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ي للـنوم إحـتـفل العـالم بالـيـوم العـا
وهـو حـدث سـنـوي يصـادف اجلـمـعة
الـثالثة من شهر آذار ويـهدف للتذكير
بـفوائد النوم اجلـيد والصحي ولشد
ـشـكالت اضـطـرابات انـتـبـاه الـنـاس 
ية للنوم النوم وتنظمه الرابطة العا
ي لـطب الــتي أسـسـهـا االحتــاد الـعـا

النوم وفيدرالية النوم الدولية.
ويــرفع االحــتـفــال هـذا الــعـام شــعـار
(انــضم إلى عـالـم الـنـوم حــافظ عـلى

إيقاعاتك لتستمتع باحلياة).
ـنـاسـبـة يـقـول اخلـبـراء إن: وبـهــذه ا
الـنـوكـتوريـا أبـرز األسـباب الـشـائـعة
الضـطـراب الـنـوم ليال والـنـوكـتـوريا
هي احلـاجة لـلتـبول أكـثر من مرة في
هـذا الـتوقـيت.وأشار اخلـبراء إلى أن
(هـذه احلـالـة مرتـبـطـة بفـقـدان الـنوم
الـعـميق وضـعف اإلنتـاجـية والـيقـظة
خـالل النـهار وفي بـعض األحيـان قد
تـكـون عرضـة حلـالة صـحـية خـطـيرة
ـرتـفع أو الـسـكري مـثل ضـغط الـدم ا

أومرض القلب واألوعية الدموية).
جــاء ذلك في دراسـة أجــرتـهـا نــوكـيـا
الـصـحـيـة التـي صمـمت جـهـازا ذكـيا
وتـــطـــبـــيـــقـــات وقـــد قـــيـــست خالل
ــاط الـنــوم بـاســتـخـدام الــدراسـة أ
أجـهـزة استـشـعار نـوكـيا ومـقـارنتـها
ــاط ــشــاركـــون عن أ ـــا يــقــولـه ا
نـومهم.وفي الدراسـة التي شملت 19
ألـف شــخص ظــهـــر أن (أكــبــر ســبب
الضــطــراب نـومــهم هــو االسـتــيــقـاظ
للتبول ألكثر من مرة ليال ليتقدم هذا
الـــســبب عـــلى مـــدة الــنـــوم ومــوعــد
الـذهاب للفراش).ويقـول البروفيسور
أنــدرو كـريـسـتــال األسـتـاذ بــجـامـعـة
كــالـيـفــورنـيـا: (إن الــنـاس غـالــبـا مـا
يـتـجـاهـلون اضـطـراب الـنـوم الـناجم
ـكن أن تُحدث عن الـنوكـتوريـا التي 
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كـشفت قيادة احلشد الشعبي احملور
الـشمـالي عن نتائج الـعمـلية األمـنية
في مـحافظة كركوك واطرافها مبينة
أن الــعـــمــلــيــة أســفــرت عن قــتل 20
عــنــصــرا بـتــنــظــيم داعش وتــدمــيـر

ضافات واالوكار. عشرات ا
تحدث باسم احملور الشمالي وقـال ا
عـلي احلسـيني في تـصريح امس ان
(قـوات احلشـد الشعـبي أطلقت ثالث
عـمـليـات مـتتـالـية خالل الـ  15يـوما
األخـيـرة في إطراف ووسط مـحافـظة
كــركــوك).وأضــاف  أن (الــعــمــلــيــات
الـعـسكـرية أسـفـرت عن قتل أكـثر من
 20داعـــشـــيـــا ومـــصـــادرة عـــدد من
ركبات التي يستخدمها العجالت وا
داعش فضال عن تدمير العشرات من
ـــــضــــافــــات).وتــــابع أن األوكــــار وا
الحـقـة داعش ـقــبـلـة  (الــعـمـلـيـات ا
ســـتـــكـــون نـــوعـــيـــة وبـــعـــمـــلـــيــات
اسـتخـبارية اسـتبـاقية مـباغـته لعدم
تـــأثــيـــرهـــا عــلى احلـــيـــاة الــعـــامــة
ــوصـل قــال ). وفـي ا لـــلـــمـــواطـــنــ
مــصـدر امس ان (قـوة امــنـيـة عـثـرت
عـلى جـثة شـرطي كـان مخـتـطفـا قبل
يـــومــ قــرب حي دومـــيــز بــقــضــاء
وصل). مبـيناً سـنجار غـرب مدينـة ا
أن (اجلــثــة كــانـت مــربــوطــة األيـدي
ومـــعــصـــوبـــة االعــ وحتـــمل اثــار
طـلقات نـارية).وأضاف  أن (الـشرطة
قـامت بنـقل اجلثة الى الـطب العدلي
في مــسـتـشــفى بـاحملـافــظـة وفـتـحت
حتــقـيــقـاً بــاحلـادثــة). وقـال مــصـدر

فـي إمـــــام ويس وإعـــــادة الـــــقــــوات
ـاسـكة لـهـا لـقـطع الـطريق األمـنـيـة ا
أمـام محاوالت تسلل مسلحي داعش
مـن حـمـرين بــاجتـاه حــوض الـنـدا).
مـــبــيــنــاً أن (إغالق طـــريق مــنــدلي-
ـواجـهـة كـمـائن داعش بـلـدروز لـيال 
خطأ آخر سيدفع التنظيم للمزيد من
الــــهــــجـــــمــــات عــــلى طــــرق أخــــرى
لـقطعها).وحذر رئيس الوزراء القائد
ــســـلــحــة حــيــدر الــعـــام لــلــقــوات ا
الـــعـــبـــادي من  اســـتـــمـــرار  وجــود
داعـش .وقــــال الــــعـــــبــــادي امس ان
(داعـش مــايـزال مــوجــودا ويــخــطط
لــلــقـيــام بــعــمـلــيــات إرهــابـيــة هــنـا
وهــنـاك). داعـيــا إلى (اخـذ احلــيـطـة
واحلــــــــــذر مـن ذلـك).وأضــــــــــاف أن
(الـقوات األمنيـة تقوم يوميـا بتفكيك
اخلاليــا الـنـائــمـة والـكــشف عـنـهـا).
مــــؤكـــدا أن (عــــمـــلــــيـــات مـالحـــقـــة
اإلرهـابيـ ستـستـمر حلـ اجتـثاث
الـفكر اإلرهابي).وشـدد العبادي على
ضــرورة (تـوفـيـر األمن وخــلق بـيـئـة
آمــنــة لــلــمــضي بــعــمــلــيــة االعــمـار
والــبـنـاء). مـشـيــرا في الـوقت نـفـسه
إلـى (أهـمـيـة ازالــة آثـار اإلرهـاب من
احملــافــظــات الــتي ســيــطــر عــلــيــهـا
داعـش).الى ذلـك قـــــالت مـــــديـــــريـــــة
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة في بـيان
امـس  (بــــنـــاءً عــــلـى مــــعــــلــــومـــات
اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة وبـالـتـعـاون مع
مــكـافـحــة ارهـاب مـحــافـظـتي واسط
وذي قـار تمـكن ابطـال االستـخبارات
الــعـــســكــريــة في قـــيــادة عــمــلــيــات
الـــرافــدين من الـــقــاء الــقـــبض عــلى
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ـدني امـس ان (فـريــقــا من الــدفــاع ا
عـثر على مقـبرة جماعـية تضم جثث
خمسة مدني أعدمهم تنظيم داعش
 فـي احــد الـــســـاحـــات الـــعــامـــة في
وصل). ن من مـدينـة ا الـسـاحل األ
واوضـح ان (من بـــ اجلــثـث امــرأة
مـــســنــة).وأضــاف ان (اجلــثث بــدت
عـــلــيـــهـــا آثــار أطالقـــات نـــاريــة في
الـراس). مشيرا الى ان (فريق الدفاع
ــدنـي تــمــكن من انــتــشــال اجلــثث ا
ونــــــقــــــلــــــهــــــا الـى دائــــــرة الــــــطب
الــعـدلي).وفي ديـالـى عـد الـنـائب عن
احملـافظة فـرات التمـيمي قرار سحب
قـطعـات أمنـية من مـناطق في نـاحية
إمــام ويس شـمـال شــرقي احملـافـظـة
خـطـأ جـسـيمـاً داعـيـاً إلى إعـادة تلك
الـقطعـات.وقال التمـيمي في تصريح
امـس ان (مــنــاطـق شــرق بــعـــقــوبــة

وخـاصة الندا وطـحماية الـقريبة من
طريق مندلي- بلدروز شهدت مؤخرا
ـلف كــمـائن داعش نــتـيـجـة تــكـراراً 
زيـادة نـشـاط خاليـا الـتـنـظيـم والتي
جـاءت نـتيـجة سـحب قـطعـات أمنـية
مـن مــنــاطـق مــهــمـــة في إمــام ويس
خــــــاصـــــة ضـــــمـن مـــــحــــــيط قـــــرى
ـيـاح).وأضـاف  أن (داعش اسـتـغل ا
سـحب تلك القطعات في زيادة وتيرة
تــسـلـله من حـمــرين عـبـر إمـام ويس
ومـنها صـوب حوض النـدا وهذا ما
يـــفـــســر عـــودة كـــمــائـن الــتـــنـــظــيم
األخــــيــــرة). الفـــتــــا إلى أن (ســــحب
الـقطعات من إمـام ويس خطأ جسيم
ارتــكـبـته األجـهــزة األمـنـيـة ألنه ولـد
ثــغــرة بـدأت تــســتــغـلــهــا اجملــامـيع
ـــســلـــحــة).ودعــا الـــتــمـــيــمي إلى ا
(ضـرورة االنـتبـاه خلطـورة الثـغرات
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حـمّل مـجـلس محـافـظة بـغـداد رئيس
اجلـمـهـوريـة والـسـلـطـات الـتـنـفـيـذيـة
ــســؤولـيــة عن تــردي اخلــدمـات في ا
الـــعـــاصــمـــة والســيـــمـــا في اطــراف
احملــافـظـة  مـؤكــداً عـدم تـسـلم وزارة
قررة الـية ا الـكهربـاء للمخـصصات ا
وازنات العامة للســـــــــــــــنوات في ا
  2016 -  2018 . وقـــال مــســتــشــار
رئـيس مجلس محافـظة بغداد لشؤون
الـطاقة احمـد موسى لـ (الزمان) أمس
ان (وزارة الــكـهـربــاء مـنـذ عـام 2016
لم تـتسـلم اية مـبالغ مـاليـة مخـصصة
ـوازنـات التـي اقرت لـها) لـهـا ضمن ا
واضــاف ان (مـا تــتـلـقــاه الـوزارة هـو

مجرد ارقام ال واقع لها ) .
 وتـــابع (حــيــنـــمــا يــتم ســؤال وزارة
ــالـيـة عن تـلك اخملــصـصـات تـسـوغ ا
بـعــدم وجـود اي سـيـولـة مـالـيـة لـدفع
ــعــنـيــة في مــســتــحــقـات اجلــهــات ا
ـوازنة السنوية). من جهتها حمّلت ا
 عـضو اجملـلس جـسومـة االزيرجاوي
مـعـصـوم  مسـؤولـية تـوقف اخلـدمات
ـؤمل الـبدء ـشـاريع الـتي كان من ا وا
ـــنـــاطق اطــراف بـــهـــا وايــصـــالـــهــا 

العاصمة .
وقـالت في تصريح امس ان  (مشاريع
اجملـلس وصلت الى وزارة الـتخطيط

مـن اجل الـتـنــسـيق وتـوفــيـر االمـوال
الالزمـة لـلبـدء بهـا في منـاطق اطراف
الـعاصـمة والسـيمـا التي تـعاني سوء
اخلـدمات اال ان انعدام التـخصيصات
ـالـية حـال من دون ذلك  وخـرج على ا
نـاطق مطالب بـتنفيذ اثـرها اهالي ا
اخلــــدمـــــات) مــــؤكــــدة ان (مــــجــــلس
احملـافـظة مـاضٍ في ايـصال اخلـدمات
ناطق الـواقعة ضمن حدوده جلـميع ا
االداريـــــة ). ورأت االزيـــــرجــــاوي  ان
سؤولية عن (معصوم  يتحمل كامل ا
مـجـريات االحـداث والتـظاهـرات التي
انـطـلقت في مـناطق عـدة  كونه اوقف
ـــوازنــة ورفـــضــهـــا راكــضـــاً خــلف ا
ــشــاريع مـــصــالح االكـــراد مــعــطـالً ا
ـهمـة في البالد) على حـد تعبـيرها . ا
فـي غــضــون ذلك  اعــلـــنت  الــلــجــنــة
انـية عن تكـفل رئيس الـقانـونيـة البـر
مـــجــلس الـــنــواب ســلـــيم اجلــبــوري
ــــوازنــــة مع رئــــاســــة ــــوضـــــوع ا
اجلــمـهـوريـة حـال عــودته من تـركـيـا.
واضـاف عضـو اللجـنة الـنائب صادق
الـلـبـان في تـصـريح امس  ان (رئـاسة
ــوازنـة الى اجلــمــهــوريــة لم تــرسل ا
الــلــجـنــة الــقـانــونــيـة مـن اجل اعـادة
الـــنــظــر بـــاخلــروقــات الـــدســتــوريــة
ـزعومة من جانبـها) مشيرا الى  ان ا
وازنة  (الـلجنة لم تمتنع عن النظر با
مـرة اخرى ولم تـرفض استـقبـالها من
رئـاسة اجلمهوريـة). ولفت اللبان الى

ــصــادقـة عــلى ان (رفـض مـعــصــوم ا
ـــوازنـــة هــــو لـــلـــمـــرة االولى خالل ا
وجـوده في السـلطـة والسيـما بـعد ان
اخـتلـفت حصة االكـراد عن سابقـتها).
من جــانـبه قـال عـضـو الـلـجـنـة جـبـار
الـعـبـادي  في تـصـريح صـحـفي امس
انـه (ليس هـناك أيـة صالحـية لـرئيس
وازنة أو اجلـمهوريـة برفض قانـون ا
أي قـانون صوت علـيه مجلس النواب
) مبـيـنا  ومـعـصـوم يعـرف ذلك جـيـداً
ــوازنــة دخــلت حــيـز الــتــنــفــيـذ ان (ا
بـحـسب الدسـتور الـعـراقي وان هيـئة
رئــاسـة مــجـلس الــنـواب سـتــرد عـلى
رئــيس اجلــمــهــوريـة بــشــكل وكــتـاب
رسـمي  وتـخبره بـأنه ال صالحية له
وازنة).ولفت العبادي بـنقض قانون ا
ـــوازنــة من  الـى ان (أهــداف اعــادة ا
جـانب مـعصـوم واضحـة لـلجـميع وال
حتــتــاج الى تـفــســيـر) مــشــدداً عـلى
الـقـول عـلى انه(حـتى هذه الـلـحـظة ال
ــوازنـة او تــوجــد أيــة طـعــون عــلى ا
مـــوادهــا مـن جــانب أيـــة جــهـــة لــدى

احملكمة االحتادية).
 وكـانت رئاسـة اجلمهـورية قـد ابلغت
(الـزمـان) بـوجـود نـحـو  31 مـخـالـفـة
ـوازنة دسـتـوريـة ومالـيـة في قانـون ا
الـعامـة للعـام اجلاري مـشيرة الى ان
ـصـادقـة عـلـيـهـا مـعــصـوم قـد رفض ا
النـها تتقاطع مع التـشريعات النافذة.
وقــال مـسـتــشـار رئـيس اجلــمـهـوريـة

إرهـابي اثن في محافظتي واسط
ــطــلــوبــ وذي قــار).واضــاف ان (ا
لـلقضاء صادرة بـحقهم مذكرة قبض
ــــادة 1/4 إرهـــــاب) وفـق احــــكـــــام ا
مـشيـرة الى ان ( العمـليـة نفذت وفق
مــهــام االســتــخـبــارات الــعــســكــريـة
ــسـتــمـرة فـي مالحـقــة وتـعــقب مـا ا
تـــبـــقـى من زمـــر عـــصـــابـــات داعش
االرهــابـيــة والــقـاء الــقـبـض عـلــيـهم
واحـالتـهم للـقضـاء).وفي االنـبار قال
الــقـــيــادي في احلــشــد الــعــشــائــري
بـــاحملــافــظــة  قـــطــر الــعـــبــيــدي في
تـصـريح امس ان (الـقـيادات األمـنـية
أوعــزت الى قـيـادة احلـشـد الـشـعـبي
بــإخـضـاع مــنـتـســبـيـهــا واشـراكـهم
بـدورات تدريـبيـة حتت إشراف مالك
مــتــخــصص من قــبل قــوات اجلـيش
لــتـدريــبـهم عــلى كــيـفــيـة اســتـخـدام
أجـهـزة االتصـاالت احلـديثـة وكـيفـية
الــتـعـامل مع أجـهــزة الـعـدو وسـرقـة
إحـداثياته).وأضـاف ان (الدورة تقام
فـي قاعـدة عـ األسـد اجلـويـة غربي
ـدة عـشـرة ايـام). االنـبــار وتـسـتـمـر 
مـبـينـا ان (الـدورة تضم  15 مـتـدربا
مـن أفـــــواج احلــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبي
ـــتــمــركــزيـن في الــقــاطـع الــغــربي ا
لـلـمـحافـظـة).وأوضح ان (الـهدف من
إقـــامـــة الـــدورة الطالع مـــنـــتـــســـبي
الـقـوات األمنـيـة على آخـر الـتقـنـيات
ـتـطـورة في عالم االتـصـاالت فضال ا
عـلى متابعة ورصـد أجهزة اتصاالت
تــنـظـيم داعش ومــراقـبـتــهـا وسـرقـة
شــفـرتـهـا لـكـشـف حتـركـات عـنـاصـر

التنظيم).
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حتى االن). واضاف ان (النتيجة
الــــتـي لن يــــســــتــــطـــــيع تــــرامب
مقـاومـتـهـا هي  الفـشل والسـيـما
بـعد ان انـطـلـقت اغـلب الـشـعوب
ــتــحــررة بـــالــتــظــاهــرات الــتي ا
تتـعـارض مع الـسـاحة االجـنـبـية
واالقلـيمـية وتنـاقل االخبـار التي
ادليت بـأن احدى اجملـندات التي
ظهرت في سجن ابو غريب كانت

تابعة له) . 
ولـــفت األديـب الى ان (اســـالـــيب
تــرامـب في الـــتــســـقــيـط مــازالت
مـجــهـولــة اذ انه يـتــبـعــهـا داخل
الــكــابــيــنــة االداريـة فــقـط).وكـان
ترامب قد اتبع سيـاسة التسقيط
منذ تقلده منصبه في  20 كانون
418 الـــــــثــــــــاني  2017 وخالل 
ـدة نـحـو يـومـا اذ شـهـدت هـذه ا
 38تـعــيـيــنـا واقــالـة واســتـقــالـة
ــعـدل تــعــيــ واقــالـة كل 11 و
يـــومـــا وابــــرزهـــا وزيـــر الـــعـــدل
بــالـوكــالــة سـالـي بـيــتس في 31
سؤول وا كانـون الـثاني2017  
عن ادارة الـــهـــجـــرة واجلـــمـــارك
ــســتــشـار دانــيــا راجــســديل وا
الـسـتـراتــيـجي لـلــرئـيس سـتـيف
بانـون في  18 آب واقـالـة مـدير
اف بي اي 13 في  آذار  اجلـاري
 واخيـراً وزيـر اخلـارجـيـة ريكس
تــيــلــرســون الــذي اقــاله من دون

ذكر اي اسباب.
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اعــــــرب خــــــبـــــــراء اعالمــــــيــــــون
وسـيــاسـيــون عن قـنــاعـتــهم بـأن
الرئـيس االمريـكي دونالـد ترامب
يسعى إليصـال رسالة الى العالم
اجــمـع تــظــهـــره بــصــفـــة الــرجل
األوحد من خالله اتبـاعه سياسة
نـاصب احلكومية تسقيط ذوي ا
في بالده مـــنــذ تـــقــلــده مـــنــصب
ـتــحـدة حـتى رئـاسـة الــواليـات ا

اآلن. 
ـــــيـــــة ســـــهــــام وقـــــالت االكـــــاد
الـشــجــيـري لـ (الــزمـان) أمس ان
(ما يفعلـه ترامب هو ردود افعال
ا وجه الـيه من انتـقادات كـبيرة
عـــــلـى انه مـــــتــــــســـــرع ويـــــرغب
بـاالسـتـحــواذ عـلى الـقـرارات من
االدارة االمـريـكــيـة والـكــونـغـرس
االمــــريــــكـي في الــــتــــعـــــاطي مع
مــشــكـالت الــعــالم وكـــيف يــلــقب
اخلـلــيج الـعــربي بـالــبـدو لــيـجـد
مبرراً برغم انه لم يـستطع اقناع
الـــــكـــــونــــــغـــــرس) واضـــــافت ان
(السـيـاسـة الـتي يتـبـعـهـا ترامب
تـمــثل تـفــردا في بـعض مــفـاصل
الـتـعــامل الـســيـاسي وهي اقـرب
ــــــــكن ان الـى االبــــــــتــــــــزاز وال 
نــتـــنـــاسى بــانـه بــاالصل تـــاجــر
والتجارة عائـمة في التعاطي مع
ــشــكـالت كــمــا كــتـب عــنه بــأنه ا
تـاجــر اقــتـصــادي وســيـاسي في
االرواح الربـاك الـعالـم كـما كـانت
الشيوعيـة باللون االحمر). ورأت
ــشـكـلـة الـتي ال الـشـجـيـري ان (ا
يستطـيع ترامب ان يتخـلى عنها
هي مشـكـلـة االسلـمـة الـسيـاسـية
لـــــيــــنـــــجــــز بـــــعض اهـــــدافه من
خاللـــهـــا). بـــدوره قـــال االعالمي
واحملــلل الــســـتــراتــيــجي مــؤيــد
األديـب لـ (الـــــــــزمـــــــــان) امس ان
(الـــرســالـــة الـــتي يـــريـــد تــرامب
ايـصـالـهـا الى الـشـعب االمـريـكي
والعـالم اجمـع هي رسالـة الرجل
الواحد او هيمـنة االمريكان على
قدرات في العـالم وهذا ما عمل ا
علـيه مـنذ حـصوله عـلى الـسلـطة

تـأثيـرا على النـشاط الـيومي لذلك من
األفـضل بحثـها مع طبيـبك ألنها قد ال
تـكـون مـضـرة في حـد ذاتـهـا ولـكـنـها
مـؤشر عـلى حالـة صحيـة أخطـر).كما
يـقول البروفـيسور جان بـيتر نوغارد
األسـتـاذ بجـامـعة غـانت في بـلـجيـكا:

(إن الـنـوكـتـوريـا تـؤثـر عـلى كل شيء
في حــيـاتك الـيـومـيــة بـالـسـلب حـيث
تـؤثر عـلى إنتاجـيتك في العـمل. إنها
حـالـة تـؤثـر عـلى مـهـنـتك وعالقـاتك).
يـذكــر ان اإلنـسـان يـقـضي نـحـو ثـلث
حــيـاته نــائـمــاواضـطــراب الـنــوم قـد

يـــكــون مـــؤشــرا عـــلى أمـــراض مــثل
رتفع ومرض الـسكري وضغط الـدم ا
الــقـلب واألوعـيـة الــدمـويـة وان يـزيـد
الـفرصة للـتـــــعرض للـحوادث ويؤثر
اضــطـراب الـنـوم عـلـى أكـثـر من ثـلث

. البالغ

فــــرهـــاد عالء الـــديـن لـ(الـــزمـــان) في
تـــصــريح ســابـق ان (عــدم مــصــادقــة
ـوازنـة يـرجع مـعـصـوم عـلى قـانـون ا
الـى عـدد من اخملـالــفـات الـدســتـوريـة
ـالية الـواردة في بنود والـقانـونية وا
ـرسـلـة من مـجـلس الـنواب ـوازنـة ا ا
تــتـقــاطع مع الــتـشــريـعــات الـنــافـذة)
واضــــاف ان (هــــنــــاك اكــــثــــر من 30
مـــخــالـــفــة تــتـــوزع بــ اخملـــالــفــات
الية والقانونية وليس الـدستورية وا
صـادقة عـليه بـوجود كل ـمـكن ا من ا
تــلك الــنــقــاط واخملــالــفــات وكــان من
ـان ان يعيد النظر ـفترض على البر ا
ــعـاجلـة قـبـل الـتـصـويت عــلـيـهـا). وا
وفـي اجلـانب اخلـدمي ايـضـاً تـظـاهـر
ــواطـنــ  في الــبــصـرة ــئــات من ا ا
امـس احتجاجاً عـلى سوء اخلدمات .
وشـهـدت منـطـقـة القـبـلة الـواقـعة  في
مـركـز احملافـظـة التـظـاهرة لـلـمطـالـبة
نـطقة بـتنفـيذ مشـروع للمـجاري في ا
مــتــوقف مـنــذ  أربــعـة أعــوام.وشـارك
ــــنــــطـــقــــة في ــــئــــات من أهــــالي ا ا
الـتظاهرة السـلمية مطـالب احلكومة
بـتحـس اخلـدمات واإلسراع بـتنـفيذ
ــعـطـل.وسـبق مــشــروع لــلـمــجــاري ا
لــلـمـواطـنــ ان خـرجـوا بــتـظـاهـرات
ـاثلة  مـهددين  باحـتجاجات اوسع
فـي حـــال رفض مـــطــــالـــبـــهم. وهـــدد
ـقـاطــعـة االنـتـخـابـات ــتـظـاهـرون  ا

احتجاجاً على اهمال منطقتهم .

{ كراكاس - أ ف ب: شـجع الرئـيس الفـنزويـلي نيـكوالس مادورو الـفنـزويلـي امس عـلى تربـية الدواجن في
بـيوتـهم معـتبرا ايـاها "زراعـة حضريـة" للـتعويـض عن النقص احلـاد للـمواد الغـذائيـة الذي تـواجهه البالد.وفي
شريط فيـديو وضع على شبكات التـواصل االجتماعي بينـما كان يجمع بيض الدجـاج الى جانب زوجته سيليا
فلوريـس في مكان غير محدد قال انه مزرعته صرح مادورو "نستطيع جميعنا ان ننتج سوية سنزيد االنتاج
ـرشح من جديد سـنحـقق ذلك مع شعـبنـا".وقال مادورو الـذي ظهـر مرتـديا قمـيصـا بألوان الـعلم الـفنـزويلي وا
بكرة في  20ايـار انه موجود في مـزرعة يربي فـيها  152 دجـاجة أتى بهـا من والية بورتـوغيزا لإلنـتخابـات ا
ـتلك مئـة دجاجـة بيـاضة إلطـعام عائـلته.وشـدد مادورو عـلى القول غرب البالد.وكـان الرئـيس اكد االثـن انه 

"اذا كنا انـا وسيليبا نفعل ذلك فلماذا ال نـستطيع جميعا ان نفعله?  نعم
شاريع تهـدف الى التعويض عن تسـتطيع فنـزويال ان تفعل ذلك". ووعـد 
واد الغذائية.والتضخم الفائق البروت في بلد يواجه نقصا على صعيد ا
ـئة هـذه السـنة الذي يـقـول صنـدوق النـقد الـدولي انه قد يـبلغ 13000 بـا
يـتـيح فـقط شـراء كـيـلـوغـرامـ من حلم الـبـقـر وعلـبـة من الـبـيض مع دخل
احلد االدنى الـقانونـي.وفي ايلول اطـلق الرئـيس الفنـزويلي خـطة كونـيخو
(األرنب) لـتـوفـيـر هـذا اللـحم الـى الفـنـزويـلـيـ من خالل تـشـجـيـعهـم على
ـبادرة ردا عـلى احلـرب االقـتصـاديـة التي تربـيـة االرانب.وقـد اطلق هـذه ا
ــدعـومـة مـن الـواليـات ــعـارضــة واوسـاط االعــمـال ا تــشـنــهـا كــمـا قـال ا
ـتـحـدة الطاحـته.واعـلن وزيـر الزراعـة فـريدي بـرنـال في الـفتـرة االخـيرة ا
"خطـة الـسقف األخـضر" الـتي تطـبق كمـا قال في  23 مـديـنة وتـهدف الى
ـنـازل. وتــشـجع احلـكـومــة ايـضـا تـربـيـة زراعـة اخلـضـار عــلى شـرفـات ا

نازل. اخلنازير واخلراف في ا

WÒOM*« WLI  s  r¼√ W «dJ «

نيكوالس مادورو

UHO  —«dIÐ wH²% WO³FA «Ë WOLÝd « ◊UÝË_«Ë wzeł l dÐ dE(« ‰öſ√ rD% WO «dF « …dJ «
الـــرســـمـــيـــة فـي الـــعـــراق وعــد
الــقــرار مـكــســبـا رائــعــا  لـلــكـرة
الــعـراقـيـة ودفـعــة قـويـة جلـهـود
تـطـويـر الـلـعـبـة في الـبالد.وهـنأ
إبــــراهـــــيم أســــرة كــــرة الــــقــــدم
الـــعــراقـــيــة عـــلى الـــقــرار الــذي
أصــــدره مـــجــــلس (فــــيــــفـــا) في
نـعـقـد في العـاصـمة اجـتـمـاعه ا
الـكولومبية بـوغوتا  مشيرًا إلى
أن (رفـع احلـــــظـــــر الـــــدولـي عن
مـالعب مـــدن أربــيل والـــبـــصــرة
وكــربالء يـعـد  انـتـصـارا لإلرادة
الــعـــراقــيــة الــصـــلــبــة). وكــانت
مـــصــادر احتــاد كـــرة الــقــدم قــد
اكـــدت ان قــرارا بــالــرفـع الــكــلي
سـيــصـدر قـريـبـاً لـيـشـمل مالعب

بغداد ومحافظات اخرى. 
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شــهـدت بـغــداد واحملـافـظـات امس
ناسبة الـسبت احتفاالت واسـعة 
رفـع احلـــظـــر اجلـــزئي عن الـــكـــرة
الــعــراقــيــة بـعــد اربــعــة عــقـود من
ـبـاريـات الرسـمـية احلـظـر الـكلي ا
والـــــوديــــة حــــيـث اعــــلن االحتــــاد
الـــدولـي لـــكـــرة الـــقـــدم الـــســـمــاح
لـلعراق بتضييف مباريات رسمية
دولــيـــة في ثالث مــدن هي أربــيل
والـــبــصــرة وكــربـالء.وقــال رئــيس
االحتــــاد الــــدولي الــــســـويــــســـري
ـؤتـمـر الـصحـفي إنـفـانـتـيـنـو في ا
الــذي عــقــده لــيــلــة اجلــمــعـة عــلى
هـامش اجتماع اجلمعية العمومية
لــكـرة الـقــدم لـقــد (قـررنـا الــسـمـاح
لـــلـــمــدن الــــثالث الـــتي خـــضــعت

لالخــتــبـار عــلى مـدار نــحـو ســنـة
بــاســتــضــافــة مــبــاريــات رســمــيـة
دولـــيــة). وتــابع (رفـــضــنــا طـــلــبــا
لـــلـــســمـــاح لـــلــعـــاصـــمــة بـــغــداد
بـاسـتـضـافة مـبـاريـات وديـة حيث
ـراقـبة ـزيـد مـن ا يـحـتـاج الـوضع 

قبل اتخاذ قرار). 
واســتــقــبــلت االوســاط الــرســمــيـة
والـشـعبـيـة خبـر رفع احلـظر بـفرح
غــامــر حــيث بــارك وزيـر الــشــبـاب
والــريـاضـة عـبـد احلــسـ عـبـطـان
لالســرة الـريـاضـيــة فـرحـة الـقـرار.
وقـــال عــبـــطــان في بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امس (نـقــدم شـكـرنـا إلى
رئــيـس الـوزراء ومــجــلـس الـوزراء
واحلــكــومــة االحتـاديــة واألجــهـزة
ـشــتـركـة من الــسـانـدة لــلـجــهـود ا
وزارة الـشباب والـرياضة والـلجنة

ــبــيــة الــوطـنــيــة واحتــاد كـرة األو
الــــقـــدم ومــــجـــالـس احملـــافــــظـــات
وقـيادات العمليات لـقواتنا األمنية
يـــؤطــرهــا جـــهــد خالق لـــلــكـــلــمــة
ـــهــني الــذي الـــصــادقــة واألعالم ا
ـيـة وأثـر فيه شـق طريـقه إلى الـعـا

ا تأثير). أ
وهـنأ رئـيس مجـلس النـواب سليم
اجلــــبــــوري الــــشــــعب الــــعــــراقي
واجلـمـهور الـريـاضي برفع احلـظر
ـالعب الــــــــــدولي عـن عــــــــــدد مـن ا
الـعـراقيـة.وقـال اجلبـوري في بـيان
تــلـــقــته (الــزمــان)  (اتــقــدم بــازكى
الـتهاني والتبريـكات للعراقي في
كل مــكـان ولــلـجــمـهـور الــريـاضي
ـنـاسبـة قـرار رفع احلظـر الدولي
عـن مالعـب الـــــبــــصـــــرة وكـــــربالء
وأربـيل) .ورحبت وزارة اخلـارجية

بـــخـــطـــوة اعـالن رفع احلـــظـــر عن
ـباريات التنافـسية في محافظات ا
الــبــصــرة وكــربالء واربــيـل. وذكـر
ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة احـــمــد ا
مـحـجـوب في البـيـان  ان ( الوزارة
تـأمل لـتحـقيق الـرفع الـتام لـلحـظر
عـن جــمــيـع مالعــبـــنــا وال ســـيــمــا
عـاصمتنا احلبـيبة بغداد).واضاف
(وتـــــؤكــــــد الـــــوزارة مـــــواصـــــلـــــة
دبـلـوماسـيـيهـا وبـعثـاتـها الـتـحرك
إلتـمـام هـذا االجنـاز الـذي يـنـتـظره
). على الصـعيد الـعراقـيون جمـيعـاً
اخلـارجي رحب الـشيـخ سلـمان بن
إبـراهـيم آل خـليـفـة رئـيس االحتاد
اآلسـيوي لكرة القدم بقرار مجلس
االحتـاد الـدولي لـكـرة القـدم فـيـفا"
ــفـروض الــقــاضي بــرفع احلـظــر ا
ــبـــاريــات الــدولــيــة عــلـى إقــامــة ا

علي احلسينيحيدر العبادي
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دعت جلـنـة األمن والــدفـاع الـنـيـابـيـة احلـكـومــة الى الـكـشف عن مالبـسـات
روحـية االمـريكـية بـقضـاء القـائم التـابع حملافـظة األنـبار  حادثـة سقـوط  ا
روحية دليل على وجود بري امريكي في العراق فيما مشـيرة الى سقوط ا
قـتل سـبعـة جنـود امـريكـي عـنـدما حتـطمت مـروحـيتـهم  بـحسب مـا أعلن

مسؤول في وزارة الدفاع االمريكية.
وقال عـضو اللجـنة اسكنـدر وتوت في تصـريح  امس ان (احلكومة مـطالبة
بـاإلفـصــاح عن جـمـيع الـتـحـركـات األمــريـكـيـة عـلى األراضي واإلعالن عن
ــروحـيـة األمـريـكــيـة عـلى احلـدود طـبــيـعـته والســيـمـا بـعـد حــادثـة سـقـوط ا
ـة نـاحـيـة الـبـغـدادي غربـي االنـبـار).وأضاف أن الـسـوريـة الـعـراقـيـة وجـر
(سـقـوط الـطـائـرة الـتي كـانت تـسـتـخـدمـهـا الـقـوات الـبـريـة األمـريـكـيـة قرب
احلــدود الـسـوريــة دلـيل عـلى عــمـلـيـات بــريـة مـا يــثـيـر عالمــات اسـتـغـراب
ـتـكـررة بـعـدم وجـود واسـتـفــهـام ويـفـنـد الـتـأكـيـدات احلـكـومــيـة الـعـراقـيـة ا
عــســكــري بــري أمــريـكـي في الــعــراق).واتــهم وتــوت كــتال ســيــاسـيــة لم

(بالـتخـوف من إثارة قـضيـة التـواجد داخل قـبة مـجلس الـنواب من يسـمهـا
ـقـبـلـة).وقـال بـيـان لـوزارة اجل مـصـاحلـهم الـسـيـاسـيـة قــبل االنـتـخـابـات ا
ـروحية كـانت تقـوم بعمـليـة نقل روتيـنيـة من العراق الدفـاع االمريكـية إن (ا

إلى سوريا وليست مهمة غير عادية). 
ـروحـيـة سـبـعـة أشـخـاص ويـعـتـقـد أنـهم قـتـلـوا  واضـاف (كـان عـلى مـ ا
جمـيـعا).وقـال مـسؤول آخـر إن اربـعة من الـقـتـلى عنـاصـر في سالح اجلو
روحيـة التي حتـطمت االمريـكي.وافاد بـيان لـوزارة الدفـاع االميـركيـة إن (ا
هي من طـراز سـيـكـورسـكي إتش.إتش- 60 بـيف هـوك وأن احلـادث لـيس

ناجما على ما يبدو عن عمل عدائي). 
وقـامت مـروحـيـة مـرافـقـة بــالـتـبـلـيغ عن احلـادث فـيــمـا قـامت قـوة لـلـتـدخل
السـريع تضم قـوات أمن عراقيـة وعناصـر من قوات الـتحالف بـفرض طوق
ـأساة ـنـطقـة. وقـال الـبـريـغاديـر جـنـرال جـونـاثان بـراغـا إن (هـذه ا حـول ا
تذكرنـا باخملـاطر التي يـواجههـا رجالنـا ونساؤنـا يوميـا في خدمة أوطـاننا.

.( أفكارنا مع أحباء هؤالء العسكري
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دونالد ترامب

d…∫ مباراتا اول امس ب اجلوية ونفط الوسط وامس ب الزوراء والنفط التي انتهت بتعادل الفريق - عدسة : قحطان سليم

d¼UEð…∫ محتجون في البصرة يلقون باكياس النفايات امام مبنى مجلس احملافظة اول امس 
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