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الـدائرة). وفي الشأن ذاته اكد اجلميلي
انه (وضمن خطة الدائرة للعام اجلاري
ــزمـــنــة  تـــوفــيـــر أدويــة اإلمـــراض ا
والـتخصصـية ودعمهـا حيث  افتتاح
ـركزيـة في جانب الـكرخ و الـصيـدلـية ا
أخـرى في جانب الرصافـة لبيع األدوية

بـأسـعـار مـدعـومـة ووفق آلـيـة مـعـيـنة),
وذكـر ان (الـدائـرة قـامت بتـوفـيـر مـعظم
ــاضـي وضــمن األدويـــة خالل الـــعـــام ا
خــطــة الـدائــرة لــهــذا الـعــام  تــوفــيـر
جـمـيـع أنـواع األدويـة الـتي التـسـتـطـيع
الــشـــركــة الـــعــامـــة لــتــســـويق األدويــة

ومـضـادات حـيـويـة وحـبـوب وشـرابـات
ومـغــذيـات مـتـنـوعـة) ,مــبـيـنـاً  ان (هـذه
ؤسسات األدويـة سيتم تـوزيعها عـلى ا
الـــصــــحـــيــــة في احملــــافـــظــــة وحـــسب
االحـتياج الفعـلي لكل مؤسسة). وقامت
دائــرة الــعـيــادات الــطــبــيـة الــشــعــبــيـة
بــصـيــانـة وتــصـلــيح عـدد من األجــهـزة
الـطبـية واخلـدميـة في عيـاداتهـا إضافة
إلى عــمــلــيــات الــتــأهــيل فـي بــعــضــهـا
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وقــال مـــديــر عــام الــدائـــرة حــازم عــبــد
الـــرزاق اجلــمـــيـــلي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــزمــان) امس أن (الــدائــرة ومن خالل
الــشـعــبـة الــهـنــدسـيــة قــامت بـالــكـشف
والــصـيــانـة والــتـصــلـيح عــلى عـدد من
األجـهزة الطبية والكـهربائية واخلدمية
ســواء في مـــقــر الــدائــرة ام الــعــيــادات
الــشــعـبــيــة في بــغــداد ومـنــهــا أجــهـزة
مـعاجلة األسنان وتخطيط قلب وناظور
او صـيـانـة مـكيـفـات الـهـواء والـسـبالت
وثالجـــــات ومـــــصــــاعـــــد) وأضــــاف ان
وقعي (الـشعبـة قامت بـأجراء الكـشف ا
لـعشرات العيادات الطبية للقيام بإعادة
تـأهـيل بـنـايـاتـهـا او تـرمـيم جـزء مـنـهـا
إضـافة إلـى االنتـهاء من تـأهيل وتـرميم
ثالث عــيـادات ومــعـاجلــة سـطح بــنـايـة
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تـــوفـــيـــرهــا لـــلـــمـــواطن فـي بـــغــداد او
احملـــافـــظـــات ومن مـــوازنـــة الـــدائــرة),
مـشيرا الى ان (هـذا العام سيـتم افتتاح
ــوذجــيـة بــعــد أقـرار عــيـادات طــبــيـة 
ــــالــــيـــة مــــوازنـــة الــــدائــــرة من قــــبل ا
ـشـاريـع الـتي تـصب في لـلــمـبـاشــرة بـا
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جـهـزت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة مـنـافـذ
ــنــقــذة لــلــحــيــاة الــتــوزيع بـــاالدويــة ا
وعالجــــــات امـــــراض الـــــغــــــدد الـــــصم
ـرضـى لـتــلك الهــمــيــتـهــمــا وحلــاجــة ا
الـعقـاقيـر التي تـشهـد شحـا بتـوفيـرها.
ونــقل بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس عن
الــشـــركــة الـــعــامـــة لــتــســـويق األدويــة
ـسـتلـزمات الـطـبيـة كـماديـا تـأكيـدها وا
(وصـــول شـــحـــنــــة من االدويـــة لـــعالج
أمــراض الـغــدد الـصـم سـانــدوسـتــاتـ
ــفـقــودة ومن انـتـاج وهــو من األدويـة ا
ـساويـة حـيث  إطالق صرف شـركـة 
ـــــراكـــــز الـــــعـــــقـــــار وتــــــوزيـــــعه الـى ا
الـتـخصـصـية فـضال عن وصـول شحـنة
من عـقار بنـفكس العـامل التاسع والذي
يـسـتـخـدم لـعالج مرضـى الهـيـمـوفـيـلـيا
نزف الدم الوراثي وهو من انتاج شركة
اسـبـانـيـة). وارسـلت الوزارة  26عـجـلة
ـسـتـلـزمات كـبـيـرة مـحـملـة بـاالدويـة وا
الطبية الى دائرة محافظة صحة صالح
الدين  ,فـيما اعلنت الدائرة عن تسلمها
سـتلـزمات الـطبـية كـميـة من االدويـة وا
الـتي ارسلـتهـا الوزارة. وقـال مديـر عام
الـدائـرة رائـد ابراهـيم حـمـد ان (االدوية
الـتي  استالمهـا تشمـل كميـات كثيرة
من مـواد مخـتـبريـة مخـتلـفة  وامـبوالت
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يعـتزم الرئـيس األمريـكي دونالـد ترامب الـتحدث مع رئـيس اجلمـهوريـة برهم صالح
ي الـذي يعـقد من  21 إلى  24 كـانون الـثاني اجلاري ـنتـدى االقتـصادي الـعا في ا
فـي دافوس حـول خـروج قـواته من الـعراق.وذكـرت قـنـاة (سي بي أس) الـتـلفـزيـونـية
االمريـكيـة التي أوردت اخلـبـر نقال عن مـصادرهـا في اإلدارة األمريـكيـة أنه (جتري
حـالـيـا مـشـاورات حـول تـفـاصـيل جـدول أعـمـال اجـتمـاع رئـيـسـي الدولـتـ والـبـيت

فاوضات). األبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه ا
وأثـارت هجمات اجليش األمريكي منذ
ـــاضي عـــلى يـــوم  29كـــانـــون االول ا
احلــشــد الــشــعــبي  واغــتــيــاله نــائب
ـهـنـدس واجلـنرال قـائـده أبـو مـهدي ا
اإليــراني قـاسم سـلـيـمـاني قـرب مـطـار
بــــغـــداد ردة فـــعـل واســـعـــة مـن قـــبل
الــســلـطــات الــعـراقــيــة الـتـي انـتــقـدت
ان .واعتـمد الـبر تـصرفـات األمريـكيـ
الــعـراقي يـوم  5كــانـون الــثـاني قـرارا
يــطــالـب بـانــســحــاب جــمــيـع الــقـوات
األجــنــبــيـة بــالــكـامـل من الـبـالد.ولـكن
تـرامب رفض االنـصـيـاع لـهـذا الـطلب
وهــدد بـغــداد (بـفــرض عـقــوبـات غــيـر
مـسبوقة).ومنتدى دافوس هو اجتماع
ـمــثـلي الــنــخب الـســيـاســيـة ســنــوي 
ــيــة يــعــقــد مــنــذ والــتـــجــاريــة الــعــا
الـثـمـانـينـيـات وتـشـكل هـذه الفـعـالـية
أحـد األحـداث الدولـية الـكبـرى سنـويا
نـسبة إلى الـسياسيـ ورجال األعمال
ـنـظـمات الـعـامـة واألوساط ـثـلي ا و
ـيـة والـشـخـصــيـات الـثـقـافـيـة األكــاد
وقـــادة اإلعـالم الـــذين يـــشـــاركـــون في
ــنـتـدى االقــتـصـادي مــنـاقــشـات هـذا ا
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وأعـلن اجلـيش األمريـكي عن خـضوع
أحــد عـشـر فـردا من قـواته لـلـعالج من
أعـراض ارجتاج إثـر هجـوم صاروخي
اسـتهـدف قاعدة عـراقيـة كانت تتـمركز
ـتـحـدث فــيـهـا قـوات أمـريـكــيـة.وقـال ا
ــركـزيــة األمــريـكــيـة بــاسم الــقـيــادة ا
الـكابـ بيل إربـان (في ح لم يـسقط
قـتلـى في صفـوف العـناصـر األمريـكية
فـي الـثـامن من يــنـايـر/كــانـون الـثـاني
جــراء الــهـجــوم اإليـرانـي عـلى قــاعـدة
األســد اجلــويـة فــإن الـعــديــد من تـلك
الـعـناصـر خضـعوا لـعالج من أعراض

اسـتهـدفت الصـواريخ اإليـرانيـة أيضاً
قــاعـدة عـســكـريـة فـي أربـيل تـتــمـركـز
فـيـهـا قـوات أمـريـكيـة وقـوات أجـنـبـية
أخــرى تــعــمل ضــمن حتــالف بــقــيـادة
تـحـدة يقـاتل بقـايـا تنـظيم الـواليـات ا

الدولة اإلسالمية في العراق.
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كـــمـــا كـــشــفـت شــبـــكـــة سي إن إن عن
تـسـجـيل صـوتـي مـسرب يـتـحـدث فـيه
الــرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب عن
مــبـررات وتـفـاصـيـل اغـتـيـال اجلـنـرال
اإليـراني البارز قـاسم سليـماني بغارة
أمـريـكـيـة في الـعـراق. وأشارت إلى أن

ـقـطع الـذي سـجل مـساء (تـرامب في ا
أمـس أثــــنـــــاء حـــــفل عـــــشــــاء جلـــــمع
الـتـبرعـات أقـيم مع أعضـاء في احلزب
اجلـــمــهـــوري في مــنـــتــجـع مــاراالغــو
الــتـابع لـلــرئـيس جـنــوب فـلـوريـدا لم
يـتـحدث عن تـهديـد وشـيك مزعـوم كان
يـشـكله قـائد فـيـلق القـدس في احلرس
الــــثــــوري اإليــــراني عــــلى الــــواليـــات
ــتــحـدة بل قــدم مــبـررات مــخــتـلــفـة ا
الغـتـيـاله). وقـال تـرامـب إن سلـيـمـاني
كـان (يـقـول أمـورا سـيـئـة عن دولـتـنا)
مـتـسـائال (كم من هـذا الـهـراء يجب أن
نــسـمع?). ووصـف الـرئـيـس األمـريـكي

أحـــد أبــرز اجلــنــراالت اإليــرانــيــ بـ
ــعــروف) مــشــيـرا إلى أن (اإلرهــابي ا
ســلـيـمــاني (كـان عــلى قـوائـمــنـا وكـان
يــجب عــلـيـه الـبــقـاء فـي بـلــده بـدال من
ــنـطــقـة). وأكـد زيــارة دول أخـرى في ا
تـرامب أنه كـان يسـتـمع إلى مسـؤول
عــسـكـريـ خالل مـتــابـعـتـهم في الـبث
احلـي عملـية اغـتيـال سلـيمـاني ونائب
رئــيس احلـشـد الـشـعـبي الـعـراقي أبـو
ـــهـــنـــدس بـــغـــارات جـــويـــة مـــهـــدي ا
اسـتـهـدفت مـوكـبـهـمـا في طـريق مـطار
بـغـداد فجـر الثـالث من يـنايـر اجلاري.
وقـــال تـــرامب (أخـــبــرنـي مــســـؤولــون

ارجتـاج نـاجم عن الـقـصف وال يـزالون
.وأضـاف إربان يـخـضـعـون لـلـفـحـص)
فـي بيان (في األيام التـي تلت الهجوم
ومـن منـطلق احلـرص الـزائد نُـقل عدد
مـن هذه العناصر إلى مـنشآت أمريكية
ــــتـــابــــعـــة ـــانــــيـــا و الــــكــــويت  فـي أ
ــتــوقع أن الــفــحــوص). وتــابع (ومن ا
يــعــود هـؤالء إلى اخلــدمـة في الــعـراق
فـــور تــأهّــلــهم لـــذلك). وكــان الــرئــيس
األمـريـكي دونـالد تـرامب قـال صبـيـحة
الـيوم الـذي أعقب القـصف الصاروخي
اإليــــراني "لم يــــصب أي أمـــريــــكي في
اضـية). وكان الـهجوم هـجوم الـليلـة ا
اإليـراني انـتـقـامـا الغـتـيـال قـائـد فـيلق
الــــقـــدس بــــاحلــــرس الـــثــــوري قـــاسم
سـليماني بغارة أمـريكية بطائرة بدون
طـيـار في بغـداد يوم الـثالث من كـانون
الـــثــاني اجلـــاري.وجــاءت الـــضــربــات
الـصـاروخيـة اإليـرانيـة بـعد يـوم واحد
مـن تـشيـيـع جـنازة قـاسـم سـليـمـاني.و
كـــان اجلــيش األمـــريــكي قـــد أعــلن في
أعـــــقــــاب الــــهـــــجــــوم اإليـــــراني أنه ال
إصـابات جرّاء الهجوم على قاعدة ع
األســد اجلــويــة غــربي الــعــراق وعــلى
ـــنــــطــــقـــة الــــكــــرديـــة مــــنــــشـــأة فـي ا
الـشمالية.وكان نحو  1500أمـريكي قد
نُــشـروا في قـاعـدة عـ األسـد في قـلب
صـحراء األنـبار الـعراقـية.لكن في وقت
الــهــجـوم كــان مــعـظـم هـؤالء اجلــنـود
األمــريــكــيــ قــد اخـتــبــأوا في مالجئ
حتـت األرض بـــــعـــــد حتـــــذيـــــرات من
القيادة.وكان الهجوم قد أحلق أضرارا
ـنـطـقـة الـتي تـوجد مـاديـة جـسـيـمـة با
فــيـهـا الــقـواعـد الــعـسـكــريـة لـكن دون
إصـابات بشرية بحسب تقارير سابقة
لـلـجيش األمـريـكي.وإضافـة إلى قـاعدة
عــ األسـد اجلـويــة في غـرب الـعـراق

عـسكريـون: "هما مـعا سيـدي... سيدي
لــديـهـمـا دقــيـقـتـان و 11ثــانـيـة. ال ردة
فـعـل... دقـيـقـتان و 11ثـانـيـة لـلـعـيش
ســيـدي إنـهـمـا في ســيـارة مـصـفـحـة..
سـيدي لـديهـما دقـيقـة للـعيـش تقـريبا
ســيـدي  30ثــانــيـة 10 9   ..8 وبــعـد
ذلـك فــجــأة "بــوووم"!.. "ســيــدي هــمـا
أزيـال).  وقـــال تــرامـب مـــتــحـــدثـــا عن
الــغـارة الـتي أودت بـحـيـاة سـلـيـمـاني
ـهنـدس (تخـلصـنا من اثـن بـسعر وا
واحــد). وأقــر الـرئــيس األمـريــكي بـأن
اغـتيـال سلـيماني هـز العـالم مضـيفا:

فترض أنه ال يقهر). (كان من ا
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أعــلــنت عن تــوقــيع ثــمــاني اتــفــاقــيــات
ومــذكــرات تـــفــاهم في مــجـــاالت الــبــنى
الـتحتـية واالتـصاالت والصـناعة واألمن
والـطاقة.وجـاء اإلعالن عن االتفاقـية بعد
زيـارة وفد حكومي عراقي للص ترأسه
هدي إلى جـانب وزراء ومحافظ عـبد ا
ومـسـؤول آخـرين. ومـنـذ ذلك احل لم
تـكشف احلـكـومة الـعراقـيـة عن تفـاصيل
ــثـيــر لــلــجـدل حــتى ألعــضـاء االتـفــاق ا
ـان  ,حــيث طــالـبت جلــنــة الــنـفط الــبــر
والـطاقة النيابيـة باحلصول على نسخة
بـرمة بـ العراق من اتـفاقـية الـتفـاهم ا
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وقـال رئـيس الـلـجنـة هـيـبت احلـلـبوسي
في بـيان إن (هـناك مـعلـومات عن تـوقيع
الــعـراق أكــثــر مـن ثــمــانــيــة اتــفــاقــيـات
ومــذكـرات تــفــاهم مع الــصـ تــتــجـاوز
قــيـمــتـهـا  500مــلـيــار دوالر لـلــسـنـوات
الـعـشـر الـقـادمـة) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
(االتــفــاقــيــة تــتــضــمن إقــراض الــصــ
ـلـيارات من لـلحـكـومة الـعـراقيـة مـئات ا
الدوالرات على شرط ضمان ورهن النفط
دة  50عـامـا القـادمـة لتـسـديد الـعـراقي 
ــتــرتـبــة عــلـيه), الـقــرض مع الــفــوائـد ا
مــؤكـدا ان (هــذه االتــفــاقــيــة ســتــعـرض
اقــتــصـاد الــعــراق ومــســتــقــبل أجــيــاله
الـقــادمــة لـلــخــطــر في حـال ثــبــوت هـذه
البنود في االتفاقية التي  توقيعها). 

الــصــ من اجل اعـــمــار الــبــلــد مــقــابل
تـسـلـيم كـمـيـة من الـنفـط هم من يـدعون
ويـروجون لـتـعطـيل الـعمل بـها من اجل
مــصــاحلــهم اخلــاصــة غــيــر مــكــتــرثــ
بــالــواقـع الــعــام لـــلــبالد) مـــشــددا عــلى
ـان دعم هـذه االتـفاقـية (احلـكـومة والـبر
ـهمـة وعدم الـسمـاح ألي طرف خارجي ا
او داخـلي يعمل على تعطيلها او يسعى
الـى ذلك  ,ونـــأمل ان تـــدخل الـــشـــركــات
كن الى الـبـلد حـتى ترى بـأسـرع وقت 
الـنور هذه االتـفاقيـة امام اجلمـيع خدمة
الي سـتـشـار ا لـلـصالح الـعـام). وافـاد ا
لـرئــيس الــوزراء مــظـهــر مـحــمــد صـالح
ــفـاحتــة ثالث دول لــتــوقـيع اتــفــاقـات
شـراكة عـلى غرار االتفـاق الذي جرى مع
. وقـال صـالـح في تـصـريح امس الـصــ
ـتـحدة إن (احلـكـومـة فاحتت الـواليـات ا
والـيــابـان وكــوريـا اجلــنــوبـيــة لـتــوقـيع
اتـفاقات شـراكة تـتعلق بـالبـنى التحـتية
ــبــاشــر وتــطــويــر الــقــطـاع واإلنــتــاج ا
الــزراعي إضــافــة إلى قــطــاعــات اخـرى)
واشــار الى ان (اجلـانب االمــريـكي رحب
بـالـفكـرة ووعـد بـدراستـهـا والـرد علـيـها
بــأقــرب وقت) مــؤكــدا ان (الــعــراق لــديه
اتـفاقية االطـار الستراتيـجي في مختلف
اجملــاالت لـــكـــنـــهـــا حتـــتـــاج الـى حــراك
دبـلـومـاسي لـتفـعـيـلـهـا)وتابـع صالح ان
(الـعـراق يــرحب بـاإلنـفـتــاح عـلى جـمـيع
ـسـتقـيـلـة قد الـدول). وكـانت احلـكومـة ا

االتـفــاقــيـة بــشــكل كـامـل حـتى يــتــسـنى
لـلــمــخــتـصــ ايــجــاد مـخــارج وحــلـوالً
مـستـقبيـلة في حـال الغـاء االتفـاقية دون
ان يـــتــــرتب عــــلى ذلـك اي اثـــار تــــضـــر
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ـالـيـة الـنـيـابـيـة وحـذر عـضـو الـلـجـنــة ا
هـوشـيـار عـبـدالـله من تـنـفـيـذ االتـفـاقـيـة
اإلطـاريــة الـتـي أبـرمــتـهــا احلـكــومـة مع
الــصـ كــونــهــا (بــاطــلــة) ولم يــصـادق
عـلـيـهـا مـجـلس الـنـواب مـبـيـنـاً أن عـدم
تـمريرها عـلى اجمللس مخالـفة دستورية
واضـحـة من قـبل الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة .
وقـــال عــبـــدالــلـه في بــيـــان إن (تــنـــفــيــذ
االتـفـاقيـة اإلطـاريـة يعـد مـخـالفـاً لـلـمادة
من الــدسـتـور / رابـعــاً والـتي تـنص 61
ـصـادقـة عـلى عـلى ان تـنــظـيم عـمـلـيــة ا
ـعـاهـدات واالتفـاقـيـات من اخـتـصاص ا
ـا أن هـذه االتفـاقـية مـجـلس النـواب و
ان ولم يصادق لم يـتم تمريرها في الـبر
عــلـيــهـا  ,فـإن تــنـفــيـذهــا يـعــد مـخــالـفـة
دســتـوريــة واضــحــة من قــبل الــســلــطـة
الـتنـفيذيـة ونسـفاً لـعمل اجملـلس وإلغاء
لــدوره). لــكن الــنــائب عن ائــتـالف دولـة
الــقـانـون  مـنــصـور الـبــعـيــجي قـد اتـهم
ـعــتـرضـ عــلى االتـفــاقـيــة الـعــراقـيـة ا
ـحـاولــة تـعــطـيـلــهـا. وقـال الـصـيــنـيــة 
ـتضررين الـبعـيجي في بـيان امس ان (ا
من عـقـد هـذه االتــفـاقـيـة الـتـاريـخـيـة مع

الـصـ في حــ ان الـشـركـات الـكـوريـة
أفـضل بـكـثيـر وهي بـعـيـدة عن احلروب
االقــتـــصــاديــة عـــلى االقل بـــ الــصــ

والـــدول االخـــرى وخـــاصـــة امـــريـــكــا?)
ومـضى الى القول (نـأمل من الوفد الذي
وقع هـذا االتفـاق بأن يـكتب عـبارة تـنقذ
الـعـراق من الـتـعـويـضـات اذا انـسحـبت
ـانــات اجلـديـدة مـنه احلـكـومــات والـبـر
بـحيث يكـتب العراق  لـكل طرف في هذا
اإلتـفاق االنـسـحاب مـنه وال يتـرتب على
االنـسحاب اية تعويـضات للطرف االخر
وهـذا احلــكم يـضـمن حق الــبالد حـالـيـاً
). ومـضى نحـو أربـعة أشـهر ومـسـتقـبالً
عــلى تــوقـــيع االتــفــاقـــيــة  حــيث جتــدد
بـرم ب البلدين الـسجال بشأن الـعقد ا
والـذي وقــعه الـعـراق مع الـصـ وسط
حتـذيـرات من أن يؤدي هـذا االتـفاق إلى
رهن نــفط الــبالد وتــعــرض مــســتــقـبــله
االقـتـصادي لـلـخطـر. ويـرى مراقـبون ان
(مـا عزز هذا الـسجال الدائـر والغموض
الـذي شـاب هـذه االتـفـاقـيـة نـتـيـجـة عدم
إعالن احلـكومة عن بـنودها أو تـفاصيل
ـشاريع التي تعتزم الشركات الصينية ا
الــقــيـام بــهــا في الــعـراق) ,مــؤكــدين ان
كن ان تـرهن مسـتقبل (هـذه االتفـاقيـة 
ـــكن الــــعــــراق بـــقــــيـــود وعــــثــــرات ال 
ـا سـتـسبب الـتـخلص مـنـهـا بسـهـولة 
ضـــــررا عــــلى االقــــتــــصــــاد)داعــــ الى
(ضـرورة مصارحة الشعب وعرض بنود

ولـكـنه بـحـاجـة لـلـقـانًـون الـذي يـذكـر من
ــقـبــول ان تـلـزم وقـعــوه بـأنه من غــيـر ا
ـقـبـلة ـانـات ا جـمـيع احلـكـومـات والـبـر
ـهـدي واتفـاقه) مـبيـنا ان بـتوقـيع عـبد ا
(هـذا االمر يشكل اعتداء على احلكومات
كن مخالفة انات القادمـة النه ال  والـبر
االتـفــاق مع الـصــ وبـالـتــالي يـعـد ذلك
اشـبه بدكـتاتـوريـة قانـونيـة والسيـما ان
تد لعشرات السنوات) واعرب االتـفاق 
حـــرب عن اعـــتـــقـــاده ان (ذلك ال يـــجـــوز
دسـتـوريـاً ووطـنيـا فـقـد تـتـغـيـر االحوال
فـلـمـاذا يـبـقى االتـفـاق و نـلـزم بـشـركـات
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اكـد اخلــبـيــر الـقــانـونـي طـارق حـرب ان
اتـفاقـية بغـداد وبكـ ال تتـضمن حـقوقاً
لـلعـراق وتكـبل مسـتقـبل البالد لـسنوات
ستقيل عادل عبد بـقرار رئيس الوزراء ا
ـهــدي فـيـمــا اثـارت االتــفـاقـيــة سـجـاال ا
سـيـاسيـاً وشـعبـيـاً وردود افعـال بـسبب
غـمـوض يــلـتف عـلى عـقــد تـبـادل الـنـفط
مـقابل االعمار دون توضـيح البنود التي
اتـفق عليها البلدان. وقال حرب في بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس إن (االتــفــاق مع
ـان الـصـ ال يـحـتـاج الى مـوافـقـة الـبـر
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وهـو تـخـزين أسـلـوب مــتـبع بـالـنـسـبـة لي وحـقـا ال أعــرف مـا الـفـائـدة مـنه 
ـدة طـويــلـة قـد تـزيـد عن ثالثـة عـقـود  وأنـا هـنـا لـست ضـد حـفظ األمـوال 
وتـخزين األمـوال لغرض مـع كجـمعهـا لغرض شـراء بيت  أو لدفـعها من
أجل إكـمال الـدراسة اجلامـعية  أو الـدخول في مـشروع  فهـذه األساليب
كـلـنـا نـتـبـعـهـا ونشـجع األخـرين أيـضـا عـلـيـهـا. جـمـيـعـنا يـعـلم عن قـصص
الـنجـاح النـاجتة عن تخـزين األموال كـيف أنهـا صنعت رجـال أعمـال كبارا
فـهذا من قـام بشـراء الذهب وبـات يبـيعه ويـشتـريه وبات ثـريا  وأنـاس كثر
إشـتـروا عقـارات مخـتلـفـة وما هي إال فـترة قـصيـرة إال وبـاعوهـا بأكـثر من
عـشـرة أضـعــاف ثـمـنـهـا  لـكـني لم أتـعـرف عن أشـخـاص خـزنـوا أمـوالـهم
وإزدادت أو ربــحـوا من دون أن يـفـعـلـوا شــيـئـا بـهـا ..?? أنـا أعـلم أن رأس
والـــفــرص ـــال جـــبــان  لـــكن هـــذا ال يـــبــرر عـــدم فـــعل أي شـــيئ بــهـــا  ا
ـربـحة ال تـعـد وال حتـصى وجـزء كبـيـر مـنهـا لـيـست فيه أي االسـتـثـماريـة ا
مــخـاطـرة  كـمـا أن فــعـلـتـهم هـذه ال جتــعـلـهم خـاســرين فـحـسب بل حتـرم
األخـريـن من فـوائـد وفـرص كـثــيـرة  فـالـعـجـلـة االقــتـصـاديـة تـدور بي وبك
سـتغـرب أيضـا أن طرق حـفظ وتخـزين األموال تـتم بالـطرق وبـاآلخريـن . ا
الـبدائيـة كأن يحـفظـها في خزانـة أو في بيته  ولـو قلنـا أنه حفظـها في بنك
أو مـصرف فأنه بالتأكيد سوف يطمئن عليها وقد تزداد أن قرر أن يستفيد
ـصارف . ما زالت أتذكر قـدمة من البنوك وا بـأساليب الربح واالسـتثمار ا
عــددا من أصــدقـائـي الـذين كــانــوا يـجــمــعـون الــقــرش فـوق الــقـرش  وإذ
تـتعرض أوطانـهم إلى أزمات وما من دولة إال وتـتعرض إلى أزمات
ية فـهذا األمر ال نقـاش فيه بعد األزمـة اإلقتصاديـة العا
وتـهــبط قـيـمـة وإنــهـيـار كـيــانـات إقـتــصـاديـة عــمالقـة 
العديد من العمالت إلى أكثر من النصف  فيا ليتهم
إســتــفـادوا مـن أمـوالــهم بــشــراء عـقــار أو مــشـروع

صغير ذو دخل جيد .

عـنى ان االطفال رات قـيل ان اطفال فـلسطـ يولدون كـبارا  في احـدى ا
ة الزاهية بـخيال جميل.سـاقول شيئا رحلـة الطفولة احلـا رون  هـناك ال 
غـدور احمـد عبـد الصـمد.بـكل تاكـيد سـيفـقد ـاثال عن ابـناء الـصحـفي ا
االبن االكـبـر مـتعـة طـفـولته النـه يعـرف جـيدا ان رصـاصـة قـاتلـة قـتـلت اباه
ـا لن تعـي الفـتـاتان اي شيء الن غـدرا النه قـال رايه بـشجـاعـة شـامخـة.ر
الـبـنت الـصـغـرى لن تـعي شـيـئـا بـسبـب صغـر عـمـرهـا لـكن االبـنـة الـكـبرى
سـتـعي وسيـعـرف االبن الـبكـر قـلق االفكـار الـتي ستـرافـقه طوال عـمـره.انا
ن اتـخـيل مـصـيـر هـذا االبن,واتـخـيل ايـضـا مـصـيـر االالف من االطـفـال 
حـرمهم رصـاص القـتلـة من ابائهم,وجـعلـهم يكبـرون اعواما دون ان يـلتذوا
بـطفولة حقيـقية يحميهـا اب عطوف. الذي يريد ان يعـرف شيئا عن البركان
الـنائم في وجـوه اطفال جـميع الذين اغـتالـهم رصاص الغـدر عليه ان يـنظر
الى صـورة الـصـحـفي احـمـد عبـد الـصـمـد الـكبـيـرة وكـيف اصـطف ابـناؤه
الـثالثة امـام صورته كـأنهم يحـمونه من اغـتيال من نـوع جديـد. عيون االبن
.انه شـخص كبـير في جـلد الـبكـر كـانت تعـكس ما قـيل عن اطفـال فـلسـط
طـفل لم يتجاوز الثانية عـشرة.هو ينتظر دورا مهـما سيقوم به.وسيسمع ان
ابــاه اغـتـيل النه حتـدث بــصـراحـة عن الـفــسـاد والـقـتـلــة. تـرى ايـة مـدرسـة
سيتخرج منها هذا الطفل وغيره من اطفال شهداء اخرين يعيشون بصمت
حـزنهم العميق الذي ينمو كاشجار ضخمة ال نراها بعيوننا. هذه السياسة
الـتي تـقـوم بـهـذا الـدور اخلـطـيـر اي دور الـغـاء مـرحـلـة
الــطــفــولــة بــقــتل االبــاء لن تــكــون امــام شــعـب عـادي
ابـدا.ان الـسلـطة تـعرف حـجم الـتحـدي الذي تـواجهه
وعـليها ان تواجه حجم الغضب القادم الذي سيقوده

اطفال بال طفولة.
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ـواطن). في غــضـون ذلك اطـلع خــدمـة ا
مـدير عـام دائـرة صحـة بغـداد الرصـافة
عــبـد الــغـنـي سـعــدون الـســاعـدي خالل
زيـارته الى مستشفيي الـعلوية لالطفال
وابن الـبلـدي على مـعوقـات العـمل التي
ـقـتـرحـات الكـات الـطـبـيـة ,وا تـواجـه ا
الـتي من شـأنـهـا ان تـسـهم فـي االرتـقاء
ــقـــدمــة بـــواقع اخلــدمـــات الـــطــبـــيـــة ا

 . للمواطن
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وفي ذي قــــار جــــهـــزت دائــــرة صــــحـــة
احملـافــظـة شــعـبـة الــصـيـدلــة في قـطـاع
الــنـاصــريــة االول لــلـرعــايــة الـصــحــيـة
االولـــيـــة بــدفـــعـــة جـــديــدة مـن االدويــة
ـتنوعة. وقال مدير القطاع الصيدالني ا
بــاسم هــاشم االبــراهــيــمي أن (شــعــبـة
الـصـيـدلة في الـقـطـاع اسـتلـمت كـمـيات
ـتـنــوعـة والـتي تــضـمـنت من االدويــة ا
مـسـاحـيق وشـرابـا لألطـفـال والـبـالـغ
اخلـاصة بأمـراض فصل الشـتاء كأدوية
احلـــســــاســـيــــة والـــزكــــام والـــســــعـــال
والـتهـابات اجلـهاز الـتنـفسي بـاإلضافة
ـــــراهـم اخلـــــاصــــة إلى كـــــمـــــيـــــة من ا
بـاألمراض اجلـلدية) مـضيفـا انه (ستتم
ـراكـز الــصـحـيـة ـبــاشـرة بـتــجـهـيــز ا ا
لـغــرض سـد احـتــيـاجـات الـصــيـدلـيـات

العاملة فيها). بغداد
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ـعتـقدات ال ـاضيـ بحـريـة الدين وا بـيـنمـا احتـفل الـعالم خالل الـيومـ ا
زلنا نعاني من افكار ومعتقدات العصور اجلاهلية

اذ ابتلينا بالذي يقيد حرياتنا ويتحكم في مصيرنا.
يـقـول اإلمـام عـلي رضي الـلـه عنـه وكـرم وجـهه : تـبـدأ احلـريـة ح يـنـتـهي

اجلهل.
ونحن هنا نعيش في أزمة مستفحلة من اجلهل.

عتقداتها . انها  ارواح زهقت ونفوس شردت ال لشئ سوى إل
ـعتقدات الديـنية ولو أراد الـله جلعلنا ونـحن خلقنـا الله كبشـر نختلف في ا

أمة واحدة لكنه علمنا ان ال اكره في الدين
وتأدبنا من سيرة نبينا الشريف ان حريتنا هي جزء من فطرتنا اإلنسانية.
ـواثيق لـكن اإلرهـاب الذي ال دين له جتـاوز عـلى قوانـ حقـوق اإلنـسان وا
الـدسـتوريـة في العـالم وعـطل احلريـات الديـنـية في مـجتـمـعاتـنا حـتى صار

ارس طقوسه باخلفاء. اغلب الناس ال يظهر معتقده الديني و
بـينما نحن من وضع أسس األديـان وقوان الشريعـة الدينية  كنا اول من
ــتـشـددة الـتي جــعـلت الـدين احــتـضن راغـبــ ام مـضـطـرين اجلــمـاعـات ا

اساسا للعنف والتعصب.
في عـهـد بدايـة اإلسالم حـارب رسولـنـا الكـر اهل الـشرك من اجل اعالء

راية اإلسالم وفي عهدنا حاربنا كذلك من اجل ابقاء هذه الراية مرفوعة.
لـكن الـفـرق بـ الـعـصـرين ان بـدايـة اإلسالم كـانت الـقـوانـ في نـضـجـها

والبطولة في أوجها.
كم هــو مـؤلم ان تـرى نــزيف دم حـار يـغـرق ارض الــسـواد بـسـبـب مـعـتـقـد

ديني?
كم نــحن بـحــاجـة لــكي نـشــفى من الــداخل  ونـعــيـد صــيـاغــة مـقــدراتـنـا 

تطرف بكل اشكاله? ونرفض الفكر ا
تـعال مـعي إذن لنـستـثمـر ذاتنـا  فحـريتـنا الـدينـية قـيمـة جوهـرية عـليـنا ان

نؤديها على نحو مناسب  رغم انها تشكل مصدر قلق للجميع.
يـقـول فرويـد : الكـثيـر يـفهم احلـرية تـمردا وخـروجـا عن دائرة األدب بـينـما

هي مساحة ثقة تعطى للذات
تـعال مـعي لنـجعل عـقلـنا مـثل احلديـقة اخلـصبـة التي تـزهر بـأنواع الورود

وأعطرها ونتعهده بالرعاية يوميا
ونـسـقـيه يـوميـا من غـذاء الـروح واإلنـسانـيـة ونـبـعد عـنه األعـشـاب الـضارة

سمومة وال جنعلها تستولي على فكرنا. بالفكر واألفعال ا

نعتدل في أسلوبنا  وفي افكارنا وطروحاتنا.
ــكـنـنــا ان نـحب الـنــاس لـو لم نـســتـطع ان نـحب ال 

أنفسنا.
. إذا ما التزمنا بهذه القوان

طلقة. أقول لكم : مرحبا بكم في السعادة ا


