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وارتــيــاحــهم بــهــذا الــلــقــاء مــبــدين
ـستقبل العمـلية الزراعية تفاؤلهم 
في الـعـراق لـتـيـقـنـهم بـقـدرة الـسـيـد
ــلف كـونه الــوزيـر عــلى إدارة هـذا ا
ابـن الــــــوزارة وله بــــــاع طـــــويـل في

مختلف ميادينها).
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ونظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشية
حـــول أهـــمــيـــة الـــعــزل والـــتـــقـــيــيم
اخملتـبري الختـبار الـكفاءة احلـيوية
لـــلـــفــطـــريـــات عــلـى يــرقـــات ذبـــابــة
الفاكهة وبحضور مستشار الوزارة
لـشـؤون الـثـروة احلـيـوانـيـة حـسـ
عـــلي ســعـــود وعــدد من مــنـــتــســبي
الــــوزارة واخملـــتـــصـــ في الـــشـــأن
الــزراعي. وقــال الـــبــيــان انه (جــرى
خالل احللـقة إلقـاء محـاضرة علـمية
ن وليد خـالد تطرق فيها للباحث أ
إلى عدة محـاور منهـا نبذة تعـريفية
حــول الــعـزل والــتــقـيــيم اخملــتــبـري
لـلـفـطـريـات ونــتـائج الـفـحص الـتي
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التقى وزير الـزراعة صالح احلسني
ـــكــــتـــبـه بـــوزارة الـــزراعــــة نـــائب
ــثــنى ومــعــاونه لــشـؤون مــحــافظ ا
الــزراعـة ومــديـر الـزراعــة وجـمع من
فالحي ومـزارعي احملـافـظة لـلـتداول
فـي الشـؤون الـزراعـيـة لـلـمـحـافـظة .
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
احلسيني (استمع لشرح مفصل عن
ـنـجـزة الـتي تـتـمـيـز بـها شـاريع ا ا
احملــــــافـــــــظــــــة ومـالحـــــــظــــــاتـــــــهم
ومـــقــــتـــرحــــاتـــهـم الـــتي تــــصب في
إمـكــانـيـة إحــيـاء الـزراعــة في بـاديـة
الـســمـاوة ووعــد ســيـادته بــدراسـة
إنـــشـــاء مـــشـــاريـع تـــخص الـــثـــروة
ـكن االستفادة احليوانـية واألبقار 
مـنهـا من قبل احملـافظـة) مبـينـا لهم
ـنـعـقـدة في (مـوافـقـة هـيـئــة الـرأي ا
الــوزارة قـبل ايــام عــلى الــعــديـد من
الــقـرارات الـتي جــاءوا ألجـلـهـا . من
جانبهم أبدى الـوفد الزائر سرورهم

وال يــكــسب مــنــهــا رزقه الــبــســيط
اذج الـكاركـتر يـخلـو الشـارع من 
تــقــلـيــدا لـشــخـصــيـات مــسـرحــيـة
وســيـنــمــائــيـة وال بــد ان تــتـوقف
حتى في ظل اجلو الـبارد وقطرات
ـطـر الــنـاعم ان تـتـنــاول الـبـوظـا ا
الـتـركـيـة الـلذيـدة او الـعـصـائر وال
ـــعـــجـــنـــات تـــنـــسـى الـــبـــلـــوط وا
وال تـــقـــاوم شــهـــيــة واحلــلـــويــات
الـطـعـام في اكـثــر من مـطـعم بـهـذا
الــشـارع الــذي يـخـتــزن في ذاكـرته
اجلــمــعـــيــة احــداث ومـــنــاســبــات
قـد يكون مفـرحة وحـزينـة ووطنـية

لـلـيـسـار الـتـركي الـذي
ظـلــمه الـتـاريخ كـثـيـرا
وهو الـذي كان مؤهال
ان يـغــيـر وجه تـركـيـا
سـيـاسـيـا في مـرحـلـة
الــنــهــوض الــوطــني
الـــــشـــــيـــــوعي لـــــكن
سـرقت مـنه االضواء
الـتـاريـخـيـة حـيـنـمـا
جــــــاءت (الــــــثـــــورة
االسالمـــــــيــــــة ) في
ايـــران لـــتـــنــعـــكس
سلبيا على الوضع
في تـركيـا وينـتهي
حـــلم الــيــســار في
تــركــيــا نــهــائــيــا!
الــتـنـوع الــثـقـافي
واالجـــــتـــــمـــــاعي
تــالحـــــــــــــظـه فـي
شارع االسـتقالل
فهـو ليس شارع
لــــلـــــســــيـــــاحــــة
والــــــتـــــــبـــــــضع

وتــنــاول االطــعـمــة بل هــو مــكــانـا
للـمظاهـرات واحلوادث السـياسية
فـــــفـي عــــام  1969ســـــقط فـــــيه 150
مـتـظــاهـراً شـيـوعـيــاً جـريـحـا قـتل
وفي عـام 1977 مـنـهم  36 مـتــظـاهـر

الــــعـــراق. وعـــقـــدت دائـــرة االرشـــاد
والــتـــدريب الــزراعي فـي مــحــافــظــة
كركوك وبالتـعاون مع مديرية زراعة
احملـافـظـة ومـحـطـة ابـحـاث داقـوق 
يــوم حــقل بــعـنــوان بــرنــامج اكــثـار
بـذور الـرتب الـعـلـيـا حملـصـول الذرة
الــصــفــراء وبـحــضــور مــديــر زراعـة
ركز االرشادي وعدد كركوك ومدير ا
من الفالحـ واخملتصـ في الشأن

الزراعي .
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 وقــال الـــبــيــان انه تــمت (مــتــابــعــة
اســتالم مـحــصــول الـذرة الــصــفـراء
وتـسـهـيـل عـمـلـيـة تــسـويـقه من قـبل
الــــفالحــــ لــــكي يــــحـــظـى جـــمــــيع
زارع بـتسويق محـاصيلهم دون ا
باشر عن طريق اللجوء الى البـيع ا
الـــتـــجـــار والـــذي يـــنـــتج عـــنـه عــدم
ــزارعـــ من خــطـــتــهم اســـتــفـــادة ا
ـقـررة). ويـذكر ان هـذه الـنـشـاطات ا
تـسهم في تـوعـية وارشـاد الـفالح

أظـهـرت عزل وتـشـخـيص نـوع من
ــمــرضــة لــلــحــشــرات الــفــطــريــات ا
ووجــــود نـــسب قــــتل لــــلـــحــــشـــرات
واآلفــــــات الـــــزراعــــــيــــــة الــــــضـــــارة
لــلــمــحـصــول وكــيـفــيــة عــزل هـذين
الــفـطــرين من احلــمــضـيــات وطـرق
اخـتبار الـفعـاليـة احليـوية لـلعزالت
والـفائـدة من هذه الـتـجربـة التي من
شـأنـهـا مـكـافـحـة احلـشـرات وأمـدها
ادية الـطويل وانـخفـاض تكـلفـتهـا ا
فـضال عن مـحافـظتـها عـلى الـبيـئة).
وقد خـرجت احللـقة الـنقـاشيـة بعدة
تــوصــيــات مــنــهــا الــقــيــام بــدراسـة
ــبــيـدات تــوافــقــيـة لــلــفــطــرين مـع ا
كافحة ـستخدمة في ا الكيميائية ا
ودراســة فــاعــلــيــة هــذه الــفــطــريـات
وتــــأثــــيـــراتــــهــــا عــــلـى احلــــشـــرات
فـترسات في بسات تطفالت وا وا
احلـمـضـيات ومـعـرفـة تأثـيـر اخلزن
في حــيــويــة هــذه الــفــطـريــات حتت
ــثـــالـــيــة في ظــروف اخلـــزن غــيـــر ا

ة على مناطق ياه القد وتقسيم ا
ــكن ان تـكـون في وال  اســطـنـبـول
اســـطـــنـــبـــول وال تـــزور مـــنـــطـــقــة
الـــتــــقـــســــيم وتــــقف حتـت نـــصب
اجلـمـهوريـة الـتركــــــيـة الذي شـيد
عــام  1928وتـــلــــتـــقط الـــعـــديـــد من
الـصـور بالـقرب مـن محـطـة القـطار
االحـمـر الـسـيـاحي الـذي يـسـير بك
في شـــارع االســـتــقـالل (أســتـــقالل
ـتــد بـطـول 3كم وهـو قــديـسي) و
من اشـهـر الـشوارع في اسـطـنـبول
ويـزوره يــومـيـا  3 مـلــيـون شـخص
وتباع في فهـو مزدحم لـيال ونهـارا
هـذا الــشــارع كل انـواع الــبــضـائع
والـسلع حـيث تـنتـشـر فيه احملالت
ـــقــاهي كــمـــا جتــذبك ا واالســـواق
طـاعم  في فروع هذا واحلانـات وا
الـــــشـــــارع الـــــذي ال يـــــخـــــلـــــو من
ـوسـيـقـيـة الـنـشـاطـات الــثـقـافـيـة ا
والـفنـون الـتشـكيـلـية وهـناك اكـثر
من عازف ومـغنـي سيـكون مـفترش
االرض لـــيــؤدي وصـــلــة غـــنــائـــيــة
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وصـلـنــا إلى مـطـار (صــبـيـحـة) في
اسطنـبول وبعض الركـاب يسألون
ـطــار صـبـيــحـة? هي ـاذا ســمي 
(صبـيحة كـوكجن) كان أتـاتورك قد
تـبـنـاهـا مع  سبـعـة أطـفـال آخرين.
عــنـد مــا بـلـغت  23سـنــة كـانت أول
قـائــدة طـائـرة مــقـاتـلــة في الـعـالم.
وأطــلق عـــلى مـــطــار اســـطــنـــبــول
الـثــاني اسم مــطـار صــبـيــحـة. أمـا
ـــطـــار األول فـــهـــو بـــاسم مـــطــار ا

أتاتورك.
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كـــنـــا نــتـــوقـع بـــعــد الـــوقـت الــذي
ــطـار إلكــمــال عـدد قــضـيــنــاه في ا
الكروب أن نـحظى بالـراحة والنوم
خاصة وأن رحلتنا التي استغرقت
 3ساعات . لكن الشركة تريد أن

تقضي ساعات الـصباح لتصل إلى
الـسـاعة  12وقت الـدخـول واإلقـامـة
في الــفــنــدق. ولــيـس هــنــاك مــكـان
نقضي به الـوقت أفضل من مـنطقة

اكــســراي أو كــمــا يــطــلـق عــلــيــهـا
(مــديـــنــة الــعـــرب الــصـــغــيــرة) إذ
يتـمركز فـيها الـعرب من العـراقي
ــــــصــــــريـــــ والــــــســــــوريــــــ وا
الــسـودانــيـ الخ.. وانت تــتـجـول
في اكـــــــســــــراي حتـس بــــــأنـك في
شــــوارع بـــغــــداد أو أزقــــة دمـــشق
وجودين وحواري القاهـرة. أكثر ا
يتحدثون الـعربية. تنـتشر الفنادق
ـطـاعم ومـحطـات وسـائل الـنقل وا
اجلمـاعيـة الرخيـصة(مـترو  ترام
ـنطـقة. بـاص سرفـيس) في هـذه ا
نحن تـناولنـا الفطـور باجه خفـيفة
من مــطـعم (بـاجـجي حـسن) وبـعـد
احـتسـاء الشـاي.  الـتقـاط بعض
الصور وخـلفنا يظـهر جامع والدة
الـسلـطان (مـحمـد الثـاني) يقـولون
الـتركي حـيـنمـا يـكون في اكـسراي

يحس بأنه غريب
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اسـتـمـد (التـاكـسيـم) او كمـا يـطلق
عـلـيه (الـتـقـسيـم) اسمه مـن توزيع

فـــفي عــام  2010 حـــدث تــفـــجـــيــر
انـصـار الـبـيـئـة اتـخـذوا ارهــابي 
من الـشـارع مـكـانـا لـلـتـظـاهـر ضد
قـطع االشــجـارفي اكــثـر مـن مـكـان
ترى كـنيـسة او قـنصـليـة ألكثر من
ـكن نهـارا صـعود و دولـة اوربيـة
وال تفوت فرصة برج غالطة سراي
تـنـاول الـقـهـوة الـتـركـية مـع بعض
ــثل خالصـة ــكـان  ا احلـلــويـات
السـيـاحـة الـتـركـيـة في اسـطـنـبول
فــيه من الــرمــزيــة الــتي تــسـتــحق
الـتـقــلـيـد فـفي اذربــيـجـان وايـران
وارمـيـنـيـا ومـعـظم الـدول الـعـربـية
تــقــلــد اســطــنــبــول في جــعـل احـد
شـــــوارعـــــهـــــا يــــحـــــاكـي شـــــــارع
االســـتــــقالل ! لـــكن يــــبـــقى االصل

افضل من التقليد!
l³²¹

ثنى UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه وفد محافظة ا
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ركـز الـوطني افـتـتحت مـديـر عـام ا
ــهــنــيـة في لــلــصــحـة والــسالمــة ا
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ازهــــــار فـــــاضل مــــــاجـــــد الـــــدورة
الـتـدريـبـيـة الـسـابـعـة عن (اخملـاطر
ـــهــــنـــيــــة في االعــــمـــال االداريـــة ا
ــكــتــبــيــة) الـــتي اقــامــهــا قــسم وا
ـركــــــــز الـتـوعـيـة والـتـدريب فـي ا
ـشـــــــاركـة عدد من الـعامـل في
مـختـــــــلف القـطــــــاعـات للـــــــمدة
من 11ـ15-11 -2018 . وقـــــال بـــــيـــــان
تـــــلــــقــــته (امـس) امس ان الــــدورة
تــضــمــنت اســتــعــراضــاًً عن مــهـام
ركز وأهدافه والقوان واالنظمة ا
والـتـشـريـعـات اخلـاصـة بـالـصـحـة
ــهـنــيــة وضـغــوطـات والــسالمـة ا
الـــعــمل واخملــاطـــر االركــونــومــيــة
ـهـنـيـة والـفـحـوصـات واالمــراض ا
الطبـية االبتدائيـة والدورية فضال
عن االســعــافــات االولــيــة والــدفـاع
ـدني واهمـية الـتوعـية والـتدريب ا
فـي حمـايـة الـعـامـل ونـشـر ثـقـافة

ـهــنـيـة. كـمـا الـصـحــة والـسالمـة ا
تضمنت الدورة (محاضرات عملية
في مــخــتــبــرات فــســلــجــة الــعــمل
ـهـنـيـة). كذلك ومـخـتـبـر الـسمـوم ا
زيــارة مــيـدانــيــة الى مــواقع عــمل
ــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة في ضــمن ا
مــنــطــقـة الــوزيــريــة) . وفي خــتـام
الـدورة  تــوزيع الـشـهـادات عـلى
ــديـر ــشــاركــ فــيــمـا اوصـت ا ا
الـــعـــام بــضـــرورة نـــقل اخلـــبــرات
ـعــلـومـات الــتي تـلــقـوهـا خالل وا
الـــدورة الى زمـالئـــهم فـي الـــعـــمل
عرفة الكبر بهدف نشر التوعية وا
ـا يـسـاهم في عـدد من الـعـامـلـ 
حمايتهم واحملافظة على ارواحهم
ورفع مـــســتـــوى الــوعي الـــوقــائي

لديهم.
—U³š« wIKð

وتـدعـو هـيـئـة رعـايـة ذوي االعـاقـة
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في وزارة
الـــعــمل والــشــؤون االجـــتــمــاعــيــة
ــواطــنــ الى الــتــواصل مــعــهـا ا
ـعـلـومـات عـبـر وتـلـقي االخـبـار وا

الـوسـائل الـرسـمــيـة اخلـاصـة بـهـا
ـتــمـثـلـة بــرقم هـاتـفـهــا وصـفـحـة ا
الــــــتــــــواصـل االجــــــتـــــــــــــمــــــاعي
ــوقع (الـــفــيـــســبـــوك) فــضـال عن ا

الرسمي للوزارة .  
وقــالت رئــيس هــيــئــة رعــايـة ذوي
االعــاقــة واالحـتــيــاجــات اخلــاصـة
عـبـيـر اجلـلـبـي ان الـهـيـئـة حترص
ــــواطـــنـــ عـــلى الــــتـــواصـل مع ا
لـــغـــرض اطالعـــهـم عــلـى االخـــبــار
ــعــامالتــهم ومـتــابــعـة اخلــاصـة 
ـــعــاقــ ــتـــعــلـــقــة بــا الـــشــؤون ا
قدمـة لهم مـشيرة الى واخلدمـات ا
ان الــــهــــيــــئــــة خــــصــــصت الــــرقم
07735785936 لتلقي االستفسارات
ــقــتــرحــات اثــنــاء والـــشــكــاوى وا
الـــــــدوام الـــــــرســـــــمي فـــــــضـال عن
الــتـواصل مــعـهـا عــبـر صــفـحــتـهـا
الرسميـة على الفيـسبوك .  وبينت
ان الـهــيـئــة لـديـهــا (ايـقــونـة) عـلى
ـوقع االلـكـتـرونـي لـلـوزارة تـنـشر ا
عبـرها االخبـار اخلاصة بـها داعية
ــــوطـــنــــ الى تــــلـــقي االخــــبـــار ا

علومات من خالل تلك الوسائل وا
منوهة الى ان الهيئة غير مسؤولة
ـعــلـومـات الــتي يـتم نــشـرهـا عن ا
عــبــر صــفــحــات وهــمــيــة او عــبــر

وسائل غير التي  ذكرها . 

وتــنــفـيــذا لــتــوجـيــــــــــهــات وزيـر
الــعـمل بـاسم عـبـد الـزمـان. اقـسـام
احلمـاية االجـتمـاعيـة في بغــــــداد
واحملافظات تستـنفر مالكاتها يوم
ـــــــاضـي وتـــــــواصل الـــــــســـــــبـت ا

شمـولة براتب استـقبالـها لالسـر ا
االعانات االجتماعية ضمن الوجبة
اجلديدة من اجل تدقيق معامالتها
تــمــهــيــداً الصــــــــــدار الــبــطــاقـات

الذكية.

مازالت قضية االستحواذ على مقتربات نصب الشهيد مثار اهتمام عامة
ـا يـتـعـرض له من ـوقع في نـفـوسـهم و الـنـاس لـلـمـكـانة الـسـامـيـة لـهـذا ا
عمـليـات تشـويه عبـر استـثـمارات هـدفهـا االموال  بـديال عن  االعتـبارات

عنوية للشهداء ورموز الوطن ا
 ولالسف كـنـا نـتـوقع من رئــيـسـة مـؤسـسـة الـشـهـداء االعـتـذار من اسـر
الشـهـداء والغـاء الـعـقود االسـتـثمـاريـةالـتي ستـخـنق  هـذا الرمـز اجلـميل
لـتـحـقـيق رغـبـات  هـمـهـا الـربح الـتـجـاري وكـنـا نـامل ان ال تـبـرم الـعـقود
وبتـواريخ سـابـقـة لـلتـهـرب من قـرار رئـيس الـوزراء بـايقـاف الـعـقـود التي
كـاسب قبل تشكيل تعاونــــــون معهم انتـزاع اكبر ا حاول اصحابهـا وا
احلكومة اجلديـدة   يحدث ذلك في الوقت الـذي تتطوع فـيه  مجموعة من
ـشروع اخيـار الـنـاس لتـاهـيل هذا الـنـصب السـتكـمـال الق بـغداد وهـو ا
ـصـارف اخلـاصة لـرسم الـذي قاده الـفـنـان  نـصـــــــــيـر شـمه ورابـطـة ا
ـسات جـمـالـيـة في سـاحـات بـغداد وفـتـحـهـا لـلـناس ولـلـتـاريخ ولـلـمـحـبة
تـاجرة بهـــــــا كـما بحدث مع نصب وتخليد الـرموز وليــــــس خنـقها وا
الـشـهــيـد  وهـو الــرمـز االكـبـر والــتـحـفــة االنـدر الـتي صـاغــتـهـا عــبـقـريـة
اسمـاعـيل فـتـاح التـرك لـيـــــــكون مـزارا لـلـعـراقيـ كـافـة وليس سـلـسـلة
ـكـان وحتــجـبه عن عـيـون مـطـاعم وكـافــتـريـات  اليـجــوز ان جتـاور هـذا ا
ـة بـاسم االستـثـمار الـذي يـحدث في زمن النـاس انـها ورب الـكـعبـة جر

االستحمار
 ندعـو من تـبـقى له من شـعـور وطنـي واخالقي  لفـتح الـتـحـقيـق في ملف
استثـمار نـصب الشـهيد ونـدعو اسـر الشهـداء والفـنانـ وكل من يقدس
الشهادة ويستنكر الـفساد ويعشق بغداد ورموزهـا للتظاهر السقاط هذه
ؤامـرة وحذار ان مـر ت هذه الـعقـود فعلــــينـا ان نتـوقع من الـفساد ان ا
ـزاد ـقــدسـة في الـعـراق لالسـتــثـمـار او الـبـيع في ا يـعـرض االضـرحـة ا
الـعـلـني... ايـهـا الـنـاس حتـركـوا وافـضحـوا مـن تـاجـروا باسـم الـشـهداء

ـــكـــاســــــب والـــشـــهــادات ـــنـــاصب وا وانـــتــزعـــوا ا
وااليــفـــادات ومــاخـــفي كــان اعـــظم  وســـاكــرر هــذه
الــدعـوة والابــالـي بـالــتــهــديــد  ويــشــرفـنـي ان انـال
الـشــهــادة من اجل رمــز الــشــهــداء  وال يـصح اال

الصحيح.
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ــعـروفـة ذهــنـيـا وعــمـلـيــا عـلى نص قــرآني لـيـست ان بث روح احلــزبـيـة ا
بـالعـمـليـة الـسلـسة فـسـحب النص وانـتـاجه بشـكل فـردي وجمـاعي وخلف
الفـتـة وازيـاء وسمـات وتـعـابـيـر معـاصـرة سـتـجـد مذعـنـ يـدخـلـون ضمن
الـتنظيم والغـرابة فتراكم الـتثقيف مئـات السن كـفيل بخلق بـيئة مزدهرة

حصول الثمار العقدية ايا كانت الديانة.
وذجا قـبل االنقالب على رضا بهـلوي انتجت اليـمن ذات االغلب الزيدي 
لف اولـيا لم يـكتب له الـنجـاح لكـنه لم يعـدم البـقاء مع الـتحـول غيـر ان ا
ـذهب الـشـيـعي لالحـزاب الـتي تـرفع اسم اجلـاللة لالنـتـبـاه هـو احـتـكـار ا
مـضافـا الى كلمـة حزب- واقصـد منـها تلك االحـزاب التي مارست دورا ال
هـامشـيـا- حتى في الـتـجربـة االيرانـيـة رغم ان معـارضة ايـة الـله خمـيني

ارسات النظام االمبراطوري وقد كان شيعيا! كانت على 
افـكار االنقـالبات افكـار متشـابهـة الفعل والـنتـيجة حتـرك حتت الفتة وفي
ظـروف منـاسبـة اسقـاط نـظام واحالل نـظام وبـروز لطـبقـة على طـبقـة اما
الـثــورات فـقـلـيــلـة فـالـقــران كـان ثـورة مــضـامـ وتـعــالـيم ثـورة مــكـتـوبـة
عاصر فهوم ا عنى ا مـسموعة وليس صعبا ان حتول ثورة الى انقالب با
لالنـقالب واالسـالم نـفـسه عـانى اكـثـر من مـرة من انـقالبـات اولـهـا بـعـد
وفـاة معلم الـدين محمـد الرسول لـكن التاريـخي يجـدون في االقرار بذلك

ذعنة لالقوى القاسية مع االضعف! صعوبة بسبب التنشئة ا
فـقط ايـران ولالن هي الدولـة الوحـيـدة التي تـشكل فـيـها حـزب الله وال من
مـنـافس له وكـان شـعارهم" حـزب فـقط حـزب الـله رهبـر- قـائـد فقط روح
الـله وبحـسب باحثـ فأن مـجموعـات حزب الله االيـراني كانت جتـمعات
ـعـمـمـ وال تهـاب الـدخـول في مـواجهـات مع الـنـظام لـشـبـاب مرتـبـطـ با

الشاهنشاهي يومذاك.
ولـيس اجملال يتسـع في هذه النافـذة للحديث عن تـصدير الثـورة فمشاريع
سيـحية ـة ومستـمرة فالـكتـائب ا االسـتيراد والـتصـدير االيديـولوجيـة قد
ـشـروع كـتـائب اسپـاني خالل الـثالثـيـنـات والـبعث الـلـبـنانـيـة اسـتـنـساخ 
مـســتـورد من مــشـاريع الــقـومــيـات احلـزبــيـة الــتي اخـمــدت قـوة الــكـنـائس
ـاركـسـيـة. لـكن الـفـرق هـو الـتـنـفـيـذ وبـيـئة االورپـيـة ونـفس الـشيء يـطـال ا

ستورد! ا
صـبحي الطـفيلي وقبـله دور محمـد حس فضل الـله واقدم منـهما موسى
الـصدر برغم التضارب الالحق ب حركة امل و حزب الله" ولست استبق
واجـهات عسكـرية ب فـصيلي"الله" فال الـسرد" لكن ان تـصار االوضاع 
عركة فأن لم نقبل فباخلوارج الذين كانوا مع غـرابة ان قبلنا اذا بصف ا

ؤمن! الفريق ا
ـشـروع مـكـافـحـة الـفـقـر واحلـرمـان حـلت الـقـضـيـة احلـزبـيـة الـتي بـدأت 
مـحلها واجـهة وتوجه اقوى وابـقى واجهة وتوجه ادامـة مشروع من ضمن
تفرعاته قصة احملروم لكن العمل يكون فيه سياسيا وحتته اذرع عسكر

وامن.
ناسبة فاحلديث عن التمويل قصة تطول لكن ايران تختصرها. وبا

ا ال يقبله نطقة العاطفية في الذهن" مرتكزا للقبول  ان" وهو ا يـشكل اال
ـنـطق في كـثـيـر من الـنـصـوص والـقـصص لـكـن حصـانـة الـقـدسـيـة هي ا
كن شـرح احلال الذي ـنع اي تشكـيك وانتقـاد هكـذا ببسـاطة  الـكفيـلة 
نطقة التي تعتقد ان القدر عـاشه اجدادنا ونعيشه ويعيشه خلفنا في هذه ا
اخـتــارهـا حلـمل مـا اعــتـذرت عـنه اجلـبــال لـطـيف ان يـتــخـيل االنـسـان ان
بـداخله وامامه ومن خلفه مساحات من االختصاص السماوي اصطفي هو

الجلها!
ومن افــضل من نص مــقــدس تـبث فــيه روح وتــبـعث فــيه مــوجـات الــوجـود

ليكون مجسدا وفيصال ب فرقت فرقة لله واخرى للشيطان?
سؤال ال يحتمل القعود على التل فالذي ال يختار االول يكون مع الثاني!
ان مـقاومـة محـتل ليـست بالـضرورة حتـتاج الى الفـتة لـفظ اجلاللـة اليجاد
حـزب فـثـورة الـعـشـريـن الـتي شـارك فـيـهـا عـلـمـاء في الـنـجف لم يـذهـبـوا
لـلـحـزبيـة ال خالل الـثـورة وال بعـدهـا ونـفس الرسـول الـذي نـقل الوحي لم
يـذهب لفكرة احلزب ليس فقط الن التـنظير التنظيمي لـلحزبية لم يكن يومها
ــنـتـمي تـؤخـر حـركـته من مـوجـودا بـل الن احلـزبـيـة تـفـرض حـدودا عـلى ا
ـسـتـهـدف االخـر خـشـيـة تـثـبط قـبـوله بـالـفـكر الـتـبـشـيـر وتـخـلق في ذهن ا

اجلديد.
وبـالـتـأكـيـد ان الـذات االلـهـيـة لم تـكن تـعـني بـاحلـزب في مـواقع ذكـرهـا في
ـا اراد الـسـور الـقـرانـيـة لـم تـكن تـعـني احلـزبـيـة الـتي فـهـمـهـا او اقـول ر
جلس تـنفيذي مـفسرو الـنص السيـاسيون ان يـفهمـوها انهـا كيان حـزبي 
وشـعارات وعالمات وبـالتالي قـواعد شعـبية ومـقاعد نـيابيـة ووزراء! شأنهم
ـتـبـاعـدة الـذين يـشـاركـون وفق في ذلك شـأن مـزاوجي ومـقـربـي االفـكار ا
قـراطـيـة بأسم ومـضـمـون اسالمي رغم ان االسالم يـتـكلم في الـيـات الـد

قراطية مهما قيل. الشورى وهي ليست الد
ــعــاصــرة لــيس فــقط الحــزاب الـلـه بل لــعـمــوم الــكــيــانـات ان الــتــجـارب ا
ـعــاصـر االسالمــيـة وغــيــرهـا اثــبـتـت ان قـصص الــتــاريخ يـرد عــلـيــهــا 
ـا وان الثـورات هي تـلك التي تـخلق ـاضي ظا ومـسـتقـبل افضل ان كـان ا
ـسـاواة بـ الـثـوار فـقط وان رجـاال مـنـتـمـ كـانـوا ام ال قد ـسـاواة ال ا ا
يـضروا او يفسدوا واحـيانا يصـيبوا ويحسـنوا اسالمي ام مالحدة وان
تقـ ال يخشون وال يداهنون وهدفهم قيم الـنص القراني يقدم مواصفات 
حـسنـة مصـدرها الـرب والرب ال يـقبل وال يـقبل مـعه االنسـان ذو اللب ان
ة وال عقوبة اال بنص  سواء يـقتل وينهب الناس بأسمه اي الرب فال جر

كان الفاعل مؤمنا ام منكرا.
اخـيــرا فـأن جـيش الـرب في الــسـودان وجتـربـة حــزب الـله بـجـنــسـيـاتـهـا
ـشتقة من ـسيحي و الـتنظـيمات ا اخملـتلفـة والفتات االشـتراكية والـيم ا
الـتعالـيم اليهـودية وكل هيـكل تنظـيمي يفـترض انهـا تناضل الهداف وان
ـعـنـويـة قد حتـل بزوال الـهـدف لـكن هـذا لم يـطـبق ليس الن الـشـخـصـية ا

الـهـدف لم يتـحـقق بل ثمـة اهـداف تتـأخر فـي التـحقق
بل وقد ال تتحقق!

ـتــديـنـون كـثــيـرا من نـصـوص ال ادري لم لم يــفـعل ا
قــريـــبــة ومـــلــحـــة احلــاجــة مـــثل" شـــعــوبــا وقـــبــائل

لتعارفوا"?!.
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زارع حول الطـرق السليمة في وا
زراعة محاصيلـهم وزيادة االنتاجية
لـتــحـقـيق االكــتـفـاء الـذاتـي وتـوفـيـر

االمن الغذائي للمواطن.
ونظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشية
حـــول أهـــمــيـــة الـــعــزل والـــتـــقـــيــيم
اخملتـبري الختـبار الـكفاءة احلـيوية
لـــلـــفــطـــريـــات عــلـى يــرقـــات ذبـــابــة
الفاكهة وبحضور مستشار الوزارة
لشـؤون الثروة احلـيوانـية وعدد من
مـنـتــسـبي الـوزارة واخملــتـصـ في
الـــــشــــــأن الــــــزراعي. وجــــــرى خالل
احلــلــقــة إلــقــاء مــحــاضــرة عــلــمــيـة
ن وليد خـالد تطرق فيها للباحث أ
إلى عدة محـاور منهـا نبذة تعـريفية
حــول الــعـزل والــتــقـيــيم اخملــتــبـري
لـلـفـطـريـات ونــتـائج الـفـحص الـتي
أظـهـرت عزل وتـشـخـيص نـوع من
ــمــرضــة لــلــحــشــرات الــفــطــريــات ا
ووجــــود نـــسب قــــتل لــــلـــحــــشـــرات
واآلفــــــات الـــــزراعــــــيــــــة الــــــضـــــارة
لــلــمــحـصــول وكــيـفــيــة عــزل هـذين
الــفـطــرين من احلــمــضـيــات وطـرق
اخـتبار الـفعـاليـة احليـوية لـلعزالت
والـفائـدة من هذه الـتـجربـة التي من
شـأنـهـا مـكـافـحـة احلـشـرات وأمـدها
ادية الـطويل وانـخفـاض تكـلفـتهـا ا
فـضال عن مـحـافـظـتـها عـلى الـبـيـئة.
وقد خـرجت احللـقة الـنقـاشيـة بعدة
تــوصــيــات مــنــهــا الــقــيــام بــدراسـة
ــبــيــدات تــوافــقــيــة لــلــفــطــران مع ا
كافحة ـستخدمة في ا الكيميائية ا
ودراســة فــاعــلــيــة هــذه الــفــطــريـات
وتــــأثــــيـــراتــــهــــا عــــلـى احلــــشـــرات
فـترسات في بسات تطفالت وا وا
احلـمـضـيات ومـعـرفـة تأثـيـر اخلزن
في حــيــويــة هــذه الــفــطـريــات حتت
ــثـــالـــيــة في ظــروف اخلـــزن غــيـــر ا

العراق. WIKŠ∫ منتسبو الزراعة في حلقة نقاشية

حـصل الـيـسـار عـلى
حق االحـتـفـال بـيوم
ي الـــعــــمـــال الـــعـــا
االول مــــــــــــــــــــــــــــــــن
وشــهــد اكــبــر ايــار
جتـــــــمـع بـــــــهـــــــذه
نـاسبـة عام 2010 ا
كـان في عـام  2000 
مــيـدان الــتـقــسـيم
مـــكــــانـــا لـــشـــغب
مـــشــــجـــعي كـــرة
الـقــدم حـيث قـتل
ـــكـــان فـي هـــذا ا
اجلـــمــيل اثــنــان

من مـشجـعي نـادي ليـدز يونـايتـيد
جــراء اعــمـال عــنـف مع مــشـجــعي
غالطه سـراي! كـما ال يـخـلـو شارع
االسـتـقالل من اسـتـهـداف االرهـاب البس االمبراطورية صورة با

ع تماثيل بشرية في اسطنبول
م


