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جــــامــــعــــة صالح الـــــدين الى (نــــدرة
ؤتمـرات التي عـاجلت هذه القـضية ا
ـرتـبـطـة ببـنـيـة اجملـتـمع االسـاسـيـة ا

وكرامة االنسان).
من جــانــبـه قــال الــدكــتـــور خــالــد بن
ؤتـمر انّ (دور العلماء ناجي منسق ا
فكـرين اساس في اجـتثـاث ظاهرة وا
ـا يتـمتـعون به التـطرف من اجملـتمع 
من امكـانات عـلى الـتنـويـر اجملتـمعي
والعمـل على صـناعة رأي عـام يواجه
خـــطـــاب الــــكـــراهـــيـــة الــــذي تـــســـلل

جملتمعاتنا) . 
ودعــا ابـن نــاجـي (اصــحـــاب الـــقــرار
الـسـيــاسي في الــعـراق الى الــتـعـامل
االيــجــابي مـع مــقــررات وتــوصــيــات
ــؤتــمــرات الــعــلــمـيــة الــتـي يــجــهـد ا
الباحثون انفسـهم لتقد بدائل عامة
في حتــقــيق االســـتــقــرار اجملــتــمــعي

وتعزيز السلم االهلي .  
وتنـاول الـبـاحث من جـامـعـة عـجـمان
في االمـــارات الـــدكـــتـــور يـــاســ آدم
بـــــــســــــــاط دور وســـــــائـل االعـالم في
التحريض على الكراهية والعنف) . 
فيـما حتـدثت الدكـتور سـاهرة حـس

محمود من جامـعة البصرة على (دور
االعالم فـي نــــشــــر قــــيم الــــتــــســــامح

والتعايش السلمي) . 
وحتــدث الــدكــتــور عــبــاس امــيــر من
جــامــعــة الـــقــادســيـــة  عن (تــقــويض
مـنــظــومـة الــكـراهــيــة الـديــنــيـة عــبـر
احلـــوار) .  وعـــالج الـــدكـــتـــور عـــبـــد
اخلـالـق شـامـل الـعــيــادة من جــامــعـة
كــــركــــوك (جــــدلــــيـــــة الــــعالقــــة بــــ
التنظيمات االرهابية وصورة االسالم

في العقل اجلمعي الغربي) . 
ÂöŽô« qzUÝË

ونـاقــــــــش الـدكــتــور مــحـمــد اســعـد
ـــوصل (الــدور احــمـــد من جــامـــعــة ا
االجــــتــــمــــاعي واالخـالقي لــــوســــائل
االعالم العـربـية في حتـصـ الشـباب
ضـد خـطـاب الـكـراهـيـة  عـبـر جتـربـة

العراق) . 
ومن وزارة االعالم فـي الـــســــعـــوديـــة
تنـاول البـاحث عبـدالله نـاصر الـعزام
تقنيات اخلطاب الرخيص واسالبيبه

في االعالم.
وحتدثت الدكـتورة زيـنة سـعد نوشي
من جامعة الفراهيدي ببغداد عن دور

ونـــاجـــعـــة في احلـــوار والـــتـــعـــايش
ـنـارات الــعـلـمـيـة اجملـتـمـعي  عــبـر ا
ــا الــتي تـــضيء في ســـمــاء الـــبالد 
يـــكـــشف مـــواطن اخلـــلل والـــرواسب
ظلمة ويزيد من العمل على ازالتها. ا
واضــــاف ان الـــتــــصــــدي لــــظــــاهـــرة
الكـراهيـة حتتـاج الى معـاينـة جتارب
الـدول واجملـتــمـعــات االخـرى لالفـادة

منها) . 
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وكــان دزه يي قــد افــتــتح في كــلــمــته
ـــعـــانـــاة ـــؤتـــمــــر مـــشـــيـــراً الـى (ا ا
اجملتمعـية الطويـلة التي تسـببت بها
انحيـازات االسالم السـياسي  بـسبب
تغـذيتـها ظـاهـرة التـطرف والـكراهـية
في اجملــــتــــمـع  بــــعــــد أن اصــــيــــبت
منظومة القيم االجتماعية واالنسانية
اضـية بانـتكـاسة كـبـيرة في الـفتـرة ا
وال تــــزال االثــــار بـــاقــــيــــة والبــــد من

التصدي لها).
ؤتـمر يهدف الـى االحتفاء وقال انّ (ا
ـقـراطي السـلمي بـدأ االنتـقـال الد
في تداول السـلطة لـلحفاظ عـلى كيان
الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا) .ولـفت رئـيس
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ـاذج من قصائـد الفـقيد وقراءات 
يـلــقـيـهــا الـفـنـان فــاضل عـبـاس آل

يحيى . 
الـــنـــدوة ســـتـــكــــون مـــسك خـــتـــام
مـهـرجان بـابل لـلـثـقافـات والـفـنون
ــيــة حــيث تــقــام يــوم االحــد الــعــا
ـقـبل عـلـى قـاعـة نـنـمـاخ الـسـاعـة ا

السادسة عصراً . 
ويعد الراحل يـعد احد فرسان أدب
ـقـامـة) وشعـر (الـهـايـكـو) فـقدته (ا
االوســاط االدبــيــة والــثــقــافـيــة في
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ضــــمن نـــدوات أحـــزان الـــثـــقـــافـــة
العراقية قررت ادارة مهرجان بابل
ية االحتفاء للثقافات والفنون العا
بـــاالديب والـــكــــاتب الـــراحل زاحم
ــاً وتــخــلــيــدا جــهــاد مــطــر تــكــر
العـــمــالـه االدبــيــة الـــتي رفـــد بــهــا

الثقافة العراقية . 
وتتضـمن النـدوة السيـرة الثقـافية
واالدبـيــة لـلـفــقـيـدالـراحل يــقـدمـهـا
الــكـــاتب واالعالمي عـــاصم جــهــاد

بغداد
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قـاالت طـويـلة الن االحداث مـحـزنـة ومـتنـوعـة وصـادمة سـتـكـون عـناوين كـل ا
وكأنها تنتحب.

وهل هــنــاك بــؤس وقـســوة اكــثــر من مــوت خــطف شــخــصــا رائــعــا ونــزيــهـا
كالـقاضي عـزت توفيق جـعفـر ثم سكن الم هـذا احلادث قلـيال ليـفجره مـشهد
ـوت اكثـر تسـع شـخصـا كانـوا علـى متـنها. عبـارة تغـرق في يوم ربـيعي و
حـدثـان غـريـبـان يشـبـهـان حـيـاتنـا الـتي يـصـنـعـها الـفـسـاد وكـأنه قـدر ال احد

يوقفه.
ظنـنا ان موت رئـيس هيئـة النزاهـة هو حدث عابـر.احيانـا تبدو االحـداث بريئة
جـدا لكن في مـكـان يتالعب به فـسـاد محـتـرف لن يكـون هـناك مـوت بريء اال
فيـما ندر.وفي احلـقيقـة اعاد انقالب الـعبارة غـرابة موت ذلك الـقاضي النزيه.
ـتكـررة هي اشارات كاشـفة ان الـفوضى سـياسة القل ان احلـوادث الغريـبة ا

نفعة والتربح. متبعة حتكمها ا
ولــعـــــل هــنــاك من يـــعــتــقــد ان نــظــام االشــيــاء يـــخــضع الرادة الــفــاســدين
ـرور الــوقت سـتــكـشف قــضـايــا مـرعــبـة ال يــسـتـطــيع احـد وسـيــطـرتــهم.  و

تغطيتها. 
وت الـعـبـثي الـذي راينـاه في اخـطـر حـادثتـ وقـعـتـا موخـرا وهـمـا موت ان ا
رئيـس النزاهة وغرق العبارة يدالن على ان هناك نوايا ال تريد ان تتوقف عن

ارسة الفساد.
ـوجـة الـطــاغـيـة من الـفـســاد.تـكـوين احلـيـاة لـكن مــنـطق احلـيـاة يــواجه هـذه ا
ونسـيجـها يـرفض اي تشـويه يقـوم به الفـاسدون.ومع ان الـكثـيرين يـظنون ان
الفـسـاد قوي مـحمي وهـذا مـا يسـبب لهم ازعـاجا وقـلـقا اال ان حـركة احلـياة

ترفع عبث الفساد وتفضحه.
ــوصل كــشف رائع قــامت ان مــوت االبــريــاء في عــبــارة ا
أل.وكـلـمـا زاد الـفـاسـدون ذكـاء احلـيـاة بـفـضـحه عـلـى ا

ازدادت احلياة وعيا وحرصا على فضحهم.
ـة..الن احلـيـاة اذن الـنـتـيــجـة تـقـول:ال خـفــاء الي جـر

ستفضحها وتكشفها.
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بــعـــد حتــررهـــا من ســطـــوة تــنـــظــيم
ــوصل كـــبــرى مــدن داعش لم تـــزل ا
نينوى تشهـد جرائم مختلفة ?تعكس
اآلثار التي خلفهـا التنظيم اإلجرامي
ومن هـذه اآلثــار هي قـضــايـا تــزيـيف
العمـلة الـتي ظهرت لـلعـيان في األيام
دينة األخيرة كغول جديد يهدد هذه ا

بعد داعش. 
ــة يــقــول اشـرف وتــعـريــفــا بــاجلــر
الــعــبــادي قــاضي مــحــكــمــة حتــقــيق
ـــوصـل األيـــســـر أن (الــــتـــســــمـــيـــة ا
?الصـحـيحـة لـها هي تـزيـيف العـمـلة
وليس التزويـر كون األخير يـستهدف
احملــررات بــيــنــمـــا الــتــزيــيف يــكــون
ــة لــلــعــمالت) الفـــتــا إلى أن (اجلــر
لـيست بـجـديـدة عـلى مـجـتـمع مـديـنة
ـوصـل فــهي مــوجـودة فـي الـســابق ا
ولكنهـا ازدادت بعد احـتالل عصابات
داعش لــــلـــــمــــوصل وأصــــبـــــحت من

دينة). نظمة في ا اجلرائم ا
WH¹e  ‰«u «

ويــوضح الـــقــاضي في تـــصــريح  أن
ــزيـفــة الــتي تــدخل (اغــلب األمــوال ا
ـديـنـة تـكـون من خـارجـهـا أو خـارج ا
احلدود الـعراقـيـة وأكثـرهـا عن طريق

سوريا). 
ة وتوجـد في مديـرية مـكافـحة اجلـر
في احملــــافـــظــــة من أربع إلـى خـــمس
الية لألموال دعاوى تتراوح القيـمة ا

فعول إلى االن). الدين وهو ساري ا
وأفـاد الـعـبـادي بـأن (هــنـاك تـفـتـيـشـا
عـلى مـكـاتب الـصـيـرفـة وعـنـد ضـبط
ــادة عــمـــوالت يــحـــاكم هـــؤالء وفق ا
240 وهي مخـالفـة تـعلـيمـات صادرة
من جـهـات علـيـا الـتي تـعـتـبـر جـنـحة
ولـيس لـهـذه الـتـهـمـة عالقـة بـتـزيـيف
ة مـنظـمة يقف العمـلة الـتي هي جر
خلـفـهـا جتار مـخـتـصون بـهـذا الـنوع

من اجلرائم). 
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ــادة وعن الـــعــقـــوبـــة أكـــد أن (نص ا
281 في قانون العقـوبات يعالج هذه
ــة لـــكن صــدر قــانـــون الــبــنك اجلــر
ـركــزي رقم 56 لـســنـة 2004 نـظم ا

ادة 52 منه). ة با فيه هذه اجلر
تاجرين تـهم ا وذكرت إفادة احد ا
زيفـة بأنه (من سكان مدينة بالعملة ا
وصل ويـعمل في فـرن للـصمون في ا
محـافـظة أربـيل بـرفـقة أحـد أصـدقائه
الـذي اتـصل به في احـد األيـام طـالـبـا
مـنه أن يـأخذ مـعه مـبـلغ عـشـرين ألف
دوالر أمريكي إلى احد األشخاص في
وصل مـقـابل أجرة مـقـدارها مديـنـة ا

مئة دوالر ووافق على ذلك).
مضيـفا انه ( االتفـاق بعد مـوافقتي
بلغ بلغ مع العـلم بان ا على تسلـيم ا
الـذي ســأوصــله مـزور وأقــوم بــجـلب
ـقـدار ذاته سلـيم وأخذت رقم مبـلغ با
ــوصل واتـصــلت وجـرى الـرجل في ا

ولكنـها تخـتلف عنـها بأنـها تتـميز
ـفـردات ويقف بـبالغةٍ لـغـويـةٍ في ا
االـــراحل  الـــذي ولــد بـــبـــغــداد في
مــقـدمـة من كــتب شـعــر "الـهــايـكـو"
أيــضــاً وأبـدع فــيه وكــتب الــروايـة
والــقـصـة والــدرامـا الـتــلـفـزيــونـيـة
سرحية ولديه دراسات وبحوث وا
ونــقـاشــات عن مـلــحـمــة كـلــكـامش
الــتـاريـخــيـة وحــصل عـلـى جـوائـز
ـثـقف لـعـام عـديـدة مـنــهـا جـائـزة ا
2013 ومن مـــؤلـــفــاتـه : مــقـــامــات

مــعــاصــرة  انــا كــلــكـامـش آخـر –
مجـمـوعة شـعريـة وكـلكـامشـيات –
مجـمـوعة شـعـرية  مـسـرحيـة (هو
الــذي رأى كل شى) مــقــتــبــســة من
مــلـحــمـة كــلــكـامش اخلــالـدة (قــيـد
الطـبع) وترجـمت أعـماله الـشعـرية
ــانـيـة الى الــلـغـة االنــكـلــيـزيـة واال
والــــــيــابـانــيــة والـتــركــيــة وشـغل
ــثـقف الــعـراقي. رئــاسـة مــلـتــقى ا
وهو عضـو احتاد االدباء والـكتاب

. العراقي

الـعـراق والـوطـن الـعـربي عـلى أثـر
هـله طويالً  وجنح في مرض لم 
خــلـــــــــق عــوالم فــكــريـة جــمــيــلـة
مــــؤثـــــرة من خـالل مـــــؤلــــــــفـــــاته
وكــتــابــاته الــتي شــكـلـت جـزءاً من
مالمح ثــقــافــة اجملــتــمع  الــعـراقي

والعربي. 
ويــعــد الــنــقــاد  الـراحـل أحـد رواد
قامة" قامة" ومن محدثـيها  و"ا "ا
هـــو نص نـــثــري تـــشـــبه الــقـــصــة
الـقـصـيـرة في أسـلـوب صـيـاغـتِـها
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ؤتمر العلمي انتهى في اربيل امس ا
ـــعــنـي بـــقــضـــيـــة خـــطــاب الـــدولي ا
الـــكــــراهـــيـــة واثــــره في الـــتــــعـــايش
اجملـــتــمـــعي والـــســـلـــمي االقـــلــيـــمي

والدولي. 
ؤتمر الـذي استمر يوم و وناقش ا
تنظمه جامـعة صالح الدين في اربيل
باالشتـراك مع منـظمة حـكمـاء العراق
للـعـدالـة االنـتـقـاليـة  بـحـوثـاً خلـبراء
ي من الـعراق ودول عربية  واكاد
تــنــاولت االثــار الــســلــبــيــة لــظــاهـرة
الــــتــــطـــــرف الــــديــــني والـــــطــــائــــفي
ـعقـدة التي شـكالت ا والعـنصـري وا
ــفـتــهــا في الـعــراق بــوصـفه اكــثـر خـلّ
الدول التي عانت من عمليات تخريب
الـنــســيج االجـتــمــاعي عــبـر ســنـوات
صـاحــبـتــهــا اخـتالالت فـي الـتــفـكــيـر

واقف السياسية واالجتماعية. وا
 وقـال الــدكــتــور احــمــد انـور دزه يي
رئـيـس جــامـعــة صالح الــدين رئــيس
ؤتمر  لـ (الزمـان) انّ (هذه اللقاءات ا
الـتي تـشـتـرك فـيـهـا الـنـخب الـعـلـمـية
والـفـكـريــة تـؤسس لـقــواعـد واضـحـة
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رئيس جامعة صالح الدين يلقي كلمته

زاحم جهاد مطر

زيـفـة فـيـهـا بـ عـشرين إلـى ثالث ا
ألف دوالر بـحـسب قـاضي الـتـحـقـيق
ــتــهــمــ جــمــيــعــهم الــذي أكــد أن (ا
مـوقــوفــون وأن آخـر عــمـلــيــة أمـنــيـة
ضــبـــطت مـــبــلغ 75 مــلـــيــون ديـــنــار
ـصـارف وجـرى ?مـزيف في مـنـطـقـة ا
الـقــبض فـيــهــا عـلى مــتـهــمـ اثــنـ
مـــوقـــوفـــ حـــالـــيـــان وبـــقي آخـــران

هاربان).
وعن إجــراءات الــتـحــقــيق في جــرائم
تـزيــيف الــعــمــلــة يـؤكــد الــعــبـادي أن
فرزة العـمل يـبدأ بـ (تـدوين أقوال ?ا
ـمثل القانـوني وتسجيل الضابطة وا
ـتـهــمـ وتـربط نــتـيـجـة اعـتـرافــات ا
فحص الـعـمـلـة حال وصـولـهـا وتربط
ـتــهـمـ بـأوراق الــدعـوى وسـوابـق ا
حـتى تــكــون جـاهــزة إلحــالـتــهــا عـلى

احملكمة اخملتصة).
ويـرى قـاضي الـتـحـقيـق أن (هـنـاك ما
يشـكل ظـاهـرة جتـتاح الـبالد وتـتـمثل
بـرؤوس أمـوال مـزيـفـة بـأعـداد كـبـيرة
تــضخ عــلى شــكـل دفــعــات تــصل إلى
دينة ونحن كـجهات قضـائية بصدد ا
ــوضــوع عن طـريق الـتــصـدي لــهـذا ا
نـصب كــمـائن بـالــتـعــاون مع الـقـوات
األمـنــيـة ويــلـفـت إلى ان هـنــاك قـرارا
ــركــزي صــدر إبــان احــتالل لــلــبــنك ا
داعش للـمـديـنة يـتـضـمن مـنع حتويل
أو بيع احلواالت والعموالت األجنبية
ـوصل واالنبار وصالح في محافـظة ا
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1
ـشـاعـر واألحاسـيـس وأيةُ لـكلّ انـسـان  –رجالً كـان ام امـرأة  –مـنـظـومـة من ا
شاعر جتـعله سلبـيا ازاءك وحينـها يتعذر عملـية من عملـيات االصطدام بـهذه ا

عليك أنْ حتمله على االستماع اليك في شأن ذي بال ..
ذلك أنّ اخلدوش الـتي أحدثـتهـا في نـفسه .. شـكلّت حـاجـزاً سمـيكـاً بيـنك وب

النفاذ الى قلبه ...
2

فاألب الذي يـستخـدم مع أبنائه طـريقة الـتوبيخ الـعلني لـهم أمام النـاس توجعهم
ـهم نفـسيا الـى حدّ بعـيد  وبـالتـالي فقد تـشكل حـاجزاً بـينه وبـينهم كلمـاته وتؤ

يُفقدُهُ قدرةَ التأثير الكبير عليهم في مضمار التوجيه والتقو السلوكي 
والـزوج الـذي يُطـلق عـباراته اجلّـافـة ازاء زوجـته يصـيـبهـا في كـبريـائـها وكـأنـها

صَوَّب نحوها السهام ..!!
بـينـمـا يسـتطـيع أنْ يـستـخدم عـبارات اخـرى  مـغمـوسة بـاحلب جتـعلـها تـسرع

فوراً لتنفيذ ما أراد ومن دون ابطاء .
علم الذي يحرص على شدّ طالبه اليه واصغائهم لشروحه اذا خاطبهم بوجهٍ وا
ـزوجـةٍ باحلـدّة والـغـضب  ضَـيَّقَ الـفـرصَ عـليـهم في عـبـوسٍ مـكفـهـر ولـهـجـة 

االفادة من بيانه ..!
بسبب ما اقترن به هذا البيان من أساليب اتسمت باخلشونة والغلظة .

وهكذا احلال في الرؤساء مع مرؤوسيهم واحلكّام مع شعوبهم ...
ثال التاريخي  ا

وجاء في التاريخ :
صطـفى محمـد (ص) اجتازا انّ سيـدي شباب أهل اجلـنة  وسبـطي الرسـول ا

على شيخ ال يُحسن الوضوء 
وكانا طفل 

ـا فـخـشـيـا انـهـمـا اذا اخـبـراه بـأنه ال يــحـسن الـوضـوء مع انه شـيخ كـبـيـر فـرُ
يغضب لذاته  وتأخذه لذلك العزّةُ باإلثم  

فاصطنعا  طريقةً خاصة للوصول الى تعليمه الوضوء دون إثارةٍ وازعاج..
فذهبا اليه وقاال له :

سنتوضأ أمامك لترى أيَّ الوضوئ هو الصحيح ?
سه شيء من  االنزعاج وطفق يقول لهما: فتنّبَه الشيخ الى خطأه مِنْ دون أن 

يا سيديّ 
كالكما يحسن الوضوء 

ولكنّ عمكما الشيخ ال يُحسن شيئا "
3

فـيد جـداً توجـيه النـصائح الى اآلخـر عبـر احلوار الـثنـائي السـري بينكَ ومن ا
وبينه وبعيداً عن ايقاعه في الزوايا احلرجة ..

ويـنـصـح اخلـبـراء بـذلك اذا كـان مَنْ تُـريـد انــقـاذه من بـراثن اجلـهل واخلـطـأ ال
يـجـدي مـعه الـتـعـريـض نـفـعاً  لـعـدم قـدرتـه عـلى االسـتـيـعـاب لـقـلة فـهـمـه وتـبـلد

أحاسيسه ..!!
4

علومة اليه من قبيل : وبامكانك ابتكار ما تشاء من الطرق اليصال ا
كتـابة ورقة تـدسهـا اليه علـى ح غفـلة من الـعيون  وتـشرح فـيهـا ما رأيت منه

من اخللل وتدعوه الى نبذه وااللتزام باألداء السليم البعيد عن اخلطأ .
ا اقتضى األمر ان ال يشير حتى الى اسمك ..! ور

فسيقرأ الورقة بامعان  
ن وسيـدرك أنك حـريص عـلى ايصـاله الى مـرافئ الـصحـة والـسالمـة ولستَ 
يريـد ابراز تفوق نفسه عليه  وهكذا ما يدفعه الى احترام كاتب الورقة من جهة
 والى العـمل بها من جـهة اخـرى  وبذلك تضـمن الوصول الى مـاتريد بـأقصر

الطرق وأبسطها دون مزيد مشقة وعناء ودون اي مجابهة أو التواء .
5

ولـكي تـنـفـذ الى قـلب من تـريـد الـتـأثـيـر فـيه فال تـظـهـرن له أنَّ الـتـفـاوت بـيـنـكـما
كبير..!!

واذا استطعتَ أنْ تشير بلباقة الى ما يتمتع به من ايجابيات فافعل وال تتردد 
كأن تقول :

اعجـبني حـفظك لـلشعـر العـربي واستـشادُك به  وهذا شيء جـميل في وقتٍ قلّ
فيه رواةُ الشعر األصيل ...

ثم اعطف على ذلك اذا كنتَ تريد تنبيهه على أخطائه النحوية .
أن الـشـعر اجلـميـل ح يـؤدي بلـغـة سلـيـمة بـعـيدة عن األخـطاء يـكـون له حسن

مضاعف وما أجدرك باتقان قواعد لغتك لتضيف حسنا على حسن... 
وهكذا ...

6
ان عـامـة احملـتـرفــ الـسـيـاسـيــ في الـعـراق اجلـديـد وســيـاسي الـصـدفـة  ال

يحسنون فنّ التأثير في الناس :
انهم يكذبون ..

ويكررون األكاذيب ..
عسولة دون وفاء  ويُطلقون الوعود ا

ويحددون اآلجال الجناز ما يعدون به ولكن دون تنفيذ 
واحملصلة النهائية :

انهم في واد  واجلماهير الغاضبة في وادٍ آخر ...

البيـاتي من جامعـة عجمـان والدكتور
حـسـ سـالم عـبـداجلـبار مـن جـامـعة
ـوصـل والـنــائب الــعــراقي الــسـابق ا

محمد شريف .

الــقــنــوات الــفــضـائــيــات فـي تــعــزيـز
التـسامح بـالعـراق . وترأس الـندوات
ـية ؤتـمـر نخـبـة اكاد نـبثـقـة عن ا ا
عربية من بينها الدكتور ياس خضير

اللقـاء في  منـطقة الـزهور وفي حدود
الساعـة الثـالثـة ظهرا الـتقـينا وخالل
عمـلـيـة الـتبـادل والـتـسـليم ? إلـقاء
القبض علـينا من قبل الـقوات األمنية

في كم معد مسبقا).
فـيـما أكـد مـتـهم آخـر أنـه تعـرف عـلى
شخص سوري اجلـنسية وبـعد توثق

العالقة طـرح عليه العـمل في تصريف
زيفة. العملة ا

يــــقـــول (رفــــضـت في الــــبــــدء ومن ثم
ــزورة مـنه وافـقت وأخــذت الــعـمــلـة ا
وقــمت بــتــرويــجـــهــا وبــيــعــهــا داخل
الـعـراق وقـبل شـهــر من الـقـبض عـلي
أرسل لي مبلغ 7500 دوالر عن طريق

شخص ?سوري من احلدود العراقية
الـســوريــة ومن ثـم اتـصـل واخـبــرني
بـــــــوجـــــــود مــــــــبـــــــلغ  10000دوالر
وصل و لتـرويـجـها داخل مـديـنـة ا
ـبلغ وأثناء عـملية االتفاق وأوصلت ا
تــسـلــيــمــهــا ألحــد الــزبــائن  إلــقـاء

القبض علي).

إنــقــاذ الــكـــثــيــرين مـن مــوت مــحــقق
ــرض حـيث تـســتـخـدم هـذه بـسـبب ا
االســتــراتــيــجــيــة في اكــثــر من 180
دولة) ,مشـيـرا الى انهـا (سـاعدت في
عالج 43 ملـيـون مصـاب في الـعالم),
وتــابـع أن (جــهـــود ادارة الـــبـــرنــامج
ـكـافـحـة التـدرن فـي الـعراق الـوطـني 
نـتـشـرة في وعـيـاداته االسـتـشـاريـة ا
ميز أثمر نتائج احملافظات والعمل ا
جيدة وكـشف االصابـات ومعاجلـتها
ومــتـابــعــتــهـا حــقــقت نــتــائج تــفـوق
الـتـصـور بــالـرغم من االحـتــيـاج غـيـر
ــقـومــات الــتـصــدي لــلـسل)  ـلــبى  ا
مؤكدا ان (مرض التـدرن الرئوي قابل
لـلــشـفــاء وهـو بــحـاجـة الـى مـتــابـعـة

. ( وعالج متواصل
من جـــهــته  ,اكــد مـــديـــر الـــبــرنـــامج
ـكـافـحـة التـدرن فـي الـعراق الـوطـني 
سـامـر عــبـد الـســتـار الـعــبـيـدي خالل
االحـتـفـالــيـة ان (الـبـرنــامج اسـتـطـاع
ـرض في الـعراق من خالل احلد من ا
اخلـــطط و الـــبـــرامـج الـــتي نـــفـــذهـــا

نـظمات الدولـية حيث بالتـعاون مع ا
 تـخــفـيض نــسـبــة الـوفــيـات بــهـذا
ـئــة وحتـقـيق ـرض بـنــسـبـة 75 بـا ا
ــرض بــلـغت 93 نـســبــة شــفــاء من ا
ــئـة) ,مــوضــحــا ان (هــنــاك 131 بــا
ـــراكــز الـــطــبـــيــة تـــعــنى وحــدة في ا
باالمراض الصـدرية والتـدرنية في ما
تـعـرض 35 مـخــتــبــرا لـلــتــدمــيـر من
جـانب عـصـابـات داعش االجـرامـيـة),
واشـار الى ( اعــداد خــطـة مــتــكـامــلـة
ـؤسسات الـصحية للنـهوض بواقع ا

تضررة). ناطق ا في ا
ودعـا الـعـبـيــدي الى (تـضـافـر اجلـهـد
ـنظـمات الدولـية لدعم احلكومي مع ا
مشاريع الـبرنـامج وتامـ االجهزة و
االدويـة احلــديـثـة الــضـروريــة لـعالج
رضى اضافة الى تخصيص رواتب ا
شهريـة لهم الن اغلـبهم فقـراء كما هو
حـــاصل في االردن حــــيث يـــخـــصص
راتب شهـري للـمرضى حلـ التـماثل
الك الـطبي للـشـفاء). ولـفت الى ان (ا
للبرنـامج غير مسـتقر لطلـب العامل

ـرض نـسـبة نسـبـة الـشـفـاء من هـذا ا
ئة .  93با

وقال رئـيس جـمعـيـة مكـافـحة الـتدرن
واألمـراض الـصــدريـة  ظـافــر سـلـمـان
ــكـافـحـة ي  هـاشم خالل الـيــوم الـعـا
الـــتـــدرن في مـــقـــر نـــقـــابـــة االطـــبـــاء
وحضـرتهـا (الزمـان) امس أن (الوقت
قــد حـــان  لــعـــالم خــال مـن الــسل من
خالل قوة مـتـكامـلة يـتـصدرهـا احلزم
الـسـيـاسي واحلـكــومي واالجـتـمـاعي
ليـكـون رديفـا السـتراتـيـجيـة مـكافـحة

السل في العراق).
W u1œ oKš

وأضــاف إن (دور الــفـــرد واجلــمــاعــة
ـــومـــة يـــبــــقى أســــاســـيــــاً خلـــلـق د
ناصرة واالعتزام إلسنادها وتوثيق ا
مقـومـاتهـا وحتـقيق أهـدافـها وإن من
ـبـاد االســاسـيـة الــدعم احلـكـومي ا
ـرض وتـوفــيـر االدويـة وتـشـخــيص ا
الالزمة لـلعالج ومـراقبـة سيـر العالج
وتقو نتـائجه دورياً) ,الفتا الى  أن
(اسـتـخـدام هــذه الـطـريــقـة سـاعـد في
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اعـلـنت وزارة الـصـحـة عن انـخـفـاض
رض التدرن الرئوي نسبة الوفيات 
ئـة  وبلوغ في العـراق بنـسبة  75با
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ـركز الصـحة دائـرة الصـحـة العـامة ا
الـــوطـــني الـــتـــخـــصـــصي لـالمــراض
الصدريـة والتنـفسية وشـركاء آخرين
نظمات الدولية كمنظمة الصحة في ا
ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـهـجرة ـيـة وا الـعا
ومـنـظـمـة اطـبـاء بال حـدود فـضال عن
تـكــر عـدد من الــعـامــلـ في مــجـال
مكـافحـة التـدرن تقـديرا لـتضـحيـاتهم
الــكـــبـــيـــرة بــهـــذا اجملـــال .وحتـــتــفل
ؤسسات الصحية في العالم سنويا ا
ي لـــلــسـل في الــرابع بــالـــيــوم الـــعــا
والــــعــــشــــرين مـن اذار من كل عــــام ,
ا بهـدف رفع مسـتوى الـوعي العـام 
يـخـلــفه وبـاء الــسل من آثـار صــحـيـة
واجــتـمــاعــيــة واقــتـصــاديــة مــدمـرة
ولتـكثـيف اجلهـود الرامـية إلى إنـهاء

ي.  هذا الوباء العا
ويتزامن هذا التـاريخ مع اليوم نفسه
من عام  1882الذي أعلن فيه روبرت
ـسـبـبـة كـوخ اكـتـشـافـه لـلـبـكـتـيــريـا ا
ــهــدًا الــســبــيل بــذلك أمــام لــلــسل 

رض وعالجه.  تشخيص هذا ا

في هذا اجملال النقل الى بقية الفروع
الـصـحـيــة لـعـدم وجـود مــخـصـصـات
ـبــاشـر مع خـطــورة رغم تــعـامــلـهـم ا
رضى وتـعرضـهم للـعدوى).  بدوره ا
ـثـل مـنـظــمـة الــصـحـة اسـتــعـرض  
ية عـلي اكـبر في كـلمتـه  (جهود العـا
ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـقـضـاء عـلى هـذا ا
نظمة اشتركت رض) ,مضيفا ان (ا ا
ي لـدحر السل في مع الصنـدوق العا
اطالق مبادرة مشتركـة بعنوان ايجاد
ـــرضـى وعالجـــهم بـــهـــدف جـــمـــيع ا
تــســريع وتــيــرة االســتــجـابــة لــلــسل

وضمان اتاحة خدمات الرعاية). 
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من جانبه  ,اشار عضو جلنة الصحة
وسوي الى والبيـئة النـيابية جـواد ا
(حـرص مـجـلـس الـنـواب عـلـى تـأيـيـد
الـــتــــوصـــيــــات الـــتـي يـــخــــرج بـــهـــا
ـكافـحة هذا شاركـون في االحتـفال  ا
ـرض ).  وجــرت االحـتــفــالـيــة الـتي ا
اقيمت حتت شعار (حان الوقت لعالم
خـال من الـسل)  بـالـتـعـاون مع وزارة


