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WOÝœUI 1
ركـز قرب احملـافظة 1- الديـوانية  –ا
اجلـديـدة 2- غـمــاس \ الـديــوانـيـة –

قرب السوق  –ديوانية الشامية
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ثنى  –شارع اجلسر 1- الرميثـة \ ا
ثنى \  –مقابل مدرسة الفرزدق 2- ا
السـماوة  –شارع احملـافظة  –مقابل

هيئة النزاهة سابقا
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ــشــخــاب \ الــنــجف االشــرف – 1- ا
مركز الـقضاء  –مقابل مـركز الـشرطة
2- مسلم بن عقـيل \ النجف االشرف
 –الكوفة  –مقابل قـائمـقامـية الـكوفة

 –مجاور مرقد مسلم بن عقيل .
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1- بـــابل \ طـــريـق مـــركـــز احلـــلـــة –
مجـاور دائرة تـقاعـد بابل 2- اجلسر
\ بابل - مركز احللة- قرب مستشفى
الوالدة  –مقابل كراج بغداد القد
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قدادية \ ديالى  –شارع السوق 1- ا
القد 2- شارع الفاروق \ بعقوبة –

ـعــلـمـات 3- بـلـدروز \ قـرب مـعــهـد ا
ديالى  –قضـاء بلدروز  –قرب مـحطة
وقـود بــلـدروز 4- مـنــدلي \ ديـالى –
مندلي  –فلكة مدخل مندلي  –مجاور

بلدية بلدروز
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1- سوق الـشـيـوخ \ ذي قار  –سوق
الشيوخ  –قرب السوق  –مقابل دئرة
كهربـاء سوق الـشيوخ 2- الرفاعي \
ذي قـــار  –قـــضـــاء الــــرفـــاعي  –حي
ــعــلــمـ 3- اور \ ذي قــار  –قــرب ا
كراج السماوة القد 4- اجلبايش \
ذي قـار  –قــضــاء اجلــبــايش  –قـرب
محطة وقـود اجلبايش 5- الشطرة \
ذي قار  –الشطرة  –مقابل مـستشفى

الشطرة
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1-بلـد \ صالح الـدين  –قـرب الـبـريد
الـقد  –مجـاور مـديـريـة شـرطـة بـلد
2- الدجـيل \ صالح الدين  –الدجيل

 –مقابل القائمقامية
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ـــقــدســة – 1- الــشــهـــداء \ كــربالء ا

ــشـتـل \ بــغـداد فـنــدق عــشــتـار 7- ا
اجلديدة  –قرب بـنـاية احلـاســــــــــبة
صافي \ الدورة 9- االلكترونية 8- ا
نـصـور \ شـارع االمـيرات  –مقـابل ا
ــعظم حلويات اخلاصكي 10- باب ا
\ مقـابل ديـوان الـوقف الـشـيعي 11-
دائن - حذيـفـة بن الـيـمـان \ قـضـاء ا
ناحـية اجلـسر  –جسـر ديالى الـقد
12- احملـيط \ الــكـاظــمـيـة  –مـجـاور
بـــوابــــة بــــغـــداد 13- اخلـــنــــســـاء \
الكمـالية  –قرب بـدالة اخلـنساء 14-
ستنصرية شارع فلسط \ حي ا

احملافظات
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1- الـبصـرة\ شـارع الـوطن  –سـاحة
اسد بابل 2- الصـيادلـة \ البـصرة -
شـارع الــوطن  –مــحــلــة الــزهــور 3-
ـديـنـة\ الـبـصرة  –قـرب احملـكـمة – ا
ـعـقل \ ــديـنـة 4- ا مـجــاور بـلــديـة ا
الـــبـــصــرة  –شــارع احملـــيط  –قــرب
نشاة العامة محطة القطار  –مقابل ا
لــــلـــــمــــوانئ 5- ابي اخلــــــــصــــيب \
البصرة  –قرب سوق ابي اخلصيب.
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عاش الـعراق في اجواء صـعبـة ومرعـبة لـلغايـة نتـيجـة تواطؤ الـبعض مع داعش
ـة وتسـليـمهـا اجزاءا من مـدن البالد الـيهـا السبـاب معـروفة ورغم ذلك ال اجلر
ـان وال الـلجـنة الـتحـقيـقـية تـمكـنت من فعل شيء ازاء الـلجـنة الـقـانونـية في الـبر
هؤالء الـذين سلمـوا ارضنا وخـانوا الوعـد والعـهد ولم  يتـمكن القـضاء من أخذ
دوره النـهـا مسـيسـة ومحـسـوبة عـلى اطراف مـحـددة كمـا مفـوضـية االنـتخـابات
فكل مـا في دولتـنا مسـيسـة ولالحزاب احلـاكمة حـصة االسـد وهم ملـوك غابات
ة و( (4ارهاب لقد العـراق فليس لالخرين التحدث أو ابداء الرأي الن ذلك جر
عشنـا اوضاعا صعبة ولكن القوات االمنية بكل تـشكيالتها ومسمياتها ساهمت
في حتريـر االرض من االعداء وشـرورهم وتبـقى النسـاء الالتي عذبن واغـتص
وانتـهـكن في رقاب من سـلمـنـهن الى داعش االرهاب  وعـلى احلـكومـة ان تضع
بـرامج لـلتـنـمـية لـتـنـهض بـالبـلـد وتـصيـغ اخلطط الالزمـة من اجل ذلك لـتـحـس
ـصـانع والـبـنى ـعـامل وا ـاء والـكـهـربــاء واعـادة تـاهـيل ا اخلـدمـات من تـوفـيـر ا
التـحتيـة وان تعمل بـصدق من اجل التـعايش السـلمي وتوحـيد اخلطـاب الوطني
ـفسدين الى العدالة واسـترجاع ما سرقوه من اموال ومحـاربة الفساد وتقد ا
الشـعب مهمـا كانت مـواقعهـم . ان اعادة النـازح واخالء اخملـيمات في مـقدمة
مـهــمـات احلــكـومــة الى جــانب اصـدار عــفـو عــام عن االبــريـاء الــذين زجـوا في
واقفهم الـوطنية ضد االرهابـي من ارباب الفساد السـجون السباب طائفـية أو 
ـال العـام ولنـصل الى خاتـمـة االحزان ويـستـقر الـبـلد ويـطمـئن العـباد وسـراق ا
بـني عـلى احملاصـصة طـالـبة بـاعادة كـتـابة الـدستـور احلـالي ا عـلى احلـكومـة ا
ـعظالت . ومن الـواجبـات االخرى للـدولة طرد شكالت وا والتي ورثـنا مـنه كل ا
ذهـبية الن الـعمالء الـذين يـعمـلون الجـندات اجنـبيـة حتت مـسمـيات الـطائـفيـة وا
ـذاهب التي كانت نـقمة العـراق بحـد ذاته اشرف وانبل من كل ا
ة لتفريق وحدة كبـيرة على شعبنا النـها ثقافة محبوكـة وظا
ـواد الـغــذائـيـة ابـنــاء الـوطن وعــلى الـدولـة ان تــسـتــورد ا
ضمن الـبطاقـة التمويـنية الـصاحلة لالسـتعمـال البشري
والــضـرب بــيــد من حــديــد عــلى كل من يــخــون االمــانـة

الوطنية .
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قــررت  الـــشـــركــة الـــعــامـــة لـــلــبـــريــد
والـتـوفـيـر الـتـابع لـوزارة االتـصـاالت
تـخــفـيض أســعـار الــطـرود الــصـادرة
جلميع دول العالم.وقـال بيان للوزارة
امس ان (الـــشـــركــة ســـتـــقـــوم بــنـــقل
ـــتــوسط الــطـــرود عن طـــريق دولـــة ا
لــبـــنـــان بـــيــروت  وحـــسب تـــقـــســيم
مجـموعـات الدول حـيث  تـقسـيمـها

الى ثالثة مجاميع).
واضاف ان (اجملـمـوعة االولى بـسـعر
الف دينار للكيـلو الواحد وتشمل 15
الـدول الـعـربـيـة باالضـافـة الـى تـركـيا
وايران وتكون فترة وصول الطرد في
ثالثــــة ايّـــام مـن مـــطــــار بــــغـــداد الى

االدارات اخلارجية).
وأشــار الى ان (اجملــمــوعــة الــثــانــيـة
بسـعر 25 الف دينـار للـكيـلو الـواحد
وتـكـون فـتـرة الـوصـول 14 يومـاً من
مـطـار بـغداد الـى االدارات اخلـارجـية
وتــشــمـل الــدول االفــريـــقــيــة والــدول
االســــيــــويـــــة مــــاعــــدا دول الــــشــــرق

األوسط).
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وتـــابع الـــبـــيــــان انه ( تـــخـــفـــيض
اجملــمــوعــة الــثــالــثـة 29 الف ديــنـار
للـكـيـلو الـواحـد وتـكون فـتـرة وصول
الطرد خالل 20 يوماً من مطار بغداد
الى االدارات اخلــــارجــــيــــة وتـــشــــمل
امــريــكــا الــشــمــالــيــة واجلــنــوبــيـة),
واوضح ان (الـبــريـد قــدم الـعــديـد من
ـوزعة اخلدمـات وفي جمـيع مكـاتبه ا
بــ احملــافــظــات لـــتــســهــيل وصــول
) ,وتمكنت افضل اخلدمات للمواطن
الـفـرق الـفـنـيــة في مـديـريـة إتـصـاالت
مـحـافــظـة الـديــوانـيـة الــتـابع لـوزارة
االتصاالت من إصالح كابل سعة الف
مـشـتـرك يــغـذي عـددا من الــكـابـيـنـات

في احملــافــظـــة). واوضح الــبــيــان ان
ـديـريـة تمـكـنت من أيـصال (مالكات ا
الكابـل الضوئـي الى دائرة اجلوازات
ــتــطــلـبــات الـالزمــة لــلــبـدء إلكــمــال ا
بــــــإصــــــدار اجلـــــوازات إلـى أهــــــالي
احملافظة وان منتسبي اإلتصاالت في
ـيدانـية احملافـظة بـاشـوا بإعـمالـهم ا
وبشكل يومي لتقد أفضل اخلدمات
للـمواطـنـ ودوائر الـدولـة في مديـنة

وصل وضواحيها).  ا
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ديـر عام ـعـاون الفـني  فيـما بـحثت ا
الشركـة العامـة لالتصاالت زيـنب عبد
ــثل شــركــة هـواوي الـصــاحب مع  
تكنولوجي لالتصاالت احملدودة سبل
ــشــتـرك من خالل تـعــزيـز الــتــعـاون ا
الــعــروض اجلــديــدة الـــتي قــدمــتــهــا
هـواوي مـنـهــا تـنـفـيــذ مـشـروع مـركـز
بـيـانات وطـنـي يدار مـن قـبل الـشـركة
الـعـامـة لالتـصــاالت ومـجـهـز بـأحـدث
علومات التطبيقات من أجل تخزين ا
طـلـوبة من إضافـة الى الـتـطبـيـقـات ا
قبـل القـطـاعـ احلـكـومي او اخلاص
وذلك عـلى هــامش مـعــرض جـيــتـكس
الثـالث الـذي أقيم عـلى ارض مـعرض

بغداد الدولي . 
ونقل البيـان عن عبد الصـاحب قولها
(كمـا  الـتـطرق إلى إمـكـانـية تـنـفـيذ
مـشـاريع بـتـقــنـيـات جـديـدة واالتـفـاق
عــــلـى دراســــة كل مـــــشــــروع دراســــة
مــــوضـــــوعــــيــــة مـن قــــبـل اجلــــهــــات
ـتــخــصـصــة في شــركـة اإلتــصـاالت ا
ووضع دراسـة اجلـدوى من الــنـاحـيـة
االقــتــصــاديــة والــفــنـيــة لــلــمــشــاريع

نفذة). ا
 واضـاف الـبـيـان ان (عــبـد الـصـاحب
نـاقــشت في جــنــاح الـشــركــة الـعــامـة
لالتصاالت نـائب األم العـام للعـتبة

" أنا شخصياً  أنا اليهودية  أنا سليلة العائلة اليهودية التي فقدت عائلتها في
احملرقـة النازية شاهدة على ما يرتكبه االحتالل اإلسرائيلي بأم عيني شاهدت
الفظـائع التي يرتكـبها هذا االحـتالل وجرائمه ضد الشـعب الفلسـطيني" هذا ما
عادية للصهيونية جاء في كتـاب "بأم عيني" للمحامية اليـهودية فيليتسيا النغـر ا
دافـعة عن حقوق األسرى الفلسطينـي والعرب في السجون " اإلسرائيلية"  وا
وهـو شـهادة عـادلـة ومـنـصفـة عـلى االنـتـهاكـات الـسـافرة حلـقـوق اإلنـسـان التي

يرتكبها االحتالل "اإلسرائيلي".
وكان اسم فـيليتـسيا النـغر قد ارتـفع في احملافل احلقوقـية الدولـية بالـتدرّج بعد
ثقف نـكسة 5 يـونيو (حـزيران) العام 1967 وارتبـط حينها بـأسماء عدد مـن ا
واألدباء الـفلسطيـني الذين بـدأ أدبهم وشعرهم يـنتشر في الـعالم العربي الذي
أخذ يـقرأ مـحمـود درويش وسمـيح القـاسم وتوفـيق زياد وأمـيل حبـيبي وغـسان
كــنـفــاني وإمــيل تـومــا وإدوارد ســعـيــد ونـاجي الــعــلي وغـيــرهم في مــوجـة من
قـاومة والريشة اإلعجاب لـدرجة االنبهـار باألدب الرفيع واللـغة األنيقة والـكلمة ا

احملرّضة.
أطلق األسرى الـفلسطينيون على  فيليتسيا النغر  لقب"احلاجة فوال" التي قامت
بـتمـثـيـلـهم أمـام احملـكـمة الـعـسـكـريـة وكـان مكـتـبـهـا في الـقـدس قـد رفع دعاوى
بــاآلالف ضــد اجلـيش "اإلســرائــيــلي" و"اخملـابــرات اإلســرائــيـلــيــة الـداخــلــيـة -
الـشـابـاك" وقــد جنـحت في الـكـثــيـر من الـقـضــايـا عـلى إطالق سـراح األسـرى
وحـالت دون تـنـفـيـذ قـرارات تـرحـيل آخـرين أو إبـعـادهم إلى جـانب مـسـانـدتـها
نــضـاالتـهم داخل الـســجـون ودفـاعـهــا عن مـطـالـبــهم الـعـادلـة لــتـحـسـ ظـروف

اعتقالهم وتطبيق اتفاقيات جنيف لعام  1949بشأن " معاملة األسرى".
وعملـت النغر على فضح جـهاز الشاباك بـكشفهـا حقيقة مـا يتعرّض له األسرى
من عـمــلـيـات تـعـذيب وحـشـيــة جـسـديـة ونـفـسـيـة والســيّـمـا لـلـنـسـاء واألطـفـال
عـطيات وشـهادات حيّة نظمـات احلقوقـية الدولـية  وساهـمت بتزويد اإلعـالم وا
ــعــتــقالت وحــقــيــقــيــة عن أســالــيـب الــتــعــذيب الــتي تــمــارس في الــســجــون وا
"اإلسـرائيـليـة" خالفـاً للـمـواثيق واالتـفاقـيـات الدولـية ولـلـقواعـد القـانـونيـة العـامة
قراطية" كاشفـة حقيقة النظام العنصري االستعالئي االستيطاني ودعاواه "الد
الــزائـفـة. وكــان أهم مـا تــركّـز عــلـيه النــغـر في دفــاعـهـا عن األســرى مـســألـتـ
عـتقـل هم "أسـرى حرب" يـنبـغي أن تطـبّق علـيهم أساسـيتـ همـا: األولى أن ا
اتـفاقيات جنيف لعام 1949 وفيـما بعد بروتوكولي جنيف لعام  1977األول -
سـلحة والـثاني- اخلـاص بحـماية ـنازعات الـدوليـة ا اخلاص بحـمايـة ضحـايا ا

سلحة غير الدولية. نازعات ا ضحايا ا
والثـانية- إن من حـق الفلـسطـينـي مقـاومة االحـتالل وإن من يجب مـحاكـمتهم
ـعـاصـر والــقـانـون اإلنـسـاني هم قـادة االحـتالل وذلك طــبـقـاً لـلـقـانــون الـدولي ا

الدولي والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.
وكنت بسـبب انشـغاالتي بـالقـضيـة الفـلسطـينـية قـد قرأت بـإعجـاب  شديد  في
أواخر السبعينات كتاب لفيليتسيا النغر: األول- بعنوان " بأم عيني" والثاني-
وسـوم "أولئك أخوانـي".  وقد أدركت منـذ ذلك احل وعلى مـرور نحو خـمسة ا
قاومة القـانونية" في مواجهة االحـتالل "اإلسرائيلي" السيّما في عقـود أهمية "ا
ـتهم بـارتكاب جرائم حـرب وجرائم ضد اإلنسـانية  وجرائم الدعـوة حملاكمة ا
ـة شن احلـرب وتـشـريـد شـعب واغـتـصاب اإلبـادة اجلـمـاعـيـة إضـافة إلـى جر
ـستـوى الدبـلوماسي ـعركـة الفـكريـة والثـقافـية سـواء على ا وطنه وأعـتقد أن ا
واجـهة والدولي والسـيّمـا في جـانبـها احلـقوقـي والقـانوني ال تـقلّ شـأناً عـلى ا
ختـلف جوانـبهـا من أجل تمـك الشـعب العـربي الفـلسطـيني في حـقه بتـقرير

ستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مصيره وإقامة دولته ا
كن أن تـكون سالحاً وتتـأكّد هذه احلـقيقـة يومـاً بعد آخـر أن "القوة الـناعـمة " 
مؤثراً وفـعّاالً اسـتكـماالً مـتوازياً مع األسـلحـة األخرى  عـلماً بـأن الدبـلومـاسية
والـقـانون وحـقـوق اإلنـسـان تتـداخل مع احلـقـول األخـرى السـيـاسـيـة والثـقـافـية
واالقتصادية إلى حدود كبيرة وهي في ديناميتها جزء من حركة  مقاومة سلمية
مـدنيـة ضـرورية وهـو مـا يحـتاج إلى اسـتـراتيـجـية تـكامـلـية بـ وسـائل الكـفاح

اخملتلفة لتفنيد الرواية "اإلسرائيلية" ومزاعمها اخلرافية.
توفيت النغر عن عمر ناهر الـ 88 عاماً فقد ولدت في العام 1930 في بولونيا
من أبوين يـهـودي وهـاجـرت إلى فلـسـط احملـتـلة الـعام 1950 بـرفـقة زوجـها
مـيــسـتـيــو النـغـر الـنــاجي من مـعـســكـرات االعـتـقــال الـنـازيــة ودرست الـقـانـون
وتـخرجت من اجلامعة العام 1965 وقـد انضمت إلى احلزب الشيوعي ولكنها
انـيا ألنـها تـركت " إسـرائيل" في الـعام  1990وهـاجرت إلى بـلدهـا األصـلي أ
كمـا قالت لصحيفـة الواشنطن بوست: ال تـريد أن تكون "ورقة الـت لتغطي على

االحتالل".
ـعـروفـة بـاسم جـائـزة نـوبل  نـالت في الـعـام 1990 جـائـزة احلق في احلـيـاة (ا
البديـلة) لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني. وحصلت على جائزة كرايسكي
(الـنمسـا) العام  1991الجنازاتـها في مـيدان حقـوق اإلنسان ومـنحهـا الرئيس
ـاني هورست كـولر في الـعام " 2009وسـام الصـليب الـفيـدرالي جلمـهورية األ
انيا االحتـادية" كما مـنحتهـا السلطـة الوطنية الـفلسطـينية "وسـاماً فلسـطينياً" أ

ستوى .  رفيع ا
مارست النـغر قناعاتـها الفكـرية برفض االحتالل بـكل شجاعة وجـرأة ولم تثنها
احلـملـة الـصهـيونـيـة ووصفـها "بـاخلـائنـة" واإلساءة إلـيـها عن مـواصلـة كـفاحـها
احلـقوقـي العـادل بل دفـعـهـا ذلك لـتـكـريس حـيـاتـهـا كلّـهـا لـلـدفـاع عن الـقـضـية
الـفـلسـطـيـنـيـة ومـناهـضـة الـصـهـيـونيـة ولم تـمـنـعـهـا رؤية
احملرقـة من وقوفـها ضد اضـطهاد شـعب آخر  وضعه

حتت محرقة مستمرة.

{ باحث ومفكر عربي

{ واشـنــطن (أ ف ب) - أعــلــنت الـســلــطـات
االمـيـركــيـة أن طـفــلـة في الـثــالـثـة مـن الـعـمـر
أصـيــبت الـســبت مع خـمــسـة أطــفـال آخـرين
وثالثـة بالـغـ في هـجـوم بـسـكـ اسـتـهدف
حـفـلـة عــيـد مـيالد في شــمـال غـرب الـواليـات
ـتــحـدة تــوفـيت امس مــتـأثــرة بـجــروحـهـا ا
مشيرة الى ان سـبعة من اجلرحى الـباق ما

ستشفى. زالوا يتعاجلون في ا
والـــهـــجــوم الـــذي صـــعـق الــبـالد بـــأســـرهــا
استـهدف الـسـبت حفـلـة عيـد مـيالد طفـلة في
والية آيداهو ونفذه شاب كان مسلحا بسك
طعن بواسطته ضحـاياه قبل ان يتم اعتقاله

كما اعلنت شرطة مدينة بواز األحد.
وقالت الـشرطـة في بـيان مـقـتضب االثـن ان
الطفلة الـصغيرة اخلـيت على م طائرة الى
واليـة يــوتــاه اجملــاورة لــكي تــتــلـقـى الـعالج

لكنها فارقت احلياة متأثرة باصابتها.
وكــانـت الـــشــرطـــة اعـــلــنـت أن الــرجـل الــذي
اعتـقـلته ويـدعى تـيمي كـيـمر طـعن عـشوائـيا
سـتــة أطــفــال وثالثــة بـالــغــ وانه ســيــمـثل
االثنـ امام مـحكـمة لـتوجـيه االتهـام رسمـيا
شتبه به هو أميركي أسود من لوس اليه. وا
أجنلـيس يبـلغ من العـمر  30عامـا وسـيوجه
الـيه الـقـضـاء تـهم الــقـتل والـتـسـبّب بـجـروح
ناجمـة عن الطعن بـسك مع ظـروف مشددة

الن غالبية ضحاياه أطفال.
ووقع الهجوم في منزل تقيم فيه عائالت عدة
من الالجئـ وال سـيمـا من سـوريا والـعراق

وإثيوبيا.
ـهاجم اسـتهـدف هؤالء وتعـتقـد الشـرطة أن ا
الضحايـا ألنهم يقيـمون على مقـربة من منزل
أقام فـيه بضـعة أيـام في الـسابق قـبل ان يتم

طرده منه.
على صـعيـد آخـر واجهت امـرأة رئيس وكـالة
حماية البـيئة االميركـية سكوت برويت داخل
مطـعم في واشـنطن وطـالـبته بـاالسـتقـالة في
آخر حـادث يـتـعـرض فـيه مـسؤول من االدارة
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اعـلن مــصــرف الـرافــدين عن الــفـروع
ــنـح ســلــفــة اخلــمــســة ــشــمــولــة  ا
والــعــشـرة مـاليــ ديــنـار فـي بــغـداد
واحملــافـــظــات عـن طــريق الـــبــطـــاقــة

االلكترونية.
وقـال بـيـان امس انه ( حتـديـد عـدد
ـنـح السـلف من الـفـروع الـتي تـقوم 
ـــوظـــفـي الـــدولـــة واشــــار الى انه "
ـوظـف زيـارة تـلـك الـفروع بـإمـكـان ا
للتقد على السلفة وفق الية ميسرة
ودون اي عـــواق او مـــشــــاكل تـــذكـــر.

والفروع هي):
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1- االعــظــمــيــة \ مــقــابل جــامع ابــو
حـنـيـفـة 2- االنـدلـــــــــــــس \ مـديـنـة
الـصـدر  –الـكـيـارة  –قــــــــــــطـاع 16
3- اخلضراء\ حي اجلـامعة  –مقابل
جــــامع مـال حــــويش 4- الــــزهـــراء \
الكـاظـمـية  –الـشـوصة 5- الشـعب \
الـشــعب  –جـامـع الـشــروفي  –خـلف
االطــفـــائـــيــة 6- الــفـــردوس \ شــارع
السعدون  –ساحة الفردوس  –مقابل

التـابـعـة جملمع اتـصـاالت الـكوثـر كـما
 صـيـانـة عـوارض هـاتـفـيـة عدد 11

تقاعدين. في حي الضباط وحي ا
وقـال بـيـان لـلـوزارة تلـقـتـه ( الـزمان )
امس ان (جلــنــة رفع الــتــجــاوزات في
ـديـريـة مـتـواصـلــة بـعـمـلـهـا  بـإزالـة ا
الـتـجـاوزات في حي صــوب الـشـامـيـة
ثلي مكتب وحي السراي وبحضور 

فتش العام في احملافظة). ا
وأعـلــنت الــوزارة عن  إعـادة خــدمـات
ـواطـن االتـصاالت واألنـتـرنـت الى ا
والـدوائــر احلــكــومــيـة في مــحــافــظـة

نينوى.
وتـابع الـبـيـان  أن (الـفـرق الـهـنـدسـية
والفنية في مديرية إتصاالت احملافظة
 أعادت تأهـيل البـنى التـحتـية لـلكابل
الضـوئي ومـركـز الـكـابل الـضوئي في
بـدالـة الـوحـدة كــمـا  نـصب أجـهـزة
الـتــراسل وتــفــعــيل خــدمــة األنــتـرنت
لــلــمــواطــنــ والــدوائــر احلــكــومــيـة
وشركات الهاتف النقال بالتنسيق مع
الـشـركـات اجملـهــزة لـهـذة اخلـدمـة في
احملـــافـــظـــة وهـــذا ادى الى حتـــســـ
خدمات قطاع اإلتصاالت تدريجيا بعد

دينة من داعش االرهابي). حترير ا
الكــــات الــــفــــنــــيـــة وأشــــار الى ان (ا
اخملتصـة قامت بـربط دوائر احملـافظة
ـسؤولة عـنها خـصوصا بالوزارات ا
وأن أغـلـبــهـا يـرتــبط عـمــلـهـا بــتـقـد
اخلدمات عن طريق منظومة األنترنت
كـإصـدار اجلـوازات وإجـازات الـسوق
ولوحـات أرقـام الـسيـارات والـتـحويل
االلكـتـروني للـمـصارف بـاإلضـافة الى
ـــوصل حـــيث وضـــعت ربط مـــطــار ا
الــشــركــة الــعــامـة لـإلتــصــاالت خــطـة
محـكـمة إليـصـال اخلدمـات إلى جـميع
ؤسـسات احلـكومـية وذلك من خالل ا
شتـرك مع احلكومة احمللية التعاون ا
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شـتركة ـواضيع ا العلـوية عددا من ا
وتعزيز سبل الـتعاون والتواصل ب
اجلــانـبــ واالســتــفــادة من الــبــنــيـة
التحـتية لـشركة اإلتصـاالت في إنشاء
مشاريع النفاذ الـضوئي داخل العتبة
من خالل اســــتـــخـــدام  الـــتـــقـــنـــيـــات
احلــديـــثــة بـــغــيـــة تــوفـــيــر خـــدمــات

اإلتصاالت أمام الزائرين). 
وتـابع (كــمـا نـاقش الــطـرفـان قــضـيـة
ــطـبـعـة الـتـابع االسـتـفـادة من قـسم ا
للشركة وإمـكانية استـثمارها من قبل
الـــعـــتــــبـــة في طــــبـــاعـــة اإلصـــدارات
ـنـشــورات بـاإلضــافـة إلى ضـرورة وا
الـــتــــوجه نـــحــــو اإلســـتـــثــــمـــار بـــ

القطاعات  احلكومية).

ومن جانـب اخر نـاقش قـسم الـتـأهيل
كافحة التطرف النفسي واالجتماعي 
في دائرة ثقافة وفـنون الشباب مواقع
الـتـواصل االجـتـمــاعي وتـأثـيـرهـا في
نشر الـشائعـات في اجلامعـة التقـنية
ـســتــمـر الـوســطى مــركــز الـتــعــلــيم ا
.وتابع البـيان ان (مـدير قسم مـحاربة
الـــشــــائـــعــــات في دائــــرة الــــعالقـــات
واالعالم بوزارة الداخليـة العقيد زياد
محارب استعرض خالل ندوة حوارية
 مفهوم الشائعات  وانواعها واسباب
انـتـشـارهـا وتـأثـيـر وسـائل الـتـواصل
االجـــــتـــــمـــــاعي ودورهـــــا فـي نـــــشــــر
الـــشـــائـــعـــات واســالـــيـب الـــتـــصــدي

للشائعات من قبل الوزارة).

ـواطن في الـتـصـدي مـوضـحـا (دور ا
لها). 

ونقل الـبيـان عن مديـرة قسم الـتأهيل
كافحة التطرف النفسي واالجتماعي 
نهى جناح عبـدالله قولـها ان (السبب
الذي يجعل الـشائعـات تنتـقل بسرعة
عـن طـــــــريـق مــــــــواقع الــــــــتــــــــواصل
االجتماعي يرجع الى كثافة استعمال
افـراد اجملـتـمع بـشـكل عـام والـشـبـاب
بـــشــــكـل خـــاص لــــهــــذه الـــوســــائل 
والـسـبـب الـثـانـي يـرجع الى اعــتـمـاد
ــتــطــرفــة عــلى وســائل اجلــمــاعـات ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي لـنـشـر االفـكـار
تـطـرفـة وجتـنـيـد الشـبـاب لـتـتـحول ا

هذه الوسائل من نعمة الى نقمة).  

الكورنيش  –مجاور الكـراج الداخلي
ـــشــــروع \ واسط – الـــكــــبـــيـــر 2- ا
الـكووت  –مـقـابل مـركـز شـرطـة بـلدة
قـضـاء الـكـوت 3- احلي \ الــكـوت  –
قـرب ـــســتـــشــفى  – احلي  –شــارع ا

مستشفى الغراف االبتدائية
—U³½ô«

قــــرب 1- االنـــــبــــــار \ الـــــرمـــــادي  –
مــســـتــشـــفى الــرمـــادي الــتـــعــلـــيــمي

للنسائية.

شارع اجلمهورية  –مقابل البورصة
„u d

1- قــاعـة الــتــقــاعــد \ كــركـوك  –حي
البعث  –مجـاور هيـئـة تقـاعد كـركوك
2- النـور \ كركوك  –شارع اطلس –

قرب اجلوازات
 ÊU O

1- الهادي \  –قرب الوقف الشيعي
jÝ«Ë

1- الـــــــــكـــــــــوت \ واسط  –شــــــــارع

وقال قائد العـمليات الفريق جـليل الربيعي
في تــصــريح امـس انه (تــقــرر مــنع وقــوف
ســـــيــــارات االجـــــرة خـــــارج الــــكـــــراجــــات
اخملـصصـة لـلـنـقل الى احملـافـظـات ومـنـها
كــراجي الــنــهــضـــة والــعالوي في جــانــبي
الـكــرخ والـرصـافــة من الـعــاصـمــة بـغـداد).
واضــاف الــربـــيــعي ان (الــقـــوات االمــنــيــة
نعـهم وفي حال مخـالفة الـقانون ستقـوم 
ركبة مع سائقها والتوجيها فسيتم حجز ا

دة شهر).
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ـرور الـعـامة الى ذلك اسـتحـدثت مـديـريـة ا
الـتـابـعـة لـوزارة الـداخــلـيـة  نـظـام اخـتـبـار
ـنح اجازات الـسوق ,فيـمـا نفى الكـتروني 
مركز االعالم االمـني استقـطاع مخـصصات

 . نتسب اخلطورة عن ا
وقــــال الــــعـــزاوي فـي بــــيــــان امس أنه (
اسـتـحـداث تــكـنـلــوجـيـا حـديــثـة في خـدمـة
واطن وضمن إطار احلـوكمة االلكـترونية ا
ومــنــهــا االخــتـــبــار االلــكــتــروني الجــازات
السوق والذي حـظي باهتـمام ودعم الوزير
رحـلة تـقتـضي إدخال قاسم االعـرجي الن ا
تـقــنـيــات مــتـطــورة الصـدار االجــازة بـدون
تـدخل االنـســـــــــــان فـيـهـا وكـذلك الـتـأكـيـد
عــلى نــوعــيــة وكــمــيــة األســئــلــة اخلــاصـة
باالختبـار واستحداث مـوضوع االسعافات

االولية).
ـــعـــدة وأضـــاف انه (ومن خـالل اخلـــطـــة ا
ـديــريــة سـتــقـوم لـلــنــهـوض بــواقع عــمل ا
ــروريـة بـأنــشـاء مــعــمل صـنـع الـلــوحـات ا
بـطـريـقـة االسـتـثــمـار وكـذلك إدخـال تـقـنـيـة
اجملسـات والـرادار اخلـاص بـقـيـاس سـرعة
ركبات الذي يعمل حاليا ضمن محافظتي ا

ذي قار وواسط).
مـؤكــدا ان (هــذه اخلــطط الــســتـراتــيــجــيـة
والتقنيات احلديثة ستسهم بشكل كبير في
ـديريـة األساسي الـذي يهدف إجناح عمل ا
ـواطـن وكـذلـك إلـغاء الى حـمـايـة ارواح ا

.( احللقات الزائدة من الروت
ونــفى مـــركـــز اإلعالم األمــنـي مــا تـــداولــته

واقع بـشأن استـقطاع مـخصصات بعض ا
اخلــطــورة عن جــمــيع مــنــتــسـبـي الــقـوات

األمنية العراقية.
ـركـز في بـيـان امس ان (مـا تـداولته وقال ا
بـعض مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشأن
صـدور تــوجـيه من الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ــســلــحـة حــيــدر الــعــبــادي بــاســتــقــطـاع ا
مخـصصـات اخلطـورة عن جـميع مـنتـسبي
القوات األمنية هو عار عن الصحة) ,وتابع
(نالحظ أنه ب احل واآلخر يتم الترويج

ـلـفقـة التي   لهـذه الشـائـعات واألخـبار ا
نــفــيــهــا ألكــثــر مـن مــرة من قــبل اجلــهــات

اخملتصة).
داعيا وسـائل اإلعالم إلى (توخـي الدقة في
ــعـــلــومـــات وعــدم بث الـــشــائـــعــات نــقـل ا
غرضة). من جـهة اخر رد أهالي مـحافظة ا
كركـوك بطـريقـة حـضاريـة ومعـززة للـوحدة
الـوطــنـيـة الــتي تـمــثـلــهـا مــكـونـاتــهم عـلى
التفجير االجرامي الذي استهدف احملافظة

اول امس االحد .  
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ونشـر أالهـالي الفـتـات تـعـبـر عن اعـتزازهم
بـالـقـوات االمـنـيـة ردا عـلى مـحـاولـة ضـرب
االمن وإشعـال الفتـنة الـطائـفيـة والقـومية.
وكانت اخلارجيـة التركيـة قد دانت الهجوم
االنتحاري الـذي استهدف مـخازن صناديق

اقتراع االنتخابات في كركوك.
وقــالت  الــوزارة في بــيــان امس (تــلــقــيــنـا
بحـزن نـبأ اسـتـشـهاد شـخص وإصـابة 21
آخــرين بــجــروح جــراء هــجــوم انــتــحــاري
بـعـجـلــة مـفـخـخــة عـلى مـخــازن لـصـنـاديق

االقتراع في احملافظة).
داعيا (السلطات العـراقية إلى إنهاء مسألة
إالدعـاءات بـشـأن اخلــروقـات والـتالعب في
نتـائج االنـتخـابـات في احملـافظـة بـشفـافـية
واتـخـاذ الـتـدابـيــر الالزمـة من أجل تـوفـيـر

األمن في احملافظة). 
وكان هجوم نفذه انتحاري استهدف مخزن
مفوضية االنتخابات لصناديق االقتراع في

احملافظة.
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احلـالــيـة النــتــقـادات خالل تــنــاوله الـطــعـام.
ونــشـرت كــريــســ مــيـنـك تـســجــيل فــيــديـو
للـحـادث عـلى فـيـسبـوك االثـنـ وكـتـبت "كان
يبعد عني ثالث طـاوالت بينمـا أتناول الغداء

مع ابني وكان علي أن أقول شيئا".
وتابـعت مـيـنك الـتي تـعـرف عن نـفـسـهـا على
فيسبوك على أنها مدرسة ثانوية "هذا الرجل
يؤذي بشـكل مبـاشر وكـبيـر صحـة ومسـتقبل
طـفـلي وكـل طـفل بـقــرارات الـغـاء تــشـريـعـات
حلمـاية الـبيـئـة لصـالح شركـات كـبرى بـينـما
يــسـتــغل أمــوال دافــعي الــضــرائب لــتــمـويل

أسلوب حياة من الرفاهية".
في التـسجـيل الذي شـوهد أكـثر من مـئة ألف
مرة تتـوجه ميـنك الى برويت وتـقول له وهي
حتـــمـل ابـــنــــهـــا "اريــــد فـــقـط أن أدعـــوك الى
االسـتـقـالـة بـسـبب مـا تـقـوم به بـحق الـبـيـئـة
وبالدنـــا" وتـــضـــيـف "نـــســـتـــحق ان يـــكـــون
ـسـؤول عن وكـالـة حـمـايـة الـبـيـئـة شـخـصا ا
ـنـاخـية يـحمي الـبـيـئـة ويـؤمن بـالـتغـيـرات ا
ا فيه مصلحة ويأخذ االمر على محمل اجلد 

ا في ذلك اطفالنا". اجلميع 
ومضت مينك تقول "أحثك على االستقالة قبل

ان حتملك فضائحك على القيام بذلك".
وفي الــتـســجــيل لم يــرد بــرويت عــلى مــيـنك
ـطعم مسـرعا قبل ان أعود وتقول انه "غادر ا
سؤول االول في الى مكاني". وبرويت ليس ا
ادارة دونـــالــد تـــرامب الـــذي يـــواجه غـــضب

طاعم. الرأي العام في أحد ا
تـحـدثـة باسم الـبـيت االبيض فقـد طُـلب من ا
سـارة سـانـدرز مـغـادرة مـطــعم في فـرجـيـنـيـا
ـساعد بينـما نعـت صاحب مطـعم مكـسيكي ا

في البيت االبيض ستيفن ميلر "بالفاشي".
أما مسـؤولة االمن القـومي كيـرس نيـلسون
فقد غادرت مطعما مكسيكيا على عجل عندما
اقتـحـمه متـظـاهـرون وهم يهـتـفون "عـار" كـما
انهـا واجـهت ناشـطـ غاضـبـ بعـدهـا أمام

منزلها في ضاحية الكسندريا

Vz«d*« Ã—Uš WK UF « …dł_«  «—UOÝ e−Š

…UMI « Ÿ—Uý vKŽ …dO³J «  U³ d*« ·u Ë lM
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

رور الـعام اللواء عـامر خضير وجه مدير ا
عباس العزاوي قاطع مرور بغداد اجلديدة
بــالــقـيــام بــحــمــلــة إلنــهــاء ظــاهــرة وقـوف
تجول ركبات الكـبيرة التابـعة للباعـة ا ا

على شارع قناة اجليش. 
وقــال الــنــقـــيب فــادي اخلـــزعــلي من إعالم
ـرور الـعام وجـه قاطع ديـريـة إن (مـديـر ا ا
مرور بـغـداد اجلديـدة بـالـتعـاون مع شـرطة
النجـدة القيـام بحمـلة مكـثفة إلنـهاء ظاهرة
ـركبـات الـكـبـيـرة الـتـابـعـة لـلـبـاعة وقـوف ا
ـتـجـولـ عـلـى شـارع قـنـاة اجلـيش الـتي ا
ـرور تــسـبـب تـلــكــؤ في حــركــة الــســيــر وا
ومظـهـر غيـر الئق لـنـهر الـطـريق). وأضاف
ركـبات أن (احلمـلة مـستـمـرة حلجـز كافـة ا
تجول في نهر الطريق وخاصة والباعة ا
الـطـرق الـسـريـعـة والـرئيـسـيـة" داعـيـاً إلى
"االبــــتــــعــــاد عـن هــــذه اخملـــــالــــفــــة غــــيــــر

احلضارية).
واعلـنت قـيادة عـمـلـيات بـغـداد انهـا مـنعت
سائـقي سيـارات االجـرة من الوقـوف خارج
ـرائب اخلــاصــة لـلــنـقـل الى احملـافــظـات. ا

عامر خضير عباس العزاوي


