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ـــنــاطق اخلـــدمـــات لــكـــردســتـــان وا
كـتبه ان (هذا ُجـاورة. وذكر بيـان  ا
االفــتـتــاح يـأتي ذلـك في إطـار خــطـة
الوزارة لالتساع في تقـد خدماتها
الـقــنـصــلـيّـة ســواء داخل الـعـراق أم

خارجه). 
في غــــضــــون ذلك  ,كــــشف حتــــالف
الــــفــــتح عـن اتــــفــــاق بــــ الــــقـــوى
الـســيـاسـيـة بـشـأن تـشــكـيل كـابـيـنـة
عالوي. وقـــال أحـــمــد الـــكــنـــاني في
تــصــريـح امس إن (بــعض األطــراف
الــسـيــاسـيـة قــررت عـدم تــرشـيح أو
فـــــــرض أحــــــــد إلطالق يــــــــد عالوي
بـاخـتــيـار الـوزراء) ,مـشـيـرا الى انه
(في حـــالــة تـــقــد بـــعض االطــراف
مرشح للوزارات  فإنها هذه الكتل
ســـتــــتــــراجع عـن قـــرارهــــا وتــــقـــدم
مـــرشـــحــ لـــلـــمـــكـــلف بـــتـــشــكـــيل

احلكومة). 
واعــلن رئــيس كــتـلــة بــيـارق اخلــيـر
الــنــيـابــيــة مـحــمــد اخلــالـدي عن أن
الـــكـــابـــيـــنـــة الـــوزاريـــة عـــلى وشك
االكــــتـــمـــال رغم كـل مـــا يـــجـــري من
تــضــارب مــواقف ســواء بــ الـكــتل
ـكونـات. وقال السـيـاسيـة أو حـتى ا
اخلـــــالـــــدي فـي تـــــصـــــريح امس ان
ـكلف يـنوي تـقد (رئيس الـوزراء ا
ان خالل كابيـنته الـوزارية إلى الـبر
ـــقــبــلــة) ,ورداً عــلى ســؤال االيــام ا
ـواقف بــ الـكـتل بـشــأن تـضــارب ا
السـيـاسيـة الـتي لم يفـصح بـعضـها

بوضـوح عن طبـيـعة دعـمهـا لعالوي
من عدمه قال اخلالدي ان (معظم ما
يـعــلَن عــنه في وسـائـل اإلعالم لـيس
صـحـيـحــاً حـيث إن األمـور مـاضـيـة
بــصـــورة تـــكــاد تـــكــون طـــبـــيــعـــيــة
بـــاســتــثــنــاء كـــتــلــة واحــدة ال يــزال
مــوقـــفــهــا غـــيــر واضح حــتى االن).
وهدد نـواب بـرفع دعوى ضـد رئيس
اجلــمــهـوريــة بــرهم صــالح بـتــهــمـة

جتاوز الدستور. 
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ونقـلت تقـارير عن مـصادر سـياسـية
الـــقــــول ان (نـــوابـــا
طـــــالـــــبــــوا رئـــــيس
اجلمـهـورية بـعرض
وثــــيـــقــــة تـــكــــلـــيف
عـالوي بـــــرئـــــاســــة
الــــوزراء واألســـاس
الـــدســـتـــوري الــذي
كــلـف عــلـى اســاسه
والسيـما أنه جتاوز
ـــدة الــدســـتــوريــة ا
وجتـــاوز الــــكـــتـــلـــة
الكبرى) ,الفت الى
ان (هــؤالء الـــنــواب
حـــــمـــــلـــــوا صـــــالح
مــــســــؤولـــيــــة هـــذا
اخلـــــــــرق و انـــــــــهم
هـددوا بــرفع دعـوى
قــــضــــائــــيــــة ضـــده
بتهمـة التجاوز على

عالقــات جـيـدة مـع كـردســتـان. وقـال
بــيــان امس ان (مــســرور الـبــارزاني
واحلـــكــيم بــحــثـــا آخــر الــتــطــورات
نـطقة تـأكيد الراهـنة في العـراق وا
أهـمـية اسـتـقـرار األوضـاع وتـشـكيل
حــكـــومـــة تـــمـــثل جـــمـــيـع األطــراف
,( وحتـظى بـثـقـة غـالـبـيـة الـعـراقـيـ
الفـــتــ الى ان (تــكــون لـــلــحــكــومــة
االحتاديـة القـادمة عالقـات جيدة مع
كـردســتــان ودول اجلـوار واجملــتـمع

الدولي). 
وقـال الـبـارزانـي بـحـسب الـبـيـان ان
(االقـليم يـدعم احلـكـومة الـتي تـلـتزم
بـاحلـقـوق الـدسـتـوريـة لـكـردسـتان).
ــســتــقــيل وطــالب رئـــيس الــوزراء ا
ـكلف بـتشـكيل ـهدي و ا عادل عـبد ا
احلــكــومـة مــحــمــد تـوفــيق عالوي ,
القوى الـسياسـية باالسـراع الختيار

الفريق الوزاري.
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 وجـرى خالل الــلـقـاء بــحـسب بـيـان
ــكــتـب االعالمي لــرئــاســة الــوزراء ا
(الــــتـــداول في تــــطـــورات األوضـــاع
واحلـــراك الــــســـلـــمي ودعم جـــهـــود
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة وتـأكـيد
تعـاون جميـع القوى لـتسـهيل مـهمة
ــكــلف في االسـراع رئــيس الـوزراء ا
بإخـتيـار الكـابيـنة الـوزارية وتـعزيز
عــمل مـؤســسـات الــدولـة). وشــهـدت
زيـــــــــارة احلـــــــــكــــــــيـم الـى اربـــــــــيل
والسليمانـية فتح قنصلـيت لتقد
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الشـمـال ما ادى الى مـصـرع ثالثة
اشخاص واصـالبة رابع). واضاف
ـدني تـمـكنت من ان (فـرق الدفـاع ا
انـــتــشــار اجلـــثث الــثـالث وانــقــاذ
الـرابع بـاســتـخـدام اجـهـزة الـقـطع
والـفـصل الـهـيـدرولـيـكـيـة) مـشـيرا
الـى انه ( اجــــراء االســــعــــافــــات
االولــيــة لـلــمــصــاب قـبـل نـقــله الى

ستشفى لتلقي العالج فيها). ا

بغداد - الزمان
النجف - سعدون اجلابري

لــقـي ثالثــة اشــخـــاص مــصــرعــهم
واصيب رابـع في حادث سـيـر على
وصل. وقال مصدر طريق تكريت ا
في تـصـريح امس ان (حـادث سـيـر
وقع على طريق الـرابط ب تكريت
ــوصل قــرب سـيــطــرة االقـواس وا
مـــدخل قـــضــاء تـــكـــريت من جـــهــة

بولندا
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الدستور) ,مؤكدين ان (خمسة نواب
سحـبـوا تواقـيعـهم من ورقـة تكـليف

قبلة).  عالوي بتشكيل احلكومة ا
الى ذلك  ,كـشف الـنــائب عن حتـالف
سـائـرون امـجـد الـعقـابي عـن صدور
اوامر ادارية وصفها بغير القانونية
هدي عن بعض وزراء حكومـة عبد ا
ــدراء تــقـــضي بــتــكــلـــيف عــدد من ا
ــعــاونـ فـي وزاراتـهم الــعــامـ وا
(خـارج الــضـوابط).  وقـال الــعـقـابي
في تــصـريح امس أن (اوامــر اداريـة
صدرت عن بعض الوزراء باحلكومة

b¹b'« ¡«—“u « fOz— v ≈ W UÝ—

U½Ë—u∫ سيارة اسعاف ايرانية تنقل مصابة بفايروس كورونا

wI U½ ‚«“—  ≠ Ê«dNÞ
قــالت صــحــيــفــة (إيــران) الــيــومــيـة
الــرســمــيــة امس األربــعــاء إن امـرأة
إيـرانــيـة تـوفـيـت بـسـبب مــا يـشـتـبه
بــأنه عــدوى فـايــروس كــورونـا. ولم
تــذكــر الــصـحــيــفـة مــصــادر لـلــنــبـأ.
ـرأة الـبالـغـة من العـمر وذكرت أن (ا
 63عـــامــا تـــوفــيت فـي مــســتـــشــفى
بطـهـران يوم االثـنـ وأن السـلـطات
أمـــرت بــــفــــتح حتــــقــــيق في ســــبب
الـوفـاة). ونـفى كـيـانـوش جـهـانـبـور
ــــتـــحـــدث بـــاسم وزارة الـــصـــحـــة ا
اإليرانية التـقرير. وقال (ال توجد أي
حاالت إصـابة بـفايـروس كورونا في
إيـران). وقـالت الـسـلـطـات الـصـحـية
اإليــرانـــيــة مـــرارا إنه (ال تــوجــد أي
حاالت إصابة مؤكدة بالفايروس في

البالد).
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من جــــهــــة اخـــرى أصــــبـح تـــفــــشي
فــايـروس كــورونـا فـي الـصــ مـادة
خـصـبـة لــنـشـر مـعـلـومـات مـغـلـوطـة
ونــظــريـات مــؤامــرة عـبــر االنــتـرنت
حول الـعـالم. لـكن في روسيـا انـتقل
هـذه الــلـغط إلـى أحـد أبـرز الــبـرامج

التليفزيونية.
وتركـز سـرديـة اإلعالم الـروسي على
نقـطة واحـدة بشـكل متـكرر وهي أن
النـخب الـسيـاسيـة الـغربـية خـاصة
األمــــــريـــــكــــــيــــــة تـــــقـف وراء هـــــذا
الــــوبــــاء.ووصل األمــــر بــــالــــقــــنـــاة
احلكومية األولى أحد أبرز القنوات
التليفـزيونية تخصـيص فقرة ثابتة
ؤامـرة الـغربـية لتـنـاول ما اسـمـته ا
بشـأن فايـروس كـورونا في بـرنامج
ـســائي الـوقـت. وتـعـرض األخـبــار ا
الـقـنـاة األمـر بطـريـقـة تـبـدو وكـأنـها

راسل التقرير بتأكيده عدم ويختم ا
وجود أدلة تفند هذه االدعاءات لكن
يـقــول إنه (حـتى اخلــبـراء احلـذرون
كن في تـقيـيـمـاتهم يـقـولـون إنه ال 

استبعاد أي احتمال). 
ــتــعـلــقـة كــمــا شـغــلت الــنـظــريـات ا
بـفـايـروس كـورونـا حـيـزا كـبـيـرا من
تغطية البرنامج احلواري السياسي
األبـرز عــلى الـقــنـاة األولى ويــحـمل
اسم (الـــوقت ســـيــكـــشف) إال أنـــهــا
تناقـش األمر بحـرية أكـبر من برامج
األخــــبــــار.وفـي اجملــــمل يـــــتــــبــــنى
ؤامـرة الـغربـية البـرنـامج سرديـة ا
ـؤسـسـات األمــريـكـيـة خـاصــة دور ا
وشركـات األدوية فـي تخـليق ونـشر
الفايـروس أو على األقل نشـر الذعر
بشأنه.ويشير البرنامج إلى أن هدف
شـركــات األدويـة هـو حتــقـيق أربـاح
هائلـة من اللقـاحات ضد الـفايروس
ــؤسـسـات األمـريـكـيـة أو في حـالـة ا
يكـون الهـدف هو إضـعاف االقـتصاد
ـنـافس الـصـيـني ومـن ثم إضـعـاف ا
اجليـوسـياسي.وبـعـيدا عن شـاشات
التلـفزيون يـبدو أن تفـشي فايروس
كورونـا سبب الـكـثيـر من القـلق لدى
سـؤول الـروس. وقـلصت روسـيا ا
الــرحالت اجلــويــة والــقــطــارات إلى
الــصــ كـــمــا أجــلـت مــواطــنـــيــهــا
ـقــيـمـ في الــصـ ونـقــلـتـهم إلى ا
ــدة حـــجــر صــحـي في ســيــبـــيــريــا 
. حــتى أن كـــنــيـــســة في أســـبــوعـــ
مـوســكـو أقـامت قـداســا لـلـصالة من
أجل اخلالص من الفايـروس. ويبدو
أن هذا اخلوف وجـد طريـقه إلى قمة
الهـرم السـياسي في الـبالد.  وذكرت
صـحـيـفة فـيـدومـوسـتي الـيـومـية أن
ن الـكــرمـلــ أجـرى فــحص حـرارة 

يحضرون اجلـلسات التي يـحضرها
ــيـر بــوتـ وهــو مـا الــرئـيس فالد
ـــان دمـــيـــتــري أكــده رئـــيس الـــبـــر
بيسكوف بقوله إنه (إجراء وقائي).
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وقـال ديـفـيــد مـالـبـاس رئـيس الـبـنك
الـدولـي إن الـبـنك يــقـدم مــسـاعـدات
فـنـيـة لـلـصـ لـدعـمـهـا في مـكـافـحـة
فايروس كورونا لكن لن يكون هناك
قروض جـديـدة. وصرّح مـالـباس في
مقـابـلة صـحـفيـة أن البـنك يـعمل مع

ـسـاعـدة ـيـة  مـنـظـمــة الـصـحـة الـعـا
ـشـورة ـا في ذلك تــقـد ا الـصــ 
بشـأن أزمات صـحيـة سابـقة لـكنه ال
يـنــوي تـقـد مــسـاعـدات مــالـيـة ألن

الص لديها موارد وفيرة).
 وأضاف: (الص لديهـا احتياطيات
دولـية كـبـيـرة خـاصة بـهـا) ومـشددا
أنه (ال جتـري دراسـة قـروض جـديدة
في الوقت احلالي). وأوضح مالباس
أن (خــــبــــراء مـن الــــبــــنـك يــــجــــرون
مناقشات مع السلطات الصينية وقد

تـلك ضميراً حياً مـعاناة النازحـ في اخمليمات ال يشـعر بها إال هم  ومن 
وال حتـرك ضمـائـر سـيـاسيي الـصـدفـة وأحزاب الـسـلـطـة الذين يـبـحـثون بل
عنويـة تارك شريحة من ادية وا يـلهثون فقط وراء امتـيازاتهم ومكاسبـهم ا
ـظلـوم  في مـأساة حـقيـقـية ومـعانـاة مـا بعـدها ـبتـلى وا أبـناء هـذا الشـعب ا
مـعانـاة فـالـنازحـون بـعد خـيـانـة اخلونـة من سـاسـة هذا الـبـلـد الذين سـلـموا
ـة كـبـرى لو حـدثت في أي بـلـد لـتمت مـحـافظـاتـهم ومـدنهـم لداعش في جـر
ـصالح احلزبية ونـظرية (غطيلي مـحاسبة بل إعدام كل من تـسبب بها لكن ا
ـة بـدون عـقـاب وعـاقـبـت أبـناء وأغـطـيـلك ) تـركت من تـسـبب في هـذه اجلـر
احملـافظات التي احـتلتهـا داعش بعد ان تهـدمت بيوتهم وقـتل أبناؤهم وحتى
رجــالـــهم ونــســاءهم وحـــرمــوا من مــدنــهـم ومــصــادر عــيــشـــهم ومــزارعــهم
ـتـلـكـاتـهـم لـيـعـيـشـوا سـنـيـنــاً عـجـافـاً في نـازحـ في  خـيـام وأراضـيـهم و
وكرافانات بعيدين عن منازلهم ومدنهم  بدون رعاية ولو بحدودها الدنيا فال
مـساعدات مالـية كافـية وال مواد غـذائية تـسد حاجـتهم وال رعايـة صحية وال

مواد تكفي للتدفئة شتاءً .
فـكل شتـاء يعـيشـون مأسـاة ما بـعدهـا مأسـاة فتارة تـؤذيهـم األمطـار وتغرق
خـيـامهم وتـارة أخـرى حتـاصـرهم الـثلـوج ويـؤذيـهم الـبـرد الشـديـد فـيـمرض
أطـفالـهم ونـساؤهـم وشيـوخـهم وهكـذا هـو حالـهم  مـأسـاة تتـجـدد سنـة بـعد
ـزايدات الـسيـاسيـة واحلزبـية ـصالح والـصـراعات وا أخـرى بعـد ان باتت ا
حـائال دون عودتهم الى مناطـقهم فأصبحوا ضـحية ثالث مرات مرة لداعش
صـالح احلـزبيـة حـتى رضوا وثـانيـة لـلظـروف اجلـوية وثـالـثة لـلصـراعـات وا
بـنـصيـبـهم بـعـد ان أهـمـلـتـهم وزادت معـانـاتـهم كل احلـكـومـات الـسـابـقة من
حـكومـة العـبادي الـتي ال ننـكر أنـها وفـرت لـهم بعض االحـتيـاجات لـكنـها لم
ـهـدي الـتي أهـمـلـتهـم بـشـكل كـبـيـر وأحزاب تـكن كـافـيـة الى حـكـومـة عـبـد ا
زايـدات سـياسـيـة وطائـفـية إنـهاء مـعـاناتـهم وإعـادتهم الى الـسلـطة ال تـريـد 
الية والطبية ساعدات اإلنسانية وا مـناطقهم  ومدنهم وال إنصافهم وتقد ا
لـهم وهــا هم يـعــانـون األمــرين في مــوجـة الــصـقــيع احلـالــيـة حــيث درجـات
احلـرارة دون الصـفر وحـيث الثـلوج والـبرد الـقارس الـلذان يـهددان حيـاتهم
ـواد التدفـئة والوقود دون ان تـبادر حكـومة تصـريف األعمال الى إعـانتهم 
والبطانيات خصوصا وان موجة الصقيع هذه التي  اإلعالن عنها من قبل

األرصاد اجلوية قبل عدة أيام.
فاحلـكومة وأحزاب السلطة ال تهـمهم معاناة النازح فهـم مشغولون بكيفية
تـشكيل حكومـة الطوار وما هي حصص كل حـزب وكتلة فيـها وما يقولونه
في وسـائل اإلعالم عن عدم رغـبتـهم باحلـصول عـلى حقـائب وزارية غـير ما
ـكـاسب ــظـلـمـة من صـفـقـات واتــفـاقـات تـضـمن ا يـقـال ويـدور في الـغـرف ا
واالمـتيـازات الـشـخصـيـة واحلـزبـية والـطـائـفـية ومـشـغـول كـذلك في كـيـفـية
إخـماد ثـور ة الشـعب التي تـهدد مـصاحلـهم ووجودهم ثم ان رئـيس الوزراء
ـكـلف لم يـكـلف نـفـسه وضع فـقـرة في خـطـابه يـوعـد بـهـا الـنـازحـ بـحل ا
عـاناتـهم فتـجاهـلهم وجتاهل مـا يعـانون مـنه منـذ سن قـضيتم ووضـع حد 
وكـبل نفسه في تعهدات لم ولن يستطيع تـنفيذها لو بقي أربع سن أو أكثر
في مـنصبه رئـيسـاً للوزراء مـنهـا محاربـة الفـساد وتقـد الفاسـدين للـعدالة
الن الـفاسـدين أقـوى وأكبـر منه وهم الـذين جـاءوا به وتعـهده بـالـقضـاء على
ـكنه الـتقـرب منه ـكاتب االقـتصـادية ألحـزاب السـلطـة وهذا خط احـمر ال  ا
تـظاهرين للـعدالة ومحـاسبتهم وهو ألنه يـحرقه  وتعهـده اآلخر بتقد قـتلة ا
تـظاهـرين فال هو وال غـيره يـستـطيع مـحاسبـتهم يـعرف جـيداً من هم قـتلـة ا
وحـتى حتديـد هويـتهم ولـو التـفت الى تـعهـدات أخرى تـناغم مـطالب الـشعب
واحـتـياجـاتـه  منـهـا إنـهـاء مـعـانـاة الـنـازحـ وتـوفـيـر فـرص عـمل لـلـعـاطـل
والـقضاء عـلى اخملدرات وحتقـيق العدالـة وتوفيـر اخلدمات الـطبيـة واالرتقاء
بـالتعليم واحلد من األمية وتطبيق القانون لكان خيراً له ولعل موجة الصقيع
هـذه حترك ضـمـيره  فـيـواسي النـازحـ على األقل ويـتـعهـد لـهم ولو بـوعود
تـخفف مـعاناتـهم بعض الـشيء وتزرع األمل في نـفوسـهم  وتنـاغم أمنـياتهم

في العودة ثانية الى بيوتهم ومدنهم .

األثري وغلق التحقيق معه). 
ـديـريـة في بـيـان تـلقـته وأضـافت ا
َّ تــــنــــظــــيم (الــــزمــــان) امـس إنه 
ــبـــلغ مـــحـــضـــر ضــبـط أصــولـي 
ـثـبـتة أرقـامه ـضـبـوط ا الـرشـوة ا
وتـفـاصـيـله بـاألوراق الـتـحـقـيـقـية
وعرضه على السيد قاضي محكمة
الــتــحــقــيق اخملـــتــصــة بــقــضــايــا
الـــنـــزاهـــة فـي بـــغـــداد; الـــذي قــرَّر
تهـم وفق أحكام القرار توقيف ا

( 160 لسنة 1983).
وأعـلــنت الـهـيــئـة عن تـمــكـنـهـا من
ضبط سـيـارات معـدة لـلتـهريب في
حاويات حديدية في ميناء أم قصر

حافظة البصرة.  الشمالي 
واشارت دائـرة التـحقـيقات إلى أن
(مالكات مـديـريَّة  حتـقـيق البـصرة
قــامت بـتــنــفـيــذ عـمــلـيــة ضـبط في
ميناء أم  قصر الـشمالي مبينة أن
ة الــذي انــتـقل ـديــريـَّ فــريق عـمـل ا
لـــلــمـــيــنــاء تـــمــكَّن مـن ضــبط ست
حاويات حتـتوي على (24) سيارةً
ـــوديل مـــعـــدَّةً لــــلـــتـــهـــريب دون ا
نوعاً دخولـها للبالد الفتة إلى و
ــسـتــورد كـان يــروم إدخـالــهـا أن ا

على أنها مواد منزلية). 
ــة ـــديـــريـَّ وأضــــافت إن (مالكــــات ا
ةٍ أخرى من ضبط نت في عمـليـَّ تمكـُّ

ـنشـأ في جـهـاز مـفـراس أمـريـكي ا
مــسـتـشــفى الـبـصــرة  الـتـعــلـيـمي
عاطل عن الـعمل مـنذ شـهر تـشرين
الـــثـــاني مـن عــام  2019 ولم يـــتم
تصليـحه من قبل الشـركة اجملهزة
مـوضــحـة أن الــعـقـد الــذي أبـرمـته
وزارة الـصــحـة مع الـشــركـة يـنصُّ
على قيامهـا بإصالح األعطال التي
ـــدة خــمس تـــطــرأ عـــلى اجلـــهــاز 
سـنـوات من تاريـخ التـعـاقـد عـلـماً
أن هــذا األمــر في غــايــة األهــمــيـة;
ـفراس الـوحيـد الذي كونه جـهاز ا

ستشفى).  يعمل في ا
وأكـــدت الـــدائـــرة أنه ( تـــنــظـــيم
مــــحــــضــــري ضــــبطٍ أصــــولــــيــــ
ضبوطـات في العمليـت اللت با
نــفـذَتــا بــنـاءً عــلى مــذكــرتي ضـبط
قضائـيت وعرضـهما عـلى السيد
قاضي مـحكمـة التحـقيق اخملـتصة
بــقــضــايــا الـنــزاهــة في الــبــصـرة;
ــة التـــخــاذ اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيـَّ

ناسبة). ا
عــلى صــعـيــد آخــر طــالب مــحـافظ
الــنــجف األشــرف لــؤي الــيــاســري
األمــانـة الــعـامــة جملــلس الـوزراء 
بـغلق مـكـتب هـيئـة احلج والـعـمرة
في مــطـار الــنـجف الــدولي والـذي
إســـتــحــدثــتــة هـــيــئــة احلج وذلك

من جــهــة اخــرى اعــلــنـت مــديــريـة
حتـقـيق بـغــداد في هـيـئـة الـنـزاهـة
الـــعــامــة عن تـــمــكــنـــهــا من ضــبط
مـسؤول في الـهـيئـة الـعامـة لـآلثار
والتـراث رفقة مـتهم آخـر متلـبس
مـهـما شـهـود أثـنـاء تسـلـُّ بـاجلـرم ا
ــديــريــة مــبــلغ رشــوة. واشــارت ا
وفي معـرض حديـثهـا عن تفـاصيل
العـمليـة إلى أن (مالكاتـها تـمكنت
من ضبط مديـر القسم
الـقـانـوني في الـهـيـئـة
العامة لآلثار والتراث
بـصـحـبـة موظـف آخر
شهود فيها بـاجلرم ا
مـهـمـا مـبـلغ 12 لـتـسـلـُّ
الف دوالر أمـــــريـــــكي;
لقـاء قيـامهـما بـتغـيير
الكشف اخلـاص بأحد
ـــــبـــــاني األثـــــريــــة) ا
ــتـهـمـ مـبــيـنـة أن (ا
وافــــقـــا عـــلـى تـــقـــد
كـشفٍ جــديـدٍ; لـغـرض
قيام الدائرة القانونية
بــــســـحـب الـــشــــكـــوى
ُقدَّمـة من قبلـها أمام ا
محـكـمة غـسل األموال
ــنــظــمــة ـــة ا واجلــر
ـبنى بحـق مالك عـقـار ا

q u*« ≠ X¹dJð o¹dÞ vKŽ ’U ý√ WFÐ—√ WÐU ≈Ë ŸdB

 ÊU e « ≠ qOÐ—«

شــــدد رئـــيـس إقــــلــــيم كــــردســــتـــان
نيجيرفان البارزاني وزير اخلارجية
االحتـادي محـمـد عـلي احلـكـيم على
ـــشــــاكل وتــــطـــبــــيع ضـــرورة حـل ا
أوضـــــاع الــــــعــــــراق وإعــــــادة األمن
واالستقرار وتصحيح مسار العملية

السياسية. 
وقــــال بـــيــــان امس ان (اجلــــانـــبـــ
تـــــطـــــورات الـــــوضـع في الـــــعـــــراق
والتـظاهرات في بـغداد واحملـافظات
األخــرى  كـمــا سـلـطــا الـضــوء عـلى
ـــشــروعــة ــتـــظــاهـــرين ا مــطـــالب ا
بـــاخلـــدمـــات ومـــســـتـــقـــبل أفـــضل
والعنف الذي يـعاملون به ,والسعي
التــــخــــاذ خــــطــــوات جــــادة من اجل
اجــتـثــاث اإلرهـاب وتــلـبــيـة مــطـالب
تظاهرين) ,مشددين على (ضرورة ا
شاكل وتطبيع أوضاع العراق حل ا
وإعادة األمن واالستـقرار وتـصحيح
وتابع مـسـار العـمـلـيـة السـيـاسـية) ,
الـــبــيــان ان (الـــلــقــاء نـــاقش ايــضــا
مــخــاطــر عــودة اإلرهــاب من جــديــد
واتسـاع دائرة نـشـاط داعش لتـشمل
مناطق مـتنوعـة من العراق وأهـمية
دور الـتــحـالف الـدولي فـي مـسـاعـدة
ـواجهة هذا اخلطر العراق وإالقليم 
 وجهود تشكيل الكـابينة احلكومية
ـــنــطــقــة عــمــومــاً).واكــد وأوضــاع ا
رئـــيس حـــكـــومــة االقـــلـــيم مـــســرور
البارزاني ان تكون للحكومة القادمة
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بـسبب جـبـايـتهم مـبـلغ مـقدارة 50
دوالرا عـن كل مـــعــــتـــمــــر أو حـــاج
قدسة ألداء فريضة يسافر للديار ا

احلج أو العمرة .
وأكد احملـافظ في بـيـان اإلثـن انه
( إســتـحــداث مـكــتب جـبــايـة من
ـــعـــتــــمـــرين أيـــضـــاً احلـــجـــاج وا
ـــغــادريـن عــبــر مـــطــار الـــنــجف ا
كتب هـذا يعـود الى هيأة احلج وا
والعـمـرة  يجـبي مـبلغ  50 دوالرا
من كل حــاج أو مــعـتــمــر  يـســافـر
طـار .مضيفاً قـدسة عبر ا للديار ا
: وهـذا يــعـتـبـر مـخـالــفـة قـانـونـيـة

وغير اصولية لهذة اجلباية). 
 وأوضح الــيــاسـري تــلــقـيــنــا عـدة
شـــكــاوى مـن مــكــاتـب الــســـيــاحــة
والـــســـفـــر ومن مـــتـــعـــهـــدي احلج
والــــعـــمــــرة وكـــذلك مـن احلـــجـــاج
ـعـتـمــرين في احملـافـظـة). الفـتـاً وا
الى (أننا بعد أن تلـقينا العديد من
الـــشـــكـــاوى بــهـــذا  اخلـــصــوص 
فاحتنا أمانة مجلس الوزراء بغلق
ـسـتـحـدث في مـطـار ـكـتـب ا هـذا ا
الـــنــجـف فــوراً واألمـــانــة الـــعــامــة
جمللس الوزراء أطلعت عـلى كتابنا
ـــكــتب ـــشــار آلـــيــة  و غـــلق ا ا
أصــولـــيـــاً بـــأمــر أمـــانـــة مــجـــلس

الوزراء).  وصل صاب في حادث على طريق تكريت- ا دني يحاول اخراج ا ÀœUŠ∫ الدفاع ا

سـاخرة وسـخـيفـة لـكنـهـا تتـرك لدى
ـشـاهـدين إنـطبـاعـأً بـأنـهـا حتـتوي ا

على بعض احلقائق. 
بـالـغـات الـتي عـرضـها وأحـد أبـرز ا
الــبـــرنــامـج مــؤخـــرا هـــو أن كــلـــمــة
(كورونا) الـتي تعني الـتاج بالـلغت
الالتـيـنـية والـروسـيـة تـشي بـظـلوع
دونـالـد تـرامب في األمـر بـطـريـقـة أو
بـــأخـــرى.ويـــبـــدو أن الـــرابط يـــرجع
ـسـابـقـات مـلـكـات الهـتـمـام تـرامب 
اجلـمـال التي اعـتـاد أن يـسـلم فـيـها
الــتــاج بــنـفــسه لــلــفــائــزات. وتـرجع
الـتسـمـيـة في حـقيـقـة األمـر إلى كون
فـايـروس كـورونـا يـأخـذ شـكالً أشـبه
بـالـتـاج لـكن مـقـدم برنـامج (الـوقت)
يـحـذر من اســتـبـعـاد الـفـكـرة.ويـقـول
ذيـع في إحدى احلـلـقات (قـد تـقول ا
إن كل هذا مـجـرد ترهـات وأنـا أتفق
معك لوال ما يقـوله مراسلنا في هذه
الـتــقـريـر). وجــاء في الـتــقـريـر الـذي
عُرض بـعد ذلك أن نظـرية الـشبه ب

شــكـل الــفــايــروس والــتــاج غــريــبــة.
ويـقـول أحـد اخلـبـراء خالل الـتـقـرير
إن ساللة فـايـروس كورونـا الصـيني
مـــخــلّق صــنـــاعــيــا وإن اخملــابــرات
األمـريــكـيــة وكـبـرى شــركـات األدويـة

تقف وراء ذلك. 
ة سبق ويكرر الـتقـرير ادعاءات قـد
أن نــشــرهــا الــكــرمــلــ مــفــادهــا أن
تحدة كـانت تدير مختبراً الواليات ا
في جــورجــيـا حــيث كــانت تــخـتــبـر
أسـلـحـة بـيــولـوجـيـة عـلى الـبـشـر.ثم
ـراسل واحــدة من نــظــريـات يــذكــر ا
نتشـرة عبر اإلنترنت بأن ؤامرة ا ا
الــــساللــــة اجلـــديــــدة من فــــايـــروس
كـورونـا تـسـتـهـدف األسـيـوي فـقط
وأنها تعـد "سالحاً بيولوجـياً عرقيا.

يقـدمـون مسـاعدة فـوريـة في مراقـبة
ــرض وسالمـــة الــغــذاء والــدروس ا
ستفادة من أوبئـة سابقة وحتليل ا
. تأثير التفشي على اقتصاد الص
وامـتـنع مـالـبـاس عن اإلدالء بـتـقـدير
ــو ألثـــر األزمـــة عـــلـى الـــصـــ أو 

ي). االقتصاد العا
مــشـــيــرا الى أن من الـــســابق ألوانه
الـــقــول مـــا إذا كــان الـــبــنـك الــدولي
سيخفض توقعاته الـضعيفة بالفعل

الي كامال). للعام ا
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ــركــز األول في ســبــاق قــبل كل شيء - مــبــارك - ألنــكـم حــصــلــتم عــلى ا
الـرئاسة وأتمنى من الله القـدير أن يسدد خطاكم خلـدمة الصالح العام بكل
شـرائح اجملـتـمع وطـوائـفـة . سـمـعتُ خـطـابـكم اجلـمـيل عـدة مـرات وشـعرت
بـاالفخرمع نفـسي ألنكم تعهـد (حسب خطابـكم) بأتخاذ خـطوات رائعة لو
حتـقـقت كـلـهـا لـتـحـول العـراق الـى شيء جـمـيل جـدا. الـسبـب الـذي دفعـني
لـكتـابـة هذه الـرسـالة الـبسـيـطة وال أعـرف فـيمـا اذا كـانت ستـصل الـيكم أم
أنـهـا سـتـضـيع مع جـمـيع احـالمي الـتي ضـاعت طـيـلـة تـلك الـسـنـوات الـتي
عـشتها منذ يـوم مولدي حتى هذه اللـحظة - السبب احلـقيقي هو دموع تلك
ـراة العـجوز الـتي كانت تـقف عـند نـافذة اسـتالم التـقاعـد من احد مـكاتب ا
الـصيرفة وكنت بالقرب منها استـمع الى شهقاتها واتطلع الى دموعها التي
كـانت تنـساب بـحـياء مـطلـق على صـفحـة وجـههـا اجملعـد من عـذاب السـن
الـتي عاشـتـها يـومـا ما وال أعـرف كـيف عاشـتـها لـكنـني شـعرتُ أنـهـا كانت

تتألم طيلة كل السن العجاف. 
ـتـوفي ويـدها تـرتـعش بـطـريـقة كـانت تـمسك الـنـقـود الـقـلـيلـة راتب زوجـهـا ا
جـعلت قـلبي يـكاد يـقفـز من ب ضـلوعي ..بـكيت مـعهـا بصـمت وحاولت أن
سـاعـدة لكـنـني عجـزت بـكل مـاتعـنـيه هذه الـكـلمـة من مـعنى. أقـدم لهـا يـد ا
كـانت تردد مع نفسـها بصـوتٍ مسمـوع جعل اجلميـع ينظرون الـيها بـطريقة
حتـطم نيـاط أألفئـدة بصـدق ( يا أبـا علي...هـذا راتبك..قـطعـوا منه  16الف
لـم يـكن حـتى 300 الف..هـذا كـل مـاتـركــته لي بـعـد كـل تـلك الـســنـ الـتي
خـدمت فيـها هذا الـعراق..جـلبـو اجزاء قـليـلة من جـسدك في تـابوت مـلفوف
بـالعلم الـعراقي..هل أنت شهـيد أم مغـضوب عليـك وعلي..لو لم تـكن مطوعا
ـا كـنتَ قـد مت في البـصـرة في الـصـيف احلـار...تركـتـني وحـيـدة ..لم أعد
أقـوى عــلى احلـركــة ..هل هــذا هـو الــعــراق أم بـلــد آخـر ..قــالــوا لي بـأنــنـا
سـنسـتلم زيـادة هذا الـشهـر لكنـهم أخـبرونـني (انني غـير مـشمـولة بـالزيادة
ألنـني مـستـفـيـدة..ماذا تـعـني هـذه الـكلـمـة ..ال أفـهـمهـا ...حـسـبي الـله ونعم
الـوكيل) كـانت كلـماتـها وهـي تنـاجي روحهـا تطـرق رأسي كمـطارق فـوالذية
تـروم تهشيم جمجمتي ورب الكعبـة. حاولت أن أكذب عليها وأطيب خاطرها
بـكلـمات بـسيـطة ( سـتشـمـلكم الـزيادة قـريبـا ويصـبح راتبك 500 الـف مثل
الـباق وسمـعت ان احلد األدنى سيكون 650 الف ديـنار الحتزني وتوكلي
عـلى الله ) . كنتُ أكذب علـيها وأعرف أن هذا الـكالم أضغاث أحالم لكنني
حـاولت أن أرفع معـنويـاتها . نـظرت نـحوي وهي تـمسح دمـوعهـا قائـلة (الله

يسمع من حلكك ..
ي ومعاناة الـفقراء) راحت تتحـرك نحو الشارع ولـو أن هؤالء اليشعرون بـأ
وهي تـكـاد تتـعـثـر في خـطواتـهـا . يـاسـيادة رئـيس الـوزراء هل تـسـتـطيع أن
تـرفع سقف هـذا األمل الكـبيـر بالـنسـبة لـكل متـقاعـد ولهـذا العـجوز? أعرف
ـعـانـاة تلـك العـجـوز ألنك لم تـعش حـالة الـعـوز يـوما ...ولن أنك لن تـشـعر 
تـستطيع أن حتقق لها ذلك الطلب ألن اآلخرين سيمنعونك من فعل هذا. اذا
تقاعدين أجنـزت هذا العمل الـبسيط ستـكون في نظر اجلـميع وخصوصـا ا
شـخصاً آخر . كتـبتُ لك هذه الكلمات وأنـا أردد مع نفسي ( من يدري لعل
هـذه الـرســالـة تـصـل الـيك وتـدمع عــيـنـيك كــمـا دمـعت
ـوتوا عـيـناي وحتـقق لـلـمسـنـ شيء بسـيط قـبل أن 
وعـندهـا لن يـحتـاجـوا الى راتب تقـاعـدي وسيـرقدون

الى األبد بصمت وتنساهم كل دوائر الدولة.

ـستـقـيـلة تـقـضي بتـكـلـيف عدد من ا
ـــعــاونـــ في ـــدراء الـــعـــامـــ وا ا
وزاراتهم خـارج الضـوابط).  مشـيرا
الى ان (تلك الـتصـرفات هي باب من
ابواب الـفسـاد وترسـيخ احملسـوبية
واحملــاصــصــة احلــزبــيــة) عـلـى حـد
ـكـلف قـوله. داعـيــا رئـيس الـوزراء ا
الى (الـغـاء جـمـيع اوامـر الـتـعـيـنـات
والتكليفات بالدرجات اخلاصة التي
اصــــدرهــــا الــــوزراء بــــاحلــــكــــومـــة
سـتقيـلة بـعد قـبول استـقالـتها من ا

ان).  البر
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