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وجهة نظر

ماهية اجملتمع املدني
علي طالب عبد احلسني

ميـكننـا تعـريف اجملـتمع املـدني
بأنه رابطة اجتماعية تقوم على
االخـتيـار الفـردي يــدخل فيهـا
االفــراد طـــواعيـــة دون اجبــار
ويـتقــدمــون إىل الـتنـظـيمــات
القــائمـة بـطـلب االنـضمـام إىل
عضـويتـها بـارادتهم احلـرة اليت
جتعلـهم يـلتــزمــون مببــادئهــا
ويسهمون جبد يف انشطتها .فائدة
هذه الـرابطة االجتمـاعية تكمن
يف انها حتقق لـلمجتمع الكثري من
االستقـرار واالمن ،كما انـها تضع
حـدودًا مقيـدة لـسلطـة الـدولـة
وكـبح االسـتـبـــداد الـــذي قـــد
متــــارسه .إن اجملـتـمع املـــدنـي
تـنظـيم اجـتمـاعـي يتــألف من
منظـمات ومـؤسسـات متنـوعة
سيــاسيــة وثقــافيــة ومهـنيـة
ودينية مثل النقابات واالحتادات
املهـنيـة واالحـزاب الـسيــاسيـة
واجلمعيـات اخلرييـة والتجـمعات
االهلية واليت تـرتكز على مبادئ
وقيـم التـســامح وقبـول اآلخـر
واحلـوار سلميـة واحرتام احلـرية
واخلصـوصية الفردية .يكون من
صـمـيـم عـمل تـلك املـنـظـمــات
واملؤسـسات ممارسـة دور الرقيب
علــى تصـرفــات احلكـومـة إزاء
اجلمـاعـات واالفــراد ثم سـؤال
الــدولــة وحمــاسبـتهــا .كمــا ان
اجملتمع املـدني هو جمـال مستقل
للحــركـــة مرتوك لـلمــواطـنني
ميـارســون فيه حـريـة تـنظـيم
حيـاتـهم بـعيـدًا عـن سيـطـرة
وحتكم الـدولة وأنه يـشتغل على
منظمـات مستقلة مفـتوحة امام
املواطنني لالنـضمام اليهـا بهدف
خـدمـة مـصلحـة أو قـضيـة أو
التعبري عن رأي مشرتك ،كل ذلك
يتـم بوسـائل سلمـية تقـوم على
احرتام حق االفـراد واجلمـاعـات
األخـرى يف ان تفعل نفس الشيء.
فـالقـاعدة االسـاسيـة اليت يـقوم
عليهـا اجملتمع املدنـي هي احلرية
واالستقـالل واالختيـار الفـردي،
أمـا الفعاليـة والعمل فتقـوم على
اسـاس الـتطـوع ،واالهــداف اليت
تصبـو اليها هي مصـاحل أو قضايا
أو حقـوق مـشرتكـة ،وبـوسـائل
سلمية ،أما الـتنظيم فهو مقياس
علـى بلـوغ اجملـتمع درجـة اعلـى
مـن التطـور حبيث مل يعـد اطار
االنـتمـاء قـاصـر علـى الــروابط
االوليــة املــوروثــة الـيت ليـس
لإلنـســان دخل يف اخـتيــارهــا.
ويـصـبح االنـتمـــاء هنــا  -أي يف
اجملتمع املدني  -رابطة اختيارية
يـدخلـها املـواطن طـوع ًا بـإرادته
الكـاملة ،وهـو ما يعـين أن احلياة
االجتـماعيـة حتولـت من مسـألة
قـدريـة يـستـسلم هلـا الفـرد إىل
مسألة قرار واختيار .ويعد اختاذ
قـرار االنضمام إىل عضوية احدى
اجلـماعـات بدايـة املشـوار وليس
نهـايته ،حيث يعقبه املـشاركة يف
كل مــا يتعلق بـالشـؤون العـامـة
للمجـتمع .أن كل ذلـك جيعل من
الفـرد قويـ ًا ألنه اصبح عـضوًا يف
مجاعة وبالتالي سيكون له قدرة
اكرب على التأثـري ،ويصبح شريك ًا
يف اختـاذ القـرارات علـى مسـتوى
اجلماعة أو اجملتمع بعد ما امتلك
مساءلـة احلكومة وحمـاسبتها .إن
اجملتمع املدني يعترب ادق مقياس
حلقيقة الدميقراطية ألن وجوده
يـضمـن استجـابـة احلكـومـة ملـا
يقـدمه االفـراد واجلمـاعـات من
مـطـالـب تعرب عـن رغبــاتهم يف
نـوعيـة حيـاة أفـضل .إن أهم مـا
حيتــاجـه اجملتـمع املـــدني لـكي
يـنهـض ويـتـطــور هــو وجــود
مــواطن اجيــابي لــديه اهـتمـام
بــالـشــؤون العــامــة واسـتعــداد
ملمـارسـة العـمل اجلمــاعي العـام
واملـستقل.عـضو الـتجمع الثـقايف
يف شارع املتنيب.
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مواطنون وشخصيات ورؤساء منظمات يشيدون باجراءات احلكومة لضبط االمن
بغداد  /حييى الـشرع  /بابل  /ناصر
حسن

أشاد عـدد كبري مـن رؤساء واعـضاء
املـنظمـات واجلمعيـات بـاإلجـراءات
الـيت تتبعـها احلـكومـة حلفظ األمن
واالستقرار يف العراق.
املــدى اجــرت عــددًا مـن اللقــاءات
وخـــرجت حبـصـيلــة مفــادهــا أن
اخلطـوات اليت قـامت بهـا احلكـومة
من اجل عــودة احليـاة الـطبـيعيـة
واسـتتبـاب األمـن حتظـى بــاهتمـام
متـزايـد ،وأن مجـيع من قـابلنـاهم
يــرون أن تلك اخلـطــوات تعــد من
املسلـمات الستعـادة السيـادة ويتعني
على اجلميع دعمها والوقوف معًا ضد
االعمال االرهابية.
وقـال السـيد عـلي مهنـد مهـدي من
التجمع الدميقـراطي احلر أن محاية
العـراقيـني واجب أخالقي وشـرعي
وعـــريف وحنـن نـــرى أن إجـــراءات
احلـكومـة سليـمة مـئة بـاملئـة ،ففي
غضون أيـام امثرت هـذه اجلهود عن
القـاء القبض على املئـات من عناصر
واجلـرميـة املنـظمـة يف العـراق وقـد
ملسنا هدوءًا كبريًا يف الشوارع..
واوضح الـسيد مـوسى علـي شرجيي
املـوســوي أمني عـام االسـتقاللـيني
االحرار أن هذه االجـراءات جيدة إال
أنها جاءت متأخرة.
واضاف أن العـراق حباجـة إىل البـناء
واالعـمار وتنفيـذ مشاريـع حقيقية
وليـست وهميـة ،مبا يـدعم عملـية
مكافحـة اإلرهاب واجلرميـة املنظمة
مــؤكــدًا علــى ضــرورة أن تـنفــذ
احلكــومــة كل إجــراءات الـسالمــة
الوطنيـة حفاظًا علـى وحدة العراق
وسالمة مـواطنيه ،وال يهمـنا يف هذا
ختوف الـبعض من قـانون الـطوارئ
حبجـة أنه قـد يتـجاوز عـلى حـقوق
املواطن يف حني ينسى الدماء الزكية
اليت تـسيل من العـراقيني جـراء ما

يقرتفه االرهابيون.
وقـال الـسيـد أمحـد عبـد احلـسني
املــسلمـاوي مـســؤول رابطــة أبنـاء
املعــدومني يف العــراق أن حكـومـة
الـدكتـور ايـاد عالوي تـؤكـد لنـا أن
القانون والدميقـراطية والرخاء هي
مـن حقــوق املــواطـن بعـيــدًا عـن
احملسوبيات واليوم يسجل العراقيون
ومن خـالل هذه احلـكومـة انتـصارًا
كبريًا للعـامل أمجع على متـكنهم من
قيادة بلدهم واملـسري به حنو احلرية
والدميقـراطية والرخـاء االقتصادي
واالجتماعي املنشودين.
وافـاد احملــامي علي كــريم محه من
كـــردسـتـــان العـــراق بـــان مجـيع
اإلجـراءات اجلـديـدة للحكـومـة هي
قانونـية وال يوجد فيها فقرة تعطل
احلريـات أو متسها ،ملسنا حتسنًا كبريًا
يف جمـــال األمن إذ أخــذت معــدالت
اجلـرميـة بـاالخنفـاض واليـوم نـرى
احملالت واملصانع تعمل حتى ساعات
متأخـرة من الليل واعتقـد أن االيام
القادمة ستشهد اعالنًا كبريًا عن دفن
للقـيام بـنشـاطات ختـريبيـة داخل
اجلرمية ومرتكبيها.
وذكـر السيد مهنـد أمحد علي حممد العراق ومـدنه املختلفـة ،ابتـدا ًء من
سكرتري الشبيبة احلرة العراقية إننا كردستـان العراق وحتـى اجلنوب يف
استبشـرنا خريًا باعـمال قوات األمن حني تتـجاهـل دول اجلوار ،أو هـكذا
والشرطة والدفاع املدني يف مالحقة يبـدو ،بــان استمـرار تـردي الـوضع
اجلـرميــة واجتثـاث رؤوسهـا ،وحنن األمين وفقـدان االستقـرار وانعـدام
نـضع يدنـا مع كل اعمـال اخلري اليت السلم االجتماعي يف العراق قد تؤثر
تنفـذها احلكومـة ملا فيه خري البالد سلبًا علـى أوضاعـهم الداخليـة أيضًا
ويعــــرقل خــطــط الـتـنـمـيــــة
والعباد.
االجتماعية واالقتصادية.
ننتظر دعمًا من اجلوار
ويف بابل قـال عضـو اهليئـة اإلدارية وأضــاف الــسعـيــد :مـطلــوب مـن
الحتاد االدباء صالح الـسعيد يف بابل احلكومـة املؤقتـة مصارحـة الشعب
أن بامكـان دول اجلوار أن تؤدي دورًا واالعالن عن امسـاء الدول املتـورطة
مهـمًا ومـركزيـ ًا يف املسـاهمـة حبفظ بأعمـال ضد األمن واالسـتقرار .وإال
األمـن ومراقبة احلـدود .وأضاف بان ماذا يعين إمـساك  3210قطع اثـارية
ما جيـري اآلن من عمـليات ارهـابية مهــربــة إىل إيــران ،متكـنت قــوات
متنـوعة يف تـوقيتهـا وحجمهـا يتم احلــدود الكــرديــة من وضـع اليــد
بـواسطة ارهـابيني مدربـني حصرًا عليهـا؟ ومعلـوم بـان هـذه الكـميـة

منظمة .رجاء .سالم .سرور العراق

متثل ثروة حضـارية بالغـة األهمية
وهي ممـثلــة ملــرحلــة احلـضــارة
اآلشـورية ،وحـصرًا فـرتة حكم امللك
سنحـاريب .وهـذا يضيء جـانبـ ًا له
صلـة بـاالرث احلـضــاري العــراقي،
والـسعـي لتــدمري ونـسف الـذاكـرة
احلـيـــة للــشعـب وقــطع الــصلـــة
التـارخييـة مع املـراحل احلضـاريـة
ال عـن إدخــال
املــشعــة ،هــذا فـض ً
املخـــدرات إىل العــراق عـن طـــريق
مـدينــة البصـرة ،وهـذا مـا كـشفته
الصحف العراقية أيضاً.
اسـتقـــرار العــراق ضـمـــان لألمـن
االقليمي
وقـال الفنـان حسن الـغبيين ،عـضو
نقابة الفنانني أن التحوالت احلاصلة
يف العـراق مثرية ملخاوف دول اجلوار.
وتشكل احلرية والدميقراطية عامل
قلق على مستقبل تلك البلدان واليت

حضور فاعل خلدمة املواطنني واالطفال واملستشفيات يف بابل

احملبة لأليتام

هناء الدعمي نقيبة لصيادلة الديوانية
الديوانية  /املدى

جـرت يف حمــافظـة الـديـوانيـة
عـمليـة انتخـاب ممـثل واعضـاء
جملـس االدارة لنقابـة الصيـادلة
فرع الديوانية يف قاعة مستشفى
الـديوانيـة العام وحبضـور مدير
صحـة الديوانيـة ونقيب األطباء
يف الـديوانـية وبعـض املسـؤولني
يف دوائـر الـدولـة ،وقـد شـكلت

مكتب املدى  /علي املالكي  /بابل

مثـنت العـديــد من اجلهـات الــرمسيـة
جهـــود مـنــظـمـــة (رجــــاء .سالم،.
سرورالعراق) يف حمـافظة بـابل على ما
قـدمته مـن خدمـات للمـواطنني ،كـما
أشـاد السـيد طـارق عبـد احملسن مـدير
مكتب شؤون املواطنني يف حمافظة بابل
بأعمال املنظمـة وقال انها من املنظمات
املـتميـزة يف اعمـاهلا بـوصفهـا مؤسـسة
للمجتمع املدني ،وزارت (املدى) املنظمة
والتقت رئيـس اجلمعيـة السـيد حـيدر
اخلفـاجي الـذي وصف املنـظمـة بـانهـا
منظمة إنـسانية مستـقلة تعمل خلدمة
اجملـتمع وتـأسـسـت يف  2003 /8 /2وهي
غري حكـوميـة ومن أوىل اهـتمـامـاتهـا
مسـاعـدة العـوائل العـراقيـة املتعففـة
ومـساعـدة االطفـال االيتـام واملصـابني
باالمـراض املزمنة وتقديـم املستلزمات
الطبيـة للمـستشـفيات إضـافة لتـقديم
املـواد الغــذائيـة شهـريـ ًا للـمئــات من
العوائل املتعففة.
وأضـاف اخلفاجي قـائالً :إن املنظمـة هلا
صالت عـديـدة بــاملنـظمــات املمـاثلـة
وشاركت بـاكثر مـن مؤمتر كـان آخرها
مـؤمتـر معـوقي العـراق الـذي عقـد يف
ال عن حضـورنا املتميز
السليمـانية فض ً
يف أنشطة املدارس.
وقـدمـت املنـظمـة أسـرة ملــستـشفـى
االطفـال يف احللة واملـستشفـى اجلراحي
يف احللة وما زلنا نقدم املساعدات.
أمــا عـن العــاملـني فقــال :هـنــاك 52
مـتطـوعـ ًا يف املنـظمـة وهـم من شبـاب
وشابات احللة الذين حيملون الشهادات.

تعـانـي من مـشــاكل اجـتمــاعيـة
وسـياسـية وتـعيش أزمـات متـوترة
بــسـبـب العالقـــة مع القــومـيــات
واالقليـات املوجـودة فيـها ،لـذا فهي
تلجأ إىل وسائل عديدة من أجل دعم
اإلرهــاب علـى حنــو مبـاشــر وغري
مـباشر كي تلعب ورقـة الضغط على
الـواليــات املتحـدة األمــريكيــة كي
ختفف مـن هلجة خـطابهـا السـياسي
والذي كـثريًا ما اثـار االتهامـات على
بعـض من الـدول اجملــاورة .وخلقت
هــذه العالقــات املتــوتــرة فــرصــ ًا
لـلنشـاط التخـرييب واعمـال العنف،
وهذا ما اكـده السيد هوشيار زيباري
وزيـر اخلـارجيـة العـراقـي ،لكنه مل
يؤشر امساء الـدول لسبب موضوعي
هو عـدم رغبة احلكومة العراقية إىل
حتــويل هــذه القــضيــة األمـنيــة
احلـسـاسـة إىل قـضيــة لالسـتهالك

االعالمي ،مثلمـا تعين هيمنة العقل
واحلكمـة يف سلوك وتصـرف القيادة
العـراقية اجلـديدة.الـتدخل املبـاشر
خـرق لالعـراف الــدوليــة(تنـظم
القوانني واالعراف الدولية العالقات
الثنائية بني الدول املتجاورة وترتب
عليها واجبات يعرفها كل من انشغل
بالعلوم الـسياسية والقـانون الدولي،
حبـيث تـصري ملـزمـة للـدولـة ،وال
ميكـن بــايــة حــال مـن االحــوال،
اخرتاقها واالخالل بـها) هذا مـا قاله
احملـامي وجـدان حسـني مؤكـدًا بان
الـسيد وزيـر اخلارجيـة أعلن يف لقاء
مـع صحيفـة احليـاة اللنـدنيـة عن
مسـؤوليـة دول اجلـوار يف االحـداث
االرهـابية اليت يـشهدها بلـدنا ،وهذا
يعين وجـود دالئل وقـرائن عـديدة
تثبت تورط هذه الدول باعمال ضد
األمــــــن واالســــــتــقــــــــــــــــرار.

جلنة حتـضريية لالنتخـابات من الــدعـمي) بــرئــاســة ممثـليــة
الـنقابـة يف الديـوانيـة حبصـوهلا
الصيادلة:
علــى ( )29صــوتــاً مقــابل ()8
-1عدنان يوسف رشيد  -رئيساً .-
اصوات ألقرب املنافسني هلا ،وقد
-2عبد الكاظم جياد العذاري
فـاز يف عضوية جملس االدارة كل
 عضواً .من الصيادلة:
-3خالد هلمود
-1عبد الكاظم جياد العذاري.
 عضواً .وبعد عملـية فرز االصوات فازت -2اقبال حممد خملص.
الصـيدالنية (هنـاء عبد احلسني -3جهـــــاد جمــيـــــد حمــمـــــد.

مؤسسة صحتك لتطوير الوعي الصحي

تفتتح قنوات الثقافة الصحية

املنـظمة هـو السـيد عبـد احلميـد صاحل
اجلباوي وقـال :توجـد يف املنظمـة عدة
جلـــان فهـنـــاك اللجـنــة الـثقــافـيــة
واالعالميــة وتصـدر كـراسـ ًا شهـريـ ًا
بـنشـاطات املـنظمـة ،ونفكـر يف تكـوين
مكـتبـة .وقــالت اآلنـسـة كفــاح مريزة
اجلنـابي مـسـؤولــة اللجنــة الثقـافيـة
واالعـالميــة :إنهـا سـعيــدة بعـملهـا يف
املنــظمــة ألن مــا تقــوم به انـســـاني
واضـافت :عندمـا يفرح االطفـال الذين
نقـــدم هلم اهلــدايــا أو يـشــاركــون يف
انشـطتنـا يف املـدارس فهـذا هـو مـبعث
سعادتي.

وقـال الـسيـد رئيـس املنـظمـة أن عمل
املنـظمــة واتصـاهلـا الـوثيق بـاجملـتمع
جعلـنا نـفكر بـتأسـيس مجعـية احملـبة
لأليـتام وهـي منظمـة خاصـة برعـاية
داخل احملافظة وخارجها
األطفال اليـتامى وإقامـة الفعاليات اليت ومل تقتـصر اعـمال املـنظمـة املتمـيزة
من شأنها مـساعدتـهم على االخنراط يف علـى حمافظة بابـل وإمنا امتدت لتشمل
الــوسط االجـتمــاعي والـرتفيه عـنهم ،عددًا آخـر من احملـافظـات  ،وقد أمجل
إضـافـة لالطفـال املصـابني بـاالمـراض السيـد حيدر اخلفـاجي اعمال املـنظمة
املـزمنـة ونقـدم هلم املعـونـات املـاديـة اليت اجنزتها مبا يأتي:
وننـظم السفرات الـسياحيـة على نفقة -1تـوزع املنـظمــة  1000حصـة غـذائيـة
اجلمعية.
شهرياً.
وشــارك يف احلــديث مـســؤول آخــر يف -2توزيع أسـرة انعاش إىل مـستشفـى بابل

والوالدة واجلراحي.
-3تـوزيع مواد طـبية ومعـدات ملستـشفى
الـوالدة واالطفـال ومـستـشفـى احللـة
اجلراحي.
-4دعم لـبعض اجلـمعيــات اإلنسـانيـة يف
حمافظة بابل للتفاعل معها.
-5توزيع كـراس وعكـازات للمعـوقني مع
حفاظات للعاجزين.
-6تقـديـم املسـاعـدات الـطبيـة جلـمعيـة
الزهراء اخلريية.
-7ارسـال أسـرة طبيـة إىل مـدينـة الـطب
ومستشفى الريموك يف بغداد.
-8ارسال مـواد غذائيـة إىل دور املسنني يف
بغداد.
-9ارسـال مـواد غــذائيـة إىل حمـافـظـة
الـنجف وكــربالء وكــركــوك وذي قــار
والـبصـرة ومـيسـان وتتـضمـن احلصـة
الغذائية  15فقرة.
-10تـــوزيع حقــائـب وقــرطــاسـيــة إىل
حمـافظـة النجف ومسـاعدات طـبية إىل
مدينة الفلوجة.
-11ارســــال جتهـيــــزات إىل الـــسجــــون.

بـابل  /املـدى /عـلي عبـد احلـسن
ناصر
افتتحت مـؤسسة صحتـك لتطوير
الـوعي الـصحي يف بـابل قنـواتهـا
للثقافـة الصحية اجملـتمعية وذلك
يف السـاعة العـاشرة من صـباح يوم
اخلـميـس  2004/7/15يف احـتفــال
كـبري حضره عدد من املسؤولني يف
احملافظـة ومجع غفري مـن األطباء
واملهـتمني بالثقافـة الصحية  ،قدم
فيه الـدكتور عريـيب عجاج محيد
رئيس املؤسسـة شرحا مفصال عن
املؤسـسة ومشاريعهـا ،بعدها جتول
احلـاضرون يف أقسـام املؤسـسة اليت
مشلت عيـادة لرعـاية كـبار الـسن

وقــاعتـان كـبريتــان للمـؤمتـرات
واحملـاضـرات مـزودتـان بـأحـدث
تقـنيـات أجهـزة العـرض وتكـبري
الصوت واحلواسيب اخلاصة بذلك،
وكــذلـك املكـتبــة الـطـبيــة اليت
احتــوت علــى مئــات الـعنــاوين
الـطبية احلـديثة ومـئات األقراص
املـدجمـة يف شتـى االخـتصـاصـات
ال عن قسم االنرتنيت
الطبـية ،فض ً
الـذي بـاشـر بتقـديم خـدمـاته يف
الـتــصفح والـربيــــد اإللكـرتونـي
واحملـادثة وبقيـة خدمات الـشبكة
األخـرى .ثم جتـول احلـاضـرون يف
حدائق الـنادي الطيب العائلي الذي
ضـم مــديـنـــة ألعــاب مـصغــرة

وساحـات للـكرة الـطائـرة والسـلة
واليـد واملنـضدة  ،وكـانت احملـطة
األخرية يف أروقـة ومكــاتب جملـة
صحتـك اليت صـدر العـدد صفـر
منها يف تشرين أول .2003
يذكر ان مؤسسـة صحتك لتطوير
الـوعي الصحي أخذت علـى عاتقها
اشعـال مشعة يف هـذا الظالم  ،ومن
بـاب الوقايـة خري من العالج تقوم
بـتقــديم اخلـدمـات ( الـطـبيـة،
العلمـية ،الصحـية ،واالجتمـاعية)
بـأسلـوب سلـس ورصني لـتصل اىل
أوسع قـاعــدة شعـبيــة من خالل
قنــواتهـا املــسمـوعــة واملقـروءة
واملــــــــــــــــــرئـــــــيـــــــــــــــــــة.
ـ
ـ

منظمات إنسانية تشارك يف إعمار مستشفى النسائية
والتوليد يف كربالء
كربالء/املدى
يشهد مستشفـى النسائية والتـوليد يف كربالء محلة
إعــادة اعـمــار وتــأهـيل كـربى تقـــوم بهــا عــدة
جهــات..وقــال مـصــدر مـســؤول يف دائــرة صحــة
كربالء..إن مستشفى النسائية الذي يعترب املستشفى
الوحيد يف املدينة تقوم القوات البولندية ومنظمات
إنسـانيـة يف إعـادة إعمـاره إذ تقـوم بـأعمــال إنشـاء
ردهتني حـديـثتني تـتسعـان ألكثـر من  56سـريـرا
وصـالـتني للعـمليـات..إضـافـة إىل إنـشـاء محـامـات
ومـطبخ حـديث يف جنـاح دار الطـبيبـات..وأضـاف
املصدر انه جيـري العمل حالـيا العادة تـأهيل جناح

االستشـارية واملـرافق اخلدميـة واجلناح اإلداري من
قبل منظمة اإلسعاف الفـوري الفرنسية..مع جتهيز
اجلنـاح مبعـدات ومـستلـزمـات التـدفئــة والتربيـد
وسينجز العمل خالل فرتة أربعة اشهر ونصف..
ويذكر أن مـبنى مسـتشفى الـنسائيـة والتولـيد كان
مقرًا للمسرح العمـالي يف كربالء ومت حتويره ليكون
مـستشفـى للنـساء بعـد معانـاة كبرية القتـها النـساء
احلـوامل واملرضـى يف زمن النـظام الـسابـق..ويقول
املسـؤولون يف صحـة كربـالء أن مراجعـات كثرية مل
تـسفـر عـن شيء..إال أن جهـود اخلـريين أمثـرت عن
حتوير النادي واملسرح العمالي إىل مستشفى..

