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ـيـادين فــانـنـا ومن واجب مـخـتــلف ا
تـواجــدنـا في خـنــدق الـثـقــافـة ةالـفن
نــقـــدم جــهــدنــا الــفــنـي الــتــشــكــيــلي
ا ـتـواضع امـل رفـد مـجـتـمـعـنـا  ا
هــو ضــروري لـــبــنــاء صــرح االنــبــار

اجلديد).
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عـرض الـفـنانـون احـمد وشارك فـي ا
الـــــــرمــــــاحي الــــــفـت مــــــدحـت  امل
الـــدراجي  تـــوفـــيق حـــمـــزة  ثـــامــر
جــاسم الــصــوفي  حـوراء الــهـيــتي 
محـمد  درويش الـراوي  دهام بدر 
رواء طــارق  زيــاد جـــمــيل  صــبــاح
حـمــد  عـدنــان عـبـد الــكـر  فـاروق
نـــواف  فالح الـــعـــيـــســـاوي  قـــيس
نـــاجي  لـــيـــنــا جـــاسم  مـــصـــطــفى
اجلمـيـلي  مـصطـفى جنم احلـيالي 
مـطـيع اجلمـيـلي  مـنـذر الـعـيـثاوي 
ناجي حمد  هاني الدلة علي  هيفاء
طه  يـــاس الــفـالحي  يـــحــيى عـــبــد
القـهـار ويـعرب حـامـد  وتالـفت جلـنة
اخـتـيــار االعـمـال كل من يــحـيى عـبـد
الـقـهار  صـبـاح احـمـد  نـاجي حـمد
وجــــاسم الـــــصــــوفـي  والــــلـــــجــــنــــة
الــتــطــبـيــقــيــة تــالــفت من مــصــطـفى
احليـالي وعمـار عـيدان وقـيس ناجي
رئيس جـمعـية الـفنـان الـتشـكيـلي
العـراقي الـفنـان قاسم سـبتي قال لـ
( الزمـان ) ان ( اجلمـعيـة ماضـية في

دعم النشاطات التشـكيلية في العراق
وتـدعم كـافة فـروعـهـا  في مـحـافـظات
ــــادي الــــعـــــراق فــــضال عـن الــــدعم ا
ــعــنــوي لــلـطــاقــات الــتــشـكــيــلــيـة وا
وخاصـة الـشبـابيـة منـهـا ومتـابعـتهم
وبــالــتــالي تــشــجــيــعـهـم عــلى اقــامـة
مـعـارضـهم الــشـخـصـيـة واجلـمـاعـيـة
واسـتضـافـتـهم  في الـعاصـمـة بـغداد
الطالع الـتـشـكيـلـيـ الـعـراقـيـ على
ابــداعــات الـفــنــانــ في احملــافــظـات
ـشـهد بـالـتـالي تـؤكـد جـمـعـيـتـنـا ان ا
التـشـكيـلي في الـعراق اليـقـتصـر فقط
عــلى ابــداعــات فــنــاني بــغــداد وكــمـا
يــــشــــاع انــــنــــا نـــــهــــمش مــــعــــارض
احملـــافـــظـــات في وقت نـــســـتــضـــيف
مـــعـــارضــهـم في الــعـــاصـــمـــة وتــمت
استضـافة معـارض اكثر من مـحافظة
من جــنــوب وشــمــال ووسط الــعــراق
دعمـا لفـنـاني احملافـظات الـتي تصب
فـي خــدمـــة احلــركـــة الــتـــشــكـــيــلـــيــة
وحتـريـكـها فـي الـعراق والنـبـخل  في
ــبــدعــ ان نـــدعم الــتــشـــكــيــلــيـــ ا
شـاركة بـاعمـالهم وتشـجيـعهم عـلى ا
في خــارج الــعـراق وفـي مـهــرجــانـات
عـربـيـة ودولـيـة  وان مـعـرض االنـبـار
الــــذي افــــتـــتـح مـــؤخــــرا وبــــدعم من
جمعـيتنـا هو بـادرة خير لـدعم فناني
االنبار الـتي بدات شمس الـفن تشرق

على مبدعيها).

في احملــافـظــة  الــفـنــان يـحــيى عــبـد
القهار قال ( حرصت جمـعية الفنان
التشكيـلي العراقـي فرع االنبار ان
تكـون حاضـرة في العـديد من انـشطة
ـعاصرة مجـتمع االنـبار النـهضـوية ا
واذ تشـهـد اليـوم نـهوضـا واسـعا في
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ـتـابـع واالجـتـماعـيـة والـثـقـافيـة وا
للمشهد الثـقافي والفني في احملافظة
ــعـــرض اكــثــر من وشــارك فـي هــذا ا
خمـسة وعشـرين فنـاناً وفـنانـة قدموا
جتارب واسـالـيب مـتنـوعـة اكدت دور
ـشهد التشكيلي الفنان واهميته في ا
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راجع من ا يصادفه ا تمـثل مراجعة دوائر الدولـة معاناة حقـيقية في اغلب االحـيان 
روت وطوابير طويلة تسبب معاناة وال سيما في فصل الصيف.

ــوذج ودائـــرة جـــوازات الـــكـــرادة ا
ـعـانـاة اذا عــنـد مـراجــعـتـهـا لـهــذه ا
الصدار جواز جديـد او جتديده فانك
ستـقف في طابـور طـويل يحـتاج الى
ســـاعـــات في مـــكــان هـــو بـــاالســاس
جـمـلـون ال يــحـتـوي عـلى اي وسـائل
لـــلـــراحـــة خالل االنـــتـــظـــار وكـــانت
لـ(الـزمـان) جــولـة في دائـرة جـوازات
ـواطـن الكـرادة وعـنـد سؤال احـد ا
عن رايه قــال عــلي مــحـمــد انه (مــنـذ
اكثر من ساعات في الدائرة لتجديد
جـوازه الني ســلـمت الـفــايل من بـاب
الــدائـــرة وانــتــظــر يـــنــادون اســمي)
ــكـان ال واضــاف (لالسف الــشـديــد ا
يحتوي على مـقاعد كافيـة الستيعاب
كان واطن عند االنـتظار وكذلك ا ا
حـار جدا ونـحن فـي فصـل الصـيف)
فيـما قال صـاحب عائـلة مـؤلفة من 4
اطــــفـــال احــــدهم رضــــيع انه (مــــنـــذ
الـصـبـاح هـنـا واالطـفـال يعـانـون من
ـكان ال يحتوي هذا اجلو احلار اذا ا

ـــنـــتـــســـبـــ ان اوضـح لـــنـــا احـــد ا
(الدائرة كانت تمارس عملها في احد
وجـودة في شارع  62لكن البـيـوت ا

انــتـــهى عــقــد االيـــجــار ولم يــجــدد 
وبــحـثت الــدائــرة عن مــكـان لــتـزاول
عـمــلـهـا وجــدت مـكـانـا يــبـلغ اجنـازه

ـــســرح مـــلــيـــار ديــنـــار يــقـع خــلف ا
الـوطــني وحـصــلت مــوافـقـة الــوكـيل
االقدم انـذاك عدنـان االسدي لكـن عند

على اي من وسـائل الراحة الـبسـيطة
ال مــقـاعــد وال وسـائل تــبــريـد كــانـهم

واطن. يعاقبون ا
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فيمـا قال رجل كبـير السن انه (وصل
لـلدائـرة مـنـذ الـثـامنـة صـبـاحـا وسلم
ـسـؤول الـكـارت اخلـاص لـلـشـخص ا
لتـسلم اجلـواز وبـرغم مرور اكـثر من
اربع سـاعــات لم يــتـســلم جـوازه ولم
يــردوه له) واضــاف (انــا االن ال اقـدر
انــتـــظــر وال اســـتــطـــيع ان اذهب الن
عنـدهم الكـارت واسال وال من مـجيب
لي) وقــال مــواطن ثــان (انـهـم نـادوا
اسـمه بــعـد انـتــظـار سـاعــات طـويـلـة
الستالم جوازه وجواز اطفاله وتسلم
جوازه ولكن اراد تـسلم جـواز اطفاله
لم تظهر بـصمته فطـالب منه ان يقدم
طلـبـا الى مـديـر الدائـرة وعـنـد ذهابه
لتـقد الطـلب منـذ اكثـر من ساعة لم

ينادوه مرة ثانية). 
وعنـد اسـتـفسـارنـا عن وضع الـدائرة

ـوافـقة الـتـغيـيـر الـوزاري  الـغـاء ا
ــا اجــبــرهم عـــلى الــعــمل في هــذا

اجلملون).

dF÷∫ جانب من إفتتاح معرض تشكيلي في الرمادي

وأضـــاف اجلــبـــوري أن  (نـــحــو 30
قدادية كانت قرية في قاطع شمـال ا
تــمـــثل بـــلـــدة لــلـــنـــحل لم  يـــبق من
مـناحـلـهـا شيء بعـد احـداث حـزيران
2014 الفـتا الى أن  (نـسـبـة التـدمـير
ـئـة وهـذه كـارثـة بـكل كانت  100 بـا
ــقـايــيس ألن الـعــسل كـان مــصـدرا ا
لـــرزق الـــعـــديــــد من أهـــالي ديـــالى).
وأشـار رئـيس الــلـجـنـة الـزراعـيـة في
مـجـلس ديـالى الى ان انـتـاج الـعـسل
تـعـرض لـنـكـبـة هي االكـبـر في تـاريخ
احملافظة بعد 2014 مضيفا أن  (اي
ــنــاحل مــرة دعم حــكـــومي إلحــيــاء ا
أخــــرى لم يــــتــــوفـــر حــــتى اآلن رغم
اهــمـيــة هـذا الــقـطــاع وامـكــانـيـة ان
يــتـــحـــول الى مـــصـــدر اقـــتـــصــادي
ــيــزة لــلــكــثــيــر من وفــرصـــة عــمل 

الشباب العاطل عن العمل).

تــتـمــيــز بـوجــود مـســاحـات واســعـة
لـإلنـــتـــاج). واضـــاف اجلـــبـــوري ان
(نــــحــــو  4 االف فالح فـي مــــنـــــاطق
مـتـفـرقــة من ديـالى عـادوا الى زراعـة
اراضيهم بعـدما هجروهـا بسبب قلة
الدعم وكـثرة االسـتيـراد الذي تـسبب
واسم عدة) بخسائر مادية جسيمة 
مـؤكـدا أن  (اسـتـمـرار اغالق احلـدود
سـيودي الى احـيـاء الـزراعة وتـوفـير
). من فــرص عـمل كــبـيــرة لـلــعـاطــلـ
جــانـب آخـــر قـــال رئـــيس الـــلـــجـــنــة
الــزراعـيــة في مـجــلس ديــالى حـقي
اجلبـوري لــ(الـزمان) إن قـرى شـمال
قدادية  تميزت لعـقود طويلة بانها ا
بلدة النحل الرئيسية في ديالى نظرا
ـناحل لتـوفر بـيـئة مـناسـبة إلنـشاء ا
وانــتـــاج مـــخـــتـــلف انـــواع الـــعـــسل
ـــمــــيـــزة مـــنه). وخـــاصـــة االنـــواع ا

بـعـقـوبـة). واشـار الـعـزاوي انه  (
احــالـــة أصـــحـــابـــهـــا الى الـــقـــضــاء
ومصـادرة االدوية و األجهـزة الطـبية
وفـق أوامــر قـــضـــائـــيـــة من احملـــاكم
اخملــتـــصـــة) مـــبـــيــنـــا  (اســـتـــمــرار
احلـــــمالت لـــــغـــــرض مـــــحـــــاســـــبــــة

قصرين).   ا
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فــيــمــا اكـدت الــلــجـنــة الــزراعــيـة في
مـــجـــلس ديـــالى  أن اغـالق احلــدود
ومـنع االسـتـيـراد اعـاد نـحـو  4 االف
فـالح الـى ارضه مـن جـــــــديـــــــد داخل
احملافـظـة. وقال رئـيس الـلجـنـة حقي
ان (  اغالق اجلـبــوري لــ (الــزمـان)  
احلــدود امــام اســتــيــراد احملــاصــيل
الـــزراعـــيـــة بــشـــتى انـــواعـــهــا خالل
ـاضــيـة اعـطى دفـعـة قـويـة االشـهـر ا
لـــلــقــطـــاع الــزراعي في ديـــالى الــتي
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اعلنت دائرة صـحة محـافظة  ديالى
عن ضـــبط ومـــصــادرة مـــحل وهــمي
لـبيع االدويـة اجملـهـولة ومـخـتـبر في
قــضــاء بـعــقــوبـة. وقــال مــديـر اعالم
صــــحــــة ديــــالـى فــــارس الــــعــــزاوي
لـ(الزمـان) أمس ان  (فريقـا من قسم
التـفتـيش والشـكاوى وبـالتـعاون مع
مـــديــريــة األمـن الــوطــني ومـــديــريــة
نـظمـة في ديالى ـة ا مكـافحـة اجلر
نفـذ حـملـة تفـتيـش مسـائيـة موسـعة
شـمـلت مـنـاطق في قـضـاء بـعـقـوبة).
واضــاف ان  (احلــمــلــة اسـفــرت عن
ضـبط ومـصـادرة مــحل وهـمي لـبـيع
ـــســتـــلـــزمــات الـــطــبـــيــة االدويــة وا
ـمنوعـة التداول صدر وا اجملهولـة ا
ومـخـتـبـر وهـمي في مـنـطـقتـي جرف
ــعـلــمـ ضــمن قــضـاء ــلح وحي ا ا
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الـعراق وايـران دولـتـان ترتـبـطـان  بروابط اسالمـيـة وروابط جـوار تـمتـد مـئات
الـكيلومترات  ,ولـيس غريبا ان تكون هـناك روابط اقتصادية الن كـلتا الدولت
لـديـهــمـا امـكـانـيـات و قـدرات اقـتـصـاديـة عــالـيـة  ويـفـتـرض ان تـسـتـثـمـر هـذه
الــقـــدرات االقــتــصـــاديــة  في صــالـح كل مــنــهـــا ومن نــاجت هـــذا االســتــغالل
كن ان يـستـغل لالستـهالك والتـصدير وحـيث ان كلـتا الـدولت واالسـتثمـار 
جارتـان قريـبـتان من بـعضـهـما بـعضـا لذا سـيـعود الـتبـادل التـجـاري علـيهـما
ـا يـصل الى خــفض تـكـالـيف ـنـفـعـة من حــيث تـقـلـيـل تـكـالـيف الـنــقل  ور بــا
الـرسوم والضريـبة شريطـة ان يكون ذلك بشـكل متكافئ   ,لـكن ما يتبادر الى
الـذهن هو نوع اخلبر الـذي تناقلته وسائل االعـالم  والذي جاء فيه ان محافظ
ركـزي العـراقي ومحافظ الـبنك االيـراني  اتفـقا على ان يـكون الـتبادل الـبنك ا
ـقـدار  20مـلـيـار دوالر  بـ الـعـراق وايـران  ,وهـنــا طـرح ويـطـرح الـتــجـاري 
بعـض الباحـث واخملتـص تسـاؤالت من بينـها  مـا عالقة البـنك بـقرار مثل
الـتبـادل التـجاري ,الـيس هذه الـقرارات من اخـتصـاص وزارة التـجارة في كل
بـلـد وهي الـتي تـخـتـار الـبـلـد الــذي تـسـتـورد مـنه مـا حتـتـاج  حـسب احلـاجـة
ـسـتـوردة  وبـعد ذلـك يأتي دور ـنـاسب لـلدولـة ا واحلـجم   والـنوع والـسـعـر ا
هم  ,هل ان هذا ـستـورد? واالمر االخـر وهو ا الـبنـك في دفع وحتـويل قيم ا
ـتكافئـة ام انه مساهمة فـي  التخفيف من ـنفعة  ا بـلغ يعود على الـطرف با ا
بلغ الكبـير يوفر فرص عمل ضـغوطات احلصار على ايران   ,وهل مـثل هذا ا
جلـيش الـعـاطـلـ من الـعـراقـي  ,ومـاذا سـيــصـدر الـعـراق إليـران وهـو الـذي
يـســتـورد كل شـيء مـنــهـا ومن غــيــرهـا من دول الــعـالم ,هــذه االمــور البـد من
اخـذهـا بـنظـر االعـتـبار  ,الـعـراق بحـاجـة مـاسـة جدا لالسـتـفـادة من خـيراته ,
والـشعب العراقي اولى من االخـرين  بخيراته وهـو لم يقصر مع االخرين   ,ال
ـبـلغ ضخـم  وان احلاجـة في الـعـراق مرتـفـعـة جـدا للـتـخـفيف عن سـيمـا ان ا
مـعاناة ابناء الشعب العراقي  ,وبـالتالي يفترض وبكل جـدية ان تقوم احلكومة
بـتأهـيل القطـاع الصـناعي والـقطـاع الزراعي لـلعودة الى
ـــاضي اجلــمــيـل حــيث كــان الــعـــراق يــزرع ويــصــنع ا
رافق ويـصدر ويستقـبل السياح  . لـذا يجب  تأهيل  ا
الـسيـاحيـة وخلق الـطلب الـسياحـي  ويكفـي هذا الزمن

الذي ذهب سدى من حياة شعب يستحق الكثير .
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صدر التي  ضبطها في بعقوبة }j³∫ جانب من األدوية مجهولة ا

جلــمــعــيـة الــفــنــانـ الــتــشــكـيــلــيـ
الـــعــراقـــيـــ / فــرع األنـــبــارصـــبــاح
الــــســـبت الــــرابع عـــشــــر من ايـــلـــول
اجلـاري وعــلى قـاعــة مـعــهـد الــفـنـون
اجلميلة في الرمادي وحضر االفتتاح
جـمـع من الـشـخــصـيــات الـسـيــاسـيـة
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افتتح عـضو مـجلس مـحافظـة االنبار
ــولى ونـائـب رئـيس جــمـعــيـة عــمـر ا
الفنان التشكـيلي العراقي حسن
ابــراهــيم وامــ سـر الــنــقــابــة قـاسم
عـرض الـتـشـكـيـلي الـسـنوي حـمـزة ا
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ـهــنـة من ظـاهـرة فـرض تـكـالـيف ـطـبـعــة الـعـربـيـة وزمالء له في ا شـكـا صـاحب ا
ايصال تـيار كهربائي باهظة جدا من قبل شركة فضاء الرافدين للمقاوالت العامة
احملـدودة. وقـال في زيـارة الى (الـزمـان) لـتـقـد مـنـاشـدة الى وزيـر الـكـهـرباء ان
ذكورة قدمت لي اسـتمارة كلفـة مطبوعـة تتضمن تفـاصيل مواد العمل (الشركـة ا
طبعة بلغ  43مـليونا و 105االف و 200ديـنار). واضاف ان (ا واجـوره وطالبتني 
ـثل هذه االمور الـتي تندرج شبه مـتوقفـة منذ اشـهر وال يوجـد مسوغ لـشمـولها 
حتت عـنـوان ايـصال تـيـار كـهـربائـي). واكد ان (الـتـكـالـيف مبـالغ فـيـهـا وال وجود
ـطـلوب من ـبـلغ ا ـكن احلـصـول عـلـيـها بـثـلث ا ـثـيل لـهـا في االسواق وهـي قد 
الشـركة). ودعا وزارة الكـهرباء ومحـافظة بغـداد الى التدخل اليقـاف هذا االبتزاز
ـطـابع من مـحـاوالت الـبـعض عـرقـلـة عمـلـهم ومـحـاربـتـهم في وحـمـايـة اصـحـاب ا

ارزاقهم.
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والــله اقــولـهــا من قــلـبي لــيــتـني اســامح كل اطــفـالـي عـلــمـا انـي حـرصت كل
احلـرص ان ال احدث ضجـة وتركت االمر لـله وقلت حـسبي الله ونـعم الوكيل
ن ابــغـضـنـي بـغـيــر حق وقـال عـني مــا لـيس بي وانت الـله انت اعــلم جـيـدا 
اعـرف فال توجد لدي القوة ألسـترد حقي لذا جلأت الـيك يا الهي فانت تعرف
كل شيء تـعرف من هو اوجـد احلقـد والضغـينـة ومن هو شحـن القلـوب حقدا

الهي انت حسبي ونعم الوكيل.
ولـهذا اقـول بـكل صدق "ان مـن طبـاع االنـسان ان يـخـطئ ولكن الـقـدرة على
الئكة". هـذا ما تقوله حكمة مـتوارثة. وفي سجل حياة كل الـصفح من طباع ا
مـنا ثـمـة شـخص البـد انه اساء أو اهـان أو اخـطـأ بصـورة أو بـأخـرى. اسهل
الـطرق لـلـتـعامل مـع ذلك هي ان نكـدس تـلك الـذكـريات الـسـلـبيـة في اذهـانـنا
وندعـها تعتمل فينا على شكل احقاد متراكمة اما الطريق االصعب واالسمى

سامحة وطي الصفحات.  فيتمثل في القدرة على ا
ة هاتـفية عنـدما يـتعلق االمـر بالهـفوات الـصغيـرة كأن يتـجاهل صـديقك مكـا
مــنك والبـد مـن الـرد عــلـيــهـا لــيـست ثــمـة بــطــولـة خــارقـة في جتــاهل احلـدث
ونسـيانه. البطولة احلقيقية تكمن في تناسي االوجاع التي سببها من اخطؤوا
ـا هو عـلو في حـقنـا بافـعـال اكبـر والـتسـامح هـنا لـيس ضعـفـا وال هوانـا ا

وتسام وتأكيد للمقدرة التي تولد العفو.
في حلـظات الغضب يـصرح احدنا بـانه "لن ينسى" وقد يـسعى بكل قواه الن
يـفي بذلك الوعد فـيداوم على الـتذكر كـمن يساعـد خصمه في تـعذيب نفسه.
والعـقالء هم من يـراجعـون انفـسهم ويـكتـشفـون ان فضيـلة الـنسـيان تـنبع من
حـكـمـة عـمـيـقـة وفـاضـلـة. ان قـرار الـصـفح من عـدمه هـو قـرار ذاتي وحـر إذ
اضي لكن اقناع هذا ـكن ارغام احد على نسيان اساءة تعرض لها في ا ال
اضـي يـنـطـويان عـلـى مـعانـي سـامـية الـشـخص بـأن الـنـسـيـان وجتـاوز آالم ا

ثابة خدمة التقدر بثمن. وفوائد نفسية وصحية ستكون 
ويـقول خبـراء النفس ان االشـخاص غيـر القـادرين على الصـفح هم اشخاص
تعـج بنـيـتهم الـنـفسـيـة بالـشكـوك واخملـاوف واسبـاب الـقلق واالرق وتـشـتغل
ـاضي الـسـود وكـثـيرا مـا يـصـابـون بـامراض ادمـغتـهم بـاسـتـعـادة اشرطـة ا
نفـسيـة وعضـوية تهـدد حيـاتهم. فـهل يدرك هؤالء انـهم اذا كانـوا قد تـعرضوا
الســاءات مـن اشـخــاص عــدوانــيــ فــانــهم يــســاعـدون اولــئك
االشخاص على ايذائهم اكثر فأكثر? ليست هنالك مفارقة
ـسيء رائق الـبــال ويـعـيش اكـثــر سـوءا من ان يـكــون ا
حـياته في هـناء بيـنمـا الشـخص الذي تـعرض لالساءة
ذات يـوم يـعـيـد انـتــاجـهـا بـصـورة يـومـيــة ويـتـقـلب عـلى

فراش االرق ويعكس حالته على من يعيشون معه.

تأسس هذا اجمللس مطلع اخلمسينات وكان على
عاتقه النهوض بالعراق واالستفادة من واردات
النفط من خالل خطط خمسية تنموية على مدى

1960 الى عام 1950 سنوات من عام  10
ولتستمر الى ما بعدها .. بفضل هؤالء العراقي
 انشاء مشاريع استراتيجية مهمة الى االن
يتمتع بها العراقيون مثل اجلسور التي تربط
علق جانبي بغداد واحملافظات اضافة الى ا
نتشرة على طول دجلة والفرات والسدود ا

ومعامل االسمنت ومصافي النفط ودور االسكان
مثل الوشاش واليرموك وبغداد اجلديدة ومدينة

شاريع الطب وجامعة بغداد وغيرها من ا
العمالقة في ذلك الوقت واالهم من ذلك كله هو
انشاء مركز الطاقة الذرية الول مرة في الوطن

العربي عام  1956 اعتقد ان لو ظل هؤالء يقودون
العراق لكان العراق اليوم المسى بلدا رائعا

ومتقدما وحضارياتماما ولكن هذا قدرنا.
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