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لـلــدمــاغ مـؤثــرا عــلى احلـركــة لــلـجــهـة
الــيــسـرى من اجلــسم). من جــانــبه اكـد
رئــيـس الـفــريـق الـطــبـي  وسـام جــاسم
الــربــيــعـي ان (عــدم ازالــة الــورم يـؤدي
مـسـتـقـبال الى فـقـدان احلـركـة الـيـسرى
للمـريضة والسـيما انـها تبـلغ من العمر
 45 عــامــا ) ,واضــاف انـه (بــعــد جنــاح
ــريــضــة بــحــالـة الــعــمــلــيــة اخــرجت ا
مستقرة وسيتم ايضا معاجلة ورم اخر
في الـفص االمــامي االيـسـر لـلـدمـاغ عن
طريق اشعـة الكامـا نايف بعـد اكتساب
ريضة الشفاء التام واستقرار حالتها ا
الصحيـة). فيما بحث مـدير عام الدائرة
عبـد الغنـي سعدون الـساعـدي مع مدير
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جنح فـريق طبـي في مسـتـشفى الـعـلوم
الـعـصـبيـة الـتـابع لـدائرة صـحـة بـغداد
الرصـافة في انقـاذ امرأة اربعـينيـة بعد
رفـع ورم ســحـــائي مـن الــدمـــاغ . وقــال
ستـشفى بـاسم حنـون جبار في مديـر ا
بـيــان تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (فـريـقـا
طــبـيـا اجـرى عـمـلــيه جـراحـيه خـطـيـرة
ـريـضه لـرفع ورم سـحــائي من الـدمـاغ 
كـانت تـعانـي من نوبـات صـرع مـتـكررة
وصــــداع حــــاد مـــــزمن وبــــعــــد اجــــراء
الفحوصات الالزمـة واخذ اشعة الرن
غناطيسي اتضح وجود ورم كبير في ا
ن الــــــفـص االمـــــــامي واجلـــــــداري اال

ويـــرجع ســبب ذلـك الى انــخــفــاض
ــشـــروبــات غــيــر قــسم األغـــذيــة وا
ئة وقسم الكحوليـة بنسبة  1.8 با
ــنــزلــيـة ــعــدات ا الــتــجــهـيــزات وا
ئة وجاء والصيانة بنسبة واحد با
ــئـة قــسم الــنــقل بــنــســبـة  0.8 بــا
وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4 

ئة). با
الفـــتـــا الى ان (مـــؤشـــر الـــتــضـــخم
ـــعـــدل 0.2  األســـاس انـــخــــفض 
ئـة عن الشهر الـسابق وانخفض با
ــــئـــة مــــقــــارنـــة مع بــــنـــســــبــــة بـــا
شــهــرتــشــرين الــثــاني عــام 2017 
وأرتــفع مـعــدل الـتــضـخم الــسـنـوي
ئة  اذ اضي   0.8با خالل الشهر ا
بلغ الـرقم القـياسـي حيـنها 104.3 
عــازيـــا ذلك الى (الــتــغــيــر ــئــة) بــا
الـشـهـري حـيث سـجل قـسم االغـذية
ــشـــروبـــات غــيـــر الـــكــحـــولـــيــة وا
ـئة لـيساهم انخـفاضـاً قدره  1.8با
ـــئــة في مـــعــدل ــقــدار  97.5 بـــا
التـغيـر الشـهري وتـأتي الـتغـييرات
نـتـيـجة انـخـفـاض مـجمـوعـة اخلـبز
واحلـــبـــوب والــلـــحـــوم واالســـمــاك
مـبـيـنـا ان والـفـواكه واخلـضـروات)
(قـسـم الـتــبغ ســجل ارتــفــاعــاً قـدره
ــقــدار 1.0 ـــئــة لـــيــســهـم  0.7 بــا
كـما ـعدل الـتغـيـر الشـهري ئـة  بـا
البس واألحذيـة نفس سجل قـسم ا
ـئة بـا االرتـفـاع لـيـحـقق مـقدار 8.3 
وتـابع في مـعـدل الـتـغـيـر الـشـهري)
(كــمـا ســجل قـسم الــسـكن ارتــفـاعـاً
ـقدار - ـئـة لـيـسـهم  قدره 0.1  بـا
ئة في معدل التغير الشهري 4.6 با
ويـــرجع ســـبب هـــذا االرتـــفـــاع الى
ارتـفاع االرقـام الـقيـاسيـة مـجمـوعة
ـــئـــة الـــوقـــود بـــنـــســـبــة  0.7  بـــا عملة عراقية ورقية

ــواطن وذوي االحـتــيـاجــات اخلـاصـة ا
اديـة والـلوجـستـية وبـكل اإلمكـانيـات ا
من اجـل تـقــد أفــضل اخلــدمــات). من
ــركـز ــركـز ان (ا جــهــته اوضح مـديــر ا
يـقدم اخلـدمات الـطبـيـة والعالجـية إلى
ــرضـى في وحــدة الــعالج الــطــبـيــعي ا
وعالج األطفال كما يضم مالكات مهنية
مــدربــة تــدريــبــا عــالــيـا ومــشــاركــة في
الـعــديـد من الـدورات الـتــطـويـريـة الـتي
نظمتها الدائرة فضال عن امتالكه عددا
ـتطـورة والتي من األجهـزة احلديـثة وا
تــســـهـم في الـــعالج). الى ذلـك اعــلـــنت
دائــرة صـحــة بـغــداد الـكـرخ عـن اكـمـال
االجـــراءات الالزمـــة النــــطالق حـــمـــلـــة
الـتــلـقــيح الـفــمـوي ضــد شـلل االطــفـال
لـلــفـئــات الـعــمـريـة مـن عـمــر يـوم وحـد
ولــغــايــة  5 ســـنــوات وعــلى مــســتــوى
قـطاعـات الـرعايـة الـصحـيـة كافـة. وقال
مـــديـــر عـــام الـــدائـــرة جـــاسب لـــطـــيف
احلجامي في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الـــدائـــرة اســـتـــكـــمـــلت االجـــراءات
اخلــاصـة بــتـهـيــئـة الـفــرق اجلـوالـة في
جــمــيع قــطــاعـات الــرعــايــة الــصــحــيـة
ـراكـز الـصـحـيـة و سـتـبـاشـر تـنـفـيـذ وا
احلــمـــلــة من  23 الى  27 من الـــشــهــر
اجلـاري  وسـتـكـون حـمـلـة الـتـلـقـيح من

دار الى دار).
مــشـــيــرا ان (الـــلــقـــاح  تــوفـــيــره من
ـيـة وخـضع لـفـحص وزارة مـنـاشئ عــا
الـصــحــة واالجــهـزة الــرقــابــيـة),داعــيـا
ــواطــنـــ الى (الــتــعـــاون مع الــفــرق ا
الــصـــحــيــة لــتــلــقــيـح جــمــيع االطــفــال
ــشـمـولـ بـهـذا الــلـقـاح حـفـاظـاً عـلى ا

دائن عـمـاد هـادي خـضـير مـسـتـشفـى ا
دعـم مـــــــــــنــــــــــــاطـق االطـــــــــــراف وذوي

االحتياجات اخلاصة .
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وشـدد الـسـاعـدي عـلى (ضـرورة تـوفـير
ستلزمات األساسية للمستشفى النها ا
هـمة والـدائرة تدعم سـتشـفيـات ا من ا
اديـة والـلوجـستـية وبـكل اإلمكـانيـات ا
واحــتـيــاجـاتـهــا من اجل تــقـد أفـضل
اخلدمـات الطبـية والـصحـية إلى أهالي
دائـن فضال عن  مـناقـشـة  العـديد من ا
احملــاور مع مـــجــلس االدارة والــتي من
شـأنـهـا تـطـويـر اخلدمـة الـصـحـيـة عـبر
ـتــابـعـة الـيـومـيـة ـتـواصل وا اجلــهـد ا
وجتــــــاوز الــــــروتـــــ
ووضــع اخلــــــــــــــــــطـط
واســتـمع ــنــاســبـة) , ا
الــــســـــاعــــدي إلى أهم
ــعــوقــات ــشـــاكل وا ا
التي تـعوق الـعمل في
ـــســتــشـــفى من اجل ا
حـلهـا وتـذليـلـها. وفي
سـيــاق مـتــصل نـاقش
الــســاعــدي مع  مــديـر
مركـز الـتأهـيل الـطبي
واقع اخلدمات الطبية
ــقـدمــة لـلــمـواطــنـ ا
والســـــــــيــــــــمــــــــا ذوي
االحتـياجـات اخلاصة
. واكــد الــســاعــدي ان
ـركـز (الـدائــرة تـدعم ا
فـي ســـبـــيل االرتـــقـــاء
ـقدمـة إلى بـاخلـدمـة ا

سالمتـهم من مرض شـلل االطفال).  من
جانـبه اشار مديـر قسم الـصحة الـعامة
في الـدائـرة نـازك لـهـمـود الفـتالوي الى
ان (الدائرة بـدأت استعداداتـها للـحملة
الوطنية للـقاح ضد مرض شلل األطفال
ولـلفـئـة العـمـرية من عـمـر يوم إلى دون
سن اخلــامـسـة وســيـكـون الـتــلـقـيح من
خالل الفـرق الثـابتـة في مراكـز الرعـاية
الــصــحــيــة األولــيــة والــفــرق اجلــوالــة
واآللية والـتنقل من دار إلى دار وبغض
الـــنــــظــــر عن اجلــــدول الـــتــــلــــقـــيــــحي

الروتيني). 
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من جـهـتـها اعـلـنت مـديـر اعالم الـدائرة
هـيـام صـبـار سـبتـي عن (وضع الـدائرة
خـطـة إعالمــيـة تـثـقــيـفـيــة قـبل انـطالق
احلــمـلــة تــمـتــد لـغــايــة بـدء تــنــفـيــذهـا
وتــضــمــنت إقــامــة الــنــدوات وتـعــلــيق
الــفـلــكــســات وتــوزيع رســائل صــحــيـة
فــــضال عن تــــنـــظــــيم لـــقــــاءات فـــرديـــة
ـرض وجـمـاعـيـة لـلـتـعـريف بـخـطـورة ا

وضرورة اخذ اللقاح). 
وتمـهيـداَ ألنطالق حـملـة التـلقـيح قامت
وحــدة اعالم مـديــنـة االمــامـ الـطــبـيـة
بحملة تثقيف واسعة في اإلستشاريات
ـواطـن وردهـات األطفـال واإللـتـقاء بـا
وشـرح اهـمـيـة اخـذ هـذا الـلـقـاح وبـيان

رض.  خطورة ا
ـديـنـة حلى واوضـحت مسـؤول اعالم ا
الــهاللـي ان (هـذه احلــمــلــة جــاءت قـبل
انـطالق حـملـة الـلـقـاح والتي سـتـنـطلق
ـقـبل وللـفـئـات الـعـمـرية من األسـبـوع ا

يوم واحد الى  5 سنوات) .

بــالــفـائــدة عــلى انــتــعــاش احلــالـة
االقتصـادية للـبالد). وأعلنت وزارة
الــتــخــطــيط عن انــخــفــاض مــعــدل
التضخم خالل شهـر تشرين الثاني
ئـة مقارنة اضي بنـسبة   0.5 با ا
مـع شـــــــــهــــــــــر تــــــــــشــــــــــرين االول
مــقـابل ارتــفـاع في نــسـبـة الــسـابق
الـتــضـخم الــسـنــوي بـنــسـبـة 0.8 

ئة .  با
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ــتـــحـــدث الـــرســمـي بــأسم وقـــال ا
الـوزارة عـبد الـزهـرة الـهـنداوي في
بيان امس ان (الرقم القياسي العام
ـاضي في لـشــهـر تـشـرين الــثـاني ا
ــئــة حــيث الــعــراق بــلغ  105.1بــا
ئـة مقارنة انخفض بـنسبة  0.5 با
مع شـهــر تـشـرين االول لـلـعـام ذاته

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

وصف اخلــبــيـــر االقــتــصــادي مالذ
االمـ االجـراءات احلــكـومـيـة لـدعم
الــقـــطــاع اخلــاص بـ  (اخلـــجــولــة)
ـا وقــال انــهـا ال حتــقق الــطـمــوح 
يـــتالءم مع الــنــمــو. وقــال االمــ لـ
(الـزمان) امس ان (انـخـفاض مـعدل
اضي جاء التـضخم خالل الـشهـر ا
واطن بشأن نتيجة اتسـاع امال ا
االجـــراءات احلــــكـــومـــيــــة بـــأطالق
درجــات وظـيـفـيـة نــاجتـة من حـركـة
الك ما ادى ذلك الى انـعاش حـالة ا
واطن وامله بالتوظيف) واضاف ا
ان (ايـجـاد فـرص  عمل لـلـمـواطـن
ضــمن مـؤسـســات الـدولـة يــنـعـكس
واطن ما بشكل ايجابي على دخل ا
واوضح ــطــلـوب) يـحــقق الــنــمــو ا

االمــ ان (االجــراءات احلــكــومــيـة
لـــدعـم الـــقـــطــــاع اخلـــاص ال تـــزال
خجولـة وال تلبي مـستوى الـطموح
لتطويـر القطاعات االنـتاجية سواء
اكــانت زراعـيــة اوصـنـاعــيـة والـتي
ـكـن ان تـســهم بــشــكل كــبــيـر في
تـــوفـــيـــر اآلالف من فـــرص الـــعـــمل
للعاطـل فضال عن تغـطية احلاجة
احملــــــلـــــيـــــة واالســـــتــــــغـــــنـــــاء عن
مبيـنا ان (هناك معوقات ستورد) ا
تـواجه النـهوض بـالـقطـاع اخلاص
وهــــذ مـــا يـــؤثــــر بـــشـــكـل عـــام في
وتـــابـع االمـــ ان (مـــنح الـــنــــمـــو)
قـروض وسـلـف لـلـمـواطـنـ في مـا
يخص مـجال الـعمـران يسـاعد على
تنـشـيط حركـة السـوق في اجملاالت
اخملـــتــلــفـــة وبــالـــتــالي يـــعــود ذلك

ومــجـمـوعــة االيـجـار بــنـسـبـة 0.3 
ئـة ومجـموعـة صيـانة وخـدمات بـا
ولفت ـئـة) ـسكن بـنـسـبة  0.2 با ا
عدات الى ان (قسم الـتجـهيـزات وا
نزليـة والصيانة سـجل انخفاضاً ا
ئـة  بسبب انخفاض قدره واحد با
نـزلـية اسـعـار مجـمـوعة األجـهـزة ا
وسجل قـسم الصـحة ارتـفاعـاً قدره
فقد سجل ئة اما قسم النقل  0.8با
ـئة لـيسهم انخـفاضـاً قدره  0.8 با
ــئــة في مــعــدل بــنــســبـة  22.2 بــا
وحـــافظ قــسم الــتـــغــيــر الـــشــهــري
ــسـتـوى في االتــصـال عـلـى نـفس ا
وسجل قسم معدل التـغير الشـهري
الـتـرفـيه والـثـقـافـة انـخـفـاضـاً قدره
ئة كـما ارتفع قسم الـتعليم  0.4 با
قدار ـئة لـيسـهم  بنـسبـة واحد با
ـئــة  في مــعــدل الــتــغــيـر - 0.2 بــا

الشهري).
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مــــشـــيــــرا الى ان (قــــسم األغــــذيـــة
ـشروبـات غـير الـكـحولـيـة سجل وا
ضمن التغير السنوي ارتفاعاً قدره
ـقـدار 71.0 ـئـة لـيــسـهم   2.0 بــا
ـئـة وتـاتي الـتــغـيـيـرات نـتـيـجـة بـا
ارتــفــاع مــجـــمــوعــة اخلــضــراوات
ـــئــة وارتـــفــاع بـــنــســـبــة  16.9بـــا
شروبات غيـر الكحولية مجموعـة ا
ــئـة وســجل قـسم بـنــسـبـة  0.2 بـا
ـئة بـا الـتـبغ انـخـفـاضـاً قـدره  0.2 
ــئـة في ـقـدار -  0.3 بـا لــيـسـهـم 
معدل التـغير السـنوي وسجل قسم
البس واألحـذيـة انـخـفـاضـاً قـدره ا
ـئـة وذلك بـسـبب انـخـفـاض  1.9بـا
البس بـنـسـبـة اسـعــار مـجـمـوعـة ا
ـئـة و االحـذيـة بـنـسـبة 3.4  1.5بـا
وســـجـل قـــسـم الـــســــكن ــــئــــة  بـــا

ئـة لـيـسهم انـخفـاضـاً قدره  0.8بـا
ـقدار -  28.9 في مـعـدل الـتـغـير
الـسـنـوي بـسـبب انـخـفـاض االرقام
الــقـــيــاســـيــة جملـــمــوعـــة صــيـــانــة
ئة سـكن بنسبة  3.6با وخدمات ا
ومـجــمـوعــة االيــجـار بــنـســبـة 2.2
وأضاف الهـنداوي ان (قسم ئـة) با
ــنــزلــيـة ــعـدات ا الــتــجـهــيــزات وا
والــصـيـانــة انـخـفض بــنـسـبـة 1.8
ــئـة  بــسـبب انــخـفــاض اسـعـار بـا
مــجــمـوعــة االثــاث والــتــجــهــيـزات
ـئــة و مـجــمـوعـة بــنـســبـة  2.7 بــا
ئة ـنزلية بـنسبة  1.3با األجهزة ا
وسجل قـسم الصـحة إرتـفاعـاً قدره
ـئــة وحـقق الــنـقل إرتــفـاعـاً  3.1بــا
ئة لـكن قسم االتصال قدره  3.8 با
ـئـة كـمـا إنـخـفض  بـنـسـبـة  2.8بـا
وســجل قــسم الــتــرفــيـه والــثــقــافـة
ــئـة وكـذلك ارتـفــاعـاً قـدره  10.2بـا
ارتـفـاعـا في قـسـم الـتـعلـيـم بـنـسـبة

ئة).   0.7با
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اكــد مــجـلـس مــحــافـظــة ديــالى ان
االجـهـزة االمنـيـة في عـمـوم مـناطق
احملـافـظـة قـادره عـلى مـنع انـتـشـار
وبـاء اخملـدرات  فـيمـا اكـدت نـائـبة
عـن مــحـافــظــة ديــالى عـن وجـود 3
اسباب تتسبب يـوميا بفقدان دو
زراعي بـــاحملــافـــظــة. وقـــال رئــيس
مـجـلس احملافـظـة عـلي الـدايني  لــ
(الــزمـــان) ان (االجــهـــزة االمــنـــيــة
قـادرة عـلـى مـنع انـتـشـار اخملـدرات
في عـمــوم مـنـاطق مـحـافـظـة ديـالى
ــعـدة من خـالل اخلـطط  االمــنــيـة ا
من قــــبــــلــــهــــا)  مـــشــــيــــرا الى ان
(الـسـنـوات األخـيـرة شـهـدت رواجا
مـلـحوظـا النـتـشار اخملـدرات بـكـافة
انــواعــهـا فـي احملـافــظــة عن طـريق
تداولـها او مـرورها الى مـحافـظات

اخرى). 
 «—b  ‰ËUMð

واضــــاف الـــدايـــني ان (جتـــارة او
تـــنـــاول اخملـــدرات لـــهـــا مــردودات
سـلـبـيــة عـلى كـافـة فــئـات اجملـتـمع
وخـاصـة فئـة الـشبـاب كـونهـا تـدمر
حـيـاتهـم وحتمل الـدولـة وعـوائـلهم
اعــــبـــاءا مـــاديـــة كـــبــــيـــره من اجل
مـعـاجلـتـهم).  واشـاد الـدايني   بــ
(دور األجــهــزة األمـــنــيـــة في حــفظ
ا ساهم األمن في قضـاء بعـقوبـة 
بـــــفـــــتح عـــــدد مـن الـــــطـــــرق ورفع
احلـواجـز الــكـونـكـريــتـيـة  مــبـيـنـا

حرص االدارة احمللية بتوفير األمن
لألهــالي وتـــوعــيــة الــشــبــاب عــلى
خــطـــورة اخملــدرات ومـــروجــيـــهــا
مـــشــددا  عـــلى االجــهـــزة األمــنـــيــة
باإلسراع بنشر عـناصرها للحد من
اخملــاطـر الــتي تــواجه احملـافــظـة).
ومن جـانب آخر كـشـفت الـنائب عن
عن 3 مــحــافـظــة نــاهــدة الــدايــني 
اسباب تتسبب يـوميا بفقدان دو
زراعي بـاحملافـظة.  وقـالت الـدايني
لـ (الزمان) ان ( % 30 من االيادي
العامـلة في ديالـى تعتـمد باألساس
عــلى قــطــاع الـبــســتــنــة في تــامـ

مـصـادر رزقهـا مـنـذ عقـود طـويـلة)
ـر بــاسـؤا مـؤكــدا بــأن (الـقــطــاع 
انــــتــــكــــاســــة بــــالــــوقت الــــراهن).
واضـافت  ان (ديـالى تـخـسـر دو
بــسـاتــ يـومــيـا بــسـبب  3اســبـاب
رئــيــسـيــة هـي الــتـجــريـف واآلفـات
الـزراعـيـة بـاإلضـافـة الى عـدم قـدرة
ــزارعـ وخـاصـة في الــكـثـيـر من ا
نـاطق احملـررة على الـوصول الى ا
بـــســـاتــيـــنـــهم بـــســـبب االجــراءات
ـشــددة ووجــود مــخــاوف امــنــيـة ا
ــتــشــددة تـــتــمــثل بـــاجلــمــاعـــات ا
ــقــذوفـات والـعــبــوات وااللــغــام وا
احلربـيـة).  واشارت عـضو مـجلس
الــنـواب   الى ان  (خــسـارة قــطـاع
البستـنة باهظـة الن اعادة احياءها
تـتـطـلب سـنوات طـويـلـة من اجلـهد
والـــــتــــعب)  مـــــؤكــــدة  ( ضــــرورة

االنتباه الى خطورة انتكاسة قطاع
الـبــسـتــنــة في ديـالـى وتـأثــيـره في
خـــلق اضـــافـــة اعـــداد كـــبـــيـــرة من

العاطل عن العمل).
عــلى صـــعــيــد اخــر اعـــلــنت دائــرة
صحة ديالى عن قيـام  قسم تفتيش
بــاغالق ــؤســـســات الــصــحـــيــة   ا
ستلزمات الطبية مذخر لألدوية وا
خملــالـفــته الـضــوابط  فـيــمـا اكـدت
اسـتمـرار احلـمالت التـفـتيـشـية من
ــقـصــريـن. وقـال اجل مــحــاســبــة ا
مــديــر اعـالم صــحــة ديـــالى فــارس
العزاوي لـ  (الزمـان) ان (فريقا من
ؤسسات قسم التفتيـش  - شعبة ا
الــصــحــيــة اخلــاصــة قــام بــجــولــة
تــفــتـيــشــيــة صـبــاحــيــة في قــضـاء
ــتــابــعــة الــصــيــدلــيـات بــعــقــوبــة 
وعـــمـــلـــهـــا)  الفـــتـــا الى ان (اغالق
ستلزمات الطبية مذخر لألدوية وا
دة اسـبوعـ خملالفـته التـعلـيمات

والضوابط الصحية). 
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واكــد مـــديــر اعـالم  صــحـــة ديــالى
(اسـتــمـرار احلـمـالت الـتـفــتـيــشـيـة
ــســائــيــة من اجل الــصــبــاحــيـة وا
قـصرين وضمـان اتخاذ محاسـبة ا
كــافــة االجــراءات الــقــانــونــيــة  في
ـؤســسـات الـصـحـيـة مــجـال عـمل ا

اخلاصة واحلكومية).
مـن جـهـة اخــرى نـفـذت قــوة أمـنـيـة
مشتـركة من قيـادة شرطة  مـحافظة

ديـــالى  وبـــالـــتــعـــاون مع قـــوة من
الفـرقة اخلـامسـة مداهـمة وتـفتيش
قــرى خــضــر كــاو ومـحــمــد شــريح
ناطق الزراعيـة احمليطة بها في وا
نـــاحــيـــة الـــعـــظـــيـم شـــمـــال شــرق
احملـافظـة. وقـال مديـر اعالم شـرطة
احملـافـظة الـعـقيـد غـالب العـطـية لــ

(الـزمان)امس ان (الـعـملـيـة االمنـية
ــعـلـومــات أألمـنـيـة تــهـدف حـسب ا
الحــقـة أألســتــخـبــاريــة الــدقـيــقــة 
اخلاليــا أألرهــابــيــة  ومــنـعــهــا من
أيـــــجـــــاد مالذات أمـــــنــــة فـي هــــذه

ناطق).  ا
واضــــاف الــــعـــطــــيـــة ان (مــــفـــارز

ودوريـــــات من اقــــــســـــام شـــــرطـــــة
ـنـصـورية اخلـالص وبـني سـعـد وا
والـــسالم والـــعـــظـــيم ومـــفـــارز من
شعبـة مكافـحة االجرام  تـمكنت من
القـاء القـبض على   11 مطـلوباً و
اتـخـاذ كـافـة االجـراءات الـقـانـونـيـة

بحقهم لعرضهم على القضاء). 

d‚∫ متاعبة صيدلية في اطار حمالت تفتيشية
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ـتظاهـرين الذين يطـالبون بـأن تنعكس الـعنوان  مسـتل من كالم طويل الحد ا
ثروات بالدهم على  حالهم بالتغيير نحو االفضل  ..

واطـن سـواء في التـظاهرات واالنصـاف كلـمة نـسمـعهـا كثـيرا عـلى لسـان ا
اوغيرها .

واالنصاف كلمة  جميلة تعني  العدالة  ..
والـعدالـة  تـتـحـقق ( بـاتبـاع  الـشـرع ال الـهوى) .. والـهـوى يـبـعد عن احلق 

واحلق يرتقي باالنسان ..
وقالوا  : احلق من شروط  حتقيق انسانية االنسان .. 

ا ا يـتحمـلون  وال تأخـذ أكثر  ومن االنـصاف أن ال تطالـب الناس باكـثر 
تستحق ..

ومن االنــصـاف والــعــدل أن حتــــب ألخــيك ( وهــنـا يــعــني األخــر ) مـا حتب
لنفسك ..

ومن االنـصاف أن يـتـساوى اجلـميـع في توزيع  الـثـروة  وفي  ظروف الـعيش
والتقدم  والرخاء..

ـواطن الـعـادي ..واذا مـا حـصل تـباين ـسؤول وا ـبدأ يـنـطـبق عـلى ا  وهـذا ا
في الـتوزيع  الذي يـعبر عـنه  في االدارة ( باالمتـيازات )  ب االثـن لصالح
زيـد من الـعمل والـعـطاء  واالبـداع  لكي األول فـهو بـشرط  أن يـكـون حافـزا 
يعـود في الـنـهايـة هـذا الـتبـاين  بـالـفائـدة عـلى الـثانـي  وعنـدهـا يتـحـقق مـبدأ

االنصاف  ..
فهل حتقق هذا الشرط ..?

-  الواقع يجيب ..
ومن االنـصــاف أنه اذا كـان من حق أي مــواطن أن يـعـمل عــلى حتـسن حـاله
االقتـصادية بطرق مشـروعة  وما يستتبـعها من حتسينـات إجتماعية  وعلى
مسـتـوى التـعـلـيم والصـحـة والثـقـافة ويـؤمن عـلى حـياته  ويـضـمن مسـتـقبال
آمنا  سعيدا لعياله  فهذا احلق  أيضا ألصحاب الدرجات العليا في الدولة
خـتـلف مـستـويـاتهم ـثلـو الـشـعب - النـواب والـسـياسـيـون   ومن بـينـهم  

واجتاهاتهم .
 ومع االقــرار بــذلك احلق لــهـذه الــشــريــحـة بــصــورة مـعــقــولــة واقـتــصــاديـة
راقب مـن نبض ـؤشـرات الـتي  تـكـونت لـدى ا واجـتمـاعـيـة سـلـيـمة  تـراعي ا
الـشارع واحلراك الـشعـبي الذي يـزداد اتسـاعا السـباب اقـتصـادية بـالدرجة

وضوع ال بد من مالحظاتهما  : االولى   لكن هناك جانب في هذا ا
االول  يــتـعـلق بـالـدولــة  .. فـعـنـدمـا تــقـرر الـدولـة  أن تـكــون هـنـاك إمـتـيـازات
لــلـمـسـؤولــ  دون اخلـوض في تـفــاصـيـلـهــا ألنـهـا مـعــروفـة   وخـاصـة في
ـبادىء الـتي اشرنـا اليـها وتـأخذ في الـدرجات الـعلـيا يـجب أن تراعي  تـلك ا
اعــتـبـارهــا مـدى  تـأثــيـرهــا عـلى الـثــروة  الـعـامــة  في ظـروف الــبالد عـامـة 
عـيـشة الـعام  لـلشـعب  و مسـتوى ـواطنـ االخرين خـاصة  ومـستـوى ا وا
خط الـفقر والدخل القومي   و درجة التنمـية  ومستوى اخلدمات  والبطالة
ا فـيه الديون اخلـارجية والـداخلـية   وطبـيعة  ووضع الـبالد االقتصـادي  
ـوارد  ومدى تأثر كل شريحة منها   لكي ال حتدث فوارق كبيرة  ب هذه ا
ـرور الـزمن وتفـضي الى أن تـشكل الـطبـقة وبـقـية الـطـبقـات   قد تـتـضخم 
طـبـقــيـة ( طـبـعـا هـنــاك فـرق بـ الـطـبـقــة والـطـبـقـيـة ) جتــعل مـنـهم  في نـظـر
ـسـتـوى اجلــمـاهـيـر مــتـمـيـزيـن  ومـنـفـصــلـ عن الـطــبـقـات االخــرى   في ا
ا فيها عيشـة والرفاهية   واخلدمات   االقتـصادي و االجتماعي واحلالة ا
مسـتـوى التـعـليم والـصـحة  واحلـيـاة عامـة  قـد تضـعـهم  في موضـع إنتـقاد
ـسـؤولـ وشك ورفض من اجلـمـاهــيـر  وتـخـلق هــوة بـ هـذه الـطـبــقـة من ا
والشـعب تتوسع باستمرار   كلما زادت الـظروف االقتصادية سوءا وتعقيدا

في البالد ..
ـوضوع    الـثاني  : يـتـعلق  بـهـذه الشـريـحة من اجملـتـمع ودورها فـي هذا ا
ختـلف إجتاهـاته أنهـا  تتـميز عروف في أدبـيات الـعمل  الـسيـاسي   فـمن ا
ـواطن الـعـادي  بـنـكـران الـذات وهي مـشـاريع دائـمـة لـلـتـضـحـيـة   بـكل عن ا
انواعـها ودرجاتـها  وتعمل عـلى توفير الـفرص واالمكـانيات الالزمة لـتحقيق
واطن  من جـميع النواحي  وتطـالب  من موقعها نشـود في حياة ا الـتطور ا
ـعيـشـية ـواطن وحتـسن ظـروفه ا ان بـرفع مـعـاناة ا سـواء في الدولـة أو الـبـر
واالقتـصـاديـة  واالجـتـمـاعـيـة  وازالـة الضـغـوط  اخملـتـلـفـة عن حـيـاته ومـنـها
ـادية  وقـد يصل الـزهـد ونكـران الذات  عـنـد من يعـمل بالـشـأن السـياسي ا
الى أن يـضحي  بـامـور جوهـريـة  قد تـمتـد الى عـائلـته من أجل  الـدفاع عن
مـصالح اجلـماهـير  وحتـسـ ظروفـها احلـياتـيـة  ألنه إختـار هذا الـنوع من
النـشاط  العـام  برغبته الـذاتية  تـطــــوعا من أجل حتقـيق مبادىء عـليا يؤمن

بها ..
إن نـكران الـذات الذي هـو من صفـات الـسيـاسي  يفـرض عـليه بـدل التـمسك
ثـل هذه االمـتـيـازات الـكبـيـرة  عـنـدما يـكـون في الـسـلـطة أن يـسـعى لـتـكون
معـقولـة   وغيـر مرفـوضة  من الـشعب عـندمـا يقـيسـها بـظروفه وحـال البالد
ـأل  ليدافع ـستـفيـدين من يظـهر أمام ا العـامة   بـينـما جتـد هنـاك من  ب ا
عنـها ويتمسك  بها بحـجة أنها  قانونية ودسـتورية   وكأنه قد تخلى عن تلك
ـواصفـات الراقـيـة التي اشـرنـا اليـها في ( ثـانـيا )   ويـنـتهي  دورهـا ما ان ا
يسـتلم السـلطة  في حـ أن ظروف السـلطة والـتحديـات الكبيـرة التي تواجه

عارضة . ا تفوق بكثير ظروف ا الشعب ر
بـالغ  فيها ال تـؤدي الى إنحراف البعض  من إن االمـتيازات غير الـواقعية وا
بادىء التي كان النضال يجري حتت ـستفيدين منها الحقا عن االهداف وا ا
ا تـؤدي كذلك الى إحـداث فـصل  غيـرر مـبرر في اجملـتمع   عـنوانـهـا   وإ
ـزايـا  خـاصـة ال يـتـمـتع بـهـا بـقـية وتـفـكك وحـدته  وخـلق طـبـقـة -  حتـظى 
ـوازنــة  الــعــامـة من ــال الــعــام أمــواال طـائــلــة وحتــرم ا الــشــعب  وتــكـلف ا

كن أن تساعد في تخصيصات 
تشغيل االيدي العاملة العاطلة وزيادة االنتاج وحتس اخلدمات ..

ـاذا تسـاعد  فـلمـاذا حتسن الـدولـة وضع هذا فـيمـا يـتراجع وضع ذاك ?.. و
اذا جتعل  الدولة من في ظـهور حالة  طبقـية  تضر الشـعب  والبالد ..?..  و
نــفـسـهـا وكــأنـهـا  مـعــمل النـتـاج  حــالـة طـبـقــيـة تـدفع االخــرين الى  الـسـعي
ـشــروعـة  لالنـضـمـام الــيـهـا والـتـمـتع ــشـروعـة وغـيـر ا ـخــتـلف الـوسـائل ا
ـانـية والـوزاريـة  جتد وجـوهـا  قد بـاالمتـيـازات   وما أن تـنـتهي الـدورة الـبر
اخـتفت من الساحة  بعد ان حصلت على تلك االمتيازات وتقاعدت عن العمل
ـا انـصـرفت الى أعـمـال أخـرى   ـانـي  والـرسـمي   ور الـسـيـاسي  والـبـر
رور الـزمن  تـزداد  هـذه الـطبـقـة عـمقـا وإتـسـاعا أوعـادت من حـيث اتت  و
ـتذبـدية  بـسـبب االعتـماد عـلى مورد عـلى حسـاب موارد الـدولـة احملدودة  وا
واحـد قابل للنضوب في يوم ما وتراجع في اسعاره كما حصل في السنوات

اضية  .. ا
ـكن  ان تعرف من التقاريـر  االقتصادية واالختصـاصي  كم تشكل هذه و
االمـتـيـازات من تـخـصــيـصـات ورواتب وامـتـيــازات  ومـصـروفـات  ومـوظـفـ

وازنة  العامة.. سؤول  والسياسي  في ا وحمايات ا
وهــنــاك  من يــحــاول أن يــجـعـل من مــوضـوع هــيــبــة الــدولـة  وعــمق الــبالد
عنوية  مبررا المـتياز مع   فيما  يرى  من يعترض احلضـاري وسمعتها ا
علـى هذا التبرير أن هـيبة الدولة  ال تقـاس بهذا االمتيـاز  بل تقاس في توفير
ال العام وفي واطن وحتقيق مبدأ الـتوزيع العادل للثـروات وحماية ا حـاجة ا
ـواطن وتـقـدم الـوطن تـوفـيـر اخلـدمـات االسـاسـيـة  وكل مــا له عالقـة بـرفـاه ا
ونـهوضه  في اجملـاالت اخملـتـلـــفـة   ومـنـها  يـسـتمـد   سـمـعته ومـكـانـته ب

اال ..
عـنوي عن ـاذا  غابت هـيـبة الـدولة ووزن الـبالد  ا فـيمـا تسـاءل أخرون  ...  
كانة  بالصميم  منها مستوى الفقر والفساد إمور أخـرى تمس تلك الهيبة وا
ــيـة والــبـطــالــة واالمـيــة و تــرتـيب اجلــواز الــعـراقـي  من بـ اجلــوازات الــعـا
وتـسلـسل بـغـداد في الـنـظافـة ومـسـتـوى الـعيش حـسب االحـصـاءات الـدولـية
ـاء الصـالح لـلشـرب والـكهـرباء ا في ذلك ا عـيـشة  واخلـدمـات  ومـستـوى ا

والقائمة تطول وتطول  ..
ـواطنـون في االحـتجـاجـات والتـظـاهرات اجلـمـاهيـرية تلـك اسئـلة  يـطـرحهـا ا
وتــســمـعــهــا في االعالم وتــقـرأهــا في الــصـحــافــة  وفي شــبـكــات الــتـواصل
ـوضــوع  وحتـقــيق مـبـدأ االجــتـمــاعي وتـوجب عــلى  الـدولــة  مـعـاجلــة هـذا ا
االصالح الـذي رفــعـته  هــذه احلـكـومــة واحلـكــومـات الــسـابـقــة  ..ولـكن  من
يــتــحـمل أعــبــاءه .. ??  ألـيـس من واجب   الــطـبــقــة الـســيــاسـيــة  واصــحـاب
ـادية    ويكونوا قـدمة في حتمل أعبائه ا الـدرجات العليـا  أن  يكونوا  في ا
القـدوة للـجماهـير في التـحمل والـتضحـية وتطـبيق الـعدالة االجـتماعـية في ما
ـراجـعـة  االمـتـيـازات والـرواتب وتـطــبـيق الـقـوانـ الـتي تـطـبق عـلى يـتـعـلق 
واطـن الذين يـتعرضـون اليوم الى أزمـات و ضغوط نـضرائهم في الـدولة وا
اقـتصـادية   واجـتـماعـيـة صعـبة خـارج قـدرة التـحمـل  وفي حراك مـتواصل
ـؤسـسات  الـتـقلـيـديـة  ومراكـز االسـتـطالعات ـا يسـبق قـدرة ا ومـتسـارع ر

والرصد على مواكبته  ودراسته والتنبؤء  بنتائجه...
اضـيـة عن مـحاولـة  العـادة النـظـر بـهذه االمـتـيازات - سـمعـنـا  في االيـام  ا
ضي دعاتها في الطريق الى  ما يحقق  نتائج تضمن  العدالة ..ونتمنى ان 

ا يرضي الله والقانون واجلميع .. في توزيع الثروة 
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من جـمـيل مـا قـرأت ( ليـست وظـيـفـة احلـكـومـة ادخال
ــا وطـيـفـتـهـا أن تــوفـر لـهم جـنـة في الـنـاس اجلـنـة وا

االرض تعينهم على دخول جنة السماء ) ..
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عبد الزهرة الهنداوي

WŠ«dł∫ فريق طبي يجري عملية جراحية في مستشفى العلوم العصبية ببغداد


