
احملـافـظـة  فـيــمـا دعـا  الى تـدخل عـاجل
ومـبــاشـر من قـبل الــقـائـد الـعــام لـلـقـوات
سلحة إلنهاء ما يحدث.  وقال التميمي ا
لــ (الزمان)  إن  (قـوى متنـفذة هي اشبه
ـافـيات تـهيـمن عـلى سيـطرة  اكـباشي با
االســتــراتـيــجــيـة عــلى طــريق بــعـقــوبـة-
خــانــقــ  وتــفــرض أتــاوات عـلـى جتـار
اخلـــضــــر والـــفـــواكـه الـــذين يــــنـــقـــلـــون
احملـاصـيل من خـالل مـركـبـات مـتـوسـطـة
احلــجـم تــســمى "الـــكــنــاتــر" الى أســواق
ديـــالى قــادمـــ من خـــانــقــ او اقـــلــيم
كـــردســـتـــان) . وأضــاف الـــتـــمـــيــمي  أن
(مافيات الكناتر جتني عشرات االالف من
الـدوالرات يـومــيـا من خالل عـمــلـهـا غـيـر
شروع في فرض االتاوات دون اي رادع ا
قــانـوني حــيث تـســبـبت في رفـع اسـعـار
اخلضر والفـواكه في كل أسواق ديالى) .
ودعـــا الـــتـــمـــيـــمي الـى  ( تـــدخل عـــاجل
ومـبــاشـر من قـبل الــقـائـد الـعــام لـلـقـوات
ـســلـحـة إلنـهـاء مـا يــحـدث في سـيـطـرة ا
اكباشي من عمليـات ابتزاز مستمرة دون
اي تـوقف) مـؤكـدا بـإن  (الـوضع خـطـيـر
لــلـغـايــة وقـد يـؤدي الـى إنـفـجــار شـعـبي
بسـبب الضـرر الـكبـير الـذي يحـدثه سلب
حـقـوق الـنـاس بـدون اي غـطـاء قانـوني).
من جـــانـــبه كـــشـف عـــضـــو في مـــجـــلس
مـحـافـظـة ديـالى زاهـد طـاهر  عـن وجود
مـــافـــيـــات تـــعـــمل عـــلى ابـــتـــزاز ســـواق
الشاحـنات الـقادمة من مـدينة خـانق او

اقليم كردستان.
 «ËUð« ÷d

وقــال  طــاهــر لــ (الــزمــان)   ان (هــنــالك
مافيات وعصابات تهريب تفرض أتاوات
على سواق وجتار اخلضروات والفواكه
ــواد من مــديــنــة الـــذين يــنــقــلــون تـــلك ا
خانق او قـادم من اقلـيم كردستان) .
ـركزية والـقائد وطالب طـاهر احلكـومة ا
ـسـلـحة وقـيـادة عمـلـيات الـعام لـلـقوات ا
ديالى بـ (الـتدخل الـفوري النـهاء تـواجد
بتزين )  مـبينا ان (سـيطرات كوباشي ا
والــصـفــرة يــعـمــلـون عــلى الــكـسب غــيـر

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√3
WFł«d0 Êu³ UD¹ WOÐd(« WŽUMB « ËbŽUI²

rN³ð«Ë—  UŽUDI²Ý≈
تـقاعدين ترويج معـامالت اولئك ا
اال عـــنـــد تـــســـديــد الـــتـــوقـــيـــفــات
الـتقـاعديـة والزامـهم بكـتابـة تعـهد
خطي يـشيـر الى القـبول بـدفع تلك
االستقـطاعات وعـندها تتم تـمشية
مــعـامالتـهم). مــؤكـدين بـالـقـول ان
ـوضوع هـو من اختـصاص (هذا ا

ـالـيــة الـتي يـلــزمـهـا بـدفع وزارة ا
تلك االستقطاعـات وليس للمتقاعد
وظف شأن بـهـذا اجلانب). وقـال ا
احملــال الى الـتـقــاعـد سالم حـسـ
عـبـود لـ (الـزمـان) امس (هـذا االمر
يعد مهزلة وال داعي لهذا التصرف
الــكــيـــفي). مــوضـــحــا ان (هـــيــئــة
الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة تـريـد ان تـرمي
ــتـقـاعـدين في شـبـاك الـصـيـد من ا
اجل دفع هــــذه االســـتـــقــــطـــاعـــات
ــئـة وعـلى اسـاس الـبــالـغـة  15بـا
الـراتب الــتــقـاعــدي وعــلى مـدار 4
سـنـوات وهذا يـعـني تـسديـد مـبلغ
قدره  5 ماليـ ديـنـار). مـبـيـنا ان
(الـهـيـئـة عـلى مـا يـبـدو قـد افـلست
ـاليـة وغير من مـطالبـتهـا لوزارة ا
قادرة علـيها ولـهذا جلأت الى هذه
ـتقاعدين الشريـحة الضـعيفة من ا
وارغــــــامـــــــهــــــا عـــــــلـى دفع تـــــــلك
االستـقطـاعات بـدال من مكـافأتهم).
فــيـمـا الــقى مـتــقـاعــد اخـر مــحـمـد
ناصر بـالالئمة عـلى هيئة الـتقاعد
ـــوضــوع يــرتــبط بــوزارة لــكــون ا
تقـاعد بعيد كل البعد الية وان ا ا
عن هــــذا اجلـــانب ولـــعـــدم وجـــود
تخصيصات مالية من قبل الوزارة
جعل الهيئـة ترمي الكرة في شباك

تقاعدين).  ا
واضاف ناصر (هذه احلالة جعلت

ـتـقاعـديـن تـتـأخـر مدة مـعـامـالت ا
طويلـة بدءا من شهـر تشرين االول
من الـعـام  2017وحـتى االن وهـذا
عيشي ما اثر سـلبا على الـوضع ا
وبــقـــيت عــوائــلـــهم بال مــصــروف
يــــومي وفـي حـــيــــرة من امــــرهم).
ـاذا جـرى الـتـعـامل مع مـتـسـائال (
ـتـقـاعـدين فـقط هــذه الـوجـبـة من ا

والول مرة?). 
معتقدا ان (هذا التصرف كيفي وال
يجوز لهيئة التقاعد ان تسير بهذا
ـوضـوع احملـور ويـجب ان تـتـرك ا
ـالــيـة لــكـونــهـا صــاحـبـة لــوزارة ا
الــــشــــأن وعـــلــــيــــهــــا ان تــــتــــولى
مــســؤولــيـــتــهــا في تـــســديــد تــلك

االستقطاعات). 
Ÿu{u*« U¹UHš

وقال ناصر (نحن نطالب من خالل
ـوقـرة ان تؤمن جـريـدة (الـزمـان) ا
اتـــصـــاال هـــاتـــفـــيـــا مع اخلـــبـــيـــر
الــــقـــانـــوني طــــارق حـــرب وكـــذلك
ـوضوع). ـعـرفة خـفـايـا ا الـوزارة 
تـقـاعد مـنـذر مجـيد في حـ اكـد ا
(لـقـد مـلـلـنــا من االنـتـظـار الـطـويل
جراء تـأخيـر معـامالتنا الـتقـاعدية
ولــــكن اعـــاتـب وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ــعــادن لــكــونــهـا اخــذت مــوقف وا
ـفـروض ان تـكـون ـتـفـرج وكـان ا ا
لــهـا حتــركــات جـادة بــ الــهـيــئـة
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بغداد

العبـادي بضرورة الـتدخل السريع
والــــعــــاجل واســــعــــاف طــــلـــبــــهم
والــتــدخل لــدى هـــيــئــة الــتــقــاعــد
الــــوطـــنــــيــــة في بــــغــــداد من اجل
مـعـاجلـة موضـوعـة االسـتقـطـاعات
ــئـة الــتــقــاعـديــة الــبــالــغـة  15بــا
مـشــيـرين الى ان (الــهـيــئـة اوقـفت
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طـالب مـوظــفـو مـصـنـع الـقـادسـيـة
الـتـابـعـون الى شـركـة الـصـنـاعـات
احلـــــربــــيـــــة الــــعـــــامــــة في وزارة
الـصــنـاعـة احملــالـ الى الـتــقـاعـد
والــــبـــالـغ عـــددهم اكــــثـــر من 100
مــــوظـف رئــــيس الــــوزراء حــــيـــدر
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اكدت الـنـائب  عن مـحافـظة ديـالى نـاهدة
الـدايـنـي بـان مـيـزانـيـة مــحـافـظـة ديـالى
ألربع سنوات حتوم حولها شبهات فساد
كبيرة   فيمـا كشفت عن قرب تقد طلب

رسمي للتحقيق. 
وقــــال الــــدايـــــني لــ (الـــــزمــــان) امس ان
ـبـالغ اخملـصــصـة حملـافـظـة ديـالى بـ (ا

اعــــــــــــــــوام (2015-2016-2017-2018)
ـشـاريع االسـتـثـمـارية ـتـضـمـنـة دعم ا وا
والـتنـظـيـفات ودعم االسـتـقـرار ومكـافـحة
ـنظمـات الدولية نح ومشاريع ا الفقـر وا

ديـالى الى ان (نـتــائج الـتـحـقـيق هي من
ســتــكــشف اين ذهــبـت امــوال احملــافــظـة
واين انفقت لكننا مؤمن بان ما موجود
عــلى االرض يــثــيـر الــكــثــيـر مـن عالمـات
االستفهام لكننا سننتظر نتائج التحقيق

قبل االعالن عن اي موقف.
w¾OÐ `

واعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى
 انها اجـرت مسحـا بيئيـا ميدانـيا  لعدد
من مـناطق قـضـاء اخلـالص  فيـمـا اكدت
ـيـداني شـمل  قـيـاس عدد من ـسح ا ان ا
االبــراج الــنــقــالــة. وقــال مــديــر الــبــيــئــة
عبـدالله هادي الـشمـري لــ (الزمان) امس
انه (مـن ضـمن نــشـاطــات مــديـريــة بـيــئـة
ديــالى في مـتــابـعــة واجـراء الــكـشــوفـات
ـــيــدانــيــة اخلــاصــة بــأبــراج الــهــواتف ا
الـنـقــالـة   قـام فـريق فـنـي من مـديـريـتـنـا
بزيـاره مـيدانـية لـقـضاء اخلـالص إلجراء
مــسـحـا بــيـئــيـا كـامـال  لـعـدد مـن مـنـاطق
ـسح الـقـضـاء). واضــاف الـشـمـري ان (ا
ــيـدانـي شـمـل  قـيــاس عــدد من االبـراج ا
الــنــقــالـة في عــدة مــنــاطق مـخــتــلــفـة من
الــقـضـاء مــنـهـا مـنــطـقـة حـي الـعـصـري 
مــنــطــقـــة مــعــامل الــطـــابــوق  مــنــطــقــة
الـتحـويـلة  الـعـائدة لـشـركات آسـيـا سيل
وزين وهي عباره عن مـحطات صـغيره) .
واوضح الــــــشـــــمـــــري  انـه  ( اجـــــراء
ــــيــــدانـي لألبــــراج واجــــراء الــــكــــشـف ا
ـــوقــعـــيه لــشـــدة األشــعــة الــقـــيــاســات ا
الــكـهــرومــغــنــاطـيــســيــة الــغـيــر مــؤيــنـة
بـاســتـخـدام االجـهـزة اخملــصـصـة لـذلك).
واكـــد مــديـــر بــيــئـــة ديــالى  ان (نـــتــائج
ـوقـعــيـة كـانت  ضـمن قـراءات الـقــيـاس ا
احملددات البـيئية الـواردة في التعـليمات
اخلـاصـة الـبــيـئــيـة رقم  1لـســنـة  2010 
بالـوقاية مـن األشعة الـكهـرومغنـاطيـسية
الغير مؤينه الصادرة من ابراج الهواتف

النقالة) .
من جــــهــــة اخـــــرى كــــشف الــــنـــــائب عن
مـحــافـظـة ديـالـى  فـرات الـتـمــيـمي  عـمـا
أســمـــاهــا أكــبـــر عــمـــلــيــة أبـــتــزاز داخل

ـــشـــروع دون اي رادع قـــانـــوني).  الى ا
ذلك أعــلن قـائــد شـرطـة مــحـافــظـة ديـالى
اللـواء فيصل الـعبـادي  عن فشل تـنظيم
داعش في اختـراق اسوار بـعقـوبة فـيما
اكـد تـفـكـيـك ابـرز خاليـاه الـنـائـمـة. وقـال
الــعــبــادي لــ (الــزمــان)  إن  (عــصــابـات
داعش حـاولـت اخـتـراق اسـوار بــعـقـوبـة
من خـالل زرع خاليــا نـــائــمـــة في بــعض
ـنـاطق بـقـصـد شن هـجـمـات تـسـتـهدف ا
ضـــرب االســتــقــرار واثـــارة الــفــوضى) 
مـبيـنـا أن  (اجلهـد االسـتخـبـاري لشـرطة
ديــالى جنح وبــجــهـود اســتــثـنــائــيـة من
االطــاحـــة بــأهم خاليـــا داعش الــنــائــمــة
مــؤخــرا واحـــبط مــحــاوالتــهم الخــتــراق
اسـوار بـعـقــوبـة). وأضـاف الـعـبـادي أن
(داعش فشل في مخطط كبـير كان يجري
االعـــداد له مـــنـــذ اشـــهــر مـن قــبـل امــراء
التنـظيم الفـارين خارج احملافـظةً)  الفتا
الى أن (الــبـعـد االســتـخـبــاري تـطـور في
شـرطـة ديـالى واصــبح ركـيـزة مـهـمـة في
شن عـمـلـيـات اسـتـبـاقـيـة ضـد عـصـابـات

داعش) .  

يالد حـول العـالم بـكل ما يـدخل الـبهـجة والـسرور تـتوشح أعـيـاد ا
الى نـفـوس الـناس الـذين يـستـمـتـعون بـالـعيـد وتـمـتد الـسـعادة الى
ـسيـحي بـكافـة أجـناسـهم حـتى إن مظـاهـره الرائـعة كـافـة العـالم ا
وطـقـوسه اجلـمـيـلــة الـتي تـتـسم بـالــفـرح وحب احلـيـاة دفع شـعـوب
ـناسبة الدينية العالم الى االحتفال به رغم عـدم ارتباطهم بجوهر ا
إال إن إشاعـة الفرح والـتفاؤل بـالعام اجلـديد جعل الـناس يُجـمعون
ـنـاسبـة التي تـوفـر الفـرصة عـلى إنعـاش روح األمل والـفرح بـهذه ا
من أجل ان جتـعل احلـيـاة رغم صـعـوبـتهـا تـسـتـأهل ان تـعاش وأن

يضع االنسان همومه وراء ظهره.
ــيالد ورأس الـسـنـة هـو وأجــمل مـا في طـقـوس احــتـفـاالت أعـيـاد ا
االهتمام بالطفل الذي توليه هذه اجملتـمعات منتهى العناية والرعاية
من أجل بناء مستقبل األ الذي يرتكز على األجيال الصاعدة وما
يتـوفر لهـا من تربـية وتعـليم ورعايـة صحـية وثقـافة وفنـون ومهارات
ونــضـوج فــكــري وثــقــة بـالــنــفس وكل ذلـك من أجل إدخــال الــفـرح
والسعادة الى نفوس األطفال الذين ينتظرون بشوق العم بابا نوئيل
فاجآت التي يحلمون دخنة محمالً بـالهدايا وا الذي ينزل لهم من ا
بـهـا لـيـجـدونـهــا حتت وسـادتـهم عـنـد الـصـبــاح فـتـتـحـقق أحالمـهم
ويشعرون بدفء احلب الذي يغمرهم به العم بابا نوئيل بال مقابل.
ولقد اتخـذت العديد من الشـعوب هذا التـقليد وسيـلة إلدخال الفرح

الى قلوب ابنائهم وأحفادهم واشاعة احلب واحلنان في نفوسهم.
ـنافع وعـنـدنـا وألن كل شيء أصـبح عـبـارة عن صـفـقة مـرتـبـطـة بـا
ادية في كل جوانب احلياة حتى ان مصير صالح ا الشخصية وا
الـشـعب واألمـة اصـبح عـبـارة عـن صـفقـات تـتـالعب بـهـا الـسـيـاسة
ـلكـون أي ماضٍ في ن ال  الـرخيـصة عـندمـا دخل الـيهـا الكـثـير 
ـبــاد والـفـكـر بل إنـهم الـسـيـاسـة والــوطـنـيـة والـعـلـم والـثـقـافـة وا
يـحـاولـون ان يـجــربـوا حـظـهم فـي الـدخـول الى اسـطــبل الـسـيـاسـة
كـمشـروع للـربح والغـنائم خـاصة عـندمـا وجدوا إن مـجلس الـنواب
هـو عــبـارة عن (مــلـكــيـة خـاصــة) يـكــونـون هم أصــحـابه يــشـرّعـون

ألنفسهم من القوان ما يفتح لهم (مغارة علي بابا).
فـانـطـلـقــوا راكـضـ يـعضّ واحــدهم عـلى طـرف دشــداشـته لـيـفـوز
بالسبـاق ويحلم بالـطريقة الـتي سيدخل بهـا.. وكانت من ب أحدث
ـدخـنة تقـنـيـات الـدخـول الـتـشبـه بالـعم (بـابـا نـوئـيل) والـنـزول من ا
يغمرهم (صخامها) وقد اسودَّت اللـحية البيضاء والطاقية احلمراء
ـكـر وأمـوال الـسـحت الـتي يـعـتـمـرونـهـا ومـعـهم هـدايـا اخلـديـعـة وا
احلــرام الـتي يــشـتــرون بـهــا بــطـاقــات الـنــاخـبــ ووالءات الـفــقـراء
واحملتاج لترشيحهم في انتـخابات (كهف علي بابا) ينتظرهم فيه
ــطـيع) الـذي يـحـقق لـهم احـالمـهم في الـثـروة والـسـيـارات ـارد ا (ا
ـتـواصـلـة ـطـيـعـة واالمـتـيـازات والـسـفـرات ا الـفـارهـة واحلـمـايـات ا
ـواقع االعتـبارية الـتي جتعـلهم يصـدقون ما هم والوالئم الـدسمة وا
فيـه والطـريق الـسـالك لـعـقـد الـصـفـقـات مـسـتـفيـدين مـن خبـرة من

سـبقـهم الذين يـعلـمـون جيـداً ان آبار الـنفط ال يـقتـصر
وجـودها في مـنـاطق االسـتخـراج بل في (الـقـبة)
الـتي غـالبـاً مـا يـحدث فـيـهـا تـراشق في الكالم
اجلــارح واســتــعـراض الــعــضالت والــتــشـابك

باأليدي واللكمات.

موظف البيئة يجري مسحاً البراج الهواتف
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بغداد

الـبـصـرة  الـفـيـحـاء عـروس اخلـلـيـج هي ثـالث أكـبـر مـحـافـظـة في
ركـز االداري والسـياسي تـقع في أقصى جمـهوريـة العـراق وتعـد ا
ائي عـبر ا جنـوب العراق عـلى الضـفة الغـربية لـشط العـرب وهو ا

االول في العراق.
ـة شـيدهـا عـتبـة بن غـزوان في عـهد كـمـا وتعـد الـبـصرة مـديـنة قـد
اخلــلـيــفــة عـمــر بن اخلــطــاب  جـاءت تــســمـيــتــهـا حــسب رأي ابن
إالنـبـاري وقطـرب بـأنهـا االرض الغـلـيظـة  الـتي فيـهـا حجـارة تـقلع
وتـقـطع حوافـر الـدواب  أما من الـنـاحـية اجلـغـرافيـة فـكمـا أسـلفت
البصـرة تقع على الضـفة الغـربية لنـهر شط العرب الـذي يتكون من
دينة التقـاء نهري دجـلة والفرات ويـصب في اخلليج الـعربي لهـذه ا
ا ال شك فيه العريـقة تاريخـها كسائـر مدن العراق االخـرى لكن 
بـأن الـبــصـرة عــانت من االهـمــال  والـتـهــمـيش  وســوء اخلـدمـات
ا ـاضيـة  نـصرمـة الـقلـيلـة ا الـعـامة  والـبطـالـة  في السـنـوات ا
أدى الى إستياء الشـعب البصري وجعـله يثور على الوضع الراهن
اء العذب النه ببسـاطه حرم من أبسط مقـومات العيش  حـرم من ا
ـاء الــذي يـعـد سـر احلـيـاة والـوجـود  فــاحلـيـاة لـكـائن حي بـدون ا

اء في كل حياته !!  فكيف النسان يعيش ويستهلك ا
اليوم وح ثـار الشعب احملروم من سر وجـوده  للمطالـبة بحقوقه
ـــشـــروعــة عـــومل بـــقــســـوة وإضـــطـــــــهـــاد واضــحـــ من خالل ا
مـاشـاهدنـاه  هـذا الشـعب الـذي واجه مـصيـره احملـتـوم فمـا خـيار
أمامه إمـا ان يعيش بـعز وكـرامة او يقـتل ويذل النه طـالب بحقه في
ـــشــهــد الــغــرابــة فــيه النـه ســبق وان شــاهــدنــا مــعــظم احلــيــاة  ا
مـحافـظـات العـراق ح طـالـبت بحـقـوقهـا تعـرضت إلقـصاء والـقتل
والـتـهجـيـر عـلى يد مـغـول العـصـر  نـعم هي مطـالب مـخـتلـفـة لكن
هـدفـهـا واحــد وهي حق االنـسـان في احلـريـة والـعـيش بـعـز وإبـاء 
هـكـذا تمـارس احلـرية في بـلـد يخـلـو منـهـا تمـامـا  ماذنب الـشـباب
الـذي قـتل ومـازال يـقـتل علـى أيادي عـصـابـات إيـرانيـة لـعـيـنـة تقف

خلف الستار تخطط وتدبر وتنفذ ?? 
ماذنب صرخة ام فقدت ولدها جملـرد إنه خرج ليطلب حقه لم يطلب
ـســــكن يـؤمن عـائلـته والـقوت البـنـائه  طلب حـــــفنـة دوالرات  وا
مـاء !! اظنه بـات مطـلبـا تعـجـيزيـا من الدولـة أن تؤمن مـياه صـاحلة
للشـرب وإالستهالك الـبشري  مـياه صاحلـة للزراعـة والري  مياه
يـاه اليـوم فـتكت بـاالنسـان ح صـاحلة لـعيش احلـيـوانات  هـذه ا
قـامت اجلـارة الــغـيـر مـأجــورة عـلى فـعـلــتـهـا) ايـران (بــرمي جـمـيع
ـياه شط مـخـلفـاتهـا الـصنـاعيـة والـسمـاح أإلنسـيـاب البـقع الزيـتـية 
ا أدى الى تسمم االالف من الشعب البصري إضافة الى العرب 
القضـاء على الثـروة السمـكية  هـذا اجلار اللـع الذي إمـتد حقده
منذ مـئات السنـ ومازال الى حد يومـنا هذا يفـتك بشعبـنا وأمننا
ـشكـلة مـسمـوح لهم بـإستـبـاحتـنا عـلنـا  في كل يوم وعـلى مدى وا
سـتـة عـشـر عـامـا هـنـاك قـضـية تـفـتـعـل بحـق الـشـعب الـغـايـة مـنـها

السيطرة والقضاء على أفراده فردا فردا.
ـهـانـة عــلى مـدى ثـمـان سـنـوات إذا كـنـا قـد أذقـنـاهم طــعم الـذل وا
منصرمـة هم أذاقونا أضعافـا مضاعفة  الـيوم وبسببـهم وبتقصير
من الـدولة الـبـصرة تـنزف عـطـشأ الـدماء  تـزف أبنـاءهـا العـطاشى
الى مـثـواهم اخلـيـر  فإلى مـتى يـاعـراق? عـار وألف عـار عـلى دولة
تقدمة في عصر وت شعبها بسبب العطش  نـعيش في القرون ا
التطور عـصر اليعرف لـلعجز مكـان والنملك محـطات تصفيـة للمياه

ياه من ملوحتها ??  احلة والطرق معاجلة صحيحة تخلص ا ا
ة لكن هـناك عجـز تام في إرضاء الـشعب وجعـله يتمـتع بحيـاة كر

وعيش رغيد .. 
يقول ابن الرومي ح قام برثاء البصرة في أحد أبياته : 

نام  ذاد عن مقلتي لذيذ ا
شغلها عنه بالدموع السجام 

اي نوم من بعد ماحل بالبصرة 
ماحل من هنابت عظام .
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التقى الـسيد الوكـيل الفني لوزارة
الــزراعــة مــهــدي ضــمــد الــقــيــسي
مـنـسق األمن االقــتـصـادي لــلـجـنـة
الــدولــيــة لـــلــصــلــيـب األحــمــر في
الـعـراق دايـفـيـد كـوون فـون لـبحث
ــســاعـدات فــعــالــيـات الــلــجــنـة وا
ــــــقــــــدمــــــة لــــــدعـم الــــــقــــــطــــــاع ا
بــحــضــور مــديــري قــسم الــزراعي
اخلــدمــات الــزراعــيــة واالقــتــصـاد
الـزراعي في الـوزارة . ونقل تـلـقته
(الزمان) امس عن الـقيسـي تأكيده
أهـمـية فـعـالـيـات الـلـجـنـة الـدولـية
لـلـصلـيب األحـمر لـلقـطـاع الزراعي
عـلى أن تكـون وفق خـطة وأولـيات
وزارة الـــــــــــــزراعـــــــــــــة وضــــــــــــمـن
ـــســــاعـــدات إســـتــــراتــــيـــجــــيــــة ا
والـنــشـاطــات في اجملــال الـنــبـاتي
واحليواني والـدعم التقـني للبذور
ستـلزمات البـيطرية ومن خالل وا
دوائـر الـوزارة ومديـريـات الـزراعة

في بغداد واحملافظات.
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ـساعدة موضـحاً (ضرورة تـقد ا
وارد واجهة قلة ا من قبل اللجنة 
ــنـاخ ــائــيــة وتـأثــيــرات تــغـيــر ا ا
الســتــدامــة الــعـــمــلــيــة الــزراعــيــة
وحتـــــســـــ اإلنــــتـــــاج الــــوطـــــني
بـــاإلضــافـــة الى تــدريـب الــكــوادر
الــزراعـــيـــة من خالل إقـــامــة ورش
عــمل مـتــخــصـصــة بــالـتــعـاون مع
الـبـعثـة الـدولـية). من جـانـبه أبدى
مــنــسـق احلــمــايـــة االقــتـــصــاديــة

سروره بـاللـقاء واسـتعـداد اللـجنة
تـقــد مـسـاعـداتــهـا ونـشــاطـاتـهـا
لـلـقــطـاع الـزراعـي بـالـتــنـسـيق مع
وزارة الـزراعة ودوائـرهـا لتـنـشيط
الـواقع الــزراعي بـشــقـيه الــنـبـاتي
واحليواني.واعـلنت مـديرية زراعة
بــابل عـن االســتـــمــرار بـــاحلــمـــلــة
ـكافـحـة الـقـوارض التي اجملـانـيـة 
تــصـيب احلــقــول والـبــســاتـ في
لـلـمـوسم الزراعي عـمـوم احملـافظـة
احلـــــالي  2018 حـــــيث تـــــواصل
الــكــوادر الــفـــنــيــة اخملـــتــصــة في
ـديريـة تـنفـيذ هـذه احلـملـة للـحد ا
من انـتـشار الـقـوارض وما تـسـببه
مـن اضـــــرار  في  الــــــبـــــســـــاتـــــ
بـاستخدام وتـوزيع مبيد واحلقول
نـوع نـوفـار اجملـاني عـالي اجلودة
لــضــمـان ــقـررة وحــسب اخلـطــة ا
جنـاح احلـملـة والـقضـاء عـلى هذه
القـوارض بكافـة انواعهـا. يذكر ان
ــــديـــــريــــة قــــد دعـت الــــفالحــــ ا
ــــســـتــــفـــيــــدين من ــــزارعـــ ا وا
ــكــافــحــة الى مــراجــعــة الـشــعب ا
الــزراعـــيــة فـي احملــافـــظــة لالبالغ
بـــأمـــاكن احلـــقـــول والـــبـــســـاتـــ
حيث ـصـابـة لغـرض مـكـافحـتـهـا ا
تنـفذ هـذه احلمـلة بـصورة سـنوية
وحسب ظهور اآلفة. ونظمت دائرة
اإلرشـــــــــــــــــاد والــــــــــــــــتــــــــــــــــدريـب
بــالــتــعــاون مـع مــديــريـة الــزراعي
زراعــــــــــــة مــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــظــــــــــــة
ـــــســـــتــــشـــــفى وا الـــــديـــــوانــــيـــــة
واالحتاد ودائرة الـصحة البيـطري

احملـــــــلـي لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــات
ـثل عن بـاإلضـافة إلى  الـفالحـيـة
نـدوة إرشـاديـة احلــكـومـة احملـلـيـة
بـــعــنـــوان (اإلجــراءات الــوقـــائــيــة
رض احلمى الـنزفيـة) .وقال بيان
ثان تلقته (الزمان) امس ان الندوة
استهدفت مربي الـثروة احليوانية
وتـضـمنت والـعـامـلـ في الـقـطـاع
وطــرق ــرض تــعـــريــفــا عـــامــا بـــا
واإلجــراءات الــوقــائــيـة انــتــشــاره
كـمـا ــرض ــتـبــعـة عــنـد ظــهـور ا ا
شهـدت النـدوة توزيع الـبوسـترات
رض. وفي والنـشرات اخلـاصة بـا
اخلـتــام خـرجت الــنـدوة بــعـدد من
مــنـهــا دور الــنـدوات الــتـوصــيــات
ومــنع اإلرشـــاديــة فـي الــتـــثــقـــيف

دخـول احلـيـوانـات لـلـمـحـافـظـة إال
وشـمول بـعـد الـتـأكد من سالمـتـهـا
احلـضـائــر وعـلـوات  بــيع األغـنـام
بـحــمالت الـتــلـقـيـح الـتي تـنــفـذهـا
ــســـتــشـــفــيــات الـــبــيـــطــريــة في ا
وأخــيــرا  عــدم الــتــأثـر احملــافــظــة

غرضة باإلشاعات ا
‚u « WłUŠ

وتابعت الـكوادر اخملتصـة التابعة
ـديريـة الـزراعة في مـحـافظـة بابل
زراعـة مـحـاصـيل اخلــضـر ومـنـهـا
محـصول البطـاطا من أجل تـغطية
حــاجــة الـــســوق احملــلــيــة . حــيث
قـــامـت وحــدة اإلنـــتـــاج الـــنــبـــاتي
لشعبة الهاشميـة التابعة للمديرية
ــــتــــابــــعــــة زراعــــة احملــــاصــــيل

الـصـيــفـيـة وخـصــوصـاً مـحـصـول
يداني البطاطا من خالل الكشف ا
ـــزارعــ وتـــوجـــيه الـــفالحـــ وا
بـإتـبـاع الـطـرق احلـديـثـة لـلـزراعـة
فيما وجهت الكوادر الفنية والري 
ــزارعـــ بــااللـــتــزام اخملـــتــصـــة ا
ـــــواعـــــيــــد زراعـــــة احملـــــصــــول
واســـتـــخـــدام األصــنـــاف اجلـــيــدة
باإلضـافة إلى التـأكيد علـى أهمية
ـنـاسـبـة أثـنـاء عـمـلـية ـسـافـات ا ا
همة كونهـا من العوامل ا الزراعة 
الـتي تسـهم في زيـادة اإلنـتاج كـماً
ونـــوعـــاً و ســـد حــــاجـــة الـــســـوق
احملــلـيــة من مــحــاصــيل اخلــضـر.
وتـــواصـل زراعـــة بـــابل /شـــعـــبـــة
زراعة االسكـندرية باسـتالم عينات
احلــنـــطـــة لــلـــتــمـــويل الـــذاتي من
الـــفالحـــ لـــلـــمـــوسـم الـــشـــتــوي
2018ـ 2019 إلرسالها الى الهيئة
الـعـامـة لـفـحص وتـصـديـق الـبذور
في احملــــافــــظــــة . حــــيث ان عــــدد
الـعــيـنــات الـتـي  اسـتالمــهـا من
ـــزارعــ بــلــغت 95 الــفالحــ وا

كــمـا  عـيــنه من بــذور احلـنــطـة 
الـتـوجـيه الى مـسـؤولي الـقـطـعات
حث الــفالحــ بــجــلـب الــعــيــنـات
بـأسرع وقت ألجل فـحـصهـا لكي ال
يـــــتم حـــــرمـــــنــــهـم من االســـــمــــدة
اخملـصـصـة لـهم . وان الـغرض من
اجــراء الــفـــحــوصــات الــتــأكــد من
خـــلــوهــا مـن الــرطــوبـــة واالتــربــة
واالوساخ والشـوائب التي تصيب
احلــنــطــة واصــابــتــهــا الــفــطــريــة

ونـسـبـة نـقاوة الـبـذور لـلـتـأكـد من
صالحيـتهـا للـزراعة عـلى ان تكون
الــعـيــنه بـوزن 1كــغم من احلـنــطـة
ويـتم ارســالــهــا الى دائــرة فـحص
وتصديق البذور في بـابل ليتسنى
ـــشــمـــولــة عـــقــودهم لــلـــفالحــ ا
ــوسـمــيـة زراعـتــهـا في بـاخلــطـة ا

الوقت احملدد لزراعة احملصول .
ووافق وزيــر الــزراعـة فـالح حـسن
زيــــدان الـــلـــهــــيـــبي عــــلى اعـــفـــاء
ـــزارعـــ من بــدالت الــفـالحــ وا
االيــجــار عن االراضـي الــزراعــيــة.
وقال الـبيان ان الـلهـيبي اشار الى
ان االعــــفــــاء يــــتــــضــــمن االراضي
الزراعـية الـتي ال تدخل فـي اخلطة
الــــزراعـــيــــة لــــلـــمــــوسم الــــزراعي
الشتـوي احلالي فقط بـسبب شحة
ــــيــــاه و وفق الــــضــــوابط الــــتي ا
جــاء ذلك دعـمـا تـضـعــهـا الـوزارة 
مـنه خلـدمـة الصـالح الـعـام وعوده
قسم من اصحـاب العقـود الزراعية
ألراضــيــهـم بــعــد عـــمــلـــيــة فــرض
القـانون .واوعـز اللـهيـبي بتـشكيل
جلـــنــة بـــرئــاســة الـــوكــيل االداري
لـــلــوزارة الــدكــتـــور مــهــدي ســهــر
اجلــــبــــوري ومــــديــــر عــــام دائـــرة
ـتـابـعـة والـقـانـونـية الـتخـطـيط وا
ودائـرة االراضي لدراسـة الـطلـبات
الـواردة من مـديـريـة زراعـة كـركوك
بــــخـــــصــــوص شـــــمــــول االراضي
ــشــمــولــة الـــزراعــيــة اجملــمـــدة وا
بـقـانون (140) بـاخلـطـة الـزراعـية

وسم واحد.
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والــــــــــــــوزارة مـن اجــل حــــــــــــــسـم
ـتـقـاعد ـوضـوع). الى ذلك جدد ا ا
مهدي عـبد الله (مطـالبته بضرورة
عـاجلة هذا تدخل رئـاسة الـوزراء 
االشــكــال وهــذا نـــداء نــوجــهه من
خالل صحـيفـة (الزمـان) ايضا الى
ـواطـنـ الــراعي االمـ حلـقــوق ا
حـيـدر الـعـبـادي ورفع الـغـ الـذي
ـبـاشرة ـتـقـاعدين وا احلق بـفـئة ا
بتمشية مـعامالتهم فورا بناء على

توجيهات رئيس الوزراء).  مبنى هيئة التقاعد الوطنية

وكيل وزارة الزراعة خالل لقائه منسق الصليب االحمر

والـــبـــنــد الـــدولي وصـــنــدوق الـــدولي لم
يعـرف حتى االن كيـف صرفت واين وكان
ــيــزانــيــات ضــائــعــة). واضـاف مــبــالـغ ا
الــدايــني ا ن (مـا عــرفــنـاه ان احلــكــومـة
بالغ مـالية خالل ركزيـة دعمت ديـالى  ا
ـفاجـئة اين ذهبت السنـوات االربع لكن ا
تــلك االمــوال مــؤكــدا بـانــهــا ســتــقـدم مع
نواب اخـري عن ديالى طـلب رسمي الى
الي من هـيئـة الـنزاهـة وديـوان الرقـابـة ا
اجل الــتـحـقـيق لــلـوقـوف عـلـى حـيـثـيـات
ـــوضـــوع وبـــيــان حـــجم االمـــوال واين ا
انفقت) . واشارت الدايني وهو نائبة عن

ناهدة الدايني


