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االمريكيـة اقوى من عالقة امريـكا بإسرائيل
 ومهم ابعـاد الصراعـات عن العراق  الذي
يـجتـاز مـرحلـة صـعبـة في الـتـاريخ احلديث
الي سـتـشـار ا ويـتحـدى االزمـات). ويـرى ا
لــرئــيس الـوزراء مــظــهــر مـحــمــد صـالح ان
(ايران بـاتت قوة تـكنـولوجـية عـاليـة وتهدد
ـتـطـور دون بـاحلـرب واسـتـخـدام الـسالح ا
قيود وضوابط واتفاقات مسبقة مع األعداء
التـقلـيدين لـها عـندمـا حتد تـعرضـها خلـطر
الزوال  وتكون حرة التـصرف غير خاضعة
لدبلـوماسية الـتوازن ب االقـطاب كاالحتاد
الـروسـي والـصـ والــلـتـان تــدعـمـان ايـران
بشكل غـير مـباشر  لـذا تتجـنب امريكـا لغة
ــــدمــــر او الــــدخـــول فـي حـــرب الـــصــــدام ا

الوجود). 
¡«u²Šô« WÝUOÝ

ولفت صـالح لـ (الزمـان) امس الى (ما زالت
ايــران خــارج قــيــد الــســيــاســة اخلــارجــيــة
سـالـتـ  األولى انـها ـتـحـدة  لـلـواليات ا
خارج قيد سـياسة االحـتواء على الرغم من
ـفـروض من الـدولـة احلـصـار االقـتـصـادي ا
العظمى وبعض شركائها االوروبي حيث
ثل االأحتواء واحدة من قواعد اللعبة في
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اكـد الــبـاحث بـالــشـؤون الـدولـيــة واخلـبـيـر
الــســتـراتــيــجي سـلــيم شــاكــر االمـامي  ان
الـتـصـعيـد الـسـيـاسي االعالمي بـ امـريـكا
وايران ال يـتجـاوز اخلالف بـشان الـسيـاسة
اخلـارجـيـة لـلـبـلـدين بـشـأن قـضـايـا مـنـطـقـة
ستـوى نشوب الشرق االوسط  ولن يـصل 
ـشتـركة بـينـهمـا اقوى ـصالح ا احلرب  وا
حتى من الـعالقات االمـريكـية االسـرائيـلية .
ـنـطـقة واشـار األمـامي الى ان  (الـصـراع 
الشـرق ال يتعـدى التـلويح باسـتخـدام القوة
الــعـســكـريــة  امـا واقع احلــقـيــقـة االطـراف
جــمـيــعــا سـتــتـأثــر بـاي خــطـوة مــحـدودة 
فمـنطـقة دول اخللـيج الثـمانـية تـزود العالم
ــا يـــقــتـــرب من نـــصف انــتـــاج الــطـــاقــة
الـتـيـتــعـتـمـد عــلـيـهــا الـتـجـارة والــصـنـاعـة
والزراعة والتكنلـوجيا احلديثة  وأي خطر
ي). وتهديد يؤدي الى تدمير االقتصاد العا

وتـــــابع فـي حــــديث لـ (الـــــزمــــان) امس  ان
(مــســـتــوى اخلــطــاب الــســـيــاسي االعالمي
الـــعــســكــري لم يــتـــجــاوز قــلق واضــطــراب
ـصـالح اإليرانـية ـنطـقة  وا اجملتـمـعات بـا

العسل هو االدنى منذ 2003.
وقـال رئــيس اجلـمــعـيــة عـلـوان
يـاحي لـ (الزمـان ) إن (انتاج ا
الــعــسل في ديــالى خالل 2019
هو االدنى منذ 2003 وكان اقل
من 100 طن فـي حــــــ كــــــانت
مــــســــتـــــويــــات االنــــتــــاج خالل
ـاضـيـة تـقـتـرب من الــسـنـوات ا

 500طن) .  
ياحي   ان ( اسباب واضاف ا
مـتـعـددة تـقف وراء االنـخـفـاض
الكبير في انتاج العسل بديالى
ساحات اخلضراء أبرزها قلة ا
وتــداعـيــات احلــرائق الـكــبــيـرة
واالمــــراض نـــاهــــيك عن تــــأثـــر
اعداد ليست قليلة من النحال

بـــــــأحـــــــداث حـــــــزيــــــران 2014
وخــسـارتــهـم اجلـزء االكــبــر من
ناحل وتكبدهم خسائر مادية ا
فــادحـة).وأكــدت عـضــو مـجـلس
الــنــواب عـن مــحــافــظــة ديــالى
غـيــداء كـمـبش  عـودة أكـثـر من
20 مــعـــمال إلـى االنــتـــاج خالل
ــاضــيــ بــفــضل الــشــهـــرين ا
ـــنـــتج الـــوطـــني حـــمالت دعم ا
الـــتي رافــــقت االحـــتــــجـــاجـــات
اجلاريـة. وقالت غـــيـداء كمبش
ـئة من لـ (الـزمان) إن  ( 95 بـا
مـــعـــامل الـــقـــطــاع اخلـــاص في
ديـالى تــوقف الــعـمل بــهـا بــعـد
2003 ألسباب متداخلة اهمها
االستيراد اخلارجي الذي اغرق
ــعــامل االســواق ودفع مــئــات ا
ـــصــانـع في احملـــافــظـــة إلى وا
اغالق ابــوابــهـا وتــسـريح االف
ـــــــخــــــتــــــلف مـن الــــــعــــــمــــــال 

االختصاصات ) . 
واضــافت كــمــبش  أن  ( اكــثــر
من 20 مـــعــمل اغــلــبـــهــا تــنــتج
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة عـــادت إلى ا
ـــؤمل الــــعـــمل الـــفـــعـــلـي ومن ا
عــودة مـعــامـل أخـرى لـإلنــتـاج

ادارة الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة االمـريـكـيـة مـنذ
احلرب الثانـية  بغيـة استدامة مـراكز نفوذ
ـتحـدة حول العـالم  والثـانية لم الواليات ا
تــصل ايـران بـعــد الى اتـفــاقـات شــامـلـة مع
نـادي الـدول الـكــبـرى بـشـان تـوازن الـسالح
االسـتــراتــيــجي واالســتــخــدام الــتــكــتـيــكي
السـلـحـة احلرب والـدمـار الـشـامل  السـيـما
استخدام الـسالح الصاروخي او الـبالستي
او حتى النووي او اية اسلحة  ومثل هكذا
اتفـاقـات في احالل التـوازن الـدولي البد من
ــتـــحـــدة الـــسالم ان تـــضـــمن لـــلـــواليـــات ا
واالسـتقـرار مع االحـتفـاظ بـالهـيـمنـة كـدولة
عـــظــمى قــطــعــاً). واضـــاف انه (بــنــاء عــلى
ماتقدم  فـان ايران امست من الـدول القوية
ؤهـلة في بـناء مـستـقبل مـيزان ؤثـرة وا وا
ـية  لذا سـتتجـنب ايران احلرب القوة الـعا
ــا التـهــدد او تــمس وجــودهــا الـراهن  طــا
ادراكــاً بــاهــمـيــة االحــتــفـاظ عــلى مــركــزهـا
االســـتـــراتــيـــجي الـــطــويل االجـل  وتــدخل
المحال الى النـادي التفاوضي الـدبلوماسي
الـدولي لـبـلـوغ نـقـطـة الـتـوازن مع الـواليات
ــتـحــدة دون ان تــفـقــد امـريــكــا في الـوقت ا

احلاضر هيمنتها الكامنة على العالم).
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اعــلــنت قــائـــمــمــقــامــيــة قــضــاء
عن بعقوبة  في محافظة ديالى 
صــــدور قــــرار رســـــمي بــــإغالق
مــــخـــيـم مـــعــــســـكــــر ســــعـــد في

بعــقوبة.  
وقال قـائممـقام بعـقوبة عـبدالله
احلـــيــالي لـ (الــزمــان ) امس ان
(قــرارا رســمــيــا صـدر من وزارة
الـهـجرة بـإغالق مـخـيم معـسـكر
ســعــد لــلــنـازحــ في بــعــقــوبـة
واعــادة دمـجه مع مـخــيم الـونـد

  .( في قضاء خانق
ان  (تـنــفـيـذ واضــاف احلـيــالي 
القرار بعهـده اجلهات اخملتصة
والـتي هـي من عـلــيـهــا تـطــبـيق
القـرار مؤكدا بـان اخمليم والذي
انـشى بـعـد 2015 هـو الــوحـيـد

في بــعــقـوبــة بــشــكل عــام وكـان
يـــــضـم اكـــــثـــــر من 150 اســـــرة
نـازحـة عـاد اجلـزء االكـبـر مـنـهـا
ــــنــــاطق الـى مــــنــــازلــــهــــا فـي ا

احملررة ) . 
ومن جانب آخر كشف قائممقام
قـــضـــاء بـــعـــقــوبـــة   عن حـــجم
الـتـلـوث في اثـنـ من اهم أنـهر

احملافظة.  
وقال احليـالي  لـ ( الزمان ) إن
 (نــــهــــري ديـــالـى وخــــريــــســـان
يــشـــكالن أهم أنــهـــر احملــافــظــة
خـاصـة وانـهـمـا شـريـان احلـياة
ـــدن وقــرى كـــبــيـــرة وواســعــة
تــصل اعـداد سـكــانـهـا الى 700

الف نسمة ) . 
وأضـاف احليـالي أن  (مـعدالت
الـــــتــــلــــوث فـي نــــهـــــري ديــــالى

بـــعــد تــوقف اســـتــمــر ســنــوات
طـــويـــلــــة والـــفــــــــــضـل بـــذلك
ــنــتـج الــوطــني حلــمالت دعـم ا
عـــــبــــر مــــنــــصـــــات الــــتــــواصل
االجــتـــمــاعي خالل الـــشــهــرين

اضي . ا
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واوضــــحـت عــــضـــــو مــــجـــــلس
الــــنـــواب أن  (إعــــادة فــــتح كل
تـوقفـة ستـوفر مـعامل ديـالى ا
من 20 إلى 30 الـف فـــــــرصـــــــة
عــــمل وســـيـــوفــــر فـــرص عـــمل
للكـثير من الشـباب وخــــــاصة
مـن حــــمـــــلــــة الـــــشـــــــــــهــــادات
ــــــخــــــتــــــلف اجلــــــامـــــعــــــيــــــة 

. االختصاصات) 
الفــته إلـى (وجــود حتــرك جـدي
مـن قــــــــبـل اصــــــــحـــــــاب رؤوس
االمــوال في اسـتـثــمـار قـدراتـهم
لـبنـاء مـعامل انـتاجـيـة لتـغطـية
حـاجــة االسـواق مع حــاجـتــهـا
لـرسـائل طـمـأنة حـكـومـيـة بدعم

نتوج احمللي).  ا
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فيـما قـال عضـو مجـلس النواب
عن مــــحـــافــــظـــة ديـــالـى  عـــبـــد
اخلــالق الــعــزاوي لـ (الــزمـان)
ـختلف نظـمة  ـة ا إن  (اجلر
عـنـاويـنهـا شـكـلت حتديـا امـنـيا
كبيـرا بالسـنوات االخيرة داخل
مـحـافـظة ديـالى بـسـبب ارتـفاع
ـشهـد وخـلقـها مـؤشـراتهـا في ا
قلقـــــــــا حقـيقيا لألهـــــالي في
مــــنـــــــــاطـق مــــتــــــــــفــــرقــــة من

احملافظة .
وأضــاف الـــعـــزاوي   أن  (عــام
2019  شـهــد تـقــدمـا مـهــمـا في
ـنـظـمـة ــة ا احلــرب عـلى اجلـر
من قــبل مــخــتــلف الــتــشـكــيالت
ا ادى الى االمنـية في ديـالى 
انـخفـاض معـدالتـها بـنسـبة 50

%خالل) .
واشــــار عـــــضـــــــــــــو مــــجـــــلس
الـــــنــــواب   الـى أن  (الــــقــــوات
األمـنـيـة تـسـعى بـاخلالص عـلى
ـنـظمـة بـشكل نـهائي ة ا اجلـر

خالل عام  2020).
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اضـيومـا قبـلهـا كانـت اخملابـرات العـراقيـة نشـطة في خمـسيـنات الـقـرن ا
جدا ولـها أذرع في أغـلب دول اجلـوار إن لم نقل كـلهـا وبـعد ذلك الـتاريخ
لقدرتها على الفعل نظومة  حـتى أصبحت مثاآل يحتـذى به  تطورت هذه ا

في أقسى الظروف .
هناك أحـاديث تدور ب الـناس مسـتنبـطة من مشـاهدات اإلعالم مرة ومن
تـرديوالتراجع يدان الذي يـعيشه الـعراق مرة أخرى فـضال عن احلال ا ا
ـس اليـد فـحـوى األحـاديث تـدور عن الوضع ذهـل الذي تـلـمـسه الـناس  ا
دولة ـيـلـيشـيـاتـوتـعـدد مـراكـز القـرار الـبـلـد مُـبـاح  الـذي فيـه البـلـد كـثـرة ا
تـتـدخل بـقـراره الـسـياسـي بـكل تـفـاصـيلـه ودولـة تنـتـقم مـن أعـدائهـا عـلى
أرضه  ودولة ترفض أن تكـون هناك جهات تـعتدي على الـسفارات وتدعو
لنقل سـفارتـها الى أربـيل وغيـر ذلك الكثـير فـضآل عن أنـباء مؤكـدة تبـثها
ــقــروءة وهي تــتــحــدث عن أعــداد أجــهـزة ــســمــوعــة وا وســائل اإلعالم ا
اخملابـرات التي تـتـدخل في الشـأن الـعراقي بـشكل أو بـأخـرومن هنـا فأن
الـبـلـد مـشــرعـة أبـوابه لـلــقـاصي والـداني دون عـنــايـة أو رعـايـة أو جـهـات
رسمـية تـتحـمل مسـؤليـاتـها ومع ذلك نـرى أن اجلهـات النـاشطـة في البـلد
بشـكل رسـمي أو غيـر رسـمي تسـتـنكـر وتـشجب ثـم أخذت تـهـدد وتتـوعد
وتـســتـخــدم الـسـالح وكل ذلك يـحــدث والـعــراق مــنـتــهك وحـدوده مــبـاحه
وشعبه جـائع بنسبـة كبيرة مـنه الصناعة وقراره مصادروثـرواته منهوبـة 
الزراعة الجتـارة تـرضي الـله تـعـالـيكل مـافـيه أصـبح اليـقـارن بـابسط دول
العالم في الـوقت الذي كان فـيه يُعـد (أي العراق) من دول الـعالم النـشطة
سؤول عن ؤثرة قـبل عقود من األن وهـنا البد من الـسؤال التـالي مَن ا وا
مـاوصل إلــيه الـبـلــد من تـراجع وتــخـلف وضـيــاع واضح لـدوره وأهــمـيـته
وقراره السـياسي وهـذا السـؤال يجب وعـندمـا أقول يجب فـالوجـوبيـة هنا
سواء كانت سؤول عن العراق - وفق الـقوان الشرعية  سؤولية وا من ا
ـسـتنـبـطـة مـنه وهي نـزلـة من خـالـق الكـون أو مـن تـلك ا قـوانـ الـشـرع ا
القـوانـ الـوضعـيـة الـتي تـهتـدي بـهـا النـاس في عـراق الـنـاس هذا - هي
ـسؤولـة عـنه وهي الـتي سوف السـلـطـات التي تـقـوده وفق الـقانـون فـهي ا
قريبا كان أم لم يكن كذلك وسيحاسبها وهذا أمر يحاسبها الشعب يوما 
صور ثـم يعاقـبهـا عقابـا شديدا غير مـشكـوك فيه أبدا  اخلـالق البـاريء ا
ألنهـا أخـطـات بـحق الـبلـد لم تـراعي وضـعه ولم تـعـمل من أجل مـصـلـحته
وفضـلت دول أخـرى ومـصاحلـهـا عـلى مصـلـحـته ونهـبت ثـروته وسـاهمت
بـشـيـوع ظـاهـرة الـفـسـاد بـ مـؤسـسـاته ودوائـره وجـعـلـته صـغـيـرآ بـعـ
جـيـرانه في الـوقت الـذي هـو أسـدا مـغـوارآ ودولـة من أكـثـر الـدول جتـذرآ

وعمقا في األرض . 
وهنا أقـول لكل من يـنادي بـخروج دولـة من العـراق لغـرض احملافـظة على
سيـادته وحفظ كـرامته عـلـيه أيضـا أن ينـادي وبكل قـوة بخـروج كل الدول
واألرادات من على أرضه سواء كانت هـذه األرادات عسكريـة أو سياسية
أو اقتـصاديـة وأن ينـادي أيـضا كي يـكون طـلبه مـنـطقي ومـقبـول  من قبل
الناس أن ينادي بأستقالل العراق كامال غير منقوص وأن يرفض وبشدة

تــــدخـل دول اجلــــوار بـــــشــــؤونه حـــــتى يـــــظل قــــراره
الـسـيــاسي واضـحــا ومـسـتــقـآل ويـنــادي أيـضـآ ان
يـكـون الـعـراق حرأ كـمـا ولـدتـه أمه وأن يـعـود قـويآ
كما كـان عبر الـتاريخـوأن يكـون متصـدرآ للمـشهد
فهـو بحق أهـآل لـذلك حتيـة لبـلـد احلضـارات عراق

الفرات األشم.
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قيتة وتندلع حينها شرارة النرجسية تطبع أصحابها بطابع من األنانية ا
ـنــافِس فـتـنـطـلق الـهـواجس احملـمــومـة الـتي ال تُـطـيق وال تــتـحـمل بـروز ا
ـكـاسب لـتـحـطـيـمه والـنـيل مـنه بــكل طـريـقـة ضـمـانـا لـبـقـائـهـا مـنـفـردة بـا

واالمتيازات ..!!
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واهـب والكـفاءات ال يـنـبغي لـهم أنْ يـعيـشـوا حاالت الـقلق انّ اصحـاب ا
لـكـون من قدرات أنْ ـا  واخلوف من االخـرين ذلك انـهم يـستـطـيعـون 
ألوا العـيون واألسـماع وأنْ يـنـفذوا الى الـقلـوب  عـبر مـا يقـدمونه من

نتاجات باهرة .
وباختصار شديد نقول :

ان البضاعة اجليدة ال يخشى عليها من الكساد .
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ومن الهـواجس احملمـومة الـتي سجـلهـا التـاريخ قضـية (مـحمد بـن أحمد
ـكـنّى بأبـي جعـفـر  وزيـر مـعز الـدولـة الـيـولهـي حيث رشح الصـيـمـري ا
ـهلـبـي (احلسـن بن مـحـمد ت  – ( 352 والـذي كـان كاتـبـا فـي ديوان ا
معـز الـدولة  –أنْ ينـوب عـنه ح خـرج الى الـبطـحـية لـلـقضـاء عـلى أحد

الثوار سنة 338هـ .
ـعــز الـدولـة حـتى اسـتل ـهــلـبي ان يـنـهض بــأعـبـاء اخلـدمـة  واسـتـطـاع ا

قرب . اعجابه واصبح محبوباً لديه ومن ا
هـلبي) وح وصـلت أخبـار ذلك الى (الصـيمـري) عزّ علـيه أنْ يحـظى (ا

عز الدولة فتطلب للمهلبي الذنوب ... ا حظي به من قرب 
هلبي بذلك ساوره القلق وأطلق لسانه فيه بالوقيـعة والتهديد وح عـلم ا

وقال :
اذكر ابا جعفر حقاً أمّتُ بِهِ 
انّي وايّاكَ مشغوفان باالدبِ

ـهــلـبي حــريص عــلى تـذكــيـر (الــصـيــمـري) بــاآلصـرة الــقـويــة الـتي انّ ا
تربطهما  وباللحمة الفريدة التي جتمعها وهي آصرة األدب .

هلبي هو القائل : وا
فانْ أنا لم امتتْ بقربِ قرابةٍ 

ولم جتمع األسباب شمالً الى شملِ
ففي رحم اآلداب ما ألف الهوى     وأغنى عن االسباب ب ذوي العقلِ 

وقال آخر :
وقرابة األدباء يقصرُ دُونَها 
عند الكرامِ قرابةُُ األرحامِ 
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ان الهواجس احملمومة كثيراً ما تفتك بأصحابها قَبْلَ أنْ تفتك باآلخرين
هلبي) مقرّبا مِنْ وقد دفع الصيمري ثمن هواجسه احملمومة بينما ظل (ا

 معز الدولة حتى استوزره بعد وفاة الصميري 
طيع العباسي  ثم لقبه بالوزارة   وقرّبه اخلليفة ا

فاجـتـمـعت له وزارة اخلـلـيـفـة  ووزارة السـلـطـان  ولُـقب بـذي الـوزارت
وبقي في الوزارة حتى توفي سنة  352 هـ .
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ان معـظم ما تـشهـده الـساحـة العـراقيـة الـيوم من مـشاحـنات وصـراعات
واتـهــامـات ومـكــائـد وخــطط لـلــتـســقـيط مــا هـو االّ ضـرب مـن الـهـواجس

كاسب واالمتيازات . ناصب وا تنافس على ا احملمومة ب ا
وازين والـضـوابط واالصـول فـان أصـحاب ـا تـقـتـضيـه ا علـى العـكس 
القـضيـة الواحـدة البُدَّ ان يـكونـوا في غايـةٍ من التالحم والـتعـاون وصوالً

نشودة . الى حتقيق أهدافهم ا
-6-

البُـدَّ من الــتــمـيــيـز والــتـفــريق بــ اخلـصــوم وبـ
نافس . ا

اخلــصــوم هم اعــداء الـــشــعب والــوطن والبــد ان
نـافسـون فهم وقف ضـدهم موحـداً امـا ا يكـون ا
ـــتــنـــهـــدون الـى ان يــكـــون لـــهـم شــرف االخـــوة ا

االسهام بخدمة الشعب والوطن .

وخــــريـــــســــان خالل 2019 اقل
عـدالته مـنذ 3 سنـوات وهذا
مـؤشـر إيـجـابي لكـنـهـمـا ما زاال
في دائرة اخلطر في ظل وجود
جتـاوزات تتـمـثل برمـي نفـايات
من قــبـل مــواطــنـــ ومــطــاعم
وشـــركــات وورش الـــنـــهــرين)
الفـتا الى أن  (هـذا االمـر خطـير

للغاية) . 
 ÁUO  ÀuKð

ودعــا احلـــيــالـي الى  (ضــرورة
تــبـــني قــوانــ أكـــثــر شــدة في
الـتـعـامل مع تـلوث مـيـاه األنـهر
ألنها قد تؤدي الى خلق كوارث

بيئية وصحية) .
فــــيــــمــــا اعــــلــــنت اجلــــمــــعــــيـــة
النموذجـية للنحـال العراقي
في مـحـافـظة ديـالى بـان انـتاج

dJ∫ نازحون في مخيم معسكر سعد في بعقوبة F

عبد الله احليالي
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اســـتـــقــبـل وزيــر الـــزراعـــة صــالح
احلــســني مــحــافظ كــركــوك راكـان
اجلبوري بحـضور الوكيل االداري
لــلــوزارة مــهــدي ســهــر اجلــبـوري
ومـسـتشـاري الـوزارة مهـدي ضـمد

القيسي وحس علي سعود .
 واكــد احلـسـني خالل الــلـقـاء دعم
نتج احمللي واحلد من االستيراد ا
ـــســـوقي الــذرة ومـــد يـــد الــعـــون 
الــصــفـــراء من خالل الــعـــمل عــلى
توفـيـر مـسـاحـات خـزنـيـة وتـوفـير
ــــالـــيـــة حـــسب ــــســـتـــحـــقـــات ا ا
الــضــوابـط والــتــعــلــيــمــات وبــعـد
مــفـاحتــة االمــانــة الـعــامــة جملـلس

الوزراء .
…—uD²  ‚dÞ

مـشـيــرا في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس الـى (الـــــطــــرق الـــــزراعـــــيــــة
ـتـبعـة من قـبل مزارعي ـتطـورة ا ا
الـــذرة الــصـــفـــراء في كـــركــوك من
ا يـحتم مـكنـنـة واالت متـطـورة و
عـــلـى الـــوزارة وكــــافـــة اجلــــهـــات
الـسـانـدة تـقـد الـدعـم لـلـمـزارع
وايــجــاد طــرق تـــســويق عـــلــمــيــة
االسـتـفـادة من احلـاصل مـسـتـقبال
كمواد اولية للصناعات التحويلية
وقيام الـوزارة ومن خالل شركة ما
بــ الـــنــهـــرين الــعـــامــة لـــلــبــذور
وبـــالــتــعـــاون مع مــديـــريــة زراعــة
كركـوك بعدة حتـضيرات السـتقبال
سوق من حاصل الذرة الصـفراء ا
ـزارعـ في احملـافـظـة حـيث قـبل ا
قــامت جلـنــة مـشــتــركـة من شــركـة
مــابــ الـنــهـريـن الـعــامــة لـلــبـذور
ومــديـريــة زراعـة كــركـوك بـاالطالع

عــلـى جــاهــزيــة ســـاحــات اســتالم
ـسوق مـحـصـول الذرة الـصـفـراء ا
ومــتـــابــعــة عــمــلـــيــات الــصــيــانــة
والـتـجـهـيـز). كـمـا اطـلـقت الـوزارة
ــســتـــحــقــات (عـــدة وجــبــات مـن ا
ــســوقي الـذرة الــصــفـراء ــالـيــة  ا
ـاضيـة . من جـانبه خالل الـفتـرة ا
ـثمر اكد اجلـبوري عـلى التـعاون ا
مع وزارة الــزراعـة من خالل تــفـهم
السيـد الوزير لـلوضع الزراعي في
بذولة ـشتركة ا كركوك واجلهود ا
لــلــنــهــوض بــالــواقع الــزراعي في
ستمر احملافظة  مثمنـا التعاون ا
اليجاد مساحات خزنية الستيعاب
محـصول الذرة الـصفراء من خالل
ــشـتــركــة الــهــادفـة الى الــلــجــان ا
تعضيد دور القطاع الزراعي سيما
بــعــد الــدعم الــذي تــقـدمـه الـوزارة

.( زارع للفالح وا
وأعـلـنت مديـريـة زراعـة كربالء عن
تـــســويق أكـــثــر من 164 مـــلــيــون
بيـضة مـائدة و15 ملـيون دجـاجة
عن طـــــريق مـــــشـــــاريع الـــــدواجن
ائدة وفروج اللحم وإنتاج بيض ا
الـعـامـلة في احملـافـظـة حالل الـعام

اضي. ا
واضـاف الــبــيــان انه ( تــسـويق
ائدة عن هذه الكـميات من بـيض ا
طــريق مـشــاريع الـدواجـن وانـتـاج
ائدة وفروج اللحم العاملة بيض ا
في كربالء والـبالغ عددهـا اكثر من
166 مـــشــــروعـــا من بــــيـــنـــهـــا 8
ــائـــدة تــعــمل مـــشــاريع لـــبــيض ا
بـنــظـام االقـفــاص الـكــيـجـز و158
مـشروعـا النتـاج فروج الـلحم تـبلغ
طـاقـتهـا االنـتاجـيـة السـنـوية اكـثر

من 170 مــلـــيــون بــيــضــة مــائــدة
قامت بـرفد االسـواق احمللـية خالل
ــاضي 2019 بــاكــثــر من الــعــام ا

(164) مليون بيضة).
واكــــد الـــبـــيــــان ان (عـــدد االفـــراخ
الداخلة في مشـاريع إنتاج البيض
بلـغت اكـثر من  720الف دجـاجة
كــمـا بــلــغت كــمـيــة الــدجـاج احلي
ـــاضي ـــنـــتـــجـــة خالل الـــعـــام ا ا
2019 اكثر من 15 مليون دجاجة
حية عن طريق 158 مشروع عامل

في محافظة كربالء).
ــــشــــاريع  واضــــاف ان (هــــذه ا
ــــبـــادرة إنـــشــــاءهــــا عن طــــريق ا
الزراعـية وبـدعم من وزارة الزراعة
واســـتـــطـــاعت ان حتـــقق جنـــاحــا

كــــبـــيــــرا من خالل الــــوصـــول الى
ـائـدة االكـتــفـاء الـذاتي من بـيض ا
ـساهـمـة بـسد وحلـوم الـدواجن وا
حـاجة الـسوق احملـلي مـنهـا فضال
عن ايقـاف استيـرادها نظـرا لوفرة

االنتاح).
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ــثــنى وبــاشــرت مــديــريــة زراعـة ا
وبـــالــتـــعـــاون مع شـــعـــبـــة زراعــة
الـســمـاوة حـمـلــة مـكـافــحـة حـفـار
سـاق الـذرة الـصـفـراء لـلـمـسـاحات
ــنـفــذة ضـمن بــاديــة الـســمـاوة . ا
ـديـريـة بـكـمـيـة حـيث  جتـهـيـز ا
50 لــتــرا من مـــبــيــد مــاج أي سي
وبــنــسـبــة خـلط 50 مل لـكل 100
ديـريـة على لـتـر ماء  كـمـا اكـدت ا

مــزارعي الـذرة الـصـفـراء مـراجـعـة
شـعـبـة زراعـة السـمـاوة لـتـسـجـيل
ـــصـــابــة لـــغــرض مــســـاحـــاتــهم ا
ــبــيــدات والــتي مــكــافــحــتــهـــا بــا
ســـتــــــوزع مـــجــــانـــاً مـن قـــــــــــبل
ديرية . وتعــــــــد الذرة الصفراء ا
من اكــثـر احملــاصــيل شـعــبــيـة في
كما انها تشكل كافة انحاء العـالم 
جزءاً اسـاسياً من الـنظـام الغذائي
لـلعـديد من االشـخاص اضـافة الى
بــذورهــا الــتـي تــعــد من احلــبــوب
الــكـامـلـة الـغــنـيـة بـالـفــيـتـامـيـنـات
ـــعـــادن وااللـــيـــاف ومـــضــادات وا
االكــســدة.وبــاشــرت دائــرة وقــايــة
زروعات بالتعاون والتنسيق مع ا
مــديــريــة زراعــة مــحــافــظــة واسط

والـشــعب الـزراعــيـة الــتـابـعــة لـهـا
باحملـافظـة بحمـلة مـجانيـة ارضية
كافحة حـشرة دوباس النخيل في
وبـوءة والتي عـدد من البـساتـ ا
حددت فيها بؤر االصابة باحلشرة
ــكـافـحـة عن مـسـبـقــا حـيث تـمت ا
طـــريق الـــرش االرضي بـــواســـطــة
مبيدات (فالش ومـاتركس بالص
( بــاالضــافــة الى مــبــيــد الــفــاســ
عـتمدة لـدى وزارة الزراعـة يشار ا
الى ان وزارة الــزراعــة وعن طـريق
زروعات التابعة لها دائرة وقاية ا
ســـتـــبـــاشــــر في االيـــام الـــقـــادمـــة
اثلة ولعدد من بحمالت مجانـية 
احملـافـظــات الـتي شـخــصت فـيـهـا

االصابة بهذه احلشرة.
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