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الدائرة مـفتوحة السـتقبـال اية حالة
مــرضــيــة). واطــلع الــسـاعــدي خالل
ستشفى الـشهيد الصدر على زيارة 
واقع اخلـدمـات الــصـحـيـة والـطـبـيـة

قدمة للمرضى .  ا
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وشـدد الــسـاعـدي عـلـى (اهـمـيـة دعم
الكات الصحية والتمريضية ألنهم ا
فـئــة مـهـمــة ويـسـتـحــقـون كل انـواع
ادي والـلـوجـستي)  ,مـؤكدا الدعـم ا
الكـات ان (الــدائـرة تــدعم مــطـالـب ا

الصحية والتمريضية).
ونوه الساعدي الى (اهمية استقبال
احلــاالت الـــطــارئـــة واحلــاالت الــتي
حتــتــاج الى خــدمـة طــبــيـة ســريــعـة
ـنــقـذة وتــوفـيــر االدويـة والســيـمــا ا
لـلــحـيـاة في صــالـة الـطـوار او في
االقـــســـام االخـــرى من اجل تـــوفـــيــر
ـقـدمة الى فـضلى اخلـدمـة الـطـبيـة ا

رضى). ا
مشيرا الى (ضـرورة حضور االطباء
ـقيـم االقـدم في االختـصاص وا
صـــالـــة الـــطـــوار من اجـل اســـنــاد
ــقـيـمـ وتــخـفـيف الـزخم االطـبـاء ا
). وترأس الذي يـحصل في الـطوار
الـــســـاعـــدي اجـــتـــمـــاعـــا مـــوســـعــا
لـــــلــــمــــنـــــســــقـــــ اإلعالمـــــيــــ في
ــسـتــشـفـيــات وقـطــاعـات الــرعـايـة ا
ــــراكــــز الــــصـــــحــــيـــــة األولــــيـــــة وا

ـنـاقـشة أهـم احملاور الـتـخـصـصـيـة 
الــــتي تــــقع عــــلى عـــاتـق اإلعالم من
ـصـداقـيـة فـضال خالل الـواقـعـيـة وا
عن مــنــاقــشــة واقع تــطــويــر الـعــمل
ؤسسات الصحية. اإلعالمي داخل ا
وأشار الساعدي خالل االجتماع الى
ــــعـــلــــومـــة ( دور اإلعـالم في نــــقل ا

سـتـشـفى).  بدوره ,اكد احلـجامي ا
انه (من واجـبـنـا الـنـهـوض بـالـواقع
الـــصـــحي جلـــمـــيع مـــؤســـســـاتـــنـــا
الية الصحية برغم من االمـكانيات ا
ـتـاحــة لـلـدائـرة بـهـدف الـبــسـيـطـة ا
تـقد اخلـدمـات الطـبـيـة والصـحـية

.( والعالجية بأداء وكفاءة عاليت
 وكـانت الـدائــرة قـد خـصـصت اكـثـر
مـن مــلــيــاري ديــنـــار لــلــمــؤســســات

الصحية . 
وقـــــال احلــــــجــــــامي ان (الــــــدائـــــرة
خــصـصت اكــثـر من مــلـيــاري ديـنـار
ــسـتــشـفــيـات و قــطـاعــات الـرعــايـة
الصـحيـة األوليـة التـابعـة لهـا فضال
عن تخصـيصـاتها االعـتياديـة بهدف
االرتقـاء بـالـواقع الصـحي وحتـس
اخلـدمات الـطـبيـة والـصـحيـة خـدمة
لــلــمــواطن الـــعــراقي). الى ذلك وجه
مـــديـــر عـــام دائـــرة صـــحـــة بـــغـــداد
الــرصـــافـــة عـــبــد الـــغـــني ســـعــدون
الــسـاعــدي بــعالج عــدد من احلـاالت

االنسانية مجانا . 
وقـــال الــســاعــدي في بـــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امـس ان (الــدائـــرة قــررت
وضمن برامجها االنسانية استقبال
ــرضــيــة واكــمـال الــعالج احلــاالت ا
واجراءات العملـيات وبشكل مجاني
ــتــعــفــفــة واحلــاالت الى الـــعــوائل ا
االنـــســـانـــيـــة) ,مـــؤكـــدا ان (ابـــواب
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الصحيـحة للمواطـن على إن يكون
تــفـاعـلــيـا من اجل تـغــيـيـر الــسـلـوك
والــتــركــيــز عــلى اآللــيــات اخلــاصــة
ؤسسة من خالل وضع الفلكسات با
للـتوعيـة الصـحية) ,مؤكدا (ضرورة
مواجـهة الـشائعـات وكيـفيـة اإلجابة
ـمكـنة) ,مبـينا ان علـيهـا بـالسـرعة ا
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أفادت مديرية إعالم احلـشد الشعبي
بـسـقـوط قـتلـى وجرحـى في صـفوف
داعش بقصف جتـمع لهم عـلى ضفة

بحيرة الثرثار في االنبار.
ــديــريــة في بــيــان امس إن وقــالت ا
(قوة اإلسناد الصاروخي للواء 313
قــامت بــقـصـف جتـمـع لـداعـش عـلى
ضفة البحيـرة وحتديداً على ضفاف

جزرة أم الرمل).
وأضــاف أن (الـقــصف حــقق أهـدافه
وأوقع قــتــلـى وجــرحى في صــفــوف
الـعدو) ,وتـابع الـبـيـان ان (الـقـصف
جاء بناء على معلـومات استخبارية
دقـيقـة عن وجـود عـنـاصر داعش في
مــنــاطق مــحـاذيــة لــعــمـلــيــات شـرق

األنبار). 
ونـفـى مـصـدر اســتـخــبـاراتي دخـول
زعـيم داعش ابو بـكـر الـبـغدادي إلى
األراضي العـراقيـة قـادماً من مـنطـقة

باغور شرقي سوريا. 
ـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح إن وقـــــال ا
ـعلـومـات الـتي حتـدثت عن دخول (ا
البغـدادي لصحـراء األنبار ال اساس
لـهـا مـن الـصـحـة ولم يــلـتق بـأي من
أتــبـاعه داخـل األراضي الـعــراقــيـة),
وأضـاف أن (الـبــغـدادي مـازال حتت
أعـــ االســتـــخـــبـــارات الـــعـــراقـــيــة

والتحالف الدولي).
واطــاحـت مــديــريــة االســتــخــبــارات
ــا يـــســمى بـــأمــيــر الــعـــســكــريـــة 
الــغــزوات بـعــد تــســلـلـه من احلـدود
الـــســـوريــة الـى اجلــانـب الــعـــراقي.
ــديــريــة في بــيــان امس ان وقــالت ا
(مــفـارز االســتـخــبــارات تـمــكـنت من
االطـاحة بـاكـثـر االرهـابيـ مـشـاركة
ا يسمى بالغزوات التي قامت بها
داعش بـــاالنـــبـــار ويـــلـــقب بـــامـــيـــر
الغـزوات لـكثـرة مشـاركـته فيـها بـعد
تسـلله من احلـدود السـورية بـاجتاه

العراق). 
وكـــانت مـــديـــريـــة االســـتـــخـــبــارات
العسكرية قـد القت القبض على أحد
ـلـقب بــقاطـع الرؤوس قـادة داعش ا

في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امس إن
(بــــعض مــــنــــاطق
احملــافـظــة تـشــهـد
ب احلـ واآلخر
خــــطف مـــدنــــيـــ
عـــــــــــلــى أيـــــــــــدي
داعش) مـــشـــيـــرا
إلــى ان (هــــــــــــــــذه
نـاطق قريـبة من ا
نـاحيـة ابـو صـيدا
وقــريــة اخملــيــســة
فـضـال عن نـاحــيـة
الــعـظــيم بــحــاجـة
مـاسـة إلى عـمـلـية
وشدد عـسـكـريـة) ,
ـــســعـــودي عــلى ا
(ضـرورة اشــتـراك
كل قــــــــطــــــــعـــــــات
اجلــيش واحلــشـد
في هذه الـعمـليات
لـتــطــهـيــر االمـاكن
والـــــتي تـــــشــــهــــد
وجــود لــعــنــاصــر

داعش).
من جــــانـــبه ,قـــال
رئـــيس الـــلـــجـــنــة
ـــجـــلس االمـــنـــيـــة 
ديـــــــــــالـى  صــــــــــادق

احلسـيـني إن (حوض الـوقف شـمال
شـرق بــعـقـوبــة أصـبح بــشـكل كـامل
حتت سـيـطـرة الـقـوات االمـنـيـة بـعـد
اكــمــال خــطــة االنــتــشــار الــواســعــة
ـــســـتـــمـــرة لـــلــــيـــوم الـــرابع عـــلى ا
التوالي) ,الفتـا الى ان (فـلول داعش
لم تــطـلق رصــاصـة واحــدة وهـربـوا
امام تـوغل القـوات االمنـية واحلـشد
حـيث جرت عـمـليـات تـمـشيط دقـيـقة
للبحث عن مضافات واوكار التنظيم

وانفاقه حتت األرض).
ـفــتش الــعـام  فــيــمـا اعــلن مــكـتـب ا
لوزارة الداخليـة في مديرية األحوال
ـــدنـــيــة واجلـــوازات واإلقـــامــة عن ا
ــواطن عــراقي اصــدار جــواز ســفـر 
مـقـيم في الـسـويـد من قـبل الـسـفارة

الـــــعـــــراقــــيـــــة في ســـــتـــــوكــــهـــــولم
ـسـتمـسـكـات ثـبوتـيـة مـزورة.وقال

ـــــكـــــتب فـي بـــــيـــــان امـس انه ( ا
الــــكـــشف عـن اصـــدار جـــواز ســـفـــر
واطن عـراقي مـقيم فـي السـويد من
ـستـمسـكات ثـبوتـية قبل الـسـفارة 
مزورة) ,مـبـيـنـا ان (عـمـلـيـة الـكـشف
جــاءت عــلـى خــلــفـــيــة قــيـــام جلــنــة
ـــكــتب بـــتــدقــيق تــفــتـــيــشـــيــة من ا
مـعـامالت مـديـريـة شـؤون اجلوازات

قسم السفارات).
واضاف ان (الـتحـقيق االبـتدائي في
الــقـــضــيـــة أثــبـت تــقـــصــيـــر بــعض
ديـرية واتخـذ بحقهم العامـل في ا
االجراءات القانونية الالزمة) ,وتابع
ـــفــتـش الـــعــام انـه (فـــاحت مــكـــتـب ا

كـافحـة الفـساد ارى الضـجة الـشـديدة الـتي افتـعلـهـا البـعض على اجملـلس االعـلى 
انها غير مقبولة السباب كثيرة

اوال : واضح الـعـزم والـنـيـة الـصـادقة لـلـسـيـد رئـيس مـجـلس الـوزراء اليـجـاد حـلول
ـالي ومحـاسبة اي فـاسد مـهما ومـعاجلات جـذرية وحـقيـقية ضـد الفـساد االداري ا

كان موقعه او انتماؤه السياسي
ثـانيا : مـراجعة اعـضاء اجمللس فـأنهم شخـصيـات وطنيـة واكادميـة مستـقلة وتـتمتع

بسيرة ذاتية ومهنية ونزاهة ال احد يشكك باي عضو منهم
ثـالثـا : مضي اجملـلس بالـقضـاء على الـفـجوات الـتي جتعل من الـفاسـد يتـملص من

قبضة االدانة واالحالة فهي من اخطر اخلطوات التي ترعب وتفتك بالفاسدين
رابـعاً : اجملـلس في بدايـة عمـله والقادم فـي عطاءه سـوف يضع االمـور في نصـابها
الـصحـيح وسوف يـكون امالً لـلمـخلـص والـنزيـه لهـذا الوطن ومـصدر رعب الي

ال او النفوذ السياسي فاسد مهما حاول االحتماء با
خامساً : هـناك انتقاد مبرر من خشية  الـبعض بعدم جدية اجمللس في العطاء وخط

اخر يخشى على الفاسدين من الوقوع في قبضة العدالة 
واخيـرا ادعو زمالئي بالوسط االعالمي مراقبة هذا اجمللس

حاربة الفساد ودعمه بكل خطوة تمضي 
ارسـة الـفسـاد يـعني وخـلق وعي وطـني عـند اجلـمـيع ان 

سقوط قيمة وشرف كل فاسد  .

واعــادة االوضــاع الى طــبـيــعــتــهـا
سائل االخرى). ومن ثم بقية ا

ـتـحـدث الـرسـمي من جـانـبه أكــد ا
بــاسم االحتــاد لـطــيف شــيخ عــمـر
عــدم حتــديــد اي مــوعــد الجــتــمـاع
مـــــــــشـــــــــــــــــتـــــــــرك مـع احلــــــــزب

قراطي. الد
وقال شـيخ عـمـر في تـصريح امس
ان (احلــزبــ ســيـجــتــمــعــان عـلى
ضــــوء رســـــالـــــة رئـــــيـس احلــــزب
ـقــراطي مــسـعــود الــبـارزاني الــد
الـــتي ارســـلـــهــا الـى نــائـب االمــ
الـــعـــام لالحتـــاد كـــوســـرت رســول
معلنا فيها بدء احملادثات) ,مشيرا
الى ان (مـوعـد االجـتـمـاع لم يـحدد
حــــتى االن وســــيــــتم االعالن عــــنه

رسميا حال االتفاق عليه). 
ورحب االحتاد برسالة البارزاني ,
مــؤكــداً ضــرورة االتــفــاق الـشــامل
ــســائل تــشـكــيل كــحــزمــة واحــدة 
حـكـومـة االقـلـيم وكـركـوك وبـغـداد.

ـكــتب الـســيــاسي لالحتـاد وكــان ا
الـــوطــني الــكــردســـتــاني قــد عــقــد
اجتـماعـا مـوسعـا لتـحديـد بوصـلة

شاركة في حكومة االقليم.  ا
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وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان
ــكـتب الــسـيــاسي لالحتـاد عــقـد (ا
اجتـمـاعاً مـوسـعاً في الـسلـيـمانـية
لــتـحـديــد بـوصـلــة مـشـاركــتـهم في
حـكـومـة االقـلـيم وألـيـة االتـفـاق مع
ـقـراطي الـكـردستـاني احلـزب الـد

على مجمل اخلالفات). 
وقـــدم قــيـــادي في االحتــاد نـــفــسه
ـنـصب مــحـافظ كـركـوك. كـمــرشح 
وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان
(الـقــيـادي في االحتــاد شـاالو عـلي
عسكري قدم طلبا الى مركز احلزب
في كركـوك يـتضـمن تـرشيح نـفسه
ـــنـــصب احملـــافظ) ,الفــتـــا الى ان
(عــســكـري يــشــغل مـنــصب عــضـو

جلس احملافظة). 

ـــان كـــردســـتــان اخلــامـــســـة لـــبــر
الــعــراق) ,واضــاف ان (اجلـــلــســة
ســتـكــون لـبــحث تــشـكــيل الـلــجـان

ان).  القانونية داخل البر
ـتــحـدث بـاسم احلـزب فـيــمـا اكـد ا
ـقراطي الـكـردستـاني محـمود الد
مــحــمــد ان اجــتــمـاعــات حــزبه مع
االحتاد الوطني تركزت على وحدة
اراضي كــــردســـتــــان واســــتــــبـــاب
االسـتـقــرار الفـتـا الى ان االولـويـة
لدى االحتـاد كانت تـسمـية مـحافظ

كركوك.
وقـال مـحـمــد في تـصـريح امس ان
(اجلانـب كـانا مـتفـق عـلى اغلب
ــطـروحـة) ,مـوضــحـا ان الـنــقـاط ا
ـســألـة (اخلالف الــرئـيس تــمــثل 
ـادة  140من الـدسـتـور كـركـوك وا
واالتـفـاق مع احلــكـومـة االحتـاديـة
ومن ثم انـتـخـاب مـحـافظ كـركوك),
واضاف ان (األولـوية لـدى االحتاد
كـــانت تــســـمــيــة مــحـــافظ كــركــوك
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اجـرى الفـريق الـطبـي و التـمـريضي
فـي مـركــز الــشــفــاء لــغــسـيـل الـكــلى
الــدمــوي في مــســتــشــفـى الــيــرمـوك
التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد
الــكــرخ الــفــ و 700 غـــســيـل كــلى
لــنـــحــو 298 مــريـــضــا خـالل شــهــر
ـاضي. وقـال مـــدير كـانون الـثـاني ا
ـركـز ــسـتـشــفــى مــبـ عـلـي ان (ا ا
اجـرى 2700 غــســيل كـلــوي لــنــحـو
298 مريضا خالل كانون الثاني من
ـقـدمـة من قبل خالل االحـصائـيـات ا
ــركـز حــيث تـســتـغــرق كل عـمــلـيـة ا
غــــسـل كــــلــــوي من  3-4 ســــاعــــات
للعملية الواحـدة و السعة السريرية
للمركز هي 32 جهاز ديـلزة دموية),
ركـز يقـدم خدمـاته على مؤكـدا ان (ا
مــدار الــيــوم ةو يــقــوم بــاســتــقــبــال
مــرضى الـغـســيل الـكــلـوي لـتــثـبـيت
بيـانـاتهم مـن خالل تقـسـيم جلـسات
الـغــسـيل وتـثــبـيـتـهــا في الـسـجالت

االحصائية).
 وعــقــد مــديــر عــام الــدائـرة جــاسب
لـطيف احلـجـامي اجـتـماعـا مـوسـعا
كـلفـة بتـأهيل وصـيانة مع اللـجنـة ا
وحتـسـ اداء مـســتـشـفى الـيـرمـوك
التعليمي. وقال البيان ان (االجتماع
تــنــاول عــرض اخــر الــتــطــورات في
اجنـــــاز خـــــطـــــة تــــــأهـــــيل ردهـــــات
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في غـــضـــون ذلك  ,اعـــلـــنت وزارة
الــثـروات الـطــبـيـعــيـة في حــكـومـة
اقـلـيم كـردسـتـان الـعـراق عن الـغاء
ـــنع تــصـــديـــر الــنـــفط الى قـــرار 
ـديـر الـعـام لـلـكـمارك ايـران.وقـال ا
في كردسـتـان سامـال عـبد الـرحمن
فـي تـــــصـــــريح امـس إن (الــــوزارة
الـية وجهت ايـضـاحا الـى وزارة ا
نع تصدير بشأن قرارها الصادر 
النـفط وبـأي شكل من االشـكال الى
نـتجـات النـفطـية ايران ال يـشمـل ا
ـصـافي الـنـفـطـية الـتي تـنـتج في ا
الـتي تمـلك رخـصـة رسـميـة لـلـعمل
مع حكومة االقليم) ,مبينا ان (قرار
الــوزارة يـســمح بـاالبــقـاء عــلى مـا
يتبقى من النفط بعد احلصول منه
صـافي عـلى الـبنـزين والـنفط في ا
االبــــــيـض والــــــغـــــاز) ,وتــــــابع ان
(الوزارة اآلن تـسـمح بتـصـدير ذلك
تـبـقي بـعـد التـصـفـية الى الـنفـط ا

ايران بواسطة الصهاريج). 
ان كردستان خالل انعقاده بر

خالل عــمـــلــيـــة امــنــيـــة. وتــســـلــمت
الـسلـطـات الـعراقـيـة دفـعة ثـانـية من
عــنـــاصــر داعش الــذيـن ألــقت قــوات
قـراطيـة (قـسد) الـقبض سوريـا الـد
ـعـارك في آخـر معـقل عـلـيـهم خالل ا

لهم شرقي سوريا.
وتــعــرضت نـقــطــة تـفــتـيـش لـنــيـران
قــنــاص في مــحــافــظــة ديـالـى. وذكـر
مـصـدر في تــصـريح امس ان (نـقـطـة
تـــابـــعـــة الى الـــســـريـــة االولـى فــوج
طـــوار ديــالى الـــــــــثــامن لـــنــيــران
قــنـــاص مـــا بـــ مـــعـــمل االســـفـــلت
ومنطـقة بهـار تازة في خانـق حيث
ردت الــقــوات األمــنــيــة عــلى مــصـدر
االطالق دون وقـوع خـســائـر بـشـريـة

تذكر). 
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اعتـقلت وفي محـافـظة الـسلـيـمانـية ,
قوات االسـايش في كـرمـيان ارهـابـيا
خطـيرا في حـدود قضـاء دربنـديخان
فـي احملـــافــــظـــة وقـــال مــــديـــر اعالم
اسـايش كرمـيـان عثـمـان عبـد الـكر
في تصريح امس انه (بـعد التـحقيق
معه اعترف بـانه كان يعمل بـالقاعدة
ومن ثـم داعش وقـــام بـــالـــعــديـــد من

االعمال االرهابية).
واضــاف ان (االرهــابي يــدعى خــالــد
حــــســـ حـــمـــيـــد وهـــو عـــربي ومن
مـــوالـــيــد 1978 وكـــان مـــقـــيــمـــا في
ــحــافــظــة ــقــداديــة  الــســـابق في ا
ديالى ثم بـقي مدة في حـدود حمرين
ــــوصل وبــــقي ومن ثـم تــــوجه الى ا
فيها عاما واحدا وبعد سقوط داعش
ــــوصل تــــوجه الـى ســــوريـــا), فـي ا
مـــشــيــرا الى انه (بـــعــد انــكــســارات
داعش دخل اقـلـيم كـردسـتـان بـهـويـة
مـزورة وسـكن في بــلـدة دربـنـديـخـان
و اعـتـقـالـه من قـبل قـوات اسـايش
ادة 2 من قانون كرميـان بنـاء على ا

االرهاب). 
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ودعــا مـجــلس مــحـافــظــة ديـالى الى
عملـية عسـكرية واسعـة لتطـهير بؤر

داعش في مناطق احملافظة. 
ـسـعودي وقال عـضـو اجملـلس رعد ا

الى الــعـراق بـعــد هـروب سـائــقـهـا),
واشــار الى (الــقــبض عــلـى مــســافـر
ـنـذريـة احلدودي عـراقي في مـنـفـذ ا
صـادرة بـحـقـه مـذكـرة الـقـاء قـبض ,
واعتقال اخـر في منفذ مـطار النجف
قـــادم من ســـوريـــا بـــحــوزتـه أمــواال

محلية وأجنبية).
مــبــيــنـــا ان (مالكــات مــنـــفــذ مــطــار
الـبـصـرة الــدولي تـمـكـنـوا من حـجـز
مــسـافــر بـريــطــاني بـحــوزته  كـاز
حجم صـغيـر غيـر مصـرح بهـا قادماً
على م اخلطوط اجلوية اإلماراتية
وكـذلك  حــجـز مـسـافــرين لـبـنـاني
وايـطــالي قــادمـ من دبي وبــيـروت
بحوزتهما مواد مختلفة غير مصرح

بها ايضا).
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يـحكى في حـكايات الـسلف الـصالح أن األشـهر الـعربـية تكـون فيـها حـوادث وتكون
ميزة هذا الـشهر فيحكى أن شـهر شباط تتـكاثر فيه القطط وهـو الشهر الثاني من
يالدية  وإذا سرنا أكثر في األشهر يـأتي شهر نيسان والذي يتميز شهور السـنة ا
بـاالنـقالبـات الـعـسـكـريـة في الـبالد  فـإذا أردنـا احلـديث عن الـعـراق كـتـاريـخ تـمـيز
بكثـرة االنقالبات والثورات  وسقوط حاكم بعـد آخر وكثر الشغب والغوغاء  وهذا
ما انـعـكس سلـبـاً على الـوضع الـسيـاسي الـعام لـلـبالد علـى مر الـعـصور واألزمـنة
األمـر الـذي جـعل الـعـراق بـلدا غـيـر مـسـتـقـر في حـكـمه ومـتـذبـذب في اسـتـقراره 
ـثير للحزن أن أغلب االنقالبي هم تابع يـجد أن البالد لم تر االستقرار يوماً وا وا
من أدوا اليمـ الدستورية باحلفاظ على أمن البالد وسالمـة مواطنيه ولكنهم نكثوا
وتـنصـلـوا عن قسـمـهم أمـام أطمـاعـهم الشـخـصيـة لـلـسيـطـرة على الـسـلطـة مـبررين
واطن مـتنـاس أن أي نكث فـي جزء من اليـم يـعد نـكثا فـعلتـهم بإنـقاذ الـوطن وا
بالقسم كـله ما يعد خيـانة للوطن وال يوجد أي مـبرر مهما كانت دوافـعه نبيلة يؤدي
في نـكث الـقـسم الـذي قـدمـه لوطـنـه وشـعبـه وضـرورة حـمايـتـه. لـقد أدت االنـقـالبات
ناطق خارج العسـكرية إلى تهجير ونزوح االآلف من العـوائل العراقية ومن جميع ا
البالد  وسكـنوا الدول األوربيـة لقناعـتهم بفـقدان األمن واألمان  إلى جانب الـكثير
من الشخـصيات االقتصادية التي هربت إلى اخلـارج وكانت تشكّل العمود الفقري
لالقــتــصــاد الــعــراقي وواجــهــته احلــضــاريــة  األمــر الــذي أدى إلى الــتــغــيـيــر في
ـا أدى إلى اخـتالل الـتوازن الـطـبقي ـنـاطق وصعـود طـبقـة طـفيـلـية   ـغـرافـية ا د
هاجرين واجملتمعي لـلشارع العراقي حيث تقدر اإلحصائيـات غير الرسمية أعداد ا
العراقي منذ بدء االنقالبات ما ب 5-7 مالي مهجر  وعدد الضحايا ب 3-2 
ماليـ ضحيـة معظـمهم من الـشرائح النـوعيـة للمـجتمع الـعراقي خـاصة بعـد حركة
رشــيـد عــالي الـكــيالني في مــايس عـام 1941 ومـا جــاء بـعــدهـا من حــوادث تـمـوز
واالنقالبات الـتي غيرت مجـرى األحداث في الدولـة العراقيـة وسلكت مسـلك النظام
اجلـمهـوري . في اخلـتام يـبـقى شيئ مـهم  وهـو أن العـراق عـاش إحداثـاً سـياسـية
مـهـمـة غـيـرت مـجـرى الكـثـيـر من الـواقع الـسـيـاسي  وجـعـلـته غيـر مـسـتـقـر تـمـاماً
وسـوف يـبــقى هـشـا في ثـبـاته واسـتــقـراره  خـصـوصـاً بـعـد أحـداث 2003 والـتي
اتـسمت هي األخـرى بسـقوط حـكم ديكـتاتـوري استـمر ألربـعة عـقود يـحكم
باحلديـد والنار  ومـا جاء من بعده من حـكم أتسم بالـهشاشة
وعـدم االســتـقــرار  ووضـوح فـي الـرؤيـة الــسـيــاسـيــة والـتي
أفقدته مـكانته التي تميز بـها العراق طول وجوده اجلغرافي
ـهـمة تـغـيرات ا  وسـيبـقى الـباب مـفـتـوحاً أمـام عـدد من ا

واإلستراتيجية في شهر نيسان القادم .

يل لـصالح الـعراق فضال ـساحـة والنـسبـة السـكانـية فيـه  لبـنان بـلد عـربي حجم ا
عن الـفوارق االقـتصـادية جـراء ما يـحظى فـيه العـراق من خيـرات نفـط وغاز وموارد
طبـيعـية اخرى مـعزز بـنهرين جـعلت مـنه بستـان العـاصمة االسالمـية والـعربيـة منذ
مئـات السـن ومـا زالت اخليـرات تطـفح فيه وتـكتـشف كل يوم فـيمـا لبـنان الـشقيق
ساعدات واالستثمارات يعيش على الـسياحة مع احلكمة السياسية التي تستقطب ا

ومة حياته وتطوره بشكل جعل من بيروت قبلة للعرب وغيرهم . لبناء بلدها ود
بـرغم هذه الـفوارق باالمـكانـات اال ان الزائـر لبيـروت يجـد تطـورا عمرانـيا حـضاريا
ـقـارنـة مـضحـكـة مع خـيـرات الـعـراق الـتي بـددت ومـؤسـساتـه التـي افرغت يـجـعل ا
وهـدمت . قــبل عــشـر سـنــوات زرت بـيــروت فـكــتـبت عـن قـاعــة الـيـوشـن الـريــاضـيـة
البـسـيـطـة اجلمـيـلـة التـي تدار خلـدمـة رفـاهيـة اجملـتـمع وتـطويـر الـطـاقات الـريـاضـية
والـثقافيـة والشبابـية فيه  فيـما تراجعت الـبنية الـتحتيـة للقاعـات العراقيـة الرياضية

هدورة بهذا القطاع . مع كل االموال ا
لو اجرينا مـقارنة بسيطة مع بعض ملفات لبنانيـة عراقية لوجدنا فارقا عجيبا يحمل
دالالت مـخجـلة  فمـجرد ان تـطل من شرفة طـائرتك عـلى بيـروت جتد كمـا رائعا من
البـنايـات الشاهـقة اجلمـيلـة التي تمـثل االستـثمار والـبناء والـتطـور احلضاري فـيما
ـشروع اغـلب مـنشـئـاتنـا الـتي دونت قربـهـا لوحـة تـشيـر الى مـدة اكمـالـها وتـكـلفـة ا
شروع خـرب هدم ويحاول اخرون ليـارية   انتهت مدتـها وصرفت االموال فـيما ا ا
التغـطية على فساده من خالل اعادة استثماره  فضال عن نظافة شوارع وساحات
ـة واحلديـثة . من نـاحية العـاصمـة بيـروت بحـلتـها االجمل فـي اغلب محـالتها الـقد
االمن فـمجرد ان تـسيـر بشـوارعها تـلمس احلـرية واالنـفتاح الـتام مع كـثرة الـسياح
لف االجتماعي  لكن الغريب من حضارات مـتنوعة تتوقع صعوبة ضبط الشارع وا
انـك ال تلحظ  مـشكلـة كما ال تـرى شرطيـا بزي عسـكري واحد في شـوارعها الـعامة
رتدين للزي العسكري في شوارع ومدن ومؤسسات الدولة مقارنـة مع مئات االف ا

ل.  العراقية الذين ملؤوا بغداد واحالوا منظرها الى زي  حربي محبط 
ؤسسة العسكرية عليه وعلى والدته قائال : (لو ال حدثني صـديق لبناني عن فضل ا
شفى نوم ورعايـة وعالج ومتابعة الذي يكلف اجليش الذي يـدفع اجور والدتي في ا
شهريا الـف وخمسمائة دوالر لهـلكنا وماتت امي  وحينـما سالته عن االسباب التي
ـتوفي كان عـسكريا ـوجبهـا جعلت اجلـيش اللبـناني يقـوم بذلك فقـال : (ان اخيه ا
مـتـطـوعـا في اجليش الـلـبـنـاني) عنـد ذاك  تـذكـرت حـال عوائل شـهـدائـنـا فضال عن

عسكريينا وجرحانا ومفقودينا . 
حـيـنـمـا كـنت اكـتـب مـقـالي هـذا  قـرات خـبـرا جـاء فـيه : ( ان الـعـراق خـامس دولـة
عـربيـة في الذهب  واخـر يقـول ان العـراق من اسوأ بـلدان الـعالـم بالـفساد االداري
ي بـجدارة تـظـهر مـن خالل معـامـلة كمـا ان جـواز سـفرنـا هـو ثانـي اسوأ جـواز عـا
الـعـراقـيــ في مـطـارات وقـبـلـهـا سـفـارات الـعـالـم . وال يـحـتـاج ذلك لـتـعـلـيل فـاغـلب
ركز االول بـالثرثرة عن مؤسسـاتنا رهينـة حتت قدرة بعض االمـي الذين يحـتلون ا
االسـتراتـيج  وهم ال يـعون عـنه شـيـئا  اطالقـا .. قـبل االف السـنـ حيـنـما
سـال امـبـراطـور الـصـ  مـسـتـشـاره الـفـيـلـسـوف عن تـخـلف
وضـعف االمـبراطوريـة ورغبـته في تـشديـد وجتديـد عمـليات
االعـدام  قـال له الفـيلـسوف كـونفـشيـوس : ( وما حـاجتك
نـافقـ والفـاسدين من مـحيطك لالعدام  ابـعد االميـ وا
القريب ومؤسساتك  وقرب الصاحل يستقم االمر ) .  

لــوزارة اخلـــارجـــيـــة بـــغـــيـــة اجــراء
حتـقيق مع مـوظـفي الـسفـارة لـكشف
مالبـسـات الـقــضـيـة وكـذلك مـفـاحتـة
دنـيـة واجلوازات مديـريـة االحـوال ا
واطن إلقـامة دعـوى جـزائـيـة بـحق ا
زور وابطـال جواز سفـره وحتميله ا

كافة التبعات القانونية). 
ــنــافــذ احلــدوديــة جلــنــة وشــكــلت ا
حتقيقية بشأن ضـبط شاحنة محملة
ــائـــدة في مــنــفـــذ مــنــدلي بـــبــيض ا
ـمـنــوع من دخـولـهـا الى احلـدودي ا

العراق.
وقــال بــيــان لــلــمــنــافــذ امس انه (
تشـكـيل جلنـة حتقـيـقيـة بشـأن ضبط
ـائـدة في شـاحـنـة مـحــمـلـة بـبـيض ا
ـمـنــوع دخـولـهـا مـنــدلي احلـدودي ا
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ـشـترك مع تـعـزيز الـصـحة (الـعمل ا
مـن خالل مـــــهـــــارات االتــــصـــــال في
عــمــلــيــة االقــنـاع يــســهـم بــتــغــيــيـر
ـــواطن ويــحــول االجتــاهـــات لــدى ا
الـعــمـلـيــات الـصـحـيــة اخلـاطـئـة من
مــعـتــقــد غـيــر صـحــيح الى تــصـرف

صحيح).

ـان انه (تـقـرر وقـالت رئــاسـة الـبــر
دعــوة جــمــيع االعــضــاء حلــضــور
جـلـسـة غــيـر اعـتـيـاديـة هي االولى
لـلسـنـة االولى لـلدورة الـتـشريـعـية
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ـان اقـلـيم كـردسـتـان اول يـعـقـد بـر
جلسة غير اعتيادية اليوم الثالثاء

لبحث تشكيل اللجان القانونية.


