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سـاء انخفضت تناولـوا أدويتهم في ا
ــوت أو إلى نــســبــة تــعــرضــهم إلى ا
نوبـات قلبـية أو جلـطات أو فشل في
ــيل الــقــلـب إلى الــنــصف تــقــريــبــا.
ضـــغط الـــدم لـــديـــنــا طـــبـــيـــعــيـــا إلى
االنـخـفـاض في أوقـات الـراحـة وخالل
الـــــنــــــوم.وإذا لم يــــــحـــــدث ذلـك وظل
الضغط مرتـفعا باطـراد فإن هذا يزيد
نـسـبة تـعرضـنـا إلى النـوبات الـقـلبـية
واجلـلـطـات) وتـشـيـر الـدراسة إلى أن
ـسـاء يـسـاعـد في (تــنـاول الـدواء في ا
احلفاظ على مـستوى ضغط الدم وقت
ـرضى الـذين الـلـيـل مـنخـفـضـا لـدى ا
شـــخص األطــبـــاء حــاالتـــهم ووجــدوا
لـديـهم ارتـفـاعـا في الـضغـط).والحظت
ــرضى الـذين تــنـاولـوا الــدراسـة أن (ا
األدويــة عـنــد الــنـوم انــخــفض لــديـهم
مــعـدل ضـغط الـدم بـدرجـة كـبـيـرة في
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حـتـى حتـصل عـلى أفـضل نـتـيـجـة من
أدويـــة ارتـــفـــاع ضـــغـط الـــدم عـــلـــيك
تناولهـا قبل أن تخلـد إلى النوم هكذا

يقول باحثون.
إنـهـا نصـيـحة بـسيـطـة قد تـنـقذ حـياة
الكـثـيـرين بـحـسب مـا تـقـوله الـنـشرة

األوروبية الدورية للقلب.
وحتـــــمي حـــــبـــــوب ضـــــغط الـــــدم من
اإلصـابـة بـنـوبـات الـقـلب واجلـلـطات
إذا مــا أخـذت قــبل الــنــوم ولــيس في

الصباح كما تشير دراسة حديثة.
ويعتقد خبراء أن الـساعة البيولوجية
لـدينـا أو إيـقـاع أجـسـامـنـا الـطـبـيعي
ـــــــسؤول على مدى  24 ساعـة هو ا
عن تــنــبــيه أجــســامــنــا لالســتــجــابــة
لألدوية.ويقـزل باحثـون ان (هناك أدلة
مــتـزايــدة عــلى أن كــثــيــرا من األدويـة
اخملتـلفة ومن بـينـها أدوية الـقلب قد
تعمل بـطريقـة أفضل إذا ما تنـاولناها

في أوقات معينة من اليوم.
وهــذه الــدراســة األخــيــرة هي األكــبــر
حتى اآلن فيـما يتـعلق بظـاهرة تناول
ـرتــفع وشـمـلت حـبـوب ضــغط الـدم ا
الـــــدراســـــة أكـــــثـــــر من  19000 فـــــرد

يتعاطون تلك األدوية).
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ـــــا جـــــاء فـي تـــــلك الـــــدراســـــة أن و
ـــرضى قـــســـمـــوا عـــشـــوائـــيـــا إلى (ا
مــجـمــوعـتــ - األفــراد في إحـداهــمـا
تــــنـــاولــــوا حـــبــــوب ضـــغـط الـــدم في
الصباح أما األخـرى فتعاطى أفرادها
الـدواء عــنـد الـنــومـراقب بـاحــثـون مـا
يـحـدث لـلـمرضى عـلى مـدى الـسـنوات

اخلمس التالية وما بعدها
ـــرضى الــذين الحظ الــبـــاحــثــون أن ا

وفـق خــطط مــدروســة لالرتــقـاء
ـستـوى الـعامـلـ في القـطاع
الـنــفـطي من خـالل تـعــزيـز هـذا
القطاع بـطاقات علمـية رصينة)
 مــشـيــرا الى ان (تــوفــيــر هـذه
الــبـعــثــات يـاتـي نـظــرا لــتـوقف
ارسـال الـبـعثـات او اقـتـصـارها
ـا اضـر عــلى اعـداد مـحــدودة 

الــنــوم عــلى عــكس أفــراد اجملــمــوعـة
األخـــرى الــــذيـن تـــنــــاولــــوهــــا عــــنـــد
استيقاظهم تمكنوا من السيطرة على
مــسـتــويــات الــضــغط واألهم من ذلك
أنــهـم قــلــلــوا بـــدرجــة كــبـــيــرة خــطــر
ـرض بــسـبب تــعـرضــهم لـلــمــوت أو ا

.( مشكالت القلب أو الشراي
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وأشــار هـيــرمــيـدا إلى (أنــنــا مـا زلــنـا
بــحـــاجــة إلى دراســـات أخــرى جتــري
على مجموعات أخرى للتأكد من مدى
صـحـة الـنـتـائج وإمـكـانـيـة تـطـبـيـقـها
ـرضى جمـيعـا بغض الـنظر عن على ا
واجهة نوع األدوية التي يتنـاولونها 
ارتــفـاع ضــغط الـدم).وقــالت فــانـيــسـا
سميث التي تعـمل في مؤسسة القلب
الـــبــريــطــانــيــة (بــالـــرغم من دعم تــلك
الدراسة لنتائج سابقة في هذا اجملال

الـــلــيـل والــنـــهــار مـــعــا كـــمـــا لــوحظ
انـخــفــاض الـضــغط لـديــهم في الــلـيل
ـرضى الـذين أكــثـر إذا مـا قـورنــوا بـا
تـــعــاطــوا أدويــتــهـم كل صــبــاح.وقــال
الـبـروفـيـسـور رامـون هـيـرمـيـدا الذي
يـعـمل في جـامـعة فـيـغـو وهـو من قاد
الـدراسـة إن عـلى األطـبـاء أن يـوصـوا
مــرضـاهم بـهـذا: "فال تـكـلـفـة زائـدة في
ذلك وقــــــد يــــــنــــــقــــــذ هــــــذا حــــــيـــــاة
الــكـــثــيــريـن).وأضــاف ان (اإلرشــادات
احلـالــيـة في عالج ارتـفـاع ضـغط الـدم
لـيس فيـها تـوصـية بـتنـاول الدواء في
وقـت مــحـــدد. وكـــان مــعـــظم األطـــبــاء
يوصون بتناولـه في الصباح اعتمادا
عــلى ظـنـهم أنه من األفــضل تـخـفـيض

مستويات الضغط في الصباح. 
لــكن نــتــائج تــلك الــدراســة تــظــهـر أن
ـرضى الـذين تـنـاولـوا أدويـتـهم عـند ا

فـما زلـنا بـحـاجة إلى دراسـات أخرى
عـلى مـجمـوعـات عـرقيـة أخـرى وعلى
أنـــاس يــعــمـــلــون في نـــظــام ورديــات
مـخـتـلـفـة حــتى نـثـبت إن كـان تـنـاول
سـاء أكثـر فائـدة لصـحة األدويـة في ا
). وأضافت (إذا كنت القلب والشـراي
تــتـنــاول أدويــة الرتـفــاع ضــغط الـدم
فـمن الـضـروري أن تسـتـشـير طـبـيبك
أو الـــصـــيــــدلي قـــبل تــــغـــيـــيـــر وقت
ـا تكـون هـناك أسـباب تـنـاولهـا. إذ ر
من أجلـها قـرر الطبـيب تنـاولك للدواء
ــسـاء). كـمـا أن فـي الـصـبـاح أو في ا
أسلوب حياتنا يـــــــؤدي إلى اختالف
مــســـتــوى ضــغط الـــدم ولــذلك يــجب
ـشـروبـات الـكـحـولـية تـفـادي تـنـاول ا
بـكــثـــــــــرة والـتــدخـ وزيــادة الـوزن
ــارسـة الــريـاضــة بـقــدر كـاف وعـدم 

لح). وتـــــــناول كميات كبيرة من ا

خطط الوزارة لتطوير مالكاتها
الوطنية). 

وأضاف ان (الوزارة عمدت الى
هــذا اإلجــراء من أجل مــواكــبــة
التـطور في اجملـاالت الهـندسـية
ـتـعلـقـة في الـصـنـاعة السـيـمـا ا
الـنــفـطـيـة  فـضالً عن ذلك انـهـا
تــعــد من ضــمن خــطط الــوزارة
لــتــوفــيــر فــرص الــعــمل ألبــنــاء

العراق .
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وأوضـح مــــــديــــــر عــــــام دائـــــرة
التدريب والـتطويـر علي معارج
ــســـتـــقــبل ان بــرنـــامج بـــنـــاة ا
ســيــوفــر 100 بــعــثــة دراســيــة
لــــلـــــحـــــصــــول عـــــلى شـــــهــــادة
الـبــكـالــوريـوس من اجلــامـعـات
ــيــة وبـــاالخــتـــصــاصــات الــعـــا
الـهـنـدسـيـة وبـإمـكـان الـراغـبـ
ـــشــاركـــة والــذين تـــتــوفــر في ا
فــيـــهـم الــشـــروط الـــتي ســـيـــتم
ـــوقع الـــرســـمي اعالنـــهـــا في ا
لـلـوزارة ووسـائل االعالم  مـلئ
( اإلسـتمـارة اخلاصـة بـالتـقد
مـــشـــيـــراً ان (الـــطـــلـــبـــة الـــذين
كنهم التقد هم من خريجي
الـــدراســـة اإلعـــداديـــة بـــالـــفــرع
الـــــعـــــلــــمـي (الــــتـــــطـــــبــــيـــــقي 
واألحــيــائي) احلـــاصــلــ عــلى
معدل ( %95 ) وأيضـاً للـطلـبة
من خـــــريـــــجـي الـــــفـــــرع األدبي
ــــئــــة).وقــــال ـــــعــــدل 85. بـــــا
تحدث الرسمي باسم الوزارة ا
عاصـم جهـاد ان (الوزارة تـعمل
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فـتــحت دائــرة الـتــعـلــيم االهـلي
الـتابـعة لوزارة الـتعـليم الـعالي
والــبــحث الــعــلــمي االســتــمـارة
االلـكـتــرونـيـة اخلـاصــة بـتـقـد
خيارات الـطلبة عـلى اجلامعات
والـــكـــلـــيـــات االهـــلـــيـــة لـــلـــعــام
ـــــــكن الــــــدراسـي اجلــــــاري  و
لــــلـــطـــلـــبـــة الـــذيـن  تـــفـــعـــيل
حـســابـهم الــشـخــصي اخــتـيـار
الــكــلـــيــات االهــلــيـــة الــراغــبــ
بــالــتــقــد الـيــهــا عــبــر الـرابط

االتي :
 https://sys.pe-gate.org/

peas/admission/login.php
وقال بـيان امس ان (االسـتمارة
سـتــكـون مــفـتـوحــة لـغــايـة يـوم
ـقـبـل وعـلى الـطــلـبـة الـثالثــاء ا
الــــــذين لـم يـــــصـــــادقــــــوا عـــــلى
معلوماتهم او لم يولدوا ارقاماً
امــتــحــانــيــة او ارقــامــاً  ســريـة
االســراع  لــتــهـيــئــة الــبــروفـايل
صـــفــحــة الــطــالـب الــتي تــكــون
اخلــطــوه الــرئــســيــة لــلــتــقــد
واضافة االسـتماره االلكـترونية
لـكي تـسـتـطـيـعـوا الـتـقـد قـبل
ــصــادقــة داخل اغالق بــوابــة ا

راكز االرشادية). ا
ووجـه نـــــائب رئـــــيـس الــــوزراء
لــشــؤون الــطــاقــة وزيــر الــنــفط
ثـامـر عـباس الـغـضـبـان بإطالق
ـستـقبل اخلاص برنـامج بناة ا
بــإرســال الــبــعــثــات الــدراســيـة
ــرحـــلــة اإلعــداديــة خلــريـــجي ا
بفرعيـها العلمي واألدبي وذلك
فـي مــبــادرة وطــنــيــة لــتــطــويــر

الطاقات الشبابية في البالد.
وقـال الـغـضـبـان في بـيـان امس
ان (هـــذا الــبـــرنــامـج يــتـــضــمن
ـتــفـوقـ مـن خـريـجي إرســال ا
الــدراسـة اإلعــداديــة بــفـرعــيــهـا
الـــعــلـــمي واألدبي فـي بــعـــثــات
ية دراسية الى اجلـامعات الـعا
الرصينة للـحصول على شهادة
الـــــــــبــــــــــكـــــــــالـــــــــوريــــــــــوس في
اإلخــتـــصــاصــات الـــهــنـــدســيــة
واإلقتصادية والقانونية مشيراً
الـى ان ذلك يـــــــأتـي من ضـــــــمن

ــــواكـــبـــة الـــتـــقــــدم الـــعـــلـــمي
ي فـي الـــعـــراق واثـــر واالكـــاد
سـلبـا على مـستـويات االداء في

ؤسسات احلكومية) . ا
واشــار الـى أن اإلخــتــصــاصـات
التي سـيتم الـدراسة فـيها  هي
ــشـــاريع  هـــنــدســة هـــنــدســـة ا
اقــتـصــاديـات الــطــاقـة  وعــلـوم
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جـيـو فـيـزيـاء وهـنـدسـة كـهـرباء
طـــاقــة مــتــجـــددة  ومــحــاســبــة
قانـونية وقـانون جتاري  دولي
 حتكيم وهنـدسة البيـئة مركبة
وعلوم اقـتصاديـة وماليـة تقييم
أصـول وهـنـدسة مـيـكـاتـرونكس
وهــنــدســة الـكــيــمــيـاء مــعــاجلـة

الغاز .

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببغداد

عرفة تأثير ذلك مع األدوية اخملتلفة للضغط »W¹Ëœ∫ باحثون يقولون نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات 
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مقدمة فأنني اخشى ان يعول الرسميون على ثنائية التخوين واستيعاب
تظـاهرين للـخروج بالـنصر عـلى ساحات الـتظاهـر بالضـبط كما زخم ا
يحدث خالل جلسات الفصول العشـائرية فأن تصرفوا مع الناس هكذا

ا تطورت االمور الى اخلراب. فلر
ـرجعيـة للـتعلـيق على انـتفاضـة تشرين- من ضمن االسبـاب التي دعت ا
" ـنـتـفـض لالن لم يـتـفق الـرسـمـيـون اال عـلى مـسـمى و طـلب- اسـمـوا ا

" و طالبوهم بالسلمية وكأن االحداث جتري بدولة اخرى! متظاهري
ـرجـعيـة تـصـريحـات دائـمة لـلـحـكومـات انـها من ضمـن اسبـاب تـعلـيق ا
مدعـومـة من مـرجـعـية الـسـيـسـتاني وفـي كل مرة و عـنـد تـطـور االحداث
رجعية انـها لم تصطفى احدا سلبا ب العـراقي وحكوماتهـم تصرح ا
ليكون متبناها في السلطة و تـستمر احلكومة في االزمة بتخويف الناس

رجعية بنفي النسب. رجعية و تستمر ا بأنها بنت ا
ـثل ـرجــعـيــة تــرد عـلـى من يـدعـي انه  يـفــهم من خــطــاب اجلـمــعــة ان ا
توجيـهات مـرجعـية ايـران" بأستـثنـاء طلب خـامنه يي" انـهاء االوضاع لم
ـا يـصرح به عـراقـيـون يـدعون يصـرح مـسـؤول ايـراني بـشكل مـبـاشـر 
عالقتـهم بـأيران انـهم عـلى استـعداد خلـيـارات كسـر الـعظم و قـتل سوح
التـظـاهرات كـما ان شـائـعات سـرت و مـثلـها يـحـدث في االزمات من ان
احتـياطـيا امـنـيا يـختـبئ قـرب مقـر على نـهر دجـلـة جاهـزا للـتدخل وهي

. شائعة سبقت زيارة االربع
تسبب ع الوقت احتل تقرير رسمي عراقي حول اعداد الضحايا و ا
رجـعية والدوائـر الدبلمـاسية االجنـبية والكل بقتلـهم و جرحهم اهتـمام ا

بأستثناء معديه متفق على انه تقرير يحتاج لواقعية و صدق اكثر.
انيـة لم يظـهر رئيس احلـكومة و لم يـتحدث ال ومنذ مـوعد اجللـسة البـر
ـانـهـا عن سـبب عــدم ظـهـور رئـيس مـجـلس رئـيس الـدولـة و ال رئـيس بــر
الوزراء وال حتى لتـكذيب شائعـة غريبة صعـبة التصـديق تقول ونقال عن
ـهـدي مـحتـجـز وعلـيه فال يـكـفي ان يـسد مـكـان رئيس شقـيـقه ان عـبد ا
الوزراء تصـريح لكـر خلف يـنفي فـيه سقوط ضـحايـا في جسـر السنك
وحـتى خطـاب الـرئـيس الـذي حـاول فـيه تـقـد شيء لم يـكن لـيس مـهدء
للـمـنـتـفضـ فـقط بل حـتى لـزمالء الـسلـطـة و تـلك قـضيـة قـد يـتفـهـمـها

الناس نتيجة حرج االوضاع.
ـهم في هـذه االيـام الـكف عن الـتـذكـيـر بـطـلب الـسـلـمـيـة الن الـقـضـيـة ا
ليـست فقـط ان السالح مـعروف عـنـد من بل الن االنضـبـاط امر يـفرضه
ــديــر عـلى عــنــاصـر امــنه وفي احلــيـاة يــتـدخل الـقــائــد عـلى جــنـوده وا
ـتـشـاجرين الـشخص لـوقف الـتـشـاجـر بـ اثـنـ و ال يقف لـيـصـرخ بـا

اجعلوا العراك سلميا.
ـصـابـ و زيـارة عوائل هـم ايضـا حث الـكـوادر الـطـبيـة عـلى عالج ا وا

الضحـايا و بال اصطـحاب لالعالم حتى ال يـفسر انه
تسويق.

ـتظاهرين هم من هم ايضا ان يـصار لفهم ان ا وا
جيل اختـبر اخلـوف فكسـره فال من مبـرر لتأز
االمور وال تقاس كرامة مسؤول بجمجمة ضحية

بقنبلة دخان.

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ـظاهـرات السـلميـة العـارمة تصـدر قائـمة بـتثبـيت مجـموعة من في غمرة ا
قاسـاتها التي ما أنزل دراء العام استـناداً الى احملاصصات وطـبقا  ا

الله بها من سلطان ..!!
ـطـلق والهـياج والغـريب اصـدار ذلك األمر الـديـواني تزامـنـاً مع الرفض ا
ـطـالب بــالـقـضـاء الـكـامل عـلى ألــوان الـفـسـاد واحملـابـاة لـلـكـتل الـكـبـيـر ا
ن ال تربطهم روابط واطن العـراقي  السياسية الـنافذة على حسـاب ا

وثيقة االّ بالوطن ومصاحلة العليا ...
-2-

وح أبلغ رئيس مجلس الوزراء برغبة مجلس النواب باستضافته لِتُطرحَ
عليه وجهاً لوجه مسائلُ كثيرة تتعلق بطريقة مواجهة السلطة للمتظاهرين
السلميـ وما رافق ذلك من فواجع راح ضحـيتها مـئات الشهداء وآالف
اجلـرحى اشـتـرط أنْ تكـون اجلـلـسـة عـلـنـيـة  وتـنـقل عـلى الـشاشـات الى

تظاهرين . ا
ـّغ بــهـا ــوافـــــقــة من مــجــلـــس الــنــواب عـلـى ذلك وبــلـــ وحــ جـــــاءت ا

رســــميا
رَدَّ على الكتاب بالقول :

ا تكون بطلب منه وليس بطلب من اجمللس . انّ االستضافة ا
قررة قدور اجمللس اللجوء الى االستجواب وفقاً للسياقات ا وانّ 

والسؤال اآلن :
ـشــروطـة بـالـنـقــــل الــعـلـني لـوقـائع مـا احلـكـمـة فـي االسـتـجـابـة االولى ا

اجللسة ?
ألم تكن تستبـطن االثارة واالستفزاز للعديد من أعضاء مجلس النواب ?
ألم تـكن حتــمل مـعـنى الــتـهـديــد والـوعـيــد بـكـشف الــعـديـد من الــقـضـايـا

ستورة عن األع ? ا
ـسؤول الـتنفـيذي األول ان تـكون ردود الـفعل من مـثل هذه وماذا يـتوقع ا

االستفزازات الغريبة ?
-3-

انّ احملصلة الـنهائيـة كانت سيئـةً للغايـة ألنها زادت الطـ بلةً بدالً من ان
لتهبة . شاعر السلبية ا تمتص شيئا من ا

-4-
ذكور يشي باشتــداد األزمة النفـسية التي يـعانيها وقف ا ان ا

ســـــــؤول التـنفـيـذي االول بـــــعـد ان التــــــــصقت ا
ــســــــــــؤولــيـــة عن إراقـــــــــة الــدمــاء وازهــاق به ا
ــــــــــفــــرطــــة مع األرواح واســــتــــخــــدام الــــقــــوة ا
ـتــظـاهـرين الــســــــــلـمـيـ من أبــنـاء شــــــعـبـنـا ا

. األبيّ
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ـلـكــيـة في الـدول الـعـربـيـة اكـثـر اسـتـقـراراً  من مـا تـفـسـيـر ان االنـظـمـة ا
االنظمة اجلمهورية العربية?

في اسـتـعــراض (بـريء) لالوضـاع فـي جـمـيع الـدول الــعـربـيــة جنـد انـهـا
تنقسم الى قسم من حيث االستقرار.

القـسم االول فـيه يـعاني من تـداعي االمن والـتـظاهـرات والـقـتال بـ ابـناء
الشعب او بـ الشعب وحـكامه او مع التـنظيـمات وهي مسـرح للتدخالت
االجـنـبـيـة وعـدد هـذه الـدول 9 هي اجلـزائـر وتـونـس ولـيـبـيـا ومــوريـتـانـيـا

وسوريا واليمن والعراق ولبنان ومصر
ـملـكة االردنـية غـربيـية وا مـلكـة ا اما الـقسم االخـر فانه مـستـقر ويـضم ا

ـمــلـكـة الــسـعـوديــة وسـلــطـنـة عــمـان ودولــة الـكـويت وا
لكة البحرين وامارة قطر? و

انـتم وابـاؤكم واجـدادكم وانـا مـنـهم هـلـلـوا السـقاط
ـلـكـيـة امال في حـيـاة افـضل فـمـا الـذي االنـظـمـة ا

حدث?
سؤال بريء اليس كذلك?
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كـشفت مالكـات مـؤسسـة الشـهداء
عن مقـــــبرة جماعية جديـــــدة في
مـحـــــافـظـة الـنــجف مـبـيـنـة انـهـا
(تــــعــــود الحــــداث االنــــتــــفــــاضــــة

الشعبانية عام 1991).
ـؤسـسة في بـيان امس ان وقالت ا
(مالكــاتـــنــا عـــثــرت عـــلى مـــقــبــرة
نــــــــــــطقة جماعية  جــــــــديدة 
خـان الـربع الـتـابـعـة الى مـحـافـظة
الـنـجف). مــــــبـيـنة انـه (لوحـــــــظ
تـنــاثـر عــــــــظــام بــــــــشــريـة عـلى

امتداد 400 متر ).
واضافت انه (تمـت مخاطـبة قيادة
شـرطـة الـنـجف بـخـصـوص تـوفـير
احلـمـاية الالزمـة لـعـدم العـبث بـها
والـتجـاوز علـيـها الى حـ وصول
ـــــعــــني فـي الــــدائــــرة الـــــفــــريق ا

اخملتصة). 
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ــقــابـر فــيــمـا تــوقع مــديــر دائـرة ا
اجلــمـاعـيـة ضـيـاء كـر ان (تـعـود
هـــذه الــعـــــــــظـــام الــبـــشــريــة الى
احـداث انـتـفـــــــــاضـة الـشـعبـانـية
عام 1991 ضمن الطرق والوسائل
الـتي كـان يرتـكبـهـا نظـام الـطاغـية

قبور الخفاء جرائمه).  ا
وأكـــد (قـــيـــام فــريـــقه خـالل األيــام
الـقلـيلـة القـادمة بـإجراء مـسح لكل
عرفة احلجم شكوك بها  نطقة ا ا
احلــقــيــقي لــلــمـقــبــرة واحملــافــظـة
عـــلــيـــهـــا ومن ثم اســـتــــــــــنـــفــاذ
واســـتــــكـــمــــال كـــافــــة اإلجـــراءات
الـقـانونـيـة والـفـنـيـة والـوجـسـتـية
ـتظـاهرين لـفتـحهـا). وكان مـئات ا

قـد نــظـمــوا احـتـجــاجـات سـلــمـيـة
يـطـالـبـون بـهـا الـسـلـطـات احملـلـية
بــتــحـقــيـق مــطـالــبــهـم بـعــيــدا عن

التسويف. 
ــطـالب ـتــظـاهـرون ان (ا ويـؤكــد ا
اضــحت مـركـزيــة وواضـحـة لـيس
ـــا في فـي الـــنـــجـف فـــحـــسـب وا

احملافظات كافة). 
معـتبـرين ان احلكـومة (تـعي جيدا
ان تـــفـــــــشي الــبــطـــالــة وتــغــلــغل
الـــفـــاســديـن في مــفـــاصل الـــدولــة
وتـفـاقم احملـاصــــصـة وعـدم تـوفـر
اخلدمـات هي اهم مطـالب الشعب

الذي انهكته الوعود).
وأعــــلن مــــحـــافـظ الــــنـــجـف لـــؤي

الـيـاسـري عن تـخـويـل نـائـبة األول
ـتـلـكات هـاشم الـكـرعـاوي بـجـرد 
مـــجــــلس احملــــافــــظـــة واجملــــالس
احمللية والبلـدية كافة في احملافظة
الية ومنها  وتسلم جميع الـذ ا
الـــعــجـالت احلــكـــومـــيـــة لــرئـــيس
وأعضاء مـجلس احملافـظة  حسب
قــرار مـجــلس الــنــواب والــقـاضي
بحل مجالس احملافظات واالقضية
والـــــنـــــواحـي . مـن جـــــهـــــته بـــــ
ــبــاشـرة الــكــرعــاوي انه (ســتــتم ا
بـــجــــرد واســــتالم جــــمـــيـع الـــذ
الية اعتبارا من يوم متالكات ا وا
غداً االربعـاء حسب التـخويل الذي

كلفنا به من قبل محافظ النجف).

لؤي الياسري
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ارجـــأت وزارة الـــتـــجـــارة مـــوعـــد
افـــتــــتـــاح دورة مـــعـــرض بـــغـــداد
. الـــدولـي الـــســـادســـة واالربـــعـــ
عرض زينب وقالت مديـرة اعالم ا
نــاصـر حــسـ ان (الــوزارة قـررت
تاجيل افتتـاح دورة معرض بغداد
.( الـــدولي الـــســادســـة واالربـــعــ
ــــوعــــد اجلــــديــــد واضــــافت ان (ا
عـرض سـيـكـون هو 11 الفـتـتـاح ا
ويسـتمر لـغاية 20 تشـرين الثاني

قبل).   ا
يــــذكـــــر أن الــــشــــركـــــة الــــعــــامــــة
للمــــعارض العراقـية تأســــــــست
عــام 1959  وأقــــيم أول مـــعـــرض
دولــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــام 1964 فــي
ـــشـــاركـــة أربع دول بـــغـــــــــــداد 

عـربـيـة واسـتـمـرت الـدورات حـتى
دخول القوات األميركية إلى البالد

سنة 2003. 
وكــان الـوزيــر قـد اعــلن اسـتــكـمـال
كـافــة االجـراءات الـفـنـيـة واالداريـة
ألقامة فعـاليات الدورة واسـتــقبال
ضــيـــوف الــعـــراق .  واكـــد هــاشم
العاني خالل جـولة شمـلت اجنحة
ـــــعـــــرض ان (االســـــتـــــعـــــدادات ا
عرض جاهـز فنيا استكمـلت وان ا
واداريـا الستـقبـال ضـيوف الـعراق
من الـــــدول والـــــشــــــركـــــات الـــــتي
شاركة استجابت للدعوة وقررت ا
فضال عن تـهيئـة وجتهيـز القاعات

عرضية كافة). ا
مشيراُ الى (سعي وحرص الوزارة
ية وبناء الستقطاب الشركات العا

واجهة معرض بغداد الدولي

مـدن مـعـارض في مـخـتـلف مـناطق
الـــبالد لــدعـم قــطـــاع االســتـــثــمــار
واقـامـة شراكـات حـقـيقـيـة وتـكامل

مع القطاع للخاص العراقي).  
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واضـــاف ان (الـــوزارة تــســـعى من
ـــعـــرض الــتي خالل فـــعـــالــيـــات ا
تـســتــمــر لـعــشــرة ايـام الـى جـلب
الـفــرص االســتـثــمــاريـة وشــركـات
ــيــة مـرمــوقــة لــلــمــشـاركــة في عــا
مــــشـــاريع االعــــمـــــــــــار والــــبـــنى
الــتــحــتــيــة الـتـي يــسـعـى الــعـراق
الــــنـــــهــــــــــــوض بـــــهــــا وجتــــاوز
ــشـــــــــاكل الـــتي تـــواجه قـــطــاع ا
اخلدمـات في ظل مـــــــشـاركة أكـثر
ـــيـــة من 20 دولــــة عـــربــــيـــة وعــــا
ومايقارب اكثر من 800 شركة).  
فــــيـــــمــــا اعــــلــــنت الــــوزارة عن ان
ـعـرض هـذا الـعـام يـشـهـد فـقرات ا
مـنوعـة على مـدى االيـام التي يـقام
هـرجان تـتـخلـلهـا أمسـيات فـيهـا ا
ثقـافية وفـنيـة ولقاءات ومـؤتمرات
وورش عـــمل لـــلــدول والـــشـــركــات
ـشاركـة وكـانــــــت وثيـقـة صادرة ا
ـعـارض قــد تـضــمـنت مـن شـركــة ا
(حـــرصـــا من الـــشــــــــــــركـــة عـــلى
اجنـاح اقـامـة دورة مـعـرض بـغداد
ولــــرغــــبــــة الــــكـــثــــيــــر مـن الـــدول
والشركات بتأجيل موعد افتتاحها

الى موعد جديد.
ـشاركة وسعـيا منـا الى ان تكون ا
فــاعــلـة واتــمــام جـمــيع االجـراءات
الــتـــنـــظـــيــمـــيـــة اخلــاصـــة بـــهــذه
الـتـظــاهـرة االقـتــصـاديـة الــكـبـيـرة
ـر بـها ولـلـظـروف الـراهـنـة الـتي 
بـلدنـا العـزيز تـقـرر تأجـيل افتـتاح
الدورة لتكـون للمدة  0 – 1تشرين

قبل).  الثاني ا

هاشم الكرعاوي


