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          متابعة
برعاية  ال�سيد وزير العمار والإ�سكان  الأ�ستاذ 
للمباين  العامة  الهيئة  اأقامت  اخليكاين  طارق 
التابعة للوزارة احتفالية تنظيم حلقة نقا�سية 
املدنية(  للأعمال  الفنية  املوا�سفات  )مل�سودة 
الوطني لل�ست�سارات  على ار�ض قاعة املركز 
الأق��دم  الوكيل  ال�سيد  بح�سور  الهند�سية 
وال�سيد  ال�سوك  اإ�ستربق  الأ�ستاذ  للوزارة 
مدير عام الهيئة العامة للمباين الأ�ستاذ ح�سني 
جميد ومدير م�سروع تطبيق الكودات العربية 
لل�ست�سارات  الوطني  املركز  مدير  وال�سيد 
الهند�سية املهند�ض جبار حمزة وال�سيد مدير 

وال�سيطرة  للتقيي�ض  امل��رك��زي  اجلهاز  ع��ام 
م�سودة  مناق�سة  احلفل  وت�سمن    ، النوعية 
املناق�سة  ك��ان��ت  حيث  الفنية  امل��وا���س��ف��ات 
حمتوى  اغناء  يف  الهادف  الأداء  بطرح  فعاله 
ملطابقة  املدنية  للأعمال  الفنية  املوا�سفات 
وجداول  املخططات  من  الت�سميمية  الوثائق 
كميات مع ما ينفذ لأجل الطمئنان اإىل كون ما 
ينفذ على ار�ض الواقع �سيطابق ما ا�سرتطته 
هذه املدونات الت�سميمية مبا يجعلها مقبولة 
�سابهها  ان  مرفو�سة  او  فيها  توافرت  ما  اإذا 
نحتكم  الذي  واملرجع  تنفيذي  عيب  او  نق�ض 

اإليه لهذه الغاية هو املوا�سفات املدنية.

          متابعة
طارق  ال�ستاذ  وال�سكان  العمار  وزير  التقى 
التميمي  علي  ال�سيد  بغداد  حمافظة  اخليكاين 
عقد  مو�سع  اجتماع  خ��لل  اجلانبان  وبحث 
بالواقع  النهو�ض  �سبل  املحافظة  مبنى  يف 
وقال   ، بغداد  العا�سمة  يف  والعمراين  اخلدمي 
تاأتي من اجل و�سع  الزيارة  اأن  الوزير  ال�سيد 
النهو�ض  اجل  من  ومو�سعة  �ساملة  عمل  خطة 
جملة  ومناق�سة  العا�سمة  يف  العمراين  بالواقع 
قطاعات  يف  وامل�ستقبلية  الآنية  امل�ساريع  من 
ال��ط��رق واجل�����س��ور وق��ط��اع ال���س��ك��ان وم��امت 
الرا�سي  تخ�سي�ض  جم��ال  يف  عليه  التفاق 
حيث  بغداد  لأه��ايل  �سكنية  جممعات  لن�ساء 
ت�سهد جميع املحافظات العراقية تنفيذ العديد 
وما  ال��وزارة  قبل  من  ال�سكنية  املجمعات  من 
حديثة  ان�سائية  اأنظمة  تبني  يف  اليه  ت�سعى 
احلراري  والعزل  التنفيذ  يف  ال�سرعة  تعتمد 

وتوفري الطاقة يف تنفيذ هذه املجمعات ، داعيا 
املحافظ ورئي�ض جمل�ض املحافظة اىل ال�سراع 
بتخ�سي�ض وتهيئة الأرا�سي املنا�سبة لغر�ض 
توزيعها  ليتم  عليها  �سكنية  جممعات  ان�ساء 
جمال  يف  انه  الوزير  ال�سيد  واأ�ساف   ، للأهايل 
الطرق واجل�سور فاأن الوزارة تنفذ حاليا عدد 
واإن�ساء  الرئي�سة  الطرق  م�ساريع  من  كبري 
بغداد  العا�سمة  تربط  التي  الثانوية  املمرات 
بباقي املحافظات منها تطوير وتو�سيع طريق 
امل��رور  طريق  اإىل  اإ�سافة   ، )ب��غ��داد-ك��وت( 

ال�سريع رقم  2.
امتنانه  عن  املحافظ  ال�سيد  عرب  جانبه  من 
لل�سيد الوزير على التعاون والدعم الذي اأبداه 
جميع  داعياً  امل�ساريع  متابعة  يف  واهتمامه 
وزارة  ح��ذو  حت��ذو  لأن  املعنية  ال����وزارات 
واأهاليها  لبغداد  خدمة  والإ�سكان  الع��م��ار  

الكرام.

          متابعة
ان  اأعلن وزير العمار وال�سكان ال�ستاذ طارق اخليكاين 
التابعتني  لل�سكان  العامة  والهيئة  العامة  الر�سيد  �سركة 
ال� 65% يف  متقدمة جتاوزت  ن�سب اجناز  للوزارة حققتا 
تنفيذ م�سروع ان�ساء جممع �سوق ال�سيوخ ال�سكني يف ق�ساء 
�سوق ال�سيوخ التابع ملحافظة ذي قار بكلفة جتاوزت 59 
مليار دينار، وقال ال�سيد الوزير اأن جممع �سوق ال�سيوخ 
اإىل  بالإ�سافة  �سكنية  وحدة   414 على  يحتوي  ال�سكني 
الأبنية وال�سبكات اخلدمية امللحقة  حيث ميثل امل�سروع 
الأر�ض  توفري  على  تعتمد  التي  القت�سادية  احللول  اأحد 
اأبنية  اإن�ساء  خلل  من  التحتية  للبنى  والكلفة  واخلدمات 
متعددة الطبقات داخل الت�سميم الأ�سا�ض للمدن ال�سكنية ، 
واأ�ساف ال�سيد الوزير اأن املجمع ال�سكني يتم ت�سييده على 
م�ساحة )50 ( دومن وهو جممع متكامل يتكون من )69 ( 
 )  6( حتوي  عمارة  كل  طوابق  ثلث  ذات  �سكنية  عمارة 
�سقق مب�ساحة )150 ( مرت مربع لكل �سقة تتكون من غرف 
الوزير  ال�سيد  واأو�سح   ، �سحية  وخدمات  ومطبخ  نوم 
مركزيا  و�سوقا  ابتدائيتني  مدر�ستني  ي�سم  املجمع  اأن 
للماء ال�سايف و�سبكة  وم�ستو�سفا �سحيا وجامعا و�سبكة 
ال�سبكات  اإىل  بالإ�سافة  الثقيلة  املياه  جماري  لت�سريف 
لل�ستليت  ومنظومة  واخلارجية  الداخلية  الكهربائية 

ت�سل اإىل داخل الغرف .  

�آ�شور�ألـــــــق

بحثا سبل النهوض بالواقع العمراني في العاصمة وزير االعمار واالسكان يلتقي محافظ بغداد 

وزير االعمار واإلسكان   
يترأس االجتماع الدوري 

لهيئة الرأي 

الهيئة العامة للمباني تقيم حلقة نقاشية لمسودة المواصفات 
الفنية لألعمال المدنية 

انجاز نسب متقدمة لمشروع انشاء مجمع سوق الشيوخ في ذي قار 

          متابعة
ال�ستاذ  والإ�سكان  العمار  وزير  تراأ�ض 
)طارق اخليكاين( الجتماع الدوري لهيئة 
راأي الوزارة، ومت خلل الجتماع مناق�سة 
عدد من املوا�سيع املطروحة على جدول 
الوزارة  مب�ساريع  تتعلق  والتي  الأعمال 
 ، احل��ايل  العام  من  تبقى  ملا  واأولوياتها 
اجلهود  مب�ساعفة  الوزير  ال�سيد  ووجه 
وال�سركات  ال���وزارة  قبل  من  املبذولة 
لإجناز  لها  التابعة  الإ�سرافية  والهيئات 
التوقيتات  �سمن  اإليها  املوكلة  امل�ساريع 
الفنية  امل��وا���س��ف��ات  ووف���ق  امل���ح���ددة 
ومعوقات  العقبات  وجت��اوز  املطلوبة 
مبينا   ، للمواطنني  خدمة  كافة  العمل 
قوية  ر�سالة  يو�سل  العمل  ا�ستمرار  بان 
احلياة  عجلة  بان  والإرهاب  ال�سر  لقوى 
املرتب�سني  الأعداء  اأنوف  رغم  م�ستمرة  

باأمن وا�ستقرار العراق .
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موسى صاحب

افتتح وزير العمار والإ�سكان الأ�ستاذ طارق اخليكاين 
طريق الزائرين مقطع حلة ـ كربالء بطول )11 ( كم 
، وقال ال�سيد الوزير خالل احتفالية ح�سرها حمافظ 
من  يعترب  الطريق  هذا  اأن  مدلول  ال�سيد �سادق  بابل 
امل�ساريع املهمة التي نفذتها الوزارة يف حمافظة بابل 
بالإ�سافة اإىل عدد من الطرق واملج�سرات الهدف منها 
ربط املدينة بالطرق ال�سريعة املوؤدية اإىل املحافظات 
املجاورة كونها تعترب العقدة التي تربط املحافظات 
اجلنوبية مبحافظات الفرات الأو�سط ، م�سيفا اأن هذا 
الطريق نّفذ �سمن املوا�سفات واجلودة العالية خدمة 

من   ، املقد�سة  كربالء  حمافظة  اىل  املتوجهني  للزوار 
مدير  الواحد لحج  عبد  علي  املهند�س  جانبه حتدث 
للمقاولت الإن�سائية اجلهة  العامة  اآ�سور  عام �سركة 
من  الزائرين  طريق  يعترب   : قائال  للم�سروع  املنفذة 
الطرق الرئي�سية الذي نفذته ال�سركة باإ�سراف الهيئة 
يربط  حيوي  طريق  وهو  واجل�سور  للطرق  العامة 
مدينة احللة مبحافظة كربالء املقد�سة حيث ت�سمنت 
مراحل العمل تنفيذ الأعمال الرتابية واأعمال احل�سى 
اأ�سا�سية   طبقة  الإ�سفلت  مادة  من  وطبقتني  اخلابط 
ويف  دينار،،  مليار   )  10( بلغت  بكلفة  رابطة  وطبقة 
�سياق مت�سل ذكر الدكتور حميد احل�سيني مدير طرق 

وج�سور بابل اأن طريق الزائرين يعترب من امل�ساريع 
الهيئة  بني  ومتوا�سلة  م�سنية  بجهود  نفذت  التي 
وج�سور  طرق  مديرية   / واجل�سور  للطرق  العامة 
موعده  يف  اجنــازه  اأجل  من  اآ�سور  �سركة  وبني  بابل 
القادمني  الــزوار  يخدم  الطريق  اأن  م�سيفا   ، املحدد 
وقال   ، كربالء  حمافظة  باجتاه  اجلنوب  مناطق  من 
بابل  م�ساريع  اإدارة  مدير  حميد  عدنان  املهند�س 
والإ�سكان  العمار  وزيــر  معايل  بح�سور  ت�سرفنا   :
الزائرين  طريق  لفتتاح  اخليكاين  طــارق  الأ�ستاذ 
اأدت  التي  املهمة  الطرق  ـ كربالء وهو من  قاطع حلة 
الزائرين  انتقال  مهمة  من  و�سّهلت  املطلوب  الغر�س 

و�ساهمت  املقد�سة  كربالء  حمافظة  اإىل  املتوجهني 
ــة الــتــي كــانــت حت�سل  ــروري يف فــك الخــتــنــاقــات امل
م�سار  فتح  بالإمكان  �سار  بحيث  العام  الطريق  على 
الطريق العام اأمام ال�سيارات لغر�س اإي�سال الزائرين 
والعودة بهم اإىل منازلهم ب�سكل موؤمن و�سريع وهذا ما 
مل�سه فعال الزائر الكرمي خالل اأداءه مرا�سيم الزيارة 
، ونا�سد )حميد ( املواطنني الكرام من اأجل املحافظة 
على الطريق وعدم ا�ستغالله كور�س للت�سليح وكراج 
ل  مما  وهذا  ر�سمية  غري  مطبات  وو�سع   لل�سيارات 
يليق بقدا�سة الطريق لأنه يحمل اأ�سم الإمام احل�سني 

وهو طريق ) يا ح�سني ( . 

وزير االعمار واإلسكان يفتتح طريق الزائرين 
حلة ـ كربالء 
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. . . عبودية القرن الـ )21(  االتِّجار بالبشر

ن�سرين خان جان 
 

جرمية �ن�سانية وظاهرة عاملية و�سرطان ُم�سَت�سِر يقّو�ض �أمن و�أمان 
. عبودية   . �لعبودية �حلديثة  ��سكال  �سكل من   . هو   . كافة  �لدول 
حقوق  �نتهاكات  �خطر  من  وو�ح��د   .  . و�لع�سرين  �حل��ادي  �لقرن 
و�حلياة  و�لعقلية  �جل�سدية  �ل�سالمة  يف  �حلق  فيها  مبا  �الن�سان 
و�حلرية و�أالمن �ل�سخ�سي و�لكر�مة و�لتحرر من �لعبودية وحرية 

�لتنقل و�ل�سحة و�خل�سو�سية و�ل�سكن �الآمن.
عرف بروتوكول �المم �ملتحدة )بروتوكول بالريمو( �الجتار بالب�سر 
و�سائل  خالل  من  �ال�سخا�ض  ��ستقبال  �و  و�يو�ء  ونقل  جتنيد  بانه 
�لتهديد �و ��ستخد�م �لقوة �و غريها من ��ساليب �الكر�ه و�الختطاف 

و�لتزوير و�خلد�ع و�سوء ��ستخد�م �ل�سلطة �و ��ستالم دفعات مالية 
للح�سول على مو�فقة �سخ�ض له �سلطة �و والية على �سخ�ض �آخر 
بهدف بيعهم �و ��ستغاللهم يف �عمال �لدعارة �و �ال�ستغالل �جلن�سي 
�و �لعمل �لق�سري �و �ال�سرتقاق �و �لت�سول �و �ملتاجرة باع�سائهم 

�لب�سرية �و الغر��ض �لتجارب �لطبية.
 Joachim( ه��اك��وب��ي��ان  ج��و���س��م  �ل��ع��امل��ي  �ل��ب��اح��ث  و���س��رح 
)�بريل( عام 2014,  ني�سان  Hagopian( يف �خلام�ض ع�سر من 
�ن منظمة �لعمل �لعاملي لالمم �ملتحدة ومن خالل جمع بيانات عاملية 
لعام 2012 قد قدرت عدد �ال�سخا�ض �لذين زجو� يف مثل هكذ� �عمال 
ق�سرية بلغ 21مليون. 26% منهم, �ي نحو 5,5 مليون هم �طفال دون 
�سن 18 وغالبيتهم من �لقا�سر�ت زجو� يف �عمال �لدعارة �لق�سرية 

و�ن ما يقدر بنحو 2,4 مليون �سخ�ض ُيفقدون �سنوياً و�سط �ل�سبكة 
حلياة  �سوقاً  متثل  حيث  �خلادعة,  �ل�سرية  �ل�سناعة  لهذه  �ملعقدة 
�لب�سر لت�ُقدر �رباحه �ل�سنوية �كرث من 32 مليار دوالر �مريكي. ومن 
�ملوؤ�سف �ن ي�سنف �لعر�ق �ليوم . .  عر�ق �لدميقر�طية . . �لعر�ق 
�جلديد . . يف �لفئة رقم )2(/قائمة �ملر�قبة بح�سب �آخر تقرير �سادر 
– تقرير  بالب�سر  عن وز�رة �خلارجية �المريكية )حماربة �الجتار 
2012(. ولطاملا كانت ��سبابها �سيا�سية و�قت�سادية كاخلالفات بني 
�لعمل  و�لفقر وقلة فر�ض  �ل�سيطرة على �حلدود  �ل�سيا�سيني وعدم 
وعدم وجود �نظمة �جتماعية فعالة فمن �لطبيعي �ن تتم �ملتاجرة 
منظمات  بايدي  و�سيوخ  وقا�سر�ت  ون�ساًء  �ط��ف��ااًل  بالعر�قيني 
�حل��روب  يف  ين�سط  بالب�سر  ف��االجت��ار  �حل���دود,  خ��ارج  �جر�مية 
يف  �لعر�قي  �الن�سان  عاناه  مما  جزء  وه��ذ�  �لال��ستقر�ر,  وح��االت 

�لعقود �ملا�سية  بحروبها وويالتها و�لتي مل تنتهي �ىل يومنا هذ�.
وعلى �لرغم من كل �جلهود �لتي تبذلها منظمات دولية ووطنية . . 
ال تبدو� م�ساركة �ملجتمع �ملدين يف حماربة �الجتار بالب�سر يف �لعر�ق 
�لتي يجب �ن تكون عليها. ��سف �ىل ذلك �ن قانون مكافحة  بالقوة 
وغري  متناق�ض  قانون  هو   2012 لعام   )28( رقم  بالب�سر  �الجت��ار 
ورد  ما  وكذلك  �لق�ساء  يف  �ملتخ�س�سني  بع�ض  قول  حد  على  و�ٍف, 
مبحا�سر جل�سات ور�سة جامعة �لنهرين بتاريخ �حلادي و�لع�سرين 
بتعديل  �لور�سة  طالبت  حيث   2012 عام  )يناير(  �لثاين  كانون  من 
قانون �الجتار بالب�سر و�سرورة �عادة �لنظر فيه. وبالرغم من دخول 
�لقانون حيز �لتنفيذ �ال �نه مل ي�سدر �ي حكم ق�سائي مبوجبه حتى 
�الآن و�د�نت �ملحاكم �لعر�قية بع�ض �ملتاجرين بتهم تتعلق بقو�نني 
�خرى, كتهم �خلطف و�العتد�ء و�لتورط يف �لبغاء. ما يلفت �لنظر 
باأن تلك �ل�سلطات �لتنفيذية مل تتكيف ال�ستخد�م �لقانون �جلديد عرب 
دور�ت تدريبية تقيمها �جلهات �ملخت�سة من �جل ��ستيعاب �لظاهرة 

و�حلّد من ��ستمر�رها بل و�نت�سارها ب�سكل �ف�سع.
ومما تتقدم من �رقام وبيانات و�ح�ساء�ت قد تبدو خطورة �لظاهرة 
�لعر�قي من  �لتي تلف �ملجتمع  �لظروف �ملو�سوعية  ��سف �ىل ذلك 
حروب د�خلية وتطور�تها على �الر�ض, فالع�سابات �مل�سلحة ميكن 
�ن جتد �الجو�ء �ملنا�سبة �ليوم من �جل ترويج جتارتها يف �ملجتمع 
متول  و�لتي  بالقاعدة  �ملرتبطة  �جلماعات  عن  ناهيك  �لعر�قي, 
عملياتها بكل �لو�سائل, فال تاألو جهدً� باالجتار باملخدر�ت �و �الجتار 
بالب�سر �و با�ستخد�م كل �لو�سائل �لقذرة و�ملحرمة دولياً ومبا يدمي 

وجودها . . 
و�سار لز�ماً على �جلهات �لر�سمية �لعر�قية �النتباه و�حلذر و�خذ 
وحماربتها  �لظاهرة  هذه  من  �حلد  �جل  من  �لالزمة  �الجر�ء�ت  كل 

باأ�سرع وقت ممكن . . 
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�ألق �آ�شور ـ متابعة 
 

 خالل زيارته  �إىل حمافظة و��شط �طلع وزير �لعمار و�لإ�شكان 
�لثاين  �ملمر  تنفيذ طريق  مر�حل  �لأ�شتاذ طارق �خليكاين على 
ملدخل �ل�شويرة ، وقال �ل�شيد �لوزير �ن �لوز�رة ومن خالل 
�شركة حمور�بي �لعامة للمقاولت �لإن�شائية وباإ�شر�ف �لهيئة 
م�شروع  بتنفيذ  تقوم   لها  �لتابعتني  و�جل�شور  للطرق  �لعامة 
مليار  بكلفة جتاوزت 24  �ل�شويرة   �لثاين ملدخل  �ملمر  �إن�شاء 
دينار وبن�شب �جناز متقدمة تفوق �ملخطط له . و�أ�شاف �ل�شيد 
�لوزير �ن زيارتنا للم�شروع تاأتي للوقوف على مر�حل �لعمل 
�إىل  بالإ�شافة  ثاين بطول 12كم  �إن�شاء ممر  �مل�شروع  ويت�شمن 
ج�شر كونكريتي على نهر دجلة بطول 420م بو�قع 12 ف�شاء 
طول �لف�شاء �لو�حد 35م وبعر�ض كلي 12م حيث يتم تنفيذ 
�لعاملية،  �ملو��شفات  ووفــق  �لفنية  �لطرق  باأحدث  �جل�شر 
و�أو�شح �ل�شيد �لوزير �ن �مل�شروع يت�شمن كذلك �أعمال تقاطع 
�ل�شويرة( بطول  بغد�د- كوت-مدخل   ( �ملج�شر على طريق 
38م وعر�ض 25م وبو�قع ممرين ، و�أكد معاليه  �ن �مل�شروع 
ي�شهم  كونه  و��شط  حمافظة  يف  �ملهمة  �مل�شاريع  من  يعترب 
وب�شكل كبري يف ت�شهيل �ن�شيابية حركة �ل�شري و�حلفاظ على 
معلما  كونه  �إىل  بالإ�شافة   �حلــو�دث   من  �ملو�طنني  �أرو�ح 
ح�شاريا للمحافظة ، ور�فق �ل�شيد �لوزير يف زيارته مدير عام 
�شركة حمور�بي �ملهند�ض �شعد �لدين حممد �أمني ومعاون مدير 
عام �لهيئة �لعامة للطرق و�جل�شور ومدير �مل�شروع و�ل�شادة 

�ل�شيوف يف �ملحافظة

�إينا�ض عبد �لإله
 

�أعلن �ل�شيد �ملهند�ض خريي فا�شل عون مدير عام �ملركز �لوطني 
ي�شهد تطور  �ملركز  �لعمل يف  �إن  �لإن�شائية  للمخترب�ت و�لبحوث 

م�شتمر من خالل �جلهود �ل�شتثنائية ملالكاته يف تنفيذ �إعماله 
يف جمال �لفحو�ض �ملختربية يف �لطرق و�جل�شور 

للمن�شاآت  �لإن�شائي  �لتقومي  و  و�لأبنية 
يف  دخوله  �إىل  بالإ�شافة  �ملت�شررة 

�لتخ�ش�شية  �لفحو�ض  ــال  جم
مانع  �ملطاطية،  )�لــو�ــشــائــد 

ـــبـــاغ،  ـــة، �لأ�ـــش ـــوب ـــرط �ل
ــبــات �لــزجــاجــيــة  ــي �حلــب

فح�ض  ــد�ث  ــح ــت ــش �� و 
وكذ�لك  �لركائز(  حتمل 
مـــ�ـــشـــاريـــع حتـــريـــات 

�لرتبة.
يقوم  �ملركز  �إن  مبيناً 
بــــاأجــــر�ء �لــفــحــو�ــض 

ــو�د  ــم ــل �ملـــخـــتـــربيـــة ل
ــة  ــل ــد�خ ــة �ل ــي ــائ ــش ــ� �لإن

عدد  بلغ  حيث  بامل�شاريع 
�جنازها  مت  �لتي  �لفحو�ض 

خالل �شهر متوز )4000( �ألف 
فح�ض و�رتفع �لعدد �إىل )7595( 

خمتلف  �شملت  �أب  ل�شهر  فح�ض  �ألف 
�أنو�ع �لفحو�ض �لتي يجريها �ملركز.

�لتقومي  م�شاريع  ــم  �أه بني  من  �أن  قائاًل  و�أ�ــشــار 
�لإن�شائي �لتي �أجنزها �ملركز م�شروع )جماري �ل�شويرة( حيث 
قام فريق فني من �شعبة �لتقومي �لإن�شائي باأجر�ء فح�ض �لتحمل 

للركائز للم�شروع �ملذكور و�خلا�شة بـ :-
1-حو�ض تكثيف �حلماه 

2-حو�ض �لتهوية رقم )1(
3-حو�ض �لرت�شيب رقم )2(

4-حو�ض �لرت�شيب رقم )3(
�لأحــو��ــض  ــذه  ه لركائز  �لفح�ض  و�جـــري 
تاأثري  حتــت  ت�شرفها  �إىل  للتو�شل 

�لأحمال �لت�شميمية �عتمادً� على 
�حلمار �ل�شكني/ حمافظة ذي 
قار( حيث تعاقد �ملركز مع 
لالإ�شكان  �لعامة  �لهيئة 
ــــــــــر�ء فــحــو�ــض  لإج
ـــة  ـــرتب حتـــــريـــــات �ل
و�ملختربية  �حلقلية 
ــت  ــل ــم ــش ـــــي � ـــــت و�ل
ــة و  ــرب ــض ت ــو� ــح )ف
منوهاً  حفر(،  �إعمال 
�إىل حجم �لعمل �لبالغ 
بعمق  حــفــرة   )14(
ويعترب  م.ط   )15(
م�شاريع  من  �مل�شروع 
يف  �لقــتــ�ــشــادي  �ل�شكن 

مدينة �لنا�شرية.
بالقول  حــديــثــه  عـــون  وخــتــم 
رفيعة  م�شتويات  �إىل  �لتقدم  يجب 
بالفحو�ض باعتبار �ملركز �جلهة �ملعتمدة 
�أنو�عها  بكافة  �ملختربية  �لفحو�ض  لإجـــر�ء 

وحتريات �لرتبة و�لتي لها �لدور �لفاعل يف عملية �لبناء.

وزير االعمار واالسكان يطلع على سير عمل تنفيذ طريق الممر 
الثاني لمدخل الصويرة في محافظة واسط ..

المختبرات تزايد في حجم العمل

 �ألق �آ�شور ـ متابعة 
 

�علنت وز�رة �لعمار و�ل�شكان من خالل 
د�ئرة �لبحوث و�لبناء �لتابعة لها �جناز 
خر�شانية  كتل  �ن�شاء  عن  خا�ض  بحث 
وعزل  و�طئة  كثافة  ذ�ت  �لــوزن  خفيفة 
حر�ري جيد ، وقال مدير �ملركز �لعالمي 
�ل�شمري(  �لو�حد  للوز�رة �ل�شتاذ )عبد 
�أنه مت ��شتخد�م �لكتل �خلر�شانية �خلفيفة 
يف بناء �لقو�طع �لد�خلية لالبنية �لعازلة 
بالإمكان  وكــذلــك  و�لــ�ــشــوت  لــلــحــر�رة 
كبديل  م�شبوبات  �شكل  على  ��شتخد�مها 
للرثم�شتون ، يف حني لميكن ��شتخد�مها 
�ملناطق  يف  ول  لالثقال  حاملة  كجدر�ن 
�ملعر�شة للمياه كون قابليتها لالمت�شا�ض 
عالية ، و��شاف مدير �ملركز �لعالمي بانه 
للخلطات  �لفيزيائية  �لفحو�ض  �جر�ء  مت 

با�شتخد�م  �لكيميائية  �مل�شافات  مــع 
فح�ض  مت  وكذلك  خمتلفة  و�عمار  ن�شب 
�لرثم�شتون �مل�شتورد �ملتوفر يف �ل�شو�ق 
�ملحلية لغر�ض �ملقارنة حيث مت �جتياز 
نتائج  و�عتمدت  بنجاح  �لفحو�شات 
�لفحو�شات  للمنتج �لنهائي لعمر )14( 
�ملح�شرة من هذه  �لنماذج  و�ثبتت  يوم 
�لن�شغاط  مقاومة  خو��ض  �خلر�شانة 
�ف�شل  حــر�ريــة  ومو�شولية  وكثافة 
�لكثافة  قيمة  �رتفاع  ولوحظ   ، و�على 
)�ل�شيليكا(  �لرمل  نعومة  وزيــادة  �كرث 
للمنتج  �لن�شغاط  مقاومة  مــن  تزيد 
�ملفحو�شة  �لفيزيائية  �خلــو��ــض  و�ن 
�ليها  �لتو�شل  �مكن  �لتي  �ملح�شوبة  �و 
عليها  �ملن�شو�ض  تلك  من  �ف�شل  تعترب 
مبيناً  للعزل �حلر�ري،  �لعربي  �لكود  يف 
مت�شاعدة  وبوتائر  م�شتمر  �لعمل  بان 
�لبناء  مــو�د  وتطوير  حت�شني  �جــل  من 
�ملنا�شب  �لبديل  و�يجاد  و�لن�شاء�ت 
�لمكان  قدر  �مل�شتورد  عن  و�ل�شتغناء 
للجهات  �خلدمات  �ف�شل  تقدمي  �جل  من 
لبلدنا  خدمة  و�ملــو�طــنــني  �مل�شتفيدة 
و�لقت�شاد  �حلفاظ  �ن  يذكر   ، �لعزيز 
من  باتت  ��شتهالكها  وتقليل  �لطاقة  يف 
�ىل ت�شنيع  �لتوجه  لذ� مت  �ملهمة  �لمور 
ذ�ت  �خلفيفة  �لبنائية  �ملو�د  و��شتخد�م 
وبا�شتخد�م  �جلــيــد  �حلــــر�ري  �لــعــزل 
وبــدون  باملعاجلة  �لتقليدية  �لطريقة 
يف  و�ملعتمد  �لبخاري  �ملحمم  ��شتخد�م 
�رقــام  �ىل  و�لتو�شل  �لكتل  هــذه  �نتاج 
و�ملو�شولية  �لكثافة  خلا�شيتي  جديدة 

لهذه �لكتل .

وزارة االعمار تنجز 
بحثًا تحضيريًا 
لكتل خرسانية 

ذات كثافة واطئة 
وعزل حراري
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موسى صاحب .. تصوير / وسام سلمان

من  االن�شائية  للمقاوالت  العامة  اآ�شور  �شركة  تنفذ 
من  عدد  لها  التابعة  مي�شان  م�شاريع  ادارة  خالل 
مظفر  املهند�س  وقال   ، مي�شان  حمافظة  يف  امل�شاريع 
كاظم معاون مدير االدارة يف حديث خ�ّس به �شحيفة 
والفنية  الهند�شية  كوادرنا  توا�شل   :  ) اآ�شور  األق   (
اإن�شاء  يف تنفيذ عدد من امل�شاريع يف املحافظة مابني 
طرق جديدة واأعمال �شيانة واك�شاء ، منها م�شروع 
كم   )  10 ( بطول  ميمونة(   ـ  )عمارة  �شيانة طريق 
مليون  ومائتا  مليار  بلغت  بتكلفة  االأكتاف  تنفيذ  مع 
دينار ل�شالح الهيئة العامة للطرق واجل�شور و�شلت 
ادارتنا  تنفذ  كذلك   ،  %  55 ن�شبة  اىل  العمل  مراحل 
بطول  �شالح(  قلعة  ـ  )كحالء  طريق  �شيانة  اأعمال 
) 16 ( كم بكلفة بلغت مليار و�شتمائة مليون دينار 
حيث  واجل�شور  للطرق  العامة  الهيئة  ل�شالح  اي�شا 
لالأكتاف  خابط  ح�شى  اأعمال  تنفيذ  العمل  يت�شمن 
وان�شاء طبقتني اأ�شا�س و�شطحية ب�شمك كلي يبلغ )8 
( �شم و�شلت مراحل العمل يف هذا امل�شروع اىل ن�شبة 
م�شروع  هناك  اأن   ) )كاظم  املهند�س  ،وذكــر   %  40
قيد  وهــو  كم   )  7( طــول   ) )املــدّثــرة  طريق  ان�شاء 
التنفيذ �شيتم املبا�شرة به حال ت�شليمنا املوقع وهو 

طريق ينفذ ل�شالح حمافظة مي�شان 

موسى صاحب 

االعمار  وزارة  ت�شكيالت  احدى  االن�شائية  للمقاوالت  العامة  اآ�شور  �شركة  توا�شل 
وقال  كم   )  49  ( طول  نا�شرية  ـ  �شماوة  لطريق  الثاين  املمر  تنفيذ  اعمال  واال�شكان 
للم�شروع خالل  املهند�س قادر جنم جياد مدير ادارة م�شاريع املثنى اجلهة املنفذة 

حوار اأجرته معه �شحيفة ) األق اآ�شور (: اأن العمل و�شل مراحل متقدمة جدا حيث 
مت اجناز كافة االعمال الرتابية والقناطر االنبوبية وال�شندوقية و احل�شى اخلابط 
بطبقتني واأعمال تنفيذ املنهوالت بعدد )192 ( منهولة وطبقة احلجر اجلريي ب�شمك 
)25 ( �شم واجناز اأعمال تبليط الطبقة الرابطة مل�شافة )45 ( كم ، واأ�شاف )جياد ( 
اأنه مت اي�شا اجناز )21 ( كم من اأعمال تبليط الطبقة ال�شطحية مت ت�شليمها اىل الهيئة 

العامة للطرق واجل�شور م�شيفا اأن العمل م�شتمر 
الرابطة  الطبقة  من  تبقى  ما  اجنــاز  اجل  من 
والبالغة )4 ( كم ليت�شنى لنا املبا�شرة باأعمال 
الطريق  مقاطع  لبقية  ال�شطحية  الطبقة  تنفيذ 
امل�شروع  نهاية  ولغاية   )  21( كم  من  ابتداءا 
اجناز  �شمل  امل�شروع  يف  العمل  اأن  اىل  م�شريا 
ج�شر الدراجي بطول )41 ( كم بثالث ف�شاءات 
لكال  م   )  900( بطول  املــقــرتبــات  تنفيذ  مــع 
اجلانبني وان املتبقي فقط من اأعمال اجل�شر هو 
املبا�شرة  �شيتم  ال�شطحية  الطبقة  تبليط  فقط 
ال�شطحية  الطبقة  اأعمال تبليط  بها بعد اجناز 
للممر الثاين ، ونّوه مدير اإدارة م�شاريع املثنى 
اأنه مت ت�شليم 40 % من العمل اىل الهيئة العامة 
للطرق واجل�شور م�شريا يف الوقت نف�شه اأنه مت 
حتقيق ن�شب متقدمة جدا من الطريق بلغت 93 
% حيث مت توفري كافة امل�شتلزمات ال�شرورية 
احليوية  الــطــرق  مــن  يعد  الـــذي  للم�شروع 
واالقت�شادية  االأمنية  الناحيتني  من  واملهمة 

كونه �شيحد من ن�شب احلوادث املرورية التي تقع ب�شورة م�شتمرة على املمر القدمي 
الذي ت�شلكه املركبات ذهابا وايابا وهو ما يطلق عليه ) بطريق املوت ( باالإ�شافة اإىل 
كونه �شيكون مبثابة حلقة و�شل بني حمافظتي ال�شماوة والنا�شرية بالطريق الدويل 
الب�شرة  مبوانئ  اجلنوبية  املحافظات  وبقية  بغداد  العا�شمة  يربط  الذي  ال�شريع 

االأمر الذي له االأثر الكبري واملبا�شر يف انعا�س احلركة االقت�شادية يف البلد .

شركة آشور تنفذ عدد من المشاريع في محافظة ميسان 

مدير ادارة مشاريع المثنى : تم تسليم 40 % من العمل الى الهيئة العامة للطرق والجسور 
93 % نسبة انجاز الممر الثاني لطريق سماوة ـ ناصرية ...
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�آ�شور  ل�شركة  �لتابعة  �لب�شرة  م�شاريع  �إد�رة  تنفذ 
ت�شكيالت وز�رة  �لإن�شائية �حدى  للمقاولت  �لعامة 
�لعمار و�لإ�شكان عدد من �مل�شاريع �ملهمة و�حليوية 

يف �ملحافظة ، وذكر �ملهند�س حازم عبا�س معاون مدير 
�د�رة م�شاريع �لب�شرة يف لقاء �أجرته معه �شحيفة ) 
عدد  �لب�شرة  حمافظة  يف  �د�رتنا  تنفذ   :) �آ�شور  �ألق 
من �مل�شاريع مبوجب �لعقد �ملربم بني وز�رة �لعمار 
و�ل�شكان  ووز�رة �لنفط بالتن�شيق مع �د�رة م�شايف 

با�شرنا  �لتي  �مل�شاريع  �أوىل  كانت  حيث   ، �جلنوب 
�ىل  و�مل��وؤدي��ة  �ملحيطة  �لطرق  تهيئة   هو  بتنفيذها 
وحدة �لتكرير �لثالثة د�خل م�شفى �ل�شعيبة من �جل 
وفعال   ، �لوحدة  �فتتاح  مر��شيم  تهيئة  يف  �ل�شر�ع 
�شمل  ،حيث   %  100 بن�شبة  �لطرق  هذه  �جن��از  مت 

�أ�شا�س  طبقة  و�ن�شاء  لل�شبي�س  ق�شط  �أعمال  �لعمل 
�شاحة  �ن�شاء  مثل  بالوحدة  �خلا�شة  �مللحقات  مع 
م�شلحة بالكونكريت ، وقد مت تكرمي �ل�شركة بجائزة 
تقديرية خالل مر��شيم �لفتتاح وذلك للجهود �لكبرية 
�لتي بذلها �لكادر �لعامل حيث كان �لعمل ي�شتمر �ىل 
 ، �لوقت  �ختز�ل  �جل  من  �لليل  من  متاأخرة  �شاعات 
تو�شعت  ذلك  بعد   : �لد�رة  مدير  معاون  و��شاف 
�أعمالنا حيث مت �حالة �عمال تنفيذ �لطرق �لد�خلية 
طبقة  �ك�شاء  �أع��م��ال  ت�شمنت  و�ل��ت��ي  �مل�شفى  يف 
�ن�شاء  �ىل  بال�شافة  مطبات  معاجلة  مع  �شطحية 
وطبقة  ��شا�س  طبقة  تنفيذ  تت�شمن  جديدة  ط��رق 
�شطحية و�شلت ن�شب �لجناز يف هذ� �مل�شروع �ىل 95 
% ، و�أو�شح �ملهند�س )عبا�س ( �أن هناك �أعمال �أخرى 
د�خل �مل�شفى �شملت �ن�شاء طريق تكريري يربط بني 
�لوحدة �لثالثة للتكرير وبني وحدة حت�شني �لبنزين 
مبا فيها تنفيذ معرب كونكريتي 
رئي�شي يتكون من ثالث �أجز�ء 
بت�شليح  وبد�أنا  �ثنني  �جنزنا 
بال�شافة   ، �لثالث  �جل���زء 
�لكهربائية  �لعمال  تنفيذ  �ىل 
�لتي ت�شمنت �نارة �ل�شو�رع 
حيث  و�خلارجية  �لد�خلية 
و�شل �لعمل يف هذ� �مل�شروع 
وم��ن   ،  %  60 ن�����ش��ب��ة  �ىل 
�مل�شاريع �لأخرى �لتي تنفذها 
�لب�شرة  م�����ش��اري��ع  �د�رة 
ذكر  �ل�شعيبة  م�شفى  د�خ��ل 
�ملهند�س )حازم عبا�س ( تنفذ 
طرق  �ن�شاء  �أعمال  �د�رتنا  
�ل�شكني وكذلك �شيانة  �حلي 
مطبات  ومعاجلة  و�ك�����ش��اء 
ط��رق �أخ��رى مت ل��الآن �جناز 
ما ن�شبته 95 % ، �ي�شا هناك 
جديد  طريق  �ن�شاء  م�شروع 
�ل�شعيبة  م�شفى  بني  يربط 
 5 بطول  �ل�شعيبة  ومنطقة 
�ن�شاء  �أعمال  تنفيذ  ،2 كم مت 
 %  85 بن�شبة  �ل�شا�س  طبقة 
م�شاريع  �د�رة  نفذتها  �لتي  �ملهمة  �مل�شاريع  ومن   ،
�لب�شرة هو �جناز �لطريق �لر�بط بني �لطريق �لعام 
عبارة عن  كان  و�لذي  �ل�شعيبة  للزبري وبني م�شفى 
،، وقال  ��شالح و�ك�شاء )9 ( كم مت تنفيذه 100 % 
�د�رة  �أن  �لب�شرة   م�شاريع  �د�رة  مدير  معاون 
بذلتها  �لتي  �لعالية  بالهمة  �أ�شادت  �جلنوب  م�شفى 
�شركة �آ�شور يف تنفيذ �مل�شاريع د�خل م�شفى �ل�شعيبة 
و�لتي فتحت لنا �آفاق تعاون و��شعة من �جل  تنفيذ 

م�شاريع م�شتقبلية يف �ملحافظة .

مشاريعنا المنفذة داخل مصفى الشعيبة  وّسعت من آفاق التعاون مع وزارة النفط 
معاون مدير إدارة مشاريع البصرة ...

هناك إشادة 
كبيرة من 

إدارة مصفى 
الجنوب 
بالهمة 
العالية 

التي بذلتها 
شركة آشور 
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للم�شردين،  الفرح  جللب  الإبداعية  مواهبه  اأمريكي  فنان  ا�شتخدم 
وذلك من خالل ر�شم اأ�شّرة وقطع من الأثاث، ونوافذ على اجلدران 

التي ينامون بجوارها لي�شعروا اأن لهم بيوتا.
اإين�شتاغرام  موقع  على  اأجنلو�س  لو�س  من  لوحاته  الفنان  وين�شر 
"�شكيد روبوت"، وي�شتخدم الطالء خللق منازل وهمية  ا�شم  حتت 
يف  الفقر  ح��الت  حول  الوعي  لرفع  ق�ش�شهم  وي��روي  للم�شردين، 

الوليات املتحدة.

ا�شمه،  عن  يك�شف  مل  ال��ذي  الرجل،  هذا  يقوم  ذلك  على  وع��الوة 
لهم،  الغذائية  الطرود  وتقدمي  املال،  ومنحهم  امل�شردين،  مب�شادقة 

وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
يرى  التي  الطريقة  تغيري  هو  هدفه  اإن  روبوت"  واأو�شح"�شكيد 
هذه  من  الأ�شا�شية  الفكرة  "كانت  واأ�شاف  امل�شردين،  بها  النا�س 
الأ�شخا�س،  لهوؤلء  املفجعة  احلياة  على  الفن  اإدخال  هو  الأعمال، 

لكي نذكر اجلميع اأن هوؤلء ب�شر اأي�شا".

ال�شورة  هذه  يف  للكامريا،  ب�شعادة  اجلمل  هذا  بت�شم 
ابت�شامته  فاأ�شبحت  م�شريني،  �شبان  ثالثة  التقطها  التي 
من  الأ�شواء  وخطف  ال�شورة،  يف  ما  اأهم  "العري�شة" 

ال�شبان الثالثة.
هذه  واأ���ش��دق��اوؤه  ع��ام��ا(،   20( اأنتيكا  ح�شام  والتقط 
ن�شف  اأم�شوا  اأن  بعد  اجليزة،  ب�شمال  حي  يف  ال�شورة 
اأنه  �شاعة مع اجلمل يطعمونه، ومل يكن لديهم اأي فكرة 
ابت�شم لل�شورة، حتى اطلعوا على ال�شور يف وقت لحق، 

وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
انت�شرت  الإن��رن��ت،  �شبكة  على  ال�شورة  ن�شر  ومنذ 
يف  والجتماعية  الإعالمية  القنوات  عرب  هائلة  ب�شرعة 

جميع اأنحاء العامل. 
الفي�شبوك،  على  ال�شورة  ن�شرت  "لقد  ح�شام  وق��ال 
من  بالده�شة  اأ�شبت  ا�شتيقظت  وعندما  للنوم،  وذهبت 

عدد امل�شاهدات وامل�شاركات".

امل�شاركون  يقوم  حيث  الأمريكية،  مني  ولية  يف  الزوجات"  "حمل  م�شابقة  تقام 
بحمل زوجاتهم على ظهورهم، ويرك�شون متجاوزين احلواجز، والربك الطينية، 
يف هذا احلدث الفريد من نوعه.وتقام هذه امل�شابقة الغريبة، التي بداأت منذ 15 
عاما،  يف منتجع �شنداي ريفر بولية مني الأمريكية، وتت�شم بكافة مظاهر املناف�شة 
احلقيقية، وهي اإحدى عدة ت�شفيات للتاأهل للم�شابقة الدولية التي تقام �شنويا يف 

فنلندا، وفقا ل�شحيفة "مرو" الربيطانية.

وعلى الرغم من ا�شم امل�شابقة، الذي ا�شتهرت به، اإل اأنه لي�س من ال�شروري اأن 
يكون الثنائي امل�شارك متزوجني، فقد فاز يف امل�شابقة، التي اأقيمت ال�شبت املا�شي 

جي�شي وول، و�شديقته كري�شتينا ار�شينولت.
اأما اجلائزة، التي يح�شل عليها الفائز، فهي ل تخلو من الغرابة اأي�شا، وهي عبارة 
عن كمية من اجلعة تعادل وزن الزوجة اأو ال�شديقة، اإ�شافة اإىل مبلغ مايل، مل يتم 

الإعالن عنه.

اأعطت هذه الطفلة ال�شينية م�شروفها البالغ 2 يوان 
وقالت  ب�شكني،  والدتها  هاجم  ل�شخ�س  �شنتا(   33(
يركهما،  اأن  قبل  نف�شه  من  يخجل  جعلته  كلمات  له 

ويذهب.
وكان الرجل، الذي عرف با�شم ليو فقط، قد ا�شتوقف 

�شياو مي اأثناء ا�شطحابها ابنتها من املدر�شة، وهددها 
ب�شكني لإعطائه املال، فاأعطته املراأة املذعورة 230 
يوان )37 دولرا(، ولكنه مل يكتف وطالب باملزيد، 

وفقا ملوقع "غلوبال تاميز" الإخباري.
واأعطت  ب�شجاعة،  الطفلة  تدخلت  اللحظة  هذه  ويف 

والدتها  وبني  بينه  ووقفت  نقديتني،  قطعتني  الل�س 
اتركني  املال،  هذا  �شوى  لدي  لي�س  عم،  "يا  وقالت 
اإىل  وعد  ال�شرقة،  عن  وتوقف  ووالدتي،  اأنا  اأذه��ب 

بيتك".
وتركهما  الطفلة،  ب�شجاعة  تاأثر  الل�س  اأن  ويبدو 

علية  القب�س  من  متكنت  ال�شرطة  اأن  اإل  يذهبان، 
لحقا، واحتجزته بتهمة ال�شطو امل�شلح. 

 وقال ليو لل�شرطة"لقد ذكرتني هذه الطفلة بابنتي، 
التي حت�شل على م�شروف يومي 2 يوان، ف�شعرت 

بالأ�شف، وتخيلت ابنتي يف هذا املوقف".

فنان يرسم »بيوتا« للمشردين ويمنحهم األمل

»سيلفي« اإلبل.. 
جمل يخطف 

األضواء بابتسامته 
العريضة

لماذا يحمل هؤالء الرجل زوجاتهم ويركضون بهن

طفلة صينية »تنزع« فتيل سطو مسلح
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العامة  اآ�شور  �شركة  يف  والفنية  الهند�شية  املالكات  توا�شل 
االعمار  وزارة  ىت�شكيالت  اح��دى  االن�شائية  للمقاوالت 
واال�شكان اأعمالها بتنفيذ طريق املرور ال�شريع ط / 6 اجلانب 
االأمين بطول )71 ( كم باال�شافة اىل تنفيذ املمر الفرعي الذي 
يربط الطريق الدويل مبحافظة ال�شماوة اجلانب االأي�شر بطول 
)27 ( كم ، وقال املهند�س بيان �شعدون مدير امل�شروع يف حديث 
وبهمة  م�شتمر  العمل  :اأن   ) اآ�شور  األق   ( �شحيفة  معه  اأجرته 
ال�شركة  عجزت  اأن  بعد  العمالق  امل�شروع  هذا  تنفيذ  يف  كبرية 
الرتكية عن تنفيذه كونه ميتد يف مناطق �شحراوية نائية حتّده 
كثبان رملية ب�شورة كثيفة االأمر الذي من �شاأنه اأن يوؤثر على 
يتمتع  التي  واال�شرار  العزمية  لكن  امل�شروع  تنفيذ  ان�شيابية 
اأن تذلل جميع ال�شعاب من اجل  بها الفرد العراقي ا�شتطاعت 
ب�شورة  للعراقيني  خدمة  ومتقدمة  م�شّرفة  نتائج  اىل  الو�شول 
عامة واأبناء املحافظات امل�شتفيدة من امل�شروع ب�شورة خا�شة 
، واأ�شاف )�شعدون ( اأن ال�شركة كّلفت بتنفيذ ثالث مقاطع من 
امل�شروع ، االأول ميتد من مقطع )47 ( كم ولغاية مقطع )95 ( كم 
مت اجناز اأعمال  تنفيذ طبقة االأ�شا�س االأوىل والثانية و الرابطة 
والطبقة ال�شطحية لغاية كم )59 ( واإعمال تنفيذ طبقة االأ�شا�س 
االأوىل والثانية والطبقة الرابطة لغاية كم )84 ( والعمل م�شتمر 
من اجل تنفيذ بقية فقرات العمل يف املقطع ،  اأما املقطع الثاين 
وهو قاطع البطحاء الذي ميتد من كم )120 ( ولغاية كم )145 
( مت اجناز )6 ( كم طبقة اأ�شا�س اأوىل وثانية وطبقة ثالثة رابطة 
والعمل م�شتمر ببقية املقطع والذي �شمل تنفيذ اأعمال احل�شى 
اأعمال  بتنفيذ  للمبا�شرة  والتهيئة  االإع��داد  اجل  من  اخلابط 
الفرعي  املمر  هو  بتنفيذه  كّلفنا  الذي  االآخر  واملقطع   ، التبليط 
الذي يربط طريق املرور ال�شريع مبحافظة املثنى بطول )27 ( 
كم مت اجناز كافة فقرات العمل لغاية الطبقة ال�شطحية بعد اأن 
مت اجناز االأعمال الرتابية واحل�شى اخلابط وطبقة االأ�شا�س 
االأوىل والثانية تبليط والطبقة الرابطة ، وقال رئي�س مهند�شني 
)بيان ( اأن لهذا الطريق الدويل اأهمية اإ�شرتاتيجية كبرية كونه 
يربط املواينء  العراقية يف حمافظة الب�شرة ببقية املحافظات 
طريق  وهو   ، بغداد  بالعا�شمة  انتهاءا  واجلنوب  الو�شط  يف 
يخدم ثالث حمافظات ب�شورة خا�شة هي الديوانية وال�شماوة 
وذي قار من الناحيتني االأمنية واالقت�شادية كونه يخلق فر�س 
عمل كبرية الأبناء تلك املحافظات مع دوره الكبري واملبا�شر يف 
م�شتمرة  تقع ب�شورة  التي  املرورية  ن�شب احلوادث  احلد من 
على املمر االأي�شر من الطريق الدويل الذي ت�شلكه املركبات ذات 

اأن  مبينا   ، واإيابا  ذهابا  احلا�شر  الوقت  يف  الثقيلة  احلموالت 
اإدارة امل�شروع متتلك عدد من االآليات احلديثة مابني فار�شات 
اإىل  باالإ�شافة  ماء  وتناكر  االأنواع  ( وحادالت خمتلفة   4( عدد 
االإ�شفلت  م��ادة  باإنتاج  خا�شة  معامل  ثالث  امل�شروع  امتالك 
الكوادر  امل�شروع عدد كبري من  ، ويعمل �شمن  للعمل  �شاحلة 
بعدد )200 ( منت�شب مابني  مهند�شني مبختلف االخت�شا�شات 
باالإ�شافة  ومدققني   وحما�شبني  واإداري��ني  وحرفيني  وفنيني 
باجلهود  امل�شروع  مدير  واأ�شاد    ، اخلدمة  وعمال  ال�شواق  اإىل 
الكبرية التي توليها الوزارة وال�شركة لهذا امل�شروع من خالل 
دعمهما املتوا�شل له تارة من خالل املكافئات الت�شجيعية للكادر 
امل�شتمرة  امليدانية  الزيارات  خالل  من  اأخ��رى  وت��ارة  العامل 
ومتابعتهم  كبري  معنوي  اأثر  من  لها  وما  امل�شوؤولني  لل�شادة 
املبا�شرة لكل ما يحتاجه العمل من متطلبات من �شاأنها اأن تزيد 
من ن�شب االجناز ، كذلك اأ�شاد املهند�س )بيان ( بالعمل اجلبار 
الذي يبذله كادر امل�شروع من خالل عملهم املتوا�شل منذ �شاعات 
ال�شباح الباكر ولغاية �شاعات النهار االأخرية من اجل اجنازه 

باأقرب وقت ممكن خدمة لبلدنا و�شعبنا العزيزين . 

المشروع ينفذ بسواعد عراقية ال تعرف الكلل   
... 6 مدير مشروع المرور السريع ط / 

يجب أن 
يكون 

للشركات 
الحكومية 
األولوية 

في تنفيذ 
المشاريع

معامل النتاج  يمتلك المشروع )3 ( 
مادة االسفلت 
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يف  الرائدة  ال�شركات  من  العامة  �شعد  �شركة  تعترب 
جمال ت�شميم وتنفيذ امل�شاريع وكذلك اال�شت�شارات 
التي تقدمها جلميع املوؤ�ش�شات وال�شركات مبا يعود 
باملنفعة  لكل من ي�شارك يف بناء واعمار البلد كل من 
التي  واخلببربات  الطويلة   امل�شرية  ان  كما  موقعه 
لل�شركات  قوياً   مناف�شاً  جعلها  كوادرها  ميتلكها 
العامة   االجنبية  ال�شركات  وكذلك  البلد  يف  الكربى 
تنفيذها  خالل  من  العامة  �شعد  �شركة  اظهرت  وقد 
اليوم  واىل  تاأ�شي�شها  منذ  وم�شاريعها  العمالها 
يف  العراق  الأبناء  احلقيقة  واالمكانات  الببقببدرات  
قوتهم وعزميتهم وا�شرارهم على ال�شمود يف وجه 
وما  الوطن  بها  مير  التي  وامل�شاكل  ال�شعاب  كل 
احلياة   يحب  العراق  �شعب  ان  على  دليل  اال  هذا 
الرغيد  العي�ش  توفري  اىل  ابناءه  خالل  من  وي�شعى 
اىل  ال�شمال  من  ار�شهم   يع�شقون  جنود  فهوؤالء 
واخلدمي  العمراين  واقعه  تطوير  يبغون   اجلنوب 
والتنموي من جهة  ومن اخرى يعد عملهم هذا ردًا 
يريدون  الذين  االرهابني  و  االرهبباب  وجه  يف  قوياً 
الرد  كان  و  بالدنا  يف  اخلراب  و  الدمار  ي�شيعوا  ان 
به  يقومون  وما  واال�شكان  االعمار  ابناء  خالل  من 
ويف  البناء   جمبباالت  كافة  يف  وم�شاريع  اعمال  من 
يف  فرتاهم  العامة  �شعد  �شركة  منت�شبوا  مقدمتهم 
مقدمة االيادي التي تبني وتعمر ما يدمره املخربون 
يف  امل�شاهمة  مب�شاريعهم  �شاعني  والببظببالمببيببون  

دميومة احلياة والبناء واالعمار يف بلدنا .
ومن اجل التعرف اكرث على هذه ال�شركة و االعمال 
زهري  املهند�ش  مع  اللقاء  هذا  لنا  كان  تنفذها  التي 
عن  حدثنا  الذي  ال�شركة  عام  مدير  بطر�ش  �شربي 

ال�شركة واعمالها قائال ً :   

)ألق آشور (  في ضيافة مدير عام شركة سعد العامة المهندس زهير صبري بطرس :

معالي وزير االعمار واالسكان رجل ذو رؤية وطنية حقيقيةنحن جنود لهذا البلد اينما يكون الواجب نذهب اليه 
وسام سلمان – ريم ناجي

�شركة �شعد العامة �شركة عريقة  تابعة اىل وزارة االعمار واال�شكان وقد 
وفكرة   ال�شناعي  واالن�شاء  لت�شليم  العامة  �شركة  ت�شمى  هذا  قبل  كانت 
ت�شميتها القدمية كونها كانت احدى موؤ�ش�شات ال�شناعة  وبعدها �شميت 
ب�شركة �شعد العامة وهي  متخ�ش�شة  يف االعمال ال�شناعية و التكنلوجية 
الكهرباء يعني  ان�شاءات �شناعية  و تكنلوجية  وتخت�ش باعمال  يعني  
النفط  ابراج  و  النفط  م�شايف  وكذلك  الكهرباء  ومنظومات  الكهرباء  قطع 
وخزانات النفط كما ان �شركة الحقاً  اخذت تنفذ االعمال  االن�شائية  وهي 
ان�شاء مدار�ش  وان�شاء م�شاريع متوين  وم�شاريع خا�شة  لوزارة الدفاع 
وهي ا�شا�شا ً �شركة  م�شكلة من ثالث  مراكز ا�شت�شارية   ت�شمل مركز الو�شاح 
ت�شميمية   موؤ�ش�شات  ثالث  التي هي  الزهراوي  تون�ش ومركز  ابن  ومركز 
يف  متخ�ش�ش  يون�ش  وابن  الكيمياوية  الت�شاميم   يف  خمت�ش  فالزهراوي 
ا�شا�ش الت�شاميم امليكانيكية والو�شاح  يف الت�شاميم االن�شائية واملعمارية  
وتنفذ  ت�شمم  �شركة  يعني  وتنفيذ  ت�شاميم  �شركة  اال�شا�ش  يف  هي  فاأذن 
والتكنلوجية  وال�شناعية  واملعمارية  االن�شائية   املجاالت  كل  يف  اعمال 
هذا خمت�شر على و�شع �شركة �شعد وهي �شركة للمقاوالت  بنف�ش الوقت  
لها دعوات   او توجه  اعمال  ت�شتلم  اعمال وتدخل  مناق�شات  يعني تاخذ 
ومن خاللها حتال عليها اعمال وان نظامها يخ�شع اىل  قانون ال�شركات رقم 
22   فاأذا ما قورنت ب�شركة ا�شوراو ب�شركة حمورابي  فانها تخ�شع لنف�ش 

القوانني التي عليهما هذا خمت�شر عن �شركة �شعد العامة 
؟ التنفيذ  قيد  هي  والتي  املنجزة  امل�شاريع  •اهم 

  طبعا اجنزت �شركتنا العديد من امل�شاريع ومازالت م�شتمرة يف بع�شها 
ومنها :

بكلفة   القيارة  م�شفى  يف  ال�شاد�شة  الوحدة  وت�شغيل  ون�شب  1-جتهيز 
اكرث من 6,8 مليار دينار  تقريباً  .

2-جتهيز وتنفيذ االعمال التكميلية للوحدة  ال�شاد�شة يف م�شفى القيارة يف 
نينوى بكلفة اكرث من 2.4 مليار دينار .

3- تنفيذ اعمال ن�شب وت�شيد خزانات عدد )12( مع بناية          ال�شيطرة 
للخزانات يف م�شفى الك�شك يف نينوى بكلفة اكرث من 4,3 مليار دينار 

4- تنفيذ اعمال الن�شب خزانات عدد )10( يف م�شفى ال�شينية بكلفة 3,4 
مليار ديناريف �شالح الدين .

الدين  �شالح  يف  الدهون  م�شفى  يف  ال�شناعية  املياه  تعامالت  تو�شيع   -5
وبكلفه تقريباً 3,5 مليار دينار . 

6-  تاأهيل وحدة املر�شحات الرملية القدمية مع جتهيز ون�شب 
منظومة يف  م�شفى يف �شالح الدين بكلفة  2,3   مليار دينار تقريباآ .

  2,3 بكلفة  الدين  �شالح  حمافظة  يف  بلد  اح�شاء  بناية  ان�شاء  و  7-تنفيذ 
مليار دينار . 

8-م�شروع تنفيذ االعمال املدينة ل�شركة  م�شايف الو�شط يف  بغداد بكلفة  
6 ,9 مليار دينار . 

 2 اىل  ت�شل  بكلفة  الهيدروجني  انتاج  مل�شروع  املدنية  االعمال  9-وتنفيذ 
مليار دينار ل�شالح م�شايف يف بغداد .                    

بكلفة  الو�شط   امل�شايف  ل�شركة  اجلوي   التقطري  برج  جتهيز�شواين    -10
1,6  مليار دينار.    

�شركة م�شايف  باخلزانات يف  املحيط   للطرق  املدنية  االعمال  وتنفيذ   -11
الو�شط يف بغداد وبكلفة 1,5 مليار  دينار .

12- وم�شروع جتهيز مواد و ان�شاء وحدة برج التربيد  يف  م�شفى  الب�شرة 
وبكلفة  تبلغ  اكرث من 7 مليار دينار , كما ان هناك عدد امل�شاريع التي مت 

اجنازها خالل الفرتة ال�شابقة  ومنها . 
1- ان�شاء مذخر  متوين يف  حمافظة وا�شط   بكلفة اكرث من 27,7   مليار 

دينار .  

مليار      8 من  اكرث  بكلفة  بابل  جامعة  وموقع   الهند�شة   كلية  تطوير   -2
دينار  .

3-ان�شاء القاعات الدرا�شية واملخزن �شمن ابنية كلية طب اال�شنان         يف  
بابل بكلفة اكرث من 3,6 مليار دينار .         

بكلفة   بابل   اال�شنان يف  كلية طب  الدرا�شة يف  االق�شام  بناية   وان�شاء   -4
اكرث من 11,2 مليار دينار .

ل�شالح  ال�شماوة   م�شفى  اىل  الكهربائية  الطاقة  قابلوات  ومد  جتهيز   -5
�شركة م�شايف االو�شط   بكلفة  اكرث  من 5,2   مليار دينار .

جمال  يف  امل�شاريع  بع�ش  �شركتنا  اجنزت  كما    : قائال ً  �شربي  وا�شاف 
اال�شت�شارات ومنها .  اجناز ت�شنيع كرفانات املدار�ش بكلفة 101 مليون 
دينار وكذلك ت�شنيع كي�شنات ل�شركة حمورابي بكلفة 315 مليون  دينار 
مليون  بكلفة 35  ل�شركة حمورابي   2 عدد  �شايلو�شعة 100 طن  وت�شنيع 
ي�شتمر  التي  اال�شت�شارية  العقود  بع�ش  هناك  ان  كما   الديوانية  يف  دينار 
مليون   25 بكلفة  التخطيط  وزارة  ل�شالح  مولدة  ن�شب  منها  فيها  العمل 
مليون   14 بكلفة  التخطيط  وزارة  ل�شالح  اخر  وعقد  الديوانية  يف  دينار 
دينار �شهرياً ويتم كذلك ت�شنيع خزانات وقود عدد /23 بكلفة 572 مليون 
ل�شالح  دينار  مليون   150 بكلفة  مركزية  خباطة  ون�شب  وت�شنيع  دينار 
�شركة حمورابي وغريها من العقود اال�شت�شارية االخرى التي يتم العمل 

فيها .
ومنها  ال�شركة  اىل  املحالة   امل�شاريع  بع�ش  هناك  اخرى  جهة  من   : واكد 
كذلك  و  دينار  مليون   820 بكلفة  الزهراء  فاطمة  وح�شينية  جامع   ترميم 
مليار   2 اىل  ت�شل  بكلفة  الهيدروجني   انتاج  مل�شروع  املعدنية  االعمال 
دينار تقريباً وكذلك ت�شنيع �شايلو �شعة 100 طن عدد /2 م�شالح ب�شركة 
االخرى  امل�شاريع  من  وغريها  االنبار  يف  دينار  مليون   34 يبلغ  حمورابي 

التي احيلت على  �شركتنا .
؟ عملكم  تواجه  معوقات  او  م�شاكل  هناك  •هل 

امل�شاكل   نف�ش  تقريبا ً  هي  ال�شركة  يف  وامل�شاكل  املعوقات  ان  حقيقة     
مع  املناق�شات  ان  حيث  املت�شابهة   او  املتماثلة  املقاوالت  �شركات  يف 
القطاع اخلا�ش  واحدة من املعوقات الكبرية وهذا معوق ب�شبب كونه 
انه املناف�شة �شديدة  وكذلك لدينا 7- 8  م�شاريع من ال�شركة تعطلت يف 
املناطق  ال�شاخنة  يف املنطقه ال�شمالية والو�شطى من امل�شاريع  الكبرية  
تبلغ كلفتها بحدود 30 مليار دينار  توقفت بالكامل من6/10 وهذا اثر 
على  خططنا  بالكامل  من 16/10  اىل  حد االن واملعاجلات مع رب العمل  
ال�شركة  نحافظ على حقوق  ان  بهدف  م�شتمرة  النفط   التي هي وزارة 
من هذا  املعوق الرئي�شي  هذا كان ابرز املعوقات  اما امل�شاكل الداخلية 
لي�ش لدينا  معوقات حقيقية  يعني مو�شوع  الكادر لدينا كادر  منخف�ش 
والتدريب للكادر م�شتمر وموجود اي�شا تدريب خارج العراق  والعقود 
الذي ننفذها  يف التدريب  يف �شنة  2014  حققت خططنا يعني يف الف�شل 
الثالث نحن  اجنزنا   خطط الف�شل الثالث  يعني خطط التدريب لل�شركة 
كانت بدون معوقات  ما واجهتها اي معوقات هذا  ما يتعلق باملعوقات  

وامل�شاكل الرئ�شية  التي  تخ�ش ال�شركة 
؟ �شعد  �شركة  يف  التنظيمي  الهيكل  يتكون   مم  	•

ابن  الو�شاح  مركز   اق�شام  رئي�شية   ثالث مراكز  هي مركز  لل�شركة  
تنفيذ  دائببرة  وجببود   اىل  ا�شافة  متخ�ش�شة  الزهراوي  ومركز  يون�ش  
امل�شاريع   ق�شم  النفط  العمل  مع وزارة  ارباب  تنفذها   التي  امل�شاريع  
وزارة الرتبية  والتعليم العايل  لدينا حوايل 60 مدر�شة ل�شالح وزارة 
الرتبية ويتم تنفيذها  من خالل البناء اجلاهز ولدينا يف الهيكل التنظيمي 
و  والرقابة  املالية   واق�شام  واملتابعة  تخطط  هي  التي  اخرى  اق�شام 

ال�شالمة يعني كل ما  يتعلق بهيكل تنظيم ال�شركة .  
وا�شاف : اود ان ا�شيف هنا ان �شاء اهلل نهاية  هذا ال�شنة احلايل �شعينا 
ب�شكل   العمل  ارببباب  مع  وحلها   امل�شاريع  ت�شوية  اجل  من  زلنا  وما 
ال�شي  هذا  وحققنا   ا�شافية  خالفات  ال�شركات  تتحمل  ال  حتى  ر�شائي 

مع  ارباب العمل اي�شا  وكتبنا لوزارة النفط عن توقف  االعمال و بقيت 
املالية  الت�شفيات   يعني  وقت   تاأخذ  وهذه  لها  املالية  االت�شفيات  فقط 
يحتاج جلان حتدث  قيم االعمال املنجزة يف امل�شاريع ودخول  اللجان 
تعالج  اعتقد  الوقت  ومبببرور  ال�شعبة   الظروف  هذه  يف  امل�شاريع  يف 
اعباء  اي  �شركتنا  تتحمل  ال  حتى  امل�شاريع  هذه  يف  املالية  الت�شفيات 

ا�شافية يف  هذا اجلانب .
على  انطباعاتكم  وما  اجلديد  واال�شكان  االعمار  وزير  وجدمت  •كيف 

�شيادته خالل لقائكم به  ؟
نحن التقينا  مبعايل الوزير واح�ش�شنا انه رجل ذو روؤية وطنية حقيقية  
املتبقية  امل�شاريع  اكمال  مبو�شوع  تتعلق  �شديدة  كانت  وتوجيهاته 
مع  لقاءين   لنا  وكان  عليها  الرتكيز  كان  و  املتلكئة   امل�شاريع  وخا�شة 
معايل الوزير من اجل  تذليل العقبات التي تواجه العمل و امل�شاكل التي 
التوجيه  وهذا  الرتبية  وزارة  هي  التي  العمل   ورب  املدار�ش  تخ�ش 
حقيقة كانت اي�شا من معايل الوزير  ال�شابق لكن مع ادارة الوزير احلايل 
مت التاأكيد على هذا اجلانب وكل امل�شاريع املتماثلة . وما يتعلق  ب�شركة 
�شعد العامة    نحن ب�شكل جاد عملنا اكرث من لقاء مع وزارة التخطيط 
واملتابعة بالوزارة يف تنفيذ وتوجيه معايل الوزير اليجاد احللول املمكنة 
التي تقلل  من امل�شاكل  يف تنفيذ املدار�ش  خ�شو�شا ان املطلوب اجنازه 
ب�شكل �شريع واأخذ دوره وحل م�شكلة النازحني اللذين ي�شغلون املدار�ش 
احلالية وهذا املو�شوع اول توجيه من معايل وزير االعمار و اال�شكان 

عندما  ا�شتلم الوزارة . 
مديرعام  ملن�شب  ت�شنمه  بعد  نف�شه  �شربي  زهري  املهند�ش  يجد  •اين 

لعدد من ال�شركات ؟ 
ج/انا دائماً اجد نف�شي يف �شركات املقاوالت االن�شائية ب�شكل عام و�شركة 
ال�شركات االن�شائية وامليكانيكية  وهي ت�شمل  تخ�ش�شي  �شعد هي من 
باأعتباري انا مهند�ش ميكانيكي ولذلك مازلت ارى  ان املتبقي من العمر 

كانت  عام  ب�شكل  االن�شاءات  قطاع  يف  و  املقاوالت  جمال  يف  امتمه   ان 
الت�شيد والبناء  ان قطاع   . ب�شور عامة  ان�شائية اومعمارية  ميكانيكية 
نحن  ولكن  عطائي  فيه  اقببدم  ان  وا�شتطيع  نف�شي  فيه  اجببد  الببذي  هو 
م�شتعدون للعمل يف  االن�شاءات يف العراق واينما يكون الواجب وان هذا 
التواجد �شببه حب عملنا  وهذا ي�شاعد على حتقيق االجنازات املمكنة 
والتي ت�شتطيع ان حتققها يف هذا اجلانب كما ان ال�شركاتى التي عملت 
الوطني  او املركز  ا�شور  لي�ش بعيدة عن �شركة  فيها  ك�شركة �شعد هي 
وميكانيكي  ان�شائي  الت�شكيالت  هذه  تنفذها  التي  فاالعمال  للمختربات 
و�شعبه  العراق  خدمة  هي  واحدة  بودقة  يف  جميعهم  وي�شب  وج�شور 

العظيم .
؟  اخرية  •كلمة 

•انا ا�شكر �شحيفة )الق ا�شور( وهي جريدة اعتربها مميزة يف وزارة 
الن�شاط  االعمار واال�شكان وحتى على م�شتوى متابعة اخلرب ومتابعة 
ا�شور  �شركة  واي�شاً   عليها  للعاملني  كبري  جهد  وهناك  متميزة  وكانت 
متثل  وهي  عام  ب�شكل  ن�شرها  يف  واال�شتمرار  دعمها  يف  ال�شباقة  كانت 
االعالم االيجابي  الذي يعك�ش ن�شاطات البناء واالعمار املهمة جدًا  الن 
االعالم احلايل ين�شر يف اكرث االحيان اعمال الهدم والدمار واخلراب بينما 
نحن يجب ان نروج باالعالم عن اعمال البناء والتعمري يف كل القطاعات 
ال�شلبية  ال�شور  تكون  ان  االعالم  من  املطلوب  هو  وهذا  البلد  وتنمية  
تعزز  التي  االيجابيات  على  تركز  ان  يجب  ال�شورة  وان  ثانوية  تكون 
روح البناء وقبول اخلدمات والعطاء وكل ما يعزز روح التفاوؤل و العمل 
اجلاد واعتقد ان �شحيفة الق ا�شور لديها هذه الروح الوطنية التي تدفع 
باأجتاه امل�شاهمة بقلمها وكادرها باأجتاه رفع الروح املعنوية والنف�شية 
لدى قراوؤها مبا ين�شجم واحلاجة اليوم يف ا�شتجماع الههم واملعنويات 
من اجل التفوق بالواقع العمراين يف البلد ومواجهة املخاطر التي مير بها 

البلد من جهة اخرى ومن اهلل التوفيق .

شركة سعد العامة 

هي شركة تنفيذ 

واستشارات 

ومشاريع وتصميم
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تطبيق قد يساعد في تقوية حدة النظر

التغيريات  القطبني، جراء  الطبقات اجلليدية يف  اأن ذوبان  حذر علماء من 
قاتلة  اإىل احلياة فريو�سات خاملة  يعيد  قد  الب�سري،  الن�ساط  اأو  املناخية 
قد تهدد �سحة الب�سر، وذلك يف اأعقاب اكت�ساف فريو�س متجمد منذ 30 األف 
عام يف �سيبرييا.وقال العلماء اإن الفريو�س، واطلق عليه ا�سم "بيثوفريو�س 
�سيربيكوم" pithovirus sibericum ل ي�سكل خطرا على الإن�سان 
عودة  ب�ساأن  خم��اوف  تثري  قد  �سباته  من  عودته  اأن  غري  احل��ي��وان،  اأو 
اأو  الإن�سان  خاليا  "بيثوفريو�س"  يهاجم  فتاكة.ول  اأخ��رى  فريو�سات 
احليوان بل الأميبا وحيدة اخللية، ويحوي على 500 جني، اأقل من فريو�س 
"باندوفريو�س" pandoravirus ال�سخم الذي اكت�سف �سابقا، ويحوي 
الذي  العلمية،  لالأبحاث  الفرن�سي  القومي  املركز  جني.وقال   2500 قرابة 
فهمنا  اكتمال  "عدم  بيثوفريو�س" يظهر  اكت�ساف  اإن  الكت�ساف،  عن  اأعلن 

للتنوع امليكرو�سكوبي عندما  يتعلق الأمر با�ستك�ساف بيئات جديدة."
وحذر املركز باأن "اإعادة ظهور فريو�سات اأخرى مل تعد مقت�سرة على اأفالم 
الق�ساء عليها  باأنه مت  يعتقد  كان  ي�سمل فريو�سات  العلمي"، وهذا  اخليال 

متاما مثل اجلدري، الذي ت�سابه عملية تنا�سخه بيثوفريو�س."
وقال العامل جون-مي�سيل كالفريي، اأحد العلماء الذي �ساركوا يف الدرا�سة: 
"هذا موؤ�سر على اأن الفريو�سات التي قد ت�سيب الب�سر واحليوانات باملر�س 
التي  تلك  بينها  من  القدمية،  املتجلدة  الطبقات  يف  حمفوظة  تكون  رمبا 

ت�سببت يف عمليات اإبادة وا�سعة يف ال�سابق."

واإذا  و6،   3 كاأوميغا  الدهنية،  الأحما�س  فوائد  يف  علمية  درا�سات  �سككت 
القلب.ولف  باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر  تقليل  يف  تاأثري  لها  بالفعل  كان  ما 
اأدلة  اأن الدرا�سات  مل تعرث على  اإىل  بحث  ن�سر يف دورية الطب الباطني، 
مهمة تدعم  فوائد تناول حمية غذائية تعتمد على الأحما�س الدهنية ذات 
اأن  �سواء  امل�سبعة،  ال�سحوم  ا�ستهالك  من  والتقليل  امل�سبعة  غري  الروابط 
كان من م�سادر طبيعية اأو مكمالت غذائية.وقال باحثون �ساركوا يف اإعداد 
الدرا�سة: "الأدلة الراهنة ل تدعم بو�سوح النهج املتبع يف ت�سجيع الإكثار 
من ا�ستهالك الأحما�س الدهنية ذوات الروابط غري امل�سبعة."كما خل�ست 
درا�سة اأخرى، ن�سرت يف دورية "جاما للطب الباطني، باأن املكمالت الغذائية 
من نوع اأوميغا 3 مل تقل�س خماطر اإ�سابة امل�ساركني يف الدرا�سة باأمرا�س 
املك�سرات  بجانب  وال�سلمون،  كالتونة  الأ�سماك  بع�س  القلب.وتعترب 

واحلبوب من املواد الغذائية الغنية بالأحما�س الدهنية غري امل�سبعة،

بلورة  اخرتاع  من  الدمنارك  جامعة  يف  العلماء  من  فريق  متكن 
متت�س الأوك�سجني من الهواء وتخزينه ل�ستخدامه فيما بعد.

وبو�سع هذه البلورة جمع كمية من الأوك�سجني تزيد 160 مرة 
اأطلق على املادة اجلديدة  البيئة املحيطة. وقد  عما هو عليه يف 
الذي  املعروف  الكاريكاتري  بطل  اإىل  مني" ن�سبة  اأكوا  "كري�ستال 

حظي بقدرة على التنف�س حتت املاء.   
وقالت �سحيفة " Business Insider " اإن ملعقة �سغرية 
يكفي  ما  بكاملها،  غرفة  من  الأوك�سجني  اأن متت�س  واحدة ميكن 
لأن يغو�س غطا�س يف املاء دون اأن يرتدي ا�سطوانات وغريها من 

التجهيزات اخلا�سة بالتنف�س حتت املاء.   
للمادة  حموريا  كيميائيا  عن�سرا  الع�سوي  الكوبالت  ويعترب 
وزي��ادة  امل��ادة  ت�سخني  ل��دى  الأوك�سجني  ويتحرر  اجل��دي��دة. 

ال�سغط عليها.   
لثوان  الهواء  من  الأوك�سجني  امت�سا�س  عملية  ت�ستغرق  وقد 
ودقائق و�ساعات اأو اأيام لأن ن�سخا خمتلفة من البلورة ميكن اأن 

تتعامل مع الأوك�سجني ب�سرعة خمتلفة.   
ويرى العلماء اأن البلورة اجلديدة ميكن اأن ت�ساعد الغطا�سني يف 
عملهم حيث يكفي لهم ب�سع حبيبات منها للبقاء حتت املاء خالل 

فرتة. 
وميكن ا�ستخدامه اأي�سا يف جمال الطب من قبل الذين يعانون من 
مر�س نق�س الأوك�سجني الذي يجعلهم يحملون ا�سطوانات الهواء 

الثقيلة. 
على  يحتوي  خا�س  قناع  ارت��داء  عليهم  فيقرتحون  العلماء  اأما 

طبقات من البلورات لتخلي�سهم من تلك الأجهزة الثقيلة. 

طريقة  عن  حديثة  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 
على  الق�ساء  خاللها  م��ن  ميكن  ج��دي��دة 
"ال�سكر"، وذلك من خالل زرع خاليا  مر�س 
ال�سخ�س  ج�سد  يف  تلقائًيا  الأن�سولني  تنتج 

املري�س.
وقالت الدرا�سة التي اأعدها علماء يف جامعة 
"هارفارد" الأمريكية، اإنه اأ�سبح من املمكن 
اإنتاج كميات من خاليا البنكريا�س عن طريق 
ج�سد  يف  زرعها  يتم  ثم  �سناعية،  مفاعالت 
األ تتعر�س لهجوم وقائي،  املري�س ل�سمان 

وفق ما ذكرته "�سكاي نيوز".
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن هذا قد ي�سكل عالًجا 
"ال�سكر"  مر�س  من  يعانون  الذين  لالأطفال 

ويخل�سهم من تناول اجلرعات اليومية.
وو�سف اأ�ستاذ الطب يف جامعة لندن، كري�س 
هائل"،  علمي  ب�"تقدم  الدرا�سة  ما�سون، 
م�سرًيا اإىل اأنه قد يوؤدي اإىل اإنتاج على نطاق 
مر�س  اأن���واع  كافة  لعالج  خلاليا  وا���س��ع 

ال�سكر.
الكت�ساف  ه��ذا  ي�سكل  اأن  العلماء  وي��اأم��ل 
ال�سكر  لنوع مر�س  فقط  لي�س  عالًجا جديًدا 
الذي يعاين منه الأطفال، واإمنا للنوع الذي 

يعاين منه كبار ال�سن اأي�ًسا.

يف  املتخ�س�سة  الأمريكية  اإنتل  �سركة  طلقت 
يتجاوز  ل  كمبيوتر  جهاز  املعاجلات  �سناعة 
حجمه ذاكرة فال�س ول يزيد وزنه عن 33 غراماً، 
ويعمل مع اأي نظام ت�سغيل يدعم معاجلات اإنتل 

اأتوم مثل اأندرويد ولينك�س وويندوز.
مبعالج  ال���داخ���ل  م��ن  الكمبيوتر  وي��ن��ب�����س 
يعتمد  ترايال"  "باي  فئة  من  النواة  رباعي 
ذاكرة  على  ويحتوي  بت،   32 معمارية  على 
تخزين  و�سعة  غيغابايت،   1 ب�سعة  ع�سوائية 
للزيادة عرب منفذ  داخلية 16 غيغابايت، قابلة 

الذاكرة اخلارجي "مايكرو اإ�س دي".       
مم كمبيوتر اإنتل امل�سغر لإمكانية تو�سيله  و�سُ

مبنفذ "اإت�س دي اإم اآي" الذي يتيح بث املحتوى 
الرقمي من الإنرتنت على �سا�سة التلفزيون، كما 
اأنه يدعم منفذ "مايكرو يو اإ�س بي"، بالإ�سافة 
اإىل اإمكانية ات�ساله بالإنرتنت عن طريق تقنية 

الواي فاي.       
الت�سال  تقنيات  الكمبيوتر   ه��ذا  وي��دع��م 
وهناك   ،4.0 وبولوتوث  فاي  واي  الال�سلكية 
رباعي  مبعالج  م��زود  لكنه  منه،  اآخ��ر  اإ�سدار 
النواة يعتمد على معمارية "64 بت"، ويحوي 
ذاكرة ع�سوائية ب�سعة 2 غيغابايت، ومل تف�سح 
الأ�سعار  اأو  الإ�سدار  موعد  عن  بعد  ال�سركة 

املحتملة. 

من  الكثري  حمل  عن  �ستغنينا  احلديثة  التقنية  اأن  يبدو 
حافظة نقود اإىل بطاقات الئتمان وها هي ت�سل اإىل نظارات 
النظر، بعدما اأعلن باحثون عن تطوير تطبيق لتمرين املخ 
على نحو ي�ساعد يف حت�سني حدة النظر  وبالتايل يقلل من 

حاجة م�ستخدميه للقراءة بالنظارات.
فقد  الراهن"،  الأحياء  "علم  دوري��ة  اأوردت  ملا  وطبقا 
"اولتيم  ويدعى  التطبيق  على  اختبارات  العلماء  اأجرى 
فريق  لعبي  من   19 على    -  UltimEyes  - اآيز" 
ب�سرية   متارين  باإجراء  كاليفورنيا،  بجامعة  البي�سبول 

خالل 30 جل�سة مدة كل منها 25 دقيقة.
اإب�سارهم  ق��وة  يف   كبريا  حت�سنا  امل�ستخدمون  ومل�س 
 ،7.5/20 تبلغ  خارقة  قوة  اإىل  لت�سل   20/20 البالغة 
بعد  على  بو�سوح  ما  هدف  روؤية  باإمكانهم  اأن  يعني  مما 

العادي  ال�سخ�س  ي��راه  ال��ذي  الوقت  يف  قدما،  ع�سرين 
بو�سوح على بعد 7.5 اأقدام اأو اأقل.

وهي  الب�سرية،  الق�سرة  تن�سيط  على  التطبيق  ويعمل 
اجلزء من الدماغ الذي يتحكم بالب�سر، ، وتبدو نتائجه 
�سري�س،  بيغي  بروفي�سور  اأن  غري  احلقيقة،  من  اأبعد 
با�سكتلندا،  اأدن��ربة  بجامعة  الأع�ساب  طب  اإخ�سائية 
"بوبلر  اأكدت يف حديث ملجلة  التي مل ت�سارك يف البحث، 

ميكانيك" باأن تاأثريها حقيقة ل ريب فيها.
يف  بالفعل  اأث��ب��ت��ن��اه  مل��ا  م�سابهة  النتائج  واأ���س��اف��ت: 
التطبيق  اأن  حقيقة  للغاية،  م�سوق  اأمر  اأنه  املختربات.. 
يح�سن من حدة نظر الالعبني ل يبدو كاأمر مفاجئ يل بقدر 
ما اأن هذا التح�سن قد ي�ساعد يف لعبة البي�سبول"،ح�سبما 

اأورد امل�سدر. 

اكتشاف عالج جديد لمرضى »السكر«

إنتل تطلق جهاز كمبيوتر بحجم ذاكرة فالش

تشكيك بفوائد األحماض 
الدهنية المشبعة على القلب

فيروس عمالق يفيق من 
سباته بعد 30 الف سنة

علماء يخترعون بلورة تسمح بالتنفس تحت الماء
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وسام سلمان تصوير موسى صاحب

ت�شتمر �شركة ا�شور العامة للمقاوالت االن�شائية احدى ت�شكيالت وزارة 
االعمار و اال�شكان يف تنفيذ العديد من امل�شاريع يف خمتلف املحافظات 
خ�شو�شا ً يف جمال الطرق واجل�شور ورغم الظروف ال�شعبة التي مير 
بها البلد  فان ابناء االعمار واال�شكا ومنهم كوادر �شركة ا�شور العامة 
الذين يوا�شلون العمل يف هذه امل�شاريع باأ�شراروعزمية  مكنتهم  من 
التغلب على  امل�شاكل وال�شعاب التي تواجههم  يف تنفيذ هذه االعمال 
ومن هذه امل�شاريع م�شروع طريق املمر الثاين نا�شرية – �شماوة بطول 
41 كم وبكلفة 17 مليار دينار ورغم امل�شاكل واملعوقات التي واجهت 
هذا امل�شروع فاأن ادارة م�شاريع ذي قار وا�شلت العمل به ومت الق�شاء 

هذا  تنفيذ  يف  متقدمة  مراحل  العمل  و�شل  حيث  ال�شعاب  هذه  على 
امل�شروع فقد بلغت ن�شبت االجناز حوايل 87 % هذا ما اكده املهند�س 
ا�شور  �شركة  اىل  التابعة  قار  ذي  م�شاريع  ادارة  مدير  عواد  توفيق 
العامة والذي ا�شاف قال : وتوا�شل كوادرنا العمل بامل�شروع حيث مت 
التغلب على امل�شاكل التي كانت ممتدة على الطريق حيث مت االنتهاء 
تثبيت  عمل  يتم  وحالياً  بالكامل  للطريق   الرابطة  الطبقة  تبليط  من 
)ال�شايد(  اجلديد  املمر  لربط  كذلك  م�شتمر  والعمل  بالرتاب   االكتاف 

باملمر القدمي )ال�شايد ( بطول 300 م.ط وباملوا�شفات املطلوبة . 
واو�شح عواد : ان اال�شباب التي ادت اىل تاأخر امل�شروع  بهذا ال�شكل 
اعلم  كونها  قار  ذي  م�شاريع  ادارة   راأي   واأخ��ذ  ا�شت�شارة  عدم  هي 
بواقع العمل وتنفيذ امل�شاريع يف حمافظتنا ومثلما يقال اهل مكة ادرى 

املواد  لتجهيز  اال�شعار  فان  اخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  ب�شعابها  
اهم  هذه  امل�شروع  يف  العمل  لتاأخري  بدورها  ادت  والتي  متدنية  كانت 
اال�شباب التي ادت اىل تاأخر العمل واحلمد هلل مت جتاوزها ونحن االن 
يف مرحلة متقدمة وان �شاء اهلل �شوف يتم تبليط الطبقة ال�شطحية عند 
 توفر معمل اال�شفلت  الذي ينتج مادة اال�شفلت اخلا�شة بهذه الطبقة .
واأ�شاف :نحن �شاعني وبجد من اجل احل�شول على م�شاريع جديدة 
امليزانية  اقرار  يف  امل�شكلة  لكن  بع�شها  على  التقدمي  مت  وقد  لل�شركة 
ونتاأمل خريا ً ان �شاء اهلل  من اجل اال�شتمرار يف تنفيذ الواجب املوكل 
الكرام  قار  ذي  اهايل  خدمة  بهدف  وكذلك  ال�شركة  هذه  قبل  من  الينا 
جهة  ومن  جهة  من  املحافظة  يف  واخلدمي  العمراين  الواقع  وتطوير 

اخرى امل�شاهمة الفاعلة يف تطوير البنى التحتية  يف عراقنا العزيز .

شركة اشور العامة تواصل العمل في مشروع ناصرية - سماوة 
في محافظة ذي قار 

بطول 41 كم  .........

شركة اشور تشارك في معرض بغداد الدولي 
في دورته 41 لعام 2014

عدسة / امنار العزاوي



العدد )14( السنة الثانية- تشرين االول   142014 حتقيقات�آ�شور�ألـــــــق

حليم العبادي – وسام سلمان 

اخرين  عن  يختلفان  جتعلهما  التي  ظروفهما  خ�صمني  لكل  كان  اذا  و 
على  حافظ  تاريخي  اطار  امل�صكلة  لهذه  فان  امللكية  نف�س  يتنازعون 
ال�صنيني  العرف  التي كانت عليها قبل  ال�صيغة  بالذات   جوهرها فهي 

مل تتغري ومل تتبدل .
اال  بينهما  ما يجمع  ثمة  ولي�س  املحنه  الكنة هي  و  فالعمة هي احلمة 
هذا امل�صكني الذي ت�صميه االم ولدها احلبيب والذي هو عند الزوجة 
الزوج احلبيب انهما يختلفان كل االختالف يف موقفيهما ومن هنا تكمن 
النظر املتنافرة بطبيعتها فاالم ترى يف  التقريب بني وجهات  �صعوبة 
ابنها ملكاً حرفاً ال يجوز للزوجة ان ت�صاركها فيه فهي التي حملت به 
ت�صعاً ومن ثم ار�صعته حتى بلغ الفطام ومن ذلك هي من رعته طفاًل 

حتملت ب�صببه ما حتملت وقدمت له ما قدمت من حب ولطف وحنان 
ورعاية وغري ذلك مما يعرفه اجلميع اال ان ذلك كله مل يعد غري ما�س 

توىل .
الذي ال ميكنه اال�صتغناء عنها  الزوج طفلها  الزوجة فهي ترى يف  اما 
فهي ح�صنه الذي ياأوي اليه فيجد فيه ما ي�صتجيب لرغباته و�صهواته 
وغرامه ومتعة ب�صره ,وهي يف نف�س الوقت خادمته التي ياأكل من يدها 
ا�صهى ما يتمنى من الطعام وغري ذلك مما يعرفه الزوج عن زوجاتهم 
وهو حا�صر زاه وجميل ولي�س منه غري ما تثريه االم من غبار املا�صي 
فينا ال�صراع وت�صب احلرب مثل ال�صيوف وترفع احلرب . وقد ا�صتهرت 
قدمياً اغنية للمنلوجيت علي الدبو            قد تعر�س اىل هذه احلروب 
باغنية رددها النا�س يف ذلك الوقت كثريًا وفيها يقول : كل يوم الهرجة 

ابيتي  000  تتعارك امي ومرتي .
ا�صدار  على  والباعث  لالأع�صاب  املثري  ال�صجال  الدبو  �صرد  وفيها 

قد  عائلية  بفجيعة  النزاع  حت�صم  ما  عادة  والتي  االيجابية  القرارت 
تكون طالقاً او ت�صريح املا�صي نهائياً و احالة على التقاعد ليناأى بنف�صه 
وذكرياته التي ال �صوق لها اليوم يف عامل ت�صطحب فيه االعراق وتذوي 
يف كل ليل وال يقف النزاع عند هذه احلدود فرمبا تدخل اطراف اخرى 
فتزيده وجعاً وقد ينجم عنه ما يْوذي االطفال ويقلق راحتهم و يت�صبب 
يف الكثري مما يتعبهم ويجعل احلياة يف ظل ابوين غري متفاهمني )جهنم 

التي يكذب بها املجرمون(  ......                  
ابدوا  واللذين  وال�صادة  ال�صيدات  من  بالعديد  التقينا  لقد  هذا  وعلى   
ام  ال�صيدة  تقول  حيث  الق�صية  او  امل�صاألة  هذه  يف  ن�صرهم  وجهات 
هذه  ج��ذور  على  التعليق  من  البد  :ك��ان  اجتماعية(  )باحثة  عبداهلل 
يف�صر  ما  االجتماعي  ونظامهم  االقدمني  عادات  يف  يكون  فقد  امل�صكلة 
ا�صتداد هذا ال�صراع كلما تقدم بنا الزمن حيث ان العائلة املمتدة هي 
اجتماعياً  نظاماً  ال�صحيقة  بو�صفه  االزمنة  �صائدًا يف  كان  الذي  النوع 

صراع بين ماض تولى وحاضر اطل و اظال
ما بين العمة و الكنة....

انه موضوع صراع ال ينتهي  وحرب ضروس ال تعرف هواده ومنذ القديم والناس تحاول ان تجد الحلول لهذه المشكلة المدمرة من 
غير ان يجد لها  احد من سبيل . فما بين مزاعم االم التي تسندها القيم والعادات االجتماعية وما تواضعت عليه االديان وشريعة 
القوانين ودعاوي الزوجة التي تنهض بها المدينة وتساندها قوانين وحقوق االنسان ورغبات الزوج وشهواته التي  تعطل كل شيء 
وتبطل مشروع كل موقف ما بين هذين الخصمين برز مشكلة )العمة و الكنة( بوصفها من اشد المشاكل صعوبة وربما كانت اصعب 

من قضية الشرق االوسط اذا جاز التعبير او ذهبنا الى جذورها البعيدة وتقادم الزمن عليها .   

العمة حمه و الكنة محنة وما بينهما ابن وزوج مهموم
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الزمن  من  طوياًل  ردح��اً  بها  املتعلقة  واملفاهيم  اال�سرة  على  هيمن 
والعائلة املمتدة هي العائلة الوا�سعة التي كانت ت�سكن يف بيت واحد 

ومنها ن�ساأت القبيلة ومن ثم القوم .
والقومية وهي فكرة وجود القوم يف االو�ساط املحيطة   مثلما حافظت 
العائلة املمتدة على �سعيها ال�ساعد فقد حافظت من جهة اخرى على كل 
ما ن�ساأ يف ح�سنها من افكار انعك�ست �سلبياً على ابناء العائلة الواحدة 
وبهذا يكون هناك تاأ�سي�س على هكذا طرح وتر ى النزاع ي�ستد بني االم 
التي حتول ان جتعل من هذا االمتداد الطبيعي وبني الكنة التي حتاول 

ان توؤن�س لها بيت وعائلة ح�سبما ترغب وتريد هي ال غريها .
اما املهند�سة �سحر فلها كنة تعتربها ابنة ثانية لها حيث تقول باأنه من 
الطبيعي ان يكون هناك تقاطعات بني ما تربت عليه الكنة يف بيت اهلها 
وبني ما جتده من عادات وتقاليد يف بيت الزوج الذي متثل انه طرف 
الق�سية فمن واجب العمة هنا او الزوج ان تكون للكنة االم الثانية التي 
احلياة  �سنة  ت�سمى  والتي  الطبيعية  احلياة  ب�سوابط  مرغمة  فارقتها 
فيجب ان تكون العمة هاهنا احلا�سنة اجليدة لهذه البنت التي فارقت 
االهل و االحبة وهي بذلك متت�س كل ما جاءت بها هذه الكنة من افكار 
وعواطف وخطط قد تكون تربت عليها وبهذا قد حولت هذه الكنة وهذا 
املخلوق الذي �ست�ساركها باأبنها زمناً طوياًل اىل حبيبة اخرى لها او بنت 

او �سريك جميل يحاول ا�سعاد ابنها ..
وت�ستدرك بالقول : وهنا قد امت�س�سنا كل افكار التي تدور بخلد هذين 

الزوجني اجلديدين احلب والتفاوؤل بداخلهما .
: ان لكل بيت وعائلة تقاليد �سار  ابو فوؤاد )موظف(  يقول  ال�سيد  اما 
عليها زمناً طوياًل فعلى زوجة االبن ان تلتزم بهذه التقاليد املعمول بها 
,فمثاًل للعائلة عالقات اجتماعية كثرية وهذه العالقات لها �سوابط و 
اعراف فعلى الكنة ان تلتزم بها وفق ما هو معمول به من قبل عائلتها 
ان  الكنة  حتاول  وكذلك  اهلها.  عند  عليها  تربت  ما  وتن�سى  اجلديدة 
تفر�س راأيها باأمور قد �سار عليها اهل زوجها ردحاً من الزمن فتحاول 
ابداء الراأي فيها او تغريها وهو اما يولد تقاطعات كثرية و اولها مع 
عمتها وان تعرف الكنة ان بالعائلة اخوات لزوجها هن بنات عمتها اي 
حمواتها فعليها التعامل معهن بحب مقرون باحلذر للحفاظ على حبهن 

وحب االم التي هي العمة لها  وهن بناتها  .... 
وعلى هذا تقول ال�سيدة ام يقني )موظفة(:على زوجة االبن ان جتعل 
من نف�سها ابنة جديدة او اخرى للعمة حتى تك�سب ودها وحبها وتبتعد 
بالعائلة وهي  الف�سل  الكلمة  الأنها هي �ساحبة  العمة  التقاطع مع  عن 
�سيدة هذا املنزل فلي�س من ال�سهل ان تعطي جزء من هذه ال�سيادة ما 
مل يكن هناك حب وا�ستئنا�س ومودة بينها وبني الكنة حتى تتنازل ولو 
بقدر معني من هذه ال�سيادة على االقل على االبن احلائر بني ح�سن امه 
وح�سن حبيبته او زوجته وعلى ذلك البد ان يكون هناك تنازل يقوم من 
الطرفني للحفاظ على مركب العائلة بال�سري باأمان نحو ال�سفة االخرى 
القول يف هذه املتغريات االقت�سادية  يف بحر متالطم االمواج ان �سح 
والو�سع االمني الغري م�ستقر لنن�سد االمان يف ح�سن عائلة كبرية هي 

عزوة وهيبة وحماية لنا والأطفالنا ..
ويف النهاية  نقول  البد من التعقل والكيا�سة واالحرتام املتبادل  مقرونة 
االمور  لت�سري  وال��زوج  الكنة  و  العمة  بني  والتعاون  وامل��ودة  باحلب 

ح�سبما تريد وترغب جميع االطراف  ......  

مشكلة قديمة 

تلقي بظاللها 

على حياة العائلة 

المعاصرة وتنذرها 

بالعواقب 

الوخيمة

االبن الزوج ذلك الُملك الذي تتنازع االم والزوجة ملكيته فكل منهما 
تدعي وصاًل  بِه وينسب اليه عائدينه المطلقة 
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ناسا تؤكد إقتراب ظهور أولى "عالمات الساعه الكبرى"

يتداول فيديو »أغبى 
لص فى العالم«

من يجيب أطفال بريئة

قبائل داني وأسماتس.. وجوه مرعبة ألشخاص ودودين

ذكرت تقارير �إعلمية دولية، نقلاً عن وكالة نا�شا �لف�شائية �أن �ل�شم�س �قرتبت من �أن ت�شرق من مغربها، حيث 
ن�شرت �لعديد من �ملو�قع �لعاملية �ملهتمة ب�شوؤون �لفلك و�لعلوم �ملختلفة، بالإ�شافة �إىل مو�قع �إخبارية كربى 
� من وكالة �لف�شاء �لأوروبية  � خطرياً � ينقلون من خلله حتذيراً مثل "ديلي ميل" و"هافينتجون بو�شت"، خرباً
ل�شكان كوكب �لأر�س من �قرت�ب �نقلب �حلقل �ملغناطي�شي �لأر�شي، وهو ما يوؤدي بالتايل �إىل �شروق �ل�شم�س 

من �ملغرب بدلاً من �مل�شرق، بالإ�شافة �إىل �ختفاء �لتكنولوجيا كما نعرفها �ليوم.
ا مثلما كان يف �ل�شابق بعدما تز�يدت   و�أكد �ملوقع �لعلمي ليف �شاين�س �أن �ملجال �ملغناطي�شي للأر�س مل يعد قويًّ

ن�شبة �شعفه 10 مر�ت عما كان من قبل خلل �ل�شنو�ت �ملا�شية، وذلك خلل �لـ6 �شهور �ملا�شية فقط.
ا حلماية �لكرة �لأر�شية من �لعو��شف �ل�شم�شية  ا د�ئريًّ  ومن �ملعروف �أن �ملجال �ملغناطي�شي للأر�س ي�شكل غلفاً
�ملغناطي�شي  �حلقل  يف  �نقلب  �إىل  يوؤدي  مما  �لأر�س  حماية  يف  دوره  عن  وتوقفه  �ل�شارة،  �لكونية  و�لأ�شعة 

�لأر�شي، وهو ما يعترب كارثة بكل �ملقايي�س

مقطع  �لجتماعى،  �لتو��شل  مو�قع  رو�د  تــد�ول 
فيديو، لل�س ت�شيلى ��شتقل حافلة للركاب فى حماولة 
منه لختطاف حقيبة �شيدة �شعدت �حلافلة، حيث 
مل يفلح �ل�شاب فى حماولته �لأوىل لل�شرقة ما جعله 
�لثانية  حماولته  فى  وف�شل  "مزحة"،  باأنها  يتظاهر 
ولكن  للهروب،  �لباب  �إىل  لفر�ره  �أدى  �لــذى  �لأمــر 

ل�شوء حظه �أغلق �لباب على يده.
على  �لباب  �إغلق  فر�شة  �ل�شيارة  �شائق  و��شتغل   
�ل�شاب  على  بــدت  حتى  ا،  �شرباً عليه  فانهال  يــده، 
معامل �لرعب لبكائه، �إىل �أن و�شلت �شيارة �ل�شرطة 

وقامت بالقب�س عليه بتهمة �ل�شروع فى �ل�شرقة.

�أمي �شعيلي لعبتي يف �حلقيبة 
�أبي دعني �رى يف عيناك �حلقيقة

�ىل �أين نرتك بيتنا
هل �شحيح على �جلبال نلهو

وبني �لزهار نغفو
لكن ملا هذه �لدموع 

هل �شنم�شي بل رجوع
ملاذ� ن�شرع ونعدو�

هل هذه �لرحلة جميلة 
وفيها �أ�شياء ثمينه

�شاترك �ليوم �ل�شوؤ�ل
لعل غد�اً جتيب �جلبال

ولكني عرفت �حلقيقة
ياجبال �يرحم بر�ءتي �شخركم

�أم دفنت �حلمي بو�ديكم
من يجفف من عيني �لدموع

من يعطيني �مل �لرجوع
هدم بيتي �شاعت كتبي

�أين �رجوحة عيدي
يف �ول �لعمر �ل�شرب �تعلم

من ير�ين ل يتكلم                                                           
ولينظر بني �جلبال وبيني                                                                

بال�شرب من هو �لجمل                   

بقلم / عدي اخلالدي

نا�شا  وكالة  عن  نقلاً  دولية،  �إعلمية  تقارير  ذكــرت 
�لف�شائية �أن �ل�شم�س �قرتبت من �أن ت�شرق من مغربها، 
حيث ن�شرت �لعديد من �ملو�قع �لعاملية �ملهتمة ب�شوؤون 
�لفلك و�لعلوم �ملختلفة، بالإ�شافة �إىل مو�قع �إخبارية 
 � كربى مثل "ديلي ميل" و"هافينتجون بو�شت"، خرباً
�لف�شاء  وكالة  من   � خطرياً  � حتذيراً خلله  من  ينقلون 
�نقلب  �قرت�ب  من  �لأر�س  كوكب  ل�شكان  �لأوروبية 

�حلقل �ملغناطي�شي �لأر�شي، وهو ما يوؤدي بالتايل �إىل 
�شروق �ل�شم�س من �ملغرب بدلاً من �مل�شرق، بالإ�شافة 

�إىل �ختفاء �لتكنولوجيا كما نعرفها �ليوم.
�ملجال  �أن  �شاين�س  لــيــف  �لعلمي  �ملــوقــع  و�أكــــد   
ا مثلما كان يف �ل�شابق  �ملغناطي�شي للأر�س مل يعد قويًّ
من  كان  عما  مــر�ت   10 �شعفه  ن�شبة  تز�يدت  بعدما 
�شهور  �لـ6  وذلك خلل  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  قبل خلل 

�ملا�شية فقط.
�أن �ملجال �ملغناطي�شي للأر�س ي�شكل   ومن �ملعروف 
�لعو��شف  من  �لأر�شية  �لكرة  حلماية  ا  د�ئريًّ ا  غلفاً
عن  وتوقفه  �ل�شارة،  �لكونية  و�لأ�شعة  �ل�شم�شية 
دوره يف حماية �لأر�س مما يوؤدي �إىل �نقلب يف �حلقل 
بكل  كارثة  يعترب  ما  وهــو  �لأر�ــشــي،  �ملغناطي�شي 

�ملقايي�س
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لقت �شرطة مقاطعة �شي�شاير الربيطانية بالغا يفيد بوجود رجل معلق من قدميه 
على �شجرة، ولكنها حني ح�شرت اإىل املكان وجدت �شيئا خمتلفا متاما.وكان رجل 
�شتيني من �شكان قرية موبرييل باملقاطعة، ات�شل مذعورا بال�شرطة ليبلغهم عن 
ال�شجرة  على  املعلق  اأن  اكت�شفوا  القرية،  اإىل  و�شلوا  وحني  املعلق"،  "الرجل 
مريور"  "ديلي  �شحيفة  اأوردت  ما  بح�شب  "فزاعة"،  �شوى  لي�س  الواقع  يف  كان 
قام  اأنه  تبني  الأر���س،  �شاحب  هاري�شون،  �شام  مع  التحقيق  الربيطانية.وبعد 
بو�شع هذه الفزاعة على اأمل الفوز مبناف�شة الفزاعات املحلية، والتي تقام جلمع 
ح�شابها  على  الق�شة  هذه  املقاطعة  �شرطة  اخلريية.ون�شرت  لالأعمال  الأم��وال 
بينما  للوقت،  م�شيعة  كانت  واإنها  "م�شلية"،  تكن  مل  اأنها  اإىل  م�شرية  تويرت،  يف 

اجتذبت الق�شة العديد من التعليقات ال�شاخرة، وفقا لل�شحيفة.

عندما  بالذهول،  بريطانية  مبدينة  املحليون  ال�شكان  اأ�شيب 
توقفت دبابة عند مطعم كانوا يجل�شون فيه، وخرج منها رجل، 

جاء اإىل املطعم فقط من اأجل اأن يحت�شي م�شروبا.
مبقاطعة  بكمن�شرت  مدينة  يف  يقع  الذي  املطعم،  زبائن  وكان 
لنك�شاير الربيطانية، يتناولون غدائهم عندما و�شلت الدبابة 
للخم�شينيات،  التي تعود �شناعتها  اأبوت"،  "فيكرز  من طراز 

اإىل املطعم، وفقا ل�شحيفة "مرتو" الربيطانية.
اإنه فوجئ مثله  وقال مالك املطعم، �شتيف ترينر )60 عاما(، 
مثل جميع الزبائن بهدير الدبابة اأمام مطعمه، واإن الرجل نزل 
منها، وتوجه نحو احلانة، وطلب زجاجة من اجلعة، قبل اأن 

يركب دبابته ويذهب.
"احلدث" وقع يوم الأحد املا�شي،  اإن هذا  وذكرت ال�شحيفة 
اأحد  واإن �شاحب الدبابة، الذي رف�س الك�شف عن ا�شمه، هو 
�شكيلنغتون  مدينة  من  وه��و  القدمية،  التحف  جمع  ه��واة 

مبقاطعة لينكولن�شاير الربيطانية.

نهارا  الربيطانية  مري�شثام  ببلدة  مزرعة  يف  الأغنام  من  قطيع  اأم�شى 
القنب  مادة  من  اأكيا�س  �شبعة  اخلطاأ  بطريق  التهامه  بعد  "�شاخبا" 

املخدرة، يقدر ثمنها ب� 6500 دولر.
اأ�شواتا  ت�شدر  ب��داأت  الأغنام  اإن  املزرعة،  �شاحبة  بود،  نيلي  وقالت 
غريبة، وتتحرك بن�شاط غري م�شبوق، واإنها حني اقرتبت من احلقل كانت 
رائحة القنب منت�شرة ب�شكل وا�شح، وفقا ل�شحيفة "مرتو" الربيطانية.

واأ�شافت اإنه لي�س لديها اأي فكرة كيف و�شلت اأكيا�س القنب اإىل املزرعة، 
�شياج  هناك  ولي�س  الرئي�شي،  ال�شارع  على  تقع  مزرعتها  اأن  اإىل  م�شرية 

يحيط بها.
واأ�شارت بود يف الوقت نف�شه اإىل اأنها ل تعتقد اإن هناك اأي اآثار جانبية 
اللحوم،  بالن�شبة لطعم  "اأما  لل�شحيفة  قالت  لكنها  الأغنام،  �شلبية على 

ف�شوف اأخربكم عنها الأ�شبوع املقبل."

�آ�شور�ألـــــــق

فوجئت عائلة فى جنوب لندن بعنكبوت مميت - يعد الأخطر 
متجر  من  طلبته  للموز  حقيبة  داخل   - العامل  فى  نوعه  من 

�شهري فى بريطانيا.
على  العثور  يتم  ما  ع��ادة  اأن��ه  ميل"  "ذى  �شحيفة  وذك��رت 
ولكن  اجلنوبية،  اأمريكا  فى  ال�شام  الربازيلى  العنكبوت 
�شاقه  اأنه مزق  اإل  تيم وجده ومتكن من اعرتا�شه،  املواطن 

م�شحيا بها ومتكن من الفرار.
وفر  مزقها  اأنه  اإل  اأرجله،  باإحدى  الإم�شاك  حاول  اإنه  وقال   
وزوجته  اإنه  لل�شحيفة  تيم  وقال  عليه.  يعرث  اأن  دون  هاربا 
فى  النوم  من  يتمكنوا  ومل  �شديد،  بخوف  �شعروا  وابنيهما 

منزلهم، حتى بعد تتبع العنكبوت.
اأن  "رغم  قائال  عائلته،  ا�شم  ذكر  رف�س  الذى  تيم،  واأو�شح   
بع�س النا�س قد يعتقدون اأن مثل هذه الأ�شياء م�شحكة، اأظل 
اأفكر فى اأن هذا العنكبوت قد يت�شبب فى قتلى اأو اأحد اأبنائى 

اإذا حاول اأحدنا تناول موزة". 

حكاية الرجل المعلق على شجرة بقرية بريطانية

بريطاني يأتي على دبابة ليحتسي »مشروبا«

أغنام تمضي نهارا »صاخبا« بعد تناولها المخدرات

اكتشاف أكثر عنكبوت 
سام فى العالم بجنوب 

لندن

حدث فلكي نادر في 
فضاء المريخ قد يسبب 

كارثة
ي�شتعد الفلكيون يف العامل ملراقبة اأحد اأجمل احلوادث الفلكية 
امل�شمى   A1  2013/C املذنب  �شيمر  حيث  ال�شنة،  ه��ذه 
الكوكب  عن  كم   139.5 بعد  على   "Siding Spring"
ال�شاعة  يف  الول  ت�شرين   19 اليوم  م�شاء  وذل��ك  الأح��م��ر، 
22:27 بتوقيت مو�شكو، و�شوف تكون مرئية ب�شورة اأف�شل 
"نا�شا"،  لوكالة  ووفقا  الأر�شية.  للكرة  اجلنوبي  الن�شف  يف 
مليون  يف  فقط  واح��دة  م��رة  حت��دث  الظاهرة  ه��ذه  مثل  اإن 
�شنة، ويبلغ قطر نواة هذا املذنب حوايل 50 كم وهو يتحرك 
بالجتاه املعاك�س حلركة املريخ. وهناك من يقول اإن املذنب 
اأن  رغم  نهائياً،  حمتمل  غري  اأمر  هذا  لكن  باملريخ،  �شي�شطدم 
املذنب  �شرعة  تبلغ  ال�شطدام.  ي�شتبعدوا  مل  �شابقاً  العلماء 
عنه  تنتج  ف�شوف  ال�شطدام  هذا  ح�شل  واإن  كم/ثانية.   56
اأن يوؤثر  طاقة تقدر ب�20 مليار ميغاطن. ولكن هناك احتمال 
هذا التقارب بني املذنب واملريخ على عمل الأجهزة الف�شائية 
املختلفة والأجهزة الأر�شية، حيث تعمل على مدار املريخ 5 
لكل من  الأمريكية وواحد  الف�شاء  لوكالة  م�شابري ثالثة منها 
الإجراءات  كافة  الأوروبية والهندية. ورغم  الف�شاء  وكالتي 
اخلطورة  بع�س  هناك  "نا�شا"،  خ��رباء  ح�شب  املتخذة، 
املذنب  اق��رتاب  من  دقيقة   90 بعد  تبداأ  الأجهزة،  هذه  على 
 A1  2013/C املذنب  اأن  دقيقة.ويذكر   20 مدة  وت�شتمر 
كان قد اكت�شف يف كانون الثاين عام 2013 من قبل عامل الفلك 

الأ�شرتايل روبرت ماكنتوم.



ال ز�ل م�شتقبل �إيكر كا�شيا�س يثري �شكوك عديدة، 
حار�س مرمى ريال مدريد يعي�س و�حد من �أ�شو�أ 
�ملوؤ�شر�ت ت�شري  �مللكي وكل  �لنادي  مو��شمه يف 

�إىل �أن هذ� هو �ملو�شم �الأخري له يف ريال مدريد.
ليفربول  ف��اإن  �شتار"  "ديلي  ل�شحيفة  ووفقاً   
كا�شيا�س  �إيكر  من  مقربني  مع  حمادثات  �أجرى 
وذلك للتعاقد معه يف �شوق �النتقاالت �ل�شتوية، 
بحار�س  مهتم  رودرج��ز  بريند�ن  �لريدز  مدرب 
�لتي  �ل�شعوبات  ظ��ل  يف  م��دري��د  ري��ال  مرمى 
يو�جهها �لنادي �الإجنليزي للتوقيع مع فيكتور 
�لربيطانية  �العالم  و�شائل  و�أ�شارت  فالدي�س. 
يجري  فالدي�س  فيكتور  �أن  �الأخ��رية  �الأي��ام  يف 
مل  يبدو  ما  على  ولكن  ليفربول  مع  مفاو�شات 
يتو�شل �لطرفني الإتفاق. ويحمي عرين ليفربول 
يف �آخر مو�شمني �شيمون مينيوليه، لكن �حلار�س 
هذ�  بد�ية  جيدة  م�شتويات  يقدم  ال  �لبلجيكي 
�ملو�شم مما جعل بريند�ن رودرجز يفكر جدياً يف 

�لتعاقد مع حار�س مرمى.

كاسياس 

بديل 

فالديس في 

ليفربول

18 رايضة

يف  له  فوز  �ول  �ل�شرطة  فريق  �للقب  حامل  �شجل 
�لر�بعة من  �لقدم يف �جلولة  �لعر�قي بكرة  �لدوري 
�لبطولة على ح�شاب فريق �لنجف بهدفني دون مقابل 
مبارياته  تاأجيل  بعد  �مل�شابقة  يف  له  ظهور  �ول  يف 
�ل�شابقة نتيجة �لتحاق العبيه مع �ملنتخب �الوملبي 
�لفوز   ياأت  �ن�شيون بكوريا �جلنوبية. ومل  ��شياد  يف 
كما ي�شتهي �ن�شار �لفريق �لكبري �ذ تاأخرت �الهد�ف 
من  �جلديد  �لقادم  فافتتح  �لثاين  �ل�شوط  حتى  فيه 
من  �لدقيقة 61  يف  �لت�شجيل  مرو�ن ح�شني  �لزور�ء 

��شماعيل  �شرغام  �لدويل  فيها  ��شاف  �لتي  �ملبار�ة 
ثاين �الهد�ف يف �لدقيقة 76. ويف ملعب دهوك م�شت 
مبار�ة فريقي دهوك و�مانة بغد�د �ىل �لتعادل بهدف 
مل�شلحة  �الول  �شوطه  �نتهى  لقاء  يف  منهما  لكل 
�لدقيقة  يف  �أحمد  م�شطفى  ملهاجمه  بهدف  �ل�شيوف 
بعد  تقدمهم  على  �حلفاظ  يتمكنو�  مل  �نهم  غري   28
مل  �ذ  لثاين  �لن�شف  مطلع  عبا�س  با�شم  �لدويل  طرد 
مت�س �ال ب�شع دقائق حتى ��شتثمر �أ�شحاب �الر�س 
�لنق�س �لعددي يف �شفوف مناف�شيهم ليحرزو� هدف 

وجنح   .)55( �ل��دوين  �أحمد  �ل�شوري  عرب  �لتعادل 
�الخرية  �للحظات  يف  غ��ال  ف��وز  حتقيق  يف  �لطلبة 
�لنفط بهدف و�حد حمل فيه ب�شمة  من مبار�ته مع 
�النت�شار حممد في�شل قبل �ربع دقائق من �لنهاية. 
�لفوز هو �لثالث للطلبة �لذي رفع ر�شيده �ىل 9 نقاط 
يف  و�ل�شليمانية  �حل��دود  على  �شابقني  فوزين  بعد 
باإخفاقه  نف�شه  على  �الن  حتى  �لنفط  يعرث  مل  وقت 
منها  ثالث  �نتهت  �ربع  بعد  �نت�شار  �ي  ت�شجيل  يف 

باخل�شارة
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تراجع مانشس��تر يونايتد إلى المركز الس��ادس بتعادله أمام ويست 
بروميت��ش 2-2 ف��ي مب��اراة لحس��اب الجول��ة الثامنة م��ن الدوري 
اإلنجلي��زي، التع��ادل ج��اء بعد تق��دم أصح��اب األرض مرتين، ولوال 
تس��ديدة دالي بليند لتكبد مانشستر يونايتد خس��ارة جديدة، وهو 

الذي لم يحقق أي فوز خارج ملعبه حتى اآلن.
 فيما يلي قائمة من األخطاء التي تؤكد أن مانشس��تر يونايتد ما زال 
بحاجة للكثير من تركي��ز وعمل لويس فان جال ليكون على الطريق 

الصحيح:

اكد امين س��ر االتحاد العراقي للفروسية محمود حسين ان منتخب اللعبة 
بفعالية التقاط االوتاد لفئتي المتقدمين والشباب يواصل تدريباته بواقع 
ثالث وح��دات في االس��بوع في نادي الفروس��ية بالجادرية تحت اش��راف 

المدرب جاسب جبر مهنا تحضيرا لالستحقاقات الخارجية المقبلة.
وقال حس��ين: ان المنتخب الوطني الذي ينتظ��م في التدريبات يتألف من 
الفرس��ان اس��امة لواء وعلي بعنون وعبد الحميد رش��يد وعبد الخالق اياد 
ومحم��د مكلف فيما يضم منتخب الش��باب الالعبين علي حس��ن ومحمد 
شايع وسلمان هادي ومحمود اياد وعلي عبود مبينا ان منتخب المتقدمين 
تنتظره مش��اركة مهمة في منافس��ات بطولة العالم اللتقاط االوتاد التي 

من المقرر ان تستضيف فعالياتها العاصمة الهندية نيودلهي مطلع شهر 
كان��ون الثاني المقبل ومن المحتمل ان يش��ارك العراق بوفد يضم اربعة 

فرسان اساسيين وفارس خامس احتياط.
من جهة اخرى اش��ار االمين العام التحاد الفروس��ية ال��ى ان اتحاد اللعبة 
تلقى اش��عارا من نظي��ره اليمني يتضمن ارجاء انطالق منافس��ات بطولة 
الصداق��ة الدولية التي كان من المق��رر ان تنطلق فعالياتها في العاصمة 
صنعاء خالل ش��هر تش��رين االول الحال��ي وذلك ألس��باب امنية حيث تم 
تأجيله��ا الى اش��عار اخر وس��يتم في وق��ت الحق تحديد الموع��د الجديد 

للمنافسات الدولية .

أخطاء تؤكد أن فان جال ما زال بعيداً 

عن النجاح في مانشستر يونايتد

منتخب الفروسية يواصل تدريباته تحضيراً لالستحقاقات 
الخارجية المقبلة

�آ�شور�ألـــــــق

فوزان مهمان للشرطة والطلبة في الدوري الممتاز
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العمل  فيه  يرتاكم  ثان  يوم 
ق�سم  اجناز  يف  تنجحون   –
تعاونا  وجت��دون  منه  كبري 
منا�سب  يوم   – الزمالء  من 

ملن يبحث عن عمل

ترغبون يف التقرب من احبائكم 
– يوم  معهم  العالقة  وتعزيز 
فني  ن�ساط  ملمار�سة  منا�سب 

او ادبي

تعديل  اي  ادخ����ال  بو�سعكم 
مطلوب على م�سكنكم – جتدون 

تعاونا من افراد العائلة

امتحان  اج��ت��ي��از  يف  ت��ن��ج��ح��ون 
لديكم  وتكرث  مقابلة  اج���راء  او 
االت�ساالت والتنقالت – تعززون 

العالقة مع االخوة واجلريان

تظل الفر�سة متاحة للح�سول 
عمل  م��ن  م��ايل  مك�سب  على 
على  يعرث  من  ومنكم  ا�سايف 

حاجية مفقودة .

ن�ساطا  مم��ت��ل��ئ��ون  ان���ت���م 
وق�����ادرون على  وح��ي��وي��ة 
واجناز  م�ساغلكم  مواجهة 
يف  – �سعبيتكم  منها  الكثري 

ت�ساعد

يوم اخر غري مريح يتطلب منكم 
– اجنزوا  �سحتكم  اىل  االنتباة 
العمل  م��ن  ع��اج��ل  ه��و  م��ا  فقط 

واخلدوا اىل الراحة

ت��ن�����س��ط��ون ب���ن اال����س���دق���اء 
ومنكم  منهم  تعاونا  وجت��دون 
من ي�سارك يف منا�سبة �سعيدة .

العمل  نحو  ان��ظ��ارك��م  تتجه 
– يوم  والعالقة مع امل�سوؤلن 

منا�سب ملن يبحث عن عمل

بعيد  م��ن  ���س��ار  خ��ر  ي�سلكم 
م�سرتك  قا�سم  عن  وتبحثون 
يجمعكم باحبائكم – تن�سطون 

يف ال�سفر واالت�ساالت

من  م��ايل  ملك�سب  فر�سة  ثمة 
كونوا   - تعوي�ض  او  �سراكة 

حذرين يف اي �سراكة مالية

تدعيم  نحو  ج��ه��ودك��م  ت��رتك��ز 
منا�سب  ي���وم   - ���س��راك��ت��ك��م 

للتعاون مع الطرف االخر .

الثور

الجوزاء

السرطان

الميزان

الحوت

الدلو

العقرب

القوس

الجدي

العذراء

االسد

الحمل

عموديافقي
1.اأبو االنبياء عليه ال�سالم )معكو�سة(

يف  املح�سول  ن��اجت  وطيد  ب�سكل  2.نتعاون 
نهاية يوم عمل

3.متهيد يف بداية اأي عمل
لبا�ض وط��ن��ي يف  وق���درة واح��ت��م��ال  4.ق���وة 

اخلليج
5.االأكرث هيافة لولو

عليها  اخل�سب  اأو  البال�ستيك  من  لعب  6.قطع 
جمموعات من النقاط ع�سو يف الوجه

7.عزف غري موجه على العود
8.زورق فاكهة ت�ستهر بها الهند وم�سر

9.اناث الذئب علو واأنفة
10.�سخ�سية تراثية عربية ارتبطت بالفانو�ض 

ال�سحري

1.من بغداد طاف بكل البالد �سب و�ستم
2.االأدوات لتحقيق هدف ما

3.حرك �سيئا داخل فمه ملل فائدة حمرمة
زهرة  ذو  نبات  )معكو�سة(  ما  مو�سوع  حول  4.فكرة 

�سفراء له ا�ستخدامات طبية
5.ت�سبب يف حدوث تيار هوائي لطيف قرو�ض م�ستحقة 

ن�سف تامر
�سائل  نحوه  اأو  كوب  من  قليال  قليال  ال�سائل  6.ا�سفط 

احلياة االأحمر
7.قوام يطلب برجاء �سديد

8.مدينة ال�سندباد جهة اليمن )معكو�سة(
9.ال�سخ�ض الذي يراقب �سري العمل يف م�سلحة ما ا�سم 

اجنبي مبعنى يوحنا
10.ثالثة مت�سابهة جمموعة اأحوال الطق�ض خالل �سنة
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لعبة حل االلغز حرك عود 
ثقاب واحد وضعه في 
المكان الصحيح لتصبح 

المعادلة صحيحة

إذا أردت أن تعرف طبقتك 
من الناس ..فانظر إلى من 

تحبه من غير علة 

للحياة حدان .. أحدهما 
األمل .. والثاني األجل 

.. فباألول بقاؤها 
..وبالثاني فناؤها

عتب بمن مضى قبلك 
.. وال تكن عبرة لمن 

يأتي بعدك 

أفالطون

من اقوال المشاهير

أرسطوسقراط

»خطف« السنجاب هذه الطائرة وحلق بها
 ت�ستهر ال�سناجب ب�سرقة املك�سرات، ولكن هل ميكن اأن تقوم "بخطف" 
الطائرات والتحليق بها، ثم الهبوط على االأر�ض ب�سالم، هذا ما يدعيه 
�ساحب هذا الفيديو، الذي ن�سره على يوتيوب قبل اأ�سهر وحقق قرابة 

مليوين م�ساهدة.
ولكن �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية ذكرت اإن الفيديو مزيف، ومع 
يف  معدودة  لثوان  الطائرة  يف  كان  ال�سنجاب  واإن  "ممتع"،  فهو  ذلك 
التي كان يتم  الطائرة،  اأن تو�سع دمية مكانه يف  الفيديو، قبل  بداية 

التحكم بها عن بعد.

�آ�شور�ألـــــــق

هل تعلم ان القد�ض احتلت على مدى التاريخ 24 مرة

هل تعلم اأن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�ض 
عن م�ستوى �سطح البحر مبقدار 4.5 مرت

تبعد  و  ال�سم�ض  هي  االأر���ض  اإىل  جنم  اأق��رب  اأن  تعلم  هل 
حوايل 93 مليون ميل 

هل تعلم اأن اأطول االأنهار يف العامل هو نهر النيل و طوله 
40157 ميال يليه نهر االأمزون فنهر امل�سي�سبي 

هل ت�علم ان ...احل�سان اذا ُقطع ذيله..مات

و  الهادي  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأكر  اأن  تعلم  هل 
م�ساحته 64 مليون مياًل و اأكر عمق فيه 36201 قدماً 

حتتها  تخفي  ال�سحراء  رم��ال  اأن  تعلم  هل 
خزانات مياه جوفية �سخمة
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االخراج الفني
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بكافة  وم�ؤ�س�ساتها  للدولة  الرئي�سي  امل���رد  امليزانية  تعد 
ن�ساطاتها حيث متثل قيمة ال�اردات خالل �سنة معينة  وجتمع 
ومتثل  للدولة  التابعة  املختلفة  القطاعات  من 
مفا�سلها  لكل  املغذي  الرئي�سي  ال�سريان 
ويتم ت�زيعها من خالل �سرايني فرعية 
وال�سريان  اال�ستثماري  ال�سريان  هي 
البناء  عجلة  دف��ع  بهدف  الت�سغيلي  
ال�سيا�سي  و  واالجتماعي  االقت�سادي 
والعلمي والعمراين والتعليمي وغريها 
كل  يف  تدخل  فهي  احلياة   جماالت  من 
خرى  اال  والن�ساطات  العمل   ن�احي 
اهميتها  ورغ��م  النا�س  ميار�سها  التي 
الأرزاق  االول   املم�ل  باأعتبارها  الكربى 
النا�س  ورغم كل هذا جند اىل االن مل تقر امل�ازنة يف العراق 
ال�سباب متعددة ظاهرية وباطنية ال يعلمها اال اهلل ومن ابرز 
الظاهرية ال�سراعات ال�سيا�سية بني ا�سحاب ال�ساأن والتي هي 
بالتايل ال ت�ؤثر عليهم ك�نهم لديهم رواتب وخم�س�سات عالية 
جدًا تكفيهم وتكفي ابنائهم و احفادهم ...  واالن  فان ال�اقع 
احلقيقية  اجلانبية  االثار  و  العراقيني  يعي�سه  الذي  املري�س 
لتاأخر امليزانية نراها ب�سكل وا�سح وجلي على امل�ساريع التي 
تنفذها م�ؤ�س�سات الدولة العاملة يف كافة القطاعات العمرانية 
بل  وتلك�ؤها  اجنازها  وتاأخر  وغريها  واالقت�سادية  والعلمية 
وت�قف بع�سها ,والتي هي بالتايل �ست�ؤدي اىل �سرب االقت�ساد 
العراقي ب�سكل كبري وتاأخر التط�ر الذي ين�سده اجلميع بعد  
الزمن  من  لعق�د  ا�ستمرت  االره���اب   و  احل��روب  من  �سنني 
احرتق االخ�سر مع الياب�س فيها  هذا من جهة ومن جهة اخرى 
على  وا�سح  ب�سكل  اي�ساً  تظهر  امليزانية  هذه  اث��ار  من  فان 
جممل  يف  والتاأخر  الرواتب  يف  التاأخر  حيث  النا�س  معا�سات 
خم�س�ساته  يف  امل�ظف  وخ�س�س�ا  امل�اطن  عليه  يح�سل  ما 
وح�افزه و مكافاأته وغريها والتي تعينهم على �سد حاجتهم 
املعا�سية له ولعائلته لي�س ب�سبب م�ؤ�س�ساتهم  ووزاراتهم امنا 
هي ب�سبب قلة امل�ارد التي ت�ستح�سل عليها من اعمالها ب�سبب 
اقرار  وت�ؤخر  نفذت  التي  ال�سابقة  امليزانية  على  اعتمادها 
وغريهم   امل�ظفني  على  بدوره  ينعك�س  مما  الالحقة   امل�ازنة 
املزيد  اىل  ي�ؤدي  كما ه�  بقاء احلال  اال�ستمرار يف  فان  وكذلك 
من امل�ساكل وامل�ساعب على كاهل امل�اطنني و ارزاقهم وعلى 
والنتائج  باال�سباب  الكالم  اطالة  نريد  ال   .. عم�ما ً  العراق 
التي ترتي\تب على عدم اقرار امليزانية ...... نق�ل ان اقرار 
امليزانية هي واجب على احلك�مة وعلى الربملان ولي�س منة 
منهم امنا هذه ارزاق نا�س و ام�ال �سعب ويجب اال�سراع يف 
اقرارها من اجل النه��س بعراقنا اجلديد على كافة اال�سعدة 
و املجاالت و رفع الغنب والظلم على النا�س ب�سبب هذا التاأخر 

... وال�س�����������الم .

اموال الشعب.....  بني 
االقرار والتأخري

واخلدمات  للمعار�س  العامة  ال�سركة  اك��دت 
انها  التجارة,  وزارة  ت�سكيالت  احد  التجارية 
ل�سركات  االر�س  من  ا�سافية  م�ساحة  خ�س�ست 
الدول التي �ست�سارك الول مرة يف معر�س بغداد 
الدويل بدورته ال�41.وقال مدير عام ال�سركة جا�سم 
حممد خالل م�ؤمتر �سحفي لت��سيح ا�ستعدادات 
ال�سركة لهذه الفعالية االقت�سادية املهمة وفرنا 12 
مرتا مربعا كم�ساحة ا�سافية من ار�سية االجنحة 
لكل دولة ت�سارك الول مرة يف فعاليات املعر�س.
وا�ساف حممد على هام�س امل�ؤمتر ال�سحفي , ان 
"عدد الدول التي �ست�سارك ر�سميا يف هذه الدورة 
اهمها  دولة   20 اىل  و�سل  ال��دويل  بغداد  ملعر�س 

اليابان وايران وجن�ب افريقيا والهند وا�سرتاليا 
واوكرانيا  وامريكا  والك�يت  و�س�ريا  واملانيا 
و�سل�فاكيا  وايطاليا  والهند  وفيتنام  و�سريالنكا 
عدد  يتجاوز  ان  املحتمل  من  والكامريون,وتابع 
ال�سركات العربية واالجنبية حاجز االلف �سركة" 
ت�ليه  ال��ذي  ال�سن�ي  "االهتمام  ان  م��سحا   ,
البيئة  وت�فري  ال��دويل  بغداد  ملعر�س  احلك�مة 
املنا�سبة الج�اء التعاقد والعمل حفز الكثري من 
ال�سركات ورجال االعمال  على ت��سيع امل�ساركة 
تتعر�س  التي  االمنية  التحديات  من  الرغم  على 
ان  اذ  اخل�س��س  ب�جه  وال��ع��راق  املنطقة  لها 
وهيئة  املختلطة  احلك�مية  واجلهات  ال���زارات 

خالل   من  بالدورة  جميعها  �ست�سارك  اال�ستثمار 
التجارة   "وزارة  ان  الثابتة".وا�ساف  اجنحتها 
ت�سعى اىل تذليل العقبات امام امل�ساركني العرب 
الدخ�ل  ب�سمات  يتعلق  مبا  وحتديدا  واالجانب 
وادارات  وزارة اخلارجية  مع  بالتعاون  والفيزا 
املطارات" , م�سريا اىل ان "ادارة املعر�س اوفدت 
عددا من امل�ظفني اىل دائرة االقامة لغر�س ت�سهيل 
ا�سدار الفيز اال�سطرارية للم�ساركني , باال�سافة 
االجهزة  مع  امل�ست�ى  ع��ايل  تن�سيق  وج���د  اىل 
االمنية من اجل اجناح هذا الفعالية االقت�سادية 
خالل  من  والدخلية  الدفاع  وزارتي  مع  وبالذات 

ت�فري احلماية الكاملة".

اشور يعني ان يعيش االنسان  الحياة ويؤمن بالحرية 
ويرغب  في سعادة اكبر 

اشور االنبعاث الجديد ...

حليم العبادي / و�سام �سلمان

بال�سياء  امل�سبعة  النهارات  حيث  ال�سم�س   �سفة  يف  هنا 
م�اعيد انبثاق وجتلي وعزائم  وهمم ت�سق العباب  م�اخر  
يف بحار حتدث ام�اج عن م�سافرين اىل القمم املنفية , انهم 

مهند�س� ا�س�ر وفني�ها واداري�ها  وعمالها  وكل ذي ب�سمة  
امل��روءة  واخل�ف  ا�ست�دعها  �سفرا كتبتة  قد  �سرف  كان 
دماآ  العروق  الذي يجري   يف  العراق  العراق  ع�سق  على 

ونارا تلهب  القل�ب حبا ً وت�سعل العزائم عطاءًا
ملثابات  الي�م  ي�ؤ�س�س�ن   اجلديد   الع�سر  ا�س�ري�  انهم 
وج�س�ر  ت�سل املا�سي باحلا�سر وتعلن قيامة ا�سم مازال  

يرتدد يف خلد املبدعني  �س�تاًعظيماً يبعث لنا يف القب�ر .
الظلمات   ع�س�ر  يف  املمالك   �سيدت  همة  من  ب�سعة   انهم 
حيث كان  العراق  اول م�سعل ا�ساءها بن�ر العلم  وع�سق 
نف�س  كل  ا�س�اوؤها   تخللت   �سم�ساً  فاأ�سرجها   احلياة  
ا�سربت  اليها  ت�سالها ايان م�عد الن�ر الذي ارق االجفان 

على اعتاب الفتح املنتظر .
عارمة   �سي�اًل  يتدفق   اال�س�ري   والعطاء  عاما   26 فمنذ 
كانت  كربى   م�ساريع  من  اقمارا  املعتمة  الدهاليز   جتتاح 
وماتزال  �سهادات حية  تنطق باالبداع  لغة وحيدة  التعرف 
وكربالء  واملثنى  قار  وذي  ومي�سان  الب�سرة  ففي  غريها  
املقد�سة وبابل تتجلى روعة االبداع والت�سحية وااليثار يف 

عرق ينهمر من اجلباه  ومن ينابيع للخريم�ستمرة بتدفقها  
على بقاع ار�س العراق فقد كان وما يزال العزم م��س�ال 
ً ويروي  جتليات امللحمة  اال�س�رية  املمتدة لعق�د حتى 
ن�سرت  اعالمها  على حبات رمل اجلن�ب وال��سط و وهي 
تخفق  مذكرة للغري بافعال الرجال والن�ساء يف ا�س�ر البناء 
والعطاء  فتعال�ا ن�ستحظر  روح ا�س�ر  ن�ستنطقها ,  ن�سالها 
كنة  عن  االي��ام   يحدث   ل�سانها  فهذا  الغريب    �سرها  عن 
ال�سر  عزائم التلني  ال�سابح  يف العي�ن يك�سف  عن  االلق  
طرق  من  ينحني   وال  يتقهقر  ال  االنتاج  على  وا���س��رارا  
وج�س�روم�ساريع  اخرى ت�سهد للقا�سي والداين عن عظمة 
وج�س�ر  طرق  واال�سكان  االعمار  ابناء  من  النا�س  ه�ؤالء 
مدت على االر�س يهدف  من خاللها ابناء ا�س�ر بناء ار�سهم 
واعمار وطنهم والدفع به اىل ال�ساخمات الع�ايل بني االمم 
وال�سع�ب لريتقي من جديد وي�اكب حركة التط�ر العمراين 

يف عاملنا الي�م .......

شركة اشور العامة مشعل من مشاعل  وزارة االعمار واالسكان 

عشرون 
دولة رسميا 
في معرض 

بغداد 
الدولي




