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دعوة للمشاركة
كان لقاؤنـا االول مع الفنان التـشكيلي، عبد
احلـسـني رضيـوي، مــوظف ، عمـره 40 عـامـاً.
قــــال لـنــــا انـه يعــــرف بــــان االنــتخــــابــــات هـي
الخـتـيــــار اعــضــــاء اجمللـــس الــــوطـنـي، لـكــنه
يجـهل آليـة هــذا االنتخـاب وال يعــرف حتـى
املركـز االنتخـابي الذي سـيذهب الـيه، وقال:
اعـتقــد ان عــدد القــوائـم التـي ستـشــارك يف
االنــتخـــابـــات خـمـــس قـــوائــم فقــط وهـي يف
مجـمـلهـــا ذات تــــوجهـــات وطـنـيــــة )القـــوائـم
املقــدمـــة اكثـــر من 80 قـــائمــة!( واكــد: انه ال
يعرف الشخصيـات املرشحة يف هذه القوائم

وال تاريخهم السياسي واالجتماعي.
ويف وزارة التـــربيــة ســـألنــا احــدى املــوظفــات
الــتــي رفـــضــت ذكـــــر اســـمهـــــا عــن مـــــوضـــــوع
االنـتخــابــات إال انهــا رفــضت الـتعلـيق ســوى
انهـــــا ال تعــــرف شـيـئــــاً وال تــــريـــــد ان تقــــول
شـيئـاً.مـوظفـة اخـرى قــريبــة من مـنضـدتهـا
)خــديجــة بيــركــة شمـه( رئيـســة مالحــظني،
تــــدخلـت وقـــالـت:  بـكل وضـــوح ان احـــداً لـن
يــــذهـب الــــى االنــتخــــابــــات وان اإلرهــــابـيـني
يخــبــئـــــون لــنـــــا اعــمـــــال عــنـف ! وانهـــــا قـــــد
احـتــــاطـت لـكل شـيء وتـــســــوقـت مبــــا ميـكـن
ـــــــة، ـــــــواد الـغـــــــذ1ائـــي االحـــتـفـــــــاظ بـه مـــن امل
واسـتــــدركــت انهــــا تـتـمـنــــى ان تـنــتخـب وان
تشارك يف صنع املستقبل، لكن ينبغي توفير
االجـــواء االمـنـيـــة لـــذلك. وعـنـــدمـــا طلـبـنـــا
تصـويـرهـا لـم تتــردد يف القبـول  ويف مقـابل
ـــــوقف، كـــــان مـــــوقف الــــســيـــــد، ربـــــاح هـــــذا امل
السـودي،  )مـديـر اقـدم 65 عـامـاً( الـذي قـال
بكـل حمــاســة، لقــد تـسلـمت اسـتمــارتي دون
اخـطــــاء. ولكـنـنـــا ال نعـــرف مـــاذا نـفعل يـــوم
االنـتخـــاب؟ ومـع ذلك  ســـأذهـب مع أســـرتـي
الـى املركـز االنتخـابي، حـتى لـو كان الـظرف
االمـني سـيئــاً ، فليـس غــريبــاً علـينـا الــرعب
واالرهـاب الذي عشـناه يف زمن الطـاغية ، ان
اخللل يف عدم معـرفة التفـصيالت يقع على
عـــاتق االعالم واالعـالميـني. ينـبغـي تنـظـيم
حــملـــــة واسعــــة لـكــي يعــــرف املــــواطـن مــــاذا
ـــــدة يفـعل. وانــنــي ادعـــــو مـــن خالل اجلـــــري
املواطن العـراقي الى ان يتوجه الى صناديق

االقتراع دون خوف وبكل شجاعة.

أريده رئيساً قوياً
يقــول معتـز نـبيل )35 عـامـاً تـاجـر اطـارات(
بـــالـــرغـم مـن انـنـي ال اعلـم شـيـئـــاً عـن آلـيـــة
ـــــات، إال انــنــي ســـــأشـــــارك فـــيهـــــا االنـــتخـــــاب
معلـومتي الـوحيـدة عـن االنتخـابـات هي انه
ينبغي ان يكون لنا )275( عضواً  يف اجمللس
الــوطـني اجلــديــد. الــذي يهـمنـــا من هــؤالء
االشخـاص هـو وطـنيـتهم وتــضحيــاتهـم من
اجل الــــشعـب الــــذي عــــانــــى كـثـيــــراً يف زمـن
صــدام املقبـور. ال نعــرفهم االن. لـكن اعالمـاً
جيـداً ، قـد يـوصلنـا الـى تـاريخهم وافكـارهم
ودورهـم. وتسـاءل: ان كـانت أيـة قـائمـة قـادرة
ان تـوضح افكـارهـا وتقنع املـوطن  بـاهـدافهـا
مـن خالل هـــذه الفـتـــرة القـصـيـــرة مع تـنــوع

القوائم واختالف اهدافها!
اما السيد شـامل خضر )ميكانيكي سيارات(
فـيـــؤكـــد مـــا ذهـب الــيه معـتــــز وانه ال يعـــرف
شـيـئــاً عـن آلـيــة االنـتخــاب. وحـتـــى ال يهـمه
كـثـيـــراً ان يعـــرف عـنهـــا شـيـئــــاً لكـنه يـــود ان
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سـيـــذهــب لالدالء بــصــــوته دون تـــردد بـــرغـم
الــوضع االمـني والـتهــديــدات التـي ستــرافق

العملية االنتخابية .
االب ال يعرف ايضاً!

وقـال لنـا احمـد عبـد اهلل طـالـب يف السـادس
االعــــدادي، 19 سـنــــة لـم يـكـن اسـمـي ضـمـن
القـائمـة الـتي تـسلـمنـاهـا مـن وكيـل احلصـة
التمــوينيـة وال اعـرف الـى أي مكـان سـأذهب
ألضـيف اسـمي. وال اعــرف ايـضــاً حتــى االن
اهداف من يتحدثون عن ترشيح انفسهم او
احزابـهم لالنتخـابات. واكـد مثل هـذا الرأي
مجـمــــوعــــة الـــطالب الــــذيـن كــــانــــوا مـعه يف
املـستـوى  الدراسـي نفسـه، وقالـوا باالجـماع،
انهــم يعــــرفــــون ان انــتخــــابــــات ســتجــــري يف
الـبالد. وال يعــرفــون اكـثــر مـن هــذا !! وقــال
سعـد حـميـد )ســادس علمـي( انه حني سـأل
والـده عن كيفيـة االنتخاب وايـن سيذهب يف
اليـوم احملـدد ومن سيـنتخب، اجـابه، بـأنه ال

يعرف ايضاً!!
والـالفت للـنظــر، اننـا حـني التقـينـا الـسيـد،
عدنان احمد سـائق تكسي )45 عاماً( يحمل
شهـــادة آداب - لغــة انـكلـيــزيــة، قــال لـنـــا: انه
سوف يرشح قائمة احلزب الذي ينتمي اليه
)رفــض ذكـــــر اســم احلـــــزب( لـكــنـه ال يعـــــرف
حتـى مَـنْ هم مـرشحـو قــائمـة احلــزب حتـى
حلـظـــة اللقــاء به وانـه سيـــذهب الــى املــركــز
االنـتخـــابي الــذي ال يعــرف مكــانه، بــالـــرغم
من قنـاعته بـانه سيقـوم بهـذا العمل لتـأدية

واجب ال اكثر وال اقل !
خالصة قدمية

من خالل هـذه اجلـولـة بـني مختلف شـرائح
اجملـتـمـع العــــراقــي لالطـالع علـــــى معــــرفــــة
املــواطـن بــاالنـتخــابــات والـيـتهـــا والقـضــايــا
املـتـعلقـــة بهـــا تـــوصلـنـــا الـــى اسـتـنـتـــاج شـبه
ــــــوجه الـــيه ـــــذي ت ـــــواطــن ال ـــــان امل مـــطـلق ب
بـاالساس هـذه العمـلية اخلـطيرة واملـهمة يف
تـاريخ بالده ال يعلـم عنهـا اال النـزر اليـسيـر.
بل انه ال يعـرف مــاذا يفعل حني يـذهب الـى
املــركــز االنـتخــابـي هــذا اذا عـــرفه ! كـمـــا انه
يلـقي بــاللــوم علـى اجلــانب االعـالمي الـذي
اخفق منذ األعالن االول عن االنتخابات ان
يــوضح لـلمـــواطن اهـميــة هــذه االنـتخــابــات
وآلــيـــتهـــــا، وان مـــــا يــــظهـــــر علـــــى شـــــاشـــــات
الـتـلفــــزيــــون مــن اعالنــــات عــنهــــا، ال يــــوازي
تــأثيـرهــا علـى املــواطن، ايــة اعالنـات اخـرى
ـــــرهـــــا مــن املــنـــتجـــــات عـــن العـــطـــــور او غــي

التجارية!!
اجلــانـب االيجــابـي الــوحـيـــد واملفــرح الــذي
ملـــسـنــــاه مـن هــــذه الـــشــــرائح املـتـنــــوعــــة هــــو
ــــــة ــــــى املـــــشــــــاركــــــة يف الـعــمـلــي االصــــــرار عـل
االنتخابية رغم التهـديدات واحتمال تدهور
الــوضع االمـني. ان املـســؤولـني عن الـعمـليــة
االنتخابـية التاريخـية هذه واعنـي املفوضية
املـــسـتـقلــــة، وهـي املـــســــؤولــــة املـبــــاشــــرة عـن
االنتخابـات واالحزاب الـسياسـية ومنـظمات
اجملـتـمع املـــدنـي والهـيـئـــات اإلعالمـيـــة بـكل
مفــاصلهــا مــدعــوة لـتفـعيـل واستـثمــار هــذه
املـــزاجـيـــة االيجـــابـيـــة وحتــــويلهـــا الـــى زخـم
سيــاسي جمـاهيـري مـؤثـر، من خالل بـرامج
فعــالــة وحيــويــة وعمـليــة رغم قـصــر الـفتــرة
الـزمنيـة ملثـل هذا العـمل فاألهـداف الكبـيرة

تخلق عمالً كبيراً
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اسلــــوب االنــتخــــاب، قــــالــت يف احلقــيقــــة ال
اعرف بـالضـبط. ولكن حـني اصل الى املـركز
االنتخـابي سيـكون كل شـيء واضحاً. وحـبذا
لو تبـنى االعالم خـصوصـاً التلفـزيون مـهمة
توضيح الصورة الغامضة آللية االنتخاب .

السـيد، موفق خـيري املديـر التجاري لـشركة
الـظـالل لتــوزيع املـطبــوعــات )35عــامــاً( قــال
اعتقد ان الصورة سـتتوضح مع بدء احلملة
االعالميـة للقوائم االنـتخابيـة. اما االن فال
تــوجـــد عنــدي ايـــة فكـــرة عن الـكيـفيــة الـتي
ســــأنــتخــب بهــــا القــــائـمــــة او املــــرشح الــــذي
سـأنـتخبه وال اعـرف حتـى املـركـز االنتخـابي
الذي سأدلـي بصوتي فيه. وعن عدد القوائم
املشاركـة يف العملية، قـال ال ادري ثم اضاف:
ان هنـاك تفصـيالً واضحاً مـن قبل املشـرفني
ـــــــات اوالً ومـــن االحـــــــزاب ـــــــى االنـــتـخـــــــاب عـل
والهيئـات الـسيـاسيـة ثـانيـاً التـي من واجبهـا
ان تـضع املواطن يف صورة الوضع االنتخابي
لكـي يعـرف االجـابــة علـى اسـئلــة اين وكـيف
ومــتـــــى ومَــنْ. وان انـــتخـــــابــي ألي قـــــائــمـــــة
سيعـتمـد علـى طـبيعـة املــرشحني وتــاريخهم
الــسـيـــاسـي واجنـــازهـم الـــوطـنـي. واكـــد بـــانه
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 يجعلـهم يتـرددون يف املشـاركـة. من نـاحـيتي
سأذهب الى صناديق االقتراع بكل قناعة.

فـيمــا اكـــدت لنــا الــسيــدة لـبنــى العـــاني، ربــة
بيت، وخريجة معهـد االدارة واالقتصاد. انها
ستشارك يف االنتـخابات صحيح انهـا خائفة
بعض الـشيء مـن اعمـال اعـداء الـشعـب كمـا
تقــول لكنهـا سـتشـارك. وعن معلـومـاتهـا عن

املــركــز االنـتخــابـي لالدالء بـصــوته الن هــذا
املــوضــوع يخـص مـسـتقـبل الـشعـب العــراقي

ولن يجعل هذه الفرصة تفوته.
سأذهب صناديق االقتراع

يقـول السـيد نـاجي عبـد احلسـن وهو طـالب
يف سنـة منتهية يف الكلية التـربوية املفتوحة
ـــــاً اجـهل اســمـــــاء ــــــا شخـــصــي )40عـــــامـــــاً( ان
املـرشحني وال اعـرف كيف ســأنتخب بـالـرغم
مـن انـنـي اقـــرأ كـثـيـــراً واتـــابع هـــذا املـــوضـــوع
ـــــــداً مـــن خـالل وســـــــائـل االعـالم. يف حتـــــــدي
مـنــطقـتـي )حـي القـــاهـــرة( حـــالـــة ايجـــابـيـــة
فهـنـــاك اشخـــاص يـتـــابعـــون تـــوزيع الـــوكـيل
للـبــطــــاقــــات االنــتخــــابـيــــة ويــــزورون االســــر
ويعـملــون حـتـــى يف اللـيل لـتــوضـيح اسلــوب
االنــتخــــاب مــن جهــــة اخــــرى تعــــرض بعــض
الوكالء لتهديدات من االرهابيني ملنعهم من
تــوزيع بطـاقـات االنتخـاب وهـذا مـا حـدث يف

منطقتي الدورة وابو دشير!
هنـاك حاجـة الحساس املـواطن باالطـمئنان
لـكي يـشــارك يف االنتخـابـات. مـعظـم النـاس
لــــديهـم الـــرغـبـــة يف املــشـــاركــــة لكـن جهـلهـم
بـاسلـوبهـا وخــوفهم مـن اعمـال االرهـاب. قـد
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يـشــارك فيهـا، اذا عـرف مَـن سيـنتخـب وكيف
ومــا هي اهــداف الــذين يــرشحــون انفـسـهم.
وحـني سألـناه، ان كـان يقصـد انتخـاب رئيس
جمهـوريـة أو مجلـس وطني. اجـاب بكل ثقـة

طبعاً رئيس جمهورية واريده رئيساً قوياً!!
امـــــا الـــسـيـــــد: ابـــــو علـي )رفــض ذكـــــر اســمه
الـصريـح( وهو مـوظف، حـامل شـهادة آداب -
لغـة عـربيـة، فقـد اكـد عـدم معـرفته بـأسلـوب
االنـتخـــاب الـــذي سـيجـــري وعــــدم معـــرفـته
مبكــان املــركــز االنـتخــابـي، لكـنه يعـتقــد بــان
عـــدد القــوائـم الـتـي سـتخــوض االنـتخــابــات
ـــــدمج لــتــصــبـح أربع )40( قـــــائــمـــــة، وقـــــد تــن

قوائم!!
وهــو بــانـتـظــار حـملـــة اعالمـيــة لـيعــرف مــا
يجـهلـه اوالً وملعـــــرفـــــة طــبــيعـــــة االشخـــــاص
الـــذين يــريــد ان يـنتـخبـهم ثـــانيــاً. واكــد ابــو
علـي بكل ثقة بـانه لن يتـردد يف الذهـاب الى

ـ

يف استطالع أجرته)املدى( بني شرائح مختلفة يف الشارع العراقي

إرصار عىل املشاركة وخماوف من اعامل إرهابية وجهل بآلية االنتخاب!
يف أيلول املاضي أجرينا استطالعاً صحفياً، للوقوف على معرفة املواطن العراقي، بطبيعة االنتخابات التي

يشهدها الشارع العراقي الول مرة واتضح لنا حينها، ان املواطنني ال يعرفون ان كانوا سينتخبون رئيساً
للجمهورية او اعضاء للبرملان )اجمللس الوطني( او اشخاصاً ملناصب مختلفة أم احزاباً، وكان اللوم منصباً

على ديناميكية االعالم ودوره يف التوعية بهذه الناحية املهمة يف حياة الشعب العراقي السياسية واملستقبلية.
اليوم وبعد ثالثة اشهر من االستطالع االول، قمنا بجولة واسعة بني شرائح مختلفة من املواطنني ونحن يف مرحلة

العد التنازلي لالنتخابات وطرحنا اسئلة تتعلق بآلية االنتخابات: بأية طريقة ستنتخب؟ومن ستنتخب واين ستذهب لالدالء
بصوتك؟

فماذا كانت النتيجة؟تعالوا معنا يف هذه اجلولة لنحصل معاً على اجابات السئلتنا .

استطالع - عامر القيسي

ـــــا وهـــــذا هـــــو حـــــال مـــــؤســــســـــاتــن
الصـحية املنتشـرة يف طول العراق
وعــــــرضه، ومـــنهـــــا املــــســتـــــشفـــــى
اجلـمهــوري الـتعـليـمي يف مـــدينــة
ـــــطـلـق عـلــــيـه املــــــــــوصـل او مــــــــــا ي
ــــذي ــــزهــــراوي ال مبــــســتــــشفــــى ال
اضـطلع بـدور كـبيـر فـاق امكـانـاته
احملــــدودة وظـــــروفه اخلــــاصــــة يف
معــــاجلــــة جــــرحــــى االنـفجــــارات
واالشـتـبـــاكـــات املـــسلحـــة االخـيـــرة
التي جـرت يف مـدينـة املـوصل يـوم
11/ 11 ومــــــاتـالهــــــا مــن احــــــداث

دموية.
ــــــــى املــــــــزيــــــــد مـــن لـلـــتـعــــــــرف عـل
التفاصيل عن اخلدمات الصحية
التي يقـدمهـا هذا الـصرح الـطبي
العريق كانت للمدى هذه الزيارة.

مجرم يشهر سالحه
بوجه الطبيب

ــــطـــــــــواريء يف ـــــــــة ال ـــــــــدت صـــــــــال ب
ـــــة مــن املــــســتــــشفـــــى شـــبه خـــــالــي
املــــراجعــني بعــــد مـنـتــصـف اللــيل
بـقـلــيـل حــني اســتـقــبـلــت احــــــدى
احلــاالت املــرضـيــة الـطــارئــة وهــو
مريض شـاب اسمه )احمد محمد
ــــوى مــن االلــم حــــامــــد( كــــان يــتل
بــــســبــب اوجـــــاع حــــــادة يف املعـــــدة
مصحـوبــة بقيء تخـالـطه خيـوط
مـن الدم ومما زاد يف عـذاب الفتى
ــــــــة وذويـه املــــــــرافـقـــني لـه صـعــــــــوب
ومجـازفة الـوصول الـى املستـشفى
ــــزلهـم يف حـي الــــزجنــيلـي مـن مـن
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من اجلـمعيــات احملليـة واجلـوامع
وحتـى عــدد من املـواطـنني الــذين
وفـروا االدويــة عن طــريق شــرائهـا
مـن االســــواق احمللـيــــة واملــــذاخــــر
والصيـدليـات اخلـاصـة بـامـوال مت
جمعهـا من املتبـرعني واهل اخلير
ومن جـانب اخـر مت التـركيـز علـى
معــاجلــة احلــاالت الـطــارئــة الـتي
الحتـتــمل الـتــــاجــيل او مــــايعــــرف
بــــالعــملـيـــات الــســـاخـنــــة وايقـــاف
اجـراء العـمليـات البـاردة الـتي من

املمكن ارجائها  الى حني 
* مـاذا تقــول للمــواطن واملـسـؤول

؟
- قـدر تعلق االمـر بـاملـواطـنني من
املــــرضــــى واملــــراجعـني نـتـمـنــــى ان
ــــاك تعــــاون وتـفهـم مـن يـكــــون هـن
قـبـلهـم لــطـبــيعــــة عــمل دوائــــرنــــا
الصحيـة وعدم االحلـاح والضغط
علـــى االطـبـــاء واالخـتــصـــاصـيـني
وااللتـزام بارشـاداتهم ونصـائحهم
الـطبيـة امـا بـالنـسبـة للـمسـؤولني
واجلهـــات املعـنـيـــة فـنـتـــأمل مـنهـم
االلــتفــــات الــــى هــــذه املــــؤســـســــات
ــــى تهـيـئــــة ــــة والعـمـل عل الـــصحـي
جميع احـتياجـاتها ومـستلزمـاتها
الــطـبـيـــة مـن االجهـــزة احلـــديـثـــة
واالدويـــة والـعالجـــات الــضـــروريـــة
مع تـوفيـر قـدر كـافٍ مـن احلمـايـة
واحلـصـــانـــة لـتـتــمكـن مـن القـيـــام
بواجباتها على الوجه االكمل، وال
سـيمــا يف هــذه الـظــروف الـصـعبــة
الـتي جتتـازهـا البالد والـتي يكـون
فيهـا املـواطن بـامس احلـاجـة الـى
مـثل هــذه املــؤســســات االنــســانـيــة
ـــــــى ان ـــــــا ال وجتـــــــدر االشـــــــارة هـــن
املــسـتـــشفـــى الـــزهـــراوي خــطــطـــاً
ومـشــاريع مــستـقبـليــة تهـدف الـى
تـطـويـرعـمله والــرقي بــادائه نحـو
االفـضل ومـنهــا صــالــة للـعمـليــات
البـوليــة وهي قيــد االنشـاء حـاليـا
اضـافـة الـى ان املــستقـبل القــريب
ــــرى ــــة كــب ســيــــشهــــد اجنــــاز صــــال
للعـمليـات تعـد االولـى من نـوعهـا

يف محافظة نينوى.
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العـمل على تطـوير قـسم احلروق،
وكـــذلـك بقـيـــة االقــســـام وتـــوفـيـــر
االجهـزة االخـتصــاصيـة املـتطـورة
بـدل القـدمية والـعاطـلة مـع زيادة
عـــدد الكـــوادر الـطـبـيـــة وال سـيـمـــا

النسوية منها.
مصادر متعددة لتمويل

االدوية
الــدكتـور سـميـر ابـراهـيم الـصفـار
مــــديــــر املـــسـتــــشفــــى اجلــمهــــوري

التعليمي يف املوصل قال :
- يسـتقبل مـستـشفـانـا املـراجعني
علـى كثـرتهـم رغم النـواقـص التي
نعـاني منـها ويف مقـدمتهـا فقدان
ــــة الــتــي نعــمل ومنــــارس احلــمــــاي
مهــــامـنــــا الـيــــومـيــــة دونهــــا حـيـث
اليــــوجــــد يف مــــرافـق وملـحقــــات
املـبنـى سـوى عـدد قلـيل من افـراد
ـــــة املــنــــشــــــآت فقـــط هـــــذا حــمـــــاي
بـــاالضـــافـــة الـــى عـــدم وجـــود ايـــة
حـصــانـــة للـمــسـتــشفــى جتــاه ايــة
جهـة،  فقد تعـرضت اكثـر من مرة
ملداهمـات القوات االمـريكيـة التي
جتــــولـت يف اقـــســــامهــــا واعـتـقلـت
عــــددا مـن املــــرضــــى واملـنـتـــسـبـني
وهــذه املـضــايقــات تــؤثــر سـلبــا يف
واجبـات هـذه املــؤسســة االنسـانيـة
الـتي تعــد من اقـدم املــستــشفيـات
يف املـــوصـل ولهـــا الـــدور الـبـــارز يف
العـنـــايـــة بــصحـــة وحـيـــاة االفـــراد
والسـيـمـــا خالل االيـــام العـصـيـبــة
االخيــرة الـتي مــرت بهــا املـــدينــة،
حـيـث عــاجلـنــا اكـثــر مـن ثـمــانـني
حـــالـــة مـــرضـيـــة مخــتلفـــة وقعـت

جراء االحداث.
*  مـــاهـي مــصـــادر متـــويـلكـم مـن

االدوية ؟
- رئاسـة صحة نـينوى هـي املصدر
ـــــــا وســـــــد ـــــــرئـــيـــــس لـــتـــمـــــــويـلـــن ال
ــــــــا مـــن االدويــــــــة احـــتـــيــــــــاجــــــــاتـــن
والعالجات اخملتلفـة، كما وصلتنا
مــســـاعـــدات وشحـنـــات اخـــرى مـن
االدويــة بــواسـطــة الهـالل االحمــر
العــــراقــي وعــــدد مــن املــنــظــمــــات
االنـسانـية بـاالضافـة الى مـاوردنا
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االخـرى فبـاالضـافـة الـى الـرعـايـة
واملعـاملة االنـسانـية الـطبيـة التي
نـتلقـاهـا مـن االطبــاء واملمــرضني
هـناك التغذيـة اليومية والـنظافة
الــتــي تـعــم املـكــــــان حــيــث يـقــــــوم
ـــــاجـــــراء العــمـــــال واملــــــوظفـــــون ب
الـتنـظيف الـدوري علـى الـردهـات

والقواطع.
ـــــاك ويف ردهـــــة احلـــــروق كـــــان هــن
الـطـفل )علـي امـني( الـــذي يـبكـي
مــن شــــدة االالم الــتــي يعــــانــيهــــا
بــــســبــب احلــــروق الــتــي اصــــابـــته
نـتـيجــــة اطالق الـنــــار العــشـــوائـي
لقــوات االحتالل االمــريكيـة علـى
عـدد من السيارات املـدنية يف احد
احيـاء املـوصل، وقـد كـان للـسيـارة
ــــــة علــي ــــســـتقـلهـــــا عــــــائل الــتــي ت
نصـيبها من هـذه االطالقات التي
اشـعلـت الـنـيــــران فــيهــــا واصــــابـت
ــــة بجــــروح وحــــروق افــــراد العــــائل
مختلـفة. )ابـو علي( والـد الطفل

قال : 
ـــــة اهلل ســـبحــــــانه ـــــوال رعـــــاي _  ل
ــــى واالسعــــافــــات الــطـبـيــــة وتعــــال
الــســـريعـــة الـتـي حــصلـنـــا علـيهـــا
لكـانت اصابـاتنا وخـسائـرنا بـالغة
حـــيـــث ان جـهـــــــود الـعـــــــامـلـــني يف
املـستـشفــى متـميـزة بهــذا الصـدد
والـعقــــاقـيــــر واملــــراهـم اخلــــاصــــة
باحلروق مـتوفرة وهـذا كله ساهم

يف حتسن حالة ابني الصحية.  
ـــــد املعـــــاون الـــطــبــي حـــــابــــس عــب
الــرحمن احـد العـاملني يف صـالـة

احلروق اخلاصة بالرجال قال :
ان احلــوادث الـيــومـيــة يف املــديـنــة
ساهـمت بشكل كبيـر يف زيادة عدد
حــاالت احلــروق الـتي يـسـتقـبلهــا
قـسمنـا اضف الـى ذلك مـايحمله
مــــوسـم الـــشـتــــاء يف كل عــــام مـن
ـــــادة ـــــرة نــتـــيجـــــة زي حـــــاالت كــثــي
اســــتـخـــــــــدام الــــنـــــــــار واالجـهـــــــــزة
الـكهـــربـــائـيــــة مقـــارنـــة بـــاملـــواسـم
االخرى. وهـذا ما يـجعل صاالتـنا
ــــاملــــرضـــــى يف اغلــب مــــزدحــمــــة ب
االحيـان لـذا نــأمل من املـسـؤولني
يف املــسـتــشفــى واجلهــات االخــرى
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املـستـشفــى الطـبيـة بـدأت حـالـتي
الصحية بالتحسن واالستقرار.

ـــــة ــــــاك شحـــــة يف االدوي * هل هــن
والعالجات ؟

ــــى العـكـــس متــــامــــا فهـي - بـل عل
مـتــوفــرة بـــاغلـب اشكـــالهــا، وهــذا
االمـر جــاء عكـس تـوقعــاتنـا، فقـد
خـشيـت عنـد االصـابـة عـدم وجـود
الـعالج الالزم وفكـرنـا بـشــرائه من
الــصيــدليــات اخلــاصــة، لكـن واقع
احلـال اثبت خالف ذلك، هـذا الى
جــــانـب تــــوفــــر بقـيــــة اخلــــدمــــات
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انفجــار سـيــارة مـفخخــة او عـبــوة
نــــاسفـــة او غـيـــرهـــا مـن احلـــوادث
االلـيـمــــة الـتـي تـتـكــــرر يــــومـيــــا يف
املــــوصل، )يــــونــــس محـمــــد علـي(
احــــد املــــرضــــى الــــذي يعــــانـي مـن
جروح بالغة يف يده قال : تعرضت
الــى حـــادث انفجـــار عبــوة نــاسفــة
وانــا اسيـر يف احـد شـوارع املــدينـة
قـبل ايـــام ممـــا ادى الـــى اصـــابـتـي
بجــــروح يف انحــــاء مــتفــــرقــــة مـن
ــــــدي جــــســــــدي واخــــطــــــرهــــــا يف ي
ولكـنني وبـفضل اهلل وجهـود كـوادر
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ــــــراجـعــني يف الـلــيـل اقـل _  ان امل
عـــــددا مـــنهــم يف الـــنهـــــار بــــســبــب
الـظــروف املعـروفــة للجـميع، لـكن
مايـحمله الليل مـن مخاطـر اكثر
بكـثـيــر مـنهـــا خالل الـنهـــار وذلك
نتـيجـة عـدم وجــود اجهـزة امـنيـة
تـوفـر حمـايـة كـافيــة للمـستـشفـى
ومـرضـاه والعـامـلني فيـه، حيث ان
مـنتـسـبي مــركــز الـشــرطــة التــابع
للمـستـشفـى قـد غـادروا مــواقعهم
ابــان وقــوع االشـتبــاكــات قـبل ايــام
قليلـة وتـركـوا بنــايته فـارغـة، كمـا
تـــركـــوا ابـنـيـــة ومـلحقـــات واجهـــزة
وممتلكـات املستـشفى عـرضة ألي
سـرقة او حـوادث اعتـداء محتـملة
مـن قـبل اللـصـــوص والعـصــابــات،
لــذا نـنــاشــد املــســؤولـني واجلهــات
ذات العالقـــة العـمل علــى تــوفـيــر
احلمــايــة لـلمــستــشفــى ومــرضــاه
وبكـــوادره الـــذيـن يعـتـمـــدون علـــى
انفـسهم يف تـوفيـر هـذه احلمـايـة،
وقد حـصلت بعض احلـوادث التي
انذرتنا بـاخلطر منهـا ما تعرضت
له شخـصيـا مـن اقتحـام لغـرفـتي
من قبل احد اجملرمني الذي شهر
سالحه بـوجهـي مطــالبـا تـسلـيمه
كمـية من حبـوب الفالـيوم اخملدرة
ممــا اضـطـــرني الــى اجــابــة طلـبه
منعـا حلدوث مـا ال حتمـد عقـباه،
ــــــاك ــــــان هــن ــــــا ب واود ان اذكــــــر هــن
مكـــافـــأة نقـــديـــة سـتـمـنح قـــريـبـــا
للمـنتـسـبني املـاكـثني يف مــواقعهم
ولــم يغــــادروهــــا والسـيـمــــا اثـنــــاء
االحــــــــــداث تـقــــــــــدر مــــــــــابــــني )5-
6(ماليني ديـنار وتـوزع حسـب مدة

البقاء يف املستشفى.
اهتمام وعناية متزايدة
ازدحـــــمـــــت ممــــــــــــــرات وصــــــــــــــاالت
املـستشفى بالعـديد من املراجعني
واملـــــرضـــــى، فــيــمـــــا اســتـلقـــــى يف
الـردهــات واالقســام اخملتلفـة عـدد
ـــــــة اخـــــــر مـــنـهـــم، ومـــنـهـــــــا صـــــــال
اجلـراحيـة الثـانيـة للـرجـال الـتي
لفـتـت االنـتـبـــاه بعـــدد الـــراقـــديـن
فـيهــا وبـينـهم مـن اصيـب نتـيجــة
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نتـيجــة حـظــر الـتجــول املفــروض
مـنـــذ الــســـاعـــة الــســـادســـة مــســـاء
وانتشار الـدوريات االمريكية التي
تفـتح النـار بـسـبب او بــدونه علـى

كل ما يتحرك اثناء الليل.
الـــدكتــور )هــافـــال رشيــد مـحمــد(
الـطبيب اخلـافر يف الـصالـة وعدد
مـن زمالئه الــشبــاب ابــدوا عنــايــة
ــــــريــــض واسـعـفــــــوه ــــــامل فــــــائـقــــــة ب
ـــــة الــتــي ـــــالـعالجـــــات الـــضـــــروري ب
ســــــاهــمــت يف اســـتقــــــرار حــــــالـــته
املرضيـة وانقذتـه من مضاعفـاتها

احملتملة. قال الدكتور هافال :
- واجبنا انـساني بالـدرجة االولى
لـذا نقـدم خـدمــاتنـا ونـسهـر علـى
راحة املريض حتى لو تطلب ذلك
الـبقــاء بجــانـبه ســاعــات طــويلــة،
وصالـة العناية املـركزة التي اعمل
فيهـا نهـارا تتـطلب رعـايـة وعنـايـة
ــــى ــــاملــــرضـــــى النهــم عل دقــيقــــة ب
االغلب يف حـالـة غـيبـوبـة اذ يقـوم
مـنتــسبــو الـصــالــة بـتقــدمي وبــذل
كـافـة اخلـدمـات للمـريض، مبـا يف
ذلـك الغـــسل والـتـــشــطـيـف لعـــدم
ــــــذويـه مبــــــرافـقــتـه ــــــا ل ســمــــــاحــن
خلـطـورة حـالـته، ويف اثنـاء الـليل
يـكــــون عــملــي يف اغلـب االحـيــــان
بـصــالــة الـطــوارئ حـيث نـسـتقـبل
احلــــاالت اخملـتـلفــــة وجنــــري لهــــا

االجراءات الطبية الالزمة. 
* ومــاذا عـن خفـــارات اللـيل هــذه

االيام ؟
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مواطن يقول:
سأذهب الى

صناديق االقتراع
برغم كل شيء

وآخر يريد رئيساً
قوياً

خدماته الصحية فائقة

املستشفى اجلمهوري التعليمي يف املوصل من دون محاية
املوصل / مكتب املدى

/ رعد اجلماس
ال يخفى على اجلميع ما للمستشفيات واملراكز

الصحية من دور بالغ االهمية يف تأمني الرعاية
الصحية للمواطنني ومعاجلة احلاالت املرضية

اخملتلفة، وانتهاج مايكفل وقايتهم
وحتصينهم من االمراض باشكالها. واذا كان هذا

دأب وعمل هذه املؤسسات االنسانية يف
الظروف االعتيادية فان واجبها يكتسب صفة

استثنائية يف الظروف غير الطبيعية التي متر
بها البالد.


