
�رضورة  هناك  �إن  �لإن�سان  حلقوق  �لعر�قي  �ملر�سد  قال 
�لعو�ئل  ت�سلكها  �لتي  �لطرق  �أخبار  تد�ول  ملنع  ق�سوى 
مناطق  يف  "د�ع�ش"  تنظيم  �سيطرة  مناطق  من  �لهاربة 
حياة  على  خ�سية  �ملو�سل،  مدينة  من  �لأمين  �ل�ساحل 

�ملدنيني.
تنقل و�سائل �لإعالم �ملحلية وغري �ملحلية مقابالت مع 
وطرق  طريقة  يروون  �لذين  �لنز�ع  مناطق  من  �لهاربني 
تنظيم  �سيطرة  حتت  ز�لت  ما  �لتي  �ملناطق  من  هروبهم 
تلك  على  قنا�سته  ن�رض  �إىل  �لتنظيم  يدفع  مما  "د�ع�ش" 

�لطرقات ومنع �ملدنيني من �لو�سول �إليها.
د�ع�ش  "تنظيم  �إن  �لإن�سان  حلقوق  �لعر�قي  �ملر�سد  قال 
مناطق  من  �لهاربة  �لعو�ئل  ت�سلكها  �لتي  �لطرق  ير�سد 
�سيطرته عرب و�سائل �لإعالم ومو�قع �لتو��سل �لإجتماعي، 
بالعبو�ت  وُيلغمها  عليها  كبري�ً  ت�سديد�ً  ذلك  بعد  ليفر�ش 

�لنا�سفة يف بع�ش �لأحيان".
يف  �لنازحني  �سري  مناطق  "نقل  �إن  �أي�سًا  �ملر�سد  قال 
بالإ�سافة  و�ملرئية  و�مل�سموعة  �ملكتوبة  �لإعالم  �سائل 
�إىل مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي، قد يت�سبب مبقتل �لع�رض�ت 
من �ملدنيني، فبدًل من �أن تكون �لق�سة �لإن�سانية لك�سف 
مل  رمبا  لإنتهاكات  �لآخرين  ُتعر�ش  فاإنها  �لإنتهاكات، 

تكن لتحدث لهم لول �لإعالن خط هروبهم".
�لعر�قي  �ملر�سد  �إلتقاه  نازح  وهو  �حلمد�ين  عمار  قال 
�لنازحني  تعزل  �لتي  �لأ�سالك  خلف  من  �لإن�سان  حلقوق 
عن �خلارج يف خميم حمام �لعليل �إن "�أربعة من �أقاربه 
ُقتلو� �أثناء نزوحهم من حي �لثورة يف �ل�ساحل �لأمين من 
مدينة �ملو�سل بعد �أن �أعلنت �إحدى �سفحات �لفي�ش بوك 

عن �لطريق �لذي �سلكته �لعو�ئل للهروب".
�لعر�قي  للمر�سد  �لتابعة  �لر�سد  �سبكة  يف  ع�سو  قال 
�لتي حو�رضت حتت  �لعو�ئل  "بع�ش  �إن  �لإن�سان  حلقوق 
�لدقيق يف منطقة �ملو�سل  �لق�سف غري  �لأنقا�ش ب�سبب 
�آذ�ر/مار�ش �ملا�سي تعر�ست للقتل على يد  �جلديدة يف 
�لإعالم  عرب  لإنقاذهم  منا�سد�ت  �أُعلنت  عندما  �لتنظيم 

ومو�قع �لتو��سل �لإجتماعي".
قال �أي�سًا �إن "�لـ64 مدنيًا �لذين قتلو� �لأ�سبوع �ملا�سي، 
�لإعالن  لول  �لتنظيم  من  تقريبًا  جنو�  قد  كانو�  هوؤلء 
�لتنظيم  ف�سارع  �سلكوه  �لذي  �لطريق  عن  �لإعالم  عرب 

لإ�ستهد�فهم".
قال �سابط ميد�ين يف وز�رة �لد�خلية مبدينة �ملو�سل �إننا 

"نوؤكد د�ئمًا خالل تو��سلنا مع و�سائل �لإعالم ب�رضورة 
عنا�رض  �أن  نعرف  لأننا  �لنازحني،  �سري  طرق  نقل  عدم 
�لتنظيم ير�سدون تلك �لطرق لإ�ستهد�فها. �أ�ستهدفت بع�ش 
�لعو�ئل ب�سبب تناول �أخبارهم عرب �لإعالم قبل �أن ي�سلو� 

مناطق �لأمان".
خميم  يف  �لر�سد  �سبكة  �إلتقتها  نازحة  �إمر�أة  قالت 
من  طريقًا  �ملا�سي  �سباط  نهاية  "�سلكت  �إنها  �جلدعة2، 
جري�نهم  من  �أفر�د  وخم�سة  عائلتها  مع  �لطري�ن  حي 
باإجتاه �لقو�ت �لأمنية �لعر�قية، لكن بعد يومني وعندما 
�آمنًا،  �لطريق  هذ�  باأن  و�لأقارب  �لأ�سدقاء  لبع�ش  قلنا 

�إ�ستهدفه �لتنظيم وقتل 3 �أ�سخا�ش على ما �أتذكر".
�لذي  جري�نهم  من  "و�حد�ً  �أن  �لأربعينية  �لنازحة  تتذكر 

�لطريق  عن  �إعالمية  لو�سيلة  حتدث  قد  كان  معها،  نزح 
�لأمنية،  �لقو�ت  باإجتاه  �لطري�ن  حي  من  �سلكوه  �لذي 
وهذ� ما ت�سبب باإ�ستهد�ف �لتنظيم للمدنيني �لذين �سلكوه 

لحقًا".
يف  "�لت�رضع  �إن  �لإن�سان  حلقوق  �لعر�قي  �ملر�سد  قال 
�لنازحني  ُطرق  �لتي تت�سمن معلومات عن  �لأخبار  نقل 
و�أعد�دهم قبل حترير �ملنطقة ب�سكل كامل من قبل �لقو�ت 
�لأمنية �لعر�قية، قد ُيعر�ش �ملئات من �ملدنيني للخطر".
عاتق  على  تقع  كبرية  م�سوؤولية  "هناك  �أن  �ملر�سد  �أكد 
�ملعلومات  حول  �لنازحني  تثقيف  يف  �لإعالم  و�سائل 
من  �أو حياة  على حياتهم  توؤثر  ل  و�أن  بها،  يدلون  �لتي 

بقى منهم يف مناطق �سيطرة تنظيم د�ع�ش".

�ملحكمة  ��سدرته  ٢١/٥/٢٠١٧�لذي  يوم  تف�سري 
�لحتادية �لعليا حول تر�تبية �لتعديالت �لد�ستورية 
و�فق حكم �لد�ستور ذلك �ن �لد�ستور �ورد �لتعديالت 
�حكامهما  تختلف  مكانني  ويف  مادتني  يف 
تعديل  �رضوط  �ورد  �لد�ستور  �ن  �ذ  و�رضوطهما 
�لد�ستور باملادة )١٢٦( و�ورد �رضوط تعديل �خرى 
يف �ملادة )١٤٢( و�رضوط �لتعديل �لول �لو�ردة يف 
�لثاين  �لتعديل  �رضوط  عن  تختلف   )١٢٦( �ملادة 
�نه بعد  �لو�ردة يف �ملادة)١٤٢( و�سبب ذلك يكمن 
�جلمعية  على  عر�سه  وقبل  �لد�ستور  كتابة  �كمال 
�ملكون  ميثل  من  ��سرتط  عليه  للت�سويت  �لوطنية 
�ل�سيا�سية  �لعملية  يف  �سي�سرتك  �نه  وقتها  �ل�سني 
�لذي  �لوقت  �ن  وحيث  جديد  د�ستور  كتابة  مقابل 
�لد�ستور  على  لال�ستفتاء  �لنتقايل  �لد�ستور  حدده 
�ملادة  و�سع  على  �لتفاق  مت  لذلك  يكفي  ل  �لد�ئم 
)١٤٢( و�لتي حددت �حكاما جديدة لتعديل �لد�ستور 
تختلف عن �حكام تعديل �لد�ستور �لو�ردة يف �ملادة 

دورة  �ول  من  ��سهر  �ربعة  حتديد  مت  بحيث   )١٢٦(
�نتخابية لت�سكيل جلنة برملانية لتحديد �لتعديالت 
�لتي �ستدخل على �لد�ستور وعلى �ن ي�سوت جمل�ش 
باغلبية  �للجنة  تعدها  �لتي  �لتعديالت  على  �لنو�ب 
عدد �لع�ساء وبعد ذلك يتم عر�ش �لتعديالت على 
�للجنة تقدمي قائمة  �ل�سعبي وفعال تولت  �ل�ستفتاء 
طويلة من �لتعديالت لكن مل ي�سوت عليها �لربملان 
وب�سبب  �لتعديالت  حول  �لنو�ب  �ختالف  ب�سبب 
لثالثة  �ملادة وهو منح �حلق  تلك  �لو�رد يف  �لفيتو 
حمافظات بنق�ش �لتعديالت باغلبية �لثلثني وجاء 
هذ� �لفيتو ب�سبب �ملوقف �لكردي �لذي كان يخ�سى 
تعديل �متياز�ت �لقليم �ملقررة د�ستوريا وقد �عتقد 
لنتهاء  �نتهى  هذ�   )١٤٢( �ملادة  حكم  �ن  �لبع�ش 
�لعليا  �ملحكمة  قر�ر  جاء  لذ�  خطاأ  �ملذكورة   �ملدة 
يكمن  ذلك  و�سبب  �خلاطئ  �ملفهوم  هذ�  بت�سحيح 
يف �ن حكم هذه �ملادة يبقى نافذ� مامل يتم �لغاوؤه 
بقاء  على  يوؤثر  ل  �ملدة  وم�سي  �لد�ستور  بتعديل 
موفقا  �ليه  �نتهى  ما  وهذ�  �لد�ستوري  �حلكم  ونفاذ 
تطبيق  جو�ز  عدم  �نه  �ي  �لعليا  �ملحكمة  تف�سري 

�حكام تعديل �لد�ستور  �لو�رده يف �ملاده١٢٦ ما مل 
يتم �جر�ء تعديل د�ستوري طبقا للمادة )١٤٢( ولكن 
�لذي مل تدركه �للجنة �ن �لد�ستور يف هذه �ملادة  مل 
يحدد عدد �لتعديالت �ملطلوبة �ي بالمكان �ن يكون 
�للجنة  قررت  كما  ولي�ش  ثالثة  �و  تعديالن  هنالك 
�ل�سابقة ٢٠٠  تعديل و�ذ� �خذت �للجنة بهذ� �ملقرتح 
باملادة  �لو�ردة  �لتعديل  عقبة  �لربملان   ف�سيجتاز 
�كمال  بعد  �لخرى  �لتعديالت  تاأجيل  ليتم   )١٤٢(
�جر�ء تعديالت وفق �ملادة )١٢٦( مع  ماتقدم �ىل 
مالحظة �ن �لتعديل وفق هذه �ملادة يتطلب �رضوطا  
�سعبة �ي�سا و�ن كانت �خف وطاأة من �لتعديل �لذي 
�ملادهة  ��سرتطت   حيث   )١٤٢( �ملادة  وفق  يتم 
مو�فقة  �ي  �لربملان  �ع�ساء  ثلثي  مو�فقة   )١٢٦(
٢١٠  نائب ومو�فقة �ل�سعب با�ستفتاء عام و�ذ� م�ش 
�لتعديل �سالحية �لقاليم ي�سرتط بال�سافة �ىل ما 
ومو�فقة  لالإقليم  �لت�رضيعية  �ل�سلطة  مو�فقة  �سبق 
جميع  ويف  عام  با�ستفتاء  �لقليم  �سكان  �غلبية 
للد�ستور  �لعليا عنو�نا  قر�ر �ملحكمة  يبقى  �لحو�ل 

و�حكام �لتعديل .

�لعتابي  �لو��سطي  �ل�رضباوي  حر�ن  كاظم  عزيز  و�ل�سحفي  �ل�ساعر 
�لتغلبي من حمافظة و��سط يف �لعر�ق. ع�سو �لحتاد �لعام لالأدباء 
و�لكتاب �لعرب ع�سو �لحتاد �لعام لالدباء و�لكتاب �لعر�قيني ع�سو 
موؤ�س�ش لأحتاد �أدباء وكتاب و��سط ع�سو نقابة �ل�سحفيني �لعر�قيني 
ع�سو �ملجل�ش �لعر�قي لل�سلم و�لت�سامن يف و��سط منحته �حلكومة 

�ملحلية يف و��سط �سفة م�ست�سار �عالمي يف �ل�سحافة �لعر�قية
�أ�سدرت جمموعته �لأوىل �لدخول �ىل �ل�سفاف يف عام 1979 من 
د�ر مطبعة �جلامعة ومبباركة �ساحب �لد�ر �ملرحوم حميد �لفلوجي 
مقابل  وتع�سيدها  و�إ�سد�رها  ون�رضها  بتوزيعها  �لرجل  قام  حيث 

مبلغ زهيد �ميانًا منه بال�ساعر.
�لثانية عام  �ل�سعرية  �ل�سعر�ء �لأردنيني جمموعته  �أ�سدر له زمالئه 
1992 �أما �لثالثة ف�سدرت بطباعة بد�ئية وعلى ح�سابه �خلا�ش يف 
مدينة �لكوت. ُعلقت يف رقبته بندقية �حلرب منذ 1973 ومل يرمها 
متقاعد�ً  �لد�ئرة  من  هرب  حيث   1992 عام  حتى  �لرقبة  هذه  من 
وت�رضح من �جلي�ش جنديا �أمينا دون غياب .. يف عام 2004 ��سدر 
وبعدها   ) ف�سة  �لريح  �سريته  نهر   ( �لثالثة  �ل�سعرية  جمموعته 
�أعت�سار�  بها  �لتي تغنى   ) �ل�ساهدة  ) مطر على  �ل�سعرية  �ملجموعة 
وحزنا لفقد زوجته �لتي كانت له هي كل �سي يف حياته . �سارك عزيز 
�لو��سطي يف �غلب �ملوؤمتر�ت و�ملهرجانات �لثقافية �لتي �قيمت يف 

�لبالد و منها موؤمتر �لدباء �لعرب �ملنعقد يف بغد�د عام 2000 .
�سارك يف مهرجانات �ملربد �ل�سعري منذ مطلع �لثمانينات يف �لقرن 
�ملا�سي و�لذي يقام كل عام يف بغد�د .. كما �ساركت يف مهرجان 
�ل�سعر �لعربي �لثاين �لذي �أقامه �لحتاد �لعام لالأدباء و�لكتاب �لعرب 
يف بغد�د يف �لعام 2000 كما وجهت يل دعو�ت م�ساركة من �أقطار 
 2001 �لعرب و�لأردن  �لأدباء  عربية مثل �سوريا1999 من �حتاد 
�ملادي مل ميكنه من  �لعوز  لكن  �لأردنيني  و�لكتاب  �لأدباء  ور�بطة 
�ل�سفر. وماز�ل �ل�ساعر يو��سل جتربته �ل�سعرية ون�ساطه �لثقايف مع 
زمالئه �أدباء حمافظة و��سط وح�سل خالل هذه �مل�سرية على ) 86 ( 

�سهادة تقديرية ومهنية يف جمايل �لأدب و�ل�سحافة.
قال عنه �ل�ساعر �لكبري �لدكتور ) �ساحب خليل �بر�هيم (��ستاذ �لنقد 

�لعربي �حلديث يف جامعة و��سط .
�لو��سطي  عزيز  ��سابع  بني  من  ينفلت  �ملاء  مثلما  �لق�سيدة  تنقلت 
م�سكلة روؤية و روؤيا لأحالمه �ل�سائعة وهو�ج�سه وتناثرت ق�سائده 
�لطبيعة  من  �لفاظه  م�ستمد�  طاغية  بغنائية  �لو�قع  ي�سوغ  فهو 
متجاوز  ذ�ته  عن  معرب�  �سعره  على  �لطاغية  وهي  و�جلامدة  �حلية 
�ىل �ملجموع �مل�سحون بالتاأتزم و�ملتناق�سات ور�ءه منت�رضتا على 
وقفات  تقطيعها  بخا�سة  �لذهنية  بال�سور  �ملت�سم  �سعره  �سفاف 
منف�سلة عن �سياقها �للغوي و�لنحوي ف�سال عن �لنقطاع �حلا�سل 
يف برت �لعبار�ت و�لتعوي�ش عنها بالنقاط وهذه هي �لنقاط تعبري� 
عن �مل�سكوت عنه وهو مفهوم يف بع�ش �لحايني وخا�سع لتاأويالت 
�ملتلقي مما ين�سجم ور�أي �ل�ساعر �أو يخالفه . ق�سائده حتكي لنا عمق 
عالية  بفنية  �لذبيح  �لوطن  �متد�د  على  �لخرين  وماأ�ساة  ما�ساته 
�حيانا ومبا�رضة تقريرية يف �حايني �خرى . وتكون لغته عميقة مرة 
و�سطحية مرة �خرى و�لق�سائد بحاجة �ىل ت�سذيب وتقلي�ش �لرتهل 
فيها على �لرغم من وجود رموز كثرية فيها وت�ساعد غنائيتها �نه 
ورث �لبناء �ل�سبعيني �ملحكم �ىل �بعد من ذلك . تنبىء ق�سائده �نه 
عامل  يف  ليبحر  قالعه  ونرث  �ل�سعرية  طفولته  تخطى  متمكن  �ساعر 
�لآلم  عمق  ومعانيه  �سوره  ن�سج  �لذي  �لعامل  هذ�  �لرحــب  �ل�سعر 
عرب  �ملتغ�سن  وجهه  جتاعيد  على  وبلغت  �عماقه  يف  �ملتجذره 
�حبها  �لتي  �لذي خلفه رحيل زوجته  �للم  �ل�سنني وبخا�سة عمق 
حياته  من  و��سعه  م�ساحة  �حتل  �لذي  �لخر  �لعامل  �ىل  عميقا  حبا 

وترك ب�سمات حزينه موؤملة على �سعره . 

التغطية اإلخبارية لطرق هروب النازحين.. هل تعرضهم للموت؟

بغداد - خاص

طارق حرب

الفاحت خري لقب ي�ستحقه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بعد 
ان جنح يف غزو امل�سلمني يف عقر دارهم ويف الديار املقّد�سة 
بلد  خم�سني  من  اأكرث  مبعية  امريكا  قب�سة  يف  �سقطت  التي 
ا�سالمي ح�سر زعماوؤها �ساغرون اىل الريا�س لي�ستمعوا اىل 

خطاب الفتح الذي يلقيه على م�سامعهم الكاوبوي الأمريكي.
اإنها حلظة فتح العامل الإ�سالمي الذي مل يعد ميلك قراره, واأما 
العقوبات  فجزاوؤه  قراره  وحرية  ا�ستقالليته  عن  يدافع  من 
الروم  ملك  اأمام  الراكعني  مع  يركع  وحتى  احلروب  و�سن 
اخلروج  وبعدم  الأتاوة  دفع  من  باأقل  يقبل  ل  الذي  اجلديد 
عن طاعة البيت الأبي�س وبالتعهد بتاأجيج نار احلروب داخل 
العامل الإ�سالمي ولي�س خارجه �سواء يف اليمن او �سوريا او 

العراق اأو العوامية!
هذه  بعد  طاقتها  بكامل  �ستعمل  الأمريكية  ال�سالح  فم�سانع 
ترامب  خاللها  وّقع  التي  الريا�س  اىل  التاريخية  الزيارة 
عقود  ومنها  دولر  مليار   360 بقيمة  ال�سعودية  مع  عقودا 
100 مليار دولر فيما يتوقع  اآنية ل�سراء الأ�سلحة باأكرث من 
اأن ترتفع �سادرات الأ�سلحة الأمريكية اىل ال�سعودية اىل اكرث 
اأ�سلحة  املقبلة,  �سنوات  الع�سر  خالل  دولر  مليار   300 من 
وامل�سلمون  العرب  ي�ستخدمها  اأن  وهو  واحد  ب�سرط  م�سنعة 

لقتل بع�سهم الآخر وتدمري بلدانهم.
وفى ترامب بوعده الذي قطعه  خالل حملته الإنتخابية  عندما 
تعّهد باإفراغ اخلزائن ال�سعودية مقابل حماية نظام حكم عائلة 
�سراء  وحتى  �سينهمر  الذي  الغيث  اول  هو  وهذا  �سعود  اآل 
حلفنة  ملكا  النفط  �سي�سبح  وحينها  النفطية  اأرامكو  �سركة 
وترية  �ستت�سارع  الزيارة  هذه  وبعد  اأمريكا.  يف  التجار  من 
تطبيع العالقات العلنية بني ال�سعودية وباقي دول اخلليج مع 
ا�سرائيل  و�ستت�سح يوما بعد اآخر معامل التحالف  اخلليجي– 

الإ�سرائيلي  ومب�ساركة دول عربية وا�سالمية.
العربية  الدول  حكام  من  للعديد  ول  اخلليج  حلكام  يعد  ومل 
طاعة  عن  للخروج  عذر  من  الزيارة  هذه  بعد  والإ�سالمية  
ال�سيد الأمريكي الذي قّدموا له فرو�س الطاعة والولء خالل 
هذه الزيارة التاريخية.وبعد كل هذا األي�س من حق ترامب اأن 
يرق�س يف ال�سعودية بعد اأن اأ�سقط العامل الإ�سالمي يف قب�سة 

يده؟
ولذا فال غرابة اأن تكون وجهة ترامب التالية بعد الريا�س هي 
مل  التي  الإجنازات  قادتها  اأنظار  امام  �سي�سع  التي  ا�سرائيل 
طاملا  تر�سيهم  لن  كانت  واإن  قبل   من  امريكي  رئي�س  يحققها 

بقي اأحد يف العامل الإ�سالمي يرفع �سعار مقاومتهم.
لقد وىّل ذلك الزمن الذي كان فيه هارون الر�سيد ينظر فيه اىل 
الزمن  اأينما متطرين ف�سياأتيني خراجك , وجاء  الغيمة قائال 
من  تخرج  نفط  قطرة  اأي  اإن  ترامب  دونالد  فيه  يقول  الذي 
اخلزانة  يف  عائداتها  �ست�سب  العربية  اجلزيرة  �سبه  اأر�س 
وامل�سلمون  العرب  به  يفتك  �سالح  اىل  و�ستتحول  الأمريكية 
م�ستهزئا  ر  املتح�سّ العامل  عليهم  يتفرج  فيما  البع�س  بع�سهم 

ول�سان حاله يا اأمة �سحكت من جهلها الأمم!

مبدعون
من العراق تفسير المحكمة العليا لتراتبية التعديالت الدستورية أصاب صحيح الدستور

عزيز الواسطي

الفاتح 
دونالد ترامب!

ساهر عريبي

أقالم حرة

�ســكا عــدد مــن مو�طني ناحيــة �لكرمــة �لو�قع �ســمال 
حمافظــة �لب�ــرضة، مــن ن�ســب نقــاط تفتي�ــش تابعــة 
لع�ســريتني متنازعتــني يف �لناحيــة، وتطلــب هويــات 
�ملارة لالإطالع على �ألقابهم �أن كانو� طرفًا يف �لنز�ع.

وقال عدد من �ملو�طنني  �ن �أ�سخا�ســا م�سلحني ن�سبو� 
نقــاط �لتفتي�ش فجــر �ليوم مقابل �ســوق ناحية �لكرمة 
وقــرب بو�بتها باجتاه مركــز �ملحافظــة، مبينني �أنهم 
كانو� من �أفر�د �لع�سائر �ملتنازعة ويطلبون م�ستم�سكات 

�ل�سخ�ش و�ملركبة.
وتابــع �ملو�طنــون �أن بع�ش �أفر�د تلك �لع�ســائر و�ن مل 
يكونــو� �ســمن �لنــز�ع فاأنــه مل يعــد باإمكانهــم �رتياد 
�ل�سوق ب�ســبب �نت�سار عنا�رض م�ســلحة تقوم بالت�سفية 
علــى �لهويــة منوهــني �ىل �أن �إحــدى �ل�ســيطر�ت تبعــد 
م�ســافة قليلــة عن �ســيطرة بو�بــة �لكرمة �لتــي تتمركز 
فيها قو�ت �أمنية دون �أن تتدخل �لأخرية يف �ملو�سوع، 
كما قالو�.وطالب �ملو�طنــون �حلكومة �ملحلية وقيادة 
�ل�رضطــة و�لأجهزة �لأمنية بتحمل م�ســوؤولياتها وحفظ 

�سالمة �ملو�طنني.

ت�سكو �رضوة طه  من تخزين �لدوية يف خمازن �لوز�رة 
لفــرت�ت طويلــة وتوزيعها بعــد ذلك على �مل�ست�ســفيات 
هي �ل�ســبب ور�ء قدم �نتاج بع�ــش �لنو�ع من �لدوية. 
وتقــول ل�عتقــد �ن �ل�ــرضكات �لتــي تــورد �لدوية �ىل 
�لعر�ق تر�ســل عقاقــري قدمية �لنتــاج ، ول �عتقد كذلك 
�ن �لــوز�رة تقبــل بادوية قدمية ، لذلــك تخزين �لدوية 
لفرت�ت طويلة وتوزيعها بعد ذلك على �مل�ست�سفيات هي 
�ل�ســبب ور�ء قــدم �نتاجهــا. و�قرتحت �ن تقــوم �لوز�رة 
بت�ســكيل جلنــة ملتابعــة عمــل �ملخــازن وو�ســع خطة 
لت�ســخي�ش �لدوية �لتــي مل يبق على �نتهــاء فعاليتها 
فرتة ق�ســرية و�تالفها ب�ســبب عدم تاثريها على ج�ســم 
�ملري�ــش �يجابــا. �ما �ملو�طــن علي �لنا�ــرضي فيوؤكد 
�ن بع�ــش �نــو�ع �مل�ســاد�ت �حليوية �ملنتجــة من قبل 
�رضكــة \"�كاي\" و\"�ســامر�ء\"مل يبــق علــى �نتهاء 
فعاليتهــا �ســوى �ســهرين. ويقــول �ن �مل�ســاد �حليوي 
\"كيفليك�ــش\" �ملوجــود يف �مل�ست�ســفيات و�لعياد�ت 
�لطبيــة �حلكوميــة �ملنتــج من قبــل �رضكــة \"�كاي\" 
يعود �ىل منت�ســف عــام 2005 و�ن تاريخ �نتهائه يف 
�يلول 2008 �ي بعد �ســهرين فقط ، �ما �مل�ساد �حليوي 
\"�موك�سو�ســلني\" �لــذي يوزع على �ملر�ســى من قبل 
�لعياد�ت �لطبية \"�نتاج معمل �ســامر�ء\" ف�سالحيته 
تنتهــي يف �ســهر �ب �ملقبــل . وطالــب حممــد �جلهــات 
�ملعنيــة مبتابعــة هذه �لظاهــرة وفرز �لدويــة �لقريبة 

�لنتهاء وعدم توزيعها على �مل�ست�سفيات. 

مواطنون يشكون السيطرات 
العشائرية في البصرة

شكوى من تخزين األدوية 
مددًا طويلة

المواطن و المسؤول
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