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نـظــمت دائــرة اإلرشــاد والــتـدريب
الــزراعي دورة إرشـاديــة تـدريــبـيـة
مـارسات والـقدرات حول تـطويـر ا
ـنـتـجـي الـبذور الـزراعـيـة اجلـيـدة 
وتــعـــزيــز األمن الــغــذائي لــلــبــلــد
بحضور مستشار الوزارة الدكتور
مـهـدي ضـمـد الـقـيـسي ومـديـر عام
دائـرة اإلرشـاد والـتـدريب الـزراعي

الدكتور صباح درع وخبير منظمة
الفـاو الدكـتور حـميـد هدوان وعدد
من مدراء األقسام ومنتجي البذور
من مــخـــتــلف احملــافــظــات.  وقــال
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه
(جــرى خالل الــدورة الـــتي تــمــتــد
لغـاية يـوم الثامن عـشر من الـشهر
احلـالي إلقـاء عـدد من احملـاضرات
الـنـظـرية والـعـملـيـة بـهدف تـطـوير

أســــالــــيـب إنــــتــــاج الــــبــــذور وفق
تبعة في مراحل الشروط العلمية ا
اإلكـثــار وكـيـفــيـة تـطــبـيق األسس
الـعلـمـية في إدارة حـقـول احلنـطة
وتــعــزيـــز األمن الــغـــذائي لــلـــبــلــد
وأهمية توفيـر سلة الغذاء احمللية.
حــــيث أكــــد مـــســــتـــشــــار الـــوزارة
الدكـتور مهدي ضـمد القـيسي على
اســتــمــرار وزارة الــزراعــة في دعم

مــــنــــتــــجي الــــبــــذور والـــفـالحـــ
زارع في كافـة مجاالت العمل وا
الزراعي من اجل االرتقـاء باإلنتاج
احملــلي بــصــورة خــاصــة بــشـقــيه
الـنــبـاتي واحلـيــواني) مـبــيـنـا إن
(إقـامــة هـذه الــدورات الـتــدريـبــيـة
يـسـاهم في بـنـاء قـدرات ومـهـارات
مـنــتـجـي بـذور احلــنـطــة كـونه من

أهم محاصيل احلبوب).
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وضمن البرنامج االرشادي الساند
للخطة الزراعية الشتوية حملصول
احلــــنــــطـــــة لــــلــــمــــوسم الــــزراعي
ـركـز االرشادي في اجلـاري اقـام ا
ثنى مشاهدة حقـلية حول تعيير ا
ــــرشـــات واالســـتــــخـــدام االمـــثل ا
لــلــمــبــيــدات في مــكــافــحــة ادغــال
احلنطة بحضور عدد من الفالح
ــزارعـ . وجــرى خالل الـنـدوة وا
الـتــطــرق الى الـعــديــد من احملـاور
ـــهــمـــة الــتي تـــخص مـــحــصــول ا
احلـنـطـة واالهـميـة االقـتـصـادية له
وانــواع االدغـــال الــتي تـــنــمــو مع
احملــــصــــول وطــــرق اســــتــــخــــدام
ـــبــيـــدات اضـــافــة الـى تــعـــيـــيــر ا
ــكــافــحــة ــرشــات في عــمــلــيــة ا ا
ودوره فـي االكــتــفـاء الــذاتـي وسـد
ـــنـــتـــجــات حـــاجــة الـــســـوق من ا

احمللية.

واســتـغالل فـاالطـفـال الـصـغـار
من كال اجلنس وكذلك النساء
ـالبس الــــزوار يــــلــــصـــــقــــون 
يـــســـتـــجـــدون بــعـض الـــنـــقــود

ـــدن وبـــشـــكـل مـــزعج بـــعض ا
الـسـيـاحـية الـتي تـريـد لـلـسائح
ــتـســولــ مـثل ان يـرتــاح من ا
اصـــفــــهـــان مـــنـــعـت الـــتـــســـول
وســجـلت هـؤالء بـقــوائم لـديـهـا
ووضعت صناديق لدعم الفقراء
يــــســـــاهـم فـــــيـــــهـــــا من يـــــرغب
ــالـيــة لــلــفــقـراء بـالــتــبــرعــات ا
وجنحت اخلطة فال يـعقل كلما
تخرج من بـاب الفنـدق تتعرض
الى هــــــــجـــــــمـــــــات مـن هـــــــؤالء
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ــديــنــة تـــوجــهــنــا الــيـــوم الى ا
ة) وهي ـة (دمشـق القـد الـقد
التي تـضم كل االثار الـتاريـخية
دينة دمشق وجتمع الباصات
يكـون امام بوابـة تومـا للمـدينة
ـة علـما بـإن هنـاك سبـعة الـقد
ابــــــواب ومـــــــداخل لـــــــدمــــــشق
ـة (البـاب الشـرقي- باب الـقد
تــومــا- بــاب الــفــراديس-بــاب
الــفـرج-بـاب اجلـابــيـة- الـبـاب
الـصــغـيـر) وتــسـحــرك رائـحـة
ـــة وعــــبق الــــبـــيــــوت الـــقــــد
واالزقة الضيـقة التي ال بد ان
تـسيـر فيهـا للـوصول الـى مرقد

الــــطـــفــــلـــة رقــــيـــة بــــنت االمـــام
احلــــــــــســــــــــ (ع) ومـن ثـم الى
اجلـــامع االمـــوي وقـــبـــر صالح
الــدين االيـوبـي وايـنـمــا تـوجـد
الـسـياحـة الديـنـية والـتـاريخـية
تــــــوجـــــد االســــــواق وتـــــنــــــشط
الــتـــجـــارة ســـوق احلــمـــيـــديــة
ـقـابل لـلـجـامع االمـوي يـحـكي ا
لـنـا مدى اهـمـيـة اسـواق دمشق
ــة ومـا تــوفــره من ســلع الــقــد
وبـضــائع تـخــصـصــيـة جلــمـيع
االحــتــيــاجــات وعــنــد مــرورنــا
بـالسـوق يـجبـرنـا محل بـكداش
ان نــوثـق زيــارتــنــا فـــهــو مــحل
واسم عـلى الرغم مزدحم بـكل ا
من بــــيـــعه لــــلـــبـــوظــــا في هـــذا

الطقس البارد.
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عندما وصل الباص قرب بوابة
تـومــا  كـانت هــنـاك قــبـة لــقـبـر
وسط احلــــديــــقــــة الـــــتي تــــقف
عـندهـا بـاصات الـسـياحـة احد
الزائرين قال لي انه كان يعيش
فـي دمـــــشق ودائـــــمــــا يـــــثـــــيــــر
اهـتـمـامه هـذه الـقـبـة الـصـغـيرة
وســـالــهم فـــقــالــوا لـه انه (قــبــر
خـالـد بن الـولـيـد) اثـار فـضولي

واهـتــمــامي فــذهـبت الـى حـيث
الــقــبـر لــلـتــصــويـر والــتــوثـيق
لـكنـني شـاهدت في داخـل القـبة
قـبـرين ولـيـس قـبـر واحـد وهـما
واحــد لــلــصــحــابــيــة اجملــاهـدة
(خــولـــة بـــنت االزور) والـــثــاني
لـــلـــصـــحـــابي ( شـــرحـــبـــيل بن
حــسـنــة) بــعـد الــتــقـاط الــصـور
رجــعت افــتـش عن هــذا الــزائــر
فــلم اجـده لـكـنـه ضـحك لـسـرعـة
ـعــلــومـة رد فــعـلـي نـحــو تــلك ا
وعــقب قــائال لــزوجــتي(قــلت له
قــــبــــر خـــالــــد بـن ولــــيـــد) وراح
يــركض مــاذا يـفــعل لــو قــلت له
اين يقـع قبـر (معاويـة )? لكـنني
عــنـد انـتـهـاء اجلـولـة رأيت هـذا
الــزائـر وقــلت له ال يــوجــد قــبـر
خـــالـــد بن الـــولـــيـــد بل الـــقـــبــة
لـلـصـحـابيـة خـولـة والـصـحابي
شـرحـبيـل شعـر بـاخلـجل قائال
(مــــا ادري هم قــــالــــوا لي ذلك)!
ــكن ان تـنــقل وتـشـاع وهــكـذا 
االخـبار غـير الـدقيـقة في مـجال
التـاريخ  والقـيل والقـال ال تعد
ــــصــــادر الـــــتــــاريــــخــــيــــة مـن ا

الرصينة.
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داخل مرقد السيدة زينب في ضواحي دمشق
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وأعـلـنت مـديريـة زراعـة االنـبار عن
الــتـوسـع بـإعــادة تــأهــيل وإنــشـاء
مــشـاريـع الــدواجن وإنــتــاج فـروج
ـائدة في احملـافظة اللـحم وبيض ا
ونـقل ــاضي 2019.  خالل الــعــام ا
الــبــيـــان عن مــديــر زراعــة االنــبــار
مــثــنى سـبــتي غــربي انه  إعـادة
تـــأهـــيـل وإنـــشـــاء أكــــثـــر من 140
مـشــروع إلنــتــاج الــدواجن وفـروج
ـائدة في احملـافظة اللـحم وبيض ا
ـــاضي بـــواقع 133 خالل الـــعــام ا
مشـروع إلنتاج فـروج اللحم بـطاقة
إنـتــاجـيـة تــتـجـاوز  مــلـيـون و436
ألف طـن شــهــريــا وســـتــة حــقــول
ائدة بطاقة إنتاجية إلنتاج بيض ا

تـتـجـاوز 88 ألف بــيـضـة شــهـريـا
ــــفــــاقس إضــــافـــة إلـى عــــدد من ا
واجملـازر ومـعـامل إنـتـاج األعالف.
مبـيـنـا إن مـحـافظـة االنـبـار تـشـهد
زيـــادة في الـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة
ـشـاريع الـدواجن تـزامـنـا مع مـنع
ـــنـــتـــجـــات اســـتـــيـــراد عـــدد من ا
الـزراعـية واحلـيـوانيـة الـذي أقرته
الوزارة لسد حاجة السوق احمللية
ـائــدة وفــروج الــلـحم من بـيـض ا
إضـافــة إلى دعم الـوزارة من خالل
توفـير األعالف من الـذرة الصـفراء
وكـســبـة فـول الــصـويـا والــشـعـيـر
ــدعــومــة الــعــلــفي والــلــقــاحــات ا

للمرب وأصحاب احلقول.  
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النجـاح كلـمة حـلوة يتـسابق الـناس على الـفوز بـها حيث كل واحـد منـا يريد ان
يكون انـساناً نـاجحاً وهي امـنية نـتمنـاها ولكن حـظوظ النـجاح يلعـب بها عامل
االختـيار مع عامل احلظ. ويـجب عليـنا ان نتـطرق الى ما تـصبو الـيه من رغبات
اذا دخل الفـرد معترك احلـياة من ابوابه الواسعـة ولكن النجـاح مرهون على ما

رء لنفسه ال ان يقف وراء االسوار ويندب حظه العاثر.  يقدمه ا
ورغم قلـتهـا ولكن كل امـرى مـرهون بـعمـله في مسـارات احليـاة وهو يـبحث عن
ـضطـر به بثـقلـها لـكون اول مـا يتـطلب وسائل الـنجـاح في خضم هـذه الدنـيا ا
منه هي عـمليـة الصـبر وان ال يزج نـفسه ويـقف متفـرجاً وكانـه يريد من الـنجاح
ـنـوال وهذا ان يـسـعى الـيه سـعيـاً وهـذه هي قـمـة الفـشل ان كـان يـسـير بـهـذا ا
سـار وان كان ذلك في دراسته او عمـله وحتى في اختيار شـريكة حياته وكل ا
ـتـاحة لـكل ـتـواصل عـلى فـرص الـنـجـاح ا هـذا وذاك مـرهـون بـسـعـيه الـدائب وا
ـعـاجلة ولـو لـسـاعات واحـد مـنـا... اذا عرف كـيف يـكـشف نـفسه فـي البـحث وا
ا محدودة يـومياً نخـلو فيهـا الى انفسنـا... لنبحث ونـدرس ونستخـلص العبر 
ـا هو آت ولكي نضـع اقدامنا عـلى بداية الطـريق الذي يوصـلنا الى ما فات و
نـتـطـلع الـيه من الـنـجـاح ومن اجنـازات بـالـوجه االكـمـل وبـهـذه احلـالـة نـكـون قد
ا خطوات على اول الطـريق تلك االنشودة التي كنت اتمناها خطـونا خطوة ولر
وان النـدعـو للـيـأس طريـقاً لـلـحد من قـدراتـنا ابـداً حـيث ان النـجـاح عمل وجـهد

ودموع ومثابرة ومتابعة واصرار.
عـرفة والقـناعـة وخبرة من واذا اراد االنسـان ان يكون نـاجحـاً فليـسلك طـريق ا
اضـيـات التي ذهـبت وامل ان ال تـعود وهـنـا يؤدي دور الـعـقل والـكيـاسة وان ا
يكـون قوي الـشكـيمة واالرادة وان ال يـصاب بـالغـرور وان يكـون قدوة لألخرين
واذا اردنا ان نـتعرف على االسس ومهما يكن من امر قد عاش االنسان حالوته
ـألوف وان يـكـون الـفرد ومـره وادرك احلـقـيـقة وهي مـن اغلى مـعـاني الـشـائع وا

مؤمـناً بالقضاء والقدر ومثـلما قال شاعرنا العربي : "ان
احلــيـــاة وان طــالت لـــهــا امــد الـــيه يــنـــتــهي الـــتــرحــال

والسفر"...
غـدا سوف نقص الوالدنا واحفادنا من قصص النجاح
والــــفـــــــــشل وهم بـــــدورهم يــــقــــصـــــون ذلك ألوالدهم

واحفادهم ومحبيهم.

كل شيء في هذا الكون مخُطط له من قِبَلْ اخلالق اجلبار . مهما حاول الفرد أن
يتـجاهل هذه احلقـيقة فأنـه في النهايـة اليحق اال احلق. وأنا أطـالع مقالة بـسيطة
ـواقع حــصـلتُ عـلـى درس جـمـيـل يـجـعل فـي الـلـغــة األنـكــلـيـزيــة في مـوقع مـن ا
األنسـان يتعـلق باخلـالق ويؤمن بـأن هذا الـكون الـعمالق تديـره قوة هـائلـة جبارة
ـشـيــئـة الـله. التـسـتــطـيع اي قـوة عــمالقـة عـلى كــوكب األرض ان تـدحــرهـا اال 
ـوضوع الـذي طالـعتـه بسـيط في مضـمونـة لكـنه يحـمل حكـمة عـميـقة . مـلخص ا
وضوع  –كانـت هناك غزالة جاءهـا اخملاض في وسط ظرف عصيب جداً.. في ا
سـكينـة اسد جائع يـروم التهـامها غابة قـرب نهر كـبير وقـد احاط بـتلك الغـزالة ا
وصيـاد مـتعـطش لـلـدماء . التـعـرف اين تـذهب وماذا تـفـعل . هل تـركض وجتعل
وت في احلـال او تـنتـظـر ان يهـجم عـلـيهـا االسـد ويفـتـرسهـا او تـترك جـنيـنـهـا 
الصيـاد يطلق عـليهـا طلقـة الترحم فـترديهـا صريعـة تتخـبط بدمائـها. في النـهاية
تسـتسلم الى االمر الواقع وتـفضل ان تلد طفـلها الصغيـر ..تقذف به الى احلياة

ولتمت بعدها . 
لكن عـناية الـله لم تنسـها فـجعلت الـسماء تـطلق صـرخات مدويـة من ضوء ورعد
جـعـلت الـصـيــاد يـفـقـد تـوازنه عــنـد اطالق الـطـلـقــة فـاصـابت االسـد بـدال من أن
تصـيبـها . ولـدت الغـزالة طـفلـها وقـتل االسد ولم يـستـطع الصـياد من احلـصول
رهق الى فضـاءات بعيدة على مـبتغاه .هـذه احلكايـة جعلتـني اسافر مع ذهـني ا
ـمزق في كل ركن ـرهق ا جدا واحـاول ان اربط تـلك احلكـايـة مع حـكايـة بـلدي ا
من اركـانه عـلى مـدار سـنـوات لـيـست بـالـقـلـيـلـة . عـلى حـ غـرة انـبـثق الـسـؤال
الكـبير الـوحيـد الى عالم الـواقع الذي اعيش فـيه بحـسرات واحالم التـنتهي (هل

ينتصر العراق من جديد? 
بطن بكل واقصـد هل يعود الى حيـاته الطبيـعية اخلاليـة من الفساد واالحـتالل ا
مـاتعـنـيه هذه الـكـلمـة من مـعنى?) أم سـيـظل واقـفاً كـما ظـلت تـلك الـغزالـة تـنتـظر
ـاذا جاءت صورة  –ام مـهند  –الى ذهـني في هذه مـصيرهـا اجملهـول. ال اعرف 
الـلـحظـة وهي تـبـكي وتـنـاجي ولـدهـا الـنـائم الى االبـد نتـيـجـة تـلك الـطـلـقـات التي
ـطالبة بـحقوقه دون ارسلـها له القـدر ليرقـد شهيـدا على ارض النجف  –شـهيد ا
ـشهـد مـكشـوف امـام الله سـبـحانه ان يـعـتدي عـلى احـد. بالـتـأكيـد ان كل ذلك ا
وتعـالى وهو ينـظر ويسـمع والبد ان تكـون هناك حـكمة اليـعرفهـا احد اال الله من
كل مايحدث في بلدي. من يدري لعل الله يرسل لنا عاصفة عمالقة ورعداً وبرقاً
تكـنس كل من ساعد على تمزيق العراق وكل من ساعد على قتل شبابنا اجلميل

بكل اجـناسهم وطوائفهم .. من يدري لعل الشمس تشرق
من جـديد ويتحول الـوطن الى شيء آخر. حتية لكل من
يــحـاول او حــاول ان يـنــقـذ الــعــراق من تـلك الــوحـوش

الكاسرة التي حتاول افتراسه . 
قدسات وسالما ام مهنــــد وكل امهات سالما ارض ا

الشهداء.

تحـدة ببغداد ستيفن ـملكة ا هـندس محمد توفـيق عالوي طلباً الى سفير ا قدم ا
هـكي بتاريخ 27/ شباط /2020 بالـتخلي من اجلنسـية البريـطانية بوصـفه مكلفا

لزم بذلك . بتولي منصب رئيس مجلس وزراء العراق ا
وهنا تبرز عدة نقاط :

أولها :
ان الـطلب قُـدّم بالـلغـة العـربيـة مع أنَّ مـخاطـبة اجلـهات الـبريـطانـية البُـدَّ ان تكون

باللغة االنكليزية ..!!
والسؤال اآلن :

ن يقرأ هل كان الـغرض من ذلك اثبات التصدي للتخلي عن جـنسيتهِ البريطانية 
الطلب من العراقي  وفيهم من ال يحسن االنكليزية أم انه كان بدواعٍ اخرى ?
ا ويغلـب على الظن انه أراد بـذلك اثبات تـخليـه عن اجلنسـية البـريطانـية امتـثاال 

اشترطه الدستور .
ثانيها :

كـان علـيه ان يـقـدّم الـطلب بـالـلـغة االنـكـلـيزيـة  ثم يُـتـبع ذلك بـتـرجمـة لـلـطلب الى
ذكور عليه . العربية يضعها ب يدي الباحث عن انطباق الشرط الدستوري ا

ثالثها :
ان التـخلي من اجلنسـية البريـطانيـة لم يُقدّم ح انـيطت به وزارة االتصاالت في
الـكي ألنّ األجـواء السـياسـيـة يومـذاك لم تـكن تلح عـلى تـنفـيذ وزارتي عالوي وا

ذلك الشرط .
من هنا نفهم انه لم يكن زاهداً في اجلنسية البريطانية .

كن ان نـقرأ في الـطـلب انه كان عـلى يـق من انه سـينـال ثـقة مـجلس الـنواب و
ا تخلى من اجلنسية البريطانية . العراقي واالّ 

رابعها :
من الناحـية القانـونية انّ مجرد طـلب التخلي من اجلـنسية البـريطانيـة ليس كافياً
دة طويـلة وصوالً الى ذكـور  اذ كان من الالزم الـشروع بالـطلب قبل الـتاريخ ا

صدور القرار اخلاص بسحب اجلنسية البريطانية عنه .
خامسها :

ن يـتولى ان التـخلي من اجلـنسـية االجـنبـية شرط مـنصـوص علـيه في الدسـتور 
نـاصب السيادية في الدولـة االّ اننا لم نشهد مُـطالبة جديةً ا
ـنـاصب ن تــولى ا ن يــحـمل اجلـنــسـيــة االجـنـبــيـة  به 
هنـدس محمد تـوفيق عالوي ولعلَّ ذلك السـيادية قـبل ا
جـاء بسبب إصـراره على ان يـسمّي بـنفسه وزراءه من
ستقل وال يسـمح الية جهة سياسية بفرض هـني ا ا

امالءاتها عليه .
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ــــدن الــــديـــنــــيــــة تــــنــــشط فـي ا
ــــــرافق الــــــتــــــجـــــارة وكــــــذلك ا
الـسـيــاحـيـة االخــرى من فـنـادق
ومـــطـــاعم وافـــران ومـــقـــاه ألن
ـدن لـديـهم لــلـزائـرين الى تــلك ا
رغـبـة في شـراء الهـدايـا حـصرا
مـن تــــــلـك االســــــواق اجملـــــاورة
ــقــدسـة لألضــرحــة الــديـنــيــة ا
وتعـد اسواق السـيدة زينب من
االسواق العامرة بجميع السلع
والـبــضـائع وتــوفـيــر اخلـدمـات
ـجـاالت مـخـتـلـفـة وال يـظن

الــــبــــعـض ان مـــا مــــوجــــود في
االسواق يخص اهتـمام النساء
والـرجـال الـديـنـيـة بل ان بـعض
وديالت احملالت تعـرض اخـر ا
في مـــجــال االزيــاء الــنــســائــيــة
وبـأسـعـار تـنــافـسـيـة رخـيـصـة

كـــان لــــنــــا جــــولـــة فـي اســـواق
الـســيــدة زيــنب ومــا  شـراؤه

ـالبـس يــــــــفــــــــوق مـــــــا  مـن ا
اعــجـــابـــنــا عـــنــد ذهـــابـــنــا الى
ـول ومـحالت سوق جـرمـانـا وا
كـشـكـول كـمـا ان شـراء االدويـة
والـفـيـتـامـيـنـات من الـصـيـدلـيـة
وبأسعار تشجيعية وهي ادوية
ســوريـة كـانت فـرصـة لـلـتـسـوق
في هذه اجلزئيـة ايضا ما لفت
نــــظــــري حــــسـن االســــتــــقــــبـــال
والــتـعـامل الـطـيب واالبـتـسـامـة
كـــانـت حــاضـــرة من
اصـــــحــــاب احملالت
وكــذلك من الـنــسـاء
الـــــــــتـي تـــــــــعـــــــــمل

كبائعات.
‰u ² « …d¼Uþ

ـدن تــنــتــشــر في ا
الــديــنــيــة ظــاهـرة
الــتـسـول وتــمـتـاز

هـنـا في الـسـيـدة
زيـنـب بـضـخـامـة
هــــذه الـــظــــاهـــرة
اوال بــــــــــســــــــــبـب
احلــــاجـــة ومن ثم
قـد تـتـحـول ايـضـا
امام اثر سوريالـــى جتـــــــــــــــــــــــارة
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انتقلت الى رحمة الله عقيلة الصحفي 
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 والـدة زيـاد واحــمـد ومـصـطـفى وعــلي واقـيـمت الـفــاحتـة عـلى روحـهـا
دة يوم الطاهـرة في جامع اجلامعة ابتداء من يوم السبت ٢٩ / ٢  و

من الساعة ٥ - ٧ مساء .
انا لله وانا اليه راجعون

W U d « ¡UÐdNJ  d¹bIðË dJý

تتـقـدم (الزمـان) بالـشـكر والـتقـديـر للـعامـل فـي مديـرية تـوزيع كـهربـاء الرصـافة  –قاطع
واطن ونخص السـعدون للجهود الـقيمة التي يـبذلونها في االسـراع في تلبية مـشاكل ا
هندس رسول هندس حيـدر جبر شمخي/ مدير مبيعات الرصافة ا بالذكر منهم كال من: ا

/ مدير فني اقدم / مسؤول قطاع السعدون ناظم محمد حس هادي حس
/ م. مالحظ عباس فاضل حس

باسم علي مراد/ مسؤول توزيع السعدون
علي كتيب حميد/ رئيس حرفي
احمد رزاق حسن/ سائق
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نـشـر في جـريـدة (الـزمـان) الـعـدد ٦٥٩٢ في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠
ــنـاقــصــة رقم ١ /م/م/ هـ .ث/ ٢٠٢٠ حــيث اضـيف اعالن ا
يل www.litp.mot.gov.iq على البريد االلكتروني خطآ اال

لنقطة جتارة العراق الدولية. لذا اقتضى التنويه.
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