
ومـطاحن مـحافـظة صالح الـدين بكـمية
 (6167 الف طـن وجتـــهـــيـــز مـــطـــاحن
كــركــوك ومــطـــحــنــة شــهــروز بــكــمــيــة
 1550600ومــــــطــــــحــــــنــــــتـي اربــــــيل
والـســلــيـمــانــيـة  1943380 وســايــلـو
ــطـــاحن بـــكـــمـــيــة بـــعــقـــوبـــة جـــهـــز ا
 7132000وصــــومـــعــــة خـــان ضـــاري
ــطـــاحن بــكـــمــيــة 590.480 جـــهــزت ا

طنا). 
واكـد الـبـيان مـواصـلة مـالكات الـشـركة
بتـجـهـيـز وكالء الـتـمـوين في مـحـافـظة
قررة من مادة الرز ثنى باحلـصص ا ا
احمللي نـوع ياســـــــــمـ يكـمية 2600
طـن وفي صــــــومــــــعـــــة خــــــان ضـــــاري
 158.618 طــــنـــــا من الــــرز االرغــــواي
والـفيـتنـامي بـاالضافـة الى استــــــــالم
 9 شـاحــنـات رز مـســتـورد في ســايـلـو
الدورة بكمية اجـمالية بلغت   356 في
حــ بـلــغت كـمــيــات الـرز اجملــهـزة في
صـــومــعـــة تـــكــريـــــــت  3727الف طن
وصــومــعـة الــتـاجي ( (8964 طن وفي
ســــايــــلــــو بـــعــــقــــوبـــة  اســــتالم 20
شـاحـــــــــنـة محـمـلـة من الـرز االرغواي
واالرجـنـتيـني والـفيـتـنـامي  فضال عن
جتـهـيـز الـرز العـنـبـر احملـلي ضمــــــــن
مــفـــردات الــبـــــــــطـــاقــة الــتــمـــويــنــيــة
ـــصـــنع فـي اجملـــارش االهـــلــــــــــيــة وا
ـــثـــنـى حـــيث بـــلـــــــــــغت حملـــافـــظـــة ا

ستلمة  497 طناً .   الكميات ا
من جــــانـب اخــــر اشــــار الــــبــــيــــان عن
استمرار فرع الشركة في كركوك توزيع
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رزمـا مـن الـدنـانـيـر). وتـسـاءل (اال
يخـطر بـبالهم احـتــــــمـال تعرضه
لـــلــســرقـــة او وقــوعه فـي حــبــائل
ـواطنـة رمزية االحتـيال). وقالت ا
خـورشــيـد انــهـا راجـعـت مـصـرف
الرشيـد في ارخيتة وفـوجئت بعد
ـسـؤولة بـرغـبـتـها ـديـرة ا ابالغ ا
فــتح حــسـاب ايــداع انــهــا حـددت
اليـ كشـرط لـلمـوافـقة مـبـلغـا بـا

على رغبتي). 
ـــركـــزي ونــــاشـــدت الـــبــــــــــــنك ا
ـــالــــيـــة بــــانـــهــــاء هـــذه ووزارة ا

ــــــعـــانــاة وتــســـهــيل اجــراءات ا
راجعة.  ا

وقال مواطن يبدو انه خرج ناقما
مـن مــــــصــــــرف اهـــــــلي اخــــــر ان
(الــشـــروط الــتي وضـــعت امــامي
لــفـتح حــســاب تـوفــيـر جــعـلــتـني
ـالـية أاسف حلـال هـذه اجلهـات ا
فــيـــمــا تــســعى جــمــيع مــصــارف
الـعــالم الى وضع شـروط مـيـسـرة
ـــراجـــعــة وتـــســـهــيـل اجــراءات ا
ـــواطــنــ الســـتــقـــطــاب امــوال ا
ـوعـدين عـلى حتـريك وتـشــجـيع ا

ودائعهم بغية تنشيط االداء ودفع
مسار االقتصاد الى امام). 

مـن جــهـــته قــال خـــبــيـــر مــالي ان
الـــعـــراق ســيـــظل مـــتـــخـــلـــفــا اذا
اسـتــمـرت اوضــاع مـصــارفه عـلى
ستوى حتركه ردود االفعال هذا ا

وليس االستراتيجيات. 
ــــســـتـــحــــيل رفع واكــــد انه (من ا
مسـتوى االقـتصـاد العراقي اذا لم
تــتـــحـــسن الــبـــيـــئــة الـــتـــحــتـــيــة
ـالــيــة والســيــمـا لــلــمــؤســســات ا

صارف). ا
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اعلنت الـشركة الـعامة لتـجارة احلبوب
الــــتـــابــــعــــة الى وزارة الــــتـــجــــارة عن
استمرار مواقعها وسايلواتها بتجهيز

ونـقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
ـكـصـوصي مـديـر عـام الـشـركــة نـعـيم ا
ــــطـــاحن في قـــوله انه ( جتــــهـــيـــز ا
ــثـنى بـكـمـيـة  (5018 طـنا مـحـافـظـة ا

مـــســـتـــحـــقـــات الـــفالحـــ لـــلـــمـــوسم
عدل -100 التـسـويقي لـعام  2018و
 150صــكــا يــومــيــا من قــبـل الــلــجــنـة
اخملـتــصـة بـتــوزيع الـصــكـوك وحـسب
الـضـوابط والتـعـلـيمـات في حـ انهى
فـرع الـشركـة في الـنجف عـمـليـة توزيع

ستحقات على الفالح . ا
واعـلـنت عن اسـتـمـرار تـفـريغ وحتـميل
بـواخـر محـمـلـة بـاحلـنـطـة االسـتـرالـية
الــواصــلــة مــيــنــاء ام قــصــر حلــســاب

البـــــــطاقة التموينية . 
كـتب االعالمي بـحـسب بـيـان اصـدره ا

للوزارة . 
واشـار الـبـيـان الى (ان مـواقع الـشـركة
في بابل استلـمت كمية ( (750 طن من
ـقـــــــــررة احلــنـطـة من اصل الـكـمـيـة ا
للفرع والبالــــــــغة (2750 طن توزعت
 بـ صــومــــــــــعــة احلـلــة الـقـــــــــد
بـكـمـيـة   308 طــــــــــنـا وصــــــــومـعـة
احلــلـة اجلــديــد بـكــمــيـة 397  اطــنـان
بــاالضـــافـــة الى اســـتالم  18 ســـيــارة

مــحــمــلـــة بــاحلــنــطــة االســتــرالــيــة 
تفـريغها فـي مخازن سايـــــــــلو كربالء
و 443.660  طــنــا الى صــومـعــة خـان
بــــني ســــعـــد) . ولــــفت  الــــبــــيـــان الى
اسـتـمرار تـفــــــريـغ البـواخـر احملـــمـلة
بـالـرز الـفـيتـنـامي الـوارد الى مـيـناء ام
قــصـــرضــمن تـــعـــــــــــــاقــدات الــوزارة
حلـسـاب الـبـطـــــــــــاقـة الـتـمويـنـيـيــــة
واقع الشركة لغرض جتهيز ويحملها 

ادة.) وكالء التموين من ا
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آفة احلـديث الكـذب .. وآفة الـعلم الـنسـيان  مقـولة مألى بـاحلكـمة
واطن اخلـلل في السـلوك الـذاتي لالنسان  متـحضرة والتـصويب 
ومـتــخـلـفـة  بـلــيـدة وعــبـقـريــة ... وفي مـجــتـمــعـات مــا يـطـلـق عـلـيه
اصطالحا بالـعالم الثالث  او العالم النامي  او في احيان اخرى
بتلى نقول عنه استـدالال بالعالم النائم  ومنها مجـتمعنا الـعراقي ا
بـشـتى االمـراض ومـخـتـلف احملن والـنـوائب مـثـال حي عـلى شـيوع
حالتي الكـذب والنسيان  وما يلتـحق بهما من مـصائب ومشكالت

يصعب حصرها وتبويبها ... 
واذا ما بـدأنا بـرجل الدين  الذي نـعده قـدوة حسـنة ومـثال اعلى 
ـتـلك مـن الـعـلم واخلــلق وحالوة وطالوة الـلــسـان ومـا بــسـبب مــا 
يـخـتزن فـي عقـله وضـمـيره من قـيم نـبـيلـة هي قـيم الـسمـاء وطـهارة
االئـمـة واالنـبـيـاء واالولـياء والـصـلـحـاء .. فـاننـا لـو اقـتـربـنـا من هذا
تسامي  فازحنا الـهالة التي رسـمناها حوله  وراقبنا ما الرجل ا
خـفـي من امـره  لــولــيـنــا من بــعض هــؤالء فـرارا  الــذين شــوهـوا
ـبادىء الـراقيـة التي حـملـهـا اليـنا نـبي الرحـمة  فاثـاروا االرهاب ا
والــرهــاب بـحــجـة الــدين واحلــفـاظ عــلـيه  وحـزمــوا امــرهم صـوب
االحـتراب الـطـائفـي ب ابـنـاء الدين الـواحـد واألله الواحـد والـقرآن
الواحد  وجعلـوا من الدين وسيـلة لالرتزاق بـعيدا عن الدين احلق
والبناء العقائدي الصحيح  حتى ان بعضهم استغل صفته الدينية
لـيـفـسـح اجملـال امـام اقـاربه لـكـسب امـوال سـحت حـرام عن طـريق

ؤسسات اجملتمعية ...  وفود السياحة الدينية او ا
وح نتـحول الى الـسياسي  وهو رمـز آخر كـبيـر ينـظر الـيه عامة
ـصـالح بـبـعض من الـنـاس بـانه قـائد ومـوجه  هـو اآلخر  لـعـبت ا
الـسـاســة فـاخـذته ذات الـيـمـ وذات الـشـمـال  وصـار اداة طـيـعـة
تطلبات الكراسي الوثيرة وامتيازاتها  فتنادى الجندات خارجية و
وراحوا بـعـضـهـم الى ضـرب بـعـضـهم اآلخـر  بـاحلق وبـالـبـاطل  
يبحثون في مزابل التاريخ عن سلوكيـات الدكتاتوري والشوفيني

واالخـذ مـنـهم مـا اسـتـطـاعـوا لـغـرض ابـقـاء اجملـتـمع عـلى تـخـلـفه 
ويـــقــطع الـــطــريق امـــام كل مــســـعى شــريـف بــاجتــاه الـــصــيــرورة
احلـضـاريـة والـنمـو عـلى كـافـة الـصـعد  لـتـسـهل بـالـنتـيـجـة عـمـلـية
واطنة  وتصادر احلريات إلى إشـعار آخر بإشاعة استالب حق ا
اليـة بغياب الرقابة احلقـيقية واخمللصة وانعدام فاسد اإلدارية وا ا

العقوبة التي هي مدعاة إلى إساءة األدب كما يقال ... 
وان من تـهمـة قراءة الـشعـارات الرنـانـة والطـنانـة التي تـطلـقهـا تارة
أمـانة بـغـداد في قولـهـا : (نـحن هنـا ألجل خـدمتك  فتـعـاون معـنا)
وشـعار الـشرطـة القـائل : (الشـرطـة في خدمـة الشـعب) . والشـعار
ـرافـقـة لـنـقاط الـكـبـيـر الـذي يـحـتل واجـهـات الـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة ا
ـعبـر عن احلـالة احلـضاريـة : (احترم ... الـسيـطرات الـعسكـرية وا
حتتـرم) .. جميـعها شـعارات حتـتاج إلى من يعـمل بها  لكي نقول
بان أمانة بغداد وفرقـها اخلدمية يؤدون عملـهم بسرعة ودقة عالي
 ونقول ان الشرطة تخدم الشعب دون ان نرى الشرطي يتقبل
الرشا فيـنحاز الى جانب الـباطل وينسى الـقانون أو يتنـاساه ويبتز
واطن البسيط في مركز الشرطة او يحارب سائقي السيارات في ا
زاجـية أرزاقـهم . والـسيـطرات الـعـسكـريـة نحـتاج مـنـها ان تـغـلب ا
عــنـد بــعــضـهم ونــشــوة الـســلـطــة الــتي وضــعت بـ يــديه فــيـسيء
اسـتــعـمــالـهـا إلذالل مــسـتــخـدمي الـطــريق الـعــام واخلـروج عــلـيـهم
بتقاطيـع وجه حادة وكالم ال ينم عن احترام  وكأنه يصادف عدوا

في الطريق وليس ابن جلدته ومن دمه وحلمه ... 
علينـا جميعا  وفي اي مرفق حيـاتي أن نعيد الـنظر في تصـرفاتنا
اليومية  وان يتـطابق قولـنا مع فعـلنا مـا استطـعنا إلـيه سبيال وان
الصـدق هو مـفتاح كل شـيء حسن والكـذب هو مـفتـاح كل رذيلة ..
وان من ينادي بـاحلقوق ويطلـق الوعود للوصـول اليها يـتوجب عليه
ثـل عن الـشعب أن ال يـخل بـالـتزامه  ومن يـقـول عن نـفـسه بـأنه 
ان واحلـكومـة عـليه ان يـكون صـادقا مع ومن الـشعب في قـبة الـبـر

نفسه ومع اآلخرين .. 
وان ال يــضـع وعــوده عـــلى قـــالب الـــثـــلج الــذي
يغريـنا ببـرودته في صيفـنا القائظ  ثم ال يلبث
بعـد وقت قصـير أن يـختـفي هو ومـا كتب عـليه

إدراج اجملاري ..!!
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كــــشــــفـت وزارة اخلــــارجـــــيــــة عن
تنسيق حكومي مع دولة الفاتيكان
. وقـال ـســيـحــيـ بـشــأن هـجــرة ا
تحـدث الرسمي بـاسم اخلارجية ا
أحمـد محـجوب في تـصريح امس
إن (احلــكــومــة الــعــراقــيــة تـنــسق
حــالــيـا مع الــفــاتـيــكـان لــلــحـد من
سيحية عمليات هجـرة العائالت ا
من الــعـراق).  وأضـاف مــحـجـوب
أن (احلكومة تـقوم حاليـا بتنسيق
نع جـهـودهـا مع دولـة الفـاتـيـكـان 
ـنــظــمـة وتــثــبـيت هــذه الــهـجــرة ا

سيحي فى العراق). ا
خــوست ارتــفــعت الــســبت الى 35
حـصـيــلـة قـتـلى اعــتـداء انـتـحـاري
اجلـمــعـة عـلى مــسـجـد في مــديـنـة
غارديز في شرق أفغـانستان تبناه
تـنظـيم داعش السـبت فيـما بـلغت
حــصــيــلــة اجلــرحى  94واســنــكــر
الـــعــراق الــتــفــجـــيــر واكــد رفــضه
اســتـهــداف دور الــعــبــادة. وأشـار
حـاكم واليــة بـاكـتــيـا شــامـيم خـان
كـــاتــاوازي فـي تــصـــريح لــوكـــالــة
فـــرانس بـــرس "الى وجـــود ثـالثــة
أطفـال بـ القـتلى ال 35 فيـمـا بلغ
عــدد اجلـرحـى بـحــالــة اخلــطـر 17
ـروحــيـات الى كــابـول". نـقــلـوا بــا
وكانت احلصيـلة السابـقة اجلمعة
أشـارت الى سـقـوط  29 قـتيال و81

جريحا. 
وأكـد قائـد شرطـة الـوالية اجلـنرال
راز مـحـمـد مـانــدوزاي احلـصـيـلـة.
وكان انتـحاريان مـزودان بحزام
ـسجد خالل صالة ناسـف دخال ا
اجلــمـعــة وهـمــا يـرتــديـان الــبـرقع
ـصلـ قبل ان وفـتحـا النـار على ا

يــفــجــرا نــفــســيــهـمــا مــا تــســبب
ــســجـد. ــجــزرة فــعـلــيــة داخل ا
ومساء السبت تبنى تنظيم الدولة
االسالمــيــة االعــتــداء عــبــر وكــالــة
"أعمـاق" التـابعـة له بحـسب موقع
ــتــخـصص في ســايت االمــيـركي ا
تــعـقب شــبـكــات اجلــهـاديــ عـلى

االنترنت. 
وكـانت حـركـة طـالـبـان أكدت أن "ال

عالقة لها باالعتداء
من جـــهـــتــهـــا اســـتـــنـــكــرت وزارة
اخلــارجــيــة اجلـمــعــة الــتـفــجــيـر
وأكــدت رفــضـــهــا اســتــهــداف دور

. العبادة وترويع اآلمن
تحـدث باسم الوزارة أحمد وقال ا
مــــحــــجــــوب - في بــــيــــان (نــــدين
ونسـتنكـر التفـجير الـذي استهدف
مـــســــجـــداً في إقــــلـــيـم بـــاكــــيـــتـــا

بـأفـغــانـسـتــان) وأدى إلى سـقـوط
ضـحـايـا وجـرحى. وأكـد مـحـجوب
أن (الــوزارة جتــدد مـوقف الــعـراق
الثـابت من رفض العـنف واإلرهاب
وضرورة وقوف جـميع دول العالم
متكاتـفة للوقـوف بوجهه وجتفيف

منابعه).
 مــشــيــرا إلى أن (الــعــراق يــرفض
اسـتــهــداف دور الـعــبــادة وتـرويع

.( اآلمن
وحتـطــمت طـائــرتـان ســيـاحــيـتـان
الـــــســــبـت في وسـط ســــويـــــســــرا
وشـرقـهـا مـا اسـفـر عن الـعـديـد من
الــقــتــلى وفق الــشــرطــة ووســائل

االعالم السويسرية.
وصبـاحا حتطـمت طائرة صـغيرة
كانت تقل زوج وطـفل في غابة
هـيـرغيـسفـيل في كـانتـون نـيدفـالد

ـطاحن احلـكومـية واالهـليـة بخـلطات ا
ــسـتـوردة النـتـاج احلـنـطــة احملـلـيـة وا
ـوزع ضــمن مــفـردات مــادة الـطــحــ ا

احلصة التموينية . 

دفن جماعي في
غارديز في
افغانستان

للقتلى الـ 35
ضحايا االعتداء
االنتحاري على

مسجد

تـعـول الـشـعـوب الـنــامـيـة عـلى االسـتـثـمــارات احملـلـيـة واخلـارجـيـة في
النـهوض بـاقـتصـادها وانـقاذ شـعـوبهـا من الفـقـر والبـطالـة بل اجلوع
والعوز وفـقدان لـقمـة العيـش احلالل بعد ان اسـتحـوذ اللـصوص على

الشحم واللحم وسرقوا حتى العظم.
ولهذا تـختار اال احلـية خيـرة اخلبراء وعـباقرة االقـتصاد  في ادارة
ن حـولـهـا غـنـيـمة وضـيع من االسـتثـمـارات   اال نـحن فـقـد تـركـناهـا 

البالد والعبادة فرصة نادرة للتقدم والرفاه...! 
شاريع  االستـثمار فلم تـر الع ولم تسمع االذن هكذا دخل الفسـاد 
ئات من من خمس عشرة سنة مشروعا استثماريا انتاجيا استقطب ا
العاطـل عن العـمل في التخـصصات اخملـتلفـة في الزراعة والـصناعة
والصـحـة واالسـكان والـتـعـلـيم والطـاقـة ولم جنـــــد مـشروعـا نـتـباهى
واطنــــــ واظهر شكال معماريا يبهر ونفتخر فيه وفــــر خدمة  الى ا
الناظـرين في عاصـمة منـكوبة تـزحف علـيها االزبـال والرمال وحتـرقها
ـيـاه في انـهـارها وســــــواقـيـهـا ويـعطش اشعـة الـشــــــمس وجتف ا
ـلح انــهـارهـا  وقـتـــــل فـيـهـــــــا الـنـاس في ارجـائـهـا بــعـد ان الـتـهم ا
ياه الطيـر واحليوان وغابـات النخـيل والبسـات وبحـجة الشـحة في ا
مــنـعـت حـكــومــة الــفــشــــل الــفالحــــــ من زراعــة الــــــشـلـب والـذرة
واحلنطة والشعير وصرنا نستوردها من اجليران ومن اقصى البلدان
مع اخلـضـراوات واحلـصـران و مـشـتــقـات االلـبـان. بل نـسـتـور  حـتى

ياه....! قناني ا
ـشاريع االستـثماريـة  واغلبـها  غيـر معلـنة وابطـالها من يتامل قـائمة ا
وال ان واالحزاب واركانـها من ا احليتان الـكبار في احلكـومة والبـر
والت التجارية دن تزدحم بـا واالنتهازي سـنجد العجب فـاصبحت ا
ويـخـتـار اصـحـابـهـا تـقـاطـعـات الـشـوارع غـيـر مـبـالـ بـحـركـة الـنـاس
ـركــبــات ودمـرت احلــيــاة االمــنـة لــســكـان تــلك االحــيـاء الــراقــيـة  وا
ــتـازة النـشـاء  مــعـرض لـبـيع وتـخـصص الحــدهم  مـجـانــا مـسـاحـة 
السـيارات واسـتثـمار اخـر يلـتهم  قـطعـة ارض نوعـية النـشاء مـدرسة
اهليـة  وتخصـص قطعـة ارض  في قلب بـغداد لتـشييـد بنـاية جلمـعية
خيرية (غير ربحية) لم يسمع بها احد وسارعت اجلمعية لبناء محالت
جتـاريـة قـبل افـتـتـاح مـقـرهـا  وتـقــتـلع مـشـاتل لـبـيع الـزهـور والـنـبـات
اجلميلة وتتحول لكافتريات لالركـيلة وجتارة الدخان وملحقاته وتبعاته

عروفة ... وحدث بال حرج .  ا
ونـامل ان تـنـشـر اجلـهـات ذات الـعالقـة  انـطالقـا من مـبـدأ الـشـفـافـيـة

تـفـاصـيل االسـتـثـمــارات في بـغـداد واحملـافـظـات  لـكي
ـواطن  كيف  التـفريط بعـقارات الدولة يعرف ا
لــذات اجلـــهـــات واالشــخـــاص  ولـــكي يـــعــرف
اجلمـيع  مدى مـساهـمـتهـا في تنـميـة البالد او
تنـميـة كروش االستـبداد. واالسـتمـرار في ظلم

العباد..!
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عــبـر مـواطـنــون عن دهـشـتـهم من
ـصـارف اســلـوب تــعـامل بــعض ا
ـــودعــ واكــدوا اخلــاصـــة مع ا
وضـعـهـا شـروطا شـبه تـعـجـيـزية
لـلـراغــبـ بـايـداع امــوالـهم الـتي
حـصـلـوا عـلـيـهـا بـاجلـهـد احلالل
وعـرق اجلـبـ فـيـمـا يـتم تـمـريـر
ـشـتــبـهـ ـلـيــارات  صـفــقـات بــا
بــالـــتـــجــارة الـــســـوداء وغـــســيل
االمـــوال او يــحــصــلـــون عــلــيــهــا

بالصفقات غير القانونية. 
ـــواطــنــون وجـــلــهم من وطــالب ا
الـطـبـقـة الـوســطى او مـتـقـاعـدين
ركزي العراقي بالزام هذه البنك ا
ـصـارف اخلاصـة بـتسـهـيل فتح ا
حـسابـات ايداع لـلراغـب وتـسلم
الية مهما كانت قيمتها الودائع ا
متـواضعة وعـدم الزامهم بـتقد
الــوثـائق االربع الـتي اكـل عـلـيـهـا
الـدهـر وشـرب وقال امـيـر مـحـمد
انه (ذهـب الى مــــصــــرف بــــغـــداد
اليداع مكـافأة نهايـة اخلدمة التي
تسلـمها عبر الـبطاقة الـذكية لكنه
ـصرف ومـنـها اصـطـدم بشـروط ا
ــعــلــومــات عــبــر جــلب حتــديـث ا
ــســـتــمـــســكـــات االربـــعــة وملء ا
ــلك حــســابـا اســتــمـارة مـع انه 
ـذكـور مـنذ ـصرف ا لاليـداع في ا
عـــقـــد من الـــزمــان). واضـــاف انه
ـــصــرف (اضـــطــر الـى مــغـــادرة ا
كافأة النه لم لرفضه تسلم مبلغ ا
يـكن يـتصـور احلـاجـة الى شروط
ال تخـطر عـلى باله). واكـد مواطن
ثـان رفض الـكـشف عن اسـمه (انه

صرف ذاته ازاء يأسف لتصرف ا
بلغ الرغـبة بـفتح حـساب ايـداع 
ــصـرف مــتــواضع اال ان شـروط ا
والــــروتــــ االداري واالنــــتــــظـــار
الــــقـــاتـل دفــــعه الـى االنــــصـــراف
والعـدول عن الـفكـرة). واضاف ان
(تـلك الـتـصرفـات ال تـدل عـلى عدم
احتـرام لـلزبـائن حسب بل تـعكس
نوعـاًمن الالمبـاالة بالـنتائج اذ لم
واطن ـوظـفـون بـسالمـة ا يـفـكـر ا
وامـواله وهو يـضـطر الى مـغادرة
ـصــرف وبـيــده كـيــسـا يــحـتـوي ا
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ــزروعــات في أجــرى قـــسم وقــايـــة ا
مديرية زراعـة بابل متابعـة ميدانية
لبـسـات احلـمضـيـات والنـفضـيات
ضــمن قــاطع شــعــبــة اإلســكــنــدريـة
لـغـرض التـحـري عن حـشـرتي ذبـابة
الـيـاسـمـ الـبـيـضـاء والـفـاكهـة عن
ــصـائــد الـفــرمـونــيـة طــريق قـراءة ا

اجلـــاذبـــة لـــلـــحــــشـــرات  والـــتي 
نصبـها في البـسات لـتحديـد كثافة
اإلصــــابـــة لـــيـــصـــار بـــعـــد ذلك إلى
معاجلتها. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان الــقـــسم واصل مـــتـــابـــعــته
ــيــدانــيــة لــلــمــصــائــد الــضــوئــيـة ا
ـكافـحة حـفـارات النـخيل اخلاصـة 
والـــتي تـــلــحق أضـــرارا بــالـــغــة في
بسـات الـنخـيل . من ناحـية أخرى
الزالـت شـــعـــبـــة زراعـــة الـــشـــومـــلي
ديرية زراعة بـابل مستمرة التابعـة 
ــزارعـ بــكــتب جتــهــيـز بــتــزويــد ا
األســــمـــدة اخلـــاصـــة بـــاحملـــاصـــيل
قدار   50 كيلوغراما من الصيفية و
ســمــاد الـداب و 65 كــيــلــوغـرامــا من
الـيـوريـا لــلـدو الـواحـد حـيث بـلغ
ستفيدين  257فالحا. عدد الفالح ا
وعـــقــدت مـــديــريـــة زراعــة بـــغــداد /

الــرصـافـة اجــتـمــاعـا مـوســعـا حـول
تـنـفـيـذ اخلـطـة الـزراعـيـة حملـصـولي
احلنـطة والـشعـير لـلمـوسم الزراعي
ــقـــبل بـــحــضـــور مـــديــر الـــزراعــة ا
ورؤساء الـشـعب الزراعـيـة وعدد من
مـوظـفي وحــدات االنـتـاج الـنـبـاتي .
وقـــال الــبــيــان انه (تـــمت مــنــاقــشــة
تــــوصـــيــــات وزارة الـــزراعــــة حـــول
اعـتمـاد اخلـطـة الزراعـيـة احلـقيـقـية
بنـية على اسس عـلميـة وكشوفات ا
واقـــعــيـــة لــتالفـي الــفــروقـــات الــتي
قدرة انتاجها حتصل ب الكميات ا
ــســوقـة ــنــتــجــة او ا والــكــمــيــات ا
والـــتــأكـــد من االســتـــغالل الــفـــعــلي
ـــزارع لألرض مـن قـــبل الــــفالح او ا
وعــــدم ادراج اصــــحــــاب الــــعــــقـــود
ـتـوف ـتـرحلـ او ا الـزراعيـة من ا
او الـغـيـر مـجـدده عقـودهم او الـذين
بذمـتهم ديـون عن بدالت االيـجار في
اخلــطـة الــزراعــيـة اال بــعــد تـســويـة
مـواقـفــهم قـانـونـيــاً وتـسـديـد مـا في
ذمــتــهم والــتـأكــد من صــحــة صـدور
ـقـدمـة ومـراعـات سـنـدات االراضي ا
تقـدير غلـة الدو الـواحد باالعـتماد
ــيــدانــيــة واتــبــاع عــلى الــزيــارات ا

الطرق العلمية في حتديد الغلة).

وسرعان ما اندلعت فيها النار.
وقـالت شـرطـة الـكـانـتـون فـي بـيان
ان الطـائـرة كانت اقـلعت من مـطار
كـاغـيــسـفـيل في كـانــتـون اوبـفـالـد
اجملـاور مـتـجهـة الى فـرنـسا بـعـيد
الـسـاعـة التـاسـعـة والـنصف (7,30
ت غ). وتمددت النيران بسرعة في
مـكــان احلـادث مـا اسـتـدعى تـدخل
مــروحــيــة قــبل ان يــصل عــنــاصـر
االنــقــاذ.وبــعــد الــظــهــر حتـطــمت
طـائـرة سـيـاحـيـة اخـرى عـلى جـبل
فـي كـانـتـون غــريـزون شـرق الـبالد

يناهز ارتفاعه  3099مترا.
ــنــطـقــة من ولم تــتــمــكن شــرطــة ا
حتـديـد عـدد الـضـحـايـا حـتى االن
لـــــكـــــنــــهـــــا اوضـــــحت ان خـــــمس
مــروحــيــات تـشــارك في عــمــلــيـات

االنقاذ.

ــصـارف واشــار الى (ان مــعــظم ا
اخلـاصـة مــازالت مـتـخـلــفـة النـهـا
عـائــلــيــة ال تــخــضع لــلــســيــاقـات
الـعـلـميـة وتـطـور السـوق الـدولـية
فـضال عـن حتـولـهـا الى اداء شـبه
حـكـومي يـتـمـثل بـتـصـرف مـتـعال
لـلـمـوظـفـ عـلى الـزبـائن وشروط
تـضـطـره الى الـهـروب واالحـتـفاظ
بودائـعه في منـزله برغم مـا يحف
بـهـذه الــطـريـقـة من مــخـاطـر عـلى
امـنـه الـشـخـصي وسالمـة عـائـلـته

وامواله).


