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ـتـقـاعدين لـتـسـلم مـستـحـقـاتهم) وا
وشــــددوا عـــلـى ضـــروره ان يــــلـــزم
الــرافـــدين والـــرشـــيـــد فــروعـــهـــمــا
بـ(االســـتــمـــرار في الـــعـــمل بـــشــكل
طـبــيــعي النــهـا ال تــمــارس أي نـوع
ـصـرفـية). آخـر من أنـواع اخلـدمة ا
وقـال شــاهـد عـيـان لـ(الـزمـان) امس
(لدى خـروجي االضطـراري شاهدت
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شــكـا مـوظـفــون ومـتـقـاعـدون من
صـعــوبــة تـســلم رواتــبــهم جـراء
ـصـارف ابـوابـهـا بـشـكل اغالق ا
مــبــكــر  واضــافــوا ان  اصــحـاب
مــــنــــافـــذ الــــصــــرف هـم ايــــضـــا
يـفــضــلـون عــدم اجملـازفــة بــفـتح
مـكـاتبـهم في مـثل هـذه الـظروف.
وقـال مـواطـنـون لـ(الـزمان) امس
ان(مـــــــنــــــــافـــــــذ تـــــــوزيـع رواتب
ــتـقــاعــدين كي كــارد ومــاســتـر ا
ــفــتـوحــة وهي كــارد مــغـلــقــة وا
نادرة جـدا ) مؤكدين انـها(تـشهد
ــــا يـــــتـــــعــــارض مع زحــــامـــــا 
تــوصــيـات الــسالمــة الــصــحــيـة
وتشكل مشكلة حـقيقية) مطالب

مــصـرفي الـرشــيـد والـرافـدين بـ(
ــنــافـــذ بــفــتح ابـــوابــهــا إلـــزام ا
ـبـالغ  الالزمة لـسد وتـزويدهـا با
احتياجات الرواتب). ولفتوا الى
ــصــارف تــعــمــد الى اغالق ان (ا
ابوابها من وقت مبكر قبل نهاية
ـــا ال يـــتـــيح ـــعـــتـــاد  الـــدوام ا
الــفــرصــة الـكــافــيــة لـلــمــوظــفـ
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اروع مـا اطــلــعت عـلــيه من مــبـادرات
عـراقـيـة في زمن الـكـورونـا مـجـمـوعة
من األطـــبــاء شــكــلــوا عــيــادة طــبــيــة
مـــجــانـــيــة لـــلــتـــواصل مع مـن يــريــد
االستـفـسـار عن اي حالـة مـرضـية في
زمن الـكـورونـا. في الـبـداية ذكـرت لي
ذلك ابــنـة اخــتي اســمـاء احــمــد غـني
الــــتـي تـــــعــــمـل في مـــــديـــــنه الـــــطب
اخـــتـــصـــاصـي صـــحه مـــجـــتـــمع في

مستشفى اجلراحات التخصصية.
 شـكـرت اسمـاء عـلى مـسـاهـمـتـها في
هــذه اجملـمــوعـة (الــكــروب). قـالت ان
اجملموعة تضم اطباء واختصاصي
ـــبـــادره في انــــحـــاء الـــعــــراق و ان ا
اطـلـقـتـهـا االطـبـاء مشـكـورين حـتى ال

ستشفى. يضطر احد للذهاب الى ا
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وبــنـــاء عــلـى طــلب مـن االخ د احــمــد
عـبـد اجملـيـد رئـيس حتـريـر صـحـيـفـة
الزمـان اجـريت اتـصاالت مع مـنـظمي

بادرة. هذه ا
اتــصــلـت بــواحــدة مــنــهم د شــيــمــاء

بـالــسـلـع الـغــذائـيــة مع ارتــفـاع في
اســعـارهـا).ولــفت الى ( عـدم وجـود
كمامـات وكفوف في كل الصـيدليات
منذ بداية االزمة الـى اليوم) مضيفا
ان (مخـاطر احلظـر اكبـر من فوائده
واالزمـة مــفـتــلـعــة وهـنــاك مـافــيـات
سياسية مستفيدة) بحسب رأيه.من
جـــهـــة اخـــرى وجه وزيـــر االعـــمــار

واإلسكان والـبلديـات العامـة  بنكَ
ريـكاني بـتـأجيـل استـيـفاء االقـساط
ــقـتـرضـ من دائـرة ــتـرتـبـة عن ا ا
صــنـدوق االسـكـان الــعـراقي الـتـابع
للوزارة الشـهر  آذار ونيـسان وآيار
على ان ال يـتـرتب على الـتأجـيل أية
فـوائــد تـأخـيــريـة لــغـرض تــخـفـيف
ـــالـــيـــة عـن مـــقـــتـــرضي األعـــبـــاء ا
الــصــنــدوق في ظـل الـظــروف الــتي
ـــر بـــهـــا الـــبـــلـــد. واشـــار بـــيـــان
تــلـقـته(الـزمــان)  الى إ(يـقـاف قـبـول
ـــعـــامالت اإلقـــراضـــيـــة وتـــرويـج ا
اجلـديـدة مـؤقـتـاً واالكـتـفـاء بـصرف
ـقـبولـة سـابقـا قـبل هذا ـعامالت ا ا
الـتـوجــيه وحـسب تــوفـر الـســيـولـة
الــنـــقــديــة لــدى الـــصــنــدوق).ودعــا
ــالـــيـــة الى ان مـــواطـــنـــون وزارة ا
تـقـتـدي بـوزاره االعـمـار وتوعـز إلى
الـرافدين والـرشيـد بـتأجـيل تسـديد
ـتـقـاعدين ـتـرتـبـة عـلى ا االقـسـاط ا
.  في غــضـون ذلك اطـلع ــوظـفـ وا
ــــكــــلف عــــدنـــان رئــــيس الــــوزراء ا
ــتــبــعــة الــزرفي عــلى اإلجــراءات ا
لــلـحــيــلـولــة دون تــضــرر األسـر من

ان مــكـتـب الـصــيــرفــة الــوحــيـد في
منطـقتنا يـعاني من تدافع وازدحام
تقاعدين وهو امر خطير كبير من ا
يــسـبب الـعـدوى) مــضـيـفـا (كـمـا ان
الـــتــــســــوق في مــــحــــال اخلــــضـــر
والـســوبـرمــاركـتــات يـشــهـد ايــضـا
ازدحـاما وتـدافـعا االمـر الي يـسبب
العـدوى) مشيـرا الى (نقص واضح
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ذوي الدخل احملدود جـراء تفشي
. وقـــال بـــيــان ان وبـــاء كــورونـــا
الــزرفي  اســـتــقــبـل كال من وزيــر
الـتــجـارة مــحـمــد هـاشم الــعـاني
ورئـيس هـيـئة الـتـقـاعد الـوطـنـية
احمـد السـاعدي.ونـقل البـيان عن
الـزرفي قــوله أن (األزمـة احلـالـيـة
تسـتدعي اتـخاذ إجـراءات عاجـلة
ـسـتـوى حلـمـايـة الــطـبـقــة ذات ا
تـدني وفي مـقـدمـتـها ـعـيـشي ا ا
تـأمــ وتـوزيـع مـفــردات بـطــاقـة
ــتـقــاعـدين) الــتـمــوين ورواتب ا
ـلف يـشكل مـشيـرا الى ان (هـذا ا
أولـــويــــة في أي خــــطـــة طـــوار
ــواجــهـة تــداعـيــات هـذا تـوضع 
الـوبـاء). من جهـتـهـما اسـتـعرض
كل مـن الـعـانـي والـسـاعــدي عـمل
وزارتي التـجارة وهيـئة التـقاعد
في هـذا الــظـرف الـراهن واآللـيـة
الــتي فـرضـتـهـا األزمـة الـصـحـيـة
ــتــرتــبــة جــراء والــصــعـــوبــات ا
تــزامن تــفـشي الــوبــاء مع األزمـة
االقـــتـــصــاديـــة احلـــادة وتــعـــطل

وازنة العامة للبالد. ا

الـكمـالي وهي عـضـوة مـجـلس نـقـابة
االطباء فـي بغداد ونـاشطـة في مجال
التـوعـيـة الصـحـية قـالت لي: "الـفـكرة
اســاســا لــهـذا الــكــروب (اجملــمــوعـة)
كـانت من مـجـمـوعـة اشـخـاص خـارج
ــســلك الــطـــبي هم اصــحــاب مــوقع ا
(ازدحــام بـغــداد) و (احتـاد الــتــكـسي
الــعــراقي) كــانــوا يــعــمــلــون خلــدمــة
ـواطـنـ في ايــام احلـجـر الـصـحي ا
وحظر التجول لكنهم ينقصهم وجود

االطباء.
تقـول د شـيمـاء:جلـأوا الي باعـتـباري
عضـو مجـلس نـقابـة وايضـا كطـبيـبة
ـجــال الـتـوعـيـة مـعـروفــة ونـاشـطـة 
طرحوا الصـحيـة ومسـاعدة الـناس  
الـفـكـرة رحـبت بـهـا وقـمت بـاالتـصـال
بـالـزمـالء االطـبـاء وعـمـلـت مـجـمـوعـة
كــروب ودعـوت االطــبــاء  لالنــضــمـام

والتعريف بتخصصاتهم. 
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هـذا هــو رابط اجملـمــوعـة (الــكـروب):
facebook.com/groups/

بـعد التغـير السيـاسي الذي حصل في العـراق في نيسان 2003م  ,وحتول
ـشهـد الـسيـاسي احلـاكم لـلدولـة من خـضوعه الى نـوع مـع مـن االنظـمة ا
الى نوع أخر جديد لم يألفه الناس السياسية التي كانت سائدة لعدة عقود 
قراطي الذي يستند على فصل السلطات والتبادل السلمي وهو النظام الد
للسلطة  ,شـهد العراق ظهور طبقة سياسية جُلها اوكُلها كانت تعيش خارج
ـا جـعـلـهـا تـرد اجلـمـيل لـلـدول الـتي عـاشت فـيـهـا بـعـد عـودتـها الـعـراق 
ستوى واالداء والتأثير ومن تلك لـلعراق وتسلمها مناصب سياسية عالية ا
الـدول التي شهدت أرضـها حضورا فاعال لـلسياسـ العراق هي إيران ,
وامـريـكا  ,وبـريـطانـيا  ,وسـوريا ,وبـعض الدول األخـرى وح تـسلـمت تلك
الـشخصيات التي عاشت سـنوات من حياتها في الدول أعاله  ,الـسلطة في
الـعراق ظـهـر جـليـا وواضـحـا إهتـمـامهـا بـتـلك الدول وكـمـا قـلت من باب رد
ـا ان العدد األكـبر من الـسياسـ هم من األحزاب الديـنية أوال اجلـميل  ,و
ـيـول بـأجتـاه إيران ومن الـلـذين عـاشـوا وتـعـلـمـوا وتـدربـوا في إيـران فـأن ا
كـانت فـاعـلـة ونــاشـطـة خالل الـسـنـوات الـعــجـاف الـتي مـرت  عـلى الـعـراق
بـالشـكل الذي أزعج الـعراقـي كـثـيرا حـيث عدوا ذلك األمـر سلـوكا مـشيـنا
ــاجـعل الـشـعب يـنـتـفض أسـاء كـثـيـرا لالسـتــقالل الـسـيـاسي الـعـراقي  

وبقوة.
ـهـتـمـ بـالـشأن ذيـع مع أحـد ا في مـقـابـلـة تـلـفـزيـونـيـة شـاهـدتـهـا حتـدث ا
الـسـيـاسي الـعـراقي وهــويـحـاوره عـمـا يـجـري في الـعـراق الـيـوم من حـراك
سـياسي فاشل  وغيـر مثمـروليس له تأثيـر مباشـرعلى الناس بـالشكل الذي
ـواطن علق على كالمه بـعد إن أجاب على سـؤال كان قد وجهه يـطمئن له ا
له قـائال اذا عـدنـان الـزرفي رجُل أمـريـكيـا في الـعـراق مـسـتـنـدا بذلـك على
ـا يكون كـون الزرفي قد عاش فـترة تقارب الـعشر سنـوات في أمريكا  ,ور
ـذيع لم يكن قـد  مـنحه اجلـنـسـيـة األمريـكـيـة وعلى الـرغم من أن تـعـلـيق ا
مـوفقـا في رأي فـقد كـان البـد منه لـتشـخـيص حال الـسـياسـ وهم يردون
ـا يجـري في الـعراق من اجلـميل لـلـدول التـي عاشـوا فـيهـا غـير مـكـترثـ 

مأسي وتراجع وانهيار. 
ـتـصـدين لـلـمـشـهـد الـسـياسـي قد ـا يـؤلم حـقـا ان الـسيـاسـيـ ا ـهم و  ا
أوجـدوا مصـطلـحات سـيـاسيـة لم تكن مـوجودة بـالـفكـر السـياسي الـعراقي
شار اليه اعاله  ,فـأساءوا بذلك للعمل قـبل وصولهم للـسلطة في الـتاريخ  ا
ـعروف عن الـسيـاسي الذي يـحمل فا الـسيـاسي وللـسيـاسيـ بشـكل عـام 
فـكرا ويـنتـمي الى حزب سـياسي مـنظم  ,إنه يـعـمل كل مايـستـطيع من أجل
أن يـكون بلـده هو األفـضل واألحسن بـ بلدان الـعالم ال أن يـكون سيـاسيا
يـعمل لـصـالح هذه الـفـئة أو تـلك أو هذه الـدولـة أو تلك وقـد قـرأت يومـا قوال
ـاني (ادولف هـتـلـر) يقـول فـيه ( ان أحـقر كـان في مـحلـه تمـامـا لـلزعـيم اال
ـقـولـة تـصور الـنـاس اولـئك الذين سـاعـدوني عـلى إحـتالل بـلـدانهـم ) هذه ا
للـسـاسة الـلذين يـعمـلون ـواطنـ  مـقدار الـنظـرة الدونـية مـن قبل الـناس وا
ومن هـنـا البد من عـلى إيـذاء بلـدانـهم مـقـابل تـقد خـدمـات لـبلـدان أخـرى 
جتـاوز مفردة رجُل ايران ورجُل امريـكيا  من القامـوس السياسي العراقي
وعـلى السـيـاس أن يـعلـمـوا من أن التـاريخ اليـرحم أحد ومن يـعـمل لبـلده
ـقارنـه محـتـرمـة في الدنـيـا ولـها لـيس كـمن يعـمل لـصـالح بـلد أخـر وهـذه ا
حـيث يـحـاسب الـله جلّ في عاله كل وسـتـكـون كـذلك فـي األخـرة  قـيـمـتـهـا 
هذا قـائد وزعـيم على مـافعـله وقـدمه للـناس وسـيكـون حسـابه عسـيرا جـدا 
مـاينطق به اإلسالم من خالل القرآن والسنـة النبوية الشريـفة أما ما يتعلق
فهذا ذيع السـيد الزرفي ـفردة رجُل أمريكـا في العراق التي وصف بـها ا
ولم يـتحمل أي مـسؤولية كالم غـير صحـيح  فالرجل لم يـستلم مهـامه بعد 
كن إطالقا أن نطلق عليه أي عبارة لذا ال عـلى مستوى العراق بشكل عام 
غـير تلك التي نتمنى أن يكون عليها وهي عبارة (رجُل العراق ) وليس رجُل
امريكا  ,فـالعراق أولى بالعبارة فالرجل إبن العراق ومن خالل ما صرح به
وأكـد عليه فهو عازم على أن ينـهي  أوعلى االقل يقلل الى حد ما من النفوذ
االيــراني في الــعـراق  ,وبـذلـك يـكــون قـد حــقق حـلـم الـكم األكــبـر من أبــنـاء
الـعراق الذين يرون أن تبـعية العراق إليـران حاله مخجلة
ومـعـيــبـة وتـسيء لــتـاريخ الـعـراق وجــغـرافـيـته ودوره
ـنــطـقــة فـضال عن كــونـهــا تـسيء أول الـكــبـيــر في ا
مـاتسيء لـلقـوى السيـاسيـة التي تـدير الـعراق حـاليا

عاش العراق شعبا وأرضا وتاريخا . 
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اطلـقت رئـاسـة محـكـمـة استـئـناف
مـحـافظـة األنـبـار سراح 27متـهـما
لـعـدم كـفـايـة االدلـة واالفـراج عن 8
مـحـكـومـ افـراجـا شـرطـيـا. وقـال
بيـان جمللس القـضاء االعلى تـلقته
(الـــزمــــان) امس ان (مـــحــــكـــمـــتي
ـــركـــز وشــرق حتــقـــيق االنـــبــار ا
احملافـظـة اخملـتـصـت بـالـتـحـقيق
بالقضايا االرهابية افرجتا عن 27
ادة الـرابعة متـهمـا موقوفـا وفق ا
مـن قانـون مـكـافـحـة االرهـاب لـعدم
ــقــدمـــة ضــدهم) كــفـــايــة االدلـــة ا
وأضاف أن (محكمة جنح الرمادي
قررت بدورها االفراج 8 محكوم

وفق احـــكـــام االفـــراج الــشـــرطي).
وصـدقت محـكمـة حتقـيق محـافظة
الـبــصـرة الـثـالـثــة اقـوال مـتـهـمـ
اثـنــ سـرقـوا مــبـلغ  900مــلــيـون
ديــنــار تــعــود الى احــدى شــركـات
االتـصاالت في الـعـراق. وقال بـيان
جملــلس الـــقــضــاء االعــلـى تــلــقــته
(الــــــزمـــــان) امـس ان (الـــــقــــــاضي
اخملـتص في احملكـمة صـدق اقوال
ـتـهمـ بـاالعتـراف باشـتـراكهـما ا
بــسـرقـة  900مــلــيـون ديــنـار حتت
تــهـــديــد الـــسالح بــعـــد اعــتــراض
ـبـلغ فــيـهـا) الــعـجـلــة الـتي كــان ا

تهمـ  توقيفهما واضاف ان (ا
ـادة  442من قـانـون وفق احـكـام ا
الــــعــــقــــوبــــات). وقـــررت احملــــاكم
التـابعة لـرئاسة محـكمة اسـتئناف
احملـافــظـة االفـراج عن  15مـتــهـمـا
142 فــــــــضـال عـن اطالق ســــــــراح 
مـوقـوفـا بــكـفـالـة .وقـال الـبـيـان ان
(محـاكم اجلزاء في رئـاسة محـكمة
اسـتـئـنـاف البـصـرة اصـدرت قرارا
باالفراج عن  15متـهمـا في مرحـلة
احملـــاكــمــة) مـــبــيــنـــا ان (مــحــاكم
التحقيـق ايضا اطلقت سراح 142
موقـوفـا بـكـفالـة ال تـزال قـضـاياهم
في مــرحــلــة الــتــحــقــيق). واخــلت
محكمـة استئناف مـحافظة ذي قار
االحتـادية  17مـحـكـوما لـشـمـولهم
بـاحـكـام اإلفـراج الـشـرطـي كـاجراء
احـــتـــرازي لـــلـــحــــد من انـــتـــشـــار
فـايـروس كورونـا. واوضح الـبـيان
إن (مـحــكــمــة اســئــتــنــاف ذي قـار
اخلت سـبيل سـبعة عـشر محـكوما
ـن شــــمــــلـــهـم أحــــكــــام اإلفـــراج
الشـرطي ضمن سـلسـلة إالجراءات
االحــتــرازيـــة لــلــحـــد من انــتــشــار
) مـبـيـنا ان وقـوف كـورونا بـ ا
ـشمول جاء (االخالء عن سبيل ا
بــتـكــلـيف مــبـاشــر من قــبل رئـيس
ــاحـفـظــة الـذي اوعـز اسـتــئـنـاف ا

الدين اتخذت اإلجراءات القانونية
بـحق ثالثـة جتار ضـاعـفوا اسـعار
( ــواطـــنــ اخلـــضـــراوات عــلـى ا
ـتـهـمـ  تـوقـيـفـهم مـؤكـدا ان (ا
ـادة  240من قـانـون وفق احـكـام ا
الـعقـوبات بـعد اعـترافـهم بالـتعـمد
بـــــرفـع اســـــعــــــار اخلـــــضـــــراوات
واسـتغالل الـظروف الـتي تمـر بها
الـبـالد وسـوف تــتم احــالـتــهم الى
احملـكـمـة اخملـتــصـة). كـمـا صـدقت
مـحـكمـة حتـقـيق سـامـراء الـتـابـعة
لـــرئــاســة اســـتــئــنـــاف احملــافــظــة
االحتادية اقوال متـهم اثن عن
ة االعتداء على احد منتسبي جر
ــديــنــة. واكــد خــلــيــة االزمــة فـي ا
ـعتـدى عليه ـنتسب ا البـيان ان (ا
تـهـم قـد ابلـغهم بـغلق من قـبل ا
ـــقـــهـى الــعـــائـــدة لـــهم بـــحـــسب ا
التـعليمـات الصادرة من قـبل خلية
االزمـة خشـيـة من تفـشي كـورونا)
ـتهـم لم يـستجـيبوا وتابع ان (ا
ـقـهى واسـتـمـروا ورفـضـوا غـلق ا
بـــالــــعـــمل) واوضح الــــبـــيـــان ان
نتـسب قام بتبـليغهم مـرة ثانية (ا
 اال انهم لم يـلتـزموا بـذلك وقاموا
بـاالعتداء عـليـه واصابتـه اصابات
مـتـفرقـة مع كسـر يـده بعـد اللـحاق

به وتتبعه بسيارته نوع سايبا).
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تضسيف د شيماء الكمالي خالل اقل
من سـاعـتـ احلــمـد لـله انـضم اكـثـر
ـخــتـلف من 200 طـبــيـبــة وطـبــيب 
االخـتـصــاصـات ومن انــحـاء الـعـراق
نضم يزداد يوما واحلمدلله عدد ا

بعد اخر.
ســــالــــتــــهــــا: كــــيـف يــــكـــون
التـواصل مع االطبـاء?  قالت
- يكـون الـتـواصل عن طريق
نـشـورات والـتعـلـيـقات في ا
ـوقع او مــراسـلـة الــطـبـيب ا
ـــعــــني عـــلـى اخلـــاص. كل ا
االطـبـاء عـلى اسـتـعـداد لـلرد
واطن واالجابة على عيل ا
كل االســتـفــسـارات الــطـبــيـة
لـلـحـاالت الي يـعـانـون مـنـها
في الـوقت الذي ال يـسـتـطيع
ـــــواطـــــنـــــون مـــــراجـــــعـــــة ا

ــراكــز الـــطــبــيــة ـــســتــشــفـــيــات وا ا
والعيادات خالل فترة منع التجول.
سالـتهـا: ومن يتـولى ادارة اجملمـوعة

اقصد (االدمن)??
 قــالـت االدمن احلــالـــيــ  6من اصل
 30يــعـــمــلـــون في مــوقـــعي (ازدحــام

بغداد) و (احتاد التكسي العراقي)
واكدت د شيماء ان االطباء من انحاء
ــارسـون دورهم االنــسـاني الـعــراق 
ـواطن وهم في من خالل مسـاعدة ا
بـيـوتـهم ال يـسـتـطـيـعـون الذهـاب الى

العيادات.
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ولـلـتـعـرف عـلى هـذه الـتـجـربـة ومدى
جنـاحـهـا اتـصلـت وانـا في لـبنـان عن
ـــوقع (الــعــيــادة طــريـق الــواتــسب 
الـطـبــيـة اجملـانـيـة) واخــتـرت طـبـيـبـا

عدة . اشكو له من االم في ا
ـوســوي. وقـد كـان الــدكــتـور جنــاح ا
رحب بي كـثـيـرا وسـالـني عـمـا اشـكو

مــنه فــلـمــا اخــبــرته وجه لي اســئــلـة
اخــرى عـن االدويــة الــتي اتـــنــاولــهــا
حــالــيــا وعن االمــراض الـتـي عـانــيت
مـنـهـا في الـســابق والـعـمـلـيـات الـتي
اجريت لي والضغط وما اذا كان لدي
ســـكــر وغـــيــر ذلـك وقــال في اخلـــتــام
سارسل لك فـورا وصـفة االدويـة التي

حتتاجها حلالتك.
وبـعــد دقـيـقــتـ وصــلـتـني الــوصـفـة
ارسلـتهـا بـدوري الى صديق صـيدلي

تفضل وجلبها بنفسه.
التجربة رائـعة في هذه الظروف ح
ـواطـن يـساعـد االطـبـاء  اخوانـهم ا
ريـثـمـا يـتم الـقـضـاء عـلى هـذا الـوباء
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ولكـيفيـة احلصـول على االسـتشارات
الــطــبــيـة اجملــانــيــة من قــبل االطــبـاء
ــوقـع. في هــذا ـــتــطـــوعــ افـــتح ا ا
ــوقع كـــتــبــوا:  في ظــروف احلــظــر ا

واحلــجـــر الــصــحي في الـــبــيت فــقــد
نـحتـاج طـبـيبـا او نـعـاني من حاله ال
نـعـرف من نـسـأل ولـهـذا فـان الـكروب
يقـدم لـلـجمـيع االسـتشـارات اجملـانيه
كنكم الدخول وستجدون كل طبيب
نشـور تستـطيعون ان يعرف نـفسه 
تـــســـألـــوه وهـــذا نـــداء الى االطـــبـــاء
والصـيـادله: " اصدقـائي لـطفـا وليس
امـرا تـنـضـمــون لـلـكـروب واذا لـدبـكم
سـاتـعدة نـزلوا وقت وتسـتـطيـعـون ا
منـشـورا تـعريـفـيا في الـكـروب حسب

اختصاصكم".
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ما يـدعـو لالعجـاب بالـفـكرة ايـضا ان
الــــكــــثــــيـــر مـن احلــــاالت حتل عــــبـــر
االتــــــصــــــاالت بــــــدل الــــــذهــــــاب الى
ــراكــز الـــطــبــيــة ـــســتــشــفـــيــات وا ا
ــشـغــولـة حــالـيــا بـحــاالت االصـابـة ا
ـرضى بـفـيـروس كـورونـا ومـعاجلـة ا

صاب بهذا الوباء. ا

حيدر البغدادي
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أتـذكـر قبل سـنـوات حـينـمـا هـطلت امـطـار غـزيرة عـلى رؤوس الـعـراقيـ بـشكل
صعب الـسيـطرة عـلـيه وقد أدت الى سـيول وفـيضـانـات واسعـة اجتـاحت اغلب
نازل االحيـاء الفقيرة او الشعبية خاصة دن الـعراقية احلقت اضرارا كبرى  ا
منـهـا .. حتت ضـغـط االعالم والـصـحـافة وبـعـض األصوات اخلـيـرة ( من أوالد
احلالل ) اضـطـرت احلــكـومـة آنــذاك الى تـخـصــيص مـبـلـغ مـلـيـون ديــنـار لـكل
ـؤسساتية دائمـا تكون معقدة ا ان اليات التنـفيذ في الدول غير ا متضـرر .. و
اذ ال تمـتلك قاعـدة بيـانات وال حتـديثـات وال إحصاءات مـبنـية عـلى أسس علـمية
ن ال ـا يتـرك احلـلول وتـنفـيذاتـهـا أسيـرة مزاج الـبعض  واقـعـية مـيدانـية ... 
نـصف وفقـا لـضمـائـر حيـة  .. لذا يـسـتسـيغـون وال يـجيـدون الـعمل والـتوزيـع ا
تضـررة فيما دائما مـا تأتي العمـلية بغـير اكلهـا وتنعكس سـلبا على الـشرائح ا
تـسب وتـشـتم احلـكومـة وتـنـتقـد إجـراءاتـهـا في وقت تـتكـدس األمـوال في بـطون

أولئك الهاضم حد التخمة للسحت احلرام ..  وهم كثر .. 
فقـد شاهدنا اعدادا وطوابير وقوائم ال حصر وال عد لها حتت عنوان متضرري
االمطـار .. وضمت أسماء عـديدة من ( البكـائي كل عزاء والـراقص خلف كل
طبل ) .. لـذا فان اهل الـغنـائم ومـستـغل الظـروف وبحـكم شـبكـاتهم الـفسـادوية
ـريضـة جعلت وتاثيـراتهم الـضغطـية واسالـيبـهم االلعـوبية وانـفسهـم الضعـيفة ا
القـرار احلكومي يذهب جليوب متخمة على حساب افواه فاغرة جائعة متضرعة

الى الله تدعوا دوما على من ظلمها ..
يذكـر الدكتور علي الوردي رحمه الله ان أيام زمان الدول العثمانية كانت نفوس
الـعراق تـصـعـد لتـبـلغ ارقـام مهـولـة حـينـمـا تـبدا الـدولـة بـتوزيـع مواد غـذائـية او
مالبس او اغطـية او أي مـؤنة أخـرى .. حيث يـصبح تـعدادهـا اكثر مـن عشرين
مليـون نسمة .. فيـما يتنـاقص العدد الى نصف ملـيون حينمـا حتتاج الدولة الى

مجندين للخدمة العسكرية والشؤون احلربية - مثال - .. 
سـؤول في مـؤسساتـنا الـعليـا حول ضرورة دعم حتدثت قـبل يومـ مع احد ا
دراس الكروية) ـوظف العامـل بالقطـاع الرياضي األهلي ( األنديـة وا بعض ا
ـتـلكـون رواتب ثـابـتة وعـقـودا مـاليـة ضـخـمة اذ اغـلـبـهم يعـيـشـون على ن ال 
ن حلقه كدحـهم اليـومي .. مثل حارس واداري ومـوظف خدمات وغـيرهم .... 
باشر جراء ما يعانيه العـراق في محنة ( كورونا ) - وقانا الله شرها الضـرر ا
ـوافقات ـحاولـة استحـصال ا سؤول انـهم يفـكرون مـنذ اول يوم   –وقد اكـد ا
ـعمول بها لـتنفيذ األصوليـة الستصدار موافـقات استثنـائية وفقـا للصالحيات ا
ـتضـررين .. لكـننـا نواجه بعض الـقرارات الـتي تسـاعد مـثل هـؤالء احملتـاج ا
ـبــالغ الى وضـعــا مــيــدانـيــا مــعــقـدا اذ لم نــهــتــد الى الــيـات تــضــمن وصــول ا
سـتحـق بشـكل فعـلي .. ونخـشى من اإلفصـاح عن اخلطـوات التي قـد تكون ا
ن سـيزورون ويحـولون اعداد ـعتاشـ على االزمات  أرضيـة مناسـبة ألولئك ا
ـساعدات الى مئات واالف فضـائية كي يستـفيدوا من ارقامهم .. سـتهدف با ا
ـسـتـحــقـ مـنـهـا .. مـضـيـفـا ان هـذه الـعـلـة في وقت يـحـرمـوا ا
تشـكل أزمة عـراقيـة عـامة .. فـالدولـة ال تمـتلك احـصائـيات
حقـيقيـة حصريـة بتلك الـشرائح احملتـاجة فعال وال تـمتلك
ساعدات اليـة ووسائل علمية تضمن حقوقهم ووصول ا
ستغل اجلشع . اليهم حصرا بعيدا عن الوسطاء ا
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لـلـقـضـاة اخملتـصـ بـالـذهاب الى
مــديـــريـــة الـــتــســـفـــيـــرات الجنــاز
ـشـمـولـ مـعـامالت احملـكــومـ ا

بــــاحــــكــــام اإلفـــــراج الــــشــــرطي 
انسـجاما مع مـبادرة التي اطـلقها
الـقــضـاء بــالــتـعــاون مع الــلـجــنـة
ــشــكــلــة من قــبل وزارة الــعـدل) ا
واطـلـقت  محـكـمة حتـقـيق ميـسان
سراح  93متهما بكـفالة خملالفتهم

قــــــرار حــــــظـــــر الــــــتــــــجــــــوال في
احملــافــظــة.واشــار الــبـيــان الى ان
ـتــهـمـ  اعــتـقـالــهم من قـبل (اا
الــقـوات االمــنـيــة لـعــدم الـتــزامـهم
ــفــروض في بــحــظــر الــتـــجــوال ا
احملـافـظـة بــسـبب كـورونـا) الفـتـا

الى ان (هــــــؤالء االشــــــخــــــاص 
ـادة 240 تـوقـيــفـهم وفق احــكـام ا
من قــانـون الـعـقـوبـات) ولـفت الى

ان (هذه االحصـائية للـموقف هي
لــلـــمـــدة من  17ولـــغـــايــة  29اذار
ـــاضي). وفي مـــحــافـــظــة صالح ا
الـدين  اصـدرت مـحـكــمـة حتـقـيق
الــشــرقــاط قــرارا بــتــوقــيف ثالثــة
جتـــار لـــقـــيـــامـــهم بـــرفع اســـعـــار
اخلضار. واسـتطرد البـيان بالقول
ان (مــحــكــمــة حتـــقــيق الــشــرقــاط
الـتـابعـة لـرئاسـة اسـتئـناف صالح
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