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وقـال مـديـر نـاحـيـة قـزانـيـة  مـازن
اكرم  إن  ( أخطر سبع مناطق في
ديـالى تــقع بــ نـاحـيــتي قــزانـيـة
ومندلي شـرق احملافظـة وتتضمن
حــقـــول الــغــام ومـــقــذوفـــات غــيــر
مـنفـــلـقة تـعود حلـرب الـثمـانيـنات
ــاضي بــ الــعـراق من الــقـــــرن ا

وإيران ) . 
وأضـــاف  اكــرم  لـ (الـــزمــان ) أن
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اعــلن قــائـد شــرطــة ديــالى الــلـواء
حـامـد خـلـيل الـشـمـري عن  (الـقاء
ــتـهم الــذي ارتـكب الـقــبض عـلى ا
مــجــزرة بـحـق عـائــلــة مــكــونـة من
الــزوج والــزوجــة جــنــوب نــاحــيـة
بهـرز والذي اقدم بـفعلـته الشنـيعة
بقـتلهـما وتقـطيعـهما بـالة حادة  "
ــروعــة ــة ا الــطــبــر " وهي اجلــر
الـتي القت اسـتـهجـان الـرأي الـعام

في احملافظة وعموم البالد) . 
وقــال الــشـمــري لــ ( الــزمـان ) انه
(بـعد ورود مـعلـومـات استـخبـارية
دقـــــيـــــقـــــة فـــــور وقـــــوع احلـــــادث
االجــرامي  تـشــكـيل فــريق امـني
مـــخـــتص مـن عـــدد من الـــضـــبــاط
االكـفــاء لـلــتـحــقـيق بــهـذا احلـادث
ــة والــوصــول الى خــيــوط اجلــر
وتــمـكن الـفـريق مـن الـقـاء الـقـبض
ـــتـــهم وتـــبـــ ان احلــادث عـــلى ا
جــنـائـي واجلـانـي شـقــيق اجملــني
عــــلــــيـه وضــــبـط بــــحــــوزته االلــــة
اجلــارحـة الـتي ارتـكب بـهـا فـعـلـته
الــشـنــيـعــة) . وبــ الـشــمـري انه
(ســيــتــابع شــخــصــيــاً االجــراءات
الـتحـقـيـقـيـة تمـهـيـداً لـعـرضه على

القضاء لينال جزائه العادل ).
واكـدت عـضـو مـجـلس الـنـواب عن
مــحــافـظــة ديـالـى الـنــائــبـة غــيـداء
كـمــبش  بــان احــصـائــيـات وزارة

الـتــخـطــيط عن مـعــدالت الـفــقـر في
احملافظة غير دقيقة . 

وقـــالت كـــمـــبـش لـ ( الـــزمــان ) إن
(وزارة الـتـخـطـيط اصـدرت مـؤخـرا
احصائية رسمية عن معدالت الفقر
في كل مــحــافــظـات الــبالد ومــنــهـا
ديـالى وحـددت نـسـبـة أكـثـر من 22
ـرتـبة %لـهـا والـتي جـعـلـتـها فـي ا
الـسـادسـة على مـسـتـوى الـعراق) .
واضافت كـمبش  ان  (احصـائيات
وزارة الــتـخــطـيط غــيــر دقـيــقـة الن
الواقع على االرض يؤكد بان نسبة
الفقر في ديالى اعـلى بكثير خاصة
ــنـاطـق احملـررة الــتي وصـلت في ا
مــعـدالت الــفــقـر بــهــا الى أكــثـر من

 ?(50%
الفـتــة الى  ان احملــافــظـة تــأتي في
مـــــقــــــدمـــــة احملـــــافـــــظــــــات الـــــتي
تـضــــــــررت بـفـعل احداث حـزيران
ـأســــــــاويـة 2014 وتـســبـبت في ا
انـتكـاسـة لـقـطـاعـات مـهـمـة أبـرزها
الــصــنـاعــة والــزراعــة مــا قـــــــــطع
مـــــصــــادر رزق عـــــشــــرات االف من

العوائل) . 
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واشارت عـضو مـجلس الـنواب عن
ديـالى الى ان (الـفـقـر فـي احملـافـظة
اعـلى مـا ذكـر في احـصـائـيـة وزارة
الـتـخــطـيط الفــتـة الى انه الــتـقـد
عـلى الـتـعـيــيـنـات في دوائـر ديـالى

ـــنـــاطق تـــقع ضـــمن (6 من تـــلك ا
حـدود قزانـية وواحـدة في مـندلي
ـنـاطق خـطـيرة مـبـيـنـا أن تـلك   (ا
ًجـــدا والــدخــول الــيـــهــا مــغــامــرة
مــحـــفــوفــة بــاخملــاطــر وقــد تــمت
االستعانة بلـوحات تنبيه لألهالي
ــنع دخــول الــشــبــاب والــصــبــيـة
والـرعـاة الــصـغـار الـيــهـا لـتـفـادي
انفجار اي الغـام قد تسبب كوارث

ألهالي القرى احلدودية) . 
وبـ  مــديـر نــاحـيــة  قـزانــيـة أن
ــنــاطـق اليــزال مــصــيــرهـا (تــلك ا
مـجــهـوال مـنـذ اكـثـر من 30 سـنة 
وكـانت هنـاك حـمالت لرفع االلـغام
لــكــنـهــا لم تــســتـمــر وبــقي احلـال
نــفـــسه)   مــشـــيــرا إلى أن  (عــدد
االلغـام كبيـر جدا ويصل إلى اآلف

ا اكثر ) .  ور
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ومـن جـــــانب آخـــــر رأت  عـــــضــــو
مجلس النواب عـن محافظة ديالى
غيداء كـمبش   ان اكثر من 2000
من اصحـاب الشـهادات الـعلـيا في
ديالى يـواجهون مـصيرا مـجهوال
فــيـمــا كــشـفـت عن أربـعــة أســبـاب
تقف وراء "مأساتهم وقالت رئيسة
جلـنـة الــتـعـلـيم الـعــالي الـنـيـابـيـة
كــــمـــبش لـ (الــــزمـــان ) إن  (مـــلف
أصــحـاب الــشــهــادات الـعــلــيـا في
ديـــالى والـــذي يـــزيـــد عـــددهم عن

2000 كارثة أخرى فهم يعانون من
الــبـطــالــة مـنــذ ســنـوات رغـم أنـهم
ــثـــلــون ثــروة وطـــنــيـــة وخــبــرة
وكـفـاءة لكـنهـا مـعطـلـة ويواجـهون
لـألسف مـصــيـرا مـجــهـوال رغــــــــم
قـــضـــائــهـم ســـنـــوات طــويـــلـــة من
أجـــــــل الـــظــفــر بـــالــشـــــــــهــادات
الــعــلــيـــا) . وأضــافت كــمــبش  أن
(الفـساد والبـيروقراطـية في تنـفيذ
القوان واحملسـوبية وعدم وجود
رؤيـة حـكـومـيـة شامـلـة السـتـيـعاب
الـشـهادات الـعـليـا في مـؤسسـاتـها
أســـهـــمـت في والدة مـــأســـاتـــهم) 
مـــؤكـــدة أن  (تـــظــــاهـــر أصـــحـــاب
الــشــهــادات الــعـلــيــا في بــعــقــوبـة
االســـبـــوع احلـــالي  جـــرس انـــذار
سـتقـودنـا الى انفـجـار شعـبي آخر
ال يــــتــــوقف عــــنــــد حــــدود ديــــالى
فــحـسب). واشـارت كــمـبش الى ان
(الـــتـــغـــاضـي عن مـــلف اصـــحـــاب
الشـهادات قرار خـاطئ)  الفتة الى
(انــهم يـدفـــــــــعـون حـالـيـا فـاتـورة
ــتــعــاقــبـة فــســاد احلــكــــــــومـات ا
وفـشل خطـطهـا) .  وشددت  عـضو
مــجـلـس الــنـواب  عــلـى  (ضـرورة
ـلف جـيش ايـجـاد حــلـول جـذريــة 
الـعـاطـلـ من اصـحـاب الـشـهادات
العليـا الن اوضاعهم صعبـة للغاية
خــاصـــة وان اغــلـــبــهم من دون اي

وظيفة منذ سنوات ) .
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مـؤخــرا كـشف عن وجـود أكـثـر من
90 ألف عاطل اغلبهم من شهادات
الـعـلـمـية وهـذا كـارثـة تـؤكـد حـجم
أساة االنسانية في احملافظة ) . ا
وكشفت مـديرية ناحـية قزانية  في
مـحـافـظـة ديـالى  عن أخـطـر سـبع
مــنـــاطق داخل حــدود احملـــافــظــة
فـيمـا أكد أن الـدخـول اليـها يـعتـبر

مغامرة محفوفة باخملاطر. 
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بفـايروس كـورونا وتكـييف بـقائهم
قــانــونــيــاً فـي الــعــراق.واكــد خالل
اجتماعه مع مدير اجلـنسية العامة
الــلــواء نــشــأت اخلــفــاجي ومــديــر
اإلقامة فـي وزارة الداخلـية ضرورة
وضع صيـغة قـانونـية تُـلزم الـعمال
الــصـيـنـيـ الــعـامـلـ في احلـقـول
الـنـفطـيـة بـعدم مـغـادرة الـعراق من
ـواطـنـ اجل سالمـتــهم وسالمـة ا
الـعـراقـيـ من االصـابـة بـفـايـروس
كـورونا.وفي خـتـام االجتـمـاع اتفق
اجلـانـبــان عـلى اقـامـة ورشـة تـضم
جميع األطـراف للخروج بـتوصيات
تــضــمن سالمــة اجلــمــيع.واخــتــتم
ـركـز الـوطنـي للـصـحـة والـسالمة ا
هـنـية في وزارة الـعمل والـشؤون ا
االجـــتـــمـــاعــــيـــة مـــنـــهـــاج الـــدورة
األسـاسـية 34 مـشـاركـا من مـوظفي
وزارات (الــــــنـــــفـط والـــــتــــــربـــــيـــــة
واالتــصــاالت والـداخــلــيـة والــدفـاع
وحـــقـــوق االنـــســـان والـــصـــنـــاعـــة
ــعـــادن والــشـــبــاب والـــريــاضــة وا

وهيئة احلج والعمرة). 
ـــركـــز نـــاضـــر وقـــال مـــديـــر عـــام ا
الـــشــمــري بـــحــسب بـــيــان تـــلــقــته
(الـــــــــزمــــــــــان) امـس ان (الـــــــــدورة
االسـاسـية لـتـدريب مـوظـفي الـدولة
اســتـمــرت لـلــمـدة من 9 لـغــايـة 13
شبـاط اجلاري وتنـاول احملاضرون
ـــواضــيع الـــنــظـــريــة فـــيــهـــا اهم ا
والـعـمـلـية  لـتـعـزيـز ثقـافـة الـصـحة
ـهــنـيــة لـلــعـامــلـ في والـسالمــة ا
قطـاعات الـعمل اخملـتلـفة فضال عن
تـــوزيـع شـــهـــادات مـــشـــاركـــة بـــ

. تدرب ا

جانب من حضور ندوة حفيدات اينانا

غيداء كمبش
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احتـــاد االدبـــاء والـــكـــتــاب كـــانت
االديــبــة ايـنــاس الــبــدران مــقـررة
ـنصـة  فيمـا كانت اجلـلسـة على ا
ـلـتقى يـتـناوبن بـاقـة من سيـدات ا

على منصة احلديث.. 
حــضــور عــددي ونـــوعي : رجــالي

ونسائي.
ة الراحل اضافت علـيه مهابـة كر
اجلـــواهــــر: الـــدكـــتــــورة خـــيـــال..
الـــســيـــدات الــشـــاعــرات الـــلــواتي

تناوبن باعتالء 
منـصة احلـديث  قدمن قراءات من
. وكـان الـشــعـر الـرافــديـني الــقـد

هــذا االخــراج الـذي اشــرفت عــلـيه
االديــبـة ايــنــاس الـبــدران قــد مـكّن
احلـاضرين من  مـتابـعة الـقراءات.

حيث  االبتعاد عن 
االطالة والرتابة .

(3 )
  öš«b*«

وبــعــد ان الــقت الــدكــتــورة خــيـال
اجلـواهــري بـيـان مــلـتـقى ايــنـانـا
والــــــذي تــــــضـــــمـن الــــــتـــــايــــــيـــــد
لالحتجاجات وطـالب باالستجابة
داخالت. ـا نـادت به  فـتح بـاب ا
واعـطـتـنـي مـقـررة اجلـلـسـة فـرصة

احلــديث. وبــعـــبــارة ذات مــعــنى 
قلت:

جــئــتــكن ســعــيــاً عــلـى الـراس  ال
مـــشـــيـــاً عـــلى الـــقـــدم .. ثم بـــدات
ـلـتـقى ايـنـانـا حـديـثي بـاالشـادة 

تنوعة.  ومبادراته ا
ثم عـرجتُ عـلى مـقـدمـة تمـهـيـدية 
تضـمـنت قوالً قـراته في واحدة من
روايـات الـراحل الـكـبـيـر.. الـدكـتور
عــبــدالــرحــمن مــنــيـف (ســـــعـودي
جلـهــة االب. عـراقي االم . وزوجـته

سورية ). 
انـتقـيتُ هذا الـقـول. وعلى مـسامع

احلـــــــاضــــــــرات واحلـــــــاضــــــــرين
رددتُـه.وهـــذا نــصـه : (في قـــلب كل

رجل توجد امرأة. 
وعنـدما جتـد رجالً وليس في قـلبه
امـراة  فـتاكـد انك امـام جثـة تـريد

قبراً . 
بــعــدهـا اشــرت الى الــلــمــسـة ذات
ــــة الــــداللــــة وهي حــــضــــور كــــر
اجلـــواهـــري..الـــدكــــتـــورة خـــيـــال

اجلواهري. 
وكـانت الـشـاعـرة السـومـريـة..ابـنة
سـوق الــشـيـوخ الــعـظـيــمـة.. امـنـة

عبدالعزيز تتابعني بتعليقاتها.
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بغداد 

(1)
بطاقة دعوة مـلونة جميلة..ازدادت
جـمــاالً بـصــور حـزمـة مـن سـيـدات
مــلـتـقـى ايـنـانــا.. وحـ عــمـمــتـهـا
الـــشـــاعــــرة الـــســــومـــريــــة امـــنـــة
عبـدالعزيز..سـبقتـها بعبـارة رقيقة

تقول فيها :
.. سيغمرنا حضورُكم حبوراً

وجاء في بطاقة الدعوة :
يــقــيـم مــلــتـــقى ايــنــانـــا في قــاعــة
اجلواهري باحتاد االدباء والكتاب
جــلـســة قـراءات شــعـريـة في االدب
تـشـارك فــيـهـا الـرافــديـني الـقــد 
بـــاقــة من االديــبـــات والــكــاتــبــات.

وتمضي الدعوة للقول ..
وهن :

د.خـــــيـــــال اجلـــــواهـــــري امـــــنـــــة
عـبــدالـعــزيـز  د.ســجـال الــركـابي
ة الـربيعي اشواق الـنعيـمي  كر
. تــديـر اجلــلــســة االديـبــة ايــنـاس
البـدران . وح عـاينتُ االسـماء  
اتضح لدي ان مـعظمـهن معروفات

وصديـقات لي . احلـضور الـصعب
واذا  كان حضور اجللسة صعباً 
اال ان الغيـاب عنها اكـثر صعوبة 
ان لم اقـل صــــــعـب جــــــداً.. كـــــــنت
مــصـمـمـاً عـلى احلـضـور .واتـفـقت
مع االديــبــ الــصــديــقــ : زهــيـر
الـزيدي ولـيث الـعـزاوي على ذلك .
اال ان مـراجـعـتي لـدائـرة حـكـومـيـة
ــعـامــلــة ذات نـفـع عـام  جــعــلـني
واصـدقــائي نـقف عــلى حــافـة بـدء
اجلــــلــــســــة  ونــــحـن في مــــقــــهى
ــطـــلــة عـــلى ســاحــة االســـطــورة ا
ـعظم . ـيدان  بـالـقرب من بـاب ا ا

ما احلل ?
 قــــــــــــرار احلـــــــــــضــــــــــــور كـــــــــــان
االقـــوى..وتــراجـــعت لـــلـــخـــلــفـــكل
اخلـيارات االخـرى.. انـطلـقـنا نـحو
مبـنى احتاد االدبـاء وبعـد حوالي

نصف ساعة  كنا داخل القاعة.
واجهة حفيدات  اينانا..

 (2 ) 
بنى ح دخلنا قاعة اجلواهري 

الـدورات مــخـتــلـفـة حــسب نــوعـهـا
مشيرا الى ان الـدائرة حترص على
اقامة تـلك الدورات من اجل اكساب
ــشـاركـ مـهـارات فـنـيـة وعـمـلـيـة ا
تـمـكنـهم من اقـامـة مشـاريع خـاصة
ـشــاركـ بــهم).واضـاف ان (عــدد ا

فـي جـــــمـــــيـع الـــــدورات بـــــلغ 246
مـشــاركـا يـحــصـلــون خاللـهــا عـلى
دروس وفق مـنهـاج مركـزي مـعتـمد
وعــلى ايــدي مالك مــتــطــور وبــعــد
تــخـرجــهم يــتم مــنــحــهم شــهـادات

تخرج).
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ودعـــــا وزيــــر الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتـمـاعيـة بـاسم عـبـدالـزمان الى
تـعـزيـز اواصـر الـتـعـاون ب وزارة
الـعـمـل والـداخـلـيـة لـلـحـيـلـولة دون
خروج العمالة الصينية من العراق
لــضـــمــان سالمـــتــهم مـن االصــابــة
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قـبل يومـ أتيح لـي ان ازور مديـنة الـرمادي الـغافـيـة على نـهر الـفرات
ة متد من بـواكير الوعي حتـى بوادر القيامـة .. في زيارة ودعوة كر ا
من اهـلـها الـكـرام اللقـاء مـحاضـرة تـخص االعالم وقد شـاهـدت بعض
أسس العمران  – وال سيما ما تعـلق منها بالـشوارع الرئيسية  – اذ
ـمـتـد تـلـمـسـنـا عـمالً يـبـعث االمـل في ضـرورة انـتـهـاء مـعـانـاة مـدنـنـا ا
وجعـها في ربـوع الوطن  – اذا ما اسـتـثنـينـا كردسـتان الـتي تلـمست
النـهـوض منـذ عـقود  – فـجـميع مـدنـنا خـاصـة الشـعـبيـة مـنهـا حتـتاج
ـسـؤول الـقلـع اجلذري  – وهـنا تـركن عـلـة  أخرى  – اذ ان اغلب ا
الي ـنتخـب من مـناطق مـنهـكة يتـحول سـكنـهم ونظـامهم الـغذائي وا ا

الى صورة تختلف عن حال من انتخبوهم ..
على ح غرة بدات تتلـمس الناس صور البنايـات والعمارات الشاهقة
الـتي جتـذب الـنـظـر وتـثيـر الـتـسـاؤل بـ سـكان الـعـاصـمـة بـغداد وفي
تـابع لالحداث منـذ االزل حتى العلل مواقع ومنـاطق رئيسـية.. اذ ان ا
ـتـلـكـهـا - او .. يـسـتـنـتج ان هــذه الـبـنـايـات والـعـمـارات لم يــبـنـيـهـا و
يـسـتـثـمـرهـا وفقـا لـبـدعـة الـعـراق اجلـديد  – مـواطن بـسـيط كـمـعلم او
ســـائق تـــكـــسي او بـــقـــال او جنـــار او فالح وال حـــتى ... مـــصالح !!
ـــعــنـى مــصـــلح اجــتـــمــاعـي) .. بل اجلــمـــيع يـــعي ان رمــوز الـــقــوة )
ستتر هي علن منها وا واالستحواذ بعناوينهم واسمائهم وواجهاتهم ا
من تـســتـحــوذ ولـهـا حق االســتـثــمـار واالمـتالك خــاصـة فــيـمـا يــتـعـلق
شاريع الـعمالقة واالستـراتيجية .. كـبناء الشـقق السكنيـة الضخمة با
في مواقع راقية جـدا .. الغريب في االمـر ان األسعار خيـالية وتضرب
سـكـ ان يـفكـر بـهـا .. فشـقق احلـيـتان ـكن لـلـمـواطن ا ـلـيان وال  بـا
مـفصـلة عـلى أسس حـيتـاني صـرف .. اما الـفقـراء فسـيـبقـون يلـجأون
للجوامع واحلسينيات والتكـايا يصلون ويدعون الله ليل نهار للخالص

قراطيا .. نتهي دكتــــاتوريا او د غير ا
ـعنى انه دائـر في نوائب الدهـر منذ دهور) :-  منـذ مدة وصديـقي (ا
أيــام احلـرب الــعــراقـيــة اإليـرانــيــة مـرورا بــحــرب الـكــويت ثم ســنـوات
احلـصار اجلـائر ثم طـاحونـة االحتـالل واالختالل والـطائـفيـة واإلرهاب
واحملاصصـة والفسـاد وحتى اليـوم .. يبحث عن قـرض ميسـر يبني له
بيـتـا يـحـمي ويـستـر به عـيـاله فـلم يـجـد ما يـنـاسـبه ويـعـيـنه على دوالب
زمانه .. وقد التـقيته قـــــبل أيـام وبــــشرته فرحـا باني شاهدت اعالناً
ـصـارف .. تــــــشيـر الى انـتـشـر في الـشـوارع وكـــــذا عـلى جـدران ا
ـسؤولون كل يـوم حد الزبـد والربد منح قـروض ميسـرة يعــــلن عـنها ا
واخلـمـد ... فـضـحـك قــــائال : (احـقـا انت سـاذج وطـيب الـــــقـلب حـد
االفـتـطار .. عـن أي قرض مـيـسـر تتـحـدث .? وكل مـا مـعلـن عنه هــــي
مبالغ ال تبني بيتا وشــــروطها تعجـــيزية .. معززة بارباح خيالية تبلغ
ــبــلغ واذا مــا اضــيـفـت لـهــا رشـــــا الـــــقــفـاصــة والــوســــــطـاء نص ا
واللـقطاء .. جتـد نفسك امـام قيد جـديــــد لن تتـخلص منه حـــــتى بعد

ـوت اذ ســيـبـاع ارثـــك ويـســجن ورثـتك .. والـله ا
ملجـا من ال ملجـا له .. فال تنتـــــظر خالصاً اال
من الـسمـاء ... فـاهل ارضـنا عـلى مـا يــــبدو ال
يـجــيــدون فـن االنــســـــان .. بــعــد ان تــوحــشت
االســالــيب ومـــــاتـت الـضــمـائــر لــــــدى االغـلب

االعم ...

-1-
يـتــحــاشى الـعــقالء اجـتــراح مـا يــدفع بــهم الى الـتــدحـرج لــلـهــاويـة 
ويـحـرمـهم من الذِكْـرِ احلـسن  ويـبـعدهم عـن العـاقـبـة السـيـئـة التي ال

تُبقي لهم باقية ..
-2-

ـنـظـمات ـنـحى ال يـخـتص بـاالفـراد فـقط بـل البُـدَّ أنْ تـراعيـه ا وهـذا ا
تد ليشمل الدول واحلكومات أيضا . واجملتمعات و

-3-
مـارسة اجتـماعـية قبـيحة ستـوى الفـردي قد يكـون التـفكيـر  وعلـى ا

سبباً للحرمان من ان ينعم صاحبها بحسن العاقبة :
ولقد جاء في التاريخ :

انّ فتاةً سألت رجالً عن (حمّام مُنْجاب) أين يكون ?
فـاشـار الى مكـان مـع  وحـ دَخَـلَتْهُ  أطـبق عـليـهـا البـاب  وابـتدأ

هد لعملية اغتصابها .
ولـقد كـانت الـفتـاة ذكيّـة لـلغـاية  فـأبـدت جتاوبـا مـعه وحَثّـتْه أنْ يذهب
ـشـروبات لـيـتم االنس على ـأكوالت وا ا لّـذ من ا الى الـسوق لـيـأتي 

الوجه االمثل ..!!
وخرج متجها الى السوق فخرجت هي من الدار وأفلتتْ من الفخّ ..
ولكنّ هذا الرجل نال بسبب نيته السيئة ومشروعه احملموم الغتصاب

الفتاة اسوأ العواقب .
ح احتضر لُقّن الشهادت فكان يقول :

يارب سائلةٍ يوماً وقد تَعِبَتْ 
أينَ الطريقُ الى حمّام مُنجابِ ?

يردد البيت حتى مات ولم ينطق بالشهادت ..!!
-4-

لقد اخـتار رئيس حـكومة تصـريف االعمال لـنفسه العـاقبة الـسيئة من
ـنـتفـضـ الـتـشريـنـيـ والـتي كانت ـواجـهـات الـساخـنـة مع ا خالل ا
حصـيـلـتـهـا مـرعبـة لـلـغـايـة وكـانت سبـبـا لالسـاءة الى سـمـعـة الـعراق

احلبيب ومكانته الدولية 
-5-

لن يجديه نفعاً قوله : بانه لم يأمر أحداً باطالق النار ..!!
سؤول التنفيذي االول عن كل ما يجري في البالد من أحداث . فهو ا
ـرجعـية الـديـنيـة العـليـا منـذ بدايـة االحتـجاجـات السـلمـية وقـد أمرته ا

بأحالة القتلة والقناص الى القضاء ولم تكن ثمة من اجابة ..!!
قالة ..!! واستمر التهاون في هذا األمر حتى حلظة كتابة هذه ا

-6-
لقد جاء في آخر االحصاءات : 

ان عدد الشهداء بلغ 545 شخصا ( بينهم 17 منتسبا أمنياً ) 
وان االصابات بلغت بحدود 24 ألف إصابة . 

وان عـدد اخملـتــطـفـ بـلغ 79 شـخــصـا بــيـنـهم 4 فـتــيـات  اطالق
سراح 22 منهم 

ــعــتــقــلــ زاد عــلى 2800 مـــعــتــقـل أطــلق ســراح 38 وان عــدد ا
شخصاً منهم 

عـنية نـظمـات الدوليـة ا وهذه االرقـام جعـلت الكثـير من دول الـعالم وا
سـتقيلـة وتدعوها الى بحقـوق االنسان تـشدد النكـير على احلكـومة ا
ـمارسات الدمويـة اخلارجة على احلدود الـقانونية الكفّ الفوري عن ا

واحلضارية واالنسانية والسياسية .
-7-

وقف ولـقد أحسَّ رئـيس حكـومـة تصـريف األعمـال مـؤخراً بـخطـورة ا
فـأعلن انه لـن يسـتـمر في الـبـقاء في احلـكم بـعد 2020/3/2 ولكن

ــســألـــة لن تــنــتــهي بــأنـــتــهــاء تــصــريف األعــمــال ا
احلكومية ..

ـسـؤولـيـة عـمـا وقع ابّـان شـهـور االنـتـفـاضة ان ا
التشريـنية األربعة من دمـاء واصابات واعاقات
واختطـافات ومالحقـات ... جَعَلَـتْه من أصحاب
ا تبقى له من عمر العواقب السيئة فلن يـهنأ 
في الدنـيا  ولن يسـتطـيع االفالت من احلساب

في اآلخرة .
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احـتـفلت جلـنـة رعايـة الطـفـولة في
مــحـافــظــة الـنــجف بــالـتــعـاون مع
مــــركــــز الـــــفــــرات األوسط لألورام
ي لدعم الـسرطـانية  بـاليـوم العـا
وعـالج أطـفـال مــرضى الــسـرطـان
هذا وحضر االحـتفاليـة مدير مركز

األورام عمار السعبري   .
وقال معاون مدير عام دائرة صحة
الــــنـــــجف حـــــسن احلـــــاتـــــمي في
تـــصــريـح تــلـــقــته (الـــزمــان) امس
ـرضى الـسـرطـان (حــضـرنـا حـفالً 
في مـــركـــز األورام الـــســـرطـــانـــيــة
بـــاحملـــافـــظــــة بـــحـــضـــور رســـمي
وجـــــمــــاهـــــيــــري ألكـــــثــــر من  20
رض ـصـابـ  طـفالًوطـفـلـة مـن ا

السرطان مع ذويهم).
وأوضح احلــاتــمي إن (االحــتــفــال
ي لـدعم وعالج اطفال بالـيوم الـعا
مرضى السـرطان هو واجب عـلينا
 فــهــذا الـــطــفل الــذي نــرى ويــرى
اجملــتــمع بــأن له حــقًـا عــلــيــنـا في
توفـير الرعـاية والتـعليم والـصحة
ـــارســــة طـــفـــولـــتـه بـــشـــكل له و
طــبــيـــعي).مــؤكــداً (ضــرورة نــشــر
التـوعية حـول سرطـان األطفال في
اجملــتـمع  الى جـانب الــعـمل عـلى
اشـراك افراده في رسـم االبتـسـامة
صـابـ به وحتـقيق عـلى وجـوه ا
ـتنوعة).ومن جهته قال امنياتهم ا
رئيس جلـنة رعـاية الطـفولـة حيدر
نـصـار انه (لـيـوم سـعـيـد ان نـكـون
ــمــيــز بــيــنـــكم بــهــذا احلــضـــور ا
والــــرائـع والــــذي يــــعــــكس احلس
ـسـؤوليـة اجتـاه اطـفـال مرضى بـا
السرطـان) .مضيفـاً (وكذلك يعكس
شـعورنـا بـأحتـرام حـقوق اإلنـسان
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افـــتــتح مـــديــر عـــام دائــرة الـــعــمل
ـهـني في وزارة الـعـمل والـتـدريب ا
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة رائـد جـبار
بـاهض بــالـتــنــسـيق مع مــحـافــظـة
بغـداد عددا من الـدورات التـدريبـية
قـامة في الـقسم الـعراقـي الكوري ا
للتطوير الفني لـلمسجل كباحث
عن عـــمل شـــمـــلت اخــتـــصـــاصــات
(اخلـــــيــــــاطــــــة والــــــكــــــوافــــــيـــــر
والــتـــأســـيـــســات الـــكـــهــربـــائـــيــة
ــنــزلــيــة والــتـكــيــيف واالجــهــزة ا
والــتــبــريــد واحلالقــة الــرجــالــيـة
والـلــغـة االنــكـلـيــزيـة لــلـمـســتـويـ
ــتـوسـط والـتــصــويـر ـبــتــد وا ا
الـفـوتـوغرافي واالعـمـال احلـرفـية
وميكـانيك السيـارات واحلاسبات
ديـر العام في ووااللكتـرون).وقال ا
بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (مدة

الـتي تـخـدم حـقــوق الـطـفل كـافـة 
ـا يـحـتم عـلى اجلـمـيع دعـم هذه
ـهمـة لـلقـيام ـؤسـسة الـصـحيـة ا ا

بواجبها اإلنساني).
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الفتاً الى أن (هذه اإلحتـفالية تأتي
ضـمن سـلــسـلـة من الــبـرامج الـتي
تقـدمهـا جلنـة رعايـة الطـفولة  في
عـملـهـا على تـوفيـر الـدعم النـفسي
ألطـفال مـرضى السـرطان و اولـياء
امــــورهم). كــــمــــا تــــخــــلل احلــــفل
فــعــالـيــات مـتــنـوعــة من ضــمـنــهـا
أنــاشــيــد االطــفــال الــتي قــدمــتــهـا
اطـــــفـــــال روضـــــة انـــــوار الـــــغـــــد
الـنــمـوذجـيــة ورسم عـلـى الـوجـوه
وسط تفـاعل كبـير من قـبل األطفال
احلـــاضـــرين .هـــذا وأشـــرف عـــلى
تـنظـيم فـقرات اإلحـتـفال اإلعالمـية

وفاء الـياسـري .وفي اخلتام وزعت
جلـنة رعـاية الـطفـولة هـدايا رمـزية
عــلى أطـفـال مــرضى الـسـرطـان من
اجـل رسـم الـــــــبـــــــســـــــمـــــــة عـــــــلى
وجـــــوهـــــهـم.اجلـــــديـــــر ذكـــــرة  ان
ــؤســـســات الــصــحــيــة في كــافــة ا
انـــحــاء الــعــالم  حتـــتــفي بــالــيــوم
ـكـافـحـة سـرطـان األطـفال ـي  الـعـا
الـــذي يــصــادف 15 شـــبــاط من كل
عام  ووفـقاً  إلحـصائيـات  منـظمة
ئة من ية فإن  80 با الصحة الـعا
ـــصــابــ بـــالــســرطــان األطــفــال ا
يعيشون فى الدول النامية  وتزيد
مـــخــاطـــر اإلصــابــة لـــدى األطــفــال
الــرضّع  ويـتـم تـشـخــيص إصـابـة
300000 طــــــفـل حــــــول الـــــــعــــــالم
بــالـسـرطـان سـنـويـاً   وهـنـاك  12

نوعاً لإلصابة بسرطان األطفال.

ي لدعم مرضى السرطان  جانب من االحتفالية باليوم العا


