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عــ األســـد اجلــويـــة في مــحـــافــظــة
األنبار دون لقاء أي مسؤول عراقي.
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ـفاجـئـة وغـير وأثارت هـذه الـزيـارة ا
ــعـلــنــة جـدال ســيــاسـيــاً ومــطـالــبـة ا

احلكومة العراقية ببيان موقفها.
كتب االعالمي لرئيس الوزراء وقال ا
ان "الــســلــطــات االمــريــكــيــة اعــلــمت
الـسـلـطــات الـعـراقـيــة رغـبـة الـرئـيس
االمـــريــكي الـــســـيــد دونـــالـــد تــرامب
بزيارة العراق مـساء األربعاء لـتهنئة
احلكـومة الـعراقـية اجلـديدة ولـزيارة
العـسـكريـ االمـريـكيـ ضـمن قوات
التحـالف الدولي الـداعمة لـلعراق في
مــحــاربــة داعش ورحــبت احلــكــومــة

العراقية بالطلب".
وأضــــــــاف فـي بــــــــ انـه "كــــــــان من
فـترض ان يـجـري استـقبـال رسمي ا

ولــقــاء بــ رئـــيس مــجــلس الــوزراء
هدي والرئـيس االمريكي عادل عبـد ا
ولـــكن تـــبــايـن في وجـــهــات الـــنـــظــر
لتـنـظيـم اللـقـاء ادى الى االستـعـاضة
ة هاتـفية تـناولت تطورات كـا عنه 
االوضـــاع خــــصـــوصـــا بــــعـــد قـــرار
الــرئــيس االمــريـــكي االنــســحــاب من
ـشـتـرك حملـاربة سـوريا والـتـعـاون ا
داعش وتـــوفــيـــر االمن واالســتـــقــرار

نطقة.   لشعوب وبلدان ا
ورحب رئـــيـس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ــهــدي بــالــرئـيـس األمــريـكـي بــهـذه ا
الـزيارة ودعـــــــاه لـزيـارة بـغـداد كـما
دعـــا الــــرئــــــيـس االمـــريـــكـي رئـــيس
الـــوزراء لــزيـــارة واشـــنــطـن واتــفق
الـطــرفـان عــلى االســتـمــرار بـتــوثـيق
ـشــتــركـة بــ الــبــلـدين. الــعالقــات ا

بحسب البيان

الصـدفـة تمـاما حـيث صـور الطـائرة
وهــو أمــام مــنــزله. وقــال: "لــقــد كــان
صباحـا مشمـسا وجمـيال. نظرت إلى
جرد أن رأيتـها فكرت إنها أعلى و
المــعـة. لــقــد كــانت حتــلق في ســمـاء

زرقاء صافية ومنيرة تماما.
الى ذلك عـد رئـيس مــجـلس الـشـورى
االسالمي في إيــران عـلي الريــجـاني
طـريـقـة زيـارة تــرامب لـلـعـراق بـانـهـا
تـــكـــشـف عن طـــبـــيـــعـــة  (الـــســـلـــوك

تغطرس).  االميركي ا
ولفـت الريجـاني خالل جـلـسة عـلـنـية
للمجـلس امس االحد الى "الرد اجلاد
عــلى ذلك من قــبل الــشــعب الــعــراقي
االبي ومــخـــتــلف فــئــاتـه ومــكــونــاته
السـياسـيـة". وكان الـرئيس األمـريكي
دونـــالــــد تــــرامب قـــد زار األربــــعـــاء
ـاضي برفـقـة زوجـته مـيالنـا قـاعدة ا
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شهدت بغداد واحملافظات ليل االثن
 –الـثالثــاء احـتــفـاالت شــعـبــيـة غــيـر
مـسـبـوقــة السـتـقـبــال الـعـام اجلـديـد
طاوية سنة حـافلة باحلوادث واالمال
ــعـــلـــقـــة وحتــولـت ســمـــاء بـــغــداد ا
واحملافظات ايـضا الى شعـلة مضاءة
بااللـعـاب الـناريـة فـيمـا جنـحت قـناة
(الـشـرقـيـة) في حتـشـيـد نـحـو مـلـيون
مـواطن الحـيـاء اكــبـر حـفل في تـاريخ
الـعـاصـمـة تـضـمن مـشـاركـة عـدد من
طـرب واعـالن اسم الفـائـز بجـائزة ا

السحب لعام 2019.
واشاد مواطـنون باسـتعدادات الـقناة
وقدرتهـا على حتـدي فتاوى دعت الى
عـدم االحـتـفـال بــاعـيـاد رأس الـسـنـة
ـلــيــونـي الـذي ووصــفــوا الـتــجــمـع ا
ــنـصـور في ارجـاء شـهـدته مــنـطـقـة ا
مــول بـغــداد الــعــمالق بــانه ابــلغ رد
عـلـى الـفــتــاوى الــتي من شــأنــهـا دق
اسـفـ بـ مـكونـات الـشـعـب واعادة
وضع الـعراق الى سـنـوات الـطـائـفـية
والـقـتل عــلى الـهــويـة. وخـرجت االف
العـوائل الى الـشـوارع للـمـشـاركة في
االحتفـاالت التي تـوزعت علـى مناطق
ــنــصـور مــهــمـة بــيــنــهــا الــكــرادة وا
وزيـونـة وشــارع فـلــسـطــ وتـدفـقت
جـمـوع احملـتـفـلــ ايـضـا عـلى مـوقع
برج بغـداد لالتصـاالت الذي اشـتعلت
ارجاؤه باالضـاءة اللـيزريـة. واتسمت
هـذه االحـتـفــاالت بـالـعـفــويـة والـفـرح
الـغـامـر وسـمـو اهــدافـهـا فـيـمـا عـبـر
ــواطــنــون عن ســعــادتــهم بــنــجــاح ا
الــقـوات االمــنــيــة في تــوفــيــر اجـواء
االمن واالمــان لـــلــمـــحــتـــفــلـــ حــتى

لتـكـريس الـصـفح ونـيـسـان اخلالفات
وتوسيع دائـرة التـفاهم واحملبـة. كما

شـهــدت الــرســائل الـنــصــيــة الـتي 
ــعــارف تــبــادلــهــا بــ االصــدقــاء وا
تـشـكـيالت مـلـونـة مـرفـقة بـأبـيـات من
ـــــأثــــورة او الـــــشـــــعــــر او احلـــــكـم ا
النصوص الطيبـة وكلها تنطوي على
الـتـفـاؤل بـعـام مـفـعم بـاالمل واحملـبـة
وحتـــقــــيق االمـــنــــيـــات الـــســــعـــيـــدة
ـهــمــة عــلى الــصــعــيـد واالجنــازات ا
الـــوطـــني. وقـــالت ام حـــمـــزة (انـــهـــا
فضـلت االحـتـفال بـرأس الـسـنة داخل
ـفـاجآت البـيت مع اسـرتـها لـتـجنب ا
وعـــدم اثـــقـــال رب االســــرة بـــاعـــبـــاء
ـــغــادرة الـى مــواقـع الــتـــجـــمـــعــات ا
والـبــقـاء ســاعــات مـتــأخـرة) لــكـنــهـا
ـــشـــاركــة اســـتــدركـت بــالـــقـــول (ان ا
الوجدانـية مع جمـوع احملتفـل تمت
ــبــاشـرة عــبـر مــتــابــعـة الــتــغــطـيــة ا
للـفـضائـيـات العـراقـية والسـيـما قـناة
الــشــرقـــيــة الــتـي نــقــلت بـــشــكل حي
ـــــســـــرات الــــتـي ســــادت االفــــراح وا
ــواطــنــة  مــر الــشــوارع). وقــالـت ا
احمـد (انـهـا استـقـبلـت العـام اجلـديد
ــتــابــعـــتــهــا لــلــحـــظــاته االولى في
مخـتلف مـدن العـالم عـبر شـاشة قـناة
(الـشـرقـيـة)  بعـد ان امـضـت سـاعات
الـظـهـيـرة في تـنـاول الـغـذاء مع ابـنـة
خالتـها وصديـقاتـها في وليـمة لوداع
عــام راحل وعـــام مــقـــبل). امــا ام ر
قيمة في دولة االمارات العربية فقد ا
اسـتــقـبــلت الــعـام اجلــديـد في مــطـار
ــقـــيم في دبي وهي تـــودع ابــنـــهـــا ا
امريكـا حيث امـضى االسبـوع االخير
ـنــصـرم مــعـهــا واضـطـر من الـعــام ا

للسفر في اولى ساعات  2019للحاق
وعـد عـمله حـيث يـقيم.مـتـمنـية (ان
يأتي اليوم ويجـتمع شمل االسرة في
مـكـان واحـد  بــدل االغـتـراب في دول
مــتــعــددة بــعـــيــدا عن الــوطن). وقــال
سـعـدون زهيـر(انـه اصطـحـب عائـلـته
الى نــاد اجـــتــمـــاعي بـــبــغـــداد حــيث
طرب عادل عكلة استمتعوا بصـوت ا
مع تنـاول عشـاء لذيـذ والعـودة بآمان
الى البيت مع اولى ساعـات الصباح
حيـث  تبـادل هـدايـا بـسـيـطـة كانت
زوجته قـد اعدتهـا مسـبقـا ووضعـتها
ـــــيالد فـي غــــرفــــة عــــنـــــد شــــجــــرة ا

الضيوف). 
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ومــــا ان اقــــتـــــرب الــــعــــام 2018 من
الرحيل حـتى ضجت االجـهزة النـقالة
بـالــرســائل الـنــصــيـة الــتي تــبـادلــهـا
ـغـتـربـون واالحـبـة واالصـدقـاء ومن ا
بـيــنــهـا رســائل اطــلـعــنــا عـلــيــهـا في
ـــوطــنـــة ســهـــام كــر اذ مــوبـــايل ا
تسلمت هذه الرسـالة من صديقة لها(
كل عام وقلوبنا باحلب في الله أنقى
كل عام وأرواحنـا بذكـر الله أنقى كل
عـام وصـفـحــات أيـامـنــا بـحب اخلـيـر
اء كل عام وعالقتنا بـأحبائنا  ترقى
قـيـمة الود تـسـقى). ومن شقـيـقتـهـا ا
في لندن استلمت هذه الرسالة (بيننا
غربـــــة وبعــاد وفراق يا ريت بالسنة
اجلـديــدة جنــتـمع مع بــعض ونــكـون
واطن خـالد كر ). امـا ا أروع اخت
فـيـؤكــد انه (تـســلم اكـثـر مـن عـشـرين
رسالة خالل الـساعـة االولى من العام
اجلديـد) وعـرض عـلـيـنـا بـعض مـنـها
ـضي عـام تـلـو (في زحـام األعـوام ..

يـنبـغي التـنبـيه ان فعل الـفتـوى حالـيا يـدور في محـيط مفـتيـها وال يـأخذ بـها
مـجتمعنا الذي سـبق وعي شعوب مجاورة في كون الـدين اليحتاج الى كهنة
ـسيحي لـم تعد له شـغلة وان الـكاهن الشـيعى كـنظيـره السنـي كنظـيريهـما ا

وتى وال قوة تعيده للحياة. مع االحياء. وانه مات مع ا
امـا فتـوى شـيـخـنـا فـالغـرابـة فـيـهـا انـها تـتـجـرأ عـلى الـتـاريخ وتـقـترب وهي
الـبعيدة لـتلغيه .فال تـاريخ ميالدي وال اعيـاد الوالدي. ولم تعد العـمامة ترود
الـطريق لـلـمبـصـرين النـها مـشـتقـة لـغويـا من الـعـمى النهـا في االصل خـرقة
يـلف الرجل وجهه بهـا اتقاء الغـبار الذي تثـيره سنابك اخليـل.وقد تؤثر على
وضـوح الـرؤيـة فـمـعـتـمـرهـا احــوج من سـواه لـرفـعـهـا عن رأسه فـانـحـصـر
اعــتـمــارهـا عــلى دخــول الـكــرب لـهــذا يـقــول احلـجــاج مـتى اضع الــعـمــامـة
تـعرفـوني الن هـذا الـذي كان جالدا وصـار اسـمه اليخـيف احـدا بعـد ظـهور

جالدي العصراحلديث 
يتفاخر انه والده طالع الثنايا .

رجع االعلى نصف قرن وال يصدر فتوى. ولهذا قد بعيش ا
فتي وبقاء التاريخ . يالدي انتهت بالغاء ا ان فتوى الغاء التاريخ ا
وهو وضع طببعي فالتاريخ اكبر من اي شخص ولو كان نابليون .

فـتي واسكـنه قصـرا يبـاهي به القـصر الـبرهـمي الذي ما رحم الـله موالنـا ا
سكنه رئيس اال واصبح من الفطيس فاضال كان ام جاهال.

}}}
ن قتله ا كان بـدافع االنتقام  ـاذا يكتبون عن صدام  ان راهن عـلى قتله ا

صدام وهذه موجة تنتهي بابتداء مفعول الثأر وقد انتهى هذا معه.
ثـانيـا ان من كان يعـتقـد بان فـتح باب الـقبـر لصـدام سيـفتح له ابـواب البيت
االبيض و 10 داون سـتريت وان جوازه الـعراقي كما روج مـعارضو صدام
سـيكـون نـظيـرا لـلجـواز الـبريـطـاني  وانه صار ابـوعـليـفه كـلشى عـلى كـيفه

 . واجه صدودا من الدول القاتلة الصومالي بدرجت
ابـوعليفة صار يأكل علف اجلوازات .لـكن رجاالت ابو عليفة لم يصبهم.اذى

فهم في حياة صدام يحملون 
جواز جـنسياتهم االمريكية والكندية والبريطانية والهولندية والفرنساوية فال

خوف عليهم .
الـثمن يدفعه اهـل اجلبايش ومن عز عـليهم ان يـروا جواز سفر اليـعرفون لو
تـوفر لديهم طريقـهم الى مكاتب السيـاحة التي تشكو االن قـلة الزبون وكثرة

الروزخون.
تـأكـد الـنـاس ان مـشــكـلـتـهم لم تـكن مع صــدام بل النـهم عـراقـيـون فـأمـا ان

يتنازلوا عنها اوتتنازل عنهم.
الـعــراق زائـدا دكــتـاتـور وطــني خـطــر يـزيل الــنـوم عن
عيونهم .والن العراق اليفنى وال تفنى النجوم الطوالع
طلوب اللوف من عوائل قتاله .فـاالسهل فناء صدام ا

واطيافهم.

األجــواء الــبــريــطــانــيــة. وصـور أالن
مـيـلـوي الـطـائـرة الـتي تـعـرف بـاسم
"إيرفورس وان" أثـناء حتـليقـها فوق

مدينة شيفيلد يوم أمس األربعاء.
وأقـــلت الـــطـــائــرة الـــرئـــيس تـــرامب
وزوجـتـه مـيالنــيــا من واشــنـطن في
جوف الـلـيل في رحلـة سـرية تـمـاما
لزيارة الـقوات األمـريكيـة في العراق

يالد. ناسبة عيد ا
q «u² « l «u

وبعـد تـداول الصـورة الـتي الـتقـطـها
مـــيــــلـــوي عـــبــــر مـــواقع الــــتـــواصل
االجتـمـاعي بـدأ أشخـاص في تـعقب
الرحـلـة عـبـر اإلنتـرنت. وقـال مـيـلوي
إنه "انـــدهش" من ردود الـــفــعـل عــلى
صــورته وتــلـقـى اتـصــاالت من ثالث

قنوات تلفزيونية أمريكية.
وأضـاف أنه الـتـقط الـصـورة بـطـريق

”dDG²*« „uK « XHA  ‚«dF « v ≈ V «dð …—U¹“ ∫w½U−¹—ô

ليندسي غراهام

سـاعـات الــفـجــر االولى من يـوم امس
ــؤســســات الــثالثــاء حــيث عــطــلت ا
احلكـومـيـة الـدوام في اطـار اسـتـقـبال
الــعــام اجلــديــد. واكــد مــواطــنــون ان
االحتـفاالت الـعائـليـة التي رافـقت هذا
ــلـــيـــوني الى الـــســـاحــات الــتـــدفـق ا
والــشــوارع واالمــاكن الــعــامــة تــكــاد
تـوازي في مـجـمـوعــهـا مـا لم تـشـهـده
بـغـداد واحملـافــظـات طـيــلـة عـقـود من
الزمان. وشهدت استعدادات االحتفال
هـذا الـعام اقـبـال الـعـوائل عـلـى شراء
ــيالد ومـالبس بــابــا نــؤيل اشــجــار ا
وازدهرت جتارة هـدايا العـام اجلديد
بشكل الفت لالنظـار بحسب جتار في
الشورجة وجميلة وما يلحق بهما من

محال جتارية كبرى. 
—U−ý« ¡«dý

وقــال مــســوق هــدايــا لـ (الــزمــان) ان
(االسواق تشهد اقـباال متزايدا في كل
ـيالد عـام عــلى شــراء اشـجــار عـيــد ا
ــــرافــــقــــة لــــهـــا وكــــذلك والــــزيـــنــــة ا
االكـسـســوارات اخلـاصـة الــتي تـعـلق
على االشـجـار او النـشـرات الضـوئـية
ــلــصـــقــات فــضـال عن االلــعــاب او وا
رسـائـل الـتــهــنـئــة الــتي حتــمل صـور
ـلــونــة او بـابــا نــؤيل الـتي الـكــرات ا
يــطـــغي عـــلـــيــهـــا الـــلــونـــان االحـــمــر
واالزرق). وتــبـــادل االهــالي الـــهــدايــا
فـيــمــا بـيــنــهم ولــوحظ قـيــام اولــيـاء
االمــور بـــاصـــطــحـــاب ابـــنــائـــهم الى
االمـاكـن والـتــجــمــعــات الــتي حتــتـفل
ــنــاســبــة كـمــا تــبــادلـت االمــهـات بــا
الهـدايـا الـتـذكـارية مع افـراد الـعـائـلةـ
ـــيالد ورأس وحتـــولت احـــتـــفـــاالت ا
الــســـنــة هـــذا الــعــام الـى مــنـــاســبــة
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ونحن على مسافة قريبة من الهدف).
وعـنـدمـا كـتب تـرمب عـلى تـويـتـر في
 19ديــسـمــبــر (لـقــد هــزمــنـا تــنــظـيم
داعش في ســوريــا) قــال الــعـديــد من
راقـبـ الـعـسكـريـ واألمـنـي إنه ا
يـبـالغ في ذلك وحـذروا من انـسـحـاب
مــتـــســرع. وقـــال جــراهـــام إن تــرمب
(يـفـكـر مــطـوال ومـلـيـا فـي مـا يـتـعـلق
بسوريـة وكيـفية سـحب القـوات) بعد
التأكد من القـضاء على تنظيم داعش
ـتـحـالـفة مع وبـأن القـوات الـكـرديـة ا
تحـدة حتظى بحماية وأن الواليات ا
"ال تــصــبح إيــران الــرابح األكــبــر من

جراء مغادرة القوات االمريكية).
من جــهــة اخــرى  شــاهــد أحــد هـواة
الـطـيـران طـائــرة الـرئـيس األمـريـكي
دونالـد تـرامب خالل رحـلته الـسـرية
إلى العراق وذلـك أثناء حتـليـقها في

(أ ف ب) -أكـد سـنـاتور { واشـنـطن 
جـمــهـوري بــارز أن الــرئـيس دونــالـد
تـرمب وعد بـالـبـقـاء في سـوريـا حتى
إجنـاز مــهـمـة الــقـضــاء عـلى تــنـظـيم
داعش االرهـابي وذلك بـعـد أيـام على
إعالن دونـالـد تـرامب سـحب اجلـنـود
األمــيـــركــيــ فـــورا من هــذا الـــبــلــد.
وأوضح السـنـاتور لـيـندسي جـراهام
في تــصـريــحـات لــلـصــحـافــيـ أمـام
البـيت األبـيض بعـد مـا التـقى ترامب
سـاعـتـ إن (الـرئـيس يُـدرك أنّـنـا في
ــهـمّـة). مــضـيـفـا حـاجـة إلـى إتـمـام ا
(أبـلـغي تـرمـب أمـورا لم أكن أعـرفـهـا
وجـعـلــني ذلك أشـعــر بـارتـيــاح أكـبـر
بــشــأن مــســارنــا في ســوريــا). وقــال
(أعــتـــقــد أن الـــرئــيـس مــصـــمم عــلى
ضـمـان أن يـكـون تـنـظـيم داعش هُـزم
بالـكـامل عنـد انـسحـابـنا من سـوريا

ـا قــراته من بـيـان مـجـلس االفـتـاء حـول عـدم جـواز في احلـقـيـقـة اسـتـغـرب 
ـسـيـحــيـ اعـيـادهم او تـهـنـئـتـهم,وكــذلك اعـجب من كالم رئـيس مـشـاركـة ا
الــوقف الــشــيــعي الــذي وصف احــتـفــاالت راس الــســنـة بــانــهــا عــبـارة عن
ـنـكـرات.ووجـه اسـتـغـرابي وعـجـبي هـو ـارسـات تـرتـكب فــيـهـا الـرذائل وا
ـعلن من صـدور هـذا الكالم فـي هذا الـوقت بـالـذات.?ما الـهـدف اخلـفي او ا
وسوي لم مـثل هذا النـقد.اظن ان ما سـمعته سـواء الفتـوى او راي السيـد ا
ـعنـى انا ابـحث دائـما عن االفـكـار التي جتـعـلني احس يـكن شيـئـا جديـدا.
بـاني شخص فـقيـر فكـريا ورصـيدي قـليل ازاء مـا اقرأه.هـذا ما تـعلـمته,وما
ابـحث عـنه.اريـد ان ارى حـديـثـا يـنــعش فـضـولي وقـلـة مـعـرفـتي.امـا اجلـمل

رة.  كررة فال تعنيني با العامة ا
ــوضـوعي االهم وهــو مـا سـمــعـنــاه من كالم صـدر بــحق مـســيـحـيي اعـود 
بـلدي.والني ال اريد مناقـشة ما قيل الن الـرد عليه اخذ حيـزا كبيرا وان كان
ـنهج الـنبي ص جـزء من الرد انـفـعالي اال اني كـنت اتمـنى ان نـفكـر قلـيال 
في تـعامله مع اصحاب الديانات االخرى بال تفرقة.وفي احلقيقة كنت اتمنى
نـهج النـبوي بدال من نـقد اخـوتنا من ان يـقوم الشـيخ الصـميدعي بـتطـبيق ا
.كنت افضل ان يقول ان النبي (ص) قال عن اهل مصر اوصيكم ـسيجي ا
بــاهـــلــهـــا خــيـــرا فــان لــهـم ذمــة ورحـــمــا.وهــذا مـــا رواه االمــام مـــســلم في
صـحـيحه.وكـأن الـنـبي ص يـرى بـعيـون روحه ان هـنـاك من سـيـقوم بـتـعـكـير
وحـدة البالد فقـال ما قال. ال اظن ان الكالم بـهذا التـبسيط يـفيد احدا اذ ال
مـسوغ الـتقـلـيل من منـاسـبة ديـنـية الن شـخصـا او شـخصـ ارتـكبـا بعض
اخملـالـفـات.لـكـني ارى الـقـضـيـة ال تـتـعـلق بـايـة اخـطـاء او ذنـوب راتـهـا عـيـنا
السيد رئيس الوقف الشيعي.ال القضية تتعلق بطريقة تفكيرنا التي يجب ان
ـيزان مـكن ان نـبني بـلدا ونـحن نقـيم اهله  تـكون ابـعد افـقا.واال فـهل من ا
غـير دقـيق.كمـا ان الـوضع العـام ال يسـمح بطـرح له كل هذه
الــــقــــســــوة.لــــكـــــني رايت ان الـــــرد الــــشــــعــــبي كــــان
كن .وهذا هو ما  سيـحي جميال,ومـؤاسيا جلميع ا
ان يـجعلنا بشرا حقيـقي يريدون ان يعيشوا بسالم

طويل االمد.
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عـام ..وفـي كل عــام حـقــائق وأحالم ..
وحـلــمي أن أراك بـخــيــر في كل عـام)
و(أشرقت شمس اليوم ..باسمة الثغر
..مـســتــبـشــرة بــيـوم جــديــد ..كل عـام
وأنت ســعـــيــد) و (نـــصــيــحـــة مــحب
شـوف نــفــسك هــالــســنـة وحــاســبــهـا
وشوف غـلـطاتك وعـدلـها وإبـدى سـنة
جـديـدة بـنـفس حــلـوة وبـريـئـة) و(كم
نـحن سـعـداء ..عـنـدمـا أبـقـتـنـا األقدار
إلى هــذا الــيــوم ..لــنـــبــعث الــتــهــاني
ـنـاسـبـة الــعـام اجلـديـد ..إلى أنـاس
نـــحـــمل لـــهم في قـــلـــوبـــنـــا كل احلب
واالحــتــرام.. كل عــام وأنت بــخــيــر) .
واطنة نـادية سعد الى فيما اشـارت ا
(انــهــا تــســـلــمت من عـــدة صــديــقــات
الفديو نـفسه وبرغم ذلك فقـد اسعدها
ــطــربــة هــذا الــفـــديــو النه بــصـــوت ا

مــاجـــدة الــرومي عـــنــوانه: كـل ســنــة
وانــتـــو مــعــنـــا). وفي رســالـــة ضــمن
ــــيــــون والـــــنــــخــــبــــة كــــروب اكـــــاد
االقتصاديـة كتبت النـاشطة في مجال
حــقــوق االنــســان سـالمــة اخلــفــاجي
(اصــبح االحــتــفــال بــالــعــام اجلــديــد
ـيا وعنـد االغلبـية ليس له تقلـيدا عا
ـســيـحــيـ عالقـة بــالــدين. اخـوتـي ا
عـامــكم ســعــيــد. اخـوتـي الـعــراقــيـ
عامكم مـليء باخليـر والبركـة دعاؤنا
ن كـانوا مـعـنا بالـرحـمة والـرضـوان 
نع الـطقس اضي). ولـم  في العـام ا
الــبـارد مــواطــني مــحــافــظـتـي دهـوك
والـسلـيـمـانـيـة من االحـتـفـال بـالـعالم
اجلـديـد مـعـربـ عن تـمـنـيـاتـهم بـان
يـكـون عــامـا لالمن والــتـآخي واجنـاز

شاريع العالقة. ا

خـلــيج سـيــدني. وحتــدثت عن كـمــيـة
قـيـاسـيـة من األســهم الـنـاريـة وألـوان
دة ومؤثرات غيـر مسبوقـة ستضيء 
ـديـنـة أمام مـلـيون  12دقيـقـة سـماء ا
ونصف مـلـيـون مشـاهـد. وقـال رئيس
بلديـة سيـدني كلـوفر مـور (واثق أننا
ـنـظـر خـلـيـجـنـا مـضاء سـنـسـتـمـتع 
بـشــكل لـم يـســبق لـه مـثــيل). أمــا في
هـونغ كــونغ فـحــضـر نــحـو  300ألف
شخص إلى مرفـأ فيـكتوريـا ليتـابعوا
األلـعـاب الــنـاريـة الـتـي اسـتـمـرت 10

دقائق وتطلق من 5 مواقع. 
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وفي مـــوســـكــو أعـــلـــنت دائـــرة األمن
ومكافحة الفـساد أن الساحة احلمراء
في العـاصمة الـروسيـة افتـتحت لـيلة
رأس السـنة لـكل الراغـبـ باسـتقـبال
الــعــام اجلـــديــد هــنـــاك. وفي ســيــاق
ـتحدة متـصل توقـعت بيـانات لال ا
لـلـطـفــولـة والدة نـحـو 395 ألف طفل
ــخــتـــلف دول الــعـــالم في أول أيــام

الـــعـــام اجلـــديـــد. وذكـــرت مـــنـــظـــمــة
الـيــونــســيف في بــيــان امس انه (من
ــتــوقع أن تـــكــون اول الــوالدات في ا
اول ايـام الـســنـة اجلـديـدة فـي الـهـنـد
والـتي تـعـد من الـبــلـدان الـتي تـشـهـد
مواليـد بنـحو سـبعـ ألفـا ثم الص
بنحو 45 ألفا ثم نيجيريا في أفريقيا
26 ألفا) ,واضاف ان (هـؤالء األطفال
لن يـتمـتـعـوا إلى حـد كـبيـر بـالـرعـاية
الـطبـيـة الـالزمة) ,واستـشـهـد الـبـيان
(بإحـصاءات عام 2017 التي أشارت
إلى وفاة نـحـو مـلـيـون طفـل في نفس
اليـوم الذي ولـدوا فيه في حـ توفي
نــحـو  2.5 مـلــيــون طــفل آخــرين في
غضـون شـهر من مـولـدهم و إرجاع
ـــكن هـــذه الــوفـــيـــات إلـى أســبـــاب 
جتنـبـها) ,داعيـا الى (حتـس رعـاية
األمهات واألطـفال حـديثي الوالدة في
الـعـديـد من األمـاكـن بـالـعـالم وايـجـاد
فــرص الــوصـــول إلى مــيـــاه الــشــرب

والكهرباء واألدوية). 

) ,واضـافـوا انه ( من لـيـلــة االثـنـ
القبـض على ١٠ اشـخاص مخـمورين
ــشــاكل كــانــوا يــحــاولــون افـتــعــال ا
ــتــحــرشــ بــالــعــوائل واثــنــ من ا
احملتفـلة بـبغداد ).  من جـهتـها أكدت
مصـادر أن (االحـتـفـاالت لم تـشـهد أي
خـروقــات امــنـيــة بــاســتـثــنــاء بـعض
االصـابات الـطـفـيـفـة نـتـيـجـة االلـعاب
الـنـارية) ,واوضـحـوا ان (قـوة امـنـية
الـــقـت الــــقـــبـض عـــلـى شـــخـص قـــام
بـاطالق الـعـيــارات الـنـاريـة من سالح
مسدس ضـمن منطـقة الدورة) ,الفت
الى ان (تلك االحتفاالت مرت بسالسة
وانـتــهت دون اي خـرق امــني وعـودة
احلــيــاة الى طــبــيــعــتــهــا في جــمــيع
منـاطق بغـداد).  وشهـدت مدن الـعالم
اخملتلـفة احتـفاالت واسعة خـالل ليلة
رأس السـنة وسط اجـواء من البـهجة
والـفــرح السـتــقــبـال الــعـام اجلــديـد .
وكانت كبرى مدن أستـراليا قد اعلنت
عن اطالق أكبر ألعـاب نارية يـشهدها

 œöO*« œUOŽQÐ W U)« WOM _« WD)« ÕU$ sKFð œ«bGÐ  UOKLŽ
ـــســـيح واعـــيــاد ـــيالد ا اخلــاصـــة 
السنـة اجلديدة) ,واضاف ان (اخلطة
اثــمــرت عن جنــاح تـــام في مــخــتــلف
قـواطع الـعـمـلـيـات في مـنـاطق بـغـداد
وحــزامـــهــا),واشــاد الـــبـــيـــان (بــدور
األجـهـزة األمـنـيـة في تـأمـ احـفـاالت
واطن ونتـمنى للشـعب عاماً ملؤه ا

السعادة والتآخي). 
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واحـتـفـل أهـالي بـغــداد لـيـلــة اإلثـنـ
بـــرأس الـــســـنـــة اجلــــديـــدة من خالل
ـهرجانات اطالقق االلعاب الـنارية وا
الـغـنـائـيـة الـتي غـطت مـعـظم مـنـاطق
العاصمـة في لقطات بـثت عبر الهواء
مبـاشرة  ,وبعـد انتـهـاء االحتـفاالت ,
أكد قادة وضباط امـنيون (عدم وجود
اي خرق امـني شاب تـلك االحتـفاالت.
واشــاروا الـى ان (الــقـــوات االمــنـــيــة
ـغلـقة في اعادت فـتح جمـيع الـطرق ا
بـغـداد بـعـد االنــتـهـاء من االحـتـفـاالت
التي اسـتمـرت حـتى ساعـات مـتقـدمة

≤∞±π ÂUF « …«bſ r UF « ‰uŠ qHÞ n √ ≥πμ …œôË lÒ u²ð nO ½uO «

والـسـنة اجلـديـدة.وقـالت الـقـيـادة في
بـــيـــان امـس إن (الـــقـــوات االمــــنـــيـــة
اســهــمت بـــنــجــاح اخلــطـــة االمــنــيــة
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أعلنت قيادة عمليات بغداد عن جناح
يالد اخلطة األمنية اخلاصة بأعياد ا

(الشرقية) تنقل وقائع احتفاالت مول بغداد


