برعاية معالي االستاذ الدكتور مهدي العالق االمين العام لمجلس الوزراء
في جمهورية العراق ويحضور ممثل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
العراقي وبمشاركة االمين العام التحاد االحصائيين العرب
اقيم في بغداد وعلى قاعة كلية االدارة واالقتصاد يوم الخميس الموافق 5102-2-52
الحفل التابيني بمناسبة اربعينية االسستاذين الدكتور ظافر حسين رشيد والدكتور احسان القرشي الذي
اقامته الجمعية العراقية للعلوم االحصائية وبالتعاون مع كلية االدارة واالقتصاد في جامعة بغداد وكلية
الرافدين الجامعة وبحضور عدد من عمداء الكليات والجامعات ولفيف من االساتذة القدماء اللذين حدموا
العراق وبالذات المختصين في االحصاء كما حضرها عوائل الفقيدين وعدد كبير من االساتذة حيث القيت
الكلمات والقصائد الشعرية التي اشادت بالفقيدين واستهل االحتفال بقراءة من ايات الذكر الحكيم قرئها
احد طلبة الجامعة ثم القيت كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاها االستاذ الدكتور موسى الموسوي
وكيل وزير التعليم العالي والبحث والعلمي واشاد بكلمته بالعلماء العراقيين الفقيدين وما قدموه من علم لهذا
البلد العزيز كما نقل تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى لعائلة
الفقيدين وثم القى االستاذ اللدكتور مهدي العالق االمين العام لمجلس الوزراء رئيس الجمعية العراقية للعلوم
االحصائية في العراق كلمته التي اشاد بها بمناقب الفقيدين العلمية والخلقية واالجتماعية وما بذلوه من
جهود اثناء حياتهم في دعم وتطوير االحصاء واقسام االحصاء في العراق كما تحدث عن االلم الذي تركوه
الفقيدين بهذا الفراق لزمالثهم وطلبتهم واشادت كلمة الدكتور العالق بالجهود التي بذلها المرحوم االستاذ
الدكتور ظافر حسين رشيد قي تطوير عمل الجمعية العراقية للعلوم االحصائية العراقية بعد ذلك القى االستاذ
الدكتور غازي ابراهيم رحو االمين العام التحاد االحصائيين العرب كلمة االتحاد التي اشاد فيها بما قدمه
الفقيدين من جهود في ترسيخ المباديء العلمية من خالل مشاركتهم في نشاطات االتحاد وخاصة فان
االستاذ الدكتور ظافر جسين رشيد رئيس الجمعية العراقية للعلوم االحصائية كان من المؤسسين التحاد
االحصائيين العرب وجمعتنا مع الفقيد لقاءات عدة كان اخرها المؤتمر العلمي الدولي السادس لالتحاد الذي
اقيم في القاهر عام  5102كما ذكر في كلمته اللقاء الذي اجمتع فيها مع الفقيد في زيارتهم الى المسجد
االقصى في فلسطين عام  5102واشادت كلمة االمين العام بالجهود التي قدمها الفقيدين في قطاع
االحصاء وقدم العزاء باسم رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد االحصائيين العرب لعوائل الفقيدين وبعدها
القى احد اقرباء الفقيدين كلمته بهذه المناسبة التي شكر فيها اقامة هذه االحتفالية التابينية بعدها القيت كلمة
االستاذ الدكتور محمود ابو شعير عميد كلية الرافدين الجامعة التي اشاد فيها بذكرى الزميلين ودورهم

العلمي واالجتماعي والثقافي واشار الى المعايشة التي جمعته والفقيدين وخصالهم الحميدة لخدمة بلدنا
العراق ثم القى احد الزمالء قصائد شعرية بذكرى الفقيدين
القاعات

بعدها تم دعوة الجميع للقاء في قاحدى

