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ــتــورط فـي الــهــجــوم. الــعــســـكــري ا
ووافق الــتــحـــالف الــعــســـكــري بــعــد
ضـغــوط دولــيــة كــثـيــفــة عــلى اجـراء
حتقيق في العـاشر من آب/اغسطس
غـداة مــقـتل 29 طـفال فـي اسـتــهـداف
حـافـلـة مـدرسـيـة في مـديـنـة ضـحـيان
ــتــمــردون الــتي يــســيــطــر عــلــيــهــا ا

احلوثيون في محافظة صعدة.
·UHý oOI%

واعـتــبـرت ســفـيــرة بـريــطـانــيـا كـارن
بـيــرس الــتي تــتــولى حــالـيــا رئــاسـة
مجلس االمن الدولي ان هذا التحقيق

يجب ان يكون "شفّافا وموثوقا به".
ـــديـــرة وتـــبـــدي اكـــشـــايـــا كـــومـــار ا
ــنـظــمــة هــيـومـن رايـتس ـســاعــدة  ا
ـــتــحــدة رأيــا ووتش لــشــؤون اال ا
اكثـر وضـوحا اذ تـقـول ان "احلقـيـقة
احملزنـة هي انه اعـطـيت لـلسـعـودي
فـرصـة اجراء حتـقـيـق حول انـفـسـهم

والنتائج ستكون مثيرة للسخرية".
ومع اعالنه الـبدء بـالـتـحـقـيق حتدث
الــتـــحـــالف الـــذي يـــشن مـــنــذ 2015
عـمــلــيــات عـســكــريــة دعـمــا لــلــقـوات
احلكومية الـيمنيـة ضد احلوثي عن
"اضرار جـانـبـية تـعـرضت لـها حـافـلة
ركاب" خالل "عـملـيـة لقـوات التـحالف

في محافظة صعدة".
ورأت شـيال كـارابـيـسـو االسـتـاذة في
جــامــعــة ريــتــشــمــونــد في الــواليــات
ـتـحـدة ان "غـارة جـوية عـلـى حـافـلة ا

تـقل تالمــيـذ تـبــدو انـتـهــاكـا صـارخـا
لقوان احلرب.

 ولـكن في غـيـاب مـحـقـقـ مـحـتـرفـ
ومستقل لن تظهر احلقيقة ابدا".
واضـافت لـفــرانس بـرس "مع االسف
سيرفض اجليش الـسعودي بالـتأكيد
اي حتـــقــــيق مـــســــتـــقـل ويـــبـــدو ان
ـتـحدة وبـريـطـانيـا وهـما الواليـات ا
اجلهتان الـرئيسـيتان الـلتان تزودانه
السالح غيـر مسـتعـدت لـلمضي في
ـمـلــكـة الـسـعـوديـة هـذا االجتـاه. ان ا

التي ال تملك اي خبرة في هذا
النوع من الـتحـقيـقات تـكتفي

بنشر بيانات نفي".
ÕöÝ b¹Ëeð

وســـــارعت بـــــاريـس ولـــــنــــدن
وواشــــــنـــــــطن الـــــــتي تـــــــدعم
الـتـحـالف بـقـيـادة الـسـعـوديـة
سياسـيا وتـزوده السالح الى
الــتــنــديــد بـالــضــربــة. وقــالت
اخلــارجـــيـــة الـــفــرنـــســـيــة ان
"فــرنـــســا تــدعـم دعــوة االمــ
تـحـدة الى فـتح الـعام لـال ا
حتـقـيق بـهـدف كـشف حـقـيـقـة

أساة". ظروف هذه ا
لـــكن فـــرنـــســا وبـــريـــطـــانـــيــا
ـتـحـدة لم تـطـالب والـواليات ا
ـقـابل بـارســال مـحـقـقـ في ا
مستقل بخالف ما طالبت به
هـولـنـدا عـلى لـسـان مـسـاعـدة
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ـتحـدة. واكـتفت سفـيـرتهـا في اال ا
تـحـدثة بـاسم اخلـارجيـة االمـيركـية ا
هـيــذر نــويـرت بــالـقــول اخلــمـيس ان
الـتــحــقــيق يــجب ان يــكـون "مــعــمــقـا

وشفافا".
واالثـنــ قــالت نــويــرت في بــيـان إن
وزيـــر اخلــارجـــيـــة األمـــيـــركي مـــايك
بومبيو حتادث هاتفياً مع ولي العهد
السـعـودي األمـيـر محـمـد بن سـلـمان
مـشــيــرة الى ان الــرجـلــ بــحــثـا في
"الـعـمل الـذي يــقـوم به مـبـعـوث األ
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لقد تيقنتُ أنَّ الكتابةَ ال تُعلمُ و ال تُدرسُ  و ال تُعطى كما ال تُؤخذ . هي موهبة
و صفـة تـولـدُ و توهبُ ألولـئك الـذين يـختـارهم الـله ويُـختـارون لـهذه الـدنـيا ان
يـكـونـوا فـيـهـا كُـتـابـاً ( شـعـراء و ادبـاء)  كـمـا اخـتـار (الـله) االنـبـيـاء و يـخـتار
اصنـاف النـاس على اخـتالف صفـاتهم و مـواهبهم  لـذا فالـكاتب شـاعراً كان

ام قاصاً او ناقدا او مؤرخاً أو ...أو ..  
ال يُـعــرفُ بـأهـمـيـة او كـثـرة مــا يـكـتب اوالً بل تُـعـرف مـوهــبـتهُ الـتي جتـعل من
مضـاميـنه و مادته مواضـيعاً لـلقـراءة . وحقا اني تـصفـحت العديـد من الكتب
السـميكة و الثقـيلة بأوراقها لم أجدُ نـكهة (موهبة) الـكتابة وفَنِها  فـيها كما لم

تسمح لي نفسي ووجداني ان تصف من ألَّفها  كاتباً . 
ـتــوسـطــة و كـان أبيّ يــصـحــبـني مــعه دومــاً في اجملـالس كــنت في مـرحــلــة ا
واالماسـي االدبية والثقافيـة التي كان يحضرهـا وسمعته ذات مرة ب زمالئه
يقول: ان حسن النواب شاعر و كاتب موهوب سألت ابي بعد ح : كيف هوَّ

موهوب فأجابني.
رايتهُ ذات يـوم مسك قلمه على اوراق ليكتب موضوعًا ثقافياً جلريدة (الثورة)
بعـد ان اتـصلـوا به من قبل حـمـيد ســـــــــعيـد طـالبـ ذلك منه فـبـدأ بالـكتـابة
فـوراً ولم يوقف او يـرفع قـلـمه عن تـلك االوراق لـيتـأمل او يـسـتحـضـر كـما لم
يــشـطب حـرفـاً او كــلـمــــة او يُـمـزق ورقــة حـتى انـتـهـى من مـوضـوعه بـأوراقه
االربـعـة او اخلـمـسـة بـدقـائق لـيَـرسُل بـعـدهـا مـا كـتبَّ بـيـد مـعـتـمـد اجلـريدة و
مــراسـلـهــا الى بــغـداد ونـشــر في نــفس االسـبــوع وكـان مــوضـوعـاً فـي غـايـة

اجلمال .. 
من تـلك االجابة ألبيّ بدأت اقرأ حلسن النـواب ما يقع في يدي وبدأت ذائقتي
ـت و كبُـرت لتُـعجـب بالـشاعـر حسن تسـتشـعـر اجلمـال شيـئـا فشـيئـا حتى 

النواب كما أعجب به الكثيرون من قبلي .. 
ومـنذُ مـا يـقارب الـعـشرٍ سـنـوات االخيـرة دأبتُ عـلى قـراءة عمـوده االسـبوعي
(زمان جـديد) عـلى اخيـرة جريـدة الزمـان بطـبعـتيـها احملـليـة و الدوليـة  وكنت
عارف في شـارع قبلـة االمام العبـاس بكربالء لـشراء اجلريدة اقصـد مكتـبة ا
وقــراءة عـمـود الـنـواب الـذي تـفـيض مـنـه دمـوع الـغـربـة وبـكـاء احلـنـ وشـوق
مـزق و اجلريح (الـعـراقُ العـظيم) كـمـا ال زالت كلـماتهِ التـائـه عـلى وطنـنـا ا
وجمـلهِ القـليـلة عـلى صفـحته في (الـفيس بوك) تـفيض ايـضاً بـشاعـريةٍ كـبيرة

جداً .. 
بعـد حصوله على جـائزة جامعـة الدول العربـية ألفضل عمـود اسبوعي ضمن
مـسابقـة االعالم العـربي لعام 2017  تـوقف حسن الـنواب (قبل اكـثر من عام)
عن كتـابة عموده في اخيرة الزمان ألسباب لم اعرفها .. غير اني افتقدت تلك
الـلغة الشعريـة وتلك النكهـة الصُحفية  وذلك الـلون الذي تميزت به الزمان عن

غيرها من كبريات الصحف احمللية .. 
وقــبل ايـام اسـتــذكـر الـنــواب في مـواقع الــتـواصل االجـتــمـاعي جــائـزتهُ الـتي
حصل عـليهـا من جامعة الـدول العربيـة .. فكتبـتُ لهُ قائالً : افتقـد مقالك على

اخيرة الزمان ايها النواب .. 
فردَّ عليّ : ظروفي وعواملي النفسية حتول دون ذلك ايها الفيحان ..

وبعد ايام قليلة جدا ..
ــقــال (الــرقم) .. لــيــعـلـن عـودته عــاد الــنـواب لــعــمـودهِ 
ؤثر .. فكتبت له مرة اخرى : انا لـزاويته بعد انقطاعه ا

سعيد جدا بعودتك ايها النواب ..
ليس ألرض الوطنْ .. بل ألخيرة الزمانْ ... 

واطن uJ„∫  وزيرة االسكان واالعمال آن نافع اوسي خالل توزيعها صكوك القروض ب ا
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باشر صندوق االسـكان التابع لوزارة
االسكـان واالعمـار والـبلـديـات العـامة
بــــتــــوزيع صــــكــــوك الــــقــــروض بـــ
ــشـــمــولــ فـي بــغــداد ــواطـــنــ ا ا
واحملــافـــظــات وذلك في احـــتــفـــالــيــة
نظـمـتهـا حتت شـعـار (غايـتـنا تـوفـير

سكن الئق لكل مواطن).
وقـالت الـوزيــرة ان نـافع اوسي خالل
االحتفـالية وحـضرتهـا (الزمان) امس
ـركـزي الـعـراقي خـصص ان (الـبـنك ا
مـلـيار ضـمن مـبـادرته تـرلـيون و634 
دينار لـدعم الصنـدوق التي حضـرتها
ــواطــنـــ لــشــراء وحــدات اقــراض ا
سكنيـة في اجملمعات االسـتثمارية او
اجنـــاز عـــمـــلـــيـــة الــــبـــنـــاء لالراضي
الـــســـكـــنـــيــة) ,واضـــافت ان (رئـــيس
الــوزراء حـيــدر الــعــبــادي وافق عــلى
اطالق الـــدفـــعـــة الـــثــــانـــيـــة من تـــلك
الــقـروض وعــلى مــرحــلــتــ لــتــكـون
الــدفــعـــة بــواقع  800مــلــيـــار ديــنــار
تـوزعت بـ بـغـداد واحملافـظـات وفق
الـنـسب الــسـكـانــيـة وحـاالت الــفـقـر),
ـرحـلة واشـارت اوسي الى ان (هـذه ا
ـقـتـرض الـسـابـق ومن ثم تشـمل ا
يتم بعـدها اسـتالم الطـلبـات اجلديدة
عـامالت)  ,مؤكـدة انه لتـرويـج تلـك ا
( شـــمــول  60الف مـــواطن بـــهـــذه
ــبــادرة بــغــيــة تــوفــيــر ســكن مالئم ا
ــســـاهــمـــة بــحـل جــزء من لالســـر وا
االزمة الـراهـنـة الـتي تعـيـشـهـا البالد
بـاالضـافــة الى انـهــا تـســهم بـتــوفـيـر
فـرص عــمل جــديـدة وتــنـشــيط سـوق
ـــــواد االنــــشـــــائـــــيـــــة في الـــــبالد), ا
واوضـحت اوسي ان (الـصـنـدوق قـام
بـــــــــــتـــــــــــوزيـع الـف و  210صك ب

الـعــام لــلـمــجــلس مــهـدي الــعالق في
تـــصـــريـح إن (مـــبـــادرة الــــصـــنـــدوق
تــضــمــنت ست بــنــود مــنــهــا شــمـول
ـواطــنـ بــالـقـرض ومــنـحه جـمــيع ا
ن لـغــرض الـبــنـاء أو إكـمــال الـبــنـاء 
ـلك قـطـعـة أرض سكـنـيـة عـلى وجه
االسـتـقالل أو مـشــاعـة له وال تـقل عن
مـئــة مـــــــتــر مــربع وتـكــون مـســاحـة

البناء 65 مترا مربعا).
نح للبناء مشيرا الى ان (القرض ال 
عـــــلـى قـــــطـع األراضي الــــــزراعـــــيـــــة
والصـنـاعيـة والسيـمـا ان التـعـليـمات
نـصت عـلى مـنح الـقـروض لـلـراغـبـ
بشـراء وحدات سـكـنيـة في اجملمـعات
السـكـنيـة االسـتثـمـارية أو اخلـاضـعة
لــقــانــون االســتــثـــمــار والــتي ال يــقل
صافي مسـاحتها عن 65 مترا مـربعا
نح القرض إلعادة بناء وحدات كما 
ــدمــرة بـســبب الــعـمــلــيـات الـســكن ا
اإلرهابية وحسـب األولوية ابتداء من
الـوحــدات الـســكــنـيــة ذات الـســقـوف
دمرة بالكامل)  ,واوضح العالق أن ا
سـتفـيد (الشـروط تتـضمن ان يـقـدم ا
ـوظـفـ كـفـيال ضـامـنـا أو أكـثـر من ا
الك الدائم وان تصدق ثبت على ا ا
الكـفـالـة من كـاتب عـدل الصـنـدو كـما
تتعهـد دائرة الكـفيل باسـتقطـاع قيمة
األقـسـاط الـشـهـريــة من راتب الـكـفـيل
عــنــد طــلـب ذلك من قــبـل الــصــنــدوق

.( رسمياً
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ـقترض يتـحمل أجور  الفتا الى ان (ا
ئة اخلدمات اإلدارية بنسـبة واحد با
من مـبـلغ الـقـرض لـصـالح الـصـنـدوق
رة واحـدة عـند صـرف الدفـعة تؤخـذ 
األولى عـــــلـى ان تـــــوزع كـــــحـــــوافـــــز

) ,مؤكـدا ان (سـبب إصدار للـموظـف
هــذه الــتــعــلــيــمــات اجلــديــدة في مــا
يــخـص مــــــــبـــادرة الـــصــنـــدوق هــو
لـوجود 32 الف مـعـامـلـة مـنـجـزة من
واطـنـ لألعـوام الـسـابـقة ولم قبـل ا
يــتـم صــرف الـــقــروض لـــهــا بـــســبب
الـية وعـدم توفـر السـيولة الظـروف ا

النقدية في الصندوق). 
ودعـا خــبــراء اقــتــصـاديــون في وقت
ســـــــابق احلـــــــكـــــــومـــــــة الـى زيــــــادة
الـتــخــصـيــصــات النـشــاء مــجـمــعـات
ــواطــنــ ســكــنـــيــة تــلـــبي حــاجـــة ا
االساسـيـة في تـوفـيـر سـكن مالئم في
ظل االزمة اخلـانقـة التي تـعاني مـنها

البالد. وقال اخلـبير بـاسم انطوان ان
(نسـبـة الزيـادة السـنـوية تـقـدر بنـحو
مليون نسـمة وبالتالي نـحتاج كمعدل
الى اكـثر من 220 الف وحدة سـكـنـية
في ظل ازمة جتـاوزت الثالثـة  مالي

ليون وحدة سكنية). ونصف ا

ـوضوع اهـمية مشـيراً الى ان (لـهذا ا
كبيـرة في التقـليل من البـطالة والـفقر
والسيما ان حتريك االموال افضل من
ـــصــــارف الــــتي قـــد وضـــعــــهـــا فـي ا

يعرضها للحرق او السلب).
داعــيــا الى (زيــادة الـــتــخــصــيــصــات
النشاء وحدات سكنية تقلل من االزمة

في سلـسلة التراث البغدادي كانت لنا محاضرة عن أحد الديارات الذي كان
في بـغـداد قـبل بـنـائـهـا ال بل له دور فـي بـنـاء بـغـداد كـمـا تـذكـر ذلك عـدد من
صادر في تاريخ بغداد حيث يذكر اليعقوبي انه لم يكن ببغداد اال دير على ا
مـوضع مصب  نهر الـصراة الى دجلـة الذي يقـال له قرن الصـراة وهو الدير
الـذي يــســمى الـديــر الــعـتــيق وقــد اشـار الى هــذا الــديـر أيــضـا ابـن الـفــقـيه
الــهـمـداني حـيث ذكــر ان مـوضع اخلـلـد كـان ديـرا أي ان قــصـر اخلـلـد بـنـاه
نـصور عـلى مكـان كان فيه ديـر هو الـدير الـعتيق وذكـر ياقـوت احلموي في ا
ـنـصور اسـتـشـار دهقـان بـغداد ويـقـصـد رجل الدين اشاره لـهـذا الـدير ان ا
ـنـصــور سـار حـتى نـزل الـديـر ــسـيـحي راعي هـذا الـديــر حـيث يـذكـر ان ا ا
ودعى بـصاحـب الديـر وصـاحب الـعـتيـقه مع من دعـى الستـشـارتـهم في بـناء
ـكــان او الـراهب الـذي وصف ــقالص الـذي سـيـبــني في هـذا ا بـغـداد وانه ا
ـكـان الـبـنـاء ـنــصـور بـأبي الـدوانـيق وان عــقالء الـنـصـارى اشـاروا عـلــيه  ا
السبـاب ذكـروها وهـكذا فـأن هذا الـديـر كان مـوجودا في بـغـداد قبل بـنائـها
ويـسـمى هـذا الـدير بـأسـمـاء عـديده مـنـهـا ديـر مار فـثـيـون نسـبـة الى شـفـيعه
اء من الراهـب ويسمى دير قرن الصراة نسبة الى نهر الصراة الذي يجلب ا
ـدوره ويسمى الـدير العـتيق أو دير الفـرات وينتـهي عنـد دجله جنـوب بغداد ا
نـطقه التـي كان قائـما عـليهـا وتسـمى سونايـا وقد يـشير العـتيقـه نسبـة الى ا
ـنـطــقه اخلـضـراء أي ـنــطـقه ومـكــانه االن في ا ذلـك الى قـدم الـديــر أو قـدم ا
ه وهو من أديرة وديارات مـنطقة كرادة مر اجلـزء اجلنوبي من بغداد الـقد
اجلـانب الغـربي من بـغـداد أي كرخ بـغـداد فهـنـالك ديـارات عديـدة في الـكرح
في ذلـك الـزمن مــنـهـا ديــارات االخـوات وأشــمـوني وبــسـتــان الـقس والــبـقـال
والــثــعــالب واجلــاثــلــيق واجلــرجــوث ودرتــا ودرزيــجــان وســابــر وســرجــيس
والــعــذارى والــقــبــاب ومن ذلـك نالحظ كــثــرة الــديــارات وحــيث ان اخلــلــيــفه
ـنــصـور بـنى قـصـر اخلـلـد بـقـرب الـديـر فــمن احملـتـمل انه احلق قـسـمـاً من ا
بسات الدير بهذا القصر وأول حادثة نقلها التاريخ عن هذا الدير ما حصل
هدي بانتخـاب اجلاثليق أي الرئيس االعلى لـكنيسة النساطرة زمن اخللـيفة ا
ـطـارنة الـذين أجـروا االنـتخـاب في هـذا الـديـر بتـأثـير حنـا نـيـشوع من قـبل ا
اخلـليـفه وتـكرر ذلك عـنـدما تـوفي مـار حنـا نـيشـوع سـنة  779م حـيث اجـتمع

االباء في هذا الدير وانتخبوا طيثماوس.
وورد في رسـاله للـمار طـيثمـاوس موجـهة الى سـرجيـس مطران مـدينـة عيالم
يخـبره فـيهـا ان اخللـيفه هـارون الرشـيد اسـتقـبله ثالث مـرات واعطـاه ثمـانية
ــوصـل الــذي جــاء االف درهم عن ديـــر مــار فـــثــيـــون وان  آنــوش مـــطــران ا
ـراسـيم لالنـتـخـاب كـجـاثـلـيق لـلـديـر بـعـد وفـاة اجلـاثـلـيق سـر جـيس وأثـنـاء ا
تـعصب فسقط مغشيـا عليه وبقي عليال حتى وفاته الديـنية هجم عليه أحد ا
و دفـنه في دير مار فثيون وحيث قـد حصل خالف في انتخاب من يلي سر
جيـس فأنـــــــه تـكـرر بـعـد انتـخـاب اجلـاثـليق اجلـاثـلـيق ابـراهيـم حيث رفض
وصـــــــل يوحنا بن بختيشوع ذلك االنتخاب لكن اجلاثليق تصرف مطـران ا
بحـكـمة وتـواضـــــــع فذهب الـيه شخـصـيا الى ديـر مار فـثيـون وصاحلـة أما
مـار فــثـيـون الــذي قـام هـذا الــديـر الـعــريق عـلى اسـمـه فـلـقـد كــان راهـبـا من
ائه اخلامسه ــــانه نشطـا في رسالته عـاش في ا الـرهبان وكان جـادا في ا
لـلـمـيالد أي قـــــــــبـل بـنـاء بـغـداد  وقـتـله الـفـرس الـذي كـانـوا يـحـكـمـون هذه
ـناطق بسبب نشاطه الديني وقطعوا أوصاله وكان ذلك يوم  447/10/25م لذا ا
ـشـرق بـذكـراه فـي مـثل هـذا الـيـوم مـن كل سـنـة وكـانت له حتــتـفل كـنـيـســة ا
ـديـنتي احـتفـاالت ذهبـت مع الزمــــــن وأقـيـمت له كنـائس عـديدة فـي تركـيا 
أمــد أي ديـار بــكــر ومــاردين واقــيـمت كــنــائس في أوقــات مــتــأخـرة بــبــغـداد

وصل. وا
ـا يذكر من حوادث هذا الدير ان اجلاثلـيق يابا الها الذي جاء من الص و
ـقدس لـكنـه لم يقـدر علـى ذلك زمن العـهد لـزيارة بـيت ا
ـغـولي الـذي انتـخب جـاثـلـيق في بـغـداد تـرك اجلانب ا
الـشرقي أي الـرصـافة وتـوجه الى البـيـعة الـعـتيـقة في
ا تـوفي دفن في هذه البـيعة أي هذا اجلـانب الغربي و

الدير.

ساحات واالحجام واالبعاد قياس ا
ومـــــسح الـــــبـــــســـــاتـــــ واالراضي
الــزراعــيــة ومـــنــســوب مــيــاه الــري
كن ربط اجلهاز على والبزل حيث 
احلـــاســـبـــة لـــتـــنـــزيل الـــبـــيـــانـــات

ومعاجلتها).
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الى ذلك اكد مديـر مشروع فـدك فائز
ـعــالي وجـود مـخــطط مـزرعـة ابـو ا
لـلـنـخـيل وعـلى مـسـاحـة الـفي دو
وتضم اجـود انواع الـتمـور. مشـيرا
ــشـروع يــعـد من اهم الى ان (هـذا ا
ـشــاريع الـزراعــيـة الــتي تـبــنـتــهـا ا
الـعـتـبــة احلـسـيـنـيــة لـدعم وتـعـزيـز

اصناف التمور العراقية). 
ـــعــــالي في تــــصـــريح وقـــال ابــــو ا
صحفي ان (هناك مخطط الستيعاب
ـزرعــة وعـلى مــسـاحــة الـفي دو ا
وتضم  70الف نـخـلـة النـتـاج افـخر
ـكـتوم انـواع الـتـمـور ومن بـيـنـهـا ا
والـبــرحي واجملــهــول وغــيــرهـا من

االصناف النادرة). 
مـشــيــرا الى انـه ( زراعـة  16الف
ـرحـلـة االولى فـسـيـلـة بـعـد اجنـاز ا
حــيـث  اخــتـــيــارهـــا لــقـــيــمـــتــهــا
ـيـة االقـتـصـاديـة فـي االسـواق الـعـا
فـضال عن كـونــهـا اصـنـافــا عـراقـيـة

وعـربـيــة مـعــروفـة). مــنـوهـا الى ان
ـــشــاريع ـــشـــروع هـــو من ا (هــذا ا
ـهـمــة النه يـعـمل عــلى اسـتـصالح ا
االراضي الــصــحــراويـــة وتــشــغــيل
االيــادي الــعــامــلــة والــقــضــاء عــلى
الـبـطـالـة وتـصــديـر الـتـمـور واعـادة
فتح مـعـامل التـعـليب وسـد احلـاجة

احمللية). 
ـزرعـة مـوضـحـا انه (ســيـتم ارواء ا
بـاسـتـخـدام مـنــظـومـة ري مـتـطـورة
ذات منشأ ايطالي تعمل على توزيع
ـــيـــاه لــــلـــمـــزرعـــة وبــــشـــكل عـــام ا
وبـتـقـنيـات فـريـدة من نـوعـهـا داخل

العراق). 
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شـروع سيعـتمـد على مضـيفـا ان (ا
يـاه اجلـوفـيـة وميـاه االنـهـر حيث ا
سيتـم حفر  10آبار ارتوازيـة بعمق
ياه 200 – 250 متر ويتم اخراج ا
ـوزعة منـها وحتـويلـها الى الـبرك ا

زرعة).  على اجتاهات ا
ــــعـــــالي ان (ادارة واضــــاف ابـــــو ا
شـروع وضعت خـطة مـتكامـلة من ا
اجل ري وسـقي الــفـسـائـل بـتـقــنـيـة
الــتــقــطــيــر من اجل تــوفــيــر بــيــئــة

وجودة). متكاملة للفسائل ا
ونـاقـشـت مـديـريــة زراعـة مـحــافـظـة

ــائــدة في احملــافــظــة خالل بــيض ا
ـاضي والـبــالغ عـددهـا 7 الـشـهــر ا
مـشــاريع حــيث  تــسـويــقــهـا الى
االسـواق احملـلـيــة) وتـابع ان (هـذه
ـــشـــاريع  انـــشـــاؤهـــا بـــنـــظـــام ا
ـبادرة االقـفاص مـن خالل قـروض ا
الـزراعـية اضـافـة الـى تقـد الـدعم
لــــهـــــا من خـالل تــــوفـــــيــــر االعالف
شاريع). واوضح واللقاحات لهذه ا
الـبـيـان ان (قـسم وقـايـة الـنـبـات في
ـتـابعـات مـيـدانـية ديـريـة قـامت  ا
ـــربي الـــنـــحل فـي شـــعـــبـــة زراعــة
اخليـرات الـتابـعـة للـمـديريـة وجرى
خالل الـزيــارة حث الــنـحــالــ عـلى
تطوير مناحلهم بالشكل الذي يعمل
على زيادة انتاج الـعسل كما ونوعا
اضافة الى تـعريفـهم بأهم االمراض
ـــكـن ان تـــهـــدد واخملـــاطـــر الــــتي 
حـشـرات الـنحـل واتـخـاذ االجراءات
الـوقـائـيـة ومـكـافـحـة هـذه االمـراض

بشكل علمي)
ــديــريــة نــظــمت  دورة وتــابع ان (ا
تـدريــبـيــة بـشــأن  تـرســيم اخلـرائط
وتـسـقـيـط االحـداثـيـات بــاسـتـخـدام
شاركة عدد جهاز التوتل ستـيشن 
من اخملتص في هـذا اجملال بهدف
تـطـويـر خـبـراتـهم الـذي يـعـمل عـلى
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{ صـــــنـــــعــــــاء (أ ف ب) - قـــــتل 51
شـخـصـا بـيـنـهم 40 طـفال في الـغـارة
اجلوية التي أصابت حافلة كانت تقل
أطـفـاال في مــحـافـظـة صــعـدة بـشـمـال
الـيــمن اخلـمــيس بــحـسب حــصـيــلـة
نـهــائــيـة أوردتــهـا الــلــجـنــة الـدولــيـة

للصليب األحمر في بيان امس.
وأفــاد مــكــتب الــصــلــيب األحــمــر في
صنـعاء في بـيـان تلـقت وكالـة فرانس
بــرس نــســخــة عــنه أن الــغــارة الــتي
نسـبت إلى الـتـحـالف العـربي بـقـيادة
السـعـوديـة أوقـعت كذلك  79جريـحا
بــيـــنـــهم 56 طــفـال. وتــتـــقـــاطع هــذه
احلـصــيـلـة مـع األرقـام الــتي أعـلــنـهـا
احلوثـيـون إذ صـرح "وزيـر" الـصـحة
ـتــوكل ـتــمــردين طـه ا في حــكــومــة ا
للـصحـافـي االثـن أن "51 شخـصا
قتـلوا بيـنهم 40 طفال" و79 جرحوا

بينهم 56 طفال.
WIÐUÝ WKOBŠ

وكـــان الـــصـــلـــيـب األحـــمـــر أفـــاد في
حـصـيـلـة ســابـقـة عن مـقـتل  29طفال
عاما على األقل تـقل أعـمارهم عن  15
في اسـتــهــداف حلـافــلــتـهـم في سـوق
مكتظ جدا في ضحيان الواقعة حتت
. وشـارك اآلالف ســيــطــرة احلــوثــيــ
االثنـ في تـشـيـيع جـثـامـ ضـحـايا

القصف اجلوي في صعدة.
وأعـلن الـتـحــالف الـعـســكـري بـقـيـادة
الـسـعوديـة اجلـمـعـة فـتح حتـقـيق في
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ـنـفـذة كـركـوك خـطـتـهـا الـزراعـيـة ا
ـــواضــيـع من شـــانـــهــا وعـــدد من ا
تــطـــويـــر عــمـل الــقـــطـــاع الــزراعي.
ـنـاقـشـة التي واضاف الـبـيـان ان (ا
أجـــريت حــــضـــرهـــا مــــديـــر زراعـــة
احملـــافـــظـــة ومـــعــــاونه وعـــدد من
رؤســـاء األقـــســام وجـــمـــيـع مــدراء
الـشـعـــــــــب والـوحــدات الـزراعـيـة
و فــيــهــا أيــضــا مــنــاقــشــة حــالـة
اإلنـبـات حملـصــول الـذرة الـصـفـراء
والتأكيد على جلب مؤشرات اخلطة
ـقـبلـة ومـتابـعـة جتهـيز الشـتـوية ا
ـسـتـلـزمـات الـزراعـيـة وأداء عـمل ا

.( وظف ا
زروعات  واوضح ان (قسم وقاية ا
ـديـريـة نــفـذ حـمـلــته اجملـانـيـة في ا
كـافحـة القوارض حـيث عـقد ندوة
فالحـيـة في نـاحـيــة الـبـشـيـر لـشـرح
آلـيـة مــكـافـحــة الـقـوارض لــلـحـقـول
وبـوءة وإجـراء زيـارات ميـدانـية ا
ـتبـعة في لالطالع على اإلجـراءات ا
ـــكــافـــحــة شــعـــبـــة زراعــة بـــيـــجي 
الـقـوارض في الــبـسـاتــ الـواقـعـة
ضمن نطاق عمل الشعبة وفعاليات
أخــرى من شـــانــهــا الــقـــضــاء عــلى
الــقـــوارض الـــتي تـــهــدد بـــســـاتــ

احملافظة). احد حقول الدواجن في كربالء

ـــقــــتــــرضـــ ومــــدراء الــــفـــروع في ا
احملافظات) ,مشيـرة الى ان (توجـهنا
ـقـبلـة هـو دعم وتـمـويل ـرحـلـة ا في ا
مـــشـــاريع اجملــــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة

االستثمارية اجلديدة).
rŽœ .bIð

واشادت اوسي بـ (دور االمانة العامة
ـركزي جمللس الـوزراء وادراة الـبنك ا
في تقد الدعم للـحد من ازمة السكن
بـــاالضــافـــة الـى دور الــصـــنـــدوق في
ــــبـــادرة وتــــســــهــــيل اجنــــاح هــــذه ا
). من اجـراءات صــرفــهـا لــلـمــواطــنـ
جـهـتـها ,ثـمـنت مـديـر عـام الـصـندوق
لبنى زكي محمد دور اوسي للحصول
عـلى مـبـلغ اضـافـي لـلـصـنـدوق وعـلى

. مرحلت
 وقــالت مــحــمــد لـ (الــزمــان) أمس ان
(الصندوق باشـر في التاسع عشر من
ـاضي في اجنازمـعامالت هذه تموز ا
ــواطــنــ الــتي ســوف الــدفــعــة من ا

تتسلم الصكوك).
واوضحت ان (هذه الدفعة هي االولى
شملت اكثر من الف صك للمستفيدين
بلغ 12 مليار و500 مليـون دينار و
كــدفـــعــة اولى وســـتــتـــوالى عــمـــلــيــة
الصـرف تـبـاعـا).وشـهدت االحـتـفـالـية
تـكـر عـدد مـن مـنـتـســبي الـصـنـدوق
ـبـذولـة في تـسـهيل نظـرا جلـهـودهم ا
ـعـوقـات اجـراءات الـصـرف وتـذلــيل ا

كافة .
وكانت االمـانة الـعامة جملـلس الوزراء
ـبادرة قد اصـدرت تـعـلـيمـات جـديـدة 
الــــصــــنـــــدوق اخلــــاصــــة بــــاقــــراض
ــواطـنــ لــشــراء وحــدات ســكــنــيـة ا
ـدمـرة بـسبب ـباني ا واعادة تـرمـيم ا
الـعــمـلــيـات االرهــابـيــة . وقـال األمـ

الراهنة والسـيما ان احلكـومة قصرت
ـــاضــيـــة في هــذا خالل الــســـنــوات ا
وضوع لـعدم وجـود مختـص كون ا
هـذا الـعمـل يـحتـاج الـى جهـاز ضـخم
ـهــنــدسـ في ظل وجــود اآلالف من ا
الـعـاطـلــ عن الـعـمـل من اخلـريـجـ

اجلدد).  
ولـفت الى ان (اطالق قـروض لـلـسـكن
يخـلق فـرص عـمل لـلعـاطـلـ ويـسهم
ـشــردين والـفـقــراء وتـوفـيـر بـإيـواء ا
سكن مالئم لهم كما يسهم في تنشيط
االقـتـصـاد ويـبنـي اسـسًـا سلـيـمـة في
ـزايا الصـنـاعـة والسـيـمـا ان جـمـيع ا

االنشائية متوفرة في البلد). 
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نتجة من حلوم أمس ان (الكميات ا
الـــدجــــاج احلي بــــلــــغت اكــــثـــر من
مليون و439 الف كيلـو غرام فـيما
 تـــــســـــويق 933647 دجـــــاجــــة
وادخـال مـلـيون مـن االفـراخ فـروجة
نتـجة والبالغ شـاريع ا اللحم الى ا
عــددهـا اكــثــر من 56 مـشــروعــا في
عمـوم احملافـظة) ,واضاف ان (اكـثر
من  8ماليــ بــيــضــة من مــشــاريع
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أعــلــنت مــديــريــة زراعــة مــحــافــظـة
كربالء الـتابـعـة لوزارة الـزراعة  عن
انـتـاج وتــسـويق كـمــيـات من حلـوم
ـائــدة الى الـدجــاج احلـي وبـيـض ا
االسواق احملليـة في احملافظة خالل

اضي.  الشهر ا
وقال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزكان)

ـتـحـدة حلل الــنـزاع في الـيـمن" من ا
دون أي تفصيل إضافي.

وبالـنسـبة الى الـتحـقيق الـذي وعدت
الــريـاض بــإجــرائه اعــتــبــر جـيــمس
دورسي أن "خبرة السعودية على هذا
الـصـعـيـد وافـتـقــارهـا الى الـشـفـافـيـة
ــارسـاتــهــا عــلى صــعــيــد حــقـوق و
االنـسـان ال تدفـع الى الـثـقـة بـتحـقـيق
ستجـريه ولالسباب نـفسهـا من غير
ــــرجـح ان تــــوافق عـــــلى حتـــــقــــيق ا

مستقل".

الـقـصف اجلـوي بـيـنـما دعـا مـجـلس
األمن الـــدولي اجلــــمـــعـــة إلى إجـــراء

حتقيق "موثوق به" و"شفّاف".
ومع إعالنه الـبدء بـالـتـحـقـيق حتدث
الــتـــحـــالف الـــذي يـــشن مـــنــذ 2015
عـمــلــيــات عـســكــريــة دعـمــا لــلــقـوات
احلكومية الـيمنيـة ضد احلوثي عن
"أضرار جـانـبـية تـعـرضت لـها حـافـلة
ركاب" خالل "عـملـيـة لقـوات التـحالف

في محافظة صعدة".
ومـنذ 2014 يشـهـد الـيـمن حـربًـا ب
ـــتـــمـــرديـن احلـــوثـــيـــ والـــقـــوات ا
احلـــكـــومــيـــة تـــصـــاعـــدت مع تـــدخّل
السعودية عـلى رأس حتالف عسكري
دعــــــــمــــــــا في آذار/مــــــــارس  2015 
ـعتـرف بـها دولـيـاً بعـدما للـحـكومـة ا
ـتـمـردون من الـسـيـطـرة عـلى تـمـكّن ا
مــنــاطق واســعــة مـن الــبالد بــيــنــهــا

صنعاء ومحافظة احلُديدة.
وأوقعت احلـرب أكـثر من عـشرة آالف
قتـيل مـنـذ تـدخل الـتـحالف في 2015
وتـسـبـبت بـأســوأ أزمـة إنـسـانـيـة في
الـــعــالـم إذ تـــهـــدد اجملــاعـــة مـاليــ
ــتـحـدة إلى . ودعت األ ا الـيـمــنـيـ
إجراء حتقيق "موثوق به" بعد الغارة
اجلــويـــة الــتي أودت بـ 29 طــفالً في
ـنـظمـات غـير اليـمن لـكن اخلـبراء وا
احلكومية يشكون في قدرة السعودية
أو رغـــبــــتـــهــــا في إجـــراء مــــثل هـــذا
التحـقيق عـلما بـأنهـا تقود الـتحالف


