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انـفـاق الطـمـاطـة وطـرق و مواسم
تـكاثـرها و االضـرار االقـتصـادية
الـتي تــسـبـبــهـا هــذه احلـشـرة و
كيـفية الـوقاية مـنها و مـكافحـتها
ـصائـد الـفـرمـونـية بـاسـتـخـدام ا
ـــــشـــــاركـــــ في و تـــــعـــــريف ا
ـصائـد الفـرمونـية و ـشاهـدة با ا
ــكــافــحــة هـذه اســتــخــدامــاتــهــا 
احلــشـرة في الــزراعـة احملــمـيـة و
تــــمـت االجــــابــــة عــــلى اســــئــــلــــة
شارك واستفساراتهم من قبل ا
ـشـارك ـهـنـدسـ الـزراعـيـ ا ا

ذكورة. شاهدة ا في ا
ركز االرشـادي في النجف ونفـذ ا
بــالــتــعـاون مع مــديــريــة الــزراعـة
ومــنــســقــيــة الــبــرنـامـج الـوطــني

لـــتـــنـــمـــيـــة زراعـــة احلــنـــطـــة في
احملـــافــــظــــة واالحتــــاد الـــفــــرعي
لـلـجــمـعـيـات الـفالحــيـة مـشـاهـدة
حــقــلــيــة بــعــنــوان ادارة وخــدمـة
محـصول احلـنطـة وبحـضور عدد
ـــــــزارعـــــــ من الــــــــفالحــــــــ وا

واخملتص في الشأن الزراعي . 
WÐd² « W¹u ð

ــشـاهـدة واشــار الـبــيـان الى ان ا
تــضـــمـــنت عــددا مـن احملــاور من
اهمها ضرورة احلـراثة والتعديل
وتـسـويــة الـتـربـة والــتـخـلص من
تـــعـــفـن اجلـــذور واالدغـــال كـــذلك
و مـوعد الـزراعة وتـأثـيره عـلى 
النبـات واهمية اسـتخدام الباذرة
ــســمــدة لــغـرض تــقــلــيل كــمــيـة ا
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البـيان ان (القـرار يشـمل منع نقل
ــواشي واالغــنــام واعالفــهـا من ا
مـــــادة الـــــشـــــعـــــيـــــر الـــــعـــــلـــــفي
ومــــســــتـــلــــزمـــاتــــهــــا الى خـــارج
احملـافـظـة مـهـمـا كـان الـغرض من
النـقل اال بشـهادة صـحيـة صادرة
عن دائــرة الــبــيـطــرة نــافــذة بــعـد
صــدور هــذا الــقــرار ويــأتي هــذا
ـصلـحة قـتـضيـات ا الـقـرار بنـاءً 
ــومـة الــعــامــة وحـفــاظــا عــلى د
الـثـروة احلـيـوانـيـة في احملـافـظـة

ومنعا لعمليات التهريب. 
وكــانت وزارة الـزراعــة قـد مــنـعت
ـــواشي فـي وقـــتـــا ســـابق نــــقل ا
واالغـــنـــام واعالفـــهـــا الـى خــارج
مــــحـــافـــظــــة االنـــبـــار لـالســـبـــاب
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ـركــز االرشـادي الــتـدريـبي أقــام ا
الـــــزراعي في مـــــيـــــســــان ضـــــمن
الــبــرنـــامج الــتـــوعــوي الـــســانــد
حملصول احلنطة للخطة الشتوية
لـلـعــام اجلـاري مـشـاهــدة حـقـلـيـة
ارشـاديـة بعـنـوان (ادارة و خـدمة
مـحــصـول احلــنـطــة ) في نـاحــيـة
الـسالم بـحسب تـوجـيـهات وزارة
الزراعة/ دائرة االرشاد والتدريب
الـزراعي وبـالـتـعـاون مع مـديـرية
زراعة ميسان و احتاد اجلمعيات

الفالحية في احملافظة. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ــشـــاهــدة تــنـــاولت مــحــاور ان (ا
ابــرزهــا شــرح اهــمــيــة احلــنــطــة
كـــمـــحـــصـــول اســـتـــراتـــيـــجي و
العـمـلـيات الـزراعـيـة وتـكنـلـوجـيا
زراعـة احملــصـول اخــتـيــار بـذور
الرتب العليا حملصول احلنطة و
أهــمـيــة الـتــوقـيـتــات لـلــعـمــلـيـات
الـــــزراعــــيــــة (مـــــوعــــد الــــزراعــــة
ـكـافحـة) شرح عن والـتسـمـيد وا
تعفير البذور و اهميتها عمليات
احلــصــاد و جتـــمــيع احملــصــول
ـعـوقات الـتي تـتـخلل ومـنـاقـشة ا

زراعة و حصاد احلنطة. 
WOŽ«—“  U eK²

شاهدة بتوصيات هذا وخرجت ا
ــسـتـلـزمـات من بـيـنــهـا جتـهـيـز ا
الزراعـيـة لـلـفالحـ بـالـتـوقـيـتات
نـاسبـة وزيادة كمـياتـها و فتح ا
مـراكـز استالم مـحـصول احلـنـطة
في االقـــضـــيــة والـــنـــواحي خالل
ـــوسم احلــالـي).واعــلــنت وزارة ا
ــواشي الــزراعـــة عن مـــنع نــقـل ا
واالغـنـام ومــوادهـا الـعـلــفـيـة الى
خــارج مـــحــافــظــة نــيــنــوى حــتى
اشــعــار آخــر مــنــعــا لــعــمــلــيـات
ـومـة تـهـريـبـهـا وحـفـاظـا عـلى د
الـثـروة احلـيـوانــيـة فـيـهـا.  وقـال
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مسـاء اجلمـعة اخلـامس والعـشرين
مـن كـــانـــون ثـــانـي اجلـــاري ضـــيَّفَ
مـجلس الـشعـرباف الثـقافي الـكاتب
الــصـحـفي عـكـاب سـالم الـطـاهـر في
مـــحــــاضـــرة عن  (دورالــــرحالت في
عـلومة..رحـلتي الى تلـعفر تطـوير ا

وذجاً). أ
وامـام حــضــور عــددي ونــوعي ذكـر

الطاهر  ان حديثه يشمل :
1- الرحالت وادب الرحالت.

2- تاريخ تلعفر .
3- رحلتي الى تلعفر.

وضــــمن اـــــــــلـــمـــحـــور االول  قـــال
احملاضر :

تلكها االنسان علومات التي  ان ا
كن تـطويـرها عن طـريق القراءة  
وثوقة صادر ا اوال..والسماع من ا
ثالثاً شاهدة (الـرحالت)  ثانيـاً  وا
..ومـع ان الـــتـــقــــنـــيـــات احلــــديـــثـــة
(الــــفـــديــــوات) قــــد وفـــرتْ فــــرصـــة
االطالع وانـت في بـيـتك  لــكـنـهـا لم
تـلغ احلاجـة للـسفـر  اي الرحالت 
ان لم تــكن قــد شــجَّــعـتــهــا. احلــيـاة
رحلة... (دون شك ان احلياة رحلة 
فــاالنــسـان يــرحتل من رحم االم الى
احلـــــيـــــاة  ومن الـــــطـــــفـــــولـــــة الى
الـــشــيـــخـــوخـــة  ومن الـــدنــيـــا الى
ــــكـن الــــفـــــصل بــــ االخــــرة. وال 
اء الراكد يكون الرحلة واحليـاة. فا
اســنـاً).. وعــرج احملـاضــر عـلى ادب
ـــا كــتــبه الــرحالت  مــســـتــفــيــداً 
ي الــعـراقي الــدكـتــور يـاس االكـاد
ه لـكـتاب خـضـير الـبـيـاتي في تـقد
الدكتور احمد عبداجمليد  »يوميات

ويــصف مـا يـراه من عــادات الـبـشـر
وسـلـوكـهم واخالقـهـم .كـمـا يـعـتـني
بـذكر االحـوال االحوال االجـتـماعـية
واالقتصـادية) . ولعل الالفت لـلنظر
ه  ان الـــبــــيـــاتي طــــرح في تــــقـــد

سـاهـمة الـعراقـية في الـطاهـر عن ا
تــــوثـــيق الــــرحالت.. واشـــاد بـــدور
الــرحـالـة نـاجي جــواد الـسـاعـاتي 
حـيـث اصـدر الـعـديـد من الـكـتب في
ـيــدان. وكـذلك الـصــحـفي في هــذا ا
جــريــدة الــزمــان حــمــدي الــعــطـار 
الــذي اصـــدر الـــعـــديـــد من الـــكـــتب

متضمنة مشاهداته حيثما سافر.
تـاريخ تـلـعـفـر.. وبـاسـهـاب  حتـدث
احملـــــاضـــــر عن تــــــاريخ مـــــديـــــنـــــة
... وضـمن ــاً وحـديـثــاً تـلــعـفــر..قـد
ـصادر الـتي نـقل منـهـا  لم يظـهر ا
ـــديـــنـــة ذو مـــضـــمـــون ان تـــاريخ ا
خالفـي. بـعـدهـا حتـدث الـطـاهـر عن
رحـلـته الى مـديــــــنـة تـلـعـفر مـطـلع
اضي. شهر تشرين اول من العام ا
مـوضـحـاً انه عـاد بحـصـيـلة ثـمـيـنة

من هذه الرحلة.
داخالت.. ا
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بــعــد ذلـك  فــتح مــديــر االمــســيــة 
الـــبـــاحـث عـــادل الـــعـــرداوي  بــاب

داخالت.  النقاش وا
وكــان لـــزمــيـــــــلــنـــا الــصـــحــفي في
جـريـدة (الــزمـان)  حـمــدي الـعـطـار
مــداخــلــة تــفــصــيــلــيــة مــفـــــــــيــدة.
واجــــــاب احملــــــاضــــــر عــــــلـى هـــــذه

داخالت .  ا
واستـمرت االمسـية الـتي عقدت في
بـيت الـشـعربـاف في الـكـرادة خارج

 . مدة ساعت
هـــذا  وفي بــغـــداد قــرابـــة اربــعــ

مجلسـاً ادبياً  وثقافـياً  جتمعها »
رابطة اجملالس البغدادية

d¹
—U

I
ð

ارمينيا ..«وينقل عن الـبياتي قوله
(ان ادب الـرحالت مـجـمـوعـة االثـار
االدبــيــة الـتـي تـتــنــاول انـطــبــاعـات
ـــــــؤلـف عن رحـالتـه في بـــــــلـــــــدان ا
مـخـتـلـفة يـقـصـدها لـغـايـات شتى 

الــبـــذور وضــبـط الــســـمــاد عـــنــد
الـزراعـة . كمـا تـطـرقت احملـاضرة
الـى ضـرورة مـكــافـحــة احلـشـرات
ـنــاسب والـتــوصـيـة ـوعــد ا في ا
الـى زيــــارة وتــــبــــلــــيـغ الــــشــــعب
الــــزراعــــيــــة  كــــمـــا  تــــوجــــيه
ــزارعـ حــول اسـتالم الــسـمـاد ا
قـدم من برنامج تـنمية الورقي وا
احلنطـة واضافته الى الـنبات عن
ـبيدات طريق الـرش واستـخدام ا
ـعــتـمـدة من قـبل وزارة الـزراعـة ا
ية رصينة وضبط او مناشيء عا
ـاء واالســمـدة نــسب اخلــلط مع ا
واهـميـة اجراء الـكـشف والتـحري
الحـظة احلـشرات ونقص يومـياً 

العناصر). 

b¼UA…∫ محاضرة توعوية ومشاهدة حقلية في مزارع محافظة ميسان
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هلسنكي

بغض النظر عن شهية االحزاب والكيانات لالستحواذ على السلطة
 فأن واقع احلـال اثبت فشل دعـواتها لـتحقـيق سلطـة وطنيـة عابرة
للمحاصصة  وهذا الذي يجري من منازعات ومناكفات وقد يصل
الى تصـادمات  هو بـالضرورة نـتاج الـنظام  الـذي  تركيـبه منذ
ـذهبـية والـعـرقيـة  وليس عـلى اساس الـبدايـة على احملـاصـصات ا

نطلقات الوطنية .   ا
ونـعـتقـد عـلى وفق مـجريـات االمـور السـيـاسـية  والـرغـبات الـذاتـية
اديـة والتـسلطـية  فان فـكرة السـلطة الطـامحـة للسـلطة ومـنافعـها ا
الــوطــنــيــة  مــاهي ســوى الــهـاء لــلــنــاس  ومــصــدات لــلــتـفــاعالت
اجلــمــاهــيـــريــة  الــتي جتــاوزت شــعـــارات وافــكــار ومــشــاريع كل
ــحـاســبـتــهـا الــكـيــانـات واالحــزاب والــقـوى احلــاكـمــة  وطـالــبت 
واسـقـاطـهـا والـغــاء والداتـهـا مـثل مـجـالس احملــافـظـات والـكـيـانـات
ـرادفـة لـلـوزارات ومجـلس الـوزراء ورئـاسـة احلـكم وحـتى مـجلس ا
ناهضة النواب  كونـها عوامل اعاقـة للنهـوض ومجسات حتـسس 

احلداثية والتفاعالت الوحدوية الوطنية .. 
إن ازمة احلكم ستبقى مرادفة الزمة السلطة  فإذا لم يجري تغيير
واقعي وموضوعي  لعوامل بعض الـتكوينات التي زرعها االحتالل
ـر كمـشـاريع سـياسـيـة قـبلت في اجلـسم الـعـراقي  وجسـدهـا بـر
ورضت بـهـا الكـيـانـات السـيـاسيـة اخملـتـلفـة  فـإن االزمات سـتـبقى
مـستـمـرة  وان معـوقات الـنهـوض والـبنـاء وحتقـيق مـصالح الـناس
سـتبقـى قائـمة  كـونها واحـدة من اهم شـروط استـمراريـة النـهاب
زورين والـفاسـدين  وهؤالء جـميـعا اليـنمـون ويتـرعرعون إال في وا
شوهة . قد يتعب السيد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل النظم ا
هدي  في حتقيق مشروعه الوزاري  مثلما تعب غيره  وقد عبد ا
ـا حـمل ) يـصل بـه األمـر ألعـطـاء الـكيـانـات الـسـيـاسـيـة ( اجلـمل 
ـسـطـاعـة أحـد لـيس له سالح وال كـتـله ويـغـادر مـكـانه  النه لـيس 
وقـد يكـون المال يـكفي  أن يـعدل ويـساوي بـ جمـاعات مـتنـاحرة

على مواقع السلطة أو حتى معطلة الستكما تكوينها . 
ـريح الســبـاب بــعض االطــراف الـتي لـســنـا بــوضع الــتـشــخـيـص ا
ــصــائــر الــبــلــد  الكــنــنـا البــد مـن االشـارة الـى حتــديـد تــتالعب 
ـسبـبـات  لكي يـشـخص كل طرف مـاله ومـا علـيه  لـكون الـعراق ا
ــصــيـره لــيس اقــطــاعــيــة ألحـد  والهــو مــشــاع لــرعــاة الــتالعب 
وحـضـوره وتـاريـخـه  فـمن يـدعي من هـؤالء إنه ضـحى في مـرحـلـة
زمـنـيـة  فــاالجـدر به أن اليـنــسى بـان الـشــعب الـعـراقي بــفـصـائـله
ــرنـــة قــد ســبق اجلــمــيع في الــوطـــنــيــة والــعــروبــيــة واالسالمــيــة ا
الـتضـحيـات والدفـاع عن حـرية واسـتقاللـيـة الوطن . إن االنـفالتات
في كــثـــيــر من قــوانــ وضـــوابط الــعــمل  هـي عــوامل مــقــصــودة
الضعاف الدولـة العراقيـة وجعلها مـهمشة ضـعيفة رهيـنة تصرفات
ـتنازعـة على مواقع الـسلطـة  فالضعف واختراقـات تلك االطراف ا
والــتـهــمـيش هــو أحــد اهم عـوامل نــشــوء (اخلـوشــيـة والــبـلــطـجــيـة
واالقـطاعيـات الشـخصـية والـعشـائريـة ) وهذا مـايحـصل في بعض

االماكن . 
فـهـؤالء بـالتـأكـيـد اليريـدون دولـة نظـامـيـة قانـونـيـة قويـة  واليـريدون
ـنطقـة والعالم  حتى أن يـعود العـراق لقوته ومـكانـته احملورية في ا
ـقـدرات الـبالد وحـقوق ـنـعـهم من الـتـصـرف  لـكـون حتـقـيق ذلك 
تجحفلة ومصالح الشعب  ولذلك ليس في وارد افكار كل القوى ا
في مــواقع الــسـلــطـة ومــواردهـا الــعــمل لـتــحـقــيق صــنـاعــة وطـنــيـة
ومـشـاريع زراعـيـة وانـتـاجـيـة عـراقــيـة  لـكـون ذلك يـخـلق تـفـاعالت
وارد انـتـاجيـة تـمـنع على جتـار الــــــشـنطـة وجـماعـاتـهم الـتالعب 

البالد . 
ـكن أن يـطـبق فـي الـعراق إن فـكـرة ومـشـروع من اين لك هـذا  ال
حاليـا  وان مايطـرح مثل هذه االفـكار ماهو إال لـالستهالك احمللي
( وقـشـمـرة ) الــعـامـة من الــنـاس  فـلــو  تـطـبـيـق مـثل هـذا  فـان
اجلمـيع مشـمول به واليسـتثـنى احدا  على اسـاس ماذا كـان عنده
قبـل السـلطـة وماذا حـقق من موارد مـاليـة وعقـارات وتهـريب اموال
وبناء شقق ومحالت جتـارية ومشاريع صناعـية في دول العالم بعد

وصوله للسلطة .
إذن ازمـتــنـا هي أزمــة نـظـام حــكم ولـيــست أزمـة ســلـطــة وحـدهـا 
والتـغيـير يـبدأ في الـدستـور ومركبـات السـلطـة  وهذا االمـر اليقدر
عـليه أحـد سـوى الشـعب  والـشعب اليـسـتطـيع حتـقيق ذلك إال إذا
انـتـزع من ذهـنه وسـلـوكه وافـكـاره الطـائـفـيـة واعـتمـد عـلى الـوطـنـية

ـواطــنــة كـحل الزمــة الــبالد  ونــعـتــقــد كـلــمـا وا
تتراكم االزمات وتفشل السـلطة في االستجابة
ـطالب الـشـعب  تـقتـرب االرادة الـشعـبـية من

فرض ارادتها .

ــالـــوف ومع اول زخــة مـــطــر تـــطــفح اجملـــاري وتــغــرق صــار مـن ا
ـدارس واالمـاكن الـشـوارع والــسـاحـات الـعـامـة وحـتى  الـبـيـوت وا
قدسة في مشهد يـجسد فسادنا وتخلفـنا وعارنا ونحن في العقد ا

الثاني من عصر التكنولوجيا الرقمية..!
 لالجابة عن هذا الـسؤال نقول ولالسف هـدرت مليارات الدوالرات
عـلى مـشـاريع عـمالقـة لـلـصـرف الــصـحي في مـقـدمـتـهـا خط زبـلن
العمالق ويفترض دخوله اخلدمة من ستة سنوات لكن مجموعة من
احلـوسـمـجــيـة اسـتــولـوا عـلى خط مــسـاره االصـلي وشــيـدوا عـلـيه
لـيشـيات ولالسف مـساكن عـلى ارض حكـوميـة اغتـصـبوهـا بقـوة ا
ساندهم اعضـاء في مجلس النـواب الستماالت انـتخابيـة وعشائرية
وطـائفـيـة واالمر االخـر غيـاب الـرقابـة وعـدم متـابعـة اعـمال شـركات
ومـقاولـ يـقومـون بفـرز غـير رسـمي للـوحـدات السـكنـيـة ويشـيدون
وحـدات صـغـيـرة  جتـاريـة ويـتـولون بـانـفـسـهم الـربط بـخـطـوط مـياه
الشرب  واجملـاري والكهربـاء بطرق بـدائية تؤدي النـسدادات وحفر
لـلشـوارع تـنتح عـنه مـطبـات وتـخسـفات نـاهـيك ان تعـبـيد الـشوارع
ا يعرض هنـية  ـواصفات ا بزفت مغشـوش ويتم االكساء خارج ا
ـجرد تـعـرضـها لـلـمـياه وحتـدث بـدون حرج عن الـشـوارع للـتـاكل 
ـرصـوفــة بـاشـتـايــكـر  بـائس تــخـتـفي الـوانه االرصـفـة الـوســخـة  ا
بـسـرعة ويـتكـسـر بعـد اسابـيع قـليـلة وفـي كل مرة نـكرر الـعـملـيات

ليارات...! ونهدر ا
ـدن الـسـومـريـة نـقـول لـصـنـاع الـقـرار انه من اخملــجل ان تـشـهـد ا
واالشــوريـة قـبل سـتـة االف سـنـة اكـسـاء الـشـوارع بـالـقـيـر مـازالت
اثاره ظـاهـرة حـتى الـيـوم مع شـبـكـات لـلمـجـاري مـازلـنـا نـحـلم بـها
والتسنطيع حكومات احملاصصة حتقيقها جلهلها وفسادها... ايها
الناس الـقضية ال حتـتاج لعبـقرية افصـلوا مياه االمـطار عن خطوط
ـياه الثـقيـلة مع ادامـة للـصيانـة وردع للـمتـجاوزين حـتى تكـون لنا ا
مدن نـظيفـة وشوارع مريـحــــــــة ال تـطفح باجملـاري ويتحـول سحر

دارس بل على عموم صيبة على اطفال ا طر  ا
الــنـاس  ..انــنــا نــتــحــدى صــنــاع الــقـرار ان
ـهـزلـة  لـلـحـاق يـحـددوا مـوعـدا النـهـاءً هـذه ا
ــدن كـانـت حتــلم ان تــقــتــرب من جــمــالــيـة

بغداد ونظافتها.
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ـعــايـيـر قـابـلــة لـلـقـيـاس وتــفـتـقـر 
والسيمـا في مجال توزيع الـنفقات
والـدرجــات الـوظـيـفــيـة كـمــا فـيـهـا
تــفـضــيالً واضــحــاً وغـيــر مــسـوغ
لبعض احملافـظات والوزارات على
ا يـؤشر فوضوية حساب أخرى 
وخـلالً كــبــيـراً في عــمل احلـكــومـة
وازنة مشـيرا الى ان (ا االحتادية)
صـادق عـليـهـا تـفتـقـر لـلصـيـاغة ا
الـقـانــونـيـة الـواضـحــة والـشـفـافـة
ـا سيؤدي قطعاً إلرباك والدقيقة 
فـي تـفـسـيـر فـي بـعض الـنـصـوص
وتعـليق الـكثـير منـها في الـقوان
الــنـافــذة بــحـجــة أن الــقـانــون هـو
وتابع ( حـاكم عـلى بـقـيـة الـقـوانـ
ـــوازنـــة الـــبــــيـــان انه (مـن خالل ا
يــتـضح أن الــســلـطــات االحتــاديـة
فـرضت نفـسـها وصـيـاً على جـميع
مفـاصل الدولـة ومؤسـساتـها وهو
مــا يــخــالف الــدســتــور الــذي وزع
االخــتــصــاصــات بــ الــســلــطــات
االحتـــــاديـــــة واحملــــلـــــيـــــة وحــــدد
الـصالحـيــات فـيـمـا يــتـعـلق بـرسم
الــسـيــاســات وتـنــفـيــذهــا وتـوزيع
الـــثــروات ومـــعــايـــيــر ذلك بـــشــكل
الفــــــتــــــا الى ان (هــــــنـــــاك واضح)
مــخـــالــفــات في ســيــاقــات تــعــديل
القوان وإلغائها أو تعليق العمل
بـهـا وهـو ما يـفـقد جـمـيع اجلـهات
ؤسسات احلكومية القدرة على وا

جــــــلـــــســـــة الــــــتـــــصـــــويـت عـــــلى
ولــفـت الــصــفــار الى ان ــوازنــة) ا

(هـنـاك نـحـو 37 مـادة اضـافـيـة 
اضافتهـا وجميعهـا باقتراح الكتل
الــسـيـاسـيـة وبـعض الـنـواب وهي
حـــالـــة احــرجـت الــلـــجـــنـــة وكـــنــا
مــــــــعــــــــارضــــــــ بــــــــعـض هـــــــذه

مــؤكـدا ان (بــعض تـلك الـطــلـبـات)
ــا قـد يــكــون فــيــهـا االضــافــات ر
اعـتراض من قـبل احلـكومـة كونـها
قــد تـتــجــاوزحــجم االنـفــاق الــعـام
ـوازنـة).  الى ذلك تـوجه ـقــرر بـا ا
رئـــيس مــجـــلس الــنـــواب مــحــمــد
احلـلبـوسي بـرفـقة وفـد نـيابي إلى

بـريطـانيا فـي زيارة رسـمية لـبحث
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين.
كتـبه ان (الزيارة تأتي وقال بيـان 
إسـتــجـابـةً لــدعـوة رئـيـس مـجـلس
الـعـمـوم الـبـريـطـاني جـون بـيـركـو
لـبـحث الـعالقـات الـثـنـائـيـة وسـبل

التعاون ب البلدين). 
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ــهــجـرين أعــلن وزيــر الـهــجــرة وا
نـوفل بـهـاء مـوسى عن تـخـصيص
ملـيوني ديـنار لـكل أيزيـدية نـاجية
من داعش ضـــمـن مــوازنـــة الـــعــام
اجلــاري.وقــالت الــوزارة في بــيـان
امس إن (مـــــوسى وخالل زيـــــارته
ـحـافظـة نـيـنوى لـقـضـاء تـلكـيف 
أكــد أن اإليـزيــديــات تــعــرضن إلى
مـــــأســـــاة وأن الــــوزارة ســـــتـــــقف
وأضـاف ان (لـكل إيـزيـديـة مـعــهن)
ناجية مـبلغ مليـوني دينار سيوزع
عــلــيـهـن الحـقــا). وتــوعــد مــجـلس
مــحــافــظــة الــبــصــرة بـرفـع دعـوى
قــضــائــيــة لــلــطــعن بــبـعـض مـواد
ــــوازنــــة نـــتــــيــــجــــة تــــضــــمـــ ا
تخصيصات اقل من االستحقاق.
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وقــــال بـــيــــان صــــادر عن مــــكــــتب
ــتـحـدث الـرســمي بـأسم اجملـلس ا
امس أن (تـخــصـيــصـات الــبـصـرة
الــتــشـغــيـلــيـة واالســتــثـمــاريـة في
ــوازنــة أقل بـــكــثــيــر من قـــانــون ا
ـوجب ـالــيــة  اســتــحـقــاقـاتــهــا ا
الـدسـتور والـقـوانـ النـافـذة وهو
ما يحتم عـلى احملافظة رفع دعوى
قـضــائــيــة لـلــمــحــكـمــة االحتــاديـة
لـــــــلـــــــطـــــــعـن فـي بـــــــعض مـــــــواد
واضـاف ان (أغـلب مواد الـقـانـون)
الـقـانـون وضـعت بـشـكل عـشـوائي

اعـــداد خـــطــــطـــهـــا الـــتــــنـــمـــويـــة
السـتراتـيجـية والـسنـوية). وتوقع
ـالية النيابية رئيس السن للجنة ا
احـمد الـصفـار ان تطـعن احلكـومة
ضافة واد اجلديدة وا في بعض ا
ــوازنـة نــتــيـجــة جتــاوزهـا عــلى ا

حجم االنفاق العام .
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وقال الصـفار في تصريح امس إن
ـناقالت (الـلجـنـة اجرت عـددا من ا
لـغرض حتـقـيق العـدالـة في توزيع
االنفـاق العام بـعد تـدقيقـنا البواب
االنـفـاق العـام وايـجـاد مبـالـغة في
ابـواب الـصرف لـبـعض القـطـاعات
يـقـابــلـهــا ظـلم تـعــرضت له ابـواب
ـناطق اخـرى خاصـة مـا يتـعـلق با
احملـررة وبــعض احملـافـظـات الـتي
تـعاني من نـقص اخلـدمات اضـافة
الى ارتــــفــــاع الـــفــــقــــر ونــــســــبـــة
واضـــاف (ســـعـــيـــنـــا الـــبــــطـــالـــة)
وازنـة بـغيـة تـخـفيف السـتـخـدام ا
واوضح ( مـــعــــانـــاة الـــعــــراقـــيـــ
نـاقالت الـتي قامت الـصفـار  ان (ا
بــهــا الــلـــجــنــة كــانت حتت ســقف
االنـفـاق الـعـام ولم نـتـجـاوز ديـنـار
واحــد حلـجم االنـفــاق الـعـام لـعـدم
مـتوقعا وجود صالحيـة  االضافة)
ان (تــطـــعن احلـــكــومـــة في بــعض
ــواد الــتي تــتــعــلق بــاالضــافـات ا
اجلــــديــــدة الــــتي اضــــيــــفت خالل
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ذكورة آنفا. ا
ـركـز االرشـادي الـتـدريبي واقـام ا
الــزراعـي في مــحــافــظــة نــيــنــوى
مـشـاهـدة حـقـليـة حـول اسـتـخدام
ـصـائـد الفـرمـونـيـة في احلد من ا
حـافرة انـفاق الطـماطـة) بتـوجيه
من وزارة الزراعة و برعاية دائرة
االرشاد و الـتدريب الـزراعي قسم
زروعـات بالتعاون ارشاد وقاية ا
مع مديريـة زراعة نيـنوى و دائرة
ــــزروعــــات و االحتــــاد وقــــايــــة ا
احملـلي لـلـجـمعـيـات الـفالحـية في
ــشــاهــدة في احملــافــظـــة. جــرت ا
ـزرعة االرشـادية في احلـمدانـية ا
وتـضـمـنت مـحـاورة مخـتـلـفـة كان
أهــمـهـا وصف تـفـصـيـلي حلـافـرة


