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فقودة.  للغاية في اقتفاء أثر القطع ا
وقال ديسالندس (عندمـا تؤخذ قطعة
ـكنـنـا توثـيق الـبصـمـة التي أثريـة 
تـتـركــهـا). وأضـاف (نــحن نـوثق هـذا
ــكــنــنـا بـدقــة شــديــدة... وبــالـتــالي 
استـعـادتـهـا... عـندمـا جنـد قـطـعة في
أوروبــا أو مــكـــان مــا تـــضــاهي هــذه
اخلصـائص فـيـمـكـنـنا اسـتـعـادتـها...
نعم!) وشـارك في ورشـة الـعـمل أفراد
من الـشــرطـة الــعـراقـيــة ومن اخلـارج
ومـسـؤولــون بـاجلـمــارك وخـبـراء في
اآلثــــار وكــــانت ثـــــاني ورشــــة خالل
عـــامــ تـــنـــظــمـــهـــا بــعـــثـــة االحتــاد
األوروبي االســتــشــاريـة فـي الــعـراق.
وقــال مــســؤولــون بــســلــطــات إنــفـاذ
القانون إن بوسعهم مساعدة الشرطة
الــعـراقــيــة عــلى اقــتــفــاء أثــر الـقــطع
فـقودة بـاالستـعانـة بقـواعد بـيانات ا
عـمـلـيـات الـضـبط ومـعـلـومـات أخـرى
ـــمـــرات ـــا في ذلـك مـــا يـــتـــعــــلق 

التهريب. 
نظمة سؤولـة  وقالت ماريا بولـنر ا
ية إن تقـارير مسؤولي اجلمارك العـا

اجلــمــارك في أنــحـــاء الــعــالم بــشــأن
ـتـعـلـقـة بـالـتـراث عـمـلـيـات الـضـبط ا
ي (لـــيــسـت ســوى قـــمـــة جــبل الــعـــا
اجلـلـيـد) وإن حتـسـ التـنـسـيـق ب

الـــــــدول أعـــــــضــــــاء
ـــنـــظـــمــــة الـــبـــالغ ا
عـددهم 183 ســاعـد
في زيــادة عـمــلــيـات

االسترداد. 
WÐuNM  lD

وقــــالت مــــنــــظــــمـــة
ية إن اجلمارك الـعا
ضـــبــــاط اجلـــمـــارك
اسـتـردوا في 2017
أكـــــثـــــر من 14 ألف
قـطـعـة مــنـهـوبـة في
أنحـاء العـالم بـينـها
ـة ولوحات آثار قد
وتـــــمـــــاثـــــيـل وذلك
ـئة بـزيادة  48في ا
عن الـعــام الــسـابق.
وقال إيكهـارد لوفير
وهـو ضـابط شـرطـة
ــــــانـي شــــــارك في أ

ــتــحف الــوطــني بــبــغــداد عــمل في ا
عـقــدت لــتــنــسـيـق اجلـهــود الــدولــيـة

السترداد اآلثار. 
وأظهـر تسـجـيل مصـور نـشره داعش
في 2014 وانتـشـر عـلى نـطاق واسع
أعــضــاء بــالــتــنـــظــيم يــســتــخــدمــون
اجلـــرافـــات واحلــــفـــارات لـــتــــدمـــيـــر
رود جداريـات وتـمـاثـيل في مـديـنـة 
اآلشـورية الـتـي تعـود إلى 3000 عام
وصل وقامـوا بتهريب والقريبـة من ا

وبيع ما لم يتمكنوا من تدميره. 
كــان ديـــسالنـــدس أول خـــبـــيــر دولي
وقع في مطلع عام 2017 يصل إلى ا
بيـنـمـا كـانت عـمـليـة طـرد الـتـنـظيم ال

تزال جارية. 
l¹dÝ qLŽ

ـعركة كـانت ال تزال تدور ونظرا ألن ا
على بعد بضعة كيلومترات فقط كان
عـلـيه هــو وفـريــقه أن يـعـمال ســريـعـا
ـــوقع لـــتــقـــيـــيم حـــجم الـــدمـــار في ا
ــسح الـثالثي األبـعـاد مـسـتـخـدمـ ا

والتصوير باألقمار الصناعية. 
وجمـعـوا في غـضـون دقـائق كـنزا من
البيـانات يـقولون إنـها سـتكون مـهمة
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ورشـة الــعــمل إن (الــعــديــد من هـواة
جـــمع اآلثــــار من الـــقــــطـــاع اخلـــاص
ــــتـــاحف ال يــــســـألـــون في وبـــعض ا
الـعــادة عن مــصــدر الـقــطع األثــريـة).
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ان يكـون لنـا متـنـفسـا هذه االيـام وخالل العـطل الـرسمـية  فـهذا يـشكل
خطوة ايجـابية بـ مانراه ونسـمع عنه في الشـارع وعبر وسائل االعالم

اجمع من السلبيات الكثير الكثير ....
ـاء ..واالسـاسـيـات في حـيـاتـنـا وهـذا فـيـمـا عـدا مـعـضالت الـكـهـربـاء وا

اليومية .
ا فيه من نـشر لثقـافة وفن وادب واجتمـاع ..وجتمعات تنـبي  وشارع ا
من جميع اطيـاف العراق  يبعـث االمل والتفاؤل في ان نـصحح مسارنا
االجتـماعي  ونـحاول بـكل جد واجـتهـاد ان نحـارب الفـساد والفـاسدين

بعد ان حاربنا داعش واعوانه واشباهه .
وسائل الترفـيه منتشرة  سابقا كان ابـو نؤاس ..وعلى امتداد الـشارع 

وكل مايبعث الراحة في نفسك .
صحـيح الـيوم يـوجـد مـتنـزه الـزوراء ومدن االلـعـاب التـرفـيهـيـة واحلدائق

العامة هنا وهناك ...لكنها غير كافية الستقبال الكثير من العوائل .
ونحن عندما نـرى ونحضر هذه الـتجمعـات يتقافز االمل بـ ثنايا الروح
ونـسـعـد لـكل من يــسـعى ويـجـتـهـد ويـنـحـت بـالـصـخـر من اجل ان يـوفـر
ســاعــات من الــتــرفــيـه لــنــهل كل مــايــريـح الــنــفس ويــجــدد في دواخــلك

وطموحك وماتتمناه مستقبال .
ونهتم ونشد على ازر كل من لنترك عاصمـة بغداد والدوائر الـتابعة لهـا 
يصلح شبرا من بغداد اويسعد طفال بتوفير مساحة خضراء مع وسائل
تـرفـيه يــسـر بـهــا وقت راحـته  اومن يــنـصب نـافــورة تـسـر الـنــاظـر لـهـا
ـائي الـبــديع ...او من يـبـلط شــارعـا او يـبــعـد االوسـاخ الـتي بـشاللـهــا ا
تـتـراكم وتــكـبـر يــومـا بـعـد اخــر  وامـا الـتـلــوث الـبـيــئي فـحـدث والحـرج

....وووو
فاحتياجات البغدادي باتت اليوم التعد والحتصى .

نـحها الـيوم بـعد خـمسـة عشر عـاما من الـتغـيير فما هـي النسـبة الـتي 
الى احلكومات التي تتعاقب على احلكم ....

برأيي ....(      ) 
وعلى قول الشاعر : 

ونار لو نفخت بها اضاءت 
 ولكن ضاع نفخك في رماد 

لقد اسمعت لو ناديت حيا 
ن تنادي ولكن الحياة 

UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق االوسط وشمال افريقيا في اخلارجية البريطانية

الــلــوم عــلى احلــكــومــة الــتـى تــقـوم
بـواجـبـهـا). بـدوره  اكـد وزيـر النـفط
اإليراني بيجن زنكنه إن بالده لديها
مجموعـة من اخلطط لزيادة إيرادات

قدار 20 مليار دوالر. اخلام 
وقـال زنكـنـة ان (هـناك مـجـمـوعة من
اخلطط لزيـادة إيرادات اخلام بـنحو
20 مـــــلــــيـــــار دوالر دون ان يــــحــــدد

ستهدف تطويرها).  احلقول ا
ــتــحــدة فــرض وأعــادت الـــواليــات ا
عـقوبـات عـلى قطـاع الـنـفط اإليراني

اضي .  في  تشرين الثاني ا
وقــال مــسـؤولــون أمــريـكــيــون إنـهم
يـعـتـزمـون وقف صـادرات الـنـفط من

ايران بالكامل. 
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الى ذلك ابـدى وزيــر الـدولـة لـشـؤون
الشـرق االوسط وشـمـال افريـقـيا في
اخلارجية البـريطانية الـيستر بيرت
لف سـانـدة الـعـراق  رغـبة بـالده 

النمو االقتصادي .
وقـال بـيـان امس ان (رئـيس مـجـلس
ـهـدي اسـتـقـبل الـوزراء عـادل عـبـد ا
بــيـــرت وبــحـــثـــا مــســـانــدة جـــهــود
احلـكـومـة بـتـعـزيـز حـالـة االسـتـقرار

والنمو االقتصادي).
هـدي (اعـتزاز احلـكـومة وأكد عـبـد ا

ـستوى الـذي بلـغته الـعالقات ب با
الـبـلـدين خـاصـة في مـجـال مـكـافـحـة

االرهاب واحلرب ضد داعش).
  مشيـرا إلى (رغبـة العراق بـتوسيع
الـتـعـاون االقـتـصـادي مع بـريـطـانـيـا
ـا يـحـقق مـصـالح الـبـلـدين ويـعـزز

من خطط ومشاريع االعمار). 
وجـدد بــيـرت (دعم بالده لــلـحــكـومـة
العراقيـة ورغبتـها بتطـوير العالقات
ــهـدي ــشــتـركــة). كــمـا حـث عـبــد ا ا
خـالل لــقـــائه بـــوفــد الـــبــنـك الــدولي
ـسـاهـمـة بـرئـاسـة مـرزة حـسن الى ا
فـي حل مـــشــــكالت الـــســــكن  .وقـــال
هدي ووفد مكتبه في بيان إن (عبد ا
الــبـنـك نـاقــشـا تــوجـهــات احلـكــومـة
العـراقـية نـحـو االعمـار وحل مـشاكل
الــســكن وســبل تــنــشــيط االقــتــصـاد
الـــعـــراقي). وفي تـــطـــور الحق شــدد
رئـيــسـا اجلــمـهـوريــة والـوزراء عـلى
ضــرورة مـعــاجلــة االشـكــالـيــات بـ
. وقال بيان امس الفرقاء السيـاسي
ان (رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح
ـهـدي واسـتـعـراضـا اسـتـقـبـل عـبـد ا
خالل الــلــقــاء األوضــاع االقــلــيــمــيــة
ـــســــتــــجـــدات والــــدولـــيــــة وآخــــر ا
السيـاسية وتـأثيراتـها على الـساحة
الـعــراقـيـة) ,الفـتـا الى ان (اجلـانـبـ

تـواضعـة تشيـر الى ان سيادتـكم حتتـرمون السـلطة الـرابعة معلـوماتي ا
والــرأي اآلخــر من خاللــهــا  ولــكــونـي اتــعــبت أخــوتي في جلــنــة األمــر
الديواني (129س) نقدا قـاسيا فـي البدايـة أيام لم تكـن حتى السـلطات
وقر الثالث تمتلـك وضوحا كافيـا حتى جاءت تعـليمات مـجلس الوزراء ا
ستندة الى مشورة مجلس الدولـة لتعزز ذلك الغموض  وجاء ذلك بعد أ
ـشـمـولـ بـالـقـانـون ان جتـاوزنـا عـلى ثـلـثي الـوقت احملـدد العـتـراض ا

.(72)
رغم ذلك كافحـت اللجـنة بـرئيسـها وأعـضائهـا وموظـفيهـا لتـنفيـذ ما جاء
ـمـكن من الـعـدل بل انـهـا ذهـبت الى ـا يـحـقق اعـلى ا بـروح الـقـانـون 
ابعـد من ذلك من خالل مـراجـعـة عمـلـها بـوقت قـيـاسي وتـصحـيح آلـيات
التـعامل بـشكل مـلفت لـلـنظـر وسيـادتكم يـعلم ان ال حـزب راجع مسـيرته

وال سلطة اعترفت بأخطائها منذ العام 1958 الى  يومنا هذا .
شمول هم من يقيم عملها يشهد الله اني لم اخاطبكم ألمتدح اللجنة فا
رغم كـون الــلــجـنــة خــصم قـانــوني لــهم .. فـكـم هم بـحــاجــة الى مـوظف
ـوجب يـحـتـرمـهـم ويـرحب بـهم رغم انه قــد يـصـادر امـوالـهـم مـضـطـرا 
قـانـون غـيـر دسـتـوري ومـخــالف ل ((ثـوابت احـكـام االسالم)) كـمـا نص
ـبـاد الــقـانـونــيـة الـتي الـدسـتــور فـضال عن انه يــخـالف الــكـثـيــر من ا
ارستـهـا القـوانـ العـراقـية الـنـافذة  وحق الـرد مـكفـول ومـقدس ألثـبات

ذلك من عدمه.
السبب الـذي دعاني إلزعاج سـيادتكم هـو جتاوبكم الـواضح مع مقاالتي
ـست حـاجـة مــلـحـة لـتـدخل فـيـمـا يــخـصـكم  والـســبب الـثـاني هـو أنـي 
شخـصي مـنـكم في اسـنـاد ما امـتـلـكتـه اللـجـنـة من افـكار جـديـدة بـحكم
تعـامـلهـا مع تـنفـيـذ القـانون (72) وكوني نـاشط وبـاحث في هـذا اجملال
مـنــذ صـدور الــقـرار 88 لـعـام 2004 حـتى اآلن  والحــظت خالل هـذا
السـفـر الطـويل الـذي سلـكـته رغم ((قلـة سـالكـيه)) أن مـا اعد مـلـكا غـير
ارسته من نـصب احلزبي او الوظيـفي)) تمت  شرعي (( بسبب تـقلد ا
حـكـومـات مـا بـعـد 2003 فـالـسـادة رؤسـاء مـجـلس الـوزراء خـصـصـوا
صـادر ان هنـاك مائة ناصب مـحددة  فـضال عن ذلك تشـير ا اراضي 
الف عقـار من الـدوم الـعـام مـهيـمن عـليه من جـهـات معـيـنة  وال ادري
حقيقة ان هذا الرقم يدخل فيه معسكر الرشيد ام قيادة القوة اجلوية ام
معـسكـرات اقدم فـيلق تـشكل في اجلـيش العـراقي وأكثـرها امالكـا وهو
الـفـيـلق االول الــذي بـنـيت فـيه دورا لــلـمـواطـنـ الــكـرد حتـديـدا في زمن

وغرافية كركوك الفوضى اخلالقة يكفي لتغيير د
واطن فحدث وال حرج فقد وصل الى حد انه يثير التندر أما عقارات ا
واسمـحـوا لي ان اقص لكم بـعض من هـذه النـوادر .. األولى هي االكـثر
فكاهة وهذه اعذرني عن ذكرها في هذا اخلطاب  ليس خوفا بالطبع ...
والثـانية ان مـشمـول باحلـجز اتـصل بي مسـتفـسرا عن كـيفـية الـتصرف
تلكـها في الشـماعيـة ببغـداد وهي مغتـصبة وبـني فيها مع قطعـة ارض 
مشتـملـ  اجبـته ان علـيه عرضـها كمـال محـجوز عـلى اللـجنة 129س
بسـند قـد ويذكـر انهـا مغـتصـبة .. بعـدها بـيومـ فقط اتـصل مـشمول
باحلجز من اخلـارج طالبـا مني توجـيه ابنه الذي ارسـله ليسـتصدر كتب
االستـشـهاد الـتي تـطـلبـهـا اللـجـنـة واتصل بي ابـنه لـيـخبـرني ان عـقاري
طـلوب كون االرض لـيست باسم والـده حاليا الشماعـية رفض تزويـده با
بل حتـولت الى شـخص آخـر .. كـان الــشـاب مـحـبـطـا فـقـلت له يـا ولـدي
هـنـاك من حتـولت االرض بـاسم غـيـره وبـني عـلـيـهـا مـشـتمـلـ فال تـهـتم

فأجابني نعم عمي احنا هم ارضنا مبنية مشتمل ..
األخـرى واألخـيـرة ان هـنـاك مـســؤول اسـتـولى عـلى دزيـنـة
(درزن) بيـوت مـتالصـقـة لـسكـنه مـنـذ الـعام 2004

وحتى اآلن
تقبلوا وافر التقدير واالحترام

وللحديث بقية

وقع الى ذلك قال كامل صالح مدير ا
ان الـشـركـة مـتـمـثــلـة بـذراعـهـا هـيـئـة
مشاريع اجلنـوب تقوم بـاعمال تـنفيذ
وحـدة األزمــرة في مـصــفـاة الــبـصـرة
لــصـــالح شـــركــة مـــصــافي اجلـــنــوب
النـتــاج الـبــنـزين بــعـدد اوكــتـاني 88

.( وبطاقة 11 ألف برميل يومياً
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همة شاريع ا شروع من ا وأكد ان (ا
التي تقوم عـلى تنفيـذها الشركة الول
مرة من نوعها في مصفاة البصرة.«
فنـياً اسـتـدرك صالح: »استـخدم في
ـشــروع تـقــنـيــة وطـريــقـة مــفـاعالت ا
خـاصـة من صـاحـبـة الـرخـصـة شـركة
(UOP) االميـركيـة إذ يجـري اعتـماد
(I-8-PLUS) ـسـاعـد مـادة الـعـامـل ا
والتي حتتوي عـلى مادة البالتـينيوم
ومــادة كـــلــوريـــد االمـــونــيـــا في هــذه
ــفــاعالت فـــضالً عن مــادة الـــنــفــثــا ا
ــغـــذيــة لــهـــذه الــوحــدة اخلــفــيـــفــة ا
ُـنـتــجـة مـن الـوحـدات والـفــائـضــة وا
ُنـتجـة في وحدة ـفصـولة وا ومنـها ا
الـفــصل فـي مـشــروع وحــدة حتــسـ

صفاة ذاتها). البنزين في ا
واضاف صالح ان العمل (شمل تنفيذ
ـــيـــكــــانـــيـــكـــيـــة جـــمـــيـع االعـــمـــال ا
والــكــهــربــائــيــة والــســيــطـرة واآلالت
الدقـيـقـة ومـنظـومـات اطـفـاء احلرائق
واالبنية علـماً ان التصميـم والتجهيز
يجـري من قـبل شـركـة هـيـدروكـاربون
ــشــاريع االردنــيــة واشــراف شـركــة ا
النفطـية في ح يـجري تنفـيذ اعمال
الــتــشــيــيــد بــشــكل مــبــاشــر من قــبل

مالكات شركتنا).
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وأشــــــار الـى ان (الــــــعــــــمـل بــــــدأ في
عوقات شروع عام  2012وبالرغم ا ا
والـتي سـبـبـهـا تــأخـر جتـهـيـز بـعض
ــواد إالّ أن نــسـبــة االجنــاز وصــلت ا
حـالــيـاً الى مــراحل مــتـقــدمـة شــمـلت
اعـــمــال الـــتـــشــيـــيـــد والـــفــعـــالـــيــات
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اســتـــولى تــنـــظــيـم داعش عــلى آالف
الـقطـع األثـرية قـبـل طرده مـن الـعراق

في 2017.
مــعــظم تــلك اآلثــار ال يــزال مــفــقــودا
وشــرع فـــريق دولي من األثـــريــ في
كن عملـية بحث بـهدف استـرداد ما 

استرداده منها.
تشدد خالل احتالله وأغار التنظـيم ا
على لـلـبالد في عـامي  2014و 2015
مــواقع تــاريــخـــيــة وخــربــهــا فــيــمــا
تحدة لـلتربية وصفته منظـمة األ ا
والـعــلم والــثــقـافــة (يــونـســكــو) بـأنه
هـجــوم (واسع الــنــطـاق) واســتــخـدم
الـنــهب لــتــمـويل عــمــلـيــاته من خالل
شـبــكـة تــهـريب امــتـدت عــبـر الــشـرق

األوسط وخارجه. 
وقال برونو ديسالندس وهو مهندس
صيانة في يونسـكو (نحاول استرداد
كثـير من الـقـطع األثريـة ونحـتاج إلى
وارد احمللية والـدولية للعمل. ال كل ا
يــقـــدر الــعـــراق عـــلى الــقـــيــام بـــهــذا

فرده).
كـان ديــسالنــدس يـتــحــدث في ورشـة
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تحف العراقي  Wý—Ë∫ جانب من ورشة العمل في ا

اكدا اهـمية دعم احلـكومـة في تنـفيذ
بــرنــامــجــهــا الــســيــاسي واخلــدمي
ـــعـــيـــشي ـــســـتــوى ا لالرتـــقـــاء بـــا
) ,واوضح الــبــيــان ان لــلـمــواطــنـ
(الـطرفـ شـددا ايـضـا عـلى ضرورة
مــعـاجلـة االشــكـالــيـات بـ الــفـرقـاء
السـياسـي بانـتهـاج احلوار الـبنّاء
ــســـتـــمـــر وتـــغــلـــيب والــتـــواصـل ا

صلحة الوطنية للبالد).  ا
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ـــبـــعـــوث كـــمــــا نـــاقش صـــالح مع ا
الـــرئــــاسي الـــكـــوري اخلـــاص هـــان
بيونـغ دو تطويـر العالقـات الثنـائية

وها.  ب البلدين و
واوضح البيان ان (صالح دعا خالل
ـشاركـة الـفاعـلة الـلقـاء الى أهـميـة ا
للـشـركات ورجـال األعـمال الـكـوري
لـالســتــثــمــار في قــطــاعــات الــبــنــاء
والـطـاقـة والـصـنـاعـة وإعـمـار وبـناء
ـــنــــاطق ـــدن احملــــررة وبــــقـــيــــة ا ا
األخرى). من جانبه  ,جدد بيونغ دو
(وقـــوف بـالده الى جـــانـب الـــعـــراق
ورغـبـتـها اجلـادة بـتـعـزيـز الـعالقات
بـ الـبـلــدين واالسـتـعـداد لالسـهـام
بحـركـة البـناء واالعـمـار في مخـتلف
ـا يـعــزز نـهـوض الـعـراق الـصــعـد 

وازدهاره). 
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وأضـاف (هـذه إحــدى أكـبــر مـشـكالت
ــــة). وقــــال ديــــسالنــــدس إن اجلــــر
ــــواقع داخـل الــــعــــراق ال تــــزال في ا
خطر. وقال (عـندما يـتم حترير موقع
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يكانـيكية الـتي بلغت نـسبة االجناز ا
ـئــة). ومـضى الى فـيـهــا نـحـو 95 بـا
الــقــول أن (اخلــطــوة الــقــادمــة بــعـد
ـواد تمـثل الـتهـيـئة اكتـمـال جتهـيـز ا
للـتـشـغيـل االولي للـمـشـروع الذي من
ـؤمل اجنــازه بــالـكــامل في األشــهـر ا
ــقــبـلــة). من جــانــبه قـال الـقــلــيــلـة ا
حـسـ عـلي عــبـيـد مـســؤول فـعـالـيـة
يكانيـك أن (اعمالنا تـتضمن نصب ا
بادالت ضـخات وا ـعدات وا جميع ا
احلـراريـة اضـافـة الى اعـمـال الـلـحـام
عـلى وفق حـجم الـفـعـالـيـة ونـوعـهـا)
شاريع : (ألول مرة في شركة ا مضيفاً
النفطـية يجـري استخـدام حلام معدن
(اآللـوي سـتــيل) والـذي يــعـتــمـد عـلى
ـعـاجلة عـملـيـة الـتـسـخـ االولـيـة وا
احلـراريـة لـلـمـفصـل بـعـد الـلـحام.. إذ
تــمت جــمـــيع هــذه االعــمـــال من قــبل
مالكــات هـــيــئــة مــشـــاريـع اجلــنـــوب

شاريـع). التابعـة لشركـة ا
وبــدوره قـــال احـــمــد عـــبـــد الــغـــفــار
شروع مسؤول فعاليـة السالمة في ا
ان (واجبـنـا يـتـركز في تـوفـيـر اجواء

عمل آمنة لـلعامل عـالوة على توفير
معدات الـسالمة اخلـاصة لـكل فعـالية
الجناز االعمال من دون اي اضرار إذ
وصل الــعـمـل الى ارتــفـاعــات عــالــيـة
تصل الى 74 متـر وبفـضل ارشادات
ــســتــمـرة الــتـوعــيــة واحملــاضــرات ا
ـشــروع بـخــصـوص لـلــعـامــلــ في ا
تـطـبــيق اجـراءات الــسالمـة الــدولـيـة
(HSE) لم تـــــــســـــــجل اي حـــــــادثــــــة
ـشـروع األمـر الـذي يـعـود لـتـعاطي با

العامل مع شروط السالمة).
أمــا عــمـــاد غــركــان كـــاصــد مــســؤول
فــعـــالــيـــة اآلالت الـــدقــيـــقــة فـــقــال ان
(اعـمـالـنــا تـتـلــخص في اربع مـحـاور
وهي اعمال السيطرة بنصب االجهزة
احلــقـــلـــيـــة في مـــوقع الـــعــمـل ونــقل
(DCS) االشـــارات الى مـــنـــظــومـــتي
Fire) اضـــافــة الـى اعـــمــال (PLC)و
ـــوقع الــــعـــمل  (Fetingاخلـــاصــــة 
والبنايـات واعمال متـحسس الغازات
(الـــكــاز دي دكـــتـــر) ولـــيس انـــتـــهــاءً
ـــنــــظـــومـــة بـــاالعــــمـــال اخلـــاصــــة 

االتصـاالت وبنايـات السيطـرة).
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الـقـبـول في الـدراسـات الـعـلـيـا واعـتـماد بـرامـج التـوأمـة مع
ية الـرصينـة التي تعـد مؤشرا ؤسـسات العـا اجلامـعات وا
ـؤسسـات التـعلـيمـية في الـعراق) ,من جـهته  ,أكد جلودة ا
وكـيل الــوزارة لـلـشـؤون اإلداريـة مــحـمـد الـسـراج أن (هـذا
االجــتـمـاع يـأتـي ضـمن سـلــسـلـة خـطــوات اتـبـعــهـا الـفـريق
ـشـاريع الـتي تسـهم في تـطـويـر عمـل مؤسـسـاتـها ألعـداد ا
الـتـعلـيـميـة وصـوال إلى تقـد أفـضل اخلدمـات لـلمـجـتمع),
وناقش االجـتماع أهداف البرنامج ومنها التصنيف الوطني
جلودة اجلامـعات العراقية ومشاريع تفعيل البحوث العلمية
التطـبيقية فضال عن تقو أداء اجلـامعات والكليات األهلية
واالبـتــعـاث لــلــتـخــصـصــات الــنـادرة والــزمـاالت الــبــحـثــيـة
للـتدريسي اضافة الى تـشجيع  نشر البحوث في اجملالت
الـعلـمـيـة الـعراقـيـة احملـكمـة. كـمـا اطـلع السـهـيل عـلى سـير
العمـلية االمتحانية الفصـلية  للدراسات األولية في اجلامعة

ستنصرية.  ا
وشــدد الــسـهــيل خالل جتــواله في الــقــاعـات االمــتــحـانــيـة
سـتلزمـات الضرورية لكـليتي العـلوم واآلداب على (تـوفير ا
ألداء االمتـحانات وتهيـئة بيئة مالئـمة إلجناحها) ,مؤكدا ان
ستوى (جهـود الوزارة تهدف لتطوير واقع اجلامعات الى ا
رمـوق عبر تـدعيم مـقومـات العمـليـة التعـليـمية في الـعلـمي ا

ستنصرية).  مختلف اجلامعات العراقية ومنها ا
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شاريع النـفطية اجناز تعتزم شركـة ا
مـشــروع وحــدة األزمــرة في مــصــفـاة
الـبــصـرة مــسـتــهـدفــة انـتـاج 11 ألف
( برميل يومـياً من البنـزين (الكازول
عالي النـقاوة لـلحـد من استـيراد هذه
ـواد الـوقـوديـة ـادة الـتي تـعـدّ من ا ا

وتكلف الدولة مبالغ طائلة.
وقال مـعـاون مـديـر عام الـشـركـة كر
ـــــشــــروع الــــذي وحــــيــــد وادي ان (ا

مــخـــطط له أن يـــنــتج نـــحــو 11 الف
بــرمــيـل يــومــيـــاً من الــبــنـــزين عــالي
ــثـل وحــدة تـســاعــد عــلى الــنــقـاوة 
ـنتـجات الـتي حتتـوي على معـاجلة ا
اخمللـفـات الـنـفطـيـة والـتي تـصدر عن
وحـدة حتـسـ الــبـنـزين فـي مـصـفـاة

البصرة).
وأضــاف (بـلــغـت نــسـبــة االجنــاز في
ـئة ومن شـروع ما يـقارب الـ 90 با ا
ـؤمـل تـشــغــيل الــوحــدة في اقل من ا

ســـتــــة أشـــهـــر). وأوضـح وحـــيـــد أن
ــشــروع الــذي هــو وحــدة مــعــقــدة (ا
بـجــمــيع الــتـفــصــيالت فـيــمــا يـخص
الـبــنـاء والــتــشـغــيل والــتـكــريـر يــعـد
اجنـازا وطـنـيـا مـهــمـا جـدا لم يـسـبق
لـشــركـة وطـنــيـة فـي قـطـاع الــنـفط أن
أجنـزت مـثـله) مــؤكـداً (مـضي شـركـة
شـاريع النـفطـية الجنـاز أي مشروع ا
على مـستوى الـقطـاع بشـقيه الـنفطي

والغازي).
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أصـدرت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي ضـوابط
ـوهـوبـ اعـتـبـارا من قـبـول الـطـلـبـة من خــريـجي مـدارس ا

السنة الدراسية احلالية .
ـتـابـعة ـديـر الـعام لـدائـرة الـدراسـات والـتـخـطـيط وا وقـال ا
ايـهــاب نـاجي عـبــاس في بـيـان امس إن (الــضـوابط نـصت
ئـة فأعلى على تـقد الـطلـبة احلـاصلـ على مـعدل 85 بـا
إلى كـلـيـات الـطب والـطـلبـة احلـاصـلـ عـلى مـعدل 70 الى
ـئة إلى كـليات طب األسـنان والصـيدلة) ,وأضاف 84.9 با
ـئة انه (يحق لـلـطلـبة احلـاصلـ على مـعدل اقل من 70 بـا
الـتـقد عـلى كـلـيات اجملـمـوعة الـهـندسـية) ,مـشـيرا الى ان
(للـطلبـة احلق باختـيار كلـيات ذات حدود قـبول ادنى ضمن
ــركـزي). بـدوره  ,اوعــز الـوزيــر قـصي الــسـهـيل الـقــبـول ا
دد االسـراع بـتـنـفـيذ مـشـاريع الـبـرنـامج احلـكومـي ووفق ا
الـزمـنيـة الـتي حـددتهـا األمـانة الـعـامة جملـلس الـوزراء.وقال
تابعة وتنفيذ السـهيل خالل اجتماع ضم الفريق اخملتص 
دد الـبـرنـامج احلكـومي إن (الـوزارة تـأخذ بـعـ االعتـبـار ا
الـزمــنـيـة احملــددة لـتـنــفـيـذ أهــداف مـشـاريــعـهـا الــتي تـلـبي
ـنـسـجـمـة مع ـسـتـقـبـلـيـة ا احـتـيـاجـات اجملـتـمع احلـالـيـة وا
أهداف الـتنمية واخلـطط التي وضعتـها احلكومـة العراقية),
الفتـا الى ان (ستـراتيـجيـة الوزارة نـحو الـتوسـعة في خـطة
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كــــشـف الــــرئــــيس اإليــــرانى حــــسن
روحــــــــــانـي عـن إن بـالده تــــــــــواجه

تواجه أكبـر ضغط وأزمة اقـتصادية
مــــــنـــــذ 40 عــــــامـــــا) ,وأضـــــاف ان
(مـشكالتـنـا سـبـبهـا هـو الـضغط من
أمـريــكـا وأتـبــاعـهـاوال يـتــعـ إلـقـاء

صعوبـات اقتصاديـة لم تمر بـها منذ
40 عـــامـــا بـــســـبـب الـــضـــغـــوطـــات
االمـــريــكـــيـــة عـــلـى طـــهـــران . وقــال
روحاني في تصريح امس ان (البالد


