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ـسـاعدة االجـتـماعـيـة وكـذلك ابـداء ا
والــتـنــسـيـق مع الـدوائــر اخملـتــصـة
سـتـمسـكات الـثـبوتـية الستـصـدار ا

لهم).
وبــحــثت مـديــرعــام دائـرة احلــمــايـة
االجــتـــمــاعــيــة لــلــمــرأة في الــوزارة
ـــــوســـــوي مع عـــــطـــــور حـــــســـــ ا

ــتـحـدة مـســتـشــارة صـنـدوق األ ا
لـلسـكـان ووفـد من مـفوضـيـة حـقوق
االنسـان خـريطـة اخلـدمات اخلـاصة
ــلـف الــعــنف الــقــائم عــلى الــنــوع

االجتماعي. 
WO½U−  W¹UŽ—

ــــوســـــوي خالل واســــتـــــعــــرضـت ا
قدمة من االجتماع (برامج الوزارة ا
ــرأة ومــنــهـا خالل دائــرة حــمــايــة ا
تمثل برنامج الـتمكـ االقتصـادي ا
بــاإلعــانــة االجــتــمـاعــيــة الــشــهــريـة
والـــرعـــايــة الـــصـــحـــيـــة اجملـــانـــيــة
ومــشــاريع الــدخل الــداعم لــلــمـرأة),
واضافـت ان (موضـوع الـعـنف الذي
ـــعــيل ــرأة فـــاقــدة ا تـــتــعـــرض له ا
تـمــكـنــــــــــت الــوزارة من مـعــاجلـته
الذ االمـن الـــــذي افـــــتـــــتح عـــــبـــــر ا
ـتحدة بالـتعاون مع صـندوق اال ا

للسكان).
ــوسـوي مـجـلس الـنـواب وطـالـبت ا
(بـــإقــرار قــانــون مــكــافــحــة الــعــنف
األسـري من اجـل اسـتـقـبــال الـنـسـاء
الالتي تــعــرضـن لـلــعــنـف األسـري),
الفتة الى ان (االجـتماع نـاقش ايضا
مـشـاكـل الـعـمل ومـعــوقـات الـشـمـول
عـيل وقلة اجلديـد للـنسـاء فاقـدات ا
الـية على الرغم من التخصـيصات ا
ازديــــاد اعـــداد االرامـل والـــيــــتـــامى

منـعم في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ان (الــسـوداني  وجه فــريق الــرصـد
ـيـداني في الـوزارة  بـاجـراء زيارة ا
واطن عـلي مانع فوريـة الى عائـلـة ا
الــذي لــديه ثالثــة اطــفــال وزوجــة ال
واضاف ـتـلـكـون اوراق ثـبـوتـيـة) ,
انه (اوعـز بشـمـولـهم بـراتب االعـانة
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والـــتي تـــقع فـي حـــوض اخلــلـــيج
سـتقرة واي تشهـد اوضاعا غـير ا
خـلل سـواء كان عـامال طـبـيـعـيا او
غــيــره يـؤدي الى عــرقــلـة تــصــديـر
ــــوضـــوع الــــنــــفط واضــــطـــراب 

العرض والطلب).
ـــنــاخي له واضــاف ان (الـــوضع ا
تـأثـيـر كـبـيـر عـلى ارتـفـاع االسـعار
والسيما العالم يـدخل ضمن تغيير
ـــنــاخ الى فـــصل الــشـــتــاء وهــذا ا
ـومة يتـطـلب مزيـد من الـوقـود لد

انظمة التدفئة).
⁄«d  bÝ

مبينا ان (االدارة االمريكية تمارس
ـنتـجة ضغـطـا كبـيـرا على الـدول ا
بـــهــدف تـــغــطـــيــة امـــدادات ايــران
ومحاولة لسد الفراغ الذي سينجم
عن انقطاعه في حال تطبيق حزمة
الـعقـوبـات االقـتصـاديـة اجلـديدة),
وتــابـع خــنس ان (اســعـــار الــنــفط
تشهد تذبذبا باالسعار وال تتراجع
فـي الــوقت الـــراهن بـل ســتـــشـــهــد
قبلة وبحسب دة ا ارتفاعا خالل ا

عهد االمريكي للطاقة). توقعات ا
 مـن جــانـــبـه  قــال وزيـــر الـــطـــاقــة
الـسـعـودي إنـه ال تـوجـد  نـيـة لـدى
بالده لـــفــرض حــظــر نـــفــطي عــلى
ستهـلك الغربـي على غرار ما ا
حـدث في 1973 وإنــهـا ســتــفـصل
الــنــفط عن الــســيـاســة وذلك وسط

بغداد
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ال والبنون زينة احلياة الدنيا )  يقول الله تعالى في كتابه الكر ( ا
فأبناؤنا هم حقا زينة حياتنا الدنيا وهم قرة أعيننا .

حـيـنـمـا يـولـد لـنـا االبن األول نـشـعـر كـأن الـدنـيـا ال تـسـعـنـا من الـبـهـجـة
ـا نـحن نـولـد من جديـد  وكـلـمـا جـاء مـولـود آخر والـفرح .. نـشـعـر كـأ
شعرنا بالزهـو والفخر النهم سـيكونون عونـا لنا حينـما يكبرون في قابل

األيام .
هـكـذا هــو األمـر كـمــا مـتـعـارف عــلـيه غـيــر أن الـذين حـرمــوا من الـذريـة
لكون يشعرون باخلـيبة وباأللم يحـز في نفوسهم ويتـمنون أن يهبـوا ما 
ازاء مولـود واحـد يرزقـهم به الـله ولكن ال جـدوى من الـتمـني مـا دام الله

قد قرر سلفا مشيئته .
تقوم األم بالقسط األكبر من العناية بتربية أبنائها والسهر عليهم بعد ان
حملتهم في احشـائها شهور طويلـة وهنا على وهن  ثم يكمل األب دوره
ـشـوار حتى اذا شب االبـنـاء عن الطـوق واشـتد عـودهم تراءى في هذا ا

على شخصياتهم األثر الذي تركه األبوان على سلوكهم وخلقهم .
عادلة التي ترى أي األبناء يكون بارا وأي األبناء يكون عاقا .. تلك هي ا
يـجب أن نـتـوقف عـنـدها فـان كـان االبن بـارا فـقـد أوفى حـق أبويـه وكان
حقا قرة أعينهـما  أما كان هذا االبن عاقـا فقد خيب ظن ابويه وضاعت
معها كل اجلـهود التي بـذالها في تربـيته ليـكون بعـد ذلك وصمة عار في

جب األسرة .
همـة التي تقع ـسؤولـية عظـيمة تـلك ا ان أبناءنـا أمانة في أعـناقنـا وانها 
عـلى عـاتـقـنـا في تـربـيـتــهم  وأي تـقـصـيـر أو تـهـاون في هـذا الـصـدد له

مردوداته اخلطيرة .
ان كنا نحب أبناءنـا حقا أخذنا بـأيديهم نحو الـطريق السوي من غير أن
نغفل في نـصحـهم وارشادهم وأن نحـذرهم من عواقب رفـاق السوء وأن
ــسـهم أي انـحــراف قـد يـضـلل يـكـون نـهــجـهم رضـا الــله والـنـاس فال 

مسيرتهم .. حينئذ فحسب يكون هؤالء األبناء قرة أع آلبائهم .
اننا نـخـــــــــــطئ خـطا فـادحا اذا أسرفـنا في داللـهم كمـا نخـطئ أيضا
سـألة بـرمتـها اذا عاقـبنـاهم العـقاب الـشديـد ألي خطـأ يرتـكبـونه .. ان ا
حتتاج الى حكمـة والى اعتدال في النـهج الذي نتعامل به

معهم .. 
ان تربـيـة األبـنـاء لـيـست باألمـر الـهـ حـتى يـكـونوا
ـسـيرة رجاال واثـقـ من أنـفسـهم وحـتى يـكـملـوا ا

التي بدأناها في درب احلياة .

Y¹bŠ∫ االرهابي سفيان يتحدث الى فزنس برس

{ رمـيالن (سـوريا) (أ ف ب) -  من
معتـقله في شمـال سوريا يـستجدي
االرهــابي ســفــيــان صــانع األحــذيـة
ــقـاتــلـ ـوقــوف لـدى ا الــطـبــيــة وا
ــانـيـا إلعـادته إلـيـهـا األكـراد بـلـده أ
ومـحاكـمـته فيـهـا بعـد ثالث سـنوات

من انضمامه إلى تنظيم داعش.
وسـفــيـان واحــد من مـئــات األجـانب
الـذين ألـقت وحـدات حـمـايـة الشـعب
الـــكـــرديـــة الــقـــبـض عـــلــيـــهـم بـــعــد
اســتــعــادتــهــا ضــمن قــوات ســوريـا
وقـراطـيـة وبـدعم من الـتـحالف الـد
الــدولي بـقــيــادة واشـنــطن مــنـاطق
واســـعــة في شــمـــال وشــمــال شــرق

تطرف. سوريا من التنظيم ا
ويــصـر عــلى أنه لم يــكن مــقـاتالً في
صـفـوف الـتـنـظـيم بل اقـتـصـر عـمـله
علـى صنـاعـة األطراف االصـطـناعـية
بعدما استفاد االرهابيون من خبرته

في صناعة األحذية الطبية.
وقال سـفيان (36 عاماً) ذو الـبشرة
ـشذبة الفـاحتة والـلحـية اخلـفيـفة ا
"جلّ ما أريده هو العودة إلى حياتي

السابقة".
W¹ULŠ  «bŠË

واختـارت الوحـدات الـكرديـة سفـيان
من ب مقاتلـ آخرين لديها إلجراء
قابلة مع وكالة فرانس برس وهو ا
مـوقوف لـديـها مـنـذ نحـو عـام. وكان
أحد عنـاصر وحـدات حمايـة الشعب

قابلة. موجودا أثناء ا
وأضاف سفيان الـذي ارتدى قميصاً
قـطـنـيـاً أصفـر الـلـون واعـتـمـر قـبـعة
سـوداء "إذا تـمكـنت مـن العـودة إلى
انـيا معـاقبتي انيـا واذا أرادت أ أ

سأقبل بذلك وأبقى في السجن".

أقــتـل أحـــداً في حــيــاتي كــلــهــا". ثم
انتقل سفيان للسكن في مدينة الرقة
عـقل األبـرز لـلـتـنـظيم الـتي شـكـلت ا

تطرف.  ا
وعـمل في مـسـتشـفى تـابع لـلـتـنـظيم
مــسـتــفـيــداً من خــبـرة 12 عـامــاً في

صناعة األحذية الطبية.
WOŽUMD « ·«dÞ«

 وروى لـــفـــرانس بـــرس "عـــلـــمـــوني
صنـاعة األطـراف االصـطنـاعيـة هذا
هــو الــعـمـل الـذي قــمت بـه الى حـ

ذهابي إلى وحدات حماية الشعب".
في الــعـام 2016 تـزوج ســفــيـان من
امـرأة سـوريـة تــتـحـدر من مـحـافـظـة
إدلب (شــمــال غــرب) وأجنــبـا طــفالً.
وعاش الزوجان سـوياً في الرقة إلى
أن حــــاصــــرتـــــهــــا قــــوات ســــوريــــا
ــوقـراطــيــة بــقـيــادة الــوحـدات الــد
الــــكـــــرديـــــة في الـــــعــــام 2017 مــــا
اضـطـرهم إلى الـفـرار مـنـهـا بـاجتـاه
ــيـادين فـي مـحــافـظــة ديـر مــديـنــة ا

الزور شرقاً.
ــهــنــة وتــابـع ســفــيــان الــعــمل في ا
ذاتـهــا وفق قــوله الى أن تــعـرضت
يادين لهجوم عسكري شنته قوات ا

النظام السوري بدعم روسي.
ومع تـقلص مـنـاطق سـيطـرة تـنـظيم
داعش أكـثـر وأكـثـر قـال سـفيـان إنه
ـهــرب نـقــله وعـائــلـته إلى دفع مــاال 
احـــدى نـــقــاط ســـيـــطــرة الـــوحــدات

الكردية.
وأضاف "لم أكن جاهزاً لقتل أحد أو
ـــغــادرة (...) ألمـــوت لـــذلك قـــررت ا

اجلميع كان يهرب".
ـقاتـل وبعـد تـسلـيم أنـفسـهم الى ا
األكراد تفرّق شمل العائلة إذ اقتيد

سـؤوليـة فإنه سـؤول أو السـياسي فـي مركـز ا عنـدما يـكون الـشـخص ا
ا إنه في مركز يكون مسؤوالً وملـتزماً ومُحاسبـاً عن كل كلمة يقولـها طا
تـلك صالحيـة صنع الـقرار حـسب مسـتوى مـسؤولـيته في سـؤوليـة و ا
ـواقع الــقـيـاديـة الـعـلـيـا نـزوالً الى أبـسط حـلـقـة سـلّم الـوظـيـفـة بـدءاً من ا

ادارية.
والشك بـأن الــتــواصل الـســيـاسـي مع جـمــهـوره أو مــرؤوســيه في إطـار
ـســؤولــيـة الــتي يــتـوالهــا هـو الــتــحـدث ســواء من عــلى مـنــبــر احلـديث ا
واخلطـابـة أو في جـلـسات االجـتـمـاعات والـنـقـاشـات في قاعـة االجـتـماع

كاتب أو في االحاديث العامة. وا
ـسـؤول عـلى أمــور مـهـمـة لـهـا عالقـة ومن الـبـديـهي أن يـنــطـوي حـديث ا
رسـومـة لـلـمـركز االداري او بـااللتـزامـات الـوظـيـفيـة لـتـحـقـيق األهـداف ا
ـختلف شروع او الـسلـطة اخملـولة له  الكيـان او الهـيكل الـتنـظيـمي أو ا
سؤولية التي يتوالها وبالتالي فإن احلديث الذي يصدر عنه مستويات ا
البد أن يكون موجهـاً الى حلقة من حلـقات اجملتمع ويحمل رسـالة معينة

يرغب في إيصالها.
ــســؤول هــو أسـلــوب الــتــحــدث الـذي ومن أبــرز مــا يُالحظ في حــديث ا
يـتـصف به وخــصـوصـاً إذا كــان يـحـمل صـفــة الـسـيــاسي الـذي يـنـدرج
ـسـؤولـيـة الـعـامـة الـتي ال تـنـحـصـر في نـطـاق ضـيق حـديـثه في سـيـاق ا
لـشـريـحـة مـعـيـنـة من اجملــتـمع أمـا إذا كـان احلـديث مـوجـهـاً الى أوسع
طبـقات اجملـتمع فـإن كل كلـمة يـنطق بـها تـكون حتت اجملـهر بـحكم تـعدد
احملاور واجملاميع واألفراد الـذين يتلقون هـذا احلديث من جهة ورصده
ـراقـبـ ووكـاالت األنـبـاء احملـلـية من قـبل أجـهـزة االعالم والـصحـافـة وا
ـتحـدث في موقع قـيادي من واألجنـبيـة وكثـير غـيرهـا وخاصـة اذا كان ا

جهة اخرى.
ومن الطبـيعي أن يـتوجه السـياسيـون باحلـديث الى اجلمهـور أو اجملتمع
ـوجب كـكل في مـنــاسـبـات مــعـيـنـة أو عــنـد حـصـول أحــداث طـارئـة او 
بـرنــامج زمــني شـهــري أو اسـبــوعي أو يــومي لـلــتــواصل مع اجلـمــهـور
ـســؤول في الـتــعـبــيـر من خاللــهـا عن وإيـصــال الـرســائل الـتي يــرغب ا

مواقفه من األحداث او توضيح رؤياه عنها.
ويالحظ اختالف األسالـيب والوسـائل ب السـياسـي في طُرق الـتحدث
كتوب وإيصال الرسالة الى اجلمـهور فمنهم من يعتـمد اسلوب النص ا
بشكل مسبق وبشكل مدروس ومنـهم من يرجتل احلديث وبطريقة يغلب
تـحدث فرصـة التفـكير عليـها التـأني والتروّي وبـعبـارات واضحة تـمنح ا
ا يريد ان يقـوله وبلهجة مفـهومة وحريص على أن يـكون كالمه رصيناً

ستمع. وله وقع إيجابي على ا
وعلى العكس من ذلك السـياسي الذي يسـترسل بالكالم بوتـيرة سريعة
ــســــــتــمع أن يـســتـوعب كـل مـا يُـقــال وال يـسع مـســتـعــجـلـة ال يــكـاد ا
دون أن يـتابع ويـلـحق سيل الـعـبارات والـكـلمـات لتـوثـيقـها الصـحفـي وا
وتسـجيـلهـا ويـكون احلـديث بهـذه العـجالـة مـدعاة لالخـتالف والتـناقض
بـ أول احلــديث وآخــره بـســبب االرجتــال وعــدم انـضــاج الـفــكــرة قـبل
اطالقــهـا أو أن احلــمــاس الـذي يــدفع الــسـيــاسي الــذي تــأخـذه نــشـوة
ـدروس الذي ال احلديث من مـنـصة اخلـطـــــابة الى إطالق الـكالم غـير ا
ــوقع الـذي يـخـولـه من أن يـتـكـلم ـا من الــعـاطـفـة وا يـنـبع من الــفـكـر وا
واآلخـرون يــسـتــمـعــــــــون ويـتــمـلــكه الـشــعـور والــقـنــاعـة بــأن جـمــهـور
ا انـهم مـنصـتـ له غيـر آبه وغـير سـتـمعـ يـستـقـبلـون مـا يطـرحه طـا ا
ـا يعـتمل في تـفكـيرهـم أو مدى تـقبـلهم لـطروحـاته وردود آرائهم مدرك 

علنة. غير ا
والشك بأن هـذا االسلـوب يؤدي الى الـتـناقض واالخـتالف في األحاديث
التي تتوالى على فترات زمنيـة متالحقة أو بشكل دوري بسبب االرجتال
الذي يـجـعل احلـديث ولـيد سـاعـته ويـكـون عرضـة لـلـنـسيـان بـسـبب عدم
ا يجعل كثرة احلديث التوثيق أو تفعيله بإجراءات عملية 
واالســتــرســال بـــطــريــقــة االرجتــال والـــعــجــالــة في
الطـروحـات الى الـفـراغ في مـحـتـوى احلـديث الذي
يتحـول بالـنتـيجة الى هـواء في شبك لـكثـرة وتكرار

ما يُقال وقلة وضآلة ما يحتويه وما يُفهم منه. 

وقـــال (إذا اخـــتــفـى ثالثـــة ماليــ
كن تغطية هذا برميل يوميا فال 
احلــجـم لــذا عـــلـــيـــنــا اســـتـــخــدام
االحتـياطـيات الـنفـطية) ,مؤكدا ان
(السـعـودية سـتـزيد اإلنـتـاج قريـبا
إلى 11 مـلـيـون بــرمـيل يـومـيـا وال
نــســتـطــيع زيــادة اإلنــتـاج إلى 12
ـا مـلــيـون بـرمـيـل امـا االمـارات ر
تـسـتـطـيع إضـافة 2مـلـيـون برمـيل

يوميا).
مـبــيـنـا ان (هــنـاك طـاقــات فـائـضـة
محدودة نسـبيا وسنـستخدم جزءا
عروض كبـيرا منـها والسـيمـا ان ا
ـقــبل ي قــد يــتــدعم الــعــام ا الــعــا

بـــــــــإمـــــــــدادات مـن الـــــــــبــــــــــرازيل
ـتـحـدة وقـازاخـسـتـان والـواليـات ا
لـــــكـن إذا تـــــراجـــــعت دول أخـــــرى
إضــافـــة إلى الـــتـــطـــبــيـق الــكـــامل
لعقوبات إيران فسنكون مستغل

جلميع الطاقات الفائضة). 
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وارتــفـعت أســعـار الــنـفط نــتـيــجـة
تـوقـعــات بـشح  األسـواق فـور بـدء
تـنـفـيـذ الـعـقـوبـات األمـريـكـية عـلى
صــادرات اخلـام اإليــرانــيــة . وقـال
مصدر في تـصريح امس أن (عقود
بــرنت ارتـــفــعت 58ســنـــتــاً أو مــا
ئـة لتصل إلى 80.36 يعادل 73با

أزمـــة مـــتـــفـــاقـــمــة بـــشـــأن مـــقـــتل
الصحفي جمال خاشقجي. 

واكــــد الـــوزيـــر خـــالـــد الـــفـــالح ان
(الــسـعــوديــة دولـة مــسـؤولــة جـدا
وتـسـتـخـدم مـنـذ عـقـود سـيـاسـتـها
النفـطية كـوسيلـة اقتصـادية تتسم
ــســـؤولـــيـــة ونـــفـــصـــلــهـــا عن بـــا
الـســيـاسـة) ,واشـار الى ان (دوري
كـــوزيـــر لـــلـــطـــاقـــة هـــو وضع دور
ـسؤول موضع حكـومتي البـناء وا
الـتـنـفيـذ وحتـقـيق اسـتـقـرار سوق
ـا ــيـة وفــقـا لــذلك  الــطـاقــة الـعــا
يـــســـهم في الـــنـــمــو االقـــتـــصــادي

ي). العا
وتابع ان (ارتـفاع أسـعار الـنفط قد
ي ويــوقـد يــكــبح االقـتــصــاد الـعــا
شــرارة ركــود لــكــنه في ظـل دخـول
ـفـروضــة عـلى إيـران الـعــقـوبــات ا
حـيـز التـنـفـيـذ بشـكل كـامل الـشـهر
قبل  ,فال يوجـد مـا يضـمن عدم اا

ارتفاع أسعار النفط).
كن اعطاء واوضح الفالح انه (ال 
ـا سـيـحـدث ضـمــانـة او الـتـنـبــؤ 

للموردين اآلخرين).
الفـتـا الى ان (هـنـاك عـقـوبـات عـلى
إيـران وال أحد يـعـلم كـيف سـتـكون
ـا حدوث الصـادرات اإليرانـية ور
تـراجـعـات مـحـتـملـة في دول شـتى
ـكـسـيك مـثل لـيـبـيـا ونـيـجـيـريـا وا

وفنزويال).
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اوعــــز وزيــــر الـــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجتمـاعية مـحمد شـياع السوداني
سـاعـدة وشمـول عـائلـة تـسكن في
ــعــامل مـــنــطــقــة جتــاوز بـــقــضــاء ا

ببغداد براتب االعانة االجتماعية. 
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة عـمـار وقـال ا
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واضاف دوالراً للـبـرمـيل  الـواحد),
ان (العقود اآلجـلة للـخام األميركي
غــرب تــكــســاس زادت  22 ســنــتــا
فوق أحدث تسوية لها إلى 69.34
دوالراً لـلــبـرمـيل).فـي غـضـون  ذلك
أعـلـنت منـظـمـة أوبـكأن سـعـر سـلة
أوبك اليومي انخـفض ليسجل 78
دوالراً لــلـــبــرمــيل الـــواحــد.وقــالت
ـنــظـمـة في بــيـان امس إن (سـعـر ا
سـلـة أوبك من أربـعـة عـشـر بـرمـيل
لـــــلــــــخــــــام ســــــجل 78.15 دوالراً
لـــلــبـــرمــيل الـــواحــد) وأضــاف أن
(السعر انخفض عن اليوم السابق

الذي بلغ 78.25 دوالراً).

واطن علي مانع التي تسكن منطقة جتاوز &ËU“∫ عائلة ا

وتــابـع مــدافــعــاً عن نــفــسه "الــنــاس
يـخــطـئــون وأنـا كــنت سـاذجـاً (...).
لـست االرهـابي جـون لـست أبـا بـكر
الـــبـــغــــدادي لـــست (أبــــا مـــحـــمـــد)
الــــعــــدنـــانـي" في إشــــارة إلى أبـــرز
االرهـــابـــيـــ األجــانـب في صـــفــوف
الــتـنــظــيم والى الــعـدنــاني زعــيـمه

تحدث السابق باسمه. وا
وأوضـح "أنـــــا صـــــنــــــعت األطـــــراف

االصطناعية فقط".
ويـبــلغ عـدد عـنــاصـر تـنــظـيم الـدولـة
اإلسالمـية األجـانب احملـتـجـزين لدى
أكـراد ســوريـا 900 مـقـاتـل من أكـثـر
من أربع دولة. ويُشـكل هؤالء عبئاً
عــلى اإلدارة الـذاتــيـة الــكـرديــة الـتي
تـرفض مـحـاكــمـتـهم لـديـهـا وتـطـالب

عنية بتسلم مواطنيها. الدول ا
في صــيف الــعـام 2014 أعـلـن زعـيم
تــنـظـيـم داعش  أبـو بــكـر الــبـغـدادي
"اخلـالفـــة اإلسالمـــيـــة" فـي مـــنـــاطق
واسـعـة سـيـطـر عـلـيـهـا مـقـاتلـوه في

سوريا والعراق اجملاور.
وبــعـد عــام واحـد فـقـط بـدأ ســفـيـان
الـذي اعــتـنق اإلسالم رحـلــته قـادمـاً
من أوروبــا عـبــر تــركـيــا ومـنــهـا إلى

سوريا في آذار 2015.
بـعـد وصـوله إلى سـوريـا تـنـقل بـ
منـازل عدة كـان التنـظيم يـخصـصها
لألجانب الـذين يُطـلق عليـهم تسـمية
ـــهــــاجـــرين". وروى أنـه عـــاش مع "ا
استرالي وروس وآخرين متحدرين

من دول وسط آسيا.
وخضع سفيان لتدريب عسكري على
مـدى شهـر والـتحق بـكـتيـبـة قتـالـية

لكنه زعم أنه لم يقاتل أبداً.
وأضاف "لم أقاتـل ولم أقتل أحداً. لم
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سـفــيـان الى مـركــز احـتـجـاز بــيـنـمـا
انــتــقــلـت زوجــته وابــنه إلى مــخــيم

مخصص لعائالت االرهابي .
وتــــســـــمح الـــــوحــــدات الـــــكــــرديــــة
عتقـل بلقاء عائالتهم لالرهابي ا

ب احل واآلخر.
وتؤوي مخيمات مـخصّصة لعائالت
االرهابـيـ  أكـثر من  500امرأة مع
نــحــو 1200 طــفل وفق مــســؤولـ

. محلي
ان وبـحـسب تـقـريـر صـادر عن الـبـر

ـــانـــيــا األوروبـي في أيـــار  تــقـــدر أ
وجود 290 طفالً مـولـودين لـعائالت

انية في سوريا والعراق. أ
وفـي حـــــــــــــال عـــــــــــــودتـه الـى بـالده
ومـحـاكــمـته فـيـهـا عــبـر سـفـيـان عن
أمـله في أال تـكـون الـعـقـوبـة قـاسـيـة
وإن كان على قناعة بأنه سيُسجن.
وقـال "آمل أال تكـون عـقـوبتي طـويـلة
ألنـــني اشـــتـــقت أســـاســـاً لــزوجـــتي
ـتــابـعـة وابــني". وتـابع أنه يــحـلـم 
دراسته أو أن يفتـتح عمالً خاصاً به

في بــلــده الــذي بــات مــحـل تــقــديـره
بــعـدمــا رأى سـوريــ يـعــتـقـدون أن

انيا تشبه اجلنة على األرض". "أ
ـانـيـا بــلـد فـيه وأضـاف "أعــرف أن أ
الـكثـيـر من الـرحمـة أنـتـظر الـرحـمة

انيا جتاهي أيضاً". من أ
ومـنـذ اعتـقـاله كـتب سـفـيـان رسائل
ـــانــــيـــا الـــذين بـــادلـــوه ألهـــله في أ

باإلجابة وأرسلوا ماالً لزوجته.
وقال سفيان ملحا "آمل أن أعود إلى

بلدي وأبدأ من جديد".
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مـــــشــــيــــرة الى (اجــــراءات الــــوزارة
االسـتـثنـائـيـة الـتي قامـت بهـا طـيـلة
االحـــداث الـــتـي مـــر بـــهــــا الـــعـــراق
خصـوصا خالل سـيطـرة داعش عبر
فتح مقـرات بديـلة للـمحافـظات التي
كـــــانت حتـت ســـــيـــــطـــــرة االرهــــاب
ـيـداني مـع الـنـازحـات والـتــواصل ا
فـي مـــخـــيـــمـــات الـــنـــزوح وقـــرارات
الـشــمـول االسـتـثــنـائـيـة لــلـنـاجـيـات
ـسـيـحـيـات االيـزيـديـات والــشـبك وا
حـافظة والنـساء في نـاحيـة العـلم 

صالح الدين). 

وانـــــتــــــشـــــار حــــــاالت الـــــطـالق في
اجملـتــمع). داعـيـة الـى (دعم الـدائـرة
ـالـية من من خالل مـخاطـبـة وزارة ا
ـــطــالب الــوزارة اجل االســـتــجــابــة 

الية). بزيادة التخصيصات ا
ــــوســــوي ان (بــــرامج واوضــــحت ا
الـدائـرة تـتم احـيـانـا بـالـتنـسـيق مع
نـظمـات الدولـية كـاللـجنـة الدولـية ا
للـصلـيب األحمـر ومنـظمـات مجـتمع
دنـي الفـاعـلة في اجملـال االنـساني ا
سـاعدات في مواسم ومنهـا توزيع ا
األعـــيــــاد والـــدراســــة والـــســــفـــرات
الــتـرفــيـهــيــة لـلــيـتــامى الـتي تــكـون
بـالتـنـسـيق مع امانـة بـغـداد وبعض
ــتــنــزهــات األخــرى وكــذلك تــكـر ا
تـفوق حلثهم الطلبة الـناجح وا
وتـــشـــجـــيـــعـــهم عـــلى االســـتـــمـــرار
ــسـتـوى الــعـلـمي بـالــدراسـة ورفع ا

لهم). 
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وعــــلى الــــصــــعــــيــــد ذاته  شــــاركت
وسوي في اجتـماع موسع حضره ا
ـثــلي الـوزارات والـدوائـر عـدد من 
ــنــاقــشـة اهم اســبــاب الــعــنف ضـد
وسوي ان (التمك رأة . واكدت ا ا
االقـتـصادي يـحـد كـثـيـرا من تـعرض
ـا في ذلك ـرأة لــلـعــنف بـأنــواعه  ا

العنف اجلنسي).
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رأى اخلـبيـر الـنفـطي بـيـوار خنس
ان الـضــغط االمــريـكي عــلى الـدول
نـتجـة لـلنـفط في حوض اخلـليج ا
يـــهـــدف الـى تـــغـــطـــيـــة االمــدادات
االيرانـية فـور تنـفيـذ حزمـة جديدة
من الـعـقـوبـات والتـي ستـؤدي الى
شح االسواق من اخلـام مع ارتـفاع

في االسعار. 
وقـال خـنـس لـ (الـزمـان) امس ان (
ي لــلـنـفط اســتـقـرار الــسـوق الــعـا
يـرتـبط ارتـبـاط مـبـاشـر بـاالوضـاع
ـنطـقة السـيـاسيـة التي تـعـيشـها ا
نـتـجة لـلـنفط والسـيمـا ان الـدول ا

عامل في
حقل
نفطي
ايراني


