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وإن وزن الطفلة  2550غراما.
وقـالت الـطـبـيـبـة داني إيـزنـبـرج الـتي
تعمل في مستشفى جامعة ساو باولو
بـالـبـرازيل وقـادت الـبـحـث إن الـزراعة
التي أجريت في سـبتمـبر أيلول 2016
تلقية عمرها  32 عاما- عندما كانت ا
توضح مـدى جدوى هـذه العـملـية وقد
تـقدم للـنسـاء الالئي يعـان من الـعقم
الــرحــمـي إمــكــانـــيــة احلـــصــول عــلى
ـــتـــبـــرعـــات مـــجـــمـــوعـــة أكـــبـــر من ا

احملتمالت.
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ـعــتــاد في زراعــة األرحـام هـي نـقل وا
الرحم من متبرعة من العائلة على قيد

احلياة مستعدة للتبرع.
وقـالت إيـزنـبرج في بـيـان عن الـنـتائج
”عـدد الــنـســاء الالئي عــلى اسـتــعـداد
وتعهدن بالتبرع باألعضاء بعد الوفاة
أكــبـر بـكـثـيـر من الالئي يـتـبـرعن وهن
ـا يـتـيح إمـكـانـيـة عـلى قـيـد احلـيـاة 

تبرعات.“ أكبر لزيادة عدد ا
وأضافت أن نـتائج وتـأثيرات تـبرعات
األرحـام من مانـحات عـلى قـيد احلـياة
أو مـتــوفـيـات لـم يـتم مـقــارنـتـهــا بـعـد
وقــالت إن األمــر ال يــزال بـحــاجــة إلى

. تعديل وحتس
وشـهـدت الـسـويـد في عام  2013والدة

أول طــفل بــعــد عــمــلــيــة نــقل رحم من
مــتــبــرعـــة عــلى قــيـــد احلــيــاة. وأبــلغ
الــعــلــمـــاء حــتى االن عن إجــمــالي 39
حالـة من هذا الـنوع أسـفرت عن والدة
 11طفال.ويقدر اخلبراء أن العقم يؤثر
ــئـة من عـلى مـا بـ  10إلى  15 في ا
األزواج في سن اإلجنــــاب في أنـــحـــاء
العـالم. ومن ب هـذه اجملموعـة توجد
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وضـعت امــرأة في الــبــرازيل مــولـودة
بـعد أن خـضـعت لـعمـلـية زرع رحم من
مـتبـرعة مـتوفـاة في أول حالـة ناجـحة

من نوعها.
أطبـاء يجرون عـمليـة زراعة الرحم في
مستشفى ساو باولو في البرازيل يوم
 15ديـــســــمـــبــــر كـــانـــون األول .2018
)صـورة حـصـلت عـلــيـهـا رويـتـرز يـوم
الـثالثـاء ويـتم تـوزيـعـهـا كـمـا تـلـقـتـها
رويـــتــرز كـــخــدمـــة لــعـــمالئــهـــا. هــذه
الــصـورة لألغـراض الـتـحـريـريـة فـقط.
ليـست للـبيع وال يـسمح باسـتخـدامها

في حمالت تسويقية أو إعالنية).
وشمـلت احلـالـة الـتي نـشـرتـهـا مـجـلة
النـســيت الــطــبـيــة تــوصـيل أوردة من
ـتـلقـيـة وكذلك ـتـبـرعة بـأوردة ا رحم ا
توصيل الـشراي واألربطـة والقنوات

هبلية. ا
وتــأتي الــوالدة بــعــد فــشل  10حـاالت
سـابــقـة جـرى خاللـهـا نـقل أرحـام من
متبـرعات متوفيـات في إجناب مولود
حي. وكانت هذه احلاالت في الواليات

تحدة وجمهورية التشيك وتركيا. ا
وقـــال األطــبـــاء إن والدة الــطــفـــلــة في
الــبـــرازيـل جــاءت مـن خالل عـــمـــلـــيــة
قيـصريـة بعد  35أسبوعـا وثالثة أيام
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ولود بعد جناح العملية œôË…∫ الفريق الطبي يحمل ا

ــديــريـة اخلــاضــعـة الــيـمــني في ا
والية للحكومة لسيطرة القوات ا
يـنـتـظـر  20 طـفال دورهم لـلـدخـول
نع تـفاقم واحلصـول على الـعالج 
سـوء الـتـغـذيـة الـذي يـعـانـون منه
ــركــز الــصــحي بـــيــنــمــا يــواجـه ا
صـعــوبـات في الــتـعـامـل مع كـثـرة
ــســتــشـفـى عـلى احلــاالت. ويـقع ا
بـعـد نـحو  100كـلم جـنـوب مـديـنة
احلــديـــدة غــرب الــيـــمن في وسط
اخلـوخة الـتي استـعادتـها الـقوات
ـــوالــيـــة لـــلــحـــكـــومـــة من أيــدي ا
تـمردين احلوثـي قبل نـحو عام ا
بعد معارك طاحنة لتتحوّل بعدها
إلى مـقــر عـسـكــري لـهــذه الـقـوات.
ـركـز ــسـتــشـفى وهــو ا ويـتــلـقى ا
ــديــريـة الــصـحـي الـرئــيــسي في ا
الـــتي يـــســـكـــنـــهـــا نـــحــو  30ألف
شــــخـص مـــــســــاعـــــدات وأدويــــة

( أ ف ب) ـــبـــو (الـــســـويــد)  { ر
ــتــحــدة بــاقــتــراح تــقــدّمت اال ا
لـوقف احلـرب في مـديـنـة احلـديـدة
الـيـمنـيـة خالل احملادثـات اجلـارية
في الـسـويـد ينص عـلى انـسـحاب
دينة الساحلية في تمردين من ا ا
مــقـابـل وقف الــقـوات احلــكــومــيـة
لـهجـومهـا ثم تشـكيل جلـنة أمـنية

وعسكرية مشتركة.
وبـــحـــسب نص مـــبـــادرة اطّــلـــعت
علـيهـا وكالـة فرانس بـرس وأكّدها
مصدران في وفد احلكومة اليمنية
ــعـــتــرف بــهــا دولــيــا فــان اال ا
ـــتــحــدة تــعـــرض نــشــر عــدد من ا
مــراقــبــيــهــا في مــيــنــاء احلــديــدة
احلـــــيــــــوي ومــــــوانئ اخــــــرى في
احملــافـظــة الـتـي حتـمل االسم ذاته

للمساعدة على تطبيق االتفاق.
الى ذلـك أمـام مـسـتـشـفى اخلـوخـة

بغداد
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واحـدة من ب كل  500 امـرأة تـعـاني
من مشكالت في الرحم.

وقــبل أن تــصـبـح عـمــلــيــة زرع الـرحم
ـكـنــة كـان اخلـيـار الــوحـيـد إلجنـاب

طفل هو التبني أو تأجير أرحام.
وبـالنـسبـة حلالـة الوالدة في الـبرازيل
ـرأة الــتي أجـريت لــهـا عــمـلــيـة فــإن ا
زراعـة رحم كـانت قـد ولـدت بدون رحم
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ونترك فالـح الفيض وقاسم سـليماني اوال - خلونا نـترك السـياسة وأذيتـها ونكدهـا
ـليارديـر حاليـاً والطامح وخلـونا نعـوف الفطـحل احلافي سابـقاً وا ووزارة الـداخليـة
وخــلـونـا نـتـرك الـسـيـد فالن وكم سـرق ومـا ادراك مـاسـرق وخـلي بـوزارة الـدفـاع 
ــالـكي وعـمــار والـعـبـادي ـطـار  وا نــعـوف عالن وكـاولــيـته ومـثــياله في تـاكــسي ا
والـشـابـنـدر وجلـنـار واإلصالح وحـواشـيه والـبنـاء وطـابـوكـاته وأيضـا دعـونـا نـترك
علـمـاء العـراق الفـطاحل اجلـدد الذين جـعلـوا الـعراق بـأحسن حـال بحـيث حتسـدنا
طالـيق واجلعافرة الدول على أمـثالهم من الزامـلي وعبعـوب والعالليق والدهـاليك وا
واليعـافرة والسادة اليشورون والشيوخ الـيشمرون وووو ٠٠٠٠ خلي نتركهم ونترك
الــسـيـاسـة الــلي تـوجع الــرأس لـبـعض الــوقت ونـرجع ألربـعــ سـنـة خــلت ونـتـذكـر

: طاردات الشعرية وهذين البيت ا
حجبوكِ عن مُقلِ العبادِ مخافةً

من أن تُخَدَشَ خدَكِ األبصارُ
فتوهموكِ ولم يروكِ فأصبحتْ

من وهمهم في خَدكِ األثارُ
هدي اللي مـخليها شلونهـا الله عليكم مـو أحلى من وزارة الداخليـة وأستقالة عـبد ا

بجيبة وطلعت جذب مجلب بيها مثل علج بعكال ٠٠ حتياتي
ثانياً - مَيْلَنْ التِنَكْطَنْ كحل فوك الدم

ميلن وردة اخلزامة تِنْكُطْ سم
جرح صويحب بعِطابة مايلتم
وته ال يلكطاعي التفرح 

نجل يداعي  وت ا صويحب من 
( هذا مقـطع من رائعة مـظفر الـنواب (صويـحب ) والتي يصف بـها أستـشهاد أحد
مـالئة لهم وقت ـناضلـ الشيـوعي على يـد االقطاعـي ببنـادق جالوزة السلـطة ا ا
نـسيون لـيأتي أخيراً ذاك  وخالل مسيرة الـنضال الـطويلة الـتي سطرهـا االبطال ا
(شعيط ومـعيط والكـاعد وره البيت) من حـثاالت أحزاب األسالم السـياسي وغيرهم
من مُـدّعـي الـوطـنـيـة والـنــضـال والـسـائـرون في فـلــكـهم لـكي يـتــسـلـقـوا جـثث هـؤالء
الـشـهـداء لـيـحـكـمـوا الـعـراق بفـكـر الـراعي والـراعـيـة  ويـعـيـثـوا فـيه فـسـادا والدلـيل
ـة والصراع على الـكراسي دون النظر إلى غا مانشـاهده اليوم من احملـاصصة وا

واطن والوطن البائس٠٠٠٠٠) حاجة ا
مالحظة:

ناضل الذي استشهد صويحب : هو تصغير محبب ألسم صاحب ا
ينكط: يقطر

ميلن: ابتعدن وهو يخاطب النساء الالئي جتمعن على جثت صويحب يبك ويلطمنَ
وهذا من الوصف التراجيدي الرائع جداً

ـرأة الـريـفـيـة في أحد اخلـزامـة : عـبـارة عن حـلقـة من الـذهب أو الـفـضـة تـضـعهـا ا
أطراف انفها للزينة 

العطابة: هي كمية من الصوف تُحرق وتوضع على اجلرح بدل الضماد 
االكطاعي: االقطاعي

دمتم٠
ثالـثـاً - ثالث أبـيـات شعـريـة لـلـشريـف الرضي تُـعـد من عـيـون األدب الـعربي  في

الصورة والبالغة والبيان وقوة السبك  لقد قرأتُها قبلَ ثالث سنة ماأروعها!
ولقد مررتُ على ديارِهُمُ

وطلولها بيد البِلى نهبُ
فبكيتُ حتى ضَجَ من لَغَبي 

نضوي ولجَ بعذليَ الركبُ
فتلفتتْ عيني فَمُذْ خفيتْ

عني الطلول تلَفَتَ القلب٠ُ
∫WEŠö

اللغب: صوت وضجيج البكاء
نضوي: أصحابي 
الطلول: اثار الديار
عذلي : مالمتي
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بـسـبب حــالـة تـسـمى مــتالزمـة مـايـر-
روكيـتانـسكي-كـوستـر-هاوزر. وكانت
ــتــبـرعــة تــبــلغ من الــعــمـر  45عــامـا ا

وتوفيت نتيجة جلطة.
وخالل ســـبــعـــة أشـــهــر و 20يـــومــا -
عـنـدمـا قُـدم الـتقـريـر عن احلـالـة جملـلة
ـولــودة تـرضع من النــسـيت - كــانت ا

ثدي األم وبلغ وزنها  7.2كيلو غرام.

انويل ماكرون باالستقالة W: متظاهر يلوح بعلم فرنسي ويرتدي سترة كتب عليها عبارة تطالب الرئيس الفرنسي ا UI²Ý«

{ بـــاريس (أ ف ب) تــنــاول الــرئــيس
ــانـــويل مــاكــرون أزمــة الـــفــرنــسي إ
"الــسـتــرات الـصــفــر في خـطــاب لألمـة
ـثـلـ لــلـنـقـابـات امس  كــمـا تـلـقـى  
ومــنــظــمــات أصـحــاب الــعــمل ســعــيـا
لــوضع حــد لــلــتــظــاهــرات الـتـي هـزت
فــرنـسـا.ووجه مــاكـرون خـطــابـا لألمـة
الـساعة  8,00مـساء ( 19,00ت غ) وفق
مـكـتبه وهي أول تـصريـحات عـلنـية له
بــعـد أربــعـة أسـابــيع من الـتــظـاهـرات
ــنـاهـضـة لــلـحـكـومــة والـتي اتـخـذت ا
مـنحى عنيفـا السبت في باريس ومدن
أخـرى.واعلن الرئـيس البالغ مـن العمر
 40عـامـا "إجـراءات فـوريـة ومـلـمـوسة"

ردا على األزمة.
وتـصاعدت الـدعوات من كافـة األطياف
الـسـيـاسيـة التـخـاذ اجراءات حـاسـمة
تطرف مارين وطـالبت زعيمة اليـم ا
لـوبن الـرئيس بـاتخـاذ "إجراءات قـوية
وفــــوريـــة" اســــتـــجــــابـــة ل"مــــعـــانـــاة"

تظاهرين. ا
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ـــتـــحــــدث بـــاسم احلــــكـــومـــة وقــــال ا
بــنـــجــامــ غــريــفــو إلذاعــة أوروب-1
األحــد "واضـح بــأنــنــا أســأنــا تــقــديــر

حاجة الناس إلسماع صوتهم".
ــالـيـة بــرونـو لــومـيـر إن وقــال وزيـر ا
أسـابـيع من الـتظـاهـرات تشـكل "كـارثة
عــــلى االقـــتــــصـــاد" بـــعــــد أن نـــشـــرت
الــــفــــوضى عــــلى الــــطــــرق وأبــــعـــدت
ـتـسـوق والـسـيـاح عن األسواق في ا

يالد. الفترة التي تسبق عيد ا
وقــد بـدأت حــركـة "الــسـتــرات الـصــفـر
تــــــظـــــاهـــــراتــــــهـــــا في  17تــــــشـــــرين
الــثــاني/نـوفــمــبـر في أنــحــاء فـرنــسـا
رفـضــا لـزيـادة الـضـرائب عـلى أسـعـار

الوقود.
وتــصـاعــدت حــركـتــهـا االحــتــجـاجــيـة
لـتصبح تظاهـرات عارمة ضد ماكرون
ـــتـــظــاهـــرون بـــعــدم الـــذي يـــتــهـــمه ا

التعاطف مع الطبقات الشعبية.
وتــقــول الــسـلــطــات إن األضــرار الـتي
ــمــتــلــكــات في الــعــاصــمــة حلــقـت بــا
الــســبت أسـوأ بــكــثـيــر من تــلك الـتي
ســجــلـت األســبــوع الــســابق مع عــدد
كـبير من الـسيارات احملتـرقة والزجاج

هشم في العديد من األحياء. ا
وراجع بــنك فـرنــسـا االثــنـ تــوقـعـات
ــئــة بـدال من 0,4% الــنــمـو الى  0,2بــا
خالل الـربع األخـيـر من السـنـة مشـيراً
إلى تــاثـيـر االحـتـجـاجـات عـلى "إبـطـاء
أنــشـطــة اخلــدمـات وتــراجع قـطــاعـات

طاعم وإصالح السيارات". النقل وا
انـدلعت اعـمال نـهب وشغب اتـهم بشن
ـتـطـرف والـيـمـ مـعــظـمـهـا الـيـســار ا
ـــتـــطــرف فـي بــاريـس وامــتـــدت إلى ا

بوردو وتولوز ومدن أخرى.
ونـــزل نـــحـــو  10آالف مـــتـــظـــاهـــر إلى
شـوارع بـاريس حـيث  نـشـر قـرابة 8
آالف شــرطي.وأطــلــقت ســلــطـات األمن
عـمـلـيـة واسـعة حلـصـر اعـمـال الـشغب
فـاعتقلت أكثر من الف شخص وحركت
مـــــــدرعــــــات فـي بــــــاريـس لــــــلـــــــمــــــرة
األولـى.انتـخـب مـاكرون فـي ايـار/مـايو

 2017بــعـد حـمـلـة وعـد فــيـهـا بـاحـيـاء
ـتبـاطئ. وتعـهد االقـتـصاد الـفرنـسي ا
في وقت سابق بأال يتزحزح عن موقفه
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لـكـنه عاد وتـراجع عن زيـادة الـضريـبة
ـاضي ويـبدو عـلى الـوقـود األسـبـوع ا
أن مـــزيـــدا من الــتـــنـــازالت قــد تـــكــون

مطروحة.
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وحـتى اآلن رفض ماكرون التراجع عن
سـياسة أخرى تلقى اسـتياء كبيرا ب
حــركـة "الـسـتـرات الــصـفـر وهي قـراره
إلغاء ضريبة على األثرياء في فرنسا.
واســتــبــعــدت وزيــرة الــعـمـل مـوريــيل
بـينـيكو األحـد أي زيادة إضـافية لـلحد
األدنـى لألجـــور األمـــر الـــذي يـــنـــدرج

ضمن مطالب احلركة االحتجاجية.

وقــالت بـيـنــيـكـو "نــعـرف أن ذلك يـدمـر
الــوظــائف".ويــنـتــمي مــعــظم نــاشـطي
"الـــســتــرات الـــصــفـــر الى الــطـــبــقــات
الـــشــعــبـــيــة والـــوســطى ويـــرفــضــون
الـســيـاسـة الـضـريـبــيـة واالجـتـمـاعـيـة
ــانـويل مــاكـرون. وأصــيـبـت فـئـات ال
اخــــــرى مـــــثل الــــــطالب والــــــعـــــمـــــال
ــــزارعــــ بــــعــــدوى حتــــركــــهم في وا
االسـابـيع االخيـرة.ومع مشـاركة قـرابة
 136ألـف شـخص في الـتــظـاهـرات في
اضي ال أنـحاء فرنسا في الـيوم ا
تــظـهـر فـي االفق مـؤشـرات تــذكـر عـلى
تـــراجـع االحـــتـــجـــاجــــات.وغـــالـــبـــيـــة
ــتــظــاهــريـن هم من مــنــاطق ريــفــيــة ا
وبــلـدات صــغـيــرة لـكن لــديـهـم أهـدافـا
ــطــالــبــة بـخــفض مــخــتــلــفــة -- من ا
الـضرائب إلى اسـتقـالة مـاكرون -- ما
رتـقبـة معـهم أكثر يـجعل مـفاوضـاته ا

صـــعـــوبـــة.الـى ذلك ســـادت الـــفـــوضى
ـانـيـا امس االثـنـ شـبــكـة الـنـقل في أ
حـيث توقـفت مـعظم خـدمات الـقطارات
الربـع ساعـات إثـر إضـراب نـفـذه عـمال
ســكك احلـديـد لـلــضـغط من أجل زيـادة
رواتـــــبـــــهـم مـــــا أثـــــر عـــــلـى ماليـــــ
الـركـاب.وألـغيت خـدمـات نـقل إقـليـمـية
ـــدن إلى جـــانـب الــكـــثـــيـــر من وبـــ ا
ــدن فـي أكــبــر قـوة الــقــطــارات داخل ا
اقـتـصـاديـة فـي أوروبـا جـراء اإلضراب
الـذي اسـتمـر أربع ساعـات اعتـبارا من
الــسـاعـة  04,00) 05,00ت غ) وفـق مـا

شغلة "دويتشه بان". أفادت الشركة ا
وفي الــعــاصـمــة بـرلــ حـيث تــوقـفت
مـنظومـة اإلعالنات العـامة بأكـملها عن
الـعمل طـلب من الـركاب إيجـاد وسائل
مـــواصـالت أخـــرى غـــيـــر الـــقـــطـــارات

التابعة لشركة "دويتشه بان".

وجــــاء اإلضــــراب بـــعــــدمــــا انــــهـــارت
ـفاوضات السبت ب الـشركة ونقابة ا
عـمـال السـكك احلديـد الذين يـطالـبون
بـرفع رواتب  160الـف مـوظف بـنـسـبة

ئة.  7,5با
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ــفـاوضــة من طــرف الــنـقــابـة وقــالت ا
با إن "الشركة قدمت ريـجينا روش-ز
عــــروضـــا لم تـــتــــنـــاسب مـع مـــطـــالب

اعضائنا".
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بــدورهــا اعــتـبــرت "دويــتــشه بـان" أن
اإلضــراب عــبــارة عن "تــصــعــيــد غــيـر
ضـروري عـلى اإلطالق" مصـرة على أن
طالب عـرضها كان "مغريا ويستجيب 
) األساسية".وكانت "دويتشه ـوظف (ا
بـان" عـرضت دفع زيادة رواتب بـنسـبة
ـئـة عــلى مـرحـلــتـ مع خـيـار  5,1بــا
لـلـموظـفـ ألخذ إجـازات إضـافيـة بدال
رة واحـدة بقـيمة 500 مـن ذلك ودفعـة 
يـــــورو ( 570دوالرا وفـق مـــــا أفـــــادت
ـــانــــيــــة "دي بي وكــــالــــة األنــــبــــاء األ
ايـه".ونـفت "دويــتــشه بــان" بـأن تــكـون
ـثلي ـفـاوضـات متـهـمـة  تـخـلت عن ا
الــنــقــابـة "بــتــرك احملــادثـات وتــنــفــيـذ
اإلضــراب".وأضــافت أنــهــا "مـســتــعـدة
ـــفــاوضـــات في أي وقت. ـــواصـــلــة ا
هــنـــاك دعــوة مــفــتـــوحــة (إلجــرائــهــا)
الـيـوم".وتـأثرت مـكـاتب خدمـة الـعمالء
الـتـابعـة لـ"دويتـشه بـان" باإلضـراب ما
يـعني أن الـعديـد من الركـاب تركوا في
احملـــطـــات دون حــــصـــولـــهم عـــلى أي
مــعـلـومـات عــبـر مـكــبـرات الـصـوت أو
شـاشـات الـعـرض.وأعـلـنت الـشـركة أن
الـتذاكر التي اشتراهـا الزبائن ستبقى
ـــقـــبل أو من صـــاحلـــة حـــتى األحـــد ا
ـمكن استـرجاع ثمـنها داعـية الركاب ا
إلـى تــأجــيـل ســفــرهـم إن أمــكن.ودعت
ــــزيـــد من الــــنـــقــــابـــة الـــتـي هـــددت 
اإلضـرابـات إذا لـزم األمر بـالـعودة إلى
ــفـــاوضــات فـي أســرع وقت طـــاولـــة ا
ـكن.وقـالت مـتـحدثـة بـاسم "دويـتشه
ـتـفـاوضة أن بـان" إن "عـلـى األطـراف ا
تـكون مستعدة لتقد تنازالت" مشيرة
إلى أن الـــشــركــة طــلــبت من الــنــقــابــة

. مواصلة احملادثات بعد ظهر االثن

كن بـأي حال من األحـوال ان نتحـدث عن أنقاذ  الـعراق من مأزقه او اصالح ال
احواله    دون ان نـحارب آفة الـفساد الـكبرى الـتي سيـطرت على أغـلب مفاصل

الدولة  أو أن نتخلص من الثللّية العائلية التي اعادتنا الى ايام االقطاع !!!
فـفي اسـوأ مرحـلة مـن  مراحل الـتـإريخ عنـدمـا كان الـكادح الـعـراقي يعـمل ويـكد
ستعمر  وها واليحصل عـلى قوت يومه بينما ثمرة عمله تـقسم  ب االقطاعي وا

أساوي . شهد التأريخي ا نحن اليوم نعيش اياماً قريبة من هذا ا
ولو سألتم اي مواطن بسيط في العراق 

ـساكـينه  "مـاذا تريـد ? " فسـيـقول : نـريـد اخليـر كل اخلـير لـشـعبـنـا العـراقي ; 
فـقرائـه ومحـروميه ..ألطـفـاله ونسـائه  لتـجـاره  صنـاعه ومزارعـيه .. لـعشـائره 
أريــافه وبـواديه .. جلــيـشه ولــرجـال أمــنه وجلـمــيع الـعــامـلـ مـدنه  مــخـيــمـاته 
وظف في القطاع العام واخلاص .. بل نريد اخلير حلاضره ومستقبله . وا

ولكن ;  هـذا اخلير لن يـأتي مالم نضـرب بيد من حـديد من ; خان األمـانة وسرق
ال الـعام .. بل هو طـموح وهدف كل الـعراقي ان ـواطن  وتسبب بـهدر ا قوت ا

ارسة مهماتها في محاربة الفساد.   صدقت النيات لدى احلكومة في 
ولو سـألتم اي عـراقي من عدوك ? فـسيجـيب   "عدونـا الفـساد واالسـتبداد"  ألن
الفـساد يقضي على البالد والعبـاد ويهلك احلرث والنسل ويضيع األول واآلخر
..  وكـيف ال يـكــون الـفـسـاد عـدونــا وقـد رأيـنـا آثــاره الـكـارثـيـة مــلـيـارات تـنـهب
ـدمــرة وفـقـر وحـرمـان وثـروات تـســرق ومـديـونـيــات ال قـبل لـلـشـعـب بـآثـارهـا ا

فاهيم والثوابت". وتزييف لإلرادات وتشويه للقيم وا
تـكسب نـافق ا امـا االستـبداد ; فـهو من يـقلـب احلقـائق ويغـير الـثوابت فـيجـعل ا

مخلصا" مجاهدا" واجملاهد الثابت على مبادئه فاجرا" متطرفا" صاحب فتنة.
واإلصالح الذي نـطالب به هو اإلصالح احلقيقـي في بنية النظـام السياسي بداية
باإلصالحـات الدستـورية الـتي حتقق سـلطة الـشعب عـلى جمـيع مؤسـساته وعلى
ارسـة سلـطته حـكـامه دون تسـويف أو تأجـيل أو تشـكيك بـقدرة الـشعب عـلى 
ــثل فـيه الـشـعـب أصـدق تـمـثـيل   و وأن يـكــون قـانـون االنـتـخــاب قـانـونـاً عـادالً 
اليُفَـصل على مـقاسـات االحزاب .. ومن خالل تـلك اإلصالحات يـستـعيـد الشعب
فسدين ويستعيد ثرواته ويحقق إرادته على شـؤونه كافة  ويضع حداً للفساد وا

مصاحله العاجلة واآلجلة".
ـتـمـثـلة في َـبنّي  عـلى سـلـطـة الـشعب ا ـقـراطي ا جـمـيـعـنا يـدرك ان نـظـامـنا الـد
ـفــتـرض ان يـكـون تـمـثـيالً حـقـيـقــيـاً ألغـلـبـيـة الـشـعب  لـكن مـجـلس الـنـواب من ا
شـاركـة االنتـخـابيـة الى اقل من ( ٢٠%ـ ) كـفيل بـالـتشـكيك به  أنـحسـار نـسبـة ا
اذا مـا اخذنـا بـاحلـسـبان ان مـفـوضـية االنـتـخـابـات هي تمـثـيل لالحـزاب والـقوى
السـيـاسيـة بـتلـونـاتـهم  ( شيـعـية وسـنـية وكـرديـة) هـو ما يـضـعهـا في حـقل عدم

"احليادية" .
 كل هذه االسباب جعلت مستقبل العراق غامضاً   

عركة كن ان نتخلص منـهما اال  وبالتـأكيد عندما نـتطرق لالصالح والفسـاد ال
نهوبة للشعب   ثم حقيـقية تبدأ بضرب الفـاسدين ومحاسبتهم واعادة االمـوال ا
ــة والـتــصـمـيم الـعــمل عـلى حتــقـيق مــشـروع االصالح احلــقـيــقي بـسالح الــعـز
ـثـابرة .. حـتى يتـفـهم قومـنا رسـالـتنـا وتتـحـقق غايـتنـا ويـزهر ربـيعـنا والصـبر وا

ويعود  احلق وتتحقق احلرية ... 
هم : اال تعتقد احلكومة ان صبر الشعب سينفد في حلظة ما ?  والسؤال ا

ؤسـساته الـتي حتولت إلى مـلكـيات خـاصة عـبر آلـيات الـرشوة أال يـثور الـشعـب 
ــال الــعــام  وغــابت الــعــدالــة في الــتــعــيــيــنــات واالخــتالس وســوء اســتــخــدام ا

نافق واحملسوب ". واالمتيازات وطرد الكفاءات وتقريب ا
اال تـعـتــقـد احـزابـنــا االسالمـويـة قــد آن آوان الـعـودة لـلــعـمل بـثـوابـت الـله  "الـبـر
ـواطــنـة ــســاواة وا والـتــقــوى"  عـلى أن نــبــني هـذا الــوطن عــلى أسس الــعـدل وا
واحلـريـة واحـتـرام كـرامـة اإلنـسـان ولـنـتـدبـر قـوله احلق جل وعال: "وتـلك الـقـرى
هلكهم مـوعدا" وقوله: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد ا ظلموا وجعلنا  أهلكـناهم 
الذكـر أن األرض يرثهـا عبادي الـصاحلون ". !وأخيـرا" ; دعوني اوجه ندائي الى
ـا ال تتقدم بـخطوات عـمليـة جادة نحو اإلصالح  وفي رئيس مـجلس الوزراء : " 
ئـات من الفاسدين حتى وإن كانـوا من ذوي القربى وتقدمهم مقدمـتها اإلمساك 
حملاكمـات علنية يـشهدها الشـعب".? لقد سئمـنا الوعود فنـحن و أياكم نتربع على
أنـقاض وطـن منـهار لم يـبق فـيه شيء .. لكـن الفـرق بيـنـنا وبـينك أنـك منـعم كونك
على رأس السـلطة ونحن مكلومـون  مقهورون و مكبلـو األيدي ومكممو األفواه ..
فـقـراء فاقـدو األمن واألمان ولم نـعد من األحـرار  بل حـتى ب الـعبـيد لم يـعد لـنا
مـكـان " ! اخي رئـيس مـجـلس  الـوزراء .. ان لم تـكن حـامالً لـسـيف الـقـصاص 
ركب في عرض البحر  فأعلـم أن سيف رحمتك و مراعاتك لـلبعض سيثقب بـنا ا
وسـتـسأل عن مـاقدمت امـام الله والـتأريـخ .. لذا سـارعوا في تـنضـيج مشـروعكم
االصالحي  و اال فـأن  الشعب سيسرع في استرجاع حقوقه

سلوبة ..  ا
حينها لن يكون امام الشعب خيار اما االصالح احلقيقي

او رحيلكم عن السلطة...
والله من وراء القصد 

مرهـقـة فـوق أجـسـاد نـحـيـلـة تـكاد
تـعـجــز حـتى عن اجلـلــوس بـشـكل
مــسـتـقـيم فــوق الـرصـيف احملـاذي
سـتـشفى. ومن بـ هؤالء ـدخل ا
طـــفل ارتــدى قـــمــيــصـــا أرجــواني
الــلــون فــوق قـمــيـص آخـر أبــيض
ينا ومتسخ يهـزّ رأسه ال إراديا 
ويـسـارا بـبطء وبـاسـتـمـرار وإلى
جـانبه امـرأة منـقّـبة وفي حـضنـها
طـفلـة رضيـعة عـلى وشك أن تغـفو
لـــكــنـــهـــا تـــبــدو عـــاجـــزة عن ذلك.
واألطـفال أمـام مسـتـشفى اخلـوخة
هم من ب  14مـــلــــيــــون شـــخص
ـتـحدة يـواجهـون بـحسب اال ا
خطـر اجملاعـة في ظل حرب مـدمّرة
ب قوات مـوالية حلكـومة معترف
بـهـا ودوليـا ومـتـمردين مـعـارض
لها تـمزّق أفقـر دول شبه اجلزيرة
الـــعــــربـــيـــة مـــنـــذ أكــــثـــر من أربع
ســنـوات. بـحـسب الـطـبـيب يـحـيى
زهـيـر مـديـر مـسـتـشـفـى اخلـوخة
ـركـز الـصـحي هـذا يـسـتـقبل فـإن ا
يـومــيــا أعـدادا جــديــدة من حـاالت
سوء التغذية. وقـال "نستقبل عددا
ـــركـــز ومــــعـــظم كـــبــــيـــرا داخـل ا
احلـــاالت الــتي تــأتي إلـــيــنــا هــنــا
تــعــاني من ســوء تــغــذيــة وخــيم"

ركـز يـحـتـوي على 7 مـضـيـفـا أن ا
غـــرف بـــهـــا أســـرة "وهـــذا ال يـــفي
ــطـــلـــوب". في داخل بـــالـــغـــرض ا
ـــســـتـــشــفـى تـــقــوم طـــبـــيـــبــات ا
ـــرضــات عـــلى مــدار الـــســاعــة و
بتفقد أوزان األطفال وبقياس قوّة
ــحـــاولــة تـــقــد عــظـــامــهـم أو 
الـــعالج لـــســـوء الـــتـــغـــذيـــة الــذي
يعانون منه عبر احلقن بعدما بات

ضغ.  بعضهم يعجز عن ا
وطـلـيت إحـدى الـغـرف اخملـصـصة

لألطفال باللون الزهري واألزرق
وبـــرز عـــلى أحـــد جـــدرانــهـــا رسم
ضــخم لـشـخـصـيـة "سـبـوجن بـوب"
الـكـرتـونـيـة احملبّـبـة لـدى األطـفال.
وجلست ثالث أمّهات منقّبات فوق
ثـالثــــة أســـرة فـي الــــغـــرفــــة وفي
حــضن كل مــنـهن طــفل يــعـاني من

سوء التغذية.
‰UHÞô« wÝP

من بــ االطــفــال الــثالثــة يـحــيى
الـذي يـبـلغ من الـعـمـر سـنـة ووزنه
خمسة كيلوغرامات ونصف. وجاء
يحـيى مع أمه من مديريـة التحـيتا
الـقــريـبـة الـتـي تـشـهـد بــاسـتـمـرار
مــعــارك بــ الــقــوات احلــكــومــيـة
ـتـمــردين. وكـلّــمـا بـكـى يـحـيى وا
نـتأت عـظام صـدره أكثـر وحاولت
والدته أن تـهدّئه بـانتظـار حصوله
على العالج الغـذائي. وقبل تناوله
رضة إلى الـغرفة العالج تـدخل 
وتــــقـــــوم بــــقــــيـــــاس طــــول ذراعه
وعــرضـهـا وهــو جـالس في حـضن
أمه يـبكي وقـد غـطى وجهـه بنـقاب
والــدتـه الـتـي وضـعـت ذراعـا عــلى
الـــســـريـــر وذراعــــا خـــلف ظـــهـــره
الــنـــحــيل. وتــقــول مــنــظــمــة اال
ـتـحـدة لـلـطــفـولـة "يـونـيـسف" أن ا
نــحـــو نـــصف الــيـــمـــنــيـــ الــذين
يـعـانـون من سـوء الـتـغـذيـة هم من
االطـفال. ويـعـتمـد نـحو  22ملـيون
ــني من بـ  27مـــلــيـــونـــا عــلى
سـاعـدات الـغـذائـيـة لـلـبـقـاء على ا
قيد احلـياة وسط معارك مـستمرة
آخــرهـا في مـديـنــة احلـديـدة بـاتت
ـديـنـة الـذي تـهـدّد حــركـة مـيـنــاء ا
اليــ يـــعــتـــبـــر شــريـــان حـــيـــاة 
تحدة بعقد السكان. وتأمل اال ا
مــحـادثــات سالم في الـســويـد قـبل

وعالجـــات غـــذائــيـــة من قـــبل دول
الـتـحـالف الـعـسكـري الـذي يـسـاند
الـقــوات احلـكــومـيــة وخـصــوصـا
تحدة. االمارات وكذلك من اال ا
ـسـاعـدات يـواجه لـكن رغـم هـذه ا
ـستـشـفى صعـوبـات في التـعامل ا
مع أعــداد احلــاالت الـتـي تـأتي من
مناطق أخـرى قريبة تـشهد معارك.
وقـال الـطـبـيب عبـدالـله زهـيـر قرب
ـــســتــشــفى "نــأخــذ إحــدى غــرف ا
أرقـام هـواتف احلـاالت التـي تصل

ولم جتد سريرا فارغا للعالج. 
WI¼d  ÁułË

وعـنـد خـروج حـاالت أخـرى نـقـوم
بـالـتـواصل مـعـهم ليـعـودوا لـتـلقي

العالج".
ـسـتـشـفى ال يـبـتسم عـنـد مـدخل ا
أي مـن األطــــفـــال الــــعــــشــــرين في
انــتـظـار دورهم وتــبـدو وجـوهـهم
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نـهـايـة الـعام النـهـاء نـزاع قـتل فيه
نـــحــو عـــشــرة آالف شــخـص مــنــذ
تدخل السعودية على رأس حتالف
عـــســــكـــري في آذار/مـــارس 2015
دعــمـــا لــلـــقــوات احلـــكــومـــيــة في
ــقـرّبـ من ـتــمـردين ا مـواجــهـة ا
إيـران. لكن بـينـما تـتواصل جـهود
ـفـاوضـات ـتـحــدة لـعـقــد ا اال ا
يـواجه يـومـيـا مـزيد من الـيـمـنـي
ــــوت جــــوعـــا وتــــزدحم خـــطــــر ا
ـرضى وباألطـفال ـستـشفـيـات با ا
خــصــوصــا وبـيــنــهـا مــســتــشـفى
اخلــوخــة الـذي يــعــمل دون تـوقف
عــلى مــنع تــفــاقم حــاالت االطــفـال
الـذي يـعـانـون من ســوء الـتـغـذيـة.
وقال يـحيى زهـير "نـناشـد اجلميع

(...) أن يتدخلوا بشكل عاجل".
 ويأتي تـشكيـل اللجـان اجملتمـعية
ــســتــفــيــدة من لــتــحــديــد االســر ا
عايير التي يتبعها شروع وفق ا ا
ـشروع وهي االسـر التي تـعولـها ا
إمـرأة واالسر الـتي يعـولـها اطـفال
اقل من  18ســنـــة واالســـر الــتي ال
هـمشة يوجـد لديهـا دخل واالسر ا
واالســـر الــتي لـــديــهـــا افــراد ذوي
ـشروع إعـاقـة حيث يـسـتـفيـد من ا
 350مــنــهم  200 اســـرة نــازحــة و
 100اســــــرة من اجملـــــتــــــمـــــعـــــات
ــســتــضــيــفـة  50مــســتــفــيــد من ا
ـهـمــشـة. هـذا يـقـوم اجملـتـمــعـات ا
شروع بإزالة االنقاض ومهمالت ا
ـواد االنشـائية الـهدم والـقمـامة وا
من الشوارع واالحيـاء حيث يتيح
ــعـدل 40  ـــــــــرأة  مـــــــشــاركـة ا
ـســتـفــيـدين ـئــة من إجـمــالي ا بــا
ـرأة االقـتـصـادي وذلك لـدعم دور ا
بــحـــسب بــيــان تــلــقــته  (الــزمــان)

امس.
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