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ـــســاحــات مـن اجل إنــشـــاء مــركــز ا
تــخـــصـــصي لـــطب اآلســـنـــان بـــعــد
وافقات األصولية كافة استحصال ا
فـــضال عـن مـــتـــابـــعـــة اســـتـــكـــمـــال
مــسـتــشـفى احلــريـة الــعـام ذي 400
ســـريـــر لــتـــقــد أفـــضل اخلـــدمــات
ـناطق نـطـقة وا الصـحـية ألهـالي  ا
احمليـطة بـها خـدمة لـلصـالح العام).
واجــــرى فــــريق طــــبـي جــــراحي في
مسـتـشفى الـفـرات العـام عـملـية رفع

دائـرة صــحـة الـنـجـف .  ونـقل بـيـان
تـلـقـته (الـزمان) امـس عن احلـجامي
قـوله ان (الـلقـاء نـاقش سـبل تـطـوير
ديـنة  وتـقد الواقع الـصحـي في ا
اخلــدمـــات الـــطـــبـــيـــة والـــعالجـــيــة
باالضـافـة الى طرح مـواضـيع أخرى
ـهن ومن ضــمـنـهـا افــتـتـاح مــعـهـد ا
ـقــرر افـتـتـاحه الـصــحـيـة  الــعـالي ا

قريبا).
ــتـابــعــة بـعض واضــاف (اوعـزنــا 
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درسي االول لي وانـا طفـلة صغـيرة بـظفـيرت حتت مازلت اذكر الـزِّي ا
ـدرسة ووصـايا شجـرة التـوت في بيت جـدي والكـل ينـتظـر ذهابي الى ا
حتى يـطلق الـزمن خليـالي ان يسرح جدتي لي حتيـطني من كل جـانب  
في اجواء القراءة والـكتابة واحلـزن الذي يرافـقني ح ال اجيـد كتابة
األبـجــديــة ورسـمــهـا في الــهــواء او عـلى اجلــدران اجلــصـيــة في األزقـة
سـافات العـتـيقـة وكان افـعـوانة الـواو وتر حـبل مـشنـقـة تتـدلى ….وتـلك ا

درسة. التي كنت أقطعها وانا ماضية الى ا
وتمضي تـلك االيام بسـرعة حتـى تغزو الـقراءة عقـلي وتبدأ زيـارة الكتب
درسية غرفتي تارة جتدها تنام حتت الوسادة او ب الكتب كتبة ا من ا
حـتى تنـتقل مـعي الى باحات الدراسيـة لتـبقى الـقراءة رفـقتي احلـقيقـية 
ـركزية التي كانت جتـول بصري في رفوفهـا العالية اجلامعة ومكـتبتها ا
والكتب ومصـادرها وجمـال تنسيـقها واسـماء كتابـها الالمعـ التي كنا

وصل. نحتاجها ونحن طلبة في جامعة ا
وكم من الساعات الـتي قضينـاها ونحن نقـرا حتت سقفهـا العالي وكأنه
ـئات من صرح إغـريقي ولـكن الـهول وأقـول الهـول ح تـلـتهم االالف وا
صادر التـاريخية الكـبيرة والتي اصبحت الكتب واخملطوطات الـنادرة وا
رمادا تذروه الـرياح في ايام سود وبـايد حمـقى حتولت تلـك الصحائف
البـيـضاء والـسمـراء الى هـباب وسـخـام اسود ولم يـبق من ذلك الـصرح
ولم تـبق من الـعــالي سـوى اشالء تــلك االجــسـاد واحلــروف واخلـطــوط 
وصل ـكتبة سـوى هيكـلها اخلارجي وبـعد ان  حترير جـامعة ا بناية ا
وعودة احلياة الـى أروقتها ومـقاعدهـا الدراسيـة وبدء احملاضـرات حتما
ولكن اين كتـبة الى العـودة الى احلياة  بل هو امر محـسوم ان حتتـاج ا

الكتب?
يـة إلعادة الـدراسات والـبحـوث الدراسيـة التـي تقوم صـادر العـا وأين ا
ركزية في كتبة ا بها طلبة اجلماعـة والكوادر التدريسية ?واالن حتـتاج ا
ـوصل الى دعم دولـي وإقـلـيـمي كـبـيـر لـرفــدهـا بـالـكـتب بـكـافـة جـامـعـة ا

أنواعها العلمية واألدبية والعلوم االنسانية …والخ
ــاء والــهــواء واحلــيــاة انــهــا وقــفــة إنــســانــيـــة كــحــاجــة االنــســان الى ا

واالستمرار بالبقاء انها البقاء االنساني للعلم والتقدم والتطور …
ـيـة الـتي تـمتـلك ـكن ان تـكـون مـنـاشدة إنـسـانـيـة لـلـجـامـعـات الـعـا هل 
شروع دولـي لتجهيز هذا الصرح العمالق ادية  القدرات واالمكانيات ا

بالكتب 
أظن ان الـكـثـيـر من خـريـجي هـذه اجلـامـعـة مـنـتـشـرون في
العـراق وفي دول اجلوار فـيـكون جـزء من رد العـرفان
ــسـاهــمـة في هـذا ـوصل ا ــديـنــة وجـامـعــة ا لـهـذه ا
شروع االنساني والتاريـخي والثقافي وستبقى ا

حاضرة في ذاكرة الزمن واألجيال ….

نطقة التي نزل فيها رئيس الوزراء حير العبادي »½UA²—∫  قوات مكافحة االرهاب تنتشر في شوارع البصرة في ا

بـغداد) ,أ ف ب) - شـهدت مـحـافـظة
الـبـصـرة الــعـراقـيـة الـغـنـيـة بـالـنـفط
واجملـاورة إليـران في جـنوب الـبالد
أسـبوع احـتـجاجـات عـنـيفـة أنـتجت
عــاصــفــة ســيـاســيــة في الــعــاصــمـة

بغداد.
لــــذا يــــرى مــــحــــلــــلــــون أن األزمـــة
االجتماعية والصحية التي أدت إلى
مقتل  12متظاهرا وحرق الـقنصلية
اإليـــرانــيــة في احملــافـــظــة تــعــتــبــر
قبلة في العراق عنوانا للتحديات ا
بـعد "االنـتـصار" عـلى تـنظـيم الـدولة

اإلسالمية.
اضي كانت هتافات وليل اجلمعة ا
تـظاهـرين عـاليـة: "إيران بـره بره" ا
وسط ألــــســــنــــة الــــنــــار والــــدخــــان
ـــتــصــاعــد من قـــنــصــلــيــة اجلــارة ا
ؤثرة جدا على السـاحة السياسية ا

العراقية.
وبــعـــد أقل من 24 ســـاعـــة أعــلـــنت
ــوالـيـة إليـران ــانـيـة ا الــكـتـلــة الـبـر
ـقبـلة في عزمـهـا تشـكيل احلـكـومة ا
بــــــغـــــداد من دون رئــــــيس الـــــوزراء
نتـهية واليـته حيدر الـعبادي الذي ا
كـــان يـــأمل بـــتـــحـــالـف يـــبـــقـــيه في

منصبه.
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ونـــددت تــلك الــكــتــلـــة بــالــعــنف في
البصرة واتهمت العبادي بـ"الفشل"

. طالب احملتج في االستجابة 
ويـبـدو أن هذه الـكـتـلـة الـتي حاولت
في بــاد األمـر تــشـكــيل حتـالف من
دون الزعـيم الـشيـعي الـبـارز مقـتدى
الـصـدر الـذي كـان الـرابح األكـبـر في
انـية األخـيرة قبل االنتـخابـات البـر
أن تــعـلـن الـســبت أنــهـا "عــلى اخلط
ـكنـها نفـسه" معـه باتت في وضع 
من تـــرشــيح بــديل لــلــعــبــادي الــذي

تنظر إليه على أنه "مرشح الغرب".
ويــرى احملــلل الــســيــاسي الــعــراقي

مــرشح مــقــبــول من اجلــمــيع داخل
الـــعـــراق وخـــارجه. بــــالـــنـــســـة إلى
احمللـل فإن هـؤالء قد يـلجأون إلى
تسميـة مرشح تكنـوقراط ووجه غير
مـــعــــروف كــــمـــا كــــانت احلــــال مع

العبادي في العام 2014.
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ويرى مـحلـلـون أن الغـضب الشـعبي
الذي تفجر في البصرة قد يعود الى
ؤيد عسـكر ا الشارع في حـال كان ا

سيطر سياسيا. إليران هو ا
ويـــرى كــر بـــيــطـــار اخلــبـــيــر في

شـؤون الــشـرق األوسـط لـدى مــعـهـد
الـعالقـات الـدولـيـة واالسـتـراتـيـجـية
في بـاريس أن "هــذه األزمـة أظـهـرت
أن صــفــحــة الــتــنــافس مع إيــران لم
تـقـلب في الــوعي الـوطـني الـعـراقي

اضي يستيقظ سريعا". وأن ا
ويـشـيـر الـفـيلـي في هـذا الصـدد إلى
أنه خالل احلرب اإليـرانيـة العـراقية
(1980-1988) كـــــانـت الـــــبـــــصــــرة
"بـــوابــة احلـــروب ومــرمى الـــقــصف
اإليراني" ومـنـذ سقـوط نظـام صدام
حــســ في الــعـام 2003 أصــبــحت

خاضغـة لـ"حتكم األحـزاب اإلسالمية
الــكــثـــيــرة الــتـي تــربــطـــهــا عالقــات

استراتيجية بإيران".
ويـرى بـيـطـار أن إحـراق الـقـنـصـلـيـة
اإليــرانـــيـــة وأيـــضـــا مـــقـــار أحــزاب
وجماعـات مسلـحة مقـربة من طهران
"يعكس رد فـعل عنـيف ضد (اإلفراط)
في تــــمــــدد الــــنــــفـــــوذ اإليــــراني في

العراق".
في هذا السياق يلفت الفيلي إلى أن
"أي حـكومـة تـأتي (مسـتـقبال) قـريـبة
ـصلـحة من احملور اإليـراني وتـعمل 
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بـحث مـدير عـام دائـرة صـحـة بـغداد
الـكـرخ جـاسب لـطيـف احلجـامي مع
وفــدا مـن شــيــوخ ووجــهــاء مــديــنــة
احلــريــة في بــغـداد تــطــويــر الـواقع
الـصـحي وانـشـاء مـراكـز طـبـيـة بـعد
ـوافـقـات االصـولـيـة , اسـتـحـصـال ا
فيـمـا قررت دائـرة الـعيـادات الـطبـية
الشعبـية فتح ردهة لـلجناح اخلاص
في مستـشفى احلـيدرية الـعام ضمن
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عـــصــــام الـــفــــيـــلـي أن الالئـــحــــتـــ
نافست للعبادي أعـلنتا نفسيهما ا
قـبلة "صراحـة" لتـشكيل احلـكومـة ا
ـــوضــوع في وهـــو دلـــيل عـــلى أن "ا
البصرة مـوضوع صراع أحزاب (...)

بدافع إقليمي ودولي".
ويــضــيف أن مــا حــصل "ســيــنــاريـو
ـشرف كتـبه سـينـاريست مـتـمكن وا
عــلـيه أحــد أبـاطــرة الـســيـنــاريـو في
الــعـالم وخــارج احلـدود اإلقــلـيــمـيـة
واخملرج ومساعدو اخملرج من داخل

العراق".
ودفع الــعــبـادي ثــمن أزمــة الـبــصـرة
خـــــســــارة حتـــــالـــــفه مـع الـــــصــــدر
ـانــيـة الــتي كـانت والــغـالــبـيــة الـبــر
ستتيح له فرصة البقاء لوالية ثانية.
وبدا أيـضا أنـه خسـر دعمـا أساسـيا
آخـر مع إعالن آيـة الـله الـسـيـد علي
الــســيــسـتــاني أعــلى مــرجــعــيـة في
رجعـية "ال تـؤيد رئيس العـراق أن ا
الــــوزراء الــــقــــادم إذا اخـــــتــــيــــر من
السيـاسي الـذين كانوا في الـسلطة

اضية". في السنوات ا
وهو مـا اعـتبـره األمـ العـام حلـركة
ـوالـيـة إليران "عصـائب أهل احلق" ا
قـيس اخلـزعلـي "طلـقـة الـرحـمـة على

شروع األميركي". ا
ـوالي إليـران ـعـسـكـر ا لـكن مـهـمــة ا
تـبـدو حـسـاسـة بـعض الـشيء إذ أن
تـســمـيـة رئـيس لــلـوزراء في الـعـراق
عـادة مـا تـكـون ثـمـرة اتـفـاق ضـمـني

ب واشنطن وطهران.
ويــــرجح أن تـــتـــضـح األمـــور أكـــثـــر
ـان ــقــبل إذ يــعـقــد الــبــر الــســبت ا
جـلـسـة مـرتـقـبـة النتـخـاب رئـيس له
وبــالـتــالي إعالن الــكـتــلـة الــنـيــابـيـة
األكــــبــــر الــــتي ســــتــــســــمي رئــــيس

احلكومة.
لذا عـلى الـكتـلـة القـريـبة من طـهران
أن تـــبـــحـث اآلن في صـــفـــوفـــهـــا عن

إيران سـيـتم تقـويـضهـا وإسـقاطـها
في أقــرب وقـت من داخل جــمــاهــيــر

العراق".
ة ويـشـير بـيـطـار إلى أنه "بـعـد هـز
ـــشــاعــر داعش هـــنــاك عـــودة إلى ا
ـطـالب الـتي الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة وا
ـــعــيـــشــيــة تــركـــز عــلى الـــظــروف ا

ومكافحة الفساد وسوء احلكم".
ويشـدد منـسقـو التـظاهـرات على أن
الـــهـــدوء الــــســـائـــد اآلن وتــــعـــلـــيق
الـتظـاهـرات ليـس إال "مرحـلـة إلعادة

تنظيم الصفوف".
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عــــلى جـــــانب الـــــطــــريـق وكــــان من
فـترض وضع تلك احلـسابـات عند ا
الشروع بصيانة الطرق) ,الفت الى
ـركـبــات في بـغـداد يـفـوق ان (عـدد ا
طـاقـة الـشــوارع والسـيـمـا ان اعـمـال
صــيــانــة الــطــرق واجلــســور دائــمـا
ا يؤدي ذلك يكون في وقت الذورة 
لـــشـــلل شـــبه تـــام في حـــركــة ســـيــر
وظـفون ركـبات وهـذا ما يـعانـيه ا ا

طوال ايام االسبوع).
dOÝ W dŠ

واوضحـوا ان (اغـلب الـطرق وخالل
ــاضـيـة تــشـهـد حــركـة سـيـر االيـام ا
ــا بــطـــيــئــة  في مــشــهــد مــضــاعف 
تــــعــــانــــيـه الــــعــــاصــــمـــــة اصال من
اخــتــنــاقــات مــنــذ ســنــوات الــتي لم
تـشــهـد تـوسـيـعــا لـبـعض الـطـرق اال
اضــافــة بــعض اجملــســرات الــتي لم
تــســهـم بــشيء كــبــيــر حلل االزمــة),
مـؤكـدين ان (صـيـانـة الـطـرق سـابـقا
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اسـتـغـرب مـواطـنـون من الـقـطـوعات
ـديـريـة الـعـامة الـتي اعـلـنت عـنـهـا ا
لـلـمـرور و شـمـلت جـانـبـاً واحـداً من
طـريق مـحـمـد الـقـاسم وكـذلك طـريق
صالح الدين لتـزامنهـا مع بدء العام
الــــدراسي اجلــــديــــد  ,عــــادين تــــلك

الئمة. التوقيتات بغير ا
واطوين لـ (الزمان) امس ان  وقال ا
(تـــوقــيــتــات اعــادة تـــأهــيل الــطــرق
الئـمـة خـاصة وان الـسـريـعـة غـيـر ا
بـغـداد تـشـهـد زخـمـا مـروريـا خـانـقة
بــــدايـــــة الــــدوام الـــــرســـــمي وخالل
انـتـهــائه كـمـا ويــتـزامن ذلك مع بـدء
واضـافوا الـعـام الـدراسي اجلـديـد) ,
ان (تــلك الـقــطــوعـات تــزامن االعالن
عــنــهــا  مع بــدء شــهــر مــحــرم الـذي
يـشـهـد زخـمـا نـتـيـجـة تـوافـد الـزوار
ـنـاسـبـة احـياء احملـلـي واالجـانب 
عــاشـوراء ونــصب بــعض الــسـرادق

بــغـداد الن اعــدادهـا الـكــبـيــرة فـاقت
حتــــمل الــــشــــوارع لــــهــــا). وقــــررت
ــديـريــة عن قــطع جــانب واحـد من ا
ـدة طـريق مــحـمـد الـقــاسم الـسـريع 
شـهــرين عـازيـة الـســبب الى اعـمـال
صيـانة.وقـال الـعمـيد عـمار ولـيد من
ديـرية في تـصريح امس انه اعالم ا
( غــلق جــانـب واحــد من الــطــريق
بـســبب اعـمـال صــيـانـة) ,مـبــيـنـا ان
(الــقـطع يــبـدأ مـن جـامع الــنـداء الى

الية). وزارة ا
lD  —«dL²Ý«

واضـاف ان (مـدة الـقــطع سـتـسـتـمـر
شـــهــــرين) ,واشــــار الى ان (هــــنـــاك
حتـويـلــة تـؤدي الى الـوزارة ومن ثم
الـعـودة مـجــددا الى الـطـريق بـعـيـدا
ديرية قطوع).  وكانت ا عن اجلزء ا
ــرور الــســريع قـــد قــطــعت حــركـــة ا
صالح الدين من الشعلة بإجتاه حي
العدل لغـرض اعادة التـاهيل ايضا .

وقـال بـيـان انه ( تـقـرر قطـع الطـريق
ـسـافـة خــمس كـيـلـو مـتـرات وذلك و
لـــغــرض صــيــانــة وتـــاهــيل الــطــرق
الــعـــامــة وتــقــد افــضل اخلــدمــات
) واضـــاف ان (ســيــر لـــلــمـــواطــنــ
ــركـــبــات الـــصــغـــيــرة الـــصــالــون ا
ــركــبــات الـتي تــزيــد عــلى طــنـ وا
وازي سيكون في الـشارع اخلدمي ا
للـطريـق ) واوضح البـيان ان (سـير
مـركـبـات احلـمل بـإنـواعـهـا سـيـكـون
سافة على اجلانب االيسر ولـنفس ا
ــذكـــورة ويــتم قــطــعه بــالــصــبــات ا
الـكـونـكــريـتـيـة). واوضح الـبـيـان ان
(مـدة قـطـع الـطـريق سـيــكـون لـثالثـة
اشـــهــر و15عـــشـــر يـــومــا بـــدءا من
االثـنــ الـعـاشـر من ايــلـول ولـغـايـة
اخلــــامس عــــشـــر من كــــانـــون االول
قبل وسيتم التاهيل من قبل وزارة ا
االســكــان واالعــمــار بــالــتـعــاون  مع

قيادة عمليات بغداد).

وقـــبـل الـــعـــام 2003 تـــكــــون  لـــيال
لتجنب االخـتناقـات في ح اليوجد
هـــذا الـــنــظـــام في الـــوقت الـــراهن),
ــاذا ال تـقــوم اجلـهـات مــتـسـائــلـ (
ـعـنـية بـصـيـانـة الـطـرق خالل ايام ا
العطل ?).  وتابـعوا ان (الطرق التي
اعلن عن قـطعـها  تـعد مـفصال مـهما
ــركــبــات وتـســتــخـدم لــلــعــديـد من ا
لــلـوصــول الى مــنـاطـق مـخــتـلــفـة ),
وعـــلـــقـــوا ايـــضــا عـــلى ان ( بـــعض
الـــســـيـــطـــرات في مـــداخل االحـــيــاء
ـناطق تـفـاقم االخـتـناقـات كـونـها وا
تتسبب في توقف عشرات السيارات
فـي طــوابــيــر). مــطــالــبــ اجلــهــات
ــعــنــيــة بـ (ضــرورة ايــجـاد خــطط ا
تـسـهم بـتوسـعـة الـشـوارع وصـيـانة
ـتـهــالـكـة الـتي ـطـبــات في اطـرق ا ا
ايضا تسـبب ببطء احلركة وحوادث
مفـاجـئة وكـذلك ضرورة الـتـقيـيد من
تـسـجـيل الـسـيـارات وخـصوصـا في

عـلمتُ بـأنّ كـتـابا صـدر مـؤخراً في
(اسـرائــيل) ضمّ تــرجـمـة لــعـدد من
الــقـصـص الـعــربـيــة لــكـاتــبـات من
مـختـلف الـدول العـربـية الى الـلـغة
الـعـبـريـة  حتت عـنـوان (حـريـة) ..
صـدر الــكـتــاب عن دار نـشــر بـاسم
(رســلـــيــنج) وقــد جـــمع الــقــصص
وترجمها الدكـتور (آلون فراجمان)
منـسّق دراسات الـلـغة الـعربـية فى
قـسـم دراسـات الــشـرق األوسط في
جـامـعـة (بن غـوريـون) الـكـائنـة في
الــــنــــقـب .. وتــــضــــمن واحــــدة من
ـنــشــورة في الــصـحف قــصـصـي ا
الــورقــيــة او شــبــكــة االنــتــرنت  ..
وأود هــنـــا أن اشــيــر الـى أنــني لم
أرسـل الى دار الـــنــــشـــر او مـــركـــز
ـذكـورين أيـة قـصة او الـدراسـات ا
مـــادة بــاســـمي  ذلك أنـــني أرفض
التطبيع الثقافي مع اسرائيل  وال
اتعامل مع أية جهة ثـقافية او غير

ثقافية فيها .. 
علما بـأن الزميـلت منـتهى عمران
ومـيـادة الـعـاني قـد ورد اسـمـاهـما
في الـكتـاب وأعـلـنتـا اسـتـنكـارهـما
جـراء نـشـر قـصـتـ لـهـمـا من غـير

علمهما.
vHDB  bL×  ¡ULÝ√
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أكثر من أسـبوع مـضيت على أول جـلسة جملـلس النواب اجلـديد الذي
لم يـتمـكن ال من حتـديـد الـكـتـلـة األكـبر وال من انـتـحـاب رئـيس لـلـمـجلس
ونائبـيه وأحال مـوضوع الكـتلـة األكبـر الى احملكمـة االحتاديـة التي سبق
وان اخـتـرعـــــــت الـكـتــلـة األكـبـر في سـابــقـة لم حتـدث في أيـة دولـة في
العـالم عـنـدمـا فــــــــــاز أياد عالوي في انـتـخـابـات عام 2010 ففي كل
ــــقـراطـيـة العـريـقة والـنـاشــــــــئـة مـنهـا فـان احلزب أو دول العـالم الـد
الكتلـة التي تفـوز باالنتخـابات التـشريـــعيـة هي التي تشـكل احلكومة إال
ـقراطـيـة الـعـراق فقـد طـلـعت عـليـنـا احملـكـمة االحتـاديـة وبـضـغوط في د
خارجـيـة ال تـريـد للـسـيـد عالوي ان يكـون رئـيـسـا للـوزراء بـبـدعة الـكـتـلة
األكبـر التي تـتشـكل بعـد اجللـسة األولى جملـلس النـواب والتي يـكون من
ـالكـي عبـر كـتـلته حقـهـا تـشـكيل احلـكـومـة فـذهبت رئـاسـة الـوزراء الى ا

الكبرى.
وكان تـفسـير احملكـمة االحتـادية لـلكـتلـة األكبـر حيـنهـا بأنـها الـكتلـة التي
تـتــألف من عــــــــــــدة كــتل وكـيــانــات فـلــمـاذا هــذا االنــــــــتـظــار إذن يـا
محكمتنـا االحتادية وسبق وان فسر مـاهية الكتلـة االكبر في انتخابات
عام 2010 فهل ننتظر مـنكم مفاجأة أخرى وتـفسير جديد لـلكتلة األكبر
يصب في مصلحة كتلـة معينة أم ستبقون عـلى تفسيركم السابق ? نحن
وجمـيع أبنـاء الـشعب الـعراقي في االنـتـظار وبـعد تـشكـيل الـكتـلة األكـبر
سـواء من حتـالف سـائـرون أم من حتـالف الـفـتح فـهل سـنـشـهـد تـشكـيل
ـنـتـفـضـون ومعـهـم الشـعب ـتـظـاهـرون ا حـكـومـة تكـنـوقـراط  كـمـا وُعـد ا
العـراقي بـذلك قـبل االنتـخـابـات وبعـد إعالن الـنـتائج خـصـوصـا من قبل
حتالف سائرون حكومة مهنية من مستقل تعمل خلدمة الشعب والوطن
ـعـيـشـيـة وإصالح األوضـاع الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة وا
سـتعجلة للـشعب حكومة حتارب واألمنية وتقد اخلـدمات األساسية وا
ـال الـعـام ونــاهـبي أمـوال وثـروات الـفـسـاد وتــقـدم الـفـاسـديـن وسـراق ا
سروقـة الى الشعب الوطن للـقضاء لـيقتص مـنهم ويعـيد أموال الـعراق ا
أم ان هذه الوعـود ستذهب إدراج الـرياح وستـحضر احملـاصصة  ثـانية
لـتــكـون األســاس في تـشــكـيل احلــكـومــة وتـتــقـاسم الــكـعــكـة بـ الــكـتل
خـصــوصـا بـعــد األنـبـاء الــتي حتـدثـت عن تـقـارب بــ سـائــرون والـفـتح
واحلـزبـ الـكـرديـــــــ الــرئـيـسـيـ مـعـهـم  بـعـد أزمـة الـبـصـرة وجنـاح
عــنـــاصــر مـــنــدســــــــة تـــابــعـــة ألحــزاب مـــتــنــفـــذة في إثــارة الـــفــوضى
واالضــطـــرابــات الـــتي عــصـــفت بــالـــبــصـــرة وجنــحت كـــذلك في حــرف
ـدعـومة من التـظـاهـرات عن مسـارهـا الـسلـمي وتـسـبـبت هذه األحـداث ا
أطراف خارجيـة في تصدع الـعالقة ب سائـرون و العبـادي وتقارب ب
الـفــتح وســائـــــــــــرون وهـذا مــا أريــد مـنـه  من أحــداث الـبــصــرة حـيث
سيعود العراق الى احملاصصة الطائفية أوال واحلزبية ثانياً الن التقارب
اجلديد بـ ســــــــائـرون والفتـح اصطفـاف طائـفي  وستعـود التـوافقات
بــ الـكــبــار هــذا لك وهـــــذا لي والــوزارة الــسـيــاديــة لــلــحـزب الــفالني
والسـيـادية األخـرى للـحـزب اآلخر والـوزارة اخلـدميـة (أم اخلـبزة ) لـهذا
احلزب واألخرى للـحزب العالني وهـكذا ستحـضر التوافـقات واحملاصة
ــنـاصب الــوزاريـة وغــــــــــيـرهــا (وتــيـتي تــيـتـي مـثل مــا رحـتي في كل ا
ثل الشـعبي فال حكومة تكنوقراط وال إصالحات وال اجيتي) كما يقول ا
خـــدمــات وســـيــــــــــــظل الـــشـــعب يـــئن حتـت وطــــــأة اجلـــوع والـــفـــقــر
واألمـراض وسـوء اخلــدمـات وسـوء اإلدارة والــبـطـالــة والـوعـود الــكـاذبـة
وسيعود الـفاسدون والـسراق من جديـد ليمارسـوا هواياتـهم في السرقة
والـفــســاد واإلفـســاد ونـهب أمــوال الــعـبــاد وثـروات الــبالد ألربع ســنـ

عجاف جديدة.
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ـريـضـة تـبـلغ من ـبـيض  ورم عـلى ا
العمر 52 سنـة كانت تـعاني من االم

وانتفاخ في البطن . 
وتـابـع الـبـيــان عن  رئـيـســة الـفـريق
الــطـــبي مــهـــا مــحـــمــود قـــولــهــا ان
ـــريـــضــة راجـــعت االســـتــشـــاريــة (ا
النـسـائيـة وبـعد اجـراء الـفحـوصات
الالزمـــــة من قـــــبل االخـــــصــــائـــــيــــة
الـنــسـائـيـة ســوزان ابـراهـيم اتـضح
انـــهــا تـــعـــاني من وجـــود ورم عــلى
بيـض  على اثرهـا تشـكيل فريق ا
طــبـي جــراحـي الجــراء الـــعـــمـــلـــيــة
ــبــيض واســتــئــصــال الــورم عــلى ا
ـــــلـــــتــــصـق عـــــلى االمـــــعـــــاء مع وا
استئـصال الرحم) ,الفتـة الى (احالة
ريضة الى الردهـة اخلاصة إلكمال ا
عالجهـا وارسـال الورم الى الـفحص
الـــنـــســـيــجـي). الى ذلك جنح فـــريق
ــســـتـــشــفـى ابن الـــنــفـــيس طــبـي 
التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد
الــرصـافــة من اجــراء عـمــلـيــة نـادرة
لـطـفل من مـحـافـظـة كربـالء يبـلغ من

العمر  11عاما.
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وقــال رئـيس الــفـريق الــطـبي  بــهـاء
ابـــراهــيم حـــمــزة في بـــيــان تـــلــقــته
ــــريض كــــان (الــــزمــــان) امـس ان (ا
يعاني من وجود ناسور والدي كبير
في الــرقــبـة الــيــسـرى  يــربط مــابـ
الشريان السـباتي والوريد الوداجي
 جنم عـــــنه بــــروز ورم كـــــبـــــيــــر في

الــرقــبـة) ,مــشــيــرا الى ان (خــطـورة
ـوقف  اسـتــدعت االسـراع بـادخـال ا
ـريض لـصـالـة الـعـمـلـيـات الصالح ا
ـعـقــد جـداً والسـيـمـا هـذا الــتـشـوه ا
ـــوت وان بــــقــــائـه قـــد يــــؤدي الـى ا
ـــفـــاجئ او الـــنـــزيف او اجلـــلـــطــة ا
الـدمـاغـيـة). واعـلن مـديـر مـسـتشـفى
الـــواســطي عـــبــاس مــحـــمــد صــحن
النصراوي عـن جناح فريق طبي في
اجــراء عــمـــلــيــة مـــعــقــدة خلـــيــاطــة
ريض عشريني من غضروف الركبة 

محافظة احللة. 
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واوضـح الـــنـــصـــراوي ان (الـــفـــريق
الـــطــبي تـــمــكن مـن اجــراء عــمـــلــيــة
خـيـاطـة غــضـروف الـركـبـة الـيـسـرى
للـمريض بعـد مراجـعته للـمسـتشفى
وكــان يــعــاني من االالم حــادة جــراء
الـتــمـزق الــغـضـروفي) ,واضـاف انه
( اجـــراء الــــفـــحـــوصـــات الالزمـــة
كـالــرنـ والـفــحـوصـات اخملــتـبـريـة
ادخل بــعــدهــا الى صــالـة عــمــلــيـات
الـكـسـور و اجـراء عـمـلـيـة خـيـاطة
الــغــضــروف بــالــنـاظــور وبــطــريــقـة
تقليدية).  كما تمكن فريق طبي اخر
في مـستـشـفى الزعـفـرانيـة الـعام من
رفع زوائـد حلـمـيـة بـحـجم كـبـيـر من

انف مريض . 
ـستـشـفى محـمـد طالب واكـد مديـر ا
فــارس ان (فــريــقــا طــبــيــا بــرئــاســة
قتيبـة اسماعـيل  قام  بإجراء عـملية

رفع زوائد حلمية ضخمة من اجليب
ريض يـعاني بـالنـجاح وان الفـكي  
ـريض يـتـمـتع بـصـحـة جيـدة). في ا
غـضـون ذلك قــررت دائـرة الـعـيـادات
الطـبية الـشعبـية فـتح ردهة للـجناح
اخلــاص في مــســتـشــفى احلــيــدريـة
الــعـام ضــمن دائــرة صـحــة الــنـجف
صلحة العامة. وحسب ماتقتضيه ا
وقال مـدير عـام الـدائرة شـاكر احـمد
احلاج في بيان تـلقته (الزمان) امس
انه (اســــتـــــنــــادا الـى بــــيــــان وزارة
الـصـحـة والــبـيـئـة دائـرة الـتـخـطـيط
ــوارد تـقــرر فــتح جــنـاح وتــنــمـيــة ا
خاص في مستشـفى احليدرية العام
ضـمن دائـرة صحـة الـنـجف وبـسـعة

10 اسرة).
واشــار الـى ان (افــتــتــاح االجــنــحــة
اخلاصـة يـأتي لكـثـرة االقبـال عـليـها
واطن النها تقدم خدمات من قبل ا
طـبـيـة وفــنـدقـيـة مـتـمـيـزة وبـأسـعـار
ستشفيات االهلية مناسبة قياسا با
ـــصــلـــحــة ـــا يـــصب في خـــدمــة ا
العامة) ,وتابع ان (ردهات االجـنحة
ـئـة من اسرة اخلاصـة تـشكل 25 با
ـســتـشـفـيـات احلــكـومـيـة فـقط و ا
العمل بـها وفقـاً للتعـديل الثاني رقم
49 لسنة 2008 لقـانون الـدائرة رقم
89 لــســنــة 1986 والــذي نص عــلى
مـعـاملـة األجـنـحـة اخلاصـة مـعـامـلة
العيادات الطبية الـشعبية وشمولها

بأحكام هذا القانون).


