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الـنجف .  وقال مـدير الرقـابة الصـحية
ـوسـوي  لـ الــدكـتـور يـحـيى بــسـتـان ا
(الـــزمــان) ان (الــدورة الــتـي تــســتــمــر
خــمـسـة ايــام  وتـشـارك فــيـهـا وحـدات
هنية في  دوائر الصحة في الـسالمة ا
مـحـافـظـات كـربالء وبـابـل والـديـوانـية
واالنـبـار وبـغـداد  الكـرخ والـرصـافة ).
ـوســوي ان (هـذه الــدورة تـعـد وبــ ا
ــكــثــفــة  ضــمن اخلــطـة مـن الـدورات ا
الـوزارية للـتدريب والتطـوير في مجال
ـهـنـيـة) . مـؤكـدا الـصــحـة والـسالمـة ا
عـلومات والتطور (كـذلك إيصال اخر ا
احلـاصل من اجل احلـفـاظ عـلى صـحة
وسالمـة العـاملـ  وجتنـيبـهم الكـثير
من اخملــاطـر الـتي قـد يـتـعـرضـون لـهـا

اثناء العمل).
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الـى ذلك دعت هــيـــئــة الـــنــزاهــة وزارة
الـصحة إلى تأليف جلنـة مركزية عليا;
ـسـتـشـفـيـات في بـغداد لـتـقـيـيم عـمل ا
ــسـتــلـزمـات وجتــهـيــزهـا بــاألدويـة وا
ـعــدات الـطـبــيـة ورصـد واألجــهـزة وا
ـــالـــيـــة لـــبـــنـــاء الـــتـــخـــصـــيـــصـــات ا
مــســـتــشــفــيــات حـــديــثــة ومــتــطــورة;
المـــــتــــصـــــاص الـــــزخم احلـــــاصل في

ستشفيات في الوقت احلاضر. ا
وكـشف فـريـق عمـل من دائـرة الـوقـاية
فـي تـقـريـر أعـده حــول الـزيـارات الـتي
قـــام بـــهــا إلى مـــســـتـــشــفـــيي بـــغــداد
والــنـعـمـان الـتــعـلـيـمـيــ ومـسـتـشـفى
األورام الــسـرطـانـيـة ومــعـهـد األشـعـة;
لالطـالع على مستوى أدائها والتعرف
قترحات عـلى معوقات العمل ووضع ا
الـالزمـة لــتــطــويــر أدائــهــا كــشف عن
الـنـقص احلاصـل في األجهـزة الـطبـية
وعــطـل بــعــضــهــا عـــلــمــا أنــهــا حتت

الـضمان لـكن الشركة اجملـهزة متـلكئة
في صـيـانـتـهـا) مـشـددا عـلى (ضرورة
تــضـمــ بـنـود عــقـود شــراء األجـهـزة
ـية ـبرمـة مع الـشركـات الـعا الـطـبيـة ا
الرصـينة على فقرة تدريب للمهندس
والفني على صيانتها وتصليحها. 
رسلة نسخة منه إلى والحظ الـتقرير ا
مـكـتب رئيس مـجلس الـنواب واالمـانة
الـعامـة جمللس الـوزراء ووزير الـصحة
والـبيـئة وجـود نقص كـبيـر في بعض
ــســتــلــزمـات األدويــة والــلــقــاحــات وا
الــطـبــيـة وتـأخــر فـحــصـهــا في مـركـز
ـا أثر الـرقـابة الـدوائـية لـعـدة أشهـر 
ســــــلــــــبــــــا فـي وقت جتــــــهــــــيــــــزهــــــا
نـقذة للـحياة لـلمسـتشفـيات السيـما ا
مـنها عـلما أن كـثيرا منـها غيـر فعالة;
لـكـونـهـا مـنتـجـة من قـبل شـركـات غـير
رصــينـة) مؤكـدا (احلـاجـة إلى تفـعيل
دور الــرقــابـة الــدوائـيـــة والــسـيـطــرة
ــذاخـر األهــلــيـة من خالل عــلى عــمل ا
وضع آلـية مـعيـنة لـلفـحص وأن تقوم
وزارة الصحة بحصر استيراد األدوية

همة بها).  ا
وأشـــار إلى (احلــاجـــة إلنــشـــاء مــركــز
مــتــكــامل ألمــراض الـســرطــان وإعـادة
تـبـعة لـصـرف العالج الـنـظر بـاآللـيـة ا
ــصـابــ في مــســتــشـفى لــلــمــرضى ا
األورام الـسـرطـانـيـة الفـتـا إلى أهـمـية
فتح مركز لألشعة التداخلية في مدينة
ـا لـهـا من دور في عالج بـعض الــطب 
األمـــــــــراض دون تــــــــداخـل جـــــــــراحي
ومـعـاجلـة بـعض األورام الـسـرطـانـيـة
إضـــافـــة إلى وضع بـــرامج ثـــقـــافـــيــة;
ــواطـنــ بــأهـمــيــة إجـراء لــتــوعـيــة ا
بكـرة لتشـخيص حاالت الـفحوصـات ا

رض).  اإلصابة با

الـــعــراقــيـــة). وشــهـــد مــركــز الـــنــجف
ألمـراض الـقـلب والـتداخل الـقـسـطاري
فـي دائـرة صـحـة الــنـجف  واحـدة من
الـعـملـيـات الـقسـطـارية الـرائـدة والتي
جتـــــري ألول مــــرة في الــــعــــراق  و
خـاللــهـــا ســـحب خـــثـــرة كـــبــيـــرة  من
الـشـرايـ السـبـاتـيـة الدمـاغـيـة ألمرأة
فـي احلـاديــة والــســتــ من عــمــرهـا .
ركز البروفيسور الدكتور وقـال مدير ا
خـالد ابراهيم عنبر  (للزمان ) قائال ان
ـريـضـة احـيـلت لـلـمـركـز من طواريء ا
مـــســـتـــشـــفى احلـــكـــيـم الـــعـــام بـــعــد
تـشـخـيص حـالـتـها عـلى انـهـا مـصـابة
بـجلطة دماغية حادة. وب عنبر حيث
ــريــضــة عـلـى الـفــور  الى  ادخــال ا
صـالــة الـقـسـطـرة و سـحب اخلـثـرة
ن  الدموية من الشريان السباتي اال
وزرع الــشـبـكــة فـيه مـبــاشـرة . مـؤكـداً
ــريـــضــة الى وعـــلى اثـــر ذلك عـــادت ا
رة وضـعها الـطبيـعي  وان هذه هي ا
االولـى في العـراق والـثـانـيـة التـي يتم
فـــيـــهـــا اجـــراء مـــثل هـــذا الـــنـــوع من
ركز ركز . مشـيراً ان ا الـعمليـات في ا
يــسـعى لــوضع آلـيــة دائـمــة مـنــاسـبـة
بــالـتــعـاون مع وحــدات الـطـواريء في
ـــســتـــشــفـــيــات . اجلـــديــر ذكــرة  ان ا
الــدكـتـور عـنـبــر من ابـرز الـبـارزين في
ـــفـــتــوح مـــجـــال عــمـــلـــيـــات الــقـــلب ا
والـقسطرة في العراق كانت لة العديد
من الـعمليات الكـبرى جلراحة القلب ..

وجميع العمليات تكللت بالنجاح.
وتـــتــواصل في مـــســتــشـــفى الــزهــراء
لــلـــوالدة واالطــفــال  في دائــرة صــحــة
الـنــجف دورة تـدريـبـيـة حـول الـصـحـة
ـــشـــاركـــة ست دوائـــر والـــسـالمـــة  
صــحـيــة بــاإلضـافــة الى دائـرة صــحـة
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مــحــكــمــة جــنـــايــات ديــالى حــكــمــا
ــوت بـحق بـاإلعــدام شــنـقــاً حــتى ا
ـة قتل ثالثـة اسـاتذة مدان عن جـر
يـعــمـلــون في جـامــعـة ديــالى. وقـال
بيـان جملـلس الـقـضاء االعـلى تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (الـهـيـئـة الـثـانـية
حملكمة جنايـات ديالى نظرت قضية
ارهــــابي اعــــتــــرف بـــقــــتــــله ثـالثـــة
مـواطــنـ واصــابــة اخـر يــعـمــلـون
جـمــيــعـهم فـي جـامــعـة ديــالى بــعـد
هـجــوم قــاده مع مــسـلــحــ اخـرين
ينتمون لتنظيمات ارهابية) ,مشيرا
دان اعترف ايضا باطالق الى ان (ا
الــنـــار بــسالح نـــوع بي . كي . سي
ما اسـفـر عن اسـتشـهـادهم في قـرية
ــنـطــقـة بـني ابن خـلــدون الـتـابــعـة 
ســعـد) ,وتــابع الــبــيــان أن (احلــكم
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اطــاحت شـــرطــة مــحــافـــظــة ديــالى
بـثالثـة امراء مـن داعش في مـنـطـقة

قدادية.  ا
وقـال قــائـد الــشــرطـة فــيــصل كـاظم
العـبادي في بـيـان امس ان (قوة من
اســتـخــبــارات ومــكــافــحــة االرهـاب
بــقـيــادة الــعــمــيــد عـلـي الـســوداني
جنحت باعتقال ثالثة امراء دواعش
في عمـليـة نوعـيـة مبـاغتـة جرت في
ـقـداديـة واخملـيسـة ومـنـطـقة قريـة ا
الـندا) ,وأضاف ان (الـعـمـلـيـة تـمثل
ضــربــة اخــرى لــداعش في ديــالى),
مــؤكـــداً ان (الــعـــمــلـــيــات االمـــنــيــة
الحـقـة فـلـول ـبـاغـتـة مـتــواصـلـة  ا
داعش اإلرهــابــيــة). كــمــا واصـدرت
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واقـتـرح التـقـرير (إعـادة الـعمل بـنـظام
ـــســتــشــفــيــات اإلحــالـــة في جــمــيع ا
راكز وتفعيل عمل العيادات الطبية وا
الـصـحيـة; المتـصاص الـزخم احلاصل
ـستـشفيـات لغـرض توفيـر فرصة في ا
ـرضـيـة الـصـعـبـة ـعــاجلـة احلـاالت ا
عمول وتفعيل نظام التأم الصحي ا
تقـدمة حيث يعد به فـي أغلب الدول ا
هــذا الــنـظــام من أرقى األنــظـمــة كـونه
يــسـاعـد في تـقـد اخلــدمـات الـطـبـيـة
بـــطـــريـــقـــة مـــثـــلـى فـــضال عن زيـــادة
الكـات الـطـبـيـة والـوسـطـيـة خـاصـة ا

 . في ردهات الطوار
ورصــد عـددا مـن الـســلـبــيــات تـمــثـلت
ــقـاولـة بــوجـود مــخـالــفـات في عــقـد ا
ـــشــروع تــأهــيل وتــطــويــر اخلــاص 
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ـشـاركـة الـشـعـبـيـة احلـقـيـقـيـة في إدارة احلـكم سـوء اإلدارة احلـكـومـيـة وعـدم ا
تـقودان الى اسـتغـالل الطـبقـة السـياسـيـة احلاكـمة لـلسـلطـة لـتحـقيق مـصاحلـها
ـواطن ومطالـبه ورفاهيـته وتلبـية حاجـاته الضرورية , الشخـصية عـلى حساب ا
نافع وهذا مايـحدث في الـعراق حيث تـقوم الكـتل السيـاسية احلـاكمة بـتعظـيم ا
اخلاصـة لهم وألحزابهم وأصبح الهمّ األمني للـسلطة هو الهدف األول لهم حيث
ا يتم التـركيـز علـيه لتحـقيق االسـتتـباب األمني واالسـتقـرار للـسلطـة احلاكـمة 
صالح واألطمـاع الشخصـية واضع يضمـن االستفراد بـها لتحـقيق مختـلف ا
تطـلعـات الشعب ومـطالـبه وحقـوقه في ذيل قائـمة اهـتمـاماتهم ,مـعتـبرين ان أمن
الــسـلــطـة وأمن الــكـتل الــسـيـاســيـة الــتي يـنــتـمـون الــيـهــا أمـنـاً لــلـبالد والــعـبـاد
واليـسـمحـون بأي نـوع من الـتجـاوز علـيه ألنه يـعتـبر جتـاوز علـى البـلد وسـيادته
ـواطن الضـائعـة في البـلد الحـتجـنا الى مـجلدات وأمنه. لـو حتدثـنا عن حـقوق ا
ـواطن الـعـراقي يـحيـا بـدون حـقوق وتـقع عـلى عـاتقه الـواجـبـات فقط ,وفي ألنّ ا
هذه األسـطر القليلة وددت التركيز على أحد هذه احلقوق الضائعة وفي تقديري
انـهـا من أهم احلـقــوق وأخـطـرهـا أال وهي تـوفـيـر فــرص الـعـمل والـقـضـاء عـلى
ـطرد فـي عدد األفراد سـتمر ا البطـالة . الـبطـالة بـتعـريف بسـيط هي (الـتزايـد ا
الـقـادرين عـلى الـعمـل والراغـبـ فـيه والـبـاحثـ عـنه دون أن يـعـثـروا عـليه). ان
ـكن دائـمـاً قـضـيـة الــبـطـالـة والـقـضـاء عـلـيـهـا أو تـقـلـيـل نـسـبـهـا الى أقل قـدر 
ـا إلهـمـالـها من مـاجتـدها بـصـدارة اهـتـمامـات مـعـظم احلـكومـات واجملـتـمـعات 
ـشــاكل اإلقـتــصـاديـة نــتـائج خـطــيـرة جـداً عــلى اجملـتــمع بـرمـته ,وتــعـتــبـر من ا
الـرئـيسـية فـي اجملتـمع فيـجب عـدم التـهـاون أو التـبـاطيء والتـأجيـل في التـعامل
معها,ولهـذا جند انها استحوذت على عنايـة واهتمام أصحاب القرار السياسي
والـبـاحثـ في اجملـالـ اإلقتـصـادي واالجتـمـاعي ألن مـوضوع الـبـطالـة يـفرض
نـفـسه  بـشـكل دائم ألهـمـيـته وخـطـورته ,وتـكـمن األهـمـيـة انه حق تـكـفـله جـمـيع
الدسـاتير واألديان واألعـراف ألي مواطن لضمـان مورد مالي شرعي له وألفراد
ـواطن وبـقـائه عـائـلـته وخـطـورته تـكـمن في نـتـائج عـدم نـيل هـذا احلق من قـبل ا
بـدون مـورد فيـصـبح قـنـبـلة مـوقـوتـة ألنه يـصل الى حـد الـعجـز عن تـلـبـيـة أبسط
مـتـطلـبـاته بالـطـريق الـسوي فـيـكون أمـامه خـياران أمـا االنـفـجار في تـفـريغ هذه
الشـحنة الـكبـيرة من الـظلم الـتي وقعت عـليه وسـيكـون خطـراً على  نفـسه وعلى
ـنـتـشـر في احلـكـومـة واخلـيـار الـثـاني أن يـقع حتت إغـراءات وبـراثن اإلرهـاب ا
بالدنـا بـشكل كـبـيـر والذي يـتـحـ الفـرص لإليـقـاع بالـشـبـاب العـاطل مـسـتغالً
ـادي وما أكثر ضحـاياه في مجتـمعنا من الشـباب الذين لم يسـتطيعوا عوزهم ا
ـاديـة فـسـقـطـوا في مـسـتـنـقـعه اآلسن, من الـصـمـود أمـام أسـالـيـبه وإغـراءاتـه ا
ـتـتبع لـلـثـورات األخـيـرة التي وتتـحـمل احلـكـومـة جزءً كـبـيـراً من سـقـوطهم  ,وا
حدثت في الـبلدان العربية وما أعقـبها من تغيرات كبيـرة في اخلارطة السياسية
لهـذه البلـدان سيجـد أن من أهم األسبـاب الرئيـسية حلـدوثهـا هي البطـالة وعدم

حصول الشباب على فرص للعمل.
لذا وجب عـلى حكومتنا وهي في بداياتها أن تضع مكافحة البطالة في قمة هرم
أهـدافهـا واهتـمامـاتهـا وتـسارع بـتهـيئـة وايجـاد احللـول النـاجحـة لتـوفيـر فرص
العمل أمام مختلف شرائح اجملتمع وخاصة الشباب منهم والعمل على
حتقـيق احلصـانة واحلـمـاية لـشبـابنـا من الوقـوع في براثن
وحـبائـل اإلرهاب وتـدارك األمـر بـأسـرع وقت ونـنـتـظر من
احلـكـومـة أن تـسارع بـاخلـطـوات الصـحـيـحة والـسـريـعة
لـتــخـلـيـص الـبالد من هـذه اآلفــة اخلـطـيــرة والـتي بـدأت

تستفحل بشكل مخيف.   
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طـالــبت نـقـابـة احملـامــ الـعـراقـيـ
ــنـظـمــات احلـقـوقــيـة واالنـســانـيـة ا
ـلف احملـلـيـة والـدولـيـة بـاالهـتـمام 
الـــتـــعــويـــضـــات عن االضـــرار الــتي
تـــســــبب بــــهــــا الـــغــــزو االمــــريـــكي
البـريطـاني عـلى العـراق عام 2003
مــؤكـدة ان ارتــكــاب هــذه اجلـرائم ال
تسقط بالتـقادم ألنها محـظورة طبقا
لـقـواعـد الــقـانـون الـدولي اإلنـسـاني

واتفاقات جنيف . 
وقـال بـيـان لـلنـقـابـة تـلـقـته (الـزمان)
ـلـفـات الـوطـنـية امس انه (من اهم ا
الـتي ال تـزال مـغـلـقـة او مـنـسـيـة هو
ملف التـعويضـات عن االضرار التي
اصــابـت الــشــعب الـــعــراقي ودولــته
الناجتة عن الغزو العسكري االمريك
البـريطـاني). مضـيفـا (ونحن نـقترب
من تاريـخ صدور قـرار مـجلس االمن
رقم 1483 الصادر فـي التاسع من ا
نيـسان عام 2003 الذي فرضـته تلك
الــدولــتــ عـلـى اجملـلـس لالعــتـراف
بـشرعـيـة احتاللـهـما لـلـعراق كـحـالة
مـتحـقـقـة علـى صعـيـد الـواقع خالفاً

والتـحتـية لـيمـتد الـعدوان إلى تراث
الــــعــــراق وإجنــــازاته و حــــضــــارته

وآثاره وحتى ذاكرته الوطنية).
ــــطــــالــــبـــة واوضح الــــبــــيـــان ان (ا
بــالـتــعــويض عن األضــرار الالحــقـة
ـدنـيــ األبـريـاء بـات بـالــضـحـايــا ا
كن مـطلـبـاً عراقـيـاً و إنـسانـيـاً وال 
إغفـاله رغم مـرور أكثـر من عقـد على
ارتكـاب هـذه اجلرائم الـتي ال تـسقط

بالتقادم).
مـبــيـنــا ان (هـذه اجلـرائم مــحـظـورة
طــبــقـــا لــقــواعـــد الــقـــانــون الــدولي
اإلنـساني واتـفـاقـات جنـيف األربـعة
لـعام 1949 ومـلـحـقـيـهـا بـروتـكـولي

جنيف لعام 1977).
وتــــابـع ان (هــــذه االضــــرار  ســــواء
اكـانت نـاجتـة عن الـعـمل الـعـسـكري
أو مـن خالل عـــمـــلـــيـــات الــتـــعـــذيب
الوحـشي للـمـعتـقلـ في سجن  أبي
غــــريـب  وغــــيـــــره مـن الــــســـــجــــون
ــعـتــقالت الــتي كــثـيــراً مــا كـانت وا
ــعَــذب أو اإلصــابـة ــوت ا تــرتــبط 
بالعاهات الدائمة أو بأضرار نفسية
مــعـقــدة و كـذلك األضــرار اخلـطــيـرة

تمـثلة باألمـراض السرطـانية التي ا
بـدأت تـظـهـر في الـسـنـوات األخـيـرة
ـــقـــذوفــات نــتـــيـــجـــة اســتـــعـــمــال ا
واألســلــحــة الــكــيـمــيــاويــة احملــرمـة

دوليا).
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واشار البيان الى ان (النقابة تتطلع
لتـعـاون وثيق مع مـؤسـسات الـدولة
ـنظـمات احلـقوقـية و واحلكـومة و ا
اإلنـســانـيـة ذات الـعالقــة لـفـتح هـذه
ـــــطـــــالـــــبــــات ـــــلف الـى جـــــانب ا ا
ا الـقـضـائـية الـوطـنـيـة و الـدولـيـة 
يـــكـــفل حـــقــــوق الـــدولـــة و جـــمـــيع

تضررين). العراقي ا
ـداخل الـرئـيـسـة واضـاف ان (أحـد ا
لضـمان احلق بـالتـعويض هـو إلغاء
مجلس الـنواب لألمر رقم  17 لسنة
2003 الــصـــادر من رئــيـس ســلــطــة
ـر الـذي ال ـؤقـتـة بـول بـر اإلتالف ا
يـزال نافـذا ألن هـذا الـقـرار قـد أسبغ
احلـصــانـات الـقـضـائــيـة عـلى قـوات
الـتحـالف الـعسـكـري و منع الـقـضاء
طـالبـات ضد من قبـول الدعـاوى و ا
جــنـــود و ضـــبـــاط هـــذا الـــتــحـــالف
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كان أحد األحـبّة قاسياً في حكمه على العراقي  وكان ينظر اليهم نظراً سلبياً
واقف النبيلة التي تزخر بها حياتهم االجتماعية ... آثر وا يُبعده عن تسجيل ا

فقلتُ له :
انّ الــشــعب الــعـراقـي شـعب عــريق وفيّ  فــحــ يــراك مـخــلــصـاً في حــبك له
وساعـيـاً من أجل رفعـته وكـرامـته يبـادلك احلب بـاحلب ويـتفـاعل مـعك بـكل ما

لديه من حيوية وفاعلية وابرز األمثلة على ذلك :
موقف الـشعب العـراقي من االمام الـشهـيد أية الـله العـظمى الـسيد مـحمـد باقر
الــصـدر  –رضــوان الـله عــلـيه  –فـقــد وظّف آخـر قــطـرة من دمه الــزكيّ ودمـاء
األعالم الـشهـداء من أهله وطالبه ووكالئه وأنـصاره من أجل انـقاذ الـعراق من
ـواقف اخلـالـدة الى قـلوب ة الـغـاشـمـة فَـحَمَـلَـتْهُ تـلك ا بـراثن الـدكتـاتـوريـة الـظـا
وجـعـلتـهم يـلهـجون بـفكـره وعـطاءاته وفـتـوحاته واخالقـياته الـعراقـيـ وعقـولهم 

الفريدة ...
انــهم أدركــوا أنه كــان شـديــد االعـتــزاز بــهم وكـان واثــقــا من أنـهـم لن يـركــعـوا

الطاغوت 
انّ االمام الـشهيـد الصدر خـاطب الشعب الـعراقي  ووصفه بـانه (الشعب احلرُّ

األبيُّ الكر ) 
وقال :

انًا بك وبروحك الكبيرة وبتاريخك اجمليد  ( اني أخاطبك .. وأنا أشد ا
ا طـفحت به قلـوب أبنـائك البـررة من مشـاعر احلب والوالء  واكثـرهم اعتـزازا 

والبنوة للمرجعية ..)
رجعية) عادلة قائمة على التالحم األكيد والتفاعل الشديد ب (ا وهكذا كـانت ا

يام . الصاحلة وب أبنائها ا
واقف ولن يحتل هؤالء اي مكان نعم انّ الـعراقي ال يثقون بتُجّار احلروف وا

لهم من وجدانهم 
وهذا مسلك صائب ... صحيح ال يُالمون عليه .

فسارَعَ صاحبي الى التسليم بهذه احلقيقة ووافقني في الرأي .
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ـتدة ـضيـئـة في مـسـارات الـعـراقيـ أكـبـر من أنْ  حتـصـر وهي  انّ الـنـقـاط ا
بامـتداد األيام واحلـوادث دون انقطـاع  وما تدوين بـعض تلك دون انقـطاع وما
ـا للـنُبل تـدوين بعـض تلك الـومضـات االنسـانـية االّ مـحاولـة مـخلـصة لـلتـذكـير 

يزان األخالقي واالجتماعي . العراقي مِنْ أهميةٍ بالغة في ا
جـرد ان شاع خبر اعـتقال السـلطة الـغاشمة لالمـام الصدر  الـتهب الشارع
ـدن ــظــاهــرات الــغــاضـبــة فـي الــعـديــد مـن ا الــعــراقي وخــرجت الــعــديــد من ا

واحملافظات العراقية .
ـا لـقـد سـمــيّت تـلك االحــتـجـاجـات الــعـارمـة بـانــتـفـاضـة رجب /  1397هـ  
اضطـر السلطة الغـاشمة الى اطالق سراح السيـد الصدر وارجاعه الى النجف
األشرف لـتبدأ عملية فرض االقامة اجلـبرية عليه في منزله دون ان يسمح ألحد
ـوقف الرائع الـذي ال ينـسى  للـمرحـوم العالمة بالـدخول الى داره وهـنا يـبرز ا
الـسيـد ميـر حـسن أبو طـبيخ  –الـذي اختـرق جـموع اجلالوزة وتـقـدّم نحـو باب

دار السيد الصدر وطرق الباب فهُرع اجلالوزة واحاطوا به فقال لهم :
 انا ال اريد الدخول في الدار 

ولكن هل تريدون قتل االطفال جوعا ?
سأذهب معكم الى ح تريدون "  

واد الغذائية .. فطرق الباب وسلّم ما كان قد جاء به من ا
وهذه أول عملية لفك احلصار الغذائي .

راجع ص  198/ االمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة 
العراق لالستاذ السيد صالح اخلرسان 

أرايت كيف أَقَدَم على فكّ احلصار الغذائي عن االمام الشهيد الصدر وعائلته 
عروفة بـالبطش والفتك سوف لن وهو يـعلم ان السلطة الـغاشمة ا
تـــتــركـه دون ان يــدفـع الــثـــمن ولـــكـــنه لـم يُــبـــالِ بـــهــا وال
بـاجراءاتها  وانطلق  –وبـكل بسالة وشهامة  –ليقدّم ما
قدّم في الـساعات الصعبة مُعبّرا عن والئه العميق وحبه
الوثـيق ونبلـه الكبـير وانسـانيـته العالـية وحـفر في ذاكرة

التاريخ عمالً ال يُنسى على االطالق .

تهم معن انه (بعد التحـقيق مع ا
اعــتـــرفــوا قــيـــامــهـم بــقــتـل الــلــواء
ـــــتــــقـــــاعـــــد وزوجـــــته داخل داره ا
وعـرضت االوراق الـتـحـقـيـقـيـة عـلى
القاضـي اخملتص و ايقـافهم وفق
احــــــــكـــــــام 406 ق.ع واتــــــــخـــــــذت
االجـــراءات الـــقـــانــــونـــيـــة الالزمـــة

بحقهم). 
وافـاد مــصـدر بـاقــتـحــام مـســلـحـ
منزال وشقـة وسرقة مبـالغ مالية في
ــصــدر في تــصــريح بــغــداد.وقــال ا
امس إن (مجـمـوعـة مسـلـحـة اقدمت
عـلى اقــتـحــام شـقــة ضـمن مــنـطــقـة
زيـــونــــة وقـــامت بــــســـرقـــة مــــبـــالغ
ومصـوغات ذهـبيـة والذت بالـفرار),
مشـيـراً الى أن (الشـقـة كانت خـالـية
من ساكـنيـها) ,وتابع ان (مـجمـوعة
مسلحة اخرى اقـتحمت منزال ضمن
منطقة الـشعب وقامت بـسرقة مبالغ
مـالـيـة لم تـقـدر ثـمـنـهـا بـعـد تـهـديـد

افراد العائلة باالسلحة البيضاء).
 واعـــلــــنت الــــقـــوات االمــــنــــيـــة في
محافـظة االنـبار عن مـقتل داعـشي
غرب قضاء حديـثة. وقال مصدر في
تـــصــــريح امـس ان (قـــوة مـن فـــوج
طـــوار االنـــبــــار الـــســـابـع قـــتـــلت
انـتـحـاريــ اثـنـ قـبـل وصـولـهـمـا
وتفـجـيـر انفـسـهـما عـلى إحـد نـقاط
الـقـوة األمـنيـة فـي وادي غـيـدة قرب

قرية الصكرة بحديثة). 
وفي محافظة نينوى  ,القت مديرية
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة الـقـبض
على  5أشـخـاص يـنـتــحـلـون صـفـة

ــوصل. واكــد ضــبــاط في مــديــنــة ا
بــيــان لــلــمـديــريــة امـس ان (مــفـارز
الــفــوج الــثــالـث  ضــمن الــلــواء 43
القت القـبض على خمـسة اشخاص
ضــمن قــريـة ارفــيــلــة الــتــابـعــة الى
ــوصل كـانـوا نـاحـيــة الـشـورة في ا
البس الـعـسـكـريـة وثالثة يرتـدون ا
مـنـهم يـحـمـلـون الـرتـبـة الـعـسـكـرية
واثــنــ بــصــفــة جــنــدي يــقــومــون
ـواطن بالـنصب واالحـتيـال على ا
واسـتــحـصــال مـبــالغ نـقــديـة مــنـهم
بـحـجـة تــعـيـيــنـهم عـلى مالك وزارة
ـــواطـــنـــ الى الـــدفـــاع) ,داعـــيــا ا
(تـــــوخي احلـــــيـــــطـــــة واحلـــــذر من
اصحـاب الـنـفـوس الضـعـيـفـة الذين
ينـتـحلـون صـفة ضـبـاط في اجليش

العراقي والتبليغ عنهم). 
ــفــارز ذاتــهــا وتــابع الــبـــيــان ان (ا
تـمــكــنت ايــضــا الــقــبض عــلى احـد
ــطـلــوبــ في مــنـطــقـة االرهـابــ ا
ـدرج في نــاحـيـة الـقـيـارة), مـخـيم ا
ـتـهم يـسـكن سـابـقـا الفـتـا الى ان (ا
في قـضـاء الـبـعـاج ضـمن احملـافـظـة
وكـــان يــــتـــخـــفـى ضـــمن الــــعـــوائل

النازحة). 
من جــهــة اخـرى  ,اعــتـقــلـت قــيـادة
شــرطــة بــابل مــتــهم بـــاالرهــاب في
عملية امنية شمال احملافظة. وقالت
الـقـيـادة في بـيـان امس إن (قـوة من
فـوج الـطــوار األول نـفــذت واجـبـا
في قـضـاء احملـاويـل بـاالشـتـراك مع
مفـارز االسـتخـبـارت باالسـتـناد الى
معلومات استخبارية دقيقة اعتقلت

ـدان يـأتي اسـتـنـاداً ألحـكـام بـحق ا
ادة الرابعة / 1من قانون مكافحة ا

اإلرهاب رقم  13لسنة). 
عـلى صـعـيـد مـتـصل  ,تـمـكـنت قـوة
امنـية تـابعـة لقـيادة عـملـيات بـغداد

من اعتقال 3 خاطف . 
وذكر بـيان لـلقـيـادة انه (وبنـاءً على
معلـومات دقـيقـة ألقت قـوة مشـتركة
شـاة السادسة من اللواء 24 فرقة ا
ومـفـرزة من مـكــافـحـة اجـرام بـغـداد
الـقـبض عـلى ثالثـة خـاطـفـ ضـمن
ـعامـير والـصـادرة بحـقهم منـطقـة ا
ـــادة /421 مـــذكــــرة قــــبض وفـــق ا

خطف).
WB²   UNł

تـهـم الى مبـيـنا انه ( تـسـلـيم ا
اجلهات اخملتصة التخاذ اإلجراءات
الـقـانـونـيــة بـحـقـهم). واكـدت وزارة
الـداخــلــيـة  الــقــبض عـلـى عـصــابـة
متـهـمة بـقتـل لواء مـتقـاعـد وزوجته

في حي القاهرة ببغداد. 
ـتحـدث بـاسـم الداخـلـيـة في وقـال ا
بــــيــــان امس إن (قــــوة مـن مــــكــــتب
مكافحة اجرام االعظـمية تمكنت من
الـــقـــاء الــقـــبـض عـــلى الـــعـــصـــابــة
االجرامـيـة الـتي قـامت بـقـتل الـلواء
تقـاعد وزوجـته في حي الـقاهرة), ا
مــشـــيــرا الـى ان (الــعـــمــلـــيـــة تــمت
بــاشـــراف مــبـــاشــر مـن قــبل مـــديــر
مكافحة اجرام محافظة بغداد حيدر
عـلومات فخري حـسن وبعـد جمع ا
صـادر الـسـرية والتـحـري من قـبل ا
وتابع ـراقـبة) , ومـتـابـعـة كـامـرات ا
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انـطلقت احلملة الوطـنية  التي تفذتها
دائـرة صحـة النـجف  لتـلقـيح االطفال
دون اخلـامـسـة من الـعـمـر بـلـقـاح شلل
االطـفـال الفـموي االحـد  بـغض النـظر
عن مـوقفـهم التـلقـيحي الـسابق . وقال
مــديــر شــعــبــة الــتــحــصــ في دائــرة
الـصحـة احمـد حمـيد لـ(الـزمان ) امس
ان (الـدائرة اكـملت اسـتعـداداتهـا لهذه
احلـملة الوطنية  التي بدأت منذ اليوم
الـــســابع مـن شــهـــر نــيــســـان احلــالي
دة خمسة ايام عمل فعلي). وتستمر 
مـضــيـفـا انه (تـمت تـهــيـئـة الـلـقـاحـات
والــفــرق الــصــحــيــة  وااللــيــات  الــتي
تـشـارك في احلـمـلـة). وبـ حـمـيـد (ان
الــدائـرة قـد هـيـأت  497فــرقـة صـحـيـة
مـابـ ثـابـتـة وراجـلـة ومـتـنـقـلـة  و
تــوزيـــعــهــا عـــلى قــطــاعـــات الــرعــايــة
الــصـحــيـة االولـيــة   وحـسب الــرقـعـة
اجلـغرافية والـكثافة الـسكانيـة للقطاع
. مـوضـحـا : حـيث ان اجملـمـوع الـكـلي
شمول بـالتلقيح في عموم لالطـفال ا
احملـافـظة يـبلغ 248474 طـفال يـضاف
الـيـهم االطفـال الوافـدين الى احملافـظة

مع ذويهم اثناء تنفيذ احلمله).
`OIKð “—UH

مــشــيـرا الى انـه (سـيــتم وضع مــفـارز
لـلتلقيح في سيـطرات مداخل احملافظة
واطن للتعاون مع الفرق .  داعـيا : ا
الـصـحيـة وتلـقيح اطـفـالهم حلـمايـتهم
مـن مـــرض شـــلل االطـــفـــال). واصـــفـــا
ــكن ــرض بــأنـه  يــقــتل ويــعــيق و (ا
تــفـاديه بــقـطــرتي لــقـاح  وان الــلـقـاح
ناشيء ـستخدم مـستورد من ارقى ا ا
يـة وخـاضع لـفحـوصـات منـظـمة الـعـا
ــيــة ووزارة الــصــحــة الــصــحــة الــعــا
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WKLŠ∫ ظفل يتلقى تلقيحا ضد شلل االطفال خالل حملة في النجف

ادة خاللـها مـتـهـمـا مـطـلـوبـا وفق ا
الرابعـة من قانـون مكافـحة االرهاب

ضمن قاطع القضاء). 
ـدني عن وأعـلـنت مـديـريـة الـدفـاع ا
إخـمـاد حـريق انـدلع داخل بـسـاتـ

منطقـة البو عـظم جنوب الـناصرية.
الى ذلك  ,ضـبــطت هــيـئــة الـنــزاهـة
رئـيس وأعـضــاء جلـنــة الـكـشف في
منفـذ الشالمـجة احلـدودي القدامهم
على محاولة لـتمرير معـمل لصناعة
األعـالف خالفــــــــاً لــــــــلــــــــضــــــــوابط

والتعليمات. 
nA  WM'

وقال بـيـان لـلـهيـئـة امس ان (فـريـقاً
من مـديـريـة حتـقـيق الـبـصرة تـمـكن
من ضبط أربـعة مُـتـهمـ هم رئيس
ــنــفــذ وثالثــة جلــنــة الــكــشف فـي ا
ـشـهـود لـقـيـامـهم أعـضـاء بـاجلـرم ا
بــالــكــشـف عــلى مــعــمـل لــصــنــاعــة
األعالف احليـوانية مـوزع ب ثالث
شاحنات بصـورة مخالفـة للقانون),
ـــواد الفـــتـــا الـى انه ( تـــرســــيم ا
كــمـركــيــاً عــلى أســاس أنــهــا خـزَان
حـديـد دون ذكـر مــلـحـقــاته وتـسـبب
ذلك بحـصـول فـرق كـبـير فـي الرسم

الـكـمـركي) ,واوضح الـبـيـان انه (
تــنـــظـــيم مــحـــضـــر ضــبـط أصــولي
ـواد لــلــمــتــهــمـ وعــرضـه رفــقــة ا
ـضـبـوطــة عـلى قـاضي الــتـحـقـيق ا
تـهم اخملتص الذي قـرَر توقـيف ا
عـلى ذمـة الـتـحـقـيق)  ,الفتـا إلى أن
وجب مذكرة (عملية الضـبط تمت 

قضائية).  dLðR∫ قائد شرطة ديالى خالل مؤتمر صحفي

تـحدة و في سابقة من يثاق األ ا
شـــأنــهــا اإلقــرار بـــاحــتالل الــدول و
الـــشـــعـــوب بــالـــقـــوة الـــعـــســـكـــريــة
الـــــغــــاشــــمــــة) ,الفــــتـــــا الى ان (مــــا
يـستـوجب قـانـونـياً وإنـسـانـيـاً  فتح
صـفــحـات مـلــفـات تـعــويض الـعـراق
وإجراء مـحـاكمـات جزائـيـة و مدنـية
جلمـيع مرتـكبي اجلـرائم  على أرض
العراق منذ بـدء العمليـات العسكرية
في 20 اذار 2003 ولــــــــــغـــــــــــايــــــــــة
اإلنــســحــاب الــفــعــلي الــكـامـل لـتــلك
ـلحـقة القـوات و الـشركـات األمـنيـة ا

بها).
WO½u½U  WO ËR

مـؤكدا انه (لم يـعـد مـقبـوالً الـسـكوت
ـسـؤولـيـة أو احلـيـلـولـة دون إثـارة ا
الـقـانـونــيـة الـوطـنـيـة والـدولـيـة إزاء
قترفة من قبل تلك جسامة اجلرائم ا
ـكن إغـفـالـهـا أو الـقـوات و الـتي ال 
نــســيــانــهــا تــبــعــا لــدرجــة شــدتــهـا
وخـــطــورتــهــا بـــاســتــهــدفت األرواح
ـــاديــة ـــمــتـــلـــكــات ا واحلــريـــات وا
عـنويـة الـعامـة واخلاصـة وأبنـية وا
الــدولـــة ومــؤســســـاتــهـــا الــفـــوقــيــة
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لـحقة والشـركات األمـنيـة اخلاصـة ا
بـــهم في انـــتـــهــاك واضـح و صــريح
لــلـسـيـادة الــقـانـونــيـة و الـقــضـائـيـة
ـادة 6 من قــانـون وخالفــا ألحـكــام ا

العقوبات رقم 111 لسنة 1969).
من جــهــة اخــرى  ,تــدرس الــواليــات
تـحدة االمـريكـية  تـقلـيص بعـثتـها ا
الـــــدبـــــلــــومـــــاســـــيـــــة في الـــــعــــراق

وأفغانستان . 
ونقلت مجلـة امريكية عن

شعار نقابة
احملام العراقي

œ«bGÐ w  t²łË“Ë bŽUI²  ¡«u  q²IÐ WLN²  WÐUBŽ pOJHð

مـسـتشـفى النـعـمان الـتعـلـيمي إضـافة
ــبـرم بـ مــلـحق من تــسـعــة طـوابق ا
مــحــافــظــة بـغــداد وإحــدى الــشــركـات
الـــيــونــانــيــة في عــام  2014بـــقــيــمــة
إجـمالـية تـصل إلى أكثر من  65مـليار
ديــنــار حـيث  الــتــوقف عن الــعـمل
وكــانـت نــســبــة اإلجنــاز ال تــتــعـدى 5
ــئــة  إضــافــة إلى وجــود كــمــيــات بــا
كـبـيـرة من خـيـوط الـعـملـيـات مـنـتـهـية
الــصالحــيـة في مــخــازن غـيــر مـؤهــلـة
ـــســـتـــشـــفى بـــغـــداد الـــتـــعــلـــيـــمي
واالســـــــتـمرار بـتـجهـيـز أعداد كـبـيرة
ــســتــلــزمــات الـطــبــيــة اخلــاصـة من ا
بـأجــهـزة تـخـطـيط الـقـلب رغم قـدمـهـا
ومـخالـفـتهـا لشـروط التـعاقـد وبأثـمان

مرتفعة).

مــصــدر قــوله ان (وزارة اخلــارجــيـة
تـدرس خفض اعـداد الـدبـلومـاسـي
ـوجــودين في كـابـول األمـريــكـيـ اا
وبــغـــداد الى الــنــصـف خالل الــعــام
ـــقــــبـل حـــيـث تـــنــــهـي واشـــنــــطن ا
اســـتــعــدادهــا لــلـــحــرب في الــشــرق
ا األوسط وجنوب آسـيا للـتحضـير 
تــســمــــــــــــــــــــيه حــقـبــة مــنــافــسـة
الـقــوى الـعــظـمى مـع الـصـ

وروسيا). 


