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احلــيــوانــيـة واالهــتــمــام بــهــذا الــقــطـاع
احلـيــوي والـداعـم لالقـتــصـاد الــوطـني).
واشـــار الـى انه (ســـيـــتـم اســـتـــحـــصـــال
مـوافــقـات اجلــهـات الــعـلــيـا بــخـصـوص
تـأسـيس جـمـعـيـات لألطـبـاء الـبـيـطـريـ
ومــنح اراضٍ لــهم بــعــد رفــعــهــا من قــبل
االدارات احملـلــيـة لــكل مـحــافـظــة). وكـان
الــعـشــرات من االطــبــاء الــبـيــطــريــ قـد
نــظـمــوا تــظـاهــرة في ســاحــة الـتــحــريـر
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تعـهـد وزير الـزراعـة بـالعـمل عـلى تهـيـئة
ـنــاسـبـة لألطــبـاء الـبــيـطـريـ االجـواء ا

Æ2020 ـوازنة وشـمـول مـخـصـصاتـهـم 
ونــقل بــيـان عن الــوزيــر الــزراعــة صـالح
ــقـر احلــســني خالل أســتــقــبــاله امـس 
الـوزارة نــقـيـب األطـبــاء الـبــيـطــريـ في
ـعـتصـمـ في سـاحة العـراق وعـدد من ا
الــــتـــحـــريــــر لالطالع عــــلى طـــلــــبـــاتـــهم
ـنـاسـبـة ومالحـظـاتـهم ووضـع احلـلـول ا
لـلــعـمل الــبـيــطـري بــغـيـة تــطـويــر قـطـاع
الـــثــروة احلـــيــوانـــيــة والـــنـــهــوض به).
واضــاف أن (الـوزارة قــد أكــمــلت قــانـون
الـتــدرج الـبــيـطـري ورفــعـته إلـى مـجـلس
الــــدولــــة ومن ثم إلـى مــــجـــلـس الـــوزراء
لـلــمـوافـقــة عـلـيه). واوضـح احلـسـني ان
(الــــوزارة تـــبــــنت األطـــبــــاء من حــــمـــلـــة
الـشــهـادات الــعـلــيـا وتــشـغــيـلــهم حـسب
قـــانــون 59 فـــضالً عن تـــبـــني خـــريـــجي
الـطلـبـة األوائل الـثـاني والـثـالث بـإيـجاد
فرص عمل لهم وفقاً للقانون  67وبنسبة

ئة).  15 با
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واكـد ان (الــوزارة سـتــعــمل عـلى شــمـول
األطـبـاء الــبـيـطــريـ في مــوازنـة الـدولـة
لعام  2020وتخـصيص درجـات وظيـفية
لتعيينهم وتعزيز التعاون ما ب الوزارة
والـنــقـابــة لـتــلـبــيـة طــلـبـات ومـالحـظـات
األطبـاء الـبيـطريـ لـلحـفـاظ على الـثروة

وذكــــــر أن (شـــــــوارع بـــــــغــــــداد اآلن
اصـــبـــحت ال تـــطــاق بـــســـبب كـــثــرة
روريـة األمر الزحـام واالختـناقـات ا
الذي أدى إلى حصول حوادث كثيرة
فضالً عن االضرار الـكبيرة بـاقتصاد
البـلد وكـذلك بالـبيـئة بـسبب الـتلوث
الـــذي تـــســـبــبـه عــوادم الـــســـيــارات
والــدراجــات الـنــاريــة". الفــتـاً إلى أن
(وجـــود الــســـتـــوتــات والـــتك تك في
ـناطق شـوارع بغـداد والسـيـمـا في ا
الـتـجـاريــة مـثل الـشـورجـة وجـمـيـلـة
ا والـكـاظمـيـة وبـغـداد اجلـديـدة ور
مــنـاطق أخــرى قـد خــلّـقـتـه الـظـروف
الــراهـنــة في الـبــلـد حــيث أدى مـنع
ـخـتلـف أنواعـها دخول الـسـيارات 
ـناطق ومـناطق أخرى الى إلى تلك ا
تـبضع في آن استعـانة التـجار وا
واحد بـهذيـن النـوع من الـدراجات
الـنـاريـة لـغــرض نـقل بـضـائـعـهم من
مــحـالــهم إلى األمـاكـن الـتي تــتـوقف
فــيــهــا الـســيــارات" مــسـتــدركــاً بـأن
"وجــود هـذه الــدراجــات الـنــاريــة قـد
أســهم فـي تــخـفــيـف الــبـطــالــة الــتي
تــفـــشت في الـــبــلـــد مــؤخـــراً ألنــهــا
أســـهـــمت بــــتـــوفـــيـــر مـــصـــادر رزق
لعـائالت كـثيـرة في الـعاصـمة بـغداد
وحتى في بـعض احملافـظات األخرى

عن طــريق عــشــرة مــشــاريع لــلــتــفــقــيس
مـنـتـشـرة في احملـافـظـة) واضـاف انه (
ـبــادرة الـزراعــيـة انـشــائـهــا عن طــريق ا
وبــدعـم من الــوزارة اذ تـــبــلـغ طــاقـــتــهــا
ملـيون االنتـاجـية الـسـنويـة اكـثر من 75 
بـــيــضـــة تــفـــقــيس النـــتــاج أفـــراخ الــتي
تستخدم كأمهات لـلبيض وانتاج اللحوم
الــبـيــضــاء من اجل ســد حــاجــة الــسـوق
احمللـيـة في احملافـظـة). يذكـر ان مـشاريع
انــتـــاج الــدواجن من افـــراخ الــتـــفــقــيس
واللحـوم البـيضـاء في كربالء اسـتطاعت
ان حتقق جناحا كبيـرا في سد جزء كبير
من حـاجــة الـسـوق احملــلـيــة خالل الـعـام
احلــــالـي من خـالل دعم وزارة الـــــزراعــــة
ألصــحــاب مــشــاريـع الــدواجن بــاالعالف

يسرة. واللقاحات والقروض ا
ونفذت مديـرية زراعة كربالء وبـالتنسيق
ركز االرشـادي في احملافـظة الـعديد مع ا
من الـــنــدوات االرشــاديـــة والــتــدريـــبــيــة
ـالكـــات الــفـالحـــيــة لـــغـــرض تـــطـــويــر ا
ــســتــوى الــثـقــافي والــوظــيـفــيــة ورفع ا
وزيـادة اخلـبـرات فـي اجملـاالت الـزراعـيـة
ـعـرفـيـة. واوضح الـبـيان ان واالدارية وا
(الـنــدوات شـمــلت مــواضـيــعـا مــخـتــلـفـة
تضـمـنت مـكافـحـة الـقوارض الـزراعـية و
تـرشـيـد اســتـخـدام مـيــاه الـري احلـديـثـة
ـيـاه ـنــظـومـات فـي تـرشـيــد ا واهـمــيـة ا
كـنـنة الـزراعـية في للـفالحـ وضـرورة ا
زيـــــادة وحتــــســـــ االنـــــتــــاج الـــــزراعي

ـاضـيـة لــلـمـطـالـبـة بـالـتـعـيـ اجلـمـعـة ا
ـركــزي ونـيـل حـقــوقـهم.وأعــلـنت وزارة ا
الزراعـة عن انتـاج نـحو ثالثـة مالي من
أفـــراخ الــتـــفــقـــيس عن طـــريق مـــشــاريع
الدواجن والتفـقيس العـاملة في مـحافظة
ـدة الـواقـعـة من مـنتـصف كـربالء خالل ا
ـــاضي. وقـــال بــيــان تــمـــوز وحــتى آب ا
لـلوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (انـتاج
هذه الـكمـيات من أفـراخ التـفقـيس جاءت

والـشـروط الـبــيـئـيـة والــصـحـيـة الالزمـة
النشاء االقفاص العائـمة لتربية االسماك
وانـواع االالت الـزراعـيـة واسـتـعـمـاالتـها
للنشيء والشبـاب الريفي). مؤكدا (اقامة
ـديـريـة ـوظـفي ا اربع دورات تـدريـبـيـة  
عن ادارة الـــوقت واســـاســـيـــات الـــوورد
وتصميم شبـكات الري بالـرش والتنقيط
وعن اجلـدوى االقــتـصــاديـة واهــمـيــتـهـا

شروع واختباره).  وكيفية اعداد ا
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فـيــمــا انـهت دائــرة الـبــيـطــرة حـمــلـتــهـا
اجملـــانــيـــة الــكـــبــرى لـــتــلـــقــيح األبـــقــار
واجلاموس ضد مرضـيّ احلمى القالعية
ـعـوي الذي يـصيب األغـنام  و التـسمم ا
رض ـئـة  اعـز وبـنـسبـة بـلغت 94 با وا
ــرض ـــئـــة  احلــمـى الــقالعـــيــة و96 بــا
ـعوي . واشـار البـيان ان (عدد التـسمم ا
ـــشـــاركـــ في احلـــمـــلــة بـــلغ 904 من ا
الكــات  تـوزيــعــهم  عـلى 310 فـرقـة ا
لــلــتـــلــقــيح وبـــاســتــخــدام 256 عــجــلــة
وباسلوب الرش والـتغطيس لـلحيوانات
ضيف واحلضائـر كافة لـلسـيطرة عـلى ا
ــرض احلـــمى الــنــزفـــيــة الــذي الــنـــاقل 
يـصـيب اإلنـســان أيـضـا). واشـار الى ان
الـدائرة تـعـتـزم تنـفـيـذ حمـلـة لـلتـحـص
ضد مرض جدري األغنام ومرض طاعون
ـاعز اجملتـرات الـصغـيـرة في األغنـام وا
بـهـدف تـقـد أفـضل اخلـدمـات لـلـمـربـ

وحماية الثروة احليوانية).

الــعـــمل الــذي يــعــرضه ويــعــرضــنــا
للخطر وهكذا ارى ان وضع ضوابط
وشروط وفـرض قوانـ هو الـسبيل
الـوحيـد لـنـتـجاوز هـذه احملـنـة التي
اســـتــــفـــحــــلت فـي شـــوارع بــــغـــداد
واطن الرئـيـسيـة والفـرعـية وصـار ا
مـــجــبـــرا ان يــتـــقــلــهـــا اوال لــرخص
اجـرتـهـا واالهـم ان سـائق الـسـتـوته
يسـير ايـنمـا يحـلو له عـكس االجتاه
او على الـرصـيف بالـتـالي يصل الى
ــركـبـة ـكــان الـقــاصـده اسـرع من ا ا
وحــان الــوقت ان تـفــرض الــقــوانـ
واالنـضـبـاط عــلى هـذه احلـالـة الـتي

تقودنا الة اجلهل والتخلف).
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من جــــهـــته  ابــــدى اإلعالمي زيـــدان
الربـيعي اسـفه حـيال هـذه الظـاهرة
ورأى في تـصريـحـات صحـفـية   أن
(ظـاهـرة انـتـشـار الـدراجـات الـنـارية
الكـبـيرة مـثل السـتـوتة والـتك تك قد
خلقت نوعاً من الفوضى في شوارع
الـــعـــاصــــمـــة بـــغــــداد تـــضـــاف الى
الــــفـــوضـى الـــتـي تـــســــبــــبت بــــهـــا
كثـرةالـسيـارات (اخملـتلـفـة فضالً عن
االنـتـشـار الكـثـيف لـنـقـاط الـتـفـتيش
ـتـحركـة الـتابـعـة للـقوات الـثابـتة وا
األمــنـيــة الـعــراقـيــة بـكل صــنـوفــهـا.
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رور في الـعراق عـموما كان قـانون ا
والـعـاصمـة بـغـداد خـصوصـاً لـغـاية
ســـقــوط الــنـــظــام الــســـابق يــفــرض
ـواطــنـ احــتـرامه وهــيـبــته عــلى ا
وجميع مسـتخدمي الطـرق الداخلية
واخلـارجــيـة وســجـلـت االحـصـاءات
رور ـروريـة انخـفـاضـا بـحـوادث ا ا
ـرورية ارقـاما تـكاد ان واخملالـفات ا
ـنــطـقـة الــعـربـيـة تـكــون االولى في ا
والـعـالم بـســبب الـتـزام مـسـتـخـدمي
شاة ـركبـات وا الطـرق من سائقي ا
ـروريــة الـتي تــبـنــتـهـا بــالـقــوانـ ا
رور وثـقـفت لهـا بـبرامـجـها دوائـر ا
الــيـومــيــة في وسـائـل االعالم فـضال
ــــــروريــــــة الــــــتي عن االرشــــــادات ا
تـــطـــرحــهـــا بــوســـائل االعالم كـــافــة
والدورات التي تقيمها من اجل نشر
ـواطـن ـروري وتـثـقـيف ا الـوعي ا
عـــلى احـــتـــرام الـــقـــوانـــ وجتــاوز
اخملـالفـات الـتي من شـانـهـا ان تـقلل
ــروريـــة الــداخـــلــيــة من احلـــوادث ا
واخلـــارجــيـــة الــتـي تــودي بـــحــيــاة
ــــواطـــنــــ واحلــــاق اخلــــســــائـــر ا

متلكاتهم .
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بـــعـــد ســقـــوط الـــنــظـــام عــام 2003
انتشرت وبشكل الفت الفوضى التي
مــهـد لـهــا غـيــاب الـقــوانـ وضـعف
السلطة وانتسـشار مظاهر الفوضى
في اجملـاالت احلـيـاتيـة كـافـة بـحـجة
قـراطيـة التي شجع لـها احملتل الد
ـــا مـــهــد الى غـــيـــاب الــقـــوانــ  
وانــتــشـار الــفــوضى ومــنـهــا غــيـاب
ــــــروري في شـــــوارع الـــــقـــــانـــــون ا
الــعــاصــمـة الــتي مــهــدت الى الــغـاء
االشـارات الــضـوئـيــة وعـدم احـتـرام
ـرور كـسـلـطـة وقـانـون وصار رجل ا
ــــرور يـــطـــلـب االمن واالمـــان رجل ا
بعدما تـعرض عدد مـنهم الى العنف
حــد الـــقــتل في حـــوادث مــازالت في
ـواطن ومـهـدت جـمـيـعـا الى ذاكـرة ا
ــروري وغــيـــاب ســلــطــة االنـــفالت ا

رور تماما . ا
ـروري والـقـانـوني ومـهـد االنـفالت ا

لبعض الـتجار من اسـتيراد دراجات
وحتويلها الى مايـسمى بالستوتات
ــــركـــبـــات او الـــتك تـك وقـــيــــلـــهـــا ا
اخلـــارجـــة عن اخلــدمـــة كـــالــكـــيــات
ــوديالت ــركـبــات من ا ــة وا الــقــد
ــــة والـــدراجــــات الـــنــــاريـــة الـــقــــد
بانواعهـا جميعـها اسهمت بـانتشار
الفـوضى بشـوارع العـاصمـة وغياب
ــرور الـــذي بــدا يــتـــجــنب شـــرطي ا
محاسـبة اخملـالف بـسبب احلوادث
والتهديدات وانتـشار ظاهرة الفصل
ــشــاكل الــعــشــائــري واخلــوف من ا
الـــتـي تــصـل حـــد الــقـــتـل واســتـــغل
الـتـاجـر باسـتـيـراد اعـداد كـبـيرة من
الستوتـات والتكتك وبـيعها بـطريقة
االقـــســاط لــلـــمــواطــنـــ ووخــاصــة
الــعـاطــلــ عن الــعـمل مـن الـشــبـاب
والـــصــبــيــان ومع غـــيــاب الــقــانــون
وفـــرض الـــغـــرامــــات ومـــحـــاســـبـــة
اخملالـف صـارت السـتوتـة والتـكتك
هـما سـيـدا الشـارع الـبـغدادي  ومع
ـروري اجلـديـد الـذي بـدا الـقــانـون ا
ـوجـبه ويـحـد من اسـتـخدام ـنع 
ـركـبـتـ الـسـتـوته والـتـكتـك بدات ا
ظــاهــرة الـتــايــيــد والـرفض مـن قـبل
رورية واطن لتطـبيق القوان ا ا

اجلديدة .
ـواطـنـ (الـزمـان)اسـتـطـلـعت آراء ا
واخملتـص عن قرار مـنع واحلد من
اســتـخــدام الــسـتــوتـة والــتــكـتك في

شوارع بغداد .
ــواطن بــركــات عــبــد اجلــلــيـل قـال ا
(حقـا انهـا فـوضى عنـدما تـخرج من
الصباح الباكر متوجها الى دائلرتك
تـل بــزحـــمــة الـــشــوارع الـــتي كــانت
تـــســيـــر بــنـــظــام مـــروري واشــارات
مروريـة ضوئـية تـدل على احلـضارة
ـــركـــبـــة والــــرقي واالن اصـــبـــحـت ا
البدائية هي سيـدة الشارع الستوتة
والــتـكــتك يـقــودهـا اطــفـال وصــبـيـة
اليـسـمح الــسن الـقـانـون ان يـصـرف
لهم اجازة سياقة  بالتالي يتسيدون
روري الشـارع وينتـهكـون االنظـمة ا
دون رادع او مـــحـــاســـبــــة بـــحـــجـــة
ــاديــة دفــعــتــمه الـى هـذا احلــاجــة ا

في ظل هذا الظرف الـعصيب وقامت
بـتوفـيـر عـمل جـيـد وشريف في ذات
الــوقت لـلــكـثــيـر من الــشـبــاب الـذين
كانوا عاطل عن العمل.)  ودعا إلى
(تطبيق ضوابط قانونية صارمة من
ـرور الـعـامــة وبـقـيــة مـفـاصل قـبـل ا
االجــهـزة االمــنـيــة لـغــرض احلـد من
ــشـاكل الــتي سـبــبـتـهــا الـســتـوتـة ا
والـــتك تك فـي الــعـــاصــمـــة بــغــداد".
مـبـيـناً أن الـبـعض كل شـيء أمامـهم
مباح ويتـصرفون بـشكل غريب جداً
يتنافى مع الـذوق العام عبـر قيامهم
بــرفـع أصــوات اجــهــزة الــتــســجــيل
وجـودة سـواء كـانوا يـسـيرون في ا
الــشــوارع الــعــامــة أو في الــشـوارع

الفرعية أو باألسواق. 
والالفـت أنــهم يــقــومــون بــتــشــغــيل
االغــانـي واألصــوات الــنـــشــاز الــتي
تسبب الـضوضاء واإلزعـاج لسالكي

الطريق).
ـرور الـعـام من جـانـبه وجـه  مـديـر ا
مــؤخـرا  صــبــاح هـذا الــيــوم اجـراء
حمالت مركزة على سواق الدراجات
الــغــيــر مــلــتــزمــ واالحـداث الــذين
يقـودون الدراجـات وخاصـة من نوع
الستـوتة او التـكتك في عمـوم مدينة
بـغـداد ومـديــنـة الـصـدر والـشـورجـة
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ـالي  و اإلداري في  مـؤسـسـات  الـدولـة و مـفـاصـلـهـا  تـهـمـة  أو لم يـعـد  الـفـسـاد ا
بعـلم  و دراية  احلـكـومات الـتي ترفع  في  كل  دورة بل  أصـبح  واقع حـال شـبـهة 
بتـشكيل جلان و مـجالس عليا شعارات  صاخـبة  و رنانة  حملـاربته و القضـاء عليه 
بإقرار هـيئة لكنـها  تخـرج  في  النـهاية  بـزيادة نسـبه و استـشرائه أكثـر  ـكافحـته 
ــيــة (مــراقــبــة) .  والــســبب في ذلك هــو نــظــام الــنــزاهــة و مــنــظــمــات  دولــيـــة  وعــا
لـضـمان الـذي  تُـصـرُ األحـزاب احلاكـمـة عـلى  تـطـبـيـقه  (احملـاصـصـة) السـيـاسـيـة 
ناصب  التي  وصلت  إلى  حد حصـصها  من  الوزارات  والدرجات  اخلاصـة و ا
 رؤساء  األقسـام والشعب  و الوحدات  في  الدوائر كافة . فطوال  سنوات  التغيير
ـعـظم  األحزاب أصـبح    الـسـيـاسي  الـتي  اسـتـشرى  فـيـهـا  إخـطـبوط  الـفـسـاد  
تـمـول  نفـسـهـا من  وزاراتـها  و وبـاألخص الـكـبـيرة  هـيـئـات  و جلـان  اقتـصـاديـة  
في  أصالحه و تـغيـيـره  احلقـيقي   ـعـقد هـذا  مـكاسـبهـا  في  احلـكومـات .األمر ا
الـذي  لم  تـمـضي  سـنـة دعـا  وزيـر  الـصـحـة  والـبـيـئـة  الـدكـتـور  عالء  الـعـلـوان  
التي  جاءت ـهدي   نصب  في  حـكومة  الـسيد  عـادل عبد  ا كاملـة  على  تولـيه  ا
ولم  يـرشـحوا  من داخـلـها ـرة   بـوزراء  (تكـنـوقـراط ) اختـارتـهم  األحـزاب  هذه  ا
إلى بدواعي إصالح  مـا خلفته  احلـكومات  الـسابقـة من فوضى و خراب و دمار  
تـقــد  اسـتـقــالـته  الــتي  أثـارت تـفــاعل كـبــيـر في  مـواقـع  الـتـواصل  االجــتـمـاعي
مـا لم ــكن  إصالحه أبــدا  خـصــوصـا  بــعـد  (تــغـريــداته) إن الــوضع الـقــائم  ال 
يـحـدث  تـغـيـيـر  شـامل  بـثـورة و انـتـفـاضـة  شـعـبـيـة عـارمـة )  .  وهـنـا   اسـتـقـالـةُ
ـاذا لم يـقدم  أي من وزراء مـنـها  :  _ (الـعـلوان)  تـفـتح  تسـاؤالت كـثيـرة  وعـديدة 
الذي ينبـغي أن يكونوا األكثر زُهداً في درجات هذه األحزاب (اإلسالميـة) السابق 

و تشخيصاً لفسادها و ابتعاداً  الدنيا 
اذا  كانوا  صامت على حجم بل   اضية  استقاالتهم ,على مر الـ(16) عامـا ا نه 

هول  هذا ?!.   غول  الفساد  الكبير  و ا
- مـــا هـي  (االحـــزاب)  الـــتي  تــــتـــدخل  في  عــــمل  الـــوزيـــر

و ماذا  تريد  منه  ?! .  (العلوان) 
كن  إصالحه  اال - مـاذا  رأى ( العلـوان)  من فسـاد ال 

بثورة  شعبية  كما يقول  ?! .    
- هل سـتـقبـل استـقـالـة  (الـعلـوان) و يـبـقى  احلـال  كـما
وكيف لـكن عـلى يـد مَنْ  هـو  عـليه   أم سـيتم  إصالحه 

ومتى .   

والـــوثــبــة واخلـالني بــشـــكل خــاص
واتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـية بـحق
اخملــالـفــ فـقط. و اشــعـار جــمـيع
ــبـاشــرة بـأجـراء االخـوة االمــرين وا
احلــمـلــة و مــتـابــعــة مـفــارز قـاطع
مــديــنــة الــصــدر حــيث  حــجـز 95
دراجــة خـالل الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة
رصدة هي وكانت اغلب اخملـالفـات ا
الــــســــيــــر عـــــكس االجتــــاه او عــــدم
رور او قيادة االمتثال الشارة رجل ا
الدراجـة من قبل حـدث لم يبـلغ السن
القانوني او عدم منح السائق اجازة

سياقة.
ودعـا سكـنـة منـطـقـة بغـداد اجلـديدة
الـى ضـــــــــــــرورة وضـع ضـــــــــــــوابـط
ومـحــاسـبــة اخملـالـفــ من اصـحـاب
الــسـتــوتـات  والــتـكــتك بـعــد اغـرقت
نطقة بتـالك الوسيلة للنقل شوارع ا
ـركــبـات اخملـتــلـفـة وبـات اصــحـاب ا
اليـسـتـطـيـعـون الـدخـول الى شـوارع
نـطقـة بسـبب الزخم الـتذي تـسببه ا
الـسـتـوته والـتـكـتك ودعـو احلـكـومـة
الى وضـع ضــــــوابـط لــــــلـــــــحــــــد من
اســتـيــراجـهــا وبـيـعــهـا بــالـتــقـسـيط
ــريح مــاشـجـع االهـالـي بـشــرائــهـا ا
ـتفـشـية الـيـة وللـبـطالـة ا لـلحـاجـة ا

ب ابنائهم اخلريج .

UI¡∫ اطباء بيطريون في لقاء مع وزير الزراعة

رورية Ÿ—«uý∫ الستوتات تمأل الشوارع وتتسبب باالزدحامات ا

w³  ÂbI  wKO ô« dðu « .uI²  …—œU½ WOKLŽ

WLOA*UÐ rŠd « ‚UB² ≈ w½UFð WC¹d  –UI½ù WŠ«dł
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

شـهــدت صـالـة عــمـلـيــات مـســتـشـفى
الزهـراء لـلـوالدة واالطفـال في مـديـنة
الـــنـــجف  واحـــدة من الـــعـــمـــلـــيــات
ــعــقــدة ألنـــقــاذ حــيــاة اجلــراحــيـــة ا
شـيمة مريـضة تـعاني من الـتصـاق ا
بــالـرحـم مع مـشــاكل صــحــيــة اخـرى
.واوضحت االختـصاصيـة باالمراض
الـنـسائـيـة والـتـولـيـد آمـال الـرحـيمي

فـــــــــــــــــي

تــصـريح لــلــمــكـتـب األعالمي لــدائـرة
الصحة امس  (اجرت عملية جراحية
معقـدة وخطرة  خاللـها رفع الرحم
لـلـمـريـضـة ن.ع.ح  38 عـاماً  والـتي
شيـمة بالرحم  تعاني من التـصاق ا
ـريـضـة لـنـزف يـؤثر ودون تـعريض ا
على حـياتـها) .وبـينت الـرحيمي : ان
سـتشفـى لغرض ريـضة راجـعت ا (ا
حتضـيرهـا ألجراء عـملـية قـيصـرية 
اذ ان لـديـهـا اربع عـمـلـيـات قـيـصـرية
ســــابــــقـــة مـع ســــكـــري
احلــمل  وقـــد اظــهــرت
فــحــوصــات الــســونـار
ـــشــيـــمــة الـــتــصـــاق ا
بــالــرحم  وبــعــد اخـذ
الـفــحـوصــات الالزمـة
اتــضح انــهــا تــعــاني
من مــشــاكل صــحــيــة
غــــيــــر مــــشــــخــــصـــة

سابقة) .
مـــــــشــــــيـــــــراً الى ان
ــــريــــضــــة كــــانت (ا
تــعـــاني مـن اعــتالل
عــــضــــلـــــة الــــقــــلب
ـصــاحب لـلــحـمل ا
والـــنــفـــاس  كـــمــا
تــشــكـــو من نــقص
كبير في الصفائح
الـــــــــدمـــــــــويــــــــة 
بــــاالضـــــافــــة الى
اصابتها بسكري

احلمل) .
مــــــــــــؤكـــــــــــدة ان

(اختصاصي الـتخدير الـدكتور ماجد
احلـــســــاني الـــذي اشــــرف بـــصـــورة
مباشرة على احلالـة  اكد ان العملية
تــمــثل خـــطــورة بــالــغــة عــلى حــيــاة
ريضة  وانه بـذل جهداً استـثنائياً ا
ألجل ذلك  كمـا  التواصل مع ذوي
ــريــضــة وشــرح احلـالــة لــهم  و ا
ــريـضــة عـلى عــيـادة الــقـلب عـرض ا
ـشـورة مـنـهم والـتـواصل مع واخـذ ا
مـعـاون مـديـر عــام الـصـحـة الـدكـتـور
حـــسن هـــلـــوس احلـــاتـــمـي لـــغــرض
ـسـتشـفـيات في التـنـسيق مع بـقـية ا
حالة احتياج سرير عناية مركزة و

بالفـعل تأمـ هذا الـسرير .واردفت :
اال انـنا وبـحـمـد الـله لم نـكن بـحـاجة
الـيه فــقـد اجــريت الـعــمـلــيـة بــنـجـاح
ــريـــضـــة بــسـالم وكــانت وخـــرجت ا
حالتها مستـقرة وصحة الطفل جيدة
.واضـافـت ان (طـبــيـبــات الـنــسـائــيـة
كــثــيــراً مــايــقــمن بــإجــراء مــثل هــذه
الـعـمــلـيـات . اال انـهن اليــتـحـدثن عن
ذلك فـي االعالم  واخـــــيـــــراً اتـــــقــــدم
بالـشكـر والثنـاء لفـريق العـمل الرائع
الذي رافقنا في اجـراء العملية  وفي
مــــقـــدمـــتــــهم عــــيـــادة الـــقــــلب داخل
ــثـلــة بـالــدكـتــور عـلي ـســتـشــفى  ا
الشمـري والدكتـور امير زيـني اللذين
قـدمــا االسـتــشـارة أثــنـاء الــعـمــلـيـة 
واختصاصي التخـدير الدكتور ماجد
احلــســاني وكـــادر صــالــة عــمــلــيــات

مستشفى الزهراء التعليمي).
وجنح فريق طبي جراحي تخصصي
في مـسـتــشـفى الـنــعـمـان الـتــعـلـيـمي

الـتــابع لــصـحــة الـرصــافـة  بــاجـراء
عـمـليـة نـادرة لـتـقـو الـوتـر االكـيلي
لقـدم صـبي في 13من عمـره  يـعاني
من اصابة وقطع مـزمن في وتر القدم
اليمـنى نتـيجة تـعرضه حلـادث منذ5
ــســتــشــفى اشــهــر. واوضح مــديــر ا
الــدكــتــور صـالح حــردان الــعــزي في
بــــــيـــــان انـه ( اجـــــراء الـــــفــــــحص
الـــســريـــري الــذي أظـــهــر عـــدم قــدرة
ـــريض الـــوقـــوف عــلـى اصــابـــعه  ا
ــشي والـركض ويـشــكــو اآلم اثـنــاء ا
واظـهـر الـفـحـص الـشـعـاعي والـرنـ
ـــغــنـــاطــيـــسي وجـــود قــطـع مــزمن ا

وفجوة تقدر 5 -8 سم). 
من جــــهـــته اوضـح رئـــيس الــــفـــريق
اجلراحي اخصائي العـظام والكسور
الـدكــتــور بالل سـلــمــان  ان (الـقــيـام
بعـمـليـة تطـويل الـوتر االكـيـلي للـقدم
2 اليـمنى من االعـلى لتـمنح طـول ب
-3 سم  ونقل وتر العضـلة القابضة
لالصــــبع FHL وزرعــــهــــا في عــــظم
الـكــعب وتـثـبــيـتــهـا بـواســطه االنـكـر
بـاالضافـة الى اخـذ وتـر من الـعـضـلة
اجملــاورة عــلى شــكل لــولب ربــاعي 
قـطـوع ومن خالل ـر خالل الـوتـر ا
قنـاة عـظمـيـة في عـظم الكـعب الكـمال

باقي الفجوة). 
واشـار اخـصـائي الـتـخـديـر الـدكـتـور
احــمـــد مــظـــهــر الى  ان (الـــعــمـــلــيــة
اســتــغــرقـت زهــاء الــســاعــة ونــصف
الـــســـاعــة حتـت الـــتــخـــديـــر الـــعــام
ومتـابـعة احلـالـة الصـحـية لـلـمريض

حل تماثله للشفاء التام).
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ـسـتـغـرب غـياب الحظ غـيـر ا أيـام قـلـيـلـة تـفـصـلـنـا والـعـام الـدراسي اجلـديـد  وا
مظاهـر استقـبال العـام اجلديد  ويـبدو أن غيـاب مظاهـر االحتفـاء بالقـادم اجلديد
أضـحى أمـراً مـألـوفـا في الـعراق  بـفـعل تـكـالب اجلـسـام من احلـوادث  وتراجع
ـترقـب  ففـيمـا مـضى كان قـلق ا ـبـهج للـفـرد والشـعب وتـسيـد احملـزن ا ـفرح ا ا
ـسـتـقـبل  شـهـر أيـلــول شـهـر  الـعـد الـتـنـازلي السـتـقــبـال عـام جـديـد من أعـوام ا
ـستـقبل الـذي يتـطلع الـيه اجلمـيع دون استـثنـاء الغـني والفـقيـر علـى حد سواء  ا
فالغـني يتطلع إلى الشهادة الستكمال متطلبات التألق االجتماعي  والفقير يترقبه
ويحث اخلطـى صوبه متعلقا بأسـتار التعليم عله يـنتشله من واقع عاش فيه وتربى
رمـوقة يـعني نـزع ثيـاب احلرمان في ظله وعـانى تفاصـيله  بـلحـاظ أن الشـهادة ا
واالنـتقـال صوب االنـتعـاش فـالوظـيفـة احلكـوميـة السـيمـا العـليـا مـنهـا كانت تـعني
رور إلى حـياة آمنـة هادئة مـستقـرة جاهة ومـادة  فليـس اكثر امـنا وآمانا جواز ا
ـنـصب بـجـدارة فـكـان هـدفـا وغـايـة تشـخص الـيه من الـوظـيفـة احلـكـومـيـة  أمـا ا
اضـي ال يعني اإلبصـار وإن لم يكن في مـتنـاول اجلمـيع . يقـينا أن احلـديث عن ا
ـثـاليـة اآلمـنة  فـعـهـد الطـغـاة وحـكم الفـرد والـنـظم العـسـكـرية االنـقالبـية احليـاة ا
سادت وتـسيدت  ولم يكن اجملال يتـسع للحديث دون قيـد  فال نقد وال تشخيص
ــقــراطي واحلــاكم اب حــنــون  وإال فــالــتــهــمــة شــاخــصـة أو بــيــان  فــاحلــكم د
والـسـجون واسـعة تـسـتوعب واجلالد يـترقـب من يأتي عـليه الـدور  وبـالقـطع كان
الــسـواد األعــظم يــكــدح من اجل لــقــمــة يـومـه  والـتــرف مــقــصــور  عـلـى احلـاكم
وحاشيـته اال ما ندر  وبـالقطع كان الـفقر  واضـحا لكن الفـقير ال يـنام وهو جائع
ـعـسـرات الـشـاقـات كـانت فـجـاره واحملـسن مـائـدته تـتـسع وتــمـتـد  وفي خـضم ا
اإلبــصـار تــشــخص صـوب طــريق الــنـجــاة الــذي مـا ســلـكــاه احــد اال وجنى مـرة
ـتـد مـتـواصل  خط شـروعه يـبـدأ ـتـسع . والـتـنـظـيـر قــائم  بـاحملـدود وأخـرى بـا
ـعلم يشـجع واإلعالم يذكر واألسبق درسة حتث وا باألسـرة ولن جتد له حدود فـا
تزامن ينافس  وفي كل ذلك حث على اإلقبال والبـذل  واالنقطاع للمنقذ يسـرد وا
ـدرسـة حكـومـية وال ـهـدة فا ـقبل  وبـالـقـطع كانت سـبل سـلـوك العـلم مـيسـرة  ا
علم حديث يدور عن اخلاص  والكتاب وملحقاته مجانية تكفي للقائم والقادم  وا
اب حـنـون عــطـوف  ومـصـدر الــعـلم هـو األكــثـر تـطــورا وجـودة  واجلـزاء يالحق
تـسـيب  نـعم كان الـعـلم مـوجه  واحملظـور قـائم  واحملـرم شاخص  ـتـسـرب ا ا
تلقي مقيدة  لكن ذلك لم يـكن حائال دون التعلم والتفوق والنبوغ ـلقي وا وحرية ا
ـتـصـدرين عـلـمـيـا  فـكـان  لـقـد تـربع الـعـراق في ظل تـلك الـظــروف عـلى عـرش ا
مخـرجه األكثر ثقة وجـودة وقبول  فال منافس يـدانيه في بالد العرب والعام  وال
تــشـكـيك فــيـمـا يــحـمل من عــلم ووثـيــقـة  وال ريب في إعـداده وتــأهـيــله وتـدريـبه 
جامـعاته هـي االرصن  ومنـاهجه هي األكـثـر تطـورا   وأستـاذه هـو األكثـر مالئة
وقدرة وقابـلية  وب ليلة وضحاها  وب تدبير وتخطيط وكيد وسوء إدارة  راح
ـدرســة احلـكـومـيـة الـعــلم في الـعـراق يــتـهـاوى بل يـتــدحـرج صـوب الـتــراجع  فـا
أصـبـحت ماض  ومـسـتلـزمات الـدرس اجملـانيـة أصبـحت حـكايـات تروى  ورحل
األب احلـنــون وحل مــحـلـه من راح يـتــكــسب عـلـى اخلـاص من الــدروس وإن كـان
ـعـاصر ان األمـر ال يـتعـدى ضرب من الـتـعلـيم خاصـا أصال !! وقـد يعـتـقد غـير ا
ضروب اخلـيال  ويـقيـنـا ان ال خيـال أو وهم أمام غـيـاب اجلزاء  نـعم لقـد جتاوز
االنهيار الذي اصاب منظومة العلم في العراق حدا لم يعهده العراق من قبل حتى
ؤسسـة احلكومية عـلم العامل في ا ـألوف  فكل شيء مدفوع الـثمن حتى ا فاق ا
 فــراتـبه احلـكـومي مـلـحق ومـا يـحـصل عــلـيه من الـطالب تـدريـسـا وتـيـسـيـرا هـو
األساس  ولم يـعد افتراش األرض غريب أو غير معتـاد فاألمر مقبول مستساغ 
ـا الـرابع واخلامس ومن لم يـوفق يـرحل  فالـظرف وال عيب فـي الدور الـثالث ور
عـسـيـر والقـائم شـاق والـعلم إلى الـهـاويـة وال باس في ذلـك مادام األمـر في خـدمة
ن عـصا  فالتـهديد حاضر نسب النـجاح  ومن ال يستـجيب من الكادر فـالعصا 
واالعتـداء قائم وفض الـعدوان بالـتوسط واجلـاهة هـو الطريق األيـسر  ويـحدثونك
عن الـعـلم وتـعـافـيه واسـتـقـبـال الـقـادم اجلـديـد من مـسـتـقـبل األجـيـال .  لـقد روى
الـــســـلف خـــلـــفـــيـــات عـــام الــزحـف الـــقــاســـمـي  وراح األمــر مـــثـال وداللــة عـــلى
ـنظومة العـلمية حتـى تناقلت األجيـال احلادثة وعدتهـا من خطوب العلم  رصانةرا
ـؤسـسـة  ـسـاس بـكــرامـة ا ن راودتـه نـفـسه الـشــريـرة ا وجـرس اإلنـذار احملـذر 
ويبـدو أن خبر الـسلف قد ضـخم األمر  وعظم اخلـطب واوهم نفسه واجلـيل بعام
الزحف  فـفي عراق اليوم اضحى كل عام عام الزحف  فالزحف مقبول  والدور
ـعتـادة لـيس ايـسر من الـطب عـلـما الـثـالث معـتـاد  والـغش من وسـائل النـجـاح ا
ن رغـب بـابـخس ولــيس اقل من الـقــانـون عالمــة  الـشـهــادة الـعــلـيـا تــرف مـتـاح 
ن يدفع األثـمـان  إن لم تكن مـتاحـة في الـداخل فبـائسـات جامـعـات العـالم تقـدم 
االبـخس  ويـحـدثـونك عن الـعـام اجلديـد  لـقـد اوفى من وعـد بـإعـادة الـعراق إلى
ي  حتى صنف عصـر ما قبل الصنـاعة  فالعراق اضـحى خارج التصنـيف العا
في عـداد األقل تـطـورا فـبـعـد ان كـان يالعب الـكـبـار من قـامـات الـعـالم راح يـقف
هـزومـ عـلـمـا وتـطورا  وبـعـد ان كـان كـتـابه يـسـتبـدل من اجل ضـمن صـفـوف ا
اجلـديـد في العـلم  راح الـفسـاد سـبب االستـبـدال  وبعـد ان كـانت منـاهـجه دليل
ن شح علـيه العلم  لكن ما اصاب يسـتنير به اآلخر راح يبـحث عن جديد العلم 
ـا لن تكون األخـيرة  فـتاريخه العـراق من نكسـة وتقـهقر عـلمي لـيست األولى ور
العلـمي سلـسلة من االسـتهدافـات واإلخفـاقات  وما يـلبث. الكـبيـر ان يعود كـبيرا
إلى سوح الـعلم  وبـالقـطع ان الـعراق قـادم ال محـال وان اشتـبكت عـليه اخلـطوب
وت ـرض العـلـم وال  ـأزوم  فـفي بـلـدي  وتـكـالـبت عـلـيه مـخـطـطـات احلـاسـد ا
ـؤسـسـة الـعلـمـيـة وال تـأفل  فـالـكـبـيـر كـبـيـر وان كـبى أو وقف مـراقب وتـتـراجع ا
مـتـرقب  فـالـعـلم فـي الـعـراق لن يـشح وان ظن وخـطط الــبـعض  ويـقـيـنـا ان بـعـد
العـسر يسر  وبعد التـراجع عودة  وبعد اإلخفاق تـفوق  وعلى من أراد بالعراق
سـواء قـراءة الـتاريخ واسـتـحـضار الـتـجـارب وتتـبع األثـر  وعـلى من ركض الهـثا
وراء العراق اسـتجداء للعـلم سيعود قريبـا الهثا مستـجدينا للـعلم وأثر ه  فالتابع
يبـقى تابـعا وان ظن انه اضـحى متـبوعـا  لكن البـد من الشـروع  فخـزين العراق
من الكـفاءات قـادر على الـنهـضة بـبلـدان ال بالعـراق حسـب  وماله وفـير وإن هدر
ـتصـدرين  فمن شيـد جامعـة بغداد الكثـير  وقابـليتـه على التـعافي تفـوق عقول ا
صرحا عـلميا يالعب الكبـار قادر على العودة بهـا وبشقيقاتـها إلى مصاف الكبار
نصرم دارس شرفا وغيرة وحرصا في مطلع القرن ا  ومن أسس من حر مـاله ا
رة سـيـؤسس سلـفه من أصـحـاب النـخـوة األكثـر مـنهـا تـطـورا ال من مالـهم هـذه ا
فالـعـراق بـلد من الـله عـلـيه بنـعـمة الـثـروة ولـكن من مال الـعـراق وبـاليـد الـنظـيـفة 

وسـيــذكـر الـتـاريخ من سـرق وهــدر واخـتـلس وأخـر وخـلف
ـال الـعام  كـمـا ذكــــــر الـتاريخ جـعـفـــــــر أبو وعـبث بـا
دارس في الـكـاظـمـية من التـمن حـيـنــــــما أسـس أولى ا
مـالـه اخلـاص  فــكــلــهــمــا دخل الــتـاريـخ ولـكـن من بـاب

مختلف.
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حــددت وزارة الـــتــربـــيـــة مــصـــيــر
الـطلـبـة احملجـوبـة درجاتـهم. وقال
ـكـتب االعالمي لـلـوزارة في بـيان ا
امس انـه (تــقــرر شــمــول الــطــلــبـة
احملـــجـــوبـــة درجــاتـــهم فـي الــدور
الـثاني بـالـدور الثـالث لـيتم تـزويد
ـــواد الــدراســيــة مــديــريــاتـــهم بــا
ـــطـــالـــبـــ بـــهـــا). واضـــافت ان ا
ـتــخـذة هي لـتــهـيـئـة (االجـراءات ا
امــتـحــانــات الـدور الــثـالـث لـلــعـام
الدراسـي السـابق فيـما يـتم حجب

نـتــائـجـهم االمــتـحـانــيـة في الـدور
الثالث).

واعـلنت مـحافـظة بـغداد عن مـوعد
اعالن الفـائزين بتـعييـنات التـربية
بـــصــــفـــة مــــدرس ومـــعــــلم. وقـــال
احملـافظ فـالح اجلـزائـري في بـيـان
امـس ان (مــــوعــــد اعـالن اســــمــــاء
الفائزين للمتقدم للتعي بصفة
مـدرس ومـعـلم سـتـكـون يـوم االحد
ــقــبل). واضــاف ان (ذلك يــشــمل ا
جـمــيع مـديــريـات الــتـربــيـة الـست

جلانبي الكرخ والرصافة).
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