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رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

موسى صاحب

وسام سلمان

صحيفة شهرية تصدر عن املكتب االعالمي لشركة آشور العامة للمقاوالت االنشائية

وزير االعمار واإلسكان :ختويل السادة احملافظني بتوزيع الوحدات
السكنية على النازحني يف حالة عدم استالمها من قبل املستحقني

موفق الربيعي  :وزارة االعمار
واإلسكان من الوزارات اخلدمية
املهمة والناجحة

جملس ادارة شركة اشور
العامة يعقد اجتماعه
الدوري
مدير عام املركز الوطين للمختربات االنشائية
املهندس علي عبد الواحد :اجنزنا العديد من االعمال
والفحوصات يف النصف االول من هذا العام

شركة اشور العامة تواصل العمل مبشروع
املرور السريع ط 6/
وزارة االعمار واالسكان تنفذ
عدد من الطرق واجلسور
يف بابل
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حممد صاحب
الدراجي يوزع مفاتيح
الشقق السكنية جملمع
الشموخ السكين يف
حمافظة ذي قار
متابعة

وزع وزير االعمار واال�سكان املهند�س حممد
�صاحب الدراجي مفاتيح ال�شقق ال�سكنية لأول
جممع �سكني تنجزه ال��وزارة يف حمافظة ذي
قار بواقع � 480شقة �سكنية على امل�ستحقني
من ابناء املحافظة بح�ضور ال�سيد املحافظ
يحيى النا�صري ورئي�س جمل�س املحافظة
وعدد من اع�ضاء جمل�س املحافظة ،فيما ار�سى
معاليه حجر اال�سا�س ملجمع عكيكة ال�سكني يف
املحافظة.

حمليات

وزير االعمار يرتأس االجتماع السادس جمللس
اإلسكان الوطين
متابعة

تر�أ�س وزير االعمار واال�سكان املهند�س (حممد �صاحب
الدراجي) يف مقر ال��وزارة االجتماع ال�ساد�س ملجل�س
اال�سكان الوطني بح�ضور حمافظ بغداد ال�سيد علي
التميمي ورئي�س الهيئة الوطنية لال�ستثمار ال�سيد �سامي
االعرجي وعدد من ممثلي الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية،
وقال ال�سيد الوزير خالل م�ؤمتر �صحفي �إن املجتمعني
ناق�شوا م�س�ألة النازحني التي حتتاج من جميع اجلهات
التكاتف والعمل بجد من اجل م�ساعدة �أهالينا من �سكنة
املحافظات التي ت�شهد ا�ضطرابات �أمنية والذين وقعوا
�ضحية ل�ل�إره��اب ,وبهذا ال�صدد قررنا ان نخ�ص�ص
الن�سبة الطبيعية لوزارة الهجرة واملهجرين والبالغة
 %20من جمموع الوحدات ال�سكنية للمجمعات التي
تبنيها ال��وزارة لتكون للنازحني فيما متنح �صالحية
جوازيه لل�سادة املحافظني للت�صرف بـ  %30املخ�ص�صة
للتوزيع من قبل املحافظة لغر�ض توزيعها على العوائل
النازحة وبذلك �ستكون الن�سبة املخ�ص�صة للنازحني

بحدود  %50من كل جممع �سكني �أجنزته الوزارة �أما
الـ  %50املتبقية فيتخ�ص�ص لعوائل �شهداء اجلي�ش
وال�شرطة يف املحافظة وللمعوقني والأرام��ل ومل�ؤ�س�سة
ال�شهداء ,م�ضيفاً بان �سيتم كذلك تخفي�ض �أ�سعار ال�شقق
للأرامل �أما يف ما يخ�ص م�سالة الع�شوائيات فبني ال�سيد
الوزير ب�أنه مت ح�صر م�سالة الع�شوائيات على نوعني:
الأول �أذا كانت الع�شوائية تقع يف موقع ي�صلح القامة
جممع �سكني وال ي�ؤثر يف اخلطط التنموية للدولة فيمكن
ان تعد واقع حال وتقدم اخلدمات لها �أما النوع الثاين �إذا
كانت الع�شوائية تقع يف مكان مهم وا�سرتاتيجي يف بغداد
فيمكن �أيجاد حلول بديلة لها ك�إن�شاء جممعات �سكنية
واطئة الكلفة لإي��واء �ساكنيها  ،وبالن�سبة ملو�ضوع
�صندوق الإ�سكان �أو���ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر ب��ان قر�ض
�صندوق الإ�سكان للمقرت�ضني يف بغداد وكما هو معروف
يبلغ  35مليون دينار وي�شمل جميع املناطق الواقعة
�ضمن حدود امانة بغداد وخارجها يف �أطراف بغداد اما
لبقية املحافظات فيبلغ  30مليون دينار.

النائب موفق الربيعي لصحيفة ( ألق آشور )
وزارة االعمار واإلسكان من الوزارات اخلدمية املهمة والناجحة
ريم ناجي السعيدي

ان �أداء وزارة االعمار والإ�سكان يف ال�سنوات الأربع
املا�ضية لو قيمناه تقييماً مو�ضوعيا فانه يدل على �أنها
وزارة خدمية ناجحة بقيادة ال��وزي��ر حممد �صاحب
الدراجي هذا ما �أك��ده النائب موفق الربيعي يف حديث
خ�ص به �صحيفة �ألق �آ�شور التي ي�صدرها املكتب الإعالمي
ّ
لل�شركة م�ضيفاً  :ان وزارة االعمار تعد من الوزارات
املهمة كونها وزارة خدمية ذات متا�س مبا�شر مع املواطن
ونحن مل ن�سمع �أي �شكوى من املواطنني �ضدها وهذا يدل
على �أن قيادة الوزير الدراجي لها كانت ناجحة وموفقة ،
من جهة اخرى �أ�شاد الربيعي بدور عمل ال�شركات الأهلية
من القطاع اخلا�ص ودعمها لل�شركات احلكومية خ�صو�صا
يف االوق���ات التي تكون ال��دول��ة حمتاجة لكل ابنائها ،
وال�شركات الأهلية لديها �أمكانيات كبرية جد�آ والتناف�س
على امل�شاريع يكون حتت �أ�شراف الوزارة وبالتايل يكون
تناف�س حر وهذا كله ي�صب يف جناح امل�شاريع ،ويف ختام
حديثه متنى الربيعي الأزدهار العمراين والأمني للبلد من
اجل النهو�ض ببنيته التحتية .

الدراجي :ختويل السادة احملافظني بتوزيع الوحدات السكنية على
النازحني يف حالة عدم استالمها من قبل املستحقني
متابعة

�أعلن وزي��ر االعمار واال�سكان املهند�س (حممد
�صاحب ال��دراج��ي) تخويل ال�سادة املحافظني
بتوزيع ال��وح��دات ال�سكنية �ضمن املجمعات
ال�سكنية التي تنجزها الوزارة على النازحني يف
حالة عدم ت�سلمها من قبل امل�ستحقني ,جاء ذلك
خالل احتفالية توزيع جممع ال�شموخ ال�سكني
يف حمافظة ذي ق��ار على امل�ستحقني من ابناء
املحافظة.وا�ضاف ال�سيد ال��وزي��ر �إن اخوتنا
النازحني من املناطق التي ت�شهد ا�ضطرابات امنية
بحاجة ما�سة اىل تكاتف اجلميع من �أجل تقدمي يد
العون لهم وخا�صة توفري م�سكن كرمي ي�أويهم ولو
ب�صورة م�ؤقتة حلني ا�ستتباب الو�ضع االمني.
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واكد ال�سيد الوزير ان املجل�س الوطني لال�سكان
يف �أجتماعه االخ�ير ق��رر ان تخ�ص�ص الن�سبة
الطبيعية ل��وزارة الهجرة واملهجرين والبالغة
 %20من جمموع الوحدات ال�سكنية للمجمعات
التي تبنيها ال��وزارة لتكون للنازحني فيما متنح
�صالحية جوازية لل�سادة املحافظني للت�صرف
بـ  %30املخ�ص�صة للتوزيع من قبل املحافظة
لغر�ض توزيعها على العوائل النازحة وبذلك
�ستكون الن�سبة املخ�ص�صة للنازحني بحدود
 %50من كل جممع �سكني اجنزته الوزارة �أما الـ
 %50املتبقية فيتخ�ص�ص لعوائل �شهداء اجلي�ش
وال�شرطة يف املحافظة وللمعوقني واالرام���ل
ومل�ؤ�س�سة ال�شهداء.

االعمار واالسكان
تواصل العمل بتنفيذ
جممع زرباطية
السكين يف
حمافظة واسط
متابعة

اعلنت وزارة االعمار واال�سكان ان الهيئة العامة
لال�سكان التابعة لها توا�صل اعمالها بتنفيذ جممع
زرباطية ال�سكني يف حمافظة وا�سط بواقع 544
دار ًا �سكنياً
وقال مدير املركز االعالمي للوزارة عبد الواحد
ال�شمري ان العمل متوا�صل يف م�شروع جممع
زرباطية ال�سكني بواقع ( ) 544دارا �سكنيا وعلى
م�ساحة ( ) 128مرت مربع للدار الواحد م�ضيفا �أن
الوزارة تنفذ حاليا  6جممعات �سكنية يف حمافظة
وا�سط حيث �سبق وان اجنزت ال��وزارة جممعي
الكوت واحلي ال�سكنيني فيما يتوا�صل العمل يف
جممعات ال�صويرة والعزيزية وزرباطية وجممع
الدبوين الذي مت احالته م�ؤخر ًا
وا�ضاف مدير املركز االعالمي ان املجمع يحتوي
على ابنية عامة (رو�ضة  ،مدر�سة ابتدائية �سعة
�18صف  ،مدر�سة متو�سطة �سعة � 12صف � ،سوق
 ،مركز �صحي ،مبنى بريد ،جامع  ،مع ال�شبكات
اخلدمية (املاء ال�صايف واحلريق ،ال�سقي � ،شبكة
مياه االمطار � ،شبكة املجاري  ،ال�شبكات الكهربائية
واخلارجية والداخلية ،الهاتف  ،واعمال املوقع
اخلارجية من �شوارع وار�صفة ومما�شي ومواقف
�سيارات .
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تقارير

ناقش اخر االعمال اليت تنفذها الشركة 0000

جملس ادارة شركة اشور العامة يعقد
اجتماعه الدوري

و�سام �سلمان
عقد يف مقر �شركة ا�شور العامة للمقاوالت االن�شائية احدى
ت�شكيالت وزارة االعمار واال�سكان اجلل�سة الثامنة ملجل�س
ادارة ال�شركة وتر�أ�س اجلل�سة املهند�س زهري �صربي بطر�س
رئي�س جمل�س االدارة ومدير عام ال�شركة وبح�ضور كافة اع�ضاء
املجل�س وقد افتتح رئي�س املجل�س املناق�شات بالرتحيب بال�سادة
احل�ضور متمنني لهم دوام املوفقية والنجاح وان يعم ال�سالم
واالمان واالزدهار على بلدنا العزيز 0
ثم ناق�ش املجل�س اخر التوجيهات ال�صادرة من الوزارة واجتماع
هيئة ال��ر�أي على ل�سان رئي�س اجلل�سة بخ�صو�ص املوظفني
والعقود واالجور اليومية وكذلك املعدات واالليات يف املناطق
ال�ساخنة و�سبل حل هذه امل�شاكل ا�ستنادا ً ع هذه التوجيهات 0
بعدها دعى املهند�س زهري �صربي اىل العمل روح الفريق الواحد
واال�ستمرار يف تنفيذ الواجبات بغ�ض النظر انتقال امل�س�ؤولني
او املوظفني من موقع اىل اخر لكون العمل يف ال�شركة هو عمل
جماعي متكامل 0
وا�ضاف :ان ال�سعي ال العمل اجلاد وجعل االخال�ص يف العمل
وامل�ساهمة الفاعلة يف م�سري االعمار والبناء ومبا يخدم �شعب
العراق هي الغاية العليا للجميع
م��ن جهة اخ��رى ناق�ش املجل�س مو�ضوع هيكلة ال�شركات
واخليارات املتاحة امام اع�ضاء جمل�س االدارة ومناق�شة هذه
اخليارات للو�صول اىل اىل اف�ضلها مبا ي�ضمن م�صالح ال�شركة
العليا وكوادرها العاملة 0
ثم تطرق املجل�س اىل اخر االعمال التي تنفذها ال�شركة وامل�شاكل
ال��ت��ي تعرت�ضها وو���ض��ع احل��ل��ول املنا�سبة لها مب��ا ي�ضمن
ا�ستمرارها واجنازها بالوقت املحدد

شركة اشور ....تواصل العمل يف مشروع دورة – يوسفية يف بغداد
و�سام �سلمان
توا�صل �شركة ا�شور العامة للمقاوالت االن�شائية احدى �شكيالت
وزارة االعمار واال�سكان اعمالها للمقطع اخلا�ص بها من م�شروع
دورة  -يو�سفية وبكلفة  15مليار دينار حيث ي�ستمر العمل يف هذا
امل�شروع بكل همة وعزمية من اجل اجن��ازه ب�أ�سرع وق��ت ممكن
خ�صو�صا انه يقع يف منطقة �ساخنة جتعل من هذه الكوادر العاملة
حتمل �ضعفني من اجلهد  .جهد ان�شاء الطريق وجهد االو�ضاع
وحماية انف�سهم والياتهم من االرهاب فهم حقا ي�ستحقون كل الثناء
والتقدير فعال انهم جماهدون قوال وعمال مع اخوانهم من كوادر
�شركة حمورابي العامة �صاحبة امل�شروع .
ومن اجل التعرف اكرث على هذا امل�شروع حتدث املهند�س حممد
فوزي مدير امل�شروع قائال  :توا�صل �شركة ا�شور العامة للمقاوالت
االن�شائية تنفيذ  2.5كم وبكلفة  15مليار دينار ومبوا�صفات
طريق املرور ال�سريع وهو جزء من م�شروع دورة – يو�سفية حيث
ي�ستمر العمل يف امل�شروع مبا عرف عن كوادر�شركة ا�شور يف جتاوز
امل�صاعب ويف احلك الظروف حيث ي�ستمر العمل يف مقاطع يتم
العمل فيها يف امل�شروع وقد مت فر�ش طبقة اوىل من الرتابية والعمل
متوا�صل وبهمة كبرية
واكد :ان ال�سبب يف العمل يف مقاطع حمددة هو وجود العقبات مثل
اال�شجار واالعمدة واملبازل وان العمل جار يف �سبيل الق�ضاء على
هذه املعوقات ب�أ�سرع وقت .
وحول الو�ضع االمني وما ي�شكله من خطورة عليهم ا�ضاف فوزي
 :نحن جنود اينما يكون الواجب نذهب اليه وان كان يف منطقة
�ساخنة فالعراق ي�ستحق منا ان ن�ضحي بالغايل والنفي�س من اجله
ونحن م�ستمرون بالعمل رغم عدم توفر احلماية االمنية ب�شكل كامل
خ�صو�صا ونحن يف مناطق نائية تعترب نهاية امل�شروع .
واكد  :ان هذا الو�ضع قد قوبل بالدعم املتوا�صل من قبل قيادة
ال�شركة وال���وزارة من خ�لال اجل��والت امليدانية وكذلك دعمنا
مادياً من خالل احلوافز واملكاف�أت وال�ساعات اال�ضافية وجتهيزنا
باالليات واملعدات االزم��ة حيث و�صل عدد القالبات  8قالب و 4
حادالت واظالف وتنكر ماء حديد بحيث بد�أنا الدخول على عمل
املتعهدين املتلكئني واحلمد هلل م�ستمر العمل .
واو�ضح  :ان ال�سبب الرئي�سي لبع�ض الت�أخري احياناً هو الو�ضع

االمني الذي يوقف العمل احيانا باال�ضافة اىل تعذر احل�صول على
مقالع �سهلة وكبرية كذلك ت�أخذ اج��راءات الفح�صوات فرتة من
الزمن كما ان القناطر الن�صفية واالروائية هذه حتتاج اىل وقت
طويل من الوقت واجلهد والعمل واالت�صال بوزارة الري م�ستمر من
اجل حل م�شكلة القناطر االروائية بهدف اال�سراع باعمال امل�شروع .
وا�شار فوزي  :ولهذا امل�شروع فوائد كثيرية منها ان هذا امل�شروع
يربط الطريق الدويل بطريق الدورة ال�سريع باال�ضافة كما ي�ساعد
على تقليل االزدحامات املرورية ونقل الب�ضائع حيث ان الطريق
يعد من الطرق ال�سرتاتيجية وله مناطق عديدة تربط اهايل بغداد
باملحافظات االخرى .
وبني املهند�س حممد ف��وزي  :ان الغاية من هذ عملنا هو خدمة
العراق اوال واخريا وال نن�سى الدعم املتوا�صل من قبل ال�سيد املدير
العام وال�سيد املعاون وال�سيد مدير امل�شاريع وتعاونهم لنا من اجل
اجناز امل�شروع ب�أ�سرع وقت ممكن وباملوا�صفات املطلوبة .
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وزارة االعمار :أجناز  %61من مشروع طريق املرور السريع
ط 6/املمر األمين بطول  47كم
�ألق �آ�شور ـ متابعة
�أعلنت وزارة االعمار والإ�سكان من خالل �شركة حمورابي
العامة للمقاوالت الإن�شائية التابعة للوزارة �أجناز %61
من م�شروع طريق املمر ال�سريع ط 6/مبحاوره الثالثة
واخلا�صة باملقاطع املكلفة بها ال�شركة ،وقال املركز الإعالمي
ان ال��وزارة عازمة على تنفيذ امل�شاريع الإ�سرتاتيجية
واخلدمية املنت�شرة يف عموم البالد ومنها م�شروع �إن�شاء
طريق املمر الأمين املقطع ()47-0كم والذي ي�ضم �إن�شاء
( )7ج�سور تنفذها ال�شركة �ضمن هذا املقطع.وبني املركز
الإعالمي بان �شركة حمورابي العامة ت�ستمر �أي�ضا يف تنفيذ
املقاطع الأخرى للم�شروع ومنها �إن�شاء طريق ال�سماوة
الفرعي بطول ()39كم وبن�سبة اجناز بلغت (� )%38إ�ضافة
�إىل �إن�شاء ( )6ج�سور فوقانية خدمية على م�سار الطريق.
و�أ�ضاف املركز الإعالمي �أنه مت حتقيق ن�سبة اجناز بلغت
 % 36للمقطع ()130-95كم �ضمن م�شروع املرور ط6/
املمر الأمين حيث يحتوي هذا املقطع على ج�سر واحد يربط
املناطق املحاذية للطريق � ،أما الأعمال يف امل�شروع ت�ضمنت
ت�أهيل احل�صى اخلابط وت�أهيل طبقات ترابية و�أعمال تنفيذ
طبقة الأ�سا�س القريي و�أعمال �أخرى يف تنفيذ امل�شروع.
يذكر ان �شركة �آ�شور العامة للمقاوالت الإن�شائية التابعة
للوزارة تقوم ب�إن�شاء املقطع الثاين البالغ طوله ( )75كم
من م�شروع طريق املرور ال�سريع ط.6

وزارة االعمار واالسكان تواصل تنفيذ مشروع طريق
احلج الربي كربالء  -رزازة بطول  45كم

الرشيد العامة للمقاوالت
االنشائية تشارف على
اجناز مبنى رئاسة
جامعة النهرين وبناية
النادي الطالبي
�ألق �آ�شور ـ متابعة

�ألق �آ�شور ـ متابعة
اعلنت وزارة االعمار واال�سكان من خالل �شركة �آ�شور العامة احدى
ت�شكيالت الوزارة عن توا�صلها يف تنفيذ م�شروع طريق احلج الربي
الذي يربط بني (كربالء – رزازة) �ضمن خطة ال��وزارة يف اجناز
امل�شاريع اخلدمية يف عموم البالد.
وقال املركز االعالمي للوزارة ان �شركة �آ�شور العامة التابعة للوزارة
حققت اجنازات عديدة يف م�شاريع الطرق واجل�سور يف كافة انحاء
البالد وتوا�صل اعمالها يف تنفيذ م�شاريع اخرى تخ�ضع ملوا�صفات
عاملية يف العمل ومنها م�شروع ان�شاء طريق احلج الربي بطول ()45
كم الذي يعد من الطرق الرئي�سية واحليوية التي تنفذه ال�شركة
كونه يعترب املمر الرئي�سي لطريق احلج الربي الذي ي�سلكه احلجاج
املتوجهون لأداء منا�سك احلج والعمرة بالإ�ضافة �إىل �سيارات احلمل

التي تنقل مادتي احل�صى والرمل من املقالع املوجودة يف املنطقة.
وبني املركز االعالمي ب�أن مراحل العمل تت�ضمن تنفيذ الأعمال الرتابية
و�أعمال احل�صى اخلابط طبقتني كل طبقة (� )20سم واحلجر املك�سر
طبقتني كل طبقة �أي�ضا (� )20سم والقناطر الأنبوبية وطبقتني
من مادة الإ�سفلت طبقة رابطة (� )8سم وطبقة �سطحية (�)6سم،
م�ؤكدا �أن العمل الآن يف مرحلة تنفيذ الأعمال الرتابية وجتهيز مادة
احل�صى اخلابط ومت خالل هذه الفرتة ن�صب اخلباطة املركزية
و�صب الأ�س�س اخلا�صة مبعمل �إ�سفلت (تلتمايت) اخلا�ص بامل�شروع
من اجل اجنازه يف موعده املحدد.
وا�ضاف �أن امل�شروع يت�ضمن �أي�ضا تنفيذ ( )4ج�سور على وادي
(الأبي�ض) طول اجل�سر ()33م مت بخ�صو�صها ن�صب اخلباطة
املركزية و�إعداد املواد الأولية وفح�صها وجتهيزها بانتظار تهيئة
معادلة اخلبط.

�شارفت �شركة الر�شيد العامة للمقاوالت االن�شائية
التابعة ل��وزارة االعمار واال�سكان على اجناز
م�شروعني لأبنية جامعية هما مبنى رئا�سة جامعة
النهرين وبناية ال��ن��ادي الطالبي للجماعة فيما
توا�صل اعمالها بتنفيذ ( )5ابنية لكليات يف جامعة
بغداد
اعلن ذلك مدير املركز االعالمي للوزارة عبد الواحد
ال�شمري م�ضيفا ان ال�شركة حققت ن�سب اجناز
متقدمة يف م�شروع مبني جامعة النهرين جتاوزت
 %98مو�ضحاً ان البناية تتكون من  3طوابق
مب�ساحة  3600م 2للطابق الواحد وهي خم�ص�صة
ملكاتب رئ��ا���س��ة اجل��ام��ع��ة وامل��ع��اون�ين وق��اع��ات
اجتماعات عدد 4/ومكاتب موظفي الرئا�سة ،
وا�شار ال�شمري اىل ان ال�شركة تقوم حاليا بتنفيذ
اعمال ان�شاء ( )5كليات يف جامعة بغداد فيما
�سبق وان اجن��زت ابنية لالق�سام واملختربات يف
جامعة تكريت ودور ا�ساتذة اجلامعة امل�ستن�صرية
وان�شاء ابنية درا�سية وقاعات خمتربات وت�شريح
يف جامعة الكوفة وبنايات رئا�سة جامعة وا�سط
وابنية لالق�سام الدرا�سية يف جامعة الب�صرة لدعم
اجلامعات العراقية بابنية جديدة تريح الطلبة
وتهيئ لهم اجواء منا�سبة .
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شركة اشور العامة تواصل العمل مبشروع
املرور السريع ط 6/

وسام سلمان
يعد طريق املرور ال�سريع من الطرق الرئي�سية التي تربط
بغداد مرور ًا باملناطق اجلنوبية و�صو ً
ال اىل موانئ الب�صرة
مما ي�ساعد على تن�شيط احلركة االقت�صادية يف العراق من
خالل ت�سهيل عملية نقل الب�ضائع بني املحافظات املرتبطة
به حيث يتوا�صل العمل من قبل كوادر �شركة ا�شور العامة
للمقاوالت االن�شائية اح��دى ت�شكيالت وزارة االعمار
واال�سكان يف تنفيذ هذا امل�شروع وقد و�صل اىل مراحل
جيدة هذا ما اك��ده املهند�س بيان �سعدون مدير م�شروع
املرور ال�سريع ط  6/الذي ا�ضاف قائال ً  :لقد مت اجناز ثالث
طبقات ا�سفلت بواقع طبقتني ا�سا�س قريي وطبقة رابطة يف
الطريق الفرعي ومل يبقى �سوى الطبقة االخرية (الطبقة
ال�سطحية ) وكذلك مت اجناز تقاطع طريق املرور ال�سريع
الرئي�سي مع طريق ال�سماوة الفرعي لكل من اجلانبينب
وبواقع ثالث طبقات ا�سفلت طبقتني منها ا�سا�س قريي
وطبقة رابطة .
واو�ضح �سعدون  :مت �أجن��از الطبقة الرتابية و طبقة
احل�صى اخلابط �صنف  cيف قاطع  135 – 130والعمل
م�ستمر يف اجناز بقية الفقرات وقد مت املبا�شرة الفعلية
يف تنفيذ اعمال القاطع كم  95 – 80من قبل كادر ال�شركة
بطريقة التنفيذ املبا�شر وعلى ح�ساب املقاول .
وا�شار  :ان اهم املعوقات التي تواجه امل�شروع حاليا ً
تاخري ت�سديد م�ستحقات العاملني واملقاولني الثانويني
ب�سبب ت�أخري اقرار املوازنة العامة للدولة مما انعك�س �سلباً
على املوقف احلايل لل�شركة وبالتايل ادى اىل تلك�ؤ املقاولني
الثانويني يف اجناز اعمالهم ب�سبب تراكم الديون امل�ستحقة
لهم 0
وا�ضاف  :كما ان امل�شروع قد ت�أثر باالحداث االخرية للبلد
بتجهيز املواد االن�شائية للم�شروع ومادة القري والفلر حيث
ان معظم املواد ت�أتي من ال�شمال وان انقطاع الطرق يف هذه
املناطق التي تعد مناطق �ساخنة ادى اىل ايقاف و�صول
الكثري من مادة الفلر والقري من م�صفى بيجي وقد اثرت
االحداث االخرية بتلك�ؤ جتهيز مادة املحروقات يف امل�شروع
وتوقفها يف بع�ض االحيان 0
من جهة اخرى اثنى وا�شاد بتعاون املهند�س املقيم ومركز
املختربات الذين �شكلوا فريق متكامل هدفه االول خدمة
العراق واهله والنجاح يف العمل بروح الفريق الواحد حيث
ان هناك تعاون كبري بني ال�شركة واملهند�س املقيم لغر�ض
اجناز العمل بنوعية عالية املوا�صفات و�ضمن الرنامج
الزمني املحدد للم�شروع من اجل امل�ساهمة الفاعلة يف تطوير
وبناء الواقع العمراين واخلدمي يف بلدنا العزيز ...
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جهود كبرية ومتميزة يف تنفيذ املهام والواجبات

حوار  /ضياء اخلالد

تعترب الور�شة املركزية التابعة ل�شركة �آ�شور العامة للمقاوالت
االن�شائية احدى الور�ش املهمة واحليوية التي ت�ضطلع بدور
حيوي كبري يتمثل يف �صيانة وت�صليح الآليات التابعة للوزراة
وت�شكيالتها من اجل دميومة ا�ستمرارية عملها وب�أ�سعار منا�سبة
مقارنة مع �أ�سعار اال�سواق املحلية الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن
يخلق حالة من االعتماد على الكوادر احلكومية ويف نف�س الوقت
التقليل من كلف الت�صليح  ، ،وللتعرف اكرث على ماهية عمل
الور�شة �ألتقت �صحيفة (�ألق �آ�شور ) مدير الور�شة املهند�س
طاهر عبا�س الذي حتدث قائال  :ح�صلت موافقة ال�سيد الوزير
بتاريخ  2013/4/30على قرار جلنة ور�شة ت�صليح االليات
امل�شكلة مبوجب االمر الوزاري املرقم  8478يف 2013/3/24
وهي جلنة تتوىل درا�سة مو�ضوع ت�أ�سي�س الور�شة املركزية على
ار�ض عائدة ل�شركة املعت�صم وو�ضع الية لعمل الور�شة وحتديد
كلف وا�سعار الت�صليح مع حتديد ان��واع التعليمات وو�ضع
هيكلة وطريقة عمل الور�شة وقد اجتمعت اللجنة يف مكتب ال�سيد
املفت�ش العام بتاريخ  2013/3/6وعقدت اجتماعات متتالية
لو�ضع الية عمل الور�شة
�س /مبن ترتبط الور�شة املركزية اداريا ؟
ج� /شركة ا�شور العامة للمقاوالت االن�شائية هي التي تدير
الور�شة اداريا وفنيا وماليا .
�س/كيف يتم تقييم عمل الور�شة وحتديد نقاط ال�ضعف ؟
ج  /يتم تقييم الور�شة عن طريق ت�شغيلها لفرتة ثالث ا�شهر
جتريبية لتقييم االداء ومعاجلة ال�سلبيات ان وجدت وتخ�ص�ص
هذه الفرتة الليات مقر ال��وزارة و�شركة ا�شور فقط وح�سب
تن�سيب الدائرة الفنية
�س  /هل فقرات الت�سعري ثابتة ؟
ج  /كال ان فقرات الت�سعري لي�ست ثابتة بل يتم اعادة ت�سعري
الفقرات كل  3ا�شهر اخذين بنظر االعتبار التغريات يف اال�سعار
يف اال�سواق املحلية .
�س  /هل يتم ا�ستيفاء ن�سب معينة من عمليات الت�صليح ؟
ج  /نعم يتم ا�ستيفاع ن�سب معينة بن�سبة  % 15كن�سب دارية .
�س  /هل الور�شة بحالة تطوير م�ستمرة وكيف يتم ذلك ؟
ج  /نعم يتم تطوير اداء الور�شة املركزية وح�سب م�ؤ�شرات
ومعطيات االداء وبعد انتهاء فقرة الثالثة ا�شهر االوىل لت�شمل
�صيانة وادامة اليات مقرات الت�شكيالت .
�س  /هل هنالك دعم مادي من قبل ال�شركة ؟
نعم هنالك �سلفة مقدمة من قبل �شركة ا�شور العامة ال�صالح
وادامة االليات وح�سب توجيه ال�سيد املدير العام .
�س  /هل هناك ارباح ؟ وكيف يتم التعامل معها ؟
ج/نعم هنالك ارباح واملتبقي منها يكون ل�صالح �شركة ا�شور
العامة لتدعيم �سيولتها النقدية و�ضمن الفائ�ض القابل للتوزيع
ووفق نظام ال�شركة العامة .

�س  /كيف يتم تخ�صي�ص ايرادات االرباح ؟
ج  /يتم تخ�صي�ص ايرادات االرباح عن اجور الت�صليح واالدامة
حيث تخ�ص�ص وفق الن�سب التالية :
�أ  %30 -منها حوافز للعاملني يف الور�شة .
ب -يتم ت�أمني م�ستلزمات االدام��ة وتطوير الور�شة من
االنفاق الرا�س م��ايل من تخ�صي�صات املوازنة التخطيطية
ل�شركة ا�شور العامة .
�س  /هل هنالك ايجار او مبالغ تدفع ل�شركة املعت�صم ب�أعتبار
�أن عائدية االر�ض تعود لها ؟
ج  /نعم هنالك ت�سديد بدل ايجار اىل �شركة املعت�صم من
االيرادات املخ�ص�صة للور�شة .
�س  /متى متت املبا�شرة بالعمل يف الور�شة ؟
ج /لقد متت املبا�شرة بالعمل بداية عام  2013واملبا�شرة
ب�صيانة وت�صليح اليات ال�شركة بتاريخ 2013/5/1
واملبا�شرة الفعلية ب�صيانة اليات ال���وزارة بتاريخ
. 2013/7/1
�س  /ماهي اعداد االليات التي تقوم الور�شة ب�صيانتها ؟
ج  /الور�شة حاليا تقوم ب�صيانة وادامة وت�صليح اليات �شركة
ا�شور وبعدد  70 -67الية
و�صيانة وادامة اليات مقر الوزارة بحدود ( )200الية خمتلفة
االنواع .
و�صيانة وادام��ة اليات مكتب معايل الوزير بحدود 45 – 50
الية
و�صيانة وادامة اليات مكتب املفت�ش العام بحدود ( )23الية
و�صيانة وادامة اليات الهيئة العامة لال�سكان بحدود ( )77الية
و�صيانة وادامة اليات دائرة اال�شغال وال�صيانة بحدود ()40
الية وم�ستقبال ب�أذن اهلل �سيتم مفاحتة باقي ت�شكيالت الوزارة
وح�سب برنامج زمني يحدد ذلك من اجل �صيانة اليات وبعد
توفري الكوادر املتخ�ص�صة  .وب�شكل عام تقوم الور�شة حاليا
ب�صيانة وادامة اليات بحدود (� )400سيارة و  63نوع وموديل
تقريبا .
�س  /ماذا ت�شمل عمليات ال�صيانة ؟
ان عمليات ال�صيانة ت�شمل تبديل الزيوت ح�سب املوا�صفات
الفنية يف دليل كل الية وكذلك التعامل مع االنرتنت للح�صول
على املعلومات املطلوبة يف كل نوع من انواع ال�سيارات ومقارنتها
مع انواع الزيوت املوجودة يف اال�سواق املحلية مع جلب �شهادة
من�ش�أ للزيوت امل�شرتاة من اال�سواق وحاليا يتم جلب زيوت
من نوع ( لكي مويل) االملاين و(ايلف ) الفرن�سية وتوتل االماراتية
و�شل ال�سعودية وغريها ..
�س  /ماهي مراحل تطوير الور�شة املركزية ؟
ج  -1/ان مراحل تطوير الور�شة م�ستمرة حيث ان الور�شة قد
فتحت �شعبة لتجفيت حمركات ال�سيارات ومت فعال املبا�شرة
بالعمل حيث مت م�ؤخرا جتفيت احدى ال�سيارات التابعة ل�شركة
ا�شور العامة نوع �ستاراك�س موديل حديث وباالعتماد
على الكوادر املوجودة بالور�شة حيث يتم ت�صليح
االلية وفق ال�ضوابط مع تقليل ال�صرفيات
مقارنة مع الت�صليح يف اال�سواق املحلية
 -2ادخ��ال الكوادر امل��وج��ودة يف
دورات وار���س��ال ق�سم منها اىل
اال���س��واق املحلية واىل ذوي
االخت�صا�ص لال�ستفادة من
اخل��ب��رات امل���وج���ودة لديهم
وخ��ا���ص��ة ا���ص��ح��اب جتفيت
حمركات ال�سيارت احلديثة
 – 3مت فتح �شعبة و�صيانة
ت�ب�ري���د ال���������س����ي����ارات يف
ال��ور���ش��ة حيث مت تهيئة
االج����ه����زة اخل��ا���ص��ة
ب��ف��ح�����ص ال��ت�بري��د
م��ع توفري امل��واد
االحتياطية مع
فح�ص النوزالت
وال��ف��ي��ت��ب��م وامل��ج��ول و�شحن

بطارية ال�سيارة وغريها الكثري من خالل االجهزة املوجودة يف
الور�شة
وخالل هذه الفرتة القادمة �سيتم ادخال جهاز فح�ص ال�سيارات
بوا�سطة الكومبيوتر .
�س  /ممن تتكون الور�شة املركزية ؟
تتكون الور�شة من
.1بناية االدارة وفيها غرفة مدير الور�شة  /غرفة الفنيني  /غرفة
للعاملني واملحا�سبة والتدقيق ولالدارة واخرى للح�سابات
.2ور���ش��ة ت�صليح ال�سيارات  :وفيها غرفة م�س�ؤول الور�شة
واخرى للعاملني
.3خم��زن للمواد االحتياطية  :وفيها غرفة مل�س�ؤول املخزن
والكادر .
�.4شعبة احل��دادة وال�صدر � /شعبة تربيد ال�سيارت � /شعبة
تبديل الزيوت ووحدة غ�سل ال�سيارت واملولدة .
.5ا�ستعالمات الور�شة وفيها كرفان لكادر اال�ستعالمات واخر ل
))FBS
.6مطعم ملنت�سبي الور�شة واملرافق ال�صحية .
�س /ماهية الكوادر املوجودة يف الور�شة ؟
.1تتكون من  25منت�سب كادر دائمي
 2.20منت�سب ب�صفة (عقد)
 3.12منت�سب ب�صفة (اجر يومي)
املجموع ( )66منت�سب
���س /هل الور�شة حتتاج اىل اخت�صا�صات معينة يف الوقت
احلا�ضر ؟
ج  /اذا اردنا م�ستقبال املبا�شرة ب�صيانة االليات احلديثة ولكافة
الت�شكيالت ف�أننا نحتاج التخ�ص�صات االتية :
.1مهند�س اخت�صا�ص لديه اخلربة يف اجهزة ت�شخي�ص اعطال
ال�سيارة .
.2مهند�س كهرباء �سيارات ذو خربة عالية
.3مهند�س ميكانيك لديه خربة يف ت�صليح االليات احلديثة
كهربائي �سيارات حديثة عدد  2مع ميكانيكي �سيارات عدد 4
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تقارير واخبار

املهندس عدنان عبد احلميد لصحيفة الق اشور

وزارة االعمار واالسكان تنفذ عدد من الطرق
واجلسور يف بابل

تقرير :و�سام �سلمان
ت�ؤكد �شركة ا�شور العامة للمقاوالت االن�شائية احدى ت�شكيالت
وزارة االعمار واال�سكان يوماً بعد يوم قدراتها الكبرية
يف تنفيذ امل�شاريع املهمة ويف احلك الظروف وا�صعبها وما
م�شاريعها الكبرية يف حمافظة بابل العزيزة اىل برهاناً ودلي ًال
وا�ضحا على مدى متانة وقوة هذة ال�شركة يف تنفيذ الطرق
واجل�سور اال�سرتاتيجية حيث تنفذ اليوم العديد منها يف بابل
التاريخ واالثار هذا ما اكده املهند�س عدنان عبد احلميد مدير
ادارة م�شاريع بابل والذي ا�ضاف قائ ًال:
توا�صل ادارتنا تنفيذها امل�شاريع املكلفة بها منها م�شروع
طريق الزائرين بغداد  -ج�سر ال�سكة وهو من امل�شاريع
املهمة بطول 23ك��م ان امل�شروع ي�ساهم ب�شكل كبري يف
خدمة املواطنني الزائرين والكذلك املركبات ىال�صغرية
على ال�سواء لكن هذا امل�شروع رافقته الكثري من املعوقات

والعوار�ض وذلك ب�سبب عدم ح�سم تلك التعار�ضات قبل
احالة العمل اىل ال�شركة وقد �شملت هذه التعار�ضات :
 -1وجود املياه املغمورة على م�سار الطريق .
 -2وجود انقا�ض ب�شكل وا�سع .
 -3وجود مقرتبات (االوف��ر با�ص) التي ت�ؤثر على م�سار
الطريق
 -4مرورانابيب املياه الثقيلة واخلفيفة مما ي�ستدعي رفعها
وهي بطول اكرث من 7كم على م�سار الطريق .
-5ك��ذل��ك وج��ود اعمدة الكهرباء املنت�شرة على الطريق
ووجود املن�ش�أت واالبراج والنقاط الع�سكرية وكذلك املواكب
احل�سينية باال�ضافة اىل ا�سيجة خارجية ملقرات اجلي�ش .
-6ا�ضافة اىل اال�شجار والب�ساتني وخ�صو�صا ا�شجار النخيل
التي تقع على الطريق .
هذه اهم العوار�ض املوجودة على الطريق من جهة ومن
جهة اخرى ان العمل يف هذة امل�شاريع يقع يف مناطق �ساخنة

مثل اللطيفية واملحمودية مما يجعل امل�س�ؤلية امللقات على
عاتقنا ً كبرية مما ي�ستدعي جعل الهمة والعزمية م�ضاعفة
من اجل اال�ستمرار يف تنفيذ الواجب املكلفني به بكل حب
وعطاء خلدمة زوار ابي عبد اهلل (عليه ال�سالم) رغم الو�ضع
االمني ال�صعب ولكن بحمد اهلل قد مت التغلب على العديد من
هذه املعوقات بالتعاون بني طرق وج�سور بغداد و�شركاتنا
لال�سراع بتنفيذ الطريق خدمة للزوارالكرام اىل مدينة كربالء
املقد�سة 0
واكد عبد احلميد :كما ان لهذا امل�شروع اربعة ج�سور هي :
-1ج�سر �شي�شبار
-2ج�سر اللطيفية
-3ج�سر اللطيفية االروائي
-4ج�سر البديل للقنطرة ال�صندوقية يقع اي�ضاً يف اللطيفية
والعمل م�ستمر فيهم من اجل اجنازهم با�سرع وقت بعونه
تعاىل 0
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تقارير
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عبد احلميد  :ال ننسى الدعم املتواصل من قبل قيادة الشركة ماديا
ومعنويا للكادر وللمشروع
وا�سرت�سل بالقول  :كما ان ال�شركة م�ستمرة يف اكمال اعمال م�شروع م�سيب
 كربالء املقد�سة فقد مت اجنازاعمال التبليط بالكامل واملتبقي منها االكتافوالعالمات املرورية حيث مت ت�صنيعها و جتهيزها من دولة االمارات (دبي)
وتوجد بع�ض االكتاف التي مل تنجزبعد مما يتعذر اجنازها يف الوقت احلا�ضر
اما من ناحية ا�سكندرية  -م�سيب وحلة  -كربالء املقد�سة فهناك عمل لتكملة
الفقرات امل�ستحدثة من قبل الهيئة العامة للطرق واجل�سور مل�شروع طريق
الزائرين وهي :
 -1قناطر انابيب النفط والغاز .
 -2التك�سية احلجرية لبزل حجي علي.
 -3ان�شاء عبارات االنابيب لنقل املاء ال�صايف
 -4عمل املاء ال�صايف
 -5عمل منهوالت مياة ت�صريف االمطار يف ابي غرق
اما العمل يف م�شروع ج�سر الهندية فقد مت تبديل ان�شاء اجلدران ال�ساندة
جل�سري الفرات وجدول الكفل بفقره جديدة هي التك�سية احلجرية ومتت
املبا�شرة لغر�ض اجنازها با�سرع وقت والت�أخري يف اك�ساء الطبقة ال�سطحية
من قبل مديرية طرق وج�سور كربالء ادى بدوره اىل تاخر �شركتنا بتنفيذ ما
تبقى من اكتاف الطريق
وا�ضاف  :اما من ناحية االليات واملعامل فانها ال ت�سد احلاجة للم�شاريع
وذلك لقدمها مما يتطلب ان�شاء معمل ا�سفلت جديد لكي يرفد م�شاريعنا مبادة
اال�سفلت ال�سيما يوجد يف بابل فرقة لتبليط متكاملة اما من ناحية االليات ان
تعزيز االدارة باليات ي�ساعد على تنفيذ م�شاريعنا ب�شكل �سريع و�صحيح
ومنتظم .
وا�شار املهند�س عدنان اىل الدعم املتوا�صل الذي تقوم به ال�شركة لكوادرادارة
م�شاريع بابل ماديا ً ومعنويا ً ومتابعة كافة اال�شكاالت التي تواجه عملنا
وو�ضع احللول املنا�سبة لها كما ان هناك زيارات ميدانية من قبل مقر الوزارة
والهيئة العامة للطرق واجل�سور ب�شكل م�ستمر واكد بالقول طبعا ً ال نن�سى
ت�أثري اقرار امليزانية علينا حيث يتم التقنني ال�صرف ح�سب احلاجة وح�سب
ال�سلف املوجودة خ�صو�صاً يف جمال املكاف�أت واحلوافز وال�ساعات اال�ضافية
وغريها وال يوجد اي ا�شكاالت يف هذا االمر.....
واو�ضح عبد احلميد بع�ض املور التي احب التنويه لها بالقول  :ان العمل
من الناحية الفنية يا حبذا ان يكون عند التكليف جمز�أ اذا كان امل�شروع
كبري وكذلك ان يكون املقاول ذو كفاءة وخربة يف جمال عمله حيث ان هذين
االمرين مهمني جدا ً يف تنفيذ امل�شروع ب�شكل �صحيح وب�سرعة اجناز وبالتايل
ي�صب يف م�صلحة ال�شركة وم�شاريعها .
وبني  :ان ال�شركة م�ستمرة يف مواكبة الدعوات التي تطلق من قبل الوزارة
اىل ان يكون العمل بالتنفيذ املبا�شر حيث اخذت على عاتقها ادارتنا بتنفيذ
بع�ض فقرات العمل با�سلوب التنفيذ املبا�شر وخ�صو�صاً اعمال التبليط
وذلك لتوفر مادة اال�سفلت وفرق الفار�شة املخت�صة  ....ومن جهة اخرى
ف�أننا م�ستمرين يف دخول كافة االعمال التي ترتبط مبجال اخت�صا�صنا وهي
الطرق وااجل�سور حيث دخلنا جتربة جديدة هي درا�سة وت�صميم العالمات
املرورية وتنفيذها با�سلوب التنفيذ املبا�شر.
وا�ضاف  :وال نن�سى الدور الكبري الذي يقوم به االعالم يف ابراز ال�صورة
الوا�ضحة لالعمال التي تقوم كوادرنا بتنفيذها فهي املر�أة العاك�سة للجهود
املبذولة يف م�سريتنا العمرانية واخلدمية التي ت�صب يف خدمة بلدنا عموما ً
واهايل بابل الكرام خ�صو�صاً .
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املهندس حممد عبد الرزاق مدير مشروع دورة -يوسفية لصحيفة الق اشور :

حنن جنود للوطن اينما يكون الواجب نتوجه اليه
وسام سلمان
رغم المصاعب ورغم الظروف االمنية وخصوصا ً في المناطق الساخنة نرى ابناء االعمار
واالسكان يواصلون العمل بمزيد من الهمة والعزيمة ال تلويهم الرزايا وال تكسرهم الشدائد
يصولون ويجولون في ارضهم وارض اجدادهم في عراقهم العزيز يعمرون جسرا ً هنا
ويمدون جسرًا هناك يبغون اعمار وبناء وطنهم رجال نذروا الغالي والنفيس فهم يعمرون
من جهة ويضحون بانفسهم من جهة اخرى ضد االرهاب والمخربين وها هم ابناء شركة
حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية يبنون ويجاهدون في المناطق الساخنة في مشاريع
للطرق والجسور ومنهاطريق دورة  -يوسفية الذي يعتبر من الطرق االستراتيجية ذات
المواصفات العالية والمنافع الكثيرة ومن اجل التعرف اكثرعلى هذا المشروع كان لصحيفة
الق اشور هذا اللقاء مع مدير المشروع المهندس محمد عبد الرزاق الذي تحدث قائال :

تقوم �شركة حمورابي العامة للمقاوالت االن�شائية احدى ت�شكيالت وزارة
االعمار واال�سكان بتنفيذ طريق دورة – يو�سفية املرحلة الثانية التي تربط
تقاطع الدورة  -بغداد اجلديدة بطريق املرور ال�سريع رقم ( )1الذي ي�ؤدي
اىل حلة  -ديوانية وهذا امل�شروع بطول  14كم وبعر�ض  15.5م (ذهب –
اياب ) باال�ضافة اىل انه توجد طرق خدمية موازية للطريق وهذا الطريق
يعد من الطرق اال�سرتاتيجية يف بغداد كونه يحمل موا�صفات الطرق الدولية
وهذا الطريق باال�ضافة اىل مميزاتها الكثرية ف�أنه يخت�صر الوقت والزمن من
خالل تقليل امل�سافة بني طريق ال�سريع يف الدورة بالطريق الدويل
وا�ضاف  :لقد بلغت كلفة امل�شروع  78مليار دينار وي�شمل العمل التقاعدي
بكميات ترابية بلغت  1.800.000م 3واحل�صى اخلابط  400.000م 3اما
القناطر االنبوبية فتبلغ 4000م.ط والقناطر ال�صندوقية تبلغ 2000م
وا�سرت�سل بالقول  :اما اعمال التبليط تبلغ
الطبقة اال�سا�س القريي االوىل 14000م  3ب�سمك �20سم
اما الطبقة الثانية 288000م 2ب�سمك � 10سم
وتبلغ الطبقة الرابطة 430000م2
الطبقة ال�سطحية 690000م2
باال�ضافة اىل اعمال االكتاف واالعمال والتخطيط واالعمال الكهريبائية
وغريها وقد اجنز منها ترابية  30.000م 3والقناطر اجنز منها  200م.ط
اما احل�صى اخلابط واحلبيبات اجنز منه 30.00م2
وقد مت فتح امل�سارات من قبل �شركة حمورابي وا�شور بحدود 8كم على عر�ض
الطريق .
وا�شار عبد الرزاق  :ح�سب توجيهات معايل الوزير املهند�س حممد الدراجي
ان تدخل �شركة ا�شور �ساندة اىل �شركة حمورابي بحجم اعمال مببلغ 15
مليار دينار من قيمة االعمال املحالة بعهدة �شركة حمورابي مت ت�سليم املقطع

من املحطة  2.200لغاية  6,700بعهدة �شركة ا�شور حيث متت اعمال فتح
امل�سارات وتعديل وحدل االر�ض الطبيعية وبا�شرت ب�أعمال الدفن العمال
الطبقة االوىل للمقطع املتاحة حيث توجد بع�ض املقاطع فيها تعار�ضات
حاليا والعمل جاري من اجل حلها .
وا�ضاف  :ان �شركة ا�شور و�شركة حمورابي هي اكرب ال�شركات احلكومية
يف جمال الطرق واجل�سور ويوجد فيها كوادر متخ�ص�صة ومكائن واليات

شركة محورابي
تواصل العمل
يف مشروع
دورة – يوسفية

حديثة جتعلها اكرب ال�شركات يف العراق يف اخت�صا�صها ورغ��م امل�شاكل
والتعار�ضات ف�أن العمل جيد وي�سري ب�شكل �سل�س فالتعاون اجليد بني
دائرة املهند�س املقيم واملختربات و�شركتنا امل�ستمر الن اجلميع فريق واحد
والعمل ي�صب يف بودقة وزارة االعمار واال�سكان بهدف اجناز العمل ب�أ�سرع
وقت ممكن
واو���ض��ح عبد ال���رزاق  :ه��ذا امل�شروع من الطرق اال�سرتاتيجية وذات
موا�صفات طريق �سريع بطبقتني من التبليط ب�سمك �40سم ممايجعله يتحمل
.االثقال املحورية من خالل نقل الب�ضائع وكذلك املركبات الكبرية وهذا
الطريق �صمم عام  1980لكن ب�سبب الظروف التي مير بها البلد ادت اىل عدم
املبا�شرة وخالل هذا العام كلفت �شركة حمورابي بتنفيذه وان�شاءه بوقت
حمدد
واكد  :على الت�أثريات ال�سلبية لعدم القرار املوازنة واثرها على تنفيذ
امل�شروع ب�شكل �سلبي من خالل تلك�ؤ العمل يف بع�ض املقاطع وادى بالنتيجة
اىل ت�أخر العمل .
وا�ضاف  :اننا جنود بيد وزارتنا ودولتنا ونحن م�ستعدون للذهاب ابعد من
ذلك مادام العمل يتطلب ذلك من اجل خدمة بلدنا العزيز.
وا�شار املهند�س حممد عبد الرزاق  :ال نن�سى الدور الفاعل والكبري لل�سيد
املدير العام املهند�س �سعد الدين حممد امني ودعمه املتوا�صل لكوادرنا
العاملة معنوياً من خالل جوالته امليدانية للم�شروع وتو�صياته ال�سديدة
يف رفع معنويات العاملني يف امل�شروع وكذلك دعم مادي من خالل املكاف�أت
املجزية وغريها مما �شكل حافز ًا كبري ًا للكادر من اجل اجناز اعمالهم بجد
واخال�ص و تنفيذ امل�شروع ب�أحدث املوا�صفات املطلوبة وكذلك التغلب على
جميع ال�صعاب االمنية والطبيعية التي ترافق عملنا من اجل خدمة عراقنا
و�شعبنا العزيز .
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مدير عام املركز الوطين للمختربات االنشائية املهندس علي عبد الواحد:
يعد التطور العمراين يف اي بلد عالمة وا�ضحة على التقدم
واالزده��ار والذي يظهر من خالل ال�صور اجلميلة املطرزة
بالطرق واجل�سور واالبنية التي تبني للقا�صي والداين مدى
مراحل التطور احلا�صل يف تلك البلدان ولي�س العراق ببعيد
عن موا�صلة البناء واالعمار �ش�أنه �شان الدول ال�ساعية اىل
بناء منظومته الوطنية يف كافة جماالت احلياة وخ�صو�صا
العمرانية بهدف مواكبة التقدم احلا�صل اليوم يف خمتلف بقاع
االر�ض بعد االنفتاح على العامل عام  2003وما تالها فكان
البد للعراق ان يت�أثر ب�شكل فعلي مبا ي�شهده العامل من طفرات
نوعية يف خمتلف النواحي وبالتايل نالحظ مدى االت�ساع يف
جمال البناء واالعمار حيث يعد العراق اليوم مبا ي�سمى
بالعامية (بال�سوق العط�شان) لكرثة ما يحتاجه من خدمات
عمرانية وتنموية بعد �سنني من احلروب والدمار لذلك نرى
ابناءه يت�سابقون مع الزمن من اجل النهو�ض بواقعه اخلدمي
وهذا التقدم والنهو�ض يحتاج بدوره اىل دعائم وركائز لكي
تتم دميومته ومتانته وقوته اي الطرق واجل�سور واالبنية
وبالتايل ف�أنها تعتمد ب�شكل رئي�سي على الفحو�ص الدقيقة
ب��أح��دث االج��ه��زة لذلك اخ��ذ املركز الوطني للمختربات
والبحوث االن�شائية والذي يعد من اكرب املراكز يف العراق
دور ًا ريادياً يف خمتلف الفحو�صات يف املجال العمراين يف البلد
مما يجعله اال�سا�س يف بناء �صرح او معلم عمراين ب�شكل قوي
ومتني كما ان هذه االعمال ال تكتمل اال ب�أدارة قوية ونزيهة
وهذا ما وجدناه يف ا�سد من ا�سود العراق اال�ستاذ املهند�س
علي عبد الواحد الحج مدير عام املركز والذي نحن بدورنا
نقف له اجال ًال واحرتاماً واعجابا ً لي�س ل�شيء لكنه يكفي انه
احد الذين �ساهموا وب�شكل فعال يف م�سرية البناء واالعمار
يف البلد وهو احد رجال وزارة االعمار واال�سكان ذات اليد
الطوىل يف هذه امل�سرية العمرانية والتنموية واخلدمية يف
ار�ض الرافدين وي�شهد له اجلميع مبا قدمه ويقدمه اىل اليوم
ويف خمتلف بقاع الوطن من عطاء ال ين�ضب يف خدمة بلده
و�شعبه فهذا احلوار لي�س االول ل�صحيفة (الق ا�شور) حيث
كان لنا لقاء قبل ا�شهر قليلة م�ضت وحني اجرينا اللقاء الثاين
توج�سنا احلذر ان التكون هناك اعمال تنفذها كوادر املركز
ب�سبب الظروف ال�صعبة الراهنة لكننا وجدنا ماي�سر النظر
ويفرح الف�ؤاد فالعمل م�ستمر من قبل املركز بكل همة وعزمية
ال تلويهم ال�صعاب وال ترهقهم املكاره فربغم الظروف التي
مير بها الوطن جند هناك ُانا�س ال تنم اعينهم من اجل خدمة
العراق و�شعبه ومنهم ه�ؤالء العراقيني الغيارى من منت�سبي
املركز الوطني وعلى ر�أ�سهم مديرهم العام ومعاونه املهند�س
علي دوين الذان رحبا بكادر ال�صحيفة

اجنزنا العديد من االعمال والفحوصات يف النصف االول من هذا العام

ال ننسى الدعم املتواصل من قبل معالي الوزير للمركز
حوار – ريم ناجي السعيدي
وا�سرت�سل املهند�س علي عبد الواحد بالت�أكيد على �ضرورة التوا�صل
مع االعالم من اجل ابرازال�صورة النا�صعة والوا�ضحة واحلقيقية
ملا يقوم به ابناء املركز الوطني للمختربات والبحوث االن�شائية من
اعمال يرفدون بها واقعهم العمراين بكل جد واخال�ص وعطاء �أثر خدمة
لوطننا الغايل حيث كان من اهم اجنازات اخوانكم يف املركز

عتبنا كبريعلى وزارة
املالية وديوان الرقابة
املالية كونهما قطعوا
صرف احلوافز ال  % 50من
منتسبينا بغري حق

اننا ا�ستطعنا ان نغطي كل الفحو�صات املطلوبة خالل ال�ستة ا�شهر
االوىل لهذا العام من خالل اجلهود اال�ستثنائية للكوادر الهند�سية
والفنية يف تنفيذ اعمال املركز حيث كانت اجنازات الن�صف االول من
عام  2014متميزة بالعمل اجلاد واملتكامل .باال�ضافة اىل ما ا�ستطعنا
ان نوفره من االجهزه احلديثة من خالل العقود التي مت توقيعها يف
نهاية عام 2013وبداية عام  2014اما الذي يتوج �أجنازاتنا لهذا العام
هو العقد الذي مت توقيعة مع الهيئة العامة للطرق واجل�سور الذي �ضم
اجراء الفحو�صات التقوميية لطرق العراق وكان مبلغ العقد هو (مليار
و�سبعمائة مليون دينار عراقي) واحلمد هلل مت �أكماله بكافة الفحو�صات
املطلوبة واعددنا ال�صيغة النهائية للتقرير بجزئي العقد ()A- B
ومت ت�سليمها للهيئة العامة للطرق واجل�سور وا�ستلمنا حوايل  %70من
مبالغ العقد ونحن م�ستمرين بالتقدم نحو االف�ضل .
•ماهي اهم امل�شاكل واملعوقات التي يعاين منها املركز ؟
من امل�شاكل التي يعاين منها املركز ب�صورة عامة هي ع��دم �أق��رار
املوازنة وقلة الكوادرالهند�سية والفنية اما امل�شكلة الرئي�سية التي
يعاين منها املوظفون هي ان وزارة املالية قامت بحجب احلوافز التي
منحت للعاملني من تخ�صي�صات ال  %50من ايرادات املركز وكانت
هذه احلوافز اقرت بجهود جبارة من قبل معايل الوزير لكن لال�سف
وزارة املالية وديوان الرقابة املالية عملوا على �أيقاف �صرف احلوافز
للموظفني واال�سباب انهم يدعون انه ُ ال يوجد �سند قانوين لل�صرف رغم
انه ُ قانون ال��وزارة بفقرة �صريحة يقول ت�صرف ال  %50من �ضمن
ابواب ال�صرف لهذه االيرادات لدعم الكوادر.لكن وزارة املالية وديوان
الرقابة تدعي انه ُ مل تن�ص الفقرة �صراحة ً على ان ت�صرف كحوافز
وهكذا مت عرقلة �صرف احلوافز مما �شكل احباط لدى املوظفني..
حتى وان كانت هناك مبالغ تعوي�ضية مثل املكاف�أت لكن هي ال ت�سد
عن احلوافز النها مبالغ اكرب وه��ذا هو ا�ستحقاق املوظف.واي�ضا
ً ال�ساعات اال�ضافية تكون وفق �شروط وال ميكن ان ت�شمل اجلميع .
اما بالن�سبة للخطورة حلد االن مل حت�صل موافقة على �صرفها والتي

هي متثل اي��راد ال بئ�س به للمنت�سب وهي ا�ستحقاق له خ�صو�صاً
لق�سم الكيمياء وبقية الفحو�صات ب�صورة عامة فاالبخرة التي يتم
�أ�ستن�شاقها ودرجات احلرارة العالية وبقية التفا�صيل ومع ذلك مل تتم
احل�صول على موافقة وزارة املالية على �صرف خم�ص�صات اخلطورة
ما عدا �سنة واحدة كانت عام  2012مت �صرف خم�ص�صات اخلطورة
وتوقفت بعد ذلك .
•ماهي اخلطة ال�سنوية لعام 2014م ؟
نحن اعددنا خطة �سنوية الجراء الفحو�صات وكانت اال�شهر املا�ضية
قد تكللت بنجاح باهر حيث ان البع�ض من املختربات فاقت املخطط
لكن يف اال�شهر االخرية انتك�ست اعداد الفحو�صات النه ُ الكثري من
املحافظات توقفت عن تنفيذ اخلطة ب�سبب الو�ضع احلايل .
•وماذا عن م�شروع ب�سماية ال�سكني ؟
يعترب من امل�شاريع املهمة يف العراق ونحن اقرتحنا عليهم ان ن�شارك
بالفحو�صات لكننا مل ن�ستطع االتفاق معهم الن ر�أيهم كان يختلف عنا
ب�سبب انهم ارادوا طريقة الجراء الفحو�صات تتمثل اجراء فح�ص
واحد ليوم واحد يف ال�شهر وتعطي (�سريفت كيت) بكل الفحو�صات
فلي�س من املمكن ان تعطي فحو�صات ليوم يف ال�شهر لهكذا م�شروع
�ضخم فلذلك مل يتم االتفاق عليه عدا اجراءنا يف بداية االمر بع�ض
فحو�صات الرتبة لكن فحو�صات خمتربات حقلية مل جتري.
•وحول الدعم ال��ذي تقدمه ال��وزارة للمركز الوطني للمختربات
حتدث املهند�س علي دوين معاون املدير العام قائال ً؟
نعم هناك دعم قوي من معايل الوزير باال�ضافة اىل ان الوزارة خ�ص�صت
لنا مبالغ من خ�لال الهيئة العامة للمباين ال�سترياد اجهزة ونحن
م�ستمرين بعملنا لبناء عراق مزدهر ي�ضاهي دول العامل اخلارجي.
•وعن ما هية انواع االجهزة امل�ستوردة واملحلية التي يحتاجها
املركز
•اكد دوي��ن  :هناك اجهزة للفحو�صات التخ�ص�صية و اجهزة
للفحو�صات النمطية االعتيادية اما النوع االول فهو الوحيد امل�ؤهل

يف العراق لأجراء الفحو�صات التخ�ص�صية حيث الميكن �أجرائه يف
اجلامعات او املختربات االخ��رى .اما النوع الثاين هو للفحو�صات
النمطية االعتيادية لتغطية احلاجة املحلية.باال�ضافة اىل ذلك نحن
لدينا عقود قد وقعت لأ�سترياد �أجهزة من �شركات اوربية (املاين –
ايطاليا ) ومع كل العقود التي وقعت مت االتفاق على ان يتم اال�سترياد
ومعها برامج تدريبية للكوادر العاملة على تلك االجهزة.
وك�������ان خ����ت����ام ح���دي���ث���ن���ا م��ث��ل��م��ا ب������د�أن������اه م����ع امل��ه��ن��د���س
ع�����ل�����ي ع�����ب�����د ال��������واح��������د ال�����������ذي حت���������دث ق������ائ���ل��ا ً ؟

اهم اجنازاتنا توقيع العقد
مع اهليئة العامة للطرق
واجلسور من اجل اجراء
الفحوصات التقوميية
لطرق العراق

نتمنى من اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يزيل هذه الغمة عن هذا البلد ويحفظ
العراق واهله من كل �شر وم��ن كل مكروه  ....وال�شكر املتوا�صل
لل�سيد معايل وزير االعمار واال�سكان لدعمه امل�ستمر للمركز الوطني
للمختربات واي�ضاً ال�شكر اجلزيل ملنت�سبي املركز جلهودهم الكبرية من
اجل اظهار املركز بهذا امل�ستوى الالئق وعملهم املتوا�صل رغم الظروف
ال�صعبة التي مير بها بلدنا العزيز فتقديري واحرتامي لكل منت�سبي
املركز ولكل عراقي �شريف يعمل من اجل م�صلحة العراق و�شعبه
العظيم .
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بنسبة اجناز بلغت 00000 % 90
وزارة االعمار واالسكان تواصل العمل يف تنفيذ
طريق السماوة  -الناصرية

وسام سلمان  -تصوير موفق الطائي

العمل املخطط  %91والعمل الفعلي  % 90التكل�ؤ ب�سبب عطلة العيد
فقط بهذه الكلمات القليلة ن�ستطيع ايجاز االعمال االرائعة التي
تنفذها وزارة االعمار واال�سكان من خالل كوادرها املتمثلة ب�شركة
ا�شور العامة  /ادارة م�شاريع املثنى والتي يعد هذا امل�شروع من
امل�شاريع الناجحة بكل املقايي�س من وقت ومن موا�صفات ومن
جدوى اقت�صادية كبرية ولكال املحافظتني اللتان ترتبطان به ومن
اجل التعرف على املنجز من امل�شروع واملتبقي منها حتدث املهند�س
قادر جنم اجياد مدير ادارة م�شاريع املثنى ( مدير امل�شروع ) قائال ً
 :ان هذه الن�سبة هي جلميع فقرات العمل حيث اجنز منها الرتابية
واحل�صى اخلابط والقناطر بكافة انواعها وفقرات ج�سر الدراجي
حيث اجنز  %100وبقت فقط الطبقة ال�سطحية لفقرات م�شروع
الطريق وهي فقرة اال�سفلت من الطبقة الرابطة وال�سطحية حيث
و�صلنا اىل  32كيلو من الرابطة واملتبقي  17كيلو والعمل يف
امل�شروع ا�ست�أنف بعد العيد وان �شاء اهلل اجنازها بالوقت املحدد اما
الطبقة ال�سطحية فقد مت اجناز  21كيلو من كيلو �صفر اىل
كيلو  21وكذلك االكتاف فهي كاملة و�سيتم ت�سليم جزئي
اىل دائرة الطرق واجل�سور هذه االيام اما فقرة اجل�سر
فهي كاملة  0وقد بلغت كمية اال�سفلت يف الطبقة الرابطة
املنفذة فهي  226,000م 2من ا�صل 390,000م 2اما
الطبقة ال�سطحية مت تنفيذ 170,000م 2والعمل ي�سري
بوترية عالية وباملوا�صفات املطلوبة من قبل املهند�س
املقيم و االن العمل جاري يف الطبقة الرابطة من املحطة
كيلو  34باجتاه نهاية املقرتب جل�سرالدراجي من جهة
ال�سماوة وخالل �شهر التا�سع �سيتم اجناز الطبقة الرابطة
و امل�سافة املتبقية 17كيلو من الطبقة ال�سطحية ويف نهاية
العام ان �شاء اهلل �سيتم اجناز امل�شروع ب�شكل كامل 0
وب�ين :ان هذا امل�شروع ما و�صل اىل ما و�صل اليه من
اجناز اال من خالل تظافر اجلهود بني ال�شركة واملهند�س
املقيم وكوادر ادارة م�شاريع املثنى وما ا�شادة املحافظ
وال��وزارة وقيادة ال�شركة بامل�شروع اال هو دليل على
جناح امل�شروع وان �شاء اهلل ملتزمون بهذا اخلط من
اجل موا�صلة اعمالنا بكل جناح وم�ستعدون لتنفيذ اي
م�شروع تكلفنا به ال�شركة ويف اي مكان من ا ر�ض الوطن .
وحول اثار و�سلبيات ت�أخري اقرار امليزانية على االعمال
اكد جنم  :طبعا ان تاخري اقرار امليزانية ولدت لدينا
العديد من امل�شاكل من خالل عدم دفع م�ستحقات املقاولني
وجتهيز املواد من اال�سمنت و احل�صو و الرمل وغريها
فهذه حتتاج اىل �سيولة وبالتايل اال���ض��رار بامل�شروع
والعمل بالن�سبة للعاملني ادت اىل حتييد �صرف املكاف�أت

وال�ساعات اال�ضافية لكن رغ��م كل ذل��ك مل يقل عطاء العاملني
بامل�شروع و احلمد هلل اما من جهة املعوقات ال توجد لدينا م�شاكل
كربى احيانا تظهر بع�ض امل�شاكل الب�سيطة ويتم حلها با�سرع وقت
 ,من اجل اال�ستمرار بامل�شروع واجنازه ب�أ�سرع وقت 0
وا�شار :ان معمل اال�سفلت (تولتومايت) يجهز امل�شروع مبا يحتاجه
من مادة اال�سفلت وهو عائد اىل ادارة م�شاريع املثنى ويديره كادر
متخ�ص�ص من ادارة املثنى وخالل هذا ال�شهر مت جتهيز ادارة
م�شاريع ذي قار بكمية 10427طن للممر الثاين نا�صرية � -سماوة
وتبليط طريق بطول  8كم خالل هذه الفرتة الب�سيطة وان الطاقة
انتاجية بكمية 200طن بال�ساعة حيث ان انتاجية ت�صل اىل اكرث
من  1000طن وي�سد حاجتنا من اال�سفلت .
واو�ضح  :احلقيقة ان ال�شركة متعاونة جد ًا معناً يف جمال احلوافز
واملكافاة ول�ساعات اال�ضافية واخلطورة وحتى لو الغيت واحدة
منها تعو�ضنا ال�شركة من غري جهة ومل تق�صر ال�شركة ب�أي �شي
معنا وخ�صو�صا ال�سيد مدير العام وال�سيد املعاون وال�سيد مدير
امل�شاريع كما ان ال�شركة لها �ضوابط والتزامات ولي�س نحن فقط
مما يجعل لها �سيا�ستها يف و�ضع حلول متوازنة جلميع االدارات
يف تعاملها خ�صو�صا وهي اعلم بعملها واجراءاتها مع العلم ان
امليزانية مل تقر اىل االن وان �شاء اهلل م�ستمرون بالعمل ونعاهد
ابناء املحافظة والقيادة يف الوزارة وال�شركة على تنفيذ امل�شروع
واجن��ازه با�سرع ما ميكن من اج��ل خدمة ابناء �شعبنا العزيز
وتطوير الواقع اخلدمي يف املحافظة .
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النك شأني وعنوان االخوة ابا لقاء اثرت نفسي
ان تهديك من احاسيسها اليسري

..مع كل املودة
ك�ب�ر ال�����ش��وق و����س���اورين احل��ي��اء
���ص��ف��اء ال����در م��ن ث��ن��اي��اك انتماء
ك��ل��م��ات��ك امل�����اء ال�����زالل م�شربي
�سقاية ال��ك��أ���س وري��اح�ين ال�سماء
ان�������ت امل����ل����ه����م اف��������اق ال����رج����ا
وان����ت اي���ة االل��ه��ام��ي يف التطبع
عظيم ان��ت غ��اي��ة النفو�س حمبة

موفق الطائي

ي��ازم��ان��ا حييت وا���ش��ج��ان الثناء
ي���ارم���ز ���ش��ع��ري ي���ا اب��ه��ى �صفاء
ه��ن يل ك��أ���س��ي وح��روف��ه��ن انتقاء
ف��ي��ك ت�����س��م��وا وم��ي��ادي��ن ال�سقاء
ان���ت بليغ ال��ر���ض��ا بليغ ال��رج��اء
كرمي النف�س يتجلى فيه الكربياء
ولي�س ملثلكم غاية املطالب ابا لقاء

قصيدة ً :
عذرا عاذليت
صفاء البدري

انها ق�صة ربان تاهت �سفينته يف هوى ليلى  00يف تلك الليلة
كان البد من الت�أمل  00التفكر � 00أحتاج االمر اىل نظرة يف
اعماق القلب  00اكت�شف امور ًا ان�سته هوى ليلى وغرامها
فوقفت ال�سفينة واذا بها قد و�صلت اىل بر االمان  00ف�صار
يخاطب لياله :

اج�����اد ال��ب��ح��ر ب��ال��ه��ي��ج��ا ن��واق��ل��ه
ك���ج���ود ال��ي��ل��م��ع��ي اذ ب����ان ب��ائ��ن��ه
ان��ا ال��رب��ان على ال�سفينة موعدي
وي��ك مازحت قلبي  ،عج ال��غ��رام به
ك���م ح��ارب��ت��ن��ي ال��ل��ي��ايل ف��ي��ك وك��م
واه ع��ل��ى ق��ل��ب ا���ش��ق��اه ماهطلت
���س��ك��ن��ت دي�����ار ال���ب����ؤ����س يف وج��ل
ف��م��ا ي���رج���ى ل���ق���اك ����س���وى ج��زع��ا
وم�����ا ال����ف����اين ح���ب���ك غ��ي�ر م�شئمة
�أرذل ال��ن��ا���س اذا م��ا ارى وجمي
�أ �سلوى النا�س اذا ما ر�أى وجمي
اظ��ن��ن��ت��ه ح���ب���اً ؟ ك��ل�ا ان���ه���ا فنن
مت�����ض��ي ����س���ف���ار ال�����ص��ب��ا ول�����س��ت
وم��اط��ب��ع��ي ال����غ����رام وال ال��ه��وى
ا�ستم�سكت بالعروة التي ال انف�صام له
ح����ب ال ال���ن���ب���ي ال���ط���ه���ر ال����ذي
ف��ف��ي��ه��م احل����ب م��ن��ج��اة ل����ذي زل��ل
ف��ي��ا قلبي ق��ف��ا ن��ب��دي �شجو ناظرة
وان�������س ي��اق��ل��ب ذاك ال���غ���رام وم��ن
ع��ذر ًا عاذلتي  ،ما امنع عنك الهوى

ح���م�ل�ا اىل ب����ر االم��������ان حم��ت��م�لا
ا����ص���اب ال���ق���ف���ار م���ن ج�����وده بلال
اروي ح��ك��اي��ات��ي ع��ل��ى ظ��ه��ره��ا علال
وب���ات ع�شقك ل�شجي ال���ف����ؤاد �سال
م�����اج ح���ب���ك ب��ي�ن اخل���اف���ق�ي�ن ك�لا
ع��ي��ن��اي وال���دم���ع ل����والك م���ا هطال
وال���ر�أ����س ال��ف��اه بال�شيب م�شتع ًال
ًال���ل���ح���ظ ل���و راك ال��ع��ق��ل م��اع��ق�لا
اراين ال��ه��وى منكم االي��ه��ان والعال
ا���ص��اب��ه ال��ع��ز  ،ث��م ع��ن��ي  ،فاعتزال
ذك����راك ي��ا ان���ت يف اح��داق��ن��ا وج�لا؟
ا���ص��اب��ك��ي��ه��ا ج��ه��ل ح�����س��ب��ان��ك ام�لا
ق�������ص���ائ���د ب���ح���ر ال����ه����وى م��ت��ع��ل�لا
م����زق����ي وع�������دا ق����د دون����ت����ه ث��م�لا
ح��ب ال��ذي��ن ه��م خ�ير ال����ورى عم ًال
ازك�����ى ال�������ص�ل�اة ع��ل��ي��ه االل�����ه تال
فهم ال��ك��واك��ب ال��ت��ي الت��ع��رف االف�لا
ب����ادم����ع ه���ي���ج���اء حت������رق امل��ق�لا
ر�أى م��ن��ك ال�����ش���أن�ين م���ذ ارحت�ل�ا
ل��ك��ن��ه ال��ق��ل��ب ح��ك��ي��م اذا م��ا ابتهال
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معاني امساء حمافظات العراق واسباب تسميتها

وسام سلمان

•بغداد – ا�س�سها اخلليفة ابو جعفر املن�صور ويت�ألف
ا�سمها م��ن مقطعني (ب���اغ ) وتعني ب�ستان و(داد
) وتعني ا�سم ال��رج��ل �صاحب الب�ستان وه��ذه احد
الرويات واهلل اعلم .
•بابل – وتتكون من مقطعني وهما (باب) و(عيل)
وباب تعني مبا نعرفه اما عيل فتعني الرب ف�أ�صبحت
كلمة واحدة مع مرور الزمن واخت�صرت (بابل ) .
•وا�سط – �سميت بهذا اال�سم النها ا�س�ست يف و�سط
العراق وا�س�سها احلجاج بن يو�سف الثقفي لتكون مقرا
ً جلنوده من اهل ال�شام .

•دياىل – �سميت بهذا اال�سم ن�سبة اىل نهر دياىل الذي
كان يعرف قدمياً ب�أ�سم دياال�س يف الكتابات امل�سمارية
.
•الب�صرة – اطلق العرب هذا اال�سم على االر�ض التي
فيها احل�صى واحلجارة الرخوة التي فيها البيا�ض
وال�سواد وان�ش�أت يف زمن اال�سالم قرب قرية ا�سمها
ب�صرية واهلل اعلم .
•املو�صل – (احل��دب��اء ) �سميت بذلك مثلما يقول
ياقوت احلموي لوجود احتداب يف نهر دجلة وعوجاج
يف جريانه عند م��روره يف تلك االر���ض اما ابن بطوطة
يعزوا ت�سميتها اىل قلعة احلدباء .
•كربالء املقد�سة – يذهب بع�ض امل�ؤرخني يف ت�سميتها
اىل كونها م�شتقة من الكرب والبالء والبع�ض االخر منهم

يذهب كونها م�شتقة من كلمة كور بابل التي هي جمموعة
قرى بابلية قدمية 0
•�صالح الدين – �سميت بهذا اال�سم ن�سبة اىل القائد
اال�سالمي �صالح الدين االيوبي حمرر القد�س ال�شريف
الذي ولد فيها .
•اربيل – وهي ت�سمية تعود اىل كلمة (ب�شيقة اربيال )
مبعنى ابناء البحرية الن اربيال تعني البحرية هذا
من ا�شد التف�سريات على ت�سميتها واهلل اعلم .
•النجف اال�شرف – جمعه يف اللغة جناف وهو املكان
ال يعلو املاء او هي االر���ض امل�ستديرة وقد اختلفوا
يف �سبب ت�سميتها ومنها انها كانت جبال ً ف��اءوى اليه
ابن نوح (ع) ليع�صمه من الغرق فتقطع اجلبل قطعا
ف�صار رمال ً دقيقا ً وهي ار�ض النجف االن وغريها من

اسباب تسمية بعض مناطق بغداد
وسام سلمان

الغزالية � /سميت بذلك لكون والة بغداد �سابقا ً كانوا
ي�صطادون الغزالن يف تلك االرا�ضي 0
البتاويني  /وهي ار�ض زراعية ن�سبة اىل ع�شرية البتاوي
التي �سكنتها بعد نزوحها من النهروان واقاموا فيها 0
ارخيتة  /ن�سبة اىل ال�سيدة ارخيتة بنت بدر وكانت متتلكها
ب�ستانا ً ثمر ا�شرتاها يهودي وق�سمها حمالت و�شوارع 0
الزعفرانية � /سميت بذلك لكرثة زراعة ورد الزعفران يف
تلك االر�ضي الزراعية يف العهد العبا�سي 0
ال�شواكة  /ن�سبة اىل ال�شوك الذي كان يجمع هناك وي�ستخدم
يف الوقود ويباع فيها �سابقا ً 0
الر�ستمية  /وهي ارا�ض زراعية �شا�سعة �سميت ن�سبة اىل
ر�ستم اغا وهو مالكها وهو من املماليك العثمانيني 0
العطيفية  /ن�سبة اىل ال�سيد عطيفة بن ر�ضاء الدين احل�سني
�سنة  924هجرية اقتطعتها الدولة العثمانية له 0
الطارمية  /كلمة عثمانية من كلمتني طغار ومية حيث كانت
ار�ضخ�صبةتنتجمنطغارواحدمئةطغارلذلك�سميتبذلك0
ال�شاجلية  /تن�سب اىل ( �أل �شاجلي مو�سى) وهي احد
اال�سر التجارية يف بغداد 0
الو�شا�ش  /ن�سبة اىل نهر الو�شا�ش لكون هدير املاء فيه كان
ذات �صوت عايل ( و�ش ) ف�سميت بذلك النهر واملنطقة 0
الدورة  /ن�سبة اىل دوران نهر دجلة حولها من ثالث جهات 0
احلارثية  /ن�سبة اىل التلول الرتابية وهي بقايا قرية قدمية
من الع�صر العبا�سي و ت�سمى قرية احلارثية 0

التف�سريات واهلل اعلم .
•ال�سليمانية – �سمى ه��ذه املدينة االم�ير الكردي
ابراهيم با�شا ن�سبة اىل ابيه �سليمان با�شا احد امراء
�ساللة ب��اب��ان التي كانت املدينة م��ن �ضمن ارا�ضي
امارتها يف تلك الفرتة .
•دهوك – وهي ت�سمية باللغة الكردية والتي تعني
�صاعني او ميكيالني (دو) (ه��وك ) الن موقعها كان
طريقا ً للقوافل فكان ي�أخذ كمارك �صاعني من القمح او
ال�شعري  ,,,,,,,,,,,,الخ وقال البع�ض االخر ان �سبب
الت�سمية هي وجود جبلني كبريين يف املدينة على �شكل
بي�ضتني (دو) وتعني اثنان (هوك ) وتعني بي�ضة .
•كركوك – وهي م�شتقة من كلمة كركر وتعني بقعة
النار امللتهبة خارج كركوك واهلل اعلم .
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ذكي ّ؟!!
كيف جلهاز هاتفك
الذكي أن خُيرب بيتك إن مل َتكن أنت ّ
ّ
�أو ًال عليك� ،أن تعلم� ،أنك بقرارك �أن حتمل جهاز ًا نقا ًال ذكياً �سواء كان ذلك �آيفون �أو
جاالك�سي �أو �أي هاتف �آخر ،فقد قررت ما يلي:
 تتبّع خطواتك من قبل الآخرين. ت�صويرك يف كل حتركاتك من غري علمك. الو�صول �إىل معلوماتك من فيديوهاتك� ،صورك� ،أرقام الهواتف وغريها من معلوماتمن قبل �أطراف جمهولة.
يتن�صت عليك وي�شاهد حمتويات بيتك ويراقب حتركاتك
 قررت �أن ُتدخل على بيتك من ّداخل البيت من غري علمك.
 قررت �أن يراقب جمهولون مواعيدك التي تقوم بتدوينها على جهازك. قررت �أن يرى الآخرون الر�سائل التي ت�ستقبلها والتي تبعثها. قررت �أن يعرف جمهولون من �أي م�صدر تلج �إىل الأنرتنت. -قررت �أن يتابع جمهولون م�صادر مكاملاتك ومعلومات حول جهازك.

يف ال�سطر الأخري ،مع هذا اجلهاز ف�أنت قد قررت ان تتج ّرد من كل خ�صو�صياتك.
الق ّراء الأع ّزاء ،مع التقدّم التكنولوجي انعدمت اخل�صو�صية ،فال �أنت �آمن يف بيتك وال
خارجه .فقد ك ّنا يف يوم من الأيام نخاف �أن ُت�سجّ ل مكاملاتنا من قبل �أجهزة املخابرات
�أو �شركات االت�صال وغريها من �شركات احتكرت مو�ضوع ت�سجيل املكاملات ،ول ّكننا
اليوم نعهد مئات� ،إن مل تكن بالآالف من الربامج التي ميكن لكل �شخ�ص حتميلها على
جهازه ويبد�أ بت�سجيل كل مكاملة �صادرة ومكاملة واردة ،وكل مكاملاتنا م�سجّ لة لدى
الطرف الآخر الذي نحدّثه وحتى �أقرب النا�س عليكم .نعم وافح�صوا ما �أقول وا�س�ألوا
�أ�صدقائكم �إن كانوا يحمّلون هذه الربامج واكت�شفوا مكاملة لكم قبل �شهر ال تزال
حيثياتها بال�صوت والتاريخ وال�ساعة خم ّزنة على جهازه.
الق ّراء الأع � ّزاء ،كامريا هاتفكم تراقبكم ليل نهر ،فال تدع لهذه العني جما ًال �أن ت�أخذ
�صور ًا لك �أو للآخرين �إال لل�ضرورة و�صور ًا تكون للذكرى الهادفة ولي�س للذكرى
ال�سيئة �أو لال�ستغالل القبيح.

شركة تطور أسرع فأرة ألعاب فيديو بالعامل
ك�شفت �شركة "لوجيتك" عن ف ��أرة جديدة
ملمار�سة �ألعاب الفيديو وقالت �إنها �ستكون
الأ�سرع يف العامل �سواء من حيث احلركة �أو
النقر.
وحت��م��ل ال��ف���أرة اجل��دي��دة ا���س��م "جي402
هايربيون فريي" وهي حتتوي على جمموعة
من املكونات الالفتة مثل "حمرك فيوغن"
وثمانية �أزرار قابلة للربجمة.
ويجمع "حمرك فيوغن" بني �أح��دث تقنيات
وحدة اال�ست�شعار ال�ضوئي ووحدة ت�سارع
وجهاز حتديد اجتاه احلركة "غريو�سكوب"
كي تتمكن الف�أرة من تتبع �أكرث من  500بو�صة
يف الثانية الواحدة.
وتتمتع الأزرار الثمانية القابلة للربجمة
بالقدرة على ترجمة الأم��ر خالل ملي ثانية
واح���دة (واح���د على �أل��ف م��ن الثانية) ،ما
يعني �أن �أوامر الالعب �ستنفذ ب�سرعة فائقة
با�ستخدام هذه الف�أرة.
وبف�ضل تطبيق الألعاب الذي تقدمه �شركة
لوجيتك مع الف�أرة ميكن �إعداد الأزرار لتنفذ
�أي �شيء بدءا من تلقي الأوامر ب�ضربة واحدة
على املفتاح وانتهاء بتكوين برجميات (ماكرو)
معقدة لتنفيذ مهام حمددة ب�أمر واحد.
كما ميكن حفظ �إع���دادات امل�ستخدم للف�أرة
على �شريحة ذاكرة موجودة فيها مما ي�سهل
الو�صول �إىل هذه الإعدادات وتفعيلها كلما �أراد
امل�ستخدم.
ومن املتوقع طرح "جي 402هايربيون فريي"
خالل ال�شهر احلايل يف كل من الواليات املتحدة
الأمريكية و�أوروبا.

املشاركات لقراءتها ً
الحقا
�أطلق موقع "في�سبوك" قبل فرتة ميزة جديدة مُيكن من خاللها حفظ
امل�شاركات من �أجل قراءتها يف وقت الحق عند ت�صفح املوقع با�ستخدام
الأجهزة الذكية �أو احلوا�سب.وحلفظ �أي م�شاركة لقراءتها يف وقت الحق
ي�ضغط امل�ستخدم على ال�سهم املوجود بجانب امل�شاركة ليالحظ وجود خيار
حفظ  Saveالذي مبجرد ال�ضغط عليه تتم �إ�ضافة امل�شاركة مبا�شر ًة.
ويكن ملت�صفحي في�سبوك عن طريق احلا�سب الو�صول �إىل قائمة امل�شاركات
مُ
املحفوظة من خالل القائمة اجلانبية املوجودة يف ال�صفحة الرئي�سية،
حيث يالحظ وجود  Savedحتت �أيقونة الر�سائل يف تلك القائمة� .أما
م�ستخدمو الهواتف الذكية فمن خالل تبويب املزيد  Moreاملوجود
يف الأ�سفل ،حيث تتوفر نف�س القائمة يف ذلك التبويب�.أخري ًا يف حال عدم
وجود خيار احلفظ ،مُيكن تغيري اللغة يف في�سبوك �إىل English US
للح�صول على هذه امليزة ،حيث يعمل في�سبوك على توفري امليزات اجلديدة
مل�ستخدمي هذه اللغة �أو ًال ثم بقية اللغات.

فريوس قاتل ينشر اهللع يف العامل
بسبب رحلة طريان
مل يعرف الأمريكي باتريك �سوير �سبب وفاة �أخته �أمام
ناظريه ،نزفت فج�أة من كل مكان يف ج�سدها ثم ماتت،
وتوجّ ب عليه ب�سبب ان�شغاله �أن يدفنها على عجالة
وي�سافر مهم ًال الوعكة اخلفيفة التي �أ�صابته من �إ�سهال
وق��يء ،فا�ستق ّل طائرة من ليبرييا �إىل غانا ،ثم طائرة
�أخرى نحو توغو ،وما �إن و�صل �إىل نيجرييا حتى انهار يف
املطار ومل تنجح حماوالت �إ�سعافه ،ليثري موته هو الآخر

ال�سكان ،الذين بلغوا الـ 30من العمر ،من حالة �أو �أكرث
من �أعرا�ض مر�ض البوا�سري .ويعترب مر�ض البوا�سري
واحد ًا من الأمرا�ض الأكرث �شيوعاً ،ف�ض ًال عن احتمال
ت�سببه بالأمل ال�شديد ،والنزيف ،واحلكة ال�شرجية� ،أو
احلكة يف منطقة امل�ستقيم.و�أظهرت الدرا�سات �أن ثلث
املر�ضى الذين يعانون من �أعرا�ض البوا�سري ،ي�سعون
فع ًال �إىل امل�ساعدة الطبية ،فيما يف�ضل غالبية الأ�شخا�ص
املعاناة يف �صمت.وقال الطبيب كاري برناط يف كلية
الطب يف جامعة مي�شيغان حول تدريب طالب الطب
على تقدمي رعاية �أف�ضل للمر�ضى� ،إن "من املهم جد ًا
�أن يتمكن املر�ضى من التحدث مع الطبيب ،وخ�صو�صاً
�أن �صحتهم على املحك "،م�ضيفاً �أن "العالقة مع

باحث :طائرات الركاب عرضة
خلطر هجمات اإلنرتنت

هلع العامل.فريو�س قاتل ين�شر الهلع يف العامل ب�سبب
رحلة طريان ي�صعب على الباحثني �إح�صاء ومالحقة
الأ�شخا�ص الذين احت ّك بهم "باتريك" يف الطائرات
واملطارات �أثناء رحلته ،وهو ما يثري خماوفهم من � ّأن
الفريو�س القاتل حلوايل  %90من امل�صابني به ،والذي
ح�صد �أرواح �أكرث من � 670شخ�صاً منذ مار�س الفائت يف
غرب �إفريقيا ،قد يكون و�صل �إىل �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا.

ما الطريقة األمثل للتحدث مع طبيبك حول األمراض احملرجة؟
يوجد �أم��را���ض ق��د ال ترغب بالإ�صابة بها ،ب�سبب
ال�شعور باحلرج ال�شديد ملناق�شتها �أم��ام الطبيب �أو
�أي �شخ�ص �آخ��ر .وغالباً ،ما يقع مر�ض البوا�سري يف
هذه الفئة.ويعاين �أكرث من ن�صف عدد ال�سكان ،الذين
بلغوا ال��ـ 30من العمر ،من حالة �أو �أكرث من �أعرا�ض
مر�ض البوا�سري .ويعترب مر�ض البوا�سري واح��د ًا من
الأم��را���ض الأك�ثر �شيوعاً ،ف�ض ًال عن احتمال ت�سببه
بالأمل ال�شديد ،والنزيف ،واحلكة ال�شرجية� ،أو احلكة
يف منطقة امل�ستقيم.يوجد �أمرا�ض قد ال ترغب بالإ�صابة
بها ،ب�سبب ال�شعور باحلرج ال�شديد ملناق�شتها �أمام
الطبيب �أو �أي �شخ�ص �آخ��ر .وغالباً ،ما يقع مر�ض
البوا�سري يف ه��ذه الفئة.ويعاين �أك�ثر من ن�صف عدد

«فيسبوك» تتيح ميزة حفظ

الطبيب يجب �أن ترتكز على الثقة واالحرتام ،حتى يتم
الإ�ستفادة من املعلومات ال�ضرورية ،بد ًال من حتقيق
�أثر �سلبي".وبعبارة �أخرى ،ي�ضر الف�شل يف التوا�صل
مع الطبيب ب�صحة املري�ض.وي�سبب مر�ض البوا�سري
حالة مزعجة� ،إذ يت�سبب بانتفاخ الأوردة بالقرب من
فتحة ال�شرج �أو امل�ستقيم .وب�إمكان املري�ض م�سح املكان
بكرميات مو�ضعية ،ف�ض ًال عن �ضرورة اتباع التغيريات
الغذائية مثل �إ�ضافة املزيد من الألياف ،وتناول املزيد
من املياه.ولكن ،يف بع�ض الأح��ي��ان ،ي�ستلزم مر�ض
البوا�سري ما هو �أكرب من العالجات املنزلية ،وقد يتطلب
عملية جراحية .ويف كل الأح��وال ،ينبغي التحدث مع
الطبيب من �أجل الت�أكد من عدم تدهور حالة املري�ض.

قال باحث يف جمال �أمن الإنرتنت �إنه تو�صل لطريقة لقر�صنة �أجهزة االت�صال
بالقمر اال�صطناعي على طائرات الركاب عرب �إ�شارات الإنرتنت الال�سلكي
(واي فاي) و�أنظمة الرتفيه الداخلية على الطائرة.ويرى مراقبون �أن
مزاعم من هذا القبيل �إذا ت�أكدت قد ت�ؤدي �إىل مراجعة �أمن الطائرات.ومن
املقرر �أن يك�شف الباحث روبن �سانتامارتا -وهو ا�ست�شاري لدى �شركة "�آي
�أو �أكتف" لأمن الإنرتنت -التفا�صيل التقنية لبحثه يف م�ؤمتر "بالك هات"
للقر�صنة يف ال�س فيغا�س هذا الأ�سبوع.وقال �سانتامارتا ( 32عاما) "�إن هذه
الأجهزة مفتوحة على م�صراعيها والهدف من هذا احلديث هو امل�ساعدة يف
تغيري الو�ضع".وذكر ممثلون من �شركات يف هذا املجال �أنهم راجعوا بحث
�سانتامارتا ،و�أكدوا بع�ض نتائجه ،لكنهم هوّنوا من حجم املخاطر.يذكر
�أن م�ؤمتر "بالك هات" يعقد �سنويا ويلتقي فيه �آالف القرا�صنة وخرباء
الأم��ن ملناق�شة التهديدات اجلديدة لأم��ن الإنرتنت وحت�سني �إج��راءات
الأمن.ويتوقع �أن يحظى العر�ض الذي �سيقدمه �سانتامارتا يوم اخلمي�س
املقبل بواحدة من �أعلى ن�سب امل�شاهدة ،و�سيتناول العر�ض نقاط ال�ضعف
يف �أنظمة االت�صاالت بالقمر اال�صطناعي امل�ستخدمة �أثناء الطريان ويف
�صناعات �أخرى.
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اعداد  /درب التبانة
•نحب املوتى لأنهم الوحيدين الذين يقدمون �سبباً مقنع لرحيلهم .
•ام�ض ك�أنك مل ت�سمع ا�صمت ك�أنك مل تفهم جتاهل ك�أنك مل تر وان�سى ك�أنك مل تذكر فهذا ن�صف الطريق اىل ال�سعادة .
•الهدوء والوحدة ا�شياء جميلة لدرجة ان حروفها ال حتتوي على نقاط .
•لو يعلم الظامل ما اكده اهلل للمظلوم لبخل الظامل على املظلوم بظلما له
•احلب والكراهية كالهما طاقة ثمينة ال ي�صح ان نبددها فيما ال ي�ستحق .
•ال �شيء ا�سو�أ من م�سن و�ضع احالمه على عاتق ابنه ف�ستيقظ يف دار العجزة.
"•ال تتمادى على من حتب بالتجاهل وال�برود وعدم االح�سا�س به النه من املمكن ان يتعامل معك بكرامته فتخ�سر كل �شيء .
•ال حتزن اذا مل تذكر اال عند احلاجة اليك ف�أنت كما قيل (ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر ).
•بع�ض اال�شخا�ص يجعلون حياتك رائعة عندما تتعرف عليهم وبع�ض اال�شخا�ص يجعلون حياتك اروع عندما تتخل�ص منهم .
•ال ت�أمن للملوك ولو توجوك وال للن�ساء ولو عبدوك واهلك هم اهلك ولو �صرت على املهلك .

اغرب تصاميم بيوت يف العامل

موفق احمد الطائي

كلمات من ذهب

كان ال�شعب العراقي كافة ي�ستخدم املفردات والت�سميات
التي ت�سمت اىل وح��دة العراقيني ولي�س اىل تفرقتهم
وك��ان العراقي ال يح�س اال بكونه
عراقي �سواء كان يف الب�صرة او
يف �شمال الوطن العزيز وبالتحديد
يف حم��اف��ظ��ة ارب���ي���ل او حمافظة
ال�سليمانية او حمافظة دهوك ومل
ن�شعر اننا كاالغراب يف حمافظاتنا .
وح�ي�ن و���ض��ع ب���رامي���ر د�ستوره
الفا�شل الذي بث فيه روح التفرقة
والعن�صرية ب��د�أن��ا نح�س الفرق
الوا�ضح بني ت�سمية حمافظة اربيل
وب�ين اقليم كرد�ستان وح�ين قر�أ
برمير وع�صابة االمريكان امل�ش�ؤومة املثلث ال�سني
والهالل ال�شيعي وديوان الوقف ولي�س ديوان االوقاف
ا�صبحنا نتذمر نحن العراقيني من ه��ذه املفردات
التي جلبت اىل العراقيني كل الويالت والدمار وفرقت
وحدتهم وم�صاهرتهم واخوتهم
ومما �شجع بث روح التفرقة اي�ضا مفردات االخوة
ال�سنة وامل�سيحيني واالخ���وة ال�شبك وااليزيديني
ومفردات احلكومة ال�شيعية .
ان الطائفية البغي�ضة التي زرعها االحتالل واعوانه هي
لي�ست ذاتها الوطنية احلقة التي يتميز بها العراقييون
ومازالوا  .فالذي ادعى اقليم كرد�ستان هو خائن واننا
اذ النبارك لتا�سي�س اي اقليم او اية حمافظة م�ستقلة
نود ان نقول لكل من ي�سعى لذلك ماهي اال م�س�ألة وقت
لي�س اال وتعود االر�ض للعراقيني ويعود االمن ان �شاء
اهلل يف بلد ال�سالم ومبعث االنبياء والر�سول واالئمة
االطهار ولن يكون هناك اي متجرب وخائن و�سيغري
العراقيني كل االفكار الدخيلة (ف�أما الزبد فيذهب
هباء واما من نفع النا�س فيمكث يف االر�ض ) ان �شاء
اهلل......

وخزة

التسميات واملفردات
اليت زرعت الفتنة
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بعد فراق ً 22
عاما صحفية تنجح يف العثور على مربيتها الفلبينية
التقت ال�صحفية “روان ر�ضوان” مبربيتها بالعا�صمة الفلبينية مانيال بعد
فراق دام لأكرث من  22عاماً و بعد بحث طويل ا�ستغرق �3سنوات حيث
ن�شرت لها م�سبقاً �صورة يف طفولتها جتمعها ومربيتها التي كانت تعتني
بها هى و�شقيقتها خا�صة حيث كان والدها كان دائم ال�سفر والتغيب عنها
وفقاً لطبيعة عمله
وكانت “روان” قد حر�صت على العثور على مربيتها تكرمياً لدورها
وجهودها يف تربيتها هى و�شقيقتها وامتناناً جلميل �صنعها معها .
ويذكر �أن ال�صحفية قد اكت�شفت بال�صدفة ر�سالة م�ؤثرة كانت قد بعثت
بها املربية لوالدتها منذ �سنني طويلة ،ت�س�أل فيها عن حال الطفلتني ،و�أنها
م�شتاقة لر�ؤيتهما ،ومن هنا قررت “روان”

طفل مصاب مبرض نادر حيتاج لتغيري دمه باستمرار
�أ�صيب ر�ضيع بريطاين مبر�ض نادر جدا� ،أ�صاب � 800شخ�ص
فقط حول العامل ،مينع ج�سمه من �إنتاج خاليا الدم احلمراء،
ولكي يعي�ش فهو بحاجة لتغيري دمه بالكامل كل � 3أ�سابيع.
وكان جوي زيادي البالغ من العمر عاما واحدا� ،أ�صيب بهذا
املر�ض عندما كان عمره ثمانية �أ�سابيع ،ومت ت�شخي�ص حالته
ب�أنها فقر دم حاد ونادر جدا ي�سمى "بالك فان دياموند"� ،أ�صاب
� 800شخ�ص حول العامل ،من بينهم  125يف اململكة املتحدة،
وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وقال �أطباء يف م�ست�شفى مبدينة نورثامبتون �إن الأمل الوحيد
لل�صغري هو عملية لزراعة نخاع العظم ،وحلني العثور على
نخاع مطابق� ،سوف يواجه الطفل عمليات نقل الدم كل ثالثة
�أ�سابيع.
و�أج��رى جميع �أف��راد عائلة الطفل فحو�صا لنخاع العظم،
على �أمل وجود تطابق مع نخاعه ،ولكن بدون فائدة ،فقاموا
ب�إطالق حملة على االنرتنت من �أجل �إيجاد متربعني لإنهاء
معاناة طفلهم و�إنقاذ حياته.

قالت وزارة العدل الأمريكية �إن فتاة من والية �أريغون وجدت مذنبة يف
�إ�شعال حريق مبحمية طبيعية ،لأن �أ�صدقائها رجال الإطفاء ي�شعرون
"بامللل" ،ويرغبون بالعمل.
وكانت �سادي رينيه جون�سون ( 23عاما) قد �ألقت جمموعة من الألعاب
النارية من �سيارتها على غابة يف حممية وارم �سربينغز بوالية �أريغون
الأمريكية يف �شهر متوز  /يوليو من العام املا�ضي ،وفقا ملوقع "هفتغتون
بو�ست" الأمريكي.
وقال املحققون �إن جون�سون ن�شرت على �صفحتها يف الفي�سبوك �صورة
للحريق ،وكتبت عليها "هل يعجبكم حريقي".
و�أ�شار مكتب املدعي العام الأمريكي يف بورتالند �إىل �أن احلريق انت�شر
على م�ساحات وا�سعة بلغت نحو  200كيلومرت مربع ،و�إن تكاليف
�إطفاء احلريق و�صلت ما يقرب من  8مليون دوالر.

بغداد

العنوان

و�صل هو�س امر�أة �صينية بكلبها لدرجة ال ت�صدق ،فقد �أدمنت
على �أكل �شعره ،وتدعي �إنها ابتلعت �أكرث من �ألف لفافة من
�شعر كلبها.وبد�أ الأمر عندما ا�شرتت وانغ جينغ ( 27عاما)،
من مقاطعة هيلونغجيانغ ال�صينية ،كلبا �صغريا ،وتولعت به
لدرجة �أنها تركت عملها كخبرية كمبيوتر ،و�أ�صبحت تعمل
يف خياطة مالب�س الكالب ،وفقا ملوقع "�أوديتي �سنرتال"
الأمريكي.وعندما قامت وينغ بحالقة الكلب لأول مرة قامت
بدافع الف�ضول ،بو�ضع ع��دد قليل من ال�شعرات يف فمها،
ف�أعجبت بطعمه ،وو�صفته ب�أنه "طعم فريد ال يقاوم"،
و�أ�صبحت يف كل مرة حتلق كلبها ،ت�شكل ال�شعر على �شكل
كرات وتبتلعها.ومت تغطية ق�صة وينغ على نطاق وا�سع من
قبل و�سائل الإع�لام املحلية ،التي قالت �أنها رمبا تعاين من
ا�ضطراب يف الأكل ي�سمى "بيكا" ،ي�ؤدي �إىل رغبة كبرية لأكل
الأ�شياء ،التي لي�ست غذاء حقيقيا.

أردني يصحو داخل ثالجة
املوتى وميوت من الربد

فتاة تشعل حريقا إلنهاء "ملل" رجال اإلطفاء

هيئة
التحرير

صينية تصاب باإلدمان
على أكل شعر كلبها

ناهدة هليل العلي
ريم السعيدي
انمار العزاوي
ضياء خالد

تويف معلم �أردين بفعل الربد ال�شديد ،بعد �أن ا�ستيقظ داخل
ثالجة للموتى ،وح��اول اخل��روج منها دون فائدة ،يف �أحد
امل�ست�شفيات احلكومية يف مدينة �إربد �شمال البالد.وطالبت
عائلة م�سعود احلمدوين ال�سلطات بت�شريح جثته ،لأنهم
الحظوا عند �إخراجه من الثالجة وجود عالمات تدل على
حماوالته اخل��روج منها  ،ت�ضمنت حركة وا�ضحة ليديه
وقدميه ،و�آثار للزبد على وجهه ،وفقا مل�صادر �إعالم حملية.
وكان احلمدوين نقل �إىل امل�ست�شفى بعد �إ�صابته ب�أزمة قلبية،
و�أثناء حماوالت �إ�سعافه توقف قلبه عن النب�ض ،الأمر الذي
دفع الأطباء يف م�ست�شفى الأم�يرة ب�سمة �إىل �إع�لان وفاته،
و�إدخاله �إىل ثالجة املوتى.وقال رئي�س فرع نقابة املعلمني يف
اربد قا�سم امل�صري �إن التقرير الأويل للطب ال�شرعي ي�شري �إىل
�أن احلمدوين تويف يف الثالجة ،و�إنهم مل يتمكنوا من احل�صول
على ن�سخة من التقرير ،ال��ذي مت حتويله �إىل م�ست�شفى
�آخر كي يخرج ب�صيغته النهائية خالل �أ�سبوعني.من جانب
�آخ��ر� ،أك��د الدكتور علي �شوتر ،مدير مركز الطب ال�شرعي
لإقليم ال�شمال � ،أن وفاة احلمدوين كانت طبيعية وح�صلت
قبل �إدخال جثته �إىل ثالجة املوتى  ،خالفاً ملا تداوله �أقارب
املتوفى من �أن الوفاة ح�صلت يف الثالجة.

الموصل

ميسان

البصرة

فخري صابور

صباح شغيت

حليم فرج العبادي

بغداد  -شارع النضال  -بارك السعدون  -قرب القصر االبيض
االميل ashour_moch@yahoo.com /
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بهجت  :طموحات األومليب ال تقف
أمام جتاوز دوري اجملموعات

اك��د الع��ب املنتخب االومل��ب��ي علي بهجت ان
املجموعة التي �سيتواجد بها املنتخب �ضمن
مناف�سات االلعاب االوملبية اال�سيوية يف كوريا
اجلنوبية �صعبة جدا خ�صو�صا بتواجد فريقني
لهما ب��اع طويل يف ع��امل ك��رة ال��ق��دم كاليابان
وال��ك��وي��ت ولكن رغ��م ذل��ك ففريقنا ميتلك من
املقومات ما جتعله مناف�س �شر�س حل�صد احدى
البطاقات امل�ؤهلة عن املجموعة والذهاب بعيدا يف

دي ماريا يصل
ملانشسرت بانتظار
إمتام الفحوص
الطبية
و�صل الالعب ال��دويل الأرجنتيني �أنخيل دي
ماريا �إىل مطار مدينة مان�ش�سرت حيث ي�ستعد
لالن�ضمام ب�صفة ر�سمية لنادي مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي يف �صفقة �ستبلغ قيمتها  80مليون
يورو �إ�ضاف ًة �إىل  15مليون يورو كحوافز.
ونقلت �صحيفة �آ�س الإ�سبانية �صورة لدي ماريا
من مطار مان�ش�سرت بعد و�صوله حيث �سي�ستعد
الالعب للخ�ضوع للفحو�ص الطبية قبل �أن يتم
الإعالن الر�سمي عن ال�صفقة.
ه��ذا و�ستكون �صفقة �أنخيل دي م��اري��ا هي
الأغلى يف تاريخ بيع الالعبني يف ري��ال مدريد
�إ�ضافة �إىل كونها الأغلى يف تاريخ مان�ش�سرت
يونايتد من حيث ال�صفقات التي انتدبها الفريق
خالل ال�سنوات املا�ضية .كما �أن �صفقة انتقال
دي ماريا �ستكون الأغ��ل��ى يف تاريخ ال��دوري
الإجنليزي املمتاز لتحطم الرقم ال�سابق ل�صفقة
انتقال فرناندو توري�س من ليفربول ت�شيل�سي
عام  2011مقابل  50مليون جنيه ا�سرتليني.

االدوار املتقدمة للبطولة .
وقال بهجت  :املنتخب االوملبي �سيدخل مناف�سات
هذه املجموعة ب�صفته بطل ا�سيا على م�ستوى
املنتخب االوملبي بعد ان ح�صد البطولة االخرية
االمر الذي �سيجعل من ا�سود الرافدين الفريق
الذي �ستخ�شاه فرق املجموعة .
وا�ضاف بهجت يف ت�صريح  :امتالكنا العديد
من الالعبني الذين ميتلكون خ�برة املباريات

الكبرية �ستكون العامل االبرز يف تفوقنا على فرق
املجموعة التي تفتقد اىل عامل االن�سجام واخلربة
املتواجد بقوة لدى منتخبنا االوملبي .
وختم قوله  :بال �شك طموحنا كمنتخب اوملبي ال
يقف عند جتاوز دوري املجموعات بل الو�صول
اىل املباراة اخلتامية واحلفاظ على اللقب االخري
ال��ذي حت�صل عليه املنتخب يف فئة املنتخبات
االوملبية .
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يبدو ان جمع التواقيع في الهيئات العامة لالندية بات امرا يستخدمه
كل من (هب ودب) لتحقيق مكاس��ب شخصية بغطاء خدمة الرياضة
العراقية ،في غضون ذلك كش��فت الهيئ��ة االدارية لنادي كربالء عن
خلية تعمل على كسب أعضاء الهيئة العامة وجمع تواقيع لطرح الثقة
من المكتب التنفيذي.وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي كربالء احمد
هدام ان هناك عددا من األش��خاص شكلوا خاليا هدفها التأثير على
اعضاء من الهيئة العامة والعمل على عكس صورة سلبية عن الهيئة
اإلدارية فضال عن اغرائهم بمكاس��ب في حال حل المكتب التنفيذي،
وأضاف هدام ان الهيئة اإلدارية س��تتخذ إج��راءات بخصوص هؤالء
األش��خاص وتقدمهم الى القضاء بتهمة خلق الفوضى واالس��تقرار
ب��دون وجه ح��ق وبعيدا ع��ن القانون.وأوض��ح :ان االدارة س��تفاتح

الجه��ات المعنية للح��د من هذه الظاهرة الخطي��رة التي باتت تطرأ
على الساحة الرياضية وتحاول إبعاد الشخصيات النزيهة والمحترمة
والتي تس��اهم في االرتق��اء بالواقع الرياض��ي بالبلد.من جهة اخرى
ق��ال هدام  :رغم األم��ور المالية واألزمة التي يعيش��ها نادي كربالء
الرياضي فقد اكم��ل النادي تعاقداته مع الالعبين بجهود حثيثة من
الهيئة االدارية للنادي وفريق التعاقدات فيه الذي تمكن من التعاقد
م��ع  4محترفين هم برازيل��ي ومالي ونيجيري وس��وري كما عاد الى
الفري��ق  2من ابناء النادي الس��ابقين وهم علي كاظ��م وصباح عبد
الحس��ن وبجهود كبيرة أيضا من فريق التعاقدات كما تم التعاقد مع
العديد من الالعبين من بغداد والمحافظات ونتوس��م بهؤالء الخير
وتم اإلبقاء وتجديد التعاقد مع نجوم الفريق من أبناء المحافظة.

مقتل ليفربول ومالحظات أخرى من انتصار مانشسرت سييت
واصل مانشس��تر س��يتي انطالقته القوية في بطولة ال��دوري اإلنجليزي،
حقق انتصاره الثاني على التوالي وأعطى إشارة مهمة لقدرته على الحفاظ
على لقب الدوري الذي حمله الموسم الماضي.
فيما يلي أهم المالحظات من هذه المباراة:
 استعادة ستيفان يوفيتتش لشيء من بريقه الذي كان عليه أيام فيورنتينامستمرة ،فخالل المباريات االستعدادية وبداية الدوري كان متحركاً حاسماً
مفي��داً ،ومع األداء الجي��د الذي قدمه فرناندو في خط الوس��ط واإلضافة
الدفاعية التي يمثلها من خالل س��د الثغرات ،ومن دون استخدام مانجاال
حت��ى اآلن  ..فإن��ه يمكن الق��ول إن القمر األزرق قد تط��ور عما كان عليه
الموسم الماضي ،وأن على خصومه الحذر منه.
 -ليفرب��ول قتلت��ه األط��راف الدفاعية؛ الهدف األول س��جل م��ن خطأ من

البرتو مورينو ،والهدف الثاني كان وس��ط تمركز خاطىء للغاية من جلين
جونس��ون الذي ارت��أى حماية المرمى بد ًال من مراقب��ة يوفيتتش  ..األول
مع��ذور فهي المباراة األولى له مع ليفربول ،أما الثاني فليس بجديد عليه
ارتكاب الهفوات الدفاعية -.ليس كل ش��يء قاتم اللون بالنسبة لليفربول
اليوم ،فالشوط األول كان جيداً نسبياً وإن انهار الفريق ذهنياً بعد الهدف
الثاني لمانشس��تر س��يتي في مطلع الش��وط الثاني ،كما أن ماركوفيتش
وايمري كان قدما دقائق جيدة تعطي األمل بالعودة إلى طريق االنتصارات
س��ريعاً -.مباراة أكثر من ممتازة لسمير نصري ،سواء من حيث التمركز أو
من حيث اللمسات ،صنع هدفاً وساهم بثالث فرص أخرى محققة للتسجيل
 ..مب��اراة يواصل فيها تحس��نه الذي أظهره الموس��م الماضي وكان من
خالله سبباً من أسباب التتويج باللقب.
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لعبة حل االلغز حرك عود
ثقاب واحد وضعه في
المكان الصحيح لتصبح
المعادلة صحيحة

الحمل
الثور

من اقوال المشاهير
النجاح الوحيد في الحياة
هو أن تستطيع أن تحيا
حياتك بالطريقة التي
تريدها

إن التفكير أصعب
األعمال وهذا هو السبب
في أن القليلين هم الذين
يختارونه كعمل
هنري فورد

كريستوفر فرمورلى

إذا استطعت أن
تكسب رجال إلى
قضيتك ،أقنعه بداية
بأنك صديقه المخلص
ابراهام لينكولن

صخرة أم عظمة فخذ لكائن على المريخ
بثت "نا�سا" الف�ضائية الأم�يرك��ي��ة ���ص��ورة التقطها م�سبارها
"كيوريو�سيتي" يف � 14أغ�سط�س اجلاري ملنطقة باملريخ وظهر فيها
ما ي�شبه "عظمة فخذ" بني حطام �صخري  ،لكن الفريق العلمي ملهمة
(امل�سبار) يف�سرها ب�أنها نتيجة نحت نتج عن الت�آكل� ،أو من �أثر الرياح
واملاء  ،مع ذلك ،ما زال مهوو�سون بال�صورة ي�ؤكدون ب�أنها دليل دامغ
على وجود حياة �سابقة عرفها الكوكب الأحمر ،برغم �أن ال�صخرة
ال�شبيهة بفخذ حيوان نافق على الرمال هي مع جمموعة من احلجارة
وال�صخور من نوعها نف�سه� ،أي �أنها لي�ست خمتلفة عنها حتى يتم
متييزها.

الجوزاء
السرطان
االسد
العذراء

ه��ل تـعلم ان  ...التمر ي��زي��ل االم�����س��اك ،بينما البلح
غريالنا�ضج يوقف اال�سهال

هل تـعلم ان � ...أول الأ���ص��وات التي ي�ستطيع الطفل
متييزها ،هو �صوت الأم
هل تـعلم ان  ...مقدرة احل�صان والهر والأرن���ب على
ال�سمع�..أكرب من مقدرة االن�سان ،وهي ت�ستطيع حتريك
�آذانها اللتقاط �أ�ضعف الأ�صوات
هل تـعلم ان ...احل�صان اذا ُقطع ذيله..مات
ه��ل تـعلم ان ...ال��ع��ق��رب اذا �أُح��ي��ط ب��ال��ن��ار يل�سع
نف�سه،وميوت

افقي
.1خمرتع الراديو طرق
.2ل��ل��ت��ع��ري��ف ن�ثر امل���اء .3ملكة
م�صرية قدمية
.4تقومي �سنوي (فار�سية الأ�صل)
.5ب����رق����وق (م���ب���ع�ث�رة) اكتمل
(معكو�سة)
 .6مت�شابهان7
.ج��ب��ال يف �أم�يرك��ا اجلنوبية فيه
ير�سم الر�سامون
.8زبالة هاج وع�صى
.9خ ّيال كرمي اخللق
.10ا���ض��خ��م م��ا ب��ن��اه �إن�����س��ان يف
التاريخ

ما الفرق بين الصورتين

هل تـعلم ان  ...نحلة الع�سل..اذا ل�سعتك متوت هي على
الفور

عمودي
.1م���ادة طبيعية عطرة ال��رائ��ح��ة كتاب �شرح
الكلمات (جمع)
.2عا�صمة الربتغال
3مو�سيقى جزائرية مغاربية خراب .4امل��ادة يف
النبات ت�صنع الغذاء
�.5آلة مو�سيقية وترية تركية حمام ينقل الر�سائل
قدميا
�.6أداة ن�صب يف اللغة
.7يركب ظل
.8منتجع �سياحي م�صري متحجرات ملونة يف
البحر 9
.فلو�س �أن�����س وت�سلية م��ع االه��ل واال�صدقاء
10نبات جف ممثل �سوري ج�سد �شخ�صية ملك
م�صري

الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت

يوم ثان يدفع بكم لالهتمام
باالمور البيتية والعائليه –
بو�سعكم التفاهم والتعاون
مع افراد العائله
تن�شطون يف ال�سفر واالت�صاالت
واللقاءات وتعززون العالقة
مع اخ او جار – كونوا اكرث
�صربا اثناء قيادة ال�سيارة
داخل املدن
تظل االمور املالية ت�شغل فكركم
والفر�صة متاحة ملك�سب مايل مع
ذلك احذروا يف اي خطوة مالية
جديدة
ت�شعرون بثقة كبرية بالنف�س
ويعمكم الن�شاط – بو�سعكم
اجن����از ق�����س��م ك��ب�ير م��ن عملكم
والدفع مب�صاحلكم
يوم اخر يتطلب منكم االنتباه
اىل �صحتكم – �ضعوا �سلم
اول��وي��ات للعمل ال�ضروري
وال���ع���اج���ل واخ����ل����دوا اىل
الراحة
تن�شطون ب�ين اال�صدقاء
– منكم من يتلقى دعوة
حل�ضور حفل او منا�سبة
�سعيدة

ت��ت��ج��ه ان��ظ��ارك��م ن��ح��و العمل
وم�����ص��احل��ك��م االج��ت��م��اع��ي��ه
– بو�سعكم امل��ح��اف��ظ��ة على
اجنازاتكم القائمه
تن�شطون يف �سفر او ات�صال
بعيد – كونوا اكرث �صربا على
الطرقات يف ال�سفر بني املدن

ادخ��ل��وا ال��ت��ع��دي��ل املطلوب
على ميزانيتكم – ثمة فر�صة
ملك�سب مايل من �شراكة ولكن
يجب احلذر يف نف�س الوقت من
اي خطوة مالية جديدة
ترتكز جهودكم ح��ول البحث
ع��ن قا�سم م�شرتك يجمعكم
ب�شركاء العمل والعاطفه –
يوم منا�سب لعمل م�شرتك
يوم ثان يتطلب منكم االنتباه
اىل �صحتكم خا�صة ان العمل
يرتاكم لديكم اكرث من املعتاد

ت�����ش��ع��رون ب��رغ��ب��ة ق��وي��ة يف
التقرب والتفاهم مع احبائكم
– بو�سعكم ممار�سة ن�شاط فني

مدير التحرير

موفق احمد الطائي
االخراج الفني

محمد الوائلي
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الحقيقة

نهاية الفساد !!؟؟؟

ناهدة العلي

ان ظهور احلقيقة الواهية يف اذهان الواهمني واحلاملني
بها بغري حق والذين يظنون وي�ستغفلون بع�ض ال�سذج
من النا�س بانهم ا�صحاب احلقيقة النرية
بالقيم وامل��ب��ادىء ال�صادقة والتي
هي باال�صح مغلفة بالغ�ش والف�ساد
وال�سرقة وال��ب��غ��اء لي�س منها اال
مظهرها ال��ذي ميلىء عيون النا�س
تقديرا ً واحرتاما ً وتبجيال ً له�ؤالء
(الرجال ال�صاحلني !!!! ) فمن خالل
هذه الطرق القبيحة امللتوية ي�سعون
اىل الت�سلق واالرتقاء اىل جمدا ً وعزا
ً مزيفني وهما نتاج احلالة البائ�سة
التي او�صلتهم اىل هذه املواقع فه�ؤالء
خال�صة االو�ضاع املرتدية احلالية التي اوح��ت اليهم
ب�أنهم حققوا العلى والدرجة الرفيعة يف واقعهم املهني
وال�شخ�صي واملجتمعي من خالل احليلة واملكر والف�ساد
والرذيلة فال خري يف امة تبنى بهذه احلقيقة اجلوفاء
الوهمية والتي ا�سا�سها من الرمال فان �صمدت ل�ساعة فانها
عند املغيب �سوف تتهاوى ويبان ا�صلها وعورتها ومم
بنيت ا�س�سها وحمتواها القائم على الغ�ش والكذب والف�ساد
فما بلغ �شعبا ً والح الذرى اال ب�صدق القول ونزاهة النف�س
وال��ق��درة على االب��داع واخلال�ص بالنوايا حيث نراهم
ون�سمعهم كل يوم بكلماتهم امل�ضيئة التي تنبع من عفتهم
ونزاهتهم الكاذبتني وما اكرث االبواق اليوم التي ت�صدح
بهم ومتدح من ال ي�ستحق املدح حيث جعلوهم من كرثة
النفخ فيهم ( وهم امثالهم طبعا ً ) احدهم (كالطاوو�س
عندما يتباها بنف�سه ) وهم يف حقيقتهم خفافي�ش تعتا�ش
على دماء النا�س حيث تراهم يف خمتلف مراكز القوى ويف
جميع مفا�صل الدولة ودوائرها يرفعون االيدي ال�سمحة
البي�ضاء النظيفة وعند �ضربها بحظهم العاثر عند وقوعهم
يزال الو�شاح االبي�ض الذي غطوا به قلوبهم قبل ايديهم
ويبان و�سخهم القذر واعمالهم الفا�سدة امللطخة باحلرام
وين�شر غ�سيلهم ام��ام القا�صي وال��داين وه��ذه احلقيقة
الوا�ضحة اليوم يف الكثري من دوائ��ر وم�ؤ�س�سات عراقنا
اجلديد وال رادع وال خوف وال خجل ي�أتون اىل اعمالهم
يف النهار �صبح الوجوه وعند امل�ساء تقبح هذه الوجوه
ال بل ا�صبحوا ميار�سون الف�ساد وال�سرقة يف و�ضح النهار
اي جهار ًا نهارا ً ال يهابون وال يخافون وال يردون النهم
باحلقيقة لهم ظهور ت�سند افعالهم  .هكذا هو احلال اليوم
وو�صل الف�ساد والر�شوة واحل��رام حتى ان املرجعية
الر�شيدة قد اكدت على من اولويات احلكومة اجلديدة هو
الق�ضا على الف�ساد واملف�سدين .
ولكن نقول لو ت�شابه كل �شي لت�شابهت اال�صابع مثلما
يقول املثل لذلك اينما يوجد ال�شر يوجد اخلري ومثلما
يوجد الباطل يوجد احلق ومثلما يوجد الفا�سد يوجد
النزيه لذلك ف��ان ال�صالح اامل��ؤم��ن ال��ذي ذك��ره الر�سول
االعظم (�ص) بقوله ( جاء اال�سالم غريبا ً ويذهب غريبا ً
فطوبى للغرباء ) فه�ؤالء الغرباء اليوم يف زمننا الذي ملكوا
االميان واالخالق من �شرف ومر�ؤة ونزاهة وعفة وغريها
من ال�صاحلات والذي ا�صبح اليوم غريبا ً بني النا�س الذين
يعتا�شون على احلرام والف�ساد.
ن�س�أل اخريا ً هل ي�أتي يوما ً ن�سلك طريقاً متحابني على
االخوة والتعاون لبناء بلدنا متحدين للق�ضاء على ه�ؤالء
ال�شرذمة الذين عاثوا يف االر�ض ف�سادا ً وخرابا ً وهنا
فقط نذكر بقوله تعاىل (ال يغري اهلل ما يف قوما ً حتى يغريوا
ما يف انف�سهم ) فهلموا لتغيري واقعنا ايها ال�شرفاء ......
وال�سالم
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يف زمن تهاوت فيه صروح السياسة وسقطت اوراق املفلسني

مهندسو آشور وفنيوها واداريوها عمد شاخمة
وقامات التنحين
بقلم حليم فرج العبادي
يف زم��ن تتهاوى فيه عمد ال�سيا�سة وت�سقط اوراق
مفل�سني وتتداعى �صروح وهمية تتعاىل من جهة اخرى
قامات العمل وت�شمخ هامات العراقيني املخل�صني
كنخيل العراق ال�سامق وكرايته اخلفاقة يف اعايل املجد .
نعمهناكيف�ضفةال�شم�سحيثالنهاراتامل�شبعةبال�ضياء
مواعيد انبثاق وجتلي وعزائم وهمم ت�شق العباب مواخر
يف بحار حتدث امواجها عن م�سافرين اىل القمم املنيفة .
انهم مهند�سو �آ�شور وفنيوها واداريوها وعمالها وكل
ذي ب�صمة �شرف كان قد ا�ستودعها �سفرا كتبته املروءة
واخلوف على العراق  ,ع�شق العراق ذلك ال�سحر الذي
يجري يف العروق دما ونارا تلهب القلوب حبا وت�شعل
العزائم عطاء .
انهم �آ�شوريو الع�صر اجلديد ي�ؤ�س�سون اليوم ملثابات
وج�سور ت�صل املا�ضي باحلا�ضر وتعلن قيامة ا�سم
مازال يرتدد يف خلد املبدعني �صوتا عظيما يبعث منايف
القبور انهم ب�ضعة من همة �شيدت املمالك يف ع�صور
الظلمات حيث كان العراق اول م�شعل ا�ضاءها بنور
العلم وع�شق احلياة فا�سرجها �شم�سا تخللت ا�ضوا�ؤها
كل نف�س ا�شر�أبت اليها ت�سالها ايان موعد النور الذي
ارق االجفان على اعتاب الفتح املنتظر .
فمنذ  26عاما والعطاء اال�شوري يتدفق �سيوال عارمة
جتتاح الدهاليز املعتمة اقمارا من م�شاريع كربى كانت
وم��ات��زال �شهادات حية تنطق ب��االب��داع لغة وحيدة
التعرف غريها  ,وكان العزم مايزال مو�صوال ويروي
جتليات امللحمة الآ�شورية يف كل ار�ض وط�أتها مواكب
�آ�شور �سهال وكانت قد ن�شرت فيه اعالمها على ه�ضبات
مل تعرف راية اخرى غري راية �آ�شور وهي تخفق يف
�سمواتها مذكرة بافعال الرجال والن�ساء يف �آ�شور
البناء والعطاء فتعالوا ن�ستح�ضر روحها ن�ستنطقها ,
ن�سالها عن �سرها الغريب  ,فهذا هو ل�سانها يحدث االيام
عن كنة االلق ال�سابح يف العيون ويك�شف عن ال�سر يف
عزائم التلني وا�صرار على االنتاج اليتقهقر .ولكن ماذا
غري انهم عراقيون ار�ضعتهم اثداء الغرية لبنا �صافيا
واحتوتهم اح�ضانها الطاهرة فكانوا �ضرها الذي مل
يجد بدا من الوفاء لها �صدقا واخال�صا .
ففي �آ���ش��ور ه��ذه اخللية العظيمة ادارة مب�ستوى
امل�س�ؤلية امللقاة على عاتقها  ,وهي بال�شك م�س�ؤولية

آشوريو عصرنا اجلديد
يؤسسون ملثابات
وجسور تربط احلاضر
باملاضي
كبرية اي�ضا تتلخ�ص يف انها راعية ملفاهيم وقيم
وتقاليد واعراف عملية ذات اثر يف �صياغة عهد مل يزل
مو�ضع تقدي�س اجلميع ممن وردوا من منهل �آ�شور
وا�سقطواغيمها املاطر  .ففي كل حمافظة وكل ق�ضاء
وكل ناحية ثمة ذكرى �آ�شورية لرجال ون�ساء كانوا هنا
وقد تركوا للنا�س مرياثا عظيما من حب كبري وعمل
مازال يدعوهم اىل العمل فهي دعوة مو�صولة اىل عطاء
ي�سكن النفو�س ا�ستعدادا وجدانيا لتقدمي املزيد .

بيت صديق البيئة

ان �آ�شور عنوان ب��ارز من عناوين الت�ألق والتميز
يف الت�ضحية من اجل ان يبقى العراق كما هو وجها
�صبوحا وابت�سامة على كل الوجوه  .وان �آ�شور ملعنى
ان يع�شق االن�سان احلياة وي�ؤمن باحلرية ويرغب
يف �سعادة اكرب وهي يف ذات الوقت موقف حدي من
ال�سقوط واالنهيار  ,موقف راف�ض للنكو�ص والرتاجع
وال�ت�ردي ففي ا�ستمرارها على ذات ال��ك��ف��اءة بل
والتطور الذي �شهدته يف ادائها الرائع يف كل م�شاريعها
التي اجنزتها يف عموم انحاء العراق والب�صرة منها
ب�صورة خا�صة ثمة تاكيد على ان اال�صالة كل �شئ
فهي تنتمي اىل اعراق ناب�ضة باحلياة ابدا فهي التعرف
اخلمول او الوقوف عند منعطف معني  .انها النفو�س
القوية التي ت�صنع املالحم وتهب الوجود للعدم تلك
هي التي �شقت الطرق وعبدتها وان�شات اجل�سور
و�شيدتها ف�سالم على نفحة من نفحات العراق وعزمه
من عزماته الكبرية وحتية لكل الذين �ضمخوا بعرقهم
ار�ض االجداد ونرثوا فيها من ازهارهم �ضوعا عابقا
يف خلل ال�سنني ومرحى ال�شور مابقيت جتود باحلياة
ملن يريد احلياة .

�صممت �شركة �أمريكية هذا املنزل البال�ستيكي املتنقل ،الذي يتغذى بالطاقة
ال�شم�سية ،ويتميز ب�أنه �صديق للبيئة ،ووزنه خفيف بحيث ميكن �سحبه
بدراجة هوائية.و�أطلقت ال�شركة على هذا املنزل ،الذي مت ت�صنيعه من
خزانني للمياه ب�سعة � 3آالف لرت ،ا�سم "تاكو تانكو" ،وهو كبري مبا يكفي
لو�ضع �سرير ومكتب ،ويت�سع ل�شخ�صني �أو ثالثة �أ�شخا�ص ،وفقا ل�صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.وا�شارت ال�شركة �إىل �أن املنزل ال يحتوي على دورة
مياه� ،أو �أنابيب لل�صرف ،وميكن ا�ستخدامه بكفاءة كم�أوى م�ؤقت ،كما �أن به
حجرة لتخزين بع�ض الأمتعة اخلا�صة ،وهو مزود مب�صابيح تعمل بالطاقة
ال�شم�سية.وميكن �أي�ضا حمل املنزل بوا�سطة �شخ�ص واحد �أو �شخ�صني على
الأكرث ،كما ميكن حمله على دراجة هوائية �أو �سيارة �أو حتى قارب ،كما
ميكن �أن يطفو على �سطح املياه.

