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ـــيت. وصـــنف األرجـح هــواء بـــارد 
ـركــز هـذا الـطـقس عـلى انه خـطـيـر. ا
من جــهـتـهــا أصـدرت هـيــئـة األرصـاد
الــوطـنـيـة تـقــاريـر وحتـذيـرات بـشـأن
الـرياح ألكـثر من عشـر واليات تقع في
نــطـاق مـوجــة الـبــرد من واليـة نـورث
ـراكـز احلـضـريـة على داكـوتـا حـتى ا
وقع (فاليت الـساحل الشرقي. ووفقا 
أويـر دوت كـوم) فقـد تـأخرت أكـثر من
 7500 رحـلــة مـعـظـمـهـا في مـطـارات
نـيويورك ونـيو إجنالند فيـما توقفت
قـــبـل ذلك بـــيـــوم أكـــثـــر من  14 ألف

رحلة. 
وضـرب زلـزال ثـان انـدونـيـسـيـا امس
الــثالثـاء  من دون تـســجـيل خـسـائـر.
ــسح اجلــيــولــوجي وقــالـت هــيــئــة ا
األمـريكية إن (زلزاال شدته  6.6 درجة
وقع جـنـوبي بـلـدة رابـا قبـالـة جـزيرة
ســامـبــاوا بـوسط إنــدونـيـســيـا). ولم
يـصـدر حتذيـر من مـوجات مـد كـما لم
ترد أنباء عن أضرار مادية أو خسائر
بـشـرية. وكـان مركـز الزلـزال على بـعد
نـحو  230 كـيلومتـرا جنوبي رابا في
شــــرق ســـامــــبـــاوا وعـــلـى عـــمق 36
كــيـلـومــتـرا. ووقع الـزلــزال بـعـد هـزة
بــلــغت شــدتــهــا ست درجــات ضـربت

نطقة نفسها. ا

الـقـرار بـاألغلـبـيـة الـبسـيـطـة وركزت
مـداخالت النواب عـلى اهميـة معرفة
اسـبـاب عـدم حـضـور رئـيس مـجلس
ـــان مـــحـــافـــظـــة بـــغـــداد الى الـــبـــر
وضـــرورة ابـــطـــال الـــقــرارات الـــتي
صـدرت من مجـلس احملافظـة واحالة
مــلف الــقــضــيـة الى الــقــضــاء ودعـا
الــنـواب فـي مـداخالتــهم الى اصـدار
قــرار من مــجــلس الــنــواب بــإيــقـاف
االجــراءات الـبــاطـلـة الــتي جـرت في
مـجلس احملافظـة السيما ان احملافظ
اجلــديــد سـيــكــون له احلق بــتــسـنم
مــنـصــبه بـعــد مـضي  15 يــومـا من
قــرار تــنـصــيـبه حــتى في حــال عـدم
صــدور قـرار جـمـهـوري. بـدوره وجه

احلـلبوسي بتحديـد موعد لتضييف
رئــيس مــجــلس مــحــافــظــة بــغـداد.
وانــــهى اجملـــلـس الـــقـــــراءة االولى
ــدنــيــة ــشـــروع قــانــون اخلــدمــة ا
ـالـية ـقـدم من اللـجـنة ا االحتـادي ا
والـلجنـة القانـونية من اجل حتديث
الــنـــظــام االداري لــلــدولــة من خالل
ـــدنـــيــة  اصـالح ركــنـي اخلــدمـــة ا
ـــوظف والـــوظـــيـــفــة  وتـــوحـــيــد ا
احـكـامهـا ضمن قـانون واحـد جامع
يـسهل تـطبيـقه . واشار احلـلبوسي
الـى ان اجملــلـس ســيـــعـــقـــد الـــيــوم
االربــعـاء جــلــسـة لــلـتــصــويت عـلى
ـــوازنــة االحتـــاديــة واســـتــكـــمــال ا
الـتـصويت عـلى الـكابـيـنة الـوزارية

هدي في كـما وجه بـتضيـيف عبـد ا
جـــــلـــــســـــة يــــوم غـــــد اخلـــــمـــــيس
السـتعـراض العالقة بـ السلـطت
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة وتـنـفـيـذ
ــرحــلـة الــبــرنـامـج احلـكــومي في ا

قبلة.  ا
مـن جــهـــة اخــرى اكـــد الــنـــائب عن
حتــــالف اإلصالح واإلعــــمـــار عـــلي
الــبـديــري اهـمــيـة حـسـم حـقـيــبـتي
الـداخلية والدفاع.وقال البديري في
تـــصـــريح ان (وزارتـي الـــداخـــلـــيــة
والـــدفــاع مــهـــمــتـــان وذات تــمــاس
ــواطن مـــبــاشــر مع امن الـــبــلــد وا
ـــلـف االمــنـي يـــعـــد مـــوضـــوعــا وا
حـساسـا للغـاية في الـعراق والدول

االقـليـمية)  مـحذرا من ان(التـأخير
في حـــسم حـــقـــيــبـــتي الـــداخــلـــيــة
والــدفـــاع ســيــعــطي ذرائع كــبــيــرة
لـــلــــتـــدخالت اخلـــارجـــيـــة وعـــودة
ــســلــحــة خــارج اطــار اجملــامـــيع ا

القانون) .
ـــــهــــدي اول امس  وقـــــدم عــــبــــد ا
مـرشـحـ جـديـدين لـوزارتي الـعدل
والـتربـية فيـما لم تتـرشح انباء عن
ه مرشحـ للدفاع والـداخلية تـقد
حـــتى اآلن. ويــديــر رئــيس الــوزراء
حـالـيـا الـوزارات األمـنـيـة بـالـوكـالة
نــــتــــيــــجـــة عــــدم الــــتــــوافق عــــلى
شــخــصــيـتــ مــقــبـولــتــ لــتـولي

. احلقيبت

وازنة جاهزة للتصويت وسـتكون ا
غـدا اخلـمـيس ). وفي الـشـأن نـفسه
طــالــبت جلــنـة الــزراعــة الــنـيــابــيـة
بـزيادة تخـصيصـات وزارة التجارة
ـــوازنــــة لـــضــــمـــان تــــوفـــيـــر فـي ا
تـــخـــصــيـــصـــات الـــفالحـــ .وقــال
اعــضـاء في الــلـجــنـة خالل مــؤتـمـر
ــالـيـة صــحـفي امس ان (الــلـجــنـة ا
بالغ الكافية لتأم وعـدت بتوفير ا
مـخـصـصـات الـفـالحـ وعـدم عودة
ـشاكل السـابقة) مـطالب بـ( دعم ا
قــطــاع الـثــروة احلــيـوانــيــة  ورفـد
وزارة الــصــنــاعــة بـتــخــصــيــصـات
ـا يـرفد لـتـنـشـيط مـصانع االلـبـان 
الـثـروة احليـوانـية). وتـرأس رئيس
اجملـلس مـحـمـد احلـلـبـوسي جـلـسة
ـان امس بـحضور  191 نـائـباً الـبر
شروع حـيث شهدت القراءة االولى 
ــدنــيــة قــانـــون مــجــلس اخلـــدمــة ا
االحتــادي ومـنـاقــشـة تـقــريـر بـشـان
مـجلس مـحافظـة بغداد  .وقـال بيان
ـقدم من جلـنة االقـاليم ان الـتقـرير ا
واحملـافـظـات اكد ارتـكـاب مخـالـفات
دسـتورية وقانونية وادارية قام بها
مـجـلس بـغـداد ورئيـسه بـخـصوص
مــحـافظ بـغـداد اجلـديـد فالح حـسن
يــــاســـ وقـــيــــام رئـــيس مــــجـــلس
احملــــافــــظـــة بــــإصــــدار امـــر اداري
ـــبــاشــرة فـالح حــسن مــحـــافــظــا
لـبـغداد يـتعـارض مع الـقانـون الذي
يـشـيـر الـى ضـرورة اصـدار مـرسوم
جــمــهــوري مـنــوهــا الى ان مــكـتب
رئيس اجلمهورية اصدر كتابا وجه
فـيه مجلـس احملافظـة بعدم امـكانية
ـنـتـخـب اال بـعد مـبـاشـرة احملـافظ ا
ــرســوم اجلــمــهــوري النه اصـــدار ا
اسـاس لتـعي احملـافظ مع مالحظة
ــرســوم ال يــعــد بــأن عــدم اصــدار ا
ســكـوتـا من رئـاســة اجلـمـهـوريـة اذ
ســــبق ان  الـــطــــلب من مــــجـــلس
احملــــافـــظـــة عــــلى ســـبــــيل االلـــزام
راجعة اجلهة القضائية اخملتصة
حلــسم قــانــونــيــة جــلــســة مـجــلس
احملـــافـــظــة اخلـــاصـــة بــانـــتـــخــاب
احملـــــافظ.واوصـت الــــلــــجـــــنــــة في
تــقـريـرهــا بـأن جملــلس الـنـواب حق
االعـتـراض عـلى القـرارات الـصادرة
مـن مــجـــلـس احملـــافــظـــة اذا كـــانت
مــخــالــفــة لـلــدســتــور او الــقــوانـ
الــــنـــافـــذة  وفـي حـــال عـــدم ازالـــة
اخملــالـفـة فـلــمـجـلس الــنـواب الـغـاء
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رغـم اجلـــدل الــذي أحـــاط بـــالـــتـــاريخ
ــيـالد زارو آغــا إال أنه يــعــد الـــدقــيق 
ــعـــمــرين في واحـــداً من بــ أكـــبــر ا
الـعالم في التـارخ احلديث حيث عاش
أكـثر من  160عـاما. وحتدثت صـحيفة
ـز في  20تـمـوز 1930 نــيـويـورك تـا
عـن رحـــلــــة زارو آغــــا إلى الــــواليـــات
ـتـحـدة والـضـجـة التـي رافقـته خالل ا
زيــارتـه إلى مــديــنــة نــيــويــورك كــونه
الـرجل األطول عـمراً حـسب الـصحـيفة
الـــتـي قـــالت إن زارو آغـــا الـــبـــالغ من
الــعــمـر  156عــامــاً حـسب قــوله يــعـد
األطـول عـمـراً في الـعـالم. وأضـافت إن
أكــثـــر مــا اســتــمــتع به زارو آغــا هــو
حـوض احلـمـام فـي فـنـدق الـكـومودور
ـدينـة إلـى درجة أن الـذي نـزل به فـي ا
مـرافـقيـه حتايـلـوا علـيه كي يـخرج من
احلـوض.وصـدر كـتـاب فـي اسـطـنـبول
عـام  2009 بـالــلـغـة الـتـركـيـة ويـحـمل
عـنوان (الرجل األطول عـمراً في العالم
ولود في زارو آغـا) جاء فـيه إن زارو ا
مدينة بدليس جنوب شرقي تركيا ذات
الـغـالبـيـة الكـرديـة كان الـرجل األطول
عـمرا في ذلك الوقت وكان مثار اهتمام
ــيــة خـالل الــســنـوات االوســاط الــعــا

العشر األخيرة من حياته.
وكـانت حيـاة زارو آغا ونظـام التـغذية
ـتـعـددة محط الـذي يـتـبـعه وزيـجـاته ا
ية التي لم اهـتمام وسائل اإلعالم العا
تــتــرك جــانــبــا من حــيــاة هـذا الــرجل
الــبــسـيط إال وســلــطت الـضــوء عــلـيه

وكذلك خبر وفاته.
وحــسب مــوقع "اخــبــار بــدلــيس" ولـد
زارو أغــا مــا بــ عـام  1774 و1777
وهـو ينـتـمي لعـشائـر الظـاظا الـكبـيرة
وعـنـدما بـلغ الـثامـنة عـشـرة من العـمر
هـاجر إلى اسـطنـبول واسـتقر في حي
توب خانة وأمضى بقية حياته هناك.

والــصــحــة اجلــيــدة قــال إنه يــتــنـاول
اخلـيـار والـل (الـزبـادي) يومـيـا وهو
شـبه نـبـاتي. وهـناك صـورة لـزارو آغا
ـمثـلـ خالل زيارة وهـو يـحمل أحـد ا
نــيـويــورك.وتـعــرض زارو أغـا حلـادث
سـيـر في نيـويورك بـسـبب عدم تـعوده
عــلى كــثــافــة الـســيــارات في مــديــنـته
األصـلـية اسـطـنبـول فـصدمـته سـيارة
وســقط أرضـا واصـطـدم رأسه بـعـنف.
وأشـــــار األطــــبـــــاء إلـى أنه من شـــــبه

ستحيل أن يعيش زارو آغا طويال. ا
وبـعد انتهاء جولـته األمريكية عاد إلى
بـريـطانـيـا عام  1931 دون أن يـحصل
عــــلى قــــرش واحــــد عن رحــــلــــته إلى

تحدة. الواليات ا
ولـم يـعش زارو آغــا طــويال بــعـد ذلك
فـقد تدهورت صحـته البدنية والـعقلية
وتــوفي في مــســتــشــفي شــيـشــلي في
اسـطـنـبـول فـي تـموز  1934 ودفن في
ـدينة. وتب بعد مـقبرة أيوب باشا با
إجـراء الـتـشريح عـلى جـثـته أنه توفي

بسبب فشل كلوي.
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فـجـعت اسـرة مـن قـضـاء الـفـلـوجة
ـصـرع الــتـابع حملـافــظـة االنـبــار 
ثالثـة من ابـنائـها ابـتلـعتـهم فتـحة
تــصـــريف صــحي (مــجــار) . وقــال
شـــهــود عـــيـــان ان (ثالثــة أشـــقــاء
صـــغــار الــسن لـــقــوا حــتـــفــهم في
حـــادث مــأســاوي في إحــد احــيــاء
الـفـلـوجـة لـدى وقـوعـهم فـي فـتـحة
لــــلــــصــــرف الـــصــــحـي اجملـــاري)
مـؤكدين ان (األهالي لم يستطيعوا
انـقاذ األطـفال الـثالثة جـابر وثـامر
ومـعـتـز  بـالـسـرعـة الالزمـة ما أدى

الى وفاتهم). 
وشـــــارك األهـــــالي فـي تــــشـــــيـــــيع
الــضــحـايــا الــثالثــة  الى مــثـواهم
األخــيـر وسط حــزن بـالغ.مـن جـهـة
اخـــرى قـــتـــلت قـــوة أمـــنـــيـــة أحــد
عناصر داعش ضمن قاطع سامراء
ـحافـظة صالح الـدين.وقـال مركز
االعـالم األمــنـي في بـــيــان امس ان
(قــوة من قـيـادة عـمــلـيـات سـامـراء
تـمكنت من قتل أحد عناصر داعش
ـلقب بـسـعد الـدلة بـعد اإلرهـابـية ا

نـصب كـمـ مـحـكم له شـمـال غرب
مــطــار الـــضــلــوعــيــة ضــمن قــاطع
ــسـؤولــيــة) مـوضــحـا انه (عــثـر ا
بـجـانب الـقـتـيل عـلى ثالث عـبوات
نــاسـفـة وســلك تـفــجـيـر ونــضـيـدة

سعة  9 فولت وبندقية).
وأكــدت وزارة الــداخــلـيــة حــصـول
عــمـلــيـات تــهــريب واسـعــة لـلــنـفط
ــشــتـقــات الــنــفـطــيــة في اقــلـيم وا
كــردسـتـان كـاشـفـة عن ضـبط 930
ــاضي صـــهــريــجـــاً خالل الــعـــام ا
وإلــقـاء الــقـبض عــلى ســائـقــيـهـا .
وقــال مـديــر اعالم شــرطـة الــطـاقـة
ـقدم احمـد فاخر الـتابعـة للوزارة ا
فـي تـــصـــريـح امس ان (عـــمــــلـــيـــة
تــهـريب الـنـفط ومـشــتـقـاته كـبـيـرة
جـداً وهنـاك ثالث محـافظات داخل
إقـــلـــيم كــردســـتـــان خــارج نـــطــاق
صالحـياتنـا) مشيـرا الى (الشرطة
ـعــنــيــة بــهـذا داخـل اإلقـلــيم هـي ا
ـــــلف). وتـــــابع (نـــــحن لـــــســــنــــا ا
مـخـترقـ ونبـذل جهـداً ال نظـير له
فـي جـمــيع الـدوائــر األمـنــيـة إذ ان
ـــتـــد من عـــمـــلـــنـــا واسع جـــداً و
الـشـمـال الى اجلـنـوب) مـسـتـدركـا
(لكننا ال ننكر وجود تهريب وخرق

لـألنابيب). واضاف فاخر (صادرنا
 930 صـــــهــــــريـــــجـــــاً خالل 2018
وألـقينا الـقبض على سائقـيها غير
انـنـا ال نـسـتـطـيع حتـديـد اجلـهـات
الـتي تـقف وراءهـا فالـتحـقـيق هو
مـن يــثــبت ذلك) مـــوضــحــا (نــحن
نــحـقق عـلـى مـسـتـوى الــصـهـريج
فــقط من أيـن أتى والى أين يــتـجه
والـــقـــضــــاء هـــو الـــذي يـــصل الى
األشـــخـــاص الـــذين يـــقـــفــون وراء
الــــــــتـــــــهـــــــريـب) .واوضـح ان (من

يقومون بهذه االعمال لديهم بعض
األحـــــيـــــان عــــيـــــون ويـــــرصــــدون
حتـركــاتـنـا وأحـيـانـا جنـد اآللـيـات
فـقط إذ ان االراضي مفتـوحة فنرى
دود عـد لـلتـهـريب  ان االنـبـوب ا
لـنـحـو ألف مـتـر) مطـالـبـا اجلـميع
بـ(اإلبـالغ عن عمليـات التهريب من
اجـل الـضـرب بــيـد من حــديـد عـلى
). كمـا اعـلـنت عن تـوقيف ـهـربـ ا
مــتــهــمــ أثــنــ بــاإلعــتـداء عــلى
شــــرطي مــــرور في بــــغــــداد.وقـــال
الــنـــاطق بــاسم الــوزارة في بــيــان
امـس ان (وكـــــيل الـــــوزارة األقـــــدم
عـــقـــيل مـــحـــمــود اخلـــزعـــلي وجّه
بــتــوقــيف مــتــهــمــ اثــنــ قــامــا
بـاالعـتداء عـلى شـرطي مرور اثـناء
تـأديته الواجب في جانب الرصافة
بـبغداد) مـضيفـا ان (اخلزعلي أكد
ضـرورة مـتـابـعـة احلالـة الـصـحـية
ــرور واتــخــاذ اإلجــراءات لـــرجل ا
ـعـتدين الـقـانـونـية الالزمـة بـحق ا
وفـتح حتـقـيق بـاحلـادث).وتـعرض
ذكـور صـباح اول امس الـشـرطي ا
االثـــنــ الى ضــرب مـــبــرح أثــنــاء
تـأديته الواجب على يد عناصر في
قـوات مـكـافـحـة الـشـغب في سـاحة

الـرصــافي بـبـغـداد. ونـفت مـديـريـة
جنـدة بـغـداد صحـة مـا نشـر بـشأن
اغتصاب ثالث فتيات لشاب.وقالت
فـي بــيــان امس ان (بـــعض مــواقع
الـتواصل االجتماعي تـناقلت خبرا
مــــفــــاده ان جنــــدة بـــغــــداد ألــــقت
الـــقــبض عــلى ثـالث فــتــيــات قــمن
بـاغتصاب شاب يبلغ من العمر 16
ســنـــة شــرقي بــغــداد) مــؤكــدة ان
(هــذا اخلـبـر غـيـر صــحـيح وغـيـــر
ــديــريـة جنــدة بــغـداد وال مــســنـد 
يـوجـد هـكـذا حـادث).واوضحت ان
(اخلـبر الصحيح الـذي نشر سابقاً
عــلى مـوقــعـنــا الـرسـمـي مـفـاده ان
دوريـات شـرطــة جندة بـغـداد ألقت
الـقـبض عـلى مـغـتـصب طـفـلـة بـعد
دة قصيرة) . وتمكنت اخـتطافها 
دوريـات النجدة في وقت سابق من
اعــتــقــال شـخـص قـام بــاخــتــطـاف
ـارسـة طـفـلـة من مـوالـيد 2006 و
الـرذيـلـة مـعـهـا وقـالت الـشـرطة في
حــيـنه ان عــمـلــيـة االعــتـقــال جـرت
بـداللــة والـد الـطـفـلـة بـعـد تـفـتـيش
ـــنــطـــقــة وإلـــقــاء الـــقــبـض عــلى ا
ــا اســنـد اجلــاني الــذي اعــتــرف 
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حذر عضو في مجلس محافظة بغداد
ـقبل وسم ا مـن غرق الـعاصـمـة في ا
جـراء ضـعف الـبـنى الـتـحـتـيـة فـيـما
دعــا الــنــائب االول لــرئــيس مــجــلس
الـــنـــواب حـــسن الـــكـــعـــبي اعـــضــاء
اجملــلس الى االحــتـكــام لـلـقــضـاء من
اجـل حل خالفـــاتـــهم . وقـــال عـــضــو
مــجــلس بــغــداد نـزار الــســلــطـان في
تــصـريح امس ان (الـهـدف من انـشـاء
قـناتي اجلـيش والـشرطـة كان حـماية
بغداد من الفيضانات اال ان العاصمة
تـواجه خطورة الـفيضـانات في العام
) موضحا ان ـقبل من جهة القنات ا
اضي (بـغداد مـنذ تـسعيـنات الـقرن ا
لـم تــــشـــــهــــد أي حتـــــديث أســـــاسي
لــلــتــصـمــيم اذ غــادرنــا الــتــخــطـيط
الـعمراني مـنذ أكثر من  28 سـنة ولم
تـدخل أي دراسة استـشارية لـتحديث
اســتـخـدامــات األرض في الـعــاصـمـة
الـى يــومـــنـــا هـــذا).وأضــاف ان ( كل
ـتـبـنـيـات الـقـطـاعـيـة اعـتـمدت عـلى ا
مـشـروع مؤسـسة بـول سيـرفس الذي
انــتـهت مـدته في عـام  2000 ومـازال
جـزء منه غير مـكتمل نـتيجة احلروب

الـتي خاضهـا النظـام البائـد) مشيرا
الـى ان (عـــام  1984 شــــهــــد اجـــراء
مجموعة شركات - جي. سي.سي.أف
- الــيـابـانـيـة دراســات اسـتـمـرت الى
سـنة  1990 وعـندما دخل العراق في
حـرب اخلليج غـادرت الشركة واخذت
ــلـــفــات مــعـــهــا).وتــابع ان جـــمــيع ا
(مــتـبـنـيــات الـدراسـات االســتـشـاريـة
الــهـدف مــنــهـا الــوصـول الى قــانـون
يـــحــفظ الـــفــعـــالــيـــات الــقـــطــاعـــيــة
واســـتــخــدامـــات األرض) الفــتــا الى
ان(الــرصـيـد الـسـكــني في بـغـداد هـو
ــــوجب بـــول صــــفـــر مـــنـــذ  2003 
سـيرفس وبـالنـتيـجة فـإن ماتـبقى من
الـرصيد السكني قطع الى الى أراض
). وبـــحـــسن ــواطـــنـــ وزعـت بـــ ا
ـتـنـفـذين وصـانعي الـسـلـطـان فـإن (ا
الــقــرار بــالــدولـة الــعــراقــيــة ذهــبـوا
بـاجتـاه الضـغط عـلى الـلجـنـة العـلـيا
لـلتصميم األساسي وغيروا استخدام
أراضـي في مناطق حيوية مثل زيونة
وشـارع فلـسطـ واجلادريـة وغيـرها
ــســؤول ـن ال تــصــلح لــلـــســكن وا
االســاس عن كل هــذا امــانـة بــغـداد)
مــؤكــدا (وجــود ضــغــوط ســيــاســيــة
ـسـاحـات ومــجـامالت عـلى حـسـاب ا

ـتجمد قادمة وجة من الهواء ا الـبالد 
من الـقطب الشمالي في أعقاب عاصفة
أخــرى ضــربــتــهــا في وقت ســابق من
كــانــون الـثــاني اجلــاري تــسـبــبت في
صـقـيع وتـراكم للـجـليـد وصل ارتـفاعه
إلـى نحو  30.5 سـنتـيمـترا فـي أنحاء
شـمال شرق البالد لكن هذا اجلليد بدأ
ـــاضي.وذكــرت فـي الــذوبـــان األحـــد ا
إدارة الـشـرطة في مـنطـقـة أرليـنجـتون
هــايـتس إن (فــتـاة عــمـرهـا  12 عــامـا
لـقيت حـتفـها في مـنطـقة عـلى مشارف
واليـة شــيـكـاغـو بـعـدمــا غـمـرهـا بـنـاء
جـلـيـدي شيـدته بـنـفسـهـا خـلف إحدى
الـكنـائس).وأضافت الـشرطة أن (طـفلة
عـمرها تسع سنوات كـانت تلعب معها
جــرى انــتــشــالــهــا من حتـت الــثــلـوج
وتــعـالـج حـالــيـا من انــخـفــاض درجـة
ــــتـــوقع أن حــــرارة جـــســــدهـــا ومن ا
تـنجـو.(وكـشف مركـز التـنبـؤ بالـطقس
فـي كـولــيــدج بــارك بــواليــة مــاريـالنـد
الـتابع لهيئة األرصاد اجلوية الوطنية
عـن انخفـاض درجات احلرارة إلى أقل
من 13 درجــة حتت الـصـفـر في نـطـاق
ــنـطــقـة مـن مـديــنـة نــيـويــورك حـتى ا
بـوسـطن وفـي نـيـو إنغـالنـد بـالـشـمال
فـيــمـا تـتـراوح سـرعـة الـريـاح بـ 30
إلى 40 ميال في الساعة صاحبها على
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رجــــحت هـــيــــئـــة االنــــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الــزلـزالي الــتـابــعـة لـوزارة
الـنقل حصول ارتفاع طفيف بدرجات
ـنــطـقــتـ الــشـمــالـيـة احلــرارة في ا
واجلـنوبية اليوم االربعاء فيما تكون
مقاربة لليوم السابق في الوسطى. 
وبـحسب تـقريـر للـهيـئة اطـلعت عـليه
ـــرجح ان (الـــزمـــان) امـس فـــإن من ا
ـنطـقة الـوسطى الـيوم يـكـون طقس ا
االربــعـاء (صـحـوا مع بـعض الـغـيـوم
ودرجـــات احلــرارة مــقــاربـــة لــلــيــوم
الـسابق فـيمـا الريـاح شمـاليـة غربـية
خــفـيـفـة الى مـعـتــدلـة الـسـرعـة) امـا
نطقت الشمالية واجلنوبية طـقس ا
فــيـكــون (صـحـوا مـع بـعض الــغـيـوم
ودرجــات احلــرارة تــرتـفـع قـلــيال عن
الــيـوم الـسـابـق فـيـمـا تــكـون الـريـاح
شـمـالـيـة غربـيـة خـفـيفـة الى مـعـتـدلة
ـتــحـدة الــســرعـة ). وفي الــواليــات ا
ضــربـت مــوجــة بــرد قــارس مــنــاطق
ـتـحدة الى جـلـبتـها شـرق الـواليات ا
الـريـاح الشـتويـة وتـسبـبت في تراكم
اجلـليد على الطرق فـي منطقة الغرب
تـحدة األوسـط وفي شرق الـواليـات ا
وادت  الـى مــوت فـــتـــاة.وتـــتـــعــرض
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ـنــتــخب الـوطــني امس ودع ا
الثالثاء بـطولـة أ اسيـا بعد
خسـارته امام نـظيـره القـطري
ـباراة بهـدف مـن دون رد في ا
الـــتي جــــرت عـــلـى ســـتـــاد آل
نــهـــيــان فـي أبــو ظـــبي وذلك
ضـــــمـن الـــــدور الـــــثـــــانـي من
منـافـسـات  كـأس آسـيا 2019

في اإلمارات.
وبعـد أن انـتـهى الـشوط األول
بــالــتـــعــادل الــســلـــبي ســجل
مــنــتـــخب قــطـــر هــدف الــفــوز

الكـرة من أكـرم عـفـيف لـيـنـفرد
ــرمى لــكن احلـارس ســعـد بـا
الـشـيب جنح بـاســتـبـسـال في
الـتـدخل لـقـطع الـكـــــــــــرة في

الدقيقة 24.
من جـــهـــته حـــصل مـــنــتـــخب
الـــعـــراق عـــلـى ضـــربـــة حـــرة
مـبـاشـرة سـددهــا عـلي عـدنـان
قوية لكنها مرت بجوار القائم
في ح مرت رأسية علي فائز
بـجـوار الـقـائم ورمى مـنـتـخب
العراق بكل ثقله الهجومي في
ـتــبـقــيـة ولــكـنه لم الـدقــائق ا

ينجح في الوصول للمرمى.

الرابعـة برصيد  7 نقاط من ثالث
ـنـتخب الـقـطري مبـاريـات. وكاد ا
يحـقق بـدايـة مـثـاليـة إثـر تـمـريرة
ـنـطــقـة تـابــعـهـا عـرضـيــة داخل ا
عبـدالـعـزيـز حـا وأرسل تـمـريرة
وصــلـت إلى عـــبــدالـــكـــر حــسن
بعيداً عن الرقابة الـدفاعية ليسدد
مـحـاولـة ارتـدت من الـعـارضـة في
الدقـيـقة  4بعـد ذلك غـلب التـسرع
عـلى أداء الــفـريــقـ حـيـث كـثـرت
ــقـطـوعـة من العـبي الـتـمـريـرات ا
الفريق ولكن الـعراقي مهند علي
حصل على فـرصة ذهـبية من أجل
افـتـتـاح الـتسـجـيـل بعـدمـا خـطف

الثمـ في الدقـيقة  62 عن طريق
بسام الراوي.

ـنـتخـب القـطـري ليـتـقابل وتأهل ا
في ربع الـــنـــهــائـي مع مـــنــتـــخب
كـوريـا اجلــنـوبــيـة الــذي فـاز عـلى
الــبـحــرين بــهــدفــ مــقـابـل هـدف
واحد بعد التمديد  للوقت االصلي

.
وكــان مــنــتــخـب قــطــر تــصــدر في
الــدور األول تـــرتـــيب اجملـــمـــوعــة
اخلامـسـة برصـيد  9 نقـاط كامـلة
ــقـــابل من ثالث مـــبـــاريــات فـي ا
ــنـــتــخب الــعـــراقي عــلى حــصل ا
ـــركـــز الـــثـــانـي في اجملـــمـــوعـــة ا

تـــــــــزوج زارو آغــــــــا  11مـــــــــرة ورزق
بـــآخـــرأبـــنــــائه وهـــو في الـــســـادســـة
والـتسع من العمر وبلغ إجمالي عدد
أبـنـائه  36 ومـاتـوا جـميـعـاً قـبل وفاته
بـاسـتـثنـاء واحـد مـنهم. وعـنـدمـا توفي
كـان أصـغر أبـنائه بـنت في السـت من
الـعـمر.قـاتل زارو أغـا عام  1798 حتت
قـيـادة أحمـد باشـا اجلـزار في عكـا ضد
جـيش نـابلـيـون. كمـا شـارك في احلرب
الـتـركـية الـروسـيـة عام 1828 وأصـيب
فـي ســاقه فـــأمــضى بــعـض الــوقت في
مـسـقط رأسـه ببـدلـيـس. كمـا شـارك في
بـنـاء مـسجـد اورتـاكـوي في اسطـنـبول
عـام 1853.وذاع صــيت زارو آغـا حـول
الـعالم في السـنوات األخيـرة من حياته
فـتلـقى دعوات لزيـارة العـديد من الدول
بــاعـــتــبــاره الــشـــخص األطــول عــمــراً
والـبـاقي عـلي قيـد احلـيـاة ومن بيـنـها
ـتـحـدة وهـنـاك بـريـطـانـيـا والـواليـات ا
صـــور وحــــتى شـــريط مــــصـــور له بال
صــــوت خـالل وجــــوده في الــــواليــــات
ــتــحـدة.وخالل وجــوده في الــواليـات ا
ــتــحـدة ركب زارو آغــا الـطــائـرة ألول ا
مـرة ووصف جتربة ركوبهـا بأنها أمتع
جتـربة مر بهـا بعد مشـاركته في معركة
الدفاع عن عكا ضد نابليون وكان عمره

عندما ركب الطائرة  156 عاما.
ــــتــــحـــدة وزار زارو آغــــا الــــواليـــات ا
لـالشــــــــــتــــــــــراك فـي بــــــــــعـض األفالم
واالســتــعــراضــات. وفــحــصـه األطــبـاء
وأكـدوا بأنه كـان يتـمتع بـصحـة جيدة.
ونــقـلت بـعض وسـائل اإلعالم عن زارو

آغا قوله سأعيش إلى األبد.
وكـــان زارو أغـــا يـــجـــد صـــعـــوبـــة في
الـتــحـدث بـالـلـغـة الـتـركـيـة فـكـان خالل
ـقـابالت الصـحفـيـة التي أجـريت معه ا
تـحـدة وغيـرهـا يتـحدث في الـواليـات ا
بــلـغـتـه األم الـكـرديــة.هـوايـة قــد تـطـيل
عـمـرك إلى  100 سـنـة أو أكـثـروعـنـدما
ســئل عـن سـر تــمــتــعه بــطــول الــعــمـر
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قـررت رئاسـة مجـلس الـنواب عرض
وازنة العامة للعام مـشروع قانون ا
اجلـاري عـلى التـصويت واسـتكـمال
حــكـومـة رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد
قـرر عقـدها ـهدي خالل اجلـلسـة ا ا
الـــيــوم االربــعــاء. وتـــضــمن جــدول
اعـمـال جـلـسـة الـيـوم الـذي اصدرته
الـرئـاسـة بـعـد انـتـهـاء جـلـسـة امس
الـثالثـاء اربع فـقرات هي الـنـظر في
قدمـة على بعض النواب الـطعون ا
 وتـــأديــة بــعـض الــنــواب الـــيــمــ
الـــدســـتـــوريـــة والــتـــصـــويت عـــلى
ــوازنـــة واســتــكــمــال الـــكــابــيــنــة ا
ــوازنـة الــوزاريــة. وتـأخــر تــقـد ا
لــلـتـصــويت جـراء اخلالفــات بـشـأن
حــصـة إقـلــيم كـردسـتــان إذ تـطـالب
االحــزاب الـكـرديـة بــتـخـصـيص17 
وازنة العامة لالقليم ـئة من ا في ا
فــيـمـا خـصــصت احلـكـومـة  12 في
ـئـة فـقط. كـمـا تـطـالـب احملـافـظات ا
احملـــــــررة مـن تـــــــنــــــــظـــــــيـم داعش
بـتخـصيـصات مـاليـة اكبـر تتـناسب
مـع حـجم الـدمـار الــذي وقع عـلـيـهـا
اثـر العمليات الـعسكرية ضد داعش
 وكـذا احلال حملافظة البصرة التي
تــــعــــاني جــــراء تــــردي اخلــــدمـــات
والــــبــــطـــالــــة. ورجح الــــنــــائب عن
اإلصـالح واإلعــمـار رعــد الــدهــلــكي
ــــوازنـــــة فـي الـــــيــــوم تـــــمـــــريـــــر ا
األربــــعــــاء.وأكـــــد في تــــصــــريح ان
ــوازنــة فـي الــلــمــســات االخــيـرة (ا
واالربـــعــاء ســيــكـــون يــومــا حــافال
إلقـرارهـا) بـحـسب تـعبـيـره . وفـيـما
ــانــيــا اكـــد ان (هــنــاك إصــرارا بـــر
لـــتــمــريـــرهــا في جـــلــســـة الــيــوم )
اســتــدرك ان (هــنــاك إخــتالفــات في
ـــوازنـــة). الـــرأي بــــكل زاويـــة من ا
وتــابـع ان (هــنــاك كــتال ســيــاســيــة
لــديـهـا رؤيــة مـعــيـنـة ولــكن عـلــيـنـا
االتـفاق على رؤية وطنية لتمرير كل
هــذه الـفـقــرات) مـضـيــفـا (نـحن مع
دفـع رواتب كردستان واسـتحقاقاته
وكــذلك مع دعم احملـافـظـات احملـررة
ــدمـــرة وبــاقي ــنـــاطق ا واعـــمــار ا
احملـافـظات وعـلـينـا ايـجاد مـسـاحة
ــطــالب) مــشــتــركــة بــ كل هــذه ا
مــعـربــا عن اعـتــقـاده (بـوجــود مـثل
ـــســاحـــة). من جـــهـــته رجح هـــذه ا
الـنـائب عن كـتـلة احلـكـمـة النـيـابـية
وازنة خالل حـسن خالطي تـمريـر ا
األسـبوع اجلاري بعد قراءتها قراءة
أولـى وثانـيـة. واضـاف في تـصريح
ـالـيـة الـنـيـابـيـة امس ان (الـلـجـنـة ا
ـــوازنــة تـــدرس وبـــشــكـل مــكـــثف ا
وبــاجــتـمــاعــات مـســتــمـرة من أجل
وضع صـيـغـة نـهـائـيـة لـتـمـريـرهـا).
وكــان الــنـائب عـن حتـالف االصالح
بـدر الـزيادي قـد اكـد في وقت سابق
وازنـة سيكون مـن امس ان قانون ا
ـان يوم جـاهـزا لـلتـصـويت في البـر
غـد اخلـمـيس .وقـال في تـصـريح ان
(اجــتـمــاعـات مـســتـمــرة تـقــوم بـهـا
ـالــيـة الــنــيـابــيـة بــشـأن الــلـجــنــة ا
ـــوازنـــة وسط الـــتـــعـــديالت عـــلى ا
اعـتـراضـات كـثـيـرة واكـثـر من 130
ـوازنة) مـوضـحاً ان تـعـديال عـلى ا
(هناك مناقالت من وزارة الى اخرى
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اخلــضــر في بـغــداد) مــحـذراً من انه
(اذا بـقي هذا التوسع فسيقضي على
ـــســــاحـــات اخلــــضـــر في جــــمـــيـع ا
الـــعــاصــمـــة). في غــضـــون ذلك اكــد
ـان امس الـكـعـبي خـالل جـلسـة الـبـر
ضـرورة ان (يـحل مـجـلـس بـغـداد اية
ــوازاة رفض اي مــســـألــة خالفــيــة 
)  حـاثـاً قــرارات مـخـالــفـة لــلـقـوانــ
اجملــلس (عــلى االلــتــزام بــالــقــوانـ
والــقــرارات الــصــادرة مـن الــســلــطـة
الــتـشـريـعـيـة والـعــمل عـلى مـراجـعـة
قــراراته وتـصـويب اعـمـالـهم من اجل
خــدمــة مــحــافــظــة بــغـداد). ويــواجه
مـجـلس بغـداد خالفات شـديدة بـشأن
مـنصب احملافظ في ظل عقـد جلست
مــخــتــلـفــتــ لــلـمــجــلس وانــتــخـاب
ــنـصب شــخــصـيــتــ مـخــتــلــفـتــ 
احملــافظ.  عــلى صــعــيــد مــتـصـل عـدَ
اخلـــبـــيـــر الـــقـــانــونـي طـــارق حــرب
تـصويت مجلس مـحافظة واسط على
إلـغاء قراره الـسابق بانـتخاب مـحمد
يـاحي محافظـاً باطال لكونه جـميل ا
جــاء بـعـد صـدور مـرسـوم جـمـهـوري
يــتــضــمـن تــعــيــيــنه.وقــال حــرب في
تــصـريح امس (عـنــد صـدور مـرسـوم
جــمـهــوري بـتــعــيـ مــحـافظ فــلـيس

جملــلس احملــافــظــة الــتـصــويت عــلى
ا له االسـتجواب إلـغاء االخـتيـار وا
واإلقـــالــة ألن قــرار اجملـــلس في هــذه
رسـوم اجلـمـهوري احلـالـة ال يـلـغي ا
الــصــادر بــتـعــيــ احملــافظ فــيــبـقى
ـرسـوم اجلـمهـوري نـافـذا واحملافظ ا
ــرسـوم ــنــصــبه) مــوضــحــا ان (ا
اجلـمـهـوري هـو الـفـيـصل بـالـقـضـيـة
وبــعــد صــدوره في تــعــيــ مــحــافظ
واسـط فـإن قرار مـجـلـس احملـافـظة ال

قيمة له).
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 كــرم مــجــلس الــنــواب طــبــيــبـة
أنــقــذت أطــفـــاال خــدج من حــريق
نـشب في مــسـتـشــفى الـكــاظـمـيـة
ـاضي. وإستقبل ببغداد الـشهر ا
ـان بشـير حداد نائب رئيـس البر
امس الـطــبـيــبـة أسـيـل أحـمـد من
مـسـتشـفى الـكـاظـمـيـة الـتـعـلـيمي
التي أنقذت مجـموعة من األطفال
اخلدج في حادث حريق مؤسف. 
وحـضــر الـلــقـاء عـدد مـن الـنـواب
ونــائـب رئــيـس جلــنـــة الــصـــحــة

والـــبــــيـــئـــة الـــنــــيـــابـــيـــة فـــارس
البريـفكـاني. وثمن احلـداد العمل
اإلنـسـاني والـتـضــحـيـة الـكـبـيـرة
للطبيبة أسيل إلنقاذها  19 طفالُ
من خطـر احلريق الـذي اندلع في

ستشفى.  ا
وقـــال (نـــحن فـــخـــورون بـــابـــنـــة
العراق الـدكتورة أسـيل وماقامت
به من مــوقف شــجـاع واجملــازفـة
بـحــيــاتـهــا من اجل أنــقـاذ أرواح
ـوت مـجـمـوعــة من األطـفـال من ا
احملــقق هـــو بــحـــد ذاته عــنــوان
كبـيـر لإلنسـانـية وتـعـبيـر صادق

ـــرأة الــعــراقــيــة وحي لــقــدرات ا
ولـــروح األنـــتـــمـــاء والـــوطـــنـــيـــة
ـهـنــيـة الـنــادرة). ومـنح حـداد وا
بـــأسم هـــيـــئـــة رئـــاســة مـــجـــلس
ان تـعـبـيراً عن النـواب درع الـبـر
الــتــكـــر لــلــطــبــيـــبــة وتــقــديــرا
جملـــــهـــــودهــــا ووعـــــد بـــــزيــــارة
الك سـتـشـفى والـتـعـرف على ا ا
الـــطـــبـي واإلداري الـــذي ســـاعـــد
وســـــاهم في أنـــــقــــاذ األطـــــفــــال.
وأعــربت الــطــبــيـبــة أســيل الــتي
حضرت مع والدها عن سعادتها
في اللـقـاء وقدمت شـكـرها لـنائب

الــــرئـــــيس ومــــجـــــلس الــــنــــواب
ان ـها ومـنحـها درع الـبر لتـكر
وأكـدت أن (مــا قـامـت به لـيس إال
واجب مهني وإنساني ومن دافع
احلرص والتضحية ألنقاذ أرواح
واطن وهـذا التكـر سيكون ا
ـواصـلـة دافـعـا مــعـنـويــا كـبـيــرا 
العمل لـها ولـزمالئهـا من األطباء
ـســتـشــفـيــات). كـمـا في جـمــيع ا
ألــتــقى الــبــريــفــكــاني بــحــضــور
اعضـاء الـلجـنـة الطـبيـبـة اسيل.
وثـمن في مــسـتـهل الــلـقـاء الـدور
البـطولي الـذي قامت به الـطبـيبة

ـــــــقــــــيــــــمــــــ واالطـــــــبــــــاء من ا
الكـات الـطبـية واالخصـائـي وا
في انـقـاذ ارواح االطـفـال مـؤكـدا
ان (هـذا العـمـل ينـم عن احـساس
ـسـؤولـيـة وتفـان من اجل عال بـا

 .( واطن انقاذ حياة ا
وجـرى خالل الـلــقـاء اسـتـعـراض
اوضـاع الـنـظــام الـصـحي وسـبل
تــطـويــره والــعــمل عــلى تــوفــيـر
اجــــــــــــراءات الــــــــــــسـالمـــــــــــة فـي
ــــســـتـــشــــفـــيـــات والــــعـــيـــادات ا
والوحدات الطـبية). وكـان السيد
حـسـ مـحــمـد هـادي الـصـدر قـد

كـتب في (الـزمـان) في 14 كـانون
الــثـانـي اجلـاري مــقــاال بــعــنـوان
(الـطـبـيــبـة الـعـظــيـمـة) اشـاد فـيه
بجـرأة وشـجاعـة الطـبـيبـة ودعا
ـها وتـقـدير شـجـاعتـها الى تكـر
في انـقــاذ االطــفـال.  وقــال (لـيس
بكثير على هذه العراقية االصيلة
ان نـطـلق اسـمهـا عـلى شـارع من
ـستشفى او تـصلة با الشوارع ا
ساحة من الساحات القريبة منها
او حـديــقــة من احلـدائـق الـعــامـة
ليـعلو اسـمهـا ونسـتذكـر موقـفها

تميز باستمرار). ا
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