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نــظــمت مــديــريـة زراعــة االنــبــار نـدوة
إرشــاديـــة بــشــأن أهــمـــيــة مــحــصــول
وه وبحضور عدد احلـنطة ومراحل 
ـــزارعــ واخلــبــراء مـن الــفالحــ وا

واخملتص بالشأن الزراعي. 
وقــال الـبـيـان انـه (جـرت خالل الـنـدوة
مـنـاقشـة عدد من احملـاور مـنهـا مقـدمة
تــعــريــفـيــة حــول مــحـصــول احلــنــطـة
ـو وفــوائـده االقــتـصــاديـة ومــراحل 
احملـــــصــــول واهـم أعـــــمــــال خـــــدمــــة
ـنـاسـب لـلـزراعة احملـصـول والـوقت ا
واحلـصـاد وطـرق الـبـذار والـتـسـمـيد
سـتلـزمات الـزراعية عـدات وا وابـرز ا
ـــســــتـــخـــدمـــة فـي زراعـــة وحـــصـــاد ا
احلــنـطـة وطـرق صــيـانـة احلـاصـدات

والساحبات الزراعية). 
وتــأتي هــذه الـنــدوة ضــمن فــعـالــيـات
الـــبـــرنــــامج الـــتــــــــوعـــوي الـــســـانـــد
حملـــــصـول احلنـطـة للـمـوسم الزراعي
الـــــــشـــــــتـــــــوي 2020-2019 مـن اجل
احملـــافـــظـــة عـــلى احملـــصـــول وزيــادة

إنتاجيته.
وأعـلنت مـديرية زراعـة بابل عن تنـفيذ
حــمــلــة مــكــافــحــة مــجــانــيــة ضــد 15
األمــــراض واإلصــــابــــات احلــــشــــريـــة
واألدغــــال الــــتـي تــــصــــيب احلــــقــــول
والــبــسـاتــ لــلـمــحــاصـيل الــزراعــيـة
اخملـتـلـفـة في احملافـظـة. حـيث بـاشرت
ـديـرية الـكـوادر الفـنـية اخملـتـصة في ا
زروعات وبـالتـعاون مع دائـرة وقايـة ا

ـكــافـحـة اجملــانـيـة بــتـنـفــيـذ حــمالت ا
ــــســـاحــــة جتـــاوزت ال 165 ألف و
ـــســـاحـــات الـــزراعـــيـــة في دو مـن ا
احلـقـول والـبـساتـ من اجل مـكـافـحة
األمــــراض واإلصــــابــــات احلــــشــــريـــة
واألدغـــال الـــتي تـــصـــيب احملـــاصـــيل
الـزراعـيـة اخملـتـلفـة وشـمـلت احلـنـطة
الـذرة الـصـفراء أشـجـار احلمـضـيات
آفـــــات الـــــنــــخـــــيل نـــــحـل الــــعـــــسل
وبـــاســتــخــدام وتـــوزيع مــبــيــــــــــدات
يـة رصـيـنة مـجـانـية ذات مـنـاشىء عـا
ـــــزارعــــــ في عــــــلى الــــــفالحــــــ وا

احملافظة. 
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ــكـافــحـة مــسـتــمـرة بــهـدف (حــمالت ا
رضية واآلفات التي تقليل اإلصابات ا
تـصـيب احملـاصيل الـزراعـيـة اخملتـلـفة
مـن اجل زيــادة اإلنــتـــاج كــمــا ونــوعــا
ـنتـجات بـغـية رفـد األسواق احملـلـية 
مـحـلـيـة عالـيـة اجلـودة والـوصول إلى

االكتفاء الذاتي).
ـثنى نـدوت ونـظـمت مديـرية زراعـة ا
ـزارعـ عن إرشــاديـتـ لـلــفالحـ وا
مـكـافحـة أمـراض خيـاس طلـع النـخيل
وأدغــال احلــنــطــة بـأنــواعــهــا لــزيـادة

اإلنتاج احمللي في احملافظة .
ـــديــريـــة اقــامت  واكـــد الــبـــيــان ان (ا
بــــالـــتـــنــــســـيـق مع قـــســــمي اإلرشـــاد
ـزروعات والـتـدريب الـزراعي ووقايـة ا
زارع في نـدوة تثقيـفية للـفالح وا

مـنطقـة البساتـ الشرقـية ضمن قاطع
شـعـبة زراعـة السـمـاوة تنـاولت أهمـية
الــنــخــيل وكــيـفــيــة احلــفــاظ عـلــيه من
األمـراض واحلـشرات وطـريقـة الوقـاية
ـستـخدمة ـبيدات ا فـضالً عن كمـيات ا

في العملية). 
فــيـمــا أجـرى قــسم اإلرشـاد والــتـدريب
ـديـريــة (نـدوة إرشـاديـة الــزراعي في ا
في قــضـاء اخلــضـر مـنــطـقـة الــبـديـري
حـول مكافحة أدغال احلـنطة وأنواعها

ستخدمة .  بيدات والطرق ا وا
وتـسـتمـر وزارة الـــــزراعـة بتـــــــــنفـيذ

خــطــتــهــا الـزراعــيــــــــــة لــلــمـوســـــــم
الـزراعي 2019. 2020  ومن خـــــــالل
دوائــــرهـــا ومـــديـــريــــات الـــزراعـــة في

نتج احمللي. احملافظات لزيادة ا
وتـــــواصـل وزارة الـــــزراعـــــة من خالل
ـــزروعـــات تــــنـــفـــيـــذ دائـــرة وقــــايـــة ا
ـــيــدانـــيــة فـي عــدد من ـــســوحـــات ا ا
احملــــافــــظــــات لـــلــــكــــشف عـن اآلفـــات
واألمـــراض الــتي تــصــيـب الــنــحل في

العراق. 
حــيث قـامت الـكــوادر والـفـرق الــفـنـيـة
ـروعـات اخملــتـصـة فـي دائـرة وقـايــة ا
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كــلـمـا أقـتـربـنــا من رأس الـسـنـة تـزداد
اسـطنبول جـماال وتبدو مـثل العروسة
الــتي حتـضــر نـفــسـهــا لـلـزفــاف عـلى
الـرغم من أشـتـداد الـبرد وكـثـرة زخات
ـطـر كـان ال بـد لـنـا من زيـارة مـيـدان ا
الـتقـسيم وشارع االسـتقالل والـصعود
الـى بــرج غـــلــطـــة ســراي هـــذه ثالثــة
ـــــــكن ألي ســـــــائـح في أشـــــــيـــــــاء ال 
اسـطنبول ان ال يذهب الـيها قائال بأنه
ـناطق قـد شـاهدهـا من قـبل ألن هذه ا
يـتم زيارتـها والـتجـول فيـها يـوميـا ما

يقارب 3 مالي شخص.
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كــلــمــا ذكــر الـتــقــســيم يــتم اســتــذكـار
(الـسلـطان مـحمـود االول) ال اعلم كيف
يــشـعـر من يــحـكم بـلــدا وال يـتـرك أثـرا
طـيـبـا خلـفه في مـكـان مقـدس او قـصر
مــهــيـب او مــيــدان وشــوارع وجــسـور
واجنـازات في مـجـال التـنـميـة والـبنى
الـتـحتـية والـدفـاع عن سيـادة البـلد?ان
احلــــــكــــــام الــــــذين ال يــــــفــــــكـــــرون اال
ـــصـــاحلـــهم اخلـــاصـــة ومـــلـــذاتـــهم
واشــبـاع رغـبــاتـهم هـؤالء لم يــخـلـقـوا
ـا الصدفة خـدمتهم لـيكونوا لـلحكم ا
نصب! كان السلطان محمود في هذا ا
األول ضــعــيف الــشــخــصــيـة وهــو من
الـسالطـ الـذين يـخضـعـون لالجـنبي
عـلى الرغم من انه رئـيس دولة عظـيمة
مـثل االمبراطوريـة العثمانـية لكنه كان
خـاضـعـا لـفـرنـسـا الـتي كـانت تـوجـهه
ـا ألنه قـد جـاء خلـدمــة مـصـاحلـهـا ر
لـلـحـكم من خالل ثـورة انـكـشـاريـة ضد
الـسـلـطـان الـشرعي (الـسـلـطـان احـمد)
والـذي  خلـعه من احلـكم  فإسـتعان
الـسـلـطـان محـمـود   االول  لـكي يـكون
سـتشار فـرنسي ! وهكـذا مهما قـويا 
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كـان احلاكم مخلصا لالجنبي فال يفكر
االجـــنــبـي في مــصـــلـــحــة عـــمــيـــله بل
يـستـغله ابـشع االستـغالل! مع كل هذه
ـآخـذ فيـذكر لـلسـلطـان محـمود االول ا
بإن في عهده  تأسيس أربع مكتبات
في اسـطنـبول وحـينـما ضـرب الزلزال
اسـطنبول ودمـر عدد كبيـر من مساجد
الـعاصـمة بـسبب احلـريق الـكبـير بادر
فـــورا إلعــادة جتــديـــدهــا ودفع امــواال
ـدمـرة  وهـو ـنـازل ا طـائـلـة لـتـرمـيم ا
الــذي أنـشــاء مـنــطـقـة الــتـقــسـيم وهي
يـاه الـرئيـسـية نـقـطة جتـمع خـطـوط ا
واعــــادة تـــوزيــــعـــهــــا عــــلى مــــنـــاطق
نطقـة التي اصبحت اسـطنبول هـذه ا
ـناطق السياحية فـيما بعد من اشهر ا
في اسـطنبـول وال بد للـسائح ان يقف
بـــــ الـــــطــــــيـــــور وخـــــلـــــفـه (نـــــصب

اجلـمـهوريـة) الـذي يعـبر عـلى الـنصب
الـتـذكاري ألعالن اجلـمـهوريـة الـتركـية
في 29/ اكـــتـــوبـــر 1923 كــــمـــا يـــقف
بـزهو (الـترام  فاي الـتاريـخي)  القد
غـيـر بـعـيـد عـنه والـذي يـرجع تـاريـخه
الى 1875 و اعـــاد تـــشـــغـــيــلـه عــام

لينقل السياح من ميدان 1990
الــتــقــسـيـم مـرورا بــشــارع االســتـقالل
حـتى مـنطـقـة النـفق الـقد  – مـنـطـقة
غالطـه وبرجهـا التـاريخي  وتـعد هذه
االمـاكن الـسـيـاحـيـة من افضـل االماكن

لاللتقاط الصور التذكارية .
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في الـــعــهــد الــعـــثــمــاني كـــان يــســمى
بــالـشـارع الـكــبـيـر طـوله 3.5 كـم ولـكن
بعد انتصار تركيا في حرب االستقالل
او احلـملـة الوطـنية من 1923 -1919

وكـانت احلـرب مع الـيـونـان وارمـيـنـيا
ــلــكـيــ واالنــفـصــالــيـ وفــرنــسـا وا
ــتـحــدة وإيـطــالـيــا  قـائـد ــمـلــكـة ا وا
احلــركـة الــوطـنــيـة "كــمـال اتــاتـورك  "
وبـعـد االنـتـصـار واالسـتـقالل وحتـرير
االراضـي الـتي احـتــلت من الـعــاصـمـة
اسـطـنـبول اطـلق عـلي الـشـارع الكـبـير
اسـم (شــــارع االســــتــــقـالل) وفي هــــذا
الــشــارع تـنــتــشــر احملالت الـتــجــاريـة
صارف  والكنائس باني االثرية وا وا
سيـحي في وقـد حضرنـا احتفـاالت ا
احــدى الــكــنــائس بــشــارع االسـتــقالل
ـنـاسبـة اعيـاد راس السـنة  وتـوجد
والـعديـد من القنـصلـيات (األميـركية –
الـفـرنسـيـة- الـيونـانـية- الـبـريطـانـية)
كــمـا تـنــتـشـر مــحالت بـيع احلــلـويـات
ـقـاهي التي يـزدحم فـيـها ـطـاعم وا وا
الـسـيـاح ولـيس مـن الـسـهـولـة ان ترى
مـقـعدا فـارغا وعـلـيك االنتـظار خـاصة
فـي اجـــواء الـــبـــرد الـــشـــديـــد وغــزارة
ـواجهـتـها بـفتح االمـطـار التي قـمـنا 
ــظـالت وعــلــيك ان تــتــصــور مــنــظــر ا
ليونية وهي تسير اجلـموع البشرية ا
فـي شـــارع االســــتــــقالل وتــــرفع فـــوق
ـظالت بألـوان زاهيـة. كانت رؤوسـها ا
هـذه الزيـارة قبل يـوم من رأس الـسنة
وفي احــتـفـاالت نـهـايـة الـسـنـة 12\31
حـينمـا كنا نـسير في شـارع االستقالل
بـصعوبة كانت قـريبتي تقول لي انا ال
ارى اال ارجـل الــنــاس (بــســـبب قــصــر
قــامـتــهـا) وقــبل الــدخـول الى الــشـارع
االســتـــقالل كــانت االجــرءات االمــنــيــة
شــديــدة في مــنــطــقــة "كــراكــوي" وهي
ـنـطـقة الـتي تـضم بـرج غالـتـا وكذلك ا
فــيـهـا كـنــيس يـهـودي (نــيـفي شـالـوم)
ويــعـني –واحــة الـسالم- عــنـدمــا كـنـا
هـنـاك لـصعـود الـبـرج في زيارتـنـا يوم عوائل تنتظر حتت االمطار

وأكــد مــديـر عـام الـدائـرة األقـتـصـاديـة
خالل الـلقاء الـذي حضره مـعاون مدير
عـام الـدائـرة األقـتـصـاديـة ومـديـر قسم
الـقطـاع اخملتـلط واخلاص دعـم الوزير
صــالـح عــبــد الــلـه اجلــبــوري الــكــامل
للصناعة العراقية بكل قطاعاتها العام
واخلــــاص واخملـــتـــلط مـن أجل بـــنـــاء
صــنــاعــة وطـنــيــة مــنــافـســة وتــعــزيـز
اإلنـتاج الصنـاعي احمللي  مشيراً الى
ان الـــــــــوزارة ومـن خالل الـــــــــدائــــــــرة
األقـتصادية قامت بأسـتحصال موافقة
ــرور الـعـامـة فــيـمـا يــتـعـلق مــديـريـة ا
ـرورية لـلدراجـات النـارية بـاللـوحات ا
والــسـتــوتـات الــتي  إنــتـاجــهـا وفق
ذكور وان الوزارة العقد األستثماري ا
وافـقات الالزمة سـاعيـة إلستـحصـال ا
بــشــأن تــخــفــيض رســوم الــتــســجــيل
ـــواد االولـــيــــة  فـــضالً عن ودخــــول ا
مـخـاطـبة الـوزارات ومـختـلف اجلـهات
ـــنـــتــجـــات  وغـــيـــرهــا من إلقـــتـــنــاء ا
الــتــسـهــيالت األخــرى من أجل إجنـاح
هــذا الــعـقــد لــتــلـبــيــة حـاجــة الــسـوق

نتجات واطن العراقـي  ومـتطلبـات ا
مـحـلـيـة ذات نـوعـيـات عـالـيـة وأسـعـار
مــنــافــســة  كــمـــا وأكــد عــلى ضــرورة
نتجات للتقييس والسيطرة خـضوع ا
الــنـوعـيــة وبـنـوعــيـات وجـودة عــالـيـة
ـنـتج احمللي  واطن بـا لـتـعـزيز ثـقـة ا
مـــشـــدداً فـي ذات الـــوقت عـــلى تـــوجه
وزارة الــصـنــاعـة وخــطـطــهـا الــرامـيـة
لــتـطـويــر الـقـطــاع الـصـنــاعي كـكل من
ـيـة خالل أســتـقــطـاب الـشــركـات الـعــا
الــرصــيــنــة وأبــرام عــقــود أســتــثــمـار
ومـشاركة حـقيقيـة وناجحـة معها وفق

التعليمات والقوان احلكومية .
وجـــرت خـالل الــلــقــاء بــحــسب بــيــان
تــلــقــته (الــزمــان) امس (مــنــاقــشــة كل
تعلقة بالعقد األستثماري الـتفاصيل ا
ــــوقع بــــ شــــركـــة شــــانغ مــــوتـــور ا
الـصينية والشركة الوطنية للصناعات
ــعـدنـيــة والـدراجـات إحــدى شـركـات ا
الــقـطــاع اخملـتـلط الــتي تـمــتـلك فــيـهـا
ــئـة) الــدولــة أسـهــمــاً بـنــســبـة  54بــا
وأهـمية هذا العـقد في النهوض بواقع

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أعـــلـن مــديـــر عــام الـــشــركـــة الــعـــامــة
لـلـصنـاعات الـتعـديـنيـة إحدى شـركات
ـــعـــادن يــوسف وزارة الـــصـــنــاعـــة وا
مــحــمــد جـــاسم عن جتــهــيــز شــركــتي
هـانوا وكاي الـكوريت بـكمية 30 طـنا
من مـادة الـكـات بـاك لـتـأهـيـل وتـطـوير
الـقاعـدة اجلويـة في الصـويرة وحسب
ـبـرم بـ شـركـة الـصـنـاعات اإلتـفـاق ا
الـتـعــديـنـيـة والـشـركـتـ الـكـوريـتـ 
مـشـيراً فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
الـى ان (الــشـــركــة ســـبق وان جـــهــزت
ـذكور ـنتج ا شـركـة هانـوا الكـوريـة با
لــــصـــالـح وزارة األعـــمــــار واإلســـكـــان
والـبلـديات واالشـغال الـعامـة  ومجمع
بـسمـاية  مـنوهـاً بأن مـادة الكـات باك
مـنـتج أسـفـلـتي بـثالث أنـواع أعـتـماداً
ذيب العـضوي ويستعمل عـلى نسبة ا
ألغــراض الــرش عــنــد تــبــلــيط الــطـرق
لـلـطبـقـات السـفـليـة والـعلـويـة وحسب

طلوبة). واصفات ا ا
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ووقـعــت الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعـات
الـبتـروكيـميـاوية إحـدى شركات وزارة
ــعـادن عــقـد شــراكـة مع الــصـنــاعـة وا
شــركـة االنــدلس لـلــخـدمـات الــنـفــطـيـة

ذيبات . إلنشاء مصنع إنتاج ا
وقـــال مـديـر عــام الـشــركـة عـقــيل عـبـد
الـزهـرة في تـصريح لـلـمـكتب اإلعالمي
فـي الـوزارة تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
(شـركـته وقـعت عقـداً لـلـشراكـة إلنـشاء
مـصـنع إلنـتـاج مـذيـبـات عـضـويـة مثل
مـادة الصفـوة البيـضاء ومادة الـزيل
ـذيـبـات االخـرى كـافـة ومـادة الـثـنـر وا
وبــرأس مـال يــقـارب تـســعـة مــلـيـارات
ائة وأربعة مليون دينار مشيراً وثـما
ــــشــــروع الـى أنه ســــيـــــتم مـن خالل ا
تـــــــدريـب وتـــــــطــــــــويـــــــر مـــــــوظــــــــفي
الــبـتـروكـيــمـيـاويـات لــزيـادة مـسـتـوى
اإلنـــتــــاج وحتـــســـيـــنه مـن خالل نـــقل
ـعرفة الـفنيـة بأستـخدام التـكنلـوجيا ا
ـعـتمـدة من قـبل الشـركات احلـديـثة وا
ـنـتـجات ـيـة كـمـا سيـتم تـوفـيـر ا الـعـا
ـواصــفـات دولـيـة مــطـابـقـة احملــلـيـة 

ـية بقـيمة لـلمـواصفات الـقيـاسية الـعا
نفعة على كال ا سيعـود با مـضافة و

.( اجلانب
هـــذا ووقع عـقــد الـشـراكــة عـقــيل عـبـد
الـزهـرة مـدير عـام الـشـركة فـيـمـا وقعه
ـفـوض عـن شـركـة االنـدلس مــديـرهـا ا

الــــسيد محمد حيدر حسن .
والـتقـى مـدير عام الـدائرة األقتـصادية
ــعــادن مــنـعم فـي وزارة الـصــنــاعـة وا
أحـمد حـسن مديـر شركـة شانـغ موتور
ـفــوض لـلـشـركـة ـديـر ا الــصـيـنـيــة وا
ــعـــدنــيــة الـــوطــنــيـــة لــلـــصــنــاعـــات ا
والــدراجــات إحــدى شــركــات الــقــطـاع
الـــصـــنــاعي اخملـــتـــلط لـــبــحـث الــدعم
واألسـنـاد والـتـسهـيالت الـتي تـقـدمـها
وقع ب الـوزارة للـعقد األسـتثمـاري ا
الــشـركــة الـصــيـنــيـة وشــركـة الــقـطـاع
اخملـتلط لـتطويـر خط إنتـاج الدراجات
الــنـــاريــة والــهــوائــيـــة الســيــمــا بــعــد
ــبـاشـرة بـإنــتـاج الـدراجــات الـنـاريـة ا
ثــنـائـيـة الــعـجالت وثالثــيـة الـعـجالت

(الستوتة).

ذكـورة ونوعـية ومـواصفات الـشركـة ا
الـدراجـات النـارية الـثنـائيـة والثالثـية
ـنـتـجـة وطـرحـهـا لـلـسـوق الـعــجالت ا
قـريباً بكافة محافظات البالد من خالل
ـعـتـمـدين ومـدى مـنـافـسـتـها الـوكالء ا
سـتـوردة ومسـاهمـة هذا لـلـمنـتجـات ا
الــعــقـد فـي تـعــظــيم إيـرادات الــشــركـة
ـــعـــدنـــيــة الـــوطـــنــيـــة لـــلـــصــنـــاعت ا
واضيع ذات والـدراجات وغيرها من ا

الصلة).
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وأعــلـنــت الـشــركـة الــعــامـة لــصـنــاعـة
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة في األدويــة وا
سـامراء إحدى شركات وزارة الصناعة
ــعـادن عن حـصــولـهـا عــلى شـهـادة وا
ـية بـنـظامـها اجلـديد من اجلـودة الـعا
شــركــة إســتــرالــيــة. وقـــال مــديــر عـام
الــشـركــة عـبـد احلــمـيــد عـبــد الـرحـمن
الـسـالم في تـصريح لـلـمـكتب اإلعالمي
فـي الـوزارة تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
(احلـصول عـلى هذه الـشهـادة الدولـية
جـاء بـتظـافر جـهود كـافة الـعامـل في
الـــشـــركـــة وبــاألخـص قــسـم اجلــودة 
مــؤكـداً ان الـشـركـة مــاضـيـة في تـبـني
مـفهوم اجلودة الشاملة كشركة دوائية

حترص على خدمة زبائنها). 
الــى ذلك أشـــار مـــديـــر قـــسم اجلـــودة
حـافظ عـزاوي مـحـمـد الى ان (حـصول
ـية الـشـركـة على شـهـادة اجلـودة العـا
لـلمواصفـة القياسـية الدوليـة جاء بعد
ـتـضــمـنـة مــرحـلـة أكــمـال مـراحــلـهــا ا
الـتـأهيل لـلـمواصـفـة من قبل الـشـقيـقة
الــشـركـة الــعـامـة لــلـفـحص والــتـأهـيل
الــهــنـدسي ومــرحــلـة الــتــدقـيـق ومـنح
الـــشــــهـــادة من قـــبـل شـــركـــة اجلـــودة
الــشـامــلـة لــتــأهـيل وتــدريب وتـطــويـر
ــــوارد الــــبـــشــــريــــة وإدارة اجلـــودة ا
االعـــتــمــاديـــة من شــركـــة اســتـــرالــيــة
مـعتمـدة من هيئة االعـتماد االسـترالية
والــنـــيــوزلــنــديــة حــيث أشــادت بــدور
شـــركـــة أدويـــة ســامـــراء في تـــنـــفـــيــذ
مـتـطلـبات نـظـامهـا اجلديـد والـتزامـها
بـتـنـفـيـذ مـعـايـيـر اجلـودة بـأحـتـرافـيـة
ـية عـايـير الـعا عـالـية بـاإلضافـة الى ا

ـعتـمدة عـتـرف بهـا وا وفـقـاً لألسس ا
.( دولياً

وأسـتقبلـت الشـركة العامة لـلصناعات
ـيكانـيكـية وفداً فـنياً من الـنحـاسية وا
شـركــة تـعـبـئـة الـغـاز  لـلـتـبـاحث حـول
شـترك وتفعيل سـبل تطوير الـتعاون ا
زمع تـوقـيعـهـا ب الـعـقود اجلـديـدة ا
ـقـبـلة الـطـرفـ خالل األيـام الـقـلـيـلـة ا
والـتي سبـق وأن  اإلتفـاق عليـها في
لــقـــاءات وحــوارات ســابــقــة ولالطالع
عـلى سـيـر اإلنتـاج في مـصنـعي إنـتاج
األسـطوانـة ومصنع إنـتاج الـصمام اذ
ان هـنـاك تـعـاون مـستـمـر بـ الـشـركة
الــعـــامــة لــلـــصــنــاعـــات الــنــحـــاســيــة
ـيكـانيكـية والـشركة الـعامـة لتعـبئة وا
الـــغــــاز من خالل جتــــهـــيـــز األخـــيـــرة
بــأحـتــيــاجـاتــهـا من أســطـوانــات غـاز
ـطلوبة الـطبخ وملـحقاتـها بالكـميات ا

عتمدة . واصفات ا وا
وتـواصـل شـركـة ديـالى الـعـامـة إحدى
ــعــادن شــركـــات وزارة الــصــنــاعــة وا
ــبـرمـة مـع الـشـركـة تــنـفـيــذ عـقـودهـا ا
الـعـامـة لـتوزيع كـهـربـاء الـوسط وعلى

دفعات .
وأشــار مدير عام الشـركة عبد الرسول
مــحــمــد عــارف في تــصــريح امس الى
جتـهيز الـشركة العـامة لتـوزيع كهرباء
ـتعـاقد عـليـها الـوسط بـكامل الـكمـية ا
والـبالغة (450© مـحولة توزيع مختلفة
الــســعــات بـعــد جتــهــيــزهـا بــالــدفــعـة
االخــيـرة مـن الـعــقـد والــبـالــغـة (104©
مـحـولـة تـوزيع تـضـمـنت (95© مـحـولـة
ســعــة (400/11KVA© و (9© مــحــولـة
تـوزيع سـعة ( 250/11KVA©  مـؤكداً
أســــتــــمــــرار الـــــشــــركــــة في اإليــــفــــاء
بــــالــــتـــزامــــاتــــهــــا الـــتــــــــــعــــاقــــديـــة
وأســتـــــــــعــدادهــا لـتــنـفــــــــــيـذ كــافـة
الــــــــــــطـــلـــبـــات الــــتي تـــرد من وزارة
الـــكــهــربــاء وكـــافــة اجلــهــات األخــرى
لــتـجــهــيـز مــنـتــجــاتـهــا اخملــتـلــفـة من
ــقـــايــيس الــكــهــربــائــيــة احملــوالت وا
بـــأنــواعـــهـــا وســعـــاتـــهــا وأطـــوارهــا
والقابلو الضوئي بأنواعه وغيرها من

نتجات . ا

الوفد الكوري في لقاء مع مسؤولي الصناعات التعدينية
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ـيـدانـيـة وإجـراء ـسـوحـات ا بـإجـراء ا
الـفحـوصات خلاليا الـنحل لـلكشف عن
ــا آفـــة الـــفـــاروا ومــــــــــرض الـــنـــوز
ســيـرانـا لـغــرض فـحـصــهـا مـخــتـبـريـا
لـــتـــحـــديـــد نــــســـبـــة اإلصـــابـــة في كل

محافظة. 
WO½«bO  »—U&

واضــــاف الـــبـــيـــان انـه (أجـــرى فـــريق
مـخــتص في الـدائـرة جتـارب مـيـدانـيـة
ـنتـجة في ـبيـدات احمللـية ا لـعدد من ا
ستخلصات النباتية في مـعمل إنتاج ا
ـكافـحة الـدائـرة لغـرض تنـفـيذ حـملـة ا

لـآلفـات واألمراض الـتي تصـيب خاليا
ـبــيـدات الــنـحـل حـيث تــتـمــيـز هــذه ا
ستوردة ـواصفات تفـوق نظيرتـها ا
إذ يـعمل بـدرجات حـرارة مخـتـــــــــلـفة
وال يــؤثــر عــلى مـادة الــعــسل وكــفـاءة
الــنــحل. وتــعــمل وزارة الــزراعــة عــلى
تـطـويـر تـربـيـة الـنـحل وإنـتـاج العـسل
الــطـــبــيــعي من خـالل دعم الــنــحــالــ
ستـلزمات الضـرورية وتســــــــويق بـا
إنـتاجـهم احمللي في األسـواق وتنـفيذ
كـافحـة اجملانـية في أوقـاتها حـمالت ا

ناسبة). ا

امس Ø30 كــانــون االول كـان يــصـادف
اخـر ايام عـيد االنـوار (عيـد التـكريس)

لــلـــيــهــود الــذي يــبــدأ
االحــتــفـال بـه من يـوم
 كــــــــانــــــــون االول 22
لــــغـــايـــة  30كــــانـــون
االول  وســـــمــــعــــنــــا
الــــــيــــــهــــــود الــــــذين
يـنصبون منصة غير
بــعــيـد من الــكــنـيس
وقـريبـا من الـطابور
لــلــصـعــود الى بـرج
غـالطــــــــــة ســـــــــراي
ـشـاهـدة لــلـتـمـتع 
اسطنبول من اعلى
الــبــرج الـذي يــبـلغ
ارتـــــفــــاعه 66.90
مـــتـــرا مـــا يــتـــيح
رؤيــة بـانــورامـيـة
ـــعــالم جـــمــيـــلــة 
ومــبــانـي مــديــنـة
اسـطـنـبـول وانـا
واقــــــــــــف فـــــــــــي
الــــــطـــــابـــــور مع

عــــائـــلــــتي وامــــامي شــــابـــة وشــــابـــة
يـتبادلـون القبل انـتظارا لـلوصول الى
الـبوابـة كنت انـظر لـشمـعدان الـشموع
ــطـر يـتـســاقط وتـنـطـفئ ــشـتـعـلـة وا ا
لعدة مرات بسبب الهواء الشديد ويتم
اعــادة اشــتـعــالـهــا كــنت اسـمـع كـلــمـة
يــتـبـادلـهــا الـيـهـود االتــراك (حـانـوكـا)
سـعــيـد وهي لـغـرض تـهـنـئـة بـعـضـهم
بـعـضاً في عـيـد االنوار الـذي تـاريخـيا
 تــدشـ هــيـكل الــيـهــود في مــديـنـة
الـقـدس واسـتغـرقت شـعـلة الـشـمـعدان
الــسـبــاعي في الـهــيـكل 9 ايــام من 22
لــغـايـة 30 كــانــون االول حـتى انــتـهى
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الـزيت في الشمعدان  وتـشير الوثائق
ــكـان الــتـاريــخـيــة ان هـنــاك في هـذا ا
كــــانـت مـــبــــنـى مــــدرســـة

يــهـوديــة ابـتـدائــيـة عـام 1949 هـدمت
و بــنــاء الـكـــــــــنــيس عــلى اطاللــهـا
وانـتهى التـــــــشييد عام Æ1951 تـركنا
الـتـقسـيم وشـارع االستـقالل وااللـعاب
الــنــاريــة تــؤشــر نــهــايــة ســنــة 2019
وبــدايــة عـام Æ2020  وكــانت مــنــطــقـة
الـتقـسيم وشـارع االستـقالل ومـحطات
ـــتـــرو والــتـــرام والـــبــاصـــات تـــنــقل ا
احملـتفـل بكـثافـة ليزداد اعـداد الناس
ـكـان الـسـياحي غـيـر مـبـال في هـذا ا

طر. بالبرد وا
l³²¹

يداني qLŽ∫ فرق مكافحة االفات الزراعية تمارس عملها ا
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األمن واألمان الـطمأنينة واإلستقرار عدم الشعور باخلوف مع الثقة باجملتمع
وإنـعـدام حـاالت الـغـدر. كل هـذه الـظــروف واحلـاالت اجملـتـمـعـيـة واالنـسـانـيـة لـو
توفـرت بابسط اجملـتمعات واصـغرها سـتولّد حـتما وجـود أمة ودولة وشعب آمن
مـستـقـر متـفرغ لـلبـنـاء والتـطور نـحو أألفـضل .. هـذه مجـموعـة قيـاسات وأسس
تعـمل عليـها الـشعوب  ولـو اضفـنا لـها تاريخ أأل وحـضاراتـها . وتأصل ذلك
ـا تقـدم نعرف ان بالـتاريخ الـعربي ذاته والعـراقي الذي يـشهـد له كل شاهد . 
الـوصـول الى هــذه احلـاالت الـرائـعـة من االسـتـقــرار والـتـطـور البـد ان تـأتي من
وجود إدارة حـكومـيـة وطنـية وصـلت الى مـقالـيد احلـكم من الـشعب وتـعمل من
عـيشي والـتقـدم العـلمي أجل انعـاش كل طبـقاته وتـوفيـر كل فرص االسـتقـرار ا
ـنع الـوقـوع بـالغـدر والـتـعرض لـلـمـحاوالت والـدراسي والـهـدوء االمني والـتـهـيؤ
االرهابـية بكل صفاتها وانواعها ... ان االستقرار اجملتمعي هو ان ال يخاف اي
ريـبة الـتي حتصل نـتيجـة انتـشار بـيئة مواطن من غـائلة االخـرين وتصـرفاتـهم ا
مولة من خارج البلد نظمات االرهابيـة التي ا غير صـحيّة وغير سليمة تـقودها ا
وتسـعى الى دمار االمـة والبالد . والـيوم يـتعـرض اإلعالم والـصحـفيـ الذين
هم يـنـقـلون بـكل صـدق وحـيـاديـة صور من مـطـالب اجلـمـاهـير ومـعـانـاتـهم وبدل
تـظاهر واجلهات الـرسمية لنـقل معاناتهم فسح اجملال لـهم للتنقل بـ الشباب ا
ورصد كل الـسلـبيات وتـذليل الـصعـوبات نراهم يـتعـرضون الى الـقتل واإلرهاب
تظاهرين وهذا مـا جرى  مؤخرا في البصرة  من اغـتيال الصحفيـ ومطاردة ا
ـا في جـمـيـع احملـافـظـات . وهـذا ما وهـذا األسـلـوب لـيس فـقط في الـبـصـرة وإ
ـنظـومة األمـنية مـختـرقة وغـير مـتينـة اجلوانب وتـتأثـر بتـهديد يـوصلـنا الى ان ا
اجلهات االرهـابيـة.  وكذلك عـدم وجود مـنظومـة أمنـية مـستـقلة مـرتبـطة بـقيادات
ركزيـة الفاعـلة ... ويسـتوجب ان ال ترتـبط بجـهات ليس لـها عالقه بأمن الدولـة ا
واطن او احلـفـاظ على األمن الـعـام  وهذا مـا أوصل البـلـد الى حالـة االنفالت ا
األمني وانتـشار الـسالح بيد جـهات مـنفلـتة مرتـبطـة بجهـات خارجيـة ال تريد ان
ن يطالب بـحقوق الشـعب وامن البلـد . وهنا البد ان يكـون هناك أمن وال مهـرب 
ـهم من نـضع الـنـقـاط عـلى احلـروف.. ان الــبـلـد بـهـذه الـصـورة يـفـقـد اجلـانب ا
ـنـظـومة األمـنـيـة التي اثـبـتت عـدم قدرتـهـا عـلى السـيـطـرة على ركـائـزه اال وهو ا
ـوت ... وبهذه احلـالة فان سلـحة وفرق ا االنفالت األمـني وانتشـار اجلماعـات ا
هم من قـوتها اي انها غيـر قادرة على سحب االسلحه احلكـومة فقدت اجلانب ا
نفلتة رغم ان الكثير من القرارات التي صدرت التي تمنع حمل يليشيات ا من ا
كـشوف هـذا . لهـذا نقـولهـا ونؤكـد ان البـلد مـحتاج االسـلحـة او بيـعهـا بشـكل ا
وطن  وان الى منظـومة امنيه مستقلـة قوية متشعبة الـقدرات للحفاظ على امن ا
واطن او احلكـومة اليوم فشلت في كـل اإلجراءات التي اصدرتها لـلحفاظ على ا
نظومة تـظاهرين وكذلك االعالمي والصحفي  لذلك يجب اعادة النظر في ا ا
بـدأً من الـقيـادات األمـنيـة الى اصـغـر عنـصـر أمني وسـحب االسـلحـة من جـميع
رتـبطـة باألحـزاب والتي لهـا دور مؤثـر في فقـدان األمن العـام للـبلد لـيشيـات ا ا

لنصل الى التكامل األمني واالستقرار العام.    

ـتـاعـب  وقـد يـصل بــعـضـهـا في هــنـاك مـهن صــنـفت بـأنــهـا مـهن اخملــاطـر أو ا
خطورته الـى أن يكلف من يعـمل فيهـا حياته  لـكنه يتـقاضى مقابـلها أجـرا عاليا
ـناجـم  والطـاقـة الـذرية والـغـواصات مـقـارنة بـأخـرين في مـهن أخـرى  كعـمـال ا
وحـفر االبـار  الـنـفـطيـة واالطـفـاء وعمـال تـنـظـيف الزجـاج في الـبـنـايات الـشـاهـقة

كناطحات السحاب وغيرها الكثير  ..
وهـنـاك مهن لـيس لـهـا مـساس مـبـاشـر بـحيـاة الـنـاس  أو تـقدم خـدمـات يـتوقف
يا علـيها مصيرهم وبلدانهم   ومع ذلك صنفت بـأنها من أعلى نسب الوفيات عا
 وتقاضـي مرتبات عالـية .. فمدربو تـسلق اجلبال مـثال يتحملـون قدرا كبيرا من
تعة  ـتسلقـ الغراض الهوايـة  وا اخملاطرة ونـسبة عـالية من الوفـيات لتدريب ا
ـغـامـرة أو البـحث الـعـلمي ومـنـها مـن تتـحـمل قـدرا كبـيـرا من اخلـطورة  بـدافع ا
أوالتـغطـيـة االعالميـة واالثارة كـمـا يحـصل في العـواصف واالعـاصيـر واالحوال
تعة مع رياضة التزحلق على اجلليد وسباق السيارات اجلليدية .. اجلوية  أوا
تـاعب التي تتـعرض لها الـصحافة  وهناك مـهن أخرى كثـيرة تتحـمل أضعاف ا
ومع ذلك تـقـدمت الـصـحـافـة عـليـهـا في هـذا الـتـوصـيف  وتـقـدمت أكـثـر بـعد أن

حتولت الى مهنة للقتل والتعرض الى اخملاطراجلسيمة .
سـتـوى من الـوعي والرقي فـلم يـكن في احلـساب يـومـا أن تـتحـول  مـهـنة بـهـذا ا
تاعب الى الـبحث عن القتل  وسالحهـا احلقيقـة والوثيـقة من مهـنة البـحث عن ا

وتكون االخطر في تاريخها في العالم  دون ضمانات حقيقية ..
ـقال  والـرأي والـتحـليل في صـميم  مـهامـها - وعنـدما وصـفوا الـصحـافة - وا
علـومة والغوص تاعب فال يـعني فقط  مـا يبذل فـيها  من جـهد في تتـبع ا مهنـة ا
في االعماق  بل في ثمن احلقيقة الباهض خاصة عندما يكون مرا في مذاق من
ال تـهـمه مـعرفـة احلـقـيـقـة  أو هو من الـنـوع الـذي يـرتـاح للـمـديح ويـرفض الـنـقد
والتصوب  لكنها حلوة  طيبة في مذاق اجلمهور الذي يبحث عنها  ويريد احلل

من صاحبة اجلاللة ..
مهنة نبيلة  ومهمة صعبة على من يريد التميز فيها ..

ذاق القهوة .. الصحافة  .. حلوة 
وضـوعـيـة  والدقـة  في الـعـمل  وتـقديـر قـيـمة مـهـنة تـتـطـلب الصـدق واالمـانـة وا
ـعـبـرة عن اجتـاهـات الرأي الـدور في أن تـكـون الـرقـيب عـلى عـــمل الـسلـطـة  وا

العام ..
وانـطالقـا من مـسؤولـيـة الـكـلـمة في عـرض احلـقـيـقـة وتقـد احلـلـول الـتي يـراها
ـمارسـات السـلبـية عـد الكـاتب فولـتيـر الكـتاب الـشعب صـائبـة  ونقـد الظـواهر وا
مسـؤول عن الظلم أينما وجد  ولم يـقل احلاكم أو أي موقع  أخر في السلطة 

باشر .. سؤول ا وإن كان هو ا
وهــذا يــعــنـي أن احملــلل  أوالــكــاتـب الــســيــاسـي  ومن يــقــدم عــلـى أنه خــبــيــر
ا يـرتـقي في مـهمـته الى مـهام إسـتـراتـيجي أو أمـني   لـيس مـعقب أخـبـار  وإ
ـفـكر في تـقـد صـورة دقيـقـة عن الـواقع  واحللـول الـعمـلـيـة  للـحـاضر ورسم ا
يول التي ترضي سـتقبل برؤية ناضجـة بعيدة عن  االنشائية والـعاطفة وا آفاق ا
هذا الـطرف أو  ذاك  لكي تكون الصورة واضحة دون فوضى  ومزاجية وتخبط

تلقي  ..  في االراء  تنعكس على ا
سؤولـية عـندما تـطلق على مـن ال يستـحق صفة خـبير  وتتحـمل (الفـضائيـات) ا
ـتلك وعـلى غـيـره عنـوان مـحـلل وآخر اسـتـراتـيجـي دون استـحـقـاق  عنـدمـا ال 
ـارسة وخـبرة تـؤهله  لـلتـحلـيل ورسم اخلطط رؤية واضـحة نـاضجـة وواقعـية و
االسـتـراتيـجـيـة واالحـتـماالت  عـلى خالف أخـرين يـسـتـحـقـونهـا بـجـدارة  عـالـية
بسـبب عوامل كثيرة من بينـها  الشهادة والتخـصص والتاريخ واحلضور الفاعل
ـية واحملـليـة قبل ـعلـومات والـدراسات االسـتراتـيجـية الـعا في مـراكـز البـحوث وا

الظهور على الشاشة واالعالم ..
فالفضائيات ليست معاهد ومدارس ومراكز بحوث تمنح القابا ..

وينـسحب األمر على الصحافة الورقية أيـضا فانها تتحول الى نشرات جدراية 
قال الصحفي واوراق إنشـائية عندما تنشر مواضيع تصنف على  أنها من فن ا
ومـا هي مـنه .. وأقـسى مـا يـعـاقب الـقـارىء الـصـحـيـفـة و(الـكـاتب) هـو أن يكـتب
الصـحفي لنـفسه  فـقط وليس هـناك من يقـرأ ما يـكتب  وتـكون الصـحيـفة  بذلك
قد تـخلـفت عن هدفـها وانصـرفت للـربح والصـدور فقط   لـلحـصول على االعالن
والدعم  والـتمويل  خالف  صـحف وصحـفي وكـتاب متـميـزين كتبـوا اسماءهم
في قـلـوب اجلمـاهـير وحـلـوا ضـيوفـا دائـمـ تنـتـظر لـقـاءهم  بـشوق  وأصـبـحوا

جزءا من تاريخ الصحافة والبالد ..
 } } } }                                   

يكفي ما فات ..
سؤال يتردد كثيرا ..

هل  إستقالت  احلكومة لتبقى ?!..
وهل خرجت اجلماهير لستبدل رئيس الوزراء  برئيس الوزراء نفسه ?

إستقـالت احلكـومة إستـجابة لـلحراك الـشعـبي  لكي تأتي حـكومة أخـرى جديدة
تستجيب للمطالب وحتقق الهدف ..

فلم هذا الهدر في الوقت  وضياع الفرض   وتعطيل احلياة ..? 
اال يكفي ما فات ..?!

 } } } }                                  
∫ bOH  Âö

حكـمة  ترددت كـثيرا في وسـائل التواصل  االجـتماعي
تـقـول .. ال قـيـمـة لـلـخـشب أمـام الـذهب  ولـكـن عـنـدما
تـوشك على الـغـرق ستـمـسك اخلشب وتـتـرك الذهب ..

فال تخسر أحدا من أصدقائك حتى لو كان لوح ..


