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في مـرحلـة االنتـاج قد بـلغ حوالي
ملـيـونا و233 الفا و280 دجاجة
واكــثــر من 722 الف دجــاجــة في
مرحلة التربية. واضاف البيان ان
ـشاريع  تـنفـيذها (معـظم هذه ا
وفق نــظــام الــتــربــيــة بــاالقــفـاص
ــبـادرة الــزراعـيـة ضــمن قـروض ا
لـــلـــحــكـــومـــة الـــعــراقـــيـــة و هــذه
شاريع قد فرضت حضور متميز ا
ـنـتـجـاتـهـا في مـخـتـلـف االسواق
الــعـراقــيـة واســتـمــرار الـنــهـوض
بـالعـمـلـيـة الـزراعيـة السـيـمـا بـعد
بادرة الزراعية في تظافر جهود ا

الــوزارة وحتـقـيق نـتـائج مـتـمـيـزة
فـي االنــــتــــاج الــــزراعـي). وكــــانت
وزارة الـــــزراعــــة قــــد شـــــاركت في
ـعـرض الـتجـاري الـسـادس عـشر ا
للدول االعضاء في منظمة التعاون
االسـالمي عــــــلى ارض مــــــعـــــرض
بـــغـــداد الـــدولي لـــلـــفـــتـــرة من -7
13نيسـان اجلاري  وحتت شعار (
نـحـو تـكامل اقـتـصـادي بـ الدول
االعــضـــاء في مــنــظــمــة الــتــعــاون
االسالمي ) وتضمن جناح الوزارة
مـــشـــاركـــة الـــدوائـــر والـــشـــركــات

التابعة لها لعرض منتوجاتها .
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ــعـــوقــات الــتي ــشـــاكل وا عـــلى ا
ــا يـخـدم تـواجه عــمـلـيــات الـري 
الــــواقع الــــزراعي في احملــــافـــظـــة
خصوصاً والبـلد عموماً). واثمرت
الـنــدوة عن (عـدد من الــتـوصــيـات
مـــنــهـــا ضــرورة اشـــراك اجلــهــات
االخــرى والــسـانــدة في الــتــوعــيـة
بعـملـية اسـتخدام مـنظـومات الري
بـالــرش وزيــادة حـصــة احملـافــظـة
منـها واجـراء التـحالـيل اخملتـبرية
ــــيــــاه لــــلـــفـالحـــ لــــلــــتـــربــــة وا
ـسـتـفـيـدين من مـنـظـومـات الـري ا
وزيـادة الـدعم للـفالحـ في مـجال
بيدات  واعداد وتنفيذ االسمدة وا
برامج تدريبية في مجال استخدام

مـنــظـومــات الـري بــالـرش كــمـا 
اعــداد بــرنــامج تــوعــوي لــتــدريب
الـــفالحــ عـــلى تــشـــغــيل وادامــة
ــنــظــومــات بــالــطــرق وصــيــانــة ا

العلمية الصحيحة).
وأعـــلــنت مـــديــريــة زراعـــة بــغــداد
طـنا الـرصـافـة عن تـسـويـقـها 291 
مـن األســمــاك خالل شــهــر آذار من
هـذا العـام  فـيمـا  تـسويق أكـثر
من 458 ألفا من الدجاج احلي إلى
األســـواق احملـــلـــيــة . مـــقـــابل ذلك
ـديـريـة بـرامج إرشـاديـة وضـعـت ا
لـتـنشـيط وزيـادة إنتـاج الـبحـيرات
من األسماك لـتقليل مـخاطر اآلفات
واألوبئة الـتي تتعرض لـها الثروة
الــســمــكــيــة . وقــال بــيــان تــلــقــته
(الزمـان) امس ان( تسويق 458
ألــفــا  من الــدجــاج احلي من خالل
خمسة عشـر  مشروعا من مشاريع
عدل 1500 إنتاج فروج اللحم  و
غم لـلدجـاجـة الواحـدة . يـشار إلى
شـاريع تـقع ضمن إن مـعظم تـلك ا
ــبـادرة الـزراعـيــة وبـدعم من قـبل ا

وزارة الزراعة).
زراعـة بــغـداد تـسـوق اكـثـر من 26
مـلـيـون بـيـضـة مـائـدة  خالل شـهر
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وعـقـدت الـوزارة ورشـة عـمل حـول
آلـيـة عمل نـظـام الـتسـويق اجلـديد
واخلــاص بــالــنــظــام االلــكــتــروني
بـــتــســويق مــحـــصــولي احلــنــطــة
ـثـلـ من والـشـعـيـر وبـحـضـور 
أقــســام احلـــاســبــة في مــديــريــات
الزراعة في احملـافظات ومـبرمج
من وزارة التجارة. واضاف البيان
ان (الـــورشـــة نـــاقـــشـت مـــوضــوع
كـيـفـيـة اسـتخـدام نـظـام الـتـسويق
ـثـلي مـديـريـات اجلـديــد من قـبل 
الـــزراعـــة في احملـــافـــظـــات كـــمـــا
طــــــرحـت خـالل الــــــورشــــــة عــــــدة
مالحظات حول البرنامج للعمل به
لــتــســويـق مــحــصــولـي احلــنــطــة
واسم الـقـادمة و والـشلب فـي ا
أيضا وضع احلـلول النـاجعة حلل
ــســائل الــتي حتـول دون جـمــيع ا
تــطــبــيق الــنــظــام  فـي الــســنـوات
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ـركـز االرشـادي في كـربالء ونـظم ا
بـالـتـعاون مع مـديـريـة الـزراعة في
احملـــــافـــــظــــــة واالحتـــــاد احملـــــلي
للجمعيات الفالحية ندوة ارشادية
حـــول جــدولــة الــري والــتــســمــيــد
بـــاســتـــخـــدام مـــنــظـــومـــات الــري
بــحـضــور رئــيس قـسم احلــديـثــة 
ــيـاه ورئـيس تـرشـيــد اسـتـخـدام ا
الــلـجــنــة الـزراعــيـة فـي احملـافــظـة
. وعــدد من الـبـاحـثـ واخملـتـصـ
واكـد الــبـيــان ان (الـنـدوة تــطـرقت
ياه الى محاورعديدة منها ادارة ا
والـتـرشـيـد وحتـديـد االحـتـيـاجـات
ائـية حـسب مراحـل النـمو ونوع ا
ـبـيدات الـتـربـة وطـرق استـخـدام ا
واالســـمـــدة مع مـــنـــظـــومـــة الـــري
كـمــا شــهــدت احملــاضـرة بــالــرش 
االسـتمـاع الى مـداخالت الـفالح
ومالحظاتـهم ومناقـشتهـا للوقوف
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اســتــقــبل شــاكــر الــزامــلي رئــيس
هيـئـة إسـتـثـمـار بـغـداد في مـكـتبه
ـثالً صــبـاح األحــد وفـداً أردنــيـاً 
ـســتـشـار اإلقـتــصـادي لـسـفـارة بـا
ـمـلكـة األردنيـة الـهاشـمـية (رامي ا
ـثل مــحـمــد أمــ الــقــضـاة) مـع 
غـرفـة صنـاعـة عـمان ومـديـر وحدة

ثل وزارة الـتـنـميـة الـصنـاعـيـة و
االتــــصــــاالت وتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــا
ـــثل نـــقــابــة ـــعـــــــــــلـــومــات و ا
ــهـــــــــــنــدسـ فـي عــمـان حــيث ا
تــبـاحث الـــــــــــطـرفــ حـول وقـال
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـــطـــرفـــ بـــحـــثـــا  الـــعـــمـــلـــيــة
اإلســتـثــمـاريــة في الــعـاصــــــــــمـة

حـيث زار اجلـنـاح عـدد من الـوفـود
ـــــعـــــروضـــــات و لالطـالع عـــــلـى ا
ــــــــــــــشـــــــــــــاريـع االجنـــــــــــــازات وا
االستراتيـجية التي تعـنى بالقطاع
الـــــزراعي بـــــشـــــقــــيـه الـــــنــــبـــــاتي
واحلــيــواني بــأســتــخــدام الــطــرق
تـطـورة للـزراعة . كـما احلـديثـة وا
ـعـارض فـي تـوفـيـر تـسـاهم هــذه ا
فرص االعـمال واالسـتثمـار للـتجار
احملــلـــيـــ والــدولـــيـــ وتــعـــزيــز
الـعالقــات الـتــجـاريــة بـ الــعـراق
ودول العالم وتوفير االمن الغذائي
لـلـمـواطن وسـد حـاجـة الـسـوق من

عرض التجاري السادس عشر لدول التعاون االسالمي dF÷∫ جانب من جناح وزارة الزراعة في ا
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اذار وسوقت مـديريـة زراعة بـغداد
الــرصـــافــة اكـــثــر من 26 مـــلــيــون
بـــيــضـــة خالل شـــهـــر اذار ضــمن
ــشـاريع الـتـي نـفـذت وفق نــطـاق ا
نـظـام الـتربـيـة بـاالقفـاص لـقروض
ــبـادرة الــزراعــيـة . حــيث بــيـنت ا
ائدة في ديرية ان انـتاج بيض ا ا
مـشـاريع تـربـيـة الـدجـاج الـبـيـاض
الـعـاملـة ضـمن الرقـعـة اجلغـرافـية
لشهر اذار بلغت 26 مليونا و789
الفا و250 بيضة  تسويقها الى
االســواق احملـلـيـة مــنـتـجـة من 12
مشـروع وان عدد الـدجاج الـبياض

ـة من اهـالي سوق الـشـيوخ واالدارة احملـليـة حـضرنـا قبل بدعـوة كر
يـومـ مــهـرجـان االهــوار االول ورسخ  الـلــقـاء مع الـنــاس والـطـبــيـعـة
واالثار والـتـراث في عـقولـنـا وقـلوبـنـا مشـاعـر فـياضـة ال تـنـسى بيـنـها
ماهو حلو احلى من الشهد واخر مر امر من احلنظل واليكم احلكاية.
 في هذه الـرحلـة النـيسـانيـة بل االنسـانيـة كان حـلوهـا باصـالة الـناس
ديـنتـهم وتـاريخـهم واحـتفـائهم ومودتـهم وكـرمهم وحـبهـم بل عشـقهـم 
بالضيوف الـذين مثلوا كـلية االعالم جتمع الـناس في الشوارع وخرج
ـدارس الستـقـبال ضـيـوفـهم  باحـسن واروع  اسـتـقبـال فـلبس طلـبـة ا
الطالب اجـمل ثـيابـهم واسـتعـدوا اللقـاء قـصائـدهم واسـتنـفـر الشـيوخ
هـرجان في مـضيف وحتى بـسطـاء النـاس  وجهـزوا مضـايفـهم  و ا
سومري بـعدها كـانت لنـا جولة في االهـوار وحوار مع االنـسان وتامل
للـطـبـيعـة وهـنـا انتـهى حـلـو الـكالم ختـمـنـاه بوعـد لـتـبنى مـشـروع بـناء
مدرسـة نـصفـها لـلـتعـلـيم ونصـفهـا مـتحف عن االهـوار يـشيـد تـطوعـيا

سه الفساد. وبنظام للتبرعات رص ال
ومر الكالم الذي بـدد االحالم   يبدا بـالوعود التي انـطلقت مـنذ عام
باحياء االهوار واعادتها لطبـبعتها الساحرة استـجابة لقرار اليونسكو
ي وحـيـنـهـا اقـمـنـا االحـتـفـاالت ووزعـنـا بـضـمـهـا لـقـائـمـة الـتـراث الـعـا
اجلوائز واطـلقنا الـبيانـات ووعدنا الـعالم بتـحوالت نوعـية جتعل اهوار
اجلـبـايش واحلـمــار واحلـويـزة  فـيـنــسـيـا الـشـرق يـقــصـدهـا الـقـاصي
والدانـي من السـيـاح واحلـجـيج من كل الـديـانـات لزيـارة مـقـام سـيـدنا
ابــراهــيـم  واالطالع عــلى حـــضــارة ســومـــر والــزقــورات وبـــقــايــا اور
والقيثارة الشهيرة وسماع قصص البطوالت االسطورية وحكاية  اقدم
احلضارات.. لم جند شيـئا من الوعد قد حتـقق مازالت االهوار تعاني
ـياه ومـلـوحـتهـا وتـلـوثهـا هـجـرهـا االنسـان واحلـيـوان وحتى من شح ا
هاجـرة النـادرة لم يعد لـها وجود فـقد غـيرت مسـار رحالتها الطيـور ا
المـاكن صـنـاعـيـة بـديـلـة في اخلـلـيج ولم نـر اثـرا العـمـار او مـعـاجلات
حـقـيــقـيـة وغــابت حـركـة الــسـيـاحــة فال اثـر لــسـائح مـحــلي او اجـنـبي
والـغــريب تالشـى وجـود حــتى االســمـاك بــانــواعـهــا الــبـنـي والـكــطـان
واخـتـفى الـبـردي وغـطت صـفـائح احلـديـد الـصـدىء واجـهـات الـبـيـوت
ـاء مع الـقلـيل الـنادر من قـطعـان اجلـاموس انـها العـائمـة عـلى سطح ا
قـصـة حضـارة تـخـتـفي بل حـيـاة مـهـددة بـاالنـقـراض بـعـد ان صـمدت
االف الـســنـ واضــمـحــلت في هـذا الــزمن االغـبــر الـذي اســتـبــد فـيه
ـقــراطـيــة وتـركــوا الـيالد والــعـبـاد اجلـهــلـة واثـروا بــاسم الـديـن والـد
يغـتـالهم الـعـوز والفـقـر وغيـاب خـطط تنـمـية االنـسـان والبـيـئة فـتـحولت

كب للنفايات وواعجباً اهذه ذي قار احلضارة.?  االرض 
ركـبات بل مطبات وحفر ال نظافة وال رصيف او شارع يـصلح لسير ا
ـديــنـــــة وال نـدري اين مـحــــافـظـهـا مـنـذ الــلـحــــــظـة االولى لــدخـول ا
ــعــمـــــمــ ومــجــلس  مــحـــافــظــتــهــا وجــيــوش االحـــزاب وفــــــيــالق ا

واجملاهدين ? 
انهـا ورب الكـعبـة خيـبة امل وفـجيـعة جـعلـتنـا نصرخ ايـها  الـناس من
يـنـقـذ مـديـنـتـكم من االهـمـال ويـعـيـد لالهـوار سـحـرهـا والـقـهـا ولالثـار

هيبتها واساطيرها التي هزت وجدان العالم..?
ايهـا النـاس ال تنـتـــــظـروا من اللـصوص واجلــهلـة تنـميــــــــة واعماراً

وثـــقــافــة ونــهـضــة مــدنــيـة وحـــضــارة بل عــلــيـكم
بانـفــسكم فـال يحك ظـهـرك اال اظفـرك اهـجروا
صنـاديق انـتخـابـاتهم واســـسـوا حلركـة انـقاذ
تعيد لالنسـان كرامته  ولـلوطن هيبته وسيكون

للحديث بقـية عن سوق الـشيوخ القــــضية.

ــتـــــاحـة وفــــــــرص اإلسـتــثــمـار ا
فـيهـا) .واضـاف ان (الـزاملي رحب
بـالـوفــد وأبـدى دعـمه الــكـامل لـهم
ولـكــافـة الـشـركــات الـعـربــيـة الـتي
ترغب بـالعمل في بـغداد عن طريق
اإلسـتـثـمـار خـصـوصـاً وأن هـنـالك
آفـاق تـعـاون إقـتـصـاديـة وجتـاريـة
جـديدة فـتحت مـؤخـراً ب الـعراق

واألردن  كما قدم شـرحاً وافياً عن
آلـيــة طـرح الـفــرص اإلسـتـثــمـاريـة
حــسب إحــتــيــاج الــعــاصــمــة لــهـا
وكـيــفـيـة الـتــقـد عـلـيــهـا من قـبل
الـشـركـات كـمـا قـدم لـهم تـوضـيـحًا
حــــــول قـــــانـــــون اإلســــــتـــــثـــــمـــــار
ـزايا والضـمانات والتـسهيالت وا
ــنــحــهــا لــلــمــســتــثــمــرين الــتي 
احمللـي واألجانب عـلى حد سواء
فـضالً عن الـقروض الـتي تـمنـحـها
صارف العراقية للمستثمرين) . ا
مــضــيــفــاً أن الــهـــيــئــة تــقف عــلى
مـــــســـــافـــــة واحـــــدة من جـــــمـــــيع
ـسـتــثـمـرين والــــــــــشـركـات وأن ا
أبــوابــهــا مــفــتــوحــة لــتــقــــــــــد
كـــــــــافـة الدعم واإلسنـاد لتـسهيل

عملهم . 
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وقــد تـــبــاحث اجلــانب األردني مع
رئـيس الهـيئـة في مـجمل الـقضـايا
ـتـعـلـقة بـالـعـمـلـيـة اإلسـتـثـمـارية ا
وإمـكــانـيـة تـعــزيـز سـبـل الـتـعـاون
ـشـتـرك بـ الـبـلـدين حـيـث أبدى ا
الــوفــد رغــبــته بــتـنــفــيــذ مــشـاريع
مـخـتــلـفــة في الـعـراق مـع طـرحـهم
لـعدة أفـكار تـخص تـنفـيذ مـشاريع
واطن إستثمارية جديدة تخدم ا
والعاصمة وفقـاً لقانون اإلستثمار
ـــعـــدل)  رقم 13لـــســـنـــة 2006 ا
مبينا أن (الشركات األردنية تطمح
لــلـــدخــول في الــســوق الــعــراقــيــة
والــعـــمـل فــيـــهـــا من أجـل إنـــشــاء
مــشـاريع حـديــثـة ومـتـطـورة وذات

مستوى عالي من اخلدمات) .
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دهوك

أليس اعتزالك السيـاسة أفضل من التشـدُّق واالفتخار بالـفشل الكبير
كـنك تسويغ فـشلك? ما هـو (أفضلُ/ أسوأ) على الفـضائيـات? كيف 
شيءٍ فعلته لنفسك أو لشعـبك? ما مقدار لذة اجلنس والطعام وامتالك
السلـع التي حصـلت علـيهـا وماذا بـقيَ منهـا? ما مـقدار األحـقاد التي
زرعـتهـا بـأهـوائك بـ اثـنـيـات شعـبك? مـاذا تـنـتـظـر من الـتـاريخ? ماذا
تنتـظر من أمـريكـا أو دول اجليـران بعدمـا دَمَّرت بـلدك من أجـلها? هل
ــقـدورك أنْ تــصــلحَ مــا أفــســدت? هل تــعــلم بــأنَّك جــزء صــغـيــر من
تدة وظيفـتها الفساد واإلفساد?  كتبَ مؤسسة كبيرة غامـضة قوية 
اً أو بلوتارك سِيَـر أباطرة وفالسفـة اإلغريق: يجب أنْ يكـون األمير عا
مـحـاطـاً بـالـعـلـمـاء ومن مـفـهـوم اخملـالـفـة نـسـتـنـتج: يـجب أنْ ال يـكـون
الـسـيــاسي فـاسـداً مُــحـاطـاً بــالـرُّعـاع والــغـوغـاء غــيـر مـبـالٍ بــالـظـلم
وبـشـعـور الـنـاس بـالالمـسـاواة لـتـنـمـو األحـقـاد والـكـراهـيـة وذكـريـات
مـدفـونـة حلـروب بـعـيدة ولـتـبـدأ احلـرب من جـديـد! خـطـبَ بركـلـيـز في
أثـيـنـا: نـحن جـمـيـعـا سـواسـيـة أمـام الـقـانـون. مـقـولـة تـرددت من قـبـله
وبعده في جميع األوطان التي ازدهرت: أور في عهد أور أجنور وابنه
دجني بــابل حــمـورابـي نـيــنــوى ســنـحــاريب أثــيــنــا بـركــلــيــز رومـا
أوغــســطس وأورشــلـــيم هــيــرود دمــشق الـــولــيــد بــغــداد الــرشــيــد
سـنـغــافـورة لي كــوان يـو تـركــيـا أردوغـان إمــارات زايـد... الخ. حُبُّ
الوطن فضـيلة سـياسيـة ال عالقة لهـا بالدين وال اجملـتمع وال التـقاليد
ساواة وكراهية الوطن وال األعراف فضيلة مصدرها حبُّ الـعدالة وا
يالد مصـدرهـا كـراهـيـة الـظلم والـفـسـاد.  في الـقـرن اخلـامس قبـل ا
ــعـرفـة واحلــكـمــة في جـدل انـغــمس األثـيــنـيــون بـعــقـلــيـة تـوَّاقــة إلى ا
سيـاسي فرضـيات ونـظريـات كثـيرة كـفرضـية مـاذا لو حـكم النـساء?
ـان النسـاء) وفي الكتاب التي دونهـا أرستوفانـيس في مسرحـيته (بر
سؤول الثالث من جمهوريته اشترطَ أفالطون: بـأنَّ طبقة الساسة وا

يجب أال تكون لهم ملكية خاصة وال معامالت وال جتارة جنحَ بركليز
رئيس حـزب الـشعب فـي الفـوز بـاالنتـخـابات بـنى الـبارثـيـنون وأبـنـية
ـنـاصب ب عمالقـة في مـدن اليـونـان لم يـعد ثَـمَّـة فروق عـنـد توزيع ا
األثريـاء والـفـقـراء إال بـالكـفـاءة. يـوجب مـونـتسـيـكـيـو ضـرورة اختالف
الـقـوانـ بـاخـتالف األزمـان واألقـالـيم لـكن مـبـاد الـعـدالـة واحـدة ال
تتغير. لكنه ح وصفَ الـشمال بالشجاعة واجلـنوب بالكسل والتبلد
اعترضَ فـولتـير بـالعـرب الذي فتـحوا أراضٍ خالل ثـمانـ عامـاً أكثر
ـاغوط (سـأخون من اإلمبـراطـورية الـرومـانيـة خالل ألف سـنة.  كـتبَ ا
وطني) وطن الـطُغـاة الذي ال مـكان فـيه للـفقـراء كان يـرى التمـرد على
الظلم والفساد ويـتساءل في بروتوكوالت احلـكام العرب عن اإلنسان
الذي ال يسـتطيع أنْ يـكون وفيَّـا وشامـخاً ماذا يـفعل? ليس ثَـمَّة طريق
غـير الـثـورة! عـنـد مـدخل بـنايـة الـكـونـغـرس منـصـة كـحـجـر األساس
مكتوب عـليها: من الـغباء أنْ تـموتَ ثريَّاً! جـميع الطغـاة انشغلـوا بغباء
في جـمع األموال ومـاتـوا سـحالً أو شـنـقاً أو رمـيـاً بـالـرصاص وإذا
ماتَ أحدهم على فراشهِ انتقلت مـأساته إلى خَلَفهِ. كموت ناصر على
فراشهِ مسـمومـا أو مقهـوراً لتـتناقل األجـيال أخـبار زبانـيته ولـيخرجَ
السادات على قـومهِ في زينتهِ رصـاصات رخيـصة ثقـبت ثيابه الـغالية

في يوم عيده األغر!
1959/10/7 جنـا قـاسم من رصــاصـات صـدام فـتــشـدَّق: إلى الـيـوم
جرت سبع وعـشرين محـاولة اغتـيال جمـيعهـا باءت بالفـشل أنا أقوى
وت! وقبل ذلك كـان قد قـال: أنا أقـوى من الله القـائل للـذكر مثل من ا
شي? ردَّ حظ األنثـيـ وأنا أقـول: لـلذكـر مـثل حظ األنثى كالم مـنـو 
محـمد اخلـالصي في خـطبـة اجلمـعة من الـصحن الـكاظـمي في خطـبةٍ

ـوت ولــو كـنتَ في طـويـلــة وشـهــيـرة: سـيــدركـكم ا
وزارة الــــدفـــاع. 1959 جنــــا صــــدام من حــــكمٍ
غـيــابيٍّ بـاإلعــدام الحـقه لــغـايـة 2006/12/30
كـان يـتـشـدَّق ويـفـتـخــر بـكـتـاب شـقـيـقه بـارزان

(محاوالت اغتيال الرئيس).
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ـــارســة حـــثت طـــبـــيــبـــة اســـنـــان 
الـعـوائل عـلى تـعـلـيم ابـنـائـهم طرق
ـبـكــرة بـاالسـنـان ودعت الـعـنــايـة ا
ا يكبرونهم الى الزامهم باالقتداء 
بالـسن للـحفاظ عـليـها من االمراض
الـعـرضيـة الـنـاجمـة عن االهـمال في

الكبر. 
واكـدت لـ (الـزمـان) امس ان (إهـمال
االسنان يتسـبب بدخول االشخاص
ركزة نـتيـجة امراض الى العـنايـة ا
الــلــثــة وضــيق الــتــنــفس وتــضــخم
الرقبة اثر جتمع القيح او ما يعرف

لدى العامة باجلراحة).
ـارسة في وكـشفت طـبيـبة اسـنان 
مـركز لـلـرعايـة الصـحـية االولـية عن
تــســـبب إهــمــال عـالج األســنــان في
انـتـشار الـعـدوى في أنسـجـة الوجه
والـرقــبــة والـفـك األمـر الــذي يـزداد
تفاقما ويؤدي الى حدوث ضيق في
مجرى التنفس مؤكدة أن (التدهور
الــصــحـي لــلــمــريض مــوجــود عــلى
أرض الواقع بنـسب متفـاوتة حيث
اطـلعـنـا على عـشـرات احلاالت وهي
تــعــاني من تــضــخم كــبــيـر وجتــمع
الــقــيح في مــنــطــقــة الــرقــبــة وعــدم

الـــقــدرة عـــلى الـــتــنـــفس والــتي 
حتويلها إلى غرف العمليات.

وحـذرت (من تطـور احلـاالت التي ال
يــتم عالج الــتــســوس فـيــهــا ألنــهـا
تـسبب خـراجـات وآفات حـول السن
وداخل عـظام ومـسـاحات الـفك وقد
يكـون هذا اخلراج خـامدا لـفترة ثم
تـتـفـاقم اآلفـات ويــتـجـمع بـسـبـبـهـا
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األسنان حتى النهاية).
مـشــيـرة إلى أنه (كـان بـاإلمـــــــــكـان
عالج ذلــــــك الــــــــــضـــــــــرس بــــــــــأقل
الــتـــكـــالــيـف بــــــــدون أن تـــتـــفــاقم
األمــور ألن هــنــــــــاك حــاالت ال يـتم
اكـتـشـافـهـا بـدون أخـذ أشـعـة دورية
لــــلـــفـــحـص والـــتــــأكـــد مـن سالمـــة

األسنان والفك).
واضـافت أنـه (يـتم حتـويل احلـاالت

الـصـديـد في مـنـاطق الـرقـبـة والفك
ـريض وتــصل إلى تــهـديــد حــيــاة ا
وتنفسه وهذا يـكون بسبب اإلهمال
الـيـومي للـنـظافـة وإهمـال الـفحص

بكر). والعالج ا
واوضــحت ان (االطــبــاء يـواجــهـون
حـــاالت نــشــخــصــهـــا حتت مــســمى
(ســبــبــهــا ضــرس واحــد مــتــسـوس
فــــــقط) أو (لـم يــــــتم إكــــــمــــــال عالج

ستـعصيـة فورا كحـالة طارئة الى ا
كن أن سـتشـفيـات التي وحـدها  ا
تستقبل مثل تلك احلاالت لتفاقمها
ولـضـرورة وجــود غـرف الـعــمـلـيـات

ركزة). واقسام العناية ا
مؤكدة انه (ال نـستطـيع التعامل مع
تـــلـك احلـــاالت إال حتت الـــتـــخـــديـــر
ـعلـومات قد يـجهـلها العـام وهذه ا
ـا يــجـعــله يـتــكـاســـــــل الــكـثــيـر 

ويــفــــــــرط في أســنــانه واالهــتــمـام
بها).

وشــددت عـلى (أهـمـيــة نـشـر الـوعي
ــسـتــمـر من أطــبـاء األســنـان عــبـر ا
مــواقع الــتـواصـل ووسـائل االعالم
لتوصيل الـطرق الصحيـحة للوقاية
والــعـالج وفي أن يـــعــرف اجملـــتــمع
مــدى أهــمــيـة احلــفــاظ عــلى صــحـة

األسنان).
مــشـيـرة الى ان (األبــحـاث احلـديـثـة
أثـبــتت ارتـبـاطــهـا الـوثـيـق بـصـحـة
اجلـــسـم وأن تـــــــــضـــرر األســـنـــان
يـضـر بـصـحــة اجلـسم كـله الرتـبـاط
األوعــــيــــة الــــدمــــويــــة واألعــــصـــاب
ـوجـودة بـاألسـنـان ببـقـيـة أعـضاء ا

اجلسم).
كــــمــــا قــــالت  ان (أســــبــــاب دخــــول
ركــــــــزة هي رضى إلى العناية ا ا
تــــســـوس األســــنـــــــــــان ونــــــــــزف
اللثة والتهابـها واستمرار االلتهاب
ــــــــــا يــســبب وحــركــة األســـنــان 
تـــــراكـم الـــــصـــــــــــــديـــــد واخلـــــراج
وتــــضـــــرر الــــعـــــصب والـــــصــــديــــد

ستمر). ا
واضافت ان (عالج األسنان فيكتمل
بالتالي في تنظيف األسنان الدوري
كل 6-4  أشـــــهــــور وعـالج جــــمـــــيع
ـتــضـررة الــتـســوسـات واألســنــان ا
وعــــدم تـــرك أي سن مـــفـــتـــوح أبـــدا
وعـالجه ووضـع الــــتـــــلــــبـــــيــــســــات
ـعـالج عصـبـها ـطـلوبـة لألسـنان ا ا
ــتـضــررة وبـقــايـا وخـلع األســنـان ا
ــفـقـودة اجلــذور وزراعـة األســنـان ا

تابعة). فضال عن ا
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كـشف قـائــد شـرطـة ديــالى الـلـواء
فـيـصل كاظم الـعـبـادي  عن حجم
خطـر اخملـدرات داخل احملافـظة  
الفتـا الى ان  الشـرطة تـعاملت مع
ـــلف مـن مــنـــطــلـق بــيـــان اثــاره ا
. وقال دني السلبية عـلى حياة ا
العبادي لــ ( الـزمان )  ان ( خطر
اخملـــــــــدرات مــــــــــوجـــــــــود فـي كل
احملافظات العـراقية دون استثناء
لـكن ديـالى هي االقل وجنـحـنا في
احـــبــاط والدة شـــبـــكـــات وخاليــا
كــانـت عــازمــة عــلـى الــنــشــاط في
مــنــاطق عـدة مـن احملـافــظـة خالل
ــــاضـــيــــة ). واضـــاف االشـــهــــر ا
ـــئـــة  من الـــعـــبــادي   ان ( 50بـــا
ــتـــاجــرين عـــمــلـــيــات اعـــتــقـــال ا
بـاخملــدرات جـاءت من مــعـلــومـات
قـــدمـــهـــا االهـــالي بـــعــضـــهم ذوو
ـدمـنـ وهـذا فـعل ايـجـابـي يدل ا
على رفض اجملتـمع آلفة اخملدرات
 مؤكدا احـباط محـاوالت ادخالها
ــدارس و اعــتــقـال الـى بــعض ا
بـعض االشـخاص ) . واشـار قـائد
شرطة ديالى    الى ان ( منظمات
ـثـقـفـة ـدني والـنـخب ا اجملــتـمع ا
وشـيــوخ الـعــشــائـر كــان لـهم دور
ــيـز في دعـم حـمـالت الـتــوعــيـة

ــخـاطــر اخملـدرات )  الفــتـا الى
لف ان ( الشرطة تعامــــــلت مع ا
من مــــنــــــــــــطــــلق بــــيــــان اثـــاره
ــدنــيـ الــســلــبــيـة عــلى حــيــاة ا
وضـرورة تــعـاون الـنـاس وتـقـد

الدعم ) . 
ومن جـانب آخـر قـال قـائـد شـرطة
ديـــــــالى   إن  (أهـــــــالي قـــــــريــــــة
اخملـيــسـة انــتـفـضــوا ضـد داعش
اإلرهـــابي وقـــتــلـــوا بــإســـنــاد من
اجليش والشرطة اربعة ارهابي
من داعـش بـيـنـهـم قـنـاص حـوض
ـتـورط بـقـتل الـعـديـد من الـوقف ا
األبريـاء بيـنهم عـناصر أمن خالل
ــاضـيــة ) مــبـيــنـا أن ( األشــهـر ا
العمـلية جرت في بـسات شيخي
وتــخـلــلـهـا اشــتـبــاك مع عــنـاصـر
الــتــنــظـــيم في إحــدى مــضــافــاته

السرية هناك ) .
وأضــــــــــــــــــــــاف  أن  ( هـــــــــــــــذه
االنــــتـــفـــاضــــة تـــمــــــــثـل بـــدايـــة
نـهـــــــــايـة داعـــــــــش في حـوض
الـــــوقــــــــــف وتــــعـــــكـس إصــــرار
األهــــــالـي عـــــــلى اخلـالص مـــــــنه
مــتـــعــهـــدا بــأن قـــوات الــشـــرطــة
ســتـدعم كـل الـقــرى في مــواجــهـة
داعـش لــلـــخـــــــالص مـن خاليــاه

النائمة ) .
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