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تـــــبــــادل اخلـــــبـــــرات في جـــــمـــــيع
اجملــاوالت والـــعــمـل بــشـــكل جــدي
حــول مـشــاركــة بــاحــثي اجلــامــعـة
ؤتمر الـعلمي في جامعة حلضور ا
ـــزمع عـــقـــده في ايــار تـــامــبـــوف ا
2019 في مــجــال تــقــنــيــة الــنــانــو

تكنولوجي).  
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واضاف ابو النون  بانه ( توقيع
مذكرة اخرى مع اجلامـعة الروسية
للصـداقة ب الـشعوب في مـوسكو
ية الهـندسية في و مفاحتة االكـاد
لــــتــــخــــصـص هــــنــــدســــة الــــنــــفط
ــــعـــــادن من أجل واســــتـــــخالص ا
اسـتــقـبـال طــلـبـة الــدراسـة الـعــلـيـا
ــــشــــتــــركـــة واعــــداد الــــبـــحــــوث ا
شتـرك)  مشيرا الى ان واالشراف ا

(الـــرحــــلـــة انــــتـــهـت في  مـــديــــنـــة
ايـكتـرينـبورغ الـتي  شـهدت تـوقيع
مذكـرتـ االولى مع جامـعة االورال
احلكوميـة االقتصاديـة والثانية مع
مع جامـعة التـعدين حـيث كان ابرز
بنودها فتح قـناة تعاون  في مجال
ـناجم واالسـتخالص تخـصـصات ا
واالنــفـاق . واوضـح ابـو الــنـون ان
(اخر االتفـاقيات الـعلمـية كانت ب
التـكنـولوجـية  واجلـامعـة الوطـنية
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجـيــا  الــتي
تــمــركــزت حـــول   الــتــنــســيق بــ
الـطــرفــ حــول  تـبــادل الــكــفـاءات
ـؤتـمرات ـشـاركـة في ا الـعـلـمـية وا
شتـرك وتقييم يـة واالشراف ا العا
ـــركـــبـــات الـــبـــحـــوث وكــــذلك في ا

الفضائية)  .

تــاريخ اجلــامـعــة الــتــكـنــولــوجــيـة
ومـراحـل الـتــطــور الـتـي شـهــدتــهـا
وتــــــعـــــــريـف اجلــــــانـب الـــــــروسي
بالتخـصصات العـلمية والـهندسية
فـي اجلـامـعـة) مــؤكـدا عـلـى اهـمـيـة
تــطــويــر االخــتــصــاصــات الــنـادرة
ــــســــتــــحــــدثـــة فـي اجلــــامــــعـــة وا
التـكنـولوجيـة واحلاجـة الى تاهيل
كــوادر اجلـامــعـة من الــتـدريــسـيـ
لـلـحـصـول عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه
في تــخــصــصــات هــنــدســة الــنــفط

وهندسة الطب احلياتي). 
واكد ابـو النـون في تصـريح خاص
لـ (الــزمـان) من مـديـنــة مـوسـكـو ان
ـفـاوضات تـمـخـضت   تـوقيع (ان ا
اجلامعة التكنـولوجية مع نظيرتها
الــروسـيـة مــذكـرة تـفـاهـم تـضـمـنت
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ـاضى وحــتى يـومـنـا هـذا تــعـاظم شـأن اجلـمـاعـات  مــنـذ سـبـعـيـنــيـات الـقـرن ا
ـتـطـرفـة وقوى االسالم الـسـيـاسى فى الـوطن الـعـربى فـيـمـا يـعرف االسالمـيـة ا
(بــالـصــحــوة االسالمــيـة )وهى لــيــست كـذلـك النـهــا تــعـمل عــلى تــكــريس حـكم
الـفـاســدين والـسـيـطـرة من خاللـهــا عـلى عـامـة الـنـاس وتـنـتـج لـنـفـسـهـا خـطـابـا
ـسيـسة الراغـبة فى الـوصول الى الـسلطـة وان يضـرب بها للجـماعـات الديـنية ا
ـناوئة لـها وتدعو القوى الـديقراطـية والقـومية والـتقدمـية واليـسارية والـعلمـانية ا
الى سـياسـة االفـقـار والتـجـهـيل خلـلق بيـئـة مـؤاتيـة لـتـنـمو وتـتـرعـرع فيـهـا كـافة
ـتطـرفة يضـاف الى ذلك تعـريف ما يـعرف( الـبترو  _اسالم )حيث اجلمـاعات ا
بـدال مـن ان يـتم تـوظـيف ثـروة الـبـتــرول خلـدمـة االسالم  تـوظـيف االسالم من
سـتـبدين فـتـشكل بـنـاء على ذلك اجل ثـروة الـبتـرول لـصالح الـقـلة من احلـكـام ا
نـوع خـاص من االسالم الـشـكـلى (الـتـدين الـظـاهـرى )الـذى يـركـز عـلى الـنـقاب
ـرأة لـلسـيـارات وتطـبيق واحلـجـاب واللـحى واجلـلبـاب الـقصـير وحتـر قـيادة ا
شـاكل الناس احلدود (الـتى اوقفـها سـيدنا عـمر بن اخلـطاب )دون اى اعـتبـار 
احلقيـقيـة من حريـة وعدالة اجـتمـاعيـة وكرامة انـسانـية ووطـنية لـقد ظـهرت قوى
ـواقف الـتى عـرضوا لـهـا وهى تـشمل مـفـهـومهم االسـالم السـيـاسى فى كـافة ا
قـراطية للمـنهج ومفـهومهـم للدين ومـوقفهم من الـقضايـا الوطـنية والـقضيـة الد
رأة ومن سـيح ومن ا والقضـية االجتـماعية ومـوقفهم من اخواتـنا واشقـائنا ا
الفن والـشعر والثقافة والفكر وموقفهم من كافة القوى السياسية االخرى ونحن
هنا نـناقش بيان طبيعة الدولة الدينية واكتشاف اسبابها ومحاولة جتاوزها وفى
النهـاية اعلن احلكم للـشعوب العربيـة عليهم من جهـتي ال توجد اى خصومة مع
ا اتـناول افـكـارهم بنـقـد موضـوعى واقعى الدين وال مع اجلـماعـات الـدينـيـة وا
الفكارهـم ومواقفـهم والنقـد يعنى اظـهار االيـجابيـات والسلـبيات حـتى ابدو على
االقل محـايدة لصـالح الشـعوب الـعربيـة على االقل ان ارى عـند هذه الـتجـمعات
اى ايجـابية الشـير اليهـا ولكن لم اجد لالسف اال الـسلبـيات فى مصر  _تونس
العراق( بدأ ينهار كدولة وشعب _لبنان  _اليمن  _
وحـضــارة من الـيــوم عـلى ايــديـهم ) اجلــزائـر- لـيــبـيـا -
الخ .. لعل الـوقـوف علـيـهم هو مـدعـاة لشـبـابنـا الواعى
ــثـقـف الــوطـنـى عــدم الـوقــوع فى ــنـاضـل ا الــنــاضج ا

حبائلهم ..   والله من وراء القصد

لك الى بغداد هدي في منصة الشرف لدى وصل ا لك االردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عادل عبد ا u‰∫ ا Ë

{ بـغــداد (اف ب)- اجـرى الـعـاهل
ـــلك عـــبـــد الـــله الـــثــاني االردني ا
االثــنـ مــحــادثــات في بــغـداد في
زيارة رسمـية هي األولى مـنذ أكثر
من عــشـــرة أعــوام بــالـــتــزامن مع
زيارة للعاصمة الـعراقية يقوم بها
وزيــر اخلـارجــيــة الـفــرنــسي جـان

ايف لودريان.
وتـــــاتي الـــــزيـــــارة وسط حـــــركــــة
دبلومـاسية نـشطة شهـدها العراق
ـاضية عـلمـا بان وزير في االيام ا
اخلــارجـيـة االيـراني مـحـمـد جـواد
ظريف بدأ زيارة للبالد االحد بعيد
ـــاثـــلـــة قـــام بـــهـــا وزيـــر زيـــارة 
اخلارجـية االمـيركي مـايك بومـبيو

نطقة. في اطار جولة في ا
ـتـحـدث باسم وقـال لـقـمـان فـيـلي ا
الرئاسة العراقية لفرانس برس إن
"الـعــاهل االردني وصل الى بـغـداد

والتقى بالرئيس برهم صالح".
كــمـا الـتـقى بـرئـيس الـوزراء عـادل

هدي. عبد ا
وزيـــــــــارة الــــــعــــــاهل االردنـي هي
الـــثــانـــيـــة خالل اكـــثـــر من عـــشــر
ســنـوات وكـانت زيـارتـه الـسـابـقـة
الــعـام  2008االولى لــزعــيم عـربي

لهذا البلد منذ عام 2003.
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وكـان صالح قـام بـزيارة االردن في
تــشـرين الـثــاني وفي كـانـون االول
التـقى رئـيس الوزراء االردني عـمر

الرزاز نظيره العراقي في بغداد.
وتــتـقــاسم بــغـداد وعــمــان حـدودا
مـشـتـركـة مـهـمـة ونـقـاطـا جتـاريـة
ووقع البلدان مؤخـرا مذكرة تفاهم
في مــجــال الــكــهــربــاء خــصــوصـا
والتي تعـد مشكلـة مزمنة بـالنسبة

. الى العراقي
وعـقـد اجلانـبـان أجـتمـاعـاً ثنـائـياً

وشـهد الـعراق نـشاطـا دبلـوماسـيا
كثيفا منـذ زيارة الرئيس االميركي
دونالد ترامب نهـاية العام الفائت.
فـقد قـام وزير اخلـارجـية األمـيركي
مــايك بــومـبــيــو بـزيــارة مــفـاجــئـة
لـبـغداد في اطـار جـولته اإلقـلـيمـية
ـــاضي تـــبـــعـه وزيــر األســـبـــوع ا
الـنـفط اإليـراني بــيـجـان زنـقـنـة ثم
وزيـــر اخلــارجـــيــة مــحـــمــد جــواد
ظــــريـف الــــذي وصل الى بــــغــــداد

االحد.
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كــــمـــــا وصل وزيـــــر اخلــــارجــــيــــة
الـــفـــرنــــسي جـــان إيـف لـــودريـــان
االثــنـــ الى بــغــداد واجـــتــمع مع
رئـيس الوزراء الـعـراقي عادل عـبد

هدي. ا
ـهدي ونقـل بيـان رسمي عن عـبد ا
ان "فــرنــســا بـلــد صــديق لــلــعـراق
كانتها والعالقات معه مهمـة جدا 

تميز". ودورها القوي وا
سـاهـمـة وحـضور وتـابع "نـتـطـلع 
وتــــــعــــــاون اوسع فـي مــــــجـــــاالت
االقــتـصــاد واخلــدمــات والـثــقــافـة
وقف فرنسا والتعليم  استمرارا 
الى جــانب الــعـراق في حــربه ضـد

داعش".
وتــــشــــارك فـــرنــــســــا كـــجــــزء من
الـــتــحـــالف الـــدولي الــذي تـــقــوده
ــتــحـدة  في مــحــاربـة الــواليـات ا
تـــنـــظـــيم الـــدولـــة اإلسالمـــيـــة في

العراق .
وقال لودريان ان "فرنسا ستمضي
قـدمـاً بعالقـات الـشـراكة والـتـعاون
مـع الــــعـــــراق ودعـم احلـــــكـــــومــــة
العراقية التي تقود العراق بنجاح
" مــشـــيـــراً الى "زيـــارة مــرتـــقـــبــة
ـــانــويل لــلـــرئـــيس الــفـــرنـــسي إ
مــاكـرون الى بـغـداد لـتـأكـيـد الـدعم

وتــــطــــويــــر عـالقــــات الــــصــــداقـــة
والـتـعـاون والـشـراكة الـقـائـمـة ب

البلدين".
وبـعـد بـغـداد تـوجه لـو دريان الى
ـــســؤولــ اربـــيل حــيث الـــتــقى ا
ـثـلـ عن االكـراد بـاالضـافـة الى 

الطائفة االيزيدية.
وقال فنار حـداد اخلبير في شؤون
الـعـراق في مـعـهـد الـشرق األوسط
التابع جلامعة سنغافورة الوطنية

ـيـزة إن مــوجـة الـزيـارات تـظـهـر "ا
الرئيسية" للعراق.

واضاف حداد لوكـالة فرانس برس
ــتــحـدة "من ايــران الى الـواليــات ا
ملكة العربية السعودية الى ومن ا
كن تركيا ومن سـوريا الى قطر  
للـعـراق ان يتـحدث مع اجلـميع في
مــنـــطــقـــة تــتــعـــرض لــلـــعــديــد من

التصدعات االستراتيجية".
ونبه الى أن "أحد أقوى التهديدات

عـمارية هنـدسة ا نـاسبـات التي جمـعتني بـالشاعـرة والصـحفيـة وا في احدى ا
تـرجمـة والنـاشطـة في الـدفاع عن حـقوق االقـبـاط في مصـر (فاطـمة نـاعوت) وا
سألتها عن سبب جلوئها الى تدبيج مقاالتها بصوغ ادبي وكأنها تكتب رأيا في
نثـرا بحـيث يـصعـب على الـقـار استـيعـاب مـا تكـتـبه من اول قراءة  ,قـالت لـقد
عـلـمـني اسـتــاذي الـراحل مـحـمـود امـ الـعــالم ان ال اخـسـر شـاعـريـتي وأدبي
قاالت الصحـفية وأتكـلم كالما يستـطيع اي متدرب ان يـؤديه باللغة ولغـتي في ا
الـفـصـحى وأنا اجـمع مـابـ الـرأي احملـكم بأدوات جـمـيـلـة وصـياغـة فـيـهـا ثراء
ـراد طـرحـها حـتـى تصـل بسـالسة ـعـنى او الـفـكـرة ا لـغـوي مع احلـفـاظ عـلى ا
عـروفة عـربيـا  يظـهر تـنوعـها لـلقـار وحقـيقـة ومن خالل عـناوين هـذه الكـاتبـة ا
ـعرفي والثقافي عبر وثقافـتها الشاملة وولـوجها لكل اشكال الكـتابة الكتنازها ا
ثمرة التي اعطتها هذا احليز الواسع  من الكتابة  تراكم اخلـبرات والقراءات ا
ـعـرفة ـتـمـكن ثـقـافـيـا الـذي تـوغل في اصـقـاع ا واحلـقـيـقة ان الـكـتـابـة هي فن ا
ـادي كـمـا يـرى البـعض ! ـهـا الـرحب ولـيـست وسـيـلـة لالرتـزاق او الـنـفع ا وعـا
ـيات عـاجـزين عن كـتـابة واثـبت الـواقع ان كـثـير من خـريـجي الـكـليـات واألكـاد
عـمـول بـها كـونـهم غـير مـشـبـع مـقـال رص وفق االشـتـراطـات والسـيـاقـات ا
بـعامل الـتـجـربـة الـذي يعـطـيـهم زخـمـا كبـيـرا ودافـعـا في الـكتـابـة واكـتـفـوا على
قررة دون قراءات كثيرة ومتشعبة يتسلحون من نهجية ا راجعاتهم ا مضض 
علوماتية والديجيتال في ح نرى عرفي ونحن نعيش عصر ا خاللهـا بالوعي ا
ـواضيع من تمـرس بالـتجـربـة وسعـة االطالع يكـون قادرا عـلى مـواجهـة شتى ا
بـاقـتـدار عالي  ,وما من قـاص او روائي او شـاعـر متـمـيز لم يـقـرأ في الـفلـسـفة
وعلم الـنفس واالجتـماع والـدين والتـأريخ وكل جوانب حيـاتنـا وهي تعتـبر ثـقافة
ـا تــمـكن من الــكـتـابــة اصال ..فـقــد خـلـقت لــديه جتـربــة الـقـراءة في عــامـة وإال 
عـرفي يستـله كلما اراد مجاالت مـتنوعـة عالم متـناثر يـقبع في ذاكرته وخـزينه ا
تلك اداته الـتي تعينه ا او تـصويب حالة  ,هـو  تفـسير ظاهـرة او ابداء رأي طا
عـلـى ان يـكـتب ويـعـبـر عـن قـنـاعـات مـخـتـلــفـة ومـتـبـايـنــة في اجلـانب الـسـيـاسي
واالجتماعي والفني واألدبي وما من كاتب لم يكن يوما صحفيا فالتجربة تسمح
له ان يكـون صحفيـا يعبر عن آراءه في االقـتصاد والسـياسة والفن واألدب وان
يـنـتـقـد قـصـيـدة او عـرض مـسـرحي او يــسـجل انـطـبـاعـاته عن كـتـاب او سـلـوك
جملها تكون اراء او رؤى او سيـاسي او ظاهرة اجتماعية كل هذه االمور هي 
قـنـاعـات يـتـحـسـسهـا فـتـعـبـر عـنـهـا بوسـيـلـتك في اسـلـوب تـظـهـر بـصـمـتك عـليه
واضـحـة  في الـكتـابـة تـسـتطـيع ان تـوصل مـا تـستـشـعـره من آراء وأفـكار الى
االخر بـيسر دون تـكلف او مجـهود خارق وهـي قناعـات شخصـية تعـكس وجهة
نظـرك حول اي مـوضـوع تتـناولـه اما مـحاولـة سـجن الكـاتب وحـجز افـكاره في
مساحـة ضيقة غيـر مسموح بتجـاوزها بحجة الـتخصص فهذا هـو الفشل بعينه
ولهـذا فقط كـبار الـكتـاب هم من يتـجاوزوا عـقدة االحـادية في
الكـتابة في تفسير الظواهر احليـاتية والتعبير عنها والتي
ـعــرفي والـعـوز الــثـقـافي تـرجع اســبـابـهــا الى  الـفـقــر ا
اضـافـة الى افـتـقـاره لـلـتـجـربـة ومـحـاكـاة الـواقع بـشـكل

مباشر دون ضبابية او تدليس
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وقعت اجلامـعة التـكنولـوجية عددا
من مـــذكــرات الــتــفــاهـم الــعــلــمــيــة
والـثـقـافـيـة مع ثالثـة جـامـعات  في
جــمـهـوريــة روسـيـا الـتـي تـضـمـنت
العديد من احملاور العـلمية والفنية
لــــتـــــطــــويـــــر قــــدرات الـــــطــــلـــــبــــة
والتدريـسي ومـد جسور الـتعاون
ـشـتـرك  في مـعظم الـتـخـصـصات ا

ستحدثة . الهندسية والعلمية ا
وقـــال مــســـاعــد رئـــيس اجلــامـــعــة
فـاوضات سـامي أبو الـنـون  (ان  ا
انـطـلـقت في  عـقـد جلـسـة مـشـتـركة
مع رئيس جامـعة تامبـوف ونائبيه
لــــشـــؤون الــــعالقـــات اخلــــارجـــيـــة
والدراسـات العـليا وشـؤون الطـلبة
االجانب لتـقد  عرضـا موجزا عن
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جــرى خالله الــتــأكــيـد عــلى "عــمق
الــعالقــات الــتـاريــخــيــة واألواصـر
ـــشــتـــركـــة الـــتي تـــربط الـــعــراق ا

واالردن" وفقا لبيان رسمي.
واشار البيان الى "مناقشة عدد من
ــشــتـرك ــلــفــات ذات االهــتــمــام ا ا
لــتــعــزيــز الــعالقــات الــســيــاســيــة
واالقـــتـــصـــاديــــة وتـــوســـيع آفـــاق
ـــا يـــضــمـن حتــقـــيق الـــتــعـــاون 
ـتـبـادلـة" بـاالضـافـة الى ـصـالح ا ا
"تبادل وجهات النظر بشأن العديد

من القضايا العربية والدولية" .
ويــعــتــمـــد الــعــراق فـي اســتــيــراد
الطاقـة على ايران لـكنه يسعى الى

تنويع مصادر استيراده.
وقد حصل على استثناء موقت من
واشــنــطن الـتي فــرضت حــزمـة من
الـعــقـوبــات عـلى ايــران في نــهـايـة
ويقول انه يريد ان يشتري ?2018
الـــكــــهـــربـــاء من االردن والـــكـــويت

وتركيا.
وتــســعى واشــنــطن الــتي تــعــتــبـر
ـنـطـقة طـهـران أكـبـر عدو لـهـا في ا
الى كــسـر الــعالقــات بـيــنـهــا وبـ

بغداد.
ــوقت لـواردات ورغـم االسـتـثــنـاء ا
الـطــاقـة حــضت واشــنـطن بــغـداد
عــــلـى الــــدخـــــول في شـــــراكــــة مع

الشركات األميركية بدالً من ذلك.
وقـال احملــلل الــسـيــاسي الــعـراقي
عـصــام الـفــيـلي "الــكل يـتــطـلع الى
الــعــراق كــأرض خــصــبــة تــتـطــلب
مـزيدا من االسـتـثمـارات من الـقوى

االقليمية والدولية."
واضــاف لــوكـالــة فــرانس بـرس ان
"االردن لـديه رغـبـة حقـيـقـيـة في مد
خط انـابــيب نـفط من الـبـصـرة الى
مـــيـــنـــاء الـــعـــقـــبـــة النه ســـيـــلـــبي

احتياجاته من الوقود".

السـتـقرار الـعـراق الـيوم هـو خـطر
تـصـاعــد الـتـوتــرات بـ الـواليـات
ـــتــحـــدة وإيـــران عـــلـى حـــســاب ا

العراق".
فـــقـــد يـــعـــوق ذلك خـــطط الـــعــراق
إلعادة البناء بعد ثالث سنوات من
سـيـطـرة تـنظـيم الـدولـة االسالمـية
على مناطق واسـعة من البالد قبل
ان تــعــلن الـــســلــطــات الـــعــراقــيــة

تطرف. "النصر" على التنظيم ا
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كـلمات غـريبة اسـمعـها كل يوم  ,يـرويها عـلى مسـامع الفراغ  ,وأحـرفا غـامضة
قهى  ,في باطن يده غالفا محترق تتطاير ب ذرات الهواء كالرماد على نافذة ا
زق األحشاء  , يأتي كل يوم حامال ذلك الغريب ,يرعب الوجود بصمته  ,
ـقـاعـد  ,يـخـتـلس الـنـظـر بـهـدوء إلى اآلخـرين  ,ال يـهـتم إلى يـجـلس في نـهـايـة ا
ضـجيج اجلالس  ,واضعـا أمامه فنـجان القهـوة الفرنـسية و مـطفأة الـسيكارة
يـتـأمل قـلـيل بـاحلـضـور  ,فـيـبـدأ يـتـكـلم بـصـوت ال يـسـمـعه سـوى الـضـائـعـون ,
الـيآئس الـذين قست علـيهم احلياة  ,ادنـوا إليه شيـئا فشـيئا  ,فـيبتعد من دون
حـراك كأنه يشعـر أن هنالك روحـا تدنوا إليه  ,حـاولت مرارا أن أتكـلم معه لكنه
غنطة قـوي ال يسمح لآلخرين من االقتراب محصن بغالف فوالذي  ,له أنـياب 
بــالـرصـاص  ,عــلــيك االبـتــعـاد وإال قــتــلت من دون أثـرا  ,ذات مــرة رأيت روحه
تـعــتـصـر األلم  ,واضـعـا كف يــداه عـلى قـلـبه  ,وشـفـتـاه تــرجتف كـأن إعـصـار
ضـربـها  ,جـلـست بـالـقـرب من طـاولـته تقـربت أكـثـر وأكـثـر أريـد أن أسـمع ماذا
أجور  ,ونظرة األب احلنون  ,اخرج قصاصة يرجتل  ,نظر أليه  ,نظرة القاتل ا
من الـورق مـاسك بـيـده قـلـمـا مـحـشـوة بـالـذكـريـات واآلهـات واحلـسرات  ,رايـته

يكتب نعم يكتب .. 
استمع لي أيها الفتى واقرأ جيدا ألنك بعد أالن لم تراني 

أنـا اعلم جيـدا انك تستـرق النظر لي  ,مـنذ أشهر وال تـظن أني غبي لدرجة أني
لم أراك .. ولـكن أردت أن امـتـحن صـبـرك وإرادتك حـ كـنت تـرى الـصـراع ..

فإليك نصيحة رجل عاجز بروح فيها اجلراحات دُججت فأصبحت ذاتية
ح تبدأ بشيء جديد عليك أن تقتل 
كل األرواح التي بداخلك كانت تعيش
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ـالية سـتحـقات ا أطلـقت وزارة الزراعـة ا
سوقي محصول الذرة الصفراء حملافظة
واقع ن سـوقوا مـحـصـولـهم  كـركـوك  
اسـتالم شــركـة مـا بــ الـنــهـرين الــعـامـة
لـلـبذور .  وأكـدت الـوزارة في بـيان تـلـقته
(الــــزمـــان) امس (صـــرف مــــســـتـــحـــقـــات
ـــزارعـــ مـــســـوقـي الــذرة الـــفالحـــ وا
الـــصـــفـــراء لــــلـــمـــوسم الـــزراعي  2014ـ
2015).  وبــــــيــــــنـت الــــــوزارة لـن (عــــــدد
شـمول بـالصرف ـزارع ا الفالح وا
بـلغ  47مــســوقـا  الــذين لم تــرد بـحــقـهم
علومات وجب ا مؤشرات أمنية سلبية 
الـواردة مـن مـجـلس األمن الــوطـني وفـقـاً
عمول بـها فيما للضوابط والـتعليـمات ا
تــربط قــوائم بـأســمــائــهم لـيــتــسـنـى لـهم
مــــراجــــعـــة مــــواقـع الــــشـــركــــة الســــتالم

الية). مستحقاتهم ا
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ـالـيـة ـســتـحـقــات ا مـا أطـلــقت الـوزارة ا
ـــســوقي مــحــصــول الــشـــعــيــر الــعــلــفي
حملافـظـة نيـنوى لـلمـوسم الزراعي 2014
ـواقع اسـتالم ن ســوقـوا مـحـصـولــهم 

الشركة العراقية إلنتاج لبذور . 
وأكـــــدت الــــوزارة في الــــبــــيــــان (صــــرف
ـزارع مـسوقي مسـتحـقات الـفالح وا
الـشعـيـر العـلـفي للـمـوسم الزراعي 2014
الــوجـبـة الـثـالـثـة عـشـر). وبـيـنت الـوزارة
ـشـمـول زارعـ ا (أسـمـاء الـفالحـ وا

ـــــــركــــــز االرشــــــادي فـي واسط ونــــــظم ا
وبـــالـــتــعـــاون مع مـــديــريـــة الـــزراعــة في
احملـــافــــــــظـــة نـــدوة ارشــاديـــة فالحـــيــة
ــتــكـــامــلـــة حملــصــول بـــعــنـــوان االدارة ا
احلــنـطــة وبــحــضــور عــدد من الــفالحـ
ــــزارعـــ واخملــــتــــصـــ في الــــشـــأن وا

الزراعي . 
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وقال البيان ان احملـاضرة تناولت محاور
عــديـدة اهـمــهـا الــواقع االداري واحلـقـلي
حملـصـول احلـنـطـة في احملـافـظـة وكـيـفـية
سبل النهوض بـالواقع احلقلي والزراعي
واالنـتاجي لـهذا احملـصـول السـتراتـيجي
هم من خالل الـطرق الـصحـيحـة جلميع ا
الـعـمـلـيـات الـزراعـيـة ابـتـداءً من عـمـلـيات
تــهــيــئــة الــتــربـــة واحلــراثــة والــتــنــعــيم
والـــتـــــــــــــعـــديل وبـــالـــطـــرق احلـــديـــثــة
والــعــلــمــيــة ومــروراً بــعــمــلــيــات الــبـذار
الـصحـيـحة كـذلك عـملـيـات الري والـسقي
ـكـافحـة والـتسـمـيد من اجل الـصـحيح وا
ــنــتج حتــقــيق االكـــتــفــاء الــذاتي لــهــذا ا
االســاسي .  كـمــا بــيــنت الــنـدوة اهــمــيـة
عــمــلــيــة الــتــسـمــيــد حملــصــول احلــنــطـة
واحلــصــول عـلـى اعـلى انــتــاج في وحـدة
ساحة بـشرط اتباع التطـبيقات االفضل ا
فـي ادارة االســــمــــدة والــــتـي تــــتــــضــــمن
استخـدام االسمدة الصـحيحة واضـافتها
الئم ــنــاسـب والــتــوقـــيت ا ــكـــان ا في ا

ومعدل االضافة الصحيحة).
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بــالــصــرف والــبــالغ عــددهم 65 مــســوقـا
الــوجــبــة الـثــالــثــة عــشـر  الــذين لـم تـرد
وجب بـحـقـهم مؤشـرات أمـنـيـة سلـبـيـة 
ــعـــلـــومــات الـــواردة من مــجـــلس األمن ا
الـوطــني وفـقـاً لــلـضـوابط والــتـعـلــيـمـات
عمول بها  فيما تربط قوائم بأسمائهم ا
لـيــتـســنى لـهم مــراجـعــة مـواقع الــشـركـة

الية). الستالم مستحقاتهم ا
ـركـز اإلرشـادي فـي ديـالى عـبـر ونـاقـش ا
مشاهـدة حقلية نـفذها ضمن قـاطع شعبة
ــرشـة زراعـة بــني سـعــد طـرق تــعـيــيـر ا
كافحة أدغال ـناسبة  واختيار التراكيز ا
احلـــنــطـــة وبــحـــضــور عـــدد من مــزارعي

احملافظة. 
وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــتـه (الــزمـــان) امس ان
ـشـاهــدة جـاءت بـنــاء عـلى تـوجــيـهـات (ا
كانت وزارة الزراعة قد أصدرتها في وقت
سابق وبـرعايـة دائرة اإلرشـاد والتدريب
الــزراعي بــالــتــعــاون مع مــديــريــة زراعـة
ديـالى حـيث تـضمـنت الـتـعريـف بأهـمـية
مــــحـــصـــول احلـــنــــطـــة وأنـــواع األدغـــال
واخلـــســـائـــر الـــتـي تـــســـبـــبـــهـــا وطـــرق
ـرشـة مـكــافـحــتـهـا إضــافـة إلى تــعـيـيــرا
وحتديد كمية محلول الرش ودالئل جناح
ستخـدم ومواضيع أخرى بيـد ا فعالـية ا
ذات صـلــة بـعـمــلـيــة الـرش كــمـا خـرجت
شـاهدة بعـدة توصـيات تخص الـتعامل ا
مع الـعبـوات الفـارغـة وإجراءات الـسالمة

للقائم بالرش).
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أعلـنت هيـئة اإلعالم واإلتـصاالت عن إطالق
مشروع دوم خلدمـات اإلتصاالت في العراق
لعام Æ2025 وقال رئـيس اجلهـاز التـنفـيذي
لـلـهـيـئــة عـلي نـاصـر اخلـويـلـدي في كـلـمـته
خالل مــؤتـمــر اطالق مـبــادرة دوم لـتــطـويـر
عـلـوماتـيـة (نحن في قـطاعي االتـصـاالت وا
ــنح تــراخــيص اجلــيل ــرحــلـــة االخــيــرة  ا
الـــرابع) مــبـــيــنــا أن (تـــرددات هــذا اجلــيل
سيساعد عـلى حتديث االتصال دون العودة
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الى منح ترخـيص للجـيل اخلامس). وأشار
الى ان (الهيئة أمـنت خدمة اإلنترنت لـ 4.5
مالي عائلـة عراقية في عـموم احملافظات).
وأوضـح أن (مـــشـــروع دوم ســـيــــكـــون لـــكل
مـؤسـسات الـدولـة وشـرعـنـا بذلك مع وزارة
الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحـث الـعـلـمي ولـديـنـا
مذكرات تفاهم مع اجلامعات لتأم خدمات
االتصاالت مـع الطلـبة). وكشـفت الهـيئة عن
امـتالك  4.5ماليــ عـائــلـة عــراقـيــة خـدمـة

االنترنت


