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ــواد ـــتــابـــعــة ورصـــد ا الـــتــجـــاريــة 
عروضة فيـها ومدى التزام الغذائيـة ا
اصحـابهـا بالـشروط لـصحـية الواجب

توفرها في مخازنهم. 
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نـظمت دائـرة الرقـابة الـصحيـة كربالء
حـــمــلـــة تــفـــتـــيــشـــيــة عـــلى االســواق
التـجارية ومحـال بيع اجلـملة واحملال

بعقوبة وشارع الصحة والزراعة . 
وقـال النـاطق الـرسمي بـأسم قـيادة شـرطة
ديـالى الـعـقـيـد غالـب العـطـيـة لـ (الـزمان) 
أن (قـيــادة الـشـرطــة وبـتـوجــيه من الـلـواء
فــيـصل كـاظم الـعـبـادي  جـادة وعـازمـة في
ـغـلـقـة عـمـلـهـا بـفـتح  الـشـوارع والـطـرق ا
ورفـع عـــدد مـن الــــســـيــــطــــرات االمـــنــــيـــة
واحلواجز الـكونكريتـية في مدينـة بعقوبة
نـاشدات وبـاقي مدن احملـافظـة استـجابـة 
ـــواطـــنـــ ولــتـــســـهـــيل حـــركـــة ومــرور ا
رورية بعد العجالت وتقـليل أألختناقـات ا

حتسن الوضع االمني فيها). 
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واضـــاف الــــعـــطـــيــــة   ان (الـــعـــام 2019
ـغـلـقـة سـيـكــون عـام فـتح جـمـيع الــطـرق ا
ـواطن  قبل ورفع احلـواجز الـنفـسـية مع ا
احلـواجز الـكـونـكـريـتيـة وتـوطـيـد الـعالقة
ـــؤســـســـة االمـــنـــيــة اإليـــجـــابـــيـــة  بـــ ا
ـواطــنـ  الفــتـا الى ان قــيـادة شــرطـة وا
ديالى لـديها ستـراتيجـة بديلة تـتخذها في
عـمــلـهــا االمـنـي مـسـتــقـبـال حتل بـديالً عن
راقـبة الـسيـطرات االمـنـية مـنهـا كامـرات ا

مـسـؤول شـعـبـة الرقـابـة الـصـحـية في
كــربالء الــدكـتــور كــرار الــعـبــاسي في
تصريح صحـفي انه ( اتالف الكمية
في مــــواقع الــــطــــمـــر الــــصــــحي وفق
مـحــضـر رسـمي وبــحـضــور اصـحـاب

العالقة). 
الفـتا الـى ان (احلمـلـة التي اسـتـهدفت
قــطـاع احلــر اســفـرت ايــضــا عن غـلق
مركز جتميل غير مجاز صحيا بعد ان
تـــلــقـت تــلك الـــفــرق شــكـــوى من احــد
ـنـطـقـة وقـد  اتـخاذ ـواطـنـ فـي ا ا

االجراءات القانونية  بحقه). 
ــواطــنــ الى الــتــحــقق من داعــيــا (ا
ـواد الـغـذائـيـة عـنـد شـرائـها سالمـة ا
والـتـأكـد مـن تـاريخ صالحـيــتـهـا) من
جـــهـــة اخـــرى اطـــلــقـت وزارة الــعـــمل
والــــشـــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة رواتب
ــشـــمـــولــ في بـــرنـــامج احلــمـــايــة ا
االجـــتـــمــاعـــيـــة والـــبـــالغ عـــددهم 58
مـسـتـحـقــا بـعـد ان  اصـدار (بـطـاقـة
الــكـي كــارد) لـــهم تـــمــهـــيـــدا الســتالم

رواتبهم. 
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وقـال مـسـؤول جلنـة الـعـمل والـشؤون
االجـــتــمـــاعــيـــة في مـــجــلـس نــاحـــيــة
اخلـيــرات الــتــابع لــقــضــاء الــهــنــديـة
محـسن احلسيـني لـ (الزمان) امس ان
ــســتــفــيـديـن سـيــســتــلــمـون (هـؤالء ا
مـسـتحـقاتـهم كـاملـة في الـوقت احملدد
عـن طـــريق مـــنــــافـــذ صـــرف الـــرواتب

اخملصصة لهم). 
مــشـــيــرا الى انه (بــانــتــظــار وجــبــات
ـــســتـــفـــيــدين والـــتي من اخـــرى من ا
ـــــؤمل ان تـــــصـل خالل االســـــابـــــيع ا

وتــمــكــنت خاللــهــا من ضــبط واتالف
ـواد الـغـذائـية  280 كـيـلـوغـراماً من ا
واد الـسائلة الصلبة و 200 لتر من ا
لـكـونـها مـنـتـهيـة الـصالحـية. واوضح

شمول قبلة).ولفت الى ان (نسبة ا ا
ـئة بـا في الـنـاحـيـة مـازالت اقل من  25
). داعــيـا ــسـتــحــقـ ــســجـلــ ا من ا
(الـوزارة الى شـمـول الـنـسـبـة الـبـاقـية
والــتي الزالت تــكــابـد احلــيـاة دون اي
مـــــصـــــدر عـــــيش). ويـــــذكـــــر ان عــــدد
ـــشـــمــولـــ في بـــرنـــامج الـــرعـــايــة ا
االجـــتــمــاعــيــة لـــديــهم قــد بــلغ 2800
مـسـتـحق). وشـكـلت الـلـجـنـة اخلـاصة
ـحـافـظـة كـربالء ـولـدات االهـلـيـة  بـا
جلنة لـرصد اخملالفات بـحق اخملالف
ـــولــدات من الـــذين لم من اصـــحــاب ا

يلتزموا بساعات التشغيل اليومية. 
مــشـــيـــرة الـى انه ( حتـــديـــد ســـعــر
االمبير الواحد بـ  4االف دينار وبواقع
 4ســاعـــات يــومـــيــة وبـــالــتـــنــاوب مع
الكـهربائي الـوطني خالل شهـر كانون

االول اجلاري). 
وقـال مـسـؤول جلـنـة الـطـاقـة والـوقود
في مـجـلس كـربالء رضـا الـسـيالوي لـ
(الـزمـان) امس ان (حتـديـد مـبـلغ الـ 4 
االف ديـنـار لالمـبـيــر الـواحـد يـشـتـرط
تشـغيل  120ساعـة شـهريـا وبواقع ال
يقل عن 4 ساعات يـوميا عـلى ان تبدأ
من الـسـاعـة الـواحــدة ظـهـرا وتـنـتـهي
عنـد السـادسة صـباحـا وبالـتناوب مع

التيار الكهربائي الوطني). 
مــضــيــفـــا انه ( جتــهـــيــز اصــحــاب
ــولـدات بـ  10لــتــرات من مـادة الــكـاز ا
لــكل ( كـي في وان) فــيـــمــا  حتــديــد
سعر االمبير التجاري (اخلط الذهبي)
بلغ قدره  8 االف دينـار على ان يتم
الــتـشــغـيل  24 ســاعـة بــالـتــنـاوب مع

التيار الكهربائي الوطني).

واد الغذائية عنهم يعانون االن من قطع ا
إضـافـة الى عـدم تـمــكـنـهم من الـعـودة الى
مناطقـهم لتلكؤ الـعمل بإعمار مـحافظاتهم
ونقص اخلدمـات فيها) . وطـالب  الدهلكي
احلكـومة بـأن  (تتـدارك وبأسـرع وقت هذه
االزمـة االنـسـانـيـة اخلـطـيـرة)  مـحـمال في
ـسـؤولـ عن هذا الـوقت نـفـسه  (جـمـيع ا
لف التقصير الواضح برفد تلك اخملازن ا
ـســاعـدات لـسـد حـاجـة تـلك وغـيـرهـا من ا
الـشريـحة). الى ذلك  بـاشرت قـيادة شـرطة
ديـالى بــفــتح عـدد من الــشـوارع والــطـرق
ــغــلــقــة وإلــغــاء  الــســيــطــرات أألمــنــيــة ا
واحلــواجــز الــكــونــكــريــتــيــة مــنــهــا بــعــد
أسـتـتبـاب االوضـاع االمنـيـة فيـهـا وأهمـها
شـارع احملـافـظـة الــذي  فـتـحه بـإشـراف
احملافظ مـثنى الـتميـمي الذي يـضم ثماني
دوائـر حــكـومــيـة بــعـد مـرور  15عـام عـلى
أغالقه ورفع سـيـطرة مـدخل شـارع الطـابو
بالـقرب من بـناية الـقائم مقـامية في مـدينة
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كـشف الـنـائب  عن مـحـافـظـة ديـالى احـمـد
مظـهر اجلـبوري  عن ان وفـرة السالح في
ديالى كافية لتمويل فـرق عسكرية متكاملة
  فــيــمـا حــذر مـن اســتـخــدامـه لــتـحــقــيق

اهداف سياسية. 
وقـال اجلبـوري   لـ ( الـزمـان ) إن  ( وفرة
الـسالح في ديالى أمـر في غـاية اخلـطورة
وتشكل  حتديا  أمـنيا  كبيرا لـكل مناطقها
في ظل تكرار استخدامها في النزاعات ما
يـــؤدي الى ســـقــوط ضـــحــايـــا) . وأضــاف
اجلــبــوري أن  (وفــرة الـــسالح في ديــالى
كافـيـة لتـمـويل فـرق عسـكـرية مـتـكامـلـة ما
شكلة في احملافظة )  مؤكدا يظهر حجم ا
ثابة قـدادية االخيرة كـانت  أن (أحداث ا
جـرس انــذار آخــر من اجل الــدفع بــاجتـاه
اتـخـاذ خــطـوات جـادة في حــصـر الـسالح
ومــنع اســتـخــدامه في الــبــعـد الــســيـاسي
لـتـحـقيـق اجنـدة ومـصـالح مـعـيـنـة لـلـقوى

ـتـنفـذة ). واشـار اجلـبوري إلى أن ( أمن ا
ـكن ان يـتـحقق وهـنـاك عـشرات ديـالى ال 
آالف من قــــطع الــــسالح خــــارج ســــلــــطـــة
الـــقـــانـــون والـــتـي قـــد تـــهـــدد احملـــافـــظــة
ا هـو اخـطر)  مـؤكدا أن  (كل مـستـقـبال 
قـرارات احلـكومـة حـول حـصـر السالح في
ديــــالى التــــزال حـــبـــرا عــــلى ورق ) . ومن
جانب آخر حذر النـائب عن محافظة ديالى
 رعـد الـدهـلـكي  من كـارثـة جـديـدة قد حتل
بـالـنـازحـ فـيمـا وجه رسـالـة عـاجـلة الى

احلكومة. 
W¹ËUš Ê“U

وقـال الـدهــلـكي لـ ( الـزمــان )   إنه  (بـعـد
ـــؤن الـــغـــذائـــيــة االطالع عـــلى مـــخـــازن ا
ساعدات اخلاصة بالنازح والدوائية وا
في عــدد من احملـافــظــات تـبــ انـهــا شـبه
خــالــيـة)  مــبـيــنــاً أن  ( هـذا يــنــذر بـشيء
خطير قـد يتسبب بـكارثة إنسانـية كبيرة )
. وأوضـح  الـــدهــلـــكـي  أن  ( الـــنـــازحــ

واجلـــهــد االســتــخـــبــاري الــذي اصــــــــبح
قــــــــــادر عـــلى فـــرض االمن واالســـتـــقــرار
ـــواطــنـــ في عــمـــوم مــنــاطق وتــعــاون ا
احملــافــظــة) . فـــيــمــا قــال رئـــيس اجملــلس
احملـلـي لـنـاحـيـة الــعـظـيم مـحــمـد ضـيـفـان
العبيدي لـ  (الـزمان)   إن  ( مدني إثن
لـقيـا مصـرعـهمـا فيـما أصـيب ستـة آخرين
بحادث سير على طـــــــريق بغداد- كركوك
ـار عـبـر نـاحـــــــــيـة الـعـظـيم شــــــــمـالي ا
ديـالى)  .وأضـاف الـعبـيـدي  ان  (الـطريق
كـان قــد سـجل أول أمس إصـابـة  13مدني
بحوادث سير لـ 5سيارات أيضـا)  مبينا
ذكـور أصـبح مـكان لـلـموت أن  (الـطـريق ا
ـطـبـات عـليـه والتي بـفعـل التـخـسـفـات وا
واطنـ على الـسير بـإجتاه واحد جتبـر ا

وهو مايسبب تلك احلوادث).
 وطــالب رئــيس مــجـلس نــاحــيـة الــعــظـيم
رئاسة الوزراء بـ (ضـرورة التدخل الفوري
وإيـــجـــاد حل لـــطـــريق بـــغـــداد - كـــركــوك
اإلسـتـراتـيـجي إليــقـاف نـزف الـدمـاء عـلـيه
ارة من خـطـره الـذي بات يـتـفاقم وإنـقـاذ ا

باستمرار )   .
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جتــددت الـتــظـاهــرات في مــحـافــظـة
البـصرة للـمطالـبة بـتوفيـر اخلدمات
وفـــرص الــعــمـل وتــنــفـــيــذ الــوعــود
احلـــكـــومـــيــة ازاء تـــنـــفـــيـــذ بـــعض
ــشـاريع اخلــدمـيــة في احملـافــظـة  ا
فيما حذر ناشطون من ثورة غاضبة
فـي حـــــــال تـــــــســــــويـف مـــــــطـــــــالب
دني احمد .وقال الناشط ا احملتج
ـــــيـــــاحي فـي تـــــصـــــريـح امس ان ا
(اخلــدمـــات والـــبــطـــالـــة والــتـــلــوث
والعشوائيات في الـبصرة تسير من
سيء الـى اســـوء بـــوجـــود احملـــافظ
اسـعد الـعـيـداني) عـلى حد تـعـبـيره
مـشـيـرا الى ان (الـعـيـداني وقف الى
فـسدين وحـمل السالح على جانب ا
شـاب اعـزل يـريـد فـرصـة عـمل) عـلى
حـــد قـــولـه. وأضـــاف ان (الـــبـــصــرة
ـكن الـسـيـطرة تـسـيـر الى حـالـة ال 
عــلـيــهـا واألهــالي كــانـوا يــطـالــبـون
بـاخلدمـات والـعمـل والعـيش الـكر
لـكـن وقـوف الـعــيـداني مع مـتــهـمـ
طـالبات االن الى بالـفساد حتـولت ا
اقالته) مبينا ان (البـصرة ستحترق
ان لم يــتـــدخل الــعــقالء واحلــكــومــة
قبل االحتادية واتوقع ان األسبوع ا
ســتــشــهــد احملــافــظــة ثــورة كــبــيـرة
ستـؤدي الى اغالق جـميـع الشـركات
الــنــفــطـــيــة). وكــان مــكـــتب حــقــوق

اإلنـســان في احملـافــظـة قــد حـذر من
خطورة تـأخر تنـفيذ مـطالب أالهالي
الــــــــتـي ســـــــتــــــــؤدي الى تــــــــزايـــــــد
االحتـجـاجات الـغاضـبـة. وقال مـدير
كـتب مـهدي الـتـميـمي في تـصريح ا
امس ان (عـــلى احلــكــومــة احملــلــيــة
ـشـروعـة ألهـالي ـطـالب ا مـراجـعـة ا
الــبـصــرة بــشـكل ســريع وجــاد كـون
ـتـظـاهـرين لم يـشـهـدوا مـنـذ تـمـوز ا
شـاريع الـكـبيـرة الـتي لـها ـاضي ا ا
من األثر الكبير على تغيير واقعهم)
ــفـوضــيـة تـوصي مـشــيـرا الى ان (ا
وتـــشـــدد عــلـى نــبـــذ اخلالفـــات بــ
أطـراف احلـكـومـة احملـلـيـة واالتـفاق
عـلى أن تــكـون اجلـهـود كــافـة لـبـنـاء
الـــبــصـــرة ولــيس لـــلــخـالفــات كــون
احملــافــظــة تــعــيش أزمــة إنــســانــيـة
كـبــيـرة من نـقص اخلــدمـات وتـلـوث
مــيـــاهــهـــا ومن نــاحـــيــة الـــبــطـــالــة

تزايدة). ا
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الى ذلك دعا رئـيس حتالف اإلصالح
واإلعــمـار عــمـار احلــكـيم إلى إبــعـاد
مـــنــصب مــحـــافظ الــبـــصــرة عن مــا
اســمــاهــا بــالــصــفــقــات الــتــجــاريـة
صلحـية  مؤكداً على واالتفاقيـات ا
ضـرورة بــدء اإلصالح من الــبـصـرة.
وقــال احلــكــيم في تــغــريــدة له عــلى
حـــــســـــابـه في مــــــوقع الــــــتـــــواصل

االجــتـمـاعـي تـويــتـر إنه (حــان عـهـد
االصالح والـــذي يــجب أن يـــبــدأ من
الـبــصــرة الــفــيــحــاء قــبــلــة الــعـراق
االقـتــصـاديـة ونــخـوته اجلــنـوبـيـة)
مبيـنا ان (اختـيار احملافظ ال يـنبغي
أن حتكـمه الـصفـقات وال االتـفاقـيات
صلـحيـة وال الكوالـيس السيـاسية ا
وال األجـنـدات اخلـارجـية و يـجب أن
يكون هـذا القرار بـصريا يـشترك في
اتـــخـــاذه قـــوى احلـــراك الــــشـــعـــبي
ؤثـرة والشـباب الواعي والعـشائـر ا
وجب الـدستور عـنيـة  واجلهـات ا

والقانون).
مـــــجـــــددا دعــــــوته الـى (انـــــصـــــاف
احملــافـــظــة وجــعـــلــهـــا الــعـــاصــمــة
االقتصادية رسمياً وفعلياً وتمثيلها

ا تستحق حكومياً). 
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وشـــدد رئـــيس الــوزراء عـــادل عـــبــد
ـــهـــدي عـــلـى ضـــرورة ان تـــتـــركــز ا
نـافـسة الـسيـاسـية عـلى حفظ امن ا
ـكـتب واسـتــقـرار احملـافـظــة. وقـال ا
اإلعـالمي لـــــرئـــــيـس الـــــوزراء خالل
اجـــتـــمـــاع مــجـــلس االمـن الــوطـــني
ـــنــــاقـــشــــة اوضـــاع الــــبـــصـــرة ان
ــهـدي اكــد عــلى ان الـبــصـرة (عــبـدا
عــانت كـــثــيــرا من احلــروب ونــقص
ـيـاه وغيـرها من اخلدمـات وتـلوث ا
ـتــراكـمـة مـع انـهـا األولى ـشــاكل ا ا

بـانـتـاج الـنـفط) داعـيـا الى (اهـمـيـة
تـــكــاتـف اجلـــهـــود وأخـــذ مـــعـــانــاة
الـبـصـريــ بـعـ اإلعـتـبـار من اجل
حتس واقعهـا االقتصادي والعمل
نـافـسة الـسـياسـية عـلى ان تتـركـز ا
عـلى حفـظ أمن واستـقـرار احملـافـظة
ــواطــنـ واالســتـجــابـة ومــصـالح ا

شروعة).  للمطالب ا
وتـشـهـد احملـافـظـة تـصـعـيـداً جـديداً
ــتــظـاهــرون مــبـنى حــيــنـمــا حـوط ا
ـعقل احلكـومة احملـلـية في مـنطـقة ا

ومنعوا مركـبات أعضاء اجمللس من
بنى كـما طـالبوا دخول أو خـروج ا
بعدم عقد جـلسة استثنـائية الختيار
ــنـاصب مــحــافظ جـديــد وتــقــاسم ا
لــتــتـطــور األحــداث الحـقــا بــوصـول
تــعـزيــزات أمـنــيـة وحتـشــيـد مــقـابل
لـلتـظـاهرة وتـفـريـقهـا وإطالق الـغاز
ـــســيل لــلــدمـــوع وقــطع الــشــوارع ا
القريـبة من مبـنى احلكومـة لتسـتمر
األحـداث من الـواحدة ظـهـراً ولـغـاية
التـاسعـة مسـاءً بعـد تسـجيل حاالت

ـتـظـاهــرين وعـنـاصـر امن اخـتـنــاق 
تظاهرون طريق خروج كما واغلق ا
اعضاء اجمللس من احملافظة وقامت
الـشرطـة بـتـفريـقـهم بـالـرصاص  من
ـــصـــادر دون اصــــابـــات. وتـــعــــزو ا
الـــفــــشل فـي  هـــذه اجلــــلـــســــة  الى
الــــــصـــــراع لـالســـــتــــــحـــــواذ عــــــلى
ــالــــــــيــة الــتي الـــتــخــصــيــصـــات ا
صــرفت لــلــبــصــرة  ومــحــاولــة جلـر
الـبـصـرة الى مـأزق سـيـاسي وامـني

وخدمي .
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ـهدي ونـخـبة من في احلـوار بـ رئيس مـجـلس الـوزراء  عادل عـبـد ا
هدي ـتابع بـأن هنـاك مساحـة ب رؤيـة عبـد ا االعالميـ  يكـتشف ا
ـقـابـلـة  هو من جـهـة ورؤيـة الـكـيـانـات والكـتل واالحـزاب من اجلـهـة ا
ــشـروع شـامل انـتـقــالي  اقـتـصـادي  بــنـيـوي  تـربـوي  يـتـحـدث 
صحـي  تنـموي  وهـذا يحـتـاج الى جهـات االختـصاص واالخالص
وهم يــتـنـافــسـون ويــتـصـارعــون ويـتــفـقـون ويــخـتــلـفـون  عــلى امـاكن
الـــوزارات ومــواقـــعــهـــا واالشــخــاص وقـــربــهـم وبــعـــدهم واحلــصص
وحجومها  وبالتالي شـتان ب الرغبة االنتقالـية من تراكمات مضنية
ـذاهـــــب  وبـ الـرغـبـة عـلى االبـقـاء عـلى احلـجـوم وحـصـصـها  وا

واالعراق ومفاعيلها في السلطة . 
ـباح  هي هذا الـوضع يـوحي بأن شـيئـا لم يتـغيـر  وان لغـة الكالم ا
ـستـخـــــــدم لـدى العـائدين من سـواك االسنـان ا هي  وان تـغلـفت 

احلج . 
ـفـتـرض  بـعـد الـذي كـان لـهذا الـبـلـد  أن تـعـطـى مـسـاحة كان مـن ا
احلـركـة لـرئـيس الـوزراء الـذي  اخـتـيـاره بـاالتـفـاق  اخـتيـار وزرائه
واختصاصـات مواقعهم  وتـعطى فترة زمنـية لهم ولعـملهم  بعد ذلك
ـتحقق  ولـكن كما يـبدو بان تحـقق وغير ا يتم كـشف احلساب بـ ا
هـذه االطـراف الـكتـلـويـة مجـتـمـعـة التريـد رؤيـة االنـتقـالـة من حـالة الى

اخرى . 
يـخطئ مـن يظن بـان السـلـطة في الـعـراق ليـست مـبنـية عـلى الـطوائف
واالعــراق  ويـخــطئ من يـتــصـور بـان هــذه الـطـوائـف واالعـراق الـتي
قدورها أن تتفاعل مع العصرنة حكمت البالد طيلة ستة عشر عاما 
وحـسـابــات قـيـمـة الـزمـن واولـويـات احلـاجــات الـضـروريـة لـلــمـجـتـمع

والبالد . 
اضية هذه الكيانات مادامت تعـتمد على النفط طيلـة االعوام الطويلة ا
كـمخزون وحـيد لـغلـتها أي بـنسـبة ثـمانيـة وتسـع  من احلـجم الكلي
ـصــانع الـتي انــشـئت في الــسـتــيـنـات ـيــزانـيــة الـبالد  وتـرى بــان ا
والـسـبعـينـات والـثمـانـينـات واقـفلت أو  تـدميـرهـا جزئـــــــيـا أو كلـيا
خالل الـغزو الـغـــــــــربي للـبالد وعـملــــــــيات الـنـهب  تبـقى مـقفـلة 
واعـتـمـاد الـبالد واالســــــواق الـعـراقـيـة عـلى االسـتـيـرادات مـن اسوأ
ــيـة والـشـرق اوســطـيـة دون رقـيـب هي بـالـضــــــــرورة االسـواق الـعـا
ـوالت لـيـســــــت كـيـانـات مـنـتــــــجـة  بل إنــــــهـا دخـلت الســــــواق ا

واالستهالك . 
لك كـتلة كل منـصف يدرك االعـباء الـثقـيلة لـرئيس الـوزراء  ولكـنه ال
شي وازنـة تـعـيـنه عـلى الـضغـوط سـيـبـقى مـحـدود احلـركة  بل إنـه 
فوق مـسامـير الـكيانـات واالحزاب  وهـذه مخـاطرة بالـتأكـيد سـتجعل
من رئيس الوزراء ب خيارين  أمـا ان يجمع اغراضه ويرحل  واما
هـدي لن يقع أن يـقع حتت تاثـيـرات تلك االطـراف  ونعـتـقد إن عـبـد ا

ويترك اخليار للشعب . 
ـهدي الـوزاري فـرصـة لـتـحقـيق نـقالت اقـتـصـادية إن مـشـروع عـبـد ا
وبـنـيـويــة واالنـتـقـال بــالـبالد من دولـة اسـتــهالكـيـة الى دولــة انـتـاجـيـة
ـشـاركـة القـطـاع اخلـاص واالسـتثـمـار الـعـربي والدولـي مع ضوابط
احلقـوق للـدولة  ولـو اتيحـت الفرصـة مع اجلهـد االستـثنـائي الرقابي

كن لنا القول إن اخلطوات االولى قد بدأت .  جمللس النواب 
إن سياسـات االعتمـاد على البـنك الدولي واالقـتراض يضـعان العراق
ـائــيـة  النه مــامن دولـة رهـيــنـة لــتـلـك االطـراف ويــكـبالن حــركـتـه اال
ارتـبـطت بـاشـتـراطـات البـنـك الـدولي حـقـقت قـفـزات اقـتـصـاديـة بـقدر
توسطة في اجملتمع  فاحللول مارمت بثقلها على الطبقات الـفقيرة وا
تلك موارد هائلة في كافة اجملاالت نطقية كدولة مثل العـراق الذي  ا
أن يـنـهض بـطـاقـاته االقـتـصـادية والـبـشـريـة .وهـذا يـحـتـاج الى إعادة
صـانع وبـناء مـصانع جـديدة وفـتح اجملـال للـقطـاع اخلاص تـشغـيل ا

لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــيـــهـــــــــا وادارتـــهـــا مع اشـــراف
اخملتـــــــص من الدولـة والقـوانــــ الضـامـــــنة
لــــهـــا  شــــريـــطــــة أن تـــرفـع االحـــزاب والــــكـــتل
والكيـانات ايديهـا عــــــنهـا  الن بها ومعـها يبدأ
ــال الــعـام وتــنــتـعـش صــــفــقـات الـتـــــــفــريط بـا
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هـوال) وهو محور  عـمودنا لـهذا اليوم تعرف مـعاجم اللـغة العربـية (ا
بانهـا كلمة مـشتقة من ( اسـتهولَ يسـتهول استـهواالً فهو مُـستهوِل

فعول مُستهوَل •استهولَ األمرَ:  وا
1- وجده هائالً مُفزِعًا مخيفًا. 

2- استعظمه عدَّه كبيرًا مجاوزًا للحد)
وكتب زميـلنا وصـديقنا الـعزيز الصـحفي اخملضـرم سالم مسافر عن
ــهـوال بــعـد واقــعــته الـشــهـيــرة مع الــسـيــد احلـكــيم مــقـاال  جــمـيال ا
ـهوال ومـعـبرابـعـنـوان  (مـهـوال احلـكـيم) اشـار فـيـه (ولـيسـت مـهـنـة ا
مـعيبـة في مجـتمع مـا تزال الـبداوة والـقيم الـعشـائريـة تطغـى على ما

دنية في اجزاء متفرقة من شظاياه.  تبقى من ا
عضلة في التوظيف السيـاسي للهوسات الشعبية. فبدال من ان لكن ا
وحتـرض ضد الـظلم وتـطـالب باإلصالح والـتـغيـير كـما تـهول لـلعـدل

لكية وبعدها بسنوات قليلة. تعودنا في احلقبة ا
ـال ـدح احلــكـام طـمــعـا في ا ـهـولــ مـهـوســ  صـارت غــالـبـيــة ا

واحلظوة. اال النوادر. ).
عضلة اكثر خطوره تداولتها ونستكمل ما بدأه سالم مسافر ونشيـر 
ـعـلـمات عـلـمـ وا وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي عن قـيـام شـلة مـن ا
درسات بـتلقـ الطلـبة اناشـيد واقوال وهـتافات لـتمجد درسـ وا وا
زعـامات ديـنيـة وسيـاسيـة واحزاب في سـابقـة خطـيرة  حتـول  طلـبتـنا
ـنــــــافق ـهـوال مـنافـق يهـتف بـدون قـناعـة اسـتـجابـة لـرغـبـة معـلـمه ا
قدس ـة خيانة واجبه التربوي ا تخفي باســــــم الدين ويرتكب جر ا
ــعـرفــيــة والــتــربــويـة الــتي تــرســـــــخ حـب الـوطن في غــرس الــقــيم ا
ـدرسة ليست واالنسانـية وليس الـدعوة لفالن او عالن وهـو يعلم ان ا
ـمـارسـة الــطـقـوس والـشـعـائـر وتـكــريــــــس الـطـائـفـيـة بل هي مـكـانـا 
لـلـدرس الـعـلـمي والـتــــــــــربـوي فـقط تـنـمي روح االخــــــتـيـار والـفهم
والـنـقـد ولـيـس احلـــــــــفظ والـتـلـقـ ولالسف ان قـيـادات  في وزارة
الـتربـــــــية تـشـيع هذا الـسلـوك تمـلقـا للـكـبار لـلحـفاظ عـلى منـاصبـها
ومنافعهـا االدارية والتكترث لهـذا التخريـــــــب الفـكري الذي سيقسم
اجملـــتـــمـع ويــزرع  فـــيـه الـــفـــرقــة واخلـالف بـــ االبـــنـــاء واالبــــــــــاء

واالمهات... 
ولـذا نـدعـو مجـلس الـوزراء والـعـقالء في مـجلـس النـواب اليـقـاف هذه
الظـاهـرة  وردع من يـروج لـهـا فـنـحن لـسـنـا بحـاجـة لـتـحـويل طـلـبـتـنا
ـدن واالريـاف وفي كل ــتـوافـر مـنــهم في ا ـهـوال مـنــافق فـيـكــفـيـنـا ا
ــآ واالعــراس ومــوســــــم االنــتــخــابـــــــــات الــتـجــمـــــــــعــات في ا
ويهولون بدون مناسبات وبينهم لالسف حملة شهادات عليا... اتركوا
ابنـاءنـا يـتـعـلـمون ويـنـهـلـون من الـفـكر االنـسـاني بـعـيـدا عن الـتـوظيف

الـسـىء لـلــديــــــن والـســيـاســة فــيـكـــــــــفـيــنـا خــرابـاً
وانقساماً. 

واتركوا مـدارسنـا وجامعـاتنا تـعيش بامن وسالم
تــقـدس الـعـلم وحــقـوق االنـسـان وتــمـجـد االوطـان

نافق. هوال ا وتكره ا
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