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مدير مستشفى الريموك ينفي وجود حالة إصابة
بأنفلونزا الطيور
بغداد  /ايناس الشريفي

نفــى مــديــر مــستـشف ــى اليــرمــوك د .حقـي اسمــاعـيل لـ (امل ــدى) استـقبــال أي حــالــة حــاملــة
لفايروس (انفلونزا الطيور).
وقــال يف تصـريح لـ (املــدى) انه لم يـتم حتـديـد أيـة اصـابـة يف مـستـشفــى اليـرمـوك ،مـا عـدا
اصابة واحدة فقط يف اقليم كردستان واضاف يف سياق متصل:
(لم تـظهــر الـتحــالـيل الـتي اجــريـت يف مخـتب ــراتنــا لالمــراض الـســريــريــة أي ن ــوع من انــواع
الفـايروسـات املسببـة لهذا املـرض) وقال( :ان املـستشفـى ،ال ميلك عينـات هذا الفـايروس ،وان
االحتـياطات الـتي اجريت هـي افتتاح دورات تعلـيمية داخـل املستشفـى وندوات خاصـة اقيمت
لشرح وتفـصيل اعراض واصابـات هذا املرض منهـا ندوة ستعقد يف مـستشفى اليـرموك حول
ب ــرن ــامج الــتعلـيـم االسـتـي ــراتـيجـي خملـتـبـ ــرات الفحـص يـ ــوم  2 / 20تلقـيه ــا االسـت ــاذة هـن ــد
اختصاص صناعي بكتروجلي).

القوات الربيطانية ترفض دخول ممثيل وزارة حقوق االنسان
إىل سجن الشعبية
بغداد  /كرمي احلمداني

اك ــد م ـصـ ــدر يف وزارة حق ــوق
االن ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ان الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
الـبــريـطــانـيــة رفـضـت دخــول
مم ــثلــي ال ـ ــوزارة إلـ ـ ــى سجــن
الـ ـ ـشـع ـيــب ـ ـ ــة الــت ـ ـ ــابـع لـه ـ ـ ــذه
الـق ـ ـ ــوات ،عـل ـ ـ ــى اث ـ ـ ــر تـلـق ــي
الـ ــوزارة شك ــاوى ع ــدي ــدة مـن
ذوي املعـتقلـني العــراقـيني يف
هــذا الــسجـن يــذكــرون فـيهــا
تع ــرض ابـنـ ــائهـم خل ــروق ــات
وانـتهــاكــات حلقــوقـهم وعــدم
توفر احتياجاتهم األساسية.

واوضح املـصدر لـ (املـدى) انه
وب ـ ــال ـ ــرغــم مــن كـل اجله ـ ــود
ال ـتــي ب ـ ــذلــت لــتج ـ ــاوز ه ـ ــذا
امل ـ ــوض ـ ــوع ب ـ ــال ـت ـن ـ ـس ـيـق مع
الـ ـ ــسفـ ـ ــارة ال ـبـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
والقنصـلية يف البصرة اال ان
األمر ما زال عالقاً.
ونـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد املـ ــصـ ـ ـ ــدر يف وزارة
حق ــوق االن ـس ــان امل ـس ــؤولـني
عـن هــذا املــوضــوع الـتجــاوب
مع جل ـ ــانهـ ــا اخملـت ـصـ ــة مـن
خـالل ال ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ــاح لـلـفـ ـ ـ ــريـق
اخمل ـت ــص بـ ـ ــالـ ـ ــدخـ ـ ــول إلـ ـ ــى

الـسـجن املـذكـور مــشيـراً إلـى
ان ال ـ ـ ـ ــوزارة حت ـ ـ ـ ــرص عـل ـ ـ ـ ــى
االحتفــاظ بحقهــا بتــوضيح
صح ـ ــة م ـ ــا ورد م ــن تع ـ ــرض
املع ـتـقل ــني لل ــتع ـ ــذيــب او أي
ان ــتهـ ـ ــاك جتـ ـ ــاه أي عـ ـ ــراقــي
مـحـ ـتـج ـ ـ ـ ــز ل ـ ـ ـ ــدى الـق ـ ـ ـ ــوات
البـريطانيـة الن قرار مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ق ـ ـ ــد اعـ ــط ـ ـ ــى احلـق
لف ـ ـ ــريق ال ـ ــسجـ ـ ــون الــت ـ ـ ــابع
ل ـ ـ ـ ــوزارة حـق ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان
بــتفـتـي ــش جـمــيع ال ــسجـ ــون
واملعتقالت.

القضاء العراقي يؤكد استقالليته بنقض قرار حل نقابة املحامني
املوصل /املدى /نوزت
شمدين
أصدرت محكمة استئناف بغداد
الـكـ ــرخ ب ــصفــتهـ ــا الـتـمـيـيـ ــزيـ ــة
مـؤخر ًا قرارا يقضي بنقض قرار
دائــرة (املـنفــذ العــدل يف الكــرخ)
بـش ــأن تنـفيــذ قــرار وزارة العــدل
املـتخــذ يف أواخ ــر العــام املــاضـي
بـحل مـجل ــس نق ــاب ــة احمل ــامـني
العـ ــراقـيـني وإنـ ــاطـ ــة أعـم ـ ــالهـ ــا
بـلجــن ـ ــة مـك ـ ــون ـ ــة مــن خ ـمـ ــس ـ ــة
أشخـاص تـضم قـاضـيني وثالثـة
مـن احمل ــامـني ،وك ــان ق ــرار احلل
الــذي حمل تــوقيع الــسيـد وزيـر
العـدل (القـاضي) عبـد احلـسني
شــنـ ـ ــدل قـ ـ ــد واجـه ردود أفعـ ـ ــال
مـتباينـة يف أروقة النقـابة وغرف
مـنتــدبـيهــا يف مخـتلف احمل ــاكم
ومـكـ ــاتـب احملـ ــامــني يف العـ ــراق،
وب ــني مـ ـ ـ ــؤيـ ـ ـ ــد ورافـ ــض إمـ ـتـ ـنـع
مـجل ــس الــنقـ ــابـ ــة عـن تــنفـيـ ــذ
ال ذلك بكون
القـرار الوزاري معلـ ً
مـجلــس الــنق ــاب ــة ج ــاء بــصف ــة
شـ ــرعـيـ ــة علـ ــى أثـ ــر انــتخـ ــابـ ــات
شارك فيها محامو العراق حتت
إشراف قضـائي وحضـور إقليمي
ال عــن
ودولــي ضــم أي ــض ـ ـ ـ ًا مم ــث ً
األمم املـتح ــدة وآخ ــرعـن احت ــاد

احمل ــامــني الع ــرب وم ــراقـبـ ـ ًا عـن
اجلانب األمريكي.
وك ــانــت وزارة الع ــدل ق ــد أودعـت
ق ــرارهـ ــا بحـل نق ــاب ــة احمل ــامـني
الع ــراقـيـني ل ــدى دائ ــرة تــنفـي ــذ
مـ ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة الـك ـ ـ ــرخ لـ ـتـ ـنـف ــي ـ ـ ــذه
بـواسـطـتهــا والعـمل علــى إجبـار
النـقيـب ومجلـس الـنقــابــة علــى
تـسليم النقابـة وجعلها يف عهدة
اللـجنــة البــديلـة املــشكلـة  ،لـكن
مجلـس النقـابـة رفـض التـنفيـذ
وقـدم تظلـم ًا قـانونـيا أمـام دائرة
الـتنـفيــذ يف الكــرخ الـتي أصــرت
علــى قــرارهــا بــال ــرغم مـن ذلك،
إزاء هــذا األمــر طعـنت الـنقــابــة
بـالقـرار أمـام مـحكمـة استـئنـاف
الـكـ ــرخ ب ــصفــتهـ ــا الـتـمـيـيـ ــزيـ ــة
وقـ ـ ـ ــام ــت األخ ــيـ ـ ـ ــرة ب ــتـ ـ ـ ــدقـ ـيـق
االضـبــارة الـتـنفـيــذيــة وأصــدرت
قرارها الذي قضى (بنقض قرار
املــنفـ ــذ العـ ــدل يف الـكـ ــرخ حـ ــول
ت ــسلـيـم الـنق ــاب ــة وتـنفـي ــذ ق ــرار
احلل كـون قـرار الـوزيـر ال يعـتبـر
من القرارات القابلة للتنفيذ يف
دوائر الـتنفيـذ عمال بنـص املادة
 93من قـانـون التـنفيـذ العـراقي
الـتـي حـ ــددت ح ـصـ ــرا القـ ــرارات
واملستندات الواجبة التنفيذ).

ومــن اجل ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــاملالحــظ ـ ــة أن
دوائـر الـتنـفيــذ العــراقيـة تــابعـة
م ــن حـ ـي ــث االرت ــب ـ ـ ـ ــاط اإلداري
والـوظـيفي بـوزارة العــدل بيـنمـا
الق ــضـ ـ ــاء الع ـ ــراق ــي ال يخـ ــضع
لـ ـ ـ ــوزارة الع ـ ـ ــدل وإمنـ ـ ـ ــا جملل ـ ــس
القــض ـ ــاء األعل ـ ــى وال سلــط ـ ــان
لوزير العدل على القضاء بينما
مت ــت ـ ـ ـ ــد سـلـ ـ ـطـ ـتـه إل ـ ـ ـ ــى دوائ ـ ـ ـ ــر
التـنفيـذ ،ويبـدو أن إصـرار دائـرة
الـتنـفيــذ يف الكــرخ علــى تنـفيــذ
ق ــرار ال ـسـي ــد وزي ــر الع ــدل ج ــاء
بنا ًء على ذلك.
وإث ـ ــر عـ ـ ــودته مــن دم ـ ـشـق بع ـ ــد
مـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ــوف ـ ــد العـ ــراقـي يف
املؤمتـر الثاني والعشرين الحتاد
احمل ـ ــامــني الع ـ ــرب الــتق ـيــن ـ ــا يف
مديـنة املـوصل بـنقيب احملـامني
الـع ـ ـ ــراقـ ـي ــني األس ــتـ ـ ـ ــاذ ك ــمـ ـ ـ ــال
حمــدون مال علــو ،وس ــألن ــاه عن
ردة فعـله جت ـ ــاه قـ ـ ــرار محـكــم ـ ــة
اسـتـئـن ــاف بغـ ــداد الك ــرخ ب ـش ــان
قرار حل النقـابة فأجـاب مؤكداً:
(ثقتنـا عاليـة بالقضـاء العراقي
ورغـم محــاولـتـنــا إقـنــاع ال ـسـيــد
ض
وزي ـ ــر العـ ــدل وه ـ ــو أصال قـ ــا ٍ
وك ـ ـ ـ ــان م ــن املـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرف ــني عـل ـ ـ ـ ــى
انــتخ ـ ــاب ـ ــات مـجل ــس الــنق ـ ــاب ـ ــة

احلـ ـ ــالــي ومــن امل ـ ـ ــوقع ــني علـ ـ ــى
نـتــيجـ ــة االنــتخـ ــابـ ــات ب ـضـ ــرورة
العـدول عن قـراره وأعلـمنـاه بـأن
الق ـ ـ ــرار يف ــتقـ ـ ــر إلـ ـ ــى ال ـ ـســنـ ـ ــد
الق ــان ــونـي وال ـش ــرعــي لكـن دون
جـدوى ،وال ندري بـالتـحديـد ما
الغـ ــايـ ــة مــن وراء حل الــنقـ ــابـ ــة
السـيـم ــا ان انــتخ ــابـ ــات جمللــس
الـنق ــاب ــة س ــوف جت ــرى يف شه ــر
آذار املقــبل وبـ ــامـكـ ــان أي محـ ــام
تتــوفــر فـيه الـشــروط املـطلــوبــة
التـرشـيح وصنــدوق االنتخـابـات
هــو الـفيـصل) .وأضــاف األستــاذ
كـمال( :نحن سعداء بهذا القرار
رغم أن املــشكلـة لـم تنـته بعـد إذ
مــازالـت لــديـنــا دعــوى أصــولـيــة
أم ـ ـ ـ ــام الـق ـ ــض ـ ـ ـ ــاء لـل ــن ـ ــظ ـ ـ ـ ــر يف
مـش ــروعيــة هــذا القــرار ومـن ثم
مـنـع مع ــارض ــة ال ــوزيـ ــر جمللــس
الــنقـ ــابـ ــة املـنــتخـب والـ ـشـ ــرعـي
وأعــرب عـن أملـه الكـبـي ــر وثقـته
العـ ــالـيـ ــة ب ـ ــالقــض ـ ــاء العـ ــراقـي
وقراراته العادلة).
وحت ـ ـ ــدث كــم ـ ـ ــال حــم ـ ـ ــدون عــن
م ــوقف إحت ــاد احمل ــامـني الع ــرب
من أزمـة النقـابـة خالل مـؤمتـره
الــذي اختـتمـت أعمــاله مــؤخــر ًا
يف دمشق( :أصـدر أالحتـاد بيـانـا

قــبل انـعق ـ ــاد امل ـ ــؤمت ـ ــر بــني فــيه
ومبـنـته ــى ال ـص ــراح ــة ش ــرعـي ــة
وأحقية اجمللس احلالي للنقابة
وع ــدم اعـت ــرافه بـ ــأي مجلــس أو
نقـيـب غـي ـ ــر اجملل ــس والــنقـيـب
احلـ ـ ــال ـيــني ،وأكـ ـ ــد املـ ـ ــؤمتـ ـ ــر يف
تــوصيــاته اخلتــاميـة ذلك ،وقـرر
أي ـضـ ــا عـ ــدم االعـتـ ــراف بــنقـيـب
ومـجل ـ ــس نق ـ ــاب ـ ــة ب ـ ــاس ـت ـثــن ـ ــاء
امل ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــوديـ ــن حلـ ــني أج ـ ـ ـ ـ ــراء
انــتخ ـ ــاب ـ ــات أص ـ ــولـي ـ ــة وفق م ـ ــا
م ـنـ ــص ـ ـ ــوص عـل ـيـه يف ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون
احملاماة العراقي).
ويف ذات ال ـ ـســيـ ـ ــاق أكـ ـ ــد رئ ـيـ ــس
احتـاد احلقـوقـيني العــراقيني يف
نينـوي فارس عبد الستار البكوع
أن (قـ ـ ـ ـ ـ ــرار نـقـ ـ ــض مـحـ ـكـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــة
اسـتئنـاف بغـداد الكـرخ بـصفتهـا
الـتـمـيـي ــزي ــة قـ ــرار حل مـجل ــس
نق ــاب ــة احمل ــامـني الع ــراقـيـني يف
ضــوء قــرار وزاري كــان قــد صــدر
خالل فـتـ ــرة اسـتـيـ ــزار األسـتـ ــاذ
عبـد احلسني شنـدل شؤون وزارة
العـدل يف شهـر كـانــون األول من
الع ــام امل ــاضـي ،إج ــراء ق ــان ــونـي
عـ ـ ـ ـ ــادل وسـل ـ ـيـ ــم ،الن مـجـلـ ـ ـ ــس
النـقابـة شرعـي وكان قـد انتخب
حتـت إش ــراف دولـي وإقلـيـمـي).

مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى أن (إصـ ــرار دائـ ــرة
تنفيـذ الكرخ علـى تنفيـذ القرار
هـو للعـالقة اإلداريـة بينهـا وبني
وزارة العـدل لــذلك نتـمنـى علـى
السلـطة التشريعـية العراقية أن
تـلحق دوائــر الـتـنفـي ــذ مبجلـس
القــض ـ ــاء األعل ـ ــى ألنهـ ــا دوائـ ــر
مكــمل ــة لـلعــملـيـ ــة الق ـض ــائـي ــة
ومرتبطة ارتباط ًا وثيقا بها).
مـن جه ــة أخ ــرى عـب ــر ع ــدد مـن
احملـ ــامــني يف محـ ــاكـم مـ ــديـنـ ــة
املــوصل عن اسـتيــائهـم من قـرار
وزارة الـع ـ ـ ــدل بـحـل نـقـ ـ ـ ــابـ ـتـه ــم
واع ـتــبـ ـ ــروا تـ ـ ــوق ـي ــته مـ ـ ــوحــي ـ ـ ـ ًا
ب ـ ــالغـمـ ــوض وطـ ــالـب ـ ــوا اجلهـ ــة
ص ــاحـب ــة الق ــرار بـت ــوضـيح ــات،
بـيـنـمــا أثـنــى آخ ــرون علــى قــرار
احملـكـمـ ــة اخملـت ـصـ ــة بـ ــالــنقــض
وأبـدوا ارتيـاحـا حيـاله مـعتبـريه
خـطوة شجاعـة وواثقة يف سبيل
اإلبقـاء على استقاللية القضاء
الـع ـ ـ ــراق ــي وح ــيـ ـ ـ ــاديـ ـتـه .وأكـ ـ ـ ــد
البعـض اآلخر أن األمر لـم يؤثر
فيهم بدرجـة كبيرة خـصوص ًا أن
الــنق ــاب ــة ومـن ــذ أمـ ــد بعـي ــد لـم
تقـدم لهـم شيئـ ًا يـذكـر أسـوة مبـا
فـعـل ـ ـتـه ب ـ ـ ـ ـ ــاقـ ــي ال ـ ـنـق ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــات
ألعضائها.

بالتعاون بني اجليش والشرطة واللجان الشعبية

واسط تنفذ خطتها األمنية حلامية املواكب احلسينية
واسط  /جبار بجاي

أعـل ــن م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤول أم ــن ـ ـ ـ ــى رفـ ـيـع
املـستـوى يف محـافظـة واسط عن
املبــاش ــرة بتــطبـيق خـطــة أمـنيــة
محـكـمـ ــة تـ ـشـتـ ــرك فــيهـ ــا قـ ــوات
األم ــن الع ـ ــراقــي ـ ــة املـ ـ ــؤلف ـ ــة مــن
اجلـي ــش وال ــشـ ــرطـ ــة خالل ايـ ــام
عاشوراء.
وقـال املسؤول األمني الذي فضل
عدم الكشف عن هـويته أن هناك
تـنـ ـســيق ـ ـاً مـ ـشـتـ ــرك ـ ـاً بـني قـ ــوات
اجلــيـ ــش والـ ــش ـ ــرط ـ ــة ل ـتـحق ــيق
األمن واالستقـرار للمـواطنني يف
عـمــوم مـن ــاطق احملــافـظ ــة خالل
اي ــام ع ــاش ــوراء مـضـيف ــا أن تـلك
اخلــطـ ــة سـ ــوف تـ ـسـتـمـ ــر حـتـ ــى
أربـعيـنيــة اإلمــام احلـسـني (علـيه
ال ــسالم) كـي مي ــارس امل ــواطـن ــون
الـ ــشعـ ــائـ ــر احلـ ـسـيـنـيـ ــة بـ ــأمـ ــان
واستقرار.
واشار الـى أن اخلطـة التي بـوشر
بهــا فعال منـذ اليـوم االول لـشهـر
ع ــاش ــوراء تـتـضـمـن نــش ــر املف ــارز
وتكـثـيف ال ــدوري ــات يف الــش ــوارع
العـامـة والـسـاحــات والتقـاطعـات
امل ــروري ــة وق ــريـب ــا مـن املــس ــاج ــد
واحلـسيـنيـات الـتي تقــام فيهـا او
بـالقــرب منهـا مــواكب العـزاء وأن
امل ــواكب احلــسيـنيــة الـتي مـنعهــا
النـظـام الـســابق عــادت أالن علـى
نحـ ــو كـبـيـ ــر والفــت لالنـتـبـ ــاه يف
عمـوم املـدن العـراقيـة وبــاألخص
محـ ـ ــاف ــظ ـ ـ ــات الفـ ـ ــرات األوس ــط
وجـن ــوب الع ــراق وبعـض مـن ــاطق
العــاصـم ــة بغ ــداد ذات الغــالـبـيــة
الـ ـشــيعـيـ ــة وهـي تــتخـ ــذ أشـكـ ــاال
م ــتعـ ـ ــددة ميـ ـ ــارس مــن خـاللهـ ـ ــا
امل ــواطـن ــون ال ــشع ــائ ــر اخل ــاص ــة

ب ــأحيــاء ذك ــرى استــشهــاد اإلمــام
احلسـني (عليـه السـالم) وصحبه
الكرام.
وبح ـ ـســب امل ــص ـ ــدر األم ـنــي ف ـ ــإن
إج ـ ـ ـ ــراءات تـف ــت ــيـ ـ ــش مـ ـ ــش ـ ـ ـ ــددة
ســتـ ـط ـبـق يف نق ـ ــاط الــتف ـتــيـ ــش
الـ ــرئـي ــسـ ــة عـنـ ــد م ـ ــداخل املـ ــدن
لــتفـتـي ــش الـ ـسـيـ ــارات الـ ــداخلـ ــة
واخلـ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ــة والـ ــتـ ـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
األشخ ــاص فــيه ــا والـت ــدقــيق يف
ه ــوي ــاتهـم إذ ال ي ـسـمح ب ــدخ ــول
األشخــاص الغــربــاء دون معــرفــة
وجهتهم واألمـر الذي دخلـوا من
اجـلـه وإذا ت ـ ـطـلــب االم ـ ـ ــر ميـكــن
مـ ـ ــرافق ــتهــم مــن ق ــبل ع ـ ــدد مــن
م ــن ــتـ ـ ــس ــب ــي الـ ـ ــشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة حل ــني
إي ــص ـ ـ ــالهــم الـ ـ ــى املـكـ ـ ــان الـ ـ ــذي
يـقصـدونه بعـد تــدقيق هـويــاتهم
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن الـغ ـ ـ ــرض مــن ه ـ ـ ــذه
اإلجــراءات هــو تــامـني احلـمــايــة
الك ــافيــة لـلم ــواطنـني خالل ايــام
عـاشـوراء ومـنع حصـول احلـوادث
املـؤسفة الـتي يسعـى إليهـا أعداء
الـع ـ ـ ـ ـ ــراق واع ـ ـ ـ ـ ــداء اإلسـالم مـ ــن
اإلرهــابـيني والـتكـفيــريني الــذين
ال هــم لهـم غـيـ ــر إيـ ــذاء الـ ــشعـب
العــراقـي واحلــاق اخل ـســائــر بـني
املواطنني األبرياء.
ودع ــا املــص ــدر امل ــواطـن ــون ك ــاف ــة
للــتعـ ــاون مـع األجهـ ــزة األمـنـيـ ــة
امل ـكـلـف ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـتـحـق ـ ـيـق األمـ ــن يف
احملـافظـة مـن خالل إبالغهـا عن
األشخاص الذين قـد يشتبه بهم
او أن تـص ــرف ــاتهـم تـثـي ــر ال ــريـب ــة
والـشكــوك مهمـا كـانــوا كمـا علـى
اجلمـيع تقــدمي املـســاعــدة لهــذه
األجـه ـ ـ ـ ــزة يف أث ــن ـ ـ ـ ــاء ت ـ ــط ــبـ ـيـق
إجــراءات الـتفـتيــش التـي تهــدف
باألساس الى حمايتهم.

جديـر بالـذكر أن غـالبـية املـواكب
احل ـسـيـنـي ــة ،بخ ــاص ــة اجمل ــالــس
ومـ ــواكـب ( الـ ــزجنــيل ) تـكـ ــون يف
أثنـاء الليـل او يف املسـاء وأحيـانـا
يـتـم الـتـ ــزوار بـني هـ ــذه املـ ــواكـب
الـتـي تـ ــوزعــت بحـ ـسـب املـن ـ ــاطق
واألحياء السكنـية يف حني هناك
مـواكـب للعـشـائـر ومــواكب أخـرى
ي ـتــكفـل بهـ ـ ــا بع ــض األشخ ـ ــاص
الذيـن تعودوا عليها منذ سنوات.
ويف ايــام عــاشــوراء عــادة مــا تقــام
الـوالئم ويقدم الـطعام والـشراب
مج ــان ــا يف األم ــاكـن الع ــام ــة ويف
ال ـبــيـ ـ ــوت ويحـ ــصل أن ت ـ ـشــت ـ ــرك
مجــامـيع مـن ال ـشـبــاب مـن هــذه
احمللـة او تلـك يف الطـبخ يف وقت
تكـون هـذه احلـالـة يــوميــا ليـوزع
الـ ــطعـ ـ ــام وال ـ ــشـ ـ ــراب تـ ـ ــارة بــني
املـشــاركـني يف العــزاء وتــارة يكــون
لعـامــة النـاس ويحـرص اجلـميع
على تناول شـيء من هذا الطعام
والـشــراب تـبــرك ـاً مبـنــزلــة اإلمــام
احلسني (عليه السالم).
يف غـ ـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ذل ـ ــك ب ــل ــغـ ـ ـ ــت
االس ـتـع ـ ـ ــدادات لـ ـ ـشـه ـ ـ ــر مـح ـ ـ ــرم
احل ــرام ذروتهــا وأخــذت مـظــاهــر
عـاشـوراء مـديــات واسعـة وكـبيـرة
طغ ــت علـ ـ ــى تفـ ـ ــاص ــيل احلــيـ ـ ــاة
اليـوميـة حيث انتـشرت الالفـتات
الــس ــود يف األم ــاكـن الع ــام ــة ويف
واجهات املنازل واحملـال التجارية
وعلـ ـ ــى الـ ـ ــدوائـ ـ ــر واملـ ـ ــؤس ـ ــسـ ـ ــات
احلك ــومـي ــة وهـي حتـمل عـب ــارات
حتـيـي ذكـ ــرى اسـت ــشهـ ــاد اإلمـ ــام
احل ـسـني (علـيه ال ــسالم) وتعـي ــد
لـنا املآثر العظيمة لواقعة الطف
فيمـا كانـت مظاهـر الرايـات سمة
مميـزة وهي بـألـوان متعــددة لكن

الغـ ـ ــالــب ف ــيه ـ ـ ــا اللـ ـ ــون األسـ ـ ــود
واألحـمـ ــر واألخــضـ ــر إذ لـم تـخل
دار او ش ــارع او مـحل جت ــاري مـن
هــذه املـظــاهــر الـتـي امـتــدت الــى
امل ــركـب ــات س ــواء م ــركـب ــات الــنقل
العـ ــام او مـ ــركـبـ ــات اخلــصـ ــوصـي
الـتـي راحــت تقـ ــدم عـب ـ ــر أجهـ ــزة
ال ــت ـ ـ ـسـجـ ـيـل املـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
األحـاديث والقـصص املـستنـبطـة
مــن واقعـ ــة يـ ــوم الــطف واملـ ــدائح
والقصائد احلسينية بينما كانت

معالم عظمة هذه املناسبة تأخذ
مـديات اكـبر إذ انتـشرت النـشرات
الـ ــض ـ ـ ــوئــي ـ ـ ــة يف كـل مـك ـ ـ ــان رغــم
انقـطاعـات الكهـرباء االمـر الذي
دفـع أصـحـ ـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــواكـ ــب الـ ـ ـ ـ ــى
اســتخـ ــدام املـ ــولـ ــدات ال ــصغـيـ ــرة
لتــوفيــر اإلنــارة لهــذه املــواكب او
لتلك النشرات إذ حترص غالبية
الــن ـ ـ ــاس عل ـ ـ ــى تقـ ـ ــدمي أي شــيء
يستطيعون تقدميه مجانا.
ال ـ ـ ــى ذلـك وبـحـ ـ ـســب م ـ ـ ــا ذك ـ ـ ــره

امل ـ ــسـ ـ ــؤول األم ـنــي فـ ـ ــان هــنـ ـ ــاك
تنسيقـاً مشتركـاً بني قوات األمن
العــراقيـة بـاحملــافظـة والقـائـمني
علـى هـذه املــواكب لـتحقـيق اكبـر
قــدر مـن األمــان وتــشكـيل جلــان
م ـشـتــركــة لـتفـتـيــش األشخــاص
وحــم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــواكــب كـل ض ـمــن
مـنــطقـتـه لقــطع الــطـ ــريق أم ــام
األشـرار واعـداء الــدين اإلسالمي
ممـن ي ــرومـ ــون القـي ــام ب ــأعـم ــال
عدوانية (ال سمح اهلل).

ربات البيوت..
قلق مستمر وخوف يتجدد
عامر حمزة

تعـتبــر ربــات الـبي ــوت عنــدن ــا من شــرائـح اجملتـمع
الكـبـيــرة الـتـي تعــانـي ظــرف ـاً اسـتـثـنــائـيـ ـاً للغــايــة
فـالعيـش حتت سقف الـبيت يــؤجج فيهـن مشـاعـر
متـزايدة جـراء قلقهن املـستمـر .ذلك القلـق الذي
اتسعـت مسـاحته ليـشمل االوالد والبـنات واالزواج
واالقـ ــارب اثـ ــر الـ ــوضع االمـنـي الـ ــذي لـم ي ــشهـ ــد
اسـتقــراراً يــذكــر وال ــذي ضخـمه خ ــوفهـن الكـبـيــر
واملــتجـ ــدد حل ـظـ ــة اثـ ــر اخـ ــرى .فـ ــاخل ـ ــارج ملـيء
بــاشكــال وانــواع مخـتلفــة مـن العـنف الــذي يــودي
بحياة الكـثيرين والذي لم يعـد محصوراً يف مكان
مج ــدد او زم ــان معـني .مع ــان ــاة تـب ــدأ حـني يغ ــادر
افــراد العــائل ــة البـيت لـتبــدأ علــى الفــور رحـلتـهن
القـاسيـة مع ريـاح القلق األلـيمــة وعصف اخلـوف
املرعب.
(املــدى) اجــرت ه ــذه اللق ــاءات مع عــدد مـن ربــات
ال ـب ـي ـ ــوت مــن اجل الــتعـ ـ ــرف علـ ـ ــى تلــك اله ـم ـ ــوم
واخملــاوف واالحــزان احلـبيــة يف صــدورهن .بــدايــة
كان لنا هذا اللقاء مع:
فـ ــرح حـ ـسـني  09 /سـنـ ــة  ،قـ ــالـت :ايـ ــام ع ـصـيـبـ ــة
نـعيـشهـا فـاخملـاطـر تـعيـش مـعنـا حلـظــة بلحـظـة
بـدءاً من الـتفكيـر باجملـهول الـذي ينتـظرنـا جراء
خــروج اوالدن ــا وأزواجنــا إلــى العـمل .الـتفـجيــرات
مـ ـسـتـم ـ ــرة والقـ ــوات االمـ ــريـكـي ـ ــة متأل الـ ـشـ ــوارع
واجل ــرمي ــة مـنـت ـش ــرة والـط ــرق مـغلق ــة يف احـي ــان
كثيـرة .انـا اشعـر بـأني افقـد افـراد عـائـلتي مبجـرد
مغــادرتـهم الـبيـت .وهكــذا اقــضي يــومـي يف عمـلي
املن ــزلي وانــا اتــوجه إلــى اهلل سـبحــانه وتعــالــى ان
يجنبنا كل مكروه.
سان سلـيم  /أم روميل  36 /سـنة قـالت :صـباح كل
يــوم تبـدأ اخملـاوف تـأكلـني وكـثيـراً مـا اتـسـاءل هل
يع ــود زوجـي س ــامل ـ ـاً...؟ أصعق مـن ه ــذا الـتـفكـي ــر
فـاخليـاالت تصل بي إلـى حد تـصور فقـدانه ولكن
م ـ ــا العــمل...؟ اسـتــمع إلـ ــى االخـبـ ــار واسـ ــأل عـن
م ـ ــواقع الـتـفجـيـ ــرات كـي اطـمـئــن نفـ ـســي قلــيالً.
اخـتـبــارات يــومـيــة مــريــرة مت ــر علـيّ وحــالـي هــذا
يتكرر كل يوم.
ح ـسـيـب ــة ق ــدوري  /ام وسـيـم  58 /سـن ــة ق ــالـت :ال
اعــرف مــا اقــول فــانــا اؤدي واجـبـي يف املـن ــزل وكل
حلظــة اشعـر بــاخلطـر الـذي يـشل حـركـتي جـراء
خــويف املـتــزاي ــد علــى اوالدي الـثالث ــة فهـم شـبــاب
يـت ــوجه ــون إل ــى اعـم ــالهـم مـن اجل ك ـسـب ال ــرزق
وتــوفيــر لقمــة العيـش للعـائلـة .وهكـذا فــان قلقي
دائم وخويف مستمر ولكن ما باليد حيلة.
جميلة جبار  /ام رغد  00 /سنة قالت :خويف على
زوجـي يـتعــاظـم وعلــى ابـنـتـي مــرات كـثـي ــرة اشعــر
بــرعـب حقـيقـي حني اسـمع ص ــوت االنفجــارات او
حــوادث القـتل .حـيــاة قــاسـيــة نعـيــشهــا فـنحـن يف
الـبيـوت واخلــارج اصبح سـاحــة قتـال ومــوت .حلي
الــوحـيــد هــو الــدعــاء طــول الــوقـت الج ــد نف ـسـي
ثـانيـة يف اليـوم التـالي بنفـس الشـعور واإلحـساس
باخلطر.
اذن هـذه هـي احليــاة اليــوميــة التـي تعيـشهـا ربـات
الـبـيـ ــوت خـ ــوف ورعـب وقـلق وانـت ـظـ ــار ومـجهـ ــول
ودعاء.

التعليم العايل تكثف استعداداهتا ملواجهة أنفلونزا الطيور
بغداد  /طالب املاس الياس
كثفت وزارة الـتعليم العـالي والبحث
العـلمـي من اسـتعــداداتهــا اخلــاصــة
مبــواجهــة مــرض أنفلــونــزا الــطيــور،
وباشرت بتطبيق اخلطة التفصيلية
الـتي أعــدتهــا لهــذا الغـرض يف إطـار
اجلهـد الوطني املتـعلق بالوقـاية من
املرض ومكافحته.
وق ــال م ـص ــدر يف الـلجـن ــة ال ــوزاري ــة
املـعنيـة مبـرض أنفلـونـزا الـطيـور :إن
وزارة الـ ـتـعـلـ ـي ــم الـعـ ـ ـ ــال ــي والـ ـبـح ــث
العلـمي اسـتنفـرت قـدراتهـا العلـميـة
والـ ـبـحـ ـث ــي ـ ـ ــة لـإلسـه ـ ـ ــام يف اجلـه ـ ـ ــد
الـوطـني ملكـافحـة املـرض وحصـره يف
أضيق نـطاق ممكن ،مـشيراً إلـى إنها
أعـ ــدت خــطـ ــة مـتـك ـ ــاملـ ــة مــتعـ ــددة
الـصفحـات بهـذا الـشـأن .وأضـاف إن

مــن بــني االجـ ـ ــراءات اآلنــيـ ـ ــة لهـ ـ ــذه
اخلـطــة رفــد ج ــامعــة الــسلـيـمــانـيــة
وم ـسـتــشف ــاه ــا الــتعلـيـمـي مبالك ــات
طـبـي ــة مــتخ ـص ـص ــة يف الـب ــاطـنـي ــة
والــوبــائـي ــات والفــايــروســات ،لــدعـم
قدراتهـا احمللية وإسـنادها بـاخلبرات
الالزمة ..وكـذلك تكثـيف اجلهود يف
مجـال حتلـيل ميـاه املـنطقـة وإجـراء
الـبح ــوث الالزم ــة علـيه ــا لـتح ــدي ــد
مـدى ومـستـوى تلـوثهـا بـالفـايـروس
املسبب للمرض.
وأف ــاد ب ــان مـن بـني مف ــردات خ ـط ــة
ال ـ ــوزارة املهـمـ ــة ،تـثـبـيـت اخلـ ــارطـ ــة
الفايروسـية يف عموم العـراق ،ملعرفة
وحتــديــد األمــراض املـنتـشــرة يف كل
مــنـ ــطقـ ـ ــة مــن مــن ـ ـ ــاطق الـ ـ ــوطــن..
واسـتحـداث غـرفــة عمـليــات ملتــابعـة

تطـورات املــرض ،تضـم يف عضــويتهـا
أســاتــذة وبــاحـثني مـتخـصـصـني من
كلـي ـ ــات ال ـطـب وال ـطـب الـبـيــط ـ ــري
والزراعة.
وأشـار إلــى إن خطــة التعلـيم العـالي
تـت ـضـمـن أيــضـ ـ ـاً ت ـ ــوجــيه الــبح ـ ــوث
الـعل ـمــي ـ ــة ض ـمــن مـ ــش ـ ــاريـع طلــب ـ ــة
ال ـ ــدراس ـ ــات الـعلــي ـ ــا (امل ـ ــاج ـ ـس ـتــي ـ ــر
والــدكتـوراه) لـبحث مــرض أنفلـونـزا
الــطيــور ،واسـتحــداث بعــض املنــاهج
ذات الـصلـة بـاألمــراض املنـتقلــة من
احلـيـ ــوانـ ــات إلـ ــى اإلن ــسـ ــان ومــنهـ ــا
أنفلونزا الطيور ،يف كليات الطب.
ومن بـني املفــردات األخ ــرى للخـطــة
بـني املــص ـ ــدر ،إنه ـ ــا تعـنـ ــى بــتقـ ــدمي
االستـشــارات الطـبيــة والعلـميـة إلـى
املـراكــز أو اجلهـات الـوطـنيــة املعـنيـة

األخـ ــرى ..وتهـيـئـ ــة طلـب ــة الـكلـي ــات
الـعل ـمــي ـ ــة والـ ـط ـبــي ـ ــة ،لـإلسه ـ ــام يف
اجله ــد املـي ــدانـي املـتـعلـق بعـملـي ــات
الـعالج وال ـ ـس ـي ــطـ ـ ــرة والـ ـ ــوقـ ـ ــايـ ـ ــة..
وتشكيل جلـان علمية فـرعية ملتـابعة
املـ ـ ــرض ق ـ ـ ــوامهـ ـ ــا أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة الـ ـطــب
البـاطـني واملـايكـروبـايـولـوجـي وطب
اجملتمع.
وب ــشـ ــأن الـفحـ ــوصـ ــات والــتحـ ــالــيل
اخملـتبــريــة اخلــاصــة بــاملــرض ..أكــد
امل ـص ــدر إن خ ـط ــة ال ــوزارة تـت ـضـمـن
تـأسيـس مخـتبـرات مــرجعيــة لتكـون
مق ـ ــرات فحــص ت ـ ــوكــي ـ ــدي ـ ــة ،متـكــن
املع ـن ـيــني مــن إج ـ ــراء الـفح ـ ــوص ـ ــات
والـتحــالـيل املـطلــوبــة محـلي ـاً بـنحــو
يغنـي عن احلـاجـة إلرسـال العـينـات
إلى جهات خارجية.

