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طبعة العراق 
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واآلن الــــعــــراق في وضـع جــــديـــد)
ـنـاكـفـات الـسـيـاسـيـة مـضـيـفـاً ان (ا
قــلــيــلــة او شـبـه مـعــدومــة مــقــارنـة
بـ 2010 و 2014) مــشــيــرا الى ان
(احلـكـومـات السـابـقة لـم تكن لـديـها
ـســتـقـبل الـعـراق) نــظـرة واضـحـة 
بــحـسب رأيه. في غــضـون ذلك  دعـا
االحتـاد العام لـنقابات عـمال العراق
الى الـتـعجـيل بـإصدار قـانون جـديد
لــلــتــقــاعـد والــضــمــان االجــتـمــاعي
لـلعمـال وفق معايـير العـمل الدولية.
ناسبة ذكرى وقال االحتاد في بيان 
ـنـاسـبة عـيـد الـعـمال انه (فـي هذه ا
الــعـمـالـيـة اجملـيــدة ال بـد من تـأكـيـد
أهـمـيـة مواصـلـة الـضغط وتـصـعـيد
ـطالبات اجلماهيرية بإعادة هيكلة ا
بــنـيـة االقـتـصــاد الـعـراقي وتـنـويع
قـاعـدة اإلنـتـاج الوطـني عـبـر تـعـزيز
وتـطـويـر الـقـطـاعـات اإلنـتـاجـيـة في
الــصــنــاعــة والــزراعــة والــتــشــيــيـد
والــــبـــنــــاء واخلـــدمــــات وحتـــديث
وتـطــويـر الـبـنى الـتـحـتـيـة) مـؤكـداً
(ضــرورة إعــادة تـأهــيل مـؤســسـات
الــــدولــــة ودعم الــــقـــطــــاع اخلـــاص
ـنـتج وحـمـايـة اإلنـتـاج اخلــدمي وا
ـنـافــسـة عـبــر تـطـبـيق احملــلي من ا
قـوانـ التـعـرفة الـكـمركـيـة وحمـاية
ـستـهلك وإلـزام مؤسـسات الـدولة ا
بـــــــشــــــراء مـــــــنـــــــتــــــجـــــــات تـــــــلك
الـشركات).وتابع البيان أن (احتادنا
الـــعــام يــضم صـــوته الى األصــوات
طالبة من دون الـعمالية والنقـابية ا
كــلل بــإلـغــاء الـقــرار الــصـدامي رقم
 150 لــــســـنـــة  1987 والــــقـــانـــون
اجلــائــر  52 لــســنــة 1987 وإطالق
حق الـتنظيم والنشـاط النقابي في
ـــؤســـســـات ـــشـــاريـع وا جـــمــــيع ا
اإلنــتـاجـيــة واخلـدمـيــة) داعـيـا الى
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شـــنت قــوات مـــشــتـــركــة مـن احلــشــد
الــشــعـبي والــشــرطـة االحتــاديـة امس
الــثالثـاء عـمــلـيـات مـشــتـركـة في قـرى
احلـويجة التابعة حملافظة كركوك وفق
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة. وقـال
مـــــركـــــز االعـالم األمـــــنـي في بـــــيـــــان
ان(عـمليات مـشتركة بـ قوات احلشد
الــــشـــعـــبـي الـــلـــواء 11 والــــشـــرطـــة
االحتــاديــة الــفــرقــة االلــيــة أنــطـلــقت
جــنـوب غـرب كــركـوك وفق مـعــلـومـات
اســتــخــبـاريــة دقــيــقـة) مــوضــحًـا أن
(الــعــمـلــيــة جــاءت إلسـتــهــداف أوكـار
عـصابـات داعش في مناطـق العضـيبة
والــشــريــفــيـة ضــمن قــرى احلــويــجـة
جـنوب غرب كركـوك).وأسفرت العـملية
عـن (الــعــثــور عــلـى عــدد من االنــفــاق
ــضــافــات تــضم اســلــحــة وإعــتـدة وا
مــخـتــلـفــة). وفي كـركــوك ايـضــاً اعـلن
مـصــدر مـسـؤول في شـرطـة احملـافـظـة
عن اعــتـقـال سـبـعـة مـطــلـوبـ بـيـنـهم
ـصدر عـنـصـر يـنتـمي لـداعش. وقـال ا
فـي تـصـريـح امس ان (شـرطــة كـركـوك
تـمـكـنت من اعـتـقـال سـبـعـة مـطـلـوب
لــلـمــحـاكم بــيـنــهم اثـنــاء مـحـاولــتـهم
الـدخول الى كـركوك عبـر نقاط تـفتيش
سـيطـرات ليـالن وشوان وسـيذرة تازة
وكــيــوان) مــوضـحــاً انه ( اعــتــقـال
شـخص . الى ذلك كـشف مـصـدر رفيع
بــقـيــادة عـمـلــيـات األنــبـار عن تــدمـيـر
مــلـجـأيـن مـحـصــنـ تـابــعـ لـداعش
بــقــصف لـطــائـرات اف 16 الــعـراقــيـة
ــصــدر في جـــنــوب الــرطــبـــة. وقــال ا
تــصــريح إن امـس ان(طــيـران  اف 16
الــعــراقي تــمــكن مـن قـصـف مــلـجــأين
مـحـصـنـ لـتـنـظـيم داعش فـي جـنوب
الـرطبة بالـصحراء ما اسـفر عن تدمير
ــــلـــجــــأين وقـــتـل عـــنــــاصـــر داعش ا
بـداخلهـما).  وضبـطت القوات األمـنية
كـدساً كـبيـراً من العبـوات النـاسفة في
ـــوصل.وقــال الــنــاطـق بــاسم مــركــز ا
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ـان { اجلـزائـر - أ ف ب أقـرّ الـبـر
اجلـــزائــري بــاإلجــمــاع أمس رأس
الـسنـة األمازيغـية الذي يـحتفل به
األمـــازيغ في  12 كـــانــون الـــثــاني
(يـنــايـر) من كل عـام عـيـدا رسـمـيـا
وعـــطــلــة مــدفـــوعــة األجــر.وكــانت
اجلــزائــر احــتـفــلت لــلــمـرة االولى
بــرأس الــسـنــة األمـازيــغــيـة عــيـدا
رســـمــيــا في  12 كـــانــون الـــثــاني
 2018 بـقرار أصـدره الرئـيس عبد
الـعزيز بوتـفليقة »تـعزيزا للوحدة

ـوجـب الـقـانون  الـوطـنـيـة.«و
إدراج رأس الـسـنـة األمازيـغـية في
قـائمـة األعيـاد الوطـنيـة وبالـتالي
 اعتبار هذا اليوم عطلة مدفوعة

األجــر وعـيــدا رسـمـيــا يـحــتـفل به
ســنـويـا.وبــحـسب جلـنــة الـشـؤون
ـــان فــان الـــقـــانــونـــيـــة في الــبـــر
ـشـروع القـانون »الـهـدف األسمى 
احملـــدد لألعــيـــاد الــوطــنـــيــة هــو
ــا تــضــمـــنــته األحــكــام تــكـــريس 
الــدســتـوريــة اجلـديــدة الــقـاضــيـة
بــإقــرار تـــمــازيــغت لــغــة وطــنــيــة
سـعى رئيس ورسـمـية وجتـسيـد 
اجلــمــهــوريــة الــذي قــرر تــكــريس
يـنـايـر عـيـداً وطـنيـا بـهـدف تـعـزيز

الوحدة الوطنية.«
وكـــانـت اجلـــزائـــر أقـــرّت الـــلـــغـــة
االمـازيـغـية تـمـازيـغت لغـة وطـنـية
في آذار  2002 بـعد أعمـال الشغب

الــدامــيــة الـتـي وقـعـت في الــربـيع
األســـود في  2001 فـي مـــنـــطـــقـــة
126 الـــــــــقـــــــــبــــــــــائل واوقــــــــــعت 
قـــتـــيال.والحــقـــا  اقـــرار الــلـــغــة
االمـازيغـية لغـة رسمـية الى جانب
الــعـربــيـة في الــدسـتــور الـذي أقـر
فـي 2016  .وربـع اجلـــــزائـــــريــــ
يـتكلمـون االمازيغيـة ويتركز قسم
كــبـيـر مــنـهم في مـنــطـقـة الــقـبـائل
اجلــبـلــيـة في شــرق الـبـالد. وتـعـدّ
اجلـزائـر ايـضـا مـجـمـوعـات أخرى
نـــاطــقـــة بــاالمــازيـــغــيـــة ابــرزهــا
ـــــزابـــــيـــــون فـي وادي مـــــيــــزاب ا
(وسـط) والـشــاويـون في األوراس

(الشرق) والطوارق (جنوب).
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أكـد مدير عام هيـئة التقاعـد الوطنية
احـمـد عبـد اجللـيل عـزم الهـيئـة على
صـــرف مـــكـــافــأة نـــهـــايـــة اخلـــدمــة
لـلـمـتـقـاعـدين بـالـتـتـابع كـاشـفـاً عن
كافأة للمتقاعدين ـباشرة بصرف ا ا
الــذين تـســلـمـوا أول راتب تــقـاعـدي
ـاضي. وقـال عـبد لـهم في حـزيـران ا
اجلـلـيل لـ(الـزمـان) امس ان (الـهـيـئة
بــاشـــرت بــصــرف مــكـــافــأة نــهــايــة
ن تـسلـموا اخلـدمـة للـمـتقـاعـدين  
أول راتـب تـقـاعـدي لـهم في حـزيـران
ـاضي )  مضيفاً ان ( الهيئة كانت ا
قـــد اعــــلـــنت في وقـت ســـابق عن أن
ـكأفاة سـتصرف لهـؤالء في نيسان ا
 2018 وبـالفعل باشرنا بصرفها في
ـاضي). وأكد  الـثالثـ من نيـسان ا
عــزم (الـهــيـئـة عــلى صـرف مــكـافـآت
ـتــقـاعـدين نــهـايـة اخلــدمـة لـبـقــيـة ا
بـالـتـتـابع بـحـسـب األقـدمـيـة) نـافـياً
ـكـافآت (صـحـة مـايـشـاع عن إلـغـاء ا
الـتـقاعـدية ومـكافـأة نهـاية اخلـدمة).
وقــال ان (هـذا الــكالم غــيـر صــحـيح
ونـرجـو عدم تـداوله حـيث  صرف
مــكــافــأة نــهــايــة اخلــدمــة الــدفــعــة
الـــســـادســة بـــحــسـب الــتـــســـلــسل
واالقــدمـــيــة. وســيــتم صــرف بــقــيــة
الــــــدفـــــعــــــات وورود الــــــتـــــمــــــويل
ـالي). ودعا عـبد اجلـليل الى (عدم ا
تــداول مــواضـيع اليــعــلم مـصــدرهـا
وغـير مؤكـدة) مشدداً عـلى القول إن
وجب ـكـافات الـتقـاعديـة مقـررة  (ا
الـقـانون). وكـانت (الـزمان) قـد نـقلت
في مــنــاســبــات ســابـقــة مــطــالــبـات
ـتقـاعدين لـهيـئة الـتقـاعد الـوطنـية ا
واحلــكـومـة بـصــرف مـكـافــأة نـهـايـة
ـاسـة اليـها. من اخلـدمـة حلاجـتهم ا
جــــهــــة اخـــرى  أكــــد نــــائب رئــــيس
ـان هـمـام حـمـودي ان مـوظـفي الـبــر
الــدولــة يــعــيـشــون وضــعــا بــائــسـا
ـسـتـوى خط الـفقـر. وقـال حـمودي
فـي كــلــمــة ألــقـــاهــا خالل حــضــوره
مــؤتــمــر (الـتــحــديــات االقـتــصــاديـة
ـقبـلة) ـاليـة للـحكـومة الـعراقـية ا وا
ـنعقد في بـغداد امس  ان (التحدي ا
الــقـادم هـو حتـقـيـق االسـتـقـرار لـكي
نـحرك العـجلة االقتـصادية) مـضيفاً
ان (عــمـال الـعـراق يـعــيـشـون الـيـوم
وضـعا بائسا وحـتى موظفو الدولة
كـــذلك) مـــشــيـــرا الى ان (رواتـــبــهم
ـستوى ضـعيـفة وهـذا معنـاه انهم 
خـط الفـقـر).وفي الـشأن الـعـام  لفت
شاكل االمنية حـمودي الى (جتاوز ا

(الـتـعـجـيل فـي إصـدار قـانـون جـديد
لــلــتــقــاعــد والــضــمــان االجـتــمــاعي
لـلعـمال وفق معـاييـر العمل الـدولية
وإقــرار قــانـون احلــقـوق واحلــريـات
الـنقابيـة وفق معايير الـعمل الدولية
بـعد مـصادقة الـعراق على إنـضمامه
إلـى اتــفــاقــيـة  87 لــســنــة 1948) .
وأحــتـفل عـمـال الــعـراق أمس بـعـيـد
ــوافق لألول من ي ا الــعــمــال الــعــا
أيــار. وجـــاب الــعــمــال احملــتــفــلــون
شــوارع بــغــداد في مــسـيــرة رعــاهـا
االحتـاد العـام للـعمـال وهم يحـملون
االعـالم احلـــــمـــــر وصـــــور مـــــاركس
صــاحـب شــعــار - يــاعــمــال الــعــالم
احتـــــدوا - فـي شـــــوارع الـــــكـــــرادة
والــنـضــال والـسـعــدون كـمــا رفـعـوا
الفـــتـــات حـــمـــرًا  خــطـــوا عـــلـــيـــهــا

شـــعـــاراتــــهم الـــتي اكـــدت ضـــرورة
انـصــاف الـطـبـقـة الـعــامـلـة وتـعـزيـز
دورهــا وتـقـويـة الـتــيـار االشـتـراكي.
بـدوره بعث رئـيس اجلـمهـورية فؤاد
مـعـصوم بـرسالـة تهـنئـة إلى العـمال

ناسبة. با
 وأكـــد  مــعــصــوم (مــوقـــفه الــثــابت
بـلزوم حمـاية حقوق الـطبقة الـعاملة
وحــريـاتـهــا الـنـقــابـيـة) مــشـيـرا الى
(مــصــادقــته عــلى قــانــون انــضــمـام
جــمــهـــوريــة الــعــراق الى اتــفــاقــيــة
احلـريـة الـنـقابـيـة وحـمايـة الـتـنـظيم
الـــنـــقـــابي). وتـــابـع (نــغـــتـــنـم هــذه
ــنـاســبــة لـنــؤكـد عــزم بالدنــا عـلى ا
الـسـير قـدمـا نحـو بنـاء دولـة حديـثة
مـا يـسـتوجب تـعـزيز مـكـانـة الطـبـقة
العاملة في تطوير االقتصاد الوطني

واعــادة االعــمــار فــضال عن تــفــعـيل
دورهــا احلـيـوي في تـقـويـة الـوحـدة
ـــصــــاحلـــة الــــوطـــنــــيـــة واجنــــاز ا
اجملــتـمـعــيـة في كل الــبالد) مـشـدداً
عــلى (ضـرورة احــتـرام حق الــعـمـال
ة عـبر تشريع الـعراقيـ بحيـاة كر
الـقـوانـ الـكـفـيـلـة بـرفع مـسـتـواهم
ــعـيـشي فـضـالً عن الـسـعي اجلـاد ا
حلـمـايـة احلريـات الـنـقـابيـة مـشـرعة
بـقــوانـ تـنـسـجم مع مـثـيالتـهـا في
قـراطية) .كـما هنأ بـلدان العـالم الد
نـائب رئيس اجلمـهورية اياد عالوي
 الــطــبــقــة الـعــامــلــة والــكـادحــة في
ـنــاسـبــة.وقـال في بــيـان الــعـراق بــا
ـؤثـر امس (نــثـمن الـدور الـكــبـيـر وا
لــلـطــبـقـة الــعـمــالـيـة الــكـادحــة عـبـر
الـتـأريخ) مضـيفـا ان (عـمال الـعراق

تـمـيـزوا بـسـفـر نـضـالي خـالـد وكـان
لـهم دور بـارز فـي الـبـناء وتـصـحـيح
االوضـاع الـقـائـمـة فـضال عن كـونـهم
ـدني الـذي مــثـاالً حـيـاً لــلـمـجـتــمع ا
نـنــاضل جـمـيـعـاً من اجـله ومن اجل
واطنة التي ترتكز على اقـامة دولة ا
ــــســــاواة). ورأى اسـس الــــعــــدل وا
عـالوي ان (غيـاب الـتـشـريـعـات التي
تـــضـــمن حـــقــوق الـــعـــمـــال وتــرعى
ابـداعهم امر خـطير ومـؤسف ومقلق
لـــلـــغــايـــة) مـــطــالـــبـــاً بـ(تالفي ذلك
والـعـمل عـلى حتـس ظـروف الـعمل
واشـراك الـعمـال في تـملك نـسـبة من
ـصـانع التي يـعمـلـون بهـا وتوفـير ا
الــضـمـان الــصـحي وتـفــعـيل قـانـون
الــتــقــاعــد لــلــعــامــلــ في الــقــطــاع

اخلاص). 

اإلعـالم األمـني الـعـمـيـد يـحـيى رسـول
فـي بــيـــان امس ان (مــفـــارز مــديـــريــة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة 15
ضـبطت كـدساً للـعتـاد يضم مئـة عبوة
نـاسـفة مـحـليـة الـصنع و 17 مـسـطرة
تـفـجـير من مـخـلـفات عـصـابات داعش
االرهــابـيــة في مـنــطـقــة الـوائـلــيـة في
ـوصل) مشيـراً الى ان (هذه العـملية ا
االسـتباقية النوعية نفذت استنادا الى

معلومات استخبارية دقيقة). 
وأكد رسول (قيام كتيبة هندسة الفرقة
بتدمير الكدس). وألقت القوات األمنية
فـي بـــغــــداد الـــقــــبض عـــلـى عـــدد من
ـتهم باالرهاب وجرائم مختلفة في ا
مـنــاطق مـتـفـرقـة من الـعـاصـمـة. وقـال
ـــركــز االعـالم األمــني امس أن بـــيــان 
(الــقـوات األمـنـيـة في قــيـادة عـمـلـيـات
بــغـداد ألــقت الـقــبض عـلـى مـتــهـمـ
بـــاإلرهــاب في حي الــعـــامل ومــديــنــة
الصدر واحلسينية) مضيفاً ان( قوات
امـنيـة ألقت الـقبض على مـتهم بـالقتل
في مـنطقة احلميدية في بغداد ومتهم
بـالــتـزويـر في مـنـطـقـة حي الـبـسـاتـ
الـتابعة للشعب ومتهم بالسرقة في
مـــنــاطق األمــ واحلـــريــة والــبــنــوك
واحلــبـــيــبــيــة وألــقـت الــقــبض عــلى
امـــــرأتـــــ بــــــتـــــهم الــــــســـــرقـــــة في
دني الـكاظميـة).وتمكنت فـرق الدفاع ا
ـــنـــطـــقــة مـن اخــمـــاد حـــريـق داخل ا
اخلــضــراء في بــغـداد بــحــسب بــيـان
ـــركـــز اإلعالم األمـــنـي أكـــد ان ( فــرق
دني تمـكنت من اخماد حريق الـدفاع ا
نــشـب في مــولــدة كــهــربــائــيــة أثــنــاء
ــنـــطـــقــة تـــزويـــدهــا بـــالـــوقــود فـي ا
اخلـضـراء وسط بـغـداد من دون حادث
يـذكـر) مـضـيـفًـا  ان (الـقـوات األمـنـيـة
فــتـحـت حتـقــيـقــاً بـاحلــادث). وافـادت
تـقاريـر أولية بـأن احلريق كان بـالقرب
من مــقـر الـســفـارة األمـريــكـيـة . وجنـا
الـقـيادي في حتـالف الـفتح االنـتـخابي
جـاسم الـسـاعـدي من مـحاولـة اغـتـيال
فـاشلـة تعـرض اليهـا في بغـداد صباح
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امـس بــــحـــــسب مـــــصــــدر اوضح ان
الـساعدي القيـادي في احلشد الشعبي
تـعرض لهجوم باالسلحة اخلفيفة لدى
مـرور سـيـارته في مـنـطـقـة احلـبـيـبـية.
ويـرأس الـساعـدي الـهـيئـة الـسيـاسـية
العليا حلركة انصار الله االوفياء وهو
مـسـتـشار رئـيس حتـالف الـفـتح هادي

العامري.
 من جـهة اخرى كشفت صحيفة قطرية
عن تــفــاصــيل جــديــدة بــشــأن حــادثـة
ـالي لـهيـئة احلـشد ـسؤول ا اغـتـيال ا
الـشعبي قاسم الزبيدي تتضمن (جملة
من الـتـناقـضات وعـالمات االسـتفـهام)
وطــالب رئــيس الــلــجـنــة االمــنــيـة في
مـــجـــلس ديـــالى صـــادق احلـــســيـــني
بـتـحـقـيق فـوري في مـحـاولـة االعـتداء
عــلى مـديــر ديـوان الـوقف الــسـني من
جــانب حــمـايــة مـرشح لإلنــتـخــابـات.
وقـال في تـصـريح ان (عـناصـر حـمـاية
ـرشح لالنـتـخـابات الـنـيـابيـة مـحـمد ا
الـدايــني حـاولـوا االعـتـداء عـلى مـديـر
ديــوان الــوقـف الــســني في ديــالى طه
اجملــمـعي في مــنـطــقـة الــكـاطـون وفق

علومات االولية). ا
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وخـبـرات صـادمـة عـلى األطـفـال).
ــــكن وأكــــدت الـــدراســــة أنه (ال 
لشخصية الطفل وكينونته حتمل
هــذه األحــداث الــتي تــفــضي إلى
اضـطــرابـات نــفـسـيــة وسـلــوكـيـة
جتـعـلـه يـتـجه نــحـو سـلــوك غـيـر
الـذي كــان عـلـيـه إذ ال يـسـتــطـيع
الـــعـــودة إلى ســــلـــوكه الـــســـابق
لـــلـــحـــدث الـــصـــادم ذلك أن تـــلك
األحداث لها آثارها السلبية التي
تمس النمو النفسي للفرد وتؤثر
دى على صـحـته النـفـسيـة عـلى ا

القريب والبعيد).
وأضــافت أن (احــتــمــال اإلصــابـة
بـبـعض االضـطـرابـات الـنـفـسـيـة
مثل االكتئـاب والقلق واخملاوف
ـــــرضـــــيـــــة واالضـــــطـــــرابـــــات ا

السلوكية واالنفعالية واردة).
برقع (األطباء والباحث ودعت ا
رشدين النـفسي والـتربوي وا
إلى العمل على وفق استراتيجية
لــلــوقــايـة مـن تــلك االضــطــرابـات
هـددة لصـحـة األطفـال النـفسـية ا
عبر إعداد برامج عديدة ومتنوعة
تـخدم األطـفـال نـفـسـيـاً وتـؤهـلهم

. اجتماعيا)ً
وأوصت الدراسة (بـدمج األطفال
الــضـحــايــا في بــرامج وأنــشــطـة
ترفـيهـية إلعـادة التـوازن النـفسي

لهم وتـقـوية ثـقتـهم بـأنفـسهم عن
طـريـق إعـادة الــشـــــعـور بــاألمـان

لهم).
وطالبت (بتشـكيل وحدات للعالج
الــنــفــسي تــقــوم بــإعــادة تــأهــيل
ناطق الصحـة النـفسيـة ألطفـال ا
الــتي تــعــرضت لــغــزو داعش في
ضــوء خـطـط مـنــهــجــيــة وبـرامج
نـفــسـيــة وتـربــويـة واجــتـمــاعـيـة
تساعـد على تخلـيص األطفال من
كـبـوتة في الشـحـنات الـسـلبـيـة ا

أعماقهم).
وأكدت (أهمية تـظافر اجلهود من
أجل حتــســ الـــوضع الــنــفــسي
واالجـــتــمـــاعي لـألطــفـــال في سن
ـــتــضـــررين الـــدراســـة وتـــبــنـي ا

منهم).
واقتـرحت (إجراء دراسـات أخرى
عن تـأثــيـرات األحـداث الــصـادمـة
ــــراهـــــقــــ والـــــشــــرائح عـــــلى ا

االجتماعية األخرى).
بـرقع أبحـاثا وسبق أن اجنـزت ا
ودراســات عـــلــمـــيــة عـــدة فــيـــمــا
تــنــاولت أطــروحــتـهــا الــعــلــمــيـة
مــــوضــــوعــــاً جــــديــــداً يـــتــــعــــلق
بـاالخـتـراق االجــتـمـاعي وعالقـته
بـــتــنـــظـــيم اخلـــصــوصـــيـــة لــدى
مــســـتــخـــدمي مــواقع الـــتــواصل

االجتماعي.  
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مـقـابل اطالق الـهـيئـة سـراح "نـحو
خــمــســة آالف" شـخـص من بــلـدتي
الـفوعة وكـفريا الـلت حتـاصرهما

فـي ادلب منـذ الـعام 2015. ووصل
الى مـنطقـة العيس صـباح الثالثاء
وفق قـيادي محلي في هيئة حترير

االتـفـاق لـكـن سـانـا أفـادت بأن 22
حـافـلة دخـلت الـفوعـة وكـفريـا مـنذ
االثـن تمهيداً "لنقل الدفعة األولى
ـــقـــدر عــددهم مـن احملــاصـــرين وا
بـ 1500مــــــدني" مـن اصل نـــــحـــــو

خمسة االف.
 وتــأتي عــمـلــيـة الــتـبــادل هـذه في
وقـت تـــــواصل قـــــوات الـــــنـــــظـــــام
عــمــلــيـاتــهــا ضــد تـنــظــيم الــدولـة
االسالمــيــة الـذي يــسـيــطـر بــشـكل
رئـــيـــسي عـــلى اجلـــزء األكــبـــر من
مـــــخــــيـم الــــيـــــرمـــــوك لالجـــــئــــ
الـــفــلــســـطــيـــنــيــ وحـي احلــجــر
األسـود. وتأتي العمـلية العـسكرية
احلـالية في جنوب دمشق في اطار
سـعي قوات النظام الستعادة كامل
الـعاصـمة وتـأم محـيطـها بـعدما
ســيـطـرت عـلـى الـغـوطـة الــشـرقـيـة
ـعـقل األبرز الـتي بـقيـت لسـنوات ا

عارضة قرب دمشق. للفصائل ا
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اعـلـنت مـديـريـة نـاحـيـة قـزانـية في
مــحـافــظـة ديـالـى عن تـضــرر نـحـو
الـف دو من مــحـصــول احلــنــطـة
بـالـسيـول االيـرانيـة فـيمـا تـوقعت
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والــرصـد الـزلــزالي سـقــوط امـطـار

رعدية اليوم االربعاء  .
وقـال مدير النـاحية مازن اخلزاعي
فـي تــصـــريـح امس إن (الـــســـيــول
اجلـــارفــة مـن احلــدود الـــعــراقـــيــة
االيـرانية تسببت بـاضرار متفاوتة
فـي نـحــو الف دو من مــحــصـول
( ـاضـي احلـنـطة خالل الـيـوم ا
واضـاف ان (تـدفق الـسـيـول توقف
حـــالـــيـــا مـن احلـــدود الـــعـــراقـــيــة
االيــــرانـــيــــة) واكــــد اخلـــزاعي  ان
(طريق ديالى  واسط مايزال مغلقا
ـركـبات بـسـبب االثار امـام حـركة ا

الـكبيرة التي سببتها سيول شباط
) مشيرا  الى ان اضي ونيسان ا
(عــمـلـيــة تـاهـيـل الـطـريق ســتـبـقى
مـعلقـة الى نهايـة االسبوع اجلاري
بـسبب وجود مـعلومـات عن هطول
امــطـــار غــزيــرة). وقــالت مــديــريــة
ـائـيـة في  احملافـظـة انـها ـوارد ا ا
تـقوم بـرفع طن واحـد من النـفايات
يــومـيــا من االنـهــر. واوضح مـديـر
عموري في تصريح ـوارد مهند ا ا
امـس إن (الــدائـــرة تــرفع طـــنــا من
النفايات يوميا كمعدل متوسط من
ا االنـهر في كل مناطق ديالى ور
تـــكـــون اكــثـــر في بـــعض احلــاالت
بـــســبـب الــتـــجــاوزات الـــكــبـــيــرة)
واضــاف أن (نـهــر خـريــسـان الـذي
ــثل شــريــان احلـيــاة بــبـعــقــوبـة
ـغـذي االساس حملـطات االسـالة وا
فـيهـا كانت  عمـليـة كريه وتطـهيره
جتــري في الــســابق مـرة كـل ثالثـة

اشـهـر واالن نـقـوم بـعـمـلـيـة الـكري
مـرة او اكـثـر كل اسـبـوع مـا يـظـهر
حـجم اجلهد الذي نقـوم به للحفاظ
عــلى بـيـئـة الـنــهـر ورفع اخملـلـفـات
والـــــنـــــفــــــايـــــات) الفـــــتـــــا الى أن
(الـــتــجـــاوزات تــمــثـل اســتـــنــزافــا
لـقدرات الدائرة التي تـعمل بجهود
اســـتــثــنـــائــيــة). الى ذلـك تــوقــعت
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
الـــنــقل ان يــكــون الـــطــقس الــيــوم
االربـعـاء غـائـمـا مع ارتـفـاع طـفيف
فـي درجــات احلــرارة  وقــال بــيــان
لــلـهـيــئـة تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ــنــطــقــة الــوســطئ (الــطــقـس في ا

ـــنـــاطق ســـيـــكـــون غـــائـــمـــا امــا ا
الـشمالـية فسـيكون غـائماً جـزئياً)
واضــاف الــبــيــان ان (الــطــقس في
ـنـطقـة اجلـنوبـيـة سيـكـون غائـماً ا
مـع تــسـاقـط زخــات مــطــر رعــديـة)
واوضـح الـبــيــان (ارتــفــاع درجـات
احلـرارة قـليال لـتـكون الـعـظمى في
بـــغـــداد  32 درجــــة مـــئـــويـــة امـــا
الــصــغــرى فـتــصل الى  21 درجــة
مـــئـــويــة).واشـــار الـــبـــيــان الى ان
(طـقس يـوم غـد اخلـمـيـس سـيـكون
ـناطق كافـة غائمـاً مع تساقط في ا
زخـات مطـر رعدية) مـشيراً الى ان
(درجـات احلـرارة سـتـكـون مـقـاربـة

لليوم السابق)
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ـــســتــنـــدات الــتي حتــدث عـــنــهــا ا
نـــتــانـــيــاهـــو حتــتـــوي عــلى (آالف
ــعـــلــومــات الـــوثــائق اجلـــديــدة وا

اجلديدة).
 وتـابع (نـحن بـصدد حتـلـيلـهـا وما
زال هـنـاك الكـثيـر من الـعمل لـلقـيام
بـه لـــتــــقـــو مــــدى ونـــطــــاق هـــذا
االمـر).غـيـر أن روب مالـي مسـتـشار
الــرئـيس األمــريـكي الــسـابق بـاراك
أوبــــامـــا الـــذي شــــاركت إدارته في
االتــفـاق اكـد انه (بــالـنـســبـة لـلـذين
ــلف الــنــووي اإليــراني تــابــعــوا ا
لـيس هـنـاك أي جـديـد في مـا كـشفه

نتانياهو).
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أثــارت دراســة عـلــمــيــة قــدمــتــهـا
الــدكــتــورة حـــوراء مــحــمــد عــلي
ــبــرقع األســتــاذة في قــسم عــلم ا
ـسـتـنـصـرية الـنـفس باجلـامـعـة ا
ـؤتــمـر الـدولي انـتــبـاه أعـضــاء ا
تخصص بعلوم االجتماع األول ا
والنـفس واألنـثـروبولـوجـيـا الذي
ا اضي  عقـد مـنتـصف نـيسـان ا
تــمــيــزت به من أهــمــيــة بــحــثــيـة
وتوصـيات تـتعـلق باالضـطرابات
ـنـاطق الـســلـوكـيــة لـدى أطـفــال ا
احملررة من غزو عـصابات تـنظيم

داعش اإلرهابية.
وأثـــبـــتت الـــدراســـة أن األحـــداث
الـصـادمــة الـنـاجـمــة عن سـيـطـرة
مــســلـــحي داعش اإلرهـــابي عــلى
مـسـاحـات ومـحـافظـات ومـا رافق
ذلك من عــمــلــيــات قــتل وتــدمــيــر
ونزوح ومـشـاهد مـخـتلـفـة ألنواع
الـعـنف قــد انـعـكـست تــأثـيـراتـهـا
على الـوضع النـفسي ألطـفال تلك
ـنــاطق.وذكــرت أن (األطــفـال هم ا
أكثر الـفئات تضـرراً من النواحي
الــنـــفــســيـــة والــفــيــزيـــولــوجــيــة
والصـحـيـة والتـعـلـيمـيـة حيث أن
الـنـتـائج الـســلـبـيـة قـد تـؤدي إلى
تشكـيل ضغوطـات نفسـية شديدة

مـنه.وعرض نتانيـاهو مباشرة أمام
عـدسـات التـلفـزيونـات اإلسرائـيلـية
مـــســـاء اول امـس (نـــســـخـــاً طـــبق
االصـل) لــــــــعــــــــشــــــــرات اآلالف من
الـوثائق اإليرانية وقال (لقد كشفنا
ـســاء عن أحــد أهم الــنــقــاب هــذا ا
اإلجنــازات االســتـخــبـاراتــيــة الـتي
حـققـتها دولـة إسرائـيل بكشـفنا عن
األرشــــــــيف الــــــــســـــــري اخلـــــــاص
بـــالـــبــرنـــامج الـــنـــووي اإليــراني).
ـــواد مـــوجــودة وتـــابـع إن (هـــذه ا
بـحـوزتـنا مـنـذ أسـابـيع عدة  وهي
تــكـــشف عــمــا يــزيــد عن  100 ألف
وثـــيــقــة ســـريــة تــابـــعــة لــلـــنــظــام
اإليـراني) مضيفاً إن (هذه الوثائق
اخملــزنـة في مــلـفــات وعـلى أقـراص
مـدمجة نقلت عام  2017 إلى موقع
ســري ومــتــرهل عــلى مــا يــبـدو في
طـهران).وحتدث ناتنياهو عن (أدلة
جديدة وقاطعة) على برنامج نووي
ســري إيــراني كـمــا نـقـل تـفــاصـيل
متعلقة ببرنامج إيراني قد يعرف
بـاسم آماد يهدف إلى إنـتاج خمسة
رؤوس نـووية.وندد ترامب باالتفاق
الــنـووي اإليــراني (الــفـظــيع) وقـال
خـالل مـؤتـمـر صـحــفي مـشـتـرك مع
نـظيره النيجـيري محمد بخاري في
حـــديــقــة الــبـــيت االبــيض إن (هــذا
االتـــفـــاق تــنـــتـــهي صالحـــيـــته في
غـــضــون ســبــعـــة أعــوام وعــنــدهــا

ســيـكــون بــإمـكــان إيـران أن تــطـوّر
أســـلــحـــة نــوويــة).وحـــاول تــرامب
الـتـهـرب من الرد عـلى سـؤال بـشأن
مـا كشـفه نتـانيـاهو مكـتفـيا بـالقول
إن (مــا فـعـلــته إسـرائــيل الـيـوم في
ــــؤتـــمــــر الــــصـــحــــفي هــــو عـــ ا
الـــصــواب).مـن جــهـــته عـــلق وزيــر
اخلـارجـية األمـريكي مـايك بـومبـيو
بـالقـول إن الوثـائق (حقـيقـية).وقال
لـصحـفيـ في الطـائرة لـدى عودته
تحدة بعد جولة في إلى الـواليات ا
الـشرق األوسط تـضمنت مـحطة في
إسـرائـيل (بـوسـعي أن أؤكـد لكم أن
هــذه الـوثـائـق حـقـيــقـيـة وأصــلـيـة)
.والـتـقى بـومـبـيو نـتـانـيـاهـو األحد
فـي مقـر قيـادة اجلـيش االسرائـيلي
حـيث  إطالعه عـلى هـذه الـوثائق
الـتي عرضـها رئيـس الوزراء بيـنما
كـــان الــوزيــر االمــريـــكي في طــريق
عــــودتـه الى واشــــنــــطـن. واضـــاف
بــومـبــيـو (لــقــد عـلــمـنــا بـأمــر هـذه
الـوثـائق منـذ مـدة وحتـما تـبـاحثـنا
بـــشـــأنــهـــا بـــاالمس عـــنــدمـــا كـــنــا
ســويــة).وردا عــلى ســؤال عــمـا اذا
كـانت واشـنـطـن تـعلـم مـنـذ سـنوات
بــأمـر بــرنـامج آمـاد قــال بـومــبـيـو
(نـعـلم بـأمره مـنـذ مدة) مـشـيرا إلى
أن (بـــرنــامـج آمــاد انـــتــهى قـــرابــة
كــــــانـــــون االول  2003 وكــــــانـــــون
الــثــاني2004 ). لــكــنه لــفت الى ان

ــنــوعــة بـــتــطــويــر سـالح نــووي 
ــوجب االتـفـاق).وفي بــشـكل دائم 
طـــهـــران قــالـت وزارة اخلــارجـــيــة
االيــرانــيـة في بــيــان امس  إن هـذه
ــبــتــذلــة وغــيــر الــتــصـــريــحــات (ا
ـعـيبـة) تـعـود الى (قادة اجملـديـة وا
صـهـايـنـة ال يـرون وسـيـلـة لـضـمـان
بـقـاء نـظـامـهم غـيـر الـشـرعـي سوى
تـهـديـد اآلخـرين بـاسـتـخـدام اخلدع
ذاتــهـــا).وأضــافت (يــجب أن يــفــهم
نــتـانــيـاهـو والــنـظــام الـصــهـيـوني
الــسيء الـســمـعـة قــاتل األطـفـال أن
ي مـتعلم ويـتمتع الـرأي العـام العا
ـــا يـــكـــفي مـن احلـــكـــمـــة) لـــعــدم
تــصـديق مــثل هـذه الــتـصــريـحـات.
بــــدوره كــــتـب وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
االيــرانـيـة مـحــمـد جـواد ظـريف في
حـســابه عـلى مـوقع تـويـتـر ان(هـذا
الــصــبي ال يــســتـطــيع ان يــكف عن
الــــكـــذب) واصـــفــــا تـــصــــريـــحـــات
نـتـانـيـاهـو بـ(االدعـاءات الـكـاذبـة) .
صادفة ان واضـاف(ليس من بـاب ا
تـــوقــيت هـــذه االدعــاءات الـــكــاذبــة
ـستندة الى معلـومات استخبارية ا
يـأتي قبل أيام قليلة من  12 أيار) .
وتـأتي تـصـريـحـات نـتـانـيـاهـو قبل
 12 يـــــومـــــا مـن إعالن الـــــرئـــــيس
األمـريـكي دونالـد ترامب مـا إذا كان
يــعـتـزم احلــفـاظ عـلى هــذا االتـفـاق
ــــــوقع عـــــام  2015 أو اخلـــــروج ا
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قـللت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية
واالحتــــــاد االوربي مـن أهـــــمـــــيـــــة
تـــــصــــريـــــحـــــات رئــــيـس الــــوزراء
االســرائـيــلي بـنــيـامـ نــتـانــيـاهـو
بـشـأن ايـران مـؤكـدين ان اتـهـامات
نــتـانـيـاهـو  ال تـدفـع الى الـتـشـكـيك
بـاحــتـرام طـهـران لالتـفـاق الـنـووي
االيـــــرانـي فـــــيـــــمــــــا قـــــالت وزارة
اخلـارجـيـة االيرانـيـة امس الـثالثاء
أن اتـهـامات نـتانـياهـو هي من فعل
شـخص (مـدمن على الـكذب ويـفتـقر
الـى األفـــكــــار). وأكــــدت الـــوكــــالـــة
الـدولية لـلطاقـة الذرية أنـها ال تملك
(أي مـؤشر له مصداقـية عن أنشطة
فـي إيـران عــلـى ارتــبــاط بــتــطــويـر
قــنـبـلـة نـوويــة بـعـد الـعـام 2009).
وقــال مــتــحـدث بــاسم الــوكــالـة في
بــيـان إن هــيــئـة حــكـامــهـا (أعــلـنت
ـسـألة) بـعد انـهـاء النـظـر في هذه ا
تــلـقـيــهـا تـقــريـرا بـهــذا الـصـدد في
كـــانـــون األول 2015 .واضـــاف  ان
ـعـلـومات الـوكـالـة (تـدرس جـمـيع ا
ـرتبـطـة بالـضمـانات) ـتـوافرة وا ا
موضحاً انه (ليس من عادة الوكالة
ان تـناقش عـلنًا مـسائل تتـعلق بأي
مــعــلـومــات من هــذا الـنــوع). وكـان
نــتـانـيـاهــو  قـد أكـد مــسـاء االثـنـ

امـتالك اسرائـيل (أدلة قاطـعة) على
ــكـن إليـران وجــود خــطــة ســريــة 
تـــفـــعـــيـــلـــهـــا في أي وقت المـــتالك
الـقنبلة الـذرية. بدورها قالت وزيرة
خـارجيـة االحتاد االوربي فـيديـريكا
مـوغيريني أن تصريـحات نتانياهو
بـشـأن ايران (ال تـدفع الى الـتشـكيك
بـاحــتـرام طـهـران لالتـفـاق الـنـووي
االيراني)  مشددة على القول(يجب
عــلـيــنـا تــقــو تـفــاصـيل تــصـريح
رئـيس الوزراء).وأكدت موغيريني (
أهـمـيـة احلـصول عـلى تـقـو لـهذه
الــتـصــريـحــات من جــانب الـوكــالـة
الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة الـتي تـعـد
ـنظـمة الـدولية الـوحيـدة احملايدة ا
ــكـلـفـة مـراقــبـة الـتـزامـات ايـران وا
الـنـووية) مـضـيفـة ان(مـا رأيته في
الـتــقـاريـر األولـيـة أن نـتـانـيـاهـو لم
يــشـكـك بـاحــتـرام ايــران الـتــزامـات
االتــفــاق الــنــووي).وتــابــعت (لم أر
حــجـجـا لـرئـيس الـوزراء حـتى اآلن
عـن وجـود عــدم احــتـرام مــا يــعـني
انــــتــــهـــاك ايــــران الــــتـــزامــــاتــــهـــا
الـنووية).من جهـتها أعلـنت فرنسا
أن اتـهامـات نتـانيـاهو إليـران تعزز
أهمية االتفاق النووي . وقال ناطق
بـاسم وزارة اخلـارجـيـة الـفـرنـسـيـة
في بـيان إن (أهمية االتـفاق تعززها
الـعـنـاصـر الـتي قـدمـتـهـا إسـرائيل
ـرتـبـطة حـيث أن جـمـيع األنـشـطة ا
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ناسبة االول من ايار d¼UEð…∫ عمال العراق في تظاهرة نظمها احلزب الشيوعي في بغداد امس 

{ الــــــــــعــــــــــيـس - أ ف ب:  وصـل
الـعشـرات من مقاتـلي هيئـة حترير
الـشـام (النـصرة سـابـقاً) من مـخيم
الـيرمـوك الى شمـال سوريـا صباح
ــــوجب اتـــفـــاق امـس الـــثالثـــاء 
أعــلـنــته دمــشق ويـتــضـمن بــشـكل
مــــواز اجـالء حــــاالت حــــرجــــة من
بـلـدتـ موالـيـتـ محـاصـرت في
ادلـب وفق ما أفـاد مـراسل فرانس

برس.
وتـمت عـملـية الـتبـادل عـند مـنطـقة
الــعـيس فـي ريف حـلب اجلــنـوبي
تـنـفيـذاً لـلمـرحلـة االولى من اتـفاق
أعـلـنته دمـشق االحد وأكـدته هيـئة

حترير الشام في وقت الحق.
ويــــنـص االتـــفــــاق عــــلـى ســــمـــاح
ـئات احلـكومـة السـورية بـإخراج ا
من مـقاتلي هـيئة حتـرير الشام من
جـيب صـغـيـر حتت سـيـطـرتـهم في
مـخـيم اليـرمـوك في جنـوب دمشق

الـشـام  107 مـقـاتـل مع  33 فـرداً
مـن عائالتهـم من نسـاء وأطفال في

طريقهم الى ادلب.
وأوردت وكــالـة سـانــا من جـهــتـهـا
وصــول " 5 حـــاالت إنــســانــيــة من
بـلـدتي كـفـريـا والـفـوعـة إلـى مـعـبر
الـــعـــيـس جـــنـــوب مـــديـــنـــة حـــلب
بالتوازي مع إخراج نحو  200 من
اإلرهـابي وعائالتهم باجتاه ريف
ــرحــلـة إدلـب" في اطــار "تــنــفــيــذ ا
االولـى" من االتفـاق الـذي سـيـجري

. على مرحلت
ويـــتــضـــمن االتــفـــاق كــذلك اطالق
هــيـــئــة حتــريــر الــشــام ســراح 85
شـخـصـاً من سكـان بـلدة اشـتـبرق
كـانـوا مخـطوفـ لديـها مـنذ الـعام
 2015وصل  42 مـــنـــهم الـــثالثــاء

الى معبر العيس وفق سانا.
ولـم يــــــحــــــدد االعـالم الــــــرســــــمي
الـســوري مـوعـد اسـتـكـمـال تـنـفـيـذ


