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العـجول واجلدوى االقـتصـادية وشروط
اختيـارها وتغذيـتها والـرعاية البـيطرية
فضالً عن األمراض التي تصيبها وطرق

الوقاية منها.
وبـــتــوجـــيه مـن وزارة الــزراعـــة/ دائــرة
االرشاد و الـتدريـب الزراعي وبـالتـعاون
و الـتنـسيـق مع محـطة بـسـتنـة الـهنـدية
الــتـابـعـة لــدائـرة الـبــسـتـنــة  أقـام مـركـز
ــزرعــة االرشــاديــة كــربالء االرشــادي- ا
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ـــركــز االرشـــادي الـــتــدريـــبي في اقـــام ا
الـنجف االشـرف مـشـاهدة حـقـليـة بـشأن
ـيــاه واتـبـاع طـرق تـرشــيـد اسـتــخـدام ا
زرعـة االرشادية في الري احلـديثـة في ا
ـشـاهـدة الى احلـيـدريـة و الـتـطـرق بـا
ــكـن زراعـتــهــا عــلى احملــاصــيل الــتي 
مـنـظـومـات الـري بـالـتـنـقـيط والـتـعـريف
نـظـومات وفـؤائدهـا وال سيـما بانـواع ا
ــنــطـقــة تــشـتــهــر بـزراعــة اخلــضـر ان ا
كـالـطـماطـة واخلـيـار والـبـاذجنـان وهذه
احملاصيل تسقى بهذا النوع وكيفـــــــية
ـــنـــظـــومــة في االســـتــــــفـــادة من هــذه ا
كافحة والفائدة الســــــقي والتسميد وا
الكـبيـرة من اسـتخـدام هذه الـطريـقة في

ياه. توفير كميات من ا
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وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان دائرة
اإلرشـاد والتـدريب الـزراعي وبـالـتـعاون
مع مـديـريــة زراعـة نـيـنـوى نـظـمت دورة
تــدريــبــيــة في مــجــال تـربــيــة وتــســمـ
الــعــجــول وأبــقــار احلــلــيب لــتــحــســ
ـرأة والفـتاة ـعرفي وكـفاءة ا سـتوى ا ا
الـريـفيـة في احملـافـظـة . وضـمن أنـشـطة
الـبـرنـامج اإلرشـادي نـفـذت هـذه الـدورة
ـشـاريع بــعـنـوان ( أســاسـيــات أنـشــاء ا
زرعة الصغيـرة لتسم الـعجول ) في ا
اإلرشادية لقضاء احلمدانية للفترة  18ـ
 لـــشـــهــر تـــشـــرين الـــثــانـي احلــالي 21

شاركة (20) امرأة وفتاة ريفية .  و
وشــمل مـنــهــاج الـدورة بــرامج تـســمـ

جـانب الـدول االوربـيـة الـتي سـتـقف
مع توفير لقمة اخلبز لشعوبها).
وبشـأن الـدول النـفـطيـة  قـال االم
ان (عــلــيــهــا ان تــبـحـث عن مــصـادر
قبل تمويل موازنـاتها خالل العـقد ا
ــؤامـرات عــلى االقل لــيس بــســبب ا
الــتـي حتــاك ضــد مــصــادر الــطــاقــة
ا ألن الـتـطورات الـعلـمـية تـتجه وا
نحو البحث عن مصادر طاقة نظيفة
فـقـد يـتم اكـتـشـاف طـاقة ورخـيـصـة 
ــــاء او الــــتــــربــــة من الــــهـــــواء او ا
اوحــرارة بــاطن االرض او زمــهــريــر
الــــقـــطب اجلـــنــــوبي   االمـــر الـــذي
سـيـقـلل من اسـتـهالك الـعـالم لـلـنـفط
والــغـــاز والـــذي ســـيـــنــعـــكس عـــلى
صدرة اقتصاديات الدول المنتجة وا
لـلطاقة النفطيـة والغازية) مضيفًا انه
(عــلى الــدول الـنــفـطــيـة ان تــبـحث عن
مـصادر جديدة تتـماشى مع التطورات
يـة في االقتـصـاد كاالعـتمـاد على الـعـا
الـتكنـولوجيا والـصناعـات احلديثة او
اســـتــخـــدام طــرق عــصـــريــة لـالنــتــاج
الـزراعي الـواسع). وكـان رجل األعـمال
الـفـلـسـطيـني طالل أبـو غـزالـة قـد حذر
من أزمـة اقتصادية (طـاحنة) ستضرب
الــعــالم بــحــلــول عـام  2020مــركــزهــا
تـحدة مؤكـدا أنها سـتكون الـواليات ا
أقـوى وأشد بكثير من تلك التي حدثت
في  .2008وقـــال في تــصــريح أن (مــا
سـيـحـدث هـو أزمة اقـتـصـاديـة وليس
مــالـيـة كــسـابـقـتــهـا سـتــأكل األخـضـر
والـيـابس وسـتـؤدي إلى كسـاد كـبـير
وغـالء وبــطــالـــة وارتــفـــاع فــاحش في
األسـعـار) داعـيًـا (الـدول واحلـكـومـات
ؤسـسـات على مـخـتلف والـشـركـات وا
أحـجـامهـا وقـطاعـاتـها الى االسـتـعداد
لـهـذه األزمة والـتصـدي لهـا كل حسب

b¼UA…∫ مندوبو وزارة الزراعة في مشاهدة حلقية

تبادل وثائق ب الص وروسيا

وسم ) !!  أو مـا يُمكن ا يُمـكن أن نسـميه ( علـكة ا ها قـد عدنا والـعود أحمـدُ 
أن تُـطـلق عـلـيـهـا فـضــيـحـة الـسـنـة وهي تُالك عـلـى ألـسن الـبـسـطـاء كـنـادرة من
أل خزائن ذاكرتنا عـن إحدى عجائب العام النـوادر  لقد كنَا ننـتظر بشغف مـا
 وهذا بـصراحة يُذكرني بشـكل مباشر بأحداث كثـيرة كانت وما زالت تلوح في

أفق سؤال يشغل بالي كثيراً ..
ا يـطرحهُ اإلعالم الـيومي  هل نحن بـهذه الـسذاجـة ?!!  هل تنـاسـينـا الكـثيـر 
سنـود بجهات فئوية ألحـداث سطحية تشغل الرأي الـعام عن حقوق مغبونة أو ا
ملـفات ستتحرك بـعد أن كانت مركونة .. هل سقـط حدسنا اجلمعي في هوة من
التعـود والتـكرار عـلى ماتُمـليه عـليـنا جـيوش مواقع الـتواصل مـدفوعـة الثمن ? 
ـواطن الـبـسـيط وزيادة حـنـقه عـلى جـهة هل تـمت بـرمـجـة مواعـيـد إثـارة شغف ا

مُعينة بشكل مدروس ? .. 
كان أن يكون هناك متسع إلشاعة تكون مقبولة بشكل كبير أجد من الصـعوبة 
ـعلـومـات وتنـتقل هـذه األيام بـعـد أن أصبح الـعـالم قريـة صـغيـرة تـتجـمع فـيهـا ا
بـشـكل سـريع لـتـكـشف احلـقـائـق حـتى وإن كـانت مُـخـبـأة في قـنـصـلـيـة أو عـلى

سواحل يونانية !! 
فما بـال رأينـا العـام اليوم وهـو يتـعلق بنـصف إشاعـة ليغض الـبصـر عن حقوق
ـا تقــــوله اجليوش اإللـكتـرونية مـدفوعة ـســلوبـة التي تسـتر عـورتها  واطن ا ا
عقول هنـا أن نُساير القضية منـذ اشتعالها .. سبعة ا من ا الثمن !  حـسناً ر
مـلـيـارات تـغـرق فـي مـصـرف الـرافـدين عـام  2013 ثم يـجب مـحــاسـبـة الـبـنك
ـركـزي عــلى ذلك !  ثم تـدمج مع هـذه األحـداث مــقـاطع مـصـوّرة عن خـسـائـر ا
ـلـيـارات  مع الـقـلـيل من الـكـومـيـديـا الـثـروة الـسـمـكـيـة في بـابل والـتي تُـقـدر بـا
ن يُقدم عمالً سـابقات الـفنيـة  الساخـرة عن هذين احلدثـ لتشـتعل حمـلة من ا
تنافـسيا يُكـرّس محوره حـولهما فـتبدأ من الرسـومات الهـزلية حتى تـنور اخلباز
وهو يـخبز العملة سـاخراً !!  ومع إنني أعترف بأنني كـنت ساخطاً على ضياع
لـيـارات إال أن األمر لم يـستـغرق مـني دقائق مـعدودة أموال كـبيـرة تُقـدر بهـذه ا
ألتذكر بـأن قيـمة العـملة لـيست ورقـية وأن الورق الـتالف يُسـتبـدل بشكل طـبيعي
ـواد الـطـبـاعـة  وهـذا األمـر بـديـهي وال يـحـتـاج فال يـكـون هـنـاك تـكـلـفـة سـوى 
ال بخزيـن الذهب ال بقيمة طـلع يعرف ذلك ويعرف أن قـيمة ا لدراسـة واسعة فا

الورق .. ويا مكثر الورق ويا قلة األقالم الرصينة !! 
ركـزي منـتقـلة بـشكل غـريب من موقع  ثم وبشـكل عجـيب تُقـاد القـضية لـلبـنك ا
احلدث في مـصرف الرافـدين إلى مؤسسـة البنك  ثم وبـشكل أغرب من عـاملها
الـزمـني الـذي يبـلغ خـمــــــس سـنـ مـضت إلى وقـتنـا احلـاضـر وكـأنهـا قـضـية

البارحة !  
ريض وكـأنه يطبّل عـلى عقول ر كل هذا مع صـور صفيق الـسمك ا وبالـتأكيـد 
واطن الـبسيط لتـصديق هذه الوجـبة الدسمـة من اللهو الـعاري أمام ما يـتستر ا
من سرقـات وامتيازات عـلنيـة لنواب الـيوم وهم يهـيمون عـلى حصصـهم الدسمة

التي تُنسي وعود البارحة ! 
ـوقع الــدفــاع عن أحـد مــا بــقـدر مــلـلـي الـتــام من إعـادة أنــا في الــواقع لــست 
واطـن عن أحداث بـاقـية وتـبقى مسـلسل الـفـضائح الـتي تـشغـل وحتجب رؤيـة ا
ثلي عام 2009 (علكة ذلك سكـيناً في خاصرة الشعب  فمن يذكر حملة قتل ا
وسم ) يـجب أن يتذكـر مرافـقتهـا النسـحاب القـوات األمريـكية من الـعراق وما ا
االتفـاقات التي سرت في اخلفاء كي تنجلي هذه القوات  ومن يذكر أزمة بائعي
وسم) يجب اخلمور عام  2015 وعمـلية مــنع مزاولــــتهم بيعــــهـا (علكة ذلك ا
أن يذكر صـفقة األسلحة الفـاسدة التي تمت التغـطية على تفاصيـلها وكأن شيئاً
واطن الـبـسيـط ال يألـوا هـماً في أن ـصداقـيـة فـإن ا لم يكن !!  لـكن ومن بـاب ا
عـلومة يتحـرى أو يبـحث عن احلقيـقة في عـصر البـحث عن اللـقمة واسـتسـقاء ا
من مـواقـع الـتـواصل الــتي حتـكــمـهـا هــذه األيــــــام جـــــــيــوش من الـ (الـذبـاب
اإللكـتروني مدفوع الـثمن )  بل األدهى إنه يُشـارك ببساطـته مسلسل الـتسقيط
ُـحـاصـر فـكـرياً قـبل أن لـكل مـا يُـمـكن أن يـكـون عالمـة ناجـحـة في هـذا الـبـلـد ا
يُحاصـر مادياً  لذا ستجده مـستمتعاً ومُتنـدراً حلدوتة عن صخرة حولت بغداد
إلى مستنقع كبير أو قوارض انتشرت بشكل عجائبي لتُنهي الزراعة في العراق
..!!  أجـد بـصـراحــة إن من اخملـجل أن يـقف أحـدنــا أمـام هـذه الـتـرهـات وقـفـة

صـمت وهــو يـغـفـل عن الـكــعـكـة الــكـبــيـرة الـتـي تُـسـرق في
ُـعـيب أن يـتــم تـســقـيط مـا تـبقى اخلفـاء كـمـا أجد من ا
ـــؤســســات الـــتي حتــاول وســــط الــــــفــوضى أن من ا
ـصـــــادقــيـة .. فــهل اتـعــــــض تـعــــــمل لــهـذا الــبـلــد 

اللبيب .. عســـى ولعل .

هم أن تـسلك إنسانه ال يهمُّ الـطريق الذي سـتسلـكه إلى الله عنـد اول اقدامك ا
لتنتهي اليه..

رأة أكثر من الرجل! تـدوّنها بكلّ وعورة.. إن تنـعطف احلروف بأكمـلها لتكـتب ا
كـانت هي بـغي فمـاذا هـو? وإن كـانت هي مـومس فـأي اسم يـنـصفه ?? آاه  كم
ه غـائرٍ في خرابه ولكن بـقي عليه أثر عا خذلـتنا األسمـاء.. أمام ضريحٍ فاقـدٍ 
ـسح غـبـار األسى عن ذاك الـقـبر.. وت  السم من غـير لـون وقف عـابـر عـلى ا
يتـلمسه برأفةٍ كما لو أنَّ اجلسد مازال عـائماً حارّاً حتت كفَّيه.. هكذا هي قصة
ـخارج الـعشق قـلـيل من يـفـهـمهـا كـثـير مـن ينـتـهـون قـبلـهـا وكـلـها وفـاء بِـدءاً 
الـكـلـمات وانـتـهـاءً بـخـروج الـروح.. إنهـا سـرد لِـلَـذّة األلم . يـشـهق يـقبـض على
شفتـيه ينكمش جفـناه  يجهش بكاءً حـتى تغتسل ركام األحـجار كاملةً من ماء
عينـيه.. على اجلانب البـعيد اآلخر ينـظر في سوية عيـنيه للمقـام الرخامي البارد
ئذنة.. لو أني أملك الشمس ألشرقتها عليكِ فيُقام األبيض والذي يرتفع ليشبه ا
ا يتبع الـناس مكانه فيصلّـون!.. التراب عادل ح يلمُّ األجساد قربك مـعبد لطا
.. أواه حتـته واإلنـسـان ظـالم في كلّ مـا يـبـعـثـر فـوقه.. يـقـول الـعـابـر مـتـحـسراً
جاحـدة هي البشريـة التي تغيـر ميقات الـله.. كافرة هي التي تـردم الطريق إليه.
هم أن تـسلك إنسانه ال يهمُّ الـطريق الذي سـتسلـكه إلى الله عنـد اول اقدامك ا
لتـنتهي اليه.  الدين ال يقاس على أحد.. هـنا عظمته. أن تذهب إلى الله يعني أن
تكـون عاريـاً من الـدنيـا بال نـقاب بـال حجـاب بال عـمامـة وبال جـلبـاب... بذاتك
ـسـاكـ ـقـهـورين ومن تـراب ا جـرد.  تـيـمم عـنـد اجلـيـاع وا فـقط هـنـا ذروة الـتـَّ
.. تـلك هي يوتـوبيـا العـابدين. دعكَ من ـسحـوق أسبغ.. عـفّر وجـهك من رماد ا
.. عليك بالدماء فإنها طهور الثائرين .. مسافات توضئ اء إنّه لم يعد يطهّر ا ا
الط لـيسـت كمـسافات الـوحل كالهـما تـائهـة.. كالهمـا توّهـا وما بـينـهما آدم
يتشكّل و يُسفح.. غريب كيف تبحث عن صالتك في أوقاتها وال تبحث عنها في
ـعـابد وال تـتـحـرى الـقـمـامـة ومـا حـولـها!! رغم أن ثـوراتك كـيف تـتـحـراهـا في ا
االخيرة بداية ثورة وقبول صالة.. كلنا مرتزقة عند الله تسلقنا على عرشه بعد
أن نـصرَ أنـبـياءه..  كـلـنا كـاذبون عـنـد القـلب عـندمـا ال يـحلُّ العـاشق بـعشـيقه
يـنتـظـر حبـاً منه فـحـسب..  كلـنا نـزقـون عنـد احلانـة عـندمـا ال نُسـكِـر كؤوسـنا
نـختـمـر بـشربـهـا فـحسب..  كـلـنـا جبـنـاء عـند احلـرب عـنـدما ال نـقـاتل بـشرف
ال فحسب..  الضـمير واإلنسان ثنائي وجـود لن يصبحا ثالوثاً نقـايض الدم با
ا بـاجلائع مقـدساً بغـير الله. ال تـقاس أخطـاء األ بالبـغايا وخصـورهنّ وا
واكبـادهم فكثـيرات من اخـتصرن فـراغات اجلوع بـالبغي..  ربـاه لن أسألك ما
ـا كل هذا الـفقـر?  لـيل يسـأل امرأة فـيه: كم بقي ـا اسألك  كل هذا الـعهـر وا
لك من الـهـوى? جتـيـبه: بقـدر مـا بـقي فيـكَ منّي وهـوت جنـمـة من عيـنـهـا.. ما ال
ـاذا ال يـكتـبون مـعـاجم لغـتهـا حـ تعـرب رجال يـقـوله اجلسـد تغـتـابه الروح . 
اللـيل والدين واحلانات واحلرب!?  هنا ستفضح كل الذكورة.. ال تقبل اخليانات
أن تــمـشي حـافـيـة لـذلـك تـنـتـعل كل األسـمــاء لـتـخـفي حـقــيـقـتـهـا.. ربـاه إنَّ هـذه
رأة أكثر من الرجل! تدوّنها احلقيـقة لقاسية! تنعـطف احلروف بأكملها لتـكتب ا

بكلّ وعورة.. إن كانت هي بغي فماذا هو? 
وإن كانت هـي مومس فأي اسم ينصـفه ?? آاه  كم خذلتنـا األسماء. يا صاح 
إنـها مـن غيـر صدق لـذلك كـانت كلـمـات األنبـيـاء القـليـلـة تلـد حـقائق واسـعة إال
الدعـاة أرادوا أن يكونـوا أنبـياء فـاستـنسـخوا الـكذب في كل أسـمائـهم . الكـثير
من الـتـاريخ يـنتـمي حلـقـبة رجـال الـدين واحلـكام وكالهـمـا عـرَّياه فـغـيراه !! من
الـتــاريخ لم يــسـلمْ غــيـر الــكــذب ومن الـبالد غــيــر األمـوات ومن اإلسالم غــيـر
الـنـفاق ومن الـله غـيـر االسم. أحـيانـاً حـتى الـله يـحذفـونه ويـنـتـحلـون ألـوهـيَّته..
خـلف الـضريح وقف الـعـابر وقـد تيـمَّم خـرابه بتـراب قـلبـهـا.. انتـظر قـيـام القـمر
لـيـصلي الـلـيل الـذي جمع بـيـنـهمـا.. كـان وِتراً فـي حضـرتـها وجـمـعـاً هي فيه..
صلّى بـجَمعِها إماماً ورحل.. في اليوم الثاني لم يكن ثمة إسم على القبر.. جزء

حلِق بكلّه صدق وحلق بحقيقته...

بــالــزراعـــة و الــبــرامـج الــتــســـمــيــديــة
ـنـاسـبة ـواعـيد ا حملـاصيـل اخلضـر وا
لــزراعــة مـحــاصــيل اخلــضـر. و في ذات
الـــســيــاق  تــشـــجــيع الـــفالحــ عــلى
اعـــتــمــاد و زراعـــة االصــنــاف احملـــلــيــة
ــنــتــجــة حــديــثــا فـي دائـرة ــهــجـنــة ا ا
الءمـتهـا لـلـظـروف الـعـراقـية الـبـسـتـنـة 
واسعـارها الـتنـافسيـة التي تـأتي ضمن
ـــقـــدم مـن قــبـل وزارة الـــزراعــة الـــدعم ا

الصحراوية مشاهدة حقلية حول (اكثار
بــــــذور اصـــــــنـــــــاف و سالالت وهـــــــجن
مـــحــــاصــــيـل اخلـــضــــر). وجــــرى خالل
ثلون شاهدة احلقلية التي حضرها  ا
عـن دائــرة الــبــســتــنــة و شــعــبــة زراعــة
الصحراويـة وعدد من الفالحـ التطرق
الى مــحــاور مـتــنـوعــة مـنــهـا االصــنـاف
الئــمــة لــلــظـروف ــهــجــنــة ا احملـلــيــة ا
العـراقيـة و أهميـة البـيوت الـبالستـكية

لــلـفالحــ في تــوفـيــر بـذور ذات كــفـاءة
انـتـاجـيـة عـالـيـة.وعـقـدت دائـرة االرشـاد
والـــتـــدريب الـــزراعـي وبـــالــتـــعـــاون مع
مـديـريـات الــزراعـة في الـنـجف وكـركـوك
وميـسان نـدوات ارشاديـة بشـأن ترشـيد
ــيـــاه واتــبــاع طــرق الــري اســـتــخــدام ا
ـثـلــ عن كـلـيـة احلـديــثـة وبـحــضـور 
ائية واالحتاد احمللي وارد ا الزراعة وا
للجمعيات الفالحية  وعدد من الفالح
ــــزارعـــ واخملـــتـــصـــ في الـــشـــأن وا
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وقــال الـبــيـان انـه جـرى (خالل الــورشـة
يـاه والطرق تعـلقـة با منـاقشة االمـور ا
الـكـفـيـلـة بـترشـيـد اسـتـخـدامـهـا بـاتـباع
كما اطلع افضل طرق الري احلـــــــديثة 
شـاركون عـلى منـظومـات الري بـالرش ا
(الثـابـتة) ومـنــــــــظومـة الري بـالـتنـقيط
اخلــاصــة بـالــبـيــوت الـبـالسـتـــــــــيـكــيـة

وطــــــــرق عـمــلـهــا وصـيــانـتــهـا كــمـا 
االجـــابــة عــلى اســئــلــة واســتــفــســارات
ـــشـــاركــــ . تـــوصـــلـت الـــورشـــة الى ا
توصيات عـديدة منهـا وضع شروط عند
اسـتـيـراد مـنـظـومـات الـري احلـديثـة من
قـبـل الـوزارة وتـوفـيــر قـطع الـغــيـار لـهـا
وتــســهــيـل عــمــلــيــة  تـــوزيــعــهــا وعــدم
ـبـازل كــونـهـا تـسـبب اسـتــخـدام مـيـاه ا
زيادة ملــــــوحة الـــــــــتربة وانســـــــداد
ــرشـات والــتـنــقـيط وضـرورة فــتـحـات ا
اتـبـاع جـدولـة الـري وتـقـيـيم مـنـظـومات

الري بالرش في احملافظات).

االمــريـــكـــيـــة ذاتــهـــا) مـــشــيـــرًا الى
ان(الـصـ لـديـهـا اذرع لـلـتـعـاون مع
جميع الـدول ولديـها استـثمارات في
اوربـا وافـريـقـيا وامـريـكـا الـشـمـالـية
فــإن اول حتــد يــواجه واجلــنــوبـــيــة
ــزعــومــة هــو احلـــرب االمــريــكــيـــة ا
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وتـابع (علـيـنـا اال ننـسى دور روسـيا
وتـــصـــاعـــد قـــوتـــهـــا الـــعـــســـكـــريــة
وسيـطرتـها عـلى االقتـصاد من خالل
حقول الـنفط واالحتـياطيـات الغازية
ـفـاعالت الــذريـة والـهـدروجـيـنـيـة وا
فضال على سيـطرتها عـلى جزء كبير
لــذا فـــان احــتــمــالــيــة مـن الــفــضــاء 
اسـتقـبـال الـعالم لـضـربـة اقتـصـادية
طاحنة ستفشـلها هاتان القوتان الى
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اسـتـبـعـد خـبـيـر اقـتـصـادي امـكـانـية
ية شبيهة حدوث ازمة اقتصادية عا
بــأزمـــة عــام 2008 مـــشــيـــراً الى ان
روســـيــا والــصـــ ســتــعـــمالن عــلى
احــبــاط ايـة خــطــوات قــد تـؤدي الى

ي.  إرباك االقتصاد العا
وقال مالذ االمـ لـ(الـزمان) أمس ان
ــســتــقـبــلــيــة لالقــتــصـاد (الــقــراءة ا
ي تـعـني وجـود موجـبـات لدعم الـعا
قـــــطـــــاعـــــات االنـــــتـــــاج واالســـــواق
والــرفــاهـيــة) واضــاف (صــحـيح ان
ـتــحـدة االمــريـكــيـة تـشن الــواليـات ا
حــروبــا عــلى الــدول ذات االقــتــصـاد
تنامي كالص وعقوبات على دول ا
اخــرى كـايــران ومن قـبـل تـركــيـا الى
جــانـب اتــخــاذ االحــتــيــاطــات جتــاه

روســيـا الــعــدو الـتــقـلــيـدي وكــوريـا
الــشـمــالــيــة اال ان ذلك ال يـنــبيء عن
كسـاد اقـتصـادي كـالذي حـدث عامي
ورأى االم ان ). 2007-2008
(مـؤشـرات االقـتـصـاد الـصـيـني تـدل
ــا عـــلى ان الـــعــمـالق االســيـــوي ر
يسيطر على االقتصاديات في العالم
كـونه ســريع الـتـطــور واالسـتـجـابـة
جلـمــيع الـتـغـيــرات والـكـوارث الـتي
تـعصف بـاقـتـصاديـات الـدول وحتى
كــون الــبـلــد يــســتــنـد الى احلــروب 
ـلــيـاري ثــروة بـشــريـة تــقـتــرب من ا
نـــســـمــة ومـــعـــامل واراض زراعـــيــة
وحتـص الـغـذاء واالمن الـعـسـكري
الى جـانب والـتـفــوق الـتـكـنــولـوجي
ـيـزان الــتـجـاري مع الـدول تـنــامي ا
ـتحدة مــا يـنـاســبه). واضـاف ان(الــغـرب بـدأالكـبرى خصـوصا الـواليات ا

بــالـفـعل اســتـعـداده وبـات قــلـقـا جتـاه
األمـر لكنـنا لألسف في الدول الـعربية
مـا زلنا نائم حيث ال حتركات جدية

وال حتضيرات ذات قيمة).
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وأوضـح أن (األزمـة سـتـقـضي عـلى كل
عنـدما اقـتـصادات الـعالـم فكـما يـقـال 
تـــعــــطس أمـــريــــكـــا يـــصــــاب الـــعـــالم
بـاإلنـفـلـونـزا) متـوقـعًـا أن (يـصل سـعر
بــرمـيل الــنـفـط جـراء األزمـة ألكــثـر من
دوالرا وهذا اعده ميزة للدول 150
ـــنــتــجـــة والــعــكس فـي الــدول الــتي ا
تـعـتمـد على االسـتيـراد).وأشار إلى أن
(األسـبـاب تـتـمـثل بـتـحـول أمـريـكا إلى
دولـة مـسـتـوردة لـلـنـفط بـعـد اسـتهالك
مــعـظم إمــكـانـاتــهـا وبـالــتـالي فــإنـهـا
ســـتــفــرض شــروطـــهــا عــلى األســواق
بــحــكم قـوتــهــا الـعــســكـريــة لــلـهــبـوط
بــاألسـعــار كـذلك ارتــفـاع الـفــوائـد في
ـالـيـة هنـاك مـا سـيـؤثـر على الـسـوق ا

ــيـــة يــضــاف إلى ذلك األســـواق الــعــا
احلـــرب الـــتـــجـــاريـــة الـــتي تـــقـــودهـــا
واشــنــطن ضــد الــعــالم وفي مــقــدمـته
الــصـ الـتي تــعـدهـا أشـد خــصـومـهـا
احلــقــيـــقــيــ وهــو صــراع كــبــيــر لن
يـنتهي واجلـميع قرأ وعـرف عن تبادل
الــضـرائب والـرسـوم والــعـقـوبـات بـ

البلدين.).
وشـــدد أبـــو غـــزالـــة عــلـى أن (األمــر ال
يـتـوقف هـنـا فـبـعـض مـراكـز الـبـحوث
والـدراسات في أميركا تتوقع أن تعلن
واشـنطن حـربا حـقيـقيـة عسـكريـة على

الص عندما تقع األزمة).
ومـجــمـوعـة طالل أبـو غـزالـة الـدولـيـة
ــيـــة تــقـــدم خــدمــات هي شـــركــات عـــا
احملــاســبــة واحملـامــاة واالســتــشـارات
اإلداريـــة ونـــقـل الـــتـــكـــنــــولـــوجـــيـــا
ــلــكــيــة والــتـــدريب والــتــــــعــلــيم وا
ـــعـــلـــومــات الـــفـــكــريـــة وتـــقـــنـــيــة ا
والـــتــوظــيف والــتـــرجــمــة والــنــشــر

والتوزيع.
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شاركة  34مصرفاً وشركة نعقد  ا
حتـــــويل مـــــالي واحـــــدة). وأضــــاف
بيعات هي نتائج مزاد يوم أن(تلك ا
) مـوضحاً أن (إجـمالي البيع االثن
الــكـلـي بـلغ  186.11مـلــيـون دوالر).
وفي الـشـأن االقــتـصـادي ايـضـاً بـدأ
األمــــ الـــــعــــام جملـــــلس الـــــوحــــدة
االقــتــصـاديــة الـعــربــيـة فـي جـامــعـة
الـدول العـربـيـة مـحمـد الـربـيع زيارة

الى  بغداد امس. 
„u d  jH½

وقـال مــصـدر مــطـلع في تــصـريح إن
(الــربـيـع وصل إلى بــغــداد وكـان في
ركزي علي استقباله محـافظ البنك ا
العالق والـرئـيس التـنـفيـذي لالحتاد
ـسـتــشـار كـزار الــعـربي لـلــتـحـكــيم ا
الـربـيـعي ) من دون ايـراد تـفاصـيل.
من جــهــة اخــرى دعت كــتــلــة اجلــيل
اجلديد النـيابيـة احلكومة الى إعالن
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كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن
قـيــام وزيـر الـكــهـربـاء اجلــديـد لـؤي
اخلــطــيب بــإلـغــاء مــشـروع تــعــتـزم
ـيـة. الـوزارة تــنـفـيـذه مع شــركـة عـا
ــصــدر لـ (الــزمــان) امس ان وقــال ا
(مـعــلـومـات وردت لـلـخــطـيب بـشـأن
وجـود فــسـاد مـالي في عــقـد وقـعـته
الوزارة مع شـركة جنـرال اليـكتريك
ـشـروع) مـؤكـداً دفـعـته الى الـغـاء ا
ان (الـــوزيـــر احـــال الـــقـــضـــيـــة الى
فـتش العـام في الـوزارة للـتحـقيق ا
ــصــرف الــعــراقي فــيــهـــا). وأعــلن ا
لــلـــتــجـــارة وســتـــانــدرد تـــشــارتــرد
وجــنــرال إلــكـــتــريك في بــيــان امس
األحــد إنـهم أغــلـقــوا اتـفـاق تــمـويل
ـشـروع قـيـمـته  600 مـلـيـون دوالر 
كـهـربـاء في الـعـراق.وتـتـجـاوز قـدرة
شروع  2كيكاواط ويأتي في إطار ا
خـــطــــة عـــراقـــيــــة إلعـــادة الــــبـــنـــاء
والـــتـــطـــويــر. وحتـــاول احلـــكـــومــة
جــاهـدة ســد الــفـجــوة بـ الــعـرض
والـطـلب في مـجـال الـكـهـربـاء. وكان
اخلـطيب قـد وجه بـالـتحـقـيق في ما
ورد في تـقـريـر لـصـحـيـفـة امـريـكـيـة
بـشأن حـاالت فـسـاد بـالـوزارة. وقال
بــيـان  لــلــوزارة في وقت ســابق إنه
ــنـــشــور في (رداً عـــلى الـــتــقـــريـــر ا
صـــحــيــفـــة وول ســتـــريت جــورنــال
االمــريــكــيـــة وجه اخلــطــيب مــكــتب
فتش العـام في الوزارة بالـتحقيق ا
ــــاورد فــــيه.( وأضــــاف أن )رؤيـــة
قـبلة تعـتمد على الوزارة للمـرحلة ا
عـامــلـ أسـاســيـ مـتــسـاويـ في
أهـمــيـتـهـمـا الـكــفـاءة في تـقـد مـا
يـــحــــتـــاجـه الـــعــــراق من الـــطــــاقـــة
ــالــيــة الــكــهـــربــائــيـــة والــنــزاهـــة ا
واإلدارية في جميع أقسام الوزارة).
ـقــابل أصـدرت شــركـة جـنـرال في ا

الـكـتريـك في حيـنه تـوضـيـحـاً بـشأن
تقرير الـصحيـفة االمريكـية قالت فيه
ان(وزارة الكهرباء العراقية وشركة
جــنـــرال إلــكــتــريك تــعــتــمــدان أعــلى
ــــعـــايـــيـــر واالجــــراءات في كل مـــا ا
يـــتــعـــلق بــاألخـالقــيــات والـــنــزاهــة
ا في وتـوليـهـا العـنـايـة القـصـوى 
ـساءلة ـوظفـ على ا ذلك تشـجيع ا
واإلبالغ عـن أي مــخـــاوف واتـــخــاذ
اإلجـــــراءات الالزمــــــة الكـــــتـــــشـــــاف
نع علومات واالستجابة السريعة  ا
حـــدوثـــهــا). واضـــافت انـــهــا(تـــقــوم
بـتوظـيف مـؤسـسـات من طـرف ثالث
لالفـــادة من وجـــهــة نـــظـــرهـــا عـــنــد
الـــضــــرورة كـــجـــزء مـن عـــمــــلـــيـــات
التحقيق في وقت الـتعي او جتديد
الـتـعـاون مـع الـشـركـة.  وال نـصـادق
عــلى كل تــوصــيـة أو اســتــنــتـاج من
الطرف الثالث بل ننظر إلى ما يُقدَّم
من نــتــائج كــمــدخـالت مـهــمــة تــدعم

عملية التحقيق).
l¹—UA  cOHMð

وتــابع الــبــيـان (فـي الـوقـت احلـالي
تــــتـــعــــاون جــــنــــرال الـــكــــتــــريك مع
وزاره الـــكــهــربـــاء لــتــطــبـــيق أعــلى
ـشاريع معـايـير الـنزاهـة في جـميع ا
الـتي يـتم تـنفـيـذهـا في الـبالد خـدمةً

للشعب العراقي).
ـركـزي وتـراجـعـت مـبـيـعـات الــبـنك ا
الـعـراقي من الـعمـلـة األجـنـبـية امس
األحــد إلى أكـــثــر من عــشــرة ماليــ
دوالر. وقـال الـبنـك في بـيان امس أن
ــبــيـعــات من الـعــمــلـة األجــنـبــيـة (ا
تـراجـعت إلى  162.03مـلـيـون دوالر
مــقـابل مــبـيــعـات قــيـمــتـهـا 172.06
ـاضي مـلـيـون دوالر يـوم اخلـمـيس ا
بـــــنــــحــــو  10.04مـــــلــــيــــون دوالر)
مـــوضــحــاً ان (ســـعــر الـــصــرف بــلغ
ــزاد 1190 ديــنــاراً لـــكل دوالر في ا

دفوعات). ا
مـشـيـراً الـى ان (اهـتـمـام الـصـنـدوق
ـوضـوع إعــداد إحـصـاءات مـيـزان
ــدفـــوعــات يـــأتي مــنـــســجـــمــاً مع ا
ســـعـــيـــصـــنـــدوق الــنـــقـــد الـــعـــربي
لـــلــمــســاهــمــة فـي حتــقــيق عــدد من
األغــراض عــلـى رأســهــا تــصــحــيح
االخــــتالل في مــــوازين مــــدفـــوعـــات
الـــدول الــعــربـــيــة من خـالل تــقــد
الـقروض قـصـيرة ومـتـوسـطة األجل
لــلــدول األعــضــاء الـتـي حتـتــاج إلى
ـسـاعـدة في تـمـويل الـعـجـز الـكـلي ا
في موازين مدفوعاتها مع باقي دول

العالم.  
كــمــا يــهــدف الــصــنــدوق من تــقـد
القروض إلى دعــــــــم برامج إصالح
ـؤدي هـادفـة وإلى مــعـاجلـة اخلـلل ا
إلـى الـــــــعـــــــجـــــــــــــــز في مــــــــوازين

دفوعات). ا

مضمون اتفاقيـة تصدير نفط كركوك
ان . امام البر

وقــــالت في بــــيـــان امـس ان (هـــنـــاك
ـــشــاكل مـــجـــمــوعـــة من االزمـــات وا
ــتـــراكــمـــة بــ حـــكـــومــة االقـــلــيم ا
واحلـكـومة االحتـاديـة نـتـيـجـة خلرق
اكـثــر من مـادة دســتـوريــة من جـانب
الــطـــرفـــ  لـــذا نــدعـــو احلـــكـــومــة
االحتــاديـــة  الى ان تــعـــمل عــلى حل
مـشــاكـلـهــا مع حـكـومــة االقـلـيم وفق
اتفـاقية شـاملـة وشفافـة مسـتندة في
ذلك الى الــدسـتـور) مــضـيـفــة (بـنـاء
عــــلى ذلك  فــــإن عــــلـى احلــــكــــومـــة
االحتــــاديــــة االعالن عن مــــضــــمـــون
االتــفــاقــيـة االخــيــرة لـتــصــديــر نـفط
كـــركــوك الى اخلـــارج امــام مـــجــلس
الـنـواب  ومـنع اسـتـغالل الـعـائـدات
الــنـفـطـيـة بــطـرق مـخـالـفــة لـلـقـانـون
لــــصــــالح االحــــزاب والــــبــــيــــوتـــات

الـسـيـاسـيـة). وعـقـد صـنـدوق الـنـقـد
الــــعــــربي دورة إعــــداد إحــــصـــاءات

دفوعات.  مـــــــيزان ا
ركـز في بيـان تلقـته (الزمان) وقال ا
امس ان الدورة الـتي افـتـتحت امس
والـتي يـنـظـمـهـا مـعـهـد الـسـيـاسـات
االقتـصادية بـصندوق الـنقـد العربي
بـالـتـعـاون مع مـركـز صـنـدوق الـنـقد
الدولي لالقـتــــــــصـاد والتـمويل في
الــــــشــــــــــــــرق االوسـط  في مــــــقــــــر
الصنـدوق بأبـوظبي ستـستـمر حتى
الــتـــاسع والـــعـــشـــرين من الـــشـــهــر

اجلاري. 
واوضح البـيـان ان (الدورة تـتـضمن
ـفـاهـيم مـيزان تـقـد عرض مـكـثف 
ــدفـوعــات ومـكــونـاته كــمـا هي في ا
احدث دليل صادر عن صندوق النقد
الــــدولـي مع شــــرح لــــطــــرق إعـــداد
وتبـويب بيـانات وإحـصاءات مـيزان

مالذ االم طالل أبو غزالة
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