
خـالل زيــــــارة وســـــائـل االعـالم لـــــتــــــلك
ـــســـؤولـــ االجـــنـــحـــة والـــلـــقـــاء مع ا
ــشـــاركـــ فــيـــهـــا ونــقل اخـــبـــارهــا وا
والفعاليات والنــــشاطات التي تشهدها
عــــبــــر وســـائـل االعالم والــــصـــفــــحـــات
ـعرض الـرئـيسـة في اجلـريدة الـيـوميـة 

بغداد الدولي).
نح واعـلـنت الـشـركـة عن اسـتـمـرارهـا 
اجــازات االسـتــيــراد واســتالمــهــا عــبـر

نظومة االلكترونية .  ا
ونــقل الــبــيــان عن مــديــر عــام الــشــركـة

هندس هاشم محمد حا .  ا
ــنح الــقـــول ان (الــشــركــة مــســـتــمــرة 
ـــواد اجـــازات االســـتــــيـــراد خملـــتـــلف ا
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ديالى

ـقـراطي الــكـردسـتـاني احلـزب الــد
مـاجــد شـنـكـالي ان مــنـصب رئـاسـة

اجلمهورية استحقاق كردي.
وذكـــــر شـــــنـــــكـــــالي  ان (رئـــــاســـــة
اجلمهـورية هي اسـتحقـاق للتـمثيل

الكردي في االنتخابات).
الفـتا الى ان (الـتـخـلي عن احلـزبـية
كشرط الـترشح لرئـاسة الوزراء امر
غــيـــر واقــعي) واضــاف ان (ادعــاء
عـودة االمن واالسـتـقـرار في كـركوك
يجـيـر حلسـاب فئـة عـلى فئـة أخرى
والسـيمـا ان الـوضع  احلـالي هـناك

غير دستوري).
مـؤكـدا (الـلـجـوء لـلـحـوار  في إدارة
ــتــنـازع عــلــيــهــا وعـودة ــنــاطق ا ا
الــــبــــيــــشــــمــــركــــة والــــرواتب وفق

الدستور). 
واعـلن الــقـيـادي الـتــركـمـاني فـوزي
اكــــرم تــــرزي عن دعم الــــتـــركــــمـــان
لـتــشـكـيل حـكــومـة اغـلـبــيـة وطـنـيـة

تقابلها معارضة قوية. 
وقـــال تـــرزي في تـــصـــريح امس ان
(الــتــركــمــان قــومــيــة أســاســيــة في
العـراق لكـننا نـعاني سـياسـة الغ

والتهميش).
مـــبــيــنــا ان (رئــاســـة اجلــمــهــوريــة
اصبـحت ملك صـرف لالكراد بداعي
تـمثـيل الـقـوميـة) عـلى حـد تعـبـيره.
وبشأن عـودة قوات الـبيشـمركة الى
كــــــركـــــوك أوضح تـــــرزي ان (هـــــذه
الـــقـــوات ال تـــوجـــد فـي الـــدســـتــور
وهـــنـــاك فــقـط حــرس لـإلقــلـــيم وان
خـروجـها عـن محـافـظـات كـردسـتان
مــــخـــالف لــــلـــدســـتـــور) واردف ان
(مــطــالــبـنــا لــيــست تـعــجــيــزيـة في
كركوك ونسـعى بأن يكـون التعايش
الـسلـمي  اسـاسـا عـادال في  تـقاسم
الـــثـــروات وعــدم انـــفـــراد اي طــرف
ــوارد) رافـــضــاً ( اي بـــالـــقـــرار وا
قبلة مفاوضات لتشكـيل احلكومة ا
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تـحدة االمـريكـية ابلـغت الواليـات ا
اطرافا عـراقية عن خـيارها الـوحيد
ـقــبــلـة ــرشح رئــاســة احلـكــومــة ا
.ونقلت صحيفة الشرق االوسط عن
سيـاسي عـراقي قـوله ان (واشـنطن
أبـلـغت أطـرافـا عـراقـيـة أن خـيـارها
الـوحيـد لـرئـاسـة احلكـومـة بـصرف
النظر عن حـجم الكتـلة  ومن ينضم
لتحالفه) مبينا ان (بعض الرسائل
األمريـكيـة حتمل لـغة حتـذير من أن
إصــــرار الـــكـــتـل أو أالحـــزاب عـــلى
مرشحـ غير مقـبول لـدى أمريكا
ـــكن أن يــجــعـــلــهم حتـت طــائــلــة

العقوبات).
وأضـــاف أن (ذلك مـــرتــبـط إلى حــد
واسع بـتطـور الـصـراع األمـريكي -
اإليراني وتـصاعد فـرض العـقوبات
عـلـى طـهــران). الى ذلك أكــد رئـيس
ان كتـلة اجلـمـاعة االسالمـية بـالبـر
الــســابـق أحــمــد حــاجي رشــيــد أن
القـوى الـكرديـة سـتذهب إلى بـغداد
بـــكـــتـــلـــتـــ ســـيـــاســـيـــتـــ غـــيــر
.وقال رشيد في تصريح منسجمت
امس إن (األحزاب الكـردية ستذهب
إلى بغداد بـكتلتـ سياسيـت غير
مـنسـجـمـتـ األولى سـتـضم حزبي
ــقـــراطي االحتـــاد الـــوطـــني والـــد

.( الكردستاني
واشــار الـى أن (الــكــتــلــة الــثــانــيــة
ســتـــضم (الـــتــغـــيــيـــر واجلــمـــاعــة
اإلسـالمـــــيــــــة واالحتـــــاد اإلسـالمي
ـقــراطـيـة والـتــحـالف من أجـل الـد
والعـدالة أمـا حركـة اجليل اجلـديد
فلم حتسم أمرهـا بالتوجه إلى أحد

.( الطرف
وتـابع (لن نـدخل بـكـتـلـة واحدة مع
أحــزاب وجـهــات مــتـهــمــة بـتــزويـر
االنتـخابات في كـردستـان) على حد
تــعــبــيـره. مـن جـهــته  رأى عــضـو
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عقدت الشـركة العامة لـتجارة السيارات
في وزارة الـــتــجـــارة اجــتـــمــاعـــا لــرسم
الـــســيــاســة الــســتـــراتــيــجــيــة والــرؤى
ـسـتـقـبـلـيـة لــلـشـركـة الـتي من شـانـهـا ا
االســهــام في تـــطــويــر الــعــمل وجتــاوز
الـعـقـبـات وفق الـضـوابـط والـتـعـلـيـمات
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(جــرى خـالل االجــتــمـــاع اتــخـــاذ كــافــة
االجــراءات والـتـوصـيـات بــشـأن تـنـفـيـذ
ـوافـقـة على الـيـات العـمل ومن اهـمـها ا
gm فتح مـنفذ تـسويقي جـديد في كراج
تـوفرة تـسوق فـيه انـواع قطـع الغـيـار ا
في مـخـازن الشـركـة التي تـعـتبـر خـطوة
طلوبة مهمة لـكونها حتـقق االنتاجيـة ا
ـاليـة لـلشـركـة لتـكون ـوارد ا وحتـقيق ا

عامالً منافساً للسوق احللي). 
واشـار البـيـان الى تلـقي (الـشركـة دعوة
رســــمــــيــــة من شــــركــــة بــــيــــرامــــيـــدس
ـعارض انـتـرنـاشـيـنال كـروب لـتـنـظـيم ا
ـؤتـمرات (االهـرامـات) للـمـشـاركة في وا
مــعــرضــهـم الــســادس الــدولي لــلــبــنــاء
ـكـائن واالعـمـار والــبـنـيـة الــتـحـتــيـة وا
ــقــام عــلى ارض مــعــرض ــعــدات وا وا
بـغـداد الـدولي لـلـفـتـرة من  /5-8 ايـلول
وتأتي هـذه الدعـوة لعراقـة هذه الـشركة
الرائدة في استيراد وتسويق السيارات

كائن, عدات وا وا
واعــلـنـت الـشــركــة الـعــامــة لـلــمــعـارض
واخلدمـات التـجاريـة عن منح مـساحات
شـاركة في مـجانـيـة للـسفـارت والـدول ا
الـدورة الــدولــيــة اخلـامــســة واالربــعـ

عرض بغداد الدولي . 
ونـــقل بـــيـــان عن مـــديـــر عــام الـــشـــركــة
ـهـندس هـاشم مـحمـد حـا قـوله بانه ا
ـساحة (9) (سيـتم تخـصيص اجنـحة 
مـتـر مـربع مـسـقـفة مع الـديـكـور  مـعـفاة
ـشاركـة في القـاعة رقم من كامـل اجور ا
شاركة الستغالله  (2) للدول الراغبة با
كجناح مكتبي لـسفاراتهم باالضافة الى
ـــشــاركـــات الـــرســـمــيـــة في دورات ان ا
معرض بغداد الدولي حتظى بامتيازات
عـديدة اهـمـها مـنـحهـا االولـية في حـجز
ــتـمــيـزة في ارض الــقــاعـات واالمــاكن ا

ـشـاركـة قرب الـبـوابة بـ اعالم الدول ا
الرئيـسية لـلمعـرض وعند مـدخل القاعة
الـتي حتتـضن جنـاحـها وداخل اجلـناح
ـــعــرض وفـي امـــاكن اخـــرى من ارض ا
اضـافـة الى اتـاحـة الـفـرصـة لـهـا القـامـة
مراسـيم االحتفـال باليـوم الوطني ورفع
عـلم الـبـلـدين مع عـزف النـشـيـد الـوطني
لهـما بـحضـور مسـؤول من جـناح تلك
الدولة ودبلوماسيها العامل في البالد
ومسؤولـ من وزارة التجـارة والشركة
الـعــامـة لــلـمــعـارض الــعـراقــيـة واقــامـة

ناسبة).  فعالية خاصة با
واشار البيان الى ان (االجنحة الرسمية
للـدول ستـحظى بـاالهتـمام االعالمي من

الـغــذائـيــة والـكــيـمــيـاويــة والـســيـارات
تـنوعة الى واد ا واالدوية  فضـال عن ا
ــــواطـــنــــ بـــاالضــــافـــة الـى اســـتالم ا
ــنـــظــومــة ـــقــدمــة عـــبــر ا ـــعــامالت ا ا
االلـكــتــرونـيــة وان مالكــــــــات الـشــركـة
تـعـمـل عـلى قـدم وسـاق الجنـاز اجـازات
االســتـيـراد وخـاصــة اجـازات اسـتـيـراد
الـســــــــــيــارات بـنــوعـيــهــا الـشــخـصي
وذوي االحــتــيــاجـــات اخلـــــــــاصــة في
اوقــات الـدوام الـرسـمي والــعـطل بـغـيـة
تــــخــــفـــيـف الــــزخم احلــــاصل من قــــبل

. ( واطن ا
مــضـيــفــاً ان (عــمـلــيــة اســتالم اجـازات
ـنــظـومـة االكــتـرونـيـة االسـتـيــراد عـبـرا
يتيح للمواطـن والتجاراحلصول على
اجـازة االســتــيـراد بــســهــولـة ومن دون
مــعــوقــات اومــشــاكـل من خالل امــتالك
صـــاحب الـــعـالقـــة رقم خـــاص وجـــهـــة
اســــــــــتــيــراديــة مــعــتـــــــــمــد عــلــيــهــا
ومـثـــــبـتـة لـدى الـشـركـة حيـث يتـم ملئ
ـعلـومـات اخلاصـــــــة بـاالجـــــــازة ثم ا
تـــنــــطـــلــــــــق عـــبـــر الـــنـــظــــــــــــام الى
ـــــــــــنـفــذ احلـدودي الـذي تــدخل مـنه ا

البضائع) .
 واشـــار الـــبـــيــــان الى ان (الـــهـــدف من
نـظومـة هـو العـمل بنـظام انـشاء هـذه ا
مـتــطــــــــور تــقـنـيــاً يـوازي عــمل الـدول
ـــتــطــورة فـي جــمــيـع أنــحــاء الـــعــالم ا
لـلــوصـول الى احلــكـومـة االلــكـتــرونـيـة
بشكـل سليم سـيما وأنه  الـعمل على
اجنــاز هـــذا الــنـــظــام مـــنــذ عــام 2016
ــــــــــــكن مـن خالله احلـــصــول حـــيث 
عـلـى اجـازة االسـتـيـراد بـدون مـعـوقـات
ومــشــاكل وتــاخـــيــر فــضالعن اخــتــزال
الــوقـــــــــت وكـسـر الــروتـــــــــــ  كـمـا
يـســهم في تــنـظــيم وتــطـويــر الـتــجـارة
الـــداخــلـــيــة واخلـــارجـــيــة في الـــعــراق
بــــاالضــــافــــة الـى اســــتـالم مــــعــــامالت
ـــواطــنـــ دون احلـــاجـــة الى صـــحــة ا
الــصـــدور واي مــفــــــــــــاحتــات الحـــقــة
لــلــتــاكــيــد من االجــــــــــــازة وبــالــتــالي
تـفـويت الـفـرصة عـلى ضـعـاف الـنـفوس
بـــالـــتـالعب والــــــــــتـــزويـــر والـــفـــســاد

االداري).

بينمـا تزف فتاة بـدموع الفرح حلبـيبها تـزف االخرى بدموع احلزن
غتصبها نـعم اقول خطيئة وان لم تخطئ فهي من يقاد واخلطيئة 

الى منصة االعدام بدل اجملرم احلقيقي.
االعدام لـيس شـــــــــنقـاً فقط اطـلب ان تغـيـــــــروا افـكاركم فـللـقتل
طـــرق ابــــشع مـن الـــشـــــــــــنـق الـــذبـح او الـــقــــتل بــــالــــرصـــاص
فالـرصاصة هـنا تـكون رصاصــــــة رحمة تـرحـــــمـها من مسـتقبل
مـنـفـــــــي مع مـغـتـصب حـرمـــــــة حـيـاة فـتــــــاة دخـلـهـا دون طرق
البـاب مجرم ذبـح فتاة من فـعل شــــائن ال رحـمة له فـيه لكن ماذا

في بلدي ? 
يــرحـــــم اجملــــــــرم هــكـــــــذا وتــســــــــجـن الــفــــــــتــاة في بــيـــت

قاتلها..
أيعقل ان يصدر قانون كهذا? 

أين االنـســـــــانــيـة في ذلـك? بـحق من تــرتـكـبــون هـكــذا? أيـعـقل ان
غتصبة ان تتزوج من مغتصبها?  يحكم على ا

ـشاعـر جـانـباً ألم تـفـكروا ألم تـفـكروا فـي مشـاعـرها? وان تـركـتم ا
بالعواقب ? 

ـة االغـتـصـاب هـكـذا نـعم اؤكـد مـا قلـته انـتم حتـرضـون عـلى جـر
انكـم محرضـون فسـتفـسحـون اجملال لـكل منـحرف يـعجب بـفتاة ال
تـرضى بـالــزواج مـنه فــيـذهب الغـتــصـابـهـا كـي جتـبـر الـفــتـاة عـلى

الزواج به راكعة أليست بفكرة جيدة? 
ـنـحـرفـون كـثـر في مـجتـمع تـســـــــن فـيه نـعم هـذا مـاسـيـحـصل وا
قـوانــ كـهــــــــذه ســأحـاوركم بــشـخــصـيــتــ ان قـلت عن لــسـان
ا تـــــــقتل عـمداً من اهلها ان رفضت غتصـبة ر احــــــــدهم ان ا

الزواج منه.
اتركِ لها حرية القرار بالقبول او الرفض.. 

ـوت فـقط لــكن سـاجـيب عـلـى هـذا الـكالم عن لـســان االخـر وهل ا
بالقتل ? 

تـمـوت الــروح احـيـانــاً وان كـانت عـلـى قـيـد احلــيـاة فـلــو حـكم عـلى
غـتصب باحلـبس الشـاق مدى احليـاة وحرمـانه من الزواج خلاف ا
االخـر قبل ان يـدنـوا بفـعـلة بـشعـة كـهذه اقـطـعوا اجلـرم من جذوره
قبل ان تفـكروا بحل لـيس بحل بعـد االقدام علـيه وان قلتم سـتجبر
يت بعـد موته في هذه االيام كـسرها وحتـيا من جديـد وهل يحيـا ا

احلياة ?
وهل جتـبـر او تـلصـق زجاجـة بـعـد كـسرهـا? وان لـصـقت هل تـعود

كما كانت أم تشوّه.. 
نحن لسنا نـحيا بغابة وان كـنا بغابة فعـلى القاضي ان يكون اسداً

ال يخاف عواء الكالب.. 
ألته الـذئاب.. احـكمـوا بالـعدل خـافوا ولـو خُال الوادي من الـنمـور 
ن حملن اسمكم ا يتعـرضن  الله في نساء لم يـحملن اسمكم فـلر
وتـكون احـدى ضحـايا اخلـراب الذي عـمـرتمـوه بفـعلـتكم بـدل هدمه

والقضاء على الفساد.. 
كــونــوا سـنــداً لــنـســائــكم ال تــأخـذوا دور ذئب
وسـط االغـنــام أفــقن يـا نــســاءنـا وانــتــفـضن
فــأنـ انـغــام حلـيـاتــكن و لـســ بـأغـنـام وان

كثرت الذئاب.

في ايام احلصـار كانت هناك مـجموعة من اصـدقاء شباب يـعملون
سويا في اعمال البيع والشراء في السوق 

وبعد انتـهاء يومهم يجـمعون (الدخل) لكي يـعرفوا كم هي ارباحهم
ثم يـخـــــــــرجـوا مـبــلغ (الـگـعـدة) وكــــــــانـوا يــومـيـا يـتـــــــنـاولـون
(البـلنگـو) وعند االنـتهاء مـنه يتنـاولون العـــــــــشاء الذي يـتم طبخه
ـلون وال ـنـوال ال  اثـنـاء الـگـعـدة واجلـمــــــــاعـة يـومـيـا عـلى هـذا ا

يكلون .
وفي يـوم (طـوخــوا) اجلـمـاعـة بــتـــــــــنـاولـهـم الـبـــــــلـنــكـو وعـنـدمـا
حـــــــان وقت الـعشـاء وكـان في حـينـهـا (تشـريب حلم) وطـلـبوا من
ــسـكـ چــان طـافي من (بـيــجي) فـقـام احـدهم احـضــار اخلـبـز وا
) الــصــنــاديق الــتي بــلــمــــــــــلــمــة جــمـــيع (اجلــرايـــــــــد وكــراتــ
يـجـلــــــــسـون عـلـيهـا وقـدمـهـا لـلـذي يعـد الـعـشــــــــــاء والخـر كان

ايضا مطفي من الناصرية.
ـا اخــذتـهم الــنـومــة وعـنـد بـدات الــزلم تـضــرب تـشــريب اجلـرايــد 
افاقتهم مـبكرا للذهاب الـى عملهم وجدوا ان ارغـفة اخلبز موجودة

حتت رؤوسهم وانهم تناولوا اجلرايد بدال عنها
هـسـة اجلـمـاعـة كــانـوا فـاقـدين عـقـلــهم وتـنــــــــاولـوا اجلـرايـد بـدل

اخلبز.
مـو احـنا عـقـلـنـا بـراسـنـا وكـلـشي مـا مـتـنـاولـ ال بـلـنـكـو وال عرگ
سوس لـيش خلـونا نـاكل اجلرايـد والكـرات الـفارغـة واحنـا نهوس

لهم ونصفق ونهتف بحياتهم .
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بيني وبـ قصيدتي عـصيان.انـا أشد وهي تصد كالنـا يتعنت عن
اآلخر. .

وكالنـا يلـعن مـواقف اآلخر. .أردت  مـرة أن أكـتب عن ورقـة بكـتاب
..ورقـة سـوداء البيـاض عـلـيهـا هي أم كـتـاب لو مـزقت ..لـو احـتلت

مواطىء اآله ..!! 
كـان.. والزمـان.. واحليـاة.. والعـمر.. لـكان أمـرا قد غـلب .ولتـغيـر ا

وحتى إسم الكتاب. .
أردت مرة ..أن أسامح تلك احلقبة بكل .جتـلياتها بكل ما حوت من
تــفـاصــيل من تــلك اجلــــــــزيــئـات الــصــغـــــــــيــرة الــتى جتــانـست

وتوالدت. . 
وأمـست أكـبـر من الـكـيان بـرمـته لم أجـد بـدا من الـهـرب ..الـهروب

نحو التيه نحو اجملهول ..!! 
لـدروب ال أعــــــــرف فــيــهــا أحـــــــــد ..خــرجـــــــت مـن احلــضـارة
ودخــلت لـعــصـــــــــور احلــجــــــــــر مع قــوم ال كـتـــــــــــاب وال قـلم

يعــــــــرفون ..
 بل وال قراءة يـفهـــــــمون ..أردت أن أسكـــــن ويـســــــتـك غـليان

داخلي. .!!
أصــعب شيء هـو أن حتــارب ذاتك قـصـد راحــتـهـا وراحـتـك..عـبـثـا

تفعل ..
أكـتـب الـكــره كـمـا تــكـره ..وأطــلق الــعـنـان لــزفـرات الــقـطــران الـتي

جتتاحك..
سطر فال لـوم على ربيع بـعد غيث أنـبت وأزهر وال علـى حترك مياه

ستنقع أفرزت وحال.!
لك عذرك إن بكـيت أو إن صرخت بأعـلى صوتك حتى سـقطت عنك

آداب احلوار. 
معك عذرك ..فال إثم عليك.
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نـــظــمـت دائــرة اإلرشـــاد والـــتــدريب
الــزراعي الــتــابـعــة لــوزارة الــزراعـة
مشاهدة حقلية عن ترشيد استخدام
ـيــاه وطـرق الــري احلـديــثـة ضـمن ا
خـطتـهـا الـزراعيـة لـلـمـوسم الزراعي
 2017ـ  2018لضمان جناح اخلطة

قـررة وحتسـ اإلنتـاج احمللي في ا
احملافظة . وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (الــفــعـــالــيــة نـــفــذت ضــمن
الـبــرنـامج اإلرشـادي الـتـي أقـامـتـهـا
زرعة اإلرشادية في نـاحية احلمزة ا
سؤول الغربي بـحضور عـدد من ا

في الـــشـــأن الـــزراعي و 34مــزارع 

ـشاهـدة محـاضرة حيث ألـقيت في ا
شارك فيهـا مختـص في احملاصيل
احلـــقــلــيــة حــول مــنــظــومــات الــري
احلديثـة وأهميـتها ومـساهمـتها في
ـيـاه وتـأتي هـذه الـفـعـالـيـة تـوفـيـر ا
ضمن اخلطة اإلرشادية التي تنفذها
دائــرة اإلرشــاد والــتــدريب الــزراعي

ائية وتقليل عاجلة قلة اإليـرادات ا
الـضـرر في تـنـفـيـذ اخلـطـة الـزراعـية

في احملافظة.
وبـرعـايـة وزيــر الـزراعـة فالح حـسن
زيدان اللـهيبي نـظمت الوزارة حـلقة
نقاشية حـول خارطة البنى الـتحتية
لـلــوزارة وبـحـضـور الــوكـيل الـفـني
الــدكــتــور مـــهــدي ضــمــد الـــقــيــسي
ومـسـتـشــار الـوزارة لـنـشـاط الـثـروة
احليوانية حس علي سعود وعدد

 . ديرين العام من ا
وجـرى خـالل احلـلــقـة تــقـد عـرض
شــامل حــول فــكــرة تــنــفـيــذ واطالق
خـــارطــة الــبــنى الــتــحــتــيــة لــوزارة
الــزراعــة وكــيـفــيــة جـمـع الـبــيــانـات
واالحــصـاءات اخلــاصــة بـاخلــارطـة
وفـــريق الـــعــمـل اخملــتـص بــإنـــشــاء
وتـنـظـيم اخلـارطـة حـيث تـوفـر هذه
اخلــارطـة قـاعــدة بـيــانـات اســاسـيـة
ــكن االرتــكـاز عــلــيــهـا في مــعــرفـة
واقع اخلـاصة ـنشـآت وا االبنـية وا
بـالـوزارة فـضـال عن بـيـانـات رقـمـيـة
وصــور فــضـائــيــة وخـرائط لــلــطـرق
ــنـــاطق ـــســـاحـــات وا واالنـــهـــار وا
الـــــزراعـــــيـــــة واحلـــــقـــــول وحـــــدود
احملــافـظــات واالقــضـيــة والــنـواحي

شاتل.  والشعب الزراعية وا
كـمـا  مـنــاقـشـة فـوائـد انـشـاء هـذه
ـساهمة في تخطيط اخلارطة منها ا
وصــنـع الــقــرار وادراج الــبــيــانــات
واالحـــصـــاءات اخلـــاصـــة بـــالــبـــنى
الـتـحـتــيـة الـزراعـيـة واسـتـخـدامـهـا

كــدلــيل لـلــمــسـتــفـيــدين من خــدمـات
الـوزارة وخاصـة اجلـمـهـور الزراعي
عـرفـة مـواقع تواجـد دوائـر الوزارة

واخلدمات التي تقدمها.
واخــتــتــمت مــديــريــة زراعــة بــغــداد
الرصافة دوراتـها الصيـفية اخلاصة
بـتـدريب طـلبـة كـلـيـة زراعـة بـغداد /
ـتــضـمن قـسـم اإلرشـاد الــزراعي وا
اطالع الـطـلـبـة عـلى الـتـقـانـات الـتي
ديرية   وبحضور مدير تعمل بها ا
زراعــة بــغــداد الــرصــافــة وعــدد من
ديرية . وقال مسؤولي األقسام في ا
البـيان ان الـدورات الصـيفـية تـهدف
إلى (إعـداد بـرنـامج تـدريـبي يـنظـمه
قـــسم اإلرشــاد والـــتــدريـب الــزراعي
لــتـنــمـيــة قـدرات ومــهـارات الــطـلــبـة
واطالعــهـم عــلى اعــمــال ومــهــام كل
قـــسم وشـــعــبـــة تـــابـــعــة لـــلـــهــيـــكل
الـتنـظـيمي لـلـمديـريـة وشرح اخلـطة

وضوعة للبرنامج التدريبي). ا
ركـز اإلرشادي التـدريبي في وعقـد ا
مــحــافــظــة مــيــســان بــالــتــعــاون مع
ستشفى مديرية زراعة احملافظة وا
البـيـطري فـيـها واحتـاد اجلـمعـيات
الفالحيـة ندوة مركـــــــــزيـة بعنوان
(ضـوابط األمـن احلـيـوي فـي حـقـول
الـدواجن) بـحــضـور مـربي الـدواجن

في احملافظة. 
تـضـمـنت مــواضـيع تـعـقـيم احلـقـول
وتــصـــمــيـم الــبـــنــايـــة والـــعالجــات
والـلـقـاحـات ومـواضـيع أخـرى ذات
صـــله بـــأمن احلـــقـــول واخـــتــتـــمت

الــنــدوة أعــمــالــهــا بـتــبــني عــدد من
التوصـيات منـها فعـالية الـلقاحات
وتقلبـات األسعار وتـوصيات أخرى

من شانها دعم احلقول اجملازة.
وبإشـراف الـقـيسي عـقـدت  الوزارة
اجــتـمـاعــا حتـضـيــريـا بـ الــلـجـنـة
ـشـكـلة مـن قبـلـها الـفنـيـة الـوزارية ا
بـراســة مـديـر عـام دائـرة الــتـخـطـيط
تابعـة سوزان محـمد حسن وب وا
عـهد ـديرالـتنـفيـذي  ستـيف تـيري ا
احلــوكــمــة الــكــنـــدي لــلــتــحــضــيــر
ــقـرر اقـامـته في ـقـبل ا لالجـتــمـاع ا
مـحافـظـة الـديـوانيـة واخلـاص بـنقل

الصالحيات. 
وأكــــد الـــقـــيـــسي خالل االجـــتـــمـــاع
(ضرورة ان تتركز اجلهود على بناء
ـستـلـمة لـتحـقيق القـدرات لـلجـهة ا
أفضل الـنـتائج خـدمـة للـمواطن الن
الـغـايـة هـي ايـصـال اخلـدمـة له دون

جهد اوعناء. 
من جـــانــبـــة أكـــد مـــنــسـق بــرنـــامج
ـعـهـد مـاض بـعـمـله احلـوكـمـة بـان ا
ويــعــد الـــبــرامج اخلــاصــة لــتــدريب
دوائــــر احملـــافـــظــــات ذات الـــعالقـــة
لـتـأهــيل كـوادر احملـافـظــات لـتـحـمل

ركز .  سؤولية من ا ا
وكـانت الـوزارة قـد شـهـدت قبـل أيام
ــاثال بـــ اجلــانــبــ اجـــتــمــاعـــا 
ـوضوع ذاته  واسـتـكـمال ـناقـشـة ا
وجــهـات الــنـظــر بـغـيــة طـرحــهـا في
ــقـــبل فـي مــحـــافـــظــة االجــتـــمـــاع ا

القادسية).

ـعـرض واعـطــائـهـا الـفــرصـة الخـتـيـار ا
ـنـاسـبـة القـامـة اجـنـحـتهـا من االمـاكن ا
بــــ االمـــاكن الــــشـــاغـــرة اضــــافـــة الى
الــلــقــاءات واالجــتـمــاعــات الــتي تــرغب
ادارة اجلناح بعقدها سواء داخل ارض
ــعـرض او خـارجه مع ابــداء الـتـعـاون ا
الـكـامل بـشـان التـرتـيـبـات االخـرى التي
تـتطـلبـها عـقد مـثل هذه االجـتمـاعات او

اللقاءات). 
مـضـيــفـا ان (تـلك االمــتـيـازات تــتـضـمن
كـذلك القـيـام باالجـراءات البـروتـوكولـية
ـشـاركـات الـرسـمـيـة لـلـدول اخلـاصـة بـا
عمول بها في الشركة وحسب القواعد ا
ـشـاركة والـتي تـشـمل رفع عـلم الـدولـة ا

ياه ×d{U…∫ جانب من احملاضرة التي اقامتها بابل بشأن ا
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بيروت

السـفـير الـعراقـي لدى الـكويت عالء
الــهـاشـــــــمي بــشـأن تــســمـيــة غـزو
الـــعـــراق لـــلـــكـــويت غـــضـــبًـــا لـــدى
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــ ووصـــــــفـــــوهـــــا

باالستفزازية.
وطـالب الـهاشـمي خـالل لقـاء له مع
إحدى الصـحف الكويـتية بـ (تـغيير
نـاهج الدراسـية وصف الغـزو في ا
الــكــويــتــيــة واإلعالمــيــة من الــغـزو
الـــعــراقـي إلى الــغـــزو الـــصــدامي)
مــعـــلــلًــا ذلك (بــعــدم رضــا الــشــعب
الـــعــراقـي عن غــزو جـــارتـــهــا وذلك
خلـــلـق الــتـــســـامـح والــتـــقـــارب في

النواحي ب البلدين). 
وأثـارت تـلك الـتـصـريـحـات اسـتـياءً
لـــدى الــكــويــتــيـــ الــذين طــالــبــوا

على حـساب كـركوك أو عـودة قوات
الـبـيـشــمـركـة الى احملـافـظـة). واكـد
تـــرزي (دعم الــتــركــمـــان لــتــشــكــيل
حــكـومـة اغـلـبــيـة وطـنـيـة تــقـابـلـهـا

معارضة قوية). 
وأعلنت وزارة اخلـارجية عن تـنفيذ
أول إجـراء من نـوعه لــلـقـنـصـلـيـات
الــعـامــة في اقــلـيـم كـردســتـان بــعـد
ـــــتـــــحــــدث بـــــاسم .2003 وقــــال ا
الـوزارة أحــمـد مـحـجــوب في بـيـان
ـراسم في الوزارة امس ان (دائرة ا
بـاشـرت بـاستـالم نسـخ من الـبراءة
لقنصـليات لـلدول العامـلة في اقليم
كـردســتـان لـبـدء مـهــامـهم اجلـديـدة

وألول مرة بعد 2003). 
الى ذلك اثارت تصريحات أدلى بها

مــجــلس األمن الــذي أعــطــاهــا هـذه
الـــتــــســــمــــــــــيــــة ولــــيس راجــــعًـــا
لــــتـــــــــــــقــــديـــــر الــــســــلــــطــــات في
الـــــــكــــــــويــــــت) الفــــــــتـــــــا الـى انه
(لـــــيــــــــس بـــــإمـــــكـــــان الـــــكـــــويت

جتـــــــاوز الشـــــــرعية الدولية). 
اضي واحيا الكويـتيون اخلميس ا
ذكـرى مـرور  28 عـامًـا عــلى الـغـزو
حــيث يــتــذكــرون عــلـى الــدوام هـذه
ــا خـــلــفـــته من الــذكـــرى األلــيـــمـــة 
ضحايـا وأســـــــرى وســـــــط تباين
في اآلراء جتاه الـبـلد اجلـار ب من
يُحمل الـشـــــــعب بأكـمله مسـؤولية
مــــا حــــدث وبــــــــــ مـن يــــقــــصــــر
ــسـؤولـيــة عـلى الــنـظــام الـعـراقي ا

السابق. 

بالدهم بالـرد عـليـها وعـدم السـماح
له بالـتـدخل في الشـؤون الـداخلـية
وسط تــأكــيـد أن وصف الــغــزو هـو
الـوارد في الــقـرارات الـدولــيـة.وعـد
الــنـــائب الـــكـــويــتـي عــبـــد الـــكــر
الكندري أن (الغـزو وآثاره محفورة
في ذاكرة الكويـتي ولـيست مجرد
منـاهج دراسـية تـتـطرق إلـيه وعلى
وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــصــــدي
لتصـريحات الـهاشمي االسـتفزازية

وتَدخله في شؤون الكويت).
بـدوره  وجه الــنــاشط الــســيــاسي
عـــــبــــيــــد الــــوســــمي كـالمـــــــه إلى
الــهـاشــمي قـائــلًـا ان (تــــــــــسـمــيـة
الــغـزو الــعــراقي هـو الــتــعــــــــبــيـر
الـوارد بـقــرارات دولـيـة صـادرة عن

أحمد حاجي رشيد فوزي اكرم ترزي


