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أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع الــــزراعي في دعم
ـعـوقـات االقـتـصــاد الـوطـني وابــرز ا
الـتي تـواجه الـقـطـاع الـزراعـي وقـطاع
الثروة احليوانية في العراق واحللول
ـنــاسـبـة لــهـا وسـبل زيــادة اإلنـتـاج ا
الــنــبـاتي واحلــيـوانـي فـضال عن دور
اجلمعـيات الزراعـية في خدمـة القطاع

الزراعي في البلد).
ونـــظـــمت دائـــرة اإلرشـــاد والــتـــدريب
الزراعي وبـالتعـاون مع مديـرية زراعة
واسط يـــــوم حـــــقل عـن مـــــكـــــافـــــحــــة
الـطــفـيـلـيـات والـتـلــقـيـحـات الـوقـائـيـة
لألبقار  الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات
وزارة الـــزراعـــة وضــــمن الـــبــــرنـــامج
اإلرشادي للقـضاء على األمراض التي
تــصــيب احلــيــوانــات في احملــافــظـة .
وقـال بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
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دعــا الــوكــيل الــفــنـي لــوزارة الــزراعـة
مـهــدي ضـمــد الـقــيـسي اجلــهـات ذات
الــعـالقــة الى زيــادة الـــســيــطــرة عــلى
ـنع اغراق الـسوق ـنافـذ احلدوديـة   ا
ــسـتــوردة الــتي تـدخل ـنــتــجـات ا بــا
البالد خارج السياقـات الرسمية أثناء
ــنــتج احملــلي ـــنع حلــمــايــة ا فــتــرة ا
ودعـمـا القـتـصـادنـا الـوطنـي. واكد في
بيان تلقـته (الزمان) امس عن القيسي
ان (وزارة الـزراعــة تـمـتـلك صالحـيـات
ـنع و هي مـنح اجـازة االسـتـيـراد او ا
نتجات التي تدخل غير مسؤولة عن ا
ـنع .أذان نهوض العـراق اثناء فـترة ا
ــو الـــقــطـــاع الــزراعـي ســيـــحــقق و 
نـهــوض و تـطـور الــقـطــاعـات االخـرى
كـالـقـطـاع الـصـنـاعي كـونـهـا مـرتـبـطـة
ـكـنـنة ـخـرجـات القـطـاع الـزراعي كا
الـزراعيـة و منـظومـات الري بـالتنـقيط
و الــلــقـاحــات الــبـيــطــريـة و االســمـدة
نـتجات الـزراعية النـباتية فضال عن ا
ــعــامل و احلــيــوانــيـــة الــتي تــقـــوم ا
بـتصـنـيـعـهـا و تـعلـيـبـهـا كـما ان دعم
ـــزارعــ ســـيـــزيــد من الـــفالحـــ و ا
تـمـسـكـهم بـارضـهم و يـوفـر مـزيدا من
االيدي العـاملة وفـرص العمل و يؤدي
ـا يـؤدي الى تـقـلـيل نـسـب الـبـطـالـة 
الـى دعم االمن الــغــذائي و االقــتــصـاد

الوطني).
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ونـظـمت مـديـريـة زراعـة بـغـداد الـكـرخ
نـدوة إرشــاديـة حــول أهـمــيـة تــطـويـر
الـــــواقـع الـــــزراعـي في احملـــــافـــــظـــــة
وبـــــحـــــضـــــور عـــــدد مـن الـــــفالحـــــ
ــزارعــ واخملـــتــصــ في الــشــأن وا
الــزراعي. وقــال الــبــيــان جــرى (خالل
الـنـدوة مـنـاقـشـة عـدة مواضـيـع مـنـها

مـــنـــظـــمـــة نــيـــريـج لـــلـــصـــحـــافــة
شاركة نخبة من االستقصائيـة و
ابــرز الــصـحــفــيــ و أســاتـذة من
كلـيات االعالم لبـحث سبل الـتغلب
عـــلى الـــتـــحـــديـــات الـــتي تـــواجه
الصحفيـ من اجل تقد صحافة
احـتـرافـيـة عـمـيـقـة ومـؤثـرة تـلـتزم
ــوضــوعــيـة الــتــقــصي والــدقــة وا

واحلياد والتوازن. 
وتـــــتـــــضــــمـن اجلـــــلــــســـــة األولى
شاكل (الوكاالت االخبارية وأبرز ا
ـنــافــســة وكــذلك حتـدي وحتــدي ا
الـتـمـويل الـذي يـعـرقل والدة اعالم

مجال الصحافة واجملاالت االخرى
يـنـعـكـس بـشــــــــكل ايــجـابي عـلى
تــطـــويــر االداء بـــشــكـل افــضل من

السابق). 
ــتــدرب صــبــاح االتـروشي ودعـا ا
الى ضــرورة مـــواصــلــة عــقــد تــلك
الورشـات من اجل تطـوير امكـانية
الــــصــــحــــفــــــــــــيــــ ومــــزامــــنـــة
احلـــــــــــداثــة فـي الــتــــــــــقــنـــيــات

هارات الدولية .  وا
وقـال ان (اسـتـمرار عـقـد الـورشات
من قـــبل مــدربــ دولـــيــ يــســهم
بــرفع قـدرة الـصـحـفي ويـســــــاعـد
ايضا على اعداد مـدرب محترف
قــادرين عـلـى مـواكــبــة الـتــطـورات

ية في اجملاالت اخملتلفة).  العا
تدرب حيدر ابراهيم رأى ا بدوره 
ان (الـورشـة تـعـد مـثـمـرة وشـهـدت
نـوع مـن الـتـفـاعل بـ احلـاضـرين
عـن طــــــريق تـالقح االفــــــكـــــار ذات
الــتــأثــيـر عــلى اجملــتــمع وكـيــفــيـة
ـــهــارات الـــعـــمل عـــلى حتـــســـ ا
وتدريب االخرين بطريقة احترافية

ومهنية). 
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في غــضـــون ذلك تــلـــقت (الــزمــان)
ــؤتـمـر األول دعـوة لــلـمـشــاركـة بـا
لـلــصـحــافـة االحــــــتـرافــيـة والـذي
يُـعـقـد في فـنـدق بـغـداد لـلـمـدة ب

ويُـــعـــقــد  21 - 18 ـــقـــبـــلـــ  ا
ـؤتـمـر حتت عـنــوان (الـصـحـافـة ا
الــتـــحــديــات وســبل االحـــتــرافــيــة
بــدعم من مـنــظـمـة دعم الـتـطــويـر)
اس والذي ام  االعالم الدولي  أي 
يـتـضــمن سـلـسـلـة جــلـسـات عـامـة
وأخــــــرى حـــــواريــــــة وثالث ورش
تــــدريـــــبــــيـــــة وجــــوائـــــز ألفــــضل
الـتـحقـيـقات والـتـقاريـر والـقصص

الصحفية (الفيتشر). 
ـؤتـمــر ضـمن اشـراف وسـيـكــون ا

تـقـدم ورشتـ خالل الـسنـة تـهدف
لـتـدريب الـصـحـفـيـ والـعمـل على
حتـفـيــز قـدراتـهم  لــكـسب مـهـارات
جديدة تسهم بخلق جيل جديد من
ـعـايـير ـدربـ الـعـراقـيـ وفـق ا ا
الدولـية الـتي باالمـكان الـتخلي عن
من االستعانة باخلـبرات االجنبية)
ــتــدربــة اســراء قــالـت ا جـــهــتــهــا 
الــــعــــطــــار ان (الــــورشـــة تــــســــهم
بأكـتساب خـبرات وتـقنيـات جديدة
فـضال عـن الـتــعـرف عــلى مــهـارات
اخـــــرى مـن خالل الــــــنـــــقـــــاشـــــات
ـدربـ ـتـدربـ وا اجلـانـبـيـة مع ا
والــتي تـخـص مـجـال الــعـمل الـذي

ارسه ضمن مؤسساتنا).
واضــافت ان (مــوضـــوع الــتــدريب
يــشـكـل جـانـب حـيــوي ويــدخل في

حـــر ومـــحـــتــــرف بـــاالضـــافـــة الى
الــتــحــديــات الــتي تــواجه كــلــيـات
االعـالم لـتـطـويـر امـكـانـات طالبـهـا
والــــــتـــــــحـــــــديــــــات أمـــــــام االعالم
الـتـلفـزيونـي و ضعف الـفـضائـيات
االخــــبــــاريــــة وكــــذلك واقع األطــــر
االداريـــــة والـــــتـــــحـــــديـــــات أمـــــام

النقابات).
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امــا اجلــلــســة الـثــانــيــة فــتــنـاولت
حتــديــات بــيــئــة الــعــمل تــتــضــمن
ُـحـرفـة حتــدي األخـبـار الـكـاذبـة وا
والـسـوشـيـال مــيـديـــــــــا وظـاهـرة

ـزروعـة في التـربـة اجلبـسـية تـأثـير ا
الــرش بـــالــراســـيــنـــواليــد والـــيــوريــا
واحلــديــد فـي بــعض صــفــات الــنــمــو
اخلضري واحلاصل ألشجار البرتقال
وبـحـثـا حتت عـنـوان تـأثـيـر مـسـحوق
أوراق نـبـات الـدفـلة عـلـى الـنـيـمـاتودا
ـقـارنة ـمـرضـة حملـصـول البـامـيـا وا ا

بيدات الفطرية ) .  مع ا
كـما ابـدى القـيـسي مالحظـاته مع عدد
من الـســادة احلــضـور عــلى الـبــحـوث
ـقدمـة بعـد منـاقشـات مسـتفيـضة مع ا
الــبــاحــثــ حـيث  اعــتــمــاد الــعـدد

األكبر من البحوث من قبل اللجنة .
واخــتــتـمت الــدورة الــتــدريـبــيــة الـتي
نــظــمــتــهــا دائــرة اإلرشــاد والــتــدريب
الزراعي التابعة لوزارة الزراعة  التي
حـــمــــلت عــــنـــوان ( دراســــة اجلـــدوى
االقــتـصــاديـة لــلــمـشــاريع الـزراعــيـة )
عـلومـات وكيـفية تـدرب بـا لـتزويـد ا
التعامل مع البيانات وطرق معاجلتها
. واضاف الـبيـان ان احملاضـرات التي
ألـــقــيـت خالل مــدة انـــعــقـــادهــا من 2
ولــغــايـة  6 كــانــون األول اجلـاري في
مركز التدريب والتأهيل تناولت أسس
شـاريع الزراعـية كـيفـية الـتعـامل مع ا
وتــقــيــيــمــهــا بــاسـتــخــدام األســالــيب
الـعــلـمـيــة احلـديـثــة ودراسـة اجلـدوى
االقــتــصـاديــة  بــاإلضــافــة إلى أنـواع
الـــبــيــانـــات ومــعــاجلـــتــهــا بـــالــطــرق
اإلحـــصـــائـــيـــة والـــتـــدريب الـــعـــمـــلي

للمشارك في الدورة . 
وتـأتي هــذه الــدورة ضـمن الــبــرنـامج
الـتــدريـبي والــعـلــمي لــدائـرة اإلرشـاد
ـــتـــدربـــ ورفع لـــتـــنــــمـــيـــة قـــدرات ا
ـشـاريع مــؤهالتـهم فـي الـتـعـامـل مع ا
الــزراعـــيـــة  بـــشــقـــيـــهـــا الـــنــــــبـــاتي

واحليواني .
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محاضرة في
ندوة عن يوم

احلقل

ـــركــز اإلرشـــادي وبــالـــتــنـــســيق مع ا
ــسـتــشـفى الــبـيــطـري فـي مـحــافـظـة ا
واسط نفذ يـوم حقل بعنـوان (مكافحة
الــطـفــيـلــيـات اخلــارجـيــة والـداخــلـيـة
والتـلقيـحات الـوقائيـة ) بغيـة حتس
ــهـاري لـلــفـتـاة ــعـرفي وا ـســتـوى ا ا
رأة الـريفـية في مـجال تـربيـة أبقار وا
احلـلــيب وبـحـضـور ( 27) مـشـاركـة .
وتضمن هـذا النشاط عـرضاً تفصـيلياً
حـول األضـرار الـتي تـخلـفـهـا اإلصـابة
بــالـطــفـيــلـيـات وضــرورة مـكــافـحــتـهـا
وطرق وأنواع التلقيحات ضد مختلف
ناسبة عدية والتوقيتات ا األمراض ا
للحفاظ على الثروة احليوانية وزيادة

نتج احمللي. ا
وعقـدت وزارة الزراعة اجلـلسة األولى
ـناقـشة عـدة بحوث جملـلسهـا العـلمي 

مـقدمة مـن قبل دائـرة البـستنـة / قسم
البحوث والدراسات وبحضور الوكيل
الـفــني لـوزارة الــزراعـة مــهـدي ضــمـد
الـقـيـسي ومـســتـشـار الـوزارة لـنـشـاط
الـثروة احلـيوانيـة حسـ علـي سعود
وعــدد من اخلـبـراء واخملـتــصـ بـعـلم
النـبات والتربـة . تضمـن جدول أعمال
اجلـلـسة مـنـاقـشة سـتـة بحـوث شـملت
(إنتاج السمـاد احليوي تأثير أوساط
ــو وحـاصل صــلـبــة مـخــتـلــفــة عـلى 
ائية الطمـاطة حتت ظروف الزراعـة ا
إدراك زراعـة الـبـطـاطـا ألبـعـاد الـزراعة
التعـاقدية ومـرتقبـات العمل اإلرشادي
الزراعي في محـافظتي بـغداد وكربالء
تأثيـر التسميـد العضوي والـكيمياوي
على بعض الـصفات الـكمية والـنوعية
لـثـمار ثـالثة أصـنـاف من نـخيل الـتـمر

بغداد
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اهنئكم وقـبلكم أهنئ شـعب العراق بذكـرى االنتصار على داعش ولي
عودة لتـحليل هـذا النصـر معكم ما تـرافق معه من ايجـابيات لـنعززها
ومـا تـرافق مـعـه من سـلـبـيـات لتـجـاوزهـا كـمـا تـفـعل كل الـدول فـي ما

ستنبطة).  عركة) والتي اهم فقراتها (الدروس ا يسمى (حتليل ا
في عــودة الى ســلــســلـتــنــا اعــتــرف اوال بـأنـي اخـطــأت عــنــد ذكـر ان
دسـتـورنا لـيـس فـيه ذكـر لـلـمـكـونات او الـطـائـفـيـة حـيث نـســـــــيت ان
سلحة كـونات بقولهـا ((تتكون القـوات ا ادة ( 9) منه اشارت الى ا ا
ـا الـعـراقـيـة واالجـهـزة االمـنـيـة من مـكـونـات الـشـــــــــعب الـعـراقي 
نطق ـا ان ا يراعي تـوازنهـــــــــا وتماثـلهـا دون تمـييز او اقـصاء)) و
كونات منبـــــــوذة اينما حلت فأنها تكون الكفر بعينه يقول ان ثقافة ا
ســـلحة ألنها مـــــــلك الشعب كله دون عنــــــــدما تكون في القوات ا
نــقـاش  وهـنــا اتـوقف ال سـألــكم هل حتـقق الــتـــــــــوازن في الـقـوات

سلحة واالجهزة االمنية ??  ا
وأجيبكم انه مـخترق الى حد خطـير وال اطالبكم للـتأكد من ذلك بجرد
كنـكم طلب قادة الـفرق صعـودا حتى القـائد العام او كل القوات بـل 
جـرد ضـبــاط ومـنـتــسـبي اصـغـر االجــهـزة االمـنـيــة عـددا لـتـكــتـشـفـوا

احلقيقة . 
هــنــا ســأحتــدث لــكم عـن احلل الــذي طــالــبت به الــكــثــيــر من الــقــوى
عارضة والذي صار مشروعا قائـما اليوم وسيعرض عليكم اال وهو ا
ـكونـات وسأناقش (التـجنـيد االلـزامي) متـصورين بـأنه سيـآخي ب ا
ذلك باخـتصار شـديد ألقول لـكم بأنه سـوف لن يحقق ذلك بـ العرب
والـكـرد كون الـكـرد لـديهم الـبـيـشمـركـة وأن تـنسـيب ابن الـبـصرة الى
ـطـوع ان كـان ذلك امـرا حيـويا ـكن حتقـيـقه با ـوصل وبالـعـكس  ا
وال اجـده كـذلك فـعـرب الشـيـعـة والـسنـة مـتـآ خـ لوال انـتم سـيـاسـيو
الـشــيـعـة والــسـنـة  امــا حتـقــيق الـتـوازن فــهـو لن يــحـصل من خالل
كن حتـقيـقه دون جتنيـد الزامي  اما الـقول بأنه التـجنيـد االلزامي و
سـيقضـي على البـطالـة فهـو قول غـريب فاذا كـانت لديـنا قـدرة فلـنع

 .. عين هندس غير ا االف ا
تطوع كما يقال فلنطوعهم ان كلف ستصرف لهم رواتب ا ا ا وطا
وضوع التطوع افضل بـكثير من التجنيد كانت هناك حاجة وينـتهي ا

االلزامي .
وقد اكـد شوارتـسكوف ذلك عـندمـا قالـوا له ((ستتـوحلـون في العراق
كـمـا تـوحلـتم في فـيـتنـام)) فـأجـاب ((ذهبـنـا الى فـيتـنـام بـجنـود خـدمة
)) لـنـفـتـرض ان ـتـطـوعـ الـزامـيـة والـيـوم جـئـنـا لـلـعـراق بـجـيش من ا
اخلـدمــة االلـزامــيـة سـتــكـون ســنـة ونــصف ونـحن نــريـد ان نــعـد هـذا
ـدرع مـثال ولـنـحـسب له ثالثـة اشـهر اجلـنـدي لـيـصـبح في الـصـنف ا
لـلـتـعلـيم االسـاسي بـعدهـا يـدخل مـا ال يقل عـن ثالثة اشـهـر لـلسـيـاقة
واخملـابـرة والـرمي بـعـدهـا يـدخل ثالثـة اشـهـر تـدريب اجـمالـي القـسم
االول وثالثــة اخـرى لــلـقــسم الـثــاني بـعــدهـا نــشـكــره ونـعــطـيـه كـتـاب

تسريحه . 
زيد من اجلنود فلنطوع ولو اني ال ارى اي مبرر ان كنا بحاجة الى ا
لـذلك حـيث انـنـا نـتـمـكن ان نـحل مـقرات عـشـرة قـيـادات عـمـلـيات هي
زائـدة عن احلـاجة ومـربـكة لـلـعمل وخـارج مـباد الـتـنظـيم الـعسـكري
فـقـيـادة الـعـملـيـات ال يـجـوز ان تـقـود اقل مـن ثالثـة فـرق بـيـنـمـا هـناك
قـيـادات عــمـلــيـات تـقــود فـرقـة واحــدة وهـذا امــر ال اريـد ان اقـول انه

مضحك .. 
كن هيـكلته واالسـتفـادة من موارده فهـناك دوائر ـا  وهنـاك الكثـير 
ومديريات زائدة وهـناك تضخم وتورم في وزارة الـدفاع  وهناك فرق
الـشرطـة االحتـادية الـتي هي جـاهـزة للـتـحول الى فـرق جـيش حيث ال
مـبــرر لـوجـودهــا خـارج وزارة الــدفـاع  وهـنــاك الـكــثـيــر من الـزوائـد
ـثــال ال احلــصــر مـديــريــة احلــوانـيت الــدوديــة ومـنــهــا عــلى ســبـيـل ا
ومـعـارضـهـا والـتي حتـولت الى قـطـاع خـاص وهـنـاك مـعـمل اخلـيـاطة

العسكري وغيرهما الكثير ...
ثم ان فضيائيينـا لم نلمهم حلد اآلن بسبب ضعف
او انــعــدام اجــراءات الــتــعــقــيـب فــكــيف ســنــلم

االلزامي ... 
اخيرا العالم باجتاه التطور ونحن نريد العودة

الى اخللف وبال اي مبرر معقول
وللحديث بقية
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شــاركت جـريــدة (الـزمــان) بـورشـة
ــدربــ الــدولـيــ والــتي اعــداد ا
انية لالعالم ية اال اقامتها االكاد
ــدة يــومــ في مــحــافــظـة اربــيل
حـيـث تـضـمـنت الـورشـة مـنـاقـشة
تـطورة االحـتيـاجات واالسـالـيب ا
ــكن ان تــســـهم بــتــطــويــر الــتـي 
ـهـارات الـصـحـفـيـة واعـداد جـيل ا
ـدربـ العـراقـي وفق جـديد من ا
فـضال عن بحث ـعايـيـر الـدوليـة  ا
ــعــوقــات وكــيــفــيــة ايــجـاد ابــرز ا
ـستـقبل الـقريب. احلـلول لـها في ا
وقــــــال دولـــــفــــــان بـــــرواري احـــــد
شـارك في الورشـة ان (الورشة ا
ــيــة ج االكــاد تــأتي ضــمـن بــرا
ـانيـة لالعالم بـشكل عـام والتي اال

اجلـيـوش األلــكـتـرونـــــــــيـة فـضال
ـعقدة عن حتديـات بيئـة العــــمل ا
ــــــــــوصل و واخلـــــــــــــــــطـــــــــرة- ا
الــتـــحــديــات الــقــانــونــيــة في حق
ــــعــــلــــومــــات احلــــصـــــول عــــلى ا

والعقوبات).
مــا سـتـتـضـمن اجلـلـسـات االخـرى
مــــنــــاقــــشــــة واقع االقــــلــــيــــــــــات
ـيـدانيـة والـتوصـيات والـتـجارب ا
لتطويـر العمل الصـحفي باالضافة
ــواد الــصـحــفــيـة في الى انــتـاج ا
ــؤثــرة في الــرأي اجلــامــعـــــــات ا

العام.
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كـثيـرا ما يـتردد االصـالح من قبل الـقوى الـسيـاسـية في الـعراق بـعد
في الـبـدايـة كـان يـعـني اصالح الـنـظـام السـيـاسي من خالل  2003
ـركزية ومن ا قـراطي حتـويل طبـيعـة النظـام الدكـتاتـوري الى نظـام د

الى الالمركزية! 
ؤقت الى الدستـور الدائمي ومن النظام الرئاسي الى ومن الدستور ا
اني ! ولكن الشعب العراقي بعد انتشار الفساد والبطالة النظام البر
وانــعــدام االمن واالمــان وحــالـة عــدم االســتــقــرار وغــيــاب اخلــدمـات
اصـبـحت الـتـظـاهرات الـسـلـمـيـة للـمـطـالـبـة باالصـالح االداري وكذلك
الـســيـاسي ضـرورة مــلـحـة ونـحـن نـعـتـقــد لـصـعـوبــة تـغـيـيــر الـنـظـام
السياسي عن طريق الثورة او االنقالب جلأت الـفعاليات الشعبية الى
ـالـي واالداري ومـحـاسـبة مـصـطـلح (االصالح) ومـحـاربـة  الـفـسـاد ا
ومن هـنـا سـتـكـون لنـا وقـفـة لـفـهم كـيفـيـة تـكـون مـصـطلح الفـاسـدين 
االصالح وفـهم الــصـيــرورة األجـتــمـاعـيــة الـتي أدت الـى تـكـونـه عـبـر

التاريخ.
لقـد ظـهر سـوف نـلخص مـفـهـوم األصالح من وجـهة نـظـر ماركـسـيـة
مفهـوم األصالح في خضم نضـاالت الطبـقة العامـلة ضد الـبرجوازية
ـا أرتـبط بـنــقـيـضه مـفـهـوم في مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسع عـشــر ولـطـا
اركـسيـون األصالح نـتاجـا وتـابعـا ثـانويـا لـلنـضال الـثـورة. وأعتـبـر ا
ـضطـهدين الـطبـقي الثـوري لكـنه يخـتـلف عن الثـورة بحـكم أن طبـقة ا
ضطـهدين بواسطة تقد تنازالت تبقى في السلطة وتـقمع أنتفاضة ا

مقبولة من جانب مضطهديهم دون أن تؤدي الى تدمير سلطتهم.
ـاركــسـيـون بـالــنـضـال من أجل األصـالحـات لـكـنــهم يـشـنـون ويـقـر ا
نضـاال الهوادة فـيه ضد األصالحـي الـذين يقصـرون نضـال الطـبقة

العاملة على االصالحات فقط !
ـاركـســيـة بــنـقــد أو بـتـرك أو أمـا الــتـيــارات الـتي قــامت في تـاريـخ ا
ـراجعـة أطروحـات أو حتلـيالت ماركس وإجنـلس  التي بتـحويل أو  
يعتـقد أن التطـور التاريخي قـد دحضها أو جتـاوزها فقد اطلـق عليها
ـاركسيون الـلينـينيون أسم راجـعات وأطلق علـيها ا أصحابـها أسم ا
(الـتحـريـفـيـة)هـنـاك مـفـهـوم آخر ظـهـر ايـضـا اطـلق عـلـيه االشـتـراكـية
وكـانت جمعيـية (الفابيـة)  في بريطانـيا هي من تنادي به االصالحية 
واستمد االسم من القائـد (فايبوس) الذي تكفل بـالتصدي الى القائد
فـقـام فـايـبـوس بـخـطـة هـانـبـيل بـعــد ان هـزم هـانـيـبل الـرومـان مـرتــ
واجـهة حـتى يـستـنزف قـوة عدوه نـاورة وجتنب الـعـنف وا احلـوار وا
ـفـكر ـنـظـمـة هـو ا ولـعل من ابـرز عـنـاصـر هـذه ا ـتـه! واسـتـطاع هـز
الـفـيـلـسـوف الـسـاخـر (بــرنـادشـو)  وسـيـدني ويب وغـراهـام هـوالء ال
يسـلكـون العـنف الثوري من اجل االصـالح بل نضالـهم يكـون سلـميا

مـن اجل اصالح الــنــظــام الــســيــاسي وكــانــوا ال
كـانـوا يـهـدفـون  الــقـضـاء عـلـى الـراسـمـالــيـة .
ـاركـسي وكذلك يـرفضـون الـصـراع الـطبـقي ا
وأنـضـمت اجلـمـعـــيـة الـفـابـية الـعـنف الـثوري 
ســــــــــنـــــة  1920 الى حــــــزب الــــــعــــــــــمـــــال

البريطاني!
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اغلقت صـحة بغـداد الرصافـة اكثر
من 70 مــذخــر دوائي وصـــيــدلــيــة
و 83 صالة عمليات ومختبر اهلي
ـاضـيـة خملـالـفـتـها خالل االشـهـر ا
الـضـوابط و الـشـروط. ونـقل بـيـان
تلقته (الزمان) امس عن مدير قسم
الـتفـتـيش  في الدائـرة سـامي علي
خاوي قـوله ان (الفـرق التـفتـيشـية
الـتابـعة لـلـدائرة قـامت بإغالق 73
صـيــدلـة ومـذخـر  اذ  اغالق 39
مـذخر دوائي و   22صـيـدلـية  و9
مـحال مـسـتلـزمـات طبـيـة وصحـية
وأربعة مكاتب علمية  كما  غلق

مـخـتـبـر 55صـالـة عـمـلـيـات  و 28
117 اهــــــــلي فــــــــضال عـن انـــــــذار 
اخـرين). فـيـمـا اسـتـقـبل مـديـر عام
الـــدائـــرة عـــبـــد الـــغـــنـي ســـعــدون
الــــــســــــاعــــــدي عــــــدد من حــــــاالت
االنـسـانـيـة لـغـرض مـعـاجلـتهـا في
ستشفيات التابعة للدائرة . احد ا

W UŠ ÷dŽ
وقــال الـبـيـان انـه ( خالل الـلـقـاء
االتــصــال بــادارة مــســتــشــفى ابن
ـريض رشـد لـغـرض عـرض حـالة ا
جعفـر عبد على الـلجنة الـطبية من
اجل متـابعته وإجـراء الفـحوصات
ــرض لــغـرض مــجــانــا وحتــديــد ا
اتــخـــاذ االجــراءات الـــطــبـــيــة له)

مــضــيـفــا (وكــذلك مــتـابــعــة حــالـة
ـريـضـة ام مـحـمـد لـعـرض اجـراء ا
عـمـلـيـة في مـسـتـشـفى ابن الـهـيـثم
وبـشـكل مـجـاني) واكـد الـسـاعدي
ان (الـــــدائـــــرة اتـــــخــــذت وضـــــمن
بــرامـجــهـا االنــســانـيــة اســتـقــبـال
ـرضــيـة وإكـمـال الـعالج احلـاالت ا
وإجراءات العمليات بشكل مجاني
ـتــعـفــفـة واحلـاالت الـى الـعــوائل ا
االنـــســـانـــيــة) وتـــابع ان (ابـــواب
الـدائــرة مــفـتــوحــة السـتــقــبـال اي

حالة مرضية). 
كــمـــا بــحث الـــســاعـــدي مع مــديــر
الــــبــــيت الــــعـــراقـي اآلمن هــــشـــام
الـذهــبي تـقـد اخلـدمـات الـطـبـيـة
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لدار االيتام بشكل مجاني. 
وقـال الـسـاعـدي ان (الـدائـرة تـدعم
ـؤسـسـات االنـسـانـيـة واخلـيـريـة ا
ـعـاناة الـتي تـهـدف الى تـخـفـيف ا
عن االيتـام واألرامل وكبـار السن).
مـن جــــانـــــبه  اكــــد الـــــذهـــــبي ان
قام األول (مشروعنـا انساني في ا
ـشردين) يـكمن  بـرعايـة األطـفال ا
وجودة مبـينا ان (ابـرز االنشطـة ا
في الدار هي احلاسـوب واخلياطة
واحلـالقــــة والــــطـــبـخ والــــفــــنـــون
الــتـشــكــيــلـيــة واألعــمـال الــيــدويـة
ـــــوســــــيـــــقـى ولـــــكـل من هـــــذه وا
الـنـشـاطـات ورشـات عـمل بـسـيـطـة
تـتـنــاسب مع إمـكــانـات اجلـمــعـيـة
ـاديــة الــتي نــحـصـل عـلــيــهـا من ا
الــتــبـرعــات وهي عــبــارة عن غـرف

بنى اجلمعية).  تابعة 
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وفي الـكرخ  اعـدت دائرة الـصـحة
خطـة لدر اخملاطـر التى تـتعرض
لـــهــا مـــحــافـــظـــة بــغـــداد فى حــال
حـصـول كـارثـة كالـفـيـضـان الـناجت

وصل.  من انهيار سد ا
واضافت مـديرة شـعبـة التـصاريح
االمـنيـة في الـدائـرة االء صالح في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس  ان
(ورشــة الـــعــمل الـــتي عـــقــدت هي
للقيام بوضع خطة استباقية للحد
من مـخـاطر الـكـوارث الـطبـيـعـية و
اهـمهـا الـفيـضـانات بـاالضـافة الى
الـقيـام بـأنشـطـة التـثـقيف من أجل

ـــواطـــنــ و الـــصـــحــة لـــفـــائــدة ا
الــتــعــريف بــوســائل الــوقــايــة من
ـــرتــبـــطــة اخملـــاطـــر الــصـــحــيـــة ا
بــالــفــيــضــانــات وتــأمــ أنــشــطـة
الـتـقصي الـوبـائي واإلعالم عن كلّ
ـكن أن ــرضــيــة الـتـي  احلــاالت ا
تـكــون مــرتـبــطــة بـتــدهــور ظـروف
ــتـابــعـة حـفـظ الـصــحــة وتـامــ ا
الالزمة لها). وفي محـافظة النجف
 جنح فريق طبي بجراحة االطفال
في مستشفى الزهراء للوالدة برفع
ورم كبير من كبـد طفل رضيع يبلغ
من العمر اربعة اشهر . ونقل بيان
تــــــلــــــقــــــتـه (الــــــزمــــــان) امـس عن
اختصاص جراحة االطفال سلطان
السـاعـدي قوله ان (الـفريق الـطبي
اجرى عملية رفع ورم كبير من كبد
طـفل ذو اربــعـة اشـهـر والـتي تـعـد
االولى عــــلى مـــســــتـــوى جـــراحـــة
االطفال في الـعراق وذلك لصـعوبة
العـملـية وصـغر عـمر الطـفل فضال

توفرة). عن قلة االمكانيات ا
الـى ذلك جــهـزت دائــرة الــعــيـادات
الـطــبـيـة الــشـعـبــيـة الــنـازحـ في
قــطـــاع الــتـــاجي الــثـــاني بــأدويــة
ــــزمــــنــــة لــــشــــهــــرين األمــــراض ا

. متتالي
وقال مدير عام الدائرة شاكر احمد
احلـاج في بــيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس أن (الدائـرة جهزت الـنازح
في قــــطــــاع الـــتــــاجي 2 بــــأدويـــة
ـزمـنـة لـيــتم تـوزيـعـهـا األمــراض ا

صاب بتلك األمراض حيث على ا
يــكـون الـتــوزيع وفق قــوائم مـعـدة
يــــتم جــــلــــبـــهــــا من قــــبل اخملـــول
رضى بـاالستـالم تتـضـمن أعـداد ا
ـصـاب ـزمـنـة ا ونـوع األمـراض ا
بــهـا) وأشــار إلـى أن (الــتــجــهــيـز
يـشــمل شـهــرين مـتــتـالـ تــشـرين
الـثـاني وكـانـون األول نـظـرا لـقـرب
انـتـهـاء العـام اجلـاري وقـيـام قسم
الـصيـدلة واخملـازن بـعمـليـة اجلرد
الــــســــنـــوي وعــــدم الــــقـــدرة عــــلى
التـجهيـز في هذه الـفترة ولـضمان
ـريض حـصـته الـدوائـيـة اسـتالم ا
ـــا يــــصب فـي خـــدمـــة كــــامـــلــــة 

الصالح العام). 
وافـتتـحت الـدائـرة ردهة لألجـنـحة
اخلـاصــة في مــركــز ابن الـبــيــطـار

جلراحة القلب.  
وتـــابع احلـــاج انه (اســتـــنــاداً إلى
بــــيـــــان وزارة الـــــصــــحـــــة دائــــرة
ــوارد تـقـرر الـتـخــطـيط وتـنــمـيـة ا
زيـادة الـسـعـة الـسـريـريـة لـلـجـنـاح
اخلــاص في مــركــز ابن الــبــيــطــار
التـخصـصي جلراحـة القـلب ضمن
دائـرة صـحـة الـكرخ) مـوضـحا ان
(ردهــات األجـــنــحـــة اخلـــاصــة في
ستشفيـات احلكومية تشكل 25  ا
ئـة من مجـمـوع آسرتـها وتـلبي بـا
ــواطن مـن خالل تــقــد طـــمــوح ا
أفـــــضل اخلـــــدمـــــات الـــــطـــــبـــــيــــة
ـا والـتــشـخـيــصـيـة والــفـنـدقــيـة 

يصب في خدمة الصالح العام). 
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ـديـريـة الـعـامة بـعـد مراجـعـتي الى ا
لتربيـة الكرخ الـثالثة  –قسم التاجي
حول اسـتضـافـة ابنـتي من ثانـوية –
ـسائـيـة الى اعداديـة االنوار طوعـة ا
لــلــبــنـات  –عــلــمــا انــهــا في الــصف
الـثــالث مـتـوسط ولــكـون ان اعـداديـة
االنوار تقع ضـمن الرقـعة اجلغـرافية
لسـكن الطـالـبة (ابـنتي)- امـا ثانـوية
سائي فـتبعد الـكثير مدرسة طوعـة ا
من الــكـيــلـومــتـرات عن الــسـكن وهي
مــنـطـقــة حي اجلـواديـن في الـشــعـلـة
ونحن نـسكـن في منـطقـة سبع الـبور
وبعد اكمال معاملتي الى اخر شئ –
 تـفـاجـأت بـتـهـمي مـوظـفـة الوزارة –
ـعـاملـة بعـباره قسم الـتاجي –على ا
(الجتـوز االسـتـضـافـة لـتـجاوز الـسن
النظـامي ) وعنـدما حتدثت مـعها في
االمر قالت ان الـطالبـة يجب ان تبقى
ــسـائي فــقـلت لــهـا : هي اصال في ا

سائي -? في ا

وبـــهـــذا الـــقـــرار حـــرمت ابـــنـــتي من
حـقــهـاوبـهـذه احلـالــة انـاشـد الـسـيـد
مــعــالي وزيـر الــتــربـيــة مــنح ابــنـتي
(اسـتـثـنــاء ) من هـذا الـقـرار  راجـيـاً
الرحمة بحـالنا خاصة انـني  متقاعد
وال يــــوجـــد لــــدي مـــصــــدر رزق ثـــان
ـاديـة لـكون نـسـتلم ـقاومـة احلـالة ا
الراتـب كل شهـرين وهـذا اليـسد رمق
اوالدي  –فــضال عن تــكــالــيـف اجـور
ـدرسة النـقل والذهـاب الـيومي الى ا
سـائية والـتي تكلـفنـا يوميـا عشرة ا
صاريف الف دينار  –فكـيف اقوم بـا
عــلـمــا انه لـدي اوالد في االبــتـدائــيـة
ــعــهـد ــتــوســطــة واالعــداديــة  وا وا
والــكـــلـــيـــة . اريـــد حال يـــتـــمـــثل في
استـثنـاء ابـنتي من هـذا القـرار فاالن
صاريف او وترك ابنتي ب حتـمل ا

درسة .  ا
شكلة.. اريد حال لهذه ا
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