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واحترام التظـاهر السلمي وهو حق
لـلـمـواطـنـ وكـذلك مـنع اي اعـتداء
ـمتلـكات الـعامـة واخلاصة او على ا

.( واطن االعتداء على ا
Êu½UI « cOHMð

واضــاف ان ( مـن واجب احلــكـــومــة
واالجهزة االمنـية هو تنفـيذ القانون
ـنـشـآت وحـمـايـة مـصـالح الـدولـة وا
ــطــارات احلـــيــويـــة والــشــركـــات وا
يّز ب ومؤسسات الدولـة كافة  و
مــطــالب مــشــروعــة نـســتــمع الــيــهـا
ن ونـســتـجــيب لـهـا وبــ آخـرين 
اليـريـدون اخلـيـر لـلـعـراق و يـريدون

ـظــاهـر الـسـلـمـيـة خلـلق اسـتـغالل ا
ـؤســسـات اعــمـال تــخـريب وحــرق ا
والـــبـــيـــوت واالعـــتـــداء عــلـى رجــال

الشرطة والقوات االمنية ).
وتـــــــــــــابـع انـه (تـــــــــــــقــــــــــــرر اطـالق
الــتـــخــصــيــصــات من الــبــتــرودوالر
حملـافـظـة الـبـصـرة فـضال عن صـرف
نـافذ حصـة احملـافظـة من ايـرادات ا
ـيـاه عـبر احلـدودية.وزيـادة اطالق ا
ستوى 75 مترا ناظم قلعـة صالح 
مــكـعــبـا فـي الـثــانـيــة وزيـادة اطالق
ـياه في قـنـاة الـبـدعة الى 7.5 مـتر ا
مكعب في الثـانية وتشـغيل مشروع
ماء البصرة الكبير نهاية
ـقـبل تـشـغـيال شـهـر آب ا
جتريبيا تمهيدا للتشغيل

الكامل).
وأضــــــــــــــــــــــــــاف انــه (
الــتــصـويـت عـلـى تـأهــيل
شاريع الـعاملـة واكمال ا
مشاريع ام قـصر ومـحطة
حتـلــيـة الــفـاو وســيـحـان
وتنفيـذ مشاريع وتوسيع
مشاريع قائـمة توفر 580
الف متر مـكعب في اليوم
اء الـصالح لـلشرب من ا
ــــتــــوسط ــــدى ا عــــلى ا
وأســـتـــمـــرار اجلــهـــد في
الـــتــخــطــيط والـــتــنــفــيــذ
للـمشـاريع السـتراتـيجـية
الـكــبـرى بـاالســتـفـادة من
الــقـروض بــاالضــافـة الى
ـوازنة التـخـصيـصات وا
وان اجمللس ناقش توفير
فــــــرص عــــــمـل البــــــنــــــاء
احملـــــــافـــــــظـــــــة وبـــــــاقي
احملـافظـات). فـيـما تـعـهد

ـشـروعـة  ووجهـنـا مدراء ـطالب ا ا
عـنـيـة بـتـلـبـية الـدوائـر والـوزارات ا
كن تنـفيذها طالب احلقـة والتي  ا
في الــوقـت احلــاضــر ) واضــاف ان
(جــمــيـع زيــاراتــنــا الى دول الــعــالم
كانت تركز عل حتقـيق الدعم للعراق
بـــوقـــوفه في وجـه االرهـــاب واعــادة
ـــســـتــوى االســتـــقـــرار وحتـــســـ ا
ـعــاشي لـلـمـواطــنـ وخـلق فـرص ا

العمل).
وتـــابـع الـــعـــبـــادي انه ( تـــوجـــيه
الـــقــوات االمـــنــيـــة في احملـــافــظــات
ــواطــنــ بــاحلــفـــاظ عــلى سالمــة ا
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تعـلن رئاسـة جامـعة كـركوك عن تـمديـد اعالن الجـراء مزايـدة علـنيـة لتـأجيـر كافـتريـا كلـية
ـصادف 2018/8/15 الـسـاعة ـعـلـومـات  يوم االربـعـاء ا علـوم احلـاسـوب وتـكنـولـوجـيا ا
الثـانـية عـشر ظـهرا في رئـاسة اجلـامعـة وفقـا لقـانون بـيع وايجـار اموال الـدولة رقم (21)
ـزايدة مـراجعـة شعـبة الـعقـود احلكـومية في لسـنة 2013 فعـلى الراغـب بـاالشتراك في ا
ـبـلغ قـدره (25000) خـمـسـة رئـاسـة اجلـامـعـة الســتالم نـسـخـة من الـشــروط لـقـاء وصل 
وعشـرون الف دينار فـقط غير قـابل للرد يتـم دفعها في كـلية عـلوم احلاسـوب وتكنـولوجيا

زايدة اجور النشر واالعالن. علومات ويتحمل من ترسو عليه ا ا
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ــكــلــفـة رئــيس الــلــجــنــة الـوزاريــة ا
بــــتـــحــــســــ الــــواقـع اخلــــدمي في
احملــافــظــة تــكــثــيف االتــصــاالت مع
ــتــخــصــصـة ــعــنــيــة ا الـشــركــات ا
لـتـجـهــيـز طـلـبـيـات عـاجـلـة حملـطـات
اء الصالح للشرب تصفية وتوفيـر ا

تنقلة والدائمية. ومنها احملطات ا
وقــال رئــيس الــلـجــنــة وزيــر الــنـفط
جـبـار الـلعـيـبي في بـيـان امس  انه(
ومـن خالل لـــــقـــــاءاتـه واتـــــصـــــاالته
كثفة يـعمل على تشـجيع الشركات ا
ـتـخـصـصـة علـى اإلسراع الـدولـيـة ا
ـعــنــيـة في الــتــعـاقــد مع اجلــهــات ا
بـعـيـدا عن البـيـروقـراطـيـة والـروت
ـسـاومات والـتعـلـيمـات والـفـساد وا
والصراعات والتقاطـعات السياسية
ــصــالـح الــضــيــقــة الــتي عــطــلت وا
ـلحة شاريع اخلـدمية ا العديـد من ا
البــنـاء احملــافــظـة طــيـلــة الـســنـوات

اضية). ا
واضــــاف ان(عــــددا من الــــشــــركـــات
ـتـخـصــصـة قـد ابـدت اسـتـعـدادهـا ا
لنصب محطـات تصفية ميـاه متنقلة
ودائمـية في الـبصرة بـفتـرة قيـاسية
التتجاوز الـشهرين تـوفر من خاللها
ـيـاه الـصـاحلـة كـمـيـات كــبـيـرة من ا

للشرب).
مؤكدا انه( سـوف يتم عرض كل ذلك
عــــلـى مــــجـــــلس الـــــوزراء التــــخــــاذ
الـــــقـــــرارات الالزمـــــة وذلـك من اجل
ــشـاريع اإلســراع في تــنـفــيـذ هــذه ا
احلـيـويـة والـضـروريـة خالل الـفـترة

قبلة). القصيرة ا
وتابع ان(احـدى الشـركات الـكويـتية
قـد بـادرت بـضـخ كـمـيـات كـبـيـرة من
ــاء الــصــالح لـلــشــرب يــومــيـا الى ا
البصرة حل نصب وحدات تصفية
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وصف احــد رجـــال الــدين في الــعــراق قــبل ايــام عــنــدمــا كــان يــرد عــلى
انـتقادات وجهت له بخصـوص كريات الدم البيـضاء عبر وسائل التواصل
االجــتـمـاعي ( social media) والــتي اصـبـحت الـيــوم كـثـيـرة و ال تـعـد
(فـيسـبوك ..تويـتر ..يـوتيوب ..انـستغـرام الخ ) بانـها باتت مـواقع للـتقاطع
االجــتـمــاعي . وبــغض الـنــظـر عن حــادثــة رجل الـدين هــذا وكـريــات الـدم
الـبـيضـاء واحلمـراء اال ان تشـخـيصه السـتخـدام السـوشـيال مـيديـا اجده
دقـيقا في مجـتمعنا عـلى االغلب فقد ادى استـخدام الفيسـبوك على سبيل
ـثـال الى مـشـاكل كـبـيـرة في اجملتـمع الـعـراقي بـسـبب انـتـقـادات وجهت ا
لالخـرين عـبـر صـفـحـاتهـم الشـخـصـيـة ومـنـهم من تـعرض لـلـتـهـديـد جراء
سائلة مـنشور كتبه سواء كان صحيحـا ام ال واخر واجه القضاء وحتى ا
ـواطن الــعـراقي يـدرك هـذه الـتـسـمـيـات الـعــشـائـريـة ( عـطـوة وفـصل ) وا
والـتهديدات في زمننا هذا بشكل جيد اضافة الى حاالت الطالق اثر سوء

استخدام هذه الوسائل وكما افاد باحثون مختصون.
ان غـاية واهدف وسائل التواصل هـذه وكما معلن من اسـمها هو التقارب
ـعـلــومـات بـســرعـة وايـضــا تـوثــيق الـعالقـات بــ اجملـتـمــعـات وايـصــال ا
االجـتـماعـية اكـثر وكـمـا اكد تـشامـاث بالـيـهابـيتـيا (نـائب الـرئيس الـسابق
سـتخدم بشركة فيـسبوك ) أن منصات تلتواصل لـشؤون تنمية أعداد ا
كن أن تزيد أواصر الـترابط والتقارب االجـتماعي مثل فيـسبوك وتويتـر 

كنها أن حتدث تأثيرا عكسيا. ب الناس معا ولكن في نفس الوقت 
وأعـرب باليـهابيـتيا خالل حـديث أدلى به على هامش مـناسبـة أقيمت عام
 2018في كـليـة الدراسـات العـليا في جـامعـة ستـانفورد عـن قلقه من أن
مـنصات التـواصل االجتماعي أصبـحت "أدوات تمزق النـسيج االجتماعي
شـاركته في بـناء لـلمـجـتمـعات". وأكـد بالـيـهابـيتـيا أنـه يشـعر بـذنب كبـيـر 
ـرشـحـة لـنـيل درجـة شـركـة تـعـمـل في هـذا اجملـال. وعـقـبت لـيـزبث كـيم ا
الـدكـتـوراه في عـلم الـنفـس االجتـمـاعي في واليـة بـنـسلـفـانـيـا والـتي تدور
أبـحاثـها عن وسـائل التـواصل االجتـماعـية عـلى تصـريح بالـيهـابيـتيا في
ـوقع "Futurism قـائـلـة: "أعـتـقـد أنه (بـاليـهـابـيـتـيـا) يـشـير إلى تـصـريح 
قـضـية حـقـيقـية لـلـغايـة تـتعـلق بـالوسـائط االجتـمـاعيـة واإلشـباع الـفوري".
وأضـافت: "إنني أرى رسالـته كتذكـير هام بـاجلزء الذي قـد نتجـاهله عمدا
في كـثـيـر من األحـيـان". وأكدت أن مـنـصـات الـتـواصل االجـتمـاعـيـة الـيوم
كن أن تـسمح بسماع وتـضخيم بل إعطاء مصـداقية ألي شخص. وهذا 
يـسـمـح بـتـأصـيل جـذور أي شيء بـدءا من مـشـكالت تـسـلط بـسـيـطـة عـبـر
ـا جـمــيـعـنـا اإلنــتـرنت وصـوال إلى حــمالت حتـرش عـلى نــطـاق واسع. ر
بـحاجـة للـنصيـحة والـتأني في مـا نكـتبه وننـشره ونـغرده حـذرا من تمزيق
ـنصات في وسائل هـذا النسـيج االجتمـاعي بينـنا وعليـنا استـخدام هذه ا
الـتواصل االجتماعي لبـناء مجتمعنـا العراقي والتفكيـر جليا مرارا وتكررا
قـبـل ان نـضـغط زر الـنـشــر او الـتـغـريـد حــتى ال يـكـون بـيــتـنـا وهن كـبـيت

العنكبوت وتصبح فعال وسائل للتقاطع ب ابناء اجملتمع الواحد

Ãd∫  قوات موالية للحكومة اليمنية خالل حفل تخرج ð
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نــفـى الــرئـــيس الـــيـــمــنـي عــبـــد ربه
مــنـــصــور هــادي أن تــكــون جــهــود
ــة احلــوثــيــ قــد وصــلت إلى هــز
طــريق مــســـدود قــائال إنه لم يــنــدم
عـلى االسـتـعـانـة بـالـتـحـالف بـقـيادة
الــســعــوديــةلـلــتــدخل عــســكــريـا في

اليمن.
وقـال هـادي في لـقــاء تـلـفـزيـوني من
مدينة عـدن جنوبي اليـمن إن عملية
"عـاصــفـة احلـزم" لـلـتــحـالف بـقـيـادة
السـعـودية من أجنح الـقـرارات التي
 اتـخـاذهـا فـي الـعـالم الـعـربي إال
أنـه اعــــتــــرف في الـــــوقت ذاته بــــأن
العمليـات العسكريـة استغرقت فترة

توقع. أطول من ا
يـــأتي هــذا بـــعــد ثالث ســـنــوات من
ــــســــلح بــــ الــــقـــوات الـــصــــراع ا
ـدعـومـة من احلـكــومـيـة الـيـمـنــيـة ا
الـتــحـالف الـذي تـقــوده الـسـعـوديـة
دعوم من إيران. وب احلوثي ا
وأدت احلـــرب إلى مـــقــتل نـــحــو 10
ـتـحدة آالف شـخص وتـقـول األ ا
إن غــالـــبــيـــتــهم قـــتــلـــوا في غــارات

للتحالف.
W½UF²Ýô« —«d

وأضــاف هــادي "لـم أنــدم عــلى قــرار
االسـتعـانـة بـالـتـحالـف على اإلطالق
ـــا كــنـــا قــد حــررنـــا أجــزاء من وإال 
هرة. ولوال دعم البالد من عدن إلى ا
ـناطق حتت الـتحـالف لـكـانت هـذه ا

سيطرة احلوثي اآلن".
وشدد عـلى أنه لـوال تدخل الـتـحالف
"لكـانت هنـاك حـرب أهلـية في الـيمن
أطــــول مـن احلـــــرب األهــــلـــــيـــــة في
ــــســـــتــــمـــــرة من الـــــصــــومـــــال" وا
ـاضي وحـتى تـســعـيـنــيـات الـقــرن ا

اآلن.

الـسـيـطـرة عــلى مـنـاطق واسـعـة من
البالد بينها العاصمة صنعاء.

وقـــتل في الـــيـــمن أفـــقـــر دول شــبه
اجلزيـرة الـعربـيـة نحـو عـشرة آالف
شـخص بـيـنهـم أكثـر من  2200طفل
مـنــذ الـتــدخل الـســعـودي عـلى رأس

التحالف العسكري.
تمردين من جهة اخرى أعـلن زعيم ا
احلــوثـيــ في الــيــمن انه مــسـتــعـد
لتسليم السيطرة على مرفأ احلديدة
ـتـحـدة إذا مـا الـرئـيـسـي الى األ ا
ـوالـيـة لــلـحـكـومـة أوقـفت الــقـوات ا
دعـومة من التـحالف الـذي تقوده وا
السـعوديـة هجـومهـا وفق ما أفادت

صحيفة فرنسية.
w² łu  —Ëœ

ـلك احلـوثي في مـقـابـلة وقـال عبـد ا
مع صحـيفة "لـوفيـغارو" نـشرت على
مـوقـعـها االلـكـتـروني الـثالثـاء "قـلـنا
ــــتــــحـــدة مــــارتن ـــبــــعــــوث األ ا
غـــريـــفــــيـــثس انــــنـــا ال نـــرفض دور
االشـراف والـدور الــلـوجـسـتي الـذي
ـتــحـدة الــقــيـام به في تــرغب األ ا
ـــرفــــأ لـــكـن بـــشــــرط ان يــــتـــوقف ا

العدوان على احلديدة".
ـواد الـغـذائـية ئـة من ا ر 70 بـا و
الـتي يــسـتـوردهـا الـيــمن عـبـر مـرفـأ
احلـــديـــدة مـــا عـــزز مـــخــاوف األ
ستمر تحدة من ان يؤدي القـتال ا ا
ــرفـأ الى حـصـول لـلـســيـطـرة عـلى ا
كارثة انسـانية في بلـد يتأرجح على

حافة اجملاعة.
رفأ ويسـيطر احلـوثيـون على هـذا ا
الواقـع على الـبـحر األحـمـر منـذ عام
2014 عــنــدمــا تــمــكــنـوا مـن اخـراج
احلكومة من صنـعاء ومناطق أخرى

في البالد.
وفرض التحالف في وقت سابق هذا

ـرفأ العـام حصـارا شبه كـامل على ا
بزعم انه يستـخدم لتهـريب االسلحة

تمردين من ايران. الى ا
وشـنـت احلـكـومـة الــيـمـنـيــة الـشـهـر
ـاضي مع حــلـيـفـتـيـهـا الـسـعـوديـة ا
واالمــارات الــعــربـيــة هــجــومــا عـلى
ــــرفـــــأ وفي حــــال تـــــمــــكـــــنت من ا
السـيطـرة علـيه فسـيكـون أكبـر نصر
يــحــرزه الـتــحــالف في الــيـمـن حـتى

اآلن.
ي جـهـودا من ـبــعـوث األ ويـبـذل ا

اجـل الـــتـــوصل الـى اتـــفـــاق يـــنـــهي
الــعــنـف بــحــيث يــســلم احلــوثــيــون
ــرفـــأ الى جلــنــة الـــســيــطـــرة عــلى ا

تحدة. تشرف عليها األ ا
لـكن تـرتـيـبـا كـهـذا يـعـني ان يـحتـفظ
ـتـمـردون بـسـيـطـرتـهم عـلى مـديـنـة ا
احلـديـدة وهـو مـا تـرفـضه االمـارات
التي تطـالب بانسـحاب غيـر مشروط

. للحوثي
ــقــابــلــة مع لــوفــيــغـارو اتــهم وفي ا
ـسـاهـمة الـزعيم احلـوثي فـرنـسـا "با
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اكـد رئـيس الــوزراء حـيـدر الـعـبـادي
اهـمـيـة االســتـقـرار ورعـايـة مـصـالح
الــعـراقــيـ وحــفظ االمن في جــمـيع
احملـافـظات  مـشـيـرا الى ان من اهم
اهـداف  احلـكـومـة حتـقـيق االمن في
عــمــوم الـبالد والــذي بــدوره يــحـقق
االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي ويـــوفــر

اخلدمات للمواطن .
وقـــــال الــــعـــــبــــادي فـي مــــؤتـــــمــــره
االســــــبـــــوعي امـس االول (نـــــتـــــابع
ـواطـنـ في مـطـالب واحـتـيـاجـات ا
جميع احملافـظات ونسـتمع لكل هذه
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لـــكن مــنــذ إطالق عـــمــلــيــة عــاصــفــة
2015? احلــــــزم فـي آذار / مــــــارس 
ـــتــــحــــدة إن حـــوالي تــــقــــول األ ا
ـني قد وصـلوا إلى ثمـانيـة مالي 

حافة اجملاعة.
ويعيش الرئيس هـادي في العاصمة
السـعودية الـرياض ونـادرا ما يزور
اليمن الـتي مازالت تـشهد مـواجهات

. مسلحة ب قواته واحلوثي
الى ذلك قـتل ثالثـة مـدنـيـ واصـيب
تـــســـعـــة آخــرون فـي قــصـف أصــاب
مــبـنـى في سـوق مــزدحم في مــديــنـة
تـعـز جـنــوب غـرب الـيـمن حـسب مـا
أفـادت االربـعـاء مـنـظـمـة "أطبـاء بالد
حدود" في تـغريدة عـلى حسـابها في

تويتر.
ـسـؤولة نـظـمـة اجلهـة ا ولم حتـدّد ا
عـن الــقـــصف لـــكن وكـــالـــة األنـــبــاء
ـتـحـدثة الـيـمنـيـة الـرسمـيـة "سـبأ" ا
ـعتـرف بـها دولـيا باسم احلـكـومة ا
ـتمـردين احلوثـي يـقفون قالت ان ا
خــلف عـمــلـيـة الــقـصف الــتي وقـعت

الثالثاء.
وتـســيـطـر الــقـوات احلـكـومــيـة عـلى
اجلزء االكبر من مدينة تعز في ح
ـتـمـردون احلـوثـيـون على يـسـيـطر ا

مناطق عدة في محيطها.
ودعــــــــت "أطــــبــــاء بـال حــــدود" الى
" في مديـنة ـدنيـ "حمـاية الـسـكان ا
تــعـــز من الـــنـــزاع وتــمـــكـــيــنـــهم من
"احلــصـول عـلـى الـرعـايــة الـصــحـيـة

دون عوائق".
ويـشهـد الـيـمن مـنذ 2014 حربـا ب
ـــتــمـــرديـن احلـــوثـــيـــ والـــقــوات ا
احلـــكـــومــيـــة تــصـــاعــدت مـع تــدخل
الــــســــعــــوديــــة عــــلـى رأس حتــــالف
عسـكري في آذار/مارس 2015 دعما
تمردون من للحـكومة بعـدما تمـكن ا

في العـدوان الذي يـقوده الـعرب" في
الـــيـــمن عـــبـــر بــــيع االســـلـــحـــة الى

السعودية واالمارات.
وقـال "الـعـديـد من الـبـلـدان الـغـربـيـة
تــــــنـــــظــــــر الـى احلـــــرب فـي ضـــــوء
مصاحلـها االقتـصادية عـلى حساب

حقوق االنسان".
وقـتل مـا يقـرب من 10 آالف شخص
فـي احلـــرب بـــ قـــوات احلـــكـــومـــة
تـمردين احلوثي بينهم اليمنية وا

2200 طفل.
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كـلمـا تقـدمت الـتكـنلـوجيـا في بلـد من البـلدان كـلمـا صارت احلـياة جـميـلة
سـهلـة تـصب في خدمـة احليـاة البـشريـة وتـتحـول احليـاة من عالم الـبداءة
الى عــالم الـتـحـضـر وسـعـادة األنـسـان. من خـالل تـنـقالتي الـيـومـيـة عـلى
ــمـارسـة الــريـاضـة اجلــسـديـة قــادتـني الــصـدفـة الى الــدراجـة الـهــوائـيـة 
اجلـلـوس عـند زاويـة من زوايـا الـطـريق الـسريع في بـلـدي ألسـتـظل بظالل
األشـجـار الوارفـة والوافـرة الظالل ألخـذ قسـط من الراحـة بعـد قطع أكـثر
من عــشـرين كـيــلـومـتـر. شـاهــدتُ سـيـدة تـقـف عـلى بـعـد أمــتـار من مـكـان
جـلـوسي وهي تلـوح بيـدها لـسيـارة من سـيارات األجـرة على ذلك الـطريق
ـشـهد الـطـويل. في بـدايـة األمـر لم أعـر تـلك الـسـيدة أي إنـتـبـاه ألن هـذا ا
يـتكـرر كل سـاعات الـنهار  ,لـكنـني بعـد فتـرة وجيزة وجـدتُ نفـسي مهـتما
وضوع وبقيت أراقبها دقائق طويلة. ب فترة وأخرى تقف سيارى بـهذا ا
أجرة  –تـكسي- قربها ويتـناهى الى مسامعي حديث مقـتضب بينها وب
سـائق السيارة تنطلق بـعدها السيارة فارغة وتـظل السيدة تلوح من جديد
الى سـيـارة أخـرى . أحـيـانـا تـقف سـيـارة أو أكـثـر خـلف الـسـيـارة األولى
يـنـتظـر سائـقـها فـيـما إذا كـانت ستـذهب الـسيـدة أم تـنتـظر سـيـارة وتتـكر
احلـالـة دون جدوى . عـرفت من خالل الصـوت الذي يـصـلني بـسهـولة من
أن الـسـائق يرفض أن يـسـمح لهـا بالـصـعود لـعـدم إقتـناعه بـأجـرة النـقود
كن. الـتي تـصر الـسـيدة عـلى دفـعـها وحتـاول تـخفـيـضهـا الى أقل قـدر 
بـدافع الفضول صـرخت بصوت منـاسب وطلبت من السـيدة أن تسمح لي
ـا لـيس لـديـهـا نـقـود بـدفـع جـزء من األجـرة كي التـظل واقـفـة هــنـاك أو ر
كـافيـة . شكرتـني على حسـن عملي وأكـدت لي بأنهـا تمـلك نقود كـافية إال
أنـها التريد أن يستغلـها أي سائق أجرة . بعد عملـية مخاض طويلة عثرت
يزانـية التي كانت قد رسمتها لتلك تـلك السيدة على سيارة أجرة حسب ا
الـرحلة. حينما إبتعدت تماما أرسلت نظراتي الى الطريق الطويل وتبادرت
الى ذهـني صـورة عـدد كـبـيـر من صـور األفالم الـقـصـيـرة الـتي يـصـنـعـها
ـهـاجرون الى أمـريـكا من خالل  –الـفـلوقـات- اليـوميـة الـتي تتـحدث عن ا
كـل شيء في أمريكا. لقد منحتني تلك  –الـفلوقات  –مـعلومات زاخرة عن
كل شـيء في أمريكا وأصبحت خبيرا في كل شيء يـتعلق باحلياة اليومية
. عـرفت أن هــنـاك عـلى الـرغم من أنــني لم أسـافـر الى هـنــاك يـومـا واحـداَ
ـكن أن نـظـام سـيـارات األجـرة  –الـتـكـسي  –هــنـاك تـخـتـلف إخـتالفـا ال
نـقارنه مع طبيعـة احلياة هنا في بـلدي. لقد إستـخدموا التكـنلوجيا في كل
شيء ومـن ضـمـنهـا سـيـارات األجـرة . من يـرغب أن يـعـمـل سائـق سـيارة
أجـرة عـليه أن يـسـتخـدم هـاتفه الـنـقال الـذكي ويـسجل في بـرنـامج خاص
بـسيارات األجرة  –بـعد أن يـتم فحص سيـارته بطـريقة دقـيقة والـتأكد من
ـهمة. في اللـحظة التـي يريد أن يبدأ سالمـة السائق وأهلـيته للقـيام بهذه ا
فيها العمل  –أقصد صاحب السيارة  –يفتح جهازة النقال وحينما يكون
هــنـاك زبـون قـريب مــنه تُـرسل له إشـارة  –لـكـال الـطـرفـ وتـظـهـر الـفـترة
الـزمـنيـة الـتي تـستـغـرقهـا الـسيـارة لـلوصـول الى الـزبون كـأن تـكون ثالث
دقـائق أو أكثـر أو أقل وينـطلق الـسائق لـيجـد الزبـون في إنتـظاره وال أحد
يـتـحدث عـن كمـيـة النـقـود فكـل شيء يظـهـر على شـاشـة الـتلـفـون وحيـنـما
يـصل الزبون يشـكر السائق وكـذلك السائق يتـمنى له يوما جـميال وتنتهي
ــهـمـة. تـتــحـول األجـرة الى حـســاب الـسـائق بــطـريـقـة آلــيـة الى رصـيـدة ا
ويـنتهي كل شيء. أي عـالم هذا الذي يـعيشـونه هناك وأي حـياة هذه التي
اذا اليحدث هذا . أنا ال أعرف  قارنة بـ احلالت كن ا نـحياها هنا . ال
في الـعـراق ..هل أن األنـسـان العـراقي يـخـتلف عن األنـسـان األمـريكي أم
أن نـقودهم أكثـر من نقودنـا. حقا أن الـتكنلـوجيا أصـبحت لهـا تأثيـر كبير
عـلى احليـاة في كل العالم عـدا العراق الـغارق في الـسلب والنـهب وسرقة
ــال الـعــام . شـعـرتُ بــدوار في رأسي وبـقــيت أحـلم ا
وأحــلم وأحــدث نــفــسـي " مــتى ســيــكــون لــنــا نــظـام
سـيـارات أجـرة عـلى شـاكـلـة تـلـك األنـظـمـة اجلـمـيـلة
هـناك ?" حقاً أن الفرق كبـير جدا ب سيارة أألجرة

في بلدي وبلدهم. 

ـدعي (ثامـر عبـد السـتار عـبد الـله) طلـباً يـروم فيه تـبديل قدم ا
(اللـقب) من (الـتـكـريتي) الى (الـطـيـار) فمن لـديه أعـتـراض على
ديرية خالل مـدة اقصاها (خـمسة عشر الـدعوى مراجعـة هذه ا
ادة (22) من يوم) وبعـكسه سوف ينظر بـالدعوى وفق احكام ا

قانون البطاقة الوطنية رقم (3)  لسنة 2016. 
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ركزي فـقدت مني الـهوية الـصادرة من البـنك ا
العـراقي بـاسم (سمـيـر نـاظم الفي). فمن يـعـثر

عليها الرجاء تسليمها جلهة االصدار.

Ê«bI

مـيــاه جـديــدة في عـدد من االقــضـيـة
والــــنـــواحـي والــــقـــرى الــــتــــابــــعـــة
ــبـادرة لــلــمــحــافــظــة ) مــثــمــنــا(  ا
الــكـــويــتــيــة  في تــعــزيــز الــعالقــات

الثنائية).
فــيــمـــا اصــدر مــركــز اإلعالم األمــني
بــيــانــا رد فــيه عــلى مــعــلـومــات عن
تـــــعــــامـل الــــقـــــوات االمـــــنــــيـــــة مع

تظاهرين. ا
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وقال بيـان للـمركز ان (أعـداء العراق
اظـهـروا نـوايــاهم اخلـبـيـثـة بـعـد أن
اغاضهم الـنصر الكـبير الـذي حققته
الــقـــوات االمــنــيــة في حــربــهــا ضــد
اإلرهـاب وأذنـابه حـيث بـدأت حـمـلـة
االتــــهـــامـــات واألكــــاذيب ضـــد هـــذه
الــقـوات بــالـتــزامن مع الــتـظــاهـرات
التي شهدتهـا بعض مناطق البالد),
واضاف ( ويـأتي ذلك في وقت تـصر
فــيه بــعض وســائل اإلعالم ومــواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي عــلى نــشــر
مـعلـومـات كاذبـة ومـلـفقـة عن تـعامل
ــتــظــاهــرين قــواتـــنــا االمــنــيــة مع ا
متـغافـلـ التـوجيـهات الـصادرة من
ــســلــحـة الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات ا
ــواطـــنــ بـــاحلــفـــاظ عـــلى أرواح ا
وتـأمـ الـتـظـاهـرات واحلـفـاظ عـلى

ال العام واخلاص). ا
وتـابع ان(هـؤالء  اسـتـطـاعـوا خـداع
الـــبـــعـض واســـتـــغاللـــهم فـي نـــشــر
فبـركة بينها صور الصور والكتب ا
ــة أو حـدثت في بـلـدان ألحـداث قـد
أخـرى أو عـلى مـسـتـوى الـتـدريـبـات
الــعـسـكــريـة فــضال عن نـشــر كـتـاب
مزور نسب الى وكـالة االستـخبارات
والـتــحـقــيـقــات االحتـاديـة في وزارة

الداخلية ).  »ŸUL²ł∫  جانب من جلسة جمللس الوزراء


