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حذر مـكتب حـقوق اإلنـسان في
مـحـافـظـة الـبـصـرة من خـطورة
تـأخــر تـنـفــيـذ مـطــالب أالهـالي
ــــــــا يــــــــؤدي الـى تــــــــزايـــــــد
االحـــتــــجـــاجـــات الــــغـــاضـــبـــة
ـطــالـبــة بـتــوفـيــر اخلـدمـات وا
وفـــرص الـــعـــمل. وقـــال مـــديــر
ــكــتب مــهــدي الــتــمــيــمي في ا
تــــــــصــــــــريـح امـس ان (عــــــــلى
احلــكــومــة احملــلــيــة مــراجــعــة
ـــشـــروعـــة ألهـــالي ـــطــــالب ا ا
الــبـصــرة بــشــكل ســريع وجـاد
ـتــظـاهـرين لـم يـشـهـدوا كـون ا
ـشــاريع ــاضـي ا مــنــذ تــمـوز ا
الــكــبـــيــرة الــتي لــهــا من األثــر
الـكـبـير عـلـى تـغـييـر واقـعـهم),
ــفـــوضـــيــة مـــشـــيــرا الـى ان (ا
تـــوصـي وتـــشــــدد عــــلى نــــبـــذ
اخلالفات ب أطـراف احلكومة
احملليـة واالتفاق عـلى أن تكون
اجلـهـود كــافـة لـبـنــاء الـبـصـرة
وليس للخالفـات كون احملافظة
تعيش أزمة إنسـانية كبيرة من
نقص اخلدمات وتلـوث مياهها
ـتزايدة). ومن ناحـية البـطالة ا
ووصـف رئــــــــيـس مــــــــجــــــــلس
احملـافـظـة وكـالـة ولـيـد كـيـطان
احملـافظ أسعـد العـيـداني بغـير
الـشـرعي حلـصـوله عـلـى مـقـعد

نيابي
.وقال كيطان في بيان امس انه
ـا تـعـانـيه الـبـصـرة من (نـظـرا 
ضـــعف في األداء الـــتــنـــفــيــذي
الـذي ألـقـى بـظالله عـلى تـقـد
اخلـدمـة الى اجملتـمع الـبـصري
ولـعـدم شرعـيـة العـيـداني كونه
يتمتع بعضوية مجلس النواب
والـتي تـعـد مـخـالـفـة دسـتـورية
وقانونية دعـا مجلس احملافظة
امس الى جـلــسـة اســتـثـنــائـيـة
النـتـخـاب مـحـافظ جـديـد ضـمن
ســلــســلــة إجــراءات قــانــونــيــة
يــســتـطــيع الــنــهـوض بــأعــبـاء
احملــافــظــة ويــلــبي طــمــوحــات

أبناء البصرة). 

وأضــــــــاف أنه (بــــــــرغـم هـــــــذه
الظروف احلرجة الـتي تعيشها
مـحـافـظـتــنـا الحـظـنـا تـقـصـيـرا
واضـحــا ومـتــعـمــدا من رئـيس
اخلـليـة االمنـيـة وقائـد الشـرطة
الــلـذان رفــضـا وصــول الـقـوات
االمــنــيــة حلــمــايــة مــؤســسـات
الـــدولـــة وأعـــضــاء احلـــكـــومــة
ــتــظــاهــرين األمــر احملــلــيــة وا
الـــــذي أدى إلـى عـــــدم وصــــول
أعـــضــاء مـــجـــلـس احملـــافـــظــة
ـرشـح إلى بـنـايـة اجمللس وا
من جهـة وتعـرض بعـضهم إلى
جـــــــــراح جـــــــــراء االطـالقــــــــات

النارية).

مــــؤكــــدا ان (االســــتــــمــــرار في
الــوقــوف مع أهـــالي الــبــصــرة
وعـدم الـسـمـاح لــلـتـجـاوز عـلى
حـقوقـهم الـقانـونيـة والـشرعـية
وسنـتخذ اإلجـراءات القانـونية

قصرين).  كافة بحق ا
 في غـضــون ذلك كـشف مـصـدر
حــكـومـي عن فـشـل اجملـلس في
أخــتـيــار مــحــافظ جــديـد خالل

جلسته االستثنائية . 
وبحسب مـصادر لـ(الزمان) في
البصرة فقد اخفق اجمللس يوم
امس االول   في تمرير انتخاب
مــحـافظ جــديــد خالل جــلــسـته
استثنائية حضرها  14 عضواً

فــــقط  . وشـــهـــدت احملـــافـــظـــة
تـصـعـيـداً جـديداً حـيـنـمـا حوط
ـتــظـاهـرون مــبـنى احلــكـومـة ا
ــعــقل احملـــلــيــة في مــنـــطــقــة ا
ومـــنــعـــوا مـــركـــبـــات أعـــضــاء
اجملـــلـس من دخـــول أو خــروج
ـبـنى كـما طـالـبـوا بعـدم عـقد ا
جــلـســة اسـتـثــنـائــيـة الخــتـيـار
مـــــحــــافـظ جــــديـــــد وتــــقـــــاسم
ــنــاصب لــتــتــطــور األحــداث ا
الحقـا بوصـول تعـزيزات أمـنية
وحتــشــيـد مــقــابل لــلـتــظــاهـرة
سيل وتفريقها وإطالق الغاز ا
للدموع وقطع الشوارع القريبة
من مـبـنـى احلـكـومـة لــتـسـتـمـر

األحـــداث من الــواحـــدة ظـــهــرًا
ولـغــايـة الـتــاسـعـة مــسـاءً بـعـد
تـــســــجـــيـل حـــاالت اخــــتـــنـــاق
ـتـظـاهـرين وعـنـاصـر امـن كـما
تظـاهرون طريق خروج اغلق ا
اعــضـاء اجملـلس مـن احملـافـظـة
وقــامت الــشــرطــة بــتــفــريــقــهم
بالرصاص  من دون اصابات. 
ـصادر الفـشل في عقد وتعزو ا
هـــذه اجلـــلـــســـة الى الـــصــراع
لالستحواذ على التخصيصات
ـالـيــة الـتي صـرفت لــلـبـصـرة ا
ومــحــاولــة جلــر الــبــصــرة الى
مــــــــأزق ســـــــيـــــــاسـي وامـــــــني

وخـــــدمي .
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(هـنـاك فرصـا لـتسـاقط االمـطار
تــبــدأ الـــيــوم االحــد في بــاديــة
الــســمــاوة والــنــجف واالنــبــار
وتـــدريــجــيــا تــتـــعــمق احلــالــة
مـطرة وتـزداد كثـافة الـسحب ا
اكـثــر يـوم غـد االثــنـ لــتـشـمل
مــدن الـوسط والــفـرات االوسط

والشمال والغربية).
مــتــوقــعــا (غــزارة االمــطــار في
وصل و صالح اغلب مـنـاطق ا
الـــــــديـن وكــــــركـــــــوك واربـــــــيل
والـسـلـيـمـانـيـة حـيث سـتـمـتـاز
نع يـة ولكن ال االمطار  بـالد
ذلك تــكــونــات رعــديــة احــيــانـا
والســيـمــا فـي  يـوم الــثـالثـاء)
الفــــتــــا الى انه (خـالل مــــســـاء
نـخفض اكـثر االثـن يـتعـمق ا
نحو باقي مناطق البالد ومنها
اجلــــنـــوبــــيــــة وتــــزداد غـــزارة
االمـطــار احـيـانــا عـلى مــنـاطق
عـديدة من الـوسط واجلـنوب و
كذلك تـبدا الريـاح بالـتحول في
ــــوصل الى االنــــبــــار وغــــرب ا

شمالـية االجتاه وبـاردة ومعها
تــــــتـالشـى فــــــرص االمــــــطــــــار

فيهـــما).
 واصــدرت الـــهــيـــئـــة الــعـــامــة
لالنــــواء اجلـــــويــــة والــــرصــــد
الـزلزالي الـتابـعـة لوزارة الـنقل
تـــقــريـــرا عن احلــالـــة اجلــويــة

قبلة. لاليام ا
وقالت الهيئة في بيان امس ان
(الـبالد سـتـتـاثر الـيـوم ولـغـاية
نخفض جوي قـبل  الثالثاء ا
نـاجت من انــدمـاج مــنـخــفـضـ
جـــــويـــــ األول من الـــــبـــــحــــر
ـتــوسط والــثـاني مـن الـبــحـر ا

األحمر).
ـــنــــطــــقـــة مــــشــــيـــرا الـى ان (ا
الشمالـية سيكون فـيها الطقس
غــائم خـالل الــلــيـل مــصــحــوب

بتسـاقط زخات مطر خـفيفة في
اقـســامـهــا الـغـربــيـة وتـســتـمـر
االمــطـار لــتــشـمل كــافــة أجـزاء
ــنــطــقــة الــشــمــالــيــة وتــزداد ا
شـدتـهـا غـد االثنـ لـتـكـون ب
مـتـوسطـة الـشدة والـغـزيرة في
السليمانية وحلبجة مع حدوث
عــــواصـف رعــــديـــة وتــــســــاقط
الـثـلــوج في األقـسـام اجلــبـلـيـة
ويـنحـسر هذا الـتاثـير الـثالثاء
نـاطـق الـشـرقـية ـقـبـل نـحـو ا ا
لـــتــســـتـــمـــر االمــطـــار في تـــلك
األقـسـام مــتـوسـطــة الـشـدة مع

تــــــســـــــاقط
لــلــثــلــوج
فــــــــــــــــــــي
اقسـامـها
اجلبلية).
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ــركـــز األمــني الـــربــاعي عــقـــد ا
شترك مؤتمره السنوي الرابع ا
في بـغـداد تمـهـيدا لـعـقد مـؤتـمر
ركز رؤساء أركان جيوش دول ا
الــعـــراق وروســـيــا وســـوريــا و
إيـران. ويـأتي انعـقـاد االجـتـماع
بـــالـــتـــزامن مـع الــذكـــرى األولى
النــتـــصــار الــعــراق عــلى داعش
وحتــريـر أراضــيه من الــتـنــظـيم

اإلرهابي.
في غــضــون ذلـك اعـلــنـت قــيـادة
قوات الشرطة االحتادية القبض
عـلى خـمـسـة مـتـهـمـ بـقـضـايـا
ارهـاب فـي مـنـاطق مــتـعـددة من
بـــغـــداد وفق مـــذكـــرات صـــاردة
بحـقـهم من القـضـاء. وذكر بـيان
العالم الـــــقــــيـــــادة ان (قــــوة من
الفوج االول الـلواء االول الـفرقة
االولى القت الـقبض عـلى  ثالثة
ادة 4 متـهـم مـطـلوبـ وفق ا
ارهــاب في دار ســكــنـاهـم ضـمن
مــنــطــقــة الـــنــهــروان تــقــاطع 9
نيسان جـنوب بغداد) مبينا ان
تـهمـ مطـلوبـ الى مديـرية (ا
اسـتـخــبـارات ومـكـافـحـة ارهـاب
مـحـافظـة ديـالى حـسب مـذكرات

الــقـبض الــصـادرة مـن مـحــكـمـة
اســتـئــنــاف ديـالى االحتــاديـة –
مــحـــكــمــة حتـــقــيق بـــعــقــوبــة).
واضـــــاف ان (قـــــوة اخـــــرى من
الـلواء الـسـادس الفـرقـة الثـانـية
القت الـقبض عـلى متـهم  يسكن
مـنطـقـة السـيـدية يـسـتقـل عجـلة
ـطــلـوب وفق نــوع سـورنــتــو وا
ادة  446 من قانون العقوبات ا
وفق قــــرار قــــاضـي مــــحــــكــــمـــة
الــبــيـاع) مــشــيـرا الـى ان (قـوة
اخرى من الشـرطة الـقت القبض
عــلى شــخص اخــر في مــنــطــقـة
زيـونـة والـصـادرة بـحـقه مـذكـرة
قـــبـض وتـــفـــتــــيش من مــــكـــتب
الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة في
ـادة 459 من الــكـاظــمـيــة وفق ا
قــــانــــون الــــعـــقــــوبــــات ) . وفي
محـافـظة الـنجف  نفت مـديـرية
شرطـة احملـافظـة وقـوع اي عمل
ارهـــابي داخـل احملــافـــظـــة ومــا
ســمع من تـفــجـيـر هــو خملـلـفـات
ـديريـة في بـيان حـربيـة. وقـال ا
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(االنـفجـار الـذي وقع في منـطـقة
احليـدرية شـمال احملـافظـة ناجت
ــواطـــنــ عن احــتـــفــاظ احـــد ا
ـخــلـفــات حـربــيـةى ونــتـيــجـة
لـتـحـريـكـهـا من قـبل والـدته ادى

ـــا تـــســـبب الى انـــفـــجـــارهـــا 
بـاصـابـة افراد الـعـائـلـة بـجروح
 نــــقــــلــــهم عــــلى اثــــرهــــا الى
ستشفى لـتلقي العالج). ولقي ا
سـائــقي صـهــريــجـ مــحـمــلـ
ـشتـقات الـنفـطيـة مصـرعهـما با
جـراء اصطـدامـهمـا بـبعض  ما
اسـفـر عن حـدوث حـريق تـسـبب
بـغــلق طـريـق كـركـوك  –اربـيل .
ــتــحـدث وقــال فــاضل حــاجي ا
باسـم شرطـة اربـيل ان (احلادث
وقع بــــســــبـب مــــحــــاولــــة احـــد
الـسائـقـ االنـعطـاف مـا تـسبب
ا الى اصـطـدام الصـهـريـجـ 

ادى الـــى احلــــــــــــــــــــــــــــادث الــى
مـــصـــرعـــهم) مـــشـــيـــرا الى انه
(بسـبب احلروق الـكبـيرة لم يتم
التعـرف عليـهما) وتابع حاجي
انه ( اغالق الـطــريق الـرئـيس
بـ كــركـوك-اربـيل).وغــالـبـا مـا
يــشـــهــد هـــذا الــطـــريق حــوادث
ـاثــلــة بــســبب عــدم االنــتــبـاه
ونوم السائق خالل القيادة. الى
ذلك ضــبــطت الــهــيــئــة الــعــامـة
لـلـكــمـارك حـاويــتـ مـحــمـلـتـ
ـــواد غــــذائــــيـــة مــــنــــتـــهــــيـــة
الـصـالحـيـة في مـيــنـاء ام قـصـر
اجلــنـوبي .وقــال بـيــان لـلـهــيـئـة

امس ان (مــركـز كــمـرك ام قــصـر
اجلــــنــــوبي تــــمــــكـن من ضــــبط
حاويت حجم ٤٠ قدم محملت
ـــواد غــــذائــــيـــة مــــنــــتـــهــــيـــة
الــصالحــيــة مـــضى عــلى نــفــاذ
صالحـيـتهـا ثالثـة أشـهر) الفـتا
ــضــبــوطــة هي ــواد ا الى ان (ا
عــــــبـــــارة عـن ثـالثـــــة االف و24
كــارتــونـــة من الــبــســـكــويت من
مـــنـــشــأ ايـــطــالي) مـــبــيـــنــا ان
ــنــفــذ الكــات الــعــامــلــة في ا (ا
ـواد وتـنظـيم ـصـادرة ا قـامت 
مــحـــضــر ضـــبط بــهـــا واحــالت
األوراق التـحقـيقـية الى الـقضاء
التــخــاذ االجــراءات الـقــانــونــيـة
بــحـقـهـا). فــيـمـا وقـفـت مـحـكـمـة
حتــقـــيق الـــبــصـــرة اخملــتـــصــة
بـقــضــايـا الــنــزاهـة مــوظــفـا في
الشـركـة العـامة لـلمـوانئ لقـيامه
بــصـرف مـبـالغ مـالــيـة بـأولـيـات
مزورة. وقال بيان العالم مجلس
الـقـضاء االعـلى تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (مــــحــــكــــمــــة حتـــقــــيق
الــبــصــرة قــررت تــوقـيـف مـتــهم
لـقـيـامه بـتـدقـيق مـعـامـلـة صرف
خــــاصـــة لــــشـــراء مــــواد وعـــدم
ادخالـهـا مخـزنـيا  كون الـشراء
 بـــأولــــيـــات مــــزورة وصـــرف

بلغ بعد التوقيع).  ا

»ÃU−²Š∫ بصريون خالل احتجاجاتهم على تردي اخلدمات والبطالة. (االرشيف)

…dDOÝ ≥μ l dÐ dýU³ð œ«bGÐ  UOKLŽ
W U d «Ë ŒdJ « w³½Uł w

فــتـــحـــهـــا فـــيـــمـــا وجّه رئـــيس
الــوزراء بـتــمــديـد ســاعــات فـتح
اخلضـراء الى الـساعـة الـواحدة
من بـــــــــعــــــــــد مـــــــــنـــــــــتـــــــــصف
الـــلــيل.وافـــتــتــحت الـــســلــطــات
ـنطـقة اضي ا األمنـية األثـنـ ا
ــدة خــمس ســاعـات اخلــضـراء 
تبدأ من الساعة اخلامسة مساءً
دة الى الساعـة العاشـرة مساءً 
. وأمر جتريبـية تمـتد ألسبـوع
رئـــيس الــوزراء الــقـــائــد الــعــام
ــسـلــحــة عــادل عــبـد لــلــقــوات ا
ـــهـــدي االربــــعـــاء بـ(تــــمـــديـــد ا
نطقة الى الساعة ساعات فتح ا
الـــواحـــدة من بـــعـــد مـــنــتـــصف
الـلـيل) مـؤكـدًا ان (قـرار إفـتـتاح
نـطـقة اخلـضـراء ال رجعـة عنه ا
بـالـرغم من وجـود مـحـاوالت من
الـــبــــعض إلعـــاقــــة ذلك). ورحب
مواطـنـون بالـقـرار لكـونه يـسهم
ـرور لـكنـهم في احلـد من أزمـة ا
دعـــو الى تــــخـــفــــيف الــــقـــيـــود
ـركبات فـروضة على سـائقي ا ا
ــنــطــقــة . الـــراغــبــ بــعــبـــور ا
واوضـحـوا لـ (الـزمـان) امس ان

ـركــبـة ابـراز احـد (عـلى ســائق ا
ـسـتـمــسـكـات االربـعـة اذا رغب ا
ـنــطــقــة اخلــضـراء ) بــعــبــور  ا
مطـالبـ بـ(رفع هـذا الشـرط لكي
ال يؤدي الى اربـاك ويفـرغ القرار
من مـحـتـواه). وتـمـنـوا ان يـوعـز
ــنـــطــقــة ــهــدي بـــفــتـح ا عــبـــد ا
اخلـضـراء خـالل سـاعـات الـذروة
ـؤسـسات ـتمـثـلة بـوقت دوام ا ا

احلكومية وعودتهم الى منازلهم
مـن اجل تــــســــهـــيـل حتـــركــــهم)
مـشـددين عـلى (ضـرورة ان تولي
طالب احلكومة االهمـية الالزمة 
ــــــواطـــــنــــــ وتــــــصـــــغـي الى ا
صـوتـهم). مـن جـهـة اخـرى ألـقت
قــوة أمـنـيــة الـقــبض عـلى مــتـهم
بــاالنـتــمـاء لـتــنـظــيم لـعــصـابـات
بـجــانب الـكــرخ في بـغــداد.ونـقل
بيان لوزارة الداخلية عن الناطق
بــــاســــمــــهــــا قــــوله ان (مــــفــــارز
اسـتخـبـارات الـشرطـة االحتـادية
الــــــعـــــامــــــلـــــة ضــــــمن وكــــــالـــــة
اإلســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقـات
االحتــاديــة في وزارة الــداخــلــيـة
ألـقت الــقـبض عـلى مــتـهم يـعـمل
مع عــصــابـات داعش االرهــابــيـة
يـــنـــتـــمي إلـى مـــايــســـمـى واليــة
نــيـنــوى) مـوضــحـا ان (عــمـلــيـة
إلـــقـــاء الــقـــبض  تـــمت بـــجــانب
الــــكـــــرخ في بـــــغــــداد بـــــجــــهــــد
اســتـخــبــاري تـمــثل في مالحــقـة
ـتــهم في اكــثـر من مــكـان حـتى ا
الـــقي الــقـــبض عــلـــيه واتــخــذت

االجراءات القانونية بحقه).
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تـوقع منـبئ جـوي تـأثر الـعراق
بـأنــدمـاج مـنــخـفـضــ جـويـ
مصـحوبـ بأمـطار  غـزيرة في
ــنــاطق ومـــوجــة بــرد بــعـض ا
نهـاية االسبـوع اجلاري. وكتب
ـــنـــبئ صـــادق الـــعـــطــيـــة في ا
صـفـحـته عـلـى فـيـسـبوك امس
ـلتـقطـة من القـمر ان (الـصور ا
الــــصــــنـــاعـي االوربي تــــرصـــد
ــؤثــرة حـالــيــا عـلى الــسـحب ا
ـــرافــقــة ــتـــوسط وا الـــبــحـــر ا
ــنــخــفـض جــوي مــتــعــمق في
طـبقـا ت اجلو الـعـليـا حيث من
ــنــخـفض ــتـوقع ان يــتــقـدم ا ا
نـــحـــو الــــعـــراق ويـــنــــدمج مع
أندفاع مـنحفض البـحر االحمر
احلراري السطحي و يساهمان
ــرتـــفع اجلــوي مــعـــا في دفع ا
ـؤثـر حالـيـا نـحو الـسـيـبيـري ا
الــشـرق وتـولـيـد حـالـة من عـدم
االستقرار اجلوي) واضاف ان
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بـاشــرت قـيـادة عـمــلـيـات بـغـداد
بـرفع  35 ســيـطــرة في جــانـبي
الـرصــافـة والـكـرخ بــالـعـاصـمـة.
وقــال قـائــد الـعــمـلــيـات الــفـريق
الـــركـن جـــلــــيـل الـــربــــيــــعي في
تـصريح امـس ان (بغـداد تـشـهد
وضـــعــا امــنــيـــا جــيــدا وهــنــاك
ـواطـنـ والـقوات تـعـاون بـ ا
االمــنــيــة) واضــاف انه (ســيــتم
رفع  35 ســـيــطـــرة في جـــانــبي
الـكـرخ والـرصـافة) ,مـشيـرا الى
ان ( 22 ســـيـــطــرة ســـتـــرفع من
جـانـب الـرصــافـة و 13سـيــطـرة
سترفع من جانب الكرخ) وتابع
انه (كما سيتم رفع  36 مرابطة
من جانب الـرصافة و 34 اخرى
من جـانـب الـكـرخ) مــؤكـدا (رفع
ثـالث ســـيــــطـــرات مـن مـــديــــنـــة

الصدر). 
ودعا مـواطنـون الى رفع القـيود
ـركبات فـروضة على سـائقي ا ا
ــنـــطـــقــة الــراغـــبـــ بــعـــبـــور ا
جليل الربيعي اخلـــضــراء بـــعــد ســـريــان قــرار
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هــنـأ رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم
صالح أبـناء الـطائـفة األيـزيدية
ـنـاسـبة عـيـد الـصوم  داعـيا
ـساعي الى تـكثـيف اجلـهود وا
لعودة اخملتطف  فيما اعلنت
الناشطة نـادية مراد عن عزمها
كـافأة الـنـقديـة التي الـتبـرع بـا
حصلت عـليهـا من جائزة نوبل
لــبــنــاء مــســتـشــفـى في قــضـاء
سنجار التابع حملافظة نينوى.
وقـــال بـــيـــان رئـــاسـي تـــلـــقـــته
(الزمـان) امس ان (صالح اشاد
خالل الـتــهـنـئــة بـالـتــضـحـيـات
اجلــــســــيــــمـــة الــــتي قــــدمــــهـــا
األيــــزيـــديــــون في الــــدفـــاع عن
مــدنـــهم وقــراهم وعـن الــعــراق
بــــشـــــكـل عــــام ضـــــد االرهــــاب
الــداعـشي) داعـيــاً إلى (تـأمـ

ـــة جلــمــيع عــودة آمـــنــة وكــر
ـــهــــجـــرين إلى الــــنـــازحـــ وا
مدنهم وقراهم وتـعزيز اجلهود
ـسـاعي لــعـودة اخملـتــطـفـ وا
) متمنيا (عيد صوم األيزيدي
ســعـيــد وكل عـام واإليــزيـديـون
بــــخــــيــــر وسـالم في الــــعــــراق
ــقـــراطي االحتــادي وبــ الــد
أخوتـهم وأبناء شـعبـهم الكر

ــخـتـلف مـكــونـاته وأطـيـافه).
مـن جـــهـــة اخــــرى اكـــد صـــالح
خالل مناسـبة يوم الـنصر على
داعش ان (هــذا الــنـصــر حتـقق
رجعيـة في تلك اللحظة بنداء ا
ـقـاتـلـ من احلـرجـة وبـهـمــة ا
اجليش والشـرطة والبيـشمركة
واحلشـد الشـعبي وغـيرهم وال
نــنـسى الـشـهــداء الـذين قـضـوا
فـي الـــــدفــــــاع عن الــــــوطن وال
الـــدمـــار الــــذي تـــعــــرض إلـــيه

الـشعب) مشـددا عـلى (الفـرقاء
طوي هذا الـصفحة بـالتسامح
ويـــؤســـفـــني أن أقـــول إن هـــذا
اخلالف قـــد وصـل الى مـــجـــال
احملـــافــــظـــات) ونــــوه الى انه
(امـامــنـا الــكـثــيـر من مــا يـجب
ــــقــــدمــــة الــــشــــروع به وفـي ا
مــحــاربــة الــفــســاد بــاجــراءات
تـنــفـيـذيـة وتــشـريـعــيـة حـازمـة
وعـاجلـة وفق مـا يامـله الـشعب
من خــدمـات فــضال عن جـوانب
تشريعية كثـيرة ترصن العملية
السياسية وكذلك تكريس األمن
ـنـاطق احملـررة والـسـعي في ا
في تـشكـيل أمن مـتكـامل وليس
مــتـــقــاطع وتـــؤكــد مـــرجــعـــيــة
الــــــقـــــــضـــــــاء في إحـالل االمن
والعـدالة). وحـلت امس السبت
مـنـاسبـة عـيـد الصـوم لـلطـائـفة
االيـزيــديـة فـي الـعــراق  فـيــمـا

التـزال الـطـائـفـة الـتي تـعـرضت
لـلـتـنـكـيل واالضـطـهـاد عـلـى يد
داعش تـنـتـظر اجـراءات فـعـلـية
وجـــادة من احلــكـــومـــة العــادة

أكـثـر من ألـفي فــتـاة مـخـتـطـفـة
كــســبـــايــا لــدى داعش الــذي ال
تـزال فـلولـه تتـحـرك في سـوريا
بـــكـل حـــريــــة .وهـــنــــأ االمـــيـــر

االيـزيـدي حتـسـ سـعـيـد عـلي
ابـنـاء طائـفـته خالل برقـيـة قال
ـناسبة حـلول عيد صوم فيها (
ئـيـزى ألبنـاء الـديـانة االيـزيـدية

اتـــقـــدم إلى أبـــنـــائي وبـــنـــاتي
األيـزيـدي في الـعـراق والـعالم
جمـيعـا بأجـمل التـهاني وأزكى
الـتـبـريـكـات مــتـمـنـ لـلـجـمـيع
السـعادة والسـؤدد  واتمنى ان
يـكـون هذا الـعـيـد عيـد لـلمـحـبة
والـسالم بــ جـمــيع مـكــونـات
الــــشــــعـب الــــعــــراقـي وعــــامالً
لــتـــرســيخ ثـــقــافـــة الــتـــعــايش
شـترك والتـاخي ب مـكونات ا

مجتمعنا).
 فيما اعلنت مراد التي حصلت
عـلى جائـزة نـوبل للـسالم لـعام
 2018 مـع طـــــبـــــيب أمـــــراض
الـــــنـــــســـــاء من الـــــكـــــونـــــغــــو
ـقـراطـيـة ديـنـيس مـوكويغ الـد
فـي أوسـلـو إنـهــا تـنـوي إنـفـاق
ــكــافــأة الــنــقــديــة عــلى بــنـاء ا
مــسـتـشـفى في بـلـدهـا الـعـراق.
وقــالت مـراد فـي كـلـمــة لـهـا في

بلغ مدينة سـنجار (سأتـبرع با
الـذي حـصـلت عـلـيه مـن جـائزة
نـوبل لـلـسالم لـبنـاء مـسـتـشفى
ـرضى ـســاعـدة ا فـي سـنـجــار 
وخــــاصــــة األرامل والــــنــــســـاء
الــــلــــواتي تــــعـــــرضن لإليــــذاء
( اجلـنـسي من قـبل االرهـابـي
ركـزية مـثمـنة (دور احلـكومـة ا
وكـردســتـان عـلى مــوافـقـتــهـمـا
ــسـتــقـبــلـيـة) عــلى خـطــطـهـا ا
مشيـرة إلى أنها (ستـقوم قريبا
نـظمات اإلنسانية باالتصال با
ـســتــشـفى). لــلـبــدء في بــنــاء ا
ـــنــحــدرة من ونــصـــبت مــراد ا
قــريـة كـوجـو بــسـنـجـار في 25
أب من عـــام  2016 ســـفــــيـــرة
لـلـنوايـا احلـسـنـة من قبل األ
ـتـحدة لـدعم آالف األيـزيـديات ا
الناجـيات واخملتـطفات من قبل
عــصــابـات داعش  ورغم انــهـا

كــــانـت شــــاهــــدة عـــــلى اســــوأ
احلقـبات التي مـر بها ايـزيديو
الــعــراق  فـــأن جل مــا تــســعى
اليه مـراد التي تـسلـمت االثن

ـاضي جـائـزة نـوبل لـلـسالم  ا
هــو ان يــسـاق عــنــاصـر داعش
الى احملكـمة لـتحـقيق الـعدالة 
هــــذه الــــشــــابــــة ذات االعــــوام
اخلمسة والـعشرين خرجت من
ــعــانــاة الـى مــدافــعــة صــلـب ا
شـرسـة عن حـقـوق طــائـفـتـهـا .
وذكـــــــرت مـن واشـــــــنــــــــطن ان
(الـعــدالـة ال تـعــني قـتـل جـمـيع
عـنـاصـر داعش الـذين ارتـكـبـوا
اجلــــرائـم ضــــدنــــا  بل هي ان
يـواجــهـوا مــحـاكـمــة قـانــونـيـة
ورؤيــتـهم يـعـتــرفـون بـاجلـرائم
التي ارتـكبوهـا ضد االيـزيدي
ومـعـاقـبـتـهم عـلى تـلك اجلـرائم

على وجه التحديد). 
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دنـي بناية اخلت فرق الـدفاع ا
تــابـــعــة لــلــوقف الـــشــيــعي من
شاغليها تقع بالقرب من ساحة
كـهـرمـانـة وسط بـغـداد حتـسـبا
النـــهــيــارهــا  فــيــمـــا بــاشــرت
الـقـوات االمنـيـة بقـطع الـطريق
ــؤدي الـى الــســـاحــة لـــتالفي ا

حـــــدوث اي اصــــابــــات. وقــــال
ــدني ضـــابط مـــركــز الـــدفـــاع ا
ـنطـقة الـكرادة الـنقـيب سيف
احمد لـ (الزمان) امس ان (فرق
االنـقــاذ اخـلت سـكــان الـبــنـايـة
التي يعد اغـلبها عـيادات طبية
ونــحن بـــصــدد اتــخــاذ جــهــود
اخـــرى بــعـــد مــعــرفـــة صــاحب
الـبنـاية من اجل هـدمهـا كونـها

ال تـصــلح لـلـسـكن مـرة اخـرى)
واضــاف ان (الــقــوات االمــنــيـة
ـــؤدي الى قـــطـــعت الـــطـــريق ا
الـــــســـــاحـــــة لـــــتـالفي حـــــدوث
ـــــــارة او اصــــــــابـــــــات بـــــــ ا
الـــعـــجالت).وبـــدات الـــعـــمــارة
باالنهيار التدريجي من الداخل
و اعـمـدتـها االمـامـيـة بالـتـكـسر
ـدني وتــوقع ضـابط بـالــدفـاع ا

ا سقوطها خالل وقت قصير 
عنـية لالستنفار دفع اجلهات ا
ؤديـة للـموقع  وقـطع الطـرق ا
وســبـق لـ(الــزمـــان) ان اشــارت
لهذه االستـثمارات الغـريبة فقد
خــــصـــصـت مـــشـــاريـع الـــوقف
ـــوقع الـــذي الــــشـــيـــعي هــــذا ا
اليــقــدر بــثــمن مــجــانــا الحــدى
ـــنــظـــمـــات اخلــيـــريــة وخالل ا
اشـهــر قــلــيــلــة عــجــلت بــبــنـاء
الــعـمــارة من طــوابق مــتــعـددة
فيـما ومـحال  اسـتـئجـارها  
خـــــصص الـــــطــــابـق الــــثـــــاني
لـــعـــيـــادات طــــبـــيـــة ومـــكـــاتب
جتـــــاريــــة. ولـم نالحـظ مــــقــــرا
لـلمـنظـمة اخلـيريـة التي تـسكن
ة مجاورة  للعمارة في دار قد
ــواطـنـ مـا اثــار اسـتــغـراب ا
ودفـــــــعـــــــهـم الـى الـــــــقــــــول ان
نظمات غير احلكومية تثبت (ا
في عـقـد الــتـاسـيس انــهـا غـيـر
ربحية لكـنها على ارض الواقع
ربحـية جتـارية ولـيست خـيرية
فـاين هيـئـة النـزاهـة). وطالـبوا
(االمانـة العامـة جمللس الوزراء
بفتح كلفـات االستثمار بوصفه

نوع من النصب واالحتيال). 
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