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الخميس الدامي يخلف 4 ضحايا و250 جريحًا
المهندس علي  أحمد المؤمن )22 عامًا(  من سترة  وقد كانت آخر مشاركة له في صفحة الـ)الفيس بوك(: »دمي فداء لوطني«علي خضير )58 عامًا( من سترة وقد كان في أيام االعتصام يخدم المعتصمين بتوزيع قناني المياه

أن  المسعفين  من  عدد  أكد   [
منعتهم  والجيش  ــن  األم ــوات  ق
ــى  ــرح ــج ــــى ال ــــول إل ــــوص مـــن ال
اللؤلؤة  دوار  ــي  ف ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال
فجر  لهم  ــوات  ــق ال اقــتــحــام  بعد 

أمس. 
إسعاف  سيارات   5 إن  وقالوا 
دوار  نــحــو  أمـــس  فــجــر  تــوجــهــت 
بنحو  فوجئوا  أنهم  إال  اللؤلؤة، 
ومكافحة  الجيش  ــال  رج مــن   5
طريقهم،  يــعــتــرضــون  الــشــغــب 
وأنزلوا  السيارات  باب  وفتحوا 
من  بضربهم  ــوا  ــام وق فيها  ــن  م

مسعفين. لكونهم  اكتراث  دون 
من  أوامــــر  ــاك  ــن ه أن  ــــروا  وذك
بمنع  ـــوزارة،  ال فــي  عليا  جهات 
ـــاف،  ـــع ـــــروج ســــيــــارات اإلس خ
ــــــك الـــمـــنـــع عـــدة  ــــر ذل ــــم ــــت واس
السماح  تــم  أن  وبــعــد  ــات،  ــاع س
ــاف بـــالـــخـــروج، كــانــت  ــع ــإس ل
ترافق  الشغب  مكافحة  قـــوات 
المواقع  إلى  اإلسعاف،  سيارة 

الجرحى. فيها  سقط  التي 
ـــه »عــنــدمــا  ـــى أن وأشــــــاروا إل
دوار  ـــى  إل ــاب  ــذه ــال ب لــنــا  ســمــح 
ــى،  ــرح ج أي  ـــر  ن ـــم  ل ـــؤة،  ـــؤل ـــل ال

وهــــــذا مــــا أثــــــار اســـتـــغـــرابـــنـــا، 
ــة  ــرط ــش ــا مــــن ال ــن ــب ــل وعـــلـــيـــه ط
ــن  ـــا بـــالـــكـــشـــف ع ـــن ـــاح ل ـــم ـــس ال
)الثالجة(،  المبردة  السيارات 
دوار  مــن  بالقرب  تتوقف  التي 
وجود  عدم  من  للتأكد  اللؤلؤة، 
لم  ــم  ــه أن إال  ــا،  ــه ــي ف ــى  ــرح ج أي 

بذلك«. لنا  يسمحوا 

عبداهلل  جليل  المسعف  وأفاد 
»كنا  ــط«،  ــوس »ال لـــ  حديثه  فــي 
الــلــؤلــؤة،  دوار  إلــى  متوجهين 
مــن  بـــالـــقـــرب  نـــصـــل  أن  ـــل  ـــب وق
ـــال  ــــف أمـــامـــنـــا رج الـــــــدوار، وق
السيارات،  من  وأنزلونا  شرطة، 
 5 ولمدة  بالهراوات،  وضربونا 

يضربوننا«. كانوا  دقائق 

كسر  إلــى  »تــعــرضــت  وقـــال: 
في  ـــروح  وج الــيــســرى  ــدي  ي ــي  ف
في  رضوض  إلى  إضافة  الرأس، 

الجسم«. أنحاء  مختلف 
ــــــاف »رأيــــنــــا بــأعــيــنــنــا  وأض
أشــخــاصــًا مــكــبــلــيــن ومــرمــيــيــن 
دوار  ــن  م ــرب  ــق ــال ب األرض  عــلــى 

اللؤلؤة«.

أطباء  مــن  كبير  ــدد  ع ــع  وق  [
ــي،  ــب ــط ــة ال ــي ــان ــم ــل ــس ــع ال ــم ــج م
يطالبون  بأسمائهم،  عريضة 
الصحة  ـــر  وزي باستقالة  فيها 
مــنــع  أن  ــد  ــع ب الـــحـــمـــر،  ــل  ــص ــي ف
الذهاب  من  اإلســعــاف  ســيــارات 
ــه  ــوت ــك ــس ـــاذ الـــجـــرحـــى، ول ـــق إلن
صادق  الطبيب  له  تعرض  عما 
المسعفين،  مــن  ــدد  وع العكري 
قبل  ـــن  م والـــضـــرب  ـــداء  ـــت ـــالع ل
قــــــــوات الـــجـــيـــش ومـــكـــافـــحـــة 

. لشغب ا
والطواقم  األطــبــاء  واعتصم 
الممرضين  من  ــرى  األخ الطبية 
ــن،  ــي ــف ــع ــس ــم والـــمـــمـــرضـــات وال
ــوارئ  ــط ــي قــســم ال ـــرات ف عـــدة م
حرصوا  أنــهــم  بيد  ــوادث،  ــح وال
االعتصامات  تعيق  ال  أن  على 

الجرحى. وعالج  إنقاذ  عملية 
ـــي صــــورة جــمــيــلــة، شــّكــل  وف
سلسلة  والــمــمــرضــون  ــاء  ــب األط
عبارات  يـــرددون  ــم  وه بشرية، 

الصحة. وزير  باستقالة  تطالب 
ــاء والــمــمــرضــون  ــب ـــد األط وأك
ــة  ــي ــدول ال ــــــراف  األع ــع  ــي ــم ج أن 
ــــذي وقـــعـــوا عــلــيــه،  ــم ال ــس ــق وال

أي  عـــالج  مــســئــولــيــة  تــحــمــلــهــم 
النظر  بغض  جريح،  أو  مصاب 
ـــرح،  ـــج ال أو  ــــة  ــــاب اإلص ســـبـــب 
في  المصاب  في  كــان  وإن  حتى 

من  مستغربين  األعداء،  صفوف 
ومكافحة  الــجــيــش  ـــوات  ق مــنــع 
ممارسة  ــن  م ــاء  ــب األط الــشــغــب، 

اإلنسانية. مهنتهم 

] يرقد في مجمع السلمانية الطبي أحد المسعفين الذين تعرضوا إلى االعتداء من قبل قوات الجيش ومكافحة الشغب.
سرقوا  معتصمين  هناك  بأن  اإلسعاف،  سيارات  من  المسعفين  بإنزال  قيامهم  برروا  الشغب  ومكافحة  الجيش  قوات  أن  طبية  مصادر  وأكدت 
رفع  بعد  واألخرى  اللؤلؤة،  دوار  إلى  ذهب  عندما  األولى  مرتين،  للضرب  تعرض  المسعفين  أحد  إن  المصادر  وقالت  بها.  وهربوا  إسعاف،  سيارة 

المنع عند ذهاب سيارات اإلسعاف إلنقاذ الجرحى.

منع سيارات اإلسعاف 
من إنقاذ الجرحى وضرب 4 مسعفين

األطباء يعتصمون 
ويطالبون باستقالة وزير الصحة

مسعف يرقد في السلمانية 
بعد أن ُضرب من قوات مكافحة الشغب

األطباء والممرضون في سلسلة بشرية داخل »الطوارئ«المسعفون يحاولون إسعاف امرأة أغمي عليها خالل االعتصام أمام الطوارئ

الممرضون واألطباء اعتصموا وطالبوا باستقالة وزير الصحة

العكري: رأيت الموت أمام عيني 
في »دوار اللؤلؤة«

§ السلمانية - أماني المسقطي

] تعرض الطبيب صادق العكري الذي كان متواجدًا في دوار اللؤلؤة فجر 
إصابات  إلى  المعتصمين  مع   )2011 شباط  فبراير/   17( الخميس  أمس  يوم 
تلقيه  نتيجة  اليسرى  عينه  جرح  عن  ناهيك  جسمه،  أنحاء  مختلف  في  متفرقة 

لكمة من أحد عناصر قوات األمن التي اقتحمت الموقع.
وتحدث العكري لـ »الوسط« حيث يرقد في مجمع السلمانية، وقال: »أشعر 
باستخدام  شديدة  لضربات  تعرضي  نتيجة  جسمي  أنحاء  كل  في  شديد  بألم 
من  اقتادوني  شخصًا   20 نحو  ِقبل  من  لها  تعرضت  التي  والركالت  العصا 
دوار اللؤلؤة إلى باص تابع لألمن بعيدًا عن الدوار، واستمروا بركلي وضربي 
إلى أن سقطت على األرض، إال أنهم لم يكتفوا بذلك، فما أن سقطت على األرض 
حتى هددوني بقتلي إن لم أقف على رجلّي مجددًا، وحين تحاملت على نفسي 

ووقفت مرة أخرى استمروا في ضربي«.
يقتادونني  وكانوا  طبيبًا،  كوني  يحترموا  لم  ألنهم  بحرقة  »شعرت  وتابع 

كالقطيع إلى الباص، ويدي خلف ظهري وعيني مصابة وتنزف بشدة«.

تم  آخرين،  أشخاص  وسبعة  أنــا  الباص  إلــى  إدخالي  تم  أن  »بعد  ــاف  وأض
بكل  بضربنا  يهددون  كانوا  األثناء  وفي  أشخاص،   10 نحو  قبل  من  ضربي 
أخبرتهم  أني  رغم  وعلى  الباص،  في  واحدة  دم  قطرة  سقطت  حال  في  قسوة 
بأني  حينها  وشــعــرت  الــبــدايــة.  إال  ليست  هــذه  لــي:  قــالــوا  طبيب،  بأني  حينها 

سأموت، فقلت لهم اتركوني أموت، ألني ال أستطيع أحتمل المزيد من األلم«.
وأكد العكري أنه تلقى اتصااًل أثناء تعرضه للضرب من أحد أصدقائه، فرد 
جسمه،  أنحاء  جمع  في  اللكمات  إليه  يكيل  كان  الــذي  األمــن  عناصر  أحد  عليه 
ما  على  وستحصلون  سنقتله   ،- الــعــكــري   - ــدوه  ــج ت ــن  »ل لصديقه:  وقـــال 

تريدون«.
متواجدة:  كانت  التي  األمن  لعناصر  وقال  ضابط  جاء  »ثم  بالقول:  وأردف 
إسعاف  سيارة  في  نقلي  تم  وبعدها  اإلسعاف،  له  استدعوا  يموت،  الرجل  »هذا 
بأبشع  ينادوننا  كانوا  أنهم  إال  إصابتنا  شــدة  رغــم  وعلى  آخــريــن،  أربعة  مع 

األلفاظ«.
وأنا  أعلم  أكن  ولم  عيني،  أمام  الموت  رأيت  أمس  »يوم  بالقول:  حديثه  وختم 

أقاد إلى باص األمن ما إذا كنت سأعيش أم ال«. الطبيب صادق العكري واإلصابات بادية على وجهه يوم أمس


