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ــوالــيــة ونــقـــلت صــحــيــفـــة صــبــاح ا
لـلـحـكـومـة الـتـركـيـة امس األربـعاء عن
الــرئـيس الـتـركي رجب طـيب أردوغـان
قــوله إن عــلى ســلــطــات االنــتــخــابـات
إلـغــاء انـتـخـابـات اسـطـنـبـول احملـلـيـة
لـوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعي

مسؤولي صناديق االقتراع.
وأظـــهـــرت نــتـــائج أولـــيــة فـــوز حــزب
الـــشــعب اجلـــمــهــوري أكـــبــر أحــزاب
ــــعــــارضــــة بــــهــــامش ضــــئــــيل في ا
ا انـتـخابـات البـلديـات بـاسطـنبـول 
يـنـهي هيـمنـة حـزب العـدالة والـتـنمـية
احلــاكم الــذي يــتــزعــمه أردوغــان ومـا
ســبــقـه من أحــزاب إسالمــيــة في هــذه

دينة على مدى  25عاما. ا
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وقـال أردوغــان لـلـصـحـفـيـ عـلى مـ
طـائرته أثناء عودته من زيارة قام بها
ــوســكــو هــذا األســبــوع إن الـلــوائح
تــتــطــلب تــعـيــ مــســؤولي صــنـاديق
االقـــتـــراع من بـــ مــوظـــفي اخلـــدمــة
ـدنيـة بالـدولة لـكن هذا لم يـحدث في ا
بــــعـض األمــــاكـن الــــتي اســـــتــــعــــانت

وظف من خارج هذه الفئة.
وقــــال ”زمـالؤنـــا أثــــبــــتــــوا ذلك. ومن
الـطبـيعي أن يـثيـر كل ذلك شـكوكا. إذا
نـظـروا لألمـر نظـرة صـادقة فـسـيؤدي

ذلك إلى إلغاء (االنتخابات).
وأي قــرار بــشــأن إلــغـاء االنــتــخــابـات
يـتـع اتـخاذه من قـبل الـلجـنة الـعلـيا

لالنتخابات.
وقـال مـسـؤول كـبيـر في حـزب الـعـدالة
والــتــنــمــيــة يــوم الــثالثــاء إن احلــزب
سـيطالب بإجراء انـتخابات جديدة في

اسـطـنبـول بعـد رفض طـلبه إعـادة فرز
ـديـنـة. وأجريت األصـوات في أنـحـاء ا

االنتخابات في  31مارس آذار.
وقــــــال أردوغــــــان يـــــوم االثــــــنـــــ إن
ة االنـتـخابـات احملـلـية شـابـتهـا (جـر
مــــنـــظـــمــــة) في صـــنــــاديق االقـــتـــراع

باسطنبول.
وقـــال مــولــود جــاويـش أوغــلــو وزيــر
اخلــارجـيــة الـتـركـي امس األربـعـاء إن
ــا تـــوسع نـــطــاق بـــحــثـــهــا بـالده ر
ــنـظــومـة ــزمع  مــتــجـاوزة شــراءهـا ا
الــدفـاع الــصـاروخي الــروسـيـة إذا لم
تــنــجح في شـراء مــنــظـومــة صـواريخ
بـاتريوت األمريـكية كما أنـها ستبحث
عـن بدائل إذا لم تـتـسلم مـقاتالت إف-

تـركيا لـشراء منـظومة دفـاع صاروخية
روسية.

ويــــطــــالـب مــــشــــروع الــــقـــرار اإلدارة
األمــريـكــيـة بـفــرض عـقـوبــات عـلى كل
ن لهم دور ـسؤول األتراك الكبار  ا
ــواطــنــ ــة)  في االعــتــقــاالت (الــظــا
ومــوظـفــ أمـريــكـيـ تــتـضــمن مـنع
ـــســـؤولـــ من الـــســـفـــر إلى هـــؤالء ا
ـتـحدة وجتـمـيـد أي أصول الـواليـات ا

تحدة. لهم في الواليات ا
وقـــال الــســـنــاتـــور اجلــمـــهــوري تــوم
تـيـلـيس وهـو واحـد مـن سـتـة أعـضاء
بـاجملـلس عمـلوا عـلى صيـاغة مـشروع
الــقــرار (رغم أن احلــكــومــة الــتــركــيـة
اتـخـذت خـطـوة في االجتـاه الـصـحـيح
بــإطالق سـراح الـقس األمـريـكي آنـدرو
بــرانــســون في أكـتــوبــر تــشـرين األول
ـاضي فـإنه ال يـزال عـلى تـركـيـا فعل ا
ــزيـد إلبـداء حـسن نــوايـاهـا والـعـمل ا

كشريك في حلف شمال األطلسي).
وأُديـن هذا الـعـام سركـان جـولج الذي
يـحمل اجلنسيت األمريكية والتركية
بـاالنتمـاء إلى منظمـة إرهابية مـسلحة
وحُــكم عـلـيه بـالـســجن لـسـبـعـة أعـوام

ونصف العام.
وال يـزال ثالثة مواطن أتراك يعملون
في قــنـصــلـيــات أمـريــكـيــة في تــركـيـا
يـخــضـعـون لـلـتـحـقـيق أو مـسـجـونـ

اثلة. لتهم 
اضي وقـضت محـكمـة تركـية الـشهـر ا
بـاســتـمـرار حـبس مـتـ تـوبـوز وهـو
مــتـرجم بــالــقـنــصـلــيـة األمــريـكــيـة في
اسـطـنبـول حل اسـتئـناف مـحاكـمته

في يونيو حزيران.
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احملـافـظــات والـفـروع مــزود بـنـظـام
حاسـبات الكـترونـي يسهـل الرجوع
اليه ويتضمن هذا النظام عدة بنود
منها العالوات والـترقيات وقد تمت
ـبــاشــرة بــشــانـهــا من خـالل عـمل ا
ـقر الـشـركة بـالـتزامن مع برنـامج 
اتصاالت الـرصافة كـخطوة اولى ثم
ـقـر الوزارة ومن يرتـبط تـدريجـيا 

ديريات). ثم ا
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واضـــاف الـــبــــيـــان (انه يــــتـــضـــمن
االرشـفــة االلــكــتـرونــيــة والــصـادرة
والـواردة واالجـازات وكـتـب الـشـكـر
والــتــقــديــر ويـــتــسم هــذا  الــنــظــام
بخاصـية حـفظ البـيانات الـكتـرونيا
وامكانـية استـرجاعـها عنـد احلاجة
رور بالـعمل الورقي بسهولـة دون ا
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تـعـتـزم الـشـركة الـعـامـة لـالتـصاالت
ـعــلـومــاتـيــة بـوزارة االتــصـاالت وا
اسـتــحـداث نــظــام بـيــانـات مــركـزي
قـر الشـركـة يتـضمن قـاعدة جديـد 
ـنتـسبـي الشـركة بيـانـات متـكـاملـة 
واقــــــســـــــــــــامــــــهــــــا في بــــــغــــــداد

واحملافظات.
وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(هـذا يــأتي في اطــار الــتـوجــيــهـات
تـواصلة مـن قبل وزيـر االتصاالت ا
بـخــصــوص احــداث نــقـلــة نــوعــيـة
بصـيغ الـعمل واسـتـخدام االسـاليب
االلــكــتــرونــيــة احلــديــثــة ومــغـادرة
االسـلــوب الــورقي  الــتـقــلــيـدي  من
خالل اســتـــحــداث نـــظــام بـــيــانــات
ــقـر الـوزارة يـشــمل كـافـة مـركـزي 

بغداد
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 .35وأضــاف أن تــركــيــا لم تــتــلق ردا
إيـجـابـيا من واشـنـطن عـلى اقتـراحـها
بـتشكيل مجـموعة عمل مشتـركة للنظر
ـــنــظـــومــة الـــدفــاع في شـــراء أنـــقــرة 

الصاروخي الروسية إس-400.
وقـــال مـــارك جـــريـن مـــديـــر الـــوكـــالــة
األمـريكـية للـتنمـية الـدولية إن الـوكالة
ســتـكـشف قــريـبــا الـنـقــاب عن مـسـعى
عونـات األمريـكية حملـاولة اسـتخـدام ا
واجهة النفوذ الروسي حول العالم.
وأضــاف جـرين أثـنــاء جـلـسـة لــلـجـنـة
ـجـلس الـنـواب الـشــؤون اخلـارجـيـة 
األمــريـكي الـثالثــاء  سـتـمــيط الـوكـالـة
األمـريكية للتنميـة الدولية اللثام قريبا
ساعدتـنا على مواجهة عن إطـار عمل 
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ـادية واحلـسية وسط هـذه الفـوضى التي تـسيـطر عـلى حواسـنا واجـزاء تكـوينـنا ا
ر خاللها ونـحن نخدع انفـسنا بأننـا نبصر ما ظلمة الـتي  وخالل هذه االنفـاق ا
يدور حولـنا من مالبـسات واقعـية واحلقـيقة مـا نحن اال محـدودي االرادة العقـلية
والفكـرية. فمن منـا يستـيطع ان يفتـرض انه غير مـحدود التفـكير وانه حـر بأفكاره
ا تـقع عـيـنـاه عـليه?  مـن يجب عـلى ذلك بـنـعم يـحـتاج ان وآرائه وانه يـرى ابـعـد 
ـاذا يحدث كل هـذا الفـوضى الدمار احلـروب القتل الـفقر يسـأل نفسه اوال 
العوز انـعدام االخالق?  سؤال يبدو سهال للوهلة االولى لكنه يحتاج الى مجلدات
ـاذا هو خُـلق? وما لـضم االجـابات الـتي تـختـزله.  وهل ثـمة احـد منـا سـأل نفـسه 
واجـبه في هـذه احلـياة ومـا هـو الـهدف الـذي يـقع عـلى عـاتقـه وما هي واجـبـاتـنا
جتـاه احليـاة كبـشـر?  قطـعا الـقـليل مـنا فـكـر بهـذه االسئـلـة وحاول ان يـبحث في
أل العالم صراخ ال تطـرف الذي  طرق االجابـة عليهـا لكنه انصدم بـالصراخ ا
(مع) والضد وكـأننا مشجعـ نتجمهـر حول حلبة مصـارعة ال نسمع اال صراخا
وال نـرى سـوى عـراكا ال نـفع مـنه ألي مـنـا. في زمن لـيس بـالـبـعـيـد كـان االنـسان
ا يـفكـر. ان دل هذا ا يـتـكلم والـيوم امـسى االنسـان يـتكـلم اكثـر  يـفكـر اكثـر 
عـلى شيء فــهـو يـدل عـلى مـسـتـوى هـبـوط تـفــكـيـر االنـسـان.  صـحـيح ان الـتـطـور
العلـمي والتكنـلوجي احلاصل االن هو طفـرة في تأريخ التطـور الصناعي لكن من
ا يعيشه يستـطيع انكار الـتطور الفكـري الذي ساد البـشرية في ظروف اصـعب 
انسان الـيوم. نعم كان االنـسان يغطي جـسده بالقـليل من قطع القـماش التي تكاد
تـستـر عورته لـكـنه حقق مـعجـزات صـناعـية كـأن نـذكر مـنهـا مـعجـزة بنـاء صرح
االهرامات فـي مصر ومـادمنا في مـصر من يـستطـيع اثبـات اجتاه مجـرى النيل
اذا ال نفترض ان االنسان هو الذي يـخالف بسريانه اجتاهات كل انهار الـعالم? و
من غـيـر مجـرى سـريـان الـنيل? هـذا عـلى سـبـيل االفـتراض. ومن مـنـا ومن عـلـماء
عـصـرنا يـسـتطـع اثبـات ذلك او عـكـسه وان استـطـاع احـدنا فـمـا هي االدلـة التي
ا يـبـني عـلـيهـا افـكـاره? انا هـنـا ال اخـاطب ال عـلمـاء الـفـيزيـاء والـطـبيـعـة  فـقط وا
اخاطب من يـدعون معرفـة الفيـزياء او من هم  بدرجته. انـسان اليـوم يلبس افضل
ـظره اكـثر الـثيـاب ويصـنف اللـباس ولـونه كل حسب مـناسـبة مـعيـنة فـهو يـهتم 
ا يـهتم لدواعي ما يفعل وهو سطحي دون اي عـمق.  فلو طرحنا السؤال ادناه

على انفسنا. 
اذا نلبس الثياب?

ستـكـون االجـابة الـعـامـة تـقريـبـا هي لـستـر اجـسـامـنا لـكن يـبـقى الـسؤال يالحق
ا نـسـتر عـقـولنـا والـسـنتـنـا وقلـوبـنا? مـاهـية الـشيء. فـلـماذا نـسـتر اجـسـادنـا دو

اليست هي اجزاء تكويننا ايضا?
واذا اردنا سترها فكيف?

ـاذا تعـلـونـا الـسـماء لـمَ ال تكن سـؤال اخـر يلـوح في االفق ويـطـرح نـفـسه قـائال: 
اذا ال نرى اخلالق الـعظيم الذي ينكر وجوده االنسان اسفلـنا وعكسها االرض? و
ـعرفة والرزانة في دعية الـثقافة في ا دعي التـطور اليوم? خـاصة فئة الشـباب ا ا
الـفكـر والـرجـاحة فـي العـقل والـذين يـنـصبـون اسـلـحـتهم ضـد فـكـرة وجـود خالق
ـا اكـون مـتـأثـرا عــظـيم. انـا هـنـا لـست فــقـيه دين كي اقـدم االسـتـفــسـارات بل ر
ا وحـده التفكير بأفكـارهم لكن االفكار وحدها ال تـشكل برهانا ودلـيال عقليا وا
ـثل هكذا اسئلة بـني على اسس نظريات صـحيحة هو الـذي يبني اجابات  احلر ا
تنـقصها احلكمة. في سابق العصور كان االنسان ”متخلف “كـما يتفق الكثيرون
من البـشر عـلى ذلك لكـنه كان يـسأل ويـجب عن اسئـلته واذا صـعبت االمـور بقي
يـبـحث عن اجـابـة لهـذا الـسـؤال او ذاك وان اسـتحـالت االمـور بـقي يـردد الـسوال
وكـأنه اجـابـة عـلـى نـفـسه هـذا مـا كـان يـحـدث فـي بالد االغـريق قـبل ثالثـة االلف
تـلك كل االجـوبة لـكل سؤال خـاصة وانه سـنـة. اما الـيوم فـاالنسـان يـتصـور انه 
تلك جـهاز الكـتروني يـساعد عـقله النـاقص كمـا يظنه هـو. االنسان الـيوم اصبح
ا هو طبيعيا فـال اجوبة عقلية وال اسئلة منـطقية وال غير منطقية الكترونـيا اكثر 
لالسف. وكل هذه الـفوضى الـتي سيـطرت عـلى العـالم بأسـره وخاصـة ما يـسمى
الـعالم الـثالث عـلى وجه التـحديـد هي فوضى مـخططـة ومدروسـة ومحـبوكـة بشكل
جـيـد الهبـاط وتسـخيف عـقلـيـة االنسـان الذي يـظن انه متـطور
وفي الـواقع مـا هـو اال بـدائي ومـتـخلف. فـالـتـخـلف ال يـعني
عرفة كما هو احلال في ا توجد ا عرفة ر دوماً انـعدام ا
عصـرنا ذا لكن ال توجد بصـيرة والبصيرة هي االخرى

ال تأتي اال بعد تمام االخالق. 

شمولة بالتجهيز œu∫  صهاريج وزارة النفط تنقل الوقود الى اجلهات ا Ë
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عد خـبيـر نفـطي مقـترح وزارة الـنفط
شـتـقات بشـأن احـالة قـطـاع تـوزيع ا
الــنــفــطــيــة الى االســتــثــمــار خــطــوة
ايجابـية تسـاعد الوزارة علـى تطوير
الـقـطــاعـات االخـرى شـريـطــة تـنـظـيم
ـــــنـع مـــــحـــــاوالت الـــــتـالعب االدارة 
. واطن باسعار الوقود واستغالل ا
 وقـال بـيوار خـنـس لـ (الزمـان) امس
ان (االهـتـمـام بـالـقطـاع اخلـاص مـهم
ـشــتـقـات جـدا والســيـمـا ان تــوزيع ا
النفطيـة ليس من اختصاص الوزارة
وواجـــبــاهـــا االســـاس هــو تـــطـــويــر
القـطـاعات االخـرى وبـالـتالي يـسـاعد
قـترح على تـفرغ الوزارة المور هذا ا
اهم ولـــكن يــحـــتــاج ذلك الـى قــانــون
ـنع مـحـاوالت يـحـدد تـنـظــيم االدارة 
الـتالعب بـأسـعـار الـوقـود واستـغالل
) ,واضـــاف ان (الـــعـــراق ــواطــنــ ا
يـحــتــاج لـنــحـو  21مـلــيــون لــتـر من
صـافي احمللـية الوقـود وما تـنتـجه ا
بواقع 12 مـلـيـون لـتـر  ,حـيث تـقـوم
الوزارة بـأسـتيـراد مـا تبـقى لـتغـطـية
احلـاجة) ,مـبـيـنـا ان (تـنـظـيم قـانـون
خــاص بــالـشــركــات االهــلــيــة يـســهم
ــا حتـدده بــشـكل كــبــيـر بــااللــتـزام 
احلـكـومـة من اســعـار كـمـا ويـجب ان
ـشـتـقات عـن طريق يـكون اسـتـيـراد ا
الـوزارة فـقط لـقـطع الـطـريق عـلى من
يحـاول زيادة االسـعار بـحجـة ارتفاع
ـيـا او غــيـرهـا من اسـعـار الــنـفط عــا

االسباب االخرى). 
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وتدرس الـوزارة احـالــة قطـاع توزيع
ــــــشـــــتـــــقـــــات الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة الى ا
االســتـــثــمـــار.وقـــال الــوزيــــر ثـــامـــر
الـــغـــضــــبـــان في تـــصــريح امس ان
(فــكـرة ادخــال االســتـثــمــار لـلــقــطـاع
النفـطي مطـروحة كمـا هو مـعمول به
في مختـلف دول العالم ودول اجلوار
حـيث تــأسـست شــركـات من الــقـطـاع
اخلـاص ومــنـحت صالحــيـات لــبـنـاء

النـفطيـة وعـدم االكـتفـاء فقط بـانشاء
ـــؤكــســد حـــيـث مــعــامـل االســفــلت ا
تـــــوجـــــد هـــــنـــــاك الـــــكــــثـــــيـــــر مـن
ــكن تــبــنـيــهـا الـــصــنـــاعـــات الـتي 

نتجات النفطية).  باالعتماد على ا
عـلى صـعــيـد مـتـصل اكــد الـغـضـبـان
ـعايـير حرص الـوزارة على اعـتـماد ا
تـبـعة في حتـديد واالليـات الـدوليـة ا
ـا اسـعــار الـنـفـط اخلـام الـعــراقي و
ـنفـعـة العـاليـة لـلعـراق.وقال يحـقق ا
الـغـضـبـان خالل االجـتـمـاع الـشـهري
لــتـــســعـــيــرة الـــنــفط ان (االجـــتــمــاع
استـعـرض تـقاريـر الـلـجان اخملـتـصة
في شــــركـــة تـــســـويق الــــنـــفط الـــتي
تـتـضـمن اوضــاع الـسـوق االوروبـيـة
ـتغيرات واالمريكـيت واالسـيوية وا
ـــيــة ـــؤثــرات في االســـواق الـــعــا وا
لــلــنــفط) ,واشــار الى انه (في ضــوء
ذلك يتم اقرار التسعـيرة بكل شفافية
ومــوضــوعــيــة النــواع الـنــفـط اخلـام
ـتوسط مع ومنـها اخلـام اخلـفيف وا
مـراعـاة حتـقـيق أعـلى مـنـفـعـة مـالـيـة
وايـــرادات لــــلـــخـــزيــــنـــة االحتـــاديـــة
لـلـعـراق) ,داعـيـا اجلــهـات الـرقــابـيـة
واعـضـاء جلـنـة لـطـاقـة الـنيـابـيـة الى
شاركـة بهـذه االجتـماعات لالطالع (ا
على الـيات تـسعـيرة وتـسويق الـنفط

اخلام). 
ووصــلت أســعــار الــنــفط امس االول
الـثالثـاء إلى أعلـى مسـتـويـاتـهـا مـنذ
تـشريـن الثـاني  ,فـيـمـا أدت اخملاوف
بــشــأن الــصــادرات من لــيــبــيــا الــتي
تمـزقـها احلـرب إلى تـضيـيق الـسوق
في ظل تـــراجع اإلمـــدادات الـــدولـــيــة
بـسـبب خـفض اإلنــتـاج بـقـيـادة أوبك
والـعــقـوبــات األمــريـكــيـة عــلى إيـران
وفــنـزويال. وبــلــغت الــعـقــود اآلجــلـة
خلـام بـرنت أقـوى مـسـتـويـاتـهـا مـنـذ
ذلك الــــوقت  لــيـصل سـعــر الـبـرمـيل

إلى 71.34 دوالرا.
وكـــشف مـــديـــر عـــام شـــركـــة تـــوزيع
نتجات النفطية كاظم مسير ياس ا

عن جتـهـيز كـمـيـات كـبـيـرة من أنواع
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة جلـهـات خـدمـية ا
وإســتــثـمــاريــة مــنــهـا أمــانــة بــغـداد
ـثـنى وواسط ومـزارعي مـحـافظـتي ا
ـــنــفــذة وشــركـــة هــانــوا الـــكــوريــة ا
ـشـروع بـسـمــايـة الـسـكـني وذلك من
خالل هيئة الـتجهيـز التابعـة للشركة
ضــمن مــســاعــيـهــا بــإيالء اجلــوانب

اخلدمية أهمية كبيرة. 
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وأفصح يـاس عن تـلك الـكمـيات في
بـيـان امس (جــهـزنـا أكــثـر من اربـعـة
مالي لتر من زيت الغاز و 288 ألف
لتـر من الـبـنـزين لـدائرة أمـانـة بـغداد
ـولدات العائدة عدات وا ألغراض وا
ــاضي). لألمــانـــة خالل شــهـــر آذار ا
وأضـاف (قــمـنـا أيــضـاً بــإصـدار أمـر

جتـهـيـزي جتـهــيـز مـزارعي مـحـافـظـة
ــثــنى بـــأكــثــر من مــلــيــون ونــصف ا
لـيـون لتـر من وقـود الديـزل وقـضاء ا
الـصـويـرة في مـحـافـظـة واسط بـ 72
ـنـتوج وبـالـسـعر ألف لـتر من نـفس ا

دعوم).  ا
ـــزارع مــخــيــر لـــتــحــديــد ُ وبــ ان (ا
ـزروعـة أو ـسـاحـة ا حـصـته حـسب ا
ــضــخـات إعــتــمـاداً عــلى اآللــيــات وا
والـســاحـبــات الـزراعــيـة). في ســيـاق
متصل كشف مدير هيـئة التجهيز عن
(جتــهـيــز شـركــة هــانـوا الــهــنـدســيـة
ــتــخـصــصـة في مــشـاريع الـكــوريـة ا
شروع ـنفـذة  البـناء واإلسـتثـمار وا
بــسـمــايــة الـســكــني خالل شــهـر آذار
لـيـوني لتـر من زيت الـغـاز وملـيون
لــتــر من الــبــنــزين ألغــراض اآللــيــات

ـقـدسة في ـدن وا بـعد خـمس عـشـرة سـنة من الـتـفـجـير واإلرهـاب تـكـاد تعـيش ا
العراق - تـقريبا وبحمد الله - مسـتقرة بعد حتسن الوضع األمني بشكل واضح
جدا ال يقـبل اللبس  صحيح انه لم يكن نـتاج التدابير واخلطط األمـنية والعقليات
كما انه لم يات بعد ية  االستراتـيجية واستخدام احدث التـقنيات االلكترونية الـعا
ا جاء بناء على عهد عهود إرهـابية او كلمة شرف بانهم تـابوا الى وجه الله ... ا
ـيـة واإلقلـيـميـة  وذاك حـسن ويهـمـنا ان يـعزز جـديد من الـعالقـات العـراقـية الـعا
كـشــعب ويـتــطـور بــالـشــكل الـذي يــؤمن اخلـدمــات واالمن واالســتـقـرار ويــحـسن
لفات على طريق رفاهية الشعب ورقيه . لكن لألسف حتى االن االقتـصاد وبقية ا
ـقـدسة جنـد إجـراءات التـفتـيش مـا زالت بدائـيـة ولم تغـير حـينـما نـزور الـعتـبات ا
واطن ما زال يفتش يـدوياً بطريقة مخجلة عقليـاتها واساليبها ال كمـاً وال نوعاً فا

ضحكة واخملجلة منها . تعبث بكل جزيئياته حتى ا
تـساءلـت طويال عن مـشهـد غريب يـكون فـيه الـتسـاؤل طبـيعـياً البـسط مواطن عن
ان حـينما لـفت انتباهي (حـمار) يسير ردت فعل يكـون فيها الـتساؤل اشفع اال
وسط شوارع بـغداد احلبـيبـية بل بـجزرة وسطـية في قـلب العـاصمـة. وقد عصف
تيار التساؤل في داخلي - برغم كل االنفالت والفوضى والفساد الذي عم البالد
حد االختناق - اال ان عصف السؤال خنقني اكثر فرحت ابحث عن مخارج له:

سك هنا ? كيف وصل هذا احلمار ا
من يا ترى صاحبه وما الذي يفعله هنا ?

ايـن اجراءت األجـهزة احلـكومـية .. من بـلديـة او مرور او شـرطة مـجتـمعـية او أي
سؤولية ? إحساس با

شـهـد .. ثم حتركت يـنـاً وشمـاالً لـعـلي اجد مـا يـفسـر لـغـز ا لـسـوع  تلـفـتت كـا
كـاجملـنـون هــنـا وهـنـاك الجـد مـخــرجـاً حلـيـرتي او تـفـســيـرا مـنـطـقـيـا  –مع وجع
ــشــجــعــ االنــفالت الــعــام  - لــعــله يـــخــفف حــدة دهــشــتي .. فــنــاداني احــد ا

: (اهال أستاذ .. كاب ال تدوخ) !! الرياضي
فطلـبت منه توضيحا .. بعـد ضحكة مبطنـة .. خشيت ان يكن هو صاحب احلمار
.. ويتهـمني بـتهديـد مصاحلـه  فقال: (أسـتاذ ما بك اين تـعيش انت  تـتعجب من
مشهـد حمار ... في زمن االستحـمار) . لم يكمل جملـته بعد حينـما مر قطيع غنم
يــعــبث في حــدائق وزهــور الــعــاصــمــة والــراعي يــحــمل عــصــا غــلــيــظــة جــاهـزة
ـسـؤوليـة الـوطنـية. لالنـقـضاض عـلى أي حتـد او اعتـراض ناضـج او إحسـاس با
ي ومن مع ان الـرصـيف يعـد هـويـة ومعـلـمـا من اهم مـزايا عـصـر الـتحـضـر الـعا
خالله تنـقل الدول رقي شوارعـها ومدنـها لـلمتـلقي احمللي والـزائر اخلارجي  اال
ن يـجـيـد الـتـلون ـاضي .. نـهـبـاً بل مـغـنـمـاً  ان الـرصيـف في مـدننـا اصـبح من ا
هـيمـنة .. في كل يـوم تدمع عـيني واسـتخـدام ما مـتاح مـن أسالـيب القـوة االنيـة ا
ـهمة ويـعصـر ضمـيري مشـاهد سـيطرة الـبعض عـلى الشـوارع والسيمـا اركانه ا
من قـبل باعـة مـتجـول يـحيـلونه الى مـزابل صارخـة تـستـغيث اهل الـعقل والـقلب

ان والوطنية .  واال
مـنــذ مـدة يـسـيـطـر احـدهـم عـلى رصـيف مـهم وقـد حــاول كل أصـحـاب الـضـمـيـر
ان ان يـجبروه عـلى ترك الرصـيف والتحول الـى أي نهب من مغا واحلس واال
الـعـراق اجلـديـد الــتي ال حتـتـاج لـلـسـيـطـرة عـلــيـهـا اال لـبـعض الـشـعـارات والـزي
ـتـسـلطن والـنـفاق .. وقـد اسـتـغـربـنـا ... حـينـمـا وجـدنـا ان ذاك ا
احملوسم لـلـشارع لم يـستـطع ازاحـته اال اقوى مـنه .. لكن
ــكن بــائـع زهـور او لألسف فــان (الــعــتــوي الــبــديل) لم 
عــطـور او كــتب .. بل كــان صــاحب مــواش يــذبح ويــبـيع
ـعــايـيـر ... والــله يـكــون بـعــون الـشـارع مـتــنـقال بــعـهــر ا

واطن .... وعلى العراق السالم!! وا

عملـهم الوظيـفي والتي بـلغت السن
القانـوني للتـقاعد لـنقدم لهـم الشكر
والعـرفان في نـهـاية خـدماتـهم التي
بـذلـوهــا من جـهــد  مـعـطــاء خلـدمـة
دني).  واقع عمل سلطة الطيران ا
ـتـقـاعدون (ذلك تـعـزيزاً فيـمـا ثمن ا
سيرة عملهم والتي تكللت وتثميناً 
الـيـوم بـتــلك األجـواء الـســعـيـدة مع

( وظف ا
وقــــال بــــيــــان ان (احلـــــفل تــــكــــر
تقـاعدين وتـوزيع شهادات الـشكر ا
ـا بــذلـوه وقــدمـوه والـتــقـديــر لــهم 
ـزيد خالل سنـ الـعـمل الوظـيـفي. 
ــــعـــــلــــومــــات الــــتـــــواصل مع من ا
العالقات العامـة واإلعالم في سلطة
ـــدنـي الـــعــراقـي عـــبــر الـــطـــيــران ا

مواقعها وصفحاتها الرسمية)

الـتـقــلـيـدي مــا سـيــوفـر الـكــثـيـر من
اجلـهـد والــوقت والـدقـة وتــعـد هـذه
اخلطـوة احدى تـطبـيقـات احلكـومة
االلكـتـرونـية ويـتـواصل الـعـمل على
تـطــبـيق الــبــرنـامج بــنـهــايـة الــعـام
ـسـتـلـزمات احلالـي اذا ما تـوفـرت ا
الـــفــــنــــيـــة مـن مــــعـــدات واجــــهـــزة

كاحلاسبات والسكنرات وغيرها).
من جـــهـــة اخـــرى  أقـــامت ســـلـــطــة
دني الـعـراقي اخلـميس الطـيـران ا
إحتفاليـة لتكر مـوظفيهـا البالغ
الــسن الــقــانــونـي لــلــتــقــاعــد خالل
النـصف االول من هـذا العـام  وقال
ـدني مـديـر عــام سـلــطـة الـطــيـران ا
الـعراقـي عـلي خـلـيل ابـراهـيم (انـنا
ـوظــفـ الـيــوم نـقف مـع زمالئـنــا ا
الذين قدموا ما عليهم خالل سنوات
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ـــجــلس أفـــاد بـــيــان بـــأن عـــضـــوين 
الـشيـوخ األمريـكي أحدهـما جـمهوري
قراطي قدما مشروع قرار والـثاني د
يـطالب بفرض عقـوبات على مسؤول
أتــراك لــدورهم في اعـتــقــال مـواطــنـ
أمـريكي ومـوظف قنـصلي مـحلي

في تركيا.
ويـدعو مشروع الـقرار الذي قدمه يوم
الـثالثـاء الـسـناتـور اجلـمـهـوري روجر
ــقــراطي بن ويــكــر والــســنــاتــور الــد
كــــاردين كـــذلـك الـــرئـــيـس األمـــريـــكي
دونـالد ترامب حلث تركيا على احترام
احلــريـات األســاسـيــة مـشــيـرا إلى أن
اآلالف وقـعوا ضـحايـا لتـحريك دعاوى

ضدهم لدوافع سياسية.
Œ—U  „UN²½«

وقــال الــســنـاتــور كــاردين في الــبــيـان
(ســـجن احلــكـــومــة الــتـــركــيــة ظـــلــمــا
ـواطـنـ أمـريـكـيـ وأتـراك يـعـمـلـون
ـتــحـدة في مــوظـفــ لــدى الـواليــات ا
ـثل انتهـاكا صارخـا حلقوقهم تـركيا 
اإلنـسـانـيـة .“وأضـاف مـشـروع الـقـرار
الـــذي قــدمـــنـــاه يــوضح أن الـــواليــات
ـــتــحــدة لـن تــتــســـامح مع الـــتــعــنت ا
الـتركي على مـدى سنوات فيمـا يتعلق

بهذه القضايا).
ويـعـد احـتجـاز عـاملـ في الـقـنصـلـية
األمـريكـية ومـواطن أمـريكـي واحدا
من قـضايـا اخلالف الكـثيرة بـ أنقرة
وتــركــيـا الــعـضــوين في حــلف شــمـال
األطـلسي. وهنـاك خالف أيضا بيـنهما
بـسبب الـسياسـة جتاه سـوريا وخطط
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الرئيس التركي
رجب طيب
اردوغان يتحدث
عن نتائج
انتخابات
اسطنبول

تقاعدين دني وتوزيع الهدايا ب ا WO∫ جانب من احتفالية سلطة الطيران ا UH²Š«

مـســتــودعـات وشــبـكــات مـــحــلـــيــة),
ـــــســــتــــودعــــات مـــضــــيـــفـــا (امـــــا ا
والـشــبـكــات الـرئــيـســة كـاالنــابـيـب
الــنـــاقــلـــة او انــابـــيـب الــتـــصــديــر
واشار فـانــهــا سـتـكون بـيـد الـدولة) ,
الى ان (بــعض الــدول اجتــهت نــحــو
استثمار منظومات الـتـوزيـع والـغـاز
ومــنـــحــهــا لـــلــقــطـــاع الـــخـــاص بـل
ــحـطــة تـعــبـئـة عــمـــدت لالحـتــفـاظ 
واحـدة في احملــافــظـة كي تــكـون لــهـا
رونـة بـالـتـدخل في حـالـة االزمات), ا
واضـاف ان (الــعـراق لــديه في قــطـاع
ـنـتجـات الـنفـطيـة خـليط مـن توزيع ا
محـطات الـتعـبئـة فهـناك عـدد كـبــيـر
ـحـطـات مـمـلـوكـة وتـــدار مــن مــن ا
الـقــطـاع اخلـاص يـبلغ عـددها 1400
محطـة ولديه محـطات كبـيرة تدار من
الـقـطــاع احلـكـومي وعــلـيه فـالـوزارة
لـيـست لـديـهـا خـطـة مـحـددة الى االن
وضـوع لكن لـديها للتـعامل مع هـذا ا
دراسـة مشـروع لـكـيـفـيـة اطالق قـطاع
التـوزيع لالسـتثـمـار من خالل اشراك
القـطاع اخلـاص لـتطـوير عـمل توزيع
ـــشــــتـــقـــات) ,وتـــابع ان (الـــــوزارة ا
شـرعت بـدراسـة آلـيـات الــصــنــاعـات
ـمـكـن ان يشيدها القطاع الـتـي مـن ا
ـنـتـجـات الــخــاص بـاالعـتـمـاد عـلى ا

ـعـدات التـابـعـة لـلـشـركـة الـكـورية وا
عـلى إكـمـال تنـفـيـذ مـشـروع بـسـمـاية
السكـني الذي يـخدم شرائح مـختـلفة
) مــبــيـنــاً (أن اخلــطط ــواطــنــ من ا
ــوضــوعـــة من قــبل الــتـــجــهــيـــزيــة ا
شاريع الشركة تهدف الى دعم كافة ا
االستـثمـارية عـبر تـسهـيل اإلجراءات
تخذة وتذلـيل العقبـات فيما يخص ا

عملية جتهيز الوقود الالزم).
ــنــتــجــات يــذكــر ان شــركـــة تــوزيع ا
الـنـفـطـية دائـمـاً مـا تـواظب عـلى دعم
ـشــاريع االســتـثــمـاريــة واخلـدمــيـة ا
والــــزراعـــيــــة من خالل الــــتـــزامــــهـــا
بـتـجهـيـزهم بـكـافـة احـتـيـاجاتـهم من
ــــا يـــســــاهم ذلك أنــــواع الـــوقــــود 
باإلرتـقـاء بكـافـة القـطـاعات احلـيـوية

همة في البالد وا
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تـأثير الكرملـ الضار وخصوصا في
أوروبـــا وأوراســيــا  .وتـــابع قــائال إن
ـالـية طـلب مـيزانـيـة الوكـالـة للـسـنة ا
الــتي تـنـتـهي في 30 ســبـتـمـبـر أيـلـول
2020 تـضـمن تخـصيص 584 مـلـيون
دوالر لـــــصـــــالـح وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
ــعـونـات اخلـارجــيـة الـتي تــقـدمـهـا وا
الـوكالة من أجل ذلك الهدف فضال عن
جـهود للتواصل بقـوة بشأن ما أسماه
أدوات الـتـمـويل الـسلـطـوية  .ولـم يدل
ـزيـد من الـتـفاصـيل. وفي ظل جـرين 
ـيـر بوتـ سـعت روسـيا رئـاسـة فالد
لــتـعــزيـز نـفــوذهـا الـدولـي بـوســــــائل
مـــنـــهـــا مـــنح قـــروض إلى بـــلـــدان في

أمريكا الالتينية وأماكن أخرى.
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