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بـرغم من الـعـقـبـات التـي تقف دون
تـطــويـرهــا وأهـمــيـة دعم اجملــتـمع
ــــضـــمـــار). من الـــدولـي في هـــذا ا
أشـــار نــون إلـى (أهــمـــيــة جـــانـــبه
العالقات التي تربط بالده بالعراق
وتـمـت أطـر الـتـعاون الـثـنائي في
ــيــاديـن). في غــضــون ذلك شــتى ا
الـتقى وزيـر اخلارجـية مـحمـد علي
ـثـل األمـ الــعـام لأل احلــكــيم 
ـتـحـدة في الـعـراق يـان كـوبـيتش ا
ــنــاســبــة انـتــهــاء مــهــام عــمــله.
وأضـاف بيـان لـلوزارة أن (احلـكيم
ثـــمن مـــا قـــدمـه كــوبـــيـــتش واأل
ــــتـــحــــدة من دعـم لــــلـــعــــراق في ا
اجملاالت والسيمـا فيما يخص دعم
ــرأة الـــنــازحـــ ومـــشــاريـع دعم ا
والـطفل مـؤكـداً استـمـرار احلكـومة
الـعــراقــيـة في الــتـعـاون مع بــعـثـة
يـــونــامي) وتــابع أن (كـــوبـــيــتش
ـا تـقدمه أعـرب عن شـكـره احلكـيم 
الــوزارة من تــعـاون وتــنــســيق مع
بعثـة يونامي واسـتمرار دعم األ

تحدة للـعراق في اجملاالت كافة). ا
فــيـمــا اعـلن الــنـائب عن مــحـافــظـة
نينوى شـيروان الدوبرداني عن أن
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االخــر ســـيـــشــهـــد عــمـــلــيـــات تــطـــويــر
واسـتــثـمـار ضــمن جـوالت الــتـراخـيص
وهـــو مــحـــال الى شـــركــة كـــوريــة وهي
جــاهـزة وبــانـتــظـار اسـتــتـبــاب الـوضع
ـنـطقـة احملـيطـة بـاحلقل االمـني ضمن ا
مارسـة عملـها وهذا احلقـل فيه بحدود
مــلـــيــون قــدم مــكــعـب قــيــاسي في 400
الــيـوم وعــلـيه فــان اخلـطط لــلـســنـوات
ـقـبـلة سـتـثـمـر عن سـد احلـاجة االربع ا
ـــؤشــرة لـــديـــنـــا ضـــمـن خـــطــة وزارة ا

الكهرباء) .
وأكــــد ان (وزارة الــــنــــفـط وضــــعت في
مقدمة اولـوياتها توفـير الغاز لـلمنشآت
الـصـنـاعـيـة ومحـطـات تـولـيـد الـكـهـرباء
لـتـشـجــيع الـصـنـاعـة الـوطـنـيـة السـيـمـا
مـعــامل االسـمـدة والــبـتـروكـيــمـيـاويـات
واحلـديـد والصـلب والـطـابـوق وغـيـرها
الن الغاز يعد من انواع الـوقود النظيفة
الـصـديـقـة لـلـبـيـئـة اضـافة الـى اجلدوى
االقـتصـاديـة من توفـيـره الى القـطـاعات

الصناعية في عموم البالد.
WOMJÝ  «b u

ـنتجات وأعلن مدير عـام شركة توزيع ا
الـنـفطـيـة كـاظم مـسيـر يـاسـ عن خـطة
جتهـيز الـشركـة للـمولـدات السـكنـية من
منتوج زيت الغاز في احملافظات  كافة.
وقــال مــســيـــر في بــيــان صــحــفي امس
(جــهـزنــا مـحــافـظــات بـغـداد  –الـنـجف
ـقـدسـة - الـبـصرة - األشرف –كـربالء ا
ثنى  –الديوانية - ميسان - ذي قار –ا
بابل - ديالى - واسط  –كركوك بـحصة
شـــهـــر كــانـــون األول اجلـــاري من مــادة
الـــكــاز وبــكـــمــيــة  10لــتــر لـــكل كي في

ومقابل ثمن). 
وكـــشـف عن (الـــكـــمـــيـــات اجملـــهـــزة من
مـنـتـوج زيـت الـغـاز لـلـمـولـدات الـعـائـدة
لــدوائــر الـدولــة في جــمـيـع احملـافــظـات
ــذكــورة حــيث  جتـهــيــزهــا بـكــمــيـة ا
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بـاشــرت مالكـات وزارة الـنــفط بـعــمـلـيـة
نـصوريـة ضمن مـحافـظة تطـوير حـقل ا
ديالى إلستـثمـار كميـات هائلـة من الغاز
احلـر. وقـال وكـيل وزارة الـنـفط لـشـؤون
الـــغـــاز حــامـــد الــزوبـــعي في تـــصــريح
صــــــحــــــفـي امـس ان (هــــــدف الــــــوزارة
الـــوصـــول بـــانـــتـــاج الـــغـــاز الى 2800
ملـيـون قدم مـكـعب يومـيا مـقـمق بحـلول
الـعام  2023 من خالل اسـتـثـمـار الـغـاز
ــصــاحـب او حــقــول الــغــاز احلــر وان ا
موضوع سد حاجـة البالد السيما وزارة
ـادة يعتـمد على عدة الكهـرباء من هذه ا
امـــور الن مــــعـــظم الــــغـــاز فـي الـــعـــراق
مـصـاحب النـتـاج الـنـفط وهـنـا عـلى قـدر
انــتـاج الـنــفط سـتـســتـخـرج كــمـيـات من
ـصاحب وعلـيه فان عمـلية زيادة الغاز ا
انتاج الغاز مـرهونة بعمـلية رفع طاقات
انـتـاج الــنـفط وهي مـرتـبــطـة بـعـمـلـيـات
تـصـديـره واالسـتـهالك احملـلي من وقـود

شتقات النفطية). ا
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وبـ (كــلـمـا زاد انــتـاج الـنــفط ارتـفـعت
مكن ـصاحب الذي مـن ا كمـيات الـغاز ا
ان يستثمـر بالشكل االمثل). واضاف ان
(الــــغـــاز احلـــر في الـــعـــراق يـــوجـــد في
ـنطـقة ـوجودة جـميـعـها في ا احلقـول ا
الـوسـطى السـيـمـا في مـحـافظـتي ديـالى
واالنـــبــار وان الـــوزارة لــديــهـــا حــقالن
يــجـري الــعـمل عــلـيــهـمــا ضـمـن اخلـطـة
قبلة وضوعة خالل السـنوات االربع ا ا
نـصـورية الـذي يعـمل عـليه وهي حـقل ا
اجلهد الوطني ضمن شركة نفط الوسط
لـغـرض اسـتـثـمـار كمـيـة تـصل الى 300
مــلــيـون قــدم مــكـعب قــيــاسي في الــيـوم
والعـمل جار عـلـيه ليـتم اجناز اسـتثـمار
هـــذا احلــقل). واشـــار الــزوبـــعي الى ان
(حــقل عــكـاز فـي مـحــافــظـة االنــبــار هـو

وتـابع علـو ان (دور اللـجـنة مـحدد
ويـقــتـصــر فـقط عــلى حتــديـد عـدد
ــقــابـر الــضــحـايــا والــكــشف عن ا
اجلــمــاعــيــة الــتـي  اكــتــشــافــهـا
مـؤخــرا).  وتـنــطـلق مــطـلـع الـعـام
تـحدة في 2019 حتقـيقـات األ ا
شـأن االنــتـهــاكـات الــتي ارتـكــبـهـا
وقــــال رئـــيس داعش فـي الـــعـــراق
ـتـخـصّص في فـريـق الـتـحـقـيق وا
حــــقـــوق اإلنــــســـان جملــــلس األمن
الـدولي كـر أسعـد أحـمـد خان إنّ
(فـــــريق الــــــتـــــحـــــقـــــيـق يـــــواصل
حتـضيـراته في العـراق بهـدف بدء

األم الـعام جمللس الـوزراء مهدي
العالق تعـهد بإغالق جمـيع النقاط
اجلمـركية بـ نينـوى واحملافظات
بشـكل نهـائي.وقال الـدوبرداني في
بــيــان امس (الــعالق وعــد بــأغالق
الـنــقــاط الــكــمــركـيــة بــ نــيــنـوى
واحملافظـات كونهـا سببت اضرارا
باهالي احلـافظة من خالل الـتعرفة
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بالتـأكيد لـيس هناك اسـوأ من الفـوضى .. ولألسف الكبـير شهـد مجلس
الـنـواب في جـلـسـته اخملــصـصـة لـلـتـصـويت عـلى الــتـشـكـلـيـة احلـكـومـيـة
(مسرحيات تكاد الترتقي او تستحق ان يشاهدها اي متابع) النها تفتقد
روءة والـشـجاعـة مـاتؤهـلـهم الن يقـدموا ـتلـكـون من ا البطـال حـقيـقيـ 

شاهد ... دروساً في اإليثار والتضحية من اجل امتاع ا
ــيت بــ كــتل ارتــدت في بــاد االمــر  عــبــاءة الــزهــد من فــالــصــراع 
ـواطن لتـتحـول في فتـرة وجيـزة الى ذئاب نـاصب والتـقوى في خـدمة ا ا
كن ان يـقف في طريقهـا لتحقـيق مأربها شرسة حتاول ان تـمزق كل ما

ال .  في السيطرة على مكامن السلطة  وا
وهو ما أثـار أستـغراب وحفـيظـة الشـارع العراقي  من تـلك التـصرفات 
واطن مـجـموعـة الـشعـارات الـوطنـيـة التي انـطـلقت فبـعـد ان استـحـسن ا
كعنوان لتشكيل "حـكومة التفاهم " ب طرفـ مهم هم سائرون والفتح
ـكن ان تـنـطـلق احلــــكـومـة او تـرى الـنور ومنـذُ الـوهـلـة األولى  قُـلنـا ال
انية وحضور  وتأثير في تلكانه من قوة بر ا  بدون اتفاق تلك الكتلت 
واطن  من اجلمهور   وفي ظل تلك االجواء الودية التي سادت واحس ا
خاللـهـا بـالـــــراحـة واذا " بـالـرغـبـات الـسـيـاسـيـة تـتـحـــــول الى فـوضى

عارمة " . 
ـناصب اصرار كـبـير من قـبل بـعض الـكتل لـفـرض شـخصـيـات بعـيـنهـا 
مـعــيـنــة ورفض كـتل اخــرى لـتــلك الـشــخـصــيـات مع مــرافـقــة هـذا اجلـو
ـشـحون انـطالق تـظـاهـرات عـارمـة في الـبـصـرة تـعـلن بـدايـة ثـورة ضد ا
تردي اخلدمات واالهمال الـذي شهدته احملافظة مـنذ مدة ليساً بـالقليلة 
سؤولـ الذين زاروا ولم جتد اي اهـتمـام من قبل احلـكومـة او السـادة ا
ــطــالب ت  الــبــصــرة واعــتــبــروا زيــارتـهـم جــزءاً من نــشــاط اعالمي ال
ــواطـنـ ــشـكـلــة واتـسع الـفــجـوة بـ ا ــا فـاقم ا ـتـظــاهـرين بــصـلـة  ا

والسلطة بكل اشكالها .
ـسـؤولـ في  وقـبل ان اتـعـمق بـجـلـسـات مـجـلس الـنـواب .. اقـول لـكل ا
ـواطن وبقدر ـسؤولـية بحـجم اآللم الذي يـعانـية ا الدولة : عـليـكم حتمل ا
عارك ضـد قوى الظالم او التضـحية الـتي قدموهـا والدمـاء الزكيـة  في ا
ـكـابـرة عـلى جروح اجلـوع واحلـرمـان وفـقـدان سـبل الـعيش بـالصـبـر وا

الكر .. 
سـؤول واطن مـواكب ا قمـة النـفاق الـسيـاسي واالجتـماعي  ان يـرى ا

دجج بـالسالح وقصـورهم الفارهة  وسياراتهم الـفارهة وحـماياتهـم ا
رون بـجانب مـدارس اطفـال قد حتـولت الى خرائب  يـفتـرش الطالب و
فـيــهــا االرض بال مــاء وال  كــهـربــاء او خــدمــات  وفي ظل هــذا الــفـشل
ـتـراكـم  اليـسـتــطـيع سـاســتـنـا االجالء مـن الـوصـول الى حــالـة تـوافق ا
سياسي تُـمكـنهم  من طـرح كابيـنة وزاريـة  تلـيق بالعـراق وشعـبة وقادرة
سؤولية  ليتمسكوا بفرض رغباتهم التي ستحول البلد الى على حتمل ا
حـالــة من الــفــوضى التـدع والتــذر الســمح الــله  بــاالضـافــة الى تــبـادل
شهـد تعقيدا  كنا نعَول ا يزيد ا االتهامات الى حد التخوين والعـمالة 
ـنـصب ان يـكـون حـلـقـة اتزان ـهـدي وزهـده بـا عـلى الـسـيـد عـادل عـبـد ا
للعـمليـة السيـاسية وجـدناه اكثـر تمـسكاً من غـيره بكـرسي السلـطة حتى
ـتفاقم اذا كان هذا الـتمسك عـلى حساب االخالل في الـوضع الداخلي ا
 وتـمنـيـيـنـا :ّ ان يـكـون تـمسـكه نـابـعـاً عن قـوة في اتـخـاذ الـقـرار وحسم
االمور  خلدمة الصـالح العام وجدنـاه مستمـعاً جيداً ويـطيع بعض الكتل
ستوى حتمل مسؤولـية بلد مثقل باجلراح  السياسية وجتربته التـرتقي 
ـتنـاقـضـات تـبقى رغـبـات الـكـتل هي الـعنـوان الـسـائد وفي ظل كل تـلك ا
ويسعى اجلميع لتحقيقه واصـبحنا جميعاً متيـقن اننا ذاهبون للفوضى
وحــيـــنــهـــا ال "والت حــ مـــنـــدم" واود ان اذكــر ان نـــفــعت الـــذكــرى ان
الـدكـــــــــــتـاتــوريــــــــــة الـتي من حـــــــــديــد هي افـضل مـن فـوضى من
ـســــــــؤولـيــة ويـضــــــــعف الــنـظـام بل ذهب الن في الـفــوضى تـنـعــدم ا

ستُـنسف العـملـية الـسيـاسيـة برمـتهـا لذا البد من ان
جتدوا للتنازل سبـيالً في اجنداتكم من اجل بلدكم
ومـواطـنـيـكم وال تـدعـوا رغـبـاتـكم سـبـيـلكـم الـوحـيد
ـواطــــــن الضـعــاف الـدولـة واالضــرار بـالــوطن وا

والله من وراء القصد.

شاهدته مصـادفة  مالمحه  قـد تغيـرت لكن ذاكرتي  مـا زالت تتقد في
األشـياء اجلـمـيـلـة من عـراق كـله جـمـيل لوال (الـقـتـلـة ومـجـرمي وفـاسدي
قراطي والدكتاتوري بل كل الـعهود)  حينما حدقت بعينيه العهدين الد
اقتربت منه للتاكـد من حدسي  جتاهلني بخـشية  ثم اخذ يقلب ذاكرته
 ويسترجع شريط حياته األول  اقتربنا من بعض  ثم دون .. عناء وبال
مقـدمـات  طفـرت مـنه ومـني دمعـتـان كـانت كفـيـلـة إلزاحة مـا تـكدس من
ضيم الـعراق  فـتشـابكـنا حـد البـكاء  ..,سلمـت عليه وسـالته عـن جميع
ا فـيه من عـذابـات غـطت اجلزء افراد اسـرته واخـوته  وسـالـني بـرغم 
األكبر مـن مساحـات جسـده وغيـرت شكـله الظـاهر  اال انه تـذكر وسأل
عن اهلي فردا فردا .. كان ذاك جارنا  الذي هجـر منذ أيام الطائفية ..
ولم نعد نسمع او نعرف عنهم شيئا .. لكن حينما التقينا اخضر العراق

في قلبينا من جديد برغم العتمة التي ما زالت جاثمة على الصدور .
 منذ ان احترقت مؤسسـات القهر ودمرت رموز الـعهد الدكتاتوري .. ثم
كـنا نـتـوقع ان األمور قـراطي  تعـثـرت بالـنـهوض مـؤسـسات الـعهـد الـد
تغيرت عما كانت عـليه في السجون واالستـخبارات واخملابرارت ومراكز
ـؤسسـات الـقمـعيـة . حتى ان ا كـنا نـطلق عـلـيه با الشـرطة وغـيـر ذاك 
بـعـضـنـا او اغـلب الـشــعب يـتـصـور ان زمن الـتـعـلــيق والـتـعـذيب والـظـلم
والـرشـوة والـفـسـاد قد ولـى مع ذلك االحـتـراق الـكـرنـفـالي  كـمـا يـعـتـقد
الـبــعض ان عـراقــنـا اجلــديـد  ال يــظـلـم فـيه احــد واجلـمــيع حتت مـظــلـة
قراطي . قطعـا هذا من محض اخليال او القانون وحمـاية الدستور الـد
االحالم الطوبـاوية   بل انه ال يتـسق مع كل مشاهـد الفسـاد والسرقات
والظلم الذي الح عامة الشعب في ظل سيطرة اجلزء على مقدرات الدولة

بكل مفاصلها ..
قـبل أيـام مـتــنـقال بـطـرق عــمـلي من بـاص الى بــاص اخـر أعـيش عـشق
وجـمـال اسـتـمـاع قــصص الـنـاس واجـوائـهم واحــوالـهم  وقـد اسـتـرقت
حديثا من شـاب قريب كان يحـدث صاحبه الـذي التقاه في بـاص الكية 
فسـاله عن احـواله وامه وابـيه فـقـال : ( ان امي وابي بـاسـوأ حـال وهـما
مريـضان ويـتـرعدان خـوفا عـلى اخي األكـبر الـذي عمل سـائـقاً لـشاحـنة
دة مـحدودة جـدا  وقـد القي الـقبض عـليه  جـنوب الـعراق تنـقل النـفط 
وتبـ ان الشـاحنـة تهـرب نفط  وهـو لم ينـقل بهـا اال يومـ فقط  ومـنذ
سنة نلهث انا وامي وأبي وبعض اعماماي واقاربي لتخليصه دون فائدة
ـثابـة فرح وكـرنفـال ورزق للـبعض من -  فقـد كان الـقاء الـقبض عـليه 
عـتاشـ على مـصائب ـنتـفعـ .. وا جيش الـفاسـدين  والوسـطاء ... وا
العراقي  –الغريب ان القاضي حكم عليه ستة اشهر وهو متوقف اكثر
ـنقـول  - تصور من ذلك فلم يـطلقـوا سراحه حـتى يسـدد سعر الـنفط ا
انهم غـرمونـا خمـسـة عشـر ملـيون ديـنـار - اضطـررنا ان نـبيع كل شيء
لـسـدادهـا  ولم يـكـتفـوا بـذلـك بل حـمـلونـا أشـيـاء أخـرى ... ال اظن امي

وابي يتحمالن هذه الورطة بالرغم من اطالق سراح اخي ..
ـغـول وال حتت تـصـوروا ان هـذا لـيس من بـطــون الـتـاريخ وال من عـمل ا
سجـون االحـتالل وال في مـؤسـسـات الدكـتـاتـوريـة الـبائـدة  لـكن تـبـريره
صـيبـة انه في عراقـنا رحـلـة  ا بسـيط ونعـده طبـيعـيـاً ينـسجم مع تـلك ا
ـسـؤولون ـقـراطي الـذي يرتع فـيه الـلصـوص والـقـتلـة واجملـرمون وا الد
اليـ وال يــتـوقــفـون يــومـاً واحــداً .. اغـلــبـهم الـذين يــسـرقــون ماليــ ا
يحكـمون مع إيـقاف الـتنـفيذ او يـطلق سـراحهم بـكفـالة .. الن خـلفهم من
يسـد عـنـهم ويـحمـيـهم وبـافـضل األحوال يـحـمل خـطـاياهم .. فـيـمـا نحن
ا عـدهم عشيرة ) والـعشيرة الفقراء اصـبحنا كـمن قيل عنـهم : ( ظلوا ا

هنـا تعـني القـانون ومـظلـته والدسـتور وحـمايـته وشرف
ــوظف من صــغــيـرهم الـى اعـلى ـســؤول ونــزاهـة ا ا
سـدة حـكـمـهم ... الـتي اصـبـحـوا فـيـهـا يـسـتـظـلـون
ويـرتـعـون .!( انــا لـله واان الـيـه راجـعـون ) ... هـذا

قراطي  ..  فيض من غيض عراق جديد ود
 

عدل ـناطق التي جتـهز  السكـنية في ا
5ساعـات كـهربـاء وطنـية  و  10الى  5
لـتر لـكل كي في لـلـمولـدات الـسكـنـية في
ـعـدل من 15 ـنـاطق الــتي جتـهــــــــز  ا

الى  20 ساعة كهرباء وطنية). 
واضـافً (جهـزنـا أيـضاً  10لتـر لكل كي
في لـدوائــر الـدولـة وحــسب الـضـوابط 
ولـدات الـعائـدة لـدوائر الـدولة أما عـن ا
الــتـي فــيــهــا كـهــربــاء وطــنــيــة فــأوضح
مــوسـى (أنــهــا تُــجــهــز حــسب ســاعــات

القطع) .  
وفي ذات الـسـيـاق كـشـفت شـركة تـوزيع
ــنــتــجــات الــنــفــطــيــة عن جتــهــيــزهــا ا
للمـولدات السـكنيـة اخلاضعـة الى نظام
اخلصخصة في محافظة بغداد بكمية 5

خــمـــســة لـــتــر لـــكل كي في وبـــالــســـعــر
الـــرســمي)  مــضـــيــفــاً أنه (يـــتم أيــضــاً
جتـــهـــيـــز مـــولـــدات الـــقـــطـــاع اخلــاص
واخملتـلط لتـلك احملـافظـات من الراغـب
بـــكـــمـــيــة  5 لـــتــر لـــكل كـي في من زيت
الــــغاز بالسعـر التـــجاري البـــالغ 700

دينار لكل لتر) . 
من جــهـتـه ذكـر مـديــر هـيــئـة الــتـجــهـيـز
إحسـان موسـى ان (األقضـية والـنواحي
نـطـقة الـغربـية احملررة في مـحـافظـات ا
نــيــنــوى  صالح الــدين واألنــبــار تــقـرر
جتهيزهـا بكمية  15 لتر لكل كي في من
مادة زيت الـغاز لـلـمولـدات السـكنـية في
ناطق التي الجتهز بالـكهرباء الوطنية ا
 و 10 لـــتـــر لـــكل كـي في لـــلـــمـــولـــدات

لـتـر لــكل كي في من مـنــتـوج زيت الـغـاز
لــلــشــهــر اجلـاري مــقــابل ثــمن حتــســبـاً
حلــــدوث أي انـــــقــــطـــــاع في الـــــطــــاقــــة

الكهربائية .
تمثـلة بشركة يذكر أنَّ وزارة النـــــــفط ا
ـنـتــجـات الـنــفـطــيـة دأبت عـلى تــوزيع ا
تــوفـيــر خـدمــة الـكــهـربــاء من خالل سـد
ـواطــنـ ودوائــر الـدولـة احــتـيـاجــات ا
والــقــطــاع اخلــاص ومـحــطــات الــطــاقـة
الــكــهــربـــائــيــة صــيـــفــاً وشـــــــتــاءً وفق
حـــصص شـــــــهــريــة مــنـــتــظــمــة فــضالً
قـيـامهـا بـزيـادة الـكمـيــــــــات بـ احل
ــــنــــاســــبــــات أو واآلخــــر وحــــســــــب ا
ـــــســــتــــــــــــجـــــدة في كل الــــظــــــــروف ا

محافظة.

وكلة همة ا تبريرها حتى تقوم با
عـلى عـاتـقـها الجـراء الـتـحـقيق في
جـــرائم احلـــرب الـــتي ارتـــكـــبـــهـــا

داعش).
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مـؤكــدا ان (اجـراء الـتــحـقــيق مـهم
ويظهر للـعالم مدى وحشية داعش
مــــــا ارتــــــكـــــبـه مـن جـــــرائـم ضـــــد
االنـــســـانـــيـــة الـى جـــانب تـــقـــد
الـتـضـحـيات الـتـي قـدمـهـا الـعراق
خالل مـــواجـــهــة هـــذا الـــتـــنــظـــيم
دعـوم من قبل دول حتـاول فرض ا

اجنداتها).
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قرر مجـلس الوزراء تعـطيل الدوام
ـــقــبل الــرســـمي لـــيـــوم االثــنـــ ا
ناسبة ذكـرى النصر على داعش
 فــــيــــمــــا رأى خــــبـــيــــر أمــــني ان
الــتـحــقــيـقــات الـتـي سـتــبـدأ خالل
ي ــقـبل من قــبل فـريق ا الــعـام ا
بــشـــأن اجلــرائم الـــتي ارتـــكــبـــهــا
داعش في الــعــراق تـقــتــصــر عـلى
ـــقـــابـــر حتــــديـــد الـــضـــحــــايـــا وا

اجلماعية. 
وقــال اجملـلس انـه (وجه بـتــعـطـيل
ــقــبل الــدوام الـــرســمي االثــنـــ ا
ــنـاســبــة الــذكــرى االولى العالن
الـــنــــصـــر عـــلـى داعش االرهـــابي.
ـــقــبل وتـــنــطـــلق مـــطــلـع الــعـــام ا
ـتـحـدة في شـأن حتـقـيـقـات األ ا
االنــتـهـاكـات الـتي ارتـكـبـهـا داعش

في العراق . 
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وقال اخلبـير عماد عـلو لـ (الزمان)
ــشــكل ي ا امـس ان (الــفــريق اال
ــتـحــدة لـلـتــحـقـيق من قـبل اال ا
باجلـرائم التي ارتـكبـها داعش في
العراق واجه في البداية صعوبات
جـمة النـها كـانت ال تسـتهـدف فقط

ا بـعض الفـصائل التي داعش وا
دن من قـبضة شاركت في حتـرير ا
االرهــاب). واضــاف ان (احلــكــومـة
العراقية حذرت في وقت سابق من
حتـول الـتحـقـيق بـأجتاه الـفـصائل
والــقـوى الـتي شــاركت ضـد داعش
وخشية من استهداف هؤالء تلكأت

عملية التحقيق).
مـــشـــيــــرا الى ان (وجــــود اتـــفـــاق
وتقـارب بوجهـات النظـر بعد تـغير
الكـثير من الـبنود واالسـاليب التي
ـشـكـلـة من كـانـت حتـاول الـلـجنـة ا
ــتــحـدة لــهـذا الــغـرض قـبل اال ا

أنــشــطـة الــتــحــقــيق مــطـلع 2019
والـذي سيـعتـمـد على تـعاون ودعم
وثــقــة جــمـــيع عــنــاصـــر اجملــتــمع
الـعراقي) واكـتُـشفت أكـثر من 200
مـقـبـرة جـمـاعـيـة في الـعـراق تـضم
أكـثر من  12ألف جـثـة حـيث جـمع
الـفــريق أدلّـةً عـلى مـجـازر وفـظـائع

أخرى ارتكبهاداعش. 
ـتـحـدة تـقد وتـعـهـدت الـواليات ا
مليوني دوالر دعمًا جلهود محققي

تحدة. األ ا
وبــنــاءً عــلـى طــلب الــعــراق تــبــنّى
مــــجــــلس األمن فـي الــــعـــام 2017 عماد علو

أهـــــالـي نــــــيـــــنــــــوى وظـــــروفــــــهم
مـؤكدا (لـن نتـراجع عن ـعـاشـيـة) ا
كــونــهـا قــرار إلــغــاء هــذه الــنــقــاط
تـسـبـبت في مـشـاكل كـثـيـرة ألهـلـنا
فـي نــيــنـــوى وســنـــعــمـل مع بــاقي
نواب نـينـوى للـتصـدي ألي جتاوز
على حقوق أهـالي نينوى ولكل من

يحاول اإلضرار بهم). 

الـكـمـركـيـة ورفع أسـعـار الـبـضائع
والـسـلع الداخـلـة اليـهـا). وأضاف
ــــســـاعي أنه (لألسـف بـــرغـم من ا
التي بذلـناها في سبـيل إلغاء هذه
الـنــقـاط  ومـخـاطــبـاتـنـا لــلـجـهـات
ــعـنــيــة إال أن هـنــاك من يــحـاول ا
ــصــالح فــئــويـة اإلبــقــاء عــلــيـهــا 
وشـخـصــيـة دون مـراعــاة مـعـانـاة
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حـث رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة بـــرهم
صــالـح رجــال االعــمـــال والــقــطــاع
اخلاص الى القيام بدور متميز في
دعـم االقـتــصــاد الـوطــني من خالل
ـســاهــمــة الــفــعــالــة في تــطــويـر ا
مــشـاريع االعـمـار واالســتـثـمـار في
كــافـــة الــبالد.وذكــر بـــيــان رئــاسي
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (صــالح
استقبل رئيس اجمللس االقتصادي
سعودي والوفد العراقي ابراهيم ا
ــرافق له وبـــحــثــوا ضــرورة دعم ا
ــال واهـــتــمـــام رجــال االعـــمــال وا
ـــشـــاريع والـــقـــطـــاع اخلــــاص بـــا
االستثـمارية الـكبيـرة و السيما في
قــــطــــاعــــات الـــزراعــــة والــــطــــاقـــة
والـصـنــاعـات الـتـحــويـلـيـة). ودعـا
صـالح الى (ضـرورة ايجـاد الـسبل
الـكـفــيـلـة بـتـنــمـيـة قـدرات اجملـلس
اإلقـتــصـادي وتــمـكــيـنه من الــعـمل
بـــشــكل فـــاعل في حتـــريك عـــجــلــة
االقــــتــــصـــــاد الــــوطـــــني بـــــشــــكل
مـوضـحـاً (تـأيـيـده أهـمـية مـتـمـيـز)
توفير التسهيالت القانونية لفسح
اجملـال أمـام اجمللـس للـعـمل بـشكل

ايجابي وجتـاوز الصعـوبات التي
ــــشـــاريع تـــعــــتـــرض تــــنـــفــــيـــذ ا
االســــتـــثـــمـــاريـــة فـي الـــبالد). من
ــســعـودي شــرحـاً جــانـبــهم قـدم ا
ـعـوقـات التي مـسـتـفيـضـاً بـشأن ا
تــعــتـرض عــمل الــقــطــاع اخلـاص
مـــقـــدمـــ جــــمـــلـــة من احلـــلـــول
الـــواقـــعــيـــة من شـــانـــهـــا تــذلـــيل
الـــعـــقـــبـــات أمـــام خـــطـــة الـــعـــمل
ـسـتـقـبـلـيـة الـتي يـرتـأي اجمللس ا
ـقـبـلـة. كـما ـدة ا إعـتـمـادهـا في اا
دعــا صـالح الـى ضـرورة مــشـاركـة
ـانيـة بتـطـوير الـبنى الـشركـات اال
الــتــحـــتــيــة وتــعـــزيــز االقــتــصــاد
الـعــراقي.ونـقل الـبـيـان ان (صـالح
ـاني اجلـديد اسـتـقـبل الـسـفـيـر اال
سـيـريل نون وبـحـثـا متـانـة وعمق
وشــدد الـــعالقــات بـــ الــبــلـــدين)
صــالـح عــلى (أهــمــيــة مــســاهــمــة
انـيا في إعادة اإلعـمار وضرورة ا
مــشــاركــة شــركــاتــهــا في تــطــويـر
الـبنى الـتحـتيـة وتعـزيز االقـتصاد
مــــؤكــــدا (تــــصــــمــــيم الــــعــــراقـي)
ـــضي قـــدمــاً الــعـــراقـــيــ عـــلى ا
قـراطيـة إلى األمام بـالعـملـية الـد
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ـــهّــد الــطــريق قـــرارًا بــاإلجــمــاع 
إلجــراء حتــقــيق بـهــدف مــحــاكــمـة
عــنــاصـر داعـش عن اجلـرائـم الـتي
ارتكبوها. الى ذلك اصدرت محكمة
هـاواي الفـدرالـية األمـريكـيـة حكـما
بـالـسـجن  25عـامـا عـلى رقـيب في
اجلـيش مــتـهم بــتـقــد دعم مـادي
لــداعش. وأدين الــرقــيب إيــكــايــكـا
عاما إريك كانغ يـبلغ من الـعمر 35 
ـــاضي بـــعـــد أن اعـــتـــرف في اب ا
بــذنــبه في  4 تــهم مــوجـــهــة إلــيه
ومتـعلقـة باإلرهـاب.وبحسب وزارة
بـدأ كانغ بـتـأيـيد الـعـدل األمـريكـيـة
داعش مــنـذ بـدايـة عـام 2016 ح
أقـــام عـــمالء مــــكـــتب الـــتـــحـــقـــيق
الفدرالي اتـصاال به منتـحل صفة
داعش وخالل اللقاءات مع العمالء
قـدم لـهم اجلـنـدي عــتـادا عـسـكـريـا
ووثائق سـرية ووافق عـلى تدريس
الــفـنـون الــقـتــالـيــة لـهم وتــصـويـر

فيديو لتدريب عناصر آخرين.
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وبايع اجلـندي داعش خالل عمـلية
مــفــبــركــة نــظــمــهــا عــمالء مــكــتب
وأكد كانغ التـحقـيقـات الفدرالـي له
بـعدهـا اسـتعـداده لتـنـفيـذ هجـمات
ركز اإلداري لوالية في هونولولو ا
هـــاواي األمـــريـــكـــيــة قـــبل أن يـــتم
اعــتــقــاله حــــــــيث حــاول عــدد من
زمـالئه في اخلـــدمــة الـــعــســـكــريــة
وأقــــاربه الــــدفــــاع عـــنـه ال نه كـــان
يعـاني مشـــــــاكل نـفسـية ورصدوا

تصرفات غريبة في سلوكه.
ــــســـؤول في وبــــحـــسـب إفـــادات ا
الذي قاعـدة فورت روكر الـعسكـرية
انه لو خـدم فـيـــــــهـا تـوماس مـايـا
ــــتـــــــــــهم الــــعالج فــــإن تــــلــــقـى ا
ـا ـنـاسب  الـــــــــطـبـي في الـوقت ا
قـــــام بــــاألعـــــمـــــال الـــــتي أدت إلى

اعتقاله.
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