
 ويع��رف الهي��كل املوؤق��ت با�س��م ج���ر الن���ر وه��و 
ال�سبيل الوحيد لعبور نهر دجلة الذي يقطع املو�سل.

 ودمرت حرب �سوارع ا�ستمرت ت�سعة اأ�سهر بني القوات 
العراقي��ة واملت�سددين اجل�سور الأخ��رى باملدينة ومن 

بينها اجل�ر احلديدي.
 وبع��د اأن ع��ادت املو�س��ل اإىل �سيط��رة احلكومة يعرب 
الآلف اجل���ر يوميا لتفقد املن��ازل يف ال�سطر الغربي 
املدمر وجمع املتعلق��ات اأو البحث عن مكان للإقامة 

يف ال�رق.
املعان��اة  ع��ن  حكاي��ات  جميع��ا  ال�س��كان  ول��دى   
وال�سعوب��ات الت��ي واجهوها خلل ث��لث �سنوات من 
حك��م داع���ش. وعل��ى الرغ��م م��ن ارتياحه��م لنتهائه 
فاإنه��م ي�سع��رون بالقل��ق الآن ب�س��اأن امل��اأزق احلايل 

وامل�ستقبل.
 ويكاف��ح الكث��رون من �س��كان غرب املو�س��ل، حيث 
دم��رت ال�ربات اجلوية واملدفعي��ة للتحالف بقيادة 
الوليات املتحدة اأحياء بالكامل، لدفع اإيجار م�ساكن 
موؤقت��ة. ويكونون يف اأغلب الأحي��ان بل عمل كما نفد 

ما لديهم من مال.
 وق�س��ى �سفوان احلبار )48 عام��ا( الذي ميلك منزل 
يف ح��ي الزجنيل��ي النه��ار يف طل��ب امل�ساع��دة حل��ل 
م�سكل��ة تبعث عل��ى قلق كب��ر اإذ قام اإرهابي��و داع�ش 

بتلغيم منزله.
 واأ�س��اف "هناك قنبلتان مت�سلتان ب�سلك. اإذا و�سعت 

قدمك عليه ف�سينفجر". 
وت�ساءل "ه��ل تعرف اأي �سخ�ش ميكن��ه اإزالته؟ اأذهب 
كل ي��وم اإىل اجلي���ش ويف كل ي��وم يقول��ون يل: فلتاأت 
غ��دا. اأن��ا يف حالة يرثى له��ا. اأدفع اإيج��ارا لكنني اأود 

العودة اإىل املنزل".
 ويجب على املدنيني عبور اجل�ر، الذي �ُسيد لأغرا�ش 
ع�سكري��ة، �سرا على الأق��دام. وتتوقف �سيارات الأجرة 
عل��ى اجلان��ب ال�رقي عل��ى بعد نحو ن�س��ف كيلومرت 

حتى يفح�ش اجلنود اأوراقها.
 ويج��ب عل��ى النا���ش املرور م��ن اأمام اأنقا���ش فندق 
نين��وى، ال��ذي كان يوم��ا مكان��ا فاخرا يرت��اده قادة 
اجلي���ش العراقي، ثم ميرون مبنحدر و�سول اإىل اجل�ر 
حي��ث يجل�ش اجلن��ود العراقيون حت��ت ال�سم�ش. وتقف 
�سي��ارات الأج��رة يف م�ساح��ة مفتوح��ة عل��ى اجلانب 

الآخر.
 وحم��ل القادم��ون يف الجتاه الآخر اأجه��زة تلفزيون 
ومواقد طهي وحقائب اأمتعة واأغرا�سا اأخرى جمعوها 
م��ن املن��ازل املدم��رة. وانت�س��ل رج��ل بع���ش الدفاتر 

وقامو�سا من الجنليزية اإىل العربية وحملها يف كي�ش 
بل�ستيكي.

 وق��ال رجل اآخر يدعى مر�س��ور دانون )53 عاما( اإن 
�ربة جوية دمرت منزله.

 واأ�س��اف "ل اأتقا�س��ى راتب��ا. اأحت��اج اإىل م�ساع��دة 
لإعادة بنائه".

 وكان يعي���ش يف م�سك��ن م�ستاأجر م��ع زوجته وبناته 
اخلم���ش وابن��ه يف اجل��زء ال�رق��ي من املو�س��ل لكن 
�ساح��ب املنزل رفع الإيجار من مئة دولر �سهريا اإىل 

200 دولر.
 وقالوا اإن حياتهم كانت بائ�سة حتت حكم داع�ش التي 
�سيط��رت على املو�سل يف يولي��و متوز 2014 لت�سبح 

معقلها الرئي�سي يف العراق.
 وقال حممد زهر )31 عاما( "كانت احلياة جحيما... 
داع���ش حرمت��ك م��ن كل �س��يء. مل يك��ن ل��ك احلق يف 
اأن يك��ون لدي��ك هات��ف اأو ترتدي �روال م��ن اجلينز. 

ا�سطررت لإطلق حليتي".
 وكان ال���رب ب��ل والإع��دام ج��زاء املخالف��ني. ومع 
ا�ست��داد القتال فت��ح امل�سلحون النار عل��ى الأ�سخا�ش 

الذين يحاولون الفرار.
 واأ�سابت تلك التجربة اأطفال زهر بال�سدمة.

 وق��ال "يقيم��ون يف القب��و من��ذ اأ�سبوع��ني وم��ا زالوا 
خائفني... اإذا �ساعدتني احلكومة ف�ساأعود واإل ف�ساأظل 

هناك".
 • من بو�سعه م�ساعدتي؟

 كان يا���ر )27 عام��ا( يعمل �سائق �سي��ارة اأجرة يف 
املدين��ة القدمية التي كانت معق��ل للرهابيني. وقبل 

ثلثة اأ�سهر اأحرقوا �سيارته.

 وق��ال "كان هذا �سبيلي الوحيد لك�سب الرزق. ل اأعرف 
مم��ن األتم���ش امل�ساع��دة. ه��ل هناك م��ن اأح��د بو�سعه 

م�ساعدتي؟" 
وه��و الآن ي�ستاأجر منزل لأ�رته نظر 80 دولرا لكن 

مدخراته البالغة 500 دولر نفدت تقريبا.
 واأ�س��اف "املالك ق��ال اإن مل اأ�ستطع الدف��ع ف�سيتعني 

علي اخلروج".
 اأم��ا فرا�ش عبد الرزاق حمم��د )33 عاما( فكان عائدا 
م��ن ���رق املو�س��ل اإىل بادو�ش م��ع زوجت��ه وبناته 
الأرب��ع ال�سغرات. وكان منزله ل يزال قائما وجاءت 
الأ�رة قبل يومني من املوعد املحدد لأن زوجة فرا�ش 

كانت بحاجة لزيارة الطبيب.
 وقال "ل يوجد طبيب ول �سيدلية هناك".

 و�سار فرا�ش اإليا�ش عبا�ش )31 عاما( على اجل�ر مع 
زوجت��ه اأ�سم��اء )25 عاما(. وت���رر منزلهما يف حي 
نابل���ش وا�سطرا للنتقال اإىل خمي��م للجئني لكنهما 
اأرادا الع��ودة كي يت�سنى لأ�سم��اء موا�سلة الدرا�سة يف 

جامعة املو�سل.
 وكان��ت تدر�ش الكيمي��اء عندما �سيط��رت داع�ش على 

املدينة. 
وقال��ت "مل تكن هن��اك جامعة.. ل �س��يء. فقدت ثلث 

�سنوات".
 وذهب��ت اأ�سماء اإىل اجلامعة يف �رق املو�سل لتتبني 
الو�س��ع. وب��ات احل��رم اجلامع��ي اأطلل بع��د تعر�سه 

للق�سف.
 وكان��ت داع���ش ت�ستخدمه مق��را لها مم��ا جعله هدفا 

لل�ربات اجلوية للتحالف.
 لكن اأ�سماء قالت "اأنا متفائلة".

وتتقل���ش مع الزمن امكاني��ات احلكومة يف التاأث��ر على تف�سي 
ظاه��رة الت�سح��ر ان مل تلج��اأ ب�سورة فورية اىل اتخ��اذ اجراءات 
حا�سم��ة ليقافها ومكافحتها عن طري��ق برنامج طموح وطويل 
الم��د يه��دف اىل الحتف��اظ بخ�سوب��ة الر���ش يف العا�سم��ة 
وتو�سي��ع الغط��اء الخ�ر وا�ستخ��دام التقنيات احلديث��ة بادارة 

موارد املياه والرتبة. �سح املياه
املهند���ش الزراعي مهند جا�سم يقول:"تعد الحزمة اخل�راء من 
اه��م ال�ساليب العلمية امل�ستخدم��ة للحفاظ على بيئة �سحية يف 
امل��دن التي تقع على م�سارف ال�سح��راء وتتعر�ش باأ�ستمرار اىل 
عوا�س��ف رملية وترابية توؤثر يف �سحة الن�سان وبيئته، اذ تزرع 
ه��ذه الحزمة اخل�ر باأ�سجار دائم��ة اخل�رة على �سكل ا�رطة 
متت��د على احل��دود ال�سحراوي��ة للمدن لت�س��كل م�س��دات للرياح 

القوية الخرى”.
 وي�سيف جا�سم:"من فوائ��د الحزمة اخل�راء زيادة امل�ساحات 

اخل���ر، وتثبي��ت الرتب��ة الرملية، وايق��اف زح��ف ال�سحراء اىل 
مراك��ز املدن، ف�سل ع��ن تلطيف املناخ داخل امل��دن وخارجها 
عن طريق توفر كميات اكرب من الوك�سجني النقي وايجاد تنوع 
حياتي خا�سة للطيور واحليوانات التي هاجرت من املدن ب�سبب 

قلة امل�ساحات اخل�ر”.
 ويتاب��ع جا�س��م:" تعود ا�سب��اب �سعف احلزام الخ���ر لتقل�ش 
اي��رادات الع��راق من املياه لكرث من الثل��ث منذ الربع الخر من 
القرن الع�رين، وانح�رت المطار عن معدلتها نتيجة لرتفاع 
مع��دل حرارة �سطح الر���ش، فبات العراق اكرث حاجة لها من اي 
وق��ت م�سى، وقد تزام��ن انح�سار املياه والمط��ار عن البلد مع 
�سيط��رة دول اجل��وار عل��ى منابع النه��ار عن طريق بن��اء �سدود 
كربى ا�رت بال��رثوة املائية العراقية كثرا، وفقد العراق معها 
فوائ��د الفي�سان��ات الربيعي��ة التي كان��ت تتجدد معه��ا خ�سوبة 
الر���ش وينتع���ش بها الغط��اء الخ���ر يف ال�سه��ول والوديان، 

فاأ�سبحت عر�سة للتعرية والت�سحر”.
وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي �سمد القي�سي بني:

“ تبن��ت ال��وزارة م���روع احلزام الخ���ر يف حمافظة كربلء 
والعم��ل م�ستق��ر فيها، اما فيم��ا يتعلق باحل��زام الخ�ر ملدينة 
بغ��داد فتبنت��ه امانة بغداد كونها حتيط بامل��دن وهذه لي�ست من 

�سمن م�ساحة عمل الوزارة”.
 وي�سي��ف القي�س��ي: “ كان دورن��ا يف م���روع احل��زام الخ�ر 
حول بغ��داد فنيا، من حي��ث تقدمي ال�ست�س��ارة وخرباتنا يف هذا 
املج��ال، وه��ذا المر�سحب م��ن الوزارة بع��د ان مت ربط مديريات 
الزراعة مبحافظ��ة بغداد، ومع كل ذلك، فالوزارة م�ستعدة لتقدمي 
امل�س��ورة حتى وان ا�سبحت مهمة ان�ساء م�روع احلزام الخ�ر 

ودميومته مناطة باأمانة بغداد واملحافظة ب�سكل كلي”.
 وي�ست��درك القي�س��ي: “ ان اي ت�سجر يف املناط��ق وحولها ي�سهم 
يف التخفي��ف من �سدة احلر، ويلطف الجواء، ب�سمنها امل�ساحات 
الزراعية املخ�س�سة لل��وزارة يف زراعة احلنطة وال�سعر وغرها 
تع��د م��ن العوامل امل�ساع��دة يف التخفي��ف من وط��اأة العوا�سف 
الرتابي��ة، وان اجلمي��ع ا�سب��ح على عل��م بذلك فب��داأت الكثر من 
دوائ��ر الدول��ة ومديري��ات الرتبي��ة واجلامع��ات باأخ��ذ �ست��لت 

م��ن وزارة الزراع��ة مبوافقة الوزي��ر ب�سفة اله��داء لزراعتها يف 
دوائره��م وجامعاته��م، ونحن بدورنا ن�سجع عل��ى زيادة الرقعة 

اخل�راء”.
 وع��ن التلك��وؤ يف اجناز م���روع احلزام الخ�ر رغ��م �رورته 
يف الوق��ت احلا���ر يو�س��ح القي�سي: “هناك جانب��ان يف التلكوؤ 
مبو�سوع��ة احل��زام الخ���ر، جان��ب اداري واخر فن��ي، ويتمثل 
الول يف ان املناط��ق الت��ي مي��ر به��ا احل��زام الخ���ر بع�سها 
ملكي��ة خا�سة او عقود زراعية، وعليه لب��د من ايجاد حلول لها 
بتحوي��ل ملكيتها اىل امانة بغداد لتكون م�سوؤولة عنها، واجلانب 
الفني متمثل بدميومة هذا امل�روع وتوفر املياه، اذ يحتاج اىل 
تو�سي��ل مياه مبا�رة م��ن النهر وهذه تعد �سعب��ة او بحفر ابار 
ل�سقايتها وهذه اي�سا فيه��ا �سعوبات فنية وتكلفة مالية، فلي�ش 
بال�سهول��ة تنفي��ذ ه��ذا امل���روع”، وحتى يف حال اجن��ازه فان 
دميومت��ه �ستواجه �سعوب��ات، فبال�سافة ملاتق��دم فانه يحتاج 
اىل حرا�س��ات م��ن التاأث��رات ال�سلبي��ة للحيوان��ات والنا�ش التي 

تلجاأ للقطع الع�سوائي لل�سجار والنباتات املزروعة”.

االتصاالت تصدر طابعًا بريديًا يحمل صورة الشيخ الوائلي

الصحة تناقش رفد المناطق المحررة باألدوية وتحديد تسعيرتها

بغ��داد � متابعة : اأعلنت ال�ركة العامة للربي��د والتوفر، الأحد، ا�سدارها طابعا 
بريدي��ًا يخلد رجل الدين العراقي الراحل ال�سي��خ اأحمد الوائلي، باللغتني العربية 
والإجنليزي��ة. وذكر بي��ان لوزارة الت�سالت تلقت "اجلورن��ال" ن�سخة منه ، انه 
"مت اإ�س��دار )30000(طاب��ع بري��دي ت��ذكاري لرجل دين يعد رم��زاً للعتدال 
وليختل��ف عل��ى خطابه الديني والوطني اأحد"، مبين��ا انه "مت تعميمه على )4( 
كتالوكات عاملية هي؛ كتالوك طوابع �سكوت الأمريكي -كتالوك �ستانلي كيبنز 

الإجنليزي -كتالوك ايفرت الفرن�سي-كتالوك مي�سيل الأملاين".
واأ�ساف، اأن "الطابع لقى اإقباًل مميزاً من قبل هواة الطوابع يف الداخل واخلارج 
وكان له��م دور ممي��ز يف الرتويج له". وا�سار بيان ال��وزارة اىل انها "�ستقوم من 
خلل ال�ركة ومديرياتها يف حمافظتي ال�رف وكربلء بالرتويج لهذا الطابع 

ملا متثله �سخ�سية ال�سيخ الوائلي من اإرث ديني ووطني".

بغداد � متابعة : اعلنت وزارة ال�سحة، الحد، اجراء مناق�سات لرفد املناطق املحررة 
باخلدم��ات ال�سحي��ة وتوف��ر الدوي��ة وحتديد ت�سعرته��ا يف تلك املناط��ق. وقالت 
الوزارة يف بيان �سحفي ، ان "وزيرة ال�سحة عديلة حمود ناق�ست مع الوكيل الفني، 
تعزي��ز اخلدمات ال�سحية يف املناطق املح��ررة". وا�سافت ان "اجلانبني ناق�سا رفد 
دوائر ال�سحة يف تلك املناطق، بالدوية والجهزة الطبية و�سيارات ال�سعاف، �سمن 
تخ�سي�س��ات املادة 33، ومبا ي�سهم يف حتقيق الم��ن وال�ستقرار وال�راع باعادة 
النازحني اىل مناطقهم". واو�سحت ان "حمود ناق�ست اي�سًا، تطبيق الت�سعرة المثل 
للدوية القطاع اخلا�ش، ومبا ي�سمن ح�سول املواطنني على الدواء المن والر�سني 
وباأ�سع��ار منا�سب��ة". وكانت وزي��رة ال�سحة والبيئة، عديلة حمود ق��د ناق�ست، الحد 
)16 مت��وز اجل��اري(، مع مدي��ر عام ال�ركة العام��ة لت�سويق الدوي��ة وامل�ستلزمات 
الطبي��ة، احمد حمي��د، توفر احتياج��ات املوؤ�س�سات ال�سحي��ة يف املناطق املحررة، 

ورفدها بالدوية اللزمة.

خطة الـ 100 يوم إلعادة الحياة للموصل تبدأ 
بتشغيل مشروع ماء نينوى 

نين��وى � متابع��ة : اعلن حمافظ نينوى نوفل العاك��وب ، الحد، عن اعادة ت�سغيل 
م���روع  م��اء نينوى خ��لل  الي��ام القليلة القادم��ة وتزوي��د املحافظة ب�125 

ميكاواط من الكهرباء  ت�سمل عموم املحافظة .
وق��ال العاك��وب يف ت�ري��ح �سحفي له ، �سيت��م اإعادة ت�سغي��ل م�روعي نينوى 
القدمي واجلديد للماء خلل اليام القادمة والذي �سيغطي ن�سبة كبرة من مناطق 

ال�ساحل المين والأي�ر للمو�سل وتزويد احياءها باملاء ال�سالح لل�رب " .
وا�ساف العاكوب، ان" ادارة حمافظة نينوى ابرمت عقداً مع �ركة قيوان لتزويد 
املحافظة ب�125 ميكاواط من الكهرباء والعمل على اإ�سلح اجل�سور يف املدينة 
خ��لل الي��ام القليل��ة املقبل��ة " . م�س��راً اىل حماولة تزوي��د املدين��ة بالكهرباء 
الوطنية  وزيادة عدد �ساعاتها للق�ساء على النق�ش احلا�سل يف عموم ال�ساحلني 

الي�ر والمين من الطاقة الكهربائية ".
وبنينّ العاكوب،  بالقول انه "مت الإيعاز اىل مديرية بلدية املو�سل ب�ستاأجار اأعداد 
كبرة م��ن الآليات ومبختلف الحجام لرفع الأنقا�ش م��ن ال�ساحل الأمين وذلك 

�سمن  خطة ال� 100 يوم املو�سوعة  من قبل حكومة نينوى املحلية."

اأعلن��ت �ركة اخلطوط اجلوي��ة العراقية 
البوين��غ  ع��ن موع��د و�س��ول طائرت��ي 

اجلديدت��ني م��ن الولي��ات املتح��دة اىل 
بغداد مدير عام اخلطوط اجلوية العراقية 

�سامر كبة.
اك��د ان اإح��دى الطائرت��ني �ست�س��ل يف 

ال�ساد���ش والع�رين من ه��ذا ال�سهر وان 
الطائ��رة الثاني��ة �ست�س��ل مطل��ع ال�سهر 
الق��ادم م�س��را اىل ان الفري��ق الهند�سي 
و�س��ل  الطائرت��ني  لنق��ل  املتخ�س���ش 

اىل �سيات��ل و�سيتابع العم��ال النهائية 
لو�سع �سع��ار اخلطوط اجلوي��ة العراقية 
على الطائ��رة و�سيقوم الطاقم بت�سيرها 

اىل بغد يف اقرب وقت.

�سدنّق��ت حمكم��ة حتقي��ق الر�ساف��ة اعرتاف��ات 
جمموع��ة قاموا ببي��ع �سماع��ات الغ�ش لطلب 
ال�ساد�ش الإعدادي عن طريق �سفحة الكرتونية 
مبواقع التوا�سل الجتماعي بعد القب�ش عليهم 

متلب�سني يف كمني ن�سب اإليهم .
ام��ام حمكم��ة  الع��ام  املدع��ي  نائ��ب  وقال��ت 
حتقي��ق الر�ساف��ة القا�سي امي��ان غ�سبان يف 
بي��ان �سحف��ي،اإن "حمكم��ة حتقي��ق الر�سافة 
�سدقت اعرتاف��ات اأربعة متهمني يقومون ببيع 

�سماعات الغ�ش لطلب ال�ساد�ش الإعدادي".
كان��وا  "املتهم��ني  اأن  غ�سب��ان  واأ�ساف��ت 
ج��ون لعمله��م ع��رب �سفح��ة الكرتونية يف  يرونّ
مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي م��ن خ��لل ن�ر 

الإعلنات".
واأك��دت اأن "املتهم��ني اعرتف��وا بقيامه��م ببيع 
ه��ذه ال�سماعات باأ�سعار ت�س��ل اىل 100 دولر 
اأو اأك��رث"، مو�سح��ة انه "مت اإلق��اء القب�ش على 
املتهم��ني بوا�سط��ة كمني ن�سب له��م يف اإحدى 

مكاتب منطقة باب ال�رقي"
واأ�س��ارت اإىل انه "مت �سب��ط عدد من ال�سماعات 

واأجهزة اأخرى مينع تداولها".

قررت وزارة الرتبية،  الأحد، �سمول طلبة ال�ساد�ش 
البتدائ��ي احلائزي��ن عل��ى مع��دل )93( فاأك��رث 

بالتقدمي ملدار�ش املتميزين.
وذك��ر بيان للوزارة تلقت "اجلورنال " ن�سخة منه 
، اأن "وزي��ر الرتبي��ة حمم��د اقب��ال ال�سي��ديل قرر 
�سم��ول طلب��ة ال�ساد���ش البتدائ��ي احلائزين على 
معدل ) ٩3( فاأكرث بالتقدمي ملدار�ش املتميزين"، 
فيم��ا خول الوزير "املديري��ات املعنية با�ستقبال 

طلباتهم".

الخطوط الجوية تعلن وصول طائرتين بوينغ إلى بغداد مطلع الشهر المقبل

جسر عائم هو كل ما تبقى  بين أيسر الموصل وأيمنها

بعد أن عد من األعوام األكثر حرارة في تاريخ العراق..

الحزام األخضر لبغداد .. ضرورة صحية وبيئية 

تحقيق الرصافة تصدق 
اعترافات متهمين ببيع 
"سماعات غش" للطلبة

التربية تصدر قرارًا جديدًا بشأن 
التقديم لمدارس المتميزين

بغداد ت متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

الموصل ـ رويترز

بغداد ـ متابعة 

قل�ص الغطاء االخ�ضر يف العراق 
امام التمدد ال�ضحراوي ب�ضرعة 

كبرية، وي�ضبب ذلك ا�ضرارا 
بيئية واقت�ضادية و�ضحية كبرية 

يف البالد، فيق�ضي على التنوع 
االحيائي يف البيئة، ويهدد 

ال�ضحة العامة لل�ضكان وتدهور 
خ�ضوبة الرتبة واالنتاج الزراعي

على ج�ضر عائم يربط 
�ضرق املو�ضل بغربها 

يعرب �ضكان املدينة التي 
مزقتها معركة طرد 

اإرهابيي تنظيم داع�ص 
جيئة وذهابا �ضعيا لبناء 

حياتهم من جديد.
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