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ـنـاورات أو عـدم تـعلـيـقـها تـقلـيص ا
رحـلـة قد يـعـني أنّ أيًا من في هـذه ا
" في رغـبته ـعنـيّة لـيس جادّاً الدول ا
بـالــتـوصل إلـى اتـفـاق فـي شـأن نـزع
الـسالح الـنـووي لـكـوريـا الـشـمـالـيّة.
ويــعـتــقـد مــعـظم احملــلـلــ أنّ إلـغـاء
ناورات الـسنويـة الكبـرى لن يكون ا

له تأثير عسكري كبير. 
 «—ËUM  dBŠ

وقــال أهن تـشــان-إيل تــشــان رئـيس
ي لـــدراســات كــوريــا ـــعــهــد الـــعــا ا
الـشمـالـيـة في سـيول لـوكـالـة فرانس
ناورات برس إنّ "تـعلـيق أو حصـر ا
ـــتـــحـــدة وكـــوريـــا بـــ الـــواليـــات ا
اجلـــنــــوبـــيــــة قـــد يــــضـــرّ بــــقـــدرات
االسـتعـداد لـدى اجلـيشـ لـكـنّني ال
أعتقد أنّ هذا سيشكّل تهديدًا خطيرًا

ألمن كوريا اجلنوبيّة".
ونــــدد وزيـــر اخلــــارجـــيــــة الـــروسي
سيـرغي الفـروف امس خالل محـادثة
هاتـفيـة أجراهـا مع نظـيره االمـيركي
مـايك بـومـبــيـو ب"الـتـدخل الـصـارخ"
ـتـحدة ـدمـر" للـواليـات ا و"الـتأثـيـر ا
في فنزويال. وقـال الفروف خالل هذه
ــة بــحـسب مــا نـقـل عـنه بــيـان ــكـا ا
لـلـخـارجـيـة الـروسـيـة "إن االسـتـفزاز
ـدمـر حـتى لو والـتأثـيـر اخلـارجي ا

كـــانـــا بــذريـــعـــة واهــيـــة هي تـــقــد
مــسـاعــدة انـســانـيـة ال عـالقـة لــهـمـا
ـوقــراطــيــة". ونـدد بــالــعــمـلــيــة الــد
ب"الـتـهـديـدات االمـيـركـيـة لـلـحـكـومـة
الشرعية وبتدخل صارخ في الشؤون
الداخلية لدولة ذات سيادة وبانتهاك
معيب للقانون الدولي". واكد الفروف
"استـعداد" موسـكو الجـراء مشاورات
ثـــنــــائــــيـــة مـع واشـــنــــطن فـي شـــأن
فنزويـال شرط أن "تنـسجم تـماما مع

يانغ التي ترى فـيها تهـديدًا لها. وما
زال الشـمال من الـنـاحيـة التـقنـيّة في
حــــالـــــة حـــــرب مع اجلـــــنـــــوب. وفي
الــسـابق كــان مـئــتـا ألف جــنـديّ من
كـــوريــا اجلـــنــوبـــيّــة وزهــاء  30ألف
جــــنـــديّ أمــــيــــركـي يـــشــــاركــــون في
مناورات "فول إيـغل" و"كي ريسولف"
ـــشــتــركــة. وتُــعــتــبــر الــعــســكــريّــة ا
مناورات "كي ريسولف" التي عادةً ما
كـانـت تُـجـرى في آذار تــمـريــنًـا عـلى
مسـتـوى القـيـادة يتمّ بـشـكل أساسي
عبر استخدام محاكاة حاسوبيّة على
مـدى عـشـرة أيـام. لـكن مـنـذ أوّل قـمّـة
بـ تـرامب وكـيم في سـنـغـافـورة في
ـنـصـرم قـلّـصت الـواليـات حـزيـران ا
ـتحـدة وكـوريا اجلـنـوبـية أو ألـغـتا ا
تدريبـات عسـكريّة مـشتـركة عدّة ولم
تـعد الـقـاذفات األمـيـركيّـة حتـلّق فوق
كـوريـا اجلنـوبـيّـة. واشـتـكى الـرئيس
األمـــيــــركي مــــرارًا من كــــلـــفــــة هـــذه
الــتــدريـبــات غــيـر أنّـه اسـتــبــعـد في
الوقت نـفـسه إمكـانـيّة سـحب حوالي
ّ نشرهم في 28500 جندي أميركي 
كــوريــا اجلــنــوبــيّــة حلــمــايــتــهــا من
جارتها الشـماليّة. وقال الـبروفيسور
يـانغ مـو-ج من جـامـعـة الـدراسات
الكورية الـشماليـة في سيول إنّ "عدم
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ـــتـــحــدة". مـــبـــادىء مـــيـــثـــاق اال ا
وأضــــاف "من حق الـــفــــنـــزويـــلـــيـــ

وحـــدهم أن يــقــرروا مــســـتــقــبــلــهم".
وتـطـرق الـوزيـران أيـضـا الى مـلـفـات
سوريـا وأفغـانـستـان وشبه اجلـزيرة
الـــكـــوريـــة وفـق بـــيـــان اخلـــارجـــيــة
الروسـية. واسـتقـبل الفروف اجلـمعة
في موسكو نائبـة الرئيس الفنزويلي
ديلسي رودريغيز واعدا بان تواصل
مـوسـكـو تـقـد مـسـاعـدات إنـسـانـية

{ سـيـول - (أ ف ب) - أعلـنت وزارة
الدفاع الكوريّة اجلنوبيّة امس األحد
ــــتّــــحــــدة وكــــوريـــا أنّ الــــواليــــات ا
ــة سـتـوقــفـان مـنــاوراتـهـمـا اجلــنـوبـيّ
ــشــتــركـة الــعــســكــريّــة الــســنــويّــة ا
الواسعـة النطـاق التي تُثـير بانـتظام
غـــضب كــوريــا الـــشــمــالـــيّــة. وقــالت
الوزارة في بيان إنّ التمرين اللذين
يُطلق علـيهمـا "كي ريسولف" و"وفول
ناورات إيغل" سـيُستـعاض عـنهمـا 
مــــحـــدودة الــــنـــطـــاق وذلـك "بـــهـــدف
احلفاظ علـى استعداد عـسكري قوي"
ـــتـــمـــركــــزة في كـــوريـــا لـــلـــقــــوّات ا

اجلنوبيّة.  
Í—u  ŸU œ

ـــخــذ هـــذا الـــقــرار خالل اتّـــصــال واتُ
هـاتــفي بـ وزيــري الـدفــاع الـكـوري
اجلنوبي واألميـركي جيونغ كيونغ-
دو وباتريك شاناهان بعد ثالثة أيام
من قمّة ب الرئيس األميركي دونالد
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم
جـونغ-أون في هـانـوي لم تُـسـفـر عن
أيّ اتّـــفــاق. غــيــر أنّ كال الـــزعــيــمــ
راغب في إبـقاء بـاب احلـوار بـينـهـما
مفتوحًـا. وتُثير مـناورات "فول إيغل"
شـتـركـة التي يـدانـيّـة ا الـعسـكـريّـة ا
تُنـظّم عادةً فـي الربـيع غضب بـيونغ
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ـة داعش ونـهايـة دولة اخلـالفة الـتي أعلن ـا سيـتم اإلعالن قريـبـاً عن هز ر
وصل عام  2014حيث أقامـتهـا البـغدادي من عـلى منـبر اجلـامع الكـبير فـي ا
قـاتل دن الـسورية بـالكـامل  ولم يتـبق سوى عشـرات من ا  حتريـر كل ا
محـاصرين في نـصف كيـلو متـر في قريـة البـاغوز شرق الـفرات حـيث تعمل
ـقــراطـيـة عـلـى مـحـاصـرة مــا تـبـقى مـن عـصـابـات داعش قـوات ســوريـا الـد
غادرة إلى أدلب  وت بعـد رفض مطالبـهم با وتخـييرهم ب االسـتسالم أو ا
ـصـيـريــة مـاذا سـيـحــدث بـعـد هـذه ـعـركــة ا ـهم فـي هـذه ا ويـبـقـى الـسـؤال ا
نطـقة بعـد هذا الفـراغ األمني ? وهل ستـكون سوريا ة  ومن سيـمأل ا الهـز
مقسمة قومياً وعرفياً أم إنها ستكون حتت راية األسد? هذه التنظيمات تتميز
بقـدرتهـا على احلـركة الـسـريعـة والتـخفي األسـرع ب الـناس  لـهذا سـتلـجأ
إلى أسلـوب االختفاء في حواضـنها الطبـيعية  وإعادة تـرتيب صفوفها  إلى
ـرحلة مـا بعـد االنسـحاب  عـبر تـكتـيك جديد  جانب جـمع األموال والـتهـيؤ 
وعديـد القـوات هنـاك سواءً كانت نطـقة جـيداً  مع األخذ بـاحلسـبان دراسـة ا
ـتـحالف مـعهـا إلى جانب قـراءة الوضع اإلقـليـمي ككل السـورية أم الـقوات ا
قـدم إلى احلكـومة الـسوريـة أو العـراقية  ـعنـوي ا الي وا من ناحـية الـدعم ا
ومقـدار تعاملـها مع أي طار يُحدث تـغييراً فـيها ولكن يـبقى السؤال األبرز
تـحالـفة مع األسد في الـتعامل مع 800 واالهم  هو كـيف ستـتعامل الـقوات ا
اني وااليطالي إرهابي من جـنسيـات مختلـفة فيـهم البريطـاني والفرنـسي واأل
قـراطـية  وااليرلـنـدي  حيـث اسرتـهم في حـوض الفـرات قـوات سوريـا الـد
والتي بـدأت بالسيطرة عـلى مناطق حوض الفرات وتـعمل على بسط نفوذها 
نـطـقة بـرمـتـها . أعـتـقد وكـمـا يرى األمـر الـذي يجـعل حـالـة التـعـقيـد تـسـود ا
الـكـثـيـر من احملـلـلـ في مـجـال اإلرهـاب أن تـنـظـيم داعش اإلرهـابـي سـيـعود
رة ستكون ذات إستراتيجية ولكن بـحلة جديدة  وباداوت جديدة ولكن هذه ا
تفرقـة  ووفق سياسة فتـوحة  والضربـات ا جديـدة تعتمـد القتال واحلـرب ا
الـعـصـابـات الـتي دائــمـاً مـا يـتـمـيـز بـعـمـله الـتـنـظـيـمي في
القـتال  لذا وجب على قواتنا األمنية البدء فوراً بعمليات
أسـتباقية لضرب أوكاره  و مالحقه حواضنه وجتفيف
ـناطق احلـدودية من جبـال حمرين مـنابعه خـصوصاً ا
ثالن خاليا داعش في البالد. ووادي حوران اللذين 

بـاب الطـلـسـم أحد أبـواب اجلـزء الـشـرقي مـن بـغـداد  أي في رصـافـة بـغداد
شـرق مـحـلــة الـشـيخ عـمـر ومــيـزة هـذا الـبـاب عن أبـواب بــغـداد في جـزئـيـهـا
الـغـربـي والـشـرقي انه تـوج بـطــلـسم وتـعـويـذة ال مـثــيل لـهـا في أبـواب بـغـداد
ـينه ويـساره يتـمـثل برجل جـالس بـشكل غـريب وهـيئـة غـريبـة وعـلى كل من 
سمى بالتـن احليوان اخلرافي الصيني حلماية شهور ا احليـوان الصيني ا
كن ـتربصـ ولعل ذلك  بغـداد وأهلهـا من حسـد احلاسدين وكـيد االعداء ا
أن يكـون تاريخاً لهذا الباب كون استعمال الهيئات الصينية وردت بغداد بعد
فتح هـوالكو لـبغداد  والـقضاء عـلى الدوله الـعباسـية عام  656هـ حـيث الدولة
ـغوليـة وبعدها الـدولة اجلالئرية حـيث ترجع الدولـتان الى مناطق االيلـخانية ا
أقصى الـشرق من الص ومنغوليا وبذلك فنحن ال نتفق مع من يقول ان هذا
البـاب يعود الى الـعهد الـعباسي اذ لـوراجعنـا أسماء أبـواب بغداد في الـعهد
العـباسي ال جند بابا بأسم باب الطلسم أو باب احلـلبة بأعتبار قربه من حلبة
اللعب أو السباق فلو رجعنا الى كتاب خطط بغداد للدكتور ليسنر حيث حدد
اسمـاء االبـواب في الـعـهـد الـعـباسي االول وال يـذكـر هـذا الـبـاب من بـ هذه
االبواب حـيث يـحدد ابـواب بـغداد بـأنـها:- أبـرز وقـبيـضه واالنـبار  والـبردان
والبـسـتان والـبـصرخ والـتـ واجلسـر واحلـديد وحـرب وخـراسان واخلـاصة
والديـر والذهب والـدواب والغنم والـشام والشـعيـر والشمـاسية والـطاق وطاق
راتب احلراني والـعامةوقطربل والـكرخ والكناس والـكوفة واحملول واخملرم وا
ـقـيـر ولـيس من بـيـنهـا هـذا الـبـاب وحـتى الدكـتـور صـالح احـمـد الـعلي في وا
وجود حيث كان ا كتـابه بغداد مدينة السالم لم يذكر هذا الباب أو في هذا ا
يذكـر أبواب بـغداد:- باب االبـواب والبصـرة والتـ واجلسر واحلـديد وحرب
وخراسان والذهب والشام والشعير وطاق احلراني وقطر بل والكرخ والكوفة
ـقــدسي في كـتـابـه خـطط بـغـداد في واحملــول. كـذلك يـذكـر الــدكـتـور جـورج ا
القـرن اخلـامس الهـجري أي الـعهـد الـعبـاسي الثـاني أبـواب بغـداد وليس من
بــيــنـهــا هــذا الــبــاب وهــذه االبــواب الــتي يــذكــرهــا هـي:- أبــرز واالزج وبـدر
والبـصرة والت واجلديد وخراسان والـسلطان والشعيـر والشماسية والطاق
راتب والنوبي. واذا كـانت أمانة بغداد قد والعـامة والغربة والـفيل واحملول وا
عثـرت على بقايا أسس هذا الـباب التاريخي بالقـرب من مقبرة الغزالي شرق
جامع الـشـيخ عبـد القـادر الگـيالني أسـفل الطـريق احلولي لـبغـداد في اجلزء
الشـرقي وهو طريق محمد القاسم لـلمرور السريع بعد رفع آالف االطنان من
السـكراب واخمللفات وازالـة عشرات احملالت التي كانت تـغطي الباب وتضيع
ه وتولـت تنـظيف الـساحـات احمليـطة بـهذا االثـر اخلالـد فأن وجـوده قرب معـا
حلـبة السباق السابقة وورود اخبار كـثيرة عنه خاصة عند دخول هوالكو الى
بغـداد وبـعـد ذلك دخـول الـسلـطـان الـعـثمـاني مـراد الـرابع سـنة  1638وقـيـامه
بـغلـقه ألنـه اسـهم في دخـول الـصفـويـ الى بـغـداد قـبل ذلك بـأقل من ثـالث
سـنـة واسـقـاطهم لـلـحـكم الـعـثمـاني االول بـبـغـداد ولكي ال يـدخل الـصـفـويون
بـغـداد مــرة ثـانــيـة الى بــغـداد ويـنــهـوا احلــكم الـعـثــمـاني مــرة ثـانــيـة ونـسف
الـعثـمـانـي لـهـذا البـاب سـنة  1917م بـعد دخـول االنـگـلـيز لـبـغـداد حـيث كان
هنـالك مستودع بارود ولـكي ال يقع بيدي االنگـليز وغير ذلك جـعل لهذا الباب
اهمـية تـراثيـة كبـيرة. من الـواضح ان باب الـطلـسم يشـبه بابـا آخر من أبواب
بغـداد هو البـاب الوسطـاني وقوامه برج فـخم دائري الشكـل معزز بصف من
زاغل الـشاقولية وزعت على مـحيطه بابعـاد متساوية ويظـهر من معاينته انه ا
خضع لـلـصيـانة في الـعـهد الـعـثمـاني أي ان بنـاءه كـان قبل هـذا الـعهـد لذلك
تمت اضـافـة بعض االضـافات الـتي أوجبـتهـا االسـلحـة احلديـثة الـتي لم تكن
مـوجـودة قــبل الـعــهـد الـعـثــمـاني أي لم تــكن مـوجـودة فـي الـعـهـد االيــلـخـاني
ـن حـكـمـت بـغـداد قــبـيل الــعـهـد واجلالئــري واخلـروفــ االسـود واالبـيض 
الـعـثـمـاني لـذلك جـددت سـتـارته واسـتـحـدثت فـيـهـا فـتـحـات كـمـكـان للـمـدافع
الثابتة على ناصية الباب والذي يظهر من الرحالة الفرنسي تافرنيه الذي زار
. دافع عـلى اسـوار بـغـداد بسـتـ مـدفـعاً بـغـداد سـنة  1652م انه قـدر عـدد ا
نـحـوتة آجـريه نـادرة حتمل دالالت ـدخل الـرئيـسي لـبرج الـبـاب  ولقـد زين ا
ـة وتـنـتـمي لعـقـائـد ومـفـاهيم رمـزيـة مـستـوحـاة من الـثـقـافات الـشـرقـيـة القـد
ودالالت ذات أصول وثـنية اذ اعتمدت طالسم معـينة تسهم في حراسة أبواب
ديـنـة بغـداد وأهل بـغداد من كـيـد االعداء والـسـحرة والـذين يـريدون الـسوء ا
وتـمـثل هـذه الـصــورة شـخـصـا بـهـيـئـة غـريـبـة ورداء ال مـثـيل له في بـغـداد أو
يختلف عن أردية أهل بغداد ويقترب من أردية دول شرقي اسيا وهذا يجلس
ينه ومن يساره حـيوان خرافي اسطوري مـتربعاً على االرض وعـلى كل من 
سك ال زال يظـهـر في احتـفاالت تـلك الـدول وهوالـتنـ والـشخص اجلـالس 
بكل يد من يديه لسان التن اللذين صورهما من عمل هذه اللوحة على شكل
ثـعـبـانـ كـبـيـرين مـلـتـويـ لـهـمـا رأس تـمـسـاحـ بـقـرنـ وجـنـاحـ ويـدين.
وطبـيـعي ان هـذا الـرسم ال تـعرفه بـغـداد وال تـاريـخهـا خـاصـة وان الـشخص
وجـود في هـذه الـصورة  ذا سـحـنه اسـيويـة شـرقيـة ويـرتـدي زيا مـزركـشا ا
وهنـالك زخارف نباتية على شكل أغصان ملتـوية ومتشابكةتخرج منها أوراق
ثالثيـة ومراوح نخـيلـية ومعـها اشكـال حلـزونية ونـعمـاً للرحـالة الـفرنسـية ديو
الڤـوا الـتي صـورت ذلك بـكـامـرتـهـا ودونت خالصـة مـا نـقش
عـلـيه من كـتـابـات. وكـان مـدون عـلى واجـهـته اخلـارجـية
قـوله ( واذ يرفع ابـراهيم القـواعد.......) وذكـر اخللـيفة
الـعبـاسي الـنـاصـر لدين الـله وهـذا يـبـدو ان أصل هذا
الـباب كـان بـابـا من الـعـهد الـعـبـاسي ولـكن هـذا الـباب

وضع بعد ذلك العهد.
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قـطع مـتـظــاهـرون أمس األحـد الـطــريق الـرابط بـ نـاحــيـة سـركـبـكــان وقـضـاء رانـيـة في
مـحافـظة الـسلـيمـانـية احـتجـاجا عـلى تردي الـكهـرباء. وقـال مديـر النـاحيـة آزاد وسو ان
(أهالي الناحية ومنذ شهرين يعانون من تردي الكهرباء كما نظموا العديد من التظاهرات)
نـطقة). وأضاف (انهم موضحا ان (اجلـهود مستمـرة لتحس ومـعاجلة مشـاكل كهرباء ا

.( شكلة سريعاً تظاهرين لفتح الطريق ومناقشتهم حول حل ا سيتوجهون الى ا
وكـشــفت دائـرة كــهـربــاء بـغـداد عن
وحدات الـطاقة الـكهـربائيـة اجملهزة
الســـتــــقــــبــــال صــــيف  2019الــــتي
ـقـبل. وقـال سـتـنـطــلق في نـيـسـان ا
مديـر الـعالقات واالعالم في الـدائرة
احـمـد مــوسى في تـصـريح امس ان
(الـــوزارة تــســتـــغل فــصـل الــشــتــاء
لصيانة محطات التوليد الكهربائية
وســتــكــون ســاعــات الــتــجــهـيــز في
ـقـبل أفـضل من الـسـابق الـصـيف ا
بعـد ان جلأنا الى أمـور بديـلة حيث
ستقف الـوزارة مع اجلانب اإليراني
لــتــزويـد الــعـراق بــالــكـهــربـاء خالل
الـصـيف) مــبـيـنـا انه (لـديـنـا 2700
مــيــكـــاواط داخل حــيـــز الــصـــيــانــة
االضــــطـــراريـــة و 2300مــــيـــكـــاواط
صيـانـات دورية جتـهز حـاليـاً لشـهر
ـقـبل ســنـغـطي احلـاجـة). نـيــسـان ا
ـعـوقـات التي وأشـار الى ان (أبرز ا
تواجه الـوزارة هي التـجاوزات على
شــبـكـات الــطـاقـة والــتـخـصــيـصـات

الية وقلة مصادر اجلباية).  ا
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الفــتــا الى انـه (نــحــو  ســبــعـة االف
ـنـظـومـة مـيــكـاواط سـتـضـاف الـى ا
الوطـنيـة خالل الـصيف الـقادم كـما
لديـنا  2500مـيكـاواط نـتيـجـة سوء
صاحب ِلتشغيل جتهيز خط الغاز ا
ـــئــة من احملــطــات). وأردف ( 63بــا
االنــتـاج تـذهب كــضـيـاعــات ولـديـنـا
إجـــراءات لــلــحــد مــنــهــا وســنــربط
مــنـظــومـة ســمـارت مــيـتــر لـتــحـديـد
الـطاقـة الـضائـعـة وستـسـعف وحتد
مـن الــضــيــاع) مــنــوهــا الى (فــسخ
جـــمــلــة من الــعــقــود مع الــشــركــات
اخلصخصة نتيجة لعدم التزامها).

تكليـفه للنهـوض بخطة 2019 على
ــســؤولــيــة قــدر كــبــيـــر بــتــحــمـل ا
وانــاشـد شــعـبــنـا الــعـظــيم أن يـقف
خـــلف جـــهــود مـالكــاتـــنــا في وزارة
الكـهربـاء وان يكـون داعمـاً وسانداً
لــهــا فـي كل اخلــطــوات وال نــنــسى
ــــراة إذ كـــان االبــــرز في هـــذا دور ا
نجز حيث كانت مشاركتها بحدود ا
شروع ئة في اجناز هذا ا 60 با

وحتــيـة لــهـا من االعــمـاق عــلى هـذا
الـــدور الـــنـــوعي فـي إعــمـــار الـــبالد
ـهـنـدسـ والـتـطــور). واضـاف ان ا
والـفـنـيـ بـاشـروا تـنـفـيـذ عـمـلـيـات
ــبــلغ لم يــتــجــــاوز 100 الــنــصـب 
ـطـلوب مـليـون ديـنار بـعـد ان كان ا
مــلــيــاري ديــنــار ولــقــد روعــيت في
تـنـفيـذ الـعـمل جـميـع االستـحـقـاقات
مـن عــمـلــيــات الــفــحص والــتــوكــيـد

الــنــوعـــيــ اي عـــمــلــيـــات فــحص
الـــفـــعــالـــيـــات وعـــمـــلـــيــات فـــحص
االجراءات التي تؤدي الى تنفيذهما
ــــا حـــــقـق هــــذا االجنـــــاز والــــذي
سيكون له االثر الكـبير على حتس
اخلدمة الكهربـائية في جانب الكرخ
عـمـومـاً وان هـذه احملـطـة سـتـحـقق
فك االخـتنـاقات لـألحمـال في عـملـية
التوزيع للـمنظومـة الكهربـائية بعد
ان كانت هناك مشكلة والتزال وهي
مـشــكـلـة الــتـوزيع في جــانب الـكـرخ
التي تـظهـر بزيـادةالطـلب اذ تتـوفر
الطـاقة وال تـتوفـر وسائل تـوزيعـها
ــواطـــنــ ولـــهــذا ســتـــســهم الى ا
احملطة بعـملية حتـس التوزيع في
مـــنـــاطق الـــيـــرمـــوك والـــقـــادســـيـــة
ـنـصـور واخلـضـراء واجلـامـعة). وا
الكـــات الــوزارة واشـــاد الــوزيـــر 

قـائالً (افـرحــني ان احملـطـة تـمت في
الي وما جعلنا نكسب وقت الشح ا
طاقماً هنـدسياً منظـماً سوف يسهم
بعملية االعمار في البالد بشكل عام
وفي احملـافــظـات احملــررة عـلى وجه
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وفي خـتـام كــلـمـته بـعث رسـالـة حب
لـــكل الــكــوادر الــوطــنــيــة في قــطــاع
الـكـهـربـاء مـوجـهـاً حتـيـة لـلـشـهـداء
وعـوائـلـهم قـائالً حتـيـة لـشـهـدائـنـا
الذين لـوالهم لم نـكن ننـعم ببـلد آمن
ضحية وحتية لعوائلهم الصابرة ا
مــنــا لــهم كل االحــتـرام والــتــقــديـر).
وتعـد هـذه احملطـة من اهم احملـطات
التي  اجنازهـا في محافـظة بغداد
بـسـبب قـدرتهـا عـلى اسـتـيـعـاب نقل
طاقة مـقدارها  270ميكاواط والتي

وكـان وزيـر الكـهـربـاء لـؤي اخلـطيب
قـد افـتـتح مـحـطـة كـهـربـاء الـيـرمـوك
التحـويلية 132كي.في في محـافظة
بـغـداد والـتـي جـهـزت مـعـداتـهـا من
ـانـيـة ونـفذت من شـركـة سـيمـنـز اال
الكــات الـهــنـدســيـة والــفـنــيـة قــبل ا
ـشاريع الـتـابـعـة لـلمـديـريـة الـعـامـة 
نــقل الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. وذكــر
اخلطـيب في بـيـان امس ان (االجناز
ال يتحقق بالتصريحات بل بالنتائج
عـلى االرض ورغم كل الــتـضـحـيـات
الــتي قـدمـهـا الــعـراق لـلــحـفـاظ عـلى
ارضـه وعــــرضه ومــــا تـــــعــــرضت له
احملـافــظـات من دمـار ومــا حتـتـاجه
من إعـادة لـلـبـنـيـة الـتـحـتـية اصـبح
طلوب مضـاعفاً وسنجتهد اجلهد ا
بــكل مـــا أوتــيــنـــا من قــوة لـــتــقــد
ـــنـــجـــزات ال اقــول ســـنـــحل ازمــة ا
الــكـهـربــاء في فـتــرة قـصــيـرة ولـكن
خالل فــــتــــرة مـــعــــقـــولــــة ولــــيـــست
بالـطويـلـة ونحن سـاعون وبـجد في
تــطـبــيق الــبـرنــامج احلـكــومي ومـا
وعـدنـا به ويجـب علـيـنـا ان نـنهض
من جديد وعملنا يكون مضاعفاً في
اعمار هذا القطاع). واكد ان (العراق
لم يـــــنــــتــــصــــر عـــــلى االرهــــارب إال
بالـتوحـد وتـكاتف جـهود اجلـماهـير
ـؤسـسات لـلـنهـوض بـهذه وجـميع ا
ـــهـــمــــة وان مـــلف ـــســــؤولـــيــــة ا ا
الـكـهـربـاء هـو مـلف امن وطـني ومن
ــلف يــعـتــبــر خـائن يــتالعب بــهـذا ا
لـلـوطن كتـرويج االشـاعـات الـكـاذبة
ـربـكـة ـسـتـفـزة وا والـتـصــريـحـات ا
لـــعــمل اجلـــهــد الــوطــنـي فــضالً عن
الفساد). وعن خطة الوزارة قال (انا

مــتـــفـــائل وفـــريـق الــعـــمـل الــذي 

ة التي ستكون بديالً للمـحطة القد
لم تــتـجـاوز طـاقـتـهــا االسـتـيـعـابـيـة
 مـيكـا واط وكـذلك عدم قـدرتـها120
طلوبة نطقة بالطاقة ا على تغذية ا
ا يـتنـاسب مع حـجم التـوسيـعات
السكـانية والعـمرانية ,اذا أن إنشاء
ــشـــروع من ضــمن مـــشــاريع هـــذا ا
ــتــضـــمــنــة كل من حـــزام بــغــداد وا
مـــشــروع مــحــطــة حتــويل كــهــربــاء
الـغــزالـيـة ومـحـطــة حتـويل كـهـربـاء
بـــغـــداد اجلـــديـــدة وقـــد  تـــوريـــد
مـعــداتـهـا من قــبل شـركـة ســيـمـنس
ـــيـــة عـــلى وفق اخملـــطـــطــات الــعـــا
ــــواصــــفـــــات احملــــددة مـن قــــبل وا
الـوزارة ,و تــشـيـيــد احملـطــة عـلى
ــــ وهي مـن نـــوع مـــســــاحــــة دو
G.I.S   محوالت رئيسة 3اي بواقع
سعة الواحدة منها  90اي .في .ام.

لفنزويال التي تواجه أزمة اقتصادية
وسياسـية غير مـسبوقـة وخصوصا
ـعارض ـان ا بـعـد إعالن رئـيس الـبـر
خوان غوايدو نـفسه رئيسـا بالوكالة
في  23كانون الثـاني. واعترفت نحو
خـــمــســـ دولــة بـــغــوايـــدو أبــرزهــا
ـــتــحـــدة لــكن الـــرئــيس الـــواليــات ا
الفـنزويـلي نيـكوالس مـادورو ال يزال
يـحـظـى بـدعم حـلـفـائـه وفي مـقـدمـهم

روسيا.

وزير اخلارجية الروسي مع نائبة رئيس فنزويال

ية عدة.    إقليمية وعا
مـن جهـته وجه رئيس مـجـلس القـضاء
االعـلى الـقـاضي فائق زيـدان  الـسبت
ـــؤســســات بـــضــرورة الـــتــعــاون مع ا
األمـنيـة بغيـة محاسـبة مرتـكبي جرائم
اخملــدرات والـتـســول والـبـغـاء واطالق
الـعـيـارات الـنـاريـة وفق الـقـانـون وذكر
بـيان صـدر عن اجمللـس تلقـت (الزمان)
امس ان (زيدان اجتمع في مقر مجلس
الـقضاء االعلى بـحضور رئيس االدعاء
الـعام ورئيس هيئة اإلشراف القضائي
بــقــضــاة الـتــحــقـيق وأعــضــاء االدعـاء
الــعـام في رئــاسـتي اســتـئـنــاف بـغـداد

الرصافة والكرخ). 
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واضـاف أنه (تـمت مـنـاقشـة آلـيـة عمل
مـحـاكم التـحقـيق في مـعاجلـة اجلرائم
الـتي انـتشـرت مؤخـرا والتي أصـبحت
تــــشـــكل ظـــاهـــرة عـــامــــة مـــثل جـــرائم
ـتـاجـرة وتـعـاطـي اخملـدرات وظـاهرة ا
الــتـســول والـبــغـاء وإطالق الــعـيـارات
الـــنــاريــة) وتـــابع الــبـــيــان ان (رئــيس
مـجـلس القـضـاء االعلى وجه بـضرورة
ــؤســـســـات األمــنـــيــة الـــتـــعــاون مـع ا
ــتـمـثـله بـوزارة الـداخـلـيـة واألجـهـزة ا
األمــنــيــة اخملــتــصه بــغـيــة مــحــاســبـة
مــــرتــــكـــبـي هـــذه اجلــــرائم عــــلى وفق

القانون).

ة داعش في الـعـراق فإن انـه(بعـد هـز
اضي وحل الـفرصـة سانحـة لتـجاوز ا
ـشــاكل لـكـي يـشــعـر اجلــمـيع جــمــيع ا
بـالـطـمـأنيـنـة والـثقـة من خالل تـطـبيق
الـدسـتـور والـقانـون وعـلى الـعكس من
هـذا فان الـعراق سـيتـعرض الـى ظهور
مــجــامــيع ارهــابــيـة جــديــدة وعــنــدهـا
سـيعجز عن القضاء على تلك اجملاميع
عـسـكـريـا). بدوره رأى وزيـر الـداخـلـية
الـسابق قـاسم األعرجي  2019أن أزمـة
ــشـاكل في الـعـراق الــثـقـة هي سـبب ا
مــشـدداً عــلى  احلـاجــة إلى مــعـاجلـات
حـقيقية. وقال األعرجي خالل مشاركته
نـتـدى نـفـسه أن (أزمـة الـثـقة هي فـي ا
ــشـاكل في الــعـراق وصــنـاعـة ســبب ا
الـثقة تـكون من خالل إثبـات إننا رجال
كن االسـتفادة من دولـة) مضـيفـا انه(
الـتـجـربـتـ اإليـرانـيـة والـكـردسـتـانـية
بعد  .(1991واضاف (نحن نحتاج إلى
مـعاجلات حقـيقية بـقرارات رجال دولة
سـؤولية). ـلكـون الشجـاعة لتـحمل ا
وانــطــلــقت فــعــالــيــات مــنــتـدى أربــيل
الـسـنـوي األول بـشـأن األمن والـسـيادة
في الشرق األوسط  اول امس اجلمعة
فـي أربـيل بـحـضـور سـنـجـاري نـيـابة
عـن رئيـس حكـومـة اإلقـلـيم نـيـجـيـرفان
الـبـارازاني إلى جـانب نخـبـة سيـاسـية
ـيـة من اإلقـلـيم والـعـراق ودول وأكــاد

أخـرى سيتم افـتتاحـها للـغرض نفسه
اثـنان في مـحافـظة ديالى ومـثلـهما في
صـالح الـــــدين وواحـــــد فـي كـــــركــــوك
واألخـر في األنـبـار) موضـحـا إن (هذه
ــســاعـدات ــراكــز ســتـتــولى تــقـد ا ا
والـتـدريب لـلـنـازحـ ومـسـاعدتـهم في
احلـصول عـلى فرص عـمل بعـد العودة

الى مناطق سكناهم االصلية).
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 مـن جهة اخـرى حذر وزير الـبيشـمركة
بــالــوكــالــة كــر ســنــجـاري مـن عـودة
االرهاب في العراق مرة اخرى والعجز
عـن مواجهـته عسـكريـا.وقال سـنجاري
فـي كلمـة له خالل مشـاركته في مـنتدى
أربـــيل الـــســنـــوي األول  بـــشــأن األمن
والــــســــيــــادة في الــــشــــرق األوسط إن
(انـتهاء داعش عـسكريا ال يعـني نهاية
االرهــاب) مـضـيـفـا ان (داعش لم يـنـته
ـناطق بـعـد وهـو مـسـتـمـر في جـمـيع ا
احملـررة ويعيد تنظيم صفوفه ويعمل
عــــلى ايـــجـــاد تـــكــــتـــيـــكـــات جـــديـــدة
واسـتغالل الشباب في تنفيذ العمليات
ـــــســــلــــحـــــة). ورأى ســــنــــجــــاري ان ا
واجهة (الـعملـيات العسـكرية ال تكـفي 
االرهـاب وينبغي العمل على عدم بقاء
الـبيئة التي ادت الى ظهوره عبر انهاء
ــــشــــاكل االزمــــات الــــســــيــــاســــيـــة وا
االقـتصادية واالجـتماعيـة) مشيرا الى

سـاحة التحـرير وسط بغداد اول امس
ـة تــظـاهــرة حـاشــدة لـلــتـنــديـد بــجـر
تمثلـة  بقطع روؤس اكثر من داعـش ا
خـــمــســ فــتــاة وامــراة ايــزيــديــة في
الــبـاغـوز.وكــانت صـحـيـفــة ديـلي مـيل
الـبـريطـانيـة قـد كشـفت في وقت سابق
عـن الـعــثــور عـلى  50رأس مــقــطــوعـة
لـــفــتـــيــات ايـــزيــديـــات. واوضــحت إن
(وحــدة الـقـوات اجلـويـة الــبـريـطـانـيـة
اخلـاصـة عـثـرت أثـنـاء هـجـومـهـا عـلى
آخـــر مـــعـــقل لـــداعش عـــلى  50رأسًـــا
لـفـتيـات أيزيـديـات كن عبـدات للـجنس
لــدى الــتــنــظــيم مــلــقــاة في صــنــاديق
قـــمــامــة). فـي غــضــون ذلك افـــتــتــحت
ــــهـــجّــــرين امس وزارة الــــهــــجـــرة وا
الـسـبت بالـتـعاون معَ مـنظـمـة الهـجرة
الـدولية مركزين رئـيس إلعادة تأهيل
وتـــمــكـــ الــنــازحـــ الــعـــائــدين إلى
مــنـاطـقـهم في مـحـافـظـة نـيـنـوى.وقـال
مــديــر عــام دائــرة شــؤون الــفــروع في
الـــوزارة ســـتـــار نـــوروز فـي بـــيــان أن
ــركــزين ســيـؤديــان دورا مــهــمـا في (ا
تـــأهــيـل الــعــوائـل الــعـــائــدة من خالل
مـــشــاركــتــهــا في الــدورات الــعــمــلــيــة
واكـتسابها خبرات لتنفيذ مشاريعها)
ـركزين  افـتتـاحهـما في مـبيـنا ان (ا
ـوصل وقــضـاء اجلــانب االيــسـر مـن ا
احلـمدانية).وكشف عن أن (ستة مراكز

طـــفال أيــزيــديــاً بــيــنــهم ثالث فــتــيــات
صـباح اول امس اجلـمعة إلى سـنجار
قـادم من سـوريا بعـد ان قضوا فـيها
أكـثـر من  4سـنـوات فى سـجـون داعش
تـعرضـوا خاللها ألبـشع صور التـنكيل
واالســتـعــبـاد اجلـنــسي. وكـانت قـوات
ـقـراطــيـة قـد تــمـكـنت من ســوريـا الــد
حتـــريــر هــؤالء األطـــفــال من مـــنــطــقــة
الــبــاغــوز. وبــحــسـب مــديــريــة شـؤون
األيــزيــديـة فـى وزارة األوقـاف بــاقــلـيم
كــردسـتـان الـعــراق فـإنه ال يـزال هـنـاك
أكــــثــــر من ثـالثــــة آالف مـــخــــتــــطــــفـــة
ومـختطف إيزيدي لدى داعش.وشهدت
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قراطية امس حـررت قوات سوريا الد
الـــســبت طــفال ايــزيــديــا آخــر من بــ
عـــوائل دواعش اخلــارجــة من مــديــنــة
الــبــاغـوز الــسـوريــة. وقـال مــصـدر في
قـــســد امس أن (الـــقــوات تــمـــكــنت من
حتــريــر طــفل ايــزيــدي من بــ عـوائل
الـــدواعش اخلــارجــة من الــبــاغــوز في
ريـف ديـر الـزور) مـوضـحـا أن (الـطـفل
احملـرر الـذي يـدعـى جـابر خـلـيـل بـشار
كــــان من بـــ آالف األيـــزيــــدين الـــذين
اخــتـطـفـهم داعش أثــنـاء هـجـومه عـلى
ســـنــجــار في  3آب  .(2014ووصل 21
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منتدى أربيل ألمن الشرق األوسط

ÕU²²∫ وزير الكهرباء خالل إفتتاح محطة اليرموك التحويلية ≈

 »U¼—ù« …œuŽ s  —Òc×¹ jÝË_« ‚dA « s _ qOÐ—√ Èb²M

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 Issue - 6288 Monday 4/3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6288  اإلثن 26 من جمادى االخرة 1440 هـ  4 من اذار (مارس) 2019 م


