
يكرث احلديث بني النا�س عن ارتفاع عدد متعاطي املواد 
املخدرة يوما بعد يوم يف حني توؤكد الإح�ساءات الر�سمية 
الآن ت�ساعد اعداد املعتقلني منهم.    اأعلن العميد جالل 
امني بك مدير مكافحة املخدرات يف مديرية ال�ساي�س يف 
الثاين  ال�سليمانية يف موؤمتر �سحايف بداية �سهر كانون 
 2016 عام  اأ�سخا�س   )310( اعتقال  املا�سي  )يناير( 
بتهمة تعاطي املواد املخدرة والجتار بها مقابل اعتقال 
بانه  جالل  العميد  واأفاد    2015 عام  �سخ�سا   )150(
بحق  النهائي  احلكم  �سدر  ال�سحايف  املوؤمتر  عقد  حتى 
2016، وحول  اعُتقلوا يف عام  الذين  )61( �سخ�سا من 
اأحكام  بحقهم  �سدرت  انه  جالل  العميد  اأكد  عقوبتهم 
بال�سجن ت�سل اىل )15( عاما ومت اإر�سال )38( �سخ�سا 
منهم اىل املحاكم لفر�س العقوبة عليهم وبال�سافة اىل 
ارتفاع ن�سبة تعاطي املواد املخدرة والجتار بها ك�سف 
جالل امني بك اأي�سًا عن انه بخالف العوام ال�سابقة فقد 
2016 انخراط الن�ساء يف العملية وكانت من  �سهد عام 

بني املعتقلني ع�رش ن�ساء . 
يف  املخدرة  املواد  تعاطي  ان  من  الرغم  على  انه  وذكر 
اقليم كرد�ستان مل يتحول اىل ظاهرة، ال انه اذا ا�ستمرت 
�سيتحول  التعاطي  فان  ال�سكل  بهذا  الرتفاع  الن�سبة يف 
املواد  تعاطي  ازدياد  اأ�سباب  اىل ظاهرة وعن  من حالة 
ال�سبب  املخدرة وات�ساع الجتار بها عزا جالل امني بك 
املنطقة  يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الو�ساع  توتر  اىل 

وكرد�ستان. 
مثبتة  الأمني  امل�سوؤول  اليها  ا�سار  التي  املعلومات 
الو�ساع  �سوء  باأن  توحي  وهي  املتخ�س�سني  عند 
الأ�سباب  من  البطالة  وتف�سي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
التي توؤدي بال�سباب اىل الكاآبة والتورط يف التعاطي او 
الباحث  الجتار باملواد املخدرة وك�سف يادكار حاجي 
الجتماعي يف �سجن ا�سالح الكبار يف ال�سليمانية الذي 
ك�سف  اآخرين  ومتهمني  املخدرة  املواد  حمكومي  ي�سم 
الأجانب  تنقل  و�سهولة  الإيرانية  احلدود  قرب  ان  عن 
عدد  ارتفاع  ل�ستمرار  رئي�سي  �سبب  الإقليم  اأرا�سي  اىل 
متعاطي تلك املواد ويقدر عدد متعاطي املواد املخدرة 
اعطى  الذي  الأمر  �سخ�س  مليوين  من  باكرث  ايران  يف 
رواجا للتجارة يف هذا املجال ونظرا لن اإقليم كرد�ستان 
تنقل  املخدرة  املواد  فان  اإيران  مع  �سا�سعة  حدود  لديه 

اليه ب�سهولة عرب طرق التهريب .
يف  ال�سحة  وزارة  با�سم  املتحدث  قادر  د.خال�س  وقال 
املعلومات  حول  �سحفي  حديث  يف  كرد�ستان  اإقليم 
التي اعلنتها الآ�سايي�س ل علم لنا بالرقام والن�سب التي 
املواد  تعاطي  حول  ال�سليمانية  يف  الآ�ساي�س  اأعلنتها 
حتاول  جميعها  الوزارات  ولكن  بها  والجتار  املخدرة 
اأعلنتها  التي  والرقام  الن�سب    . طريق  خارطة  و�سع 
املخدرة  املواد  تعاطي  ت�سمل  ال�سليمانية  يف  الآ�ساي�س 

والجتار بها داخل مركز املدينة فقط، اما اإدارتا كرميان 
ورابرين واملناطق الخرى �سمن حدود املحافظة فلديها 
حمافظات  عن  ف�سال  هذا  بها  خا�سة  ومعلومات  ارقام 
عن  فيها  احلديث  يجري  التي  وحلبجة  ودهوك  اأربيل 
ارتفاع عدد املتعاطني من دون تاأكيد ذلك باإح�ساءات 
اي�سا  ال�سليمانية حتدث  الأمني يف  امل�سوؤول    . ر�سمية  
عن تف�سي تلك احلالت يف حمافظات كرد�ستان الأخرى. 
يف  املخدرة  للمواد  حقل  على  ال�ستيالء  مت  لقد  وقال: 
حدود حمافظة اربيل كما مت اإلقاء القب�س على �سخ�سني 
واأ�ساليب  اأنواع  وحول  احلقل.  يزرعان  كانا  تركيني 
التعاطي  ان  بك  امني  جالل  قال  املواد  تلك  تعاطي 
لنها  تف�سيا  النواع  اكرث  هو  احل�سي�س  مبادة  والجتار 
مادة رخ�سية وبالإمكان احل�سول عليها ب�رشعة كما ان 

تعاطيها يتم بطريقة �سهلة وهي اخطر املواد يف الوقت 
.   م�سوؤولو  اإزعاجا ملن حوله  نف�سه اذ ي�سبب متعاطيها 
يف  هي  احلالت  اإن  يقولون  وال�سحية  الأمنية  الأجهزة 
حتول  هو  الكرب  اخلطر  ان  ال  عليه،  ال�سيطرة  ميكن  حد 
وقال     . الأخرى  ال�سعبة  الأنواع  اىل  التعاطي  نوعية 
التعاطي  طرق  اإن   �سالح  �سلمان  ال�سيدلين  الطبيب 
خمتلفة، فاملتعاطي يبداأ باحلبوب ثم ال�ستن�ساق والذي 
او  املادة  ي�ستن�سق  حيث  الأخطر  وهو  باحل�سي�س  ي�سمى 
الدخان، اما املرحلة الأخرية وهي اخطر بكثري فهي نقل 

املادة اىل الأوردة عن طريق احلقن 
خالل  اي  احلايل  العام  من  املا�سيان  ال�سهران  و�سهد 
اأخبار  ن�رش  لالآ�ساي�س  ال�سحايف  املوؤمتر  تلت  التي  املدة 
واعتقال  املخدرة  املواد  من  كميات  على  ال�ستيالء  عن 

يف  الآ�ساي�س  قوات  احتجاز  اأكربها  كان  متعاطيها 
�رشقي  كلم   25( عربت  بلدة  يف  �ساحنة  ال�سليمانية 

ال�سليمانية( كانت حتمل مليون حبة من الرتامادول . 
كيفية  يف  الأمنية  والأجهزة  املتخ�س�سني  هّم  ويتمثل 
منع ارتفاع ن�سبة التعاطي �سواء عرب اعرتا�سه او تقليله 
على الرغم من ان الباحث الجتماعي يف �سجن اإ�سالح 
املخدرة  املواد  تعاطي  اإن  يقول  ال�سليمانية  يف  الكبار 

والجتار بها يف ازدياد م�ستمر. 
وقال يادكار حاجي : انه مع الأ�سف كان لبد ان يعاَمل 
بعد  املجتمع  اإىل  ويعودوا  كمر�سى  الأ�سخا�س  اأولئك 
تلقي العالج وي�سبحوا مثال لالآخرين ولكنهم يعاملون 
ك�سجناء وهي معاملة خاطئة وتزيد املتعاطني با�ستمرار 

لذلك ل ميكن اعرتا�سهم . 

حوادث  باب  ويف  تراثية  بغداديات  �سل�سلة  يف    
ممن  البغداديات  الناث  كلمات  لنا  كانت  بغدادية 
وردت ا�سماوؤهن يف الدليل الر�سمي للمملكة العراقية 
حكومي  ر�سمي  دليل  اول  يعد  والذي   1936 ل�سنة 
فيه  وتناولت  العراق  عن  العراقية  اململكة  ا�سدرته 
ثالث  �سلطات  من  العراقية  احلياة  اوجه  جميع 
جغرافية  كثرية  وتف�سيالت  ودوائر  ووزارات 
اعالم  ذكر  فيها  و�سخ�سية مبا  وتاريخية وحكومية 
والتجار  والطباء  واملحامني  والع�سائر  العراق 
ا�سماء  الدليل  اورد  وقد  ذلك كثري  و�سوى  وال�رشكات 
بع�س ال�سيدات البغداديات يف ثنايا بحث املوا�سيع 
العراقية ومن هذه ال�سيدات ال�سيدة امت �سعيد مديرة 
التعليم الن�سوي يف وزارة املعارف وال�سخ�سية الكرث 
حيث  املا�سي  القرن  ع�رشينات  يف  و�سهادة  ثقافة 
املركزية  الثانوية  املدر�سة  مديرة  من�سب  �سغلت 
الثقافية  القلم اجلهة  نادي  بغداد وكانت ع�سوة  يف 
اعالم  جمع  القلم  ونادي  انذاك  بغداد  يف  الوحيدة 
والزهاوي  واجلمايل  كال�سبيبي  انذاك  الثقافة 
ابنة  الكاظمي  رباب  ال�سيدات  ومن  عقراوي  ومتي 
كانت  حيث  الكاظمي  املح�سن  عبد  الكبري  ال�ساعر 
جزل  رقيق  �سعر  �ساحبة  املهذبات  البغداديات  من 
اىل  احلكومة  نفقة  على  بعثة  يف  ار�سالها  مت  وقد 
وال�سيدة  فوزية  المرية  مدر�سة  يف  للدرا�سة  م�رش 
كانت  التي  البيتية  الفنون  دار  مديرة  توفيق  خريية 
الكتابة الدبية وال�سيدة رفيعة  �ساحبة قلم راق يف 
يف  الن�سوية  احلركة  يف  النا�سطات  احدى  اخلطيب 
وال�سيدة  بالبنان  لها  ي�سار  واديبة  وكاتبة  بغداد 
دار  مديرة  من�سب  �سغلت  التي  حت�سني  مديحة 
مربية  وكانت   1936 �سنة  قبل  بغداد  يف  املعلمات 

فا�سلة وكاتبة كاملة وكانت معرفتها وثقافتها وراء 
من�سب  �سغلت  التي  احلكيم  ن�سلة  وال�سيدة  �سهرتها 
من  تتكون  الدار  كانت  عندما  املعلمات  دار  مديرة 
وكان   1933-1934 الدرا�سية  لل�سنة  فقط  �سفني 
معلمات  دار  اأ�س�ست  وقد  طالبة   65 الطالبات  عدد 
اخرى ريفية يف منطقة البدعة يف ق�ساء ال�سطرة يف 
حمافظة النا�رشية بناء على اقرتاح الدكتور فا�سل 
الرتبية  لوزارة  عاما  مفت�سا  كان  عندما  اجلمايل 
الديوانية ومن  دار معلمات اخرى يف  اأ�س�ست  وكذلك 
ميخائيل  زريفة  ال�سيدة  اي�سا  البغداديات  ال�سيدات 
القوابل  الالتي كن رئي�سات  وال�سيدة �سبيحة عبا�س 
يف امل�ست�سفى امللكي وقد اورد الدليل هذا يف الباب 
املخ�س�س للدعاية ا�سم الربوفي�سورة هربت �سكوري 
خريجة كلية اخلياطة احلديثة يف باري�س التي تتوىل 
جميع انواع اخلياطة وتعليم البنات هذا الفن اجلميل 
ر�سافة  يف  الورفلي  حملة  يف  الكائن  مكتبها  يف 
بغداد ومن ال�سيدات البغداديات نزهت زهاوي حيث 
و�سفها الدليل بانها كاتبة اديبة مثقفة لها مقاطيع 
اي مقطوعات ادبية تنم عن ا�سلوب رقيق وال�سيدة مرمي 
نرمه احدى الكاتبات الفا�سالت يف البحوث الدبية 
با�سلوب �سيق لطيف اما ال�سيدة مديحة الها�سمي فقد 
التي  الراقيات  املثقفات  من  بانها  الدليل  و�سفها 
تتوىل التدري�س يف الكلية المريكية يف بريوت وذات 
غزالة  وال�سيدة  الدبية  والدرا�سات  بالبحوث  اإملام 
)غي دافلني( التي و�سفها الدليل بانها من الكاتبات 
وكانت  الديبات  ف�سليات  ومن  الجتماعيات 
العالية  مقدرتها  عن  تنم  الفرن�سية  باللغة  بحوثها 
وعّدها الدليل بانها من الطبقة الوىل من الكاتبات 
البغداديات وا�سار الدليل اىل ثالث �سيدات بغداديات 
ميتهن اخلياطة يف بغداد هن �سوزان �سفا عبد احلميد 
ونعيمة من�سور وفكتوريا عزرا كذلك اورد الدليل اول 

خارج  للدرا�سة  املبتعثات  البغداديات  الطالبات 
ونزهت  ق�سرية  وزكية  احليدري  مائدة  وهن  العراق 
غنام وقمر مظفر ورفيعة اخلطيب وبراعت راوندوزي 
وليلى  عا�سم  وحياة  بكر  وفاطمة  الزهاوي  ورزينة 
واورد  العامر  و�سبيحة  فرن�سي�س  وروز  اللو�سي 
الدليل ا�سم ال�سيدة امينة الرحال املدر�سة يف مدر�سة 
التعليم يف  التي مار�ست  الديبة  للبنات  ال�سيخ  باب 
التي  الوىل  ال�سيدة  وهي  بغداد  يف  البنات  مدار�س 
الدليل  وتطرق  لل�سيارات  �سوق  اجازة  على  ح�سلت 
والديبة  الكاتبة  داوود  ال�سيخ  �سبيحة  ال�سيدة  اىل 
اختارت  والتي  الن�سوي  املجال  يف  الن�ساط  �ساحبة 
�سنة  الدليل  �سدور  بعد  احلقوق  كلية  يف  الدرا�سة 
ا�سماوؤهن  وردت  بغداديات  ن�ساء  وهنالك   1936
لورا  ال�سيدة  مثال  منهن  معينة،  مبنا�سبة  الدليل  يف 
م�سعودة  وال�سيدة  �سمعون  راحيل  وال�سيدة  خ�سوري 
�سليمان التي مت تا�سي�س مدار�س با�سمائهن وال�سيدة 
للعيون  م�ست�سفى  تا�سي�س  مت  التي  خ�سوري  رمية 
با�سمها حيث ان ابنها ال�سيد اليعازر �سالح خ�سوري 
له  والذي  العامل  امل�سهور يف  العمال  ورجل  التاجر 
بريطانيا  وخا�سة  العامل  انحاء  جميع  يف  م�ساريع 
�سنة  بغداد  يف  املولود  والربتغال  والهند  وال�سني 
يف  فار�س  اي  )�سري(  لقب  على  واحلا�سل   1865
ولده  ان  علما  لورد  ولقب  الربيطانية  المرباطورية 
يف  كونغ  هونغ  حاكم  من�سب  على  ح�سل  لورن�س 
خم�سينيات القرن املا�سي قبل اعادة هذه املقاطعة 
وزير  ماري  ال�سيدة  اي�سا  الدليل  وذكر  ال�سني  اىل 
الكاتبة والديبة �ساحبة ال�سلوب الجتماعي الرائع 
الذي  النادي  الن�سائي ذلك  النه�سة  و�سكرترية نادي 
تراأ�سته ال�سيدة ا�سماء الزهاوي والذي متكن من عقد 
املوؤمتر الن�سوي العربي الثاين �سنة 1932 يف بغداد 

و�ساركت فيه ن�ساء م�رش ولبنان.

له  و�سدرت  الأطفال،  اأدب  يف  تخ�س�س  عراقي  اأدي��ب  هو 
اإىل كونه كاتبًا لأكرث من �سبعة  اإ�سافة  ع�رشات املوؤلفات، 
له   ، لالأطفال  العراقية  )جملتي(  جملة  يف  عامًا  وثالثني 
نها  �سَمّ )جحا(  معروفة  و�سخ�سية  خا�س  فكاهي  اأ�سلوب 

يف �سيناريوهاته ومغامراته الكثرية
 �سريته:ولد عبد الإله روؤوف يف حمافظة نينوى )املو�سل( 
بكالوريو�س  على  وح�سل   ،1940 عام  العراق  �سمال  يف 
1964  يف عام  التاريخ- جامعة بغداد عام  اآداب- ق�سم 
ال�سعب  جريدة  يف  �سحفية  حتقيقات  حمرر  عمل   ،1962
جريدة  يف  املقالت  من  عدد  كتابة  يف  و�ساهم  اليومية، 
اإىل  اإيفاده  مت   ،1966 عام  ويف  املو�سلية.  العراق  فتى 
اململكة العربية ال�سعودية للعمل يف �سلك التدري�س وم�رشف 
اإعداد بع�س الربامج الإذاعية يف  اجتماعي. كما �ساهم يف 
اإذاعة الريا�س. ويف عام 1969، عاد اإىل العراق و�ساهم يف 
العراق وهي جملة )جملتي(.  اأول جملة لالأطفال يف  اإن�ساء 
وهي  العراق  يف  للفتيان  جملة  اأول  اإ�سدار  يف  �ساهم  كما 
كلتا  يف  التحرير  مدير  من�سب  وت��وىل  امل��زم��ار،  جملة 

املجلتني لأوقات متفاوتة من الزمن 
ويف عام 1979، مت اإيفاده اإىل مدينة نيويورك الأمريكية 
مو�سوع  ح��ول  اليوني�سكو  نظمتها  دورة  يف  للم�ساركة 
 . الأط��ف��ال  اأدب  يف  ال�سعبي  وامل���وروث  ال���رتاث  توظيف 
)علم  ملحق  لتحرير  �سكرترياً  اأ�سبح   ،1981 ع��ام  ويف 
ثقافة  دار  ت�سدره  علمي  ملحق  اأول  وهو  وتكنولوجيا(، 

الأطفال �سمن مطبوعاتها الأ�سبوعية والدورية  .
م�رشحية  اآخرها  للطفل  مطبوعًا   25 الإجن��ازات:اإ���س��دار 
يف  الأطفال  ثقافة  دار  عن  كلها  �سدرت  والظل"  "ال�سبي 
وال�سعودية. لبنان  يف  منها  الآخر  البع�س  و�سدر  العراق 
كما  عاليًا"  حتلق  "النوار�س  بعنوان  للكبار  رواية  اإ�سدار 
بالبالغني �سدرت عن عدد  الكتب اخلا�سة  من  اأ�سدر عدداً 

من دور الن�رش الأهلية يف العراق 
بغداد  تلفزيون  يف  عر�ست  للدمى  م�رشحية  اأول  كتب 

وعنوانها اخلراف ل تعرف الثلج  
املرة  ملرتني،  الطفولة  اأدب  يف  الأب��داع  جائزة  على  حائز 

الأوىل عام 1997 واملرة الثانية عام 2000 
�ساهم يف العديد من الربامج الأذاعية املوجهة لالأطفال من 

خالل اإذاعة بغداد و�سوت اجلماهري.
كتب عدداً من امل�سل�سالت الإذاعية املوجهة للكبار 

�سارك يف كتابة عدد من فقرات الربنامج التلفزيوين ال�سهري 
افتح يا �سم�سم 

ابتكر �سخ�سية )�سحيح( البخيل يف جملة املزمار كما ابتكر 
�سخ�سية )اأ�رش�س( يف جملة حامت الأردنية 

جملة  يف  من�سورتان  ق�سيدتان  وله  لالأطفال  ال�سعر  كتب 
جملتي ويف كتاب خمتارات �سعرية عن اإ�سدارات دار ثقافة 

الأطفال 
الع�سفور  جملة  يف  واملقالت  املوا�سيع  من  العديد  كتب 

وهي جملة متخ�س�سة للعاملني يف اأدب الطفل 
من  العديد  وله  للطفل  الكتابة  يف  الفكاهي  باأ�سلوبه  متيز 
املزمار  جملة  يف  ن�رشت  التي  الفكاهية  ال�سيناريوهات 

وجملة جملتي 
با�سمه  �سنوية  جائزة  العراقية  الثقافة  وزارة  خ�س�ست 

لكتاب ال�سيناريو يف العراق والوطن العربي . 

متعاطو المخدرات يتضاعفون في كردستان فمن ينقذهم من هذه المحنة؟
بغداد ــ متابعة   

 طارق حرب  

االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  بها  تكتظ  وممنهجة  مغر�صة  �صائعات 
النّت مراَقب، وكل جملة وكلمة وحرف  اأن كل من يدخل على  توؤكد 
تتلقفها اأجهزة االأمن، واأن ا�صمك يف كل مطارات الدنيا، واأن كثريين 
اأو تويرت، واأن  اأو بو�صت على الفي�صبوك  مت اعتقالهم ملجرد تعليق 
�صخ�صا مت منعه من دخول الواليات املتحدة الأنه كتب بو�صت انتقد 
للتخويف  اخلطة  هذه  و�صعت  االأمن  اأجهزة  ترامب  دونالد  فيه 
والإنزال الرعب يف قلوب من ت�صّول له نف�صه معار�صة �صلطة اأو زعيم 

اأو دولة اأو جي�ش اأو جهاز اأمني اأو ... الخ
هذا الكالم املبالـــَـغ فيه �صي�صع �صريطــًا ال�صقا فوق �صفتي كل اإن�صان 
ن النية ومهتم بال�صوؤون ال�صيا�صية  ُحّر وكاتب ومثقف ومتمرد وَح�صِ

والوطنية والدينية وغريها
قب�صتها،  بب�صط  للدولة  �صي�صمح  الذي  بعينه  االإرهاب  هو  هذا 
والت�صييق على االأحرار، ومنع االأ�صوات املناه�صة واملعرت�صة على 

اأي نظام من اإي�صال ر�صائلها ملتابعيها
لل�صحفيني  اإمنا  لالإرهاب؛  موجهة  لي�صت  القذرة  ال�صائعات  هذه 
احلقيقي  فاالإرهاب  والنا�صطني،  واملثقفني  والُكتاب  واالإعالميني 
موجود اأمامنا منذ �صنوات، على اليوتيوب مئات االآالف من دعوات 

القتل والذبح والطائفية والتهديد والكراهية
تتعقب  اأن  برمته  العامل  االلكرتونية يف  املتابعة  اأجهزة  ت�صتطيع  ال 

مليارات التغريدات، لكنها ت�صتطيع التخويف
لذا راأينا تراجع االأ�صدقاء واملتابعني واملعلقني والبو�صتيني تراجعــًا 
�صديدًا يكاد ي�صي بوجود الكرباج االلكرتوين املُ�صلط على ظهر كل 

في�صبوكي وتويرتي واإنرتنيتي
االآية  اأن تنقلب  اأي احلذر، فال ينبغي  بالقدر املعقول،  اإال  ال تخافوا 
والفا�صدون  والل�صو�ش  والطغاة  ال�صلطات  تخاف  اأن  عن  فبدال 
ينعك�ش اخلوف على مرتادي مواقع التوا�صل االجتماعي واملنتديات 

واملواقع احلرة
جنن مراقــَـبون بقدر حجم العفريت املختبيء يف قلوبنا، فال تنفخوا 
مواجهتنا  يف  دينا�صورات  لتجعلوها  االلكرتونية  املتابعة  اأجهزة 

نحن الفئران 
ال�صائعات  فهذه  الق�صر،  لوحو�ش  االلكرتونية  ال�صاحة  ترتكوا  ال 
اأرنبــًا يرتع�ش من اخلوف  اإن�صانيته وت�صع مكانها  احُلّر  تنتزع من 

خ�صية االفرتا�ش 
�صال�صل  جتعلوها  فال  لالأحرار؛  ُخلقت  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

حول رقابكم 
االأر�ش،  لغات  وبكل  كلها،  الدنيا  يف  التغريدات  من  املاليني  ماليني 
يجب اأن تعرب عن انت�صار العلوم والتكنولوجيا والتقدم واملعلومات 
والبحث وحتى الكلمات التي نكتبها باأنامل مرتع�صة يجب اأن تكون 

ل�صاحلنا ولي�ش لقوى البغي 
ما دمت تتحرك ب�صمري حر ويقظ وم�صامل، فال متتدح يف  ال تخف 
اأخبارًا  تن�صر  �صائعات، وال  التاريخ، وال تطلق  تزيف  االإرهاب، وال 

كاذبة 
التوا�صل االجتماعي واملنتديات  اإىل مواقع  اأيها اخلائفون، عودوا 
وده�صة  وزمنكم،  وع�صركم،  عاملكم،  فهي  اجلريئة  املقاالت  ومواقع 

املعرفة يف العامل/القرية ال�صغرية.

مبدعون
من العراق  من هن أبرز سيدات بغداد اللواتي وردت أسماؤهن في دليل للمملكة العراقية لسنة 1936 ؟

عبد اإلله رؤوف

أيها المراقبون .. 
ال تخافوا !

محمد عبد المجيد 

أقالم حرة

  نا�سدت عائلة الطفل مهدي اجلنابي٬ وزارة ال�سحة واحلكومة 
ل  "غريب"  مر�س  ب�سبب  املوت  من  ابنها  لإنقاذ  الحتادية 
يف  اجلنابي٬  حممد  الطفل  والد  وقال   . العراق  يف  له  عالج 
ت�رشيح �سحفي٬ اإن ابنه "مهدي ا�سيب مبر�س فريد من نوعه 
وهو تقل�س الق�سبة الهوائية ب�سبب ت�سوه ولدي٬ والطباء يف 
العراق عجزوا عن التو�سل اىل عالج لهذا املر�س ب�سبب عدم 
توافر املعدات يف امل�ست�سفيات العراقية مبينا انه كان يعاين 
اختناقا م�ستمرا ملدة جتاوزت ال�ستة األ�سهر من دون التو�سل 
اىل �سبب لهذه احلالة ، وبعد ان اجريت له عدة فحو�سات، مت 
انه مر�س فريد من نوعه ول ميكن اجراء عملية  التو�سل اىل 
لهذا النوع، من المرا�س داخل م�ست�سفيات العراق وان املعدات 

متوافرة يف الهند ولبنان . 
الختناق  من  حالت  اىل  يتعر�س  مهدي  ابنه  ان  واو�سح 
ويغمى عليه ملدة طويلة ويف بع�س الوقات ي�ساب بال�رشع 
، منا�سداً  وزارة  له  الذي يتعر�س  نتيجة الختناق املتوا�سل 
ال�سحة واحلكومة باإنقاذ طفله لعدم امتالكه الموال الكافية 
جمل�س  على  الطفل  حالة  عر�ست  ولقد  البلد٬  خارج  لعالجه 

حمافظة النجف لكنهم رف�سوا م�ساعدته . 

�سكا عدد من العاملني يف مديرية املوارد املائية يف ذي قار 
وثمانية  �سنة  من  اكرث  منذ  املرتاكمة  اجورهم  �رشف  عدم 
املعيلني  لكونهم  امل�ستحقات  تلك  ب�رشف  مطالبني  ا�سهر، 

لعوائلهم الفقرية ولي�س لديهم دخل مادي اآخر .
من  املعنية  للجهات  واملخاطبة  بالتدخل  العاملون  وطالب   
جمل�س حمافظة ذي قار والوزير حلل هذه امل�سكلة التي زادت 

على حدها . 
 

مرض "غريب" يجتاح النجف وأول 
ضحاياه طفل

عاملون في وزارة الموارد 
المائية في ذي قار يطالبون 

بصرف رواتبهم المتأخرة 

المواطن و المسؤول
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