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متخصص للتمور يأخذ على عاتقه
تقد الـرعاية والـدعم لهذا الـقطاع
هم من جـانبه اعـرب السيـد حامد ا
وسوي عن سروره باللقاء مشيدا ا
ـنتج بدور الـوزارة بـدعم وحمـاية ا
احملــــلـي  وتــــســـــلــــيـم الــــفـالحــــ
ـالــيـة وقـال بـيـان ـسـتـحــقـاتـهم ا
تــلــقــته الــزمــان امس ان احلــضـور
ـــتـــعـــددة اشـــاروا الى الـــفـــوائـــد ا
ــتـطـورة لــلـمــرشـات وطــرق الـري ا
وعــزمـــهم عـــلى الـــتــوسع بـــزراعــة
احملــــاصــــيل االســــتــــراتــــيــــجــــيـــة
واحملـــاصــــيل االخــــرى واالســـهـــام
بــــتــــطـــويــــر الـــعــــمل الــــزراعي في

احملافظة
 «bO³  l¹“uð

وقــــامت مـــديــــريـــة زراعــــة كـــربالء
ـقـدسـة بتـوزيع مـبـيدات مـكـافـحة ا
حـشـرة الـدوبـاس لـلـجـيل اخلـريفي
الـتي تـصـيب أشجـار الـنـخـيل على
زارع بشكل مجاني الفالح و ا
من اجـل مـــــكـــــافـــــحـــــة احلـــــشــــرة
بــاسـتــخـدام مــبـيـدات ذات مــنـاشئ
ـيـة رصـيـنـة. حـيث اسـتلـم قسم عـا
ـزروعـات في زراعـة كربالء وقـايـة ا
ـبـيـدات ــقـدسـة ثالث أنــواع من ا ا
ـــزروعـــات في من دائـــرة وقــــايـــة ا
وزارة الـزراعة السـتـخـدامهـا لـلرش
االرضي بـواسطـة الـهـولدرات وهي
2300 لـتـر مـن مـبـيـد فالش و500
لـتــر من مـبــيـد مــاتـركــسـ بالص
 . و2500 لـتـر من مبـيـد الـفـاس
ـــبـــيـــدات عـــلى الـــشـــعب تـــوزيـع ا

الـــزراعــيـــة في مـــحــافـــظـــة كــربالء
ـــقــــدســـة من اجل بـــدء عـــمـــلـــيـــة ا
ـــكــــافــــحـــة بــــإشـــراف الــــكـــوادر ا
ــــتـــخـــصـــصـــة فـي قـــسم وقـــايـــة ا
ــزروعــات و وحـدات الــوقــايـة في ا
الـشـعب الزراعـيـة بـعد االنـتـهاء من
جـني الثـمـار و كانت حـصـة زراعة
عـون 500 لــتــر من مــبــيــد فالش و
 125لترا من مبيد ماتركس و 60
لـتــرا من مـبــيـد الــفـاســ وحـصـة
زراعة احلسينية 500 لتر من مبيد
فالش و125 لـــــتــــــر مـن مـــــبــــــيـــــد
مـاتــركـسـ و 60 لــتــرا من مــبــيــد
ركز 300 الفاس وحصة زراعة ا
لـتـر من مـبـيد فالش و  75لـترا من
مبيد ماتركس و 30لترا من مبيد
الـفـاسـ و حـصـة زراعـة الـهـنـدية
250 لتر من مبيد فالش و 50 لترا
من مـبـيد مـاتـركـس و  20لـتر من
مـبــيـد الــفـاســ وحـصــة اجلـدول
الغربي 350 لتـر من مبـيد فالش و
75 لتـرا من مبـيد مـاتركـس و 35
لــتـرا من مـبـيــد الـفـاسـ و حـصـة
زراعة ع التمر 200 لتر من مبيد
فالش و  25لـــــتــــــرا من مــــــبـــــيـــــد
مـاتـركـسـ و  250لــتـرا من مــبـيـد
. كـمـا تمت دعـوة اصـحاب الـفاسـ
بــســـاتــ الــنــخــيـل لــلــتــعــاون مع
الـكـوادر الزراعـيـة من اجل تـسـهيل
كـافحـة بعـد االنتـهاء من عمـليـات ا

جني الثمار.
وأعــــلـــنت الــــوزارة ان عـــمــــلـــيـــات
جتــــريـف الــــبــــســــاتــــ واالراضي

ان الــقـرار جــاء حلـمــايـة الــفالحـ
ــاشــيـة ودعم ــزارعــ ومـربي ا وا
اخملرجات واعـتماد طـرق تسويـقية
مـتــطــورة مــشـددا عــلى تــوفــيـر كل
الــــتــــســــهــــيالت الالزمــــة وحــــسب
ــعــمــول بـــهــا لــكــافــة الــضـــوابط ا
ـقـدسة احملـافـظات ومـنـها كـربالء ا
التي تتمتع بخصوصية زراعية من
حـيث تنـوع االنـتاج الـزراعي الفـتا
الى امـــكـــانـــيــة شـــمـــول اصـــحــاب
الـبـسـاتـ بـاجلـرعـات الـسـمـاديـة 
امال بـإيــجــاد اسـالــيب تـســويـقــيـة
وطرق تعبئة متطورة بغية االرتقاء
ستوى التمور الـعراقية والسيما
ان الــوزارة قــد اقـرت انــشـاء مــركـز
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الكـــات الــطـــبــيــة الـى تــعـــزيــز ا
لـــلــــمـــركــــز وضـــرورة  تــــعـــريف
اخلــريـــجــ اجلــدد مـن األطــبــاء
بطبيـعة العمل في مـجال الصحة
ـهـنـيـة واهـمـيـته في والـسالمـة ا
ـواقع الـعمل حـمـايـة الـعـامـلـ 
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ــركـز الـوطــني لـلــصـحـة نـاقش ا
ـــهـــنـــيـــة في وزارة والـــسـالمــة ا
العمل والشؤون االجتماعية الية
ــركــز ضـــمن مــنــاطق اعـــتــمــاد ا
التدرج الـطبي  في خـطوة تهدف

غرب ا
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الــزراعــيـة وحتــويـل جــنـســهــا الى
ســكــني او جتــاري يــعــد مــخــالــفـة
وافـقات أصـولية قانـونيـة واليتم 
ورسمية من اجلـهات اخملتصة وان
الــوزارة لـــيــسـت اجلــهـــة اخملــولــة

اليقاف ذلك. 
n¹d&  UOKLŽ

وأكد مستشـار الوزارة مهدي ضمد
القيسي ان أغلب عمليات التجريف
وحتـويل جـنس االراضي الـزراعـية
الى سكـنيـة او صنـاعيـة او جتارية
يـتم خـارج الــسـيـاقــات الـقـانــونـيـة
ـوافـقـات الـرسـمـيـة الـنـافذة وان وا
مسـؤولـية وزارة الـزراعة هي ابالغ
الــســلــطـــات اخملــتــصــة واجلــهــات
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متظاهرون في اليوم االول

rþU  wKŽ ≠ œ«bGÐ
يـــــوم االربــــعــــاء مـــــســــاء  قــــطع
االنـتـرنت في الـعـراق بـعـد ان خرج
الـشـبـاب الـعـراقي بـتـظـاهـرة كـبرى
ــــان ضـــــد ظــــلم االحــــزاب والــــبــــر

واحلكومة.
ــظــاهــرات كــانت عــفــويــة وغــيــر ا
مـنــتـمــيـة الى اي جــهـة حــزبـيـة او

. مدعومة خارجياً
كنت في شـارع السعـدون وشاهدت
جــمــوع الــشـــبــاب الــثــائــر ,ســألت

احدهم:
اذا خرجت للتظاهر?

ـان قـال انــهـا حــكــومـة فــسـاد وبــر
دفــنــوا كــاذب  ,قـــتــلـــوا احالمــنــا ,
امــــنـــيــــاتــــنـــا ,يــــخـــرجــــون عــــلى
الفضـائيات يـتناحـرون فيمـا بينهم
ــوت القــتــســـام الــغــنـــائم ونــحن 

جوعاً. كيف ابقى في البيت?
صـــبـــرنـــا كـــثـــيـــراً عـــلى ظـــلـــمـــهم
يــقــولـون وفــســادهـم وطـغــيــانــهم ,
صــدام قــتل شــعــبه ,ال اعــرف مـاذا

انتم تفعلون? 
ألم تقتلونا مثل صدام?

تـركــني الـشــاب وهـو يــردد: يـحــيـا
الـعـراق. وانـا بـدأت اشـاهـد جـموع
الثـائرين وهم يـتقـدمون الـى ساحة
الـتــحـريــر. فـسـألـت شـابــاً يـتـراوح
عــــمـــره عــــشـــرين عــــامـــاً ,قـــال لي

بعصبية:

التـحقـيق ومحـاكمـتهم. واضاف ان
(احملـــامـــ مـــعـــنـــيـــون ومن خالل
تـاريــخـهم بـانــهم جـزء اسـاسي في
قـيـادة احلـركـة الـوطـنـيـة والـوقوف
الى جانب الشعب وهو يعيش هذه
االزمــات وعـلـيه نـطــالب احلـكـومـة
مكـنة لكل مشاكل بايجاد احلـلول ا
الـشــعب الــعــراقي وفي مــقـدمــتــهـا
تــوفــيــر فـــرص عــمل لــلــخــريــجــ
والـعـاطــلـ وفق خــطط حـقـيــقـيـة
تضـعهـا لضمـان توفـير احلق الذي

كلفه لهم الدستور).
ـوقف يـسجل واشار الـى ان (هذا ا
لــلـنــقـابــة واحملــامـيــ الــعـراقــيـ
كـونــهم جــزءاً حـيــويــاً من الــشـعب
انطالقـاً من اختصـاصهم الـقانوني
واحلـــقــوقي الـــذي فـــرض عــلـــيــهم
الـتـعـبـيـر عن الـرفض). مـضـيـفـاً أن
(الــنـــقـــابـــة ســتـــتـــابع مـــا يـــجــري
وســتـصــعــد من وســائل الــتـعــبــيـر
بالوقوف الى جـانب الشعب وتبني
قـضــايــاه اذا لم تــتـحــقق احلــلـول
ــرجـــوة وفق االطــر الـــقــانـــونــيــة ا
ــكن الـشـعب ـا  والــدسـتـوريــة و

للخروج من ازماته احلالية).
وفي تـطـور اعـلـنت نـقـابـة احملـام
عن جنـاح جـهـودها فـي االفراج عن
نــحـو 300 مــتـظــاهــر مــعــتــقل في
مـــراكـــز الـــســــعـــدون والـــعـــلـــويـــة

سبح. وا

الــوطـــني لــلـــصـــحــة والـــسالمــة
ـهـنـيـة الـدكتـور نـاضـر مـحـمود ا
ـــــثــــلي وزارة الــــشــــمـــــري مع 
الصحة بحـضوراستشاري الطب
ـــركـــز ـــهـــنـي والـــبـــيـــئـي في ا ا
الــدكـتـــــــــــورعـمـاد عـبـد اخلـالق
ــــوافق 23 يـــــــــــــوم االثــــنــــ ا

أيلول 2019).
‰ULŽ ‰uLý

وشملت دائـرة التقاعـد والضمان
االجــتــمــاعي لــلــعـمــال في وزارة
الــعـمـل والـشــؤون االجــتـمــاعــيـة
عامال في محافـظتي نينوى 266
وكـركـوك بـالـضــمـان االجـتـمـاعي
ـــاضي وفـــقـــا خالل شــــهـــر اب ا
الحــــكـــام قــــــــانـــون الــــتـــقــــاعـــد
والــضـمــان االجــتــمــاعي رقم 39

لعام 1971.
وقالت مـعاون مـدير عـام الدائرة 
جنـلـة عـيـسى ان قـسـمـي الـدائرة
في مـحـافـظـتـي نـيـنـوى وكـركـوك
اجنــــــزا شــــــمــــــول 266 عــــــامال
بالضمان االجتماعي بواقع 187
عـامال في نـيـنوى و79 عامال في
كــركــوك في حــ   شــمـول 23
مشـروعا جديـدا بقانـون الضمان
واجناز 14مـعـاملـة نـهايـة خـدمة

و12 شــــهـــادة حــــيــــاة لـــعــــمـــال
مـــتــــقــــاعـــديـن وست مــــعـــامالت
ن لم تــقــاعــديــة واحــالـة (16) 
يــكــمـلــوا الــسن الــقـانــونــيـة الى
الـلجـان الطـبيـة في نيـنوى خالل

دة.  نفس ا
واضــــــافـت عـــــيــــــسـى ان قــــــسم
الـضـمان فـي كركـوك اجنـز ايـضا
29 مـعـامـلـة تـايـيـد خـدمـة و150
مـــعـــامـــلـــة بـــراءة ذمـــة لـــعـــمـــال
مضمون كـما تابع عشر دعاوى
قــضـائـيـة في احملـاكم اخملـتـصـة.
وعـــلى صـــعـــيــد مـــتـــصل اجــرت
اللجان التـنفيذية التـابعة لشعبة
القانونية في قسم ضمان نينوى
ــشـاريع ست زيــارات مـيــدانــيــة 
ـتـابـعـتـهــا وحـثـهـا عـلى مـديـنــة 

تسديد ما بذمتها للدائرة.
وشـــاركت هــــيـــئــــة رعـــايـــة ذوي
اإلعــاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة
في الـورشة الـتي نـظـمتـها وزارة
االتـصاالت بـالـتعـاون مع مـنظـمة
الــيــونــسـكــو بــبــغـداد بــحــضـور
ـــثال عن رئــيس يــاســ كــاظم 
هـــيـــئـــة ذوي االعـــاقــة وعـــدد من
اخلـــبــراء الـــعــراقــيـــ والــعــرب
واالجانب من العامـل في مجال

ــهــنــة اخملــتــلــفــة من مــخــاطــر ا
ـــتــمـــثـــلــة بـــاصــابـــات الـــعــمل ا

هنية.  واالمراض ا
وقـال بـيـان تـلـيـته (الـزمان) امس
ان (ذلك جـــرى خالل االجـــتـــمــاع
ــركــز الـــذي عــقـــده مــديــر عـــام ا
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الــــتــــقـى وزيــــر الــــزراعـــــة صــــالح
احلـسني وفـدا من مـحافـظـة كربالء
بـحـضـور مـسـتـشـار الـوزارة مـهدي
ضـمد الـقيـسي وضم الـوفد الـنائب
ــوسـوي وعــضــو مــجـلس حـامــد ا
احملـافظـة محـفوظ الـتمـيمي ومـدير
الــزراعـــة زراق الـــطــائـي وعــدد من
الـــقــائـــمــ عـــلى االدارة احملــلـــيــة
زارع في قضـاء ع تمر واكد وا
احلسني ان الوزارة مـستمرة بدعم
نتج احمللي وقـرار منع االستيراد ا
ال رجـعــة عـنه كـونه مــكن الـفالحـ
ومربي الـدواجن من مزاولـة عمـلهم
واالرتفاع بنسب االنـتاج  موضحا
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عامل زراعي يكافح االفات في بسات كربالء

ـــعــــلـــومـــات تـــكــــنـــولــــوجـــيــــا ا
واالتصاالت. 

وقـــــــــال الـــبـــيــــان ان (الـــورشـــة
تـــــنـــــاولت ســــــــــــبل تـــــوظـــــيف
الـتقـنيـات احلديـثة وتـكنـولوجـيا
ــعـلـومـات واالتــصـاالت خلـدمـة ا
االشـخاص ذوي االعـاقـة بالـشكل
الذي يلبي احتياجاتهم احلياتية
وكـيــفـيــة االســتـفــادة من جتـارب
ــشـــــــــاركـة في الـورشـة الـدول ا
من حـــيـث اعـــتـــمـــادهــــا الـــنـــمط
االلــــــكـــــــتــــــرونـي فــــــي إجنــــــاز
معامالت ذوي اإلعاقة واستخدام
ـعــلـومـات تـقــنـيـة االتــصـاالت وا
احلـديـثــة الـتي تـخــتـصـر الـوقت

واجلهد).
وتـنـاولت ايـضـا (الــتـركـيـز عـلى 
اسـتخـدام هذه الـتـكنـولوجـيا في
تـعــلـــــيم هــذه الـفــئـة وادخــالـهم
سـوق الــعـمل والـتــنـقل والــسـفـر
ـــا يــســهل والــعـالج وغــيــرهــا 
إشــراكـهم في جـمــيع الـنـشـاطـات
الـعــلـمـيـة والـعـمـلــيـة والـثـقـافـيـة
والـفـنـيـة والـرياضـيـة واسـتـثـمار
طــــاقــــاتــــــهم وتــــفــــعــــيل دورهم
كـعــنـاصـر إيـجــابـيـة وفــاعـلـة في

اجملتمع).

عندما سقط نـظام صدام كان عمري
أربع سـنـوات واآلن عـمـري عـشرون
عــامــاً. ولم اشـــهــد ســوى الــفــســاد
واحملـسـوبـيـة والـرشا  ,منـذ عـام
وأنـــا ابــحث عـن وظــيـــفــة بـــعــد ان
ـوصل  ,اخي شــاركت في حتـريــر ا
االكـــبـــر اســــتـــشـــهــــد في االنـــبـــار.
عيل ألهلي ,ماذا انتظر واصبحت ا

اذا اصمت? و
تركته وانا اقول : 

لم يـخــرجـوا بـطـراً ,بل خـرجـوا من
الــضــيم والــظـلم ,رصــاص وقــنـابل
مـسـيــلـة لـلـدمــوع لـشـبــاب مـحـبـون
لــلــوطن . هــكــذا تــكــافئ احلــكــومـة

شعبها?
عـلـى صـعـيـد مـتـصل نـظـمت نـقـابـة
احملـــامــــ الــــعــــراقـــيــــ  وقــــفـــة
تــضــامـــنــيــة في مــقــرهــا بــبــغــداد
ــطــالــبـــات الــشــعــبــيــة ـــســانــدة ا
ـطــالـبـة والـتــظـاهـرات الــسـلـمــيـة ا

باحلقوق.
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وحــضــر الــوقـــفــة الــنــقــيب ضــيــاء
الـسـعدي وعـدد من اعـضـاء مـجلس
ـشــاركـة عـدد كـبـيـر من الــنـقـابـة و

. احملام
وخـالل كـــلــــمـــتـه طـــالـب الـــنــــقـــيب
عـاجلات الـفورية بضـرورة ايجـاد ا
ـقصرين شـاكل البلـد ومحـاسبة ا
ـهم الى ـال الــعـام وتـقـد وسـراق ا
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ال غرو ان كل شيء في هـذا الـوجود له وجـهـان احدهـمـا ايجـابي و آخر
يز سلبي فقط تتفاوت نسبة غلبة احدهما على اآلخر بذلكم التفاضل 
العـقل الـصـالح مـنه عن الـفـاسد و ال عـجب ان كـبـرت نـسبـة الـغـلـبة في

شيء ما حتى ظُنّ أنه مفسدة خالصة أو العكس. 
ـوهِمـة في هذا الوجـود التي قـد يغلب عـلى ظنّ أحدنـا أنها من االشياء ا
مفسـدة خالـصة قـضية "الـنسـيان" فـأي جانب ايجـابي سيـتبـدى لنا من
نسيان رقم هاتفي هـامّ? أو من سهو عن موعد اكثـر اهمية? لكن سرعان
مـا يفـيق الـعـقل من سـبـاته و يُـنـفَض عـنه غـبـار الـوهم فـيصـل الى الـنعم

سألة.  اخلفية التي تكمن احيانا وراء هاته ا
تاهة افكار كثيرة تلخبط الرؤية من حولنا و لوال نعمة أال نحس أحيانا 
النـسـيـان ألُصِبـنـا بـتـخمـة فـكـرية قـد ال نـعـرف معـهـا لـلنـوم سـبـيال يرى
عروف عبـد الرحمن منيف أنه "لوال النسيان الناقد الروائي  السعودي ا
ـات من تـخــمـة الـهـمـوم و الـعـذاب و الت اإلنـسـان من كـثـرة مــا يـعـرف 

األفكار التي جتري من حوله". 
صـري فاروق جويدة فـله صياغـة فريدة أوحت لـي بعنوان أما الشـاعر ا
ـقـال حيـث ابـدع قائـال:"الـله تـعـالى جـعل الـنـسـيـان أرضا تـمـتص هـذا ا
الكـثيـر من األحـزان حتى يـنـقذ الـنـاس من أحزانـهم" فـيا له من اسـلوب
بـليـغ لوصـف أمر فـي غايـة االهـمـيـة و له حـضـور يـكـاد يـكـون يـوميـا في
حيـاتنـا. لـكن ليس كـل انواع الـنسـيـان في حيـاتـنا الـيومـيـة صادقـة فرب
شخـص يتـظـاهـر بنـسـيـان أمر مـا لـيـنـفذ بـجـلـده من ملـمـة مـا ورب آخر
يتعمـد نسيان أمـور ما رغم تذكره إيـاها حتى يـتسنى له معـاملة شخص
ما بالكـيفية الـتي تليق او كمـا عبر عن ذلك في شيء من الـروعة الكاتب
بدع واسيـني االعرج "نحن ال ننـسى أبدا  و لكن نـغمض أعينـنا قليال ا

لكي نستطيع أن نعيش". 
نفس األمر قد نقوله عن مفاهيم أُخَر كموضوع التجاهل أو الوداع حيث
يختلف تمثله بحسب السيـاق و بحسب نسبة حضوره في كل حالة على
حـدة تـقــول االمـريـكــيـة لـيـدي بــيـرد عن احــدى احلـاالت الـتي عــاشـتـهـا
فاثـمـرت لديـها احلـقـيقـة الـتالـية" يـبـقى التـجـاهل  أسوأ حـاالت الوداع و

يبقى النسيان أرقى أنواع األلم". 
وجه آخر للـنسيـان قد يـكون له مو اآلخـر وجهـان أال وهو وجه النـسيان
الذي يحمل صيـغة االبتعـاد في ح قد يكـون ذلك االبتعاد له وجه آخر
ضرة أو ا رد فـعل ناجت عن خوف على احلـبيب من ا غير النـسيان و ا
ؤقت الى ح من غير ذلك من االسـباب التي تـدفع طرفـا الى االبتعـاد ا
الطرف اآلخر وما أجمل صياغة االجنليزية ليلياس تروتر لهاته احلقيقة

بقولها "ليس كل ابتعاد يسمى نسيانا". 
في بـعض االحـيـان ال يـسـتـطـيع الـنـسيـان الـتـغـلب عـلى مـا هـو مـلِحّ رغم
مـحـاوالتـنـا الـهـروب النـشـغـاالتـنـا الـيــومـيـة من ذلك مـا يـطـرأ لـلـمـفـكـرين
والكـتاب مـن انشـغاالت فـكـرية مـلـحة قـد توقـظـهم من نوم عـمـيق ليـجدوا
ا ظنـوا نهم قد نسـوه و هو ما خطه في ابداع جوابا 
ـعـاصـرين خوان انيـق احد اهـم الكـتـاب االسـبـان ا
خـوسي مـياس بـقـوله "إحلـاحـات الـفـكـر يـبـدو أنـها
خ بــعـد ان تـذهـب لـكــنــهــا دائـمــا مــا تــرجع الى ا

جتتاز ما نسميها ماسورة النسيان"

منـذ زمن قريب تـركت الكـتابة عـن الوضع الـسياسـي ألن أعرف أنه فوق
قـاالت وكأن الـقدر أصـاب العـراق وال يرد الـقضاء إال قدرة الـكتابـات وا
تنبئ فسرين وا الله تعالى  رغم ازدياد االعداد الهائلة من احمللل وا
واخملتص بشأن العـراق التي تفاقمت نتـيجة األرضية اخلصـبة للتكاثر

والنمو على حساب اجلذور واجلذوع .
في هـذا الــزمن اجلـمــيع يـعــرف كـيف يــنـاقش وكــيف يـفــسـر األمـور من
جـوانب احلق والــبـاطل والــسـلب واإليــجـاب وقـد يــدهـشك حــديث سـائق
سيـارة الـتـاكـسي وأنت في الـطـريق إلى الـبـيتِ تـلـعن الـزمن الـذي ضاع
فيها الـشباب في دهـاليز الفـقر والعوز فـيما يـنعم حثاالت الـبلد الذين لم
يـقــدمـوا ذرة خــدمـة واحــدة بل تـســابـقــوا عـلـى الـنــهب وأسـالــيب الـغش
واالحتيال  وأقول في نفـسي احلمد لله لقد مـضى الكثير من عمري وال

يبق لي إال القليل في هذا الزمن اآلسن٠
لو تركـنا احلـضارة جانـبا والثـقافـة والتأريخ والـثورات والـنكبـات  لنرى
ما جرى في هذا البـلد منذ نصف قـرن هل هناك مخـطط خارجي ليجعل
ـــعــرفي الــوطـن ال يــعـــرف طـــريق االزدهـــار رغم الــنـــمـــو الــســـكـــاني وا
واالقـتـصـادي  أهل الـبـلـد هم الـسـاعـون واجلـادون في تـدمـيـر ثـقافـتـهم
وحـضـارتـهم  والـدلـيل قـبل عـشـرات الـسنـ كـان أهل اخلـلـيج الـعـربي
عـندمـا يـرغب في الـسـيـاحـة علـيه بـزيـارة الـعـراق لذا نـكـتـشف أن عـجـلة

العراق تزحف نحو الوراء والتخلف .
ـا يـتـكـرر احلـديـث إلى أين يـتـجه الـعـراق وهـل هـنـاك أفق قـريب بـعـد ر
ـا ـعــتم  واالســئـلــة قــد تـطــول وتـأخــذ مــنـحى طــا اخلـروج مـن الـنــفق ا
اخمللصون في تضائل مستمر وهجرتهم إلى اخلارج مخلف البلد قابعاً

على الركام واخلراب وال مجيب الستغاثته وال منقذ لغرقه .
دعونا نفكر باألمنيات كالذي يغمض عيـنيه ليفكر بأمنية حتملها جنمة لم
تـبزغ بـعـد بـانـتـظـار فجـراً جـديـدا  األمـنـيـة األولى مـتى يطـبق اإلصالح
السـيـاسي واقـعـيـاً وأية حـكـومـة تـستـطـيع الـقـيـام به . ثم لـهذا االصالح
مقومات كي تضع الوطن على السكة الصحيحة لالنطالق به نحو التقدم
باشـر عبر األثير أو شعارات واالزدهار وليس حفلة إنشـاء على الهواء ا

  االحزاب 
ـعـاقـبـة كل الـفـاسـديـن بدون مع وجـود سـلـطـة قـضـائـيـة عـادلـة وحـازمة 
استثـناء كي يكـونوا عبرة لـألخرين  مع تعـديل فقرات أو إضـافة فقرات
كونـات والفئات بل في الدستور مـنها أن تـكون دولة الـعراق بعيـدة عن ا
هي دولـة مـواطــنـة اجلـمــيع مـتـســاوون في احلـقـوق والــواجـبـات وشـطب
التمييـز الطبقي . حل االحزاب وتـقليلـها إلى احزاب وطنيـة ومنع تشكيل
االحزاب عـلى اسـاس عـرقي وديـني ومـذهبي ومـنـاطـقي  مع عـدم جواز
واطن عن ديـنه ومذهبه وعـرقه وال يجـوز التنـابز باأللـقاب . عمل سؤال ا
ادية نـفعـة ا ـان طوعي وتـكليـف ال يستـحق التـميز الـطبـقي فيه أو ا البر
فرطة بـشكل غير واقعي عنـوية بل ترفع كل هذه الـرواتب ا ناصب وا وا

مع عدم احتسابها على اساس التقاعد . 
الـعــمل تــوحـيــد ثــقـافــة الــشـعب اجتــاه حبّ الــوطن أوالً واألسـبــقــيـة في
التـعـصب للـوطن وحـمايـة الـوطن من الـتدخالت اخلـارجـية واالبـتـعاد عن
التـجـنس واألخالص لـلبـلـد األجنـبي عـلى حـساب الـعـراق  فالـعـراق هو
واطن . العجيب في الوقت احلاضر الهدف والغاية في سلوكية الفرد وا
أصبـحنـا متـفرقـ ومـختـلفـ ألبسط األشـياء خـاصة
اذا نسـمي الشعب الذي عندما تـخص الوطن وإال 
يختلف على عـازفة في ملعب كـرة قدم  كيف يتفق
عـلى بــنـائه والــنـهــوض به نـحــو االزدهـار والــتـقـدم

وأعمال كثيرة مرّت على اختالف ..
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ــنع اســتــمــرار هــذه الــتــنــفــيــذيــة 
ـتجـاوزين الـعـمـلـيـات ومـحـاسـبـة ا
وفق الـقانـون. واضـاف القـيسي ان
هـنـاك جلــنـة مـخــتـصــة في االمـانـة
العامـة جمللس الـوزراء هي اخملولة
ـــوضــوع وأصــدار بــالــنـــظــر الى ا
وافـقات الـرسميـة لتـحويل جنس ا
االراضي الزراعية او منـعها داعيا
ـــســـتـــثـــمـــرين الى ـــواطـــنـــ وا ا
الــــتـــوقـف عن بــــنـــاء دور الــــســـكن
ـشــاريـع الــتـجــاريــة في وانــشــاء ا
االراضي الــــــزراعــــــيــــــة اال بــــــعـــــد
ـوافــقـات الـرســمـيـة اسـتـحــصـال ا
بـذلك لـتـجـنب الـتـعـرض لـلـمـسـاءلة

القانونية. UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه وفدا من محافظة كربالء


