
اعلن��ت جلن��ة ال�صحة والبيئة يف جمل���س النواب، عن 
عزمه��ا ت�رشيع قان��ون ال�صمان ال�صح��ي بعد اكمال 
مناق�صت��ه لعر�صه للق��راءة يف الربملان، وا�صارت اىل 
ان القان��ون �صي�صمل نح��و 10 مالي��ن عراقي، فيما 
اكدت ان القانون �صيقدم خدمة يف اجلوانب العالجية 

والوقائية للمواطنن.
وقال رئي���س جلنة ال�صحة والبيئ��ة الربملانية قتيبة 
اجلب��وري يف حدي��ث �صحف��ي، اإن "قان��ون ال�صمان 
ال�صح��ي موج��ود يف جمل���س �ص��ورى الدول��ة ونحن 
�صنعي��د هذا القان��ون اىل جلنتنا لإكم��ال مناق�صته"، 
مبين��ا اأن "القان��ون �صيت�صم��ن اجلوان��ب العالجي��ة 
والوقائية للمواطنن العراقين مقابل بطاقة �صحية 
اأ�صوة بكل الدول ليكون املواطن موؤمن على �صحته".
الت��ي  ال�صحي��ة  "البطاق��ة  اأن  اجلب��وري،  وا�ص��اف 
�صت�ص��در �صي�صم��ل بها نحو ثماني��ة اىل ع�رشة مليون 
"�صم��ول املوظف��ن واملتقاعدي��ن  عراق��ي"، موؤك��داً 
وامل�صمولن ب�صبكة احلماية الجتماعية"، معربًا يف 
الوق��ت ذاته، عن امله ب�"اكمال ت�رشيعه خالل الدورة 

احلالية للربملان".
ويع��اين القطاع ال�صحي بالعراق، جملة من امل�صاكل 
اأهمه��ا قل��ة املوارد الب�رشي��ة، نتيجة هج��رة الأطباء 
الأخ�صائي��ن، وقلة التمويل و�صعف التجهيزات، مما 
ي�صطر البع�س اىل اللجوء اىل امل�صت�صفيات الهلية او 

ال�صفر خارج العراق، بح�صب خمت�صن.

توقع��ت الهي��اأة العامة لالأن��واء اجلوي��ة، اأن يكون طق�س 
الأيام الأربعة املقبلة �صحوا مع غبار خفيف وانخفا�س 
درجات احلرارة دون 44 درجة مئوية. وقالت الهياأة يف 
بي��ان ، اإن "طق���س يوم اليوم الأح��د �صيكون يف املناطق 
كاف��ة، �صح��وا مع غب��ار خفيف يف املنطقت��ن الو�صطى 
واجلنوبي��ة ودرج��ة احل��رارة 44 ْم" . واأ�ص��اف البي��ان، 
اأن��ه "ل يتوق��ع ح��دوث تغ��ر يف احلال��ة اجلوي��ة، ليوم 
غد ع��ن اليوم ال�صاب��ق". وتابع، اأن "طق�س ي��وم الثالثاء 
املقب��ل �صيك��ون يف املناط��ق كاف��ة �صح��وا ودرج��ات 
احل��رارة تنخف���س قليال عن اليوم ال�صاب��ق". وولفت اىل، 
اأن "ج��و ي��وم الأربعاء املقبل فاأن��ه �صيكون يف املناطق 
كاف��ة �صحوا م��ع غبار خفي��ف يف املنطقت��ن الو�صطى 

واجلنوبية، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�صابق".
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وق��ال وال��د الطف��ل ن��ور اأحم��د ح�ص��ن يف حديث 
�صحف��ي اإن "ول��دي �صق��ط اثن��اء لعبه م��ع اخوته 
يف املن��زل، م�ص��اء ي��وم )31 اآب 2016(، عل��ى 
، نقلتُه على اأث��ره اىل طوارئ  ي��ده فاأ�صيب بر���سٍ
م�صت�صف��ى الديوانية التعليمي"، مبينًا اأن "الطبيب 
اخلف��ر �صخ���س الر���س بع��د اأخ��ذ ال�صع��ة، ووجه 
بتجبره��ا، وكتب لن��ا حقنة فولتاري��ن لتخفيف 

الأمل".
وا�ص��اف ح�ص��ن، اأن "امل�صم��د ق��ام بتجب��ر ي��د 
الطف��ل، وبعد ذلك اخذته لزرق الإبرة، واأثناء زرق 
امل�صم��د له��ا، �صقط ول��دي على الأر���س واأخربين 
ان��ه ل ي�صع��ر برجله متام��ًا، فحملت��ه اىل الطبيب 
اخلف��ر واأبلغته مبا ج��رى، فطلب مني و�صعه على 
ة الطوارئ لي�صرتيح"، م�صراً اىل اأن "نور  اأح��د اأ�رشرّ
ل يع��اين من اأي اأمرا�س مزمن��ة، و�صليم ومعافى 

ويحب الريا�صة وموا�صب عليها".
وتاب��ع والد الطفل، اأن "درجة ح��رارة ولدي بداأت 
ترتف��ع وموؤ�رشاته احليوية غ��ر م�صتقرة، وعندما 
اخربت الطبيب بذلك، طلب مني عدم القلق، ونقله 
اىل البي��ت لي�صرتي��ح، قرابة الثاني��ة بعد منت�صف 
اللي��ل"، م�صرا اىل، اأن "حال��ة الطفل اخذت ت�صتاء 
فع��دت ب��ه يف الرابعة من فجر ي��وم اخلمي�س، اىل 
الط��وارئ، ومل يك��ن متواجد �ص��وى م�صمد، فطلب 
مني النتظار حتى الدوام لنقله اىل الإ�صت�صارية".

واك��د ح�ص��ن، اأن "الطبي��ب ال�صت�ص��اري مبج��رد 
انه��ا  احلال��ة عل��ى  �صخ���س  لول��دي،  م�صاهدت��ه 
)�صقوط ق��دم(، ب�صبب ���رشب الع�ص��ب، فلم اقتنع 
واأردت التاأك��د م��ن الت�صخي���س عن��د طبي��ب اآخر، 
فذهبت اىل ا�صت�صاري اآخر، طلب مني اجراء حتليل 
للموجات ف��وق ال�صوتية، متوف��ر يف م�صت�صفيات 
النج��ف، ففعلت باحلال، واأجري��ت التحليل وعدت 
يف ال�صابع��ة م��ن م�ص��اء اخلمي���س، اىل العي��ادة 
اخلا�صة بالطبيب، وبعد اطالعه على النتائج، اأكد 
يل انه��ا نف���س الت�صخي�س، وناجتة ع��ن وخز اأحد 

الع�صاب".
وتابع ح�صن، اأن "الطبيب ن�صح بالعالج الطبيعي 

ملدة اأ�صبوعن، على اأمل اإحراز نتيجة، على الرغم 
م��ن اأنه��ا قد ل تك��ون واقعية بن�صب��ة %90، وقد 
يبق��ى �صلل رجل ولدي دائم��ي"، حمماًل يف الوقت 
ذاته "دائرة �صحة املحافظة وم�صت�صفى الديوانية 
التعليمي والك��وادر الطبية والتمري�صية م�صوؤولية 
وال�صتهان��ة  املواط��ن،  ب�صح��ة  الهتم��ام  ع��دم 
ان  ال��ذي يج��ب  الوظيف��ي والإن�ص��اين  بالواج��ب 

يت�صف به العاملون يف جمال الطب".
لت، يف ال�)30 من اآب  وكان��ت اإدارة الديوانية، حمرّ
2016(، وزارة ال�صحة م�صوؤولية خلو م�صت�صفيات 
املحافظ��ة،)180 ك��م جن��وب العا�صم��ة بغداد(، 
من مادة التخدير اخلا�ص��ة بالعمليات اجلراحية، 
وفيم��ا دعته��ا اىل ال�صم��اح للحكوم��ات املحلي��ة 

با�صت��راد امل�صتلزم��ات الطبية الت��ي حتتاجها اأو 
�رشائه��ا من اإقليم كرد�صتان، حثت مواطنيها على 
الف�صل بن ال�صالحيات املحلية واملركزية، وعدم 
حتميل حكومة املحافظة م�صوؤولية امل�صاكل كافة 

التي يعانون منها.
حمافظ��ة  يف  �صاب��ًا  اإذاعي��ًا  خمرج��ًا  اأن  يذك��ر 
الديواني��ة ت��ويف، يف )ال���16 من مت��وز 2016(، 
متاأث��راً ب�صم اأفعى لدغت��ه يف منزله، �صمال �رشقي 
��ل اإعالمي��ون م�صت�صف��ى  الديواني��ة، يف ح��ن حمرّ
الديوانية التعليمي م�صوؤولية عدم رعايته وتوفر 
الأدوي��ة اخلا�ص��ة بلدغ��ات الأفاعي فيه��ا، كذلك 
ي�ص��ار اىل اأن، هناك جلنة ت�صكل��ت للتحقيق ب�صاأن 

هذا املو�صوع.

تدني حظوظ النساء بعد أن أصبح الشباب يخشون لقب "الزواحف" 
بسبب المثالية المفرطة في النقد..

 وهذا هو النظام الطبيعي ، وعلينا ان ل ننكر 
ان ج��زءا كبرا من اأنوثة امل��راأة يتحقق حن 
ت�صع��ر باأنه��ا جميلة ومرغوبة وم��ن ي�صعرها 
بذلك ه��م الرجال اكيد ، اأرّذن مَل علينا ان نلوم 
الزاحف الإلك��رتوين ؟؟ هذه بع�س الآراء التي 
ح�صلنا عليها يف ا�صتطالعنا املقت�صب والتي 

حتدثوا فيها ال�صباب بحرية تامة.
كان��ت بداية حديثنا مع عل��ي، الذي غالبا ما 
يتعر���س للتوبي��خ والإهان��ة من الفت��اة عند 

مغازلتها ومع ذلك ي�رش على ذلك، وحماولة 
اإ�صماعه��ا الكلم��ات والعب��ارات اجلميلة ذات 
طاب��ع التودد لي�صمه��ا اىل مناف�ص��ة ال�صباب 
بتع��دد الن�ص��اء، علي يعتق��د اأن اأغلب الأماكن 
التي يف�صلها ال�صب��اب، هي الأحياء ال�صعبية، 
فالتجم��ع يف اأزق��ة تل��ك الأحياء الت��ي توفر 
لهم فر�ص��ة م�صاهدة ومراقب��ة اأو متابعة كل 
ما يطلق عليه لفظ اأنثى، واما الأماكن الأوفر 
ال�صداق��ات  لتكوي��ن  �صالم��ا  والأك��ر  حظ��ا 
والعالق��ات املوؤقت��ة ه��ي امل��ولت واملحال 

التجارية.
ام��ا و�ص��ام فيتلكم بثقة قائ��ال " بغ�س النظر 

ع��ن  العم��ر تلع��ب كلماتنا بقل��ب الن�صاء كما 
تلع��ب اأنامل الع��ازف باأوتار الكم��ان" ويده 
ت��داري ابت�صام��ة خجول��ة ت��راود �صفتيه وهو 
يوا�صل حديثه: عند روؤية اأية فتاة جميلة ذات 
ق��وام خا�س ل اأ�صتطيع كبح جماح م�صاعري 
املكبوتة مبالحقتها، وما اإن تتو�صع وتتعمق 
العالق��ة بينن��ا تق��ع الفت��اة يف �صب��اك احلب 
اآي��ل  بن��اء  ينه��ار  كم��ا  فتنه��ار مقاومته��ا 
لل�صقوط يف ثوان لتن�صم لقافلة املخدوعات، 
وي�صي��ف حيدر ب�ص��وت ملوؤه اله��دوء والثقة 
"هذه الطريقة تنطبق على الكثر من الن�صاء 
ودائم��ا ما تتوج بالنجاح، وقد ت�صتمر ب�صعة 

اأي��ام واإن حالفها احل��ظ فاإنها ت�صتمر لب�صعة 
اأ�صه��ر، لتب��داأ مغام��رة اأخ��رى ل�صتمالة قلب 
اأنث��ى اأخرى" واإن كان��ت �صاحبته اأقل جمال 
م��ن �صابقتها وفق قان��ون كل جديد مرغوب، 
فعندم��ا يري��د ال�ص��اب مالحقة فت��اة واإقامة 
عالق��ة معه��ا فاإنه��ا تطاوع��ه لتتط��ور تل��ك 

العالقة!.
ويق��ول الدكتور عبد الكرمي �صلمان - الأ�صتاذ 
يف عل��م الجتماع مو�صح��ا "يختلف ال�صاب 
اأو املراه��ق يف �صلوك��ه ع��ن اأقران��ه يف بقاع 
املعمورة، كون كل الن�ص��اء على وجه العموم 
ه��ن حم��ط اهتم��ام بالن�صب��ة ل��ه، امل�صكل��ة 

احلقيقي��ة ان هوؤلء يعانون م��ن فقر عاطفي 
مزم��ن، وبالت��ايل تب��داأ رحلة البح��ث عن اأي 
م�ص��در يعو���س ه��ذا الفق��ر، اأو ي�صب��ع حاجة 
املراهق لهذا النوع م��ن العالقات الإن�صانية، 
املراهق��ة  مرحل��ة  الف��رد  دخ��ول  واأي�ص��ا 
بوق��ت مبكر وتاأخ��ر الزواج وغي��اب املرافق 
الجتماعية والثقافية وكرة املثرات جتعله 
يبح��ث عن متنف���س لهذه الرغب��ات املكبوتة، 
ف�ص��ال ع��ن الثقاف��ة الذكورية ال�صائ��دة التي 
ت��رى ان املراهق اأو ال�صاب ل يعاب، اأو يغ�س 
الطرف عن مالحقته لالإناث لي�صع العديد من 
املربرات لهذا ال�صلوك ال�صلبي الذي ميار�صه".

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

يعيب الكثري زحف ال�شباب 
الإلكرتوين على الن�شاء يف مواقع 

التوا�شل الجتماعي , متنا�شني 
ان هذه هي الطبيعة والفطرة 

التي جبل عليها الأن�شان وهي 
ان الرجل مكلف باملبادرة وبوح 
امل�شاعر لكن ما حدث من �شجة 

وا�شتهجان اإزاء هذا ال�شلوك هو 
اأ�شبه باملبالغة واملثالية املفرطة 

وقد انت�شرت تعليقات واقعية 
جدا فحواها " لول زحف اباءنا 

لأمهاتنا مل خلقنا نحن ".

اتهم والد طفل م�شاب 
بر�ض يف ذراعه مبدينة 

الديوانية, معاون طبي يعمل 
يف م�شت�شفى الديوانية 

التعليمي, بزرق ولده حقنة 
يف مكان خاطئ اأدت اىل �شلٍل 

يف قدمِه الي�شرى, وفيما ا�شار 
اىل ان جميع التحاليل الطبية 
توؤكد تلف اأع�شاب �شاقه جراء 
احلقنة, حمل اإدارة امل�شت�شفى 

وكادرها الطبي م�شوؤولية 
�شلل جنله.

محافظ البصرة يوزع 1500 قطعة 
أرض في قضاء القرنة

واسط تسمي بوابتها الشمالية باسم عبد 
الرحمن ابو رغيف

صحة ميسان تتلف أربعة أطنان من المواد 
الغذائية منتهية الصالحية

تشكيل لجنة تحقيق حول حقنة "فولتارين" خاطئة تصيب ساق طفل بالشلل في الديوانية

بغ��داد � متابعة : وزع حمافظ الب�رشة، ماجد الن�رشاوي ، 1500 قطعة 
اأر�س �صكنية يف ق�صاء القرنة على �رشائح خمتلفة من املجتمع.

وبح�ص��ب بي��ان ملكت��ب املحافظ، ف��اإن "ال�رشائ��ح امل�صمول��ة هي ذوي 
�صهداء وجرحى العمليات الإرهابية، وال�صجناء ال�صيا�صين، واملهجرين، 
واملهاجرين وامل�صمولن باملادة 140 الد�صتورية، واملوظفن املدنين 
والع�صكرين، وال�صحفين، والريا�صين املتميزين، واملتقاعدين وذوي 
الحتياجات اخلا�صة، والنقابات". واأ�صاف البيان، اأن "جلنة ال�صكن يف 
دي��وان املحافظ��ة م�صتمرة يف توزيع قطع الأرا�ص��ي ويف كل اأ�صبوعن 
هناك وجبة توزع على ال�رشائح امل�صمولة،" م�صرا اإىل اإن "جممل ما مت 
توزيعه لغاية الآن 28 اإلف قطعة". واأو�صح البيان، "�صيتم توزيع 350 

قطعة اأر�س �صكنية على عدد من ال�رشائح امل�صمولة".

بغ��داد � متابع��ة : اأعل��ن جمل�س حمافظ��ة وا�صط، ت�صمي��ة بوابة مدين��ة املحافظة 
ال�صمالي��ة با�صم نائب قائد عملي��ات النبار ال�صابق " الفري��ق الركن عبد الرحمن 
حنظ��ل اأب��و رغيف"، وفيما بينت ان هذا الجراء يعد ج��زءا من الوفاء "للم�صحن 

من اأجل وحدة العراق"، واأعربت عائلته عن �صكرها ملا قام به جمل�س وا�صط.
وق��ال رئي�س جمل�س وا�صط م��ازن الزاملي، يف حديث �صحف��ي اإن "حكومة وا�صط 
املحلية املتمثل��ة مبجل�س املحافظة اتخذت قراراً يق�ص��ي باإطالق ت�صمية ال�صهيد 
الفري��ق الرك��ن عب��د الرحمن حنظل اأب��و رغيف نائ��ب قائد عملي��ات النبار على 

البوابة ال�صمالية للمحافظة".
واأ�صاف الزاملي، اأن "هذا الإجراء ياأتي جزء من الوفاء للم�صحن من اأجل وحدة 

الوطن والذين قدموا اأنف�صهم فداء من اأجل العراق والعراقين جميعًا".

بغ��داد � متابع��ة: اأعلنت دائرة �صحة حمافظة مي�صان، ع��ن اإتالف اأكر من اأربعة 
اأطنان من املواد الغذائي��ة منتهية ال�صالحية وغر �صاحلة لال�صتهالك الب�رشي، 
يف مناطق متفرقة من املحافظة، فيما اأ�صارت اىل موا�صلة فرقها ال�صحية لتنفيذ 
براجمه��ا التوعوية ب�صاأن امل��واد التالفة. وقال مدير اإع��الم دائرة �صحة مي�صان 
جمال العلوي يف حديث �صحفي، اإن "الفرق التفتي�صية متكنت من �صبط اأكر من 
اأربعة اأطنان من مادة اجلنب الغذائي اإيراين ال�صنع )عالمة ال�صباح( يف الأ�صواق 
الغذائية واملحال التجارية باملحافظة"، مبينًا اأن "الفرق ك�صفت هذه املواد غر 
�صاحل��ة لال�صتهالك الب�رشي عن طريقة اخلزن اخلاطئ��ة وغر املالئمة لل�رشوط 
ال�صحي��ة". واأ�ص��اف العلوي، اأن "الفرق متكنت من �صب��ط واإتالف )75كغم( من 
الكب��ة الغذائية عالمة جيكور اإيراني��ة املن�صاأ نتيجة انتهاء مدة ال�صالحية وعدم 
�صالحيته��ا لال�صتهالك الب�رشي"، م�صراً اىل، اأن "املواد املذكورة اأتلفت مبنطقة 
الطم��ر ال�صحي يف ناحي��ة الطيب بالتعاون مع جهاز الأم��ن الوطني ومت توثيق 

عملية الإتالف مبح�رش اأ�صويل".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

اأعل��ن رئي�س بعثة احلج العراقية خالد العطية منح 
ال�صعودية رئي�س الوزراء حيدر العبادي نحو 100 
مقعد حج �صمن ما يعرف ب�"تاأ�صرات املجاملة"، 
مبينا اأن العبادي تربع بتلك املقاعد لذوي �صهداء 

تفجر الكرادة.
وق��ال العطي��ة يف بي��ان ل��ه، ان "ال�صعودية وكما 

ه��و معروف متن��ح بع���س التاأ�صرات مب��ا ت�صمى 
ال�صيا�صي��ن  بع���س  اىل  املجامل��ة  تاأ�ص��رات 
وبع�س اجله��ات والهياآت وهذه خ��ارج احل�ص�س 
املمنوح��ة لل��دول"، م�صيف��ا ان��ه "يف ه��ذا العام 
اعط��ت ل�صفارتها يف عمان تاأ�ص��رات حج لبع�س 
ال�صخ�صيات ال�صيا�صية، ومنها اىل رئي�س احلكومة 

حيدر العبادي بع�س مقاعد احلج".
فيما ا�صار اىل ان "رئي�س الوزراء منح هذه املقاعد 

اىل عوائ��ل �صه��داء تفجر الكرادة وه��وؤلء و�صلوا 
اىل الدي��ار املقد�ص��ة وا�صتقبلتهم البعث��ة العراقية 
وقدم��ت له��م اخلدم��ات الالزمة رغم انه��م جاءوا 

خارج مظلتها".
وا�ص��اف رئي�س البعث��ة ان "رئي�س ال��وزراء كلفنا 
با�صتقب��ال وتهي��اأت ال�صك��ن والطع��ام والنقل لهم 
وق��د قمنا به��ذا الواج��ب، والن ا�صكناهم يف مكة 
املكرم��ة و�ص��وف ي��وؤدون منا�صك احل��ج �صويا مع 

اخوانه��م احلج��اج العراقي��ن وبع��د ذل��ك �صيت��م 
تفويجه��م اىل املدين��ة املن��ورة لزي��ارة الر�ص��ول 
حمم��د ]�س[ ومن ث��م اعادتهم اىل الع��راق، مبينا 
ان عددهم ل يقل عن 100 حاج، فيما كان جميء 
باق��ي املقاعد املمنوحة خ��ارج ح�صة الهيئة عن 
طريق ���رشكات طران غر عراقية وهم م�صوؤولون 
ع��ن اأنف�صهم، ول دخ��ل للهياأة به��م كونهم جاءوا 

خارج مظلتها".

تخصيص 100 مقعد حج لذوي شهداء الكرادة
بغداد ـ متابعة 

الصحة البرلمانية تعتزم تشريع 
قانون الضمان الصحي وتؤكد: 

سيخدم 10 ماليين عراقي

األنواء الجوية: طقس األيام األربعة المقبلة 
صحو مغبر والحرارة تنخفض دون 44 ْم


