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ـيـة عـبــر مـا يـقـدمـوهـا من االكـاد
بــحــوث ورســائل لـــلــمــاجــســتــيــر
واطـــاريح الـــدكـــتـــوراه تـــصب في
هـم لـبـلـدنا تـطـويـر هـذا الـقـطـاع ا

العزيز.
ودعــــا دواي (جـــــمـــــيع الـــــكــــوادر
تقدمة في اجلامعة التكنولوجية ا
الـى تـــســـخــــيـــر جـــمــــيع طـــاقـــات
ؤسسة التعليمية من وامكانيات ا
حيث االستمرار في اقامة الندوات
فتـوحة ب ؤتـمرات العـلميـة ا وا
اجلانب بشكل يخدم ويتوافق مع
الــتــطــورات الــعــلــمــيــة في مــجـال

القطاع النفطي) .
وتـــضــمـــــــــــنـت االتــفــاقـــيــة عــدة
محاور منـها ما يتـعلق بالدراسات
الـــعــــلـــيـــا واالولـــيـــة والـــبـــحـــوث
ـؤتـمــرات وعـقـد ورش عــلـمـيـة وا
وزيـــارات مـــتـــبـــادلـــة بـــ كـــوادر
الــطـرفـ وحـسـب االخـتـصـاصـات
ـــنـــاقــــــــــــــشـــة اهم الـــتـــطــورات
ــيــة احلــديــثــة الـتـي تـســهم الــعــا
بـتـطـويـر الـقـطـاع الـنـفطـي  فضال
ـسـتـمـر عن قـيـام مـركـز الــتـعـلـيم ا
ــراكـز الــبـحــثـيــة في اجلـامــعـة وا

الــتــكـــنــولــوجـــيــة بــاعــداد دورات
تدريبية تخصصية بناء على طلب

الوزارة .
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ـنحه ايـاهـا وصرفـها الـقانـونـية 
عـن طـــــــــــــريــق أدوات الـــــــــــــدفـع
االلـكـتـروني والـتـي تـمت تـعـبـئـة

الي اليها).  الرصيد ا
ــــــصــــــرف قــــــد اطــــــلق وكــــــان ا
االسـتـمـارة االلكـتـرونـية لـلـتـقد
الى ســـــلـف مـــــوظــــفـي الـــــدولــــة

للوزارات التابعة له.
ــــــصـــــرف إطالق واســـــتــــــأنف ا
الــســلف لــلــمــوظــفــ عن طــريق
ـوقع االلــكـتـروني الــدخـول الى ا
لـــــلـــــمـــــصــــرف لـــــغـــــــــرض ملء
االسـتمـارة االلـكتـرونـية اخلـاصة
بـــالـــســـلف خـالل اوقـــات الــدوام
الــرســمـي وبــخالفه يـــتم اهــمــال

االستمارة).
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اطــلق مــصــرف الــرافــدين دفــعــة
ــتـــقــاعــدين جـــديــدة من ســـلف ا
ـدنـيــ والـعـسـكــريـ تـتـراوح ا
بـــ 3 و5 و 8 و 10 مـاليـــــــــــ
ديـــنـــار عن طـــريق أدوات الـــدفع

االلكتروني.
وقــال  بـيــان امس انه ( صـرف
تقاعدين دفعة جديدة من سلف ا
ــدنــيـ والــعــسـكــريــ لـنــحـو ا

 12998متقاعداً).
واضــــــاف انـه ( صــــــرف تــــــلك
تـقاعد السـلفـة عن طريق ابـالغ ا
عبر إرساله رسالة نصية تخطره
ــنــحه الــســلــفــة وذلـك بــعـد ان
اســـتـــــــكــــمل كــــافــــة اإلجـــراءات

انيا أ
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سـنكشف للقار وجود ثالث طبقـات سياسية: طبقة تطـبخ الفسنجان طبقة
تأكـل الفـسـنجـان طـبقـة تـشـرب الشـاي بـعدمـا تـكمـل الطـبـقة الـثـانيـة تـناول
الـفسـنـجـان. وأحـيـاناً يـحـدث انـدمـاج أو انتـقـال بـ طـبـقات الـفِـسِـنْـجان أو
طحون الفِـسِنْجُون. والفِسِـنْجان أكلة إيرانيـة بنكهة عصيـر الرمان واجلوز ا
ـــفــروم أو الــســـمك أو بــدون حلم مع األرز مع الــدواجن أو كـــرات الــلــحم ا
ــا قـد لـعـبت هـذه األكـلـة دوراً في تـقـريـر اإليـراني األبـيض أو األصـفـر. ور
مـصير الـعراق. صيف  2003قـام وفد من مجـلس احلكم االنتقـالي برئاسة
إبـراهيم اجلعفري بزيارة طهران. شرعَ بإلقاء خطبةٍ أمام رفسنجاني أقحمَ
فـيهـا الشـعـر والفـلـسفـة مـقدمـا بـعض األدلة عـلى تـرابط الشـعـب الـعراقي
واإليـراني. ظلَّ رفسـنـجاني مُـطْـرِقاً بـرأسه يـفكـر فـيمـا يـجب أنْ يقـوله لـهذا

الوفد. ثم سأل ثالثة أسئلة: 
1- للخضراء ثالثة أبواب حتت سيطرة األمريكان ماذا ستفعلون إذا

أغلقوا هذه األبواب? 
2- أنتم تعتمدون في كل حركة على إيران حتى في أتفه التفاصيل ماذا

ستفعلون إذا فقدت إيران قوتها التي تعتمدون عليها? 
اذا لم أسمع شيئاً عن مكافحة الفقر وتدهور قطاع اخلدمات والصحة  -3
والـتـعـلـيم في وسط وجـنـوب الـعـراق?  ثمَّ وقف وغـادر الـقـاعـة تـاركـاً الـوفـد

العراقي غارقاً في الذهول والدهشة.
ـنـطق أنْ يـغـلق األمـريـكان ـنطـقـة اخلـضـراء سـجـنـاء? هل من ا هل سـكـنـة ا
األبـواب الـثالثـة? هل فـقـدت إيـران شــيـئـاً من قـوتـهـا أم أصـبـحت أكـثـر قـوة
اذا يهتم السـيد رفسنجاني بـالشعب العراقي ونـفوذاً وخاصةً في العـراق? 
كن ألحدٍ أكـثر من ساسـة العـراق أنفسـهم? حكـاية من حـكايات كـثيـرة ال 
نـفي التـشكيـك فيهـا رغم أنَّ الشـواهد في يـوتيـوب كثـيرة لـكن هذه الـقصة
ـر في مـذكـراته لـئال يـطعنُ أحـدهم في الـتي نـقلـتـهـا نَـصَّـاً كـمـا كتـبـهـا بـر
الـقـصــة الـتي وردتـني ضــمن حـكــايـات كـثـيــرة وأسـاطـيــر وطـرائف ونـكت
شـعبـيـة وفـيـديـوهـات يتـداولـهـا نـبالء اخلـضـراء قـد يتـسـرَّب مـنـهـا الـقـليل.
ويـضيع الـكثـير.  رفـسنـجاني (1934-2017 ) سـبب إنهـاء حرب الـثماني
ـســتـقـبل سـنـوات. رجل األزمــات ومـصـلـح االقـتـصــاد اإليـراني. مـقــولـته (ا
لالقـتصاد واالنفتاح ال للـصواريخ والقدرات العسكـرية) أغضبت اخلامنئي
فـردَّ بــقـسـوة دفــعت رفــسـنــجـاني إلى الــتـوضــيح قـائـالً: إن هـذه اجلــمـلـة
اقـتـطـعت من خـطـاب له قـبل خـمس سـنـوات. إبـراهـيم اجلـعـفـري أول رئـيس
جملـلس احلكم االنتـقالي الذي قـرر في اجللسة األولى 13 تـموز 2003 أنَّ
اخـتـيـار الرؤسـاء يـكـون بـشـكل دوري وشـهري بـحـسب احلـروف األبـجـدية.
ــر (كــان يـوم األول من آب 2003  كــنتُ أقــوم بــزيــارة إلبـراهــيم كــتبَ بــر
اجلـعفري في مـنزلهِ ببـغداد بعـد أنْ تسلَّم أول رئاسـة دوَّارة جمللس احلكم.
آكل فوعدني منذ أسابيع بتقد عرفَ اجلعفري اهتمامي بالطهي وأنواع ا
الطبق اخلاص بكربالء فسنجان أكلة فارسية لذيذة... الطبق مِثال ملموس
عـلى قـرون من االرتـبـاط الـقـد بـ بالد مـا بـ الـنـهـرين وفـارس... رُفِـعتْ
األطـبــاق وقــدم الــشــاي انــضمَّ عــدد من مــســؤولـي حـزب الــدعــوة ثـم بـدأ
اء تـنـاسقـة التي تـغـلب علـيـها الـسرعـة واإل اجلـعفـري أحد أحـاديـثه غيـر ا
بـاليـدين بـشـأن كيـفـيـة تسـيـيـر أعمـال مـجـلس احلكم... سـألـته: مَنْ تـريد أن
تـساعد بالـتحديد? مـا النظـام الذي تستـخدمه لتفـحص مقدمي الـطلبات? من
ـبـلغ الـذي تـتـوقع دفـعه لـهـؤالء األشـخـاص وكم الـذي سـيـؤدي الـعـمل? مـا ا
ـدة? بَـدَا اجلـعـفـري وزمالؤه مـنـزعـج لـم يكـن لديـهم ا
ــر عـام قـضـيـته في الـعـراق ص157- إجـابـات/ بـر

158). ومن النص نستنتج أنَّ مسؤولي حزب
الـدعـوة لم يـتذوقـوا الـفِـسـنجـان ولم يـنـضـمـوا حتى

رُفِعت األطباق.

ـــــتــــحـــــدة (الـــــواليــــات {  اال ا
تحدة)) ,أ ف ب) - اتهم الرئيس ا
االيــراني حــسن روحــاني نــظــيـره
حـاولة األمـيركي دونـالـد ترامـب 
االطـاحــة بـالـنـظــام الـثالثــاء فـيـمـا
اسـتـبعـد اسـتـئنـاف احملـادثات مع
واشـــنــطن بــعــد انـــســحــابــهــا من

االتفاق النووي.
وقـــال روحـــاني في كـــلـــمــتـه امــام
تحدة (من اجلمعية العامة لأل ا
ــثــيــر لــلــسـخــريــة أن احلــكــومـة ا
األمـيـركـيـة ال تخـفي حـتى خـطـتـها
لالطــاحـة بــنــفس احلـكــومــة الـتي

تدعوها للحديث معها).
من جـهـة اخرى وبـعـد أفـغانـسـتان
حــيث غـرق اجلــيش األمــيـركي في
مـســتـنــقع احلـرب مــنـذ  17عـامـا
ـتـحـدة حلـرب تـسـتـعـد الـواليـات ا
رة في أخـرى مـفتـوحـة لـكن هـذه ا
ســوريـا إذ أعــلـنت إدارة الــرئـيس
دونــالــد تـرامـب هـذا االســبـوع أن
الـقــوات األمـيــركـيــة سـتـبــقى عـلى
ـا لم تـرحل األراضي الـسـوريـة طـا

إيران عنها.
وقـــال مـــســتـــشـــار األمن الـــقــومي
لـــلــبــيـت االبــيض جـــون بــولــتــون
ا االثن لـصحافيـ "لن نرحل طا
أن الـقـوات اإليـرانـيـة بـاقـيـة خارج
حــدود إيـران وهـذا يـشـمل حـلـفـاء

سلحة". إيران واجملموعات ا
ــرة االولى الــتي يــلـمح ولـيــست ا
فـيـهـا مـسـؤول أمـيركـي الى وجود
أميـركي طويل األمـد على األراضي
الـســوريـة. فــقـد نــشـرت واشــنـطن
حوالى ألفي جنـدي في إطار حملة
مـكـافحـة تنـظـيم الدولـة االسالمـية
في كـانـون الـثـاني/يـنـايـر بـعـدمـا
كـان الـبـنتـاغـون أعـلن أن الـواليات
ـــتــحـــدة ســـتـــبــقـي عــلـى وجــود ا
ــا لــزم عــســكــري في ســوريــا "طــا
ـــنع أي عـــودة لـــتـــنـــظـــيم األمـــر" 

داعش.
وفـي حـزيـران/يـونــيـو حـذر وزيـر
الـــدفــاع األمــيـــركي جــيـم مــاتــيس
ــتــحـدة من أن حــلـفــاء الــواليـات ا
عارك مغادرة سـوريا فور انتـهاء ا

أجل حل ســيـاسـي من مـســؤولــيـة
(الـرئــيس الــســوري) بـشــار األسـد
وكــذلـك الـذيـن يــدعـمــونه (...) وإال
فــيــمــكن أن نـســيــر بــاجتــاه حـرب

نطقة". دائمة في ا
وأضـــاف "هــنـــاك الــيـــوم خــمـــســة
جـــيــــوش تـــتــــواجه في ســــوريـــا
واحلوادث االخيـرة تظهـر أن خطر
انــدالع حـرب إقــلـيــمـيــة هـو خــطـر

فعلي".
والى جانب خطـر حصول خالفات
ـكــافـحـة داخل الـتــحـالف الــدولي 
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة بـقـيـادة

كـلما كنـت جتلس امـامي كانت اوردتي تنـفتح على نـزيف دم  و كان قلبي
يـسترد عافية اخلفـقان السريع  وكانت مـسامات جلدي تغيـر طعم رائحتها
..  وكـنت اتـرك في حلـظة كل انـشـغـاالتي واصـير شـاعـرا فـحـسب .. وكنت
حـ تتكـلمـ التقط الـكلـمات و االلفـاظ ألبني بـها ديواني الـشعـري القادم .
كـان فمك اذ يـتمـتم بـاحلروف اشـعر ان شالل مـاء عـذب يجـتاحـني  .. كنت

تبخل علي بالكالم والنظر والتحديق .. 
لـكـنـني كـنت عن بــعـد اشم فـورة الـرغـبـة و فـيـضــان الـشـهـوة في هـمـسـاتك
واطـرب اذ تنفتح عيـناك على الق مضيء ينـير درب احزاني ويحيـلها بستان

فرح . 
وحـ كنت تـغادرين كـنت ارى قطـرات ندى وشـيئـا اشبه بـالعـشب االخضر
قعـد فوجدته فجأة فـاض على يدي عطرا قعد .. وذات مرة تـلمست ا عـلى ا

وخمرا وشعرا .
ومـنذ ذلك احل اكتشفت ان الهدايـا وقطع احللوى و سمك الروبيان رسلي
الـيك لـكي ال يـنـقـطع حــبل الـوصل و لـكي نـكـون في حـالـة ذوبـان وانـسـجـام
ولـقاء دائم . ومـعك ابـتكـرت اكثـر من وسيـلـة واكثـر من مبـادرة لكي اواصل

مهنة احلب دون جتريح او تعنيف او تهديد بالقوة .. 
فـاحلب اجمـله الـذي يأتي سـلسـا و دافقـا بـرفق ورضا . ومـعك ايضـا صار
لـلـهـديــة مـغـزى اخـر فـهـي تـعـبـيـر عـن رغـبـة قـبـلــة او لـقـاء او اشـارة الى ان
مـشروع والدة قصيـدة قد بدأ وان مـوعد العنـاق قد حان .. لـكنك كنت دوما

تتجاهل او تختف خلف غاللة من احلياء واخلجل . 
ـتـني كــثـيـرا و فــتـحت في جــسـدي اكـثــر من جـرح وبـعــد مـدة حتـولت كل آ
رة الـتي رفـضت فـيـهـا الهـديـة فـكرت اجلـراح الى قـصائـد سـاخـنـة . وفي ا
اكـثر من مرة ان ارحل عن فضائك اخملمـلي وان اغلق باب القلب .. لكن في
الـنهاية كان االمل يبـرق قائال اياك ان تغلق البـوابة فهي قادمة حتـما ولكنها
كـما ثـمـار الـبـسـات لـهـا مـوسـمهـا و امـطـارهـا و طـقوسـهـا الـتي تـظـهر من
خاللـها .. وكان ما كان و حـل بيننا اجـمل زمان وما زلت اتذكـر تلك الهدايا

والفسات التي المست جسدك وما زالت نيابة عني . 
امـا سـمك الـروبيـان فـأنه حتـول بـفـضـلك الى وجـبـة ال استـغـني عـنـهـا كـلـما
ســـنــحت الــفـــرصــة وفي كل مـــرة اراهــا اراك امــامـي بــفــســتـــانك االحــمــر
وحتـضرني جمـرة القبلـة االولى والوحيـدة التي غيـرت عندي تـعريف القبل .
وشـكـرت الـله انه خـلقـني شـاعـر غـزل وعـشق واال كيـف ان اوصف كل هذا
اجلـمـال الذي يـهـطل عـلي كل يـوم . السـيـمـا وانك كـنت ال تاتـ بـغـيـر عـطر
وكـنت ال تلـبسـ اال خيـوط القـطن النـاعـمة و كـنت تتـكلـم بـصوت خـفيض

بالكاد كنت اسمعه. 
ذات مـرة سألت عنك قـيل انهـا غائبـة وكنت على وشك اخلـروج لكن ذاكرتي
ا. وسألت عنك ثانـية فقيل لي ايضا احـتشدت فجأة بقصـيدة حزينة تقـطر ا
انـهـا لن تـقـبل الـيوم فـكـان ان وضـعت الـقـلم جـانـبـا وانـا افـكـر مـا ابشع ان
حتـتـاج شخـصـا حتـبه و هـو غائـب بالـذات في الـلـحـظة الـتي تـريـده عـندك .
ومـرت االيام سريـعة وكنت اكـتب وانسج قصـائد كلـها وصلت درجـة االتقاد
ـر ببـال عـاشق او شـاعـرمـضى   واذا بـقـصة و عـبـرت عن حـالـة حب لن 
احلـب هـذه تــروى عــلى لــســان الــرواة وتــشـتــهــر و تــنــسج حــولــهـا اقــاويل
وشـائـعـات .. والول مـرة اعـتـرف ان االشـاعــة حـقـيـقـة و واقع ولـيـست كـذبـا
وهـراء. لـكـنــهـا احلـقـيــقـة الـتي سـتــبـقى اسـيـرة دواوين
ـســتـحـيل الـشــعـر و ال تـغــادر الى االرض انه احلب ا
يـظل يحرق فـينا فال هـو يخبـو ويصيـر رمادا و ال هو
يـصبح مـوقدا تبـدا فيه قـصة احليـاة بعـد قصة احلب

الالهبة .

تـلـكـئـة سـتـكـون مـشـمـولة غـيـر ا
بهذه السلف).

ــصـــرف قــد قـــرر صــرف وكـــان ا
رواتب مــــوظــــفي بــــعـض دوائـــر
ومــؤســســات الـــدولــة عن طــريق

أدوات الدفع اإللكتروني.
وقـال بـيان انه ( تـوزيع رواتب
ـــــوصل مـــــوظـــــفي جـــــامـــــعــــة ا
وبعــــــــض كـليات جـامعـة بغداد
عن طـــريـق الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيــة
وتـســــــعى احلـكـومـة إلى تـعـزيز
دور احلكومة اإللكـترونية  حيث
بـــدأت بـــتـــحـــويل صـــرف رواتب
ــوظـفــ إلى الـبــنـوك بـعـــــض ا
عــــبــــر الـــبـــــــــطــــاقــــة الــــذكــــيـــة

احلكومية).

ـــــــــصــــــــرف واشـــــــــار الى  ان (ا
ســيــرفـض جــمــيع االســتــمــارات
تلكئة في التسديدات للوزارات ا

للقروض والسلف السابقة). 
واوضــــــــــــــح بيـان سابق (عدم
وظـفـ الذين تـتـجاوز  شـمـول ا
اعمارهم 50 عامـاً بـسلـفة الـ 10
ــشــمــولـ ماليــ ديــنــار وان  ا
بـالســـــلـفة  هم من لـديـهم بطـاقة
ذكـيــة ومـفـعــلـة الســتالم الـراتب
ولــيس لــديــهم ســلف أو قــروض

سابقا).
 وأشـار الى ان (من بـ الـشروط
االخـــرى لــلـــحـــصــول عـــلى هــذه
الــســـلــفـــة ان ال يــتـــجــاوز عـــمــر
ــوظف 50 عـــامـــاً وان الــوزارة ا
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ضـــد تــنـــظــيم الـــدولــة االسـالمــيــة
سيكون "خطأ استراتيجيا".

رة االولى التي يـكون فيها لكنـها ا
رحيل قـوات أميركـية مـرتبطـا بهذا
ــبــاشــر بــوجــود جــنــود الــشـــكل ا
إيـــرانــــيـــ ومــــوالــــ إليـــران في
ســـوريـــا. ومـن شـــأن هـــذا الـــرابط
باشر أن يغيّر من طبيعة التدخل ا
كـافحة ـبرّر رسـميـا  في سـوريا ا
اجلـهـاديـ بـعــد اعـتـداءات دامـيـة
عـدة في أوروبا. إذ لـن تعـود حـربا
ضــد تـنـظـيم الــدولـة االسالمـيـة بل
سـتـصـبح حربـا غـيـر مبـاشـرة ضد

إيران.
ويـقــاتل آالف الـعــنـاصــر من حـزب
الله اللبناني في سوريا الى جانب
قـوات الـنـظـام الـسـوري. كـمـا يدعم
مسـتشـارون إيرانـيون على األرض

هذه القوات.
وأعـــلن األمــ الـــعــام حلـــزب الــله
حـسن نــصــرالـله أخــيــرا أن قـواته
بــاقــيــة في ســوريــا "حــتى إشــعـار

آخر".
لـــــــكـن ردا عـــــــلـى ســـــــؤال حـــــــول
تصريحات بولتون أكد ماتيس أن
الـسيـاسـة االميـركـية في سـوريا لم
تتغير. وقـال "نحن في سوريا لهزم
تـنـظـيم داعش  والـتـأكـد من انه لن

يعود ما أن ندير ظهرنا".
وأكـد وزيـر الـدفـاع االمـيـركي الـذي
غالبا مـا اتسمت تصـريحاته بحذر
أكـــثــر مـــقـــارنـــة مع بـــولـــتــون أن
الــــوضع عــــلـى "االرض مــــعــــقــــد"
مـــضـــيـــفـــا "هـــنــــاك الـــكـــثـــيـــر من
احلساسيات واخلصوصيات وانا

أول من يعترف بها".
ويـثــيـر احـتــمـال ان تــكـون احلـرب
مفـتوحة قلـق فرنسا بـشكل خاص.
وحــذر وزيـر اخلــارجـيــة جـان إيف
ــنــطــقـة لــودريــان االثـنــ من أن ا
ـكن أن تـشـهد احملـيـطـة بـسـوريـا 
"حـربــا دائـمـة" إذا لم يـتم الـتـوصل

إلى حل سياسي في هذا البلد.
وقـــــال لــــــودريـــــان عـــــلـى هـــــامش
االجـتـمـاعـات الـسـنـويـة لـلـجـمـعـية
تحدة إن "العمل من العامة لأل ا
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أمــيــركــيــة والـذي يــشن عــمــلــيـات
عـسـكـريـة فـي شـمـال سـوريـا دعـما
ــوقــراطــيــة لـــقــوات ســوريــا الـــد
ـكـا لـهـذا (حتـالف كـردي عـربي) 
الـتـحـول االسـتــراتـيـجي أن يـكـون
خطيرا بحسب أندرو باراسيليتي
مـن مــــــركـــــــز االبـــــــحـــــــاث "رانــــــد

كوربوريشن".
ويــقـول هــذا اخلــبــيــر في مــسـائل
األمن الـقـومي "كـمـرشح وكـرئـيس
قــــــال تــــــرامــــــــب إن احلــــــرب في
الـــعــراق كـــانت خـــطــأ وإنه يـــريــد
ســحـب اجلــنــود األمــيـــركــيــ من

سـوريـا". ويـضـيف "لـكن الـسـيـاسة
االمــيـركـيـة تــقـوم اآلن عـلى أسـاس
ــا أن الــبـــقــــــــــاء في ســـوريــا طــا
إيـران بـاقـيـــــــة في هـذا الـبـلد وال
يــــبــــدو أن ايـــران عــــلــى عــــجــــلـــة

للرحيل".
ويقول "هناك بالتالي خطر حصول
تــصــعــيـــد أو حــوادث مع اجلــيش
الـــروسـي كـــمـــا حـــصل االســـبـــوع

اضي مع إسرائيل". ا
وفي  17أيـلـول/ســبـتـمــبـر أسـقط
اجليش الـسوري عن طـريق اخلطأ
طـائرة عـسـكريـة روسـية كـانت تقل

15 عسكريا وحملـــــــــت موسكو
ـــســـؤولـــيـــة إلســرائـــيل. وكـــانت ا
الدفـاعات اجلويـة السوريـة فتحت
الـــنــــيــــران العــــتـــراض صــــواريخ
إسرائيلية خالل استهدفها مخازن
ذخــيـرة في مـحـافــظـة الالذقـيـة في

شمال غرب البالد.
وأعـلن الكـرمـل بـعـد أسبـوع على
احلــادث أنـه ســيـــتم في غـــضــون
أســـبـــوعـــ تــســـلـــيم مـــنـــظـــومــة
صــواريخ اس- 300لـــدمـــشق مــا
تسبب بتصـعيد كالمي ب روسيا
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وردنا االيضاح االتي من احملكمة االحتادية العليا:

حتية طيبة ..
ـنـشـور فـي صـحـيـفـة الــزمـان بـالـعـدد اشـارة الـى مـقـال الـسـيــد سـامي الـزبــيـدي ا
ـؤرخ  16/9/2018بعـنـوان (الى احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا مع التـحـية) (6144) ا

نود ان نوضح االتي:
انه في حـال صـدور قـرار او حــكم من احملـكـمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا فـانه مـلـزم وبـات

ادة (94) من الدستور.. مع فائق االعتزاز والتقدير للسلطات كافة وفق ا
اياس الساموك

و بـعـد تـوقـيع االتــفـاقـيـة تـبـادل
الـهـدايــا وتـكـر عــدد من اسـاتـذة
ومـنتـسبي اجلـامـعة من قـبل وكيل

الـوزارة   اضــافـة الى تـكـر عـدد
من مـنتـسبي وزارة الـنـفط من قبل

رئيس اجلامعة  .

ووقع االتـفــاقـيــة رئـيس اجلــامـعـة
امـ دواي ثـامـر الـتـمـيمـي ووكيل
وزارة الـنــفط  لـشـؤون الــتـصــفـيـة
فــيــاض حــسن نــعــمــة اجلــزائــري
بـحـضـور عـدد من رؤسـاء االقـسـام
الــهــنـــدســيــة والــتـــدريــســيــ في
ــــدراء الــــعــــامــــ اجلــــامــــعــــة وا

ستشارين في الوزارة. وا
وقال دواي ان ( ان ابـرام مثل هذه
االتــفــاقــيــات ســيـــنــعــكس بــشــكل
ؤسست ايجابي ليس فقط على ا
ـا عـلى الـكـوادر الـتي فـحــسب وا
تمتلكها اجلامعة التكنولوجية من
خالل رفـد وزارة الـنـفط بـاخلـبرات
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ابـرمت  اجلـامــعـة الـتـكــنـولـوجـيـة
مـذكـرة تـفاهم عـلـمـية مـشـتـركة مع
ـركــز الــثــقـافي وزارة الــنـفط فـي ا
الـنـفـطي في بـغـداد لـتـطـويـر سـبل
الــتـــعــاون الــعــلـــمي الــتــطـــبــيــقي
شتـرك وتبادل اخلـبرات العـلمية ا
ا يسهم في تطوير حقل والفنية 
الـعــمل في الـصــنـاعــات الـنـفــطـيـة
فضال عن تطـويرالعالقات الـعلمية
والـثـقـافـيـة بـ الـطرفـ من خالل
نـقل مـخـرجـات الـبـحث والـتـطـوير
ـعـارف الـتـقـنـيـة اجلـامـعـية الى وا

القطاع النفطي  .


