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يتكون من ثالث مـراحل االولى تشكيل
الـهيـئة و اسـتكـمال الـتصـويت على
ـرحلة الـثانـية هـي لغرض مـوادها وا
ـضـمونـ لـغرض الـتـسجـيل الـناس ا
مــنـحــهم بـطــاقـة الــضـمـان الــصـحي)
رحلـة الثالثة واالخيرة موضحة ان (ا
تــتـضـمن الــتـطـبـيـق الـكـامل لــلـقـانـون
حــيث بــعــد ثالث ســنــوات ســنــضــمن
للفقير سبل مناسبة للعيش الكر في
ظـل رعــايــة صــحــيــة مــنــاســبــة له في

بطاقة ضحية خاصة به).
ـسـتقـيل عادل وأكـد رئيس احلـكـومة ا
ـهدي لـرئـيس الـصـ شي ج عـبـد ا
بـينغ دعم الـعراق جلـهود مـنع انتـشار
فايروس كورونا. وقال مكتبه في بيان
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رجـحت عـضو جلـنـة الصـحـة والبـيـئة
ـــانـــيــة اكـــتــفـــاء احلــســـنــاوي الـــبــر
اسـتـكـمال الـتـصـويت عـلى بـاقي مواد
قــانــون الــضـمــان الــصــحي بــالــفـصل
ـقبل وأشـارت الى ان ما التـشـريعي ا
تــبـــقى من مــواد الـــقــانــون هي ثــمــان
فقرات فقط ترتبط باعادة هيكلة وزارة
الصـحة ودوائرهـا. وقالت احلـسناوي
في تـصـريح امس إن (قـانون الـضـمان
الـــصــحي هــو قــانـــون الــفــقــراء ومن
يـــــعــــارضه االثـــــريــــاء مـن اصــــحــــاب
ــسـتــشــفـيــات الن هـذا ــنـاصب او ا ا
الـقـانـون لـن يخـدمـهـم علـى اعـتـبار ان
بــعـضـهـم لـديه مــسـتـشــفـيــات وعـقـود
تخدمه وبـحال  تشريع الـقانون فان
هذه االمور جميعها ستتضرر) مبينة
ان (قـــانــون الـــضــمـــان الــصـــحي هــو
تـطبـيق لـلـمادة 30 من الـدسـتـور التي
نــصت عـلـى ان الـدولــة تــكـفل لــلــطـفل
ــة وضـمـان واالسـرة حــيـاة حــرة كـر

صحي واجتماعي). 
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وأضـافت  أن (الـضـمـان الـصـحي هـو
اجــراء بـــســيط ومــطـــبق بــاغــلب دول
الـعـالم وهـو عـبـارة عن هـيـئـة تتـكـفل
بالفقـراء ورعايتهم الـصحية من خالل
اسـتثـناءات لـلفـقراء وعـوائل الشـهداء
ـطـلـقـات وذوي والـيـتـامى واالرامل وا
الــــدخل احملــــدود وجــــرحى احلــــشــــد
والـــقــــوات االمــــنــــيــــة حـــيـث يــــكـــون
اشـــتــراكـــهم مـــجــاني) الفـــتــة الى أن
ـتـمـكـنــ مـاديـا فـيـكـون (االغـنـيــاء وا
ـوظـفـ يـكون اشـتـراكـهم اجـبـاري وا
اخـــتـــيــــاري في بـــطــــاقـــة الــــضـــمـــان
الــصـحي). واشـارت الـى ان (الـقـانـون

عـلـيـهـا كـذكـرى  وهـنـاك مـن يـقول
بــأنه قــام بــشــرائــهـا وهـي ال تـزال
بـــاقــيه إلى يــومـــنــا هــذا لــتــحــكي
للـجيل اجلـديد قـصه جتاوزعـمرها
الــقـرن ونــصف من تــاريخ مــديــنـة

سامراء .
عـلى صـعـيد اخـر خـصص مـحافظ
صالح الـــدين عــمــار جـــبــر خــلــيل
دعــمــا اضــافـــيــا لــتـــحــســ واقع
اخلـدمـات  في قـضاء بـلـد مـوجـها
الــدوائــر الـبــلــديـة بــتــوظــيف هـذا
الـدعم لـتـسـهــيل تـفـاصـيل احلـيـاة
الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــ من خالل
ناطق اكساء و تبلـيط الطرق في ا
اخملدومة بشبكات اجملاري و باقي

مناطق القضاء.
 وعد خـليل افـتتاح احملـطة مـرحلة
مــهـمــة عــلى طــريق حتــســ هـذه
ا ينعكس ايجابيا على الشبكات 
ـــواطــنــ مـــوضــحــا أن حـــيــاة ا

الـــصــديـــقـــ ويــعـــزز فـــرص الــنـــمــو
واالزدهـــار). وكـــانت وزارة الـــصـــحـــة
والـبــيـئـة قـد اتــخـذت تـدابـيــر وقـائـيـة
جديدة وفق تعـليمات الـلوائح الصحة
الـدولـيـة بـشأن الـبـواخـر الـقـادمـة إلى

وانئ العراقية.  ا
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وقالت الوزارة في بيان امس االول ان
(الــتـــعــامل مـع الــســـفن الــتـي تــرســو
وانئ العراقية في محافظة البصرة با
يـتم وفق الـلــوائح الـصـحــيـة الـدولـيـة
ـية الـتي اقـرتهـا منـظـمة الـصحـة الـعا
عـام 2005 لــلــحــيـلــولــة دون انــتــشـار
رض على الصعيد الدولي واحلماية ا
مـنه ومــكـافـحــته ومـواجـهــته بـاتـخـاذ

ـهـدي بعث بـرقـية الى امس ان (عـبد ا
بــيـنـغ ورئـيـس مـجــلس الــدولــة لي كه
شـيـانغ  أعـرب فـيـهـا عن تـضامـنه مع
الص في مواجهـة فايروس كورونا)
هـديـبحـسب البـيان (ثـقته وأكـد عبـد ا
العالية بقـدرة الص على جتاوز هذه
األزمة وجنـاحها في إتـخاذ االجراءات
الــتـي حتــد من خــطــره عـــلى الــشــعب
الصديق) مـبيـنا ان (الـعـراق يقف مع
الصـ وبقـية الـدول ومنظـمة الـصحة
الـدوليـة لدعم جـهـود منع انـتشـار هذا
رض ولتوفير العالج الفعّال للقضاء ا
عليه) مـعربـا عن (اعتـزازه بالـعالقات
الـعـراقـيـة الـصـيـنـيـة والـرغـبـة بـزيادة
ـا يـخـدم مـصالـح الـشـعـب الـتـعـاون 

تـدابـيـر في مـجال الـصـحـة العـمـومـية
عــلـى نـــحــو يـــتـــنــاسـب مع اخملـــاطــر
احملدقـة بالصـحة الـعمومـية ويقـتصر
عــلــيــهـــا مع جتــنب الــتـــدخل الــغــيــر
ــرور الــدولي الــضـروري فـي حــركـة ا
والــتـــجــارة الـــدولــيــة) الفـــتــا الى ان
(دائرة صحة البصرة اتخذت التدابير
واإلجـراءات الـوقـائـيـة الالزمـة بـصـدد
السفينة التي رست في ميناء ام قصر
احململة بالـبضائع الصيـنية ونطمئن
انه  تدقيق طاقمها ونقطة انطالقها
ـية وانئ الـعا ومـسارهـا ومرورهـا بـا
ـدة الزمـنـية والـتوقـيـتات اخلـاصة وا
بكل ذلك). وأطلقت السلطات الصينية
تـسـمـية ان  سي  بي بـصـفـة مـؤقـتـة
عـــلـى (كـــورنـــا) أحـــد الــــفـــيـــروســـات
الـتـاجيـة الـذي ال يعـرف الـعلـمـاء عنه
الـكثـير حـتى اآلن.وبـعد إعالنـها حـالة
ـاضي الــطــوار الــدولـيــة الــشــهــر ا
اقــتــرحت مـنــظـمــة الــصـحــة الـدولــيـة
إطالق تـسمـية مـؤقتـة على الـفايروس
وهو (مرض حاد للجهاز التنفسي). 
وتـشيـر األرقـام في هذه الـتـسمـية إلى
ـرض الـسـنـة الـتي ظـهـر فـيـهـا هـذا ا
واحلـروف هي اخـتـصـار لـنـوع جـديـد
لكورونا.و اقتراح هـذه التسمية في
نظمات ثلو ا البداية حتى ال يطلق 
دينة دنيـة تسمـية تكون مـرتبطة بـا ا
الـــصــيــنـــيــة الــتـي ظــهــر فـــيــهــا هــذا
الـفـايـروس وانـتـشـر في مـا بـعـد مـثل

تسمية (فيروس ووهان) .
ولم يـــتم حـــتى اآلن إطـالق تــســـمـــيــة
رسمـيـة نـهـائـيـة عـلى هـذا الـفـايروس
ــقـرر أن يــتم حتـديـده اجلــديـد ومن ا
ي في وقت الحق وفقا للتصنيف العا

شاكل الصحية. لألمراض وا

/ 1923م وال تـزال قـائـمه حلد اآلن
بعـد إجراء أعـمال الـصيـانه علـيها
لـعـدة مــرات  وكـذلك شـيــد مـقـابل
ـلكي  ـسـتـشـفى ا ـدرسه  ا هـذه ا
والــتي سـمـيـت بـعـد ثـورة /14تـوز
ـسـتـشـفى اجلـمـهـوري  1958م بـا
أال أنه ازيـلت بــنـايــتـهــا في عـام:/
1970م بـعـد إنـتـقالـهـا إلى مـكـانـها
اجلــديــد واحلــالي  أمــا مــكــانــهــا
القد فبقي أرض خاليه وقد شيد
بـجـوارهـا مركـز الـقـاطول لـلـرعـاية
ــرحـوم الــصــحــيه   وكــذلك قــام ا
احلـــاج مــحــمـــد أحــمـــد الــســاجي
بـتـشـيـيــد مـسـجـداً ال زال قـائـمـا ً 
وقد كـان يقابلـه متوسطـة وثانويه
سـامـراء لــلـبـنـ  ودائــرة الـبـريـد
حــالـيــاً  ولم يـكن يــذكـر في وقـته
مـــدارس لـــلـــبــــنـــات ســـواء كـــانت
ابـتـدائـيه أومـتـوسـطه أو ثـانويه 
هــذا وبـقــيت مــديـريــة ومــعـاونــيـة
ـديـنه في الـشـرطه احملـلـيه داخل ا
اخلــان الــذي كــان يـقـع في نــهــايـة
سوق احلداحده والعـائد للمرحوم
(نــــــــــــــــــــــــــوري آل صــــــــــــــــــــــــــالــح

الشيخ/أبواالستاذ موفق).
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شار إلـيه أعاله وبعد أما السـور ا
اإلنـــتــهـــاء من إزالـــته  فــقـــد بــقي
قطـعتـاً منه تقـدر بعـدة أمتار وهي
التي تـقع اآلن أمام مدرسـة الهادي
اإليــــتــــدائــــيه  وبــــجــــوار جــــامع
ـقــابـله لــلـســاحه الـتي الـصــديق ا
كـــانت تـــعــرف بـ(ســـاحــة الـــشــيخ
عـبــاس مـحــمــداحلـمــد)  وحـسب
رحـوم الشيخ ماقـيل في وقته أن ا
كــامل الــعــبــاس رحــمه الــله شــيخ
ورئيس عـموم عـشيـرة ألبـو عباس
 طــــلب من دائــــرة اآلثــــار  أو من
رئــاســة بــلــديه ســامــراء  الــبــقـاء
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في عام 1785م شـيـيـد هـذا الـسور
ـيل مـن اآلجـر عــلى شـكـل مـظــلع 
إلـى اإلسـتـداره بــلغ طـول مــحـيـطه
كــيــلــومــتــريـن وقــطــره اليــتــجـاوز
الـ(6¨80© متر  وبإرتفاع يصل إلى
(7) مـــــتـــــر    وله (19) بـــــرجــــاً 
لطوش وأربعة أبواب هما : باب ا
(مـن اجلـــهـــة اجلـــنــــوبـــيه) وبـــاب
الـنـاصـريه أو احلـاوي (من اجلـهـة
الشماليه ) وباب بغداد (من اجلهة
الـــشــرقـــيه) وبـــاب الــقـــاطــول (من
اجلــهــة الــغــربــيه) وذلـك حلــمــايـة
ـــديـــنه وأهــــلـــهـــا من الـــغـــزوات ا
ـــفـــتــرسـه بــاألخص واحلـــيــوات ا
(الـذئــاب) وقـد كـانت تـفـتح أبـوابه
مع شــروق الــشــمس  وتــغــلق مع
غــروبـهــا من قــبل أفــراد الــشــرطـة
ـدينه احملـليه  عـلـماً بـأن نـفوس ا
في العـهد العـثماني كـان اليتجاوز

وقتها الـ 850 نسمه 
وقـد ظل هـذا السـور مـاثالً للـعـيان
حــــتـى عـــام : 1356هج ــ 1936م 
دة 151 عامـاً) حيث  الـبدء (أي 
بإزالته جزءاً  جزءاً حتى اإلنتهاء
منه في بداية اخلمسينيات  ولكن
في الــبــدايه  إزالـــته من اجلــهــة
الــغـربــيه  جـهــة (بــاب الـقــاطـول)
ـؤدي إلى اجلـسـر كـونه الــطـريق ا
اخلشـبي القـد  هذا من نـاحيه 
ومن نـــاحـــيـــة اخـــرى لـــتـــســـهـــيل
ـــواطــنـــ  لــلـــدوائــر مــراجـــعــة ا
احلكوميه التي شيدت بعد تشكيل
ـلكيه في عام/ 1921م  احلكومة ا
وهـو اجملــمع احلـكـومي الـذي ضم
الـقائمـقامـيه والبـلديه واحملـكمه 
وهــذه الـبــنــايه التــزال قـائــمه رغم
قـدمـهـا حيث يـشـغـلهـا اآلن  (مـركز
شرطـة سامـراء) كمـا شيد مـقابـلها
دائـــرة الــبــريــد والـــبــرق (الــبــريــد
لـــــــلـــــــرســـــــائل 
والـــــــــــــــبـــــــــــــــرق
للـبرقـيات) وهذه
البنـايه أصبحت
فــــيـــــمــــا بـــــعــــد
مـــحـالت تــابـــعه
ــديــريـة بــلــديـة
ســــامــــراء) ومن
ضـمـنـهـا مـطـعم
احلـــاج مــــاجـــد
الــــــــــضــــــــــايف
الـــبـــازي  ومن
خـلـفـهـمـا كـراج
الـــــــبــــــلــــــديه 
وكــــــــــــــــذلـك 
تشيـيد مدرسة
األولــــــــــــــــــــــــى
اإلبــــتـــــدائــــيه
للبن في عام

ـزيـد من اجلـهـد ـرحـلـة حتـتــاج ا ا
ــتـــابــعـــة والســتـــخـــدام األمــثل وا
لـلــمـوارد و االمــكـانــيـات لـتــوسـيع
دائـرة اخلـدمـات و حتـسـ ظـروف
عاجلة سريعة عيشة فيما أمر  ا
ــواطـنــ الـذين لـبــعض مــطـالب ا
أشـادوا بـجـهـوده الـتـي يـتـلـمـسون
نـتـائـجـهـا عـلى األرض في جـوانب
احلـيـاة اخملــتـلـفـة.وزار قــائـمـمـقـام
قضاء سـامراء محـمود خلف دائرة
ـــوحــدة  في ســامــراء الـــبــطــاقــة ا
والــتـقى مــديـرهــا الـعــقـيــد مـحــمـد
الك االداري حـيث قدم السـاجي وا
شـــرحـــا وافـــيـــا عن طـــريـــقـــة اداء
عوقات التي تواجههم.  الدائرة وا
وبــــيـــنــــوا ان (ســـبـب الـــتــــأخـــيـــر
واالزدحـام هـو قـلة مـوظـفـو اصدار
ـوحــدة الـعـامــلـ عـلى الـبــطـاقـة ا
احلاسـبات الن مـوجود في الـدائرة
نـحـو خـمـسة مـوظـفـ وهـنالك 10
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حـــاســـبـــات خـــمس مـــنـــهـــا بــدون
موظـف ومع ذلك يتم اصـدار نحو

300 بطاقة بشكل يومي. 
وقـد وجه خـلف بـتـوسعـة الـقـاعات
اخملـصــصـة لــلـمـواطــنـ وتـهــيـئـة
وسائل الراحـة وضرورة انسـيابية
اجناز البطاقات واستكماال جلولة
الـــقــائـــمـــمـــقــام زار ايـــضـــا دائــرة
جـوازات سـامـراء والـتـقى مـديـرهـا
وعــــــــــــــــــــــــددا مـــن مــالكــه االداري
مـــســـتـــوضـــحـــا طـــريـــقـــة اصـــدار
ـــعــوقـــات الــتي اجلــوازات واهم ا
ـدير انه تـواجه الـدائـرة وقـد بـ ا
يـتم اصـدار نـحـو 60 جـواز بـشـكل
يـــــومي ولـــــيس هــــــــــــنــــالـك ايــــة
مـعـوقـات وهـنالك تـعـاون كـبـير مع
ـواطــنـ والـعــمل يـجــري بـشـكل ا

انسيابي.
V²J  ÕU²² «

وأفتـتح محـافظ صالح الديـن عمار
جـبــر خـلــيل مـكـتـب الـتـعــويـضـات
ومـحـطـة االسـكان الـكـهـربـائـيـة في
قــــــضـــــاء بــــــيـــــجـي وذلك ضــــــمن
اســتـــراتــيـــجــيـــته في الـــتــعـــجــيل
باستعادة بيجي وضعها الطبيعي
من خالل خـطوات أعـمار مـتكـاملة.
وأكـد احملـافــظ في زيـارته الـقـضاء
ـــبـــاشــــر عـــلى جــــمـــيع أشـــرافـه ا
ـشـاريع واالجـراءات ذات الـصـلـة ا
بــتــقــد اخلــدمــــــــــات وتـســهــيل
ــواطـنـ مع األخــذ بـنـظـر حـيـاة ا
االعـتــبـار حـالــة الـدمـار فـي بـيـجي
بـوصفـها مـدينـة منـكوبـة واجلهود
الـتي يبـذلـها عـلى مخـتـلف الصـعد
لـتـأم امـكـانيـات األعـمار والـبـناء
ويــؤسس مـكــتب الــتــعـويــضـات و
احملــطــة الــكــهـربــائــيــة لــلــحــد من
مــــصــــاعب احلــــيــــاة الــــيــــومــــيـــة

. للمواطن

اكتفاء احلسناوي
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ـــركـــز الـــوطــــني لـــلـــصـــحـــة ســــجَّل ا
ــهــنـيــة في وزارة الــعـمل والـسـالمـة ا
والـشـؤون االجـتمـاعـيـة أربع اصـابات
عـــمل في قــطـــاع الــعــمـل الــعــام خالل

اضي. كانون الثاني ا
ركـز الوطني للصحة وقال مدير عام ا
ـهنـيـة نـاضر الـشـمري ان والـسالمـة ا
ـركـز يـنظم دورات تـثـقـيفـيـة خملـتلف ا
ـــخــتـــلف الـــشـــرائح ولـــلـــعـــامـــلـــ 
الـقطـاعات لـلـتقـليل من خـطر االصـابة
بـاحلوادث اثـنـاء العـمل وتوفـيـر بيـئة
آمنة للعامـل فضال عن تكثيف الدور
ـتـابـعـة تـطـبـيق اشـتـراطـات الـرقـابي 
ـواقع الـعـمل اخملـتـلـفة في الـسالمـة 
جــمــيـع قــطــاعـــات الــعــمل لـــلــحــد من
احلــوادث واإلصـابـات الــتي يـتـعـرض
لهـا العـاملون في بـيئـات عملـهم الفتا
الـى تـــــــســـــــجــــــيـل اربـع اصـــــــابــــــات
لـلـعــــــــامـلـ في الـقطـاع الـعام خالل

كانون الثاني).
ـهـنيـة الـتابع وأجــرى قـسم الـصحـة ا
ـركـز لـوحـدة الـصـحـة الــنـفـسـيـة في ا
ـهـنـيـة الـوطـني لـلـصــحـة والـسالمـة ا
بالوزارة 16 فـحـصاً خـاصـاً بالـصـحة
الــنــفــســيـــة لــلــعــامــلــ احملــالــ من
األنـشـطة االقـتـصاديـة الـتابـعـة لقـطاع
الــعــمل الــعــام بـواقع 130 عـامالً و31
ـاضي عـامـلــة خالل كـانـون الــثـاني ا

بـغـيـة تـعزيـز اعـلى درجـة من الـصـحة
الـنـفسـية والـبدنـيـة والعـقلـية والـرفاه
االجــتـمــاعي لــهم واحلــاقـهم بــالــعـمل
الـذي يـتالءم مع قـابـلـيـاتـهم لـتـحـقـيق

اندماجهم في بيئات العمل.
ـــركــــز الـــوطــــني لـــلــــصـــحـــة وقــــام ا
ــهــنــيــة بــالــتـنــســيق مع والـسـالمـة ا
وزارتي الــصــحــة والــتــعــلـيـم الـعــالي
والبـحث العـلمي بـتدريب ثالثـة أطباء
من طـلــبـة الــبـورد الــعـراقي والــعـربي
لالخـتـصــاصـات الـطــبـيـة طب األسـرة

واجملتمع.
Z U½dÐ œ«bŽ«

ـركـز نـاضر مـحـمود وقـال مـديـر عام ا
الـشمـري ان (قسم الـتوعـية والـتدريب
اعدّ برنامجاً تدريبياً تخصصياً للعام
الـــــــــدراسي (2020 – 2019) ضـــــــــمن
ـدة أربـعـة أشـهـر ـنـاهج الـدراسـيــة  ا
تضمن العمل في الـعيادة االستشارية
ــهــنـي وكــيــفــيــة تــشــخــيص لــلــطب ا
ـهـنـيـة واجـراء الـفـحـوص االمــراض ا
الـطـبـيـة واخملـتـبـريـة بـاشـراف أطـبـاء
ركـز  فضالً عن التـعرف على كـيفية ا
اسـتـخـدام أجـهـزة تقـو بـيـئـة الـعمل
ـيـدانـية من خـالل برنـامـج الـزيـارات ا
إلى مـواقع الــعـمل اخملــتـلــفـة لالطالع
ـهـنـيـة التي عـلى ظـروفـهـا واخملـاطر ا
تــنــجـم عــنــهــا احلــوادث واالصــابــات

هنية). واالمراض ا

هديشي ج بينغ عادل عبد ا
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وأقـــام مـــركــز ديـــالى لـــلـــحــزب
االسالمي الـــعــراقـي  مــخـــيــمه
الـشـبابـي الثـاني بـحـضور 50
شـــابـــا مـن مـــخـــتــــلف انـــحـــاء
احملـــافــظـــة.  وتــضـــمن اخملــيم
مـــجـــمـــوعـــة من الـــنـــشـــاطــات
والفعاليات الثقافية والشبابية
 فــــضالً عن مــــحــــاضـــرات في
الـــوعي الــســـيــاسي وتـــطــويــر
ـهــارات والـقـدرات. كـمـا الـقى ا
كتب الـسياسي للحزب عضو ا
ركز حـس الـزبيدي مسـؤول ا
 مــحــاضــرة عن رؤيــة احلــزب
ـرحـلة الـقـادمة. االسالمي في ا
وتـــأتي اقـــامـــة اخملــيـم  الــذي
اسـتـمـر لـثالثـة ايـام فـي مـديـنة
دوكـان الــســيـاحــيــة  في اطـار
خـطـة احلـزب لـتـنـمـيـة الـقدرات

هارات لكافة أعضائه. وا
وطــالب الـنــائب عـن مـحــافــظـة
ـــعـــمــوري  ديـــالـى بـــرهـــان ا
احلكومـة بتأم مـناطق شمال
احملــــافــــظــــة بــــســــبب حــــاالت
اخلــطف الــتي شــهــدتــهــا هــذه
ـنـاطق مـؤخـرا مـؤكـدا غـيـاب ا
الــتــنـســيق مــا بــ الـقــطــعـات
الـعـســكـريـة االحتــاديـة وقـوات

البيشمركة. 
ــعــمــوري لــ ( الــزمـان) وقــال ا
امـس ان ( الـــوضع األمــــني في
محافـظة ديالى شـهد في اآلونة

األخـــــيــــــرة عـــــدداً مـن حـــــاالت
اخلـطف واالغتـيـال وآخرهـا ما
حصل قبل عدة أيام على طريق
قـــره تـــبه ونـــاحـــيـــتي جـــبــارة
وكــفــري بـــســبب افــتــقــار هــذه
نـاطق لـلـقـطـعـات الـعـسـكـرية ا
وبـــــــــاألخـــــــص احلـــــــــدود مع
محافظـــة صـــــالح الدين)  .  
ان  (بعض عموري  وأضاف  ا
ــنــاطق تـتــواجــد فــيــهـا هــذه ا
خـاليــا إرهـــابــيـــة وعــصـــابــات
إجـــرامـــيـــة تـــقـــوم بـــ احلــ
واآلخـــر بـــنــــصب ســــيـــطـــرات
وهـمـية عـلى الـطرق الـرئـيسـية

وتـمـارس عمـلـياتـهـا اإلجرامـية
باخلـطف واالغتيـال والتـسليب
ــبــالغ مــالــيـة) . ــســاومــة  وا
ــعــمــوري  ان  (تــكـرار وبــ ا
احلــاالت اإلجـرامـيــة في بـعض
مـنـاطق شـمـال مـحـافـظـة ديالى
ـشترك سبـبه غيـاب التنـسيق ا
مـا بــ الـقـطــعـات الـعــسـكـريـة
االحتادية وقوات البيشمركة) 
مؤكـدا عـلى ضرورة أن  (يـكون
هــنـالك تــنـســيق عـالي لــلـقــيـام
بعـمليات مـشتركـة لتطـهير تلك
ـعـمـوري  ـنـاطق) .وأوضح ا ا
إن  (جـغـرافـية مـحـافـظـة ديالى

تمـتاز بوعـورة بعض أراضـيها
ـا يـتـطـلـب مسـكـهـا بـقـوة من
قبل األجهزة األمنـية )  مطالباً
(وزارتي الـــداخــلـــيــة والـــدفــاع
بــالــتــدخل لــلــحــفــاظ عــلى أمن
مــحــافـظــة ديــالى بــاعـتــبــارهـا
بـوابـة األمن لـلـعــاصـمـة بـغـداد

واحملافظات الشمالية) . 
W d−   UÐUBŽ

ــعـــمــوري  (احلــكــومــة ودعــا ا
ــنع االحتـــاديــة إلى االســراع 
تـمدد تـلك اخلاليا والـعصـابات
اجملـــرمـــة الــــتي حتـــاول خـــلط
االوراق فـي وقت تـــــمــــر بـــــهــــا
الـبالد بــظـروف صــعـبـة يــحـتم
علـينـا الوقوف جـميـعاً للـحفاظ

على األمن واالستقرار) . 
عموري  الى  ان  (كل واشار ا
مـا كانت هـنالك مـرحلـة تشـكيل
لـلحـكومـة فـان الهـجمـات تزداد
في مـــحــاوالت لـــزعـــزعــة االمن
واالســتـقــرار)  مـشــددا   عـلى
أهـمـيـة  (تـأمـ مـنـاطق شـمـال
مـــحـــافـــظــة ديـــالى وبـــاألخص
ــنــاطق احلــدوديـة الــوعـرة ) ا
مــطــالــبــا  (بــتــوفــيــر قــطــعـات
سك األرض عـسكـرية إضـافيـة 
إضــافــة إلى تــكــثــيف اجلــهـود
االستخـبارية والـقيام بعـمليات
عـسـكـريـة اســتـبـاقـيـة لـلـقـضـاء
عــــلى مــــا تـــبــــقى مـن اخلاليـــا

اجملرمة ) . شاركون في اخمليم الشبابي ا
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ي الليبي : يقول األكاد
- أتيت  في صباح أحد األيام بعامل أفريقي لينظف لي سطح بيتي

(إتــضح لي فـيــمـا بـعـد إنـه أسـتـاذ مـســاعـد في اجلـامــعـة بـالــعـاصـمـة
الكونغولية " كينشاسا)

أكمل شغله معي وفي طريق عودتي به إلى جزيرة دوران
"سيدي يونس"

قعدنا نتحدث فقال لي : 
- بالدي الكونغو 

كانت والزالت مستعمرة بلجيكية في وسط إفريقيا  
وتمـتلك هـبات السـماء من غـابات وذهب ومـاس ومعـادن وثروات تدخل
في كل شيء من شــاشـات هـاتـفك احملـمــول إلى أسالك الـطـائـرات في

القوات اجلوية التي تضرب اآلن في بالدكم «
 - ثم سـألني إن كـنت أعـرف أن تسـعة مـالي إنـسان قـتـلوا في بالده

في األربع سنة األخيرة
 وح أجبته بالنفي?

 قال : 
ي هـو مَن يقـتل البـشر هـناك ولـهذا لن تـسمع لك اإلعالم الـعا - مَن 

!!..
- سألته عن دور بلجيكا في بالده ..

فقال لي :
ليست هناك دولة واحدة تسيطر على الكونغو ...

العالم كله يسيطر علينا 
وكل حسب إمكانياته 

أمريكا بالطبع لها حصة األسد ألنها دولة عظمى ...
كذلك فرنسا وبريطانيا والص وبلجيكا  كلهم يستثمرون  في موتنا 

ألنه لم يعد لدينا حكومة مركزية ...
 - لن يــأتي إلـيــنـا دعـاة الــسالم وال حـقــوق اإلنـسـان رغم  اغــتـصـاب

نصف مليون امرأة  !!!!!!
-  الرجل الذي تغتصب زوجته لن يستطيع أن ينظر في وجهها خجالً
من عـدم قدرتـه على حـمـايـتهـا وهي لن تـنـظر إلـيه خـجالً من وعـدها له

بالوفاء  ..
ثم استطرد قائالً :

صـدقــني إنـهم ال يــغـتــصـبــون الـنــسـاء بــسـبب رغــبـة جــنـســيـة بل ألن
اإلغتصاب أفضل سالح إلحداث شرخ ب األهل 

والوسيلة األجنح للتشتت األسري  .. 
- سألته : 

ماذا جاء به إلى ليبيا ..?
فقال : 

ميليشياتهم اغتصبوا زوجتي أمامي  
ثم قتلوا أبي وبعدها رموا أطفالي في بئر مزرعتي وربطوني عند حافة
هذا الـبـئر أليـام حتى يـجـبروني عـلى سـماع صـراخهم وأنـا أحاول أن

أطمئنهم ولكنهم سكتوا عن احلياة واحداً  تلو اآلخر 
 كم تمنيت أن أسـتمر في سمـاع هذا الصراخ لـسنوات حتى يأتي مَن

يُنقذهم  
ولكن كلهم سكتوا ..!!
 - سكتُّ أنا أيضاً  

فقال:
ـلـيــشـيـات  والــشـركـات والـدول - حــ يـكـون هــنـاك عـدد كــبـيـر مـن ا

والسياسي  الذين يريدون حصة منك ومن أرضك وثروة بالدك 
 (كما يحدث في بالدكم اآلن)  

لـن تـســتـطــيع أبـداً أن تــبــقى دولـة واحــدة بـقــانـون واحــد ومـؤســسـات
قضائية واحدة  

ألن الدولة الواحدة ستبرم عقوداً مع دول أو شركات أخرى   
تتنازل فيها عن جزء من ثروتها لقاء حمايتها وحماية أمنها !!

ـاس من الكـونغو -  هنـاك مئات اجلـهات الـتي تريد بـعض الذهب أو أ
وكل واحدة منها تملك عصابة وميليشيا ..

ُعتم في بالدنا التي تشبه اجلنة ..!! - نحن الذين نُحدث الكابوس ا
- ودعته وشكرته بعد أن أوصلته .. 

- عاد لـلجلـوس مع رفاقه في انـتظار لـقمة عـيش جديـدة مع زبون آخر
!!..

-  فكرت ببالدنا العربية وكيف أنها تتشظى وتتشرذم  
ألن كل جهة تريد حصة من ثرواتها  
ال في مكان ما    وألن مَن يصنع ا

يصنع مـعه تشرّدا ودمـارا وجمودا ومـشاكل مسـتقبـليّة فـي مكان آخر
!!...

-  تذكرت شيئاً كنت أفكر به منذ أسابيع .. 
تذكرت كيف أننا إنقسمنا إلى أجزاء والقرآن يقول لنا والتنازعوا ...
-  بـكـيت من األلم في   ذلك اإلنـسـان الـكونـغـولي اجلـمـيل بـأن يـسمع

صراخ أطفاله من جديد .. !!
- وضـحــكت بـسـخــريـة  ألنـني عـرفـت كم نـحن ضـحــايـا .. ضـحــــايـا

وحمقى ..!!
- هذا العـامل األفريقـي جعلـني أُعيد تـرتيب مفـاهيم حيـاتي اإلسالمية

و الوطنية والفكرية والعقائدية  وأنا أقول :
-هذا مايحدث في بلدي - فهل ألهل بلدي أن يعوا ذلك !!

"ال رحم الله من يضـحي ببـلده ووطنه وعـرضه ألجل حفنـة مال أو جاه
أو منصب"

 دمتم بألف خير            
مالحـظـة....كم اتـمنى اسـتـثـمـار فاجـعـة هـذا الـشخص وعـكـسـهـا على

ؤلم...... واقعنا ا
وليت هـناك من يـفـهم حتى النـصل الى ما وصـلت اليـة الكـونغـو ارضا

وانسانا .
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كُلَّما شاهدتُ فلماً قصيراً أو  –فلوك - لدولة متقدمة وأشاهدُ شوارعها
الرائـعـة ومـدنـها اجلـمـيـلـة وكل شيء فيـهـا يـشـرح النـفس ويـبـعث احلـياة
ـشـاهـد الـرائـعـة ـنـاظـر وا ـوت وأربـط تـلك ا لـلـروح أشـعـر بـاآلسى حـد ا
اء الزالل . عـوَّقة رغم مـليـارات الدوالرات التـي تسـيل فيـها كـا بدولـتنـا ا
اذا ال اذا نـحنُ هكـذا ? -  بـعثـرة صوت مـكتوم  – يصـرخ في روحي ا
نواكب تقدم بلدان العالم وتصبح بالدنا كتلك البلدان التي التملك نصف
ـاذا النـتـقــدم كـبـاقي الـدول ــاذا هـذا الـتـراجع في كـل شيء?  ـلك .  مـا
تقدمة? هل نحن نفتقر الـى اخلبرات العلمية والهنـدسية والتخطيطية أم ا
أن هناك شيء خفي النـستطـيع أن نستكـشفهُ أو نكـشفهُ ? هل نخاف من
ـناسـبة الـتي ترفـعنا شيء معـ يجـعلـنا نـرفض أو نفـتقـر الى الفـرصة ا

وترفع بلدنا نحو القمة ? 
ـقدسة لـكنني أعرف اجلواب الـذي يعرفهُ كل شـخص على هذه األرض ا
.... ولكنـنا نخـشى البوح به بـصوتٍ مرتـفع أما خوفـاً على حيـاتنا من –
جمهورية اخلوف - الي نعيش فيها سنوات وسنوات أو هناك سبب آخر

ال أحد يجرأ على البوح به ?. 
سأصرخ اليـوم بأعلى صوتي ولـن أسكت كما كـنا نسكت في  –سنوات

الديكتاتورية  –التي كنا نعـيش فيها قبل  –التغيير –
الــذي غــيــر كل شيء ولـم يــغــيــر بــلــدي الــذي يــحــلم
بالتـغيـير احلـقيقي . الـلعـبة كُـشفتْ والـسبب أصبح
واضـحــاً جـلــيـاً ولــكن مـاهي الــفـائــدة من مــعـرفـة
الـسـبب دون أن نــسـتـطـيـع تـغـيـيــر كل شيء نـحـو
أألفضل? سالما تاريخ العراق وسالماً لكل بائسٍ
مسك في هذا الـبلد الغـني الفقير الى كل شيء.

اذا نحنُ هكذا? الأعرف 


