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استـوقفـني ذلك القـاضي الـرحيم الـذي ذاع صيـته في اوربا وهـو ينـظر
ـعـروف بـاسم فرانك تـهـمـ فرانـشـيـسكـو كـابـريو وا في قضـيـة احـد ا
كابريو من مواليد  23نوفمبر  1936وهو رئيس القضاة في بروفيدنس
ـيـة بــفـضل ظـهــوره في بـرنـامج بـرود آيالنـد حــقق شـهـرة مــحـلـيــة وعـا

تلفزيوني بعنوان اعتقل في بروفيدنس.
ـتهـم الذي قـال في مرافـعة الـدفاع عن نـفسه القـاضي كان يـقف امامهُ ا
عن تهمـة (  مخـالفـة االشارة) بسـبب االرهاق والـعمل الـشديـد ومشاغل
حـياتـهُ والنه يـعـمل في تـنـسيـق احلدائـق وسـائق لـشاحـنـتـ ولم يالحظ

االشارة وبدوره القاضي اسقط التهمة واغلق القضية .
ـتـهم لـلقـاضي كـابـريـو قـبل عـشرون ـفـاجـئـة عنـدمـا قـال ا هـنا كـانت ا
عاماً كنت سيء جدا آنذاك واتواجد في احملكمة كل شهر  وكان عمري
عاماً وقلت لي ماذا تريد ان تكون عندما تكبر هل تريد أن تموت او 18

أن تكون شخص أخر (أنا االن سائق شاحنة فـ شكراا لك ).
ـة في ان تسـقط في حيـاتك ولكن كان رد كـابريـو علـيه هذه ال تـعد جـر
ـة ان تــسـقط ولم تـنــهض وعـادة يـلــومـني الــنـاس ألني رحـيم مع اجلـر

الناس انا لست رحيم لكن احاول ان استخرج مابداخلهم من طاقة .
شتان ماب قاضي رحيم ينظـر في االسباب التي حولت االنسان القو
الى سارق وبـ قـاضي يحـكم عـلى طفل يـتـيم بالـسـجن الن يده امـتدت
على كم قطـعة حلوى من احـدى احملال التـجارية واحـياناً يـكون القاضي

مرتشي فـ هذه الطامة الكبرى .
وللـقـضاء فـي اإلسالم أحكـام خـاصّة تـشـدّد عـليـ الـقـاضي لـئلّـا يـرتشي
ـتقـاضـ لـئلّـا يـضيع حـقّـهم ووقـتهم ويجـور في احلـكم وتـسهّل عـلـيـ ا

والقصّة التالية مثال عليـ ذلك:
ـؤمنـ (علـيه الـسالم) كتب إلـيـ أحد قـضاته فقـد روي أن اإلمام أمـير ا

وهو أبو األسود الدؤلي كتاباً يعزله فيه عن منصب القضاء.
فلمـا وصل الكـتاب إلـيـ أبي األسود الـدؤلي واطّلع علـيـ عزله تـأثّر كـثيراً

ألنّ عزل القاضي عن منصبه معناه: 
سقـوطه عن مـؤهّالت الـقـضـاء وعن مكـانـته االجـتـماعـيـة ولـذلك جـاء إليـ

ؤمن (عليه السالم) مسرعاً وقال: اإلمام أمير ا
ؤمن لم عزلتني عن منصب القضاء وما خُنتُ وما جنيت? يا أمير ا

فقال له اإلمام (عليه السالم): 
نـعم إنّك لم تـخن ولم جتـن ولم تـرتـكب مـا يـسـقــطك عن عـدالـتك ولـكن

بلغني عنك ما يسلب منك مؤهالت القضاء.
: ومــا هــو ذلك الــذي بـلــغك عــنّي يــا أمــيـر فــقـال أبــو األســود مــتـســائالً

? ؤمن ا
ـؤمـن (عـلـيه السالم): بـلـغني عـنك أن صـوتك يـعلـو صوت فقـال أمـير ا

 ! اخلصم
ّـا ال يـلــيق بـالـقــاضي اإلسالمي ويـسـقــطه عن أهـلـيّــته لـتـصـدّي وهـذا 

القضاء.
ؤمن (عـليه السالم) عـزله عن القضاء ألجل وبالفعل فـإن اإلمام أميـر ا
ــؤمــنــ (عـلــيه ذلك مع أنّ أبــا األســود كــان من تالمــذة اإلمــام أمـيــر ا

السالم) ومن أصحابه 
واإلمام (عليه السالم) الذي أعطاه أصول الـنحو العربي وأمره بأن يُتمّه
ويشرحه بـتفـصيل وقد فـعل لكـنّه ألجل هذه اخلـصلة فـقط يعـزله  (عليه

السالم) عن منصبه ليقول للمسلم ولألجيال الصاعدة:
إن احلكم في اإلسالم مـسؤولـية كبـرى تهـدف إليـ خـدمة الـناس وتـوفير
ـنا حقّـهم عـلـيهم وتـقـديـر عواطـفـهم ومـشاعـرهم ولـيس كـما هـو في عـا
اليـوم اسـتهـتار بـالـناس وتـضـييع حلـقوقـهم وإتالف لـعمـرهم ووقـتهم
وتون ولم تـخاصمـ أحيانـاً  وتالعب بشؤونـهم ومقدّراتـهم حتى إن ا
تــفــصل بــعــد قــضــيّــتــهم وإلــيـ أمــثــال ذلك من االســتــخــفــاف بــالــنـاس

وبحقوقهم.
ونالحظ القـضاة الـعراقـي مـن جانب هم في أشـد العـنفـوان والقـساوة
ـتــهـمـ لــيس فـقـط اصـواتـهم تــعـلــوا مـنـهـم من خـضع لــلـعالقـات مع ا
والـرشــوة واحملــســوبـيــة لــكن لــو نـظــرنــا الى عــمل الـقــضــاة والــسـجن
والعقـوبات هو إعـادة تأهـيل االشخاص وحـثهم عـلى الطريق الـصحيح

كي ال يرتكبوا اجلرائم او اخملالفات التي عملوها مسبقاً .
عندما ننظر للموقوف كأنه شخص مجرم وحكمنا عليه بالسجن لسنوات
طـويـلـة مع االعـمـال الــشـاقـة او غـرامـة مـالـيــة كـبـيـرة جملـرد انه ارتـكب
مخـالـفة بـسـيطـة وتـتكـرر لـدينـا في احملـاكم العـراقـية ومـنـهم من سُجن
على الشيء لكنه مشتبه بهِ ومنهم من سجن على سرقة علبة كلنس وهو
طفل مع ذلك حـكم علـيه الـقاضي هـنا الـكارثـة سـيولـد لديـنا وحش عـند

خروجه من السجن او بعد دفع الغرامة كونوا رحماء يرحمكم الله .

≈½ÃU²∫ حقل نفط في البصرة يواصل االنتاج 

{ بغـداد (أ ف ب) - ب انـخفاض
راوحة السياسية أسعار اخلام وا
وتـقـلص الـنـيــات الـدولـيـة إلنـقـاذه
ــســتــجــد يــقف ووبــاء كــورونـــا ا
الـعراق عـلى حافـة كـارثة مـاليـة قد
تـدفعه إلى تـدابـير تـقشـفيـة وتعـيد
جتــديـد االحــتـجــاجـات الــشـعــبـيـة
ـنـاهـضة لـلـحـكومـة.لـكن يـبدو أن ا
سـؤول مـتفائـل بـشكل غريب ا
وهو مـا يصـفه اخلبـراء بأنـه حالة
(إنـــكـــار) نــظـــراً إلى أن االنـــهـــيــار
ــتـوقع ألســعــار الـنــفط ســيــكـلف ا
الـعراق ثـلثي دخـله الـصافي الـعام
احلـالي.وانــخــفـضـت أسـعــار خـام
بـــرنت األســـبـــوع احلـــالي إلى 26
دوالراً لـــلـــبــرمـــيل الـــواحـــد وهــو
سـتوى األدنى مـنذ الـعام 2003  ا
ي فـي أعـقـاب تـضـرر الــطـلب الـعـا
عـلى الـنفط بـسـبب تفـشي فـيروس
ـستـجـد وحرب األسـعار كـورونا ا
نتج الرئيسي السعودية ب ا
وروسيا.يـقول رئيس وكالـة الطاقة
الــدولـيـة فـاحت بــيـرول إن (الـعـراق
الذي تشكل عائدات النفط أكثر من
ـئة من إيـراداته سـيواجه90  في ا
ضــغـــوطــاً اقـــتــصـــاديــة هـــائــلــة).
والـعـراق ثـاني أكـبـر مـنـتج لـلـنـفط
في مــنــظــمــة أوبك ويــصــدر عـادة
حــــوالي  3,5 مـــــلــــيــــون بــــرمــــيل
يـومـيـاً.اعـتـمـد الـعـراق في مـسودة
مـيزانـيـته للـعام  2020 على سـعر
مـتـوقع قدره  56 دوالراً لـلـبـرميل.
ومع انـــــــخـــــــفــــــاض األســـــــعــــــار
سـيــنـخــفض صــافي دخل الــعـراق
ــئــة فـي الــعـام بــنــســبــة  65 في ا
ــاضي 2020  مــقــارنــة بــالـعــام ا
مـــســبــبــاً عــجــزاً شــهــريــاً قــدره 4
مليارات دوالر مخصصة فقط لدفع
الرواتب واحلفـاظ على استـمرارية
عمل احلكومة.يلفت بيرول إلى أنه
(في األزمـــة احلـــالــيـــة ســيـــعــاني
العراق لتتـعدى عائدات النفط 2,5
مــلـــيــار دوالر شــهــريــا) مــنــاشــدا
سـؤول العـراقي إيـجاد حلول ا
عـاجـلـة. ويـسـتـنـد هـذا التـوقع إلى
ســـعــر  30دوالراً لــلـــبـــرمــيـل قــبل

تـعــيـ  500 ألـف مــوظف جـــديــد
ـنـتـفض مـنذ السـتـرضـاء الـشارع ا
أشــهــر.وتـــوظف احلــكــومــة نــحــو
أربــــعــــة مـاليــــ عــــراقي وتــــدفع
رواتب ثـالثــــــة ماليــــــ مــــــنــــــهم
ــلــيـون والــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة 
مــوظف. يـوضح الــعالق أنه (بـنـاء
عـلى مـؤشـراتنـا األولـية سـنـتـمكن
مـن تــغــطــيــة الــديــون اخلــارجــيــة
والـرواتـب يـتم تـقـلـيص اإلعـانـات
واخلـدمـات التي تـنـقصـهـا الكـفاءة

االقتصادية). 
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لــــكن إلــــغـــاء أي مــــنـــافـع في وقت
ي االنــكــمـــاش االقــتــصــادي الــعــا
كن أن يعيد الناس إلى الشوارع
بـزخـم أكــبـر.يــلــفت الــعالق إلى أن
اخليـارات األخرى تـشمل اسـتعادة
تريليونـات من الدينار العراقي من
مـلـوكة ـصـارف ا احلـسـابات في ا
لـــلـــدولـــة حـــيث قـــامـت الــوزارات
بـــتــــخــــزين ســــنــــوات من فــــائض
األمــوال وكـــذلك إصـــدار ســـنــدات
لــلـنـاس وإعـادة جـدولـة مـدفـوعـات
الديـون الداخلـية.وأضـاف لفرانس
بـرس أن مـحـادثـات جـديـدة جـارية
أيـضـاً مع صـنـدوق الـنـقـد الـدولي
لـكن مع عـدم إقـرار مـيـزانـيـة وعـدم
تشـكيل حكـومة جـديدة يبـدو أنها
لن تـــثـــمـــر.ال تـــخـــطط احلـــكـــومــة
خلفض قـيمة الـعملـة أو احلصول
عــلى قـروض خـارجــيـة جـديـدة أو
ـدفــوعـات لــشـركـات الــنـفط وقف ا
ــيــة والــتي تــبـلـغ قـيــمــتــهـا الـعــا
حـوالى مــلــيـار دوالر شــهـريــاً.كـان
العالق متفائالً بـأن تدفع الضغوط
احلــكــومــة إلـى إدخــال إصالحــات
مــالـيــة طــال انـتــظــارهــا قـائالً إن
(الـضــربــة الـتي ال تــكــسـر ظــهـرك
ـسؤول تقـويك). يعـترف بـعض ا
بشـكل غير عـلني أنهم ال يـشاركون
الــعالق تـفـاؤله.ويــصف أحـد كـبـار
ـســتـشــارين الـعــراقـيــ الـوضع ا
بـأنه "أزمــة خـطـيــرة" فـيـمــا يـقـول
ـســتــحـيل آخـر إنـه سـيــكــون من ا
يـزانـيـة في بلـد صـنـفته تـقـلـيص ا

مــنــظـمــة الــشـفــافــيـة الــدولــيـة في
ـرتبـة السـادسة عـشرة في الئـحة ا
الـــــــدول األكـــــــثـــــــر فـــــــســـــــاداً في
ـسـتـشـار إن "بعض الـعـالم.يـقـول ا
الـوزراء يـعـارضـون الـتـخـفـيـضـات
ألنه سيـختـرق شبكـات احملسـوبية
ـسـؤول اخلــاصـة بـهم".ويــضـيف ا
أن احلـكــومـة تــفــتـرض أن أســعـار
النـفط ستـعود إلى طبـيعـتها خالل
شهـرين وهو مـا لم تتـوقعـه وكالة
الــطـــاقــة الـــدولـــيــة.يـــلــفت أحـــمــد
الطبقجـلي من من معهد الدراسات
اإلقلـيمـية والـدوليـة ومقـره العراق

إلـى أن (وضع الـــرأس في الـــرمـــال
لـيس سـيـاسـة).وعـلى الـرغم من أن
الـعـراق واجه انهـيـاراً في األسـعار
في عــامي  2014و 2016إال أنه لم
يـشهـد الـتراجع الـكـبيـر احلالي في
ي ال سيـما من الص الطلب الـعا
ـــنـــكـــوبـــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا ا
ــــــــســــــــتــــــــورد الــــــــرئــــــــيــــــــسي ا
لـلـعــراق.واالعـتــمـاد عـلـى اجملـتـمع
ـا كـان عـليه ـومة  الـدولي أقل د
في العام  2014عندما كانت القوى
ـيــة حـريـصــة عـلى مــسـاعـدة الـعــا
الـعــراق في مـحـاربـة داعش. يـقـول

قـراطيات احلديـثة طرقا واجـراءات كفيلة بـاحلد من الوصول طورت الد
إلى مـغـالــيق االنـسـداد  الــسـيـادي ... واغـلب هــذه الـطـرق امـا قــانـونـيـة
سيـاديـة مـثل احملـكـمـة الدسـتـوريـة أو مـجـالس احلكـمـاء خـارج سـيـاقات
السـلـطات الـتنـفـيذيـة مـثل مجـلس احلـكمـاء في الـنمـوذج الـفرنـسي الذي
ـتــقـاعــدين  .. أو الـنــمـوذج االيـراني يـضم قــيـادات االحـزاب والــوزراء ا
جمللس تشخيص مصلحة النـظام ... او اجملالس االستشارية في النظام
ـثلـة في مـراكز الـبـحوث لـكي الـبـريطـاني أو مـراكز صـنـاعة األفـكـار  ا

والدراسات األمريكية ..
عراقيا كيف نواجه أزمة انغالق العملية السياسية برمتها???? 

هــنــاك مـعــضالت مــركــبــة انــتــهت إلى جــدلــيـات مــفــاســد احملــاصــصـة
نـفلت واالجـندات االقلـيمـية والـدولية ... وحكومـتهـا العـميقـة وسالحهـا ا
لذلك اكـرر القول الـفصـيح ألهمـية تـشكـيل جلنة احلـكمـاء خارج الـعمـلية
ـواجـهـة حتـديـات هـذا االنغالق . .. السـيـاسـيـة تـرسم احلـلـول األفضل 
وهذا ما لم يبادر إليه السيد رئيس اجلمهورية أو  رئاسة مجلس النواب
ومجـلس الـوزراء ...فجـمـيع اطراف الـعـملـيـة السـيـاسيـة مـنغـمـس بـلذة
مفاسـد احملاصصـة ومخاوف الـكشف عن جرائم الـفساد الـسياسي ...
كـلف األول الدكـتور مـحمد تـوفيق عـالوي في النـجاح لردم لذلك فـشل ا
ــكـلـف الـثــاني عـدنــان الـزرفي ذات هـذه الــفـجــوة .  ... والـيــوم يـواجه ا
ـفاسد احملـاصصة ... لـذلك ما ينـصح به أن يبادر هو تـحركة  الرمال ا
بـالـتـعـاون مع رئـيس الـوزراء ورئـاسـة مــجـلس الـنـواب لـتـشـكـيل مـجـلس
احلكماء خارج الـعملية الـسياسيـة ... فسماع الصـوت اجلمعي العراقي
تضاربـة داخل العمليـة السياسية .. الثالث ... ليس مع أو ضد الـقوى ا
ــكـلف لــرئـاســة الـوزراء اجلــديـد أمــام مـسـارات يـجــعل خـطــوات عـمل ا
كن له من خاللـها ضمـان أصوات االغـلبيـة الصـامتة اجرائيـة جديـدة  
الـتي انــفـجــرت بـشـعــار نـريــد وطن في سـاحــات الـتــحـريـر
ـوذج مـتجـدد في الـتـنمـيـة الـسيـاسـية .. وتاسـيس 
كطرف ثالث استشاري بامكانه تقد سيناريوهات
والـيـات تــنـفـيـذيــة لـلـخــروج من مـسـتــنـقع االنـغالق

السياسي ...ولله في خلقه شؤون!!

علي محسن العالق 

االنخفاض األخيـر.يقول مسؤولون
عراقيـون كبار لوكـالة فرانس برس
ـالـية والـنـفط والـبنك إن (وزارتي ا
ــــصـــارف ـــركــــزي الــــعــــراقي وا ا
ملوكة للـدولة تبحث سبل خفض ا

التكاليف والعثور على تمويل).
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ـــركــزي يـــقـــول مــحـــافـظ الـــبــنـك ا
الـــعـــراقي عـــلي مـــحـــسن  الـــعالق
لــفـــرانس بـــرس إن (هــنـــاك بــعض
القـلق لكنه لـيس شديـدا).ويضيف
(أعـــتــقــد أن أســعــار الـــنــفط بــهــذا
سـتوى لن تدوم طـويالً. ال نتوقع ا
ـسـتوى ارتـفـاعات كـبـيـرة لـكـن بـا
ـطلـوب).يلفت الذي يـؤمن احلجم ا
سـؤول مـا زالوا العالق إلـى أن ا
يراجعون عن كثب مسودة ميزانية
وهـي واحـــــــدة من أكـــــــبــــــر 2020
مــيــزانــيــات الــعــراق عــلى اإلطالق
بــحــوالي  164 تــريــلــيــون ديــنــار
عـــــراقي (حـــــوالى  137مـــــلـــــيــــار
دوالر). تــخـصـيـص أكـثـر من 75
ـئة مـنـهـا لـلـرواتب وتـكـالـيف فـي ا
أخـــرى مـع إنـــفـــاق الـــبـــاقي عـــلى
االســتــثــمـارات الــرأســمــالـيــة.قــفـز
إجــمــالي الــرواتب من  36 مــلــيــار
دوالر في الـــــــعــــــام  2019إلى 47
مــلـيــار دوالر الــعــام احلــالي بــعـد

الـطـبـقـجـلي إن الـعـراق قـد يـضـطر
إلى الــلـجــوء الحــتـيــاطـيــات تــبـلغ
قــيـمــتــهــا نــحـو  60 مــلــيـار دوالر
لتغـطية العـجز لكن سيـتع عليه
ـا حـتــمــا تـخــفــيض الــرواتب ور
االقــــتـــــراض دولــــيــــاً.وحـــــتى لــــو
اســـتـــقـــرت األســـواق في نـــهـــايـــة
ـــطـــاف فــــإن الـــنـــفـط الـــعـــراقي ا
نتج سيعاني للمـنافسة مع وفرة ا
السعودي.لـذا يعتبر الـطبقشلي أن
ة نـحـتاج إلى "هـناك تـعـديالت مـؤ
الـــقــيــام بــهـــا اآلن ال أن نــتــركــهــا

ألحفادنا.
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اشـاد مـواطـنـون بــقـيـام شـاحـنـات
وزارة الـنـفط بـتوزيع قـنـاني الـغاز
ـنــاطق بــرغم حــظـر الـســائل فـي ا
التجـوال وعدوا ذلك إجراء  عـمليا
لـلـحـيـلـولـة دون ارتـفـاع أسـعـارهـا
واسـتـغالل الـظـروف  لإلثـراء عـلى
ـــواطــــنـــ في حـــاالت حــــســـاب ا

 . الطوار
وكانت الـوزارة قد أعـلنت في وقت
ـشـتـقـات الـنـفـطـية سـابق تـأمـ ا
والوقود خالل مدة حـظر التجوال.
ورصدت الزمان خالل جتوالها في
مــنـطــقــة الـكــرادة وقــوف شـاحــنـة
مــحــمـــلــة لــقــنــاتـي الــغــاز وقــيــام
مــنــتــســـبي شــركــة تـــوزيع الــغــاز
بــبـيــعــهــا مــبــاشـرة لــلــمــواطــنـ
بــخــمـســة آالف ديــنــار لــلــقــنــيــنـة
الواحـدة وبالكـمية الـتي يحتـاجها

واطن.  ا
وتـــــــداولت مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي اشرطـة غـيـديو تـظـهر
فــيـــام فــرق تــفــتــيــشــيــة من وزارة
الـداخلـية بـضـبط عمـليـات احتـكار

وبــدون تــوقف) .واكــد الــغــراوي (
ـصفى بتجـهز مستودع إستمرار ا
ـنـتجـات الـنـفـطـية زيت الـنـجف بـا
الـــغــاز (الــگـــاز) والــنـــفط األبــيض

) ومادة النفثا . (الكيروس
وكــذلك جتــهــيــز مــحــطــة كــهــربـاء
احلـــيـــدريـــة ومـــعـــامل األســـمـــنت
ـادة الــنـفط ـعــامل األهــلـيــة   وا
األســـود -زيت الـــوقـــود احملـــسن)
االفـــتـــا لى أن (نـــظـــام الـــعـــمل في
ـصـفى صـبـاحي ومـنـاوب بـواقع ا
أربع وجبات  والكوادر الـهندسية
والـــفــنــيــة تــعـــمل بــجــد وإخالص
ــومــة وإســتــمــرار الــعــمــلــيـة لــد
اإلنـتـاجيـة  لـسد حـاجـة احملافـظة
شـتقات الـنفطـية) واشار الى من ا
(الـتــنـســيق مع مـحــافـظــة الـنـجف
وظف بخصوص تأمـ وصول ا
ـصـفى وعـودتـهم خالل فـترة إلى ا
حـظــر الـتـجــوال) . وتـبـلغ الــطـاقـة
ـصـفى الـنجـف ثالث االنـتـاجـيـة 
ألف بـرمـيل يـومـيـاً  وبـواقع ثالث
وحـدات تـكــريـريـة طــاقـة الـواحـدة

عشرة آالف برميل يومياً.

السـطــانـات الـغــاز قـام بــهـا بـعض
الـبـاعـة الذين اخـفـوا االسـطـوانات
في مـنــازلـهم عــلى امل بـيــعـهـا في
وقت االزمــة بــاســعــار مــضــاعــفــة.
وتــظــهــر االشـرطــة قــيــام  الــقـوات
االمـنـيـة  بـاعتـقـال الـبـاعـة.. وكانت
اجلـهــات الـرســمــيـة قــد حـذرت من
استـغالل االزمات كمـا قامت بعض
اجلـهــات اخملــولـة فـي احملـافــظـات
بــاعـتــقـال الــتـجــار الـذين حــاولـوا
اســتـغالل االزمــة لــتـحــقــيق اربـاح

مضاعفة عبر رفع االسعار .
فـي ســـيــــاق مــــتـــصـل اكـــدت إدارة
مـــــصـــــفى الـــــنـــــجـف األشــــرف ان
الــعـمـلــيـات اإلنـتــاجـيـة  مــسـتـمـرة
خالل فـتـرة حـظـر الـتـجـوال وبدون
ـصفى مـستمـر بتجـهيز توقف  وا
ـنــتـجــات الـنـفــطـيـة ومــنـهـا زيت ا
الـــغــاز (الـــگــاز) والـــنــفـط األبــيض
ـصــفى لـيث عـبـد .واوضـح مـديـر ا
الـــرســول الـــغــراوي في بـــيــان  ان
(وحدات الـتـكـريـر تـعـمل بـطـاقـتـها
الـقـصـوى  والعـمـلـيات اإلنـتـاجـية
مستمرة خالل فـترة حظر التجوال
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تفقد محافـظ النجف لؤي الياسري
ـنــافـذ ـفــارز الـصــحـيــة ا بــرفـقــة ا
احلــــدويــــديــــة لــــلــــمــــحــــافــــظــــة 
والسـيطرات األمنـية وتطـبيق قرار
ـنـافـذ احلـكـومـيـة احملـلـيـة بـغـلق ا
والــتـقـى خالل جــولـته بــالــضــبـاط
ــســـافــرين مـن ابــنــاء ــراتـب وا وا
احملـافـظــة  وتـابع مــعـهم تــطـبـيق
القرار األمني . الفتاً الى ان (اتخاذ
الـــقـــرار هــــو من اجل مــــصـــلـــحـــة
ــواطن الـنــجــفي  الــذي نــحـرص ا
عـــلى سالمـــته وحـــمـــايـــته). وبــ
الـــيــاســري فـي تــصــريـح صــحــفي
(تــفـقــدنـا الــســيـطــرات اخلـارجــيـة
ـتابـعـة عـملـهـا وتـطبـيـقـها لـلـقرار
تـخذ من قبل خـلية األزمة األمني ا
 بــغـــلق مــنــافــذ احملــافــظــة ومــنع
دخول غير ابناء النجف للمدينة).
مـشـيـراً الى ان (هـذا الـقـرار يـهدف
الى حـــفـظ احملـــافـــظــــة وحتـــقـــيق

سالمــة مــواطــنــيــهــا مـن اي خــطـر
صـحي يــشـكــله فـيــروس كـورونـا).
وتـــابـع ان (الـــوضع الــــصـــحي في
النـجف مسـتقـر والكـوادر الصـحية
فـي احملــافـــظـــة تـــعــمـل عــلـى مــدار
يدان السـاعة  وهي منـتشـرة في ا
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اجلــديـر بـالــذكـر ان مـنع دخـول اي
ـدينة الـنجف  هو مسـافر أو زائر 
قـرار مـحـلي وبـدأ  تـنـفـيـذة صـباح
يــوم األربــعــاء ويــنــتــهي ســريــانــة

قبل . مساء يوم األربعاء ا
وســجـــلت الـــدوائـــر الــصـــحـــيــة 7
إصـابات مـؤكـدة  وحجـر عـدد آخر
صـابـ او اصدقـائهم من عـوائل ا
دة أسـبوعـ للـتأكد مـن سالمتهم
ومن ثم يغادرون احلـجر الصحي 
والـذي مـكـانـة مسـتـشـفـى الـشـهداء
دني العام . كـما أن كوادر الـدفاع ا
ــبـيـدات بـاحملـافــظـة تـواصل رش ا

ـعــقــمـات والــتــعـفــيــر لـلــمــراقـد وا
ـــقــدســـة في الـــنـــجف والـــكـــوفــة ا
والسهلة  وذلك لكثرة الزائرين لها
ـــدني  وضـــمن حـــمالت الـــدفــاع ا
ـدني الــتي يـقـودهـا مـديـر الـدفـاع ا
بــاحملــافـظــة الـعــقــيـد رشــيــد ثـابت
ـنتسب ومجموعـة من الضباط وا
 يقـومون بـزيارات يـوميـة مسـائية
وصـــبــــاحــــيـــة لــــكــــافـــة الــــدوائـــر
ــدارس  وأيــضــاً واجلــامــعـــات وا
ــديــنــة لألحــيــاء الـــســكــنــيـــة في ا
ــة واألحـــيـــاء الـــشــعـــبـــيــة الـــقـــد
وغــيـــرهــا . كــمــا قــامت احلــكــومــة
احملليـة بغلق مطـار النجف الدولي
 بوجه الطائرات القادمة من أيران
وبــعض الـدول الـتي ســجـلت فـيـهـا
إصـابــات مــؤكــدة . الى ذلك نــفـذت
الكــات الـهــنـدســيـة والــفـنــيـة في ا
ــشـــخـــاب أحــد قـــطــاع كـــهـــربـــاء ا
تــشـــكــيالت فـــرع تـــوزيع كــهـــربــاء
الـنـجف وضـمن قـاطـع مسـؤولـيـته

حـــمــلـــة جلـــبــايـــة الـــديـــون وقــطع
تجاوزين على الشبكة الكهربائية ا
شخاب وناحية  في عموم قضاء ا
ـاضي  و الـقادسـية  ولـليـوم ا
ــنــزلي لألصـــنــاف  الــصــنـــاعي وا
والـزراعي  . وأكـد مـديـر اعالم فـرع
تــوزيع الـــنــجف فــارس الــفــحــام لـ
(الزمـان) نفذت مالكـاتنـا الهنـدسية
ــشـــخــاب والــفـــنـــيــة في قـــضـــاء ا
ونــاحـيــة الـقـادســيـة حــمـلــة كـبـرى
لقطع     40مضـخة زراعيـة بسبب
عدم التسديد وتراكم الديون  علماً
بأنه  مسبقـاً توجيه إنذارات لهم
بالدفع فضالً عن تـوجيه ما يقارب
من   50إنــــذاراً لــــلــــمــــتــــجــــاوزين
تلكئ عن الدفع). وحث الفحام وا
ــواطــنــ عـــلى ضــرورة تــرويج (ا
مـعـامالت أصــولـيـة لــغـرض نـصب
قايـيس وربط اشتـراكات بصورة ا
رسـمـيـة  لـلـمــحـافـظـة عـلى سالمـة

الشبكة الكهربائية).
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