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الفـتا الى ان (الـوزارة لم تقم الزراعي)
نح اي مـوافقـات او اجازات رسـمية
الستيراد الدواجن اوالبيض وعدد من
احملـاصـيل الـزراعـيــة نـتـيـجـة حتـقـيق
ووعـــد اجلـــبــوري االكـــتـــفــاء الـــذاتي)
بـ(نــقل طــلــبــات ومــشــكالت اصــحـاب
الــدواجـن الى الــســلــطــات اخملــتــصــة
ومـــجــــلـس الـــوزراء اليــــقــــاف دخـــول
ـسـتــورد بـطـرق غـيـر قــانـونـيـة عـبـر ا

نافذ احلدودية).  ا
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وافتتحت شركة ماب النهرين العامة
للـبذور التـابعة لـلوزارة مراكزا لـتسلم
مـــحـــصـــول الـــشـــعـــيـــر الـــعـــلـــفي من
مـحافـظـات اجلنـوب لـلمـوسم الزراعي

احلـــــالي . واوضح الـــــبــــيــــان انه (
ـواقع العـائدة تـسلـيم احملصـول الى ا
لـلــشــركــة في مــحــافــظــات مــيــسـان و
ـثـنى وواسط والـديـوانيـة وبـكـمـية وا
مـشـيرا الى بـلـغت اكـثر من  22 طـنـا)
الـية ـستـحقـات ا ـباشـرة بصـرف ا (ا
سوق للمحصول وحسب للفالح ا
الـضوابط الـنافـذة اصولـيا). الى
ــــــركــــــز االرشـــــادي ذلك أقــــــام ا
الــتـــدريـــبي الـــزراعي في واسط
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شــددت وزارة الــزراعـــة عــلى ضــرورة
ـائدة والدواجن منع اسـتيـراد بيض ا
ـنــتـوج بــطـرق غــيـر قــانـونــيـة لــدعم ا
الـوطني بـعد حتـقيق االكـتفـاء الذاتي.
وقــال بـيــان لـلــوزارة تـلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (الـــوكــــيـل االداري لــــلـــوزارة
مـهـدي سـهـر اجلـبـوري ناقـش مع عدد
ـائـدة مـن مـنـتــجي الـدواجن وبــيض ا
في بــغــداد واحملـــافــظــات مــطـــالــبــهم
ـــعـــوقـــات الـــتي تـــعـــتـــرض ســـيــر وا
واضاف ان (الـلقـاء تطرق الى عمـلهم)
ــتــعــلــقــة بــدعم ــواضــيع ا عــدد مـن ا
ـــائــدة مــنـــتـــجي الـــدواجـن وبــيـض ا
ــســتــلــزمــات الــزراعــيــة بــاالعـالف وا
الالزمــــة وايــــقــــاف دخــــول الــــدواجن
ـنتـجـات الـزراعيـة بـطرق والـبـيض وا
ـنـافــذ احلـدوديـة غـيــر قـانــونـيـة مـن ا
وضـرورة تـوجــيه الـسـلـطــات االمـنـيـة
واخملـــتــــصـــة بـــهــــذا الـــشـــأن). واكـــد
اجلبوري ان (الوزارة داعمة ومساندة
نتجي الـدواجن اضافة الى الفالح

ربـ والعامـل بالـقطاع وا

ـــتــقــدم الى الــنـــظــر بــالــعــروض ا
ـقـدمــة لـبـنـاء دور االسـتــثـمـاريــة ا
سـكنـيـة للـموظـفـ بعـد ان تمـكنت
الشركة من استحصال قطع اراض
ـوظــفـيـهــا  مـوجـهــا ادارة الـفـرع
ـكــتـبـة قـانـويـة بـتـجــهـيـز الـفـرع 
ومـطـالــبـة الـبـلـديــات بـتـخـصـيص
ـوذجـية. اراض النـشاء مـحـطات 
واوضـح ان (الـديـوانــيـة تــسـتـحق

ــــركــــز دورة احملــــلي). كــــمــــا وقــــدم ا
رأة تدريبية بعنوان (تطوير مهارات ا
الريفية في مجال الزراعة احملمية) في
مـحـافظـة كـركـوك . واضاف الـبـيان ان
(الدورة تضمـنت محاور متـعددة منها
مـقــدمــة عن الــبــيــوت الـبـالسـتــيــكــيـة
وتـعريـفهـا و االهمـية االقـتصـادية لـها
وانـواعهـا و كيفـية انـشاءهـا من حيث
ـوقـع و االجتـاه و شـرحـا تـفـصـيـلـيا ا
بشـأن اجزاء البـيت احملمي و عمـليات
اخلدمة قبل و بعد الزراعة و كيفية مد
انــابـيب الــتـنــقـيط و تــغـطــيـة الــتـربـة
زروع وتقسيم االرض حـسب النبات ا
و تــــســــلـــيـك او ربط الــــنــــبـــات عــــلى

اخليوط). 
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ونــظــمـت مــديــريــة زراعــة بــابل نــدوة
ارشــاديـــة حــول اهــمــيــة تــفــعــيل دور
الــتــعــاونــيــات واالحتــادات في جلــان
ـوسم الـتـسـويق في احملـافـظـة خالل ا
وبــحـــضـــور عــدد كـــبـــيــر من احلــالـي
ــــزارعــــ واخلــــبــــراء الــــفالحــــ وا

واخملتص بالشأن الزراعي. 
وقـال بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
الــنـدوة (تــضــمـنت مــنــاقـشــة عـدد من
ـواضـيع مــنـهـا مــقـدمـة ا
عن تـــاريخ اجلـــمــعـــيــات
الفالحـية واالحتادات في
العراق ودورها في تقد
اخلـــدمـــة الى الـــفالحـــ
والـــهــيـــكل الــتـــنــظـــيــمي
واليـة تـسويق لـلـجمـعـيـة
واهم احملاصيل الزراعية
ـعـوقـات التي ـشاكل وا ا
ــــســــوقــــ في تــــواجه ا
عمـليات تـسويق احلـنطة

اضية).  للمواسم ا
كــمـا (تــمت مـنــاقـشـة اهم
ـعـاجلـة احلـلـول الالزمـة 
مــــــعـــــوقـــــات تــــــســـــويق
مـــــــــــــــــحــــــــــــــــصــــــــــــــــول
وضــــــرورة احلــــــنــــــطــــــة
الـتــنــسـيـق مع اجلـهــات ذات الــعالقـة

ـنهـاج االرشادي يـوما لـلـحقل ضـمن ا
الـسـانـد لـبـرنـامج اكـثـار بـذور الـرتب.
ولـفـت الـبـيــان ان (الـفـعــالـيــة تـنـاولت
محاور التعريـف ببرنامج اكثار الرتب
العـليا للـحنطـة والتي تنـفذها الوزارة
ـا يـعـزز زيـادة االنــتـاج كـمـا ونـوعـا
ويــســرع مـن الــوصــول الى االكــتــفــاء
الــــــــــذاتـي مـن هـــــــــذا احملــــــــــصـــــــــول
واضـــاف ان (هــذه الـــســتـــراتـــيـــجـي)
ـقاومـتـهـا العـالـية االصنـاف تـتمـيـز 
لـلـملـوحـة و زيادة انـتـاجيـتـها مـقـارنة
مشددا على بأصناف احلنطة احمللية)
(ضـرورةاستـخـدام التـقنـيـات احلديـثة
في هــذا اجملــال في مــا يــخص زراعــة
الـرتب العلـيا لـلحـنطة و الـتركـيز على
مؤكدا تكامـلة) عملـيات ادارة التربـة ا
ان (الـفعـاليـة تطـرقت ايضـا الى  طرق
كافحـة الكيمـيائية لألدغال بـنوعيها ا
الرفـيعـة و العـريضـة و مراعـاة حتديد
ــــنـــاسب و ضــــرورة اجـــراء الــــوقت ا
الـتفـتـيش احلقـلي من عـزق و تعـشيب
يـكانـيكيـة فضال كـافحـة ا االدغـال و ا
عن اســتـــخــدام هــذه الـــبــذور من اجل
زيـادة االنتـاجيـة لهـذا احملصـول الذي
يـــلـــعب دورا كـــبـــيـــرا في االقـــتـــصــاد

فضال لضمان سهولة عملية التسويق
عن رفع عـدد من الـتوصـيـات للـجـهات
ـوسم الـعـلـيـا لـغـرض تـطبـيـقـهـا في ا
احلــالـي). واضــاف الــبـــيــان ان (هــذه
ــســتــوى الــنــدوات تــهـــدف الى رفع ا
الــثــقــافي وزيــادة خــبــرات الــفـالحـ
ـسـوقــ من اجل تـطـويــر الـقـطـاع وا

الزراعي ودعم االقتصاد الوطني).
واجــرت وحــدة الـوقــايــة في مــديــريـة
ـــسح والـــتــحـــري عن زاعـــة بـــابل بـــا
االمـــراض الـــتي تـــصــيـب مــحـــصــول
احلــنـطــة في اطـوار مــخـتــلـفــة والـتي
تـصـيب اجـزاء الـنـبـات ومـنـهـا مـرض
ن واالمـراض الفطرية  في السونة وا
ـشـروع  والــطـلـيـعـة . شـعـبــة زراعـة ا
ـزارعـ والـفالح حـيث  تـوجيه ا
ـرض عـلى احملـصول بـخـطـورة هـذا ا
ــبــيـدات ـكــافــحــة بــا وحـثــهم عــلـى ا
ــوصى بــهـا مـن قـبل وزارة الــزراعـة ا
النـه مـرض يــؤدي الى هالك احلــنــطـة

ويسبب خسائر اقتصادية فيها.
ركـز االرشـادي التـدريبي في ونـظمـتـا
كركـوك ندوة ارشـادية حـول دور الري
الـــتـــكــمـــيـــلي فـي زراعـــة احملــاصـــيل
االســــتـــراتـــيــــجـــيـــة فـي احملـــافـــظـــة
وبـــــحـــــضـــــور عـــــدد من الـــــفـالحــــ
ـزارعـ واخلبـراء واخملـتـص في وا
الشأن الزراعي. واشار البيان الى انه
( خالل الــنـــدوة مــنــاقــشــة عــدد من
احملـاور منـهـا التـعـريف بالـري والري
وكـمية وعـدد ريات احلنـطة التـكمـيلي
وكـفـاءة ـيـاه الــواجب اسـتـخـدامــهـا ا
وطـرق رفع ــيـاه والــريح اسـتــعـمـال ا
والـعوامل التي تـساعد غلـة احملصول
واعـطـاء عــلى حتـسـ كـفـاءة االنـتـاج
اقل كمية من مياه الري خالل الفترات

وسم).  احلرجة من ا
كـــمــا  (الــتـــطــــــــــرق الى اهـــــمــيــة
والـصنف الـتعـريف بـخصـوبة الـتـربة
ومـــوعـــد زراعـــة احملـــصـــول ــــزروع ا
وانــواع مــنــــــــظــومــات وحـــــــصــاده
ــســتـخــدمــة في الــري واالســمـــــــدة ا

الزراعة).

بـع االعـتبـار دراسة مـخصـصات
اخلـطـورة لـلمـهـنـدس والـعـامـل
ـا يــحـقق ــواقع الـنــفــطـيــة  في ا
الـعـدالـة لـلـجـمـيع. وفي الـديـوانـية
بـنى اجلـديد لـلـفرع تـفـقد مـسـيـر ا
موجها باالنـتقال اليه باسرع وقت
نفذة وتذليل العقبات مع الشركة ا
وباكساء مـقتربات بـناية الفرع في
حـــ دعــا مــديــر الـــفــرع والــكــادر
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ــنــتــجـات وجــهت شــركـة تــوزيع ا
ــثــنى الــنـــفــطــيــة فـــرعــيــهــا فـي ا
والديـوانيـة بتـقد الـدعم اخلدمي
لـــلـــمـــحـــافـــظـــات بـــالــتـــعـــاون مع
احلــكـــومــات احملــلــيـــة فــضال عن
جتــهـــيــز احملــافــظــات بــاالســفــلت
الكـسـاء وتـعـبـيـد الـشـوارع بـاالجل
فيما طـالبت الفروع كافـة بتسخير
االلـــيــات الـــتــابـــعــة لـــهــا خلـــدمــة

ا حتتاجه .  احملافظة 
وشــدد مــديــر عــام الــشـركــة كــاظم
مسير ياس خالل زيارته االخيرة
ـثنى والـديوانـية شدد الى فرعي ا
على اهمية التعاون مع احلكومات
احمللية لالرتقاء بالواقع اخلدمي 
مــطـــالــبــا (احلـــكــومــات احملـــلــيــة
والــبــلـــديــات بـــتــخــصـــيص قــطع
اراضي النـشـاء مـحطـات حـكـومـية
ــوذجــيــة) مــبــيــنـا مــتــكـامــلــة و
ــــنــــشــــآت (ضــــرورة ان تــــكــــون ا
الـنفـطـيـة الـتابـعـة لـلـشركـة ومـنـها
محطات الوقود حتف معمارية من
نـاحـيــة الـتـصـمـيم والــتـنـفـيـذ وان
تـكون بـصمـة لـوزارة النـفط كونـها
ــنــشــآت الـــنــفــطــيــة الــتي اكــثــر ا
ــواطن بــشــكل يـــتــعــامل مــعــهـــا ا
ــثــنى حـث مــســيـر يــومي). ومن ا
الـقــائـمـ عـلـى الـفـرع بـعــد لـقـائه
ــتـــقــدم عـــلى تـــذلــيل كل الك ا بـــا
االشكاالت امام اتـمام احملطات في
ــثــنى من احملــافــظــة مــبــيــنــا ان ا
الــفـروع ذات االداء اجلـيـد مـتـعـهـد

في الــوقت نــفــسـه بــزيــادة حــصـة
احملافظـة وقت احلاجة لـلزيادة من

مادتي زيت العاز والبنزين. 
qLF «  U uF

وشـهد الـلقـاء استـعراض مـعوقات
قتـرحات لتـقد خدمات العـمل وا
افضل للـمواطن حـيث ب مسير
ضـــرورة الــــدورات الـــتـــدريــــبـــيـــة
لالرتـقـاء بــبـيـئـة الــعـمل مع االخـذ

ا هي عـليه  واقع خدمي افـضل 
مـشـددا عـلى فـرع الـديـوانـيـة بـدعم
احملـافـظـات بـااللـيـات من الـشفالت
واحلوضـيات فـضال عن دعم الفرع
بـشاحـنـات ومقـطـورات لدعم قـطاع
الـــــنـــــقل فـــــيـه).وكــــشـــــفـت دائــــرة
الـتـحقـيـقات في هـيـئة الـنـزاهة عن
تـمـكنـهـا من ضبـط عمـلـيات تالعب
ــشـــتـــريــات وتــزويـــر في جلـــنـــة ا

بغداد
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-1-
ــارس الـنــقـد لـذاته بــذاته ذلك " ان الــنـفس أمّـارة من الـنــادر أنْ جتـد من 

بالسوء " .
وهـواهـا ال يــدعه يـذعن ويـعـتــرف بـاحلـقـائق  ال فـي حق نـفـسه وال في حق

اآلخرين ..!!
-2-

أليس عجباً ان الكذّاب : يريدك ان تشيد بصدقه ..!!
وحيتان الفساد يريدونك أنْ تثني على نزاهتهم ..!!

والفاشل في أداء مهامهم يريدونك ان تمتدح طرائقهم ..!!
ـقـامات الـعالـيـة يضـعون وهم  –عـلى ما هم عـلـيه من بُعـد عن اسـتحـقاق ا
أنـفسـهم في أبراج عـالـية  ويـنسـبون الى انـفسـهم كل مـا ضمـته القـواميس

من صفات اجلمال والكمال واالعتدال ..!!
-3-

لـو كانت هـناك مـراجعـات دقـيقـة للـحسـابـات الشـخصـية  ولـو اعـتمـد النـقد
ـسـاعي احملمـومـة لـزُمرة ـا ابتـلـيـنا بـا راجـعـات   الـذاتي منـهـجـا في تـلك ا
ا واطن وال الوطن وا الـفاشل  من تدش دورة جديدة  ال ينتفع منها ا

ينتفع منها الفاشلون الفاسدون وحدهم ..
-4-

انها وقاحة كبيرة  
وانه لصلف عجيب  

همة دون مؤهالت ... ناصب ا وانه لشبق شديد الى تسنم ا
-5-

عروفة : ومن األمثال ا
( يوجد في األسقاط ماال يوجد في األسفاط ) 

ومعنى ذلك :
ان هـناك من ال يُرجى أنْ يكـون ذا مزية في الـناس بينـما تثـبت التجارب أنه

الؤن األسماع ضجيجاً ..!! زايا الذين  يفوق أصحاب ا
ثال التاريخي لذلك : وا

هو (ابن عمامة البغدادي عثمان بن علي) 
قال عنه ابن النجّار :

( كان عُسراً  غير مرضيّ السيرة  يُخّل بالصلوات 
ويرتكب احملظورات )

وهـذه من أبشع الصفات  –كـما هو معلوم  –ولـكنه مع ذلك كان شديد النقد
عرفة الدافع الكامن وراء ذلك . لذاته  األمر الذي يدعونا الى التأمل 

قال السمعاني :
اطي يقول : سمعت عبد الوهاب األ

ـنصور ومـعنا جـزء  فأردنا أنْ ـعالي ابن ابي عمـامة في جامع ا رأيـنا أبا ا
نقرأه عليه  فسألناه فأبى  فأحلحنا عليه  فرفع صوته وقال :

ايها الناس :
اشهدوا أني كذّاب 

ثم قال :
ال يحل لكم أنْ تسمعوا من كذّاب 
سير اعالم النبالء / ج 19/453

ن يخل بالصلوات من نرجسية من ال يقبل أين هذا النقد للذات الصادر 
الـنقد ويرى نفسه فوقه وهو يزعم انه رساليّ طليعيّ شديد التمسك بأهداب

الدين واالخالق ?!
-6-

ـعـامـلـة) كـمـا جـاء في احلـديث الـشـريف  (الـدين ا
عـتاشون ولـيس االدعاءات العـريضـة التي يطـلقـها ا

قدسات ... تاجرة با على ا

مـنذ ظهور وسائل اإلعالم بشكلها الواسع قبل حوالي قرن من الزمان حيث
ظـهـور اإلذاعة والـتـلـفـاز وهي وسـائل إعالمـيـة مـسـموعـة ومـرئـيـة جـاءت بـعد
ـقروءة الـتي سبـقتـها بـعدة عقـود. ثم تطـورها الي الـبث الفـضائي الـوسائل ا
وانتـشار الـشبـكة الـعنـكبـوتيـة (اإلنتـرنيت)  وكـانهـا اعدت خـصصـيا لـلعرب
ـية األولى لم يـكن لكل فـمنـذ انهـيار اخلالفـة اإلسالميـة كنـتيجـة للـحرب الـعا
ـيـة وخصـوصا االمـبراطـوريات اإلعـالميـة التي تـسيـطر أجـهزة االعالم الـعا
عـليـها الـدول الكـبرى الـتي ظهـرت بعـد تلـك احلرب الـلعـينـة لم يكن لـها هـما
سـوى الـعـرب وكـيـفـيـة االنـتقـام مـنـهم واالسـاءة لـهم وتـشـويـه صورتـهـم أمام
العـالم كله ومحـاولة جعلـهم يستنـكفون من انـتمائهم لـعروبتهم بـاظهارهم أمة
كـنـهـا أن تـتعـامل مع الـعـالم اآلخـر الـذي اخـذ في نفس هـمـجيـة جـاهـلـة ال 
الـوقت الـذي يسيء فـيه لـلـعـرب عبـر اعالمه اخلـبـيث أن يـطـور نفـسه ويـتـقدم
بـخطىً حـثيثـة في كافـة اجملاالت حـتى صار الـفرق بـينه وبـ العـرب اليقاس
ا صـار مـقيـاسه بـالقـرون ولألسف جنـد أن العـرب بدال من أن بـالسـنـ وإ
يـحاولوا تصحيح تـلك للصورة والدفاع عـن هويتهم القومـية التي التقل شانا
ـا حبـاها الـله من كرم ـا تتـفوق عـليـهـا جمـيعـا  عن ايـة قومـية أخـرى بل ر
حـمل الـرساالت الـسـمـاوية وأخـرهـا رسالـة اإلسالم حـيث خـتم الـله رساالته
بـها من خالل اخر انـبيـائه واحبهـم اليه النـبي العـربي محمـد صلى الـله عليه
وعـلى آله وصـحبه وسـلم. هـذا بـاإلضافـة مـوقعـهم االسـتراتـيـجي وامـتالكهم
ـيـة بــرا وبـحـرا وجـوا ومـاحتــتـويه أرضـهم من ثـروات ـمــرات الـعـا الفـضل ا
بـإمـكـانـهــا لـو وجـدت من يـعـرف كــيف يـسـخـرهـا أن جتــعل كل الـعـالم حتت
سـيطـرت الـعـرب . نقـول بـدال من الـدفاع عن عـروبـتهـم صاروا صـيـدا سهال
لـكل تلك الهجمات اإلعالمية اخلبيثة حتى صاروا يرددون ماتردده عنهم تلك
الـوسـائل الـلعـيـنـة فـالـيـوم وانـا أسيـر في شـوارع مـدنـنـا أشـاهـد الـعـديد من
ـلصـقـات عـلى زجاج الـسـيـارات وابوابـهـا عـبارات تـدين الـعـرب منـهـا على ا
ـثـال ال احلـصر (إحـذروا فـإن في الـطـائـرة عـرب) و (والتـصـعد إلى سـبـيل ا
الـطائـرة فـإن فـيـها عـربـا)  بـينـمـا لـو وجـهت هذه الـكالم الى سـائق الـسـيارة
نـفسه العتبره اهـانة له ولسوف يشـتكيك إلى القضـاء وقد يجرك إلى الفصل
الــعــشــائـري  دون أن يــدري انه هــو من يــهــ نــفـسه بــنــفــسه بــوضـعـه تـلك
دن النه عربي . ولو سالنا ـلصقات على سيـارته ويتجول بها في شـوارع ا ا
أنـفسنا من أين أتت هذه الـنظرة البائـسة من قبل العرب ألنـفسهم لوجدنا أن
تـأثـيـر االعالم االجـنـبي بـكل اجتـاهـاته الـغـربـيـة والـشرقـيـة ولألسـف مـتمـثال
بـوسـائل اعالم عـربـيـة تـابـعــة لـهـذه اجلـهـة اخلـارجـيـة أو تـلك قـد جنـحت في
شـوهة عـنهم رغم انـهم كانـوا من أفضل األ اقـناع الـعرب بـتلك الـصورة ا
في ظل غياب أخالقـيا واجتماعيـا عدا االمتيازات األخرى الـتي سبق ذكرها.
اعالم عـربي رسمي مخـلص يدافع عن قيـم العروبـة واالفتخـار بها فـمنذ عام
1948 والـعـرب يتـعـرضون الشـرس حـمالت التـشـويه حـيث والى وقت قريب
كـانت قضـية فـلسـط هي الـقضيـة الوحـيدة الـتي تشـغل وسائل اإلعالم في
ـفـتـعـلـة بـ العـرب وجـيـرانـهم وبـ الـعرب كل مـكـان حـتى جـاءت احلروب ا
أنـفسهم التي كانت أهدافها األساسية انـهاك العرب وإخراج قضية فلسط
من تـفـكـيـرهم بل وحـتى من اعالمـهم وجـعـلـهـا في طـي الـنسـيـان ومـازاد في
نـسـيان فـلـسـطـ وقـضـيـتـهـا ذلك الـهـوس بـالـفـ التـي عـمت الـعالـم العـربي
ُـسمى زورا وبهتانا بالـربيع العربي والذي قضى بـدوره نهائيا على وجود وا
الـقضية الفـلسطينـية في اعالم وتفكـير العرب والعـالم بحيث صار قرار ضم
الـقــدس واجلــوالن مــجــرد اخـبــار عــابــرة التــهم احــد ولم تــلق ســوي بـعض
االدانـات الكـاذبـة من هـنـا وهنـاك وصـرنا النـسـمع والنـشـاهد أو نـقـرأ سوى
اخـبار الـعراق وتـونس ومـصر ولـيبـيا والـيمـن وسوريـا ولبـنان واالن اجلـزائر
والـســودان والــله اعــلم عــلـى من ســيـأتـي الــدور الحـقــا بل وحــتـى الـشــعب
الـفلسطـيني نفـسه قد نسي قـضيته بـانشغـاله بتنـاحر من يدعـون الدفاع عنه

بـالتصارع على سلطة ليس لهم فيها أي قرار ألنها حتت
سـلـطة وحتـكم االحـتالل نفـسه. تـرى إلى متى سـنـبقى
أضـحوكة لغيرنا من األ وهي تتقدم لتخترق اقطار
الـسموات واألرض بـعلمهـا وتطورهـا ونحن نغور في
ــظـلــمـة بــحـثــا عن كل مــايـسيء لــنـا أنـفــاق الـزمن ا

والنتمائنا وتاريخنا العريق?

التابـعة للهيـئة في البصـرة مبينة
ـتالعـب به بـلغ ـبــلغ ا أن (مــقــدار ا

ملياري دينار).
j³{ WOKLŽ

وذكــــر بــــيــــان امس ان (الــــدائـــرة
أشـارت في مــعـرض حــديـثــهـا عن
عـمـلـيـة الـضـبط الـتي نـفـذهـا فريق
من مديرية حتقيق البصرة التابعة
للهيأة الذي انتقل إلى هيأة توزيع
ـنـتـجـات الـنفـطـيـة في احملـافـظة ا
ـوضوع تـمكن من ضـبط أولـيات ا
ــشــتــريــات مـــوضــحــة أن جلــنـــة ا
والــــتــــجــــهـــيــــز اخملــــزني أحــــالت
ـــشــــتـــريــــات إلى مـــجــــــــــهـــزين ا
وهـــمــيـــ بــاســتـــخــدام وصــوالت
وهـــمــيـــة حملالت غـــيــر مـــوجــودة
وقــامت بـــصــرف مـــبـــلغ مــلـــيــاري
دينار). وأضافت دائرة النزاهة إنه
( تـنـظـيم مـحـضـر ضبـط أصولي
ــضـبـوطــات في الـقـضــيـة الـتي بـا
تـــمت بـــنـــاءً عــــلى مـــذكـــرة ضـــبط
قــــــضــــــائــــــيــــــة وعــــــرض األوراق
الـتــحـقـيـقــيـة عـلى قــاضي حتـقـيق
الــنـــزاهـــة في الـــبــصـــرة; التـــخــاذ
ـنـاسـبـة). اإلجـراءات الـقـانـونــيـة ا
يـشـار إلى أن هيـئـة الـنزاهـة نـفذت
خـالل عـــــام 2019 الــــــعـــــديــــــد من
عــمــلــيــات الــضــبط فـي مــحــافــظـة
البـصرة تمـكنت من خاللهـا إحباط
مـــحــاوالت تــهــريب فـي مــوانــئــهــا
ومـــنـــافـــذهـــا احلـــدوديـــة وإعــادة
ليارات عقارات إلى ملكية الدولة 
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ثنى نتجات النفطية مترأساً اجتماعاً في ا »ŸUL²ł∫ مدير عام شركة ا

½Ëb…∫ منتسبو الزراعة في ندوة ارشادية

صرفية WÐU∫ اجماع اللجنة العربية للرقابة ا —
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الكات الهندسية التابعة تواصل ا
لشركتي  بيسـان للمقاوالت العامة
وشركة فروم ويل ليمتد للمقاوالت
عـــمــلــهـــا من أجل إنــشـــاء مــجــمع
ــنــتــســبـي شــركـة ســكــني خــاص 
تسويق النفط (سومو ) ومنتسبي
وزارة الــنـفط  في  مـنــطـقـة  شـارع
. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته فـــلــســـطـــ
ـشـروع الـذي (الـزمــان) امس ان (ا
يتميـز بأسلوبه الـعمراني احلديث
ينـفذ برعايـة هيئـة استثـمار بغداد
وبإشـراف مباشـر من قبل رئيـسها
شـاكـر الزامـلي إذ أنه سـيـسهم في
تـوفـيـر سـكن مالئم  لـلمـسـتـفـيدين
مــنه  إضــافــة الى تــوفــيــره فـرص
عــمـل خملــتــلف اإلخـــتــصــاصــات .
اجملـمـع مـتـكـامل اخلـدمـات يـتـألف
من  31بــنـــايــة ســكــنــيــة والــعــمل
يــجـــري حــالــيــاً  لــصب  الــركــائــز
A واألسس  لـــلــــبـــنــــايـــات  نـــوع
وعــددهـا 6 ونـوع B وعــددهـا 15
D وعـــــددهــــا 9 ونــــوع C ونــــوع
وعــددهـا 6 كــمــا يـســتــمــر الــعـمل
ايضاً باحلفريـات الترابية وأعمال

ـــــداخل إكـــــســـــاء  الـــــشـــــوارع وا
ـشـروع) واضاف (إن اخلـاصـة بـا
اجملمع سيوفر 453 وحدة سكـنية
ـسـاحـات مـخـتـلـفـة تـتـراوح بـ
125و  و150و 175 و200 مــــتــــر
مـربع وســيـضم  مــنـشـآت خــدمـيـة
مـــتــمـــثـــلـــة بـــقــاعـــة مـــنـــاســـبــات
ومـجـمـوعة مـطـاعم ومـركـز جتاري
ومنظـومات متكـاملة للـغاز السائل
ومــــحـــــطـــــة لــــلـــــوقــــود ومـــــوقف
لـــلــســـيــارات). واكــد ان (الـــلــجــان
الـهندسـية الـتابـعة للـهيـئة رصدت
ـشـروع تــقـدم وتـيـرة  الــعـمل في ا
وإنـســيـابــيـة الــعـمل فــيه بـصـورة

جيدة).
WO dB  WÐU —

وافـتـتح عـبـد الـرحـمن بن عـبـدالـله
ـــديــر الـــعــام رئــيس احلـــمــيــدي ا
مـــجـــلس إدارة صـــنـــدوق الـــنـــقـــد
الـعـربي أعـمـال االجـتـمـاع الـثـالث
والـثالثـ للـجنـة العـربـية لـلرقـابة
صرفـية في فندق بـاب القصر – ا
أبـوظـبي بـدولـة اإلمـارات الـعـربـية
تحدة وقال بيـان تلقته (الزمان) ا
امس ان اعــمـال االجــتــمـاع تــمــتـد
يومي 1 و 2 مـايو 2019. تـنـبـثق

الــلــجــنـــة عن مــجــلـس مــحــافــظي
ــركــزيــة ومــؤســسـات ــصــارف ا ا
الــــنـــقــــد الــــعـــربــــيـــة وتــــضمّ في
عــضـــويــتـــهــا مـــدراء ومـــســؤولي
ـصـارف ـصـرفـيـة لـدى ا الـرقـابـة ا
ركزية ومؤسسات النقد العربية ا
إضافة إلى صندوق الـنقد العربي.
يـحـضــر اجـتـمـاع الـلــجـنـة بـصـفـة
ـــــثـــــلـــــون عن احتـــــاد مـــــراقـب 
صـارف العربـية واحتاد هـيئات ا
ـاليـة العـربـية). ويـشارك األوراق ا
ــثـلـون عـن جلـنـة في االجـتــمـاع 
صرفيـة ومجموعة بازل للرقـابة ا
البنك اإلسالمي لـلتنمـية. وناقشت
الــلـجــنــة في االجـتــمــاع عـدداً من
ـوضـوعــات من أهـمـهــا الـرقـابـة ا
ــؤســسـات ذات ــصـرفــيــة عـلى ا ا
نهج األهمـية النـظاميـة محليـاً وا
اجلـديد خملـاطـر االئتـمـان في إطار
ـعيار بازل III وحتديات تـطبيق ا
الية رقم 9 على الدولي للـتقاريـر ا

الــــبــــنــــوك الـــعــــربــــيـــة حــــيث 
استـعراض جتارب الـدول العـربية
فـي هــذا الـــشــأن. كـــمــا ســـيــجــري
ـتـعلـقـة بـأمن مـنـاقـشة اجلـوانـب ا
الـــفـــضـــاء اإللـــكــتـــروني فـي إطــار

اخملــاطـر الــتــشـغــيــلـيــة ذلــــك من
خالل اســتــعــراض جتــارب الــدول
الــــعــــربـــيــــة في هــــذا الــــشــــــــأن
وموضوع األطر اخلاصة باخملاطر
الـتـشغـيـلـية). كـمـا تضـمن بـرنامج
االجـــتــمــاع  (مــنــاقــشــة مــوضــوع
تــقــنــيـات الــبــلـوكــتــشــ وسالمـة
ـالي إلى جانب موضوع القطاع ا
محددات صافي هامش الفائدة في

ـصـرفي). جتـدر اإلشارة الـقـطـاع ا
إلى أن الـلـجـنـة الــعـربـيـة لـلـرقـابـة
ـــصــرفـــيــة تـــهــدف إلى حتـــقــيق ا
العديـد من األغراض منهـا متابعة
ــعــايــيــر الــدولــيـة ذات تــطــبــيـق ا
ـعــتـمـدة الـعـالقـة والـتــوصـيــات ا
والــتــنـســيق في قــضــايـا الــرقــابـة
ـــصـــرفـــيـــة وتـــبـــادل اخلـــبـــرات ا
والــتـجــارب بـ الــدول الــعـربــيـة

والـسعي إلى حتـديث الـتـشريـعات
والـعـمل عـلى تــقـويـة دور الـرقـابـة
ـــــصـــــارف والـــــتـــــواصل عـــــلـى ا
والـتنـسيق مـع جلنـة بازل لـلرقـابة
ـالــيـة ــصـرفــيــة واجملـمــوعــات ا ا
اإلقليمية والدولية األخرى إضافة
إلى الـعــمل عـلى نــقل وجـهــة نـظـر
الدول العربية إلى احملافل الدولية
صـرفية عـنية بـقضـايا الرقـابة ا ا

الي.   واالستقرار ا
‚«—Ë« œ«bŽ«

ويـتـولى صـنـدوق الــنـقـد الـعـربي
مسـؤولـيـة األمانـة الـفـنـية لـلـجـنة.
تـشمل مـسـؤوليـاته في هـذا اإلطار
إعداد األوراق والدراسـات اخلاصة
بــالـلــجــنــة وتـنــظــيم ورش الــعـمل
ـسـؤولـ من ـؤتــمـرات لـكـبـار ا وا
أجل تعـزيز تـبادل اخلـبرات مـا ب
ركزية ومؤسسات النقد صارف ا ا
ـســاهـمــة في تـوفــيـر الـعــربـيــة وا
شورة الـفنية لـلدول العـربية على ا
صـــعـــيـــد مـــوضـــوعـــات الـــرقـــابـــة
ـصــرفــيــة إلى جــانب الــتــواصل ا
ـؤسـسـات واألطـر والـتـنـسـيق مع ا
عنيـة بقضايا اإلقليمـية والدوليـة ا

صرفية. الرقابة ا


