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ومسـائيـة ورفضـوا التـمتع بـالعـطلة
ــيالد الــرســمــيـــة وعــطــلــة اعـــيــاد ا
مـفـضلـ الـبـقـاء في سـاحـات الـعمل
من اجل اعــادة اعــمــار مـحــافــظــتـهم
الـــتي دمـــرتـــهــــا عـــصـــابـــات داعش
اإلرهـــابـــيــة حـــيث  اجنـــاز كـــافــة
اإلعمـال في الركيـزة األولى والثـانية

والثالثة).
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وأوضــــــــحـت اوسي أن (الـــــــــعــــــــمل
يـــتــواصل حــالــيـــا بــتــركــيب أجــزاء
اجلــســـر احلــديــدي بــكل مــلــحــقــاته
والــبــدء بــإعـمــال الــدفع من اجلــانب
ن لـلـمـديـنة األيـسر إلى اجلـانب األ
مثمنة اجلهود الكبيرة التي يبذلوها
ـشروع ليالً ونهاراً ) العاملون في ا
ــوفـقـيــة والـنـجـاح مــتـمـنــيـة ( لـهم ا
ـنـاسـبـة حـلـول الـعـام اجلـديـد وان
وصل أم الربيع كما تعود مدينة ا
كـانت سـابـقا وان يـعم األمـن واألمان

في ربوع العراق).
شروع واشار البيان ان (العمل في ا
تـــضـــمن تــكـــســـيــر ورفـع اجــزاء من
تـضررة للتمكن من دفن الفضاءات ا
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ومــشـــغـــلــيـــهـــا كــوّن الـــوزارة تـــســعى
ومة عمـلهم).فيما إلسنادهم وضمـان د
ـــواطـــنـــ ان الـــقـــوائم اكــــد عـــدد من ا
الشهرية للطـاقة الكهربائيـة تعد منصفة
وجيـدة  للـشرائح االجـتمـاعبـية  خـاصة
الصـحـاب الـدخل احملـدود ومـنـها قـوائم
جبايـة التـجارية ,فيمـا اعلن مدير اعالم
دائــرة تـوزيع كــهـربــاء الـرصــافـة احــمـد
احللـفي عن مـشـروع حتويل الـطـاقة الى
اســـتــثــمـــار لن يــضــر اصـــحــاب الــدخل
احملدود وسيـكون لصالـح جميع شرائح
اجملـتـمع وان من يـعـارض هـذه اخلـطوة
ـا الغـراض الســبـاب غــيـر مــسـوغــة ور
ـولدات شـخصـيـة من بـيـنهم اصـحـاب ا
سـتفـيديـن من شح الطـاقة في االهلـيـة ا
ـواطـن ـاضـيـة واسـتـغالل ا ـرحـلـة ا ا
مـاديـا بتـحـديـد اسعـار خـيـاليـة لالمـبـير

الواحد خاصة في فصل الصيف .
وقال احللفـي لـ(الزمان ) في وقت سابق
وازنـة الـعامـة لسـنة  2017 دعت  ان (ا
الــوزارة الى الـتــوجه نــحـو االســتـثــمـار
وازنة ان تعمل على ادة  15من ا وفق ا
شـاركة فتح بـاب االسـتثـمار اخلـاص وا

مع القطاع اخلاص).
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واضـــاف ان (هــنـــاك حــمـــلــة فـي بــعض
وسائل التـواصل االجتمـاعي تهدف الى
ــشــروع من خالل خــلط تــســقــيط هــذا ا
االوراق وتشـويه احلـقائق  من ان هـناك
واطن من جباية عـالية وعدم ارتـياح ا

شروع). هذا ا
موضحا ان (مشـروع حتويل الطاقة الى
اســـتــثــمـــار لن تــضــر اصـــحــاب الــدخل
احملدود وستـكون لصالـح جميع شرائح
اجملـــتــــمع حـــيث ان الـــوزارة تـــتـــعـــامل
بالوحدات للكـيلو واط في الساعة من 1
الى  1000 وحدة كيـلو واط في الـساعة
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قدمت وزارة الكهـرباء مقتـرحاً ألصحاب
ـولـدات االهلـيـة في العـاصـمة ومـالكي ا
بــغــداد واحملـافــظــات الــتي تـوقــفت عن
العمل بـعد تنـفيذ مـشروع عقـود اخلدمة

واجلباية في مناطق عملها.
ـثــلي وقــال بــيــان لــلـوزارة امـس  ان (
الـــوزارة كال مـن مــديـــر عـــام مــديـــريــة
تـــوزيع كــــهـــربـــاء الـــكــــرخ بـــهـــاء زيـــد
ـــتـــحـــدث الـــرســـمـي بـــاسم الـــوزارة وا
ـدرس ومـديــر اعالم كـهـربـاء مـصــعب ا
الــكــرخ صـالح غــازي ألــتــقــوا في مــقــر
جـمـوعـة من مـالكي ـذكـورة  ـديريـة ا ا
ــولــدات االهـلــيــة في عــدد من مــنـاطق ا
الــعــاصـمــة بــغـداد الــتي طــبق مــشـروع
الشراكة مع الـقطاع اخلاص فـيها ضمن
عقـود اخلـدمة واجلـبـاية والـتي تـوقفت
عـن الـــــعـــــمل كـــــون الـــــوزارة مـن خالل
شــركــات الــقــطــاع اخلــاص تـمــكــنت من
ناطق إنهـاء الضـائعـات وجتهـيز هـذه ا
دة 24 ساعة وبشكل مستمر). بالطاقة 
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ــثــلي  الــوزارة ثــمــنــوا واضــاف ان ( 
ـولـدات لــتـجــهـيـزهم جــهـود اصـحــاب ا
ـواطـنـ في الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة الى ا
أوقات انـقطـاعـها عـنهم من قـبل الوزارة
ــــاضـــيـــة مــــقـــدمـــ في الــــســـنـــوات ا
لــلـحـاضــرين مـقـتــرح الـوزارة بـتــجـمـيع
ـولـدات في مـواقع مـحددة وتـشـغـيـلـها ا
لشراء الطاقة الكهربائية من أصحابها).
وأشـار الـبـيان الـى انه ( االتـفاق عـلى
تـشكـيل جلـنة تـنـسـيقـيـة تمـثل أصـحاب
ولدات يتم اخـتيارهـا من قبلهم خالل ا
ـقبـلة ويـكون واجب األسابـيع الثـالثة ا
مـثـلي الوزارة لالتـفاق اللـجـنة الـلقـاء 
قـترح مـدار البـحث فضال على تـنفـيـذ ا
ــولــدات عـن نــقل مــقــتــرحـــات مــالــكي ا

الـــفــضــاء االول مـن جــهــة الـــســاحل
ـوصل ودق الــركـائـز في ن من ا اال
منطقة الفـضائ الثاني والثالث مع
تـنـظـيف حـوض الـنـهـر من االنـقاض

ولدات االهلية درس ومدير اعالم كهرباء الكرخ خالل لقائهما عددا من اصحاب ا تحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب ا UI¡∫ ا  
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ــتـحــدة في الـثــامن عـشــر من كـانـون األول 2017 بــالـيـوم احـتــفـلت األ ا
ي للغة العربية التي كانت قد إعتمدتها في العام 1973 لغة رسمية لها العا
الى جـانب اللغات اإلنـكليزية والـفرنسيـة واإلسبانيـة والصينـية والروسية في
ـؤسـسـات الـدولـيـة الـتـابـعـة لـهـا تـقـديـرا من ـنـظـمـات وا مـخـتـلف احملـافل وا
ـا تـتمـتع به من مـزايـا وموقع ـكـانتـهـا ومنـزلـتـها الـرفـيعـة و اجملـتمع الـدولي 
اليـ من الـبـشـر في شـتى انـحاء مـؤثـر ومتـمـيـز في قـلـوب ونـفوس مـئـات ا
الـعـالم الـذين يـنـطـقون ويـتـحـدثـون بـهـا ويـكـنـون لـهـا فـائق احملـبـة واإلحـترام
واإلخالص وتـثمـينـا لدورهـا الرائـد والطـليـعي في احلفـاظ على تـراث ووحدة
امـة من أعـظم اال وأكـثـرهـا مسـاهـمـة في اغـنـاء احلـضـارة االنـسـانـية هي
ا اجنزته وقدمـته من نهضة ثقافية وعلـمية عبر مئات السن امتـنا العربية و
ي .كـمـا  اعـتــمـادهـا لـغـة رسـمـيـة في كل من مـنـظـمـة ـسـتـوى الـعـا عـلى ا
ـؤتمر االسالمي(مـنظـمة التـعاون االسالمي حـاليا)والـعديد من الـيونسـكو وا
شـرق العربي. والى جـانب انها لـغة اكثر من 350 الـكنائس الـعربيـة الفي ا
اليـ من مـلـيـون عـربي هم ســكـان الـوطن االكـبـر فـانـهـا كــذلك لـغـة مـئـات ا
ـسلم الـذين يتوجب علـيهم اداء فروضهم وواجـباتهم الديـنية بلـغة القران ا
ـهابة واخللود فضال عن استخدامها من الـكر الذي اضفى عليها القوة وا
ـية وخـاصـة القـنـوات الفـضـائيـة ومواقع ئـات من وسـائل االعالم العـا قـبل ا
الـتواصل االجتمـاعي عبر شبـكات االنترنت وحـقل التقانـة.اما من حيث عدد
ـرتبة الـسادسة بـ اللغـات احلية تـحدثـ بلغـتنا الـعربيـة فانهـا تاتي في ا ا
يا.كـما انها اللغة الرابـعة من حيث االستخدام على تلك ؤثرة عا ـتداولة وا ا
الـشبكـات واكثـر اللـغات استـخدامـا على (تـويتـر).وبسبب جـاذبيـتهـا وجمال
كـلمـاتها وسـالستـها ومـرونتـها ودقـتهـا والوفرة الـهائـلة فـي الفـاضهـا وكثرة
عنى االشـتقاقات في مفرداتهـا وبالغتها واالعجاز في الـكالم والتركيز في ا
ئات واالالف من وتـوخيها لالبانة والتـوضيح فقد كتب بهـا على مر التاريخ ا
ـبدعـ من غـيـر ابنـائـها الـعـرب قـواميس ومـوسـوعات فـكـرين وا الـعلـمـاء وا
ومؤلـفـات ومـصنـفـات لـغـوية وعـلـمـية وطـبـيـة وجغـرافـيـة وتاريـخـيـة وفلـسـفـية
انـا مـنهم بـانـها لـغـة الثـقـافة والـعـلوم وقـصص وروايات ودواوين شـعـريـة ا
واالداب والـفنون بـعد ان تيـقنوا ان لـغاتـهم القومـية عاجـزة عن ان تقف على
ساواة مع اللغـة العربيـة الباذخة الثـراء واجلمال والشـموخ واالنتشار قـدم ا
وبـعـد ان عـرفـوا ان الـكـتـابـة بـهـا هي طـريـقـهم الـوحـيـد الى الـشـهـرة واجملـد
ـنجـزات حتى اصـبحـوا بسـبب حبـهم لهـا ودفاعـهم عنـها وخـلود االعـمال وا
واخالصـهم لها عربا يشار لهم بالبنان. ولم يحدث في التاريخ ان طعن احد
من الـعـلـماء بـقـدرة الـلـغـة الـعـربـيـة عـلى الـتـجـدد واسـتـيـعـاب مـايـسـتجـد من
تـطورات عـلمـية وثـقـافيـة بسـبب مـاتمـتلـكه من مـقومـات البـنـاء الداخـلي وقوة
االسس الـتي قام عليهـا النحو العـربي ماجعلهـا صاحلة للتـداول قوال وكتابة
فـي كل زمــان ومـكــان التــشــتـكـي من عــيب او نــقص بــقـدر مــايــشــتـكـي مـنه
شككـون واحلاقدون على مكـانتها وسمـو موقعها ومـنزلتها يدل ـرجفون وا ا
عـلى ذلك انقراض واندثار وموت اغلب ان لم يكن كل اللغات التي عاصرتها
او عـايشـتهـا مـثل االراميـة والسـريـانيـة واالشـورية والـعبـريـة والهـيروغـلـيفـية
والـيونـانـيـة فـيمـا بـقـيت هي الـلـغة الـوحـيـدة الـتي صـمدت وحتـدت الـتـغـيرات
ـؤامرات التي استهدفت القضاء علـيها وتعطيل دورها احلضاري القومي وا
ي..لقد اسـتوعبـت لغتـنا العـربية التـطورات التـقنيـة والتكـنولوجـية على والعـا
مـختـلف االصعـدة الـتي طرأت عـلى العـالم ولم تـتأخـر عن مسـايرة ومالحـقة
صـطلـحـات العـلمـية تـلك التـغيـرات الـكبـرى وكانت الـسـباقـة في استـخـدام ا
وايـجاد مـفـردات مقـاربـة لـها دون ان تـفـقد نـضـارتـها وروحـهـا واشراقـاتـها
الـقوميـة السامـية ولم تتـوان او تكف عن الـتكيف مع احلـداثة والعـصرنة ألي
سـبب من االسباب..لقد حقـقت لغتنا الـعربية لنـا كعرب وحدة الفـكر والثقافة
شاعر والروح القومية وهي بذلك عنوان وجودنا واالسس الـنفسية وعززت ا
الـقـومي ورمـز ثـقـافــتـنـا ولـذلك فـان من واجب ومـســؤولـيـات الـعـرب جـمـيـعـا
ــفــكـرون واخملــتــصــون) وبـاألخص وخــاصــة(الــبـاحــثــون وعـلــمــاء الــلـغــة وا
ــا تـمـتـلـكه من ثـروات وقــدرات هـائـلـة ان تـعـمل بـجـد احلـكـومـات الـعـربـيـة 
وحـرص وبـكل مـاتـسـتـطـيع لـلـمـحـافـظـة عــلى لـغـتـنـا الـتي تـواجه الـكـثـيـر من
الــتـحــديـات الـتي البــد من الـتــصـدي لــهـا ومـواجــهـتــهـا في االطــر الـثـقــافـيـة
والقـانونية والتربـوية والتعليـمية والسياسـية والعلميـة واالجتماعية وفي شتى
ــشــهـد الــثــقـافي االجتــاهــات لالبـقــاء عــلـيــهــا حـيــة مــشـرقــة مــزدهـرة في ا
ـي كذلـك البد مـن اعتـبـار مـادة الـلـغـة الـعـربيـة اهم من اي واحلـضـاري الـعا
مـادة اخـرى في اجلـامــعـات الـعـربـيــة وتـشـجـيع الــطالب عـلى االنـخـراط في
دراسـتها في الكـليات وتـعي خريـجيهـا فورا واعتبـارهم ثروة قومـية اليجوز
الــتـفــريط بـهــا اضـافــة الى االحـتــفـال سـنــويـا عــلى مـســتـوى الــدولـة بــكـافـة
مـؤسسـاتـهـا وخـاصة ذات الـشـأن والـعالقة كـوزارة الـثـقافـة واإلحتـاد الـعام
ـهـرجـانـات والـندوات لالدبـاء والـكـتاب في الـعـراق والـوطن الـعـربي واقـامة ا
والـقاء احملاضرات احـتفاء بـها وتقـديرا لها بـإعتبـارها خط الدفاع االول عن
ثـقـافتـنـا وحـضـارتـنـا.. بـقي ان نـشـيـر بفـخـر ان الـزعـيم اخلـالـد جـمـال عـبد

الـناصر كان اول رئيس او حـاكم عربي يخاطب العالم
تحدة باللغة العربية اعتزازا منه من على منبر اال ا
بـلـغــته وقـومـيــته.. حتـيـة وسالمــا لـلـغـة الــضـاد.. لـغـة
ـسـتـقبـل العـربي..لـغـة الـوحدة الـعـروبـة واحلضـارة وا

العربية الشاملة..

" رددتُ هـذه اجلمـلة الـتي سيـطرت علـى قاموس احملـيط الهـاد ليس بـهاد
مـفـرداتي مــراراً وانـا اضـيع بـ مــوجـات احملـيط الـتي تــضـرب كـمـدافع لم
اسـمع بها منـذ احلرب العـراقية االمـريكية مـنذ الطـفولة الـتي قضيـناها على
ـنطقة ضـفاف نهرٍ أشـبهُ بالغديـر في إحدى ضواحي بغـداد ابو غريب تلك ا

الزراعية التي ترعرعنا ب خضرة بساتينها.
لم اكـتفِ بتكـرار هذه اجلـملة اجملـهولـة الهويـة بل كتـبتُهـا في مذكـرة الهاتف
وجاتها العتية بسفنها وكأنني اريد ان أؤرخ هذه اللحظة بزمانها ومكانها 
الـبعيدة الضخمة بشـساعة الساحل باخللوة الـتي تسعد من يحبون الهروب
ـزدحـمـة بــاجلـمـالـيـة الـتـي يـرسـمـهـا خط االفق بــالـبـعـد اخلـيـالي ـدن ا من ا
ا اضـي شيـئـان مـتـشـابـهـان ور .. الـبـحـر وا ـ لـفـرشاة الـرسـامـ واحلـا
ـنـطق الـبـحـر واحلـيـاة شيء واحـد هـذا مـا اتـخـيـلهُ او اتـصـوره بـعـيـداً عن ا
الـفيـزيائـي حلركـة الطـرفـ بعـيـداً عن النـظـريات الـكـيمـيـائيـة لعـوامل تـكوين

نطق الفلسفي لهواة كل من البحر او احلياة... االثن بعيداً عن ا
ـاضي وذاكرتهُ الشـاسعة عـادا بيَّ الى اقرب وقت وكأنـهما لـسمكـةٍ وليسا ا
النـسان فتـذكرتُ روايـةَ خَتمـتُهـا قبل ايام من هـذه اجللـسة البـحريـة عادةً ما
ـسراتـهـا واحزانـها تـعود بيَّ وبـأغـلب البـشـر الذاكـرة الى اقـدم الـذكريـات 
رة عادت بي الى البـعيد القـريب "زوربا". تلك الروايـة االغريقية لـكنها هـذه ا
نطق الفـلسفي ذات النظرة الواقـعية للحياة "احلـياة"  التي نعيشها لـيئة با ا
بـال امل.. انــهـــيت روايــة زوربــا قـــبل ايــام قـالئل كــانت مـــلــيــئـــة بــاالحــداث

ُمكن... يتافيزيقية بالروحية العالية بالواقع اخليالي با ا
انـها لـيـست روايـة وليـست بـكـتاب وال بـتـجربـة بل انـهـا حيـاة نـعـيشـهـا نحن
الـبشر. حـيث احداثهـا التي تسـير بـسرعة الـرياح التي تـصنع امواج الـبحر
كانـت تفـاصيـلهـا دقيـقة جـداً من تركـيز كـاتبـها عـلى الشـخصـية االنـطوائـية
"بـاسيل" الى الواقع اجلامح اجلـميل "زوربا".. لو خُـير االنسان بـلون احلياة
الـتي يحب الخـتـرتُ زوربا. ذلك الـرجل العـنـيف بحـبه القـوي بـحنـانه الدافئ
بـتـصـرفـاته احلـارة الـطـيب بـكلـمـاته الـصـلـبـة انه يـشـبه الـدين او االصح انهُ
يـشبه الـدنيا ذلـك ان الدين والـدنيا شـيئـان مخـتلـفان فـالدنـيا تـريد مـا يريده
زوربـا والــدين يــريــد مـا يــريــده االسـاقــفــة.. عـادت بـي الـذاكــرة ايــضـاً الى
ـاضي االبـعـد حـيث الـواقع االسـقـفـي الـذي يـعـيـشهُ مـجـتـمـعي بل تـعـيـشهُ ا
اجملـتمعات الـبشرية كَـُكل ولن اسمح لنـفسي هنـا ان اذكر التفـاصيل لكوني
تـشابهـان صوتـاً وصورةً شكالً مـستمـتعـا بالبـحر وزوربـا اولئك الـشيئـان ا

ومضموناً. اولئك الهادئان سطحاً الغاضبان جوفاً!
لم ابـتـعد كـثـيـراً في الذاكـرة لـكن ابـتـعدتُ قـلـيالً لـرؤية خـط االفق الرائع انهُ
يـشبه احلـياة  يـشبـههـا الى درجة انه يـكاد نـتصـوره يحـدها. نـقلتُ نـظراتي

الى امواج البحر التي ترقص كرقصة زوربا.
البـد لنـا جمـيعـاً ان نرقـصـها انـها لـيست بـرقـصةٍ بـقدر مـا هي حيـاة اخرى
يـخلـقهـا االمل اخلـائف بداخـلـنا انـهـا موسـيقى الـروح الـصامـتـة انهـا الدين

الـذي ال نــعـرفه فال يــوجـد دين يُـحــرم الـرقص الــتـأمـلي
لـذلـك من الـواجب الــروحي جتــاه انـفــسـنــا ان نـظــهـر
االبـداعات التي تغص داخـلنا برقـصة االمل الزوربوية
او نـذهب ابعد من ذلك لـنرقص رقصـة احلياة مع عامٍ

... جديدٍ

االحمال ورفع الـتجاوزات بـاالضافة الى
صـيــانـة الـشــبـكـة فــضال عن ان صـاحب
الشركة يساعد الوزارة في ادامة الشبكة
والــطــاقــة).  فـيــمــا طــالب رئــيس جلــنـة
اخلدمات النيابية ناظم الساعدي رئيس
الـوزراء حـيدر الـعـبـادي بـإعفـاء الـفـقراء
والـعـاطـلـ من أجـور الـكـهـربـاء مـؤكدا
جنــاح الـتــجـربــة في بـغــداد والـبــصـرة.
وقــــال الـــســـاعــــدي في بـــيــــان امس انه
(يــطـــالب الــعـــبــادي بــإعـــفــاء الـــفــقــراء

 بسعر 1500 الى  1001دنانير من  10
 كيـلو 2000 الى  1500دينار ومن  20
واط في الـسـاعـة 40 دينـار ومن 2001 
الى  3000 وحـدة 80 ديـنــار وصــعـودا

واطن). وحسب استهالك ا
ـواطن الى (التـرشيد والـتقن داعيا ا
واالبتـعـاد عن االسراف) ,مشـيرا الى ان
ـــســـتـــثـــمـــر الـــقـــضـــاء  عـــلى (مـــهـــام ا
التجاوزات التي اخذت من انتاج الطاقة
ئة وخفض 60 الف ميغاواط اي  16 با

والعاطل عن العمل والعجزة من أجور
الـكــهــربـاء) ,عــازيـا الــسـبـب (لـظــروفـهم
ــعــيــشــيــة ولــتــفـــويت الــفــرصــة عــلى ا
اء العكر ومـحاولة افشال تصيدين بـا ا
جتـــربـــة الـــكــهـــربـــاء بـــإدارة الـــتـــوزيع
بالشـراكة مع القـطاع اخلاص) ,وأضاف
الـسـاعـدي أن (جتـربـة الـكـهـربـاء أثـبـتت
جناحها في بغداد والبصرة) ,معربا عن
أمله (بـتقـد أفضل اخلـدمات ومـحاربة

الفاسدين ومحاسبتهم). 

من نـاحـيـة البـنـاء). ورأى الـربـيعي
ان (االســراف في اسـتـخــدام الـقـوة
ـعاجلة االهـداف الصـغيرة النـارية 
كـان ال ضـرورة له حـتى وان قـسـمـا
ــديــنــة ذكـــروا بــأنــهم من اهــالـي ا
امـام حــالـة تــدمـيـر ولــيس مــرحـلـة
حترير ,حـيث ال يتـصـور استـخدام
صـواريخ كـراد عـلى مـنـازل عـمـرهـا

مئة عام او اكثر).
ة ـدينة الـقد كاشفـا عن (تعرض ا
لـلـدمار الـشـامل وفق صـور لالقـمار
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وصـف خــــــبـــــيــــــران عــــــســــــكـــــري
وسـتــراتـيــجي الـدمــار واخلـســائـر
ـوصل الـذين خــلـفـتــهـمــا مـعــركـة ا
ــــيـــة بــــســـبب اشـــبـه بـــحــــرب عـــا
اســتــخـدام داعش ســيــاسـة االرض
احملـــروقــة لـــلــدفـــاع عـــمــا يـــســمى

زعومة.  عاصمة خالفته ا
واكـــد اخلــبـــيــر الـــعـــســكـــري عــلي
الــــربــــيــــعـي لـ (الــــزمــــان) امس ان
ية وصل اشـبه بحرب عا (معركة ا

بـــســـبب مـــا خــلـــفـــته من دمـــار في
باني مفـاصل احملافـظة سـواء في ا
احلكوميـة ام البنى التـحتية وكذلك

.( واطن دور ا
k¼UÐ sLŁ

واضاف ان (ثمن الـنصر في مـعركة
ــوصـل كــان بــاهـــظــا نــظــرا ن ا ا
للخسـائرالبشـرية التي قدمت خالل
ـــعــــركـــة بـــاالضـــافـــة الى الـــبـــنى ا
ـواطن الن ذلك التـحتـية ومـنازل ا
اجلانب يعد من اقـدم مدن احملافظة

وكـالـة اجـنـبـيـة غـيـر دقـيـقـة ومبـالغ
فيها .
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وقال الـهاشـمي لـ (الزمان) امس ان
(احلكـومة الـعراقـية كانـت تعلن عن
حــجم اخلـــســائــر الــتـي حــدثت في
وصل لكن  ما نشـرته تلك الوكالة ا
غـــيـــر دقـــيق) ,مـــبــيـــنـــا ان (حـــجم
ــعـركـة اخلـســائـر الــتي خـلــفـتــهـا ا
فــادحــة بـــســبب اســـتــخــدام داعش
ســيـاســة االرض احملــروقـة من اجل

الـــدفــاع عن مـــا يــســـمى عـــاصــمــة
زعومة باستخدام اسلحة خالفته ا
ـنـازل وكـذلك مــتـنـوعــة وتـفـخـيـخ ا
الـشـوارع بـاالضـافـة الى اسـتـخـدام

االهالي دورعا بشرية).
وتابع ان (داعش قام ايضا بتفجير
ــنـازل بـعـد مـغــادرته الى مـنـطـقـة ا
اخــــرى الحــــداث اكــــثــــر ضــــرر في
ـدينـة ومنع تـقـدم القـوات االمنـية ا
حـتى يـكـسب الـوقت العـادة تـنـظيم

مجموعاته). 
يـة حتقيـقا بشأن واجرت وكالـة عا
عركـة استعادة اخلسائـر البشريـة 

وصل.  ا
ونـشرت الـوكـالة تـقـريرا بـشأن ذلك
ــعــركـة حـيث اكــدت ان (خــســائـر ا
ـعـلـنة اكـثـر  من االرقام الـرسـمـية ا
حــيث تـقـدر بـتــسـعـة آالف قـتـيل أو

أكثر).
ـوصل يـذكـر ان عـمـلـيـة اسـتـعادة ا
من قــــــــبــضـــة داعش اســـتـــغــرقت
تـــســـعـــة اشــــــــــــهـــر مـن الـــقـــتــال
الـــضـــاري وأدت إلى الـــكـــثـــيـــر من
ـــاديـــة ومـــقـــتل آالف اخلـــســـائـــر ا
دنـيـ ونزوح أكـثر من 920 ألفا ا

آخرين.
حيث تمكنت القـوات االمنية بتعدد
ـساندة طيران اجليش صنوفها و
والتحـالف الدولي من القـضاء على
الـعــنـاصــر االرهــابـيــة هـنــاك حـتى
اعـالن رئــــــيـس الــــــوزراء حــــــيــــــدر
الــعــبــادي الــنـصــر عــلى داعش من
ــوصل داخل مـقــر عـمـلــيـات تـابع ا
جلهـاز مكافـحة االرهاب بـحسب ما
افـــاد به مـــكـــتــبه ,لـــكن الـــتـــحــالف
ـتـحـدة الــدولي بـقـيـادة الــواليـات ا
ـديـنة ـعـارك داخل ا اشـار الى ان ا
كانت األشـد من نوعـها مـنذ احلرب

ية الثانية.  العا
ـتـحـدة بـأن وتـؤكــد تـقـاريـر لال ا
ــعـــارك أوقـــعت دمـــارا هـــائال في ا
ـوصل وتقـدر عدد الـبـنايـات التي ا
دمــــرت بــــنــــحـــو 5 االف بــــنــــايـــة
باإلضافة إلى 490 بناية دمرت في
ــة فــضال عن نـزوح ــديــنـة الــقـد ا
سـكـان هم االن بـحـاجـة إلى الـسكن
ـاء والسيـما والرعـاية الـصحـية وا
ان مستويـات الصدمة الـنفسية في
أوســـاط الـــســـكـــان هي األعـــلى في

العالم. 

ان نافع اوسي

حديدية وبطول 42,5 مترا  لـلفضاء
الـواحـد مع رمــبـات بـطـول  12مـتـراً
ــرور تـــنــقـل من مــخـــازن مــديـــريــة ا

السريع في محافظة البصرة).

نـاطق الـتي تعـوق دق الركـائز في ا
لــلــدعــامـات الــوســطــيـة مـع تـنــفــيـذ
ونـــــــصـب مــــــجـــــــســــــر حـــــــديــــــدي
واســـــــــتـــخــدام ثـالثــة مـــجـــســرات
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أعلـنت االعمـار واإلسكـان والبـلديات
واألشغال العامة ان الوزارة شارفت
عـلى اجنـاز وافـتـتـاح مـشـروع جـسر
ـوصل الـرابع في مـحافـظـة نـيـنوى ا
بــتـــمــويل من قــرض الـــبــنك الــدولي
ــــنـــاطق الـــطـــار إلعــــادة اعـــمـــار ا
احملررة وبـكلـفة مـليار و993 ملـيون

دينار.

وقــالت الـوزيــرة آن نــافع أوسي في
بيان تلقـته (الزمان) امس ان (شركة
الفاو العامة وبأشراف دائرة الطرق
واجلسور التابعت للوزارة شارفتا
عـلى اجنـاز اعـمـال مـشـروع اجلـسـر
الــــرابع والـــذي يـــربـط اجلـــانـــبـــ
ن وااليسـر من حـيي الضـباط ــ اال

الدواسة).
ـشـروع واضـافت  ان (االعـمـال في ا
وصلت الى مـراحل مـتقـدمـة وتسـير
بـشــكل سـريع وبــوتـائـر مــتـصـاعـدة
وبــــــســـــــبـــــــاق مع الـــــــزمن دون اي
مــعـوقــات من اجل إجنــازه بــأسـرع
واصفـات الفنية كن ووفق ا وقت 
ــطــلــوبــة لـيــكــون مــتــاحــا ألهـالي ا
ـوصل حيـث بلـغت نـسـبـة االجناز ا

ئة ). فيه 90 با
واوضحت اوسي  ان (طـول اجلـسر
يبلغ 160 متـراً وبعرض 7.5 أمتار
ونصف ذهابا وإيابا) ,وأشارت الى
ؤمل افتتاح اجلسر نهاية انه (من ا
الشهر اجلـاري بجهود الـعامل في
شروع الذين يواصلون العمل ليالً ا
ونــهـاراً وبــدفـعــتي عـمل صــبـاحــيـة
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الــصـنــاعـيـة الــتي اوضـحت ان 67
ـديـنـة قـد دمـر بـالكـامل ـئـة من ا بـا
كـما وان 60 الف وحـدة سكـنـيـة قد
تضـررت بشـكل كامل بـاالضافة الى
ــبـنــاني الــعــمــارات الـســكــنــيــة وا
احلكومـية فضال عن اجلـسور التي
ــئـة وكـذلك تـضــررت بـنـحـو 40 بـا
تــدمــيـر 9 مــســتــشــفـيــات من اصل
من جـــهـــته اوضـح اخلـــبـــيــر .(10
الــسـتـراتــيـجي واثق الــهـاشـمي ان
االرقـام والــتـقــاريـر الـتـي نـشــرتـهـا


