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ب احلضور هو أنهم لم يحضروا
أبــدا حـــفال كـــهــذا في الـــعــراق من
قــــبل. وقــــال شـــاب من احلــــضـــور
يـدعى مصـطـفى أسـامة ( 21عـاما)
(يـعنـي إحنـا احلـقـيـقـة مـتـفـاجـئ
وفـرحـانـ إنه نـشـوف هـذا الشيء
بـالـعـراق أول مـرة يـعـني بـنـشوف

هـــذه احلــــفـالت بـــالــــتــــلــــفــــزيـــون
وباألفالم واحلقيقة ال أعرف أصف
لـك شــــــــــعـــــــــوري وأنــــــــــا أرى ذلك
بـالعـراق).  وعلى الـرغم من هـيمـنة
الشبان على احلفل حضرت فتيات
ـــســرح كـــثـــيــرات ورقـــصن قـــرب ا
الـرئـيـسي وبـدا أنـهن مـسـتـمـتـعات

ـعــتــادة. وقـال أرشــد هــيـبت (30 ا
عـامـا) وهـو مـخــرج سـيـنـمـائي إن
(الــشـركـة نـظــمت هـذا احلـفل حـتى
يــعــلـم الــنــاس أن الــعــراق به هــذه
الـثـقافـة وبه أنـاس يـحبـون احلـياة

وسيقى.  وا
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وسـبـق لـلـشـركـة أن نـظـمت حـفالت
ـاثــلــة في الــعــراق قـبل ذلـك لـكن
حـفل يـوم اجلـمـعـة  16آب اجلاري
فـتوح للجـمهور). وبدأ كان األول ا
احلفل باستعـرض شبان سياراتهم
ــســتــوردة ودراجــاتــهـم الــنــاريــة ا
ـعــدلـة. ومع حــلـول الـلــيل حتـول ا
احلـدث إلى حـفل مـوسيـقى راقص.
وعزف فـريق الهيب هـوب العراقي
تـرايب أوف مـونـستـرز مـزيـجا من
ــوسـيــقى اخملـتــلـفــة بـيــنـمــا كـان ا
شـبـان يرقـصـون ويـتمـايـلون وسط
أضواء قوية وأجهـزة تصدر دخانا
ويــبــثــون حــفــلــهم مــبــاشــرة عــلى
مـوقـعي سـناب شـات وانـسـتـجرام.
وكـــان احلـــفل مـــزيــجـــا رائـــعــا من
ــزدهـرة في الــثـقــافــات الـفــرعـيــة ا
بـغـداد حـيث ضم سـائـقـ والعـب
وغيـرهم. وأكثـر شيء كـان مشـتركا
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للغاية. وحرص منظمو احلفل على
ــكن وجــود قــسم عــائـلـي بـحــيث 
جملـمـوعـات من الـنـسـاء والـعـائالت
واألزواج الــرقص مــعــا بـعــيــدًا عن

تحمس.  احلشد ا
ومـن بـ من حــضــرن احلـفل فــتـاة
ذكـــــرت أن اســــــمـــــهـــــا األول عـــــ
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خــرج أعـضــاء فـرق دراجــات نـاريـة
البــسـهم مـتــنـافــسـة في الــعـراق 
اجلــلـــديـــة وقــبـــعــاتـــهم الـــســوداء
وشــاركــوا في شـــبه دوائــر بــحــفل
راقص وأخــذوا يـلــوحــون بــعـصي
مـضــيــئـة المــعــة بـيــنــمـا يــرفــعـون
أذرعـــهم الــتي يـــغــطــيـــهــا الــوشم.
غول وكانت حلـقة أو دائرة نـادي ا
للدراجات الـنارية واحدة من دوائر
عـديـدة حفل بـهـا مـهرجـان الـصيف
الذي تـنظمه شـركة محلـية أقيم في
ـلـعب الـريـاضي فـي بـغـداد. وكان ا
شـهد مـغايـرا تمامـا للـصور التي ا
اعــتـادت وسـائل اإلعالم نــقـلـهـا من
مـدينـة العـنف والفـوضى. لكن بـعد
نـــحــــو عـــامـــ من إعالن الـــعـــراق
الـنـصـر الـتـام عــلى تـنـظـيم داعش
تــعـيــد الـعــاصـمــة بـهــدوء تـشــكـيل

هيئتها. 
ومـنـذ أن بـدأت إزالـة األسـوار التي
ــــا عُـــــرف بــــاسم كــــانت حتـــــيط 
نطقة اخلـضراء في بغداد والتي ا
كانت سمة للمدينة منذ الغزو الذي
ـتحـدة عام 2003 قادته الـواليات ا
ـديـنــة تـســتـعـيــد حـيــاتـهـا بــدأت ا
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ورفـضت ذكـر اسم عـائـلـتـهـا وقالت
لـلصـحـفيـ (طبـعـا هذا احلـفل كله
بـيـسـعـد مـبــادرة جـدا جـمـيـلـة إنه
يـصـيـر بـالـعـراق ألن إحـنـا نـحـتـاج
مــثل هــذه احلــفالت حــتـى تــصــيـر
اخــتالف ثـقـافـات واخـتالطـهـا هـنـا

بالعراق).
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لقطة للحفل الذي
اقيم للدراجات
النارية في بغداد

في ســابــقــة ال مــثــيل لــهــا بـتــاريخ
تـابـعة الـعـراق). وطالب الـبـيـان (
قـترفي هـذه اجلرائم النـها عـاجلـة 
تشكل تهديدا فـعليا جلميع الشعب
الـــعــراقي ومــســـتــقــبـــله وحــقه في
ــــا يـــنــــعـــقـــد احلـــيـــاة اآلمــــنـــة 
اخـتــصـاص رئــاسـة االدعــاء الـعـام
واالجـهزة الـقـضـائـيـة والـتـنـفـيـذية
اخملــتــصــة فـي حتــريك الــشــكــاوى
واجــراء الــتــحـقــيــقــات عــلى ضـوء
ـتــوفـر من ادلـة مــسـتـحــصـلـة في ا
الوقت احلـاضر). كمـاطالب (رئيس
واعـضـاء هـيـئـة االنـتـداب في غـرفة
احملام في محافظة بابل بتشكيل
جلنة خـاصة من احملام الـعامل
امــام الــقـضــاء اجلــنــائي لــتــقـصي
احلــقــائق عـن امــكــنــة اجلــرائم في
احملـافـظـة كـأحـدى حـلـقـات ارتـكـاب
ركبـة وتقد تقرير هذه اجلرائم ا
ـــكن االســتــنــاد الــيه في مــفــصل 
تـــوزيع مـــســـؤولــيـــات الـــدفــاع عن
ــغـــدورين اجملــنى حـــقــوق ورثـــة ا

.( عليهم من قبل احملام

الــرســمــيــة تــؤشــر الــعــبث احملــرم
شـرعـا وقـانـونـا بــجـثث الـضـحـايـا
ـدنيـ بنـقـلهـا من مكـان الى اخر ا
ــقـتــرفـة لــطـمـس مـعــالم اجلــرائم ا
ـــمــارســة الــتــعــذيب قــبل وكــذلك 
الــقـتـل وتـشــويه اجلــثث وتــقــطـيع
اوصــالـهــا وسـرقــة اعـضــائـهــا مـا
يـعـبــر عن اعـتــمـاد مـنــهج اجـرامي
مــنـــظم مـــلــؤه احلـــقـــد واالنــتـــقــام

والكراهية).
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واكــدت الـنــقـابــة في الــبـيــان الـذي
صدر بعـد اكثر من عـشرة ايام على
حـادث اجلثث مـجهـولـة الهـوية في
بـــابل وتــولت احملـــافــظـــة ايــضــاح
خلفياته (وفي الوقت الذي تستنكر
فــيه نـقـابـة احملــامـ هـذه اجلـرائم
هـينة لـلكـرامة االنسـانية الـبشعـة ا
ة القذرة فان التي نالتهـا يد اجلر
الـنـقـابـة تـعــلن وقـوفـهـا الى جـانب
دع باحلق الشخصي دفاعا عن ا
حـقــوقـهم في كـشف اجلـنـاة الـذين
هـددوا االمن الـوطـني واالجـتـماعي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

قـالت نقـابة احملـام الـعراقـي ان
ـقابر اجلمايـة على امتداد (ظهور ا
اجلغرافـية العـراقية يـعبر عن مدى
االيــغــال االجــرامي الــدمــوي الــذي
ــــوت واالعــــدام تــــرتــــكــــبه فــــرق ا
ــنــظــمــة بــحق ابــنــاء ــة ا واجلــر
شـعب الـعـراق بـقـصـد الـتـصـفـيـات
اجلـمـاعـيـة وازهـاق ارواح االبـرياء
وخـلق حــالـة من الــذعـر والــتـرويع

والتخويف). 
واضـافت النـقـابة في بـيـان مكـتوب
بـخط يــد الـنـقــيب تـلـقــته (الـزمـان)
امس عبـر واتسـاب (لم يـعد مـقبوال
ـــر اكـــتـــشـــاف هـــذه اجلـــرائم ان 
اخلـطـرة الـتي تـسـتـهـدف احلق في
ـــســؤول احلـــيـــاة دون الـــوقـــوف ا
بـــاجـــراء الـــتـــحـــقـــيــقـــات الـالزمــة
والـتـعــرف عـلى الـضــحـايـا اجملـنى
عـــلـــيــهـم الغــراض كـــشف اجلـــنــاة
تــمــهــيـدا لـالقـتــصــاص الــقــانـوني
الـعـادل من قـبل احملـاكم القـضـائـية
السيما وان التـصريحات االعالمية
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قراطي شهـد السـادس عشـر من اب سنة  1946 والدة منهـج جديد لتـعميـق الفكر الـد
ـستـقبل والـزام االخرين باالنـصات الى صـوت الشـعب الكوردي من أجل والـبحث عن ا
ـقراطي الـتحـرر من القـيود وجتـلى ذلك بانـعقـاد اول جتمع العالن تـأسيس احلـزب الد
ا كان عنوية لشعب لطا نبر من أجل ايقاد الهمم وايقـاظ الروح ا الكوردستانـي ليكون ا
من مـسـحوقي االرادة ومـستـلب احلريـة قـبل وبعـد اتفـاقيـة سايـكس بـيكـو وما تـلتـها من
اتـفاقيات مـشؤومة عمـلت جميعـها على تقسـيم كوردستان وجتـزئة  واستبـاحة اراضيها

وتشريد مواطنيها .
بـارك حيث اسـس فيه الـزعيم اخلـالد ان الشـعب الكـوردي بـعامـته يحـتفل بـهـذا اليـوم ا
ال مـصطـفى البـارزاني وأقام لـوضع جديـد في سيـاق العـمل الوطـني النبالج ـرحوم ا ا
يـوم اغـر ليـشـعـر فيه الـكـورد انهم لـيـسوا اقـل من االقوام االخـرى فـشق الزعـيم اخلـالد
ـا اعطاه قـراطيـة والتـحرر  طريق الـنضـال السلـمي مسـتنـيرا بـشعـار احلزب في الـد
قراطي الكوردستاني يعمل يـة  فاحلزب الد تـميزة ضمن حركات التحرر العا مكانته ا
وبثقة عـلى توثيق العالقات مع الشعـوب التي تعمل للتحـرر والتضامن وحتقيق االهداف
القومـية بـالوسـائل السـلميـة ونشـر ثقـافة الـتسامح واحلـوار والسـعي للـعمل واالنـضمام
ـشـروعة الـى جانب ارسـاء الـنـظام ـية الـتي تـطـالب بـاحلقـوق ا الى جـمـيع الهـيـئـات اال
شاركة الفعلية في صنع اني الـفيدرالي الضامن حلقوق جميع القوميات وضمان ا البر
واتـخـاذ الــقـرارات ضـمن تـمـثــيل واقـعي وحـقـيــقي مـسـتـنـبـط من حـجم الـكـورد ودورهم
الـوطنـي في بنـاء الدولـة وتعـزيز ايـرادتهـا وتأمـ متـطلـبات نـهوضـها في افق اجملـتمـع

االقليمي والدولي .
رور االيـام الن االعتبـارات التي اسست من أجـله احلركة ان النضـال الكوردي اتـسع 
قراطية من الكوردية والتي فـيما بعد اتـخذت الشرعيـة لتنظيم حـزبي يعمل ويسعى لـلد
وقع احلقيقي لشعب ناضل ومتمتع بحضارة عريقة ولغة وارض وامكانات أجل تثبيت ا

ية . ساهمة في احلركة االنسانية العا فذة في صنع احلياة وا
ـنـاسـبـة اخلـالـدة البـد من اسـتـذكـار شـهـداء الـثورة الـكـورديـة ودور الـرئـيس وفي هـذه ا
مسعود بـارزاني في ترتيب البيت الكـوردي ومساعيه من أجل ان تتمـتع محافظات اقليم
نـجزات وفي شـتى مـجاالت احليـاة كمـا كان له عـنوية وتـزخر بـا كردسـتان بـصفـاتهـا ا
دوره وتأثـيره الـكبـير في تـأم مسـتلـزمات اجـراء اول انتـخابـات شعـبية مـن أجل اقامة
ـان يعـمل من أجل التـشريـعات البـناء الـكورد واعـقب ذلك تشـكيل اول وزارة مـنتـخبة بر

هامها التنفيذية خلدمة ابناء كوردستان . لتقوم 
هـمـة التي افـرزتـها ان الـتـجربـة الـرائعـة الـتي نتـجت عن الـوزارات الـسابـقـة والـدروس ا
عطيات منـذ اول تشكيلة وزارية في بداية التسعينات سـتعطي نتاجا للتشكيلة الوزارية ا
التاسعـة التي اعدت برنـامجا واسعا وكـما جاء في خطـاب رئيس مجلس وزراء الـكابينة
احلالـية مـسرور بارزاني  لـيعـمق التجـربة الـكوردية في االدارة والـتنـظيم وبنـاء مسـتقبل

كوردستان وابناءه .
ــمـتـاز الـذي قـام به نــيـجـيـرفـان ـتـابـع جملـريـات االدارة في االقـلــيم يـلـحظ الـدور ا وان ا
بـارزاني خالل تولـيه رئاسة مـجلس الـوزراء في التشـكيالت الـسابقـة ومديـات عطائه في
الـبنـاء واالعمـار وفي السـياسـة اخلارجـيـة والعالقـات مع احلكـومة االحتـادية
ومع دول اجلوار وستـستمر تـلكم العالقات واجلـهود اخليرة من
ـة لن تــكل ولن تـلــ في مـجـلس وزراء أجل كــوردسـتـان بــعـز
الـتــشـكـيــلـة اجلــديـدة الــتي اعــدت جـمـلــة مـنــتـقــاه من الـرؤى
واالفـكار لـنتـاج اكبـر وخدمـة اعظم وبـناء امـثل وسعي ارحب
ــؤتـــلــفــة في ــشــاركـــة اوسع من قــبـل جــمــيـع االحــزاب ا و

احلكومة.

وفق الـبرنـامج احلـكـومي حـيث االلـتـزام بـإنـهـاء مـلف الدرجـات اخلـاصـة الـتي يـشـغـلـها
ـديـرون الـعـامون ـسـتـشارون ورؤسـاء الـبـعـثات وا رؤسـاء الـهـيئـات ووكالء الـوزارات وا
دة في ضـمن قانون ان ا بالـوكالـة; وفي موعد أقـصاه يوم   2019/4/25 وقد مـدد البـر
ادة  58 من مـوازنة ـوازنة لـغاية  2019/6/31 إذ قُـدرت بنـحو  1000درجة  ,وكـانت ا ا
ـنــاصب الـذين الـعــام احلـالي  2019 قـد أكــدت أن الـتــواقـيع الــصـادرة عن أصــحـاب ا
قرر  ,اال ان وعـد ا يديـرون مواقـعهم بالـوكالـة ستصـبح باطـلة ما لم يـتم حسـمها قـبل ا
احلكومة لم تـتمكن من إنـهاء ملف إدارة الدولـة بالوكالـة بشكل مـنصف في وقت تنازلت
فيه األحزاب والكـتل السياسـية عن حصصـها في العلن وطـالبت بها في الـسر في اثناء
فاوضات إذ اصـبحت هذه الدرجات عنوانـا للتنافس السـياسي واحلزبي  فالكل يتابع ا
ــواقع والـنـهـم الـكـبـيــر بـدا واضـحــا عـلى األحــزاب والـتـيـارات ـزاد الـذي فُــتِحَ بـهـذه ا ا
ـناصب من أول مرة الـسياسـية الرئـيسيـة التي شكـلت احلكومـة استحواذهـا على هذه ا
واطن تقد خدمة بغض النظر عن إذ سمعنـا قصصا مؤسفة عن وزارات ينتظر منـها ا
توجه العامل فيها  اال أن القلق الوظيفي والترقب قد ساد على اجلميع وعرقل قيامهم
ــوكـلــة إلـيــهم (من مــديـر شــعـبــة أوقـسم أومــعـاون مــديـر عــام أومـديــر عـام ـهــامـهم ا
اومـستشـار أو وكيل)  فالـكل يترقب االخـبار صحـيحة كـانت أم غير مـؤكدة; ناهيك عن
اإلشاعات والتـسريبات بـالترشح والتكـليف وتقد الـسير الذاتـية للحزب (س) او (ص)
دير أو ذاك وترشيح البديل عنه السيما وان قابالت رافقها إنهاء تكليف هذا ا وإجراء ا
ـكلـف ـصـداقيـة ومصـارحة ا إجراءات الـكثـير من الـوزراء قـد افتـقرت إلى الـوضوح وا
ا عليـهم من مؤشرات فـساد او خلل في االداء وقلـة خبرة; إذ ابقت تأرجحـ حاليـا  ا
األمور غامضة ماجعل الكل يترقب  احلسم في وقت نحتاج فيه الى صفاءِ ذهنٍ وإعمال
ا ينعكس إيجابيا على هام اليومية لـلدوائر  فكرٍ في تنفـيذ اخلطط وااللتفات إلى اداء ا

. واطن خدمة  ا
 لألسف كان الكل حـبيس ظرفه وقد بات شغـله الشاغل ماذا سيفـعل إذا مافقد منصبه
احلـالي; في  الـوقت نـفـسـه كـانت تـدار صـفـقـات وتـعـقـد اجــتـمـاعـات لـتـعـيـ مـرشـحـ
) قـدمـوا فروض الـطاعـه والوالء مـديرين عـامـ ومسـتشـارين ورؤسـاء هيـئات (مـسـتقـل
فتش العام من دون اإلعالن عن اية معايير لالختيار  وفي ظرف على غرار تعـي ا
 اسـتـثـنـائي مـثل هـذا الـذي نـعـيـشه بـعـد اخلـروج من حـرب ضـروس عـلى االرهـاب ومـا
عيشي للمواطن وما ستوى االقتصادي واخلدمي وا تخلل ذلك كله من تداعيات على ا
سبب  من ارتـفـاع في نسب الـفـقر والـبطـالـة مع سوء اخلـدمـات واستـشـراء الفـساد في
ـئة وبـلغ مقـدار العـجز   في وقت بـلغت فـيه نـسبـة تنـفيـذ البـرنامج احلـكومي    36.5 با
توقع ان تصل الى   72 تـرليون دينار عام 2020 مـوازنة العام احلالي  35 والـتي من ا

مع وجود مخاطر جدية في تعثر تصدير النفط.
ـدت حتـديـات تنـتـظـر مـعـاجلـات وإصالحـات ال تـتم اال من خالل  هـذه الـظـروف كـلـهـا ولّ
ساحة واخلبرة القـانونية والعملية تلك الصالحية واالستقاللـية وا جهاز وظيفي فـاعل 
ــوازنــة والــبــرنــامج احلــكـومي ــرســومـة في ا في تــنـفــيــذ واجــبــاته عــلى وفق اخلــطط ا

تفق عليها في مختلف القطاعات. واالستراتيجيات والبرامج ا
ا من ان هناك ضعفا واضحـا في تنفيذ البرنامج احلكومي كان تابعـة  تيقنّ ومن خالل ا
من اهم أسبابه االفتقار إلى استقرار وظيفي وحتديدا في الدرجات اخلاصة وما يتبعها

من وظائف ومواقع ومسؤوليات.
وهنا أقول ان مـا يجري على حساب تنفيذ اخلطط وتـقد اخلدمات هو تداعيات خطيرة
ـعـلـنـة  واصـحـابـها ـواقف ا فـاحملـاصـصـة التـزال مـوجـودة عـلى الـرغم من الـبـيـانـات وا
مازالوا يعـملون بهـا بكل جرأة من  دون اي اعتـبار للرفض الـشعبي والنـخبوي ألسلوب
اضية بل أن هناك اصرارا شديدا لم جننِ منه سوى الـفشل والفساد طوال السنـوات ا
ـقيتـة في ابشع من القـوى السـياسـية الـتي شكـلت احلكـومة عـلى ترسـيخ احملاصـصة ا
فتش العام مثاال واقع كـلها وقد كان األمر الديواني األخير بتـعي ا صورها وفي ا
صارخـا علـى جتاهل الـرفض الـشعـبي لتـبـني احملاصـصـة في مواقع يـفـترض ان تـكون
مهنـية صرف مـنها مـواقع رقابيـة كما نص عـليه األمر  57لـسنة  2004واألمر  19لـسنة

ثل  عن األحزاب مفتش عام مع الترقب العتماد اسماء أكثر 2005 بعد تعي 
من  200مدير عام وافق عـليهم مـجلس الوزراء مؤخـرا نامل ان يكونـوا مهنيـ وبعيدين
عن اي الـتـزام امـام حـزب او كـتـلـة سـيــاسـيـة  فـضال عـلى ذلك هـنـاك بـحـدود  60وكـيلَ
وزارةٍ و 50 مـستـشارا و  31 رئـيسَ هيـأةٍ ومؤسـسـةٍ ينـتـظرون الـقرار بـتـرشيـحهم الى
عـايـير ـهـنيـ وفي إطـار العـدالـة وا مـجلـس النـواب بـعيـدا عن مـبدأ احلـصص وإبـعاد ا

هنية . ا
واليخـفى على مـطـلع  ما لـلمـحـاصصـة من عمـيق صلـة بـالفـساد اإلداري وهـدر األموال
ـوازنات احلكومية العامة ماجـعل العراق بيئة طاردة لالستثمار وزاد التي ترصد في ا

من الفجوة ب فئات اجملتمع.
وبـاخــتـصــار نـقـول انـه في ظل اسـتــحـقــاقـات مـشــروعـة ومــلـحـة
ـكن لـلـمـواطن وتــطـورات  داخـلـيـة وخــارجـيـة حتـيط الــبـلـد ال 

الركون الى مبدأ التوافق واحملاصصة في ادارة الدولة.
آن االوان لـتغـيـير هـذا األسـلوب الـذي مـازاد الشـعب اال بـعدا
عن احلـكـومـة وانـعـدام ثـقـة بــهـا. آن االوان لـتـغـلـيب مـصـلـحـة

الي على مصالح اشخاص. ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6432 Tuesday 20/8/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6432  الثالثاء 19 من ذي احلجة  1440 هـ 20 من آب (اغسطس) 2019 م

¼W¹u∫  جثث مجهولة الهوية في مقبرة كربالء

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حذر خـبـراء واطبـاء من ارتـفـاع معـدالت اصـابة االطـفـال في العـراق بـحاالت
عـدالت الدولـية. وقـالوا ان جـهد الشـلل الدمـاغي وعدوهـا مرتـفعـة قيـاسا بـا
راكز الصحية التي وزارة الصحة يجب ان ينصب على تأهيل العامل في ا
تـسـتـقـبل هـذه احلــاالت وكـذلك تـوعـيـة الـعــوائل واالمـهـات حـديـثـات االجنـاب

رض. خاطر هذا ا
وكانت دائرة صحة بغداد الرصافة
قــد كـشــفت في احـصــائـيــة اطـلـعت
علـيها (الـزمان) امس عن استـقبال
مركز الغـدير للتأهـيل وتسجيله 97
حـالـة شلل دمـاغي جـديـدة لالطـفال
خالل شــهـر واحـد. واكــد اطـبـاء ان
هــذه احلـــاالت حتــصل في الــغــالب
نـــتـــيــــجـــة اخـــطـــاء في الـــوالدة او
االهمال او تـناول االمهـات لعقـاقير
في فترة احلمل. على صعيد متصل
اســتـقـبــلت دائـرة صـحــة الـرصـافـة
نــحـو  22الف مــراجع خالل عــطــلـة
عــيــد االضــحى. كــمــا ســجــلت 734
حالة والدة فيـما سجلت مـستشفى
اجلمـلة الـعصـبية  275حالـة طارئة
بــــيـــنـــهـــا  110حـــالـــة ســــقـــوط من
مرتفعات وغالبا ما يكون ضحيتها
االطــفـال. كـمـا اسـتـقــبل مـسـتـشـفى
البلـدي اكثر من  600مراجع وشهد
والدة اكـــــثـــــر من  140طـــــفال خالل
العطلة ذاتها. ويرى خبراء ان (هذا
الـــعــدد تــطـــلب جـــهــدا كــبـــيــرا من

ستشفى).  الكات الطبية في ا ا
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وقـال الـتـقـرير الـذي اجـمـلـته نـشرة
االثـــــــنـــــــ  19اب اجلــــــــــــــاري ان
(مــســـتــشــفى الــشـــيخ زايــد الــعــام
اســتـــقـــبل اكـــثــر من  1800مــراجع
واجـرى نـحـو  237عـمـلــيـة تـفـتـيش
لــقــاعـات كــمــال االجـســام واالفـران
ؤسسات الصحية االهلية خالل وا
ــاضي. واســـتــقــبل شــهــر تـــمــوز ا
مـسـتـشـفى الـواسـطي خـمـسة االف
مــراجع وبــلغ مــعــدل مــا أجـراه من
عـمـلـيـات  1181عـمــلـيـة خالل شـهـر
واحــــد فـــقط. واكــــد الـــتــــقـــريـــر ان

مــســتـشــفى ابـن الـهــيــثم لــلــعــيـون
اســـتــــقـــبـل نـــحـــو  33الف مـــراجع
واجــرى نــحــو  1700عــمــلــيــة خالل
ـدة ذاتـهـا. اما مـسـتـشـفى الـرشاد ا
لالمـراض الـنفـسـية فـاسـتقـبل اكـثر
من  2024مـراجعـا خالل شـهر تـموز
اضي وكانت حـصة مركـز اسنان ا
راجـع الـشعب الـتخـصـصي من ا

 4700مــــراجـع في وقت اجــــرى 100
عمليـة جراحية. واشـار التقرير الى
ـــســـتـــشـــفى جنـــاح فـــريـق طـــبي 
ــبـيض الـزعــفــرانــيـة بــرفع كــيس ا
لــسـيــدة تـبــلغ من الــعـمـر  40عـامـا.
وقال التقرير ان (هذه العملية كانت
مـعـقــدة بـسـبـب ضـخـامــة الـكـيس).
ورافـق هـــذا الـــعـــدد من االجنـــازات
اخلدمـية قـيام مـراكز ومـستـشفـيات
الـدائـرة بــدورات تـدريـبــيـة تــتـعـلق
ــــهــــارات اتــــصــــال االطــــبــــاء مع
االطــــفــــال في عــــيــــادات االســــنـــان
والتوعية باهمية مكافحة اخملدرات
واالســـعـــافــــات االولـــيـــة لالطـــفـــال
وفــحص الـطـلـبــة اجلـدد اسـتـعـدادا
ـقـبل والـتـعـريف لـلـعـام الـدراسي ا
ــرض ســرطــان الــفم واســتــخـدام
االنـسـولـ في عالج الـنـوع الـثـاني
من مـــرض الــســـكــري والـــتــثـــقــيف
ــــعــــاقـــ الــــصـــحـي وجتــــهـــيــــز ا
ــعــيــنــات ــدولــبــة وا بــالــكــراسي ا
الطبية اجملانـية فضال عن التعريف
باصابات االكيـاس الفكية وامراض
الــلــثــة ومــا حــول االســنــان وطــرق
عالجــهــا واطـالق حــمــلــة تــوعــيــة
بـشـأن مـخـاطـر اسـتـخـدام االسـلـحة

البالستيكية وااللعاب الليزرية.
واصدرت دائرة صـحة بغـداد الكرخ

تـوضــيـحــا بـشـأن عــطالت بــجـهـاز
الـنــاظـور خـالل عـمــلـيــة جـراحــيـة.
ـديـر جاسب لـطـيف علي في وقال ا
بـيــان إن (بـعض وســائل الـتـواصل
االجتـماعي تـداولت تصـوير فـيديو
الحد االطباء اجلراح وهو يجري
عـمـليـة جـراحـية بـاسـتـعمـال جـهاز
الـنــاظــور في مــسـتــشـفـى الـكــرامـة
الـــتــــعــــلـــيــــمي مـع وجـــود بــــعض

العطالت في اجلهاز). 
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وأضاف علي (بهذا اخلصوص اود
ان اوضح بــــــعـض االمـــــور كــــــنت
صــــبــــاح أمس فـي إجـــتــــمــــاع مع
الـوزيـر والذي اوعـز بـدوره بـإجراء

تــخـــصــيـــصــات مـــالــيـــة لــتـــأهــيل
مستشفى الكرامة التعليمي وكذلك
تــخــصـيـص مـبــالغ مــالــيــة لــشـراء
ستلزمات الطبية لدائرة االدوية وا

صحة الكرخ).  
ولــفت إلى (الـتــعـاقـد قــبل اكـثـر من
شـهـر لـشـراء اجـهـزة طـبـيـة حـديـثة
بـضـمنـهـا الـنواظـيـر التـشـخيـصـية
واجلـــراحـــيـــة لـــكل دائـــرة صـــحـــة
ــبـلغ عـشـرين مــلـيـار ديـنـار لـكل و
دائرة وهي االن فـي طور الـوصول
عـلمـا ان جـزء كبـيـرا منـهـا خصص
ـســتـشــفى الــكـرامــة الـتــعـلــيـمي).
وتــــابع (لم يــــدّعِ اي مــــســــؤول في
ـستـشفـيات في وزارة الصـحة ان ا

حـــال جــــيـــد جــــدا االن وقـــد اشـــار
الــــوزيـــــر الى ذلـك بــــشـــــكل واضح
وجــلي في وثــيـقــة حتـديث الــنـظـام
الـصـحـي في الـعـراق واشـار بـشـكل
مــركـز الى الـسـلـبـيـات والـتـحـديـات
الـــتي نـــتـــجـت عن اهـــمـــال الـــواقع
الـصـحـي الكـثـر من ثالثـة عـقـود من
الزمن ووضع احللول الناجعة لذلك
وسـوف جنـنـي ثـمـارهـا في االشـهـر
الـقـلـيـلـة الـقــادمـة وسـوف تـنـعـكس
بشكل كبير على الواقع الصحي في
الــبـــلــد) واضــاف (مـــا كــان يــجــدر
بــالـطـبــيب الـذي ظـهـر فـي تـسـجـيل
الـفيـديـو اجراء الـعـملـيـة اجلراحـية
اذا كـان اجلــهــاز اليــعــمل بــالــشـكل

WOKLŽ∫ أطباء يجرون عملية جراحية كبرى في بغداد

ـريضة الصـحيح وتعـريض حياة ا
لــلــخــطــر).  واسـتــدرك قــائـال (كـان
يــفـــتــرض االلـــتــزام بــاالخـالقــيــات
الـــطــبـــيـــة واحلــفـــاظ عـــلى اســرار
ــريــضـة ـريض وعــدم تــصــويـر ا ا
بهذا الشكل وبـدون علمها). واهاب
عـلي (بزمالئي االطـبـاء جمـيـعا الى
هنية العمل واالخالقيات االلتزام 
الطبيـة والقسم الذي اقـسموا عليه
ـــريض وكـــرامــته بــحـــفظ اســرار ا
والــتـعــاون مع دوائــرهم ووزارتـهم
بتذليل الـعقبات الـتي تعرقل العمل
شاكل بروح الـفريق الواحد وحل ا
واالبــتـــعــاد عـن كل مــا يـــسيء الى

مهنة الطب وقدسيتها). 


