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ـعــنـيــة الـوقــوف عـلى هــذه احلـادثـة ا
واتــــخـــاذ اإلجـــراءات الـالزمـــة لـــعـــدم
). الى ذلك اعــلن تــكــرارهــا مــســتــقــبالً
الــنــاطـق بــاسم قــيــادة شــرطــة ديــالى
الـعـقـيد غـالب الـعـطيـة عن ضـبط اكـبر
شـحـنـة لـزيـوت احملـرك مـهـربـة شـمـال
احملـافـظـة. وبـ العـطـيـة لـ (الـزمان) 
ان  (ســيــطـرة الــنـاي الــتــابـعــة لــقـسم
شؤون الـسيطـرات والطرق اخلـارجية
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دعــــا مـــجــــلس مـــحــــافـــظــــة  ديـــالى 
زارع والفالح بعدم بيع احلنطة ا

ـرفـوضـة لـلـتـجـار  فـيـمـا اكـد انه  ا
اخـذ عـيـنـات سـوف  يـتم فـحـصـهـا في
الـسـيـطرة الـنـوعيـة في بـغـداد .  وقال
رئـــيس غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات احلـــصـــاد
والـتـسـويق في مـحـافـظـة ديالـى قاسم
ـعـمــوري لــ (الـزمـان) (نــدعـو كـافـة ا
ـــســــوقـــ ــــزارعـــ والــــفالحــــ ا ا
حملصول احلنطة العام 2019 الى عدم
ـرفـوضـة إلى الـتـجـار بـيع احلـنـطـة ا
ـوضـوع خالل الـيـومـ حلـ حــسم ا

 . ( قبل ا
ــعــمــوري أنه  (ومن خالل وأضـــاف ا
جــولـة مــيـدانــيـة  اخــذ عـيــنـات 30 
ـوذجـا وسوف يـتم الـذهـاب بـها إلى
السيـطرة النوعـية في بغداد لـفحصها
والتأكـد منها). ومن جـانب آخر أعتبر
عـضـو مجـلس مـحافـظة  ديـالى عـامر
الكيالنـي  أن (حرق احلقـول الزراعية
إرهـاب اقـتـصـادي مـطـالـبـاً احلـكـومة
ــزارعــ عن االحتــاديــة بــتـــعــويض ا

األضرار). 
وقــــال الــــكــــيالني  لــ (الــــزمــــان)  إن
ـتــعـمـد الـتي (مـســألـة إشـعـال الــنـار ا
حــدثت في عـدد من مـنــاطق احملـافـظـة
وأدت إلى إحـــــراق حــــقـــــول الــــقـــــمح
والــشــعــيــر هــو إرهــاب من نــوع اخــر
واســتـهـداف لـضـرب اقـتـصـاد ديـالى).
وطـالب الكـيالني وهـو عضـو الـلجـنة
الـزراعيـة في مجـلس ديـالى احلكـومة
ـــركــزيـــة بـ (الــعـــمل عــلى تـــعــويض ا
أصـحــاب هـذه احلــقـول من الــفالحـ
بـــأســــرع وقت)  داعــــيـــا  (اجلــــهـــات

ــســوقــة من مــحــصــولي الــكــمــيــات ا
احلنطة والـشعير الى منـافذ التسويق
بـلـغ اكـثـر من 27379 طـنــا حلـد االن .
حـيث تـتـم عـمـلـيـة تــسـويق مـحـصـول
احلـنــطـة عـبـر مــنـفـذ الـشــركـة الـعـامـة
لـــتــجـــارة احلـــبــوب فـــرع كــربالء وان
عـمـليـة احلـصـاد والتـسـويق مسـتـمرة
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه من
ـتـوقع تـسـويق اكـثر من 56 الف طن ا

تمكنت من ضبط تسع عجالت مخالفة
لــلــضـــوابط الــقـــانــونـــيــة) . واضــاف
العـطية   ان  (العـجالت كانت مـحملة
ــــــادة زيــــــوت احملـــــــرك وال حتــــــمل
مــوافــقــات رســمــيــة من وزارة الــنــفط
واجـــازات اســـتـــيــراد وتـــصـــديــر و
احالتها الى اجلـهات اخملتصة التخاذ

االجراءات القانونية بحقها) .
واعــلـــنت مــديــريـــة زراعــة كــربالء عن
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ـكن إلنــسـان ضـعـيف أن يـقـول احلـق...عـبـارة وردت عـلى لـسـان أحـد ال 
الـفنان  في إحـد  االعمال  الفـنية  وبالـتأكيد إسـتنبطـها مؤلف النص من
كـتاب الـله وأحـاديث رسوله الـكر مـحـمد (ص)  ...  شـدتني تـلك العـبارة
وضوع  ومـتابعـته والرجوع الى بـعض ما كتب فـيه  وحفزتني الى هـذا ا
ـبـصـرة ولـيـس الـغـاشـمة  ـان والـقـوة ا الى  الـكـتـابـة عن الـعالقـة بـ اال

بارك ..  خاصة ونحن في الشهر الفضيل   رمضان ا
ــكن أن ــكـن لالنــســـان الــضـــعــيـف أن يــدافع عـن احلق  وال  حـــقــا ال 

يبررضعفه  بأن يترك األمرلله  وهو سينتقم من الظالم  .. 
ــعـتــدي  والبـد  أن ــا شك فـيـه أن الـله ســبـحــانه وتــعـالى ال يــتـرك ا أن 
يـحاسبه على اعـتدائه  بعقاب يـناسب ظلمه ال مـحالة  لكـنه سبحانه حبب
ـبـصـرة الـتي تـدافع عن احلـق  ضد الـبـاطـل .. الـقوة الى الـنـفـوس الـقـوة ا
دمر  وال يقبل أن يعيش ان باالجتاه الصحيح  وليس ا الـتي يقودها اال
ن يتجاوز  خـلقه في شريعة الغاب  بدون رادع من قوة  تـــــــضع حدا 

ويعتدي .. 
ولـذلك قال الله عز وجل (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل

ترهبون بها عدو الله وعدوكم) ..
ؤمن القوي خير وأحب الى الله من وقـال الرسول احلبيب محمـد (ص)  (ا
ـؤمن الضعيـف) .  فهل بامكـان أناس ضعفـاء ان ينشروا مـبادىء رسالة ا
كن لـها أن حتقق اهـدافها .. بـالتأكـيد ذلك محـال ..  بل حتتاج عـظيمـة  

الى مؤمن أقوياء .. 
قصـود بالقوة ?? هل القـوة البدنية فـقط  أم هناك مصادر أخرى فـما هو ا

لها ??.. 
قـياس القوة  على مقـاس اجلسم فقط  يخرج أناسـا كثر من هذه  الصفة
رضى  وفي ذلك اجحاف بحقهم  عـقوين وا  كـكبار السن  والعجزة وا

وحجب قوة مؤثرة في اجملتمع  ... 
ـثال وقـد عـالج الـله سـبـحـانه وتـعـالى الـتـفـاوت في الـقـوة .. فـعـلى سـبـيل ا
ـنكـر  شـملت اجلـمـيع  ولم  تسـتـثن أحدا من دور وضع درجـات لـتغـيـيرا
ان هو تغييره بالقلب  أي رفض التصرف يكون مناسبا له ..وأضعف اال
الـسيء  فـإنك إن لم تـسـتطع تـغـيـيره خـارجك  فـعـلـيك تغـيـيـره في نـفسك
ـان قوة حـققت ـنكـر  وتقـليـد فاعـله.. وبذلك يـكون اال ..أي بـعدم إتـباع  ا

هدفها  ولو باحلد  االدنى .  
ـان تـكون مـؤثـرة    فـاجلـسم الـسـلـيم  قوة  وإذا إجـتـمـعت الـقـوة مع األ
ـال قوة  واجلـاه قوة  والوظـيفة قـوة  والشهـادة العلـمية والـعلم قوة   وا
لكه االنـسان لتمـكينه من فعل اخلـير ودفع الشر قوة ... قـوة   وكل ما 

واالخالق قوة  تتقدم على ما سواها.
ـؤمن القـوي  حسب ان يـقدم هـذه القـوة بالـصورة الـتي تضع ا ولـكن اال
ــيـزهــا عن الــقـوة اخــتـصــاصه  في مــرتـبــة مــتـقــدمــة من بـ أقــرانه  و

بصرة  . الغاشمة  غير ا
ـانه الى أن يقـدم  في عـمـله مـا يـضعه في ـؤمن  مـثال يـدفـعه أ فـالـتـاجر ا
مـكانة عاليـة في السوق  والتـفوق في االنتاج  والتـميز في اجلودة  وهذه
ان   ودرجـة الـتدين   وكـان ذلك وراء جناحه قـوة  عـكست مـستـوى األ
وتـقـدمه  الى أمام  وتـمـيزه من بـ أعـداد كبـيـرة من التـجـار  وفي الوقت
انـه من الغـش واحتـكـار الـسـلعـة  وفـرض سـعـرأكـثر من ـنـعه أ نـفـسه 
قـيمتها احلقـيقة  أي أن تصرفه في السـوق   يعطي صورة عنه وعن قوته
ـانه في الوقت نفـسه .. أال يعد ذلك قوة الـتجاريـة  وعن مستـوى تدينه وإ

ميزته عن تاجر أخر ضعيف في هذا النشاط  ??
ـصالح  في تعاملهم مع الناس  واتـمنى أن يعي ذلك التجار  واصحاب ا
في هـذه االيام   بعدم زيـادة االسعار  حتت ذريعـة الظروف التـي تمر بها
الـبالد ... ألن من يـكـتـوي بـنـارهـا الفـقـيـر فـقط   أمـا الـغـني  فـبـإمـكانه أن

يشتري بأي سعر يشاء التاجر . 
ـانه  الراقي الى التـميز في أداء الواجب ـوظف كذلك يدفـعه  مستوى إ وا
انه دافعـا له  وقوة في الـتقدم واجلد الـوظيفي  وخـدمة النـاس  فيكـون أ
ـتـمـيـز بـ أقـرانه  الـذي واالجـتـهـاد واحلــصـول عـلى الـتـدرج الـوظـيـفـي ا
ـوظف الـفـاشل ـوذجـا لألخـرين  عـلى خالف ا يـنـاسب عـطــاءه  ويـكـون 
الـذي ال يـقوم بـواجـبـاته كمـا يـنبـغي  وبـالـتالي يـعـطي صـورة غيـر جـيدة 
وذجـا للـمؤمن انه ..  وبـذلك  يـعد   تـعكس مـستـوى ضعـفه في تديـنه وا

انه .   الضعيف في إ
ـال  فـأنه يـكـون وباال عـلـيه   إن لم يـسـتـخدمه ومن بـ مـصـادر الـقوة  ا
ؤمن  في أوجه اخلير   وخدمة البالد والعباد    ولكن إذا ما استخدمه ا
ـلهـوف  ونصـرة الضـعيف   وفي مـثال  في  مسـاعدة احملـتاج  وأغـاثة ا
مشاريع انسانية عامة  يكون عامل قوة له في الدنيا وسعادة في االخرة .
نصب واجلاه والـشهادة العلـمية التي تعد من وكـذلك احلال بالنسـبة الى ا
ـن يحصل علـيها وتمـيز عن االخرين  لـكن بشرط توظـيفها مـصادر القوة 
في طـرق  اخلير ومـا يخدم البالد والـعباد  .. وكـذلك عندما يـكون االنسان

مؤمنا  بقضية عادلة   فهي تعطيه قوة كبيرة في الدفاع عنها .. 
ـان   وبـذلك تـكـون تـلـك الـوسـائل مـصـادر قـوة لالنـسـان   يـصـقـلـهـا اال
رء من االنحـراف عن الطريق الصـحيح الذي يـرضاه الله  وعامل ـنع ا و

تقدم له على الصعيد الشخصي  والتميز عن االخرين ..
ـؤمن ــؤمن الــــــقــوي خـيــر واحب الى الــله من ا ــعـايــيـر يــكـون ا وبــهـذه ا

الضعيف ..
ولــنـا فـي الـرســول الــكـر مــحــمـد (ص) اســوة وقــدوة .. فـقــد كـان (ص)
ـوذجـا رائعـا في اخالقه وسـلوكه وتـصرفه بـ الـناس قـبل أن يـبعـثه الله
نـبيـا للبـشر  ويـنزل علـيه القـرأن  الكـر .. فقد سـاعدته  أخالقه  الـرائعة
أن يـكون أهال حلمل الـرسالة وأداء االمـانة   وفي كسب الـناس الى الدين

اجلديد ...
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الصوم ليس عبادة فقط  بل هو ( ضرورة من ضرورات احلياة ) أيضا ..
هـكـذا يـقول االطـبـاء  والـعـلمـاء ...  فـهـو وقـاية وعالج لـكـثـيـر من االمراض
الـعضوية والـنفسيـة  وفي ذلك تتجـلى احلكمة االلـهية   واالعجـاز العلمي

في تشريعه ..
عروف ومن هؤالء العلماء االمريكي (ماك فون) - وهو من علماء الصحة ا
ـعدة بـالصـوم  ويشـبهه .. كـان  يعـالج مرضـاه  وخـاصة من يـعاني من ا
بـالعـصـا السـحريـة  في سرعـة الشـفـاء منـها  ومن غـيرهـا من االمراض 

مثل امراض الدم والعروق والروماتيزم ..
يقول (ماك فون):

(كل إنـسان يـحتاج الى الـصوم  وإن لم يـكن مريـضا  ألن سمـوم االغذية
ريض فـتـثقـله ويقل نـشاطه فـاذا صام خف جتـتمع فـي اجلسم فـتجـعله كـا
وزنه وحتـلـلت السـمـوم من جـسمه وتـذهب عـنه حـتى يصـفـو صفـاء تـاما ..
ويـستطيع  الصـائم أن يسترد وزنه ويجـدد خالياه في مدة ال تزيد عن 20
يوما بعد االفطار  وبعدها يحس بنشاط وقوة ال عهد له بهما من قبل)  ..
ـعـدة بيت الـداء واحلمـية ـعنى هـناك قـول مأثـور عـند الـعرب  (ا وفي هـذا ا

رأس الدواء) ..
 ويــصف الــطــبــيب االمــريــكي  (كــارلــو) الــدين االسالمي (بــأنه من أحــكم
االديـان  وإن  الرسول مـحمدا (ص) كـان خير طـبيب في إرشاداته   ألنه
ـرض  ويـتـجـلى ذلك في الـصـيـام  وفي صالة كـان يـأمـر بـالـوقـايــة قـبل ا

القيام ) ..
(صـومـوا تــصـحـو)  إعـجـاز عــلـمي كـبـيـر أكــده الـعـلـمـاء واالطــبـاء وأثـبـتـته

البحوث العلمية والطبية ..
وحـاشا لله أن يفرض على عباده ما يـؤذيهم   وهو القائل سبحانه وتعالى

...(إن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) .. البقرة  184..
∫ bOH  Âö

من جمال اللغة العربية أن حتمل الكلمة الواحدة معاني متعددة ..
ـعـان مـخــتـلـفـة فـي الـقـرآن الـكـر ـثــال وردت  فـكــلـمـة أمـة عـلـى سـبـيل ا

...اخترنا منها هذه االمثلة من ب اخرى كثيرة :
االمـة : اجلماعـة وهو األغلب ..لـيسوا سواء أمـة قائمـة يتلـون آيات الله آناء

الليل وهم يسجدون (ال عمران 113)..
ـقــتــدى به .. ( إن ابـراهــيم  كــان أمـة) االمــة : الــرجل ا

النحل 120
االمـة :الـدين والـشريـعـة والطـريـقـة  .. (وجدنـا آبـاءنا

على أمة) الزخرف 22
االمة : الزمان .. (وادكر بعد أمة ) يوسف 45
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(تــشــكـــيل خــلـــيــة ازمــة ومـــفــاحتــة
االجهزة االمنية للتحقيق والتنسيق
ب ة اجلهات حلصر االضرار ومنع
انـــــتـــــشـــــار احلـــــرائـق ومالحـــــقـــــة

 .( تسبب ا
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من جــانــبه  طــالـب الــكـــعــبي خالل
االجتماع الذي حـضره اعضاء جلنة
الــزراعـــة واالهــوار واالمن والــدفــاع
ــتــضــررة من ونــواب احملــافــظــات ا
ــــهــــنــــدســـ احلــــرائق ونــــقــــيـب ا
الـــزراعـــيــــ واعـــضـــاء الــــنـــقـــابـــة
ومسؤولي وزارة الزراعة التنفيذي
ــوضـوع خالل االجــتـمـاع بـ (طـرح ا
الــــدوري جملـــلـس الـــوزراء والــــبـــدء
بعـملـية حـصر االضـرار والتـعويض
على ان يتم االنـتهاء من الـتحقـيقات
وكـــافـــة االمـــور خـالل شـــهـــر واحــد
والـــكــشف عن اجلـــهــات الـــتي تــقف
ـة الـتي تـسـتـهـدف وراء هـذه اجلـر
امـن الــــعــــراق الـــــغــــذائي و وقــــوت
ــــــــواطـن). بـــــــدوره  وجـه وزيـــــــر ا
التجـارة محمـد هاشم العـاني جميع
واقع ومراكـز التـسويق واالستالم ا
بــإتـخــاذ اجـراءات عــاجـلــة حلـمــايـة
اخلـزين الـسـتــراتـيـجي من احلـنـطـة
ــزارعـ ــســوقـة من الــفالحــ وا ا
وسم. وشدد العاني في بيان هــذا ا
امس عـلى (أهــمـيـة اتـخـاذ اجـراءات
عـــاجــلــة حلــمــايـــة خــزين احلــنــطــة
ـزارعـ ـسـتـلــمـة من الـفالحـ وا ا
من خالل تغطيتهـا بوسائل احلماية
الكاملة للـوقاية من الظروف اجلوية
احملـتـمـلـة كـذلك اعـداد خـطـة طوار
حلـمــايـة اخلـزين حتـســبـا لـلـظـروف
اجلـوية) داعـيـا الى (غـطـاء اخملازن
ــواصــفـات والــبــنــاكــر بــاجلــوادر 
جــيـــدة واتــخــاذ اجــراءات ســريــعــة
تسـتـهدف حـمـايتـهـا من خالل خطط
ــدني لـــتــوفــيــر اجلــوادر لـــلــدفــاع ا
الــبـديــلـة واالغــطـيــة الـبالســتـيــكـيـة
سـتمرة حتسبا الي ظرف للحماية ا
) مـشــيـرا الـى (تـنــفـيـذ جـوي طـار

وقــال بــيــان امس ان (الــنــائب االول
لـــرئـــيس مـــجـــلـس الـــنـــواب حـــسن
الكـعبي تـرأس اجتـماعـا موسـعا مع
الوزير صالح احلسني للوقوف على
تــداعــيـــات احلــرائق االخــيــرة الــتي
حلــــقت بــــحـــقــــول الـــقـــمـح في أربع
محـافظات) واكد احلـسني ان (آخر
إحــصـائــيـة تــشـيــر الى ان مـســاحـة
ـــــتــــضــــررة مـن احلــــرائق االراض ا
ــاً وتــتـوزع عــلى بـلــغت  1185 دو
أربــعـــة مــحــافـــظــات ديــالى وصالح
وصل وكـركوك في مـا تبلغ الدين وا
ـزروعـة بـالـقـمح اكـثر من ـسـاحة ا ا
1 مـلـيــون دو وهـنـاك اضـرار 250
ـعـدات الـري وغـيـرهـا)  الفتـا الى

حمالت عـمل تـطوعي حلـمـاية جـميع
اخملـــــزون ســـــواء كــــان فـي اخملــــازن
فـتـوحـة في البـنـاكر من ـغلـقـة او ا ا
ـــوسم ـــســـوقــــة هـــذا ا احلـــنـــطــــة ا
بـالتـنـسـيق مع اجلهـات الـسـاندة في
احلكـومات احمللـية وشـركات الوزارة
على اخـتالف تخـصصـاتهـا وتشـكيل
جلــان فــرعـــيــة ومــركـــزيــة لــتـــوفــيــر
احلـــمــايــة الـالزمــة من خـالل حــزمــة
اجـــراءات يـــتم الـــعــمـل خالل حــاالت
الطـوار والظـروف اجلوية) وكانت
مـــزارع احلــــنـــطــــة والـــشــــعــــيـــر في
مـحــافـظـات نـيــنـوى وديـالى وصالح
الــدين قــد شــهــدت حــرائـق غــامــضـة

التهمت االف الدوا الزراعية.
وتـتـزامن عـمـلـيات احلـرق مع مـوسم
احلـصـاد الـوفــيـر الـذي حـقـقه الـبالد
هــذا الـــعــام  وتـــرجح الــتـــجــارة أن
ــوسم عـــلى نـــحــو 5 حتـــصل هـــذا ا
ماليـ طن من الـقـمح بـفـضل مـوسم
األمـطـار الغـزيـرة ومـا زالت عـمـلـيات
تــــســــويـق احملــــصــــول وشــــرائه من

الفالح متواصلة. 
وفي ديـالى  كــشف عــضــو مـجــلس
ـسعودي عن خسائر احملافظة رعد ا
الــفالحــ بـــســبب احلــرائق والــتي

ا .  تقدر بنحو 700 دو
سعودي لـ (الزمان)  امس ان وقال ا
ـا هي حـصـيـلة  (اكثـر من 700 دو
خـسـائـر الــفالحـ بـسـبب احلـرائق
التي الـتهـمت االراضي) مـضيـفا ان
(الرقم كبيـر جدا وبحـاجة ماسة الى
حتـــرك حــكــومـي عــاجل لـــتــعــويض
تضـررين كون اغـلبهـم يعتـمد على ا
مطـالـبا وسـمـية)  هذه احملـاصـيل ا
نــواب احملــافـــظــة بـ (الــضــغط عــلى
الـية والتـخطـيط والزراعة وزارات ا

  .( لتعويض الفالح
فـيمـا عـدت ادارة احملـافظـة مـسـلسل
احلــرائق الــذي ضــرب مــنـاطـق عـدة
ــاضـيـة بــأنـهـا جـرائم خالل االيـام ا

مفتعلة . 
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ونـــقـل الـــبـــيـــان عن نـــائب احملـــافظ
للشؤون الفنية محـمد قتيبة البياتي
قــوله إن (احلــرائق الــتي تــشــهــدهـا
ــزارع في مـــنــاطق ديــالى ومــنــهــا ا
الــعــظـيم وبــهــرز وقــره تـبـه وبـعض
ـقــداديـة مـا هي اال مـنــاطق قـضــاء ا
ة مفتعلة خللق ازمة اقتصادية جر

وزعزعة االمن الغذائي ). 
ـدني وتـمـكن فـريق مـركـز الــــدفـاع ا
ـــنــــــــاذرة من اخـــمــاد فـي قــضـــاء ا
حــــريـق نــــشب فـي أحــــدى األراضي
الزراعية. وقال مسؤول اعالم الدفاع
ـــدنـي في الـــنـــجـف عـــلي تـــويج لـ ا
واطـن ابـلغوا (الزمـان) امس انه(ا
بنشوب حريق في محاصيل احلنطة
من قـبل مـجـهـولـ حـيث تـمـكـنـا من
ــــا من إنـــــقـــــاذ اكــــثـــــر من  25 دو
ـــــحـــــصــــول ـــــزروعــــة  االراضي ا
ــنـاذرة وكــذلك إنــقـاذ احلــنـطــة في ا
مـاكـنـة حصـاد تـقـدر قـيـمتـهـا بـنـحو
 مــلــيـون ديــنــار تــابـعــة لــدائـرة200

أبحاث الرز في القضاء). 

من محصـول احلنطة هـذا العام ضمن
اخلـطـة الزراعـية الـتي صـادقت عـليـها
وزارة الـزراعة وهي فـي تزايـد بـعد ان
وافـقت وزارة الـزراعـة والـتـجـارة عـلى
نـتجة خارج استالم كمـيات احلنـطة ا
اخلطة وهذه انعطافة كبيرة في انتاج
احملصـول بـاحملـافـظـة مـقـارنـة بـالـعام
ــاضي الــذي شـهــد تــسـويق  34الف ا
طن . واقــامت وزارة الــزراعــة / دائـرة
البيطرة دورة تدريبية حول اساسيات
استخدام احلاسوب لعدد من منتسبي

الدائرة .
حــيـث شــمــلت الـــدورة جــانب نــظــري
وعـلـمي وكـيـفــيـة اسـتـخـدام وتـشـغـيل
نظام الونـدوز والوورد واالكسل ويعد
اسـتخـدام احلاسـوب من اهم مقـومات
العـمل في مخـتلف مـجاالته خـصوصا
العمل البـيطري وذلك من خالل ادخال
الــبـيــانــات وادارتـهــا بـشــكل صــحـيح
وبــســرعـة ودقــة عــالـيــة لــذلك تــسـعى
دائرة الـبيـطرة وبـشكل مسـتمـر القامة
دورات تــدريـبـيـة في مـجـال اسـتـخـدام
احلـاسـوب حـرصـا مـنـهـا عـلى تـطـوير
ـــهم . من جـــانب اخــر هــذا اجلـــانب ا
ـسـتـشـفى الـبـيـطـري في بـغـداد نـظم ا
بــــالـــتــــعــــاون مـع وحـــدة الــــتــــأهــــيل
والـتـوظـيف في كـلـيـة الـطب الـبـيـطري
جـامـعة بـغـداد مـحاضـرة عـلمـيـة حول
االمــراض الــشــائــعـة وعـالجــاتـهــا في
الكالب . وجرى في احملاضرة التطرق
الى االمراض البـكتيـرية والفـايروسية
والـفــطــريــة والــطــفــيــلـيــة في الــكالب
ؤدية لها وكـيفية انتقالها واالسباب ا
واعــراضـــهــا والــطـــرق الــصــحـــيــحــة

لعالجها

(اعـداء الـعـراق كـثـيـرون ويـحـاولـون
انتهاز الـفرصة اليـقاف عجلـة التقدم
ـــســــيـــرة االقـــتــــصـــاديــــة وعـــلى وا
احلــكــومـــة اعالن حــالــة طــوار في
الـبالد حلـمـايـة احملـاصـيل الـزراعـية
من عمـلـيات االسـتـهداف) ولفت الى
ان (الــبالد حــقــقت 500 الف طن من
احلـبـوب فائـض عن احلـاجة واذا لم
يعالج موضوع احلرائق بشكل جدي
وسريع فسيكون هناك مخاطر كبيرة

على االمن الغذائي احمللي). 
وكــشف وزيــر الـزراعــة عن مــســاحـة
ـتـضررة حـقول احلـنـطة والـشـعـير ا
جراء احلرائق التي تشهدها عدد من

احملافظات. 
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دعــا اخلـــبـــيـــر االقـــتـــصــادي بـــاسم
انــطـوان الى تــفـويت الــفـرصــة عـلى
اعـــداء الــعـــراق الــذين يـــتــحـــيــنــون
الــــفــــرص الحلـــاق الــــضــــرر بـــاالمن
الغذائي بعـد حتقيق االكـتفاء الذاتي
ـوضوع بـحـاجة الى  الفتـا الى ان ا
حـلـول سـريـعة خلـطـورته عـلى االمن
الـغــذائي. وقـال انـطــوان لـ (الـزمـان)
امس ان (من يقـوم بأنـشطـة ارهابـية
او اقـتـصـاديـة يـهـدف احلـاق الـضرر
بـــالـــعـــراق الـــذي يـــحـــاول انـــعــاش
االقــتـــصـــاد احملـــلـي بــعـــد حتـــقـــيق
ـواد االكـتـفـاء الـذاتي في كـثـيـر من ا
واحملـاصـيـل الـزراعـيـة) واضاف ان

انية »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع جلنة الزراعة البر

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6357 Thursday 23/5/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6357  اخلميس 18 من رمضان 1440 هـ 23 من آيار (مايو) 2019م
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ستوى وصلت وفود عراقـية عاليـة ا
إلى روســيـا لــلـمــشـاركــة في مـؤتــمـر
الـصـنـاعـات الـرقـمـيـة الـذي يـقـام في
إنــابـــولـــيـس بـــضــواحـي عـــاصـــمــة
جمهورية تتارستان الروسية. وكتب
السـفير الـعراقي لـدى موسكـو حيدر
العـذاري على حـسابه الشـخصي في
تـويـتـر اإلثـنـ (وصل إلى مـوسـكـو
ـعـادن وفـد من وزارتي الـصـنـاعـة وا
واالتـصـاالت بـرئـاسـة الـوكـيل األقـدم
لــلـوزارة عــادل كـر لـلــمـشــاركـة في
مـؤتـمـر الــصـنـاعـة الـرقـمـيـة).  وكـان
الـعـذاري أكـد في مـؤتـمـره الـصحـفي
األخــيـــر الــذي عــقــد في اجملــمــوعــة
اإلعالمــيــة روســيــا ســيــغــودنــيــا أن
الـعـراق (يـتـطـلع إلى زيـادة الـتـعاون
الــتــجــاري مع روســيــا في مــخـتــلف
القطاعات االقتصادية من أجل زيادة
حـــجـم الـــتــــعــــاون بـــ الــــبــــلـــدين.
وتــســتــضـــيف مــديــنـــة إنــابــولــيس
الـعلـمـيـة التـي تعـتـبـر أحدث مـديـنة
دة -22 ـعـاصرة فـي ا في روسـيـا ا
ـؤتـمـر24  أيـار اجلـاري فـعـالـيـات ا

الـرابـع لـ" الـصـنــاعـات الـرقــمـيـة في
ــثـلي ــؤتـمــر  روســيــا). ويـجــمع ا
مـــؤســســـات حــكـــومــيـــة وشــركــات
صــنــاعـات كــبــرى في روســيـا ودول
أخـرى بـاإلضــافـة إلى رجـال أعـمـال
ثلي وعلماء وخبراء مستثمرين و
ـؤســسـات الـتـنـمــويـة احلـكـومـيـة. ا
ؤتمر هذه السنة أكثر ويشارك في ا

من  5000 موفد و370 متحدثاً.
W¹Ëœ√ ÃU²½«

وأعــلـنت شــركــة خـيــرات الــسـبــطـ
قدسة التابعـة للعـتبة احلــــسـينيـة ا
عن تـواصل الـعـمل في مـصـنع انـتاج
االدويــة في مـحــافــظــة كــربالء. وقـال
مــديــر الـشــركــة حــسن رشــيــد جـواد
الـــــعــــبـــــايــــجـي في بـــــيــــان امس ان
ـشـروع يــعـد الـنـواة االولـى لـبـنـاء (ا
مـصـنع االدويـة في مــحـافـظـة كـربالء
سـاعـدة ذوي االختـصـاص في هذا
اجملـــال). وأضــــاف (ســـيـــتـم انـــشـــاء
ــيـة ـواصــفــات الـعــا ــصـنع وفـق ا ا
ا يتـناسب مـع الشروط الرصـينـة و
ية), الصحية واالنظـمة العلمـية العا
ـصـنـع سـيـنـتج أكـثـر الفـتـا الى ان (ا
من 200 صنف من مـختلف الـعقـاقير
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اعـــــلن مــــــصـــــرف الـــــرافـــــديـن عن
ـنح الطـلـبة الـتعـلـيـمات اخلـاصـة 
واالساتذة والباحث في الدراسات
الــعــلــيـا في اجلــامــعــات الـعــراقــيـة
احلــكــومــيــة واجلـامــعــات االهــلــيـة
الــتـابــعـة لــوزارة الـتــعــلـيم الــعـالي
والـــبــحث الـــعــلــمي قـــرض مــيــســر
لتغطية كلف البحوث وفق تعليمات

خاصة.
◊U « b¹b ð

ــصـــرف في بـــيــان امس إن وقـــال ا
(مـبــلغ الـقـرض هـو خــمـسـة ماليـ
وتـــكــــون مـــدته عــــامـــان وتــــســـدد
قررة االقسـاط شهـريا مع الـفائـدة ا

نح). بعد شهر من تاريخ ا
ـصــرف (تــقــد كــفـيل  واشــتــرط ا
موظـــــــف مـدني من موظـفي دوائر
الدولـة التتـجـاوز نسـبة االسـتقـطاع
ـئـة من راتبه الـكـلي وعلى ان 50 با
ال تـــوجــد بـــذمــتـــــــه كـــفــاالت لــدى
الــــغـــــيــــر وتــــــــــــقــــد الـــــوثــــائق
ـصـــــــدقـة من قـبل طـالب الـقرض ا
تـثــــــبت قـيـامه بـالـدراسـات الـعـلـيا
فـي اجلــامـــعــات ويـــتم الــتـــأكــد من

ـصرف). صـحة صـدورهـا من قـبل ا
ــصـرف ايـضـا أن يـكـون واشـتـرط ا
(كـــتــــاب تـــأيــــيـــد من اجلــــهـــة ذات
الــعــــــــالقــة يــؤيــد فـيـه بـأن طــالب
القرض في مرحلة اعـــــــداد البحث
وانه مستمر بالدوام الرسمي لديها
وبـــتــوقــيع الــعـــمــيــد او من يــنــوب
عـــــــــــنه وكــتـاب تــايــيــد صـادر من
دائـرة الـكــــــــفـيل يـؤيـــــد فـيه بـانه
الك الـــدائم وكـــذلك مـــقـــدار عـــلـى ا
الــراتــــــب واخلـــدمــة ويــتم تــايــيـد
صــحــة صــدور مــاورد بــالــفــقــرتــ
اعـاله من اجلــــــــهـــات الـــرســــمـــيـــة

الصادرة منها).
سـتـمـسكـات الـثبـوتـية وتـابع أن (ا
للـمقـترض والـكفـيل (هويـة االحوال
ــدنـــيــة وشـــهــادة اجلـــنــســـيــة او ا
ـوحـدة اضــافـة لـبـطـاقـة الـبــطـاقـة ا
الــســكن).مــشـيــرا إلى “اعــتــــــــمـاد
اجلــامــعـة الــتي يــنــتــــــــمي الــيــهـا
الطـالب والقـريبـة من فروع مـصرف
الرافـدين كمعـيار في حتـديد الـرقعة
اجلــغــرافــيــة عــنــد مــنــحـه الــقـرض
ـسـتـحـقـة بـعـد وتـسـديـد االقـسـاط ا

نح). ا

الـــطـــبــيـــة). وتـــابع الـــعـــبــايـــجي ان
شـروع شيـد على ارض مـساحـتها (ا
 متر مربع) وأكد ان (االعمال12,500
ـدنـيـة جاريـة عـلى قـدم وسـاق ومن ا
ؤمل ان يرى الـنور خالل الـسنوات ا

الثالث القادمة). 
ـــشــروع يــهــدف الى ولــفت الى ان (ا
خــلق قـــاعــدة صــنــاعــيـــة طــبــيــة في

محـافـظـة كـربالء تسـهم بـرفـد الـعراق
ـناشئ باألدويـة احملـليـة ومن اجـود ا
ـادي على ـيـة لـتـخـفـيف الـثـقل ا الـعا
واطن عن طريق تخفيض تكاليف ا
الـشـراء ,بـاإلضـافـة الى جــعل مـديـنـة
كربـالء عاصـمـة طـبيـة لـلـعـراق فضال
عن تشغيل االيـدي العاملـة واستثمار

الطاقات الطبية في البلد).

مصنع لالدوية في سامراء


