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  من أرشيف اخبار وزارة الزراعة -12

  من المؤسسة العامة للصناعة الى كافة مزارعي االقطان اعالن
  

  تحسين بكر

  رئيس المؤسسة العامة للصناعة
  

في دعم االقتصاد الوطني وزيادة ثروته الزراعية بتوسيع  مساهمة من المؤسسة العامة للصناعة
ل الغزل والنسيج القطنية التابعة لمنشآتها وتشجيعًا منها زراعة االقطان وزيادة انتاجه لسد حاجة معام

فانها تعلن الى كافة . للمزارعين لهذه المادة بضمان حد ادنى لسعر شراء االقطان في السنوات القادمة 
  .المزارعين بتعهدها بشراء جميع االقطان التي تنتج في مزارعهم

  

  دينار للطن  74,0بسعر اليقل عن 

  

ن مصلحة الغزل والنسيج الحكومية بالموصل والشركة العامة للغزل والنسيج في واصل محلج كل م
  .بغداد حسب النوعيات الواردة الى تلك المعامل

لذا فانها تهيب بكافة مزارعي االقطان الى زيادة انتاجهم وتقديم مالديهم من االقطان في الوقت الحاضر 
  .لغرض فحصها وتثبيت اسعارها

  

  
 

بغداد، طبع قسم وسائل االيضاح / مديرية االرشاد الزراعي العامةلمرشد الزراعي رسالة ا: المصدر

  . 1969/ نيسان /بغداد  – 47الحلقة  ، ابو غريب –والمعارض 
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  بيان الى اصحاب البساتين

  الدكتور حيدر صالح الحيدري

   1969/ايار/ بغداد / 48الحلقة   رسالة المرشد الزراعي

  

بشن حملة واسعة  1969وقاية المزروعات العامة ابتداء من أوائل شهر مايس ستقوم مديرية 

ديالى  –بغداد  –الحلة  –النطاق لمكافحة حشرة دوباس النخيل بالبساتين المصابة في ألوية كربالء 

  .ومنطقة الصويرة

ى مصلحة التي قد يخشى من ضررها كمادة سامة وحرصًا عل) الفابونا ( مستخدمة الطائرات لرش مادة 

  -:ابناء الشعب الكرام نقدم التوصيات التالية 

نرجو من مربي الحيوانات او الدواجن حجرها في اماكن امينة خالل ايام المكافحة وتسريحها بعد  -1

 .االنتهاء منها بيوم واحد على االقل

يًال مع على مربي النحل ضرورة اخذ الحيطة والحذر وغلق منافذ الخاليا قبل المكافحة بيوم واحد ل -2

مالحظة وضع طابق التهوية فوق الخاليا وتفتح الخلية بعد الرش وقبل الغروب لمدة ساعة واحدة 

وفي صباح اليوم الثالث تفتح . ثم تسد لليوم التالي حيث تفتح عند الغروب ايضا لمدة ساعة وتغلق

 .الخلية

ضرورة غسلها جيدا قبل مالحظة االواني واالدوات التي قد تتعرض الى التلوث اثناء المكافحة و  -3

كما نهيب بأصحاب البساتين ضرورة التعاون معنا في مساعدة فرق المكافحة العامة . استعمالها

كتعديل الطرق والمحراث وتصليح القناطر والمعابر التي تمر بها وسائط النقل العامة في المكافحة 

 .وغيرها من االعمال

ى هذه اآلفة التي تهدد اقتصادنا الوطني وبمساعدتكم هذه نكون قد تمكنا من القضاء عل

  .ومن اهللا التوفيق

 –بغداد، طبع قسم وسائل االيضاح والمعارض / مديرية االرشاد الزراعي العامةرسالة المرشد الزراعي : المصدر

  . 1969/ايلول/ ، بغداد ابو غريب
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  تعيين مراقبين زراعيين
  

   1969/كانون اول/ ،بغداد 55الحلقة 
  

زراعيين  السادة المدرجة أسماؤهم أدناه من خريجي دورة االرشاد الزراعي الثالثة بوظائف مراقبينتم تعيين 
  :في المحافظات المؤشرة ازاءهم وسيعملون في جهاز االرشاد الزراعي في األقضية والنواحي 

اس هادي محمود ابراهيم وابراهيم بكر عثمان وحمه كرم حسن حمه لطيف وصبري الي: في الناصرية 
وفي الديوانية كل . منصور واحمد ابو بكر فرخة وخالد ستار احمد وكريم صالح كريم وأبا بكر حسن عزيز

جمال : وفي اربيل . شاكر عبد السادة ومحمود عبد الحسين وكاظم جبار عودة وداشي دغيم جابر : من 
ميد مصطفى وفي وفي كركوك حسين حسن قنبر وفي ديالى محمود ح. اسماعيل عمر وكمال عباس اسعد

بغداد شهاب احمد  درع وخالد صابر عبد العزيز وصابر شظب علوش وصادق جهاد علي وصادق كيطان 
  . علي 

  
  

، طبع قسم وسائل االيضاح والمعارض / رسالة المرشد الزراعي مديرية االرشاد الزراعي العامة: المصدر

  . 1969/كانون اول / بغداد  -55الحلقة  ابو غريب ، –
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  محصول عباد الشمس 
   1969/كانون اول/ ،بغداد 55الحلقة 

  

التابع لمديرية وقاية المزروعات العامة من تشخيص الحشرة التي اصابت  تمكن قسم الحشرات
محصول عباد الشمس في مزرعة المرادية الجماعية في محافظة الحلة بعد تربية اليرقات التي عثر عليها 

وقد ظهر لموظفي القسم   Phalanidaeمن عائلة  Lepidopteraمرتبة الفراشات  حيث تبين انها تتبع
المختصين بان االصابة كانت نتيجة لحفر هذه اليرقات داخل االقراص الزهرية المنطقة االسفنجية وكنتيجة 

حول الى كما لوحظ اثناء التربية ان اليرقات تبقى داخل االنفاق وهناك تت. لذلك يظهر التعفن على االقراص
للغالون الواحد   3سم 6بنسبة % 40عذارى وتخرج حشرة كاملة وقد اوصى بمكافحتها أما بمادة السوبراسيد 

وفي حالة حدوث االصابة في الدور المتأخر من النبات . للغالون   3سم 2%  80أو بمادة الدبتركس 
اليرقات نظرًا لطبيعة معيشتها  وعندما تكون االقراص ناضجة يتعذر مكافحتها بالمبيدات التي تؤثر على

المذكورة اعاله وخوفًا من تلوث البذور المعدة ألنتاج الزيوت وعليه فقد أوصى القسم في هذه الحالة بجني 
  .المحصول حال نضجه وعدم تأخيره في مثل هذه الحاالت في المستقبل 

  
  

ع قسم وسائل االيضاح والمعارض ، طب/ رسالة المرشد الزراعي مديرية االرشاد الزراعي العامة: المصدر

  . 1969/كانون اول / بغداد  -55الحلقة  ابو غريب ، –
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  من اخبار وزارة الزراعة

 لقب مهندس زراعي 

   48/1969حلقة  -   رسالة المرشد الزراعي

ي يحذف عنوان مايل 1960لسنة  15من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المالك رقم  نصت المادة الثانية

الوظائف ) د ( تحت الفقرة  1960لسنة  25من الجدول الملحق بقانون المالك رقم ) أخصائي زراعي ( 

وذلك تنفيذًا لقرار مجلس ) مهندس زراعي ( الزراعية من القسم الثاني الوظائف العامة ويحل محله عنوان 

المتضمن تعديل عنوان خريجي كلية  9/10/1968المتخذ بجلسته المؤرخة في  315قيادة الثورة المرقم 

  .الزراعة ومايعادلها من أخصائي زراعي الى مهندس زراعي 

------------------------------------------------------  

  إنشاء مزرعة للرز في المشخاب

  1969/  52حلقة  - رسالة المرشد الزراعي

مديرية المحاصيل الحقلية العامة وذلك ألهمية هذه  انشاء محطة تجريبية للرز في المشخاب تابعة الىتقرر 

  .المنطقة في انتاج أجود انواع الرز في العراق 

_______________________________________________________________  

  مقاومة االدغال في حقول الرز

  1969/ 48حلقة  –رسالة المرشد الزراعي 

بالتعاون مع مديرية المحاصيل الحقلية باعداد برنامج ارشادي  قامت مديرية االرشاد الزراعي العامة

غالون من هذه  250في مكافحة الدنان  في حقول الرز حيث تم ارسال  34الستعمال مادة الستام ف 

حيث سيباشر المرشدون الزراعيون . المادة الى ألوية الديوانية والحلة وكربالء والكوت والعمارة والناصرية

د من ايضاحات الحقلية لتعليم الفالحين على استعمال هذه المادة بالشكل والوقت الصحيحين باجراء العدي

  .لكي يلمسوا بانفسهم واهمية ابادة االدغال في زيادة انتاج الرز 

  برنامج الرز ياريت
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( باستيراد  المستنبط في الفلبين والذي قامت الوزارة) ياريت ( أعدت وزارة الزراعة برنامجًا لنشر واكثار الرز 

طنًا اذا زرع في الموعد )  2-1,5(طن من بذوره ويذكر ان معدل انتاج الدونم الواحد يتراوح مابين ) 100

المناسب واضيفت لحقوله االسمدة الكيمياوية لذا فستقوم الوزارة بتوفير االسمدة وتسليمها الى المزارعين مع 

  .المناسبالبذور تسليفًا لضمان الزراعة والتسميد في الوقت 

، طبع قسم وسائل االيضاح والمعارض / رسالة المرشد الزراعي مديرية االرشاد الزراعي العامة: المصدر

  . 1969/ ايار/ بغداد  -48الحلقة  ابو غريب ، –
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   اخبار من هنا وهناك 

  1968/ ايار/ بغداد– 36الحلقة 

  
 افتتاح معرض الربيع  -1

الذي ) معرض الربيع ( من قبل السيد رئيس الجمهورية  16/4/1698 افتتح مساء يوم
اقامته وزارة الزراعة واالصالح الزراعي في جناحها بمعرض بغداد الدولي وقد فتح للزائرين اعتبارًا 

  .من اليوم التالي 
  .وقد عرضت فيه مختلف نشاطات الوزارة الرامية الى النهوض بالزراعة في البلد 

 
 اعي في كربالء المعرض الزر  -2

 1967أقامت متصرفية لواء كربالء معرضًا زراعيًا  خالل االسبوع االخير من شهر اذار 
وشاركت فيه الدوائر والمؤسسات ذات العالقة بالزراعة والتصنيع الزراعي حيث ابرز هذا المعرض 

المنتجات اهم النشاطات الزراعية  في اللواء وقد عرضت فيه مختلف انواع البذور والفواكه و 
وقد اصدرت المتصرفية نشرة عرضت . الحيوانية والزراعية واالسماك والشتالت والمبيدات الزراعية

فيها المعلومات العامة عن طبيعة الزراعة في اللواء واهم الخدمات الزراعية التي تؤديها المؤسسات 
  .الحكومية
ارعون والفالحون بعرض نأمل ان يكون هدف المعرض القادم ارشاديًا  ويشترك فيه المز   

  .منتوجاتهم المحسنة 
 

 شمول الموصل بمشروع القطن -3

ستقوم مديرية زراعة لواء الموصل بالمساهمة بتنفيذ مشروع تسميد القطن والنهوض 
  . دونم  في مناطق اللواء المختلفة  5000بما مساحته   1968/بزراعته خالل 

 

 شمول كركوك بمشروع القطن -4

 1968ببرنامج تسميد القطن ضمن المشروع الحالي لموسم  تقرر شمول لواء كركوك
  . اضافة الى بقية االلوية وهي الموصل والسليمانية وديالى وبغداد والكوت 

 

 بيان الى اصحاب البساتين -5

بالنظر إلعتدال الجو وظهور اغلب الحشرات الضارة  التي تنتاب البساتين والخضر 
الخ .. دوباس والديدان القارضة والحشرات القشرية والمن والحدائق المنزلية وسرعة تكاثرها  كال

واستعداد مديرية الزراعة العامة لمكافحتها فاننا نهيب  باخواننا اصحاب البساتين مراجعة الدوائر 
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الزراعية في األلوية وقسم  وقاية المزروعات عند ظهور اية اصابة ملحوظة في بساتينهم ألجراء 
  . المكافحات الالزمة

ويمكن إلصحاب الحدائق المنزلية مراجعة هذه الدوائر لكشف االصابة وتحديد نوع السموم كما 
  .وتزويدهم بالتعليمات الالزمة ألجراء المكافحة بانفسهم 

  الدكتور علي الراوي     

  مدير الزراعة العام     
 

 اجتماع تداول تسميد الرز  -6

ريًا تعاونيًا من الذين سيعملون في مرشدًا زراعيًا وناظ) 35(اجتمع في ابي غريب حوالي 
مشروع تسميد الرز الذي سيطبق هذا الموسم في لواء بغداد لالستماع الى محاضرات الخبير 
الدكتور بان في الموضوع ومناقشة جوانبه وقد شارك في هذا االجتماع المسؤولون في قسمي 

  .االرشاد الزراعي والمحاصيل الحقلية واالقطان 
  

قسم االرشاد الزراعي في مديرية  - 1968/ ايار/ بغداد– 36المرشد الزراعي ، الحلقة  رسالة: المصدر 

  .ابو غريب  /بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –الزراعة العامة 
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  1968/ ايلول/ بغداد– 40الحلقة 

  المعهد الزراعي الفني في سطور 

  1964عام  أفتتح في خريف �
تعتبر ثالث سنوات دراسية بعد الثانوية ألغراض ) شهرًا  24( تان تقويميتان مدة الدراسة فيه سن �

 .الخدمة المدنية
 .من الفرع العلمي والثانويات الزراعية ) البنين( يقبل في المعهد خريجو الثانويات  �
هدف المعهد تدريب الطالب على اسس الزراعة الحديثة عمليًا وتحبيب الزراعة وترغيبها الى نفوس  �

 طلبةال
يقوم الطلبة باعداد حقول واسعة وزراعتها وخدمتها وجمع حاصلها وتسويقها متبعين الطرق  �

 .الصحيحة في الري ومقاومة االفات والبزل اخذين بنظر االعتبار تربية الحيوان الزراعي 
ان برامج الدراسة في المعهد وضعت من قبل اقسام كلية الزراعة ومديرية البحوث والمشاريع  �

 .عية العامةالزرا
  

  :نشرة جديدة 

انتهى قسم االرشاد الزراعي من طبع نشرة جديدة باسم مبيدات االفات الزراعية من اعداد الدكتور انيس نعمة 
  .اهللا ، وقد باشر بتوزيعها مجانًا لطالبها

  

  أخبار قصيرة 

  خبير اسواق الجملة 

وقد نظمت  15/7/1968عراق بتاريخ خبير تصميم وتخطيط اسواق الجملة الى ال وصل الخبير دي فيكوك
له وزارة الزراعة زيارات الى اسواق الجملة وعدة دوائر رسمية وشبه رسمية ذات العالقة بموضوع زياراته 
واطلع على كل مايتعلق بمشروع سوق الجملة المركزي للواء بغداد من معلومات ودراسات وخرائط لغرض 

ء السوق والتصاميم الالزمة له ولمخازن التبريد وقد غادر بغداد االستفادة منها عند اعداد تقريره عن انشا
مستصحبًا معه جميع ) ايلول( على امل العودة خالل هذا الشهر  25/7/1968عائدًا الى روما بتاريخ 

  .متطلبات العمل
  

  ايفاد الى ايران 

وافقت وزارة الزراعة على ايفاد السيد جبار كاظم طخيخ معاون االخصائي الزراعي في مديرية الثروة 
  .الحيوانية والبيطرة العامة الى ايران لغرض التدرب على اعمال ابحاث تربية الحيوان

  

  توحيد رسوم المواشي 

حثات التي تجري بشأن الموضوع أيدت وزارة الزراعة موضوع توحيد رسوم المواشي وفكرة الدخول في المبا
  .بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية واالردن والسعودية 
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قسم االرشاد الزراعي في مديرية الزراعة العامة  - 1968/ ايلول/  40رسالة المرشد الزراعي ، الحلقة : المصدر 

  .ابو غريب / بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –

  

  

  1969/ حزيران/ بغداد– 49الحلقة 

  طفيلي المن القطني 

في  Aphelinus maliتمكن قسم الحشرات التابع لمديرية وقاية المزروعات العامة من العثور على الطفيلي 
. منطقة ابي غريب وهذا الطفيلي معروف دوليًا في المكافحة الحيوية للمن القطني اي انه يعيش عليه  

علما بان نجاح . ليه لمعرفة امكانية نشرة واستعماله في مكافحة هذه اآلفة وسوف تجري الدراسة الالزمة ع
هذه الدراسة ومن ثم نشره في بساتين التفاح ستوفر مبالغ كبيرة تصرف سنويا على مكافحة حشرة المن 

  .القطني على التفاح 
  

  آفات جديدة 

االحتياطات الالزمة لمنع في العراق وقد اتخذت  1968شوهدت عام  –دودة جوز القطن القرنفلية  �
 .انتقال هذه الحشرة من منطقة الى اخرى 

ظهر هذا المرض في الهندية في لواء الحلة ألول مرة هذا العام حيث  – العفن األزرق على التنباك �
شخص من قبل عميد كلية الزراعة الدكتور حسين العاني وقد انتشر على نطاق واسع في لوائي 

 .الحلة وكربالء 
كما وان . جارب لمكافحته بالمواد الكيمياوية وقد اعطت المواد المستعملة نتائج ايجابيةاجريت ت

 .مديرية وقاية المزروعات العامة ستقوم بمسح هذا المرض على التبغ في السليمانية 
ظهور مرض اللفحة المتأخرة على البطاطا على نطاق واسع في حقل نينوى خالل الشهر الحالي  �

 .ض من االمراض المهمة التي تصيب هذا المحصول ويعتبر هذا المر 
 لجنة الترفيع �

  :اصدر السيد وزير الزراعة امرًا باعادة تاليف لجنة ترشيح موظفي الوزارة للترفيع على النحو التالي 
الدكتور حسن كتاني وكيل الوزارة رئيسًا والسادة عبد النبي مفتش الزراعة العام ووكيل مدير االرشاد 

عام نائبًا للرئيس وعضوًا ومحمد محمد سعيد مفتش عام بديوان الوزارة عضوًا وعبد الزراعي ال
الرحمن اسماعيل مدير الثروة الحيوانية العام عضوًا وهشام العزي مدير الديوان العام عضوًا 

وكل من السادة محمد حسين . والدكتور محمود حسين الحماوي مدير معهد المختبر البيطري عضواً 
ي اخصائي زراعي عضوًا احتياطيًا ورضا سعيد معروف اخصائي زراعي اول عضوا الشيخ راض

  احتياطيا وداود القدسي مدير االدارة والذاتية في ديوان الوزارة سكرتيراً 
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 لجنة الزماالت واالنجازات الدراسية  �

الزماالت أصدر السيد وزير الزراعة امرًا بتاليف لجنة ترشيح موظفي الوزارة لالجازات الدراسية و 
  :وااليفادات على النحو التالي 

الدكتور حسن كتاني وكيل الوزارة رئيسًا والدكتور جابر الخفاجي مدير البيطرة العام عضوًا والسيد 
أديب المتولي اخصائي زراعي اول ووكيل مدير البستنة العام عضوا والدكتور مجيد االنصاري 

حيدر الحيدري مدير وقاية المزروعات العام عضوا مدير المحاصيل الحقلية العام عضوا والدكتور 
والدكتور غالب جابر الراوي  مدير التربة واستصالح االراضي العام عضوا وكل من السادة محمد 
امين جدوع مدير القسم الفني عضوا احتياطًا وخلوق مصطفى كامل مدير في مديرية االرشاد 

 . د مرشد زراعي سكرتيراً الزراعي العامة عضوا احتياطيا وطارق الحاج احم
  

قسم االرشاد الزراعي في مديرية  - 1969/ حزيران/  49رسالة المرشد الزراعي ، الحلقة : المصدر 

  . ابو غريب/ بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –الزراعة العامة 
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   1969/ تموز/ بغداد– 50لحلقة ا
  

  لمحاصيل الزيتية الحملة االرشادية للتوسع بزراعة ا

بزراعة المحاصيل الزيتية بالشكل المطلوب  لغرض استمرارية الحملة االرشادية الخاصة بالتوسع
واالستفادة من االمكانيات المتوفرة وتجنيدها كاملة باقصى كفاءة في سبيل الوصول الى االهداف المرجوة 

ظفين الفنيين التابعين لها بصورة مباشرة منها، قررت مديرية االرشاد الزراعي العامة قيام عدد من المو 
لمتابعة خطوات تنفيذ هذه الحملة على ان يقوم هؤالء باالتصال بالدوائر الزراعية ودوائر االصالح الزراعي 
وادارات الجمعيات التعاونية والفالحية لحثهم على المساهمة في عملية التوعية المطلوبة وقد حددت اهداف 

  -:هذه الحملة بما يلي
وما تبذله الحكومة من جهود في ) القريبة والبعيدة ( جلب انتباه الفالحين لتوضيح ابعاد الحملة   .أ 

سبيل توفير مستلزماتها من بذور محسنة واسمدة وضمان شراء الناتج باسعار محددة سبق وان اعلن 
 .عنها

ررة للدونم الواحد التركيز على ضرورة  خدمة المحاصيل الزيتية واضافة انواع وكميات االسمدة المق  .ب 
واقناع الفالحين باهمية ذلك في زيادة الناتج وتحسينه خاصة وان االسمدة قد وفرت لهم في الدوائر 

 .الزراعية باسعار الكلفة
مراقبة الحقول باستمرار من قبل الفالحين وخاصة الحشرة القارضة وضرورة مقاومتها حال ظهورها   .ج 

 .على المحصول وقبل استفحال أمرها 
أكيد على ضرورة زراعة اكبر كمية من بذور عباد الشمس المتوفرة في الدوائر الزراعية وخاصة الت  .د 

 .انه من الممكن ان تستمر زراعته الى نهاية شهر تموز وحتى االسبوع االول من شهر آب المقبل
  

  دورة تدريبية 

ت التخرج على في قاعة المكتبة المركزية في ابي غريب توزيع شهادا 26/6/1969تم صباح يوم 
طالب الدورة التدريبية الثانية في موضوع تربية الدواجن من قبل السيد وزير الزراعة الدكتور عبد الحسين 
وداي العطية ومما يجدر ذكره ان هذه الدورة هي الثانية من نوعها والتي ينظمها قسم الدواجن التابع لمديرية 

طالبًا من مختلف الوزارات المعنية )  25(عدد طالب هذه الدورة  وقد بلغ. الثروة  الحيوانية في الفترة االخيرة
  .ولمدة ستة اسابيع

  

  الوحدة السينمائية 

ستقوم الوحدة السينمائية المتجولة التابعة لقسم وسائل االيضاح والمعارض في اوائل هذا الشهر بجولة في 
  رشادية التي يقوم بعقدها المرشدون انحاء لواء ديالى لغرض عرض االفالم الزراعية خالل االجتماعات اال
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  .الزراعيون في انحاء اللواء المذكور 
  

  رة ــع نشــطب

وقد باشر ) طبعة ثانية منقحة ( انتهى قسم وسائل االيضاح والمعارض من طبع نشرة تربية دودة الحرير 
  .بتوزيعها على طالبيها مجانًا 

  

قسم االرشاد الزراعي في مديرية  - 1969/ موزت/  50الحلقة  رسالة المرشد الزراعي ،:  المصدر

  . ابو غريب/ بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –الزراعة العامة 
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  1969/ آب/  51الحلقة 
  

  الترشيح للزماالت 

اص عممت وزارة الزراعة الى كافة المديريات والمصالح التابعة لها ضمنت التعليمات المدرجة ادناه الخ
بالترشيح للزماالت طالبة منها العمل بموجبها عند ترشيح اي من منتسبيها في المستقبل مع مراعاة عدم 

  .تأخر وصول الترشيحات الى الوزارة 
  

 .المختصة ذات العالقة لبيان رأيها في الترشيح لها تحال الزماالت الى الدوائر  -1
شروط المتقدمين لها وكافة المعلومات تعمم الدائرة المختصة على منتسبيها موضوع الزمالة و  -2

 .االخرى عنها مع وضع نسخة من هذه المعلومات في لوحة االعالنات بالمديرية 
 .يحق لكل من تتوفر فيه شروط الترشيح للزمالة التقدم لها  -3
على المديرية ان تحيل جميع طلبات المتقدمين للزمالة مع معلومات كافية عن كل منهم تشمل مدة  -4

الكفاءة في العمل ومالديها من معلومات  –الزماالت التي تمتع بها سابقًا  –الشهادة  –الخدمة 
 .اخرى

على المديرية ان تبين اسماء مرشحيها للزمالة من بين المتقدمين مع بيان سبب تفضيلها لمرشحيها  -5
 .دون االخرين 

لى ذلك لدى رئيس يحق لكل متقدم لزمالة لم تدون المديرية اسمه ضمن المتقدمين ان يعترض ع -6
 .لجنة الزماالت

  

  التوقيع       
  وزير الزراعة                                                                                       

  

  وزير االصالح الزراعي 

صب الدكتور مولود كامل عبد نقيب الزراعيين الفنيين وزيرًا لالصالح الزراعي وكان يشغل منُعين 
  .رئيس المؤسسة العامة للتنمية الزراعية 

  

  السيد وزير الزراعة  يزور الدورة

حضر السيد وزير الزراعة الدكتور عبد الحسين وادي العطية االجتماع االرشادي في الدورة الذي عقد 
 هناك واطلع على سير تدريب تالمذة معهد التعاون واالرشاد الزراعي الذين سيعينون في جهاز مديرية

 .االرشاد الزراعي العامة 
قسم االرشاد الزراعي في مديرية الزراعة العامة  - 1969/ آب/  51رسالة المرشد الزراعي ، الحلقة : المصدر 

 .ابو غريب / بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –
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  اعالن

  الى كافة مزارعي االقطان
  

  1969/ تشرين اول / بغداد– 53الحلقة 

 74/-عن استعدادها لشراء جميع االقطان بسعر اليقل عن  ة للصناعة وان اعلنتسبق للمؤسسة العام
دينار للطن الواحد واصل محلج كل من مصلحة الغزل والنسيج الحكومية بالموصل والشركة العامة للغزل 

  .والنسيج في بغداد وحسب النوعيات الواردة الى تلك المحالج
    

ن ان السعر المذكور قد حدد للجنيه االولى للموسم الصيفي وتود هذه المؤسسة ان تؤكد بهذا االعال
من هذه المادة وانها تهيب بكافة مزارعي االقطان الى االسراع بتقديم مالديهم من االقطان في الوقت 
الحاضر الى المحالج اعاله لغرض االستفادة من هذا السعر حيث ان االقطان التي سترد من الجنيات 

  .عارها دون ذلك وحسب نوعياتهااالخرى فسوف تكون اس
  

  رئيس المؤسسة العامة للصناعة. و

  
  

  خطة ارشادية لزراعة البنجر السكري 

قامت مديرية االرشاد الزراعي العامة بوضع خطة ارشادية لزراعة البنجر السكري يطبق في الوية الموصل 
حيث ان الحاجة تدعوا الى زراعة  )تكريت وسامراء وابو غريب ( وبغداد ) الخالص( واربيل وكركوك وديالى 

وقد طلبت من مصلحة صنع السكر في الموصل تزويد مديريات الزراعة المذكورة بنسخ من . الف دونم  20
عقد اتفاق زراعة البنجر السكري المعمول به لقراءته على الفالحين في االجتماعات االرشادية وافهامهم 

واعالن جوائز للمتفوقين بزراعة هذا المحصول من االن  كما طلبت من المصلحة المذكورة وضع.ببنوده
  .تحقيقًا لعنصر المنافسة المثمرة ما بين الفالحين 

  

قسم االرشاد الزراعي في  - 1969/ تشرين اول/  53الحلقة  رسالة المرشد الزراعي ،:  المصدر

  . ابو غريب/ بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –مديرية الزراعة العامة 
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 1970/ آذار/  58الحلقة  

  
 

  دورة تدريبية في زراعة الذرة الصفراء 

االرشاد الزراعي العامة بعقد دورة تدريبية عن زراعة الذرة الصفراء في العراق بمعاونة ادارة  قامت مديرية 
  .مشروع الذرة الصفراء والدواجن التابع لوزارة الزراعة 

مشروع وبعض النظار والمشرفون التعاونيون التابعون لمديرية التعاون شارك فيها المشرفون المتفرغون لهذا ال
لغرض التدرب على احدث وسائل انتاج محصول الذرة الصفراء وكيفية شمول . واالنتاج الزراعي العامة 

  .الجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية ببرنامج التسليف الموجه الذي تقوم به وزارة الزراعة
  

  ي البلقيات والعقد الجذرية ودورة اخرى ف

كما عقدت اجتماعات تدريبية للمرشدين الزراعيين في موضوع البقليات والعقد الجذرية  ومعاملتها بالبكتيرين 
قبل الزراعة بالتعاون مع معهد الموارد الطبيعية حيث توفرت نتائج نهائية تشير الى امكانية زيادة انتاج 

  .لعقد الجذرية لتثبيت النتروجين الجويالبلقيات بتشجيع تكوين وفعالية ا
  

  ودورة ثالثة في تربية النحل 

أما الدورة الثالثة فستقام في مديرية وقاية المزروعات العامة في ابي غريب للتدريب على تربية النحل ودودة 
تلف يوما يشارك فيها المرشدون الزراعيون ومسؤولو وقاية المزروعات من مخ 15تستغرق الدورة .الحرير 

  .المحافظات
  

  الدورة التاهيلية للمراقبين الزراعيين

أفتتحت في اول شهر شباط الدورة التدريبية التأهيلية للمراقبين الزراعيين الذين سيعينون في مديرية االرشاد 
ويشارك فيها مائة خريج من مختلف الثانويات . الزراعي العامة وذلك في معهد التعاون واالرشاد الزراعي

  .ية في العراق وتستغرق ستة اشهر الزراع
 

قسم االرشاد الزراعي في مديرية  - 1970/ آذار/  58الحلقة  رسالة المرشد الزراعي ،:  المصدر

  . ابو غريب/ بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –الزراعة العامة 

  


