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ـــوســـوي (اســتـــعـــداد الــدار واكـــد ا
الستقبال هؤالء الضحايا).

الفتـا الى ان (سـبب االقـدام عـلى بيع
االعضـاء البشـرية هـو ضعف الوعي
الــديـــني) ,داعـــيــا رجـــال الـــدين الى
(الـتوعـيـة بخـطـورة االجتـار بالـبـشر
وتعـزيـز دور االسرة والـتعـلـيم للـحد
مـــنـه). من جـــهـــة اخـــرى قـــام فـــريق
ـيــداني في الـوزارة الـعـمل الـرصـد ا
بـزيـارة الى احـدى الـعـوائل الـفـقـيرة

نطقة الكبيسي في بغداد. 
ــتــحــدث بــاسم ونــقـل الــبــيــان عـن ا
الوزارة عمار منعم القول ان (الوزير
مـحـمـد شـياع الـسـوداني وجه فـريق
يداني باجـراء زيارة لعائلة الرصد ا
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ــنـــطــقـــة لــغــرض تــســكـن في تــلـك ا

تفرغ). ع ا شمولها براتب ا
مبينا ان (العائلة مكونة من سبعة 
افراد منهم أربـعة اطفـال مقعدين من

ذوي االحتياجات اخلاصة).
الفــتــا الى ان (تــلك االســرة نــاشــدت
ــــســـــاعـــــدتـــــهـم من خالل الـــــوزارة 
تـزويــدهم بـكــراسٍ مـتـحــركـة واسـرة

قعدين). الطفالها ا
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وتابع منعم ان (الفريق قام بتسجيل
مـعـلـومـات االسـرة لـغـرض شـمـولـهم
ــــتــــفــــرغ حــــسب ــــعــــ ا بــــراتب ا
ـمكـنة ـساعـدة ا الضـوابط وتـقد ا

اليهم). 
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حتس اخلفاجي

UI¡∫ رئيس الوزراء حيدر العبادي خالل استقباله الوفد السعودي على هامش مؤتمر دافوس

اهــمـهــا ابــعــاد الـزبــائن الــدائــمـ
بـالـنـسـبـة الى سـومـو والسـيمـا في

اسيا).
مشـيرا الى ان (الـعراق بـحاجة الى
زبــــائن ثــــابـــتــــ في اســــيـــا كـــون
االســواق االمـــريـــكـــيـــة مــتـــقـــلـــبــة
بــــاالضــــافـــــة الى وجــــود الـــــنــــفط
الـــصـــخـــري الـــذي يـــهـــدد الـــعـــالم
وبــالـتـالي ال نـريــد ان زيـادة حـصـة
البيع الى امريكا على حساب اسيا
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رأى  اخلــــبـــيـــر الـــنـــفـــطي حـــمـــزة
اجلـواهـري ان بـيع شـركـة تـسـويق
الـــنــفط الــعـــراقــيــة ســومـــو لــنــفط
الــبـصـرة الـثـقـيـل يـحـقق اربـحـاحـا
لــكــنه ال يــخــلـو مـن اخملــاطـر الــتي
تـسبب فـقدان الـزبـائن الدائـم في

اسيا. 
وقــال اجلـواهـري لـ (الــزمـان) امس
ان (ســومـو حتـاول جتـربــة طـريـقـة

بـيع اخلام الـثـقيل في الـبـورصة او
ـزادات كونـهـا تسـعى الى حتـقيق ا

ارباح وعائدات اكثر من السابق).
الفتا الى ان (تلك احملاوالت حققت 
اربــاحــا  تـقــدر بـنــحـو دوالرا  و40
سـنـتـا لـلبـرمـيل الـواحـد زيـادة على

االسعار التي تعلنها الشركة).
مبينا ان (طريقة البيع بالبورصة 
قـد يـحـقق اربـاحا اضـافـيـة اال انـها
حتـتـوي على مـخـاطـر كثـيـرة ايـضا

عاصم جهاد

العائلـت ومستـمسكاتـهم االصولية
لــــغـــرض شــــمـــولــــهم بــــاحلـــمــــايـــة

االجتماعية).
واوضح منعـم ان (استجـابة الوزارة
لـهذه احلـاالت تـأتي ضـمن شـعـورها
ــســؤولــيــة جتـــاه فــئــة الــفــقــراء بــا
ــــعــــوزين وذوي االحــــتـــيــــاجـــات وا
اخلـاصـة لغـرض شـمـولـها بـالـرعـاية
ــــنــــاســــبــــة وتــــقــــد اخلــــدمــــات ا
لـلمـحـتـاجـ فـضال عن إيـوائهم في
الــدور اإليــوائــيــة ان اقــتــضى االمــر
عــلـى الــرغم من ان الـــدور اصــبــحت
ضمن مسؤوليات احلكومات احمللية

بعد فك ارتباطها بالوزارة). 
الى ذلك اسـتـحدثت دائـرة الـتـشـغيل
والــــقــــروض في الــــوزارة شــــعــــبــــة
مــتـــخــصـــصــة اطـــلق عـــلــيـــهــا اسم

حاضنات االعمال. 
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واكد مـنـعم ان (وفـدا من الـوزارة قام
بــــزيــــارة الـــــنــــرويـج لالطـالع عــــلى
ــجــمــوعـة من جتــربــتــهـا والــتــقى 
ـتخـصـصـ لـيـتم بـعـدها اخلـبـراء ا
اخـتــيـار الــنـمـوذج الــذي يـتـواءم مع

بيئة االعمال العراقية).
منوها الى ان (الغرض االساسي من
حاضنات االعمال هو تطوير ورعاية
ـشاريع الـصـغيـرة حـيث تسـتـهدف ا
احلاضنة جميع الـباحث عن العمل
ن لــديــهم مـشــاريع حتــمل افــكـاراً
ابـــداعــيـــة او تــراثـــيــة ســـواء كــانت
خـدمــات ام مـنـتــجـات ام ايـة تــقـنـيـة
ــتـوفــرة في ــصــادر ا تــســتـــــثــمــر ا

البلد). 

وبــــــشـــــأن اخــــــر اكــــــد مـــــنــــــعم ان
(السـوداني وجه فـريـقا اخـر بـزيارة
ثالث عوائل فـقيـرة بنـاحيـة الرشـيد
فـي بـــغــــداد عـــرضـت حـــاالتــــهم في

مواقع التواصل االجتماعي).
موضحا ان (العائلة االولى تتكون 
من خـــمـــســـة افـــراد اثـــنـــان مـــنـــهم
ع مكفوفـان  شمولهـما براتب ا

تفرغ حسب الضوابط). ا
الفتا الى ان (العـائلة الثانـية مكونة
مـن اربـــعـــة افـــراد واالم مـــكـــفـــوفـــة
والـعـائلـة االخـرى مـكـونـة من اربـعة
افراد ويعيشـون في ظروف صعبة),
مـتابـعـا ان (الفـريق قـام بـاالجراءات
الالزمــة بـتــسـجــيل مـعــلـومــات تـلك
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حـــــذرت وزارة الــــعــــمل والــــشــــؤون
االجــتــمــاعــيـة من خــطــورة انــتــشـار
حــاالت االجتــار بـالــبــشـر بــصــورهـا
ــتــعـددة داعــيــاً الى بــذل اجلــهـود ا

عاجلة اثار تلك الظاهرة . 
 وقال مـعاون مـدير عـام دائرة رعـاية
ذوي االحــــتـــيـــاجــــات اخلـــاصـــة في
ــوسـوي في الــوزارة عـامــر خــزعل ا
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(االجتـــار بـــالــــبـــشـــر هــــو جتـــنـــيـــد
اشــــخـــاص و ايــــواؤهم بــــواســـطـــة
الــتــهــديـد بــالــقــوة السـتــغاللــهم في
اعـــمــــال الـــدعــــارة او االســـتــــجـــداء
ــتــاجــرة بــأعــضــائــهم الــبــشــريـة وا

الغراض التجـارة الطبيـة). موضحا
ان (اسـبـاب تـلك اجلـرائم هي الـفـقـر
وقـــلــة فـــرص الــعــمـل وعــدم وجــود
انــظـمـة حــمـايــة اجـتـمــاعـيـة فــعـالـة

وضعف الوازع الديني).
مشيرا الى ان (الوزارة استحدثت 
داراً تـعنى بـرعـايـة ضحـايـا االجتار
بـالـبـشــر حـرصـا مـنـهـا عـلى تـنـفـيـذ
بــنـود الــقــانـون رقم 28 الـذي شُـرِع
ــكــافــحـــة تــلك اجلــرائم واحلــد من
انتشارها ومعاجلـة اثارها ومعاقبة

مرتكبيها).
شـروع اطلق عـليه اسم مبـينـا ان (ا
الــبــيت اآلمن الغــراض اجـتــمــاعــيـة

ونفسية).
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ـعـروفـة غـادة ـوصـلــيـة ا ـاسـنـجـر مـع الـروائـيـة ا كـنت في حـديث عــلى ا
صديق رسول حتى سالـتها وهي تقـضي ايامها ب الـتزاماتها الـوظيفية
ـوصل واسـتقـرار عـائلـتهـا  في الـعاصـمة عن مـا تـفتـقده في في مديـنة ا
وصـل وجتده في الـعـاصمـة وبـالـعكس فـاشـارت  الى ان شارع مديـنـة ا
وصل .. تنبي هو ابـرز احلواضر التي تـفتقدهـا كلما حـلت في مدينة ا ا
وصل حـقيـقة لـلحـواضر الـثقـافية وحقـيقـة اعادني حـديثـها الى افـتقـاد ا
بعـد ما مـرت به من محـنة الـتخـريب والدمـار  التي حـلت بهـا اثر سـيطرة
ـدينـة كانت تـتواصل ـنصـرمة  رغم ان ا تنـظيم داعش خالل الـسنـوات ا
مع ما كان يرد من العاصمة عبر النافـذة الثقافية في منطقة الدواسة من
ـتــعــامـلــ مع دور الـتــوزيع والــنـشــر حـيث كــانـوا يــسـتــقـطــبـون خالل ا
ية من مـختـلف انحاء الـعالم وكانت االصدارات العـراقية والـعربـية والعـا
ـدينـة ونخـبها ـوعد الـرئيـسي لتـجمع الكـثيـر من ادباء ا ساعـة الظهـيرة ا
ثقفة للتقاطر على مكـتبة  الضحى او زهرة نينوى لغرض االطالع على ا
اخبار الـصحف الـعراقـية فضال عـما تـقدمه صـحف عربيـة او مطـبوعات
اخـرى كـانت تــرد لـتـكـون فـرصــة لـكـتـاب نـيــنـوى من ان يـسـهــمـوا بـبـنـاء
طـبوعات ..وفقد مدينتـهم ثقافيـا عبر التواصـل مع ما كانت تنـشره تلك ا
ارتـفــعت االصـوات عــالـيــا بـعــد الـتــحــريـر لاللــتـفــات الى اهـمــيـة الــكـتب
بادرات الـتي ظهـرت بعيـد التحـرير ومنـها ما خصوصـا مع العديـد من ا
اقامـته نخـبة من الـشبـاب من فعـاليـة ثقـافيـة بالـقرب  من مـكتـبة اجلـامعة
التـي حرقـهـا داعش  لـتـعـبـر رمزيـا عن مـكـانـة الـكـتـاب دون االشارة الى
ثـله الكـتاب في الـسنـوات القـليـلة الـسابـقة حلـقبة داعـش حيـنما ماكـان 
انتشرت بشكل غير مسبوق الكتب التكفيرية والسلفية فضال عن من قام
ـعـروف بـشـارع بـاتـاحـتــهـا وتـداولـهــا عـبـر الـعــديـد من اروقـة الـشــارع ا
تـنبي في الـعاصـمة النـجفي والـذي كان حـاضرة ثـقافـيـة تنـاظر شـارع ا
ثل ـا  احلبـيـبـة بغـداد .. واذ نـعلـن حاجـتـنا لـشـارع خـاص بالـكـتب  ر
ثقف استعادة دور ثقـافي مطلوب للـمدينة فاننـا في الوقت نفسه نـدعو ا
شـروع فـالهـجمـة الـثقـافيـة الـتي شنـها ـدينـة لدعم مـثل هـذا ا من ابنـاء ا
التـنظـيم وابرزهـا في الكـثيـر من تصـرفاته السـيما فـي اول ايام سيـطرته
ـا احـرقـه من الـكـتب بـتـدمــيـر الــتـمـاثــيل واحلـواضـر الــثـقــافـيـة مــرورا 
واخملـطـوطــات والـنـفـائس اليــسـتـدعي مــبـادرة قـد تـمــوت حـيـنـمــا تـنـتـهي
فصولـها فحـسب بل علـينا ان نـسعى اليـجاد شارع لـلكـتب يعيـد لشارع
ـسكون بـالدمار واخلـراب الذي حل به فضال فـقود وهو ا النجـفي القه ا
ثـقف ـوصلـية من ان تـسعى السـتقـطاب الـكتـاب وا كـتبات ا عن رغبـة ا
بـادرة النـارة الـظالم الذي مـا زال جـاثمـا بـغـياب الـكـتب التي للـشـروع 
ـا يـتعـلق بـهذه تتـحـدث عن تـلك احلقـبـة وتـؤرخ الكثـر احلـقب مـاساويـة 
عاجلات دينة فـضال عن رغبة جـادة بكتب اخرى تـبحث عن احللـول وا ا
ـشتـرك وتـمحـو مـا علق بـاذهان التي من شـانـها ان تـرسخ قـيم العـيش ا
ـوصـلـي ـا رسـخه الـتنـظـيم بـعـقول ا ـكـونات االخـرى  البـعض جتـاه ا

ـسـيـحـي تـلـكـات ا حـينـمـا ابـاح امـام نـاظـريـهم 
ـة وعـرض الــسـبـايــا االيـزيــديـ في مــشـاهــد مـؤ
تـتـرجم احملـنـة فـمـا احـوجـنـا لـشـارع كـتب  تـعـلـو
ـوصـلـي الـقـدماء واجهـته اسم مـهم من اسـماء ا

ن ارتبطت حياته بالكتاب بصورة وثيقة ..

ـذنب بـتـرك مـؤاخـذته و عـقـابه و أصل الـصـفـح هو الـصـفح هـو الـتـجـاوز عن ا
سامحة .  ابداء صفحة جميلة من الوجه وهو اعلى من العفو و ا

و فـي دراسة في مـجـلـة الـصحـة الـنـفـسيـة نـشـرت في مـارس عام (2014) من
قبل كل من الـبـاحثـ ( تـوسايـنت و شـيلـد و دورن) أكـدت ان مسـامحـة الـنفس

كن ان تقي االنسان األمراض النفسية واجلسدية . والصفح عن اآلخرين 
كن ـسامحة والصـفح عن اآلخرين أمر  ويقـول البروفسـور ( توساينت) " ان ا
تعـلمه " الن الـصـفح ليس سـهال ويجـد الـكثـير من الـنـاس ان االمر فـيه نوع من

الصعوبة .
لذلك فـلقـد ذكـرت صفـة اجلـميل مع الـصـفح وسمي الـصـفح اجلمـيل حـيث قال
تـعالى في سورة احلجر اآلية (85) (وَمَا خَـلَقْنَا السَّمَـاوَاتِ وَاألَْرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِـالْحَق ـ وَإِنَّ السَّاعَةَ الِيَة ـ فَـاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل)  فـقد ذكرّت اآلية بخلق
ـاضي وذكـرت احلق ومن الـسـمـوات و االرض و مـا بـيـنـهـمـا هـو من األحـداث ا
ـستـقـبل وحتى ناحـيـة اخرى ذكـرّت اآليـة بالـسـاعة و اآلخـرة وهي من احـداث ا
اضي اشارت االيـة ان الساعة قريبة وآتية  فـجمعت اآلية ب عظم اخللق في ا
ـسـتـقـبـل لـتـذكـرنـا بـان الــصـفح اجلـمـيل غـيـر والـقـدرة الــعـظـيـمـة لـلـخــالق في ا

كن ان نصفح عن اآلخرين .  مستحيل و 
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ـقـبـلـة  لـيس لـشـعـاره طـيّب أنـا مع احلـزبِ الـشـيـوعي في االنـتـخـابـاتِ ا
ستـحيالت أن يتحققَ هذا الذكر "وطن حر وشعب سعـيد"  فمِن سابع ا
الـــشــــعـــارُ مـع أيِ وطنٍ أو شـــعـبٍ عـــلـى وجهِ األرض في عــــالم احملـــاور
هـدّد بالـتـقلـبات األقـتـصاديـة واخلرائط احملـتـملـة واألمراض والتـكتـالت ا
اط احلـياة االستهالكية عيشة وأ الغامضة وتراجع الـقيم وتعقّد سـبلِ ا
صائـر احلتمـية التـقليـدية للـبشر في هـذه الدنيا تشـعبة  فـضالً عن ا ا
لكنَّ حَسَنَة هـذا احلزب أنّ فلكلـورَه وأدبياتِه الشيء الوحـيد الذي يذكرنا
نـفتـحة وصيـانة احلـريات العـامة والـتحرر باإلنسـان الطـبيعي والـثقـافة ا
من اخلرافـات وعـبـادة االشـخاص والـيـقـيـنيـات الـتي حتـولت الى بـضائع
. فـفـي بالدنـا الــتي غَــزاهـا جَــراد الـفــسـاد واإلرهــاب وانـهــيـار ودكـاكــ
القـدوات أمام األجيـال اجلديـدة التي بـدأت تشـككُ بكل الـقيم والـثوابت 
البُـدّ من مـشـروعِ ِضـوءٍ فـي هـذا الـظالمْ  قـد تـكـونُ لــنـا مالحـظـات عـلى
جميع ِاألحـزاب العلـمانـية والديـنية خاللَ مـسيراتـها الـطويلـة  لكنـنّا البدّ
ـنضـبـطـة التي ـثـاليـة غـيـرِ ا أنْ نتـخـلّص من بـضـاعاتِ الـوهمِ والـتـعـبئـةِ ا
تــؤجّجُ اجملــتــمعَ بالهــدف. وسط َدوامــةِ مـن لــغــةِ الــكـراهــيــة والــتــخــوينِ
ـهــاجـرين  والـتــخـويف وقــوافلِ الـشــهـداء وأفــواج ِالـنــازحـ وشــتـاتِ ا
مـهـمـتهُم ـغـري الـوحيـد الـذي يـقاوم ذلك  الشـيـوعـيون اآلن هم األجتـاه ا
صعبة  لكنّ أهـدافهم كيفـما كانتْ فهي أكـثرُ رحمة ًورأفـة ونظافة يد من
األحزاب الـشـرسـة والـشخـصـيـات الـلزجـة الـتي الـتـفّت بـعبـاءاتِ الـتـقوى

زيفة لتخطفَ الوطنَ وشعبَه. ا
رة غـير مـجديـة تمـاماً  النـها اليـوم نحن مـقبـلون عـلى انـتخـابات هـذه ا
ـشـرّف لــبـعض الـعــجـائـز الـذين خـلت من روح الــتـواضع واألنـسـحــاب ا
أعتـرفوا بـالفـشل أو انـخدعـوا أو خدعـوا زمالءهم وابـناء ديـنهم ورفـاقهم
وفرّطـوا بـاعـز وأهم سـنـوات األمل الـعراقـي اليـوم بـصالفـة فـذة يـعرض
هـؤالء وجـوهـهم أمـام مـجــتـمعٍ يـكـرهـهم وجـمــهـور يـسـخـر مـنـهم بل إن
بـعـضـهم يـحـمـلـون عـلى رؤوسـهـم تـيـجـان الـكـرامـة الـتي هي مـلك آبـائـنـا
حرامُـهم محـصّن وحاللنا وأمهاتـنا ويـحكمـوننـا باسم أديـاننا ومـذاهبـنا 
ـكون سيستلمها طاف الن حصة هذا ا مباح وعلينا ان نفرح في نـهاية ا
تـواطئ الفاسد . فالن الفاشل الفـاسد  وحصة ذلك سـيستلـمها فالن ا
لن يــغـيـب ذلك عن الــنـاس ســواء صــوتـوا او قــاطــعــوا قـبــلــوا رشـوة او
رتش  لن يـغيب عنهم وهم يـعرفون سلـفا كيف ستدار ضحكوا عـلى ا

الطاولة ومن الذي يشرف عليها .
احلزب الـشـيوعي أيـنـما حلّ ومعَ مَنْ حتـالف هـو الوحـيـد دواء ذلك الداء
ناعـة التي يتمتع ا غيـر مؤثر مع ا العضال  صحـيح انه دواء بطيء ور
بــهــا (اجملــرّبـون)  لــكــنه بــالــنــهــايــة لــديــنــا دواء  وحـ يــصــطف مــعه

ــراجـــعــة اجلــادة واالصالح الــلــيـــبــرالــيـــون ودعــاة ا
احلقيـقي والناس األحـرار جميـعاً  سيـكون ضوءاً
ـــطــلـق ضــوءاً فـي ظالم ِهــذه في هـــذا الــســـد ِا

البالد حتى وإنْ كانَ من مصباح  واحد.

سعد معن ي عثمان الغا
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شبـوهة والتـصدي السريع التحـركات ا
ـدن والـقوات أليـة محـاولـة ألسـتهـداف ا
ـــنـــاقــشـــة اخلــطط االمــنـــيــة  اضـــافــة 
ـطروحـة في انـتـشار اجلـيش وتـكـليف ا
ـــدن  ــــسك االمن داخـل ا الــــشــــرطــــة 
واستـمرار اجلـهود للـهنـدسة الـعسـكرية
ـساعـدة السـكان على عـامل الفـنية  وا
سـاهمة اعادة احليـاة للمـدن احملررة وا
بــاآللــيــات واالفـــراد بــأعــمـــال مــدنــيــة 
ووضع خـطــة طـوار عـاجـلــة لـلـكـوارث
الــطـبــيــعــيــة الــتي قــد حتــصـل لــيــكـون
ــنــقــذ  ونــتــفــاخــر ان قــوات اجلــيـش ا
تـقدمة ـراكز ا ـشتركـة حتتل ا النـخبة ا

متفوقة على جيوش دول عظمى). 
ومن جــانــبه قــال مــديــر عالقــات واعالم
وزارة الداخـلـية الـلـواء سعـد معن خالل
مشاركـته محـاضرة متـخصصـة باحلرب
النـفسيـة والشائـعات واسـاليب االرهاب
عـقدت في وزارة الـثـقافـة بـالتـنـسيق مع
مـركـز الدراسـات والـبـحـوث لـ ( الـزمان)
امـس ان (اجلـــــــــلــــــــســـــــــات والــــــــورش
واحملاضـرات والندوات احلـوارية مـهمة
في جتــاوز مــا تـركـه اجـرام اجلــمــاعـات
اإلرهـابــيـة الـتي مــارست تـطـرفــا فـكـريـا
وغــسل الــدمــاغ  وتـغــلــغــلت في عــقـول

األطفال واالحداث والفتيات ).
واضــاف ان (نـــســيـــر بــخـــطط نــوعـــيــة
وجـهـود ذاتـيـة في الـتـثـقـيف والـتـطـوير
ـتـطــرف وتـرسـيخ لـلــحـد من اخلـطــاب ا

السلم األهلي).
مشـيرا الى ان (اإلرهـاب حاول اسـتغالل
الدين االسالمي وإعـطاء صورة مـشوهة
 ولــعـل احلــمالت الــعــلــمــيــة الــنــظــريـة
والعـملـية الـتي تقـوم بهـا كوادر الوزارة
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كشف رئيس اركان اجليش الفريق االول
ي عن شروع وزارة الركن عـثـمان الـغـا
الـدفــاع بـحـمـلـة إلعـادة هــيـكـلـة وتـدريب
قوات اجلـيش إلعطـائهـا مرونـة اكثر في
التـحرك ومـحاربـة االرهاب  ,مشـيرا الى
ان الــــعـــــراق بـــــحث مـع دول عــــربـــــيــــة
ومـجاورة الـتـعـاون في مـجال الـتـسـليح

والتدريب . 
ي لـ(الزمان) امس ان (وزارة وقال الغا
الـــدفــاع بــدأت فـي خــطــة لـــتــدريب عــال
يــعــتـمــد الــنـهــوض بـالــقــدرة والـكــفـاءة
وســـيــشـــمل  جــمـــيع صــنـــوف الــقــوات
سلحة خالل عام 2018).  واضاف ان ا
(اخلــطــة تـــركــز عــلـى رفع الــقــابـــلــيــات
الـذهـنيـة والـبـدنيـة والـتـخطـيط والـنـمو
لــلــضـبــاط واجلـنــود واجــتـيــاز مـرحــلـة

القتال وتمارين احلرب  خاصة).
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ــسـلــحـة ي ان (الــقـوات ا وتــابع الـغــا
اثـبـتت قوتـهـا وشـجـاعتـهـا في الـهـجوم
واالنــقـضــاض والـرد  وقــدمت عـنــاصـر
اجلــيش والـــشــرطـــة والــنـــخــبـــة درســا
بــالـعــســكــريــة والــبــطــولــة في حتــقــيق

النصر). 
مـؤكـدا ان (الـوحـدات سـجـري تـقـيـيـمـها
ـــوذجـي ورفـــدهــا وإعـــدادهـــا بـــشـــكل 
بـالـتـقـنـيـات الـعـلـمـيـة احلـديـثـة حملـاربة

االرهاب). 
ـي الى ان (لـقـاءات عـقـدت وأشـار الـغـا
في دول عـربـيـة واقــلـيـمـيـة  ركـزت عـلى
ـشترك اتفـاقيات ومـحادثـات للتـعاون ا
ـعلـومات في مجـال احلـدود والرصـد وا
والتـنسيـق والعمل الـتعـبوي  لـلحد من

اخملــتــلــفـة  ســارت بــطـمــئــنـة وتــهــدئـة
السكان وإعادة الثقة النفسية).

وتـابع مـعن خالل احملـاضـرة ان (الـعـمل
لـــيس بــالـــســهل ويـــجــري وسط امــواج
عــالـيــة من الـظــروف غـيــر االعـتــيـاديـة 
حتـتــاج جلـهـود دولــيـة واسـنــاد الـدولـة
ـان ومجتمع مدني واعالم  حكومة وبر
وشـرعت مـديـريـاتـهـا بـإعـداد مـنـشورات
ومــطــبــوعــات حــديـثــة تــدخل الــبــهــجـة
ـا يـحدث  وتـعـطي تـعـلـيمـا مـسـتـمـرا 
وقــيـــام رجل االمن عــلـى مــدار الــســاعــة
بحـفظ االستـقرار  واخلـطر زال بـجهود
جــبـــارة ورجــال قــدمــوا أنــفــســهم فــداء
لـلـوطن وأبـنـائه لـبـقـاء اجملـتمـع  ودماء

شهدائنا درس بليغ للعالم).
وكـــانت وزارة الـــدفـــاع  قــد اعـــلـــنت عن
شـروعـها بـخـطـة إلعـادة هيـكـلـة صـنوف

ا خالل اعـادة تـنـظيـمـهـا وتـسلـيـحـهـا 
ستقبلية). يتالءم مع حجم التحديات ا
ـرحـلة الـثـانـية وأضـاف اخلفـاجي أن (ا
سـتــمـتـد عــدة سـنـوات). مــشـيـرا إلى أن
(اخلـــطـــة ســتـــتـــضـــمن رفـع مـــســـتــوى
الــتــسـلــيح لــكـافــة الـصــنــوف والسـيــمـا
ـاسـكـة للـحـدود فضال الـقوات الـبـرية ا
ـــقـــاتـــلــة عن زيـــادة عـــدد الــطـــائـــرات ا
ـتـطورة وفـق صفـقـات تـسـلـيح جـديدة ا
لدى القـوات اجلوية العـطاء مرونـة اكبر
في مكـافحة داعش واجملـاميع اإلرهـابية

وردع اي عدوان خارجي).
ولـفت إلى أن (تـســلـيح الـقـوات اجلـويـة
بـحـاجـة الى وقت طـويل وامـوال طـائـلـة
وعـالقــات دبـــلــومــاســـيــة جـــيــدة إلبــرام
صفـقـات ضخـمة لـشـراء طائـرات حديـثة

من الدول الكبرى).

سلحة وفـيما بينت أن اخلطة القوات ا
تتكـون من مرحلـت أكدت أنـها ستـمتد
عـدة سـنـوات فـيـمـا كـشـفت مـصـادر عن
عـــزم رئــيـس الــوزراء حـــيــدر الـــعــبــادي
اصــدار قــرارات عـســكــريـة مــهــمـة خالل

قبلة.  الساعات ا
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ـعـنـوي وقـال مـديـر اإلعالم والـتـوجـيه ا
فـي الــوزارة الـــلــواء الـــطـــيــار حتـــســ
اخلـــفـــاجـي لـ(الـــزمـــان) امس إن (وزارة
الدفـاع شرعـت منـذ بدايـة العـام اجلاري

سلحة). بخطة إلعادة هيكلة القوات ا
 مـبـينـا أن (اخلـطـة عبـارة عن مـرحـلـت
األولى هي زيــادة اجلـهــد االسـتــخـبـاري
واألمـــني لــلــقـــضــاء عــلى مـــا تــبــقى من
ـوجـودة والـثـانـيـة اخلاليـا اإلرهـابــيـة ا
إعـادة هـيـكـلــة الـكـثـيـر من الـوحـدات من

حمزة اجلواهري

حـتى وان تسـبب ذلك بـخـسارة 30
سنتا للبرميل الواحد). 

فيـما كـشف  متـحدث بـاسم بورصة
دبي للـطـاقة عن ان (شـركة تـسويق
النفط سومو  بـاعت مليوني برميل
من خـام مـحـافـظة الـبـصـرة الـثـقيل
بعالوة 31 سـنتـا فـوق سعـر الـبيع
الــرســمي) وأضــاف أن (الــشــحــنـة
ــدة  بـ 26 و28 لــلـتــحــمـيل في ا

آذار وليس لها وجهة محددة).
وذكـر أن (17 من ب 20 مــشــاركـا
ــزاد قــدمـــوا عــروضــا لــذلك). في ا
وتظهر عـملية الـبيع أن الطلب على
خام البـصرة الثـقيل يتـحسن حيث
لم ترسل سـومو شـحنات لـلتـحميل
في شــهــري كـانــون األول و شــبـاط
زادات الـسابـقة نـتيـجة غـياب في ا

العروض. 
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في غضون ذلك احالت وزارة النفط
مشروع مصفى الفاو الذي يتضمن
مـجــمـعــا لـلـبــتـروكـيــمـيــائـيـات الى
شــــركـــتي بـــاور جــــايـــنـــة ونـــركـــو
ـتـحـدث باسم الـصـيـنـيتـ .واكـد ا
الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته
(الـزمــان) امس إن (الـوزارة احـالت
ـشــروع الــذي يـتــضــمن مــجـمــعـا ا
لــلـبــتـروكــيــمـائــيــات الى شـركــتـ

.( صينيت
ــصــفى تــبـلغ واضــاف ان (طــاقــة ا
شاريع300  الف برميل وهو من ا
االسـتــثــمـاريــة الـتــصــديـريــة الـذي
يشيد في الفاو بالبصرة) ,واوضح
جــهــاد أن (ذلك يــأتي ضــمن خــطط

الوزارة الراميـة للنهـوض بقطاعات
الــتــصـفــيــة والـبــتــروكـيــمــيـائــيـات
لالغراض التصديـرية وهو ما يعزز
دور الــــــعـــــراق في تــــــلك اجملـــــاالت
وحتــقــيق ايـــرادات مــالــيــة عــالــيــة

متوقعة تدعم االقتصاد الوطني).
مبينا ان (الوزارة تخطط لتحقيق 
ــنـــتـــجــات االكـــتـــفــاء الـــذاتي مـن ا
الــنـفـطـيـة من خـالل إقـامـة مـشـاريع
اسـتــثـمــاريـة في قــطـاع الــتـصــفـيـة
والتحـول التدريجي الى بـلد مصدر
لهـا  وهي بصـدد االعالن عن دعوة
الشركات االستثمارية للمشاركة في
تــنـفـيـذ مـشــروع مـصـافى االنـبـار و
القيارة و ذي قـار ومشاريع اخرى).
على صـعيد اخـر بحث وزير الـطاقة
الـسـعودي خـالـد الـفالـح  مع رئيس
الوزراء حـيدر الـعبـادي على هامش
مــــنــــتــــدى دافــــوس االقــــتــــصـــادي
بـسـويسـرا دور الـعـراق في االتـفاق

ي خلـــفض انــــتـــاج الـــنـــفط الـــعــــا
وحتــقــيـق االســتــقـــرار في أســواق
اخلــام.  وقــال الــفــالح في حــســابه
على تويـتر إنه (ناقش مـع العبادي
أهــمـيــة اســتـمــرار الــتـنــســيق بـ
ـنتـج لـلنـفط وموضوع البـلدين ا
االســتـثـمــارات في قـطـاعـي الـطـاقـة
والصناعة وتـشجيع الصادرات في

كل من البلدين). 
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في تــطـور الحق ارتــفع سـعــر سـلـة
األوبك الــيـومي بــنـحـور 85 سـنـتـا
ـنظـمة في بـيان لـلبـرميل.واعـلنت ا
امس  إن (ســعــر ســلــة أوبك ســجل
ارتـفـاعـا بـواقع 85 سـنــــتـا لـيـصل
إلى 68.46 دوالراً لـــــــلــــــبـــــــرمــــــيل
الـواحـد) ,مـشــيـرا الى  أن (الـسـعـر
ارتـفع عن الـيـوم الـسـابق الـذي بلغ
وفقا حلسابات أمانة67.61  دوالراً

نظمة).  ا
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