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�صحيفة "نيوي ��ورك تاميز" الأمريكية م ��ن ال�صحف الدولية
مما
املرموق ��ة الت ��ي تعرف عن �أو�ض ��اع منطقتنا �أك�ث�ر بكثري ّ
نعرفه وتعرفه م�ؤ�س�ساتنا الإعالمية.
عدا عن م�ستوى املهنية وتراكم اخلربة الطويلة ،ف�إن ال�سبب
الرئي� ��س له ��ذا االخت�ل�اف يكم ��ن يف �أنّ �صحافيي"نيوي ��وك
تامي ��ز" ونظرياته ��ا تنفت ��ح له ��م �أبواب تظ � ّ�ل مو�ص ��دة �أمام
�صحافيين ��ا ،ذل ��ك �أنّ حكامن ��ا و�أتباعه ��م ،يف غالبيتهم ،لديهم
عقدة الأجنبي.
ً
أنّ
"نيوي ��ورك تامي ��ز" ن�ش ��رت �أم�س تقري ��را �أفاد ب� �� الدولة
ال�سعودي ��ة جنح ��ت يف ا�ستع ��ادة �أكرث م ��ن  100مليار دوالر
�أمريك ��ي م ��ن جمموعة من كبار رج ��ال الأعم ��ال ،بينهم �أفراد
وو ّجهت �إليهم تهم
من العائلة املالك ��ة ،اح ُت ِجزوا عدة �أ�سابيع ُ
الف�ساد الإداري واملايل والك�سب غري امل�شروع.
ظ ّل ��ت الدول ��ة ال�سعودي ��ة على ال ��دوام يف و�ضع م ��ايل مريح
للغاية ،وهي مل تزل كذلك ،بف�ضل النفط الذي ّ
حتتل ال�سعودية
املرك ��ز الأول بني ال ��دول املنتجة وامل�صدرة ل ��ه .وال�سعودية
كما معظم ال ��دول النفطية تعاين من ظاه ��رة الف�ساد الإداري
وامل ��ايل ،فو�ضع ��ت �سرتاتيجي ��ة وطني ��ة ملكافحت ��ه وحماية
النزاه ��ة ،ومل تت�أخ ��ر يف اتخ ��اذ خط ��وات حازم ��ة وحا�سمة
لل�ش ��روع به ��ا وموا�صلة تطبيقها .يف ه ��ذا الإطار جاء �أخري ًا
الإجراء الرادي ��كايل باحتجاز الع�شرات م ��ن كبار املتو ّرطني
يف ممار�سات تنتمي اىل هذه الظاهرة.
نح ��ن يف الع ��راق نحت � ّ�ل مرك ��ز ًا متق ّدم� � ًا للغاي ��ة يف الف�س ��اد
الإداري وامل ��ايل ،وال يناف�سن ��ا عل ��ى املرك ��ز الأول �س ��وى
ال�صوم ��ال و�أفغان�ست ��ان وجن ��وب ال�سودان .ما مِ ��نْ �أحد من
كب ��ار امل�س�ؤولني يف ه ��ذه الدولة مل يق ّر ويعرتف بوجود هذا
الف�ساد وبانفالت ممار�سته ،وال مب�س�ؤول ّية الأحزاب احلاكمة
(�إ�سالم ّي ��ة يف الغال ��ب) عنه .هم جميع ًا ظل ��وا ي�ضربون على
ال�ص ��دور تعهّد ًا مبكافحت ��ه واجتثاثه ،لك ّننا ك ّن ��ا دائم ًا ن�سمع
�ضاجة وال نرى طحن ًا.
جعجعة ّ
�سج ��ل الرق ��م القيا�سي يف
رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ّ
احلدي ��ث عن الف�ساد ومكافحته والتعهّد بقطع دابر الفا�سدين
واملف�سدي ��ن ،ب ��ل هو �أعطان ��ا االنطب ��اع ب�أنه م ��ا �إن يفرغ من
حتري ��ر العراق م ��ن داع�ش حت ��ى ُي�شعل نار ح ��رب مقدّ�سة ال
ه ��وادة فيه ��ا �ضد الف�س ��اد ،لك ّننا ب ��د ًال من ذل ��ك وجدناه يفتح
جبه ��ة ح ��رب ال طائل منها وال نف ��ع فيها مع �إقلي ��م كرد�ستان،
فيم ��ا مل يتوانَ عن �ض ّم فا�سدين �إىل التحالف الذي �سيخو�ض
ر�سمه م ّرة �أخرى
به انتخاب ��ات �أيار املقبل التي يتط ّل ��ع لأنْ ُت ِّ
رئي�س ًا للحكومة.
املفرو� ��ض �أن تك ��ون ه ��ذه ه ��ي الف�ت�رة الذهب ّي ��ة لأنْ ي�ضرب
العبادي �ضربته القا�ضية يف ميدان مكافحة الف�ساد ،فمن �ش�أن
�إج ��راءات حازمة وحا�سم ��ة ي ّتخذها يف هذه الفرتة �أن جتعل
من ��ه بط ًال وطني ًا ولن ي�ستطيع �أحد مزاحمته انتخاب ّي ًا ..لك ّنه
يتب� �دّى لنا الآن �أي� ًضا ،كماعلى مدى ال�سنوات الثالث ون�صف
ال�سن ��ة املا�ضي ��ة� ،شخ�صية م�ت�ردّدة يف ا ّتخاذ الق ��رار الالزم
وخائفة م ��ن الإقدام على اخلطوة احلازم ��ة واحلا�سمة ،على
الطريقة ال�سعود ّية مث ًال.
املفرو�ض �أن تكون هذه هي الفرتة
الذهب ّية لأنْ ي�ضرب العبادي �ضربته
القا�ضية يف ميدان مكافحة الف�ساد ،فمن
�ش�أن �إجراءات حازمة وحا�سمة ي ّتخذها
ً
بطال وطني ًا
يف هذه الفرتة �أن جتعل منه
ولن ي�ستطيع �أحد مزاحمته انتخاب ّياً
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�أوامر �شفه ّية من مكتب العبادي تعزل قائد
�شرطة نينوى

 بغداد /وائل نعمة

ات�ص ��ال م ��ع (املدى) �أم� ��س ،تعيني
النام� ��س ،خ�صو�ص� � ًا ،كم ��ا يقول،
�إن"املو�ص ��ل مليئ ��ة بال�شخ�صيات
الع�سكرية املعروف ��ة بقدراتها على
تويل املن�صب".
وجن ��ا النام�س خ�ل�ال ف�ت�رة عمله
يف �ص�ل�اح الدي ��ن م ��ن تفجريي ��ن
انتحاري�ي�ن ب�سيارت�ي�ن مفخخت�ي�ن
يف ت�شري ��ن الأول  ،2014كان ��ا قد
ا�ستهدفان ��ه م ��ع ع ��دد م ��ن القوات
الأمنية التي كان ��ت متوجهة �آنذاك
اىل بيجي.
وت ��وىل الل ��واء النام� ��س من�صب ��ه
�أثن ��اء �سيطرة"داع�ش"على معظم
م ��دن �ص�ل�اح الدي ��ن يف حزي ��ران
.2014

حمد النام�س
قائد �شرطة
نينوى متجوال
يف املو�صل
..ار�شيف
�أغ�ض ��ب توجيه حكوم ��ي ا�ستبدال
قائ ��د �شرطة نينوى احل ��ايل ب�آخر
من حمافظة �صالح الدين الأو�ساط
ال�سيا�سي ��ة والر�سمية يف حمافظة
نين ��وى التي �أب ��دت ا�ستغرابها من
�أ�سباب التغيري وتوقيته.
وج ��اء التغي�ي�ر بع ��د � 5أ�شهر على
حتري ��ر نينوى من قب�ض ��ة داع�ش،
وق ��رب موع ��د االنتخاب ��ات الت ��ي
تتطل ��ب �إج ��راءات جديدة،منه ��ا
�إبع ��اد احل�ش ��ود عن املل ��ف الأمني
على وفق �شروط �أقرها الربملان.
وخ�ل�ال فرتة ت ��ويل قائ ��د ال�شرطة
احل ��ايل العمي ��د واث ��ق احلمداين
املن�صب،كم ��ا تق ��ول م�ص ��ادر م ��ن
املحافظ ��ة ،مل يثب ��ت قرب ��ه م ��ن
احل�ش ��ود الع�شائرية التي يتجاوز
عددها الـ 30ف�صي ًال ،كما مل ي�سجل
�أيّ تق�صري وا�ضح يف عمله.
وم�ضى �أك�ث�ر من عامني على ت�س ّلم
احلم ��داين املن�ص ��ب� ،إ ّال �أن بع�ض
امل�ص ��ادر ت�ؤك ��د �أن �شبه ��ات ف�س ��اد
دارت ح ��ول الأخري ،لكنها مل تثبت
ب�شكل ر�سمي .وعل ��ى ما يبدو ف� ّإن
ال�سبب الرئي�س ال ��ذي دفع نينوى
�إىل رف� ��ض ا�ستب ��دال قائد ال�شرطة
هو اختيار �شخ�صي ��ة ع�سكرية من
حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن �أُعفي من
من�صب ��ه قب ��ل � 3سن ��وات لأ�سب ��اب
تتعلق ب�إخفاقه يف العمل.
اختفاء احلمداين
الإثن�ي�ن املا�ض ��ي� ،أك ��د جمل� ��س
حمافظة نينوى ،رف�ض ��ه ا�ستبدال
قائ ��د ال�شرط ��ة العمي ��د احلمداين،
وق ��ال رئي� ��س املجل� ��س ب�ش ��ار

الكيك ��ي يف م�ؤمت ��ر �صحفي عقده
باملحافظ ��ة� ،إن املجل�س واملحافظة
يرف�ض ��ان ب�شكل قاط ��ع تغيري قائد
ال�شرطة.
وت�سل ��م احلم ��داين من�صب ��ه قب ��ل
انطالق عملي ��ة حترير املو�صل يف
 .2016وج ��اء بدي�ل ً�ا ع ��ن الل ��واء
به ��اء الع ��زاوي ال ��ذي نق ��ل اىل
بغداد ،وت�سرب ��ت معلومات حينها
ب�أنه �سيت ��وىل مهمة قيادة ال�شرطة
االحتادي ��ة خلف� � ًا للفري ��ق رائ ��د
جودت.
وب�ش ��كل مفاج ��ئ و�صل ��ت اىل
املحافظ ��ة �أوام ��ر �شفهية من مكتب
القائد العام عن ا�ستبدال احلمداين
بقائد �شرطة جديد ،من دون معرفة
الأ�سباب التي وقفت وراء القرار.
ومن ��ذ يوم�ي�ن �أُغل ��ق هات ��ف قائ ��د
ال�شرطة ،بح�سب ما قاله ع�ضو يف
اللجنة الأمنية مبجل�س املحافظة،
وال يع ��رف فيما ل ��و كان احلمداين
م�ستمر ًا يف عمله �أم نقل اىل موقع
�آخر.

ويق ��ول ع�ض ��و اللجنة ال ��ذي طلب
ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أم� ��س �إن"الق ��رار كان
مفاجئ� � ًا للجمي ��ع ،فل ��م تك ��ن هناك
م�ؤ�ش ��رات �سابق ��ة ت ��دل عل ��ى قرب
تغيري احلمداين".
و�شهد قائد ال�شرطة عمليات حترير
كل مدن نينوى ،حتى �إعالن حترير
املحافظة بالكام ��ل يف �آب املا�ضي،
بعد � 10شهور من املعارك.
وي�ؤكد امل�س�ؤول املحلي �أن"�شبهات
ف�ساد دارت ح ��ول احلمداين خالل
ف�ت�رة عمل ��ه تتعل ��ق مبل ��ف توريد
الطعام اىل ال�شرطة".
وكانت اللجن ��ة االمنية يف جمل�س
نين ��وى قد ق ��ررت يف ذل ��ك الوقت
ت�شكي ��ل جلن ��ة م�صغ ��رة للتحقي ��ق
يف ق�ضية �إطعام ال�شرطة ومتابعة
املورد.
وبالفع ��ل ق ��ام �أع�ض ��اء يف اللجن ��ة
ب�إجراء لق ��اءات ميداني ��ة لقطعات
ال�شرط ��ة يف جن ��وب املحافظ ��ة
وغربيه ��ا ،للوق ��وف عل ��ى حقيق ��ة

احل�شــد
يت�س ّلم مواقع
ع�سكريّة يف
ز ّمــار

وجود اتفاقي ��ات مباليني الدنانري
عن �سرقات يف الطعام.
وتاب ��ع امل�س� ��ؤول يف اللجن ��ة
قائ ًال":ب�ش ��كل مفاج ��ئ مت �إلغ ��اء
تلك اللجنة لأ�سب ��اب غري معروفة،
وذهب ��ت التحقيق ��ات �أدراج
الري ��اح" ،مبين� � ًا �أن م ��ا ي�ؤخذ على
قائ ��د ال�شرط ��ة يف تل ��ك ال�شبه ��ات
ب�أن ��ه"كان �ساكت ًا عم ��ا يحدث ،مما
عزز ال�شك ب�أن ��ه متورط �أو موافق
على تلك ال�صفقات امل�شبوهة".
كان احلم ��داين ،مدعوم� � ًا من كتلة
النه�ض ��ة الت ��ي �شكل ��ت حكوم ��ة
نينوى يف  ،2013قب ��ل ان تنق�سم
اىل كتلت�ي�ن الع ��ام املا�ضي ،واحدة
م ��ع املحاف ��ظ نوف ��ل العاك ��وب،
و�أخرى مع بقية �أع�ضاء الكتلة.
قادة بالوكالة
واحلم ��داين� ،ش�أن ��ه �ش� ��أن �أغل ��ب
م ��دراء الدوائ ��ر يف نين ��وى ،مت
تعيينه بالوكال ��ة من قبل احلكومة
االحتادية ،وف�شل جمل�س املحافظة

بغداد /املدى
�أعلن ��ت قوات احل�شد ال�شعبي ،م�س ��اء الثالثاء ،ت�سلم املواقع التي كانت
حتت �سيطرة ال�شرطة االحتادية يف منطقة زمار �شمال املو�صل.
وقال �إعالم احل�شد ال�شعبي يف بيان تلقته (املدى) �إنه"مت ت�سليم املواقع
الت ��ي كانت تقع حمايتها �ضمن م�س�ؤولية ق ��وات ال�شرطة االحتادية يف
منطقة زمار �شمال املو�صل اىل قوات اللواء  40يف احل�شد ال�شعبي".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن"ت�سل ��م احل�شد ال�شعب ��ي ملواقع ال�شرط ��ة ي�أتي يف
�إط ��ار اخلطط التي و�ضعتها القيادات الأمنية يف توزيع و�إعادة انت�شار
القوات".

م ��ع انته ��اء دورت ��ه االنتخابية يف
تعيني �أي مدير ب�صفة �أ�صيل.
وق ��ال الكيك ��ي يف م�ؤمت ��ره
الأخ�ي�ر حول تغيري قائ ��د ال�شرطة
�إن"اللجن ��ة الأمني ��ة وجمل� ��س
املحافظة يعم�ل�ان على تثبيت قائد
ال�شرط ��ة ونح ��ن ن�سم ��ع ب�ي�ن حني
و�آخر عن �إجراء تغيريات".
و�أ�ض ��اف الكيك ��ي� ،إن"قائد �شرطة
املحافظة يعم ��ل مبهنية ولي�س من
�صالحي ��ات �أي وزارة تغي�ي�ر �أي
م�س� ��ؤول يف املحافظة،لأنه ��ا م ��ن
�صالحي ��ات املجل� ��س" ،م�شري ًا اىل
�أن"الأو�ض ��اع الأمني ��ة يف نينوى
جي ��دة وال نقب ��ل ب� ��أي تغي�ي�رات
تطول �أي مدير من دون تن�سيق".
وت�ب�رز �أك�ب�ر عالم ��ات اال�ستفه ��ام
عل ��ى ق ��رار احلكوم ��ة االحتادي ��ة
با�ستبدال قائد ال�شرطة ،مع الأنباء
التي تتحدث عن تعيني اللواء حمد
النام�س بدي ًال عن احلمداين.
والنام� ��س �شخ�صي ��ة ع�سكرية من
�ص�ل�اح الدي ��ن ،كان ي�شغل من�صب
قائ ��د ال�شرط ��ة هن ��اك ،و�أعف ��ي من
من�صب ��ه بع ��د � 4أ�شه ��ر م ��ن حترير
تكري ��ت يف مت ��وز  2015لأ�سب ��اب
تتعل ��ق بوج ��ود م�ؤ�ش ��رات �سلبية
عل ��ى عمل ��ه ،بح�س ��ب ن ��واب ع ��ن
نينوى.
وج ��اء �إعف ��اء النام� ��س �ضمن قرار
ل ��وزارة الدف ��اع �أعلنت في ��ه تعيني
ع ��دد م ��ن الق ��ادة وال�ضب ��اط ل� �ـ15
من�صب ًا بع ��د ا�ستب ��دال و�إعفاء 35
من كبار القادة.
بدوره ،ا�ستغرب ح�سن ال�سبعاوي
ع�ضو جمل� ��س حمافظة نينوى يف

�إبعاد احل�شد
وت�أت ��ي ه ��ذه التط ��ورات يف وقت
ت�ستع� � ّد في ��ه الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
خلو� ��ض االنتخاب ��ات الربملاني ��ة،
املفرت�ض �إجرا�ؤها يف �أيار املقبل،
على الرغم من طلب نينوى ت�أجيل
االنتخاب ��ات املحلي ��ة عل ��ى الأقل 6
�أ�شهر.
وينف ��ي ال�سبع ��اوي معرفة جمل�س
املحافظة ب�سب ��ب تغيري احلمداين
يف ه ��ذا التوقيت وم ��ا �إذا كانت له
عالقة بقرب االنتخابات ،لكنه ي�ؤكد
ان احلمداين مل يثبت عليه تق�صري
يف عمل ��ه بل بالعك� ��س كان له"دور
كبري يف احلد من اجلرائم".
وكان قان ��ون االنتخاب ��ات الأخ�ي�ر
ال ��ذي �ش� � ّرع نهاي ��ة كان ��ون الثاين
املا�ضي ،قد ا�شرتط توفري احلكومة
الأجواء املنا�سبة لالنتخابات ،منها
منع �أي دور للح�شود.
وا�شرتك ��ت احل�ش ��ود الع�شائري ��ة
يف نين ��وى ،يف وق ��ت مبك ��ر م ��ن
العملي ��ات الع�سكرية لطرد داع�ش،
وتدريجي� � ًا ارتفع ��ت �أع ��داد تل ��ك
الف�صائل امل�سلحة اىل �أكرث من 30
ت�شكي ًال.
وقبل �أ�سبوع ،نف ��ت قيادة عمليات
نين ��وى وج ��ود عملي ��ة ان�سح ��اب
لق ��وات احل�شد م ��ن املو�ص ��ل وفق ًا
لتقاري ��ر �صحفية �أ�ش ��ارت اىل ذلك
الأمر.
وقال ��ت القي ��ادة يف ذل ��ك الوقت �إن
رئي�س الوزراء حيدر العبادي �س ّلم
املل ��ف الأمني يف املدين ��ة لل�شرطة
املحلية.
وينف ��ي ال�سبع ��اوي احلدي ��ث ع ��ن
تغيري قائد ال�شرطة ب�سبب عدم دعم
احل�ش ��ود الع�شائري ��ة ،ويقول"لو
كان الأمر متعلق ًا بذلك كان من باب
�أوىل ا�ستب ��دال قائد العمليات،لأنه
امل�س�ؤول عن ق�ضية احل�شود".

جرح��ى املع��ارك :رواتبن��ا التقاعديّ��ة ال ُت ّ
غط��ي م�صاري��ف الع�لاج
ل��م يكن كرار ح�س��ن ليتخ ّيل ،حين ان�ضم للقتال في �صف��وف الح�شد ال�شعبي� ،أن ينتهي به الحال ،عل��ى غرار �آالف المقاتلين،
ب�إعاقة وعجز ،منتظرا راتبا �شهريا تقاعديا ال يغطي م�صاريف عالجه وقوت عائلته.
والتح��ق ح�سن بقوات الح�ش��د ال�شعبي ،بعد فتوى المرجع ال�شيعي الكبير �آية اهلل عل��ي ال�سي�ستاني عام  ،2014لم�ساندة القوى
الأمنية في الحرب �ضد تنظيم داع�ش الذي كان ي�سيطر �آنذاك على ما يقارب ثلث م�ساحة العراق.

بغداد� /أ ف ب
بع ��د �أ�شهر قليلة ،خ�ل�ال معركة حتري ��ر منطقة
قريبة من الفلوجة غرب بغداد� ،أ�صيب بانفجار
من ��زل مفخ ��خ ،وذه ��ب ،مبب ��ادرة م ��ن احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،اىل �إي ��ران ولبن ��ان للع�ل�اج ،ليتمكن
بعده ��ا من ال�س�ي�ر م�ستعين ًا بط ��رف ا�صطناعي
�إثر برت �ساقه الي�سرى.
وبع ��د ف�ت�رة من العالج ،ع ��اد ال�ش ��اب من جديد
للم�شارك ��ة يف العملي ��ات الع�سكري ��ة ال�شر�س ��ة
ال�ستعادة مدينة بيجي م ��ن تنظيم داع�ش العام
 ،2015لي�ص ��اب جم ��دد ًا بر�صا�صت�ي�ن يف �ساقه
اليمنى ،ما �أ�سفر عن ّ
ته�شم يف الركبة.
ً
حين ��ذاك ،مل يعد ح�سن ق ��ادرا على امل�شاركة يف
املع ��ارك التي انته ��ت يف كان ��ون الأول املا�ضي
باالنت�صار على تنظيم داع�ش.

و�أ�صب ��ح اب ��ن الأع ��وام اخلم�س ��ة والع�شري ��ن
القاط ��ن يف حي �شعبي يف بغ ��داد ومعيل �أ�سرة
ت�ضم زوجة وثالثة �أطفال ،غري قادر على العمل
وجمرب ًا عل ��ى مت�ضية �أيامه بني ج ��دران منزله
املتوا�ضع ،والعي�ش معتمد ًا على راتب تقاعدي
يبلغ � 500ألف دينار.
ويع ��د هذا الرات ��ب الذي ي ��وازي تقريب� � ًا احلد
الأدنى للأجور يف العراق ،حمدود ًا جد ًا ،وغري
كاف نظ ��ر ًا �إىل متطلب ��ات عالج ��ه واحتياجات
العائلة.
ويقول ح�سن لوكالة فران�س بر�س ،وقد ارتدى
قمي�ص� � ًا ريا�ضي� � ًا و�سروا ًال ق�ص�ي�ر ًا يظهر البرت
يف �ساق ��ه� ،إن"االدوية التي يج ��ب �أن �أ�شرتيها
وط ��ريف اال�صطناعي تكلف زه ��اء مليون دينار
كل ع�شرة �شهور".
ويلج� ��أ معظ ��م العامل�ي�ن يف دوائ ��ر الدولة �إىل

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

البحث عن عمل �إ�ضايف يح�سن ظروفهم املادية،
لك ��ن الأمر ب ��ات �شبه م�ستحيل �أم ��ام كرار الذي
�أ�صبح عاجز ًا.
وح ��اول ال�شاب ،رغ ��م �إ�صابت ��ه ،البحث عن �أي
عم ��ل لت�أمني ما يكفي لعالج ��ه ومعي�شة �أ�سرته،
لكن"ال �أ�ستطيع حتى قي ��ادة �سيارة �أجرة ،مثال
(� )...أو حمل �أ�شياء".
ولعبت ف�صائل احل�ش ��د ال�شعبي دورا بارزا يف
دعم القوى الأمنية خالل املعارك �ضد الإرهابيني
التي خلف ��ت ع�شرات �آالف اجلرحى من مقاتلني
ومدنيني على حد �سواء.
ومل يك ��ن يف الإم ��كان احل�ص ��ول عل ��ى �أع ��داد
جرح ��ى الق ��وات العراقي ��ة خ�ل�ال املع ��ارك �ضد
امل�سلحني.
لك ��نّ نائ ��ب رئي� ��س هيئة احل�ش ��د ال�شعب ��ي �أبو
مه ��دي املهند� ��س �أك ��د خ�ل�ال م�ؤمتر طب ��ي عقد

مطلع العام احلايل �أنّ "� 60ألف جريح ع�سكري
ونحو � 300ألف جريح مدين ،تلقوا العالج يف
م�ست�شفيات احل�شد ال�شعبي".
وك�ش ��ف �ضي ��اء ح�س�ي�ن ،مدي ��ر مرك ��ز ال ��رازي
الطبي املخت�ص برعاية مقاتلي احل�شد ال�شعبي
وعائالتهم الذي افتتح قبل �ستة �أ�شهر يف بغداد،
عن"معاجل ��ة �أكرث م ��ن  1450م�صابا بالبرت من
مقاتلي احل�شد ال�شعبي".
وي�شري القيم ��ون على مركز الرازي �أنه الوحيد
ال ��ذي يت ��وىل ت�أم�ي�ن رعاي ��ة م�ستم ��رة جلرحى
احل�شد من خالل تق ��دمي متابعة طبية وعمليات
جراحي ��ة مل�ساعدته ��م عل ��ى موا�صل ��ة حي ��اة
طبيعية.
ً
لك ��نّ ح�سن ي�ؤكد �أنه ق ��دم طلبا للمركز منذ نحو
�شهري ��ن للح�ص ��ول عل ��ى مادة"اجللي"الت ��ي
ت�ستخ ��دم ملن ي�ضع �أطراف ًا ا�صطناعية ،من دون

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

مدير التحرير

مازن الزيدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

جدوى.
و�شه ��د العراق خ�ل�ال العق ��ود املا�ضي ��ة حروب ًا
عدة ،بد�أت باحلرب العراقية الإيرانية (-1980
 ،)1988ثم النزاعات التي ع�صفت يف البالد �إثر
الغ ��زو الأمريكي و�سقوط نظ ��ام �صدام ح�سني،
و�صو ًال �إىل اجتياح تنظيم داع�ش للبالد.
ويق ��ول املخت�ص يف معاجلة املعوقني و�صناعة
الأط ��راف حت�س�ي�ن �إبراهيم لفران� ��س بر�س� ،إن
�أع ��داد العي ��ادات الطبي ��ة ومتاجر بي ��ع معدات
املعوقني ارتفع عددها �إىل ع�شرة �أ�ضعاف خالل
الأعوام الـ 15املا�ضية.
وي�ؤك ��د الطبي ��ب حت�س�ي�ن الآلو�سي م ��ن جهته
�أن"الروات ��ب قليل ��ة وغ�ي�ر كافي ��ة مل�ساعدتهم"،
م�ش�ي�را �إىل �أن"الرعاي ��ة الطبي ��ة متقطع ��ة
والإج ��راءات طويلة ج ��دا للح�صول على طرف
ا�صطناعي".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

ويلف ��ت �إبراهيم يف هذا ال�ص ��دد �إىل �أن"غالبية
الزبائ ��ن جرح ��ى �أ�صيب ��وا خ�ل�ال املع ��ارك،
ويعتم ��دون عموم ��ا عل ��ى عائالته ��م ل�ش ��راء
الأط ��راف اال�صطناعي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن �سعر
الطرف البدائي ي�صل �إىل نحو �ألف دوالر.
وي�ش ��كل ه ��ذا املبل ��غ ،رغ ��م �أن ��ه �أق ��ل بكثري من
�أ�سع ��ار الأطراف الذكي ��ة ،مبلغ ًا كب�ي�ر ًا لأحمد،
املقات ��ل ال�سابق يف ق ��وات ال�شرط ��ة االحتادية
ال ��ذي فقد جزء ًا من �ساق ��ه اليمنى جراء �سقوط
قذيف ��ة ه ��اون ا�ستهدفت ��ه ورفاقه خ�ل�ال معركة
املو�صل ،ثاين �أكرب مدن البالد.
وي�شري �أحمد �إىل �أن راتبه ال�شهري ،وهو 575
�ألف دينار"غري كاف ،ملراجعاتي الطبية و�شراء
الأدوية".
وي�ؤكد �أن"ن�صف راتب ��ي يذهب لعالجات طبية
�شهري ًا وال يكفي لإطعام �أطفايل الأربعة".
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