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الدائرة  وان يـنتهي يوم 6 السادس
ـقـبل  عـبـر الرابط من كـانون االول ا
االلكترونـي اخلاص بدائرة الـبعثات

والعالقات الثقافية). 
ركـز الوطـني لبـحوث فيـما نـاقش  ا
وعالج الــــســــكــــري في اجلــــامــــعــــة
ــســتــنــصـريــة أنــواع اإلنــســولـ ا
ستعمل لعالج مرضى السكري. ا

واضـــــاف الــــــبـــــيــــــان ان (عـــــدد من
ــنـاقـشـات اخملـتــصـ شـاركـوا في ا
التي تـضمنت الـتعـريف باألنـسول
كهـرمـون تنـتجـه خاليا مـوجودة في
البـنـكريـاس استـجـابة الرتـفاع سـكر
الدم مـا يجعل الـسكـر يصل لـلخاليا
لتحصل على الطاقة أو لتخزنه على
شــكل سـكــر مـعــقـد في الــكـبــد حلـ
احلـــــــاجـــــــة فــــــــضال عـن أن غـــــــدة
الـبنـكـرياس تـصـبح غيـر قـادرة على
إنـتـاج هذا الـهـرمـون لـسـبب أو آخر
ــرض الـســكـري), وهــو مـا يــعـرف 
واوضـح الـــبـــيـــان ان (اســـتـــعـــمـــال
األنـسـولـ لــعالج مـرضى الـسـكـري
ـــعــــتـــمــــد عـــلى من الـــنــــوع األول ا
ـتـفـاقـمـة من األنـسـولـ واحلـاالت ا

النـوع الثانـي لتمـكيـنهم من الـتكيف
مع مرض الـسـكري وتـعويض غـياب
األنـسولـ الـطـبـيعي وآلـيـة حتـديد
وحـــســاب جــرعـــة األنــســـولــ لــكل

مريض بحسب حالته).
ـشارك تـطرقوا وتابع البـيان ان (ا
الى  األنــواع اخملـتــلـفــة لألنـســولـ
الـعالجي الـتـي تـتـضـمن األنـسـولـ
الـفوري الـذي يـكـون صافـيـا وال لون
له ويــبــدأ تــأثــيــره في اجلــسم بــعـد
احلــقـنـة بــعـشـر دقــائق وال يـســتـمـر
طـــويالً لــذلك يـــخــلــطـه بــنــوع آخــر
نتظم الذي واألنسول السريع أو ا
يـبـدأ تـأثـيـره بـعـد ثالثـ دقـيقـة من
ـدة خـمس أخـذ احلــقـنـة ويــسـتـمــر 
ساعات ويعد أكثر األنواع استقراراً

وال يتم خلطه). 
وثـمـن وزيـر الـتـربــيـة مـحــمـد اقـبـال
الـــصـــيـــدلي دور الـــقــوات االمـــنـــيــة
ومـنـتـسبي جـهـاز اخملـابـرات بـالـقاء
الـقـبـض عـلى الـعـنـاصــر الـتـخـريـبـة
الــتي اســتــهــدفت مــدرســتي الــذهب
االسـود واحلــسن الـعـســكـري ضـمن

قاطع بغداد الرصافة الثالثة .

الوزارة والـتي صوت علـيهـا مجلس
الـنـواب عـام 2016 سـمح لـلــكـلـيـات
االهـلـيـة بـافتـتـاح الـدراسـات الـعـلـيا
فــيــهــا بــنــاء عــلى اسـس عــلــمــيـة ال
تـخـتـلف عن نـظـيـراتـهـا احلـكـومـيـة
ابـــــرزهــــا تـــــوفــــيـــــر اخملــــتـــــبــــرات
ـستـلـزمـات الدراسـيـة والـعلـمـية وا
تـخصص الك الـتدريـسي ا وكذلك ا
متمثال بااللقاب العلمية للتدريسي
شـرفـ الى جانب حـاجـة البالد وا
ـرتبـطة لكل تـخـصص السيـما تـلك ا

بسوق العمل). 
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واعـلـنت الـوزارة عن  ان اجلـامـعـات
الــبــريــطــانــيــة تــوفـر 1500 مــنــحـة
ـاجسـتير في دراسيـة لنيل شـهادة ا
جــمـــيـع  االخــتـــصـــاصـــات لـــلـــعــام
الــــدراسي 2018-2019 وجلــــمــــيع
انحـاء الـعالم ومـن ضمـنـها الـعراق.
وتــابع الـبــيـان ان (دائــرة الـبــعـثـات
والـعالقـات الـثــقـافـيـة اعـلـنت عن ان
تقدمـ ستخـضع للشروط طلبـات ا
ـعـتـمـدة في الـتـرشـيح والـضـوابط ا
عـمول بـها في للـزماالت الـدراسيـة ا
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الـتي تصـيب احلـقـول والبـسـات
في عــمـــوم احملــافــظــة لـــلــمــوسم

الزراعي احلالي 2018.
وقال بيـان للوزارة تلـقته ( الزمان
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نـفــذت مــديـريــة زراعــة مـحــافــظـة
ــثــنى الـتــابـعــة لـوزارة الــزراعـة ا
ـكافـحة الـقوارض حمـلة مـجانـية 

بغداد

أبيض  أسود
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وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
ـــدرســـتــــ تـــعـــرضـــتـــا امس ان (ا
لـــلــســرقـــة واحلــرق من قـــبل بــعض
شاغـب احملـارب للـعلم والثـقافة ا
) واضـــاف ان (الـــقـــوات  األمـــنـــيــة
تمكـنت  وبعد سـاعات قلـيلة من هذا
ـش من الـقـاء القـبض على الفـعل ا
مــنــفــذي الـعــمــلــيـة  و زجــهم في
الــســجن لــيــنــالــوا عــقــابـهـم مـقــابل

فعلتهم تلك).
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واوضح البـيـان ان (الصـيدلي عـاهد
الصـيـدلي أبنـاء الشـعب  بـأنه ومعه
األصالء سيبقون خيـمة للمؤسسات
عرفية  وسـيقفون سدا التربويـة وا
منـيعا امـام كل العنـاصر الـتخريـبية

أجورة). ا
وتـابع الـبـيـان ان (الوزارة تـعـلن عن
نــتــائج طــلـبــة الــســادس االبــتـدائي
لتـربـية مـحافـظة بـابل لـلدور الـثاني
لــــلــــعــــام الــــدراسي  2017 -2018
ونـتــائج طـلــبـة الـســادس االبـتـدائي
لـتـربـيـة مـحـافـظـة الـبـصـرة  بـنـسـبة
ـئـة جنـاح بـلـغت لـهـذا الـدور 72 بـا
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اعجب لهذه الطبقة السياسية التي جاءت الى السلطة,وبدأت تنغمس في
السـيـاسـة دون ان تـعيـر الي شيء اهـمـيـة. اعجـب من سيـاسي اسالمي
وت في الـسجن بـعـد اعتـقاله. ينـام مطـمـئنـا واحد مـتـظاهـري البـصـرة 
ـنـاصب دون ان اعـجب كل الــعـجب من ســيـاســيـ جـلــسـوا في ارفـع ا
اسمع من احدهم جملـة تستوقفني ,واشم منها رائحة احلـياة احلقيقية.
ان كل مــا اســمــعه مــنـذ 15 عـامــا هــو هــذه الــثــرثـرة,واحلـصــول عــلى

ناصب,وابرام الصفقات. ا
ـكن الـتـحـرش بـها  اعـوام طـويلـة والـفـسـاد يـتـنـامى ويـصـبح قـاعـدة ال 
ابـدا.واالن اسـتـفـقـنـا بـعد حـريـق صـنـاديق االنـتـخـابـات لنـطـلـب احلـقوق

ومحاسبة الفاسدين. 
يالـهـا من سلـطة ال تـعـرف حتى جـمـال احلديث الـسـياسي بل تـخـاطبـنا
ـسـؤول الـذي يـسـرق عـلى هـواه وبال وكـأنـنـا حـمـقى يـنـتـظـرون بـركات ا
كن ان يـنظـر هذا الـسيـاسي او ذاك الى نفـسه وهو رقيب. افـكر كـيف 
ـسؤول وهو ـرآة.?ما الـصورة التي يـراها ذلك ا يتطـلع الى صورته في ا

ال احلرام.?  يحدق في وجهه احملمر بخمر العافية وا
يبدو اننا تاقلـمنا مع فجور السـياسي فصار الـكثيرون ينظرون الى اي
مسؤول وكأنه نبي لـديه حوض يغسل ذنوبه الـيومية في مائه لـيعود الينا
في الصـبـاح نقـيا كـيـوم ولدته امه. اقـول لم اعـثر في الـتـاريخ السـياسي

عقوال سوداء كالتي اسلمت لها مصيري منذ عام 2003 .
تـعني بخطـاب له جمالية والني ابله اريد من احدهم ان 
خطاب خـوسيه موخـيكـا رئيس نيـكاراغوا,او سخرية
هوغو تشـافيز. السـياسيـون عندنا يـشبهون الـفاكهة
الـبالسـتـيـكــة سـرعـان مـا تـفـقـد لــونـهـا ويـسـحـقـهـا

التراب حتت ذراته.
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رأى خـــبــيـــر اقــتــصـــادي ان تــراجع
الـلــيـرة الـتـركـيـة بــسـبب الـعـقـوبـات
االمـــريـــكــيـــة زاد من عـــدد الـــســواح
ويـشجع الـكـثـيـر من العـراقـيـ على
شراء العقارات ,فيما اقـدم عراقيون
عــلى شــراء كـثــيف لــلــيـرة عــلى امل
االفادة من فرق السعر بعد محاوالت

 احلكومة التركية رفع سعرها. 
وقال اخلبـير مالذ االمـ لـ (الزمان)
امـس ان (الــعـــقــوبـــات االمـــريــكـــيــة
ـفـروضـة عـلى تـركـيـا وكذلـك ايران ا
ادت الى تراجع الليـرة والتومان في
ا ادى ذلـك الى زيادة كال الـبـلديـن 
عـدد الـسـواح  واقـبال االخـرين عـلى
شراء العـقارات نـتيجـة بقاء الـدينار
صــــامــــدا امــــام الــــدوالر مــــقــــارنــــة
بالـعمـلـت الـتركـية وااليـرانيـة التي
انخـفضت بـشكل كـبير) ,واضاف ان
(اكـثـر الـعـراقـيـ يـرمـون الـسـيـاحـة
الى تـركــيـا لـقـربـهــا من الـبالد حـيث
ارتـفـعت نسـبـة الـسـيـاحـة خالل هذا
الـشــهـر وزاد االقـبـال عــلى الـتـبـضع
وشـراء الـعـقـارات بـسـبب انـخـفـاض
الليرة) ,مبيـنا ان (هذا االمـر ينطبق
على ايـران الـتي تـواجه هي االخرى
عقوبات امـريكية واثرت بـشكل كبير

على عملة التومان). 
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واقـدم عـراقيـون في اسـطـنـبـول على
شراء كـثيف للـيرة الـتركـية على امل
االفادة من فرق السعر بعد محاوالت
احلكـومة التـركية رفـع سعرهـا . كما
قـــام اخـــريـن عـــائـــدون مـن تـــركـــيـــا
بشرائـها من مكـاتب الصيـرفة مقابل
الدوالر لـنـفس الغـرض. وادت األزمة
ب أنقرة وواشـنطن إلى تدني سعر

حوالي سـتة دوالرات ونـصف حالـيا
فـيـمــا نـفس الـتـذكــرة كـانت تـعـادل ,
ـاضي نحو أحـد عشر دوالرا العام ا
فـسـعر  ,صـرف الـدوالر يـقـدر حـالـيا
بــحـــوالي ست لــيــرات بــيــنــمــا كــان
ـاضي 3.5 لـيرة يـسـاوي الـصـيف ا
وهو مـا يغـري السـواح على اإلقـبال
أكـــثــــر عـــلى جـــمـــيع اخلـــدمـــات من
مــطـاعم ومــقــاهي وأسـواق جتــاريـة

وغيرها.
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ويــــعج شــــارع االســـتــــقالل الــــقـــلب
ـديـنـة اسـطـنـبـول بـسواح الـنـابض 
أجـــــــانـب  جـــــــاءوا دمـن كل حـــــــدب
رء وصوب إذ تـتردد عـلى مسـامع ا
ـسـافـة ـتـد  في هـذا الـشـارع الـذي 
كــيــلــومـتــر ونــصف تــقــريـبــا لــغـات
مختلفة وكذلك واجهات احملالت فيه
تــعــكس تـنــوع زواره فــإضــافـة إلى
اللغة الـتركية جتـد اللغة اإلجنـليزية
والـــعــــربـــيــــة وحـــتـى الـــفــــارســـيـــة
ــشـاة فـي الـشـارع أحــيـانــا.ويـبـدو ا
غـيـر عـابـئـ بـاحلـرب االقـتـصـاديـة.
ويــؤكــد الـســائح الــعـراقـي مـحــمـود
الـــذي يـــقـــضي شـــهــــر الـــعـــسل مع
عــروسـه في تــركــيـــا ان (انــخــفــاض
سـعر صـرف الـلـيرة عـامال مـهـما في
الـقــدوم إلى تـركــيـا) ,واضـاف (كــنّـا
نـــفــكـــر في زيــارة دول أخـــرى ولــكن
بـعـدمـا اسـتـشـرنـا األهل واألصـدقـاء
وجدنـا أننـا سنـستـمتع بـوقتـنا هـنا
بأسعـار اقل من أماكن أخـرى إضافة
إلى الـــــتـــــبـــــضع وزيـــــارة األمـــــاكن

السياحية). 
وتــرى لــوبـا وهـي سـائــحــة روســيـة
وتـقــضي إجـازة مــدتـهــا أسـبـوع مع
صـديـقـهـا في مـنـتـجع سـيـاحي عـلى

الــــــبـــــحـــــر أن
(أكــــــــــــــبـــــــــــــر
ــســتــفـيــدين ا
من تدني سـعر
الــــــلـــــيــــــرة هم
الـسـواح الـذين
يـقــضـون وقــتـا
أطــــــــــــــــــول فـي
تــــركــــيــــا). أمـــا
إيــــــــــــــــنــس مـن
ـانـيـا و البـالغ أ
من الــعــمـر( 24
عــــامــــا) والــــذي
يـــــــــقـــــــــضـي مع
عـــائــلـــته إجــازة
مدتـهـا أسبـوعان
في تـركــيـا يـقـول
(انــــني ســــعــــيـــد
بــــتـــــدني ســــعــــر

صرف الليرة). 
ويـضـيف أن (ذلك
شجعـه على شراء

البس ألنـهــا أرخص ثـمــنـا وحـتى ا
السلع اإللكترونـية التي كنت أجدها
باهظة الـثمن في تركـيا أصبحت في
ـتــنـاول لــكن رغم سـعــادتي بـاألمـر ا
فأنا حزين على األتراك الذين تأثروا
مـن تـــدني ســـعـــر صـــرف الـــلـــيــرة).
واشـــــار أورهــــان بــــاريـش صــــاحب
وكـالـة أسـفـار في إسـطـنـبـول الى ان
(تــركــيــا أضــحت وجــهــة ســيــاحــيـة
رخــيـــصـــة الـــثـــمن وأن كـــثــيـــرا من
الـســيـاح األغـنـيـاء بــاتـوا يـفـضـلـون
الــذهـاب إلى وجــهــات مـخــتـلــفـة في
أوروبا والسـيما مـنطقـة البـلقان ولم
تـعـد تـركـيـا جتـذبهـم لذا عـلى وزارة
الـسـيـاحــة أن تـنـظـر في هـذا األمـر),

وأوضح إن (األعداد الكبيرة للسواح
في الـصـيف جتـعل األمـور جـيدة في
الـوقت احلالي حـتى إن كـانت نـسـبة
ـشكـلة إنفـاقهم مـحدودة ولـكن هذه ا
قـد تصـبح مـطـروحـة بـقـوة في فصل
الـشــتـاء خـاصــة أن وكـالـته تــتـعـامل
بالليرة التـركية دعما للـعملة احمللية
في هـذا الـوقت الــعـصـيب الـذي تـمـر

به). 
وبرغم التـوقعات بـأعداد قيـاسية من
الـسـواح في تـركـيـا هـذه الـسـنة لـكن
نــوعــيــة الـســواح اخــتـلــفت كــثــيـرا.
سـنـا قـدوم الـسواح وتـابع بـاريش (
بأعـداد أكبـر ولـكن جودة الـسواح لم
تعد كالسابق أي منذ ثالث أو خمس

سنوات. 

ما زال صـخب الـتصـريـحات والـتلـمـيحـات يـصدع رؤوس مـتـلقي اخـبار
ـانيـة األكبـر وسط مـصادفـات موضـوعـية واعـتبـارية تشـكيل الـكـتلـة البـر
ؤثـرة عـلى صـناعـة هـذه الـكتـلـة (الـنجف  —واشنـطن — للـقـوى الـثالث ا
طـهـران) بـاعـتـبارهـا نـقـطـة االنـطالق حلـكم الـعـراق فـي السـنـوات األربع
قبلة. هذا الصخب فـوق الطاولة ام حتتها يبـدو اقر ب الى ليلة الهرير ا
) والتي اخذت قيـاسا في البالغـة عن صعوبة عروفة في واقـعة (صفـ ا
عركـة (زحف الناس ـوقف حاسم  حـتى  قيل في وصف تلـك ا االتيان 
بعضهم إلى بـعض وارتموا بـالنبل حـتى فنيت ثم تطـاعنوا بـالرماح حتى
تكسرت ثم تضاربـوا بالسيوف وعـمد احلديد واشتـد القتال حتى جرت
ـاء و انهـزم عرب الـيمن و كـان وقع احلديـد على احلـديد الدمـاء جري ا
أشد هوال من الصواعق و اجلبـال ح تنهدم و انـكسفت الشمس و ثار
ـا يـعـبر القـتـام و ضـلت االلـوية و الـرايـات و وصـلـوا النـهـار بـاللـيل). ر
واقع الوصف ما يـحدث كل اربع سـنوات في تـشكـيل الكتـلة األكـبر لكن
وذج إدارة ما يحدث اليوم يختلف كلي فـالعراق على مفترق طرق ب 
عـركة بـالنـتائج وفـقـا خملطط إدارة الـفوضى اخلالقـة األمريـكي والذي ا
ـوذج  قـابل  لـلـتـغـيـيـر بـاقل اخلـسـائـر بـعـد ان انـتـهى فـيه الـعـراق الى 
ـعـركـة من ضـد قـوات (االحـتالل األمـريـكي) جنـحت واشـنـطن في نـقل ا
الى معركة مجتمعية كلما تتصاعد حدة الرغبة بالتغيير  نحو بناء الدولة
ذهـبية  واالنتهـاء  من صراع (مـفاسد احملـاصصـة) تستـعيـد أصولهـا ا
الطـائفـيـة الضـيقـة وتـتمـسك األحـزاب بنـفوذ بـتـلك القـوى االقلـيـميـة التي
تـتذلل لـعـواصـمـهـا قـيادات الـكـثـيـر من األحـزاب الـعراقـيـة  لـيـتـكرر ذات
ستهـدفة باالغتياالت على مشهد عام 2003 لنشر قوائم الشخـصيات ا
تطرف الذي يحارب اإلسالم وذج  الفكر السـلفي ا أبواب اجلوامع او 

 بعقلية  جاهلية  القرن احلادي والعشرين !! 
عارضة فيما يتـمثل االختالف اليوم بـان استعادة تلك األفـكار ألحزاب ا
قارنة الـتي تريدها كنموذج جلـذب اجلمهـور أصبح بالضـد منهـا الن ا
واشـنطـن قد جنـحت في حتـول تـلك األفـكـار الى لـيـلـة هـريـر أخـرى ضد

هذه األحزاب اإلسالمية.
وقف نـهاية  فيمـا حتاول طـهران شـراء الوقت بـانتظـار ما سـيؤول الـيه ا
تصـاعدة التي تفرضها واشنطن  تسارع العام اجلاري في العقوبات ا
نـطـقـة  الستـكـتاب السـعـوديـة الى انـفـاذ  تطـبـيـقـات  رؤية 2030 في ا
ستقبل اإلقـليمي حلكم العـائلة السعـودية مقابل حتطـيم االمبراطوريات ا
ـة (الـفـارسـيـة والـعـثـمــانـيـة) من خالل دعـمـهـا لـفـكـرة ظـهـور دولـة الـقـد
ـكـون الـعـربي في الـعـراق الى حـظـيرة كـردسـتان الـكـبـرى ونـقل  بـقـيـة ا

الرعاية العربية  من جديد. كلما تقدم يطرح سؤال ليلة الهرير  .. 
تـغلغل هل ستـتشكـل الكتـلة األكـبر وفق الـنمـوذج اإليراني في نـفوذهـا ا
عـراقـيـا حــد الـنـخـاع ام ان الـفــوضى االمـريـكـيــة بـعـد ان ضـربت اوتـاد
اجملـتـمع سـتـعـصف به وتـتـرك األحـزاب اإلسالمـيـة تـواجه اسـتـحـقـاقـات

الغضب الشعبي ?? 
ـوقـف مـرجـعـيــة الـنـجف  احلـذر تـبـدأ اإلجـابــة عـلى هـذه الــتـسـاؤالت  
ـكن  ان يــحـدث بـعـد تــشـكـيل الـكــتل األكـبـر وفق أي من ـا  واحملـذر 
الـنـمــوذجـ او ان تــتـبـلــور حـلـوال وسط  جتــمع مـا بــ شـكل األغـلــبـيـة
السـيـاسـيـة واحملاصـصـة الـضـمـنيـة  فـتـنـتهي سـنـوات احلـكـومة األربع
بحلـول ترقـيعيه ال تـرقى الى مصـاف احلكم الرشـيد  وبـناء  الدولـة وفقا
للـمـنـظور األمـريـكي في مـشروع تـكـامل الـذي يديـره  الـسـفيـر األمـريكي
السـابق في العـراق ريان كـوكر وهـناك مـكتـبا  مـتخـصصـا في السـفارة
االمريكية يـقوم بتنفـيذه وفقا لـرؤية  صندوق النـقد الدولي   لذلك جاءت
ـقـبـلـة  حتـذيـرات  الـنـجف مـبــكـرة في  مـواصـفـات بـرنـامـج احلـكـومـة ا

نشود... وضبط انفعال الشارع  العراقي سلميا  نحو التغيـير ا
 لكن  مشكلة األحزاب العراقية التي  تـتماحك فيما بينها في نقل النائب
ـكن بالتـأكيد  من كتلـة الى أخرى بـرشوة تزيـد على ملـيوني  دوالر ال 
رجعيـة وستكون  هذه الـكتلة امام لـيلة هرير ا حذرت مـنه ا ان تنهض 
مـــريـــرة  وحتـــتـــاج الى والدة قـــيـــصـــريـــة في بـــرنـــامـــجــهـــا احلـــكـــومي
ـطـلك من ـوذج اخـراج الـدكــتـور صـالح ا والـشـخـصـيـات الــتي  تـكـرر 
ــنـصـب نـائـب رئـيس الــسـبــاق االنــتــخـابـي ثم تـكــلــيــفه 
الوزراء اليوم ثمة اسـماء لشخصـيات تدخل احللبة
ة في احلكومـية تكـرر حولـها ذات الهـتافات الـقد
ـالــكي بـصـخـب اعـلى .. فـهـل هـنـاك من حـكـومــة ا

يفقهون ??

ـقـررة فـضال عن تـنـفـيـذ اخلـطـة ا
مـكـافـحة وقـائـيـة ضـد الـقوارض)
واضـــــاف انه ( الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ
بـاســتــخــدام وتـوزيع مــبــيــد نـوع
نـــوفــــار اجملــــاني عــــالي اجلـــودة
طلوبة لضمان جناح وبالكميات ا
احلــــمــــلـــة واحلــــد من انــــتــــشـــار

القوارض بكافة انواعها).
ودعـــــا الـــــبــــــيـــــان ( الــــــفالحـــــ
ـــســــتـــفـــيــــدين من ـــزارعــــ ا وا
ـكــافــحـة الـى مـراجــعــة الــشـعب ا
الـــزراعــيــة في احملـــافــظــة لالبالغ
بـــأمـــاكن احلـــقــول والـــبـــســـاتــ
صابـة لغرض القـضاء على هذه ا
اآلفــة وان  هـــذه احلــمـــلــة تـــنــفــذ
بــصــورة سـنــويـة وحــسب ظــهـور

اآلفة).
مــديــريــة زراعــة مــحــافـظــة واسط
دورة ارشادية حـول اهمية االدارة
ــتـكـامـلـة حملــصـول احلـنـطـة في ا
احملــافـــظــة وبـــحــضـــور عــدد من
ــزارعــ واخلــبـراء الــفـالحــ وا

واخملتص في الشأن الزراعي.
 وتــــابـع الــــبــــيــــان ان ( الــــنــــدوة
تــضـمـنت الــقـاء مـحــاضـرة بـشـأن
تكاملـة حملصول احلنطة االدارة ا
كـمـا  مــنـاقـشـة عـدد من احملـاور

مـــنـــهــا االهـــمـــيـــة االقــتـــصـــاديــة
لـلـمـحـصـول وكـيـفـيـة االسـتـعـداد
لـتـهـيـئـة االرض الـزراعـيـة وطـرق
اجـراء عـملـيـات اخلـدمة اخملـتـلـفة
وحـــسب االسـس الـــصـــحـــيـــحـــة
كونـات السـمادية اهمـية دراسـة ا
في الـــتـــربـــة وكـــيــفـــيـــة اضـــافــة
االســمــدة الى االرض وعــمــلــيـات
ــــكــــافــــحــــة والــــري حملــــصــــول ا

احلنطة).
5Šö  œUý—«

مـــشـــيــرا الـى ان (هـــذه الـــنــدوات
تـــــســــهـم في تـــــوعــــيـــــة وارشــــاد
ـزارع بشـأن الطرق الفالح وا
الـسـليـمـة في زراعـة محـاصـيـلهم
وزيادة االنتاجية لتحقيق االكتفاء
الـــذاتي وتــوفـــيــر االمن الـــغــذائي

للمواطن).
ونـــاقـش قــسـم الــنـــحل فـي دائــرة
ـــزروعـــات ورشـــة عـــمل وقـــايـــة ا
بشـأن  تطويـر تربـية نـحل العسل
ـشاركة في جميع احملـافظات  و
مسؤولي أقسام احلشرات النافعة
في مــديــريــات زراعـة احملــافــظـات

عدا إقليم كردستان . 
ــشــاركـ واضــاف الــبــيـان ان ( ا
نــاقــشـوا امــورا عــلــمــيــة نــظــريـة

ـالكــــات الـــــفــــنـــــيــــة ) امس ان (ا
ديريـة نفذت حـملة اخملتصـة في ا
ـكــافـحــة الـقـوارض في مــجـانــيـة 
الــبـــســـاتــ واحلـــقـــول وحــسب
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اعـــلـــنت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـــبـــحث الـــعـــلــــمي عن ان الـــعـــام
ـقـبل  سـيــشـهـد افــتـتـاح الـدراسي ا
الــدراســات الـــعــلـــيــا بــاجلـــامــعــات

االهلية. 
وقال الوزير عبد الرزاق العيسى في
قبل بيان امس ان (العام الدراسي ا
سـيـشـهـد افـتـتـاح الـدراسـات الـعـلـيا
باجلامعات االهلية في الوقت نفسه
بدء التـقد على 200 بعثـة دراسية

للتخصصات النادرة).
واضــاف ان (الــوزارة اســتــحـصــلت
موافـقة مـجلس الـوزراء لقـبول 500
طــالب بـكـلــيـات الـتــربـيـة والــتـربـيـة
االساسـية من احلاصـل عـلى معدل
90 فـــمـــا فـــوق لــــضـــمـــان تـــعـــيـــ
ـتــفـوقـ مـنــهم ضـمن الـربع االول ا
من الـدفـعة فـقط وان  االيـام الـقـلـيـلة
ــقـبــلـة ســتـشـهــد اطالق اســتـمـارة ا
الــتـــقــد االلــكـــتــروني لـــلــكـــلــيــات

عاهد). وا
 واوضح الـعــيـسى انه (وبــنـاء عـلى
عدل الـتي قدمتها مسودة القـانون ا
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وتـدريبـيـة من قبـل مخـتـصي قسم
النـحل تركـزت بشـأن  كيـفيـة أخذ
ـصـابة عـينـات من خاليـا الـنحل ا
بآفات وأمـراض خطيرة مـنها آفة
ا سـارينا الفـاروا ومرض النـوز
وغـيــرهـا من اآلفـات الــتي تـصـيب
النـحل  وإرسـالهـا إلى مـختـبرات
الــــتــــشــــخــــيص فـي الــــراشــــديـــة
أومحافظة كربالء  مختبر مشروع
الـسالالت لـتـبيـان وحتـديـد نـسـبة
وشــدة اإلصــابــة ومن ثـم الــقــيـام
بـحـملـة مـكافـحـة مـجانـيـة من قبل

زروعات). دائرة وقاية ا
واقـامت مــديـريـة زراعـة مـحـافـظـة
االنـبـار نـدوة ارشـاديـة بشـأن شح
وادارة مــيـــاه الــســـقي تــضـــمــنت
ياه محاورمن بينـها جتاوز شح ا
في احملـافـظة اهـمـهـا كيـفـية ادارة
مــيـــاه الــســـقي وعـــدم االهــدار به
واحلث على اسـتـخدام مـنظـومات
الـري اخملـتـلـفة فـي ري احملاصـيل
الـزراعــيـة واســتــخـدام الــكـمــيـات
ــيــاه في الــسـقي ــنــاســبــة من ا ا
وضـرورة تـطبـيق بـرنـامج حـصاد
مـياه االمـطار واالهـتـمام بـصيـانة
وتـعيـر مـنـظومـات الـري احملـورية
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صـرف الــلـيـرة إلـى مـسـتــويـات غـيـر
مـسـبوقـة  فـمـنـذ بدايـة الـعـام فـقدت
ئة العملة الـتركية نحـو أربع في ا

من قيمتها أمام الدوالر. 
وفاقم أزمـة الليـرة مضـاعفـة الرئيس
األمــريــكـي دونــالــد تــرامب الــرســوم
الــكـــمــركــيــة عــلى واردات الــواليــات
ــتـحــدة من الــصـلب واأللــومـنــيـوم ا
التركي بعـد رفض نظيره رجب طيب
أردوغـــــــان إطـالق ســــــــراح الــــــــقس
األمريـكي أنـدرو برونـسـون احملتـجز
مــنـذ عــامـ عـلـى خـلـفــيـة اتــهـامـات
بدعم جـماعـات خارجـة على الـقانون
فـي تـركــيــا فــيـمــا تــبــذل الـســلــطـات
التـركية قـصارى جـهدها سـعيا وراء
اسـتـقـرار سـعـر صـرف الـلـيـرة ومـنع
تدهـورهـا أكثـر لـكن وجد الـعـديد من
السواح في انخفاض العملة التركية
فرصة ذهـبية  فـمثال تذكـرة الدخول
عـلم األثري (آيـا صوفـيا) الذي إلى ا
يــصـــنف ضـــمن الـــثـــراث الـــثــقـــافي
ي تــســاوي أربــعــ لــيــرة أي الــعــا

وكــــانـت كــــمــــيـــة
اإلنـفـاق اخـتـلـفت لـدى مـعـدل إنـفـاق
السـائح فيـمـا مضى يـتراوح مـا ب
الف الى 5 االف دوالر لــكن حـــالــيــاً

ينفق حوالي 300 دوالر فقط). 
ـسـؤلـون األتـراك أن يـزور ويـتـوقع ا
تـركـيا  40 مـلـيـون سـائح مـقـارنة بـ
ـاضي وأن تصل 32 ملـيونـا الـعام ا
عــائـدات الــســيــاحـة إلى 32 مــلــيـار
دوالر مـقـابل 26 مـلـيــار دوالر الـعـام
ــــاضي. وقــــال وزيــــر الــــثــــقــــافــــة ا
والــــســــيـــاحــــة الــــتــــركي نــــعــــمـــان
قــــورتــــلــــمـــــوش إن (بالده تــــهــــدف
السـتـقـطـاب خـمـسـ مـلـيـون سـائح
بـــــحـــــلـــــول عــــام 2023 وأن تــــصل
عائدات السياحـة إلى خمس مليار

دوالر).
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ونتائج الطلبة حملافظة االنبار).
 ومن جانـب اخر اعـلـنت الوزارة عن
انطالق حملة (مـانعطش / البصرة)
ـراة بـالـشـراكـة مع مـنـظـمـة صـوت ا
التربوية داعيـة  الوزارات والهيئات
نـظـمات الـدوليـة واحملـليـة وقادة وا
ـواطن للـمشاركة في الراي العام ا
احلـمـلـة االغـاثـيـة ومـسـانـدتـهـا بـكل
ـمــكـنه الغــاثـة اهــلـنـا في اجلــهـود ا

البصرة ).
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