
مه��ٌن قدمية ق��د تعدُّ �شبه معدوم��ة لقل��ِة مزاولتها و�شحِة 
اأدواته��ا، وم��ن ه��ذه امله��ن ت�شلي��ح اال�شي��اء القدمي��ة 
املذي��اع  واجه��زة  النفطي��ة  واملداف��ئ  كالطباخ��ات 
وال�شماع��ات، حي��ث ب��ات العامل��ون يف ه��ذه امله��ن قلة 
يف مدين��ة كرب��اء املقد�شة، وللتق�شي ع��ن الذين ال زالوا 

ميتهنونها.
واىل منطق��ة باب اخل��ان التي تعرف باالأ�ش��واق ال�شعبية 
واخلان��ات الكب��رة واىل �شارع ابن احلم��زة وبالقرب من 
خ��ان الهن��ود ا�شتط��اع مرا�شلن��ا التعرف عل��ى م�شلحي 
املدفاأة النفطية، وكان لقاءه االول مع احلاج )ابو كاظم( 
حممد ر�شا، الذي حتدث اليه عن عمله بهذه املهنة فقال: 

»عملُت يف هذه املهنة قبل )60( �شنة، واليوم اجور عملي 
غ��ر كافية ل�شدِّ لقمة العي�ش، كون املجتمع بداأ يتجه نحو 
اجلدي��د من االجه��زة يف ال�شوق املحلية الت��ي مل يتجاوز 

عمرها يف العمل اأكرث من �شنتني او اكرث بقليل«.
وا�ش��ار احل��اج )اب��و كاظ��م( اىل ان »املنت��ج الق��دمي كان 
ي�شتخ��دم الأكرث من خم�شة ع�رش عامًا وهو جيد ولي�ش فيه 

م�شاوئ اجلديد«.
ويف ال�ش��وؤال ع��ن االن��واع القدمي��ة اجلي��دة الت��ي كان��ت 
ُت�شتخ��َدم �شابق��ا فق��ال: »مدف��اأة )ع��اء الدي��ن، �ش��ارب، 
ع�شت��ار، فوجيكا، �شانيو( وكانت االدوات االحتياطية لها 
موج��ودة«، مو�شح��ا »يف ظ��ل توفر املداف��ئ الكهربائية 
والزيتي��ة احلديث��ة الي��وم، ف��اأن املداف��ئ النفطي��ة تعترب 

اثرية«. 

وي�شارك��ه احلديث )ابو عبر( خ���رش عبا�ش �شبع الكعبي، 
�شاح��ب حم��ل �شيان��ة وت�شلي��ح املدافئ يف �ش��وق ابن 
احلم��زة بباب اخل��ان: »اتت نوعيات اجل��رال ام الب�شمار، 
�شارب( فيما بعد وكان اغلب م�شاوئ اجلديد هو ان فتيلها 
من النوع الثخني وغ��ر جيد«. منوها عن رواده فاغلبهم 
م��ن حمافظات جم��اورة، منها احلل��ة، والنج��ف، وبغداد 
ف�ش��ًا ع��ن اق�شي��ة ونواح��ي كرب��اء، فالق��دمي مطلوب 

ملتانته التي ال حت�شا بها اكرث املنتجات اجلديدة.
اأم��ا )قا�ش��م عب��د الوهاب اجلي��اوي( م�شل��ح الطباخات 
القدمي��ة يف خان الهنود ب�شوق اب��ن احلمزة فقال: »مهنة 
�شيان��ة الطباخات االيطالية هذه النوعيات القدمية التي 
�شبق��ت النظام الياب��اين كانت بجودة جي��دة وهي اف�شل 
بكثر من هذه الطباخات اجلديدة، فاأنابيب القدمية حديد 

ولي�ش��ت فافون ومن ا�شهره��ا: )اكنز، اري�شتون، تكنو كاز، 
اكلني كاز، ماجك، ع�شت��ار، اجلي اي �شي، كا�شكو(، مبينا 

انه تعلَم املهنة عن طريق �شديقه«. 
ال زلنا يف �شوق ابن احلمزة؛ ولكن اىل مهنة اخرى خا�شة 
ب�شيانة وت�شليح اجهزة املذياع حدثنا عنها ال�شيد حممد 
�شال��ح حمادة الذي يق��ارب عمره ال�شبع��ون عامًا، حيث 
ق��ال: »اك��رث م��ن خم�شني ع��ام والزلت اعم��ل يف ت�شليح 
الرادي��و القدمي املعروف باللمب��ات وامتهاين لهذه املهنة 
هي ل�شيئني فاالأول لك�ش��ب لقمة العي�ش، واالمر االخر هو 
حلب��ي لها ولع��دم القدرة ع��ن االنقطاع وا�شتم��راري بها 
حتى بعد خروجي من اخلدمة الوظيفية يف نقل الركاب«. 
وع��ن ان��واع اجه��زة املذياع حت��دث حمادة قائ��ا: »هي 
خمتلف��ة املنا�ش��ئ ابرزه��ا: )الفليب���ش، الب��اي، االيك��و، 

ال�شيمن��ز(، ومل تنقر�ش هذه االن��واع كليًا فهناك نوعيات 
موج��ودة اىل االن والزال��ت داخل��ة اىل اعم��ال ال�شيانة، 
ويحدثنا حمادة اي�شًا ع��ن ابرز ممتهني هذه املهنة ممن 
رحلوا ع��ن الدنيا اأمثال: �شيد ح�ش��ني الهندي )رحمه اهلل( 
واحل��اج عب��د ال�شاحب اب��و ال�شماعات ال��ذي تعلمت على 

يديه املهنة«.
واىل منطقة البلو���ش يف �شارع اجلمهورية ولقاء اأخر عن 
�شيان��ة اجهزة املذياع م��ع احلاج عب��د ال�شاحب جا�شم 
حممد املع��روف باأبو ال�شماعات يف و�شط��ه، الذي حدثنا 
قائ��ا: »ا�شبح العمل يف هذه املهنة ال يوفر لقمة العي�ش، 
��ا ممار�شته��ا الأجل حبنا لها، من جان��ب وعدم توفر  وانمّ
ادواته��ا االحتياطية يف ال�شوق املحلية مع وفرة االجهزة 

احلديثة من جانب اخر«.

فيما ك�شفت ت�رشيبات من م�شادر م�شوؤولة عن اتفاق نيابي على مترير 
ثاث وزارات خافية يف حكومة عبد املهدي،انتقد مدونون اداء جمل�ش 
الن��واب و�شعف��ه يف عدم الق��درة على متري��ر قوانني له��ا عاقة ما�شة 

باحتياجات املواطنني.
و�شكل حتالفا الفت��ح و�شائرون جلنة �شدا�شية كلفت بحل عقدة مر�شحي 
وزارت��ي الداخلية والدفاع، ومتكن��ت هذه اللجنة من عقد اأكرث من ثاثة 
اجتماع��ات وتو�شل��ت خال مباحثاتها اإىل ح�ش��م الكثر من اخلافات 

على مر�شحي الوزارات ال�شاغرة.
 النائ��ب عن حتال��ف االإ�شاح علي البديري، يوؤكد ت�شل��م رئي�ش الوزراء 
عادل عب��د املهدي اأ�شماء مر�شحي وزارات الدف��اع والداخلية والرتبية، 
مبين��ا ان عبدامله��دي �شيوج��ه كتاب��ا با�شم��اء املر�شح��ني اإىل جمل�ش 

النواب.
وي�شي��ف البدي��ري يف ت�رشي��ح �شحف��ي، ان املفاو�ش��ات ال�شيا�شي��ة 
انته��ت باالتفاق على تر�شيح عدة �شخ�شيات لوزارات الداخلية والدفاع 

والرتبية.
وا�ش��اف ان رئي���ش ال��وزراء ع��ادل عب��د امله��دي ت�شلم قائم��ة با�شماء 
املر�شح��ني و�شيقدمه��ا اىل جمل�ش الن��واب بكتاب ر�شمي خ��ال االيام 

القليلة املقبلة.
واو�شح البديري، اأن الكتل ال�شيا�شية تكتمت على اأ�شماء املر�شحني بغية 
ع��دم اإ�شقاطهم �شيا�شي��ا ، م�شرا اإىل اأن اخلاف الوحي��د هو على وزارة 

العدل بني القوى الكردية.
فيم��ا ي��رى ائتاف الوطني��ة، بزعام��ة اإياد ع��اوي،ان عدم ح��ل اأزمة 

كابين��ة رئي�ش ال��وزراء عادل عبد امله��دي هو االعرتا�ش��ات ال�شيا�شية 
على ال�شخ�شيات التي تر�شح للوزارات ال�شاغرة.

وي�شي��ف االئتاف  اأن الكت��ل ال�شيا�شية مل تتواف��ق �شيا�شيًا على مترير 
بقية الوزارات يف الكابين��ة احلكومية، مبينًا اأن االإ�شكالية مازالت على 

منا�شب الدفاع والداخلية والعدل.
وت�شبب��ت اخلافات القائمة بني حتالفي االإ�شاح والبناء على مر�شحي 
الدف��اع والداخلي��ة والعدل بتاأخر ا�شتكمال حكوم��ة عادل عبد املهدي 
الت��ي بقيت غر كاملة رغم م��رور اأكرث من اأربعة اأ�شه��ر على منح الثقة 

لها.
فيما ذهب م�رشعون اىل ان اأن مغادرة رئي�ش الوزراء عادل عبد املهدي 
خ��ارج الع��راق بزيارات ر�شمي��ة وعدم اتف��اق الكتل ال�شيا�شي��ة ت�شببت 
بتعطي��ل اإكمال الكابينة الوزارية، فيما ب��ني اأن جمل�ش النواب بانتظار 
اإ�شع��ار جمل�ش ال��وزراء الإدراج الكابين��ة الوزارية �شمن ج��دول اأعماله 

للت�شويت عليها.
النائ��ب ع��ن حتالف البناء فا�ش��ل الفتاوي، ي�شي��ف اأن عدد من الكتل 
ال�شيا�شية الزالت غر متفقة على بع�ش املر�شحني املطروحني ال�شتيزار 
ال��وزارات االأربع��ة املتبقي��ة”، مبين��ا اأن “اجلل�شات املقبل��ة قد يتم من 
خالها الت�شويت على الوزارات املتبقية بعد عودة عبد املهدي لبغداد.

يف ذات ال�شي��اق انتق��د مدون��ون اداء جمل�ش الن��واب يف دورته احلالية 
وف�شله يف مترير قوانني وم�شاريع قوانني ترتبط ب�شكل مبا�رش يف حياة 

املواطنني.
وي��رى مراقب��ون ان التخن��دق الطائفي وتف��رد كتل �شيا�شي��ة معينة يف 
اتخ��اذ الق��رار ت�شببا ب�شعف ال��دور الرقابي يف معاجل��ة نقاط خافية 
وابق��اء جل�شات��ه �شكلية دون و�شع جدول اعم��ال غني مبواده من حيث 

االولوية واحلاجة املا�شة لها.

فلسطين تطالب الجنائية الدولية 
بالتحقيق في جرائم االستيطان

العراقي جعفر مراد : نحفر 
في الصخر كي ننجز أفالمنا

03040506

بغداد - اجلورنال
اقيم��ت يف العا�شم��ة بغ��داد، فعالي��ات مهرج��ان )للع��راق نق��راأ( مبنا�شب��ة الي��وم العاملي 
للق��راءة بح�ش��ور جماهري غفر. وق��ال مدير احلمل��ة االعامية للمهرجان اي��اد البنداوي 
،ان«املهرج��ان ال��ذي اقيم يف ن�شب انق��اذ الثقافة العراقي��ة بالقرب م��ن املن�شور، ت�شمن 
ن��دوات ع��ن القراءة والكت��ب، ومعار�ش للفن��ون الت�شكيلية والفوتوغرافي��ة مب�شاركة وا�شعة 
ملكتب��ات ودور ن���رش من بغ��داد واملحافظات، وعر�شت فيه��ا اأنواع من خمتلف��ة من الكتب 
االأدبية وال�شيا�شية والدينية والفل�شفية. وا�شاف، اننا«نريد اي�شال ر�شالة للجميع ان القراءة 

هي �شبيل مواجهة حتديات، فالوعي هو طريقنا لانت�شار على التطرف والتكفر.

مشاركة واسعة في مهرجان للعراق نقرأ ببغداد

بغداد - ضياء االسدي

بغداد – الجورنال

بغداد – المحرر السياسي
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الكابينة الوزارية .. حلم منقوص بأنتظار االكتمال

من��ذ نحو اأ�شب��وع، واخلناف�ش ال�شوداء، تنت�رش يف ع��دة حمافظات عراقية 
ب�ش��كل كب��ر، يف االأنبار حتدي��داً �شن��ت اخلناف�ش هجمات باأع��داد كبرة 
للغاي��ة، ويقول �شهود عي��ان” اإن �شكان بع�ش املناط��ق غادروا منازلهم 
موؤقت��ًا اإىل مناط��ق اأخ��رى لعجزه��م ع��ن مواجه��ة الكمي��ات الكبرة من 
احل���رشات الت��ي داهم��ت منازله��م، خا�ش��ة واأن املن��ازل يف املناط��ق 
الريفي��ة غر حمكمة االإغاق، فيما حت��دث باحث بيئي عراقي عن اأ�شباب 

“الهجمة” واملوعد املحتمل النتهائها. 
ويقول الباحث البيئي العراقي عبا�ش �شعد” اإن هذه اخلناف�ش اجلعالية من 
عائل��ة، وهي تعي���ش االآن مو�شم النفور نتيجة ت�رشب املياه اإىل جحورها، 
خا�ش��ة يف املناط��ق الزراعية. وح��ول ما اإذا كانت تل��ك احل�رشات �شارة 
لاإن�ش��ان، يق��ول �شعد اإن “احل���رشات اخلطرة والتي ت�شب��ب اجلرب، تتبع 

ف�شيل��ة القراد وتكون طفيلية داخلية ، اأم��ا اخلناف�ش املنت�رشة حاليًا يف 
بع���ش امل��دن العراقية، فهي غر موؤذية لاإن�ش��ان، اإال اأنها قد تكون �شببًا 

يف اإف�شاد بع�ش احلبوب، وبالتايل قد ُت�شنمّف �شمن االآفات الزراعية.
ويرج��ح �شع��د اأن تنتهي “هجمة اخلناف���ش” خال 10 اأي��ام، م�شيفًا اأن 
“حماولة مكافحة تلك احل�رشات باملبيدات احل�رشية قد ال يكون جمديًا، 
ب�شب��ب كثافتها العددية، فيما مُيكن اال�شتفادة من امل�شائد ال�شوئية، عن 
طري��ق ت�شغيله��ا عند غروب ال�شم���ش واطفائها عند ال�شب��اح” حمذراً من 
“خطر املبيدات الكيميائية على احلوامل و االأطفال الر�شع وكبار بال�شن.
ونقل��ت درا�شة ن�رشتها جمل��ة البيئة والتنمية عن جيم���ش بيل، من معهد 
روثهام�شت��د لاأبحاث، اأن��ه “لوحظ ظهور احل�رشات والطي��ور التي تعي�ش 
يف االأرا�ش��ي الزراعي��ة يف وقت الحق من الربيع، ولي���ش قبل ذلك الوقت 

كم��ا كان متوقعًا. واأ�شار بيل اإىل اإن فق��دان املناطق الربية وتغير اأنواع 
املحا�شي��ل ميكن اأن يكون م��ن بني العوامل، اإىل جان��ب انخفا�ش توافر 

الغذاء مما يوؤدي اإىل تاأخر التكاثر.
وغ��زت موج��ة من ح���رشات اخلناف���ش، م��دن حمافظة االنب��ار خ�شو�شا 
ق�شاء هيت وق�شاء عانة منذ يومني، وقال احمد املحلي من اهايل ق�شاء 
عن��ة ل� “نا�ش”، )3 ني�ش��ان 2019(، “منذ يومني ومدن حمافظة االنبار 
تتعر���ش ملوجة م��ن احل�رشات اخلناف���ش خ�شو�شا ق�ش��اء هيت وق�شاء 
عن��ة واأ�ش��اف املحل��ي، اأن “ه��ذه املوج��ة من احل���رشات غ��زت املنازل 

والب�شاتني و�شببت الكثر من ال�رشر.
م��ن جانبه ق��ال النا�شط عبداهلل الهيت��ي، من اهايل هي��ت ، اإن “عدداً من 

اهايل املنازل القريبة من املزارع تركوا منازلهم ب�شبب هذه املوجة.

وغزت ح�رشات اخلناف�ش ناحية البغدادي يف حمافظة االنبار.
وذك��ر �شهود عي��ان يف الناحي��ة، ان »خناف�ش �شوداء هاجم��ت البغدادي 
ب�ش��كل غ��ر م�شب��وق. واأك��دوا، ان »ه��ذه اخلناف���ش انت���رشت يف �شحراء 

الناحية.
م��ن جانب��ه ..اأعلن ع�شو جمل�ش حمافظ��ة االأنبار فرح��ان حممد، ارتفاع 
منا�شيب نهر الفرات وبحرة حديثة والرثثار واحلبانية، موؤكداً عدم وجود 

خماوف من وقوع حوادث غرق اأو في�شانات.
وق��ال حممد اإن »نهر الف��رات وجميع البحرات يف االأنب��ار ومنها بحرة 
حديث��ة واحلبانية والرثثار والرزازة �شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يف منا�شيب 
املياه بعد موج��ة االأمطار االأخرة وال�شيول التي جاءت من مناطق غرب 

املحافظة.

المصائد الضوئية حلول صحية لصد هجمات »الخنافس«

ك�شف الوكيل االأق��دم لوزارة اخلارجية العراقية 
ن��زار اخل��ر اهلل، عن وجود مفاو�ش��ات و�شفها 
ب�”اجلدي��ة” م��ع اجلان��ب الرتكي ب�ش��اأن تواجد 
قوات��ه يف �شم��ال الع��راق من��ذ اأك��رث م��ن ثاثة 
اع��وام، فيما ا�ش��ار اإىل اأن زي��ارة الرئي�ش رجب 
طي��ب اردوغ��ان املرتقب��ة اإىل بغ��داد �شت�شه��د 

مناق�شة موا�شيع كثرة.
وق��ال اخلر اهلل يف ت�رشيح �شحفي، اإن “هناك 
موا�شيع كث��رة ميكن مناق�شته��ا على م�شتوى 
الرئا�شات، واأن وزارت��ي اخلارجية بني البلدين 
تعمان عل��ى تهيئة الظ��روف املنا�شبة لتنظيم 
زي��ارة الرئي���ش الرتك��ي اإىل بغ��داد”، مبينا اأن 
“هناك ملف��ات م�شرتكة واأخرى خمتلف عليها 
ب��ني البلدين اجلاري��ن”، مو�شح��ًا اأن “االأتراك 
عل��ى �شبيل املثال لديهم رغبة كبرة باأن تكون 
اإعم��ار امل��دن  اإع��ادة  �رشكاته��م حا���رشة يف 

العراقية.
واأ�شاف اأن��ه “يف املقابل فاإن هناك ملفات قد 
نختل��ف يف بع�شها مثل تواج��د القوات الرتكية 
يف اإقلي��م كرد�شت��ان و�شم��ال الع��راق، وتوج��د 

مفاو�ش��ات جدي��ة يف االأم��ر، وهن��اك تواج��د 
ل��� )PKK( ح��زب العم��ال الكرد�شت��اين ال��ذي 
تع��ده دول��ة تركي��ا منظم��ة اإرهابي��ة”، موؤك��دا 
اأن “الد�شت��ور العراق��ي ال ي�شم��ح الأي جمموعة 
م�شلحة عل��ى االأرا�شي العراقية ب��اأن تهدد اأمن 
دول اجلوار، وكان موقفنا وا�شحًا، وتكلمنا مع 

االأتراك ب�شاأنه.
وعلمّ��ق اخلر اهلل على التعاون العراقي مع قوات 
الو�ش��ع  الدميوقراطي��ة )ق�ش��د( وعل��ى  �شوري��ا 
يف �شنج��ار بقول��ه: اإن “م��ا ح�ش��ل بخ�شو�ش 
مو�ش��وع التعامل مع الق��وات الكردية يف �رشق 
�شوريا يتعلق مبجموعة الجئني، هناك الجئون 
عراقي��ون والجئ��ون م��ن دول اأخ��رى، والعراق 
ت�شلمه��م من الق��وات الكردية فق��ط”، م�شرا اإىل 
اأن ه��ذا “جزء من عملية اإجرائية، ولي�ش تعامًا 

�شيا�شيًا اأو تفاو�شًا مب�شتوى معني.
وب�ش��اأن �شنج��ار والوجود امل�شلح الك��ردي، اأكد 
الدبلوما�ش��ي العراقي املخ���رشم، اأن “احلكومة 
العراقية لديها �شرتاتيجية وا�شحة يف ال�شيطرة 
على مدين��ة �شنجار ومناطق اأخرى، فنحن نريد 
اأن تكون الدول��ة االحتادية هي من ت�شيطر على 
املدن العراقية بالكام��ل، وبالتايل ال تعطي اأي 

م��ربر لتواج��د اأي جمموعات م�شلح��ة تهدد اأمن 
تركيا. وم��ن املقرر ان يزور الرئي�ش رجب طيب 

اأردوغان العراق خال االيام املقبلة.
ف��ان  بغ��داد  يف  ك��ي  ال��رت  ال�شف��ر  وبحي�ش��ب 
اردوغان �شركز يف مباحثاته على خطة باده 

يف كيفية تنمية واإعادة اإعمار العراق .
وتاب��ع اأن احلكوم��ة العراقية ال�شابق��ة نا�شلت 
ب�ش��كل كبر يف مكافحة داع�ش وتهديده م�شتمر 
ووج��ود التنظيم يف �شوريا خط��ر على املنطقة 
ويج��ب علينا اأن ندعم الع��راق يف اإعادة اإعماره 

كما دعمناه يف احلرب على داع�ش.
وي�شتق��ر اجلي���ش الرتكي يف 19 ثكن��ة ع�شكرية 
داخ��ل االأرا�ش��ي العراقي��ة �شم��ن ق��رى كردية 
واأخ��رى اآ�شوري��ة واأقام حواج��ز حولها«، ون�رش 
دبابات ومداف��ع متو�شطة املدى قادرة على اأن 

ت�شل اإىل عمق اإقليم كرد�شتان
وبح�شب خرباء امني��ون فان »هذه الثكنات هي 
مواقع جديدة ف�شًا عن مواقعه املوجودة اأ�شًا 
يف نينوى عند جبل بع�شيقة، التي ت�شم بطارية 
مدفعية ثقيلة ي�شل مداها اإىل ما بعد املو�شل«، 
مبين��ا ان »ذلك جاء يف اإط��ار عمليات التح�شيد 

الع�شكرية الرتكية على احلدود مع العراق.

ملفات شائكة تتصدر زيارة اردوغان المرتقبة الى بغداد

صيانة وتصليح االجهزة القديمة.. مهن تصارع الحداثة وتأبى االنقراض


