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ــتــوافـــقــة مع الـــشــريــعـــة. أخــيــراً ا
ســتــنــاقـش الــلــجــنــة تــعــزيــز فـرص
االستفادة من مـقررات جلنة بازل في
األســواق الــنــاشــئــة واالقــتــصــادات
الناميـة إلى جانب إحاطـة االجتماع
الي بـآخر أعـمـال مجـمـوعة الـعـمل ا
ـــنــطـــقــة الـــشــرق األوسـط وشــمــال
افـريقـيا (مـيـنا فـاتف) بـنتـائج جـولة

التقييم األخيرة. 
كــذلك جــرت الــعــادة في بــنــد تــبـادل
الـتـجـارب واخلــبـرات عـلى مـتـابـعـة
التطورات في تطبـيق متطلبات بازل
III في الـدول الـعـربـيـة واالسـتـفادة
من جتـــارب الــدول في هـــذا الــشــأن.
جتدر اإلشارة إلى أن اللجنة العربية
صـرفية تهـدف إلى حتقيق للرقـابة ا
الـعديـد من األغـراض مـنـها مـتـابـعة
ـعايير الـدولية ذات العالقة تطبيق ا
عتمدة والتنسيق في والتوصيات ا
ـصـرفـيـة وتـبـادل قـضـايـا الـرقـابـة ا
اخلـــبـــرات والـــتـــجـــارب بـــ الــدول
الـــعـــربـــيـــة والـــســـعي إلى حتـــديث
التشريـعات والعمل عـلى تقوية دور
ـصـارف والـتـواصل الـرقـابـة عــلى ا
والـتـنـسـيـق مع جلـنـة بـازل لـلـرقـابـة
ــالــيــة ــصــرفــيـــة واجملــمــوعـــات ا ا
اإلقلـيـميـة والدولـيـة األخرى إضـافة
إلـى الــعــمل عــلى نـــقل وجــهــة نــظــر
الـدول الـعربـيـة إلى احملـافل الـدولـية
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ــنــاطق غـــيــر الــصــاحلـــة لــلــزراعــة ا
نازل ومفيدة جدا لهواة الزراعة في ا
والسـرعة في النـمو والـوفرة واجلودة
نـتج موضـحا أن من ب أنـظمة في ا
ـائيـة: الزراعـة باألنـابيب أو الـزراعة ا
واسـير وتـنفع لـلورقـيات والـفراولة ا
والـزراعـة بـنـظـام الـدتش بـكت وتـنفع
لــلــثــمــريــات من اخلــضــار والــفــواكه
والـزراعـة في احلـوض الـعـائم وتـنفع
لــلـخس والـورقــيـات).  وعن احملـفـزات
الفسيولوجـية قال (انها حتسن جودة
الـنــوم واحلـالــة الـنـفــسـيـة والــشـعـور
ــواد بـــاالســـتـــرخـــاء وامـــتـــصـــاص ا
ـنزل وزيادة الـكيـميـائيـة السـامة في ا

مستوى التفاؤل والسعادة). 
ـائيـة فـهي توفـير امـا مزايـا الـزراعة ا
ـستـخدم في اء ا ئـة من ا 80- 90 بـا
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كشف اخلبيـر الزراعي اياد حس عن
وجود مـحفزات فـسيولـوجية ونـفسية
ـنـزلـيـة تــعـود عـلى صـحـة لـلـزراعــة ا
ــنـزل مـؤكــدا أهـمـيـة وسالمـة أفـراد ا
ـنـاسـبـة لـزراعـة كل اخـتـيـار األوقـات ا
صنف إذ إن ذلك من أساسـيات جناح
الزراعـة) مسـديا النـصيـحة (باخـتيار
البذور الـهج الـتي حتمل عنوان اف
ـــوهـــا ومـــقــاومـــتـــهــا ون لـــســـرعــة 
لألمـــراض واإلصـــابـــات وتـــمـــيـــزهــا

باإلنتاج الوفير). 
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وقال حسـ إن (من محسنـات التربة
استخدام اجلـبس الزراعي وخلطه مع
الــتــربــة عـالوة عــلى إحــضــار بــعض
ديدان التـربة لفـائدتها عـلى التربة من

حـيـث أنـهـا تـسـاعـد عـلى
التـهوية واالسـتفادة من
إفـــــرازاتــــهــــا الـــــتي هي
عبـارة عن سماد طـبيعي

يستفيد منه النبات). 
وأوضح أن (الــــــزراعـــــة
ــائـيـة ال تـعـتـمـد عـلى ا
ـــا عـــلى الـــتــــربـــة وإ
ـــــــــاء عـملـيـة تدويـر ا
اخملــــلـــوط بــــاحملـــلـــول
ــغــذى عــلى الــنــبــات ا
وإعـــادته مــــرة أخـــرى
لــلــخــزان ومـن مــزايـا
ـائيـة توفـير الـزراعة ا
اء ئة من ا 80-90 با
ستخدم في الزراعة ا
الـتـقـليـديـة وسـهـولة
االعــتـمـاد الــتـام عـلى
ـبـيـدات الـعـضـوية ا
وإمكـانيـة اإلنتاج في
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وروث الشـعبي مـثل قد يتـداوله الناس الى الـيوم في عدد  من في ا
االقـطار الـعـربيـة  ومن ضـمنه بالدنـا  يـكاد يـنـطبق تـمـاما عـلى حال

العملية السياسية في العراق (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي)..
لة صغيرة  إسمها (تيتي) ثل الشعبي في أن  وتتلخص قصة هذا ا
كـانت تـعيش مع أمـهـا  وبـعد أن كـبـرت قالت لـهـا أمهـا لـقد كـبـرت يا
تيـتي  وعليك أن تـعتمـدي على نفـسك في طعامك  فـما كان مـنها إال
أن الـتـزمـت بـكالم أمـهـا  وخـرجت تـبـحث عن طـعـامـهـا  وتـسـعى في
طـلب رزقهـا فوجـدت (جوزة) دخـلت من ثـقب فيـها  وبـقيت مـدة تأكل
بـراحـتـهـا وبـنــهم وافـراط  شـديـدين الى أن سـمـنت بـحـيث أصـبح من
الـتعـذر عـلـيـهـا اخلـروج مـنـهـا إن لم تـرشق نـفـسـهـا وتـعـمل (رجـيـما)
واستـطاعت بعـد مدة أن (تـضعف) نفـسهـا وتخرج من اجلـوزة وتعود
الى أمـها  كـما كـانت دون تغـييـر يذكرعـلى وضـعها  وعـندمـا قصت

ما جرى عليها قالت لها أمها .. (تيتي مثل ما رحتي جيتي) ..     
هكذا حال العملية السياسية اليوم مثل حال (تيتي) عادت  كما كانت
 ومن حـيث ابـتـدأت  وثـبـات عـلى حـالـهـا دون تـغـيـيـر يـذكـر  حتاول
تـدوير أسـمـاء معـيـنة لـشـغل منـصب رئـيس الوزراء يـرفـضهـا احلراك
رشح  كما عـاد احلديث مجددا بعد الشعبي  وتخـالف شروطه في ا
االستقالـة عن الكتلـة االكبر  والدخـول في خالفات  وسجاالت حول
من هي الكتلـة االكبر كما هي احلـال في كل مرة  لكن بتعـقيد أكبر 
ـهدي بـالتوافق بـ كتـلت  بعـد أن جرى جتـاوزها في تـكليف عـبد ا
ومن خـارجـهــمـا  لـتـدخل عــمـلـيـة االخــتـيـار اجلـديــدة  في نـفق قـد ال
ـرة في الـلحـظات االخـيـرة كمـا اعتـادت في االزمات تـخرج مـنه هذه ا
ـنـتـفـضـ لن يـتـراجـعـوا عن شـروطـهم في الـسـابـقـة  الن الـشـبـاب ا
نصب  ومطالبهم الوطنـية التي يلتقي عليها العراقيون رشح لهذا ا ا

جميعا .. 
فمطالب الشعب  واضحة وواقعية ولـيست تعجيزية وقدموا من أجلها
الـقـراب الـغـاليـة   ولم يـكن امام الـقـوى السـيـاسيـة غـير الـقـبول بـها
واالمتثال لـها  فالعراق مليء بـالكفاءات  والعـناصر الوطنـية النزيهة
نـاصب حكـرا على أسـماء مـعيـنة تـطرحـها أحـزاب فشلت  وليـست ا

اضية . فشال ذريعا على مدى 16 عاما ا
انية والـوزارية  ووضع البالد تيتي تمضي السـنوات  والدورات البـر

تيتي ..
وذج مرفـوض  وعنوان للفـشل عندما يتكـرر  والوعود عندما تيتي 

ال جتد طريقها نحو التنفيذ ..
ويـبـدو أن الـقــوى الـسـيـاســيـة تـريـد أن تــبـقى تـيـتي عــلى حـالـهـا دون
حـســاب لـلـعـواقـب الـكـبــيـرة من بـقــائـهـا داخل شــرنـقـة الــفـشل  فـلم
تستـوعب الى اآلن ما يـجري  في الشـارع  أو باألدق لم تتـعامل معه
ـستـوى معـناه وغـايته  أوتـتـعظ من دروس هذه االنـتفـاضة الـباسـلة
الـتي انتـظـرها الـشعـب طويال لـتغـيـير احلـال نحـو االفـضل  وتعـترف
بقـوتهـا التي تسـتمدهـا من مشـروعية مـطالبـها والـتفاف الـشعب حول
هؤالء الـشـبـاب الـرافـضـ لـلـفشـل الذي إعـتـرف به (أقـطـاب الـعـمـلـية
الـسـيـاسـيـة) مـنذ وقت مـبـكـر  ومع ذلك تُـرك يـتـفـاعل ويـتضـاعف في
ـيزة ـادي  ويـلف تـيـتي داخـله  لـيـشـكل عـالمـة  تـأثـيـره الـنـفـسي وا
حلقبة معينة لفها الفساد في شرنقته أيضا  ولم ينفع معها الترشيق
باصالحات ال تمس اجلوهر لـكي تخرج منها كمـا خرجت تلك النملة
من اجلـوزة  بـل حتـتـاج الـى عـمـلــيـة  كــبـرى وحــركـة تـغــيـيــر جـذريـة
وكفاءات يكون عنوانها نزاهة الضميرواالختصاص  لسعادة االنسان
 وبـنـاء الوطن لـكي يـأخذ فـرصـته ومكـانـته ب الـدول بـتمـيـز عرف به

على مدى تاريخه ..
همة التغيير .. والشباب أهل 

وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم
كارم وتأتي على قدر الكرام ا
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أيقظ شعورك باحملبة إن غفا
لوال الشعور الناس كانوا كالدمى
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فرط في كل منـذ أكثر من أربـعة أشهـر وأنا اعيش حـالة من اليـاس ا
غـتصب الى حـالة البـهجـة والسرور شيء ..اليـأس من عودة الـوطن ا
التي كانت تـلفني منـذ أن تربعتُ عـلى هرم الطفـولة والصبـا والشباب
مرورا بحـالة الكهـولة التي راحت تـرسم لي طريقـا نحو النـهاية. يأس
لـيس له بـصـيص من نـور ..بـالـنسـبـة لي أشـعـر أن كل مـايـدور حولي
زقة لـم يعد لـها وجود. ماهـو اال سراب من حاالت ضـائعـة واحالم 
كـل الـظـروف احملـيـطـة تـشـيـر الى حـزنٍ دفـ اليـعـرف سـبـبه اال الـله.
ـرهق من وجع الـسـنـوات حــيـنـمـا اسـتـلـقي كل حلـظـة عــلى فـراشي ا
ـنـعـزلــة في عـالم الـتـيه الـعـجـاف وأثـبت نــظـراتي في سـقف الــغـرفـة ا
ـطلق ..اطـلق خلـيـاالتي عنـان الـغور في احـالم ليس لـهـا وميض في ا
كن ان يـنبـثق اليهِ الـنور. تـنسـاب على صـفحـات خدي دموع نفـقٍ ال
حبيـسة اتركهـا تكوي روحي ورجولـتي بألمٍ كبيـر اليعرفه اال من خلق
االرواح جـميـعا. أألفـكـار واألحالم تتـباين مـن فردٍ الى آخـر وكل فرد
ا أن األحالم التكلف شيء سوى حسرات يحلم ويحق له أن يحلم طا
الذات. وأنا ب هذه األفكار وتـلك اخلياالت حطت نظراتي على صور
متعـددة لنضال  –عربات التـكتك- وهي جتري بسـرعة من مكان الى
ـكلـفة تـساقـط بـرصاص اجلـهات ا آخـر ألنقـاذ اجلرحى الـشبـاب ا
ـر فـيـه جـميـعـا نـحن ـزري الذي  ـواجـهـة الـثـائـرين عـلى الـوضـع ا
الفقراء. جلـستُ متسمراً على سـريري وراحت اعصابي ترجتف كأن
حـيـاة جـديـدة دبـت الى عـروقي لـتـنــتـشـلـني من حــالـة الـضـيـاع الـذي
تـكررة حلاالت الـشباب اعيش فـيه منذ اربـعة اشهـر. توالت الـصور ا
األبطال قائدي تلك العربات التي تشبه الدمية لكنها حتولت على ح
غــرة الى ســيــارات اســعــاف من الــدرجــة األولى ال بل الى مــقــاتالت
جريـئات في سـاحات الوغى. دون أن انـتبه لـروحي شعـرتُ أن دموعاً
غـزيرة حتـرق صفـحات وجـهي لدرجـة ان حالـة انعـدام الرؤيـا حتولت
الى شيء مـلـحـوظ . ثالثـة ايـام وانـا اتـابع كل مـاتـفـعـله عـربـات الـنقل
البسـيطة  –الكبـيرة في مهمـاتها الرائـعة. قررتُ في داخلي أن اذهب
الى اي مكـان استطـيع من خالله شراء واحـدة من تلك الـعربات ..من
يدري لعلي استطيع انقاذ شاب او روح بشرية في حالة غير متوقعة.
في اللـحظـة التي سـالت فيـها صـاحب بيع تـلك العـربات في شارع –
ــنـال. كـان ســعـرهـا -60 فـي الـدورة حتـول احلــلم الى شيء بـعــيـد ا
ادية التي امـر بها فأن ال املك خياليـا بالنسـبة لي في تلك الظـروف ا
ربع ثمنها واحتـاج الى سنوات طويلة جلمع ثـمنها. أعرف أن سعرها
بالـنـسـبـة لـلـبـعض اآلخـر اليسـاوي شـيـئـاً يـذكـر ولـكن لـكل فـرد ظرفه
ـقابل حملل بيع  –التكتت  –وأنا أنظر الى اخلاص. عبـرت الشارع ا
الــســـمــاء واردد مع ذاتي  –من يــدري لـــعــلي أســـتــطــيـع أن اســانــد
اصـحـاب الـتـكـتك بـقـلـمي فـقط ..ومن يـدري لـعل الـشـمس تـشـرق من

جديد واحصل على حصتي من النفط الذي يسرقه
الذين اليخـافون الله وعـندها سـأفتح محـال كبيرا
لـبـيع هـذا الـنوع مـن عربـات الـتـكـتك......وعـنـدها

سيكون ذلك العرس الكبير...

طـلب عـمل احلـديقـة الـصغـيـرة الكـثـير
ـهارة من سـاعـات العـمل والـتفـاني وا
ـو نـبـاتات اجلـيـدة لـلـمـساعـدة عـلى 
احلـديــقـة بـشــكل رائع. وهــنـاك بـعض
االشيـاء التي ال يعـرفها الـناس ويجب
القـيام بـها لـتحـس احلـديقة وهي ان
االصوات تؤثر على النباتات اخلاصة
بـــاصـــحـــاب احلـــدائق وقـــد اظـــهـــرت
االبـحــاث ان االهـتــزازات الــتي تـنــشـأ
ـوسـيـقى لـها بـواسـطـة االصـوات او ا
ـو احلـديـقـة. نـوع من الـتـأثـيـر عـلى 
ووجـدت الــدراسـات انـه عـنــد مـقــاربـة
الــنــبــاتــات الــتي ال تــســمـع االصـوات
ـعروضـة لـها بـشـكل يومي واالخـرى ا
تنمو اكثر من التي ال تسمع الصوت. 
لذلـك يجب االسـتمـرار في التـحدث مع

الـزراعـة التـقـليـديـة وسهـولـة االعتـماد
ـــبـــيــدات الـــعـــضـــويــة الـــتـــام عـــلى ا
ــنـاطق غــيـر وإمــكـانــيـة اإلنــتـاج في ا
الصـاحلة لـلزراعـة ومفـيدة جـدا لهواة
نازل والسرعة في النمو الزراعة في ا

نتج).  والوفرة واجلودة في ا
فـيمـا حتـدث عن أبرز 5 أنـواع للـتـربة
الـزراعـيــة قـائال الـبــراليت وهـو حـجـر
بــركــاني  طــحــنه وتــســخــيــنه عــلى
درجـــــات حـــــرارة مـــــرتـــــفـــــعـــــة جــــدا
والـبــيـتــمـوس وهـو عــبـارة عن بــقـايـا
نـبـاتــات مـتـحـلـلـة نــاجتـة من الـتـحـلل
الطـبيعي واحلـجر البـركاني يسـتخدم
ـنع انـسداد األنـابـيب ويـفضل كـفـلتـر 
وضعه أسفل النظـام مكعبات الصوف

الـصـخــري ألـيـاف طـبــيـعـيـة
عادن أقراص مصنوعة من ا

اجليفي). 

و
ي
ت

الـنبـاتـات اخلـاصـة بـنـا ومـنـحـهـا تلك
وسـيقى التي تـبدو جمـيلة ومـفضلة ا
عـنـدنا. كـمـا ان االبحـاث وجـدت عالقة
بــ وجــود الـــفــراشــات والـــنــبــاتــات
ووجدت ان اضافة الهندباء والبرسيم
الى حـديـقـة الزهـور جتـذب الـفـراشات
واحلشرات االخرى وهو الشيء الذي
يــســاعــد عــلى حــمـايــة الــنــبــاتـات من

الذبول سريعا. 
وكــذلك بــاالمـكــان اجلــمع بــ رائــحـة
الــفـواكه والـنـبـاتـات في احلـديـقـة عن
طريق اضفاء بعض النباتات الفواحة
عــلـــيــهـــا مــثل الـــفــانــيـال واالوركــيــدا
وينتعش منها رائحة تشبه الشوكالته
وهــنـــاك بــعض الــنـــبــاتــات بـــرائــحــة

الليمون. 

ــواطــنــ والــفالحــ (كـافــة الى وا
أغـتنـام هـذه الفـرصـة وتوقـيع عـقود
ـكـافـحة الـتـابـعـة لـلـشـركة مع فـرق ا
ــاتـمــتـلــكه من خــبـرات واســعـة في
ــكــافــحـة فــضالً عـن جـودة مــجــال ا
ـســتـخـدمـة فـي مـعـاجلـة ـبــيـدات ا ا
حــشــرة االرضــة واآلفــات الــزراعــيـة

والقوارض).
ŸËdA   «bF

وأعــلـنـت الـشــركـة الـعــامـة لـلــحـديـد
والــــصــــلـب إحــــدى شــــركـــات وزارة
ـعـادن عن وصول 218 الصـنـاعة وا
ـعــدات مـشـروع شــاحـنـة مــحـمــلـة 
تـأهيل مـصـنـعي الصـلب والـدرفـلة .
وأشـــار مـديــر عــام الـشــركـة عــبـاس
حـــيـــال لـــكن في تــــصـــريح تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس الى (وصـول دفـعـت
من مـكـائن ومـعـدات مـصنـع الصـلب

االولى  99شـاحـنــة والـثـانـيـة
 96شـــاحــــنـــة
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تـــعــاقـــدت شــركــة الـــفــرات الــعــامــة
ـبـيدات لـلـصنـاعـات الـكـيـميـاويـة وا
إحـــدى شـــركـــات وزارة الــصـــنـــاعــة
ـعـادن مع دائـرة صـحـة الـرصـافة وا
ـنتشرة في كافحـة حشرة االرضة ا
عــدد من مـراكــز الـرعــايـة الــصـحــيـة
االولـــــيـــــة في جـــــانـب الـــــرصـــــافــــة

بالعاصمة بغداد .
وأفـاد مـديـر عام الـشـركة عـلي قاسم
الــشـــمــري فـي تــصـــريح لـــلــمـــكــتب
االعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
امس بأن (الـشركة ابـرمت خالل هذا
الـعـام الـعـديـد من الـعـقـود مع وزارة
الــصـــحـــة إلرســال فـــرق مـــكــافـــحــة
احلـــشـــرات واآلفــات الـــزراعـــيــة في
ــبــيــدات مــصــنع الــطــارق إلنــتــاج ا
ـعـاجلـة آفـة حـشرة الـتـابع لـلـشركـة 
ــنـتـشـرة في أبــنـيـة دوائـر االرضـة ا
ومـستـشـفـيات مـديـنـة الطب ومـعـهد

ـعـظم) الفـتـاً الـتـمـريض في الـبـاب ا
الى (العقد الذي  توقيعه مع دائرة
وجبه صحة الرصافة والذي قامت 
الــــفـــرق الـــفــــنـــيــــة والـــهـــنــــدســـيـــة
الــتــخـصــصـيــة الـتــابــعـة لــلـمــصـنع
ــعــاجلــة حــشــرة االرضــة ــذكــور  ا
نـتشـرة في أبنـية ومـخازن عدد من ا
ـراكــز الـصـحــيـة بـأســتـخـدام ارقى ا
نتجة في بيدات احلشـرية ا انواع ا
مـصـنع الــطـارق وأسـتـخـدام وسـائل
كـافحة احلـديثـة القائـمة عـلى حفر ا
االنـفـاق والـشـقـوق حـول ابـنـيـة هذه
ــبـيـد االرضـة ـؤســسـات ورشـهـا  ا
نــوع كـيــمـوســبــان ومن ثم مـعــاجلـة
اخلنادق التي أحدثتها هذه احلشرة
داخل االبــنـيــة بـأسـتــخـدام مــبـيـدات
خـالـيــة من الـروائح لـلــحـيـلـولـة دون
ـــواطــنــ الــتـــأثــيــر عـــلى صـــحــة ا

راجع الى هذه الدوائر). ا
ــؤســســات والـوزارات ودعــا كــافـة ا

وأكمـلـت شـركة ديـالى الـعامـة إحدى
ــبـرم مع شــركـات الــوزارة عــقـدهــا ا
ــديــريــة الــعـامــة لــتــوزيع كــهــربـاء ا
الـوسط لـتـجـهـيـزهـا بـ 359 مـحـولة
تـــوزيع مــخــتــلــفـــة الــســعــات وعــلى

دفعات.
وأعــلـن مـــديـــر عــام الـــشـــركــة عـــبــد
الـرســول مـحــمـد عـارف فـي تـصـريح
للمكتب االعالمي ان (الـشركة جهزت
ـذكـور الـدفــعـة االخـيــرة من الـعــقـد ا
والـبــالـغـة 90 مـحــولـة تــوزيع سـعـة
11KVA/400 وبــــذلك تــــكــــون قـــد
أجنـــزت جتــــــهـــيــز كـــامل الــكـــمــيــة
ــتــعــــاقــد عــلـيــهــا والـبــالــغـة 359 ا
مــحـولــة تـوزيع مــخـتــلـفــة الـســعـات
تـضـمـنت 250 مـحـولـة تـوزيع سـعـة
400/11KVA و109 محولة توزيع

. 11KVA/250  سعة
مـؤكداً (أسـتـمرار الـشـركـة في تنـفـيذ
كـافــة الــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقـديــة مع
ــذكــورة وكــافــة اجلــهـات الــشــركــة ا
األخـرى واسـتـعدادهـا الـتـام لـتـلـبـية
جـميع الـطـلبـات الـتي ترد الـيـها من
وزارة الـكـهـربـاء أو آيـة جـهـة أخرى

نتجاتها). ذات العالقة 
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من جهة اخرى  أكـد وزير الصناعة
عادن صـالح عبد الـله اجلبوري وا
عـــزم الــوزارة والـــشــركــة الـــعــامــة
لــلــمــــــنــتــوجــات الــغــذائــيـة عــلى
حتـقـيق االكـتــفـاء الـذاتي خملـتـلف
مــنــتــجـات األلــبــان بــعـد الــتــطـور
والـنــقـلـة الـنـوعــيـة احلـاصـلـة في
عـمل وإنـتــاج مـصـانع ألـبـان أبـو

غريب.
  وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان اجلــــبـــــوري عــــقـب جــــولـــــته
التفقدية االحد في مصانع البان
أبــو غــريب بـاجلــهــود اجلــبـارة
بـذولة من قـبل الشـركة الـعامة ا
للمنتـوجات الغذائيـة والعامل
في مــصـــانع الــبــان أبــو غــريب

لتـطويـر العمـليـة اإلنتـاجيـة وتنويع
نـتجـات وإضـافة خـطوط إنـتاجـية ا
ــشـرفـة جــديـدة  مــثـمـنــاً (الـوقــفـة ا
لـــلـــمــواطـن الـــعـــراقي في حـــمـــلـــته
ـنــتج الــوطــنــيــة لــدعم وتــشــجـيـع ا
احملـــلي)  مـــشـــيــراً إلـى أن (زيــارته
ــيـــدانــيــة تــهــدف بــشــكل أســاسي ا
لتشـجيع العـامل في مـصانع البان
أبــو غــريب كــونــهــا عالمــة عــراقــيـة
ــيــزة وحتـــضى بــانــتــشــار واسع
ولإلطالع عـلى اخلــطـوط اإلنـتـاجـيـة
اجلــــديـــــدة والـــــتـــــطــــور احلـــــاصل
نتجـات اجلديدة الـتي  طرحها وا
إلى السوق احمللية كونها تسهم في
تــشــغـيل األيــدي الــعـامــلــة وتـوفــيـر
فرص العمل وتقـليل البطالـة وتلبية

حاجة السوق احمللية). 
وأفــــــصـح اجلـــــبـــــوري عـن (خـــــطط
الوزارة الهادفة الى تشغيل وتطوير
ـصــانع الـتــابـعــة لـهـا الــشـركــات وا
بـأختـيـار شريك حـقـيقي من الـقـطاع
ــواكــبــة الــتــكــنــولــوجــيــا اخلــاص 
ـواصــفـات الــقـيــاسـيـة احلــديـثــة وا
عتمـدة  مستـشهداً بنـجاح جتربة ا
االسـتـثـمــار مع شـركـة مـكـاء كـونـاي
صـنع البان أبو ستـثمرة  التركيـة ا
غريب ومـاحقـقته من تـطور وإضـافة
ملـمـوسة وواضـحة لـلـعمل واإلنـتاج
ــــصـــنع) الفــــتـــاً إلى أن (وزارة في ا
الـصـنـاعــة أسـتـطـاعت خالل الـفـتـرة
اضـية تـأهيل وتـشغـيل العـديد من ا
ـتــوقــفـة في ــصــانع ا الــشــركـات وا

عموم محافظات البالد). 
واضاف البيان ان (اجلبوري يرافقه
مدير عام الشركة العامة للمنتوجات
ـثل الـشـركـة الـغـذائـيـة ومـعـاونه و
الـتــركـيـة جـولـة مــيـدانـيـة في أروقـة
ــصـانع واطــلع عــلى ســيـر الــعـمل ا
واإلنــــتـــاج واســـتـــمع إلى طـــلـــبـــات
العاملـ وأبدى توجيـهاته السديدة
لـالرتـــــــقــــــاء بــــــاألداء اإلنـــــــتــــــاجي

مستقبالً).
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ـديــر الـعـام رئــيس مـجـلس افـتــتح ا
إدارة صـــنــــدوق الــــنــــقــــد الـــعــــربي
عـبـدالـرحـمن بن عـبـدالـله احلـمـيدي
أعـمــال االجـتــمـاع الـرابـع والـثالثـ
صرفية في للجنة العربيـة للرقابة ا
فـندق االنـتـركونـتـينـنـتال  –أبوظبي
ــتـحـدة بــدولـة اإلمـارات الــعـربــيـة ا
الـذي امـتـدت أعمـاله يـومي 9  و 10

كانون االول اجلاري. 
تنـبثق الـلـجنـة عن مجـلس محـافظي
ركزيـة ومؤسـسات الـنقد صـارف ا ا
العربية وتضمّ في عـضويتها مدراء
ــصـرفـيـة لـدى ومـســؤولي الـرقـابـة ا
ركزيـة ومؤسـسات الـنقد صـارف ا ا
العـربـية إضـافة إلى صـنـدوق النـقد
الــعـربي. يـحــضـر اجـتــمـاع الـلــجـنـة
ــثـلــون عن احتـاد بــصـفــة مـراقب 
ـصـارف الـعـربـيـة واحتـاد هـيـئات ا
ـاليـة الـعـربـية ومـجـمـوعة األوراق ا
نـطـقة الـشرق األوسط ـالي  العـمل ا
وشــمـال أفـريــقـيــا. كـذلك يــشـارك في
ـثـلــون عن جلــنـة بـازل االجــتـمــاع 
صرفـية ومعهـد االستقرار للرقابـة ا
ـــالي واجملـــلس الـــعـــام لــلـــبـــنــوك ا
ــالـــيــة اإلسـالمــيــة ـــؤســســـات ا وا
ـيـة ومـجـلس ومـركـز الـتـنـمـيـة الـعـا
الية اإلسالمية. ستناقش اخلدمات ا
الـــلــجـــنــة في االجـــتــمـــاع عــدداً من

ـوضــوعـات من أهــمـهــا مـحـددات ا
صـافي هـامش الــفـائـدة في الـقـطـاع
ـصرفي ومـتـطـلـبات الـرقـابـة على ا
الـبـنـوك الـوافـدة وعـمـلـيـة الـتـقـيـيم
ال في الدول الداخلي لكفاية رأس ا
الـــعـــربـــيــة إضـــافـــةً إلى حتـــديــات
ــعـيـار الــدولي لـلـتــقـاريـر تــطـبـيق ا
الـية رقم 9 على الـبـنوك الـعربـية ا
حــيـث ســيــتم اســـتــعــراض جتــارب
الـدول العـربـيـة في هذا الـشـأن. كـما
يتـضـمن برنـامج االجـتمـاع التـعرف
ـواجـهـة ــتـعـلـقـة  عـلى اجلـوانب ا
الـتــهـديـدات اإللــكـتــرونـيـة من خالل
ــعـــايـــيــر الـــدولـــيــة اســتـــعـــراض ا
وجتــارب الــدول الــعــربــيــة في هــذا

اجملال. 
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ـتـغـيرات كـذلك يـناقـش االجتـمـاع ا
الـــتي يـــتـــوجب عـــلى الـــســـلـــطـــات
الــرقــابــيـة اتــخــاذهــا في األســالـيب
الـــرقــــابـــيــــة واإلشــــرافـــيــــة في ظل
ــتـســارعـة لـلــتـقــنـيـات الــتـطـورات ا
ـــالــيـــة وتــطـــبـــيــقـــات تـــقــنـــيــات ا
ـصـرفي الـبـلــوكـشـ في الـقــطـاع ا
ـغـرب والـتـعـرف عـلى جتـربـة بـنك ا
فـي مـــجـــال اخــــتـــبـــارات األوضـــاع
الــضــاغــطــة إضــافــةً إلى مــوضـوع
مـــكــافــحــة غــسـل األمــوال وتــمــويل
ـــالـــيــة ـــؤســـســات ا صرفيةاإلرهـــاب في ا »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع اللجنة العربية للرقابة ا
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ـصـرفـية ـعـنـية بـقـضـايـا الـرقابـة ا ا
ـالي.  جديـر بالـذكر أن واالستـقرار ا
صــنـــدوق الــنـــقـــد الــعـــربي يـــتــولى
مـســؤولـيـة األمـانــة الـفـنـيــة لـلـجـنـة.
تـشـمل مـســؤولـيـاته في هـذا اإلطـار
ـــــســــــاهــــــمـــــة فـي إعـــــداد األوراق ا

لـــلـــدول الــــعـــربـــيـــة عــــلى صـــعـــيـــد
ـصـرفـية إلى مـوضـوعات الـرقـابـة ا
جـــانب الـــتــواصـل والــتـــنــســـيق مع
ـــؤســـســـات واألطـــر اإلقـــلـــيـــمـــيــة ا
ـعـنـيـة بـقـضـايـا الـرقـابة والـدولـيـة ا

صرفية. ا

والـــدراســات اخلــاصــة بـــالــلــجــنــة
ــؤتـمـرات وتـنــظـيم ورش الــعـمل وا
ـســؤولــ من أجل تـعــزيـز لــكـبــار ا
ــصـارف تــبـادل اخلــبـرات مــا بـ ا
ركزيـة ومؤسـسات النـقد العـربية ا
شورة الفنية ساهمة في توفير ا وا

بـعـد تــصـنـيـعـهــا في شـركـة دانـيـلي
االيــطــالــيــة شــمــلت أجــزاء مـن فـرن
ــسـتــمـر الــصــهـر ومــاكـنــة الــصب ا
أضـافـة الى وصـول 23 شـاحـنـة من
معدات مـصنع الدرفلـة  تصنـيعها
فـي شــركـــة  الــتـــركــيـــة وخــزن هــذه
ـــعــدات في مــخــازن مــهــيــئــة لــهــا ا
مسبقاً) مـؤكداً ان (االعمال في تقدم
ـشروع ـؤمل أجناز ا مسـتمـر ومن ا
بــالـــكـــامل والـــدخـــول الى مـــرحـــلــة
التشغـيل واالنتاج لتـأسيس صناعة
عـراقـيـة حيـويـة لـلـحـديـد والـصلب .
جتدر االشارة الى ان الشركة العامة
للـحديد والـصلب تـعاقـدت مع شركة
يــوبـي هـولــدنـك الــتــركـيــة لــتــأهــيل
مــــصــــنــــعي الــــصــــلـب والــــدرفــــلـــة
وخـدمـاتــهـمـا إلنـتـاج  500 الف طن

سنوياً من حديد التسليح).


