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مسحراتيان يقرآن القرآن قبل خروجهما لقرع طبليهما ايذاناً مبوعد السحور.. بغداد/ أمس

الرتبية حتتسب مدة الفصل السيايس لـ )679(
معلامً ومدرساً وموظفاً 

بغداد/ املدى 
قــررت وزارة التــربيــة احتـســاب اخلــدمــة لـ )679( معـلمــاً ومــدرســاً
ومــــوظفــــاً علــــى مالك املــــديــــريــــات العــــامــــة للـتــــربـيــــة يف بغــــداد

واحملافظات.
وقـــال مـــديـــر جلـنـــة االعـــادة واالحـتــســـاب يف الـــوزارة ان الـلجـنـــة
مـستـمرة بـالنظـر يف طلبـات املعـادين الـى اخلدمـة بغيـة احتـساب
مـدة فـصلهم الـسيـاسي خـدمـة فعليـة مـؤكـداً ان اللجنــة اعتمـدت
اسلــوبــاً جــديــداً يف عـملهـــا اذ انهـــا تعـيــد املـــوظف الــى اخلــدمــة
وحتتـسـب له مــدة الفـصل الــسيــاسـي يف نفـس الــوقـت وتعــد هــذه
الـظـــاهـــرة مـن الـظـــواهـــر الـتـي تــســـاعـــد يف الــتخفـيف عـن كـــاهل
املــواطـن مـن املــراجعــات املـتكــررة.واشــار رئـيــس اللجـنــة الــى انهــا
احتسبـت للمديـريات العـامة بـواقع البصـرة )13( والتعلـيم املهني
)20( ومـيــســان )15( وكــربـالء )67( والكــرخ االولــى )42( وذي قــار
)12( والكرخ الثانية )12( واملثنى )26( والديوانية )73( والرصافة
االولى )36( والكرخ االولى )5( والرصافة الثالثة )10( والديوانية
)97( وصالح الدين )7( وبابل )34( والكرخ االولى )12( والرصافة

الثانية )68(.
مـن جهــة اخــرى، قـــررت وزارة التـــربيــة اعــادة فـتح بــاب الـقبــول يف
الكـليـــة التــربــويــة املـفتــوحــة يف نـينـــوى جلمـيع الــدراســـات للعــام
الــدراسي احلــالـي 2006-2007 للـمعلـمني حـصــراً، واوضح مـصــدر
مــســـؤول يف الـــوزارة ان الـتقـــدمي لهـــذا العـــام ســيكـــون للـــدراســـات
العلميـة واالدبية واقـسام اللغـات كافـة وال يشـمل بذلك املـوظفون
بعـد ان حـصلت مـوافقـة وزيـر التـربيـة الـدكتـور خـضيـر اخلـزاعي
على فـتح باب الـقبول بـغية تـوسيع القـبول للحـصول علـى شهادة
الـبكـالـوريــوس وتطـويــر عمل الــوزارة من خـالل تطـويــر الكفـاءات
العلميـة ولم يـوضح املصـدر األعداد املقـرر قبـولها لـلعام الـدراسي
اجلـــاري ومـــوعـــد بـــدء الـتقـــدمي للـكلـيـــة وممّـــا يـــذكـــر ان الـكلـيـــة
املفتـوحـة كـانت قـد قـبلت املعـلمني واملـوظفني يف االعـوام املـاضيـة
اال انهـا اسـتثـنت املــوظفني مـن القبـول هـذ العــام العطـاء فـرصـة
اكبـر امـام املعلـمني الكمـال دراستهم اجلـامعيـة بـالكليـة املفتـوحـة
املسـائية  وسـيبدأ الـدوام بها يف الـساعـة الثانـية بعـد الظهـر حتى

الساعة السادسة مساء.

اكــــــــــد وزيــــــــــر الـعــــمـل والــــــــشــــــــــؤون
االجـتـمــــاعـيــــة املهـنــــدس محـمــــود
الـشيخ راضي علـى تنفـيذ املـشاريع
املـستقـبليـة لعــام 2007 ومضـاعفـة
عـمل شبكـة احلمـايــة االجتمـاعيـة
من خالل مـنظـومـة رقـميـة تــربط

مع جميع احملافظات.
جــاء ذلك خالل املـؤمتـر الـصحفي
الذي عقد يف مقر الوزارة وقال: ان
هــذه املـنـظــومــة الــرقـمـيــة تخـتــزن
الـعـــبء عـــن كــــــــامـل الــــــشــــــــريـحــــــــة
الفقـيــرة مـن اجملـتـمع وهـي عـبــارة
عـــن مـــــــــركـــــــــز مـعـلـــــــــومـــــــــات يف كـل
محـــافــظـــة واضــــاف: ان كل مـــركـــز
يخصص فيه جهاز حاسوب يجمع
املعلومات وسوف حتقق الكثير من
الفـائـدة وهـذا مـا سيـتم خالل عـام

. 2007
واضـــاف: نـطـمح الـــى زيـــادة رواتـب
شـبكـــة احلمــايــة االجـتمـــاعيــة الن
الرواتب التي تدفع اآلن غير كافية
الن هــنــــــاك تــــضخــمــــــاً ونـــطــــــالــب
بـتخصـيص )3000000( دوالر تـوزع
علــى هــذه الـشــريحــة وتقـيهـم من
اثـــار الـتــضخـم حـتـــى يــصل احلـــد

االعلى الى 150 الف دينار.
واشــار الــى الـتخلـص مـن مــشـكلــة
البـطــالــة وذلـك عن طــريق شـبكــة
احلـمـــايـــة االجـتـمـــاعـيـــة الن هـــذا
احلل وقـتي لـكنه لـم يحل املـشكلـة
وال يخــــــدم مــــســـتقـــبل الـــبلــــــد وال
يخـــدم الــــوضع االقـتــصـــادي واكـــد
علـــــى انــــشـــــاء صــنـــــدوق القـــــراض
املــنــتــــســبــني يف شــبـكـــــة احلــمـــــايـــــة
االجتماعية حصراً ومن له الرغبة
والقــــدرة يف ان يـنـــشـئ مـــشــــروعــــاً
صغيـراً حـيث يقـوم هـذا الـصنـدوق
بـــــــاقـــــــراضـه يف انـــــشـــــــاء املـــــشـــــــروع
وتـــــشغـــيل االيــــــدي العــــــاملــــــة مــن
مـــــــــنـــــــــتـــــــــــــــــســـــــــبـــــــــي شـــــــــبـــــكــــــــــــــــــــــة
احلمـايـةاالجـتمــاعيــة حيـث تقـوم

ـ ـ

وزير العمل والشؤون االجتماعية: 

نطمح اىل زيادة رواتب شبكة احلامية االجتامعية ضمن املشاريع املستقبلية 
البلد واضاف نأمل ان نكمل مراكز
الـتـــدريـب يف حتـــويل اقــســـامهـــا يف
احملــافـظــات الــى مــديــريــات حـتــى
تتمكن من ان تقدم خدمات افضل
وتـأخـذ درجـة ال مـركـزيـة اكبـر ممـا
هــي علــيه حـتــــى تـــسـتــطــيع اخــــذ
القـرارات والصالحيـات التي تخدم

جميع الشرائح االجتماعية.

الن فــرصــة عمـل ال تتــوفــر لــديـهم
لـكن اذا خـلقنـا هـذه الفـرصــة لهم
ســـوف يعـملـــون واوضح انه يف دول
العــــالـم اسـتـثـمــــروا هــــذه الفــــرص
حــيـــث وصلــت الـــــــى )6( ملــيــــــارات
دوالر وحققـوا جناحاً كبيراً وقضوا
علـــى الـبـطـــالـــة وقـــال نحـن نـــأمل
التخفيـف من البطالة املوجودة يف

وبحــدود عـشــرة ماليـني دينــار لكل
مشروع.

مبـينــا ان هــذه املـشــاريع الـصـغيــرة
تــســـاعـــد املــسـتفـيـــديـن مـن شــبكـــة
احلمــايــة االجـتمــاعيــة ويــستـفيــد
مـنهــا املعــوقــون والعــاجــزون فقـط
الن ثالثـــة اربـــاع الــشـبـــاب هـم مـن
العــاطلني الـذين تـسلمـوا الـرواتب

بــتحـــويـلهـم مـن مـــســتهـلكـني الـــى
مـنـتجـني ويقـــرضهـم بــدون فــائــدة
وسـوف نسـتحصل املـردود منه عـبر
فتــرة طــويلــة ويــؤخـــذ منـه ضمــان
اضــــــايف وميـكــن ان يـــطــــــالــب بــــــاي
ضمـانـات تطـالب بهـا وزارة املـاليـة.
بعــــد مـــــوافقــتهـــــا واوضح ان هــــذه
املشـاريع توزع بنـسبة عـدد النفوس

بغداد/ حنان التميمي 
النجف/ املدى 

ابــــرمـت مــــديــــريــــة دائــــرة
صحـــة النـجف عقــودا مع
عدد من الشـركات الطبية
اخملــتـــصـــــــة داخل وخــــــارج
القطر مببالغ تصل الى )
750 ( مليون دينـار لشراء
عـدد من االجهـزة الطبـية
احلـــــديــثـــــة الــتــي تفــتقـــــر
الـــيهـــــــا صحــــــة الــنـجف .
وقــال ســالـم نعـمــة مــديــر
اعالم صحـــة الــنجف : ان

صحةالنجف تربم عقودًا لرشاء اجهزة
طبية حديثة 

إلــــى أن الــتعــــاقــــد علــيهــــا
ــــــــة ــــــــأتـــي ضـــمـــن حـــمـل "ي
اإلعـمــــار الـتــي شهـــــدتهــــا
املــــؤســـســــات الــصحـيــــة يف
احملـــــافـــظـــــة. واضـــــاف :ان
تلـك الـعقــــــود "جــــــاءت يف
ضـــوء الــصالحـيـــات الـتـي
مــنحــتهـــــا وزارة الـــصحـــــة
لـلـــمـــــــــدراء الـعـــــــــامـــني يف
بـغـــــــــداد واحملـــــــــافـــــظـــــــــات
،لغـــــرض شــــــراء األجهـــــزة

حسب اإلحتياج.

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

االجهـزة التي مت التعـاقد
عليهـا تـشمل ) 14( جهـاز
سـونار ثابتـاً ومتحركاً، و)
20( جــهـــــــــــــــازا لــفــحــــــــص
اجلــنــني.. بــيـــنهــــــا ســتــــــة
ثــابتــة والبـقيــة مـتحــركــة
،إضـافـة إلـى ) 15( جهـازا

للصدمة الكهربائية.
وعـن مـــوعـــد وصـــول هـــذه
االجـهـــــــزة قـــــــال نـعــمـــــــة :
ــــــــــــام ســـــتـــــــصـل خـالل األي
القلـيلــة القــادمــة" ،الفتــا

ـ ـ

ـ

بغداد / املدى 
أستنفرت وزارة التجـارة مالكاتها الفنية
والــــرقــــابـيــــة ملـتــــابعــــة عـمـل وكالء املــــواد
الغـذائيـة  يف بغـداد واحملـافظـات بعـد أن
اسـتكـملـت تـــوزيع املفـــردات الـتـمـــويـنـيـــة
علــى الـــوكالء مـن خالل مخــازن الــوزارة

يف جميع مناطق البالد .
جــــــــاء ذلــك يف بـــيــــــــان أصــــــــدره املــكـــتـــب
اإلعالمـي يف وزارة الــتجــــارة: أن الــــوزارة
شكـلت جلـانـاً رقــابيــة وتفـتيــشيــة تتــابع
عــمل الـــــوكالء وعــمل اخملــــازن وتــطـــــابق
املــواد املـتــسلـمــة مع املــواد املــوزعــة علــى
املـواطـنني ملعـرفـة هل أن املــواد املتـسلمـة
مــطــــابقــــة للــضـــوابــط والــشـــروط الـتـي
تعـتـمـــــدهـــــا الـــــوزارة يف اسـتـيـــــراد املـــــواد
الغـــــذائــيـــــة ضــمــن مفـــــردات الــبــطـــــاقـــــة

التموينية .

التجارة تتابع عملية توزيع مفردات
شهر رمضان 

وأضـــــــاف الــبــيـــــــان أن الـــــــوزارة جـــــــادة يف
مـتـــابعـــة عـمل الـــوكالء كـــونهـــا تـــدرك أن
أخـــطـــــاء جــــســيــمـــــة حتـــــدث يف عـــملــيـــــة
الـتـــوزيع وقـــد يعـمل بعــضهـم علــى عــدم
أعـطــاء املــواد اجملهــزة له إلــى املــواطـنني
والـــبعـــض اآلخـــــر يـــتعــمـــــد عـــــدم تـــــسلــم
حـصـصـه بحجـــة الـظـــرف األمـنـي الـــذي

يسود بغداد وبعض محافظات البالد .
مـضـيفـــاً أن اجلـمـيع مـــدعـــوون ملـتــــابعـــة
ً مـن املـــواطـن ضـمـن عـمل الــــوكالء بـــدءاً
الــرقعــة اجلغـــرافيــة واجملــالـس الـبلــديــة
ضــمــن املــنـــــــاطق الـــــسـكــنــيــــــة والـــــســــــادة
احملــافـظـني علــى مــستــوى محــافـظــاتـهم
إضـــافـــة إلــــى أجهـــزة الـــوزارة الـــرقـــابـيـــة
والـتـــدقـيقـيـــة الـتـي بـــدأت خـطـــة واسعـــة
ملــتــــــابعـــــة عـــمل الـــــوكـالء والعــــــاملــني يف

اخملازن. 

بغداد / طارق اجلبوري 
قــــرر مـجلـــس محــــافــظــــة
بغـــداد مفـــاحتــــة مجلــس
الوزراء لغرض استحداث
نـــاحـيـــة احلـــريـــة كــــونهـــا
مـــــديــنـــــة كــبــيـــــرة وتـــضــم
عـدداً كـبيــراً من الـسكـان
يؤهلها الن تكون ناحية.
وقـــال مـصـــدر يف مجلــس
احملــــــافـــظـــــــة ان اجمللـــــس
ـــــــــى حتـــــــــويـل صـــــــــوت عـل
مــدينــة احلــريــة التــابعــة
الى قضاء الكاظمية الى
نـــاحيـــة لتــوفــر الـشــروط
القــانــونـيـــة يف ذلك ومـن
اجــل االســهـــــــــــــــام يف رفــع
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أكد ضرورة فتح شارع ابو نؤاس 

جملس بغداد يفاتح جملس الوزراء الستحداث ناحية احلرية 
اســــتـخــــــــــدامـه لـلــــتــــنـقـل
واالسـتفـــادة مـنه كــشـــارع

سياحي وترفيهي.
واوضـح ان اجمللـــس طلـب
مـن امـــانـــة بغـــداد العـمل
علـــــى مفــــاحتـــــة اجلهــــات
اخملـــتــــصــــــــة لـفـــتـح هــــــــذا
الشـارع الذي شهـد حملة
اعمـار كـبيـرة، كمـا طـالب
االمـانة بتفـعيل دورها يف
مـجــــــــال الـــتـــنــــــســـيـق مـع
اجلهـــــات االمــنــيــــــة علـــــى
رفع احلـواجــز وفتح عـدد
مـــن الــــــشــــــــوارع لـــتـقـلـــيـل
الزخم احلـاصل يف حركة

السير.
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الـصحـي لعــدم استـيعـاب
هـــــذه املــــــواقع االفـــــرازات
الـيـــومـيـــة مـن الـنفـــايـــات
واوعـز اجملـلس الــى هيئـة
اخلــدمـــات مبتــابعــة هــذه
الـقــــضــيـــــــة واعــــطـــــــائـهـــــــا
االهميــة التي تـستحقهـا
والـــتـــنــــــســـيـق مـع دائــــــــرة
الـــبـــيـــئــــــــة والـــنـفــــــــايــــــــات
الــصلـبـــة الجل املعـــاجلـــة
الـسـريعـة حلـني االنتهـاء
مــن نـــصــب معــــــامل فـــــرز
ومعـاجلـة الـنفـايــات كمـا
اكــد اجمللـس ضــرورة فتح
شـــــــارع ابـــــــو نـــــــؤاس لـكــي
يــتـــــســنـــــــى للــمــــــواطــنــني

مـستـوى اخلـدمــات فيهـا.
كمــا اقــر اجمللـس حتــويل
مـنـــطقــــة الــنهــــروان الــــى
نــــــــاحـــيــــــــة ملــــــســــــــاحـــتـهــــــــا
الــــشـــــــاسعـــــــة ونفـــــــوسهــــــا

الكبيرة.
ــــــــــس واضــــــــــــــاف: ان اجملــل
اتـخــــــــذ عــــــــدة اجــــــــراءات
لـتــطــــويــــر اخلــــدمــــات يف
بغـــداد واطـــرافهـــا ومـنهـــا
متــابعـة مـوضــوع املعــامل
اخلــــــــاصــــــــة مبـعــــــــاجلــــــــة
الـــنفـــــايـــــات الــتــي بـــــاتــت
تشـكل خطــراً كبيـراً علـى
اهــالـي بغــداد والقــريـبني
مــــن مــــــــــواقـع الــــــطــــمــــــــــر
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البصرة / املدى
قـــــال رئــيــــس جلــنـــــة الــتـعلــيــم يف مـجلــــس
محـافظة البصـرة أمس اإلثنني إن اجمللس
وافق بـــاإلجمــاع علــى إقــالــة مــديــر تـــربيــة

البصرة .
وأوضح الدكتـور نزار عـباس، عضـو مجلس
محـافـظــة البـصــرة ورئيــس جلنـة الـتعلـيم
أمـــس، أن اجمللـــس "وافق بـــاإلجـمــــاع علـــى
إقـــالــــة قحــطـــان املـــوســـوي مـــديـــر تـــربـيـــة
البـصــرة ،علــى خلـفيــة إتهــامــات بــالفـســاد

على خلفية اتهامات بالفساد االداري 

إقالة مدير تربية البرصة من منصبه 
اإلداري."

وأضــــــاف عــبــــــاس أنـه " مت تعــيـــني معــــــاون
املــوســوي مــديــرا مــؤقـتـــا للـتــربـيــة ،حلـني

اختيار مدير جديد."
يــذكـــر ان مجلــس محــافـظــة الـبـصــرة قــد
نـاقـش عـدة مـرات مـسـألـة إقـالـة املـوسـوي
،ومت إسـتدعـاؤه قبل حـوالي شهـر ملسـاءلته
عــن اتهـــــامـــــات بـــــالفـــســـــاد اإلداري.. وقـــــام
بــالــدفــاع عـن نفـسه، ولـم يتـــوصل مجلـس
احملافظة الى اتفاق على إقالته يف حينها.

املوصل / باسل طاقة 
نـظم مـركــز منـظمــات اجملتـمع املــدني يف نـينـوى ورشـة عـمل
حـول الفساد وستـراتيجية مـكافحته وذلك مبشـاركة عدد من
مـوظفي دوائـر ومؤسـسات الـدولة ومـنظمـات اجملتمع املـدني،
وتـضمـنت الــورشــة الـتي اقـيمـت علــى قــاعــة مــركــز منـظمــات
اجملتمع املـدني يف املوصل القـاء عدد من احملـاضرات تـطرقت
الـــى اسبــاب تفـشـي الفـســاد االداري اضــافــة الــى شــرح بعـض
الـوســائل واآلليـات املـتبعـة يف عــدد من دول العـالـم ملكـافـحته
واحلـد من ضـرره وقال مـدير مـركز مـنظمـات اجملتمع املـدني
غيـر احلكـوميـة يف نينـوى احملـامي مـاهـر العبيـدي يف حـديث
لـ)املــدى( ان الهـــدف االول من اقــامــة هــذه الــورشــة هـــو خلق
وعي بـني موظفـي الدولـة عن الفـساد االداري وصـوره وانواعه
فضالً عن الـتأثـيرات الـسلبيـة للفسـاد االداري علـى النـواحي
االجتمـاعيـة واالقتـصاديـة وعلـى اجملتمع بـشكل عـام واضاف
ان مركـز منظمـات اجملتمع املدنـي يف نينوى يـسعى من خالل
اقـامــة النـدوات واحملـاضــرات عن الفـسـاد االداري الـى اشـاعـة
ثقـافـة بـني مختلف شـرائح املـواطنـني عن مخـاطـر وتـاثيـرات

الفساد االداري بكل انواعه واشكاله على اجملتمع.

بغداد / املدى 
اعلــن ريـــــاض غـــــريّــب وزيـــــر الـــبلـــــديـــــات
واالشغـــال العــامــة عـن تــسلـم )36( آلـيــة
ثقـيلــة علـى املـنحــة اليـابــانيــة وتتـضـمن
ـــــدوزراً عـــمالقـــــاً و)18( كـــــابــــســـــة )18( بل
نفــايــات وزعـت علــى احملــافـظــات مبعــدل
واحــــــدة لـكـل مـحــــــافــــظــــــة بــــضـــمـــنـهــــــا
محـافـظــات اقلـيم كــردستــان ومتثل هـذه
الــدفعــة اليـابــانيـة مـن اآلليــات واملعـدات
ـــــى املـــنحـــــة ـــــة الــتـــي جهــــــزت عل الـــثقـــيل
اليـابانـية هي الثـانية حـيث كانت الـدفعة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

البلديات تتسلم آليات ومعدات متنوعة
من املنحة اليابانية 

االولــى قــد تـضـمـنـت 219 آلـيــة مـتـنــوعــة
وزعــت علـــــى جــمــيع احملـــــافــظـــــات واكـــــد
الـوزيـر انه يجــري التفـاوض حـاليـاً علـى
الـــدفعــة الـثــالـثــة الـتـي سـتـتـضـمـن )90(
كــابسـة نفـايـات من املـؤمل ان تـوزع نهـايـة

العام اجلاري.
واشــار الــوزيــر الــى ان الــوزارة قــد جهــزت
احملافظـات بالعديـد من احتياجـاتها من
اآلليــات والــسيــارات الـتخـصــصيــة خالل
اجلــوالت امليــدانيــة للـمحــافـظــات فـضالً

عن جتهيزات اخرى كثيرة.

 ندوة عن سرتاتيجية مكافحة الفساد االداري

الناصرية / حسني كرمي العامل 
اجنــــــــــــزت املـالكــــــــــــات الـفــــنــــيــــــــــــة
والـهنـــدسيــة يف دائــرة اسكــان ذي
قــــار تــــأهــيل مـئــــة دار مـن الــــدور
املــتهـــــرئـــــة يف حـي اإلمـــــام وســط

مدينة الناصرية . 
وقـــــال رئــيــــس املهــنـــــدســني عــبـــــد
الصـاحب عبـد االميـر احلمـداني
مــديـــر اسكــان ذي قــار لـ)املــدى(:
مت حتـى اآلن تأهـيل مئة دار  من
اصل 400 دار مــشمــولــة مبـشــروع

تأهيل 100 دار ضمن مرشوع تطوير األحياء يف النارصية 
عـن بـنــاء اجملـمــوعــات الــصحـيــة
وتـــاسـيــس اجملـــاري لهـــا، مـــؤكـــدا
اجنـــاز بقـيــة الـــدور نهــايـــة العــام

اجلاري.
من جـــانب آخـــر يتـــواصل العـمل
يف مجــمع الــصـــــدر الـــسـكــنــي يف
مـدينـة النـاصـريـة الـذي يـشـتمل
عـلـــــــى 504 شـقـق اضـــــــافـــــــة الـــــــى
املرافق اخلدمية حيث تبلغ كلفة
املشروع املشيد على مساحة تبلغ
64 دومنا 24 مليار دينار عراقي.

تـاهيل وتطـوير الـدور املتهـرئة يف
حي االمام الذي تبلغ كلفته 3.5
مليار ديـنار ، والعمل جـار الجناز
بقــيـــــة الـــــدور حــيــث مت اعــتــمـــــاد
التــوزيع الفــرقـي علــى قـطــاعــات
احلـي املــــذكــــور مـــشـيــــرا  الــــى ان
عـمليـة التـاهيل تـشمـل استبـدال
سـقـــــــوف املـــنـــــــازل املـــبـــنـــيـــــــة مـــن
اخلــــــشـــب والــــصـفـــيـح وتــــــــاهـــيـل
اجلــــدران ورفع مـنــــاسـيـب الــــدور
الواطئة وتاهيل االرضيات فضال

بحث سبل التعاون الزراعي بني العراق
والدنامرك 

بغداد/ كرمي احلمداني
بـحث وكـيل وزارة الــزراعــة الــدكتــور صبـحي اجلـميـلي مـع رئيـس قــسم الـشــرق
االوسـط يف وزارة اخلارجـية الـدمناركـية تـوماس انكـركريـستيـنني واقع العملـية
الـزراعيـة يف العراق يف الـوقت احلـاضر ومـا حتقق من نتـائج مشـجعة يف انـتاج
محـاصيل احلـنطـة والـشعيـر والـرز رغم املعـوقـات واملـشكالت الـتي يعـانـي منهـا
الـقطـاع الـزراعـي. وتطـرق اجلــانبـان الــى سبـل تطـويـر اجملـال الــزراعي بـشـقيه
الـنباتي واحليواني وتدريب الكوادر الزراعيـة العراقية وتنفيذ عدد من املشاريع
املـشتـركـة. يـذكـر ان اجلـانب الـدمنـاركـي ينفـذ مـشــروع تطـويـر زراعــة محصـول

الطماطة لدى الفالحني يف محافظة البصرة.

ــــــــــــوصـل ـيف امل

الضمان االجتماعي ضرورة للحد من تأثير البطالة يف اجملتمع.


