
حي ال�صحة
وهذه ال�صكوى 

بع���ث املواط���ن جن���م عب���د الل���ه من 
ال�ش���عب  يف  ال�ش���حة  ح���ي  �ش���كنة 
بر�ش���الة يذك���ر فيه���ا ان الأزق���ة يف 
املحل���ة 339 ت�ش���كو من طف���ح مياه 
مزم���ن وان املعاجل���ات الت���ي تقوم 
به���ا الأجهزة املخت�ش���ة ل تعدو عن 

ت�ش���ليك الن�ش���دادات يف الأنابي���ب 
الت���ي �ش���رعان م���ا تعود اىل �ش���ابق 
عهده���ا وتطفح باملي���اه لذلك يطالب 
بحل���ول جذري���ة لهذه امل�ش���كلة التي 
يع���اين منه���ا املواطن���ون يف الأزقة 
املذك���ورة ومب���ا ي�ش���من ان�ش���يابية 
العم���ل فيه���ا دون م�ش���اكل يتحملها 
املواط���ن من انبعاث روائح او طفح 

املاء داخل املنزل.

�صاحة الن�صر ونفايات 
خمترباتها

بع���ث املواطن ليث يا�ش���ن م���ن بغداد 
م���ر  كلم���ا  ان���ه  فيه���ا  يذك���ر  بر�ش���الة 
ب�ش���احة الن�ش���ر �ش���باحا يجد اأكواما 
املخت���رات  تطرحه���ا  النفاي���ات  م���ن 
الطبي���ة متمثل���ة باأنابي���ب فح�ص الدم 
الت���ي يجده���ا املواط���ن مطروحة يف 
عر����ص ال�ش���ارع دون اللتف���ات اليه���ا 

وجمعها يف حاوي���ة او برميل لتفادي 
خماطره���ا ال�ش���حية او منظرها الذي 
ل يلي���ق ب�ش���احة مثل  �ش���احة الن�ش���ر 
لذل���ك يتوجب على الأجهزة ال�ش���حية 
وحتى اأجهزة اأمانة بغداد الإيعاز اىل 
ه���ذه املخت���رات جلم���ع خملفاتها يف 
حاوي���ات او )براميل( ليت���م التخل�ص 
عر����ص  يف  رميه���ا  م���ن  ب���دل  منه���ا 

ال�شارع.

���������ص��������ك��������اوى

م�شاريع على الورق

)�ش���وف ن�ش���هد( هذه الالزمة دائما ما جندها على ل�ش���ان 
امل�ش���وؤولن مم���ن اأوكل���ت له���م مهم���ة اإقامة م�ش���اريع تهم 
املواطن���ن وميك���ن له���ا ان تخفف ع���ن ال�ش���عوبات التي 
يجدونها يف �شتى املجالت، منها م�شاريع الطاقة وتعبيد 
الطرق وت�ش���فية املياه واإقامة امل�شايف واملراكز ال�شحية 
وامل�شت�ش���فيات التي ميكن لها ان ت�شهل من عملية ح�شول 

املواطن على الوقود باي�شر الطرق.
م�ش���اريع عل���ى ال���ورق ل عد لها ول ح�ش���ر ولكنه���ا تبقى 
اأ�ش���رة )ال�ش���وف( يتح���دث عنها امل�ش���وؤول و�ش���رعان ما 
يعرتيها الن�ش���يان او التنا�ش���ي فال يح�ش���ل منها املواطن 
على �ش���يء يذكر،مع انه كان قد �ش���مع عن املبالغ ال�شخمة 

املخ�ش�شة لها من خزينة الدولة.
املواط���ن ومن خ���الل تتبع���ه لهذه امل�ش���اريع وم�ش���اراتها 
والقائم���ن عليه���ا خل����ص، اىل حقيق���ة ان اأ�ش����ص تنفي���ذ 
امل�ش���اريع وتفعيله���ا يتحك���م فيه مق���دار الفائ���دة املجنية 
التي تتحق���ق للقائمن عليه، اما اأهمية امل�ش���روع وحاجة 
املواط���ن اليه فهذا امر غر ذي ب���ال، ان مل يحقق البع�ص 
فوائد ربحية على ح�ش���اب املواطن يجنيها من خالل طرق 
غر �ش���رعية،و منها ا�شتخدام قوائم اأ�ش���ماء وهمية تفيد 
يف ظاهره���ا ان اأع���دادا هائلة م���ن العاملن مت ت�ش���غيلهم 
فامل�ش���روع يهمل ويركن عل���ى الرفوف ما دام يحقق فائدة 

املواطن ولي�ص امل�شوؤول .
هذا ما ي�شتنتجه البع�ص من تعطيل تنفيذ اعمال وم�شاريع 
كان ميكن لها ان تخدم املواطن يف منطقته ويف بيته ويف 

ال�شارع الذي يقطعه يوميا ويعاين ما يعاين .
يف ح���ن نعتق���د ان الأ�ش���اليب املعتمدة يف تفعي���ل تنفيذ 
امل�ش���اريع املتعاق���د عليها مع جهات خارجية �ش���واء كانت 
�ش���ركات اأجنبية او عراقية ل تخ�شع لالآلية التي يتوجب 

العمل عليها يف هذا امل�شمار .
املواط���ن ل يعل���م ان كان���ت هن���اك عطاءات تفت���ح من قبل 
جلان خمت�ش���ة لتف�ش���يل جهة دون غرها م���ن اجل اإحالة 

العمل.
اأي�ش���ًا هن���اك ام���ر يتوج���ب اللتف���ات الي���ه واأخ���ذه بعن  
بالعتبار ونعني به ان امل�شاريع التي يخطط لها وير�شد 
امل���ال العام من اجل تنفيذه���ا يتوجب على املعنين بالأمر 
ان يركزوا على الأهم ومن ثم الأهم ولكن الذي يحدث هو 
العك����ص وعلى �ش���بيل املثال منطقة م���ن املناطق تخلو من 
خدمات �ش���حية او مدر�شة ابتدائية ترى العمل فيها يقوم 
على قدم و�شاق يف اإن�شاء متنزه يكلف ما يكلف من اأموال 

طائلة كان ميكن ا�شتغاللها يف جمال اكرث اأهمية .
لذلك ما يطالب به املواطن  باإن�شاء م�شاريع جدية وخال�شة 
ل ي�ش���وبها ال�ش���تغالل او منفعة املقاول او ال�ش���ركة اكرث 

من منفعة املواطن نف�شه.

������ص�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�صداوي

من املمار�صات ال�صلبية 
التي بداأت جتد لها 

اأر�صا خ�صبة لدى فئة 
الأطفال داخل املجتمع 

العراقي هي ظاهرة 
التدخني.

وملعرفة ما حتمله هذه 
الظاهرة من تاأثريات 

�صلبية على �صحة 
املدخنني والتي بداأت 

ت�صت�صري وب�صكل 
ملفت للنظر بني 

الأطفال ارتاأينا اأن 
جنري عدة لقاءات 

ملعرفة ذلك.

�صفية املغريي
لقاوؤنا الأول مع بائع ال�ش���كائر )ر�شا 
عبد الكاظم( يف اإح���دى مناطق بغداد 
ال�ش���عبية فقال لنا: اأبيع ال�ش���كائر يف 
منطقتي واعرف جميع الذين يدخنون 
�شبابا كانوا اأم اأطفاًل، وحقيقة يوجد 
اأطف���ال ت���رتاوح اأعماره���م ماب���ن 10 
-15 �ش���نة يدخن���ون ب�ش���كل م�ش���تمر 
ويبتاعون كميات كبرة من ال�ش���كائر 
تفوق اأحيانا املدخنن من كبار ال�ش���ن 

)البالغن(.
جميع الأطفال املدخنن الذين يبتاعون 
ال�شكائر هم من الذكور الذين ل تعرف 
عوائله���م به���ذه املمار�ش���ات اخلاطئة، 
واغلبهم من عوائ���ل يكون الأب واإلم 
من املدخنن وهوؤلء الأطفال يعانون 
من اإهمال وا�شح من قبل عوائلهم ول 
توج���د متابعة مل���ا يفعلون���ه فمنهم من 
ترك املدر�شة ومنهم يت�شرب منها دون 

علم الأهل .
ق���ال لن���ا املعل���م )�ش���رمد اخلفاج���ي(: 
الطالب يدخل املدر�ش���ة وهو يف �ش���ن  
ال�شاد�ش���ة وبحكم اختالط���ه مع طلبه 
اآخرين ميتلكون �ش���فات �شلبية تكون 
املمار�ش���ات  ه���ذه  تقب���ل  امل�ش���كلة يف 
املدر�ش���ة(  )اإدارة  الإدارة  تك���ون  اإذ 
غافلة عنها الأمر الذي يجعل امل�ش���كلة 
امل�ش���تحيل  م���ن  وي�ش���بح  تتنام���ى 

ال�شيطرة عليها.
هناك عوائل كثرة تبعث اأبناءها اإىل 
املدر�ش���ة وهي مطمئنة باأنهم ذاهبون 
اأول  الرتبي���ة  يف  درو����ص  لتلق���ي  
والتعلي���م ثاني���ا متجاهل���ن متابعتهم 
وم���ا يتمتع���ون به من م�ش���توى علمي 

واأخالقي داخل املدر�شة .
يتب���ادل  ان���ه  الطلب���ة  اح���د  يل  ذك���ر 
ال�ش���كائر مع طالب اأخر داخل املدر�شة 
وه���ذا مر�ص خطر، لذا يجب املتابعة 

وهي �ش���رورية من قبل الأهل لتن�شئة 
جيل ي�ش���تطيع التمييز بن الت�ش���رف 
اليجابي وال�شلبي ويبعد العائلة عن 

مطبات هي يف غنى عنها.
ويقول املواطن )جعفر �شادق( ولديه 
خم�شة اأطفال: املعروف عن الطفل انه 
يك�ش���ب من حميطه داخل املدر�ش���ة اأو 
البي���ت مم���ا يدور ب�ش���اأنه من �ش���فات 
ايجابي���ة كان���ت اأو �ش���لبية والرتكي���ز 
هن���ا يكون على املدر�ش���ة لأنه���ا املكان 
الوحي���د الذي يختلط فيه باأطفال على 
م�ش���تويات خمتلف���ة وغالبا م���ا يوجد 
طلبة ميار�ش���ون حالت غر �شحيحة 
دائ���رة  وميثل���ون  )التدخ���ن(  مث���ل 
داخل ه���ذه املدر�ش���ة اأو تلك وجتدهم 
يوؤثرون مبن ين�ش���م اإليهم، فاملدر�ش���ة 
والبي���ت لهم���ا دور كب���ر يف احلد من 

هذه الظاهرة.
يجب اأن نركز على اأن يكون للمدر�شة 

دور وا�ش���ح وحتم���ل امل�ش���وؤولية يف 
احل���د م���ن ه���ذه الظواه���ر هك���ذا بدا 
احلدي���ث الباحث الجتماعي )�ش���الم 
كاظم( واأ�ش���اف :وان حتا�ش���ب اأدارة 
املدر�شة اأذا ق�شرت يف احتواء  بع�ص 
الطلبة الذين هم بحاج���ة اإىل الرعاية 
املعر�ش���ن  خ�شو�ش���ا  واحلماي���ة 

لالنحراف نتيجة اإهمال اأ�شرهم.
وللطب كلمته

ذك���ر لن���ا الدكت���ور )عبا����ص اإبراهي���م 
الون���دي( م���ن دائرة �ش���حة بغ���داد – 
الك���رخ: هن���اك خماط���ر ج�ش���يمة على 
ج���راء  م���ن  املدخ���ن   الطف���ل  �ش���حة 
ا�شتن�ش���اق ال�ش���موم الت���ي حتتويه���ا 

ال�شيكارة.
املدخن���ن  الأطف���ال  اأن  اكت�ش���فنا 
ي�ش���تهلكون كميات كبرة من ال�شكائر 
الأمر الذي يعر�شهم لأمرا�ص خطرة 
يف اأعم���ار اأو يف مراح���ل مبك���رة م���ن 

العمر ) ال�ش���باب ( وهذا يهدد م�شتقبل 
كث���ر من ال�ش���باب والأطفال املدخنن 
ناهي���ك عل���ى ممار�ش���ة التدخ���ن عند 

الأطفال تعد خرقا اجتماعيا للعائلة.
فهن���ا يج���ب اأن تك���ون هن���اك حم���الت 
اإعالمي���ة واإعالنية ول�ش���يما املوجهة 
منه���ا اإىل ط���الب املدار����ص وان تقوم 
بدور ايجابي يف التوعية يف م�ش���ار 
التدخن وتاأثره ال�ش���لبي على �شحة 
ال�ش���باب  ه���وؤلء  ولبتع���اد  الإن�ش���ان 
ال�ش���غار عن هذه الظاه���رة يجب منع 
)احلمالت الدعائية( ل�شركات �شناعة 

ونقول من جانبنا.
ظاهرة التدخن عند الأطفال منت�شرة 
وبدرج���ات متفاوت���ة ح�ش���ب املرحل���ة 
الطف���ل،  حي���اة  وطبيع���ة  العمري���ة 
فالطلبة الذين تركوا املقاعد الدرا�شية 
وم�ش���تواهم العلم���ي �ش���ئيل جندهم 
الأكرث ميال له���ذه احلالة التي يجدون 

فيها ممار�ش���ة حلرياتهم املقيدة داخل 
املدر�ش���ة ف�ش���ال ع���ن الإهم���ال الذي���ن 
اأم���ا  عوائله���م،  داخ���ل  من���ه  يعان���ون 
تالميذ املدار����ص البتدائية فال يوجد 
بينه���م املدخ���ن األ بن�ش���ب متفاوت���ة، 
وهن���اك حالت �ش���اذة حت�ش���ل نتيجة 
عدم تعاون العائلة مع اأدارة املدر�شة.

واأي�شا ل يقف الأمر عند التدخن فقط 
فال�ش���كائر بحاجة اإىل نقود والأطفال 
ل يح�ش���لون على نقود كافيه وهذا قد 
يدفع املدمن على التدخن اإىل ممار�شة 
اأمر م�ش���ن اآخر األ وهو ال�شرقة او ما 
�ش���ابه ذل���ك، ومنه���ا تكون م�ش���وؤولية 
العائلة بالدرجة الأ�ش���ا�ص حيث يجب 
اأن نتابع الطفل داخل البيت واملدر�شة 
ومع اأ�شدقائه ولبد من اأن يكون هناك 
تعاون بن جميع الأطراف، املدر�ش���ة، 
والعائل���ة للح���د من ه���ذه املمار�ش���ات 

ال�شلبية داخل املجتمع.
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تغري حتى الطفل

ت��������ق��������ري��������ر

ظاهرة التدخني عند الأطفال بني البيت واملدر�شة

ر����ص���ال���ة ال��ع��دد للمناق�صة ق�صية 

بغداد/ احمد نوفل 
يعد الإعالم من اخطر الأجهزة من حيث التاأثر على 
توجهات املواطن الثقافية والقت�شادية وال�شيا�شية 
وي�ش���تطيع خلق اجلمهور الذي يوجه �شيا�ش���ة البلد 

نحو اخلطط املر�شومة التي يبغيها املوجه. 
بع���د التغي���ر ح�ش���لت قف���زة كب���رة م���ن الناحي���ة 
الإعالمي���ة يف العراق من حي���ث الكم والتنوع ممثلة 
يف اإع���داد الف�ش���ائيات املوجه���ة للمواطن���ن وكذلك 
ال�شحف واملجالت التي فاقت اإ�شداراتها اإ�شدارات 

بلدان عريقة يف هذا املجال.
الالف���ت للنظ���ر ان اغل���ب، ان مل نق���ل جميع و�ش���ائل 
الإعالم، ت�ش���رتك ب�ش���فة واحدة هي الداعية للحزب 
او الكتل���ة او اجله���ة الت���ي ت�ش���عى لتقل���د منا�ش���ب 
ال�ش���لطة ولك���ن بطريق���ة النيل من اخل�ش���م ب�ش���تى 
ال�ش���بل ومنها اإل�ش���اق التهم او كيل ال�شتائم وما اىل 
ذل���ك من اأ�ش���اليب ل ميكن ان يوؤ�ش����ص عليه���ا اإعالمًا 
عراقيا وطنيا ياأخذ على عاتقه اإ�ش���اعة ثقافة عراقية 

وطنية اأ�شيلة ومميزة.
املتتب���ع لو�ش���ائل الإعالم عندنا ل يجد تلك الو�ش���يلة 

املعرة تعبرًا خال�ش���ًا عن هموم املواطن وم�شتقبل 
البلد املعر�ص ل�ش���تى العوا�شف املثارة من كل حدب 
و�ش���وب، لذلك ل يجد فيها هويته العراقية في�ش���طر 
او  الع���راق  ب�ش���اأن  تعن���ى  ل  اأخ���رى  اىل  لالنتق���ال 
ال�شيا�ش���ة وتناح���ر الطوائف وم���ا اىل ذلك من امور 
تنحو نحو التمييز والتفرقة ما بن مكونات ال�شعب 

الواحد.
رغم مرور فرتة تناهز ال�ش���بع �شنوات على انطالقة 
الإعالم العراقي لكن املواطن وجد فيها و�ش���ائل غر 

معرة عن طموحاته كما كان يعتقد ويتمنى.
يف ه���ذه الف���رتة بال���ذات يج���ب ان تن���ري و�ش���ائل 
الإعالم بالعم���ل على بث الثقافة الوطنية اخلال�ش���ة 
لتجعل املواطن وهو يتوجه اىل �ش���ناديق القرتاع 
يف ال���دورة النتخابي���ة املقبلة وهو حم�ش���ن بوعي 
ميك���ن ان ين���اأى ب���ه ع���ن اختيار تل���ك اجله���ات التي 
ل تعت���ره اأك���رث من و�ش���يلة للو�ش���ول اىل مبتغاها 
ال�شيا�شي وبعدها تطوح به بعيدا ول تهتم ملتطلباته 

يف حياة اأف�شل اأكرث ا�شتقرارا واقل عنفا. 
بطبيع���ة احلال نح���ن ل نطلب الت�ش���هر بهذه اجلهة 

ال�شيا�ش���ية او تل���ك بق���در م���ا يهمن���ا و�ش���ع املواطن 
بح���ال ميكن له فرز الغث من ال�ش���من م���ن اجل بناء 
م�ش���تقبل خال من اية م�ش���اكل يعي�ص فيه العراقيون 
دومن���ا متيي���ز عل���ى اأ�ش���ا�ص مناطق���ي او مذهبي او 
عرق���ي .ما نطالب به هو اأجه���زة اإعالمية فاعلة تاأخذ 
على عاتقها تاأهيل املواطن للم�ش���اركة يف انتخابات 
هدفه���ا العراق وحده، جلعله اكرث فاعلية يف اختيار 
الأن�ش���ب ال���ذي يع���ول علي���ه يف جع���ل املعان���اة اقل 
ويحفظ للعراق وحدت���ه الوطنية وتالحم اأبنائه يف 

درء املخاطر املحيطة به.
نعول على و�ش���يلة الإعالم املوجه���ة  لثقافة املواطن 
دومن���ا غاي���ات �ش���يقة ل تخ���دم �ش���وى اأقلي���ة تري���د 
العي�ص من خالل الجتار بالنزعات وتبني م�ش���اريع 
الغر التي ل ت�ش���ب يف خدمة املواطنن. نريد منها 
ان تع���رف املواط���ن الب�ش���يط مبقدار فاعلية �ش���وته 
وقوت���ه لختي���ار الع���راق ل لختي���ار ه���ذا وذاك من 
الذين ل يهمهم ال املغامن واملكا�ش���ب ال�ش���يقة .ولكن 
كي���ف ومتى نحظ���ى بهذا الإعالم هذا ما ل ن�ش���تطيع 

الإجابة عنه.

فــ�شـــائــيـــات مــوجــهـــة
قبل اأن يتخ���ذ اأي م�ش���وؤول يف الدولة قرارا 
لب���د م���ن اأن ي�ش���ع اجلان���ب الإن�ش���اين يف 
ح�ش���بانه لذلك فان قرار ان�شمام قوة حماية 
املن�ش���ات )fps( اإىل اأجهزة وزارة الداخلية 
ب�ش���فة عقد وحتت عن���وان )حار����ص اأمني( 
بعد اأن مت اإخ�ش���اعهم ل�شوابط التعين )قيد 
الجن���از( هو ق���رار بن���اء وتكمل���ة وتوحيد 
ك���وين   العراقي���ة،  الأمني���ة  الق���وات  لعم���ل 
ل�ش���ت خب���را اأو خمت�ش���ا اأو اأكادميي���ا بهذا 
املو�ش���وع ولك���ن بالطبع اأن تعي���ن القوات 
الأمنية تكون من مهمة وفكر واإ�ش���رتاتيجية 
اجلهات الع�ش���كرية ح�شرا يف وزارة الدفاع 

والداخلية.
وقد �شكلت قوة حماية املن�شات يف موؤ�ش�شات 
الدولة كافة  من قبل �شلطة الئتالف احلاكمة 

بعد �ش���قوط النظام ال�ش���ابق واخ�ص بالذكر 
fpc  هنا قوة حماية من�شات وزارة ال�شحة
واأريد اأن اأعود اإىل الوراء ويف اأجواء كانت 
ال�شاحة العراقية متداخلة اخلطوط اأجندات 
وتكفري���ة  اإرهابي���ة  وجمموع���ات  اأجنبي���ة 
اأمن���ي  وانف���الت  ال�ش���ابق  النظ���ام  وبقاي���ا 
وانت�شار الفو�ش���ى و....و....و... يف هذه 
الأج���واء تعالت بع�ص الأ�ش���وات �ش���د قوة 
احلماية وو�ش���فتها باأنها غ���ر كفوءة وغر 
فعال���ة.. ويل رغبة يف اأن اأو�ش���ح ال�ش���ورة 
اأك���رث، لق���د وقفت ه���ذه القوة وقف���ة بطولية 
م�ش���رفة �ش���د قوى ال�ش���ر القادمة من خارج 
احل���دود وقام���ت يف احلف���اظ عل���ى �ش���المة 
الأطباء واملوظف���ن واحلفاظ على ممتلكات 
تلك املوؤ�ش�ش���ة من ال�ش���رقة، يف دولة مل يكن 

كان���ت  لذل���ك  حلمايته���ا.  حا�ش���را  القان���ون 
عن�ش���را فع���ال يف احلف���اظ واحلماي���ة. مع 
اأن الكث���ر م���ن هوؤلء قد ا�شت�ش���هد من جراء 

الإرهاب الأ�شود ويف اإثناء الواجب. 
لذل���ك اأن ان�ش���مام ق���وة احلماي���ة اإىل وزارة 
الداخلي���ة مل يكن ب�ش���ورة كامل���ة ومتكاملة 
علم���ا انه���م يتقا�ش���ون راتب���ا مق���داره 400 
اإل���ف دينار،  ندعو امل�ش���وؤولن ذوي ال�ش���اأن 
يف  النظ���ر  اإع���ادة  اإىل  الق���رار  واأ�ش���حاب 
احلي���اة  متطلب���ات  لن  الرات���ب  مو�ش���وع 

املعي�شية اليوم تدعو اىل ذلك.

احلار�س الأمني 
حممد زغري لعيبي 

يف   1979 ع���ام  وظيفت���ي  م���ن  ف�ش���لي  مت 
ال�ش���ركة العامة للمقاولت الإن�ش���ائية وذلك 
ب�ش���بب مط���اردة ابن عمتي وزوج �ش���قيقتي 
ال�ش���هيد )عي�ش���ى لفته �ش���يد احللفي( والذي 
ا�شت�ش���هد يف ما بعد عام 1983 بعد مواجهة 
م�شلحة �شد اأزلم النظام البائد من منت�شبي 

دائرة امن مدينة العمارة .
يف ع���ام 2006 مت���ت اإعادت���ي للوظيف���ة يف 
ال�شركة املذكورة بناء على طلب الإعادة الذي 
تقدمت به اأ�ش���وة باملف�ش���ولن ال�شيا�ش���ين 

ومت يل ذلك.
جلن���ة التحق���ق من املف�ش���ولن ال�شيا�ش���ين 

يف اأمانة رئا�ش���ة جمل�ص الوزراء ومبوجب 
 2009/11/3 يف   3153 املرق���م  كتابه���ا 
بالإع���ادة  �ش���مويل  الغ���ي  لل�ش���ركة  واملبل���غ 
للوظيفة بدعوى ان ف�شلي منها يف حينه قد 

مت دون باعث �شيا�شي!
م���ع اين تقدمت مب�ش���تندات ووثائ���ق توؤكد 
مط���اردة ابن عمت���ي وزوج �ش���قيقتي وكنت 
م���ن �ش���م����������ن الذي���ن دفع������������������وا ثم�����������ن 
قرابت���������ي له اإ�ش���افة اىل ان �ش���قيقي الأكر 
مت ا�ش���تدعاوؤه يف حينه اىل الدوائر الأمنية 
الت���ي قامت باحتج���ازه  وتعذيبه اىل ان فقد 
الأهلي���ة العقلي�������ة وه�����������������و الآن م�ش���اب 

ه�����ذا  حل���د  مبعي�ش���ته  واأتكف���ل  باجلن���ون 
التاري���خ.

ان ال�شواهد والدلئل التي تقدمت بها للجنة 
املذكورة ل ميكن ان تعرتيها ال�شكوك اإ�شافة 
اىل كوين رب عائلة يحق يل العمل واحلياة 
يف وطن���ي الع���راق لذل���ك اأدع����������و اأع�ش���اء 
اللجنة اىل ان يكونوا من�شفن يف م�شكلتي 
وه���م عل���ى علم ب���اأن النظام البائد ا�ش���تخدم 
�ش���تى اأن���واع الته���م لإل�ش���اقها باملواطن���ن 
الأبري���اء وخا�ش�����������ة م���ن كان له���م قري���ب 
او حت���ى �ش���دي�������ق يف �ش���فوف املع�ار�ش���ة 

اآنذاك.

fps وزارة ال�شحة والـ

جلنة املف�شولني يف جمل�س الوزراء وهذا املواطن
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