
نهلة  نينوى  حمافظة  ع��ن  النائب  ك�شفت 
عودة  ع��دم  ا�شباب  عن  الثالثاء،  الهبابي، 
تلعفر،  يف  �شكناهم  مناطق  اىل  النازحني 
ورائ��ه��ا  تقف  اال���ش��ب��اب  بع�ض  ان  مبينة 
احلكومة املركزية، موؤكدة اأن هناك 15 الف 

نازح مل يعودوا اإىل ق�شاء تلعفر لغاية االن.
ان  �شحفي  ت�رصيح   يف  الهبابي  وقالت   
“اكرث من 15 الف نازح الزالوا خارج تلعفر 
منت�رصين يف عدة حمافظات اغلبها جنوبية، 
وبع�شهم يف تركيا خارج البالد”، مبينة اأن 
عودتهم  عدم  وراء  تقف  ا�شباب  عدة  “هناك 
عودة  عدم  ابرزها  تلعفر  يف  مناطقهم  اىل 
البنى  وانعدام  العمل  اىل  احلكومية  الدوائر 

التحتية يف مناطقهم”.
امل��ادي  ال��و���ش��ع  “�شعف  اأن  واأ���ش��اف��ت،   
امام عودته اىل  للنازح يقف عائقًا  بالن�شبة 
منطقته التي نزح منها، حيث ان اغلبهم وجد 
م�شرية  نزوحه”،  مكان  يف  املنا�شب  العمل 
اإىل اأن “الكثري من النازحني ينتظرون اعمار 
عن  وتعوي�شهم  احلكومة  قبل  من  مناطقهم 

اخل�شائر التي �شببها االرهاب لهم”.
احلكومة  “حترك  ����رصورة  على  و���ش��ددت   
ملف  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  وع���دم  تلعفر  الع��م��ار 
االنتخابات وترك م�شري االهايل والنازحني 
“مناطق  ان  اىل  م�شرية  جمهواًل”،  تلعفر  من 
اط���راف اخ���رى يف  ال��ن��زوح ق��د ت�شتغل م��ن 
اجل  م��ن  املحافظات  جمال�ض  انتخابات 

�شمان ح�شولهم على اال�شوات”.
نظرة  يلقي  تقريرا  "ريت�ض"  منظمة  واأجرت   
ق�شاء  يف  للمناطق  �رصيع  تقييم  �شكل  على 
تلعفر من اجل اإبالغ العائدات االآمنة والدائمة 
يف تلك املناطق، والهدف من ذلك هو فهم ما 
الو�شع  جانب  اىل  العودة  على  النا�ض  يحفز 
العي�ض  و�شبل  االمن  فيها  منطقة  يف  احلايل 

الكرمي فقرية. 

15 الف نازح لم يعودوا إلى قضاء  تلعفر لغاية االن
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اطالق مبادرة لتهيئة مدينة اور االثرية لالنضمام الى الئحة التراث العالمي االنبار تدعو الحكومة والمنظمات االنسانية 
للمساهمة بغلق مخيمات النازحين

النجف تتوقع زيارة مليونية بذكرى استشهاد اإلمام 
علي )ع( 

مجلس ذي قار: هناك “مؤامرة” لتجفيف االهوار 
وتشريد سكانها

املركزية  احلكومة  الثالثاء،  االن��ب��ار،  حمافظة  جمل�ض  ال��ب  ب��غ��داد_اجل��ورن��ال: 
واملنظمات االن�شانية ببذل ق�شاري جهدهم للم�شاهمة يف غلق خميمات النازحني 
ع�شو  وقال  املحررة.  �شكناها  مناطق  اىل  النازحة  اال�رص  واع��ادة  املحافظة  يف 
املجل�ض فرحان حممد الدليمي اإن “حكومة االنبار املحلية تدعو احلكومة املركزية 
ومنظمات املجتمع الدويل اىل امل�شاهمة يف تذليل كافة املعوقات من اجل اغالق 
�شكناها  مناطق  اىل  النازحة  اال�رص  واعادت  املحافظة  يف  النزوح  خميمات  كافة 
حتول  مربرات  اي  وجود  وعدم  االجرامية  داع�ض  حقبة  من  االنتهاء  بعد  املحررة 
خميمات  داخل  النازحة  اال�رص  االف  “وجود  اأن  الدليمي  وا�شاف  عودتهم”.  دون 
النزوح ا�شبح امر اليطاق خا�شة وان معظم هذه اال�رص تطالب بعودتهم اىل مناطق 
�شكناهم املحررة اال ان وجود موؤ�رصات امنية على بع�ض اال�رص حتول دون ذالك مما 
ادانته  يثبت  املركزية يف ح�شم ملفاتهم واحالت كل من  ي�شتدعي تدخل احلكومة 
اىل الق�شاء”. وا�شار اإىل اأن “اال�رص النازحة داخل خميمات النزوح تعاين من و�شع 
ان�شاين �شعب للغاية وان وجودهم داخل ا�شوار خميمات النزوح ا�شبح اجراء غري 

�شحيح بعد اعالن الن�رص على ع�شابات داع�ض االجرامية”

اجلبوري،  خ�شري  االأ�رصف  النجف  حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  توقع  بغداد_اجلورنال: 
الثالثاء، توافد ماليني الزوار على املحافظة خالل ال�شاعات القليلة املقبلة الحياء 
اأمنية الجناح  و�شع خطة  موؤكدا  )ع(،  اأبي طالب  بن  علي  االإمام  ا�شت�شهاد  ذكرى 
اإن “ال�شاعات املا�شية �شهدت توافد  الزيارة. وقال اجلبوري يف ت�رصيح �شحايف 
املباركة”،  القدر  وليايل  )ع(  علي  االإمام  منا�شبة جرح  الزوار الحياء  من  االالف 

م�شريا اإىل اأن “النجف �شت�شهد زخما مليونيا الحياء املنا�شبة االليمة”. 
املحافظة  اىل  قدموا  واالجانب  العرب  الزوار  من  “االالف  اأن  اجلبوري،  واأ�شاف 
وعدم  الزيارة  الجناح  حمكمة  اأمنية  خطة  “و�شع  موؤكدا  باملنا�شبة”،  للم�شاركة 
تعكري �شفو االجواء الروحانية التي ت�شهدها حمافظة النجف اال�رصف”. ي�شار اإىل 
اأن ماليني امل�شلمني يف العراق والعامل يحيون �شنويا ذكرى ا�شت�شهاد االإمام علي 
القدر، حيث يوؤم  – 21 من �شهر رم�شان والتي تتزامن مع ليايل   19 )ع( للفرتة 

املاليني مرقده يف حمافظة النجف.

الغالبي،  �شهيد  قار  ذي  حمافظة  جمل�ض  ع�شو  اتهم  بغداد_اجلورنال: 
االهوار   اجل جتفيف  “موؤامرة” من  بقيادة  ي�شمهم  �شيا�شيني مل  الثالثاء، 
لت�رصيد  م�شاٍع  اأن هناك  اإىل  م�شريا  العاملي،  الرتاث  واخراجها من الئحة 
املناطق  تلك  يف  والزراعية  احليوانية  ال��رثوة  و���رصب  االه��وار  �شكان 

واال�رصار باالقت�شاد العراقي.
 وقال الغالبي يف ت�رصيح �شحايف ان “اهوار العراق تتعر�ض اىل موؤامرة 
كبرية يقودها �شيا�شيون يف احلكومة، خا�شة حني جتدهم �شامتني امام 
كارثة  من  العراقيني  ماليني  النقاذ  حتركهم  وع��دم  دجلة  نهر  جتفيف 
ثروة  على  الق�شاء  تعني  االه��وار  جتفيف  “موؤامرة  اأن  معتربا  حقيقية”، 
الرتاث  الئحة  من  اخراجها  اىل  ذلك  يوؤدي  وقد  كبرية،  وحيوانية  نباتية 

العاملي”.
 واأ�شاف، اأن “مئات االالف يقطنون االهوار وي�شرتزقون من ثرواتها، وهم 
خلال  �شيحدث  وبالتايل  املدينة،  اىل  الريف  من  بالت�رصد  اليوم  مهددون 

كبرياً يف امل�شتقبل”.
ولي�ض  باأكمله  بلد  ت�شتهدف  ال�شيا�شيني  “موؤامرة  اأن  اإىل  الغالبي  وا�شار   
التي  االك��رب  االزم��ة  النهاء  حتركهم  عدم  عند  خا�شة  لوحدها،  االه��وار 

ع�شفت بالبالد وهددت ماليني العراقيني، وا�شابت االقت�شاد بال�شلل”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اجمع عدد من النواب 
واملراقبني لل�شان 

العراقي على ف�شل 
جتربة التكنوقراط 

يف العراق بعد تعيني 
وزراء جدد قبل اكرث 
من عام ون�شف، اال 

انهم اثبتوا ف�شلهم 
يف معاجلة االزمات 
وامل�شاكل يف البلد ، 

خا�شة وان الوزارات 
التي خ�شعت ملا 

بغداد  العا�شمة  �شهدتها  كبرية  تظاهرات  وبعد   
لتغيري  دع��وات  و�شط   2016 عام  منت�شف  يف 
حيدر  ال���وزراء  رئي�ض  اتخذ   ، ان���ذاك  احلكومة 
تر�شيق  منها  ا�شالحية  اج��راءات  عدة  العبادي 
وهي  تكنوقراط  وزراء  بع�ض  وتعيني  ال��وزارات 
اال�شكان  املائية،  املوارد  النقل،  )النفط،  وزارات 
ت�شكيل  املراقبون  ورجح  والبلديات(.   واالعمار 

ال�رصاكة  مبدا  وف��ق  املقبلة  العراقية  احلكومة 
التي ت�شم خمتلف املكونات واالحزاب  الوطنية 
بعد  �شيما  ال  االنتخابات  يف  الفائزة  ال�شيا�شية 

ف�شل جتربة التكنوقراط.
حممود  اردالن  الدميقراطي  احلزب  عن  النائب   
العراق  يف  جديدة  جتربة  "التكنوقراط  ان  يقول 
اال انها لالأ�شف مل تاأتي بالنتائج املرجوة منها 
مبدا  يف  عنه  معروف  ما  وف��ق  تطبق  مل  النها 
التكنوقراط يف ت�شكيل احلكومات، وبذلك الوزراء 

ف�شلوا يف مهامهم خالل ت�شنمهم املن�شب".
 وا�شاف ان "الوزراء اجلدد عملوا على نف�ض نهج 
الوزراء الذين قبلهم مما اوقعوا يف اخلطا ذاته"، 
الفتا اىل ان" امل�شكلة يف العراق انه ال توجد خطة 
حكومية ا�شرتاتيجية تلزم جميع الوزارات العمل 
بها على مدى �شنني بحيث الوزير عندما تنتهي 
مراحل  ليكمل  يليه  ال��ذي  الوزير  ياتي  واليته 
املكونات  بلد  "العراق  ان  اىل  وا�شار  اخلطة".  
وفيه احزاب كثرية، فال ميكن جتاهل املكونات 

واالحزاب الفائزة يف ت�شكيل الكابينة احلكومية 
وامنا ال بد من ا�رصاك اجلميع يف احلكومة ".

كنا،  يونادم  امل�شيحي  املكون  عن  النائب  اما   
ب�شكل  ف�رص  العراق  التكنوقراط يف  "مبدا  ان  اكد 
خاطئ"، مبينا ان "التكنوقراط  ال يعني من لديه 
دور  له  هو  من  وامنا  عالية  اكادميية  �شهادات 
واهتمام يف ال�شان الوطني على االقل وال�شيا�شة 
ال��ع��ام��ة ا���ش��اف��ة اىل ال���ق���درات  واالم��ك��ان��ات 

االكادميية".
ال  احلالني  التكنوقراط  "وزراء  ان  كنا  وق��ال   
ي�شتطيعوا  ال  وبالتايل  بال�شيا�شة  لهم  عالقة 
به  يقوموا  ان  يتوجب  ال��ذي  بالواجب  يقوم  ان 
بهذه  موفقني  ل�شنا  وبالتايل  ق��رار  او  كموقف 

التجربة".
 وا�شاف ان "الوزير الذي يعني يجب ان تتوفر فيه 
وزيرا  يكون  بان  توؤهله  التي  اخلا�شة  املميزات 
ال�شيا�شية وما  لديه خربة يف  ناجحا ف�شال عن 
ال�شيا�شي  والباحث  الكاتب  العراق".  يف  يجري 
كلمة  "التكنوقراط  ان  اكد  الكعبي  ال�شتار  عبد 
م�شتحدثة يف قامو�ض التناول الثقايف وال�شعبي 
وال�شيا�شي العراقي فلم تكن هذه املفردة متداولة 
والثقافية  وال�شيا�شية  االعالمية  ال�شعد  على 
واخل��ط��ورة  وال��ق��وة  الكثافة  م��ن  ال��درج��ة  بهذه 
الوقت مازال معناها غري حمدد مثل  ويف نف�ض 
االل�شن  على  اجلارية  امل�شطلحات  من  الكثري 
فالبع�ض يق�شد به ا�شحاب ال�شهادات العليا فقط 
الوظيفي  املن�شب  بتماثل  يح�رصونه  واخ��رون 
التكنوقراط  ان وجود  التخ�ش�ض".  وا�شاف  مع 
على را�ض موؤ�ش�شات الدولة العراقية مل يكن دافعا 
ان  يعني  مما  املهنية  مهمتها  يف  للنجاح  لها 

للنجاح  املطلوب  ال�رصط  هو  لي�ض  التكنوقراط 
الوظيفي املهني ، مبينا ان مطلب ت�شكيل حكومة 
منف�شال  مادام  واع  غري  مطلب  هو  التكنوقراط 
عليه  املوؤثرة  والت�شعبات  االرتباطات  باقي  عن 
يف العملية ال�شيا�شية يف العراق . وكانت النائب 
قد  ن�شيف،  عالية  القانون،  دول��ة  ائتالف  عن 
املائية  امل��وارد  وزير  ان  �شابق،  وقت  يف  اكدت 
"ح�شب  بالتكنوقراط  ي�شمى  وما  اجلنابي  ح�شن 
ال��وزارة،  لهذه  يذكر  �شيئا  يحقق  مل  تعبريها" 
�شاهموا  املائية  املوارد  وزراء  جميع  ان  مبينة 

بجفاف االنهر وتاأمروا على البلد.
التي  اخلانقة  املياه  "ازمة  ان  ن�شيف  وذكرت   
ال�شلطات  قبل  من  حتركا  حتتاج  البلد  بها  مير 
امل��وارد  وزارة  واج��ب��ات  م��ن  وه��ي  التنفيذية 
املائية واحلكومة وهم يتحملون امل�شوؤولية الن 
ي�شمى  وما  اجلنابي  ح�شن  املائية  املوارد  وزير 
انه  على  ل��ل��وزارة  به  ج��يء  ال��ذي  بالتكنوقراط 
ومل  الوزارة  لهذه  يذكر  �شيئا  يقدم  مل  تكنوقراط 
يعالج ازمة ابدا وهذا ذكرناه يف احدى جل�شات 
التكنوقراط  "�شولة وزراء  ان  الربملان" م�شيفة 

هي اكذوبة وكانوا جلهات ا�شتفادت منهم".
املائية  امل���وارد  وزراء  "جميع  ان  وتابعت   
�شاهموا بجفاف املياه يف العراق بدًء من العام 
2010 عندما جف نهر الفرات واليوم يجف نهر 
يكونوا  ومل  العراق  على  تاأمروا  وجميعهم  دجلة 
حري�شني على هذا البلد" مبينة ان "ازمة املياه 
نرى  وال  واجتماعيا  اقت�شاديا  البلد  تهدد  اليوم 
او  ملعاجلتها  احلكومة  او  ال���وزارة  من  حتركا 
على  ال�شغط  اجل  من  اقليميا  او  دوليا  التحرك 

اجلانب الرتكي".

فشل التكنوقراط يعيد التوافقات السايسية لمواجهة األزمات
بغداد_الجورنال

املهتمة  واملنظمات  االآثاريني،  من  جمموعة  اأعلن 
بالعناية باملناطق االآثارية، اليوم الثالثاء، اإطالق 
جلنة  الإجتماع  اإ�شتعدادا  "اأورمي"،  با�شم  مبادرة 
حزيران  املنامة  يف  اليون�شكو  العاملي-  ال��رتاث 
اأور  مدينة  اىل  املنظمة  اأنظار  لتوجيه  اجل��اري، 
بيان  املنظمة يف  وذك��رت  ق��ار.  ذي  االآث��اري��ة يف 
"اأورمي، االإ�شم العتيق  لها، معرفة عن نف�شها، باأن: 
ملبادرة  كعنوان  االإختيار  عليه  وقع  اأور،  ملدينة 
اأكادميية  اأط��راف��ا  ت�رصك ً  ج��دي��دة  م��دين  جمتمع 
ومعمارية عراقية واإيطالية، وهدفها اإقناع اجلهات 
اإدارة عامة ملوقع  باإقرار خطة  العراقية املخت�شة 
واإدارته  املوقع  حماية  تراعي  االأث��ري،  اأور  مدينة 

وتطويره ب�شكل م�شتدام".
هذه  "تطوير  ال��ب��ي��ان،  وف��ق  امل��ب��ادرة،  وت��ق��رتح   
اجلامعة  اخلطة من خالل خمت�شني عراقيني ومع 
ومكتب  )ال�شبين�شا(  املتخ�ش�شة  االإي��ط��ال��ي��ة 
ليوباردي،  كارلو  العراق  باآثار  اخلبري  املعماري 
وتقدميها  اخلطة  اإكمال  كلفة  املبادرة  حتمل  مع 

للجهات العراقية املعنية ملراجعتها واإقرارها". 
تتعهد  اخلطة  هذه  اإقرار  حال  "يف  انه  اىل  ولفتت   
املبادرة بامل�شاهمة بالبحث عن ممولني لتنفيذها 
ذوي  م��ن  ب��اخل��رباء  باالإ�شتعانة  االر����ض  على 
�شمن  ياأتي  "هذا  اأن  اإىل  م�شرية  االإخت�شا�ض"، 
العراقية  ال�شلطات  اأورمي مل�شاعدة  مبادرة  م�شاعي 
اأور  اأدرجت  التي  اليون�شكو  متطلبات  تطبيق  على 
للتنوع  ملجاأ  العراق:  جنوب  اأه��وار  ممتلك  �شمن 

بني  ما  ب��الد  م��دن  واأرث  والطبيعي  البيولوجي 
ممتلك  االهوار،  "ممتلك  اأن  اإىل  ونوهت  النهرين".  
مواقع  اأربعة  يت�شمن  حيث  وخمتلط،  ووا�شع  كبري 
طبيعية هي: االهوار الو�شطى - مي�شان وذي قار، 
 - ال�رصقي  احلمار  هور  مي�شان،   - احلويزة  هور 
الغربي - ذي قار. م�شاف  الب�رصة، وهور احلمار 

لها ثالثة مواقع ثقافية هي: اأور، اأوروك، واأريدو".
 وذكرت، اأنها ُ"تعنى باإحدى هذه املدن وهي مدينة 
يف  املحلي  امل��دين  املجتمع  اإ���رصاك  وتقرتح  اأور، 
اإ�شتدامة املوقع، وحول  النا�رصية يف احلوار حول 

و�شع خطة اإدارة م�شتدامة له، وكذلك
للمدينة  ع��الم��ات  م�����رصوع  ب�شياغة  امل�شاهمة 
يت�شمن عالمات حماية واإر�شاد وداللة تكون جزء 
قرار  ويحدد  املوقع".   الإدارة  العامة  اخلطة  من 

 16.8B االهوار"40  ب��اإدراج  اخلا�ض  اليون�شكو 
الثقافية،  باملواقع  خا�شة  ،"متطلبات   COM
بدعم  و  تنفيذها  العراقية  احلكومة  من  ويطلب 
العاملي.    الرتاث  ومركز   ICOMOS ،IUCN
و واحدة من هذه املتطلبات هي "III و�شع خطة 
احلفاظ  ت�شمن  مف�شلة  طريق  خريطة   / مف�شلة 
على املمتلكات على اأ�شا�ض م�شتدام "، بطيعة احلال 
االإ�شتجابة لهذا املطلب هو اأ�شا�ض املبادرة اأورمي". 
النا�رصية  "زيارة  ل�  "اأورمي"  م��ب��ادرة  وتخطط 
الوطنيني  واخل���رباء  االآث���ار  دائ��رة  مع  والتباحث 
االأه��وار  مبهرجان  م�شاهمتها  هام�ض  على  هناك 
العراقية وب�شمنها  الذي تعقده عدد من املنظمات 
الثقايف  )م�شحوفنا(  ومركز  دجلة(  )حماة  جمعية 

للفرتة من ١٩ - ٢١ حزيران اجلاري".

بغداد_الجورنال


