
التي  احلرب  اإن  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال   
ت�سببت  نينوى  حمافظة  يف  "داع�ش"  تنظيم  �سد  جتري 
توجد  كما  عوائلهم،  اأثر  الأطفال  من  الع�رشات  بفقدان 

الع�رشات من العوائل التي ل تعرف �سيئًا عن اأطفالها.
الع�رشات  نزحت  احلايل  حزيران/يونيو  من  الثالث  يف 
معارك  ي�سهد  مازال  الذي  الزجنيلي  حي  من  العوائل  من 
"داع�ش"  وتنظيم  العراقية  احلكومية  القوات  بني  �رش�سة 
باإجتاه املناطق الآمنة التي ُت�سيطر عليها القوات الأمنية 
العراقية، لكن تنظيم "داع�ش" اإعرت�سهم يف الطريق وقتل 
يف  الر�سد  ب�سبكة  ع�سو  قال  منهم.   250 عن  يقل  ل  ما 
املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان اإن "اجلثث بقيت ل�ساعات 
الأمنية من  القوات  اأحد، حتى متكنت  طويلة ومل ينت�سلها 
رغم  لكن  امل�ست�سفيات،  اإىل  الأحياء  ونقل  الو�سول هناك 
خا�سة  اأبنائها  عن  تبحث  العوائل  بع�ش  مازالت  هذا 

الأطفال".
�سنوات،  ت�سع  العمر  من  يبلغ  طفل  وهو  الزهريي  اأركان 
حي  من  املا�سي  ال�سبت  يوم  فجر  عائلته  مع  هرب 
للنريان وهرب بع�ش  اأثناء تعر�سهم  ُفقد  لكنه  الزجنيلي، 

العوائل من اإ�ستهداف عنا�رش التنظيم.
قال يو�سف حازم وهو خال الطفل املفقود اأركان الزهريي 
اإن  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  مع  مقابلة  خالل 
"اأركان ُفقد بالقرب من معمل البيب�سي بعد اأن اأطلق داع�ش 
النريان على العوائل الهاربة. البع�ش من النازحني قالوا 
الآن �سمن  انه ا�سيب يف بطنه لكننا مل جند جثته حتى 

اجلثث التي اإنت�سلتها القوات الأمنية".
القطعات  وكل  امل�ست�سفيات  لكل  "ذهبنا  اأي�سًا  قال  خاله 
نعرف  ول  الآن،  حتى  جنده  مل  لكننا  الع�سكرية  الطبية 
م�سريه، فهو الولد الوحيد لأهله مع اأختيه اللتني جنتا من 

املوت عندما كانتا معه".
من  للهاربني  العاجلة  الإ�ستجابة  ُيقدم  طبي  م�سدر  قال 
مناطق النزاع اإنه "ي�سمع يوميًا عن فقدان طفل اأو طفلني 
لكن  داع�ش،  نفوذ  مناطق  من  عوائلهم  مع  هربهم  اأثناء 
للعثور  اأي جهود  الطبي، ل توجد هناك  وبح�سب امل�سدر 
اأحد  ل  لأن  ميلون  ثم  قلياًل  يبحثون  اأهلهم  حتى  عليهم، 

ي�ساعدهم".
انفجار  بعد  ُفقد   �سنوات  ثالث  وعمره  عائد  عامر  ر�سول 
حي  يف  عائلته  مع  كان  عندما  عليه  نا�سفة  عبوة 
النت�سار. العبوة ت�سببت مبقتل والده واخته واأخيه، بينما 

هو مل ُيعرف م�سريه حتى الآن.
اجلي�ش  يف  التا�سعة  الفرقة  �سفوف  �سمن  جندي  قال 
العراقي خالل مقابلة مع املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان 
املا�سي  الأحد  يوم  "اأنقذ  اإنه  الزجنيلي  حي  من  بالقرب 
طفلة من حي الزجنيلي عندما كانت واقفة يف مكان قريب 
من منطقة الإ�ستباك بني اجلي�ش العراقي وتنظيم داع�ش".

ول  للقتال  وعاد  لل�سباط  الطفلة  "�سلم  اإنه  قال  اجلندي 
يعرف اأين هي الآن، لكنه نقل عنها باأنها فقدت عائلتها 

وهم يف طريقهم اإىل الهرب من تنظيم داع�ش".
الأطفال  "عدد  اإن  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال 
بح�سب  طفاًل  بـ50  ُيقدر  املعارك،  اأثناء  فقدوا  الذين 
املعلومات التي جمعها من ذويهم ومن الأ�سخا�ش الذين 
خمتار  وهو  عدنان  ال�سيخ  قال  عنهم".  بالبحث  تكفلوا 
خالل  املحافظة  وجهاء  واأحد  الدين  �سالح  حمافظة  يف 
كرث  "م�سى  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  مع  مقابلة 
مدينة  يف  منزلنا  اىل  اأطفال  �ستة  و�سول  �سهرعلى  من 
انا  نقوم  والأب.  الأم  داع�ش  تنظيم  اأعدم  اأن  بعد  تكريت 

وزوجتي برعايتهم ومب�ساعدة بع�ش اهايل املنطقة".
قال اأي�سًا "الطفلة الكربى تبلغ من العمر 12 عاما وحتتاج 
ال�رشطان  مر�ش  من  تعاين  فهي  عاجلة  رعاية طبية  اىل 
وليتوفرعالج لها يف م�ست�سفي تكريت. قال الأطباء الذين 
ي�رشفون على حالة الطفلة "يجب علينا نقلها اىل اربيل او 

كركوك لتلقي العالج، وهذا يحتاج مال كثري".
يطالب املر�سد العراقي حلقوق الن�سان ال�سلطات العراقية  
تن�ش  التي   ،1989 الطفل  حقوق  باإتفاقية  اللتزام 
وفقا  الطراف،  الدول  "تتخذ  منها   )4(  38 املادة  يف 
بحماية  الدويل  الن�ساين  القانون  مبقت�سى  للتزاماتها 
التدابري  جميع  امل�سلحة،  النزاعات  يف  املدنيني  ال�سكان 

الطفال  ورعاية  حماية  ت�سمن  لكي  عمليا  املمكنة 
املتاأثرين بنزاع م�سلح".

من   ٣٩ املادة  اإن  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال 
اإتفاقية حقوق الطفل تن�ش على اأن "تتخذ الدول الأطراف 
والنف�سي  البدين  التاأهيل  لت�سجيع  املنا�سبة  التدابري  كل 
�سحية  يقع  الذي  للطفل  الجتماعي  الندماج  واإعادة 
اأو  اأو الإ�ساءة،  اأو ال�ستغالل  اأ�سكال الإهمال  اأي �سكل من 
العقوبة  اأو  املعاملة  اأ�سكال  اآخر من  �سكل  اأي  اأو  التعذيب 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، اأو املنازعات امل�سلحة، 
ويجرى هذا التاأهيل واإعادة الندماج هذه يف بيئة تعزز 

�سحة الطفل، واحرتامه لذاته، وكرامته".

 
ما  ب�ساأن   ٩/٦/٢٠١٧ يوم  الوزراء  رئا�سة  بيان 
ح�سل يف اربيل قبل يومني من حتديد يوم ٢٥/٩ 
القادم موعدا لجراء ا�ستفتاء ب�سان النف�سال عن 
الد�ستوري  الوزراء  رئا�سة  موقف  و�سواب  العراق 
و�سداد قول رئا�سة الوزراء القانوين والذي يتلخ�ش 
يجب  التي  والقانونية  ال�سيا�سية  املرجعية  ان 
هذه  مثل  وان  العراقي  الد�ستور  هو  اليها  الرجوع 
فقط  القليم  لرادة  تخ�سع  ان  ميكن  ل  امل�سائل 
ولي�ش  باأكمله   العراق  تهم  وطنية  م�ساألة  فهي 
اربيل فقط ول بد ان تكون من اخت�سا�ش احلكومة 
باأجمعه  العراق  متثل  والتي  بغداد  يف  الحتادية 
العراق  من  جزءا  متثل  فهي  القليم  حكومة  اما 
تقرير  ان  نقول:-  ان  بد  ل  النف�سال  م�ساألة  ويف 
مقرر  حق  هو  البع�ش  به  ينادي  الذي  امل�سري 
ت�ستعمر  بغداد  ان  نعتقد  ول  امل�ستعمرة  لل�سعوب 
كرد�ستان بدليل ان للكرد من�سب رئي�ش اجلمهورية 
وا�سحاب  الوزارات  ووكالء  والنواب  والوزراء 
امل�سري  تقرير  يكون  فكيف  اخلا�سة  الدرجات 
 : حرب   طارق  كل  على  احلا�سل  الكردي  للمكون 
على رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة الربملان معا�سدة 
بيان  كرد�ستان  اقليم  مو�سوع  يف  الوزراء  رئا�سة 
ح�سل  ما  ب�ساأن   ٩/٦/٢٠١٧ يوم  الوزراء  رئا�سة 
يف اربيل قبل يومني من حتديد يوم ٢٥/٩ القادم 
موعدا لجراء ا�ستفتاء ب�سان النف�سال عن العراق 
و�سداد  الد�ستوري  الوزراء  رئا�سة  موقف  و�سواب 
ان  يتلخ�ش  والذي  القانوين  الوزراء  رئا�سة  قول 

املرجعية ال�سيا�سية والقانونية التي يجب الرجوع 
امل�سائل  هذه  مثل  وان  العراقي  الد�ستور  هو  اليها 
ل ميكن ان تخ�سع لرادة القليم فقط فهي م�ساألة 
ول  فقط  اربيل  ولي�ش  باأكمله   العراق  تهم  وطنية 
الحتادية  احلكومة  اخت�سا�ش  من  تكون  ان  بد 
حكومة  اما  باأجمعه  العراق  متثل  والتي  بغداد  يف 
م�ساألة  ويف  العراق  من  جزءا  متثل  فهي  القليم 

النف�سال ل بد ان نقول:-
البع�ش هو  به  ينادي  الذي  تقرير امل�سري  ان    -١
بغداد  ان  نعتقد  ول  امل�ستعمرة  لل�سعوب  مقرر  حق 
رئي�ش  من�سب  للكرد  ان  بدليل  كرد�ستان  ت�ستعمر 
الوزارات  ووكالء  والنواب  والوزراء  اجلمهورية 
تقرير  يكون  فكيف  اخلا�سة  الدرجات  وا�سحاب 
هذه  كل  على  احلا�سل  الكردي  للمكون  امل�سري 
املنا�سب اذ اميكن ان يكون ا�ستعمار بغداد لالقليم 
تقول  كما  ال�ستقالل  امل�ستعمر  ال�سعب  مينح  لكي 

اربيل ذلك؟
اجلمعية  من  بتو�سية  جاء  امل�سري  تقرير  ان   -٢
العامة لالمم املتحدة ولي�ش بقرار من جمل�ش المن 
ملزم  غري  فهو  وفرن�سا  انكلرتا  مل�ستعمرات  الدويل 
للحكومة الحتادية كونه تو�سية والقليم لي�ش من 

هذه امل�ستعمرات 
وهي  وليران  ولرتكيا  املتحدة  للوليات  ان   -٣
الدول الفاعلة يف هذه  املنطقة راأيا وقول يخالف  
راأي وقول اربيل ب�ساأن النف�سال اذ ان هذه تعار�ش 

التطلعات يف اربيل
تطلعات  تخالف  كرد�ستانية  كتل  هنالك  ان    -٤
ان  كما  التغيري  كتلة  ذلك  على  مثل  واكرب  اربيل 

وامل�سيحيني  وال�سبك  والرتكمان  العرب  من  الكثري 
ل  الدولة  عن  النف�سال  يعار�سون  واليزيديني 
ال�سابق   اندفاعه  بل ان املكون اليزيدي تخلى عن 
لالقليم خا�سة بعد حترير احل�سد للمناطق اليزيدية 
وعدم جندّة القليم لاليزيدية �سنة٢٠١٤ عندما �سٌن 
داع�ش هجوما على اليزيديني وح�سل ما ح�سل من 

قتل وتهجري  و�سبي
و�سيكون  الدولة  مقومات  ميلك  ل  القليم  ان   -٥
�سبه دولة داخلية ل اطاللة لها على البحر كما ان 
املليارات  �سياع  اىل  يوؤدي  بغداد  عن  انف�سالها 
باملائة  من١٧  �سنويا  القليم  عليها  يح�سل  التي 
والنواب  والوزراء  اجلمهورية  رئي�ش  رواتب  اىل 
والدرجات اخلا�سة اذ لالقليم الثلث من املنا�سب  
على الرغم من كونه ي�سكل ١٥ باملائة من ال�سكان 
القليم  يف  ال�ستثمارات  يف  �سيوؤثر  ذلك  ان  كما 
جي�ش  كرواتب  قليل  ذكرناه  وما  كبري  ب�سكل 
وامل�سارف  والدوائر  وامل�ساجني  وال�سهداء  القليم 
احلكومة  اىل  والعائدة  القليم  يف  املوجودة 

الحتادية .
٦- ان القليم الن لي�ش اقليما وامنا هو دولة يف كل 
�سيء من علم وبرملان وحكومة وجي�ش وم�ساعدات 
القليم  خارج  من  العراقي  وتعامل  الدول  تقدمها 
معاملة اكرث من معاملة الدول الجنبية والن ت�سع 
ولكن  ذلك  و�سوى  وال�رشيبة  الكمارك  على  يديها 
اجلمهورية  رئا�سة  من  نطلب  الحوال  جميع  يف 
والربملان تاأييد موقف رئا�سة الوزراء ل �سيما وان 
حامل رايَة النف�سال م�سى على اكماله فرتة حكمه 

�سنتان وان برملان القليم معطل منذ مدة طويلة .

1926 �ساعر عراقي، كردي  اأيلول �سبتمرب   26  ولد يف بغداد يف 
بنت  فاطمة  والدته  الكردية.  اللغة  يف  �سامخ  يعني  وا�سمه  الأ�سل 
يف  العرب  �سيخ  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  احليدري  اأفندي  اإبراهيم 
اإ�ستانبول. والد بلند كان �سابطا يف اجلي�ش العراقي، وهو من عائلة 
و�سل�سلة  اأربيل  بني  ما  العراق  �سمال  يقطن يف  كان  اأغلبها  كبرية 
احليدري  جمال  اأي�سا  برز  العائلة  هذه  ومن  ال�سليمانية،  جبال 
الزعيم ال�سيوعي املعروف والذي قتل يف انقالب الثامن من �سباط 
فرباير عام 1963 مع اأخيه مهيب احليدري. وهناك اإىل جانب بلند 
بالطبع  ال�سعر  كتابة  بداأ  �ساعر  وهو  احليدري  �سفاء  الأكرب  الأخ 
و�سفاء  العراق،  يف  مطبوعة  عديدة  �سعرية  دواوين  وله  بلند  قبل 
هذا كان يت�سف بنزعة وجودية متمردة، ذهبت به للقيام بن�سب 
خيمة �سوداء يف ب�ساتني بعقوبة لغر�ش ال�سكنى فيها، وهناك يف 
الذي  مردان  ح�سني  امل�رشد  الوجودي  ال�ساعر  على  تعّرف  بعقوبة 

بدوره عّرفه على بلند.
كان  فعندما  وا�سحة،  مناف�سة  و�سفاء  بلند  الأخوين  بني  كانت 
اأي�سا، وعندما  بلند مالكما  �سبيل املثال مالكما كان  �سفاء على 
بلند  ا�سم  ظهر  العراقي  ال�سعر  �ساحة  يف  احليدري  �سفاء  ا�سم  برز 
وكان  العربي.  والعامل  العراق  يف  و�سهرة  حظوة  وينال  ليتجاوزه 
�سفاء يكتب ر�سائل لبلند ويخربه باأنه غطى عليه وانه حطمه الخ.. 
يف بداية حياته تنقل بلند بني املدن الكردية ؛ ال�سليمانية واأربيل 
 1940 العام  يف  اجلي�ش.  يف  ك�سابط  والده  عمل  بحكم  وكركوك 
انف�سل الوالدان. وملا توفيت والدته التي كان متعلقا بها كثريا يف 
العام 1942 انتقلت العائلة اإىل بيت جدتهم والدة اأبيه. مل ين�سجم 
بلند يف حميطه اجلديد وقوانينها ال�سارمة فحاول النتحار وترك 
من  وخرج  التفي�ش،  ثانوية  يف  املتو�سطة  يكمل  اأن  قبل  درا�سته 
ال�ساد�سة  يف  وهو  املبكر  املراهقة  �سن  يف  ت�رشده  مبتدءاً  البيت 
ان  لبلند  ُي�سمح  ومل   1945 عام  والده يف  تويف  ع�رشة من عمره. 
وقام  ليال،  لعدة  بغداد  ج�سور  حتت  بلند  نام  جنازته.  يف  ي�سري 
باأعمال خمتلفة منها كتابة العرائ�ش )العر�سحاجلي( اأمام وزارة 
حتدي  وذلك  للعدل  وزيرا  احليدري  داوود  خاله  كان  حيث  العدل 
نف�سه  تثقيف  على  حري�سا  بلند  كان  ت�رشده  من  بالرغم  للعائلة. 
�ساعات  حتى  فيها  ليبقى  ل�سنني  العامة  املكتبة  اإىل  يذهب  فكان 
كان  الذي  املكتبة  حار�ش  مع  �سداقة  كّون  اإذ  الليل  من  متاأخرة 
ي�سمح له بالبقاء بعد اإقفال املكتبة. كانت ثقافته انتقائية، فدر�ش 
الأدب العربي والنقد والرتاث وعلم النف�ش وكان معجب بفرويد وقراأ 
الفل�سفة وتبنى الوجودية لفرتة ثم املارك�سية والدميقراطية، عالوة 
�سنة  بلند  الرتجمات. وتويف  العربي من خالل  على قراءته لالأدب 

1996 يف م�ست�سفى بنيويورك.

عشرات األطفال فقدوا أثناء معارك الموصل
بغداد ــ   متابعة

بغداد – طارق حرب

اخلرافات  عن  بعيدًا  ال�سكون  حالة  يف  نتعمق  دعونا 
والعجوز الطائرة على الع�سا ال�سحرية واالقزام ال�ساكنة 
اآ�سيا  قارة  �سرق  �سوب  نرحل  حيث  الغابات  ا�سجار  يف 
حيث  ت�سينغداو  يف  وبالتحديد  بكني  من  ولنقرتب 
العامل  يف  نوعه  من  االول  النقلي  ال�سرح  موؤخرًا  اُفتتح 
العاملة  اليد  مبهام  لتقوم  فقط  باالالت  يعمل  ميناء  وهو 
ن�ساهد  ونحن  متكاملة  وب�سورة  والتفريغ  اخلزن  يف 
اآ�سيا منوذج قاري �سريع التطور  حركة نادرة جاعلة من 
ومبتكر بالتزامن مع الزخم ال�سكاين يف ال�سني واالعداد 
التقليل من  اآيقونة  اىل  لتو�سل جتارتها  للعاملني  الهائلة 
العاملة وتعبئتها يف جوانب �سناعية اخرى والتي  اليد 
ب�سريًا  فقري  العمل  م�سابهة جتعل من موقع  افكار  تنتظر 
�سمي  لذى  الرائع  امليناء  جتربة  جناح  بعد  عمليًا  وغني 
 ، اال�سباح  مبيناء  ال�سعبية  ال�سني  يف  ت�سيغداو  ميناء 
ما  بعد  الق�سة  باختالف  لكن  وا�سباحها  اآ�سيا  يف  لنبقى 
املناطق  يف  احلا�سل  ال�سكون  حيث  غربها  نحو  نذهب 
املحررة من يد داع�ش الالا�سالمي والذي حول املدن اىل 
ركام بعد ان دمرتها هذه الع�سابات خملفتًا الطابوق فوق 
ال�سيارات والزجاج على موائد الطعام مع حرية ال�سائم 
على اي وقت يتناول الفطور لكرثة ا�سوات املدافع وعدم 
متييز �سوت مدفع رم�سان لتتحول اي�سا اىل مدن ا�سباح 
فتلك  ت�سيغداو  كاأ�سباح  لي�ست  ولكنها  الوقت  اغلب  يف 
للتطور واجلدير  �سناعية م�ساملة واما هذه دموية نافرة 
لكنهما  عامليًا  متناف�سني  اجلانبني  ا�سباحي  ان  بالذكر 
التجارية  والهيمنة  املال  نفوذ  تو�سيع  بطريقة  يختلفان 
بعد  العربي  اخلليج  يومًا  �ستطال  املو�سل  ا�سباح  ولعل 
املياه  من  قريبة  كانت  الدوحة وان  االخرية يف  االحداث 
ا�سباح  عن  متامًا  خمتلفة  موؤذية  ا�سباح  �ستجني  لكنها 
الكرث  العراق  يف  لل�سر  الباعثة  الذيول  من  كونها  ال�سني 
، اي ان هذه  من عقد من الزمن حتت اطار دويل خمادع 
اال�سباح تختبئ يف خيمة الدول الكبرية املناف�سة لل�سني 
وا�سعة  �سينية  ا�سباح  وتقلد  ح�ساباتها  �سرتاجع  فهل   !
بهذه  لتختفي  ؟  الب�سرة  موانئ  يف  جتاربها  اوىل  بذلك 
الذي  والف�ساد  الالنظامية  ال�سيطرة  مظاهر  اخلطوة 
يزداد ع�سقه يومًا بعد يوم ، هو �سوؤال واحد لعدة طالب 
ويف  ال�سحيح  للحل  يوفقوا  ان  على  لهم  االجابة  ونرتك 
منهج خارجي �سعب  يدر�ش  اغلبهم  كان  وان  اقرب وقت 
 ، الوطني  التخ�س�ش  عن  وبعيد  الداخلية  الدميومة 
ال  درا�سي  يوجد �سف  فال  التحقيق  عن  بعيد  لي�ش  االمل 
يحتوي على طالب جمتهد واحد على االقل يجعل االخرين 
لكن   ، اليه  و�سل  ما  اىل  للو�سول  ويقلدوه  منه  يغريون 
الطالب  بتقليد  اخل�سه  والذي  القاتل  ال�سبح  من  خوفنا 

ال�سيئني لت�سبح ال�ساللة الوطنية مهددة باالنقرا�ش .

مبدعون
من العراق على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان معاضدة رئاسة الوزراء في موضوع إقليم كردستان

بلند الحيدري

أشباح آسيا 

 بسام القزويني 

أقالم حرة

تقول املواطنة جنات ام كرار نعتب على وزارة ال�سحة 
ول�سيما هناك قانون لديها ل�سبط ال�سعار يف املذاخر 
الالمي  عبا�ش  اما  الرباح  ن�سب  وحتديد  وال�سيدليات 
لتعمل  ال�سيدليات  هذه  ان  املالحظة  مري�ش  مواطن 
لدواء  ال�سعار  يف  تفاوت  هنالك  بدليل  ت�سعرية  وفق 
نف�ش  هو  الدواء  ان  علما  اخرى  اىل  �سيدلية  معني من 
املن�سا ندى الربيعي مراجعة لحدى ال�سيدليات قالت 
ال�سيدلين يجب ان يكون عند م�ستوى  نعم املعنى هو 
مهنته  لن  ال�سعار  ا�ستقرار  على  للحفاظ  امل�سوؤولية 
ان�سانية ولي�ست جتارية باملقام الول ام احمد الزيدي 
مري�سة يف احدى عيادات الطباء قالت اعتقد ان هناك 
وهي  الدوية  ا�سعار  ارتفاع  على  توؤثر  امور  جملة 
م�سالة العر�ش والطلب لكون املعرو�ش قليل هو الذي 
ي�ساعد يف ارتفاعها ونطلب ا�ستنها�ش ال�سمري للطبيب 
ويجب  املواطنيني  ارواح  يحفظون  لنهم  وال�سيديل 

ابعاد اجل�سهع عن اجندتهم
�سيدلية  فتح  اقرتحت  تربوية  مدر�سة  الو�سي  اقبال 
ال�سحة  وزارة  فيها  ت�سرتك  املدينة  داخل  مركزية 
وجتهيزها  املحافظة  �سحة  عام  مدير  وبا�رشاف 
ال�سعار  ا�ستقرار  على  م�ساعد  عامل  لتكون  بالدوية 
بال�سافة اىل ت�سيري جلان رقابية متخ�س�سة من وزارة 
ال�سحة لتحديد ال�سعار ولتالف الدوية الغري جمدية 
على  بالق�ساء  احلل  قالت  مواطنة  الوا�سطي  هديل 
وت�سعرية  ت�سجيل  جلنة  تاخذ  بان  يكمن  الظاهرة  هذه 
الوزارة  على  اللجنة  هذه  تقت�رش  ول  دورها  الدوية 
املحافظة  �سحة  مديرية  من  جلنة  ا�ستحداث  بل  فقط 
تاأخذ دورها علي  املحافظة  ال�سحية مبجل�ش  واللجنة 
عبد احل�سني القري�سي رئي�ش منظمة املثقفني الن�سانية 
قال يجب على الدولة ان تهتم ب�سحة مواطنيها وتدافع 
عنهم من ج�سع اجل�سعني ممن حمل �سهادة وهمه املال 
باي طريقة كانت واقرتح ت�سكيل فوج اقت�سادي يتابع 
ويتاأكد من هوية  اخت�سا�سي  با�رشاف  الدوية  ا�سعار 
و�سع  عن  ناهيك  بالفعل  خريج  كان  ان  ال�سيادلة 
لت�سهيل  وكا�سري  املحل  باب  يف  الدوية  لكل  ت�سعرية 
يجب  كما  املخالفني  ال�سيدالة  على  �سكوى  اي  تقدمي 
واتفاق  ال�سواق  التي غزت  البائ�سة  و�سع حد لالدوية 
بع�ش الطباء مع ال�سيادلة ل�رشاء من �سيدلية معينة 
واذا جلبت نف�ش الدواء من �سيدلية اخرى يقول لك ارجع 
مما  عليها  لك  قلت  التي  ال�سيدلية  من  واجلبة  الدواء 
يعني هناك اتفاق دفني بني الطبيب و�ساحب ال�سيدلية 
وال�سحية املري�ش من املواطنيني لال�سف ال�سديد وكلما 
كانت الدولة �سعيفة كلما كان ج�سع بع�ش الطباء من 
�سعاف النفو�ش وال�سيادلة املمتهنيني ملنهة ال�سيدلة 
و�سكري لالطباء الن�سانيني الذين يدفعون من اموالهم 
للفقراء وهناك ا�سحاب �سيدليات ل يهمه املال بقدر 
توفري الدواء املنا�سب وفق اهلل اخلريين ويجب حما�سبة 

اجل�سعني منهم

)الجورنال(  مواطنون يشكون لـ
ارتفاع تسعيرة األدوية 

المواطن و المسؤول
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