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كلـما هممـت بالكتـابة وجدت نـفسي  بال  حروف.. مـرت اشهر ولم أكـتب حرفا وانـشره 

قلمي يأبى ان يطيعني  وجدته  معتصماً ..
شهد السـياسي يشبه كثيرا سوقا عبرية  فيه الـربا  الفتنة والنفاق االحتيال واخلداع فا

.. بأي ثوب تشكلت احلكومة ..?
 كلـمـا ظـنـنت أن الـوضع استـتب وأصـبح الـعـراقي بـأمـان ونحـو األفـضل   يـتـضح أنـها
اضـغـاث أحالم ال اكــثـر .. تَــشـتت الــوضع األمـني بــ عـصـابــات واغـتــيـاالت ..مـراحل
تـشظـية  والـتي كـان أبطـالهـا عل مايـبدو يـحـاولون تـقلـيد سـينـاريو الـعمـليـة االنتـخـابيـة ا
مـسـلـسل (وادي الـذئـاب) الـتـركي ..من جـهـة أخـرى جتـد الـسـوق الـسـوداء  تـعـود بـقـوة

ألسواقنا بحُلة جديدة ...
ستقبل ويأخذ منا و الكارثة االسوأ التـعليم يتجه  نحو هاويـة مستنقع آسن يجر خلفـة ا
عـناها احلـقيـقي من تمدن وثـقافـة أجتمـاعية عـميـقة وإنسـانية الـتربـية والتـعليم احلـياة 
ـسـتـقـبل عـنـدنـا من أهم وأخــطـر الـوزارات ومع ذلك جنـدهــا عـبـارة عن نـادي مـقــامـرة 
اوالدنا ...ال احد يشعـر بعراقيته اليوم الـكل يتجه نحو الهجـرة لبالد غريبة ظاهرة شراء

العقارات بتركيا وووو..العراق اجتاهه مجهول  تماما ...عن ماذا نكتب ?
كن أن يـعـبر عن وضـعنـا واذا كـتبـنا سـنـكون مـنافـقـ مجـاملـ لذا فال كالم حقـيـقي 
اعتصم قلـمي معتذرا عن أي وصف حلـالة وطني ....نعـود إلى ماضٍ بعيـد جدا تخلف
جرائم أمراض هل نتجاهل مايحدث ونكتب حروفا وردية والعتمة فقر اخالق قلـة عمل 

غطت وجه احلقيقة ??
كاننا ...الى متى? الى متى سنبقى نراوح 
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امــوال الـزائـر- دوالر وتـخــــصـيـصـهـا
حملـافـظـة كـربالء ضـمـن مـوازنة 2019
مــشــيــراً الـى انه ســيــنــقل مــطــالــبــات
واحــتــيـــاجــات احملــافــظــة لــلــســلــطــة
الـتـشـريـعـيـة. وقـال احلـلـبـوسي خالل
مــؤتــمــر صـحــفي مــشــتـرك مـع رئـيس
مـــجــلس مـــحــافــظـــة كــربالء نـــصــيف
اخلــطــابي خالل زيــارته لــلــمــحــافــظـة
امس (سـنـنـقل مـطـالبـات واحـتـيـاجات
كـربالء لـلـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة لـتـوفـير
الـــتــخـــصــيـــصــات الالزمـــة لــلـــمــضي
شاريع االعمار واالستثمار) مضيفًا
(لـن نـدخـر جــهـدا فـي تـوفـيــر جـزء من
امـوال الـزائـر / دوالر و تـخـصـيـصـهـا
لـكـربالء ضـمـن مـوازنة 2019). وتـابع
ــلف (ســـنـــضــيّـف الــقـــائـــمـــ عــلـى ا
اخلـدمي للوقوف علـى ابرز احتياجات

الــعـامــلـ فـي وزارة الـبــيـئـة
ــرافـقــتـنــا في هـذه احملــمـيـة
ولــشـرح كـيــفـيـة حـمــايـة تـلك
الـــــغــــابـــــات واشــــجــــار االرز
مساحـة هذه الـغابات ـعمـرة ا
تـمثل  %5 مـن مسـاحـة لبـنان
وهنا في هذه الغابة  4 مالي

7 شــــــــــجــــــــــرة االرز مـن اصل 
مـاليـ شـجـرة ارز فـي لـبـنـان
قــد تـصل عـمـر بـعض االشـجـار
الـى اكـــثــــر من  2000 ســــنـــة 
ـرشـد نــحن (نـحـمي وال يــقـول ا
نـزرع) الـطبـيعـة هي التي تـخلق
الـتوازن البيئي في عمـلية تلقيح
واالحـــتـــفــاظ بـــالـــبـــذرة بــفـــصل
ـــا الــــشـــتـــاء حتـت االرض وحـــا
تـشرق الشـمس تطلـع هذه البذور
لـتـكـون شـجـرة االرز كـذلك يـلـعب
الــسـنــجـاب دورا في عــمـلـيــة نـقل
الــــــبـــــذور ودفـــــنــــــهـــــا في االرض
لـينساهـا ليمر عـليها فـصل الشتاء
وتــصـبح بـعـد ذلك شـجـرة ارز !من
فـوائـد شـجـرة

االرز هـي "تـــــثــــبـــــيت
الـــــتـــــربـــــة وتـــــمـــــنع
جــذورهـا اجنــرافــهــا 
فـي الصـخـور وتـخزن
مـياه لـتكون الـصخور
ـــثــابــة الـــكــلــســـيــة 
ــيــاه خـــزانــاتــهـــا كــا
كـمـا تـخلق اجلـوفـيـة 
اشــــجــــار االرز اجلـــو
الــــنــــظــــيف الــــنــــقي
وتوف نظراجلميل وا
يـــر الـــعــسـل االصــلي
ــــغــــشــــوش غــــيــــر ا
وصــنــاعــة الــبــخـور 
وتــوجـد في الــغـابـات
الـعديـد من احليـوانات كالـضبع واخلـنزير

ــســلــمـــ فــهم لــديــهم كــتــاب مــقــدس وا
يـطــلـقـون عـلـيه (احلـكـمـة) وتـضم مـقـوالت
كذلك لـهم زي خـاص للـمـشايخ لـلـزعمـائـهم
لـلنساء (عـباية سوداء وفوطـة بيضاء) اما
زي الــرجـال فـهــو (سـروال اسـود وطــاقـيـة
بــــيــــضــــاء وشــــوارب) وهـــنــــاك اخــــتالف
بـلـهجـتـهم عن بـاقي اللـبـنانـيـ مثل كـلـمة
قـمـر يــلـفـظـونـهـا في لـبـنـان (آمـر) ال تـلـفظ
الــقــاف لــكـن الــدروز يــلــفــظــونــهــا (قــمــر)
ـســلــمـ وال شــعــارهم ال هــو هالل مــثل ا
سيحي بل جنمة خماسية صـليب مثل ا
يـــتــصــفـــون بــالـــســريــة والـــغــمــوض وال
وال يــتـــكــلــمـــون عن أنــفــســـهم بــصــراحــة
يــتـزوجـون من طــائـفـة اخــرى وال يـعـطـون

نساءهم لغير رجال من الدروز.
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نــــحن االن عــــلى ارتــــفـــاع  1800م حــــيث
غـابـات الـبـاروك لـشـجـرة االرز وهـو شـعار
لـبـنان جتـده في الـعلم وفي الـعمـلـة اللـيرة
راكـز السياحية يشرف كل هذه ا الـلبنانية
لــذلك فــور دخــولــنــا الى عــلــيـــهــا الــدروز 
ـرشدين الـغـابات صـعد الى الـبـاص احد ا

والــــــــثــــــــعــــــــلب
والـــــغـــــزال وابن اوى و 350 نـــــوعـــــا من
ويوجد في الغابة قسم يطلق عليه الـطيور
(غـابة لـشهـداء لبـنان) يـكون الريـع لعوائل
شــهـداء لـبــنـان كـمــا تـوجـد بــحـيـرة تـزود
ــاء الـصـالح الــقـرى احملـيــطـة بـالـغــابـة بـا
لــلــشــرب كـذلـك الـطــيــور تــشــرب من هـذه
ويوجد  500 نوع من االعشاب. البحيرة 
نـطـقة االكـثر مـسـاءا كانت لـنـا جولـة في ا
ثـراءا في بيروت وهي (الزيتونه بك) حيث
تـوجـد الـيـخـوت ألغنـيـاء الـعـالم تـرسو في
وهي تــعــادل ماليــ الـدوالرات الــســاحل
وبـذلك شـاهـدت ابـنـتي الـفـارق بـ الـغـنى
والـفـقـر في لـبـنان! لـكـنـهـا في نـفس الوقت
كـانت حتـلم ان يكـون لهـا مـثل هذا الـيخت

اجلميل!!
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ــئـة في 2018 بــعــدمـا وصل إلى 3 بــا
ئة في الـعام السـابق قبل ان يرتفع بـا
ـئـة في 2019)  مــوضـحـاً إلى  0.9 بــا
إن هـذا األمر (يعكس بشكل كبير إعادة
فـرض الـعقـوبات األمـريكـية عـلى إيران
الـتي ستؤدي عـلى األرجح إلى تقليص
انـتاج ايران وصادراتـها خالل العام
).لـكن الـتقـريـر توقّع أن يـشـهد ـقـبلـ ا
االقـتصاد اإليـراني تقلـصا بنـسبة 1.6
ئة في ئة هذا العام وبنسبة  3.6با بـا
ــقــبل. فـي غــضــون ذلك أعــلن الـــعــام ا
الــعـراق مــوقـفـه من اجـتــمـاع مــنـظــمـة
ـقرر في ـصـدرة لـلـنـفط أوبك ا الـدول ا
ـقـبل.وقـال مـطــلع شـهـر كـانـون األول ا
ــتــحــدث بــاسم وزارة الــنــفط عــاصم ا
جـهاد امس انه (سيكـون هناك اجتماع
وزاري ألعــضـاء مـنــظـمـة أوبك وخـارج
قـبل في فيـينا ـنظـمة مـطلع الـشهـر ا ا
ــراقــبــة ولــديـــنــا فــســحــة مـن الــوقت 
الـــســــوق الـــنـــفــــطـــيـــة والــــتـــطـــورات
والــتـــحــديــات الــتي تــواجه الــســوق).
وأضـــــاف ان (وزيــــر الــــنــــفـط ثــــامــــر
الــغــضــبــان ســيــشــارك في االجــتــمــاع
وسـيـبحث مع مـنتـجي اوبك وخارجـها
حتـديات الـسوق الـنفـطيـة).وأكد جـهاد
ان (الـــعـــراق مع أي قـــرار يـــهـــدف الى
اســتـقــرار الـسـوق الــنـفــطـيــة وأسـعـار
الـنفط وإعادة التوازن للـسوق النفطية
ـية) .مـوضـحاً ان (مـوقف الـعراق الـعـا
ســيـكـون إيـجـابــيـاً مع أي قـرار يـهـدف
الى اسـتـقـرار أسـعار الـنـفط بـاألسواق
ـا ـيـة وإعــادة الـتـوازن فــيـهـا و الــعـا
.( ستهلك نتج وا يخدم مصالح ا
وأكـد ان(القرار سـيكون جمـاعياً وليس
فـرديـاً من خالل توافـق جمـيع األطراف
عــلى احلــلــول الــتي يــتم وضــعــهـا في

مواجهة حتديات السوق). 
واكــد رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احلـلبوسي دعمه لفـكرة توفير جزء من

—cM  wB   ≠œ«bGÐ

d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

رجـح صـنــدوق الــنـقــد الــدولي تــقـلص
الـنـمـو االقـتـصـادي في الـعـراق وإيران
واجلـزائـر ولـيـبيـا خالل الـعـام اجلاري
وهي الـدول الـنـفـطـيـة الـتي تـقع خارج
مـنطقـةاخلليج مـشيراً الـى إن اقتصاد
مــنـطـقـة اخلـلـيج بــشـكل عـام سـيـعـاود
الــنـمـو في  2018 بــعـدمــا انـكـمش في
بـعض دولهـا لكـنه يبـقى عرضـة للـتأثر
بـتقلّبات أسعـار النفط. وقال الصندوق
فـي تــقــريــر أصـــدره امس إنّ (ارتــفــاع
أسـعـار الـنفـط بعـد االنـخـفاض الـكـبـير
الــــــذي شـــــهــــــدته حــــــتى عـــــام 2016
سـيسمح لالقتـصاد اخلليـجي بتحقيق
ئـة هذا الـعام و3 ـو بـنسـبة  2.4 بـا
ـئـة في 2019 بــعـدمـا كــان انـكـمش بــا

ئة في 2017). بـ 0.4 با
وتـــنــــتج دول اخلـــلـــيـج الـــست مـــعـــا
الـــســـعــوديـــة واالمـــارات والـــبــحـــرين

وسـلــطـنـة عـمـان والـكـويت وقـطـر 17
مـليون برميل من النفـط يوميا وتعتمد
مـوازنـاتهـا بشـدة على إيـرادات اخلام.
ومـع عـــدم اســـتــــقـــرار ســـوق الــــنـــفط
والـتقلبات في أسـعارها حذّر صندوق
الـــنــقـــد من أن (آفـــاق الــنـــمــو لـــلــدول
صدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة ا
حــــيـــال مــــســـار أســــعــــار الـــنــــفط في
ــسـتـقــبل.(وخـسـرت أســعـار الـنـفـــط ا
ــئــة من قـيــمــتــهـا خالل نــحـو  20 بــا
اضي بـعد ارتـفاعـها مـؤخرا الـشهـر ا
بــــــســـــبـب الـــــفـــــائـض فـي الـــــعـــــرض
ـــؤشــرات عــلـى الــتــأثـــيــر احملــدود وا
لـلعقوبـات األمريكيـة التي فرضت على

إيران.
WODH½ ‰Ëœ

وقــال صــنـدوق الــنــقـد إن (الــنــمـو في
ــنـطــقــة خـارج الــدول الــنـفــطــيــة في ا
اخلــــــلـــــيـج وهي إيــــــران والـــــعـــــراق
واجلـزائر ولـيبـيا يـتوقع ان يـبلغ 0.3
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أجـــــتــــمـع الــــوكـــــيل االداري لــــوزارة
الك الـزراعة مـهدي سـهر اجلـبوري 
قـــسم الـــطـــيــران الـــزراعي فـي دائــرة
زروعات  بحـضور مدير عام وقـاية ا
الـــدائــرة حــمــيـــد هــدوان  وعــدد من
ـدراء العام واالقـسام واخملتص ا

دني. فـي الشـأن الزراعي والـطيـران ا
وقـال بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(تـمـت خالل االجـتـمـاع مـنـاقـشـة عـدد
من احملـاور منهـا أهميـة اعادة تأهيل
قـــسم الـــطـــيــران الـــزراعي فـي دائــرة
ــزروعـات  وتــنـفــيـذ اعــمـال وقــايـة ا
توفرة  صـيانة الطـائرات الزراعيـة ا
ــيــة رصــيــنـة واخــتــيــار شــركـات عــا
لــتــنــفــيــذ اعـمــال الــصــيــانــة واعـادة
الــتـــأهــيل  وبــحـث أمــكــانــيــة شــراء
طــائـرات زراعـيــة جـديـدة  واجلـدوى
شروع  فضال عن االقـتصادية لـهذا ا
تـدريب وتـطـويـر خـبـرات كـادر الـقسم
من طــيـارين ومـهـنـدسـ وفـنـيـ في
دورات خــــاصـــة فـي اخلـــارج). وأكـــد
اجلـبوري خالل االجتماع (أهمية دعم
وتــطــويــر قــسم الــطــيـران الــزراعي 
ـكافحـة بواسطة ومـواصلة عـمليات ا
الــطـائــرات وزيــادتـهــا  مـشــددا عـلى
اســـتـــمــرار الـــوزارة بــتـــقـــد الــدعم
ـزارع للحفاظ ـطلوب للفالح وا ا

على محاصيلهم وزيادة االنتاج).
والـتقى الوكـيل الفنـي لوزارة الزراعة
مـهـدي ضـمـد القـيـسي خـبـير مـنـظـمة
ـتــحـدة الــســيـد حــيـدر الــفــاو لأل ا
رافق له  لإلطالع فـيرسوي والـوفد ا
ــشـاكل عــلى الـنــتـائـج اخملـتـبــريـة وا
الــتي رافــقـت حــالــة نــفــوق األســمـاك

وحتـليلها  بحضور مستشار الوزارة
لـنشاط الثـروة احليوانيـة حس علي
ســعــود ومـديــر عـام دائــرة الــبـيــطـرة
صـالح فـــاضل عـــبــــاس ومـــديـــر عـــام
دائــرة الــثـروة احلــيــوانــيـة الــدكــتـور
مــــــصــــــدق دلــــــفي عــــــلـي وعــــــدد من
اخملــتــصــ . واسـتــعــرض الــقــيـسي
(خـالل الـــلـــقـــاء نـــتـــائج تـــشـــخـــيص
ـــركــزيــة اإلصـــابــة فـي اخملــتـــبــرات ا
الـبيطـرية  مبـيناً أسـباب حالـة نفوق
تـخذة من قبل األسـماك واإلجـراءات ا
وزارة الـــزراعــة والــوزارات األخــرى)
ــنـظــمـة ــتـواصل  مــشـيــداً بـالــدعم (ا
الــفـاو لـلـقـطــاع الـزراعي والـذي شـمل
نــشــاطـات عــديــدة ومــنـهــا في مــجـال
الـثـروة احليـوانيـة وتربـية األسـماك .
وأوضـح أن (دعــوة الـــوزارة خلـــبــراء
ـنـظـمـة هـو الطالعـهم مـيـدانـيـاً عـلى ا
ــــربـــ مــــواقـع اإلصــــابــــة ولــــقــــاء ا
واخملتص وزيارة اخملتبرات احمللية

لـــلـــوقــوف عـــلى نـــتـــائج الـــتـــحــلـــيل
والـتـشخـيص اخملـتبـري والـتشـريحي
والــبـكـتـيـري والـفــطـري والـتـحـلـيالت
الـــبــايــولـــوجــيـــة لــلــمـــيــاه واألعالف
شاكل بـاإلضافة إلى طبيعة احلالة وا
ــتـخـذة الــتي رافـقــتـهــا واإلجـراءات ا
ـوضوع لـلـخـروج بـتـوصـيـات تـفـيـد ا
والـتعاون الـعلمي والـتقني ب وزارة

نظمة).  الزراعة وا
وجتـــــدر االشــــارة الى ان اخلـــــبــــيــــر
الـــدولي ســيـــقــوم بــزيـــارة الى مــوقع
سـيب / مـحافـظـة بابل االصـابـة في ا
ـركــزيـة وبــعــدهـا يــزور اخملـتــبــرات ا
الـبـيـطـريـة السـتـكـمـال االسـتـنـتـاجات

والتوصيات
ونــظـمت مــديـريــة زراعـة ديــالى نـدوة
ارشـاديـة حول اهـميـة تربـية االسـماك
واصـابـتهـا باألمـراض وطـرق الوقـاية
مــنــهــا في ديــالى بــحــضـور عــدد من
مـربي االسـمـاك واالطـبـاء الـبـيـطـريـ

واخملــتـصـ في الـثــروة احلـيـوانـيـة.
وجـرى خـالل الـنـدوة الـقـاء مـحـاضرة
وضوع  فيها التطرق علمية حول ا
الى عـدة مـحـاور مـنـهـا اهـمـيـة سـرعة
ودقـة تشخيص االمراض التي تصيب
االسـماك من قبل اخملتبرات البيطرية
ــرض الــتــهــاب ونــبــذة تـــعــريــفــيــة 
الــــغـالصم اجلــــرثــــومي (الــــفــــطــــري
والـــبــكـــتـــيــري) واســـبــاب االصـــابــة
ــــرض وطــــرق الــــوقــــايــــة مــــنه بــــا
واالجـراءات الـواجـب اتـخـاذهـا لـلـحد
مـن نـــفــــوق االســـمــــاك والــــضـــوابط
واحملددات البيئية التي يجب االلتزام
بـها في مـشاريـع تربـية االسـماك. وقد
خـرجت الـنـدوة بعـدة تـوصـيات مـنـها
ـــتــجـــاوزة وغـــيــر ـــشــاريـع ا ازالـــة ا
اجملـازة سواء كانت اقـفاص عائمة او
رب بااللتزام بحيرات طينية الزام ا
بـاحملــددات الـبـيـئـيـة ونـظـام الـتـربـيـة
الـصحيـحة وفحص االعـالف اصوليا

رب باالعتماد على العلف وتـوجيه ا
الـطبيعي من اخلضروات واحلشائش
واالبـــتـــعــاد عن مـــخـــلــفـــات اجملــازر
والـــتـــشـــديـــد عــلـى الـــدور الــبـــحـــثي
ديـريـات البـيـئة عـنـد منح والـفـحص 

االجازة. 
قام في وشـهد جـناح وزارة الزراعـة ا
مـعـرض بـغـداد الـدولي لـدورته الـ 45
ـــواطــنــ اقـــبــاال واســـعــا من قـــبل ا
ـهتم بالشان الزراعي  حيث عبر وا
ـعـروضات الـزائـرون عن اعـجـابهم بـا
الـــتي مــلـــئت ارجــاء اجلـــنــاح والــتي
ـنجزات التي شـملت عددا كـبيرا من ا
حــــقــــقـــــتــــهــــا وزارة الــــزراعــــة خالل
اضية كما ابدوا اعجابهم الـسنوات ا
بـالتواصل الـذي انتهـجته الوزارة مع
ية بغية حتديث الواقع الشركات العا
الــزراعي واالرتــقـاء بـه نـحــو االفـضل
لـلوصـول الى حتقـيق االكتـفاء الذاتي
.  وكـان جنـاح وزارة الزراعة قـد شهد
مــنــذ الــيــوم االول الفــتــتــاحــة اقــبــاال
ــسـؤولي الـوزارة وحــضـورا مـكــثـفـا 
ـا له من لـالطالع عـلى اروقه اجلـناح 
اهـمية في الـنهوض بالـقطاع الزراعي
بـشـقـيه الـنـباتي واحلـيـواني وتـوفـير

االمن الغذائي للمواطن .
واســــتـــقـــبـل وزيـــر الـــزراعــــة صـــالح
احلـــــســـــنـي وفـــــد اجملـــــلـس االعـــــلى
االسـالمي بـــرئــــاســـة عـــلـي الـــغـــبـــان
ـنـاسبـة تـسـلمه لـتـقـد التـهـاني له 
مـسؤولية وزارة الزراعة ولبحث سبل
الـــنـــهـــوض بـــالــقـــطـــاع الـــزراعي في
الـعـراق. واكـد الـوزيـر لـلـوفـد الـضيف
اســـتـــعـــداد الــوزارة لـــبـــذل قـــصــارى
اجلـهـود من اجـل الـنـهـوض بـالـقـطاع

الـزراعي  بشـقيه الـنبـاتي واحليواني
وتــــقــــد الــــدعم الـالزم لـــلــــفـالحـــ
ـزارعـ ومربي الـثروة احلـيوانـية وا
مـن اجل زيـادة االنـتـاج وتوفـيـر االمن
الـغذائي للمواطـن وسد حاجة السوق
ـنتجـات احمللية . من جـانبه عبر من ا
وفــد اجملـلس االعـلى عـن اسـتـعـدادهم
ـــســانـــدة لــوزارة لـــتـــقــد الـــدعم وا
ـانـيـة الــزراعـة من قـبل الــلـجـان الـبــر
اخملــتـصــة كـونــهـا تـعــد من الـوزارات
اخلـدمـيـة الـتي تـكـون عـلى تـماس مع
ــــــواطـن وداعـم اســــــاسي حـــــــيــــــاة ا

لالقتصاد الوطني.
ونـــاقــشت دائــرة اإلرشـــاد والــتــدريب
الــــزراعي بـــالــــتـــعـــاون مـع مـــديـــرتي
الــزراعـة في مــحـافــظـة بــغـداد الــكـرخ
والـرصـافـة األمن احلـيـوي وضرورته
احلــتـمــيـة في مــزارع الـدواجن . جـاء
ــشــاركـة ذلـك خالل نــدوة إرشــاديــة 
ـسـتشـفى البـيطـري في قريـة الذهب ا
األبـيض واالحتـاد احمللـي للـجـمعـيات
الــفالحـيـة الــتـعـاونــيـة في أبي غـريب
وتـضمـنت محـاضرة ذات عـدة محاور
مــنــهــا مــفــهــوم األمن احلــيــوي واهم
الـعـوامل الـتي يـرتكـز عـلـيهـا لـضـمان
جنــاح تــطـبــيـقه فـي حـقــول الـدواجن
ــربــ بــتـــفــاصــيل األمن وتــوعـــيــة ا
احلـيـوي ومقـومـاته لتـقلـيل الـهالكات
ـــردود فـي الـــدواجن ومـن ثم زيـــادة ا
ـادي للمـرب . كمـا تضمـنت محاور ا
الــنـدوة الـتــأكـيـد عـلـى الـتـواصل بـ
ـربـ والـدوائـر الزراعـيـة اخملـتـصة ا
مـن اجل حتس واقـع مربي الدواجن
وجنـاح مشاريـعهم من خالل اإلشراف

البيطري الدقيق.

مخطط يوضح هبوط أسعار اخلام

ــــقــــدســــة ). الـى ذلك أعــــلن كــــربـالء ا
احلــلـــبــوسي خالل مـــؤتــمــر صــحــفي
مـــشــتـــرك مع مـــحــافظ كـــربالء عـــقــيل
الــطــريـــحي عن خــفض مــخــصــصــات
ــالـــيــة لـــعــام ـــوازنـــة ا اجملـــلس في ا

 .2019
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ــوازنــة بـحــاجــة إلعـادة واضـاف بــأن (ا
نـظـر في بـعض فقـراتـهـا وخـاصـة في ما
ـوازنـة االسـتـثـمـاريـة وأموال يـتـعـلق بـا
تـنمية االقاليم وبشكل يراعي خصوصية
كـل مـحـافـظـة وبــخـاصـة كـربالء لــتـلـبـيـة
االحـتــيـاجــات) مــشـيــراً الى ان (قــانـون
ـعدل احملـافظات رقم  21 لـسنة  2008ا
أكـد نــقل الــصالحــيـات الى احملــافــظـات
وسـنـؤكد هـذا في مـوازنة 2019) وابـدى
احلـلبوسي رفـضه لـ(تقاطع الـصالحيات

“U¹—…∫ رئيس مجلس النواب خالل زيارته كربالء

(السـعي النـهائه). بـ الوزارات) مـؤكـداً
سؤول واكـد احللبوسي خالل لقـائه با
في احملـــافـــظــة انـه يــهـــدف من الـــزيــارة
الى(اسـتقـاء االفكـار والوجـود ب أهالي
احملـافظـات اليجـاد التـشريـعات) مـشيراً
الـى ان (كــــربـالء لــــهــــا خـــــصــــوصــــيــــة
الســتـــقــبــالــهــا وفــوداً مـن الــزائــرين من
ـناطق ولـذا نعمل عـلى تشريع مـختلف ا
ـناسبـة لها). من جـهة اخرى الـقوان ا
انـتــخب مــجـلـس مـحــافــظـة واسط امس
ـيـاحي مـحـافـظـاً جـديداً مـحـمـد جـمـيل ا
ــيـاحي بــأغــلـبــيــة األصـوات. ويــخــلف ا
ال طالل الذي احملـافظ السابق مـحمود ا
فـاز بعـضـويـة مـجلس الـنـواب نـائـباً عن

تيار احلكمة.
ـكتب الـسـياسـي لتـيار احي هـو عضـو ا

احلكمة.

في احدى غابات األرز
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ـكـان كــانت تـعـقـد االجــتـمـاعـات في هــذا ا
هـمـة ألخـتـيـار االمـراء الذين الـسـيـاسـيـة ا
دير القمر نصب في وسطه يـحكمون لبنان
تـمـثـال لـلرئـيس االسـبق "كـمـيل شـمـعون "
وهي مـسقط راسه مديـنة دير القـمر قريبة
من قـصـر (بيت الـدين) التي شـهدت اعـمال
عـــنـف ســـنــة 1860 ويـــبـــدو الـــقــصـــر من
اخلـــارج مـــثل حـــصن عـــلـى طــراز الـــقالع
بـالقـرون الوسـطى تتـوسطه حـديقـة تضم
لونة انـدر الزهور واالشجار والنافورات ا
وفـي داخل الــقــصــر الــعــديــد من الــغــرف
يـاه معـطرة ومـباخـر ضخـمة وحـمامـات 

لونة الصافية. رايا ا وجدران من ا
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حــيــنــمــا كــان الــبــاص يــســيـر فـي قــضـاء
الـــشــوف تـــغــيــرت ازيـــاء بــعـض الــرجــال
والـــنــســـاء ألنــهم مـن الــطـــائــفـــةالــدرزيــة
ـــرشـــدة الـــســــيـــاحـــيـــة اوجه وشـــرحـت ا
االخـــتـالف بـــ هـــذه الـــطــــائـــفـــة وبـــاقي
الــطـوائف االسالمـيــة وتـقـول" هم يـدعـون
االسالم لــــكن ســـلـــوكــــهم ومـــعـــيــــشـــتـــهم
ومــــعــــتـــقــــداتــــهم تــــخــــتـــلـف عن االسالم
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انـطـلق بـنـا الـبـاص في هـذه اجلـولـة غـربا
ومـا يهـمـنا من مـحافـظة حـيث جـبل لبـنان
جـبل لـبـنان هـو قـضاء (الـشـوف) وفي هذا
الـــقــضـــاء هـــنــاك االغـــلــبـــيــة مـن طــائـــفــة
وســــوف نـــزور في الـــشـــوف اربع الـــدروز
مـنـاطق سـيـاحـيـة وهي ديـر الـقـمـر وبـيت
واحدى الـدين  قـصر مـوسى غابـات االرز

غارات الصغيرة. ا
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عـلى أنغـام صوت الـشحـرورة صباح وهي
ـشـهورة (سـاعـات اعشق تـغـني اغـنيـتـها ا
الـدنيا واحب احلياة) مررنا على مرتفعات
ــكن رؤيـة بـيت عـلى جــبـال لـبـنـان حـيث 
قـــمـــة جـــبل يـــقـع في مـــنـــطـــقـــة مـــلـــتـــقى
شـكلـهـا يشـبه البـيـوت الصـينـية الـنـهرين
ــــــطــربــة صــبـاح وهــذا الــبــيت قــدمـتـه  ا
هــديـــة الى أخــر زوج لــهــا (فــادي) والــذي
بــدوره قــد خــسـره بــالــقــمــار! يـســيــر بــنـا
الـبـاص في طـرق مـنـحـنـيـة وعـرة صـعـودا
الـى ارتفاع قد يصل  700م لـنصل الى دير
الـقـمـر (عـاصـمـة األمـراء) سـميـت كذلك ألن
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مالكات
الزراعة
خالل

اجتماعاً
مع وكيل
الوزراء

كلـمات كثـيرة قـيلت على مـر التاريخ في الـوقت .. ونصـائح  مألت صحائف عن
قـيـمـة الـوقت .. لـكـني وجـدت أن  أنـسب كـلـمـة أوفـته حـقه وإسـتـحـقـاقه هي (أنه

احلياة) ..  
ال .. فاذا وقـالوا .. الوقـت ثروة .. والزمـن أساس كل شيء  .. والـوقت يفـوق ا
هدور يـذهب  ولن يعود إطالقا .. فهل فقود يعـوض   لكن الوقت ا ـال ا كان ا
رأيتم عـقارب الزمن عادت  يوما الى الوراء  أم هي في  حركة دائبة الى أمام  
تخـصم من أعـمارنـا بـقدر دورانـهـا  ..? والـسعـيـد  من يواكب هـذه احلـركة  أو

يكون قريبا منها .. 
وسيُـحاسب االنسان عن (حياته)   وهي عمـره  والزمن الذي أمضاه على هذا

الكوكب وفيما أفناه .. فيثاب أو يعاقب بسببه  ..
وفي تبـديد هذه الـثروة  أو في حـسن استـخدامهـا  يظـهر الفـرق ب  الـبشر ..

ومن أثارها تعرف اجلاهل والعالم واجملد والكسول  والناجح والفاشل ..
وتـقـاس الـشـعـوب واال كـذلك في حـسن اسـتـخـدام الـوقت الـذي يـظـهـر أيـضـا
بصـورة واضحـة  في احليـاة وبعالمـات ظاهـرة على االرض  من خالل  تـمكـنها

من اجناز برامجها في زمن محدد ..
ـا فـيـهـا احلـكـوميـة ويـكـون احلـسـاب عـلى أساس وهـنـا تظـهـر قـيـمـة البـرامج  
ديات الزمـنية احملددة بكفـاءة ومواصفات عاليـة باستخدام الوقت حتقيـقها في ا
في الـعـمل واالنتـاج .. وبعـكـسه تتـحول  الـبـرامج الى عبـارات انشـائـية  مـكانـها

قاعات التنصيب  وليس ميادين العمل .. 
 لقـد ساوى الـله سبحـانه وتعـالى ب الـبشـر من كل اجلنـسيـات واالجناس  في
الـوقت عندما جـعل يومهم جـميعا   24سـاعة  وبذلك لم يعط لـلكسول عذرا في
ـنتج التقـاعس والتعـلل بالوقت وعـدم كفايته .. ألـيس يوم العـلماء والعـظماء وا

تقاعس واخلامل  في عدد ساعاته ..?.. والقادة الكبار كيوم اؤلئك ا
تخصصون  إن حسن إستخدام االنسان لوقته دليل وفي تقو التجارب يرى ا
عـلـى وعـيه  وإدراكه ألهــمــيـة دوره ووظــيـفــته في احلــيـاة  وواجــبه جتـاه بالده
ونفسه  ومن خالل يعرف حقيقة وجوده .. وحتى الراحة  عند مثل هذا االنسان
نتج  ليست راحة بال هدف .. وليست وقتا مستقطعا للكسل والبطالة الواعي وا
والـراحـة اجملـردة من هـدفـهـا بل هي  بـهـدف جتـديـد  الـنـشـاط  لـذلك يـكـون لـهـا
نصـيبها  احملدد  في الـيوم من النوم  والتـرويح عن النفس  لكي يـستأنف عمله
بحـيوية.. اذًاً ... فاالنسان هو من يـجعل وقته مختلفـا عن غيره وحياته ال تشابه
حــيــاة أخــر وهــومن  يــجــعل لــبالده تــمــيــزهــا االيــجــابي بــ الــدول من خالل
االسـتـخدام األمـثل لـلـوقت .. وأمـامنـا جتـارب كـثـيرة مـنـهـا  اليـابـان عـلى سـبيل
ـتها ثـال في احترامـها للـوقت وادراكهـا لدوره في التـقدم.. وكيف  عـبرت هز ا
سـتـوى العـالي من الـتنـمـية واالنـتاج ـية الـثـانيـة و حـققت هـذا ا في احلـرب الـعا
انـيـا وقس عـلـيهـا الـكـثـير من خالل  25 عـامـا وكذلك تـشـابـهـها في الـتـجـربـة ا

عروفة .. التجارب ا
فالوقت هو كلمة السر في تقدم الشعوب ... فحياة االنسان تمضي الى منتهاها
عـلى وفق نـظـام دقـيق دون ضـيـاع ألهم عـنـصـر من خالل الـتـنـظـيم  والـتـخطـيط
والبـرمجـة لسـاعات الـيوم ... فـاين نـحن من هذه  الـتجـارب والوقت يـذهب هدرا
ثال منذ اكـثر من خمـسة عشـر عاما دون عـائد يسـاوي قيمـته ..  فعلى سـبيل ا
منذ مـدة والبالد  منشغلة بتشكيل احلكومة والفضائيات تبث الساعات  الطويلة
ـناقشات ومواقف الكتل  بـينما ال يتطـلب تشكيل احلكومة  في من (اجلدل)  وا
ـتقـدم كل هـذا الـوقت واحلراك الـسـياسـي  واالعالمي  لتـنـصرف دول العـالم  ا
بـسـرعـة  دون اضـاعـة الــوقت الى حتـقـيق مـا وعـدت الـشــعب به في بـرنـامـجـهـا

احلكومي ..
ـكرر و قس علـيـها االوقـات الـتي تسـتـنزف في االحـاديث واحلـوارات  والكالم ا
ـؤسسـات واالعالم وفي التـجمعـات والتظـاهرات عن الـفساد في االجتـماعات وا
ا فيـها خدمات اساسـية كالكهـرباء  والصحة وسوء االدارة وتـراجع اخلدمات 
والتـعلـيم  وتأخـر االنتـاج واالقـتصـاد  بكل مـرافقه ..ولـكن ماذا حتـقق  ..? وما

هي احلصيلة ?!!..
الواقع على االرض يجيب .. -

فالـشعب الى الـيوم ال يـزال يشـكو من الـبـطالـة التي جـعلت (الـعاطل) عن الـعمل
واقع يـصـرف هذا الـوقت الـثـمـ أمام الـتـويـتر والـفـيس بـوك  والـتلـفـزيـون  وا
قاهي  وفي مجاالت  أخرى  كثيرة يهدر وقته فيها دون عائد االلكترونية وفي ا
يسـاوي قيـمـة ما أنـفقه من ذلـك الوقت  وبـعضه يـلـحق به ضررا كـبـيرا  بـسبب

سوء استخدام تلك الوسائل ...
كن أن تـعرف مستـوى البطالـة  بوضوح دون الرجـوع لالحصاءات  واالرقام و
ـاء والـشاي من خالل تـواجـد الـشـبـاب في تقـاطـعـات الـطـرق والـساحـات لـبـيع ا
وقطع الـقـماش و (مـسح) زجـاج السـيـارات وحـاجات اخـرى ال تـصنـفـهم ضمن

العامل بل ضمن العاطل ..
سـؤول  قد يـساهم في إسـتنـزاف االوقات  في غـير مـجالـها الـطبـيعي عـندما وا
يـبـالغ في احلـمايـات اخلـاصـة ... وينـدر أن جتـد مـسؤوال بال حـمـايـة مهـمـا كان
ـئـات في حـمـايته  ـسـؤول الـذي يسـتـغل أوقـات الـعـشـرات  أو ا عـددهـا ....فـا
وتكون أكثر من حاجته احلقيقية يكون قد ساهم في هذا االستزاف للوقت وهدر

الطاقات في غير مجاالتها احلقيقية .. 
ـكن ان تـعـرف قـيـمـة الـوقت فـي بالدنـا كـذلك وبـسـهـولـة من  طـبـيـعـة الـسـوق و
ـعـروض من الـسـلع الـعــراقـيـة  مـقـارنـة بـاالجـنــبـيـة  ..  فـعـنـدمـا تـكـون وحـجـم ا
ـراقب  الى التـسـاؤل ... أين هو ـا هو مـسـتورد  يـدفع  ذلك ا االسواق مـلـيئـة 
الوقت الـذي يفـترض أن يـكون قـد أستهـلك في االنـتاج الـوطني وحتـقيق الـتنـمية
واطـن وتفـيض لـلـتـصديـر امـام هـذا الكم ـكن أن تسـد حـاجـة ا والـسـلع  الـتي 

ستوردة  ? .. الهائل من البضائع  ا
نـاهج بسبب كثرة العطل  وعدم كفاية والطالب عـندما يشكون من عدم إكمال ا
دارس   يأتيك  اجلواب ألن  هناك أكثـر من مدرسة تشغل بناية واحدة أبنـية ا
لذلك ـناهج  وبالـتالي ال يحـصل الطـالب على الوقت الـكافي اخملـصص ألكمال ا

يضطر الى االستعانة بالدروس اخلصوصية  ..
والشـوارع تسـتزف الـكـثيـر من الوقـت  دون عائـد ايضـا بسـبب عـدد السـيارات
رورية واالختناقات في الساحات والشوارع .. الكبير والسيطرات  والفوضى ا
ـواطنـ  وتكرار راقـب وا تـابعـ وا تـلك أمثـلة تـناولـها الـكثـير من  الـكتـاب وا
تـنـاولهـا  واحلـديث فـيـها دون حـلـول  هـو استـنـزاف لـلوقت  ايـضـا  لـكن عسى

عنيون اليها .. تكون في االعادة افادة فيلتفت ا
أمثلـة كثيرة  تؤكد أن هـناك أوقاتا فائضـة   ضائعة  (فضائـية)  كان يفترض

أن تكون للبناء واالعمار وليس في تلك اجملاالت التي ال فائدة منها ....
وقس على ذلك الـكثيـر  من حاالت هدر الوقت   بـحيث أصبح الـوقت يشكو من
الفـساد  ألنه يحـصل على عائـد أقل بكـثير من إسـتحقـاقه الفعـلي  وما صرف
علـيه من مبـالغ  ويسـتنـزف في غيـر مجـاله الطـبيـعي في وقت تتـطلب فـيه ظروف
واطن في البالد استـخدام الوقت بصيـغة مثلى لتحـقيق التطور وتلـبية حاجات ا

التنمية  واخلدمات ومواكبة حركة العالم في التقدم ... 
وبالتالي فإن هذه االوقات هي ثروات ضائعة  ..

ومسـؤولـيـة احلكـومـات في كل الـعالم  أن تـضع الـبالد في دائـرة الـزمن وضمن
روح الـعـصـر من خالل بـرامـج تـتـيح اسـتـثـمـار الـوقت فـي مـجـاله الـطـبـيـعي في
واطـن بالـنـفع اخلـاص وعـلى البالد ا يـعـود عـلى ا مـفـردات احلـياة اخملـتـلـفـة  

بالفائدة العامة..                         
 } } } }

∫ bOH  Âö

عنـدما خاب ظـني بالكـثيرين عـرفت أن حب الذات ليس
بانانية

...( انيس منصور) ..

منظر لبيروت من بعد


