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بــالــفــايـروس اجلــديــد بــاالضــافـة الى
وجـود اجـراءات حـكومـيـة عامـة بـشأن
ـطـارات ضــبط الـوضـع الـصـحـي في ا
ــنـافــذ احلــدوديـة فــضال عن وجـود وا
اجـراءات وقائـية متـخذة ومنـها تهـيئة
ردهــات عـزل في شـعـبــة احلـمـيـات في
مـدينـة االمام احلسـ الطبـية في حال

حدوث اصابة). 
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وكـذلك توزيع عدة السالمـة الشخصية
ـؤسـسات ـسـتـشفـيـات وا في جـمـيع ا
ـالكـات الـصـحـية الـصـحـيـة وتـدريب ا
والـتمـريضـية عـلى كيـفيـة التـعامل مع
ــشـتــبه بــهـا وعــقــد نـدوات احلــاالت ا
تــثـقــيـفـيــة وتـوعــويـة ونـشــر الـثــقـافـة
ــواطـنـ من والــوعي الـصــحي لـدى ا
خالل تـوزيـع الـبـوسـتـرات الـتـعـريـفـية
واالرشــاديـة الـتي نــظـمـتــهـا الـدائـرة).
ــــوســــوي انه (يـــــجب عــــلى وتــــابـع ا
وسـائل االعـالم بـتـوخي الـدقـة واحلذر
ـعـلـومات مـن اثـارة االشـاعـات واخـذ ا

صادر الصحية).  من ا
سـتشفى البيطري في فـيما اكد مدير ا
دينة من كـربالء وسام اجلابري خلو ا
فــايـروس كــورونــا في عـمــوم اقـضــيـة

دينة.  ونواحي ا
وقـال اجلابري في تصريح صحفي (لم
تــسـجل اي حــالـة مـرضــيـة في كـربالء

رض وفي عموم العراق).  بهذا ا
ـكن الـسـيـطـرة عـلى هذا مـؤكـدا انه (

ـرض بـاتـبـاع طـرق الـوقـايـة الـتي  ا
نشرها من خالل وسائل االعالم). 

واضــاف (لــقــد عــمــلــنــا كــمــسـتــشــفى
وبـــالــتـــعــاون مع مـــديــريـــة الــصـــحــة
واجلــهـــات ذات الــعالقــة عــلى اتــخــاذ
االجــــــراءات الالزمــــــة وعــــــقــــــد عـــــدة

واجهته).  اجتماعات استباقية 
الفـــــتــــــا الى ان (اجـــــراءات مـــــشـــــددة

تـفشي فـايروس كـورونا بـرئاسـة وزير
الــصـــحــة جــعــفـــر عالوي وبــحــضــور
ــعـنــيـة ــثـلـي اجلـهــات والـوزارات ا
وخــبـراء من مــكـتب مـنــظـمـة الــصـحـة
الــعـامــلـيـة فـي الـبالد اوصت بــاتـخـاذ
جـمـيع االجراءات الـصحـية لـلتـأكد من
سـالمة جميع الـوافدين من الص الى
ـــنــــافـــذ االراضـي الـــعــــراقـــيــــة ومن ا

احلدودية كافة). 
وقـال مدير عام صحـة احملافظة صباح
ـوسوي ان (هناك اجراءات احترازية ا
وتـوعـويـة من قـبـل الـدائـرة لـلـحـيـلـولة
دون حــــــدوث اصـــــابـــــات بــــــشـــــريـــــة
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وجـه مــحــافظ كــربالء نــصــيف جــاسم
ــؤســسـات في اخلــطــابي الــدوائـر وا
احملـافـظـة بـضـرورة اتـخـاذ االجـراءات
االحـــتـــرازيـــة الـالزمـــة لـــلـــوقـــايـــة من

فايروس كورونا. 
وقــال اخلـطـابـي في تـصـريـح صـحـفي
امـس انه (نـظـرا الصـابـة اعـداد كـبـيرة
ــواطــنـ الــسـاكــنــ في مـديــنـة من ا
(ووهـان) الـصـيـنـيـة فـايـروس كـورونـا
ــنـــطــقــة وحـــصــول حـــاالة وفــاة فـي ا
ــذكــورة ووجــود حــاالت اصــابــة في ا
عـدد من الـدول العـربيـة لذا  الـتوجه

بـــضــرورة اتــخــاذ االجــراءات الالزمــة
رض كونه مرض تنفسي لـلوقاية من ا
يــنــتــقل عن طــريق الــرذاذ والــعــطـاس
ـالمـــســـة بـــاالضـــافــــة الى ســـرعـــة وا

انتشاره). 
داعـيـا (مـديـرية صـحـة كـرالء بـضرورة
ـعنـية الـتـنسـيق مع كافـة الـدوائــــــر ا
حــــول آلــــيــــة فــــحص الــــوافــــدين الى
احملـــــافــــــظـــــة مــــــنـــــعــــــا من وصـــــول

الفايــــــروس).
الـى ذلك اعــلــنت صــحــة كــربالء خــلــو
ـرض كـورونـا ــديـنـة من االصــابـة  ا
ـتـابـعـة مـؤكـدة ان (الـلـجـنـة الـوزاريـة 

ووقـائيـة في مصفى كـربالء وفي معمل
ســـمـــنت احملـــافــظـــة حـــول الــعـــمـــالــة
االجـنبية حـيث  منع دخول اي عامل
صـــيـــنـي الى الـــعـــراق خالل الـــفـــتـــرة

احلالية).
ومـنح احتاد الصحفي العراقي فرع
راسـل جريدة كـربالء شهـادة تقـديريـة 
الــزمــان فـي احملــافــظــة وذلك لــلــجــهــد
الـطـيب والرائع الـذي بذلـته الصـحيـفة
طـوال مدة عملهـا وفي إضاءة نشاطات

التظاهر منذ انطالقتها وحتى االن). 
بحسب قول االحتاد. 
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وقــــال رئـــيس احتــــاد الـــصـــحــــفـــيـــ
الـعراقي في احملافظة احمد الفتالوي
ـهـرجـان الـسـنـوي في كــلـمـة له خالل ا
االول لـالبداع والـذي نـظم عـلى حدائق
مــديـنـة الـعـاب الـســنـدبـاد حتت شـعـار
ـهـرجـان نظم (مـلـتـقى االبـداع). (هـذا ا

بغداد
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فرد  –وصـورة الذات حتدّد يـعرف عـلماء الـنفس الـذات بأنهـا - الشـخص ا
سـلـبـاً أو إيــجـابـاً في عـالقـتـهـا بــاآلخـر فـبـعــد انـسالخ الـطــفل عن األم يـبـدأ
بــتــشـكــيل ذاته بــحـدود عــمــر سـتــة أشـهــر ويـــــــبـدأ الــطــــــــفـل بـبــنـاء ذاته
مـســـــــــتـقال عن األم بـوســاطـة الـلـغـة الـتى عـدهــا الـعـالم الـروسي بـافـلـوف
(اجلـهاز االشـاري الـثاني والـتي جـعلت مـنـا بشـرا) فـيكـتـسب الطـفل مـعاني

األشياء.
رحـلة غـير مـستـقرة فـهي ذات متـخيـلة وعـرضة اال أن ذات الـطفل في هـذه ا
ـيل الطفل الى التـعويض عن األم بأشيـاء آخرى كااللعـاب الناعمة لـلتفكك و
الـتي تذكـره باألم ويحـاول الطـفل ان يستـحوذ عـلى الكل من احلـاجات وهذه
ـرآة وبعـدهـا تأتي ـرحلـة سـمّاهـا الـعالم الـبـنيـوي (الكـان) مرحـلـة ما قـبل ا ا
رآة بحدود ( 18 - 6) شـهراً وفيها يعـدل الطفل من أفكاره وخياله مـرحلة ا
يـنسجم مع عـالم الكبـار في فهم ذاته واجملتـمع يقول (الكـان ) : (ومع تظاهر
تـعة ـرآة فانه يـحس بـا الـطـفل أو أتخـاذه لـصـورة ما - لـشـكل ما  – أمـام ا
نـتيـجة لشـعوره بـذاته ... علـيه ان يسـتدخل أو يـدخل داخل عقـله شيـئاً يأتي
ـفـهـوم وجتـلـياتـه في االدب  د. شاكـر عـبـد احلـمـيد من اخلـارج) الـغـرابة ا

عـرفة 384 لـسـنة 2012 ص : I2I ان سـلـسلـة عـالم ا
ـيل لها مـا يستـوجب على األسرة تـوفير األلـعاب التي 
الـــطــفـل الن من خاللـــهــا ســـيــفـــهم الــعـــالم الـــداخــلي
واخلـارجي وتــشــجـيــعه عـلـى الـتــحـدث بــالـلــغـة وفي
ـرحـلة األخـرى سـيسـتـمـر تفـاعل الـطـفل - ان بني ا
ــرحــلــة االولى - مع الــعــالم بــشــكل ســلــيم - فـي ا

اخلارجي ليكون عضواً ناجحاً في اجملتمع.

ـبـدعـ من اجـل تـكـر الـصـحــفـيـ ا
الـذين حـققـوا النـجاح خالل مـسيـرتهم
االعالمـية) بـحسب تـعبـيره مـشيرا الى
ان (الـتـكـر لـلـمبـدعـ لم يـقـتـصر في
ــبــدعــ ــا يــشــمل ا كــربـالء فــقط وا

االخرين في احملافظات االخرى). 
ـهـرجـان كـان الفــتـا االنـتـبـاه الـى ان (ا
نــاجــحــا من حــيـث االدارة والـتــنــظــيم
وهـــذا مــــا ادى الى تـــوفـــر مـــقـــومـــات
الـنجاح له). ويذكـر ان مهرجان االبداع
السنوي االول اقيم بالتعاون مع شركة
زيـن لالتصـاالت والـتي كـانت الـسـبـاقة
دائـما في مهـرجانات كهـذه كما ان هذا
ـــهـــرجـــان كـــان بـــحـــضـــور عـــدد من ا
االعالمــيـ والـكـتـاب وبـعض الـقـضـاة
الــذيـن حــضــروا بــنــاء عــلى دعــوة من
االحتـــاد بـــاالضـــافـــة الـى إلـــقـــاء احــد
الــشــعــراء عــدة قــصــائـد تــغــنت بــحب

الوطن. 

هرجان جانب من حضور ا
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يــحــمــلـهــا بــ حــنـايــاه من بــلــد يـأن
بــجــراحــاته الــتي تــفــاقــمت عــلى أيـد
سـياسـات خاطـئة تـواترت عـلى طمس
ـــتــــد عـــبــــر الـــزمن تــــراث وتـــاريـخ 
الــســحـيق أحــالـتـه لـيــشـتــات يـتــطـلع
لـطـائـر يـتـنـقل به بـ فـضـاءات بـراقة
سـرمـديـة لـيـعـود عـراقـا" صـلـدا"عـتـيـا"
يـزهو بـعصـر ألف ليـلة ولـيله يـحضى
بــإسـتـقـرار أجـتـمـاعي وفـكـري ومـادي
ـوصلي أن وثـقـافي  ,حـرص الـشـاب ا
ــريـرمن خالل نـقل يــنـتـفـض لـلـواقع ا
أفــكـاره بــأسـلــوب رقـيق شــيق رصـ
ــعــرضه الــثــاني (الــوجه جـــســدهــا 
اآلخـر لفوضى منتـظمة) شاطره هموم
 الــوطن والـغـربـة واأللم فـنـان قـدم من
بـدع هـشام جـيلك سـوريـا اجلريـحـة ا
ــهـرجــان الــذي شـارك به 80 مــنــظم ا
فــنـان مــابـ رسم  ,نــحـت وأعــمـال
يــدويـة حلـرفـيـ مـاهـرين جـاؤا
مـن مـــخــــتـــلف مــــدن الـــعـــراق
وســـوريـــا وقـــطــر وفـــســـطــ
غـرب الـعربي ولـبـنـان ودول ا
وأخـــــرى فـــــضالً عـن عــــرض
مـسرحي وأزياء وأعمال لعدة
بــلـدان عـربــيـة تـمــثل الـتـراث
الـــــذي تـــــزخـــــر بـه مـــــدنـــــهم
الـــعـــريـــقــة. (الـــزمـــان)  كــانت
ـهــرجـان أقــيم بـدار حــاضــرة ا
الـعـجـزة التـاريـخي الـذي أسسه
الــسـلـطـان عـبـداحلـمـيـد الـثـاني قـبل
 125عــام  ,ويــعـد الــدار الـوحــيـد في
الـعـالم الـذي يـحـوي مـسجـد وكـنـيـسة
هرجان لتلك الدار وكنيس وكان ريع ا
نوع حتت . أقـيم هذا التجـمع الفني ا
رعــايـة جـمــعـيـة الــوجه اآلخـرالـتي
تـتـرأسـها الـفـنانـة الـفلـسـطيـنـية
األمـــريــكــيــة جــمـــيــلــة لــهــيب
بــالـشـراكـة مع مـلـتـقى رواد
الـــفن الـــعــراقي أســـتــمــر
ثـالثـــــة أيــــام أكـــــد من
خـالله رئـيس مـلتـقى
رواد الـــفن الـــعــراقي
فـي تـــركــــيــــا رئـــيس
ـهـرجـان رائـد قـاسم ا
لـ ( الـــــــزمــــــان ) (رغم
ـعــوقـات ــصــاعب وا ا
اســتــطــعــنــا ان نـحــقق

احلـل ونعـمل عـلى اظـهار الـفن بـأبهى
صـــورة وافـــخــمـــهــا وهـــا نـــحن نــرى
ـمـيـزة بـحـضـور ـهـرجـان ا نـتـاجـات ا
ـهـتـمـ ــايــقـارب 450 مـن ا مــهــيب 
بــــالـــفـن فـــضـال" عن ضــــيـــوف شـــرف
لـسفراء ورؤساء جمـعيات ومؤسسات
وفـنـانـ وصـحفـيـ واعالمـيـ عرب
ـهــرجـان واتــراك ونــطـمح ان يــكــون ا
ــسـتــوى الــدولي ولــنـا االكــبــر عــلى ا
احلـق ان نـطمـح بذلـك ونعـمل عـلى ان
يـكـون هنـاك مهـرجـان افخم واكـبر في
ـــســـتـــقـــبل الـــقـــريب) ولـــفت الى ان ا
(األبـداع ال عـمـر مـحـدد له فـانـا اتـطلع
يـة بـرغم صغـر سـني حـيث ابلغ لـلـعـا
مـن العـمر 26 سـنه ولـكني اعـمل لكي
اجــعـل مــني مــثــاال لــلـشــاب الــعــراقي

وصلي القوي) . وا
هرجان الفنان  فيما قال منظم ا

هـشام جـليـك لـ (الزمان) (بـدأنا الـعمل
والـــتـــحــضـــيــر لـــلــمـــهــرجـــان قــبل 7
شــهــورمن أقــامــته بــدعـوة الــفــنــانـ
الـعـرب لـلمـشـاركه بأعـمـالهم واالطالع
عــــلى اعـــمـــال اصـــدقـــائـــهم وتـــبـــادل
اخلـبرات وهي فرصة لتالقح الثقافات
وزيـارة مـعـالم اسـطـنـبـول الـتـاريـخـية
والـتـعـرف عـليـهـا) مـنوهـا" الى (تـمـيز
ـهـرجـان بـوجـود فنـانـ كـبـار ألكـثر ا
ـــــخـــــتـــــلف من 19 دولـه شـــــاركـــــو 

اجملـاالت منـها الفن الـتشـكيلي واخلط
والــتـصــويـر الــفـوتــوغـرافي والــنـحت
واالعــمــال الــيــدويه واالزيــوم كــمـا ان
االفـتـتـاح قد شـهـد حـضور كـثـيف فاق
الـ 450 شــــخص بـــحــــضـــور اعالمي
تـركي وعربي وقـد حقق جناحـا مبهرا
ـعـروضه واحلـضور) وعن بـاالعـمـال ا
ـهـرجـان قـال مـجـيك (سـبب تــسـمـيـة ا
ـــهــرجـــان كـــان من خالل تـــســـمـــيـــة ا
ـهرجـان الفـنانه شـركـائي في تنـظيم ا
جـمـيله الـهـيب رئيـسه جـمعـيـة الوجه
ــعــارض االخـــر الــدولـــيه لــتـــنــظــيـم ا
ــعـرض والــفــنـان رائــد قـاسم مــنـظم ا
لذلك قمنا بدمج االسم لنخرج باسم

الوجه االخر لفوضى منتظمة).
ــهـــرجــان مـن أبــرز احلـــاضــريـن في ا
ــقـيم في دبي جـواد الــرسـام الـكــبـيـرا
الـسـنيـد الذي أتـخـذ له مكـاننـا" بارزا"
مــتـسـلــحـا" بـأدوات األنــاقـة واجلـمـال
يـــرسم بــخــمس دقــائـق من يــرغب من
احلـاضـرين الـذين وقـفوا في الـطـابور
الــطـويل يــنـتـظــروا دورهم لـيــحـضـوا
بــــشــــرف رسم وجــــوهـــهـم من فــــنـــان
يـتـهـافـت اجلمـيـع صـغـار وكبـار عـلـيه
ـهــتـمــ يـتــابـعـون وكــان الـطــلـبــة وا
رشـــاقــة قــلــمه بــرسـم الــشــخــصــيــات
اخملـتلفة التي قـال عنها لـ (الزمان) أن
ــــــرأة أصــــــعب مـن رسم (رسـم وجـه ا

الـرجل إلحتوائه عـلى تفاصـيل كثيرة)
لـم نتـعمق مـعه بتـلك الـتفـاصيل كي ال
نـفـوت الـفـرصـة عـلى األعـداد الـكـبـيرة
الـتي تنتـظر دورها بـطابور الرسم من
ـبـدع الـذي ـمـيــز ا قــبل هـذا الـفــنـان ا
ـاء الــفـرات وأســتـقــر بـدولـة تــعـمــد 
خــلــيــجــيــة كــبــاقي الــكــفــاءات الــذين

يجدون األهتمام خارج بلدانهم . 
v{uHK  tłË

ــشــاركـــ الــتــشــكـــيــلــيــة ومـن بــ ا
الـقـطـرية حـصـة كال الـتي حتــــدثـــــت
ـهـرجـان لـ (الــزمـان) عن مـشـاركـتـهـا ا
بـقولها (شرف لي تمثيل دولة قطر في
مــهـرجــان اسـطـنــبـول الــدولي الـوجـة
اآلخـر  لـفوضى مـنتـظـمة ضـمن نخـبة
من  8 فـــنــان وفــنــانه قــدمــوا من دول
مـختـلفـة وكان شـرف االفتـتاح من قبل
نـائب الـقـنـصل من الـسـفـارة الـقـطـرية

لك العبيدلي) . السيد أحمد عبد ا
مــشـتـرســلـة (قـدمت عـمـل يـتـحـدث عن

وروث اخلـط السـنبلـي القد ضـمن ا
الــقـطـري بــرزت فـيه ألــوان الـصـحـراء
ـوجوده ولـون سمـا بلـدي والزخـرفة ا
ــراءة الــقــطـريــة وتــأكــيـد فـي دراعـة ا
اســتــخـدامـي لـلــخط الــسـنــبــلي يـأتي
ستقبل ألهمية احلرف العربي جليل ا
ــا تــشــكــله الــقــراءة جـــيل األنــتــرنت 
والـكتابـة ضمن احملافـظة علـى الهوية
الـوطنية) وقدمت كال شرحا" لفعاليات
ـعرض بقولها (تضمن عرض العديد ا
مـن اللـوحـات الـتـشـكـيـلـيـة التـي كانت
ذات مـــواضــيع وإســـالــيب مــخـــتــلــفه
فـضالعن التعبيـر عن حضارات العالم
ــة كـــمــا شــمل مـــجــمــوعــة من الـــقــد
األعـمـال الـيـدويـة والفـنـيـة والـتي كان
كرمة والـتطريز أبـرزها عرض حرفـة ا
الـتي يستـخدم فيهـا أنواع من احلبال
ـالبس والـــزكـــشه حلــــبك الـــقالئـــد وا
ه وعـــقــيق اجلـــمــيـــله واحــجـــار كــر
ـألـوف ومــواد مـخــتـلــفه بـعــيـده عـن ا
إضـافة إلى الـعديد من
أعـــــــمــــــال الـــــــنــــــحت
بــــاخلـــشـب واحلـــجـــر
والـــعـــظم والــزخـــرفــة
واخلـط الــــــــــعــــــــــربـي
اجلـمـيل كـما كـان نوع
ألــــعـــاب الـــدمى الـــتي
جتـــــســـــد الــــلـــــبــــاس
الــتــقـلــيــدي لـكل واليه
بــــاجلـــزائـــر وتــــخـــلل
ـهرجـان عرض أزياء ا
ـالبـس من الــــــتـــــراث
الـعراقي والفلـسطيني
فـــــــــضال عـن عــــــــرض
مـــســرحي مـــنــودرامــا
إضـــــافــــة إلى نــــدوات
فـنيـة غنـائيـة وأمسـية
شـعرية وفقرة لتوقيع
كـــتــابــ وفِي نــهــايــة
الـــعـــرض  تـــكـــــر
اقـدم مـقـيـمه ومـقـــــيم
فـي بــــيـت الــــعـــــجــــزه
بــــأعــــمـــال فــــنــــيه من
ــشــاركـ الــفــنــانـ ا
وتـــوزيـع الـــشـــهــادات
والـــــــــــــدروع عـــــــــــــلـى
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السنيد يرسم بورتريه
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وصلي التشكيلي رائد يطرح الشاب ا
عـزيز أفكاراً فـوضوية متنـاثرة أحالها
الـى عـرض فــني شــاركت فــيه طــاقـات
فـنية لـفئات عـمرية مـتبايـنة جائت من
بـلدان عربية مخـتلفة . أراد ذلك الفتى
أن يـنتفض للـخراب والدمار الذي حـلَ
بـأم الـربيـعـ أمسك بـريشـته لـيجـسد
مـــابــدواخـــله وهــو يـــرى تــاريخ وألق
مـدينـته يخبـو حتت ركام خلـفه الغزاة
 ,آثـر األحتفاظ بصـورة مثالية ترحتل
مـعه حـيث مـحطـة أغـتـرابه أسطـنـبول
الـبلد الـزاخر بالـفن واجلمـال والكنوز
الــتـاريــخـيــة لـيــخـلق مــوائـمــة مـابـ
األبــــــداع الـــــذي تـــــغـــــذيـه وتـــــدعـــــمه

الــقــســطــنــطــيــنــيـة
وروح الفوضى
الــــتـي جـــاء
بــــــهـــــا
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اتـفق مـحـافظ صالح الـدين عمـار جـير
خـلـيل مع وزيـر التـجـارة محـمـد هاشم
الـعانـي على خـطة اسـتبـاقيـة متـكامـلة
لـتـسـهـيل عـملـيـات احلـصـاد وتـسويق
احلـنطة  تشمل الـدعم الفني للفالح
تـخفيف االجراءات األمنـية ذات الصلة
بــــتـــنــــقالتــــهم وعـــمــــلــــيـــة تــــســـويق
مـحاصيلهم. ونقل بيان تلقته (الزمان)
امـس عن احملــــــافـظ قـــــولـه ان (وزيـــــر
الـتــجـارة  أبـدى دعـمـا كـبــيـرا لـلـخـطـة
الــتي أعــتـمــدتـهــا احلــكـومــة احملـلــيـة
ــقـــبل مع الجنـــاح مــوسـم احلــصـــاد ا
مـــراعــــاة ظـــروف الـــزراعـــة في صالح
الـــدين بــعــد احلـــرب عــلى االرهــاب و
أيـضـا بوصف احملـافظـة ركيـزة السـلة
الـغـذائيـة الـعراقـية االولى) ,مـؤكدا ان
ــقـــبل ســيـــشــهــد (مـــوسم احلــصـــاد ا
ـا يـعود تـسـهـيالت مـهـمـة ال جنـاحه 
ـــواطن واحملـــافـــظــة بـــالـــنـــفع عـــلى ا

والعراق).
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ونـاقش وزيـر الزراعـة صالح احلـسنى
طــرق الـــنــهــوض بــالــقــطــاع الــزراعي
وبـشقيه النباتي واحليواني فضال عن
إيـجـاد فـرص استـثـمـارية مـنـاسـبة مع
احتـاد االقـتـصـاديـ الـعـراقـيـ خالل
الـــنــدوة الــتـي أقــامــهـــا االحتــاد حتت
ــنـــتــوج الــوطــني عــنـــوان (حــمــايــة ا
الـزراعي واحليـواني ضرورة أسـاسية
ـنـجـزات لــتـحـقــيق األمن الـغـذائـي / ا
ـعـوقـات) بـحـضـور الـنـائـبـ هيـثم وا

ـستـشار اجلـبـوري وسالم الشـمري وا
ــــســـتـــشــــارين حـــســـ في هــــيـــئـــة ا
الــواسـطي ومـســتـشـار وزارة الـزراعـة
ـديـرين العـام في مـهـدي القـيسي وا
الـــــوزارة و رئـــــيس االحتـــــاد الـــــعــــام
لـــلــجـــمـــعــيـــات الــفـالحــيـــة وعــدد من
ــسـتــثــمـرين الــزراعــيـ والــفالحـ ا
ـهـتـمـ بـالشـأن االقـتـصـادي. وأكد وا
احلـسني خالل كـلمة خص بـها الندوة
نتج أن خطط الوزارة تلخصت بدعم ا
احملـلي خـالل مـنع االسـتـيـراد وإيـقاف
ـا ــواد الــزراعــيــة لــلـبـالد و دخــول ا
انـعكس بشكل كبير على حتقيق النمو
االقــتـصـادي من خالل تـشـغـيل األيـدي
الـعـاملـة وامتـصاص الـبطـالة الفـتا أن
مــاحتــقق خـالل عـام 2019 مـن زيـادة
في اإلنــتـاج كـان بـنـفس تـخـصـيـصـات
2018 اال ان الــــوزارة أوقـــفت دخـــول
25مـادة نباتية وحيوانية وتمكنت من
رفع مـــســـتــويـــات إنــتـــاج مــحـــاصــيل
احلـبوب وتوفـير مبالغ اسـتالم التمور
وتـــمـــكـــ أصــحـــاب الـــبـــســاتـــ من

ادي اجليد). ردود ا احلصول على ا
ـتـلـكه من ـا  مـضـيـفـا أن (الـعـراق و
مـقـومـات اقتـصـاديـة ومـوارد طبـيـعـية
ومــيـاه تـمـكـنه من الــنـجـاح في الـعـمل
الــــزراعي يــــحــــتــــاج فــــقط إلى االدارة
اجلــيــدة الـتي تــتــمـكن مـن رسم خـطط
زراعـيــة فـعـالـة). مـشـيـرا إلى (ضـرورة
تـفاعل كوادر وزارة الزراعة والوزارات
األخـــرى مـــثل الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي في
مــجــاالت الـدراســات الــعـلــيــا وتـدريب

الـكـوادر الـعلـمـية). فـيـمـا ب الـقـيسي
ارتـفاع نسب اإلنـتاج الزراعـي والتقدم
في مــســتـويــات الــنـمــو لــلـمــحــاصـيل
الـزراعـية اخملـتـلفـة ومـا بذلـته الوزارة
ــنـــتج احملـــلي من مـن جــهـــود لـــدعم ا
خـالل مــحـــاضـــرة اخــتـــصت بـــعــرض
جــداول وبـيـانـات حـول خـطط الـوزارة
ـوضـوعــة مـسـبـقـا لـتـطـويـر الـقـطـاع ا
الـزراعـي. فـيـمـا أثـنى أصـحـاب حـقـول
ـــنع الــــدواجن عــــلى قـــرار الــــوزارة 

اإلحـصـائيـات الدقـيـقه كمـا  التـطرق
ــنـافــذ احلــدوديـة إلى تــعــضـيــد دور ا
وضــرورة تـطـبـيق قـرارات مـنع دخـول
شمولة بإيقاف االستيراد احملـاصيل ا
وفـي اخلتـام  تـكـر احلـسـنى بدرع
ـبذولـة في الـتـمـيـز تـقـديـرا لـلـجـهـود ا
نتج احمللي واالقـتصاد الوطني دعـم ا
ــتــحــقـقــة في الــفــتـرة والــنــجــاحـات ا
االخـيرة وخملـتلف احملـاصيل الـزراعية
نـاسبة حملاصيل وبـضمنهـا األسعار ا

اخلـضـر بعـد اعـتمـاد الـزراعة احملـمـية
وتـوفير احملاصيل الصـيفية على مدار
الـــســنه فـــضال عن تـــوفــيـــر االســمــدة

كننة الزراعيه احلديثة. والبذور وا
ونـفذت مديرية زراعة نينوى بالتعاون
مـع دائـرة االرشـاد والـتـدريب الـزراعي
نـدوة ارشادية حـول استخـدام احلزمة
ـــتـــكــــامـــلـــة حملـــصـــول احلـــنـــطـــة  ا
زارع وبـحضورعدد من الـفالح وا

في احملافظة .
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـندوة شـملت جـميع الـعمـليـات التي
جتـري قــبل وبـعـد الـزراعـة من تـهـيـئـة
الــتــربــة وزراعــة االصـنــاف احملــســنـة
ـــــعــــامالت الـــــزراعــــيـــــة اجلــــيــــدة وا
واســتـــخــدام اســالــيب الــري احلــديث
ومكافحة االدغال اضافة الى استخدام
ـكـننـة احلـديثـة في الـبذار واحلـصاد ا
من اجـل الوصـول الى انـتاجـيـة عالـية

وحتس النوعية. 
كــمـا تـضـمــنت الـنـدوة تــهـيـئـة االرض
وحـراثة التـربة وموعـد الزراعة وكـمية
الــبـذور في وحــدة الـدو واالحــتـيـاج
بيدات ـائي للحنطة والسماد واهم ا ا

كافحة افات احلنطة.  االمنة 
اختتمت الندوة باالستماع الى مطالب
ـشــاكل الـتي ــزارعـ وا الــفالحـ وا
تــواجــهـــهم في احملــافــظــة ومــحــاولــة
ايـــجــاد احلـــلـــول لــهم مـن اجل زيــادة
خــبـراتـهم لــغـرض الـنــهـوض بـالـواقع

الزراعي).

ـنع مكـنهم من االسـتـيراد مـبيـن أن ا
حتــقـيق األربــاح وبـالـتــالي دفع أجـور
الــــعـــمـــال وتــــشـــغــــيل ايـــدي عــــامـــله

اضــــــافية. 
وتــمت مـنــاقـشـه تـظــافـر اجلــهـود بـ
الـوزارات لتوفيـر العوامل اللـوجستية
شاريع اخملتلفة ومنها الطاقة القـامة ا
الـكـهـربـائيـة والـوقـود ومـلف تـعويض
مــــربي األســـمـــاك وحــــقـــول الـــدواجن
ــــتــــضــــررة بـــــعــــد الــــوقــــوف عــــلى ا

o¹u∫ محافظ صالح الدين يناقش خطة تسويق احلنطة مع وزير الزراعة ð

وسوينصيف جاسم اخلطابي صباح ا
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لوحة من
هرجان ا

حسم االختيار .. فهل ينتهي اجلدل ..?  
 -  يبدو أن اجلدل  مستمر ..

اضـية تـشكـيل حكـومة لم تـستـطع  القـوى السـياسـية عـلى مدى الـسنـوات ا
بـسالسـة ويــسـر إن لم تـســلك  طـريق الـتــوافق  أوالـتـسـويــة  بـعـد خالفـات

وأزمات كادت  تعصف بالعملية السياسية ..
ـكلف ـهدي أن ا ويـبدو من احلـراك السـيـاسي  الذي أعـقب إستـقالـة  عـبد ا
ا يجعل  االحتمال واردا أن  تسير حكومته بعده  جاء بالطريقة نفسها   
رة ن سـبقه  إذ دخل هذه ا عـلى السكة نـفسها   لـكنه أكثر جـدلية منه و
ـثال ـوضـوع  وسـيــحـسب له حـسـاب   احلـراك الـشـعــبي ألول في هـذا ا
تظاهرين الـذين وضعوا ضوابط خاصـة  جعلتهم يـرفضونه  إضافة الى بـا
اجلـدل الذي ال يزال متواصال ب القـوى السياسية  سـواء بعد التكليف  أو
ا يجـعل والدتهـا عسيـرة قد تـضطره في  حـراك  اختيـار طاقم حـكومـته  
ـهـمـة   خـاصـة وأنه سبق أن الى الـتـهـديد مـرة اخـرى  بـالـتـخلي عـن هذه ا

هدد بذلك  ..
 ويتضح من ذلك أنه شخصية جدلية لم حتظ باالتفاق ..

واجلـدل السيـاسي  أمتد   بـعد تشـرين بدرجة عـالية من  الـوعي  في العمق
الـشــعــبي   وفي صــمــيم احلــراك الــســيــاسي  فــقـد أدرك اجلــمــيع من كل
رحلـة  وشروطها  وبرز الـشباب  وخاصة ـستويات والشـرائح  خطورة ا ا
ـعادلـة السيـاسية الـطالب  كالعب اساسي  وقـوة فاعلـة   ورقم  مهم في ا

يعول عليه في البناء  والتغيير ..
ستمر..    تغير االبرز في حراك تشرين ا وهذا هو  ا

تغير اجلديد  ?.. فهل تنجح مثل هذه الشخصية مع هذا ا
- الواقع يجيب ..

رة محددة بزمن مـع ومهمة واضـحة  لكنها صـحيح إن مدة الوالية هـذه ا
ن انتهك حرمته   وعهود ومواثيق مـحملة بشروط  ودم ينتظر القـصاص 
ـبـكـرة  لـتأتي  كـبيـرة مـلـزمـة  يـجب أن تـصل  بالـبـلـد الى بـر االنـتـخابـات ا
ـواصفـات  الشعب  وتـعيـد هيبـة الدولـة  وتكاد تـكون مالئـكية في حـكومة 
الـسلـوك واالستـقالليـة والنـزاهة بـعـد أن أصبـحت مهـددة باالنـقراض بـسبب
ـواطنـة بعـد ان سـادت احملاصـصة  سـتـشري وتـعـيد الـعمل   بـا الـفسـاد ا
فاهيم الغريبة الـتي كانت عنوانا للمرحلة السابقة  وتـضمن مغادرة جميع ا
قراطي الصـحيح  واحلكومات وجـعلت االنتخابـات  تخرج عن مسارهـا الد

تأخذ منحى مختلفا عن اهدافها احلقيقية ..
كن أن تُـنـسى تلك  الـقصـص والروايـات الغـريبـة  الـتي كانت تـتردد فـهل  
في (مـواسم)  تشكـيل احلكـومات عن (شراء) هـذه الوزارة أو تلك  ومـحاولة
ـبلغ (خـيالي) بـسبب هـذا أو ذاك احلصـول على وزارة بـذاتهـا دون غيـرها 

كثرة عقودها ومواردها وتكالب الشركات عليها ..
ـيـة وفي عـلم الـيـست تـلك  حـالـة غـريــبـة وغـيـر مـسـبـوقـة في الــتـجـارب الـعـا

االدارة والقيادة ....?
واطن بها لقد أضعفت هذه (البورصة) الدولة كثيرا وقللت من هيبتها وثقة ا
وسـاعـدت على الـتـجـاوز عـلى الـقانـون وخـلـقت حـالة من االسـتـخـفـاف وعدم
قراطي الى منحى ناصب  كما حولت االنتخابات من مسارها الد الـثقة با

(السوق التجارية) ..
وتـلك الــروايــات والـقــصص  الــتي كـان يــتــداولـهــا االعالم وااللــسن  جتـعل

قراطي .. واطن يشعر وكأنه في مزاد علني وليس في حراك د ا
واصـفات اذا .. تـلك مهـمات صـعـبة بـالـتأكـيد  وحتـتـاج الى حكـومة بـتـلك ا
وشـخـصـيـة غـيـر جـدلـيـة  ال يـزال  الــشـبـاب  يـصـرون عـلى مـواصـفـاتـهم 

ويقدمون التضحيات على هذا الطريق  ..
شباب خبروا الطريق  جيدا ورسموا خارطة أهدافهم واضحة جعلها حتظى

بالقبول  ..
والتجربة  أفضل معلم .. فهي تختبرك ومن ثم تعلمك لتنجح ..

 وقد مر من التجارب ما يكفي ..
ن تـعلمت احلكمـة .. قال : من الرجل الضرير  وقـد سئل أحد احلكماء : 

ألنه ال يضع قدمه على االرض إال بعد أن يختبر الطريق بعصاه ..
ومن سار على الدرب وصل ..

 } } }
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في حـدث نـادر  وظاهـرة لم تـألـفـهـا بغـداد مـنـذ عـقـود إستـقـبل الـبـغـداديون
الـثلوج التـي اكتست بهـا شوارع عاصـمتهم احلـبيبـة  وبيوتـهم بسرور وفرح
غـامـر طغى عـلى بـرودة اجلـو  كـما حل الـزائـر االبـيض ضـيفـا جـمـيال على
مـعظم مدن الـعراق االخرى   وتـعامل معه الـعراقيون  عـلى  انه فأل  حسن

 يبشر بخير عميم لبالدهم   ..
عسى أن تكون سنوات خير وبركة تنهي سنوات عجاف ..

 } } }
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وردتـني هذه الـرسالـة حتمل حتـية لـكل من  يـراعي قواعـد اللـغة الـعربـية في
الـكتـابـة  ورسم احلروف والـكلـمـات  بعـد ان تفـشت االخـطاء حـتى كادت ان

تعلم .. ا في ذلك عند  بعض ا تكون ظاهرة 
وحتية للذين يراعون قواعد النحو في  كتابة منشوراتهم فال يعقل أن يكتبوا

(عليكي) بدال من (عليك)  أو (انتي) بدال من (أنت) ..
حتية لكل من يكتب (إن شاء الله) بدال من (إنشاء الله) ..

حتية للذين يكتبون (اللهم صل) وليس (صلي) ..
حتية للذين يكتبون (شكرا) وليس (شكرن) ..

حتية للذين يكتبون (لكن) وليس (الكن) ..
حتية للذين يكتبون (الظروف)  وليس  (الضروف) ..

حتيات  وأخطاء كثيرة ال يسعها العمود قد جند فرصة اخرى للنشر ..
 } } }
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من جميل ما قرأت ايضا ..
ح قال فرعون (أنا ربكم االعلى) .. كيف كان رد الله سبحانه وتعالى ..

ــوسى وهـارون (إذهــبـا الى قـال الــله ســبـحــانه وتـعــالى 
فـرعــون إنه طــغى فــقـوال له قــوال لــيـنــا لــعـلـه يـتــذكـر أو

يخشى) ..
قال أحد الصاحل وهو يسمع هذه اآلية :

(يـارب إذا كـان هـذا عـطـفك بـفـرعـون الـذي قـال (أنـا
ربـكم االعلى) .. فكيف يكون عطـفك بعبد سجد وقال

(سبحان ربي االعلى ..) ..


