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ان اجلديـد يقول: "هناك هجمات متكررة في اول تصريح لرئيس البر
ومـنـظـمـة وبأجـنـدة ضـد مجـلس الـنـواب وبـدل ان يكـون رقـيـبـا اصبح
مـراقـبا وسـنـعمل عـلى تـفعـيل جلـان الشـؤون الـنيـابـية في الـتـهم ضد

مجلس النواب وسنفعل الدعاوى القضائية"...
تـفـعـيل الـدعاوى عـلى من يـا رئـيس مـجـلس الـنـواب?? علـى من يسيء
ان ام عـلى فـاسـدي االجهـزة احلـكـوميـة والـتـنفـيـذيـة ام على من لـلـبـر

يبيع االصوات وفساد بعض النواب??!!.
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لـعل كل العـطل الرسـمية تـنظم بـقانـون او منـاسبـة وطنـية او ديـنية اال
ــان ال يـعــرف احــد مـصــدر عــطالته  فــإذا شـرع قــانــون عـطل الـبــر
اســـــبوع واذا انـتــــخب مـسؤول أجـاز لنـفـسه خـمسـة عـشر يـوما...
امــا عــطـلــة الـفــصل الــتــــــشـريــعي فــإنـهــا شــهـر ال اســاس لــهـا في

الدستور.
ـرض والغـياب ـانـية الـواحدة مع ا فـكم ينـتظم الـنـائب في الدورة الـبر

وااليفادات والعطل الرسمية وغير الرسمية?
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ـئـة فقط وهي ـان من مـوازنـة الدولـة تـبـلغ ١ بـا غـريـبـة ان حـصة الـبـر
اني رفـيع... اي لـو كانت مـيزانـية الـدولة ـسؤول بـر قـليـلة جـدا وفقـا 
ان سـتبـلغ ملـيار دوالر سـنويا ∞∞± ملـيار دوالر سـنويـا فحـصة الـبر
ـعدل ٣ مـليـارات دينـار يومـيا فـقط  اي ١٢٢٠ ملـيار ديـنار عـراقي 

فقط!!!.
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في تـصـريح لــنـائـبــة تـرشـحت عـن حـزب مـدني بــررت فـيه ان الـراتب
اني ال يـكـفي والـنـائب يشـتـري الـسالح والسـيـارات من حـسابه الـبـر

اخلاص.
وان كان الـكالم يـجافي احلـقيـقة او مـن تفـوهت به ما زالت جـديدة ال
ان شـيئا  فان مـا يؤسف له ان يصدر تفقه من خـبايا امتـيازات البر
دني وحـزب كل اعضائه من الـطبقات الـفقيرة عن نائبـة تمثل الـتيار ا

عاناة الناس. او من يؤمنون 
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ا ان الـتي جرت على مدى يـوم اثبتت  انتخابـات هيئة رئـاسة البر
ال يـقـبل الـشك ان احملـاصــصـة جـزء رئـيـسي من الــنـظـام الـسـيـاسي
اوجـدهـا احملـتل االمـريـكي وأقـرها الـعـرف الـدسـتـوري ويصـر عـلـيـها
ـان مـتــحـاصـصـة ويـطـبــقـهـا اجلــمـيع... ورغم ان هـيــئـة رئـاسـة الــبـر
ومــنـصـبي رئــيس اجلـمـهــوريـة ورئـيس مـجــلس الـوزراء كـذلك; اال ان
اجلمـيع سـيـمـقت احملـاصـصـة ويـتـبـرأ منـهـا ويـرمي كـافـة الـسـلـبـيات

قبلة. والفشل على كاهلها للسنوات االربع ا
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فـي اجنــــــاز عــــــقـــــود االراضـي في
ـشـكالت احملــافـظـات وســبل حل ا
والـنـزاعــات عـلى مـلــكـيـة االراضي

الزراعية).
واد لـكـيـات وا واضـاف (وانـواع ا
والـقوانـ النـافذة في هـذا اجملال
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ــــعــــابــــر وأكــــدت ضــــرورة فـــــتح ا
ـا له من تـأثـير احلـدوديـة بـينـهـما 
مــبـاشــر عـلى الــعالقــات والـتــبـادل
الـــــتــــجــــاري واالقــــتــــصــــادي بــــ

.( الطرف
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واعـــــــــادت وزارة الــــــــــــهـــــــــجـــــــــرة
ــــهــــجــــرين  257  نــــازحــــا الى وا
ديارهم في نينـوى وكشفت الشركة
ـسـافـرين والـوفـود الـعـامـة لـنـقـل ا
الـتـابــعـة لـوزارة الـنـقـل عن تـنـفـيـذ
واجـب اسـتـثــنـائي العــادة عـدد من
الـــعــــوائل الـــنــــازحـــة من االراضي
الــســوريــة الى مــحــافــظــة نــيــنـوى
ضـمن جـهــود الـوزارة في الــلـجـنـة

. العليا الغاثة وايواء النازح
واكـد مـديـر عـام الــشـركـة عـبـد الـله
لــعـيـبي بـاهـض في بـيـان امس انه
ـــبــاشــر مع وزارة (بـــالــتــنـــســيق ا
ـــهــجـــرين عـــلى نـــقل الــهـــجـــرة وا
واعــادة اكــثـر من  257 نــازحـا من
مـــــخـــــيـم الـــــهـــــول داخـل االراضي
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كــدت بــثـيــنــة شـعــبــان مـســتــشـارة
الــرئـــيس الــســـوري بــشــار األســد
ـعابر احلـدودية ب ضرورة فتح ا
بالدها والعراق. وذكر بيان لوزارة
اخلـارجيـة امس ان (سفـير الـعراق
في دمشق سعد محمد رضا ألتقى
ـسـتشـارة السـيـاسيـة واإلعالمـية ا
للـرئـيس الـسـوري بـثـيـنـة شـعـبان
واستعرضـا العالقات الثـنائية ب
الـبـلـدين والـقـضـايـا ذات االهـتـمـام
ـشتـرك والتـطورات عـلى السـاحة ا

السورية والدولية). 
وأشـار رضـا الى أن (الـعـراق يدعم
ـتــعـلـقـة بــاجلـمـهـوريـة الـقــضـايـا ا
الـــعــربـــيــة الـــســوريـــة في احملــافل

اإلقليمية والدولية) .
مـــــؤكــــداً أن (الـــــعــــراق وســـــوريــــا
يواجـهـان خـطـرا مـشـتـركـا مـتـمثال

باإلرهاب). 
مـن جـــانــــبـــهــــا أشـــادت شــــعـــبـــان
(بالعالقـات ب البـلدين الشـقيق

اجلـغــرافـيـة) ,واضـاف ان (اصـدار
سـتفيدين البـطاقة الـذكية تـشمل ا
ــدنـــيــ والـــعــســـكــريـــ الــذين ا
ــــصـــــرف لــــتـــــســــلم اخــــتـــــاروا ا
ـالـيـة في الـدفـعات مـسـتـحـقـاتهم ا
قبلة والبالغ عددهم  5االف و 900 ا
ـراجــعـة مــســتـفــيـد), مــؤكــدا ان (ا
تكون للمع فقط من دون احلاجة
ــعــاق مــســـتــصــحــبــاً ــراجــعـــة ا
ـسـتمـسـكات الـرسـميـة  في قـاعة ا
ـــركــــز الـــعـــراقي  –الــــكـــوري في ا

الوزارة). 
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وبشأن استحصـال موافقة مجلس
الـوزراء عـلى اســتـئـنــاف تـسـجـيل
ــركــبــات لـــغــيــر الــقـــادرين عــلى ا
القـيادة من ذوي االعـاقة والـسماح
لــهم بــتــكـــلــيف من يـــنــوب عــنــهم
ادة 18من للقـيادة تابع مـنعم ان (ا
القـانون رقم  38 لسـنة  2013 نصت
عـــــلـى االعـــــفـــــاء مـن الـــــضـــــرائب
ــتــرتــبــة عـلـى وسـائل والــرسـوم ا
الــــنـــقل الـــفـــرديــــة واجلـــمـــاعـــيـــة
ـــســـتـــوردة لـــلـــمـــعـــاقـــ وذوي ا
االحـتيـاجات اخلـاصة سـواء كانت
ـــعــاقــ او مـــســتــوردة مـن قــبل ا

الهيئة).
رور الـعامة واضاف ان (مـديريـة ا
ـوجبـها اصـدرت تعـلـيمـات تلـزم 
الــهــيـــئــة عــلـى ايــقــاف تـــســجــيل

عايـير االساسيـة في منح عقود وا
االراضي الــــزراعـــيــــة لـــلــــفالحـــ
ــشــاريع الــتي  ــواطــنــ وا وا
تـنــفـيـذهــا من قـبل الــهـيـئــة بـشـكل
جتــريـبي في مــحــافـظــتي مـيــسـان
والـــديــوانــيــة) ,ونـــقل الــبـــيــان عن
الـقـيـسي الـقـول ان (الـوزارة تـعـمل
جاهدة على اجناح وخـدمة القطاع
الـزراعي واحملـافـظة عـلى االراضي
الــزراعـيـة في جـمــيع احملـافـظـات)
مـــشـــددا عـــلى (ضـــرورة تـــطــبـــيق
الــقــانــون وااللــتــزام بــالــتـوصــيف
ـمنـوحة الـوظيـفي والـصالحيـات ا
من اجـل ايــقــاف مـــشــكـالت عــقــود
االراضي) مــــوضــــحـــا ان (االرض
الــزراعـيــة عــمـلــة نــادرة وهي مـلك

واطن). للوطن وا
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وقـامت دائــرة الـبــحـوث الــزراعـيـة
ومـن خالل الـبــنك الــوراثي بــحـفظ
االصـــنــاف واخلـــطــوط الـــوراثــيــة
ـنــظـمـات ــرسـلــة من ا واحملـلــيـة ا
الـدولـية ومـراكز الـبـحوث الـعـلمـية
حملــاصـــيل احلـــنــطـــة والـــشــعـــيــر
والـــبــقــولـــيــات وتـــوثــيق االصــول
ــتـبــعـة الـوراثــيـة حــسب االسس ا

يا. عا
وتــابع الـبــيـان ان (الـبــنك الـوراثي
يـــقــوم بــإكــثــار وتــقــو وجتــديــد

 UO uI³ «Ë »u³×K  ‰u _« œÒb−¹ wŁ«—u « pM³ «

تفرغ ع ا ×h∫ موظف ينجز معاملة متقدمة لراتب ا

هذه السطور مكتوبة باليد سنة  .2002 ولم تنشر آنذاك رغم محاوالتي
الكثيرة. أعدتُ التنضيد بال تغيير: 

صــرَّح شـافــيــز رئــيس فــنــزويال بــأنَّه لن يــفــتح الــبــاب عــلى مــصـراعــيه
للشركات األمريـكية بعد شهـور قليلة وقع انقالب عـسكري ضده بتاريخ
صرَّح صـدام بأنَّه لن يـبيع الـنفط بـالدوالر. لم يـكن قادراً 2002/4/12.
تحـدة. قرَّر قبل أنْ يـحصل على على تنـفيذ قـراره بسبب وصـاية األ ا
تأيـيد األوابك. ذاك الـرجل ظلَّ يحـارب العـالَم كلهُ بـهجـمات شرسـة على

طواح الهواء. 
سـنـة  2002 كـانت أوبك تـنـتج  23 مـلـيــون بـرمـيـل تـنـتج مــنـهـا أوابك
ـصـدرة لـلـنـفط  16 مـليـون بـرمـيل أي 70% مـنـظـمـة الـدول الـعـربـيـة ا
تقـريـباً من مـجـموع إنـتـاج العـالم وحـصة الـعـراق ملـيون و (400) ألف
ـتحـدة الـنفط مـقابل الـغـذاء. إذا اتفـقت الدول برمـيل حسـب قرار األ ا
العربيـة على تخفـيض إنتاجهـا بنسبة  %5 فقط سيصل سـعر البرميل

ي واألمريكي. إلى (50) دوالر ويحدث كساد في االقتصاد العا
ـتـحـدة تـرفض بـعـد مـبـاحـثـات كـان الـعـراق يـريـد رفع حـصـتـه واأل ا
وجوالت مـكوكـية وأنـشطـة دبلـوماسـية قـرر العـراق وقف تصـدير الـنفط
ارتفعَ سعر البرميل إلى  27دوالر. قبل قرار العراق باحلظر حثَّ مرشد
الـثـورة اإلسالمـيـة في طــهـران عـلى إيـقـاف تـصـديــر الـنـفط واسـتـخـدامهِ
كسالح وظهرَ القذافي بخطـبة ناريَّة يهدد بوقف تصـدير النفط. سبقهما
العـراق بـقـرار إيـقـاف التـصـديـر فـتراجـعـا عـلـناً عن شـعـارات اسـتـخدام
النفط كـسالح لئال يـبدو أحدهـما تـابعاً لـلعـراق انخفضَ سـعر الـبرميل

إلى  24 دوالر. 
بعـد نكـسة حـزيران  1967تبـاحث القـادة العـرب حـول استـخدام الـنفط
كسالح وكانت لديهم اجلرأة واحلماسة ونار الثأر تتوهَّج في صدورهم.
في اجــتـمــاع لــوزراء الــنـفط الــعــرب في بــغــداد قـرروا فــجــأة أنَّ الـدول

ستهلكة. ُصَدرة ستكون أكثر ضرراً من الدول ا ا
عام  1973قـررت أربع دول إيـقـاف تـصـديـر الـنـفط وقـامت جلـنـة عـلـيـا
قاطعة من بتقسيم دول العالم إلى صديـقة ومحايدة ومعاديـة استمرت ا
لك فـيصل 1974لغـاية آذار  16/10/1973 بعـدما اجتـمعَ األربعـة (ا
أنور السادات هواري بـومدين حافظ األسد) قـرروا ال جدوى استخدام
وتـهم ولم الـنفـط كسـالح ولم يحـظـر االجـتـمـاع غـيـرهم ومـاتَ الـسـرُّ 
ا دار في االجـتــمـاع. لم يـنسَ الــشـعب األمـريـكي يـنـشـر أحــد شـيـئـاً عــمـَّ
قساوة العرب لم ينسـوا مشاهد الطوابيـر الطويلة أمام محـطات التعبئة
لم ينسوا صور بعض أعضاء مجلـسي الشيوخ والكونغرس يذهبون إلى
الـدوام عــلى الـدراجــات الـهــوائـيــة لـيــعـكــسـوا صــورة الـقــدوة احلـســنـة
لنـاخـبيـهم. فـيمـا وراء الـكوالـيس قـرروا السـيـطرة عـلى مـنابع الـنـفط بأيَّ
ـقاطـعة بأنَّ هـذا العمل الـبربري لن ثمن وهددوا حـتى بعد قـرار إنهاء ا
رَّ بـدون حـساب! ووضـع خبـراؤهم خـطة مـزدوجـة: االسـتغـنـاء عن نفط
اخللـيج بـالبـحث عن مـصـادر أخرى بـسط الـنفـوذ عـلى اخللـيج الـعربي.
استـثمـرت الشـركات األمـريكـية مـليـارات الدوالرات في روسـيا وفـنزويال
وكـنـدا لـكنَّ كلُّ هـذا ال يـعـوض الــنـفط الـعـربي. انـتـهت سـطـور ?2002

وأضفتُ بعد عقدٍ ونصف:
منذ  1979راهن خبراء واشنطن على استثمار سرعة نفاد صبر صدام
حسـ ونـزوعهِ إلى الـشـر والعـدوان عـنـد أصغـر اسـتـفزاز واسـتـبدادهِ
بـرأيه واسـتـهـانـتهِ بـكل تـهـديــد أو نـصـيـحـة ودخـوله مـنـطـقـة الـقـتل الـتي
اختارها أعـداؤه. وسوء فهمه الرتـباط االقتصـاد بالسياسـة والنفط أشدُّ
وصل عن العراق وربطه ارتباطاً بسـببهِ رفضت بريطـانيا بشدة فـصل ا
بـتـركـيـا سـنة  .1922عام  1979وضعَ هـنري كـيـسـنـجـر هـدفـاً لـوكـالة
الطـاقة الـدوليـة- التي أنـشئت لـتحـجـيم أوبك- لتـقلـيل االعتـماد عـلى نفط
أوبك بتخفـيض الطلب إلى  26 مليون بـرميل يوميـاً ألنَّ ارتفاع أسعار
سـتـهلـكة النـفط يـحقق فـائـضاً لـدول األوبك وعـجزاً في مـوازين الـدول ا
الية ومة التوتر السـياسي في الشرق األوسط إلعادة تدويـر العوائد ا د
ــصــدرة بــجـذب رؤوس األمــوال كــودائع في بــنــوك الــغـرب مع لـلــدول ا
تـشـجـيـع االسـتـثـمــار وفـتح أسـواق جـديــدة في دول الـشـرق األوسط مع
ـومـة األزمة تـشجـيـع النـمط االسـتـهالكي وكـانـعـكـاس لـفـكـرة وجـوب د
best defense/) الشـرق أوسـطيـة أخـرجَ األمريـكي ويالد هـويك فـيلم
يـذهب إيــدي مـورفـي إلى الـكــويت لـتــدريب اجلــيش عـلى دبــابـة (1984
مجـهزة برادار إنـذار مبـكر وجتـارب فاشـلة في أجـواء كومـيديـة ساخرة
خالل غزو العراق للـكويت. بعد ست سنـوات فقط كان الغزو حـقيقةً على
ــاذج مــحــددة األرض الســتــنــزاف األرصــدة الـــنــقــديــة في تـــصــريف 

لألسـلـحـة الـغـربــيـة وجنحَ اخملـطط فـفي عـام 1979
ازدادت أرباح االحـتـكـارات الـنـفطـيـة األمـريـكـية في
ــئـة ووصـلت الــكــارتل الــنــفــطي بــنــســبـة 88 بـا
االستثمارات العربية بدايـة الثمانينات في أمريكا

إلى مئتي مليار دوالر. 

في مــخـــيــمـــات اجلـــدعــة جـــنــوبي
نـيـنـوى). واوضح أنه (تـمت إعـادة
الـنازحـ من سوريـا بعـد التـدقيق
األمنـي وعبـر مـنـفـذ الـفـاو بـنـاحـية
ســـنـــونـي والـــتي تـــعـــد الـــرابـــطـــة

احلدودية ب سوريا والعراق). 
واضـــاف جــــهـــاكــــيـــر ان (الـــوزارة
بــالــتــــــــعــاون مع وزارة الــــــــنـقل
وفـرت بـاصـات لنـقـلـهم اضـافة إلى
شاحـنات لـنـــــقل أثـاثهم فضال عن
تــــوزيـــــــع الــــسـالت الــــغــــذائــــيـــة
ــاء خـالل عــمـــلـــيــة الـــســريـــعـــة وا

نقلهم).
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الـى ذلك اوقـــفـت تـــركـــيـــا مـــؤخـــراً
تصديـر مادتي القـمح والدقيق الى

اقليم كردستان. 
وذكــــر مـــــديــــر عـــــام ديــــوان وزارة
الــتــجــارة والـــصــنــاعــة فـي اقــلــيم
كردستان نوزاد ادهم في تصريح
صحفي امـــــس انه (بـسبب االزمة
ـــالـــيـــة قـــــــررت احلـــــــــــكـــومــة ا

الــســـوريـــة الى مـــركــز الـــنـــازحــ
والتـدقيق في مـنطقـة حمام الـعليل
الــتــابـع الى مــحـــافــظــة نـــيــنــوى).
واضـاف انـه (بـالـتـزامن مع تـنـفـيـذ
هـذا الـواجب فـقد اخـرجت الـشـركة
في الــوقت ذاته عــدد من احلـافالت
فـي واجب اخـــــر العــــــادة عـــــدد من
الــعــوائل الــنـازحــة من الــعــاصــمـة
بــــغــــداد وحتـــديــــدا من مــــنـــطــــقـــة
االعـظـمـية الـى مـنـاطـقهـم االصـلـية

في محافظة االنبار القائم).
وأعــــــلــــــنت وزارة الــــــهـــــجــــــرة عن
استـقـبالـها  376 نازحـاً من مـخيم
الــهـول فـي سـوريــا لــتــعـيــدهم إلى

أرض البالد.
وقـــال مـــعـــاون مــــديـــر عـــام دائـــرة
شؤون الفروع علي عـباس جهاكير
في بيان امسة أن (مالكات الوزارة
في مـحافـظـة نيـنـوى استـقبل 376
نازحـاً عراقيـاً كانـوا موجودين في
ـحـافـظـة احلـسـكـة مـخـيم الـهـول 
شـمـال شرقي سـوريـا و إيـوائهم

الــتــركــيــة ايـقــاف تــصــديــر الــقـمح
ودقـيق القـمح الى اقـليـم كردسـتان
والــدول االخـرى اضـافــة الى قـطع
ــســــــــاعــدات لــلـــــشـركــات الــتي ا
كــــــانت تـــــصــــــدر الـــــدقـــــيــــــق الى
االقــــلــــيـم). وقــــال ان (احلــــكــــومــــة
الـتــركــيـة كــانت في الــســابق تـدفع
لـلــشــركــات عن كل طن مـن الـدقــيق
والقمح يصل اقـليم كوردستان 50

بلغ.  دوالرا اال انها اوقفت هذا ا
سـؤول في وزارة الـتـجارة ونـفى ا
والصناعة التـقارير التي تقول بان
ـالـيـة في تـركـيـا رفـعت من االزمـة ا
واطن اسعار الـدقيق واضرت بـا

في اقليم كوردستان) .
واطـن الى (عـدم تصديق داعيـا ا
هـذه الــتـقـاريــر الـتي لــيس لـهـا اي

صحة). 
وكــانـت انــقـــرة قــد قـــررت في وقت
ســــابق ايــــــقـــاف تــــصـــديــــر مـــادة
الـــطـــحــ الـى الــعـــراق لالســـبــاب

ذاتها.

اسم في الــيـوم يــتم نــشــرهـا عــبـر
وقع االلكتروني للوزارة). ا

الفــــتـــــا الـى ان (الــــوزارة تـــــدعــــو
سـتفـيدين الـذين تعـلن اسماؤهم ا
الـى مـراجـعـتـهـا لـغـرض تـزويـدهم
بـكـتـاب تأيـيـد يعـنـون الى مـصرف
فروع الرافدين وكال بحسب رقعته
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دعـت وزارة الـــــعــــمـل والـــــشــــؤون
ـستـفـيدين من راتب االجـتمـاعـية ا
تـفرغ فـي محـافـظة بـغداد ـعـ ا ا
الى اســتـــكــمــال اجــراءات اصــدار
ـتـحـدث الـبـطـاقـة الـذكـيـة.  وقـال ا
باسم الوزارة عـمار منـعم في بيان

تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (هــيــئـة
رعـايـة ذوي االعـاقة واالحـتـيـاجات
اخلــــاصـــــة اعــــلــــنـت عن اســــمــــاء
شمـول باصـدار البطاقـة الذكية ا
ــعـ ــسـتــفــيــدين من راتب ا من ا
تـفرغ ضـمن محافـظة بـغداد على ا
شــكل وجــبـــات والــتي تــشــمل 500

ــركــبـــات لــغـــيــر الــقـــادرين عــلى ا
واشـار الــقــيــادة من ذوي االعــاقـة),
الى ان (الـتـوصـيـات الـتي انـبـثـقت

رور  شترك مع ا عن االجتماع ا
رفـعـهـا الى االمـانـة الـعـامـة جمللس
ـركـبات الـوزراء لـلـسمـاح بـقـيادة ا
ـعــاق الــذي تــعـده ن يــنـوب عـن ا
الوزارة حـقاً طـبيعـياً يـندرج ضمن
مساعيهـا لتوفير متـطلبات اندماج
عاق في اجملتمع والتي بدورها ا
اعــتــمــدت الــتــوصــيــات واصــدرت
ــوجـــبــهــا تـــعــلـــيــمــات تـــســمـح 

ركبات).  باستئناف تسجيل ا
الـى ذلـك بـــــــحــــــــثت الــــــــوزارة مع
مــحــافـظــة كــربالء اجـراءات اطالق
ـــبـــني عـــلى مــشـــروع الـــتـــدريب ا
الكـفاءة في احملافـظة بالـتعاون مع
منـظمة اليـونسكـو . واوضح منعم
ـــهــــني في ان (دائــــرة الـــتــــدريب ا
الـوزارة اعـتمـدت تـدريب البـاحـث
عن الــعـمـل وفق الــطـرق احلــديــثـة
الـتي تواكب الـتطـور التـكنـولوجي
فـضال عـن تـبـنــيـهــا الـتــدريب عـلى
مـهن تـتنـاسب مع مـتـطلـبـات سوق
الـــعــــمل الــــعــــراقي كــــالــــنــــجـــارة
واحلــدادة  واحلالقــة وغــيــرهـا من

هنة). ا
مـــــــــشـــــــــيـــــــــرا الـى ان مـن (بــــــــ
الــســتــراتــيــجــيــات الــتي حــرصت
الـوزارة على تـنـفيـذهـا هي اعتـماد

ـــبــنـي عــلى بـــرنـــامج الـــتـــدريب ا
الــكـفــاءة  الــذي يـهــدف الى تــاقـلم
تدرب مع ستهدفة من ا الفئات ا
ـسـتـجـدات احلاصـلـة في الـبـيـئة ا
اخلارجـية ويـقود الى خـلق القدرة
لـــــدى الــــــعــــــمـــــال عــــــلى حتــــــمل

سؤولية). ا
مــــبــــيــــنــــا ان (الــــوزارة بــــاشـــرت
وبـالتـعاون مع الـيونـسكـو للـبحث
في اجـراءات تــــــنـفـيـذ الـــبـرنـامج
في عـدد من احملــافـظــات كـمــرحـلـة
اولـى).واضــــــــــاف انـه (مـن بـــــــــ
احملـافــظـات الــتي تـعــتـزم الـوزارة
بني على تنفيذ برنـامج التدريب ا

الكفاءة فيها هي كربالء).  

عمار منعم

زارع ولتام دعما للفالحـ وا
اخلطة الـزراعية للمـوسم الشتوي
بــعــد الـــتــغــلب عــلى مــلــوحــة شط
الــــعـــــرب من خـالل حــــفـــــر اآلبــــار
االرتوازية ونصب احملطات لتام

األسمدة الكيمياوية. 
وتابع البيان ان (مدير عام الشركة
الـعــامــة لــلــتــجـهــيــزات الــزراعــيـة
الـتـابـعـة لــلـوزارة قـد أجـرى جـولـة
مــــيـــــدانــــيـــــة شــــمـــــلت عـــــددا من
احملافظات اجلنوبـية للوقوف على
ـــعــوقـــات الــتـي تــعـــوق إيــصــال ا
اخلــدمـــات الــزراعـــيــة لـــلـــفالحــ
ـــزارعــــ وتـــطـــويــــر اإلنـــتـــاج وا
الــــزراعي).واضـــــاف الــــبــــيــــان ان
(الــوكــيل اإلداري لــلــوزارة مــهــدي
سهر اجلبـوري ناقش مع لفيف من
ـتــفـرغـ الــزراعـيــ والـفالحـ ا
لــعـــدد من احملــافــظــات طــلــبــاتــهم
ومالحظاتهم مؤكدا  أهمية اعتماد
الـقـوانــ والـتـعـلــيـمـات الـصـادرة
فيمـا يخص إبرام العـقود الزراعية
مع اجلـمعـية اخملـتصـة للـخريـج
ـتــفـرغــ الـزراعــيـ واهــتـمـام وا
ـوضـوع وسـعـيـهـا الــوزارة بـهـذا ا
مـع الـلــجــنـة الــزراعــيـة الــنــيـابــيـة
ـهندس بخـصوص مخـصصات ا
ناسبة الزراعي وإيجاد احللول ا

لطلباتهم اخملتلفة). 

االصـــول الـــوراثــــيـــة لـــلـــحـــبـــوب
والـــبــقــولــيـــات وحــفظ االصــنــاف
واخلــطـــوط الــوراثــيــة واحملــلــيــة
ــنـظــمــات الـدولــيـة ــرسـلــة من ا ا
ومراكز البحوث العلمية حملاصيل
احلـنـطــة والـشـعـيـر والــبـقـولـيـات
وتـوثـيق االصول الـوراثـيـة حسب

تبعة علميا). االسس ا
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واوضح الـبـيـان (كـمـا يـتـعاون مع
ـؤسـسـات الـوطـنـيـة واالقـلـيـمـية ا
والـدولـيـة ذات الـعالقـة ومـسـاعـدة
طـــلـــبــة الـــدراســـات الـــعـــلــيـــا في
جـــامـــعـــات الـــعـــراق وتـــزويـــدهم
وجودة في باألصنـاف واالصول ا
الـــبــنك) ,مــشـــيــرا الى ان (الـــبــنك
الوراثي انشئ في عام  2011 حلفظ
االصــــنـــــاف وتـــــوثــــيـق االصــــول
الـــوراثـــيـــة). وبـــحث مـــديـــر عـــام
الــشــركــة الــعــامــة لــلــتــجــهــيـزات
الــزراعــيــة مع مــعــاون مــديــر عـام
الــــشــــركـــة الــــعــــامــــة لـألســــمـــدة
اجلــنـوبــيـة إمـكــانـيــة اسـتــئـنـاف
جتـهـيـز الـوزارة بــسـمـاد الـيـوريـا
ــبـرم بـ وفـقــا لـلــعـقـد الــسـابق ا
الـوزارة والـشركـة والـقـاضي بـسد
حـاجـة القـطـاع الـزراعي من سـماد
ـــنـــتج مـــحـــلـــيــا دون الـــيـــوريــا ا
االعتماد عـلى االستيراد اخلارجي

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

نـــاقش  الــــوكـــيل الــــفـــني لـــوزارة
الـزراعـة مـهـدي ضـمـد الـقيـسي مع
وفد هـيـئـة احلـوكـمـة الـكـنـدي آلـية
ادارة عـقـود االراضي الـزراعـية في
بــغــداد واحملـافــظــات. وقــال بــيـان

لــلـوزارة تـلـقــته (الـزمـان) أمس أن
(الــلـــقــاء نــاقـش عــدد من احملــاور
مـنــهـا آلــيـة ادارة عــقـود االراضي
الــزراعـيــة وكـيـفــيـة تــطـبــيق نـقل
الـصالحـيـات والـتـجـربـة الـكـنـدية
في هـذا اجملال واسـباب الـتأخـير

WA: وكيل وزارة الزراعة يناقش مع وفد كندي ادارة عقود االراضي UM
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UI¡∫ بثينة شعبان خالل لقائها السفير العراقي في دمشق ½qI∫ حافالت تنقل النازح من سوريا


