
ــآسي الــتي تــعــصف في الــوطن الــعــربي من شــرقه إلى إن األحـداث وا
غربه ومن شمـاله إلى جنـوبه تشـهد أرخص من كرامـة اإلنسـان العربي
حـتى مألت الــكـأس وبـددت الــثـروات والـيــوم شـعب بـرمــته يـرفض الـذل
والعـبوديـة ويطـالب بأسـقاط الـنظـام وتعـديل الدسـتور وطـرد  السـياسـي

 . نتفع ا
الـشـعب الـعـربي اسـتـسـلم إلرادتـهـا وطـغـيـانـهـا فـوجـئت بـثـورات الـربـيع
العربي التي كان من أهم حـسناتها أنـها كسرت حاجـز اخلوف وتمكنت
واطن العربـي الذي بدأ يتـكلم بصـوت مرتفع مـطالبا من فكّ عقدته لـدى ا
وقـراطية حتـرّره من قيوده وتـمنحه بإصالحات اقـتصاديـة وسياسـية د

حقوقه في احلرية والكرامة اإلنسانية. 
ـفـسدين غضب الـشـعب وحـدثت الـثورة وقـد جـرف الـطوفـان الـساسـة ا
ـواطـنـون واعون رتـشـ بـعـد أن طـفح الكـيل وغـاب االصالح حـيث ا وا
بحـقوقـهم وواجـباتـهم في مـنظـومات تـسهـر عـلى تسـهيـل احليـاة والسـير
ـواطـن وفي احـتــرام شــامل لـروح الــدســتـور وحــقـوق قـدمــا بــالـدولــة وا

اإلنسان. 
إن الشعب الـغاضب والـناقم عـلى األوضاع السـياسـية وانتـشار الـفساد
وهدر الثروات وتـهميش الشـباب وهم الذين نـددوا باألداء احلكومي وهم
ـحاكـمـة الفـاسـدين ومـحاربـة الـبطـالـة وتقـد اخلـدمات يطـالـبون الـيـوم 

تظاهرين.  ــــــسؤول الذين قتلوا ا العامة ومحاكمة ا
وهذه الـصورة ال يـبدو أنـها سـتتـغيّـر ب حلظـة وأخرى بـسبـب احلماس
الذي يـبـديه بـعض الـسـاسـة  مـهمـا كـانـوا صـادقـ في إعالنـهم احلرب

ضدّ الفساد. 
دارس وعلى مـرور األيام تزداد االحـتجـاجات والـتظـاهرات حـتى طلـبة ا
واجلــامــعــات نــزلــوا الى ســاحــات الــتــظــاهــر الــســلــمي في عــدة أمــاكن
تـظاهـرين وهم يطـالبون في لالحتجـاجات وبـدأ الكل يـتعـاطف ويسانـد ا
واطن وإتـباع االنتـفاضـة بـتغـييـر األنظـمـة السـياسـية واحـتـرام حقـوق ا

احلكم الرشيد ومكافحة الفساد وحتس نوعية احلياة. 
ـدن والقـرى العربـية دليل واالحتجـاجات الـشعبـية السـلمـيّة في شوارع ا
ـظاهـرات إال بعد على أن إرادة التـغيـير بـدأت بجـدية  ولن تتـوقف هذه ا
احلصول مطالبها وأهدافها ولدعـمها وتمكينها من اخلالص من األنظمة
الوراثـيـة والـشمـولـية الـتـسـلطـيـة الفـاسـدة وتـغيـيـر الواقـع وإنقـاذ الـشعب

العربي من عبودية احلكام. 
واليوم تدور في العـراق التظاهرات واالحتـجاجات قد تؤدي إلى إلصالح
ـالي والـسيـاسي والـعراق الـعـظيـمة في احلكـومـة وفي مكـاحـة الفـساد ا
لـيـارات من قـوت الـشـعب الـعراقي وأن تتـقـاسم الـثـروات الـتي سـرقت ا
ـعانـاة والـظـلم واالستالب الشـعب الـثـائـر الذي يـؤمن بـوطـنهـا ويـعـاني ا
يـعـتـزم أن يــبـذل دمـهـا ودمــوعـهـا روحـهـا ونــفـوسـهـا في ســبـيل احلـيـاة

ة واحلرية اإلنسانية.  الكر
إن هذه احلـركة هي حـركة الـشعب الـعراقي تـهدف إلى احلـداثة واحلـرية
والكـرامة والـعـدالة  وإلى بـنـاء اجملتـمع احلـر الذي يـزول فـيه اإلضطـهاد
القـومي والتـأخـر اإلجتـماعي ويـتـساوى فـيه األفراد حتت مـظـلة جـماعـية

قراطية والعدالة اإلجتماعية.  واحدة وهي مظلة القومية والد
إن الـشــعب الـعــراقي هـو شــعب حي له تــاريخ مـشــرق في الــنـضـال ال

يساوم على تاريخه وحاضره. 
وال يساوم على عزته وكـرامته ومهما حـاول السياسيـون الطامعون فإنه
ـتكاتفة سينتصـر عليهم ويهـزمهم ويدمر إرادتـهم العدوانية. فـاجلماهير ا
كن اخـتراقهـا واضعـافهـا بل انهـا تزداد قوة سبيـكة وطـنيـة صلـدة ال 
ـــو احلــمـــاس واالصـــرار واالقــدام عـــلى احلـــصــول إلى واقــتـــدار مع 

أهدافها اإلنسانية العادلة. 
والـشـعب الـعـراقي ال يـريـد إال الـقـضـاء عـلى الـفـسـاد والـهـدر في الـدولـة
سـروق ثم إلى مـكافـحة ومحـاسبـة الـفاسـدين واسـترجـاع مال الـشـعب ا

ـاء والدواء. تفـشي النـفايـات واألمراض وتـلوّث الـغذاء وا
ولم يـعـد لـلــشـعب الـعـراقي أمـل إال في انـتـهـاء هـذا

النظام الفاسد. 
فإن كتابات اجلدران تقـول إن الشعب سينتصر
ــة سـتـأكــد قـريـبـا وإن وأن احلـيـاة احلــرة الـكـر
الـفــسـاد ســيـتــهـاوي وســشـتــرق شـمس احلــريـة

الكرامة اإلنسانية في العراق من جديد.
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قــال عـضــو مـجــلس نـاحــيـة مــنـدلي
ــنــدالوي  لـ (الــزمـان) امس حــيـدر ا
عروفـة بالقرنفل إن (انتاج التـمور ا
االسـود الـنـادرة في بـسـاتـ مـنـدلي
كان شحيحا للغاية للموسم احلالي
ــاضي) عـــلى الــعـــكس من الــعـــام ا
مـــبــيــنــا أن (اغـــلب انــصــاف أنــواع
الـتـمور شـهـدت تـراجـعـا في اإلنـتاج
ندالوي للسـنة احلـالية). واضـاف ا
ان (سيد التمور العراقية والذي يعد
من االصــنــاف الــنـادرة يــبــلغ ســعـر
الكـيلـوغرام منه اآلن 20 ألف دينار

وهو في تصاعد مستمر). 
واشار عضـو مجـلس مندلي الى ان

ـنـاطق الـقـريـبة (الـنـاحـيـة وبـعض ا
منـها تـشتـهر حتـديدا بـوجود نـخيل
الــقــرنــفل االســود ولــكــنــهــا بــأعـداد
مــحـدودة جــدا فـيـمــا تـصـل أسـعـار
الفسائل في بعض االحيان الى أكثر
من نصف مليون للفسيلة الواحدة).
وأعــــلـــنت وزارة الـــزراعــــة عن مـــنع
اســـتـــيـــراد مـــحـــصـــولي الـــشـــلـــغم
والشـوندر لـلمـوسم احلالي من كـافة
ــنــافـــذ احلــدوديــة وذلك في ضــوء ا
ــنـــتج احملــلـي في األســواق وفـــرة ا
وطبـقا لـلروزنامـة الزراعـية وحـماية

نتج احمللي.  ا
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(استـناداً إلـى كتـاب مجـلس الوزراء
جلنـة الشـؤون االقتـصادية
ــتـــضــمن تـــخــويل وزيــر ا
الـــزراعـــة صالحـــيــة فـــتح
ومنع االسـتيـراد في ضوء
ــــنــــتج وفـــــرة وشــــحــــة ا
احملــــــلـي تــــــقــــــرر مـــــــنع
اســــتـــيـــراد مــــحـــصـــولي

ـنـافذ الـشـلـغم والـشـونـدر من كـافـة ا
احلــــدوديـــة ابـــتــــداء من تـــاريخ 24
تـشـرين الثـاني اجلـاري نـتـيـجـة عدم
حــــدوث أي شـــحــــة في الــــســـوق او
وسم. يذكر ارتفاع في اسعاره هذا ا
ان وزارة الزراعـة قـد مـنعت في وقت
سابق استيراد  16محصوال زراعيا
بـــاإلضــافـــة الى الـــدجــاج والـــبــيض
واألســـمــاك لـــوفــرتــهـــا في االســواق
ـربـ احملـلــيـة ودعـمـا لـلــفالحـ وا

للنهوض باالقتصاد الوطني)
—ËcÐ dOHFð

وبــاشـرت مــديـريــة زراعـة مــحـافــظـة
كــربالء بــالـتــعـاون مـع دائـرة وقــايـة
زروعات بحمـلتها اجملانيـة لتعفير ا
بــذور احلـنــطـة بــاسـتــخـدام ( مــبـيـد
الــراكــســيل). وتــهــدف احلــمــلــة إلى
مـــكــافــحــة  أمــراض الـــتــفــحم الــذي
يـــصــيب مـــحــصــول احلـــنــطــة وذلك
بــتـــعـــفــيـــر الــبـــذور قــبـل زراعــتـــهــا
اسـتعـدادا لـلـمـوسم الزراعي 2019.
وكـــانت مــديـــريــة زراعــة كـــربالء قــد

اســــتــــلـــمـت في وقت ســــابق 2948
كــيــلــوغــرامـا مـن مـبــيــد الــراكــسـيل
اخلــاص بــتــعــفــيــر بــذور احلــنــطـة
وجــرى تـــوزيـــعـــهـــا عـــلى الـــشـــعب
الـزراعــيـة في عــمـوم احملــافـظـة وكل
قررة كما ان الكمية حسب حصته ا
وزعة تكفي لتعفير 1965 طنا من ا

بذور احلنطة . 
ـزارع ديـرية الـفالح وا ودعت ا
إلـى ضــرورة تــعـــفــيــر الـــبــذور قــبل
زراعــتـــهــا حلــمــايــتــهــا من أمــراض
التفـحم والتي تسـبب خسائـر كبيرة

في حال إصابة احلقل بها .  
ومنعت وزارة الزراعة استيراد مادة
نـافذ احلدودية العسل ومن جـميع ا
ابـــتــداءا من امـس مــشـــيــرة الى أن
ــنع جـاءت نـتـيــجـة لـوفـرة عـمــلـيـة ا

نتج محليا. ا
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس (استناداً للصالحيات
ـنع وفـتح اخملـولـة لـوزيـر الـزراعة 
االســتــيـراد في ضــوء وفــرة وشــحـة
ا جاء نتج الزراعي احمللي ووفقا  ا
في كــتــاب مــجــلـس الــوزراء/ جلــنـة
الــشــؤون االقـتــصــاديــة والـذي نص
ـشــمـولـة عــلى مـنع دخــول الـســلع ا
ــنع وفق الــروزنـــامــة الــزراعــيــة بـــا
وافـقـة على مـنع استـيراد حصـلت ا
ــنــافــذ مــادة الــعــسـل ومن جــمــبع ا
احلـــدوديــة ابـــتــداء من ٢٤ تـــشــرين
الـــــثـــــاني اجلـــــاري وأوضـــــحت  أن
ـنع جـاءت نـتـيـجـة لـوفـرة (عـمـلـيـة ا
ــنــتج مــحــلــيــا والـتـي جـاءت هــذا ا
نـتـيـجــة الـدعم الـذي تـقـدمه الـوزارة

مــدرســـة ســامــراء االولى االبــتــدائــيــة
لـلبن هي اول مدرسة قد تأسست في
مـدينة سامـراء و تأسيسـها في سنة
دارس الرسمـية كما 1919م وهـي ام ا
اثـبـتت الوثـائق وهي من اقـدم مدارس
سـامــراء .في بـدايـة الـتـأسـيس لم تـكن
هـناك بـناية لـها فـتم تأجيـر احد الدور
وهـو دار الــسـيـد عـبـد اجلـبـار الـدهـان
الـبـازي وكـان يقع في اجلـهـة الشـرقـية
مـن ضـريح االمــام عـلي الــهـادي عــلـيه
ـتـحف وقــيـمـة االيـجـار الــسالم قـرب ا
 360روبــيـة عن كل سـنـة دراسـيـة و
ــعـارف الـعــراقـيـة االتــفـاق مع دائـرة ا
وبـ السـيد عـبد اجلـبار الـدهان . بلغ
عــدد الـطالب حـ تـأســيـسـهـا حـوالي
احــدى عــشــر طــالــبــاً ..تــخــرج مــنــهــا
شـخصـيات تسـلمت مـناصب سيـاسية
و ريـاضيـة و فنـية وغـيرهـا .وفي سنة
1932م  تـــخــصـــيص قـــطــعــة ارض
لـــلــمــدرســة مـن قــبل بــلـــديــة ســامــراء
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ـعـارف الــعـراقـيـة وبــطـلب من دائــرة ا
فــتم ذلك وأســست الــبــنــايــة في ســنـة
ـــدرســـة مـــعـــاون مـــديـــر 1933م زار ا
ـرحوم هاشم االلوسي مـعارف بغداد ا
ـدرسـة االولى في  /4اذار عـنـدمـا زار ا
ـــرحـــوم / 1933م وكــــان مـــديـــرهــــا ا
االسـتاذ مـحمـد رشيـد وكان عدد طالب

درسة  224طالب . ا
ومـن الـكـوكــبـة االولـى الـتي تــخـرجـوا
مــــنـــهـــا االســــتـــاذ الــــدكـــتــــور كـــمـــال
الــسـامـرائي والـذي يـحــمل الـتـسـلـسل
رقم   9 والـــــعالمـــــة الــــشـــــيخ ايــــوب
اخلـطـيب والـذي يـحمل الـتـسـلسل رقم
ـدرسة  45 قـيد . 160بـلغ عـدد قـيود ا
مــنـذ تــأســيـســهـا.ومـن الـشــخـصــيـات
ــعـروفــة في سـامــراء والـذين درسـوا ا
ـدرسـة . الـسـيـد كـامل عـكـله في هـذه ا
ابـراهـيم موالـيد 1932. الـسـيد حـمـيد
عـــثــعــثه مــوالــيــد 1938. الـــســيــد طه
حـس الـهبـاد موالـيد 1930. االسـتاذ

عــبـــد اجملــيــد األمــبل مــوالــيــد 1937.
الـشـيخ قحـطان يـحـيى السـالم موالـيد
1937 دخـل مـــــدرســـــة االولى ســـــنـــــة

 .1945
االســتـاذ جنـاح عــبـدالـوهـاب درس في
ــــدرســــة و والــــده عــــبــــد الــــوهــــاب ا
ـعـلـم فـيـها الـعـشـعوشي من اوائل ا
.ازهـر مـحـمـود الـسـالم مـوالـيـد 1935
.ابـراهيم محـمد الفيـوز مواليد 1935.
غـافل مجيد الفتوح مواليد.1936سالم
صـــالح احــمــد مــوالــيــد 1934. حــا
عـــزاوي خــلف مــوالــيــد. 1932حــامــد
ذيــاب احلــمـود مــوالــيـد 1937. تــولى

ــــدرســــة  23 مــــديــــراً مــــنــــذ ادارة ا
تأسيسها وحلد االن وهم . 

ابـراهـيم عـمـر االعـظمي من 1919 الى
1925. مــــحــــمــــد رائف من 1925 الى
1926. عبد الكر مصطفى افندي من
1926 الى 1930. عـبد اجمليـد محمود
خــضــر الــعــاني من 1930 الى 1932.
مـــحـــمــد رشـــيـــد رؤوف الــيـــوسف من
1932 الى 1934. بــد اجلــبـار حــسـ

السامرائي من 1935 الى 1936.
مـحـمـد عـبـاس ابـراهـيم من 1936 الى

 .1937
عـــــبــــد اجملـــــيـــــد راغب من  1937الى

معلم في مدرسة سامراء االبتدائية

(مـن مـهــام  ونــشــاطــات قـسـم الـبــحث
والـتـطـويـر الـتـصـمـيم واالشـراف عـلى
جـــمـــيع انـــواع مـــحـــطـــات احلـــمـــايــة
الـكاثودية واخلاصـة بخطوط االنابيب
واخلـــزانـــات والـــهـــيـــاكـل الـــفـــوالذيــة
وارصـفـة حتمـيل الـنفط حلـمـايتـها من

التأكل بسبب الرطوبة والتربة).
وكــمـا تـواصل شـركــة الـزوراء الـعـامـة
إحـــــدى شـــركـــات وزارة الــــصـــنـــاعـــة
ــــعـــادن جتـــهــــيـــز دوائــــر الـــدولـــة وا
بـــأنــتـــاجــهـــا مـن الــغـــازات الــطـــبــيــة

والصناعية .
وأفــاد مـصـدر في الـشـركـة بـأن (مـوقع
ــنــصـــور الــتــابع لــلــشــركــة يــواصل ا
سـتـشفـيـات الـتابـعـة لوزارة جتـهـيـز ا
الــصـحـة بــسـائل األوكـســجـ الـطـبي
ـئـة الى وبـنـقـاوة عـالـيـة من (99,5 بـا

ئة) . 99,7 با
وقع لتـجهـيز سائل مـؤكداً أسـتعـداد ا
وأسطوانات األوكسج الطبي وباقي
أنـواع الغـازات الصـناعـية وبـالكـميات
ـواصفـات القـياسـية ـطـلوبـة ضمن ا ا
اخلـاضعة جلهـاز التقيـيس والسيطرة

النوعية).
ــــصـــدر الـى (قــــيـــام مــــوقع وأشـــــار ا
الــتـحـدي الــتـابع لـلــشـركـة وبــاجلـهـود
الـذاتية لشعبة التخطيط والدراسات /
الـتدريب دورة تدريبية بـعنوان (أنظمة
الـكـسح الـرطب) لـلـمدة من  17ولـغـايـة
ـــشـــاركـــة 40 30 تـــشـــريـن الـــثـــاني 
مــؤكــداً (جــهـــود الــشــركــة مــنـــتــســبـــا
وحـرصها عـلى إقامة الـدورات العلـمية
ـــســـتـــوى الـــعـــلـــمي والـــفـــني لـــرفع ا

نتسبيها).
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وكــشـفــت الـشــركـة الــعـامــة لــلـســمـنت
الــــعــــراقـــيــــة إحـــــدى شــــركـــات وزارة
ـعادن عن توقيـعها عقدين الـصناعة وا
مع شــركــة بــارتــنــر تــكــنــيك الــتــركــيـة
السـتـثمـار معـمل سـمنت حـمـام العـليل
الـــقـــد واجلـــديــــد ومـــعـــمل ســـمـــنت
الــفــلـــوجــة االبــيض بــعــد مــبــاحــثــات
ودراســات بـــ اجلــانــبــ أســتــمـــرت

ألكثر من ستة أشهر .
وأشــــار مــديــر عـــام الــشــركـــة حــســ
مــحــسن اخلــفــاجي في تــصــريح امس
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عادن صالح حـضر وزيـر الـصناعـة وا
عـبـد الـله اجلـبـوري أجـتـمــاع اجملـلس
ـنــاقــشـــة مــواد الــوزاري لألقــتــصــاد 
ــوازنــة الـعـامـــــــــة لــلـعــراق لـلـعــام ا

قبـل 2020. ا
كتب االعالمي للوزارة في بيان وقال ا
تـلـقته (الـزمـان) امس أن (اجمللس عـقد
اجـتماعـه برئاسة نائب رئيس الوزراء
الية فؤاد لـلشؤون االقتصاديـة وزير ا
حـــــســـــ وحـــــضــــور وزراء الـــــنـــــفط
والـتــجـارة والـتـخـطـيط واالمـ الـعـام
ركزي جمللس الوزراء ومحافظ البنك ا
ورئـيس الـهـيـئـة الـوطنـيـة لالسـتـثـمار
ووكـالء بـــــعض الـــــوزارات ووفـــــد من
وازنة العامة ناقشة ا اقليم كردستان 
ـلـفات لـلـبالد لـلـعام 2020 وعـدد مـن ا
ـوضوعات التي تهم وزارات الدولة وا
ــنـاســبـة االخــرى واتـخــاذ الــقـرارات ا
مؤكـداً (سعي وزارة الصناعة بـشأنها)
ـــثــلــة بـــوزيــرهـــا لــطــرح ـــعــادن  وا
ــواضــيع والــقــضـايــا الــتي تــتــعـلق ا
بــــالـــنــــشــــاط الـــصــــنــــاعي الــــعـــراقي
واسـتحصال القـرارات احلكومية لدعم

وتعزيز االنتاج الوطني).
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وتـــرأس مــســتــشـار وزارة الــصــنــاعـة
ـعــادن لـلـتـنـمـيــة عـبـاس نـصـر الـله وا
مــحـان االثــنـ االجـتــمـاع الــتـكــمـيـلي
لــلــجــنــة اعـداد الــهــيــكل الــتــنــظـيــمي
ــدن والـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــهـــيـــئـــة ا
الـصنـاعيـة بحـضور مـدير عـام الدائرة
ـالـيـة ديار خـلـيل عـبـد الله االداريـة وا
ــدن الـصــنـاعــيـة ومــديـر عــام هـيــئـة ا
عــدنـان ذيــاب غـا واعـضــاء الـلــجـنـة
ـناقـشة الـفـرعيـة وعدد من اخملـتـص 
الـهـيـكل الـتنـظـيـمي والنـظـام الـداخلي
ـدن الـصنـاعـيـة بـنـاء عـلى ما لـهـيـئـة ا
ـدن الــصـنـاعـيـة رقم 2 جــاء بـقـانـون ا
لـسنة  2019واعـداد الصيغة الـنهائية
السـتــحـصـال مـوافـقـة الـوزيـر عـلى مـا
جاء فيها تمهيداً لعرضها على مجلس
شـــورى الـــدولــة وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته
ـــوجب (الـــزمــــان) امس انه ســـيــــتم 
الـهـيـكل الـتنـظـيـمي والنـظـام الـداخلي

حتـديـد االقـسام والـشـعب التي تـتـكون
مـنــهـا الـهـيـئـة وحتـديـد مـهـام كل قـسم
ـؤمل عـقـد أجـتـمـاع وكل شــعـبـة ومن ا
ــقــبل لــغــرض الحـق خالل االســبــوع ا
مـراجــعـة الـصـيـغـة الـنــهـائـيـة لـلـنـظـام
الـداخـلي والـهـيـكل الـتـنـظـيـمـي لـهـيـئة
ـدن الـصـنـاعـيـة لـغـرض اسـتـحـصـال ا

وافقات الالزمة القرارها) ا
وتــواصل الــشــركــة الـعــامــة لــلــفـحص
والــتـأهـيل الـهـنــدسي الـتـابـعـة لـوزارة
ــعـادن تـقـد خــدمـاتـهـا الــصـنـاعـة وا
اخملــتــلــفــة لــصــالح دوائــر الـدولــة في
مــجــاالت أنــشــطــتــهـــا وتــخــصــصــهــا

الهندسي واالستشاري .
وأفـــاد مـديـر عــام الـشــركـة عالء الـدين
عـبد احلسـ علي في تصريح لـلمكتب
االعـالمي في الـوزارة تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (قــسم الـــورشــة والــصـــيــانــة
الــهـنــدسـيـة فـي الـشـركــة اجنـز الــعـقـد
اخلــاص بـتـأهــيل وصـيـانــة وتـصـلـيح
محولة سعة MVA 63 لصالح محطة
كـهــربـاء الـدبس الـغـازيـة في مـحـافـظـة

كركوك).
مــؤكـداً ان (هــذا الــعـمل يــعـد االول من
نـــوعه في الــعـــراق بــأن تــقـــوم شــركــة
حـكـومـيـة بـتـأهـيل وتـصـلـيح وصـيـانة
مــــحــــولــــة  11/33/132 وادخــــالــــهــــا
اخلـدمــة بـجـهـود كـوادرهـا الـهـنـدسـيـة
والــفــنــيـة مـن ذوي اخلـبــرة والــكــفـاءة

العالية).
مـشـيراً الى ان (من اهم اعـمال الـورشة
ـذكورة تصنيع الكرفانات واخلزانات ا
بـكـافـة االحـجـام والـقـيـاسـات اخلـاصـة
اء فضالً عن تـصنيع بـخزن الوقـود وا
قــطع الــغــيــار واالدوات االحــتــيــاطــيـة
صانع لـلخطوط االنـتاجية للـمعامل وا

ومحطات الكهرباء).
ــديــر الـعــام الى (قــيــام كـوادر ولــفت ا
قــسم الـبــحث والــتـطـويــر في الــشـركـة
بـاكـمـال اعـمـال مـشـروع تـقـيـيم أنـبوب
نـفط خام بـزركان / فـاو حيث  وضع
الــلـمــسـات االخــيـرة مـن خالل تـثــبـيت
نـقـاط الـفـحص عـلى طـول اخلط الـبالغ
293 كــيــلـو مــتــرا بــاسـتــخــدام أحـدث
منـوهـاً بأن الـتـقـنيـات في هـذا اجملـال)

الى ان (شـركـة بـارتنـر تـكـنيـك التـركـية
من الـشـركـات الـعـريـقـة والـرصـيـنة في
مـــجــال صــنـــاعــة الــســـمــنت ولـــديــهــا
أسـتــثـمـارات بـهـذه الـصـنـاعـة في عـدة
مبيناً بـأن شركته دول عـربية واوربية 
تـعـاقـدت مـبـدئـيـاً مع الـشـركـة الـتـركـية
قــبل أحـداث عـام 2014 ولـم تـسـتـكـمل
اإلجـراءات بـسـبب األحـداث الـتـي مرت
بــالــبالد في حــيــنـهــا وقــد تــمت إعـادة
األحــالـة عــلى الــشـركــة الــتـركــيـة بــعـد
مباحثات ودراسات مستفيضة لضمان

.( حقوق الطرف
مـضـيـفـاً أن (الـشـركـة عرضـت عدداً من
مـعـامـلـهـا الـ 18 كـفـرصـة أسـتـثـمـاريـة
رقم 22 وفق قـانون الشـركات العـامة ا
ـوجـبه جلـنـة لــسـنـة 1997 وشــكـلت 
لــدراسـة الـعـروض بـعـد اعالن الـفـرص
ـعـامـل إلخـتـيـار األســتـثـمــاريـة لـتــلك ا
أفــضـل الــعــروض وأخــتــيــار شــركــات
رصــيـنـة فـنـيــة مـتـخـصـصــة بـصـنـاعـة
كـنهـا النـهوض بـواقع هذه الـسمـنت 

عامل). ا
وأكـــد أن (الـشــركـة الــعـامــة لـلـســمـنت

الـعـراقيـة تعـتبـر من الشـركات الـرائدة
في مـــجــال االســتـــثــمــار وقـــد حــقــقت
جنــاحــات في الــعــديــد من مــعــامــلــهـا
ـستـثمر أهـمهـا معـمل سمـنت كربالء ا
من قـبل شـركـة الفارج الـفـرنسـيـة التي
ـعـمل الى طـاقـته اإلنـتـاجـية اوصـلت ا
الــعـقــديــة مع االلـتــزام بـأدق مــعـايــيـر
ـواصـفـة واجلـودة في كـافـة اجملاالت ا
مـن إدارة وإنـــــــــتــــــــاج وتـــــــــســـــــــويق
مـعـلنـاً (عـزم الـشـركـة إلعادة ونـوعـيـة)
ـنـاطق احملـررة جـمــيع مـعـامـلـهـا في ا
وغـيـرها الى سـابق عـهـدها والـوصول
بــهـا الى طــاقــــــــاتــهـا الــعـقـديــة بـأقل
واصفـات للمـساهمة الـكلف وبأجـود ا
ـــادة فـي رفـــد االقــــتــــصــــاد احملـــلـي 

السمنت).
واضـــاف ان (مـــعـــمل ســـمـــنت حـــمــام
الـعلـيل اجلديـد ينتج الـسمـنت العادي
ومـعــمل سـمـنت حـمـام الـعـلـيل الـقـد
احلـدبـاء يـنتج الـسـمـنت غيـر الـنـمطي
G و B اخلـاص بـآبار الـنفط بـصنـفيه
إضــــافــــة إلـى ســــمـــــــــنت حتــــشــــيــــة

السدود).

عباس نصر الله محان
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ربي النـحل من خدمـات اسهمت في
زيـادة انــتـاجه وصـوال الـى االكـتـفـاء
ـربـ عـلى الـذاتي وألجل تـشـجـيع ا
ـناحل االستـمرار فـي زيادة انـشاء ا
نتجة صدر هذا فضال عن الكميات ا

القرار).
وتــــابع  أن (ســـيــــاســـة الـــوزارة هي
ــنـــتج احملــلـي من جــانب حـــمــايـــة ا
ـســتـهـلـك من جـانب آخـر وحـمــايـة ا
ومن خالل تــــطــــبــــيـق الــــروزنــــامـــة
الــزراعـــيـــة فـــضـال عن الـــبـــيـــانــات
الواردة من مـديـريات الـزراعـة والتي
ــنــتج تـــبــ مــدى وفـــرة اوشــحـــة ا
الـزراعي احملـلي) مــهـيـبـا بـ (جـمـيع
ـنـافـذ احلـدودية بـااللـتـزام بـتـنـفـيذ ا
ــنـتج هــذا الــقــرار دعــمـا حلــمــايــة ا

احمللي).
وشـددت الــوزارة االثـنـ عــلى مـنع

اسـتـيراد 22 مـادة زراعيـة لـوفـرتـها
تـحدث باسم الوزارة محليـاً. وقال ا
حــمـــيــد الــنــايـف في بــيــان امس ان
(الوزارة ونتـيجـة للدعم الـذي قدمته
ــزارعـــ ســواء كــان لـــلــفالحـــ وا
ـــســتـــلــزمـــات الــزراعـــيــة  بــذور بــا
واسـمدة ومـبـيدات وتـقـانات حـديـثة
ولـــقـــاحـــات بـــيـــطـــريـــة من جـــانب
ــنـــتج احملـــلي واالدارة وحـــمـــايـــة ا
العـلمـية والـفنـية الـصحـيحـة فضالً
عن جـــــهــــود الــــوزارة بــــتـــــســــلــــيم
ـزارع من مسـتحـقات الـفالح وا
قـبل وزارة الـتـجارة مـن جانـب اخر
ـائـية بـاالضافـة الى تـوفـر احلصـة ا
جــمــيــعــهـــا ســاهــمت فـي تــشــجــيع
ــزارعـــ عـــلى زيــادة الـــفالحـــ وا
االنـتـاج الـزراعي كـمـاً ونـوعاً والـتي
أفــــضت نــــتــــائــــجــــهــــا بــــتــــوفــــيـــر
19مــحـصــوالً نـبــاتـيــاً طـوال الــعـام.
ـــرة االولى واضـــاف ان (هـــذه هي ا
الـــتي حتـــدث في الــعـــراق نــتـــيــجــة
جــهــود الـــوزارة والــدعم احلــكــومي
ــنـتج ومــنع االســتــيـراد وحــمــايــة ا
احملــلي واحملــاصـيـل هي الـطــمــاطـة
واخلـــيــار والــبــاذجنـــان والــلــهــانــة
والقرنابـيط واجلزر والنبق واخلس
والــذرة الــصــفــراء والــتــمـر والــرقي
والـبطـيخ والـثـوم والبـصل االخـضر
والـــشـــجــــر والـــرمـــان والــــشـــونـــذر
والـــشــــلــــغم والــــعــــسل فــــضالً عن
ائدة منتـجات حيـوانية هي بـيض ا
والــدجــاج احلي والــدجــاج اجملــزور
الـكـامل اضـافـة الى االكـتـفاء الـذاتي

من محصولي احلنطة والشعير).

1937. احـــمـــد مــحـــمـــد الــدبـــوني من
1937 الى 1938.

رشــيـد تـوفـيـق الـسـامـرائي من 1938 
الى 1946

عـبـد احلـميـد عـبـد الوهـاب الـبدري من
 1946الـى 1955. عـــــــــبـــــــــدالـــــــــرزاق
عـــبـــدالـــكـــر الـــبـــدري من  1955الى
1967. ابـراهـيم عـثـمان احـمـد الدوري
من 1967 الى 1968. عــــبــــدالــــطــــيف
عـــبــدالـــرزاق احلــســون من 1968 الى

.1971
احـمـد حـمودي سـلـمان الـسـامرائي من
1971 الى 1976. شــــاكــــر مــــحــــمـــود
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هدي  فـضلت استخدام الرصاص ثالثون  يوما مضت  وحكـومة عبد ا
احلي  عـلى ضـمـيـر الــدولـة  احلي .. فـعـنـدمـا يــقـفـز  رقم الـشـهـداء الى
ـئـات  واجلـرحى الى اآلالف  وحـكـومـة الـقـنـاصـ  تـراوغ  وتـنـتـهج ا
مـاطلـة والتـسويف  وال يـعلن رئـيسـها اي نـية لـتقد سيـاسة اخلـداع وا
استـقـالته   فـهذا يـعـني ان هذه  احلـكـومة تـسيـر بـالبالد والـعـباد  نـحو

كارثة سيذكرها األحفاد .
سـقـوط مـئـات الـشـهداء ..  وجـرح اآلالف مـن الـشـباب  يـعـنـي ان هـناك

امهات  وآباء  وأرامل  وأيتام ..   
تد من الفاو  الى  زاخو   ومظاهرات وغضب وآهات  ووجع عراقي 

سؤول الى ابد االبدين . سوف تالحق القتلة من ا
ولـيعـلم هـؤالء الـقـتـلـة  ان هنـاك اسـتـحـقـاقـات قضـائـيـة  ومـحـاكم دولـية
تظاهرين سؤولـ منهم عن  جميع اجلرائم التي ارتـكبت  بحق ا تنتظر ا

السلمي . 
الحظ .. ان السلطة الغـاشمة  حتاول جاهزة الى جتـريد االحتجاجات ا
ــواجـهـات الـدامـيـة  من طـابـعـهــا الـسـلـمي  وجـر الــشـبـاب الى مـواقع ا
ولــهــذا الـســبب  بــدأ الــشــبــاب بــاســتـخــدام احلــجــارة  واذا اســتــمـرت
ـا سـيــلـجـأ الـشـبـاب ـفــرطـة ضـدهم  ر اسـتـعـراضـات الــعـنف والـقـوة ا
ـنتـفض الى اسـتـخـدام  األسـلـحـة وبـكل أنـواعهـا  وتـاسـيس تـنـظـيـمات ا

سرية مسلحة للدفاع عن النفس .
ان سـاكـيـولــوجـيـة اجلـمـاهــيـر الـتي حتـدث عـنــهـا الـفـيـلــسـوف الـفـرنـسي
سؤول في الدولة العراقية غوستاف لوبون  مازالت عصية الفهم على ا
 من الـــذين ال يـــجـــيـــدون ســـوى  فـن الـــكـــذب  واالســـتـــهالك االعالمي

الرخيص .  
ثالثون يوما متواصلة  بالدم والغضب والشهادة   وكأن  شيئا لم يكن
نطـقة اخلضـراء  ان لونهـا اليزال  اخضرا  ويحسب من هـو قابع في ا
 وال يدري انها  اصـطبغت  بالـلون االحمر  مـنذ االول من تشرين  وفي
ـتظاهـرين السلـمي   زيادة في اول ساعة اطلق الـرصاص احلي على ا
ـقــراطـيـة الـتي ـالحـقـات  الـتـي جـعـلت من الــدولـة الـد االعـتـقـاالت   وا

يتباهون بها  أضحوكة امام العالم .
على مدى ثالث عامـا  استطاع الـشباب ادارة معركـة وجود باحسن ما
يكـون  لـقد اثـبـتوا لـلـعالم انـهم مـسـتمـرون في انـتفـاضـتهم حـتى حتـقيق
ـطالب طـالب كامـلة من دون كـلل  وال ملل .. ال بل ان االصـرار  على ا ا

واجلرأة  على إظهار احلق  قد أدهش العالم باسره .
قـابل  امـامنـا حـكومـة مـشتـتـة  ومجـلس نـواب عاجـز  ورئـاسات في ا

ثالث منقسمة على نفسها .
ويـبــقى الـســــــؤال االثـيـر .. هـل تـــــسـتــمـر احلــــــالـة عــلى هـذا  الــنـحـو

اخلطير ..?
الثابت / نـحن في مخـتبر كـيميـائي  يتفـاعل بشـكل مستـمر  في الداخل
ـازوم  وفي خضم هذا ـتيقن وا ـهزوم   ا واخلارج    وفيه الـصامد وا
نتفض   وتزداد  مـعنوياتهم  وتتنوع التفاعل  تتفاعل ايضـا  ارادة ا

اساليب مواجهاتهم  وتتطور اجتهاداتهم .
تزايد واالهم .. في هذا االلتفاف اجلماهيري  الكبير ا

  والـروافــد الـقـادمــة  من الـقــطـاعـات الــشـعــبـيـة 
والنـقـابـات الـوطـنـية   والـثـانـــــويـات واجلـامـعات
احلـكـــــومــيـة واالهـلــيـة  وهـــــذا مــا نـشــــــاهـده
ــــــــظـــــاهــــرات  وخــــــــيم يــــومــــيـــــا في ســــوح ا

االعتصامات ..& 

حميد النايف

فؤاد حس

حــسـ من  1976الى 1978. مـــحــمــد
امـ عـبـداجمليـد عـباس من 1978 الى
. 1982خـلـيل ابـراهـيم عـلي من 1982
الى . 1985مــحــمــد مــهـدي صــالح من
1985 الى 1985. ابراهيم فتوح احمد
من  1985الى 1996. فـــردوس مـــاهــر
مـصـطـفى من  1996الى 2001. سـلـيم
لـــطــيف شــجــاع من  2001الى 2005.
مـائـد عبـاس علي من  2005وحلـد االن
.... وهـــذه دعــوة الـى وزارة الــتـــربــيــة
بــاالهــتــمــام بــهــذا الــصــرح الــتــربـوي
اخلـــــــالـــد الــــشـــــــاخص في مـــديـــنـــة

سامراء ..

صالح عبد الله اجلبوري
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