
العـلمـية (انـطالقا من احلـديث الوارد عن
ائـمة اهـل البـيت  »رحم الـله عـبـدا أحـيا

أمرنا .
فقيل : وكيف يحيي أمركم ?

 قال : يـتعـلم عـلومـنا ويـعـلمـها الـناس «
ـكن لنا أن ومن هذه القـاعدة النـورانية 
نـنـطــلق نـحـو الــعـالم لـنــريّ مـحـاسن مـا
عـنـدنـا لــكي نـكـون قـدوة حــسـنـة لـلـنـاس
ولـنــكـشف الــغـطــاء عـمــا حتـوي الــنـجف
االشرف من تـراث عـلمي وادبي واخالقي
من جـــواهـــر ودرر لـــنــجـــعـــلـــهــا رســـائل
ومكاسب وبيان للناس اجمع حتى تكون

.  ( قالدة عز في جيد اال
من جانـبه اثنى عبـاس العـليـاوي النائب
األول حملـافظ الـنــجف عـلى جـهـود وزارة
الــثـــقــافــة

ـديـنـة يـتـعـلق بـالـتـراث الـنـجـفي وهـذه ا
ـقــدسـة كــانت سـبــاقـة في نــشـر الـوعي ا
ـميـز لكل ما الثقـافي من خالل التـوثيق ا
ـدينـة الذي يـشكل تـنوع يتـعلق بـتأريخ ا
ادبي وفــــقــــهي وغــــيـــر ذلـك وعـــلـى هـــذا
األسـاس قــدمت لــهـا اجــازة تـســجـيل من
قـبل وزارة الـثـقـافـة نـيـابـة عن مـديـر عـام
دائرة الـعالقـات الثـقافـيـة العـامة "  يـذكر
أن وفــدا من دائــرة الـعـالقـات الــثــقــافــيـة
الـعــامـة زار بـعــدهـا مـؤســسـة الـطــفـيـلي
لـــلــــثـــقـــافـــة واآلداب والــــعـــلـــوم وأشـــاد
ـــبــذولـــة جتــــــــاه الـــعــلم بـــجــهـــودهــا ا
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اليونسكو آخـرها ملف الضيافة في
) وفي خـتام االحتفاء زيارة األربع
وزعت لــلــحـضــور نــسخ الــكــتــابـ

بالعربية واالنكليزية .
—UŁ_« WOL¼√

واقامت مـؤسـسة الـطـفيـلي لـلثـقـافة
واآلداب والـــعــلـــوم بــالـــتـــعــاون مع
الـلــجـنـة الــشـعـبــيـة حلـمــايـة اآلثـار
والــتـراث وبــالــتــنــسـيـق مع الــبـيت
الثقافي النجفي ندوة بشأن االهمية
ـديـنـة الـنـجف االثـاريـة والـتـراثـيـة 
وتضمنت محـورين للباحـثة ميشيل
ـعهد دكروري من جـامعـة درهام و ا
البريطاني للـدراسات العراقية التي
حتدثت عن التنقـيبات اآلثارية التي
يتم العمل فيها حـديثاً بالتعاون مع
العتـبة احلسـينـية حول أصـول نهر
العلقم و خندق سابور وكذلك مهمة
تـعـريف الــنـاس بـتـراثـهـم لـيـقـومـوا

بــاحلــفـاظ عــلــيه لالجــيــال الــقــادمــة امـا
احملور الـثـاني كان بـشـأن تهـديـد الهـوية
وذجاً لـلدكـتور علي الثقـافيـة  النـجف ا
ناجي الذي تكلم فـيه بشأن انواع التراث
الـثـقـافـي وأهـمـيـة احلـفــاظ عـلى الـتـنـوع
الثـقافي واعـتبـار الهـوية الـثقـافيـة مهـمة
رئيسة لـلمنظمـات واحلكومات لـتعزيزها
واحلفاظ علـيها وعلى هـامش الندوة قدم
الـبيـت الثـقـافي الـنـجـفي اجـازة تـسـجيل
ــؤســســة الــطــفــيــلي لــلــثــقــافـة واآلداب
ـديـر والـعـلـوم نــيـابـة عن فالح الــعـاني ا
العـام لـدائـرة الـعالقات الـثـقـافيـة الـعـامة
ؤسـسة تمثل واوضح كشكـول ان (هذه ا
جـهـدا فـريـدا من نـوعه في تـوثـيق كل مـا

ومـنـظـمـة الـيـونـسـكـو الظـهـار هـذا اإلرث
ـئـات احلـضــاري والـثـقــافي الـذي امـتــد 
السن من علماء وأدباء وكتاب واظهاره
للـعـالم في هـذين الـكـتابـ  فـيـما اوضح
ـساعـد العـلمي ـظـفر ا الدكـتور مـحسن ا
لرئـيس اجلـامعـة اإلسالمـية ان (اخـتارت
ـا لها اليونـسكو مـدينة الـنجف األشرف 
من أهــمـيــة ديــنـيــة وحـضــاريــة لـتــبـحث
مالمح قدسيتها واصدرت هذين الكتاب
والتي وضـع خطـة عـملـهـا وزارة الثـقـافة
شاركة باحـث عرب وأجانب وعَرَّفوا و
ـؤسـسـات النـجـف والضـريـح الشـريف
ومـقــبــرة وادي الـسالم وصــنف كــأفـضل
ـية) كـتـبـات العـا كتـاب عن الـنـجف في ا
وقـال رشـيـد جـبـار كـشـكـول مـديـر الـبـيت
الثقافي النـجفي انه (منذ اخـتيار النجف
عـاصــمــة لـلــثـقــافـة
اإلسالمـيــة في عـام

عملنا على 2012
اصــــــــــدار هــــــــــذين
الكـتـابـ ويـعد اول
جتـــربــــة بـــالـــشـــرق
األوسط والـــــعـــــراق
وهــــــــو عـن تــــــــاريخ
الـــــنـــــجـف الـــــقـــــد
واحلــوزة الــعــلــمــيــة
والـزيــارة والـشــعـائـر
الـــــديــــنـــــيـــــة والــــذي
اســــــتـــــــغــــــرق من(٣-
٤)ســــنـــوات ألكــــمــــاله
وهـنـاك مــلـفـات اخـرى
 رفــــعـــــهــــا مـن قــــبل
وزارة الــــثــــقـــــافــــة الى

دير العام بعد تلقيه بـحضور معاون ا
تـــدريـــبــات بـــهـــذا اجملــال في مـــعـــهــد
بــتـرونـاس لــتـكـنـولــوجـيـا الــنـفط وقـد
تـضمنت احملاضـرة العديد من احملاور
مـنـهـا وحدات الـكـفايـة ومـا حتويه من
مــحــصالت الــتـعــلم ومــعـايــيــر وطـرق
ــقـيم وعــمـلـيــة جـمع الــتـقــيـيم ودور ا
ـتــدربـ في بــيـئــة الـعـمل االدلــة من ا
وكـيـفـيـة تزويـدهم بـالـتـغذيـة الـراجـعة
والـــتـــوجـــيـــهـــات من اجـل اكـــتـــســاب
ــعـــارف والــســلـــوكــيــات ـــهــارات وا ا
الالزمة ليكونوا مستعدين للدخول في
سـوق الـعمل. كـما تـضـمنت احملـاضرة
ـتــبـعـة في هــيـكـلــيـة نـظــام الـتـقــيـيم ا
مــالـيـزيـا ومـنــهـا وجـود مـدقق داخـلي
ومـدقق خـارجي لضـمـان التـأكد من أن
قـرار التقييم كان كفوءاً او ال يزال غير
كــفـوء وجـاء بـصــورة صـحـيــحـة بـنـاء

على معايير التقييم. 
وفـي نـــهـــايـــة احملــــاضـــرة  تـــقـــد
اســتـبـيـان لـلـمــشـاركـ في احملـاضـرة
عـــــبــــروا مـن خاللـه عن االســـــتــــفــــادة
ـا جـاء في احملـاضـرة من الــقـصـوى 
مــعــلـومــات. يــذكـر ان دائــرة الــتـدريب
سؤولـة عن اعداد ـهني هـي اجلهـة ا ا
ـهارات الـعـمـال واكـسـابـهم مـخـتـلـف ا
ـشـرفـ ـدربـ وا وتـطـويـر خـبـرات ا
مـن اجل اصالح الــتــعــلــيم والــتــدريب
هني والتقني في البلد .والتقى وزير ا
الــعـمل والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة بـاسم
عـبــد الـزمـان عـدداً من رؤسـاء الـلـجـان
الـعليـا للحـماية االجـتماعـية في بغداد
واحملـــافــظـــات بـــحــضـــور مــديـــر عــام
احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة ومــديــر عـام
ـالـية الـدائـرة االداريـة والـقـانـونـيـة وا
لـهيـئة احلمـاية االجـتماعـية في مـكتبه
ـناقشـة موضـوع حتديد خط الـرسمي 
ـشاكل الـفـقر وتـفـعيل عـمل الـلجـان وا
الــتي تــعـتــرض عــمـلــهــا. وابـدى عــبـد
الــزمــان اعـتــراضه عــلى آلـيــة تــنـفــيـذ
ــعــنــيــة الــقــانـــون وطــالب اجلــهــات ا
بــاجــراء الـتــعــديالت من اجل حتــقـيق

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

عـقد وزير العمل والشؤون االجتماعية
الـدكتور باسم عبد الزمان اجتماعا مع
ــشـكــلـة لــتـفــعـيل الــلـجــنـة اخلــاصـة ا
ـنــاقـشــة تـفــعـيل مــشـروع (اصــدقــاء) 
ـــقـــدمــة لـــشــريـــحــة ذوي اخلـــدمــات ا

االعاقة. 
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
الـــوزيــر خالل االجــتـــمــاع الــذي عــقــد
االثـــنــ الـــقـــول (ان الــوزارة تـــســعى
ـقــدمـة ــسـتــوى اخلـدمــة ا لالرتــقـاء 
لـــهــذه الـــشــريـــحــة من خـالل تــفـــعــيل
ـوجودة في قـانون الـفقـرات والبـنود ا
رعــايـــة ذوي االعــاقــة واالحــتــيــاجــات
اخلـاصة واالمتيازات الـتي اقرها لهذه

الشريحة). 
واضــــــــــاف ان (الــــــــــوزارة ومـن خالل
مـشـروع اصـدقـاء تواصل عـقـد لـقاءات
مع بـاقي الوزارات لـتفـعيل االمـتيازات
الــتي كـفـلـهــا الـقـانـون لــشـريـحـة ذوي
االعاقة فيما اكد ضرورة توفير البيئة
ـنـاسبـة لـهم وتقـد الـرعايـة الالزمة ا
لــذوي االعـاقـة في الـدوائــر والـهـيـئـات
ـنـتـشـرة في احملـافـظـات). بـفــروعـهـا ا
ودعـا الى (عـقـد اجتـمـاعـات متـواصـلة
عـنـية دنـيـة ا مع مـنـظـمات اجملـتـمع ا
بـهذه الـشريحـة وخاصـة الفاعـلة مـنها
ومـع اخملــتـصــ لــوضـع اطــر تــعـاون
مــشـتــرك لـتـنــفـيــذ مـشــروع (اصـدقـاء)
ــرحــلــة جــديــدة من تــقــد والــبـــدء 
ــتــمــيــزة لــشــريــحــة ذوي اخلــدمــات ا
االعــاقـة). يـذكـر ان عـبــد الـزمـان اطـلق
مــشـــروع (اصــدقــاء) خلــلق الــتــعــاون
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة االيـجـابي بـ ا
ــدنـي دعــمــا ومـــنــظـــمــات اجملــتـــمع ا

لشريحة ذوي االعاقة واالحتياجات 
ـــركــز الـــوطـــني لــلـــصـــحــة واجـــرى ا
هنيـة التابع لوزارة العمل والـسالمة ا
والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــددا من
واقع الـعمل اخملـتلـفة خالل الـزيـارات 
ـاضي .  ونـقل شـهـر تـشـرين الـثـاني ا
بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) امس عن مـديـر

ـركز الـوطني لـلصـحة والـسالمة عـام ا
ــهــنــيـة ازهــار فــاضل ان (فــريــقـا من ا
ـنح تخاويل الفحص الـلجنة الـوطنية 
الــهـنـدسي اجـرى زيـارة تـشـاوريـة الى
ـعــدات الـثــقــيـلــة في مــصـفى شــركــة ا
الـــــدورة وتـــــمت مـــــعـــــايـــــنـــــة مـــــوقع
االخــتـبــارات الــعـمــلـيــة لــلـمــهـنــدسـ
الــراغـــبــ بــاحلــصــول عـــلى تــخــويل
ـراجل الـفـحص الـهـنـدسي فـي مجـال ا

البخارية واوعية الضغط). 
واضـافت ان (فـريـقـا من قـسم الـسـالمة
ــهـنـيـة زار مـواقع عــمل شـركـة هـنـوا ا
الـكـوريـة في مـجـمع بـسـمـايـة الـسـكني
ـهنـية ـتابـعـة تنـفيـذ برامج الـسالمة ا
ــا يــنــســجم مع حــجم الــعــمل وعـدد
شروع الـعمال والفـني العـامل في ا
الـذين يـنتـمون الى جـنـسيـات مخـتلـفة
شترك ب وفـقا اللية ومحاور الـعمل ا

اجلانب . 
w¾OÐ dŁ√

كما نظم القسم زيارات ميدانية لغرض
تـــقــيــيـم االثــر الــبـــيــئي ومـــنح اجــازة
مـوافــقـة بـيـئـيـة لــبـعض مـواقع الـعـمل
ضــمن مــنـطــقـة جــمـيــلــة الـصــنـاعــيـة
ـديـريـة اخلـدمـات واخــرى تـنـسـيـقـيــة 
الـطـبـيـة في وزارة الـداخـلـيـة لـتـسـمـية
عـــضــو ارتـــبــاط في مـــجــال الـــصــحــة

ركز).  هنية في ا والسالمة ا
ركز يـذكر ان الزيارات التي يقوم بها ا
تـهـدف الى مـراقـبـة تـنـفـيـذ اشـتـراطات
ـهنـيـة  في مواقع الـصـحة والـسالمـة ا
الـعمل اخملـتلـفة ونـشر الـوعي الصحي
بدأ إمـكانية الوقاية من الـوقائي وفقاً 
جـــمــيع احلـــوادث إذا مــا قـــام كل فــرد

بإتمام كل مهمة بشكل آمن.
ـهني ونـقـلت دائـرة الـعمل والـتـدريب ا
في وزارة الـعمل والشؤون االجـتماعية
ـاليـزيـة عن (تقـيـيم كفـايات الـتـجربـة ا
ــتــدربــ فـي بــيــئــة الــعــمل بــنــظــام ا
بني عـلى الكفاية) من خالل الـتدريب ا
هنـدس هشام جواد مـحاضرة القـاها ا
كــاظـم عــلى عــدد من مــوظــفي الــوزارة

اإلرشــادي الــتــدريــبي في احملــافــظــة
بــتـنــفــيــذ مـشــاهــدات حــقـلــيــة حـول
أمـراض الـنـخـيل ضـمن مـنـطـقة عـمل
شعبة زراعة الرميثة  خاللها شرح
األضـــرار الــتـي تــســـبـــبــهـــا أمــراض
خيـاس طـلع الـنـخيـل ولفـحـة اجلـريد
وأضـــرارهـــا عـــلى إنـــتـــاج الـــتـــمــور
ــبـيــدات الـتي وطـريــقـة اســتــخـدام ا
وزعت مــجـانــا من قــبل دائـرة وقــايـة

زروعات. ا
وللمسـاهمة مـنها في سد احـتياجات
انـتــجت مــشــاريع فـروج ـواطــنــ  ا
ـقـدسـة الـلـحم في مـحـافـظـة كـربالء ا
قـــرابــة   1865 طـــنـــا من الـــلـــحـــوم

البيضاء. 
حــيـث وصــلت كـــمــيـــة االنــتـــاج بــ
منـتـصف تـشـرين الثـاني  ومـنـتصف
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استـقـبل وزير الـزراعـة صالح حـس
انيا احلسني وفد سفارة جمهورية ا
االحتـاديـة في الـعـراق بـرئاسـة نـائب
كتبه في رئيس البعثة يوخن مولر 
مقر الوزارة وبحضور الوكيل الفني
للـوزارة مـهدي ضـمـد القـيـسي. ونقل
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الـــزمــــان) امس عن
احلـــســــني تـــأكـــيــــده خالل الـــلـــقـــاء
اسـتــعــداد الـوزارة لــتـوفــيـر الــبـيــئـة
ـانيـة للـتعاون نـاسبة لـلشـركات اال ا
واالستـثـمار فـي القـطـاع الزراعي من
خالل انشاء مـشاريع ومعـامل خاصة
لـتــصـنـيع احلــاصـدات والـســاحـبـات
عـدات الزراعـية اخملتـلفة كنـنة وا وا
بــأيــد عــراقـيــة وخــبــرات وتــقــنــيـات
ـــانــــيـــة فــــضال عن تــــوفـــيـــر االف ا
الــهــكــتـارات مـن االراضي اخلــصــبـة
لـزراعـة احملـاصيـل ومـشاريـع الـثروة
ـشترك احليوانـية وزيادة الـتعاون ا
ـانيـا في مجـال تربـية ب الـعراق وا
ـواشي وتـطـويـر مـهارات األبـقـار وا
الكوادر الزراعية الـعراقية واكسابهم
زيد من اخلبرات وارسـال البعثات ا
انية في الدراسيـة الى اجلامعـات اال
التخـصصـات العلـميـة الزراعيـة. كما
بحث الطرفان خالل الـلقاء االستفادة
ـانــيــة  في تــطــويـر من اخلــبــرات اال
الـقـطـاع الزراعـي في الـعـراق وتـقد
ـزارعـ وتـنـمـية الـدعم لـلـفالحـ وا
قدراتهم اضافـة الى دخول الشركات
ــانـيــة في مــجــال االسـتــثــمـار في اال
الـقطـاع اخلـاص وتـوفـير الـتـقـنـيات
احلــــديــــثـــة مـن مـــكــــنــــنـــة وآلــــيـــات
وحاصدات زراعيـة فضال عن توجيه
دعوة للـحسني لـلمـشاركة في مـؤتمر

انـيا حول الـقـطاع الـزراعي وزيـارة ا
قبلة. في الفترة ا

انـي سعادته من جانـبه أكد الـوفد اال
بالـلـقاء والـتعـاون مع وزارة الـزراعة
مـبـديـا اسـتـعـداده لـتـوسيـع الـتـعاون
بـــ الـــبـــلـــديـن في اجملـــال الـــزراعي

ساهمة في تطويره في العراق. وا
وبلغت كمية محصول الذرة الصفراء
ثنى سوقة من قـبل مديريـة زراعة ا ا
إلى شــركـة مــابــ الـنــهـريـن الـعــامـة
للـبـذور ولـغـايـة يوم  16كـانون االول
اجلــــاري هي  14493 طــــنـــا والزال
التسويق مستمرا الستالم احملصول
ــدحــتــيـة من خالل ثالثــة مــعــامـل (ا
احلـــــلــــة بـــــاإلضــــافـــــة إلى مـــــعــــمل
احلـيـدري). من جــهـة أخـرى تــسـتـمـر
ـــركــز ـــديــريـــة بـــالـــتــنـــســـيق مع ا ا

ــــــقـــــدمــــــة في هـــــذا ـالحـــــظـــــات ا ا
االجتماع).

ــشـــاريع وزار احلـــســنـي عــددا مـن ا
ــــعـــامل الـــزراعـــيـــة والـــشـــركـــات وا
والثـروة احلـيوانـيـة التـابـعة لـلـعتـبة
الــعـــبــاســـيــة في مـــحــافــظـــة كــربالء
ـقـدسة  تـلـبـيـة لـدعـوة مـوجـهة من ا
قبل األمانة العـامة للعتـبة وقال بيان
ثان تلقتـه (الزمان) امس ان احلسني
اكــد (خالل الــزيــارة عــلى اســتــعــداد
وزارة الـــزراعـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــدد من
شتركة مع العتبة البرامج الزراعية ا
العباسية وتشكيل فريق عمل مشترك
بــ اجلــانــبــ في جــمــيع اجملــاالت
ــشــاريع الــبــحــثـــيــة واإلرشــاديــة وا
قدسة ائية في محافظة كربالء ا اال

نجزة). شاريع ا  مشيدا با
 ومؤكدا (استمرار الدعم واالستثمار
شاريع من من قبل الوزارة في هـذه ا
خالل تـــوفــــيـــر االراضي الـــزراعـــيـــة
ـــــرشـــــاة احملـــــوريـــــة والـــــبـــــذور وا
واألسمدة لـتحـقيق الزيـادة في انتاج
احملاصيل احمللية وقد شملت الزيارة
الــقـيــام بـجــولــة مـيــدانـيــة لــعـدد من
ـــشـــاريـع والـــشـــركـــات الـــزراعـــيـــة ا
النـباتـية واحلـيـوانيـة التي أنـشأتـها
قدسة منها شركة العتبة العباسيـة ا
الكـفـيل لالستـثـمارات الـعـامة شـركة
اجلود لتكنولوجـيا الزراعة احلديثة
مـشــروع دواجن كــربالء مــخـتــبـرات
ـعامل صـنـاعـة األسـمـدة مـشاريع وا
البيوت البالستيكية ومشاتل الكفيل
كـمـا تــضـمـنت الـزيــارة لـقـاء عـدد من
ـقـدسـة ـثـلي الـعـتــبـة الـعـبـاسـيـة ا
ـســؤولــ واخلــبـراء في وعـدد مـن ا

عدة مجاالت). 

كانون االول اجلاري الى 1,165,679
طيرا من الدجاج احلي بلغت اوزانها
طنا  تسويقها الى االسواق 1865
احملــلــيــة . وتــعــد مــحــافــظــة كــربالء
واحـدة من اكـثـر احملــافـظـات انـتـاجـا
ـتـمـثــلـة بـانـتـاج لـلـحــوم الـبـيـضــاء ا
الــــدجــــاج احلي الــــذي يــــســــوق الى
االســواق لــيــتم بـــيــعه مــبــاشــرة الى
وان ــــواطـــــنــــ كـــــدجــــاج طــــازج  ا
احملافـظة لـديها  55 مشروعـا لتـربية
فـروج الــلــحم قـسم مــنــهـا يــسـتــخـدم
التربية االرضية فـيما يستخدم االخر
التربية عن طريق االقفاص. ويذكر ان
وزارة الــــزراعـــــة تــــقــــدم مـــــخــــتــــلف
ــربي الــدواجن من خالل اخلــدمــات  
الـفـرق الـبـيـطـريـة اضـافة الـى تـوفـير
الـــعالجــات واالشـــراف عـــلى حـــقــول

تـــربـــيــة الـــدواجـن وتــقـــد االعالف
بـــاســـعـــار مـــدعـــومـــة وغـــيـــرهـــا من
اخلـدمــات اضــافـة الـى انـهــا مــنـحت
العـشرات مـن مربي الـدواجن قروض
القـامـة مـشــاريع سـواء النـتـاج حلـوم
ـائدة او مشاريع الدواجن او بيض ا

التفقيس.
وتــرأس الــقــيـــسي في مــقــر الــوزارة
االجــتــمــاع الــرابع لــلــجــنــة الــفــنــيـة
شـتركـة للـقطـاع الزراعي بـالتـعاون ا
مع معهد احلوكمة الكندي  بحضور
الوكيل اإلداري مهدي سهر اجلبوري
ــثـلي ـدراء الــعــامــ و وعــدد من ا
ــالــيــة الــوزارات وديــوان الــرقــابــة ا
واخملتص لـتعزيز نـقل الصالحيات
إلى احملــافــظـــات . وقــال الــبــيــان ان
االجتمـاع الذي يأتي ضمـن البرنامج
الـتـجــريـبي لـتــعـزيـز الالمــركـزيـة في
محافظتي ميسـان والديوانية تضمن
ـــواضـــيع مـــنـــهـــا ( نـــقل عـــددا من ا
تعلقة بعقود األراضي الصالحيات ا
الـزراعـيـة ومـقـررات هـيـئـة الـرأي في
هـذا اخلــصـوص ومـنــاقـشــة مـسـودة
مـــشــــروع قـــانـــون إيــــجـــار األراضي
الــــزراعـــيــــة  بــــاإلضـــافــــة إلى نــــقل
صالحــــيـــات مـــنـح إجـــازات إنـــشـــاء
ــبـردة واجملــمـدة مـشــاريع اخملــازن ا

ناسبة ) .  واحللول ا
وفي اخلــــتـــــام أوصى احلــــاضــــرون
جمـلـة من الـتوصـيـات منـهـا ( دراسة
ــســتــلــزمـات الــضــوابط الــفــنــيــة وا
ــبــردة بــإنــشــاء مـــشــاريع اخملــازن ا
ــــــوجب واجملــــــمــــــدة واجلـــــــافــــــة 
التعليمات النـافذة وتكليف مدير عام
ـــراجــعــة دائــرة األراضي الـــعــامــة 
ــــوجب ــــعـــدل  قــــانـــون األراضـي ا
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اقامت وزارة الـثـقافـة والـسيـاحـة واآلثار
بحضور وفد من دائرة العالقات الثقافية
ــيي ومـثــقـفي الـعــامـة وجــمع  من اكـاد
مــحـافــظــة الــنـجف حــفل تــوقــيع كــتـابيّ
(الــنــجف بـــوابــة احلــكــمــة) و (الــنــجف:
قدسة) الصادرين دينة ا تاريخ وتطور ا
بـاشـراف الــوزارة ومـنـظــمـة الـيــونـسـكـو
بـنـسـخـتـيه الـعـربـيـة واالنـكـلـيزيـة وعـلى
قـاعـة قصـر الـضـيـافـة في مـديـنـة الـكـوفة
وقـال مـعـاون مـديــر عـام دائـرة الـعالقـات
الثقـافيـة العامـة خضـر خلف (ان الوزارة
بــالــتـــعــاون مع هــذه احملـــافــظــة شــرعت
بارسـاء مشـروع النـجف عاصـمة الـثقـافة

اإلسالمــيــة وكــان
من ثـــــمـــــار هــــذا
ــــا ــــشـــــروع  ا
جتسد فـي نطاق
الــفــكـــر والــعــلم
والـثــقــافـة هــمـا
كـتابـي  النـجف
بـوابـة احلـكـمـة
والنجف تاريخ
ديـنة وتطـور ا
قدسة اللذين ا
نــــــــحـــــــتــــــــفل
بـتـوقـيـعـهـمـا)
فــيـــمـــا اشــار
محمـد حس
االنـــــصــــاري
اســـــــــــتــــــــــاذ
الـــــــــبــــــــــحث

اخلــــــــــارج فـي احلــــــــــوزة

غالف الكتاب

جانب من الندوة

نبض القلم

بغداد
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- ال أحب النهايات  إال  في األلم .. 
واأللم   فيه مـر كاحلنظل  وفيه قاتل   ورغم  صعوبته  فيه أيضا ما هو لذيد 
وفيه مـا ال يضـر.. فقـالوا احلب ألم  لـذيذ  والـقصـيدة  وجع جـميل  ومن األلم
ة قـد يولـد إنتـصار .. تولـد حيـاة  ومن معـاناة  يـتـحقق  حـلم   ومن مر الـهـز
فألم احلـمل واخملـاض عـند األم سـعـادة مـا بعـدهـا سعـادة  وعـطـاء بال حدود 

وهي احلب احلقيقي في هذا الكون ..
وألم السـهر عـند األم  بـهجـة وسرور  وهي تـرى  طـفلـها  يـنام مـرتاحـا  يشـعر

باألمان واحلنان  في حضنها الدافيء ..
والـذكـريـات نـهايـات كـانت بـدايـات  .. وهـكـذا هي احلـياة بـدايـة ونـهـايـة .. ولـقاء

وفراق ..
ـا  يكـون نـهـاية .. وال أحب نـهـايـة لقـاء ال يـتـكرر  أو قـد يـطـول إنتـظـاره  أو ر
فكم من األصـدقـاء وأال قارب وأالحـبـاب ودعنـاهم عـلى أمل الـلقـاء  لـكن مضت
ـا لن يـتـحـقق  في الـعـمـر كله  عـقـود  من الـزمن  ولم يـتـحـقق ذلك األمل  ور
ويــصـبح الــلـقــاء مـرة أخــرى حـلــمـا  يــفـوق قـدرة حتــمل  مـرارة األلـم  وصـبـر
االنتـطار  .. ( فال يجدي االنتظار إذا طار الطائر )... ولم يبق أمام الصياد غير

أن يطوي شباكه ويرحل .. 
- لم أعرف االحـتفال بنهاية الـعام في طفولتي وصباي  فـتلك عادة  غريبة على
مثل تـلك الطفولة الصعبة  يومذاك..  كيـف لطفل أن يحتفل  بنهاية عام  وهو ال
مــثــلــمــا هم أطــفــال الــيـوم يــعـرف عــام مــولــده  ويــوم  إطاللــته  عــلى احلــيــاة 
...فاالطـفال  اليوم يـعرفون لـيس فقط ميالدهم  بالـيوم والسـاعات والدقائق  بل
وثـقوا  تـفـاصـيل حيـاتـهم  على كل مـراحـلهـا بـالصـور الـصامـتـة والنـاطـقة  وال
يـكلـفـهم ذلك شـيئـا بـعـد أن ألغى الـهـاتف احملـمول تـلك ( الـهالـة الـطـبقـيـة) التي
ـا يـفوق طـاقـة الـفقـيـر.. فـهذه (اآللـة الـعـجيـبـة) جـعلت كل كـانت تكـلف الـكـثيـر 
إنسـان يسـتطـيع أن يحـتفظ بـارشيـف حيـاته اخلاصـة  ولم يعـد األمر مـقتـصرا

على العظماء   بل حتى اجلهلة والبسطاء ..
- وكبـرت .. وأنا ال أحـب أن أحتـفل بنـهـاية عـام  ولـكن برؤيـة تـختـلف عن رؤية
ذلك الـطـفل والـصـبي .. قـد أبـدو غـريبـا في ذلك لـكـنـهـا احلـقـيـقة .. كـيف لي أن
أحـتـفل  وتـلك الـنـهـايـة  تـقـرب من األجل .. ?..كـيف تـريـدني أن أحـتـفـل بـنـهـاية
تقـطع (غضنـا من شجرة العـمر وهي اليـوم  في خريفـها).. ?!.. ويحـضرني هنا
ا أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك.. قول للحسن البصري .. يا أبن آدم ..إ
وتـلك حـقيـقـة يعـرفـها كل إنـسـان لكن هـنـاك من يحـاول ألـهرب مـنـها  ويـتـمسك
بشيء يـعرف فـي النـهايـة انه زائل ال مـحـالة وسـيصل الـى تلك الـنـهايـة  التي ال
ؤمن أن تبعد  إذا يتمـناها مخلـوق  لكنه مالقيهـا ..وال بد منها .. نـهاية يتمـنى ا
كانت تـزيد من رصـيده في االخـرة باخليـر والعـبادة  والـعمل الـصالح  وتـقترب
عصـية ..  (  اللهم إجعل إذا كان فـيها اخلالص من هموم الـدنيا وابتالءاتـها با

وت راحة لي من كل شر ) ... احلياة زيادة لي في كل خير وإجعل ا
وما دام الـغد في الغـيب  وقد يأتي أو ال يـأتي  والقدر مـحتومـا ما عليك اال أن
تـعـيش يـومك  وكـأنه ال نـهايـة له  وأن تـخـلـد  إسمك عـلى قـدر عـمـلك  ( إعمل

لدنياك كأنك تعيش أبدا  وإعمل ألخرتك كأنك تموت غدا ) ..
ـهم أن تـعيش  فـقط بل أن حتـيـا .. معـمـرون عاشـوا ومـاتوا .. وشـباب  وليس ا

ماتوا لكنهم  أحياء بأثارهم .. فالى اليوم مثال نردد قول الشاعر أبو تمام ..
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده احلد ب اجلد واللعب

وأبو تـمام مات في سن االربع  وقس عليه طرفة بن العبد الذي مات  قبله في
ـعـلـقات (سن  26 عـامـا )  وهـو من  شـعـراء الـطـبـقـة االولى  ومـن أصـحـاب  ا
ـقـفع الـتي تـعــد من عـيــون الـشـعـر اجلــاهـلي  وأبــو فـراس احلـمـدانـي  وأبن ا
بدع في شتى وغيرهم الـكثير من العلماء  والفنان  والـصحفي والكتاب  وا
ـعـرفـة ..مـاتـوا وهم في ريـعـان الـشـبـاب   لـكن تـتـردد اسـمـاؤهم الى صـنـوف ا
الـيــوم  وسـتــظل مـا دامت االرض تــدور أكـثــر من أشـخــاص ال زالـوا عـلـى قـيـد

احلياة  ولم يشعر بهم أحد  النهم تركوا أثرا خالدا لن تمحوه السن  ..
وهنـا تتجـلى  عظمـة هبة اخلـالق في وجود  االنسـان  وقيمـة إرادة االنسان في

تأكيد معنى  ذلك الوجود   ..
عنى أخـر أن العمل ومن هنـا فإن الوجـود  يقاس بـالعـمل وليس بالـزمن .. أي 

عيار لقياس العمر  وليس  السن  .. هو ا
ـشتـركات ب اجلـميع في نـهايـة العام وفي اخلتـام تبـقى االماني واالحالم من ا
.. أغنـياء وفقراء .. حكـاما ومحكومـ .. صغارا وكبارا... علـماء  وجهلة  ومن
ستـوى الشخصي .. زواج .. وظيفة اجلنـس .. أمنيات تتكرر  بـعضها على ا
.. شــفـاء من مـرض .. سـداد ديـن ..جنـاح  بـنـاء بــيت  شـراء سـيـارة .. الخ ..
ـدينة او الـبالد .. أمن .. استقرار وعامـة يشترك فـيها اجلـميع .. في احمللة او ا
..  عمل  والـتخلص من  البطالـة عندما تكـون ظاهرة عامة تـضغط على الشباب
نع عنهم تـقد ما يحـتاجون اليه .. القضـاء  على الفـساد عندمـا يستشـري  و

من الدولة من خدمات وطموحات .
سؤول  يعرفون وهناك من االماني العامة ما تصلح أن تكون استطالعا يفيد ا
واطن  عندما يـتمنى أن  يعم االمن واالمان من خالله االمور الـتي يعاني منهـا ا
 وتـقــدم الـيه خـدمــات مـنـاســبـة  ويـنــعم بـالـعــيش الـرغـيــد واحلـيـاة الــهـانـئـة  
ويتـخلص من حالة فقر يعـيشها  وعوز يعـاني منه .. وجتد في كتاباتي عن هذه
ـسؤول واجبه ا سمـعتـها كـثيـرا  وهي ..أن  يؤدي ا نـاسبة  أمـنيـة  تتـكرر طـا ا
ــواطن أكــثــر من اهــتــمــامـه بــامـوره بــأمــانــة واخالص  ويــهــتم الــســيــاسي بــا
ـسؤول والـسـياسي الـشخـصـية .. ويـكـون نهـايـة العـام مـحطـة يـتوقف عـنـدها  ا
اني  ويـقدم كل واحد  كـشف حسـاب ألعمـاله كما يـفعل عـندمـا يطلب من والبـر
ـواطن ... ـالي .. فــمـاذا قـدم  خـالل الـعـام لــلـوطن وا الـبـنــوك كـشف حــسـابه ا
ولدائـرته االنتخابية .. ? كم مرة زارها ? وكم مـواطنا قابل ? وكم مريضا عاد  ?
وكم أرملـة ويتـيم وعاجـز ساعـد ? وكم طالب حـاجة قـضى حاجتـه ? وماذا حقق
من الوعـود التي صرح بـها على شاشـات الفضـائيات .. وكم كـان منهـا مثمرا 
ـسؤول وكم كان مـنـها لالسـتعـراض وإثـبات الـذات ?  وكم اجنز من الـبـرنامج ا
عـنه ..?? ..وكـم مـرة سـافـر الى خـارج الـعـراق لـلـراحـة واالسـتـجـمـام ?  ..  وكم
..وكم.. وكم .. الى أخــره من أسـئـلـة تـعـيـنه  عــلى كـشف حـسـاب ذاته  لـيـخـرج
بحـصيـلة  تـوضح  له ما إذا كـان مـا قدمه من أعـمال يـساوي مـا كسـبه من مال

وجاه وسلطان وأضواء أم  ال ..?
شقة .?   أليس األجر على قدر ا

ومن أخذ أكثر من أستحقاقه يبقى معلقا بذمته الى يوم القيامة ..    
هناك امـنية شخصية لكل واحد منا .. وعامة نشترك بها جميعا وهي  أن يحفظ
ـنـاسبـة  لـدوره وتـاريخه الـله الـعراق   ويـسـتـرد عـافيـته وألـقه ويـحـتل مكـانـته ا

ستقبل أفضل .. عروف من جديد  و يتحقق حلم العراقي  ا
وكل عام  والعراق بخير وانتم  بعز وسعادة  ...
 } } } }
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قال أبو نواس في أواخر أيامه :
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة   
فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان ال يرجوك إال محسن
فبمن يلوذ ويستجير اجملرم

أدعوك ربي كما أمرت تضرعا
فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم
مالي إليك وسيلة إال الرجا
وجميل عفوك ثم إني مسلم

بغداد
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انية UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه وفد السفارة اال

الـتوازن في اجملتمع وقـال البيان عبد
الــــزمــــان (اســــتــــمع الى جــــمــــلــــة من
ـقـترحـات منـها تـعـديل بعض فـقرات ا
قـانـون احلـمـايـة االجـتـمـاعـية رقم  11
لــــســـنـــة  2014 واعــــادة الـــنـــظـــر في
ــقــدمــة من وتــبـســيط االعــتــراضــات ا
ستفيدة فضال عن االجـراءات للفئات ا
االهـتـمـام بـاشـخـاص مـن ذوي االعـاقة
واالحـــتــــيـــاجـــات اخلــــاصـــة اضـــافـــة
االهـتــمـام وتـوفـيـر الـدعم الـلـوجـسـتي
لـعـملـهم في اإلشراف عـلى عمل اقـسام
احلـــمــايـــة االجــتـــمــاعـــيــة في بـــغــداد
واحملـافظات وفق رؤية مهنية وعلمية)
واكـد الـوزيـر (أهـميـة عـقـد ورشـة عمل
ـنـاقشـة بعض الـتعـديالت على قـانون
ــسـتــحـقـ احلــمـايــة لـلــوصـول الى ا
الــفـعـلــيـ واسـتــمـرار عـقــد الـلـقـاءات
بـــصـــورة دوريـــة من جـــهـــتــهـم اعــرب
رؤســاء الــلــجــان عن ســرورهـم بــلــقـاء
ـباحـثـات الـتي اجـريت معه الـوزيـر وا

ـــــا يــــتـــــمــــتـع به مـن حس قـــــانــــوني
وخـــــــصــــــوصـــــــا انـه حــــــامـل نـــــــفس
ـــا يـــســـهل عـــمــلـــهم االخـــتـــصــاص 
ومـناقـشة قـانون احلـمايـة االجتـماعـية
كن اجراؤها خدمةً والتعديالت التي 

للشرائح الفقيرة في اجملتمع).
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والـتـقى عـبـد الـزمان بـسـفـيـر الـواليات
ـتحدة االمريـكية في العراق دوغالس ا
ســيــلــيــمـان بــحــضــور الــوكـيـل االقـدم
ــديــرين الــعــامــ لــدوائـر لــلــوزارة وا
الـعمل والتدريب واحلماية االجتماعية
ـنـاقشـة مـشكالت سـوق الـعمل لـلـمرأة 
ـالـيـة وامـكـانـيـة تـوفـير وااللـتـزامـات ا
فــرص الـعـمل لــلـشـبـاب الــبـاحـثـ عن
الـعـمل .وقال بـيان ثـان تلـقته (الـزمان)
امـس انه تـمت (خالل الـلـقــاء مـنـاقـشـة
كـيـفــيـة وضع الـيـات حـديـثـة لـتـشـغـيل
الـبـاحثـ عن الـعـمل بعـد ادخـالهم في
دورات تـدريـبيـة مـهنـيـة مالئمـة لـسوق

الـعـمل وتوفـيـر مهـارات خـاصة بـهدف
تـقلـيل نسـبة الـبطـالة فضـال عن انشاء
مـشـاريع خـاصـة سـواء كـانت صـغـيرة
او كـبـيرة لـتقـليـل االيادي الـعاطـلة عن
الـعـمل وتـاهيـل خبـرات مـهـنيـة تـهدف
الـى تـــقـــلـــيل الـــضـــغـط عن الـــقـــطـــاع
احلــكـومي وتــفـعــيل الـقــطـاع اخلـاص
ثل وما عاملة با مـعتمدين على مبدأ ا
نــــصـت عــــلــــيــــة اتـــــفــــاقــــيــــة االطــــار
الــسـتــراتـيـجي بــ الـدولــتـ واعـرب
ـره سـيــلـيـمـان عن سـعـادته اذا انـهـا ا
االولى الـتيِ يـعـقد اجـتـماعـا في مـبنى
نـطقة اخلضراء هـذه الوزارة وخارج ا
وبـــ اســـتـــعـــداد ســـفـــارته لـــتـــقــد
ـسـاعـدة بوضع مـنـاهج جديـدة اكـثر ا
فـعـالـية لـتـدريب الـباحـثـ عن الـعمل
مـن جـــهــــته وعــــد عـــبــــد الــــزمـــان انه
ـطـروحه ويـقـرر ـواضـيع ا ســيـدرس ا
فــيــهــا عــلى ضــوء مـصــلــحــة الــعـراق
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صائب األليمة . دخان ـفجوعة با ا الشـمس تطل بانكسار على ساحات الوطن 
بـ الـضـمـيـر واالنـسان قـا يـغـلف كل شيء يـحـول بـ االبـصـار و احلـقـيـقـة 
يحـلق في  أجواء صاخبة مـشتقة من مفـردات التمت للواقع بصـلة .لهذا اللون
سـحـر ال ـمــزوج بـرائـحــة الـنـفـط و الـدم ودمـوع االمـهــات الـثـكــالى  االخـضـر ا
تـقـاومه ’أنـوف الـعـاقـ و الـشـراذم . في أحـشـاء هـذا الـوطن أقـام الـسـمـاسرة
لـقد أكـتـمـلت الصـفـقة ال فرق عـنـدهم  يعـرض فـيـها كل شيء لـلـبـيع   أسـواقـاً 
خوذ و بـساطـيل اجلنود وكل شيء أحتـمال مـؤكد لـلبيع .الـشبـابيك و االبـواب 
واالخـرى تـهــــــتف للـكـرامة شـوارب تـدل عـلى الرجـولـة .أسواق لـبـيع االغـنام 
لكل شكل سعر التي سـمعنا بها ولم نرها .وفي زاوية اخرى تباع نساء الوطن 
فيهـا مسحة من (اجلمال) و العيون الزرق واحيانا من اجلبال   سـمر   بيض 
ال أقتـرب اكثر  النـادرة .البائع أخـذ يصـرخ باعلى صـوتهِ وهو يروج لـبضـاعته 
ال تـضـيع الـفـرصــة .دخل عـلى حـ غـرة من كـان في يـفـوتك الـعـرض الــكـبـيـر 

واخذ يصرخ . ا رآه ولم يدركه  فاغراً فاه  سبات 
صـرخ في وجهه مـنتـفضاً ياهـذا اتبـيع نسـاء الوطن ?! اسـتهجـن البائع كالمه ’
والـوطن أين كـنـت ?!  تــعـتــرض عــلى مــاذا ?!  وهـو يــعــتـرض .تــقــطع رزقي ?! 

مستباح يضاجعه االغراب . االن تعترض على بيع نساء الوطن .
التي لم تنتخ في يوم له . ابصق على غيرتهم 

وهو يهتف بفمه يناً و يساراً  أخذ يترنح  واحلجة القاطعة  صفعه ’حدة الـرد 
الفاتر عاش الوطن .
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