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الـظـاهرة  فـانـهـا تدعـو مـجـلس الـنواب
الــعـراقي الى االســراع بـتــشـريع قــانـون
مــنــاهـضــة الــعـنف االســري لــوضع حـد
ــمـــارســات الـــتي تـــتــنـــافى مع لــهـــذه ا
الــــشـــرائـع الـــســــمــــاويـــة والــــقــــوانـــ
واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
جمـهورية الـعراق) واضـاف (ان الهـيئة
ـعـنـيـة كـافـة الى وقـفـة تـدعـو اجلـهــات ا
جادة لبـحث ودراسة االسـباب التي ادت
الى اســـتـــفـــحـــال ظــــاهـــرة الـــعـــنف في
ساهـمة في ايجـاد احللول مجتـمعنـا وا
ـعـاجلـات لـلحـد من اثـارهـا الـسـلـبـية وا

اخلطيرة).
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واجنزت الوزارة  397 معاملة من اصل
معـامالت خـاصة بـاحتـساب خـدمة 405
نـحلـة لثالثة وظـفي الدوائـر ا التـقاعـد 
اشـهــر نـيــسـان وايــار وحـزيـران 2018.
وقـال مـدير عـام دائـرة الـعـمل والـتدريب
ـهـنـدس عـمـار عـبـد الـواحـد ان ـهـني ا ا
تدرب اجنزت معامالت شعبة شؤون ا
ــهــني (مــراكـز وزارة مــراكــز الـتــدريب ا
الصناعة سابقا) ومـراكز هيئة التصنيع
ـنـحـلــة وتـضـمـنت (صـحـة الـعــسـكـري ا
صــدور ومــصــادقـة) لــغــرض احــتــسـاب
خدمة التـقاعد. وقـال البيان ان (الـشعبة
تــقـــوم بـــتـــدقــيـق ومــصـــادقـــة واصــدار
ـــتــــدربـــ الـــشــــهـــادات اخلــــاصـــة بــــا
ــــراكــــز اخلــــريــــجـــــ إذ  تــــزويــــد ا
الــتــدريــبــيـة بـ (8700) شــهــادة تــخـرج
دة. واوضح عبد الواحد ان خالل هذه ا
تـدرب في الدائرة تقوم شعبة شؤون ا
ـنح الوثـائق وكـتب الـتأيـيـد خلـريجي
ــراجــعـ ــهــني وا مــعــاهــد الـتــدريب ا
ـهـنـية الـذين شـاركوا بـدورات الـكـفاءة ا
قــــبل احــــداث 2003 فــــضال عـن اعـــداد
ــبــاشــرة والــتـــخــرج والــفــصل اوامـــر ا
اخلـاصـة بهم). واضـاف الـبـيـان ان عـبد
الـزمان قـال (نـسـعى الى تـمكـ الـفـقراء
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زار وزيـر الـعمـل والشـؤون االجـتـمـاعـية
باسم عبد الزمان مستشفى بغداد مدينة
ناشـدة  رصدها عبر الطب استجـابة 
مواقع التـواصل االجتمـاعي لرجل مسن
ـسـتـشـفـى بال مـعـيل. واوعـز يـرقـد فـي ا
ـسن واالطـمـئـنـان الـوزيـر بـعــد زيـارته ا
عـلى حـالـتـه الـصـحـيـة بـادخـاله الى دار
ـسـنـ بـشكـل فوري الـصـلـيخ لـرعـايـة ا
ـنـاسـبـة له ومـتـابـعـة وتـقـد الـرعـايـة ا
احـتــيـاجـاته وتــلـبـيـتـهــا مـشـيـرا الى ان
مــســؤولــيــة الــدور االيــوائــيــة انــتــقــلت
صالحـــيـــتـــهــــا الى احملـــافـــظـــات اال ان
اجلـانب االنـسـاني ال يـخـضع لـسـيـاقات
روتـــيـــنــيـــة بل هـــو واجب يـــحــتـم عــلى
ـسـؤول الـقـيـام بـاجراء سـريع جتـاهه. ا
وفي ســــيـــاق حــــديــــثه مع مــــديــــر عـــام
ـستـشـفى حسن الـتـميـمي اوضح عـبد ا
الزمـان ان (الـوزارة لديـهـا فريـق للـرصد
يداني يتولى مـهمة اجراء زيارات الى ا
احلاالت الـتي يتم رصـدها عـبر الـقنوات
االعـالمــيـــة او عــبـــر وســائل الـــتــواصل
االجــتــمــاعي الــتي تــعـمـل الـوزارة عــلى
الــتــواصل مــعــهـا لــرصــد هــذه احلـاالت
ومـعـاجلـتــهـا وتـقـد اخلـدمـات الالزمـة
ــمـكــنـة) الفــتـا الى ان لــهـا بــالـســرعـة ا
ــسن  نــشــرهــا عــبــر مــواقع (حــالـــة ا
الــتـواصـل االجـتــمــاعي ولـكــونه فــاقـدا
عيل ويـعيش وضـعا اجتـماعيـا حرجا ا
صـار لـزامــا عـلـيـنــا االطالع عـلى حـالـته

بشكل مباشر وتلبية احتياجاته).
وشـــهـــدت الــوزارة في االونـــة االخـــيــرة
تزايـدا ملـحـوظا في حـاالت العـنف  ضد
االطفال وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ا تخلفه هذه الظاهرة من انه (وبالنظر 
اثــار ســـلـــبـــيـــة عـــلى الـــطــفـل واالســرة
واجملـتـمع عـلى حـد سـواء.  وفي الـوقت
الذي تعـبر فيه هـيئة رعـاية الطـفولة عن
اسفـهـا وقلـقـها الـشديـدين  لـتنـامي هذه

يــســالــني عـن تــاثــيــر الــســيــاســة
شاركـة او عدمها اخلارجيـة على ا
وحـسـب عـلـمي فـان عالقـة الـعـراق
ــتــازة بــدولــة االمــارات عالقــات 
ومع ذلـك فــــــان الـــــعـالقــــــات بـــــ
ـــنـــطـــقـــة االمــــارت وبـــعض دول ا
لـيـست جـيـدة مـثـل ايـران وسـوريا
لـكـني اشـهـد ان لــهـاتـ الـدولـتـ
جـنــاحـ واســعـ جــدا يـضــمـان
ــعــروضــات وكــذلك الــكــثــيــر من ا

جناح اليمن
ــســـتـــوحى من جـــنـــاح ســـوريـــا ا
ـة يعرض بـاني الدمشـقيـة القد ا
البس تـــشـــكـــيـــلـــة واســـعـــة من ا
الـقــطـنـيـة وقــطع األثـاث الـعــتـيـقـة
ـشـغـوالت الـيـدويـة الـنـحـاسـيـة وا
والـــتـــحف والـــلــوحـــات الـــفـــنـــيــة
ــرســومــة بــاحلــروف الــعــربــيــة ا
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـى احلـــــلـــــويـــــات
ـكــسـرات احملــمــصـة والــفـواكه وا

اجملففة والبقالوة الشهيّة.
جنـاح إيران كـبير وفـيه الكـثير من
ــــعـــروضــــات وحــــسب الــــدلــــيل ا

œ«bG³  w½«“—U³ « …—U¹“

 d¼Ò“√ W³× Ë  dLÒŁ√ …d−ý

ان عـودة كـردستـان الى بـغـداد بـعـد عام  2003 كـان ضـمن بـرنامج
وطـني مـفـعم بـاالخـالص للـعـراق ومـثـلت الـعـودة الـى مضـمـار الـوطن
وبــدايـة جــديـدة مـن الـعالقــات مع احلــكـومــة اجلــديـدة بــعــد انـقــطـاع
كـردســتـان مــنـذ عـام  1991بــعـد انـســحـاب الــدوائـر احلـكــومـيـة من
ـا كـان عـلى مـحـافـظـات االقــلـيم بـقـرار فــردي من الـنـظـام الـســابق 
االقلـيـم اجناز مـتـطـلـبـات بـنـاء كـردسـتـان الـتي عـاشت الـقـهـر والظـلم

ـتعـاقبـة على حـكم العـراق وعلـيه فقد  واالستـعبـاد من احلكـومات ا
ـهـمة ومن ذلك تـنـظيم بـرنامج ـنجـزات الـقومـية ا حتـقيـق الكـثيـر من ا
ــان كــردســتـان والــذي رأى الــنــور فـي عـام  1992ثم النــتــخــاب بــر
ـثـلــة فـيـهــا كل االطـيـاف الـشــروع بـتـشــكـيل حــكـومـة كـردســتـانـيــة 
ـشـاركة فـاعـلة من جـمـيع االحـزاب السـيـاسيـة وقـد استـمـر احلال و
الى عام  2003 اي ان كردستان اعلن عنه اقليما وكانت لها عالقات
ـشـاريع الـتـنـمـويـة واخلـدمـيـة والـبـنـاء مع جـمـيع دول الـعـالم وبـدأت ا
واضــحت دولـة بـرغم مـحــدوديـة امـكـانـاتــهـا من خالل اتـسـاع دورهـا

وعالقاتها الدبلوماسية مع اغلب دول العالم . 
اما بعد عام   2003فقد عادت القـيادة الكردية الى بـغداد لتنظم الى
االصدقـاء القدامى الـذين اغلبـهم كانوا ضـيوفا عـند شعب كـردستان
ـا ايـام الـنـضــال ضـد سـلـطـة الـنــظـام الـسـابق ولــكن جـرت الـريـاح 
التـشـتـهي الـسـفن الن بـعض االحـزاب الـتي وصـلت الى سـدة احلـكم
ـمارسـة الضـغوط عـلى شعـب كردستـان تارة بـقطع والـسلطـة بدأت 
رواتب موظفـيها وتارة بالـتهديد بـعمل عسكري واخـرى بتعطـيل تنفيذ
واقف ناطق الكردستانـية وحينا اخر با واد الدستورية اخلاصـة با ا
ــتـصــلـبــة اثــنـاء احلــوارات او الـتــصـويـت بـخالف تــطــلـعــات شـعب ا
ـان الـعراقي بـتـأثـير من بـعض الـقـوى الـسيـاسـية كـردسـتـان في البـر
ـطـاف الن شعـب كردسـتـان يـتـمتع ـعركـة في اخـر ا والـتي خـسـرت ا
بـقـيـادة حـكـيـمـة وبـأجـمـاع الـبـيت الـكـردي عـنـد الـضـرورات الـقـومـيـة

واحلقوق التاريخية . 
ان الـزيـارة االخــيـرة لـلــرئـيس مــسـعـود الــبـارزاني الى بــغـداد جـاءت
متناغـمة مع التوجهـات وقيم السالم واالستـقرار الذي يؤمن به شعب
كـردسـتـان حــيث ازالت جـلـيــد الـعالقـات بـ بــغـداد واربـيل وافـرزت
مـعـطـيــات جـديـدة سـتــرسم خـارطـة مـهــمـة في تـطـويــر الـعالقـات بـ

الطرف من اجل مستقبل ازهى . 
ان لـقـاءات الـرئيس الـبـارزاني مع الـقـيادات احلـزبـيـة ورئـيس الوزراء
ـهدي اثمرت عن نـتائج مهمـة للعالقة وتـرسيخ قيم الوحدة عادل عبدا
الوطنية وان تعهـد اجلانب احلكومي االحتادي بتذلـيل العقبات صيغة
متطورة في مفهوم االدارة والسلطة حيث انها تعبر عن النهج اجلديد
ـشــاكل الـعــالـقـة مع قـدوم احلــكـومـة اجلــديـدة وانه البــد من تـذلــيل ا
والـعــودة الى الـدســتـور الــذي اسـتـفــتى عـلــيه الـشــعب ونـال الــقـبـول

والرضا وانه البد من تطبيق بنوده دون اجتزاء . 
سـتقبل وان الزيـارة اعطت انـطبـاعا للـشارع الـعراقي ملـؤها الـثقة بـا
وقد نـالت الزيـارة اهتـماما بـالغـا وكبيـرا من الدول االقـليمـية والـدولية
وكـانـت لـهــا صـداهــا في وســائل الــصـحــافـة واالعـالم الهـمــيـتـــــــهـا
الـتـاريخـيـة في هـذه الظـروف الـتـاريخـيـة حيث االنـتـقـالة من حـكـومات
بوجـــــهات نـظر شخـصية الى حـكومـة تلتـزم الدسـتور وتعـبر عنه في
خـطـواتـها وهـذا مـكـسب كبــــــيـر واحـترام لـلـمـواطن وللـقـانـون وبذلك
تخلص الـشعب من مضـمار االدعـــاءات بدولـة القانـون الى تطـــــبيق
قراطي بحـكومة شعبـية تتجاوز كل القانون والـتحول الى النظـام الد

اضي العقيم.  مخلفات ا
ان لقاءات الرئـيس البارزاني مع القـادة السياسيـ كانت رسالة البد
ـشاكل بـ الطـرف لـها كي يـطلـعـهم على حـقــائق االمـور واسـباب ا

مـنـذ عام   2004 كـمـا وان الـزيـارة نـتــــــجت عـنـهـا
ـــبـــاديء االســـــــــاســــيـــة والـــتي اتــــفـــاقـــا عـــلـى ا
سـتـنـسـحب بـاخلـــــــير والـرفـاه عـلى ابـنـاء الـبـلد
ـســتــحـقــيـهــا وضــمـان حــقـوق واعـادة احلــقــوق 
ــوازنـــة االحتـــــــاديــة وبـــرامــجــهــا االقــلــيـم من ا

التنموية.

الول مرة.
ال اعـرف سبـبا مـعـقوال يـحول دون
مشاركة عراقية ترعاها الدولة رغم
علـمي بتدهـور الصناعـة وانا اعلم
ان لـديــنـا مـؤســسـة حـكــومـيـة هي
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــعــارض
واخلدمات التجارية العراقية ومن
بــ مــهــامــهــا اضــافــة الى اقــامـة
ـشـاركـة مــعـرض بـغـداد الــدولي "ا
ـــعــارض الـــدولـــيـــة واقـــامــة فـي ا
ــعــارض الــعــراقــيــة في اخلــارج ا
بـهدف حتـقيق اغـراض اقـتصـادية
واعـالمــيـــة ودعــائـــيــة والـــتــرويج

للصادرات العراقية".
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ـية في دبـي تفـتح من الـقـريـة الـعـا
نـهـايـة تـشـرين االول حـتى نـيـسان
ـقـبل اي  نـحو سـتـة اشـهر فـيـها ا
ـا يـشجع الـكـثيـر من الـفعـالـيات 
الدول والشركات على االشتراك اال
ان الـعـراق ومن بـيـدهم االمـر  لـهم
اهــتــمــامــات اخــرى غــيــر ســمــعــة
الـعـراق.واظن ان بـعض االصـدقـاء

الــعـراقي الـصـغـيـر اشـبه بـدكـان ال
يــضم ســوى لـوحــات رسم وبـعض

السجاد.
اضي كان يضم مالبس في العام ا
وماكـوالت وامـورا اخرى لـكنه االن
اصــغــر من الــســنــوات الــســابــقـة.
واذكـر ان صديـقنـا الصـحفي خـالد
ابــو الــتــمن حــ كــان مــقــيـمــا في
االمارات كـان يتولى مـهمة تـصميم
وادارة اجلــنـاح الـعــراقي مـنـذ عـام
ـيـة 2006 حـ زرت الـقــريـة الـعــا

ـيــة  "يـعـد الــرسـمي لــلـقـريــة الـعــا
ـــكـــان األمــثل اجلـــنــاح اإليـــراني ا
ـــا يــقـــدمه من لــلـــتـــراث الــعـــريق 
منـتجـات فارسـية عتـيقـة ويعرض
تـشــكــيـلــة مــتــنـوعــة من الــســجـاد
الــيــدوي األصــيـل بــاإلضــافــة إلى
الـــفــســـتق والــلـــوز وأجــود أنــواع
ــنـتــجــات اإليـرانــيـة الــزعـفــران وا

ة. واألحجار الكر
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اما  جناح اليمن فهو "ينقل صورة
حـيـة عن ثـقـافــة الـبـلـد وتـقـالـيـدهـا
ة ط أسـواق صنـعاء الـقد على 
وعــلى بــعــد أمــتــار تــفــوح رائــحـة
الـبـهـارات والـتـوابل الـتي تـشـتـهـر
بــهـا الــيـمن مــنـذ الــقـدم ويــعـرض
البـس الــيـــمــنــيـــة الــتـــقــلـــيــديــة ا
واخلــنــاجــر والــبــهــارات واليــزال
اخلـنــجـر الــيـمـنـي رمـزاً لـلــرجـولـة
ويـأتي في تـصـمـيـمـات عـتـيـقـة من
ة الـفـضـة مـزيـنة بـاألحـجـار الـكـر

ة. كما في األزمنة القد
ـية ـا شـاهـدته في الـقريـة الـعـا و

كـجـزء من سـتـراتـيـجـتـهـا لـلـقـضـاء عـلى
البطالة والتخفيف من الفقر).

واســتـــجـــاب وزيـــر الـــعـــمل والـــشــؤون
نـاشدة االجـتمـاعـية بـاسم عـبد الـزمـان 
ـواطن من ذوي االحـتـيـاجات انـسـانـيـة 
ـمكـنة له وفق ـسـاعدة ا ووجه بتـقد ا
السـياقـات والضـوابط اخلاصـة بشـمول
ـســتـفـيـدين مـن خـدمـات ذوي االعـاقـة ا
كـتـبه مـرحـبا به وذلك بـعـد استـقـبـاله 
وبـعـائلـته  مـطـلعـاعـلى الـتقـريـر الـطبي
اخلاص به داعيا الى تخصيص كرسي
تفرغ ـع ا متحرك له وشـموله بفقرة ا
قـدمة لـهذه الشـريحة. ضمن اخلـدمات ا
واشـار بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس (ان
استـجابـة الوزيـر هذه تأتي بـعد اطالعه
ــواطن عـــبــر احــدى عـــلى اســتـــغــاثـــة ا
وسـائل االعـالم وهـو يـذرف الــدمـوع في
وصف حــالـته وعـجــزه عن تـوفــيـر قـوت
اســـرتـه فـــضال عـــلى كـــونـه يـــســـكن مع

عائلته ب اربعة جدران متهرئة).

ــســـتـــضـــعــفـــ بـــغض الـــنـــظــر عن وا
انـتـماءاتـهم قـال وزيـر الـعـمل والـشؤون
االجـتمـاعـية الـدكتـور بـاسم عـبد الـزمان
ان الـوزارة حـمـلت عـلى عـاتـقـهـا احداث
ــــنـــظـــومـــة تـــغــــيـــيـــرات جــــذريـــة في ا
االجــتـمــاعـيــة من خالل تــعــديل عـدد من
ــنـــدرجـــة ضـــمن قـــوانـــيـــنـــهــا ـــواد ا ا
والــتــنــســيق مع اجلــهــات ذات الـعـالقـة
بـالـشـأن االجـتـماعـي لتـوفـيـر مـتـطـلـبات

التنمية االجتماعية).  
واكد ان (الوزارة لهـا رؤية موحدة جتاه
ـستـضـعفـ دون الـتمـيـيز بـ فـئة او ا
لـقاة ـسؤولـيـة ا مكـون مـشيـرا الى ان ا
عــلـى عــاتق الــوزارة انــســانــيــة قــبل ان
تـكــون مـهـنـيـة لـذا فــان سـيـاقـات الـعـمل
ســــتـــكــــون بــــعـــيــــدة عن االنــــتــــمـــاءات

سميات .  وا
عـدة لـعمل واضـاف ان السـتـراتيـجـيـة ا
الـوزارة تـركـزت عـلى ثالث مـلـفـات وهي
االهــتـمــام بـالـعــمـالــة لـتـطــويـر الــقـطـاع

أربيل
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فـي كل عــام عــنـدمــا اكــون في دبي
فـي الـشــتــاء احــرص عـلى ان ازور
ـية وهي معرض دولي القريـة العا
شــاركت فــيه هــذا الــعـام  75دولـة
واحـــرص بـــشـــكل خـــاص ان ازور
اجلـنـاح الـعـراقي ولـيـتنـي ما زرته

هذا العام.
فـي اجـنـحـة الــدول الـواسـعـة جتـد
فــيــهـا مــعــروضــات هي مــزيج من
ـــأكــوالت الــثـــقــافـــة والــفـــنــون وا
والــتـراث االــشــعـبي لــكن اجلــنـاح

وزير العمل
يطبع قبلة
على جب

مسن 

ان سعر الـتذكرة للـشخص الواحد
االف 5درهـمـا إمـاراتي تـعـادل  15
ديـنــار عـراقي لـكــنـني عــنـدمـا ارت
وظف قطع بـطاقـة دخول قـال لي ا
تـفضل بـالدخـول مـجانـا من مدخل
خــاص لـكـبـار الــسن (اكـثـر من 65
عـــامـــا)  وهـــنـــــــــاك وضــــــــــعـــوا
بـسـاطا احـمـر يســــــيـر علـيه كـبار
الــسن  ثم يــقــدمــون لــهـم الــقــهـوة

واحللويات.
ــعــنـيــ عن  عــدد الـزوار سـالت ا
ـوسم ـالـيـة خالل ا والـتــعـامالت ا
ـــوسم ــــاضي فــــقــــالـــوا لـي ان ا ا
ــاضـي  شــهــد تــعــامالت مــالــيــة ا
بلغت قيـمتها  2.9مليار درهم (اي
اكـثـــــــر من  790مـلـيـون دوالر) و
اســــتــــقـــــبل أكـــــثــــر من  6 مالي
ضـــــــــــيف بــــــاإلضــــــــــــافـــــة إلى
احــتــضـــان أكــثــر من  10آالف من
ـــوظـــفـــ من 95 الـــعـــارضـــ وا
جــنــسـيــة. مــعـلــومــات اقـدمــــــــهـا
ن يريد ان يخدم وطنه كما مجانا 

يفعل االشقاء في االمارات.
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نـــفـــذت دائـــرة اإلرشـــاد والــتـــدريب
الزراعي بالتعاون مع مديرية زراعة
واسط مـــشــــاهـــدة مــــيـــدانــــيـــة عن
اخلـــدمـــات اإلرشـــاديـــة بـــأســـلـــوب
ـدارس احلقـلـيـة لـلزراعـة احملـمـية ا
ومـكـافحـة خـيـاس طـلع الـنخـيل من
أجل تعزيز دور اإلرشاد في حتس
اإلنـــتــاج احملـــلي فـي واسط . وقــال
ركز بيان تلقته (الزمان) امس ان (ا
اإلرشادي في واسط امـام يـوم حقل
ــزرعـة تــاج الــدين اإلرشــاديـة عن
دارس تـعزيـز اخلـدمـات بأسـلـوب ا
احلقليـة للزراعة احملمـية  بحضور

اخملـــتــــصـــ في الـــشـــأن الـــزراعي
ـشــاركـة  155فالحـا ومــزارعـا . و
وابتدأت الـفعـالية بـعرض تفـصيلي
عن دور اإلرشــاد الـزراعي لــتـجــربـة
ـــدارس احلـــقـــلــــيـــة واحلـــلـــقـــات ا
الــنــقـاشــيـة وأهــمـيــتــهـا في تــبـادل
ــعــلـومــات الـعــلــمـيــة الــتي تـفــيـد ا
ــزارعــ والــعــمــلــيــة الــفالحــ وا
الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي
ودفع عجـلته إلى األمـام بغـية زيادة
اإلنـــتــــاج احملـــلـي . كـــمــــا نــــظـــمت
مــشــاهــدة حـقــلــيــة حـول مــكــافــحـة
ـــزرعـــة خـــيـــاس طـــلع الـــنـــخـــيل 
ــشــاركـة الــعــزيــزيــة اإلرشــاديــة و

أصـحــاب الـبـسـاتــ الـبـالغ عـددهم
مــزارع  لـتــشــخــيص األمـراض 23
الــتـي تـــصــيـب أشـــجـــار الــنـــخـــيل
ــبـيــدات الـفــعـالـة ومــكـافــحـتــهـا بـا
واخملــــصــــصــــة وإتــــبــــاع الــــطـــرق

احلديثة.
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كمـا نفـذت دائـرة اإلرشاد والـتدريب
الـــزراعي فـي مـــحـــافــــظـــة كـــركـــوك
بـــالـــتــــعـــاون مع مــــديـــريـــة زراعـــة
احملــافــظــة احــتـفــالــيــة يــوم احلـقل
بـعـنـوان إكـثـار بـذور الـرتب الـعـلـيـا
حملصـول الذرة الـصفـراء فيـما نـفذ
ــــــركـــــز اإلرشـــــادي الـــــزراعـي في ا
الــقـادسـيــة مـشـاهــدة حـقـلــيـة حـول
أهمية تعفير بذور احلنطة في احلد
ـــشــاهــدة من أمـــراض الــتـــفــحم . ا
األولى تــأتي ضــمن بــرنــامج إكــثـار
بـذور الرتب الـعـلـيا حملـصـول الذرة
الـصــفـراء وتـضـمــنت شـرحـا حـول
مـــواعــيـــد زراعــة مــحـــصــول الــذرة
الـــصــفــراء واألصــنــاف الــهــجــيــنــة
والــتــركــيـــبــة الــتي  اعـــتــمــادهــا
ـسـتــخـدمـة وعــمـلـيـات واألسـمــدة ا
ـستـخدمة بـعدها ـساحة ا الري وا
أقيـمت جـولة مـيـدانيـة لـلحـقل . أما
ــشــاهــدة الــثــانــيــة فــقــد تـنــاولت ا
مــوضـوع عن أهــمـيـة تــعـفــيـر بـذور
احلنـطة وطـريقـة التـعفـير والـفوائد
ـتـحقـقـة من تـلك الـعـملـيـة ومـنـها ا

احلد من أمراض التفحم.

اخلــاص ومـلف احلــمـايــة االجـتــمـاعــيـة
يـسـرة لـلـبـاحـث عن ومـلف الـقـروض ا
الــعـمـل الفـتــا الى تـشــكـيـل جلـان تــعـنى
عدة لتقو مسار تلك تابعة االليات ا
ـلـفـات). من جـهـتـهم اعـرب النـواب عن ا
(تفاؤلـهم بسياقـات وزارة العمل لـتوفير
بـيــئــة اجــتـمــاعــيــة رصـيــنــة لــلــشـرائح
ــســتــضــعــفــة مـــؤكــدين اســتــعــدادهم ا
لـــلــــتــــعـــاون مع الــــوزارة في تــــلـــبــــيـــة
ـان وقـدر احـتـيـاجــاتـهـا داخل قـبـة الـبـر

تعلق االمر بعملهم . 
W UŽô« ËË–

يــشـــار الى ان وزيــر الــعـــمل والــشــؤون
االجتماعيـة طالب بزيادة التـخصيصات
الية لكل من هيئة احلماية االجتماعية ا
وهيئة رعاية ذوي االعـاقة واالحتياجات
اخلـاصـة فضال عـن زيادة تـخـصـيـصات
درة ـشـاريع الـصغـيـرة ا صـندوق دعم ا
ـيسرة التي للدخل اخلاصـة بالقروض ا
تـمـنـحـهـا الـوزارة لـلـبـاحـثـ عن الـعـمل

وشــاركت دائـــرة فــحص وتــصــديق
الـــــبــــــذور / إحــــــدى دوائـــــر وزارة
ـؤتمـر الدوري الزراعـة في أعـمال ا
الـدولي األول للـمـعـلومـات والـعـلوم
ـقـام في جـامـعـة الـفـلـوجـة . تـأتي ا
ــشـاركــة بــنـاء عــلى  دعــوة قـدمت ا
للدائرة من قبل القائم على أعمال
ؤتـمر بعـد التمـيز الـذي ظهرت به ا
الدائـرة في فـعالـيات مـعرض بـغداد
الدولي بدورته ال 45ونالت إعجاب
الــــزائـــريـن . واضـــاف الــــبـــيـــان ان
ـؤتــمــر تــضــمـنت ــشــاركــة في  ا (ا
عـــرض أنـــشـــطــة وأعـــمـــال أقـــســام
الـــدائـــرة وإعــطـــاء نـــبــذة عـن عــمل
اخملـتــبـرات لـلــسـيـطــرة عـلى جـودة
ؤتمر شهد البذور). يشار إلى إن  ا
حضورا متميزا وفي مقدمته رئيس
جامعة الفلوجـة والسفيرين التركي
تحدة ملكة ا ثل عن ا اني  واأل
ودولة الـهنـد باإلضـافة إلى حـضور
عـــــدد كـــــبـــــيـــــر من الـــــبـــــاحـــــثــــ

. تخصص وا
wÐU−¹« œËœd

واســـتـــقــبل وكـــيل الـــوزارة الـــفــني
مـهــدي ضـمـد الــقـيـسـي وفـد شـركـة
(GAP Recource) الــــــروســــــيــــــة
ــتــخــصــصــة في مــجــال تــصــديـر ا
الـــدواجـن وتـــطــــويــــر احملـــاصــــيل
الزراعية برئاسة نائب مدير الشركة
السيد رينات شيغابوف و مستشار
ســفــارة روســيــا االحتــاديــة انــدري

. وجــرى خالل الـلـقـاء بـحث سـيـلـ
ـشتـرك ب الـبلدين افاق الـتعاون ا
ا يخص مجـاالت الثروة النـباتية
و احليـوانيـة و نقل خـبرات روسـيا
االحتـــاديـــة في مـــجــال الـــدواجن و
ـسـتـحـدثة من جتـاربـهـا الزراعـيـة ا
أجل تطوير القـطاع الزراعي بشقيه
الــنــبــاتي و احلــيــواني. من جــهــته
أشـار القـيـسي الى تـطـلع احلـكـومة
د ثلة بـوزارة الزراعة  العراقيـة 
جــسـور الـتــعـاون بــ الـبــلـدين في
ــا له مـن مـردود الــقــطـاع الــزراعي 
ايـجـابي عـلى الـعـمـلـيـة الـزراعـية و
تــوفـــيــر األمن الــغــذائـي لــلــمــواطن
الـــعـــراقي.وأكـــدت مــديـــريـــة زراعــة
كـربالء االسـتــمـرار بـتـنـفـيـذ اخلـطـة
ـقررة حملصـولي احلنطة الزراعية ا
والـشـعـيـر لـلمـوسم احلـالي -2018
في احملافظة. حيث  زراعة 2019
ـــــــــا من أكــــــــثـــــــــر من  31600دو
محـصـولي احلنـطة والـشـعيـر حتى
االن وبـــنــســبــة تـــنــفــيــذ  %49 من
مـــحـــصــول احلـــنـــطــة و %93 من
مــحـــصـــول الـــشـــعـــيـــر في حـــقــول
سـاحـة الكـلـية احملـافظـة إذ تـبلـغ ا
ــســـتـــهـــدف زراعــتـــهـــا أكــثـــر من ا
ـا لـلــمـوسم الـزراعي (69429) دو
احلـالي 2019-2018.كـمــا تـواصل
ـديـرية تـوفـيـر مسـتـلـزمات تـنـفـيذ ا
اخلطة الزراعـية حملصـولي احلنطة
والشعير من خالل جتهيز الفالح

ـــزارعـــ بـــأســـمـــدة الـــيـــوريــا وا
والــداب فــضال عن تــهــيــئــة مــبــيـد
الراكسـيل لتعـفير بـذور احلنطة إذ
عفرة أكثر من بلغ إجمالي البـذور ا
طــــــــــــــنـــــــــــــــا حـــــــــــــــتـى أالن. 379
ـــركـــز اإلرشــادي الـــزراعي ونـــظم ا
الـتــدريـبي في بـابـل نـدوة إرشـاديـة
حـول أهم الـطـرق احلـديـثـة لـتـربـيـة
اجلـامـوس وزيـادة إنــتـاجـيـتـهـا من
الـــلــحـــوم واحلــلــيـب ومــشــتـــقــاته
وبحضـور عدد من مـربي اجلاموس
واخلـبــراء واخملـتــصـ فـي الـثـروة
احليوانـية.  وقال الـبيان انه (جرى
خـالل الـــنـــدوة الـــتـــطـــرق إلى عـــدة
محاور منها أهمية االهتمام بتربية
اجلـــامـــوس والـــطــــرق احلـــديـــثـــة
ـسـتخـدمـة في الـتـربيـة والـفـوائد ا
الـغـذائيـة واالقـتـصـادية لـلـجـاموس
من حـيث إنـتــاج الـلـحـوم واحلـلـيب
ومـشـتـقاتـه وطرق تـكـوين الـعالئق
ــركـزة وكـيــفـيـة حــسـاب الـعــلـيـقـة ا
الـالزمـــة لـــلـــجـــامـــوس والـــشــروط
الـواجب إتـبـاعـهـا لـلـمـحـافـظـة عـلى

صحة احليوان). 
واضـــاف (كــمــا تـــضــمـــنت الــنــدوة
إجراء تـطـبيق حـول أهم اإلرشادات
ـربـ الـواجب إتــبـاعـهـا مـن قـبل ا

وتأتي هــــــذه الندوة ضمن أنـشطة
الــبــرنــامج اإلرشـــــــــادي لــتــنــمــيـة
قــــــدرات مــــــربـي اجلــــــامـــــــوس في

العراق).
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لـكة الـعراق وسـت عـاما بـعد مـا يقـرب من مائـة عام عـلى تأسـيس 
ـارسة تـداول السـلطـة بدون من احلـكم اجلمـهوري الـدموي وجتـربة 
ان انقالبـات مـنـذ خـمـسة عـشـر عـامـا تنـدفع عـشـيـة انـتخـابـات الـبـر
األخيـرة أفواج من الـكيانـات والكائـنات الـسياسـية عـلى شكل أحزاب
جتاوزت أعـدادها  204 كـيان سـيـاسي ينـدر أن يـجد الـباحـث بيـنهم
ـعـروف سـيـاسيـا وتـاريـخـيا في ـفـهـومـها ا أكـثـر من عـشـرة أحزاب 
ـان مـعـاق يـعاني أصال ـا أدى إلى إنـتـاج بر الـعـراق وكـوردستـان 
من شـلل نـصفي أسـاسـا كـونه يعـمل بـنصف هـيـئـته (النـصف الـثاني
ــذهــبــيــة اجملــلـس االحتــادي مــعــطل ومـــرفــوض من قــبل احلــيـــتــان ا
والــقـومــيــة) ويـتــمــتع أعـضــاؤه أي أعــضـاء هــذا الــنـصـف رغم عـوقه
بامتـيازات لصـوصية ال مـثيل لها في كـل دول العالم الغـنية والـفقيرة
واقع وتأسيس األحزاب واحدة من أكثر ا جعل التكالب على تلك ا
عمـليـات الفـساد بـشاعة في الـعالم الـسيـاسي. دعونـا نعـود قليال إلى
الـوراء حـيث عرفت الـنـخب الـعراقـيـة النـظـام احلزبـي مع مطـلع الـقرن
ـاضي وتـأسـيس جـمـعـية االحتـاد والـتـرقي وبـاسـتـثـناء ذلك لـم تكن ا
مـلكـة العـراقيـة حيث هـناك خـارطة سـيـاسيـة حزبـية إال بـعد تـكويـن ا
بدأت بـعض النـخب بتـأسيس جـمعـيات وأحـزاب عمـودية ال عالقـة لها
بـاألهالي إال بـاالسم فـقط وباسـتـثنـاء احلـزب الشـيوعـي العـراقي وما
تاله من والدة أحزاب قومية يسـارية كانت معظم األحزاب األخرى ال
عـالقـة لـهـا بـاألهـالي  إال وقت االنـتـخـابـات كـمـا يـحـصل اآلن بـعـد مـا

يقرب من مائة عام. 
ـطا من تـداول الـسـلـطة فقـد سـاد الـعراق من  1921وحتى  1958
عـلى الطـريقـة الغـربيـة حيث جنح الـبريـطانـيون في إقـامة نـظام مـلكي
ـاني تــتـبـادل فـيه الــنـخب الـسـيــاسـيـة حـيـنــذاك كـراسي احلـكـومـة بـر
ـان لـكنـهـا مـا لـبثت أن انـتـهت بـانـقالب عسـكـري دمـوي نـفذته والـبـر
مـجموعـة من الضـباط بـتأيـيد بـعض األحزاب الـتقـدميـة والقـومية وفي
مقدمـتها احلزب الـشيوعي العـراقي وحزب البعث الـعربي االشتراكي
قراطي الكوردستاني هذا االنقالب أو الثورة كما أطلق واحلزب الد
عـليـها أجـرت تغـيـيرا حـادا في بنـية الـنظـام الـسيـاسي وأعلـنت بديال
للممـلكة العراقـية جمهورية عـراقية اختلف مـؤيدوها وعناصـر تكوينها
فيما بينهم لتتحول اجلمهورية اخلالدة إلى بحر من الدماء إثر انقالب
آخـر أطاح بـها وبـزعـيمـها األوحـد في الـثامن من شـباط  1963لتـبدأ

سلسلة من احلروب والصراعات لم تنته حتى يومنا هذا! 
ـنـحـوسـة هـذه في ظل بـعـد هـذه الـنـبـذة الـسـريـعـة نـعـود إلى أيـامـنـا ا
أحزاب الزينة وحسد العيشة التي تكاثرت وانشطرت بشكل سرطاني
مـذهـل يـعـبـر بـشـكل واضح عن تـكـالب مـجـامـيع الـبـحث عن الـسـحت
ـدني ـنـظــمـات أو دكــاكـ اجملـتــمع ا احلـرام حتت يــافـطـات بــدأت 
وانـتــهت إلى أحـزاب بـيـتـيـة وعـشـائـريـة ال تـمت بـأي صـلـة إلى الـواقع
نـتِج فاسد االجتـماعي وال إلى حـاجيـات األهالي ألنـها منـتوج سـيئ 
رء ومـرحـلـة بـائـسـة اخـتـلـطت فـيـهـا األلـوان واألذواق حـتى ال يـكـاد ا

يز ب الصالح والطالح! 
ـتــحـدة وبــريـطــانـيـا أقـول قــولي هـذا وانــا أرى بالدا مـثـل الـواليــات ا
وفـرنـسـا والــعـشــرات من الـدول واجملـتــمـعـات الـشـبـيــهـة بـدولـتـنـا ال
تتـجاوز أحـزابها اخلـمــــسـة عشر حـزبا تـتداول السـلطـة فيمـا بيـنها

علـنة للـجمهور حسب أدائهـا وتنفـيذها لـبرامجهـا ا
وقـــد حــافـــظت عـــلى رصــــــانـــة مــجـــتــمـــعــاتـــهــا
واستـقرارهـا وعـززت األمن والسـلم االجتـماعـي

في بالدها.
صدقـــــا ال خير في دولة كثرت أحزابها! 
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