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مـضـيـفـا ان (اجملـتـمـعـ بـحـثـوا مـوضوع
ـقـاهي والـكـازينـوهـات وصـاالت االلـعاب ا
الـتي تقـدم لزبائـنها (الـنركيـلة) والتـنسيق
مع قـيـادة شـرطـة احملـافظـة لـتـسـهـيل عمل
الـلـجـنـة وضـرورة عـدم الـسـمـاح لـلـمقـاهي
ارسـة العمل بـعد الـساعة والـقاعـات من 
الـثـانيـة عشـر ليال). مـؤكدا ان (اجملـتمـع
اكـدوا ايضـا على تـفعـيل اجلانب االعالمي
وزيــادة الــوعي الــصــحي واجملــتـمــعي في
ؤثرات العقلية محال مكافحة اخملدرات وا
والـعـمل عـلى مـنع انتـشـارهـا). وفي جانب
اخـر اكـد قائـممـقـام قضـاء اجلدول الـغربي
راضي حـس احلسناوي عـلى استحصال
مــوافـقـة مـحـافـظــة كـربالء عـلى رفع درجـة
وحـــدتــهم االدرايـــة الى قــضــاء واعـــتــمــاد
الـتسمية االخيرة في اخملـاطبات الرسمية.
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اكــد مـديـر جـنـســيـة كـربالء الـعــمـيـد كـاظم
الــيــســاري انه ســيــتم اســتــحــداث مـكــتب
الصـدار اجلـوازات في قضـاء الهـنـدية بـعد
نـاسب اخلاص بـهذا كـان ا ان  تـوفيـر ا
ــشـروع. واوضح الـيــسـاري في تـصـريح ا
صـحـفي انه (سـوف يـتم استـحـداث مـكتب
جــــوازات خــــاص بــــقـــضــــاء الــــهــــنــــديـــة
ـشـروع وصـلت نــسـبـة اجنـازه الى وهــذاا
ئة واخلاص بالبناية). مشيرا الى  70با
انـه (سـيــتـم شــراء االجــهـزة وتــخــصــيص
ـوقع مـالك الـعــمل من اجل الــعـمـل بـهــذا ا
والـذي سيـتم العـمل به في غضـون االشهر
وقع ـقـبـلة). الفـتـا الى ان (افـتتـاح هـذا ا ا
سـوف يسـاهم في معاجلـة الزخم احلاصل
ــركــز الـرئــيس في احملــافـظــة لــكـونه في ا
ســتـضـاف لـهــمـنـطـقــة اخلـيـرات واجلـدول
الـغربي). مـن جهـة اخرى اكـد معـاون مدير
صــحــة كــربالء الــدكــتــور مــعــتـصـم غـازي
ــكــافــحــة احملــنــا ان الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
ـؤثـرات الـعقـلـيـة شـددت على اخملـدرات وا
ضــــرورة بــــذل اقـــصـى اجلـــهــــود من اجل
حتـقيق نتائج ايـجابية في مـواجهة جميع
اشكال االنشطة التي تهدد حياة ومستقبل
ابــنـاء الـبـلـد والســيـمـا الـشــبـاب). مـشـيـدا
ـؤسـسـات (بـاجلــهـود الـتي تـضـطـلع بـهـاا
ــكــافــحــة تـعــاطـي اخملـدرات احلــكــومــيــة 
ؤثرات العقلية واالجتار بها بشكل غير وا
ــواطــنـ مــشــروع والــتي تــهـدد صــحــة ا
وسالمـتـهم كـمـا تـهـدد الـنـظم االجـتـمـاعـية
واالقـتصـادية والـسياسـية لـلبالد مـوضحا
في تـصـريح صـحـفي ان (اجلـلسـة الـثـالـثة
والـعشـرين للجـنة الـفرعيـة دعت الى اتباع
ـواجهـة ومـكافـحة مـكـنة  كـافـة الوسـائل ا
ــؤثـرات الــعـقــلـيـة). انــتـشــار اخملـدرات وا

وجاء مـع مبـاد السـيـادة في العـراق 
ــيــزانــيـة الــعــمــومــيـة نــتــيــجـة قــوة ا
وارتـفـاع مـستـوى الـربـحيـة في أعـمال
ـــــصــــرف إلى جـــــانب الــــســـــيــــولــــة ا
وســتــراتــيــجــيــة الــتــنــويع فـي قــطـاع
الـــشــركـــات والــتــجـــزئــة عـــلى ازديــاد
مـعـدالت النـمو وفـرص العـمل النـاجتة
مـضــيـفـا (وايــضـا يــعـتــمـد عـلى عــنه)
ارتـفـاع اجلدارة االئـتـمانـيـة لالقتـصاد
ــقــدمـة الــعــراقـي وجــودة اخلــدمــات ا
لـــلـــمـــواطن  فـــضال عن الـــنـــجـــاحــات
ـتحقـقة في توفيـر منتـجات وخدمات ا
مــصـرفـيـة مـبـتــكـرة وهـو مـا يـدل عـلى
جـهودنـا احلثـيثـة والدؤوبـة في تنـفيذ
مشـيرا الى مـبـادراتنـا السـتراتـيـجيـة)
ــــصـــــرف حــــقق الــــكـــــثــــيــــر من ان (ا
اإلجنــازات الـــتي حــازت عــلى جــوائــز
يـة في السـنوات األخـيرة وأوسـمة عـا
ونـــحن مـــســتـــمـــرون في الــســـعي بال
ة هـوادة نـحو رؤيـتـنا بـحـماس وعـز
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عـلمـاً أن العوامل الـرئيسـة التي تؤدي
إلـى إجـراء تـقــو ايـجـابـي تـعـود إلى
حتــسـ آفـاق الـنــمـو وبـيــئـة األعـمـال
والـوضع األمـني باإلضـافـة إلى خفض
يزانـية وبالتالي احلد من الـعجز في ا
نــــســـبــــة الـــدين فـي الـــنــــاجت احملـــلي

وقد  ـتوسط  دى ا اإلجـمالي عـلى ا
ـالــيـة والــعـمــلـيـات تــقـو الــشـؤون ا
ـصرف ـصـرفـية الـتي يـتـعامـل بهـا ا ا
ـعـتـرف بـهـا ـعـايـيـر لـلـوكــالـة ا وفـقــاً 
ــالـيـة ـيــاً والـتي تـمــثل الـصــحـة ا عــا
الـشـامـلـة لـلـمـصـرف مع الـتـركـيز عـلى

ــد اخلط الـنـاقل ــديـريـة تـقــوم حـالـيـا  (ا
بـقـطر  800مـلم في مـنطـقة الـزبيـليـة حيث
سـيقـوم هذا اخلط بتـغذية الـقرى اجملاورة
ــمــتـد بــاجتــاه قـضــاء اجلـدول لــلــطـريق ا
ـياه الـصـاحلـة للـشـرب بـعد ان الـغـربي بـا
ـيــاه بـسـبب كــانت تـعــاني من الـشـح في ا

التوسعة العمرانية احلاصلة فيها). 
مـعربا عن امله (بدخول اخلط اجلديد حيز
ـقـبل من اخلــدمـة مـطــلع بـدايــة الـصـيـف ا
اجـل تـــقــــد افــــضـل اخلـــدمــــات الهــــالي
شروع ينفذ نطقة). وذكر اخلفاجي ان (ا ا
الكات الـهندسية في حـاليا بالـتعاون مع ا
الـعتـبت احلـسينـية والـعباسـية). وكشف
رئــيس مـجــلس مـحـافــظـة كــربالء نـصـيف
جـاسم اخلـطابي عن ان احملـافـظو حـصلت
مـؤخرا على  24 مـليـار دينار من اصل 60
ــتـلــكـئـة ــشـاريع ا مــلـيــار ديـنــار الجنـاز ا
والـبـالغ عـددها  54 مـشـروعـا. مـشـيرا الى
ــدرســيــة نــســبــة ان (مــشــاريـع االبــنــيــة ا
اجنــازهــا قــلـيــلــة جــدا وهي بــحــاجـة الى
امـــوال ضـــخــــمـــة). واوضح اخلـــطـــابي لـ
(الــزمـان) امس ان (احملـافــظـة حـصـلت في
وقـت سابق علـى مبلغ  13مـلـيار ديـنار من
مـوازنـة عـام  2018مـن بـيـنـها  3مـلـيـارات
ـكـافـحـة الـفـقـر فضـال عن مـبلغ 4 تـصـرف 
مـلـيـارات و300 مــلـيـوم ديـنـار من مـوازنـة
 2017و 29مليار و100 مليون دينار

مـناموال تنمية االقاليم عام  .(2017مـبينا
ان احملــافـظــة لـديــهــا في الـوقت احلــاضـر
ســيـولـة مـالـيـة تـقـدر بـ 6 مــلـيـارات ديـنـار
ـصارف. داعيا (رئيسالوزراء عادل داخل ا
ـهـدي الى تبـني حمـلة وطـنيـة لبـناء عـبد ا
ــدارس في احملــافــظــة الــتي حتــتـاج الى ا
اكــثـر من  450بــنـايـة مــدرسـيــة). وشـكـلت
مــديـريـة بـلـديـة احملـافــظـة فـريق عـمل ضم

واوضـح احلسـنـاوي في تـصـريح صـحـفي
ان (الــــدوائــــر اخلـــدمــــيــــة في الــــقــــضـــاء
ـسـتـحـدث بـحـاجـة مـاسـة الى زيـادة عدد ا
ا لـها من اهمية الـياتها ومـعداتها الفـنية 
في خـدمـة اهـالي القـضـاء) معـربـا عن امله
(فـي حــــــصـــــول زيــــــادة فـي مــــــســــــتـــــوى
ستقبل من اجل الية في ا التخصيصات ا
.( ـقدمـة للمـواطن رفع مـستـوى اخلدمة ا
شاريع مـؤكدا انه (سيـتم تنفيـذ عددا من ا
ـقبـلـة حـال تـوفر ـدة ا في الـقـضـاء خالل ا
ـالـيـة الـكـافـيـة وخـاصـة الـتـخــصـيـصـات ا
الــطــرق الــتي تــعــاني من عــدم الــصــيــانـة
واضــرار الــبــعض مــنــهـا نــتــيــجــة حــركـة
الــلـــوريــات واحلــمــولــة الـــزائــدة عــلــيــهــا
بـاالضافة الى االهـتمام بـقطاع الـتربية من
ــدرسـيــة وتـوفــيـر خالل تــرمــيم االبـنــيـة ا
زدحمة عبر الـرحالت ومعاجلة الصفوف ا

تهيئة بنايات جديدة). 
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ويـذكـر ان محـافظ كـربالء عـقيل الـطـريحي
قـرر اعـتـمـاد قضـاء اجلـدول الـغـربي ضمن
اخملــاطـبـات الـرســمـيـة لــلـوحـدات االداريـة
الـتـابـعـة لـلمـحـافـظـة وشـمولـهـا بـاحلـقوق
نصوص عليها في القوان واالمتيازات ا
واالنــــظـــمــــة والـــتــــعـــلــــيـــمــــات بــــتـــاريخ

10/28/ 2018 باالعتماد على كتاب
وزارة الـــــتـــــخـــــطـــــيـط في 2018/10/25
ــتــضــمن ادراج قـضــاء اجلــدول الــغـربي ا
ـسـتـحـدث في احملافـظـة ضـمن الـوحدات ا
االداريـة. الى ذلك بدأت مـديريـة ماء كربالء
بـتـنـفـيـذ اخلط الـنـاقل بـقـطر  800 مـلم في
نطقة الواقعة ب مـنطقة الزبيلية ضـمن ا
ــركـز واجلــدول الــغــربي. وقـال قــضــائي ا
ـهنـدس االقدم حـيدر مـديـر ماء احملـافظـة ا
عـبد العباس اخلفاجي لـ (الزمان) امس ان

ـهـنـدسـ والـفـنـيـ في مـجـال عـددا مـن ا
تــنـفـيــذ الـطـرق من اجـل مـتـابــعـة االعـمـال
ـــشــاريـع الــدورات الـــثالثـــة الــتـي حتــيط
ـديــنـة كـربالء والـتي تـبــنـتـهـا احلـكـومـة
احملــلـيـة بـاحملـافـظـة مـن خالل مـبـاشـرتـهـا
بـتنفيذ دوار االمام احلس الثاني وبطول

4500 متر طريق وبعرض  100متر
ـشروع الـكلي كـمرحـلة اولى لـلتـنفـيذ من ا

الذي يبلغ طوله  17كيلومترا. 
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ار ـهندس ا وقـال مدير بـلدية احملـافظة ا
صـالح الـرفـيـعي لـ (الـزمـان) امس ان (هذا
ــشــروع احــيل الى شــركــة انــوار كـربالء ا
ويــبـــدأ من تــقــاطع شــارع مـــيــثم الــتــمــار
ـرحـلة الـثالـثة وصـوال الى تقـاطع كربالء ا

ة)  –هندية (مقابل علوة اخلضر القد
ـــقـــطـع يـــقع ضـــمن الفـــتــــا الى ان (هـــذا ا
ــر بــعــدد من مــقــاطــعــة 40 (فـــريــحــة) و
االراضـي والـتي  اســتـمالك عــددا مـنــهـا
بـعد ان  تـسـجيـلهـا باسم مـديريـة بلـدية
احملـافـظة بـعد صـدور القـرارات القـضائـية
الكـتـسابـهـا الدرجـة القـطـعيـة). مـضيـفا ان
ـــــشــــاريع ــــشــــاريـع تــــعـــــد من ا (هـــــذه ا
ـهـمـة وخـصـوصـا خالل االسـتــراتـيـجـيـة ا
ـا تـشكـله من اهمـية لـيونـية و الـزيـارات ا
ركـبـات الداخـلة الى في انـسـيابـيـة سيـر ا

احملافظة). 
مـــبــيـــنــا ان (الـــدوار االول يــبـــلغ طــوله 9
ــتـد من كــيـلــومـتــرا وبـعـرض 60 مــتـر و
تــقـاطع شــارع الـتـمــار قـاطـعــا طـريق بـاب
طويريج واحلسينية وصوال الى شارع ???
وكــذلك الى شــارع الـبــوبـيـات ومــركـز حي
ــعــلــمــ وصــوال الـى احلــزام االخــضـر) ا
سـؤولة بالوقفة اجلادة مـطالبا (اجلهات ا

لتنفيذ تلك الطرق).    

واضـــاف ان لـإلصالح االقــــتـــصــــادي)
(االسـتقرار األمني لعب دورا كبيرا في
الــــــبالد خـالل اآلونــــــة األخـــــيــــــرة في
حتـس مـؤشرات االسـتثـمار األجـنبي
الفتا الى ان وتـعافي السوق التجاري)
(اخملـاطـر على الـتصـنـيف متـوازنة في
عـــادا ذلك (بــاإلجنــاز الـــوقت احلــالي)
الــكــبــيــر واألول من نــوعه بــالــنــســبـة
لـلمـصـارف العـراقيـة كمـا انه يتـماشى
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ــصــرف الــعــراقي لــلــتــجــارة وصـف ا
نـتـيجـة الـتصـنـيف االئتـمـاني نوع بي
الــتـي حــصل عــلــيــهــا من قــبل وكــالــة
فـيتش الدولـية باالجناز الـكبير واالول
من نـوعه بالنسـبة للمصـارف العراقية
مـشـيـرا الى هذا الـقـرار يـعزز االخـرى 
ـصـرف فـي تـنـفيـذ بـرنـامـجه من دور ا
الــشــامل لإلصالح االقــتـصــادي. وقـال

ــصـرف فـيـصل رئــيس مـجـلس ادارة ا
الـــــهـــــيــــمـص في تـــــصـــــريح امس ان
صرف حصل على تصنيف ائتماني (ا
رسـمي مـن قـبل وكـالـة فـيتـش الـدولـية
لــيــكــون أول مـصــرف عــراقي يــحـصل
عـلى تـصـنيف ائـتـماني رسـمي بـدرجة
بي  مـع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا
ــــصــــرف الــــقـــــرار يــــعــــزز جـــــهــــود ا
باالستمرار في تنفيذ برنامجه الشامل

الية اليـة وإدارة احملفظـة ا الـتقاريـر ا
والـربـحـيـة والـتنـويع وكـذلك الـسـيـولة
ــــصـــرفـــيـــة واإليــــرادات والـــعـــوامل ا
ـصــــــــرف مـنــــــــذ األخــرى. ويـلــعب ا
افــتــتــاحـه عـام  2003 دوراً أســاســيــاً
ومـؤثـراً في مسـيـرة التـنـميـة الـعراقـية
ويــرتـبط جنـاح مـسـاعـي الـبـنك بـشـكل
مــبــاشـر بــاسـتــقــرار وازدهـار الــعـراق
دى على وسـيترك أثراً إيـجابياً بـعيد ا
ــتــلك شــبــكـة اذ  اجملــتــمع الــعــراقي 
فـــروع في الــعـــراق والــتي تــؤدي دوراً
بـالغ األهمية في حتديـد مصادر تمويل
ـشاريع وتـأمينـها كـما وافتـتح مكتب ا
تـمـثـيـلي فـي دولـة اإلمـارات عام 2017
واســتـطــاع مـنــذ ذلك الــوقت أن يـرسخ
لــعالقــات عـمـل وتـعــاون مـشــتــركـة مع
ـؤسسات ـصارف الـدولية الـرائدة وا ا
ـالية لتمويل مشاريع الـبنية التحتية ا
داخـل العراق والتي اسـهمت في إعادة
صرف إعـمار الـعراق. الى ذلك شـارك ا
في اجـتـماع تـستـضيـفه غرفـة التـجارة
األمـريكـية لـبحث سـبل تعـزيز الـتعاون
ومناقشة فرص االستثمار في العراق .
واكـــد الــهــيــمص عـــقب االجــتــمــاع ان
ــصـرف جنح في تـسـهـيل الـتـواصل (ا
بــ اجلــهــات الــعــراقــيــة احلــكــومــيـة
ــؤســســات واخلــاصـــة وربــطــهــا مع ا
ــصـرفــيـة الــدولـيــة كـمـا الــتـجــاريـة وا
واســـتــــطـــاع تـــوفــــيـــر الـــضــــمـــانـــات
واالحـــتــيــاجـــات الــتــمـــويــلــيـــة لــهــذه
ــــــزيــــــد من ــــــؤســــــســــــات خلــــــلق ا ا
االسـتثمـارات في الداخل وكذلـك توفير
تـمـويل دولي لـتـطويـر الـبـنى التـحـتـية
والــقــطــاع الــتــجــاري والـصــنــاعي في

بغداد
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الـعراق من خالل االتفـاقات والشراكات
ـصـرف خالل الـسـنـوات الـتي وقـعـهـا ا

األخيرة). 
شــدد الـســفــيـر االمــريــكي لـدى بــدوره 
بـغداد دوغـالس سيـليـمان عـلى (أهمـية
الـفرص احلـالـية لألعـمال الـتجـارية في
الـبالد والـدور احلـاسم الـذي تـؤديه في
حتـسـ اقـتـصـاد الـعـراق وخـلق فرص

استثمارية جديدة).
مـشــيـرا الى (وجـود اكـثــر من خـمـسـ
شـركـة أمـريـكـيـة ومـئـة مـوفـد من رجـال
األعـمـال الـذين الـتـقـوا بـرجـال األعـمـال
ـؤســســات احلـكــومــيـة الــعـراقــيــ وا
ـا سـيـسـهم بـخـلق أجـواء واخلـاصـة 
مـليـئـة باحلـماس احلـقـيقي لالسـتثـمار
في فــــرص األعـــمــــال الـــتــــجــــاريـــة في
ــهم الـذي مــشـيــدا بـ (الـدور ا الــعـراق)
صرف في خدمة مصالح البالد يلعبه ا
من خالل عـمليات االستـيراد والتصدير
والـدخول بـشراكـات تهـدف إلى حتس

الواقع االقتصادي في العراق). 
rN  —Ëœ

ـؤتـمـر الـذي امـتـد عـلى مدار واخـتـتم ا
جموعة من التوصيات يـوم أعماله 
والنقاشات االقتصادية التي استعرض
ـنـدوبـون واحلـضـور الـعالقـة خاللـهـا ا
تـحدة الـقـوية بـ الـعراق والـواليـات ا
ونـاقـشــوا آفـاق دعم وتـطـويـر مـخـتـلف
قــطـاعــات األعـمــال وتـوســيع الـتــعـاون
وتــــوقــــيـع الــــشــــراكــــات في اجملــــاالت
االقـتصادية والتي ستعمل على تسريع
وتـيرة النمو االقـتصادي والتجاري من
خالل رفع مـسـتـوى الـتــبـادل الـتـجاري

ب البلدين.
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إخـتــتم عـام 2018 فـي الـعــراق عـرضه الــبـائس في الــسـيــاسـة بــزيـارة الــرئـيس
االمريـكي دونالد تـرامب الى قاعدة ( عـ االسد ) بصـحبة زوجته فـي سابقة هي
األولـى من نـوعـهـا  منـذ أن بـدأ الـروؤسـاء االمـريـكـيـ هـذا الـتـقـلـيـد بـعـد أحداث
ـناطق الـتي تتـواجد فـيهـا قوات أمـريكـية عـلى أرضها سـبتـمبر  –أيـلول  بـزيارة ا
يالد وتقد الشكر لهم على (تضحياتهم) ناسبة أعياد ا للقاء اجلنود وتهنئتهم 
 وأثـارت إنـتقـادات من أمـريـكيـ إذ لم يـسـبق لرئـيس أن صـحب زوجـته في مثل

هذه الزيارة .. 
ـا في ذلك أمـريـكـيـون  ودخلت وكـانت الزيـارة  مـفـاجـئـة للـعـراقـيـ  ولـغيـرهم  
مــبـاشـرة في حــراك  الـسـيـاســة واالعالم  في الـعــراق  بـالـرفض لــهـا  والـشـجب
واالسـتـنكـار  وعـادت بنـا الى تلـك البـدايات  الـغـريبـة عام  .. 2003 ولـكن هـناك
ـشترك في نقطـت تـثيران االهـتمام من  بـ نقـاط اخرى  كثـيرة كانـت  القاسم ا

ردود الفعل السياسية واالعالمية  وتستحق التعليق ..
األولى  .. موضوع السيادة  وإختراق الزيارة لها ..

فاذا كان هـذا السلوك غريبا في السيـاسة الدولية  لكنه طبيـعي بالنسبة ألمريكا
ا ويـعود بـالـذاكـرة الى البـدايـة الـتي دخلت بـهـا الى الـعراق غـازيـة مـحتـلـة   ور
ـبدأ الدولي  عام  2003عـندما غابت عن الـبعض .. فهل إحـترمت  أمريـكا هذا ا
احتلت الـعراق خارج اطار الشرعية الدولية  وباعذار واهية  لكي (حتترمه) اليوم
ـثـيــر لـلـجـدل ..?.. وهل  قـدم أحـد من   وبـالـذات في واليـة رئــيس مـثل تـرامب  ا
الرؤساء بـعد بوش االعتذار للعراق عن هذا الفعل  اخلطير  بعد أن ثبت بطالنها
قراطية  أو دعم االرهاب  ..?.  وهل سواء في مـوضوعة االسلحة احملرمـة أو الد
حتـرك ضـمـيـر أحـدهم من  كال احلــزبـ  لـكي يـسـاهم في إصالح تـلك الـنـتـائج
واطن  العراقي من أبسط حقوق االنسان التي تتشدق بها الكارثـية التي حرمت ا
ـاء الصـالح للـشرب والـكهـرباء  والـصحـة  أم كان الـعكس  وكـأننا أمـريكـا  مثل ا

عدنا الى العصور الوسطى التي وعد بها بيكر العراق قبل االحتالل .....
 فـبـدال من تعـويض الـعـراق عن تلك اخلـسـائـر البـاهـضـة  بسـبب االحـتالل وقـبله
احلـصـار  يطـالب  الرئـيس تـرامب بتـعـويضـات ألمـريكـا عن خـسائـر بالده  التي
ا جعل  مسـتشار االمن القومي السابق تقدر بـالترليونات  جـراء غزو العراق  
(مــاكـمـاسـتـر) يـوبـخه عـلى ذلك  الن (احلـديث بـهـذه الـطـريـقـة يـسيء الى سـمـعـة
أمريكـا وسيروع احللفـاء ويخيف اجلمـيع  ويجعلـنا نبدو كاجملـرم واللصوص)
عـلى حـد تـعـبـيـره .. أو هـو (فـكرة شـاذة  غـيـر قـابـلـة لـلـتـطـبـيق وانـتـهـاك لـلـقـانون
الــدولي) عــلى حــد رأي شــخــصــيـات بــارزة في األمـن الـقــومي مـن كال احلــزبـ
قـراطي واجلمهـور  لكنـها في نظـر ترامب طبـيعيـة  وال تشكـل مفاجاة  اذا الد
مـا عدنـا الى حـملـته االنتـخـابيـة وبـرنامـجه االنتـخـابي (أمريـكـا أوال)  و يتـصرف
بعـقلية رجل االعمال .. كل شيء لديه مـقابل ثمن  وليس باجملان  أو لوجه الله 

فليس في السياسة مالئكة تسير على االرض  لكي يكون ترامب منهم ..
وكانت تـصريحات ترامب في الزيارة  التي استغرقت ثالث ساعات واضحة  وال
حتتاج الى حتـليل مضمـون  من متخصص أو خبـير  لكي نعرف  مـعناها  فهي
تـعود بـنا الى تـلك  الـبدايـة  السـيئـة  وتـؤكد بـأنهم جـاءوا ليـبـقوا  وعـيونـهم على
الـنفط  ولـيس من مـهمـتهم تـغيـيـر االنظـمة  فـقط  بتـلك الـذرائع  ومن كان يـعتـقد
غـير ذلك ال يـصـلح أن يسـمى سيـاسيـا  وال يفـهم  الـسيـاسة  الـدوليـة التي تـقوم

صالح   وامريكا ليست استثناء منها .. على ا
ـكـنـنـا ـتـحـدة سـتـبـقى في الـعـراق .. و قـالـهــا تـرامب  صـراحـة  أن (الـواليـات ا
اسـتـخدام الـعـراق كـقاعـدة اذا اردنـا الـقيـام بـشيء في سـوريا ..) فـاين الـسـيادة
..?..  وهل أخذ مـوافقـة العراق  قـبل هذا الـتصـريح  بالـذات  أم هو قـرار إتخذه
فرده أوال  دون الـرجوع للمعني .. سؤال يتـطلب النفي أو االثبات  وتوضيحا
أيضـا فيمـا إذا كانت هنـاك حاجة عـراقية  الى وجـود هذه القـوات  أم هي حاجة

نطقة .. ?.. شروع االمريكي في ا من جانب واحد  وتتعلق با
إذا كانت أمـريكا  في عهد بوش قد غطت  أهدافـها احلقيقة  باحتالل العراق  في
ـنـطـقــة وثـرواتـهـا بـنــوايـا (مـثـالــيـة) كـحـقــوق االنـسـان واحلـريـة الـســيـطـرة عـلـى ا

باشرودون لف أو دوران (سنبقى) ..   قراطية  لكن ترامب قالها با والد
والـنقـطة الـثانـية وهي مـترابطـة مع االولى ..  إسلـوب التـندر واالسـتهـزاء من حالة
الذعـر والقلق  التي تـملكت تـرامب  - وهو رئيس الدولـة (االعظم) -   في الزيارة
والقـلق الذي ساوره على مؤسسـة الرئاسة والسـيدة االولى وليس على نفسه من
هـذه الزيـارة  والـلحـظـات التي عـاشـها فـي الظـلـمة  احلـالـكة في الـطـائرة بـنـوافذ
مـغــلـقــة  وبـدون ضــوء  وهـذا اخلـوف عــكس حــالـة أمـريــكـا  الــتي ظـهــرت عـلى
حقيـقتها  فارغـة وال تستحق تلك الهـالة واالعتبار لـها على حد ما جاء في  ردود

الفعل على تلك الزيارة .
صـحـيح أن تصـريح ترامب وهـلعه  فـي ظاهـره  يدعـو الى االستـخاف والـسخـرية
ا ولكن  في جـوهره كم يـفيده  أيـضا في تـبريـر إعالنه بقـاء قواته في الـعراق  
يجعل الـبعض يتـساءل هل (وظفه)  بشـطارة يحـسد علـيها في  محـاولة  لتـجسيد
ـنـطقـة   وبـضمـنـها  الـعـراق لتـبـرير تـواجـد قواته  صـورة الوضع اخلـطـير في ا
شهد إخـراجي مثير  وتسويـق تصريحه  وحـاول  أن يعكس ذلك لنـا وللعـالم  
ـا إنـطـلى عـلى الـبعـض   ومنـهم امـريـكـيـون  وهـو أن رئـيس (الـدولـة االعظم) ر
ـشـددة عـلى االرض ـسـتــوى  من اخلـوف رغم احلـمـايـة االمــنـيـة  ا ظــهـر  بـهـذا ا
ا يريد أن يوصل رسالة واجلو والـعدد والعدة  فما بالك باالنسان العادي ..?  ر
نـطقة سـاخنة وخـطيرة   ومـبرر وجـودنـا ينطـلق من واجــبنـا بأن نبـقى هنا بان ا
حلمايـتها من خطر االرهاب الذي ال يزال قائـما .. واذا ما انتفت احلاجة الينا في
سوريا بعد زوال خطر داعش  هناك فواجـــبنا ضـــد االرهاب ال يزال مستمرا ..
فــهل مـثل هــذا الـرجل (مـخـبــول) أو (زيـر نـســاء) أو (مـتـهــور) أو (أحـمق)  كـمـا
صـوره الـبـعض اثـنـاء حـمـلـته االنـتـخابـيـة وبـعـدهـا أم كـان يـحـسب خـطـواته  بـدقة
ن يــعـرف الـســيـاسـة ويـســيـطـر عــلى تـصــرفـاته ..?..  وهل كــان  فـوزه مـفــاجـأة 
االمريـكـيـة  عـندمـا جـاء من خـارج الـنخـبـة الـسيـاسـيـة  وهـو بهـذه الـصـفات  أم
ـبادىء) الـتي كـانت ترفـعـها  وتـوفر لـها يـجسـد مصـلـحة أمـريكـا  بـدون  تلك (ا
ـرحلة  عذرا لـلتدخل في الـعالم مـثل احلريـة وحقوق االنـسان  وتـرى فيه رجل ا
الـتي  يــبـدو أنـهـا  تـتـسم بـالـصـراع عــلى مـراكـز الـنـفـوذ  وعـودة احلـرب الـبـاردة
بــصـيــغــة جــديــدة  بـعــد أن  دخــلت روســيــا  عــلى االرض من خالل  تــواجــدهـا
نطقة   وبالذات مع دول مؤثرة العـسكري في سوريا و تنامي عالقاتها مع دول ا
فـيــهـا .. ولــذلك سـارعت امــريـكــا  الى االنـســحـاب من سـوريــا  وحتـاول تــعـزيـز

تواجدها في العراق  ليضمن لها التفوق ..?..
 قلت في مـقال سابق بعـنوان (أمريكـا تعرف أين تـضع صوتها)  بـعد فوز ترامب
وقاله غـيري واكرره  مرة أخرى أنه إذا كان هنـاك من يرى في ترامب (مجنونا) 
فـإن أمريـكـا ليـست مجـنـونه  وتعـرف أين تضع صـوتـها  وبـيد من تـسـلم مفـتاح
مستـقبـلها  وحتـقيق حلـمهـا  أن تكون االقـوى ... خاصة بـعد أن جربت (حالوة)
ـنصـب  في هذه ـا رأت أن تـرامب هـو االنـسب السـتالم هـذا ا غـرور الـقـوة  ور
ـنطـقة ... فهي لـم تنتـخبه لـرئاسـة مجلس ادارة ـرحلـة  لتـحقيق مـشروعـها في ا ا
كن شـركـة مقـاوالت  بل لرئـاسة دولـة عظـمى  وسيـكون بـيده الـزر النـووي وال 
فتاح  النه يحتاج الى يد قوية  واصفات إولئك البعض أن يسلم هذا ا لرئيـس 

وليست ضعيفة .. 
راكز القوى  وتثبيت مراكز النفوذ ..?  فهل لهذه الزيارة عالقة 

ذلك ما جتيب عليه االيام  سواء بالنفي أو االثبات ...
وفـي كل االحوال لم يـكن أمام الـعـراقيـ غيـر رفض تلـك الزيـارة ( اللـصوصـية )
عـلى حـد من  وصـفـهـا  بـذلك الـوصف  ورفض أي تـواجـد أجـنـبي عـلى أرضـهم

كن أن نلدغ من اجلحر  نفسه مرت .. حتت اي ذريعة ... وال 
 } } } }
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الوفاء بالعهد من شيم العرب  األصيلة حتى مع العدو...
اذج هذا الوفاء ما روي عن  احلارث إبن عباد  الذي كان في حرب وأراد ومن  

أن يـظـفـر بـعدي إبن أبـي ربيـعـة لـيـثـأر مـنه .. وبـيـنـمـا هو في
احلــرب أسـر رجال فــطـلب مــنه أن يـدله عــلى عـدي بن إبي
ربيـعة .. فـقال له األسـيـر : أتطـلقـني من أسري إن دلـلتك

عليه ?
قال : نعم ..

فقال أنا عدي بن أبي ربيعة ..
فأطلقه وفاء بعهده ...

هو... أنت أذن
تصف األشياء..
 وتمشي...ال تأبه

و... ال تتلفت 
كما حلم شقي

يعاند حلم...
إن مسه ضوء دمع

 يتفتت...
مثل أيامنا الذائبات

في رغوة عمر
تاق يعدو....أثر عام

يتجدد !!
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بـرعـاية وزيـر الزراعـة صالح احلـسني
عــقــدت الـوزارة بــالــتـعــاون مع الــبـنك
الــدولي ومــنــظــمـة الــفــاو ورشــة عـمل
بـــعـــنــوان حتـــديث و تـــطــويـــر زراعــة
الــنــخــيل وصــنـاعــة وجتــارة الــتــمـور
الــعـراقــيـة  بــحـضـور الــوكـيل الــفـني
مــهــدي ضــمــد الــقــيــسي ومــســتــشــار
الــوزارة لــنـشــاط الـثــروة احلــيـوانــيـة
الـدكـتور حـسـ علي سـعـود وعدد من
ـدراء العام والفريق الفني للوزارة ا
واخملـتص في الـشأن الزراعي . وقال
بـيان تلقته (الـزمان) امس ان (القيسي
ــشـروع اخلـاص أكــد خالل مـنــاقـشـة ا
بـتـطـوير وتـنـميـة قـطـاع النـخـيل الذي
تــقــدم به خــبــراء الــبــنك الــدولي عــلى
ـعـلـومـات وصـيـاغـتـهـا إعـادة كــتـابـة ا
وحتـديد احملاور  باإلضافة إلى آليات
الـــتــنـــفـــيــذ والـــكـــلف الالزمـــة بــغـــيــة
مــراجـعـتـهــا من قـبل وزارات (الـزراعـة
ـاليـة ) لـلخـروج بـرؤية والـتـخطـيط وا
نــاضــجــة تــخــدم هــذا اجملــال . فــيــمـا
ــشــروع إلى تــأهـــيل الــبــنى يــهـــدف ا
الــتـحـتــيـة لـقـطــاع الـنـخــيل واالرتـقـاء
بــصـنـاعــة وجتـارة الـتــمـور الـعــراقـيـة
ـا يـخدم الـقدرة الـتنـافسـية لـها في و
ــيــة وإعـادة األســواق احملــلـيــة والــعـا
مـكانتـها بشـكل أفضل من خالل إدخال

التقنيات احلديثة.
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واقــامت مــديـريــة زراعـة ديــالى/ قـسم
االرشـاد و التـدريب الزراعـي بالـتعاون
ــــركــــز الـــــتــــدريـــــبي االرشــــادي مـع ا
واجلـمـعيـات الفالحـية و شـعبـة زراعة
بــلــدروز نــدوة مــركــزيــة حــول (زراعــة
مــحــصـول احلــنـطــة ادارة تــسـمــيـد
مـكافـحة). تـضمنت الـندوة مـحاضرات
مــتــنــوعـة ابــرزهــا تــهــيـئــة الــتــربـة و
االجـراءات الـتي يجـب القـيام بـهـا قبل
الــزراعـة من حــراثـة و تــعـديل االرض
كـذلك شـمـلت احملـاضرات شـرحـا حول
ـوعد عـمـلـيـات الـبـذار و التـسـمـيـد و ا

ــثـالي لـلـبــذار و الـكـمـيـات الــعـلـمـيـة ا
كـافحة ثالـية  واعيـد ا لـلتـسميـد و ا
ــكـافـحـة احملــصـول و كـيـفــيـة اجـراء ا
الـصحيحـة لتفادي اصـابته باألمراض
و الـقـضـاء عـلى االدغـال. كـما  خالل
زارع و الـندوة االجابة على اسئلة ا
فـــتـح بـــاب الـــنــــقـــاش حـــول اخلـــطـــة
الزراعية و الية التسويق هذا وحضر
الــنـدوة مــدراء الــشـعب و االقــسـام في
مـديرية الزراعة و منسقي القطاعات و

زارع . عدد كبير من الفالح و ا
ـركز االرشـادي في مـديـرية كـمـا اقـام ا
زراعـة ميسـان مشاهـدة حقلـية فالحية
بـعـنـوان اهـميـة تـعـفـير بـذور احلـنـطة
لـلــحـد من امـراض الـتـفـحم في شـعـبـة
زراعـــة عــــلي الـــشـــرقـي بـــاحملـــافـــظـــة
بــحــضــور عــدد من اخملــتــصــ بــهـذا
ــزارعي . اجملـــال وجــمـع عــفـــيــر مـن ا
شـاهدة مـقدمـة عن اهـمية وتـضمـنت ا
زراعــة مـحــصـول احلــنـطــة والـشــعـيـر
واالفــــات الــــزراعـــيــــة الـــتـي تـــصــــيب
احملــصـول وانـواع الـتـفـحـمـات وطـرق
ـغطى والـسائب مـكافـحـة التـفحـمات ا
والـلـوائي واليـة تـعفـيـر بذور احلـنـطة
ـبـيـد الـكـيمـيـاوي (الـراكـسـيل) بـالة بـا
شاهدة بـرميل التعـفير . كمـا خرجت ا
بـتـوصيـات عده اهـمه جتهـيز الـشعـبة
الـزراعـيـة بـاالت تـعفـيـر بـذور احلـنـطة
وجتـهــيـز الـفالحـ بـكـمـيـة كـامـلـة من
بـيدات في بـداية الـبـذور واالسمـدة وا
ـبـكرة تـشـرين االول لـغـرض الـزراعـة ا
ومـــنع اصـــابــة حـــقــول احلـــنـــطــة من
الــتــفــحم وتــوســيـع مــســاحــة اخلــطـة
الــزراعـيـة وتـوسـيع اخلــطـة الـزراعـيـة
الـشـتـويـة من اجـل سـد حـاجـة الـسوق
مـن الـــبــــذور احملـــلي.ونــــظـــمت وزارة
ـــثـــنى الـــزراعـــة / مـــديـــريـــة زراعـــة ا
مـشاهـدة حـقلـية حـول اهمـية مـكافـحة
امـراض النخـيل في بساتـ احملافظة
وبـــــحــــــضـــــور عـــــدد مـن الـــــفالحـــــ
ـزارعـ واخلـبـراء واخملـتـصـ في وا
شاهدة الشأن الزراعي. وجرى خالل ا

مـنـاقشـة عدد من احملـاور مـنهـا طريـقة
ستخدمة في ـبيدات وانواعها ا رش ا
ـكافـحـة وابرز االمـراض التي حـمـلة ا
تــصــيـب اشــجــار الــنــخــيل واهــمــيــة
الــعـنــايــة بـعــمـلــيــات خـدمــة بـســاتـ
الـنـخيل من تـكريب تـنـظيف تـسمـيد
وتـقليل االصـابات احلشـرية والفـطرية
الــتي تـتـعــرض لـهـا اشـجــار الـنـخـيل
ــعــوقــات الــتي تــتــعــرض لــهـا واهم ا
ـكـافحـة وكـيفـيـة مـعاجلـتـها. حـمالت ا
ـشــاهــدات تـســهم في يــذكــر ان هــذه ا
ـزارعـ تــوعـيـة وارشـاد الــفالحـ وا
حـــول الــطـــرق الــســلـــيــمـــة في زراعــة
مـــحـــاصـــيـــلـــهم ومـــكـــافـــحـــة االفــات
واالمــــراض الــــضـــارة مـن اجل زيـــادة
االنــتــاجـــيــة وتــوفــيــر االمن الــغــذائي

للمواطن.
Âö²Ý« WOKLŽ

ــكـــلــفــة من قــبل وتــابـــعت الــلــجــنــة ا
مـفتشية وزارة الزراعة وبالتنسيق مع
مـديـريـة زراعـة كـركـوك عـمـلـية اسـتالم
زارعـ من الذرة حـاصل الـفالحـ وا
واقع شـركة مـاب الـنهرين الـصفـراء 
شاكل الـعامة لـلبذور  لـلوقوف عـلى ا
ـعـوقات الـتي تـعتـرض سـير الـعمل وا
وتــذلــيـلــهــا في احملــافـظــة . ونــاقـشت
الــلـجــنـة خالل اجــتـمــاعـهــا الـذي ضم
مــديـر زراعــة كـركـوك ومــدراء األقـسـام
والـشعب الزراعية وعدد من اخملتص
عـملية استالم مـحصول مسوقي الذرة
الـــصـــفـــراء من قـــبل مـــعـــمل تـــازة في
عامل التابـعة لشركة ما ب كـركوك وا
الـنهـرين العامـة للـبذور وذلك لتـسهيل
إجــــراءات االســــتـالم وتالفـي تــــضـــرر
احملــصــول جــراء هــطــول األمـطــار في

مناطق العراق . 
كـما قامت الـلجنة وعـدد من اخملتص
ـوقـع مـعــمل الـذرة بــزيـارة مــيــدانـيــة 
الــصــفــراء ومـركــز اســتالم مــحــصـول
الـشـعـيـر لالطالع علـى واقع احلال عن
كــثب وحــالـة عــمـلــيـة االســتالم بـغــيـة
تـسـريع تسـويق احملـصول إلى مـعامل

 عقيل الطريحي

احملـافـظـات اجملاورة. واضـاف الـبـيان
ـركز االرشـادي التـدريبي الزراعي ان ا
في مـديرية زراعة ديالى (نظم مشاهدة
حـقـلـيـة بـعـنـوان خـيـاس طـلع الـنخـيل
ولــفـحــة اجلــريـد في نــاحـيــة الـعــبـارة
ديـريـة الزراعـة في احملافـظة الـتـابعـة 
ـشاهـدة مقـدمة عن الـنخيل وتـناولت ا
واالهــمــيــة االقــتــصــاديـة لـه واعـراض
مـــرض خـــيـــاس الــنـــخـــيل وكـــيـــفـــيــة
سـاعدة تـشخـيصه مـبكـرا والظـروف ا
عــلـى انــتــشــاره وطــريــقــة مــكــافــحــته
ـســتـخــدمـة لــهـذا ـبــيــدات ا وانــواع ا

الغرض) . 
ـتابـعـة البـسـات واوصى احملـاضـر 
بـيـدات على بـشـكل مـستـمـر وتوزيـع ا
ـطـالـبة نـاسب وا ـزارعـ بـالـوقت ا ا
ـكـافـحـة اجلـويـة لـلـبـسـات بـتـوفـيـر ا
واهـميـة تنـظيف الـبسـات من االدغال

ــطــالــبــة بــدعم بــســاتــ الــنــخــيل وا
بـيدات واالسـمدة بـأسعـار مدعـومة بـا
وتــقــلـــيل االســتــيــراد لــلــحــد من هــذه

الظاهر.
ــركـــز االرشــادي في الـــنــجف واقـــام ا
االشـرف وبـالتـعاون مع مـديريـة زراعة
احملــافــظــة ومـحــطــة ابــحــاث الـرز في
ــشـــخــاب ودائــرة فــحص وتــصــديق ا
الـبـذور واالحتـاد الـفـرعي لـلـجـمـعـيات
الــفالحـيـة يــوم حـقل بـعــنـوان حـصـاد
مــحـصــول الـرز لـبــرنـامج اكــثـار بـذور
الـرتب العـليـا وبحــــــــضور عـدد كبـير
ــــــــزارعـــــــ مـن الــــــــفـالحـــــــــــــــ وا
واخملـتــصـ . تـضـمن الـنـشـاط تـقـد
شـرح مــفـصل عن الـبـرنـامج واهـمـيـته
في تـوفير بذور الرتب الـعليا حملصول
الرز وتوزيعها على منتجي البذور من
اجـل اكــثــارهـــا وزيــادة االنـــتــاج لــدى

الـفالح لـغرض الـوصول الى مـرحلة
االكــتــفـــاء الــذاتي . كــمــا تــطــرقت الى
اهـمـيـة انـتـاج بـذور الـرتب الـعـلـيـا في
احملـــافــظــة عــلـى الــنــقـــاوة الــوراثــيــة
وضــرورة ادخــال االسـالــيب احلـديــثـة
لـــزيـــادة انـــتـــاج الـــرز مـــثل الـــشـــتــال
كـذلك ـيـكـانـيـكي والـزراعـة الـكـثـيـفـة  ا
ـــبــــيـــدات اســــتــــخـــدام االســــمــــدة وا
االحــيـائــيـة ودورهــا في احلـفــاظ عـلى

البيئة . 
وتـعد محطـة ابحاث الرز مـركز اشعاع
عـلمي بحـثي تدريبي لكل الـعامل في
مــجـال احلـبـوب والـزراعـة اضـافـة الى
وجــود كـوادر عـلــمـيـة بــحـثـيــة كـفـوءة
تـعمل باستمرارعـلى استنباط اصناف
ذات مـواصـفات عـالـيـة تخـدم الـعمـلـية
الــزراعــيــة وتــتــمـيــز بــقــصــر عــمــرهـا

ومقاومتها للجفاف .

ركزي »ŸUL²ł∫ مالكات وزارة الزراعة خالل اجتماع مع البنك ا


