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رســـمــتــهــا الـــوزارة جتــاه الــفـــئــات الــتي
تـرعـاها).وتـنفـيذا لـتـوجيـهات عـبد الـزمان
تـستـمر احلمـلة الـتفتـيشـية على الـشركات
االسـتــثـمـاريـة الـعـامــلـة في الـبـصـرة الـتي
اطــلــقــتــهــا الــوزارة يــومي 16ـ 17 كــاون

االول اجلاري. 
WOM √ ‰uKŠ

وقـد تمت خـالل االحد زيـارة مديـنة الـطاقة
الــبــرجــســيــة وشــركــات دنــبــرة لــلــحــلـول
االمـنية و(اج دي ايل انـتر نشونـال) للنقل
الـــنــفـــطي الــواقـــعــة قـــرب بــيــر/  20 في
الــبــرجــســيــة فــضال عـن شــركــة كــامـرون
الـنـفـطـيـة الـواقـعة فـي الرمـيـلـة الـشـمـالـية
و(انــتـوب اويـل) غـرب الــقـرنـة/ 2و(بــيـكـر
هـــويــز) لـــتــقــد خـــدمــات االبـــار وكــذلك
شـركـات قـمـة الـسالم لـلـخـدمـات الـنـفـطـية
و(شــلــمــبـرجــر) الــفــرنـســيــة و(دانــشـنك)
الــــصـــيــــنـــيـــة لـالصالح وكـــذلـك اويل تك
تـكنـولوجـيا الـنفط واخلـدمات و(بـتروفاك)
في الــرمـيـلـة الـشــمـالـيـة و(كـريت وول) في
الــرمـيــلـة اجلـنــوبـيــة. وقـال بــيـان ثـان انه
(تــمت خـالل االثـنــ زيــارة شــركــات (ويـر
ســلـيـوشن) لـلــحـلـول الـنـفــطـيـة واخلـريف
لـلبترول في الرمـيلة الشمـالية و(ايكولوج)
فـي غرب الـقـرنة فـضال عن االمـكو وام اس
كـي واي بي سيوجي سي سي واي بي بي
ام الـتـونـسـيـة وتـعـز االمـنـيـة وشركـة (بي
جي بـي) (الـنــفط الـوطــنـيــة) والـصــيـنــيـة
لالســتـثــمـار وذهب الـبــصـرة الــواقـعـة في
الـبراضعية وحقل السـيبة الغازي وشركة
(جـــنــرال الــكـــتــرك) وكــانـت وزارة الــعــمل
والـشــؤون االجـتـمـاعـيـة قـد اطـلـقت حـمـلـة
تـفتـيشـية في الـبصرة تـستـهدف الـشركات
تـعاقدة مع وزارة الـنفط لغرض الـنفطـية ا
إنـفاذ قـانون الـعمل رقم 37 لـسنه 2015
الــذي ســيــتـم عــلى اثــره تــدقــيق بــيــانــات
الـعـامـل االجـانب في الـشـركـات النـفـطـية
والـتـأكد مـن وضعـهم الـقانـوني إللـزام تلك
الـشركات بتشـغيل العمالـة الوطنية حسب
ــوجب الــتــعــلــيــمـات الــنــســبــة احملـددة 

ئة.   البالغة  50با
واضـاف البيان ان (احلملة ستشمل جميع
الـشـركات الـعامـلة في مـخـتلف الـقطـاعات
وان الـــوزارة ســـتــفـــرض عـــقـــوبــات عـــلى
اخملـالف لتنفـيذ قانون وتعلـيمات تشغيل
الــعـمـالــة الـوطـنــيـة ولن تـســمح لـلــعـمـالـة
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بـحث وزيـر الـعـمل والـشؤون االجـتـمـاعـية
بـاسـم عـبـد الـزمـان واعـضـاء جلـنـة الـعـمل
ـشـتـرك ــهـجـرين الــنـيـابـيــة الـتـعــاون ا وا
واهــمـيـة تـفـعــيل مـشـاريع الــقـوانـ الـتي
ـــواطـــنـــ وخـــاصــة الـــشـــرائح تـــخـــدم ا
الـضعـيفـة واحملتاجـة. والتـقى عبـد الزمان
ـاضي رئـيس واعـضـاء الـلـجـنـة الـثالثـاء ا
بـحضور وكـيل الوزارة لشؤون الـعمل عبد
ــثل الـدائــرة الـقـانــونـيـة الــكـر شالل و
ــثـلي هــيـئــتي احلـمــايـة االجــتـمــاعـيـة و
وذوي االعـاقـة واالحـتيـاجـات اخلـاصة في
الـوزارة. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الــوزيـر اسـتــعـرض خالل الـلــقـاء ابـرز
نــشـاط دوائــر الـوزارة ومــسـتــويـات االداء
فـيهـا وكيـفيـة استـهداف الـشرائح الـفقـيرة
ـــســتـــضـــعــفـــة في اجملـــتــمع وشـــمــول وا
ـسـتحـقـ مـنهم بـاحلـمايـة االجـتمـاعـية ا
ـتـفـرغ لـذوي االعـاقة ـعـ ا كـذلك رواتب ا
واالحـتياجات احلـاصة فضال عن القروض
ـــدرة لـــلــدخـل والـــضـــمــان الـــصـــغـــيـــرة ا
االجتماعي للعمال. وقدم الوزير شرحا عن
قـانـون احلـمـايـة االجـتـمـاعـــــــيـة رقم 11 
ثـل قفزة نوعية لـسنة  2014 مـبينا انه (
ن هم في تـوفـيـر مـظـلـة اجـتـمـاعـيـة آمـنـة 
دون خـط الـفــقـر. واوضح الــوزيــر اهـمــيـة
قـانـون رعـايـة ذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجات
اخلـــاصـــة رقم  38 لـــســـنــة  2013 ومـــا
يتضمنه من امتيازات واعفاءات لفئة ذوي
االعـاقة واالحـتيـاجات اخلـاصة. وبـ عبد
الـزمان ان جناح الوزارة في عملها وتنفيذ
ســتــراتــيــجـيــتــهــا جــاء ثــمــرة تـعــاون مع
سيـرتها الـشركـاء االجتمـاعي الـداعمـ 
ـانية. مـشيرا الى ومـنهم جلـنة العـمل البر
ـتـحـققـة الـتي كان الـعـديـد من االجنازات ا
لـهـا االثـر الـكـبـيـر في الـتـخـفـيف عن كـاهل
الـعـديـد من شـرائح اجملـتـمع رغم الـظروف
الـصـعـبة الـتي مـرت بـها الـبالد مـؤكدا ان
لــدى الـوزارة خـطــة طـمـوحــة لالرتـقـاء في
عـــمـــلــهـــا وتـــطـــويـــر نــوعـــيـــة اخلـــدمــات
االجـتـمـاعـيـة الـتي تـقـدمـهـا لـتـكـون احـدى
روافــد الـدعم لــلـمـجــتـمع. من جــهـته اثـنى
رئــيـس جلــنــة الــعــمل الـــنــيــابــيــة وابــدى
ارتـيـاحه لـلـمـنـجـز الـذي حـقـقـتـه الوزارة)
مـشـيـرا الى (ان الـلـجـنة مـسـتـعـدة لـتـقد
مـختلف اشكال الدعم لـتحقيق الرؤى التي

نـهر الفرات شمـال سوريا بأسرع وقت
ـكن بـعد تـأجيل الـعمـليـة العـسكـرية
ــقـتــرحــة. وقـال جــاويش إن (تـركــيـا ا
تـسـتـهـدف الـعـبـور إلى شـرقي الـفرات

كن).  بأسرع وقت 
Z³M  ‰ušœ

واعــلـنت روسـيـا عـن سـيـطـرة اجلـيش
السوري على مدينة منبج. 

تحـدث الرسمي بـاسم الرئاسة وقـال ا
الـــروســيـــة دمــيــتـــري بــيـــســكــوف إن
ــعـلــومـات بــشـأن ســيـطــرة اجلـيش (ا
الـسوري عـلى مديـنة منـبج صحـيحة).
وكــــان اجلــــيش الــــســــوري قـــد أعــــلن
ــاضـيـة دخـولـه إلى مـديـنـة اجلــمـعـة ا
ورفـع الـــعــــلم مــــنــــبج فـي ريف حــــلب

مليون دينار. 
واوضح ان االعـمال الطـوعية تـشكل ركيزة
أسـاسـيـة لـدعم الـعـمل احلـكـومي من خالل
وظف باجناز العـديد من النشاطات قـيام ا
دون مـقابل او مـردود مادي كالـتبـرع بالدم
ــســلــحــة واحلـــشــد الــشــعــبي لــلـــقــوات ا
نـاطق السـاخنة ومـساعـدة النـازح في ا

التي تعرضت لإلعمال اإلرهابية.
ـركز الـوطـني للـصـحة والـسالمة وسـجل ا
ــهـنـيـة الــتـابع لـوزارة الــعـمل والـشـؤون ا
االجـتـمـاعـيـة 18 حـالـة اصـابـة عـمل خالل
شــهــر تــشـرين الــثــاني لــعـام 2018. وقــد
بــلــغت عــدد االصــابــات الــواردة الى قــسم
ـهـنـيـة عـبـر اسـتـمـارات خـاصة الـسالمـة ا
واقع بـإصابات الـعمل التي  توزيـعها 
الـعـمل في القـطاع الـعام اذ سـجلت وزارة
الـنفط/ شركة مصافي الوسط  13اصابة
ـعادن عن فـيـما اعـلـنت وزارة الصـنـاعة وا
وقـــوع  4 اصـــابــــات في شـــركـــة االحتـــاد
لـصـناعـة السـكر فـضالً عن اصابـة واحدة
ـائـيـة/ الـهـيـئـة الـعـامة ـوارد ا في وزارة ا
ـركز الـوطني لـلـميـاه اجلوفـية . يـذكر ان ا
ـهنية في وزارة العمل لـلصحة والسالمة ا
يـحــرص عـلى تـوفـيـر بــيـئـة عـمل آمـنـة من
مـخاطر الصناعات اخملـتلفة ورفع مستوى
كـفاءة ووسائل الوقاية والذي من شأنه ان
يـسـاهم في احلـد من االصابـات واالمراض
ــهـنـيـة وحـمـايــة الـعـامـلـ من احلـوادث ا
ــفــقــودة وخــفـض عــدد ســاعــات الــعـــمل ا

االجـــنــبـــيــة بـــالــعـــمل داخل الـــعــراق دون
احلصول على اجازة العمل من الوزارة).
ـهـني وشــاركت دائـرة الـعــمل والـتــدريب ا
ـعـرض النـوعي الـرابع لـلعـمل الـطوعي بـا
ناسبة الـذي نظم من قبل وزارة التخطيط 
ي لـلـتـطوع بـحـضـور وكيـلـها الـيـوم الـعا
ــــثـــلي ــــديـــرين الــــعـــامـــ و اإلداري وا
ـــشــــاركـــة عـــدد كـــبـــيـــر من الـــوزارات و
ـرتبـطـة بوزارة الـوزارات واجلـهـات غيـر ا
كـالـ(الدفـاع وألكهـرباء والنـقل واإلسكان
واالعـــمــار والـــبـــلــديـــات وهـــيــأة احلـــشــد
الـــشــعــبـي وأمــانـــة بــغــداد والـــعــتـــبــتــ

العباسية واحلسينية) . 
وقــد أشــاد الـوكــيل بــاجلــهـد الــذي يــبـذله
ـتمـيزون من مـوظفي الـوزارات واجلهات ا
ــرتــبـطــة بــوزارة واحملــافــظـات في غــيــر ا
مـــواصــلــة تـــقــد اإلعــمـــال الــتــطـــوعــيــة
شرفون على إقامة واجلـهود التي يبذلها ا
ــــشـــــاركــــة فــــيه ــــعـــــرض واجلــــهــــات ا ا
ـسـاهـمـتـهم الـفـاعـلـة في إجنـاحـه. واشار
ــهـنــدس عــمـار عــبـد مــديـر عــام الــدائـرة ا
ـــعـــرض يـــهـــدف إلـى إبــراز الـــواحـــد ان ا
األعـــمـــال الــطـــوعـــيــة في الـــعـــراق ومــدى
مــســاهـمــتـهــا في تــغــيـيــر اجملـتــمع نــحـو
األفضل. وذكر خالل لقاءه بالوكيل االداري
لـوزارة التخطـيط ان الدائرة قامت بـتفعيل
ـنـسوبي وتـنـميـة ثـقافـة الـعمل الـتـطوعي 
ومـتدربي الدائرة ومراكزها الفتا الى انها
ـبـادرات اجنــزت الـعــديـد من االنــشـطــة وا
الــتـطـوعــيـة ومـنــهـا شـمـول 150 مــدرسـة
بـــخــــدمـــات صـــيـــانــــة واصالح األبـــنـــيـــة
ـوجـودات الثـابتـة (الكـهربـاء النـجارة وا
احلـاسوب الـصحـيات الـلحـام التـكييف
الــتـرمـيم والــصـبغ) فــضال عن شـمـول 50
ــبــادرات دار رعــايــة ومــخــيم نــازحــ بــا
البس واحلالقــة لـكال اخلــاصـة بــتــوزيع ا
اجلــنـســ وتـرمـيـم االبـنـيــة والـصــحـيـات
ـواد الـعيـنيـة. واضاف وتـقـد الهـدايا وا
ان الـدائـرة قدمت ايـضا الـدعم الـلوجـستي
لــلــحـــشــد الــشــعــبي فـي مــجــال تــصــنــيع
ـتـنقـلة رافـقات صـحـية ا الـنـاموسـيـات وا
ومـعـدات نقل اجلـرحى وتصـنيع مـسنـنات
لـلمدفعية وحتوير اسـلحة احادية والتبرع
واد الـغـذائـية اجلـافـة مبـيـناً ان بـالـدم وا
بـادرات والنـشاطات ـادية لتـلك ا الـقيـمة ا
الـــتـــطـــوعـــيـــة بـــلـــغت (179.281.000)

ـرض او االصابة نـتيـجة الـغياب بـسبب ا
وكـذلك احلـد من تكـاليف الـعالج والتـأهيل
والـــتـــعـــويض عن االمـــراض واالصـــابــات
ــهــنــيــة والــذي يــنــعــكس عــلـى حتــسـ ا
وزيـادة االنـتـاج ودفع عـجلـة االقـتـصاد في
الـبلـد.واختتـم قسم التـوعيـة والتدريب في
ـهنـية ـركـز الوطـني للـصحـة والـسالمة ا ا
ـنــسـوبي الــدورة الـتــدريـبــيـة االســاسـيــة 
وزارة الــدفــاع/ قـيــادة الـقــوة اجلــويـة عن
ــشــاركـة ــهــنـيــة   الــصــحــة والـسالمــة ا
ــسـتــويـات ضــبـاط من الــقـوة اجلــويـة و
مـخـتلـفة. واشـار الـبيـان الى ان (مديـر عام
ـهــنـدسـة ازهـار فــاضل مـاجـد في ــركـز ا ا
ـشـاركة كـلـمـة لـها خـالل توزيع شـهـادات ا
تـدرب الى اهـمية تـنظـيم مثل هذه عـلى ا
ـركز الـبـرامج الـتـدريبـيـة وفـقـاً لسـيـاسـة ا
اجلـديـدة واالنـفـتـاح عـلى جـمـيع االنـشـطة

وقطاعات العمل كافة). 
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قدم حسن محمد عباس من جـانبه اعرب ا
نـيابة عن الـفريق الطـيار الركن قـائد القوة
اجلـــويــة عن شــكـــره وتــقــديــره الى وزارة
الــعـمل مــتـمــنـيــا اسـتــمـرار الــتـعــاون بـ
ــســتــقــبل الــقــريب. عــلى اجلــانــبــ فـي ا
صــعــيــد اخـر قــامت جلــنــة مــنح تــخـاويل
ـركـز بـاجراء اول الـفـحص الـهـندسي في ا
قابالت اخـتبـاراتها الـنظريـة والعـمليـة وا
ـتـقـدم لـلـحـصول ـهـندسـ ا لـعـدد من ا
عـلى تـخويل الـفـحص الـهنـدسي لـلمـعدات
ــراجل الـــبـــخــاريـــة واوعـــيــة اخلـــطـــرة (ا
ـصاعـد الكهـربائـية والـرافعات الـضغط وا
نح منذ تـسعينيات بـانواعها بعـد توقف ا
ركز انـا من ا ـاضي) وجاء ذلك ا الـقرن ا
بــاهـمـيـة اجــراء الـفـحــوصـات الـهــنـدسـيـة
الـدورية استنـاداً الى الفقرة ط البـند ثانياً
ادة  114مـن قـانـون الـعـمل رقم 37 مـن ا
لــسـنـة  2015 والــتـعــلــــــــيــمـات رقم 12
لــسـنـة 2016 والــتـعـديل االول لـهـا رقم 3

لسنة 2018.  
ـركز الـوطني للـصحـة والسالمة يـذكر ان ا
ـــهــــنـــيـــة في وزارة الــــعـــمل والـــشـــؤون ا
تخصص ركـز الوحيـد ا االجـتماعـية هو ا
الـذي يعنى بسالمة العامل وتوفير وسائل
الصحة والسالمة في اماكن العمل للوقاية
واحلـــد مـن االخـــطـــار الـــتـي قـــد تـــصـــيب

. العامل

كـمــا وارد عـلى تـصـريـحـات احلـكـومـة
ـــتـــكـــررة مـن عـــدم وجـــود اي قــوات ا
امــريـكـيـة داخل الــعـراق ومـا ظـهـر في
الــصـور كل هــؤالء حـقــا مـسـتــشـارين)
عــلى حـد قـولـهـا. وكــشـفت تـقـاريـر عن
مـــضــمـــون مـــذكــرة تـــلـــزم احلــكـــومــة
ـسـؤولـ الـعــراقـيـة بـتـنـظـيم دخـول ا
الـدولـي لـلبالد جـاء ذلك بـعد الـزيارة
ـــفــاجـــئــة لـــلــرئـــيس االمــريـــكي الى ا

العراق.
وذكــرت الـتـقـاريــر ان (عـددا من الـكـتل
الـسيـاسيـة حتركت بـشكل مـختلف عن
اضـي وطـالبت فـي مذكرة الـيومـ ا
لـها مـجلس النـواب بإصدار قـرار يلزم
ـسـؤولـ احلـكــومـة بـتـنـظـيم دخـول ا
الـدوليـ للـبالد وفق ضوابط الـقانون
واضـــافت ان (هـــذا الــقــرار الـــعــراقي)
يـــجب ان يـــنـــظم دخـــول أي مـــســؤول
مــــــدني أو عــــــســـــكـــــري إلـى األراضي
مــشـــددة عــلى ان (يــكــون الــعـــراقــيــة)

الدخول بعلم احلكومة وموافقتها). 
وكـان البـيت االبيـض قد اعلـن االربعاء
ـــــاضي ان تــــرامـب وصل في زيــــارة ا
مـفاجئـة الى العراق. وقـال في بيان ان
(تــرامب نـفى وجـود اي خـطط لـسـحب
ـثل قــوات بالده من الــعــراق. وأفــاد 
مـجـلس األمن الـوطنـي للـبـيت األبيض
غــاريت مــاركـيس أن تــرامب لم يـتــخـذ
قــــرارا بـــشــــأن تـــخــــفـــيـض الـــوجـــود
الـعسكـري األمريكي في أفغـانستان أو
انـــســحــاب الــقـــوات من هــنــاك. وقــال
مــاركــيس ان (تــرامب لم يــتــخــذ قـرارا
بـشــأن تـخـفـيض الـتـواجـد الـعـسـكـري
األمــريـكي في أفـغــانـسـتــان ولم يـكـلف
وزارة الـدفــاع بـبـدء عـمـلـيـة انـسـحـاب
الــقـــوات). في غــضــون ذلك اكــد وزيــر
اخلـارجـيـة التـركي مـولـود جاويش ان
بـالده عـازمـة عـلى الــعـبـور الى شـرقي
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رأى خـبير في الـشأن السـياسي وجود
ردود افــعـال مــتــضـاربــة بـشــأن زيـارة
الـرئـيس االمريـكي دونـالد تـرامب غـير
ــعــلــنـة الـى الـعــراق بــســبب تــقـاسم ا
الـتبعـية السيـاسية ب امـريكا وايران
وغـــــيــــــاب مـــــصـــــلــــــحـــــة الـــــبـالد في
الــتـصــريــحـات ومــسـألــة تـكــرار خـرق
الـــســيـــادة الــوطـــنـــيــة . وقـــال رئــيس
اجملـــمـــوعـــة الـــعــراقـــيـــة لـــلـــدراســات
الــســتـــراتــيــجــيــة واثق الــهــاشــمي لـ
(الــــــزمـــــــان) امس ان (ردود افــــــعــــــال
الـســيـاسـيـ بـشـأن زيـارة تـرامب الى
ـحــافـظــة االنـبـار قــاعـدة عــ االسـد 
ولـقاء قـواته العـسكريـة لسـاعات تأتي
ـشهد الـسيـاسي ب في ظـل انقـسام ا
واضاف ان تـبعـية ايـرانيـة وامريـكيـة)
(هـنـاك اجـمـاع بـأن الزيـارة تـعـد خـرقا
لـالعــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وجتــاوز
الــسـيــادة الـوطــنـيـة لــلـبالد والــبـعض
يــحـاول الـتــصـعــيـد جلـهــة مـا واالخـر
يـــحـــاول الــتـــخـــفــيـف ويــعـــطي احلق
لـــــــتــــــرامـب بـــــــالـــــــتــــــجـــــــاوز عـــــــلى
واوضح الهـاشـمي انه (يجب الـعـراق)
ـصلحة ان يـكون هناك اتـفاقا بوضع ا
الـعــراقـيـة قـبل كل شيء ومن يـتـجـاوز
عــلى الــعــراق ال يــســمح له وبــالــتـالي
نستطيع بناء قاعدة جديدة والتي تعد
غـــيــر مــوجــودة حــالـــيــا في ظل دولــة
ــؤسـسـات وتـعـدد الـوالءات لـلـخـارج ا
ـا ــصــلـحــة الــوطــنــيــة ور وغــيــاب ا
يــسـتـمــر هـذا االمـر في ظـل الـتـعـددات
كـشف ســيـاسي لــدول اخـرى). بــدوره 
عـن انــتــقــاد الــبــعـض لــزيــارة تــرامب
االخـــيــرة لـــتـــصــفـــيــة حـــســـابــات مع
ــتـــحــدة واخـــرون ركــبــوا الـــواليــات ا
ـوجـة. ونـقـلت تقـاريـر عن الـسـياسي ا
ـواقف مـن زيارة تـرمب إلى قـوله ان (ا

الــعـراق ال تـعـبـر في الـواقع عن وحـدة
مـوقف وطني حقيقي والسيما ان قسم
مـنـهـا مـحاولـة لـتـصفـيـة حـسـابات مع
تـحدة والقـسم اآلخر مجرد الـواليات ا
عــمـلــيـة ركــوب مـوجــة بـيـنــمـا الــقـسم
الــثــالث يــتــمــثل فـي مــحــاولــة إرضـاء
ا تتخذه من مواقف أطـراف خارجية 
جتــاه أمــريـــكــا) عــلى حــد تــعــبــيــره .
ـــواقف حـــيــال وأضـــاف ان (تـــبـــاين ا
مــســألـة مـن هـذا الــنــوع أمـر طــبــيـعي
شــريـطـة أن تــكـون ذات بـعــد سـيـاسي
واقف بـينـما العـنوان الواضح لـهذه ا
ذهـبية). هـو االصطـفافـات العـرقيـة وا
فـي سياق متـصل رفض رئيس حتالف
الـفتح هادي العـامري تواجد اي قوات
اجــنـبـيــة بـريـة وقـواعــد جـويـة في اي

جزء من االراضي العراقية. 
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وقـال الـعامـري خالل مهـرجان الـذكرى
الــرابـعـة لـتــحـريـر الـضــلـوعـيـة انه (ال
نـقـبل تـواجـد الي قـوات اجـنـبـيـة عـلى
ارض الـعراق حتى لو كانت للتدريب)
داعــــيـــا احلــــكـــومــــة الى (اتــــخـــاذ كل
االجراءات الالزمة الخراج هذه القوات
مــشــددا عــلى (ضــرورة ان مـن الــبالد)
تـــكــون احلـــكــومــة جـــادة في الـــقــيــام
بـاعمـال يسـتحقـها الـشعب الـذي صبر
وضـــحـى طـــويال وان ذلـك يـــتـــجـــســـد
بـتـقد كـافة اخلـدمات). ووصـفت كتل
نــيـــابــيــة عــراقــيـــة الــزيــارةَ الــســريــة
وطــالـبت بــاالنــتــهـاك لــســيــادةِ الــبالد
بـوضع حدٍّ لوجود واشنـطن العسكري
عـــلى األراضي الــعـــراقــيــة. وســخــرت
الـنـائـبـة الـسـابـقـة رئـيـس كـتـلـة ارادة 
ـفـاجـئة حـنـان الـفـتالوي من الـزيـارة ا
الـى الـعــراق . وكـتــبت الـفــتالوي عـلى
صــفـحــتـهــا في فـيس بــوك ان (تـرامب
يـعـتـرف اثـنـاء زيـارته لـلـعـراق بـالقـلق

الــوطــني عـلـى أرضـهــا.وكـانـت تـركــيـا
وواشــنــطـن قــد تــوصــلــتــا إلى اتــفــاق
يـقضي بإخراج وحدات حـماية الشعب
من مـنبج لكـنها اتهـمت مرارا الواليات
ـسـؤولــيـة عن الـتـأخـر في ــتـحـدة بـا ا
تـــنــفـــيــذ االتــفـــاق. وتــوقـــعت عــدد من
الــصـحف الــبـريـطــانـيـة عــودة سـوريـا
لــلــجـامــعــة الـعــربــيـة. وقــال الــتـقــريـر
ـــنـــشـــور ان (دول اخلـــلـــيج تـــســـعى ا
لـلـترحـيب بعـودة سوريـا إلى اجلامـعة
الـعـربـيـة وذلك بـعـد ثـمـانـيـة أعـوام من
جتـــمــيـــد عــضـــويــتـــهــا بـــســبـب قــمع
الفـــتـــا الـى انه (من االحــــتـــجـــاجــــات)
ـرجح أن يـعـود الـرئـيس بـشـار األسد ا
ـقبل إلى مـكانه فـي وقت ما من الـعام ا
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ــــركـــز االرشـــادي في واسـط يـــنـــفـــذ ا
مـشـاهـدة حقـلـيـة حول حـافـرة االنـفاق
ــصــائـد في الــطــمــاطــة واســتــخــدام ا

الفرمونية
ـــــركــــز االرشـــــادي في واسط نـــــفــــذ ا
وبـــالـــتـــعــاون مـع مــديـــريـــة الـــزراعــة
واالحتـاد الـعـام لـلـجمـعـيـات الـفالحـية
في احملــافـظـة مــشـاهـدة حـقــلـيـة حـول
االصــابـة بـحــشـرة حـافــرة االنـفـاق في
ـــصـــائــد الـــطـــمـــاطـــة واســـتـــخـــدام ا
وبـــحـــضـــور عـــدد من الـــفـــرمـــونـــيـــة 
ــزارعــ واخملــتــصـ . الــفـالحــ وا
شـاهدة الـعديـد من احملاور تـضمـنت ا
مـنهـا شرح الـصفات الـتي تتـصف بها
افـة حافرة انفاق الطـماطة من الناحية
الــتــشـريــحـيــة وطــرق تـكــاثــرهـا واهم
مــواسم الــتـكــاثــر. وقـال بــيـان تــلــقـته
شـاهـدة اوضحت (الـزمـان) امس ان (ا
اهـم االضـرار االقـتــصـاديـة خــصـوصـاً
حملـصول الطماطـة ومحاصيل اخلضر
االخرى جراء االصابة بهذه االفة . كما
 شـــرح طـــرق وكـــيـــفـــيـــة الـــوقـــايـــة
ـكافحة لـهذه االفة اخلطيـرة وكيفية وا
صائـد الفرمـونية من اجل اسـتخـدام ا
الـــقــضــاء عــلـى هــذه االفــة واحلــد من
ـسـبـبـة انـتـشـارهـا وتـقـلـيل االضـرار ا

منها).

واقــــــامـت وزارة الــــــزراعــــــة / دائـــــرة
االرشـاد والتدريب الـزراعي في نينوى
مــشــاهــدة حــقـلــيــة في نــيــنــوى حـول
مـكافحـة االدغال وتعـيير اجـهزة الرش
زارع بـحضـور عدد من الـفالحـ وا
ــركـــز الــتـــابــعــة في شـــعــبـــة زراعــة ا

لــلــمــحــافظ. واضــاف الــبــيــان انه (
ــشــاهــده الـى انـواع الــتــطــرق خالل ا
ـنـتـشـرة في حـقـول احلـنـطـة االدغـال ا

ــبـيـدات وطــرق تـعــيـيـر اجــهـزة رش ا
وكــيـفـيــة الـضــبط والـصـيــانـة وانـواع
ـكــافـحـة ـوصى بـهــا في ا ــبـيــدات ا ا
نـاسبة لعـملية وتـراكيزهـا والظروف ا
الـرش واوقـات مـكـافـحـتـهـا وارشـادات

السالمة واالمان).
ـركــز االرشـادي فـي مـحــافـظـة وأقــام ا
زروعات و بـالتعاون مع دائرة وقاية ا
بــــالـــتــــنــــســـيـق مع  االحتــــاد احملـــلي

دينه لـلجمـعيات الـفالحية في قـضاء ا
ونـــاحــيــة االمــام الـــصــادق مــشــاهــدة
حـقلية بـعنوان (مكـافحة لفـحة اجلريد
ــــزرعـــة و خــــيـــاس الــــنـــخــــيل ) في ا

االرشادية في الشرش .
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ـشـاهـدة تـوجـيه الـفالح  تـضـمـنت ا
ــــزارعـــ عـــلـى ضـــرورة  جتـــديـــد وا
بــســاتــ الــنــخــيل و الــعــنــايــة بــهــا
وشــرحـا حـول كـيــفـيـة زراعــة الـنـخـيل
ضــمن مــواصـفــات زراعـيــة هــنـدســيـة
وبــقــيــاسـات 10-8 امــتـار بـ نــخـلـة
واخـــرى وذلك لـــعــدم انـــتــقـــال االفــات
واالمــراض بـيـنـهــا و لـسـهــولـة خـدمـة
الــبــسـتــان والــقــيت مـحــاضــرة حـول
انــواع الــنــخـيـل و االصـنــاف اجلــيـدة
مـنهـا  ذات االنتـاجيـة العـاليـة وشرحا
مـــفـــصال حـــول مـــرض خـــيـــاس طـــلع
الـنـخـيل واخلـسارة االقـتـصـاديـة التي
ـكــافـحـة ـرض و اوقــات ا يــسـبــبـهــا ا
والــطـرق الـصـحـيـحــة لـهـا. كـمـا جـرى
ـشــاهـدة شــرح طــرق تـنــظـيف خـالل ا
ـنـاسـبة وتـكـريب الـنـخـيل و االوقـات ا
واجـــراء تــفـــتــيـش حــقـــلي عن اآلفــات
واالمـــــراض بـــــصـــــوره دوريـــــة و ذلك
لــتالفـي حــصــول اصـابــة احلــقـل بـاي
مـــرض  و ضــرورة تـــعـــلــيم الـــنـــخــيل
ـصـاب بـخيـاس طـلع الـنـخيل و قص ا

ـة و اتالفـهـا و حـرقـها الـعـثـوق الـقـد
خـارج احلـقل .ونضـمت دائـرة االرشاد
ـقدسة والـتدريب الـزراعي في كربالء ا
مـشاهـدة حقـليـة حول صـيانـة وتعـيير
ــكـائن الــزراعـيــة  بـحـضــور عـدد من ا
الــنـشئ والــشـبـاب الــريـفي في شــعـبـة
زراعــة اخلـيــرات بـاحملــافـظــة . واشـار
ـشـاهدة الـبـيـان الى انه (جـرى خالل ا
الـتطرق الى االجزاء الـرئيسيـة للجرار
و وظــــائف الــــســــاحــــبـــة الــــزراعــــيـــة
والــسالمـة الـعـامـة واتـبــاع تـعـلـيـمـات
االمــان والـفــحص الـروتــيـني الــيـومي
والــدوري لــتـشــغــيل الـســاحــبـة . وفي
شارك على عرض اخلتام  اطالع ا
ـسـمـدة تــفـصـيــلي الجـزاء الـبــاذرات ا
ارسة عـمليـة حول تعـيير وكــــــــذلك 
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ونــــفـــذت دائـــرة اإلرشــــاد والـــتـــدريب
ــركــز اإلرشـادي الــزراعـي بــإشــراف ا
الـتـدريـبي في مـحـافظـة بـابل مـشـاهدة
حـقلية بعنوان مكافحة أدغال احلنطة
وفـوائـد عمـلـيـة تعـيـير أجـهـزة الرش .
ـشـاهـدة أقـيـمت بـالـتـعـاون مـع كـلـية ا
الــزراعــة جــامــعــة الــقــاسم اخلــضـراء
وشــــعــــبــــة زراعــــة الـــقــــاسـم واحتـــاد
اجلـــمــعــيـــات الــفالحـــيــة وتـــضــمــنت
جـانـبـ أولـهـمـا نـظـريـا  فيـه شرح

مــفــصـل لــكــيــفــيــة مــكــافــحــة األدغــال
بـنوعيها الرفيعة والـعريضة وثانيهما
رشة لتجنب عمليا لبحث آلية تعيير ا
بيـدات ولتغطـية جميع اإلسـراف في ا
األجــزاء اخلـضـريـة . واضــاف الـبـيـان
ــديــريــة في احملــافــظــة ذاتـه الى ان (ا
عـدد من طـلبـة اجلامـعة ذاتـها لالطالع
ياه والتربة عـلى مختبر شعبة إدارة ا
ـديـرية واالسـتمـاع لـشرح مـفصل في ا
عن مـهام عمل اخملـتبر وطرق الـتحليل
ــوجـــودة في الـــتـــربــة لـــلـــعــنـــاصـــر ا
ــعـرفــة الــنـقص والــتــحـالــيل الالزمــة 

احلاصل في عناصر التربة).
وودعـت وزارة الزراعـة وكـيـلـهـا الـفني
ناسبة وصوله مـهدي ضمد القيسي 
مـرحلة التقاعد خالل احتفالية اقامتها
ـنـاسـبـة بــحـضـور الـوكـيل الــوزارة بـا
االداري لـلوزارة مـهدي سهـر اجلبوري
ـدراء الــعــامــ ومــوظــفي وعــدد مـن ا
الـوزارة وقدم القـيسي شكـره وامتنانه
جلـميع اجلهود التي ساهمت في تقدم
الــعــمــلــيــة الــزراعــيــة  مــؤكــدا دعــمه
ــســتــمــر ألي جــهـد يــصب فـي زيـادة ا
الـتطور الـزراعي لهذا القـطاع احليوي
ــوفــقــيـة ــهم كــمــا تــمـنـى اجلـمــيع ا ا
ــا قـدمه من لــلــوكـيل الــفــني لـلــوزارة 
عـطاء مـستمـر للقـطاع الزراعي بـشقيه

النباتي واحليواني.
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قـال لـنا لم نـكن نعـرف غـيـر بوق واحـد اسـمه بـوق ند حـينـمـا كـنا صـغـارا
كان صوتـها حادّ ُـعّلِم أن البـوق آلة نفخ مـوسيقـية مجـوّفة يُنْـفَخُ فها ويُـزمَر ا
ولم يـدر في خلـدنا الـفرسـان يسـتخـدمونه إلعالن حـالة احلـرب أو االنتـصار
وقد تعني من ال يكتم عنى الباطل والزَّور فهي تأتي  أن لـلكلمة معانٍ أخرى
والـبـائِـقَــةُ : الـبَـلِــيَّـةُ تَـنـزِلُ وحـيــنـمـا نـقــول هـو بـوق لــفالن أي إمّـعـة لـه الــسـر
ومــنه فـي احلَــدِيثُ الـــنــبـــوي: "ال يَــدْخُلُ اجلـــنــةَ مَنْ ال يـــأمَنُ جــارُه بـــالــقَـــوم
ولم نـكن نـعلم أن هـنـاك من الـبـشـر من صـار بـوقا أي ال يـأمن شـره بَـوائِـقَهُ"
ومع كل هـذه الصـفـات السـيـئة لـهـذه الكـلـمة فـإن هـناك من رخـيصـا ذلـيال!!
بـوق بـكل وقاحـة وبال حـياء. ومن سـوء حظي يـصر عـلى لـعب دور البـوق وا
ـبـوق في تـأريخ الـعراق أن أتـواجد فـي مكـان عـمل مع أحد أشـهـر وأقبح ا
في الــعــقـد الــرابع من ذوو بـشــرة بــيــضـاء وهــو رجل بــدين أصــلع والـعــالم
داخل (كرشه الـكبيـر) يوجـد معـمل لصـناعـة وتكـرير وإطالق مـختلف الـعمـر
ـهـا لـكل من يـسـتلم وشـعـارات الـتـزلف الـتي أدمن عـلى تـقـد أفـكـار الـنفـاق
وهـو بـالرغم من ـقـولة (من يـأخـذ أمي يصـيـر عمي ) عـصا الـقـيادة تـطبـيـقا 
أال أنه سريع كـالغزالـة ومتلـون كاحلربـاء وتغريده بـدانته ومؤخـرته العريـضة
ـسـؤول حـتى يـبـدأ فـهـو مـا أن يــظـهـر ا وهــو ال يـسـتحِ من ذلك كـبـلـبل فـتـان
غير أنّ أغرب ويروح يسهب بنشر فضائله بالتهليل والتكبير وتوزيع احللوى
فيروح يشِمُ ليحيطه من كـل جانب مـا يقوم به هو الـركض أمام سيده وحولـه

حتى تـظن أنه كلب مـحترف  ـكان وكل من يـتصادف وجـوده في الطـريق ا
انـيـا  للـكـشف عن كل شـخص ال يـتفـاعل ايـجـابيـا مع مـسؤول تـدريبـه في أ
الـعمـل حتى ولـو في سـره !! وهـو فعال يـتـمـتع بالـفـطـرة بحس قـوي مـجَرب
ولـكي يـحصـل على لـلـكـشف عن كل مـا يـدور في مـخك من دون أن تـتـكـلم!!
بل يروح فإنه ال يـكتـفي بـشم رائحـتك وحتلـيل أفكـارك رضـا أكبـر من سيـده
وحـتى عن جدتك. وعن اصـدقائك بـعدهـا يكـتب تـقريـرا مفـصال عن ماضـيك
ر وأتقـصد أن أسـلك طـريقـا ال  رور بـقـربه أجتـنب ا ـا كنت كـما الـبـاق و
أال أنني تـفاجـأت يوما به فـأتهـرب منه مـضطـرا للـمشي في طـريق جانـبي به
ا و ـرور سـيـده ـكـان حتـضـيـرا  وفي احلـال راح كـعـادته يـسـتطـلع ا أمـامي
نة ويسرة كأنه تعلقت عيناه بوجهي وراح أنفه الضخم يتحرك  اقـترب مني
وهــنــا جــاء بــبـالـي فـورا قــول ابن الــرومي يــصف رادار يــرصـد االهــداف!!
صـاحب أنف كبـير: (لك انف يـا ابن حرب ××× انفـت منه األنوف....أنت في
عندها دنا مني أكثر واستطال الـقدس تصلي ××× وهو في البيت يطوف!!!)
وخــرج دخـان من ـعـت عـيــنــاه وفــجــأة  أنـفـه حـتى أخــتــرق تالفــيف دمــاغي
وهـــنــا أيـــقــنـت أنه قــرأ كـل كــلـــمــة وردت في ووقـــفت شــعـــرات رأسه أذنـــيه
تسـمرت في مـكاني وقلت مع نـفسي : لـيس هذ وقـتك يا ابن الـرومي!! مـخي
عنـدها حضـر ربُ العمل الـذي يضع نظارات ولم أعرف مـاذا افعل وارتـبكت
فهو وهو االخر يتمـتع بأنف جبار حـجزعني أشعـة الشمس سـود على عينيـه
وهــنـا تـذكـرت قـول كـأنه سـريـر نــوم بـطـابـقـ يـحـتل مـعــظم مـسـاحـة وجــهه
أحـدهم: (لك وجه وفيه قطـعة أنف ... كجدار قـد دعموه بـبغله....وهو كـالقبر
وهنا راح االثـنان يقرآن ـثال ولكن .... جعـلوا نصفـه على غير قِـبله !!) في ا
مـا جـاء في سـري كـأنه مـكــتـوب بـخط الـثـلث عـلى لــوحـة امـامـهـمـا فـأحـتـقن
وجهـيهمـا وتدليا لـسانيـهما خارجـا كأنهمـا ثعبـان يريدان االنـقضاض على
فما كان مني إال الهرب والتـخفي خوفا من أن يّطلِعوا مجددا أرنب صـغير!!
عـلى ما حـظرني من بـيت الشـعر : ال تخـدعنَّكَ الـلحى وال الـصور .... تـسعة
!!!.عـــنـــدهـــا احــســـسـت بـــاحلــنـــ الـى بـــوق نــد أعـــشـــار مَن تـــرى بَـــقَـــرُ
والبـيقـان التي والـبوقـات وتـمنـيت لو أنـنا لم نـعرف كل تـلك األبواق الـصغـير

صار عددها أكثر من عدد أفرد الشعب العراقي!!!.
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وصـلـية (لـو مالزم لـو مـا الزم) والتي ـقـولـة ا شـاب مـوصلي كـغـيـره آمن با
وصـليـة عنـدما يـتقـدم شاب خلـطبـتها .. دخل افـترض انه مـا تقـوله الفـتاة ا
لوء رغبـة في ان يتميـز عسكريا .. الـكلية العـسكرية وتـخرج منهـا مالزما 
وكـانت القرعة تفيـد ان عليه ان يلتـحق بفدائيي صدام والتـحق ليعمل اشهر
ـهـلـه االحـتالل االمـريـكي لـيـكـمل شـهـره الـرابع ومـنـذ ذلك ثالث فـيـهـا ولم 
الـيـوم وهو بال رزق ومـاله مـحـجوز رغم انه ال مـال له وال مـكـان له في دولته
(الـعراق) وال يـفكـر بـتعـي او اعـتراف بـشـخصـيته او مـواطـنته (بـاختـصار
شـديــد ضـاع عـمــره) . الـرئـيس صــدام حـسـ اعــدم هـو واوالده واحـفـاده
ن بـقوا احـياء في سـجن احلوت او واخـوته وباقي اركـان النـظام الـسابق 
هم احـرار بـال مـال مـنــقـول او غــيـر مــنـقــول او يـراد لـهـم ان يـكـونــوا كـذلك
والـباقـ منـتـشرين في اصـقاع االرض . كـأعضـاء الـفروع وغـيرهم الـكثـير
بـعد كـل ذلك الذي اخـتصـرت فـيه كثـيرا وبـعد 15 سـنـة وبعـد صدور اربـعة
ـسـاءلة  –احلـجز  –احلـظـر) جند ان قـوانـ غيـر دستـوريـة (االجتـثاث  –ا
اخـواتكم واخـوتكم في دولـة القانـون عنـهم الدكـتور خلف عـبدالـصمـد شنوا
وجب حـملة جديدة ضـد كل من يتقاضى مـعاشا  تقاعـديا يقيت به اوالده 
الـدستـور والـقانـون.. مع الـعرض ان الـذي تـقاضـوه كـاجليش الـسـابق مثال
هـــو مـــعــاش تـــقـــاعــدي اقـل من اجلـــيش احلـــالي وبـــعــد ســـنـــ طــوال من
لزم  امـا (احلقوق التقاعدية) فلم يـستلم منها فلسا االسـتحقاق القانوني ا
ـقتـرحـة مع تـلك ـالـيـة من خالل مـوازنـتـهـا ا ـسـتم كـيف تـعـامـلت ا واحـدا و
احلـقـوق بـإهـمـال شديـد لـلـقـوانـ الـنـافـذة وضـربت بـهـا عرض احلـائط فال
ن قـضى 8 سـنـوات بـرتـبـته االخيـرة  امـا مـكـافـأة نـهـاية راتب رتـبـة اعـلى 
الجئ) فكانت ال تعادل اخلـدمة (عشرات السن من احلروب والعيش في ا
خـمس مـا استـلـمه اقـرانهم من اجلـيش احلـالي بل ان مـكـافأة الـلـواء الركن
عـادلت مــكــافـأة فــراش مـدرســة بل وعـادلت راتـب شـهــر واحـد لــعـائــلـة من

محتجزي رفحا . وقد ال تقر?? 
ـطلوبة واوعز اعـترض بعض االخوات واالخـوة على ذلك وجمعـوا التواقيع ا
ـنـاقـشة ويـبـدو ان األمـر اغـاض االخوة في االخ رئـيس اجملـلس بـإدخـالهـا ا
دولـة القـانون وبدأت حـملـتهم الـتي استهـدفت اجليش الـسابق وغـيره وكيف
انـهم نصف مـلـيون تـمـتعـوا بامـتـيازات هـائلـة وحـثت السـلـطات الـثالث على
الـكف عن االعتـراض عـلى امتـيازات الـشهـداء والسـجـناء ومـحتـجزي رفـحا
ـنحـلة فضال واالنـتبـاه الى االمتـيازات الهـائلـة للـجيش الـسابق والـكيـانات ا
عن دعـوة الى االلـتزام بـقـوانـ احلضـر وغـيـرها وكـأن هـنـاك تسـاهل كـبـير
ـعنـيـة لم تـستـثـني من اعـدم من لـدن النـظـام الـسابق فـيهـا بـيـنـما اجلـهـات ا
كـمرتـضى سعـيد عـبدالـباقي وولـيد مـحمـود سيـرت وغيرهـم الكـثير وقـطعت
رزق وحـجـزت اموال اعـضـاء في مـنظـمـة الـسـجنـاء الـسـياسـيـ مـثل طالب
السعدون ووصل االمر الى اجراءات مثيرة للسخرية فهناك سج سياسي
صـار وزيـرا في الــدولـة احلـالــيـة وأكـمل حــقـيـبــته الـوزاريـة وبــعـد مـطــالـبـته
بـامـتـيازات الـسـجـنـاء الـسـيـاسـي رفـضت مـنـظـمـة الـسـجـناء طـلـبه ألنه من
(ازالم) الـنظـام الـسابق ?!!! اقـول لكـم وللـسادة في دولـة الـقانـون اني سبق
ـالكي مع نخـبة من ضبـاط اجليش الـسابق ايام احلـملة وأن قـابلت السـيد ا
ـسـؤولـ عـلـيـنـا كـونهم االنـتـخـابيـة االخـيـرة حـيث تـسـهل مـقـابـلـة السـادة ا
ا يـعرفـون مدى تـأثيـرنا في الـشارع  اسـتقـبلنـا بقـوله انتـم لو كـنتم بـاقون 
تـمـكنت داعـش من فعل فـعـلـها اخلـبـيث ... واسـتطـرد قـائال ولـو ان اجليش
احلـالي هو مـنـكم فنـحن لم نـستـورد الفـريق عـبد األمـيـر يارالـله من اخلارج
واكـد انه يوجد جيش عـراقي واحد  بل انه ذهب الى ابعـد من ذلك بإجابته
دة (59) نـسبـ الى فدائـيي صدام  عـلى طرحي بـأنه يعـرف ضابطـا من ا
يـوم وقطـع راتبه الـتـقاعـدي ظـلمـا . وهـذا احلديـث هو لـزعـيم ومؤسس كـتـلة
دولـة الـقـانـون ولـيس غـيـره وهـو والـسـيـد الـعـبـادي من اقـرا حـقـوق اجلـيش
ـا يـجـعـلـنـا آسفـون عـلى مـا يـجـري من تـشـويش اعالمي حـصل الـسـابق 
مـؤخرا في هـذا اجملـال من بعض الـسـادة في دولة الـقانـون اخـيرا نـقول ان
عـليـنا جـمـيعـا ان نعي امـرا جوهـريـا وهو ان احلـقوق الـتـقاعـدية هي لـيست
ـكـن اعـادة الـنـظـر بــهـا  بل هي أمـانـة ـتـقـاعــديـهـا كي  هـبـة من ايــة دولـة 
كن لدولـة ان تخون االمانة حيث وظف في صندوق الـتقاعد وال  وضـعها ا

ـوحـد ادة -9 اوال  – آ من قـانــون الـتـقـاعـد ا تـنـص ا
الــنـــافــذ (( تـــتــكـــون مــوارد الـــصــنـــدوق من مـــبــالغ
الـتـوقـيـفـات الـتـقـاعــديـة الـتي تـسـتـقـطع شـهـريـا من

رواتب موظفي الدولة...))

بغداد
–uŠUý wKŽ bL×

ويـرى التـقرير أن وسط الـقادة الـعرب)
(مـع عــودة األســد إلى مــوقــعه مع ولي
الــعــهـد الــسـعــودي األمــيـر مــحــمـد بن
ـصـري عـبد الـفـتاح سـلـمـان واحلاكم ا
الـــســيــسي ســيــعـــني ذلك إعالن مــوت
الـــربــيع الــعـــربي وســحـق آمــال قــيــام
نطقة على يد جيل ثورات شعبية في ا
جـديـد من احلـكـام األقـويـاء فـي الـشرق
األوسـط) عـــلـى حـــد قــــول الــــتـــقــــريـــر
.وجـمّــدت اجلـامـعـة الـعـربـيـة عـضـويـة
ســــــوريـــــا فـي عـــــام  2011 بــــــســـــبب
وهو تظاهرين اسـتخدام العنف ضـد ا
اإلجـراء الذي يشـير التـقرير إلى أنه لم
يـضع حـدا إلراقـة الـدمـاء الـتي حتولت

سريعا إلى حرب أهلية.
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