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ستمسكات التالية فقدت مني ا
دنية الصادرة من احوال الرصافة 1- هوية االحوال ا

2- هوية صادرة من وزارة الكهرباء بأسم (حس علي جاسم)
صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  الرجاء 

مديرية شرطة بغداد الكرخ
مديرية شرطة ابي غريب
مركز شرطة الرسالة

العدد٢١/ ٨٤٨٦
التاريخ/ ١٨ / ٧ / ٢٠١٨

ÂUL¼ دعو ( بتـاريخ  ١٨ / ٧ / ٢٠١٨ حضـر مركزنـا اخملبـر (طالب مـحمـد عبد الـله) مخـبر عن فـقدان ولـده ا
لـصقة صـورته اعاله والبـالغ من العمـر (٢٧ سنة) حـيث خرج من داره الواقـعة في منـطقة ?×bL) وا  V UÞ

ابي غريب حي الشـهداء بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٨ ولم يـتم العثـور عليه حلد االن ويـرتدي تشيـريت اسود اللون
وبنطـلون كوباي ازرق اللـون  عرض الكيفـية على انظـار السيد قاضي الـتحقيق وقـرر تعميم االوصاف في

صحيفت محليت وتزويدنا بعدد الذي ينشر فيه احلادث مع التقدير.. 

h ý Ê«bI  ØÂ

e d*« jÐU{ Øb³Ž ÍœUM  ÂöÝ ØÂbI*«

محافظة بغداد
دائرة صحة بغداد/ الكرخ

شعبة االعالم

العدد:
التاريخ: ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨
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ـتـطـلبـات الـعـمل تـعـلن دائـرة صحـة بـغـداد/ الـكـرخ عن اجراء بـالنـظـر 
ـسـتـهـلـكات الـعـائـدة لـقـطـاع الـعامل ـزايدة الـعـلـنـيـة اخلـاصة بـبـيع ا ا
دة ١٥  يـوم تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنـشـر لـلـرعـايـة الـصـحـيـة االولـيـة 
ـادة (٣١/اوال) من قـانون االعالن في الصـحـيـفة احملـلـية وفـقـا الحـكام ا
عدل ويتحمل من ترسو بيع وايجار اموال الـدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا

زايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة ٢%من قيمة االحالة. عليه ا
زايدة: شروط االشتراك في ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- تقد التأمينات القانونية البالغة (٢٠%) من القيمة التقديرية
٢- تقـد براءة ذمـة اصـليـة من الضـريـبة مـعنـونـة الى دائرتـنا ونـافذة

فعول ا
ـزايـدة (هـوية ٣- تـقـد كـافـة االوراق والـوثائـق الثـبـوتـيـة اخلـاصة بـا

دنية/ بطاقة السكن) االحوال ا
ـزايـدة مـراجـعة الـقـطـاع اعاله لالطالع عـلى ٤- بـامـكـان الـراغـبـ في ا

زايدة مستهلكات موضوع ا
زايـدة عطلـة رسمـية تؤجل الى الـيوم الذي ٥-  في حـال مصادفـة يوم ا

يليه.
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داهــمـتـني أول نـوبــة صـداع نـصـفي
في إحدى األمـسيات بـعد عودتي من
ـــدرســة. كـــان صـــداعــا عـــاديــا في ا
البـداية ثم حتـول إلى ألم مبـرح كأنه
يـــشق رأسي مـن شـــدته وصـــاحـــبه
تشوش في الرؤية وصار الضوء في
ـني وبعدهـا بدأ الغـثيان الغـرفة يؤ
والـقيء.هـذه الـنوبـة عـاودتـني مرات
ال حتــصى في الــســنــوات األخــيـرة
واضـــطـــررت بــــســـبـــبـــهـــا أن أتـــرك
وظــيــفــتـي وأصــبــحت أشــعــر أنــني
ضـعيـفـة ومعـدومة احلـيـلة.ويـصنف
مـرض الـشـقـيــقـة عـادة ضـمن أنـواع
كن عتاد  "الصداع". لكن الصداع ا
السيطرة عليه بقرص أو قرص من
مـسـكن يحـتـوي على بـاراسـيتـامول
في حـ أن الـشـقـيـقـة هي ألم عـنيف
ــزق الــرأس وأحــيــانــا يــكــون من
ـريض ويعيقه الشدة بـحيث يوهن ا

عتادة. ارسة أنشطته ا عن 
ولم يــتــوصل األطــبــاء بــعــد لــســبب
واضح لـلـشــقـيـقـة فــقـد يـكـون مـرده
تــغــيـر الــهــرمـونــات أو نــشـاط غــيـر
طـبـيـعي لـلـدمـاغ وبـالـتـالي ال يـوجد
بعـد عالج للـقضـاء علـيه أو احلد من
دى نـوبات الـصداع الـنـصفي عـلى ا

الطويل.
ـسـتـغـرب إذن أن تـنـتـهي لـيـس من ا
دراسـة شـملت  195دولـة عن العبء
ي لألمــراض إلـى أن نــوبــات الــعـــا
ــرتــبـة الــصــداع الــنــصــفي حتــتـل ا
الـثــانـيـة بــ األمـراض الـتـي تـعـيق
ـــارســة أنـــشــطـــتــهم ـــرضى عن  ا
ــعــتــادة قــيــاســا بــعـدد الــيــومــيــة ا
ـعـدلـة حـسب اإلعـاقة أو الـسـنـوات ا

العجز.
وتــلــقي نــوبـات الــصــداع الــنــصـفي
بــظاللــهـا الــقــاتـمــة عـلـى االقـتــصـاد
أيضا فقد قدرت دراسة إجمالي عدد
ــوظـفـون في األيـام الــتي تـغـيــبـهـا ا
ـتــحــدة بـســبب الــصـداع ــمــلـكــة ا ا
الـنـصـفي بـنـحو  25مـلـيـون يوم في

السنة.
غـيـر أن الــصـداع الـنــصـفي رغم مـا
يـسـبـبه من عبء اقـتـصـادي وصحي
ثــــــقــــــيـل ال يــــــزال واحــــــدا مـن أقل
األمـراض الـتي تـمـول عالجـاتـهـا في

العالم.
ويـعــد هـذا االضـطــراب أيـضــا أكـثـر
انــتــشــارا بــ الــنــســاء إذ يـصــيب
واحــدة مـن بـ كـل خــمس ســيـدات
بيـنـما يـصيب واحـدا من ب كل 15
رجال. وفي أبـــريل/ نــيـــســان 2018
أجـرت جــامــعـة فـي أريـزونــا دراسـة

عـــلى فـــئــران نــصـــفــهم مـن الــذكــور
والـــــــنـــــــصـف األخـــــــر مـن اإلنــــــاث
وتـــوصـــلت إلى أن ســـبب انـــتـــشــار
الـصــداع الـنــصـفي بــ الـنــسـاء قـد
يــكــون ســبــبه ارتــفــاع مــســتــويــات
اإلستروج وانخفاض نسب نواقل
أيــــونـــــات (شــــوارد) الــــصــــوديــــوم
والـبـروتـونات  ?NHE1الـتي تـنظم
نــــقـل الــــبـــــروتــــونـــــات وأيــــونــــات

الصوديوم عبر أغشية اخلاليا.
وإذا انـــخــفــضـت مــســتـــويــات هــذه
الـنـواقل سـتـزيـد إشارات األلـم التي

يرسلها اجلسم للدماغ.
وتـــقـــول إمــيـــلي غـــالـــوواي إحــدى
الباحثات في الدراسة: "استنادا إلى
نتائج الدراسة نـرى أن النساء أكثر
عـرضـة لإلصابـة بـالـصداع الـنـصفي
بسبب زيادة اضطـرابات الهرمونات
األنثـوية وهذه التـغيرات تـؤثر على
نـــــواقـل أيـــــونـــــات الــــــصـــــوديـــــوم

والبروتونات".
لـكن مـرض الـشـقيـقـة هـو األقل حـظا
بــ األمــراض بـــحــثــا وتــمــويال إذ
تـــشـــيـــر إحـــصـــاءات إلـى أن مــرض
الشـقيقـة رغم ما يـسببه من خـسائر
اقتصـادية فادحـة يظل األقل تمويال
بــــ األمـــــراض الــــعــــصــــبــــيــــة في
ـتـحـدة أنفق أوروبـا.وفي الـواليات ا
عــلى أبــحــاث الــربــو مــا يــعـادل 13
ــبـــالغ الــتـي أنــفـــقت عــلى ضـــعف ا
الصداع النـصفي وأنفق على مرض
ــبــالغ الــتي الــســكــري  50ضـــعف ا
أنـفـقت عـلى الـصـداع الـنـصـفي رغم
ئة من الـسكان. أنه يصيب  15في ا
ال أحد ينكر بالطبع أن الربو ومرض
ــــهـــددة الـــســــكـــري مـن األمـــراض ا

للحياة.
وكــشـــأن ســـائــر أبـــحـــاث الــرعـــايــة
الصـحية فـإن أغلب أبحـاث الصداع
الــنــصـفـي أجـريـت عـلـى الـذكــور من
احلـــــيـــــوانـــــات رغـم أن الـــــصــــداع

النصفي أكثر انتشارا ب النساء.
وقد يعكس إهمال النساء في أبحاث
الـصـداع الـنـصـفي اجتـاهـا عـاما في
مـجال الـرعايـة الـصحـية لالسـتهـانة
ـريـضـات. وقـد يـجـسـد أيـضا بـآالم ا
أشـكال الـتعـميم والـتنـميط اجلـنسي
رتبطة بالصداع النصفي الضاربة ا

بجذورها في أعماق التاريخ.
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يـعـد هـذا الـصـداع الـنابـض من أقدم
األمـراض الـتي سـجـلهـا الـبـشـر على
اإلطالق. إذ عـثــر عــلى مــخـطــوطـات
ـة تعـود إلى عام 1200 مـصريـة قد
ـيالد تصـف بالـتفصـيل حاالت قبل ا

صداع تشبه أعراض الشقيقة. وكتب
أبـــقـــراط أيــضـــا عن االضـــطـــرابــات
الـــبـــصـــريــة والـــقيء وهـي أعــراض

تصاحب عادة الصداع النصفي.
وينسب الفضل في اكتشاف الصداع
الــــنـــصـــفي لــــلـــطـــبـــيـب اإلغـــريـــقي
أريـــتــايـــوس من كـــبــادوكـــيــا الــذي
وصف بـدقـة في الــقـرن الـثــاني بـعـد
ــيالد آالم الـصـداع الــنـصـفي الـتي ا
تـتــركــز في جــانب واحــد من الـرأس
والــفــتـــرات الــتي ال يـــعــاني فـــيــهــا

ريض من أعراض. ا
وارتـــبط عالج الـــصــداع الـــنـــصــفي
وأســبــابه تــاريــخــيــا بــالـكــثــيــر من
اخلـــرافـــات والـــشـــعـــوذة وظـــهــرت
ــارســات عــديــدة لــعالج الــصــداع
النـصفي في الـعصـور الوسـطى غير
مــثــبــتـة عــلــمــيــا بــدايــة من الــعالج
بـالـفـصـد أو احلجـامـة والـسـحر إلى
إدخــــــــال فـص ثـــــــوم فـي شـق داخل
ـعــبـد. وبـعض اخلــبـراء الـطــبـيـ ا
أوصـوا بـعـمـلــيـة الـتـربـنـة أي حـفـر
ثـقوب في اجلـمجـمـة لعالج الـصداع
الــنــصــفي. وكــانت هــذه الــعــمــلــيــة
البشـعة تُجـرى عادة إلخراج األرواح
الـشـريـرة من أشـخـاص كـانـوا أغـلب
الـظن يـعـانـون مـن أمـراض نـفـسـيـة
ا كـانت بـداية الـربط ب ولـكنـهـا ر

الصداع النصفي والدماغ.
الحظ األطــــبــــاء لــــلــــمــــرة األولى أن
الـصـداع الـنصـفي أكـثـر شيـوعـا ب
الـنـسـاء مـنه بــ الـرجـال في الـقـرن
الـتـاسع عـشـر. واعـتـقـدوا أن الـدماغ
هــو أصل الــداء إذ وصــفـوا احلــالـة
بأنهـا اضطراب يـصيب "األمهات من
الطـبقـة الدنـيا" ألن عـقولـهن ضعفت
بـسـبب الـعـمل اليـومي وقـلـة الـنوم

والرضاعة وسوء التغذية.
وكـثيـرا ما كـان النـاس يسـخرون من
الــنـــســـاء الالئي يـــصـــ بــنـــوبــات
الـــصــداع احلـــادة ومن هــنـــا بــدأت
وصــمـة األمــراض الــعــصـبــيــة الـتي

رضى حتى األن. تالحق ا
تــقــول جــوانــا كـــيــمــبــنــر أســتــاذة
مــشــاركــة لــعــلـم الــنــفس بــجــامــعــة
ــتــحـدة: "ظل روجتـرز بــالــواليـات ا
الناس لوقت طويل ينظرون للصداع
الــنــصــفـي عــلى أنه مــرض يــصــيب
ـثقف من الـطبقة الرجال والـنساء ا
الـعـلـيـا. إذ كــان يُـعـتـقـد أن األجـهـزة
العـصـبـيـة الـرقـيـقـة لـدى األشـخاص
الــذين نـــشــأوا فـي هــذه الـــبــيـــئــات
تـــســـاعـــد الــرجـــال عـــلى األقل عـــلى

ارتياد أفاق العلوم والفنون".
وتــضــيف: "كــان الـنــاس يــعــتــقـدون

آنــــذاك أن الــــنــــســــاء أقـل قــــدرة من
الــــرجــــال عـــلـى الـــعــــمـل الـــفــــكـــري
واإلبداعي وأن 'أجهزتـهن العصـبية
علومات". الرقيقة 'ال حتتمل تدفق ا
ومــيّــز طــبــيب األعــصــاب األمـريــكي
هــارولـد وولف الــذي يـعــد من أكـبـر
الــبــاحــثــ في مــجــال الـصــداع في
الــــعــــصــــر احلــــديث بــــ مــــرضى
الصـداع النصـفي الرجال ونـظرائهم
من الـنـسـاء. إذ كـان يـرى أن الـرجـال
طـمـوحـون ونـاجـحـون وال يـصـابـون
بالصداع النـصفي إال من أثر التعب
في ح أن الـنسـاء يصـ بالـصداع
النصفي بسبـب عدم تقبلهن لدورهن
في اجملـتـمع وبـخــاصـة كـراهـيـتـهن

للعالقة احلميمة.
وتـضـيف كيـمـبنـر: "في نـهايـة الـقرن
الـعـشـرين اقـتـرن الـصـداع الـنـصفي
ـــرض ــــصـــابــــات  بـــالــــزوجـــات ا

عصبي..."
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ال أحــد يـنـكـر أن اضــطـراب الـصـداع
يـرتـبط بـالـصـحـة الـنـفـسـيـة. وأكدت
دراســات عــديـــدة وجــود عالقــة بــ
الــصـداع الــنــصـفـي ومـجــمــوعـة من

االضطرابات النفسية.
إذ خـــلـص اســتـــعـــراض جملـــمـــوعــة
دراســات أجــريت عــام  2016إلى أن
ــــصــــابـــ بــــاالضــــطـــراب أغــــلب ا
الوجـداني ثنائي الـقطب يـعانون من
ــصــابـ الــصـداع الــنــصـفي وأن ا
بـاضـطـراب الـصـداع الـنـصـفي أكـثـر
ـــقــــدار مـــرتـــ ونـــصف عـــرضـــة 
لإلصـابــة بـاضـطــراب الـقــلق الـعـام
صاب باالكـتئاب أكثر عرضة وأن ا
من غـيــرهم بـثالثــة أمـثــال لإلصـابـة

بنوبات الصداع النصفي.
وخـلصت دراسـة أخـرى إلى أن نـحو
واحـــد من بــ كل ســـتــة مـــصــابــ
بــاضــطــراب الـصــداع الــنــصــفي قـد
هـمـوا بـاالنـتـحـار في مـرحـلـة مـا من

حياتهم.
ولكن الدكتور مسـعود أشينا أستاذ
طب األعـصـاب ومديـر وحـدة أبـحاث
ركز الصـداع النـصفي لدى الـبشـر 
اركي يـقول: "ال نـعرف الـصداع الـد
بـعــد طـبـيـعــة الـعالقــة بـ الـصـداع
الـنـصـفي وهـذه األمراض الـنـفـسـية.
فــإن الــصــداع الــنــصــفي اضــطــراب
واسع االنتشار ولـذا فإن احتماالت
تــزامن اإلصـــابــة بــهــذا االضــطــراب
وأمــراض نــفـســيــة أخــرى مـرتــفــعـة

أيضا".
ــــعــــانــــاة من ورغم ذلـك ال شك أن ا
الـــصــداع الــنـــصــفي قـــد تــؤدي إلى

تدهور الصحة النفسية.
ويـقـول إيـسم فـولـر تـومـسـون مـدير
مـعـهد يُـعـنى بـاحليـاة والـشيـخـوخة
بــــجــــامـــعــــة تــــورنـــتــــو: "لــــيس من
سـتغرب أن تـزيد مـستويـات القلق ا
لـدى شخص ال يـعـلم متى سـتـداهمه
نوبه الصداع النصفي وما إن كانت
ستتداخل مع أعباء األسرة والعمل".
كـما يـؤدي الشعـور بالـعجـز والوهن
ـصـاحـبـ لـلـصـداع الـنـصـفي إلى ا

تفاقم أعراض االكتئاب.
إال أن اضطـراب الصـداع النـصفي ال
يــزال في نــظــر الــكــثــيــر من عــلــمـاء
األعـصـاب وأفراد اجملـتـمع عـلى حد
قـول أشيـنا مـرضـا حمـيدا. ويـتابع:
"ولكن إذا نظـرت إلى انعـكاسات هذا
ـــصــاب االضـــطـــراب عـــلى حـــيـــاة ا
واجملــتـمع كـكل سـتـجـد أن الـصـداع

ثل مشكلة جسيمة". النصفي 
وتــقـــول أمــال ســـتــارلـــنغ أســـتــاذة
ـؤسـسـة مـسـاعـدة لـطب األعـصـاب 
"مـايـو كـلـيـنـيك" بـواليـة أريـزونـا إن
بـــعض اخملـــتـــصـــ ال يـــصـــنـــفــون
الـصـداع الــنـصـفي كــمـرض عـصـبي

حــقــيـقي. ولــهــذا عـجــز أخــصـائــيـو
الـصـداع عن إيــجـاد مـســوغ مـقـبـول
إلجــراء أبــحــاثـهـم وإقــنـاع األخــرين

بضروروة احلصول على التمويل.
رأة هو أحد وقد يكون التحيز ضد ا
أســـبــاب صــعـــوبــة احلـــصــول عــلى
تـمـويل إلجراء أبـحـاث عن اضـطراب
أكثـر انتـشارا ب الـنسـاء. إذ تعاني
الـنـسـاء إلقـنــاع األطـبـاء بـأن آالمـهن
لـيست وهـمـية وتـزيد نـسـبة اخلـطأ
في تــشـــخــيـص حــاالتـــهن مــقـــارنــة

بالرجال.
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ــصــابــ يــقــول خـــبــراء إن حــجم ا
ـرض الـشـقـيـقــة كـفـيل بـأن يـجـعل
األخصائي عـلى دراية واسعة بهذا
االضــطـراب. ولــكن كـيــبـمــنـر تــقـول:
"الصـداع هو أكـثر األعـراض شيـوعا
ــــرضى فـي قــــسم األمــــراض بـــــ ا
الـعــصـبـيـة وأقــلـهـا تــنـاوال في كـتب
ودراســــات طـب األعــــصــــاب وهــــذا
تدرب ال يعرفون يعني أن األطباء ا

الكثير عنه."
ــتــوقع أن لــكن عالجـــا جــديــدا من ا

يــطـــرح قــريـــبــا لـــلــحــد مـن نــوبــات
الصـداع النـصفي وهـو دواء يسمى
"إيرنـوماب" يـؤخذ عن طـريق احلقن
مــرة شــهــريــا ويــعــمل عــلى حــجب
ـرتـبـط بـجـ مــسـتــقـبل الــبـبــتـيــد ا
ـعروف كـالـسيـتـونـ في الدمـاغ وا
بأنه يحفز نوبات الصداع النصفي.
وفي مــايـو/ أيـار عـام  2018وافـقت
هيـئة الـغذاء والدواء األمـريكـية على
ـستـقبل عـقار أخـر يسـتهـدف نفس ا

في الدماغ.
وتـقـول ســتـارلـنغ: "اجلــديـد في هـذا
العقار أنه مـعدّ خصيـصا الستهداف
الـصــداع الـنــصــفي وهـذا يــزيـد من
ـرض ويقـلل من فـعـالـيـته في عالج ا

أعراضه اجلانبية".
وقـد وصف لي بـالـفـعـل أحـد األطـباء
"حـاصـرات مـسـتـقـبالت بـيـتـا" لعالج
الصداع النصفي إذ اكتشف األطباء
أن "حـاصـرات الـبـيـتـا" الـتي تـوصف
لـعالج الــذبـحــة الـصــدريـة وارتــفـاع
ضـــغط الــدم تــمــنـع أيــضــا نــوبــات

الصداع النصفي.
غـــيــر أن حـــاصـــرات الـــبـــيــتـــا رغم

فعاليتها في عالج الصداع النصفي
فإنها تسبب أعراضا جانبية عديدة
بـداية مـن اإلنهـاك والـدوار ووصوال
إلى السكتة القـلبية إذا توقفت فجأة

عن تناولها.
وظــهـــرت أيـــضــا أجـــهـــزة حــديـــثــة
كهربائية ومغناطيسية منها أجهزة
محمولة تـرسل نبضات مغـناطيسية
إلى الدماغ لتغيير البيئة الكهربائية
لأللـــيـــاف الـــعـــصـــبـــيـــة واحلـــد من

فرطة للمثيرات. استجابتها ا
وبـعـد أن مـرت سـتـة أشـهـر لم أعـان
خـاللـهـا إال من نـوبــة صـداع نـصـفي
واحــدة أحـاول اآلن تـقــلـيل جـرعـات
حاصـرات البيـتا وإيقـافها تـماما. إذ
ـسـتــشـفي مـنـذ شـهـرين نُـقـلت إلى ا
بـعـد أن اشتـبه األطـبـاء في إصـابتي

بنوبة قلبية.
حلــسن احلظ أنه كـان إنــذارا كـاذبـا
ولكنه نبهني إلى أهمية وجود عالج
للـصداع النصـفي ال يؤثر عـلى سائر
أعــضـاء اجلــسـم. ولـعـل هــذا الـدواء
اجلـديـد يـسـاهم قــريـبـا في الـقـضـاء

على آالم مرضى الشقيقة.
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