
املعملية  االختبارات  ان  العاملية،  ال�صحة  منظمة  اكدت 
الفرات  نهر  يف  االأ�صماك  �صيد  توقف  بعد  اكتملت  التي 
من  عالية  مب�صتويات  ملوثة  املياه  اأن  تظهر  بالعراق 
البكترييا واملعادن الثقيلة واالأمونيا، مبيمة انها فتحت 

حتقيقا ثانيا ب�صاأن “عدوى فريو�صية” قتلت اال�صماك
نيوز«  »اجلورنال  ترجمته  لها  تقرير  يف  املنظمة  وقال   
دم ال�صيادون العراقيون ليجدوا اأن مئات االأطنان  انه “�صُ
يف  النهرية  اأقفا�صهم  يف  فجاأة  ماتت  الكارب  �صمك  من 
خماوف  اأث��ار  اكت�صاف  يف  ال�صهر  ه��ذا  من  �صابق  وق��ت 

وطنية ب�صاأن تلوث املياه”.
�صام  النهر  “تلوث  ان  العاملية  ال�صحة  منظمة  وا�صافت 
اإنها  مو�صحة  للب�رش”،  تهديدا  ميثل  ال  لكنه  لال�صماك 
لطلب  ا�صتجابة  عمان  خمترب  يف  مياه  عينات  “اختربت 

من وزارة ال�صحة والبيئة العراقية”.
كما ذكرت املنظمة يف تقريرها انها “جتري حتقيقا ثانيا 

ملعرفة ما اذا كانت عدوى فريو�صية قد قتلت اال�صماك”.
وك�صفت املنظمة الثالثاء، اإن نفوق اأطنان من اال�صماك يف 

العراق �صببه التلوث احلاد يف املياه.
اأن  نيوز«  »اجلورنال  تلقته  بيان  يف  املنظمة  واأ�صافت 
يف  مياه  عينات  على  اأجريت  التي  املخربية  الفحو�ص 
ملوثة  “املياه  اأن  اأظهرت  عّمان  يف  املرجعي  املخترب 
وتركيز  الثقيلة  واملعادن  القولونيات  من  عال  مبحتوى 

عال من االأمونيا”.
العاملية  ال�صحة  منظمة  من  �صحيون  خ��رباء  ويقول 
�صامة  امل��واد  هذه  اإن  العراقية  والبيئة  ال�صحة  ووزارة 

لالأ�صماك لكنها ال ت�صكل خطراً على �صحة الب�رش.
النافقة  لالأ�صماك  اأج��ري��ت  التي  الفحو�صات  وبّينت 
م�صكالت خطرية دفعت منظمة ال�صحة العاملية اإىل اإجراء 
حتقيق ثان يتعلق باحتمال اأن تكون عدوى فريو�صية هي 

�صبب نفوق اآالف االأ�صماك يف النهر.
الثاين االأ�صبوع  اأن تظهر نتائج هذا الفح�ص  ومن املقرر 

املقبل.

الصحة العالمية تفتح تحقيقا ثانيا بشأن “عدوى فيروسية” قتلت االسماك في العراق
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بغداد – الجورنال نيوز

أقوى جيوش العالم بـ 2018.. جيش العراق في المرتبة الـ 47
العراق: المركز الرباعي لعب دور مهما في 

القضاء على داعش

مطالب نيابية بالغاء هيئة النزاهة

مقترح لتخصيص جزء من ايرادات النفط 
للعاطلين

بغداد – وكاالت: اكدت قيادة العمليات امل�صرتكة، االربعاء، ان ال�رشبة اجلوية على 
تنظيم داع�ص االرهابي يف �صوريا هي عملية عراقية بحتة.  وقال املتحدث با�صم 
قيادة العمليات امل�صرتكة يف العراق العميد يحيي ر�صول، اإن اأجهزة اال�صتخبارات 
العراقية لها دور كبري يف تزويد �صوريا مبعلومات عن االإرهابيني املتواجدين داخل 
)بع�صوية  الرباعي  االأمني  املركز  يلعبه  الذي  الفعال  الدور  اإىل  م�صريا  اأرا�صيها، 
العراق – رو�صيا – �صوريا – اإيران( خالل هذه املرحلة وبعد الق�صاء على تنظيم 
داع�ص يف العراق. وا�صاف اإن “مركز تبادل املعلومات اال�صتخباري ال زال فعال 
ويعمل وهناك تبادل للمعلومات اال�صتخبارية واأ�صهم با�صتهداف عنا�رش التنظيم 
االإرهابي ب�صكل كبري، واالأجهزة اال�صتخبارية العراقية لها دور كبري بتزويد اجلانب 
على  وردا  ال�صورية”.  االأرا�صي  داخل  االإرهابيني  عن  دقيقة  مبعلومات  ال�صوري 
�صوؤال حول وجود نية الإ�رشاك دول اأخرى يف هذا املركز اإىل جانب الدول االأربع، 
قال ر�صول “ح�صب علمي االآن ي�صتمر املركز على ما هو عليه فقط، العراق ورو�صيا 

واإيران و�صوريا”.

والغاء  الد�صتور  النواب، بتعديل  – اجلورنال طالب ع�صو يف جمل�ص  بغداد 
فيها  االخرية  اأن  اىل  ا�صار  فيما  النزاهة،  وهيئة  العامني  املفت�صني  مكاتب 

الكثري من �صبهات الف�صاد.
“طالبنا  الربملان،  مبنى  يف   ، �صحايف  مومتر  يف  ال�صيادي  كاظم  وقال   
العام  النزاهة ومكاتب املفت�ص  الد�صتور والغاء هيئة  بت�صكيل جلنة لتعديل 
لكن دون اذان �صاغية”، جمددا املطالبة مرة اخرى “ف�صال عن ت�صكيل جلنة 

بتعديل الد�صتور.
من  “الكثري  فيها  اأن  معتربا  النزاهة”،  هيئة  “بالغاء  ال�صيادي  وطالب 
التي كانت  ال�صابق  الربملان  النزاهة يف  للجنة  الف�صاد، كما احلال  �صبهات 

غري معطاء ومعر�صة النتهاكات” وفق قوله.

بغداد – اجلورنال  اقرتحت جلنة العمل وال�صوؤون االجتماعية يف جمل�ص 
يتم  خام  نفط  برميل  كل  من  دوالري��ن  تخ�صي�ص  االربعاء  يوم  النواب 

ت�صديره للعاطلني عن العمل.
وقالت ع�صو اللجنة ان�صجام الغراوي يف مومنر �صحفي عقدته يف جمل�ص 
يكون  ان  اجل  ومن  املوازنة  حول  املناق�صات  خ�صم  “يف  انه   ، النواب 
مبلغ  بتخ�صي�ص  نطالب  املوازنة  يف  فعلي  وجود  العمل  عن  للعاطلني 
تريليون دينار لقطاع العمل وال�صمان االجتماعي والذي ي�صاوي دوالرين 

لكل برميل نفط يوميا”.
ودعت اىل “تخ�صي�ص تريليون من هذا املبلغ الطالق القرو�ص املي�رشة 
ومبلغ  العاطلني،  من  كبرية  �رشيحة  ت�صغل  التي  ال�صغرية  وامل�صاريع 
وان  اخلا�صة  االحتياجات  وذري  االرامل  رواتب  لزيادة  دينار  تريليون 
يكون مبلغ القر�ص او امل�رشوع ال�صغري قدرة 10 ماليني دينار لكل فرد 
متقدم يتم توزيعه مبعيار الكثافة ال�صكانية، و تقوم وزارة العمل بتقدمي 
عن  بعيدا  ت�صليمه  يتم  ان  على  املبلغ  �رشف  يتم  مبوجبها  التي  اخلطط 

الروتني”.
واقرتحت الغراوي ان يكون ت�صديد املبلغ امل�رشوف للقر�ص ب�صكل �صهري 
يوفر  العاطلني  ت�صغيل  اجل  من  الثانية  بال�صنة  تبدا  �صنوات  خم�ص  ملدة 

تريليون لتوفري 10000 فر�صة عمل لوفد القطاعات الت�صغيلية”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ترجمته  اجلامعة  عن  تقريرا   "BBC" موقع  ون�رش 
»اجلورنال نيوز« تناول الدمار الذي نتج عن معركة 
املو�صل، مو�صحا "ال يزال هناك الكثري لو�صعه يف 

ن�صابه ال�صحيح".
 ويقول اأ�رشف ريا�ص العالف ، املحا�رش االأقدم يف 
ق�صم اللغة االإجنليزية يف املو�صل: "ال تزال املكتبة 

املركزية ت�صبه قطعة من الفحم".
"ما كان يف يوم من االأيام واحدة من  اإن  وي�صيف 
فيها  ا�صتعلت  قد  االأو�صط  ال�رشق  يف  املكتبات  اأكرب 
فيت  الرئي�صية و�صُ االإدارية  النريان وتدمرت املباين 
 ، اإزالته  يجب  ركام  يزال هناك  وال  االأر�ص"،  "على 
بناء  يعيدون  واالأكادمييون   ، ع��ادوا  الطالب  لكن 

الروابط مع املجتمع الدويل".
ت�صارك  وفيه   ، النك�صرت  جامعة  مع  م�رشوع  هناك 
عرب  والتكنولوجيا  خرباتها  الربيطانية  اجلامعة 

االإنرتنت مع زمالئهم االأكادمييني العراقيني.
ملكتبة"  التربع  "يوم  اأن��دروز  �صانت  جامعة  تدير 
هذا االأ�صبوع ، حيث يتم التربع باملواد اإىل موؤ�ص�صة 
جامعة  اإىل  الكتب  ل�صحن  الدولية"  للمعونة  "كتاب 

املو�صل.
من  اأك��ر  �صحن  مت  العام  هذا  من  �صابق  وقت  ويف 
تربعات  جمع  وجهود  املو�صل،  اإىل  كتاب   3000
اإن�صاء م�رشوع  جارية لدعم ار�صال �صحنة ثانية، مت 
للم�صاعدة  االأكادمييني  ج�رش كتب املو�صل من قبل 
حتتوي  كانت  التي  املو�صل  يف  املكتبة  جتديد  يف 

�صابقًا على مليون كتاب.
بع�ص  االأمر  ا�صتغرق  "لقد  االأقدم:  املحا�رش  ويقول 
الوقت ، لكن ثقافة اجلامعة بداأت تظهر �صيئًا ف�صيئًا".
ل��روؤي��ة جمموعات  واع���دة  "عالمة  اإن��ه��ا  واو���ص��ح  
واليزيديني  امل�صيحيني  ال��ط��الب  مثل  االأق��ل��ي��ات، 

وجودهم  "جمرد  اإن  مبينا  اجلامعة"،  اإىل  عائدين 
اإىل  يتنقلون  ك��ان��وا  ل��و  حتى   ، للغاية  ب��ه  مرحب 

اجلامعة بداًل من العي�ص يف املو�صل".
يف  جامعة  اأك��رب  ث��اين  وه��ي   ، اجلامعة  وتعر�صت 
من  عهد  اإىل   ، طالب  ال��ف   30 ت�صم  التي  ال��ع��راق 
التي  اجلامعات  من  قليل  ع��دد  ويوجد  االإره���اب، 
واملعايري  املناهج  مع  الوح�صية،  هذه  مثل  �صهدت 
االإيديولوجية  حول  لتتمحور  ت�صكيلها  اأُعيد  التي 

واجلهود احلربية لنظام داع�ص.
وو���ص��ف االأك��ادمي��ي��ون يف ذل��ك ال��وق��ت ج��و من 
اخلوف ، حيث يتم حرق الكتب وانت�صار اجلوا�صي�ص 

التهديد  كما  ُح��ظ��رت  االأدب  مثل  وم��و���ص��وع��ات 
بالعقاب.

املو�صل  بقوا يف  الذين  اجلامعة  اإن موظفي  ويقول 
على  بذلك  وقاموا  العمل  اإىل  الذهاب  على  "اأُجربوا 

م�ص�ص خلوفهم من خ�صارة اأرواحهم".
الدمار من خالل  واجهت  اجلامعة  عندما مت حترير 
العالف:  الدكتور  ويقول  واجلوية،  الربية  الهجمات 
"الطالب واملوظفون على حد �صواء ممتنني لعودتهم. 
ومع ذلك ، ال يزال هناك خوف"، مبينا "لقد ت�صاءل 
للجيل  اأب��داً  يعود  ولن   - واالأم��ان  باالأمن  ال�صعور 

احلايل".

ال�صعور بانعدام االأمن عميق اجلذور. ويقول العالف 
اإن هناك خوفًا متبقيًا من عودة االإرهاب وحت�ص�ص 
من ف�صاد مابعد احلرب، و"هناك القليل من التفاوؤل" 

.
كما يقول "هناك خماوف اأي�صًا من اأنه رغم انتهاء 
ال�رشاع ، اإال اأنه ال يوجد التزام كاف بدعم اجلامعة 

وتزويدها باملرافق احلديثة.
والطالء   ، البناء  واإع��ادة   ، التجديد  نرى   ، "نعم 
يف  نق�ص  هناك  يزال  ال  ولكن   ، اخلارج  يف  اجلديد 

امل�صمون ، واملوارد" ، يقول الدكتور العالف.
واأجهزة  الكتب  يف  نق�ص  وهناك  قدمية  امل��راف��ق 

الكمبيوتر. كما ذكر اإنه يجب اأن يكون هناك تدريب 
يف  حداثة  اأك��ر  ونهج  للتدري�ص  جديدة  طرق  على 

االإدارة.
واجلامعات هي اأماكن دولية ، واملو�صل عانت من 
العزلة ، وقال العالف "لدينا القدرات ولكننا انقطعنا 
عن العامل. كل ما نحتاج اليه هو اللحاق بالركب"، 
مع  العالقات  بناء  اإع��ادة  العالف  الدكتور  يحاول 
موظفي  مع  ويعمل   ، ال��دويل  االأك��ادمي��ي  املجتمع 

جامعة النك�صرت يف اململكة املتحدة.
تدري�ص  دع��م  على  النك�صرت  جامعة  �صاعدت  وق��د 
للموظفني  االر�صاد  وتوفري   ، املو�صل  يف  اللغات 
وتقدمي   ، الفيديو  عرب  املوؤمترات  عقد  عرب  والطالب 
دورة  اختيار  وحرية  الدكتوراه  لطالب  امل�صورة 

تدريبية جمانية عرب االإنرتنت.
وقالت اإيلينا �صيمينو ، االأ�صتاذة يف جامعة النك�صرت 
يف  "يعملون  املو�صل  جامعة  يف  االأكادمييني  اإن   ،

ظروف ال ميكننا حتى تخيلها".

من  والطالب  املوظفني  "اإن  �صيمينو:  االأ�صتاذ  وقال 
كل  و�صنبذل  ا�صتثنائي  ب�صكل  ومتحم�صني  مقدامني 
نبني  اأننا  يعلمون  اإنهم  مل�صاعدتهم.  و�صعنا  يف  ما 

جذورهم".
اجلامعات  انتعا�ص  على  عالمات  "هناك  وا�صاف 
التاميز  ت�صنيف  يف  بغداد  جامعة  ظهرت  العراقية. 
اجلامعات  ت�صنيف  يف  املخت�ص  العايل،  للتعليم 

على م�صتوى العامل ، هذا اخلريف.
العراق  يف  االأكادمييني  اأن  العالف  الدكتور  ويقول 
يحتاجون اإىل بناء اجل�صور واحل�صول على الدعم من 

الزمالء يف البلدان االأخرى.
كما   ، �رشوري"  اأمر  العامل  اأنحاء  جميع  وي�صيف 
 ، منك  ت�صمع  اأن  حتب  املو�صل  "جامعة  اإن  يذكر. 

حتى لو كان فقط اأن تقول مرحبا".

ثالث جامعات عالمية تعيد ترميم جامعة الموصل بالكتب ووسائل التعليم

ترجمة – هالة احمد

املتخ�ص�صة  باور"  فاير  "غلوبال  موؤ�ص�صة  اأ�صدرت 
جيو�ص  الأقوى  جديدا  ت�صنيفا  الع�صكرية  ال�صوؤون  يف 
العامل يف 2018، وحافظ فيه اجلي�ص االأمريكي على 
ال�صدارة دوليا واجلي�ص امل�رشي على ال�صدارة عربيا 
رغم تراجعه يف الرتتيب. وانتقد خرباء ع�صكريون هذا 
باعتباره ال يعك�ص قوة اجليو�ص احلقيقية  التن�صيف 
يف  مركزين  امل�رشي  اجلي�ص  وتراجع  امليدان.  يف 
اجلي�ص  تقدم  بينما  العامل،  يف  اجليو�ص  اأقوى  قائمة 
وهما  اجل��دي��د،  الت�صنيف  يف  مركزين،  اجل��زائ��ري 
اجلي�صان العربيان فقط �صمن قائمة اأقوى 25 جي�صا 
باور"، فقد  "غلوبال فاير  العامل. ووفقا ملوؤ�ص�صة  يف 
من  مراكزها  على  االأوىل  اخلم�صة  اجليو�ص  حافظت 
العاملي  الرتتيب  بح�صب  اجليو�ص  وهذه  تغيري،  دون 

هي االأمريكي والرو�صي وال�صيني والهندي والفرن�صي، 
ي�صار  ال�صاد�ص.  للمركز  الربيطاين  بينما تقدم اجلي�ص 
على  للجيو�ص  تقييمه  يف  يعتمد  ال  التقرير  اأن  اإىل 
اإجمايل اأعداد االأ�صلحة التي متتلكها اجليو�ص فح�صب، 
ولكنه ركز على مدى التنوع يف هذه االأ�صلحة. وبح�صب 
الت�صنيف، فقد احتل اجلي�ص االإيراين املركز 13، بعد 
اجلي�ص امل�رشي من حيث القوة، ومتقدما على اجلي�ص 
بينما  عامليا.   16 املركز  يف  حل  الذي  االإ�رشائيلي، 
احتل اجلي�ص العراقي املرتبة ال� 47. ت�صكيك وب�رشف 
النظر عن هذا التقييم للجيو�ص ومراكزها، فاإن كثريا 
ي�صككون  واال�صرتاتيجيني  الع�صكريني  اخل��رباء  من 
مدير  وق��ال  الع�صكرية.  للقوة  الرتتيب  ه��ذا  مبثل 
الع�صكري،  للتحليل  واخلليج  االأدن��ى  ال�رشق  موؤ�ص�صة 
ريا�ص قهوجي، ل�صكاي نيوز عربية، بع�ص الدرا�صات 
القدرة  التي ال تعك�ص بال�رشورة  تعتمد على االأرقام 

اأفراد اجلي�ص،  الع�صكرية احلقيقية للجيو�ص، مثل عدد 
اأو عدد القطع الع�صكرية، مثل الدبابات والطائرات وما 
اأ�صبحت  الع�صكرية  التكنولوجيا  اأن  اإىل ذلك. واأو�صح 
املثال  �صبيل  فعلى  واالأرق��ام،  االأعداد  من  بكثري  اأهم 
2000 دبابة تعود اإىل  اأن ميتلك جي�ص من اجليو�ص 
من  ي��وازي  ال  املا�صي  القرن  من  ال�صبعينيات  فرتة 
200 دبابة حديثة  القوة والقدرة جي�صا ميتلك  حيث 
قهوجي  واأ�صاف  التكنولوجيا.  اأحدث  على  وت�صتمل 
اأن االأمر نف�صه ينطبق على الطائرات املقاتلة، فهناك 
تتمتع  التي  الطائرات  من  قليال  عددا  متتلك  جيو�ص 
الع�صكرية،  التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت  ما  باأحدث 
من  كبرية  اأع��دادا  اجليو�ص متتلك  بع�ص  اأن  يف حني 
الطائران  بفاعلية  لي�صت  لكنها  املقاتلة  الطائرات 
على  اإ�رشائيل  ل��دى  امل��وج��ودة  تلك  مثل  املتطورة، 
�صبيل املثال. واأ�صار اإىل اأن الت�صنيف املذكور لرتتيب 

والتطور  التقدم  هذا  ياأخذ  ال  العامل  يف  اجليو�ص  قوة 
التكنولوجي يف املجال الع�صكري بعني االعتبار، كما 
ترتيب  يف  بال�رشورة  تفيد  ال  ت�صنيفات  يعتمد  اأنه 
التقرير  وكان  لها.  احلقيقية  القدرة  بح�صب  اجليو�ص 
من  جي�ص  لكل  الع�صكرية  امليزانية  اإىل  كذلك  تطرق 
التي  الفئات  بني  من  تكن  مل  اأنها  ويبدو  اجليو�ص، 
�صبيل  على  التقرير  فاأ�صار  االعتبار،  بعني  اأخذها 
االإ�رشائيلي  الع�صكرية للجي�ص  اأن املوازنة  اإىل  املثال 
تفوق  ميزانية  وه��ي  دوالر،  مليار   20 اإىل  ت�صل 
ميزانيات كثري من اجليو�ص التي تفوقت عليها بح�صب 
ميزانية  اأن  التقرير  واأو�صح  باور.  غلوبال  ت�صنيف 
4.4 مليار دوالر، يف  اجلي�ص امل�رشي تقدر بحوايل 
حني اأن ميزانية اجلي�ص االإيراين ت�صل اإىل 6.3 مليار 
اأما ميزانية اجلي�ص اجلزائري فتقدر باأكر من  دوالر 

10 مليارات دوالر.

بغداد - الجورنال

تعيد جامعة الموصل في 

العراق بناء حرمها الجامعي 

ومجتمعها بعد أن نجت 

من "عصرها المظلم"، بعد 

ان ُأحتلت الجامعة ما يزيد 

على عامين من قبل "داعش" 

وظلت مفتوحة في حالة من 

االضطهاد واإلرهاب.


