البـلد وهذا ما
نـتـمـنـاه ونسـعـى الـيه ان يـكـون الـشبـاب سـفـراء الـبـلـد في كل احملـافل
ـكن ـنـتــديـات والـنــشـاطـات لــهـذا يـحــتل الـشـبــاب خـصـوصــيـة ال  وا
االسـتـغــنـاء عـنـهــا او الـتـفـريط بــهـا بل سـنــجـد االربـاك والـتــخـبط يـعم

مؤشرات كل دولة تقصر او تهمل هذه الشريحة.
 لـهـذا نـريـد ان تـعم ثــقـافـة وطـنـيـة عـنـد اجلـمــيع من فـعـالـيـات رسـمـيـة
ـطـلوب والالئق ومن وشعـبـية تـــطـالب وتلح عـلى مـنح الشـبـاب الدور ا
ـطـالب هــو مـنـحـهم حق الـتــعـلـيم والـتـعــــــيـ والـتـنـمـيـة اهم هـــــــذه ا
واهب البـشـريـة وتـوفـير كـافـة االحـتـيـاجات لـبث روح الـوعي وتـنـمـيـة ا
والـطـاقـات الـكـامـنـة فـالـشـبـاب الـواعـد هـو من يـاخـذ فـرصـته ويـفـرض
وجوده ويـلـفت االنظـار له بل جنـد لديـه روح التـحـدي عنـدمـا يشـعر ان
هـنـاك من يـريد إقـصـاءه وابـعـاده والـتـضـيـيق عـلـيه لـهـذا نـحـذر الـدولة
ـرحلـة الـتي تـشـكل خـطـرا على وكافـة قـطـاعـاتـها مـن الوصـول لـهـذه ا

لدولة ذاتها!! 
ـتنـوعـة على وامام مـا نـعيـشه الـيوم من جتـارب الـشبـاب وفـعالـياتـهم ا
السـاحة الـعراقـية اسـتهـوتنـا جتربـة رائدة وواعدة بـدات تشـق طريـقها
سـلم بـقوة وصـالبـة مثـيـرة لالهـتـمـام وهي جتـربـة مـشـروع الـشـبـاب ا
ــيــزة ومــهـارات بــارزة عــبـر الــواعـد الــذي اخــذ يـســتــقــطب طــاقـات 
ـتـعـددة والـنـشـاطـات الـفـريـدة وما يـنـشـر فـي صـفـحات ـهـرجـانـات ا ا
التواصل االجتماعي من افـكار وافعال تستـحق الثناء والدعم بل ادعو
كن ان كافة الـشباب الـعراقي االقتـداء بهـذه التجـربة اجلديـدة والتي 
ـباركة سـاندة وا تكـون مشـروعا دائـما تـمتـد له االيادي بـالتـصفـيق وا
س واقـعنـا وير ما اصـابه من عبث شـروع الذي  لتوسـيع قاعـدة ا

وتخريب واهمال.

واعتقال أكثر من 500 مشتبه به.وقالت
وزارة الـداخـلـية الـفـرنـسـيـة في بـيان إن
عــدد الـسـيــارات الـتـي أحـرقت لــيـلـة 31
كـــانــــون االول ارتـــفع من 935 ســـيـــارة
ــاضي إلى  1031 سـيــارة هـذا الــعـام ا
ــوقــوفـ الــعــام في حــ ارتـفع عــدد ا

عــلى خــلــفــيــة أعــمـال الــشــغب من 456
اضي إلى 510 هذا العام.  العام ا

ونــــغّــــصـت أعــــمــــال الـــــشــــغب أجــــواء
االحـتــفـاالت في شــامـيـنــيي سـور مـارن
الــضــاحــيــة الــشــرقــيـة لــبــاريس حــيث
تـعـرض شرطـي وشرطـيـة لـضـرب مـبرّح
عـلى أيـدي حـشــد كـبـيـر كـان يـشـارك في
ــنـاســبـة الــعـام اجلــديـد. ودان حــفـلــة 
انـويل ماكرون في الرئيـس الفرنـسي إ
تـغــريـدة عـلى تــويـتـر االعــتـداء ووصـفه
بـأنه (جبـان ومـجرم عـلى شـرطيـ كـانا
ـعـتـدين يـؤديــان واجـبـهـمـا). مـتــوعـدا ا
بأنه (سيتم العثور عليهم واعتقالهم). 
واعـرب وزير الـداخـلـية جـيـرار كـولومب
عن اســفـه لــوقــوع مــثل هــذه احلــوادث
مـســتـركًـا (لـكـن في اإلجـمـال فــقـد تـمـكن
الـناس من االحـتـفـال بلـيـلة رأس الـسـنة

بطريقة سلمية).
ونشرت السلطات نحو  140ألف عنصر
أمن وطـوار في أنـحـاء الـبالد لـضـمـان

سالمة احملتفل بحلول العام اجلديد.

احمد السليطي

الـزبــيـر الـتـابع لـلـمـحـافـظـة عـبـاس
ماهـر قـد كشف في تـصـريح سابق
عن إيـقـاف عـمل األجـراء الـيـومـيـ
الــتـابـعـ لــلـبـلـديــات في االقـضـيـة
والـنــواحي فــيــمـا طــالب حــكــومـة
ــفـاحتـة وزارة الــبـصـرة احملــلـيـة 
االســـكــان واالعـــمـــار والــبـــلـــديــات
واألشـــغـــال الـــعـــامـــة واحلـــكـــومــة
االحتـاديــة بــحل مــشـكــلــة تــسـريح
الـعـامــلـ بـاألجـر الـيـومي في هـذا
اجملــال وحتـمل مــسـؤولــيـة تــكـدس
الـــــنــــــــــــفــــايــــات فـي االقــــضــــيــــة
والــنــواحي وأثــرهــا الــبــيـئـي عـلى

.( واطن ا
واضاف البـيان ان (اجمللس احمللي
في قضـاء القرنـة التابع لـلمحـافظة
كـشف عن تـوقف اخلـدمـات الـعـامـة
الـتي يـقـوم بـهـا مالك الـبـلـديـة بـعد
قــرار ايـقــاف عـمــال االجـر الــيـومي

العامل في البلديات).
مـحـذراً ( من انـتـشـار الـنـفايـات في
الــشـوارع واألمــاكن الـعــامـة فــيـمـا
طـالب احلـكـومـة احملـلـيـة بـالـتـدخل
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امـهلت  الـشـركة الـعـامة لالتـصاالت
والـبريـد الـتابـعـة لوزارة االتـصاالت
ـزودة بـخـدمـة االنـترنت الـشـركات ا
الـ (اي سـي بي) ومــكــاتـب جتــهــيــز
خــدمــة االنـتــرنت واصــحــاب ابـراج
جتهيز اخلدمة  72ساعة فقط الزالة
التجاوزات احلاصلة على شبكاتها.
وقـال بـيان لـلـشـركـة تلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الــشــركـــة اصــدرت انــذارا
للـشركات ومـجهـزي خدمـة االنترنت
وامــهـلــتـهم  72 ســاعـة فــقط الزالـة
التجاوزات احلـاصلة على شـبكاتها
وعـــدم الـــدعم والـــتـــعـــامل مـع هــذه
احلـــــاالت وبـــــخالفـه ســـــتـــــتـــــخـــــذ
االجــــراءات الـــــقـــــانــــونـــــيـــــة ضــــد

.( اخملالف
واضاف ان (الشـركة ستـقوم بحـملة
مركزية كبرى الزالة هذه التجاوزات
ـتـجـاوزين وحتـمـيـلهم ومـحـاسـبة ا
الـتـبعـات الـقـانونـيـة بالـتـنـسيق مع
االجـهـزة االمــنـيـة ومــنـهـا عــمـلـيـات

بـــغــداد الن هـــذه االعـــمـــال تــســـهم
بـتـخريب الـبـنى الـتحـتـيـة واحداث
فـوضى تـنـظـيـمـيـة وامـنـيـة اضـافـة

ال العام). الى هدر ا
واوضـح الــــــــبـــــــــيـــــــــان ان (هــــــــذا
االنـذاريــاتي  بـعـد انــتـشـار ظـاهـرة
الــتـجــاوز من قــبل اصـحــاب ابـراج
ـــدهم تـــوزيع خـــدمـــة االنـــتـــرنت 
الكابالت الضوئية ونصب االجهزة
والـبـوكسـات عـلى اعـمدة الـكـهـرباء
واالتــصـاالت والـبــعض مـنــهـا عـلى
نـازل واجلـدران للـتـجهـيز اسـطح ا
بـخـدمـة االنـتـرنت خـارج الضـوابط
والــتـعـلــيـمـات وبـدون اســتـحـصـال

وافقات االصولية).  ا
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على صعـيد متصل تـتواصل جهود
الكات  الـهنـدسية والـفنـية لهـيئة ا
صـيـانــة الـكـابل الـضـوئي الـتـابـعـة
لـشعـبـة التـراسل وشـبكـة الـبيـانات
ـد فـي مـديــريـة اتــصــاالت الـكــرخ 

وايصال الكابل الضوئي. 
ديرية باشرت واضاف البيان ان (ا
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ـكون من الـفـريق يـاس مـسـتـشار ا
وزير الداخـلية والفـريق موفق وكيل
شـــؤون الــــشـــرطــــة والـــلــــواء عـــلى
الغـريري قائـد شرطـة بغداد ومـحمد
مهـدي مصـطفى مـفتش عـام الوزارة
زاروا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا

للمساءلة العدالة).
وأضــــــاف ان (االعــــــرجـي دعــــــا إلى
تـشـكــيل جلـنـة مـشـتــركـة لـلـنـظـر في
الـقــضــايــا الــعــالــقـة لــلــمــشــمــولـ
ـســاءلــة والــعــدالـة من بــإجــراءات ا
ن نــالــوا شــرف ضــبــاط ومـــراتب 
شاركة في حترير العراق من زمرة ا

داعش).
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من جــــهـــته أعــــرب رئــــيس هـــيــــئـــة
ــســاءلـة بــاسم الــبــدري عن (ثــقـته ا
بإجراءات الـوزارة في هذا اجلانب).
مـبـديًـا (اسـتـعـداد الـهـيـئـة لـلـتـعـاون
ـشترك من اجل تـطبيق والتنـسيق ا

اإلجراءات بشكلها األمثل).
وأكــد الـــبـــدري وفــقـــاً لـــلــبـــيــان أن
(لـــلــوزيـــر اخملـــتص احلق فـي طــلب
االسـتـثـنــاء لـلـمـشـمـولـ بـإجـراءات
الهـيئة بـعد مفـاحتة مـجلس الوزراء
ـــادة 12 من قـــانـــون كـــمـــا نـــصت ا

سـاءلة والـعـدالة جلـنتـ لتـنفـيذ وا
تهم بالفساد. أوامر قبض على ا
وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امس ان (وزيــر الـداخــلـيـة
ـــرافق قــــاسم االعــــرجي والــــوفــــد ا
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أبــدت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيـا
لــلـمــسـاءلــة والـعــدالـة اســتـعــدادهـا
راتب من إلعادة الـنظر بـالضـباط وا
الذين شاركوا بعملية حترير العراق

ـشـمــولـ بـقـانـونـهـا من داعش  وا
مـشـيـراً إلى أحـقـيـة وزارة الـداخـلـيـة
فـي طـلب االســتــثــنـاء لــلــمـشــمــولـ
بـــقــرارات الــهـــيــئــة ,فــيـــمــا شــكــلت
الــــوزارة مـع هــــيــــئــــتـي الــــنــــزاهــــة

الهـيئة رقم 10 لسـنة 2008). داعياً
ـنسـوبـية الى (ابـعاد احملـسـوبيـة وا
من إجراءات االستثناء في الوزارة).
 وأشـــار الـــبـــدري الى أن (تـــرقـــيــات
الــضـبــاط ال تـتــعــارض مع إجـراءات
الـهــيـئـة شـرط أن ال تـكــون الـتـرقـيـة
ـشمـولـ بـإجراءات الـهـيـئة تـؤهل ا

نصب مدير عامٍ فما فوق).
 مـــضــيـــفـــاً أن (الـــهـــيـــئـــة تــصـــحح
إجـراءاتـهـا إذا ثبـتت لـهـا مـعـلـومات
جــديــدة مع تــأكــيــد أولــويــة إعــطــاء
ــســتــحــقــيــهــا). بــحــسب احلــقــوق 

البيان.
وقــــــــال مــــــــصـــــــــدر امس ان (وزارة
الـداخــلـيـة وهـيــئـة الـنـزاهــة شـكـلـتـا
جلــنــة لــتــنــفــيـذ أوامــر قــبض بــحق

تهم بالفساد).  ا
ــســاءلـة وأضــاف أن (الــداخــلــيــة وا
والعدالة شكلتا أيـضا جلنة لتسهيل
إجراءات عملهـا مع األخذ باحلسبان
احلــاالت االســتـثــنــائـيــة من شــهـداء
وجـرحـى وزارة الـداخــلـيــة والـقـوات
األمـنــيـة). الى ذلك قــال مـصـدر امس
ان (االعـرجي رفـض عـقـداً مـع شـركـة
بولي الصينية). عازيا سبب الرفض
الى (وجــود مـــبـــالــغـــة في الـــكــلـــفــة

الـتــخـمـيـنــيـة في عـقـود الــتـسـلـيح).
وأضـــاف أن (االعـــرجي وجـه بـــعــدم
الــتــعــامل مع هــذه الــشــركــة). وكـان
اعضاء في مجلس النواب قد كشفوا
في الــــعـــام 2016 عن مــــخـــالــــفـــات
وشبـهات فـساد بصـفقـة تسـليح ب
شــركـــة بـــولي الـــصـــيـــنـــيــة ووزارة
الــدفـاع. فــيـمــا قـال مــصـدر امس ان
(االعــرجـي اجــتــمع بــرئــيس هــيــئــة

النزاهة حسن الياسري).
œU   UN³ý

واضــــاف ان (االعـــــرجي نـــــاقش مع
الـيـاسري عـقـود الـتـسلـيح الـسـابـقة
بـالــوزارات وشـبـهـات الــفـسـاد الـتي

حتوم حولها). 
مـــشــــيـــرا الى ان (االعـــرجي تـــوعـــد
بـــتــســلـــيم اي شــخـص او مــســؤول
ــلــفــات). وتــابع ان مــتــورط بــتــلك ا
(االعـرجي بــحث مع الـيــاسـري مـلف
ـتـفـجرات الـتـحـقيـق بجـهـاز كـشف ا

االي دي).
واضاف ان (االعـرجي تـعهـد بتـقد
ــلف الى ـتــورطــ بــهـذا ا جــمــيع ا
الـقضـاء). مـشيـرا الى ان (اجلـانـب
اكـدا ان هــذا اجلـهــاز مـســؤول عـلى

.( واطن قتل العديد من ا

الـــعــاجل لــتــدارك األزمــة) واضــاف
ـديــنـة الـبــيــان ان (بـلــديـة قــضــاء ا
الـتـابع لـلـمـحـافـظـة  اغـلـقت  مـتـنزه
القـضاء الـعائـلي و احلدائق الـعامة
التـابعة لـها بعـد قرار انهـاء خدمات
الـعامـل فـيـها بـصـفة االجـر يومي
واطن في القضاء الى فيما دعت ا
الـتــعـاون مــعــهـا بــغــيـة ايــجـاد حل

لالزم).
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ي ليـلة رأس الـسنة في وصف موقع عـا
ـوصل بـ(الــلـيـلــة األسـطـوريـة) مـديــنـة ا
جــــراء االحــــتــــفـــاالت الــــتـي احــــيــــاهـــا
ـناسبـة للمـرة االولى منذ وصلـيون با ا
ـديـنة ثالث سـنـوات وذلك بـعد حتـريـر ا

بشكل نهائي من تنظيم داعش. 
وقال موقع سيوتينك الروسي في تقرير
له ان (محافظة نـينوى حتولت وحتديداً
ـوصل لـيـلـة تـوديع الـعام في مـركـزها ا
ــاس أسـطـوري زين وجه ـاضي إلى أ ا
الـعـراق سـعــادة وتـغـيـيـراً نـحـو األجـمل
ـديـنـة في رعب بـعـد ســنـوات قـضـتـهــا ا
وإبـــادة حتت ســـيــطـــرة تــنـــظــيم داعش
اإلرهـــــابي). مـــــضـــــيــــفًـــــا ان ( مـاليــــ
العـراقيـ أناروا في مـنصـة االحتـفاالت
وصل أطول شجرة ميالد قرب جامعة ا
يالد التي غادرت في العراق ليلة عيد ا
بـهـا 2017 مع ذكـريـات تـفـاوتت مـا بـ

احلزينة والسعيدة).
q u*«  ôUH²Š«

ــوقع في الــعـراق ورصــدت مــراسـلــة  ا
ـنـاسـبـة ـوصل بـا بـالـصـور احــتـفـال ا
وسط أجواء من الفـرح الذي غمـر جميع
دينة بعد ثالث سنوات جترعوا أهالي ا
خـاللـــهـــا األلم واخلــــوف والـــعـــزلـــة عن
احلـياة بـشــــــــــكل يـومي منـذ مـنـتصف

عام 2014.
ـوصل التي ومضـى التـقـرير قـائالً ان (ا
نــالت من أذى داعش اإلرهــابي الــضـرر
العجوز قـبيل منتـصف ليل رأس السنة.الـــكــبـــيـــر في مالمـــحـــهـــا وتــاريـــخـــهــا

راهق الـذي اعتقل من دون وأستخـدم ا
أي مـــــــــقـــــــــاومـــــــــة سـالحـــــــــا شــــــــــبه
أوتـومــاتـيـكي.وقــالت الـشـرطــة أنـهـا مـا
زالـت ال تــمـــلك حـــتى اآلن أي تـــفـــســـيــر

ته. جلر
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وكــانت الــشــرطــة قـد تــلــقت بالغــا عــنـد
الـسـاعة 23:43 من لـيل األحـد بـوجـود
إطالق نار داخل مـنزل في لـونغ برانش
عـلى بـعـد نـحـو نحـو كـيـلـومـتـرا جـنوب
نـيـويـورك في واليـة نـيـوجـيـرسي. وقـال
ـاوث أن ـدعي الــعـام في مـنــطـقـة مـو ا
كان على 4 (عناصر الشرطة عثرت في ا
جــثث تــعــود لــســتــيـفـن كـولــوغي -44
عامـا - والد مـطلق الـنار ووالدته - 42
عامـا-  وشقـيقته  - 18عامـا- وصديـقة
لـلـعائـلـة في الـسـبعـ من عـمـرهـا.وجنا
شـقـيق مـطـلق الـنـار وجـدّه ألنـهـمـا كـانـا

ة. نزل وقت وقوع اجلر خارج ا
ووجــهت إلى اجلـاني الــذي يـعــد بـالــغًـا
بنـظر الـقضاء 4 تهم بالـقتل فضال عن
امـتالكه سالحـاً ناريًـا اسـتـخدم لـغـايات
غير قانونية.وفي فـرنسا أسفرت أعمال
الشغب الـتي شهـدتها لـيلة رأس الـسنة
ـثـابـة تــقـلـيـد يـتـكـرر والـتي أصــبـحت 
سنـويا عن إحـراق أكثر مـن ألف سيارة

هـدايـا رمزيـة لـتـلك االسـر الـبـالغ عـددها
ســبع اســر بــواقع ثالث اســر فـي مــركـز
احملافـظة وواحـدة في كل من النـعمـانية
والصـويـرة واثنـتـان في العـزيـزية. وفي
الــشــأن نــفــسه أنــفق مــؤسس تــطـبــيق
ي مبلغ 4 مالي دوالر سناب شات العا
على حـفـلة رأس الـسنـة الـتي أقامـها في

مدينة لوس أجنلس األمريكية. 
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وفي التفاصيل أقام ايفان شبيغل حفلة
كــبــيـرة في مــديــنـة خــاصــة داخل لـوس
ــديـنــة (إل أيه اليف) أجنــلس تــســمى 
الذي يعد أشهر وأضـخم مجمع ترفيهي
ـــتـــحـــدة االمـــريـــكـــيـــة في الـــواليـــات ا
ويــحــتـوي اجملــمع عــلى عــدد كــبــيـر من

سارح. طاعم وا ا
وقــــام شــــبــــيـــغـل بــــتـــأجــــيــــر مــــســـرح
طاعم مايكـروسوفت وجـميع  احملـال وا
واجهة للمسرح داخل اجملمع. وبلغت ا
تكلـفة احلفلـة مع جميع تـفاصيلـها نحو
 ماليــــ دوالر دفـــــعــــهــــا مـن جــــيــــبه4

اخلاص. 
ودعــــا شــــبـــيــــغل  5 آالف شــــخص من
ضــمـــنـــهم مـــوظـــفـــو ســـنــاب شـــات في
ــغــنـي الــكــنــدي اخلــارج. كــمــا أحـــيــا ا
ـــــــعــــــروف دريـك احلـــــــفل بـــــــعــــــرض ا
ـتــحــدة ايــضًـا خــاص.وفي الــواليــات ا
ــنــاســبــة فـي واليـة حتــوّل احــتــفــال بــا
نـيـوجـيــرسي إلى فـاجـعـة بـعـد أن أقـدم
مـراهق في الـســادسـة عـشـرة من عـمـره
عـــلى قــتـل والــديه وأخـــته وضــيـــفــتــهم

تــنـهض  مــرة أخـرى ألجل ومــكـونـاتــهـا
حاضر ومستـقبل أفضل خال من العنف
والــدمــار بـإصــرار أهــلـهــا الســيــمـا في
الـساحل األيـسـر حـيث أقامـوا االحـتـفال
ــــيالد واأللــــعـــاب بـــإضــــاءة شــــجــــرة ا

النارية).
وخلص التقرير الى القول ان (العاصمة
بــغـداد شـهــدت أيـضًــا احـتـفــاال سـاحـرًا
أخلـى البـيوت من سـكـانهـا ليـتـجمـهروا
في الشوارع وقـاعات االحتـفاالت الفـنية
راكـز التـجاريـة منـها مول والثـقافـية وا
بــغــداد في احلــارثــيــة الــذي أفــتــتح في
ـــاضـي) مـــشــــيـــراً الى ان أواخــــر آب ا
االحـتـفـال(وثّق لـيـلـة ال تنـسى فـي ذاكرة

العراقي من البهجة واألمان). 
وفضّل ضابط بـرتبـة نقيب االحـتفال مع
عـــوائل الــشــهــداء اعـــيــاد راس الــســنــة
ـــيالديــة عــلـى مــرافــقــة اســـرته اثــنــاء ا

االحتفاالت. 
وبحسب رسالـة تلقتهـا(الزمان) الثالثاء
عبر الـبريد االلكـتروني  فقـد شارك مدير
ـدني في واسط الــنـقـيب اعالم الـدفــاع ا
عــلـي عـويــد الــتــمــيــمي عــوائـل شــهـداء
ـــدني أفــراحـــهم ومــســـراتــهم الـــدفــاع ا
ـيالدي اجلـديد ـناسـبـة حـلـول العـام ا
اذ ترك افـراحه مع اهـله ومحـبـيه وتفـقد
ابناء الشهداء متجوآل في احملافظة بدءًا
من مركـز احملـافظـة - الـكوت  –وانتـهاء
بقضاء النعمانية.  وقدم التميمي شرحًا
مـفـصـلًـا ألبـنـاء الـشـهـداء عن تـضـحـيات
ابــائـهـم ونـيــلـهـم الـشــهـادة  و تــقـد
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