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جهـزت وزارة الصـحة والـبيـئة
دائرتي صـحة االنـبـار ونيـنوى
بــــعـــجالت اســـعـــاف حـــديـــثـــة
مجـهـزة بـتقـنـيـات عالـيـة دعـما
خلـــــــدمـــــــات الــــــــطـــــــوار في
. ونقل بـيـان تلـقته احملـافظـتـ
(الــزمـان) امـس عن  مـديــر عـام
دائــرة صــحـة االنــبــار خـضــيـر
خـلف شالل الـقـول ان (الـدائرة
تـســلـمت   22عــجــلـة اســعـاف
حديـثـة من الـوزارة بـهدف دعم

ــتــكـون من اســطــول الـدائــرة ا
عـــــجـــــلــــة) 136 واضــــاف ان ,
(تـوزيع العـجالت سيـكون وفق
خـطــة اعـدت مـسـبــقـاً اسـتـنـادا
ؤسسات الصحية الى حاجة ا
وبأشراف قسم العمليات وطب
) ,ولـــــــفـت الى ان الـــــــطــــــوار
(عـــجالت االســـعــاف مـــجـــهــزة
بـــاحـــدث االجـــهـــزة الـــطـــبـــيــة
ـــريض اخلـــاصـــة بـــانـــعــاش ا
بـاالضــافـة الى وسـائل اتـصـال
حـديــثــة ومـبــاشــرة في ســبـيل
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تشـرع وزارة الـعـمل والـشؤون
االجــتــمــاعـــيــة بــأطالق دفــعــة
جــديـــدة لــلـــمــســـتــفـــيــدين من
االعــانـــة االجــتـــمــاعـــيــة خالل
ــقــبــلــة . ونــقل بــيــان االيــام ا
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس عن
الوزير باسم عبد الزمان القول
انه (ومــنـــذ تــســـلــمــنـــا مــهــام
الوزارة وضـعنا اولـوية حلسم
ــتـقـدمـ لـلـشـمـول مـوضـوع ا
مـنـذ عـام  2016الـبـالغ عـددهم
مـشــيـرا الى ,ألف اسـرة) 600
ان (هـيئة احلمـاية االجتـماعية
وبجـهـود مالكاتـهـا تمـكنت من
شــمــول  325ألف اســرة بــعــد
بحـوث عن غيرهم تصـنيف ا
وكـــذلـك من ظـــهــروا فـــوق خط
الــفــقـر) ,واضــاف ان (الـوزارة
اجـرت بـحثـا اجـتمـاعـيا لـنـحو
اســرة اخـــرى تـــمـــهـــيــدا 300
لــــشــــمــــولــــهــــا بــــاحلــــمــــايــــة
االجتـماعية) ,وتابع ان (نـهاية
الــعــام احلـــالي ســـيــتم اطالق
ــشـمــولـ دفـعــة جـديــدة من ا
بـــاالعــانـــة وبــالـــتــالـي حتــسم
تـقدم في الوزارة مـوضوع ا
عــــام  ,(2016واوضح عـــــبــــد
الـــزمــان ان (هـــنــاك مـــشــكالت
كثـيرة في قـانـون احلمـاية رقم
كـونه يـعـتـمد 2014لـسـنة  11
عـلى خط الفـقر) ,ولفت الى ان
(الــوزارة عــمــلت عــلى تــعــديل
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ــعـــيــار بـــدقــة من خالل هـــذا ا
االعـتـمــاد عـلى مــعـيــار الـقـدرة
عــــلى الــــعـــمـل وارســـلــــته الى
مـجـلـس شـورى الـدولــة ونـحن
االن بــــانــــتـــظــــار ارســــاله الى
ـان لـتـشـريعه) ,مـبـيـنا ان الـبر
(القانون اجلديد سيشمل فئات
اخــرى كــاخلـريــجــ من خالل
دة سـتة منـحـهم اعانـة طارئـة 
اشـهـر) ,مــنـوهـا الى (الـتـعـاقـد
مع ألـف بـاحث اجـتــمـاعي يـتم
تــوزيـــعــهم بــ احملــافــظــات),
واردف عـبد الـزمـان بـالـقول ان
(الـــوزارة تــــمـــكـــنت من زيـــادة
تـــخــصـــيــصـــات الـــهــيـــئــة في
ـقـبلـة حـيث سـيـفتح ـوازنـة ا ا
الـشـمـول اجلــديـد لــنـحـو 600
ألف اســرة عـبــر الـتـقــد عـلى
االســتــمــارة االلــكــتــرونـيــة في

موقع الوزارة). 
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وكـان عبـد الـزمـان قـد اعلن عن
اطالق الدفعة الرابعة من راتب
ـــتــــفـــرغ في بـــغـــداد ـــعـــ ا ا
واحملـافــظـات لألشـهــر تـشـرين
األول وتـشـرين الثـاني وكـانون
األول من الــــعــــام اجلــــاري ,اذ
يــكــون الــتــوزيع عــبــر بــطــاقـة
استر كارد. في غضون ذلك , ا
وجه عــبــد الـزمــان هـيــئـة ذوي
اإلعاقـة بالـتعـاون مع منـظمات
ــدنـي لــلـــنـــهــوض اجملـــتـــمع ا
بـعملـها . واشار الـبيان الى ان

(عبـد الزمان وجه الهـيئة بفتح
ـــشــتــرك مع آفـــاق الــتــعــاون ا
ـــدني مــنـــظـــمـــات اجملـــتـــمع ا
الـــفــاعـــلــة فـي مــجـــال حــقــوق
االشــــــخـــــاص ذوي االعــــــاقـــــة
ا يـخدم فئة لـلنهـوض بعملـها 
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 من جـهته ,اكد رئـيس الـهـيـئة
عصـام عبد اللطـيف ان (الهيئة
ــنـــظـــمـــات والـــشـــبــاب دعـت ا
الـنــاشـطـ في مــجـال اإلعـاقـة
قـترحات إلـى تقـد األفكـار وا
الـــتي تـــســهـم في ادمـــاج هــذه
الــفــئــة في اجملــتــمع وتــفــعــيل
جميع مفردات القانون رقم 38
لـــســـنـــة 2013) ,مـــبـــيـــنـــا ان
(الـهـيــئـة سـتـأخــذ بـاحلـسـبـان
ـالحــظـــات واألفــكــار جـــمــيع ا
ـــهــا كــمــا الــتي ســيـــتم تــقــد
شترك ستتولى تنـظيم العمل ا
نظمات وفق سياسة عمل مع ا
مدروسـة ومعدَّة بـشكل مهني).
واجنــــزت دائــــرة الــــتــــقــــاعــــد
والـضـمان االجـتـمـاعي للـعـمال
فـي الـــوزارة  238مــــعــــامــــلــــة
مــكــافـأة نــهــايــة اخلــدمـة و39
مــعــامــلــة تــقــاعــديــة لــلــعــمـال
ـــضــمـــونـــ خـالل الـــشـــهــر ا
ـنـصـرم. وقـالت مـعـاون مـدير ا
عــام الـدائـرة جنــلـة عــيـسى ان
(مـكافـأة نهايـة اخلدمـة تصرف
نــــقـــــديــــا وبــــدفـــــعــــة واحــــدة

ـضمـون كتـعويض لـلعـمال ا
الــذين انــتــهـت خــدمــاتــهم من
دون مــنـحــهم راتــبـا تــقـاعــديـا
لـعدم تـوفر شـروط االستـحقاق
او في حـال خـروج الـعـامل عن
نطـاق قانـون العـمل والضـمان
بشـكل نهـائي كـأن يتـحول الى
مـوظف في الــدولـة او صـاحب
عمل  ,تمنح ايضا للرجل الذي
ــراة الــتي اكــمل  60عــامــاً وا
اكـملت  55عـامـا ولـكل مـنـهـما

ضــحـــايــا مـــحــافــظـــتي ذي قــار
والــــنــــجف. وفـي األول كــــانـــون
األول اجلـاري من كل عام يـحيي
العراقيون "يوم الـشهيد" تخليدا
لـذكـرى قــتـلى احلـرب الــعـراقـيـة
اإليرانيـة.وجاء يوم الشـهيد هذا
الـعـام مـخـتـلـفـا إذ قـتل أكـثـر من
 مـتـظـاهرا خالل يـومـ فقط 40

في محافظة ذي قار. 
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وارتــفـــعت حــصــيـــلــة ضــحــايــا
شـــهــــرين مـن االحـــتــــجــــاجـــات
الـشـعــبـيـة ضـد الــفـسـاد وتـردي
اخلدمات العــــــامة إلى أكثر من
 شـهــيـد. وكــانت الــسـلــطـة 400
الـقـضائـيـة أمـرت بـالـقبـض على
الـقائد الـعسـكري الفـريق جميل
الـشمـري في إطار الـتحـقيق في
ـديـنة تـظـاهرين  قـضيـة قـتل ا
الناصرية. وأفادت وسائل إعالم
بـأن ضـابطـا حكم عـليه بـاإلعدام
ـتظاهرين في بعد إدانـته بقتل ا
مـــــحـــــافـــــظـــــة واسط. وأشـــــعل
مـــتـــظـــاهـــرون الـــنـــار في مـــقـــر
ــديـنـة الـقــنـصــلـيــة اإليـرانــيـة 
النـجف لـلمـرة الثـانـية في خالل
أسـبـوع.ويـأتي ذلك بعـد سـاعات
ـــان اســتــقــالــة من قـــبــول الــبــر
هدي. رئيس الوزراء عادل عبد ا
وشهـدت النجف تـصعيدا عـنيفا

ـــاضي من قـــبل في األســـبـــوع ا
ـتظـاهرين عـنـاصر األمن جتـاه ا
بعـد إشعـال النار فـي القـنصـلية
لـــلــــمــــرة األولى.  واســــتــــمـــرت
ـــظـــاهــرات فـي مــواقـع أخــرى ا
منـهـا بغـداد والـناصـريـة  حيث
ــتـــظـــاهــرون مـــركــزا حـــاصـــر ا
لـلـشـرطـة. وأكـدت الـشـرطـة أنـها
تـلـقت بالغـات عن عـدد قـلـيل من
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اضية انتشر في االيام القليلة ا
عـــــــبـــــــر مــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
االجـــتــمـــاعي مـــقـــطع مـــصــور
ـتــظـاهـر شـاب مـضـرج بـدمـائه
بــعــد أن فــارق احلــيــاة نــتــيــجـة
إلصــــابـــة قــــويــــة في الــــرأس.لم
تـعـرف هــويـة الـشـاب بــعـد لـكن
ـغـردين أشـارت إلى تـعـلــيـقـات ا
أنـه واحـــــد مـن بـــــ عـــــشـــــرات
ـــتــظــاهــرين الــذين قــتــلــوا في ا
ـحـافـظة ذي مـديـنة الـنـاصـرية 
ـــســعــفــون قــار.وعـــنــدمــا كــان ا
يـبـحثـون في جـيـوبه عـمـا يـثبت
ـتصل هـويـته رن هـاتفه وإذا بـا
والـــــدتـه.ســـــاد الـــــصـــــمت بـــــ
ــتــظــاهـرين احملــيــطـ بــجــثـة ا
الـــقـــتـــيـل فـــلم يـــعـــرفـــوا كـــيف
ــوقف.وبــعــد يــتــعــامــلـــون مع ا
دقــائق كــســر الــصـمـت وتـعــالت
ـطــالــبـة بــعــدم الـرد األصــوات ا

على الهاتف.
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ـأسـاويـة ـشـاهـد ا  وتـتـواصـل ا
مــنــذ انــدالع االحــتــجــاجــات في
ــاضي إذ تـضج تـشـرين األول ا
وسـوم مـثل #الــنـاصـريـة_تـنـزف
ــشــاهـد و#الــعــراق_يــنـتــفـض 
ـتـصـفح مــشـابـهـة.قـد يـصـادف ا
لـتـسـلـسل األحـداث صـور شـبـان

وشـابـات يـرفـعون الفـتـات دونت
عـلـيـها رسـائل لـلـقـنـاصـ الذين
يــقــول مـتــظــاهــرون إنـهـم سـبب
ســقــوط هــذا الــعــدد الــهــائل من
الــــقـــتــــلى فـي االحــــتـــجــــاجـــات
ــة ــؤ ــشــاهــد ا األخــيــرة.ومن ا
أيـضـا فـيـديـو ألب يـحـتـفل بـعـيد
مــــيـالد ابــــنـه الــــذي قـــــتل خالل
ظاهرات.وضع األب صور ابنه ا
في ساحـة التحـرير وسط بغداد
وزيـنهـا بالـزهور والـشمـوع. كما
عــــلـق أغـــراضـه اخلــــاصـــة وزي
تـخرجه بـجـانـبهـا. ووثق فـيـديو
شي في آخر صرخة أب مكلوم 
جــــنـــازة ابـــنه الــــذي قـــتل خالل
مـظــاهـرات الــنــاصـريــة في حـ
يــظــهــر مـقــطـع آخـر امــرأة وهي
تقـود تظـاهرة بـعد مـقتل ولـدها
وهي تـهــتف مـفــتـخـرة بــولـدهـا:
"عفية ابني اللي ما هبط رأسي".
واخـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــزن وســم
#أنــا_الـــشـــهـــيــد_الـــقــادم عـــلى
قــــصص تـــوثـق مـــا يـــحـــدث في
ساحات االعتصام وتؤكد صمود
ـــتــظــاهـــرين وإصـــرارهم عــلى ا
حتـدي الـرصــاص حـتى تـتـحـقق
ـــنـــاســـبـــة يــوم مـــطـــالـــبـــهم.و
أقـام آالف العـراقي في الـشهـيد
عــدة مـــحــافــظــات ســرادق عــزاء
وأعــلــنـوا احلــداد تــضــامــنـا مع

اإلصــابــات مــقــارنــة بــالــيــومـ
الـسـابـقــ الـلـذين شــهـدا مـقـتل
الــعــشـرات فـي اشـتــبــاكــات بـ
ـــتــظـــاهــرين في قــوات األمن وا
بـغداد ومـدن اجلـنوب. وأسـفرت
ــتــظــاهــرين ــصــادمــات بــ ا ا
وقـوات األمن عن مـقـتل أكـثر من
شــــخص مــــعــــظــــمــــهم من 400
ـتـظـاهـرين مـنـذ بـدايـة تـشـرين ا

األول. ويــــطـــــالب احملــــتــــجــــون
بـتـوفيـر فـرص الـعمل ومـكـافـحة
الـــفـــســــاد ويـــنــــددون بـــتـــردي
اخلـــدمــات الـــعـــامـــة في بالدهم
الــــغــــنـــــيــــة بــــالــــنـــــفط.وخــــرج
ـتـظــاهـرون األحـد إلى شـوارع ا
الـبــصـرة يـرتــدون الـزي األسـود
ـواجـهـات حـزنـا عـلى ضـحـايـا ا

األخيرة.

e∫ ساحة احلبوبي مركز التظاهرات في الناصرية  d
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سـنـة خـدمــة مـضـمـونـة او 20
كان لـلرجل  30سـنة مـضمـونة
وللمرأة  25سنـة). مشيرة الى
ان (الـدائـرة اصدرت ايـضا 23
قـراراً خـاصاً بـاضـافـة اخلـدمة
الـــعـــســـكـــريــة والـــوظـــيـــفـــيــة
ـضـمـونــة فـضال عن اكـمـال وا
مــعــامــلــة تـأيــيــد اشــتـراك 75
ـــعـــلـــومــات وكـــذلك ارشـــفـــة ا
اخلــاصــة بـــنـحــو الف و 450
رقم ضــــــمــــــان اجـــــتــــــمــــــاعي
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بغداد

نبض القلم

 يــبــدو من خالل جتــارب كــثـيــرة أن الــشــعــوب عــلى الــنـقــيض من
ــة مــعــهم  رغم بــخــلــهم مــعــهــا  حــكــامــهــا دائــمــا .. كــانـت كــر
صاحلـهم الذاتية  وإستـئثارهم بكـل شيء  وتسخيـر( السلـطة )  
وكــأنــهـا مــلك صــرف  يـنــتــقل بـالــوراثــة الى االبـنــاء  و يــنـعــمـون

ها  وهم أحياء .. غا
 التـجارب تشـير أيضا الى أن الـشعوب تـصبر  وتـتحمل على أمل
أن يراعي احلكام  حقوقها في يوم ما  بعد أن يشبعوا حد التخمة
ــارســون واجـبــهم  الــدســتـوري ــال واجلـاه والــســلــطـان  و من ا
ـة التي جتـاههـا  ويـلـتفـتـون اليـهـا ويحـقـقـون احليـاة  احلـرة الكـر

كفلتها لها الدساتير والقوان ..
عندما ينسى احلاكم واجبه  الدستوري واالخالقي ويتصرف وكأنه
ـالك  الشرعي لـلبالد  وثـرواتها و( الـسيد  ) عـلى الرعـية  وليس ا

موظفا عندها  أو خادما لها يحصل االستبداد والفساد ..
 الـشعوب تـعطي فرصـا قد تمـتد  سنـوات طويلـة  فيتـوهم  احلكام
ـا ساقته االقدار لها  وكأنها راضـية  مستسلـمة  قانعة بهم  و
وهي لـيس كـذلـك أبـدا بل حتـبس غـضـبـهـا  وقـد تـنـفـجـر بـشـرارة
بسيطة تأتي من مـواطن بسيط  وليس من ( جنرال ) في اجليش 
ثـال  وبعـدهـا في أقطـارعربـية كمـا حصل في تـونس عـلى سبـيل ا
أخـرى شــهـدت مــا يـســمى بـالــربـيع الــعـربي  فــقـد أشــعل شـرارة
االنتـفاضـة  الشعـبيـة في كانون االول  2010 مواطن بسـيط تونسي
(أبـو عزيـزي) يبـيع خضـارا في عربـة وأحرق نـفسه احـتجـاجا على
الـوضع االقـتـصـادي  ومـنـه إنـطـلق ذلك الـربـيع الـذي أزاح عـددا ال

يستهان به من احلكام  ..
ـطـالب تـبدو بـسـيـطـة  لـكنـهـا أسـاسـية  هـكـذا تـبـدأ االنـتفـاضـات 
لـلـحــيـاة ال تـتـعـدى  احلــصـول عـلى رغــيف اخلـبـز بـســعـر مـنـاسب
ـادي  في الـبـدايــة  وتـنـتـهـي بـازالـة احلـاكم أو ـواطـن ا ــسـتـوى ا

النظام برمته ..
هـنـاك قول يـنـسب لالمـام علي إبن أبي طـالب  وهـناك من   يـنـسبه
ن لم يـجـد قـوت يـومه  ولم يـخـرج الى أبي ذر الـغـفـاري ( عـجـبت 
شـاهـرا سـيفه ) .. كالم قـيل في زمـانه  وبـغض الـنظـر عن نـسبه 
فـهـو يـصـلح أن يـكـون ( قـاعـدة ثـوريـة )  في كل زمـان ومـكـان ضد
الظلم ومصادرة حق احلـياة لالنسان ..  ويترك دون رعـاية مناسبة
ـمارسـة أشيـاء تخالف رض  ويضـطر  .. يـنهـكه الفـقرواجلـوع  وا

آدميته وإنسانيته ..
فماذا يتوقع احلاكم من شعب يرى أطفاله هائم في الشوارع بال
مآوى  أو يبحثون ب قمـامة االثرياء و( الزعماء ) و ( الفاسدين )
درسة عما يسـد رمقهم  وعوائـلهم  بدل أن يكونـوا في الروضة وا
ا يـنـاسب حـاجة  ويـحظـون بـرعـاية مـنـاسـبـة لعـمـرهم واعـدادهم 
سـتقـبل ..? .. وشبابه ال يـجدون فـرصة عمل ..?.. الوطن لـهم في ا

وشيوخه عاجزين عن توفير الدواء ..?..    
تلك عوامل كافـية تدفع الشعب الى الـثورة  وجتبر احلاكم على أن
يـعـيد الـنـظـر في سيـاسـته  والـدولة في بـرامـجـها لـتـحـقيق الـعـدالة
ة  ويـعترف للشعب  بتـقصيره  ويعتذر االجتماعيـة واحلياة الكر
 ويـرحل إن لـم يـحـقق ذلك  ولــيس أن يـتـهـم من يـثـور عــلى الـظـلم
واجلوع والـقهر وسـلب احلرية بـالتآمـر  أو التبـعية لـهذا الطرف أو

ذاك أو بتجاهل مطالبه وكأن األمر ال يعنيه ..
اخلــبــز- اجلــوع  من الــعــوامل االســاســيــة في الــثــورات عــلـى مـر

التاريخ ..
ـكن لالنسان  أن يـكون حرا  ويُـستعـبد من اجلـوع والفقر كيف  

والظلم .. ?..
كـان اجلـوع  وراء أول ثـورة فـي الـتـاريخ - سـمــيث ثـورة اجلـيـاع 
ـلك  الـفـرعـوني ـيالد  ضـد ا ـصـريـون عام  2280 قـبل ا قـام بـهـا ا
بيـبي الثـاني الذي حكم  94 عامـا .. ثاروا فـيهـا ضد  سـبب اجلوع
ــتــمـثل فـي الـظــلم والــفـســاد  واالســتـعــبــاد وسـوء تــوزيع الــثـروة ا
واالسـتـئـثـار بـهـا من قـبل احلـاشـيـة  ونـظـمـوا إضـرابـا عـامـا لـشل

لك على االستجابة للمطالب .. حركة البالد واجبار ا
اخلـبز لـعب  دوره أيـضـا في الـثورة الـفـرنـسـية .. فـقـد كـان اجلوع
والـفـقـروالـقـهـر الـسـيـاسي واالســتـبـداد والـتـفـاوت الـطـبـقي والـظـلم
وسـوء الــدولـة واالدارة والــفــسـاد وســيـطــرة الـنــبالء ورجــال الـدين
والكـنيـسـة   وغيـاب العـدالـة عن  نظـام الضـرائب حـيث انحـصرت
بـعامة الـناس دون الـنبالء ورجال الـدين عوامل أسـاسيـة في الثورة
الـفرنـسيـة  التي تـعتـبر من أهم االحـداث  في القـرن الثـامن عشر 
فكـرون والفالسـفة  لـيس في تاريخ أوربـا فقط بل في سـاهم بهـا ا
الــعـالم أجــمع  .. عــوامل حـركـت الـشــعب الــفـرنــسي لــلـثــورة عـلى
طالبة بحقوقه لك الطاغي  لويس السادس عشر  وا الدكتاتورية وا

شروعة .. ا
ـواطـن الى الـشــارع لـيـقــول لـلــرئـيس إرحل يــعـني عـنــدمـا يــنـزل  ا
بـبـساطـة أن الـعالقـة بن االثـنـ قد تـغـيـرت  ونـفد الـصـبـر  وساد
شعور باليأس من إصالح احلال إن لم يتغير الرئيس أو النظام ..
كن أن تختزل حال القطيعـة ودرجتها ب الرئيس والشعب بكلمة
واحدة .. إرحل  .. ومتـى ما  سمعت هـذه الكلـمة إعرف إن احلاكم
أو النـظـام انتـهى  ودرجـة  الغـلـيان وصـلت الى درجـة االتقـاد كـما
يـقـال فـي عـلم الــفـيـزيــاء  ولم يـكـن أمـامه غــيـر الـرحــيل  وإن أخـذ

التغيير بعض الوقت .
هــنـاك فـرق كـبـيـر بـ رئـيس يـنــزل الـشـعب الى الـشـارع لـيـقـول له
(إرحل )  ورئيس أخـر يخرج الـشعب عن بكـرة أبيه رافضـا تنحيه
عن احلكم بإرادته  ويصر على إكمال الرحلة معه الى النهاية التي
يتوقعـها  وهي النصر كمـا حصل مع الرئيس جمـال عبد الناصر
في  9حـزيـران عام  1967 بـعد الـنـكـسـة مـباشـرة لـيـعـلن تـنـحيه عن
الرئاسة  لكن اجلماهير خرجت في تظاهرات تلقائية ترفض ذلك 
 ويستجيب عبد الناصر الرادة الـشعب  ويعد للمعركة التي توجت

بنصر اكتوبر اجمليد .
نزل الشعب الى الشوارع  فاطاح برؤساء  قال لهم إرحلوا فرحلوا
بدءا بـالرئيس الـتونسي زيـن العابديـن بن علي في انتـفاضة شـعبية
في كـانـون االول  2010 انـتــقـلت شـرارتــهـا الى دول عـربــيـة اخـرى
لـتطـيح بحـكامـها   وال تـزال مستـمرة  ويـتجـدد الربـيع مرة أخرى
في ثورات لم يطالب الشعب فيها  بأكثر من حقه في احلياة  احلرة

ة  ولوطنه بالنهوض والتقدم . الكر
خـرج الشبـاب العـراقي ونزل الى الـشارع  يـريد حـقه في احلياة 
ونـصـيـبه الـعـادل من ثـروته الوطـنـيـة  ويـسـتـرجع وطـنه ويـنـقذه من

الفساد والفاسدين ..
الـقـرار بيـد الـشـعب .. إرحل .. أو ال ترحـل ..  وال سلـطـة أعلى من
سـلطـة الشعـب ..  وعندمـا يتـخذ القـرار   يكـون قطعـيا  ومـلزما 

وال يتحمل التمييز ..
}  }  }
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الـغـذائي في مـسـتـشـفى بـغـداد
ــديــنــة لــتــقـدم الــتـعــلــيــمي بــا
رضى خـدماتـها الـتخـصـصيـة 
ـــفـــرطــة واتـــخــاذ الــســـمـــنــة ا
االجـــراءات الــــعالجـــيــــة لـــهـــا.
وقـــدمت مـــســـتـــشـــفى طـــوار
ـركـــزي مـسـتـشـفـــى الـطـفـــل ا
الـتـابـعـة لـصـحـة بـغـداد الـكـرخ
خـدمـاتـهـا الكـثر مـن ثالثة االف

اضي .  طفل الشهر ا
5Fł«d  ‰U³I²Ý«

وقــــال مـــــديـــــر الــــطـــــوار في
ستشفى احمد عماد احمد ان ا
(ردهــات الـــطــوار تــســـتــقــبل
ـراجـع من االطـفال من عـمر ا
يــــوم واحـــــــأد الى  15عــــامــــا
ـصــابـ بـأمـراض الــسـحـايـا ا
والـــتـــهـــاب االمـــعـــاء و حــاالت
احلـمى الـفـايروسـيـة والـتـسمم
وامــراض احلــمى الــقالعــيــة و
الــتـهــاب ذات الـرئــة بـاالضــافـة
الى استقبال حاالت االحالة من
ـســتـشـفـيــات االخـرى اهـمـهـا ا
ــــــــزمن امـــــــراض الــــــــكـــــــلـى ا
واحلاالت اجلراحية و االنعاش
واطـن الى الرئوي)  ,داعـيا ا
(االلـتـزام بـتــعـلـيـمــات الـوقـايـة
الـــصـــحـــيـــة عـن طـــريق غـــسل
الــيــديـن وجتــنب االقــتــراب من
ـصـاب اضـافـة الى مـراجـعة ا
اقــرب مـؤســســة صــحـيــة عــنـد
الـشــعـور بــأرتـفــاع احلـرارة او

بــاإلضــافـة إلـى انــهــا حتــتـوي
عــلـى اجــهـــزة مــتـــطـــورة مــثل
سحب السوائل و فحص نسبة
األوكسـج بالـدم وجهاز الدي
سي). من جــهــته  ,أفــاد مــديــر
قـسم العـملـيات وطـب الطوار
في الـدائــرة عـلي مـحــمـود بـأن
(هــذه الــعــجالت اســتـلــمت من
قـبل اإلسـعاف الـفـوري وتـمـتاز
بـتـفـوقــهـا الـفـني مـن الـنـاحـيـة
اإلدارية بـاإلضافـة إلى تـفوقـها
الـــــــطــــــبـي مـن خالل تـــــــوفــــــر
اإلســـعــــافـــات األولـــيــــة كـــافـــة
نقول من للمرضى وخـاصة ا
ـركـزة). واعـاد مـدير الـعـنـايـة ا
عـام دائـرة مـديـنـة الطـب حسن
الـتــمـيــمي افـتــتـاح مـخــتـبـرات
مـركـز امــراض و زراعـة الــكـلى
بــعــد تــأهــيــلــهــا وجتــهــيــزهــا
باالجـهـزة اخملـتـبـريـة احلـديـثة

ومن مناشئ رصينة. 
 «d³²  ÕU²² «

وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الـــتـــمـــيـــمي  افـــتـــتح تـــلك
اخملــتـــبــرات بــعـــد تــأهــيـــلــهــا
وجتهـيزهـا بـاالجهـزة احلديـثة
واضـــــافــــات اخـــــرى خــــاصــــة
تـقـدمة بتـوفـيـر الفـحـوصـات ا
الــــــتـي جتـــــرى لــــــلــــــمــــــرضى
ـركـز). كـمـا افـتتح ومـراجـعي ا
الـتـمــيـمي وحــدة مـتـخــصـصـة
بــجـــراحــة الـــســمـــنــة وااليض

الـرشح). وســجـلت مـســتـشـفى
الـيــرمـوك الـتـعــلـيـمي  34969
مـراجعا واجـرائهـا نحو 1617
عـمــلـيــة جـراحــيـة مــخـتــلـفـة و
خالل الـــشـــهـــر نـــفـــسه .1022
ــســـتــشــفى وذكــر ذلـك مــديــر ا
مب علي موسى ان (العيادات
االســـتـــشــــاريـــة و الـــطـــوارىء
استقبلت  34969الف مراجعا
تــــــــوزعـت بــــــــ  21الــف فـي
الـعــيـادة االسـتـشــاريـة وقـدمت
ـــعــايــنــة لــهم جـــمــيع انــواع ا
والــعالجــات والــفــحــوصـات و
الـتـحـالـيل اخملتـبـريـة واالشـعة
ـفـراس وااليـكـو والـســونـار وا
) ,واضــــاف ان (عــــدد والــرنــ
راجـع في ردهـات الطوار ا
بــلغ  13969الــفـــا مــراجــعــا و
حــالــة طــارئــة حــيث  احــالـة
ـرضيـة احلـرجة الى احلـاالت ا
ستشفى حسب احلالة اقسام ا
ــرضى ــرضــيــة و بـلـغ عـدد ا ا
الراقدين  3372مريضا) ,مبينا
ان (عــدد الـــوالدات في شــعــبــة
الـنسائـية والتـوليد بـلغت نحو
الف والدة  واجراء نحو 1617
عملية جراحية متنوعة توزعت
ب  478عمـلـيـة جراحـيـة فوق
الـــكـــــــبـــرى و 349 عـــمــــلـــيـــة
جـراحـية كـبـرى و 619 عـمـلـية
جراحـية وسطى و 171 عمـلية

جراحية صغرى). 

دة نـفسها). الـكترونـيا خالل ا
وبـــــحــــــثـت دائــــــرة الـــــعــــــمل
ـهـني في الـوزارة والـتـدريـب ا
ـــــثـــــلي بـــــرنـــــامج اال مع 
ــائي في الـعـراق ــتـحـدة اال ا
خـطـوات تـنـفـيـذ مـشـروع بـناء
قدرة اجملـتـمعـات احملـليـة على
الـصـمـود الذي يـعـتـزم تنـفـيذه
في عـدد مـن احملـافــظــات الـتي
شـــهـــدت اعــمـــال عـــنـف جــراء

احلرب ضد داعش. 

االسـراع في تــوفــيـر اخلــدمـات
الـصـحـيـة والعالجـيـة لـلـحاالت
الــطـارئـة الــتي يـتم نـقــلـهـا الى
ـؤسسـات الصـحيـة). واعلنت ا
دائـرة صـحـة مـحـافـظـة نـيـنوى
عن تـسلـمها  15عـجلـة إسعاف
من الــوزارة . واكــد مــديــر عــام
الـــــدائـــــرة جـــــاسـم إبـــــراهـــــيم
ــعـمـاري انـه ( اسـتالم هـذه ا
الــــعـــجـالت من قــــبل شــــعــــبـــة
اإلسعاف الفوري وهي متطورة
وتــــقــــدم خــــدمــــة لــــلــــمــــريض

سيارات اسعاف منقولة الى محافظتي االنبار ونينوى

ÊuFł«d∫ موظفو وزارة العمل يستقلون مراجعي االعانة


