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صرية واإليرانية). والكويتية وا
وكـانت احملـافظـة قـد اعـلـنت افـتـتاح
القـنصـلـية في غـضون أسـابيع وأن
ذلك سوف يسهم في تطـوير وتعزيز

العالقات ب البلدين.
وقـال احلـسن في تـصـريح سـابق ان
(وفـــداً حــكــومــيــاً ســعــوديــاً الــتــقى
ـسؤولـ في الـعـيـداني وعـددا من ا
احلـكـومـة احملـلـيـة لـلـتـنـسـيق بـشأن
افـتـتـاح الـقـنـصـلـيـة ) ,واضاف ان (
ــؤمل افـتـتــاح الـقـنـصــلـيـة  في من ا
ـقبـلة  وفي ا غضـون أسـابيع قـلـيلـة
الـبـدايــة سـتـكـون فـي مـقـر مـؤقت ثم

تنتقل الى مقر دائم).
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واوضـح احلـــــسن ان (احلـــــكـــــومــــة
احملـلــيـة تـعـهـدت لــلـوفـد الـسـعـودي
بــتـوفـيــر احلـمـايــة األمـنــيـة الالزمـة
للـقنـصـليـة) مضـيفـاً أن (الوفـد أبلغ
احلــكــومـــة احملــلـــيــة بــأن الـــقــيــادة
الــسـعــوديـة مــهـتــمـة جــداً بـتــطـويـر

وتعزيز العالقات ب البلدين).
الى ذلـك  اكــدت  وزارة الـــداخــلـــيــة
وجــــود تـــــبــــادل مـــــعــــلـــــومــــات مع
الـسـعوديـة بـشـأن االرهـابيـ فـيـما
كــشــفت عن مــســاع الفــتـتــاح مــنــفـذ
جـمـيـمـة بـ الـبـلـدين .وقـال الـوزيـر
قاسم االعرجي في تصريح امس  ان
(الــعـراق يــســعى جــاهـدا الن تــكـون
لـــديـه عالقـــة مـــتـــوازنـــة مع كل دول

تـعـتزم الـسـعـودية إفـتـتـاح قنـصـلـية
ثــالــثــة لــهــا في مــحــافــظــة الــنــجف
وشـــهــــدت الـــعـالقـــات الــــعـــراقــــيـــة
ـــاضي الـــســـعـــوديـــة في األشـــهـــر ا
تـطـوراً مـتسـارعـًا وتـبـادالً لـلـزيارات
ـــســؤولـــ والــشـــخــصـــيــات بــ ا
الـســيـاســيـة كــمـا   في  14من اب
 2017فتح منفذ عرعر احلدودي ب
الـبـلـديـن طـوال أيـام الـسـنـة بـعـد ان
كـان مـقـتــصـراً عـلى دخـول احلـجـاج
العـراقـي فـقط. وكـان  رئيس الـوفد
الــسـعـودي عــبـدالــرحـمن الــشـهـري
الذي زار احملافـظة اكد  قـرب افتتاح
القـنصـليـة  من أجل تقـد اخلدمات
عـتـمرين والـتسـهـيالت للـحـجـاج وا
والـــــوفـــــود االقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــ
الـــبـــلـــدين.ونـــقـل بـــيـــان ســـابق عن
احلـــسـن الـــقــــول  أن (احلــــكــــومـــة
احملــلـــيـــة في احملـــافـــظـــة ســـتـــقــدم
الــتــسـهــيالت واإلجــراءات كــافـة من
أجـل إعـادة افــتــتــاح الــقــنــصــلــيـة),
واضـاف ان (الـقـنصـلـيـة الـسـعـودية
في احملـافـظــة قـد أغـلـقت عـام 1990

أبان حرب اخلليج الثانية. 
وتــعـــد احملــافــظــة ثــاني أكــبــر مــدن
الــعـــراق بـــعــد مـــحـــافــظـــة األنـــبــار
ـائي الـذي ــعـبــر ا والـبــصـرة هي  ا
يــتــكــون مـن الــتــقــاء نـــهــري دجــلــة
والـفـرات فـيـمـا تـضم 5 قـنـصـلـيـات
أجنـبية وهي األمـيركـية والـروسية
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اجلويـة والـرصد الـزالزلي الـتابـعة
لوزارة النقل ان يـكون طقس اليوم
ـنــطــقـة الــثالثــاء في ا
الــوســطـى غــائــمــا مع
تسـاقط امـطـار خفـيـفة
الى معـتدلـة الشدة في
امــاكن مــتــفــرقــة بــعــد
الــــظـــهــــر مع فــــرصـــة
حلــــــــدوث عـــــــــواصف
رعديـة احـيانـا درجات
احلــــرارة تــــنــــخــــفض
بــــــــضـع درجــــــــات عن
الـــيــوم الـــســـابق وفي
الـشــمـالــيـة غــائـمـا مع
تسـاقط امـطـار خفـيـفة
الى مـــعــتــدلــة الــشــدة
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تــوقـعت الـهــيـئــة الـعــامـة لالأنـواء

هلسنكي
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الدنـيـا كلـهـا امتـحـان واول من وضع االختـبـار هو الـله سـبحـانه وتـعالى
حيث اخـتبـر ابو الـبشـرية ادم وامـهم حواء وعـندمـا فشال اخـرجهـما من
اجلنة الى الدنيا وقال لهما سيكون لكم امتحان اخر في نهاية حياتكم.
وهذه االيـام يـنـكب اهل الـثـانويـة عـلى الـدراسـة اجلادة فـقـد دق نـاقوس
اخلطر وامست اخلوا تـطل برؤوسها مع نهـايات هذا العام الدراسي

درسة". واظنهم متشوق لليوم االخير.. ليهتفوا "تسقط الثانوية وا
ر ابدا في رغم رعب االمتحـانات وصـعوبتـها.. والوقـت الطويل الـذي ال
جلنـة االمـتحـان اال انهـا حلـظات التـنـسى كأنه وشم فـي الذاكـرة يأتي
جـرد حلـول هذا الـتاريخ من كل عـام. وال اعلم برائـحة كل الـتفاصـيل 
ـكـفهـرة وكـوابيـسهم الـلـيلـية ان كانـوا يسـتـمتـعـون بهـا ام ال? وجوهم ا
تقول انهم اليشعـرون بأي متعة. ولكن بـالتأكيد بعـد عام سيتذكرون هذه

ا اشتاقوا الى عمر صغير حسبوه كبر فجأة. االيام ور
ـرحلة احلـاسمـة ستضـعهم عـند اول الطـريق التي يـدخلون فـيها فهذه ا
الى عالم الكـبار ويصـبح لهم قرار خـاص بهم في اختـيار كيف سـيكون
ا الـطيـران نحو ستـقبل.. وسـتبدأ احـالمهم في االتسـاع والتـلون ور ا

افاق لم يكونوا يصلوا اليها وهم بعد صغار.
رحـلة مـنذ زمن ان نـعيد وال اعلم لـو اتيح لـنا نـحن الذين ودعـنا هـذه ا

الكرة ونعود الى اللجان ذاتها واالحالم ذاتها ماذا كنا سنختار?
سـنـحـتــاج حـيـنـهـا الـى غـربـال ذي فـتـحــات واسـعـة لـتـتــسـاقط مـنه كل

روعة التي حلقت بنا وبتفاصيلنا العذبة انذاك. الهزائم ا
ا تـمكنا مـن ان نعيد تـلوين السـماء واالفكـار واالفالم التي رسمت ولر
لـنــا دوربـا وعــرة.. وقـاســيـة وزجت بــنـا في جتــارب الطـائل مـن ورائـهـا

حوها الزمن ابدا. سوى انها تركت ندوبا على الروح ال
شوار.. واغـبطهم اغبط هذه الـلجان.. وهـؤالء الذي يسـتعدون لـنهايـات ا
واد الـصعـبة.. وعلى كل كذلك على سـهر الـليل وعـلى االخطاء وعـلى ا
شيء.. فقد كـانت اسهل االشيـاء ونحن اخـر من يعلم.. ومن طـلب العلم

سهر الليالي.
يـــقــــول اجلـــواهـــري "جــــدوا فـــأن الـــدهــــر صـــبـــرا..

وتراكضوا شببا وولدا".
ونتمـنى البنائـنا االعزاء واحـفادنا االعز كـل التقدم

الباهر والنجاح الزاهر.

dO∫  منزل مدمر لعناصر داعش في االنبار  bð

{ الـــرمـــادي (الـــعـــراق) (أ ف ب) -
يــسـعى أهــالي األنــبـار إلى تــرسـيخ
مــعــادلــة يــعــتــبـــرونــهــا ثــابــتــة في
قــوامـــيــســـهم: ان امــكـــانــيـــة عــودة
عـائالت مــقـاتـلي تــنـظـيم داعش إلى
منـاطقهم مـجددا تـعني عـودة الدماء
إلى شـوارع احملـافـظـة والـدخـول في

دوامة ثأر ال تنتهي.
داخل ديـوانه الـذي يــسـتـضـيف فـيه
أبـــنــاء عــشـــيــرته في وسـط مــديــنــة
الـرمـادي كـبـرى مـدن األنـبـار يـؤكـد
عـمـر شـيـحـان الـعلـواني (35 عـاما)
الذي قاتل تـنظـيم داعش أن الثأر ال

يزول في منطقته.
وقــد اســتـعــادت الــقــوات الـعــراقــيـة
الــرمـادي مـــــــــــــن ايــدي الــتـنــظـيم
عام 2016 واعلن الـعراق في كـانون
ــــاضي االنـــــتــــصـــــار عــــلى االول  ا
ـدن الــدواعش بــعــد اســتــعـادة كـل ا

التي كان يسيطر عليها.
يقول الـعلـواني لوكالـة فرانس برس
"نـحن في األنبـار عـشـائـر لو أن ابن
عـشــيـرة مـا تــعـرض أبـوه أو أخـوه
لـلقـتل فـإن عشـيـرته سـتأخـذ بـثأره
وأي شخص يستوفي الدم ولو كان

ابن عم القاتل.
W¹dJ Ž  UOKLŽ

ويضيف الـشاب الـذي يرتدي كـوفية
حمـراء وبيـضـاء تتـدلى حتى حلـيته
ربع الشـقـراء "ال نـريد الـعـودة إلى ا
األول وإعــــادة الـــدواعـش بـــيــــنـــنـــا
والــــدخـــول في دوامــــة الـــثـــارات. ال
ـنوع مـنـعا بـاتا. إذا نريـدهم هـنا. 
عـــادوا فــإن الــدمـــاء لن تــوقـــفــهــا ال

عشائر وال عمليات عسكرية".
في تلك احملـافـظة وفي الـعام 2006
حتديدا برز تنـظيم داعش والسكان
الذين كـانـوا يشـعرون بـاالضطـهاد 
قـاتلي التنظيم على فتحوا األبواب 
أســاس أنـــهم رافــعــو لــواء حــمــايــة
الــسـنــة عــلى غـرار مــا فــعـلــوه قـبل
عــشــرة أعــوام حــيــنــهـا مـع تــنـظــيم

القاعدة.
لكن سرعان مـا أصيبوا بـخيبة أمل
بـــعــــد فــــوات األوان حــــ تــــمــــكن
التنظيم من السـيطرة على احملافظة
ـتــشـددة تــمـامــا وفــرض قـوانــيــنه ا

فيها.
بـدأت مـعـركـة األنـبـار في  30كـانون
األول  2013 بــتــمــرد من الــعــشــائـر

ضد احلكومة. 
وبعد شهـر تقريـبا سقطت الـفلوجة

يــســـمى بـــاحلــســبــة" أي الــشــرطــة
الــديــنــيــة بـتــنــفــيــذ أوامــر احملـاكم
الــشـرعـيـة لــلـتـنــظـيم ومـعــاقـبـة من
ـرتـدين واخملــالـفـ يـصــفـونـهـم بـ"ا

لتعاليم اخلالفة".
تـنوعت الـعـقـوبـات ذلك الـوقت بدءا
مـن اجلــلـــد في ســـاحـــات عـــامــة أو
اإلعـــدام عـــلى غـــرار مـــا حـــصل مع
ــر في قـضــاء هـيت عــشـيــرة الـبــو

بعدما رفضها مبايعة التنظيم.
ارتــكب الـتــنـظــيم فـظــائع تــبـعــتـهـا
عـمــلـيـات إحـراق وتـدمــيـر وتـفـجـيـر
ــنــتــســبـ مــنــازل الــعــشــرات مـن ا
للقـوات األمنيـة العراقـية أو لعـشائر

موالية للحكومة.
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تحدة ويشيـر رئيس برنـامج األ ا
لإلسكان في العراق عرفان علي إلى
أن 8289 منـزال في الرمادي و1244
فـي الــفـــلــوجـــة دمــرت أو أصـــيــبت

بأضرار بالغة.
ورغم أن إعـادة اإلعــمـار لم تــنـته في
هدمة احملافظة لـيست كل البيـوت ا
كـانت بــفـعل الـعـمـلــيـات الـعـسـكـريـة
عارك ب القوات األمنية وتنظيم وا
الــدولـــة اإلسالمــيــة. فــاآلن بــعــدمــا
انـقلب مـسـار االمـور بدأت عـمـلـيات
الــــثــــأر. خالل جـــــولــــة في أحــــيــــاء
ـــنـــازل الــــرمـــادي ال تــــزال بـــعـض ا
دمرة على مرأى من اجلميع يقول ا
الـسـكـان إنـهـا كـانت تـعـود لـعـائالت
كــان أبــنــاؤهـا مـن مـقــاتــلي تــنــظـيم

الدولة اإلسالمية.
ورغـم أن من يــفـــجــر تـــلك الـــبــيــوت
مـــعـــروف بـــاالسم والـــصـــفــة إال أن
األهالي يـفضـلون الـتكتـم على األمر.
فــالـســكــان مـا زالــوا مــتـخــوفـ من
عودة تنظيم الدولة اإلسالمية حتى
أن بعـضـهم متـيقن مـن أنهـا "مسـألة
أيام وسـيـستـعـيدون الـسـيطـرة على

قرى في األطراف".
ويــثـبت الــتــنـظــيم أنه مــا زال قـادرا
عــلى زعــزعــة اســتــقــرار احملــافــظـة
خصـوصـا بعـد التـفـجيـر االنتـحاري
بدراجة نارية الـذي استهدف حاجزا
لـــــلـــــشـــــرطـــــة في وسـط الـــــرمــــادي
اخلـمــيس. هـذا الــهـاجس اســتـوطن
في نـفـوس الـبـعض حـتى أن بـعض
الـــعـــائالت لم تــــتـــجـــرأ حـــتى هـــذه
الـــلــحــظــة عــلـى إزالــة شــعــار "وقف
الــــدولــــة اإلسـالمــــيـــــة" عن جــــدران

منازلها.

ـــكن ان يـــدوم  ,فـــالـــتـــحـــوالت لم يـــعـــد فـــائـض الـــقـــوة الســـرائـــيل  ,
كن سـتهدفـة اسرائيـليا امـريكيا  , اجليوسـياسية والـعسكـرية للـقوى ا
سـتخدمـة فيها  ,اصبحت ان يبقى على حاله  ,فعملـيا الرد واالسـلحة ا
سهلة االستعمال  ,وهي متناولة في اليد  ,وإذا كانت سوريا قد حتملت
ي كل السـنـوات السـبع وحـققت كل الضـغط الـعسـكـري واالرهابي الـعـا
ـيداني  ,فهي االن قـد حتولت سـتويـ السـياسي وا نتـائج مهـمة عـلى ا

واجهة والتصدي  ,الى قوة فعل في ردع العدوان . مع شركائها في ا
كان اسقاط في التـاسع من الشهر اجلـاري طائرت اسرائـيليت االولى
اف (16) حديـثة الـتـسلـيح والـتكـنلـوجـيا والـثانـيـة اباتـشي داخل مـنطـقة
واجهة وردع اجلليل الفـلسطـينيـة يشير الى االسـتعداد الـعسكـري في ا
العربدة االسرائيـلية التي باتت االن امـام حسابات جديدة  ,واالتصاالت
الهـاتـفيـة التـي اجراهـا نتـنـياهـو مع كل من واشـنـطن وموسـكـو يعـبر عن
ــواجــهــة  ولــو كــانت بــعض خــشــيــة اســرائــيل من هــذا الـــتــطــور في ا
الـصـواريخ الـتي اطـلـقـتـهــا دمـشق ضـد الـعـدوان قـد سـقـطت في احـدى

ستعمرات الحدثت خسائر بشرية مؤثرة . ا
شكلـة االن ليس فقط في العـربدة االسرائيـلية ضد اجلـمهورية الـعربية ا
ـشـروع االمـريـكي الـقد اجلـديـد الـذي يـسـتـهدف ـا في ا الـسوريـة وإ
ـنطـقة عـلى اساس تـقسيـمهـا الى دويالت وكـيانات إعادة رسم خـارطة ا
عـرقـيـة ومـذهـبـيـة  في كل من الـعـراق وسـوريـا  ,ويـتـضح ذلك من خالل
مـشروع بـايـدن لـلـعـراق الـذي  احـباطـة في كـردسـتـان الـعـراق مـؤخرا
قـراطيـة في دير واالن عبـر دعم منـظمـات مسـلحـة مع قوات سـوريا الـد
ـنـظـمـات الـتي تـعـدهـا واشـنـطن لـتـكـون حـصان الـزور واحلـسـكة  تـلك ا

شروع التقسيم في سوريا . طروادة 
ـنـطقـة بـعد ولو كـان االمـر غـير ذلك لـسـحـبت امريـكـا وجـودها في تـلك ا
الـقـضــاء عـلى اهم مــعـاقل وتــواجـد داعش في االراضي الــسـوريـة . إن
مشـروع الـتـقـسـيم والـسيـطـرة وتـكـوين مـجمـوعـات خـارج إرادة الـبـلدان
سـتـهدفـة  سـوريـا والعـراق لـتم السـمـاح لـلقـوات الـسوريـة حتـديدا في ا
الــشـريـط احلـدودي الــرابـط بـ الــعــراق وســوريــا ولــكن كــون االهـداف
سلـحة الـتي  اعدادها االستعـماريـة لم تتحـق وفشل تلك اجملـموعـات ا
وتدريبها وتـسليحـها اصبح االصرار االمـريكي في البقاء داخل اراضي

اجلمهورية السورية امرا يثير اخلشية والعديد من التساؤالت .
لقد اكدت روسـيا االحتادية وعـلى لسان وزير خـارجيتها  ,بان واشنطن
تـسـعى لـتـقـسـيم سـوريـا عبـر تـعـاونـهـا وتـنـسـيـقـهـا ودعـمـهـا لـلـجـمـاعات
سلحة اخلارجة عن القانون يؤكد حقيقة الرغبات والنوايا االستعمارية ا

نطقة . في ا
لقد فشل مشـروع الشرق االوسط اجلديـد  الذي روجت له وقادته كولدا
ريزا رايس  ,وكذك مشـروع الدفع والـزج باالف االرهـابيـ من اكثر من
(80) دولة اوروبية وشـرق اوسطية في سـوريا والعراق  ,وكذلك امنيات
اردوغان فـي الصـالة باجلـامع االمـوي بـعـد اسـقـاط احلكـومـة الـشـرعـية
بـاشـر هو السـوريـة عـبر االرهـاب اصـبح التـوجه والـتـدخل العـسـكـري ا

احللقة االخيرة في مسلسل التدخالت االستعمارية .
لقد ادرك معظم الـقيادات الكرديـة السورية وايـضا العراقيـة بان التعويل
شـاريع االجنـبية في خـارج إرادة اللـحمة الـوطنيـة هو كـمن يسبح على ا
شروعة في بركة ويتصـورها مياه الـفرات ودجلة . إن حتقـيق االهداف ا
للـشـعب الكـردي التـكـون ابدا إال عـبـر العالقـات الـوطنـيـة واالصطـفـافات

الشعبية  واالرادة اجلمعية للشعب السوري والعراقي .
ـتـحـدة االمريـكـيـة في الـتالعب بـاجلـغرافـيـا الـسـورية اصرار الـواليـات ا
نظمـات االرهابية والـتنقل بـقياداتهـا من مكان الى اخر  تارة وفي دعم ا
الى احلدود بـ سوريـا والعـراق واخرى الـى شمـال افريـقيـا وثالـثة الى
فغـانـستـان ورابـعة الـتـهديـد بـها مـاهـو إال عمل مـكـشوف لم حتـصـد منه
واشنطن سوى العزلـة وفقدان االصدقاء وتالحم الشـعوب في مواجهتها

وافشال تلك احملاوالت .
لقد صار احلـلف السوري واضحـا وقويا واسـرائيل عليـها أن تدرك بان
قاتل الـذين واجهوا واسقطوا ؤثر لم يعـد حكرا عليهـا وان ا السالح ا
عاصر  ,لهم القدرة واالستعداد اخطر هجمة ارهابية يشهدها التاريخ ا
العالي للتضحية لم تمتلـكها اسرائيل حتما . ونعتقد
ـنطقـة حبلى بـالتطورات ستـجدات بان ا في ضوء ا
ومن يـنـجـح فـيـهــا هـو ذاك الـذي يــعـرف اجتـاهـات
الـبـوصــلـة ولــيس اولـئك الــذين يـضــعـون رجال في

زرعة . البور واخرى با

حلــدوث عـواصف رعــديــة احـيــانـا
درجــات احلــرارة تــنـخــفض بــضع
درجـــات عن الــيـــوم الــســـابق وفي
الشمـاليـة غائمـا مع تسـاقط امطار
خفـيـفة الى مـعـتدلـة الـشدة خـاصة
في اقسامها اجلبلية وتكون رعدية

احيانا.
—U³ſ bŽUBð

وفي اجلــنــوبــيـة غــائــمــا ودرجـات
احلــرارة تــرتــفع قــلــيال عـن الــيـوم
الـسـابق الــريـاح جـنـوبـيـة شـرقـيـة
خفيـفة الى مـعتدلـة السرعـة تنشط
مسببة تصاعد الغبار) واضاف ان
(طقس يوم غد االربعاء سيكون في
الوسطى غائما مـصحوبا بتساقط
ـاكن امــطـار خــفــيـفــة في بــعض اأ

صباحا يـتحول تدريـجيا الى غائم
كمـا يـتشـكل الضـبـاب في الصـباح
الــبــاكـر فـي امـاكن مــتــعــددة يـزول
تــدريـجــيــا خالل الــنـهــار ودرجـات
احلــرارة مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابق

وفي اجلنوبية غائما مصحوبا,
بـتـساقط امـطـار خـفـيـفة فـي بعض
االمــاكن صـبــاحــا وفي الـشــمـالــيـة
غـائـمـا مصـحـوبـا بـتـسـاقط امـطار
خفـيفـة يتـحول تـدريجيـا الى غائم
كمـا يـتشـكل الضـبـاب في الصـباح
الــبــاكـر فـي امـاكن مــتــعــددة يـزول

تدريجيا خالل النهار). 
وكــانـت مــديــريــة األنــواء اجلــويــة
والــــرصـــد الــــزلــــزالـي في اقــــلــــيم
كـردسـتـان اعـلـنت عن انه وبـسـبب

خــاصــة فـي اقــســامــهــا اجلــبــلــيـة
وتـــكـــون رعــــديـــة احــــيـــانـــا ,وفي
اجلنـوبية غـائمـا ودرجات احلرارة
تــرتــفع قــلــيال عن الــيــوم الـســابق
الرياح جـنوبية شـرقية خـفيفة الى
مـعــتـدلـة الـســرعـة تـنـشـط مـسـبـبـة
تصاعد الـغبار . واكدت الـهيئة في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه ( الـــزمـــان ) امس
(اسـتمـرار االجـواء الـغائـمـة الـيوم
صاحـبة لسقوط زخات الثالثاء وا
مـطـر مع تـصــاعـد غـبـار في مـعـظم

ناطق. ا
فــفي الــوســطى ســيــكــون الـطــقس
غـائـمـا مع تــسـاقط امـطـار خـفـيـفـة
الـى مــعـــتـــدلـــة الــشـــدة في امـــاكن
مــتــفــرقـة بــعــد الـظــهــر مع فــرصـة
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أعلنت احلكومة احمللية في محافظة
البصرة عن موعد إفتتاح القنصلية
الـــســـعــوديـــة في احملـــافــظـــة. وقــال
مــعــاون احملـافظ لــلــشــؤون االداريـة
مــعــ صــالح احلــسن في تــصــريح
امس عـقب  اجــتـمـاع مــسـؤولـ في
احلـكومـة احملـليـة مع وفـد سـعودي
ان (الــوفــد كــان بــرئــاســة الــســفــيــر
الـسعـودي لـدى العـراق عـبد الـعـزيز
ـملـكة الشـمري ومـندوب عن قـيادة ا
وهم مـهتـمون بـشـكل  كبـيـر إلفتـتاح
القنـصليـة في احملافظـة ومسرورون

إلعادة عالقات البلدين).
’Uš r UÞ

واضاف ان (مـوعد االفتـتاح سـيكون
خالل أسبوعـ على االكثـر) مشيرا
الى ان (تـــــوجــــيـــــهــــات الـــــقــــيــــادة
السعودية بان يكون مكان القنصلية
مــؤقــتـــا وســيــأتي الــطــاقم اخلــاص
للعمل بها واحملافظ اسعد العيداني
ابدى االستـعداد الكـامل الفتتـاحها),
مـعـربـا عـن (سـروره بـقـدوم االشـقـاء
الــســعــوديـــ ونــأمل ان تــســهم في
عمـليـة االعـمار) وكـان كشف في 10
اضي عن موافقة من كانون الثاني ا
احلــكــومــة الـعــراقــيـة عــلى إفــتــتـاح
قنصلـية لبالده في احملافـظة  لتكون
الـقــنـصــلـيــة الـعــامـة الــثـانــيـة بــعـد
القـنصلـية الـسعـودية في أربـيل كما
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مــنــخـفـض جـوي قــادم من الــبــحـر
تـوسط واألحـمـر يـتوقع األبـيض ا
ان جتـــتـــاح مـــوجـــة مـن الـــثـــلــوج
واألمـــطـــار والـــعـــواصف مـــنـــاطق
االقليم والعراق . وقال سابق بيان
ــوجــة بــدأت امس لــلــهــيــئــة ان (ا
االحــد وســتــســتــمــر بــشـكـل اقـوى

اليوم وغدا االربعاء).
وأوضح البيان انه (يـتوقع تساقط
ـــنــاطـق اجلــبـــلــيــة الــثـــلــوج في ا
دن والقصبات وأمطار غزيرة في ا
بــاالقــلــيم  مــصــاحــبــة بــعــواصف
رعــديـــة وانــخــفــاض مــلــحــوظ في
ناطق درجات احلرارة في جـميع ا
خــاصــة غـدا االربــعــاء واخلــمـيس

قبل). ا
شعار هيئة االنواء اجلوية

بـيـد تـنـظـيم داعش وفي أيـار 2015
ـعـارك كـان بـعــد أكـثـر من عــام من ا

دور الرمادي.
واســـــــــــــتـــمــر الــوضع عـــلى حــاله
حـــــتى 2016 إلـى أن اســـــتـــــعـــــادت
القوات العراقيـة مدعومة من فصائل
ـدينـت لـكنـها لم احلشـد الشـعبي ا
تـــفـــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلى كـــامل

احملافظة إال نهاية العام 2017.
دفـع الـــســـكـــان ثـــمن خـــيـــارهم دمـــا
ودمـــارا ويـــؤكـــدون الـــيــوم إنـــهم ال

يرغبون في تكرار اخلطأ نفسه.
ــواطـن الــســتــيــني صــاحب يــؤكــد ا
الـــشــاربــ األســـودين الــعـــريــضــ
خـــمـــيس الـــدحـل أن "احلــكـــومـــة لن
تـفـرض عــلـيـنـا مـن كـان له يـد في مـا
حـصل بـاألنـبـار. هـؤالء قـتـلـوا رجاال

ونساء وأطفاال".
ويـضـيف فـيـمـا كـان احلالق يـصـفف
شـــعــره الــذي غــزاه الـــشــيب "هــؤالء

منبوذون واجملتمع يرفضهم".
يوافقه نائـب رئيس مجلس الـعشائر
في األنــبــار الــشـيـخ مـحــمــد مــخـلف
الــرأي قــائال "لــديــنــا حــمــوضــة من
عائالت الـدواعش. لن نـهضـمهم ولن

يهضمهم اجملتمع".
ــقـاتل الــعـشــائـري رغم ذلك يــبـدو ا
الـسـابق عمـر خـمـيس إبـراهـيم أكـثر

وضوع. اعتداال جتاه ا
يـقـول إبـراهـيم لـفـرانس بـرس "نـحن
لــسـنــا ضــد الـعــودة لـكـن الـتــوقـيت
خـــاطئ ويـــراد مــنه إثـــارة الــفـــتــنــة

وعودة الدماء إلى شوارع األنبار".
ويــرى األربـــعــيـــني أن احلل هــو "أن
يـكون هـؤالء في مـخـيم تـشـرف عـليه
احلــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة (...) وأن
يخضعوا حملاضرات يومية ليفهموا
مــعــنى الـتــعــايش ومـحــاربــة الـفــكـر

تطرف". ا
وتشـير مصـادر أمنـية لـفرانس برس
إلى أن نـحـو عـائـلة  380من عائالت
داعش  نـسـاء وأطـفـال قـد فـروا من
ـة تـنـظـيم الـدولة مـنـازلـهم بـعد هـز
اإلسالمية وهم حـاليا مـوزعون على

مخيم في احملافظة.
وبحـسب منظـمة "الالجـئ الـدولية"
الـتي تـتـخـذ من واشـنـطن مـقـرا لـها
فـــإن الــنـــســاء يـــتــعـــرضن "لإلســاءة
واالســــتــــغـالل اجلــــنـــسـي" من قــــبل

احلراس.
ح سيطـر تنظيم الـدولة اإلسالمية
على محافـظة األنبار بـدأ عناصر ما
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ـفـوضـيـة الـعـلـيـا لـشـؤون وأعـلـنت ا
تـحدة أنه الالجئـ التـابعـة لأل ا
تـوقع أن يـدعم مؤتـمر الـكويت من ا
إلعادة إعـمـار العـراق الـذي افتـتحت
أعـمــاله االثـنـ الـعــودة "الـطـوعـيـة"
لـلـنــازحـ الـذين فــروا من مـنـازلـهم
بـســبب الـعـمـلـيـات الــعـسـكـريـة ضـد

. اجلهادي
وبــحـسب تــقــديـرات رئــيس الـوزراء
حـيـدر الـعـبادي فـإن كـلـفـة عـمـلـيات
ـتضررة قد إعادة اإلعمار لـلمناطق ا

تصل إلى مئة مليار دوالر.
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ــفــوضـيــة في بــيـان أن واعــتــبـرت ا
"مؤتمر الـكويت يوفـر منبراً رئـيسيا
إلعـادة الـتـأكيـد عـلى أهـمـيـة الـعودة
ــســـتــدامــة الــطــوعـــيــة واآلمـــنــة وا
لـلـنـازحــ الـعـراقـيـ وكـذلك جلـمع
ــوارد لــدعم جــهــود احلــكـومــة في ا

حتقيق هذا الهدف".
واعـــــلـن الـــــعـــــبـــــادي فـي كـــــانـــــون
ـــاضي حتـــقــيق االول/ديـــســمـــبــر ا
"الـــنـــصــــر" ضـــد تـــنـــظــــيم الـــدولـــة
االسـالمـــيـــة الـــذي هــــدد في الـــعـــام

وجود الدولة العراقية بعد 2014
السيطرة على ثلث أراضيها.

وفـي الـــوقت الــــذي عـــاد نـــحـــو 3,3
مـلـيون نـازح إلى ديـارهم فـي ظروف
صعـبة إال أن 2,6 ملـيـون ال يـزالون

في مخيمات النزوح.
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ــنــظـــمــة فـي الــعــراق ــثـل ا وقـــال 
برونو جيدو "هـنا يجب أن نتذكر أن
الــعــودة لـيــست مــجــرد الــعـودة إلى
ـا الــعـودة الى اجملـتـمع. ـنـازل وإ ا
سـتـدامة لـيست فـقط عودة العـودة ا
ا اسـتعـادة وإعادة بـناء بـاني وإ ا
اجملـتـمـعات وهـذا جـهـد مـعـقـد حيث
يـــــغـــــطـي كل شـيء بـــــدءا من إزالـــــة
ـتفجرات وإصالح األضرار مخاطر ا
الــتـي حلــقـت بــالـــبـــنى الـــتــحـــتـــيــة
واســـتــعـــادة اخلــدمــات األســـاســيــة

وتَيسير التماسك االجتماعي".
واضــاف "يــتـخــذ الــعـراق مــنــعـطــفـا
مـــصـــيــــريـــا فـي تـــاريـــخـه احلـــديث
ــــضـــــطــــرب حـــــيث تَـــــخـــــلص من ا
تطرفة وهو إجناز هائل اجلماعات ا
يجب أن يـعـترف به اجملـتـمع الدولي
اعتـرافا تامـا (..) وتتـحرك السـلطات
ـتمـثلة همـة الضـخمة وا اآلن نحـو ا
ــؤســـســات ـــدن وا بـــإعـــادة بــنـــاء ا

واجملتمعات".

وختم قائال "نـحن نتـحمل مسـؤولية
جماعية في مواصلة دعم العراق في
رحـلـة احلـاسـمـة ويجب أن ال هـذه ا
نــــتـــرك شـــــــعب الـــعــــراق في وضع

حَرِج".
من جــهـتـهــا دعت مـنــظـمـة الــصـحـة
ـــيــــة اجملـــتــــمع الــــدولي الى الـــعــــا
نهار. االستثمار في قطاع الصحة ا
نظمة أن "14 مستشفى واوضحت ا
ومــؤسـســة صـحــيـة في مــحـافــظـات
األنبار ونيـنوى وصالح الدين التي
كـــانت مـــعـــاقـل لـــتـــنـــظـــيم الـــدولـــة
االسـالمـــيـــة تــــعـــرضت ألضـــرار أو
ــــعــــارك عــــلى مــــدى دمــــرت خـالل ا

اضية". السنوات الثالث ا
وأكــدت أن شـــبــكــات مــيــاه الــشــرب
والــكـهـربــاء الـتــابـعـة لــلـمــؤسـسـات

الصحية بحاجة إلى إصالح.
ـــنــظــمـــة في الــعــراق ــثل ا وقـــال 
ألـــطف مـــحــسن إن "األزمـــة ســـبــبت
اليــ ضــغــوطــا نــفــســيــة هــائــلــة 
الـنـاس وخــلـفت عـشـرات اآلالف من
العراقيـ بإصابات خـطرة وقطعت
اليــ األطــفـال حــمالت الــتـلــقــيح 
وحـــدت مـن اخلــــدمـــات الــــطــــبــــيـــة

النسائية".

ـنطـقة) واضاف  ان اجلوار ودول ا
(هـناك تـعـاونا مـثـمـرا وايجـابـيا مع
ـشتركة آمنة), السعودية واحلدود ا
واوضـح االعــــرجي ان (الــــلــــقــــاءات
مسـتمـرة بـ البـلدين وهـناك تـبادل
معلومـات حول االرهابيـ ومكافحة
ـة والــتــسـلـل عـبــر احلـدود) اجلــر
مـشيـرا الى ان (مـنـفـذ عرعـر مـفـتوح

حــالـــيــا وهــنـــاك جــهـــود تــبـــذلــهــا
احلــكــومــة الـعــراقــيــة والـســعــوديـة
الفتـتاح مـنفذ جـميـمة عـلى محـافظة
ــثـنى الـذي لـه اهـمـيــة اقـتــصـاديـة ا
وجتـــاريــة وحـــركــة الــزوار لـــلــديــار
ــقــدســة) ,وتــابع االعـــرجي (انــنــا ا
نفذ عن طريق نعمل ان يكون بـناء ا
االستـثمـار وان يكـون ذا مواصـفات

عـــالـــيــــة ومـــهـــمــــة) مـــوضـــحـــا ان
(السـعوديـة ابدت االسـتعـداد الكامل
ـــتــطـــلـــبــات ـــنــفـــذ وفق ا لــبـــنـــاء ا
الـعــراقـيـة).يـذكــر ان االعـرجي بـحث
خـالل زيـــارته الى الـــســـعـــوديـــة في
ــــاضي  2017 تــــبـــادل حــــزيــــران ا
ـعـلـومـات االمـنـيـة وضبـط احلدود ا

ب البلدين.


