
الكثري  الع�رص عند  اوليات هذا  التلفزيون باتت من  م�شاهدة 
طويلة  ل�شاعات  متدت  العمرية  فئاتهم  مبختلف  النا�س  من 
كالتدخني  �شلبية  عادات  يرفقاها  والتحديق  اجللو�س  من 
الر�شالة  للكبار واالكل لل�شغار ناهيك عما تر�شمه وتر�شخه 
ذهن  يف  التلفزيونية  الربامج  قبل  من  املنتجة  االإعالمية 
امل�شاهدين، وانعك�س بال �شك ذلك على االإن�شان املعا�رص نظراً 
للتغيريات امل�شتحدثة يف اآلياته وامل�شتجدات يف منط حياته 
اأحدث  ال�شابقة، حيث  العهود  عليه يف  كانت  ما  مع  مقارنة 
االإعالم انقالبًا �شبه جذري يف كل جماالت احلياة املعا�رصة 
االأعراف  التغريات  وطالت  املجتمع،  اأفراد  و�شلوكيات 
والقواعد والقيم االجتماعية، هذا ف�شاًل عما تعر�شه و�شائله 
اإىل قرية  املتعددة يف االأجواء العاملية، بعدما حولت العامل 
ال�شا�شة.  �شغرية. كذلك كثريون يجل�س ل�شاعات طويلة امام 
وهم بذلك يحرقون لي�س فقط الوقت اإمنا ال�شحة اأي�شا، ج�شم 
الرغم  وعلى  طويلة،  لفرتات  للجلو�س  م�شّممًا  لي�س  االإن�شان 
من اأن بع�س حمتويات الربامج تعترب تعليمية اإال اأن االأ�رصار 
الفوائد،  تفوق هذه  التلفزيون  م�شاهدة  لالإفراط يف  ال�شحية 
درا�شة  خل�شت  ال�شاأن  بهذا  الدرا�شات  اأحدث  يخ�س  فيما 
تو�شع  الذين  االأطفال  اأن  اإىل  لندن  كلية  يف  علماء  اأجنزها 
عر�شة  اأكرث  اأنهم  املرجح  من  نومهم  غرف  يف  تلفزيونات 
لزيادة وزنهم من االأطفال الذين ال توجد تلفزيونات يف غرف 
نومهم، يف حني عادة ما يطلب االأطباء من االآباء اأن يحدوا 
مع  يتداخل  قد  الأنه  للتلفزيون  اأطفالهم  م�شاهدة  وقت  من 
التعليم وتطور اللغة. واالآن ت�شري درا�شة اأمريكية اإىل اأن تاأثري 
يكون  قد  للمدر�شة  الفقراء  االأطفال  ا�شتعداد  على  التلفزيون 
اأ�شواأ مقارنة باأقرانهم من املو�رصين. على �شعيد ذي �شلة، 
لفرتات  التلفزيون  ي�شاهدون  الذين  ال�شباب  البالغون  يواجه 
يف  االدراكية  مهاراتهم  يف  مل�شكالت  التعر�س  خطر  طويلة 
حديثة  درا�شة  اظهرت  ما  على  حياتهم،  من  الحقة  مراحل 
ت�شمنت متابعة الأكرث من ثالثة االف �شخ�س على مدى 25 
عاما واأثارت خال�شاتها جدال، فيما اأظهرت درا�شة اأمريكية 
حديثة اأن االأ�رص التي تتناول وجبتها الرئي�شية اأثناء م�شاهدة 
ويقل  �شحي  غري  لطعام  تناولها  احتماالت  تزيد  التلفزيون 
بعيدا  الع�شاء  تتناول  التي  االأ�رص  عن  بالوجبات  ا�شتمتاعها 
كل  من  جترد  خمتلف،  �شعيد  على  التلفزيون.  �شا�شة  عن 
مدى  ..وعلى  خالية  �شقة  يف  عاريا  نف�شك  وجتد  ممتلكاتك 
30 يوما ميكنك ان ت�شتعيد قطعة يف اليوم لكن باي واحدة 
تبداأ؟ هذه اللعبة الدمناركية "�شرتيبد" تعك�س �شورة �شاخرة 
املقدمة  اجلديدة  املفاهيم  من  وهي  املفرط  اال�شتهالك  عن 
الفرن�شية.  كان  مدينة  يف  يف"  تي  بي  اآي  "ام  معر�س  يف 
دين  رجال  ال�شنة  هذه  العامل  حول  امل�شاهدون  و�شيكت�شف 
يعانون م�شاكل عاطفية واأطفاال عباقرة وجتارب تلفزيونية 
خميفة ومطاردات وم�شابقات للدمى، على ما اأكدت فريجينيا 
مو�شيلري من �رصكة "ذي ويت" املتخ�ش�شة خالل تقدمي احدث 

اجلديد  مو�شم  ويظهر  التلفزيونية،  الربامج  �شوق  �شيحات 
جتديدا يف االفكار يف �شوق االلعاب التلفزيونية التي كانت 
اجلهات  لدى  رواجا  يلقى  ما  الرتابة  من  نوعا  ت�شهد  بداأت 
املعروفة  للربامج  اجلاهزة  ال�شيغ  �رصاء  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شوق  قيمة  تقدر  وباتت  "فورمات�س".  االنكليزي  با�شمها 
ملياري  بحواىل  التلفزيونية  ال�شيغ  هذه  لتبادل  العاملية 
يورو اىل ذلك، قالت وكالة اأنباء �شينخوا الر�شمية ان الهيئة 
املنظمة لو�شائل االإعالم يف ال�شني �شتحظر برامج تلفزيون 
للقيم  بالرتويج  و�شتاأمرها  والهدامة"  "املبتذلة  الواقع 
وعليه  الرخي�س،  للرتفيه  ال�شعي  من  بدال  الراقية  ال�شينية 
يف  املهمة  واالت�شال  االإعالم،  و�شائل  احد  التلفزيون  بات 
هذه االأيام مما له تاأثري اإيجابي و�شلبي على جميع قطاعات 
من  "تزيد  بالتلفزيونات  املزودة  االأطفال  غرف  املجتمع. 
خطر تعر�شهم للبدانة" خل�شت درا�شة اأجنزها علماء يف كلية 
لندن اإىل اأن االأطفال الذين تو�شع تلفزيونات يف غرف نومهم 
من املرجح اأنهم اأكرث عر�شة لزيادة وزنهم من االأطفال الذين 
اإىل  الدرا�شة  واأ�شافت  نومهم،  تلفزيونات يف غرف  توجد  ال 

وقتا  ق�شوا  كلما  خ�شو�شا  والفتيات  عموما  االأطفال  اأن 
لزيادة  عر�شة  اأكرث  يكونون  التلفزيون،  م�شاهدة  يف  اأطول 
ملحة  حاجة  هناك  اإن  القول  اإىل  الباحثون  وم�شى  وزنهم. 
اأمناط مماثلة  االأمر ذاته يحدث مع  اإن كان  االآن ملعرفة ما 
اخلرباء  وقال  حممولة،  وهواتف  حوا�شيب  مع  التعامل  مثل 
اإن امل�شتويات العالية من الوقت الذي يق�شيه االأطفال اأمام 
ال�شحية،  املخاطر  من  مدمرة  لطائفة  يعر�شهم  التلفزيون 
ون�رصت الدرا�شة يف املجلة العاملية للبدانة وحللت البيانات 
املتحدة.   اململكة  يف  فتى   12000 من  جمعها  مت  التي 
ووجدت الدرا�شة اأن اأكرث من ن�شف االأطفال ُيزود غرف نومهم 
بتلفزيونات بدءا من �شن ال�شابعة. وُطِلب من االآباء اأي�شا اأن 
م�شاهدة  يف  اأطفالهم  يق�شيها  التي  ال�شاعات  عدد  يح�شوا 
حدد  عاما،   11 �شن  يف  االأطفال  اأ�شبح  وعندما  التلفزيون. 
الباحثون موؤ�رص كتلة اجل�شم )ن�شبة الطول والعر�س( ونظروا 
يف الن�شبة املئوية للدهون باجل�شم. وخل�س الباحثون اإىل اأن 
الفتيات الالتي يتم تزويد غرف نومهن بتلفزيونات منذ �شن 
ال�شابعة، يكن %30 اأكرث عر�شة لزيادة الوزن عندما ت�شبح 

اأعمارهن 11 عاما مقارنة باالأوالد الذين تخلو غرف نومهم 
من التلفزيونات، اأما بالن�شبة اإىل االأوالد، فيزيد اخلطر بنحو 
اأن  درا�شتنا  "تظهر  هيلمان  اأجنا  الدكتورة  وقالت   ،20%
نوم  غرف  يف  التلفزيونات  وجود  بني  وا�شحة  عالقة  ثمة 
بعد  وزنهم  وزيادة  �شغارا  فتيانا  يكونون  عندما  االأطفال 
معرفة  باإمكانهم  لي�س  اإنه  الباحثون  ويقول  قليلة.   �شنوات 
اإىل  التلفزيون والبدانة، لكنهم خل�شوا  العالقة بني م�شاهدة 
اأو يتناولون وجبات  اأن االأطفال الذين ي�شاهدون التلفزيون 
خفيفة اأمام ال�شا�شة يف غرف نومهم ينامون اأقل من غريهم.
  وانطلق الباحثون من الفر�شية القائلة باأن العالقة االأقوى 
التلفزيون  الفتيات يف م�شاهدة  التي تق�شيها  ال�شاعات  بني 
احتماال  اأقل  الفتيات  بكون  تتاأثر  اأن  ميكن  وزنهن  وزيادة 
ويدعو  ذاته،  ال�شن  يف  االأوالد  من  بدنيا  نا�شطات  يكن  الأن 
اأن  من  االأطفال  ملنع  ا�شرتاتيجيات  اعتماد  اإىل  الباحثون 
الذي  الوقت  "يف  اأنه  الدرا�شة  يف  وجاء  بدناء،  ي�شبحوا 
اأكرث  اأطفالنا  غدا  اأكرب،  ب�شكل  م�شطحة  �شا�شاتنا  اأ�شبحت 

بدانة".

وهو  االأ�رصية  االإ�شاءة  بانه  االأ�رصي  العنف  يعرف   
�شكل من اأ�شكال الت�رصفات امل�شيئة ال�شادرة من قبل 
اأحد اأو كال ال�رصيكني يف العالقة الزوجية اأو اال�رصية.

)كال�رصب،  اجل�شدي  االعتداء  منها  اأ�شكال  عدة  وله 
باالأ�شياء  والرمي  وال�شفع.  والع�س،  والركل، 
اأو  اجلن�شي  كاالعتداء  النف�شي  التهديد  اأو  وغريها(. 
االعتداء العاطفي، ال�شيطرة اأو اال�شتبداد اأو التخويف، 
اخلفي  ال�شلبي  االعتداء  اأو  واملطاردة.  املالحقة  اأو 
ي�شاحب  وقد  االقت�شادي،  احلرمان  اأو  كاالإهمال، 
الكحول  كاإدمان  مر�شية  حاالت  االأ�رصي  العنف 

واالأمرا�س العقلية.
اجل�شدية  االإ�شاءات  على  االأ�رصي  العنف  يقت�رص  ال 
اأخرى كالتعري�س  اأموراً  لي�شمل  الظاهرة بل يتعداها 
للخطر اأو االإكراه على االإجرام اأو االختطاف اأو احلب�س 

غري القانوين اأو الت�شلل اأو املالحقة وامل�شايقة.
على  يرتتب  قد  ملا  االأ�رصي  العنف  خطورة  وتكمن 
العنف املنزيل من ردود اأفعال خمتلفة لدى ال�شحايا، 
املنزيل  العنف  لتجرمي  الرئي�شة  العواقب  وت�شمل 

اإ�شابات  العظام،  ك�شور  مثل  البدنية  ال�شحة  ق�شايا 
الراأ�س، متزقات، ونزيف داخلي هذه بع�س التاأثريات 
والنف�شية  الطبية  العناية  وتطلب  حتدث  التي  احلادة 
افتقار  واإن  والعقلية وم�شاكل �شحية ج�شدية مزمنة 
ال�شحية الكامل للموارد املالية يوؤدي به اإىل الوقوع 
ال  التي  االثار  من  وغريها  والت�رصد  الفقر  براثن  يف 
االأطفال  يواجه  اأن  املرّجح  ومن  حت�شى.  وال  تعد 
من  طائفة  العنف  فيها  ينت�رص  اأ�رص  يف  ن�شاأوا  الذين 
اال�شطرابات ال�شلوكية والعاطفية ميكن اأن توؤدي بهم 
اإىل اقرتاف ذلك العنف اأو الوقوع �شحية له يف مرحلة 
وجود  عن  اأي�شًا  الك�شف  ومت  حياتهم.  من  الحقة 
عالقة بني العنف املمار�س من قبل ال�رصيك املعا�رص 
وزادت  ع  الر�شّ االطفال  وفيات  معدالت  وارتفاع 
االإ�شهال  اأمرا�س  )مثل  باالأمرا�س  اإ�شابتهم  معدالت 
وحاالت �شوء التغذية(. وتكمن اهمية تناول املو�شوع 
ب�شبب �شيوع العنف يف املجتمع العراقي حيث ت�شري 
نتائج االح�شائيات والتي �شنذكرها الحقا اإىل انت�شار 
يقال  لدرجة  وم�شتوياته  باأ�شكاله  االأ�رصة  يف  العنف 
معها ان االأ�رصة العراقية اأ�شبحت من اأكرث موؤ�ش�شات 
اخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا  املجتمع.  يف  العنف 

اكت�شافه  االأ�رصة و�شعوبة  العنف يف  ارتكاب  �شهولة 
ب�شبب ح�شا�شية املو�شوع مما يرتتب عليه انخفا�س 

معدالت االإبالغ واإنكار حدوث العنف.
باأي  )املعنف(  يتمتع  هل  هنا  يثار  الذي  والت�شاوؤل 
التعر�س  من  للحماية  وقانونية  د�شتورية  حماية 
املادة  النافذ  العراق  د�شتور  خ�ش�س  جمددا؟  للعنف 

)29( لالأ�رصة:
اأـ اال�رصة ا�شا�س املجتمع، وحتافظ الدولة على  )اواًلـ 

كيانها وقيمها الدينية واالخالقية والوطنية.
بـ  تكفل الدولة حماية االمومة والطفولة وال�شيخوخة، 
وترعى الن�شئ وال�شباب وتوفر لهم الظروف املنا�شبة 

لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانيًاـ لالأوالد حٌق على والديهم يف الرتبية والرعاية 
االحرتام  يف  اوالدهم  على  حق  وللوالدين  والتعليم، 
والعجز  العوز  حاالت  يف  وال�شيما  والرعاية، 

وال�شيخوخة.
ثالثًاـ يحظر اال�شتغالل االقت�شادي لالأطفال ب�شورِه 

كافة، وتتخذ الدولة االجراء الكفيل بحمايتهم.
اال�رصة  يف  والتع�شف  العنف  ا�شكال  كل  مُتنع  رابعًاـ 

واملدر�شة واملجتمع.(

الالألكرتونية  املواقع  ن�رص يف  لها  واإعالمية و�شحفية عراقية  �شاعرة، 
وال�شحف العراقية واملجالت العربية.

وال�شعر  باالأدب  ملمة  اأدبية  عائلة  من  اجلنوب  بنت  ال�شاعرة  ولدت 
�شاركْت يف املرحلة االبتدائية بق�شائد عديدة متيزت ْ بطفولة املفردة 
اإليها امل�شتمعون وتهام�شوا ثم قالوا اإن هذا الأداء  اأ�شار َ  ال�شادقة لهذا 
جميل يك�شف عن موهبةٍ  �شعريةٍ  �شيكون لها احلظ الكبري يف امل�شتقبل .

رئي�س منظمة اأديبات العراق منظمة ) اأدبية فنية اعالمية(.
ع�شو احتاد االأدباء والكتاب يف بغداد.

ع�شو نقابة ال�شحفيني.
ع�شو املركز الوطني لالعالم.

ع�شو منتدى نازك املالئكة االأدبي.
ع�شو هيئة ا�شت�شارية يف وكالة وديوان عرار.

حمررة يف دار ال�شوؤون الثقافية.
حمرر)ق�شم املراأة( يف �شبكة انباء االعالم العراقي يف الدمنارك.

نقابة  من  العراق  اأديبات  منظمة  با�شم  االإبداع  بدرع  تكرمي  نالت 
ال�شحفيني ومن دار ال�شوؤون الثقافية لعام 2012 و وزارة الثقافة.

 ( يف  فروع  ولها  القطر  حمافظات  اغلب  يف  عديدة  مهرجانات  عملت 
الدين،  �شالح  املثنى،  بغداد،  قار،  ذي  بابل،املثنى،  كربالء،  النجف، 
ا�شداء  له  كانت  وقد  الب�رصة(  كورد�شتان،  مي�شان،  املو�شل،  االأنبار، 

كبرية.
ح�شور  خالل  من  العاملية  املنظمات  اأغلب  من  �شهادات  على  حائزة 
الور�س والدورات التي تخ�س املراأة وال�شحافة وحقوق االأن�شان.واملراأة 

القيادية.
لها ن�رص يف املواقع الالألكرتونية وال�شحف املحلية واملجالت العربية.
�شدرات لها جمموعة بعنوان)رياح العام القادم( وجمموعة حتت الطبع.
اإعالمية م�شتقلة غري   ، ، فنية  اأدبية  العراق هي منظمة  اأديبات  منظمة 
عام  انبثقت  م�شدر  اأي  من  متول  وال  جهة  اأي  اإىل  تنتمي  ال  حكومية 
2008 مع انطالق بابل عا�شمة للثقافة ، من هناك كان انبثاقها االأول 
 ( من  كل  يف  اأقيمت  التي  املهرجانات  منها  عديدة  بن�شاطات  قامت 
بغداد ، بابل ، ذي قار ، كربالء ،ال�شماوة ، النجف ( وكانت مهرجاناتها 
الوطنية ت�شارك فيها االأديبات من كافة حمافظات القطر ولها ملتقى 
 ، لها فروع كثرية يف املحافظات املو�شل  �شهري م�شتمر، وقد فتحت 
اربيل ، �شليمانية ، تكريت ، االأنبار ، كركوك ، بابل ، ذي قار، مي�شان ، 
الب�رصة ، ال�شماوة ، القاد�شية كما فتحت املنظمة فروع لها يف اخلارج 
وهي  اجلزائر  و�شوريا  وم�رص  والربازيل  و�شوي�رصا  واأملانيا  ال�شويد 
 )ib74990( بالرقم ngo م�شجلة يف دائر املنظمات غري احلكومية ال
العديد  ولديها  الثقافة  وزارة  يف  وم�شجلة   2011\11\24 بتاريخ 
الكرتوين  موقع  ولديها  الثقافة  وزارة  يف  وم�شجلة  ال�شكر  كتب  من 

و�شفحةعلى الفي�س بوك با�شم )االأديبات االأديبات(

مشاهدة التلفزيون.. ما هي إيجابيات كثرة التعرض وسلبياتها على المجتمع؟
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ د. روافد الطيار 

ودوام  وف�ضله  منه  ح�ضن  على  لله  احلمد  بدء  ذي  يف 
توفيقاته..

للح�ضول على فر�ضتنا، ون�ضقى  التعب املرتاكم  نوا�ضل 
لذة  هو   ، اأعيننا  قبل  قلوبنا  باأمِّ  جناحنا  لرنى  اأكرث 
ذوي  وال  الوا�ضطات  اأ�ضحاب  يعرفه  لن  الذي  ال�ضعور 

التنازالت.
جميل اأن مت�ضك بثمرة جهدك وتعبك بني يديك ، واالأجمل 

هو اأن تركز على جناحك وتاأخذ نف�ضًا عميقًا،
لتقف مهيئًا نف�ضك للمرحلة القادمة ، حماواًل ر�ضم طريقك 
باال�ضتعانة بالله �ضبحانه وتعاىل ، ور�ضوله الكرمي اأهل 
بيته االأطهار ، وحتمًا بدعوات والديك اأخوتك واأ�ضدقائك 

، وكل الذين يحبونك واآخرين من دونهم التعلمهم .
الطلبة  وكل   ، الزمالء  لكل  وال�ضداد  بالتوفيق  اأمنياتي   
اأف�ضل  حتقيق  الأجل   ، املّر  البلد  واقع  ي�ضارعون  الذين 

امل�ضتويات.
حتاربون  الأنكم  �ضكرًا  بهدف؛  يعي�ضون  الذين  والأولئك   

يف ميدان العلم واملعرفة ،
وما اأعمقه من ميدان.

 لتكونوا طاقة البلد وقادته م�ضتقباًل ،
وحقًا اأنتم فخر عراقكم وكل حمبيكم ،

الكثريين  حاول  طاملا  الذي  املعريف”  “جي�ضنا  فاأنتم   
عرقلته !! .

 وللذين ي�ضارعون لتحقيق النجاح:
فوٌز  فتفوقكم   ، ذاته  النجاح  من  اأ�ضمى  هدفكم  اجعلوا   

للذين يحبونكم ،
عانى  الذي   ، لبلدكم  و�ضموخ  رفعة  هو  ذلك  من  واالهم 

ماعانى .
 فمتى ما وظفنا اأنف�ضنا وجناحنا يف �ضبيل خدمة اأر�ضنا 
واقع  �ضنغري  حينها   ، تربتها  وجع  من  اجنبتنا  التي   ،

احلال حتما.
 فالوطن يرتقبكم وينتظركم ،

لنكن اجليل ال�ضالح الذي اليخيب رجاء اأ�ضل جذره .
على  تقع  م�ضوؤولية  هي  امل�ضتقبل  يف  العراق  فقيادة   

عاتقنا ،
فا�ضتح�ضالنا   ، بنجاحنا  معروفا  ون�ضنع  ح�ضنًا  لنبلي 
اجمل  واقع  �ضناعة  اأجل  من  اإال  ماهو  واملعارف  للعلوم 

لوطننا ،
لنعي�ش نعي�ش فيه كما يفعل االآخرون يف اأوطانهم .

 ليكن �ضعارنا هو حب العراق ،
فال جناح لنا بدون العراق ،

وال م�ضتقبل لنا بدون العراق ،
وال حياة لنا بدون العراق .

 فنعم اجليل الذي ينجح الأجل اإدارة بلده
وبئ�ش اجليل الذي يوظف طاقتة لغري �ضعبه ووطنه.

مبدعون
من العراق

العنف األسري.. بين تقبل المجتمع وغياب القانون

منى رحيم الخرساني

أهال بالمرحلة 
القادمة

حسام سرحان الشمري

أقالم حرة

اأطفايل  اإ�شابات  اإن  تقول:  الهندية  من  �شهيلة  املواطنة 
مهما  الع�شكري  زوجي  ودخل  الربد  اأيام  اأي  يف  متكررة 
لهذا  اخلم�شة  الأطفاله  واحدة  ملراجعة  اليكفي  كان 
ين�شحني  خربه  ذو  قريب  م�شمد  اإىل  للذهاب  م�شطرة 
يل  يبيعه  وبع�شهم  الأ�شرتيه  الأطفايل  املنا�شب  بالدواء 
وامل�شادات  ال�رصابات  تبيع  االآن  ال�شيدليات  جميع  الن 
بدون  كثرية  واأدوية  والر�شح  احلرارة  وخاف�س  احليوية 
و�شفة دواء وبهذا �شاأوفر اأجرة ك�شف الطبيب واأجرة النقل 
لهم خربة جيدة يف  القدامى  اإن بع�س امل�شمدين  ف�شال 
واالأمرا�س  باالأوبئة  مليئة  اجواءنا  وتوؤكد  املجال.  هذا 
اأخرى  اإىل خماطر  يعر�شه  للم�شتو�شف  بطفلي  واخلروج 
للعدوى من الطريق ومن االأطفال يف امل�شتو�شف ف�شال 
وبيتي  اأطفايل  بقية  ترك  على  جمربة  �شاأكون  اإين  عن 
ل�شاعات طويلة بني انتظار دوري على الطبيب الوحيد يف 
انكر اين جمربة  ال�شيدلية ولكني ال  امل�شتو�شف ثم على 
يف  او  اأطفايل  تلقيح  ملتابعة  امل�شتو�شفات  زيارة  على 

فرتة رعاية احلوامل.
الكرمي هادي/50 �شنه موظف يقول: وجدت  ال�شيخ عبد 
انه ميكنني اال�شتغناء عن الهلع والرك�س وراء ال�شيدليات 
حتى  م�شتمر  وب�شكل  الطبية  االأع�شاب  على  باالعتماد 
يف  قراءاتي  من  املو�شوع  هذا  يف  خربة  لدي  تكونت 
الكتب وعلى االنرتنيت. وقد النح�شل على نتائج �رصيعة 
لكن بالنهاية العالج م�شمون ولي�س له اآثار جانبية وهذا 
العالجات  لتعاطي  مثقف  �شلوك  واإمنا  وقتي  حل  لي�س 
ال�شكر  مثل  املزمنة  االأمرا�س  بع�س  فيها  مبا  واالأدوية 
وال�شغط وغريها وهذا البديل معرتف به علميا وعامليا 
الطارئة  للحاالت  عالج  م�شاريف  من  لدينا  ما  ونوفر 
اأو الأ�شابة باالأمرا�س  اإىل عمليات جراحية  التي حتتاج 
عالجات  اإىل  حتتاج  والتي  اهلل  �شامح  ال  امل�شتع�شية 
امل�شت�شفيات  يف  اإال  التتوفر  قد  هرمونية  اأو  كيماوية 

وال�شيدليات احلكومية.
مبر�س  م�شابة  انها  تقول  �شنة:   60 حيدر  اأم  املواطنة 
من  معينه  اأنواع  اإىل  وحتتاج  طويلة  فرت  منذ  ال�شكري 
العالج التتوفر اأحيانا يف امل�شت�شفيات فا�شطر ل�رصائها 
ب�شكل  العالج  اىل  احتاج  والأين  االأهلية  ال�شيدليات  من 
م�شتمر ويومي لهذا ا�شتعد دائما ل�رصاء كميات ونوعيات 
اإجراء جولة على جميع  اإىل  ل�شهر وا�شطر  جيدة تكفيني 
�شيدليات املحافظة من مركز املدينة اإىل االإ�شكان وحي 
العامل وحي �شيف �شعد الأح�شل على نف�س العالج ب�شعر 

منا�شب.
املن�شاأ؟  نوع  يحد  الذي  من  حيدر:  اأم  �شاألت  وعندما 
ان  يرى  امل�رصف على حالتي عندما  والطبيب  اأنا  قالت 
يتجاوب معه جم�شي  العالج هو فقط ما  النوع من  هذا 
و�شحتي لذلك ا�شتمر بتناوله واأ�شعى للح�شول عليه باأي 

�شعر.

من يوقف مهزلة أسعار 
األدوية في الصيدليات؟

المواطن و المسؤول
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