
 طالب ع�ضو جمل�س ق�ضاء الكرمة مبحافظة االنبار عارف 
ال�ضع��ان ،االثن��ن، مب�ضاعف��ة اجله��د الهند�ض��ي ملعاجلة 
خملف��ات تنظي��م داع���س االرهابي م��ن العب��وات النا�ضفة 
وال�ضواري��خ م��ن مناط��ق ق�ض��اء الكرم��ة �رشق��ي الفلوجة 
.  وق��ال ال�ضع��ان يف ت�رشي��ح خا�س ملرا�ض��ل )اجلورنال 
ني��وز(، اإن" مناطق كرمة الفلوجة م��ازال فيها املئات من 
املخلف��ات احلربية لتنظيم داع���س االرهابي التي مل تعالج 
كونه��ا خمفية ولي�ض��ت ظاهرية وت�ضاه��د بالعن املجردة 
ك��ون التنظي��م ا�ضتخ��دم ط��رق خبيث��ة يف تفخي��خ الطرق 
واملن��ازل وال�ضاح��ات واالرا�ض��ي الزراعي��ة مم��ا يتطل��ب 
جه��د م�ضاعف م��ن الك��وادر االمنية املخت�ض��ة يف تفكيك 
املخلف��ات احلربي��ة".  وب��ن ان" الق��وات االمني��ة حتتاج 
الأجه��زة ك�ض��ف وحتدي��د م��كان وج��ود العب��وات النا�ضف��ة 
وااللغ��ام وال�ضواريخ ل�ضمان حماية املدنين االبرياء من 
املخاط��ر التي يتعر�ضون لها خ��ال حتركهم يف مناطقهم 
املح��ررة". وتابع ال�ضعان ان" املخلف��ات احلربية للحرب 
العاملي��ة الثاني��ة واحل��روب الت��ي �ضهدته��ا بع���س الدول 
مازالت موجودة وتعاين منها ال�ضعوب ونحن يف قلق كبري 

من ازدياد خماطر املخلفات االرهابية يف مدن االنبار"

اعلن��ت مديرية �رشطة النجف اال�رشف عن اح�ضائية لعام 
2016 يف مراك��ز ال�رشط��ة و�ضعب املكافحة يف خمتلف 
املج��االت �ضاهم��ت بانخفا���س ن�ضب��ة اجلرائ��م والق��اء 

القب�س على املطلوبن .
 وقال��ت املديري��ة يف بي��ان له��ا : ان الع��ام 2016 �ضجل 
13819 من اجلرائم مت اكت�ضاف 12737 منها اي اجناز 
92.17 باملائ��ة بينما كانت اجلرائم امل�ضجلة 12054 
اي ك�ض��ف منه��ا 92 باملائ��ة مما يدل عل��ى ارتفاع ن�ضبة 
ك�ض��ف اجلرائم عن الع��ام ال�ضابق مبع��دل 17 وهذا موؤ�رش 
اح�ضائ��ي جيد " .  وا�ضافت " ان اهم اجلرائم التي �ضجلت 
انخفا�ض��ا يف معدالته��ا للع��ام 2016 مقارن��ة بالع��ام 
2015 اذ كان��ت جرائ��م القتل العمد بن�ضبة 9.4 باملائة 
اما جرائم اخلطف فانخف�ضت بن�ضبة 26 باملائة وجرمية 
الر�ض��وة فق��د و�ضل��ت اىل 50 باملائ��ة جرائ��م االختا�س 
�ضف��ر وجرائم التزوير 25.9 وجرائم ال�ضلب 500 باملائة 
و�ضجل��ت جرائ��م ال�ضط��و امل�ضل��ح 27باملائ��ة ام��ا �رشقة 
ال�ضيارات باالإكراه و�ضلت اىل 300،باملائة واخر اجلرائم 
هي �رشقة اال�ضخا�س باالإكراه التي بلغت 28.5باملائة "
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ت�ض��ري اأم فادية من خ��ال حديثها ملرا�ضل اجلورنال 
عن وجود نقو�ضات كبرية تتعلق باالأدوية واالجهزة 
الطبي��ة يف م�ضت�ضفى ق�ضاء املدينة مما ي�ضكل عائقا 
ل��دى بع���س احل��االت املر�ضي��ة احلرج��ة ويجع��ل 
البع���س م�ضطرا لقط��ع م�ضافات طويل��ة للتوجه اىل 
مرك��ز املحافظة ، معربة عن ا�ضتيائها من عطل اكرث 
االجهزة الطبية يف امل�ضت�ضفيات وبينت ان م�ضت�ضفى 
ق�ض��اء القرن��ة حتت��اج اىل اجهزة الرن��ن واملفرا�س 
وب�ضبب ع��دم توفر االجهزة ي�ضط��ر املواطن للتوجه 
اىل مركز حمافظ��ة الب�رشة قاطع��ا م�ضافات طويلة 
ت��وؤدي بحي��اة االن�ض��ان اىل املوت بن بع��د الطريق 
وب��ن عدم فح�س املري�س الذي ه��و باأم�س احلاجة 

للفح�س ملعرفة مر�ضه
ع�ضو جمل���س حمافظ��ة الب�رشة عن ق�ض��اء املدينة 
جواد عبد العبا�س االمارة ي�ضري ل�<اجلورنال > ، اأنه 
كان م��ن املمك��ن يف االعوام املا�ضي��ة ان يتم �رشاء 
اجه��زة طبية وم��ن بينها اجه��زة الرن��ن واملفرا�س 

لك��ن الروت��ن هو ال�ضب��ب يف عرقلة ذل��ك . ويتابع " 
يف ع��ام 2014 كان م��ن املوؤم��ل ان يت��م �رشاء 12 
جه��از للرن��ن واملفرا���س وذل��ك من ام��وال املنافع 
االجتماعي��ة النفطي��ة فالروت��ن ت�ضب��ب بعرقلة هذا 
االم��ر ونتمنى م��ن حكومة الب���رشة املحلية وزوارة 
ال�ضح��ة ان تق��وم ب���رشاء االجه��زة الطبي��ة ملناطق 
�ضم��ال حمافظة الب�رشة مل��ا لها من اهمية يف حياة 

املواطن".
ويقول مدير م�ضت�ضفى القرنة الواقعة �ضمال حمافظة 
الب���رشة عبا�س ال�ضاهن ان هن��اك حاجة ما�ضة يف 
امل�ضت�ضف��ى اىل االجه��زة الطبي��ة وخ�ضو�ض��ا جهاز 
فح�س الرنن حيث ان كوادر طبيبة موجودة حتتاج 
لاأجه��زة يف معاجلة خمتلف احلاالت املر�ضية . وال 
يتف��اءل املواط��ن ابو فرا���س وهو من اه��ايل ق�ضاء 
القرن��ة باالأم��ر ، قائ��ا ، يق��ال ان الب���رشة كالبقرة 
احلل��وب لك��رثة وارداته��ا لك��ن حكومته��ا تعجز عن 
توف��ري االدوية واالجه��زة مل�ضت�ضفياته��ا واقع موؤمل 

�ضحيت��ه املواط��ن الب���رشي ويف ظ��ل ال�رشاع��ات 
ال�ضيا�ضي��ة وازمة التق�ضف فا اعتقد ان البلد �ضي�ضتقر 
لكن م��ن يجرح قلبي ان مناطق �ضم��ال الب�رشة هي 
بح��ر النف��ط لك��رثة ال���رشكات النفطية فيه��ا وتعجز 
احلكوم��ة عن توفري االجه��زة للم�ضت�ضفيات . وللجنة 
ال�ضح��ة والبيئ��ة يف جمل���س حمافظة الب���رشة راأي 
ملرا�ض��ل  ال�ضاع��دي  حي��در  اللجن��ة  رئي���س  فيق��ول 
الطبي��ة ه��ي قابل��ة  اجلورن��ال ان اغل��ب االجه��زة 
لل�ضيان��ة متهما بع�س اجله��ات بقيام تعطيل بع�س 
االجه��زة الطبي��ة يف امل�ضت�ضفي��ات اأال اأن��ه مل ي�ضمها 
لكن��ه ب��ن ان 90 % من اجه��زة املفرا���س والرنن 
توقفت اما ب�ضبب توقف عقود �ضيانة بع�س اجلهات 
املنف��ذة وانته��اء الف��رة القانونية لذل��ك ،مبينا ان 
تفعي��ل العي��ادات اخلارجي��ة ه��ي م��ن خ��ال قيام 
البع�س بتعطيل بع�س االجهزة ونحن كلجنة ال�ضحة 
والبيئ��ة لدينا اطاع باالأمر يف امل�ضت�ضفيات وهناك 

جلان حتقيقية �ضتك�ضف لنا حقيقة االمر.

الطالق المبكر.. كابوس يعصف بحلم الزواج المثالي
ولطاملا �رشحن باأحامهن ال�ضعيدة حتى جاء اليوم الذي حتولت 
في��ه االأحام اىل حقيقة واقعة ثم كان��ت التجربة الكربى جتربة 
احلي��اة نف�ضه��ا الت��ي اكت�ضف��ت اأنها ل��ن تعي ما حوله��ا وكم من 
الفتي��ات �ضع��دن يف جتربته��ن ولك��ن الكثريات منه��ن �ضقن يف 
زواجه��ن وال�ضبب جهل الفتاة بهذه احلي��اة اجلديدة ومتطلباتها 
فنجدهن يف ربي��ع العمر تخبطت بهن الدني��ا فاأ�ضبحن �ضحايا 
الزواج املبكر لينالهن لقب املطلقة وهن مل يبلغن ال�ضاد�ضة ع�رش 

بعد .
بني ال�ضحية واجلزار

)غ.ن( مل ت�ضتط��ع الكام ملا مرت ب��ه فحدثتنا والدتها لتقول: ال 
ادري ه��ل ان��ا ال�ضبب ام والده��ا ام هو القدر حينم��ا بلغت ابنتي 
اخلام�ض��ة ع�رش زوجتها م��ن اأول �ضاب تق��دم خلطبتها مل مت�ضي 
ال�ضن��ة االأوىل حت��ى ب��داأت اخلافات بينهم��ا بالتفاق��م وانتهى 
االأم��ر بالط��اق وبعد عام م��ن الطاق خطبها قريبن��ا فاأقنعتها 
بالزواج انق�ضت �ضهور وكل زيارة يل ت�ضكو من �ضوء معاملته لها 
ويرف�س حتى العمل وحينما تطلب منه اي مال يقوم ب�رشبها مل 
ن�ضل اىل حل حتى بعد تدخل ذويه فاأ�ضبحت ابنتي مطلقة للمرة 

الثاني��ة مل يكن االأم��ر �ضهل عليها اال انه��ا ا�ضتطاعت ان تتجاوز 
تلك املرحل��ة لرمبا كان �ضغر �ضنها واهتمامنا الزائد بها جعلها 
ال تق��وى على حتم��ل م�ضوؤولية الزوج والعائل��ة واحلياة اجلديدة 

التي طراأت عليها وهي ت�ضق اول طريقها يف مرحلة املراهقة.
مرت �ضنوات حتى اعتادت االأمر وعادت لتكمل تعليمها حتى اتى 
اليوم املعهود اقرنت بزوج ثالث ومن هنا عادت املنغ�ضات اىل 
حياته��ا ورث��ت من تركة والده��ا ما يوؤمن حياته��ا وكان الزوج 
الثال��ث يطم��ع مبالها حتى ب��ات يهددها بالط��اق ان مل تعطيه 
م��ا يريد لينفق��ه على ملذات��ه او زوجته االأوىل كان��ت تخ�ضى ان 
تك��ون مطلق��ة للم��رة الثالث��ة فبق��ت تل��وذ بال�ضمت حت��ى طفح 
الكي��ل ال ا�ضتطي��ع و�ض��ف االأمل ال��ذي اعراه��ا حينم��ا اأ�ضبحت 
مطلق��ة للم��رة الثالثة فمنذ �ضباها وليومن��ا هذا وهي تعاين من 
حياتها العاطفي��ة فاملجتمع قا�س ال يتقبل املراأة املطلقة لرمبا 
كان خطئي حينم��ا جعلتها ترك تعليمها لتتزوج وهي مل تكمل 
ال�ضاد�ض��ة ع���رش بعد لو انه��ا اأكملت تعليمها لرمب��ا ا�ضتطاعت ان 

تنجح بزواجها وتعي�س كباقي الفتيات.
وم��ن جهته��ا قال��ت )و. د( 17 �ضنة كن��ت احلم وك��م كان احللم 
جمي��ل والواقع قا���س تزوجت وان��ا يف الرابعة ع���رش فبعد وفاة 
اأم��ي واقران ابي بزوجة ثانية ق��رر اأبي يزوجني من اخ زوجته 

اجلدي��دة كن��ت اجهل ما ي��دور من ح��ويل مبجرد زواج��ي تركت 
التعلي��م وانتقل��ت للعي���س يف الري��ف الأعم��ل يف البي��ت وخارج 
البي��ت واإجناب االأطفال واأخر ما طراأ يف حياتي املباغتة زواجه 
الث��اين للتحول معاناتي اىل كوابي�س مل اأج��د لنف�ضي ماذا اأ�ضكو 
اإلي��ه وجع��ي مل يك��ن يل اي راأي �ضوى االأكل والعم��ل والنوم وان 
اعر�ض��ت تك��ون لغة ال�رشب ه��ي احلديث امل�ض��رك بيننا وبعد 
�رشب��ه يل اآخ��ر مرة اأجه�ض��ت طفلي جل��اأت خل��ايل لينقذين من 
جربوت زوجي وطغيان اأبي فلم يكون �ضوى طريق الطاق اأمامه.
اأكمل��ت حديثها بدموع الهب��ة: ال اأريد �ضيء �ضوى ان اأرى اأطفايل 
فلي���س مبقدوري ان اأراهم بعدما اأخذهم مني والأين ال املك املال 
لتوكي��ل حمام��ي مل اأح�س بح�ضان��ة اأطفايل، اكتفي��ت بال�ضمت 
وخ�ضو�ض��ا اين انتقل��ت للعي���س يف بي��ت خ��ايل الن زوج��ة اأبي 
ترف���س ان اأعود للبيت كوين ترك��ت �ضقيقها وما كان الأبي �ضوى 

ان ين�ضاع لرغبتها.
ازدياد غري م�ضبوق يف حاالت الطالق

و�ضاركن��ا الباح��ث االجتماع��ي حيدر ح�ضن��ن املو�ض��وي براأيه 
واأع��رب عن اأ�ضفه ال�ضديد ب�ضبب تزايد ن�ضبة الطاق وذلك الأ�ضباب 
ال ت�ضتح��ق حتى الذكر حيث قال: حتول الطاق املبكر يف االآونة 
االأخ��رية اىل ظاه��رة جعل��ت م��ن االأ���رش كائن��ا ه�ض��ا وانعك�ضت 

اآثارها على املجتمع باأكملها حيث �ضجلت حاالت الطاق بتزايد 
ملح��وظ ينذر باخلطر يف ع��ام 2014 �ضجلت حاالت الطاق يف 
نهاي��ة الع��ام اىل )359( دع��وة ويف ع��ام 2015 )675( دعوة 
اي �ضع��ف العدد و و�ضلت الدعاوى حلد االآن يف عام 2016 اىل 

)264( دعوة ويعلم اهلل اىل اي رقم �ضي�ضل يف نهاية العام.
واأ�ض��اف املو�ض��وي ان الط��اق املبكر ن��اجت عن انع��دام اخلربة 
احلياتي��ة وخا�ض��ة ان كان �ض��ن ال��زواج �ضغ��ري، واأ�ض��ار اىل ان 
ال�ضغ��ط النف�ض��ي عل��ى الفت��اة لقب��ول ال��زواج ي�ضب��ب له��ا القلق 
والتوت��ر فيغل��ق عليها دائ��رة االختيار ب��ن البدائ��ل فتندلع يف 
الزواج وتف�ضل وان كان ذلك االأ�ضلوب يرجع اىل امل�ضتوى الطبقي 
والثق��ايف لاأ�رشة، واأك��د ان م�ضببات ازدياد ح��االت الطاق يف 
االآون��ة االأخرية هي اخليانة الزوجية الناجتة اغلبها من االجنرار 
خل��ف نزع��ات العاقات التكنلوجي��ة التي حمق��ت املبادئ لدى 
البع���س مم��ا اأدى اىل انهيار حياتهم دون ال�ضع��ور باالأذى الذي 

يلحق بهم ودائما يكون ال�ضحية هم االأطفال.
ختم حديثه اأ�ضبحت ظاهرة الطاق ظاهرة خطرية يجب الت�ضدي 
لها وو�ضع حلول جذرية ومنطقية لردعها لتجنب تزايدها وذلك 
بالتاأين مب�رشوع الزواج واالختيار االأ�ضح وترك الطاق اآخر حل 

ان واجه الزوجان م�ضكلة يف حياتهما.

بغداد ـ متابعة 

يف �ضن املراهقة متني الفتاة نف�ضها 
باأفكار �ضتى تالحقها يف نومها 

و�ضحوتها فال تلبث ان جتد عقلها 
ال�ضغري �ضرد عن الكتب والدرو�س 

لتعي�س حلظات مع اأحالم اليقظة 
تلك االأحالم ال�ضعيدة التي تنتظرها 
كل فتاة عندما ياأتي هذا اليوم الذي 

تلب�س فيه ف�ضتان الزفاف االأبي�س 
اجلميل وتتاأبط ذراع الرجل الذي 
اختاره والدها واختاره القدر معه 

ليكون �ضريكا حلياتها.

 تقطع املواطنة ام فادية 
م�ضافة طويلة جدا من 

�ضمال مركز املحافظة لعلها 
تتخل�س من معاناة كثرية 

يف اجلانب ال�ضحي .

الصحة والبيئة تبحث الخدمات الصحية في واسط

المحمداوي يلتقي مع مسؤولي ناحية السيبة لبحث 
الخدمات المطلوبة للناحية 

نزاهة األنبار: اعتقال مدير مستشفى الرمادي 
السابق بتهمة الفساد اإلداري والمالي

المواطن ضحيتها .. من يقف وراء تعطيل أجهزة الرنين والمفراس في البصرة؟ 
بغ��داد � �ضع��اد التميم��ي : اكدت وزي��رة ال�ضحة والبيئة د.عديل��ة حمود ح�ضن 
عل��ى الدور املحوري الذي يوؤديه جمل�س النواب يف دعم وا�ضناد جهود الوزارة 
لارتقاء باأداء املوؤ�ض�ضات ال�ضحية ومتكينها من تقدمي خدمات وقائية وطبية 

وعاجية كفوءة. 
واأ�ض��ارت خ��ال لقائه��ا بكاظ��م ال�ضي��ادي ع�ضو جلن��ة الربي��ة النيابية اىل 
اهمي��ة ت�رشيع واقرار القوانن التي متنح ال��وزارة املرونة واالن�ضيابية بتنفيذ 
براجمه��ا وخططها الرامية اىل النهو�س بالواقع ال�ضحي عموم الباد. وجرى 
خ��ال اللقاء مناق�ضة �ضبل تعزيز اخلدمات ال�ضحية يف حمافظة وا�ضط ال�ضيما 
يف االق�ضي��ة والنواح��ي الواقعة يف اطراف املحافظة وجه��ود الوزارة الأن�ضاء 
م�ضت�ضف��ى �ضع��ة 50 �رشي��را يف ق�ض��اء ب��درة م��ع �رشك��ة كاز ب��روم الرو�ضية 
ومتابع��ة اجن��از م�رشوع امل�ضت�ضفى الركي والذي �ضيمث��ل اجنازه نقلة كبرية 
يف م�ضت��وى اخلدم��ات املقدم��ة اىل ابناء وا�ض��ط واملحافظات املج��اورة لها 
وبح��ث م�ضاعفة اجله��ود الإزالة االلغ��ام يف املناطق احلدودي��ة مع ايران يف 
مناط��ق ب��درة وج�ض��ان وزرباطية ف�ضا ع��ن تلبية احتياج��ات دائرة �ضحة 

وا�ضط من املاكات الطبية وال�ضحية واالدوية وامل�ضتلزمات الطبية . 

الب���رشة � خا���س : التقى النائب عن الب�رشة د.جم��ال املحمداوي مدير ناحية 
ال�ضيب��ة اال�ضت��اذ احم��د ه��ال الربيع��ي وعدد م��ن م�ض��وؤويل الدوائ��ر اخلدمية 
يف الناحي��ة لا�ضتم��اع اىل مطالبه��م وامل�ض��اكل الت��ي يعانون منه��ا . وبحث 
املحم��داوي مع م�ض��وؤويل الناحي��ة امكانية توف��ري اخلدمات املطلوب��ة ، منها 
ع��دم وجود ق�ضم للبلدية وحرمانهم من تعيين��ات الربية املخ�ض�ضة للمناطق 
النائية واحتياجهم لفت��ح ماحظية الت�ضجيل العقاري واملطالبة ب�ضمولهم يف 
العم��ل بال���رشكات النفطية .  و�ضدد املحمداوي على " ���رشورة اتاحة الفر�ضة 
الأه��ايل ناحية ال�ضيبة بالعمل يف �رشكات ج��والت الراخي�س النفطية القريبة 
م��ن �ضكناهم ف�ضا ع��ن اهمية تدريب اهايل الناحية عل��ى احلرف املطلوبة ". 

 االنب��ار � خا���س : ك�ضف م�ضدر حكومي يف حمافظة االنبار ،االثنن، عن اعتقال 
مدي��ر م�ضت�ضفى الرمادي ال�ضابق الدكتور اياد ع��راك من قبل هيئة النزاهة بتهمة 

الف�ضاد االداري واملايل .
 وق��ال امل�ضدر ملرا�ض��ل )اجلورنال نيوز(، اإن" جلنة من هيئ��ة النزاهة يف االنبار 
اعتقلت الدكتور اياد عراك مدير م�ضت�ضفى الرمادي ال�ضابق بتهمة الف�ضاد االداري 
واملايل و�رشقة كميات كبرية من االدوية اخلا�ضة مبعاجلة مر�س ال�رشطان التي 

فقدت قبل �ضبعة ا�ضهر من خمازن امل�ضت�ضفى يف الرمادي".
 وبن امل�ضدر ان" جلنة النزاهة نقلت الدكتور اياد عراك بعد توقيفة �ضمن مذكرة 
ق�ضائي��ة للتحقي��ق معه ب�ضكل مو�ض��ع يف مقر النزاهة يف الرم��ادي وملعرفة اين 
ذهب��ت االدوي��ة ومن اجله��ة التي ا�ضريت ه��ذه العاجات ومكان وج��ود املبالغ 
املالي��ة الت��ي تق��در ب� 4 ملي��ار دينار ثمن االدوي��ة التي متت �رشقته��ا". هذا ومل 

يك�ضف امل�ضدر تفا�ضيل اخرى.

حقيبة 

االنبارـ خاص 

النجف ـ خاص 

 البصرة ـ محمد الجابري

 اف��اد م�ض��در يف مين��اء ام ق���رش احل��دودي ‚ �ضب��ط حاوية حليب 
اطفال منتهي ال�ضاحية يف امليناء . وقال امل�ضدر الذي ف�ضل عدم 
الك�ض��ف عن ا�ضم��ه ان احلاوية الت��ي مت �ضبطها حت��وي على حليب 
اطفال منتهي ال�ضاحية من تاريخ 29 / 6 / 2016 . مبينًا " ان 

ال�ضحنة االن بانتظار اجراءات القا�ضي لغر�س اتافها .

مسؤول أنباري: نحتاج 
لمضاعفة الجهد الهندسي 
لمعالجة مخلفات داعش 

شرطة النجف تعلن انخفاض 
معدالت 9 أنواع من الجرائم 

ضبط حاوية حليب أطفال 
منتهية الصالحية


