
الأدوية  لنت�شار  عديدة  �شيناريوهات  حتقيق  ق�شاة  ر�شم 
الأوراق  اأن  وذكروا  ال�شارع،  يف  التداول  من  املمنوعة 
التحقيقية تك�شف عن اأن �شل�شلة تداول احلبوب املخدرة تبداأ 
اأو  اأطباء  اأو  اأو �شيدليات  اإىل مافيات  وتنتهي  باملتعاطي 
م�شابني باأمرا�ض نف�شية اأحيانًا. واأفاد ق�شاة يف بابل باأن 
وجود املدمنني يف املحافظة تقل�ض اإىل حد كبري بعد ت�شكيل 
فرق عمل نوعية من ت�شكيالت عديدة، كما انخف�شت ن�شب 
هذه اجلرائم بعد توجه حمكمة التمييز الحتادية اىل ت�شديد 
العقوبات. وقال القا�شي امل�شوؤول عن ملف املخدرات يف 
"بع�ض املمر�شني احلا�شلني  اإن  بابل مرت�شى الغريباوي 
و�شيلة  عملهم  من  يتخذون  املهنة  مبمار�شة  رخ�شة  على 
التداول  من  املمنوعة  تلك  ل�شيما  بالأدوية،  للمتاجرة 
لل�شيدليات بيعها من دون و�شفة". وعن كيفية  ول يحق 
الغريباوي  قال  وا�شتعمالتها،  الأدوية  اأنواع  من  التثبت 
دائرة  اإىل  ال�شابق  تر�شل يف  امل�شبوطة كانت  "الأدوية  اإن 
اأن  قررت  التمييز  حمكمة  لكن  لفح�شها،  املحافظة  �شحة 
تر�َشل اإىل معهد الطب العديل يف بغداد لبيان ا�شتعمالتها 
اإذا  فيما  الأدوية  يحدد  من  هو  املعهد  وخمترب  واأنواعها، 
التي  الأدوية  من  هي  اأو  مهدئات  اأو  عقلية  موؤثرات  كانت 

تكون ا�شتعمالتها �شبيهة بتاأثريات الأدوية املخدرة".
اأن  الغريباوي  يذكر  ال�شاأن  بهذا  التحقيقية  الوقائع  وعن 
فعند  مزمنة،  نف�شية  اأمرا�شًا  يعانون  الأ�شخا�ض  "بع�ض 
اأدوية تكفي لأ�شهر،  مراجعتهم الأطباء يكتبون لهم لئحة 
خانة  يف  يدخل  معظمها  لأن  ببيعها  يقوم  بع�شهم  اأن  اإل 
على  يعتا�شون  املر�شى  من  فكثري  املخدرة،  الأدوية 
مر�شهم". وك�شف الغريباوي عن اأن "من �شور انت�شار هذه 
تقدمها  التي  الركيلة  مواد  مع  وخلطها  طحنها  احلبوب 
"فريق عمل �شكلناه لدهم هذه  اأن  بع�ض املقاهي"، موؤكداً 
ال�شباب  على  حفاظًا  املوجودة  الراكيل  واختبار  الأماكن 
وهو  اآخر  حتقيق  قا�شي  وي�شع  الإدمان".  ظاهرة  من 
اأحيانا  يحدث  "ما  لنت�شارها:  اآخر  �شيناريو  هادي  تركي 
اأكرث  ت�رصف  قد  النف�شية  بالأمرا�ض  امل�شابني  و�شفة  اإن 
من مرة من �شيدليات خمتلفة". وي�شيف هادي، اأن "هذه 
الآلية توؤدي اإىل انت�شار هذه الأدوية يف ال�شارع من خالل 
حني  ويف  الو�شفات".  هذه  حاملي  قبل  من  بيعها  اإعادة 
بالو�شفة  الحتفاظ  خالل  من  الآلية  هذه  "تغيري  اقرتح 
على  اأكرب  بـ"رقابة  ال�شحة  وزارة  طالب  ال�شيديل"،  لدى 
باملهنة".  متخ�ش�شني  غري  اأفرادا  ت�شغل  التي  ال�شيدليات 
اإىل ذلك، اأظهر قا�شي التحقيق ح�شني مبدر حداوي لئحة 
اإل  التي ل ت�رصف  العقلية  املوؤثرات  ذات  بالأدوية  طويلة 
بن�شوة من  ي�شعر  يتعاطاها  "من  اأن  بو�شفة طبيب، موؤكدا 
الواحد  ال�رصيط  "�شعر  اأن  واأ�شاف،  بالإدمان".  ي�شاب  ثم 
الر�شمي  �شعره  بينما  ال�شوق  يف  دينار  األف   50 اإىل  ي�شل 
ان  حداوي  واأكد  ال�شيدليات".  يف  دينار  األفي  يتجاوز  ل 

توجب  الأدوية  هذه  �رصف  عند  ال�شحة  وزارة  "تعليمات 
�رصفه  مت  ما  تدوين  يتم  ب�شجل  ال�شيدليات  حتتفظ  اأن 
لكنه  عليها"،  والتاأ�شري  الو�شفة  من  بن�شخة  الحتفاظ  مع 

يت�شاءل عن مدى تطبيق هذه الآلية من قبل ال�شيدليات.
من  الكثري  افرز  "الواقع  اأن  التحقيق  قا�شي  وك�شف 
املخالفات فبع�ض الأطباء النف�شانيني من �شعاف النفو�ض 
ل يتورعون عن كتابة الأدوية لأ�شخا�ض �شليمني من اأجل 
اأن اأحد املروجني اعرتف باأنه ل يعاين  �شعر و�شفة، حتى 

ذكر  املخالفني،  على  وتاأثريها  العقوبات  وب�شاأن  مر�شا". 
عادة  هوؤلء  بخ�شو�ض  ت�شدر  كانت  "الأحكام  اأن  حداوي 
بال�شجن من �شنتني اإىل ثالث". لكن حداوي اأكد اأن "حمكمة 
ول  اجلرم  تنا�شب  ل  العقوبة  هذه  اأن  اإىل  تنبهت  التمييز 
توفر ردعا كافيا للمدمنني فاأوعزت اىل اجلنايات بت�شديد 
العقوبة حتى و�شلت اإىل املوؤبد والإعدام اأو �شجن 15 �شنة 
اإىل حد  �شاهم  التوجه  "هذا  اأن  اإىل  النظر  الأقل"، لفتًا  يف 
طرقًا  "هناك  باأن  واأفاد  اجلرمية".  هذه  من  احلد  يف  كبري 

اإيران  عديدة جللب هذه الأدوية فمنها ما ياأتي عن طريق 
من  تنت�رص  اأو  بغداد،  اأو  الب�رصة  يف  مافيات  بوا�شطة 
ينظر  الذي  حداوي  وك�شف  مذاخر".   اأو  �شيدليات  خالل 
الأ�رصية  امل�شكالت  من  "العديد  اأن  الأ�رصي  العنف  ق�شايا 
الإ�شادة  اإىل  وخل�ض  احلبوب"،  لهذه  الأزواج  تعاطي  هي 
املتفاين"،  لعمله  بابل  يف  املخدرات  مكافحة  بـ"جهاز 
اإمكاناته التقنية باملقارنة مع ما  "�شعف  ولكنه ملح اإىل 

يبذله يف مالحقة املروجني". 

تغادر  ومل  ال�شعدي  جعفر  العراقي  الفنان  رحل 
غريب  امور  )عجيب  ال�شاخرة  عبارته  ذاكرتنا 
ق�شية( التي كان ي�شتهجن بها كل امر غريب - يف 
القل بالن�شبة له - يحدث يف املحلة ال�شعبية التي 
وعيون  )الذئب  اجلميل  امل�شل�شل  ابطال  ي�شكنها 
فوجئت  حني  ب�شدة  تذكرتها  اليوم  املدينة(.. 
احد  يف  منطقتنا  يف  الكهربائي  التيار  با�شتمرار 
احياء الكرخ طوال الم�ض واليوم ومن دون انقطاع 
التي  الرغم من موجة احلر  ال لدقائق قليلة وعلى 
كثريا  فيها  علينا  و)تدلل(  الكهرباء  فيها  غابت 
ال�شبب  اأ�شاأل عن  ، مل  ..ب�رصاحة  ا�شحاب املولدات 
ومل اأخرب احداً بالنعمة التي حلت علينا فجاأة خ�شية 
ل  العراق  يف  فالنعم  ا�شتمرارها  يف  واأماًل  احل�شد 
تدوم طويال... ت�شاءلت يف �رصي فقط ..اذا كان من 
ا�شتمرار  ومع  ال�شكل،  بهذا  الكهرباء  توفري  املمكن 
موجة احلر، فلماذا اذن ع�شنا اياما جحيمية خالل 
الوطنية  الكهرباء  الفائتة، مل تزرنا فيها  ال�شابيع 
بعدها  نعود  �شاعات،  عدة  كل  �شاعة  ال  العزيزة 
قرر  املولدات؟...هل  ا�شحاب  رحمة  حتت  لنعي�ض 
الكهربائية  ال�شخانات  اطفاء  اخريا  العراقيون 
بن�شبة  �شيفا  بعملها  الكهرباء  وزارة  تذرعت  التي 
وتاأثري  احلر  جمر  على  يتقلبون  وهم  حتى   12%

ب�شكل  الكهرباء  توفري  عملية  على  لها  ا�شتخدامهم 
يوظف  مازال  احداً  اعرف  مل  يل،  بالن�شبة  كاف.. 
�شاخن  النابيب  يف  فاملاء  الكهربائي  �شخانه 
ماءا  احيانا  ويحتاج  ال�شم�ض  حرارة  ب�شبب  ا�شال 

باردا ملعادلته..
هل هي املظاهرات اذن التي بداأت يف الب�رصة وكان 
الدميقراطية  �رصيبة  دفع  جميل  �شاب  �شحيتها 
وقد  قار  ذي  حمافظة  لت�شمل  وتوا�شلت  الوافدة، 
متتد اىل بقية املحافظات لو توا�شل انقطاع التيار 
جل�شات  عقد  اىل  ادى  ما  ال�شكل  بهذا  الكهربائي 
واجتماعات ملناق�شة الزمة واملطالبة با�شتجواب 
الفهداوي واكت�شاف �شبهات ف�شاد يف عقود تخ�ض 
بات  الكهرباء  هم  ان  فقط  ..ارى  الكهرباء  وزارة 
ي�شغل الكل، وتزايدت الوعود والت�رصيحات الكاذبة، 
�شاعة  ع�رصين  تخ�شي�ض  على  ي�رص  من  فهناك 
الب�رصة،  ملحافظة  الوطنية  الكهرباء  من  يوميا 
فلماذا تظاهر اهل الب�رصة اذن وملاذا قتل منتظر 
قريبا  الكهرباء  ازمة  بانتهاء  يِعدون  ؟..والخرون 
الغازات  من  الفادة  او  ناقلة  خطوط  طريق  عن 
حمركات  بت�شغيل  التوليد  حمطات  من  املنبعثة 
التوليدية  الطاقة  برفع  يقوم  ما  اخرى  توربينية 
ل  الكهرباء  يريد  املواطن  ،ولأن   50% بن�شبة 
اخلو�ض يف تفا�شيل ل يفهمها عن ا�شلوب توليدها 
الوعود..  هذه  على  بالتاأكيد  كثريا  يعول  فلن  لذا 

الوزراء الحتادي بدورها  الطاقة يف جمل�ض  جلنة 
توليد  حمطة   70 مبنح  الكهرباء  خ�شخ�شة  تنوي 
لكمال  اجانب  مل�شتثمرين  مكتملة  غري  كهربائية 
ثم  ومن  للحكومة  املنتجة  الطاقة  وبيع  بنائها 
قا�شم  الكهرباء  وزير  وكان  الكهرباء،  م�شكلة  حل 
البلد  يف  الطاقة  م�شكلة  بانهاء  تعهد  قد  الفهداوي 
يف  احلالية  للحكومة  الد�شتورية  املدة  انتهاء  قبل 

حال اعتماد ا�شلوب اخل�شخ�شة..
تاأييدا  يجد  مل  القرتاح  هذا  ان  من  الرغم  وعلى 
�شلبية  جوانب  من  فيه  ملا  حكوميا  او  برملانيا 
م�شتمرة  مازالت  والوعود  فالت�رصيحات  كبرية 
ان  له  يراد  الذي  ال�شعبي  الغ�شب  لمت�شا�ض 
يتحول اىل انتفا�شة على الوعود الكاذبة والف�شاد 
بح�شب  الوزراء  واختيار  املتظاهرين  ومهاجمة 
التخ�ش�ض  على  العتماد  دون  ومن  املحا�ش�شة 

واخلربة..
يف ما يخ�شني، مازالت الكهرباء الوطنية م�شتمرة 
ا�شاع  الذي  المر  املقال،  هذا  كتابة  حلظة  حتى 
وامت�ض  منطقتنا  عموم  يف  وال�شرتخاء  الراحة 
على  ي�شعب  لن  احلر..  من  و�شيقهم  اهلها  غ�شب 
ال�شعبي  الغ�شب  امت�شا�ض  اذن  الكهرباء  وزارة 
وزير  جميء  يعني  ذلك  لأن  وزيرها  اقالة  وجتنب 
ازمة  ا�شتمرار  ثم  ومن  املحا�ش�شة  بح�شب  اآخر 

الكهرباء. 

 �شاعر عراقي ولد يف مدينة حلبجة التابعة ملحافظة ال�شليمانية 
التي تقع مبحاذاة احلدود الإيرانية يف عام 1904 م، من عائلة 
والده وجده يجيدان  والرتاث، فكان  بالأدب  تعنى  باأنها  عرفت 
وال�شعر  بالأدب  وملّمني  والفار�شية،  الكردية  باللغتني  الكتابة 
التا�شع ع�رص  القرن  حالهما حال مثقفي تلك احلقبة، يف نهاية 
ال�شاعر من �شاللة )مريان  القرن الع�رصين. تنحدر عائلة  وبداية 
بكي( من منطقة مريوان الإيرانية، غادر اأحد اأجداده )عناية اهلل 
بك( مريوان مع اأ�رصته اإىل قرداغ يف ال�شليمانية، وبعد ا�شتقرار 
ق�شري يف قرداغ تويف عنايت اهلل بك تاركًا ابنه عبد اهلل بك )جد 
حلبجة.  يف  عائلته  مع  ليعي�ض  ال�شاعر  هذا  جد  فاجته  كوران( 
عمل غوران مدر�شا يف مدر�شة حلبجة من عام 1925 اإىل عام 
الثانية غادر غوران مع  العاملية  احلرب  ن�شوب  1937، وعقب 
عمل  حيث  اإ�رصائيل  يف  يافا  اإىل  الكرد  املثقفني  من  جمموعة 
�شجن   1951 عام  يف  الأدنى.  ال�رصق  اذاعة  يف  هناك  غوران 
اإىل  اأطلق �رصاحه عاد  اأن  العراق وبعد  �شنة يف يف  غوران ملدة 
جريدة  حترير  رئي�ض  واأ�شبح  ال�شحافة  يف  ليعمل  ال�شليمانية 
بتهمة  القب�ض  عليه  القي  وحتى  عامني  ملدة  الكردية  احلياة 
ن�شاطه مع جمموعة ان�شار ال�شالم، فحكم عليه ملدة �شنة واحدة 
تنقل خاللها بني عدة �شجون، فمن �شجن ال�شليمانية اإىل �شجن 
كركوك ثم �شجن الكوت وبعقوبة ونقرة ال�شلمان وبعدها نفي اإىل 
ق�شاء بدرة الواقع على مقربة من احلدود الإيرانية. وعندما اطلق 
�رصاحه يف عام 1956 توجه اإىل بغداد وبعد املعاناة من العوز 
والبطالة جمدداً ُعني مراقبًا للعمال يف اأحد م�شاريع البناء، لكنه 
او�شع  خرجت  حتى  اأيام  ب�شعة  �شوى  العمل  هذا  يف  ميكث  مل 
الثالثي على م�رص  العدوان  احتجاجا على  مظاهرة جماهريية 
وقد األقي القب�ض على عبد اهلل غوران نتيجة دوره يف املظاهرات 
وحكم عليه بال�شجن ملدة ثالث �شنوات واأودع �شجن كركوك ثم 
رحل اإىل �شجن بعقوبة وبعد اأن ق�شى اقل من �شنتني يف ال�شجن 
ببقية  اإ�شوًة  �رصاحه  واطلق   1958 �شنة  متوز   14 ثورة  قامت 
ال�شيا�شي  الن�شاط  اإىل  غوران  عاد  وبعدها  ال�شيا�شني.  ال�شجناء 
والنقابي، ولكن بعد مدة مت طرده من وظيفته يف دائرة الإ�شكان 
يف ال�شليمانية بحجة تغيبه عن الدوام. غادر غوران متجها اإىل 
بغداد حيث مت تكرميه ومت تعيينه اأ�شتاذاً لالأدب الكردي والنقد 
الأدبي يف كلية الآداب يف جامعة بغداد، وذلك كان مرتافقًا مع 
عمله ع�شواً يف هيئة حترير جريدة احلرية الكردية. تويف عبد اهلل 
غوران يف يوم 18 ت�رصين الثاين - نوفمرب من عام 1962 بعد 

معاناة من مر�ض ع�شال.

الحبوب المخدرة.. مافيات طبية وهدم لألسر
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ متابعة

باطن  موجودات  من  الكثري  معرفة  اإىل  التكنولوجيا  ادت   
وانواع  احلرارة  درجة  وتدوين  جثث  بقايا  من  الأر�ض 
ال�سخور يف مناطق بعيدة عن حياة الإن�سان وغريها ممن 
اخت�ض بها علماء وباحثني موثقني بطريقة التجديد ار�ض 
وي�سافرون  ويتقاتلون  ويتناف�سون  الب�سر  عليها  يعي�ض 
اأج�سادهم لنوايا عقولهم  ويعبدون ويطغون وي�ستخدمون 
التكوينة  هذه  يف  العلماء  وجد  فقد  امتالكه  يع�سقون  وملا 
ال�سفلى اأ�سكال خمتلفة من ال�سخور وال�سوائل وبقايا عظام 
متنوعة حتى اأطلقوا م�سميات تلوح لأ�سكال مل ي�سدقها عقل 
هذا الزمان ، فمنها كائن غريب ي�سبه ال�سحلية لكنه اأ�سخم 
الن�سر  ليزيح  اللحوم  وياأكل  الطريان  وي�ستطيع  واخطر 
عن طريق امللكية امل�ستبدة فهو الدينا�سور الذي ترجم اإىل 
الدولرات  ماليني  منتجيها  جنى  �سينمائية  واأفالم  ق�س�ض 
فقد احتل الدينا�سور بع�ض �سفحات ديوان النقرا�ض ومل 
يتبقى منه �سوى الكالم والعظام  فما الذي جعله يختفي يف 
فرتة تكاثرت فيها مئات الأنواع ورمبا الوف من الكائنات ؟

ملاذا هو املنقر�ض من بينها ؟
هل انقر�ض بتعمد الآخرين ؟

من امل�ستفيد من اختفائه ؟
الر�ض  علماء  اإىل  لت�سلم  حمفظة  داخل  انطوت  اأ�سئلة 
باأن ما  الزمان  ليدونوا اجابتهم يف رقعة جلديه من تاريخ 
جرى عليه قد مت ب�سورة عفوية ، فبعد انقرا�ض الدينا�سور 
من  لإق�سائها  الب�سر  من  �ساحله  فئة  اإىل  الأنظار  توجهت 
يف  يومياتها  من  مقتب�سه  ق�س�ض  وتاأليف  احلياة  برنامج 
لذى   ، النقرا�ض  العفوي  الكائن  ذلك  غرار  على  امل�ستقبل 
قائمة  تاأ�سي�ض  على  املرتدة  والعرب  الغرب  �سرور  دئبت 
بامل�سروع  قبلهم وبداأوا  لفئة م�سخ�سة من  املزيلة  التحالف 
النقرا�سي قبل عدة �سنوات فكان خمططهم الأ�سود هو بناء 

�ساحة معركة نلخ�سها على النحو التايل :-
يولد من  الذي  النتحاري  ال�ساحة هو  الأ�سا�ض يف  الالعب 
ل  الب�سر  كل  الظالم واملنبوذ من  �سوارع  التطرف يف  رحم 
اما الالعب   ، انه مل يعد يطاق حتى من قبل احليوانات  بل 
مراحل  يف  انه  �سوى  الأ�سا�ض  عن  يفرق  ل  هو  الحتياط 
جهنم  اىل  �سبقه  ممن  مع  اندثاره  موعد  وينتظر  التدريب 
بني  الو�سل  وحلقة  اليعازات  يعطي  من  هو  املدرب   ،
القتل �سوب  توجيه لعبي  على  يعمل  واملنفذ حيث  املمول 
فهي  املمول  واما  الروؤو�ض  وقطع  النفجار  حتقيق  اأماكن 
الأر�ض  خارج  من  جهات  عدة  الغالب  ويف  واحدة  جهة 
املعنية ن�ستطيع ان نخت�سرها باملوؤ�س�سة والتي تعمل على 
هدفا  الواطئ  الفريق  هذا  لرفد  العليا  الجتماعات  اقامة 
النار  عن  بعيد  فاملمول  وال�سالح  والتدريب  باملال  واخالقا 
باأن  لتيقنه  ال�سحية  ي�سافح  وهو  يحدث  ما  ي�ساهد  حيث 
الفعل لنغما�سه  ردة  متنا�سيًا ق�س�ض  �ست�سيبها  الر�سا�سة 

يف وهم اإدخالهم اىل نفق مو�سوعة النقرا�ض الالعفوية .

مبدعون
من العراق معادلة غريبة.. الكهرباء قطوعات مطولة صيفًا متوافرة ليال شتاء

عبد الله غوران 

 االنقراض بين 
العفوية والتخطيط

 بسام القزويني 

أقالم حرة

 ل تتفاجاأ بعد الن، وانت تنتظر ت�شلم نتيجة الفح�ض 
الطبيب  عليك  خرج  ما  اذا  ال�شينية،  بال�شعة  الطبي 
ليطلب منك ا�شم هاتفك اجلوال لري�شل لك �شورة ال�شعة 
متتلك  ل  قار  ذي  فم�شت�شفيات  البلوتوث،  طريق  عن 
اخلا�شة  البال�شتيكية  والوراق  ال�رصائط  اليام  هذه 
ان  طبي،  م�شدر  ويقول  وت�شويرها.  ال�شعة  بطبع 
املحافظة  م�شت�شفيات  من  العديد  جعل  التمويل  نق�ض 
مبا فيها م�شت�شفى احل�شني التعليمي، خالية متاما من 
ال�رصائط والوراق البال�شتيكية املخ�ش�شة لطبع ال�شعة 
وت�شويرها. واو�شح ان الطباء ا�شطروا مع هذا الو�شع 
اىل نقل �شور ال�شعة اىل املر�شى عن طريق البلوتوث 
يف هواتفهم الذكية، اما تع�شاء احلظ والذين ل ميلكون 
ياأخذوا  ان  ي�شتطيعوا  فلن  البلوتوث  بخا�شية  هواتف 
ان  يبدو  �شاخرا،  وا�شاف  معهم.  ال�شعاعية  �شورهم 
تكنولوجيا  ت�شتخدم  �شارت  املحافظة  م�شت�شفيات 
تطبيقات  تنزيل  عن  فبدًل  باملقلوب،  الذكية  الهواتف 
طبية على الهواتف خلدمة املواطنني، �شارت حترمهم 
التي تعد �رصورية  بوا�شطة هواتفهم من �شور ال�شعة 

جدا يف الفح�ض والت�شخي�ض.
على  تقت�رص  ل  التمويل  نق�ض  ازمة  ان  واو�شح   
املعدات  حتى  لت�شمل  امتدت  بل   ، فقط  ال�شعة  اوراق 
والتجهيزات الطبية الب�شيطة مثل الكانيول )ال�رصجنة( 
والبخاخ وغريها حيث ُفقدت من العديد من م�شت�شفيات 
م�شت�شفى  يف  عيان  �شاهد  ذكر  ذلك،  اىل   . املحافظة 
الغراف �شمايل مدينة النا�رصية ان اجهزة فح�ض القلب 
متوقفة عن العمل لعدم وجود اوراق التخطيط اخلا�شة 
بها، ف�شال عن ان املر�شى ي�شطرون اىل �رصاء معظم 
يف  توافرها  لعدم  امل�شت�شفيات  خارج  من  الدوية 

ال�شيدليات احلكومية.
ا�شطرت  قار  ذي  �شحة  دائرة  ان  اىل  ال�شارة  جتدر 
التخ�ش�شي  ال�شمنة  عالج  مركز  غلق  اىل  ايام  قبل 
الذي افتتح قبل ا�شهر قليلة فقط ب�شبب الزمة املالية 

وانعدام التخ�شي�شات الكافية. 

مستشفيات ذي قار نتائج 
األشعة لمرضاها بالموبايل 

المواطن و المسؤول
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