
الشي اعظم في هـذه احلياة الفانية ; من حتقيق الهدف السام لشخص ما او
مـجـمـوعـة او فـريق ; فـتحـقـيق االهـداف هـو الـغـايـة االسـمى; ونـشـوة الـنـصر
خـصـوصا عـنـدما تـكـون هـنالك تـضـحـيات كـبـيرة جـدا ثـمـنا لـتـلك االهداف ;
واليـوجـد بعـد تـلك الوقـائع الـكبـيـرة من يـثمن تـلك الـتضـحـيات واالثـمـان التي
ـرجتى....عـندهـا تـخـرج الدمـوع بـشـراسة . دفعت مـن اجل الوصـول ..الى ا
مر مـا يقارب الـعقدين من الزمـن ; ودمك الطاهر ; ;جـسدك الطـاهر احملترق;
ـا حصل ; تـنـاثرة ; وقـبرك اجملـهول الى االن;اليـوجـد من يعـلمك  اشالئك ا
فالـكثـيـر من زمالءك ورفاقك الـشـهداء لـديهم قـبـور; االك ; ترى هل عـرفت ما
حـصل وراءك ? .  مـرت الـسـنـون تـبـاعـا ; وبـيـعك لـلـطب واحلـيـاة مـعـا مـقـابل
اجلهـاد والهجرة;ثمنا حلرية شعبك من الطغاة ; كان ارجوزة حياة للكثير من
ظلـوم في اصقاع االرض ; وعـراقنا اجلريح .عن اي شي سـتضعفـ وا ا
اخبـرك ; نعم سأخبرك بكل شيء; شرطي الوحيد عليك هو اال تبكي فدموعك
ن بعدك;خصوصا عندما تخرج من عيون غالـية عندنا ; النها رسمت احلياة 
خضـراء كعيـنيك ...ساخـبرك بثورتك الـتي سرقت في وضح الـنهار من جتار
بـيع الـثـورات في ســوق الـنـخـاسـة;وان كل مــا فـعـلـتـمـوه مـع الـطـاغـيـة اصـبح
ـا فيه ; للـتسـويق فقط من قـبل ضعـاف النـفوس ; سـاخبـرك عن وطن سرق 
ومن فيه الحـول والقوه ; تـارة يـتظـاهرون ; وتـارة يبـحثـون عن لقم الـعيش في
ارض الله الـواسعة ; ساخـبرك ان بالدك التي اعطـيتها حـياتك ; قد اصبحت
مـثل لـعبـة جـر احلبل تـمـارسـها الـدول وفي مـلعـبـهـا ; ساخـبـرك عن مرجـعـية
عشقتها وعن خبر عاجل ; ان المطيع وال من يسمع لها ; فالنجف ; عشيقتك
; اصبـحت مـبحـوحـة االصوات ; امـا عـلمت ان اغـلب رفـاق الدرب ; وشـركاء
االهوار ; واجلـزيرة ; قـد ماتـوا بعـدك ببط; وومن كـان في اخللف قـد جاء من
ـدن يـتـقـاتل عـلى الـواجـهـة والى يـومـنـا هـذا .  عن مـاذا اخـبرك ; عن وسط ا
الـبـعـثـيـ والـبـعث ; ان عـدت مـجـدا االن ; سـيـحـرقـونك مـرة ثـانـيـة النـهم من
سك زمـام االمور وعادوا للواجـهة من جديد ; فقـد بيع اليهم كل شيء . ابا
سجـاد ...الـكل يعـلم ان اال تـخلـد شهـداءهـا ; وتؤبن ذكـراهم ;اال نحن ; ال
نحـترم التضحيات وال نثمن ابطالـها والنعلم عن ذكرى شهادتهم ; اننا شعب

مـيت النفـوس واالرواح قبل االبدان ;
ـضحـون امـثـالكم ; يـقـومون عـندنـا ا
بـذلك للـريـاء فقط حـسب فـهم شعـبـنا
الـبسيط . سأخـبرك عن سر كـبير قد
يــبـــكــيك فـــعال ; ويــحـــزنك ; ان حــلم
الــدولــة الـــعــادلــة قـــد ســرق من قــبل
الـفـاسـدين واصـبح حـبـرا عـلى ورق;
فبـعد خمس عـشر عامـا على التـغيير
اصــبــحت دولــتـنــا الــفــتــيـة فـي مـهب
الريح بعد ان سرقها اجلبناء ودخلت
عـبـارة (الـثـورات تـأكل ابـنـاءهـا) مـنذ
ذلك الــتــاريخ حــيــز الـتــنــفــيــذ ; بــعـد
اخـــتــــطف الــــعــــراق من قــــبل هـــؤالء
الـسراق .  ايها القائد الغائب جسدا
وروحــا ; التـــبك ; فــاجلــبـــنــاء دائــمــا
يـحلـمـون بـالنـصـر الـزائف ; اما انت
فـحقـقـته في اكـثـر الـوقائـع في تاريخ
ـــا حــتى الـــعــراق ; كـــنت فـــذا وكــر

بنـفسك وشبـابك البهي ;  بـسرور وامـان والتبك ; والتنـتظر شـيئا مـقابل ما
فعلت .....فالدولة سرقت واحللم بدولة (علي) قد زال ....والى االبد.

مبتور اسفل الركبة عمليا ونظريا .
وتـضـمـنت الـرسـالـة للـطـالب بـسـام اسـعد ,
تـصمـيم وحتليل طـرف مبـتور اسفل الـركبة
نـاسـبة وتـصـنيع ـادة ا من حـيث اخـتـيار ا
ـناسب له مـبيـنة انه  اسـتعـمال الـوقب ا
ـركـبـة مع نـسب ــواد ا اربـع مـجـامـيع من ا
مـخــتـلـفـة من الـكـســور احلـجـمـيـة واجـريت
الـدراسـة علـيهـا عـملـيا و حتـلـيلـيا و عـدديا
تــضـمـن اجلـزء الــعـمــلي حـســاب اخلـواص
يـكـانيـكـيـة والكالل لـلـمواد الـفـيزيـائـيـة و ا
ــركـبـة الـتي  اســتـعـمـالـهــا في صـنـاعـة ا
طـــرف مــبــتـــور اســفل الـــركــبـــة. وتــنــاولت
ـوذج بـســيط لـلـوقب عـبـر الــرسـالـة رسم أ
اتالب حلـساب الضغط اسـتعمـال برنامج ا
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لـــــلـــــتـــــمـــــويـل من خـــــارج رأس مـــــال
ا التزيد عن خمسة عشر الصندوق و
ــــوجب قـــانـــون ســـنــــة لـــلـــتــــمـــويل 
الـصــنـدوق وبـضـمـنـهـا قـسط الـتـامـ
عـــلى احلــيــاة اضـــافــة لــلــتـــحــمــيالت

وجب القانون). قرة  االدارية ا
واعــلــنت الــوزارة عـن اجنــاز مــشـروع
طــــريق بــــلـــدروز  – مــــنــــدلي الــــواقع
ــشــاريع ضــمن ا ــحــافـــظــة  ديــالى 
ـمولة من الـبنك الدولـي العادة اعمار ا
وبـكـلـفـة بـلـغت اكـثر ـنـاطق احملـررة  ا
من 8 مـــلــيــار ديـــنــار. وذكـــر بــيــان ان
(شـركـة اشور الـعـامة وبـاشـراف دائرة
الـطـرق واجلـسـور الـتابـعـتـ لـلوزارة
اجنـزت اعمال طريق (بـلدروز - مندلي
5 كـم الذي يـعد ) الـذي يـبـلغ  طوله 25
ـهـمة في مـحـافـظـة ديالى من الـطـرق ا

كــونه يــربـط مــنــفــذ ســومــر احلـدودي
بـاحملافظة ومنـها إلى باقي احملافظات
حـيث يـتـمـتع بدور اقـتـصـادي مهم من
خالل تـسهـيل عملـية نقل الـبضائع من
ـــنــــفــــذ بــــاإلضـــافــــة الى دوره وإلـى ا
ـنـافـذ الـرئـيـسة الـسـيـاحي كـونـه من ا
لـــلــــزائـــرين خـالل مـــواسم الـــزيـــارات
الـدينيـة كذلك يقوم بـدور اجتماعي من
ا ـنـاطق بـبعـضـهـا  خالل ربـط تلك ا
واطـن بـ تلك الـقرى يـسـهل تنـقل ا
ـدن الـتي عـلـى جـانبـيـة). وتـابع ان وا
شروع تـضمنت القلع و (االعـمال في ا
الـقـشط وفرش طـبقـة تـعديـليـة و فرش
احلـصى اخلابـط بسمك  10 سـم  فيـما
شـمـلت طـبـقـتي االسـاس بـسمك 10سم
والـــرابـــطـــة ســمك 7 سـم و الــطـــبـــقــة
فــضــآل عن الـــســطــحــيــة ســمك 5 سـم 

اعـمـال الـصب الـكـونـكـريتـي في مـقطع
الــســيـطــرة االمـنــيــة و اعـمــال تــعـديل
االكـــتــاف بـــاحلــــــصى اخلــابـط حــيث
ـراحل باالضافة الى اجنـزت جــــميع ا

اجناز اعمال التخطيط للطريق).
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وبــاشـرت الــوزارة بـتــنـفــيـذ اعــمـالــهـا
بـــأعـــادة تــــأهـــيل وصـــيـــانـــة احلـــفـــر
ـطبات عـلى طريق (كسك  – تـلعفر) وا

الواقعة  في محافظة نينوى. 
وذكـر بيان ثان تلقته (الزمان) امس ان
الكـــات الــهــنــدســيـــة والــفــنــيــة في (ا
ديـرية مـديـرية بـلـدية تـلـعفـر الـتابـعـة 
الــبــلـديــات الـعــامــة أحـدى تــشــكـيالت
الــوزارة بــاشــرت بــتــنـفــيــذ أعــمــالــهـا
ـطبات واحلـفر الـتي نتجت بـصيـانة ا
عـن األعــمــال األرهــابــيــة والــضــربــات
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بغداد

 %30 مـن الــــوحــــدات الــــســــكــــنــــيـــة
االجــمــالي لــلـمــجــمع ومــازاد عن هـذه
الــسـبب يـعـرض عـلـى مـجـلس االمـنـاء
ـركـز االعالمي ان لــلـمـوافــقـة. وتـابـع ا
ـسـتـثـمـر تـكـون سـنـة مـدة الـعـقـد مع ا
واحــدة قـابـلـة لـلـتــمـديـد حـسب اتـفـاق
ـسـتـثـمـر يـقوم ).مـبـيـنـاً ان (ا الـطـرفـ
بــتـقــد كـفــالـة عـقــاريـة تــغـطي مــبـلغ
ـــشـــاركـــة في الـــتـــمـــويل الـــتي يـــتم ا
اطالقـها عـند حجـز الوحـدات السكـنية
لـصالح الصـندوق ويقـدم الكفـيل كفالة
نـقـديـة ضـامـنـة لتـغـطـيـة مـبـلغ الـقسط
ـسـتـفـيـد مـشـيـرا الى ان (ا الـشــهـري) 
يـقـوم بـتـسـديـد الـقـسط الـشـهـري بـعـد
ـسـتــثـمـر لــلـدفـعـة شــهـر من اسـتـالم ا
االولى مـن تـمـويل الــوحـدة الـســكـنـيـة
ـــدة ال تــــزيـــد عن عـــشـــرة ســـنـــوات و
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يـباشر صـندوق االسكـان العراقي احد
تــشــكــيـالت وزارة االعــمــار واالســكـان
بـــتـــمـــويـل مــــــشـــاريع اجملـــــــمـــعـــات
ــــواطـــنـــ الــــســـكــــنـــيــــة واقـــراض ا

ستفيدين منها.  ا
وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
شاركة تـتضمن تقد طلب من (آلـية ا
ـشروع ـسـتـثـمر فـيه تـفـاصـيل ا قـبل ا
الــســكـــني االســتــثــمــاري ومــوافــقــات
ـشروع مـثل اجازة االستـثمـار وخطة ا
الـــتـــمـــويـل واجلـــدوى االقـــتـــصـــاديــة
صـادق عليها من والـتصاميم الـفنية ا
ــعـنــيــة الى جلــنــة تــمـويل اجلــهــات ا
اجملـمـعـات وان تـكـون االرض مـسـجـلة
ـــســـتــثـــمـــر عـــلى ان يـــتــولى بـــأسم ا
ــســتـثــمــر اكــمـال الــبــنى الــتـحــتــيـة ا
فـضال عـن تـقد لـلـمـشـروع الـسـكـني 
الكـة وتتـولى جلنة الـعقـد مع اجلهـة ا
ـذكــورة رفع تــوصــيـة الى الــتــمـويـل ا
مـجـلس ادارة الصـندوق بـشأن تـمويل
ـلف اجملــمع من عـدمه بـعــد دراسـتـهـا 
كما يتم تقـد قائمة بأسماء ـشروع  ا
ــوجب ــســـجــلـــ  ـــســتـــفــيـــدين ا ا
الـطـلـبات عـلى الـوحـدات السـكـنـية في
ــشـــروع ومــا يــثــبت قـــيــامــهم بــدفع ا
مـقـدمـة مـالـية عـنـد شـرائـهم لـلـوحدات

السكنية). 
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واوضح ان (صندوق االسكان العراقي
يـقــوم بـأجـراء الـكـشف عـلى الـوحـدات
الـــســكــنـــيــة الــتـي يــتم االتـــفــاق عــلى
ـشـاركة بـتـمويـلـها وتـثبـت في قائـمة ا
مع مـخطط للـوحدات السكـنية وحسب
سـندات الـتسجـيل العراقي بـعد اجناز
ــا ــســقــفــة لــلــوحــدات و الــهــيــاكل ا
يـــتــنـــاسب مـع الــســـيــولـــة الـــنــقـــديــة
لــلـــصــنــدوق والــكــثــافـــة الــســكــانــيــة
لـلمحافظات كافـة وعدالة التوزيع فيما
بـــيــــنـــهـــا عـــلـى ان اليـــزيـــد االقـــراض
ئة لـلمـجمعـات السكـنية نـسبة  40 بـا
من اخلـــطــة االقــراضــيـــة لــلــصــنــدوق
ـــطـــلــوب واليـــزيـــد عـــدد الـــوحـــدات ا
تـمـويـلهـا في اجملـمع الـسكـني الـواحد
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أكـد وزيـر التـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلمي
عـبـد الـرزاق الـعـيـسى زيـادة نـسـبـة الـطـاقة
االسـتـيعـابـية في كـليـات اجملـموعـة الـطبـية
لـقـبـول خـريـجي الـدراسة االعـداديـة لـلـسـنة
الـدراسية  . 2019/2018 ونـقل بيان تـلقته
(الـزمان) امس عن الـعيسى في كـلمته خالل
حــفـل افــتــتــاح أبــنــيــة اجملـــمع الــطــبي في
ـسـتنـصـرية إن (الـوزارة جنحت اجلـامـعة ا
ـاضـيـة بـوضع خطط ـدة الـزمـنـية ا خالل ا
مـدروسـة وسـقوف زمـنـية مـحـددة في ضوء
مـا توافـر لديهـا من أموال صـندوق التـعليم
الــعـالـي السـتــكـمــال وتــنـفــيـذ مــشــاريـعــهـا
الـية الطـارئة التي ـتوقـفة بسـبب األزمة ا ا
فـــرضت ظاللــهـــا الــســلـــبــيــة عــلـى مــجــمل
ــؤســـســات) الفــتــا الـى أن (افــتــتــاح هــذا ا
اجملــــمـع الــــطــــبي وقــــاعــــاته الــــدراســــيــــة
واخملـتـبـرات التـي جتاوزت كـلـفـتهـا مـلـيارا
ــلــيــار ديــنــار وفـي غــضــون مـدة ونــصف ا
قــيـاســيـة ســيـمـكـن وزارة الـتـعــلـيم الــعـالي
والـبـحـث الـعـلـمي من زيـادة نـسـبـة الـطـاقـة
االسـتـيــعـابـيـة في االخـتـصـاصـات الـطـبـيـة
لـقبول الطلبة في هذا العام الدراسي 2018

 2019/ وبحسب االستحقاق).
ـعـهـد الـطـبي الـتـقـني فـي اجلـامـعة وأقـام ا
شكالت الـتقنيـة الوسطى ندوة علـمية عن ا
ـشاركـة بـاحـث الـسـلـوكـية لـدى األطـفـال 

. ومختص
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وتــضـمـنت الـنــدوة مـحـاضـرة لـلــتـدريـسـيـة
كــوثـر سـلـمــان داود تـنـاولت فـيــهـا تـعـريف
ـشكالت السلوكـية لألطفال واهم األسباب ا
الـرئيسة لتفاقمها وطرق التعامل مع الطفل
الـعـنـيـد فـضال عن مـعـرفـة أسـبـاب الـغـضب
والـكذب عند األطـفال وطرق التعـامل معهما
ومشكلة مص اإلصبع لدى األطفال أسبابها
وطـرق الـوقـاية مـنـها ومـعـاجلـتهـا . وبـينت
الـندوة أن الطـفل عادة ما يلـجأ للسـلوكيات
ــفـرطـة غــيـر الـســويـة كــالـعـنــاد واحلـركـة ا
واخلــوف والــعــدوان لــيــعــبــر عن مــشــكــلـة

ورشـــة عـــمل عن صـــيــاغـــة عـــقــود الـــبــوت
ـــشـــاركـــة عـــدد مـن اخملـــتـــصــ  (BOT)
واخلـبـراء. وتـضمـنت الـورشـة التي ألـقـاها
الـــدكــتــور رافع عـــبــاس حــسن الـــتــعــريف
ـــشـــاريع الـــبـــوت وأنــواعـــهـــا  وااللـــيــة
ــنــاســبــة الخــتـيــار نــوع عــقــد الــشــراكـة ا

شاريع الـ بي بي سي. ودراسة اجلدوى 
ـشــاركـ وتــهــدف الـورشــة إلى تــعـريـف ا
بــاالخــتــيــار األمــثل لــلــمــشــاريع وبــحــسب
األولـويـات ووفـقـا حلـاجـات اجملـتـمع ودور
احلـكومة في مشاريع البوت في مراحل قبل

االمتياز وفي أثناء مدة االمتياز وبعدها.
و بحثت رسالة ماجستير في كلية الهندسة
بــجـامــعـة ديـالى ,تــصـمـيم و حتــلـيل طـرف

وايـجـاد أجهـاد الـقص عن مـنطـقـة التـماس
ــبـــتـــور والــوقب بـــواســـطــة بـــ اجلـــزء ا

ـــعــادالت الـــريــاضـــيــة اذ  اســـتــعـــمــال ا
اسـتعـمال تقـنيـة العنـصر احملـدود حلساب
هـذه اخلصـائص عبر مـراقبة مـعامل االمان
واالجـهـاد ومقـدار الـتشـوه وبـينت الـنـتائج

جناح هذا التصميم بشكل جيد جدا. 
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ونــاقـــشت رســالــة مــاجــســـتــيــر في كــلــيــة
ستـنصريـة تاثيرات الـصيدلـة باجلامـعة ا
ـسـتـخـلص الـكـرافـيوال احلـمـايـة اخلـلـويـة 
عـديـة عـبـر دراسـتـها في ضـد الـتـقـرحـات ا
احلــيـوانـات اخملـتـبـريــة. وتـهـدف الـرسـالـة
الـتي تقدمت بها الطـالبة ميس علي فاضل
إلى إســـتـــخـــراج بـــذور نــبـــات الـــقـــشـــطــة
وإســتــخالصــهــا بــاســتــعــمــال اإليــثــانــول
ستخلص كمذيب ودراسة السمية احلادة 
الـبـذور بـإسـتـعـمـال جـرعـات  500 و2000
و 5000مـــلـــغم\كـــغم فـــضـالً عن مـــعـــرفــة
عديـة للمـستـخلص ضد الـقرحة احلـمايـة ا
ــســتـحــثــة بــإعـطــاء األســبـريـن احملـمض ا
لـلحـيوانات اخملـتبـرية.  وإعتـمدت الـرسالة
عـلى عـينـة من اجلـرذان الذين تـلـقوا جـرعا
ــــقـــدار  250 و 500 مــــلــــغم \ كــــغم من
ـسـتخـلص ثم مـقارنـة تـأثيـره مع العالج ا
ـــتـــمــــثل بـــالـــرانــــيـــتـــيـــدين الـــقـــيــــاسي ا
50مـلغم\كغم وذلك بقيـاس حجم محتويات
ـعدة ومؤشر القرحـة ومؤشر احلماية من ا
الـــقــرحــة.  وتـــضــمــنـت الــرســالـــة حتــلــيل
ـعدة من إنز سوبـر أوكسايد مـستويات ا
دسـميوتيز (SOD) وعـامل نخـر الورم الفا
(-TNF) والــبــروســتــوكالنــدين نـوع اي 2
ــعـدة لـلــفـحص  (PGE2) كــمـا خــضـعت ا
نـاعية الـكيمـيائية الـنسيـجي وللصـبغات ا
(IHC) لــبــروتــ الــصــدمــة احلــراريـة 70
ـــضــاد الـــنـــووي لــلـــخاليــا  (HSP70) وا
ـتكـاثرة (PCNA). واسـتـنتـجت الرسـالة ا
(SH) فــاعـلـيـة مــجـمـوعــة الـسـلـفــهـايـدريل
ومـجـمـوعـة أوكـسـيـد الـنـايتـريك (NO) في

عدة. حماية أنسجة ا

في مـثل هـذه االيام مـن شهـر ايـلـول  قبل  28 عـامـا وبالـتـحـديـد عام 1990
ـوجب البـطاقـة التـمويـنيـة التي اوجـدها الـنظام تـسلـمنـا اول حصـة تمـوينـية 

انذاك لتوفير الغذاء للمواطن
في تلك الـفترة فرضت على العراق عقوبات دولية صارمة بعد اجتياح القوات
الـعـراقيـة دولـة الكـويت فـلجــأت احلـكومــة حيـنـها إلـى اعتـماد نـوع جـديد من
واد احلـمايـة االجـتمـاعيـة (نظـام البـطـاقة الـتمـوينـيـة) وذلك بتـوزيـع سلـة من ا
عيـشة الغذائية على كل فرد في العراق وبأسعار رمزية لتحس مـستوى ا

وساهمت تلك اآللية بالتخفيف النسبي من النقص الغذائي لألسر العراقية.
وجب بطاقه في الـبدايه وفي ايلول  1990بدأ تـطبيق نظام احلصه التـموينيه 
تحدة كنظام لكل عائله والتي اثبتت فعاليه ناجحه جدا حتى اعتمدتها اال ا
كن اللجـوء اليه في اي دوله من الدول وفـعال كانت البطـاقة التمـوينية فعـال 
ـواد في بــدايـتــهـا  23 مـاده ثـم تـقــلـصت الى  21 ومن ثم الى  16 وفــيـهــا ا

همة التي انقذت العراق من مجاعه. االساسية ا
تـعاقبة الغـاء البطاقة بـعد االحتالل االمريكي عام  2003 حاولت احلـكومات ا
الـتمـوينـية لـكتـها تـراجعت امـام الغـضب الشـعبي ولـكن العـملـية كـلهـا لم تكن
سـتوى الذي كانت عـليه في التسعـينيات. وشـهد برنامج البـطاقة التـموينية با

ـواد رغم ان ايـرادات الـعـراق كـانت الــنـقص في الـكـثـيـر مـن ا
مـرتــفــعه قــيــاسـا بــااليــرادات ايــام احلـصــار وشــهـدت
عـمـلـيـات االســتـيـراد والـتـوزيع  الـكــثـيـر من عـمـلـيـات
واطـن بـعد التالعـب والفـساد ومـا زال الكـثيـر من ا
 28 عامـا يعـتمدون رغم كل شيء عـلى مواد البـطاقة

التموينية في معيشتهم.
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استقبل الوكيل االداري لوزارة الزراعة
ـــتــفــرغــ مـــهــدي ســهـــر اجلــبــوري ا
الـزراعـيـ في مـحافـظـة واسط اليـجاد

ناسبة لطلباتهم .  احللول ا
واكـد الـوكيل االداري خالل الـلقـاء على
ضــرورة  االلــتـزام بــتــوجـيــهــات وزيـر
الــزراعــة فالح حـسن زيــدان الــلـهــيـبي
فـيما يـخص ابرام العقـود الزراعية مع
اجلـــمــعــيـــة اخملــتــصـــة لــلــخـــريــجــ
ـتفرغ الزراعـي واشار اجلبوري وا
الـى اهـــتـــمـــام وزارة الــــزراعـــة بـــهـــذا
ــوضـوع وســعـيــهـا اليــجـاد احلــلـول ا
ـطـالـبـهـم من جـانـبـهم عـبـر ـنــاسـبـة  ا
ـتظـاهرون عن ـتـفرغـون الزراعـيون ا ا
عــمــيق شــكـرهـم وامـتــنــانـهـم لـلــســيـد
ـا ابداه مـن مسـاعده وجتاوب الـوكيل 

حلل جميع طلباتهم ومعاناتهم .
وبـجهـود حثـيثـة من قبل وزيـر الزراعة
فـالح حــسن زيــدان الــلـــهــيــبي وافــقت
االمــانــة الـعــامـة جملــلس الــوزراء عـلى
احـتساب مدة التفرغ الزراعي ألغراض
 الـتـقـاعد وبـ الـوكـيل االداري لوزارة
الـزراعة الدكـتور مهدي سـهر اجلبوري
عـلـى صـدور كـتـاب من االمـانـة الـعـامـة
جملــلس الـوزراء يــشـيــر الى احــتـسـاب
مــدة الـــتــفــرغ الــزراعي لـــلــمــتــفــرغــ
ن لم يحصلوا على فرصة الزراعي 
الـتـعـيـ قبـل تفـرغـهم لـلـعـمل الزراعي

ألغـراض الــتـقـاعـد شـأنـهـمـا شـأن مـدة
ـــارســة مـــهـــنــة احملـــامـــاة ومــهـــنــة
ـفـصـولـ الـسـيـاسـيـ الـصـحـافـة وا
ـــوقــتـــة شـــرط تـــســـديــد والـــعـــقـــود ا
الـتـوقيـفات الـتـقاعـديـة عنـها. واوضح
الــسـيـد الــوكـيل ان هــذا االجـراء يـأتي
ـهــمــة ولـدعم لــدعم هــذه الــشـريــحــة ا

القطاع الزراعي في البالد .
ـركــز االرشـادي الــتـدريـبي في ونــفـذ ا
مــحــافــظـة الــقــادســيـة بــالــتــعـاون مع
مــديـريـة فـي احملـافـظــة ودائـرة فـحص
وتـــصـــديق الــبـــذور وشـــركــة مـــا بــ
الـنـهـرين واالحتـاد الـعـام لـلـجـمـعـيـات
الــفالحـيــة نـدوة مــركـــــــزيــة بـعــنـوان
اهـمية فـحص بذور محـاصيل الـتوفير

الذاتي . 
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
الـندوة تـضمنت (مـقدمة عن مـحاصيل
الـتوفيـر الذاتي واهميـة فحص البذور
ومـواصفـاتهـا واليـة فحـصهـا وشروط
الـتـعـاقـد مع الـشـركـة من اجل االرتـقاء
ـستـوى احملصـول وحتقـيق االكتـفاء
الـــذاتي . حــضــر الـــنــدوة مــســـتــشــار
مـحـافظ الـديوانـيـة لـلشـؤون الـزراعـية
وسـكرتـير الـلجـنة الـزراعيـة العـليا في
احملـــافــظـــة وكــادر مـن دائــرة االرشــاد
ـــثــــلـــ عن والــــتـــدريب الــــزراعي و
االحتــاد الـعـام لـلـجـمــعـيـات الـفالحـيـة
ـزارع وجـمع غـفـيـر من الـفالحـ وا

واخملتص في الشأن الزراعي).
ونـظــمت مـديـريـة زراعـة الـنـجف نـدوة
حــول اهــمــيـة دعـم وتـطــويــر الــزراعـة
احملـمـية في احملـافظـة وبـحضـور عدد
ـــزارعــ واخلــبــراء مـن الــفالحــ وا

واخملتص في الشأن الزراعي. 
وقــال بــيـان انه (وجــرى خالل الــنـدوة
الـتـطرق الى عـدة محـاور مـنهـا اهمـية
الــزراعــة احملـمــيـة وســبل تــطـويــرهـا
وتــوفــيـر الــنـايــلــون الـزراعـي من قـبل
شــركـة الـتـجـهـيــزات الـزراعـيـة وآلـيـة
ـــقــدم مـن قــبل الـــتــجـــهـــيــز والـــدعم ا
ــديـريــة والـشــركـة واهــمـيــة تـوفــيـر ا
ـــبـــيـــدات وغــيـــرهـــا من االســـمـــدة وا
ـسـتـلـزمـات الـزراعـيـة في احملـافـظـة ا
فــضال عن ضــرورة تــسـهــيل اجـراءات

التجهيز). 
وقـد نـظـمت هذه الـنـدوة بالـتـعاون مع
شــركـة الـتـجـهـيــزات الـزراعـيـة ومـركـز
االرشــاد والـتــدريب الـزراعي واالحتـاد
الــعــام لــلــجــمــعـــــيــات الــفالحــيــة في

النجف.
اكـد وكيل الوزارة للشؤون االقتصادية
هـيثم جميل اخلـشالي ضرورة حصول
شـــــركـــــات الــــــوزارة عـــــلى شـــــهـــــادة
يـة لضمان حصولها لـلمواصفات العا
عـلى احلصة السوقية وزيادة ارباحها
فـضال عن متابعة اجـراءاتها في تقييم
. جــاء ذلك خـالل االجــتــمـاع ــبــدعــ ا
الـــدوري لــلــجــنـــتي اجلــودة وتـــقــيــيم

. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) ـبـدعـ ا
امـس ان اخلـشـالي اكـد (اهـمـيـة الـدعم
ــــتـــبـــادل بـــ قــــسم اجلـــودة وبـــ ا
تـــشــكــيـالتــهــا لـــرفع مــكـــانــة الــوزارة
ؤسسي بـشكل عام واالرتـقاء بـاالداء ا

خدمة للصالح العام . 
ـبدع امـا ما تـناوله اجتـماع تـقييم ا
وحـــسب مــااشــار الــيـه اعــمــام كــتــاب
ــتــضـمـن تـوجــيه وزارة الــتــخــطــيط ا
ـراعـاة فـتـرة ـبــدعـ  جلــان تـقـيـيم ا
احلـمـايـة لبـراءات االخـتراع والـنـماذج
الـــصــنــاعـــيــة الــســـابــقــة في أحـــقــيــة
ــشــاركــة بـالــتــقــيـيم أصــحــابـهــا في ا
احلـالي و تثـم جـهودهـم والتـوصية
بــــدعم الـــبــــحث من قــــبل شـــركــــاتـــهم
بـاالضافة الى اهـمية ادراج تـخصيص
مــالي لألعــمـال اإلبــداعـيـة فـي مـوازنـة
عـام  2019 فــضال عن الــتـوجــيه عـلى
رفوعة دراسة كافة األعمال اإلبداعية ا
إلى الـلجنـة الدائمة وبـحضور صاحب
الــعــمل لــيـقــدم عــرض مـوجــز يــعـكس
جــــدوى تــــطــــبــــيــــقـه. هــــذا وتــــنـــاول
االجـتماعـ كذلك محـاضر التـوصيات
الــــســـابـــقــــة ومـــا اجنـــازه مـن تـــلك

التوصيات).
واعــلــنت الـشــركــة الـعــامــة لـتــصــنـيع
احلــبـوب في وزارة الـتــجـارة عن قـيـام
الـلجـان الفنـية بتـفقد مـطحنـة ام قصر
االهـــلـــيـــة فـي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة
لـلـمـساهـمـة في انـتاج مـادة الـطـح .

ونــقل الــبــيـان عن مــديــرعـام الــشــركـة
جـاسم العامري القول ان (هذه الزيارة
جــــاءت لالشـــراف عــــلى الــــتـــشــــغـــيل
الـتجـريبي لـلمـطحـنة بـعد االنـتهاء من
االعـمـال الـهنـدسـيـة وتنـصـيب مـعدات
ـطـحـنـة  الدخالـهـا مـرحلـة الـتـشـغيل ا
ـســاهـمــة في انــتـاج مـادة الــفـعــلي وا
اذج من الطح الـطح و سحب 
ــنـتـج لـفــحـصه فـي قـسم الــسـيــطـرة ا
الـنــوعـيـة في مـقـر الـشـركـة . وفي ذات

الـسـيـاق زارت جلـنة مـشـتـركـة من مـقر
الــشــركــة ودائــرة الـرقــابــة الــتــجــاريـة
ــثــلــ من شــركـة جتــارة احلــبـوب و
سـايـلـو البـصـرة ومطـحـنـة الفـراهـيدي
احلــكـــومــيــة  لالطالع عـــلى مــطــابــقــة
ــطــحــنــة و ســحب اخلــــــلـــطــات بــا
ــــنــــــــــتج ــــــــاذج مـن الــــطــــحـــــ ا
ـوقـعيـة وفحص ومـتـابعـة اخلـبــــازة ا
منظـــــومات التنقية والتعـقيم وتدقيق
طاحن العاملة). عمل اخملتبرات في ا

نــفـسـيــة يـعـاني مــنـهـا لـذلـك ال بـد من فـهم
الـدوافع واألسباب التي أدت إلى ظهور تلك
ـشـكالت والـتعـامل مـعـها عـلى ضـوء هذا ا
الـفــهم. وأوصت الـنـدوة (بـضـرورة تـكـثـيف
بـرامج الـتـوعـيـة ونشـر الـوعي عـبـر وسائل
ـتزوج اإلعالم اخملـتلـفة لتـوجيه األهل وا
حــديـثـا حـول كـيــفـيـة الـتــعـامل مع األطـفـال
وجتــنب الـعـقـاب الــقـاسي أو الـدالل الـزائـد
ومـعرفة الطرق السليمة والصحيحة لتربية
األطـــفـــال فـــضـال عن اســـتـــعـــمـــال احلـــوار
ــســتــمـــر مع الــطــفل والــذي يــعــدّ عالجــا ا
أساسيا للمشكالت الشائعة لدى األطفال).
و نــــظـــمـت كـــلــــيــــة الـــتــــحــــسس الــــنـــائي
واجلــيـوفـيـزيــاء بـجـامــعـة الـكـرخ لــلـعـلـوم,
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ابـديت انـزعاجـي قبل فـتـرة قصـيـرة من اقامـة مـلـتقى لـلـرواية في الـبـصرة لم
اكن اعـرف ان حـدثا سـريـالـيا سـيـقع مـباشـرة بـعـد اقامـة مـلتـقى لـلـرواية في
ان مـديـنـة تـتـظـاهـر مـنـذ اكـثـر من شـهـر مطـالـبـة بـحـقـوقـهـا.اعـتـقـدت ان الـبـر
ثـقفـ الذين انـعشـتهم دعـوة حضور باعـضائه اجلـدد سيـكونـون اذكى من ا
ـيـاه.نعم لم مـلـتقى ثـقـافي عن الـرواية في حـ يـتسـمم الـنـاس بسـبب تـلوث ا
ان من صـراع ب النـواب على اكن اظن حلـظة واحـدة ان ما حصـل في البـر
مـفـهـوم الـكـتـلـة االكـبـر سـيـنـتـهي بـهم الى طـرق بـاب احملـكـمـة االحتـاديـة.لـكن
تخيـلوا معي البدعة التي تريد الطبقة السياسية تعليمنا اياها.لننتبه قليال الى

هذا االمر.
فـي عام  2010 حـ فـازت الـعـراقـيـة بـاالنـتـخـابـات جلـأت دولـة الـقانـون الى
احملكمـة االحتادية فـجاءتنـا بفتـوى قانونـية حسـمت االمر لصـالح الكتـلة التي
ـان.وحـ اصدرت احملـكمـة االحتاديـة اعادة الـعد والـفرز تتـشكل داخل الـبر
همـة.واليوم تتكـرر الصورة من جديـد الن كتلت انتـدب بعض القضاة لـهذه ا
ان مرة ان ادعت كل منـهما انها الكـتلة االكبر.وهـنا وقف البر داخل قبـة البر

اخرى امام باب احملكمة االحتادية.
ماذا يـعني كل هذا.?قد يقال هذا يعني ان احملكمة االحتادية هي الكيان الذي

يقدم حلوله وعلى اجلميع القبول بها.?
لكـني في احلقيقـة ال افهم االمر عـلى هذا الوجه.فلـيس هناك رغبـة لدى الكتل
عـرفـة احلق والصـواب حـينـمـا يـلجـأ الـسيـاسـيون الى احملـمـكة الـسيـاسـيـة 

رات السابقة. االحتادية كما فعلوا في ا
الـقـضـية تـعـني شـيـئـا واحـدا ال غـيـر وهـو ان هذه االحـزاب الـسـيـاسـيـة تـريد
اقناعـنا بانهـا تقف مع القانـون وحتترم هذه الكـلمة الى حد الـتقديس لذا فان
هـذه االحـزاب تعـود في كل مـرة للـحصـول عـلى بركـة الـفتـوى القـانـونيـة التي

يقف اجلميع خاشع امامها.
ان في جلـسته االولى والثانية هـو عمل غير دستوري واالهم من ما فـعله البر

نتفضون. هذا هو سلوك بعيد كل البعد عن حقيقة عذاب البصرة واهلها ا
ثقف على هـذه الدرجة من الالمباالة بـحيث يفرح بانه ؤسف ان يـكون ا من ا

سيناقش واقع الرواية في مكان خرب,ويعاني من ازمات حقيقية.
ان ليكشف لنا الـوجه االخر من العملة وهو يتصارع من اجل كذلك جـاء البر
فــكـرة يـبـحث عن تـفـســــــــيــر قـانـوني لـهـا.الـكـتــلـة االكـبـر والـروايـة عالمـتـان
سيـاسيتـان عملـتا من اجل الهـدف نفسه وهـو ابعاد انـظار النـاس عن ماساة

البصرة.
ـكـنـني الـقـول الول مـرة يـتـحـد االدب والـسـيـاسـة في لـذا 
االبــتــعــاد عن واقــعـهــمــا بــهــذه الـصــورة.لــقــد انــشـغل
ثـقف بتنـظير الـسياسي بـكتـلته ومـكاسبه,ووانـغمس ا
ال اصالـة فيه.وعـلى مقربـة منهـما ضـحايا يـصارعون

ا يجب. حرمانا طال اكثر 
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بغداد

اجلــويــة وبـطــول أجــمـالي  20 كــيــلـو
مــتـرا مـن أجل أعـادة وتــأهـيل الــطـرق
الــرئـيــسـيــة واحلـيــويـة الــرابـطــة بـ
جـمــيع االقـضـيـة والـنـواحي لـتـسـهـيل

ارة).  رور وا حركة ا
وبـ أن (أعمال التأهـيل شملت احلفر
والـدفن بـالتـيـكلـة وبـكمـية  2160 مـتر
مـكـعب مع تبـليط بـاألسـتباليـزر بواقع
 2590 مـتر مـربع واإلكسـاء باألسـفلت
بكمية  2590 متر مربع مشيراً الى أن
(أعـمال الصيـانة والتأهـيل شملت عدد
كـبيـراً من األقضـية والنـواحي التـابعة
لـلمـحافـظة يـذكر ان الـوزارة متـواصلة
ـشــاريع في تــنــفــيــذ عــدد كــبــيـر مـن ا
اخلــدمــيــة من أجـل االرتـقــاء بــالــواقع
الـــــعــــمــــرانـي واخلــــدمي فـي عــــمــــوم

احملافظات واالقضية).

WA∫ اعضاء جلنة مناقشة رسالة ماجستير بكلية الصيدلية UM

تفرغ الزراعي UI¡∫ وكيل وزارة خالل لقائه ا
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