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االوضـاع في اية حلظة ). من جهة
اخـــــرى أعــــلــــنـت أدارة مــــشــــروع
تــاكـسي بــغـداد عن تــوفـر وظـائف
فـي مطار بغـداد الدولي.واوضحت
فـي بـيــان امس أن (بــاب الــتــقـد
لـلعـمل سيـكون بصـفة قـاطع تذاكر
ــشـروع فـي مــطــار بــغـداد داخـل ا
الـدولي وفق الـشـروط والتـفـاصيل
ـــدرجــة) مــوضــحـــة ان (الــعــمل ا
يـــــنـــــحــــصـــــر فـي قــــطـع تـــــذاكــــر
لـــلــمـــواطــنـــ بــراتب  700 الف
تقدم ديـنار في الشـهر ويخـضع ا
لـلـتجـربة وبـعـد جناحه يـصار الى
) مـضــيــفـة ان تــثــبـيــته أصــولــيــاً
ـطـلـوبـة هي أن (يـكـون الــشـروط ا
ـــتـــقــــدم حـــاصال عـــلى شـــهـــادة ا
الــبـكـالـوريـوس وان يــجـيـد الـلـغـة
االنـكـلـيـزيـة ويـفـــــــــضل ان يـكـون
ـتـقدمـ -ادارة اعـمال مـن ضمن ا
- مـحاسبـة - ادارة واقتصاد وأن
ـــظـــهـــــــــــــر وال يــــكـــون حـــسـن ا
يـعـاني من اي أعـاقـة جسـيـمة وأن
يـــتــــقن فن االتــــكـــيت واالســـلـــوب
الـالئق في الـتــعـامل مع الــوافـدين

رســـمي (بـــصــرف مـــبــالـغ مــالـــيــة
لـلخريجـ اجلدد حل تعـيينهم)
عـــازيــاً طـــلــبـه الى (تــزايـــد اعــداد
اخلــريــجــ ســنـويــا وعــدم تــوفـر
فـرص لتعييـنهم االمر الذي يسبب
اضــرارا مـاديــة ونـفـســيـة ويــثـيـر
الـنـقـمة في نـفـوس شـريحـة مـهـمة
ومــــؤثــــرة من شــــرائح اجملــــتــــمع
ــا يــنــذر بــتــفــجــيــر الــعــراقـي  
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اقـترح عضو مجـلس النواب  حمد
الـلـه الـركـابي صـرف مـبـالغ مـالـيـة
لـلخريجـ اجلدد حل تعـيينهم 
فـيمـا اعلـنت وزارة النـقل عن توفر
وظــائف في مــطــار بـغــداد الـدولي
ضـــمن مــشـــروع تــاكــسـي بــغــداد.
وطـالب الـنـائب الـركـابي في كـتاب
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رجع الديني علي السيستاني بـعث ا
امس االربـعـاء رسالـة تـعزيـة بـاللـغة
الـــفـــارســيـــة الى الـــســيـــد عالء جنل
رئــيس مـجــمع تــشـخـيـص مـصــلـحـة
الــنـظـام في ايــران مـحـمــود هـاشـمي
. شــاهـرودي الـذي تـوفـي قـبل يـومـ
وجـاء في نص ترجمة رسـالة التعزية
(فـضــيـلـة حـجـة االسالم الـسـيـد عالء
الــــهـــــاشــــمي الـــــشــــاهــــرودي دامت
تــوفـيـقـاته تــلـقـيـنــا بـألم وأسى نـبـأ
ـكرم سـماحـة آية الله رحـيل والدكم ا
الـسيد محمود الـهاشمي الشاهرودي
طـاب ثراه). واضـاف السيـستاني (اذ
ـصـيــبـة ونـعـزي نــعـزيـكم  في هــذه ا
سـائر مـتعـلقيـكم احملتـرم واحلوزة
قدسة بقم وجميع محبي و العلمية ا
مـتـعـلـقي الـفـقـيـد اجلـلـيل نـسأل الـله
تـعال ان يحـشره مع اجداده الـقادر ا
نّ عــلى جــمــيع ذويه الــطــاهــريـن و
بـالصـبر اجلـميل واالجـر اجلزيل. وال
حول وال قوة اال بالله العلي العظيم)
ونــعت مـدرســة اإلمـام اخلــالـصي في
الــكــاظــمـيــة شــاهـرودي . وقــالت في
بـرقيـة تسـلمت (الزمـان) نسـخة مـنها
امس (تــسـلـيـمـاً لـقـضـاء الـله وقـدره
ـزيد من احلزن واألسى تلقّينا نبأ و
وفـــاة آيـــة الـــله الـــســـيـــد مـــحـــمـــود
الـهـاشمي الـشـاهرودي وانـتـقاله الى
ـصاب اجللل الـرفيق األعـلى. وبهذا ا
نـتـقـدم بـأحـر الـتـعـازي لـعـلـمـاء األمة
ـــراجع الــعـــظــام حـــفــظـــهم الـــله وا
الــعــامــلـ وأبــنــاء األمــة اإلسالمــيـة
جــمـعـاء. تـغـمـد الـلـه الـفـقـيـد بـواسع
رحـمـته وأسـكنـه الفـسـيح من جـناته
وألــهـم اهــله وذويه ومــحــبــيه األجــر
والـصبر والسلوان. فال حول وال قوة
إال بـالله العلي العـظيم وإنا لله وإنا
الـــيه راجــعـــون). وكــانت احلـــكــومــة
االيــرانـــيــة قــد اعــلــنت امس احلــداد
العام في البالد على وفاة شاهرودي.
وقــالت في بـيـان إن (مـجـلس الـوزراء
يـــعــرب عن تــعـــازيه لــقـــائــد الــثــورة

االسـالمية ومراجع الدين واحلوزات
الــعـلـمــيـة والـشـعـب االيـراني لـوفـاة
الــفـقـيه والــعـالم واجملـاهــد مـحـمـود
هــاشـمـي شـاهــرودي رئـيس مــجـمع

مصلحة النظام). 
كـما أعـلنت في الـبيان (احلـداد العام
ـنـاسـبـة في الــبالد االربـعـاء بـهــذه ا
االلــيـمــة). وتــوفي شـاهــرودي لـيــلـة
دة طويلة االثـن بعد مرض الّم به 
و تـشيـيع جثـمانه حـسب ما نـقلت
وكـــالـــة انـــبـــاء ايـــرنـــا فـي طـــهــران
سؤول احلكومي شاركة كبار ا
قـرر أن يوارى والـعـسكـريـ ومن ا
الـثرى في مدينة قم. وولد شاهرودي
فـي عـام  1948 فـي مـديــنــة الــنـجف
ـرجع محـمد بـاقر وكـان من تالمـيذ ا

الصدر.
 وكــان والــده ســيــد عــلي حــســيــني
شـاهـرودي من االسـاذة الـبارزين في
احلـوزة العـلمـية في الـنجف. وتولى
رئـاسة السلطة القضائية من 1999 
لـــغـــايــة  2009 كـــمـــا تــولى الـــعــام
ــاضي رئــاســة مـجــمع تــشــخـيص ا
مـصلحـة النظـام وكان ايضـا رئيسا
لـــلــمـــجــلـس االعــلى حلـل اخلالفــات
وتــنـظــيم الـعـالقـات بــ الـســلـطـات

الثالث.

علي السيستاني
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كــشـف عــضــو مــجــلس مــحــافــظــة
االنـبـار فـرحـان الـدلـيـمي امس عن
قــيـام الــقـوات األمــريـكــيـة بــإنـشـاء
قـاعدت عسكريت جديدت بينها
واحـــدة عـــلى مــقـــربـــة من احلــدود

السورية.
وتأتي اخلطوة بعد أقل من أسبوع
مـن قرار الـرئـيس األمريـكي دونـالد
تــــرامب بــــدء ســــحب قــــوات بالده
ـنتشرة في سوريـا. وقال الدليمي ا
إن (اجلـــــيـش األمــــريـــــكـي أنـــــشــــأ
قـاعدتـ عسـكريتـ جديـدت على
أرض خـاويـة باحملـافـظة). وأوضح
أن (الـقاعـدة األولى أنشـئت شمالي
نــاحـيـة الــرمـانـة الــتـابـعــة لـقـضـاء
القائم على حدود سوريا). وأضاف
(ان الــقـاعـدة الــثـانـيــة انـشـئت إلى
الـشرق من مدينة الـرطبة على بعد
أقل من  100 كــيـلـومــتـر عن حـدود
ســوريــا). وأشــار الــدلـيــمي إلى أن
ــوقـعــ هـو (الــهــدف من إنـشــاء ا
مــسـاعــدة الـقــوات الـعــراقـيــة عـلى
ـنع الـســيـطـرة عـلى حـدود الـبالد 
تـسـلل عـصـابـات داعش اإلرهـابـية
ـــدن احملـــررة). وعـــدم دخـــولـــهـــا ا
وتـــــابـع ان (عـــــشـــــرات اجلـــــنـــــود
األمـريكي ينتـشرون في القاعدت
ولـم يتـسن حتديـد العـدد على وجه
الـدقة فضال عن طائرات مسيّرة من
دون طـــيـــار ومـــعــدات عـــســـكـــريــة
أخـرى). وبذلك يـرتفع عدد الـقواعد
الـعـسكـرية األمـريـكيـة في مـحافـظة
األنــبــار إلى أربـع حــيث يــتــمــركـز
اجلنود أيضا في قاعدتي احلبانية
وعــــــــ األســـــــد فـي نـــــــاحــــــــيـــــــة
الــبـغـدادي.ويـنـتـشــر نـحـو خـمـسـة
آالف جــنــدي أمـريــكي في الــعـراق
وذلك مـنذ تشـكيل التـحالف الدولي
تحدة عام 2014 بقيادة الواليات ا
حملـاربة داعش. وكان للتحالف دور
ـة بالتـنظيم مـؤثر في إحلـاق الهز
اضي عبـر التغطية أواخـر العام ا
ـــعــلـــومــات ـــكــثـــفــة وا اجلـــويــة ا
االســتــخــبــاراتــيــة الــتي قــدمــتــهــا
لــــلـــقـــوات الــــعـــراقــــيـــة. وال يـــزال

سـواء أكانـوا مواطـن مـحلـي ام
أجـانب وأن اليـكون مـحكـوماً عـليه
بـجـنـايـة او جـنـحـة واليـوجـد لـديه
قـــيــــد جـــنـــائي ســـابـق مـــؤيـــد من
اجلــهــات االمــنــيــة اخملــتــصـة وان
تــكـون لـديه خـبــرة في احلـسـابـات
وأن ال يـكـون لـديه أرتـبـاطـات عـمل
ـشروع ثـانـية وان يـتفـرغ ألعـمال ا

 .( حصراً
وبـحـسب الـبيـان فـإن (مدة االعالن
ســـتـــكــون نـــافـــذة لـــســبـــعـــة ايــام
ــوافق وســيـــكــون يــوم الــثالثــاء ا
1/1/ 2019 اخــر مــوعــد لــتــســلم
الــطـلـبــات) داعـيـاً من تــتـوفـر فـيه
ــعـلن عــنـهـا ويــجـد في الــشـروط ا
نفسه الرغــــبة والقدرة على العمل
تـــقــد طــلـــبه عن طــريـق الــبــريــد
taxi.baghdad11@ االلـكـتروني
 .gmail.com ولفت الى ان (أي
تـكرار في ارسال الطلب يهمل ,وأن
تـقـدم السـيـرة الذاتـية بـشـكل كامل
دون اي نـــــقص مـع رقم الـــــهــــاتف
وذكــر عـــنــوان الــوظــيــفــة - قــاطع

تذاكر).

ـنبئ اجلوي الـسابق) بـدوره كتب ا
صــادق عــطــيــة عــلى صــفــحــته في
فــيـســبـوك ان (الـتــوقـعــات اجلـويـة
لــنـهـايـة االســبـوع تـشــيـر الى تـأثـر
مـناطق البالد كـافة بتقـدم منخفض
جــوي جـبــهـوي مــصـحــوب بـكــتـلـة
هــوائـيـة مـن أصل قـطـبـي يـؤثـر في
بـالد الــشــام اوال ثم يــبــدأ تــأثــيــره
بـــاالمــطــار لــيـل االربــعــاء او فــجــر
اخلــمــيس عــلـى الــعـراق ويــنــتــهي
تــــأثـــيــــره قــــبل ظــــهـــر اجلــــمــــعـــة
نخفض بارد ـقبلة).وأضاف ان (ا ا
جــداً ومــاطــر ومــصـحــوب بــهــبـات
ريــاح جـنـوبـيـة شـرقــيـة نـشـطـة في
ــــدن) مـــــشــــيــــرا الى ان مــــعـــــظم ا
(االمــطـار سـتـكـون يـومي اخلـمـيس
واجلـمـعـة في مـعـظم مـناطـق البالد
بـأوقــات مـخـتـلـفـة وشـدة مـتـفـاوتـة
أغـلـبهـا خـفيـفـة لكن بـعض الـغزارة
متوقعة في مناطق من شمال البالد
- دهــوك وأربـــيل والــســلــيــمــانــيــة
وصل).وتابع ان وكـركوك وشمـال ا
(األجــواء تـسـتـمـر بـاردة الى بـاردة
ية مع بعض جداً واألمطار شبه د
الـتــكـونـات الـرعـديـة ويـعـقب عـبـور

نطـقة اجلنـوبية غـائمًا مع طـقس ا
تـسـاقط امـطار خـفـيـفة الـشـدة ليال
كــمـا يــتـشـكـل الـضـبــاب في بـعض
االمـاكن ويزول تدريجيا  ودرجات
احلــرارة تــرتــفع قــلــيال عـن الــيـوم
الــــــســــــابق ). وتــــــراوحـت درجـــــة
احلرارة في بغداد امس ب 17-5
درجــة مـئـويـة. وبــشـأن طـقس يـوم
غد اجلمعة قال البيان انه سيكون
ــنـطــقـة الــوسـطى غــائـمـا مع في ا
تـساقط زخات مطر خفـيفة صباحا
كــمـا يــتـشـكـل الـضـبــاب في بـعض
االمــــاكن يــــتـــحــــسن تــــدريـــجــــيـــا
واحلــرارة تـنـخـفض بـضع درجـات
ـنــطـقـة عـن الـيــوم الــسـابق,وفـي ا
الـشـمـاليـة يـكون غـائـمـا مصـحـوبا
بـتـسـاقط امـطـار مـتـوسـطـة الـشـدة
وحــدوث عـواصف رعـديـة وفـرصـة
لـــتــســاقط الـــثــلــوج خـــاصــة عــلى
االقـــســـام اجلـــبــــلـــيـــة مع تـــشـــكل
الـــــضـــــبـــــاب ودرجـــــات احلـــــرارة
تـنخفض درجات عدة)  مضيفا ان
ـنـطـقـة اجلــنـوبـيـة يـكـون (طــقس ا
غــائــمـا جــزئــيـا ودرجــات احلـرارة
تـنـخـفض بـضع درجـات عـن الـيوم
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رجـــحت هـــيـــئــة االنـــواء اجلـــويــة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
الـنـقل حـصـول انـخـفـاض مـلـحـوظ
بـدرجـات احلرارة بـدءًا من يـوم غد
اجلـمــعـة وتـسـاقط امـطـار تـتـراوح
بـ خـفـيـفـة الى مـتـوسـطـة الـشـدة
ناطـق اليوم اخلميس فـي جميع ا
فــيـمــا تـوقـع مـنــبئ جـوي تــعـرض
الـــعــراق الى مــوجــة (بــاردة جــداً)
ــقـــبــلــة.وقــالت خـالل الــســاعــات ا
االنــواء اجلـويـة في بـيـان امس ان
ـنطقة (طـقس اليوم اخلـميس في ا
الـوسطى سـيكـون غائم جـزئيًا الى
غـائم مع تساقـط امطار خفـيفة الى
مــتــوســطــة الــشــدة تــكــون رعــديـة
احــيــانــا مع تــشــكل الــضــبــاب في
بــعض األمـاكن يـزول خالل الـنـهـار
ـنطقة الشمالـية يكون غائمًا وفي ا
مع تـساقط امطـار متوسـطة الشدة
بـعد الـظهر تـكون رعديـة مع تشكل
الــضـبـاب ) مــوضـحـة ان (درجـات
ــنـطــقــتـ ســتــكـون احلــرارة في ا
مـقـاربة لـليـوم الـسابق فـيـما يـكون

ــنــخــفض هــبـوط حــاد بــدرجـات ا
احلـرارة) مؤكدا ان (فـرصة تساقط
الــثــلـوج واردة فـي الـســلــيـمــانــيـة
وشـــــــــمــــــــال أربــــــــيـل ودهــــــــوك).
واضـاف ان (بـعـض مـدن اجلـنوب
مــثل الــبــصــرة ومـيــســان ســتــبـدأ
أمـطـارهـا لـيل اخلـمـيس) الفـتا الى
ان (فــرص االمــطـار ســتــنـتــهي في
ـدن كـافـة قـبل ظهـر يـوم اجلـمـعة ا
ـنــطـقـة ويــسـبــقـهـا الــتـحــول في ا
الـغربية الـتي تتوقف فـيها االمطار
خالل الـصباح ولكن تستمر فرص
االمـــطــار فـي مــدن شـــرق وشــمــال
الــــبـالد وحتـــديــــداً فـي مــــيــــســـان
وواسـط وديــالى والــســلــيــمــانــيــة
وكــركـوك ودهــوك واربـيـل وشـمـال
ـوصل لـغـايـة لـيل اجلـمـعـة ). من ا
جـهـة اخـرى كـشف عـلـمـاء عـن لـغز
دوران كــــــوكـب أورانــــــوس حـــــول
الـشمس عـلى جانبه  مـرجح ان
ســــبب حــــدوث ذلك هــــو تــــصـــادم
الـكـوكب بكـوكب غـامض ال يقل عن
ضعف حجم األرض.وقال عالم فلك
مـن جــــامــــعــــة دورهــــام جــــاكـــوب
ان (مـحـاكـاة كـمـبـيـوتـر كـيــغـرايس
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فـتحت عـمليـات بغداد طـرقا مغـلقة
فـي جـانب الــكــرخ بـبــغــداد.  وقـال
بـيان امس انه (تـنفيـذاً لتوجـيهات
قـائـد عمـليـات بغـداد الفـريق الركن
ــعـاون جــلــيل الــربــيــعي افــتــتح ا
االمـني لقائد عمليات بغداد جلانب
الـكرخ طريق مغـلق في منطقتي

عامرة). يكانيك وا ا
 وأوضـح الــــبــــيــــان أن (عــــددا من
ـشاة الـسابـعة عـشر ضـباط فـرقة ا
ومـن الـلــواء الـرئــاسي وبـحــضـور
شــيـوخ و وجـهــاء مـنـطــقـة الـدورة
ــنــطــقه ورئــيـس اجملــلس احملــلي 
ـــيــكــانـــيك حــضــروا االفـــتــتــاح) ا
واشــــار الــــبـــيــــان الى أن (ابــــنـــاء
ـنـطـقة عـبـروا عن فرحـتـهم بـفتح ا
الـطرق التي تخـفف عن كاهل ابناء
ــنـطــقــة وسـعــادتـهم بــاسـتــمـرار ا
قــيــادة عـمــلـيــات بــغـداد بــتــنـفــيـذ
ــرسـومـة لـفــتح جـمـيع خــطـطـهـا ا

غلقة). طرق بغداد ا

كـمــا افـتـتـحت الـعـمـلـيـات الـطـريق
احملـاذي لـوزارة اخلـارجـيـة الرابط
بـ منطـقة العالوي وسـاحة فندق
ـنطـقة كرادة الـرشيـد (اخلرطوم) 
مـر  وذلك ضمن خطتـها تسهيل
ـــركـــبــات وانـــهــاء انـــســيـــابـــيــة ا
ـــروريـــة. وأعـــلن االخـــتــــنـــاقـــات ا
الـــنــــائب األول لـــرئـــيـس مـــجـــلس
الـــنــواب حــسـن الــكــعـــبي الــيــوم
األربـــــعــــاء أنـه ســــيـــــتم اتـــــخــــاذ
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحق قـيادة
عـمــلـيـات بـغـداد بـسـبب مـا وصـفه
ــطـالب أهـالي بــعـدم اهـتــمـامـهـا 

العاصمة. 
وقـال مكـتب الكعـبي في بيان امس
إن (جلـــــــنـــــــتي األمـن والـــــــدفــــــاع
واخلــدمـات واإلعـمـار الـنــيـابـيـتـ
ــان عـــقــدتــا اجـــتــمـــاعــاً في الـــبــر
بـــحــضــور الــنـــائب األول لــرئــيس
ان حسن كر الـكعبي ومدير الـبر
ثلي رور الـعامـة و عـام مديـرية ا
أمــانـة بـغــداد وقـائـمــمـقـام مــديـنـة
ÕU²²∫ جانب من حفل افتتاح كنيسة مر العذراء في بغداد بعد تأهيلها الـــشـــعـــــب ومـــديـــر عـــام بـــلـــديـــة «

الـتحـالف يقـدم اإلسنـاد اجلوي في
عـــمــلــيــات مالحـــقــة فــلــول داعش
إضـافة إلى تدريب القوات العراقية
وتــسـلـيـحـهـا.  وقــال الـقـائـد الـعـام
ـسـلـحـة رئـيس الوزراء لـلـقـوات ا
ـــهــدي الـــثالثــاء ان عـــادل عــبـــد ا
انــسـحــاب الــقـوات االمــريـكــيـة من
سـوريـا الـى الـعـراق إحـتـمال وارد.
ـــهــدي فـي رده عــلى وذكـــر عـــبــد ا
ســؤال خـالل مــؤتــمــره الــصــحــفي
األســبــوعي عــقب جــلــســة مـجــلس
الــوزراء عن صــحــة االنـبــاء بــشـأن
طـلب أمريكي للعراق بأرسال قوات
ـلء الـفـراغ هــنـاك (لم الـى سـوريـا 
نــــتـــلـق أي طـــلـب او رؤيـــة بــــهـــذا
الــصـــدد ولــكن تــبــقى احــتــمــاالت
واردة وتـبقى هـذه االخبـار اعالمية
ــا هـي رؤى وســيــاســيـات أكــثــر 
مــــقـــرة من أي مـن األطـــراف). وعن
صحة االنباء بان القوات االمريكية
الــــتي ســـتــــنـــســـحـب من ســـوريـــا
سـتـستـقـر في العـراق وحتـديدا في
ـهـدي (حتى االن أربـيل قـال عـبد ا
ال يـوجـد أي تأكـيد في هـذا االجتاه
ويــقـــيــنــا ان الــقـــوات األمــريــكــيــة
سـتـكـون له حـركـة واسـعـة فـي هذه
ـدة لـكن لـم نبـلـغ عن اي اسـتـقرار ا
ــزيــد من الــقــوات االمــريــكــيــة في
الــعـــراق ولم يــطــرح عـــلــيــنــا هــذا
االمـــــــــــــر). واوضـح ان (قــــــــــــوات
الـــــتــــحـــــالف الـــــدولي والـــــقــــوات
االمــريــكــيــة بـشــكل خــاص لــديــهـا
ــوافــقــة فــعـــالــيــات في الـــعــراق 
احلـكومة العـراقية فقد تـستفيد من
هـذه الـفــعـالـيـات لـتـسـهـيل عـمـلـيـة

االنــســحــاب من ســوريــا). الى ذلك
نــفــذت طـائــرات الـتــحــالف الـدولي
غــــارات عــــلى أهــــداف فـي جــــبـــال
مــخـمـور ضـمن مـحــافـظـة نـيـنـوى.
ــركــز اإلعالم األمــني وذكــر بـــيــان 
امـس انه (بــالــتــنــســيق مع قــيــادة
شتركة ووفق معلومات العمليات ا
اسـتخباراتية دقيقة نفذت طائرات
الـــتــحــالف الـــدولي غــارات جــويــة
وبـإسناد مـدفعي استـهدفت خاللها
أهــدافــا في جــبـال مــخــمــور ضـمن
مـــحــافــظــة نـــيــنــوى). وأضــاف ان
(الـــغــارات دكت انـــفــاقــاً وكـــهــوفــاً
تـسـتخـدم من قبل عـناصـر إرهابـية
هـنــاك). وكـان احلـشـد الـشـعـبي قـد
عــــلق عــــلى انـــســــحـــاب الــــقـــوات
االمـريكـية من سـوريا. وقـال معاون
قــائــد عـمــلــيــات نـيــنــوى لـلــحــشـد
الـشعبي حيـدر عادل في بيان امس
ـوجودة في محافظة ان (قـطعاتنا ا
نـينوى كـبيرة وكـافية ولـدينا قوات
احــتــيـاطــيـة جــاهــزة) مـبــيــنـا انه
(لـيس بـاجلـديد ان تـخـطوا امـريـكا
خـطوة االنسحاب او افساح اجملال
لـعـنـاصـر داعش بـالتـوغل لالرضي
الــعــراقــيــة). واضــاف ان (احلــشــد
الـشـعـبي اخـذ احـتـيـاطاتـه في هذه
ـرحـلـة خـاصـة وان حـادثـة قـريـبة ا
كــشـــفت تــرك الــقــوات االمــريــكــيــة
مـعـداتـها والـيـاتـها لـتـنـظيم داعش
مـن اجل استـخدامـها ضـد االهداف
الـعراقيـة) الفتا الى (وجـود تعاون
بـــ مـــخــتـــلـف صــنـــوف الـــقــوات
االمــنـيـة وطــيـران اجلــيش والـقـوة
اجلـــــويــــة لــــتــــأمـــــ احلــــدود مع
سـوريا). وفي انـقرة نقـلت صحـيفة
حـريت التركـية عن وزيـر اخلارجية
الـتركي مولود جاويش أوغلو قوله
الـــثالثــاء إن تـــركــيــا عـــازمــة عــلى
الــعــبــور إلى شــرقي نــهــر الــفـرات
بـــشـــمــال ســـوريــا فـي أســرع وقت
ـــكن بـــعـــد تـــأجـــيل الـــعـــمـــلـــيــة
ــقـتـرحــة جـراء قـرار الــعـسـكــريـة ا
ـتـحـدة سـحب قـواتـهـا. الـواليــات ا
وقــالت تــركــيــا هــذا الــشــهــر إنــهـا
سـتشن عـملـية عسـكريـة جديدة في
ـتحدة ـنطـقة. وأعلـنت الواليات ا ا
اضي سـحب كل قواتها األسـبوع ا
مـن شـمـال سـوريــا األمـر الـذي دفع
ــا بـعـد أنــقـرة لـتــأجـيل الــعـمــلـيـة 
اســتـكــمــال االنـســحـاب األمــريـكي.
وقـــالت تــركـــيــا إن الـــرئــيس رجب
طـيب أردوغـان والـرئـيس األمـريكي
دونـالد تـرامب اتفقـا على التـنسيق

لتفادي فراغ في السلطة هناك.

فرحان الدليمي
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أمـون ببغـداد. وحضر افتتـاح برج بغـداد لإلتصاالت فـي منطـقة ا
. ويعد سؤول االفتتاح وزير االتصـاالت نعيم الربيعي وعـدد من ا
ـديـنـة وقـد تـعـرضـت لـلـقـصف االمـريـكي الـبـرج أحـد أهم مـعـالـم ا
خالل احلرب ضـد العـراق عام 2003.  وجاء االفـتتـاح بعـد اجناز

ـصـاعـد وتـرتيب اعمـال الـتـأهـيل والـتـطويـر الـتي شـمـلت صـيانـة ا
ـشـاهـدة ـطــعم الـدوار وتـأهـيل شــرفـة ا ـدخـل وتـأهـيل ا وتـأهـيل ا
وتـرتيب احلـدائق  وتـأهـيل مـواقف الـسـيـارات  وصـيـانـة و تـرتيب
االنـارة اخلـارجـيـة والـداخـلـيـة. ويـسـتـخـدم البـرج كـمـركـز رئـيـسي

لالتصاالت الداخلية واخلارجية.
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اإلســرائـيـلي عـلى سـوريـا نــفـذته خـمس طـائـرات من طـراز اف 16 من األجـواء
).  وقال اللـبنـانيـة مشيـرة الى أن (الهـجوم شـكل خطـرا على طائـرت مـدنيـت
ـتحـدث باسم الـوزارة إيـغور كـوناشـيـنكـوف في تـصريح صـحفي إن (سالح ا
وجهة لسوريا  16صاروخا موجها اجلو اإلسرائـيلي استخدم خالل الضربة ا
من طـراز جي بي يو- 39) مشـيـرا إلى أن (الـدفاع اجلـوي الـسوري جنح في
اعـتراض  14 صـاروخا). وأشـار كـوناشـيـنكـوف إلى أن (سـقـوط الصـاروخ
ركز اللوجستي التابع للواء  138 للـجيش السوري أسفر اإلسرائيـلي على ا
). وكـشــفـت صــحـيــفــة جــيــروزالــيم بــوست عن إصــابــة ثالثــة جــنــود ســوريــ
اإلسـرائـيلـيـة في وقت سـابق امس االربعـاء نـقال عن مـوقع موقع فاليت رادار
تخصص في مراقبة حركة الطيران مغادرة طائرت إيرانيت (العاصمة  24 ا
السورية صـوب طهران قبل دقـائق قليلـة فقط من تنفـيذ إسرائيـل ضربات جوية

على أهداف قرب دمشق مساء الثالثاء).
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الـشعب).  ونقل البـيان عن الكعبي
قــــوله إن (عــــدم حــــضـــور قــــيـــادة
عــمـلــيــات بـغــداد لـهــذا االجـتــمـاع

اخلــدمي دلــيل عــلى عــدم اهــتــمـام
ــطــالـب أهــالي بــغــداد الـــقــيــادة 
بـشـكل عـام وأبـناء مـنـاطق الـشعب
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قال مبتـعث عراقي الى بريـطانيا
انه جنح فـي اكـــتـــشــــاف وصـــفه
ــذهل) ادى لـــصــنــاعــة مــادة بـ(ا
تمـتـلك خـواص عجـيـبـة جتعـلـها
تـصـلح ان تـكــون طالء لـطـائـرات
اجلـــيـل اخلـــامـس من الــــشـــبح 
مـبـديًـا تـذمــره من عـدم مـسـاعـدة
لحـقية الـثقافيـة في لندن له اال ا
بـــعـــد فـــوات األوان فـــيـــمـــا كــان
شرف يعرقل ابحاثه.  االستاذ ا
وقال مـعاذ عزيـز في رسالـة بعث
بـــــهــــــا الى (الــــــزمـــــان) امس ان
(قـضيـتي تـتـلـخص في اني كـنت
طالـبـا مبـتـعثـا في بـريطـانـيا في
تخـصص نـادر بالـنسـبـة للـعراق
ـشرف وفي سنـة االبـتـعاث قـام ا
الــبـريــطــاني بــتــغـيــيــر مــشـروع
ـتـفق عـلـيه رسـمـيا الى الـبحث ا

مشروع آخر وجدت انه مكرر في
جل تــــفــــاصـــيــــله فــــلم يــــحـــقق
ـشرف اي ـشـروع الـذي اراده ا ا
نتائج واستنفد نحو نصف وقت
وتـمــويل الـبــعـثــة) مـضـيــفًـا انه
(بـــرغم مـــطـــالـــبـــاتي الـــكـــثـــيــرة
للـملحـقيـة بالـتدخل لـكنـها وقفت
مــتــفـــرجــة ولم تــتـــدخل اال بــعــد

فوات األمر). 
 وتـابع (بــعــد مـضي نــصف مـدة
شروع ـشرف ا االبتعاث اوقف ا
غــــيـــــر الــــرســــمـي وعــــدنــــا الى
ــشـــروع الــشـــرعي ولــكـن بــعــد ا
ـشـرف كان رده ان شكـوى ضـد ا
عــرقل دراســتي الى اقــصى حــد.
وبرغم ذلك كنت استع بالطلبة
االجانب فأستعير مواد كيميائية
من هـــذا او ذاك الجنــــاز اعـــمـــال
ــشـرف كـان يـعـرقل بـحـثـيـة ألن ا

عليّ شراءها).  

ـضي عـزيــز قـائالً (خالل تـلك و
ـــدة تـــوصـــلـت الى اكـــتـــشـــاف ا
مــذهـل نــعـم لــقـــد تــوصـــلت الى
صـــــــنــــــاعـــــــة مــــــادة وفـق اسس
ادة اكتشـفتـها . وقد ابـدت تلك ا
خــــواص عــــجــــيــــبــــة تــــمــــثــــلت
بـامـتـصــاص األمـواج الـراديـويـة
بـكــفـاءة عــالـيــة مـا يــجـعــلـهـا ان
تـــكـــون طالءً لـــطـــائـــرات اجلـــيل
اخلـامس الـتي تـسـمى بـالـشـبح)
مــشــيــرًا الى ان (جــامــعـة ريــدنغ
طــالــبــتــني في الــســنــة االخــيـرة
اي الــســنـة وقــبــيل انــتــهــائــهــا 
ـبـلغ كـبـيـر الـبـحـثـيـة الــثـالـثـة 
لتـمويل الـسنـة الرابـعة فـعرضت
لحقـية الثـقافية وضوع علـى ا ا
لـكــنـهـا رفــضت دعـمي عــلـمـا ان
هـذا هو مـخـالف لـلـعـقـد حيث ان
السـنـة الرابـعة الغـراض الـكتـابة
فــعــدت لــبــغــداد بــاحــثــا عن حل

ورفضت بغداد كـل السبل واغلق
ملفي الـدراسي). ويؤكـد عزيز ان
لـديه (االسس لـهـنــدسـة تـصـنـيع
طالء طـائرات اجلـيل اخلـامس –
ـثـبـتـة بـالـفـحـوصات الشـبح  –ا
ومصنعة مـن مواد عضوية وهي
ليـست مادة واحـدة بل مـجمـوعة
مــــــــواد تـــــــشــــــــتـــــــرك بــــــــهـــــــذه
اخلـصــوصــيـة) مــؤكــدًا ان لـديه
لـحقـية (مخـاطبـات رسمـيـة مع ا
تثـبت اني قـد بلـغتـهـا وطالـبتـها
بـالـتـحـرك و مــخـاطـبـات رسـمـيـة
ـلحـقيـة الثـقافـية تثـبت تمـلص ا
عن أداء واجــبــهــا ومــخــاطــبــات
ــشـرف رســمـيــة تـثــبت عــرقــلـة ا
ـسـيـرة ابـتـعـاثي). وطـلب عـزيـز
من (الزمان) في خـتام رسالته ان
تــؤكـد (ضــمــان حــريــتي وحــريـة
عــائـــلــتي فـــأنــا ال ابــغـي الــثــراء

مقابل ما توصلت اليه) .
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مــفـصـلــة تـظـهــر أن حـجـرًا كــبـيـرًا
سقط على أورانوس). ووفقًا لكبير
عـلـماء وكـالة الـفـضاء األمـريكـية -
نــاســا- جــيم غــرين فــإن (مــجــاله
ــغـــنــاطــيــسي أيـــضًــا من جــانب ا
واحـد وال يــتـعـدى الـقـطـبـ مـثـله
مــثل األرض. ولــديـه حــلـقــات مــثل
زحل).وتـظهر احملـاكاة احلاسـوبية
أن االصـطـدام والـتـغـيـيـر في شـكل
أورانــوس حـدث في غـضـون بـضع
ســـاعـــات. وقـــد وضع كـــيــغـــرايس
رســومـا مــتـحــركـة تــظـهــر تـصـادم
الـــكــوكب مـع كــوكب آخـــر غــامض
ــا ال يــزال اجلـسم وعــواقــبه. ور
الـــكــبـــيـــر الــذي ضـــرب أورانــوس
مــخـتــبـئًــا في الــنـظــام الـشــمـسي
ولــــكـــــنه بــــعــــيـــــد جــــدًا فال يــــراه
الـعـلـمـاء.وهـذا من شـأنه أن يـفـسر
بــــعـض ســـمــــات دوران الــــكــــوكب
ويـتـوافق مع النـظـرية الـقـائلـة بأن
الــكـوكب الــغـامض  X يــدور حـول
الــــشـــمس خـــارج بــــلـــوتـــو. ووقع
االصـطـدام قـبل 3- 4 مـلـيـار سـنـة
ــــا قــــبل أن تــــتــــشــــكل أقــــمـــار ر

أورانوس. 


