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ـنـطـقـة اخلـامـسـة الـيد دائـرة تـدقـيق ا
عــلـيــهـا حــ اشـار الى كم اخملــالـفـات
الــقــانــونــيــة واحلــســابــيــة في الــفـرع
ـذكور والـتي كان في مـجملـها وجود ا
مــخــالــفــات تــتــعــلق بــتــرحـيـل مـبــالغ
االشـعـارات خالفـا لـتـعـلـيـمـات الـنـظام
صارف ـوحد اخلاص بـا احملـاسبي ا
اضـافة الى وقوفه على عـمليات سحب
مــبــالغ مـالــيـة مـن احلـســابـات رغم ان
رصــيـد احلـسـاب صــفـر وحتـويـله الى
حــســاب ?رواتـب مـتــقــاعــدي مــصـرف
الــرافـدين/ فـرع الـعــابـد وعـدم تـأشـيـر

مــبـالغ االشـعـار نـاهـيك عن مـخـالـفـات
اخـرى وقـفوا عـلـيهـا جـميـعـاً مطـالـب
صرف بـإجراء الـتحـقيق مـع موظفـي ا
لــكـثـرتـهــا. وقـد اطـلـعت احملــكـمـة عـلى
الــتـحـقـيق االداري الــذي اجـراه مـكـتب
ــالـيــة والـذي ــفــتش الــعـام لــوزارة ا ا
ــوظـفــ لــلــمــحـاكم اوصـى بـإحــالــة ا
اخملـــتــصـــة جــراء وجــود الـــعــديــد من
ـبـالغ ـالـيــة و اخملــالـفـات االداريــة وا
مـــالـــيــة كـــبــيـــرة اضــافـــة الى نـــتــائج
الــتــحــقــيق االداري الــذي اجـرته ادارة
مـصرف الرافدين والذي خرج بالنتائج

وأربــعـون مــلـيـارا واربــعـمــائـة وثالثـة
وسـبعون مليون واثنان وخمسون الفا
ومـئتـان واثنان وعـشرون دينـار) تعود
لــقـرابـة سـتــة عـشـر الف مــتـقـاعـد. قـام
بــاخــتـالسـهــا بــالــتــعــاون مع عــدد من
ـوظـفـ وكانت جـمـيع االشـعارت في ا
عـام  2018 أمــا عن الــدور الـذي لــعـبه
اجلــنــاة فـي قــضـيــة االخــتـالس اجـاب
ـتـهـمـة مسـؤولـة شـعـبة الـقـاضي ان "ا
االئـتمـان ومعـاونة مديـر فرع اخلـالدية
كـانت قد تالعبت بحسابات الفرع كما
 ?الــتالعب بــحـســابـات تــقـاعــد فـرع
الــعــابــد ايــضــا وقــد ادانـت احملــكــمـة
ـبتـاعة في فرع أيـضاً مـسؤول شـعبة ا
اخلـالـدية لـقيـامه بـالتالعب بـحسـابات
الـفـرع وأمـ اخلـزنـة وكـذلـك مـسؤول
شـعـبـة اجلاري لـقـيـامه بالـتـوقـيع على
االشـعـارات الـوهمـيـة الـتي  التالعب
فـيها أمـا مسؤول شعـبة التقـاعد لفرع
الــعـابـد فــقـد ادانـتـه احملـكـمــة لـتالعـبه
بـحسابات التقاعد عبر ?قـيامه بصرف
ـتـقـاعـدين خالفــا لـتـعـلـيـمـات رواتـب ا
وضــــوابط الـــصـــرف حـــيث  ايـــداع
ـتــقـاعــدين بـحــسـابـات مــبـالغ قــوائم ا
ـفـتـوحة اصـحـاب شـركـات الـصيـرفـة ا
فـي فرع اخلالدية. اضافة الى عدد اخر
ـتـهـمـ الـذيـن أدانـتـهم احملـكـمـة مـن ا

بالقضية ذاتها".
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وفـي ســؤالــنــا لــلــقـــاضي عن كــيــفــيــة
ــة أجـاب أن (تــصـور اكــتـشــاف اجلـر
اجلـــنــاة كــان يــصـب بــعــدم انــكــشــاف
ـتـقـاعدين ـتـهم وضـيـاع حقـوق ا جـر
فـي غـيـاهب اخـتالسـهم ألمـوالـهم لـكن
ـة كـشـفت مـنـذ ان وضع خـيـوط اجلـر
الية االحتادية/ تـقرير ديوان الرقابة ا
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.( تهم ذاتها التي تدين ا
كـما صـرح القـاضي احمـد عبـد السادة
نـوفان ان افـادات الشـهود اوضحت ان
ـتهـم الـرئيـسيـ بالـقضـية  (ض) (ا
مـدير فرع اخلالدية ومعاونته (ي) كانا
اضـية وقـاما قـد رشـحا لالنـتخـابـات ا
بـصـرف مـبـالغ مـاليـة كـبـيرة لـلـتـثـقيف
حلــمـلـتـهم االنـتـخـابـيـة اضـافـة الى ان
تهم بشراء عقارات لصاحلهم قيام ا
ستولى عليها فـي بغداد من االموال ا
كـان من بيـنها مـحطات لـتعبـئة الوقود

كما قاموا بافتتاح مكاتب صيرفة).
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أصـدرت مـحـكـمـة اجلـنـايـات اخملـتـصة
بـقضـايا الـنزاهـة في رئاسـة استـئناف
ؤبد بـغداد/ الرصافة حكـماً بالسجن ا
بــحق ثالثـة مــوظـفـ وخـمــسـة عـشـر
عـاماً لستة موظف آخرين يعملون في
مـصرف الرافدين /فـرع اخلالدية وفرع
الـــعــابــد جــراء تالعــبــهم بــحــســابــات
ـتــقـاعــدين ومن ثم قــيـامـهم وقــوائم ا
ـالـيـة الـتي ــحـاولـة سـد الـنـواقص ا
ــة من حـــصــلت عـــلى اثــر تــلـك اجلــر
خـالل عـمـل اشـعــارات وهــمــيــة مـزورة
لـتغـطية تـلك االختالسـات التي وصلت
ألكـــثــر من  47 مـــلــيـــار ديــنـــار تــعــود
ـودعة في مـصرفهم الـعائدة لـلرواتب ا
لــتــلك الـشــريـحــة لــيـقــومـوا عــلى اثـر
فـعـلـتهم بـشـراء عـقارات لـصـاحلهم من
ـسـتولى عـلـيـها. وقـال احـمد االمـوال ا
عـبـد السـادة نوفـان رئـيس احملكـمة إن
(مـصرف الـرافدين افـتتـح موقعـاً بديال
ـتـقــاعـدين في فـرع الـعـابـد/ لــشـعـبـة ا
ـنطـقـة اخلالـدية في قـضـاء الفـلـوجة 
مـــحــافــظــة األنــبـــار بــســبب الــظــروف
ّت بــاحملــافــظــة إبـان األمــنــيــة الــتـي أ
تــعـرضـهـا لـهــجـمـات عـصـابـات داعش
اإلرهـابـيـة). وأضــاف (بـعـد االسـتـقـرار
االمـني في مـديـنـة الفـلـوجـة  حتويل
ــصــرف فــيــهــا احلــســاب الـى فـرع ?ا
ـتراكـمة ـبالغ ا حـيث طـالبت إدارته بـا
لـرواتب مـتقـاعدي فـرع الـعابـد من فرع
دان / مدير فرع اخلـالدية عندئذ قام ا
اخلـــالــديـــة وبــالـــتــواطـــؤ مع عــدد من
ـــوظــفـــ بــالـــتالعب بـــاحلــســـابــات ا
ــــصــــرفـــيــــة عـــبــــر اصــــداره  ثالثـــة ا
اشـعارات وهـمية تـتضـمن مبالغ مـالية
كــبـيـرة بـلغ مــجـمـوعـهـا لــنـحـو سـبـعـة
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{ بكـ - (أ ف ب) : سجلت الصـ تراجعا في عـدد اإلصابات اجلديـدة بفايروس
سـتـجـدّ فـيـما يـتـسـارع انـتـشار الـوبـاء في بـاقي الـعـالم حـيث رفع االحتاد كـورونـا ا
ـتحدة التي األوروبي مسـتوى اخلطر الـناجم عنه وازداد عـدد احلاالت في الواليات ا

رض.  نأى نسبيا من ا بقيت حتى اآلن 
وتـظـهـر مـنـذ بضـعـة أيـام بـوادر تـشـير
إلى تـــراجع الــوبــاء فـي الــصــ حــيث
فــرض حـجــر صـحي بــالغ الـشــدة عـلى
أكـثـر من خـمـس مـلـيـون شـخص مـنذ
نـهـاية كـانون الـثـاني. غيـر أن مـقاطـعة
شـيـنجـيـانغ الشـرقـية أعـلنـت أن سبـعة
صـينـي عـائدين من إيـطالـيا يـحمـلون
الـــفـــايـــروس مـــا يــعـــزز اخملـــاوف من
ـرض من جديـد من اخلارج. اسـتـيراد ا
وعـــلى الــصـــعـــيــد الـــوطــنـي أحــصت
السلطات الثالثاء  125 إصابة جديدة
وهي أدنى حــصـيــلـة يــومـيــة مـنـذ 21 
كــانـــون الــثـــاني قـــبل فــرض احلـــجــر

آالف إذ أعـلنت الـسلـطات  477 إصـابة
جـديــدة كـمـا أفــيـد عن وفــاة مـريـضـ
إضـافــيـ مــا يـرفع عـدد الــوفـيـات إلى
.28 أمــا الـسـعــوديـة الـتـي كـانت حـتى
اآلن الـوحيـدة ب دول اخلـليج التي لم
تـسجل أي إصابة عـلى أرضها فأفادت
اإلثـــنــ عـن إصــابـــة أولى بـــكـــورونــا
ـسـتـجـدّ لـدى شـخص عـائـد من إيران ا
حـيـث بـلـغت حــصـيـلـة الــوفـيـات جـراء
. الــفــايــروس  66 األعــلى بــعـد الــصـ
وطـلـبت الـسـلـطـات الـصـحـيـة الـكـنـديـة
ــســافــرين الــقــادمــ من اإلثــنــ من ا
إيـران أن يـعـزلـوا أنـفـسـهم طـوعـيـا في
دة  14يـومـا حتى لـو لم تكن مـنازلـهم 
ـرض تـظــهـر عـلـيــهم أي من أعـراض ا
ــواطــنــ الــكــنــديــ كــمــا نــصــحـت ا
بـتـفادي أي رحـلة غـيـر ضروريـة إليران
ـنـاطـق شـمـال إيـطـالـيــا الـتي طـالـهـا و

الـوبـاء وذلك فـيـما أعـلـنت كـنـدا مـساء
اإلثـنـ عن  27 إصــابـة. ورفع االحتـاد
األوروبي تـقـيـيـمه خلـطـورة الـفـايروس
من "مـعـتـدل" حتـى "معـتـدل إلى مـرتفع"
مع وصــول آخــر حــصــيــلــة إلى 2100
إصــــابــــة مــــؤكــــدة في  18 مـن الـــدول
األعــضــاء.ويــعــقــد وزراء الــصــحــة في
االحتـاد األوروبي اجتـمـاعا اسـتثـنائـيا

اجلمعة في بروكسل. 
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وفي إيـطالـيا الـدولة األكـثر إصـابة في
أوروبـا تـخــطى عـدد الـوفـيـات اإلثـنـ
عــتــبـــة خــمــســ وفـــاة وبــات الــبــلــد
مــقــسـومــا رســمــيـا إلـى ثالث مــنـاطق
ـنـطـقــة احلـمـراء" اخلـاضـعـة بـيـنــهـا "ا
لــلــحــجــر الـصــحـي وتـشــمل  11بــلــدة
شـمـالـيـة يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا اإلجمـالي
أكــثـــر من خــمـــســ ألف نـــســمــة.وفي

فـرنسا حيث ألغيت عـدة فعاليات وبقي
مـتحـف اللـوفر الـشـهيـر مغـلـقا سـجلت
وفـاة ثالثـة لدى امرأة عـمرها  89 عـاما
 تـشخـيص إصابـتهـا بعـد وفاتـها في
ـديـر مـسـتـشـفى كـومـبـيـانـيه وأوضح ا
الـعـام لـلصـحـة جـيـروم سالـومـون أنـها
"كــانت تـعـانـي من أمـراض أخـرى".وفي
تـحـدة سجـلت أربع وفـيات الـواليـات ا
اإلثـــنـــ مـــا يـــرفع الـــعـــدد اإلجـــمـــالي
لـلـوفـيـات عـلى األراضي األمـيـركـية إلى
سـتــة. كـمـا أحـصـيت أكــثـر من تـسـعـ
صـاب هم أشخاص إصـابة ونصف ا
ـلفت أن عددا أعـيدوا من اخلارج.ومن ا
ـــــرضـى الــــذيـن  تـــــشــــخـــــيص من ا
إصـابتهم في األيام األخـيرة لم يكن لهم
أي رابط مــعـروف بـأي من بـؤر الـوبـاء
رض بدأ ينتشر داخليا مـا يوحي بأن ا
عـلى األراضي األمـيـركـيـة. وفي مـسـعى
مـنـه لـطـمــأنـة األمـيــركـيـ أعــلن نـائب
الرئيس مايك بنس الذي يتولى تنسيق
مـكافحة الوبـاء أنه قد يتم التوصل إلى
عالج "بــــحـــلــــول الـــصــــيف أو بــــدايـــة
اخلـــريف" مـــشــيـــرا إلى أن الـــتـــجــارب
الــســريـريــة األولــيــة لـلــقــاح قــد جتـري
ـقبلـة".ويجري "خالل األسـابيع الـستة ا
ـالية ركـزية ووزراء ا ـصارف ا حـكام ا
في دول مـــجــمـــوعــة الـــســبع الـــثالثــاء
مـحـادثــات هـاتـفـيـة لـتــنـسـيق حتـركـهم
حــيـــال تــبــعـــات الــوبـــاء عــلى الـــنــمــو
ي.وتـــســـجل هــذه االقـــتــصـــادي الــعـــا
ي الـتعـبئـة في وقت يعـاني النـمو الـعا
من تـــبــــاطـــؤ االقــــتـــصــــاد الـــصــــيـــني
ستجد وانـعكاسات فايروس كـورونا ا
وهـو كـان باألسـاس هـشا بـفـعل احلرب
الـــتــجـــاريـــة بـــ الــصـــ والـــواليــات
ــتــحــدة.وعـــرفت بــورصــة نــيــويــورك ا
ـاضـي أسـوأ أســبــوع مــنـذ األســبــوع ا
ـــالــيــة عــام  2008 لـــكن "وول األزمــة ا
ســـتــــريت" عــــادت وســـجــــلت اإلثــــنـــ
ستثمرين انـتعاشة ملفتة وسط ترقب ا
أن تـضع الـسـلـطـات الـنـقـديـة في الدول
الـكــبـرى ردا مـنــسـقـا يــخـفف من وطـأة
الـــوبــــاء عـــلى االقــــتـــصـــاد. وفــــتـــحت
الـبورصات اآلسيوية الرئيسية الثالثاء
عــلى ارتــفــاع فـســجل مــؤشــر نــيــكـاي

الــصـــحي عــلى مــديـــنــة ووهــان بــؤرة
الـفـايـروس. وبـحـسب أرقـام الـسـلـطـات
الــصـيــنـيــة تـســبب فــايـروس كــورونـا
ــسـتـجـدّ بـوفـاة  31مــريـضـا إضـافـيـا ا
جـــمـــيـــعـــهم فـي مـــقـــاطـــعـــة هـــوبـــاي
وعـاصمتـها ووهان مـا يرفع احلصـيلة
اإلجـماليـة في الص إلى  2943 وفاة.
وتـخـطت حصـيـلة الـوبـاء اإلثنـ ثالثة
آالف وفــاة في الــعــالم بــيــنــمــا يـســجل
. وفي انـتـشــاره تـسـارعـا خـارج الـصـ
كــوريـا اجلــنـوبــيــة الـتي تــســجل ثـاني
أعـلى حـصـيـلة بـعـد الـصـ قـارب عدد
اإلصـابـات اإلجـمـالـيـة الـثالثـاء خـمـسـة

ــؤشــر الــرئـــيــسي في ســوق األســهم ا
الـيابـانـية في طـوكـيو ارتـفاعـا بـنسـبة
ــئــة  فــيــمــا حــقــقت بــورصـة 0,84 بــا
ـئة شـانـغـهـاي زيادة بـنـسـبة  1,21 بـا
في أولـى الـــتـــداوالت.غـــيـــر أن الـــبـــنك
ــركــزي األســتـــرالي خــفض الــثالثــاء ا
مـعـدالت فوائـده إلى أدنى مـسـتويـاتـها
الــتــاريــخــيــة فـتــدنـت نــسـبــة فــائــدته
ــئــة مــقـابل الــرئــيــســيـة إلى  0,50 بــا
ئـة سابـقا سعـيا المـتصاص  0,75 بـا
تــــأثــــيــــر وبـــــاء كــــوفــــيــــد- 19 عـــــلى
االقـتصاد.وأعـلنت شركة نـايكي اإلثن
إغالق مـــقـــرهـــا األوروبي الـــقـــريب من
أمــسـتــردام حـتـى األربـعــاء بـعــد رصـد
ـــوظـــفــ بـــكـــوفـــيــد- إصـــابــة أحـــد ا
.19ويـــعــمل حـــوالى ألــفـي مــوظف من
ثـمـانـ بـلـدا في مـقـر نـايـكي األوروبي
في هــيـلــفـرســوم عـلى مــسـافــة حـوالى

ثالث كلم من العاصمة الهولندية.
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ـان اإليـراني وأعـلن نـائب رئـيـس البـر
عبد الرضا مصري ارتفاع عدد النواب
ـصابـ بكـورونا إلى  23نـائـباً بـعد ا
إجـراء االختبـارات الطبـية الالزمة لهم.
راسـلـ الشـباب ونـقـلت وكالـة نـادي ا
احلـكـومـيـة اإليـرانـيـة عن مـصـري قوله
إن اصـابات هـؤالء النـواب جاءت ألنهم
كـانــوا عـلى اتــصـال وثـيق بــأشـخـاص
يـحملـون الفـايروس. ولم يذكـر مصري
ـصـابـ لـكن أسـماء أسـمـاء الـنـواب ا
خـمـسـة نـواب كـانت قـد كـشـفت سـابـقـاً
وهم كل من قاسم ميرزائي نكو ومجتبـ
ذو الــنــور ومــحــمــود صــادقي وأحــمـد
امــرآبادي فراهاني ومعصومة آقا بور.
ونـــــصـح الــــــنـــــائـب اإليـــــرانـي زمالءه
ـان اجلــديـد (بــقـطع ومــنـتـخــبي الــبـر
عالقـتـهم مع الـنـاس في الـوقت احلـالي
جتـنباً لـإلصابة بـكورونا.( كـما أكد أنه
( إلـغــاء االجـتـمــاعـات الـشـعــبـيـة مع
الــــنـــــواب مــــؤقـــــتـــــاً وحث الـــــنــــواب
والــنــاخــبــ عـــلى عــدم الــتــواصل مع
الــنــاس خالل أعــيــاد الــنــوروز). وكـان
نـائب وزير الصحة اإليراني علي رضا
رئـــيـــسي اعــــلن ارتـــفـــاع عـــدد حـــاالت

اإلصابة إلى  2336والوفيات 77 .

وبـــتـــاريخ الـــرابع عـــشـــر من تـــشــرين
اضي حكمت مـحكمة جنايات الـثاني ا
الـرصـافـة اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهة
حـكـمـها الـعـادل بسـجن ثالثـة متـهـم

يــــتــــقــــدمـــهـم مـــديــــر الــــفـــرع (ض.ب)
ومـــعـــاونـــته (ي.ع) و(ن.س) مـــســؤول
شـعبة التقاعد في فـرع العابد بالسجن
ـؤبد وفقاً للمادة  /315 الشق الثاني ا
مـن قـانــون الــعــقـوبــات وبــداللــة مـواد
االشـتـراك  47و 48و .49 كـمـا حـكـمت
ــتـهـمـ احملــكـمـة عــلى كل واحـد من ا
ـة االختالس ـتـورطـ بـجـر الـسـتـة ا
ـدة خـمس عـشـرة سـنة تـلـك بـالـسجـن 
ـــادة /315الــــشـق الــــثــــاني من وفـق ا
الـــقــانــون الــعــقـــوبــات وبــداللــة مــواد
االشــتــراك  47و 48و .49لــيــكــون ذلك
الـقـصاص رادعـاً لـكل من تسـول نـفسه
هنة. بخيانة األمانة والنقض بقسم ا
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وأصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات الـكرخ في
رئـــاســة اســـتــئــنـــاف بــغـــداد/ الــكــرخ
االحتـاديـة حـكمـاً بـاالعـدام شنـقـا حتى
ُـكــنّـى بـ (أبـو ــوت بــحق االرهــابـي ا ا
هـــمــام) أقــدم من جــمــلــة أفــعــاله عــلى
إغـتـصاب فـتـاة إيزيـدية اثـنـاء اجتـياح
الـعصابـات االرهابيـة حملافظـة نينوى.
ــركـز االعالمي جملـلس وأفــاد مـراسل ا
ــشــتـكــيـة الــقــضـاء األعــلى امس أن (ا
اإليــزيـديـة أهـداهـا الــتـنـظـيم االرهـابي
الـى اجملــرم كــسـبــيــة مــكــافــأة له عــلى
ــعـارك مع الــقـوات جــرحه في إحــدى ا
األمــــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة).  وأضـــاف أن
(احملــــكـــمــــة حـــكــــمت عـــلـى االرهـــابي
ـادة بــاالعــدام شــنــقـا وفــقــا ألحــكــام ا
الـــرابـــعــة / 2 مـن قــانـــون مـــكــافـــحــة

االرهاب رقم  13 لسنة 2005). مبنى محكمة إستئناف بغداد / الرصافة
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باني في إيران dONDð∫ موظفو الصحة يطهرون أحد ا

WOŽUL'« …œUÐù« lM0 wMF*« …b×²*« 3ú  ÂUF « 5 _« bŽU  q³I² ¹ ÊU²Ýœd  rOK ≈ W uJŠ fOz—

أربيل

œuIŽ WŁöŁ ÁœöÐ rJŠË qýU  fOz—

ÊUC — —U² « b³Ž

V Š bL×

سنة قبل ايـام تـوفي رئيـس أسبق ألكـبـر دولة عـربـية حـكم بالده نـحو  30
ولم يغـادر كرسي الرئـاسة اال بـعد خـلعه أجـمع العـديد من اركـان حكمه
في تـصـريحـات لـهم انه اخـفق فـي ملـفـات عـديـدة مـثل الـتـعـلـيم والـصـحة
ومكافحة الـفساد وتعرض التـعليم الى التـخريب وافتقر الى اسـتراتيجية
للـتـشـغيـل والتـهـيـئة لـسـوق الـعمل ومـكـافـحة الـبـطـالة وفي مـلف الـصـحة
ـسـتـشــفـيـات صـرح احــد وزرائه(عـلـيـنــا ان نـعـتـرف ان مـســتـشـفـيـات وا
احلـكـومـة ال تـقــدم خـدمـة جـيـدة او مـعــامـلـة مـحـتـرمــة) كـمـا ان الـفـسـاد
استشرى في مفاصل الدولة ونـافس ابناؤه واحمليطون به ورجاالت حكمه
الــدولــة في كـل شئ حــتى وصل الـــفــســاد لــلــركـب حــسب وصف اقــرب

قرب اليه. ا
تـعـرض الـى ست مـحــاوالت اغـتـيــال عـلـنــيـة و احلــكم عـلى الــعـديـد من
ؤبـد التي تـمثل ابرز تهـم بـالعـقوبـات القاسـية من االعـدام والسـجن ا ا
انيا جناحاته وكلما تمرض او اصيب بوعكة صـحية كانت مستشفيات ا
ـاني بعض االشـخاص الـذين وجدهم مقـصده حـتى قيل: سـأل مريض ا
ـرضى ويـهتـمـون به اهـتمـامـا مبـالـغـا فيه فـسـألـهم عمن يحـيـطـون باحـد ا
ريض فاجابوه باستـنكار شديد: اال تعلم انه الرئيس? رئيس يكون هذا ا
ـا قد وصل الى اكبـر دولة عـربـية فـاعـتذر لـهم قـائال انه ال يعـرفه النه ر
: كيف ال تعرفه وهو رئيس احلكم قبل ايام او اسابيع فـقاطعوه مُسرعـ
ـاني رأسه وقـال: ال بد ان ريض اال منـذ حوالي  30 سنـة? عـندهـا هـز ا
ريض هو افشل رئيس في العالم النه لم يستطع بناء مستشفى الرئيس ا

رض. يستطيع فيها عالج نفسه عند ا
حكاية الرئيس الفاشل تكررت وتتكرر في بالدنا بصور واشكال مختلفة
ركز االول في السلطة او احلكم او احلزب او وهي تشمل كل من يحتل ا
ـا قدمه في الـسنوات االولى اي منصـب وال يستـطيع تـقد شئ اكـثر 
ـكـان الـذي فـيـكـرر نـفـسه ويـراوح من غـيــر ان تـتـحـرك قـدمـاه ابـعـد من ا

يحمي فيه نفسه وعائلته وامواله اخملتلطة مع مال الدولة والشعب.
الي وحال غيرنا من الدول ايضا حال بالدنا معروف ومُعاش من قبل ا
معـروف وكلـما كـانت هـناك هـناك حـريـة وتداول لـلسـلطـة وانـتقـال للـحكم
ـقراطيـة من دون انقالبات او مـعارك كان ذلك عـنوانا لـلنجاح بصورة د
فامـريكـا بنـظامـها الرئـاسي والـدور الذي ال يضـاهيـه دور او حضور الي
رئيس في العالم ال يسـمح الدستور االمريـكي اكثر من فترتـ رئاسيت
مهما كان الرئيس االمريكـي ناجحا ويحبه الشعب وهو
سبب من اسباب قوة وتـقدم امريكا وبـالتاكيد سبب
ـبتالة برؤساء او اكبر سـبب خلراب وخيـبة بالدنا ا
وحـكـام ال تــنـتــهي رئـاسـتــهم اال قـتالً او ســجـنـاً او

وت والقبر. خلعاً وال يخلصنا منهم اال ا
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ترى مـا هـو الـدرس الذي تـعـلمـنـاه بـعد اعـتـذار محـمـد تـوفيق عالوي عن
تشـكيل احلـكومـة?. شهر مـن النقـاشات والـلقـاءات لم تسـفر عن شيء بل
دفــعت عـالوي الى االعــتـــذار.وبــرر في كـــلــمــتـه بــتــمـــسك بــعـض الــقــوى
صاحلهـا على حسـاب قضايا الـوطن.فهمت من كل مـا قاله عالوي أننا
سقـطـنـا في مـشـكلـة قـاصـمـة وان مفـهـوم الـوطـنيـة لم يـكـتـشف بـعد او لم
يصل الى اسـماعـنـا.ذلك الن من اسقط عالوي او مـن لم يصـوت له كانت
عـنده حـجـجه الـتي تـبـدو مـنـطـقـيـة فهـنـاك قـانـون واحـد ال يـجـوز الحد ان
يتخطاه.هذا القانون هو: يجب ان ال تـقفز على االستحقاق االنتخابي.وقد
ــوقف بــصــراحــة.اذن كــان عالوي وحــيـدا من دون اعــلن الــبـعض هــذا ا
دعم.انـــا ال ادافع عن الـــرجل بل احـــاول ان اصف الـــوضع الـــســـيــاسي
الـبـائس الـذي نــعـيش فـيه.ولـعل جتــربـة مـحـمـد تــوفـيق عالوي مع الـقـوى
السـياسـية والـشارع سـتنـطبق عـلى اي مرشح جـديد.اعـني سيـواجه هذا
تظـاهرين له.هذه رشح البـديل برفض بعض الـقوى اضافـة الى رفض ا ا
طـالب واهـواء هـذا احلزب او هي لعـبـة الـسيـاسـة الـيوم.فـامـا ان تـرضح 
ذاك واما ان تـبقى وحـيـدا وتعـتذر.كل هـذا سيـقـودنا الى زيـادة االنقـسام
والتـشـتت. لـنقل انـنـا نعـيش مـعـزول عن الـعـالم وعن الـتاريخ كـذلك.فـقد
شاركـة.وتمسـكت قوى السـياسة تيبست كـل قصص االيثار,والتعـاون وا
بـعــداء مــتـمــيــز لـكل مـن يـتــحــدث عن الـوطـن كـمــفـردة
اخالقيـة مـلـهـمة.انـنـا وحـيـدون في مواجـهـة من يـفـكر
بـعـقـلـيـة الـغـنـيـمـة.الـقـضـيـة مـعـقـدة جدا,وال امل في
التخلص من هذا القدر الذي اسـميناه باحملاصصة

دون ان يعتذر احد من هذا االسم.

بغداد
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ال اعرف عنها غـير انها هي وهم ال اسم له وال شـكل تربعت على عرش
قلبي دون استئـذان والسبب انها امـتلكت خلـقا افتقدنـاه في أيامنا هذه.

وما حدث بيننا هو احلب ال اكثر.
ـطـابـقـة فـهي لـذيـذة جـدا وكـئـيـبـة  جـدا هي تـشـبه الـعـراق إلى درجـة ا
لطـيفـة إلى حـد البـراءة وقـاسيـة كالـصـخر أظن أن لـنشـأتـها في الـعراق

سبب غرس فيها كل هذا.
يوم تعرفت عليها كانت كورونا على االبواب فتركت هي

ابواب عالقـتنـا مـواربة دون أن حتـدد بابـا مـعيـنا لـلسـمـاح بشـروع عالقة
حرب!

كمـا تـفعل بـغـداد دائمـا عـندمـا تـعطـيك تـفاصـيل كل الـلذة وتـسـلب منك
بقايا روحك.

باختـصار فـقد حـدث بيـننا االمـتزاج الـفكـري والتنـاغم الروحي واحلب
الـعـذري. فـلم تـكـافـح الـشـهـوات ولم نـكـابـد عــنـاء الـشـوق اجلـنـسي ولم

نقترب من بعضنا بعضا الطفأ نار شبق.
بل عالقتـنا كـانت كعالقـة رافدي الـعراق يـقتـربان ويـبتـعدان عن بـعضـها

حتى النهاية من دون أن يكونا نقطة التقاء واحدة!
الغـريب في هذه الـعالقة الالمـعنونـة انهـا سلـبيـة! هكـذا وصفـها أحدهم
حيث يقول ان ألذ ما في احلب هو احلب. ويقول اخر أنها مضيعة وقت
وأتى ثـالث بـرأي يـقـول ان حـبــا كـهـذا هـو مـوت بـطـيئ
على سـريـر الـسـعـادة ال اكثـر. ثم جـاء الـوطن بـقراره
الـصـارم مـخـتـلـفــا عن كل مـا طـرح من اراء فـكـتب:
احلب ال يــحــدث هــنـــا. هــذه األرض لــلــمــوت فــقط

وحتى احلب هنا ما هو إال إعالن حالة وفاة!
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اســتـــقــبل رئــيـس حــكــومـــة إقــلــيـم كــردســتـــان مــســرور
ــتــحــدة تــألف من مــســاعـد الـبــارزاني وفــداً من األ ا
ـنع اإلبادة اجلمـاعية عني  تحـدة ا األم العـام لأل ا
ـي لـتــعــزيـز أدامـا ديــانغ ورئــيس فــريق الــتــحـقــيق األ
ـسـاءلـة عن اجلــرائم الـتي ارتـكـبــهـا داعش في الـعـراق ا
وســوريـا كــر أســعــد أحــمــد خـان. وقــال بــيــان تــلـقــته
(الزمـان) امس انـه ( في الـلقـاء الـتـركـيـز عـلى اجلـهود
ـنع جـرائم اإلبادة اجلـمـاعـية وال سـيـما ـبذولـة  الدولـيـة ا
جـرائم تـنــظـيم داعش كـمـا جــرى بـحث سـبل الــتـنـسـيق
ـتـحـدة ـشـتـرك بــ حـكـومـة إقــلـيم كـردســتـان واأل ا ا
لتوثيق جرائم داعش بهدف مساءلة مرتكبيها في محكمة
دوليـة ليـنالـوا جزاءهم الـقانـوني وضمـان حقـوق ضحـايا
تحـدة بجهـود حكومة تلك اجلرائم). وأشاد (وفـد األ ا
ـتـنـوعة ـكـونـات الـديـنيـة ا إقلـيم كـوردسـتـان في حـمـاية ا
وحقـوقهـا وتـعزيـز ثقـافـة التـعايش الـديـني والسـلمي في

إقليم كردستان).


