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كان نـاجحا ويـجري بـإنسيـابية عـالية
ــواسم الــســابـقــة بــسـبب مــقــارنــة بـا
مـســتـوى الــتـعـاون والــتـنــسـيق الـذي
واضـاف ان تـبـديه اجلـهـات الـسـانـدة)
ـوسم شــهـد حـالــة اسـتـثـنــائـيـة في (ا
سوق مـستحقاتهم عمليات تـسليم ا
بـعد 72 سـاعـة من اسـتالم احملـصـول
واعالن نـــتــائج الـــفــحص اخملـــتــبــري

سوقة). وسالمة الكميات ا
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واعرب البيان عن اسفه (للجوء بعض
ضعاف النفوس الى استغالل عمليات
حـرق احملـاصـيـل الـزراعـيـة لـلـحـصول
عـلى مبـالغ تعـويـضيـة وان اتبـاع مثل
هذه االسالـيب ستضـر باالمن الغذائي
محذرا من (خـطورة عدم توفير للبالد)
مـكنـة حملاصيل احلـنطة او احلمـاية ا
تـركـها عـرضة لـلـحرق بـغـية احلـصول
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عـدت وزارة الــتـجــارة عـمــلـيــات حـرق
احملاصـيل الزراعيـة التي تتـعرض لها
بعـض احلقول في مـحافـظات مـختـلفة
ـوسم الـتــسـويـقي مـحــاولـة الفـســاد ا
واحلـــاق الــــضــــرر بـــاالمـن الـــغــــذائي
مـــحــذرة مـن جلــوء بـــعض الـــعـــراقي 
ضـعــاف الـنــفـوس الـى اسـتــغالل تـلك
الـعـملـيـات للـحـصول عـلى تـعويـضات
ان رئيس الوزراء عادل فيما دعا البر
الـية هـدي الى اإليـعاز لـوزيـر ا عـبـد ا
بـــصـــرف تــــعـــويــــضـــات لـــلــــفالحـــ
ـتــضــررين من عــمـلــيــات احلـرق في ا
كـركــوك . واعــربت الــوزارة  في بــيـان
ــوسم امس عن (امـــلــهــا فـي اجنــاح ا
الــتــســويــقي واســتالم كــامل كــمــيـات
احملــصـــول اســتــنــادا لــقــرار مــجــلس
ــوسم احلـالي مـشــيـرا الى انالــوزارء والســيـمــا ان ا ( احـتــيـاطي الــطـوار

ـرونـة ـادتــ تـتــضـمن نــوعـاً مـن ا (ا
لـتـخـصـيص أمـوال اضـافـيـة وبـإمـكان
مجـلس الـوزراء التـصويت عـلى زيادة
نسبة تخصيصات احتياطي الطوار
ولــكن مع األسف لم بــحــسب احلــاجــة
يتم الـتصرف بـهذه الـتخصـيصات في
الـــظـــروف الـــطـــارئـــة الـــتي مـــر بـــهــا
اضي وبداية ففي نهـاية العـام ا البلـد
الــعـام احلــالي لم يــتم الـتــصـرف بــهـا
تـضـررين من الفـيضـانات لـتعـويض ا
او لتـعويض الـفالح الـذين تعرضت
مـنـوهـا الى انه مـحـاصيـلـهـم للـحـرق)
ـاليـة ألكـثر (سـبق وأن طـالـبنـا وزيـر ا
من مـرة بصـرف جـزء من هـذه األموال
تـضـررين من الفـيضـانات لـتعـويض ا
وفق مـخـاطـبـات رسـميـة بـهـذا الـصدد
لـكن كــان تـلــكـؤ في صــرف احـتــيـاطي
فـإذا لم يـتم الـتـصـرف بـهذه الـطـوار
الـتـخـصـيـصـات في مـثـل هـكـذا حاالت

على تـعويضـات مالـية بنـفس االسعار
الــتي يــتم الـشــراء بــهــا من الــفالحـ
ـكـن الــتـعــامل بـه وتـرك وهــذا مــا ال 
مؤكدا ( سوقـ مجـهودات الفالحـ ا
ـكن أن ان (مــبـالغ الــتــعـويــضــات ال 
ـــبـــالغ الــــتي رصـــدتـــهـــا تـــرتق الـى ا
احلـــكــومـــة لــشـــراء احملــاصـــيل خالل
رصود وسم التسويقي كون الدعم ا ا
ستلمة من ـسوقة وا هو للمحاصيل ا
وتـابع الـبيـان ان (عـمـلـيات ( الـفالحـ
الـــتــــعـــويـض تـــســـتــــوجب اجـــراءات
ومـــوافــقـــات اصــولـــيــة قـــائــمـــة عــلى
مـــــراجــــــعـــــة ومــــــعـــــرفــــــة أســـــبـــــاب
مـبـيـنــا ان (ثـمـة شـكـوك من احلـرائق)
وجـود ايـاد خـفـيـة وراء هـذه احلـرائق
وجــدد ـــوسم الــتــســويــقي) الفــســاد ا
الـبيـان ادانـته (لعـملـيـات اضرام الـنار
بــحــقــول احلـــنــطــة كـــونه ضــرر آخــر
مضاعف باالمن الغذائي العراقي). من
ـاليـة النيـابية دعت اللـجنة ا جـانبهـا 
رئـــيس الـــوزراء الى اإليـــعـــاز لـــوزيــر
الـيـة بـصـرف تـعـويـضـات لـلـفالح ا
ـــتــــضــــررين من حــــرق احملــــاصـــيل ا

الزراعية في كركوك.
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وقــال عـضــو الـلــجـنــة هـوشــيـار عــبـد
ــــــكن فـي بــــــيــــــان امـس إنـه ( الـــــــله
الـتــصـرف بـتـخــصـيـصــات أحـتـيـاطي
ــالــيــة وفــقـاً ــوازنـة ا الــطــوار في ا
ـادة لـلـمــادة ثـانـيـا/ الـفــقـرة ثـالـثـاً وا
خــامــسـاً/أ  وبــالــتــالي يــتـوجـب عـلى
رئيس الـوزراء اتخاذ خـطوات سـريعة
ـناطق تـتضـمن تشـكيل جلـنة لـزيارة ا
الـــتـي تـــعـــرضت فـــيــــهـــا احملـــاصـــيل
الــزراعــيـة لــلـحــرق بــكـركــوك والـلــقـاء
بالـفالح لـتقـو نسـبة الـضرر الذي
حلق بــــهم وتــــعــــويــــضــــهـم من خالل

مــــــأســــــاويــــــة فــــــمــــــا الــــــهــــــدف من
وتـابـع أنه (في حـال تـخــصــيـصــهــا?)
ادة تنصلت احلكومة عن تنفيذ هذه ا
ـــوازنــة وتـــلــكــأت فـي تــعــويض من ا
ــتــضـــررين ســنـــحــاسب الـــفالحـــ ا
ـــعــنـــيــة ونـــســتـــخــدم كل اجلـــهــات ا
وسائلـنا في مجلس الـنواب) على حد
ـــدني في تــعـــبــيـــره. وكــان الـــدفــاع ا
كـركوك قـد اعـلن عن اندالع حـريـقا في
حـقـول احلـنـطـة والـشـعـيـر في قـضـاء

داقوق . 
ـديرية في بـيان إن (منـتسبي وقالت ا
ـدني في كـركوك تـمـكـنوا من الـدفـاع ا
مــكـافــحـة الــنـيــران الـتي انــدلـعت في
حـقـول احلـنـطـة والـشـعـيـر في داقـوق
وقـرى تــابـعــة لـقــضـاء دبس ونــاحـيـة
مـــشـــيــرا الى ان كــوبـــري بـــكــركـــوك)
ا ـاديـة بـلـغت 370 دو (اخلـســائـر ا
مـن احملـــاصـــيل و انـــقـــاذ نـــحـــو الف

ا).  بغداددو
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اليـخـتلف اثـنـان عـلى ان النـحـات العـراقي كـان ومـازال مبـدعـا وحقق
حـظـورا الفـتـا من خالل االعـمــــــــال الـنـحـتـيـة الـتي ابـهـرت الـفـنـانـ
ـعـارض واالعـمال عـمـومـا والـنـحـاتـ في الـداخل واخلـارج وراحـت ا
الـنـحتـيـة تاخـذ مكـانـها فـي احملافل الـدولـية والـعـربيـة  واذا اردنا ان
نـفـصل تـلك االعـمـال فــهي كـثـيـرة وغـنـيــة عن الـتـعـريف وصـارت لـلك
ـدارس الـنـحت والـفـنـون ــنـجـزات اسـمـاء المـعه ومـهـمـه بل تـدرس  ا
التشــــكيليـة ومازالت منجزات النحات الـعراقي قائـــــــــمة الى يومنا
هــذا وعـــــــــنـــدمــا نـــريــد ان نـــقــلـب قــائـــمــة الســـمــاء الـــنــحـــــــــاتــ
فســـــــنجـدها كبـيرة من خالل االعـمال الـكبيـرة التي بـقيت شـاخصة
الى يومنا هذا بل صارت بصمات لغالبية ساحات وشوارع العاصمة

بغداد.
ويقيـنا ان نصب احلريـة العمالق وتـمثال االم ونصب الـنسور ونصب
الـلقـاء الذي اثـيـر اجلدل بـشان ازالـته السبـاب اعـتصـرت لهـا القـلوب
حـزنـا وحسـرة  نـعم ان الـعاصـمـة بـغداد تـمـيـزت بتـلك الـنـصب التي
اجتهـد كبار النـحات الرواد والشـباب بتجـسيدها وظـلت تلك النصب
عـنـاوين مـهـمه لالبـداع الـعـراقي وصـارت بـصـمـة وقـبـلـة للـزائـرين من
ـتـنـبي الـذي ابدع الـعـراقـيـ والـعرب واالجـانب  ويـقـيـنـا ان تـمثـال ا
بـتـجـسـيــده الـنـحـات سـعـد الـربــيـعي وعـمل جـاهـدا عـلـى تـثـبـيـته عـلى
ضفاف دجلة بجانب بـناية القشلة في ساحـة مهجورة صارت مجمعا
للنفـايات والقمامـة وبجهوده وفي ظل الـفوضى واالنفالت االمني عمل
تـنـبي لـيقف واصـر عـلى تـثـبيت هـذا الـنـصب للـشـخـصيـة الـعـمالقـة ا
تنبي شامخا على ضفاف دجلة ليكون قبلة لكل زائر قاصدا شارع ا
ومقـترباته الـتراثيـة بل اصبح بـصمة لـلشارع واليـترك الزائـر الشارع
اال بعـد التـقاط صـورا تذكـارية مع الـتمـثال وسـاحته الـتي حتولت الى
ـتـنــــــــبي  وبـسـبب شـهرة نـصب مـزارا جـمـيال يـعج بـزوار شـارع ا
تـنـبي راح بـعض التـجـار بـعمل مـصــــــــغـرات للـتـمـثال ومن تـمـثـال ا
مـواد مـخـتـلـفــة وبـيـعـهـا وتـداولـهــا في االســــــــواق وخـاصـة بـشـارع
ـعـنـية ـتـنــــبي وبـالـرغم من عـدم استـحـصـال مـوافــــــــقة اجلـهـات ا ا
والفـنـان الـذي جـسد الـتـمـثـال قانـهـا تـعد حـالـة صـحـية تـسـهم بـنـشر
نصب وتمـاثيل العراق ولـكنها تـبقى حقوقـا للفنـان نتمنى اسـتحصال

موافقتهم.
والـيـوم بـعـد ان اثـيـر لـغـطـا في وزارة الـثـقـافـة مـفــــــــاده ازالة نـصب
تنبي بحجة تنبي واختيار نصـبا اخر لفـــــــنان يحل محل اتـمثال ا ا
ان الـتمـثـال يفـتقـد لالحـجام الـطبـيـعيـة او اخـــــــطـاء مـنظـورية  والن
الواجب ان تقوم جمـعية التشـكيلي العـراقي التي تعد مـرجعا مهما
عـنيــــــــ واطالع الفنان الحظات من قبل ا للتشكـيلي بتشـخص ا
الحـــظـــات ان وجــدت ـــعــــــــاجلـــة ا ـــصــمـم لــلـــتـــمــثـــال  ـــنــفـــذ وا ا
وتــقـيــيـمـــــــــــهـا مـن قـبل اســــــــــاتـذة مــخــتـصــ بـفن الــنــحت قـبل
ــوافـــــــقــة عــلى االجــراءات اجلــديـدة الــتي تــعــتــزم وزارة الـثــقــافـة ا
ــواطن وان النـقع اتـخــاذهـا كــون الـنـصـب حق من حـقــوق الـفــنـان وا

باخطاء قرار اجتثاث النصب والتماثيل التي كانت
تـمــجـد الـنــظـام الــسـابق لـتــنـدثــر اعـمـال كــبـيـرة
ــتـنـبي ـكن  تـتــكـرارهـا وســيـبـقى تــمـثـال ا ال
تـنبي من بـصمـة وقبـلـة لرواد وزائـري شـارع ا

العراقي والوطن العربي والعالم . 

مـشـكـلـتي اني اخـلـو مع نـفـسي كـثيـرا وارى مـا اليـراه غـيـري واشـكو
بـثني وحـزني الى الـله فـكم أحاول جـاهـدا ان اتفـاءل ولـكن ذلك خارج
عن سيطـرتي وها هو شهـر رمضان الكـر سينتـهي بعيد سـعيد وانا

اكتب لنفسي هذه اخلواطر فأقول. 
اوال كل عـام وانـتم بـخـيـر فـالـعـيد عـلى االبـواب ونـهـايـة الـسـنـة على

االبواب.
ولو تأملنا ما مضى من االيام جند ان رمضان كان ضيفا خفيفا على
الـقلـوب وها نـحن ذا نعـود الى سالـف عهـدنا في حـياة رتـيبـة وروت
يكـرر سلـوكنـا صبـاح مسـاء ويشـدنا الى طـاحونـة احلياة الـتي التكف

عن الدوران. 
والـعــــــيـد فـي هـذا الــزمـان غــيــــــر الــعـــــيــد الـذي عــرفـنــــــاه ونـحن
صـغار فـقـد كان لـكل شيء في ذلك الـزمـان غيـر الـعيـد الـذي عرفـناه
ونــحن صــغـار فــقــد كــان لـكـل شيء في ذلك الــزمــان طــعـمـه ومـذاقه

اخلاص.
فـكـنا نـفـرح بالــــــــعيـديـة على الـرغم من قـلـتهـا امـا االن فان اطـفال
اليـوم يجمـع الواحد مـنهم في يـوم العيـد ما يعـادل راتب موظف لـسنة
ــبـلغ في طـرفـة عـ عـلـى الـعـاب كـثـيـــــــرة يـقـوم كـامـلـة ثم يـصـرف ا
بـتكـسيـرها بـدل االحتـفاظ بـهـا عكس مـا كان احلـال علـيه في ايامـنا
فــقـد كـنــا نـحــتـفظ بــالـعــيـديـة لــتـتــحـــــــول الى مــخــــــزون احــتـيـاطي
ـصروف حتت ايـة حـجة وكم ـتـنع الوالـد عن اعـطـائنـا ا عـــــــنـدما 
كانت طلباتنا متواضعة ومصاريفنا متواضعة والشيء الوحيد الكبير
لدينـا هو احالمنـا التي كان يـضيق عنـها االفق اما مـطالبـنا فال تكاد

تذكر.
ا ـيز والـناس غـير الـناس علـى الرغم  وكان حلـلوى الـعيـد مذاق 
كانـوا علـيه من ضــــــــيق ذات الـيد فقـد كانـوا اغنـــــــيـاء بتـواصلهم
ثل العليا وكان اكثرهم ومحبتهم لبعضهم بعضا والتزامهم بالقيم وا
امي ولكنهم يتفوقون على حملة الشهادات االن في معرفتهم الصول
دينهم واعراف وتقاليـد مجتمعهم او احترامـهم لقيم اجملتمع وقوانينه
من دون وجـــود من يــــلـــزمـــهم بــــذلك ســـوى ضـــــــــمــــائـــرهم احلـــيـــة
وقـلــــــــوبهم الـنـقـية من امـراض عـصـرنا الـتي تـتـنــــــوع بـ احلـسد
والقطيعة واحلقد وقائـــــــمة طويلة تـقابلها امراض بدنية ناشئة عنها
مثـل الضـغط والـسـكـر وامـراض الـقـلب والـعـلل الـنـفـسـيـة من اكـتـئاب
وهـستـيريـا وغيـرها فـلم يعـرف اجلـيل السـابق ايا من تـلك االمراض
ـا نـشؤوا عـلـيه.. وقد كـان بحق الن الـناس كـانـوا محـصـن ضـدها 

مجتمعا فاضال.
وها نحن ذا مع ما نحن فيه من ترف ونعيم نعاني من الصراع على
ـاديـات والـتـنـاحـر بـ االخ واخـيه واالبن ووالـده حـتى ضـاعت في ا
زحمـة هـذه الـصـراعات قـيم نـبـيـلـة كانت تـشـكل لـفـتـرة طويـلـة سـلـوكا

اجتماعيا جماعيا. 
واليـدرك مـا نحـن فيه مـن كوارث اال من عـاش مـرحـلـة ولو قـلـيـلة مع
قبلة ولكني ال اظن ان اجليل السابق وال اعلم ماذا تخبئ لـنا االيام ا
ـاضــيـة الـلـهم اال اذا الـسـنـوات الـقــادمـة سـتـكــون افـضل حـاال من ا

حدثت معجزة.
والن االيــام الــقــادمـــــــة ايــام عـــيــد فــمن االفــــــــضل ان نــتــفــــــــاءل
طـــــــلوب يحـــــتاج منا ونتخلى عن التفكير السلبي فـالتغــــــــيير ا
ـنـظار اوال وقـبــــــــل كل شيء الى الـتـــــــــفـاؤل والـنـظـر للـحـيـــــاة 
تـنوعة على الرغم من تـنـــــــاقشها فاحلــــــــياة ليست لونا الوانها ا
تــــداخـلة وعلــــــــينا نحن ان واحــــــــدا بل هي مزيج من االلـوان ا
نـخـتار مـنـهـا ما يـنـاسبـنـا وارجو ان تـكـون الـوان هذا الـعـيـد بـيـضاء

ناصعة وان تـكون ايامكم –ايها الـقراء االعــــــزاء
مليئة بالوان الفرح. 

وكل عـام وانتم بـخـير. ونـسـأل الله تـعـالت قدرته
فـسدين والـطامـع وسارقي ان يخـلصـنا من ا
االموال العامة والله اعـرف واعلم بهم واليفلتون

من عقابه ابدا.

WÐœQ: وزير النفط خالل مأدبة افطار للمعاق

5 UFLK  WO½UC — —UD ≈ WÐœQ  rEM¹ jHM «

 w−OÐ w  s¹eM³ « œu Ë ÃU²½≈ »d  sŽ nAJ¹ ÊU³CG «
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

كشفت وزارة النفط عن قرب انتاج
وقــود الـبـنـزين من مــصـفى بـيـجي
الذي تعـرض للدمـار علـــــــى ايدي
داعـــــش بــعــد احــــــداث حــزيـران
عـــام 2014  مــــؤكـــدة ســـعــــيـــهـــا
لـلــقـضـاء عــلى ظـاهـرة هــدر الـغـاز
لـــتـــوفـــيــر الـــوقـــود لـــلــمـــحـــطــات
نـشـات الـصنـاعـية الـكـهـربائـيـة وا

اخملتلفة.
—UD ≈ WÐœQ

وقال نـائب رئـيس الوزراء لـشؤون
الــــطـــاقــــة ووزيـــر الــــنـــفـط ثـــامـــر
الـــغــضـــبــان خـالل مــأدبـــة افــطــار
رمـضـانـيـة لـلـمـعـاقـيـ وبـحـضور
نـخــبـة من االعـالمـيــ والـفــنـانـ
ـمثـل واالدبـاء التي حـضرتـها وا
ـقبـلة ـرحلـة ا (الـزمان) امس ان (ا
هي مرحلة استقـرار وتنمية وتقدم
ـكانـة الـتي تـليق لـيـحتـل العـراق ا
به بـــ دول الــــعـــالم) وتـــــابع ان
(الوزارة للجميع وال تمثل جهة او
فـئــة مـعــيـنــة وهي تــعـمل من اجل
تــقــد اخلـدمــات بــرغم من وجـود
تـمثلة بعمليات بعض التحديات ا
حـرق الــغـاز  لـكــنـنــا نـعـمـل بـجـد
واســـتــمــراريـــة من اجل تـــقــلــيص
والـقـضاء عـلى ظـاهرة حـرق الـغاز
واستثـماره من اجل توفـير الوقود
ــنـشـأت الـصــنـاعـيـة لـلــكـهـربـاء وا

اخملــتـلــفـة) واردف الــغـضــبـان ان
ـنتـجات (الـعراق يـستـورد بعض ا
الــــنـــفــــطــــيـــة فـي الـــوقـت الـــراهن
كالـبنزين وزيت الـغاز ونأمل خالل
ــرحــلــة الــقـادمــة بــالــتــعـاون مع ا
ـسـتـثـمريـن بنـاء مـصـاف جـديدة ا
لـلـقـضـاء على مـوضـوع االسـتـيراد
الى جـانب تـطـويـر مـنـشـأت الـبالد
وخير مثال على ذلك اعادة مصفى
بــيـجي الى اخلـدمــة الـذي تـعـرض
الـى دمــار من قــبل داعش وقــريــبـا
جــدا ســيــبــدا بـانــتــاج الــبــنـزين)
واشار الى ان (االعاقة التي يعاني
منها ابنائنا وبناتنا جاءت عن عن
طـريق الــصــدفـة كــحـدث مــعـ او
تشوه والدي اال انهم مواطنون من
يـز بينهم وب الدرجة االولى ال 
االخرين) مرحبا بـ (مشاركة نخبة
واسـعـة من الصـحـفيـ والـفنـان
ثلون والكتـاب والشعراء كونـهم 
واجــهـة الــعـراق الـثــقـافي واالدبي
عبر التاريخ حتى اليوم) واضاف
ان (الـعراق بـدأ بأسـتعـادة عافـيته
بــعــد بـسط االمن مـن قـبل الــقـوات
ختلف صنـوفها التي استطاعت
ان تدحر قوى الظالم واالرهاب). 
من جـهـة اخـرى اكـد الـغـضـبـان إن
الــعـراق رفع حـالــة الـطـوار الـتي
كــانت مــعــلــنــة في حــقـل مــجــنـون
الـنـفـطي في جـنـوب الـبالد بـسـبب

الــسـيــول. وقــال الـوزيــر في بــيـان
نــــشــــرته وزارة الــــنـــــــــــفط عــــلى
موقعها اإللكتروني إن (الـــــسيول
لم تــؤثــر عـلـى اإلنـتــاج في احلــقل
الــــذي يــــنــــتج 240 ألـف بــــرمــــيل
يـــــومــــيــــا). وأضـــــاف أن (حــــالــــة
الـطوار أعـلنت كـتدبـير احـترازي
بــســبب الــســيــول الـتـي اجـتــاحت

نطقة خالل الشتاء والربيع).  ا
وتـــولـت شـــركــــة نـــفط الــــبـــصـــرة
العمـليات في احلقل بـعد انسحاب
شـــركـــة رويــــال داتش شل الـــعـــام

اضي.  ا
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وأعـــلن الـــعــراق خـــطــطـــا لــزيــادة
اإلنتـاج في حقل مـجنون إلى 450

ألف برميل يوميا في عام 2021.
وقــــال مــــســــؤوالن عــــراقــــيـــان أن
مــوظــفـي شــركــة إكــســون مــوبــيل
االمـريـكيـة سـيـبدأون بـالـعودة إلى
حـــقل غــرب الـــقـــرنــة  1الـــنـــفــطي
ـحافـظة الـبصـرة يوم األحـد بعد
أن تــلـقت الــشـركــة تـطــمـيــنـات من

بغداد. 
ـــســـؤولـــون إن (الـــدفـــعــة وقـــال ا
ــوظـــفـــ الـــعــائـــدين األولى مـن ا
ــســؤولــ ســتـــتــكــون من كــبــار ا

هم لـعمل الشركة. هندسـ ا وا
وجــاء قـرار الـعـودة بــعـد أن تـلـقت
إكــسـون رسـائل تــطـمـ من وزارة

النفط وشركة نفط البصرة). 
ـسـؤولـ إن (إكـسـون وقـال أحـد ا
طلـبت تكـثيف احلمـاية األمـنية من
الشرطة واجليش في مواقع العمل
واإلقــامــة وإن الــعــراق اســتــجــاب

لـذلك).وكـان مـسؤوالن نـفـطـيـان قد
قــاال أن صـادرات الـنــفط اخلـام من
موانئ جنوب الـعراق على اخلليج
وصـــلت إلى  3.454 مـــلـــيــــــــــون
بــرمــيل يــومــيــا مــنــذ بــدايــة أيــار

ـــاضي. وكــــانت الـــصـــادرات من ا
حـــقــول نـــفط الـــبـــصــرة زادت إلى
مـلـيــون بـرمـيل يــومـيـا في 3.354
نـيـسان من  3.254مـلـيـون بـرمـيل

يوميا في الشهر السابق.
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الـــبـــقـــاء مــكـــتـــوفـــة األيـــدي أمــام
مــحـاكـمـات جتـري من قـبل أنـظـمـة
قـضـائيـة مـنتـهـكة من قـبل مـحكـمة
عــراقـيـة بــحق فـرنــسـيــ بـتــهـمـة
االنـتمـاء الى تـنظـيم داعش.وجرت
من فـي بـــــغـــــداد بـــــ 26 الى 28 
ـاضي  مـحـاكـمـة ثـمـانـية الشـهـر ا
فـرنـسـيـ انـتـهت بـصـدور احـكـام
ـوت بـحق بــاإلعـدام شـنـقــا حـتى ا
سبعة منهم بـعد إدانتهم باالنتماء

الى داعش. 
w³Þ nA

وأرجـــأت مــحــاكـــمــة مــتـــهم ثــامن
إلدعـائـه الـتـعـرض لـلـتـعـذيب خالل
جــلـسـات الـتــحـقـيق.وخالل احـدى
تهم  ف . ط . ع اجللسات حتدث ا
عـن تــعــرضه لـــلــتــعـــذيب النــتــزاع
اعــتــرافــاته مـــا دفع الــقــاضي الى
حتـــــويــــلـه إلجــــراء كـــــشف طـــــبي
وأجل وإرسـال تقـرير إلـى احملكـمة
جـلـسة مـحـاكمـته حـتى الـثاني من
حزيـران اجلاري.فـيمـا قال فـرنسي
اخــر يــدعى م . ال. م . الــذي صـدر
بحـقه حكـماً بـاإلعدام خالل جـلسة
احملـــاكـــمــة بـــأنه وقـع أعــتـــرافــات
بـالـلـغـة العـربـيـة وهو ال يـسـتـطيع
قراءتهـا كما حـكمت احملكـمة ذاتها
عـلى تونـسي كان يـقـيم في فرنـسا
ويدعى م . ب  باإلعـدام بعد إدانته
بــــــــــاجلـــــــــرم ذاتـه خـالل احـــــــــدى
لـــكــنه قــال بــانه أدلى اجلــلــســات.
بــاعـــتــرافًــات بــســـبب اخلــوف من
ـــنــظـــمــة في الــتـــعــذيب.وأكـــدت ا
تـقــريـرهـا أنــهـا (وثـقت أســتـخـدام

مـســألــة غــيــر حـقــيــقــيــة ولــيـست
نـظمـة الدولـية مـقبـولة من قـبـيل ا
الـــتـي كـــان االولـى بـــهــــا تــــوكـــيل
الفـــتـــا الى ان مـــحـــامـــ عـــنــــهم)
(احلـــكـــومــة الـــعـــراقــيـــة تـــتـــكــفل
ـــصـــاريف هـــؤالء بــعـــد تـــنــصل
دولــهـم عـــنــهـم). ودعت مـــنـــظـــمــة
هـيـومن رايـتس ووتـش احلـقـوقـية
غـيــر احلـكـومــيـة بــاريس إلى عـدم
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اكـد اخلبـير الـقـانوني طـارق حرب
ان الــدول االوربــيـة رفــضت تــسـلم
مواطـنـيـهـا الـذين انتـمـوا لـتـنـظيم
داعش وخولت الـعراق بالـقصاص
منـهم وفق القـانون . وقـال حرب لـ
(الزمان) امس ان (العراق طلب من
الــدول االوربـيـة تـسـلم مـواطـنـيـهم
نـتم الى داعـش لكنـهم رفضوا ا

ذلك وخـــولــــوا الـــعــــراق بـــأجـــراء
احملـــــــــــاكـــــــــــمــــــــــات لـــــــــــهـم وفـق
واضـاف ان (احملـاكـمـات الـقـانـون)
جتـــــــري وفـق الـــــــقـــــــانــــــــون وكل
االجراءات والضمانات وكل ما هو
مـقـرر قانـونـا ودستـورا من حـقوق
تهـم وتقد كل ما الدفاع  عن ا
يـشـاء تـقـدمـهـا احملـكـمـة الـعـراقـية
خملــتـــلف اجلــنــســيــات ومــا يــثــار

احملقق العراقي أساليب تعذيب
ـشـتـبه بهم مـتـعـددة مـنهـا ضـرب ا
ـــعـــروف عـــلى بــــاطن أقــــدامـــهـم ا
بـــالــفــلــقــة و اإليــهــام بــالـغــرق في
ـقـابل وثــقت عـدم إجــراء الـنـظـام ا
القضـائي العراقي حتـقيقـا موثوقا
في مـــزاعـم الـــتــــعـــذيب) بــــحـــسب
قـال نائب مدير التقـرير. من جهته 
الــشـــرق األوسط لــلـــمـــنــظـــمــة إنه
(يـنــبـغي لــفـرنــسـا ودول أخـرى أال
شتـبه في تورطهم تعـهد بشـؤون ا
في اإلرهـاب إلى أنــظـمـة قــضـائـيـة
وال تــقف هــذه الــبــلـدان مــنــتــهِــكــة
مــكـــتــوفـــة األيــدي بــيـــنــمـــا يُــنــقل
مـواطـنـوهـا إلى بالد يـقـوض فـيـها
حقهم في محاكـمة عادلة واحلماية
مـن الـتـعـذيب). من جــانـبـهـا كـررت
بـاريس احـتـرامـهــا وعـدم رغـبـتـهـا
الــــتـــدخـل في قــــرارات الــــقــــضـــاء
الـــعــراقـي لــكـــنـــهــا ذكـــرت بـــغــداد
ــوقـــفـــهــا الـــرافض مـن عــقـــوبــة

اإلعدام.
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وجتري محاكمة 11 فرنسيـا نقلوا
مـطــلع كــانـون الــثـاني من ســوريـا
حـيث كـانوا مـحـتجـزين لـدى قوات
وقـراطـية حملـاكـمـتهم سـوريـا الـد
في هــذا الــبالد بــتــهــمــة االنــتــمـاء
لــداعش.وسـبق لـبــغـداد أن حـكـمت
عـــلـى أكــثـــر من 500 رجل وامــرأة
أجانب بتهمة االنتماء إلى التنظيم
ولـــكن لم يـــنـــفـــذ حــتـى اآلن حــكم
اإلعـدام بـحق أي مـنـهم.وحكـم على
فـيما جـهادي بـلجـيكـي بـاإلعدام

ـــانـــيـــة من خُـــفـض احلـــكم عـــلى أ
ــؤبــد بــعــد اإلعــدام إلى الــســجن ا
الـطعـن.وبحـسب الـقانـون الـعراقي
دانـ مهـلة 30 يوما لدى هـؤالء ا
لـلطـعن باحلـكم حـيث ينص قـانون
مــكــافــحــة اإلرهـاب الــعــراقي عــلى
عـــــقـــــوبــــة اإلعـــــدام لـــــكـل من دين
باالنـتـمـاء إلى تـنـظـيـمـات جـهـادية
حـــتى وإن لـم يــشـــارك فـي أعـــمــال
الــقت قـــتــالـــيــة. فـي غــضـــون ذلك 
مـديـريـة االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية
الـــــقــــبـض عــــلـى داعــــشـي شــــارك
ـــة ســبـــايــكـــر بــكـــمــ في بـــجــر
واعـتقال اخر كان محافـظة االنبار 
يــعــمل جــاســوســا لـــلــتــنــظــيم في
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