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مـنـاقـشة مـواضـيع تـتعـلق بـشؤون
ـسـؤولـة عـنـها االقـامـة واجلـهـات ا
وخـــتـم مــــجــــلس االمن الــــوطــــني
ــــراجـــــعــــة بـــــعض اجــــتـــــمــــاعـه 
ـنـطـقة ـتـخـذة بـفـتح ا االجـراءات ا

اخلضراء).
وكــشـفت جلــنـة تــفـتــيـشــيـة تــابـعـة
ــــفــــتش الــــعــــام لـــوزارة ــــكــــتب ا
الــداخـلـيـة في مــحـافـظـة واسط عن
عــــدم اجنـــاز قـــيـــادة قـــوات حـــدود
ــنــطــقــة الــثـــالــثــة في احملــافــظــة ا
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نــــاقش مـــــجــــلس األمـن الــــوطــــني
بــرئــاســة رئـــيس مــجــلس الــوزراء
ـسلحة عادل القائد الـعام للقوات ا
ـطروحة في هدي  القـضايا ا عبـدا
جــدول االعـــمـــال وفي مـــقــدمـــتـــهــا
ــهـــدي  بــتــنـــظــيم تــوجـــيه عــبـــد ا
واجــــبـــات مــــديـــريــــة احلـــمــــايـــات
الــــشـــــخــــصــــيــــة ووضـع ضــــوابط
واضـحـة لعـمـلـها. وقـال بـيان امس
ان (اجملــــلـس نــــاقش الــــقــــضــــايــــا
ـطـروحـة في جـدول االعـمـال وفي ا
ــهــدي مــقــدمــتــهــا تـــوجــيه عــبــد ا
بتنظيم واجبـات مديرية احلمايات
الــــشـــــخــــصــــيــــة ووضـع ضــــوابط
ايحقق االهداف واضحة لعملـها 
ـرجـوة مـنـهـا ووفق االحـتـيـاجات ا
واصــدر الـقـرار الالزم الــضـروريـة 
ـهدي واضاف ان ( عـبد ا بشـأنهـا)
اطـلع خـالل االجـتــمــاع عــلى شـرح
مـفـصل عن مـنـظـومـة مـشـروع منح
ســـمـــات الـــدخـــول االلـــكـــتـــرونـــيــة
ية واصفات العا التجريبي وفق ا
ـايــحـقق االنـســايـبـة والــسـرعـة و
مـثنا واألمان وتـسهـيل االجراءات)
(اجلــهـد الــوطـني في مــجـال اعـداد
مــــــــشـــــــروع تــــــــســــــــهـــــــيـل مــــــــنح
مـوجـهـا بـالـعـمل عـلى الـتـأشـيـرات
واشـار عـبـد تـوسـيــعه مـسـتـقــبال")
هـدي  الى (ضرورة تعـزيز مـكانة ا
وامـتـيـازات جـواز الـسـفـر الـعراقي
بــالــتــعـــاون بــ جــمـــيع اجلــهــات
وتـابع البيان ان ( اجمللس عنية) ا
ـــا  لــلـــوضع االمــني اجـــرى تــقــو
بـشـكل عـام والسـيمـا في  مـحـافـظة
نــيـنــوى ومـواضــيع عـقــود تـعــزيـز
اضافة الى سـلحة قدرات القوات ا

 كـانت الـتـوقعـات والـتـحلـيالت  وكـذلك ردود الـفعل  الـسـيـاسيـة  عـلى  تـرشيح
ـهـــــدي لـرئـاسـة مجـلس الـوزراء في الـعراق إيـجـابـية في الـدكـتـور عادل عـبـد ا

البداية  ومتفائلة كثيرا بشكل غير مسبوق في احلكومات السابقة ..
ن إستمـعنا الى تصريحـاتهم وحتليالتهم   ومـا نشر من تقارير  وعد الكـثير 
إعالمــيــة أيــضــا بــان الــتــرشــيح  بــالــتــوافـق  ومن خــارج الــكــتل الــفــائــزة في
االنتخـابات يُعد (قفزة نوعية في العـملية السياسية)  وإنـتقالة كبيرة  فيها  من
هدي بأنه (الفرصة حال الى نـقيضها تماما  فـاطلق البعض على إختيار عـبد ا
قراطية)  ـثابة عودة  الى السـياقات الصحيـحة (في العمليـة الد االخيرة)  و
ألنه استطـاع أن يخرجها من أزمة (الكتلة االكبر) وتعقيداتها الالحقة بعد ظهور
نـتـائج االنـتخـابـات واالنـقسـامـات في  الـكـتل ما بـ خـروج من هـذه ودخول في

أخرى ..
كمـا قوبل هـذا التـرشيح  ايـضا بـاشادة وإطـراء كبـير ين من قـبل السـياسـي 
ـطـلق  له  وشـبه إجـمـاع فـكـان هـنـاك إعالن بـاالجـمـاع عــلى  الـدعم الـكـامل وا
أيضـا على أن هذه (الـسالسة) في التـرشيح ستـجعل احلكـومة  بحـكم ما جرى
احلديث فـيه عن مواصفات  وزرائـها من حيث (اسـتقالليتـهم) وكفاءتهم  الـعالية
ـاضيـة على بـأنـها قـادرة علـى تعـويض العـراق مـا فاته في الـسـنوات الـعجـاف ا
قدمة اخلدمات والبنية التحتية  وتخليص البالد من ستويات  وفي ا مختـلف ا

ال العام .. آفة الفساد وهدر ا
ـهـدي نـافـذة ـواطـنـ من ذهب في تـفـاؤله أبـعـد عـنـدمـا فـتح عـبـد ا وهـنـاك من ا
الكتـرونية  للـترشيح الشـعبي الى مناصب الوزراء  في سـابقة غيـر معروفة على
ـناصب قـيادية  –سـياديـة  ولكنه مع ذلـك لم يُعلن ـستـوى  من التـرشيح  هذا ا
بادرة الى وزارة  . عن  ترشيح إسم من ب  تلك االالف التي تفاعلت مع تلك ا
 ولكن مـاذا كانت  الـنتـيجة  حلـد األن ..?..  هل كانت مـطابـقة حلـالة الـتفاؤل ام

العكس ..?..
ـهـدي  وضع نفـسه منـذ البـدايـة  في خطـوة  التـرشيح هنـاك من يرى أن  عـبد ا
سبوقة والغريبة عن بيئتها  السياسية (أمام خيارين يفضيان االلكتروني  غير ا
الى نـتـيـجـة واحـدة يـكـون فـيـهـا  هـو غيـر رابح فـي كل االحـوال .. أما أن يـذهب
ستقـل من ب تلك االالف بـادرته  الى نهايتـها ويخـتار حكومـته بنفسه مـن ا
ان أو  يواجه وعنـدها يكـون أمام احـتمال عـدم احلصـول على ثـقة  الكـتل والبـر
صعـوبات  الحقة ستضعه أمام خيار االقالة وليس االستقالة التي كان يلوح بها

أو اخلضوع الى ارادة الكتل واالختيار من ب مرشحيها) ..
وكـانـت نـتــيـجــة هـذا اخملــاض الـعــسـيــر الـذي اســتـمــرعـدة أشــهـر بــعـد إجـرا ء
االنتخـابات ومدة ليست بالقليلة من الـتكليف  أن استمرت االمور على ما سارت
ـاضـية   حـيث (اسـتمـر الـعمل عـليه الـعـملـيـة السـيـاسيـة عـلى مدى الـسـنوات ا
ـستفـيدين منـها  ولـكن بشكل باحملـاصصة رغم  االعـتراض عـليهـا  حتى من ا
ـطـالـبـة بـحـصص من جـديـد قـد يـبـدو مـبـررا أمـام الـشـارع لـلـتـدخل من خالل ا
ـكونات الـتي انقسمت الوزارات  حـسب االستحـقاق االنتخـابي وتوزيعـها على ا
كـون في هـذا التـحـالف  وتلك بـ  الـتحـالـفات ) .. فـهـذه الـوزارة حصـة هـذا ا

لذاك في التحالف االخر ...
ـهـدي الـتي لم تـكـتـمل  الى حلـظـة كـتـابـة هذه ان عـملـيـة تـشـكـيل حـكـومـة عـبـد ا

االسطر  لم تثمر عن  شيء  
يعـزز ذلك التفاؤل  الذي اشرنا الـيه في البداية  إذ ال زالت الكتل تتـحكم بعملية
ـان  واستمرت  اخلالفات التي االختـيار سواء بشكل مـباشر أو من خالل البر
انعكـست على  عـمليـة تشـكيل احلكـومة وتـأخر اكتـمالـها  فهي وأن أعـلنت عدم
تمسـكهـا باحلـصول على حـقائب وزاريـة  لكـنهـا  تستـطيع أن  تـتحـكم باخـتيار
ـرشـحـ  أوتـعـطل  تـشـكـيل احلـكـومـة أو تـأخـرهـا   كـما حـصـل في جـلـسة ا
الثالثـاء التـي تأجـلت الى الـيوم اخلـمـيس بعـد أن سادتـهـا الفـوضى الـتي حالت

هدي نفسه .. دون اكتمال التشكيلة الوزارية على حد قول عبد ا
ـهدي  بـأن يـخـتار مـا يـشاء من الـكـفاءات ـفـتوح الـذي مـنح لـعبـد ا والـتـفويض ا
ـسـتقـلـ بدا (مـشـروطا ومـقـيـدا) بارادة الـكـتل ومحـددا بـاسمـاء عـليه أن ومن ا
يخـتار من بـينـها  دون أن يـخرج عـنهـا  أو في  إالصرار من هـنا او هـناك على
ــرشـحــ عــلــيـهم ــان  ــرشــحـ ..?.. و (الــذهــاب الى الــبـر هــذا او ذاك من ا
اعتـراض من البدايـة)    وبالـتالي جعل حـكومـته تولد غـير مكـتمـلة على أمل أن

يعافى الوليد   وينمو فيما بعد  ويجتاز العقبة بسالم .?.. 
ولود لم تـكتـمل  بنـيته أن يعـيش معـتمدا عـلى نفـسه  دون مشاكل ـكن   فهل 
صحـية قد تـؤدي به الى الوفاة أو الـشلل وعدم الـقدرة على احلـركة أو بصـعوبة
إن لم تـتـوفــر له (حـاضـنــة) الى ان يـكـتـــــــمـل ويـقـوى عـوده  ويــعـيش  بـصـورة

طبيعية .?.. 
هـدي فـي والدتهـا   فـهي  قـد عـمـقت من هـكـذا كـان حـال حـكـومـة عـادل عـبـد ا
التعـثر  في العملـية السياسيـة وفشلها على حـد تعبير اعالمـي ومراقب وليس
ـا تسـتـمر بـعـد الـوالدة   النه جاء بـعـنوان مـسـتـقل عن طريق اصالحـهـا   ور
ـان  .. ومن طبـيعة التـوافق  وليس  له كـتلـة قوية تـقف وراءه وتسـاعده في الـبر
ـصـالح .. واالتــفـاق الـسـهل الـيـسـيـر في الـتـوافق (أنه غـيـر ثــابت ويـقـوم عـلى ا

موقف وظرف مع  قد  يغدو صعبا ومستحيال في ظرف اخر)  ..
هدي سرعـان ما تفكك ودبت اخلالفات داخل  واالتفـاق الذي حصل على عـبد ا
ان  الـتي كـانت  تـعـكس االنـقـسـام الـسـيـاسي  بـصـورة صـارخة  جـلـسـة الـبـر
وحتولت اجلـلسة الى  صراع ارادات وحتديات على حد تعـبير أحد النواب فيما
عـد  سـيـاسـي  مـا حـصل نـكــسـة   لـكن نــائـبـا أخـر أكــد أن  مـا حـصل   كـان
انـتـصـارا لالرادة الـشـعـبيـة الـعـراقـيـة  وغـضب عـراقي من هـذا االداء  والـفشل

تكرر ... ا
فهل سـيكون يوم اخلميس  حـدا فـــــاصال ب مرحلـت  في العمليـة السياسية
ـــهــدي  فـي الــبـــدايــة -  بــ ـــتــفـــائــلـــون عــلى تـــرشــيح عـــبــد ا - كــمـــا بــنى ا
استـمرارالفشل   أو حـصول  تغيـير جوهري  وان كـانت هذه التجـربة اجلديدة
 متـعثرة في بداياتها وزادت من حدة اخلالفات اكثر كـما ظهر في عملية تشكيل
الوزارة  ..?.. والى أين تـسير االمـور إذا لم يتم االتـفاق على إسـتكمـال الكابـينة
الـوزاريــة ?.. وهل سـتــبـقى   االزمـة مــحـصــورة  بـ االحـزاب  في حــالـة  عـدم
الـتـوصل الى حل ألكـمال  تـشـكيـلـة احلكـومـة  أم سيـكـون للـشـارع  احملبط من
ـرة    وسـيــتـجـاوز في مـطـالــبه الـقـضـايـا ـؤثـر  هـذه ا االداء الـسـيـاسي رأيـه ا
اخلـاصـة  بهـذه احملـافظـة او تلـك او بخـدمات  او الـبـطالـة او بـتشـكـيل احلكـومة
الـى مـا هــو أبــعـد  وذلك بــاصالح حــال الــبالد كـلــهــا عـلـى حـد مــا يــرى بـعض

راقب  ...??  ا
تسـاؤالت  كثـيرة  سـتجيـب علـيها  جـلسـة  اليـوم - اخلمـيس   ولم يبـق  مجال
وعد صـادفة في ا قال لـهذه ا كن ان يـستفـيد منـها من يطالع هـذا ا لتوقـعات 

قال  ..   ب  اجللسة وا
 } } } }
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تسـلمت رسالة عبر الوتس أب وهي  فيديـو جميل  تضمن كالما رائعا   بصوت
ا جاء فيه ((عندما أراد الصينيون الفنـان الكبير  محمد صبحي  أنقل بعضا 
 الـقــدمـاء أن يـحـصـنـوا بــلـدهم ويـعـيـشــوا بـأمـان بـنـوا ســور الـصـ الـعـظـيم ..

واعتـقدوا أنه لم يـكن باستـطاعة أحـد تسـلقه   لكن لالسف
ائـة سنة االولى بعـد بناء السـور تعرضت الص خالل ا
الى ثالث غزوات  وفي كل مرة لم يكن االعداء  بحاجة
الى تـسلق الـسور  أو اقـتحامـه  النهم  كـانوا يـدفعون
رشوة لـلـحارس  ويـدخـلـون من البـاب  الن الـصيـنـي

انشـغلوا ببناء الـسور ونسوا االنشغـال ببناء االنسان ..
ان بناء البشر أهم من بناء احلجر .. ))..

واشـــــار الى ان (مـــــكــــتب الــــعــــام)
رفع ـفــتش الــعـام في احملــافــظـة  ا
تــقــريــراً مـــفــصالً بــالـــقــضــيــة الى
مديـريـة تـفـتـيش احملـافـظـات بـغـية
اتـــخـــاذ االجــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة
واالدارية بصـددها ومفـاحتة قيادة
قـوات احلـدود بــغـيـة فــتح حتـقـيق
ــقــصــرين ومن فــيــهــا ومــعــاقــبــة ا
يثبت بـحقه التقـصير واإلهمال في

الواجب). 
ووقـعت هــيـئـة الــنـزاهــة مع جـهـاز

جملــالس حتـقــيــقـيــة تــعـود لــعـامي
وقـــــال بـــــيـــــان ان.2017 و  2016
(الــــقـــيــــادة لم تــــنــــجـــز حــــسم 65
مجلساً حتقيـقياً  فتحها في عام
إضافـة الى عدم حـسمـها لـ  2016
مــجـــلــســـاً آخــر يـــعـــود تــاريخ 79
واضـاف ان فـتــحــهــا لــعـام 2017)
(أســبــاب عــدم حـــسم اجملــالس في
أوقـاتـهـا احملـددة يـعـود الى اهـمال
في حــ أن أكـثـر رؤســاء اجملـالس
ــال تـــلك اجملـــالس لـــهــا عـالقــة بـــا

اخملــابـرات اتــفـاق تــعــاون لـتــبـادل
ـــعـــلـــومـــات واســـتـــرداد األمــوال ا
ـــطــلـــوبـــ من خــارج وتــســـلـــيم ا
ـعايـيـر الدولـية ذات الـعراق وفق ا

كافحة الفساد. الصلة 
وأوضــحت الــنــزاهـة فـي بــيـان  أن
(االتفـاق الذي وقـعه رئيسـا الهـيئة
وجهـاز اخملابـرات نص على تـبادل
ـعلـومـات ذات الـصـلة اخلـبـرات وا
بــــــتـــــــمــــــويـل اإلرهــــــاب وجـــــــرائم
تابعة لتسلم والتنسيق وا الفساد
ـــطـــلـــوبـــ واســـتـــرداد األمـــوال ا
فــضالً عن ــهـربــة خــارج الــعـراق ا
تـنـفيـذ أوامر الـقـبض ومنـع السـفر
حــال صـــدورهـــا بــالـــتـــنــســـيق مع

اجلهات ذات االختصاص).
وأضاف أن (االتـفاق أكـد على قـيام
الـنـزاهـة بـتـهـيـئـة األجـهـزة الـفـنـيـة
واإللـــكــتـــرونــيـــة لــلـــمــســـاعــدة في
الــتـحـقـيق والـتـحـري وجـمع األدلـة
ومــراقـبـة األهـداف وتـداول الـبـريـد
فــيــمــا يــقــوم اجلــهـاز إلــكــتـرونــيــاً
بتقد االستشارات الفنية في هذا
فـضالً عـن الـتـزام الــطـرفـ اجملــال
بـــاحلـــفـــاظ عـــلى سالمـــة وســـريـــة
ــــعـــلـــومــــات من أي خـــرق وعـــدم ا
تــسـخــيــرهـا إال ألغــراض تــقـويض
وجتـفـيف مـصـادر تـمـويل اإلرهـاب

وكشف جرائم الفساد)
إلـى أن (االتـــفــاق وأشـــار الـــبـــيـــان
وتـــضــمَّـن تــبـــادل إقــامـــة الــدورات
التـدريبـية وورش الـعمل فـي مجال
الــبــرمـجــيـات وتــصــمـيـم وتـطــويـر
األنـظــمــة اإللــكــتــرونــيــة وتــطــويـر
ـــوظـــفـــ وفي مـــجـــاالت قــــدرات ا
الــتـحـقـيق والـتـحـري وجـمع األدلـة

ومراقبة األهداف).
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وضــــــعت  مـــــديــــــريـــــة زراعـــــة
مــحـافــظــة كـربالء الــيــة تـوزيع
الــشــعـيــر الــعــلـفـي عـلـى مـربي
ــاعــز اجلــامــوس واالغـــنــام وا
للـموسم 2018ـ 2019 وبواقع
 كيلو غرام للرأس الواحد من3
ــاعــز و 20 كـــيــلــو االغـــنــام وا
غــــرام  لـــــلــــرأس الـــــواحــــد من

اجلاموس . 
وقــال بـــيـــان لــلـــوزارة تـــلـــقــته
(الـــزمــــتـــان ) أمس ان (االلـــيـــة
ــوضــوعــة من قــبل اجلــديــدة ا
الـوزارة حـيث يبـلغ سـعـر الطن
الــواحـد من الــشـعــيــر الـعــلـفي
دينار فيـــــما سيتم  287500
الـتـجـهيـز من قـبل مـوقع شـركة
مـا ب الـنهريـن العـامة لـلبذور
في احملــــافـــظـــة ) واضـــاف ان
(الية شروط التجهيزعن طريق
تـــقـــد طـــلب رســـمي من قـــبل
ــشـمــولــ الى اقـرب ـربــ ا ا
شــعـبــة زراعـيــة ضـمن احلـدود
امـا ـنـطـقـة سـكـنـاهم  االداريــة 
ـهجرين او بالـنسبـة للـمرب ا
تجولـ فيتم تقـد طلباتهم ا

الى اقــــرب شــــعــــبــــة زراعــــيــــة
تـــتـــواجــد فـــيـــهـــا حـــظــائـــرهم
احلـيوانـية  ويـتم اجـراء كشف
موقـعي من قـبل جلنـة مشـتركة
ـثل من الــشـعـبـة تـتـكــون من 
الـزراعــيــة واقـرب مــســتـوصف
بـيـطري وقـسم خـدمـات الـثروة
وعا ـديـريـة)  احلـيـوانـيـة في ا
الـــــبـــــيـــــان ( مــــــربي الـــــثـــــروة
احلـيــوانـيــة مـراجــعـة الــشـعب
الـزراعيـة في احملـافظـة لـغرض
ـــادة الـــشـــعـــيــر جتـــهــيـــزهم 
الـــعــلــفي). ونــظـــمت  مــديــريــة
ـثــنى نـدوة زراعـة مــحـافــظــة ا
إرشـــــاديــــة بــــشــــأن  أهــــمــــيــــة
اســـتــخـــدام مــنــظـــومــات الــري
احلديـثة في العـمليـة الزراعية
وبـحــضــور عــدد من الــفالحـ
ـــــــــزارعــــــــ واخلـــــــــبــــــــراء وا
واخملــــــتــــــصــــــ في الــــــشـــــأن

الزراعي).
واضـــــــــاف انـه (جــــــــــرى خالل
الـنـدوة مـنـاقـشـة مـحـاور مـنـها
ـسـاحــات الـزراعـيــة الـداخـلـة ا
فـي اخلـطـة الـشـتـويـة لـلـمـوسم
احلـالي في احملـافظـة وأهـمـية
اســـتــخـــدام مــنــظـــومــات الــري
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احلديـثة في العـمليـة الزراعية
ــــنــــظــــومــــات وابــــرز أنــــواع ا
ـسـتـخـدمـة ومـنـشـأهـا وطـرق ا
صـيـانـتهـا وكـيـفيـة االسـتـفادة
مــــنـــــهــــا من اجـل الــــنــــهــــوض
بـــالــــقـــطــــاع الــــزراعي وزيـــادة
اإلنـــتــــاجــــيـــة مـن احملـــاصــــيل
اخملتـلفة كـما ونـوعا وضرورة
تــقــد اإلرشـادات والــنــصـائح
ــزارعــ بــشــأن لــلــفـالحــ وا
ضــرورة اسـتـخـدام مـنـظـومـات
الــري احلــديــثــة في أراضــيــهم

الزراعية).
وأجنــــــزت مـــــديــــــريـــــة زراعـــــة
محافـظة كركوك وبـالتعاون مع
الدوائر التابعة لوزارة الزراعة
الــعــديـد مـن الـفــعــالــيــات الـتي
تـــســـهم فـي تـــعـــزيـــز اإلنـــتـــاج

احمللي في احملافظة . 
حيث نفـذت عدد من الـنشاطات
الـتي تـصب في خـدمة الـنـشاط
الــزراعي لــلـــمــحــافــظـــة مــنــهــا
الــنـدوات اإلرشـاديــة لـلـفالحـ
ـزارعـ في اجملـال الـنـباتي وا
ــرأة واحلـــيــوانـي وتــطـــويـــر ا
والــفــتــاة الــريــفــيــة والــشــبـاب
الــــريــــفي وتــــدريــــبــــهم ضــــمن

ـيـدانـيـة من أجل الـفـعـالـيــات ا
ـــــعـــــلـــــومــــات تـــــزويـــــدهم بـــــا
واإلرشــــادات الـالزمــــة بــــشـــان
مـكـافـحـة احلـشـرات واألمراض
الــــتـي تــــصــــيـب مــــحــــصــــولي

احلــنــطــة والـشــعــيــر وتـعــفــيـر
ـوسم الـبــذور لـضـمـان جنـاح ا
الـشــتـوي احلــالي  ومــنـاقــشـة
الـتـحـضـيـرات اجلـاريـة حلـمـلـة
مــكــافــحــة أدغــال احلــنــطــة في

علومات االلكترونية في مجلس االمن الوطني “U¹—…∫ رئيس الوزراء يزور قسم ا

ـقـرر لـكـافـة الـشـعب مـوعـدهـا ا
ديرية  فيما الزراعية لقاطـع ا
 التأكيد على متابعة أمراض
وآفـات الـنحل وكـيـفـية الـوقـاية

منها .

—wŽ∫ فالحة ترعى اغناماً قرب منزلها
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مــشـــيــرا الى ان (عــدد مــهـــاجــر)
اخملــتـطــفـ بـلغ  6 االف و 417
مـخـتـطـفـاً مـنـها  3 االف و  548
مـن االنـــاث و الـــفـــ و 869 من
وتـابع الـبيـان ان (أعداد الـذكور)
الـنـاجـيـات والـنـاجـ من قـبـضة
داعش هم  3 االف و  334عــــدد
االنــاث مـنــهم الف و  159وعـدد
الــرجــال  337واألطـــفــال اإلنــاث
876طفلة واألطفال الذكور  962
طــفال امــا عـن عــدد الــبــاقــ من

فيان دخيل

(اجملـمـوع الــكـلي لاليــتـام الـفـ
و745© ¨واكــد الـــبــيـــان ان (عــدد
كـتـشـفة في ـقـابـر اجلمـاعـيـة ا ا
شـــنــگــال حــتى االن  71مــقــبــرة
جــمـاعـيـة إضـافـة الى الـعـشـرات
ــقـــابـــر الــفـــرديــة)¨ مـن مــواقـع ا
ــــزارات مــــوضــــحـــــا ان (عــــدد ا
فجرة من قبل راقد الدينـية ا وا
فيما بلغ داعش بلغت  68 مزاراً
عــدد الــذيـن هـاجــروا الـى خـارج
الـــــبـــــلـــــد بـــــنـــــحــــو مـــــئـــــة الف
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ـديـريـة الـعـامـة لـشؤون كـشـفت ا
االيـــــزيـــــديـــــة فـي وزارة أوقــــاف
حـــكــومـــة إقــلـــيم كــردســـتــان عن
إحـصـائيـات جـديدة عن ضـحـايا
االيــزيــديــ فـي الــعــراق.وقــالت
ديـرية في بـيان امس  إن (هذه ا
االحـــصــائـــيــات تـــشــمـل هــجــوم
داعـش عـلى مــنــاطق االيـزيــديـ

فـي شــــــهـــــر آب مـن عـــــام 2014
تحدة حيث ومثبتة  لـدى األ ا

بلغ عـدد النازحـ جراء سـيطرة
ناطق  نحو داعش على بعض ا
الف نازح)¨واشار الى ان 360
(عــدد الــقــتــلى في االيــام االولى
من ســـيــطـــرة داعش بـــلغ الف و
ايزيديا)¨واضاف ان (عدد 293
االيـتام مـن االب بلغ الف و 759
وااليـــــــتــــــام مـن االم بــــــلغ  407
وااليـــــتــــام مـن الــــوالـــــدين 359
واالطــفـــال الــذين والـــداهم بــيــد
داعش نـــحــو (220¨مــبـــيـــنــا ان

فـقــد بـلغ  3االف و 83 االطــفــال 
.( طـــــــفال مـن كال اجلـــــــنــــــســــــ
وطــالـــبت الــنـــائــبـــة االيــزيـــديــة
الـسابـقـة فـيان دخـيل الى الـعمل
عــلى اعـادة أالطـفــال االيـزيـديـ
الذين خـطـفهم داعش وهم رضع
في الـعام  2014اثـنـاء سـيـطرته
ـــوصل.  وقــالت عــلـى مــديـــنــة ا
دخــيل في بـيــان امس إن (هـنـاك
تـقـاريـر مـســنـودة بـحـديث الحـد
ــحـافـظـة الـقــضـاة الـعــراقـيـ 
نينوى تضمنت اعترافات احدى
الـنــسـوة الـعــراقـيــات من اهـالي
تلعفر التي كـانت عاقرا وقيامها
بـــشــراء رضــيـــعــة ايـــزيــديــة من
ــديــنـة سـوق بــيع االســرى في ا
ــبـلغ 400 نــهــايــة عـام  2014 
دوالر و كان عـمر الـطفلـة حيـنها
اشهر واسمتها عائشة لكن  4
ـــراة و الــــقـــبـض عـــلى تــــلك ا
اسـتجـواب زوجهـا الذي اعـترف
على زوجـته وب انه لـيس لديه
عـلم من اين اتـت بـهــذه الـطــفـلـة
رغـم مـرور خــمس ســنــوات عـلى
وجــود الـطـفـلـة لـديـهم) عـلى حـد
تـعبـيـرها. مـشـيرا الى ان (هـناك
عـــشـــرات االطـــفــال االيـــزيـــديــ
الرضع الذين  خطفهم من قبل
عــنــاصــر داعـش االرهــابي بــعــد
قـتل او تــشــتــيت ذويـهـم وقـامت
نـطقة سـواء موالية عوائل من ا
لـــلــتـــنــظـــيم االرهـــابي او تــؤمن
بــــافـــكــــاره الــــوحــــشـــيــــة غــــيـــر
ـتـحـضـرة او لـيس لـديـها دخل ا
بـهم بشـراء اولـئك االطـفال حتت
واضــــــــــافـت ان ذرائـع شــــــــــتـى)
ــشــتــرك هــو ان هـذه (الــقــاسم ا
الــعــوائل اذا لم تــســلم االطــفــال

الى اجلهات احلكومية اخملتصة
ــة ســـتــكـــون مـــتـــورطــة بـــجـــر
االجتـار بـالــبـشـر الـتـي سـتـكـون
وكــشــفت عـــقــوبــاتــهــا مـــشــددة)
دخـيل عن (وجـود مـعـلـومات عن
الـكثـيـر من اولئك االطـفـال الذين
بــلــغت اعـــمــارهم بــ  4 الى 6
ـــنـــاطق ســنـــوات حـــالـــيـــا في ا
ــــــــــوصـل وفـي احملــــــــــررة بــــــــــا
مخيماتها فضال عن مدن عراقية
اخـرى في االنـبار وصـالح الدين

وغـــيــرهـــا عــدا اولـــئك الــذين 
تــــــــــهــــــــــريـــــــــــبــــــــــهـم خلــــــــــارج
وتـابـعت (اما آن االوان الـعـراق)
العادة اولئك االطفال لذويهم من
االيـزيــديـ الن عــقـوبــة االجتـار
بــالـــبــشـــر تــنـــتــظـــر كل من بــاع
وان واشــتــرى اطــفــاال او افـرادا
ـة لن تـسقط عـقـوبـة هـذه اجلـر
بـالــتـقـادم) مـؤكــدة ان (الـعـدالـة
ســــتـــطـــال كل مـن تـــورط بـــهـــذه
اجلرائم البـشعة ضـد االيزيدي
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شـاهـدته يــتـوسـد احلـجـر في شـارع تـفـيض أرضه بـكـنـوز من الـذهب األسـود. وهـو
يـفـتـرش األرض ويــلـتـحف الــشـمس الالهـبـة الــتي حـولت حـمــرة خـدوده إلى قـشـور
سـوداء ذابـلــة في هـذا الـوطن الـذي دمـر الـفــسـاد والـتـخـريب اإلداري واالقـتـصـادي
واالجـتـمـاعي . كـان والـده يسـكن في هـيـكل من األعـمـدة الـبـاليـة وبـقـايـا عـلب الزيت
ـزقه الـهـواء وقت مـا يـشاء . ومع هـذا كـان مـقـتنـعـا بـهذا والـصـفـيح اخلـاوي الذي 
ظـاهـر احلـضـارية ـزق الـقـلوب  ,ومع هـذا تالحقـه ا الـواقع الـبـائس الـذي يـحرق و
لألقسـام الـبلـديـة ألن منـظـره يسيء جلـمـاليـة الـشارع الـذي تلـعب به األزبـال وأكوام
القـاذورات اآلتـية من تـرف أولـئك األقزام الـذين يـعيـشـون على مـعـاناة األمـة الـقائـمة
عـلى الـظـلم والـفـقـر واجلـوع والـعـطـش . هـكـذا تـعـيش أغـلب الـعـوائل اجلـائـعـة الـتي
ــدن ... ألن األطـفـال يــتـوسـدون يـنــتـشـر أوالدهــا من اإلنـاث والــذكـور في شـوارع ا
ـتـرقـ حتـرق وجـوهـهم الـشـمس الالهـبـة وتـمـزق أجسـادهم احلـجـر عـلى أرصـفـة ا
حرارة األرض احلارقـة . وغيـرهم يتبـاهون بـوسائد من الـذهب و أفرشـة من احلرير
ـزخرف بـخيـرات الـعراق الـتي ضاعت بـداخله واسـتـثمـرت بخـارجه . ومع كل هذه ا
ـأسـاة الـتي يــعـاني مـنـهـا أغـلب الــنـاس يـعـتـزون بـوطـنـهم  ,ويـهـوائه ومـنه  ,بـأهـله ا
وخيـراته حـتى أقسـمـوا أن بقـاءهم في وطـنهم نـعمـة ال تـضاهـيـها قـصـور الفـاسدين
ـترف  ,ألن الـوطن باق مهـما جار الزمن  ,ومهـما شاع الـفقر والـعوز وقهر وعـش ا
ـستـبدين الـفاسـدين . فاألرض أرضي والـعـراق عراقي . مـهمـا جار عـليـنا الـزمان ا

وطغى الطغاة واستبد الفاسدون والعمالء.


