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تـنـاقلت وسـائل األعالم اخملـتـلفـة تـصريـحـات الـسيـد رئـيس الوزراء
ـسـتـقـلـة ب ـهـدي بـأنه سـيـعـمـد إلى تـوزيع الهـيـئـات ا عادل عـبـد ا
األحزاب والـكتل الـنافذة وحـسب ثقلـها  وهي مـا تبقـى من تشكـيلة
حـكـومـته ويـأتي هـذا التـصـريح في ظل جتـاذبـات خـطيـرة تـمـر بـها
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية وتـصـريـحـات بـعض الـكـتل فـي تـشـكيـل كـتـلة
معـارضـة فـي مـقـدمـتـهـا تـيار احلـكـمـة الـذي وجـد نـفـسـه خارج أي
هدي ما يعني تهميشاً من قبل مشاركة له في حكومة السيد عبد ا
رجل اجملــلس األعــلى الـــقــد ومــرشح آل احلــكــيم لــعــدة دورات
إذ أن هـناك أكثر ألصدقاء سـنوات معـارضته لسـلطة الـبعث اجملرم
من  25هيئة تابعة للدولة باتت ضمن استهداف األحزاب والتيارات
النـافذة والـتي مسكت رقـبة رئـيس احلكـومة وهي تقـترب من مـلفات
وتـمـتلك إذ تعـد هـذه الـهيـئـات مكـمـلـة للـحـكـومة استـكـمال حـكـومـته
مـيـزانــيـات ضـخــمـة كـشـبــكـة اإلعالم الـعــراقي الـتي تــعـد من أكـثـر
ـا حتصل الـهـيـئات احلـكـومـية تـمـويالً وحتـظى بدعـم مالي أكـثـر 
حـيث تستـعد الـكتل الـسياسـية لالقـتتال علـيه وزارة الثـقافـة نفسـها
من أجل اغـتنـام أكـبر عـدد من الهـيـئات الـتي تخـضع لـلمـحاصـصة
وعلى الـرغم من الـوعود الـتي أطـلقـها احلـزبيـة والـطائـفـية والـقومـيـة
ـهدي باسـتقالليـة هذه الهـيئات إال أن الـفتح وسائرون السيـد عبد ا
هم األكثر اغتـناماً لهـذه الهيئـات حيث يسعـون إلى االستحواذ على
ـركزي الـعـراقي إلى جـانب حـصـول سائـرون عـلى األمـانة الـبـنك ا
العامـة جمللس الوزراء وأمـانة بغـداد وغيرهـا من هيئـات مهمـة يعمد
ـهدي سـائـرون إلى احلـصـول عـليـهـا بـالـضـغط عـلى حكـومـة عـبـد ا
بالوعد والوعيد .  شـكلّت هذه الهيئات بابـاً واسعاً للفساد وشهدت
الكي كثـيراً من اخلروقـات والفسـاد وخصـوصاً في فتـرة حكومـة ا
والـذي ترك الـباب مـفتـوحاً لـهـذه الهـيئـات وأصبـحت تدار بـالوكـالة
سـتشري بـ دوائرها جـعلها لسنـوات طويلـة إلى جانب الفـساد ا
حـيث تـصـل مـوازنـة بـعض هـذه فـي دائـرة االسـتـهـداف الـســيـاسي
وظـلت هـذه الـهــيـئـات وهـيـنـة الـهـيـئــات إلى مـوازنـة وزارة مـتـكـامــلـة
األحـزاب وتــدار من قــبل شـخــصــيـات مــتـحــزبــة خالل احلـكــومـات
ـتـعـاقـبـة بـعـد عـام   2003 وهـذا مـا افــقـدهـا صـفـة االسـتـقاللـيـة ا
كـمــا أنـهـا أصــبـحت حـلــقـة لالبـتــزاز الـسـيـاسـي وتـمـريـر بـالــكـامل
الى جـانب كـونها أصـبحت الـصفـقات بـ الكتـل السـياسيـة عمـوماً
تـمـثل مـشــكـلـة في طـريق مـكــافـحـة الـفـســاد بـدالً من أن تـسـهم في
حيث وتبـقى هـذه الـهـيئـات خـاضـعـة للـمـحـاصصـة احلـزبـيـة عالجـه
تـشـيـر أغلـب التـقـاريـر الى أن الـفتح وسـائـرون سـيـوزعان الـهـيـئات
حـسب رغـبــتـهـمـا وســوف تـبـتـعــد عن طـريـقــة تـوزيع الـوزارات في
ـناصب وعلى هدي مـا يعد قـاعدة في طريـقة توزيع ا حكـومة عبـد ا
ـلف غاية في التعقيـد ويحتاج إلى أدارة ناجحة في دى البعيد . ا ا
كـيــفـيـة الـتــعـامل مــعه عـلى نـحــو الـذي يـجــنب الـصـدام بــ الـكـتل
ـكن خـصـوصـاً وأن اجلـمـيع يـعـلم أن حـجم الـكـتـلـة ال الـسـيـاسـيـة
الن بـعض الـكـتـل تعـلـم جيـداً حـجم قـيـاسه من خالل عـدد أعـضـائه
ومـا حصلت عليه من التزوير الذي رافـق عملية االنتـخابات األخيرة
أصـوات ال يـعـد كـونه سـرقـة ألصـوات الـنـاخـبـ وتـزوير لـألصوات
كن االعتماد عليه في كما ان أهم معيار الذي  التي حصلوا عليها
طـريـقـة الـتـعـاطـي مع هـكـذا مـلـفـات هـو الــثـقل الـسـيـاسي وذلك الن
خصـوصاً إذا طبقت كن أن تـتغيـر في االنتخـابات القـادمة الكتـلة 
لـذلك على السـيد رئيس الوزراء عايـير الدولـية ومنع الـتزوير فـيها ا
ـسؤوليـة في توزيعـها بالـنحو أن يكـون على قدر من ا
الـــــذي يــــضـــــمـن مـــــوقف جـــــمـــــيع الـــــكـــــتل دون
وإرضاء اجلميع الن اجلميع هو مشارك استثناء
في العـملـية الـسياسـية واجلـميع مـسانـد جلهود

إعادة هيكلة الدولة ومحاربة الفساد.  

حـالـة مـرفـوضـة في أدبـيات اإلعالم الـهـادف وبـعـيـدة عن مـضـمون
رسـالته االرشـادية احلـقيـقيـة أن تكـرر الفـضائـيات عـرض الوجوه
الـسـيـاسـيـة في مـقـابالت تـقـلـيـديـة عـلى الـعـائـلـة في شـهـر رمـضان
ــا هي عــادة ســئم اجلــمـهــور مــنــهـا ومـن الـســيــاسـة الــفــضـيل إ
وويالتـهـا فاجلـمـهـور بحـاجـة إلجـازة أو وقت من الهـدوء بـعـيدا عن
والتخلص من راجعة ادوات الـتفكيـر الذاتي  الصخب والضـجيج 
لـل الذي هو فيه بشـكل مؤلم أفرز أمراضا وعـقدا نفسية الرتابة وا
ؤشـرات الـتي ترصـدها اجلـهـات اخملتـصة...ومن مـخيـفة بـحـسب ا
أن عـنيـة بحقـوق االنسان  القـضايـا التي كفـلتهـا القـوان الدولـية ا
ـكن أن نـسـمـيـهـا " اسـتـراحـة تـمـنح اجلـمـهـور اسـتـراحـة زمـنـيـة 
وفاقـدا للـثقـة بالـرسالة مـحارب " فـاجلمهـور بات مـريضـا ومأزومـا 
اإلعالمـية ألنـها من وجـهة نـظره أصـبحت تـعكس صـورة السـياسي
الـتي يــعـرفــهـا عـنـه.   ومن وجـهـة نــظـر إعالمــيـة مــتـخـصــصـة فـأن

مبررات االعتراض تنطلق من التساؤالت اآلتية :
صـالح السـياسـي في 1-مـا مبـررات توظـيف الشـاشة الـتلـفازيـة 

غفرة? مقابالت ال تكشف إال الفشل والفساد بشهر الراحة وا
2-مـا اجلـديد الـذي يـقـدمه السـيـاسي لـلجـمـهور عـنـدمـا يأخـذ وقـتا
ا وال يقول فيه أكثر  ثمينا في مقابالت معروفة اجابـاتها مسبقا 

قال ?
3-ما الهدف الذي تبـحث عنه الفضائيات عـندما تخصص مقابالت
مع سياسي يتذكر اجلمهور بأنهم تقدموا بألف وعد وفشلوا في

الف وعد ?
4-ما جـدوى التركـيز على الـسياسـي وانتزاع اتـهامات مـنهم ضد
ـعــانـاة والـنـكــسـات يـعـاني آخـرين بـيــنـمـا سـنــوات من االحـبـاط وا

تفرج ? وطأتها اجلمهور ا
5-أال يسـتحق اجلـمهور أن تـمنـحه الفضـائيـات راحة نفـسيـة بهذا
الشهر الفضيل بعيدا عن نفاق السياسة والسياسي ودهاليزها ?
6-مــتى تــلـجــأ الـفــضــائـيــات الى اتــبـاع مــنـهــجــيـات إعالمــيـة ذات
بـبـرامج تـنـطـوي على ـارسـات احـتـرافـيـة تخـدم اجلـمـهـور فـيهـا 

توجه جديد من الوعي اإلعالمي?
التوصية لوسائل يكفي منح السياسة وتالميذها
من الـــراســـبـــ والـــفـــاســـدين فـــرص الـــظـــهــور
االعـالمي  فــأن الـظــهــور قــد يــزيــد من الــغـرور

وبالنهاية يكسر الظهور ...
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أفرجت محـكمة حتقـيق الكرخ اخملـتصة بـقضايـا اإلرهاب عن ثمـانية مـتهم
أحــداث من ضـــمن الــعـــنــاصـــر الــذين جــرى تـــســلـــمّــهم من قـــوات ســوريــا

قراطية. الد
 وقـال بـيــان جملـلس الـقــضـاء األعـلى
تلقـته (الزمـان) امس إن (التـحقـيقات
ـتـهمـ بـتـنـظيم أثـبتت عـدم عالقـة ا
داعش كـونـهم دون اخلـامـسـة عـشـرة

وفي مــــقـــتـــبـل الـــعـــمــــر عـــنـــدمـــا 
اعـتــقـالــهم) ولـفت إلى أن (الــقـاضي
ـفـرج عـنـهم كـانـوا اخملـتص اكـد ان ا
مكـرهـ على االنـتـقـال مع ذويهم من
الــعـراق إلـى ســوريـا)  ,مـنــوهــا بـأن
(الـقـضـاء ال يـحـمّل هـؤالء الـفـتـيـة مـا
اقتـرف آبـاؤهم من إرهـاب فال سـلـطة
لـــــهم عـــــلـى أمـــــاكن وجـــــودهـم). في
غـضــون ذلك  ,دمــرت قــوات احلــشـد
الـــشــــعـــبـي والـــقـــوات األمــــنـــيـــة10
مضـافـات لداعش بـعـملـية اسـتـباقـية
في عــــمق سـالسل جــــبــــال حـــمــــرين

شرقي صالح الدين. 
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وذكــر بــيـــان العالم احلــشــد امس ان
(قــــوة من الــــلــــواء  88في احلــــشــــد
وعــمــلــيــات صالح الــدين وبــإســنــاد
طـــيــــران اجلـــيش نـــفــــذت عـــمـــلـــيـــة
اسـتــبــاقـيــة في عــمق سالسل جــبـال
حــمــرين مــا اســفـــر عن مــقــتل ثالثــة
انـتـحــارين وتـدمـيـر عــشـر مـضـافـات
لداعش حتتوي أحزمة ناسفة وعتادا
ومـواد غــذائـيــة). وضــبـطت الــقـوات
األمـنـيـة أوكـارا لداعـش في مـحـافـظة
كركـوك.وقال الـنـاطق باسم الـداخلـية
سـعـد مـعن في بـيـان امس ان (مـفـارز
اســتــخــبـــارات الــشــرطــة االحتــاديــة
الـعامـلـة ضـمن وكـالـة االسـتـخـبارات
في الـوزارة ضــبـطت وكـرين تــابـعـ
لـداعش فـي وادي زغـيــتـون بــكـركـوك
يحـتـوي االول على 3 عبـوات ناسـفة
أمــا الــثــاني عـــبــارة عن غــرفــة حتت
األرض فـيـهـا 6  عـبـوات نــاسـفـة و3

على متهم أثـن في دكة عشائرية.
وذكـر بــيــان العالم الــنــجـدة امس ان
ركـزية (مواطـن ابـلغـوا السـيطـرة ا
104 بــوجــود اطالق نـــار كــثــيف في

مـنــطــقـة حـي طـارق وعــلى الــفـور 
ــنـــطــقــة من قــبل دوريــات تــطــويق ا
جنـدة الـصـمـود وبالـفـعل  الـقـبض
عــلى شـــخــصــ يــســتـــقالن عــجــلــة
صــفـــراء وبــحـــوزتــهــمـــا بــنـــدقــيــتي
الفتا كالشنـكوف و 4 مخـازن عتاد) ,
ـتـهـم الى انه  (وعـنـد اسـتـنـطـاق ا
اعترفـا بإطالق الـنار عـلى احد الدور
الفـارغـة من سـاكنـيـهـا نتـيـجة خالف
عـــشـــائــري حـــيث  اســـتـــصـــحــاب
تهم للمعاونية التخاذ االجراءات ا
القانونية بحقهما). وتـنـفـذ مـديـريـة
نــــجــــدة بـــغــــداد خـــطـــة أعـــدتـــهــا

مسـبقا لـتسـييـر دوريات بـهدف حفظ
ناطق العاصمة خــالل شـهـر االمن 
رمـــضـــان  فــيــمــا اعــتــمــدت آلــيــة
جـديــدة لـتطـوير ادائــهــا وقـدراتــهـا
ـة وضــمـان سـرعـة لـلـحــد مـن اجلـر
اســـتــــجـــابـــة دوريـــاتــــهـــا لـــنـــداءات
. وقال مدير الـنجدة العميد واطن ا
مـحـمــد خـالـد الــربـيـعـي في تـصـريح
ــــــــديـــــــــريــــــــة وضــــــــمن امـس ان (ا
إجــــــراءات جـــديــــدة فــــقــــد اعــــدت
خـــطـــة لــتـــســيــيــر جـــوالت مــكــثــفــة
ــنـاطـق بــغـــداد حلـفظ لـدوريــاتــهـا 
االمـن فـيـهـا خـالل رمـضـان والسـيـما
نـاطق الـتي تـشـهـد اقبـاال شـعـبـيا بـا
واســعــا عــلى اســواقــهــا ومــحــالــهــا
الـتـجـاريـة).  واقدم ثـالثـة جنـاة عـلى
قتل شخص واصابـة اخر على طريق

الرمـيـثة- سـمـاوة. واكد بـيـان لقـيادة
ــــثــــنـى انه ( بــــعــــد ورود شــــرطـــــة ا
معـلومـات عاجـلة عن وجـود مصـاب
اثـن عـلى طـريق الـرمـيـثـة - سـماوة
والــذين  نـقــلــهــمـا إلى مــســتــشـفى
الرمـيثـة الـعام تـوجـة ضابط حتـقيق
مــركــز الــرمــيــثــة الى مــكــان احلــادث
ــصــاب األول  ف. ح .ك واتــضح أن ا
صاب الثاني  ع .ن إصابته بليـغة وا
.ع  قـد فـارق احلـيــاة مـتـأثـرا بـإطالق
النار عليه الذي تعرض لها من سالح
خـفـيف بـنـدقـيـة آليـة كـالشنـكـوف من
ـتـهمـ الذين كـانـوا يسـتقـلون قبل ا
عـجــلـتــهم نـوع جــيب مـتــوجـهـ من
القـضاء باجتـاة مديـنة الـسمـاوة بعد
مـطــاردتـهـم من اجلـنــاة الـذين كــانـوا
يــحـاولــون ايــقــافــهــمـا) ,وأضـاف ان

صواعق واغطية وأفـرشة وجتهيزات
عـــســكـــريـــة وأواني طـــبخ وكـــيــبالت
كهربـائية وأدوات حـاسبـة إلكتـرونية
كـان بدون ـواد وردم ا حيث  رفع ا
ــفــارز حــادث يــذكــر) ,مــبـــيــنـــا ان (ا
وبالتـعاون مع الـقوات األمـنيـة عثرت
عـــلى وكــرا آخـــر في قـــريـــة ســمـــاكــة
السفلى وجد بداخله منشورات تابعة
 لداعش وعـتاد بـكمـية كـبيـرة وقنـابر
هاون جاهزة لـلنصب وجـهاز موبايل
حــيث  تــدمــيــرهــا من قــبل اجلــهــد
تــمــكــنت الــهــنـــدسي). وفي بــغــداد  ,
مــــفـــارز مــــكـــتب مــــكـــافــــحـــة إجـــرام
الزهـورمن إلـقاء الـقبض عـلى مـتهـمة
بقضايـا السرقـة أثر تلقـيها بالغا من
ــواطـنـ بـتــعـرض مـحـله قـبل أحـد ا
الـــتـــجـــاري الى الـــســـرقـــة. واشــارت
الــــوزارة في بــــيـــــان الى انه ( بــــعــــد
ـراقبـة والـتـحري متـابـعـة كامـيـرات ا
ــصــادر الــســريــة  إلــقـاء من قــبل ا
الـقـبض عـلى مـتــهـمـة وبـعـد الـتـعـمق
مـعـهــا بـالـتــحـقـيق اعــتـرفت صـراحـة
ال قدره 250  الف بسرقـة مبـلغ من ا
دوالر مـن داخل مــــــــحل جتــــــــاري في
مــنـطــقــة احلــسـيــنــيـة) ,واضـاف انه
(عــرض األوراق الــتــحـــقــيــقــيــة عــلى
الـقـاضي اخملـتـص و ايـقـافـهـا وفق
ادة 453  ق.ع واتخذت كافة أحكام ا

اإلجراءات القانونية بحقها). 
…—ËbG  W¦ł

الى ذلك افــاد مـصــدر بــالـعــثــور عـلى
جثة رجل مقتول داخل منزله ببغداد.
ـصــدر إن (قـوة امـنــيـة عـثـرت وقـال ا
عـلى جـثــة رجل مـقـتــول داخل مـنـزله
ـناطـق متـفـرقة من بطـعـنـات سكـ 
جـسـده ضـمن مـنــطـقـة الـرشـاد). كـمـا
الـقت قـوة أمـنـيــة من شـرطـة الـنـجـدة

(اجلـنــاة هم كل من  م . س . ب  و ث
. م . ن  و  ح . ف . ر  الـــذين كـــانـــوا
يـسـتـقـلـون عـجـلـتـهم حـيث  إطالق
الــنـار قــبل وصــلــوهـمــا إلى مــحــطـة
ـــتـــهم ح . ف . ر الـــوقــود  ,اذ قـــام ا
باطالق الـنـار علـيـهمـا وقـتل شخـصا
الفـتا وأصـاب اآلخر إصـابـة بـلـيـغة) ,
تـهـم ابـتدائـيا الى (تدوين أقـوال ا
والـتي اتـضح من خـاللـهـا اعـتـرافـهم
ــة الـتي ارتــكـبــوهـا بـتــنــفـيــذ اجلـر
بـدوافع شـخــصـيـة). وفـي الـبـصـرة ,
لـقي  طــفل مـصــرعه إثـر غــرقه بـأحـد
االنــهــر في قـــضــاء الــهــارثــة شــمــال
احملـافـظـة. وقـال مـصـدر في تـصـريح
امس ان (طــفل يــبــلغ مـن الــعــمـر 13
عـامـاً لـقي  مـصــرعه إثـر غـرقه بـأحـد

االنهر في الهارثة شمال البصرة). 
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تـعــاني الـتـخــسـفـات ونـتــيـجـة لـعـدم
وجود صيـانة مـستمـرة لها لـسنوات
طـــوال ادى ذلك وقـــوع حـــوادث بـــ

ـفـاجئ) ـركـبـات بـســبب الـتـوقف ا ا
واضـافــوا ان (هـنـاك ظــاهـرة جـديـدة
تالحظ عـلى تـلك الـطـرق وهي خروج
نفـلتة بصورة قطيع من احليـونات ا
مــفـاجــئــة مـا يــصـعب عــلى الــسـائق
ايقـاف عـجلـته او يـضطـر لالصـطدام
عـنية بالـقطـيع) مطـالبـ اجلهـات ا
بـ (تـــعــبــيــد تــلك الـــطــرق وتــســيــيج
جـوانــبـهـا لــلـحــد من احلـوادث الـتي
ـواطـن راح ضـحيـتـها الـكـثـير من ا
ـوت والـتي تــسـمى احـيــانـا بـطـرق ا
فـضال عن الـزام ســائـقي الـشـاحـنـات
بـحـد مـعـ من احلـمـولـة والـتي كـان
مــعـــمــوال بـــهــا ســـابــقـــا قــبل 2003
للـحـفاظ عـلى الـطرق من الـتـخسـفات

الكبيرة).

ــعـدالت عـالـيــة احـيـانـا) حـوادث و
واضاف ان (هنـاك بعض التـخسفات
ـوجـودة بـالـطـرق الـرئـيـسـة تسـبب ا
ايضـا حوادث مـرورية  ولـكن اغلـبها
يـكـون جراء الـسـرعـة الـزائـدة) الفـتا
الى (الـقانـون اجلـديـد سيـكـون رادعا
خملــالــفي قــواعــد الـســرعــة من خالل
فرض غرامات كبيرة) وتابع وليد ان
(الــقــانـــون تــضــمن اجــراءات اخــرى
ديرية بكاميرات ستنفذ بعد تزويـد ا
ورادارات لـــوضـــعــهـــا عـــلى الـــطــرق
اخلــارجـيـة والــتي سـتــسـاعــد ايـضـا
عــــلى ضــــبط اخملــــالـف لــــلــــســــرعـــة
احملددة). ويشـكومواطـنون من تكرار
حــوادث الــطــرق اخلــارجــيــة بـســبب
تـخـسف بـعـضـهـا وخـروج قـطـيع من
نـفلـتة بصـورة مفـاجئة احليـوانات ا
ركبـات . وقالوا في احاديث لـ امام ا
ـرور اخلـارجـية (الـزمـان) ان (طـرق ا

ــئــة من اجملــمـوع بــنــســبـة  20.2بــا
الكلي لـلوفيات مـسجال نسـبة ارتفاع
ـئـة مـقـارنـة بـالـعام مـقـدارها  5.6بـا
ــاضي) ,وتــابع ان (عـــدد اجلــرحى ا
ــرور لــســنــة ــصـــابــ بــحــوادث ا ا
 2018فـــقــــد بـــلغ  10439مـــصـــابـــا
مسجال نـسبـة ارتفاع مـقدارها 11.2
ـئـة مـقارنـة بـعام  .(2017 وكانت با
رور قد كشفت عن اجراءات مديرية ا
رادعــــة وغــــرامـــات كــــبــــيــــرة بــــحق
اخملالـف لـقواعـد السـرعة بـعد اقرار

القانون اجلديد.
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وقـال الــعـمـيــد عـمــار ولـيـد من اعالم
ـــديــــريــــة لـ (الــــزمـــان)  ان (اغــــلب ا
احلـوادث الــتي حتـصل عــلى الـطـرق
اخلـارجــيـة تــكـون جـراء عــدم الـتـزام
السـائق بقـواعد الـسرعـة احملددة من
ـرور وبـالــتـالي يــنـتج عن ذلك قـبـل ا

اضية), مقارنة بالسـنوات اخلمس ا
ــرور الفـــتـــا الى ان (عـــدد حـــوادث ا
لـعام  2014بلـغت  8814حادثـا في
حـ بـلغ عـدد احلـوادث لـعـام 2015
بواقع  8836حـادثـا  وبـواقع 8763
في عـــــام  2016وفي  2017بـــــواقع
 8824حــــادثــــا). مــــؤكــــدا ان (عــــدد
ــسـجــلــة خالل عـام ـرور ا حــوادث ا
 2018بــلــغت  9852حــادثـــا مــنــهــا
ئة وغير يتا بـنسبة  25با 2463 
ـيت  7389حــادثــا وبــنــســبــة 75
ــئــة لـــلــمــحــافــظـــات عــدا اقــلــيم بــا
كــردسـتــان مــقـابل  8824حـادثــا في
سنة  2017وبارتـفـاع بـلغت نـسـبته
ـــئــة) ,الفـــتــا الـى ان (عــدد  11.7بــا
رور لـسـنة 2018 ضحـايـا حـوادث ا
الـــوفــيــات حـــسب اجلــنـس ســجــلت
 2767قــتــيـال مــنــهم الــذكــور 2207
ــئــة واالنـاث 560 بـنــســبـة  79.8بـا

ـاضــيـة. وقـال لــلـســنـوات اخلـمـس ا
اجلهاز في تقـرير له إن (عدد حوادث
ــسـجـلــة لـعـام  2018بـلـغت ـرور ا ا
 9852حــــادثـــا وهي اعـــلـى نـــســـبـــة
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ــركـــزي لالحـــصــاء اعـــلن اجلـــهـــاز ا
الـتابـع لوزارة الـتـخـطـيط عن ارتـفاع
ــــروريـــة احــــصـــائــــيــــة احلــــوداث ا
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لألطفـال والـنسـائـية 3253 مراجـعا
فـيـمـا ـاضي  خالل شـهــر نـيــسـان ا

شهد والدة 983  طفال. 
WO³Þ  «¡«dł≈

ـسـتـشـفى طـالب حسن وقـال مـدير ا
سـتشفى سجل خالل التمـيمي ان (ا
نـيــسـان 32535  مـراجــعـا تــوزعـوا
بـ شـعــبـة الـعـيـادات االسـتـشـاريـة
بــنـــحــو 18329  مـــراجــعـــاً  في مــا
استـقـبلت الـعـيادات اخلـافرة 2351

مــراجــعــاً وشـعــبــة الــطـوار 2690
مـراجــعـا وبـلغ عــدد مـراجـعي وحـدة
األشــــعـــة  805 مــــراجـــعــــا ووحـــدة
الــســونـار  1060 مــراجــعــاً ووحـدة
تخـطيط الـقلب 85  مراجـعا ووحدة
ـــفــراس   119 مـــراجـــعـــا ووحــدة ا
ـغنـاطـيسي 396 مراجـعا) الرنـ ا
ــســتــشــفى شــهـد مــشــيــرا الى ان (ا
والدة 983  طــفـالً مــنــهــا 658 والدة
طبيعية و325 والدة قيصرية في ما

مستـشفى اليرمـوك التعلـيمي التابع
لدائرة صحة بـغداد الكرخ من اجراء
عـمــلـيـة جـراحـيــة حلـالـة نـادرة عـلى
مستوى الـعالم و هي حالـة اخلصية
الــهـــاجــرة الـــعــابـــرة الــتي تـــصــيب
اجلـهـاز الـتـنـاسـلي لـلذكـور واصالح
ن لــطـفـل يـبــلغ من فــتق مــغــبــني ا

العمر  15شهرا.
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وقال رئيس الفـريق علي وفاء الوفي
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الــطـفل مـع ذويه راجع اســتـشــاريـة
ــسـتــشـفـى من اجل اجـراء عــمـلــيـة ا
ن و جراحية الصالح فتق مغبني ا
بـعـد اجـراء الـفـحـوصـات الـسـريـريـة
واالشـعـاعيـة اتـضح اصـابـته بـحـالة
نــادرة وعــلى مـســتــوى الـعــالم وهي
حالة اخلصية الهاجرة العابرة التي
تـصــيب اجلـهـاز الـتـنــاسـلي لـلـذكـور
حيث تكون كلتـا اخلصيت في جهة
واحــــدة من كـــــيس الــــصـــــفن او في
ـغــبـنــيــة اسـفل الــبـطن), ـنــطـقــة ا ا
واضـــاف ان (الـــفـــريق الـــطـــبـي قــرر
ادخـال الــطـفل الـبـالـغ من الـعـمـر 15
شــهـرا الى صــالـة الــعـمــلـيــات حـيث
تـكـلـلت الـعـمـلـيـة بـالـنـجـاح واصالح
ــغـــبــني و تـــثــبــيت كـــلــتــا الــفـــتق ا
اخلصيت في مكانهما الطبيعي في
كيس الصفن و الـطفل بحالـة صحية

جيدة). 
وســـجل مـــســـتـــشــفـى ابن الـــبـــلــدي
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اجــرت وحـــدة جــراحــة االطــفــال 32
عـمــلـيـة)  وتـابع ان (عــدد مـراجـعي
مركز الثالسـيميا بلغ 2866 مراجعاً
كـــمـــا واجــرت وحـــدة ابـن الـــبـــلــدي
لــغـســيل الــكـلى 268 غـســله دمــويـة
وكــــذلك بــــلــــغـت عــــدد الــــفــــحـــوص
اخملــتــبــريـة  39631 فــحـصــا خالل

الشهر واحد). 
ركز التخصصي بدوره اعلن مدير ا
المراض الغدد الصم والـسكري ثامر
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جنح فـــريق طـــبـي في مـــســـتـــشـــفى
الواسطي التابع لدائرة صحة بغداد
الرصـافـة في تـرميم وجه شـاب يـبلغ
من الــعــمـر  30عــامــا بــعــد تـعــرضه
حلادث سـير . وقـالت رئيـسة الـفريق
ايـنـاس عبـد الـسـتار فـي بيـان تـلـقته
(الــزمــان) امـس ان (شــابــا يــبــلغ من
العـمر  30عامـا اصيب بـحادث سـير
ادى الى فـــقــدانـه الــوعي وإصـــابــته
( بتهشم عظم الوجنة ومحجر الع
ــــــــــــريـض راجـع واضــــــــــــافـت ان (ا
سـتشـفى واجـريت له عمـليـة اعادة ا
تـرمـيم عــظم مـحـجـر الـعـ مع عـظم
الــوجـنـة بـاســتـخـدام ثالثــة صـفـائح
ريـض على مـعـدنيـة بـعـدهـا اخـرج ا
اثـرهــا مــتـحــســنـاً وبــصــحـة جــيـدة
ــسـتــمـرة ــتـابــعـة ا وحــالــيـا حتت ا
حلـ اكـتـسـاب الـشـفـاء الـتـام). كـمـا
ـسـتشـفى حـالـة انـسـانـية اسـتـقـبل ا
ريض يعاني من تلـيفات شديدة في
االذن والرأس. واشـار البـيان الى ان
ــســتــشـفـى عـبــاس مــحــمـد (مـديــر ا
صــحن الــنـصــراوي  وجه بــتــحـويل
ـــــريض إلجــــراء الـــــفــــحـــــوصــــات ا
اخملـتـبـريـة لـغـرض تـهـيـئـته لـعـمـلـية
ــريض ازالــة الــتــلــيــفــات واعــطــاء ا
فـــرصـــة لالســـتـــفـــادة من الـــتـــداخل

اجلراحي). 
 الـى ذلـك تـــــــمـــــــكـن فـــــــريـق طـــــــبي
مـتــخـصص بـاجلـراحــة الـبـولـيـة في
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صـادق الـكـروي عن تـسـجـيل 5930 
مـراجــعـاً خالل الـشـهــر نـفـسه. وقـال
الكروي ان (نـوعية اخلـدمات الطـبية
والــصـحــيــة الــتـي تـقــدم لــلــمــرضى
ــرجــعـ مــخـتــلـفــة وحـسب حــالـة ا
ـركز 3415 ريض فـقـد اسـتـقـبل ا ا
مـريـضـا يـعانـي من داء الـسكـري في
مــا اســتــقـبــلـت وحــدة الــهــرمــونـات
 2515مراجعا فـضالً عن قيام وحدة
االشــعـــة بــفــحص  182 مــريـــضــا)
واضــاف ان (وحــدة فــحص الــبــصـر
سـجلت  202 حـالـة فـحص لـلـعـيون
امــا وحــدة الــرنــ اســتــقـبــلت 149

حالة).
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مـبـيـنـاً ان (وحـدة الـدكـسـا لـهـشـاشة
الــعــظــام اســتــقــبــلت  43 مــراجــعــا
ووحدة الـسـونار  165مراجـعا). من
جـانـبــهـا اوضـحت مـسـؤولـة شـعـبـة
اخملتبـر ولدان طالل ان (اخملتـبر قام
بـأجـراء  19071فــحـصـاً مــخـتــبـريـاً
متنوعـاً توزعت على وحدة الـكيمياء
الـسريـرية والـتي بـلغت فـحـوصاتـها
 6581 فــحــصــاً مــخــتــبــريـاً فـي مـا
ســجــلت وحــدة الــهــرمــونــات 2978
فحصاً فضالً عن قيام وحدة امراض
الـدم بــفـحص  7909 فــحـصــاً  كــمـا
سـجـلـت فـحـوصـات اخـرى مـخـتـلـفـة
ـنـاعة بـلغت  1603فـحـصاً شـمـلت ا
ـــصـــول واخلـاليـــا وفـــحـــوصــات وا

اخرى).


