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ـمـثـلـة بـيـنـمـا كـان يـقـيم عالقــة مع ا
مـتــزوجـا من مــيالنـيــا تـرامب ورزق
ـولود في آذار/مارس بابـنه بارون ا

.2006
ونــفـى تــرامب بــشـــدة وجــود عالقــة
مثـلة واخملرجة البالغة حميمة مع ا
من الـعـمر 39 عـامـا والتـي اقتـرحت
اعادة 130 الف دوالر حصلت عليها

في 2016 لقاء التزامها الصمت.
ــقـابل اعــتـرف مــايـكل كــوهـ في ا
احــد مـحــامي تــرامب بــانه دفع هـذا
ــبــلـغ مــوضــحــا انه جــاء من مــاله ا
الــشـخــصي لـكــنه لم يــذكـر اســبـاب

ه هذه االموال. تقد
وسـأل احــد رواد تـويــتـر سـتــيـفـاني
ــاذا تـــريــدين كـــلــيـــفــورد الــســـبت "
التكـلم? هل كان سـيئـا الى هذا احلد
ــاذا انــتـــظــرت كل هــذه مــعـك? (...) 
ـاذا اقـمت عالقـة الـفـتـرة الـطـويـلـة? 
جـنـسـيـة مـعه?". وردت "اجـبت (عـلى
ـقـابلـة وال اعرف هذه االسـئـلة) في ا
اطالقا ما الذي سيتم بثه بالتأكيد".
وحــصــلت ســتــورمي دانــيــالـز عــلى
اربـعـ جـائـزة في مـجـال الـسـيـنـمـا
ـنـشورة االبـاحيـة حـسب سيـرتـها ا
عـلى مـوقع "ديــجـيـتـال باليـغـراونـد"

الذي تعمل حلسابه اليوم. واضيفت
الى مـــلف ســتـــورمي دانــيـــالــز هــذا
االسـبــوع قـضــيـة كـارين مــاكـدوغـال
الــعـــارضـــة الـــســابـــقـــة في مـــجـــلــة
"باليـبـوي" الـتي جلـأت الى الـقـضـاء
الثالثـاء اللغـاء بنـد يتـعلق بـالسـرية

ايضا.
¡UCI « WN³ł

وهي تــؤكـد انــهـا كــانت عــلى عالقـة
بــــــــتـــــــرامـب في  2006 و2007 اي
خالل فـــتــــرة عالقــــته بــــســــتـــورمي
دانــيــالـز. ويــبــدو بـرنــامج الــرئـيس
مثقال على جبهة القضاء في االشهر
ــــقــــبــــلــــة. فــــالى جــــانـب هــــاتـــ ا
الــقـضـيــتـ يــواجه تـرامب قــضـيـة
تــشــهـيــر رفـعــتــهـا ســامـر زيــرفـوس
ــرشـــحــة الــســـابــقـــة لــبــرنـــامــجه ا

التلفزيوني "ذي ابرنتيس".
ورأت قـاضـيـة نــيـويـوركـيـة الـثالثـاء
ـــنع مـالحـــقـــة رئـــيس انه ال شـىء 
ـارس مـهـامه فـي قـضـيـة تـشـهـيـر.
وتـؤكد زيـرفـوس ان قـطب الـعـقارات
الـســابق المـسـهـا وحـاول تــقـبـيـلـهـا

بالقوة في 2007.
وينفي ترامب ذلك مثل كل االتهامات

االخرى.

ورد عــلى احــد رواد تــويــتــر اتـهــمه
بــالـكــذب "اســتـمــتـعــوا بـيــوم االحـد

وبااليام التالية".
واالمر االكـيـد هو ان قـضـية دانـيـالز
تــشـــغل االعالم بــعــد شـــهــرين عــلى
كشف صحيفة وول ستريت جورنال
هذه الـعالقة و 130الف دوالر دفعت
لــنــجـمــة الـســيـنــمــا االبـاحــيـة لــقـاء

صمتها.
WOÝUz—  UÐU ²½«

واكدت ستورمي دانيـالز انها ليست
ــعــلـومــات لــكــنــهـا من ســرب هــذه ا
جلأت في آذار الى القضـاء ليحررها
رسميا من واجب التزامها السرية.
وقال مـحـاميـها غـداة تـقدمـها بـطلب
الى الــقـضـاء انــهـا "تـريــد ان يـعـرف
اجلــمـــهــور احلـــقــيـــقــة" حـــول هــذه
الــــعالقــــة الــــتي اقــــمــــيـت "بــــرضـــا

." الطرف
وال تتـعلق هذه الـقضـية بـتحرش او
اعتداء جنسي كـما في حالة عدد من
الـنـسـاء الـلواتـي اتهـمن تـرامب قـبل
اسابيع من االنتخابات الرئاسية في
2016 بل بـــالــســـمـــعـــة والـــقـــواعــد

االخالقية.
فــــفي  2006و 2007 كــــان تـــــرامب

WO½u¹eHKð WKÐUI  w  V «d²Ð UN² öŽ sŽ …b¹bł  U uKF  nAJð e UO½«œ

 WLIM « dO¦¹ „u¼œ w  WOz«cG «  ö « l¹“uð

kmkinfo@ggmail.com

o¹œUM  WOÞ«dI1b « q¼

ø jI  Ÿ«d² ≈

 .d  œuL×  ÕUH

ديالى
w½«bL(« wKŽ 5 Š

 UÐU ²½ù«Ë  U½U×² ù«
التخطيط السليم يعطي مخرجات سلـيمة والعكس تكون مخرجاته سلبية
وبالتـأكيد هنـالك اموركثـيرة تتـطلب ان ننـاقشهـا بع بـصيرة كي ال نقع

في أخطاء من شأنها أن تربك أعمالنا. 
فقد حـددت وزارة التربــــــية امـتحانـات نهايـة العـام الدراسي للـصفوف
نتهية من 2 لغاية 8 أيار والوزارة تعلم جيـدا أن موعد االنتخابات غير ا
دارس يتم تسليمها يوم 9 أيار للمفوضية واالجهزة األمنية 12 أيار وا

من أجل إعـدادهـا مـراكـز انـتـخـابـيـة وقـبل هـذا وذاك ان اغـلب الـعـامـلـ
ـا يعـني إشراكـهم بدورة ـراكز االنـتــــــــــخـابـية من كـوادر التـعلـيم  با
قـبل االنـتـخـابـات وهــذا سـيـحـدث اربـاكـا شـديــداً في مـدارسـنـا وتـشـتت
درسـ بـ واجبـات االمتـحانـات وبـ مراكـزهم االنتـخابـية عـلمـ وا ا
ودوراتهم وهي امـور مهـمة يـجب أن تضـعهـا وزارة التـربية والـتعـليم في

احلسبان.
وهنـا نقـتـرح على أصـحـاب الرأي تـقد مـوعـد االمتـحـانات ألسـبوع من
ـشاكل الـتي قد أجل تفـادي الكـثيـر من الـصعـوبات وا
عنـي باالمر تربك االمتـحانات واتـمنى من السـادة ا
ـوضـوع اهمـيـته من أجـل تالفي الـكـثيـر من إيالء ا
صاعب أوال وثانيا توفير أجواء امتحانية مناسبة ا

دون استعجال وارباك .
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هجرين عن أعلنت وزارة الهـجرة وا
عودة 647 نازحـا إلى قـضـاء الـقائم
الـــتـــابع حملـــافــظـــة األنـــبـــار.وقــالت
الــوزارة في بــيــان امس  إن (نــحــو
522 نــازحــا عـــادوا من الــعــاصــمــة
بـغــداد مـخـيم الـتـكـيــة الـكـسـنـزانـيـة
و125 نـازحـا من مـخـيـمـات الـوزارة
ـحــافـظـة ــديـنــة الـســيـاحـيــة  فى ا

األنبار إلى ديارهم بالقضاء ).
وأضــــــاف أنـه (  إرســـــال قــــــوافل
حتـمل عـلـى مـتـنـهـا 10 االف حـصـة
سـاعدات الـغذائـية إلى األنـبار من ا
لتوزيعها ب النازح والعائدين).
 واثـــارت طــريـــقـــة تـــوزيـع الـــســـلــة
ـدعـومـة من قـبل الوزارة الـغـذائيـة ا
في مـدينـة دهـوك  استـغـراب الكـثـير
ــشـمـولــ بـتـلك احلــصـة الـتي من ا
ـاضي بــاشـرت مـنــذ نـهــايـة الــعـام ا
ـشـمــولـ بــهـا من تــوزيـعــهـا بــ ا
ـوصل الـنـازحـ سـواء من مـديـنة ا
ــنـاطق احملــيــطـة بــهــا فـضال عن وا
ن تعذرت نازحي محـافظة االنـبار 
ـــنــاطـــقــهم بــهم الـــســبـل لــلـــعــودة 

احملررة.
…dOHſ œ«bŽ«

وقـال احـد الـنـازحـ مـاجـد حـمدون
في بــــــيــــــان لـ(الــــــزمـــــان) أمـس انه
(بــالـنـســبـة لــطـريـقــة تـوزيع الــسـلـة
الـغـذائـيـة فـهي جتـري اوال في قـاعـة

حـــازم  انه (رغـم انــقـــضـــاء كل تـــلك
السنوات فـان القائـم على الوزارة
ومـن خالل طــرق تـــوزيــعـــهم تـــثــيــر
الـكــثـيـر من االسـئـلــة بـشـأن مـراعـاة
ـوظــفـ الــقـائــمــ وزيـادة اعــداد ا
باالضـافـة لوجـود افـراد من الشـرطة
تـنظم  الـطـوابـيـر وتبـقى في الـقـاعة
لـــفــــتح الــــبـــاب امــــام من له صــــلـــة
ــوظـــفــ واالســـتالم من الـــبــاب بـــا
اخللفي فيـما ابواب القاعـة الرئيسة

موصدة ).
5Š“U½ ¡ULÝ«

ـفـوضـية وعـلى صـعـيد اخـر اكـدت ا
سـتـقـلة لالنـتـخابـات أنـها الـعلـيـا ا
فـاحتت الـوزارة لـتـزويـدهـا بـاسـمـاء
الـــنـــازحـــ مـن اجل مـــشــــاركـــتـــهم
باالنتـخابات مـوضحة ان الـنازح
بإمكانهم حتـديث بياناتهم في اقرب
مـركـز انـتـخابـي من اجل تـصـويتـهم
تـحدث باسم ـقبل.وقـال  ا في ايار ا
ـفـوضـيـة حـازم الـردينـي في بـيان ا
ســابق  ان (مـفــوضـيــة االنـتــخـابـات
طـالبـت الوزارة بـتـزويـدها بـبـيـانات
واســــــمــــــاء الــــــنـــــازحــــــ مـن اجل
مـشــاركـتـهم بــاالنـتـخـابــات وتـوفـيـر

مراكز خاصة لهم).
ـــفــوضــيــة تــنــتــظــر واضــاف  ان (ا
ـبـاشـرة اجـراءات الـوزارة من اجل ا
( بـاعـمـالهـا في مـخـيـمـات الـنـازح
مــوضــحــاً أنه (بــإمــكــان الــنــازحــ
حتـديث بـيـانـاتهـم من خالل الـذهاب

الى اقــرب مــركــز انــتــخــابـي وابـراز
هــــويــــة الــــنــــازح مـن اجل اتــــخــــاذ
االجـــراءات الالزمــة الـــتي تـــتــيح له

احلق بالـتـصويت),واكد الـرديني أن
ــفـــوضــيـــة لن تـــتـــرك الــنـــازحــ (ا
وتكـبدهم مـشـقة الـطريق في الـذهاب

ـلكيـة في تموز  1958وحتى إسقاط  عاش العـراق منذ االنـقالب على ا
نـظـام الـرئــيـــــــس صـدام حـسـ وحــزبه من قـبل الـتــحـالف الـدولي في
نيسان 2003 نظـاما شـمولـيا وان اخـتلـفت التـسمـيات واإلكـسسوارات
من مــجــلـس الــســيــادة إلى االحتـــاد االشــتــراكي إلى اجملـــلس الــوطــني
ــان الــعـــــــــشــائــر واألحــزاب الــديــنــيــة الــعــراقـــــــــي وصــوال إلى بـــر
ذهـبيـة ولم تخـتـلف األنـــــــــــظـمة في جـمـهوريـات الزعـيم والعـارف وا
والبـــــــعـثيـ عن بـعـضهـا إال بـسمـات رمـزية لـم تؤثـر عـلى النـهج الـعام
لـلـنـظـام الـذي اسـتـمـر حـتى يـومـنـا هـذا بوتـائـر تـرتـفع تـارة وتـهـبـط تارة

أخرى.
ـتحدة سيعـينونهم على  لقد ظن العراقـيون إن الغرب وبقـيادة الواليات ا
إحداث تغيـيرات جذرية في الـبنية الـسياسيـة واالجتماعـية والثقـافية بعد
إزالـتـهم لـهـيـكل إدارة صـدام حـســ وأجـهـزته الـقـمـعـيـة لـكن مـا حـدث
خالل الــســنــوات الــتي تــلت 2003 أكــدت إن تــلك الــظــنــون مــا هي إال
ـانــيــة مـارس خاللــهـا اضـغــاث أحالم مــتـهــرئـة فــبــعـد ثالث دورات بــر
العـراقيـون انـتخـابات يـفـترض أنـها اخـتـلفت عن انـتخـابـات حزب الـبعث
ومن سـبـقه في حـكم بالد الـرافـدين أنـتـجت لـنـا دولـة  تـصـنـيـفـهـا من
ناحـيـة اللـصـوصيـة بـأنـها دولـة فـاسدة بـامـتيـاز حـسب مؤشـر مـدركات
نـظـمة الـشـفـافيـة الـدوليـة الـذي  أظـهر إن خـمـسة الفـساد لـعام 2017 
بـلــدان عـربــيـة هي األكــثـر فـســادا في الــعـالم وهي الــعـراق والــصـومـال

وسوريا واليمن والسودان.
واألكثر فسادا تعني إن غالـبية مؤسسات الدولة وسـلطاتها الثالث ينخر
الي الذي ينتجه فساد التربية واألخالق فيها الفساد وخاصة الفساد ا
ـعـنى إن الـذين أنـتـجـوا الـسـلــطـة الـتـنـفـيـذيـة بـشـقـيـهـا رئـاسـة الـوزراء
واجلمــــــهـورية هم مـنـبع هـذا الفـسـاد والغـريب إن كل شـرائح الـشعب
ـان وأعـضاءه وأحـزابه وسـلطـاته الـتي أنـتجـهـا بالـلـصوصـية تتـهم الـبر
ورغــــــم ذلك وبـعـد أسـابـيع قـلـيـلـة يـبـدأ مـاراثـون االنـتـخـابـات الـعـراقـية
سـتـقـل والـعـشـائر ـشاركـة اآلالف من مـرشـحي األحـزاب وا الرابـعـة 
ذاهب والتكتالت والشركات للوصول إلى مجلس إدارة بنك واألديان وا
ـفسـدين وتشـتت االنتـماء ان الـعراقي في بالد تـغص بـالفـساد وا البـر
ـذاهب ـواطــــــــــنـة حلــسـاب دشـاديش الـعــشـائـر وا وتـمـزق أنـســجـة ا
تـتـبــارى فـيـهـا مــنـذ اآلن جـوقــات وكـروبـات جـديــدة من احـدث مـوديالت
ـتــمـلــقــ جـامــعي أمـوال الــرشـا مـســاحي اجلــــــــــوخ االنـتــهـازيــ وا
تـمـرسـ بـالـفـساد ـسـؤولـ ا والـسحت احلـرام بـالـتـعـاون مع بـعض ا
ـشهـد السـياسي الـقادم بدعم واإلفســــــــــاد من اجل تولي مـناصب ا
تـلـكون مـفاتـيح الـسلـطة ن  من مفـاصل مـهمـة في احلـكومـة وغيـرهـا 

ال. وا
 إن ما يـجـري اآلن ومـنـذ سنـوات عـجـاف يـدفع إلى الـرأي العـام أسـئـلة
مـريــــــــــرة تـدور دومـا بـشـأن  خـيـارات الــنـاخب وقـراءاته حلـقـيـقـة مـا
يحـدث ومـنذ 2005 مقـارنـة مع واقع احلـال الـيـوم ووعـود أولئـك الذين
منـحهم صـوته على أنـغام الـتدلـيس  والرشـاوى ووالئم السـحت احلرام
واكــتـشـف أنـهم أصـال بـحــاجــة مــاســة إلى تـأهــيل تــربــوي واجــتــمـاعي
وأخالقي أسئلـة تتعـلق بشخص الـناخب وتأهيـله وسلوكه وثـقافته وهل
ـسـتـوى اخــتـيـار األفـضل خلـدمـة الـبـالد وتـمـثـيل الـشـعب في هـو حـقـاً

ان? البر
سـجون فـيه منـذ عشرات  هذا النـاخب اخلارج من سـرداب الشـمولـية ا
ـا مــئــات الـســنــ في ظل ثــقـافــة االوحـديــة الــتي حتــدد االنـتــمـاء أو ر
ذهب بعيدا عن مفهوم ـدينة أو للدين وا للعشيرة والشيخ أو للقرية وا
الوطن والـشعب فـي مجـتمـعات أدمـنت الـنظـام الشـمـولي وعشـقت حتى
ـكن أن تـتـحـول إلى الـنـظـام ـلـهم وال  ـقـدام والـقـائـد ا الـوله الـفـارس ا
ـكن لـها أن تـسـتوعب رئـيـسا ـقـراطي بـ ليـلـة وضحـاهـا كمـا ال  الد
ـوظــفـ عـلى الــطـريـقــة األوربـيـة بل إن كل ذلك لـبالدهـا كــمـوظف من ا
يتـــــناقض كـليا مع نهـجها وتـربـــيتهـا وسلوكيـاتها االجتـماعية والـدينية
ـدرسـة إلى الـتي تــفـــــــرض نـظــامـا شــمـولـيــا صـارمـا مـن الـبـيت إلـى ا

اجلامع.
ـشوه للـتسلط ال قراطي ا ارثون الـد ما يحـصل اليوم وغـدا في لعبـة ا
يتجاوز اإلكسسوارات التجميليـة لشكل النظام البديل الذي  تأسيسه
إثر جنـاح العـمـليـة اجلراحـيـة التي اسـتـأصلت حـزب البـعث ورئـيسه من
هيكل الـسلطـة حيث حافظ الـنظـام اجلديد عـلى معظم األنـشطة احلـيوية
والسلوكـية لألنظـمة السـابقة بل جتـاوزها بامـتياز ولـذلك ال أمل منظور
في أي نـتـيجـة مـخـتـلـفـة عـمـا سـبق مـنذ 2005 وحـتى  الـيـوم إال اللـهم
مــزيــدا من الــفــســاد ومــزيــدا من أفــواج الــســراق وأجــيــال مــطــورة من

الدكتاتوري اجلدد. 
ــقـراطـيـة صــنـاديق اقـتــراع أم تـربـيـة تـرى هل الـد
وأخالق وإن كل مــا جــرى كــان مـســخــا وســلــمـا
الرتـقــاء الـفــاسـدين واالنــتـهــازيـ والــفـاشــلـ من

السياسي ورجال الدين!?
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اجنـز  مـصرف الـرافـدين مـنح مـعامالت
الـقـروض بـكــافـة أنـواعـهـا لــلـمـواطـنـ

اضي. خالل شهر كانون الثاني ا
وقال  بيان للمصرف امس  ان (حصيلة
القروض التي  مـنحها لـلمواطن في
نح قروض شهر كانون الثاني تمثلت 
مـجـمع بـســمـايـة الـسـكـنـي لـلـمـواطـنـ
نح ـوظفـ وقد بـلغ عـدد معـامالت ا وا
91 مـعـامـلـة وقروض  50مـلـيـون ديـنار
للـبنـاء في قـطعة أرض التـقل مـساحـتها
نح عن 50 متراً وقد بلغ عدد معامالت ا

57 معاملة).
÷Ëd  `M

وأشـار الـبـيـان الى انه ( مـنح قـروض
شـاريع الـصغـيرة وقـروض السـيارات ا
وقــروض الـتـمـويل والـبـحـوث الـعـلـمـيـة
اضـافــة الى قــروض أخــرى مــتــنــوعـة),
ـــصـــرف أطـــلق واوضح الـــبـــيـــان ان (ا
الدفعة االولى من سلـفة اخلمسة مالي
ــوظـفي مــديـريــة تـربــيـة الــكـرخ ديـنــار 
االولـى وانه   صــرف الـــدفــعــة االولى
من سـلـفة اخلـمـسة ماليـ ديـنار لـنـحو
959 مــوظـفـا من مـديـريـة تـربـيـة الـكـرخ

االولى).
 مـــوضــحــا ان ( الــصــرف  عن طــريق
وظف البـطاقـة االلكـترونـية اخلـاصة بـا
وذلك بعد ابالغه بـواسطة رسالـة نصية
عبر هاتفه تخبره فيها بامكانية استالم
الـسلـفة عـبر بـطاقتـه االلكـترونـية).ودعا
شـمولـ بـالسـلفـة الى( زيارة الـبيـان  ا
صرف لغرض تسلم السلفة بدال فروع ا

نافذ الصرف اخلاصة).  من التوجه 
فيـما نـفت هيئـة التـقاعد الـوطنـية ما 
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{ نــــــيـــــويــــــورك (أ ف ب) - اعـــــلن
ـــثــلــة االفالم االبـــاحــيــة مـــحــامي 
ســـتـــورمـي دانـــيـــالـــز ان مــــوكـــلـــته
ســـتــكــشف مــعـــلــومــات جــديــدة في
مـقابـلـة تلـفـزيونـيـة مسـاء االحـد ما
ــكن ان يـســبب مــزيــدا من االربـاك
لــلـرئــيس االمــيـركي دونــالــد تـرامب
الـذي تـؤكـد انــهـا اقـامت عالقـة مـعه

وهو متزوج.
وخالفا لعادتها لم تسمح قناة "سي
ـــقـــابـــلـــة في بـي اس" الـــتي بـــثـت ا
برنـامجـها الـشهـير "60 دقيـقة" عـند
الـــســـاعـــة 19,00   بـــتـــســـريب اي

تفاصيل عن مضمونها.
لــكن مــحـامي ســتــيـفــاني كــلـيــفـورد
االسم احلـقيـقي لـسـتورمي دانـيـالز
وضـع صـــورة عـــلـى حـــســـابـه عـــلى
تـويتـر السـطوانـة مدمـجـة لتـسـجيل
صـــوتي او لـــفـــيــديـــو في صـــنــدوق
صغير ارفقها برسالة غامضة يقول
فــــيــــهـــا "اذا كــــانت صــــورة واحـــدة
تساوي الف كلمة فـكم كلمة تساوي
هــــذه?". واضـــاف احملــــامي مــــايـــكل
افــيــنــاتي وسم " 60 مــيــنــتس" (60
دقــيـــقــة) مــلــمــحــا الى ان اجــابــات

قابلة مع موكلته. ستقدم خالل ا
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ـــكــــافـــات تـــداولـه من خــــبـــر الــــغــــاء ا
كـافأة نهاية اخلدمة مؤيدة التقاعدية 
انـهـا كالم غـيـر صحـيح ودعـت الى عدم
تداوله .وقال بيان للهيئة امس ان (احد
االشـخـاص قـام بـكـتـابـة اخلـبـر ونـسـبه
الى احلكـومة لغـرض اثارة الـراي العام
ضد احلكومة السباب سياسية مغرضة
تــهـدف الـى اضـاعــة روح الـنــصـر الـذي
حتـقـق عـلى ايــدي الــعـراقــيــ بـقــيـادة
رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي) حـسب
البيان ,واضاف ان (الهـيئة تـتمنى عدم
تداول مواضيع التعـرف  مصادرها كما
وجب ـكـافـأت الـتقـاعـديـة مـقـررة  ان ا

القانون).
وتـابع البـيـان انه ( يتم حـالـيا الـتـهيـئة
لـصـرف مـكـافـاة نـهـايـة اخلـدمـة الـدفـعة
السـادسة وحـسب التـسلـسل واالقـدمية
وسيتم صـرف بقيـة الدفعـات حال اقرار

وازنة وورود التمويل اخلاص بها). ا

تــابــعـة الحــد جــوامع مــركـز مــديــنـة
دهــوك وهـــنــالك اعــداد غـــفــيــرة  من
ن يـقــفـون ــشـمــولــ بـاحلــصــة  ا
سـاعـات دون مـراعـاة النـتـظـارهم من
ـوظف الـذين اليتـعدى عددهم قبل ا
ثالثـة ولـديـهـم حـاسـبـات لـلـتـاكـد من
ـشـمـول وادراجه بـغـية وجـود اسم ا

عدم استالمه للحصة مرة اخرى).
 وقال فاضل يونس انه (علم بطريقة
جديدة لـلتـوزيع وتشـتمل على ادراج
عــدد من االحـرف االبــجــديـة الســمـاء
شمول وكـان اسمه من ضمن تلك ا
االحـرف التي اعـلن عن تـوزيـعـها في
ـاضي  ورغم انتـظاري يوم االثـن ا
سـاعـت تـقـريـبـا فكـان هـنـالك بـابان
الــــبــــاب االول الـــذي عــــادة مــــا يـــتم
الـتــوزيع من خالله مــقـفل فـيــمـا يـتم
فــتح الــبـاب اخلــلــفي لــلـقــاعــة ويـتم
تـوزيع الــسالت الـغـذائــيـة الصـحـاب
ومــعــارف الــقــائــمــ عـلـى الـتــوزيع

وبطريقة غير عادلة تماما ).
فيما يقول احـمد قاسم ان  (القائم
عــــلى تــــوزيع الــــســــلـــة دائــــمــــا مـــا
يــتــعــامـلــون مع الــنــازحــ بـالــلــغـة
الــكـــرديـــة دون ان يـــتـــفـــاهــمـــوا مع
االغــلــبـيــة الــتي التــتـقـن تـلك الــلــغـة
وكانـهم يتـعمـدون اذالل الواقـف في
الـطـوابـيــر دون مـراعـاة العـمـار عـدد
كثير من  الـواقف في تلك الـطوابير
ن يـنتـظرن دون باالضـافة لـلنـساء 
ــواطــنــة مــفــيـدة جـدوى ) ,وقــالت ا

الى محافظـاتهم من اجل التصويت
ـا ستـكـون لـها حتـركـاتـها خالل وا
ــقـبـلـة بـعـد حــصـولـهـا عـلى االيـام ا
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حلـدوث عــواصف تـرابــيـة وامــطـار مــتـفــرقـة
خالل االسبوع احلالي.وقالت في بيان  تلقته
ـقـبـلة سـيـكون (الزمـان ) ان (الـطـقس االيام ا
نطقت الوسطى واجلـنوبية غائما كما في ا
يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع حدوث
عـواصـف تـرابــيــة في بـعـض االمـاكن فــيــمـا
ســتـرتــفـع درجــات احلـرارة عــدة درجــات عن
الـيـوم الـسـابق) واضـاف ان (الـطـقس أثـنـاء
نطقة الشمالية غائما مع فرصة سيكون في ا
لتساقط زخات مطـر خفيفة ليال كـما يتصاعد
الغـبـار في اغـلب اقسـامـها) ,واوضح البـيان
ان (الـطـقـس  يـوم غـد الــثالثـاء ســيـكـون  في
ـنـطـقـتــ الـوسـطى واجلـنــوبـيـة بـ غـائم ا
جزئى وغائما مـصحوبا بتـساقط زخات مطر
خفـيفـة متـفرقـة تـكون رعـدية احـيانـا يتـحول

تدريجيا الى صحو خالل الليل).
ـنطـقة  مشـيرا الى ان (الـطقـس سيـكون في ا
الشمـاليـة ب غـائم جزئى وغـائمـا مصـحوبا
بـتـساقـط زخات مـطـر خـفـيـفـة مـتـفـرقـة تـكون
نطقة العربية ومن رعدية احيانا الن اجواء ا
ـنخفضات بينها الـعراق متجـهة الى ظهور ا
اخلمـاسينـية في فـصل الربـيع  أي للـمدة من
شـهـر اذار  الـى اسـابـيع اخــرى  يـصـاحــبـهـا
هـبـوب ريــاح تـســمى اخلـمــاسـ وهي ريـاح
نخـفض اجلوي يعرف نشطة ومـغبرة و ان ا
بأنه جـزء من الهـواء فـوق منـطقـة مـعيـنة من
األرض يــتــمــيــز بــضــغـط أخــفض من ضــغط
ـــنــاطـق احملــيـــطــة بـه تــظـــهــر الــهـــواء في ا
نـخـفـضات اخلـمـاسـينـيـة في فـصل الـربيع ا
يـصـاحـبـهـا هـبـوب ريـاح تـسـمى اخلـمـاسـ

وهي رياح نشطة ومغبرة ).
ورجـحت مــديـريــة االنـواء اجلــويـة والــرصـد
الزلـزالي في اقلـيم كردسـتان هـطول االمـطار
في مـحافـظـات االقـلـيم الـيـوم االثـنـ .وقالت
في بـيــان امس ان (االمــطــار سـتــتــسـاقط في
مدن اربـيل ودهـوك والـسـلـيـمانـيـة بـاالضـافة
الى محافظة كركـوك وان سرعة الرياح ستقل

تدريجيا).
واضــــاف  ان (درجــــة احلــــرارة الــــصــــغـــرى
تـوقعـة اليـوم ستـكـون في السـليـمانـية 13 ا
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تـوقع مـنـبئ جـوي ان تـخف مـوجـات الـغـبار
عن الـعــراق تـدريــجـيــا الـيــوم االثـنــ .وقـال
ـنـبـئ من الـهـيــئـة الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة ا
والــرصـد الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة الـنــقل
صادق عطية في صفحته على موقع فيسبوك
امس ان (طقسـا عاصفـا وموجات غـبار تؤثر
منذ امس  االحد  على مـناطق عديدة من مدن
الوسط ومنـها الـعاصمـة بغـداد وكذلك اجزاء
من الـشمـالـيـة وتـسبـبت بـتـردي مـدى الـرؤية

.( األفقية كثيراً
واضاف وأضاف انه (وحـسب التوقـعات فأن
موجـة الغـبار سـتخف شـدتهـا تدريـجيـا  لكن
الـغـبـار يـسـتـمـر عـالـقاً فـي االجـواء وتـسـتـقر
الــريــاح عــلـى االجتــاه الــشــمـــالي الــغــربي),
ـدينـة البـصرة واوضح عطـية انه (بـالنـسـبة 
وباقي مـدن اجلـنـوب فـستـتـأثـر الحقـاً بـغـبار
لــيـس كــثـــيــفـــاً وان فــرص هـــطــول االمـــطــار
ستـكـون في مـحـافظـات اربـيل والـسـليـمـانـية
ـــوصل وشـــرق دهــوك وكــركـــوك وجـــنـــوب ا
ومناطق متفـرقة من العاصـمة بغداد وكربالء

ومدن محافظة االنبار).
lÝ«Ë ◊UA½

وتـابع (أمـا الـريــاح فـتـكـون شـمــالـيـة غـربـيـة
خفـيـفـة الى مـعـتدلـة الـسـرعـة نشـطـة أحـيـاناً
خـصـوصــا في كـربالء ومــنـاطق مـتــفـرقـة من
االنــبـار والــنــجف والــعــاصــمــة بــغــداد عـدا
الـبــصــرة ومـيــسـان وواسـط وذي قـار تــكـون
جنـوبـية شـرقـية يـصـحـبهـا نـشاط في واسط
وميسان وذي قار تبدأ تتحول خالل ساعات
سـاء الى شـمالـيـة غربـية نـشـطة في واسط ا

أوال ثم الناصرية ).
وأضاف عطيـة (بالنسـبة حملافظـتي  البصرة
ومـيـسـان تـسـتـمـر فــيـهـمـا  الـريـاح جـنـوبـيـة
شـرقــيــة او ســاكـنه أحــيــانــا ولـهــذا الــسـبب
مـوجــات الــغـبــار تــشـمــلــهم بــصـورة أخف),
مـشــيــرا الى (اســتــمــرار الــرحالت في مــطـار
بــــــغــــــداد الــــــدولي ولـم تُــــــعــــــلق بــــــســــــبب
الـغـبـار),وكـانت  الـهــيـئـة تـوقــعت ان تـشـهـد
مــنــاطق الــعــراق تــصــاعــد غـبــار مـع فــرصـة
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درجـــــــــة والـــــــــعـــــــــظــــــــــمى 30 درجـــــــــة في
كـركـوك).وتـعرضـت مـنـاطق الـعـراق مـنذ اول
امس  الــســـبت لــعــواصـف تــرابــيـــة شــمــلت
ــنــاطق الــوســطى وأغــلب مــنــاطـق الــغـرب ا
ناطق واجلنوب والشرق والشمال وان هذه ا
تتأثـر بتـراب قوي جـداً واالخرى أخف مـنها
لتـصل سـرعـة الـرياح الى 56 كيـلـو مـترا في
الـسـاعـة  في شـرق وشــمـال مـحـافـظـة واسط

ومحافظة ديالى وشرق العاصمة بغداد).
WO HMð ÷«d «

وحذر التـقريـر (أصحـاب االمراض التـنفـسية
زمنـة وكذلك اجلـهاز الـتنـفسي والـربو اخذ ا
اخلذر والـوقايـة من الـعاصـفة وعـدم اخلروج
ــنــازل والـتــأكـد من غــلق جــمـيع الى خـارج ا
ــنـازل واالبـواب) ,وشـدد عـلى (أخـذ نـوافـذ ا
احلـذر عــنـد قـيــادة الـســيـارات في الــطـرقـات
حيث يـجب تشـغيل االشـارات التـحذيـرية في
ركبة وتقـليل السرعة بـالنسبة لـلمسافرين ا
واستـخـدام الـكـمامـات حـتى تـخـفف من تـأثر
اجلـهـاز الــتـنـفــسي بـالـتــراب واحلـرص عـلى
ـنـازل وعدم أبقـاء االطـفـال وكبـار الـسن في ا

ناطق العامة ).  خروجهم الى ا
واعـلـنت وزارة الـكـهـربـاءعن  خـروج وحـدات
تـولــيــديــة عن الــعـمل بــســبب ســوء االحـوال
الكات  تـعـمل على اجلويـة مشـيـرة الى ان ا
اعـادة اخلــطــوط لــلــعـمـل.وقـالـت الـوزارة في
بـيـان امس  ان (سـوء االحـوال اجلـويـة الـتي
شـهــدتـهــا مـنــاطق الــعـراق الــسـبت ادت الى
تعرض خـطوط نـقل الطـاقة الكـهربـائية 132
ا ادى الى خروج فولت حيدرية/ جواهري 
مـحـطـة اجلـواهـري  132عن الـعـمل اضـافـة
الى خروج محطـة توليـد احليدرية ),واضاف
ان (مالكات  الوزارة تـمكنت من اعـادة محطة
توليد احلـيدرية الى الـعمل في ح بقي خط
جواهـري /حيـدرية 132 فولت خـارج العمل
ــواطــنــ في ــا ادى الى تــاثــر جتـــهــيــز ا
ــيالد وا وابــو طــالب  مــنـاطـق حي الــنــصـر
ــكــرمـــة )  واوضح الــبـــيــان  ان (جــهــود وا
مالكات الوزارة ما تزال  مـتواصلة في العمل

ذكور الى العمل). العادة اخلط ا


