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الـــرجـــالــيـــة في الـــنـــجف اإلشــرف
ستلزمات الطبية اخملتلفة إلنتاج ا

ومنها  الكمامات).
وباشــرت الشـركة الـعامـة للـفحص
والتـأهيل الهـندسي إحـدى شركات
ـعـادن بـنـصب وزارة الـصــنـاعـة وا
ـبـكـر لـلـحريق مـنـظـومـات االنذار ا
لـــــــصــــــالـح شــــــركــــــة تـــــــوزيـــــــع
ـنــتـــــــــجـات الــنـفــطـيـة / هــيـئـة ا

توزيع بغداد . 
 U uEM  VB½

وأوضـح مــديـر عــام الـشــركـة عـالء
الــديــن عــبـــد احلـــســيــن عــلـي في
تـــصــريـح لــلـــمـــكــتـب اإلعالمي في
الــوزارة تــلــقــته (الــزمـان) امس أن
هـنية في (قسم الـبيـئة والسالمـة ا
الــــشـــركــــة قـــام بــــإعـــمــــال نـــصب
ـبـكـر لـلـحريق مـنـظـومـات االنذار ا
في مـحطـة تعـبـئة وقـود موسى بن
نـصيـر وهيـئة تـوزيع بغـداد وقسم
الــطـبــاعـة ومــحـطــة تـعــبـئــة وقـود
اخلـالــصــة بـاإلضــافـة الـى مـحــطـة
تـعـبـئة وقـود الـشـــــــــعلـة ومـحـطة
غاز الـشعلـة بجـــــــهود وأمكـانيات
كـوادر الشـركـة الهـنـدسيـة والـفنـية
وبـــكـــفـــاءة عــــالـــيـــة وأســـعــــــــــار

تنافسية).
مشيراً الى ان (الشركة تطبق نظام
ـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــئــي اإلدارة الـــ
(ISO14001:2015) ولـــديـــهـــــــــا
االسـتـــــــــعــداد الــكــامل إلقــامـــــــة
الـــــــــــــدورات لـــــــــنــــــــــــــــظــــــــــامي
(ISO14001:2015 ISO4500)
وتــأهـــيل الـــشـــركـــات بــاألنـــظـــمــة

واحــــدة من طـــــرق الــــوقـــــايــــة من
الفيـروس) مؤكدا (تـوفر اإلمكـانية
لزيادة االنتاج خالل الفترة القادمة
في إطــار الــســـعي اجلــاد لــتــأمــ
ــســتــلــزمــات الــطــبــيـة مـخــتــلف ا
حملافظة نـينوى وعمـوم احملافظات
 مـضـيـفـا بـان هنـاك امـكـانـيـة لدى
ـذكـورة األخـرى مـصـانع الـشـركـة ا
كمـصنع الـقطـنية ومـصنع االلـبسة
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ــعــادن أعــلن وزيـــر الــصــنــاعــة وا
صــــالح عـــبــــدالـــله اجلــــبـــوري عن
ـبــاشـرة بــانـتــاج الـكــــــــــمـامـات ا
بـطـاقـة 30 الف كـمــامـة يـومـيـا في
مـــصــــنع األلـــبـــســـة اجلـــاهـــزة في
وصل الـتابع الى الـشركة الـعامة ا

لصناعات النسيج واجللود.
وقـال الــوزيــر اجلـبــوري في بــيـان

ـصـنع تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (ا
ـذكــور شـرع بــانـتــاج الـكــمـامـات ا
ــــــذاخـــــر لـــــغــــــرض جتـــــهــــــيـــــز ا
ــســـتـــشـــفــيـــات وطـــرحــهـــا في وا
األسـواق قـريـبـا بـأسـعـار رخـيـصـة
قــــيــــاســـــا بــــأســــعــــار الــــبــــيع في
الـــصــيـــدلــيــات الـــتي قـــامت بــرفع
األســعـــار بـــعـــد تـــفـــشي فـــيــروس
كورونـا باعـتبار ان هـذه الكـمامات

ـــــــــذكـــــــــورة مـن قـــــــــبـل كــــــــوادر ا
متخصصة). 

فـي سيــاق أخر اشار الى (مـشاركة
قـــسم اخملــــتـــبـــرات والـــتــــفـــتـــيش
الـــهــــنـــدسـي في الــــشـــــــــركــــة في
الـــــدورة الــتــدريــبــيــة اخلــاصـــــــة
بــاإلصــدار احملــــــدث لــلــمــواصــفــة
(ISO 17025) واخلـاصـة بـتـأهـيل
ـعـايـرة من مـخــتـبـرات الـفـحص وا
ثلي هـيأة االعتمـاد العراقية قبل 
ـشـاركـة في الدورة  الفـتـاً الى ان ا
جــاءت بـهــدف احلـفــاظ عـلى جـودة
عـايرة وحـرصاً نـتائج الـفحـص وا
من الـــشـــركــة عـــلى حتـــســـ عــمل
مختبراتها من خالل مواكبة أحدث

االصدارات).
مــؤكــداً ان (الـشــركــة تــمــتـلـك كـادر
متـخصص ذو خبـرة عالـية ومؤهل
ومـــــخـــــول الى جـــــانـب حـــــصــــول
مـــخـــتــــبـــرات الـــــــــــشــــركـــة عـــلى
االعـتــــــــمــاد الــدولي مــنــذ عــــــــام
 وشـــــهادة هيـئة االعتـــــماد2013

العراقي مــــنذ عام 2016).
وأعــلـن مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة
لـلـحـديــد والـصـلـب إحـدى شـركـات
ـعــادن عـبـاس وزارة الـصــنـاعــة وا
حيال عن وصول ثالثـــــــة محوالت
ـــــــشروع تـاهيل ضخـمة خـاصة 
مــــصـــنــــعي الــــصـــلـب والـــدرفــــلـــة
وخدمـاتهمـا الهنـدسية بـسعة 125
مـيـكافـولت أمـبيـر لـلمـحـولة االولى
وســـعــة 63 مـــيـــكــافـــولت أمـــبـــيــر

. للمحولت االخريت
ŸËdA   «bF

مـشــيـراً في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس الى (وصـــول أغـــلب مـــعــدات
ـاضــيـة ـشــروع خالل ا ومــكــائن ا
مـــنـــوهـــاً بـــأن الـــشـــركـــة احلـــديــد
والصـلب سبق وان تـعاقـــــــدت مع
شـركـة يـوبي هـولـدنـك الـتـركـــــــــية
لـتأهـيل مصـنـعي الصـلب والدرفـلة
وخـدمـاتـهمـا الـهـندسـيـة إلنــــــــتاج
500  الف طن من حـديد الـتسـليح)
عــــــاداً ايــــــاه (اكــــــبــــــر مــــــشـــــروع
صـــــــــنـاعي حـكـومي سـيـسـهم في
أعـمــار الـبـلـد ورفـد الـسـوق احملـلي
ــنـتـج حـديــد الــتـســلــيح بــجـودة
عـــالــيــة ووفـق أحــدث الــتـــقــنــيــات

ية). العا
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أعلـنت مـديريـة زراعـة بابل عن
جتــهــيــز أكـثــر من 41 ألف طن
ــشـــاريع الـــثــروة مـن األعالف 
ــــربــــ في احلـــــيــــوانــــيــــة وا
احملــــــافــــــــــــــظــــــة حـــــتى اآلن
ـــــــوسـم الــــــــزراعي خــــــــالل ا

احلالي 2020. 
وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان األعالف الـتي  جتـهـيـزهـا
شــمــلت 27 الف طن من الــذرة
ـــشــاريع الــدواجن الــصــفــراء 
واالســـمـــاك واكـــثـــر من 2000
طن من مــادة الـشـعـيـر الـعـلـفي
ــــربي االبــــقـــار واجلــــامـــوس
واالغـــــنــــام و  12الف طن من
ــربي كــســـبــة فــول الــصـــويــا 
الـــــدواجـن في حــــــ  رفـــــد
ـائـدة مــشـاريع إنــتـاج بــيض ا
بـــاكـــثــر من 250 طن من مــادة
ـكس وبـأسـعار مـدعـومة الـبر
عـن طــــريـق مــــعــــامـل إنــــتــــاج
االعـالف ودائــــــــرة الــــــــثــــــــروة
ـــتــواجـــدة في احلـــيــوانـــيـــة ا
احملـــافــظـــة. والزالت عـــمــلـــيــة
جتــــهـــيــــز مــــشـــاريع الــــثـــروة
احليوانـية الـدواجن االسماك
واجملترات) بـاالعالف مسـتمرة
ــــربــــ حــــتـى اآلن داعــــيــــا ا
ـــشـــمـــولـــ بـــالـــصـــرف إلى ا
مراجعـة معامل الـذرة الصفراء
نتـشرة في احملافـظة الستالم ا
ـقررة وتـأتي هذه حصـصهم ا
اخلـــطـــوة لـــغـــرض تـــشـــجـــيع
ــربـــ ودعم قــطـــاع الــثــروة ا
احلـيـوانـيـة وزيـادة اإلنـتـاجـية
بـغـيـة حتـقـيق االكـتـفـاء الذاتي

في األسواق احمللية.
وقــامت مــديـــريــة الــزراعــة في
مــــحـــافـــظـــة كــــربالء بـــإجـــراء
ــكـافــحـة اجملــانـيـة ألكــثـر من ا

ــا من حــشــرة حــفــار516  دو
اوراق الــــطــــمــــاطـــة)الــــتــــوتـــا
ابـسـلـوتـا ) من خالل حـمـلـتـهـا
اجملـانـية في احملـافـظـة لـغرض
ــــزارعـــ . دعم الــــفالحـــ وا
ـكافحة حشرة وجاءت احلملة 
تـوتــا ابـســلـوتــا الـتي تــصـيب
محاصـيل العائـلة البـاذجنانية
لـــلــــمـــوسم الــــزراعي اجلـــاري
باسـتخدام مـبيدات وفـرمونات
ومـصـائـد بـاسـتـخـدام مـيـقارب
كـــيـــلـــوغـــرامـــا من مـــبـــيــد 45
اضـافـة الى استـخدام افـسكت 
ــصـائــد الـفــرمـونــيـة تـقــنـات ا
اجلاذبـة والتي تـعد من طرائق
ــــكـــــافـــــــــــحــــة احلـــــديــــثــــة ا

والـصـديـقـة لـلـبـيـئـة  حـيث 
نـصب اكــثـر من 544 مـصــيـدة
اضـــــــــــــافـــــــــــــة الـى 1045 من

الـفرمـونـات اجلاذبـة . وشـملت
احلــمـلــة حـقــول الـطـمــاطـة في

شـــعـــبـــة الـــصـــحـــراويــة اذ 
مــــــكـــــــافـــــــحــــــة 75.298 دو
ا في شـعبة ومكـافحة 25 دو
ـا زراعــة الـهــنـديـة و5.87 دو
في شعبـة زراعة اخليرات و30
ــا في شـعــبـة زراعــة عـون دو
ــا في شــعــبــة زراعــة و50 دو
ــركـز و25 في شــعــبــة زراعـة ا

ع التمر .
WOŽ«—“ WDš

وضـــمن الــبـــرنــامج االرشــادي
الـتـوعـوي الـسـانـد لـلـخــــــــطـة
الــزراعـيـة الــشـتـويــة حملـصـول
احلــــنـــطـــة 2020.2019 عـــقـــد
ـــثــنى ــركـــز االرشـــادي في ا ا
يـــقـــيم نـــدوة ارشـــاديـــة حـــول
زراعــة مـحــصــول احلـنــطـة في
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وفي قـتال الـفلـوجـة  اتضـحت صورة
الـسـاعــدي اكـثـر .. كـان فـي الـصـفـوف
االولى متـقدمـا على جنـوده   مسـلحا
بـــــسالح الـــــوطن الـــــذي  عــــــــــاد الى

العراقي قويا أبيا .
ــوصل .. وعــنـــــــدمــا بــدات مـــعــارك ا
اجتــــــــــهـت االضـــــــــــواء وعــــــــــيــــــــــون
الـفـضــــــــــائـيات الـعـربـية واألجـنـبـية
صــوب الـفــريق الــــــــــــسـاعــدي اكــثـر
فـاكـثـر .. حتــــــــى شـبـهـته الـصـحـافة

البريطانية برومل العرب .
وقتـها .. سـادني شعـور  وقلق  من ان

كنت اتـابع الفربـق الركن عبـد الوهاب
الـــســـاعـــدي  مـــنـــذ ظــهـــوره االول في
حـصار مـصـفى بيـجي .. وكـنت وقتـها
في اســـطــنـــبــول أراقب كل صـــغــيــرة
وكبـيرة عن احلـرب على تـنظيم داعش

اإلرهابي ..  
وقـد اسـتـطـاع هـذا الـقـائـد الـعـسـكـري
الـفـذ ان يـرسـم لـنا صـورة جـمـيـلـة عن
الـعــقـيـدة الـعــسـكـريـة الـعــراقـيـة الـتي
حاول اعداء العــــــــراق طمسها .. كما
حاولوا من قيل تدمير الدولة العراقية

والهوية العراقية .

يـصـبح  الــسـاعـدي هـدفــا لالسـتـهالك
االعالمي .. فاتـصلت بـصديقه  االديب
عـبد الـسـتار الـبيـضـاني .. مذكـرا إياه
بــخــطـورة وســائـل االعالم  الــتي لــهـا
أجنـداتهـا  وغايـاتهـا على قـائد عراقي
ــتــكــرر  عــلى لم يــتــعــود  الــظـــهــور ا

الفضائيات  . 
وقـلت  لصـديقي عـبد الـستـار   يومـها
انــصح الــفــريق الــســاعــدي ان يــكـون
حــــذرا  وان ال يــــظـــهــــر كــــثـــيــــرا  في
الــفــــــــــضــائــيـات  النــهــا مــحــرقـة ..
وفـرحت الن الــفـريق الــسـاعــدي تـفـهم
االمر وإلـــــــتزم به  وشكـــــــرني على

هذه االلتفاتة واحلرص الوطنـــــــي.
ودارت االيـام الى ان التـقيـنـا مصـادفة
في مــقـهى رضـا عـلـوان في الـكـرادة ..
وتـــعــددت الـــلــقــاءات .. وكـــان الــوطن

ثالثنا .
الــفــريـق الــســاعــدي .. فــتى اجلــنــوب
الـــنــقـي .. مــا زال يـــتـــمـــتع بـــذاكـــــرة
احلـــروب  ومــفـــاجـــآتـــهـــا  .. كـــيف ال
وهــــــــــو بـحق مـن بـ افـضـل الـقـادة
الـــعــســكــريــ الـــذين  تــخــرجــوا  من
مــــــدرسة عراقية تعلم فيها ان الدفاع
عن الـوطن قـيمـة عـليـا .. ال تـضاهـيـها

قيمة اخرى .

نبض القلم

بغداد
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مـلة  وتـكرار سـتـمرة  والـعمـلـية الـرتيـبـة ا سئـم هذه اجلـدليـة ا
الوقوع مرة تلو االخرى في وهم (احلـمل الكاذب)   بعد تمنيات
ــولـود ســلـيم مــعـافـى   يـعـوض مــا فـات مـن سـنـوات  واحالم 
كان فرحا أل ا ولود  االنتظار الطويلـة  ولهفة الشوق العمـيقة 
وسعادة  لكن ما أن تنتهي مـدة االختبار  وتُجرى  الفحوصات
لـلتـعرف على الـنتـيجـة تتوضح احلـقيـقة  ويكـون الرجـاء في غير

محله ..
شيخ  كبـير يراقب بإحـباط  على مدى طـويل ما يجري من حراك
ســيـاسي  في الــبالد قـال ذلك بــعـد إن مل  هــذا اجلـدل الــعـقـيم

واليأس من االنتقال الى وضع أفضل .. 
وتأسيسـا على  جتربة قـاسية يرى ذلك الشـيخ أن النتائج  كانت
ـا لم مــعـروفــة مـسـبــقـا  في كل مــرة  ومع ذلك تُــمـنى الـنــفس  
يـتحـقـق  ولم تـعـد هـنـاك مـفـاجـآت تـبـهـرنا بـعـد كـل انـتـخـابات 
وحراك يعـقبـها لـتشكـيل احلكـومة .. فـاالصطفـافات والـتحـالفات
ــنـاصـب تـوزع  وفق الــنـظــام الـذي وااللــوان بــاتت مـعــروفـة  وا
درجت عـلـيه الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في (ثالثـيـة  ثـابـتـة)  والـوعود
والعهود والبرامج تكاد تكون متشابهة  تتكررفي كل مرة  أليس
ـاذا تتـكـرر ..?..  برامج هذا الـتـكرار يـعـني أنهـا لم تـنفـذ  واال 
ـراق وعـهــود حـفـظــنـاهــا عن ظـهــر قـلب   ولــكن دم  الـشــبـاب ا

رة بتعقيد أكبر .. جعلها  تكون هذه ا
ليس ذلك الشيخ وحده من شخص وضع العملية السياسية  بل
السـياسيـون أنفسـهم إعترفـوا بالفـشل بوقت مـبكر  وضرورة أن
(يـبــرز جـيل أخـر) يـعي  اخلــلل ويـتـجـاوز مــا حـصل من أخـطـاء
وكوارث  قبل أن يرتفع صوت الشعب عـاليا  في تشرين مطالبا
بـاالصالح ومن ثم بالـتغيـير بـعد أن فـقدت البالد  أهم مـقومـاتها
وهو الـدولة فـأصبـحنـا نسـمع  على لـسان  الـسيـاسيـ أنفـسهم
أيـضا مـصـطـلحـات غـريبـة .. الالدولـة  والـدولة الـعـمـيقـة والـدولة
ـوازية وفـقـدان هـيـبة الـدولـة والـتـجاوز عـلى الـدسـتـور  والوالء ا

زدوج  باجلنسية الخ .. ا
زدوج .. الوالء ا

ــوضــوع اُشــبع كــتـابــة ومــطــالــبــة  وخـاصــة في مــواسم هــذا ا
االنتـخـابـات وتشـكـيل احلـكـومات دون جـدوى .. واذا كـان هـناك
من يـرفضه فـهنـاك أيضـا من يبـرره ويعـده ضـــرورة في ظـــرف

ما ...
ويستشهد (شيخنا)  بقول لإلمام  علي (خير االوطان ما حملك)
ـعنى  أيضا يقول (من يجد أفضل ثل شعبي عراقي بهذا ا  و

من أهله يبات) ..
ـهاجر في  وطنه األم فاذا كان الـوطن الثاني قد وفـر ما ينقص ا
في حيـنه فمن الواجب الـوالء له  النه أصبح  مواطـنا  فيه وليس

مهاجرا  وله حق وعليه واجب ..
ولكن ..

لء إرادته أن يـعود  الى وطنه االم   هـاجر  إذا ما  قـرر هذا ا
فهـذا يـعني أنه  –في نـظره - قـد تـغيـر   وأصبح أفـضل لـلحـياة
ا يوازيه   خاصة وأنه تـبؤأ فيه موقعا  سياديا من الثاني  ور
أو قـياديا  فـيه  وأصبح يـبده  مـصيره ومـستـقبـله  وأمنه وثروته

وقع.. ويتقاضى منه  ما يناسب ذلك ا
فـهل تعد هـناك ضـرورة ملجـئة لـهذه االزدواجيـة .. ويعـني ايضا
أنه سـيـبـنـيه وفق مـا يـحـلم ويـتـمنـى له   وإذا مـا  أصرعـلى تـلك
االزدواجية فـهذا  يعـني أن  االقامة  في (الـوطن األم) وقتية  أو
ال يزال دون مستوى الثاني في توفير مقومات احلياة  والرفاهية
وحـالة االمن الـتي يتـمنـاها له ولـعائـلته  ولـذلك لم يصـحبـها معه
وتركهـا هنـاك  تمارس حـياتـها الطـبيـعيـة في بلدهـا الثـاني وتنعم

وارد االول .
جــدلـــيــة مــســتــمــرة  لم تــهـــدأ حــول زدواجــيــة  الــوالء من خالل
ـواطن وحــريـته اجلـنــسـيــة  وهـنــاك من يـرى أنه  أمــريـتــعـلق بــا
ارس حـيـاته الطـبيـعيـة على االرض الـشـخصـية  وحـقه في أن 
التي يختارها .. فاذا كانت اجلنسـية االصلية مفروضة عليه منذ
الوالدة   فـأن الثـانـية أخـذها بـارادته  وتـطلـعه لسـد مـا ينـقصه
في االولى   لكـنهـا تفـرض عـليه والء قـانونـيـا كامال لـتلك الـدولة
مـقـابل أن  تـكون مـلـزمـة  هي أيـضـا بـالـدفـاع عنـه خارج وداخل

أراضيها ..
فهل له أن يوفق ب الوالءين ... وكيف..  خاصة عندما تتعارض
مصالح الدولت في أمور معينة من بينها احلرب وغيرها .. ?..
ه ــوقـع في (الــوطن االم) ومــغــا  تــلك االزدواجــيــة .. الــطــمع 
والتعلق بـجنسية الثاني يـضمنان  (حصانـة ومناعة) في الوطن
 لـكنـها حالـة تبـعث على الـشك والريـبة في نفـس مواطن الداخل
والـتـوجس من إحـتـمـاالت أن يـغادر فـي أي حلـظة إذا مـا ارتـكب
مخـالفة أو مارس سـلوكا يـعاقب عليه الـقانون أو يـضر بالوطن 

محتميا معنويا وقانونيا وسياسيا باجلنسية االجنبية .
ـوضـوع مهم سـبق أن تـنـاولته  فـي مقـال سـابق نشـر هـنا هذا ا
في الثامن من تموز 2018 وأعادني اليه هذا الـشيخ اجلليل مر
اخرى  خلـطورته وتـعارضه  في الـوقت نفـسه مع الدسـتور الذي
ـوطـنـ  في احلـقـوق ـواطـنـة والـتــسـاوي بـ ا أكـد عــلى مـبـدأ ا

والواجبات ..
ـواطن حقان دون واجبات) بدأ عـندما يكون ( فهل يتـحقق هذا ا
مـقابـل مواطن (لـه حق واحـد وعلـيه واجـبـات) ويـتـحـمل الـظروف
الصـعبـة  بـكل  مشـاكلـهـا وإنعـكاسـاتهـا عـلى حيـاته في (البالد
ن يحـمل أكثر من جـنسية االم) مع توفـر حق االختيـار لالفضل 
في أي من الـدولــتـ أو غـيـرهـمـا  نــاهـيك عن إمـتـيـازات (جـواز
نـحهـا  حسب قـوته التي يـستـمدها من الـسفـر) والرعـاية الـتي 
وزن الدولة  مقابل جواز سفر قد صنف في أخر قائمة  تصنيف
جـوازات الــعــالم  إضـافــة الى خــروج مــبـالغ كــبــيـرة مـن الـبالد
كاسـتحـقاقـات لالفـراد الذين يـحمـلـون (اجلنـسيـة  االم )  وهذا
يـشــكل بـابــا مـشـروعــا أيـضـا  –واسـعـا ومــسـتــمـرا  - خلـروج
ـلك ــــواطن الــذي يـنـفـق مـا  االمـوال من الــبالد  عـلـى خالف ا
داخل الــبالد  ويــتــحــمل ظــروفــــــهــا بــكل حــاالتــهــا الــســلــبــيـة
وااليـجـابـيـة  في حـ هـنـاك دول كـثـيـــــرة ومـنـهـا في مـنـطـقـتـنا
تــشـكل حتــويالت  االفــراد من مــواطـنــيـهــا الــذين يـعــيــشـون في
اخلـارج مـوردا  مـهـمـا فـي مـوازنـاتـهـا عـلى خالف بـلـدان اخـرى

ومنها بالدنا  ..  
.وشتان ب حال مواطن ..

مواطن سوبر .. ومواطن عادي ..
وكان الله في عون الثني ..
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ا كرهت لعبة الشطرجن .. ((طا
ـــوت كل ــــاذا يـــجـب أن  فـــأنــــا ال أفــــهم ... 

لك ?.. اجلنود كي يحيا ا
وتون ليحيا الشعب ..! )) ال أرى ملوكا 

(غاندي ..)
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بغداد

صالح عبدالله اجلبوري

قدادي والساعدي في رضا علوان ا

شعـبة زراعـة الغـرق وبحـضور
ـزارع . عدد مـن الفالحـ وا
وجــرى خالل الـنــدوة الـتــطـرق
الى ضــرورة اخـتــيـار اصــنـاف
عـالــيـة االنـتـاج واهـمـيـتـهـا في
زراعة احملصول من اجل زيادة
غـلة الـدو واالسس الـسـلـيمه
في مـكافـحة االدغـال الـعريـضة
والـــــرفـــــيـــــعـــــة االوراق الـــــتي
تــصـاحب احملــصـول وضـرورة
اخـتيـار الـوقت االنـسب الجراء
كـافحة من حـيث عمر الـنبات ا
واالدغـال ودرجــة حـرارة اجلـو
وسرعة الريـاح وطبيعـة التربة
ـــــســـــتـــــخـــــدم ـــــاء ا ونـــــوع ا
ــوصى واســتــخــدام الــنــسب ا
ـــبـــيــد اضـــافــة الى بـــهــا من ا
ــــرشــــة ضــــرورة تــــعــــيــــيــــر ا

كافحة . ستخدمة في ا ا
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اوضـحت هـيـئـة رعـايـة ذوي
االعــــاقــــة واالحـــتــــيــــاجـــات
اخلــاصـة لـلــمـسـتــفـيـدين ان
قبلـة ستشهد اطالق االيام ا
تـفرغ لـشهري عـ ا راتب ا
كـانـون االول وشبـاط كـدفـعة
اولـى من الــــعــــام 2020 عن
ـــاســـتــــر كـــارد من طـــريـق ا
خـالل مــصــارف (الـــرافــدين

وآشور) . والرشيد
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (وفـــيـــمـــا يـــتــعـــلق
ـــســـتـــفـــيـــدين الـــذين لم بـــا
يـغيـروا جـهـة اسـتالمهم من
مـصرفـي الرافـدين والـرشـيد
سـيـكون بـامـكـانـهم االستالم
مــنــهـمــا لــهــذه الــدفــعــة امـا
الذين غيروا جـهة استالمهم
الى مـصـرف آشـور سـيـكـون
استالمهم من مـصرف آشور
وان الـهـيـئـة سـتـعـلن عـــــــن
مـوعـد اطالق الـدفـعـة قـريـبـا
جــــــــــدا).وبــــلغ مــــجــــمــــوع
االعـــتـــراضـــات الــواردة الى
قــسم الـرصــافـة لــلـرجـال في
هـيـئة احلـمـايـة االجتـمـاعـية
6621 بــــــــوزارة الـــــــعــــــــمل 

اعــتـراضــا يــخص الـشــمـول
بـراتب االعـانـة االجـتـمـاعـيـة
 قــبــول  2102اعــتــراض
طلوبة بعد اكمال الـشروط ا
 فيما  رد 1274 اعتراضا
وال يـزال الـعـمل جـاريـا عـلى
اجنـــــــاز مـــــــا تــــــــبـــــــقـى من
االعــتـراضــات تــمـاشــيـا مع
تــوجـــيــهــات رئــيـس هــيــئــة
احلماية االجتماعية الدكتور
بـاسم عبـد الـزمـان القـاضـية
بـضـرورة االسـراع في حـسم

ملف االعتراضات. 
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هـيـئة احلـمـايـة االجتـمـاعـية
في بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان)
ــــــــواطـــــــنــــــــ إلى امـس (ا
االتـــصــال بــاخلـط الــســاخن
خالل اوقـــات الـــدوام 1018
الــرســـمي حـــصــرا لـــتــقــد
الــشــكـاوى واالســتـفــسـارات
والــتــبـلــيــغـات عن أي حــالـة
جتـــاوز عـــلى راتب اإلعـــانــة
االجـتــمـاعــيـة).ووجه رئـيس
هــيــئــة رعــايــة ذوي االعــاقـة
واالحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصــة
عــصـام عــبـد الــلـطــيف قـسم
شؤون احملـافـظات واالقـاليم

بـــالـــتـــواصل والـــتـــنـــســـيق
ـسـتـمـر مع اقـسـام الـهـيـئة ا
في احملــافـــظــات لــتـــبــســيط
االجــراءات وحتــقـيـق افـضل
الـــــســــــبل خلــــــدمـــــة فـــــئـــــة

االشخاص ذوي االعاقة.
واكــد عــبـــد الــلـــطــيف خالل
اجـــتـــمـــاعه بـــقـــسـم شــؤون
احملافظات واالقـاليم (تفعيل
ـيـدانيـة لالقـسام الـزيارات ا
لـالشــــراف عــــلى عـــــمــــلــــهم
بــصــورة مــســـتــمــرة بــغــيــة
ـســتـوى اخلـدمـة االرتــقـاء 
ــقـــدمـــة لالشـــخــاص ذوي ا
االعــــاقــــة واالحـــتــــيــــاجـــات

اخلاصة في احملافظات). 
في ســـيـــاق آخـــر اســـتــقـــبل
رئـيس الهـيـئـة مجـمـوعة من
ـــواطــــنـــ الـــوافــــدين من ا
احملافـظات.وقال بـيان تـلقته
(الــــزمــــان) امس انـه (جـــرى
النظر في طلباتهم واحالتها
عـنـيـة للـقـيام الى االقـسـام ا
ـنـاسـبة فـيـما بـاالجراءات ا
اثــــنى عــــلـى جـــهــــود قــــسم
شؤون احملـافـظات واالقـاليم
ا يقدمونه من والعامل به 
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