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اليورانيوم ألي مستوى وبأي كمية).
وأضاف ”بـعد سـاعات قـليـلة سـتنـتهي
الـعـملـيـة التـقـنيـة وسـيبـدأ التـخـصيب
ـــئـــة... وفي ــــا يـــتـــخـــطى  3.67بــــا
الــصـبــاح الـبــاكـر غـدا عــنـدمــا حتـصل
الـوكـالــة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة عـلى
ئة الـعينة سنكـون قد تخطينا  3.67با
في إشـارة للحد الذي يسمح االتفاق به
إليـران. وقـال وزيـر اخلارجـيـة اإليراني
مــحـمـد جـواد ظـريف عــلى تـويـتـر يـوم

األحـد إن كل اإلجـراءات الـتي اتـخـذتـها
بالده لـتقلـيص التزامـها ببـنود االتفاق
كن الـتـراجع عنـها إذا أوفت الـنـووي 
ـوقـعـة عـلى االتـفاق الـدول األوروبـيـة ا
بــالــتــزامـــاتــهــا. في غــضــون ذلك قــال
مـصدر في مكـتب الرئيس الـفرنسي في
قـصـر اإللـيـزيه يـوم األحـد أن آلـية فض
الـنـزاع بشـأن االتفـاق النـووي اإليراني
ـصدر لن يـتم تـفـعيـلـها اآلن. وأضـاف ا
(هــذا لـيـس خـيــارا مـطــروحــا حـالــيـا).

(اإلعـالن األسـاسي غـدا ســيـكـون زيـادة
ئة ارتفاعا الـتخصيب إلى خمسـة في ا
ـئـة الـتي وافـقـنا عـلـيـها من  3.67في ا
ـــوجب االتــفـــاق). وفي مــؤشـــر عــلى
تــزايــد الــقـــلق الــغــربي قــال الــرئــيس
انويل ماكرون يوم السبت الـفرنسي إ
إنـه اتـفـق مع الــرئـيـس اإليـرانـي حـسن
روحــاني عــلى بــحث الــشــروط الالزمـة
الســـتــئـــنــاف احلـــوار بــشـــأن االتــفــاق

النووي بحلول  15تموز.
وذكـــرت إيــــران إنـــهـــا ســــتـــزيـــد خالل
سـاعـات نــسـبـة تـخـصـيب الـيـورانـيـوم
وقع الـتي يسمح بها االتـفاق النووي ا
في  2015فـي خــــطـــوة قــــد تــــؤدي في
طـاف لعودة العقـوبات الدولية نـهاية ا
فروضة على طهران. وفي مؤشر على ا
تـزايد الـقلق األوروبي استـنكـر الرئيس
ـانويل مـاكرون يـوم األحد الـفـرنسي إ
قـــرار إيــران تـــخــصـــيب الـــيــورانـــيــوم
تفق عليه وقال ستوى يتجاوز احلد ا
إن اخلطوة انتهاك لالتفاق. وفيما يثير
شـبح توتر إقليمي جديد وصف رئيس
الـوزراء اإلسـرائيـلي بـنيـام نـتـنيـاهو
يـوم األحــد مـا أقـدمت عـلـيه إيـران بـأنه
خـطــوة بـالـغـة اخلـطـورة وكـرر الـدعـوة
ـانــيـا فـرض لــفـرنــسـا وبــريـطــانـيــا وأ
عـقـوبـات عـلى ايـران. وقـال مـسـؤولـون
إيـرانـيـون كـبـار في مـؤتـمـر صـحفي إن
طـهـران سـتواصل تـقـلـيص الـتزامـاتـها
كل  60يـــومـــا مــــا لم تـــتـــحـــرك الـــدول
ـوقـعة األخـرى عـلى االتـفاق حلـمـايته ا
من الـعـقـوبات األمـريـكـية الـتي فـرضـها
الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامـب بـعد

اضي. انسحابه من االتفاق العام ا
ـتحـدث باسم وقـال بـهروز كـمالـوندي ا
مـنـظمـة الـطـاقة الـذريـة اإليرانـيـة (نحن
عــــلى اســــتــــعـــداد تــــام لــــتــــخـــصــــيب
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ـوجب تـلـك اآللـية سـيـعـاد فـرض كل و
نصـوص عليها في قرارات الـعقوبات ا
تحدة على إيران إذا صـادرة عن األ ا
أخـفـقت سلـسـلة مـن اخلطـوات احملددة
حلـل اخلالفــــات بــــشــــأن االتــــفــــاق في
حتـــقــيق هـــدفــهـــا. ودعــا نـــتــنـــيــاهــو
ـعارض الـشديـد لالتفـاق النووي إلى ا
رد فـعل صارم على اخلطوات اإليرانية.
وقـال ”تـخــصـيب الـيـورانـيـوم له سـبب
واحــد ووحــيــد... صــنع قــنـابـل ذريـة.“

ÊU e « ≠ ”bI «

وصف وزيـر الـطاقـة اإلسرائـيلى يـوفال
شــتــايــنــتــز امس األحــد الــزيـادة الــتى
أعـلنتها إيران فى تـخصيب اليورانيوم
بـأنـهـا زيادة طـفـيـفة لـكـنه اتـهم طـهران
ـتفق عـليـها دولـيا على بـكسـر القـيود ا
ـضى قـدمـا مـشـروعـاتـهـا الـنـوويـة وبـا
صـوب إنـتــاج قـنـبـلـة. وقـال شـتـايـنـتـز
وهــو عــضـــو حــكــومــة رئــيس الــوزراء
بـنـيـام نـتـنـيـاهو األمـنـيـة لتـلـفـزيون
(واي نـت) اإلسـرائــيـلي (إيــران بـدأت -
ورغم أنــهــا زيــادة طــفــيــفــة في الــوقت
احلــالـي- فــقــد بــدأت زيـــادة مــســتــوى
ـفـروضـة الـتــخـصـيب وكـسـر الــقـيـود ا
عـليها في هذا الـصدد). وأضاف (يعني
ذلك... أنــهـا تـتـجـاهل اخلـطـوط احلـمـر
ـــتــــفق عــــلـــيــــهـــا (و) وأنــــهـــا بـــدأت ا
مـسـيرتـها.. مـسـيرة لـيـست بالـبـسيـطة

جتاه إنتاج أسلحة نووية).
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وقـال مـسـؤول إيـراني إن إيـران اعـلـنت
امـس األحـــد زيـــادة درجـــة تـــخـــصـــيب
ـا ـئـة  الــيـورانـيـوم إلى خـمــسـة في ا
يــتـجــاوز احلــد الـذي ورد في اتــفـاقــهـا
ـبــرم عـام  2015فـي خـطـوة الــنــووي ا
تــشــيـر إلى تــزايــد الـتــحــدي لـضــغـوط
تـصاعدة. عباس الـعقوبات األمـريكية ا
ـفـاوضــ الـنـوويـ عــراقـجي كـبــيـر ا

. صـورة من أرشيف رويـترز. اإليـرانـي
ويـــأتي هـــذا اإلعالن في وقت تـــزايــدت
ـواجهـة ب الـواليات فـيه بـشكل حـاد ا
ـتـحـدة وإيران بـعـد عام من انـسـحاب ا
واشــنـطن من االتــفـاقـيــة وإعـادة فـرض
وجب االتـفاق الـعـقوبـات بعـد رفـعهـا 
مـــقـــابـل فـــرض طـــهـــران قـــيـــودا عـــلى
ـسـؤول يوم نـشـاطـهـا الـنـووي. وقـال ا
الــســبت شــريـطــة عــدم نــشــر اسـمه إن
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دة ست سنوات عـلى مدان اثن أصدرت محـكمة جنـايات النجف حـكما بالسـجن 
وهما ضـابطـان في مديـرية مـكافحـة إجرام الـنجف لـقيـامهمـا باالعـتداء عـلى موقوف

بالضرب ما تسبب في وفاته.
وقـال بيان جمللس القضاء االعلى تلقته
ـدانـ اقـدمـا على (الـزمـان) امس ان (ا
االعـتــداء عـمـداً بـالــضـرب عـلى اجملـنى
عـلـيه عـنـدمـا كـان مـوقـوفـاً لـدى شـعـبـة
كافحة االجرام في النجف على الـوفاء 
ذمــة قـــضـــيــة ســـرقــة مـــســـجــلـــة لــدى
الــشــعــبـة) ,واضــاف ان (االعــتـداء ادى
ـوقوف) ,واشـار البـيان الى الـى وفاة ا
ــدانـ ان (احملــكــمـة نــظــرت قــضـيــة ا
ووجـدت االدلة كـافيـة واصدرت قـرارها
دة ست سـنوات بـالـسجن لـكل مـنهـمـا 
ادة  410 وبـداللـة مواد وفـقـاً الحكـام ا
االشــــتـــراك 47 و48 و 49 مـن قـــانـــون

العقوبات). 
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وأصــدرت مـحــكـمــة جــنـايــات مـيــسـان
ـؤبــد عــلى مــهـرب حــكـمــا بــالــسـجـن ا
إيراني اجلنسية ضبط متلبسا بإدخال
ـواد اخملـدرة ثالثـة كــيـلـوغـرامـات من ا
لـــلــبالد عـــبـــر دراجــة نـــاريــة. واوضح
الــبـــيــان ان (احملــكـــمــة قــضت حـــكــمــا
ـؤبـد عـلـى مـدان من حـمـلـة بـالــسـجن ا
اجلــنــســيـــة اإليــرانــيــة بــإدخــال مــواد
مـخدرة ثالثة كيلـوغرامات الى العراق)
ـدان ضبط متلـبسا من قبل مـبينا ان (ا
شـعـبـة االسـتـخـبـارات في احلـدود بـعد
ـواد عبـر دراجة نـارية) ,الفـتا إدخـاله ا
إلى أن (احلــكـم جــاء اســتــنــاد ألحــكـام
ــادة  / 27 أوال من قــانــون مــكــافــحــة ا
ؤثرات العقـلية النافذ رقم اخملـدرات وا

مـابــ دعـاوى جـنـايـات ودعـاوى جـنح
 إكـــمــال تـــدقــيق  1503مـــنــهــا). في
ــفـــتش الـــعــام في غـــضــون ذلك أمـــر ا
وزارة الـعـدل بشـار أحـمـد محـمـد بـفتح
ـــنـــفـــذة جملــمع حتـــقــيـق مع اجلـــهــة ا
الــدوائـر الـعــدلـيــة في مــديـنــة الـصـدر.
ـفـتش في بـيـان امس إن وقـال مـكـتب ا

ـفــتش أمـر بـفـتـح حتـقـيق عـاجل مع (ا
نـفـذة جملمع الـدوائـر العـدلـية اجلـهـة ا
في مـديــنـة الـصـدر بـعـد ان اطـلع خالل
زيـارة مـيـدانـية لـلـمـجـمع عـلى األقـسام
والــشـــعب ومـــا يـــحــيـط الــبـــنـــايــة من
مـــشــــيـــدات وجتــــاوزات) وأضـــاف أنه
(اســتـمع الى مــدراء دوائـر الــتـســجـيل

الــعـقــاري والــتــنـفــيــذ وكـتــاب الــعـدول
ورعــايــة الــقــاصـــرين عن إحــتــيــاجــات
ومـعـوقـات الـعـمل والسـيـمـا مـا يـتـعـلق
بـعدم مالءمـة مساحـات كبـيرة من غرف
الـبناية لـلعمل أو اماكن حـفظ االضابير
ومـخاطر تعرض بعـضها  الى االنهيار)
وتـــابع الــــبـــيـــان انه ( رصـــد وجـــود

 50لــــســـنـــة 2017 © . كــــمـــا وأصـــدرت
مـحكمة جنايات البصرة حكماً باإلعدام
ـــوت عـــلى مـــدان قــتل شـــنــقـــاً حـــتى ا
مـطـلـقـته بواسـطـة (سـاطـور) في قـضاء
أبي اخلــصـيب وســرقـة أمــوالـهــا.وذكـر
الـبــيـان أن (الــهـيــئـة الــثـانــيـة حملــكـمـة
جــنـــايـــات الــبـــصــرة أصـــدرت حــكـــمــاً
ـوت بـحق مدان بـاإلعـدام شـنقـا حـتى ا
أقـدم عـلى قتل مـطلـقـته لوجـود خالفات
سـابـقة بـينـهـما بـواسـطة سـكـ كبـيرة
دان قام بحسب اعترافاته) مؤكدا ان (ا
بـطعن اجملنى عليها في البطن ومناطق
ــا أدى إلى مــتـــفــرقــة مـن جــســمـــهــا 
وفــاتـهــا داخل مـنــزلـهـا) ,ولــفت الى ان
(اجملــرم قـام بـعــد ذلك بـســرقـة خــمـسـة
ماليـ دينار) واردف الـبيان ان (احلكم
ادة ـدان وفـقاً ألحـكـام ا الـصـادر على ا
/406/1أ . ج من قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات
الــــعـــــراقي رقم  111لــــســــنــــة .(1969
واجنـزت رئــاسـة االدعـاء الــعـام تـدقـيق
ــنــظـورة دعــاوى مــحــاكم اجلــنــايــات ا
لــديـهـا لـعـام  2018والـنـصف األول من
الــعــام احلــالي . ولــفت الــبـيــان الى ان
(رئـــاســـة االدعــــاء الـــعـــام أعــــلـــنت عن

إحــصــائــيـــة بــعــدد الــدعــاوى الــتي 
تـدقيقها من قبل جهاز االدعاء العام في
مــا يـخص مــحـاكم اجلــنـايــات واجلـنح
حملاكم االستئناف التابعة إلى اجمللس)
رسـلة الى واضـاف ان (عـدد الدعـاوى ا
جهاز االدعاء العام  بلغت  2151دعوى

راجع تـهالك للبناية وعدم استفادة ا
من االقــسـام الـصـحـيـة وورود شـكـاوى
بـأن وضع البـناية عـلى هذا احلـال منذ
افــتـتـاحـهـا عـام ( 2009) مـؤكـدا (عـلى
ـــفــتـش الــعـــام فــتح ضــوء هـــذا قــرر ا
ـــوضــــوع لـــلـــكــــشف عن حتـــقـــيـق بـــا
قصرين ومحاسبتهم وفق القانون).  ا

عارضـ البارزين وكـان نتـنياهـو من ا
إلبــرام االتـفـاق الــنـووي مع إيـران. قـال
مـستـشار كـبيـر للـزعيم اإليـراني األعلى
آيـة الـله علي خـامـنئي أمس الـسبت إن
ؤسسة الدينية في البالد تدعم القرار ا
بــشـكل كـامـل. وقـصـر االتــفـاق الـنـووي
مـسـتـوى تـخـصـيب إيـران لـلـيـورانـيـوم
ـا يــقل كـثــيـرا عن ـئــة  عــنـد  3.67بــا
ئـة الذي كـانت تقوم به مـستوى  20بـا
قـبـل االتـفـاق وأقل بـكـثـيـر من مـسـتـوى
ـئـة الذي يـسـمح بـصنع أسـلـحة  90بـا
نـووية. وكـانت إيران قبل إبـرام االتفاق
الــنــووي تـنــتج الــيـورانــيــوم اخملـصب
ـطـلوب ـئـة وهو احلـد ا بـنـسـبة  20بـا

لتزويد مفاعل طهران بالوقود. 
dNýuÐ qŽUH

وكـان مـســتـوى الـتـخـصـيب في مـفـاعل
ئة. بـوشهر في جنوب البـالد خمسة با
وقـال كمـالونـدي سنخـصب اليـورانيوم
وفـقـا الحـتـياجـاتـنـا... حـاليـا ال نـحـتاج
ـفاعل طـلـوب  تـخـصـيب اليـورانـيـوم ا
طـــهــران... ســـنـــخـــصب الــيـــورانـــيــوم
ــفــاعل لــلـــمــســتــوى الـــذي نــحــتـــاجه 
بـوشـهر. ويـؤكد ذلك اإلعالن مـا أشارت
إلـــيه رويــتـــرز يــوم الــســـبت من زيــادة
حتــدي طــهـران لــلــضـغــوط األمــريـكــيـة
عـليـها بـفرض مـزيد من الـعقـوبات. ولم
تـبــد إيـران أي مـؤشـر عـلى االسـتـسالم
لـلـضـغط الـذي يـفرضه عـلـيـهـا الـرئيس
األمــريـكي دونـالـد تــرامب في مـواجـهـة
اتــخـذت بـعــدا عـسـكــريـا بــعـد أن ألـقت
ـسؤولـيـة عـلى طـهران في واشـنـطن بـا
هــجــمــات عــلى نــاقالت نــفـط وإســقـاط
ـا طـهـران لـطـائـرة مـسـيـرة أمـريـكـيـة 
أدى لـــقــرار بــشن ضـــربــات أمــريـــكــيــة
تـــراجـع عـــنه تـــرامـب في الـــلـــحـــظـــات

األخيرة. حسن روحاني

ـريض يتـماثل لـلشـفاء). الى جـانبـية وا
ذلك  ,زادت الـعـيادات الـطـبيـة الـشعـبـية
الـسعة السريرية لردهة اجلناح اخلاص
في مـســتـشـفى بـعـقــوبـة الـعـام . واشـار
مــديــر عـام الــدائــرة حــازم عــبــد الـرزاق
اجلـميـلي في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
انه (اسـتـنادا الى بـيـان صادر من وزارة
وارد الـصحة دائرة الـتخطيط وتـنمية ا
قـررت الـدائـرة زيـادة الـسـعـة الـسـريـرية
ـسـتـشـفى لـردهـة اجلـنـاح اخلـاص في ا
ضــمن دائــرة صـحــة ديـالى) ,مــؤكـدا ان
(زيـــادة اآلســـرة في ردهـــات األجـــنـــحــة
ـواطـنـ اخلـاصـة يـأتي لـكـثـرة إقـبـال ا
ـا تقـدمه من خدمات عـلى تلك الـردهات 
طـبية وفنـدقية متـميزة تضـاهي ما يقدم
ــسـتــشــفـيــات األهـلــيــة وبـأســعـار في ا
مـنـاسـبة). كـمـا جـهـزت الدائـرة  خـمـسة
ســجـــون في بـــغــداد بـــأدويــة األمــراض
ــزمــنـــة لــشـــهــري حــزيـــران وتــمــوز . ا
واوضح اجلـميلي خالل البيان ان (قسم
الــصـــيــدلـــة واخملــازن في الـــدائــرة قــام
بـتجهـيز خمـسة سجـون في بغداد وهي
كـروبرالـكرخ وأحداث الـكرخ الـرحمـانية

بـــالــدمـــاغ . ونـــقـل الـــبــيـــان عـن مـــديــر
ـسـتـشـفى بـاسم حـنـون جـبـار تـأكـيـده ا
(االسـتـعـانـة وألول مـرة بـجـهـاز مـراقـبـة
فـعـاليـات الـنخـاع الـشوكي اثـنـاء اجراء
عــمــلــيــة نـــادرة داخل جتــويف الــدمــاغ
الــعــمــيق). بـــدوره قــال رئــيس الــفــريق
الطبي منير خماس ان (مريضا يبلغ من
الـعـمـر  23عـامــا يـعـاني االمـاً حـادة في
ـشي الـرقــبـة وتــرافـقــهـا صــعـوبــة في ا
وبــعـــد اجــراء الـــفــحـص الــســـريــري له
اتـضح وجود ورم كبيـر احلجم باحلفرة
الــعــمــيــقــة الــواصــلــة بــ اجلــمــجــمـة
والــــنـــــخـــــاع الــــشـــــوكي) ,الفـــــتـــــا الى
(االسـتـعــانـة بـجـهــاز مـراقـبـة فــعـالـيـات
الـنخاع الشوكي  اخلـاص لغرض اكمال
اجــراء الــعـــمــلــيه والســيـــمــا ان فــائــدة
اجلـهـاز يـسـاعـد اجلـراح بـالـعـمل اثـنـاء
اجـراء الــعـمـلــيـة اجلـراحــيـة وبـدون اي
ضـرر يـذكر لـوظـائف الـنخـاع الـشوكي),
مـؤكدا ان (اي ضغط غير مـحسوب بدقة
اثـناء رفع الورم عن الـنخاع الـشوكي قد
يــسـبـب الـشــلل الــربـاعي) ,مــشــيـرا الى
(رفع الــورم كــلــيــا وبــدون مــضــاعــفــات

ــسـتــشـفـى اسـتــقـبل 9952 حــالـة ان (ا
طــارئـة خالل الــســتـة اشــهـر االولى من
الـعام اجلاري جميعها اصابات بالرأس
واحلـبل الـشوكي) واضـاف انه (من ب

تـلك احلاالت 1280 حـادث سير و2512
حـالـة سـقـوط من امـاكن مـرتـفـعـة فضال
عن 35 اصـابـة بــالـراس نـتـيـجـة الـرمي
ـســتـشـفى الـعــشـوائي) مـوضــحـا ان (ا
ســـجل خالل الـــنــصف االول مـن الــعــام
احلـالي 1870  اصـابـة بجـلـطة دمـاغـية
فـــضال عن عـــشـــرات احلـــاالت اصـــابـــة
بـالراس نتيـجة التعرض لـشدة خارجية
والــــشــــجــــار وغــــيـــــرهــــا من احلــــاالت

االخرى).
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الفــتـــا الى ان (جــمـــيع احلــاالت تـــلــقت
الـعناية الطارئة وبعضـها نقلت للعناية
ـركـزة خلـطورة احلـالـة واخـرى اجري ا
لـــهــا تـــداخل جـــراحي عـــاجل). واعـــلن
مـســتـشـفى الــعـلـوم الــعـصـبـيــة الـتـابع
لـلـدائــرة ذاتـهـا عن االسـتــعـانـة بـجـهـاز
مـراقبة فـعالـيات النـخاع الشـوكي اثناء
اجـراء عـمـليه نـادرة بـاحلـفـرة العـمـيـقة

اعـلنت دائرة العـيادات الطـبية الشـعبية
عن زيـادة الــسـعــة الـسـريــريـة لـلــجـنـاح
اخلـاص في مـسـتـشفـى بعـقـوبـة الـعام .
ــســتـــشــفى ولــيــد خــالــد وقــال مــديــر ا
احلـيالي  في بـيان تـلقـته (الزمان) امس
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ســجل مـــســـتــشـــفى جــراحـــة اجلــمـــلــة
الـعصـبيـة  التـابعـة لدائـرة صحـة بغداد
الـــرصـــافــة 9952 حـــالـــة طــارئـــة خالل
الـنــصف االول من الـعـام اجلــاري فـيـمـا
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: تبـحث عن خونـة الـوطن وتقـتلـهم في صيف  1953أعدمت : أوالً لسـببـ
آل روزنبـيرغ صـعقاً بـالكـهربـاء بتـهمـة تسـريب أسرار الـقنـبلـة الذرية إلى

االحتاد السوفيتي. 
: تـبـحث عن اخلـونة والـكـفـاءات في الـدول األخرى وتـكـرمـهم بـكرين ثانـيـاً

كارت وأموال وحياةً باذخة.
: تـبـحث عن خـونـة الـوطن وشـذّاذ اآلفاق هـلـيوبـولـيس دولـة قـويـة لـسـبـبـ
وتكرمهم بحـقائب وزارية ومعاشـات خرافية ومنـاصب. حتارب اخمللص

نافي.  واألكفاء وتقتلهم كَمَدَاً أو يهربون بأنفسهم إلى الغربة وا
هلـيـوبولـيس تعـيش ذروة مـجدهـا في عـصر الـعـمائم الـذين (لَـهُمْ قُلُـوب لَّا
يَفْقَهُـونَ بِهَا وَلَـهُمْ أَعْيُن لَّا يُـبْصِرُونَ بِهَـا وَلَهُمْ آذَان لَّا يَـسْمَعُـونَ بِهَا أُولئِكَ

كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئِكَ هُمُ الْغَافِلُون).
ُنكرات وقَسَتْ الـقلوب واختفت وفي جنة األنعام وجـحيم العقالء فَـشَتْ ا
ـروءة وبـيـعت أصـوات االنـتـخـابـات األمـانـة وانـتـشـرت اخلـيـانـة وَعُـطــلَت ا
َ بَعْضاً الِمِ ومراكز االنتخابـات في مزايدة علنـية (وََكذلِكَ نُوَلي بَعْضَ الظـَّ

بِما كانُوا يَكْسِبُون) األنعام:  .129
بحكـومة ديـنية يـذهبـون إلى احلج أفواجـاً ويزورون قبـر احلسـ أفواجاً
ويـحـفـظـون كالم الـله ويـتـداولـونه في مـجـالـسـهم وبـيـوتـهم وعـلى بـوابـات
قـصــورهم قـولـه تـعــالى (هَـذَا مِن فَــضْلِ رَبي) الــنـمل  .40ولـديـهـم قـانـون
ـستـقل باشـتراط ضـعف أصوات ُرشَّح ا االنتـخابـات يضـمن عدم فـوز ا

مرشحي قوائم األحزاب. عقوبةً له على استقالله العابث!
ان وبـقـوله تـعالى (إِنَّ الـلهَ يَـأْمُرُكُمْ أَن حكـومـة دينـيـة بقـلـوب عامـرة بـاإل
تُؤَدُّواْ األَمَـانَـاتِ إِلَى أَهْلِـهَـا وَإِذَا حَكَـمْـتُم بَيْنَ الـنَّـاسِ َأن تَحْـكُـمُواْ بِـالْـعَدْلِ)
هَـا الَّـذِينَ آمَـنُـواْ الَ تَـخُـونُـواْ الـلهَ وَالـرَّسُـولَ وَتَـخُـونُـواْ الـنـساء:  .58و(يَـا أَيـُّ
َ) األنفال: ) األنفال:  .27و(إِنَّ اللهَ الَ يُحِبُّ اخلَائِنِ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ

58. 
وأحاديث (وَال يَجْتَمِعُ الصدْقُ وَالْـكَذِبُ جَمِيعًا وَال تَجْـتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَاألَمَانَةُ
جَـمِــيـعًـا). و(آيَــةُ الْـمُــنَـافِقِ ثَـالث: إِذَا حَـدَّثَ كَـذَبَ وَإِذَا وَعَــدَ أَخْـلَف وَإِذَا
اؤْتُمِنَ خَانَ). و(مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهَُو غَاشٌّ
). (من استعمل رجال من عصابة وفي تلك لِرَعِيَّتِهِ إِالَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
الــعـصــابــة من هــو أرضى لــله مــنه فــقـد خــان الــله وخــان رســوله وخـان
سـلـم شـيئـاً فأمَّـرَ علـيهم أحـداً محـاباة ). و(مَنْ ولي من أمـر ا ؤمـن ا
فعليه لـعنة الله ال يُـقبل الله منه صـرفاً وال عدالً حتى يـدخل جهنم) وجاء
في رسالـة اإلمـام عـلي بن أبي طـالب إلى األشـتر (أنـظـر في أمـور عـمالك
فـاسـتعـمـلـهم اخـتـبـاراً وال تـولـهم مـحـابـاةً وأثـرة فـإنـهـا جمـاع من شـعب
اجلـور واخلـيـانـة وتــوخ مـنـهم أهل الــتـجـربـة واحلـيـاء مـن أهل الـبـيـوتـات
ــتـقــدمــة فــإنـهـم أكـرم أخـالقـاً وأصح الـصــاحلــة والــقــدم في اإلسالم ا

طامع إشراقاً وأبلغ في عواقب األمور نظراً). أعراضاً وأقل في ا
ولديهم أنـبل التجـار يجلبـون للوطن أفـضل البضـائع بال غش وال تدليس
وال تقلـيد وال يـتعـرضون لالبـتزاز وال الـتهـديد واخلطف ويـضع أحدهم
َ َ وَالصديقِ ُ مَعَ النَّـبِي نُصبَ عينيه هذا احلديث (الـتَّاجِرُ الصَّدُوقُ األَمِ

وَالشُّهَدَاءِ). 
والـعمـائم عـصـبـيَّات ولـكل عـمـامـة عـبيـد مـتـعـصـب والـعـمـائم أصـحاب
الشَّهادات العليا الرفيعة سيدهم مختار العصر ماجستير اللغة العربية
قويُّ الصوت حارس مرمى البيت األبـيض يرددُ قول الشاعر: (ال يكذبُ
. لَبَعْضُ رء إال مِن مَهانته أو فِعْلَةِ السوء أو من قِلَّة األدبِ ا
ـرء في جَـدٍّ وفي جـيـفـة كـلبٍ خـيـر رائــحـةً من كـذبـة ا
ن رضي ) ويعـلقُ جـداريـةً عـلى رأسهِ (أخـلقْ  لَعِـبِ
. مـا اخلـيـانـةَ شـيـمـةً أنْ ال يُـرى إِال صـريعَ حـوادثِ
زالتِ األرزاءُ تُــلــحقُ بــؤســهــا أبــداً يــغــادرِ ذمــةٍ أو

ناكثِ).

ـا يـتـنـاسب مع زحـمة في احـد الـتقـاطـعـات الـرئـيـسـية لـشـوارع بـغـداد و
ـروري العـراقي الـعـام  قضـيـنا رور ظـاهـرة كـجزء من تـخـلف الـنظـام ا ا
وقـتـا طــويل في بـقـعــة مـكـانـيــة حتـمل مـعـانـي وتـعـابـيــر تـشـرح في بـعض
كـن ان نسميه خلل القيم اجملـتمعية  فقد رسائلها الظاهـرة والباطنة ما 
شـوهدت بـاجلـانب االخـر بـاصـات كـبـيـرة لـسفـرة مـدرسـيـة  تـبـدو أعـمار
ـرحلة ابـتدائيـة لم تتجاوز سن   12 – 6 لكن األفعال الـرقصية تالميذها 
ـوسـيــقى والـعـنـاق والــصـراخ والـقـفــز والـنـظـرات ـوحـيــة وا واالشـارات ا
تطايرة من خلف النـوافذ توحي بسلوكـيات اكبر من العمر بـتعمد تشعر ا
انه جزء من غـزو ثقـافي خطـير شـاء له ان يهـيمن ويـستـشري جـراء نقص

فهوم (احلرية) . قيمي وخلل استيعابي 
في ذات الـتقـاطع وفـيـمـا كانت الـسـيـارات مـتشـابـكـة مـتداخـلـة ( ال تـعرف
راسـهـا من قـدمـيـهـا ) كــلـوحـة تـعـبـيـريـة عن الــتـخـلف الـسـائـد والـفـوضى
ــرور  لـكــنه ظـهـر من بــعـيـد ـكــان خـالــيـا من شـرطي ا الـضـاربــة  بـدا ا
ـسامـرة العـلنـية بـفضح الـنهار ـوبايل وا شـغولـ با يضـحك مع زمالئه ا
وهم متجمـعون حتت ظل شجـرة بعيدا عن مـوقع (احلدث الزحمي) .. ظل
ــدرسـة الـتي بـدت فــيـهـا عـدم ـرج الـسـائــد بـبـاصـات ا صـخب الـهــرج وا
رافق او عجزه التام في زمن اصبح الك التعلـيمي واإلداري ا مسؤولية ا
علم احلـلقـة األضعف امام الـتهـديد والوعـيد والدكـة العـشارية والـكوامة ا
والفساد اإلداري وتفـشي ظواهر لم يكن لـها سلطـان من قبل .... وغيرها
ري من مفردات غـزتنا حـد اخلجل بعـد االحتالل (االكشـر)  بنوعه الـبر

او مخرجاته السود.
كنت اتمـشى وحيـدا اذرع شوارع مـنطقـتي حزنـا على مـا آل اليه الوضع
ــيـاه الـراكـدة واحــتالل الـرصـيف اخلـدمي حـيـث احلـفـر والـتــعـرجـات وا
بـصـورة كـيـفــيـة مـزاجـيـة بال خـشــيـة وال وازع وال عـرف وال قـانـون  وقـد
شاهـدت رجال مسـنا ضعـيف البـدن واحلال يـحدث نـفسه  ثم الـتفت الي
سـائال : (هل تـوجد صـيـدلـيـة) ? بـدا الـسؤال غـريـبـا حـيث اكـتـظت بـغداد
بـالصـيـدلـيـات بـ فـرع وفرع بـادويـة تـنـقل بـالـشاحـنـات وكـانـهـا حـاويات
مالبس او خضروات .. ال يعرف مدى خضوعها للرقابة فضال عن كونها
بال تـسـعــيـرة واغـلــبـهـا تــصـرف دون احلـاجــة الى وصـفـات طــبـيـة  كـأن
الصـيدلي دكـان بـقالـة همه الـبيـع وحتقـيق الربح .. فـقـلت له هذه صـيدلـية
وتلك صـيـدليـة وهـناك أخـرى  لـكن الرجـل لم يسـمع وقـرفص قريـبـا مني
وبيده وصـفة طـبية  فـفهـمت حاجـته واخذت بيـده نحـو صيدلـية بـلغ سعر
ادويته حدا مـرتفعـا ثم ذهبت الى صـيدليـة قريبـة منهـا  ولنفس الـوصفة
والدواء انـخـفض السـعـر الى الثـلـث  ثم ذهـبت الى غـيـرها فـبـدا السـعر
دون الـنــصف .. وهـكـذا يــبـقى الــفـقــيـر مـغــلـوبــا عـلى امـره
مستغال من السلطة وفـساد اغلب ادواتها واجهزتها
الـتي حتـتـاج الى رقـابـة ورقــابـتـهـا احـوج الى رقـيب
ـنــظـومــة رقـابــيـة حتــتـاج الى صــحـوة فـوق رقــيب 
ــا قـطع دابـر ورقـاب ضـمـائـر ووعي مــجـتـمـعي ور

فسدين .. بال رقابة. ا
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والــعـدالـة  2والــكـاظــمـيـة رجــال وكـذلك
ـزمـنـة الـتـســفـيـرات بـأدويــة األمـراض ا
وهي حـصـة شـهري حـزيـران وتـموز من
عام  2019لـيتم تـوزيعـها بـ السـجناء

صاب بتلك األمراض). ا
W¹Ëœ√ eON&

مـبينا ان (جتهيـز السجون باألدوية يتم
بـشـكل شـهري وحـسب إحـصـائيـة بـعدد
ـرضى في كل سجـن يتم استـالمها من ا
قـبل مـخـول وتـكـون لـديه قـوائم مـسـجل
فـيــهـا األسـمـاء ونـوع الــدواء وكـمـيـته).
وقـررت الـدائرة تـشـغيل مـشـروع الدورة
الكات القبالة في التنشيطية التدريبية 
ـارسـة مـهـنـة التـولـيـد والـقـبـالـة وفـقا
ألحـكـام قانـون الـدائـرة. ولفت اجلـمـيلي
الى انه (اســـتـــنــاداً إلـى بــيـــان الــوزارة
ـوارد قررت دائـرة الـتـخـطيط وتـنـمـيـة ا
الـــدائــــرة تـــشــــغـــيـل مـــشــــروع الـــدورة
الكات القبالة في التنشيطية التدريبية 
ـارسة مهنة التولـيد والقبالة بأشراف
قــسم شـؤون الـتــمـريض بــدائـرة األمـور
الـفنـية في الـوزارة وفقـا ألحكـام لقـانون

عدل).  رقم  89لسنة  1986ا


