
الـتــوجه مع افــراد عـائــلـتي الى مــحـال
البس لشراء ما يحتاجونه).  بيع ا

مضيفة (يتم شراء مالبس البنائي على
ـبـلغ الذي قـدر احلـال مراعـيـة في ذلك ا
البس  توفـيره وال اغـالي في شراء ا
ذات االســعـــار الـــعــالـــيـــة واخــتـــار مــا
ـالبس وبــــاســـعـــار يـــنــــاســـبــــهم من ا
ـظــهـر ــهم ان يـظــهــروا  رخــيـصــة وا
الئـــــــق خالل مدة العـيد والتـــــــــعبير
عـن فــــرحـــــتـــــهم خـالل زيـــــارتـــــهم الى

اقربائهم واصدقائهم). 
fÐö  —UFÝ√

البس هي ذات مــشـيـرة الـى ان (هـذه ا
مـنـشـئ صـيـنـي والـبـعـض االخـر تـركي
البس الصـينـية رخـيصة وان اسعـار ا
ـالبس الـتـركـية بـيـنـمـا تـكون اسـعـار ا

غالية الثمن وذلك جلودة نوعيتها). 
ومن جـــانـــبه قـــال صــاحـب مــحـل بــيع
البس مـحـمـد كـاظم لـ (الـزمـان) امس ا
شـــارع االمــام عــلي (يــتـم الــتــحــضــيــر
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البس في مـحافظة شهدت مـحال بيع ا
كـربالء اقبـاالً متـزايـداً من قبل الـعوائل
الـكـربالئـيـة لــشـراء مـا يـحـتـاجـونه من
مالبس نـسـائــيـة او والديـة او بــنـاتـيـة

ناسبة العيد.  استعدادا 
وقال رب االسـرة ابو مـحمـد لـ (الزمان)
ـوظـف (مع (40عـاما من حي ا امس ( 
كل مناسبة عيد اتوجه الى محالت بيع
البـس مع عـــــائـــــلـــــتي لـــــشـــــراء مــــا ا
ـنـاسـبـة الـعـيـد يـحـتـاجـونه حتـضـيـرا 
ناسبة).  والتعبير عن فرحتهم بهذه ا
مـضـيفـا (لذلك فـهمـيـفضـلون الـفسـات
الــنــســائــيــة ويــتم اخــتــيـارهـم بـاذواق
مخـتلفـة فالبـعض يفضل الـلون االحمر
مطرزا بـاالصفر والبعـض االخر يكتفي
ـــهم ان يـــكــون ـــا هـــو مـــعـــروض وا

فستان انيق وبالوان مختلفة). 
مشـيرا الى ان (العـنصـر النسـوي ميال
البس حـتى لـو كانت الى الـشـراء من ا

االف ديـــــنــــار فـي حـــــ وصل ســـــعــــر
الـفـساتـ الـبنـاتـية الى  15الف ديـنار
وهي اسعـار غير قـابلة لـلنقـاش كما ان
هـذه االســعـار من قـبل اصـحـاب احملـال
تعد فرصة مناسبة لهم ويتم التحضير
لـهـا قـبل مدة اسـبـوعـ وقبـل منـاسـبة
الـعـيد لـكـونـها تـشـكل لهم اربـاح جـيدة
قــــيـــــاســــا الـى االيــــام االعــــتـــــيــــاديــــة
ـدة الــزمــنـيــة الـتي ولــلـتــعـويـض عن ا
مـــضت وقـــد ال يـــحـــصـــلـــوا عـــلى ربح

حقيقي مثلما هو االن). 
في حــــ قـــالت ام وســـام لـ (الـــزمـــان)
(اعـــمل مـــوظـــفـــة في احـــدى الـــدوائـــر
احلكومية واتقـاضى راتبا شهريا قدره

 500الف دينار ولكن اعمل لهم
اشهر بـتخـصـيص مــــــبـلغ قـبل مدة  3
قـدره  100الـف ديـنــار شــهــريـا الى ان
ـبلغ الذي  جـمعه خالل هذه يصبح ا
ــدة  300الف ديـــنـــار عــنـــد ذلك يـــتم ا

ناسبة العيد قبل مدة  3اسابيع حيث
اتــوجـه الى مــركــز الــعــاصــمــة بــغــداد
(السـوق العربي) لـشراء ما يكـفي لهذه
ــــنــــاســــبــــة من ســــراويـل والديـــــــــة ا
وفـساتـ نـسـائـيـة وبنـاتـيـة وبـاسـعار
مـــنــاســـبــة). مــضـــيــفـــا (يــتـم ايــصــال
الــبــضـاعــة الى كــربالء عــبــر ســيـارات
الشحن وبـعد ذلك يتم ترتـيبها وعرض
الـبـضــاعـة لـلـعـوائل بــاذواق مـخـتـلـفـة
مــراعـيــا في ذلك االلـوان اجلــذابـة لـكي

تستهوي الزبائن). 
مـؤكــدا انه ( يـتـم تـصـريـف الـبــضـاعـة
عــلى الـعــوائل وتـعــد مـنـاســبـة الــعـيـد
سوق مفتوح لهم وشراء ما يحتاجونه
مـراعيـا في ذلك ايضـا الـسعـر للـعوائل
الـتي يـكــون دخـلـهـا الــشـهـري مـحـدود
بـعـكس احملـال االخرى الـتي تـعـمد الى
البس زيادة السعر). مـبينا (يتم بيع ا
بــاعـــداد ال بــأس بـــهــا عـــلى الـــعــوائل

وحتقق ربح كاف واحلمد لله).    

ـعـاناة ان تـتـابع شـاشـة الـتـلـفـاز عـنـدمـا تـظـهر قـصص اجـتـمـاعـيـة مـعـنـيـة 
وجـدانـيـة تـتـعـلق بـإسـعـاف مـريض أو مـحـتـاج أو فـقـير او يـتـيـم  ينـبـغي ان
سؤول للكتابة وتذكير ا يتحـرك قلمك او اصبعك على طابعة جهازك اخلـلوي 
ان كـان وزيـرا او مـديـرا عن مـحـتوى الـقـصـة الـتي حتـتـاج الـتدخل مـن موقع

سؤولية.  ا
فـفي يوم اجلمعة   24 آب 2018اظـهرت قناة العربية احلدث قصة اجلدة
ــوصل الــتي تــعـيل  24 طــفال مـن احــفــادهـا الــذيـن فــقـدوا ام فــراس من ا
وكانت ديـنـة من تـنـظيـم داعش  والـديـهم في سـنـوات العـنف وحـرب حتـريـر ا
ة  التي ـؤ التفـاتة ذات داللـة انسانـية كبـيرة من الـقناة بـانتقـاء هذه الـقصة ا
جسـدت وصف االعالم اخلـدمي الذي يـبـحث عن الفـقـراء واحملتـاجـ ليـكون
ـسـؤولـة او اجلـهـات مـرآة عـاكـسـة لـواقـع احلـيـاة امـام اجلـهـات احلـكــومـيـة ا
االغـاثــيـة الـداعـمـة  عـلى أيـة حــال اسـتـوقـفـتـني تـلك الــلـحـظـات من الـتـقـريـر
التـلفازي الـذي لم يزيـد من الوقت عـلى الدقيـقتـ  وعلى الفـور كتـبت رسالة
عـبـر الواتـسـاب بضع كـلـمات بـعـد السالم الى الـسـيد وزيـر الـعمل والـشؤون
وعلى هـندس محـمد شـياع السـوداني بشـان مضمـون القـصة  االجتـماعيـة ا
الـفـور وردني الــرد مـنه بـعـد الــسالم ( أحـسـنـتـم الـتـنـبــيه وسـنـجـري الالزم)
ومــضى وقت ال يــزيــد عن ثالث ســـاعــات حــتى وردتــني رســالــة من الــوزيــر
ـوصل بـحث عن اجلدة أم مـضمـونـها بـان فريق عـمل الـوزارة  با السـوداني 
والـتـقى بـهـا ووثـق الـزيـارة بـلـقـطـات من الـصـور أظـهـرت اجلـدة الـتي فـراس 
وصل الى مـرجعهم حتدثت عـبر شـاشة احلـدث وتقول الـرسالـة من مكـتب ا

ا يأتي :   في مقر الوزارة والتي أحيلت للوزير 
ـواطـنة أم ( تـنـفيـذا لـتـوجـيـهـات معـالي الـسـيـد الـوزيـر احملتـرم جـرت زيـارة ا
فراس وتـب انـها مـوظـفة في وزارة الـصحـة وسـيتم إطالق راتـبـها بـعد عـيد
بـارك وتقـول ان ابـنهـا فراس قـتل عام 2007 عـلى يـد عصـابات االضـحى ا
اإلرهــاب وزوجـته تـتــقـاضى راتـبــا تـقـاعـديــا لـديه بـنــتـان مـتــزوجـتـان وولـدان
قـاصـران... ولـديهـا ابـنـان احـدهمـا مـنـتسب فـي  وزارة الداخـلـيـة واآلخر في
وزارة الدفـاع  جرى قتلهما من قبل عـصابات داعش اإلجرامي لديهم أطفال
قاصـرين وروجت لهما مـعامالت التـقاعد من قبـل زوجاتهمـا ولكن االشكال
عدم وجـود اجلثث حلد اآلن.. لديـها بنـتان أرامل وازواجهـما متوفـ أحدهما
مـوظـف في وزارة الـنـفط واآلخــر في وزارة الـداخــلـيـة وايـضــا جـرى تـرويج
ـعاشـية مـعـاملـة التـقـاعد واجلـمـيع يسـكـنون بـدار واحدة (ايـجـار) واحلالـة ا
لـكن جـمـيـعهم ال ضـعـيـفـة جـدا لعـدم وجـود مـصـدر دخل في الـوقت احلـالي 
تنـطبق عليهم شـروط منح االعانة في هـيئة احلمـاية االجتمـاعية...وندرج ادناه

يدانية من الباحث االجتماعي رفقة مدير قسم نينوى) صورة الزيارة ا
هـذه الـرسـالـة الـسـريـعـة بتـأكـيـد االسـتـجـابـة الـسـريعـة لـلـوزيـر مـحـمـد شـياع
جتـعـلـنـا نتـقـدم بـجزيل ـسـؤولـية  الـسـوداني وتفـاعـله مع الـقـصة مـن موقع ا
ـهـنة ومع ان أصول ا الشـكـر واالمتـنـان له على مـا قـام به من واجب وطـني 
ـسـؤول على حـسـاب االغـلبـيـة السـاحـقة من الـصـحفـيـة حتذر من مـجـامـلة ا
سؤول مع قضايا اجملتمع التي الفقـراء لكن اخالقياتها تعتبر عملية تفاعل ا
ا يكون يطـرحها االعالم بانها حالة ايجابـية مثلى بل هي واجب اخالقي لطا
رضى واحملـتاجـ واسعـافهم.. الهـدف مشـترك وهـو البـحث عن الـفقـراء وا
فكم مـن مسؤول سواء وزيـر او مدير او حـزبي  ال يسمع وال يـرى وال يتابع
وال يقـبل التنـبيه من الـصحافـة واالعالم وغيـرها وكم من ثـري متخـوم البطن
صائب الناس واطفاله فقدوا السعادة من فيض من ملذات الدنيا ال يدري 

النعم التي ينعمون بها ?
ريضة السـبعينية العمر التي سكينة ا  أم فراس اجلـدة ا
بــكت عــلى  24طــفال بـــعــد ان جــفت دمـــوعــهــا عــلى
ـوصل  تـقول ابنـائـها (خـمـسـة أوالد وبنت) قـتـلـوا با
رض ولـكن خوفي اني أفـارق احليـاة ويبقى أعـاني ا

من بعدي هؤالء االطفال ?           
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قـد تكـون تـسمـيتي لـلـجنـة احملتـرمة فـيـها خـطأ وهـذا جـائز كـون القـانون 72
وتعليمات رئاسة الوزراء رغم تدقيقها من مجلس الدولة اعطت توصيفا للجنة
عنـية باستصالح االراضي وتطوير الزراعة وليس عـنوانا كما نقول الوزارة ا
ـشـمولـون بـالقـانـون بأي وال نـعـطيـهـا عنـوان (وزارة الـزراعة)  لـذلك احـتار ا
شـكلة أسم يقـدمون اعتـراضاتـهم وقد اقـترحت على الـبعض مـنهم (الـلجنـة ا
ـادة كـذا من الـقـانون  72واألصح من ذلـك (جلـنـة األمر ـوجب الـبنـد كـذا ا
ـشـرع  لو نـطـقي الـقـول ان ا الـديـواني (129س) لـعـام  . 2018 لـعلـه من ا
ـسـاءلة ـشمـولـ بـاحلجـز ألوعـز الى هـيئـة ا صـادرة امالك الـذوات ا رغـب 
والعـدالة لـتنـفيـذ ذلك فهي تـعرف كل من كـان عضـو فرع او مـحــــافظ وأوعز
ايـــــــضـا ان تــشـكل جلـنــــة من الـهــــيـئـة نــفـســهـا ألعــــقــاء دار سـكن واحـد

ساحة  400 متر الى آخر القصة . 
شـرع بذلك وال الـسلـطة الـتشـريعـية?? السـباب تـتعلـق بالـقانون اذا لم يـقم ا
نـفـسه حـيث ان الـقـانـون لم يـسـتـهـدف اي عـنوان رسـمي او حـزبي بـل اعطى
ال ولم ن تـملك ا ادة (/1ثـالثا) ل ((كل ذي مـصلـحة  حق االعـتراض في ا
نـصب حق االعـتـراض.. امام جلـنـة ..)) وجاءت يحـصل عـليـه بسـبب تـولـيه ا
وجب ... طلب رفع ادة (/3ثانـيا) لتؤكد ذلك بقولها (( للمحجوزة اموالهم  ا
ادة (/3رابـعا ادة ايـضا ا اشارة احلـجز امـام اللجـنة الوزاريـة...)) واكدت ا
ـصـادرة )عـلى االجتـاه نــفـسه حـ نــصت عـلى (( يــسـتـنــد قـرار احملـكــمـة 
سـؤوليـة احلزبـيـة او الرسـميـة)) هل بقى االموال عـلى واقع تمـلكـهـا بسـبب ا
لـوك عن طـريق ـصـادرة مـال  شك بـأن عـلى الـلـجـنـة ان ال  تـصـدر قـرارا 
ـساكن الـتعـاونيـة للـضباط او االرث او الشـراء او البـدل او من جمـعية بـناء ا
عـلم او غيرهم خصوصا وأن هذه اجلمعيات ال تمنح قطع االراضي كهبة ا
بل مقـابل ثمن ?? سأذكر قــرارين لـــــلـجنة فقــــط جاءت مخــــالفة للــــقانون
شمول ذكر شـابهة اولهـما يتعلـق  (72) وأتوقع الـكثير جـدا من القرارات ا
لـلجـنـة انه لم يكن عـضـو فرع حـقيـقة والـدلـيل انه لم يسـتلم مـسـؤوليـة حزبـية
سـوى لــشــهـرين و اقــصـاؤه من مــوقــعه  ولم يـذكــر في االعــتـراض امالكه
فـتـقــرر الـلـجــنـة رد االعـتــراض وال اعـتـراض لــدي عـلى ذلك  ولــكن الم يـكن
ـوقع االلـكتـروني او الـهـاتف بـعرض يـفـتـرض بالـلـجـنة أن تـطـالـبه من خالل ا
تلك دارا واحـدة فتـنصحه بـاالعتراض تلك شـيئـا او  امالكه فقـد يكـون ال 
لدى جلـنة اعفاء دار السـكن او ان ترى ان امالكه حصل عليـها أرثا او تملك
ـشمـول لم يـتوصـلوا حلـد اآلن على مشـروع خصـوصا وأنـها تـعي ان كل ا
شمول آخـر كان عضو فرع توضـيحات عن آليـة االعتراض?? احلالـة الثانيـة 
عـلم وغـادر التنـظيم منـذ العام  1996ولديه بـيت واحد تـملكه من جـمعـية ا
فـيـتصل احـد الـسـادة مـوظفي الـهـيـئـة ليـنـصح بـالـذهاب الى جلـنـة اعـفاء دار
السـكن (التي اعتقد انها لم تفتح ابوابها وال موقعها الرسمي حلد اآلن) فيتم
وجب القانـون كون تمـلكه للدار صـادرة  االعتـراض ان بيته غيـر مشمـول با

وظف : الم يكن عضو فرع ??..  شرعي فيسأل ا
ادة اعاله ـصادرة . وتـؤكد الـلجـنة انه مـشمـول بنـفس ا علـيه هو مـشمـول با
ـسـاءلة ـادة كـون اسمـاءهم وردت من هـيـئة ا وبـالـطـبع ان الكل مـشـمـولون بـا
ومنهم بـالتأكيد الشهداء مرتضى سعيـد عبدالباقي وأخاه كردي سعيد ووليد
ن هم اعـضـاء في مـنظـمـة الـسـجـناء الـسـيـاسـي مـحـمود سـيـرت وغـيـرهم 
كـالـسـيد طـالب الـسـعـدون فضال عن شـهـداء احلـرب ضد االرهـاب وضـحـايا
االرهاب لـلسـادة واألخوة الـكرام في الـلجـنة اقـدم نصـيحـة اخويـة من مواطن
مـخــتص ورجل قــانـون تــعب كـثــيــرا في دراسـة وتــقـيــيم الــقـرارين  76و88
قـاالت بـنـقـد قانـوني بـنـاء هادف والـقـانون  72 ونـشـر عـنهـا الـعـشـرات من ا
ـادة الـتي تـســتـنـدون الـيـهـا ال تـصـلح دلـيال عـلى شيء بل ومـحـايـد ان هـذه ا
تصـلح فقط ألثبات ان الشـخص مشمول باحلجـز وهذا حتصيل حاصل كون
ادة ال تصلح ألي قرار مصادرة ساءلة ولكن هذه ا اسمه مـوجود في قوائم ا
ـادة بل هي ـوقـرة لم تـشـكل لـتـعـتـمـد عـلى هـذه ا عـلى االطالق ألن جلـنـتـكم ا
ادة من خالل تشـكلت اصال لـلـنظـر برفع اشـارة احلـجز لـلمـشمـولـ بهـذه ا
واد ( -1ثـالثا) و ( -3ثـانيا) و( -3رابـعا) رغم اني اعي حجم اجلهد تـنفيذ ا
ـطـلـوب مـنـكم بـوقت قـصـيـر بـسـبب تـأخـر كل اجـراءات تـنـفـيـذ الـقـانـون بال ا
استـثناء  كـما وأقـترح علـيكم ان تـطالـبوا االمانـة العـامة بـوقت اضافي حيث
وجب القانون اال ان الوقت الـذي كان يفترض ان يتاح للجنة هو سنة كاملة 
انه صار االمـر ان تمنح اشهرا قـالئل ال تتيح للجـنة تنفـيذ عملـها بدقة وبذلك

ـشـمـولـ وقـد يـصـادر مـلك لـشـخص سـتـرهـق احملـاكم وا
ـواطن مـتهم ـواد اعاله وا وجب ا دون حق قـانـوني 
وجبه .. وأخيرا ـوجب القانون  72ولـيس مدانا 
ـــصــادرة اقـــول لألخـــوة في الـــلـــجـــنــة ان قـــرار  ا
واد األخرى ادة ( -3اوال) دون مراعاة ا وجب ا

يعد اغتصابا ال سمح الله .
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ـا البـس في الـبـيت و حــاجـتـهن من ا
البس ـــهم اخلـــروج  يـــكـــفي ولـــكن ا

جديدة خالل العيد). 
—UFÝ_« ŸUHð—«

فـــيـــمــا ذكـــر رب االســـرة ابــو عـــلي لت
البس (الــــزمــــان) (وجــــدت اســــعــــار ا
مــتــبــايـــنــة من مــحل الخـــر فــالــبــعض
ناسبة فـيعمد الى زيادة يستغل هـذه ا
البس واالخــر تــكـون اســعـاره سـعــر ا
البس مــقـبــولــة ولــذلك نـحـن نـفــضل ا
الــتي تــبـــاع بــســعــر رخـــيص لــغــرض
تمـشـيـة احلـال في مـثل هـكـذا مـنـاسـبة
ولكي ال نكون محـرج مع عوائلنا في
ـــــا عـــــدم الـــــشـــــراء او االمـــــتـــــنـــــاع 

يحتاجونه). 
موضـحا انه ( شـراء مالبس لـلزوجة
وكذلك االبناء وما يـحتوجونه ان كانت
والديــة او بــنــاتــيــة حــيث وصـل ســعـر
الـفسـتان الـنـسائي الى  50 الف دينار
بـيـنــمـا الـسـروال (الـبــنـطـلـون) الى 10

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 Issue 6122-6127 Tuesday-Monday 21-27 /8/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6122 - 6127 الثالثاء - االثن   16 من ذي القعدة 1439هـ   21-27 من آب (أغسطس) 2018 م 

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـــتـــحـــدث بــاسـم هـــيـــئــة ذكـــر ا
احلماية االجتماعية عمار منعم
ان (وزيــــر الــــعــــمل والــــشـــؤون
االجــتـــمــاعــيـــة مــحــمـــد شــيــاع
السوداني اوعـز لقسـم احلماية
واطنة ثناء في نينوى بزيارة ا
إبــــراهـــيم الــــطـــائي اجلـــدة (أم
فــــراس) الـــتي اســـتــــــــــشـــهـــد
أوالدهــــا اخلــــمـــســــة عــــلـى يـــد
االرهـــــاب وعــــصـــــابــــات داعش
الـظالميـة وحـملت عـلى عـاتقـها
مـسـؤولـية  22حـفـيـداً واطـلقت
مــنـاشــدة لــلـمــســاعـدة مـن عـلى

احدى القنوات الفضائية.
وقــال مــنــعـم ان (الــقــسم وفــور
تـــلـــقـــيـه تـــوجـــيه الـــوزيـــر قـــام
بأرسال بـاحث يتـرأسهم مدير
واطنة  مضيفا القسم لزيارة ا

 تـــبـــ انــهـــا مـــوظــــــــــفــة في
وزارة الــــصـــــــــــحــــة وســــيــــتم
إطالق راتبها بعـد العيد حسب

قولها.
ÍbŽUIð Vð«—

 مـــــؤكـــــدا ان ابـــــنـــــهـــــا فــــراس
اســتــشـهــد عـام  2007 عــلى يـد
عـــصــــابـــات اإلرهـــاب وزوجـــته
تــتـقــاضى راتب تــقــاعــدي لـديه
بـــنــتـــان مـــتـــزوجـــتـــان وولــدان
قاصرين ولديها ابنان احدهما
مــنـســوب في وزارة الــداخــلــيـة
واآلخــــــــر فـي وزارة الــــــــدفـــــــاع
اســتـشــهـدا عــلى يــد عـصــابـات
داعـــــــش اإلجــــرامي ولــــديـــهم
أطفال قاصرين و ترويـــــــــج
مـــعـــامالت الـــتـــقـــاعـــد من قـــبل

زوجاتـــــــــــــهم .
مـشـيرا الى مـشـــــــكلـتهـا تـكمن

بــعــدم وجــــــود اجلــثث لــغــايــة
اآلن). واضــــــاف ان (اجلــــــدة ام
فــراس تــعــيش حــيــاة وظــروف
صـعـبـة ألنـهـا ال تـمـتـلك مـصدرا
لـــــلــــعـــــيش كــــون بـــــنــــتـــــيــــهــــا
ارمـلـــــــــتـان وازواجهـم احدهم
مـــــوظـــــــف في وزارة الــــــنـــــفط
واآلخـــر فـي وزارة الـــداخـــلـــيـــة
وايـــضـــا  تـــرويج مـــعـــامـــلـــة
التقاعد واجلميع يسكنون بدار

واحدة ايجار). 
واردف مـنـعم انه (ورغم ذلك اال
ان جــــــــمـــــــيـع افـــــــراد االســـــــرة
واالحـفاد ال تـنــــــــــطبق عـلـيهم

شروط منح االعانة.
 مـــؤكــدا ان الـــوزارة ســـتـــتــابع
قضـية (ام فـراس) البداء اقصى
ــسـاعـدة لـهـا من اجل درجـات ا

نيل حقوقها).
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والـــتـــطــور الـــقـــطــاع الـــزراعي
الــــكــــبــــيــــر الــــذي تــــمــــتــــاز به
اجلـــــامـــــعــــــات والـــــشـــــركـــــات
ومــســاهــمــتــهــا في الــروســـيــة
اكـــســاب اخلــبــرات الـــعــلــمــيــة
والعـملـية لـلمالكـات العـراقية)
من جــانـبـه اكـد ســيــلــ  عـمق
الـــــعالقـــــات بــــــ الـــــبـــــلـــــدين
واسـتــمـرار الــتـعــاون الـزراعي
ـشـتـرك. والـتـبــادل الـتـجــاري ا
واضــــاف الــــبــــيــــان ان (دائـــرة
االرشـــاد والـــتــــدريب الـــزراعي
الـتـابعـة لـلوزارة نـظـمت ورشة
عــــمل خــــاصــــة بــــاســــتــــخـــدام

االساليب والطـرق احلديثة في
تــــــــــــســــــــــــويـق الــــــــــــفـــــــــــواكـه
ـنـاقـشـة  اسـتـعـمـال واخلـضـر
كننة احلديثة في االساليب وا
تــــــــــــســــــــــــويـق الــــــــــــفـــــــــــواكـه
والـــــتي تـــــنــــاولت واخلــــضــــر
اجلــــــانـب االقــــــتــــــصــــــادي في
ـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات تـــــــســـــــويـق ا
كن والـعوائـد التي  الزراعـية
احلـــصـــول عـــلـــيـــهـــا من خالل
تـقـلـيل الـضـائـعـات في عـمـلـيـة

التسويق).
واوضح انه (تمت مناقشة اهم
ــــعــــوقـــات الــــتي ـــشــــاكل وا ا

يعانـيها الـتسويق الزراعي في
واهـم اخلـطــوات الـتي الــعـراق
يــجب اتــبــاعــهــا لــرفع كــفــاءته
ــشــاركـون بــضـرورة واوصى ا
الــسـيـطـرة عـلى اسـعـار الـسـلع
واعــتــمــاد اســالــيب الــزراعــيــة
التـسويق احلديـثة في العـملية
وفــتـح اجملــال امــام الــزراعـــيــة
الـشـركـات االستـثـماريـة لـلـعمل
ــنـتــجـات في قــطـاع تــســويق ا

الزراعية احمللية). 
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ونـــاقـــشـت الـــوزارة  تــــطـــويـــر
البني التحـتية لسالمة األغذية
لـلـحـفاظ عـلى الـصـحة الـعـامة.
واضـــــاف الــــبـــــيـــــان ان (هــــذه
احلــلــقــة تــاتي ضــمن بــرنــامج
الــوزارة األســبــوعي لــتــطــويــر
الـــــقـــــطــــاع الـــــزراعـي وزيــــادة
حيث قـدم محاضرا علـومات  ا
 احللقة النقاشية  أسامة عماد
عـبد اجملـيد ومـضر مـحمـد عبد
الـهــادي حملـة عـامـة عن مـبـاد
تــطــويـر الــبــني الــتــنــظــيــمــيـة
واجلـــودة الــوطـــنــيــة لـــسالمــة
األغــذيـــة وفــحــصــهــا وتــقــيــيم
بـيدات في الـفواكه مـتبـقيـات ا
وتــابع الــبــيــان انه واخلــضــر)
(احللقة تـهدف الى مشروع في
احلـــصـــول عــلـى االعــتـــمـــاديــة
ــــركـــز الـــوطـــني خملـــتـــبـــرات ا
ـــبـــيــدات لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلى ا
ـــســتـــخــــــــدمـــة فـي الـــعــراق ا
وحتـــــالـــــيل الـــــســــــــــــيـــــطــــرة

النوعية). 
اعـلنت مـديريـة زراعة مـحافـظة
كـربالء عن تــوفـر مــسـتــلـزمـات
زراعــيـة لــدى الـشــركــة الـعــامـة
للتجهيزات الزراعية مخصصة
ـــزارعـــ تــوزع لـــلــفـالحــ وا
ـبـاشـر وان وفـق مـبـدأ الـبــيع ا
ستـلزمات الزراعـية مضخات ا
حـــصــــانـــا هـــايــــدرومـــاش  73
وطــــــواقـم ضخ مــــصـــريـــة 16
حـــــــــصــــانــــا وهـــــــنــــديـــة 45
حـصان حـصـانـا وعـراقـية   10
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الــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــصـــــــــــات
الكـات ومــشــاركــة ا الــزراعـيــة
الــزراعـيــة في دورات تـدريــبـيـة
وارشـــــاديـــــة وورش عـــــمـل في
زيد روسيـا لغرض اكـسابـهم ا
مــن اخلـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــرات
ـهـارات)واضـاف (فـضال عن وا
الـتبـادل الـتجـاري بـ البـلدين
وعــمل الـشـركــات الـروسـيـة في
الــقـــطــاع الــزراعـي الــعــراقي)’
ونقـل البـيان عن الـقيـسي قوله
ان (الـــــعالقـــــات الــــتـــــجــــاريــــة
واالقـتصـاديـة مع روسيـا قـوية
ـا فيـها في مـختـلف اجملاالت 

—cM  wB –  œ«bGÐ

بــحث الـــوكــيل الـــفــني لــوزارة
الـزراعـة مـهدي ضـمـد الـقـيسي
مع الــقــائم بــاعــمــال الــســفـارة
الـــروســيـــة في بـــغـــداد انــدري
شـترك آفاق الـتعـاون ا سـيلـ
بــــــ الـــــبــــــلـــــديـن في اجملـــــال
الـزراعي والـعلـمي. وقـال بـيان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) أمس ان
(اجلانب  بحثا افاق التعاون
ـــشـــتـــرك بـــ الــــبـــلـــدين في ا
اجملال الزراعي بشقيه النباتي
وارسـال الـبـعـثات واحلـيـواني
الــــدراســــيــــة الى روســــيــــا في
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العمل لدى
زيارتهم آم
فراس

برديني).  وخنزيرة 
وانـتـجت مـحـافـظـة بـابـل  أكـثر
من  11 طـــنـــا من الـــتـــ و67
طـنــا من الــعـنب فـي احملـافــظـة
لهـذا العـام. فيمـا اكدت مـديرية
زراعـة في احملـافـظـة عن انـتـاج
اكــــــــــثــر من   11455 طــــــنــا
مـن الـــــــــتــــــــــــ خــــالل هــــــــذا
فـيما بلغ إنـتاج احملافظة العام
من الــعـــنب أكـــثــر من 67208 
بـــأصـــنــافـه الـــعـــديــدة اطـــنـــان
ديس احلــــلـــــواني الــــكـــــمــــالـي
واســـــود فـــــرنـــــسي الـــــعـــــنـــــز
وبـــهــــرزي وبـــيض احلـــمـــام).
وتـــــضــــــــم احملـــــافــــــظــــــــــــــة
نــــحو  153740مـــن اشــجار
الـــت يـتــــــــركز مـعـظــــــــمـها
إضــــــــــافـة في نـاحــيــة الـكــفل
إلـى مـــــــــنــــــــاطـق الـــــــــقـــــــــاسم
والطـلـيـعة الـشـومـلي ـدحـتـية ا
ـنـتج إلى حــيث يـتم تـســويق ا
مــــــــحـــــــــافـــــــــظــــــــات الـــــــــوسط
إضــافـــة إلى إقــلــيم واجلــنــوب
وتــــبـــلغ كــــردســـتــــان الـــعــــراق
مـســاحـة بـــــســاتـ الــعـــــــنب
نـــحــو  6500 دو وحتـــتــوي

على   130ألف شجرة. 
ويــــرجع ســـبـب زيـــادة إنـــتـــاج
احملــــــــــافــــــــــظـــــــــة مـن هــــــــــذين
إلـى جتــــهــــيــــز احملــــصـــــولــــ
أصحـاب البسـات بـنوع من
األســمــدة الــكــيــمــاويــة  الــداب
والــــيــــوريــــا  بــــاإلضــــافــــة إلى
ـبـيـدات ـصـائـد وا اسـتـخـدام ا
ـكــافـحـة اآلفــات الـتي تــصـيب

أشجار الفاكهة).
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ونـــــاقــــشـت مــــديـــــريــــة زراعــــة
احملـافـظــة مـكـافــحـة الـقـوارض
الـزراعـيـة في حـقـول احملـافـظـة
لـــــلـــــــــــــمــــوسـم الــــزراعــــــــي
احلـالي  2018 وبـــــــــحـضـور
ــزارعـ عــدد من الــفالحــ وا
والـنـسـوة الـريـفـيـات واخلـبراء
واخملــــــتــــــصــــــ في الــــــشـــــأن
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