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ـاء والكهرباء والـنظافة  يغـدو احلديث عن اجلمال نوع من مع تعـثر خدمات ا
البـطـر  وأدري ان من عجـز عن تـنظـيم حـياة الـعراقـيـ مع ما في بالدهم من
كنه بحـال أن يصنع اجلـمال  فاجلمـال نتاج لـلتنظـيم وانعكاس خيـرات  ال 
ا متاح من قدورهم صنـاعة اجلمـال  للـذوق  وحدهم اخمللـصون ألوطانـهم 
امكانيات  والفاشلون اولئك الذين يربطون التراجع بقلة التخصيصات وعجز
دن  وكيف هـي مخزية  تأمـلوا في الشوارع يـزانية . انظـروا الى مداخل ا ا
العـامـة وقد أصـبحـت مكـبا لـلـنفـايـات  وهكـذا احلال فـي شواطيء األنـهر و (
الكـورنيشات )  وكأن مسؤولي البلديـات عمي عن رؤية منتسبيهم وهم يرمون
الـنــفـايـات عــلى جـوانـب الـشـوارع  وبــعـضــهـا شــوارع رئـيـســة كـالــتي تـربط
ـكن ان الـعـاصـمـة بـاحملـافـظـات  يـبـدو الـكالم كـنـفخ في قـربـة مـثقـوبـة  فال 
ــا كــان الــفــاســدون من يــتــحــسس اجلــمــال مـن تــرعــرع في الــقـــذارة  واال 
ـسـؤولـ أكـثــر من اخلـيـرين  مـتـنـاسـ ان من وضـعـته الـصـدفـة في أعـلى ا
راتب سـتعود به الى أسفلها  واحلليم فيهم من يتحوط لزمانه بخدمة الناس ا

وحب الوطن وتذكر ماضيه على الدوام .
 النـاس على استعـداد للتعـاون مع البلديـات  لكن قبل ذلك يريـدون التأكد من
سـؤول وصدق نـواياهم في الـعمل  لكن هـذا الشعـور لم يتمـلكهم اخالص ا
سؤول والناس تُـفشل أي مشروع مهمـا كان محكما بعـد  ففقدان الثقـة ب ا
ـواطـنـ مذ  ومـشـكـلة فـقـدان الـثقـة سـمـة غالـبـة في الـعالقة بـ احلـكـومة وا
أصبح الـعـراق دولـة  ولذلـك غالـبـا مـا يتـحـايل الـنـاس على أجـهـزة الـدولة في
معـامالتهم كالضـرائب واجور اخلدمات وغـيرها  النهم يـظنون وليس في هذا
الظـن بعض مـن االثم بأن أمـوال اجلـبـايـة ال تـذهب تـمامـا الى خـزيـنـة الـدولة 
وان جـهـات اجلـبـايـة لـيـست عـادلة بـ الـنـاس في اسـتـحـصـالـهـا  وهـناك من

يتح الفرص لسرقتها.
ــشـكـلــة فـقـدان الــثـقـة  جــمـيع اخلـراب وأوله جل مـا نــعـانـيـه لـيس اال افـراز 
اخلراب الـسياسي وما يسوده من صراعات كالميـة ومسلحة وما تقتضيه من
استـنجاد بقوى اقـليمية ودولـية سببه فقـدان الثقة ب ( النـشامى ) هل فكرنا
ببـنـاء جسـور الثـقـة  مع ان األقدار وضـعـتنـا في مكـان واحـد اسمه الـعراق 
وليس ألي مـنا مـكانـا غيره ?  ان تـكون صـادقا هو اجلـمال بـعيـنه  وان تكون
حـضنا دافئا ألخيك  ال احلى من ذلك أبدا  وان تتقاسم الرغيف مع جارك 
فما ألذه من رغيف . أحمل بلديات احملافظات وأمانة العاصمة كل هذا التلوث
البـيئي والبـصري الذي يـلف مدننـا التي يتـعذر معـها التـقاط صورة تـذكارية 
بل صارنـا نخـرب حتى األماكن الـتي كانت جـميـلة في عهـود سابـقة بالـتجاوز
على أمـالك الدولة  وسـرقة احملرمـات كما يـحدث االن في استـحواذ متـنفذين
شاريع باشرة  على مـساحات شاسعة من جانبي الطرق ب احملافظات  وا
ـسافـة بيـنهـما بـحدود خاصـة  مع ان بعـضهـا محـصورة بـ شارع ونـهر وا
ـكن االسـتفـادة مـنـهـا بإنـشـاء حـدائق عامـة وتـشـكيل خـمـسـ متـرا  بـيـنمـا 

سافرين واستراحاتهم .  فضاءات السترخاء ا
سؤول نزيه توجد هيئات لتجميل في بلدان العالم التي حباها الله تعالى 
دن  مكونة من فنان وادباء ومهندس زراعي وغيرهم  مهمتها ابتكار ما ا
ـشـاريع بــعـضـهــا ال يـعـدو ان يـكــون عـمـلــيـة تـنـظــيم  واتـخـاذ ــدن  يـجّـمل ا
اجراءات بـحق من يشوهونهـا باإلعالنات العشـوائية وواجهات احملـال القبيحة
ـهمـلة واألرصفـة القـذرة وغيـرها من أفـعال تـطول شكل واجلزرات الـوسطـية ا
ديـنة وهـويتهـا . كثـيرا مـا يراودني ذلك عـندما أرى الـسيـطرات األمـنية وهي ا
تضّـيق بعـض الطرق بـجذوع الـنخـيل و ( البـلوك ) االسـمنـتي  وعُلب
ـستـهلـكة  مع صفـيح الـزيت الفـارغة  وبـراميل الـنفط ا
ـهــمـة  ان شــريـطــا أحـمــر ســعـره ألف ديــنـار يــؤدي ا
اجلـمال بحـاجة الى ذوق  والذوق بـحاجة الى ثـقافة 
ونحن أهـملنا الثقافة  وظـننا انها من الترف  والكالم

عنها نوع من البطر.     
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اضـية عضوا في دة ا اشغل في ا
ـدة  7ســنـوات مــجــلس الــهــيــئــة 
ولــدي اولــيــات وافــهم مــا يــطـلــبه
تـلك عقـلية رئيس الـديوان الـذي 
اقتصـادية كبيـرة وناجحة) ,وتابع
(وجهـنا مشـكالت كثـيرة من بيـنها
وظـف الـتي انشأت ابنـية سـكن ا
ـوازنة االسـتثـمارية ولم وجب ا
تـسـتطـيع الـهيـئـة اجنازهـا بـسبب
الـظـروف االقــتـصـاديــة الـتي مـرت
عـــلى الــــبالد وفـي حـــال تــــركـــهـــا
يعرضنـا للمساءلـة وبالتالي قررنا
الي بـغـيـة اكـمال مـفـاحتـة وزارة ا

شاريع).  متطلبات تلك ا
{ هل فـي نـيـة الـهـيـئـة تــنـفـيـذ مـشـاريع
ستـراتيـجيـة تصب في خـدمة االقـتصاد

الوطني? 
ـــراحل - ان (الـــهـــيــــئـــة وصـــلـت 
مــتـقــدمــة لـبــنــاء مـديــنــة سـكــنــيـة
متكـاملة في مـنطقة الـدورة ببغداد
ا على مسـاحة ارض تبلغ  90دو
لبـناء  4االف وحدة سـكنـية و300
فلة باالضافة الى بناء مجمع طبي
وجــــامـــــعــــة ومــــطــــاعـم وحــــدائق
وبـاركات مـتـعددة الـطـوابق وكذلك
تـشـيد جـامع والـذي رصـد له مـبلغ
ــلــيــون دوالر مــلــيــونـي ونــصف ا
ـلـحـقات االخـرى يـنـفذ فـضال عن ا
شروع من قبل شركة عراقية هذا ا
وفــرنـسـيــة خالل مـدة اجنـاز ثالث

ســنـوات) ,وكــشف عــدنــان انه (
االتـــفــــاق مـع احـــدى الــــشــــركـــات

االردنية االمريكيـة لتمويل وانشاء
وتـسديـد بـاالجل من خالل االنـتاج
مـعـمال لـلـسـمـنت بـطـاقـة انـتـاجـية
تبلغ مليوني  200الف طن سنويا
نتج), لتغطية االحتياجات ودعم ا
واضـــاف ان (هــنـــاك الـــكــثـــيــر من
الـعـروض للـدخـول في الصـنـاعات
ـواطن الدوائـية لتـغطيـة حاجة ا
وتــخــفـيـف االعـبــاء عــنــهم في ظل
الظروف االقتصـادية التي يواجها

البلد).
ــعــطــلــة اكــد ــشــاريع ا وبــشـــأن ا
عـدنـان ان (هـناك مـشـاريع صـحـية
ــوصل النـــشــاء مــســـتــشــفـى في ا
وارض اخرى في شارع ابو نواس
لبـناء مـستشـفى ايضـا لكن الهـيئة
تـفـرض شـروطا خـاصـة بـأن يـكون
االدارة من قبل اطـباء متـخصص
س حـــيـــاة ــــوضـــوع  الن هـــذا ا
ـواطن ولـيـس لـعـمـلـيـة جتـارية), ا
ـشـاريع الفـتــا الى (وجـود بـعض ا
واطن الزراعية استثمارات مع ا
فـي الـتـاجي وفـي مـحـافــظـة ديـالى
ــدائن وبــعـض مــنــاطق نـــاحــيــة ا
الـتـابـعـة لـبـغـداد  من خالل تـهـيـئة
االرض لـلمـستـثـمر وهـو يدخل في
اي نشاط زراعي  ,كانت الهيئة في
السـابق تمتـلك مشروع دواجن في
اني حيث الناحـية على النـظام اال
حدثت مشاكل دفعتنا الى بيع هذا
ـشــروع والـذي يـضم بـحـدود 18 ا

الى 21 مفقسا).

{ مـشاريع الـهـيـئة فـي دعم طلـبـة الـعلم
للدراسات االسالمية ?

بتعث الى - ان (مشروع الطلبة ا
جــــامــــعـــة االزهــــر اثــــمـــرت بــــعـــد
مـباحـثات ولقـائنـا مع االمـام احمد
الـــطـــيب الـــذي يـــعـــد راعي لـــهـــذا
ـشـروع حـيث وافق عـلى تـسـهـيل ا
قبول الطلبـة العراقي بنحو 500
ــرحـلــة الـبــكـالــوريـوس من طـالب 
ـدارس االسالمـيـة ومـئة خـريـجي ا
ــاجــســتــيـر و50 طــالب لــدراســة ا
طـالـبـا لـدراسـة الـدكـتـوراه خملـتلف
الـــعـــلــــوم بـــدء من الــــطب ونـــزوال
لـــلــدراســات االخــرى) ,مـــبــيــنــا ان
(االزهــر ومــنــذ تـــأســيــسه لم يــعط
تسـهـيالت كـالـتي اعـطـيت لـلـطـلـبة
الــعـراقــيــ وجلــأنـا الى مــفــاحتـة
جــــامـــعــــة االزهـــر بــــعـــد تــــضـــيق
اجلـامــعـات الــعـراقــيـة عــلى هـؤالء
الـطـلبـة والنهـا تـعد مـن اجلامـعات
راكز االولى يـا وفي ا رمـوقة عـا ا
بــالـنـسـبــة لـلـجــامـعـات الــعـربـيـة),
واضــاف انه (لــيس بـالــضـرورة ان
يـكـونوا هـوالء الـطـلبـة من مـوظفي
الـوقف حـيث شـكـلـنا جلـنـة مـكـونة
من االســاتـذة والــعـلــمــاء الخـتــيـار
قـابـلـة لـفحص الـنـخـبة مـن خالل ا
مدى اهـلية الـشخص وضـمان عدم
امـتالكـه افـكــارا مـتــطـرفــة الن هـذا
ـوضوع مـهم كـون العـلم االزهري ا
يــدعــو الى الــوســطــيــة واالعــتـدال
ـــنـــهج الـــذي يـــعـــتـــمـــده ديـــوان ا

ابارك لـعـاطلي الـبـصرة الـفـيحـاء قـرار توفـير عـشـرة آالف فرصـة عـمل لهم ..
ـواطن الـبصـري  السـيـما وهي خـطوة  تـضـيف أمال كـان مـفقـودا في ذات ا
ـهنية .. فهل كـانت التظاهرات التي عاهد والدورات ا عنـد خريجي الكلـيات وا
عــمت الـبـصـرة  وال تـزال هي الـسـبب فـي تـوفـيـر تـلك الـفـرص  ام هي نـتـاج

خطط  تنموية موضوعة من قبل الدولة ألبنائها ?
صــراحـة  لـم تـتــوضح لي اجــابــة مــحـددة  لــكن الــظن كــله  يــشــيـر الى ان
التـظـاهـرات هي من اسـتـعجـلت اصـدار قـرار تـوفيـر فـرص الـعـمل .. عـلى اية
حال  إنها خطوة صائبة على طريق حل معضلة البطالة التي سرت في جسد
اجملتـمع العـراقي  واصبـحت كابـوسا لـلعـائلـة  قبل ان تـكون قـلقـا للـشخص
ـوازي جلـهـده الدراسـي او خـبرتـه في مـخـتـلف مـجاالت الـباحـث عن الـعـمل ا

العمل .
السـؤال  الـذي يـكـبـر في كافـة احملـافـظـات  بـعدمـا  جتـذرت هـذه احلـالة  و
اضـحت معـضـلـة  هـو : هل الـتـظـاهـرات هي احلل االوحـد في حتـريك مـاكـنة
ـعـنـيـة  جتـاه حتـقـيق االمـاني الـشـعـبـيـة في تـوفـيـر فـرص الـتـعـيـ اجلـهـات ا

وحتس الكهرباء الصحة واخلدمات البلدية و.. و.. 
ـتظـاهرين  يـعني ان سـؤولة الى تـلـبيـة مطـالب ا الالفت  ان اجتـاه الدوائـر ا
االمكـانات متوفرة  وإال مـاذا يعني االعالن عن توفـر عشرة آالف فرصة عمل
 دفعـة واحدة  بـعـد تظـاهـرات محـافظـة الـبصـرة  وايـضا  جتـهيـز الـكهـرباء
ـياه بـسـاعـات اعـلى من االيـام الـتي سـبـقـت الـتـظـاهـرات  ومـعـاجلـة مـلـوحـة ا
ـشروعـة.. وكـان يجب االنـتـباه مـنـذ البـدء الى ان  حـالة طـالب ا وغيـرهـا من ا
البـطالة عند الفرد  وانعدام اخلدمـات العامة ووسائل الترفيه البريء   وسوء
اخلدمـات الـصحـية  السـيمـا في اجلو احلـار  اخلانق  الـذي نعـيش   تؤدي
إلى التـعرض لكثيـر من مظاهر عـدم التوافق النفـسي واالجتماعي  إلى جانب
أن كثـيراً من العـاطل عن الـعمل يتـصفون بـحاالت من االضطـرابات النـفسية
والـشـخـصـيـة ويـتـسـمـون  بــعـدم الـسـعـادة وعـدم الـرضـا والـشـعـور بـالـعـجـز
قتـرن بالكـآبة وكره احليـاة  نتيـجة الال جدوى في مفـاهيم احلياة النـفسي  ا

عاصرة . ا
ـورد االقـتصـادي األول  وبالـتـالي فإن أي تـقدم  ال جـدال  ان اإلنسـان هو ا
اقـتـصـادي يعـتـمـد أول ما يـعـتـمد عـلـيه بـإعداده عـلـمـياً حـتى يـتـحقق دوره في
اإلسـهـام في نــهـضـة اجملــتـمع  فـالــبـطـالــة  تـضـعف من قــيـمـة الــفـرد كـمـورد
اقتـصادي  ويتحول إلى طـاقة مهدرة وبالتـالي يخسر االقتـصاد هذه الطاقة 
ــواطـنـ  عـقب وفي ضــوء ذلك  ال اجـد ان تـقــد ( هـبـات ) الـتــعـيـ الى ا
قيـامهم بـتظاهـرات  كون االمـر برمتـه  هو واجب الدولـة  فمـشكلـة البـطالة  
شأنـها  شأن كرة الثلج  تـتدحرج صغيرة حـتى تصبح مشكلـة عميقة بآثار ال
حتمـد عـقبـاهـا إن لم تسـتـدرك وحتل .    ومـثلـمـا باركت في مـقـدمة مـقـالتي 
قـرار تـوفـيـر فـرص الـعـمل لـعاطـلي الـبـصـرة  فـأنـني  ادعـو الى  تـفـعيل دور
الـدولــة في مـحــاربه الـبــطـالــة بـكل احملــافـظــات  ويـتم ذلـك بـتـطــبـيـق اجلـهـات
اخملـتـصـة  دورهـا في االقـتـصــاد بـدعم الـقـطـاعـات االنـتـاجـيـة  مـالـيـاً وفـنـيـاً
وبــشــريــاً وإصالحـهــهــا والــقــضـاء عــلى الــفــســاد وتـفــعــيل الــرقــابــة فـيه 
ـشاريع الصـغيرة وتفـعيل تمـويلها  واالستـمرار بدعم ا
ـــا يـــتالءم مع الـــتـــطــور وتـــطـــويــر قـــطـــاع الـــتــعـــلـــيم 
الــتـكـنـولـوجي إلنـتـاج جـيل قـادر عـلى تـطـويـر األفـكـار
ــواكـبـة لــروح الـعــصـر . مـرحـى جلـمـاهــيـر الــبـصـرة ا

ياه الراكدة ! الفيحاء التي حركت ا

محمد عدنان
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الـوقف) ,مـبــيـنــا ان (قـبــول هـؤالء
الـطـلــبـة عـلى مـنــحـة االزهـر حـيث
ذهــبــنــا ضــمن فــريق من الــهــيــئـة
لتـأجير الـبنايـات وتأثيـثها وادارة
اجلـامـعة فـرضت بـأن تـضع حرس
وتــفـاصــيل اخـرى) ,الفــتـا الى انه
(من ضــمن شـروط الــواقـفـ الـذي
اوقــفــوا امــوالــهم في ســبــيل الــله
اشترطوا بان تعطى نسبة من تلك
االموال لـطلـبة الـعلم وطـالب العلم
وضوع مفتوح ولهذا تبنينا هذا ا
وعــديــنـــاه ســتــراتــيـــجــيــا كــحــال
ـصــانع واالسـكـان ومن واجـبـات ا
الـهيـئة االشـراف علـيه حتى يـثبت
ذلـك و مـخــطط بــعـد اربع ســنـوات
مـقـبـلـة يـتـم صـرف مـلـيـار ونـصف
ســنـــويــا عــلى الــفـي طــالب ضــمن
ــوازنــة ويــتـحــمـل الـطــالب فــقط ا
ـصــاريف االخـرى ـأكـل وا اجــور ا

فقط). 
{  هل قـانون الـهـيـئة احلـالي  يـعارض

التوجه نحو االستثمار? 
- ان (قـانـون الـهـيــئـة بـحـاجـة الى
اعـادة نـظــر كـونه صـادر مــنـذ عـام

 1993لم تكن في ذلك الوقت
رحـلة وجود اي اسـتثـمارات امـا ا
ـرحـلـة جـديدة احلـالـيـة بـاشـرنـا 
والـــــقــــــانـــــون احلــــــالي مــــــحـــــدد
الـصالحــيــات وال نـرتــبط بـقــانـون
االستـثمـار الوطـني الن الديوان له
قـانــون خـاص بـه وهـو اســتـثــمـار

اموال الوقف).
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وقـــد شـــمـــلـت احلـــمـــلـــة مـــنـــاطق
ـنــاذرة واحلـيـرة والــعـبــاسـيـة ا
و ـشــخــاب واحلـريــة الـكــوفـة وا
الـقــادسـيـة واحلــيـدريـة وشــعـبـة

ركز).  قضاء ا
فيما اتخذت الوزارة إجراءات عدة
ــيـــاه وتـــقـــلــيل ـــواجـــهــة قـــلـــة ا
الــضــررعــلى اخلــطــة الــصــيــفــيــة

للمحاصيل الزراعية . 
ونــقل الــبـيــان عن الــوكــيل الــفـني
لــلــوزارة مــهــدي ضــمــد الــقــيــسي
الــــــقـــــول أن (الــــــوزارة اتـــــخـــــذت
اإلجـــراءات الـــتي مـن شـــأنـــهــا أن
تــخـفف مـن تـأثــيــر قـلــة اإليـرادات
ائية على اإلنتاج الزراعي ومنها ا
الــتـوسع بــاسـتــخـدام مــنـظــومـات
الري بالتـنقيط واستـنباط أصناف
جـــديـــدة مـن احلـــنـــطـــة تـــتـــحـــمل

اجلفاف).
وأضاف إن (الوزارة تسعى لوضع
احللول واإلجراءات الالزمة ومنها
الـــتــــحـــول بـــالــــســـقي عـن طـــريق
مـنظـومات الـري بالـتنـقيط لـتفادي
ياه وعدم السماح للبسات هدر ا
اجلـديـدة بـإتـبـاع طـرق الـسـقي من
األنــــهـــر واســـتـــبــــدالـــهـــا بـــالـــري
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بالـتنقـيط باإلضـافة إلى استـنباط
أصـــنـــاف جــديـــدة من مـــحـــصــول

احلنطة تتحمل اجلفاف). 
مـوضحـاً ان (هنـاك التـوسع بنـشر
اسـتـخـدام تـقـانـات الـري احلـديـثـة
ــتــحـرك الــري بــالــرش الــثــابت وا
وبـسعـات مخـتلـفة وحـسب طبـيعة
احملصول الزراعي كونـها الوسيلة
ـيـاه الـفـاعـلـة لـتـقـنـ اسـتـخـدام ا
واحلــد من تـغـدق وتــمـلح الـتـرب),
وتـــابـع أنه ( تــــشـــكــــيل جلــــنـــة
بـرئـاسة الـوزيـر وعـضويـة الـوكيل
الية الفني للوزارة ووكيل وزارة ا
ومـديــر عـام الــقـطــاعـات في وزارة
الــتـــخــطـــيط لــتـــقــد ورقـــة عــمل
تـتـضـمن آلـيـة نـشـر تـقـنـيـات الري
احلــديــثــة فـي الــعــراق وبــاألخص
مـناطق الـوسط واجلـنـوب في هذه
ـطـلـوبة ـبـالغ ا ـرحـلـة وحتـديد ا ا

لنشر تلك التقنيات). 
وافقة وتابع البيان انـه (حصلت ا
على أقرار اجلـرعة السـمادية (داب
ويـــوريـــا) لـــكل مـــحـــصــول ضـــمن
ـقرة اخلـطـة الـزراعيـة الـصـيفـيـة ا
لــــعــــام 2018 وحــــسـب طــــريــــقـــة
اإلرواء فـضـالً عن إصـرار الـوزارة
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داخـل اللـجـنـة العـلـيـا للـمـيـاه على
ا ساحة البالغة  255 دو أقرار ا
من مـحـصول الـشـلب في احملـطات
البحثـية للحفـاظ على هذا الصنف
وثــبــوت جــاهــزيــتــهــا عــنــد عـودة

ياه).  حصة ا
ونـاقـشت مـديـريـة زراعـة مـحـافـظة
كربالء تاثير مرض احلمى النزفية
وكيفيـة الوقاية مـنه بحضور عدد
ـوظـفـ ومـربي من اخملـتـصـ وا

الثروة احليوانية في احملافظة.
واوضح الـبــيـان ان (قـسم اإلرشـاد
وبــالــتــعــاون مع جــمــعــيـة الــهالل
األحـمر فـرع احملافـظـة عقـدت ندوة
الــتــوعـويــة بــشــان مــرض احلـمى
الـنـزفـيـة  فـيـمـا تـنـاولت مـواضيع
ــرض وطـرق مــنـهــا الــتــعـريف بــا
اإلصــابـة بـه والـوقــايــة مــنه وأنه
مـــرض فـــايــــروسي واإلصـــابـــة به

محدودة). 
ـشاركـ شددوا انه واضاف ان (ا
البـد اإلجـراءات الالزمـة ومن خالل
إتبـاع الوصـايا وطـرق الوقـاية من
قبل مربي احلـيوانات بـغية جتنب
اإلصابة به واحلفاظ على السالمة

العامة).
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كـــشـف مـــديـــر عــــام هـــيـــئـــة ادارة
واســتـثـمـار امــوال الـوقف الـسـني
محمد عدنان عن قرب انشاء معمل
للـسمنت  بـطاقة انـتاجيـة اكثر من
نـتوج مـليـوني طن سـنويـا لـدعم ا
احملــلي  ,مــؤكــد الـــشــروع بــبــنــاء
مــديـنــة مـتــكـامــلـة لــلـمـوظــفـ في
مـــنــطــقــة الــدورة بــبــغــداد . وقــال
عدنان في حوار مع (الزمان) امس
ـدة ان (الــهـيــئـة اسـهــمت وخالل ا
ـشاريع عـدة من بـيـنـها ـاضـيـة  ا
اغـــاثــة الـــنـــازحـــ داخل وخــارج
الــعـراق عن طـريق تــقـد الـسالت
الــغـذائـيـة واالدويــة وكـذلك تـوزيع
) ,واضاف ان عـاق كراسي بـ ا
(هـناك مـشاريع اسـتـثمـارية تـشرع
قبلة دة ا الهيئة بتنفيذها خالل ا
وهي االتـفــاق عــلى انـشــاء مــعـمل
للسمنـت بطاقة انتاجـية تبلغ اكثر
من مـلـيوني طن سـنـويـا فضال عن
بــنـاء مــديــنـة ســكــنـيــة مــتـكــامــلـة
لــلــمــوظــفــ في مــنــطــقــة الــدورة

بــــبـــغـــداد) ,مـــشـــيــــرا الى انه (
استـحصـال موافقـة جامـعة االزهر
على قبول نحو  650طالبا عراقيا

مبتعثا وعلى نفقة اجلامعة). 
فيما يلي نص احلوار . 

{ ماهي نشاطات الهيئة ضمن خططها
السنوية ?

- ان (الـهـيئـة احـدى دوائـر الوقف
وجب قـانـونهـا بـرئيس وتـرتبـط 
الــديـــوان عـــبــد الـــلــطـــيف هـــمــيم
والسـيــمـا ان الــهـيـكل الــتـنــظـيـمي
يـنـقــسم الى دوائــر ديـنـيــة تـرتـبط
بالوكـيل الديني وواداريـة بالوكيل
االداري فقط هيـئة االسثمـار وكلية
االمـام االعـظم يـرتـبــطـان مـبـاشـرة
ـوجب الـقـانون بـرئـيس الـديوان 
الــذي حــدد تــلك الــصالحــيــات من
اجـل ضــمـــان ســـهــولـــة االتـــصــال
ــشـكالت), واتـخــاذ الــقــرار وحل ا
واضاف ان (الهيئة يديرها مجلس
بـرئـاسة رئـيس الـهيـئة يـتـكون من
خـبــراء في الـشــؤون االقـتــصـاديـة
ـــالـــيـــة والـــقـــانـــونــيـــة وكـــذلك وا
الـهـنــدسـيـة بـاالضـافــة الى فـقـهـاء
بالـشريـعة االسالمـية حـيث  تؤخذ
الـقـرارات بـاالغلـبـيـة  مـا حقق ذلك
اقامة  14اجـتمـاعا جـمـيع قراراته
اخـذت باالجـمـاع ولم نخـتـلف على
دة اي قرار واخر اجتمـاع استمر 
5 ساعات اجنز خالله  40قرارا). 
ـنـفــذة واسـهـامـات ـشـاريـع ا { ابـرز ا

 ? الهيئة في اغاثة النازح
- ان (مـشـاريع الـهـيـئـة تـنـشق الى
قسم منهـا لدعم النازح والتي
اضية تـسيير ـدة ا شهدت خالل ا
عدد من الـطائـرات  لنـقل الـنازح
الـــعــــراقـــيـــ احملـــتــــجـــزين لـــدى
الــســلـطــات الـتــركـيــة في مــنـطــقـة
انــطــاكــيــا ,امــا في داخـل الــعـراق
عــمــلـــنــا عــلى انــشـــاء مــخــيــمــات
واد الـغذائـية لـلنـازح وتـوزيع ا

ــسـتــشـفــيـات ــرضى الى ا ونـقل ا
بــــاالضــــافــــة الى تــــوزيـع االدويـــة
واخــرهـا كـان في مـخــيم اخلـالـديـة
الــذي يــضم  480اســرة  تــوزيع
مـواد اغـائــيـة وكـراسي لـلــمـعـاقـ
وشــراء وقـود لــتــشــغـيل مــحــطـات
ــيـاه تـولــيــد الــطـاقــة وتــصــفـيــة ا
ـعوزة وتـخصـيص رواتب لالسـر ا
عن طـريق جلنـة مـتخـصـصة داخل
الهيئة) ,واوضح عدنان ان (الهيئة
وضـعت ضـمـن بـرامـجـهـا اخلـيـرية
االنــســانــيــة  هـي لــلــقــصــة بــقــيــة
والـــتــــســـوق وبــــرنـــامـج خـــيـــرات
ـــعــوزة رمـــضـــان مـــبـــالغ لالســـر ا
عـدمة وااليـتام كـما قـدمنـا دعما وا

لـدائـرة صـنـدوق الـزكـاة
ـعــنــيـة  بــتــلك االمـور ا
وهـــنـــاك ايـــضــا خـــطط
سـيــتم تــنـفــيـذه  الــعـام
بالغ قبل لزيادة تلك ا ا
 لــلــصــنـدوق فــضال عن
الـهــيـئــة تـقــوم بـتــقـد
ـساعـدة بشكل الدعم وا
يــــومـي لــــلـــــمــــعـــــوزين

رضى).  وا
ـــــــعـــــــوقـــــــات { مـــــــاهـي ا
ـشاكـل التي تـواجه عمل وا

الهيئة? 
- (مــنــذ تــســلم رئــاســة
الــهــيـئــة في عـام 2017
وضــعـنـا خـطـوطـا لـهـذا
وضوع تنـفيذا الوامر ا
رئــيس الـــديـــوان حــيث
بــدأنـــا بــتـــغــيـــيـــر تــلك
العقلـية التي كانت تدار
بـــــهــــــا من مــــــوضـــــوع
العقارات الى االستثمار
وكـــذلـك ادخـــال شـــعـــار
االنـتـاج ليـقـوم االنـسان
بدفع تلك العجلة وبرغم
من الــصــعـــوبــات الــتي
وجــهـنـاهـا تــمـكـنـا وفي
ضي اشهـر معـدودات ا
ــــوضـــوع رغم بـــهــــذا ا
اجملازفة الكبـيرة اقنعنا
ـوظفـ للـشروع بـهذا ا
الــــعــــمل وهــــذا لــــيس
ببـعيد عـني حيث كنت

احملـــافـــظـــة. وقـــال بـــيـــان لــوزارة
الــزراعـة تــلـقـتـه (الـزمـان) أمس ان
ـــســـاحــة الـــكـــلـــيــة الـــتي تـــمت (ا
مكـافحـتهـاوصلت الى 1600 دو

مـــحــافـــظـــة الـــنـــجف والـــوحــدات
التابعة لها في األقضية والنواحي
 من حملة مـكافحة حـلم الغبارعلى
اشـــجـــار الــنـــخـــيـل في بـــســـاتــ
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انــــتـــهـت مالكــــات  قــــسم وقــــايـــة
ــــزروعـــات في مــــديـــريـــة زراعـــة ا


