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بــتــكــلــيـفــكم ايــاي وزيــرا لــلــصــحـة
انا مني نصب وا وتـعييني بهـذا ا
بــالـبـرنــامج االصالحي لـلــحـكـومـة 
فــقـد بـذلت اقـصـى مـا لـدي من جـهـد
وخــبــرة لــتــقــو الـوضـع الـصــحي
والــبـيــئي في الــعـراق واعــداد رؤيـة
رصــيــنــة وخــارطــة طــريق واضــحـة
لــتـحـسـ ظــروف الـقـطـاع من خالل
الــتـصــدي لـلـتــحـديـات الــتي تـواجه
بـــلــدنـــا والــتي نـــتــجت عـن اهــمــال
ـوازنة الـقـطـاع وشح الـتـمـويل مـن ا
واضـــــطـــــراب ادارتـه اضـــــافـــــة الى

الــظـروف الـتي واجـهت الـبالد خالل
ـاضـيـة فـضال عن الـعــقـود الـثالثـة ا
ــالي واالداري الـذي انـهك الــفـسـاد ا
الـقطاع وشل كفاءته)  واضـاف (لقد
ــاضــيــة بــتـحــقــيق ــدة ا تــمــيــزت ا
ــراجـعـة مــعـمـقـة اجنــازات مـهـمـة 
لــلـواقع الـصــحي وابـرز الــتـحـديـات
الـهـائلـة الـتي تـواجه حيث اعـتـمدت
ـراجـعـة عـلى دراسـة وتـقـو هــذه ا
مـــتــخــصص لـــلــبــرامج الـــصــحــيــة
االســـاســــيـــة شـــارك فـــيــــهـــا كـــبـــار
االســـتـــشـــاريـــ من داخـل الـــعــراق

(قــــطـع شــــوط طـــويـل في حتــــقــــيق
انـسـيـابـيـة واحلـصـول عـلى االدويـة
وحتــقـيق االمـن الـدوائي هــذا الـعـام
حـيث باشـرنا مع الـقطـاعات االخرى
ـــنـــافــذ احلـــدوديـــة والـــكـــمــارك كـــا
ـؤسسـات االمنيـة االخرى ونـقابة وا
الـصيادلة بتنفيـذ خطة عمل متكاملة
لـلـتـعـامل مع الـفـوضى الـدوائـية في
ـــــا في ذلك الـــــقـــــطـــــاع اخلـــــاص 
ــنـــافــذ واتــبــاع الـــســيــطــرة عـــلى ا
اسـالـيب جديـدة في تـسجـيل االدوية
والـشركات وتسـعيرها وكـذلك تعزيز
ـراقبة)  واشاد اجـهزة الـتفـتيش وا
الــعــلــوان بـ (بـاجلــهــود الـتـي بـذلت
بــدعم من مـجـلس الـوزراء الـتي ادت
الـى اســـــتــــــئــــــنــــــاف الــــــعـــــمـل في
ــســتــشــفــيـات الــكــبــرى الــتــركــيـة ا
ـانـيـة والتي  الـتـعـاقد عـلـيـها واال
مـنذ اكثر من عـشر سنوات وواجهت
مـشكالت عدة ادت الى توقفها والتي
ــقــرر دخـولــهـا لــلـخــدمـة خالل من ا
ـقبلـة وستوفـر الفي سرير الـشهور ا
ومـجهزة بأحدث االجـهزة في العديد
من احملافظات)  مبينا ان (ما حتقق
مـن اجنــازات في الــتـــصــدي لــســوء
ــال الـــعــام ومــقــاومــة اســـتــخــدام ا
الـــفـــســـاد االداري وتـــقـــويــة االدارة
الـنـزيهـة في الـوزارة سهل احلـصول
عـلى اخلدمات الصحية وقمنا بإزالة
ــالـيـة الــتي تـســتـوفى من االعــبـاء ا
ـواطنـ والتي كـانت تشـكل عـائقا ا
كـبـيرا امـام احلصـول على اخلـدمات
والـرعاية الصـحية للـطبقات الـفقيرة
ـــهـــمـــشــة)  واكـــد الـــعـــلــوان ان وا
ـهنـيـة عالـية مع (الـوزارة تـعامـلت 
الـتـحـديـات الـبـيـئـيـة الـرئـيـسة الـتي
ـــا فـــيـــهــا تـــهـــدد االمن الـــوطـــني 
ـياه سـتـمر في ا حتـديـات التـلـوث ا
فـي محافظة البصرة من خالل اعداد
بـيانـات متكـاملـة للقـطاعـات وحتديد
نـوعـية ومـصـدر النـفـايات والـصرف
الـــصــحـي الــتي تـــرمى في االنـــهــار
ـراقـبة اضـافـة الى اسـتـحـداث الـيـة 
تــلـوث نـهــري دجـلــة والـفـرات وشط
الــعـــرب تــعــتــمــد عـــلى فــحــوصــات
جتـريـهـا دوريـا مخـتـبـرات الوزارة)
واوضـح انه (بـــرغم من الـــتــغـــيـــيــر
االيـجابي فـي عمل الـوزارة واحلاجة
ـاسـة لالستـمـرار على نـفس الـنهج ا
حتــيط بــعـمــلي عــقـبــات ومـعــوقـات
كـثـيرة يـضـعهـا من يقـحم الـتدخالت
والــضــغـــوط الــســيــاســيــة في عــمل
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عــــزا وزيـــر الــــصــــحـــة عـالء الـــدين
الـعـلـوان سـبب تـقـد اسـتـقالـته من
ــنـصب الى الـتـدخالت والـضـغـوط ا
الـــســــيـــاســـيـــة فـي عـــمل الـــوزارة 
ــتـحــقـقـة مــسـتــعـرضــا االجنـازات ا
ــــاضـــيــــة في تــــذلـــيل ـــدة ا خـالل ا
الـــصـــعـــوبــات الـــتي كـــانت تـــواجه
الــقـطـاع الــصـحي في الــبالد. وكـتب
الـعـلوان في اسـتـقالـته الـتي وجهـها
لــلــرئــاســات الــثالث امس (تــشــرفت
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ــتـابــعـة اإلجـراءات تــشـكــيل جلـنـة 
احلـكـوميـة من أجل اتـخاذ الـتدابـير
الـالزمة حلفظ سيادة العراق)  الفتا
الـى ان (اجملـتــمــعــ اتــفــقــوا عــلى
تــشـكــيل جلــنـة اخــرى لـبــحث مـلف
ـــغـــيـــبـــ وإعـــادة ـــفـــقــــودين وا ا
الــنـازحـ فــضال عن إلـغــاء مـكـاتب
ــضي ــفــتـــشــ الــعــمــومــيــ وا ا
بـتـشـريـعـات الـتـعـديل األول لـقـانون
دنـية والـضمان الـنزاهـة واخلدمـة ا
الـــصــحي والـــشــراكــة مع الـــقــطــاع
اخلــــاص  واحملـــكـــمــــة االحتـــاديـــة
ـعـلـومـاتـيـة وقـوانـ االتـصـاالت وا
ــعــدني اضــافـة الى واالســتــثــمـار ا
هـيئـة التـصنـيع احلربي  ومـفاحتة
احلـكــومـة الرسـال قـوانـ الـتـقـاعـد
والـضمان االجتماعي ومعاجلة أزمة
الــســكن والــنــفط والــغــاز ومـجــلس
اإلعــمــار ومــوازنـة 2020). وصــوت
مـجـلس الـنـواب عـلى تـشـكـيل جلـنة
ـتابـعة اإلجـراءات احلكـوميـة بشأن
اتخاذ التدابير الالزمة حلفظ سيادة
الـــــعــــراق . وقـــــال بــــيـــــان امس ان
ــان عــقـد جــلــســته بــرئــاسـة (الــبــر
احلـــلــبــوسي صــوت خـاللــهــا عــلى
مـتابعة اإلجراءات احلـكومية التخاذ
الـــتــدابــيــر الالزمـــة حلــفظ ســيــادة
الــعـراق وصــوت ايـضــا عـلى تــبـني
مــطـالب الـنـواب بــتـعـويض شـهـداء
حــــادثــــة الـــتــــدافـع خالل  ركــــضـــة
طــويــريج في كـربالء)  مــضـيــفـا ان
ـان اجنــز مـنــاقـشـة الــتـعـديل (الــبـر
االول لـقانون زرع االعـضاء البـشرية
ومــــنـع االجتـــار بــــهــــا وتــــصــــديق
ــــكــــمل بــــروتـــوكــــول عـــام 2014 ا
التــفــاقــيــة الــعــمل اجلــبـري وكــذلك
انـضمام الـعراق الى اتفـاقية حـماية
األمــومـة وتـصــديق اتـفـاقــيـة اعـفـاء
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وخـارجه والسيـما من خالل الوثـيقة
الـــتـي قـــدمـــتـــهـــا الـــوزارة في ايـــار
ــاضي عن الــتــحـديــات واولــويـات ا
الـعـمل)  وتـابـع الـعـلـوان (تـصـديـنا
لالحــتــيــاجــات الــطــارئــة والســيــمـا
بــتــحــســ احلــصــول عـلـى االدويـة
نقذة للحياة التي غاب االسـاسية وا
ـؤسـسـات الـصـحـية مـعـظـمـهـا عن ا
ســــنـــوات عــــدة من خالل طــــيف من
االجـراءات اخلـاصـة بـتـنـظـيم قـطـاع
الـصيدلـة واستيراد االدويـة للخروج
مـن االزمـة الـدوائـيـة )  مــشـيـرا الى
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WKLŠ∫ جانب من حملة الزالة التجاوزات في مدينة الصدر ببغداد امس

حـاملي جوازات الـسفر الـدبلومـاسية
واخلـدمة الـرسمـية من سـمة الـدخول
بـ الـعراق وصـربيـا). وحذر الـنائب
فتش وسوي ا عن سـائرون جواد ا
الــعــمـومــيـ مـن اسـتــغالل مــوظـفي
مــكــاتــبــهم والــزج بــهم بــتــظــاهـرات
حلــمـــايــة مــنــاصــبـــهم وعــروشــهم 
ــوسـوي في بــحــسب وصـفـه. وقـال ا
بـيـان امس (ندعـو الـوزراء ونحـمـلهم
ــســؤولــيــة في حــال قــيــام مــكــاتب ا
ـفتـشـ العـمومـ بالـتظـاهر أثـناء ا
الـدوام الرسمي وترك عملهم الرسمي
مــخــالــفـ بــذلك قــانــوني انــضــبـاط
ــدنـيـة) مــوظـفي الــدولـة واخلــدمـة ا
ـفــتـشــ الــعـمــومــيـ من مــحــذرا ا
(اســتـغالل مـوظـفي مــكـاتـبـهم والـزج
بـهم بـتـظـاهـرات حلـمـايـة مـنـاصـبـهم
وعـــروشـــهم وبـــخـالفه فـــان الـــوزيــر
ـسوؤلـية ـفـتش العـام يـتحـمالن ا وا
الــقــانــونــيــة اذا تــرك أي مــوظف من

عمله الرسمي) على حد قوله. 
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مــــشــــيـــرا الـى ان ذلك جــــاء (بــــعـــد
االطـالع ودراســـة االولـــيــــات كـــافـــة
وحــفــاظـــا عــلى جــمــالــيــة الــنــصب
ورســــالــــته االنــــســـانــــيــــة وقـــيــــمه

الروحية).  

الـوزارة ومن تـتعـارض مـصاحله مع
الــتــغــيـيــر ومن ال يــريــد ان يــنـهض
الـقـطـاع الـصـحي)  واكـد ان (بـعض
هــــؤالء هـم من تــــضــــرروا بــــاالدارة
الــشـفـافــة والـرشــيـدة الـتي تــمـيـزت
ــاضـــيـــة وجلـــأوا الى ـــدة ا خـالل ا
الــــتـــشــــهـــيــــر في االعـالم ووســـائل
الــتـواصل االجــتـمــاعي واشـرت الى
اضـية). واكدت ذلـك في استـقالـتي ا
الــوزارة في مـوقــعـهـا بــالـفـيــسـبـوك
امـس ان (العلـوان قدم استـقالته الى
رئـــيـس الــوزراء)  مـــشـــيــدا بـ (دور
تواصل الـرئاسات الثالث ودعـمهم ا
لـلنهوض بـالقطاع الـصحي والبيئي
فـي الــبالد). بــدوره   اكـــد اخلــبــيــر
الــقـانــوني طــارق حـرب ال صالحــيـة
لــرئــيـس مــجــلس الــوزراء في رفض
طـلب إسـتـقـالـة الـعـلـوان.وقـال حـرب
ــنح الـدســتـور فـي بـيــان امس (لم 
ـا فيه والـنـظام الـقانـوني الـعراقي 
نـظـام مـجـلس الـوزراء رقم  2 لـسـنـة
 2019 وقـــانـــون مـــجـــلس الـــنــواب
ونــظــامه الــداخــلي صـالحـيــة رفض
اسـتـقـالـة الـوزيـر ويـؤكـد ذلك قـانون
ـوظـف ـدنـية اخلـاص بـا اخلـدمـة ا
الـــــــذي خال مـن صـالحــــــيـــــــة رفض
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اكــد رئـيس مـجـلس الــنـواب مـحـمـد
احلـلبـوسي ان النـصر عـلى االرهاب
لـن يكـتـمل دون عـودة الـنـازح الى
ديــــارهـم. وقــــال ونــــقـل بــــيــــان عن
احلـــلـــبـــوسـي خالل زيـــارته خملـــيم
عـامـرية الـفلـوجـة امس القـول (ال بد
أن نـحتفل وبأسـرع وقت بعودة آخر
نــازح وغــلق آخــر مــخــيم)  مــؤكــدا
(ضــرورة الــعــمـل بــســرعــة وجــديـة
إلنـهـاء مشـاكل الـنازحـ اجـتمـاعـيا
وأمـنيا وسـياسيا  وأن الـنصر على
اإلرهــــاب لـن يـــكــــتــــمـل دون عـــودة
الـنـازحـ إلى ديارهم)  واشـار الى
ــان حــريص عــلى انــهــاء ان (الــبـــر
). وافــــتـــتح مــــعـــانــــاة الـــنــــازحـــ
احلــلـــبــوسي خالل الــزيــارة جــســر
بـزيـبز الـكونـكـريتي احلـديث الرابط
بـ الفلوجة وبـغداد يرافقه عدد من
الــــنـــواب واألمــــ الـــعــــام جملـــلس
ـهـجرين الـوزراء ووزيـر الـهـجـرة وا
ورئـــيس صــنــدوق إعـــمــار الــعــراق
سؤول ومحافظ األنبار وعدد من ا
ــتــحــدة في ــثــلــة األ ا فــيــهــا و
الــعـراق جـيـنـ بـالسـخـارت لـبـحث
أوضــاع الـنـازحــ  ووضع الـسـبل
الــكــفــيـــلــة بــتــســريع عــودتــهم إلى
ديـارهم. واجـتمع  احلـلـبوسي امس
االول بـرؤساء الكـتل النيابـية لبحث
ـلـفات في الـساحـة السـياسـية أهم ا
واألمـنية   حـيث تقـرر الغـاء مكاتب
ــضي ــفــتـــشــ الــعــمــومــيــ وا ا
ــهـمـة . وقـال بـيـان بــالـتـشـريـعـات ا
امـس ان (االجــــتـــــمـــــاع بـــــحث أهم
ان ـلـفات الـتي تـتعـلق بـعمـل البـر ا
فـي مجـال الـرقـابـة والـتـشـريع خالل
الـفصل الـتشـريعي األول حـيث تقرر

محمد احللبوسي

طلبتم بها مفاحتة الرئاسات الثالث
وكــذلك الـسـلـطـات اخملـتـصـة   نـود
ابالغـكم تأييد االمانة العامة جمللس
شـاريع الـتجـارية الـوزراء بـايقـاف ا
واالسـتـثـمـاريـة في نـصـب الـشـهـيد)
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وافــــقت احلـــكــــومـــة عـــلـى ايـــقـــاف
شاريع االستثمارية والتجارية في ا
مــوقع نـصب الـشـهـيــد حـفـاظـا عـلى
جـمالية الـنصب ورسالتـه االنسانية
وقـيـمه الروحـيـة. واطلـعت (الـزمان)
عــلى وثــيـقــة حتـمل تــوقــيع سـفــيـر
الـعـراق لـدى عـمـان صـفـيـة الـسهـيل
رقـمة 6 /س انه (الحـقا بـرسالـتنـا ا
/1/ 2162 فـي  10 حــــــزيــــــران من
عطـوفة عـلى رسالة الـعام اجلـاري ا
كـل من انس الشبـيب بابـان وسامان
كـــمـــال وهـــيـــثم فـــتح الـــلـه عـــزيــزة
ـــــؤرخــــة في  28 شـــــبــــاط 2019 ا
اخلــاصــة بــنـصـب الـشــهــيــد والـتي


