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ــشـــاركـــ ســوف يـــكـــونــون ان (كـل ا
مـسؤول عن متابعـة التوصيات التي
تــصــدر عن الــنــدوة). وطــالب الــنــائب
االول حملـافظ النجف هاشم الكرعاوي
وزارة اإلعــمـار واالســكـان والـبــلـديـات
الية اخلاصة بـإطالق التخصيصـات ا
بـــحي الــوفـــاء في احملــافـــظــة. واشــار
الـكرعاوي في بيان امس الى ان (هذه
الــتـخــصــيـصــات سـتــحل الــكـثــيـر من
ـشــاكل اخلـدمـيـة الـتي تـعـاني مـنـهـا ا
احملـافظة واهمها اكمال اكساء شوارع
ـشـاريع اخلـدمـية حـي الوفـاء وبـاقي ا
ـتوقـفة االخـرى في عمـوم احملافـظة). ا
وأكـد (سعي احلـكومـة احمللـية بـإجناز
ـشـاريع اخلدمـيـة في احملـافـظة كـافـة ا

خالل هذا العام).
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مـن جــــــهــــــة اخـــــرى   خـالل تــــــرؤسه
ـلف الزراعي في االجـتـماع اخلـاص با
مـحـافـظـة الـنـجف نـاقش الـنائب االول
لــلــمــحـافـظ ورئـيـس اجملـلـس الـزراعي
االعـــلى هـــاشم الــكـــرعــاوي مـع مــديــر
ـائيـة ورئيس وارد ا الـزراعـة ومديـر ا
ـثلي الـدوائر اجلـمـعيـات الفالحـية و
ذات الـــعـالقــة اهـم احملـــاور اخلـــاصــة
ـحـصـولي احلـنـطـة والـشـلب اضـافة
الى تـأم مسـتحقـات الفالح . واكد
الـــكـــرعـــاوي (ضـــرورة اكـــمـــال كـــافـــة
االســـتــــعـــدادات ألســـتالم مـــحـــصـــول

ــســاحـات احلــنــطــة وادخـال جــمــيع ا
ـــزروعـــة فـي احملـــافـــظـــة بـــاخلـــطـــة ا
الـزراعــيـة لـهـذا الـعـام مع اكـمـال ورقـة
الـــتــســـويق قـــبل شــهـــر من بـــدايــته).
مــوجـهــاً (بـفــتح جــمـيع مــراكـز تــسـلم
الـتـسـويق في احملـافـظـة ووضع خطط
مـدروسة لتـخفيف الـزخم الذي يحصل
ســنــويــاً خالل اســتالم احملــصــول من
). وطـالب الكرعـاوي (الدوائر ـزارع ا
ـعـنـية بـاكـمال اسـتـعـداداتهـا لـزراعة ا
مـــحـــصـــول الــشـــلـب والــضـــغط عـــلى
ــيـاه ــركــزيـة بــتــوفــيــر ا احلــكــومــة ا
الـــكــافـــيــة لــشـــمــول جـــمــيع االراضي
اخلـاصة بـزراعة هذا احملـصول). واكد
ركـزية (انه سـيـتم مفـاحتة احلـكومـة ا
لــغـرض تـامـ مـسـتــحـقـات الـفالحـ
ـــزارعـــ وعـــدم تــاخـــيـــرهـــا بـــعــد وا
االسـتالم احملاصيل منهم). مشيراً الى
لـــقـــائه الــقـــريب مـع وزيــري الـــزراعــة
ـائيه انه سـيتم اسـتحـصال ـوارد ا وا
ــوافـقـات الالزمـة بـتــزويـد احملـافـظـة ا
ـشـاكل ــيـاه الـكــافـيـة وحـل ا بــنـسب ا
ـعوقات الـتي يعاني منـها الفالح وا
لــــلـــنــــهــــوض بـــالــــواقع الــــزراعي في

احملافظة.
ـالكـات الـهـنـدسـيـة والـفـنـية و قـامت ا
الـعــامـلـة في مـركـز صـيـانـة الـشـبـكـات
ـديـرية مـاء الـنجف اجلـنـوبيـة الـتابع 
بـاصالح عدد من الـكسورات احلـاصلة

الـصحية ومسـؤولة رعاية االم والطفل
في الـقسـم رفاه ياسـ في بـيان تلـقته
(الـــزمــان) امس ان (االجـــتــمــاع كــرس
ـوحــدة الـتي ــنـاقــشـة ورقــة الـعــمل ا
ـهـا عن الرعـايـة الصـحـية سـيـتم تـقد
ـوسـعة االولـيـة الى الـندوة الـعـلـميـة ا
الـتـي سـتـقـام يوم  /23شـبـاط اجلـاري
بــالــتــعــاون مـع كل من كــلــيــتي الــطب
والـــتـــمـــريض فـي جـــامـــعـــة الـــكـــوفــة
ومــايـنـبـغي ان تـتــضـمـنه هـذه الـورقـة
من رؤيــة عـلــمـيــة وعـمــلـيــة تـصب في
ـــرجــــو من عـــقـــد الــــهـــدف االســـاس ا
الـنـدوة) مبـيـنة ان (مـا مـيز االجـتـماع
ان حـصري بـالرعـاية الصـحيـة االولية
ـــــراكــــز وهـي من اولـــــويـــــات عــــمـل ا
الـصحـية بل ان عمـلها يـصل الى نحو
راكز الصحية كما ئة من عمل ا  75با
ان عــمـلـهــا يـدخل في جـمــيع الـبـرامج
ـراكز الـصحـية مـضيـفة الـتي تـنفـذها 
اسـتـعـرضت امـام احلـاضـريـن الـلـجان
ـواضــيع الـتي الــتي  تـشــكـلـيــهـا وا
سـتتم مناقشتها) مشددة على ان (احد
اهــداف الــنــدوة هــو تــركــيــز اهــتــمـام
اجملــتــمع واجلــهــات الــســانــدة خـارج
الـدائـرة  من عائـلـةو جهـات تـشريـعـية
وتـــنـــفــيـــذيـــة الى خـــدمــات الـــرعـــايــة
الــتـولــيـديـة وايالءهــا االهـتــمـام الـذي
تــســتــحق مـع مــتــابــعــة دور اجلــهـات
ـفعل) مـؤكدة الـصحـيـة وتفـعيل غـير ا
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يقـولون ان رواتب الطبقة احلاكمة العليا (رؤساء ووزراء ونواب ودرجات خاصة
تقاعدين) ن كانوا في الوظيفة او عدوا من ا ومدراء عـام وقادة ... وغيرهم 
يزانية .. يعني تكلف خـزينة الدولة سنويا الكثير و تسـتسهلك اكثر من نصف ا
ـوجـبـهـا يقـودون او يـسـوقـون الـشعب قـدرات الـتي  الـسـلطـة تـسـتـحـوذ علـى ا
وظف من بدايـة التعي حتى سوقـا . فالرئيس يأخـذ بشهر واحد ما ال يـأخذه ا
كن ان ـقراطـي  الـتـقـاعـد .. وهـذا النـمـوذج الـشـائع في الـعـرف الـعـراقي الـد
تــقـيس بـه أحـوال الـعــراقـيــ ومـا وصـلـت الـيه من حــال لم يـعــد يـغــطـيه دخـول
وز والـبتي فـور وكل احللـويات من وبـايل والفـيسـبوك والـطمـاطة وا االنتـرنت وا

الدهينة حتى رهينة .
 قـبل 2003 كـنـا نــحن الـفـقـراء نــعـيش مـعـا  يــصـبح الـصــبح كل الى عـمـله 
والـظـهـر غـداء وفي الـلـيل عـشـاء .... هـكـذا تـدور عـجـلـتـنـا الـبـائـسـة حتت ضـيم
الدكـتاتورية ... ب ذاك يتـخلل الوقت صالة في احلسيـنية او اجلامع وقد ظلت
ـصــلـ والـعــمل واالمـال والـطــمـوحـات ـؤذن واالمــام وا نـفـســهـا االن االذان وا
والـهـمـوم الــفـقـرائــيـة واحـدة لم تــخـتـلـف  هي ذات الـطـقــوس تـؤدى والـزيـارات
والدعـوات  هي نفسـها لم تتـغيـر االن  مع بعض التـغيـيرات الشـكليـة والزيادة
ــسـون يـعـمـلـون الـعــدديـة  لـكن أمـور فـقــراء الـشـعب لم تـتـغــيـر  يـصـبـحـون و
ويصـلون ويـدعون ويزورون ويـبكـون ويولـون   ال شيء تغيـر اال عنـوان السـلطة
قـابر والسجون وال جتعل افـضلهم يفكر التي كـانت سابقا تسوقـهم للحروب وا
اال بخـربة للـسكن او هـجرة او ستـر في طريق او خـشية من حـاكم او منافق او

بردة او تصليح التفاز او جمع ايجار الدار . رقع ا
ـوجبه الـكثـير من من قـراطيـة بعـنوانـها األكـبر الـذي تغـيرت  الـيوم نـعيش الـد
ظاهر والظواهر التي لم جتد لها مكانا برغم الدكتاتورية فيما أصبحت تسرح ا
ـهنـية ـقراطـية  فـالرشـوة حـدث وال حرج و تـدن با وتمـرح حتت فضـفاض الـد
سؤوليـة والوطنية بصورة مـحسوسة جـدا والتزوير صار شـائعا واالحسـاس با
ـباحـات  فيمـا الفـقير منـوعات أيـام زمان غدت من ا غدت من الـنوادر واغلـب ا
ما زال فقـيرا يقضي اغلب وقته يراجع الـدوائر يبدل الهوية واجلـنسية والبطاقة
ـاستر كـارد - النخـيل ويبحث عن الـغاز والنفط التمـوينيـة وبطاقـة الكي كارد با
ا شهد الدكتاتوري اال بالشكل ور شتـاء وعن الكهرباء صيفا .. ال جديد عن ا
ـظاهـر  فـالـسلـطـلة الـتي كـانت تمـتـلك كل شيء دكـتاتـوريـاً عادت حتت بـعض ا
قـراطيـة تتـحكم بـكل شيء فـيمـا الفـقراء مـا زالوا محـرقة لـكل حرب عنوان الـد
ومادة لكـل سجن ومستشفى ومـظاهرة وانتخـابات .. الفقير ظل عـلى فقره فيما
ـشـاريع الـضـخـمة والـيـيـوت الـفـراهة ـوالت ومـحـطـات الـبانـزين وا الـعـمارات وا
ـتبـدلة كل ح هي لـلحكـام واوالدهم وسدنة تـغيرة وا وديالتـها ا والسـيارات 

السلطة .
طاردين من قـبل السـلطة ـناطق الشـعبـية  يـقال ان احد الـفقـراء ا  في احدى ا
لم يجـد ويجـيد  أداء أي لتـهربه من اجلـنديـة في الثـمانـينـات واجليش الـشعـبي 
عـمل يـعـيش من خـالله  اال بـيع الـعـرق في بـيـته وهـي شـغـلـة لـهـا زبـائـنـهـا في
نوعـة  وقد اصبح الـناس يتـهامسـون عليه يـلقبوه العـراق وان كانت محرمـة و
بـابـو العـرق وبـذلك اصبح طـريـد السـلـطة ومـنـبوذ اجملـتـمع حتى تـشـكل جيش
القدس آنـذاك والتحق بصفوفه مسـتفيداً من العفو العـام فلبس الزيتوني كجزء
من زي السـلطـة السـابقـة ثم تطـوع في جيش الـقدس والـفدائـي فلـبس اخلاكي
رقط واسـتخدم كل األساليب اإلرهـابية والقمـعية العادة ثقتـه بنفسه واحترام وا
النـاس له لكن اجملـتمع ظـل يطـارده همـسا (بـأبو الـعرق) الـذي لم يتـخلص من
ـقــراطـيــا بـرغـم تـبــدل مـصــادر الـقـوة ـطــادرة له دكـتــاتـوريــاً ود هـذه الــلـزقــة ا
والعـناوين واالزياء وااللـقاب الـتي تقلب بـها ولـبسهـا وتنكـر وتمـكن من خاللها..
لـكن الـنــاس مـا زالـوا يـنــعـتـوه ويـوصــمـوه ويـهـمــسـون عـنه (أبـو
الـعـرق) فـاالخيـار لم يـتبـدلـوا كـما عـرفـهم الـعراقـيـون بكل
زمـان وحــرب وظــرف وسـلــطــة فــيـمــا األشــرار يـتــلــونـون
ويـلـبــسـون ويـتـسـارعــون لـلـصـعــود عـلى اكـتـاف ورقـاب
ن النـاس التي لم تـنسـهم فالـصفـة االصيـلة الصـقة اال 

تاب واستغفر او رحم ربي انه التواب الغفور .

»öÞ‚∫ طفلة آيزيدية  حتريرها من تنظيم داعش مؤخراً

{ بـغداد) ,أ ف ب) - نـظـمت روسـيـا
امس األحد عمـليـة ترحـيل جديدة من
بـغــداد ألطــفـال روســيــات داعـشــيـات
محكومات في الـعراق بتهـمة االنتماء
إلى التـنـظـيم بـحسب مـا قـال مـصدر
دبــلــومــاسي روسي لــوكــالــة فــرانس
ـــــــصــــــدر في وزارة بــــــرس. وقــــــال ا
اخلــارجــيــة الــروســيــة إن " 27طـفال
روســــيــــا أعـــــيــــدوا من بـــــغــــداد إلى
مـوسـكـو". وكـانت روســيـا أعـلـنت في
ــاضي إعـادة  30 30كـانــون األول ا
طفال روسـيـا من بـغداد إلى مـوسـكو.
وقتـل آبـاء هؤالء األطـفـال خالل ثالث
ــعــارك بــ الـتــنــظــيم ســنــوات من ا
والــقـــوات الــعـــراقـــيــة الـــتي أعـــلــنت
االنـتـصــار في نـهـايــة الـعـام ?2017
صدر نفسـه. وفي بداية كانون وفق ا
الثاني أعـلن الكـرمل أن  115طفال
روســـيـــا مـــا دون الــــعـــشـــرة أعـــوام
وثــمــانــيــة أطــفــال بـ الـ 11والـ17
عاما ما زالوا فـي العراق. وال يسمح
القانـون العراقي لـلنسـاء احملكومات
باالحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن
ثالث سنوات. وكان الـرئيس الروسي
يـر بـوتـ أكـد في كـانون األول فالد
خالل خـــطـــابه نـــصف الـــســـنــوي أن
الــعــمل جــار إلعــادة هــؤالء األطــفــال.
وفي تـشـرين الـثـاني قـالت الـنـاشـطة
الشيـشانـية خـيدا سـاراتوفـا إن هناك
"أكــثــر من ألـــفــ مــنـــهم في ســوريــا
والـعــراق" مــشــيــرة إلى عــودة نــحـو
امرأة وطفل معظمهم من منطقة 100
الـقــوقـاز إلـى روسـيــا. وكـان آالف من
الروس توجـهوا إلى سوريـا والعراق
في السـنوات األخـيـرة لالنضـمام إلى
صــفــوف داعش بــحـــسب تــقــديــرات
أجـهــزة األمن الـروســيـة. واصــطـحب
بـــعـــضـــهم عـــائـالتـــهم. وصـــدرت في
األشـهــر األخـيــرة في الــعـراق أحــكـام
باإلعدام بحق أكثر من  300شخص
بـيـنـهم نـحـو مــئـة أجـنـبي كـمـا حـكم
ـؤبـد بـتهـمـة االنـتـماء على آخـرين بـا
إلى الـتــنـظــيم. وبـ هــؤالء مـدانـات
مـعـظـمــهن من تـركـيــا ودول آسـيـويـة
وجـمــهــوريـات االحتــاد الـســوفــيـاتي

السابق.
ولتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم

حملـــامي الــــدواعش أن يــــزعـــمـــوا أن
موكليهم اختطفوا في سوريا.

وبالتـالي فإن مـحاكـمتـهم في العراق
تـضـمن لـلـبـلـدان األصـلـيـة عـدم إثـارة
هــذه الـــنـــقــطـــة بـــحــسـب مــا يـــؤكــد
مراقبون مـستنـدين إلى حاالت قبوج
وآخرين. وتـشـير مـصـادر عدة إلى أن
إجراء محاكـمات في بغـداد ستضمن
ـفتـرضـ األصلـية لدول الـدواعش ا
أحــكـــامــا أشـــد بــكـــثــيـــر من احملــاكم

الغربية.
وبـحـسب مـصـادر قــضـائـيـة عـراقـيـة
حـكـمت مـحـاكم بــغـداد عـلى أكـثـر من
من الـــدواعـش (بـــيـــنــــهم مـــئـــة 300
أجــنــبي) بــاإلعــدام أو الــســجن مــدى
احلـياة بـتـهـمـة االنـتـمـاء إلى تـنـظيم
داعش. ومـسـألــة مـحـاكــمـة هـؤالء في
سـوريـا لـيـست بـالـسـهـلـة خـصـوصا
على الـصـعـيد الـقـانـوني إذ أن أكراد
ســـوريــا لـــيـــســـوا دولـــة والــعـالقــات
الـدبــلـومــاسـيــة بـ بــاريس ودمـشق

مجمدة.
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ـتـحدة الـتـي قررت وتـدفع الـواليـات ا
االنسحـاب من سوريا حـاليا الـبلدان
األصـلــيـة بــاجتـاه إعـادة مــواطـنــيـهم

السجناء لدى حلفائهم األكراد.
اما باريس التي شـهدت في السنوات
األخيرة هجمات  التـخطيط لها لها
أحـيـانـا من سـوريــا فـكـانت تـعـارض

اضي القريب عودتهم. حتى ا
لـكن مع قـرار األمـيـركيـ الـرحـيل عن
سوريا تقول باريس اآلن إنها تدرس
ـا في ذلك إعـادتـهم "كل اخلـيـارات" 

إلى الوطن.
وأعــلـنـت وزيـرة الــدفــاع الــفــرنــســيـة
فـلـورانس بــارلي من بـغــداد اجلـمـعـة
أنه يــــجـب "جتــــنب هــــروب عــــدد من
الـدواعـش". وفـيــمــا ال يــزال الــصـمت
عـــنــوان الـــســـلـــطـــات الــســـيـــاســـيــة
والقـضـائيـة الـعـراقيـة يـؤكد اخلـبـير
في احلــــركــــات اجلـــهــــاديــــة هــــشـــام
الهـاشـمي لـفـرانس بـرس أن كل شيء
 الـــتــــفـــاوض عــــلـــيـه "عـــلـى أعـــلى
مستوى من الـسرية" الفـتا إلى اتفاق

. مرض للطرف
فـمـن جـهــة ال يــتــعـ عــلى الــبــلـدان

األصلـيـة الـتـعـامل مع عـمـلـيـات عودة
صـعـبـة أو إجــراء مـحـاكـمــات عـلـنـيـة

تثير ضجة لدى الرأي العام.
من جـهــة أخـرى ســتـزود تــلك الـبالد
الـعـراق "بـأسـلـحـة مـتـطـورة ومـعدات
عسـكـريـة ثقـيـلـة" بحـسب الـهـاشمي
ــطـلـع عـلـى تـفــاصــيل الــســيــاســيـة ا
كن واألمنـية العـراقيـة. ولكن "كـيف 
تبـرير اخـتصـاص احملاكم الـعراقـية?"
حملـاكـمــة أشـخــاص "صـادرة بــحـقـهم
مــذكــرات اعــتــقــال في فــرنــســا" عــلى
خلـفـيـة أفـعـال ارتـكبت عـلى األراضي
الـسـوريـة يـتـسـاءل احملـامي فـنـسـان
سؤول عن ملفات عدد من برنغارث ا
ـوجـودين في سـوريـا الـفـرنـسـيـيت ا

وبينهم مارغو دوبروي.
يــســـمح قــانـــون مــكـــافــحـــة اإلرهــاب
الــــعـــراقـي بــــتـــوجــــيـه االتـــهــــام الى
أشخاص غير متورط بأعمال عنف
ــهم مـســاعـدة لـكن يــشـتــبه في تــقـد
للدواعش. وينص على عقوبة اإلعدام
بــتــهـــمــة االنـــتــمــاء الى اجلـــمــاعــات

ـشـاركـ في لـلـدواعش حـتى لــغـيـر ا
أعمـال قتـالية. وفـي هذا اإلطـار يقول
الــهــاشــمي إن الـــقــضــاة الــعــراقــيــ
كـنهم االسـتنـاد إلى تلك الـنقـطة إذ
إن "الـــــعــــــراق يــــــحـــــاكـم كل مـن مـــــر
بـأراضـيه حـتى ولم يـقـاتل في الـبالد
بل كـــانت مــــعـــبـــرا له لـــلـــدخـــول إلى

سوريا".
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ــكـن لــذلـك أن يــثـــيــر قـــلق مـــئــات و
األجـانب إذ إن دولـة (اخلالفـة) كـانت
يوما تمـتد على مسـاحات شاسعة من

العراق إلى سوريا بحسب قوله.
دان حكم على العـديد من األجانب ا
باإلعـدام في الـعراق. لـكن الـفرنـسـي

الثـالثة قـبـوج ومـيـليـنـا بـوغـدير (28
عاما) وجميـلة بوطوطعو ( 29عاما)
ـؤبد وهـو ما حكم عـليـهم بـالسـجن ا

يعادل  20عاما في العراق.
لـكن روي تــعـتـبــر أنه "إللـقــاء الـضـوء
على هذا الـنزاع يجب أن تـتم العدالة
في فــرنــســا أيــضــا وال يـتــعــ عــلى

في 25 أيلول 2017م ذهب شعـب إقليم كوردستان إلى االستفتاء حول مصير
عالقتـه مع اجلزء اآلخـر من الـعـراق بعـد مـحـاوالت عديـدة خالل أكـثـر من قرن
لرأب الصـدع وبناء عالقـة متيـنة حتكـمها قـناعة هـذا الشعب بضـرورة بقائه في
ـقـراطـيـة مع الـعـراق الـعـربي إال إن مـا حـدث بـعـد االسـتـفـتاء دولـة احتـاديـة د
أشار إلى أن صـيغة التعـاطي مع قضية كوردسـتان وشعبهـا ما تزال كما كانت
ملكة العراقية حبيسة نهج واحد وإن اختلفت الوسائل واألدوات منذ تأسيس ا
وفي مقـدمة ذلك نهج اإلقـصاء والتـهميش بل واسـتخدام أكـثر الوسـائل بشاعة
دن والقرى في اإلبادة سـواء باألسلحـة الكيمـاوية كمـا حدث في حلبـجة وبقيـة ا
ـاضي أو كـما حـصل فـي فرض الـكـوردسـتانـيـة في نـهـايـة ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن ا
وازنة السنوية وقطع احلصـار على شعب كوردستان بحرمانه من حصته في ا
ـدنـيـ والـعـسـكـريـ مـنـذ 2014م بـغـيــة جتـويع الـشـعب ـوظـفـ ا مـرتـبـات ا
وإشـاعـة الـفـوضى ومحـاولـة إسـقـاط فـيـدراليـة كـوردسـتـان من خالل اسـتـخدام
ستقـطعة من اإلقلـيم بسياسة ـناطق ا ـسلحة ومـلحقاتهـا في اجتياح ا القوات ا
اضي. ـوغـرافي التي اسـتـخدمـهـا البـعث مـنـذ ثالثيـنـيات الـقـرن ا الـتغـيـير الـد
وبعـيداً عن التأويالت والتفسيرات وما سوقته وتسوقه أجهزة دعاية السلطة في
اتـهامـاتـها لإلقـليم وشـعـبه وقيـادته تبـقى احلـقيـقة ثـابـتة في قـانونـهـا بعـيداً عن
قدار ومعاكس له في االجتاه اجلزئـيات; وألن لكل فعل رد فعل مسـاوٍ له في ا
ـثـيـر في قـانـونه الـثـالث ولـكـون حـركة كـمـا قـال إسحـق نيـوتن عـالم الـفـيـزيـاء ا
احلياة واحـدة في أساسهـا والنظـم السيـاسية كـائنات حـية وسلـوكها وأفـعالها
اجلـمـعـيـة تـعـتـبـر فـعل واقع ومـؤثـر كـفـعل أي جـسم أو كـتـلـة في تـأثـيـرهـا فـإن
الـتـهمـيش واإلقصـاء وهـضم احلقـوق واالضطـهـاد كأفـعال وسـلـوكيـات كان لـها
ــا أن يـدرك إن في ردود أفــعـال بــذات الـقــوة كـمــا قـال لــنـا عـالـم الـفــيـزيـاء دو
الـسيـاسـة كـتل وأفـعـال وانعـكـاسـات تـنـطبق عـلـيـهـا نـظريـته وقـوانـيـنه. لـقد أدت
عمـليات االضطـهاد والتـهميش واإلقصـاء لشعب إقـليم كوردسـتان وحقوقه إلى
ـاضي بانـتفاضة ردود عنيـفة تمـثلت باالنـتفاضـات والثورات مـنذ مطـلع القرن ا
الـشـيخ عبـد الـسالم بارزاني (1909-1914) وحـتى قـرار االستـفـتاء في 25
أيــلـول 2017م حـيث جــربت كل األنــظــمـة الــتي حـكــمت هــذه الـبـالد مـخــتـلف
ـراوغـة وصنـاعـة اخلـيـانة األفـعـال السـيـئـة في الـتـحـايل والتـسـويف والـكـذب وا
وأفواجها أو أحزابها الكارتونية وأنواع احلروب البرية واجلوية والكيماوية ولم
ـزيـد من اخلـراب والــدمـار والـدمـاء لـلـعـراق والـيـوم وبـعـد أكـثـر من حتـقق إال ا
خمـسة عشر عاماً عـلى إسقاط دكتاتـورية البعث وصدام حـس وبعد سنة من
ـوغرافي جـارية اجـتيـاح كـركوك وسـنجـار وخـانقـ فإن عـملـيـات التـغيـيـر الد
وصل والتطهير العرقي ذهبي في كركوك وا بشكل بشع مضافاً إليه التغيير ا
ذهـبي في طوزخورماتو وفي سنجار عادت عملية صناعة (األفواج اخلفيفة) وا
سـميات مخـتلفة ومبـدأ واحد ناهيك عن مـحاوالت إعادة تدوير سيـئة الصيت 
صـنـاعـة قـومـيـات وأحــزاب كـارتـونـيـة وكـذا احلـال في ســهل نـيـنـوى وخـانـقـ
ومخـمور وزمار وهذا يـعني إن الفعل الـذي أنتج الثورات وبـعدها االستـفتاء ما
ـقبولية من ا يطـلب من احلكومة اجلديـدة ورئيسهـا الذي يتمتع  يزال قائـماً 
لدن زعـماء كوردستـان أن تعي خطـورة ما يحدث وأن تدرك
جيـداً العالقة ب الفعل ورد الفـعل وتعرف حقيقة شعب
ال يـرتضي إال أن يـعيش حـراً أبيـاً إما في دولـة احتادية
ـقـراطـيـة بـشـراكـة حـقـيـقـية أو فـي دولـة حرة تـعـدديـة د

مستقلة آجال أم عاجالً.

وامضـة اطـلقـتـهـا قوات االمن فـيـما
ـتـظاهـرون يـحـاولون اقـتـحام كان ا
الــعـــوائق الـــتي وضـــعت حلــمـــايــة

اجلمعية.
ـتظـاهـرون مرارا وسبق أن احـتج ا
عــــلى خــــطــــورة االســــلـــحــــة الــــتي
تستخدمها قوات االمن وخصوصا
الكرات الوامـضة التي نسـبت اليها

العديد من االصابات اخلطرة.
ووقــــعـت حــــوادث مع اســـــتــــمــــرار
الـــتــظـــاهـــرة الـــتي وصـــلت قـــرابــة
الـسـاعة 16,30 الى قـرب برج ايـفل

وسط اجواء متوترة.
و حتـــطـــيـم واجـــهـــات مــــتـــاجـــر
ومـــصـــارف وإحـــراق نـــحـــو عـــشــر
سيـارات بيـنهـا سيـارة تابـعة لـقوة

مكافحة االرهاب.
ونـدد وزيــر الـداخــلـيــة كـريــسـتـوف
كـاسـتـانـيـر عـبـر تـويـتـر ب"هـجـمات
مـــرفـــوضـــة" مــــبـــديـــا "اســـتـــيـــاءه

واشمئزازه".
وفي الــــــســـــاعـــــة  18,45احـــــصت
الـشــرطــة اعـتــقـال  36شـخــصـا في
باريس. وظل  16شخـصا مـوقوف
حتى الـساعة  17,00بحـسب نيـابة

باريس.

في تولوز (جـنوب) وبـوردو (جنوب
غــرب) تـظــاهــر آالف مـن مـحــتــجي

"السترات الصفراء".
وقــال بــرنــار (56 عــامــا) في لــيــون
(جنـوب شـرق) حـيث تـظـاهر االالف
ايضـا "الـنـقـاش الكـبـيـر جـيد لـكـنـنا
نـريــد خـطــوات مـلــمـوســة ضـرائب
أقل قدرة شرائية أكبر. سنكون هنا
كل ســـبـت من الـــعــــام اذا اقـــتـــضى
االمـــــــر".وفـي ديـــــــجـــــــون ســـــــارت
التـظاهرة عـلى وقع هـتافات تـطالب
بـاســتـقــالـة مــاكـرون. وقــالت نـادين
(55 عـامـا) الـتي ال تـؤمن بـالـنـقـاش
الـكــبـيــر إن مـاكــرون "ال يـتــكـلم إنه

يتحدث الى نفسه".
وتظـاهر ألـفا شـخص على االقل في
لـوريــان (غـرب). وكــتب عـلى ســتـرة
ــــواد صــــفــــراء "ازدادت اســـــعــــار ا
ـــئـــة الــغــذائـــيــة بــ  8و 10في ا
وتـراجـعت رواتب الـتـقـاعـد  3,5في
ــــئـــة. لــــقــــد ســـئــــمــــنـــا". وهــــتف ا
ـــتـــظـــاهـــرون "مـــاكـــرون اســـتـــقل ا

وكاستانير الى السجن".
وكان وزير الـداخلـية االكـثر تـعرضا
النـتـقــادات احملـتـجــ وخـصـوصـا
بـعـدمــا تـبـنـت اجلـمـعــيـة الـوطــنـيـة

بيـنهم أربـعـة آالف في باريس وفق
الـداخـلـيـة. واالســبـوع الـفـائت بـلغ
عــدد هـؤالء 58 ألــفـا و600 بـيــنـهم
عـشرة آالف و500 في باريس وفق
صـدر نفـسه علـما بـان (السـترات ا
الـــصـــفــــراء) يـــشـــكــــكـــون في هـــذه

االحصاءات.
ودفـعت هـذه احلــركـة غـيـر
ـسـتمـرة مـنذ سـبـوقة وا ا
مــــــنــــــتــــــصـف تــــــشــــــرين
الثـاني/نـوفـمبـر احلـكـومة
الى اتـــــــخـــــــاذ اجــــــراءات
اجتـمـاعـيـة وإطالق نـقاش

وطني كبير.
WÐU ô« »U³Ý«

في الــعـــاصــمــة انـــدلــعت
أعـمــال عـنف لــدى وصـول
الـــــتــــظـــــاهـــــرة الـى امــــام
اجلمـعـيـة الـوطـنـيـة حيث
خسـر مـتـظـاهـر "أربـعا من
اصــابــعه" بــحــسب مــركــز

الشرطة.
وال تـزال أسـبـاب االصـابـة
غـيـر مــؤكـدة. لــكن شـاهـدا
سألته فرانس برس حتدث
عن اصابـة الـضـحيـة بـكرات
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 أعـلنت مديـرية مرور مـحافظـة النجف
عـن وصــــول لــــوحــــات الــــتــــســــجــــيل
اخلـصـوصي للـمركـبـات وقال الـعمـيد
عــلي كـوكس احلــسـنـاوي مــديـر مـرور
الـنـجف لـ (الـزمـان) امـس (بـعـد إكـمال
إجـــراءات الــــتـــســـلـــيـم واالســـتالم في
مــسـتـودع اجملـمـع الـوطـني لــتـسـجـيل
ــركـبـات بـاشــرت كـوادرنـا بــطـبـاعـة ا
الــلــوحــات وفق آلــيــة تــضــمن حــقـوق
ـستـحـقـ وحـسب تأريخ ـواطـنـ ا ا
وصـل اإلستالم) وأضاف (إن الـلوحات
واطن توفرة ستغطي احتياجات ا ا
ـستحقـة إلى غاية وصوالت االستالم ا
ـاضي) مؤكداً أن ـؤرخة في 30 آب ا ا
ـالكات الـفـنـيـة واإلداريـة من ضـباط (ا
ـركـبات ومـنـتـسـبي مـجـمع تـسـجـيـل ا
يـبـذلـون جـهـوداً مـضاعـفـة بـاسـتـثـمار
أيـــام تــعــطــيل الـــدوام إلجنــاز جــمــيع
الـلوحات التي سيتم اإلعالن عن موعد
تــسـلـيـمـهــا لـلـمـواطـنــ حـال اكـتـمـال

إجراءات الطباعة في وقت الحق).
qLŽ W —Ë

وعـقد في قسـم الصحـة لعامـة والرعية
دراء الـصحية االولية اجتماع طاريء 
قـطاعـات الرعـاية الـصحـية االولـية في
احملـافظـة بحـضور مديـر قسم الـرعاية
الـصـحـية االولـيـة بـشر رؤوف كـمـونة
وقالت  مدير شعبة السياسات والنظم
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رورية UŠu ∫ فني يقوم بطبع اللوحات ا

d¼UEð» ∫ محتجون من السترات الصفر يتظاهرون في باريس

الـتي تــثـيـر جــدال كـبــيـرا واسـتــحـالـة
محاكـمتهـم في سوريا تـعرب عائالت
عناصر داعش األجانب ومدافعون عن
حـقــوق اإلنــسـان عـن قـلق كــبــيـر إزاء
إمكـانيـة أن جتـري محـاكمـة هؤالء في

العراق.
WO ½d  WL U×

وسبق لهـذا البـلد اجملـاور الذي حاكم
مـئــات األجــانب من مــقـاتــلي تــنــظـيم
داعش أن استقـبل مسـلحـ اعتـقلوا

على األراضي السورية.
ــــاضي حـــضــــرت وكـــالـــة فـــفي آب ا
فــرانس بــرس مـــحــاكــمــة الـــفــرنــسي
حلـسن قــبـوج ( 58عـامــا) الــذي أكـد
للقـضاة الـعراقـي أنه اعـتقل من قبل
اجليش الـسوري احلـر قـبل أن ينـقله

جنود أميركيون إلى العراق.
وفي حـال تكـرر هـذا الـسـيـنـاريـو على
أكـثــر من ســتــ فـرنــســيـا بــالــغـا من
ســجــنـــاء األكــراد في ســـوريــا وفــقــا
ــصـــادر فــرنـــســيـــة فــإن هـــذا األمــر
"سيـكون مـأسـاويا" بـحـسب ما تـقول
فيـرونـيك روي الـعـضو في "مـجـمـوعة
ــتــحــدة" الــتي تــضم 70 الــعــائالت ا
عـائــلــة فــرنـســيــة الـتــحق قــريب لــهـا
ناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.
تؤكد بلقيس ويلي من هيومن رايتس
ـــجـــرد ووتش لـــفـــرانـس بـــرس أنه 
وصولـهم إلى الـعـراق "هنـاك خـطر أن
يـتـعـرضـوا لـلـتـعـذيب وأن يـخـضـعـوا

حملاكمات غير عادلة".
وتضـيف أن الـقـوات األمـيـركـيـة سبق
أن قامت "في خـمس حـاالت على األقل
(...) بـتــسـلــيم مــعـتــقـلــ أجـانب إلى

قوات مكافحة اإلرهاب العراقية.
وفي الـعراق قـوات مـكـافـحـة اإلرهاب
ـسؤولـة عن عـمـلـيـات الـتـحـقيق هي ا
واالستجـواب قبل احملـاكمـة لتـستقي
مـا أمــكن مـن مـعــلــومــات عن تــنــظـيم
داعش الذي كان يـحتل ما يـقارب ثلث

مساحة البالد.
فإلى جانب قبوج نقل األميركيون من
ناطق الـكرديـة السوريـة إلى العراق ا
أسـتـرالـيـا ولـبـنـانــيـا تـمت مـحـاكـمـته
نـظمة وحكم علـيه باإلعدام بـحسب ا

احلقوقية.
ــكن وأمــام احملـــاكم في بـــلـــدانــهـم 

فــرنــســا الــتــعــاقــد" مع دولــة أخــرى.
واعلن الـناشط االيـزيـدي علي حـس
اخلـــانــصـــوري عن حتـــريـــر طـــفـــلــة
ايزيـديـة من قـبضـة تـنـظيم داعش في
ســوريـــا. وقــال اخلـــانــصـــوري عــبــر
صفـحته في فـيسـبوك امس انه وبـعد
متابعـة طويلة لـعدة اشهر تـمكنا من
حتريـر طـفلـة مخـتـطفـة بـاسم سوسن
الـــتي اخـــتــــطـــفت في  3آب ?2014
مــوضــحـا ان (ســوسـن الــبـالــغــة من
الـعـمـر  15عـامــا كـانت لــدى قـيـادي
داعشي مـصـري اجلـنسـيـة يـدعى ابو
ــصـري وانـهـا تــتـكـلم االن صـهـيب ا
صـريـة فـقط). واضاف ان بالـلـهـجـة ا
(الــبـيـت االيــزيـدي فـي ســوريـا يــضم
ـا االن عـدداً آخـر مـن الـنـاجــيـات ر
قـبـلة الى سيـتم نـقلـهن خالل االيـام ا
ذويـهن في قـضـاء سـنـجـار). وال يـزال
عـدد كـبـيـر يـقـدر بـاكـثـر من الـفـ من
نـسـاء واطـفـال االيـزيـديـة مـخـتـطـفـ
لدى داعش حتى بـعد خسـارته جميع

دن التي كان يسيطر عليها . ا
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عــلى شـبــكـة مــاء االسـالــة وبـواقع 13
كــسـراً تـوزعت عــلى مـخـتــلف االحـيـاء
اجلــنــوبـــيــة شــمــلت احــيــاء( الــفــرات
والــعــداله واإلســكــان واألمــيــر واحلي
فــضال عـن مــنـاطـق قــريـة الــصــنــاعي 
ه مــنـــطـــقــة ــديـــنه الـــقـــد الـــنـــور وا
الـعمارة) وقال بيان تلقته (الزمان) ان
(مالكــاتــنــا في الـصــيــانــة اجلـنــوبــيـة

ــعــاجلــة تــلك اســتــنــفــرت جــهــودهــا 
االنــابـيب وإعــادتـهــا  لـلــعـمـل وخـدمـة
ذكورة. ناطق ا ـواطن الكـرام في ا ا
د خط جديد ومـازال العمل مـستمـرا 
لـلمـاء قطر  800مـلم من مجـمع جنوب
الـنـجف الى نـاحـيـة الـرضـويـة لـيـغذي
واطن بـذلك الناحية وينهي معاناة ا

اء. من شح ا

مـتــظـاهــر أربـعــا من اصـابــعه امـام
مبنى اجلمعية الوطنية.

وبــــعــــد نــــحــــو ثالثــــة أشــــهــــر من
االحـتـجــاجـات الـرافــضـة لـســيـاسـة
ـــــانــــويـل مـــــاكــــرون الـــــرئــــيـس ا
االجتـماعـية تـظاهر 51 ألفا و400
شخص السبت فـي كل انحاء البالد

{  باريس) ,أ ف ب) - تظاهـر أكثر
من خـــمـــســ ألـــفـــا من مـــحــتـــجي
اضي (السترات الصفراء) السبت ا
في فــرنــســا في حتــرك هــو الــثــالث
عــــشـــــر وفق وزارة الــــداخـــــلــــيــــة
وتخـللت االحـتـجاجـات أعمـال عنف
وخصـوصـا في باريس حـيث خـسر

اقـتـراح قـانـون تــقـدم به يـنص عـلى
قـيـود إداريـة تــمـنع الـتــظـاهـر حتت
طـائـلـة عـقـوبـة السـجـن سـتـة اشـهر
وغـرامــة مـالــيـة تــبـلغ  7500يـورو.
ويــحـتــاج االقــتــراح الى إقــراره في

مجلس الشيوخ.
WOŽUL²ł«  «¡«dł«

وتـظــاهـر 1700 شـخص فـي كـاين
و 1500في مرسيـليا والعـدد نفسه
في مـونـبــيـلـيـيه و1800 في مـيـتـز
ومــا بــ 1500 والـــفـــ فـي لـــيل.
واصـيب ثـمـانـيـة شـرطـيـ بـجروح
قـذوفـات في سـانت اتـي طفـيـفـة 

(جنوب شرق).
وكـانت احلـكـومـة أعلـنـت في نـهـاية
كــانــون االوالجــراءات اجــتــمــاعــيــة
وضـريـبـيـة بـكــلـفـة عـشـرة مـلـيـارات
يورو مع تنظـيم نقاش وطـني كبير.
لكـنها لـم تنجـح في احتـواء احلركة

االحتجاجية.
وساهم حضور مـاكرون في النقاش
الـوطـني في ارتــفـاع شـعـبــيـته بـعـد
تراجع. لـكن اسـتـطالعـا للـرأي نـشر
ـئة من اخلـميـس أظـهر ان  64في ا
الفرنسيـ ال يزالون يؤيدون حترك

"السترات الصفراء".


