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بغداد

احلمد لله بدأ الـعراق يتعافى  ويتشـافى زراعيا فبعد منع وزارة
الـزراعه اسـتيـراد مادتي الـشلـغم والـشونـدر  بعـد حصـول وفرة
في االنتـاج وخاصـة انـتاج الـشلـغم الـعنـصـر الرئـيس في عمل "
حـامض الـشـلـغـم "   مع بـدء فـصل الـشـتـاء الـذي يـشـهـد اجـواء
بـاردة كـمـا كـتــبـنـا في مــقـالـنـا الـســابق اصـدرت وزارة الـزراعـة
قائـمـة اخـرى  مـلـحـقة بـالـقـائـمـة الـسابـقـة بـاحملـاصـيل الـزراعـية
منـوع استيرادها  من بـينها الـطماطة والبـطاطا واجلزر والذرة ا
ـائدة والـدجـاج واالسمـاك والـغريب ان والثـوم واللـهـانة وبـيض ا
الـقـائمـة خـلت من مـادة الـبـصل رغم انه يـدخل كـعـنـصـر اساس
في الـعـديد  من  االطـعـمة مـثل اكلـة " احملـروق اصبـعة " ويـكذب
من يـقــول انه لم يـتـذوق هــذا الـنـوع من االطـعـمــة الـتي هي اكـلـة
الـفـقـراء وخاصـة خالل فـتـرة احلـصـار اجلـائـر خـاصـة مع خـبز
واد اجملـهـولة ـطـعم بـاحلصـو والـنـخالـة وغـيـرها مـن ا احلـصة ا
الهـوية والـتي حرم من الـتلـذذ بطـعمـها الـوافدين الـينـا من خارج
ـتوعـدين على الـعراق من مـزدوجي اجلـنسـية بـعد الـعام ٢٠٠٣ ا
اكل " الــهــمــبـركــر " وكــان االقــبـال عــلى تــنــاول هــذا الــنـوع من
االطعمة العراقـية الحادي  اجلنسية  الـعراقي من  الذين عانوا
لـعنة احلـصار  بكـل معانـاتها  من الـذين تلـذذوا باكل " احملروق
رأة اصبعة " لرخص ثمـنه وطعمه اللذيذ خـاصة بعد ان تفننت ا
ـا عـرف عـنـها مـن تدبـيـر وتـقـتـيـر  في صـنـاعـته بـعد الـعـراقـيـة 
ـاذا سـمي " احملـروق اصـبعه " طـيـبـات  عـلـيه ٠٠ امـا  ادخـال ا
ـلفت لـلنظـر  ذلك ان تنـاول هذا الـنوع من االطـعمة بـهذا االسم ا
ـا يـعــطي لـذة  لــلـمــتـذوق وهــو حـار اكــثـر من لــذته وهــو بـارد 
ـتذوق  بـفعل  حرارة الـطعام تنـعكس حـرارته في حرق اصابع ا
ولـلتـوضيح  عن صـناعـة هذا الـنوع من الـطعام الـذي تدخل  في
ـطـيـبات تـركـيـبـة  هـذه الـوجـبـة مـادة اخلـبـز الـيـابس والـبـصـل وا
وكـانت هـذه الـوجــبـة الـغـذائـيــة  من الـوجـبـات الــرئـيـسـة الطـعـام
ستبدين للفقراء من ابناء شـعبنا الصابر على جـبروت الطغاة وا
أكـوالت باهـضة ا لـذ وطـاب من ا من الـذين التـخلـوا موائـدهم 
ـتـأتـي اغـلـبـهــا من الـســحت احلـرام ٠٠ ورغم االصـابع الـثــمن ا
احملروقـه   بفـعل حـرارة " احملـروق اصـبـعـة "  الـقـريبـة من اسم
االصـابع البـنـفسـجـية الـتي تـغيـر لونـهـا في االنتـخـابات الـنـيابـية
واطـن احملتسب الى اللـه كانوا يتلذذون بهذه السابقة اال ان ا
ـنـخـفضـة الـتـكـاليف الـتي دخـلت الـبـيت الـعراقي دون االطـعـمة ا
اسـتـئـذان او مـوانع صـاصـة بـعد رفـع  االسيـجـة  الـكـونـكـريـتـية
كـمـثل تـلـك االسـيـجـة الـتي قـام بـرفـعـهـا رئـيس الـوزراء الـعـراقي
ـهــدي وكـانت من اهم مــنـجــزاته وبـعـد ـســتـقـيل  عــادل عـبــد ا ا
ازالتـها   فتـحت  الطرق لتـكون سالـكة للمـواطن لـشراء البصل

وعمل " احملـروق اصبـعه " دون موانع او مـعوقات ٠٠
عــاش " احملــروق  اصـبــعه " ومــا احــلى الــنــصـر
بــوجــود  الــبـصـل والـعــسل والــتــسـقـط االصـابع

احملروقه
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يخـطط العقل  ويبـني استـقراءاته واسـتنـتاجاته  متفـاعال بدقة
عرفـية ووفقـا ألسس تبتـعد بنـا حينا الى مع مـناهجه الـعلميـة وا
تنامية متاهات ال طائل منها  وقد تأتي متوافقـة مع احلاجات ا
فارقة ب اجلهل للناس في مجتمعاتهم البشرية .. وهنا تكمن ا
ثـابـات والـرواقم العـالـية والـعلـم باالشـيـاء واحلوادث  وتـؤشـر ا
عـلى والـســفــوح الـضــحــلـة  فــيــتم الــفـرز  والــتــأشـيــر داللـة  
تـناقـض  سـلبـا وايـجـابا  خيـرا وشرا  حـسنـا وقـبـحا ... ا
وبـ هذا وذاك تـتربص بـنا حـروف استـقبـال وقصـور مبـنية من
ـشـوق الـذي الـثـلج او من الـرمــال .. هـذا كـان مـحـور احلـديث ا
تـحدث اسـماع وانـتبـاه اجلالـس الـيه في عجـلة الـنقل شـد به ا

اخلاص ..
ولـكن احـدهم حـاول اقـحـام الـسـيـاسـة عـنوة  وراح يـسـتـعرض
ـعاصـر من ـا سـمـعه عـلى مـر الـتاريـخ احلـديث وا مـقـتـطـفـات 
ـانـيـ في بـلـدان الـعالم ـسـؤولـ احلـكومـيـ والـبـر خـطـابـات ا
تخلف او ما يسمى بالعالم الثالث وهم يحكمون قبضتهم على ا
مسندي كرسي احلكم  فاضحى يـفسر اسبـاب ما وصلت اليه
احوالهم من ترد ومرض وفـقر وجهل مركب نتيـجة استقبال تلك
سـلوب االرادة ـسـتسـلم ا اخلطـابات ومـورفـينـاتهـا بـاستـرخاء ا
ــراوحـــ في امــاكــنــهم فال يــغــادرون الــدائــرة واالبــقــاء عــلى ا
احملددة اال لقـتال او لـتظـاهرة مـسيـسة يـكثـر فيـها الزعـيق وتقل

طالبات باخلدمات احلكومية ...  فيها ا
رأة ذات الـعـبـاءة الـسـوداء ب اجلـالـسـ فـقـد وجدت في امـا ا
االمر متنفسها لتطـلق زفرة وتعلق بالقول : يااخواتي بلغ السيل
الـزبا ولم يـعد للـصبـر من متـسع حيث ان الـوعود كبـيرة وكـثيرة
والتنفيذ كهواء في شبك تـركنا في حيرة من امرنا ال نعرف باب
مـخـرجـنـا الى احلـقـيـقـة .. هـنـاك دعـوات المـتـصـاص الـبـطـالـة 
عـيـشـيـة وثـالـثـة لـتـأم ـعـاشـيـة وا واخـرى لـتـحـسـ االحـوال ا
السكن الالئق واخلدمات رابعا  وغيرها الكثير  معتمدين على
يـزانية الـعامة االنفـجارية للـدولة التي سـال لها اللـعاب وحلقت ا
ــعـوزين واحملــتـاجــ من فــقـراء الــبالد الـشــرفـاء مـعــهــا آمـال ا
ا هم فيه من يزانية تنتشلهم  والبسطاء الذين توسموا خيرا 
فـقر واطـلـقـوا احالمـا ناطـحت الـسـحاب ولـكـنـها كـانت تـصـطدم
دومـــا بـــغـــمــائـم حتــلـــيل تـــلك االمـــنـــيـــات الى غـــضب واحـــبــاط

وتكاســــــل .. 
هذه احملاورات افرزت مسعا الثارة ضـجة وتداخل جمل يطلقها
كل اجلــالـســ لـلــتـعــبــيـر عن هــمه في مــراجـعــة اغـلب الــدوائـر
ـؤسسـات التي ال يـنجـز موظـفوهـا اي عمل مـناط بـهم اال بعد وا
تلكئة راجع الكمال معاملته ا ان يتم تأم الهدية التي يغدقها ا
االجناز  وهذه الـهدية ال نقـول عنهـا ( رشوة ) فالـرشا يحاسب
عليه القانون  وهذه الهدايا واجبـة االداء لتطييب اخلواطر وهي
ـوظف لـعـمـله بـراحـة ضـمـيـر وسـعادة فـاصل مـشـوق ثم يـعـود ا
لـيـتـهــا لـلـتــبـضع من الـســوق اجملـاور وحـمل الــفـواكه واخلـضـر
ـال احلالل عن احلرام البس لـعائـلته الـتي ال تميـز ب اكل ا وا

 ...
ـكن اال ان تـكون ـشـكـلـة  فـانـهـا ال  واذا مـا عـدنـا الى اصل ا
سؤول عن تصحيح ـاني ا بداياتها من الـشأن احلكومي او البر
ـهـمة ـشـاريـع ا ـفـسـدين ومـنـاقـشـة ا ـسـارات والـرقـابـة عـلى ا ا
للمواطن بغيـة اقرارها ورسمها بقوانـ ملزمة تفرق ب االسود
واالبـيض وال تــعـتـمـد الـلـون الـبــني وتـؤشـر اخلـطـوط احلـمـر عن

ـلونة وهذه اخلطـوط يتوجب ان تكون باقي اخلطوط ا
ـالي ــقـدرة عـلى اقـتـحـام قــنـوات الـفـسـاد ا لـهـا ا
واالداري واالخالقـي في مــــفـــاصل الــــدولـــة وفي

رؤوس بعض الساسة .

WOK³I²   UOM √ ÆÆÆ ‡ÝË ·uÝ

ø W{UHC

5Š“UM « …œuŽË  U²A « rK  œuNł

r¼—U¹œ v ≈

≥≠≥   ‚«dF « wO×O * ≤∞±π ÂUŽ œUBŠ

ــؤتــمـر احـد الــشــيـوخ فـي هـذا ا
لـــيـــتـم بـــعـــدهـــا تـالوة الـــبـــيـــان

اخلتامي ..
وفـي هـــــذا الـــــشـــــان اقـــــتـــــصــــر
سـيحي على مـشاركة احلضـور ا
يـــوسف يـــعـــقــوب مـــتي  رئـــيس
حـزب احتاد بيـث نهريـن الوطني
ـوقــعــنـا الـذي اكــد في تــصــريح 
عــلى رؤيــة احلــزب بــشــان اعالن
اقـليم نـينوى  حـيث اشار الى ان
مـسالـة االقـالـيم  تـرتبط بـالـنـظام
قراطي  وترتكز فكرتها على الد
شـاركـة  بالـقرار  تـوسـيع رقعـة ا
ـفـرح ـتـخــذ مـضـيـفـا بـانه من ا ا
بــان الـدســتــور الــعــراقي  ضــمن
مــفـــرداته بـــانه وطن جـــمــهــوري
ــــــاني فــــــدرالـي  تــــــعـــــددي بــــــر
ـدلوالت لـها ـقراطي ولـهذه ا ود
همة لكن احلكومة مصطلحاتها ا
 ومن خالل تـعـاقـب الـسـيـاسـيـ
ـفــاهـيم لـم يـرســخـوا مــثل تــلك ا
لذلك بحسب رؤيتنا  فانه اليوجد
ـا مر به الـعراق اال بـتطـبيق حل 
ــقـتــرن بــتــشــكـيل الــدســتــور  وا
االقـالـيم حــيث يـضـمن هـذا االمـر
تـوزيع الـقـرارات  واحلـكم بـشـكل
عـادل ومـشـاركـة اغـلـبـيـة الـشـعب
بــــالــــقـــرارات فــــضال عـن تـــوزيع
وارد بـشكل عادل وحـماية امنه ا
ـــا اورده الـــدســتـــور  من خالل
حــــصـــر الـــسـالح بـــيــــد الـــدولـــة
ــان وخــتــامـــا اذا مــا قـــبل الـــبــر
واحلكومة بهـذا االجراء فسيكون
حتمـا  خطوة اولى  لبـناء الدولة
الـعراقـية  وتـطويره واالرتـقاء به
الى مسـتوى االوطـان االخرى من
اجـل الــــــتــــــفــــــاعـل االيــــــجــــــابي
واالنـــســانـي مع بــقـــيــة شـــعــوب
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اعـلن مـكتب رئـيس الـوزراء عادل
هدي عن تغيير اسم ساحة عبد ا
االحتـفـاالت بـبغـداد بـاسم سـاحة

. "أكيتو" اعتبارا من االثن
وقــال ســكــرتــيــر رئــيس الــوزراء
الــفـــريق الــركن مـــحــمــد حـــمــيــد
البـيـاتي في حـديث لـ الـسـومـرية
نـــيـــوز إنـه "اعـــتـــبــــارا من يـــوم
االثنـ سيتم تـغييـر اسم ساحة
االحـــتـــفـــاالت في بـــغــداد بـــاسم

ساحة أكيتو".
و"أكــيـتـو" هــو عـيـد رأس الــسـنـة
لــــدى األكـــاديـــ والـــبــــابـــلـــيـــ
واآلشـوريـ والكـلـدانيـ ويـبدأ
عــيــد رأس الـســنــة اجلــديــدة في
الــيـــوم األول من شــهـــر نــيــســان

دة اثنا عشر يوماً. ويستمر 
ويــعـود االحـتــفـال بـرأس الــسـنـة
الـرافـديـنـية فـي األول من نـيـسان
إلى الـساللة الـبـابلـية األولى أي
إلى مــــطـــلع األلف الــــثـــاني قـــبل
ــــيالد إذ  عــــلى عـــهــــد هـــذه ا
الساللـة العمـورية ترتـيب حلقات
احليـاة بشكـلها شبـه النهائي في
حيـاة سكـان بالد ما ب الـنهرين
سـواء من الــنـاحــيـة الــديـنــيـة أو

االقتصادية أو االجتماعية
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في هـــذا الــيـــوم نـــشـــرت وكـــالــة
رووداو تـــقـــريــرا مـــتـــرجـــمــا عن
الـواشـنـطن بـوست اكـدت فـيه ان
وصل لن يعودوا الى مسيحيي ا
مـديـنــتـهم وفـيــمـا يـلي تــفـاصـيل

التقرير.
مـر أكـثـر مـن عـامـ عـلى حتـريـر
بـلـدة بـطـنـايــا الـتـابـعـة حملـافـظـة
نيـنوى من سيـطرة تنـظيم الدولة
اإلسالمـيـة "داعش" لكن شـخـصاً
واحـداً فـقط من أبـنـاء البـلـدة عاد
إلـيـهـا ويـقـيم في دار ال تـكفي إال
ــطـــر ويـــتــولى حلـــمـــايــتـه من ا
حـــمـــايـــة ثـالث مـــدارس ومـــركــز
صــحـي جــديــد وتــزوده الــقـوات

األمنية لقاء ذلك بالطعام.
بـطـنــايـا مـجـرد مـثـال واحـد عـلى
ـنـاطق الـتي كانـت موطن أقـلـية ا
دينية وتمـثل حتدياً كبيراً يواجه
ستقبل. احلكومة العراقية في ا
وأعـــلن مـــســـؤولـــون عـــراقـــيــون
جلـــريــدة (واشــنـــطن بــوست) أن

الـطاهـرة الكـبرى مـرورا بكـنيـسة
مــارزيـنــا وكــنــيــســة الــشــهـيــدين
سـركـيس وبـاكـوس وكـنـيـسـة مـار
كـوركـيس لـتـتـوقف عـنـد كـنـيـسـة
مـــار يـــوحــنـــا لـــقـــراءة االجنـــيل
ــقــدس مع االنــاشــيــد وتــراتــيل ا

السعان
ــنــطــقـة ورغـم ان نـصـف سـكــان ا
غــادروا الى خــارج الــعــراق والى
مـــحـــافـــظــــات اخـــرى وبـــاالخص
محـافـظـات اقـليم كـوردسـتـان لكن
شاركـة كانت كبيـرة بقدوم ابناء ا
ــنـطـقــة من احملـافــظـات االخـرى ا
وحـــتى من الـــدول االخـــرى فـــقـــد
ــئــات من شــارك في االحــتـــفــال ا

ابـناء بغـديدا قـدموا من استـراليا
ـــانـــيــا والـــســـويــد وامـــريـــكــا وا
وفـــرنــســـا وكـــنــدا ودول اوربـــيــة

اخرى
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نـشـرت احملكـمـة االحتاديـة  الـيوم
وثيقة  تب فيها استبدال مرشح
قـــائــمـــة الــرافـــدين  عـــمــانـــوئــيل
رشحة قائمة بابليون خوشابا  
بـيـداء خـضر بـهـنـام سـلـمـان كون
االخـــيــــرة حـــصــــلت عـــلـى اعـــلى
االصـــوات  في قـــائــمـــتــهـــا حــيث

بلغت نحو 833صوتا
وتــرشــحـت  ســلــمــان عن قــائــمــة
بـابـليـون  وهي من مـوالـيد بـغداد
ـية في جامعة  1980وتعمل اكاد
بغداد كـونها حاصـلة على شهادة
ــاجــسـتــيــر  بــاخـتــصــاص كـرة ا
الـطـائـرة   اضـافـة لـكـونـهـا مـثـلت
نتخبات الوطنية  بكرة الطائرة ا
 والريشة الطائـرة  اضافة لكونها
مـدربــة مــنــتـخب كــلــيــة الـتــربــيـة
الرياضية بالكرة الطائرة للبنات
ومـدربـة مــنـتـخـب جـامـعــة بـغـداد
بـالـكـرة الـطـائـرة مـنـذ عام 2010و
ـؤتمرات مشـاركة في الـعديد من ا
العلمية داخل العراق وخارجه
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هـنَّأ رئيس مـجلس الـنواب مـحمد
احلــــلــــبـــوسـي أبـــنــــاء الــــشـــعب
ــســيــحي ــكـــون ا الــعـــراقي من ا

ناسبة يوم القيامة اجمليد.
وجـاء في نص الـتــهـنـئـة “اتـقـدم
بـأحـرِّ الــتـهـاني والـتـبـريـكـات إلى
ـكون أبـنـاء الشـعب العـراقي من ا
ـنـاســبـة حـلـول عـيـد ــسـيـحي  ا
ــســـيح (عــلــيه قــيــامـــة الــســيــد ا
السالم) راجـيـا لـهم أن يحـتـفـلوا
بأعـيادهم بـسعـادة وسرور وأمان
في عـراق قوي تـسوده قيـم السلم
والـتـآخي والــتـعـايش بـ جـمـيع

مكوناته.”
ناسبة الـعيد اعلن في رسالته و
ـطـران ـنـاســبـة عـيــد الـفــصح ا
جنــيب مـــيــخــائـــيل: " رســالـــتــنــا
األســـاســيـــة هي أن نـــعــطي األمل
والــرجــاء واحملــبــة لــلـنــاس. وفي
ـنـاسـبـة الــرائـعـة في عـيـد هــذه ا
الـقــيــامــة الــتي قــام بـهــا الــســيـد

ـســيح بـعـد مـوتـه بـثالثـة أيـام ا
الـكلـمـة األساسـية هي قم وامش
بحـيث نـنـهض من جـديـد ونـبني
تـساقطـة ونعيـد بناء احلـجارة ا
الــكــنــيــســة الــواحــدة اجلــامــعـة

القوية."
"ورســالــتــنـا هـي أال نـتــوانى عن
ـانـنـا بـقـوة وحـزم لكي إظـهار إ
نـكـون حـقـا شهـود عـيـان لـقـيـامة
ــــســــيـح. هــــدفــــنـــــا أن جنــــمع ا
الشـتات اليـوم أصبحـنا نازح
ـوصل ال يـوجد في أرضـنـا في ا
حضور مسـيحي بعد ألن الوضع
ال يزال غير آمـن. رسالتنا هي أن
سـيحـي في اخملـيمات جنـمع ا
اليوم هـناك خلـيط من األيزيدي
ــــســــيـــــحــــيـــــ األرثــــوذكس وا
سـلمـ وغيرهم والـكاثولـيك وا
وهذا رمز للوحدة البشرية. نحن
ال نتـكلم عـن الديـانة ومـا يـفرّقـنا
عـن بـعـضــنـا ولــكن نـبــحث عـمـا
يجمعنا وهذا هو رمز الوحدة
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كـونات قـال النـاشط في حقـوق ا
ســعـد سـلــوم ان  مـا قــام به عـدد
من الـقـيـادات الـديـنـيـة الـعـراقـيـة
من خـالل جتـــــوالـــــهم بـــــشـــــارع
ـاضي ــتـنــبي يــوم اجلــمــعــة ا ا
يــــحـــمل الــــكـــثـــيــــر من الـــدالالت

والرسائل .
واضاف سلوم في اتصال هاتفي
مـع (عـنــكــاوا كـوم ) ان الــنــشـاط
ا يبـتعـد عن الـتقـليـديـة التي طـا
اتـسـمت بهـا لـقاءات رجـال الدين
كـونات  خـصوصا من مـختـلف ا
ومـن بـــيـــنـــهـــا مـــا  ســـواء في
كـربالء او في اجملـمع الـفـقهي او
في الـــكـــنـــائس خـــصـــوصــا وان
جتـوال الـقـيـادات الـديـنـيـة جـرى
ـثال بـشارع في شارع الـثـقـافـة 
ــتــنـبي  حــيث الــتـقــوا عـدد من ا
ـــثــقـــفــة  امـــا الــداللــة الــنـــخب ا
الــثــانــيــة فــتــشــيــر الى نــوع من
الـدبلومـاسيـة الشعـبية  بـتجوال
عدد من النخب الدينية بعيدا عن
حــيــزهــا  الــشــعـائــري  من خالل
ثقف شي في الشارع ولقاء  ا ا
ـقاهي  ومـا يعـده هذا االمر في ا
من تـواصل مـع الـشارع الـعـراقي
والتالحم مع همومه وارهاصاته
 واختتم الناشط سعد سلوم بان
الــداللـة الـثــالـثـة  تــعـد  من خالل
ـتـنــبي كـداللـته اخــتـيـار شــارع ا
الـتاريـخيـة والتـجوال من بـدايته
حـتى نـهـايـة هذا الـشـارع وزيارة
اماكن اخرى كالقشلة  وهذا بحد
هـمـة التي ذاته يـعـد من االمـور ا
عـولت عـلـيـها الـقـيـادات الـديـنـية

سيرة . في هذه ا
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وفـي هـــذا الــــيــــوم نـــعـى احتـــاد
االدبــــــاء الــــــســــــريــــــان  رحــــــيل
الـبروفيـسور بـاسيل عـكوال الذي

نية  في لبنان .. وافته ا
—U¹«5

ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق كـشفت ا
اإلنسان في العراق اليوم األحد
أن أعـداداً من األقـلــيـات الـديـنـيـة
والعـرقية ال يـزالون في مخـيمات
النازح ولـم يعودوا إلى مدنهم
احملــــررة مــــشـــــيــــرة إلى أرقــــام
وثــقــتـهــا أثــنــاء دخــول تــنــظــيم
"داعش" إلى مناطق سـهل نينوى
وســنــجـــار وغــيــرهــا عــام 2014

ليون نازح. بأنها قاربت ا
ــفــوضــيــة عــامــر وقــال عــضــو ا
بولص في تصـريح صحافي أن
فوضية سجلت نزوح  360ألف ا
إيــزيــدي و 150ألف مــســـيــحي
و 220ألف تــركــمـاني و 200ألف
شـبكي و 12ألف كـاكائي مـبيـناً
أن نسـبة عودة هـؤالء إلى مدنهم
ــائــة وأن لم تــتـــجــاوز  50فـي ا
هــنـاك مـا يـقـارب  21مــخـيـمـاً في
أربــــيـل ودهــــوك حتـــوي  27ألف
عـائـلــة إيـزيـديـة في حـ يـوجـد

مـخــيم في قــضــاء سـنــجــار يـضم
ألفي إيزيدي.
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افـاد مــصــدر امـنـي في مـحــافــظـة
نــيـنـوى  بـأن امـرأتــ اصـيـبـتـا
بـاقـتـحـام مـسـلـحـ مـنـزلـهمـا في

ناحية برطلة غربي احملافظة.
ــــــصــــــدر فـي حــــــديث لـ وقــــــال ا
الــسـومـريــة نـيـوز إن "مــجـمـوعـة
مـسـلــحـة مـكـونـة من ١٤ شـخـصـا
اقـتحمت الـيوم مـنزل سـيدت من
ـتـلـكـاتـهـما في بـرطـلـة وسـرقت 
ومـــارسـت ضـــدهم ابــــشع انـــواع

التعذيب".
ـصــدر الـذي طـلب عـدم واضـاف ا
ـصـابـ الـكـشف عن اســمه أن "ا
ــــســــتـــشــــفى تــــرقــــدان االن في ا
وحـالتهـما حـرجة جـداً" الفتا الى
ان "قوة امـنـيـة شنت حـمـلـة بحث
عن اجلـــنــاة وفـــتـــحت حتـــقــيـــقــا

باحلادث
وفي هــذا الـيــوم ايـضــا اكـد أمـ
عام حركـة بابليـون ريان الكلداني
أن الـنـائب السـابق يـونادم كـنا لم
ـسـيـحي يـقـدم شـيــئـا لـلـمــكـون ا
فيما أشار الى أن موضوع عودته
جملـلس النـواب يبت بـها اجمللس

وأنا ال اتوقعها.
وقال الكلداني في حديث لبرنامج
"حق الـرد" الـذي تـبـثه الـفـضـائـية
الـــســومـــريــة مـــســاء كـل يــوم في
رمــضــان إن "يــونـادم كــنــا شـارك
بـاالنـتـخابـات في ائـتالف كـما أن
لـيس لـديه مرشـح من حزبه وصل
الى مـــجـــلس الــنـــواب والـــنــائب
الـذي وصل وصـار نـائـبـا من غـير
حـزبه" مـؤكـدا بالـقـول "لـيس لدي
عـداء شـخـصي معـه (يونـادم كـنا)
لــكـــنه لم يـــقــدم شيءا لـــلــمـــكــون

سيحي". ا
وأضـاف الـكــلـداني أن "مـوضـوع
صــعـود يـونــادم كـنـا الـى مـجـلس
الـــــنـــــواب يـــــعــــود الـــــبـت به الى
اجملــلس وانـا ال انـتـوقع عـودته"
مـنــوهــا الى انه "إن عـاد كــنّـا الى
مجلس الـنواب اعتقـد انه سيعود

أكثر من  14نائبا بعده".
يــــشـــــار الى أن رئـــــيس ائـــــتالف
الــرافــدين يــونـادم كــنــا أعـلن في
( 17نــيـسـان  ?(2019صـدور قـرار
من احملــكــمــة االحتــاديــة يــقــضي
نحه مـقعد النـائب برهان الدين
سيحية اسحاق ضمن الكوتا ا

—U¹«27 
دني عن اعـلنت مـديريـة الدفـاع ا
الــسـيــطـرة عــلى حــريق نـشب في

ناطق سهل نينوى. حقول 
ــديــريـة فـي بـيــان تــلـقت وقـالت ا
الـسـومـريـة نـيـوز نـسـخة مـنه إن
"فرقـنا تـمـكنت من الـسـيطـرة على
حــادث حــريق نــشب فـي احلــقـول
الـــزراعــيــة حملـــصــولي احلـــنــطــة
والشعـير في مناطق سـهل نينوى
وبالـتحديـد قرية بـاصخرة الواقع

ضمن قاطع سهل نينوى".
وأضــافـت أن "الــفـــرق عــمـــلت من
مـــركــزي بـــرطــلـــة واحلـــمــدانـــيــة
وبالـتعـاون مع االهلي عـلى حصر
الـــــنــــيـــــران ومــــنـع امــــتـــــدادهــــا

وتوســعها
—U¹«28 

ــان إقـلــيم كـردســتـان انـتــخب بـر
الـعـراق اليـوم الثالثـاء نيـجيـرفان
بـارزاني رئـيـسـا لإلقـلـيم. وهو بن
شقـيق مسعـود بارزاني الذي كان
الرئـيس الـوحـيـد الـذي شـغل هذا
. ــنــصب لـواليــتــ مـتــتــالـيــتـ ا
وحـصـل بـارزاني عـلى  68صـوتـاً
من إجـمـالي احلـاضـرين والـبـالغ
ـانـيا من أصل 111 عددهم  81بـر

عضوا.
وصــوت نــواب االقــلــيــات الــبــالغ
عددهم  11نائب باالجـماع لصالح
انتخاب البارزاني بضمنهم نواب
الـــكــلـــدان االشــوريــ الـــســريــان

اخلمسة.

bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

ÊU O½6
بـرعــايـة مـؤسـسـة وثـيـقـة الـوفـاء
لـلــثــقـافــة  والــتـنــمــيـة واالعــمـار
وحتـت شــعــار (لــنــنــقــذ نــيــنــوى
بـاالقـليم االداري ) اقـامت الـلجـنة
الــتـحــضــيــريــة  القــلــيم نــيــنـوى
ــوسع الــدســتــوري مــؤتــمـرهــا ا
ــديــنــة وذلك عــلى قــاعـــة اللش 
ـؤتـمر بـعزف دهـوك .. واسـتهل ا
ـختـلف لـغات النـشـيد الـوطـني 
ــكـونــات في  الــوطن  ثـم تالهـا ا
كلمـة لرئيس اللـجنة التـحضيرية
فـــارس حـــازم بــ فـــيـــهـــا ثالثــة
ـؤتـمـر اسـبـاب دعت لــعـقـد هـذا ا
مــبـيـنــا في اولـهـا  مــوقف مـكـتب
نــيـنــوى لـلــمــفـوضــيـة  اخلــاصـة
باالنتخابات  من خالل تهربه عن
ــســـؤولــيـــاته  من  االضــطـالع 
نا للـطلبات االصولية خالل تقد
بـاعالن االقـلــيم واسـتـكـمـالـنـا كل
االجــراءات الـكـفــيـلــة بـذلك ووفق
ـــرقم  13مـن قــانــون الـــقـــانــون ا
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب الــــعـــــراقي
خـصــوصــا وانـنــا اطـلــعـنــا عـلى
ـكـتب لـفـضـائـية ـديـر ا تـصـريح 
احلـرة حـول عـدم الـتـزام الـلـجـنـة
الــتــحــضــيـريــة بــضــوابط اعالن
االقـليـم دون الـتوسـع بـابراز تـلك
االلـتـزامـات الـتي يـتـوجب عـلـيـنا
ـمـثلـ عـنا ابرازهـا مع دعـوتـنا 
ـكـتب ــقـابـلــة مـديــر ا بـالــتـوجه 
واعالنـه عن  الـــــضـــــوابط الـــــتي
فوضـية وانتظرنا تسير وفـقها ا
ـفوضية من ثل  عن ا قدوم اي 
اجل هــذا االمـر دون جــدوى كــمـا
ب الـسبب الثـاني وراء عقد هذا
ـؤتـمــر وهـو  مــوافـقـة اخــوتـنـا ا
التركمان بشـيعتهم وسنتهم على
 االنـضـواء لــلـجـنـتـنـا لـكن حـالت
الــظــروف دون مــشــاركــتــهم هــذا
ؤتمر السباب تربط بحضورهم ا
دينـة تلعـفر  كما احد اجملـالس 
ب  رئـيس اللـجنـة الـتحـضيـرية
قترن بان حول السبب الثالث وا
ــــؤتــــمـــر يــــبـــدو فــــرصـــة هـــذا ا
ـــكــونــات لالســـتــمـــاع لــبــقـــيــة ا
ومــعـانـاتــهـا واصـفــا االيـزيـديـ
بـــرمــــز احلـــرص عـــلـى الـــشـــرف
ـسيـحـيـ بكـونـهم اهل الـبـلد وا
ان يــسـعـوا لـتـوصــيل مـعـانـاتـهم
لـــكل الــعـــالم حـــيث ان مــجـــتــمع
وصل  لم يقبل باقل من االقليم ا
فـــيـــمـــا اكــــد عـــضـــو الــــلـــجـــنـــة
الـتحـضيـرية  وعـد الله عـز الدين
في كـلمـة له  عرضه لـلمـلفات اتي
 اعـدادهـا لغـرض عـرضهـا على
ـــتـــعـــلـــقــات ـــفـــوضــيـــة وكـل ا ا
اخلــاصـة الـتـي طـلـبــتـهــا مـبــيـنـا
فـوائــد اعالن اقـلـيم نــيـنـوى ومن
الية بينها زيادة االستحقاقا ت ا
ـــقــرة لـــلـــمـــحــافـــظـــة واحـــيــاء ا
شاريع الـزراعية االستـراتيجية ا
وحتـــــســــــ الـــــواقـع الـــــريــــــفي
وتــقــلــيص الــروتــ في الــدوائـر
الـرسـميـة  وحصـر دائـرة الفـساد
ـالي واالداري اضـافـة لتـحـس ا
الـــواقع االقــتــصــادي  واالرتــقــاء
بــالـواقع الـتــعـلـيــمي  واالهـتـمـام

باالنشطة الرياضية والفنية  ..
كـــمــــا  عـــرض جتــــمع البــــنـــاء
الـبـصـرة  عـبر دائـرة تـلـفـزيـونـية
طالبتهم باالقليم ودعمهم مغلقة 
القــرانـــهم من ابـــنــاء مـــحــافـــظــة

نينوى في سعيهم ..
كـــمــــا قـــدمت احـــد الـــنـــاجـــيـــات
االيزيديات تدعى سامية شنكالي
مـــنــاشـــدة  بــضــرورة االلـــتــفــات
لــعــشــرات الــنــســاء االيــزيــديــات
الـذين مازلن في مـحافـظة نـينوى
يـعـانـ الــسـبي كـمــا اسـتـنـكـرت
قـيـام  احلكـومة الـعـراقيـة باعالن
احلــداد عــلى ضــحــايــا الــعــبـارة
اثل  العالن دون وجـود موقـف 
احلــداد بــشــان الــعــثـور عــلى 50
ــســـبــيــات فـي قــريــة جــثــة مـن ا
الــبـاغـوز الــسـوريــة وقـد  قـطع
رؤوسهن كما  القاء قصائد في
هذا الـشـان اضافـة لـكلـمـة القـاها

وصل W∫ قداس عيد يوم القيامة في احدى كنائس ا OM

وسع  مؤسسة وثيقة الوفاء  في نينوى تقيم مؤتمرها ا

كلـفة إعمـار البلـدة أكبر بـكثير من
إمــــكــــانـــــيــــات احلــــكــــومــــة وأن
سـاعـدات الـدولـيـة أعـجز عن أن ا
ــــالي الـــذي تـــعـــوض الــــنـــقص ا
تــعـانـيه احلــكـومـة الــعـراقـيـة في
ح أنه حتى في حال التمكن من
نـطقة سريعاً ليس إعادة إعمار ا
هــنـاك مــا يـضــمن عـودة الــسـكـان

إليها.
وحسب تقريـر للواشنطن بوست
ـــنـــظـــمــات فـــإن احلـــكـــومـــات وا
األجـنـبـية دفـعت اجلـزء األكـبر من
ـبالغ الـتي ينـبغي أن تنـفق لكن ا
بالغ ديون يجب على بغداد هذه ا
شكلة ستقـبل. ا أن تسددهـا في ا

احلــالــيــة تـكــمن في كــيــفــيــة نـقل
ـناطق وإنـفاق تـلك األمـوال على ا
ـــســـؤولـــون احملـــددة ويـــقــــول ا
ـبالغ العـراقـيون والـغـربيـون إن ا
ســتـــوزع نــقــداً والـــســبب هــو أن
ؤسـسـات غـارقة في الشـبـكـات وا
الـصـراع السـيـاسـي بـ األحزاب

يليشيات. وا
 تدميـر اجلزء األكبر من بـطنايا
من قـبل داعش أو نــتـيـجـة قـصف
طـائــرات الــتـحــالف الــدولي لــهـا
والدور الـتي ال تزال قـائمـة تغطي
شـــــعــــــارات وكـــــتــــــابـــــات داعش
ـــدني جـــدرانـــهـــا. قـــال الــــرجل ا
ــقـــيم فـي بــطـــنـــايــا الـــوحـــيـــد ا
لـلواشـنطن بـوست: "أنا الـشخص
الـوحـيـد هنـا لـيـست لـدي عـائـلة
وأفــضل الـعـيـش هـنـا عــلى حـيـاة

اخمليمات".
وفي هــذا الـــيــوم ايــضــا شــهــدت
احتـفـال اآلالف من ابـنـاء بـغـديدا
واغلـبـهم بـالـزي التـراثي حـامـل
أغـصان الزيـتون بعـيد السـعان
يتـفمهم عدد مـن القيادات الـدينية
واحلكومية والسياسية واالمنية
وانــطــلــقت مــسـيــرة الــســعــانـ

صــبــاح الـيــوم من امــام كــنــيــسـة

باسيل عكوال 
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