
مـن مـادة األوكــســجــ ) مــلــفـتــة إلى(
ـادة الــطـبــيـة من ـســتـشــفى ا شــراء ا
مــعــمل أهـلـي بـســعـر  10مالي دوالر
مـن دون تـــــقـــــد أي عـــــروض وهــــذا
مــخـالف لـلـتــعـلـيـمـات ) أمــا الـتـقـاريـر
ــســتــشــفـــيــات الــبــصــرة اخلــاصـــة 
فـــأشــارت إلـى( طــفح اجملـــــــاري عــلى
ا أدى صـالـة الـوالدة أكـثـر مـن مـرة  
إلى تــلــوثــهــا وزاد خــطــورة انــتــشــار

األمراض ).
ــالــيـة ان وبــيــنت تــقــاريــر الــرقــابــة ا
مـستشفى النعمان التعليمي عانى عام
الك الـتـمـريـضي ونـقص  2017 قـلـة ا
أعـداد أطباء االختصـاص وعدم تفعيل

نظام االحالة .
…dDš ÷«d √

ــــيــة وأكــدت دراســــاتٍ عــراقــيــةٍ وعــا
تــــزايــــد حــــاالت األمــــراض اخلــــطـــرة
كــاألورامِ والـتـشــوهـات واإلسـقـاطــات
والــعـــقم بــسـبـب اسـتــخـدام أســــلـحـة
ـــعادن الـثـــقـيـلة الـدمـار احملـظـورة وا
والـتلــوث الـبــيئي في مخـتلف مناطق
الــعــراق  فــضال" عن اتــبـاع ســيــاســـة
دوائـــيــة فـــاشــــلـــة وفــقـــدان الــرقـــابــة
والـــتــــفـــتـــيش عــلى الـــدواء والــغــذاء

وتدهور صناعة األدوية.
كــــمـــا أكـــدت الـــدراســــات أن الـــعـــمــل
ـــهـني الطـبي أنهـار بعـد أن  حتـــول ا
إلى مـــعـــايــيـــر االنــتـــمـــاء الــطـــائــــفي
واحملـــاصــــصــة وســـيــاســـة اإلقــصــاء
والــتـهـمـيش لألطـبــاء واالعـتـمـاد عـلى
كــوادر غـيــر مـهــنـيــة عـلـمــيـاً في إدارة
ــراكــز الــصــحــيـة ــســتــشــفــيـات وا ا
وهــجـرة الـكــفـاءات الــطـبـيــة الـكــبـيـرة
ـســتـنــيـرة ذات ــتـمــيـزة والــعـقــول ا ا
اخلـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة بــســـبـب احلــربِ
واالقـــتـــتـــال الــــطـــائـــفي  أو بـــســـبب
تــهــجــيــرهــا واســتــهــدافــهــا جــســديـاً
وابـتزازهـا معـنويـاً وماديـاً إلقصـائها

ونزوحها . 
كـل األسـبـاب أعاله دفـعت أبـنـاء الـبـلـد
اولـهم النخـبة للهـجرة دون تردد ولكن
يـبقى الدور الرئيسي لـلحكومة لتدارك
الـظــــــــــاهرة اخلطيـرة التي تستنزف
مـواردهـا الـبـشـريـة الـكــــــــــفـوءة التي
تــشــــــــــــــعــر بـتــجــاهل كم انــتــاجــهـا
الـفكـري في بلدهـا األم في الوقت الذي
جتــد نـفـســهـا مــرحب بـهـا في الـغـرب

الرأسمالي  .
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انهيار اجلسر الرئيسي   حيث قامت
فرق الـهالل األحـمر الـعراقـي بالـتدخل
الــــعــــاجل وتــــشــــكــــيل فــــريـق إلجـــراء
اســتــبـيــان بــعــدد الــعـوائـل واألضـرار
ومـعـرفـة احـتـيـاجـاتـهم وتـوفـيـر مـواد
غــذائــيـــة واغــاثــيــة وصـــحــيــة لــهم) .
واضاف كـاظم  ان  (عـشرات الـعوائل
تـــضــررت واضـــطـــر اخــرون الـى تــرك
منازلهم بسبب السيول التي اجتاحت
منـازلـهم وادت الى اضـرار مـادية دون
وقـوع اصــابــات بـشــريـة   مــبـيــنـا ان
الــفـــرق االغــاثــيـــة قــامت بـــتــامــ مــا
يحتـاجونه من سالت غذائـية متـكاملة
ومسـاعدات اغـاثيـة وبطـانيـات ومواد
اغـاثـيـة أخـرى حتـتاجـهـا الـعـوائل في
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تـعـرضت نـاحـيــة مـنـدلي الـتـابـعـة إلى
قـضـاء بـلدروز   إلـى مـوجة قـويـة من
السيول الـقادمة من منـاطق نفط خانة
احلــــــــدوديـــــــة مـع ايــــــــران وادت الى
محاصرة قرى منـطقة اجلسر وخاصة
مـــنــاطق الـــزهـــور وحــنـــون ومــحـــمــد

وسى وعليوي.   ا
وقــال مـديــر جــمــعـيــة الــهالل االحــمـر
الـعــراقي في مــحـافـظــة ديـالـى اسـامـة
عباس كاظم  لــ (الـزمان) ان (السيول
 ادت الى قـــطـع الـــطـــريق الـــرئـــيـــسي
الــرابط بــ مــركــز نــاحــيــتي قــزانــيـة
ومنـدلي ومركـز قضـاء بلـدروز وتوقف
حـركـة الــعـجالت بــسـبب اخملـاوف من

تـره مــاكـو صــنـاعــة وطـنــيـة بــالـبــلـد
بــصــايـــة بــعض اخلــيـــرين حــيل من
الـــعــراقـــيــ واألجـــانب  والـــزراعــة
هـمـاتـ علـى نفـس الـطريـق وَالنَّـخْل
خو تـدري بيه إشـتغـلوه حَـرِك وقلع 
بصريح الـعباره خـربانه  بس بقـينا
أحـنــا الـشــعب بـطــرك إهـدومــنـا وين
إحتب إنــروح حــتـى إنــعّــزل الــعــراق
ونـطـلع  وجهّـنـا بـأعـتـبـارك قـائـدنا 

تقديرنا إلك ? )
WOHBð WOKLŽ

ويقـول د. إسـماعـيل اجلـليـلي أسـتاذ
استـشـاري في طب وجـراحة الـعـيون
تحدة وعضو استشاري ملكة ا في ا
في جلــنــة بـروكــسل الــقــضــائــيـة في
حديث سـابق أن  (مـا يحـدث لـلعـقول
العـراقـيـة عمـلـية تـصـفـية لـلـقابـلـيات
ـلــكـهـا والـطــاقـات الــبـشــريـة الــتي 
الـــــــعـــــــراق كـــــــجـــــــزء مـن اخملـــــــطط
اإلستراتيجي إلضعاف البلد وإنهائه
نـطـقة. كقـوة إسـتراتـيـجيـة مـهمـة بـا
إلن عـراقـا قـويـا وغـنـيـا ومـتـقـدمـا لن
يكـون مـرغـوبا عـلى نـطـاق السـيـاسة
اجلعرافـية (اجليـوبوليتـيك) وخاصة
ـنـطق أن تـسـعى ـنـطـقـة. ومن ا في ا
ية واحمللـية إلى إضعافه القوى العـا
وتفـتيـته. وسيـاسة وتـهجـير الـعقول
والـــقــــابـــلــــيـــات مـــا هـي إال وجه من
ــتـــعــددة لــهـــذا اخملــطط الــوجـــوه ا
وأصـبــحت حـقــيـقــة واقـعــة وظـاهـرة
ؤامـرة بدأت تعـدت مـرحلـة نظـريـة ا
مــبــاشــرة بــعـــد االحــتالل األمــريــكي
لـــلــــعـــراق. مـالمح "الــــشـــرق األوسط
ـنـاطق عربـية اجلديـد" بـدأت تظـهر 
ــنـطــقـة أخـرى من أجـل أن تـتــحـول ا
إلى دويالت صـغيـرة مـتنـاحـرة تـنفق
مــواردهـا عــلى الــسالح فــيـســتــحـيل
تقـدمـهـا وبـالتـالي تـفـقد كل طـاقـاتـها
ـــتـــطـــورة في هـــجـــرة الـــبـــشـــريــــة ا
متـواصـلـة للـغـرب الـذي هو في أمس
احلــــاجــــة لـــهــــا. ومـن يـــســــتــــهـــدف
ـــيــ والـــعــلــمـــاء واألطــبــاء األكــاد
الـعـراقــيـ هم من لـهم مــصـلـحـة في
تــنــفــيــذ هــذا اخملــطط لــشــرق أوسط
جديـد. إن وضع حد لـهذا االسـتنزاف
يـحــتــاج إلى عـمل وتــنــسـيق ابــتـداء
ـــتـــحـــدة وجـــامـــعـــة الــدول بـــاأل ا
ـنـظـمـات الـدولـية الـعـربـيـة مـرورا بـا
ـيـا. الـدور الـرئـيسي واإلنـسانـيـة عـا
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ـتـابعـ للـشـأن العـراق حـول امكـانيـة اسـتقـالة سؤال يـتـبادر الى ذهن ا
هـدي من عدمـها وخـاصة أنه رئيس الـوزراء اجلديـد السـيد عـادل عبـد ا
لوّح عدة مـرات بذلك وهـو له سابقـتان بذلك ,وقبل الـتكهـن باالجابـة على
هذا السؤال يجب أن نحـلل أهم التحديات التي تـواجه احلكومة اجلديدة

ثم نستنبط االجابة عن هذا السؤال.
ـواطن ـهـدي هي وصـول ا أول الـتـحـديـات وأخـطـرهـا أمام الـسـيـد عـبـدا
العراقي الى حالة الـيأس من الطبقـة السياسيـة بأكملهـا وأصبحت هناك
ـواطن والـسيـاسي لـيس من الـسـهل احـتـوائـهـا حيث فـجوة كـبـيـرة بـ ا
واطن اليثق مطلقاً بأي سياسي مهما كانت خلفيته وهذه احلالة اصبح ا
من اليأس واالحباط جائت من تـراكم حاالت الفشل في األداء السياسي
وأصـبح الشـارع العـراقي بحـالة من الـغلـيان منـذ عام  2003 وحلد اآلن
ومـا انـتــفـاضــة الـشـعب والــتي انـطــلـقت في الــبـصـرة وامــتـدت الى عـدة
وان تـوقف هـذه االنـتـفـاضة مـحـافـظات اال حـالـة طـبـيـعـيـة لـهـذا االحـبـاط
ـا هي عمليـة هدنة وتأجيل من والتظاهرات الـشعبيـة اليعني انتـهائها وإ
الـشـارع حيـث ينـتـظـر الـشـعب ويـراقب مـا ســتـؤول الـيه عـمـلـيـة تـشكـيل
ـطالب الـشـعـبيـة وبـعـدها احلكـومـة اجلـديـدة وما الـذي سـتـفعـله بـشـأن ا
ومن التحديات األخرى العقوبات األمريكية على ايران ستقرر ماذا تفعل
وقف مـع ايران وكذلك انـتشار الـفساد وكيفـية التـعامل مـعها وحـراجة ا
بشـكل يـفـوق كل الـتـصـورات وخـاصـة انه وصل الى صـنـاديق االقـتراع
وشاب الـعـمـليـة االنـتـخـابيـة بـألف عالمـة استـفـهـام ووصل الى احلـقائب
هـمة في الـدولة حـيث اليخـفى على أحـد الصـفقات نـاصب ا الوزاريـة وا
شبوهة واخملزية التي يتم فضـحها يومياً عبر وسائل االعالم عن تورط ا
كبار السيـاسي بهذه الـصفقات الـتي يندى لها اجلـب وكلّ هذا يحدث
هذا في ظل سـكوت اجلـهـات األمـنـية والـقـضـاء العـراقي واالدعـاء الـعـام
تفـاقمة  والـديون اخلارجيـة وفوائدها شـاكل االقتصـادية ا اضافة الى ا
ـســتــحـقــة الــتـســديـد وانــتــشـار الــبــطـالــة والـفــقــر واألمـراض واألمــيّـة ا
وكذلك االخـتالفات والـتناحـرات السـياسيـة ب الـكتل واألحزاب وغيرهـا
ـصالح وعدم تـعاونهم معه فـي تمرير احلـقائب الوزارية كاسب وا على ا
تُعــدّ من التـحـديات اخلـطيـرة وهـذا اضافـة الى التـدخالت والـضغـوطات
ـارساتـهـا عـلى كل احلـكـومات الـعـراقـية الدولـيـة واالقـلـيمـيـة الـتي يـتم 
وأخيـراً ولـيس آخر اسـتمـرار ظـاهرة تـواجد هـدي ومنـها حـكـومة عـبـد ا
الـــسالح فـي الـــشـــارع خـــارج ســـيـــــــــطـــرة الـــدولـــة ونـــفـــوذ األحـــزاب
ـواطن وضـياع يـلـيـشـيـات وماتـشـكـله من تـهـديد ألمـن واســــتـقـرار ا وا

لهيبة الدولة. 
ـهـدي هي حتـديـات ـا تـقـدم فـان الـتـحـديـات الـتي تـواجه الـسـيـد عـبـدا
خطيرة وكـبيرة وجتـعله في موقف اليُـحسد عـليه ولوتـمعنّـا جيداً في هذه
ـنظـار ثاقب لـوجـدناهـا حتديـات خـطيـرة فعـلى الـسيـد عادل التـحديـات 
ـهـدي أن يفـكـر ألـف مرة بـكـل االحـتمـاالت وبـكـل حتدي عـلـى حدة عـبـدا
تـاحة بـيده ويـزنها بـحكـمة وعقل راجح ويـقرر بـنفسه ويفكـر بالـوسائل ا
وبـكل واقـعـيـة هل سـيـتـمـكـن من الـنـجـاح خالل فـتـرة أربـعـة سـنـوات من
تخـطي كل هـذه الـتـحـديـات واخملـاطر وهل سـيـتـمـكن من حتـقـيق مـطالب
اجلمـاهيـر الثـائرة الـتي وصلت الى مـفتـرق طرق مع الـعمـليـة السـياسـية
وهل سـيــتـمـكن من ارضـاء ويـسـتـطــيع اقـنـاعــهـا من الـعـدول عن الــثـورة
وهل سيـوقف الفساد أمريكا وايـران بنفس الوقت بـشأن ملف العـقوبات
ارس علنـياً من قبل رفاقه الـسياسي في كل الذي استشرى وأصـبح 
وهل سـيتـمكن من ارضـاء كل الكـتل واألحزاب بـشأن الكـتل السـياسـية 
ـنـاصب احلـكومـيـة وهل سـيـتـمكـن من خالل خـبرته تقـسـيم احلـقـائب وا
االقتصاديـة والسيـاسية من انـقاذ االقتـصاد العـراقي من حالته الـبائسة
تفـاقمة وهل سـيتمـكن من ارضاء كل الدول شاكل االقـتصاديـة ا وحل ا
االقلـيمـيـة واخلارجـيـة? أنا عـلى يقـ بـأن السـيـد رئيس الـوزراء في هذه
ناسب الذي اللحظة يفكر بكل هذه االحتماالت ويفكر في اتخاذ القرار ا
ــتــواضع ومن خالل كل يــحـدد مــســتــقــبــله الــسـيــاسي.فـي اعـتــقــادي ا
وجودة على الساحة فان خيار السيد تاحة و كل التحديات ا عطيات ا ا
هـدي سـيكـون االستـقـالة وبـنسـبـة كبـيرة ألن رئيس الـوزراء عـادل عبـد ا

ـكن ألي شخص مـهمـا كانت األمر مـعقـد وشائك وال 
قــوته وحـــنــكــته الـــســيــاســـيــة أن يــتـــجــاوز كل هــذه
وأنا لـوكنت مـكانه لن أتردد فـرده التحـديات وهـو 
حلظـة واحـدة في االسـتـقـالة وجتـنب الـفـشل األكـيد

الذي ينتظرني.

خـجـآل من نـخـلـتي ولـكن لـيس بـالـيد
حيـلـة .اني سـأرحل مـرغـمـآ واودعكمً
نـــخـــلــتـي الــبـــرحـــيـــة ...)األعالمـــيــة
سوسن  الزبيدي تـشعر باإلحباط من
ـغــادرة الــبــلــد بــعـد جــديــد تــخـطـط 
تـصـفــيـة مـتـعــلـقـاتـهــا بـشـكل كـامل .
حيث قـالت الـزبيـدي لـ (الـزمان) ( كل
ـعــطـيــات تــشـيــر الى ان احلـكــومـة ا
اجلديـدة ال تـختـلف عن سـابقـاتـها لم
واطن الـذي يتـنظر تلبـي طموحـات ا
إصالحات جديـة سريعـة النقاذ الـبلد
من الــتــدهـور عــلى كــافــة الــصــعـد ال
ـلف الـصحـي والتـعـلـيمي  ) سيـمـا ا
مسترسلة (وفـقا" لذلك قررت االنتقال
للعيش في دولة أخرى أستطيع فيها
الــتــمـتـع بـحــقــوقي كــامــلــة في  بــلـد
يـشــعــرني بــآدمــيـتي  ,مــنـذ  15عـام
ونـحن نــعـاني مـن انـعــدام اخلـدمـات
وانـهــيـار الـبــنى الـتــحـتــيـة ولم نـرى
تطـور ملـمـوس من الدورات الـسابـقة
واحلـالــيـة يــبـدو انــهـا كــسـابــقـاتــهـا
ــكـاسب شـخــصـيـة )  احـمـد تـسـعى 
موظف حكـومي نزيه أب لـثالث أبناء
يــدرس أمــكــانــيـــة انــتــقــاله الى بــلــد
حتـــظى فـــيه  أســـرته بـــعـــيـش كــر
ــدارس رصــيــنـة يــنــخــرط أطــفــاله 
تـضـمن لـهم مـسـتـوى تـعـليـمـي يلـبي
الــطـمــوح . قــال أحــمــد لـ ( الــزمـان )
ــغـادرة (مــنــذ سـنــوات وانــا افــكــر 
الـعراق بـال عودة لـكـني اتـردد في كل
مــرة عـــله  حتــدث صـــحــوة ضـــمــيــر
لـصنـاع الـقـرار ويـنـهـضـون  بـالواقع
ـتلك حـضـارة عـريـقة الـبائس لـبـلـد 
هو اآلن من أكثـر الدول تخـلفا"  ,لكن
يـــبـــدو ان اطــــمـــاع الـــســـيـــاســـيـــون
ـقـيتـة عادت بـقوة في واحملاصـصة ا
ــهـدي وال أمل حـكــومــة  عــادل عـبــدا
بــإصالحــات حــتى بــعـد  50عــامـا".)
ـمثلـة الكـبيرة د. على حـد تعبـيره . ا
عــــواطف نــــعــــيـم خــــاطــــبت رئــــيس
احلــكــومــة اجلـــديــدة  بــالــلــجــهــجــة
العراقية الدارجة فـهي فنانة كبيرة ..
وذلك من خالل صفحة مـجلة ألف باء
( فـيس بـوك ) بـرسـالـة هـذا نـصـهـا (
ـهــدي رئــيس االســتــاذ عــادل عــبــد ا
وزراء العراق احملترم ما أريد أزعجك
بس تـره الــثـروه الـســمـكـيــة بـاالنـهـر
اي إتلوث  أخاف ما كلها نفقت  وا
تدري حبيت أخبرك وحتى ال أنسى 

wKOJF « W uš ≠  ‰u³MDÝ«

غـادرة البلـد بعد كل تستـعد النـخب 
دورة أنــتــخـــابــيــة غــيـــر قــادرة عــلى
تـشـكـيل حـكـومـة وطـنـيـة خـارج إطار
احملــــاصـصـة . ويــبـدو ان جتـاذبـات
الكتل واألحزاب الـكبيرة والـتحالفات
ـكــونـات وتــخـيـم الـبــيـروقــراطـيـة وا
والــفـــســاد الـــســيـــاسي واالداري في
ـريض والـذي ــقـراطـيــة ا جـسم الـد
بـــدى جــلـــيــا" بـــاألعالن اجلـــزئي عن
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــوزاريـــة اجلـــديـــدة
ـهـدي ومـاسـبــقـهـا  من  إطالق عــبـدا
وقع الكتـروني في سابقة األولى من
نصب نوعهـا في العـراق  للـترشـيح 
وزيرفي كـابـيـنته كـلـها أخـذت مـنحى
نهك آخرال يرقـى بتطـلعـات الشـعب ا
ـراوغات التي بدت وال تنطـلي عليه ا
ـواطن بحسب ثير ضـجر وسـخرية ا
أســتـــطالع أجــرته  (الـــزمــان ) جلس
نـبض الـشـارع ألسـيــمـا الـنـخـبـة مـنه
حيث يرى مـاتبقى مـنهم  أن ال سبيل
غادرة بعد ان وجدت للبقاء وعليها ا
تلك الشريحة الواعية اخلطر محدقا"
ـقـبـلـة لم يــبـقى لـديـهـا بـالـسـنــوات ا
خـيـار األ أن تـودع  ذكـريـاتهـا ومـرتع
الــصــبــا والــشــبــاب وعــبق احلــارات
تماهية معها بعدد سن والدراب ا
الـعمـر  لـتـشـد الـرحال الـى ارض الله
تــــروم الــــعـــيـش بــــسالم واألرتــــقـــاء
ـســتـوى تـعــلـيم ابـنــائـهـا وتــوفـيـر
الـعنـايـة الـصـحـية  ألسـرهـا  السـيـما
األطفال وكبار السن .اليوم نفتح هذا
ـلف من جــديـد تــضـعه أمــام انـظـار ا
شـرفــاء الـعـالـم واحلـكـومــة اجلـديـدة
لـتــخـوض فـي أمـور تالمس مــفـردات
ـــواطن حـــيـث أكـــد مـــواطـــنـــونــلـ ( ا
ن هم حتت الزمان )  ان ( الغالبية 
خـيــمــة الـســلــطـات الــثالث في كــافـة
الدورات األنتخـابية  مـوغلة بـالفساد
ــخــتـــلف اشــكــاله تـــتــصــارع عــلى
نـاصب ومـاحتـققه لـهـا من مـكاسب ا
عـــلى الـــصــعـــيــد الـــشـــخــصـي ألــتي
استحـوذت علـيهـا مقـابل ابادة شعب
الذ نب له غــيــرســعـيـه  لـلــخالص من
حـقــبــة سـابــقـة اســتـنــزفـته بــحـروب
طــاحـــنــة اراد بـــعــد هــا ان يـــحــضى
بشيء من احلـريـة والـرفاهـيـة  اسوة
نـطـقة بشـعـوب الدول الـنـفطـيـة في ا
هو الـيوم يـشعـر بالـلنـدم على  وضع
ثقته بعمالء  الشـيطان الذين  أعتلوا
عــلى أكــتــافه كــراسي عــروش زائــلــة
مـــارســـوا مـن خاللـــهـــا األســـتـــبـــداد
والـقــبح والـوحـشــيـة وظــلم األنـسـان
لالنـســان عــلى مـدى  15عـام قــمـعت
ــســـتـــضــعـــفــ ثـــورات اجلــيـــاع وا
وسـالت دمـاء طــاهـرة طـالــبت بـاحلـد

األدنى من حقوقها) .
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حـــــيـث وصـــــفت أســـــتـــــاذة احلـــــرب
الـنفـسـيـة في  كـلـيـة األعالم بـجـامـعة
بـغــداد د. نــزهت الـدلــيــمي مـواجــهـة
ـــــان رافض لـــــهـــــفـــــة شـــــعب بـــــبـــــر
ـعانـاته في لـلمـحـاصـصـة ومـخـلص 
جـمــيع اجملـاالت وبــحـكــومـة وطــنـيـة
تـبـدأ بــهـمـة واصـرار النــقـاذهم بـهـذا

ؤلم .  االجحاف والالمباالة با
وقــالت الــدلــيــمي  لـ ( الــزمـان ) أن (
صـدمــة الــنـاس اكــبـر مـن مـا حتــمـله
مـعـنى الـصــدمـة بـعـد ان طـال الـوقت
واالنتظار فجـاءت الفاجعة ال شخص
نـاسب وال كفاءة ـكان ا مناسب في ا
وتـخـصـص وابـداع يـذكــر ومـا  يـؤلم
ـقدرات وطن اكثـر كمـية االسـتهزاء 
ـــفـــتـــرض انه وحـــقـــوق شـــعب من ا
االرقى بــــ اال ) مـــلـــفــــتـــة الى أن

رتقـبة صـدمت شعب كان (الكابـينـة ا
يحـلم بـاخلالص  ,فـالـبـلد فـي تـدهور
مــــســـــتــــمــــر بـال اصالح وبــــنــــاء وال
اطــمـــئــنــان عــلـى عــيش ومــســـتــقــبل
والــســنــون تــمــر وعــ اهل الــعــراق
الـعـريق عــلى مـا يـعــيـشه سـكـان دول
مــجـاورة او اقــلــيـمــيــة او دولــيـة من
تـطـور االحــوال خـدمـيـا واجــتـمـاعـيـا
وثقافيـا  واقتصاديـا وترفيهـيا وامنا
وسالما ورقيـا في كل مفـاصل احلياة
) مــنــوهه الـى أن (اجلــمــيع اصــطــدم
ـفــتـرض ان بــتـشــكـيــلــة وزاريـة مـن ا
تـاتي من االكـفاء الـوطـنـيـ الـقادرين
على الـنـهوض بـالواقـع نحـو االفضل
لالسيما وأن العراق يـزخر بالكفاءات
تـخصـصـة ذات  اخلبـرات والعـطاء ا
ومن ارقى الشخصيات نساءا ورجاال
لـــكن ال فـــرصــة لـــهم اال في جـــلـــبــاب
احلــزبــيـة واحملــاصــصــة وهم عــنــهـا
ـســبق انـهـا ال مـتــرفـعـون لــعـلـمــهم ا
تبني بلـدا وال تنقذ شـعبا ) مؤكدة أن
(هــدف كل حـزب هــو حتــقــيق مــنـافع
شــخـــصــيــة اوصـــلت الــبـالد الخــطــر
مراحل التخلف)وشددت الدليمي على
أن (ذلك مـــا اجـــبـــر ويـــجـــبـــر األســـر
والـنــخب عـلـى الـرحــيل لـبــيـئــة آمـنـة
نظـيفـة هادئة تـتوافـر فيـها مـتطـلبات
الـعـيش الــكـر )وخـتـمـت بـقـولـهـا  (
يالصدمتنـا  بعد صحوتنـا ..متسائلة
اذا كل هذه الالمباالة ? وهل هناك   :
في الـعـالم كـلـه مـثل هـذه الـفـوضـويـة
ـــــؤهـــــلــــ فـي اخـــــتـــــيـــــار غـــــيـــــر ا
ـتــخـصــصـ لـيــسـتــمـر مــسـلـسل وا
الفسـاد والتراجع وهـدر اموال البالد
ــســؤول عن  كل مــايــحـصل? ? ومن ا
ومن ســـيــحـــاسب من اقـــتــرف االثــام
وانــتـــهك احلــقـــوق وافــســـد بــعــد ان
ــرتـقــبـة وصـدمت جتـلت الــكـابــيـنـة ا
شعب كـان يحـلم باخلالص والـتغـيير
واحــتــرام الـقــانــون بال مــحــاصــصـة
مقيتة دمرت البالد وفرقت العباد!!) 
فـيـمـا عـبـر الـنـحـات الـعـراقي الـكـبـير
بـارك لـ (الـزمان ) عن شـعوره خالـد ا
بـحـزن وخـذالن كـبــيـر من تـبـدد آمـاله
بعراق جـديد يـرقى بطـموحـات شعبه
ـشــاريع واالفـكـار و لـديه خــزين من ا
تجـددة كان لها أن  تـسهم في إثراء ا
الـواقـع الـثــقـافـي في الـبــلــد . وأطـلق
بـارك عـلى صفـحـته في أحـد مواقع ا
التواصـل األجتمـاعي آهاته لـيضـعها
ب ايـد محـبيه وقـرائه أقـتبـسهـا لكم
(أســتـودعــكم نــخـلــتي الــبــرحي فـهي
امــانـة. اجلــمــيع يـقــول والــعـصــبــيـة
تـرتـسـم عـلى مـحــيـاهم. أرحل ..إرحل
أرحل واحــمل  الـــبــرحــيــة مــعك ..هل
هـوالـرحـيل بـعـينـه ! علـى مـايبـدو كل
الـذين كـانـوا مـعـي بـاآلمس  انـقـلـبـوا
ضدي وهم مصريـن على رحيلي .رغم
ــكــاني تــشــبـــثي  ولــســنـــ طــوال 
وبـقـرب نخـلـتي الـبـرحي .آه ثم آه كم
أنا حزيـن .حزمت حقـيبـتي الصـغيرة
مرغمـآ الن يداي ال تـقويـان على حمل
األوزان الثـقـيلـة..وسـوف اترك أشـياء
كثـيرة صـنعـتـها بـيداى لـسنـ طوال
انـهــا لـوحـاتي وتــمـاثــيـلي اجلـمــيـلـة
وكتبي واوراقي التي لم تكتمل وفيها
ـؤجـلـة  انـها ـشـاريـعي ا مـخـطـطـات 
ـمـتـد جـذوره لـسـن حتـمل سـجلي ا
مـوغـلـة بـالــقـدم فـهي حتـتـوي أسـفـار
واحالم وحـــكـــايـــا وآمـــال  تـــبــددت 
سوف احـمل حـقيـبتي الـصـغيـرة لكن
هنـاك شيء عـظـيم ال اقـدر عـلى حـمله
مـــعي هـــو نــخـــلــتـي الــبـــرحـــيــة اني
اتـوسلـكمً ان اعـتـنـوا بـهـا..فهـي امكم
وأرضـــكم وتـــاريـــخـــكم ...عـــذرآ وانــا

واحلـــــيــــوي هـــــو لإلعـالم وضــــرورة
تـــركــيــزه عـــلى مـــعــضــلـــة تــصـــفــيــة
الكفاءات. وال بـد من تشجـيع مختلف
نـظـمات الـدوليـة لـتوحـيـد جهـودها ا
عـاجلة اسـتـهداف الـعلـماء واألطـباء
بـــالـــعـــراق .   فــيـــمـــا بـــ اخلـــبـــيــر
األقــــتــــصـــادي. د. عــــدنــــان فــــرحـــان
اجلـــواري في بـــحث ســـابق أنه  (في
الــوقت الــذي يــنـــبــغي أن تــقــوم فــيه
ـراكـز الـبـحـثـيـة بـتـوفـيـر الـبـاحـث ا
تـميـزين من خالل اسـتقـطاب الـقوة ا
ـؤهـلــة وتـنـمـيــتـهـا  فـإن الـبـشــريـة ا
هــجــرة الــعــقــول من الــعــراق هي من
عدالت في العالم نتيجة غياب أعلى ا
االسـتقـرار األمـني والـسـيـاسي و قـلة
ــشــجــعــة عــلى االبــتــكــار احلــوافــز ا
وتطبيق نتائج البحوث مقابل ارتفاع
تـكـالـيف الـقـيـام بالـبـحـوث فـضالً عن
طبيعة البيئة السياسية واالجتماعية
الـــطـــاردة لـــلـــكـــفـــاءات مـــقـــارنـــــــــــةً
بــاإلغـراءات الـتي تـقــدم لـهـا في أمـاكن
أخــــرى). من جــــانب آخـــر  وبــــحـــسب
ــركـز الـروابط تــقـريــرلـلـعــام اجلـاري  
لـلـبـحـوث والـدراسـات االسـتـراتـيـجـيـة
يـــبــ ان الــعـــراق يــعــانـي من ضــعف
الـبــنـيـة الـتـحـتـيـة لــلـمـراكـز الـصـحـيـة
ــسـتــشـفــيـات احلــكـومــيـة وغــيـاب وا
زيد الـرقابـة والنـظافـة التي أدت إلـى ا
مـن األمراض وسوء اخلدمات الصحية
واطن بـشكل دائم الـتي يشـكو  مـنهـا ا
كـما تـعـاني أغلب مـستـشفـيات الـعراق
رضى من ضـعف الرعاية واالهـتمام با
حــتى األطـفــال مـنـهم وكــذلك من نـقص
األدويــة احلــاد بــاإلضــافــة إلـى فـرض
ــراجع مـــقــابل اخلــدمــة رســـوم عــلى ا

عدومة .   الرديئة شبه ا
الية  عن عام وكـشفت تقارير الرقـابة ا
  2017اســـــتــــــمـــــرار الـــــتــــــلـــــوث في
ــســتــشــفــيـات  بــاألخص فـي صـاالت ا
سـتشفـيات مثل: الـعمـليات في أغـلب ا
ابـن بـلــدي  والـواســطي  واإلمــام عـلي
وابن الـنـفـيس  والزعـفـرانيـة  والـشيخ
زايـد  وأوضح الـتـقـرير أن  ”مـركـز ابن
الــبـيـطـار الـتـخـصــصي يـعـاني ضـعف
إجـــراءات الــوقـــايــة من اإلشـــعــاع  في
قـسم االشـعة  ونـقص صـاالت عـملـيات
الــقـسـطـرة   كــمـا بـيـنت الــتـقـاريـر أن(
مـستشفى الكوت في واسط  يفتقر إلى
ـتخـصصـة لتـقريـر االحتـياج الـلجـان ا

هدي الذي رغم مرحلته الطويلة ضـمن اجمللس االعلى اال ان عادل عبدا
ـثل ـنـصب  ال يـعـرف عـنه تـمـسـكـه بـلـقب الـعـشـيـرة كـمــا اسالفه في ا
طرازا وسطـيا ايـام مجلـسيـته فال هو من رجـال دين اجمللس وال هو من
عـارضة والـتقيـته بتـركيز ايـام مؤتـمر اربيل فريق ضعـافه. التـقيـته ايام ا

قبل احلرب في 2003. 
ـفترض فيه وتكررت اللـقاءات في منـاسبات عـدة واحدها لـقاء كان من ا
ـالكي االولى لكن ولـسبب ما تـغيرت ان يكون رئـيس حكومـة بعد دورة ا
االخـتـيـارات خالل سـاعـات. شـخـصـيـا اثق بـأن ال حـزبـيـة صـميـمـيـة في
العراق فمهوم احلزبية العراقي مفهوم يصطدم بالذاتية والشخصانية و
هـدي العقلية العالقات التي يعـزها العراقيون كـما يعزون عيـونهم! عبد ا
خسـر بسـبب احلزبـية" حـتى وان جرت مـهاجـمته سـابقـا حلوادث لـيست
ـان العـقـائدي من فعـله" وكـثـير مـنـا خسـر بـسـبب القـيـود احلـزبيـة واال
فعندما تـؤمن بحزبك وجتده ال يؤمـن بك فتلك قضيـة مردها االسلوب في
ا ا خسـرت دول واحزاب واشخاص بـسبب قيـادتهم وقد القيادة وطـا

ستجد البعث مثاال وحاضرا ستجد الدعوة مثاال. 
قابل ستجد ان اشـخاصا تفرزهم االحزاب وتـضحي بهم وتدفعهم في ا
لزوايـا الـنسـيـان يعـودون للـواجـهة بـدعم من كـيانـات اقـوى من االحزاب
ـكــتب الـرئــيس لـلـمــرجـعــيـة وعـلى ــهـدي وقـبــول ا كـمــا هي حـالـة عــبـدا
الـنـقيـض سـتجـد احـزابـا تـقـدم خـيـاراتـهـا في اشـخـاص فـيـهـدمون بـنى
احلزب ويكونون سبـبا في تراجعه. البـطانات االسرية تضـر وتضر معها
البـطانـات احلزبـيـة كلـتاهـما تـوصالن رسائـل للـجمـهور عن االثـراء الذي
سـبــبه الـقـربـى فـيـتــوالـد شـعــور من الـغــضب يـفــرغ عـلى رأس الـكــبـيـر
سياسيـا فيدفع خارج الـلعبة مطـرودا ام متقاعـدا. وقد حصل هذا خالل

العقد والنصف االخير. 
هـدي ليس البعاد الـدعوة فقط بل لـتكسيـر حجة احلزب جاء تقد عـبدا
رجعـية بأعتبـار ان الناقمـ من ابناء الشعب احلاكم وهو نقد واجـهته ا
رجعي يرونهـا مسؤول عن اداء الـقائلـ بشيـعيتهـم واال فأن السكـوت ا
ـا انه يسيء للـمذهب" من باب كن ان يرد االتـهام بأن يـزيل احلاكم طا
ـتـحامي ـذهب عـلى االقل". بـصـورة ابـسط نـحن النـقـبل بـا الدفـاع عن ا
ـنصب االن رجـعـية عـلى ا ذهـبـنا لـيـنفـذ سـياسـة مـضرة. مـاتـفـرضه ا
سـتـفــرضه مـسـتــقـبال عـلـى بـاقي الـكــراسي فـلـو ســمـحت الـيــوم لـبـاقي
رجعية تعرف متى ا ان ا الكراسي ان تبقى حزبية فلن يدوم احلال طا

تتحرك. 
االن سيكون احلساب دون دفاعات حزبيـة فكل التكتالت احلزبية ليست
وازين وكذلك بصالبة ورقة صغيرة تخرج بسـطرين وختم حتى تنقلب ا
فتـرك االحزاب لـسنـوات في الـساحـة كون اخـتـصارات في عـقول الـناس
عـنهـا فـمـنـهم من سـمـعتـه الديـنـيـة مـلـوثة بـدمـاء ضـبـاط اجلـيش الـسابق
ومـنـهم من يـأخـذ اتـاوات من مالهي الـعـربـدة مـنـهم الالديـني الـذي بـاع

قعد ومنهم احزاب نفطية وموانئية بحرية والخ.  تاريخه 
ــهـدي لـيـست يـســيـرة لـيس فـقـط عـلى مـسـتـوى صـحـيح ان مـهــمـة عـبـدا
حاجـات الـفرد الـتي ضـاعت بسـبب سـياسـة سـلفه وسـلف سـلفه بل في

رجـعية عـنه ذلك انه ظهر عدم تكـدير كابيـتنه رضى ا
ــــرجــــعــــــــــــــيــــة فـي الــــعــــراق ان قـــــالت كن ان ا

فسيكون!. 
مـرحـــــلـة الـتـحـزب سـتـكون مـثـل الـعــــــــقـار الذي
ســيــكـــون تــنـــــاولـه دون دقـــة ســبـــبــا في مــــــــوت

متــناوله على االقــل في العاصمـــة حاليا.

ــؤســسـات نــظـمـت شـعــبــة تــفـتــيش ا
الــصـحــيــة وبـالــتــنـســيق مع مــديــريـة
نظمة في احملافظة ة ا مكافحة اجلر
حملة تفتيشية مشتركة شملت مناطق

متفرقة من بعقوبة) . 
وأضـاف الــعـزاوي الى انه  (  خالل
احلــمـلــة اغالق   3 مــخـتــبــرات غــيـر
مــجـازة و اتــخــاذ كــافــة اإلجـراءات
القانونية واإلدارية بحق اخملالف ) 
مــؤكــدا ان  ( خــطـة صــحــة ديــالى في
تــتــبع مـــلف الــصــيــدلــيــات اخملــالــفــة
ــذاخـــر واحملــال الـــوهــمـــيــة لـــبــيع وا
ستلزمات الطبية في عموم االدوية وا
مـنــاطق ديـالى مــسـتـمــرة بـاعـتــبـارهـا
ظاهرة سلبـية لها تبـعات خطيرة على

الصحة العامة) . 
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من جـــانــبه  قــال رئـــيس فــرع نـــقــابــة
الـصــيـادلــة في مــحـافــظـة ديــالى عـلي
حسـ عـلـوان الـتمـيـمي لــ (الـزمان) 
ـتــابـعـة ان  (من واجب الــصـيـدالنـي ا
والـــتـــأكـــد من عـــدم وجـــود اي ادويـــة
ـــفــــعـــول وتــــأمـــ االجـــواء نــــافـــذة ا
الصـحـية فـي خزنـهـا)   مضـيـفا   ان
(نــقــابــة الــصــيــادلــة  لن تــتــهــاون في
اتــخـاذ اغالق اي صــيــدلــيـة ال تــلــتـزم
بالضوابط واالرشادات والتعليمات .
مـؤكدا بـان الـنـقـابة جـادة في مـتـابـعة
كل الــــشــــكـــاوي الــــتي تــــصـــلــــهـــا من
واطـن و بـالفـعل اتخـاذ خطوات ا
مــــهــــمــــة في هــــذا االطــــار ) . واشــــار
الــتــمـــيــمي  الى ان  ( فـــرق تــفــتــيش
الـنــقــابـة ســتــصل الى كل مــدن ديـالى
دون اسـتـثـنـاء وسـيـكـون لـهـا بـرنـامج
خــــــــــاص فـي الـــــــــقـــــــــرى واالريـــــــــاف
ســـــــــــــيـــــنــــطـــــلق قـــــريـــــبـــــا من اجل
تــعـــــــــــقب الــصــيــدلــيــات الــوهــمــيـة
واتـخــاذ كــافـة االجــراءات الـقــانـونــيـة

بحق اصحابها ).

اسـتــخـدامـاتــهـا الــيـومــيـة   حـيث 
اغـاثـة اكـثـر من  200عـائـلـة) .  وتـابع
كــاظـم  ان ( فــرق اجلـــمــعـــيـــة  قــامت
ايــضــا بــتــوزيع مــلــصــقــات إرشــاديـة
وحتذيرية عن اخمللـفات احلربية التي
جتــرفـــهــا ســيـــول األمــطــار وكـــيــفــيــة
الــتـــعــامل مـــعــهــا واالبـالغ عن امــاكن
تـواجـدهـا لـلـجـهـات اخملـتـصـة لـلـعـمل

على ازالتها) .  
واكد مـديـر جمـعـية الـهالل االحـمر في
ـسـاعـدة ديـالى  انـهم  (مـســتـمـرون 
ـتـضـررة من خالل تـسـخـير الـعوائل ا
ــاديــة والـبــشــــــــــريـة إمــكـانــيــاتــهـا ا
لـتـأمـ مـا يـحـتاجـونـه من مـسـاعدات
إنسانية ).  من جانب آخر اكد النائب

عن مـحــافـظــة  ديـالـى مـضــر الـكـروي
ـوازنـة عـدم الـتـصـويت عــلى تـمـريـر ا
ـالــيـة الــعـامــة لـعـام  2019 في حـال ا
ـدن احملـررة. عـدم تـضـمـنــهـا حـقـوق ا
وقال الكروي لــ ( الزمان ) ان  (نواب
وازنة ديالى لم يصوتوا عـلى تمرير ا
الــعــامـــة لــعــام  2019اذ لم تــتـــضــمن

دن احملررة) .  حقوق ا
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واضاف الكروي  اننا  (مصرون على
ادراج تـخــصـيــصـات مــالـيــة واضـحـة
لــــبـــرامج الـــبــــنـــاء والـــتــــعـــويـــضـــات
والدرجات الوظيـفية للمـحافظة  كون
احملـــافــــظـــة تــــضـــررت كـــثــــيـــرا خالل
ـاضـيـة من االرهـاب بـكـافة لـسـنـوات ا
اشـــكـــاله ومـــســـمـــــــــــــيـــاتـه واحــدث
اضـرار كـبــيـره بـالــبـنى الـتــحـتـــــــــيـة
واخلدمية ولم يتم اعادة ما  تدميره
ـــتــكــررة من اجلــهــات  رغم الــوعــود ا

عنية  .  ا
الى ذلك أعـلـن رئـيس اجملــلس احملـلي
لقضاء بلدروز مؤيد نوروز لـ (الزمان)
 إن  (اللجنة واألجهزة األمنية أعادت
فتح أكـثر من  15 طريـقـا يربط أحـياء
ومـنـاطق قـضـاء بلـدروز شـرقي ديـالى
بــــبـــعــــضـــهــــا ). وأضـــاف نـــوروز أن
ـذكـورة أغـلقت مـنـذ سـنوات (الطـرق ا
بــعـــضــهــا يـــصل الى عــقـــد من الــزمن
لدواعي أمني في القضـاء)  مبينا أن
(جـمــيع الـطــرق في بـلــدروز أصـبـحت
مفتوحه اآلن وهناك حملة أخرى لفتح

ناطق ) . ما تبقى مغلقا في عموم ا
إغالق 3 واعـلنـت دائـرة صحـة ديـالى 
مخـتبرات غـير مـجازة بـبعقـوبة فـيما
أشارت الى استمرار خطتها في انهاء

الصيدليات الوهمية. 
وقـال مـديـر إعالم صـحـة ديالـى فارس
الــعـزاوي لـ (الــزمــان) انه  ( تــنــفــيـذا
لــتــوجـيــهــات  دائــرة صــحـة ديــالى  
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مهاجرون في
شاطئ اوربي
حلظة وصولهم
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