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ـتـنـزه بـدون سـيـارة. اذ ان مـساحـتـه تبـلغ ا
ــا   4400 اربـــعـــة االف واربـــعـــمـــاءة دو
حــسـبـمــا يـذكـر  الـصــحـفي الــكـردي دلـشـاد

عبدالله في  تقرير صحفي  نشـــور.    
ÊU¹dF « Íœ«u «

ـصــادر ذات الــصـلــة : كــان واديـا وتــقــول ا
جافـا  الينـبت فـيه زرع . لكـنه اصبح الـيوم
اكـبــر حـديــقـة في الـشــرق االوسط. واصـبح
دينة. وعام اسمه :  واري شار ..اي منـزل ا
 2004 زرع الـدكــتـور بـرهم صــالح  رئـيس
حـكـومــة االقـلـيم في حـيـنــهـا نـبـتـة في ذلك
الــوادي.. وعـام   2010 انــطـلـق الـعــمل في
حتــويل الــوادي اجلــاف الى مــتـنــزه كــبــيـر
يـشـكل رئـة خـضـراء لـلـمـديـنـة. وعـام 2016
اجنــز الــعــمل. وارتــادته  لــعــوائل بــكــثــافـة
نـاسبات .وكـذلك عندما كبيـرة. خاصة في ا

تكون االجواء مالئمة.
w½U Ëd « Õd *«

ـسـرح الرومـاني تـوجـهنـا. ويـتسع ونـحو ا
ـســرح خلـمـسـة االف مـتــفـرج.وشـيـد عـلى ا
ارض مسـاحتـهـا الف متـرا مربـعا . وافـتتح
قـبل ســنـتـ من قــبل نـائب رئــيس حـكـومـة
اقلـيم كردسـتان ووزيـر الثـقافة فـي االقليم .
وبــلــغت كــلـفــته مــا يــزيـد قــلــيال عن اربــعـة

ليون دوالر.  مالي ونصف ا
والـسؤال الـذي بـقي يالحـقـني دون جواب 

هو:
درج جتديد الثر روماني قد هل ان هذا ا

ـاضي ? ام انه بـنـاء حـديـث وال عالقـة له بـا
ـــصــادر ذات الــصـــلــة جنــد اشــارات وفي ا

ترجح
التساؤل الثاني.
صادر تقول : فا

سارح درج يحمل مواصفات فنية كبقية ا ا
ـيــة. و اســتــلــهــام تــصــمــيـم مـدرج الــعــا

الكولسيوم في روما.         
Õu²H  ‰«u&

ـتنـزه . وعايـنا مـنشات جتولـنا في انـحاء ا
ســيـــاقــة الــســـيــارات . وعـــززنــا جتـــوالــنــا

بالصور..

بنـا الى مـتنـزه كـبيـر  يقع عـلى بـعد عـشرة
ـديــنـة. انه كــيـلــومـتـرات فـي شـمــال غـرب ا
متنزه هواري شـار باللغة الـكردية  و منزل

دينة باللغة العربية. ا
وفي طـقس جــمـيل.. تـرجـلــنـا من الـسـيـارة.

وبدا حديث االرقام والتقاط الصور.   
} } }

دفـع الـــصـــديق  عالء الـــرحـــال مـــبـــلغ 500
ديــنــارا رسم دخــول الــســيــارة. وهــو مـبــلغ
كن التجوال  في رمزي متواضع جداً. وال 
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ـاضي  قصدني  مـشكورا صباح الـسبت ا
 الى الفنـدق الذي اقيم فيه بـضيافـة ملتقى
الــشـــاعــر مــظــفــر الــنــواب  الــصــديق عالء
الرحال.  وصحبني بـسيارته في جولة حرة
ــديــنـة الــســلـيــمــانـيــة.  تــركتُ له تــرتـيب
ــهـنـدس الـزراعي والن الـبــرنـامج.ووقـته.  ا
الــصــديق الــرحــال  ال  نــسى انه مــهــنـدس
زراعـي  عــمل فـي دائــرة الـــزراعــة بـــامــانــة
بغـداد الكثر من عـقد من الـزمان  فـقد توجه
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يطـرح  االطـبـاء بـاسـداء نـصـائـحـهم لـلـمـواطـنـ لـتـجـنب االصـابـة بـفـايـروس كـورونا
رض الذي وصف وقدمـوا ارشادات صحـية للحـد من انتقـال االصابات او اتـساع ا
ـمـيت. وقـد اجـريـنـا احلـوار الـتـالي مع احـد االطـبـاء لـلـوقـوف عـلى افـضل الـطـرق بـا

لتجنب االصابة:
1- ماهو الكورونا? 

فــــايـــروس "تــــاجيّ" الــــشـــكـل هـــدفه
الوصول لرئتيك فقط.

2- هل الكورونا جديد?
كال ظهر سابقاً

بإسم   SARSبسنة 2002
وبإسم  MERSسنة 2015

واحلــالي يُــدعى  N-Cov من ســنـة
2019
3- الفايروس قاتل?

ــتالزمــة "فــشل نــعم بـــالــعــوارض ا
Pneumonia"" كلوي" و
4- ما هي نسبة الوفاة?

ئة 2 إلى 5 با
5- ما مصدره? 

احليوانات (غير محدّد)
6- هل يوجد له عالج?
كال ال لقاح وال عالج.

ترافقة كاجلفاف نعالج العوارض ا
ونقص األوكسيج والفشل الكلوي

7- كيف ينتقل? 
بالنّفس باللعاب واخملاط
سافة اآلمنة? 8- ما هي ا

3-5 أمــــتـــار من أي شـــخـص عـــلـــيه
العوارض

ــــصــــاب تـــــظــــهــــر عــــلــــيه 9- هل ا
العوارض مباشرةً?

ـعـديـة يـوم كال فـتـرة احلـضانـة ا
إلى أسبوع

- عــلـيك االكــثــار من شـرب الــشـراب
الساخن مثل اليانسون والشاي.

شرب كل يوم فيتام سي الفوار..
شروبات الباردة. - االبتعاد عن ا

دخنون - األكثر عرضـة للوفـاة هم ا
وكبار السن واألطفال.

وذكر األطباء الـيابانـيون أن فيروس
ــكـن أن يــبـــقى في بــدن الـــكــرونـــا 
اإلنـــــــســـــــان الى 28 يـــــــوم من دون
ـــكن أن ــــدة  أعــــراض وفي هـــذه ا
يــتــلف نــصف الــرئــتــ  وعــنــد ذلك
يـــكــون إكـــتــشـــافه مــتـــأخــرا ووصل

مــرحـــلــة اخلــطــر وذكــروا إخــتــبــارا
عرفـة أن الرئتـ مصابة أم بسيـطا 
ال? عند االستـيقاظ من النـوم صباحا
خـــذ نــــفـــســــا عـــمـــيــــقـــا واحــــبـــسه
ـدة١٠ثـواني فـاذا صـار عـنـدك كـحـة
اوضــيق في الــتــنـفـس فـان الــرئــتـ

10-هل الكمامة حتميني?
كال ال حتـمـيك أبـداً تـمـنـعك فـقط من

س وجهك
11- كيف أحمي نفسي?

- ال تسلّم باليد
- ال تقبّل أحدا

- ال تلمس وجهك إطالقاً.
- واغسل يديك دائما بالصابون بعد

س اي شيء باألماكن العامة
- راقب حرارتك كل 12 ساعة ويجب

أن تكون أقل من  38 درجة
12- كيف أتصرّف مع نفسي?

إن ظـــهــرت عـــلــيك عـــوارض الــرّشح
وارتفعت حرارتك إعزل نفسك
وتواصل مع وزارة الصحة

13- كيف أتصرّف مع الغير?
- ال تـقـتـرب من أي شـخص مـحـتـمل

اإلصابة
- ال تــقـتــرب من أي شــخص أتى من

مكان العدوى
- ال تـــســلّم عـــلى أي مــســـافــر حــتى

يثبت أنه ليس مصابا
- بـحال ظـهـرت الـعـوارض عـلى أحد
من محيطك عليك عزله والتبليغ

14- مالحظات مهمّة:
ـيـت ولـكن قـد تــنـجـو - الـكــورونـا 

بحال انتصرت مناعتك
- الـــصــحــة الــغــذائـــيــة والــريــاضــة

عامالن مهمّان

مصـابة وان لم تـظهـر اعراض فـانها
ــة وكـــذلك أوصـــوا بــأن يـــأخــذ ســـا
اء كل 15-10 االنسـان قـطـرات من ا
دقيـقة لكي يـذهب الفـيروس ان وجد
ـعـدة واليـذهب الى الـقـصـبـات الى ا

. الهوائية ومنه الى الرئت

اصـــابــة الـى هــذه الـــلــحـــظــة وهــذه
االجراءات احترازية واستعدادية في
حـــال وجــود حــاالت مــشـــتــبه بــهــا)
مضيفـا أن  (القرار جاء لـكونه مكان
مـنـاسب وبــعـيـد عن االحـيـاء واالزقـة
السـكنـيـة).  من جهـته أصدر مـحافظ
ديالى مثنى التميمي توضيحا بعد
انـبـاء عن حـجـز عـائـلـة ايـرانـيـة بـعد
الـتأكـد من اصـابـة افرادهـا بـفـيروس
كـورونــا.  وقـال الـتــمـيــمي في بـيـان
(ننـفي ما تـداول في مواقع الـتواصل
االجـتمـاعي عن حـجر عـائـلة ايـرانـية
في مسـتشـفى بعـقوبـة بعـد االشتـباه
بـــإصــابــتـــهم بــفـــايــروس كــورونــا).
وأعلن محافظ ديالى  (خـلو احملافظة
من اي اصــابــة بــالـفــيــروس وســيـتم

اتخاذ االجـراءات الالزمة في حال 
رصــــــد او اشـــــتــــــبـــــاه بــــــإصـــــابـــــة

بالفايروس).

ـــســتـــقــبل). اكـــتـــشــاف حـــاالت في ا
واضــاف الـلــهــيـبي في بــيــان (نـحن
واثـقـون بـاحملــافظ وحـرصه الـشـديـد
عـلى حـياة جـمـيع أهـالي احملـافـظة).
فــيــمــا أعــلــنت دائــرة صــحـة ديــالى
حتويل دار الـضيافـة في بعـقوبة الى
ــشــتـبه مــحــجـر طــبي لـألشـخــاص ا

إصابتهم بفايروس كورونا. 
w×  d−Š

وقال مـدير اعالم صـحة ديـالى فارس
الــــعــــزاوي لـ(الـــزمــــان) انه (ضــــمن
االجـــراءات الـــتي اتـــخــذتـــهـــا دائــرة
صـحــة ديـالى جــرى تـخــصـيص دار
الــضـــيــافــة في بــعــقــوبــة الى مــكــان
للـحـجر الـصحي ومـسـتشـفى خاص
شـتبه إصابـتهم بـكورونا للحـاالت ا
وســيــتم جتـهــيــزه بـأجــهــزة وكـوادر
طبية واثاث طبي).  وأشار العزاوي
 الى أن  (صحـة ديـالى لم تـسجل اي

وقــال اكــرم  إن  (ســيــوال قــادمــة من
احلدود الـعراقـيـة - االيرانـية قـطعت
الـطــريق احلـدوديــة الـتي تــربط عـدة
ـركـز نـاحـية قـرى زراعـيـة حـدوديـة 
قـزانيـة. وأضـاف اكـرم لـ(الـزمان) أن
(كــمـيــات كـبــيــرة من مـيــاه الـســيـول
تـــتــــدفق حـــالــــيـــا صــــوب الـــوديـــان
احلـدودية ابـرزهـا تـرلسـاخ)  مـؤكدا
أن (خـــلــيـــة االزمــة احملـــلــيـــة تــراقب
الـــوضع عن كـــثب وهـي في اتـــصــال
مـســتـمـر مع االهــالي من اجل تـقـد
كـنة في حالـة حصول اي مساعـدة 

 .( اي طار
ومن جـانب آخـر طـالب مـديـر نـاحـيـة
بهـرز نـزار اللـهـيبي (مـحـافظ ديالى
باخـتيـار مكـان آخر لـلحـجر الـصحي
ـنــاطق الــســكـنــيــة كـون بــعــيـد عـن ا
ـكـان احلــالي يـؤثـر بـشــكل مـبـاشـر ا
عـــلى أهـــالي الــــنـــاحـــيـــة في حـــالـــة
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اعـلـنت نـاحــيـة قـزانـيه في مـحـافـظـة
ديـالى ان سـيـول األمـطـار اجلـارفة 
قطـعت طريـقا رئيـسة تـربط محـافظة
ديـالى بــواسط.  وقـال مـديــر نـاحـيـة
قزانيه في محافظة ديالى مازن أكرم
 لـ(الــزمـــان) امس إن (طـــريق ديــالى
واسـط الــرئـــيـــسي قـــطـــعت بـــســبب
السيول اجلارفـة القادمة من احلدود
الـعـراقـيـة  –االيـرانـيــة عـقب هـطـول
امـطـار غـزيـرة جـدا).  وأضـاف اكرم
أن (الـطــريق بــ ديـالى وواسط هي
الثـانيـة الـتي تقـطع بسـبب السـيول
وذلك بــعـد قــطع الــطـريق احلــدوديـة
ركز ناحية التي تربط قرى زراعية 
قـزانـيه وتسـبـبت الـسـيـول اجلـارفة
الـــقــادمــة من احلـــدود الــعــراقــيــة –
االيـرانـيـة بـقــطع طـريق حـيـويـة في
ناحية قزانيه شرق محافظة ديالى). 

jÝ«Ë v U¹œ o¹dÞ lDIð ‰uO «

u‰∫ طاقم طائرة يضع الكمامات بعد وصوله إلى بك Ë

Z_alhilly@yahoo.com

bŠ«Ë UM³ d  ÆÆÆW¹Ëœ_« dš«c  »U× √

wÒK(« b¹“

ديالى
Íœ«Ë qOKł

øÁbŠ bMŽ  u*« n u¹ ÚsÓ

الـقائـد الذي سـيـمجـده التـاريخ ويشّـيـد له نصـبا في ذاكـرته ويـطلـيه بأكـثر
ألـوانه بريقـا ذاك الذي يوقف جـريان أنهـار الدم ويتـصدى للـموت اجملاني
ـوت تـنـهش ويـحـفظ لـإلنـسـان قـدســيـته فـمـذ أبــصـرنـا الـدنــيـا و مـخـالـب ا
ـوت فـي بالدنـا ظـاهـرة  ولـكـثـرتـهـا مـا عـادت تـلـفت أرواحـنـا حـتى صـار ا
ر عـابرا خـبـر موت أحـدهم من دون ان تـقشـعـر له األبدان وال األنـظـار  و
ـوت األشاوس الـذين يـتـبـادلون األدوار من تـنـتاب مـشـاعـر الـفقـدان رجـال ا
ـــرة واحـــدة فــقط ولـــيس من حــ آلخـــر وال يــدركـــون ان احلــيـــاة تُـــمــنح 
االنـصاف انـهائـهـا من دون أسبـاب ترقى الى مـسـتواهـا فاحلـياة حق ومن
وت عندنا ال يتوانون حلظة عن قتل الناس يـنهيها بغير احلق مجرم رجال ا
الكون ألتـفه األسباب او لقناعات يظنوها حقائق حتى عدوا أنفسهم بأنهم ا
الـوحيدون للـحقيقـة وغيرهم يغط في ديـاجير الظالم ولم يـخطر في البال ان
ـا تبـدلت خالل مسـيرة سـياسـتنـا اللـعيـنة  لكـنهم لم الـقنـاعات تتـبدل ولـطا
ا مـضى وكـيف نـشرت أيـاديـهم الوحـشـة في الكـثـير من الـبـيوت يـتأمـلـوا 

التي نريد لها أن تكون بهيجة .
هل حـقا ان بالدنا هي دار السالم  يـبدو لي ان التسـميات ليـست انعكاسا
ـبـتـلـون الى حتـقـيـقـها فـأكـثـر األشـيـاء غـيـابا في لـلـواقع  بل أمـان يـتطـلع ا
بالدنـا هو السالم فمـا مر زمن اال وامراء احلروب يـتسّيدونه ويـتفننون في
ابـتـكار أشـكـال لـلمـوت والـذرائع شـتى راجعـوا الـقـريب من تاريـخـنـا فقط
سـتجدونه مـخضـبا بالـدم كئـيبة الـكثـير من صفـحاته وال اعـتراض على دم
هدور في سبيله قليل وكثيره مجاني ما اهـدر دفاعا عن الوطن  لكن الدم ا
كـان يجب أن ينزف . فمن هـو العظيم الذي يـفوح سالما ومحبـة ليعيدنا الى

مسار السالم هذا ما قضينا العمر في البحث عنه .
الـغـريب ان من يـدعي أقرب الـصالت لـله تـعـالى هو مـن يقـوم بـقـتل من حرم
الـله قتله  فبنوا للطائفية بيوتـا وللمظلم من التاريخ قالعا بينما احلب أبعد
مـا يـكــون عن قـلـوبـهـم   فـعن أي دين تـتــحـدثـون ? األوطـان ال تُـبــنى بـغـيـر
كونـات هكذا ولدنا مـلون كالزهور في احملـبة فال تتشدقـوا بالدفاع عن ا
احلــدائق وال قـوة في لــون واحـد اجلــمــال بـاأللــوان ان كـنت تــدركـون فال
ـوت دفـعـا فـالذي لم نـتـعـلمه تـوهـموا الـنـاس بـغيـر ذلك وتـدفـعـوا بهم الى ا
وت دراسكم  قد نتعلمه من التجربة  وعند ذاك سنطاردكم  بل نطارد ا
ـتلبس في أجسادكم بيـنما ال نريد حلياتـنا أن يطارد بعضـنا بعضا  فقد ا
ـطـاردة يـسـيـران بـخـطـ مـتـوازيـ ومن يـريـد ـوت وا ـطـاردة  ا سـئـمـنـا ا
لـلحيـاة ان تكـون مشـرقة فلـيكف عن مـطاردة اآلخريـن الذين يخـتلـفون معك

بالدين او الفكر او الهوية .
وت الـصاخـبة ذلـك ان االنسان لـيس بقـائد من يـغض البـصر عن حـفالت ا
قـبل البنيـان وما السيـاسة والدين اال لـتعميق قـدسيته هذا الـذي نفهمه من
جـوهر األديـان وفحوى الـسيـاسة امـا السـلطة الـتي تريـدون فتـعرفـون انها
ثل هذا الـكالم صدعتم رؤوسـنا في منـابركم وأخترتـوا لها أحسن زائـلة 
األلـفاظ وأرق األصـوات وصـدقنـاكم بـطبـية قـلـوبنـا حـتى رأينـا مـوتكم مـقبل

علينا بشراهة فاذا بالسواد يغلف احليطان .
قتل أتـساءل مع نفسي  وكل األخيـار معي مندهشون  كـيف يُغمض جفن 
فـتى في مقـتبل الـعمـر وترمل صـبيـة في العـشرين ونـواح ام ثكـلى بإنـطفاء
ـا انـتـظـرته لــيـضيء انـكـسـارات كـبــرهـا ووحـشـة بـيت وأنـ مـصـبـاح لـطــا
جـدران هنا وقف  وهـنا سرح شعـره  جميع األمـكنة تـردد صداه يا هول
ة اغتيال الـفتيان . من ارتـكب هذي النوازل بـحقنا مجـرم وهو الوحيد جـر
الـذي يـنـام قريـر الـعـ ألم يـسـتـيـقظ نـشـطا الغـتـيـال فـتى آخـر واخـتـطاف
نزله فـرحا وهو يرى ويـسمع من على الشـاشات لوعات صـبية أظنه يـعود 

االمهات .
لم تـعد الـسـياسـة لديـنا تـسـييـر امور الـبالد بل مـوت منـتظـر وبـاجلمـلة في
وت تفقد السياسة جدواها ألم يبتكر مفترقات الطرق ومع ا
ـوت ويـفـشـو الـسالم? االنـسـان الـدولـة لــيـتـخـلص من ا
لـلـذين أعـنـيهـم أقول: اجملـد يـكـمن في صـنـاعـة السالم
وصــون احلــيـاة ولــيس فـي تـزيــ احلــروب وتــبــريـر
الـقتل وبهـذا يكون الـقائد عـظيمـا وبغيـره لن يحصد

سوى اللعنات . 

ـكن تـسـمـية مـا جـرى مـؤخـرا  من جـشع سـاد الـشـارع الـعراقي  ـاذا 
ـذاخر والـصيـدليـات ?.. شخـصيـا  لم اجد وصـفا ابـطاله بـعض اصحـاب ا
ـواطنـ  وهي تـتعـالى يـومـيا من لـذلك  غـير اني مـا زلتُ اسـمع اصـوات ا
عـلى شاشات الـتلـفزيون وفي الـبيـوت واماكن العـمل  بشـكل غير مـسبوق 
ـزوجة بأطـالق عبارات االسـتهـجان  تنـال  ضعاف الـنفـوس من اصحاب
الـسـلـوكـيـات غيـر االنـسـانـيـة  الـتي طـغت في اجملـتـمع   اثـر زيـادة اسـعار
(الـكمامـات ) ومسـتلزمـات التـعقيم  الى اربـعة اضـعافهـا  بعد االعالن عن
فـايـروس " كورونـا " وحـدوث عـدة اصابـات في بـغـداد وبعض احملـافـظات ..
تـرى الى ماذا اعزو هـذه االمر  خصوصـاَ ان شريحـة الصيـادلة واصحاب
رموقة  وعملهم ـذاخر  هم من اصحاب الوعي اجملتمعي  ومن الـنخب ا ا
انـساني  قبل ان يـكون جتاريـا  او البحث عن الـربح في اوقات شح الدواء
 فــالـذي اعــرفه  ان الـصــيــدلي لـيس بــائع أو مــوزع أدويـة بل إن دوره في
اجملـتـمع الصـحي واالنـسـاني كـبيـر  يـتـمثـل بالـتـثـقيف والـتـوجـيه في مـجال
األدويـة والـعالجات وتـسـهـيل توفـيـرهـا للـمـواطـن  السـيـمـا وقت االزمات 

ا بدا ? كحال اتساع دائرة فايروس كورونا في بلدنا ... فماذا عدا 
ــواقف ال تــظــهـر إال في ــشــ   ان ا  لــقـد نــسي مـن سـلـك هـذا الــنــهج ا
الـشدائد واألزمـات  فهي التي تبـ  معادن الـبشر وأخالقـهم وقيمهم  ولن
رء مـعرفة احلـقيقـة الكـامنة  وبـخاصة إذا تـعلق األمـر بالقـضايا يـستطـيع ا
اإلنـسانية التي تتطلب إخالصا وصدقا في التعامل  إال بثبات النهج القو
ـهـا   فــفـهم احـتـيـاجـات  والـسـعي الـى تـذلـيل الـصـعـاب  ولــيس في تـأز
الــنـاس  وقت االزمــات  هـو احملك احلــقــيـقي الــذي يـرفـع ويـخــفض آخـرين
..وهـذا الدرس االنساني  يجب ان نضعه امامنا  ونسير على هديه دوما .
 ان الـقـيم اإلنسـانـيـة لـيسـت مفـاهـيم ونـظـرية وكـلـمـات عـابرة فـقط  ولـكـنـها
مـواقف حياتية تُثبتها األفعـال التطبيقية  وبعكس ذلك  ارى ان تفشي روح
األنـانـية والـالمبـاالة وتـغـلـبهـا عـلى االيـثـار ونكـران الـذات  يـؤدي الى غـياب
الـضـمـيـر االخالقي  فـالى اخـوتي اصـحـاب الـوجـدان  الـنقـي من اصـحاب
ـذاخـر والـصيـدلـيـات  اوجه نـدائي في هـذا الظـرف  الـعـصـيب الـذي يلف ا
الـعالم  ومن بينه وطـننا الـغالي  وشعبـنا الكر  فـأقول  ان اجملتمع اآلن
أحـوج مـا يـكون إلى  الـتـرابط االجـتـماعي والـتـركـيـز على الـواجب االخالقي
ومـراعـاة  الظـرف الـذي  نعـيـشه  وجـميـعـنـا على سـطح مـركب واحـد  فان

انقلب بنا ال سمح الله لن ينجو احد..
نـأمل ان تـعـود اسـعار الـكـمـامـات ومـستـلـزمـات الـتـعقـيم الى
ســابق عـهــدهــا  وان تــسـعى نــقــابــة  الـصــيــادلـة الى
الـسعي في التـنسيق مع اجلهـات احلكوميـة اخملتصة
واد الـتي ذكرتهـا  بسرعة من السـتيراد كـميات من ا
مـختـلف الـدول بإعـفاءات كـمركـية مـنـاسبـة فالـشعب

اهم...

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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تمكن فريق طـبي في مستشفى جـراحة اجلملة
الــعـصــبـيــة من رفع انــزالق غـضــروفي ضـاغط
ايكروسكوب على جذور االعصاب عبر جهاز ا
بـتـداخل جـراحـي اليـتـجـاوز سـنـتـمـتـراً واحـداً
ـريض لـعـمـله بـاليـوم الـثـاني. وقال ومـزاولة ا
ستـشفى ولـيد احليـالي ان (استـشارية مديـر ا
ستـشفى استـقبلت مريـض يعاني من انزالق ا
غـضـروفي في الـفقـرات الـقـطـنـيـة ٤ ه ضاغط
عـلى جـذور االعــصـاب).  واضـاف ان (االنـزالق
تسبب للـمريض باالم وخدر وتـنمل في الطرف
ن) مـبينا ان (فـريق طبي برئاسة السفلي اال
االخــصــائي مــصــطــفى حــمـيــد تــمــكن من رفع
االنزالق وتـكـللت الـعـملـية بـنـجاح). من جـانبه
عـاون الفني قال رئيس الـفريق الـطبي رديف ا
الدكـتور مـصطـفى حمـيد انه ( اجـراء عمـلية
لــلــمـربـض رفع خاللــهـا االنــزالق الــغــضـروفي
ـايـكـروسـكوب بـاسـتـخـدام اجملـهـر اجلـراحي ا
احلـــديث).  واوضح ان (الـــعــــمـــلـــيـــة اجـــريت
بــتــداخـل جــراحي اليــتــجــاوز ١ سم وتــكــلــلت
ـريض من مـزاولـة اعـماله بـالـنـجاح وتـمـكـ ا
الـيومـيـة في اليـوم الـثـاني من العـمـليـة بـشكل

مباشر) الفتا الى ان (هذا الـنوع من العمليات
ـعاجله تـطـورة وجتـرى  يـعـد من العـمـلـيـات ا
حــاالت مـعـيــنـة من االنــزالقـات). وتــابع رئـيس
الـفريق الـطـبي ان (العـمـليـة اجـريت بالـتـعاون
مع فريق طـبي مكون من عـلي عدنـان اخصائي
جــمـلـة عــصـبـيــة وعـلـيـاء كــاظم مـقـيــمـة قـدمى
واخــصـائـيــو الـتــخـديـر احــمـد عــلي مـحـروس
ـــمـــرضـــ ومـــســـاعــدي وجـــنـــان وعـــدد من ا

التخدير).
وتـمـكن فـريق طـبي في مـركـز طب األسـنـان في
ؤسسات التابعة إلى منطقة الشيخ عمر احد ا
دائـرة صـحـة بـغــداد الـرصـافـة من عـمل فـتـحـة
ريض يـبلغ جراحـيـة الستـخراج نـاب مطـمـور 
ـركــز عـمـار من الـعــمـر 20 سـنــة. وقـال مــديـر ا
عــلـوان  انه ( اســتـقـبــال مـريض يــعـاني من
طـمـور الـناب الـعـلـوي) وبـ عـلـوان  في بـيان
ـقـيمـ في تـلـقـته (الـزمـان) امس أن األطـبـاء ا
وحدة اجلـراحـة وبـإشراف لـيث جـاسم  اجروا
الـعـملـيـة والـتي تضـمـنت عـمل فـتحـة صـغـيرة
ـطـمـور لغـرض كـشفه بـالقـرب من تـاج الـناب ا
واسـتـكـمـال عـالجه في مـركـز صـنـاعـة وتـقـو
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