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) امل���دى ( ك��ان��ت ه��ن��اك بحثا ع��ن م��ا حتقق 
وما  االجرامية  الع�صابات  اندحار  بعد  لها 
وايقاعات  لواقع  وم�صتطلعة   ، يتحقق  مل 
على  ال�صوء  وم�صلطة   ، اليومية  حياتها 
مل   ، فيها  الغر�س  ومن��و  ا�صكالياتها  بع�س 
يوم  يف  بواباتها  نلج  ون��ح��ن  لنا  يتحقق 
لوال   ، الر�صمية  لدوائرها  عطلة  عدا  �صبت 
مكتب  مدير  اب��داه  ال��ذي  املخل�س  التعاون 
القائممقام املالزم االول )اأبو عمر( وال�صيدة 
�صهلت  التي  القائممقام  �صكرترية  الفا�صلة 
الهاتفية  ات�صاالتها  خ��الل  م��ن  مهمتنا  لنا 
واالأربعني  اخلام�س  امل�صاة  ل��واء  قيادة  مع 
لنا  اف��ردت  التي  ع�صرة  احلادية  الفرقة  من 
ال��ع��راق بامرة  جم��م��وع��ة  رائ��ع��ة م��ن جند 
النقيب امر ال�صرية االأوىل من الفوج االأول 
واأخوته املقاتلني الذين رافقونا يف جولتنا 
وبع�س  احلبيبة  املدينة  مركز  �صملت  التي 

�صواحيها. 

الطريق اىل املدائن 
للج�صر  البديل  دي��اىل  ج�صر  جنتاز  ان  قبل 
متتد  مل  خمربا  ي��زال  ال  ال��ذي  الكونكريتي 
لي�س  زمن  مرور  رغم  بعد،  االأعمار  يد  اإليه 
تراكم   ، له  اخر عملية تخريب  بالقليل على 
عن  ك�صف  وقد  كاآبته  من  زاد  فوقه  االأتربة 
اأ�صالعه احلديدية ال�صدئة معلنا عن توقف 
خلف  تركناه  وملا  املعماري،  وموته  تنف�صه 
املمرين  ذا  العام  الطريق  وجلنا   ، ظهورنا 
اجلنوبية  باملحافظات  بغداد  يربط  وال��ذي 
حمافظة  وق�صبات  ون��واح��ي  اأق�صية  ع��ر 
املمرين  لهذين  الو�صطية  اجل��زرة   ، وا�صط 
املئات  قل  او  الع�صرات  فيها  املهمني غر�صت 
من ا�صجار النخيل وقد تدلت اعناقها وكاأنها 
ف�صعفها   ، وح�صية  جماعية  البادة  تعر�صت 
غادرته  ان  ب��ع��د  ح��ط��ب��ا  وا���ص��ح��ى  تيب�س 
خ�صرته التاريخية ، ال ادري ما هي دوافع 
هذه االب��ادة ؟ هل متت بفعل فاعل ؟ ام هو 
ان  ام  ؟  الغيث  وانحبا�س  والت�صحر  الظماأ 
ام  ؟  حقيقية  ق�صدية  عن  فيها  ع��اث  ف�صادا 
ا�صت�صرى  الذي  االداري واملايل  الف�صاد  هو 
وال���دوائ���ر  ال������وزارات  م��ف��ا���ص��ل  جميع  يف 

الر�صمية؟ . 
 امام مدخل منطقة الوردية املال�صقة ملوقع 
لال�صعاع  كم�صدر  املوؤ�صرة  الطاقة  من�صاأة 
اجلزر  ا�صحابها  مي��ار���س  اك�صاك   ، امل��رك��ز 
الذي  وال�صارع  الطلق،  الهواء  يف  اجلائر 
احلفر  من  ي�صلم  مل  ا�صفلته  فوق  ن��درج  كنا 
التي  والت�صققات  والتك�صرات  والتخ�صفات 
فلطاملا  مل�صتخدميه،  حقيقيا  خطرا  ت�صكل 
�صهد حوادث مرورية مميته كما اخرنا احد 

افراد �صرطة مرور الطرق اخلارجية. 
امل��ن��ظ��ر خمتلفا،  ل��ن��ا  ب���دا   ، ال���وردي���ة  ب��ع��د 
ف��ال��ب�����ص��ات��ني وامل�����ص��اح��ات اخل�����ص��ر حفت 

احلقيقي  ال��وج��ه  ع��ن  لت�صفر   ، ب��ج��ان��ب��ي��ه 
تبداأ  رائعة  �صياحية  مدينة   ، املدائن  لق�صاء 
ارقى  ت�صاهي  قد   ، تنتهي  وال  فيها  احلياة 
امتدت  لو  العامل  يف  ال�صياحية  املنتجعات 
احلية  وال�صمائر   ، املخل�صة  االي��ادي  اليها 
التي ت�صكنها حمبة العراق ، وبجهد ال اغايل 
لو قلت ب�صيط ، وباأموال ال توازي تلك  التي 
جدوى  او  طائل  دون  من  وهناك  هنا  تنفق 

اقت�صادية . 

املا يزور ال�سلمان عمره خ�سارة
ومعنا  كنا  و�صبابنا  وفتوتنا  طفولتنا  يف 
ب�صاتني  ي����رت����ادون  ك���ان���وا  مم���ن  االآالف 
والعطل  االأع���ي���اد  يف  امل��دائ��ن  وم��ت��ن��زه��ات 
ن�صعر  كنا  اهزوجة  اجلمع  واي��ام  الر�صمية 

بفرح غامر حني نرددها: 
هذه   ) خ�صارة  عمره  ال�صلمان  ي��زور  )امل��ا 
جمال  ع��ن  ب�صدق  تعر  ك��ان��ت  االه��زوج��ة 
باخل�صرة  املزدهية  املنطقة  ه��ذه  واهمية 
االآ�صرة  والفتنة  ال��رق��راق��ة  امل���اء  وج���داول 
ن�صتقبل  كنا  املدينة  مركز  يف   . واالخ���اذة 
حللنا،  اينما  وامل��ودة  واحلفاوة  بالرتحيب 
ق�صاء  ابناء  طيبة  م��دى  باليقني  ونتلم�س 
املدائن وحميميتهم و�صدقيتهم ووطنيتهم . 
اىل  واملف�صي  للمدينة  الرئي�س  ال�����ص��ارع 
ا�صرحة ال�صاحلني ) االمام �صلمان املحمدي 
 ، اليمان  بن  حذيفة  اجلليل  وال�صحابي   ،
االمام  وجنل   ، االن�صاري  جابر  الله  وعبد 
املرور  من  املركبات  منعت   ) الباقر  حممد 
جانبيه  على  وانت�صرت  �صالكا  فبدا   ، فيه 
وعيادات  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ح��ال  احل��وان��ي��ت 
اخل�صار  وا���ص��واق  وال�صيدليات  االط��ب��اء 

والفواكه. 
ا�صادوا  التقيناهم  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  ك��ل 
ب��ج��ه��ود ق��ط��ع��ات اجل��ي�����س وق�����وى االم���ن 
وال�صرطة االحتادية ، التي وبف�صلها ا�صتتب 

االمن و�صاد اال�صتقرار ربوع الق�صاء . 
قبلة  حقا  زال  ما  هل   : هو  الكبري  ال�صوؤال 
عن  الرتويح  وطالبي  وال�صواح  للزائرين 
النف�س بني جنباته اخل�صر املرتعة بالثمار 

من دانيات القطوف؟ 

ك�سفت  اأبنائه  مع  املدى  لقاءات 
الآتي: 

الرئي�س  ال�صارع  من  االمي��ن  اجلانب  على 
متنزه �صغري م�صور ب�صياج حديدي �صباكي 
ال�صكل طلي بالوان جميلة ، غري ان مالحمة 
النبت  م��ن  خ��ال  فقد  متنزه  ان��ه  على  ت��دل  ال 
فوق  ت��وزع��ت  خ�صر  بقع  م��ن  اال  وال�صجر 

ادمي ار�صيته ال�صبخة. 
بنايتني  ع��دا  ما   ، ببع�صها  متال�صقة  مبان 
باهر  امل��واط��ن  �صاألت  ومل��ا   ، قليال  ابتعدتا 
ح�صني الذي كان ل�صيقا بنا خالل جولتنا يف 

املدائن اخرنا بان هذه االبنية هي املجمع 
 ، البلدي  املجل�س   : ي�صم  ال��ذي  احلكومي 
والتي   ، املدائن  وحمكمة   ، البلدية  ودائ��رة 

مت اعمارها وتطويرها يف عام 2008. 
�صاحب املطعم فا�صل حممد قال: 

ا�صتقرارا  اكرث  املدائن  يف  االأمني  الو�صع 
القوى  جهود  بف�صل  بغداد  من  وا�صتتبابا 
او  اجلي�س  قطعات  ك��ان��ت  ���ص��واء  االأم��ن��ي��ة 

ال�صرطة . 

وماذا عن اخلدمات؟ 
الن�صيان  ، واخرى يف طي  بع�صها متوفرة 
ال�صحي  ال�صرف  �صبكة  تنق�صه  فالق�صاء 
فهي  ال�صحية  اخل��دم��ات  �صعيد  على  ام��ا   ،
ممتازة ففي املدائن ثالثة م�صت�صفيات تعمل 

ليل نهار ، غري انها ت�صكو قلة االطباء . 
ربيعا  ع�صر  اخلم�صة  ذو  اب��راه��ي��م  الفتى 
الثاين متو�صط مبدر�صة  ال�صف  يدر�س يف 
م�صائية قال : يف النهار اعمل �صمن كوادر 
وباجرة  ال�صوارع  وكن�س  لتنظيف  البلدية 
ووالدي   ، دينار  االف  ع�صرة  قدرها  يومية 
ثالث  بني  الوحيد  االب��ن  واأن��ا  �صائقا  يعمل 
البلدية  يف  عمله  ع��د  اب��راه��ي��م   ، �صقيقات 

م�صاعدة لوالده يف اإعالة االأ�صرة .

املدائن وا�سعار العقارات 
�صاحب مكتب العقارات عون حممد جبار 
تعر�صت  العقارات  ا�صعار   : قال  الدليمي 
الع�صابات  ع��ب��ث  اب���ان  ق��ا���ص��م��ة  ل�����ص��رب��ة 
االرهابية وبع�س املواطنني الذين هجروا 
االن  ام��ا   ، بخ�صة  با�صعار  منازلهم  باعوا 
االمن  ا�صتتباب  بعد  بالتح�صن  اآخذة  فانها 
الطلب  وازدي��اد  املهجرة  العائالت  وع��ودة 
الوقت  يف  ا���ص��ع��اره��ا  وت������رتاوح  ع��ل��ي��ه��ا 
دينار  مليون   200  –  150 ب��ني  ال��راه��ن 
للوحدة ال�صكنية ، وهي متباينة وخمتلفة 

بح�صب املواقع وامل�صاحات . 

�سراء  على  اق��ب��ال  ه��ن��اك  ه��ل 
العقارات ؟ 

يف الوقت الراهن ، االقبال متذبذب ، وهذا 
تتخوف  ت��زال  ال   النا�س  فبع�س  طبيعي 
م��ن ال�����ص��ك��ن يف ق�����ص��اء امل���دائ���ن ، م��ع ان 
االو�صاع االمنية ممتازة جدا ، وكذلك هي 
احلياة اليومية يف املدينة واطرافها ، اما 
اخلدمات فظاهرا تبدو متوفرة ، ولكن من 
يغو�س يف قاع املدائن �صي�صاب بالذهول 
�صبكة  ت��وج��د  وال   ، مبلطة  غ��ري  ف��االزق��ة   ،

لل�صرف ال�صحي . 
من  ���ص��ي��اٍج   ) ب��ل��ب��خ   ( منهمكا  اب�����ص��رن��اه 
البلوك مع جمموعة من العمال هو : البناء 
عودة  بعد   : قال  ال��ذي  الهادي  عبد  �صالح 
االأو�صاع  وحت�صن  طبيعتها  اىل  احل��ي��اة 

االأمنية اأخذت حركة البناء باالت�صاع اأفقيا 
اعمار وبناء  االآن اعمل يف  وعموديا واأنا 

مدار�س املدائن . 

الأع���م���ار  حت���ت  م��در���س��ة   11
والبناء 

قلت له : كم مدر�صة هي االآن حتت االأعمار 
والبناء ؟ 

بداأنا  مدر�صة   11 يبلغ  املدار�س  هذه  عدد 
قلعها  مت  ما  منها  االأ�صا�صات  من  باأعمارها 
جديد  م��ن  بنائها  اإع����ادة  ث��م  وم���ن  مت��ام��ا 
اأجنزنا  ال��ق��رى واالأري�����اف،  وخ��ا���ص��ة يف 
قرية  منها يف  اثنتان   ، مدار�س  اأربع  منها 
واالأخ���رى  متو�صطة   واح���دة   ، اخلنا�صة 
ابتدائية ، ومدر�صة يف قرية ) ام الهيطري 
قرية  يف  م��در���ص��ت��ني  ت��رم��ي��م  ع��ن  ف�صال   )
الدرعية ، واأربع مدار�س يف مركز الق�صاء 
 ، واإع���دادي���ة  متو�صطة  اثنتني  اجن���از  مت 
التي اعمل فيها االآن ت�صمى مدر�صة  وهذه 

الب�صري االبتدائية. 
ال�صاب ح�صن يا�س يعمل حالقا قال : ب�صبب 
رجايل  كحالق  عملي  فان  االأم��ن  ا�صتقرار 
ممتاز وزبائني كرث ، واملردود املادي جيد 
، مع اأين تركت الدرا�صة منذ اأربع �صنوات 
واالآن  االأم��ن��ي��ة  االأو����ص���اع  ت���ردي  ب�صبب 
تتملكني الرغبة وا�صعر بتوق كبري للعودة 
تعليمي،  اإكمال  بغية  الدرا�صة  مقاعد  اإىل 
�صحك  اأ�صرته  اأف���راد  ع��دد  عن  �صاألته  ومل��ا 
وقال: هم اربعة ع�صر  فردا موزعون على 
ثالث،  من  متزوج  فوالدي   ، بيوت  اأربعة 

واأنا ابن )اجلبرية(. 
عامل املطعم ح�صني علي اأفاد قائال : الواقع 
اخل��دم��ي يف امل��دائ��ن ال ب��اأ���س ب��ه وخا�صة 
والكهرباء  ال�����ص��رب  م��ي��اه  منظومتي  يف 
ال�صحي  وال���واق���ع  امل���ج���اري   با�صتثناء 
ممتاز من خالل وجود ثالثة مراكز �صحية 
: العيادة اال�صت�صارية ، وامل�صت�صفى العام 

وامل�صتو�صف . 

وكيف هي حركة ال�سوق؟
القدرة  ت���دين  ن��ت��ي��ج��ة   �صعيفة  ت����زال  ال 
وعدم  البطالة  وتف�صي  للمواطن  ال�صرائية 
ان  ح��ني  يف   ا�صتثمارية  م�صاريع  وج��ود 
م�صاريع  هكذا  ملثل  متاما  مهياأة  املنطقة 
املدائن  وق�صاء   ، منها  ال�صياحية  وخا�صة 
ي��ع��د م��ن امل��ن��اط��ق ال�����ص��ي��اح��ي��ة امل��ه��م��ة يف 
بغداد لتوافر عنا�صر جناح اال�صتثمار يف 
واإذا   ) والرتفيهية  الدينية   ( ال�صياحتني 
على   اإيجابا  �صينعك�س  فانه  ذلك  حتقق  ما 
االقت�صاد املحلي للق�صاء من خالل تن�صيط 
ال��دي��ن��ي��ة وم��رت��ادي  امل��راق��د  ح��رك��ة زوار 

االأماكن ال�صياحية الرتفيهية . 
اىل  م��ت��وج��ه��ان  وه���م  ملحناهما  ت��ل��م��ي��ذان 

الرزاق  عبد   ( ا�صمه  كان  االأول  مدر�صتهما 
عبد املجيد ( يف ال�صف ال�صاد�س االبتدائي 
م��در���ص��ة ال�����رواد االب��ت��دائ��ي��ة : ك��ي��ف هي 

الدرا�صة يف مدر�صتك ؟ 
جيدة واملعلمون يبذلون ق�صارى جهودهم 
الإك����م����ال امل��ن��ه��ج امل���ق���رر وم��ت��ف��ان��ون يف 

تعليمنا. 

هل فيهم من يتعاطى الر�سوة؟
ابدا ، هم طيبون وجمتهدون ومثابرون . 

زميله او �صاحبه عبا�س ح�صني اعرتف بانه 
مل ي�صجل يف املدر�صة الن�صغاله يف حمال 
فانه يعمل  االأك��ر علي  اأم��ا �صقيقه  وال��ده، 
�صاحب   .  ) تاك�صي   ( اأج��رة  �صيارة  �صائق 
نزر  عايد   ( واخل�صار  الفواكه  لبيع  حمل 
 ، املتو�صطة  ال��درا���ص��ة  خريج  اأن��ا   : ق��ال   )
وب�صبب عدم توفر فر�س العمل ا�صطررت 
الن اتخذ من بيع الفواكه واخل�صار مهنة 

يل .
ما هي ابرز معاناة اأبناء الق�صاء ؟ 

انعدام فر�س العمل وك�صاد ال�صوق . 
يو�صح  وه��و  وامل  مب���رارة  يتحدث  ك��ان 
�صقيقه  ابناء  هم  يتيما   18 يعيل  باأنه  لنا 
و�صقيقته اللذين ق�صايا يف اأعمال واأحداث 

اإرهابية . 

واقع املراأة املدائنية 
ق��دوري حتدثت  اأ���ص��واق  امل��اأذون��ة  القابلة 
عن واقع املراأة املدائنية قائلة : تكاد تكون 
فعملها  حما�صرة  �صبه  امل��دائ��ن  يف  امل���راأة 
حم���دود ج��دا وك��ذل��ك ه��و دخلها امل���ادي ، 
وط��م��وح��ه��ا ال ي��ت��ع��دى ج����دران م��ن��زل��ه��ا ، 
ولي�س لها ادنى مطمح اخر لتنطلق به نحو 
منها   ، كثرية  واالأ���ص��ب��اب  ابعد،  ف�صاءات 
الهاج�س االمني واالقت�صادي ، مع انها ال 
ميار�س �صدها اي �صكل من ا�صكال العنف 
، بل هي حتظى برعاية واح��رتام كبريين 
بع�س  با�صتثناء  املدائني  املجتمع  قبل  من 

احلاالت النادرة جدا . 

ك���م ه���ي ن�����س��ب��ة الرام������ل يف 
املدائن؟

قد  بانها  قلت  ل��و  اب��ال��غ  ، وال  ج��دا  ك��ب��رية 
ج���راء  ب���غ���داد  يف  ن�صبتها  ع��ل��ى  ت��ت��ف��وق 
م��ا ت��ع��ر���س ل��ه اب��ن��اء ال��ق�����ص��اء م��ن اعمال 
ارهابية جمرمة طالت جميع مواطنيه من 
راح   ، طويلة  مل��دة  وا�صتمرت  متييز  دون 
الذكور  من  االب��ري��اء  من  االالف  �صحيتها 
الفئات  ، واغلب االرام��ل هن من  واالن��اث 
العمرية ال�صابة ترتاوح اعمارهن بني 18 
– 20 �صنة ناهيك عن عدد االيتام الذين ال 
قريباتي  ومنهن  االرام��ل  عن  ن�صبتهم  تقل 

ومن بنات عمومتي . 

���س��ب��ي��ان ح��م��ال��ون ..ول���ك���ن 
بعربات 

الزميل مهدي  .. �صاح بي  انهم يتجمعون 
فالتفت نحو اليمني الرى عددًا من عربات 
عند  واح��د  بن�صق  �صفت  حديدية  ي��دوي��ة 
ال�صارع  ع��ل��ى  م��ط��ل  االزق�����ة  اح���د  م��دخ��ل 
الرئي�س ، كل واحدة بجانب االخرى وقد 
اليافعني  ال�صبية  ا�صحابها  فيها  جل�س 

منهم : عمر �صامي الذي قال: 
النا�س،  اغ��را���س  حلمل  عربتي  ا�صتخدم 
والتي تدر علي خم�صة او �صتة االف دينار 
املعا�صية  حالتنا  ���ص��وء  وب�صبب  ي��وم��ي��ا، 
ووف���اة وال���دي ت��رك��ت ال��درا���ص��ة وان���ا يف 
للعمل  الن�صرف  االبتدائي  الثالث  ال�صف 
 . ال���ص��رت��ي  العي�س  لقمة  ت��وف��ري  اج��ل  م��ن 
من  ع�صرة  الرابعة  يف  علوان  عماد  زميله 
عمره الذي ي�صتعني بالعربة يف نقل اأحمال 
معوق  والده  بان  ذكر  وغريهم  املت�صوقني 
وهو املعيل الوحيد لعائلته التي مل حت�صل 

على راتب او اإعانة من الدولة. 
هي  وال��دت��ي  ق���ال:  فا�صل  حممد  ال�صبي 
 ( ت��ل��ك  ب�صطتها  خ���الل  م��ن  تعيلنا  ال��ت��ي 
افرت�صت  ام���راأة  ه��ي    ) اليها  ب��ي��ده  ا���ص��ار 
اأثقل  الب�صيطة وقد  اأمام ب�صاعتها  االأر�س 
، ق�صمات وجهها عالمات  االإمالق جل�صتها 
والقهر  والفاقة  والفقر  للبوؤ�س  �صارخة 
املعيلة  ان��ا   : قائلة  فبادرتنا  منها  دنونا   ،
اأفراد  ثالثة  من  املكونة  لعائلتي  الوحيدة 
انا وزوجي وولدي حممد ) ال جادود ، وال 
احد وال ما حود (  زوجي كف ب�صره منذ 
مدة لي�صت بالق�صرية ، وابني حممد يعمل 
عند �صاحب املحل املجاور لقاء اجر يومي 

قدره األف وخم�صمائة دينار. 
الواقع  لنا  و�صف  ح�صني  كرمي  ال�صيديل 
ال�����ص��ح��ي ق��ائ��ال : امل���راك���ز ال�����ص��ح��ي��ة يف 
ال��ق�����ص��اء ت��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل ج��ي��د ف�����ص��ال عن 

العيادات اخلا�صة. 

وم����اذا ع��ن ت��وف��ر الأدوي�����ة يف 
امل�ست�سفيات؟

اأنها متوفرة ب�صكل الفت ، حتى اأنها اأثرت 
�صيما   ، االأهلية  ال�صيدليات  مبيعات  على 
فهناك   ، عامليا  معروفة  منا�صئ  من  وه��ي 
جميع  ع��ل��ى  ت�صتمل  ا���ص��ت�����ص��اري��ة  ع��ي��ادة 
امل�صت�صفى  اأن  كما   ، الطبية  التخ�ص�صات 
ا�صتح�صان  ن��ال  ب�صكل  عمله  ي��وؤدي  العام 

جميع املواطنني. 

ما هي الأمرا�ض ال�سائعة؟ 
ال�صكري و�صغط   ( املزمنة  االأمرا�س  منها 
يف  بها  االإ���ص��اب��ات  ازدادت  ال��ت��ي   ) ال���دم 
النف�صية  العوامل  ب�صبب  االأخ��رية  االآون��ة 
العنف  اأع��م��ال  اأح��دث��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صاغطة 

االإجرامية، وكذلك االأمرا�س املو�صمية. 

يف م�ست�سفى املدائن العام 
مل�صت�صفى  اخلارجية  العيادة  ندلف  ونحن 
طبيبني  با�صتقبال  حظينا  ال��ع��ام  امل��دائ��ن 
اللطف  من  كبري  ق��در  على  رائعني  �صابني 
ودم���اث���ة اخل���ل���ق اأ����ص���را ع��ل��ى ع����دم ذكر 
احدهما  لرغبتهما  فا�صتجبنا  ا�صميهما 
اأ�صهر  قبل خم�صة  اأمر تعييني  : �صدر  قال 
املدائن ال   االأو�صاع يف  باأن  اأت�صور  فكنت 
تزال على حالها ومثلما كنا ن�صمع ونقراأ، 
ع�صت  حينما  متاما  اختلف  االأم��ر  اأن  غري 
متكامل  فامل�صت�صفى   ، لها  احلقيقي  الواقع 
واملواطنون يتعاملون معنا مبنتهى اللطف 
اال�صت�صارية  العيادة  ف�صال عن  واالحرتام 
الطبية  االخت�صا�صات  جميع  ت�صم  التي 

مبا فيها اجلراحية. 
ط��وارئ  �صالة  على  ي�صتمل  م�صت�صفانا 
عن  الناجمة  الطارئة  للحاالت  املخ�ص�صة 
كالك�صور  املفاجئة  واالإ�صابات  احل��وادث 
واإط�����الق ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة واحل����االت 

اخلطرية، كالربو وغريه. 
موزعة  �صحية  م�صتو�صفات  الق�صاء  ويف 
املر�صى  ت�صتقبل  وال��ت��ي  �صواحيه  ب��ني 
احل���االت  يف  امل�صت�صفى  اإىل  وحت��ول��ه��م 

املركبة. 
املراجعني  من  كبري  زخ��م  امل�صت�صفى  ي��وؤم 
والتحاليل  االح��ت��ي��اج��ات  ج��م��ي��ع  ل��ت��وف��ر 
اأدوي��ة الطوارئ  ووف��رة االأدوي��ة وخا�صة 
التي ميكن اأن جتعل املري�س يجتاز مرحلة 
اخلطر ، وفيه اأي�صًا ردهات لرقود املر�صى 
واالإ�صعافات  للمغذيات  يحتاجون  الذين 
امل�صابون  واأولئك  املخترية  والتحليالت 
ه��وؤالء   ، ال���دم  �صغط  ارت��ف��اع  او  بهبوط 
�صاعة  ال���� 24  خ���الل  ع��الج��ات��ه��م  ي��ت��ل��ق��ون 
وللن�صاء  ل��الأط��ف��ال  رده���ات  اأي�����ص��ًا  وفيه   ،
حاالت  معظم  ت�صتقبل  ل��ل��والدة  و���ص��ال��ة 
احل��االت  ففي   ، جميعها  ولي�س  ال����والدة 
اأخ�صائيني،  اإىل  حتتاج  وال��ت��ي  ال�صعبة 
اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اإىل  اإر�صالها  فيتم 

يف بغداد . 

اب���رز الأم���را����ض التي  م��ا ه��ي 
ت�سيب الكبار وال�سغار؟ 

معظم اأمرا�س االأطفال مو�صمية ، ففي ف�صل 
املعوي  االإ���ص��ه��ال  اأم��را���س  تكرث  ال�صيف 
ال�صتاء  ويف   ، ال�صرب  مياه  ك��درة  ب�صبب 
اأما   ، التنف�صي  اجلهاز  التهابات  امرا�س 
اأمرا�س الكبار، فتتج�صد بحمى التايفوئيد 
، اأما االأمرا�س اجلراحية فن�صبتها ت�صاهي 
مثيلتها يف بغداد ويف املحافظات االأخرى، 
ومل نلحظ اأمرا�صًا انتقالية خطرية حتتاج 
ع��ن��اي��ة خا�صة  ال���ة  او  امل��ري�����س  ع���زل  اىل 

ومتابعة م�صتمرة ومركزة . 

ماذا عن المرا�ض الناجمة عن 
التلوث ؟ 

الق�صاء  ان  االول   ، �صقني  ذات  امل�����ص��األ��ة 
واآث���ار   ، اإ���ص��ع��اع  منطقة  م��ن  بالقرب  يقع 
االإ�صابة بهذا االإ�صعاع ال تظهر ب�صكل اآين 
، بل حتتاج اىل زمن طويل كي  او فوري 
ي�صهل الك�صف عنها وهي متر عر مراحل 
تراها  االج��ي��ال  ه��ذه   ، متعاقبة  واج��ي��ال 
ويف  واحلركة  النمو  يف  م�صكالت  تعاين 
تطور الدماغ واخرى بالدم ، وهذه تتعامل 
معها على االكرث العيادة اال�صت�صارية ، وقد 
الحظنا حاالت مر�صية ب�صبب التلوث مثل 

ه�صا�صة العظام وتلف الع�صالت . 
مر�صى  هناك   : قال  االخر  ال�صاب  الطبيب 
ي��ع��ان��ون م��ن زي���ادة يف ع��دد ك��ري��ات الدم 
احل��م��ر م��ع اف��ت��ق��ارن��ا ل��ل��درا���ص��ة ح��ول هذا 
التلوث  ع��ن  ن��اج��م  ه��و  ه��ل   ، امل��و���ص��وع 
املدائن  ان  ال��ع��ل��م  م��ع  ؟  ال  ام  االإ���ص��ع��اع��ي 
ن�صبة  قلة   ، مرتفعة  لي�صت  ريفية  منطقة 
قد  واملرتفعة  اجلبلية  املناطق  يف  الهواء 
اما   ، االم��را���س  بهذه  اال�صابة  اىل  ت��وؤدي 
واغلب   ، نقاء  اك��رث  فهي  الريفية  املناطق 
الظن ان اال�صابات احلالية يف ج�صر دياىل 
واملدائن ب�صبب قربها من منطقة اال�صعاع 
، و�صحيا فان مركز الق�صاء يختلف متاما 
الوعي  يف  التباين  نتيجة   ، �صواحيه  عن 
واالقت�صادية  االجتماعية  النواحي  ويف 
حمالت  تنظيم  ال�صاب  الدكتور  ويقرتح   ،
للوقوف  ال�صواحي  تلك  ت�صتهدف  �صحية 
ال�����ص��ح��ي وت��ق�����ص��ي طبيعة  ع��ل��ى واق��ع��ه��ا 
يوم   : ق��ال   : مثال  فيها و�صرب  االم��را���س 
دماغي  ب�صلل  م�صاب  بطفل  جيئ  ام�����س 
ب�صبب تعر�س امه اىل تلوث ا�صعاعي وهو 
يف حالة �صرع م�صتمر ف�صاألت والده : هل 
لعدم  بالنفي  فاجاب  ؟  عر�صته على طبيب 
املالية ولهذا اجد احلاجة �صرورية  قدرته 

اىل مثل هذه احلمالت . 
) يتبع (

بعد اأن فتكت به الع�سابات الإرهابية واجلماعات امل�سلحة

ق�ساء املدائن ي�ستعيد 
عافيته بخدمات متوا�سعة

�ساكر املياح 
ت�سوير / مهدي اخلالدي

منذ اأكرث من ثالث �سنوات كنت مرتددا يف الذهاب اىل ق�ساء 
املدائن ، مع ان يل فيه الكرث من ال�سحب والأتراب الذين 

اأم�سيت معهم �سنوات من الرفقة الرائعة امل�سمخة باملحبة والود 
والإح�سان ، لن هذه املدينة ال�سياحية التي ي�سوع من اأ�سجار 
ب�ساتينها عبق القداح و�سذى الزهور كانت بقب�سة الع�سابات 
الإرهابية املجرمة التي �سفكت دماء اأبنائها الأبرياء من دون 

متييز ، فعاثت فيها ف�سادا وتخريبا وتهجريا وقتال ونحرا 
ونهبا و�سلبا وخطفا وق�سفا باملقذوفات املتفجرة واحلارقة 

واملدمرة .  مدينة هي ملكة جمال مدن الو�سط  بامتياز ، �سلبت 
يف غفلة من الزمن ، او يف واحدة من اأخطاء التاريخ من بني 

حنايا الوطن الغايل العراق ، غري ان اأبناءها الغيارى والنجباء 
وبعدما ات�سحت لهم نيات الإرهابيني الذين ا�ستهدفوهم 

تناخوا وتداعوا وهبوا باإرادة عراقية وطنية واحدة لطرد 
هوؤلء املجرمني ومن خمتلف الأجنا�ض واملنابت واملدن، 

فهزموهم مثلما تهزم الريح غمام ال�سماء، وها هي ت�سطجع 
على �سفة �ساقيها دجلة اخلري ال�سرقية بدعة وهدوء وامان 

و�سالم ، تطعم اأبناءها كل ما جتود به اأمهم الروؤوم ، اأر�سها 
املباركة من خري وثمار وفاكهة لالكلني.
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�ضباب يكن�ضون ال�ضارع الرئي�ضي يف الق�ضاءالطريق اىل املدائن


