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محافظة).
ـديرية زروعات  وباشـر قسم وقايـة ا
ـقدسـة بـحمـلة مـجانـية زراعـة كربالء ا
ـكـافـحـة األدغـال الـعـريـضـة والـرفـيـعة
األوراق في حــقـول احلـنـطـة والـشـعـيـر
ولعمـوم مناطق احملـافظة وبـاستخدام
خمسة مـبيدات فيـما أكد   القسم ذاته
اسـتكـماله لـكـافة االسـتعـدادات الالزمة
كـافـحة لـلـبدء بـحـمـلة مـجـانيـة أخـرى 
لـفـحة اجلـريـد في بـساتـ الـنـخيل في
احملافـظة بـاستـخدام  مـبيـدي (اوثلوب
ـــــديــــريــــة عن و بــــريك) . وأعـــــلــــنت ا
ـــبـــيــدات اســـتالمـــهــا 580 لــتـــرا من ا
ــكــافــحــة تــعـفـن الــنـوارت اخلــاصــة 

الـــزهـــريــة خـــيــاس طـــلع الـــنـــخــيل 
توزيعها على الشـعب الزراعية التابعة
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استـقبل وزيـر الزراعـة صالح احلـسني
وفــد مـن مــجــلس مــحـــافــظــة مــيــســان
كـتبه في مقـر الوزارة برئـاسة نائب
رئـــيـس اجملـــلس جــــواد رحـــيـم قـــاسم
وعـــضــو جلـــنــة الـــزراعــة في مـــجــلس
احملـــافـــظـــة الـــشـــيخ مــــيـــثم مـــحـــسن
الـسـرخـان. وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس انه (جــرى خالل الـلـقـاء مـنـاقـشـة
ـتـعــلـقـة بـتــنـفـيـذ ـواضــيع ا عـدد من ا
اخلطـة الزراعـية في احملافـظة لـلموسم
ـــســاحــات الــزراعـي احلــالي 2019  وا
ـقـررة ــائـيـة ا الــزراعـيـة واحلـصص ا
وتـطويـر الـواقع الزراعي في احملـافـظة
ــســـتــلـــزمــات ــعـــدات وا وتـــوفــيـــر وا
زارع وتسويق الزراعية للفالح وا
احملــاصــيل والــيــة مــنح الــقـروض من
ــصـرف الــزراعـي في احملــافــظـة قـبـل ا
ــــوافـــقـــات وتــــســـهــــيل االجـــراءات وا
اخلاصة بهـا فضال عن منـاقشة قانون
االصـالح الــزراعي ومـــلــكـــيــة االراضي
الزراعية وانشاء البـيوت البالستيكية
ـــــــشـــــــاريع وحـــــــقـــــــول الـــــــدواجن وا
االســتــثــمــاريــة في احملــافــظــة). ونــقل
الــبــيــان عن احلـــســني تــأكــيــده (عــمل
الــوزارة عــلى تــقــد كــافــة اخلــدمــات
ــــزارعـــ في الـالزمـــة لــــلـــفـالحـــ وا
احملــــافـــظــــة ودعــــمـــهـم بـــاســــتــــمـــرار
لـتـشــجـيــعـهم عـلى الــتـمــسك بـارضـهم
وزيـــــادة انــــتــــاجــــهم مـن احملــــاصــــيل
الـزراعـيـة اضـافة الى تـذلـيل الـعـقـبات
الـتـي تــواجـهــهم فـي زراعــة وتـســويق
الـية مـحاصـيـلهم وتـوفـير الـقـروض ا
لــــهـم فـــضـال عن االســــمــــدة والــــبـــذور
ساعدة ـعدات الزراعيـة وا كائن وا وا
ـــائـــيــة في احلـــصـــول عـــلى االطالق ا
زروعـة لكل ـساحـة ا نـاسبـة حسب ا ا

واســتــخـدام الــلــقـاحــات واالدويـة ذات
ـنــشــأ الـرصــ واســتــخـدام االعالف ا
اخلــالـــيــة من االعـــفــان ومن مـــنــاشيء
جـــيــدة ومــراعــاة الــشـــروط الــبــيــئــيــة
والــصـحــيــة الالزمــة النــشــاء احلــقـول
لــغـــرض زيــادة االنــتـــاج وســد حــاجــة

السوق احمللية).
ـــــركـــــز االرشـــــادي في بـــــابل واقـــــام ا
صائد مشاهدة حقلية حول استخدام ا
الـفــرمـونــيـة لــلـحــد من حـشــرة حـافـرة
انــفــاق الــطــمــاطــة بــحــضــور عــدد من
. وجـــرى خالل ـــزارعـــ الـــفالحـــ وا
ـصـائد ـشـاهـدة التـطـرق الى انـواع ا ا
ــائـيـة الـفــرمـونــيـة الالصــقـة مـنــهـا وا
ــكــان وطــريـــقه وضــعــهــا واخـــتــيــار ا
ــــــنـــــاسـب لـــــهــــــا داخل الــــــبـــــيـــــوت ا

قررة. للمديرية وحسب احلصص ا
وناقشت مـديرية زراعـة ديالى موضوع
االدارة احلديثة حلقول الدواجن وسبل
معـاجلة مـعوقات الـتربـية خالل عـقدها
ــقــداديــة نــدوة ارشــاديــة فـي قــضــاء ا
وبحضور عدد كبير من مربي الدواجن
واخملـــتــصـــ . تـــنـــاولت الـــنــدوة اهم
الـشـروط الـبـيـئـيــة والـصـحـيـة الالزمـة
النـشـاء حقـول الـدواجن ونـظم التـربـية
وكـيــفـيـة اســتـخـدام الــبـرامج الـطــبـيـة
الــبــيــطــريــة احلــديــثــة في الــلــقــاحـات
واالدويـة وضـرورة الــتـأكـد من رصـانـة

مناشئها . 
وقال البيان ان احملاضرة (اكدت اهمية
اســـتــخـــدام اجـــراءات االمن احلـــيــوي
الـــصـــحـــيــــحـــة في حــــقـــول الـــدواجن

الــبالســـتـــيــكـــيـــة والــيـــة الــكـــشف عن
احلشرات وحتـديد انواعـها واضرارها
وكـيـفـيـة الـقـضــاء عـلـيـهـا . وفي خـتـام
شـاهـدة حث احملاضـر الفالحـ على ا
ـتابـعة تـفتـيش حـقولـهم بـشكل يـومي 
وجود هذه احلشـرة واالبالغ عليها من
اجل مكافحتها والقضاء عليها للحفاظ
ـنــتج احملـلي من االصـابـة ودعم عـلى ا

السوق احمللية منها.
ـركــز االرشــادي الـتــدريـبي في وأقــام ا
بــابل و بــتــوجــيه من دائــرة االرشـاد و
الــــتـــدريـب الـــزراعـي نـــدوة بــــعـــنـــوان
ــــعـــديــــة الــــتي تــــصـــيب (االمــــراض ا
زرعة اجلامـوس و الوقايـة منهـا) في ا
االرشـاديــة في الــقـاسـم بـالــتــعـاون مع
كـلـية الـطب الـبيـطـري بجـامعـة الـقاسم
اخلضراء و احتاد اجلمعيات الفالحية

و شعبة زراعة القاسم.
 وقـال الـبـيـان ان (الـنـدوة جاءت ضـمن
الـبــرنــامج االرشــادي لـتــنــمـيــة قـدرات
مـربي اجلامـوس في مـنـاطق االهوار و
ـائـيـة عـلى زيـادة انـتـاج ــسـطـحـات ا ا
احلـلـيب و تسـمـ الـعجـول و تـصـنيع

االلبان. 
تــنــاولـت الــنــدوة مــواضـــيع عــدة كــان
اهـــمــهـــا الـــتـــطــرق الـى اهم االمــراض
عـدية الـتي تسـبب هالكات كـبيرة في ا
اجلـامــوس و طــرق الـوقــايــة مـنــهـا و
اسـبـاب انـتـشـار االمـراض الـوبـائـيـة و
كـــيــفــيــة احلـــد مــنــهـــا وامــاكن ايــواء
ـركزة احلـيـوانـات اجلـيـدة و االعالف ا
و دورهــــــا فـي احلــــــد مـن االصــــــابــــــة
بـاألمـراض الـتي تـصـيب اجلـامـوس و
تـنــاولت الـنـدوة ايـضـا شـرحـا مـفـصال
حول كيفية اعطاء االعالف و اللقاحات
ضــد االمـراض الـوبــائـيـة و االرشـادات

همة للوقاية). الصحية ا
بغداد
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ـتـابعـة في قسم اسـتقـبلـت شعـبة ا
ـواطـنـ بـهـيـئـة احلـمـاية شـؤون ا
االجــتــمــاعــيــة  1232 اســتــفــســاراً
وشـــكــــوى وردت لـــهـــا مـن بـــغـــداد
واحملــافـظـات  عـبــر اخلط الـسـاخن
ـيل اخلـاص بالـهـيـئة (1018) واال
نصرم. خالل شهر كانون الثاني  ا
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الشكاوى واالسـتفسارات ب 106
ــواطــنــ طـالــبــوا بــبـحث حـاالت 
ميداني و215 حالة  تدقـيق بيانات
ـواطنـ اظـهرت نـتائج و25 حـالة 
الـتـخطـيط انـهم فـوق مـسـتوى خط
واطن بانتظار الفقر و126 حالة 

نـــتــــائج الـــتــــخـــطـــيط 134 حـــالـــة
ـواطــنـ  تــاشـيــر شـمــولـهم  و
 124استفساراعن اجراءات اصدار
الــبــطـاقــة الــذكــيــة. يــذكـر ان قــسم
واطن في هـيئة احلماية شؤون ا
تـابعة وارسال االجتمـاعية يـقوم 
االستـفسارات والـشكـاوى كافة الى
ـعــنــيـة من اجـل الـقــيـام األقـســام ا
بـاالجراءات الالزمـة لـتوفـيـر الوقت

. واجلهد للمواطن
ــركــز وتــابع قـــسم الـــسالمــة فـي ا
هـنية الوطـني للصـحة والـسالمة ا
فـي   الـــــوزارة تـــــقــــاريـــــر سـالمــــة
ركز ستـخدمة في عمل ا االجهزة ا
ــصــاعـد ــراجل الــبــخــاريــة وا (كــا

واوعــــيـــة الــــضــــغط والـــرافــــعـــات
اجلسـرية والـشوكـية) العـتمـاد الية
هنـدس بفـحصها وطنـية تخـول ا
ومـتـابــعـة تـقــاريـر سالمــتـهـا إذ ان
عدات واسعة االستخدام في هذه ا
مـــخـــتــلـف اجملــاالت الـــصـــنــاعـــيــة
واخلــدمــيــة وتــنـجـم عن اهــمــالــهـا
مـــخـــاطـــر تــنـــعـــكس عـــلى سـالمــة
ـعدات سـتخـدمة لـهذه ا ـنشـأت ا ا
والعـاملـ فيـها . وقـد بلغ مـجموع
الـشــهـادات الـتي  تـدقـيـقـهـا (14)
شهادة بواقع تسع شهادات خاصة
ـراجل الـبخـاريـة وخمس بـفحص ا
شهادات فحص مصاعد كهربائية .
واضــاف الــبــيـــان ان (الــقــسم اعــد

تــقـريـرا عـن االسـتـمــارات اخلـاصـة
باصابات الـعمال التي  تـوزيعها
مــسـبـقـا بـ الــقـطـاع الـعـام والـتي
اشارت بتسجيل  123 اصابة خالل

الفصل الرابع لعام 2018. 
جتـدر االشـارة الى ان تـوفـيـر بـيـئة
عـمل امـنـة من مـخـاطـر الـصـنـاعات
ورفع مـــســتــوى وســـائل الـــوقــايــة
يـــؤديــــان الى احلـــد مـن اصـــابـــات
الــعــمل وحــمــايــة الــعـامــلــ وذلك
يؤدي  الى حتس  وزيادة االنتاج

ودفع عجلة اقتصاد الدولة.
وتـفـقــد عـبـد الــزمـان يـرافــقه وكـيل
الـوزارة االقدم فـالح الـعـامـري قسم
الصدر للـحماية االجتـماعية واطلع
عـلى عمل الـشـعب في القـسم وآلـية
ـواطــنـ ووجه اجنــاز مـعــامالت ا
باختزال الوقت واستمع الى بعض
الحظـات من الـعامـل في الـقسم ا
بــهــدف تـذلــيل الــعــقــبــات وســرعـة
اجناز العـمل. والتـقى الوزير خالل
واطن جولته التفقـدية عدداً من ا
واســـتـــمـع الى مـــطـــالــــبـــهم ووجه
ــمـــكــنــة بــاجنــازهـــا بــالـــســرعـــة ا
ومــتــابــعــة احلـاالت الــتـي تـتــعــلق
ـــتــــوقـــفـــة لـــبـــعض بـــاالعـــانـــات ا
. يــذكــر ان وزيـر الــعـمل ــواطــنـ ا
والـشــؤون االجـتـمــاعـيــة يـســتـقـبل
واطن من الفئات الفقيرة وذوي ا
االحـــتــيـــاجـــات اخلـــاصــة كـل يــوم
كتبه لـلنظر في طلباتهم خميس 
ـساعـدة حسب الـضوابط وتقـد ا

وامكانيات الوزارة.
وتــــعــــقــــد هــــيــــئــــة ذوي االعــــاقـــة

واالحـتــيـاجــات اخلـاصــة الـتــابـعـة
لـلوزارة مـجـموعـة من االجـتمـاعات
والــلـقـاءات مع احلـكــومـة ومـجـلس
النواب بـشأن زيادة الـتخصـيصات
ــالـيــة في مــوازنـة الــعـام اجلـاري ا
ـكن من ذوي لــشـمــول اكـبـر عــدد 
االعـاقــة بــإمـتــيـازات الــقــانـون رقم

(38) لسنة  2013. 
وقــال الــبــيــان ان (الــنــائب االداري
لـرئـيس الـهـيـئة عـلي جـعـفـر احلـلو
عـقـد اجـتـمـاعـاً في مـقـر الـهـيئـة مع
مــــديــــري أقــــســـــام الــــهــــيــــئــــة في
احملـافـظـات بحـضـورالـنـائب الـفني
لــرئـيس الـهـيــئـة ومـديـر عـام دائـرة
التـأهيل عصـام عبـداللطـيف ومدير
عام الدائرة االدارية احلقوقي عادل
حاشوش الركابي ومدير عام دائرة
ـتــابــعـة إســمــاعـيل الــتـخــطــيط وا
مــوسى جـعـفـر ومــعـاون مـديـر عـام
الــدائـرة االداريــة طه عــبـداحلــسـ
ومـــديـــر مـــكـــتب رئـــيس الـــهـــيـــئــة
ومـديـري أقـسـام الـهـيـئـة في بـغداد
ختـلف دوائرها). وقـال احللو ان
(هذه االجتمـاعات تأتي ضمن إطار
ـؤســسـات تــوطــيـد الــعالقــات مع ا
عنية بشؤون احلكومية والدوائر ا
ذوي االعاقة وتـأكيد إدامـة وتطوير
الــتـواصل مع احلــكـومـات احملــلـيـة
وخـلق اجـواء تـكـامـلـيـة بـ جـمـيع
االطــراف مـن شــأنـهــا ان تــعــزز من
سـتهدفة. قدمـة للفـئة ا اخلدمـات ا
همة وأكد على جملة من الـقضايا ا
ـاستر منـها االسـراع بإنهـاء ملف ا
كـــارد لــتـــقــلـــيل اجلــهـــد عــلى ذوي

االعـاقــة والـعــمل بــقـاعــدة بـيــانـات
مــتــطـــورة وتــفــعـــيل دور الــبــاحث
االجـتمـاعي لغـرض غـربلـة وتأشـير
ـسـتـحـقـ احلـقـيـقـ واسـتـبـعاد ا
تـوف الذين لم ـستحـق وا غير ا

عاق).   يبلغوا عن وفاة ا
وأضـــــــــاف الــــــــنـــــــــائب االداري ان
(اســتـــحـــداث شـــعب ووحـــدات في
االقضية والـنواحي اصبح ضرورة
ع عـاق وا ملـحة للـتخـفيف عن ا
ـــــقــــرات عــــنـــــاء الــــوصـــــول الى ا
الـرئــيــســة يـأتي ذلـك بـعــد إيــجـاد
امـاكن مــنـاسـبـة او قـطع اراضٍ في
احملافظـات تبنى من قبل الـهيئة او
الـــوزارة او مـــنـــظـــمـــات اجملـــتـــمع
ـــدني. كـــمـــا شــدد عـــلى اهـــمـــيــة ا
مــفـاحتــة وزارة الــصــحــة لــتــزويـد
الـهـيـئـة وأقـسامـهـا بـجـدول وفـيات
يصدر شـهريا لـتأشيـرها في قاعدة
سـتفـيد عن بـيانـات الهـيئـة لعـزل ا
ـتفـرغ كونه عـ ا الـتمـتع بـراتب ا
متـوفى وليس له احلق في تـقاضي

الراتب). 
وشـدد اجملــتــمــعـون عــلى (اهــمــيـة
تــوسـيع آفــاق الـتـعــاون مع أقـسـام
الضمـان االجتمـاعي في احملافظات
حـسب االمـكانـيـات الـبسـيـطـة التي
تمـلكـها الـهيـئة وتـعمل وفـقها  مع
الـتـأكيـد عـلى احلـاضـرين بـضرورة
العمل وفق منـظور انساني ووضع
معـاناة ذوي االعـاقة نـصب أعيـنهم
وتنفيذ جـميع ماجاء من حقوق في
بنود الـقانون اخلـاص برعاية ذوي
االعــاقـة واالحــتـيـاجــات اخلـاصـة).

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6247 Tuesday 15/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6247  الثالثاء 8 من جمادى االولى  1440 هـ 15 من كانون الثاني (يناير) 2019م

bIFð ‚«dF « w  WOMÞu « WO½b*«  UOB A «

  ‰Ë_« Í—ËUA² « ¡UIK «

tMO UC  “«dÐ≈Ë ŸËdA*« r UF  Y×Ð

مـن احملن واالزمــات الــتي جــرتــهــا
الـــيـــهـــا ســـيــاســـات احملـــاصـــصــة
الــطـائــفي والـفــسـاد في الــسـنـوات

اضية).  ا
ــشـتـرك واكــد (الـتــعـاون والــعـمل ا
لالســـهـــام في تــخـــلـــيص الـــشــعب
والـــوطن من طـــاعــون الـــطــائـــفــيــة
الـسـياسـيـة واحملـاصصـة والـفـساد
وفـتح النـوافـذ واالبواب أمـام رياح
االصالح والـــتــغــيــيـــر والــتــجــديــد

ديــــــــــــني وحتــــارب الــــتـــعــــصب
والتــــــشدد والفساد.

وأوضح الـــنــاطق بـــأسم الــلـــجــنــة
ــكـلــفـة بــالـتــهـيــئـة لــعـقــد الـلــقـاء ا
التـشـاوري مفـيد اجلـزائري (مـعالم
ـــدني الـــوطـــني وابــرز ــشـــروع ا ا

مضامينه.
دنـيـة الـوطـنـية مـؤكـدا ان الـقـوى ا
هم االكـــثـــريــة ودعـــا الى تـــوحـــيــد
اجلهـود لالسـهام في انـقاذ الـعراق

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

أنـــعــقـــد في  بــغـــداد يــوم الـــســبت
ـــــاضي الـــــلــــقـــــاء الــــتـــــشــــاوري ا
ــدنــيـة الــوطـنــيـة لــلـشــخـصــيـات ا
العراقـية وجاء الـلقاء بـعد شهرين
ـدنـيـة ساهـم فيه من لـقـاء لـلـقـوى ا
ـتــكـونـة اكـثـر من 20 من الــقـوى ا
احزابـا وحركات وتـنظيـمات أخرى
حزب التجمع (حزب االمة العراقـية
احلــــزب اجلـــــمــــهــــوري الــــعــــراقي
الــــشـــيــــوعي الــــعـــراقـي احلـــركـــة
ــقــراطــيــة األشــوريــة احلـزب الـد
ـقــراطي الـكــردسـتــاني حـزب الــد
كــتــلــة الــوفــاق الــوطــنـي الــعــراقي
ــدنـــيــة احلــركـــة ا كـــوادر الــعـــراق
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــيـــار الـــقـــاســـمي
اجلــبــهــة الــتــركــمــانــيــة الــوطــني
ــــقـــراطي ــــدني الـــد الــــتـــجــــمع ا
لـلتـغـيـير حـزب الـترقي واإلصالح
احلـزب الوطـني اآلشـوري اجلبـهة
ـــقــراطي الـــفــيـــلــيــة احلـــزب الــد
الكلداني تيار نداء الرافدين حزب
الـبـصـمـة الـوطنـيـة الـنـائب مـحـمد
عـــــلي زيـــــني االحتـــــاد الــــوطـــــني
الـكـردسـتاني حـزب بـيـارق اخلـير)
ودعت هـــذه االحــزاب والـــتـــيــارات
ـــــــدنــــــيـــــــة اكــــــثـــــــر من 500 من ا
الشخـصيات الـناشطه في األوساط
ـدنــيـة والــسـيــاسـيــة والـثــقـافــيـة ا
من واالقـتــصــاديـة واالجــتـمــاعــيـة 
ويهـدف اللـقاء بغـداد واحملـافظـات 
دني الـوطني الى جعل احلـضـور ا

ضـرورة في عمـلـيـة قيـادة الـعراق 
ـدني والى ضـرورة وحـدة الـصف ا
ـــدنـــيــــــــــة ألن لـــبـــنـــاء الـــدولـــة ا
الــــشــــــــــعـب مــــدني والــــقــــــــــوى
ـدنـيـة هي الـتي تـكـرس الـوطـنـيـة ا
ـــقـــراطـــيــة ـــواطـــنـــة والــد قـــيم ا
والـعــدالــة االجـتــمــاعـيــة وتــسـعى
خلــــدمــــة اجلـــــــــــمــــيع عــــلـى قـــدم
ــســاواة وتــأنف الـــتــعــامل عــلى ا
أســــــاس عــــــرقـي أو طــــــائـــــــفي أو

واالعــمــار والــتـقــدم) و فــتح بـاب
ــــنــــاقــــشــــات حـــول ــــداخـالت وا ا
ـقـدمـة من مــضـامـ ورقـة الـعــمل ا
كـلـفة بـتـهيـئـة اللـقاء قـبل الـلجـنـة ا
شـاركـة كـبـيرة الـتـشـاوري وكانـت ا
مـن قـبل احلــاضــرين و تــســجـيل
ــــقــــتـــرحــــات واالفــــكـــار جـــمــــيع ا
طروحة الـتي شملت على ضرورة ا
حتــيــد الــســبل الــواجب اتــبــاعــهــا
لتغيير قـانون االنتخابات اجملحف

والعـمل اجلدي عـلى حصـر السالح
ومــــــحـــــــاربــــــة بـــــــيــــــد الـــــــدولـــــــة
واالهـــتــمـــام بــالـــتــربـــيــة الــفـــســاد
والـــتــعــلـــيم واحلـــد من الــبـــطــالــة
وتــنـــمــيـــة وتــطـــويــر الـــقــطـــاعــات
الـصــنــاعـيــة والـزراعــيــة والـقــطـاع

السياحي.
واتـفق اجلـميع عـلى ضـرورة إقـامة
ـــواطــنــة دولــة ا ــدنـــيــة  الـــدولــة ا

ساواة والقانون والعدالة. وا

دنية الوطنية الذي عقد في بغداد جانب من اجتماع القوى ا

bIHð∫ وزير العمل ووكيله خالل تفقدهما قسم احلماية االجتماعية في مدينة الصدر

b∫ وزير الزراعة خالل لقائه وفد محافظة ميسان Ë

بغداد
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ح شاهـدت مقـالتي مـنشـورة اسفل مقـالة حـسن العـلوي في الصـفحـة الثـانية
من جـريـدة الـزمـان شـعرت بـنـوع من اخـوة الـلـغـة.فـهـذا الـلـقـاء الـعـابـر واجلـيرة

زاج كاتب مثلي. اللغوية جيدة 
الني في الـلـحـقـيــقـة اصف حـسن الـعـلــوي بـانه يـشـبه الـكــاهن تـيـريـسـيـاس في
ـشـاكل الـتي واجهت مـسـرحـيـة اوديب ملـكـا.هـذا الـكائن الـذي كـشف سـر كل ا

دينته.  اوديب بعد عودته 
كتوبـة بجمال عفوي وفي مكـان غير متدرب جيـدا على تذوق اللغة والـنصوص ا
كـعـراقنـا اجلـديد هـذا لن يـكون الـعـلوي اال عـجـوزا يثـرثـر.ولو كـان عـلي الوردي
حيـا لكان هو االخـر عجوزا اخـرق يريد افسـاد الشباب.ولـن يكون الكـبير هادي

العلوي اال صوتا خشنا بال قيمة.
ويقـال االن عن غالب الشابندر الـكثير النه يرفض هذا اجلـشع السياسي برمته.
لن نـفهم حـقـيقـتنـا اذا بقـيـنا نـظن ان صفـة مـا او انتـماء مـعيـنـا كفـيال بان يـدمر

وجود هذا االنسان او ذاك.
اعجب كـيف لم يحمل الفـضول سياسـيا على قول كـلمة في اسلـوب العلوي وهو
نسجمة الصافية.هناك ما ذهلة ولغته ا يكتب عمر والتشيع في بعض التفاتاته ا

هو جدير بالتوقف عنده.
انا احتـدث عن اسلـوب رجل يـعرف كـيف يشـرح افـكاره لـكنه في كـتـابتـها اكـثر
عمقـا من طرحهـا عليـنا. لن ينـسى العلوي بـغداديته الـعفويـة ابدا.لكـنه يظهر في
كل مـرة ولـديه مـا يـقـوله. وهـذا اكـثـر مـا يـثـيـر اسـتـغـرابي حـ اسـتـمع الـيه.هـو
يعـرف عن اي شيء يـتـحدث ومن الـغـريب جـدا ان نكـون فـاقديـن للـفـضول الى
هذه الـدرجة بحـيث نظل ننـتقص من فكـره وروعة اسلـوبه النه كان بعـثيا في يوم
رأة ارضعت من االيام. اظن ان قـدر العلـوي يشـبه قدر حلـيمة الـسعـدية.فهـذه ا
الـنـبي (ص)واشـتهـرت تـاريـخيـا وصـارت احدى خـالـدات الـتاريخ.كـذلك الـعـلوي

كرهه الـكثيرون النه صـنع صدام حس كـما اشيع عنه.فهل
سيـرى كارهو صدام في العلوي حسنة واحدة.ستكون كل
كتب الـعلـوي ومـصطـلحـاته بال فائـدة مع انـها تـستـخدم
كـالــعـكــازات دون االشـارة الــيه. ولـلــرجل قـامــوس جـيـد
ـنـتــفـعـ الـبـاردين انـه تـيـريـسـيـاس يـتـداوله كـثــيـر من ا

العراقي..

أن الـذي حـدث بـالدسـتـور الـعـراقي بعـد االحـتالل األمـريـكي للـعـراق يـتـنافى مع
خاصـة فـيـما يـتـعلـق بتـصـنيف الـشـعب الـعراقي  ة واجلـديـدة  دسـاتيـره الـقـد
حـيث يرى ويتـناقض مع واقع الـتصـنـيفـات القـوميـة والديـنـية في الـوقت الراهن 
ثالثة عـناصر كـما يـظهر في احلـركة السـياسـية  الدسـتور أن في العـراق اليوم 
وهـؤالء كـلـهم مـسـلـمـون عـدا األقـلـيـات األخـرى  الـعـرب واألكـراد واألتـراك  هي 
وغــيـرهم أقـلــيـات . وأني أرى هــذا الـتــصـنـيف ال يــنـســجم وتـســمـيـة (احلــكـومـة

العراقية) أو (الدولة العراقية) . 
ألـيس اجلـندي مـن سائـر تـلك العـنـاصر فـلـماذا ال يـعـتبـر هـؤالء كلـهم عـراقـيون 
ـا يـدافع عن الـعـراق ? ألـيس الـشـرطي في الـذي يـشـتـرك في مـهـمـات قـتـالـيـة أ

العراق يسهر من أجل أمن العراق ? 
ـعلم والطبـيب عندمـا يعمل ال لكـونه عربيا أو ـهندس وا قاول وا أليس الـعامل وا

ا يعمل من أجل العراق ?   أ كرديا أو تركمانيا 
وال لكـونه من هذه الـديانـة أو تلك فالـكل يعـمل ال لكـونه من هذه الـقومـية أو تـلك 

ا يعمل لكونه عراقيا فقط  وإ
كـي نتجنـب تفتيـت وحدة العراق لذلك عـلينـا أن نعمل حتت سـماء خيـمة العراق 

وتصح تسميته (جمهورية العراق) لنحافظ على وحدته هذا من ناحية . 
طـلقـة ويكون ولو أن الدسـتور أعـتبـر أهل العراق مـسلـم باعـتبـارهم األكثـرية ا
ادة الثانية فيه من أن (اإلسالم دين الدولة كما نصت عليه ا من سواهم أقـليات 
ـذهبـيـة ونحـافظ عـلى الوحـدة الـدينـيـة من ناحـية الـرسمي) لـنـتجـنب الـطائـفـية وا

أخرى . 
ولو أن الـدستور أعـتبـر أهل العراق عـربا بـاعتبـارهم األكثـرية السـاحقـة وغيرهم
أقـلـيـات لـيــنـسـجم مع الـبـديـهـيـة الـتـاريـخـيـة بـاعـتـبـار (أن الـعـراق جـزء من األمـة

العربية) ليتجنب ضياع الهوية القومية من ناحية ثالثة . 
اال أن الدسـتور الـعراقي اعـتـبر أهل الـعراق أكـثر مـن قومـية أو دين أو لـغة كـما
وهـذا يـعني تـمـييع الـهويـة الـوطنـيـة والديـنيـة والـقومـية نـصت علـيه بـعض مواده 
السبـب الذي كان دافعا رئيسا في تعميق ظاهـرة (احملاصصة) وتغليب الطائفية

وبـهذا لم يـكن أهل الـعـراق من هذا في احلركـة الـسـياسـيـة 
وقد قيل للنعامة طيري .. الهوى أو ذاك 

فـقـالت أنـا جـمل ال أطـير .فـقـيل لـهـا تعـالي نـحـمل عـليك
أحمالنا . 

وهي في احلـقـيـقـة ال طـير وال فقـالت أنـا طـيـر ال جـمل 
ـثل الـشـعـبي (بـ جــمل . وأنـا اخـشي أن ال يـنـطـبـق ا

حانة ومانة ضيعنا حلانة).

بغداد
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ـالي واالداري الى احلد من مصـائب (الـعراق اجلـديد) شـيوع ظـاهـرة الفـساد ا
الذي أصبحنا فيه من أكبر دول الفساد في العالم ..!!

2
أل الـنفس بالشـجن أنْ تَحوَّلَ الـعراقُ - وهو مهد زق القلب و والشيء الـذي 
األديان واحلـضارات وصاحب التاريخ العريق باألمجاد  والفتوحات والبراعات
واالشعـاع العلمي والـروحي واالخالقي - الى بؤرة فساد مـرعب وأنْ ينخر هذا
الفـسادُ كـيانَهُ ويـعطّلَ مـشاريع نـهوضه وبـرامج التـنمـية واالعـمار فـيه ويرجع به

الى الوراء بدل أنْ يتقدم الى األمام ..!!
3

ال احلرام  –بـأرقامه الفـلكـية الضـخمة  –مـعروفون  والـذين استـحوذوا عـلى ا
ساءلة وهم فوق احلساب وفوق كل القوان . االّ أنهم مُحصنون من ا

4
ولم تبقَ دائـرة حكومية واحدة -على كثرة تلك الدوائر - بعيدة عن االصابة بداء

الفساد .
ا حلَّ بـهم من ويالت بـسبب ـواطنـ واسـتغـاثـتهـم  ولم تُـجْـدِ نفـعـاً صرخـاتُ ا

رض اخلطير .. هذا ا
الحـقـة احلقـيـقـيـة لـكـبـار الـقـراصـنة ـحـاربـة الـفـسـاد كـبـيـرة  ولـكنّ ا الوعـود 
ـسـؤولون عن والـلـصوص مـفـقـودة وَبَدَل أنْ يـرتـعب اخملـتـلسـون يـرتـعب منـهم ا

محاسبتهم ..!!
فارقات الكبرى في التاريخ  –لالسف الشديد  – انها احدى ا

5
ـلـكي وما ن عـاشوا في الـعـهد ا ـرارةُ الكـثيـرَ من اخملضـرم  – وقـد دفعت ا
تاله من الـعـهود  –الى اسـتذكـار تـلك االيـام اخلـوالي  وكـيف انـهـا كانـت تضم
ال ـهـمـة ولم يـكن يـهـدر او يضـيع مـن ا ـواقع ا أصـحـاب الـنـزاهـة في مـعـظم ا

العام شيء ذو بال .
6

والـنــزاهـة ال تــعـني الــبـعــد عن الـســرقــة واالخـتالس فــقط  بل تــعـني رفض كل
ا ال يـخدم الصالح سؤول للـقيام  ـاليّة والعُـروض التي تقدّم الـى ا االغراءات ا

العام .
7

لكي أو ذاك شائعة على سؤول ا واصبـحت القصص واحلكايا عن نزاهة هـذا ا
األلسن ومـنها قضية الـيهودي العراقي الذي اصـطحب معه يهوديـا اجنبيا جاء
ليقـدّم عرضا بقيـمة ثمانية ماليـ جنيه استرلـيني للراحل احمـد مختار بابان –
وهو عـلى صـلة عـميـقة بـالوصيّ االمـير عـبد االله  –لـيرفض الـتوقـيع على اعدام
شفـيق عدس الـذي كان يـشـتري الـسالح ويرسـله الى الـصهـاينـة فرفض بـابان
بشدّة ذلـك العرض  وبقي متأثـراً غاضبا لم يستـطع النوم طيلـة تلك الليلة وفي
ـلكي وقابل الوصيّ الذي الحَظَ عـلى قسمات وجهه الصـباح انطلق الى البالط ا
االنـزعـاج فـسـأله عن سـرّ ذلك فـحـدثه بـالـقـصـة كـامـلـة غـيـر مـنـقـوصـة وأرسل
ـلف اخلـاص بـالـقضـيـة  فَـرُفِعَ الـيه فـسـارع الى الـتـوقيـع على الـوصّي يـطـلب ا
االعـدام ... وبـذلـك سـدّ الــبـاب أمــام كل احملـاوالت الــصـهــيـونــيـة النــقـاذ اجملـرم

ــذكــور ونـــلــفتُ االنــظــار الـى أنّ  ثــمــانــيــة مـاليــ جــنــيه ا
اسـترلـيني في عام  1948كـانت تعـتبـر ثروةً كـبرى  ليس
ـسـتوى ـسـتـوى احمللي واالقـلـيـمي فقط بـل على ا على ا
الــدولي ايـضــا ومع ذلك ركل (بــابـان) بــقـدمــيه عـروض

الشيطان .
وهنا تكمن العظة .


