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أعــلــنت دائــرة الــبــعــثــات والــعـالقـات
الـثقـافية في وزارة الـتعلـيم العالي عن
 233زمــالــة بــحــثــيــة لــلــتــدريــســيــ
ــنـوحــة من دول أمــريـكــا ورومـانــيـا
وتـركـيـا وإيران . واوضـح بيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (الزمـاالت الدراسـية
تــوزعت عــلى 106 زمــالــة من امـريــكـا
و 10زمـاالت بحثيـة من رومانية و 17
زمـــالـــة من تــركـــيــا و 100 زمـــالــة من

إيران وخملتلف االختصاصات).
وكـان وزيــر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعـلـمي قـصي الـسـهـيل قد وافـق على
رفع حـالة التريث بـاإلجازات الدراسية
خـارج الـبالد لالختـصـاصات الـعـلمـية
واالنــسـانـيـة. و دعـا الـوزيـر( الـوزارت
واجلــهـــات غــيــر مــرتــبــطــة بــالــوزارة
والــهــيــئـات والــرئــاســات الـثـالثـة الى
تــرشـيـح مـنــتـســبـهم لــلـدراســة خـارج
الـعــراق ولالخـتـصـاصـات الـتي تـكـون
وفق إحــتـيــاجـات دوائــرهم وألـتــاكـيـد
عـلى تشكيل جلنـة مشتركة من وزارتي
الــتــعـلــيم الــعـالي والــتــخـطــيط تــقـوم
ـــراجــعـــة طـــلــبـــات وتـــخــصـــصــات
). الى ذلك اعــفى الــســهـيل ــرشــحــ ا
احـد عـشـر رئيس جـامـعة من اصل 35
مــنــصــبـا خــاصــا في وزارة الــتــعــلـيم
والـعمل جـار على تقـييم واعادة الـنظر

ناصب. لباقي ا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
ـوافقـة عـلى صـدور االوامر (حـصـلت ا
الـوزاريـة بـانـهـاء تـكـلـيـيف 11 رؤسـاء
جـامـعات حـكـوميـة وهي كل من بـغداد
ـــثــنـى وبــابل ومـــيــســـان وذي قــار وا
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فـــهــمـــنـــا الـــعــمـــيق الحـــتـــيـــاجــات
شـتـركـ صـمّـمنـا بـاقـات بـكـيفي ا
لـتـمــكـ مــشـتـركــيـنـا وخــصـوصـاً
الشبـاب من أصحاب خـطوط الدفع
سـبق من اخـتـيار الـبـاقـات األمثل ا
الـتي تــضـمن بــقـاءهم عــلى اتـصـال
بــشــكل دائم فــنــحـن في زين نــعــلم
أهـمــيــة تـزويــدهم بــخــدمـة اتــصـال
تناسب متطلباتهم العصرية في ظل
الـتـطــوّر الـتـكــنـولــوجي والـرقـمي).
وسـتـتـوفـر بـاقـات بـكـيـفي اجلـديـدة
لـلـمـشـتــركـ احلـالـيّـ واجلـدد من
ـــســبق أصــحـــاب خــطـــوط الــدفع ا
بـثالث خـيـارات يـومـيّـة وأسـبـوعـيّة
وشــهــريّـة وتــتــيـح دقـائـق اتــصـال
محليّة مجانية على جميع الشبكات

ÊU e « ≠ œ«bGÐ 

تـلــبــيــة الحـتــيــاجـات مــشــتـركــيــهـا
تنامية أعلنت زين العراق إحدى ا
شـركـات مـجـمــوعـة زين الـرائـدة في
خــدمـــات االتـــصــاالت والـــبــيـــانــات
تـنقـلـة في منـطـقة الـشرق األوسط ا
وشـمـال إفريـقـيـا عن إطـالق بـاقات
"بـــكـــيـــفي" اجلـــديـــدة الـــتي تـــتـــيح
ـشــتــركـيــهــا من أصــحـاب خــطـوط
ُــســبـق اخــتــيــار بــاقــاتــهم الــدفع ا
لــتــتــنــاسب مـع احــتــيــاجــاتــهم من
بيـانـات اإلنـتـرنت ودقـائق االتـصال
بــجــمــيع الــشــبــكــات احملــلّــيـة دون
احلاجـة الحـتسـاب الـرصيـد. وحول
وضوع ذكرت شـركة زين في بيان ا
تـلـقــته (الـزمـان) امـس (إنـطالقـا من
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والـقـادسـية وتـكـريت وكـركوك وواسط
ـستـنصـرية والتـكنـولوجـية واعادة وا
ـوصل ونـيـنـوى ) تــكـلـيف جـامـعــتي ا
كـجزء من عمـلية االصالح والـتصحيح
ـــســار الــوزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي ).
واضـــاف انه (ســـيـــتم إعـــفـــاء جــمـــيع

رؤسـاء اجلـامـعات والـعـمـداء الذين 
تــعــيـنــهم بــالـوكــالــة وكـذلـك مـراجــعـة
واعـادة تقـييم لـباقـي العـمداء ورؤساء
ـنـاصب اخلـاصـة الذين اجلـامـعـات وا
مـضـى أكثـر من 4  سـنـوات بـتـسـلـمهم
ـــنـــاصب ـــنـــصـب عـــلـــمـــا ان عـــدد ا ا
اخلــاصــة الــتــابـعــة لــوزارة الــتــعـلــيم
الــــعــــالي هي  35 مــــنــــصب بــــدرجـــة

خاصة).
واعـلنت عمـادة كليـة التربـية للـبنات /
جـامعة الكوفة عن حاجتها لتدريسي
ــــاجـــســـتـــيـــر من حــــمـــلـــة شـــهـــادة ا
والـدكـتـوراه في األخـتصـاصـات الـلـغة
الـعربيـة  والعلـوم التربـوية والنـفسية
وعـلـوم حـياة وعـلـوم كـيمـيـاء لـلتـعـاقد
ـســائـيــة لـلــعـام مــعـهـم في الـدراســة ا
الــــــــــدراسي 2019-2020 وفــــــــــقـــــــــاً

لتعليمات الوزارة.
·«d²Ž« V×Ý

كــمـا حــصـلـت مـوافــقـة الــسـهــيل عـلى
ـعـتـرف بـهـا من حتـديـد عـدد الـفـروع ا
قـبـل وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي الـعـراقـيـة
جلـامعة ازاد االسالمية االيـرانية بعدد
ســبـعـة فــروع (وكـمــا مـدرج ادنـاه) مع
تــعـلـيق الــقـبـول في الــدراسـة في فـرع
مـحــافـظـة مـشـهـد في دلـيل اجلـامـعـات
ـــوصى بـــهـــا (الـــنـــفـــقـــة اخلـــاصــة) ا
واحملــــــدث بـــــــتــــــاريخ 21/اب/2016
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عـنـدما يـغـيب او يتـعـثر االنـتاج لـيس أمـامك سـوى الثـناء عـلى من يـبادر 
وفي حـدود امكانياته يقدم منجزا يـعالج فيه مشكلة او يشخص ظاهرة او
نجز بوصـفه جهدا  اما ارتفاع مستواه الفني يـقترح مسارا  نحن مع ا
رتـبة الـثانيـة من حيث االهـتمـام  ففي كل األحوال او انـخفـاضه فيـأتي با
ـقاالت هـو أفـضل مـن الشيء  هـذا فـحـوى مـا أردت قولـه لـلـذين كـتـبـوا ا
الـصحفية ونـشروا (البوستات) عـلى مواقع التواصل االجتـماعي منتقدين
فـيـها بـعض األعمـال الـدراميـة والبـرامج الـكومـيديـة الـتي قدمت من قـناتي
الــشـرقـيـة وmbc الــعـراق  وبـشـكـل أكـثـر حتـديــدا مـسـلــسـلي (الـعـرض
الك  والفندق احلـاجلي) الذي كتبه ومثل دور الـبطولة فيه الفـنان قاسم ا
الكي واخرجه الفنان حسن حسني . ومع الـذي كتبه السينارست حامد ا
نتقدة عبرت عن حرصها على تاريخ الدراما العراقية ان أغـلب الكتابات ا
ـا يـعـرض في الـقـنـوات الـعـربـية   ورغـبـتـهـا في تـقـد أعـمـال مـنـافسـة 
ا وصـلت اليه الـدراما الـتي تخـلفت كـثيـرا ليس عـن الدراما واسـتيـائهـا 
ستواها الفني العالي  بل تخلفت كثيرا عن عروفة  صرية والسورية ا ا
الـدرامـا اخللـيـجيـة الـتي كـثيـرا مـا استـعـانت في بـداياتـهـا االولى بفـنـان
عــرب من ضـمــنـهم عــراقـيــون  لـتــتـمـكـن في الـنــهـايـة مـن االعـتـمــاد عـلى

امكانياتها احمللية  لتنافس وتتفوق على الكثير من االنتاج العربي . 
ال اريـد مجـاملة الـقائـم على هـذه األعمـال أو انتقـاد الذين كـتبوا عـنها 
ـشـكالت الـتـي تـواجه االنـتـاج الـفـني عـمـومـا والـدرامـا خـصـوصا ولـكن ا
شـائكة وتقف حـائال من دون تقد أعـمال راقية تـتوافر فيـها االشتراطات
ـطـلــوبـة  ولـعل الـتــمـويل هـو االشـكـالــيـة األبـرز  ذلك ان انـتـاج الـفــنـيـة ا
مــسـلـسل تــلـفـزيــوني مـكـلف مــالـيـا  ولــذلك كـثــيـرا مـا تـتــجـنـبـه الـقـنـوات
الـتلـفزيـونيـة اخلاصـة او تكـتفي بـإنتـاج عمل واحـد في الـسنـة  وغالـبا ما
تـذهب لـتحـقيق أهـدافهـا بـاجتاه أعـمال خـفيـفـة ذات كلـفة واطـئة  كـما ان
نتجـ على استثمار أمـوالهم في هذا القطاع  طـبيعة السوق ال تـشجع ا
فـالربح لـيس مضمـونا واخلسـارة تكاد تـكون محـققة  ولـذا فان مسـؤولية
ـرحـلـة وبـحـسب الـظروف االنـتـاج الـفـني والـثـقـافي واالرتقـاء به في هـذه ا
ـر بهـا الـعراق من مـهـمات وزارة الـثـقافـة وشـبكـة االعالم الـعراقي الـتي 
ـالية الـلت بـدورهمـا تواجهـان حتديات من نـوع آخر ال ترتـبط باجلوانب ا
ـبـاشـرة الـتي تتـعـرضـان لـها  ـبـاشـرة وغـير ا فـحـسب  بل بـالـضـغوط ا
بـخاصة من اجلهات التي لها منظور مخـتلف للفن عما هو متعارف عليه 
بداللة االنتقادات التي وجهت لألعمال التي قدمت من الشرقية (الفندق) و
ـا حـظـيت بـه هـذه األعـمـال من ( هــوى بـغـداد) و (شـلـع قـلع)  بـالـرغـم 
مـتابعة كـثيفة من اجلمـهور العراقي  ولم يـقتصر األمـر على االنتقاد  بل
شاهد واللقطات التي طـلبت هيئة االعالم واالتصال من الفضائـيات رفع ا
ـطـالـبة تـرى انـهـا تتـعـارض مع الـعـادات والقـيم االجـتـماعـيـة  ويـبدو ان ا
مـوجـهــة الى قـنـاة الـشـرقـيـة كـمـا فــهـمت  مـتـنـاسـيـة ان هـنـاك اآلالف من
ا ورد في مشاهد قناة الشرقية وغيرها من الفضائيات التي تعج بأكثر 
الـقنوات احمللية . ومثل هذه االمور البد أن تأخذها شبكة االعالم العراقي
وادارة قـناة العراقية بوصفها القناة الرئيسة في هذه الشبكة باحلسبان 
واخلـطـورة تكـمن في اتسـاع مـساحـة التـحسب عـنـد التـنفـيـذ بشـكل يفـقد
لل  ويـحثه على البحث ا يشعر اجلـمهور با األعـمال الفنيـة جاذبيتهـا  
في قـنوات اخرى عمـا يلبي رغباته ومـيوله واجتاهاته . ال أرى أكثـر تخلفا
ن يـقـلل من أهمـية دور الـفن في االرتـقاء بـاجملتـمع ذوقـا وثقـافة ووعـيا
وأظن مـن العيب احلديث عن هـذا  الدور  فلم تـعد من قيمـة لهذا الكالم 
ألنه صـار في عداد البديـهيات  وأسأل الـذين مازالت تخيم عـلى تفكيرهم
نـظرة دونية للفن  هل بإمكانهم االستغـناء عن التلفزيون لساعات معدودة
ـقـدور الفـنـون لـو استـثـمرت  الـفن يـرطب احلـياة ويـجـعل لـهـا معـنى  و
ـا نـعـانـيه كـتـراجع بـشـكل مـدروس الـتـصـدي لـلـكـثـيـر 
الــذوق الــعـام والــفـســاد والــطـرف الــذي نــخـر جــسـد
اجملـتمع وشوه الكثير من الـرموز والقيم السامية في
أذهـان الشبـاب  ولهؤالء أقـول  وما قولي بـجديد 

بأن حترير العقول يكمن في الفنون .

dO» ∫  شهدت بغداد اول امس مسيرات لدعم القضية الفلسطينية
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أحـيـا عــشـرات اآلالف من اإليــرانـيـ
ي يــوم اجلــمــعـة يــوم الــقـدس الــعــا
منـددين بخـطـة السالم األمـريكـية في
الشرق األوسط التي وصفها الرئيس

دونالد ترامب بأنها صفقة القرن.
وذكر التلفزيون اإليراني أن مسيرات
خـرجت في  950مـنــطــقـة في أنــحـاء
البالد بـرعايـة الدولـة وعرض لـقطات
حملـتــجـ يــحـمـلــون الفـتــات عـلــيـهـا
شــعــارات مـــثل الــقــدس الـــعــاصــمــة
ـوت ألمــريـكـا األبـديــة لـفــلـسـطــ وا

وت إلسرائيل. وا
ونــشــرت مــواقع إخــبــاريــة إيــرانــيـة
صــورا حملــتــجــ يــحــرقــون قــنــاعــا
لـلـرئـيس األمـريـكي وعـلـمي الـواليات

تحدة وإسرائيل. ا
وتشـجع خطـة تـرامب الدول الـعربـية
ـانـحـة عـلى االسـتـثـمـار في الـضـفة ا
الغربـية وقطـاع غزة قبل الـتعامل مع
الـقـضايـا الـسـيـاسـيـة الـشـائـكـة التي

تمثل لب الصراع.
WKýU  WDš

ورفض مــســؤولــون فــلــســطــيــنــيـون
بــالـفــعل اخلــطــة العــتـقــادهم بــأنــهـا
ســتـنــحــاز بـشــدة إلســرائـيـل. وقـالت
إيران إن اخلـطة مـآلهـا الفـشل. وأثار
ترامب غضب الفلسطـيني باعترافه
في  2017بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وظــهــرت عــلى شــاشــة الــتــلــفــزيــون
الـــرســمـي اإليــرانـي الفــتـــة تـــقــول ال
للصـفقـة القرن كـما عـرض التلـفزيون
لـقطـات من مـسـيـرة لـيـوم الـقدس في
بـغـداد حـيث نـزل إلى الـشـوارع آالف

سلحة. من أعضاء الفصائل ا
وقـال مـعـ الـكـاظمـي عـضو مـجـلس
مــحـافــظــة بــغـداد إن مــســيــرات يـوم
الــــقـــدس في بــــغــــداد وغـــيــــرهـــا من
محافظات العراق وكذلك في مختلف

ـتصـاعدة بـ حلـيفـتيـها التـوترات ا
ــتــحــدة الــرئــيــســيــتــ الــواليــات ا
وإيــــران خـــشــــيــــة أن تــــؤدي حـــرب
بـيــنـهـمــا إلى اإلضـرار بــأمن الـعـراق
الــــداخـــلي الــــهش. ويــــتـــمــــتع قـــادة
ـســلــحــة بــنـفــوذ واسع الــفــصـائـل ا
وخفت حـدة لهـجـتهم خالل األسـابيع

اضية. القليلة ا
رشـد األعلى اإليـراني آية الله وقال ا
عــــلي خـــامــــنـــئـي إن خـــطــــة تـــرامب
سـتـفــشل. فـيــمـا قـال الــرئـيس حـسن
سـيرة روحاني بـعـد انضـمامـه إلى ا
ـا ال شـك فـيه أن صــفـقـة اجلـمــعـة (
الــقـرن ســتــصـبـح إفالس الــقـرن ولن

تفضي إلى شيء).
سـيـرات بأن وتعـهـد متـحـدثـون في ا
الفـلـسطـيـنـي سـيـهزمـون إسـرائيل.
ونـقــلت وكـالــة تـســنـيم لألنــبـاء قـول
ـــتـــحـــدث بـــاسم رمـــضـــان شـــريف ا

احلرس الـثوري (اسـتـراتيـجيـة حزب
الـله الــلـبــنـانــيـة واجلــهـاد اإلسالمي
وحمـاس أفضت إلـى هزائم إسـرائيل
تـتـاليـة في الـسنـوات األخـيرة وإذا ا
أقـدمت إســرائـيل عـلى أصــغـر حتـرك
اليـوم سـتـواجه وابال من الـصواريخ

الفلسطينية).
Ê«dNÞ …dO

وبــعـد مــســيـرة طــهــران انـتــقــد عـلي
ــان اإليـراني الريـجــاني رئــيس الــبـر
دول اخلليج الـعربـية الـتي عبرت عن

الدعم خلطة ترامب.
وقال في تصـريحـات بثهـا التلـفزيون
الـرسـمي عـلى الــهـواء (الـسـعـوديـون
واإلمـاراتيـون والـبـحـريـنـيـون قـدموا
أمـوالهم ويـخـسـرون سـمـعتـهم... من

أجل خطة أمريكية زائفة).
وقـالت الـسـعـوديـة واإلمـارات إنـهـمـا
سـتشـاركـان في مـؤتـمـر في الـبـحرين

لــتــشــجـيـع االسـتــثــمــار في األراضي
الفلسطينية من قبل دول عربية ضمن

خطة ترامب.
ــســـيــرة الـــتــابع وذكـــر تــلـــفــزيـــون ا
لــلــحــوثــيـــ في الــيــمن أن حــشــودا
ضخـمـة شـاركت في مـسيـرات إلحـياء
يـوم الـــقـدس في الـعــاصـمـة صــنـعـاء
وفي صـــعــدة مـــعــقـل احلــوثـــيــ في
الـشـمـال. ويـســيـطـر احلـوثـيـون عـلى

. دينت ا
وفي هــنــدوراس أضــرم مــتــظــاهـرون
مـلـثـمـون الـنـار أمـام مـدخل الـسـفـارة
األمــيــركـيــة في هــنــدوراس اجلــمــعـة
خالل احــــتـــجـــاجــــات واســـعـــة ضـــد

إصالح القطاع العام في هذا البلد.
ــــعــــلــــمـــ ونــــزل آالف األطــــبــــاء وا
ـــطـــالـــبـــة والـــطالب إلـى الـــشـــوارع 
احلــــكـــومــــة بــــالـــتــــراجع عـن خـــطط

خلصصة قطاعي الصحة والتعليم.

نـداء االســتـجـداء الـشـهـيـر (من مـال الـلـه .. والـسـخي حـبـيب الـله)  الـذي
يـتـوسل به الشـحـاذون  بأصـوات مـبحـوحة  بـعـضهـا تـمثـيالَ  واالخرى
ـال  على مـنـكـسرة بـطـبـيـعتـهـا من اجل كـسب الـعطف واحلـصـول عـلى ا
حـساب الكـرامة االنسانـية  إذ ان الكثـيرين امتـهنوا االستـجداء  بعد ان
اصـبحت مهـنة سهلـة  رأسمالهـا هدر الكـرامة ال غير .. ودائـما يلج هذه
ـهـنة من لـهم خـبرة فـي ارتداء اسـمـال رثة  ووجـوه مـتسـخـة واصطـناع ا
عــاهـات لـكـسب الـعــطف .. وبـرغم هـذه الــصـورة الـنـمـطــيـة لـ ( جـمـهـرة )
واطـن ـال من ا الـشـحاذين  لـكنـنـا لم نسـمع يومـا انـهم حصـلوا عـلى ا
بـالـقـوة  بـاسـتـثنـاء  حـاالت شـاذة  ومن هـذه احلـاالت مـا قامـت به دائرة
ـبارك  وتـمد الـتـقاعـد " الوطـنـية"  فـنـراها تـقف عـلى اعتـاب عيـد الـفطـر ا
ـتـقـاعـدين وعـوائـلـهم   لـتـشـفط مـنهـم راتب شـهر كـامل يـدهـا بـقـوة الى ا
سلمة. "عـيدية"  لها  بدل ان تعطي لهم ( عيديـة ) مثلما تفعل كل الدول ا
ـتــقـاعــدون  وهم مـتــوجـهـون الســتالم رواتـبــهم  ان دائـرة لــقـد فــوجئ ا
الـتقاعد اقتطعت نصف الراتب  دون اي توضيح  ما اوقعهم في حيرة 
فـلـلعـيـد الـتزامـات ورب االسـرة ملـزم بـتأديـتـها  وهـي معـروفـة للـجـميع ..
كـانت صدمة كبيرة  حتولت االن الى حديث " رأي عام " بصوت مسموع
 فـبدالً من ان تقدم ( الدولة ) للمتقاعد (عيدية)  تراها تصدر حكم اعدام
تقاعد عـلى ح غرة  بحجة واهـية وهي انها كانت تقدم بـنصف راتب ا
( سـابـقـا) راتب شهـر مـسـبـقا لـلـمـتقـاعـد .. بـربكـم  هل سمـعـتم يـوما ان
"الـدولـة الـعراقـيـة" كـانت تـتبـرع بـراتب شـهـر كامل تـعـطـيه لـلمـتـقـاعد ! ان
ـتقاعد  يأمل من دولته الراعية له وألسرته  أن تسقي قلوب مواطنيها  ا
تقاعدين   فتنبتَ وردًا جوريّا أحمر اللون عَبق الرائحةِ جميل السـيما ا
واطن كلما ضاق عليهِ ـنظر  وأن جتعل مِن قلوبها وسادة يتكئُ عليها ا ا
الـزمان وثَقل  وتكونَ وطنه ومديـنته التي يسافر إلـيها كلما سُدت األبواب
في وجـهه. وأن تتمسك بالصبر لتـبقى قوية من أجلِه ال  ان تمد يدها الى
راتب عـمره  واستحقاقه  في ايام حترجه فيـها امام عياله ومجتمعه . يا

دولة اخلير .. 
ـعــضـلــة  سـريــعـا  ـعــاجلـة هــذه ا يــا عـراق اخلــيـر .. نــأمل االســراع 
بارك تقاعدون ال يستحقون هذه الصفـعة بانتهاء ايام شهر رمضان ا فـا
ـعـيب ان تـقوم وهم عـلى اعـتـاب عـيـد الـفـطـر .. فـمن ا
الـدولة بدور الشـحاذ امام افواه تـعيش اجلوع طوال
60 يـومـا بانـتـظار الـراتب  فـإذا بهـا تسـتـولي على
راتـب شــهــر كــامل .. حتت شــعــار (من مــال الــله 

والسخي حبيب الله )!

وبيانات إنترنـت مجانيّة إلى جانب
دقائق اتصال مجّانية ضمن الشبكة

خارج أوقات الذروة. 
يذكر أن زين العراق هي إحدى أكثر
الــشـــركــات تـــقـــدمــاً من الـــنــاحـــيــة
الــتـكــنــولــوجــيـة فـي الـعــراق وهي
تـــبــحـث بــاســـتـــمــرار عـن كــيـــفـــيــة
اســــــتــــــخــــــدام أحــــــدث احلــــــلـــــول
شـتركـيها ـها  التكـنولـوجية وتـقد
وأبــرزهـــا الـــتــوثـــيق االلـــكـــتــروني
لــلـبــيــانــات. كــمـا تــســعى الــشــركـة
للـوصول إلى كـافـة شرائح اجملـتمع
وتـــغــطـــيـــة كـــامل احملـــافــظـــات في
العـراق من خالل مـخـتـلف مـراكـزها
ونقـاط الـبـيع الـتـابعـة لـهـا لـتـضمن

تأم اخلدمة األفضل واألسرع. 
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قصي السهيل

أنحـاء العـالم تـعبـر عن رفض صفـقة
الـقـرن وقـال إن تــرامب وضـعـهـا حلل

القضية الفلسطينية بطريقته).
سـيرات وشارك أفـراد الفـصـائل في ا
بـــزيــهـم الــقـــتـــالي لـــكن لم يـــكـــونــوا
مـسلـحـ ولم يـكـونـوا في مـركـبـاتهم
ـا حتـتـويه من أسـلـحـة الـعـسـكـريـة 
ثـقـيلـة وذلك عـلى خـالف ما حـدث في
ـاضـيـة عـنـدمـا اسـتـغـلوا الـسـنوات ا

سيرات إلظهار قدراتهم القتالية. ا
ـعــتـادة في وشـاركت نــفس األعــداد ا
مــســـيــرات يــوم اجلـــمــعــة لـــكن لــفت
سلحة االنتباه غياب قادة الفصائل ا
الــذين اعــتــادوا إحــيــاء يــوم الــقـدس
بخـطب نـارية ضـد إسـرائيل تـتـضمن
ا تـقدمه تعـبيـرا عن االمتـنان إليـران 

نظماتهم من دعم
وكـان آيــة الـله اخلــمـيـنـي قـد دعـا في
عام  1979إلى إحياء يـوم القدس في

اجلمعة األخيرة من شهر رمضان.
ومـعارضـة إسـرائـيل ركـيـزة أسـاسـية
بالنسبة إليران الـتي تساند الفصائل
ـسـلــحـة الـفــلـسـطــيـنـيـة اإلسالمـيــة ا
واللـبنـانيـة. وترفض إيـران االعتراف

بإسرائيل.
وقـالت الـشـرطـة في إقـلـيم كـردسـتان
ايران حـيث تـنشط جـمـاعات مـتـمردة
مـــنــذ عـــقــود إنـــهــا اعـــتــقـــلت ثالثــة
متشددين مسلحـ وأحبطت مخططا
سيرات شاركـ في ا للهجـوم على ا
ا في سـنـندج عـاصـمـة اإلقـلـيم وفـقـا 
ذكـــرته هـــيــئـــة إذاعـــة اجلــمـــهـــوريــة

اإلسالمية اإليرانية.
وتساند إيران وتـدرب أقوى الفصائل
ـسـلـحـة في الـعـراق. وسـاعـدت تـلك ا
دعوم من الفصائل اجليش العراقي ا
ـتـحـدة في حتـالف تـقـوده الـواليـات ا
اســتـــعــادة األراضـي الــتي اســـتــولى

عليها تنظيم داعش.
ومع ذلـك ســـعـت بـــغــــداد لــــتـــهــــدئـــة

وهرعت فرق اإلطـفاء إلخـماد احلريق
الذي دمر بوابة الـبعثة الدبـلوماسية
بـنى الرئـيسي دون إحلاق أضـرار با

للسفارة.
وأصـدرت الـسـفـارة األمـيـركـيـة بـيـانا
بــــــعــــــد الــــــهـــــجــــــوم حــــــضت فــــــيه
الــهــنــدوراســيــ عــلى عــدم الــقــيــام

"بأعمال عنف".
ـتـحـدث بـاسم الـشـرطـة جـاير وقـال ا

مـيــزا لـوســائل إعالم مــحـلــيـة إنه 
شـتـبه بـهم ويـبـلغ من تـوقـيف أحـد ا

العمر  23عاما.
ــشــتــبه به في وقت وتــوجه أقــارب ا
الحق مع حــشـــد من األشــخــاص إلى
مقـر الـشـرطـة حيـث طالـبـوا بـاإلفراج

عنه.
تظاهرون أصابع االتهام في ووجه ا
حـــادثـــة الـــســــفـــارة إلى "مـــنـــدســـ

." حكومي
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لـلـغـاية حـول داعش وزعـيـمه سـاعدت
فـي جــــهــــود مالحـــــقــــة الــــبــــغــــدادي
واســـتــغـــرقت جــوالت اســـتــجـــوابــهــا
ــعــلــومـات ســاعــات. ومن بــ تــلـك ا
كـــشـــفت أم ســـيـــاف لالســـتـــخـــبــارات
األمـريـكـيـة والـكـرديـة مـعـطـيـات مـهـمة
جــدا عن تــنـقـالت الـبــغــدادي وشـبــكـة

مخابئه السرية). 
وأكـد مـسـؤولون أكـراد أنـهم كـانوا في
شـباط 2016 قـاب قـوس من تـصفـية
الــــبــــغـــدادي إذ كــــشــــفت أم ســــيـــاف
لالســـتــخــبـــارات الــكــرديـــة مــنــزال في
ـوصل يـعتـقـد أن زعيم داعـش اختـبأ ا
ـسؤول األمريكي فـيه حينئذ لكن ا
ـنزل قـرروا االمـتـنـاع عن اسـتـهـداف ا
ـطـلـوب األول على وعـرفـوا الحـقـا أن ا
مـستـوى العـالم كان في الـواقع داخله

على األرجح في ذلك اليوم. 
ووجــدت االســـتــخــبــارات األمــريــكــيــة
والـكـرديـة في أم سيـاف مـصدرا مـهـما
لـلـمـعلـومـات عن شـخـصيـة الـبـغدادي
وأكـدت لـلـصحـيـفـة أنهـا (الـتـقت مرارا

وتــكـرارا زعــيم داعش لــكـونــهـا زوجـة
أحــد أهم مــسـؤولي داعش وحــضـرت
تـسـجـيل الـبـغـدادي خـطـابـات دعـائـيـة
لــــعـــنـــاصـــر داعـش). وأكـــد مـــســـؤول
ـســتـوى اســتـخــبـاراتـي كـردي رفــيع ا
لـــلـــصــحـــيـــفــة أن (أم ســـيـــاف أعــطت
لـالسـتــخـبــارات صـورة واضــحـة جـدا
لــهـيــكل عـائــلـة الــبـغــدادي ومـحــيـطه
ـقـرب وسـاعـدتـها في الـتـعـرف على ا
مـن زعــيم داعش وكــشف األدوار الــتي
يـقومـون بها في الـتنظـيم وكانت هذه

علومات مفيدة للغاية).  ا
ورجـحت أم سياف أن الـبغدادي يوجد
اآلن فـي العـراق مـوضـحـة أنه (يـشـعر
دائــمـا بــاألمـان في هـذه الــبالد خالفـا

لسوريا). 
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وأم ســــيـــــاف مــــتــــورطــــة فـي جــــرائم
ــا فـيـهــا اخـتـطــاف نـسـاء وحــشـيـة 
وفـتـيـات إيـزيـديات ومـوظـفـة اإلغـاثـية
األمـريكـية كايال مـولر واغتـصابهن من
قـبل الـبغـدادي وغيـره من قادة داعش.

الـبــغـدادي. وأفـادت في تـقـريـر نـشـرته
دينة اجلـمعة أنهـا أجرت في معتـقل 
أربـيل أول مقـابلة صـحفيـة مع نسرين
ـعـروفـة بـأم سـيـاف أسـعــد إبـراهـيم ا
احملـكـوم عـلـيـهـا بـاإلعـدام في الـعـراق
واحـتجزت في عام 2015 جـراء عملية
نـفذتهـا القوات اخلـاصة األمريـكية في
حـقـل الـعـمـر الـنـفـطي بـديـر الـزور و
خاللـها القـضاء على زوجـها فتحي بن
عـــون بن اجلــلــيــدي مـــراد الــتــونــسي
ـــعــروف بـــأبي ســـيــاف وهـــو وزيــر ا
الــــنـــــفط في داعـش وأحــــد أصــــدقــــاء
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وكـشف مسـؤولون أكـراد أن (أم سياف
الـبالغـة من العمر 29 عـاما وهي أرفع
امــــرأة أســـيـــرة من عــــنـــاصـــر داعش
رفـــضـت في الـــبـــدايــــة الـــتـــعـــاون مع
احملــقـــقــ لــكن في أوائل عــام 2016
بــدأت بـــالــكــشف لـــوكــالــة اخملــابــرات
ــركـزيـة األمــريـكــيـة واالسـتــخـبـارات ا
الـكرديـة عن معـلومـات سريـة حسـاسة
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وأكـد مسؤول استـخباراتي كردي آخر
ــرجح أن يـتم تــخـفـيف أنـه (من غـيـر ا
احلـكم الـصـادر بـحق أم سـيـاف حـتى
ــــعـــلـــومـــات الـــتي فـي ظل أهـــمـــيـــة ا

كشفتها).
وكـشف مدير االستخبـارات العسكرية
الـلـواء الـركن سـعـد مـزهـر الـعالق عن
ركز رغـبة بعض الدول إلى االنـضمام 
ـعلـومـات الربـاعي الـذي يضم تـبـادل ا
الـعراق روسيا إيـران وسوريا. وقال
العالق في بيان امس إن (بعض الدول
تــســعى لالنــضــمـام إلـى مـركــز تــبـادل
ـعلومـات الرباعي الـذي يضم العراق ا
انـا منها وروسـيا وإيران وسـوريا إ
بـــدوره الـــكـــبـــيــر فـي خـــدمــة الـــســـلم
ي وقــيـامه بــتـدمــيـر اجملــتـمــعي الــعـا
نطـلقات األساسيـة لتنظيم الـقواعد وا
داعـش االجـرامي). واضـاف ان (وفود
ـــعــرض ـــركــز قـــامت بـــزيــارة ا دول ا
الـــدائم لــوثـــائق وأســـلــحـــة ومــعــدات
عــصــابــات داعش اإلرهـابــيــة في مــقـر
ــديــريـة حــيث اطــلـعت الــوفــود عـلى ا
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قـالت صـحيـفـة الغـارديـان البـريـطانـية
أن زوجــة مــســؤول كـبــيــر في تــنــظـيم
داعـش قامت بعـد احتجـازها قبل أربع
ســـنــــوات بـــدور مـــركـــزي في جـــهـــود
مالحـــقــة زعـــيم الـــتــنــظـــيم أبـــو بــكــر

ــهــمــة وأبـدت ـعــرض ا مــحــتــويــات ا
إعــجــابـهــا به مــســتــعـرضــاً بــاألرقـام
واإلحـصائيـات اإلجنازات التي حـققها
ـركز منذ تـأسيسه عام 2015 ولـغاية ا
االن). واشـــــار إلـى (روح الـــــتـــــعـــــاون
شـاركـة فـيه) مـثـنـيا ـثـالـيـة لـلـدول ا ا
على (الدعم الذي قدمته روسيا وإيران

للمركز). 
ولــفت إلى (الــظـروف الــصـعـبــة الـتي
ـركز وإصـرار اجلمـيع على عـمل بـها ا
ــهـمــة الـتـي تـأسس من الــنـجــاح في ا
ـركـز من أجــلـهـا). وأكـد أن "مــا قـدمه ا
مــعـــلــومــات مــهــمـــة عن الــعــصــابــات
اإلرهـابية في العـراق وسوريا أسهمت
بشكل كبير في حتقيق النصر بالعراق
وتـقــويض نـشـاط تـلك الـعـصـابـات في
سـوريا من خالل الـعمـليات الـعسـكرية
الـــتي نـــفـــذتـــهــا الـــقـــوات الـــســـوريــة

والروسية).
واعـلـنت خـلـيـة االعالم االمـني الـعـثور
على 9 جـثام محترقة جلامعي الكمأ

في محافظة االنبار.
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سـتمرين وبـأمكـان الطلـبة الـدارس ا
بـالــدراسـة االن بـاجلـامـعـة االسـتـمـرار
بها حل التخرج . علماً أن التعليق ال
يــــعـــني ســــحب االعـــتــــراف بـــالـــفـــرع
ــا الـتــوقف عن قــبـول واجلــامــعـة وا
الــطـــلــبــة في ذلك الــفــرع الزديــاد عــدد
ــسـمــوح به وفي حــالـة الــطــلـبــة عن ا
دراسـة الـطالب في فـرع مشـهد بـوجود
الـتعليق ال يتم االعتـراف بشهادتة بعد
تـاريخ االعالن .مع االشارة الى ان هذا
الــقــرار يـنــطـبـق عـلى الــطــلـبــة اجلـدد

ابتداء من تاريخ نشر االعالن.
والـــفــروع الـــتي  ســحـب االعــتــراف
مـنها في جـامعة ازاد هـي (فرع طهران
- عــلــوم حتــقــيـقــات -  وفــرع طــهـران
جـنـوب طـهـران وفرع مـحـافـظـة قزوين
وفـرع محافظة اصفـهان وفرع محافظة
مـشهد و فـرع محافـظة كرمـنشاه وفرع

محافظة شيراز)
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