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صادرات حوض اخلليج حتول الى
منـطقة غـير مسـتقرة) ,الفتا الى ان
(فـــتح قـــنـــوات جـــديــدة مـع الــدول
يـسـهم بـتـعزيـز الـعالقـات ويـسـاعد
ـــنــطــقــة عــلى عــلـى تــفــعــيل دول ا
ـــنــــاهـــضـــة مــــحـــاربــــة الـــقــــوى ا
لـالســـتــقـــرار واالمـن الن اي جنــاح
ـكن ان يـكـون بـدون اقـتـصـادي ال 

حتقق االستقرار).
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بادرة بـااليجابية ووصف خنس (ا
وتـسـهم باعـادة تـفـعـيل اخلط الذي
اضي توقف في ثـمانيـنات الـقرن ا
وكذلك تخفف الضغط على احلقول
وعــدم حتــويل الــنــفط الى جــنــوب
ـوانئ), الـعـراق لــتـصــديـره عــبـر ا
مــؤكـدا ان (الــظـواهــر الــطـبــيـعــيـة
تــؤدي عـــادة الى تـــوقف تــصـــديــر
ـتلك االمـكانـية النـفط والـعراق ال 
الـكـافـية لـتـغـطـيـة نـفـقـاته فـي حال
حـــدوث شـيء من هـــذا الــــقـــبـــيل),
شـكـلة احلـالـية هي ان وتـابع ان (ا
ـوازنـة وان الـعــراق يـعـاني عـجـز ا
اعادة تـفعيل هـذه اخلطوط يـحتاج
الـى امــوال طــائــلـــة لــتــأهـــيــلــهــا).
وشـــارك مــــســـؤولـــون من لـــبـــنـــان
وسـوريــا والــعــراق في مــحــادثـات
إلعــــادة تــــشـــغــــيل خـط األنـــابــــيب
توقف الذي كـان يربط ب حقول ا
الـــنـــفط بـــالـــقـــرب من كـــركـــوك في
العراق ومدينة طـرابلس الساحلية
وقع أويل في لبنـان. وقال تقـرير 
برايس األمريكي إن (إعـادة تشغيل
خط األنــابــيب كــركــوك- طــرابــلس
ســـيــؤدي إلـى عــواقـب ســيـــاســـيــة
واقـتـصاديـة وسـتـراتيـجـية طـويـلة
ــعــنــيـة ــدى بــالــنـســبــة لــلـدول ا ا
ولـلـمـنطـقـة كـكل). وأنـشئت الـبـنـية
الـتــحـتــيـة لــلـخـط خالل ثالثـيــنـات
ـاضي عندمـا جنح أنبوبان القرن ا

بحجم  12بوصة في نـقل النفط من
كركـوك إلى حيفـا في فلـسط وإلى
طـرابـلـس في لـبـنـان.واسـتُـكـمل خط
طـــرابــلـس بــخـط أنــابـــيب آخـــر في
اخلمسيـنات يستطـيع أن ينقل نحو
 400 ألف بـرميل يـومـيـا . و أوقفت
سوريا خط األنابيب الذي يربط ب
كــــركــــوك وطـــــرابــــلس خالل حــــرب
الـعــراق وإيــران في مــحــاولــة لـدعم
طـهــران ضـد بــغـداد وفق الــتـقــريـر
ذاتـه أن (مــــــشـــــــاركـــــــة إيـــــــران في
الـسيـاسة اإلقـليـميـة كانت ضـرورية
ناسبة للتعاون فقد لتهيئة البيئة ا
أثبتت مشاركة روسيا مدى أهميّتها
هي األخــرى ومـثّـل قـرار الــكــرمــلـ
ـشـاركـة في احلـرب بـسـوريـا إلى بـا
جـانب قـوات األسـد نـقـطـة مـحـوريـة
ــنـاطق فـي إعـادة الــسـيـطــرة عـلى ا
الــضـــروريــة لـــشــروع خط أنـــابــيب
كـركـوك- طـرابـلس في الـعـمل فـضال
عن ذلك أقــــامت مـــوســـكـــو عالقـــات
ســيـاسـيـة جـيــدة مع كل من الـعـراق
ولـبـنـان لتـصـبـح وسـيـطا لـتـسـهـيل

التوصل إلى اتفاق مشترك).
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واكـد ان (مــشـاركـة روسـنـفت مـهـمـة
من أجل تـعـزيـز جـهـود مـوسـكـو في
ـنطـقة حـيث حتـظى شركـة الطـاقة ا
الـروسـيـة الـعـمالقـة بـعالقـات جـيدة
مع احلكومة العراقـية كما تدير عدة
حقول نفطية إلى جانب خط أنابيب
كـركــوك- جـيـهـان.ووقـعت روسـنـفت
مــؤخـــرًا اتـــفـــاقــيـــة مع احلـــكـــومــة
اللـبنـانية لـتشـغيل منـشأة الـتخزين
في طـــــرابــــلس لــــعـــــشــــرين ســــنــــة
ـشـاركـة الـروسـية الـقـادمـة.وكـانت ا
كـمـا يـضـيف الـتــقـريـر (مـهـمـة لـدفع
الدول العربية للنظر في جتديد خط
األنــــابــــيب الــــقــــد بــــ كــــركـــوك
وطرابلس) ,ويرى أن (خط األنابيب

اجلديد سـيعزز الـروابط السـياسية
ــشــاركــة لـــعــقــود من بــ الـــدول ا
تـبادل في الـزمن بفـضل االعتـمـاد ا
ـصالح مـا يـتـعـلق بـأمن الـطـاقـة وا
االقـتــصــاديـة لــصــادرات الـطــاقـة)
وتــابع انه (بـرغـم من وجـود الــنـيـة
إلعادة تنشيط خط األنابيب القد

فـإنـه لم يـتّــضح بــعــد إذا كــان هـذا
ــنــجــز فـــعال بــســبب ــشـــروع ســيُ ا
الــوضـع في ســوريـــا الــذي يـــخــلق
ـا يـجـعل حــالـة من عـدم الـيــقـ 
عـملـيات الـبنـاء والتـشغيـل مشـكلة.
ــؤكّـد إذا ولــفت الى انه (من غــيـر ا
كــان اجلــيش الــســوري قــادرًا عـلى
تأمـ خط األنابـيب أثنـاء اشتـباكه
تـبـقيـة الـتي تسـيـطر ـنـاطق ا مع ا
ـعـارضـة في إدلب) ,ورأى عـلـيــهـا ا
(عـــلى األرجح لـن تـــقف واشـــنـــطن
مــكـتــوفـة األيــدي بـيــنــمـا ســيـرسّخ
خـصــومــهـا في مــوســكـو وطــهـران

نطقة).  نفوذهم أكثر في ا
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ـــيت وبـــانـــيــــاس وخط الـــبـــحـــر ا
واخلـط الى الــبــحــر االحـمــر حــيث
كـلـمـا تـزداد هـذه اخلـطـوط يـضـمن
ـومة ايـصـال النـفط من احلـقول د
الى االســـواق والســــيـــمـــا ان هـــذه
ـــبــاحــثـــات جتــري حــالـــيــا بــعــد ا
ـنـطـقة الـتـوتـرات الـتـي شـهـدتـهـا ا
بـسبب الـصراع االمـريـكي االيراني
في حـــوض اخلــلــيج) ,مـــبــيــنــا ان
(مــضـــيق هــرمـــز الــذي تـــعــبــر عن
ـــئــة من طـــريـــقه اكـــثــر من  80بـــا
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باحثات التي رحب خبير نفطـي با
جتـري حـالـيـا بـ الـعـراق ولـبـنـان
وســـوريـــا إلحـــيــاء خـط كـــركــوك -
طرابـلس  الذي تـوقف منـذ سنوات
مشـيرا الى ان (اعـادة تفـعيل هذه , 
ـومـة اخلـطــوط يـضـمن لـلـعـراق د
الـــتـــصــديـــر ويـــقـــلل من اخملـــاطــر
والـتــهـديــدات الــتي يـتــعـرض لــهـا
مضيق هرمز . وقال بيوار خنس لـ
(الزمان) امس ان (الدول التي تزيد

طــاقـة انــتـاجــهـا اكــثــر من مـلــيـون
ـــفـــروض ان تــــتـــبع بــــرمـــيل مـن ا
سياسية تنويع طرق تصدير النفط
الـى اخلـارج وعــدم االعــتــمــاد عـلى
خط واحــــد فــــقـط الهــــمــــيــــة هــــذا
ـوضوع والسـيـما لـلـعراق بـسبب ا
وجـــود احلــقـــول في الـــكـــثـــيــر من
احملـــافــظــات) ,واضــاف ان (اعــادة
تــفــعـيـل اخلـطــوط الــتي تــنــبع من
ــيــة احلــقـــول الى االســـواق الــعـــا
ومـــنــــهـــا خـط كـــركــــوك جـــيــــهـــان

»½VOÐU∫ عامل في احدى احملطات قرب انابيب النفط في كركوك 
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كــشف الـــقــسم الـــنــهــري في
مـــحــافــظـــة الــنــجـف الــتــابع
للشركة العامة للنقل البحري
احـد تـشـكيـالت وزارة النـقل
ـــواطـــنــ عن نـــقل مـــئــات ا
يـومـيـا  بـسـفـرات تـرفـيـهـيـة
بارك. ناسبة عيد الفطر ا
وقــال مـديــر مـحــطـة الــكـوفـة
ــرعـبي لـ ( الـزمـان ) احـمـد ا
ان الـنـقل الـنـهـري في قـضـاء
الـــــكــــــوفــــــة يــــــواصل نــــــقل
واطن والعوائل من ابناء ا
الــنــجـف والــكـــوفــة وزائــري
احملــــــافـــــظــــــة  في جـــــوالت
تـرفـيـهيـة طـيـلة أيـام الـعـيد 
وكــذلك طــوال أيــام الــعــطــلـة

الصـيفية وايـام العطل واجلمع.
ـــرعــبي (نـــحن نــقــدم واوضح ا
ـــئـــات من اخلـــدمـــات لـــنـــقـل  ا
ـواطـن عـبـر مـسارات نـهـرية ا
تـــنــطــلـق من مــحـــطــة الـــكــوفــة
الـواقـعـة في كـورنـيش الـكـوفة 
عـلى نهـر الـفـرات وبجـوار مـقام
النبي يـونس (عليه السالم) الى
مـــســافـــات  حتـــديــدهـــا عــلى

مجرى النهر).
موضحاً ان (خطة النقل النهري
ـوسم العيـد شملت تـهيئـة كافة
واطن الزوارق النهـرية لنقل ا
 واقـامة سفـرات ترفيـهية خالل

ايام عيد الفطر السعيد).
واضــــــاف (وهـي االن تــــــعـــــــمل
بـــاقـــصى طـــاقــاتـــهـــا..حــيث أن

ــتـــلك  زورقــ في قـــســمــنـــا  
مـرسـى نـهـر الــكـوفـة   حــمـولـة
الـــزورق الـــواحـــدة مـــنـــهــا  30
شخصاً كـحد اعلى  اضافة الى
زورق  خــاص يـتــسع لـثــمـانــيـة
اشخاص والرابع يتسع  الربعة

  ركاب .
مــــؤكـــداً ان هــــذه الــــزوارق هي
االحدث على مسـتوى التصنيف
ي  بــاالضــافــة الى انــهـا الــعــا
مــكـــيــفــة ومــزودة بـــكل وســائل

الرفاهية والسالمة واالمان). 
WOŠUOÝ ‚—«Ë“

مــشــيـــراً الى ان (هــذه الــزوارق
الـسـيـاحيـة الـنـهريـة تـعـمل على
ي  ويــديـرهـا نـظـام مالحــة عـا
كادر بـحـري متـخـصص في هذا

اجملــال  الـزوارق حتـتــوي عـلى
ثالث مـــحـــركـــات  الــيـــابـــانـــيــة
ــنـشــأ ســعـة الــواحــدة مـنــهـا ا
 200 حـصـان).وأخـتـتم بـالـقول
إن (سعر البطاقة هوسعر رمزي
ــســاعــدة ومــشــاركــة الــعــوائل
الـعـراقـيـة وهي حتـتـفل في عـيد
الـفـطــر الـسـعــيـد  وكـذلك خالل
ايام العـطلـة الصيفية وفي كافة

ناسبات). ايام العطل وا
واعـلـنت  دائــرة صـحــة الـنـجف
عـن جنــاح اخلـــطــة الـــصــحـــيــة
اخلاصـة التي  تنـفيذها خالل

بارك  . ايام عيد الفطر ا
وقــال مـديـر عـام دائـرة الـصـحـة
رضوان كـامل الكنـدي لـ(الزمان)
ان (اخلــطــة الـتي  تــنــفـيــذهـا
راكـز الـصـحـية عـلى مـسـتـوى ا
اخلافـرة  وعلى مسـتوى ردهات
ـســتـشــفـيـات  الـطــوارىء في ا
جنـــحت في تـــقــد  اخلـــدمــات
الـطـبـيــة الـوقـائـيـة  والـعالجـيـة
للـمراجع  من ابـناء احملافظة

وزائريها  الكرام. 
 وبــــ الــــكــــنـــدي ان (اجلــــانب
الـوقــائي تـضــمن قـيـام الــرقـابـة
الــصــحـيــة وفـرق مــخـتــصـة من
قـسم الـصـحـة العـامـة والـرعـاية
ـتـابــعـة ومـراقـبـة الـصــحـيـة  
ـــواد الــغـــذائـــيــة ومـــحـــطــات ا
االسالـة  ومياه الشـرب والتأكد
من سـالمــتــهـــا  وصالحــيـــتــهــا

لالستهالك البشري).
واضـــاف ان (الـــعـــمـل بـــنـــظـــام

ــراكــز الــصـحــيــة اخلــافـرة  ا
بــواقع  مــركـز صــحي واحـد في
كل قـطــاع  ومـركـزين في قـطـاع

النـجف اجلـنـوبي  واستـمـرارها
بالعمل طيلة فترة العيد). مؤكداً
(عــدم تــســجــيل حــاالت  تــســمم
غـــذائي اوامـــراض وبـــائـــيــة في
احملافظة خالل عـطلة العيد رغم
وصــــــــول مــــــــئــــــــات  اآلالف من
الــــــزائــــــريـن من داخـل وخـــــارج
ــــراقـــد الــــعــــراق  الداء زيــــارة ا
ــــــقـــــدســــــة واالضــــــرحــــــة في ا

احملافظة).
ـــســتــشـــفــيــات مــوضـــحــاً ان (ا
اســتــقــبــلت  اعــداداً كــبــيــرة من
ـتـنـوعة و احلـاالت الـطارئـة ا
التـعامل معهـا  وتقد اخلدمات

الطبية الالزمة لها).
 U bš .bIð

واشـــار الى ان (اخلــدمــات الــتي
ـسـتـشـفـيات قـدمـتـهـا طـواريء ا
تــضـــمــنت  170 اصـــابــة جــراء
حــوادث الــطــرق و  15 اصــابــة
ـشـاجرات  و 16 اصـابة جـراء ا
بـــســـبب لـــدغ الــعـــقـــارب ولــسع
االفـاعي  و  4 اصـابــات بــسـبب
االطالقـات الـنـاريـة  و  4 حاالت
غــرق وحــالـتي احــتــراق  فـيــمـا
قامت سيارات  االسعاف الفوري
الــتـابـعـة لـلـدائــرة  بـتـنـفـيـذ  35
مـرابـطة في  الـساحـات واالماكن
الـــعــامـــة  وقـــامت بـــنــقل  140
حالـة  مرضـيـة  منـها   8 حاالت
خـارج احملـافـظــة   كـمـا شـهـدت
مـستـشـفيـات احملـافظـة  حـصول
 304 حـــالـــة  والدة خالل نـــفس
الــفـتـرة  مــنـهـا    189 والدة في
مـســتـشــفى الـزهــراء  وحـدهـا  
والـبقـيـة في مسـتـشفـيـات اخرى

باحملافظة).

وزارَ رئـــيـس جلـــنـــة رعـــايـــة
الـطـفــولـة في الـنــجف حـيـدر
نــصــار مع وفـــد مــرافق  له 
مركز الفرات األوسط لألورام
 الـسـرطــانـيـة  ألجـل تـوفـيـر
االحتـياجـات الطـبيـة الالزمة

للمرضى الراقدين به .
وكان باستقبال الوفد معاون
ـركـز وعدد مـن كادره مـديـر ا
الـــــطــــبي  وجـــــرى تــــبــــادل
احلديث واالتفاق على بعض
األمـــور لـــغـــرض الـــتـــواصل

معهم .
ـركـز وطــالبَ نـصــار (إدارة ا
تزويد جلـنتـنا بـاالحتـياجات
الــضـروريــة الـتي يــنـقــصـهـا
ركز  ليتـسنى لنا توفيرها ا
ــســـتـــطـــاع). واوضح قـــدر ا

نـــصــــار لـ (الـــزمـــان) انه (
ـــواعـــيــــد الـــثـــابـــتـــة اخـــذ ا
لإلسـتـشـاريـة من قـبل الـكادر
ـركز   حتى يتم الطبي في ا
تــنـــظـــيم جـــدوالً لـــلـــزيــارات

الدورية للمركز) .
 وب نصار ان (هذه الزيارة
جــاءت ضـمن بــرنـامـج جلـنـة
ـعـد لـعـام رعـايــة الـطـفـولــة ا
  2019من اجل التواصل مع
اجلــهــات احلــكـومــيــة وغــيـر
احلـكـومـيـة  لـتـفـعـيل دورهـا

اإلنساني واالجتماعي).
وفي ختـام الزيارة قـدم الوفد
مجـموعة من العـلب الغذائية
والفـواكة الـطـازجة لـكل طفل
لـــرفع مــــعـــنـــويــــاتـــهم وزرع
الفرحة والطمأنينة في قلوب

رضى . ا

قـبل العـيد بـايـام قلـيلـة ... عادة مـا تكـون االسـواق على أشـدها في احلـركة
واطن برحابة والنشاط  والشوارع في حالة زحام كبير  ومع ذلك يقبلها ا
دة طويلة  لل من االنـتظار أو الوقـوف  صـدر  ولم تبعث على الـضجر وا
كـما في االيـام العـاديـة  بعـد أن أصبـحت الـطوابـير الـطـويلـة من السـيارات
سـمة الـشارع الـعراقي .. وتـرى ( سالك الـطريق )  في تـلك اللـيالي يـلتمس
ـرورية  (مـتـسـمـرا ) في مـكانه  الـعـذر للـمـعـني بـاألمر عـلى هـذه احلـالـة ا
يـستمع الى ( الـراديو )  أو يتـبادل احلديث مع أخـر معه  أو يجـول بنظره
ارة يـبحث عن فرصة لـقضاء وقت ضائع في في الـشارع ب السـيارات وا

زحمة تستمر لساعات متأخرة من الليل...            
تـسمع اجلميع يـبرر الزحام  بـراحة تامة   ( هـذه  أيام مباركـة  قبل العيد 
يـخرج الناس فيـها للتسـوق وتوفير مسـتلزماته )  ولالطفـال احلصة االكبر
بـالــتـاكـيــد ... ..                                                  في تـلك االيـام
ـبـاركة يـسـارع الـنـاس الجنـاز مراسم االفـطـار بـسـرعـة للـخـروج  فـتـفرغ ا
ــا فـيــهـا   فـي طـقس جــمــيل  لـلــفـرح الــبــيـوت من ســكــانـهــا واجلـيــوب 

بارك .. يتكررعدة مرات في السنة  منها عيد الفطر ا
فـالعـيـد  مـحطـة مـهمـة في حـيـاة الفـرد واجملـموع  يـطـمح االنـسان  الى أن
يـظهـر فـيه  بأبـهى صـورة ..  ويعـبـر عن حـاجة إنـسـانيـة  وضـرورة لتـجدد

احلياة  وبعث االمل  والنماء واخلصب   والعطاء االنساني عموما ...
ة تـتـوارثـهـا االجـيال  حتـذف مـنـهـا  وتضـيف الـيـهـا ما الـعيـد حـاجـة قـد
يـناسب روح الـعـصر ومـتـطلـبات احلـيـاة  مع االحتـفـاظ بسـمـة  العـيد وهي

الفرح ...
ثال بدا فعيد ( اكيتو ) أو عيد راس السنة  البابلية واالشورية على سبيل ا
يالد  وانـتقل الى أ اخرى   أو في بـابل واشور في االلف الـثالث قـبل ا
جـاء من غيرهـا  ليس ذلك مهـما  بل ما يـهمني  هـو قدرته على أن يـستمر
ـومـتـها  ..    ـسـميـات ومـضـمـون واحـد لـلـتـعبـيـر عن جتـدد احلـيـاة  ود

                              
( اكـيـتو )  أقـدم االعـيـاد االنـسانـيـة  في الـشـرق عـلى حد مـن يرى ذلك من
الـباحث  ولكن ذلك ال يلغي أن غير العراقي القدامى  من اال  االخرى
ـنعش كـانت حتتـفل بالـربيـع   ليـكون رمـزا للـنمـاء واخلـصوبـة  والنـسيم ا
واسم الـذي يسـاعد عـلى حتـقيـقـها  وتـطـورها فـيمـا بـعد لـتـكون مـرتـبطـة 
مـعينـة للـزراعة  طـبقـا ( للـدورة النبـاتيـة  ) كالـبذار واحلـصاد  كـما حصل
عـند السومرين  وتقـد النذور والقرابـ ومساعدة احملتـاج عند حصاد

ة.. الغلة وكذلك احلال في مصر القد
كـما أن هناك أعـيادا  ترتـبط  بالظواهـر الطبـيعية والـفلك والزراعـة وفيضان
الـنـيل واحلـصـاد   فـتـكـون مـواسـم لـلـبـهـجـة والـفـرح والـعـيـد  .. أو  تـكـون
لوك  والتقرب الى االلهه  االعياد مرتبطة بالنصر  والفتوحات   وتتويج ا
وهي بال شك ال تـخلـو من معان سـياسـية  تتـمثل في الـوالء للمـلك والسـلطة
واالله  وهي بهذا  تعكس عناصر القوة وعظمة احلضارة   وقوة سلطانها

.. ن حولها من اال وتأثيرها 
قابر واعداد  وبـالتأكيد كان لالمـوات حصة في االعياد  تتـمثل في زيارة ا
ة  توارثتها االجيال واستمرت الى اليوم ناسبة .. وتلك عادة قد الـطعام با

..
فـبهـجـة العـيـد  وضخب احلـيـاة   ونشـوة الـفرح  ال تـنـسي احملتـفـل من
غـابوا عنـهم  و رحلـوا الى جوار ربهم الـكر  وال تـكتمل سـعادتهم إن لم

يزوروا موتاهم في العيد ..  
ناسبات وتكون جزءا وعـادة ما تقترن االعياد باغان  تتردد كثيرا في هذه ا

من طقوسها .
  لـقـد غـنى الـكـثــيـر  من الـفـنـانــ  لـلـعـيـد والـربـيـع والـورد   ومـنـهم فـريـد
االطـرش إغنيته الـشهيـرة التي كان  يحـرص أن يغنيـها في مهـرجان الربيع
كل عام  ورقصت على اغنامها سامية جمال في فيلم ( عفريته ها ) ...
وقصـة االغنية معـروفة خاصة للـمهتم بالـفن  حيث كتب كلمـاتها الشاعر
مـامون الشناوي لـلسيدة أم كلـثوم  بالذات  وقـد أعجبت بها عـند قراءتها 
لـكنه رفض إجـراء تعـديالت علـيهـا كعـادتهـا  في قراءة أي نص يـقدم لـها  
وصـادف أن قابل الشناوي الـفنان فريد االطرش بـعد خروجه من مسكن أم
كـلثوم  حيث كان  يسكن قريبا منهـا  فأخذها منه  وحلنها وغناها بصوته
لـتكون من االغاني اخلالدة على مر احلياة بكل فصولها  وليس الربيع فقط
 وبـذلك أخرج فريد االطـرش  الشناوي مـن حالة الكـآبة التي سيـطرت عليه
بـعـد مقـابـلـته لـسـيـدة الـغـنـاء العـربي لـتـكـون  اغـنـيـة (  الـربـيع)  أحـد ابرز

اعمالهما الفنية  الكبيرة وحتقق شهرة واسعة .. ..
كـما غنت ام كلثوم للربيع أيضا  والسندريال سعاد حسني ( الدنيا ربيع )

في فيلم ( أميرة حبي أنا )  وسيد مكاوي للورد وغيرهم الكثير ...
تنبي في هجاء  كافور االخشيدي   تعيش خالدة وتـمر االعياد  وقصيدة ا
بـخلـود الزمـان ...  رحل االخشـيـدي  ولم يعـد  يتـذكره أحـد عدا من يـنقب
في  صـفحات الـتاريخ  لـكن كلـمات القـصيـدة تتردد عـلى الشـفاه وصارت

من االمثال واحلكم الشائعة ...
عيد باي حال عدت يا عيد

ا مضى ام ألمر فيك جتديد                                  
ـصريـون الـقدمـاء عـرفوا بـكـثـرة اعيـادهم  وعـددها يـفـوق أيام سـنـتهم  وا
ولـذلك عـنـدمـا تـتـمـنى ألحـد الـيـوم  أن تكـون كـل أيامـه أعـيادا فـهـي  ليـست
ـصريـ الـقـدماء .. فـقـد ذكـر عالم أمـنيـة يـومـذاك   بل كانـت حقـيـقةعـنـد ا
ـصريات ( فرنسيس أم ) أن الفراعـنة عرفوا قرابة الف عيد في العام  ا
ـة مـثل مـديـنة  ( كـانـوب ) قـرب االسـكـنـدريـة كانت  وأن مـدنـا مصـريـة قـد
ـديـنة الـتي ال تـنـام في االعـيـاد ) وورثت عـنـها مـدن مـصـر  االخـرى هذه (ا
ـدينة التي ال تنام الـصفة الى اليوم   ومنـها القاهرة  الـتي توصف بانها  ا

..
ة دفع الـشـاعر الـروماني وهـذا العـدد الـكبـيـر من االعيـاد  في مـصر الـقـد
ـصريـ بـأنهـم ( أهل اعيـاد ) سـجل تفـاصـيلـها (أوفـيد )  الى أن يـصف ا
ؤرخ اليـوناني هيرودوت   وقد أحصت نقـوش معبد هابو غرب الـفرعونية ا
االقـصر أسـماء  282 من هـذه االعيـاد شملـت مختـلف االجتاهـات الرسـمية
والـدينية والـقوميـة والطبيـعة والفـلك  وكان العمـال ال  يذهبـون الى اعمالهم

في االعياد  ولذلك تعد عطال رسمية كما هو شأنها اليوم ..
االعـياد  تـتـعاقب واالحالم ثـابـتة عـنـد هدف عـله يـتحـقق   ومـا كـان يسـيرا
نال   وهـوأن تسود لـغة التسـامح واحملبة   وتنـتهي نزعة أصـبح  صعب ا
ـضــطـرب  الــذي تـطـحــنه احلـروب االنـتــقـام  ويـعـم الـسالم هــذا الـعــالم ا
ـسلحـة   واالزمات  وتسـوده نزعـة القوة الـغاشمـة   وتسحق والـنزاعات ا

رض ويفتقر الى ابسط مستلزمات احلياة .. االنسان اجملاعة والفقر وا
ذيـاع  أيـام الـعـيد ولم  بـاألمس كـنا نـسـمع تـلك االغـنـية الـتي تـتـردد عـبـر ا

يت االحباب ) .. تبرح ذاكرتنا اجلمعية  ( ياعيد اجيت بخير 
واليوم  من غاب عنه احلبيب  تسمعه يردد مع كاظم الساهر ..

عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين)
لو إنت وياي الليلة العيد بعيدين ) ..

كـما تـقول كـان العـيـد فرحـة  وأجـمل فرحـة ( يـجمع شـمل قـريب وبـعيـد ) 
صـفاء أبو السعود في أغنيـة تتردد في العيد كثيـرا  وتدعو ربها فيها  الى

(  أن يكثر االعياد ويطرح فيها البركة ويزيد )..
ولـكن كـيف لك أن تـلـتـقـي بـحـبـيب أو صـديق أو قـريب  في الـعـيـد وقـد عـز
ـنـافي  تلـفهم ـعـارف على  ا الـلقـاء بـعد أن تـوزع االصحـاب واالحـباب  وا
الـغربة  ويقتلك  الشوق واحلن الـيهم  وال تملك غير اخليال حتلق به الى
اضي اجلـمـيل  والـعالقات االنـسـانيـة احلـميـمـة  واحليـاة الـطيـبة  عـالم ا

والبساطة ..  
تـركوا وراءهم  ذكـريات جـميـلـة..  تعـيش علـيـها .. تـستـحضـر تـفاصـيلـها 
وشخوصها وأماكانها   فهي مخزونة في الذهن وعصية على النسيان ...

}  }  }
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ـاذا سـمـي الـعـيـد ونـبـقى فـي أجـواء الـعـيــد والـفـرح  .. وقــد يـسـأل ســائل 
عيدا?..

واجلواب باختصار .. النه يعود ويتكرر كل عام  وقيل أيضا من االعتياد 
ألن الـناس اعـتـادوا عـليه .. وكل يـوم فـيه جـمع هو عـيـد أيـضا  وفـيه يـعود

اخلـالق عـلى اخللق بـاالحـسـان  ويعـود هـذا اليـوم بـفرح
مـتـجـدد وســعـادة غـامـرة  بـعـد أن أدى  االنـسـان مـا
سلم عـليه من الواجـبات والـطاعات   كـما هو حـال ا

في عيد الفطر وعيد االضحى ..
واجلمع أعياد ....

وكل عام وانتم بخير ..
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باشـرت وزارة الزراعة من خالل
 شـركـة مـابـ الـنـهـرين الـعـامـة
للبذور عملية استالم البذور من
مــنــتــجي بــذور الــرتب الــعــلــيـا
لـــــلــــــمـــــوسم  2019/ 2018في
مـحــافـظــة كـركـوك . وقــال بـيـان
تـلـقــته (الـزمـان) امس انه جـرى
اسـتـقـبـال  الـشـاحـنـات احملـمـلة
ــســجــلـة بــالــبــذور من الــرتب ا
ن سـبق الــتـعـاقـد ـصـدقــة  وا
مـعهم من خالل اللـجنة الـثالثية
بـعـد أن جـهـزوا بـبذور ـشـكـلـة ا
ـسـجـلـة عـنـد بـدايـة األسـاس وا
مـــوسـم االســـتـــزراع الـــشـــتــوي
ــنـــصــرم . يـــذكــر إن عــمـــلــيــة ا
االســتالم يــتم اعــتــمــادهــا عـلى
شـــهــادات الــتــفــتـــيش احلــقــلي
ـوجب آلــيـة اعــتـمــدهـا قـسم و
اإلنــتــاج الــنـبــاتـي في مــديــريـة
زراعـة احملـافظـة وسيـتم توزيع
مـــنـــتــــجي الـــبــــذور عـــلى أيـــام

ا يـتـنـاسب وطـاقة األسـبـوع و
اسـتالم الـشركـة لتالفي حـصول
الــزخم واالنــتـظــار. وفي كـربالء
نــفــذت دائـرة صــحــة احملـافــظـة
ـسـائي في حـمـلــة لـلـتـضــبـيب ا
ـــكـــافـــحــة عـــمـــوم احملـــافـــظـــة 
الــبــعــوض والــنــواقل الــنــاقــلــة

لالمراض. 
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وقـالت مــديـر شـعـبــة الـسـيـطـرة
عــلى االمــراض االنــتــقــالـيــة في
قـسم الـصـحـة العـامـة الـدكـتورة
ـعـمـار لـ (الـزمـان) امس زيـنب ا
ان (احلـمـلــة بـدأت مـطــلع شـهـر
نـيــسـان وتـهــدف الى مــكـافــحـة
احلــشـــرات الـــضــارة الـــنــاقـــلــة
لالمــراض ,ومــنـــهــا الــبــعــوض
وذبـاب الـرمل (احلـرمس) والتي
يـبـرز وجـودهـا مع حـلـول فـصل

الـــصــــيف). مـــوضــــحـــة انه (
تــهــيــئــة فــرقــتــ من الــشــعــبـة
وواحــدة في كل مـن الـقــطــاعـات
الــصــحــيــة االربــعــة وبــاشـراف

منـتسبي الشعـبة لتنفـيذ فعالية
ـسـائي سـتـسـتـمـر الـتـضـبــيب ا
حـتى نـهـايـة تـشريـن الثـاني من
الـــعـــام اجلـــاري حـــيث تـــشـــمل
ـناطق ذات الـكـثـافة احلـشـرية ا
واطـن الى العـاليـة). داعيـة (ا
الــتــعـاون مع الــفـرق الــصـحــيـة
لضمان جناح احلملة والتي لها
ـنازل من االهـمـية في حتـص ا
من نواقل االمـراض حفـاظا على
صـحــتـهم). من جـهـة اخـرى اكـد
ـشـرف على اخلبـيـر الزراعي وا
مـــزارع االســـمـــاك في الــعـــتـــبــة
احلـسينـية عـدنان عوز الـشمري
الشروع باعمال توسعة مشروع
ــنــتج تــربــيــة االســمــاك لــدعم ا
الــوطـني واحلــد من االســتـيـراد
وتـشغـيل االيـدي الـعامـلـة. وقال
الشمـري في تصريح صحفي ان
(قــسم الــتــنــمــيــة الــزراعـيــة في
الــعــتـبــة احلــســيــنــيــة بــاشـرت
باعـمال تـوسعـة احواض تـربية
ــســاحـــة اضــافــيــة االســـمــاك 

مـقـدارها  500دو وبواقع 10
احـواض بــعـد ان كـان عـددهـا 4
احـــواض). واضــاف ان (مــزارع
الــعــتــبــة وضـــعت خــطــة لــرفــد
السوق بـ  600طن من االسماك
ـقــبــلـة خـالل االشـهــر الــثالثــة ا

لــــســــد الــــنـــقـص احلــــاصل في
االســواق احملــلــيــة واحملــافــظــة
عـــلى االســـعـــار من االرتـــفـــاع).
ــشـاريع مـشــيـرا الـى ان (هـذه ا
تــــهـــــدف الى دعـم االقــــتــــصــــاد
الـوطني ومنع عـمليـة االستيراد

التي تنهك االقتصاد). ويذكر ان
العـتبة احلـسينيـة قد اعلنت في
ــاضي عن رفــد الـسـوق الــعـام ا
بــاكـثـر من  4اطـنـان يــومـيـا من
االســمـــاك عــلـى الــرغم مـن قــلــة
ساحة مقارنة بالعام اجلاري. ا
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