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 كـــشف مــديـــر نــاحـــيــة قــزانـــيــة في
مــحــافــظــة ديـالـى مـازن اكــرم   عن
ــتـدفـقـة كــمـيـة الــسـيـول االيــرانـيـة ا
صـوب مـحـافظـة ديـالى مـبـيـنـا أنـها

ياه . أل 6 وديان با تسببت 
وقال اكـرم  لـ ( الـزمان )  إن  (كـمـية
ـــتـــدفــــقـــة من احلـــدود الـــســـيــــول ا
الـعراقـيـة- االيـرانيـة صـوب الـوديان
احلدوديـة في اطـراف ناحـيـة قزانـية
خالل االســــبـــوع اجلــــاري جتـــاوزت
حــاجـز 100 مــلــيــون م مــكــعب وفق
ــتــــــــوفـرة لــديــنـا الــقـــــــــــــراءات ا
ـــيــاه بـــعــدمـــا امــتألت 6 وديـــان بــا

ابرزها ترلساخ ). 
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ــئــة من واضــاف اكــرم  أن  (80 بــا
كـمـيـة الـسـيـول ذهـبت هـدرا دون اي
اسـتــفـادة مـنــهـا والـنــسـبـة األخـرى
ذهبت ألرواء احملاصـيل الزراعية في

احملافظة ) . 
ومـن جـــانـب آخـــر رأى الــــنــــائب عن
محـافـظة ديـالى  وعـضو جلـنة االمن
والــدفــاع الـــنــيــابـــيــة عـــبــد اخلــالق
الــــعـــزاوي   ان اســـتــــبـــدال مـــواقع
لواءين للجيش في محافظة ديالى ال
يتالئم مع الـوضع االمني الراهن في

احملافظة . 
وقــــال الـــــعــــزاوي لـ (الـــــزمــــان) إن
(لـــواءين لـــلــجـــيش الـــعـــراقي جــرى
اســتـبـدال مــواقع قـطــعـاتــهـمـا خالل
ـاضيـة في ديـالى الـسـاعات الـ 72 ا
بأوامـر مبـاشر من الـقيـادات االمنـية
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{ ضريح القـبة الصـليبـية وهو واحد
من اقدم اضرحت العمارة العباسية و
من اقــدم قــبـاب الــعــصــور االسالمــيـة
اضافـة الى انه الضـريح االول خللـيفة

في االسالم. 
ويـــضم الــضـــريح رفــاة خــلـــفــاء بــني
الـعـباس احملـمدون الـثالثـة ( اخلـليـفة
الــعـبــاسي احلـادي عــشـر ابــو جـعــفـر
ــنــتــصــر واخـيـه اخلــلــيــفـة مــحــمــد ا
الـعـباسـي الـثـالث عـشـر ابـو عبـد الـله
ــعـتــز بـالــله اوالد اخلــلـيــفـة مــحــمـد ا
توكل العـباسي الـعاشر ابـو الفـضل ا

عــلى الــلـه بن اخلــلــيــفــة
الــعــبــاسـي الــثــامن ابــو
عتصم بالله و اسحاق ا
ابن عــمــهــمــا اخلــلــيــفــة
الــعـبــاسي الـرابـع عـشـر
ابــــــــــــو اســــــــــــحــــــــــــاق
ـهـتـدي بن ابـو مـحــمـدا
جـعفـر الـواثق بـالله بن
اخلـــلــيـــفــة الــعـــبــاسي
الــثــامـن ابــو اســحــاق
ـعـتـصم بـالـله) ويـقع ا
ضــــــــريـح الـــــــقـــــــبـــــــة
الصليبـية على الضفة
الـغـربـيـة لــنـهـر دجـلـة
شمـال مديـنة سـامراء
الــتي تــبــعــد حــوالي
125 كم شمال

الــعـاصـمـة الـعـراقـيـة
بغـداد ويعـد اخللـيفة
الـــعــبـــاسـي احلــادي

الــــعــــلــــيــــا في بــــغــــداد).  واضــــاف
العزاوي ان  ( تغير مواقع اللواءين
في ظل الظروف الراهنـة غير مالئمة
وهـذا االمـر حتـدثــنـا به مـبـاشـرة مع
قيادات مـهمة في وزارة الـدفاع وكان
طـلــبـنـا االســاسي تـعـزيـز الــقـطـعـات
العسكرية في ديـالى بأفواج اضافية
لسـد الفـراغات ومـسك االرض وليس
تـغـيـر مـواقع الـقـطـعـات التـي اثبـتت

سؤولية".  فعاليتها في قواطع ا
فـيــمـا اوضح مـديــر نـاحـيــة قـره تـبه
وصــفي الــتــمــيــمـي لـ  (الــزمـان) إن
(االجــهــزة االمـنــيــة افـتــتــحت شـارع

رئــــــــيــــــــسـي وسط
نــاحـــيــة قــره تــبه
يضم اغلب الدوائر
ـغـلق الـرسـمـيـة وا
مـــــنــــذ 16 ســـــنــــة
لدواعي امنية ) . 
واكد التـميمي  ان
( اعــــــــــادة فــــــــــتـح
الــــشــــارع رســــالـــة
لـلـراي الـعـام تـؤكد
اسـتـقـرار االوضاع
االمـنـيـة الـداخـلـيـة
وان االجــــــــــهـــــــــزة
اخملـتـصــة اتـخـذت
كــــافــــة االجـــراءات
لـــتـــامـــ الـــشــارع
وتــســـهــيـل حــركــة

ركبات).  سير ا
ومن جـــهـــة اخــرى
اكـــد قـــائـــمـــمـــقـــام
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ديـنـة الذي يُـعرض من قـناة (الـشـرقيـة) والذي يـحاكي في برنـامج أهل ا
بـاشر وله نكهـة خاصة- شد إنـتباهي فيـديو  تصويره في الشارع وبا
ساحة التظاهرات يتضمن سؤال موجه جملموعة من الشباب فحواه كيف
ـسـتوى الـعام بـعـد جناح الـثـورة وتبـديل الوضع سيـكون تـصـرفك على ا
السـياسي الـقائم ? وهـنا جـاءت االجـابة من الـشبـاب وهي ظمـنيـا ترفض
مـاكـانـوا يـقـومـون به اثـنـاء الـسـنـوات الـتي مـرت فـقـال أحـدهم سـوف لن
أمشي وانا اقود الـسيارة عكـس إجتاه السيـر وقال آخر سوف لن أرمي
ـمـتـلـكات الـنفـايـات في الـشـارع وثـالث قـال سـوف أحافـظ جاهـدا عـلى ا

العامة  وغير ذلك من السلوكيات احلميدة.
هـذه الـتـصــرفـات الـتي أكـد الــشـبـاب عـلى مــغـادرتـهـابــعـد جنـاح الـثـورة

السلمية التي يقومون بها تدل وبال شك على رفضهم لها .
اذا هذه التصرفات موجودة على وهنا يطرح السؤال الثاني نفسه وهو: 

اذا سيتم التخلص منها مستقبال ?  أرض الواقع اليوم  و
قـولة الـشـهيـرة التي واجلواب عـلى هذين الـسـؤال مـبني عـلى أسـاس ا
ـقولة  وأصل ن ال يـعرف أصل هذه ا تقول [الـناس علـى دين ملوكـها] و
احلكاية التي على أساسها قيـلت اذكر هنا ماجاء في مصادر التاريخ ,
ـسلـم في مـعركـة القـادسيـة وح  الـنصر صادران اجلـند ا تقـول ا
على االمبراطورية الفارسيـة جاء بعض من اجلند يحملـون مقتنيات غالية
لـغـرض إيـصـالـهـا لــلـخـلـيـفـة عـمـر بن اخلــطـاب ( رض) مـنـهـا مـا يـتـعـلق
بحاجات القائد الفارسي أو كسرى نفسه وحاجات اخرى ثمينة  جدا.
ا رأى حـيث أثـنى عـلى أمـانـتـهم وعدم ـصـادر إنـبـهر اخلـلـيـفـة  تقـول ا
سافة  ,وقد ا يحمـلون ومحافظتـهم على احلاجيـات رغم بعد ا أخذهم 
كان بجانب اخلليفة انذاك االمام علي بن ابي طالب (عليه السالم) والكل
تعرف قـيمة وأهـمية االمـام علي وقـد قال بحـقه اخلليـفة عمـر بن اخلطاب
ـدوي الـذي ضـل حـاظـرا كل هـذه الـدهـور كالم كـثـيـر لـعـل أهـمه كالمه ا
صـادر فقال له االمـام ال تتعـجب [لقد وهو (لوال عـلي لهلك عـمر) تقـول ا
تعـفـفت فتـعـففـوا ولـورتعت لـرتـعوا] ومـعـنى القـول ان االمـام اراد بكالمه
ال الـعام  ,لذلك وجه لـلخـليـفة من إن اخلـلـيفـة تعـفف ولن يسـرق من ا ا
ـال العام لسرق تعفف اجلند أيـضا ولو كان اخلـليفة رتع أي سرق من ا

اجلند أيضا كونه مثلهم األعلى . 
اثورة ( النـاس على دين ملوكها) قـولة ا وبناء على هذه احلكـاية قيلت ا
ــلـوك والــرؤسـاء هم من يُــحـرك الــنـاس بــاجتـاه مــعـ  ,كـون الــنـاس فـا
ينظـرون اليـهم ويقـلدون تـصرفـاتهم وعنـدما اقـول النـاس فالـكالم نسبي

وليس مطلق . 
اذا سلوكيات الـناس او الرعيـة كما تسمى سـابقا او الشـعب كما يسمى
ارساته  ,فاذا كان اليوم مبنية على اساس دور القائد وأهمية سلوكه و
ـال العـام ويُحاسب من جادا ومخـلصـا ونزيهـا ومتـابعا ومـحافـظا على ا
ارساتهم ومواقفهم وسلوكهم الوظيفي  ,كلما هم أدنى منه درجة على 
كان الناس ملتزمون ويتمتعون بالنزاهة وحسن االداء الوظيفي  والعكس
صحيح تـماما في حـالة ان يـكون القـائد او تكـون القيـادات سارقة لـلمال
العام وغير نزيهة وال تمتلك شعورا وطنيا وحب للمصلحة العامة فالناس
تعـيش عـلى خـطـاها وتـقـلـد سلـوكـهـا والحتسب حـسـابـها اذا فـالـشـباب
صـلحة الذين يـتصـرفون بـطريـقة عـشوائـية بـعيـد عن االلتـزام واحتـرام ا

العامةك
 فاالمـر هنـا مرتـبط بقـوة القـانون الصـادر من اجلـهات التـي تقـود الدولة

أوال وبنـوع القـيادات والـتزامـهـا هي بالـقانـون ثانـيا
وكمـا جاء في احلـديث النـبوي الشـريف (اذا صلح
الراعي صلـحت الرعـية ) صدق رسـول الله (صلى

الله عليه واله وصحبه وسلم)

قبـل الثـورة الـفـرنسـيـة قـال ميـرابـو مـحـذراً مجـلس األمـة الـفـرنسي (هل
حسبتم حساب قـوة الفقر الشديدة إذا تـفاعلت مع روح اليأس?) وخطبَ
في ثوار مـرسيـليـا لتـهدئـتهم (إنَّ عـشرة رجـال متـفقـ على الـعملِ مـعاً

يجعلون مئة ألف يرتعدون خوفاً ألنهم متفرقون). 
وفي مسـرحيـة بومـارشيه (زواج فـيغـارو) التي مـهَّدت لـلثـورة الفـرنسـية
بطـلهـا يخـاطب سيـده (ألنَّك ابن فالن تـعتـقد أنَّك عـبقـري لديك الـنَّبـالة

! ناصب كل ذلك يجعل الرجل متكبراً نزلة ا الثروة ا
 ولكن مـاذا فـعلتَ لـتـستـحق هـذه االمتـيـازات الكـثـيرة? بـينـمـا أنا درستُ
الكـيـمـيـاء والـصيـدلـة واجلـراحـة وكـتبت مـسـرحـيـة لـكن كلُّ هـذا لم يكن
ـسب الـرفــيع حُـرِمتُ امــتـيــاز حتـضــيـر الـدواء كـافــيـاً ألنـنـي افـتـقــر الـنـَّ
الــبــيـــطــري ورغـم كل مــحــاوالتي لـم أســتــطع احلــصـــول عــلى وظــيــفــة

حكومية). 
ـسبق لـلـسلـطة عن أرسطـو في كـتابهِ الـسـياسـة (إذا تـخلـخلَ الـتصـور ا
الــشـعب كـل األنـظــمــة مــعـرَّضــة لــلـثــورة ســواء كــانت أولــيـغــاركــيـة أو
هـا حتـكم بعـدالـة ومـسـاواة والـشعبُ ـسـبق بـأنـَّ قـراطـيـة) تـصـورها ا د

سعيد بينما يعاني الفقر والالمساواة. 
التـاريخ يعيـد نفـسه كمـهزلـة ألنعـام اخلضراء (لَـهُمْ قُلُـوب ال يَفْـقَهُـونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُن ال يُبْصِـرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَان ال يَـسْمَعُونَ بِهَـا أُولَئِكَ كَاالنْعَامِ بَلْ

هُمْ أَضَلُّ).
الـثــورة ال ولن حتـدث قــبل أنْ يـكــون هـنــاك رجـال مــسـتــعـديـن إلسـقـاط
السـلطـة مسـتعـدين وقادرين عـلى تـولي السـلطـة. اجملتـمع قوة سـياسـية
كبيرة ستخرج عن السـيطرة بال سلطة كغول أمـام ثعالب النظام القائم
عـلى االمـتـيـازات وتــرف رجـاالت الـسـلـطـة مـقــابل أحالم الالمـتـسـرولـ

البسيطة. 
الفـقراء قـوة األرض ليس لـديهم مـا يخـسرونه. لم تـقم الثـورة الفـرنسـية
لك وطبقة النبالء بل ضد الفقر ولهذا يحرص الغرب على ضد فساد ا

محاربة الفقر.
 وفي صحيح مسلم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه
فضل ظهر فلـيعد به على مـن ال ظهر له ومن كان له فـضل زادٍ فليعد به
ال على من ال زاد له فـذكـر النـبي صـلى الله عـلـيه وسلـم من أصنـاف ا

حتى رأينا ال حَقَّ ألحدٍ مِنَّا في فضل).
ــلـــــــــك ســيــارةً واحــدة ال حقَّ له في ســيــارة ثــانــيــة وهـذا  أيْ من 
ــلك قــانـــون في الــغــرب بــفــرض ضــرائب تــقـــصم الــظــهــر عــلى مَنْ 

 . سيارت
لك بيتاً واحداً ال حقَّ له في بيت وهذا قانون في الغرب. ومَن 

أمام حـكومةٍ عـاجزة قـلقـة خائـفة فـقدت توازنـها واحـترامـها وشـرعيـتها
الـدولـيـة مــا زال مـوقف بـعض الــدول كـبـعض األدبــاء واإلعالمـيـ عـدم
االكتراث والبعض ببراغماتيـة وصمت يصعدون موجة الذي يدفع أكثر.
هم يلـوثون بـدمائـهم الزكـيَّة والبـعض يجـعجع ويـدين شبـاب الـتحـرير ألنـَّ

سيرة ومالبس الفاسدين. 
قـد يـحـتـاج هـؤالء إلى الــتـاريخ لـيـفـهـمـوا مــا يـجـري في بـغـداد وعالقـته
بتـغـيـيرات مـا بـعد 2003 والربـيع الـعربي ومـآالته الـتي انـتهت بـإشـاعة

موجة ثورية في روح الشباب الذي يعاني الفقر واحلرمان. 
دت أوربا ضـد الثـورة الفـرنسـية لـلحـيلـولة ألكثـــــــــــــــر من عقـدين توحـَّ
انـيـا وبريـطانـيا أنَّ ة نـابلـيون 1815 فهـمت أ دون تكـرارها وبـعد هـز
مَــســار الـــتــــــــــــــاريخ قـــد تــغــيــر وأنْ ال مَـــنَــاص من إصـالح الــنــظــام
الـسـيــاسي وانـدلــعت مـوجــة ثـوريـة فـي دولٍ أخـرى لم تـفــهم: إسـبــانـيـا
ـلـكي الـدسـتـوري والـبـرتـغـال وروسـيـا وإيـطـالـيـا 1820 ضـد الـنـظـام ا

وثــارت الـــيــونــان 1821 ضــد احلـــكم الـــعــثـــمــاني
واســتــمــرت األجــواء الــثــوريــة ضــد نــظــام الــنــبالء

.1845-1830
وفرنـسا الـثورة لم تـستـقر إال بـعد فوضـى مئـة سنة

بعد الثورة.

عـبـارة عن قـبـاب كـروية تـقـدر مـسـاحة
خان الصعيوية ( 50 *25م ) .
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من جــهـة اخــرى  بــعــد رفع احلــواجـز
الـكـونـكـريتـيـة من شـارع التـربـيـة جاء
دور بـــلــديـــة ســـامـــراء لـــرسـم صــورة
جــمــيـلــة لــهـذا الــشــارع  احلــيـوي في
مـدينـة سامـراء  باشـراف السـيد مـدير
ـبـاشــرة بـاعـمـال بـلــديـة سـامــراء  ا
مــشــروع تــأهــيل شــارع الــتــربــيــة في
مـديـنـة سامـراء ضـمن مـشاريـع تنـمـية
ـــوازنـــة عـــام 2019 حـــيث االقـــالـــيم 
ـتخـسفة تـشمل االعـمال قـلع االجزاء ا

من الشارع اضافة الـى صيانة خطوط
ـاء واجملــاري ثم الـعـمل عـلى اكـسـاء ا
وذجية الشارع وعمل جزرة وسطية 
تـشــمل الـزراعـة واالنـارة .حـيث تـعـمل
مديـرية بـلدية سـامراء من خالل حـملة
دينة في هذه اعمار واسعة تشـهدها ا
ـــواصــفــات الــفـــتــرة عــلى اعـــتــمــاد ا
ـشـاريع من قبل الـرصيـنـة في تنـفـيذ ا
الـشـركـات الـتي احـيل الـتـنـفـيـذ الـيـها
والــعــمل عــلى مــدار الـيــوم وبــجــهـود
ـديـنة مـكـثفـة العـادة رونق وجمـالـية ا
بــشــكـل يــلــيق بــاسم وتــأريخ مــديــنــة

سامراء .

إدارة القضـاء مسؤولـية التـأخير في
تنفـيذه)   مبـينا أن  ( القـائممـقامية
نـفــذت مـا عــلـيـهــا من اجـراءات وفق

الصالحيات). 
WOÐU−¹« U¹«e

وأشـار  قـائـمـمـقـام قـضـاء بـعـقـوبة 
إلـى أن  ( تــنــفــيــذ الـــقــرار له مــزايــا
ايجابية كبـيرة في ابعاد االحياء عن
اضــرار تــلـك احملــال الــتي ولــدت في
اوضاع استثنائية مرت بها بعقوبة
ـهن وارغــمت الـكــثـيــرين عـلى نــقل ا
الصناعـية الى داخل االزقة واالحياء

السكنية).
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السماء وتعني االزلية واخلير. 
{ خــــان الــــصـــعــــيـــويــــة: يــــقع خـــان
عتصم التابعة الصعيوية في ناحية ا
الى قـضـاء سامـراء عـلى بـعد (25 كم)
الى اجلـــنــــوب الـــشــــرقي مـن قـــضـــاء
ســامــراء بــنـي هــذا اخلــان في الــقــرن
ــيالدي ويـعـد مـحـطـة الـتـاسع عـشـر ا
ـبـيت ـسـافـرين وا اسـتـراحـة لـنـزول ا
فيه والراحة وكـانت هذه اخلانات تقع
عـلى طـريق الـقـوافل التـجـاريـة يـتألف
خـان الـصـعـيـوية مـن ساحـة مـكـشـوفة
في الـــوسط حتــــيط بـــهـــا االواوين ثم
مر ر يفصل االواوين عن الغرف وا

يدور على غرف اخلـان كلها
وتـكون سـقـوف هذه الـغرف

نتصر بالله) عشر (ابو جعفر مـحمد ا
الـذي قتل مـسـمومـا (سـنة 248هـ) عن
عـمرة 26 عـامـا أول خلـيـفـة في تاريخ
االسالم أبــرز قـــبــره و بــطـــلب من أمه
سيحية (حبشية) الرومية االصل ثم ا
بنـيت علـيه قبة عـرفت فيمـا بعد الـقبة
الـصـلـيـبـيـة والـقـبـة الـصـلـيـبـيـة بـنـاء
مــثــمن الــتــخــطـيـط يـتــألف مـن مـثــمن
خــارجي داخـــله بــنــاء مــثــمَّن الــشــكل
ـثـمن ضـلـعـه أصـغـر مـن طـول ضـلـع ا

اخلارجي . 
تعـلـوه قـبة وتـتـمـيز هـذه الـقـبة بـانـها
تـأخـذ بـعـداً فـكـريـاً فـلـسـفـيـاً وهـو مـا
يُدعى بالعـمارة الرمزية . فـالقبة تُمَثل
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اخلـطــوة سـتـعــزز من الـنــجـاحـات
ــتــحــقــقــة في الــقــطــاع الــزراعي ا
وزيـــادة انــــتـــاجــــيـــة احملــــاصـــيل
والـــوصــول االكـــتــفـــاء الــذاتي من
ــســاحـات احلــنــطـة ومــضــاعــفـة ا
ـزروعـة من الـشـلب وبـذور الرتب ا
وارد العليا وبالتعاون مع وزارة ا
ــرحــلـة ــائــيــة). مــوضــحــا ان (ا ا
االولـى الســــــتــــــثـــــــمــــــار االراضي
الصـحراوية جـاء استكـماال خلطط
ــــســــاحــــات الــــوزارة في زيــــادة ا
ـنـتج احملـلي الـزراعـيـة وحـمــايـة ا
سـاهمـة بشـكل فاعل في من اجل ا
ـزيد من تـقلـيل البـطالـة وتشـغيل ا
االيـــدي الــــعـــامـــلـــة فـي الـــقـــطـــاع

الزراعي).
W Uš  «bO³

ثـنى من وأعـلـنت مـديـريـة زراعـة ا
ــبـــاشــرة بــتـــجــهــيـــز الــفالحــ ا
ـزارعـ بـالـكـمـيـات الالزمـة من وا
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دعـا وزيـر الزراعـة الـدكـتـور صالح
احلــسـني الـى اسـتـثــمـار االراضي
الــصــحـراويــة في اجملــال الـزراعي
ـــنـــتج احملـــلي وتـــشـــغــيل لـــدعم ا
ـساهمة بتطوير االيدي العاملة وا
االقتصاد الوطني من خالل انشاء
ساحات تزيد شاريع الزراعيـة  ا
عــلى مـلـيـون دو كـمـرحـلـة اولى.

وقــال احلــســنـي في بــيــان تــلــقــته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــهــــدف من
ـــــشـــــروع هــــــو زيـــــادة االراضي ا
ــزروعــة بــاحملــاصــيل الــزراعــيــة ا
احملـلــيــة وحتـقــيق االمن الــغـذائي
للمـواطن العراقي فـضال عن توفير
ـنــتـجــات الـزراعـيــة لـســد حـاجـة ا
الــسـوق احملـلـيـة) مـؤكـدا ان (هـذه

قـبل الــلـجـنـة الــوطـنـيـة لــتـسـجـيل
بـيدات و بـجرعة  1لتر واعتـماد ا
ــبـيـد مع 5- 8 لــتـر مــاء لـكل من ا

طن من بذور احلنطة. 
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زروعات في يذكر أن دائرة وقاية ا
وزارة الــزراعـة تـقـوم بـتـامـ هـذه
زارع بيدات و توزيـعها على ا ا
بشـكل مجـاني و أن احلـملـة تهدف
بيدات إلى تعـفير بـذور احلنطـة 
فــطــريـــة كــطــريــقـــة وقــائــيــة ضــد
األمـراض الــفـطــريــة الـتي تــصـيب
مـحـصـول احلـنــطـة ومـنـهـا مـرض
الــتـــفـــحم الــذي يـــصـــيب ســـنــابل
احلــنــطـــة و يــتــســبب بـــخــســائــر
اقـتـصاديـة في الـغلـة في حـال عدم
الــتـــعـــفــيـــر إضـــافـــة إلى أمــراض

الصدأ.
وتـســتـمـر مــديـريـة زراعــة الـنـجف
االشــرف بـتــجـهــيــز مـربي الــثـروة
ــدعــومـة احلــيــوانــيــة بــاألعالف ا
شعيـر علفي وذرة صفـراء وبكمية
بـــلـــغت  8000طن من الـــشـــعـــيـــر
إلـعــلـفي خـصـصت لـ  320مـربـيـا
ديرية بتجهيز مادة فيما ستقوم ا
ـــربي الــدواجن الــذرة الـــصــفــراء 
واألســـمــــاك واألبـــقـــار لــــلـــمـــوسم
الـزراعـي احلـالي. واكـد الـبـيـان ان
ــديـريـة (ذلـك يـأتي مع اســتـمـرار ا
ــزروعـات مـن خالل قــسم وقــايــة ا
الــتـــابع لــهــا بـــحــمــلــة مـــكــافــحــة
الــقــوارض فـي حــقــول وبــســاتــ
ـسـاحـة احملــافـظـة حـيث وصــلت ا
ـكـافـحـة  4645دو بـاسـتـخـدام ا
مــبــيــد (نــوفـار واكــريــكــارد). كــمـا
ـــديــريـــة من حـــمــلـــتــ انــتـــهت ا
إحـداهـمـا لـتــعـفـيـر بـذور احلـنـطـة
لـلــمـوسـم الـشــتـوي احلــالي حـيث
ـعـفرة  1667طـنا بـلـغت الـكمـيـة ا
وبــاسـتــخـدام مــبـيــد( ديـفــيـدنـد )
كـافحة حشرة واألخرى خصصت 
الـــدوبــاس عــلـى الــنــخـــيل اجلــيل
ــســاحــة  3000دو اخلــريــفـي و
بـاســتـخــدام مـبـيــدات مـاتــركـسـ
بــلص فالش الــفــاســ ومــبــيــد

الفارين .

ـــكــافـــحــة ــبـــيـــدات اخلــاصـــة  ا
امــراض خـــيـــاس طـــلع الـــنـــخـــيل
ولـــفـــحـــة اجلــــريـــد في بـــســـاتـــ
احملافظة لـلموسم الزراعي احلالي
الكـات الـفـنـيـة ونــقل الـبـيـان ان (ا
ــديــريــة بــتــوزيع اخملــتــصـــة في ا
ـبــيــدات اجملـهــزة من قــبل دائـرة ا
ـزروعــات عـلى الــفالحـ وقـايــة ا
ـزارعـ وحـسب شـدة االصـابـة وا
ــشــخـصــة من قــبــلــهم وشــمـلت ا
ـبـيـدات اجملـهـزة مـبـيـد سـويـفت ا
مبـيـد بـريك مـبـيـد سـكـور ومـبـيد
ديـــفـــيــكـــيـــور وهـي مــبـــيـــدات من
ـيـة رصـيــنـة). داعـيـا مـنـاشىء عــا
زارع الى مـراجعة (الفالحـ وا
الــشــعب الــزراعــيــة في احملــافــظـة
ــــــبـــــيـــــدات لـــــغـــــرض اســــــتالم ا
اخملـصصـة لهـم وحسب الـضوابط
تبعة من اجل االسراع بعمليات ا
ـــكـــافـــحـــة لـــتـــقـــلـــيل االصـــابـــة ا

وسم بـالفـطريـات وضـمان جنـاح ا
الـزراعـي). وأعـلـنت مـديـريـة زراعـة
بـابل عن انـتـهـاء احلـمـلـة اجملـانـية
لــتـعـفــيـر بــذور احلـنــطـة لـلــمـوسم
الشتوي احلالي والتي انطلقت في
الـــتــاسع و الـــعــشــريـن من أيــلــول
ـاضـي. و شـمـلت احلـلـمـة تـعـفـير ا
نـحو  2300طن من بـذور احلـنـطة
لــزراعـة مــسـاحـة 57500 دو من
مــســاحــة اخلــطــة الــزراعــيـة الــتي
أعدتـها مديريـة زراعة بابل لـتشمل
كـافـة أقـضـيـة و نـواحي احملـافـظة.
واضــاف الـبـيـان ان احلــمـلـة جـرت
ـزروعـات بــإشـراف دائــرة وقـايــة ا
في وزارة الـــزراعــة و بـــتــنـــفــيــذ و
مـــتــابـــعـــة من كـــافـــة كــوادر قـــسم
ــديــريــة و الــشــعب الــوقــايــة في ا
الزراعـيـة الـتـابـعة لـهـا بـاسـتـخدام
مــبـيـد ديــفـيــدنـد الــذي يـعـتــبـر من
ـعـتـمـدة من ـسجـلـة وا ـبـيـدات ا ا
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أعــــلـــنت وزارة الـــتـــجــــارة عن مـــنح
الشركة العامـة للمعارض واخلدمات
التجارية العراقية  49اجازة تصدير
لـتـجـار عـراقـيـ خالل شـهـر تشـرين
ـاضـي . ونـقل بـيـان تـلـقـته الـثـاني ا
(الزمـان) امس عن مديـر عام الـشركة
سرمـد طه سـعيـد قـوله ان (االجازات
مــنـــحت لـــتــصـــديــر مـــواد غــذائـــيــة
وكيـمـياويـة ومـتنـوعـة) موضـحا ان
ــواد الــتـي أصــدرت لــهــا إجــازات (ا
التصدير تمـثلت بنفثا ,زيت الوقود,
كاربون مـستهلك  ,صناعـات شعـبية
يــدويـــة الــنـــفط اخلــام  ,الــبـــنــزين ,
فالنــكـوت ,اســفــلت مــؤكــسـد  ,تــمـر
علك زهدي  ,عـجيـنـة تـمر  ,الدبس  ,

مــاء ,اصــواف  ,جـــلــــد غـــنم كـــروم
ــواد). واشــار الى ان غــيــرهـــا من ا
ـواد  تصديـرها لـعشر دول (تلك ا
هي االمارات وايران وتـركيا ولـبنان
وســوريــا ومــصــر واالردن ولــيــبــيـا

وقطر والهند وهولندا).
مـن جـــهـــة اخـــرى قـــال مـــديـــر عـــام
الـشــركـة الـعـامـة لــتـجـارة احلـبـوب
سـتـورد الكـبـير لـلقـمح في الـشرق ا
األوسط إنه يـخـطط السـتـيراد 750
ـقبل. ألف طن من القـمح في الـعام ا
وقـال حسـنـ الزبـيـدي في تـصريح
امـس إن (الـــــــواردات فـي نـــــــطــــــاق

يزانية اخملططة).  ا
كــــمــــا قــــال إن (االحــــتــــيــــاطــــيــــات
االسـتراتـيـجـية من الـقـمح تـبلغ 1.2
ـدة مـلــيـون طن وتــكـفي 
ثـالثــــة أشــــهــــر). وعــــ
العـراق الـرئـيس اجلـديد
ـشـتري لـلـشـركـة وهي ا
احلـكـومي لـلـحـبـوب في
ـــاضي. تـــشـــرين األول ا
ويــثــيــر هــذا الــتـصــريح
اجلـــدل بــشــأن حـــقــيــقــة
اعالنــات وزارة الــزراعــة
الـتي تـقـول انـهـا حـقـقت
ــنــتــوج اكــتــفــاء ذاتــيــا 
احلنطة هذا العام بكمية
بـــلــــغت نـــحـــو  4مالي

و 700الف طن.

قـضاء بـعـقوبـة عـبدالـله احلـيالي  لـ
(الــزمـان) إن  (قــرار تـرحــيل مــئـات
احملـال الـصنـاعـيـة من ازقـة واحـياء
بعقوبـة الى منطقـة احلي الصناعي
ــديـنـة اسـتــكـمل كـافـة في اطـراف ا
الـــــضــــــوابـط واالجـــــراءات ضــــــمن
صالحية الـقائمـمقامـية و احالته
بــالــكـامل الـى قـيــادة شــرطــة ديـالى
لتنـفيذه بـاعتبارهـا االداة التنـفيذية
للـقانـون) .  وأضاف احلـيالي أن  (
تنفيذ قرار ترحـيل احملال الصناعية
من االحـيــاء واالزقـة بـعــهـدة قـيـادة
شــرطــة ديـالى حــالــيـا وال تــتــحـمل

شعار وزارة التجارة
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