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ساهمة الشركات احلكـومية وا
بــــــدعـم الــــــقــــــطــــــاع الــــــزراعي
والقـطـاعـات األخرى والـنـهوض

باالقتصاد الوطني).
—Ëc³ « ·UM «

وضــمـن بــرنــامج إكــثــار الــرتب
الـــعــــلـــيــــا ألصــــنـــاف الــــبـــذور
وبــالـــتــعــاون مع قـــسم بــحــوث
نـيـنـوى  تـنـفـيـذ ورشـة الـعمل
ـــوســـومـــة ( واقع مـــحـــصــول ا
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سـتـشـفى البـيـطري في أنـهى ا
محافظـة ديالى اسبوعه الثاني
من حــمـلـته اجملــانـيـة احلــالـيـة
ضــد مــرض احلــمى الــقالعــيــة
ـعـوي . وقـال بـيان والـتـسـمم ا
تــــلـــــقــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
ـسـتــشـفى تـمـكـن من تـلـقـيح (ا
58249رأس غـــــــــنم و 54126
رأس مــاعــز فــيــمـا  تــلــقــيح
رأسا من اجلاموس ضد 3424
احلمى الـقالعية كمـا  تلقيح
أعــــــداد أخــــــرى ضــــــد مـــــرض
ــعـــوي). من جــهــة الــتـــســمم ا
أخرى ونـظـرا النخـفـاض درجة
احلـــــرارة أهــــــابـت الــــــزراعـــــة
ـــربـــ اتـــخـــاذ اإلجـــراءات بـــا
الالزمـة لـلبـدء بـتـدفئـة احلـقول
ومــراقــبــة عــمــلـــيــة الــتــهــويــة
ودرجــــــات احلـــــرارة وحــــــسب
أعـمــار الــطـيــور لــضـمــان عـدم
الــتـــعــرض لـــتــيـــارات الــهــواء
الباردة والتي تتسبب لإلصابة

بأمراض اجلهاز التنفسي .
واســـتـــقـــبل مــســـتـــشــار وزارة
الـزراعـة مـهـدي ضـمـد الـقيـسي
وفـد مـنـظـمـة هـولـنـديـة لـلـغـذاء
والــزراعـة والــتـنـمــيـة بــرئـاسـة
رافق ايسـتر كـرسـنج والوفـد ا
لـــهـــا. حـــيث  خـالل الـــلـــقــاء
مـنــاقــشــة امــكـانــيــة الــتــعـاون
ـنـظـمـة ووزارة ـشـتـرك بــ ا ا
الـــزراعـــة فــــيـــمـــا يــــخص دعم
ـزارعـ شــريـحـة الــفالحـ وا

من خالل حتــسـ بـيـئـة الـعـمل
ودعـم الـــصــــنـــاعــــات واحلـــرف
اليدويـة والصـناعـات الصـغيرة
ــرافـقــة لــلـعــمــلــيـة الــزراعــيـة ا
كــمــشــاريع تــعـلــيب الــطــمــاطـة
وصــنـاعــة االلــبــان ومـشــتــقـات

احلليب اخملتلفة االخرى . 
„d²A  qLŽ

من جــانـبه ثــمن الــقـيــسي عـمل
ـــنـــظـــمـــة في ســـهل نـــيـــنــوى ا
ومــنــاطق الـرمــادي والــفـلــوجـة
كـمـا ابـدى تـرحيـبه واخلـالـديـة 
ــنـظـمـة ــشـتـرك مع ا بــالـعـمل ا
والــتـــوسع فـي مــنـــاطق الـــدعم
لـــتــــشــــمل مـــنــــاطق اجلــــنـــوب
وباالخـص االهوار التـي حتتاج
قـدم في دعم دولـي مواز لـذلـك ا
احملـافظـات احملررة حـيث عانت
االهــــوار كـــثـــيـــرا من االهـــمـــال
والـتـجـفـيف في مـا مـضى. وفي
خـتام اللقـاء ثمن الوفـد الضيف
تـــــســــهــــيـالت وزارة الــــزراعــــة
وانــفــتــاحــهـــا عــلى الــشــركــات
ــيـة ومــنــهـا ــنــظــمـات الــعــا وا
الـــهـــولـــنــديـــة لـــغـــرض ادخــال
الـتـكـنلـوجـيـا احلديـثـة واالفـكار
ــتـــطــورة لــلـــقــطـــاع الــزراعي ا

بشقيه النباتي واحليواني).
واعــــلـــنت الــــشـــركـــة الــــعـــامـــة
للتـجهيزات الـزراعية عن توقيع
اتــفــاقــيــة تــعــاون مــشــتــرك مع
ـسـاهـمة وزارة النـقل من اجل ا
ـسـتلـزمات واد وا بـنقل كـافـة ا
الزراعية التي تـتعاقد معها الى

ـية ) . ـنـطقـة الد الشـعـير في ا
الــورشـة تــضـمــنت مـحــاور عـدة
مـنـهـا ( بـرنـامج الـشـعـيـر ودوره
في تــوفـــيــر بــذور األســاس ذات
الــنـــقـــاوة الــوراثـــيــة الـــعــالـــيــة
ألصــــنـــــاف عــــالــــيـــــة اإلنــــتــــاج
والـنـوعــيـة تـاريخ وواقع زراعـة
تداولة الشعير أهم األصناف ا
اجلـــــــوانب االقـــــــتـــــــصـــــــاديــــــة
للمحـصول آفاق تطوير زراعته

كما تضمنت الورشة عرض أهم
الــتـوصــيـات الــتي خـرجت بــهـا

الورشة ) .
 هـــذا وحــضـــر الــورشـــة مــديــر
الـبــرنـامج ومــديـر قــسم بـحـوث
نــــيــــنــــوى وعــــدد من أســــاتـــذة
اجلــــامــــعــــة ومــــدراء الــــدوائـــر
ـزارعـ الـزراعـيـة ونـخـبـة من ا
ــهـتـمــ بـزراعـة ــتـمــيـزين وا ا

محصول الشعير.
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فـــروع ومــخـــازن الـــشـــركــة في
احملافظات كافة.

 وتـنص اتـفـاقـيـة الـتـعـاون ب
اجلـــانـــبــــ عـــلى نــــقل كـــافـــة
ـواد الـزراعـية ـسـتـلـزمـات وا ا
الى احملـــــــافــــــظــــــات مـن خالل
شــــركــــات وزارة الـــــنــــقل وهي
الـشــركـة الـعـامـة لــلـنـقل الـبـري
والشركة العامة للسكك احلديد
والشركـة العامة للـنقل البحري
عن طـريق عــربـاتـهـا وآلــيـاتـهـا
وكوادرها اخملـتصة حيث وقع
اتـــفــاقـــيــة الــتـــعــاون فـي مــقــر
الـشـركـة الــعـامـة لـلــتـجـهـيـزات
الزراعـيـة كل من مـديرهـا الـعام
هـندس طالب جـاسب الكعبي ا
ـــدراء الـــعـــامــ لـــشـــركــات وا
وزارة النـقل وبحـضور عدد من
مدراء أقـسـام الشـركـة ووسائل

االعالم. 
واضــــاف الــــبــــيــــان ان طــــالب
الكـعـبي اكد ان (هـذه االتـفاقـية
سـوف تـسـهم في احلـفـاظ عـلى
ـال الـعــام واحلـد من ضـيـاعه ا
وتوفـيـر فرص عـمل جـديدة في
شركات النقل والعمل على دعم
ـــالــيـــة فــضال عن وارداتــهــا ا
ـــــــــواد احلــــــــــفـــــــــاظ عـــــــــلـى ا
ـسـتــلـزمـات الــزراعـيـة الـتي وا
تتعـاقد علـيهـا الشركـة وضمان
وصــولـهــا بــأمــان وبـالــســرعـة
ــمــكــنـــة الى فــروع ومــخــازن ا
الشركة في احملـافظات كافة من
خـالل نــقــلــهـــا بــواســطــة هــذه
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 الـكـذب والــدجل والـلف والـدوران  ,لـيس عـلـى االخـرين وحـتى عـلى
انـفـسنـا ونـحن نبـرر مـا قـاله من جهالء لـلـمـجتـمع ((اكـذب واكذب ثم
اكذب حـتى يصـدقك االخرون )) هـذا ما مـصنف بـالعـلة اجملـتمـعية .
والتي لها جزئيـاتها . والكذب مرض خطـير ومدمر وشديد الوطأه ...
وعـلى الــغـالب انه مــتـفش فـي اجملـتـمــعـات الــعـربـيــة عـامــة واجملـتـمع
ــا قـد الـعــراقي عــلى وجه اخلــصــوص في هــذا الـزمن الــصــعب. ر
اصـبح عادة مـستـحكـمة يـصعب الـتخـلص منـها او الـتخـلي عنـها في
ا تـكـون مـريـضـة وال نـريـد ان نـصدر بـعض الـنـفـوس الـضـعـيـفـة ور
ـسببات الـتي الت اليها احلكم عليها  ,الى ان نصل الى االسباب وا
واسـتحـكـمت بهـا واصبـحت جـزءا من يومـيـات اجملتـمع الـتي يتـعامل
رض قـد ينـعـكس على الـعائـلة بـها . يـؤسفـني اشـد األسف ان ذلك ا
خصوصـا اطفـالنا  ,حيث يـصبح الـتعامل بـالكـذب جزءا من حـياتهم
ويـكـون مرافـقـا لـهم حيـنـمـا يجـدون ان كـبـيرهم  ,يتـعـامل في شؤونه
ويومياته بهـذه الصفة  وهذه هي الـطامة الكبرى .. بـسبب ان القناعة
تـتولـد عـندهم من اكـتـساب االخـرين لـهذه ((األفـة)) .  هـنا النـريد ان
ندخل بعمق اكثر في هذه الـسور . النها قد تكون حالـة غير مستثناة
من االنـتــقـاد وهــذا جـزء اخـر من الــكـذب الــذي يـعــشش في مـخــيـلـة
وعـقـول االخـرين ?.ان الـذي يـحز فـي قلـبي قـد يـنـشـأ هـذا الطـفل في
محـيط اسرته الـتي جتيـد (( افة الـكذب)).وعـندما يـكبـر ويشـتد عوده
كن يـصبح مـتفـننـا بالـكـذب وماهـرا في اجادته . ولـلكـذب اشقـاء ال 
الـفـصل بـيـنـهم هـو (( احلـســد )) وهـو مـرض اخـر يـنـخـر في جـسـد
الشخصية العربية بكافة اصنافها وهو مرض العصر. حيث ال يسلم
مـنـهـا اي فرد مـهـمـا عال شـأنه . لنـجـدهـا مسـتـحـكمـة خـصـوصا في
اجملـتـمـعــات الـصـغـيـرة والـضــيـقـة . وان كـانت اجملـتـمــعـات الـكـبـيـرة
فتوحة ,ال تخلو منهـا . حيث ان (( احلاسد)) اليعـترف للمحسود وا
ـا يكون ذلك في امور بسعـيه الدائب لتحـس ظروف معـيشته . ولر
حـيـاتـيـة صعـبـة لـلـغايـة. السـيـمـا ونحن نـعـيش في هـذا الـزمن االغـبر
الـذي غـابت فـيه عنـاويـ الـعدالـة والـتكـافـؤ. والـتي حل مـحلـهـا وبكل
عناوينها السيئه فلسفـة (( سباق الغالب للمغلوب )) وهذه افة اخرى
تضاف الى شـقيقاتـها وتدرج بـجانبهـا لكون االرضيـة واحدة والثدي
هو واحد وهـذه مزايـا اخرى تضـاف الى ((احلسد )) .الـذي يعشش
في نفوس البعض وال يـسعنا اال ان ندعـو علماء االجتمـاع النفسان
عـرفـة ان يسـعوا بـشـكل حثـيث بـأرشاد الـناس الى وعـلمـاء الـدين وا
صـيبـة . التي تـشكـل خطـرا اجتـماعـيا نـاهيك عـلى ما خـطورة هـذه ا
فيها من سلبيات . ويـحز في نفسي ان ال اردد ما قاله االخرين بهذا
ـاذا تكـرهني وانـا لم اسئ اليك? )). وفـي اخلتام ال عـنى وهو   ((  ا
بــد من ان اعـرج الى تـلك الـفــروق الـتي بـيـنــنـا وبـ األخـرين والـذين
سبقونا في هذا اجملـال سن ودهورا كثيرة من غـرب الدنيا وشرقها
هتـمة في تربية اجيـالها تقوم بزرع حيث الذي الحظته من الـشعوب ا
عرفـة والصدق عـند االوالد الصغـار ابتداء من بـيئته الصـغيرة وهو ا
ـنـابر ربـي االول لألجيـال الـقـادمة. وحـبـذا لـو قامت بـعض ا الـبـيت ا
عنى (الشاطر والشطارة بشرح ذلك خدمة " للدين واحتراما للدنيا ,
) حـيث تـعلـمـنا من احلـيـاة والوقـائع الـتاريـخـية  ,ان نرى من يـدعون
بـالشطـر والشـطارة يـقصـد بهـا االستـغالل والتـحايل عـلى االخرين .
فنجد كثيرا" من النـاس يستغلون األخرين ببـدع يجيدون التعامل بها
اجادة شيـطانية ويـتم تشخيـصهم على انـهم اصحاب نظـرة ثاقبة في
تقديـر وتقيـيم االمور. ان كثيـراً من هذه االسالـيب تنطـلي على الناس
الـبــسـطــاء او الـســذج وانه فـعـال امـر غــريب وعـجــيب يـطــلـقــون عـلى
مـشـاريـعـهم هـذه صفـة ((احلالل )) . ويـعـتـبـرون انـفسـهم مـتـمـيـزي
بـهـذه الـصــفـاة عن االخـريـن من الـعـامــة من الـنـاس وحــبـذا لـو يـردد

اصحاب الكذب واحلسد والشطارة ما قله الشاعر
(( مـا قـيـمة الـدنـيا اذا فـرشت لـنـا زيـنتـهـا فـراش تراب ))  وسـبـحان

القائل ( ولله في خلقه شؤون).
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{ أول خـــــلــــيـــــفــــة حـــــكم في
ســــامـــراء هـــو ابـــو اســـحـــاق
ـعــتـصم بــالـله وهـو مـحــمـد ا
الــذي شـيــدهــا في ســنـة 221
هــجــريـة وانــتـقـل الـيــهـــــــــــا

سنة  222هجرية .
{ أول قــائـــمــقــام بــعــد اعالن
الــدسـتــور الـعــثــمــــــــــــــــاني
ـرحوم عبد سنة 1908م هو ا

العزيز القصاب .
{أول قـائــمـقــام كــان في ايـام
ــرحـوم احلـكم الــوطــني هـو ا
احـمد مـحـمـد صـالح اجلـنابي

عروف باحمد بك . ا

كانت في عقد االربعينيات.
{ أول شـهـيــد خـر في سـاحـة
ــرحــوم الــشــرف ايــام ثــورة ا
رشـــيـــد عــالـي الـــــــــــكـــيالني
ـــرحـــوم ســـنـــة 1941م هـــو ا
حــســ الــسـيــد عــلي الــشـيخ
امــ مـأمـور مــتـحف سـامـراء

في عقد االربعينات .

{ أول مـدير لـلبـلديـة ايام احلكم
ــرحــوم مـحــمـود الــوطــني هـو ا
مـحــمـد صـالـح اجلـنـابـي شـقـيق
قـائـمـقـام ســامـراءاحـمـد بك ايـام

احلكم الوطني .
{ أول مـــجـــلـس ادبي عـــقـــد في
ســامـــراء كـــان في دار الـــعـالمــة
الــراحل الـــســيــد عــبــد الــوهــاب

البدري.
{ أول عـمـيــد جلـامـعــة سـامـراء
ـنــعم حـمـد هــو الـدكــتـور عـبــد ا

الكنعاني .
{ أول مـدرب كــروي هـو الـسـيـد

عدنان حمد .

{ أول طــــبــــيب لـالســـنــــان هـــو
رحوم الدكتور علي البدري . ا
{ أول صـــيـــدلـــيـــة فـــتـــحت هي
صــيــدلـيــة ســامـراء لــصــاحـبــهـا
الـصيـدالني الـكيـمـيائـي الدكـتور

وسام البدري .
{  أول مــــــجــــــلـــــة صــــــدرت في
سـامــراء بـعــد انـبــثـاق ثـورة 14
رمـضـان سـنة 1963م هي مـجـلة
ــرحــوم ســامــراء لــصــاحــبــهــا ا
يــــــونس الــــــشــــــيخ ابــــــراهــــــيم

السامرائي .
{ أول طـبيـب جراح في سـامراء
رحوم فهد بن سبع البدري هو ا
الـــذي كـــان يـــوقع بـــأسم جـــراح
سامراء وتكريت وسميكة وبلد .
{ أول طـبـيبـة كانت في سـامراء
ـة الـشيخ مـحـمد هي عـفراء كـر
احلـسـ الـبـدري وامـهـا طـبـيـبة

نسائية .
{ أول من فــتح مــعــمالً لــلــدبس
في ســامـراء هــو الــسـيــد صـالح

مهدي االحمد البدري .
ــدرســة ســامـراء {  أول مــديــر 
الـعلمـية الديـنية الـعالمة الراحل
الـشـيخ مـحـمـد سـعـيـد الـعـبـيدي
ــؤسس الـــنــقـــشـــبــنـــدي وهـــو ا
درسة العتيدة . والباني لتلك ا
درسـة سيـدنا علي { أول مـدير 

الـهادي هلـيه السالم الديـنية في
ســامـــراء هـــو االســتـــاذ الــراحل
العالمة الشيخ ايوب اخلطيب .
ـتـوسـطـة سـامـراء { أول مـديـر 
ـرحــوم رشــيـد الــرسـمــيــة هــو ا
تـــوفــيق الــســـامــرائي وهــو أول
عـلـم مديـر لـثانـويـة جـمعـيـة ا

سائية فيها . ا

ــعــتـصم ــدرسـة ا { أول مــديـر 
ــرحــوم عــبــد االبــتــدائــيــة هــو ا

احلميد سلمان البازي .
{ أول من زرع االوراد واالزهـــار
ــرحــوم عــبـد فـي ســامــراء هــو ا
احلـــمــــيـــد عـــبـــد الـــوهـــــــــــــاب
الـــــبـــــدري وهـــــو الـــــذي خـــــطط
حــديــــــــقـــة ســامــــــــــــراء الــتي
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وآلــيــة الــتــعــاون مع الــطــالب
اليــتــرتب عــلــيـهــا اي تــبــعـات

.( مالية من قبل الطرف
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بـــحـــثــت الـــشـــركــــة الـــعـــامـــة
لـلــصـنــاعـات الــهـيــدرولـيــكـيـة
إحــــــــــدى شــــــــــركـــــــــات وزارة
ـعـادن مع شـركة الـصـنـاعـة وا
ـصــريــة الــتــعـاون ســكـــوب  ا
ــشـــتــرك . وذكـــر مــديــر عــام ا
الشـركـة عمـاد كـر محـمد في
تــــصـــريـح امس ان (شــــركـــتـه
أســتــقـــبــلـت وفـــداً من شــركــة
ـتخـصـصة صـريـة ا سـكـوب ا
فـي مـــــجــــال الـــــفـــــحص
وتقـد اخلدمات الـفنية
لــلــشـركــات الــنـفــطــيـة 
مــشـيــراً الى ان الـزيـارة
جـاءت لـبـحث أمـكـانـيــة
ــشـتـرك بـ الـتـعـاون ا
اجلــانـــبـــ في مـــجــال
الـــفــــحص الـــهـــنـــدسي
والـــتـــدريب عن طـــريق
الـفـرصـة االسـتـثـمـارية
ـــعـــلــــنـــة فـي مـــركـــز ا
تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا
الــهــيــدرولـيـك الـتــابـع

للشركة).
وأعــــلـــنــت الـــشــــركـــة
الــــعـــامـــة لــــلـــفـــحص
والــتـأهـيل الــهـنـدسي
إحــدى شـركات وزارة
ــعـادن الــصــنــاعــة وا

ـنـفـذة عن أعـمـالــهـا ا
لــصـــالح شــركــة نــفط
الـشمـال في مـحـافـظة
كـــــــركــــــــوك . واوضح
مـــديــر عـــام الــشـــركــة
عالء الـــــــدين عـــــــبــــــد
احلسـ علي في بيان
تــلـقـتـه (الـزمـان) امس
الكات الهندسية أن (ا
والــــفــــنــــيــــة في قــــسم
الــورشـــة والــصـــيــانــة
الــهــنـــدســيـــة بــاشــرت
بــــإعـــــمــــال صـــــيــــانــــة
وتــــصــــلـــيـح وتـــأهــــيل
صـمـامـات رؤوس اآلبار
حــــــــجم  3000و5000
وصـــــيــــانـــــة وتــــأهـــــيل
4MVA ) احملولة سعة
لصالح شركة نفط (
الــشــمــال في مــحــافــظــة

كـركوك  مـنـوهاً بـأن (الـورشة
الهندسية احلديثة في الشركة
قــــادرة عــــلى تــــقــــد أفــــضل
اخلــدمـــات وتـــنـــفــيـــذ أعـــمــال
الــتـأهــيل لــلــشـركــات الــعــامـة
ا تـمـتلـكه من كادر واخلاصـة 
ــهــنــدســ مـــتــخــصص مـن ا
والــــفـــــنــــيـــــ ذوي اخلــــبــــرة

والكفاءة العالية).
ــسـتــشــار الـعــلـمي وحــضــر ا
لـلـوزارة عـمـار عـبـد الـله حـمـد
االحــتــفــالـــيــة اخلــاصــة الــتي
ـنـاســبــة إسـتـئـنـاف أقــيـمت 

بغداد
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ـاذا تأخـرت استقـالة رئيس ـقالة االخـيرة الـتي نشرت لي  قلت في ا
اذا كل ذلك االنـتظـار? خـاصة مع تـصـاعد االزمـة وغضب الـوزراء و
الــشـارع الــعــراقي ورفـضـه لـلــتـعــامل احلــكـومـي بـطــريـقــة طــابـعــهـا
ـهدي قال: ان ـماطلـة وفي حديـثه االخير الـسيـد عبد ا التـسويف وا
ـمكن اسـتـقـالـتي تـأخـرت ألن البالد فـي دوامة وضـبـابـيـة ومن غـيـر ا
تـرك األمور ألن تـركهـا سـيجـعل البالد في فـوضى والـقضـية االهم

هي حل األزمة.
 لكن االزمة لن تـنتهي باالستـقالة حسب مـا صرحت القوى الـشعبية
ألن االستقالة بالـفعل ستهد من توتر اجلـو العام وفورة التظاهرات

لكنها لن تنهيها .
واتسـاءل مثل اجلمـيع من مراقبـ سيـاسي وصـحافيـ واعالمي
ذيـاع ومن يتصـفحون ومن يجـلسون امـام شاشات الـتلفـاز وخلف ا
هـدي التي مـواقع التـواصل عن تعـطل مـجيء استـقالـة الـسيـد عبـد ا
ارى حسـب تصـريحه تـشبه بـساطـا سحـريا يـحمي الـبالد من دوامة
المح الضيـاع .. ولم يصرح عن ضـياع األرواح إال بتـبرير واضح ا

: لوكانت استقالتي تأخرت اكثر لكان الضحايا االن اضعاف !.
وبالفـعل لو أن االستـقالة وبغـض النظر عن أصـلها سـواء كانت اقالة
ام استقـالة لم تـأت في هذا الوقت كـانت حدثت مجـزرة  الن القوات
ـنتـفض بالـسالح كمـا حدث وراح االالف االمنـيـة ستـواجه الشـباب ا

منهم شهداء.
ــســؤولـيــة عــلى قــدر عــال جـدا  ولــكن كــان من الـضــروري حتــمل ا
ـا ان وحـمــايـة الـبالد لــيس فـقط مـن الـضـبــابـيـة بـل من الـدمـويــة طـا
الـتظـاهرة سـلمـية وإن حـمايـة الناس وعـدم استـخدام اسـلوب الـقتل
هـو بـعـيـنه جـزء من حل االزمـة وبـالـتـالي فـإن الـقـوات االمـنـيـة تـنـفـذ
ارداة الــسـلــطــات ولـو كــانت الــســلـطــات بــجـهــازهــا االسـتــشـاري و
الـسـياسي والـعـسكـري اتفـقت عـلى حل االزمـة سلـمـيا ولـيس قـمعـيا

دمويا لكان الضحايا اقل وليس اضعاف .
طالب انتهت مرحلة ماقبل االستقالة وجاءت "مابعدها" ... ومازالت ا
الــعــراقـيــة قــائــمـة ألن كــفــة الــشـعـب لن تــسـتــوعب بــعــد االن رجـاال
سيـاسي ألن الـبالد ليست في حـاجة الى سيـاسي بل بـحاجة الى
رجـال صـادق هـمـهم خـدمة الـوطن  وان فـكـرة بديل الـسـيـد رئيس
نـتـفض حسـب مااجـمع عـليه الـوزراء لن حتـظى برضى اجلـمـهـور ا
ـطـالب واالحـتجـاج الـسـلمي ـرجـعـية ايـدت ا اجلـمـهـور من اراء... فا
وتـعد هـذه احللـول البديـلة الـسطـحيـة كمـهزلـة بائـسة وان االسـتمرار
عـلى فـكـرة الـبديل اسـتـهـتـار واضح بالـدم الـعـراقي وجتـاهل مـطالب
الـشعـب. ومن الضـروري ان يـهتـز عـرش احلكـومـة لهـذه الـتظـاهرات
بأسـرع وقت وحمـاية مـاتبـقى من شبـابنا شـر ضبـابيـة اعمق ودوامة
اكـبـر.  واذكـر هـذه الـعـبـارة مـجـددا ان هــذا الـشـبـاب لـيس مـتـبـطـرا
واحمق بل واع مظـلوم يريـد حقوقه البـسيطـة كأي فرد في اي موطن

عـاناة الـتي فـاضت به ولم يعـد امامه كونـه يشـعر بـا
ـعاناة هي اال التـعامل بـجديـة وحزم مـعهـا وهذه ا
من صــنــعت من الــتــحـريــر مالذا له وامـل في غـد

افضل.
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قــــامــت هــــيــــــئـــــة الــــبـــــحـث
والتطويـر الصناعـي التابعـة
ــعـادن لـوزارة الــصــنــاعــة وا
بـتوقـيـع عـدد من الـعقـود مـع
طــلــبـــة الــدراســـات الــعــلــيـــا
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات وزيـر
عادن صالح عبد الصناعة وا
الـــله اجلــــبـــوري وبـــأشـــراف
ـسـتــشـار الــعـلــمي لـلـوزارة ا
عـمـار عـبد الـله بـالـتـعاون مع
اجلـامــعـات الــعــراقـيــة وفـتح
آفـــاق لـــلـــتـــعــــاون الـــعـــلـــمي
والـبحـثي وخاصة الـتطـبيقي
. وأوضـح مـــصــدر فـي بـــيــان

تلـقته (الـزمان) امس أن (قسم
الـتـنــسـيق الـبـحـثي والـعـلـمي
قـام بتـوزيع هـذه العـقـود على
ـراكــز الـبــحـثــيــة كالً حـسب ا
أخــــتـــــصــــاصـه) مــــؤكــــداً ان
(أبـــرام الــعـــقـــود لــلـــدراســات
الـعــلــيــا يــعــد من أســاســيـات
ـذكــور بــعـد تــشـريع الـقــسم ا
شروط وزارة الـتـعلـيم الـعالي
والــبـحث الــعــلـمي بــأن طـالب
الـدكتـواره حتديـداً يتـعاقد مع
الــوزارة لـــيـــكـــون الــبـــحث ذا
فائدة علمية للمؤسسة او حل
مــشـكـلـة من مـشـكالت الـوزارة
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وقال حمد خالل االحتفالية ان
(الـوزارة  وتنـفيذاً لـتوجـيهات
وزيـرهـا الـدكــتـور صـالح عـبـد
الـله اجلــبـوري حـريــصـة عـلى
ـشـاركـة في تـنـفـيـذ مـثل هذه ا
ــشــاريـع احلــيــويـــة خلــدمــة ا
ـــواطــنــ  مـــبــديــاً ســروره ا
بــإســتــئــنــاف الــعــمل فـي هـذا
ــشـروع داعــيــاً اجلـمــيع الى ا
الــــتــــكــــاتـف من أجل أجنــــازه
ـــوعــد احملـــدد لـــتــحـــســ بــا
الــــواقع اخلــــدمي في قــــضـــاء

الطارمية).

الــعــمل في مــشــروع مــجــاري
الـطـارميـة االسـتـراتيـجي بـعد
تــوقف أســتــمـر عــدة ســنـوات
بـــحـــضـــور الـــنـــائـب أحـــمــــد
ــشـهــدانـي ومــحـافظ بــغـداد ا
محـمد جابر الـعطا وعـدد مــن
ــديـريـن الـعــامـيـن في وزارة ا
ــعــادن ومــديـر الــصــنــاعــة وا
مـجاري مـحافظـة بغـداد شاكر
عـــــواد الــــكـــــعــــبـي وعــــدد من
الـقـيـادات األمـنـيـة ومـسـؤولي
الوحدات االدارية وجمع غفير
من شيوخ ووجـهاء الطارمية.

وفد مصري في بغداد

محاضرة في مركز بحثي
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