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مــجــال تـــطــويــر الــعــمل الــزراعي ),
واوضح الــــبـــيـــان انـه (جـــرى خالل
اللقـاء ايضـا بحث التـعاون الزراعي
بشـقيه النـباتي واحلـيواني وتـعزيز
العالقات العلمـية واالقتصادية التي
تـربـط الـبـلـديـن الـصـديـقــ خملـتـلف
مـجاالت الـقـطـاع الزراعي لـلـنـهوض
به مـن خـالل تــــــبــــــادل اخلــــــبــــــرات
والــتــعـاون الــتــقـني ونــقل وتــوطـ
ـا يـخدم الـتكـنـولـوجيـا احلـديـثة  
الـعمـلـية الـزراعـية وتـنـميـة الـقدرات
هـارات العـامـل في هـذا القـطاع وا
احلــيــوي  حــيث  الــتــأكــيـد عــلى
ستثمرين أهمية القطـاع اخلاص وا
بـتـطـويـر الـنـشـاط الزراعـي وتـفعـيل
دورهم في خدمة هذا الـقطاع وإقامة
ـشـاريع الــزراعـيـة وخـصـوصـاً في ا

اجملال احليواني).
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واضاف البـيان انه ( االتـفاق على
ــعـلـومــات في مـجـال زيـادة تــبـادل ا
كننة احلديثة). بيدات وا البذور وا
كــمـــا قــامت نــظـــمت دائــرة االرشــاد
والــــتـــــدريب الـــــزراعي في بـــــغــــداد
وبــــالــــتــــعـــــاون مع دائــــرة وقــــايــــة
ـــزروعــات ومــديــريـــة الــزراعــة في ا
احملــافــظــة مـشــاهــدة حــقـلــيــة حـول
مــكــافــحـة لــفــحــة اجلـريــد وخــيـاس
الــــطـــلـع عـــلـى اشـــجــــار الــــنـــخــــيل
وبــــحــــضـــــور عــــدد من الـــــفالحــــ
ـزارعــ واخملـتــصـ فـي الـشـأن وا

الزراعي . 
شاهـدة تضمنت وتابع البيـان ان (ا
ـــــرض واعــــراضه الــــتــــعـــــريف بــــا
واالضرار التي يسبـبها على اشجار

كافحة والوقاية من النخيل وطرق ا
ـسـتـخـدمة في بـيـدات ا االصـابـة وا
ـكـافـحـة وناقـش الفـالحون  بـعض ا
شاكل التي تـواجههم منـها انعدام ا
ـــكــافــحــة اجلــويـــة والــتي تــســهم ا
بدورهـا بشـكل كبـير وفـعال لـلقـضاء
على االفات واالمراض في الـبسات
ـواعـيد ـبـيدات في ا وعدم اسـتالم ا
ــنــاســبــة لــلـــمــكــافــحــة و اثــمــرت ا
شـاهدة عن تـوصيـات عديـدة منـها ا
ضــرورة اتـــبــاع عــمــلــيــات اخلــدمــة
لبسـات النـخيل بـشكل علـمي سليم

بـــغـــداد الـــدولي بــــتـــكـــر مالكـــات
جــــنـــــاحــــهــــا اخلـــــاص والــــدوائــــر
ـشـاركـة فـيه والـشـركـات الــزراعـيـة ا
عرض خالل حفل اختتام فـعاليات ا

لهذا العام. 
واضاف البيـان انه جرى خالل حفل
اخلـتـام تــوزيع الـدروع والـشـهـادات
الــتـــقــديـــريــة بـــ مالكــات  جـــنــاح
الـــــوزارة الـــــذي اقـــــيم  عـــــلى ارض
مـــعــرض بــغــداد الـــدولي والــدوائــر
ـشـاركة فـيه والـشـركـات الـزراعـيـة ا
تـميزة تقـديرا للـمشـاركة الـفعالـة وا
لـهم في عـرض وتقـد ابـرز انـشـطة
الوزارة ومنتجاتها بشقيها النباتية
واحلـــيــوانـــيــة فـــضال عن اخـــر مــا
تــــوصـــــلت الـــــيه مـن الــــتـــــطــــورات
والـــتــقــنــيــات احلـــديــثــة في مــجــال
كـننة الزراعـية والبحوث عدات وا ا
الــعــلــمـــيــة الــتي عـــكــست اجلــهــود
ــبـذولــة من قـبـل الـوزارة لإلرتــقـاء ا
بالقطاع الزراعي في العراق وتوفير

االمن الغذائي للمواطن). 
فــيـمــا بــحث احلـســني ســفـيــر دولـة
نيـوزيلنـدا في بغـداد برادلي ساودن
الـــتـــعـــاون الــثـــنـــائي الـــزراعي بــ
البلدين . واضاف البيان ان (ساودن
ناسبة تـسنمه مهام هنأ احلسنـي 
عــمـله وزيـراً لــلـزراعــة  مـتـمــنـيـاً له
الــنـــجــاح والـــتـــوفــيق فـي تــطـــويــر
وتــعــزيــز الــعالقــات الــزراعــيــة بــ

البلدين).
وتـابع ان ( احلـســني اكـد  امـكـانـيـة
تــــوفــــيــــر ارض إلقــــامــــة الــــقــــريــــة
الـنـيـوزلـنـديـة عن طـريق االسـتـثـمـار
وهي خـــطــوة ســتــكــون ســبــاقــة في
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وعــمــلــيــة خــدمــة الــنــخــلــة من اجل
الـــتــقــلــيل مـن االصــابــة بــاالمــراض

وزيادة االنتاج وحتس نوعيته).
وجــهـزت مــديــريـة زراعــة مــحـافــظـة
ـزارعـ بـبـذور كـربالء الـفالحـ وا
مـــحــصــولي احلــنــطــة والــشــعــيــر 
بــاإلضـافــة إلى جتـهــيـزهــا األسـمـدة
ـبــيـدات اسـتـكـمــاالً لـتـحـضـيـرات وا
ـــوسم الـــزراعي  2018ـ 2019 في ا

احملافظة. 
واضـــاف الــبـــيــان انه (  تـــرشــيح
ــزارعـــ ومـــنـــتـــجي الـــفـالحـــ وا
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تلك عـصا سحرية هدي  يخطا الظن من يـعتقد بان الـسيد عادل عبـد ا
ـعــصـيـات) في او مـصـبــاحـا لـعـالء الـدين  كـمــا كـانت تــسـاق وحتل (ا

وروث العربي واإلسالمي .  ا
فالـعـراق اجلـديـد مـنذ 2003 الى اليـوم يـعـاني كـثـيرا حـد األلم من وقع
ـــنــتـهـيـة فـضال عـن خـوار اجملـتـمع  الـذي االجـنـدات اخلـارجــيـة غـيـر ا
ـواطـنــة بـعـد ســنـوات من الـقــسـر الـدكــتـاتـوري اصـبح يــعـــــاني امـيــة ا
فـاسد الـوظـيفـية بـدرجاتـها واحلروب واحلـصار  حلـقهـا كم كـبيـر من ا
اخملتـلــــــــــفة مع فـوضى ضـاربة بـالـعمق شـهـدت تراجـع خطـيـر لنـزاهة
وقوة األجـهـــزة الـتنـفيـذية  حـدا اصبح فـيه العـراق نهـبا ومـغنـما بـعيدا
ـواطـنـة  وقـد اجـاد أحد الـكـتّـاب بـوصـفه لـلـحال جـدا عن االحسـاس بـا
الـعـراقي بـعـد تـغـيـــرات 2003 حيـنـمـا كـتــــــب بـعـمـــوده عن مـعـوقات
ــقـــــراطي في الــعــراق الـذى عــزى احــد اهم أسـبــابه الى  الـبــنــاء الـد
ــواطــــنــة مـقـابـل تـضـخـم سـرطـاني الــتـقــالـيـد (ضـمــور كـبـيــر في قـيم ا

السابقة).
ا تطلّب إعادة  لم تكن االنتخابـات األخيرة نزيـهة  وقد شابهـا الكثيـر 
ـئــات  مع تـأخـر إعالنـهـا الـعـد والـفـرز وبــلـغت الـشـكـاوى والــطـعـون بـا
الـرسـمي حـتى  الـتــوافق عـلـيـهـا حتت ضـغــوط داخـلـيـة وخـارجـيـة لم
شـاركة نسـتـطع الى اليـوم من هي الـكـتلـة األكبـر  سـبقـهـا عزوف عـن ا
االنتـخـابـيـة بـلـغت اسوأ نـسـبـهـا مـنذ 2003 الى الـيوم بـتـعـبـيـر شـعبي

واضح عن فشل احلكومات بإجناز ادنى مطامح الشعب . 
هدي ـعقـدة رشح الدكـتور عـادل عبـد ا شـوهة وا وفق هذه اخملـاضات ا
كـن له ان يسـد وردم هوة سـلفت وقـد يـستـطيع ان يـقود كخـيار مـوفق 

السفينة الى ما شاء الله . 
ـا شمل تـلك من وسـطيـة ومهـنيـة وخبـرة وعمق ودعم ر لكـنه برغم مـا 
قدر اكبر من الفضاء الوطني عما حصل عليه من سبقوه  لكنه في ذات
ـركب يـعـيش حتت وابـل وموج الـوقت سـوف لن يـكون حـراً في  قـيـادته 
لفـات بداخلـها وخـارجها  لـدرجة قد نـشفق عـليه فضال عن دعـائنا له ا

بالتوفيق .
****

أبو عـلي رجل عـراقي شـريف ونـزيه وذلك ضـمنـا يـعـني (فقـيـر)  كـاغلب
قراطية  وقد رايته أيام ن كانوا ضحايا للدكتاتورية والد مواطنينا  
احلـصـار يـعـاني مـن اجل لـقـمـة الـعـيـش العـالـة عـيـاله  ثم الــتـقـيـته بـعـد
عصف 2003 يـعـاني اكــثـر بـعـد ان شــاهـد من يـغــرفـون بال وجع قـلب
امتـيازات ومـناصب ووظـائف  فيـما شح عـليه ان يـحصل عـلى عقـد ولو
ئـت وخـمسـ الف دينـار  حـاول حتى مل وحـاولت ان اساعـده  فلم
افـلح النـي  (مـجــرد صـحــفي يـقــولـون عــنه قــلم حـر او شــريف)  وهـذه
مـعـايـيـر ال قـيـمـة لـهـا احلـصـول عـلى وظـائف او االمـتـيـازات في عـراقـنـا

اجلديد وقطعا العتيق .
مـنـذ 2006 أبـو عــلي يـبــحث عن قــرض بـســيط  لـلــعــيش  ظل يـركض
ـؤسسـات االهلـية واحلـكوميـة  والن أبا عـلي ذو نفـس ابية ويلـهف ب ا
وخـجـولــة  لم يـحــصل عـلى مــطـلـبه  وقــد شـاهـدتـه قـبل سـتــة اشـهـر 
ـشمـولـ بـسـلـفـة  عـليه فـبشـرني ان اسـمه ظـهـر أخـيـرا ضـمن قـوائم ا
سدادهـا بـعد مـدة فالـفـقراء حـيـنمـا يـستـلـمون ابـسط احلـقوق حـتى (ما
ـلـيـارات مـشـمـولون هـانت مـنـهـا) عـلـيـهم سـدادهـا  فـيـمـا من يـنـهـبـون ا

(باحلصانة والعفو التام والدائم) . 
نتفخة والغبطـة تشع بسيمائه كلها  قبل أيام التقيت أبو علي باوداجـه ا
فقال : (احلمد لله أخـيرا استلمت السـلفة بالشافـعات  بعد ان احالوني
الى مـصـرف بـعـيــد جـدا عن مـكـان سـكـنـي  وقـد مـرر احـدهم خـبـرا لم
يـجـعـلنـي  وعـيـالي واقـاربي نـنـام الـلـيل  اذ قـال لي : (احـذر فـان هـناك

عنى ان بعض اللصوص قد يخطفوك ..  اعالسة) 
وبـعـد الـتي والـلـتـيـا استـلـم أبـو علـي (سـبعـة مـاليـ وخمـسـمـائـة مع انه
ـاذا اســتــقــطــعـوا مــنه وقــعـوه عــلى وصـل بـثــمــانــيــة ماليــ  ال يــعـلـم 
بلغ واستلمه اخلمسمائة  التي سكت عنها مجرد ان سـال لعباه لبقية ا

وولى مسرعا الى عياله بفرحة توسع وطن  يقول : 
(اول شيء فعلـته ذبحت (طـلي) لوجه الـله ولتسـهيل االمـر  ثم  اشتريت
سيارة صغيرة  اعطيتها جلارنا صاحب ايتام وفقير
مثلي  اتفقنا ان نعيش بها معا والرزق على الله ..
فقـلت لنـفسـي وله  لنـا الله يـحمـيـنا ويـرزقنـا برغم

قراطية). حيتان الدكتاتورية والد

ستنقع من الوحل جرفتها سيول الكويت dſ‚∫ عجالت غارقة 
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دني اللواء كشف مدير عام الـدفاع ا
كـاظم سـلمـان بـوهـان عن مـعـلـومات
وردت من مــواطـنـ تــفـيـد بــسـقـوط

جسم غريب ضمن مدينة الكوت.
وقـال  بـوهـان في تـصـريح امس انه
واطـن عن (وردنا مـعلـومـات  من ا
ــديـنـة سـقــوط جـسم غــريب ضـمن ا
والـفـرق تـعـمل عـلى الـبـحث ولـغـايـة

اآلن لم نعثر على شئ). 
نـخفض واعلن مـنبئ جـوي عن ان ا
اجلــوي اجلـبــهــوي مـوجــود حـالــيـا
ـــتـــوسط عـــلى ســـواحل الــــبـــحـــر ا
ـنــطــقـة الـشــمــالـيــة يــتــقـدم نــحــو ا
الــعـربــيــة  بـخــطى ثـابــته وســتـصل
بــوادر امــطـاره لــلــبالد اعــتــبـارا من
ـــنـــطـــقـــ الـــيـــوم اخلـــمـــيـس في ا

الشمالية والوسطى . 
—UD ô« ’d

ـنـبئ اجلـوي الـتـابع لـلـهـيـئة وقـال ا
الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـــزلـــزالي في وزارة الـــنـــقل صــادق
عطية في موقعه على فيسبوك امس
ان (االمـطـار سـتـعم مـنـاطق  الـعراق
لاليــام  اجلــمــعــة والــســبـت واالحـد
قـبلة  وخالل نـهار االثـن تـنتهي ا
احلالـة وتصحـو االجواء وتـبرد عدا
شمـال البـالد تسـتمـر فرص االمـطار
ــــقــــبـل في بــــعض يــــوم االثــــنــــ ا

مناطقها مع برودة ملحوظة).
واضاف ان (غـزارة االمـطار مـتوقـعة
احـيـانا مع الـبـرق والـرعـد واحلـصة
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة ـدن ا االكـبـر هي 
),وتــــابـع عــــطـــــيــــة ان ( الـــــســــحب

ـــمــتـــلــكـــات والـــبــنـــيــة أضــرارا بـــا
التحتية). 

وحــــذر مــــكـــتـب األرصـــاد اجلــــويـــة
الـبــريـطـاني من أن مــوجـة عـواصف
شـمـسـيــة هـوجـاء قـد تـدمـر أجـهـزة
الكمبـيوتر وتعـطل شبكات الـكهرباء
واإلنـتـرنت واالتـصـاالت إذا ضـربت

األرض.
WLzUŽ Włu

ــكـــتب أبــلغ وقــال بـــيــان امس ان (ا
الـوزراء الـبـريـطـانـيـ من أن مـوجة
شـــمــســيــة عــاتــيــة مـــثل تــلك الــتي
ضربت األرض مـرت أو ثالث مرات
ـاضــيـ سـتــكـلف خالل الــقـرنــ ا
االقــتـصــاد الــبـريــطــاني حـوالي 16
مليار جـنيه إسترلـيني أو ما يعادل
20.5 مـلــيـار دوالر) واشـار الــبـيـان
انه ( في حـال تمـكـنت بـريطـانـيا من
ابــتـكـار أقــمـار اصـطــنـاعـيــة جـديـدة
ـكـنـهـا الــتـنـبـؤ أو تـوقع مـثل هـذه
دمرة فـإنها العـواصف الشمـسيـة ا
ستنجـو منها وفي  حـال عدم القدرة
ــثل هــذه األحــوال عـــلى الــتــنــبـــؤ 
الـــفــضــائــيــة  فـــإن الــنــاجت احملــلي
اإلجمالي البـريطاني قد يـخسر أكثر
من 30 مـلـيـار دوالر مـرة خالل قـرن

على األقل).
واضـــاف أنه (مع اقـــتــراب األعـــمــار
االفــتــراضــيــة لألقــمـار الــصــنــاعــيـة
احلالـية من نـهـايتـها فـإنه يجب في
قـبـلة أن يـتم االسـتثـمار السـنـوات ا
في هـــذا اجملــال وإال فـــإن الــبـــنــيــة
التـحـتيـة احلسـاسـة ستـكون عـرضة
ألحوال جويـة فضـائية كـالعواصف

الشمسية).

ومشـطت أجـهزة الـطوار األنـقاض
تفحمة التي خلفها حريق الغابات ا
األسوأ من حـيث عـدد القـتلى بـوالية
كـالـيـفــورنـيـا األمـريـكـيـة بـحـثـا عـمـا
يـــقــــودهم إلى قـــرابــــة ألف شـــخص
يعتقـد أنهم مفقودون بـينما أحرزت
فرق اإلنقاذ تقدمـا في السيطرة على

احلريق. 

وقــال مـكــتب قـائــد شـرطــة مـقــاطـعـة
بـــيــوت في بـــيــان انه (  انـــتــشــال
ـكـتب رفات 77 شـخـصــا وخـفض ا
ــفـــقـــودين إلى 993 بــدال من عـــدد ا
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ولم يكشف تفاصيل أخرى) ,واضاف
ان ( األمـــطـــار تـــزيـــد مـن صـــعـــوبــة
تـمــشـيط الـرمــاد والـتـربــة عـلى فـرق

لـيس بـاألمـر االعـتــيـادي ابـدا مـبـادرة رئـيس الــوزراء الـسـيـد عـادل عـبـد
يداني في ارجـائها هدي بـزيارة علـوة الرشيـد جنـوب بغداد وجتـواله ا ا
وتفـقده باعـة األسمـاك واخلضـار وتبـادله النـقاشـات واالراء معـهم وجها
لـوجه  هي زيــارة نـوعــيـة بــعـد 2003 فـاجـأتـنـا كـمــواطـنـ واعالمـيـ
عروف عن االدارات الـسابقة التي تربعت واقتصادي متخـصص  فا
على قـمة الـهرم اإلداري الـسيـاسي وصنع الـقرار في بـغداد عـزلتـها في
برجها العاجي البيروقراطي واعتمادها في افضل األحوال على االخبار
نـشورة عـبر الصـحافـة الورقـية وااللـكتـرونيـة الرقـميـة او عبـر التـقارير ا
نـطقة االستـخبـارية ولم يـكن يجـرأ اي من السـابقـ على تـخطي عـتبـة ا
اخلضـراء اال على سـبيل االسـتعـراض الدعـائي الذي ال يـستـغرق سوى
ـهـدي تـخـطى تـلك احلـواجـز والـعـقـبات دقـائق مـعـدودة . االستـاذ عـبـد ا
لموس امـكانية تـفاعل قمة فتـعلة وأكد بـا االدارية واألمنيـة والسياسـية ا
الهرم في الـعراق مع قاعدتـه الشعبـية اجلمـاهيريـة واالقتصـادية وبشكل
ودي فاق التصـورات اذ رحب اجلمهـور العراقي بحـرارة وألول مرة بعد
سـؤول الـتنـفيـذي األول في الـعراق ـستـوى هـو ا ـسؤول رفـيع ا عقـود 
وقاموا بكل ثقة و ود بطرح مشاكلهم وهمومهم ردا على تساؤالته الذكية
.. هي اختـراق جـديـد مـوفّق من قـبله لـلـتـابـوات واخلطـوط احلـمـراء التي
سبق وإن وضعت من قبل دوائر مشبوهة ال تريد اخلير للشعب العراقي
ـقـلـوبة ـعـاييـر ا بل تـريده ان يـظل حـبـيـسـا ألجنـداتـهـا وطـقوسـهـا ذات ا
ــهــدي اال ان يــتـــخــطــاهــا والــتي شـــاء االســتــاذ عــبـــد ا
..وليتـفهّم ابـناء شعـبه مبـاشرة وبال حلـقات وسـيطة
وال عبر قنوات صدئة " .. اآلفـات التي بالسيطرات
??? إن شـاء الـله نـقـضي عـلـيـهـا . " هـكـذا اجـابـهم

وأكد لهم!!..

تـــعــــاون وتــــكــــاتف اجلــــمــــيع في
الـــقــــضـــاء عـــلـى ظـــاهــــرة الـــدكـــة
العشائـرية التي تـتنافى مع اخللق
الــســـلـــيم والـــعـــرف الــعـــشـــائــري
وتتـسـبب في الـكثـيـر من احلوادث

ة). ؤ ا
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واضـــاف ان (الــعــشــائـــر اســجــلت
مــواقف مــشــرفـة فـي نـصــرة احلق
وتعـزيز التـالحم الوطنـي وترسيخ
دعــائم األمـن واألمــان وتــاريــخــهــا
احلـــافـل بــكـل مـــا هـــو مــعـــبـــر عن
ــان احلـقــيـقـي بـقــيـمــة الـوطن اإل
ـــــبــــاد اإلسـالمــــيــــة وجــــوهــــر ا

واإلنسانية السامية).
واشاد النـاصري  بـ (دور العـشائر
ـسلـحـة وتـعـزيز في دعم الـقـوات ا
الــلــحـمــة الــوطـنــيــة و إخـمــاد نـار
الفتنة وحرصهم الـكبير على  بناء
مجتمع خالٍ من النـعرات الطائفية

واألحقاد والضغائن).  
وكـان مــجـلس الــقـضــاء األعـلى قـد
وجه بالتعامل مع قضايا ما يعرف
بـ(الدگـات العـشائـرية) وفق أحـكام
ـادة الـثـانيـة من قـانـون مـكـافـحة ا

اإلرهاب . 

مـن جــهـــة اخــرى أكـــد مــديـــر فــرع
اإلنـــتــــاج في مــــحـــطــــة كـــهــــربـــاء
الناصرية احلرارية سلمان ساجت
ان اعـــتـــصـــام االجــراء والـــعـــقــود
واقع العمل كان الوزارية وتركـهم 
له تــاثــيـر كــبــيـر عــلى أداء أعــمـال
الـصـيـانــة بـعـد الـتـعـارضـات الـتي

شهدتها بسبب األمطار األخيرة.
وتابع البـيان عن سـاجت القول إن
(األعداد الكبيرة من الـعامل بهذه
الـصـفـة والـتي تـبلـغ اكثـر من 800
مــنــتــسـب تــتــمـــتع بــالــكـــثــيــر من
ـهـارات واخلـبـرات بـعـد الدورات ا
الـتي  إدخــالـهم فـيــهـا لـذلك كـان
ـالكات اعـتـمـاد احملـطة عـلى تـلك ا

اضية). طوال السنوات ا
qLFK  …œuŽ

واشـــــــار الـى ان (إدارة احملــــــطــــــة
عـتصـم بـالعودة حتاول إقـناع ا
لـلعـمل في ظل مـخـاطبـات اجلـهات
ــــعـــنـــيــــة من اجل إيــــجـــاد احلل ا
ـــشــكـــلـــتــهم الــنـــاجع والـــســـريع 
الك الدائم وضرورة تعينهم على ا
كـونـهم يـتـمـتـعـون بـخـدمـة طـويـلـة
ولـديـهـم عـوائل تـعـتــاش عـلى تـلك

الرواتب). 
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نـــــاقـش  وزيـــــر الـــــزراعــــــة صـــــالح
احلـــســــني مـع  هـــيــــئـــة الــــرأي في
درجة في جدول واضيع ا الوزارة ا
االعــمـــال الـــتي  تـــهـــتم بـــالـــقـــطــاع
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني.
 ونــقل بــيـان لــلــوزارة عن احلــسـني
قــــوله ان ( الــــعــــمل بــــالــــبــــرنــــامج
احلكومي الذي اعلنه  رئيس مجلس
ـهـدي مـتواصل الـوزراء عادل عـبـد ا
من خالل وضع خــطــة اقــصــاهـا 90
يوما للحـكومة للنهـوض بالقطاعات
ـواطن واهـمـهـا الـقـطـاع الـتي تـهم ا
ــدراء الــزراعي). ودعـــا احلــســني (ا
الـعـامـ  الى وضع بـرنـامج يـخص
دوائــرهم واحلث عــلى ان اولــويــات
الـــعـــمل فـي الــوزارة هـــو مـــحـــاربــة
الـفسـاد  لـيـتسـنى بـنـاء دولة خـالـية

من الفساد).
„ULÝô« WOÐdð

مؤكـدا (اقامة اقـامة نـدوات ارشادية
بخصـوص تربـية االسمـاك واحلفاظ
عـــلــيـــهـــا من الــنـــفــوق) ,وتــابع انه
ـوافــقـة عـلى اســتـحـداث (حـصــلت ا
شـعبـة الـتـدقيق الـقـانـوني في دائرة
االســتــثــمــارات الــزراعــيــة لــتــدقــيق
مــــعـــامالت ابـــرام وجتـــديـــد عـــقـــود
ـؤجـرة وغيـرها ـبـاعة وا شـاريع ا ا
ـتابعة واضيع وتشـكيل جلنة  من ا
ـنتـجـة لألدوية واعـتمـاد الـشركـات ا
واللقاحات الـبيطرية حلـماية الثروة

احليوانية من االدوية الفاسدة).
واخــتـــتــمـت الــشـــركـــات الــزراعـــيــة
ــعـرض مــشــاركــتــهــا بــالـدورة   45
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فـــيـــمـــا تـــمــــكـــنت وزارة االعـــمـــار
واالســكـان والــبـلــديـات واالشــغـال
الـعــامـة من اكــمـال مــشـروع إعـادة
تـأهــيل مـعـمـل غـاز ذي قـار بــكـلـفـة
بلـغت اكـثر من 800 ملـيون ديـنار.
ــركـز االعالمي لــلـوزارة في وقـال ا
بـــــيــــــان  امـس ان (االعـــــمــــــال في

شروع شملت مرحلت األولى  ا
فـــيــهــا هــدم قـــاطع االدارة الــقــد
وجدار ساحة الـبيع والبـناية التي
بـداخـلـهـا وتفـكـيك سـقـيـفـة مـنـصة
التعـبئة وسقـيفة اخملـزن باالضافة

وقع). الى رفع األنقاض خارج ا
رحلـة الثـانيـة شملت  مبـينـا ان (ا
إنـشـاء بـنـايـة اإلدارة الـتي تـتـكـون
من طــابـقـ تـضـم غـرف مـخــتـلـفـة
ومجامـيع صحيـة فضالً عن انشاء
د القابـلوات الكهريائية ترينجات 
ومد أنـابيب الـغاز وصب ارضـيات
مـــســـلــــحـــة حلـــركــــة الـــســـيـــارات

احلوضية واالليات االخرى).
ـــشـــروع  الفــــتـــا الى ان (هــــذا ا
اجنازه لصـالح وزارة النـفط شركة
ــواصــفـات تــعــبـئــة الــغـاز ووفق ا
الفنية الهندسية والتقنية احلديثة

وبالتوقيتات احملددة لها).  ؤتمر عشائري  باحملافظة WLK∫ محافظ ذيقار يحيى النصري خالل القائه كلمة 

واالجواء الـغائـمـة ستـكون مـستـمرة
ــقـبـل بـعــدهـا لــغــايـة يــوم االثـنــ ا
تنـدفع نحـو الشـرق وتصـفو االجواء
تــمـامــا خالل سـاعــات نـهــار االثـنـ
.حـيث موعـد انـتـهاء احلـالـة اجلـوية

توقعة ). ا
وأعـلـنت وزارة الـداخلـيـة الـكـويـتـية
أن الــســيـول الــتي شــهـدتــهــا الـبالد
اضـيـة كـشفت عن 48 خالل األيـام ا
لـــغـــمـــا ومـــتـــفـــجـــرات في مـــنـــاطق
صـحـراويـة متـفـرقـة فـيـمـا تـلقت 20

بالغا جديدا عن ألغام أخرى.
وقـــال اإلدارة الـــعــــامـــة لـــلــــعالقـــات
واألعالم األمني بالوزارة في بيان إن
(األجــهــزة األمـنــيــة بـالــوزارة تــلـقت
ـــــاضــــيـــــة عــــددا من خالل األيــــام ا
الـبالغـات عن وجـود أجـسـام يـشتـبه
ناطق بأنها مخالفات عسكرية في ا
ـهـرة وان  فـرقة ـحـافـظة ا الـبريـة 
ــتــفـــجــرات انــتـــقــلت عـــلى الــفــور ا

للتعامل معها).
وتـــابع ان (الـــوزارة  مــســـتـــمــرة في
حملة التوعية التي أطلقتها لتحذير
ـــنــاطق الــصــحــراوي من مــرتــادي ا
االقـــتــراب أو الــعــبـث بــأي أجــســام
غريـبـة أو مخـلفـات عـسكـرية خـطرة
انـكـشـفـت من جـراء اجنـراف األتـربـة
نـتــيـجـة لـهـطــول األمـطـار والـسـيـول
الـتي شـهـدتــهـا الـكـويت خالل األيـام

اضية). ا
واوضح البـيان ان (االمـطار الـعزيرة
الــتي هــطـلت عــلى الــكــويت حتـولت
ـنـاطق األمر إلى سـيول في بـعض ا
الـــــــذي أدى إلـى إغـــــــراق عــــــــدد من
الــشــوارع والـســيــارات كــمــا حلـقت

الطب الشرعي التي تبحث عن عظام
الضحايا ,كما قد تتـسبب العاصفة
الــتي يــتــوقع أن تــكـون مــصــحــوبـة
برياح تتراوح سرعتها ب 24 و32
كـيـلـومـتــرا في الـسـاعـة في مـشـاكل
لـــلـــــــســكـــان الـــذين  إجالؤهم إذ
ــــئـــات مــــنــــهم في خــــيـــام يـــقــــيم ا

وسيارات).
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ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
ؤتمر الـعشائري الناصري خـالل ا
شاركة محكمة ذي قار الذي نظم 
االحتادية ومديرية شؤون العشائر
قـوله ان (عــشـائـرنــا اثـبـتت في كل
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دعــــا مــــحــــافظ  ذي قــــار يــــحــــيى
ــظـاهـر الـنــاصـري الى مــواجـهـة ا
الــــضـــارة بــــاجملـــتـــمـع واحلـــد من

النزاعات والدكة العشائرية . 

مرحلة مـفصلـية من تاريخـنا  انها
عـمـاد الـدولـة احلـديثـة وداعـمه في
سـبــيل سـيــادة الـقـانــون والـعـدالـة
والسـيــمـا ان الــعـراق يـعــيش عـلى
اعـتـاب مـرحـلـة جـديـدة تـسـتـوجب

الـبذور لـلـحـصول عـلى حـصـتهم من
شـمـول بـاخلـطة بـذور احلنـطـة  ا
الـزراعيـة لـلـموسم الـشـتـوي احلالي
وبـــــالـــــتـــــعــــاون مـع فـــــرع شـــــركــــة
التجـهيزات الـزراعية في احملـافظة 
حيث  جتهيزهم ب    2414طناً و
 320 كـيـلـو غــرام من الـبـذور لـغـايـة
 13/ 11 / 2018 .فـــــيـــــمــــا قـــــامت
ديرية بـتجهيـز مزارعي محصولي ا
احلنـطة والـشـعيـر باكـثر من  1439
طناً و  960 كيلو غـراما من سمادي
وسم).  الداب واليوريا خالل هذا ا


