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ــــــعــــــدالت الــــــرحم و 90 ضـــــــعف ا
ـــســجــلــة في األحــمــال الــرحــمــيــة ا
الـطبـيـعـية ,الفتـا الى ان (احلـالـة قد
تكون قاتلـة لألم بسبب النزف احلاد
 وفــــــقـــــر الــــــدم  وتــــــخـــــثــــــر الـــــدم
واالنخـمـاص الـرئوي  ,في ما يـكون
مـــعــدل الـــوفــيـــات لالطــفـــال بــشــأن
ــــئـــة و مـــعـــدل الــوالدة 40-95  بـــا
ـئــة اغـلـبـهـا في الـتـشـوهـات 21  بـا

الوجه و االطراف). 
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وعــلى صـعــيـد مــتـصـل تـمــكن فـريق
طــبي جـراحي تــخـصــصي بـرئــاسـة
ـسـتشـفى ذاته من أحـمد مـاهـر في ا
اجراء عملية جـراحية طارئة ونادرة
لـشـاب عـشـرينـي يشـكـو من فـتق في
احلجاب احلـاجز مع صعـود االمعاء

الغليضة نحو منطقة الصدر . 
ــريض راجع واوضح الــعــزي ان  (ا
الطـوار وهـو بحـالة تـقـيؤ مـستـمر
ا ـدة ثالثـة ايـام  مع امـسـاك حـاد 
اســتـــدعـى االمـــر ارســـاله لـــلـــقـــيــام
بالفـحوصات اخملـتبريـة والشعـاعية
الــتـي  شــخــصت حــالــته بــانــســداد
االمـعـاء احلاد مـع فتـق في احلـجاب
احلـاجـز وعـبــور االمـعـاء الـغـلـيـضـة
ـا استـدعى داخل مـنـطـقـة الـصـدر 
لـــلـــقـــيــام بـــتـــداخل جـــراحي طــار

وعـملـيـة فـتح الـبطن االسـتـكـشافي).
من جانبه . 

وقــــال رئـــيس الــــفـــريق الــــطـــبي ان
ـريض يـعانـي من فـتق في اجلـهة (ا
اليسرى من احلجاب احلاجز نتيجة
تـــشـــوه والدي تـــطـــلب ذلـك حتـــريــر
االمـــعــاء وارجــاعـــهــا الى مـــكــانــهــا
الـطــبـيـعي مـع خـيـاطــة الـفـتق). الى
ذلـك ســجـــلت مـــســتـــشــفى جـــراحــة
اجلـمـلـة الـعـصـبـيـة خـمس اصـابـات
بــالــراس بــطــلق نــاري جـراء الــرمي

والدة انــثى حـــيــة تــزن 900 غــرامــا
ـواليـد اجلدد الـلذين ايضـا وادخل ا
يتمتعون بصحة تامة على جهاز في
قـــــــسـم اخلــــــــدج). بـــــــدوره  ,اكـــــــد
اختصـاص جراحة عـامة محـمد عبد
ـشـيـمـة وكيس الـرحـمن  (انغـراس ا
احلمل بـالكـامل في غـشاء الـبريـتون
بـطن لتـجويف الـبطن  اضـافة الى ا
مـسـاريق االمـعاء الـدقـيـقـة وبـالـقرب
من الـطحـال مع عـدم تـضـرر الرحم 
حـــيـث جــرى فـــصـــلـــهم وارســـالـــهم
لـلــفـحص الــنـســيـجي)  ,مـشــيـرا أن
(احلـــالــــة نــــادرة  بــــاالضــــافــــة الى
خـطـورتـهــا الـعـالـيـة عـلى حـيـاة األم
واجلــنــ  واسـتــمــرار احلــمل بــعـد
الشهر احلملي اخلامس يعد اعجازاً
لم يـتم تـسجـيـله سـوى في الـبـحوث

ية فقط ). االكاد
مـبـيـنا ان (مـصـاحـبـة احلـالـة بـحمل
رحـــمي طــبـــيــعي يـــزيــد من نــدرة و
خــطــورة احلــالــة  مع األخــذ بــنــظــر
االعـتـبـار عــدم شـيـوع احلـمل خـارج
نـغرس في جتـويف البطن الرحم وا
اذا تـــعـــد انـــدر هـــذه احلــاالت عـــلى
االطالق حـالـة واحـدة بـ كل 8000
ـــئـــة مـن حـــاالت احلـــمل أو4.1  بــــا
بــصــورة عــامــة) ,وتــابع ان (مــعــدل
ـئة .  با ثل 5 اخلطـورة عـلى األم 
سجلة في عـدالت ا اي  7 أضعاف ا
االنـــواع االخــرى مـن احلــمـل خــارح

 …—œU½ W UŠ w  rŠd « Ã—Uš UL¼bŠ√ ÎU √uð bKð WOM¹dAŽ

rN½«bKÐ  «—UHÝ wK¦2 —uC×ÐË 5LN²LK   U½ULC « lOLł d u²Ð  dł  UL U;«

Husseinalsadr2011@yahoo.com

`O×B « Òô« `B¹ ô

 —bB « 5 Š

اربيل
Ê«œdÐ tK «bLŠ q Uý

الـــعـــشـــوائي خالل شـــهــر نـــيـــســان
ـاضـي مـبـيـنــة ان الـفـرق الــطـبـيـة ا
انقذت اربعة منهم بعمليات جراحية
فـيـمــا لـقي اخلـامس مــصـرعه لـشـدة
ستشفى سمير االصابة.وقال مدير ا
حــمـــيــد الـــدلــفي فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (طــــــــــوار
ستشفى استـقبلت خمس اصابات ا
بطلق ناري في الراس نـتيجة الرمي
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ثله مرجع بعـينه مذهبيا ال الدسـتور متفق عليه وال الـكل يحترمه وال اجلمـيع 
ام قـوميا.. اغلبكم يـعرف ان العراق بعد 2003 تـصرف بردة فعل جتاه نفسه
لكن ردة الـفعل التي حملت صدام حس بـصفته فردا مسؤوال ابرز في الدولة
سؤول االبرز في والبـعث بصفته احلزب االوحد والبيجات بـصفتها عشيرة ا
عاجلات عسـكرية وامنية داخـليا وخارجيا احلزب االوحد مـسؤولية تتـلخص 
اهرقت الـدم و ارهقت اخلـزانة. و نـقل كل صالحيات صـدام حسـ الذي هو
رئيس لـلجمهـورية الى من يكـون رئيسـا للوزراء. دعـونا نعـيد تفـحص السنوات
الـتي تـلت 2003 سـنـجـد ان تـضـخـمـا في امـاكن وهـزاال فـي اماكـن وسـنـجد
كن ان يـصير التـضخم طال اشـياء لـها حجـم طبيـعي والهـزال طال اشيـاء ال 
حـجـمهـا صغـيـرا و تكـاد تـكون نـادرة.. تضـخـمت الكـيـانات احلـزبـية و تـعددت
قـابر و اعـداد الواصـل تضـخمت ثـروات بال وجه حق تـضاعـفت مسـاحـات ا
ـدمــنـ واعــداد اجملـرمــ وهـزلت مــكـانـة نــزوال خلط الـفــقـر تــضـاعف عــدد ا
ـرجـعـيات الـوطـنـيـة وحتـولت الى رفع الـعـلم في مـبـارة لكـرة الـقـدم.. تـعـددت ا
ـرجـعـيـات جـرى الـتـجــاوز عـلـيـهـا ويـجـري تـعـددت الـزعـامـات واحــيـانـا حـتى ا
ـصـلـحـة ـنـظـمـات ولـيت وزارتي الـداخـلـيـة و الـصـحـة يـصـدران و لـلـتـيـارات وا
احلـاليـ من الـذين الزالـوا على قـيـد احليـاة ولـلمـسـتقـبل تـصنـيـفا بـعـدد الذين
صاب جراء وجود قوات امريكية او خالل النزاع الذي قضوا نحبهم قتال او ا
صـلحـة دول او الشخاص قيل عـنه انه طائـفي فيـما احلـقيـقة انه صـراع نفـوذ 

رجع? محلي هم فوق القانون بدرجات عُال!.. ولكن من هو ا
الـدسـتـور مرجع لـلـمسـتـفيـد احلـزبي يـتمـسك به ان وافق هـواه ويـرفسه ان لم
يوافـقه ليـتحـفنـا بقولـة" ليس قـرأنا" حـاله حال تـمسك احلـاكم بأيـة" واولي االمر

منكم" تاركا باقي االيات التي تأمره بأن يؤدي االمانة!.
ـرجع والـقـضـاء عـانى من الـسـلـطـة وذهب ضـحـية سـيـقـال بـأن الـقضـاء هـو ا
عانـاة قضاة كثيرون فبصـفة عامة ثمة مجامـيع كثيرة في العراق توارثت كره ا
ي وعــيـادات لـلـعالج وعـدم احـتــرام الـقـانـون و ظــهـرت رتب بال تــأهـيل اكـاد

الروحاني وجلب احلبيب ورد السيادة ههههههههههه.
عمـوما االعتـراف بالواقع ان كـان مخجال فـالعـمل ولو بالـقليل الصالح الـقليل
لـيس مـضـرا فـاحلـمـدلـله الـكل تـدعي مـعـرفـة اللـه و اخلوف مـن بطـشه اذ كـتب
دعـ اذا رأوا الكرسي و مـغرياته قـالوا لله هذا وت عـلى اجلميع فـما بال ا ا

فراق بيني وبينك?.
ذهب لـزعيم في مذهب اخـر ليـبارك وطنـيته ولن يذهب لن يذهب من ال يـعتـقد 
من هو ابن لـقومية الى زعيم قومية اخـرى لينصره هذا على فرض ان كان حظ
ذاهب و الـقومـيات حظـا كبـيرا فسـمح لهم بـاللـقاء و اعطى الذاهـب من ابنـاء ا
قـصود وعده وصـدق فيه.. اخشى انـنا بالـغنا في احـترام و تصـديق اجلماعة ا

فطربوا لذلك واستمروا في االستئثار و تركونا للجزع.
ولكن من و ما هو مرحعنا?

انا ال ادري.. لـيت االمور تأخذ مجرى افـضل فقد كتبت ما ارجو
ان يقع يوما: 

ر نسيم يجوب حشاك
    اذا ما الباليا تركن البقاء

تقول وانت تفارق حمى
    وداعا فراقا الى ال لقاء.

r∫  عناصر امنية تقتاد عدد من االرهابي االجانب الى احملاكم U×
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خــــــضـع إرهــــــابـــــيــــــون أجــــــانب
لـــتــحـــقــيـــقــات من قـــبل الـــقــضــاء
الـعــراقي فـضال عن صـدور أحـكـام
عقابـية مختـلفة بحق الـعديد منهم
في مــــحـــاكــــمــــات وفـــرت جــــمـــيع
الـضــمـانــات لـلـمــتـهـمــ بـحـسب
ــكـــافـــحــة قـــضـــاة مــخـــتـــصـــ 

اإلرهاب.
واتــخــذ الــقـضــاء إجــراءاته بــحق
 810إرهــــــابـــــــيــــــ أجــــــانـب من
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة خالل عــام
ونـصـف الـعــام وأكــد الـقــضـاة ان
ن جـمــيع اإلرهــابــيـ األجــانب 
ارتـكـبـوا عـمـلـيـات إجـرامـيـة داخل
األراضي الـــــعــــراقـــــيــــة او جملــــرد
انــتــمــائـــهم لــلــتــنـــظــيم اإلرهــابي
سـيحاكـمون وفـقاً لـقانـون مكـافحة

اإلرهاب العراقي.
 وكشفت إحصائية جمللس القضاء
األعــلى امس أن (عــدد اإلرهـابــيـ
األجانـب ومن مخـتلف اجلـنسـيات
الــذين اتـخـذت بــحـقـهم اإلجـراءات
القانونية بلغ 810 إرهابي خالل
عــــام 2018 والــــنـــــصف مـن عــــام
2019). ولفتت إلى (صـدور أحكام
مــخـــتــلــفـــة بــحق 514 مـــنــهم من
الـــذكــور واالنـــاث فـــيــمـــا ال تــزال
قـضـايـا 202 مـتـهـمـ من الـذكـور
واإلنــاث قـيـد الـتــحـقـيق فـضال عن
44 متـهمـا مازالوا قـيد احملـاكمة)
مـؤكـدة (اإلفراج عن 11 مـتـهـماً لم
ـنـسـوبـة تـثـبت إدانـتـهم بــالـتـهم ا

لهم).
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ـتبـعة في وال تـختـلف اإلجراءات ا
مــحـاكـمـة اإلرهـابـيـ األجـانب عن
إجـــراءات مــحــاكــمـــة اإلرهــابــيــ
احملــــلــــيــــ ســــواء في مــــرحــــلـــة
الـتـحــقـيق واحملـاكـمــة كـمـا يـقـول
الــقــاضـي احــمــد األمــيــري رئــيس
ــركـــزيــة احملـــكــمـــة اجلـــنــائـــيـــة ا
اخملـتـصـة بـقـضـايـا اإلرهـاب الفـتـا
إلى أن (جـمـيـعـهم يـحـاكـمـون وفق
قانون مكافحة اإلرهاب العراقي).

وبـعـد ذلـك تـوجه الــتـهـمــة له بـعـد
ثـبـوت إدانـته لـيـصـدر قـرار احلـكم

بعد ذلك بحقه)
ويـــوضح االمــيـــري أن (احملــكـــمــة
تــســعى إلى حتــقــيق الــعــدالــة من
ـتــبــعـة وتــوفـر خالل اإلجــراءات ا
الــضــمـانــات لـلــمــتـهـم ولـهــذا فـان
جـلـسـات احملـاكمـات تـتـطـلب وقـتاً

طويالً).
WL U×  W Kł

ويستشهد الـقاضي احمد بحادثة
فـــيــقــول (أثــنـــاء إحــدى جــلــســات
احملاكمات ألحد اإلرهابي الروس
وبـعـد ان طــالت جـلـســة احملـاكـمـة
ـــثل الـــســفـــارة الــروســـيــة فــان 
استـأذن مني للـخروج الن اجلـلسة
كانت قد طالت كثيرا إال إني طلبت
منه االنتظار حل صدور احلكم).
ويـــــنــــــوه الى ان (الــــــوقت الـــــذي
تـسـتــغـرقه احملــاكـمـة يــخـتـلف من
ـتهمون بـاالنتماء قضيـة ألخرى فا
لـإلرهـــــاب فـــــقـط قـــــضــــــايـــــاهم ال
تــســتـــغــرق وقـــتــا طــويـالً كــالــتي
تستغرقه القضايا التي يكون فيها
ـتــهــمــون مـرتــكــبــ لـعــمــلــيـات ا
اجــــرامــــيــــة كـــالــــقــــتل واخلــــطف

والتفجير.. الخ).
ويــؤكــد االمــيــري ان (اإلرهــابــيـ
ن ارتــكـبــوا عــمـلــيـات االجــانب 
اجــرامــيـة داخـل الـعــراق او جملـرد
انتـمائـهم لتـنظـيم داعش االرهابي
فــإنــهم يــحــاكــمــون وفــقــاً الحــكـام
قانون مكافحة االرهاب العراقي).
وبـ ان (القـانـون ال يفـرق ب من
كان له دور بـسيط ودور رئيس في
ارتكاب األعـمال االجرامية فـتنظيم
داعش هـو منـظمـة إجرامـية فـكرية
لـذلك هــنـاك أنــاس دورهم جتـنــيـد
ــقـاتــلــ عـبــر مــواقع الــتـواصل ا
وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم
ن قدم الدعم) مضـيفا (لوال هذا
سـاهمـة من قبل اجلـميع الدعـم وا
واألدوار الـتي يــؤديـهـا كل حـسب
ـا تمـكن الـتنـظيم من تـنفـيذ عـمله 
عـمـلـيـاته االجــرامـيـة واالسـتـمـرار
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علت مـؤخـراً االصـوات الـداعـية الـى اخراج بـعض الـوزراء من الـوزارة بـشـمول
ساءلة والعدالـة وكون بعضهم متهـماً بقضايا جنـائية  هذا مضافاً بعضـهم با

وجهة لبعضهم اآلخر . الى تهم الفساد ا
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ـطالبـة بالـتغـيير تـكشف عن وعي سـياسي  وحسٍ وطـني يُغـلبُّ الصالح وهذه ا
العام على كل احلسابات االخرى .
وضوعية تبشر بخير كثير . وهذه ا

-3-
أل ــطـالــبــة تـدعــو رئــيس مـجــلس الــوزراء ضـمــنــا الى االسـراع  ثـم انّ هـذه ا
ـكن أنْ تبـدا عـمـليـة اخـراج الـوزراء الـذين علت الـوزارات الـشـاغرة  وعـنـدهـا 

بحقهم الصيحات ..!
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ن واقع الـرسمية وهم  طالـبة بتـغيير الـواصل الى اخـطر ا وعلّـو االصوات ا
ال يـستـحـقون الـوصـول لـها  فـيه مـعنـى التـكـفيـر عن الـتصـويت عـلـيهم بـسـرعة

منحهم الثقة دون تمحيص .
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لقـد كانت بـعض الكـتل السيـاسيـة ترّشح لـلوزارة - عـلى عمـد- مَنْ ال يجوز أنْ
طلوبـة في الوزير من كفاءة ومهنـية ووطنية وخبرة ؤهالت ا يُرشّح لـفقدانه كل ا

سؤولية ... وقدرة على النهوض با
والسؤال :

ؤهلة ? تردية ) وتترك العناصر ا اذا كانت تختار(النطيحة) و(ا
انـهـا كانت تـستـهدف إضـعاف احلـكومـة وايصـالـها الى الـفشل كـما تـستـهدف
ـن ال يـتــفــقـون مــعــهـا فــيــمـا حتــمــله من مــبـاد ــواطــنـ  االضـرار بــعــامـة ا

وأهداف..!!
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ـجـرد والـعـالم احلـديث يـشــهـد بـاسـتـمـرار  مـبـادرات الــوزراء الى االسـتـقـالـة 
حـدوث خـطأ في دائـرة تابـعـة لوزارتـهم بـينـما جتـد اسـتقـالة الـوزراء الـعراقـي

أندر من الكبريت األحمر ... حتى مع أفدح اخلسائر واألخطاء..
أهو الشبق السلطوي الداعي للتمسك بالسلطة ?

أم انه الـنـرجـسـيـة الــرهـيـبـة الـتي ال يــعـنـيـهـا مـا يــصـيب اآلخـرين من االضـرار
صاحلها وامتيازاتها ? ساس  مادامت هي بعيدة عن ا

واطن ? ام انه انعدام احلس الوطني والتعامل السلبي مع قضايا الوطن وا
ام انه مجموع تلك العوامل كلها ?

-7-
وفي تـاريـخ الـعـراق شـواهـد وأرقـام عـلى ان الــوزارة كـانت تُـعـرض عـلى بـعض

رموقة ولكنها ترفض القبول ... الشخصيات ا
رحـوم الشيخ عبد الـكر اجلزائري وهو من كـبار علماء لفـد عرض مثالً على ا
الدين أنْ يـشترك في الـوزارة ولكنه رفض الن الـوزارة آنذاك كانت ال حتـيد عما
واقع السلطوية يرسـمه (االجنبي) هذا مضافاً الى مـقامه الروحي البعيـد عن ا

.
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ولألسف الشديد  ونقولها بكل مرارة :
ـناصب في العراق اجلـديد باتت (سلـعةً) قابلـة للمسـاومة وكلما عال انّ أعلى ا

زيد من مالي الدوالرات . نصب زاد االستعداد لدفع ا ا
ـدفوعة ويستوفونها بأضعافٍ بالغ ا ومن الطـبيعي جدا ان يسترجع الدافعون ا

مضاعفة .
الي واالداري في العراق اجلديد . وهكذا تعمقت آفة الفساد ا

-9-
ويـطـيب لنـا هنـا أنْ نثـني عـلى ما أعـلنت عـنه وزارة الكـهـرباء من أنـها سـتجـهز
واطن بالكهرباء لعشرين ساعة في اليوم تزامناً مع اطاللة شهر رمضان   ا
ــبــردة هـــو أكــبــر من فــاحــتـــيــاج الــصـــائــمــ الى االجـــواء ا

احتياجهم اليها في غير أيام الصيام .
والشكر هنا مضاعف :

تُشكر ألنها رعت حرمة الشهر الفضيل .
ـواطـنـ وتـشـكــر ألنـهـا بـذلت جــهـداً مـتــمـيـزاً خلـدمــة ا

الصائم .
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جنح فـــــريـق طـــــبي مـــــشـــــتـــــرك في
مستـشفى النـعمان الـتعليـمي التابع
لــدائـــرة صـــحــة بـــغـــداد الــرصـــافــة
باجـراء عـملـيـة طارئـة ونـادرة حلمل
خـارج الرحم سـبـقـته والدة طبـيـعـية
داخل الرحم ألمراة في الـعشرين من

عمرها . 
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
ــســـتـــشــفـى صالح حــردان مـــديـــر ا
ــريـضــة ادخـلت الــعـزي قــوله ان  (ا
صـالة الـوالدة وهي بـحـالـة طبـيـعـية
مبـكـرة ومتـقـدمة في الـشـهر الـسابع
وعــدم جــلــبــهــا الي تــقــاريــر طــبــيـة

راحل احلمل اخملتلفة).
واضــاف انـه (تــمـت والدة ذكــر وزنه
900 غــــرامــــا واتــــخــــاذ االجـــراءات
الـطبـيـة الالزمـة لالم بعـد الـتـأكد من

تقلص الرحم التام). 
Wz—UÞ WOKLŽ

من جــهــتـهــا قــالت رئــيـســة الــفـريق
الــطـبي الــنـســائي سـالي يــاسـ ان
(الفحص الـسريـري والسونـار أظهر
وجود جن ثـان حلمل خارج الرحم
ـا اسـتـدعى اجـراء عـمـلـيـة طـارئـة
لــفـتح الــبـطن االســتـكــشـافـي  وبـعـد
الـشــروع بـالـعـمـلـيــة الـتي اسـتـمـرت
سـاعة ونـصف حتت الـتـخديـر الـعام
اتــضـح وجــود نـــزف داخل جتــويف
البطن مع اجلـن الثـاني حيث تمت
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WOKLŽ∫ فريق طبي يجري عملية المرأة في حالة نادرة في مستشفى النعمان

»“ÂUŠœ∫ السيارات في شوارع بغداد تسبب زحاماً مرورياً

وأضــــاف األمـــيــــري في تــــصـــريح
صحفي أن (مجلس القضاء األعلى
أوعــز بـــنــقل مـــحــاكـــمــات جـــمــيع
اإلرهـابيـ األجانب الى الـعاصـمة
بــغـداد كــون اغــلب الــســفـارات في
ــثــلــو الـــعــاصــمــة ولـــيــتــمــكن ?
ن ســــفـــارات دول اإلرهــــابــــيـــ 
جتـــري مــحــاكــمــتـــهم من حــضــور
جـلسـات احملاكـمـة) مشـيرا الى ان
(هــذا االجــراء يــعــزز الــضــمــانــات
لـلـمـتهم الـتي نص عـلـيـها الـقـانون
ما يحـقق محاكمـة عادلة للـمتهم

االجانب)
ويـؤكد االمـيري ان (اغـلب جلـسات
احملـــاكـــمـــات تـــتم بـــشـــكل عـــلـــني
وبـحــضـور وســائل إعالم مــحـلــيـة
ثـل لبعض يـة وفضال عن  وعا
نظمات وتسـمح احملكمة للمتهم ا
بــان يـطـلب تـوكـيل مـحـام من بـلـده
واحملــكــمــة تــســتــجــيب لــذلـك وقـد
تـنتـدب له مـحامـياً عـنـدما ال يـوجد

محام يتوكل عنه).
ـــــتـــــبـــــعـــــة في وعـن االجــــراءات ا
احملاكـمات يـقول الـقاضي (بـعد أن
يكـمل قاضي الـتحـقيق جـمع االدلة
ـنـسـوبـة لـلـمـتهم ـة ا حـول اجلـر
يـــحـــيـل األخـــيـــر عـــلى مـــحـــكـــمـــة
اجلــنـايـات وتـعـرض الـدعـوى عـلى
ـدعي الـعـام امـام احملـكـمـة دائــرة ا
ـركـزيـة لتـدقـيـقـهـا فان اجلـنائـيـة ا
كـــان هــنــاك خـــلل او نــقـص تــعــاد
الدعوى اما اذا كانت مكتملة حتال
الى احملكمـة لتسجل ويـحدد موعد
لــلــمــرافــعـة). وأكــمـل االمـيــري (ثم
تـباشـر احملكـمـة إجراءات مـحاكـمة
ـتـهم وبـجلـسـة علـنـية وبـحـضور ا
ــثل عن ســفـارة دولـتـه وحـضـور
ـــيــة وســائل اعـالم مــحـــلــيـــة وعــا
ـــــنـــــظـــــمــــــات وكـــــذلك وبـــــعـض ا
) منوها الى أن (احملكمة واطن ا
ـنـاقــشـة االدلـة ومــواجـهـة تـقــوم 
ـتـهم بـهـا واالسـتـماع الـى اقواله ا
ويــحق له الـدفـاع عن نــفـسه وبـعـد
ذلك تـسـتــمع الى مـطــالـعـة االدعـاء
ـتـهم الــعـام والى احملــامي وكـيـل ا
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بـالقـتال). ويـكشف االمـيري عن أن
(اغـــــلب االرهـــــابـــــيـــــ األجـــــانب
وحتـــديــداً االنـــاث يــعــتـــرفن أمــام
احملــكــمــة بــأنــهن تــركن بــلـدانــهن
وانـتــقـلن لــنـصـرة تــنـظــيم الـدولـة
اإلسـالمــيـــة). مـن جـــانــبـه يـــقــول
القاضي علي حس جفات قاضي
أول مـــحــــكـــمـــة حتـــقــــيق الـــكـــرخ
اخملــتــصـة بــقــضــايــا االرهـاب إنه
(بــعــد عــام 2014 وعـــنــدمــا أعــلن
ـزعومة التـنظـيم اإلرهابي دولـته ا
ـهـاجـرين ــقـاتـلــ ا بـدأ بــنـداء ?ا
الــعـرب ومن بــلـدان أخــرى كـأوربـا
وامريـكا وشـرق اسيـا حتى أصبح
لتحق في صفوف التنظيم عدد ا

في تزايد كبير).
ويـضـيف في مـقـابـلـة مع (الـقـضاء
ـقـاتـلـ انـتـقـلوا أن "الـكـثـيـر من ا
لـلـعـراق وبايـعـوا الـتـنـظـيم داخـله
فـــضال عن قـــيــامـــهم بـــعـــمــلـــيــات
عارك). إجرامية واشتراكهم في ا
 ولـــفت إلى أن (أفـــراد الـــتـــنــظـــيم

األجانب الذين القي الـقبض عليهم
داخل األراضي الـــعـــراقــيـــة فــضال
عـمّن ارتكـبوا عـملـيات او سـاهموا
بـهـا وتـمـكـنـوا من الـهـرب الى دول
أخـرى فــان مـحــاكـمــاتـهم ســتـكـون
أمام احملاكم العراقية وفقا للقانون
الـــعــراقـي فــلـــو فــرضـــنــا أن احــد
ــقـيـمـ في اإلرهــابـيـ األجـانب ا
ســوريــا طــلب من مــقـاتــلــيه تــنــفـذ
عمـليـة في العـراق وجرى تـنفـيذها
فــانه ســيـكــون مـطــلــوبـا لــلـقــضـاء
العـراقي وسيحـاكم أمامه). أما عن
اإلجراءات التحقيقية أفاد القاضي
ــتــهـمــ يـتم جــفـات بــأن (اغـلب ا
ـعـركـة الـقـبض عــلـيـهم فـي ارض ا
لــذلك يــكــون الــتــحــقــيـق بــإشـراف
تهم احملكـمة ويـجري اسـتجـواب ا
وان احملـكـمـة ال تعـتـمـد عـلى أقوال
ــتــهم فــقط بل تــعــمل عــلى جــمع ا
األدلـة وتــقـاريــر األجـهــزة األمـنــيـة
اخملـتـلفـة). واسـتـطرد أن (احملـكـمة
تـطــلب من األجـهــزة األمـنــيـة الـتي

ـــتـــهم ضـــمن قـــواطـــعـــهــا عـــمل ا
ـتـوفـرة ـعـلـومـات ا بـتـزويـدهـا بــا
بـــحـــقه وتــــعـــمل احملـــكـــمـــة عـــلى
تــــمـــحــــيص األدلــــة والـــتــــقـــاريـــر
تـهم عـلى ضوء ذلك وتـستـجـوب ا
بــحـضــور مـحــامـيـه او تـنــتـدب له
مـحـامـيـا). ويـؤكـد جـفـات (الـعـثور
عــــلى وثــــائق وســــجالت وقــــوائم
قـاتـلـ وإصدارات تـضم اسـمـاء ا
ــعـارك إعالمـيــة خالل تــنـفــيـذهم ا
تـعتـمـدها احملـكمـة في حتـقيـقاتـها
وتوجيه االتهـام للمتـهم وال تعتمد
دة عـلى االعتـراف فـقط). أمـا عن ا
التي تـستـغرقهـا التحـقيقـات يقول
ـة ــتــهم بــجــر جــفــات (إذا كـان ا
انـــتــمـــاء فــقط فـــان مــعـــدل الــزمن
إلجـراء الـتـحـقـيـقـات والـتحـقق من
انـتــمـائه من عـدمه يـكـون 6 أشـهر
تقريبا اما اذا كان االتهام بارتكاب
ـدة تكـون أطـول قد عـمـليـات فـان ا
تــســتـغــرق ســنـة تــقــريــبـا الن ذلك

يتطلب إجراءات أطول).
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العشـوائي بعد ان شـهدت انخـفاضا
اضية). كبير في االشهر ا

الفتـا الى ان (احلاالت الـواردة كانت
تـــعـــاني من نـــزف بــالـــدمــاغ لـــشــدة
االصـابة وجـمـيـعـهم بحـالـة خـطرة),
مؤكدا ان (الـفرق الطـبية تـمكنت من
انقاذ اربعـة منهم بـعمليـات جراحية
عـاجـلـة ومن ثم الـرقـود في الـعـنـايـة
ركزة حل عبور مرحلة اخلطر).  ا

رواتــبــهم كــمــا ســيــســهم بــتــوفـر
الـسـيــولـة الـنـقـديـة وتـرويج كـافـة

صرفية االخرى). عامالت ا ا
ــرور الـعـامـة وكـثـفـت مـديـريـة ا
نــشـر دوريــاتــهــا في الـتقـاطـعات
الــعـــامــة واالمــاكـن الــقــريـــبــة من
اجلـامـعـات للـسـيـطـرة عـلى حـركة
ــروريـة السـير وفك االخـتنـاقات ا
الــتي شـهـدتـهـا الــعـاصـمـة بـغـداد
مـــؤخــــراً.  وقـال مـديــر الـعالقـات
ــديــريــة الــعــمــيــد واالعــالم في ا
مـؤيــد خـليل سـلـمان فـي تـصريح
ـــــديـــــريــــة صـــــحـــــفي امـس ان (ا
مــســتــمــرة بــعــمــلــيــة نــقل قــيــود
ـركـبـات من مـحـافـظة الـى أخرى ا

ــوافـقــات األصـولــيـة) بــعــد أخـذ ا
مـــؤكــداً (عـــدم وجـــود اي قـــانــون
يـــســمح بـــتـــرحــيـل الـــســــيـــارات
ــة الـى بـاقي اخلــصـوصـي الـقــد

احملافظات). 
 «—UOÝ qOŠdð

واضـــاف ان (الـــقـــانــــون يـــســـمح
ة بتـرحـيل سيـارات االجـرة القـد
ـضي عـلى صنـاعتـها اكـثر التي 
من خـمسـة عـشر عـامـا الى خـارج
بغـداد) الفـتا الى ان (الـعمل بـهذا
الــــقـــانــــون مــــتــــوقف في الــــوقت
ـديـرية احلـاضر). ولـفت الى ان (ا
قــــررت زيـــــادة ســــاعـــــات الــــدوام
ـنـتـسـبـيـهـا خالل شـهـر الـرسـمي 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

افــتـــتح مـــصــرف الـــرافـــدين فــرع
مـجـمع الـدورة الـنـفـطي في بـغداد
ــصـــرفـــيــة لـــتـــقــد اخلـــدمـــات ا
. وقــال ــوظــفــ لــلــمــواطـــنــ وا
ـــكــتب اإلعالمي لـــلــمــصــرف في ا
صرف بيان امس ان (مديرة عام ا
خولـة طـالب جبـار افتـتحت الـفرع
اجلديد في مـجمع الدورة الـنفطي
ـــســـؤولــ بـــحــضـــور عـــدد من ا
ديرين العامل في اجملمع). وا
 وأشـــار الى ان (إفـــتــتـــاح الــفــرع
سـيـسـهم بـشـكل كـبـيـر في إنـعاش
احلـركــة االقــتــصـاديــة وتــخــفـيف
ـوظـفـ عـنـد اسـتالم الـعبء عن ا

بارك وفترة االمتحانات رمضان ا
ــقــبــلـة الســيــمـا في الــنـهــائــيـة ا
ـناطق الـتي تـزداد فـيهـا احلـركة ا

رورية. ا
كاشفا عن (تكـثيف نشر الدوريات
في الـتـقـاطـعـات الـعـامـة واالمـاكن
الـقريـبـة من اجلـامعـات لـلسـيـطرة
ـرور وفك عــلى حــركــة الـســيــر وا
االختـناقـات). وكـان قـائد عـملـيات
بــــغـــداد الــــفـــريق الــــركن جــــلـــيل
الـــربـــيــعـي قـــد دعــا الـى اتـــخــاذ
ركبات إجراءات عاجـلة لترحـيل ا
ــة خـــارج الــعــاصـــمــة في الــقـــد
ـرورية محـاولـة لفك االخـتنـاقات ا
اضية.  في لشوارع خالل االيام ا


