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قــطـــاع الــبـــســـتــنـــة وسالالت أصـــنــاف
محاصيل اخلضر ذات اإلنتاجية العالية
ومــكــافــحـة الــتــصــحـر وحــركــة الــرمـال
والتـصدي لـها واالسـتفـادة من اخلبرات
ملكة هولندا كونها متقدمة في العلمية 
هذا اجملال  فضالً عن استخدام تقانات
ـيـاه وكـيـفـيـة الـري احلـديـثـة وحـصـاد ا

معاجلة السيول والفيضانات). 
مـن جــانــبـه أعــرب الـــوفــد الـــضــيف عن
لكة هولندا سروره باللقاء واستـعداد 
ـا زيــادة الـتــعــاون وتـبــادل اخلـبــرات 
يــخــدم مـــصــلــحــة الـــبــلــديـن وتــطــويــر
الـــعالقـــات الـــزراعـــيـــة ذات االهـــتـــمـــام

شترك بحسب البيان. ا
ــركــز االرشــادي الــتــدريــبي في ونــظم ا
واسط ندوة ارشادية حول اهمية ضمان
االمن الــــغــــذائـي وزيــــادة انــــتــــاجــــيــــة
احملـــاصــيـل الــزراعـــيــة والـــتــواصل مع
الباحثـ في احملافظة بـحضور عدد من
ـــــزارعـــــ واخلـــــبـــــراء الـــــفالحـــــ وا
واخملــــتــــصــــ فـي الــــشــــأن الــــزراعي.
وشــهـدت الــنـدوة الــتـطــرق الى عـدد من
احملــاور مــنــهــا كــيــفـــيــة احلــفــاظ عــلى
احملـاصيل الـزراعـيـة في ظل الـتغـيـيرات
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صـــرفت الــشــركــة الــعـــــــــامــة لــتــجــارة
احلـبـوب الـتـابـعـة لـوزارة الـتـجارة أول
صك من مــسـتـحــقـات تـسـويـق احلـنـطـة

لعام 2019. 
ونقل بيان العالم الشركة امس عن مدير
قـــسم احلــاســـبــة فـي الــشــركـــة ســوسن
عــدنـان قـولــهـا ان (نـخــبـة مــخـتـارة من
مـنـتــسـبي الـقــسم واصـلت الـدوام خالل
عطلة اليوم السـبت في مقر الشركة بناء
على تـوجيه مـدير عام الـشركـة الذي اكد
عـلى تــشـكـيل غـرفـة مــتـابـعـة من اقـسـام
واقع يتم من خاللها تذليل الشركة مع ا
ـعــوقــات مع وحـدات احلــاســبـة كــافــة ا
ـواقع الـتي بـاشـرت استالم بـالفـروع وا

 .( احلنطة احمللية من الفالح
وأشـــارت عــــدنــــان الـى (إعــــداد خــــطـــة
مـتكـامـلـة لتـنـفيـذ تـوجـيه وزير الـتـجارة
ــــديـــر الــــعـــام ـــبــــلغ لــــنـــا مـن خالل ا ا
ـواقع). وتــواصــلـنــا من الــصــبـاح مـع ا
ـثـنى أول فـرع يـقطع وكـشفت ان (فـرع ا
مـحــاضـر صـرف مــسـتـحـقــات الـفالحـ

ونظم أول صك ألول فالح).
وبـحث مـسـتـشـار وزارة الـزراعـة مـهـدي
ـلـكـة ضـمــد الـقـيــسي مع وفـد سـفــارة 
هــولـــنــدا فـي بــغـــداد بــرئـــاســـة هــاشي
عبـدالله التـعاون الـزراعي ب الـبلدين 
ـــدراء الـــعـــامـــ بـــحـــضـــور عـــدد من ا

واخملتص في الوزارة . 
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وقــال بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان) امس انه
ـواضـيع (جـرى خالل الـلـقـاء مـنـاقـشـة ا
ـتــعـلـقــة بـالـقــطـاع الـزراعي واالروائي ا
وكــيــفـــيــة وضع آلـــيــة دخــول الـــقــطــاع
اخلـاص الهـولـنـدي بـشراكـة مع الـقـطاع
اخلاص العراقي إلنشاء شركات تختص
بإنتاج بذور اخلضر وإدارة وتـــــــرشيد
يـاه فضالً عن تـفـــــــعـيل الشـراكة ب ا
ـــؤســـســـات وفــــقـــاً لـــرؤيـــــــــــة وزارة ا
ـا يـنــسـجم مع الـزراعــة ومـا حتــدده و
الــبــرامج الــتـي تــضـعــهــا فـي أولــويـات
خـطـتهـا الـتـنمـويـة لـلنـهـوض بـالعـمـلـية

الزراعية).  
تـعلقة بتطوير كما ( تداول األنشطة ا

ـسـتـمـر بـخـريـجـيـهـا عن االهـتـمـام ا
بــتـــأهــلــيــهـم واشــراكــهم في دورات
تـــدريــبــيـــة في احلــاســـوب والــلــغــة
االنكـليـزية من خالل شـعبـة التـأهيل
والــتـــوظـــيف في اجلـــامـــعـــة لــنـــيل
الـشـهـادات الــدولـيـة من اجل ايـجـاد
فــرص عــمـل لــهم بــفــتح قــنــوات مع

الطرود االصطناعي.
ــركــز االرشــادي الــتـدريــبي ونــــــــــظم ا
الـزراعـي في كـركـــــــــوك نـدوة ارشــاديـة
حول االهــــــــمية الصحية واالقتصادية
ـرض ذبـابـة الـدودة احلـلــــــــزونـيـة في
انــتـــاجـــيــة احملـــاصـــيل في احملـــافـــظــة
ــــــربـــــ بــــــحـــــــــــــــضـــــور عــــــدد مـن ا
والـــفــــــالحــ واالطــبــاء الـــبــيــطــريــ
واخلـــبــــراء واخملـــتــــصـــ في الــــشـــأن

الزراعي. 
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وجرى خالل الندوة التطرق الى عدد من
ــواضــيع مــنــهــا مـواصــفــات الــذبــابـة ا
احلــلــزونـيــة ودورة حـيــاتــهـا وشــكـلــهـا
اخلارجي واماكن تـواجدها وانـتشارها
وطـــرق اكـــثــــارهـــا واالصـــابــــات الـــتي
تسببها الذبابة على احليوان واالنسان
وطـرق احلــد من انـتــشـار ذبــابـة الـدودة
احلــلــزونــيـــة عــنــد تــســبـــبــهــا بــاضــرا
للـمحاصـيل. كمـا تضمـنت النـدوة تقد
شرح واجـراء تطبـيق عمـلي حول انواع
ـسـتـخــــــــدمـة عـنـد حـدوث الـعالجـات ا
ـــبــيــدات احلـــشــريــة ـــرض وانــواع ا ا
ـــصــــائـــد الـــفــــرمـــونـــيــــة الالصـــقـــة وا

ـتبـعة نـاخـية واالجـراءات الوقـائـية ا ا
لــلـحــفـاظ عــلى احملـاصــيل واالجـراءات
ــتـبــعـة لــلـحــفـاظ عــلى االمن الــغـذائي ا
للـمحـاصيل واهـمية تـواصل الفالح مع
الــبـاحــثـ واخملـتــصـ لــلـتــعـرف عـلى
ـعـلــومـات الـتي يـسـتــطـيع من خاللـهـا ا

احلفاظ على االنتاج. 
كمـا تـضمـنت النـدوة تـقد عـرض حول
ـتـبـعـة لـلـتـواصل مع الـطـرق احلـديـثـة ا
الباحـث واخملـتص الـزراعي لـتبادل
االراء واخلـــبـــرات في مـــجـــال تـــطـــويــر

القطاع الزراعي في العراق.
ــــركـــز االرشــــادي في كــــركـــوك واقــــام ا
مــشــاهـدة حــقــلــيـة حــول تــقـســيم وضم
ـربـ خاليـا الـنـحل بـحـضـور عـدد من ا
فـي مــزرعـــة داقـــوق االرشـــاديـــة وجــرى
ــشــاهــدة الــتــطــرق الى اهــمــيــة خـالل ا
تــقــسـيم خـاليـا الــنــحل والـتــعــرف عـلى
طـائـفـة الـنـحل ووظـائف افـرادهـا وطرق
تقسيمها واخـتيار الوقت الكثار طوائف
ـلــكـة الــنـحـل قـبل فــوات فــتـرة تــزاوج ا
وكـيـفـيـة استـخـدام جـهـاز جـنـتـر النـتاج
ـلكـات وتكـاثـرها الـطـبيـعي (الـتطـريد) ا
والــتــكــاثــر االصــطــنــاعي الــتــقـســيم او

ستخدمة للوقاية منها. ا
ــــركـــز االرشــــادي فـي ذي قـــار ونــــظـم ا
وبالـتـعاون مع مـديريـة زراعـة احملافـظة
دورة تـدريـبـيــة وظـيـفـيـة بـعـنـوان ادارة
وخــدمـة مــحــصــــــول احلــنــطـة النــتـاج
الــبــذور بـــحــضــور عــدد من الــفالحــ
ـــزارعـــ واخملـــتـــصـــ فـي الـــشــأن وا

الزراعي . 
واضـــاف الــبــيـــان انه (الــدورة شـــمــلت
مـحــاضـرات نـظـريــة عـديـدة حـول ادارة
وتــربــيــة مـحــصــول احلــنـطــة واهــمــيـة
ــنــتج االســمـــدة الــنــانــويــة في زيــادة ا
ومـشـاكل الـتـرب الـزراعـيـة وتـأثـيـراتـهـا
كــــمـــا شـــمـــلت الـــدورة عـــلى االنـــتـــاج 
مــحـاضــرة عــمـلــيــة حـول اهم خــطـوات
الــبــذور وكــيـــفــيــة احملـــــــــافـــظــة عــلى
االصــنــاف اجلـيــدة من اخلــلط الــوراثي
والتدهور. واختتمت الدورة بتــــــــقييم
احملـاضـرات وفق اســـــــــتمـارات وزعت
ـــشـــــــــاركـــ وزع بــعـــــــــــدهــا عـــلى ا
ــركـز االرشـادي شـــــــهـادات مــــــــديـر ا
ـــــشــــاركــــ ـــــشــــاركـــــة لــــلـــــســــادة ا ا
والــــــشـهـادات الــتــــــــقــديـريـة لــلـسـادة

احملاضرين).

احلكـومي اخلاص بـالـتعـليم الـعالي
لالرتــقــاء بـجــودة الـتــعـلــيم الــعـالي

ورصانته).
وافـصح دواي ان (اجلـامـعـة شـهدت
اهــتــمـــامــا كــبـــيــرا غــيـــر مــســبــوق
بـــاجلـــانب الـــبـــحــــثي خالل الـــعـــام
الــدراسي احلــالي الســيــمــا بــإقــامـة
ــؤتــمــرات والــنــدوات الــعــديــد من ا
العـلمـية الـتخـصصـية بـاستـقطـابها
للباحث سواء من الـبلدان اخملتلفة
او من مـعظم جـامــــــــعـاتنـا احملـلـية
ـــؤتـــــــــمــر وهـــذا مـــا جتـــســـد في ا
العـلمي الدولي لـلبـيئة والـتنـمـــــــية
سـتـدامة الـذي اقـامه مـركز بـحوث ا
الـــــــبــــــــيـــــــئـــــــة فـي اجلــــــــامـــــــعـــــــة
التكــــــــنولوجية في مصر بالتعاون
مع االحتـــاد الـــعـــربـي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة

ستدامة والبيئة .  ا
فـضال عـن اقـامـة 4 مـؤتــمــرات عـلى
رحــاب اجلـــامـــعـــة بــتـــخـــصـــصــات
الـهنـدسـة الكـهـربائـيـة والكـيـميـاوية
وعــلــوم احلــاســوب وتـكــنــولــوجــيـا
النفط بالتعاون مع وزارات الدولة) .
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واوضح دواي ان ( اجلــــــــامــــــــعــــــــة
واصـــلت  جــــاهـــدة عــــلى تــــطـــويـــر
قابليات الطلبة ومهاراتهم في ضوء
تــوجه االقــســام بــتــعـشــيق اجلــانب
الـنــظـري مع اجلــانب الـعــمـلي وذلك
بـــتــــنـــظــــيم زيـــارات عــــلـــمــــيـــة الى
مؤسسات الدولة الطالعهم على اخر
سـتجـدات في تخـصصاتـهم فضال ا
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اوقــدت اجلــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيـة
شمعة جـديدة من مسيـرتها العـلمية
بـــاالحـــتــفـــال بـــالـــذكـــرى الـــرابـــعــة
واالربــعـــ من تـــأســـيـــســهـــا عـــبــر
ـتـمـيـزين في األداء من االحـتـفـال بــا
اقـســامــهـا الــعــلــمـيــة والــهـنــدســيـة
ـراكز إضـافـة الى منـتـسبـيـها من وا

اعضاء الهيئة التدريسية  .
وقال رئـيس اجلـامعـة التـكنـولوجـية
امــــ دواي ثـــامـــر ان (الــــهـــدف من
ــنـــاســبـــة هــو االحــتـــفــال  بـــهـــذه ا
اســتــعــراض لالجنــازات  الـعــلــمــيـة
تحـققة على مـدى السنـة الدراسية ا
احلالية على االصعدة اخملتلفة التي
ركز ابرزها حـصول اجلـامعة عـلى ا
االول  في التصنـيف الوطني جلودة
اجلــــامـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة في االداء
ــــؤســــسي  اضـــــافــــة الى تــــقــــدم ا
اجلامـعـة للـمـرة االولى في تـاريخـها
بتحقـيق افضل مرتبـة في التصنيف
ي للـجـامعـات الرصـينـة حسب العـا
مــوقع (Webometrics) االســبـــاني
ـيا بـاحـتاللـهـا الـترتـيب (2767) عـا
من ب اكثر من (28) الف جامعة ).
واضـاف دواي ان (اجلـامـعـة تسـعى
في حصـول  اقـســـــامـها الـهـندسـية
على االعـتمـاديـة الدولـية من مـنظـمة
الـ ABET من خـالل اســتــحـــداثــهــا
ومـواكـبـتـهـا لـلـمـنـاهج احلـديـثـة في
ــيــة  كــمــا خـطت اجلــامــعــات الــعـا
خـطـوات كـبيـرة في اجلـانب االداري

الســـــيـــــمـــــا فـي نـــــظـــــام االرشـــــفــــة
االلــــكــــتــــرونــــيــــة  ونــــظـــام االدارة
االلــــكـــتـــرونـــيـــة  وهـــذه االجنـــازات
الـــبــاهــرة لم تــتــحـــقق اال بــتــظــافــر
اجلــــهـــود مـن اعــــضـــاء الــــهــــيــــئـــة
الــتـدريــسـيــة ومـنــتـســبي اجلـامــعـة
وطلبتها من اجل وضع اجلامعة في

يا) . مصاف نظيراتها عا
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واضــــــاف دواي ان ( اجلــــــامــــــعــــــة
تــمـيــزهـا في تــنـفـيــذ الـبــرامج الـتي
اطــلــقــتــهـا وزارة الــتــعــلــيم الــعـالي
والبحث الـعلمي فـقد تمـكنا من قطع
شـوط كبـيـر في البـرنـامج احلـكومي
ية  اذ والسيما في التصنـيفات العا
حققت مرتبة مـرموقة ب اجلامعات
ـيـة بـتحـقـيق أربـعـة أهداف من الـعا
ـســتـدامــة في تـصــنـيف الــتـنــمـيــة ا
ـز الــبــريــطـاني الــشــهــيـر في الــتــا
ية ي للـجامعات العا التسلسل العا
 كــمـــا ان اجلـــامـــعـــة مـــاضــيـــة في
ية الدخـول بكـافة التـصنـيفـات العـا
QS وRUR ـهـمـة مـثل تـصنـيف و ا

وشنغهاي).
واكــد دواي (عــلى ضــرورة تــكــثــيف
ــقــررات الـــعــمل لــتــطــبـــيق نــظــام ا
الدراسـية لـلـمرحـلة االولى في الـعام
ــقـبل (2020 -2019) في الـدراسي ا
جـميع االقـسـام الـهنـدسـة والـعلـمـية
في اجلامعـة والسعي لـتوفيـر جميع
ــسـتـلــزمـات الـضــروريـة لـتــطـبـيق ا
الــنـــظــام تـــمــاشـــيــاً مـع الــبـــرنــامج

وزارات الدولـة والـقـطاعـ  اخملـتلط
واخلاص ). مشيـرا الى ان (القائم
عـلى اجلـامـعــة تـسـعى  الى مـواكـبـة
الــــتــــطــــورات احلــــديــــثــــة من خالل
اســــتــــحـــــداث مــــا هــــو جـــــديــــد من
تخـصـصات اذ شـهـد العـام الدراسي
اجلــديـد اســتــحـداث تــخــصص فـرع

بغداد
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هـنـدسـة نـظم الـطـائـرات بـدون طـيار
في قسم الهـندسة الـكهرومـيكانـيكية
او تغـيير اسـماء االقـسام كـما حصل
بــتـغـيــيـر اسم قـسم هــنـدسـة الــبـنـاء
واالنـــشـــاءات الى قـــسم الـــهــنـــدســة
دنية انـسجاما مع مـعايير اجلودة ا

ية ). العا
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تغيرات السـياسية والعسكريـة  ليست هي كما كانت  واالجراءات تـفاعل ا
االمـريكـية االسـرائيـليـة في تغـيـير هـويات االرض  لن تـدوم  بقـدر ماتـعجل
ـتحـدة االمـريـكيـة كـدولـة عـظمى فـي العـالم  عـنـدما الـتصـادم  والـواليـات ا
تـتحول من دولة دولة ضامنة حلقوق الـشعوب  ومناصرة للعدالة  إلى دولة
معـتديـة مناصـرة للسـياسات الـعنصـرية  فإنـها تفـقد احتـرامها بـ شعوب
ـة  يخـشى اجلـميـع من سطـوة افـعالـهـا  وليس االرض  وتـصبـح قوة ضـا
من ثـقـة الـتـعـامل مـعـهـا . لـعـل قـيـام واشـنـطن بـالـتـبـرع بـالـقـدس واالراضي
الـفلـسـطـينـيـة واجلـوالن السـوريـة احملـتلـة واراضي شـبـعـا اللـبـنـانيـة احملـتـلة
لـلـكـيـان االسـرائـيـلي  هـو تـوكـيـد عـلى مـغـادرة امـريـكـا حلـقـوق الـشـعـوب 
ا افـقدها قيـمتها االعـتبارية ب وانحـيازها عنـصريا للـكيان االسرائـيلي  
دول الـعالم  واوربا القريبة من امريكا باتت تنظـر للسياسة االمريكية تهديد
ـتحـدة  وباخلصـوص مايـتعلق كفـولة من اال ا لـلسلم وحـقوق الـشعـوب ا
بـحقوق الـشعب الـفلسـطيـني  واالراضي السـورية اللـبنـانية احملـتلـة . لم تعد
امـريكا دولة مضمونة العالقات  ولم تعد ايضا امينة على توقيعها  خاصة
مـايـتـعـلق بـاالتـفـاق الـنـووي مع ايـران  فـهي في جـبـهـة الـصـراعـات وفـرض
احلـصـارات عـلى الـشـعـوب  والـعـالم يـذهب بـاجتـاه الـتـسـويـات والـعالقـات
االقـتـصـاديـة واالنـسـانــيـة بـ دول الـعـالم  امـريــكـا تـهـدد روسـيـا والـصـ
وسـوريا وفلسط وايران وفنزويال وكوبا واالرغواي والعديد من دول العالم
 والــعــالم يــقف في جــبـهــات الــسـلـم والـعـالقـات والــتــسـويــات  ومــثل هـذه
الـسيـاسات االمـريـكيـة الـتي لم يقـف معـها سـوى الـعنـصـري االسـرائـيلـي
وبـعض الـنظـم اخلائـفـة من سـطـوتـهـا لم تـعـد مـحتـرمـة وسـتـقع حـتـمـا  بـعد
ـقــدور اسـرائــيل الـتــحـكم ـعــركـة إن حــدثت لــيس  عــمـلــيـات الــتـدحــرج . ا
ـساراتهـا ونتـائجـها  واسـرائيل لـيس كمـا يقـال عنـها بـعض  العـرب تريد
االسـتقـرار الـنفـسي  وهي الـتي شنت احلـرب عـلى مصـر عام 1956 وهي
الـتي تمتلك 400 رأس نـووي  وهي التي قامت باحلرب ضد ثالث دول هي
مـصر واالردن وسـوريا عام 67 وهي الـتي اجتاحت الـعاصمة الـلبنـانية عام
82 وهي الـتي شـنـت احلـرب عـلى غـزة ثالث مـرات وحتـتل اكـثـر من نـصف
الـضــفـة الــغـربــيـة وهـي الـتي تــنـصــلت عن االتــفـاقــات وهي الـتـي وقـفت مع
ـــشــروع االرهـــاب وتـــقـــصـــــف ســـوريــا يـــومـــيـــا وهي الـــتي تـــرفـــــــض ا
الـســــــــعــودي الـعـربي االرض مــقـابل الـسالم  إذن من الــذي يـحـتـاج الى

االستقرار النفسي ..? ! 
ـقـدور اسرائـيل وال امريـكا ـعادلـة  وان حدثت احلـرب ليس  لـقد تـغيـرت ا
التـحكم باجتاهاتها وال التحكم بزمان وقفهـا وال حتى بتأثيراتها الفعلية على
اسـرائـيل  صـحـيح إنـهـا سـتـحـصــد الـكـثـيـر من الـبـشـر  لـكن هـذا يـشـمل
ـواجــهـة والــعـزم والـروح االقــتـحــامـيـة اسـرائـيـل ايـضـا  فــاالصـرار عــلى ا
ـقاتل العربي  تـلكها ا والـقدرة على االصرار وتـنوع السالح كلـها عوامل 
ـعارك الـباسـلة ضـد االرهـاب . ثمـة تطـورات نوعـية حـدثت لدى وجـسدتـها ا
عارك مع االرهـاب  والنعتـقد روح االستـشهاد لدى ـقاتل العـربي  خالل ا ا
ـتلـكهـا عدوه  وكل حـاالت الضـعف التي جتـري في عروق ـقاتل الـعربي  ا
ـقاومـ عـلى حتـريـر االرض وقـلب مـعادالت بـعض احلـكـام  لم ولن تـثـني ا
الصـراع  فسياسات واشنطن بتغيير خرائط اجلغـرافيا العربية الفلسطينية
ـقاومـة على انـتزاع لـصالح الـكيـان االسـرائيـلي ستـزيد من اصـرار مـحور ا
ـنطـقـة تفـوح منـهـا رائحـة البـارود  لـكنـها لـيست االرض وفـرض السالم . ا
مـهيـئة وال قـابلـة لالنفـجار  فـاجلمـيع يدرك مـخاطـر التـصادم  وان احلـلول
كـنة بـالرغم من تـصعـيد لـغة الـتهـديد  فـامريـكا لـيست مـهيـئة لـلوقوع في
خـطـأ اجـتيـاح الـعـراق  وايـران تـمـتـلك من خـيـوط الـتـاثـيـر ومن الـقدرة عـلى
ـقاومة مالم تستطيع االطراف االخرى حتييدها  أو حتى حتجيم تأثيراتها ا
 وأن اعـلنت واشنـطن بان حرس الـثورة االيـراني منظـمة ارهابـية  فان ذلك
ــقــبل إن حــدث  واليــدفع هــذا الــقـرار الى اليــقـلـل من دوره في الــصـراع ا
ـواجـهـة عـلى ـواجـهـة  لـكـون مـخـتـلف االطــــراف تـدرك مـخـاطـر تـبـعـات ا ا
فاجئات  لـكن كل اصحاب القرار نـطقة حبلى بـا ا الشك فيه ا اجلـميع . 
في احلـرب والـسـلم يـدركـون بـان اشـعـال عـود الـثـقـاب في مـنـطـقـة مـغـمـورة
كن اطـفـاؤها بـسـهـولة  وان جـمـيع االيدي قـد حتـترق او بـالغـاز والـنـفط ال

يـصيـبها ضـررا بالغ  لـذلك اقدر بـان رغبـة اجلمـيع بعدم
كـنة وان كـانت في حلـظاتـها اشـعالـهـا  وان احللـول 
ـكـنة تـمـاما  وان الـراهنـة صـعـبة الـتـحقق  لـكـنـها 
خــطــوة هــادئــة واحــدة من حـــكــيم مــتــفــحص االمــور
ســتـدفع بــالــسالم االى امـام  وجتــعل من صــرخـات

التهديد عمال مرفوضا .. 

ـا فيهـا اوربا وابان ثـورات شعوبـها على انـظمة شـهدت جمـيع دول العالم  
راحل عـنف سـياسي حـادة ومنـها احـكـام االعدام اجلـماعـية   بـعد احلـكم 
ـمـتدة من 1794 -1793.. غـيـر ان هـذه الـدول الـثـورة الـفـرنسـيـة لـلـفـتـرة ا
سـرعان ما ادركت خطورة هذا النـهج اخلطير على اجملتمع فـتخلت عنه لتبدأ
ـقراطـية الـليـبـراليـة مؤكـدة اهمـية احـترام حـقوق االنـسان بنـاء انـظمـتهـا الد
وحـريـاته .. وهـو درس بــلـيغ لم تـســتـوعـبه الـتــيـارات الـسـيــاسـيـة في الـوطن
الـعـربي وخـاصـة في الـعـراق الـذي بـقي اسـيـر مـفـاهـيم صـراعـات سـيـاسـية
تخـللتها مشـاهد انتقام وتصفـيات جسدية للخـصوم في جميع مراحل العمل
الـسـيـاسي مـنذ قـيـام ثـورة الـرابع عـشـر من تـموز 1958 الى يـومـنـا هذا ..
واذا كـانت مـرحـلـة قـيـام جـبـهـة االحتـاد الـوطـني في الـعـراق عـام 1956 قـد
لكي  فـان اقدام مجموعة مسـلحة اقتحمت عـجلت قيام الثورة ضـد النظام ا
عـروفة ـالـكة بـالطـريـقة الـوحشـيـة ا ة قـتل الـعائـلة ا قـصر الـزهور عـلى جـر
وكمـا يبدو قـد كان بـداية عـنف سياسي وحـرق وقتل عـدد من السيـاسيـ  
لم يـنته الى االن .. فسرعـان ما دبت اخلالفات ب حـلفاء االمس وصلت حد
الـصراعات الدموية وغياب مفاهيم احلوار السياسي الهادف ما اشاع ثقافة
عـدم احتـرام الرأي االخر فـي اجملتمع وكـثيـر منـا ما زال يـذكر بـالم وحسرة
مـشـاهد جـثث االبـريـاء  ومنـاظـر الـقتـلى من اصـحـاب الرأي في 1959 ومـا
اعقبه من ردة فعل في 1963 وما تال ذلك من احداث تدلل على فشل جميع
الـتيارات السياسيـة شيوعية او قومـية بترسيخ قيم احلـوار البناء بل ان مبدأ
عـدم الثقة بالـطرف السياسي االخـر كان سمة هذه الـتيارات الذي وصل حد
تـخـوين كـل طـرف لالخـر واتــهـامه بــالـعـمــالـة لـهــذه الـدولـة او تــلك ! في تـلك
الـصراعات الدموية كانت قواعد االحزاب هم من يـدفع الثمن غاليا باالعتقال
واطن من تضحيات ودماء او الـقتل او التشريد ناهيك عن ما دفعه الوطن وا
وحـرمـان حـتى صـار العـمل الـسـيـاسي في الـعـراق لـعـنـة مـا بـعـدهـا لـعـنة !!
صـورة دمويـة طبـعت مسـيرة العـمل السـياسي فـي العراق الـى االن برغم ما
حتـمله مباديء جميع االحزاب والتيـارات السياسية بجميع اجـنحتها الوطنية
والقـوميـة واالسالمية من مـفاهـيم نبيـلة وجمـيلـة تستـهوي من يطـالعـها لكـنها
ـارساتها جـميعا سـرعان ما تنـقلب على مبـادئها وجتـد التبريـرات لتسويغ 
في الـبطش والتـنكيل بـالطرف الـسياسي اخملـالف لها وهـو ما جر وطـننا الى
ويالت وكـوارث الحـد لهـا .. قـد يغـضب الـبعـض ويثـور لـهذا الـراي حـيث ما
ـاضي الـتي الجند زالت اغـلب الـتيـارات الـسـيـاسـية  الـوطـنـيـة تعـيش عـقـد ا
تـفسـيـر مـنـطـقي لـها فـي ح ان مـنـطق مـصـلـحـة الوطـن تتـطـلب مـنـهـا وقـفة
مـراجعـة شـجـاعة وصـريـحة يـعـتـرف فيه كل طـرف بـاخـطائه واالسـتـفادة من
وضوعية اذا قلنا اضي القريب .وال اظن اننا نغالي او نبتعد عن ا جتـارب ا
ان احـد ابرز اسـبـاب انحـسـار التـيـارات الوطـنـية والـقـوميـة هـو حالـة الـيأس
ـواطن منـها وهو يـعيش حـالة تـردي وانحـدار وتخـلف وفساد الـتي اصابت ا
غير مسبوقة في وقت يتسابق العالم لتقد مزيد من اخلدمات لالنسان على
عـكسـنـا تـمـاماً . لـسـنـا بـحـاجة الى تـذكـيـر قـيـادات االحزاب الـسـيـاسـية في
الـعراق بـنماذج من تـاريخـنا الـعربي االسالمي فـرسول الـله محـمد صل الله
عـليه وعلى اله وصحـبه وسلم دخل مكة ووجه االمـام علي بن ابي طالب عليه
ــرحــمــة بـرغم مــا تــعــرض له هــو وال بــيـته الــسالم لــيــعــلن ان الــيـوم يــوم ا
ـا واصـحــابه من صــنـوف الــعــذاب واالذى .. امـا في الــتــاريخ الـقــريب فــر

نـيـلسـون مـا نديـال قد ضـرب اروع االمـثلـة في الـتـسامح
والـتسـامي عـلى عذابـاته ..  اخيـرا اما آن االوان لـفتح
صـفحة جديدة في العـمل السياسي  وتتـعلم تياراتنا
ـاضي  باجتـاه تـرسـيخ قيم الـسـياسـيـة من دروس ا
الــتــســامح واحــتــرام الــراي االخــر ام تــبــقى لــعــنــة

السياسة تالحق ابنائنا كما الحقتنا ?!
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زار وزيـر الـتـعـلــيم الـعـالي والـبـحث
العلمي وزير الـتربية بالـنيابة قصي
عـبـدالـوهاب الـسـهـيل هـيـئـة تـقو
الـتـعلـيم والـتـدريب الـسـعـوديـة على
هــامش زيــارة رئــيس الــوزراء عـادل
ـهـدي الى الـرياض. وكـان في عـبـد ا
ـركــز الـوطـني اسـتــقـبـاله فـي مـقـر ا
للقياس رئيس مـجلس إدارة الهيئة

أحـمـد بن مـحـمـد الـعـيـسى ورئـيس
هــيــئـة تــقــو الــتـعــلــيم فـيــصل بن
شاري. وجرى خالل اللقاء عبدالله ا
الــذي حـضـره نــائب وزيــر الـتـعــلـيم
الـــســعــودي لــلــجــامــعــات والــبــحث
ـرزوقي واالبـتـكـار حــا بن حـسن ا
وعدد من قيادات الهيئة بحث أوجه
ــــشــــتـــــرك في ضــــوء الــــتــــعـــــاون ا
اإلمكـانات واخلـبرات الـتي تمـتلـكها

الـهيـئـة. وقدم رئـيس الـهـيئـة عـرضًا
عن برامـج ومشـروعات هـيـئة تـقو
الـــتـــعــــلـــيـم والـــتـــدريـب واألعـــمـــال
ــراكـز واخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا ا

التابعة لها. 
وأكد السهـيل أن (الهدف من الزيارة
هو تـعزيز الـتعاون وتـكثـيف لقاءات
اجملــلس الــتــنـســيــقي الــســعـودي -
الــــعــــراقـي الــــتي تـــــعـــــد امــــتــــدادًا

لالجتـماعات الـتي عقـدت مؤخرًا في
العراق بحـضور عددٍ من الوزراء في
ا (تـقدمه الـهيـئة مـلكـة) مـشيـداً  ا
ــركـز الــوطــني لــلـقــيـاس ــثــلـة بــا
الــتــابع لــلــهــيــئــة). وقــال الــســهــيل
بـــحــسب الــصــحـف الــســعــوديــة إن
ركز محل فـخر ليس للمـملكة فقط (ا
ملكة وكذلك ا للدول احمليطة با وإ
اإلقــلـــيــمـــيــة نـــظــرًا لـــتــعـــامــله مع
ـيـة اجلـوانـب الـتـعـلــيـمـيــة واألكـاد
ــراحـلـهــا اخملـتــلـفـة وهـي لـيـست
ا ـدى زمـني محـدد وإ محـصورة 
ـدخالت فـيــهـا مـتــابـعـة في جــمـيع ا
واخملــرجــات وهــذا يــضـمـن تـكــامل
تطويـر القدرات الـفردية وبـناء الفرد
ـعـرفـيـة بشـكل في جـمـيع اجملـاالت ا
جــيـد) مــشـيــراً إلى (أهـمــيـة تــبـادل
اخلــبـرات في هــذا اإلطــار مع الـدول
التي لها السبق في التطوير والبناء

ملكة العربية السعودية). كا
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وأعـــلـــنت وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والبـحث الـعلـمي عن فـتح استـمارة
التقد اإللكتروني للدراسات العليا

Æ2019-202 للعام الدراسي
ونـشـرت الـوزارة رابــطـاً إلـكـتـرونـيـاً
لإلســتـمــارة.. وقـال مــصـدر امس ان
ـــوقـع يـــحــــتـــوي عــــلى فـــيــــديـــو (ا
تـــوضـــيـــحي لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــقــد
بـالتـفـصيل) وحـصـلت موافـقـة وزير
الـتـعـلـيم الـعـالي أ.د قـصي الـسـهـيل

عـلى استـكـمـال جـامعـة الـشـطرة عن
طريق افتتاح كليـة ثالثة في القضاء
في مـــحــافـــظــة ذي قـــار .وحــيث ان
قضـاء الشـطـرة يحـتوي عـلى كلـيتي
التربـية للـبنات والـبيطـرة ولم يتبق
ســوى كـــلــيــة ثـــالــثـــة الســــتـــكــمــال
اجلـــامـــعـــة .  وقــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
ــوافــقـة (الــزمــان) امس انه (تــمـت ا
عـلى حتــديـد كـلـيـة الـعــلـوم الـطـبـيـة
التطبيقية في قضاء الشطرة كـ كلية
ثــالــثــة و تـوجــيه رئــيس جــامــعـة
الـشــطـرة بــاعـداد الـدراســات لـتــــلك
الكـلية وارسـالهـا الى وزارة التـعليم
الــعــالي في غــضــون اســبــوع واحـد

تمهيـدا الفتتـاحها). واضاف انه (
تـــخـــصـــيص 5 مـــلـــيـــار ديـــنـــار في
ــــوازنـــة االحتـــاديـــة لـــعـــام 2019 ا
إلكــمــال ســيـــاج جــامــعـــة الــشــطــرة
واكـمال مـبـنى كـلـية الـعـلـوم الطـبـية
التطبيقية وعمادتها).وأبرمت وزارة
الـكـهـربـاء مـتمـثـلـة بـوزيـر الـكـهـرباء
لـؤي اخلــطـيب مــذكـرتي تــفـاهم مع
وزارة الـطــاقـة والـصـنــاعـة والـثـروة
ــعــدنـيــة الــسـعــوديــة. وذكـر بــيـان ا
لــــــــلــــــــوزارة امـس ان (ذلـك  خالل
زيــــارة اخلــــطــــيـب ضــــمن الــــوفــــد
احلـكـومي الى الــسـعـوديـة).  وأعـلن
ان (الوفد احلكومي اجرى مباحثات
ــلك ســلــمــان بن عــبــد الــعــزيـز مع ا
وولـي الــعــهــد مــحــمــد بن ســلــمــان
فــــضالً عـن عـــقـــد اجــــتـــمـــاع وزاري

ـواضيع مـوسع تمت فـيه مـنـاقشـة ا
التي تهدف الى تطوير العالقات ب
الــبـلـدين والــتـركــيـز عــلى مـوضـوع

الطاقة).
„d²A  ÊËUFð

وأوضـح اخلــــطــــيـب انه (بـــــحث مع
وزيــر الـطـاقــة والـصــنـاعــة والـثـروة
ـعــدنـيـة الـسـعــودي خـالـد بن عـبـد ا
ـشترك في العزيـز الفالح الـتعاون ا
مجـال الطـاقة وتـعزيـز العالقـات ب
ـبـاحـثات الـبـلـدين وقـد تـمـخـضت ا
عـن إبــرام مـــذكـــرتي تـــفــاهـم كــانت
االولى مع نظيره السـعودي هدفها
ـشترك ب تقويـة وتعزيز الـتعاون ا
الوزارت وتطوير وتبادل اخلبرات
شـترك العـمـليـة وارسـاء التـعـاون ا
ــدى في مـــجــال الــطــاقــة الـــطــويل ا

الكهربائية). 
ذكرة الـثانيـة مع الشركة وب ان (ا
الوطـنيـة لـنقل الـكهـرباء الـسعـودية
ديـرها الــــــــتنـفيـذي ليث متـمثـلـة 
بن احمد البسام الهدف منها وضع
اآللــيـات الـفــنـيــــــــــة والـتـنــظـيــمـيـة
إلعـــــداد دراســــــة جــــــدوى لـــــلــــــربط
الكـهربائي بـ العـراق والسـعودية
وهـــو جــــزء من ربـط مـــنــــظــــــــومـــة
الكهرباء العراقية مع منظومات دول
نطقة خللق سوق واعدة اجلوار وا
لـلطـاقـة الكـهـربائـيـة لتـلـبيـة الـطلب
وتبـادل الطاقـة اقلـيمـياً وصوالً الى

أوروبا).
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b∫ جانب من لقاء مستشار وزارة الزراعة بوفد السفارة الهولندية Ë

qHŠ∫ رئيس اجلامعة التكنولوجية خالل حفل ذكرى التأسيس

“U¹—…∫ وزير التعليم العالي خالل زيارته هيئة التعليم السعودي


