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فكـر حسن الـعلوي ان يـدفن في مقـبرة كرديـة عند اوصى الكـاتب وا
وفـاته.وقال الـعـلوي في حـوار مـتلـفـز تابـعـته "الزمـان" انه"سـيدفن في
مـقـبــرة كـرديـة قــريـبـة مـن مـول الـعــائـلـة كي يــتـذكــره كل من سـيـزور
ـقـبرة الـكـردية انـها (مـقـبرة غـير مـتـمذهـبة ـول.وب الـعـلوي مـيزة ا ا
ـذهـبـية) يت ا ـقـابر االخـرى الـتي يـتم الـدفن فـيهـا حـسب هـويـة ا كـا
فكر كالمه لـلسيد البرزاني طـالبا منه ان (يقوم حال ووجه الكاتب وا
وفاته باعطاء امر للبيشمركه بدفنه موضوعا في تابوته بخالف الدفن
ارس عند احدى الـطوائف الدينـية) يذكر ان وسائل بال تابوت كمـا 
التواصل االجتماعي تناقلت قبل ايام خبرا عن وفاة العلوي في اقليم
كردستـان وجاء اللـقاء التـلفزيـوني مع العلـوي لبيان انـه ما يزال على

قيد احلياة.
}  }  }

قد يكون اخر االشياء التي نفكر بها ونحن نتحدث عن التعليم قضية
اخلـيـال وعالقـتهـا بـالـتـعلـيم.اخلـيـال كلـمـة فـارغـة ال معـنى لـهـا ولذلك
راحل على استبعاد اي نشاط تصاغ مناهج الدراسة لدينـا في كل ا
هم النـقي الذي جاءوا يقـوي لدى التالمـيذ القـدرة على االحتـفاظ بعـا
ـدرسة يـجـد الـطفـل نفـسه مـحـاطا به الى الـدنـيـا.من الـعائـلـة وحـتى ا
ـنـاهج بـعـمـلـيــة نـزع قـاسـيــة المـكـانـيـاتـه الـعـفـويـة.وكـل من دقق في ا
ها سيعرف عن اي شيء احتدث. لكن دعوني الدراسية وطريقة تقد
اطـرح تـسـاؤال بـسـيــطـا نـعـرفه جـمــيـعـا بال اسـتـثــنـاء.الم نالحظ قـبل
درسة ذلك الـتدفق اجلميل الذي يتمتع به الطفل تسجيل ابنائنا في ا
ـا يقول,ونبـدأ بحـكاية بـعض ما يـنطق به الى الى درجة انـنا نـنبـهر 
االصدقاء واالقارب. من منا لم يحتـفظ في ذاكرته بفكاهة او قصة او
تشبيه قـاله ابنه.بال الشك اجلميع لـديهم ما يضـحك عن اطفالهم قبل
ـدرسـة.ابني الـصـغـيـر نظـر الى الـهالل مـرة وقـال:بـابا ذهـابـهم الى ا
سة حسية كان يحـبها الشاعر العباسي وزة.تشبيه فـيه  هذا يشبه ا
عتز.وكان سينبهر لو انه سمعها. في مرة ثانية سالني:بابا اين ابن ا
جـواريب يـدي.?قـلت شـلـون.?قـال جـواريب يـدي.?وهـو يـعـنـي "جـفوف
االيدي".الحظوا كيف توصل الى طريقـة في فهم العالم وتبسيطه ذلك
الن اجلــواريب حتـمي االرجل فال بــد ان يـكـون لاليــدي مـا يـحــمـيـهـا
وهي "اجلفوف" التي اسمهاها ابني "بجواريب اليد" قصص ومواقف
كثـيرة تاتي من عـالم طفـولي خفي ال نـستثـمره بل نـقوم بتـدميره.ومن
هـنا تـكون الـعائـلـة هي احللـيف االخطـر للـمـدرسة في تـدميـر صنـاعة
غروسة في اعماق اطفالنا.االن انا اشاهد ابني يخسر الله اجلميلة ا
خيـاله,ويـقـاسي النه ال يـفهم الـعـالم اجملـرد الـذي نـحاول
ادخاله بـالقـوة والصـياح الى عقـله.ابني يـضيع في
عالم الدروس اجلـافة الن وزارة التـربية ال تـعترف
بـعالم االطـفـال الـداخـلي..االطفـال يـخـسرون كي
عادالت البائسة اذن ما احلل.? يحفظوا بعض ا

.. ( علمـني الفراق ازعل واحن واشـتاق .. لو ابـقى طول الـعمر .. ما
الـقى مـثـل عـراقـنـا عـراق ) .. هـكـذا سـمـعت  صـوت سـعـدون جـابـر
ـيدان في اغنية ثـمانيية ينبش الضـمائر ويجهش الـدموع في ساحة ا
عزل عما حدث ويحدث في ما زالت تنبض عراقا مكتنز االعراق .. 
اجملتـمع من تغيـرات هجيـنة تتـكدس تتـزاحم فيهـا الناس واالنـتيكات
تـنـبي وقاعـة شنـاشـيل التي تـنوء والـتراث والـذكريـات . ثم مـررنا  بـا
بـوجـع خـالــد الـســامــرائي وهـو يــنـحـب كل صـبــاح جــمـعــة مـقــامـات
االستغاثـة لكل اصيل  ثم مشـينا فوق دجـلة نستـطلع وجوم اجندات
ـطـر  ثم تــوجـهت الى عــمـلي بـ ـيـاه الــتي كـذبـتــهـا زخــات ا شـح ا
حـيـث هـنـاك رمـزيـة كـبـيـرة لـلـشوارع سـاحـتي الـفـردوس وكـهـرمـانـة 
ا جعلها حتت سيطـرة الدولة ومعاينتها همة كأنها هويـة الوطن .  ا

باشرة للحفاظ على تلك الرمزية من العابث . ا
بعد جولة عذبة برغم مرارة األجواء  شعرت بدوار راس  اضطرني
نتصف الرصيف قرب  (بسطية شاي)  اجللوس على مقعد وجدته 
 فطلـبت قدحا محـتسيـا رشفات دفء عراقي عـصي النسـيان  برنة
مـلـعـقـة بـغـداديـة شـهـيـرة   ثم تـسـاءلت بـنـفـسي . كـيف نـصـبـت هذه
الــبـسـطـيـة  هـنــا وكـيف سـمـحت الـدولــة ان يـحـدث مـثل هـذا اخلـرق

احلضاري? 
فـيــمـا كــنت اجـتــهـد الــبـحـث لـتـبــريـر مــا  سـلـم عـلـيــنـا رجـل يـرتـدي
الـدشـداشة ويـحـمل عصـا يـهش بهـا عـلى عـشرة اغـنـام  - تقـريـبا -
تركهـا تدوس العـشب وتاكل الزهـور وتخدش ضـمير االحـياء وتنهش
ن سؤول  ـارة وا قلب العـاصمة دون أي اكتـراث .. حتت انظار ا
يـصـيـح الـنـاس من مـنـبـهـات سـيـارتـهم ومـواكـبـهم . عـنـد ذاك لم اعـد
ــشـاهـد احملـزنـة حـد الـدهـشـة ابـحـث عن اجـابـة  بـعـد ان تـكـدست ا
والبـكاء. فوجـهت سؤالي لـصاحب االغنـام مسـتفسـرا ? كيف وصلت
كان ليس للرعـي ويفترض هنالك جهات مختصة اغنامك هنا  هذا ا
ـنـعـني  اكـبر تـمـنـعك  فـرد بـقـسـوة : (انت من  ومـا عـلـيك  ومن 
راس اشـق حـلــقه  ادوس راسه) . فــتــعــجـبـت وبـقــيــة احلــضـور من

متلكات العامة.  اجلهل واالستهتار با
كن احكي لك قصـة مع غرابتها في منطقنا بعد ذاك قلت له  طيب 
لــكـنـهـا طـبــيـعـيـة في بــلـدان اخلـارج . بـعـد رفـض وتـعـنت وتـدخل من
االخـرين وافق  بـاسـتـهـزاء : (هـات الـدرة الي عـندك) !!  فـقـلت له :
(كنت مرافقـا صحفيا مع وفـد منتخبـنا للمصـارعة في سنوات خلت
بـتـركـيـا الـتي كـانت تـعـيش مـؤسـسـاتـهـا عـطـلـة رسـمـيـة أغلـقـت فـيـها
ا اضطر العبونا األربعة الـهرولة باحدى احلدائق العامة العب   ا
لنـصف سـاعة حـفاظـا على الـوزن فـلم تمـر اال دقائق مـعدودة  واذا
بـرجـال كـبـار الـسن جـدا  هـبـوا علـيـنـا واخـذوا يـصـيـحـون ويـزبدون
ن يـجيد لـغتهم ا يسـبون بلـغتهم  فـتم االستـعانة  ويربـدون ... ور
للتفاهم  فقالوا : (هذه احلديـقة عامة وجدت لراحة الناس  ال يجوز
نظـر وتتلف لكم ازعـاجهم  كمـا ان احذيتـكم تضر الـعشب وتشـوه ا
ـتـعـمـد لــلـمـمـتـلـكـات احلـدائق  ولن نـسـمح لــكم الـعـبث والـتـخــريب ا
العامـة) . بعد ان أكـملت كلـماتي التي نـبشت قلـبي حزنا وبـكاء  على
امة  تـمتـلك الكـثيـر من مقـومات الـنور لـكنـها تـفضل
الــعـيش بـالــظالم  الـتــفت الي صــاحب االغـنـام 
قائال : (وين الـربـاط  ما فـهمت  اسـكت احسن
لك  هذا بلدنا واني حر فيه  والي يحكي احرق

امه وابوه) .
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أطـلق صـنـدوق النـقـد الـعربي إصـداره الـتـاسع من تقـريـر (آفـاق االقتـصـاد الـعربي)
مـتـضـمـنـاً تـوقـعـات أداء االقـتـصـاد الـكـلي في الـدول الـعـربـيـة لـعـامي  2019 و2020
ئة عام ئة عام 2019 و 3.4 في ا و اقتصادات الدول العربية بنحو  3.1 با مرجـحا 

صدرة للنفط.  2020ووصوله إلى   3.8 في الدول العربية ا

وجـــــــاء فـي الــــــتـــــــقـــــــريـــــــر الــــــذي
تـلــقـته(الـزمــان) امس  انه (في إطـار
اجلهـود التي يبـذلهـا صندوق الـنقد
الــعــربي لــدعم مــتــخــذي الــقــرار في
الــدول الــعـربــيــة أطـلق الــصــنـدوق
إصدار نيـسان أبريل من تـقرير آفاق
االقــتـصــاد الـعــربي الــذي يـتــضـمن
حتديـثاً لـتـوقعـات األداء االقتـصادي
لــلـدول الــعـربــيـة عــلى عـدة أصــعـدة
تشمل النمو االقتصادي واجتاهات
تـطـور األسـعـار احملـلـيـة واألوضـاع
الـية والتـوقعات في ما النقـدية وا
يتعـلق بالـقطـاع اخلارجي في الدول
الـعـربيـة خالل عـامي  2019و2020
توقع تباطؤ  (مشيرا  إلى أنه (من ا
ي ــــو االقـــتـــصــــاد الـــعـــا مـــعـــدل 
وأنــشــطــة الـتــجــارة الــدولــيـة خالل
عــــــــامي  2019و 2020فـي ضـــــــوء
اخملــاطــر احملــتـــمــلــة النـــعــكــاســات
التوترات التجـارية ب االقتصادات
الكـبـرى وظروف عـدم الـيقـ بـشأن
الــســيــاســات وتــزايــد مــســتــويــات
ــيــة واألثــر عـلى ــديــونــيــات الـعــا ا
أنــشـــطـــة الــتـــجـــارة واالســتـــثـــمــار
والـتـصــنـيع السـيــمـا خالل الـنـصف

األول من عام 2019 
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وبشـأن أسـواق الـنفط الـدولـية رأى
الـتــقـريـر ان (الــدالئل تـشــيـر الـدالئل
ـستويـات الطلب إلى تباطـؤ متوقع 
عـــــلى الـــــنـــــفط خالل عـــــامي 2019
و 2020بفـعل ضعف وتـيرة الـنشاط
ي والـــتـــجــارة االقــتـــصـــادي الـــعـــا
الدولية. أمـا من جانب العرض فمن
عروض من توقع استمرار زيادة ا ا
الــنـــفط من خــارج أوبـك خــاصــة من
ـتــحـدة األمـريـكـيـة. بـنـاءً الـواليـات ا
ـتــوقع اسـتـمــرار تـفـوق عـلــيه من ا
عـروض من النـفط على مـستـويات ا
الـطـلب خالل أفق الـتـوقع) مـضـيـفـا
انه (في ما يـتعـلق باجتـاهات تـطور
النمو االقتصادي في الدول العربية
ـتوقع تسـجيل الـدول العـربية فمن ا
ـئـة عام 2019 ـواً بـنـحو  3.1 بـا
ا يعكس ـئة عام  2020  و  3.4با
ـواصـلـة ارتـفـاع مـعدل الـتـوقـعـات 
الـنـمو في مـجـمـوعـة الدول الـعـربـية
ُصـدرة لـلنـفط إلى نـحو  2.8و3.1 ا
ـئـة في عامي  2019و 2020على با
الـــتــــوالـي وسط تــــبــــاين مــــتــــوقع
الجتـاهــات الـنـشـاط االقــتـصـادي مـا
بــــ دول اجملـــمـــوعـــة) مـــوضـــحـــاً
انه(في دول مــجـلس الـتــعـاون لـدول
ـــتـــوقع اخلـــلـــيج الـــعـــربــــيـــة من ا
استمرار النمو مدفوعاً بشكل رئيس
بتـحسن الـنشـاط في القـطاعـات غير
الــنــفــطــيــة مــســتـفــيــدةً من عــدد من

ضــوء ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة في
الدول العـربيـة إلى ما يشـكل تقـريباً

ي). ضعف معدل البطالة العا
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مـشـيـرا  الى ان (خـصـوصـيـة حتدي
البطالة في الدول العربية تتمثل في
تـركـزهـا فـي فـئـة الـشـبـاب ال سـيـمـا
اإلنــاث مــنــهم حــيث يــرتــفع مــعـدل
الــبـطــالـة بـ أوســاط الـشــبـاب إلى
ـثل ـئــة وهـو مـا  مـسـتـوى   26بـا
ي فـيـمـا ـعـدل الـعـا أيـضـاً ضـعف ا
تسـجل بطـالة اإلنـاث الشـابات أعلى
ــئـة ــيــاً يــبـلغ   40بـا مــســتـوى عــا
ـئة لـلمـتوسط مقـارنـة بنـحو   15با
ـي). كـــمـــا تـــوقـع الـــتـــقـــريـــر الـــعـــا
(انخفـاض معدل الـتضخم في الدول
ئة ئة و  8.1با العربية إلى   9.3با
خالل عــــــامي  2019و 2020عــــــلى
التـوالي كـمحـصلـة النخـفاض مـعدل
صدرة التضخم في الدول الـعربية ا

ــــئـــة و5.9 لــــلــــنــــفط إلى   6.1 بــــا
ـــئــةعــلى الـــتــوالي عــامي 2019 بــا
و 2020 وانخـفاض مـعدل الـتضخم
فـي دول مـــجـــلـس الـــتـــعـــاون لـــدول
اخلـــلــيـج الــعــربـــيــة إلـى نــحــو 1.3
ـئة خالل عام  2019 فيمـا يتوقع با
أن يـسجل مـعـدل الـتضـخم نـحو1.6
ـــئــة خـالل عــام  .2020 أمــا في بـــا
توقع الدول النفـطية األخـرى فمن ا
ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 6.3
ـــئــة خالل عــام  .2019 بــيــنــمــا بــا
ــئـة يـتــوقع أن يــبـلغ نــحـو   6.5 بـا
خالل عام  .2020أمـا في مـجـمـوعـة
ستـوردة للنفط من الدول العربـية ا
ـتـوقع تـراجع مـعـدل التـضـخم إلى ا
ئة عام   2019 و9.9 نحو   11.8با
ـــئــــة خالل عـــام 2020 وفي مـــا بــــا
يــتـعــلق بـاألوضــاع الـنــقـديــة تـوقع
التـقـرير أن تـتـأثر األوضـاع الـنقـدية
فـي الـبــلــدان الــعــربـيــة بــتــوجــهـات

ـسـتـويـات الـنـشـاط االقــتـصـادي و
الـــطــــلب اخلــــارجي وبــــوضـــعــــيـــة
الـــســيــاســة الــنــقــديــة في الــواليــات
تـحدة األمـريكـية واإلحتاد األوربي ا
ــا ســيــؤثــر في تــكــلــفــة الــتـمــويل
احملـلي واخلـارجي وتـدفـقات رؤوس
األمـــوال. وأكــد الـــتـــقـــريـــر اهـــمـــيــة
مــواصـلــة االصالحـات االقــتـصــاديـة
ـوازنــات الـعــامـة لــضـبط أوضــاع ا
وضـمـان اسـتـدامـة الـدين الـعـام عـبر
بــــرامج مــــتـــوســـطــــة األجل إلصالح
وتــرشــيـد ــالــيــة الـعــامــة  أوضــاع ا
اإلنفاق الـعام من خالل إعـادة ترتيب
أولويات اإلنفاق باإلضافة إلى إعادة
ـــؤســـســـات هـــيـــكـــلـــة الـــوزارات وا
الرسـمية ومـراجعـة سيـاسات الدعم
ــتـبـنــاة من طــرفـهـا بــهـدف إصالح ا
نظم الـدعم السلـعي والتـوجه عوضاً
عـنــهـا إلى إصالح وتـقــويـة شـبـكـات
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة واالسـتـهداف

ضي العوامل تشـمل األثر اإليجابي 
عدد من هـذه البلـدان قدمـاً في تنـفيذ
سـتقبـلية االستراتـيجيـات والرؤى ا
الــــرامـــــيــــة إلى زيـــــادة الــــتـــــنــــويع
االقـتـصـادي واإلصـالحـات الـقـائـمـة
لـزيــادة مـسـتــويـات جـاذبـيــة بـيـئـات
األعمـال وحفز االسـتثـمارات احملـلية
واألجــنـــبـــيـــة).  ورجح الـــتـــقـــريــر (
حتقـيق الـقطـاعات الـنـفطـية مـعدالت
ـــو مــنــخــفــضـــة نــوعــاً مــا في ظل
التوقـعات بتـباطؤ مـستويـات الطلب
على الـنفط عالوةً عـلى تأثـر أنشـطة
الـقـطـاع نـسـبـيـاً بـانـخـفـاض كـمـيات
ــتـــوقع فـي إطــار اتـــفــاق اإلنـــتـــاج ا
/أوبك+/ خـالل الـــــنـــــصف األول من
عام  .(2019وفي مـا يتـعـلق بـالدول
ُصدرة للنفط  قال العربية األخرى ا
ـــتــوقـع حــصــول الـــتــقـــريــر ان(من ا
حتسن نـسبـي ألداء االقتـصاد الـكلي
ــواصـلــة األثـر في ظل الــتـوقــعـات 
اإليـــجـــابي لالســـتـــقـــرار الـــنـــســـبي
لألوضــاع الـداخــلـيــة في بـعض دول
اجملـــمـــوعــــة وبـــدء جــــهـــود إعـــادة
اإلعمار. وسوف يسـاعد التحسن في
األوضاع الـداخلـية كـذلك على تـركيز
هذه البلدان على استعادة جانب من
مـستـويـات اإلنتـاج الـنفـطي الـسابق
تــــســـــجــــيــــلــــهـــــا قــــبل عــــام 2011
واستمرار العمل على حتس البنية
األسـاســيـة إلنـتــاج وتـصـديــر الـنـفط
وزيادة الطـاقات اإلنتـاجية) مـضيفا
ـتوقع انه(بنـاءً عـلى مـا سبق فـمن ا
ــو اجملــمـوعــة إلى ارتــفــاع مــعــدل 
ئة خالل عامي 2019  3.1و  3.8 با
و 2020 وبـــشــأن الـــدول الـــعــربـــيــة
رتقب ستوردة للنفط قال ان(من ا ا
تـواصـل الـنـمــو مـرتـفع الــوتـيـرة في
هـذه الـبـلـدان جـراء تـواصل مـسـيـرة
اإلصالح االقتـصـادي وتركـيز بـلدان
اجملموعة بشكل أكبر على إصالحات
الـــوصـــول إلى الـــنــمـــو االحـــتــوائي
مرتـفع الوتـيـرة مع ما يـستـلزمه ذلك
من تــبـني سـيــاسـات لـدعم قــطـاعـات
زيد من التعـليم والصـحة وتوفـير ا
فـــرص الــعــمل وزيـــادة اإلنــتــاجــيــة
ــا يـســهم في جـني والــتـنــافـســيـة 
مزيـداً من ثمـار اإلصالح االقتـصادي
ـتـوسط) مـؤكدا  ان(من دى ا علـى ا
ـــتــوقع اســتــمـــرار وتــيــرة الــنــمــو ا
رتفعـة في هذه الدول عنـد مستوى ا
ــــئـــة عـــلى ـــئـــة و  4.3بـــا   4.1بـــا
2019 الــــــــتـــــــــوالـي خـالل عـــــــــامي 
و .(2020وأشـــار الـــتـــقــريـــر إلى إن
(أبـــرز األولــــويــــات عــــلى صــــعــــيـــد
السياسات بالـنسبة للبـلدان العربية
ــزيــد من فــرص تــتـــمــثل في خــلـق ا
ـواجـهـة حتـدي الـبـطـالـة في الـعـمل 

ـسـتحـقـة.  وتوقع الـنقـدي لـلـفئـات ا
التقريـر(استقرار الـفائض في ميزان
ــعــامالت اجلـاريــة عــنـد مــســتـوى ا
ــئـة من الــنـاجت يـدور حـول   1.6بـا
احملــلي اإلجـمــالي مــرجـحــا (حـدوث
انخـفـاض مـحدود في فـائض مـيزان
ـعـامالت اجلـاريـة جملـمـوعـة الدول ا
ـصدرة للنفط خالل 2019 العربية ا
ــــيـــزان عـــلـى أن يــــعــــاود فـــائـض ا
اجلــــاري الــــتـــــحــــسن خالل (2020
ــتـوقـع انـكــمـاش مــضــيـفــا ان (من ا
ـسجل في احلساب اجلاري العجز ا
ـســتـوردة لــلــنـفط لــتـلك في الــدول ا
اجملـــــمــــوعـــــة من الـــــدول خالل أفق
الـــتـــوقع مــــســـتـــفـــيــــداً من حتـــسن
صــادرات بـعض بــلــدان اجملـمــوعـة)
ــتـوقع انــكـمـاش الفـتــا الى انه(من ا
ـسجل في احلساب اجلاري العجز ا
لتلك اجملموعة من الدول بنسبة 6.8

ئة).  با
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دني الـعراقية عن كشـفت سلطة الـطيران ا
احــصــائــيـة لــلــحـركــة اجلــويــة لـلــمــطـارات
الـعـراقــيـة الـعـامـلــة في الـبالد خالل الـربع
االول من الـعام اجلـاري حيث بـلغ مجـموع
ـــغـــادريـن والــقـــادمـــ الى ـــســـافـــرين ا ا
ــطــارات الــعــراقــيـة  1,637462مــســافـر ا
وبـعدد رحالت بـلغت  20206 رحـلة هـابطة
ومـغـادرة واكـدت الـسـلــطـة في بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس ان (هـذه اإلحـصـائـيـة التي
اصـدرتـهـا شعـبـة احـصاء احلـركـة اجلـوية
تابعة في السلطة والتي لقـسم التخطيط وا
 شــــهــــدت زيـــــادة واضــــحــــة فـي مــــعــــدل
سـافـرين والرحالت الى مـطارات بـغداد ا
البصرة النجف اربيل السليمانية اذا ما
قـورنت بـالـســنـوات الـسـابـقـة والـتي جـاءت
عن نتـيجة جهد وعمل متواصل من قبل ا
ــــطــــارات مع مــــجــــمــــوعــــة من في تــــلـك ا
التـسهيالت واخلدمـات التي منحت لـتعزيز
واقع الــعـمل). فــيـمــا أوضـحت أن (الــعـدد
ـتـنـقـلـ عـبـر  مـطار الـكـلـي لـلـمـسافـريـن ا
بـــغــــداد الـــدولـي بـــلغ 726497 مــــســـافـــر
بـــرحالت بـــلــغت  7138رحــلـــة كـــمـــا بــلغ
ـســافــرين الى مـطــار الـبــصـرة مــجـمــوع ا
الــدولي 171403مــســافــراً وبـلـغ مــجــمـوع
الــرحالت فــيه  2174رحــلــة) مــضــيــفـة ان
ـتنقـل الى (اجملمـوع الكـلي للـمسـافرين ا
مـطار الـنـجف االشرف  528202 مـسافراً
ومـجموع الرحالت فيه بلغت  4922 رحلة
وايـضـا كـان اجملـمـوع الـكـلي لـلـمـسـافـرين
ـــطــار اربــيل الــدولي  185262 مــســافـراً
وبـــرحالت بـــلــغت 4588 رحــلـــة  وفــيـــمــا
يــخص مـطـار الــسـلــيـمـانــيـة الــدولي فـكـان
ـتـنـقـلـ فيه 26098 ـسافـرين ا مـجـمـوع ا
ــجــمــوع الـــرحالت الــهــابــطــة مـــســافــراً 

غادرة بلغت  1384رحلة). وا
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مــتـصل قـال وزيـر اخلــارجـيـة اإليـراني
مـحـمـد جـواد ظـريف إن بالده سـتـطلب
من اجملــتـمع الـدولي اتــخـاذ مـوقف من
تحدة تصنيف احلرس قـرار الواليات ا
الـثوري منـظمة إرهـابية. وأدانت إيران
في وقـت ســـابق اخلـــطـــوة الـــتي أقـــدم
ـــاضي عـــلـــيــــهـــا تـــرامب األســــبـــوع ا
بـوصفهـا غير مـشروعة. ونـسبت وكالة
اجلـمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء
إلى ظــريف قـوله (سـنـبـعث رسـائل إلى
وزراء خـارجـيـة جـمـيع الـدول إلبالغـهم
بـأن من الـضـروري علـيـهم الـتعـبـير عن
مـــواقــفــهـم ولــتـــحــذيـــرهم من أن هــذا
سبوق اإلجراء األمريكي اخلطير غير ا

سـيكون له تـبعات)  مـضيفا إنه (أرسل
خـطـابـات أيضـا إلى األمـ الـعام لأل
ــتـحــدة أنــطـونــيـو جــوتــيـريش والى ا
مــجـلس األمن الـدولي لالحــتـجـاج عـلى
شروعة). هذه اخلطوة األمريكية غير ا

¡«œuÝ W×zô

وردت طــــهـــران عـــلـى خـــطــــوة تـــرامب
ـركـزيـة األمـريـكـية بـتـصـنـيف الـقـيادة ا
مــنـظــمـة إرهــابـيـة. وصــنـفـت الـواليـات
ـتحـدة عشـرات الكـيانـات واألشخاص ا
عـلى الالئحة الـسوداء بالفـعل التهامهم
بأنهم على صلة باحلرس الثوري لكنها
لم تـستهدف احلـرس من قبل.وقال قادة
احلـــرس الــثـــوري مـــرارا إن الــقـــواعــد

اجلــرائـم الــتي ارتـــكــبت ضـــد الــشــعب
الـعـراقي بـكل مـكـونـاته). الى ذلك قـالت
مـجـمـوعـة من الـفصـائل الـعـراقـيـة إنـها
ــتـحـدة تــرفض بـشــدة قـرار الــواليـات ا
تـــصــنـــيف احلـــرس الــثـــوري اإليــراني
مـنـظـمـة ارهـابـيـة.وأصـدرت اجلـمـاعـات
بـيـانـا بــهـذا الـشـأن من مـنـزل الـقـنـصل
الـــــــعـــــــام اإليــــــــرانـي في مــــــــديـــــــنـــــــة
الـنـجف.وأعـلنت تـضـامنـهـا مع الـشعب
اإليــراني واحلـرس الـثـوري الـذي قـالت
إنه سـاعد في إنـقاذ أربع أو خمس دول
من الـــــســـــقــــوط فـي أيــــدي تـــــنــــظـــــيم
داعش.وكـان الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
ـــاضي تــــرامب أعــــلن في األســــبــــوع ا
تــصــنـــيف احلــرس الــثـــوري مــنــظــمــة
ـرة األولى إرهـابـيـة.وقـرار تـرامب هـو ا
الــتي تـصـنـف فـيـهــا واشـنـطن رســمـيـا
جـــــــيش دولـــــــة أخـــــــرى جـــــــمـــــــاعـــــــة
إرهـابـيـة.واتخـذ تـرامب نـهجـا مـتـشددا
جتــاه إيـران بـســحب بالده من االتـفـاق
ـبــرم مـعـهــا في عـام الــنـووي الــدولي ا
 ?2015وقــراره إعــادة فــرض عــقــوبــات
اقـتصادية موسعة. وعبر متحدث باسم
مــنــظـــمــة بــدر عن دهــشـــته من الــقــرار
تـحدة بأنـها الراعي واصـفا الـواليات ا
األول لإلرهــاب. وأعــلن مـتــحــدث بـاسم
حتـالـف الـفـتح رفض الـتــحـالف لـلـقـرار
األمـريكي مـشيرا إلى مـشاركة الـفصائل
ـة اإلرهـاب.وتـصنف في مـحـاربـة وهز
ـســلــحـة واشــنــطن بـعـض الـفــصــائل ا
مـنـظمـات إرهابـيـة.وكان رئـيس الوزراء
ــهــدي قــال يـوم الــثـالثـاء عــادل عــبــد ا
ــاضي إن قــرار واشـنــطن بــتـصــنـيف ا
احلــرس الـثـوري مــنـظــمـة إرهـابــيـة قـد
ــنــطــقـة.فـي شـأن يــضــر بــالـعــراق وبــا
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قـال رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح إن
عــلى الــعــراق أال يــنــسى أبــدا اجلـرائم
الـتي ارتكـبهـا صدام أو الـسمـاح حلزب
الـبعث الصـدامي بالعـودة وذلك بعد أن
حـضر الكشف عن مقبرة جماعية ألكراد
قُتلوا في عهد صدام قبل نحو  30عاما.
ـقـبـرة ـكـتب الـرئـيس إن (ا وقـال بـيـان 
الـتـي عـثـر عــلـيـهـا مــؤخـرا في مــنـطـقـة
صـحـراويـة تـبـعـد نـحو  170كـيـلـومـترا
إلى الــغـرب من مـديـنــة الـسـمـاوة تـضم
رفــات عــشــرات األكــراد الـذيـن أبـادتــهم
قـوات صـدام.وهـؤالء الضـحـايـا من ب
ما يصل إلى  180ألفا يعتقد أنهم قتلوا
خالل حــمــلـة األنــفــال الـتي اســتــهـدفت
أكـراد الــعـراق في نـهــايـة الـثـمــانـيـنـات
وشــمـلت اســتــخـدام الــغـاز الــكـيــمـاوي
وشـهـدت مـحو قـرى وتـشـريد اآلالف من
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وقـال صــالح خالل مـؤتـمـر صـحـفي في
ة ـة جـر ـقـبـرة ان(هذه اجلـر مـوقع ا
ـة إبادة بحق شـعب ذنبهم حـرب وجر
الــوحـيـد إنــهم كـانـوا كــردا ورأى فـيـهم
الـنـظـام الـعـنـصـري اجملـرم خـطـرا عـلى
ســيــطـرتـه وعـلـى سـلــطــته فــأقــدم عـلى
إبـادتــهم... كـمـا أقـدم عـلى جـرائم بـحق
أهـلـنـا في اجلنـوب وفي الـوسط كـونهم
ال يـرتـضـون لـتـلك الـسـلـطـة أن تـسـتـمر
ويــــــودون الــــــعـــــــيش حـــــــيــــــاة حــــــرة
ــة).وتـابع (أتى بـهم إلى الـسـمـاوة كـر
لــــدفــــنــــهم.. أهــــلــــنــــا فـي الــــســــمـــاوة
احـتضنوهم وتعاملـوا معهم بكل محبة
وأخـــوة).وأضــــاف صـــالح ان(الـــعـــراق
اجلديد يجب أال ينسى وال يتناسى تلك

األمـريكيـة في الشرق األوسط وحامالت
الـطائرات األمريكية في اخلليج تقع في
مــرمـى الــصــواريخ اإليــرانــيــة.وهــددت
طـهـران أيـضـا بـعـرقـلـة شـحـنـات النـفط
عـــبــر مــضـــيق هـــرمــز في اخلـــلــيج إذا
ــــتــــحــــدة خــــنق حــــاولت الــــواليــــات ا
االقــتـصــاد اإليــراني بـوقف الــصـادرات

النفطية. 
قـال وزيـر الـنفط اإليـراني بـيـجن زنـغنه
امس إن (مــيــزان الـعــرض والــطـلب في
ـــيــة هش بـــســبب ســوق الـــنــفـط الــعــا
الـــضـــغـــوط األمـــريــــكـــيـــة عـــلى إيـــران
وفنزويال والتوترات في ليبيا) محذرا
من (تبعات زيادة الضغوط على إيران).


