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القاهرة

 ©1)
فـي احلــادي والـــعـــشــرين مـن الــشـــهــر
ــــاضي  وصــــلت الــــقــــاهـــرة ضــــمن ا
مــجــمــوعـة من الــنــاشــرين الـعــراقــيـ
يــتــصــدرهم  الـــدكــتــور عــبــد الــوهــاب
الـــراضي رئــــيس احتــــاد الـــنــــاشـــرين
الـعـراقـيـ حلـضـور مـعـرض الـقـاهـرة
الـــدولـي لـــلـــكـــتـــاب في دورته 51. وفي
الطـريق للـمعرض حـملت مـعي عناوين
مــنــتـــقــاة من مـــؤلــفــاتـي ومــنــشــورات

مكتبتي..
مـكتـبـة الـدار الـعـربـية لـلـعـلـوم..بـغداد.
ومــؤلـفــات لــعـدد من احــبــتي.. ومـنــهـا
طبعي  كتـاب الباحث الـراحل حميـد ا
وعـنوانه : رحـلة الى بـابل التـاريخـية .
 عـرض هذا الـكتـاب في جنـاح احتاد
النـاشرين الـعراقـي في الـقاعة رقم . 3
و تـــوزيع عـــدد مــنـه. لــكـــني ابـــقــيت

صري. نسخة لكي اهديها للمتحف ا
 (2 ) 

صــبــاح اخلــمــيس  كــنت امــام بــنــايـة
صري .مجاميع سياح عديدة تحف ا ا

ومن مختلف انحاء العالم..
كيف ادخل ?

.. وال اطــــيق كــــان الــــطــــابــــور طـــــويالً
االنـتـظـار..فـبـرنـامج عـملـي مزدحم  ان
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صح الــتــعــبـــيــر. لــكــنـي لي خــبــرة في
ـوانع . وهكـذا تـوجهتُ نـحو اجـتيـاز ا
مـوظف الـسيـطـرة عـلى بوابـة الـدخول.
ابـرزت هـويـتي الصـحـفـيـة...واوضحت
غـرضي من الـزيـارة. وهي تـقـد كـتاب
اهـداءً للـمتـحف. وطلـبت مقـابلـة مديرة

تحف. ا
ـــــوظف..  ابـــــتـــــسـم ا
واســـتــاذن من زمـــيــله
وصـــحــبــني الى قــسم
الـــــــعالقــــــات  الــــــذي
صــحــبــني الى مــكـتب
ـديـرة ـديـرة. كـانت ا ا
في السـرداب ورفضت
اجملــــــــيـئ ورفــــــــضت
ذهـــــابي الـــــيــــهـــــا في

السرداب.
ماذا افعل ?

طـــــــلـــــــبت الـــــــعــــــودة
لـلــعالقـات..حـيث كـنت
ـــواجـــهـــة االثـــاريــة
ناجية. استرحت قليال
في مـــكــتـــبــهـــا. نــحــو
ـــكـــتـــبــة رجـــحتُ ان ا
افـضل جـهـة اقـدم لـهـا
الــكـتــاب  هي مـكــتـبـة

تحف.ابرزت الـكتاب للسـيدة ناجية  ا
كتبة دير ا واقترحت عليها االتصال 
الـدكـتـور جـمـال الـبـلم. كـانت جـديـة في
الـتـعـامل مـعي . وهـكـذا صـحـبتـني الى
ــكــتــبــة.والــتــقــطـنــا الــصــور. دقــائق ا
ونـاجــيـة وانــا امـام مـديــر عـام مـكــتـبـة

صري الدكتور جمال البلم. تحف ا ا
 (3) 

لــلـوهــلـة االولى  بــدا الـدكــتـور جــمـال
البـلم شـخصـيـة مسـتـقبـلـة . استـقـبلـنا
بحفـاوة. علمت مـنه انه قادم من الريف
ــوضــوعـة امــامه .وكــانت اطــروحــته ا
حتـمل عـنـوان: الفـالحة في مـصـر. بـعد
كلمـات مجاملة بـاالجتاه  دخلتُ في

وضوع مباشرة.  ا
اوضحتُ غرض زيارتي.وقـدمت الكتاب
لـه. قــدمتُ تــعــريـــفــا بــالــكــتــاب.. رحب

ــصــريـة شــاكــرا مــبــادرتـي. الــديــانــة ا
ا لم تـكن مفـاجأة لي ح ة ور القـد
ـصري تـدفق حـديث الـدكتـور االثـاري ا
ة جـمـال البـلم حـول احلـضارات الـقـد

في وادي النيل وارض
الــــــرافــــــديـن . فــــــهــــــو مــــــلـم بــــــهــــــذا
ــوضــوع.هــكــذا اقــدر . فــمــســؤلــيــته ا
ي تـفـضي الـى هذا وحتـصـيـله االكـاد
االسـتــنـتـاج. حتــدث االثـاري الــبـلم عن
ة من سيوز الى صرية القـد الديانـة ا

االخناتونية والتوحيد..
الى االحـتالل الـروماني
ــسـيــحــيـة. والــديـانــة ا
وضـوعية لديه. ستُ ا
فعندما ياتي موضوع
آثـاري يـتعـلق بـالـعراق
ومـــصـــر  كـــمـــوضــوع

صري مع جمال البلم تحف ا عكاب الطاهر في ا

اجـل تـــــوحـــــيــــد جـــــهـــــود الـــــدعم
االنساني وخاصة توفير اخلدمات
األساسـيـة )  مؤكـدة ان  (احلديث
عن اغالق تــــلك اخملـــيـــمـــات خالل
2020 مــــرفــــوض وســـيــــؤدي الى
كـــارثــة انــســانــيــة الن اخملــيــمــات
ستبقى مفـتوحة حل حسم عودة
كل االسـر الى منـاطـقهـا احملررة) .
من جـانبـه قال لــ (الـزمـان ) رئيس
االحتـــاد احملــــلي لـــلـــجــــمـــعـــيـــات
الفالحية في ديالـى رعد التميمي 
ــيــة في ديــالى إن  (الــزراعــة الــد
شـــهـــدت ً ازدهـــارا مـــلـــفــتـــاً خالل
ـوسم الــزراعي احلــالي بــعــدمـا ا
زروعة وصلت مـساحـة االراضي ا
أكـثـر من 80 ألف دو حملـصـولي
احلــنـطــة والـشــعــيـر فــيـمــا كـانت
ـاضي مــسـاحـة مـا زرع لـلـمـوسم ا
نــــــــحــــــــو20 ألـف دو فـــــــــقط ) .
وأضـاف الــتــمــيــمي أن  ( ازدهـار
يـة جاء بـعد سـلسـلة الـزراعة الـد
من مـــواسم شــهـــدت انــتـــكــاســات
مـتــكـررة بـســبب شح االمــطـار مـا
زارعـ خسـائر تـسبب في تـكبـد ا
مـــاديــة جـــســيـــمــة )   مـــؤكــدا أن
ــيــة اقل كــلــفـة ألن (الــزراعــة الــد
الــســـقي يــعــتــمــد بــاألســاس عــلى
ضخات الزراعية االمطار وليس ا
التـي تزيـد من كلف الـزراعة بـشكل
ـديـر ).واعـلن ا ـزارعـ عـام عــلى ا
الـعـام لــتـربـيـة ديـالـى جـعـفـر مـعن
الـــــزركــــوشـي  لــ (الــــزمـــــان)  عن
احــالـــة احــد عــشــر مــشــروع هــدم
واعـادة بـناء مـدرسـة جـديـدة بدعم
ـناطق من صـنـدوق اعـادة اعـمـار ا
تضررة من العمليات االرهابية). ا

واوضــح الـــــــــــــزركـــــــــــــوشـي   ان
ـشاريع هي شـمـولة بـا ـدارس ا (ا
بسعات مختلفة منها ستة صفوف
ــلـحــقـات واثــنـا عــشــر صـفــاً مع ا
االداريـة والــصـحــيـة واخملــتـبـرات
شـاريع  احـالـتـها مـوضـحـا ان ا
ؤمل ـنـفذة ومـن ا الى الـشـركـات ا
باشرة بها في االيام القادمة) .  ا
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واضــــــــــاف الـــــــــزركــــــــــوشي   ان
ـــشــــاريع ســـتــــكـــون بـــاشـــراف (ا
ومـتــابـعــة مـشـتــركـة بــ االقـسـام
الهندسـية في مديريتـنا واحملافظة
من اجـل اجنـــــاز الـــــعـــــمل ضـــــمن
الــــســــقـف الــــزمــــنـي احملــــدد وفق

تـقعـان عـلى سلـسـلة تالل حـمرين
الــتي تــنــشط بــهــا خاليــا تــنـظــيم
داعـش )  مــؤكــدا ان  ( مــا حــصل
ـة ــاضي  جـر نـهـايــة االسـبـوع ا
مــروعـــة وخــرق امـــني فــاضح الن
االرهابي نـصبوا سيـطرة وهمية
ـــدة ســـاعــــة وخـــطـــفـــوا ابـــريـــاء
واقـتـادهم الـى جـهـة مـجـهـولة و

العثور على جثة احدهم ) .  
w½U ½« l{Ë

فيما قالت لــ (الزمان ) امس عضو
مجلس الـنواب عن محـافظة ديالى
النائب غيداء كمبش   إن (الوضع
االنـسـاني في مـخـيـمـات الـنـازح
بــديــالى مــأســاوي جــدا واوضــاع
االسـر صـعـبـة لـلـغـايـة خـاصـة مع
قدم من انخفاض كبير في الدعم ا
نظمـات الدولية وتردي ملف قبل ا
اخلــــدمــــات). ودعـت كــــمــــبش الى
(تـشــكـيل جلـنــة عـلــيـا إلدارة مـلف
مـخـيـمـات الـنـازحـ في ديـالى من

ـعـتـمـدة في ـواصـفـات الـفـنــيـة ا ا
عــــقــــد الــــعــــمل   حــــيـث ان هـــذه
ـشــاريع هي ضــمن ســلـســلـة من ا
شاريع الـتي تنفـذ في محافـظتنا ا
بـــدعـم وتــمـــويـل صـــنـــدوق اعــادة
االعـمار  فـيـمـا   في وقت سابق
ـشـاريع الـتربـوية اجنـاز عدد من ا
ــهــمـة في مــنــاطق مــخـتــلــفـة من ا
احملـافظـة خـدمة البـنائـنـا التالمـيذ
والــطــلــبــة االعــزاء ) . ومن جــانب
ـنحل آخـر كـشف مـجـلس ديـالى ا
عن تــخـصـيص صـنـدوق حـكـومي
نــحـو (مــلـيــار ديـنــار) لـتــمـويل 3
مـشــاريع في الــقـطـاع الــكـهــربـائي
داخل احملــــافــــظــــة وقــــال عــــضـــو

ـــــســـــعــــودي لـ اجملـــــلـس رعـــــد ا
ان  (صـــنـــدوق اعـــمـــار (الــــزمـــان)
ــتـــضــررة من االرهــاب ــنـــاطق ا ا
خصص نـحو ملـيار دينار لـتمويل
3 مــشـــاريع مــهـــمـــة في الــقـــطــاع
الــكــهـــربــائي ابــرزهــا انــشــاء خط
مـغـذي بـطول 3 كم لـتامـ الطـاقة
لـ11 قـريـة زراعيـة في ريف نـاحـية
ـسـعودي ان كـنـعان ) . واضـاف ا
ـشـاريع  احـالتـهـا الى شـركة ( ا
مـتـخـصـصـة والـتي سـتـبادر خالل
ـراحل الــتــنــفــيـذ  مــدة وجــيــزة 
الفتا الى ان اهـمية دعـم الصندوق
في تـــمــويل مـــشــاريع كـــثــيــرة في

ديالى) .  احمد مظهر اجلبوري
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الكـتـابـة مـثالً  يـقـول الـدكـتـور جـمال :
وضـوع قد تـتقـدم مصـر على في هـذا ا
العراق خطوات  او يتقدم العراق على
ـاثلـة. وذكـر الـدكـتور مـصـر خـطـوات 
معلومة اطلع عليها  وهي ان الصابئة
قـدمـوا للـعـراق من مـصر.واكـتـفى بدور

الناقل . 
وفي خـــتــام لــقــاء دام قــرابــة  ســاعــة 
ودعته ووثـقنـا لقـاءنا بالـصور. زمـيلته
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وأخـيـرا أعلن رئـيس اجلمـهـورية تـكلـيف الـدكتـور مـحمـد توفـيق عالوي بـتشـكيل
ـقبـلـة بعـد أشهـر من تـظاهـرات مخـتلـفـة عن السـابق وكانت احلـكومـة الـعراقـية ا
ـسـار مــعـبـرة عن إرادة جـمـاهـيـريـة واعـيـة تـنــشـد الـتـغـيـيـر وإعـادة الـدولـة إلى ا
ــسـتــوى الـسـيــاسي  واألمـني الـصــحـيح بــعـد ســنـوات صــعـبـة وقــاسـيــة عـلى ا
واإلقـتـصـادي واإلجــتـمـاعي ومـا شـهـدته الـبـالد من حتـديـات أسـهـمت في تـأز

األمور وسط تنافس عميق وعقيم في بعض األحيان .
ـبشـرة من هـذا الـتـكلـيف الـكـلـمـة التي ألـقـاهـا الـدكتـور مـحـمد أولى اإلشـارات ا
ـتظـاهـرين الذين قـدموا 600 شـهـيد توفـيق عالوي ووجـههـا إلى الـشعب وإلى ا
وآالف اجلــرحى وطـالــبـهم بــعـدم الـتــوقف عن الــتـظـاهــر الـســلـمي  والــبـقـاء في
ــتـسـبــبـون بـإســتـهـداف ـطـالب وأن يــعـاقب ا الـســاحـات حـتـى تـتـحــقق جـمـيـع ا
تـظاهـرين وأن يعـالج اجلرحى وتـضمن حـقوق أسـر الشـهداء والـذين تضرروا ا

كثيرا من األحداث األخيرة .
ـكن أن تـوفر ضـمانـة كـبيـرة لتـحوالت الـكلـمة تـعـد عنـوانا لـبدايـة مـرحلـة مهـمة 
سـياسـيـة وأمنـية وإقـتصـاديـة مؤمل مـنهـا أن تـوفر ضـمانـات الـتحـول السـياسي
ــثــلــون إرادة الــشــعب وإجــراء إنــتــخــابــات حــرة نـزيــهــة تــأتـي بــوزراء ونـواب 
ـنتـفضـة الـتي خرجـت رفضـا لـلسـائد والـتي صـبرت عـلى عـذابات واجلـمـاهيـر ا
مرحـلـة مـرهـقـة إتـسمت بـالـتـوتـر وعـدم الـثقـة بـ الـفـرقـاء السـيـاسـيـ وشـهدت
ـكن ضـمـان أن تـعـود بـاخلـيـر عـلى تـدخالت خـارجـيـة وصـراعـات بـالـنـيــابـة ال 
الـعـراق والبـد من مـغـادرتـها ألنـهـا جـعـلت من الـعـراق أرضـا خـصـبـة لـلـنـزاعات

غالبة السياسية . والفساد وا
ـثل اخلـيـار األصح بـقي أن نـقـول إن إخــتـيـار الـدكـتــور مـحـمـد تـوفـيـق عالوي 

ـثل إخـتـيـاره تـلـبـيـة لـرغـبة ـرحـلـة حـيث  واألصـلح لـهـذه ا
ـنشـود وهـذا ما ـتـظاهـرين الـذين يـطالـبـون بالـتـغـييـر ا ا
أكـده سـمـاحـة الـسـيـد مقـتـدى الـصـدر وعـده إنـتـصارا
لـلـمـتـظـاهـرين وإرادتـهـم احلـقـة وتـضـحـيـاتـهم الـكـبـيـرة
ـة الـتـي رسمـت مـسـتقـبـل الـدولة ووجـودهـا احلق ؤ وا
الـذي يـجب أن يـكـون كـمـا تـريده اجلـمـاهـيـر بـعـيدا عن

إرادة القوى الفاعلة .                  
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جنح فـــريق طـــبي مـــخـــتص في
مدينة الصدر الطبية في النجف
من اســتـخــراج جــسم غـريب من
الــقــصــبــة الــهــوائــيـة لــفــتى في
الــعـاشــرة مـن عـمــره  وهــو من
سكـنة مـحافـظة الـقادسـية .وقال
اخــتـــصــاصي جـــراحــة الــصــدر
واالوعـيـة الـدمويـة جـواد جـعـفر

ــــوســـوي في ا

بــيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس انه
بـــعــد احـــالـــة فـــتى من مـــديـــنــة
الــــــديـــــــوانـــــــيــــــة الـى طــــــوار
مستـشفانـا في النجف األشرف
قـمــنـا بـفــحص دقـيق وتــصـويـر
شـعـاعي لــهـذا الـفــتى تـبـ في
الـصــورة الـشــعـاعــيـة لــة وجـود
جــــسـم غــــريب فـي الــــقــــصــــبــــة

الهوائية).
وأوضح (شكلنا
فريق عمل طبي
اشـــرفت عـــلــيــة
وبـــصــــحـــبـــتي
أطـــــــــــــــبـــــــــــــــاء
مـخــتـصـ في
الـــــــطـــــــواريء
اجلـــــراحـــــيــــة
ديـنة الـصدر
الـــــطـــــبـــــيـــــة
وقــــــــمــــــــنــــــــا
بـــــــــإخــــــــراج
جــسم غـريب
من الـقـصـبة
الـــهـــوائـــيــة
لـــــفــــــتى ذو
 10اعوام).

مــبـيــنـاً انه
(حـــــيث ان
اجلــــــــــسـم
الـــــغــــريب
كان عبارة
عـــــــــــــــــــــــن

(مــاصـــول ) مــوضـــوع مع مــادة
اجلبس التي يتـناولها األطفال).
ـرة اخلــامــسـة مـؤكــداً ان هــذه ا
الـتي يـسـتـخـرج فـيـهـا مـثل هـذه
االجسام من اطفال بهذه االعمار
 مــايـتــطـلـب مـراقــبـة ومــتـابــعـة
عامل صناعة اجلبس  ومنعها
ــادة ـــواد مع ا مـن وضع هــذه ا

الغذائية . 
مــشــيــراً : بــعـــد جنــاح عــمــلــيــة
ـاصول من الـقصـبة استـخراج ا
الـهـوائـيـة لــلـطـفل  خـرج الـيـوم
ستشـفى بعد أمس السبت مـن ا

حتسن حالتة الصحية).
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مـضـيـفاً ان (الـفـريق الـطـبي كان
مــــؤلف من خــــفـــراء الـــطـــواريء
اجلـراحــيـة كل من الـدكـتـور رعـد
تـريـجي ومـهـنـد ومـهـدي طـواش
وميثم الفـتالوي).وكان الفتى قد
ديـنة الصـدر الطبـية بعد وصل 
ـاضي مـنـتـصف لـيــلـة الـسـبت ا
من مــديــنــة الــديــوانــيــة.ونــفـذت
وحــدة االمـــراض الـــتـــنــفـــســـيــة
احلـادة في قسم الـصحـة العـامة
زيــــارات الـى مــــســــتــــشــــفــــيـــات
ــتـابــعـة االجـراءات احملـافــظـة  
تـخـذة  لـلـتـعامل مع الـصـحـيـة ا
اي حــاالت بــفـايــروس كــورونـا .
وقــال مــســؤول وحــدة األمـراض
ــوسـوي في الــتــنـفــســيــة لــيث ا
تـــــصـــــريح صـــــحـــــفـي امس انه
(وبــنـاء عــلى تــوجـيــهــات دائـرة

الـــصـــحـــة والـــوزارة  بـــإتـــخــاذ
اجـــراءات ســــريـــعـــة وتــــفـــعـــيل
ردهـــات الــــعـــزل  والــــتــــوجـــيه
بـــســرعــة االســـتــجــابـــة من قــبل
ـعــنـيــ من كـوادرنــا الـطــبـيـة ا
والـــصــحـــيــة عـــنــد ورود حـــالــة
مشتبه بها بالفايروس). مضيفاً
انه ( تــنــفــيــذ زيــارات الى كل
من مستشفيات الصدر واحلكيم
 و الـــتـــأكــــيـــد عــــلى ضـــرورة
الــتـهــيــوء واتـخــاذ بــاالجـراءات
ـــطــــلـــوبـــة وفق الــــســـيـــاقـــات ا
الــــوزاريـــــة وتــــوفـــــيــــر كـــــافــــة
مسـتلزمـات احلمايـة الشخـصية
ـــطـــلـــوبـــة . وبــ واالجـــهـــزة ا
ـــوســـوي ان (هـــذه الـــزيـــارات ا
تــــأتـي لــــغـــــرض الــــتـــــنــــســـــيق
ـتــواصل  كــإجــراء احــتـرازي ا
ووقـائي تــتـخـذة الــدائـرة بــغـيـة
).وانـتـهت االسـتـعـداد ألي طـار
احلـــمــلــة الـــكــبـــرى الــتي  من
خاللـهــا تـوزيع الـعالج الـوقـائي
بـندازول على عـوية ا للـديدان ا
ــدارس االبــتــدائــيـة في طــلــبـة ا

احملافظة . 
وقــال مـديــر الــقــطـاع الــشــمـالي
ســـــعــــدي نـــــصـــــيف جـــــاسم ان
(احلملة التي استمرت  12يوما
عمل فعلياغ وشاركت فيها فرق
من وحدات االمـراض االنتـقالـية
ـراكـز ـدرســيـة من ا والــصـحـة ا
الـــصـــحـــيـــة . وأوضح جـــاسم :
احلـــمـــلـــة اســـتــــهـــدفت جـــمـــيع

ـدارس االبـتـدائـيـة االطـفـال في ا
ـالكــــــــات الـــــــــتــــــــربـــــــــويــــــــة وا
فــيـــهــا).وعـــقـــدت دائــرة صـــحــة
النجف االجتماع الدوري الثاني
ـضادات احلـيوية للـجنة ادارة ا
فـي الــــــــــــــدائــــــــــــــرة  و خـالل
االجـتــمـاع الــذي تـرأسه مــعـاون
مـديـر عـام دائـرة الـصـحـة حـسن
هـــلـــوس احلـــاتـــمـي  وحـــضــرة
نـاقـشة اعـضـاء الـلجـنـة وكـرس 
الــتـوصــيــات الــواردة من جلــنـة
ـــــضـــــادات احلـــــيـــــويـــــة ادارة ا
ـــركــزيـــة في وزارة الــصـــحــة  ا
ومتـابعـة بيـانات رصد الـبكـتريا
ـقــاومـة لـلــمـضـادات احلــيـويـة ا
احملــلـيــة لـلــفـصل الــرابع لـلــعـام
ـاضي . وقـالت مـسـؤول وحدة ا
السيـطرة على مقـاومة مضادات
ـــيـــكــروبـــات الـــدكـــتــورة وسن ا
هـادي صــاحب في بــيـان تــلــقـته
(الـزمــان) امس ان (اجملــتــمــعـ
نــاقــشــوا  مـــا طــرحه من قــبل
ـضـادات احلـيـويـة جلـان ادارة ا
ـــؤســســات الــصـــحــيــة في في ا
احملــــافــــظـــــة  والــــنـــــشــــاطــــات
الـتـوعويـةالـتي قامت بـهـا وحدة
الــــســــيـــطــــرة  عـــلـى مـــقــــاومـــة
ــيــكــروبــات وبـعض مــضـادات ا
ـعوقـات التي تـصادف الـعمل . ا
وأكـدت صــاحب : انه وبــالــنــظـر
الهمـية الـبيـانات الـواردة للـجنة
حـــول ازديــاد نــسب الـــبــكــتــريــا
ــقــاومــة لــلــمــضــادات  ولــدرء ا

مـخـاطر االصـابـة باالوبـئـة التي
ــقــاومــة). قــد تــنـــشــأ من هــذه ا
مــضــيــفــة ان (الــلــجــنــة خــرجت
بالـعديد من الـتوصيـات للتـقليل
من نــسب االصـابــة بــالـبــكـتــريـا
ـقـاومة لـلـمـضادات احلـيـوية . ا
مــــــوضــــــحــــــة : ومـن اهم هــــــذه
التوصيات تشكيل جلنة مركزية
ؤوسسات من لتقـدير احتيـاج ا
ـنـظـفـات واكـيـاس ـعـقـمـات وا ا
النـفيـات بأنـواعهـا  وفي جميع
مـســتـويــات الـرعـايــة الـصــحـيـة
االولـيـة والـثـانـويـة والـثـالـثـية 
مع تـكـلـيف الـلجـان الـفـرعـية في
ؤسسات الصحية بشراء كافة ا
عقمات واكيـاس النفايات بكل ا

أنواعها). 
—Ëœ qOFHð

مشيرة الى (ضـرورة تفعيل دور
مـخـتـبر الـصـحة الـعـامـة لتـاكـيد
حـــــــاالت االصــــــــابـــــــة مـن خالل
ـــؤســـســـات الـــتـــشـــديـــد عـــلى ا
الصـحيـة  إلرسال أكـبر عدد من
النـماذج الى اخملـتبـر للـتأكد من
اإلصــــــابـــــة  بـــــاالضــــــافـــــة الى
ــؤسـسـات الــصـحـيـة مـتــابـعـة ا

األهلية. 
واخـتتـمت بـالـقول انه من خالل
ــتــابــعــة آلــيــة تــشــكــيل جلـــنــة 
الـرصد في اخملـتـبرات األهـلـية 
تـقـوم بـرفع تـقاريـر مـفـصـلة الى
ضـادات احلـيـوية جلـنـة إدارة ا

في الدائرة).
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حـمل عــضـو مــجـلس الــنـواب عن
مــحــافــظــة ديــالـى احــمــد مــظــهـر
اجلــبـــوري وزيــر الـــدفــاع جنــاح
الـشمـري "وزر" اختـطـاف مدنـي
قـرب نـاحـيـة قـره تـبه شـمـال شـرق
احملـافــظــة عـلى حــد قــوله.  وقـال
اجلــبــوري لـ (الــزمــان) ان  (وزيـر
الدفاع جنـاح الشمـري يتحمل وزر
حادثـة اختـطاف 7 مدنـي بـينهم
طالب على طريق قره تبه- جبارة
شمال شرق ديالى)  مبينا  (ألننا
طـالـبـنا مـنـذ اكثـر من عـام بـإرسال
تعزيزات لسد الفراغات في مناطق
حـيط قـره تبه وجـبـاره لكن عـدة 
دون جدوى) .  واضـاف اجلبوري
ان  ( قـــره تــــبه وجـــبــــاره هي اقل
ــدن الـــعــراقــيـــة بــعـــدد الــقــوات ا
ـنـتــشـرة في قـاطـعـهـمـا االمـنـيـة ا
وأصـدرنــا حتـذيــرات مـتــعـددة من
ـديـنـت خـطـورة االمـر الن كـلتـا  ا

االطباء داخل صالة العمليات
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يـتـحدث الـنـاس عـما يـسـمى بالـطـرف الـثالث . ويـروي  احـدهم ان حـفيـده يـساله
ويـقول الرجل صـطلح  ـذيع   في القـنوات  الـفضائـية  يـردد هذا ا كلـما سمع ا
اجـيبـه كمـا تـريد احلـكـومة ام كـمـا انا افـهم  ويـفهم حتـيـرت كيف اجـيب حـفيـدي
تـظاهرون انـفسهم كما يـعرفه ا غيـري من الناس واعـرف من هو الطـرف الثالـث 
ولكـوني ال اريد حشر حفيدي في معضلة اوجدتها احلكومات التي تعاقبت على
حيث احلكم في الـعراق  منـذ عام االحتالل  والـتي ادت الى ما هو عـليه احلال  
وسـاد الـفـسـاد بحـيث غـاب االمن واالمـان   وشـاعت جـرائم الـقـتل واالغـتـيـاالت 
يــكـاد ان يــكـون ثــقـافــة ال طـرافه وتــعـاني الــبالد من غـيــاب   اخلـدمــات واهـمـال
لـلـصـنـاعـة والـزراعـة مع زيـادة في الـديـون اخلـارجـيـة والـداخـلـيـة وتعـاظـم الـفـقر
اضافـة  الى هدر لـلمـال العـام وفساد فـاق احلدود افـرز نتـيجة وازدياد الـبطالـة 
ولكـني فكرت مـليا ان العـراق من اولى الدول االشهـر واالكثـر فسادا في الـعالم 
ـتـظـاهرون ـوضـوع فـأجبـته اجلـواب االتي  –احلـكـومـة طـرف اول وا وحـسـمت ا
ـتظـاهرين ويـقوم بـعمـليـات اخلطف واالغـتيـال والتـعذيب طرف ثـان والذي يـقتل ا
ـتـظاهـر بـالـرصـاص احلي وقـنـابل مـسـيـلـة  لـلـدمـوع من الـنوع ورمي الـشـبـاب ا
فـرد حفيـدي الذي يـبدو انه لم يسـتوعب اجلواب او لم القـاتل هم الطـرف الثالث 
اين يـسكن هـذا الطرف الـثالث  ومن اين يـأكل ويشـرب  ومن اين يحصل يقـتنع 
وهل احلـكومـة راضيـة  عن افعـاله واذا كانت غـير راضـية على الـسالح القـاتل  
اذا ال يردون ـتظاهـر  اذا ال تـعاقبه ويـقصد مـحاسبـته قانونا  او ان الـشباب ا
وقــد حـسم احـد ـوت مــسـتـمــر بـهم عــلى الـطــرف الـثـالث  ولـم هـذا الـســكـوت وا
احلـاضـرين  االمـر عنـدمـا اشـتـرك في النـقـاش لـيـقول  الى حـفـيـد   صـاحبه من
ــتـظـاهـرون قـال له ا اجل اقـنــاعه وتـرك احلـديـث عن مـوضـوع  الــطـرف الـثــالث 
تظـاهرا تـهم سـلمـية واعـلـنوا ذلك من الـبـداية ولـكن الم تـسمع عن  افالم اخلـيال
هـؤالء فضـائيـون واعتـبروا العـلـمي   وعن الكـائنـات الفـضائـية  الـطرف الـثالث 
كل من يطـالب من اهل االرض  باستـعادة وطن  مذنبـا  ويجب معـاقبته بل  يجب
واطن مسؤولية قـتله او خطفه او اعتقاله او اغتياله    قال اخـر اليس  حماية ا
ـسؤولة عن االمن اليس هي ا واطـنيهـا  احلكـومة اين دورها فـي توفيـر احلمايـة 
ـتظاهرون هم مـواطنوها اليس ا الداخـلي والدفاع عن البـلد من العـدو اخلارجي 
ـادة 38 - ــوجب دسـتـور عـام 2005 وحتــديـدا في ا وهي الـتي سـمــحت لـهم 
اوال حـريـة الـتـعـبيـر عن الـراي بـكل الـوسـائل والـتـظـاهـر واالعـتـصام هـي وسائل
وجب ـطالبـة باحلقوق  ’واعتـبر حريـة االنسان  وكرامـته مصونه  للـتعبـير عن ا
ادة 37 - الفـقرة اوال - ا  وفي الـفقـرة ب اكد الد سـتور بـانه ال يجـوز توقيف ا
لكن ما جرى ويجري  من تعامل وجب قرار قضـائي  احد او الـتحقيق معه اال 
فـماذا يـفسر ذلك  الـيس من تـظاهـرين  ال ينـسجم  مع الـنص الدسـتوري  مع ا
وهل هذا الطرف واجب احلكـومة  كشف الطرف الـثالث  او القا ء القـبض عليه  
اذا  تستمر احلكومة  في مسك خـارج سيطرة احلكومة? واذا كان االمـر كذلك 
اذا ال تـعمل بنـصوص دستور و السـلطة وهي غيـر قادرة على حـماية مـواطنيـها 
ـنع قيام قـوات مسـلحة خـارج حدود احلـكومة  وسـيطـرتها? هي شرعـته والذي 
ادة 9- اوال  –ب يحـظر تكوين ميـليشيات عـسكرية خارج اطار حـيث جاء في  ا
واطـن والقاء ـسلـحة وبـالتـالي هو واجـب احلكـومة التـي علـيهـا حمايـة ا القوات ا
كن القول القـبض على الطرف الثالث  ام انهم فضائيون فعال . وفقا لذلك هل 
ـواطنـ وبالـتالي عـنـدما تـعجـز احلكـومات عن ان احلـكـومة عـاجزة عن حـمايـة ا
هل هنـاك ضرورة لـوجودها وهل يـقبـلها الـشعب ? احلـكومات حمـاية مواطـنيـها 
التي ال تـوفر االمن و  اخلـدمات لـشعـبهـا حكـومات ال ضـرورة لهـا وال منفـعة من
وجودهـا . فالتقـارير الدوليـة حتدثت عن احصـائيات حملاوالت االغـتيال واخلطف
تـحقـقة فهـي اكثر من ذلك بـكثـير وكان اما حـاالت اخلطف ا بـحدود 122 حالـة 
عـدد الشهداء يزيد على 600 شـهيد . اما  عدد اجلرحى  فهو باألالف ومن هذه
اذا البد من تظاهرين   و مازالت الهجمات  مستمرة على ا االعداد  حاالت عوق
صـلحـة الـبلـد التي ـعـضلـة  والتـي تتـطلب الـتـراجع او لنـقل التـنـازل  حل لـهذه ا

غاب عن احملـافل  الدولـية في كـثيـر من اجملاالت كـبلـد له سـمعة
عـلـمـية وقـوة اقـتصـاديـة وعـسكـريـة وسيـاسـيـة . نامل من
عضلة دون اهل الـرشد والعقالنية  وهم كثر حل هذه ا
 منـاكدات  من اجل اختيار قيـادات مسؤولة تعمل على
تقدمة  ولو بناء البلد واالنتقال  به الى مصاف الدول ا
عبـر سنوات وبالتـأكيد في غياب اجـيالنا ولكن نامل ان

يكون ألحفادنا  نصيب من هذا التحول .

الـذي اسـتـمع الى اخلـطـاب الـرسـمي  اخلـاص بـاسـتالم الـسـيـد رئـيس مـجـلس
نـصب  يـلـمس بوضـوح ارتـفاع الـوزراء الـدكتـور مـحـمد عالوي بـعـد تـكلـيـفه بـا
كلف  نفسه بها سقف التعهدات والوعود التي الزم السيد رئيس الوزراء ا

ـوقف يـذكـرنـا بـتعـهـدات  الـسـيـد رئيس الـوزراء الـسـابق ( الـدكـتور ...  وذلك ا
نصب  .. مع بعض الفوارق هدي ) في األيام األولى لتكلـيفه بذات ا عادل عـبدا
رحلتي التكليف وما يتوقع ان يحصل الحقا" .  النسبية في الظروف احمليطة 
الـسبـب يرتـبط بشـكل مؤكـد بالـظروف الـعامـة احمليـطة بـالعـراق وتأثـيرات الـقوى
الدوليـة  واألهم من كلـيهمـا يرتبط الى حـد بعيـد  بآلـيات العـمليـة السيـاسية ...

ا حتدث به سيادته . التي ال تتيح اجملال وقد تعوق امكانية حتقيق الكثير 
ـنع حصول الـفساد في أعتـقد جازمـا" أن العراق بـحاجة الى أجـراءات حقيـقية 
تظاهرين والقوى مرحلـة التكليف .. أما  فتح ملفات الفـساد وملف قتل وجرح ا
ـلــفـات مـعـقـدة جـدا" ( من وجـهــة نـظـرنـا ) وهي  بـحـاجـة الى األمـنـيـة  فـهـذه ا
كن حتقــــقها بعد مرحلة   والتي  حكومـة تتوافر لها مقومات تنفيذ متطلباتها 
ان بدون محاصصة . قبلة  في حال ينجم عنها حكومة قوية وبر االنتخابات ا
لذلك فـأن اجراءات حـكومـيـة لالصالح ومنع حـاالت الفـساد  السـيمـا في دوائر
نافذ احلدودية والكـثير من مؤسسات اخلدمة العامة التي الضريـبة والبلديات وا

ـنـفذة ومن شـاريع والـعقـود غـير ا انتـفـعت بغـيـر وجه حق من ا
ـشاريع الـتي لم تـنفـذ مقـابل ثمن إحالـة  عدد كـثـير من ا
ــثل حـــلــوال" مــرحـــلــيــة إليـــقــاف حــاالت ورشـــاوى .. 
اسـتـشــراء الـفـسـاد و مــا  سـبـبه مـن انـتـقـاص لــهـيـبـة
الــدولــة وقـــــــدرتــهــا عــلى االصالح .. مــا قـــــد يــوفـر
فـرصــة مــحـتـــــمـلــة  إلعـــــــادة األمــور الى نــصـابــهـا

الصحيح.


