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الك الــطـبي االلـهــيــة وجـهــود ا
والـــصــــحي فـي الـــتــــعــــامل مع
احلـاالت احلــرجــة اســهــمت في
انقـاذ حيـاتهـا حيث تـمكـنا بـعد
مرور  12سـاعـة مــتـواصـلـة من
تـــبـــديل دمـــهـــا وبـــاالمـــكـــانــات
ــتـاحــة من اســتــقــرار الـوضع ا
الـصـحـي لـلـمـريـضـة وتـمـاثـلـهـا
للـشفاء بـصورة تـدريجـية). الى
ذلـك نـــــفــــــذت مالكــــــات وحـــــدة
االمراض االنـتقـاليـة وبالـتعاون
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مع الـلجنة الـصحيـة في مجلس
قـضـاء الـهــنـديـة حـمـلــة مـكـثـفـة
سـتـنقـعات بـيدات فـي ا لـرش ا
وامـاكن جتـمع النـفـايـات بـهدف
الـقـضـاء عـلى يـرقـات الـبـعـوض

الناقلة لالمراض.
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ركز للرعاية  وقال مدير قطـاع ا
الـصــحـيـة فـي قـضــاء الـهــنـديـة
الــدكــتــور مــاجـد الــســعــدي في
تــــــصــــــريـح امس ان (مـالكـــــات

 Âb «  U¹d  dÒ Jð w½UFð WC¹d  –UI½≈

 W¹d(« sLŁ

ـسـائل في بـاد االمـر نـحـن نـسـعى الى تـوضــيح بـعض ا
شهد الشائـكة التي قد تـلتبس عند الـبعض ومحاولـة فهم ا
برؤيـة مـتحـضـرة بعـيـدة عن االسـتئـثـار بكل اشـكـاله ونحن
ـانية بـعد مخـاض سن عـجاف عانى اجنزنـا انتخـابات بر
منهـا العراقيون الـقتل والتهـجير وانتشـر الفساد ولم يضع
الـقـائــمـون عـلى هــذه الـدولـة فـي كل حـكـومــاتـهـا الــسـابـقـة
طــابــوقـة واحــدة لالنــطـالق لـبــنــاء هــذا الــوطن عــلى اسس
جديـدة بعيـدة عن الـتطـويف والتـعنـصر وغـيرهـا ما نـريدها
ـؤسـسـات مـدنـيـة وحكم ان تـكـون دولـة مدنـيـة مـتـحـضرة 
تـداولي فيه احلريـة شامـلة غـير مجـتزأة والـدين لله والوطن
ـدنيـة بـعـيدة عن قـصـود ان تـقوم الـدولـة ا لـلجـمـيع وهـنـا ا
نهج الـعلمـاني الذي يؤكـد ان فصل الدين الدين ونـرتبط بـا
عن الـسـيــاسـة ولـيس عن اجملـتــمع والـدولـة واال حتـول الى
ا ضرب الـعقـائد. وفصـل الدين ال يقـصد به دين مـحدد ا
كل االديــان من هــنـا عــلــيــنـا وضع الــدين فـي بـنــاء الــدولـة
فـالطـالب في الكـليـة غيـر الطـالب في احلوزة اجلـامع نذهب
وضـوعية خلط االثن اليه للتـعبد والكليـة للعلم وليس من ا
معا. وثانيا ان العـالقة ب الفرد وربه ال حتتاج الى وسيط
ــا هي مـحـكـومــة بـاألفـعـال الـتي سـيــاسي او اجـتـمـاعي ا
يؤديها الـفرد جتاه خالقه ومـا يقوم به الفرد عـبر سلوكياته
في اجملــتــمع وبــالــتــالي هــنـاك عـالقـة ثــنــائــيــة بــ اخلـالق
واخملــلــوق امـا زج الــديـن بـاجملــتــمع والــســيــاســة وفي كل
مــفـاصل حــيـاتـنــا هـو تــشـويه لــلـدين وتــخـريب لــلـســيـاسـة
ومادمنا نـبتغي بناء وطن ومجـتمع على اسس سليـمة علينا
ـدنية لـكننا ان نـبني مجـتمعـنا ودولتـنا ضمن اطـار الدولة ا
نـرى ان هــنـاك دســا وتـشـويــهـات من قـبـل بـعض االحـزاب
ـذاهب بل ان هـذه االحزاب ال تـصلح الـديـنيـة ومن جمـيع ا
لبناء دولـة حتى وان كان قصدهـا بناءه وفق معـطيات دينية
خالـصة ال نريـد معمـما من كل الـتوجهـات الدينـية ان يكون
سـياسـيا لـيخـلط ب ارائه الـدينيـة والفـكر الـسيـاسي العام
وفـي اطـار مـا يـعـانـيه مـجـتـمـعـنـا الـعـراقي من نـكـبـات عـبـر
ـدنـيـة وان ســنـوات خـلت فــنـحن نـســعى الى فـوز الـقــوى ا
تـشكل اغلـبية لـتغـيير كـثير من الـقوان والـتشريـعات حتى
مـا تخص االنـتخـابات ذاتـها وهـذه هي اولى خطـواتنـا على
الـسكـة الـصحـيح وانـتـشال الـبـلد مـن ظاهـرة الـفسـاد عـبر
تشـريعات صارمـة ضد كل من يفسـد ومن تثبت عـليه حالة
الـفـســاد مـهـمــا كـبـر حــجـمه او صــغـر سـواء كــان رئـيـسـا
لــلــجــمــهــوريـة او عــامل تــنــظــيف وكــمــا يــحـدث فـي الـدول
ـتحـضرة وبـعد ذلك نـكمل بـناءه واحلـقيـقة ان مـا دمر في ا
الـعراق يـحـتاج الـى جهـود مـضـنيـة وجـبارة لـكي نـكـون قد
نظومات بحاجة اصلحنا ما خربه الفاسـدون فكل البنى وا
الى مـعاجلـات هائـلة وتـأسيـسهـا جديـدا يتـوافق مع واقـعنا
عـاصر وان تشـذب من كل الشـوائب العالـقة بهـا كما في ا
التـعـليم والـصحـة والـقضـاء وغيـرهـا وهذا لـيس مـستـحيال
تلك طاقات وقدرات خالقة ساهمت على العراقي فنحن 
في بــنـاء ا حـيـة الزالت تـنــبض احلـيـاة وتـمــتـطي الـتـقـدم
ـعـرفـة لـكن قـبل كل شيء هـو حـسن االخـتـيـار لـلـقدرات وا
العـراقية ونحن مـقبلون عـلى انتخابـات مفصلـية فأما عراق
ـنقـذ احلـقيـقي هو يتـعـافى او عراق يـسيـر نـحو الـهـاوية وا
الشعب بقناعته الصـائبة في اختيار االفضل واألصلح وما

يــخـدم تــطـلــعــاته في بـنــاء وطن خــال من االمـراض
والـعفن السـياسي يـتجه نحـو التـحول التـنموي
بــشـكل مـتــسـارع ألنـنـا فــقـدنـا الــكـثـيـر من

الفرص ويجب علينا تعويضها.
ي.  واللحاق بالركب العا

رحم الله أحمد شوقي اذ يقول :
وللحرية احلمراء باب بكل يد مضرجة تدق 

رغم أنه ال شيء أثــمن مـن احلــريـة اال أنـه في مــجــتــمــعــاتــنـا
الشرقية تكـاد احلرية تلفظ أنفاسـها  ذلك أن الذين يجلسون
ال عـلى عـرش الـسـلـطـة أعـداء لـهـا  يـغـتـالـونـهـا في كـل ح 
يـريـدون أحـدا يـتـنـفس عـبـقــهـا كـأنـهـا عـقـدة مـسـتـعـصـيـة في
نـفوسـهم .. يخـشونـها فـيقـفون مـنهـا موقف اخلـصومـة لتـنال

أياديهم كل من يلفظ بها .
ان الـلـه خـلـق الـنــاس أحــرارا فــجـاءت هــذه الــقــيــود من لـدن

السلطة اجلائرة لتقيدها وأي قيود هي ! 
يـحدثنـا التـاريخ عن مـئات الـرجال الذيـن دفعـوا حياتـهم ثـمنا
ـة التي ال يروق لهـذه احلرية .. لـقد بطـشت بهم الـسلطـة الظا
لـها أن تـرتـفع شمس احلـريـة على األوطـان .. ذلك أن احلـرية
تعني سحق الظلم والـطغيان  والتعبـير عما يجول في النفس
من تـطلـعات مـشروعـة يتـحقق فـيهـا اخليـر والرفـاه والسـعادة

لكل من يقطن أرض الوطن .
كم أريق من الدماء عشقا لهذه احلرية ! كم هم الرجال الذين

كانت شهادتهم ثمنا لهذه احلرية .
وفي وطـنـنا رزحـنـا حتت قيـود الـعـبوديـة عـقودا طـويـلة لـتـبقى
نـفـوسـنـا مـعـذبـة وقـلـوبـنــا وجـلـة خـائـفـة .. اذ لم يـكن احلـاكم
يـرضـيـه أن يـرى رعـيـته تـرفل بـنـعـيم احلـريـة .. كـان يـريـد أن
يذلـها فـحسب  يـسحق فـيها تـطلـعاتهـا .. رعيـة مقـهورة على
الـدوام تـعـاني احلـيف الواقـع علـيـهـا دون أن تـكون لـهـا حـيـلة
لـلـخالص من عـذابـاتهـا  لـذا فـهي رعـية صـامـتـة مـستـسـلـمة

لقدرها .. تتأمل أن يأتيها احلل بعصا سحرية .
ومع ذلـك فـان االحـسـاس بـالــظـلم ومـعه غــيـاب احلـريـة يـؤدي
دوره في اتـخـاذ مــواقف شـجـاعـة جتـاه جـبـروت احلـاكم وقـد

يؤدي الى ردة فعل عنيفة تهز عرش احلاكم .
ولــعل الـثـورات الــتي حـدثت في الــوطن الـعـربـي مـؤخـرا ضـد
ـستبـدين خير مـثال على ضـياع احلريـة زمنا طويال احلكام ا
..رغم ان نـتـائـجهـا خـيـبت اآلمـال وقـادت الى فـوضى شوهت

صورتها .
قـيـتة ان لـلـحريـة بـاباً يـدقه من يـريـد اخلالص من الـعبـوديـة ا

التي تأتي بالذل والهوان ليس غير .
ان للـحريـة ثمنـاً غيـر يسيـر يدفـعه الرجال الـذين ترى أعـينهم
الـسمـاء صـافيـة األد والـشمـس تشـرق كل حـ  هم الذين
نـذروا حـيـاتـهم فـداء ألوطـانـهم  لـم يـبـخـلـوا بـدمـائـهم قـربـانـا

للـحريـة التي عـشقـوها أكـثر من عـشقهـم لذواتهم
.. هم أبطـال رسموا بـطولـتهم في أروع صورة
تــعـــطي األمل حــتـى لــلــيـــائــســ واخلـــائــفــ

قهورين . وا
حقا ان ثمن احلرية ال يساويه أي ثمن آخر .

ينـتـشر فـيهـا نـوع من البـعوض
واحلـرمـس الـذي يـســبب مـرض
الريــا وحــبـــة بــغــداد). الفــتــا ا
االنـتــبـاه الى ان (عـمـلـيـة الـرش
ــدة  5ايـــام حـــيث اســـتـــمـــرت 
ـســتـنـقـعــات الـواقـعـة شــمـلت ا
ضـمن الرقـعـة اجلغـرافيـة لـعمل
الـــــقـــــطــــاع وحـــــسب اخلـــــطــــة
وضوعة من قبل ادارة القطاع ا
وشـعبة االمـراض االنتقـالية في

دائرة صحة احملافظة).

وحـــدة االمــراض االنـــتــقـــالــيــة
نـــفـــذت حــــمـــلـــة بــــالـــتـــعـــاون
والتنـسيق مع اللجنـة الصحية
في مـجـلس الـهـنـديـة ومـديـريـة
الــبـلــديـة بـهــدف الـقــضـاء عـلى
يـرقـات الـبـعـوض وبـاسـتـخـدام
مبـيد نـوع مـوزكل ذي الفـعالـية
العالـية في القضـاء على الريقة
قـبل ان تـصـبح حـشـرة بـالـغة).
مبـينا ان (الفـرق اجلوالة نفذت
ستـنقـعات التي طلعـاتهـا في ا
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تـوقــعت مـديــريـة زراعــة كـربالء
تـســويق اكــثـر من  34 الف طن
ـــــوسم من احلـــــنـــــطـــــة خـالل ا
اجلاري من الـعام2018  . ونقل
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس عن
مـــديــر زراعـــة احملـــافـــظــة رزاق
الـطائي قـوله انه (تمـت منـاقشة
اخلـطـة التـسـويـقـيـة حملـصـولي
وسم احلـنطـة والشـعـير لـهـذا ا
من اجل تــذلـيـل الـعــقـبــات امـام
ـكن لــهـا ان الـفالحــ والـتـي 
تعترض عمـلية التسويق لهذين
احملــــصــــولـــ عــــبــــر مـــنــــافـــذ
ـــقــررة). واضــاف الــتــســـويق ا
الـــبــيـــان انه (بـــحــسب مـــا هــو
مـتـوقع سـتـكـون كـمـيـة احلـنـطة
وسم ـسوقـة لهـذا ا والشـعيـر ا
تـــبــــلـغ اكـــثــــر من  34 الف طن
حــيث سـتـكــون هـنـاك زيـادة في
وسم عملية التسويق مقارنة با
ــاضي والــذي بـلــغت كــمــيـاته ا
ـسـوقة  30 الف طن). مـشـيرا ا
ــركــز الى ان (شــعـــبــة زراعـــة ا
سـتــسـوق  850 طــنــا وشــعــبـة
زراعـة عون سـتسوق  996 طنا
وشــــعــــبــــة اجلــــدول الــــغــــربي
سـتــسـوق  1100 طن وشــعــبـة
الهـنـدية سـتـسوق  1400 طن).
الى ذلك وجـهت جلـنـة االمراض
شتركة والصيد غير القانوني ا
ـحافـظة كـربالء مديـرية زراعة
احملافظة بتزويـد اللجنة بتقرير
مــــفــــصل عـن نــــوع االعالف في
االقــفــاص الــعــائـمــة خــوفــا من
ـيـاه. ونقل تـسبـبهـا في تـلوث ا
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس عن
الـنــائب الـثــاني حملــافظ كـربالء
ــــيـــــالي خـالل نــــرؤسه عــــلـي ا

اجــتــمــاعــا لــلـــجــنــة مــتــابــعــة
ـشــتـركــة والـصــيـد االمــراض ا
ثلي غير القانوني وبحضور 
الـدوائــر احلـكــومـيــة انه (تـمت
مــنــاقـشــة الــعـديــد من الــنــقـاط
ــهــمــة اخلــاصــة بــنــشــاطــات ا
الـدوائــر واالجـراءات الــكـفــيـلـة
ـتـخــذة من قـبل اجلـهـات ذات ا
الـعالقــة بـخـصـوص انــفـلـونـزا
الطـيور). واضـاف البـيان (كـما
تـمت خالل االجـتـمـاع مـنـاقـشـة
ــســتــخــدمـة نـوعــيــة االعالف ا
لالسـماك في االقـفاص الـعائـمة
ــنــتــشــرة عــلى ضــفــاف نــهـر ا
الـفـرات في احملـافــظـة والـتـأكـد
من عـدم مـسـاهـمـتـهـا في تـلوث

مياه النهر). 
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عـلـى صـعــيــد مـتــصل تــمــكـنت
الكــات الـطـبــيـة الـعــامـلـة في ا
ـديـنـة ـركـزة  وحـدة الـعـنــايـة ا
االمـــام احلــســ الـــطــبـــيــة من
انــقـاذ مــريـضـة تــعـاني تــكـسـر
كــريــات الــدم. وقــال اخــصــائي
االمــراض الـبــاطـنــيـة الــدكـتـور
حـســنـ اخلــيـاط في تــصـريح
الك الـطبي تمكن صحفي ان (ا
من انــقــاذ مــريــضــة من اهــالي
احملافظة عمرها  19عاما كانت
تعـاني حلظة وصـولها للـمدينة
الــطــبــيــة تــكــســر كــريــات الـدم
ـــنــجـــلي بـــســـبب فـــقـــر الـــدم ا
وتـداعياته في حـصول اخـتناق
رئوي حـاد لها). وتـابع اخلياط
ـريضة تعد من قوله (ان حالة ا
احلـــاالت اخلــــطـــرة جــــدا ومن
مـكن ان تـكون عـرضـة للـوفاة ا
بــنــســبــة كــبــيــرة). مــبــيــنــا ان
(اخلــبـــرة اجلــيــدة والـــعــنــايــة
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حـــصل فــريق بــحــثي مــشــتــرك من
ـســتــنـصــريـة وبــغـداد جــامـعــات ا
ووزارة الـتربيـة على بـراءة اختراع
لـتمـكنـهم من تـصمـيم جـهاز قـياس

القوة الرياضي. 
وقـال بيـان لـوزارة الـتعـلـيم الـعالي
والـبـحـث العـلـمـي تـلقـتـه (الـزمان )
امس ان ( بـراءة االخــتـراع تـضـمن
تـصـمـيم جــهـاز يـسـاعـد في قـيـاس
مــقـــاديـــر الــقـــوى الـــتي يـــبــذلـــهــا
تـسـابـقـون في فـعـاليـة الـسـبـاحة ا
فضالً عن الـرياضـات األخرى حيث
يـشكـل هذا اجلـهـاز إبـتكـاراً جـديداً
عـلى مــسـتــوى الــعـالم) مــبـيــنـا ان
(بـــراءة االخــتـــراع الــتـي مــنـــحــهــا
ــــركـــزي لــــلـــتـــقــــيـــيس اجلـــهـــاز ا
والسـيطـرة النـوعيـة التـابع لوزارة
الـتـخـطـيـط الـعـراقـيـة الى تـصـمـيم
جـهاز يـتـكون من مـتـحسـسـات قوة
تــثــبت في كـف الــســبــاح وتــرتــبط
السـلـكـيـاً مع مـنـظـومـة ألـكـتـرونـيـة
تـــقــــوم بـــحــــســـاب وإظـــهــــار قـــيم
مـنحـنـيات الـقـوة والزمن لـضـربات
الـذراع عنـد السبـاح والتـعرف على
مــدى الــقــوى الــتـي يــســتــخــدمــهـا
الــسـبــاح وتُــســتَــعــمَل الــبـراءة في
اجملال الرياضي والسيما اجلوانب
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة والـــــتـــــحـــــلـــــيل
الـــبـــايـــومــيـــكـــانــيـــكي فـــضالً عن
اســتـعـمـالــهـا من طـلــبـة الـدراسـات
تـخصص في العـليا والبـاحث ا
مـجال إجـراء الـبـحـوث والـدراسات
يـة واحلـصـول عـلى نـتائج األكـاد
دقــيـــقــة).ونــظــمت كـــلــيــة الــعــلــوم
بــجــامــعـة بــابل نــدوة عــلــمــيـة عن
الــتــصــحــر وتــأثــيــراته الــبــيــئــيــة
ــــشـــاركـــة عـــدد من الـــبـــاحـــثـــ
واخملـتص من مـختلف اجلـامعات
الـــعــراقـــيـــة. واضــاف الـــبـــيــان ان
(الـنــدوة تـهــدف إلى إيـجــاد حـلـول
ياه ووضع عاجلة نقص ا سريعة 

اخلـطط لـلـقـضاء عـلى الـتـصـحر إذ
تـبلغ الـعـواصف التـرابيـة الـناجـمة
عن الـتــصـحــر ذروتـهــا في الـعـراق
ـنطـقـة في فـصل الـصـيف فضال وا
عن الـكــثـبــان الـرمــلـيــة كـونــهـا من
ــكن ــوارد الـــطــبــيـــعــيــة الـــتي  ا
استثـمارها كمادة أولـية رئيسة في
صـــــنــــاعـــــة الــــزجــــاج والـــــبــــنــــاء
والــكـــيـــمـــيـــاويـــات والـــعــديـــد من
الــصـنــاعـات) وأوصت الــنـدوة الى
ية (ضـرورة اعتـماد الـتجـارب العـا
الــنـاجـحــة الـتي طــبـقـتــهـا عـدد من
الـــدول في مـــكـــافــحـــة الـــتــصـــحــر
وتــــــشــــــكـــــيـل فــــــرق مــــــتــــــعـــــددة
االخـتـصــاصـات لـلـقـيـام بـعـمـلـيـات
ـهنـية عـاجلة وتـنـشيط الـزراعة ا ا
والري بـالـتنـقيط وتـقـن اسـتهالك
ـيــاه وإقـامـة األحـزمـة اخلـضـراء) ا
الـى ذلك اقــــــامـت كـــــلــــــيـــــة اإلدارة
الـصـناعـيـة للـنـفط والغـاز بـجامـعة
الــبــصـرة ورشــة عــمـل عن أهــمــيـة

اإلعالم االقتصادي. 
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واضاف البيان ان (الورشة ناقشت
دور اإلعالم االقتصادي في معاجلة
سـتـقبل األزمـات االقتـصـادية فـي ا
وتـــقــد مـــعــاجلــات اســـتــبـــاقــيــة
كن أن تـطرأ في لـلمـشكالت الـتي 
مــجــال االقــتـصــاد وبــيــان أهــمــيـة
اإلعالم االقـتصـادي الـذي يـعـد احد
ـتخـصص بنقل أهم فروع اإلعالم ا
وحتــلـــيل وتـــفــســـيــر الـــتــغـــيــرات
االقــــتــــصـــاديــــة الــــتي حتــــدث في
اجملـــتــمع) الفــتـــا الى ان (الــورشــة
ـعارض أوصـت بضـرورة تـنظـيم  ا
ـؤتمـرات الـترويـجـية الـتـجاريـة وا
ـشـرق حلـضارة وإظـهـار اجلـانب ا
ـناخي العـراق والتـنـوع البـيئي وا
واجلـــغـــرافي لـــلــمـــدن الـــعــراقـــيــة
ـــواقع الــســـيــاحــيـــة واألثــاريــة وا
والـديـنـيـة والتـاريـخـيـة في الـعراق
ـسـتـثـمر وخـلق وزرع الـثـقـة لـدى ا

بيـئة مـناسـبة لـتشـجيـع االستـثمار
في قــطـاع الــسـيـاحــة والـقــطـاعـات
األخـرى) عــلى صـعــيـد مــتـصل قـام
قـسم الــرقـابـة الـصـحــيـة في قـطـاع
البلديات االول بأتالف اكثر من 89
ــواد الــغــذائـيــة واغالق طــنــا من ا
عـدد مـن احملـال.وقـال مـديـر شـعـبـة
الـــرقـــابـــة الـــصـــحـــيـــة في قـــطـــاع
الــبـلـديـات االول عــبـاس كـاصـد في
الـبـيــان امس ان (الـفـرق الــرقـابـيـة
ــــواد اتـــــلــــفت  89224كــــغـم من ا
الـغـذائـيـة الـصـلـبـة و 589لـتـراً من
ــواد الــغــذائــيــة الــســائــلــة غــيــر ا
صـاحلـة لالسـتهالك الـبـشري خالل
اضي) . مـبـيـناً انه شـهر نـيـسـان ا
( استـيفاء اجـور نشاطات بـقيمة
 3548مـاليـــ ديــــنــــار وغـــلق 23
مـحال مـخـالـفـا لـلـشـروط الـصـحـيـة
ومنح 23اجازة صحية و 49بطاقة
صـــحــيـــة لــلـــعــامـــلــ في احملالت
العامة. واكد كاصد انه  اجراء 8

حـــمـالت صــحـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مع
اجلـــهـــات الـــســـانـــدة وســـحب 26
ــوذجـا مــحــلــيــا ومــسـتــوردا من
ـواد الـغذائـيـة واجراء 326زيارة ا
ــيــاه و523 حملــطـــات ومــشــاريع ا
قراءة لـلكلـور مضيفـاً انه  تنظيم
ثـالث دورات تثقـيفـية لـلعـامل في
احملالت الـعـامــة من اجل احلـافـظـة
ـــــواطن)الـى ذلك عـــــلـى صـــــحـــــة ا
استقبل مستشفى العلوم العصبية
الـــتـــابـع لـــدائـــرة صــــحـــة بـــغـــداد
الرصـافة  2306 مراجـع وأجرى
165عــمـلــيـة جـراحــيـة خـالل شـهـر
ــاضي.  واضــاف مــديـر نــيــســان ا
ــسـتـشـفى بـاسم حـنـون جـبـار ان ا
(العـدد الكلي لـلعـملـيات اجلـراحية
بلغ 165عمـليـة تخـصصـية لـلدماغ
والــعـــمــود الـــفـــقــري تـــوزعت بــ
51عملـية وسطى و33عملـية كبرى
و18عـمـلـيـة فــوق الـكـبـرى واخـيـراً
63عمـلية خـاصة  اما وحـدة الكاما

نـايف فــبـلـغت  78عــمـلـيــة بـجـهـاز
الــكــامـا نــايـف). واوضح جــبـار ان
(عـدد مـراجـعي شـعـبـة االشـعـة بـلغ
 1763مـراجعاً تـوزعوا على شـعبة
االشــعــة االعـتــيــاديـة  99مــراجــعـا
ـغـنـاطـيسي 963 وشـعـبـة الرنـ ا
فراس احللزوني مراجعا وشعبة ا

 701مراجع).
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 وتـابع ان (وحـدة تـخـطـيط الـدماغ
استقبلت  546 مراجعا) . واضاف
جـبار ان (وحدة تـخطـيط االعصاب
اســتـقـبـلت  97 مـراجـعـا  وقـد كـان
عـــــدد مـــــراجــــعـي وحــــدة الـــــعالج
الـطـبـيعي  602 مـراجع و اجراء
جــلــســات عالج طــبــيــعي خملــتــلف
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريــة ,امـــا وحــدة
الــطـــوار فــقـــد اســـتــقـــبــلت 219
مراجـعا فيـما بلغ عـدد الراقدين في
ـسـتـشفى  558راقـدا وقـدمت لهم ا

اخلدمات الطبية والعالجية).
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أعـلـنت دائرة صـحـة ديالى  عن
اعـــادة افــــتـــتـــاح مـــســــتـــشـــفى
السـعدية الـتابع لقضـاء خانق

 بعد انهاء اعمال ترميمه  .
وقـال مـدير اعالم الـدائـرة فارس
العـزاوي   لـــ ( الزمان )  إنه  (
بــالـتــنـسـيق بــ قـسم الــصـحـة
الـعــامـة في دائـرة صـحـة ديـالى
واطــــــبـــــاء بـال حـــــدود وإدارتي
ــســتــشــفى  اعــادة اخملــيم وا
افــتـتــاح مـســتــشـفى الــسـعــديـة
ــــواقع الــــبـــديــــلـــة في وغــــلق ا
مـخـيـمـات الـنـازحـ ) .وأضاف
الـعزاوي أن  ( الـكوادر بـاشرت
ــراجـعـ وتـقـد بـاســتـقـبـال ا
اخلدمات الطبية والعالجية لهم
ـراجـع ـا يـلبي حـاجـة ا   و

لـهـذه اخلـدمـات وعـلى مـسـتـوى
ـسـؤولـية ) . عـالي من الـدقـة وا
ومن جــــانـب آخـــر قــــال رئــــيس

مـجــلس مــحــافــظــة ديـالـى عـلي
الـــدايــــني  لــ ( الــــزمـــان )   إن
(مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات وافـقت
بـشـكل رســمي عـلى فــتح اربـعـة
مــراكـز انــتـخـابــيـة في خــانـقـ
وبـعقـوبـة لتـأم مـشـاركة نـحو
 60 لف من نازحي الداخل ) .  
واضاف الـدايني  أن ) مـشاركة
نــازحي الــداخل كــانت مـشــكــلـة
اضـية معـقدة خالل االسـابـيع ا
لــعــدم وجــود اي آلـــيــة تــضــمن
مـشاركتـهم مثـمنا سـرعة حترك
فوضية واالسـتجابة لدعواتنا ا
فـي تــوفـيــر مــراكــز انــتــخــابــيـة
خـاصة لـنازحي الـداخل لضـمان

مشاركتهم باالنتخابات) . 
فــيــمـا اعــلــنت مــديـرة الــهــجـرة
هـجرين  في مـحـافظـة ديالى وا

ابــتـــهــال الــدايـــني تــوزيـــعــهــا
مـــســاعــدات اغــاثــيــة لــلــعــوائل
الـــــعــــائـــــدة الى قـــــرى قــــضــــاء
ـقــداديـة  فــيـمــا اكـدت ان ذلك ا
جـــاء لـــغــرض الـــتـــخـــفـــيف عن

معاناتهم   .
oÞUM  d¹d%

وقــالت الــدايــني  لـــ ( الــزمـان )
امــس  انــه  (   تــــــــــــــــــــوزيـع
مـسـاعـدات اغـاثـيـة شمـلت 963
عـائـلة  حـيـث تـضـمنـت سـلـت
غـذائـيتـ لـكل عـائلـة عـائدة من
النزوح بعد حترير مناطقهم من

دنس االرهاب ) .
واضـــــــــافـت الــــــــــدايــــــــــني  ان
ـوزعـة كانت وفق سـاعـدات ا (ا
برنامج منظم  اعداده من قبل
ـهـجـرين على دائـرة الهـجـرة وا

ــرســلـة من ـســاعـدات ا ضــوء ا
الـوزارة ولغـرض شـمـول جـميع
العوائل ولتـخفيف معاناتهم  ).
من جــانب اعـلـنـت دائـرة صـحـة
ديــــــــالى  ان وحــــــــدة الـــــــعالج
ـسـتـشـفى بـعـقـوبة الـطـبـيـعي 
الـتـعـلـيمـي قامـت وألول مرة في
احملـافــظـة بـاسـتـخــدام تـقـنـيـات
حــــديــــثــــة فـي الــــعالج  حــــيث
اســـتـــخــــدمت الـــوخــــز بـــاإلبـــر
الـصـيـنـيـة لـعالج شـلل الـعـصب

رضى . السابع الحد ا
وقــال مـديـر اعالم صــحـة ديـالى
فـارس الـعـزاوي لًـ  ( الـزمـان ) 
ان  (  طـــريــقـــة الـــوخــز بـــاإلبــر
الــصــيــنـيــة عالج فــعــال  حـيث
تــمت مـعـاجلـة مــريض يـبـلغ من
الـعـمـر  28عـامـا كـان يـعـني من

شـلل الـعصب الـسابع وقـد تمت
ـعاجلـة بواسطـة الوخـز باإلبر ا
الـصـيـنـيـة وألول مـرة تـسـتـخدم
هــذه الــطـريــقــة في مــســتــشـفى

بعقوبة التعليمي  ) . 
واكــد الـــعــزاوي   ان  (  دائــرة
صـحـة ديـالى تـسـعى دائـما الى
مــواكــبــة الــتــطــور واســتــخـدام
احـــدث الــــتــــقــــنــــيــــات من اجل
االرتقـاء بالواقع الـصحي اسوة
تقدمة  ) .  ببلدان العـــــــــالم ا
ــــــعــــــاجلــــــ وبــــــ رئــــــيس ا
الطـبيـعـي احـمد صـبحي  انه
(   اســتـخـدام امـبـوالت مـنـهـا
بـنسب صـغيـرة جدا وزعت على
الـعـضالت وفـروع األعـصاب من
اجـل الــــعالج  حــــيـث حــــقــــقت

نتائج جيدة ) . 

علي الدايني
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