
اال�س��ماك العراقي��ة الت��ي ن�س��اهدها يف اال�س��واق 
ارتف��اع  رغ��م  الطرق��ات  قارع��ة  وعل��ى  املحلي��ة 
ا�س��عارها يزاحمها امل�س��تورد ,اال انها تلقي رواجًا 
م��ن حمب��ي اال�س��ماك اللذي��ن يتهافت��ون ل�رشائها 
والبح��ث عنها ب�سبب طعم ال�سم��ك العراقي اال�سيل 
الت��ي  امل�ست��وردة  املجم��دة  اال�سم��اك  .   وج��ود 
رغ��م انخفا���س ا�سعارها ال تلقى نف���س الطلب من 
العراقي��ني الباحثني عن ال�سمك العراقي احلي الذي 

يختلف بالطعم واجلودة . 
توجهنا �س��وب �سوق ال�سواكة ال��ذي كان يوما من 
االي��ام املم��ول الرئي���س جلميع اال�س��واق مبختلف 
انواع ال�سمك العراقي, ويف زحمة تنقلنا بني حمال 
بيع��ه املتبقية عل��ى اأطالل ذل��ك املرك��ز, ارت�سمت 
يف الذه��ن العدي��د م��ن امل�ساه��د واالحادي��ث التي 
ت��دور ب��ني البائ��ع واملتب�س��ع, ومنه��ا حديث بني 
متب�س��ع يف بداي��ة العق��د الثال��ث من العم��ر واحد 
الباعة قرب عرب��ة خ�سبية معدة لبيع ال�سمك احلي, 
وحمور احلدي��ث يدور ب�ساأن �سم��ك البني وامكانية 
توف��ره وال�سبيل لتمييزه من ب��ني االنواع االخرى, 
ومافهمت��ه ان ال�س��اب رغ��م حمبت��ه لل�سم��ك البني 

الي�ستطي��ع متيي��زه م��ن ب��ني اال�سم��اك, والبائ��ع 
ين�سحه ب��اأن الكثري من ا�سحاب العربات اخل�سبية 
م��ن بائعي اال�سماك يبيع��ون الكاريبي وغريه على 
ا�سا���س ان��ه كط��ان او بن��ي مل��ن ه��و عل��ى �ساكلة 
امل�سرتي, نا�سحا اياه ان الي�سرتي ال�سمك اال ومعه 
�سخ�س فقيه وخبري باالنواع مثل ال�سياد اجلنوبي 
»�ساط��ور اآل ح��ول«. اأهمي��ة ه��ذا ال�سي��اد يبينه��ا 
الباح��ث ب�سوؤون االهوار الدكتور ا�سعد ح�سني  باأنه 
يعرف ن��وع ال�سمكة م��ن حركة االأم��واج وعلى حد 
قول��ه »ال�سمكة بزبادها«, فاأي��ة جامعة تظفر مبثل 
ه��ذا الفتى واأي فقه ينري وه��ج الطبيعة وم�سالكها, 
ق��ارئ �رش املوج��ة وزعان��ف ال�سمكة, ف��اإذا كانت 
ت�رشبه��ا عل��ى اجلانب وحت��رك االأم��واج ف�ستكون 
�سبوط��ا واإن انحرف��ت �س��د التي��ار وتل��وت اأ�سابع 
املوجة فهي بني�ة واإن دارت حول نف�سها مرات قبل 
اأن تق��رر فتح ثغ��رة باملوج لتغط�س فه��ي حمرية. 
وي�سي��ف ا�سع��د ان »اآل ح��ول« يوؤك��د ان تكا�سل��ت 
ال�سمكة وا�ستم��رت با�سطرابها فهي )�سربة( الئذة 
عن��د جارته��ا, ولو �سوه��دت دوامة كربغ���س الريح 
فه��ذا جتمع ل��زوري عل��ى قند�س مي��ت, وان رميت 

الب��ذار وربيان مطليا بالعجني وظ��ل املوج �ساكنا 
فان »�سانكا« كبريا يخيف االأخريات من االقرتاب, 
ولو �سدحت املوجة �سد تيارها فاإن كبري )ال�سلج( 
يلب��ط بروؤيته �سبايا ال�سم��كات, كل حلقة لالأمواج 
هن��ا تف��ي ب�رشوطها ول��كل �سيء �سب��ب يف التتابع 
واالحتم��ال واحلال واملح��ال ويف التدبري العجيب 
للرحاب��ة واالخت��الج, ف��ال مناف�س��ة وال �سحن��ات 
زائدة طاملا اخلري وفري, خملوقات مملكة املاء هنا 
مت�ساوية يف احلق��وق ومت��اآزرة ومت�ساركة ويفهم 
بع�سهم��ا بع�سا, فكما يعرفه��ن )�ساطور اآل حول( 
من حركة االأمواج, فال�سمكة تعرفه وتدرك حركاته 
كم��ا يقول هذا ال�سياد. وحتدثن��ا مع ح�سون كاظم 
احد بائعي ال�سمك على جانب الطريق الذي ميار�س 
مهنت��ه منذ 7�سنوات, ول��ه دراية يف فك اأ�رشار هذه 
املهن��ة, مبينا لنا اأن �رشيعة ال�سواك��ة اأو ما ت�سمى 
بعلوة )باب ال�سيف( بك�رش ال�سني, وعلوة الرحمانية 
يف ال�سي��خ معروف كانت��ا يف املا�سي جتمع اأ�سهر 
�سي��ادي ال�سمك يف البالد, ف�سال عن كونها املركز 
الت�سويقي الرئي�س ملختلف اأنواع االأ�سماك العراقية, 
يلق��ون  املحافظ��ات  م��ن  جتاره��ا  اأغل��ب  وجت��د 
باأحماله��م م��ن ه��ذه الرثوة عن��د �رشيع��ة ال�سواكة 
او يف عل��وة الرحماني��ة. لكن بعد ع��ام 2003 كما 
يقول ح�س��ون وبعد اإغالق عل��وة الرحمانية وكذلك 
ال�سواك��ة ا�ستحدث��ت مكاتب جديدة لبي��ع اال�سماك 
يف مناطق الدورة والتاج��ي والكرادة, وب�سبب تلك 
املكاتب وغريها حتولت ال�سواكة من علوة مركزية 
لبي��ع اال�سم��اك اىل حمال ومطاعم لبي��ع اال�سماك. 
ويوؤك��د ح�سون على ا�ستمراري��ة عمل ال�سيادين يف 
نهر دجلة قبالة منطقة ال�سواكة, مبينا ان اال�سماك 
العراقي��ة املتميزة مث��ل الكطان والبن��ي وال�سبوط 
ي��زداد وجودها يف دجلة مع بداي��ة �سهر ايلول, اي 
مع اعت��دال درجات احلرارة ام��ا يف ال�سيف فيندر 
وجوده��ا بح�س��ب قوله, م�سيف��ا ان ا�سم��اك تربية 
البح��ريات متوفرة يف جميع االوق��ات على العك�س 
م��ن انواعنا القدمية التي نعدها اليوم نادرة قيا�سا 
الأي��ام زمان. ويو�س��ح مط�رش اأن اأ�سع��ار النوعيات 
الن��ادرة تع��ادل وتتف��وق باأ�سعاره��ا عل��ى اأ�سماك 
الرتبي��ة, فمث��ال يف ايام �سحته��ا ي�سل �سع��ر كيلو 
الكط��ان او البن��ي او ال�سب��وط اىل )7( ال��ف دينار, 
ويهب��ط )5(ال��ف دين��ار يف ح��ال توفره��ا بكرثة, 
بينم��ا الكاريب��ي يبقى حمافظ��ا على �سع��ره الذي 
اليتج��اوز �سع��ر الكيل��و من��ه ثالث��ة او اربع��ة الف 
دين��ار, وتختل��ف اال�سع��ار يف املناط��ق اجلنوبية 
ومتيل اىل اال�ستقرار واالنخفا�س عن ا�سعار بغداد, 
وم��ع ذل��ك ي�سعب جلبه��ا اىل بغ��داد ب�سب��ب اجور 
النق��ل واحلف��ظ وبع��د امل�سافات ع��ن العا�سمة, لذا 
جت��د ا�سعارها هناك منا�سبة اذا ما قورنت باأ�سعار 
ا�سواقن��ا املتخ�س�س��ة. ع��ن طريق��ة بي��ع اال�سماك 
باجلملة يق��ول ح�سون ان امل��زاد يف جميع مكاتب 
البي��ع يبداأ عن��د ال�ساعة الرابع��ة والن�سف �سباحا, 

وي�ستم��ر حتى نف��اد الب�ساعة املتوف��رة, مبينا اأن 
نوعي��ة اال�سم��اك هي من حت��دد ال�سع��ر, ف�سال عن 
قابليته على التحمل للبقاء حيا, وكرب احلجم وفرتة 
�سيده��ا, فب�ساعة االم�س اذا مابقيت يهبط �سعرها 
امام معرو�س اليوم, وال�سمكة امليتة يهبط �سعرها 
طبيعي��ا ام��ام احلية. ويتاب��ع اأن هن��اك خلطا عند 
املواطن بني ال�سمك ال�سمت��ي والكاريبي, فال�سمتي 
يعي���س يف النه��ر �ساأن��ه �ساأن االن��واع االخرى, اما 
الكاريب��ي فهو م��ن ا�سم��اك الرتبي��ة يف البحريات 
واالحوا���س املعدة لهذا الغر�س, م�سيفا ان ا�سماك 
النهر وهو امر طبيع��ي يتميز بطيب النكهة وقيمته 
الغذائي��ة العالي��ة, لكون تغذيت��ه طبيعية من داخل 
النه��ر, عل��ى العك���س م��ن ا�سم��اك االحوا���س التي 
تعتم��د يف تغذيته��ا عل��ى االع��الف والربوتين��ات 
ال�سناعية, مبينا انه يف ال�سابق كانت عند ال�سباح 
متت��الأ �رشيعة »باب ال�سي��ف« يف ال�سواكة بع�رشات 
العج��الت املحملة باأنواع اال�سم��اك العراقية �سواء 
كان��ت ميت��ة او حي��ة لغر���س بيعه��ا يف امل��زاد, 
موؤك��دا ان��ه يف ال�ساع��ة التا�سعة ينته��ي املزاد مع 
نفاد احلم��والت وزيادة الطلب عليها من قبل جتار 

ال�سمك يف بغ��داد, لكنها  حتولت اىل مكاتب بعموم 
مناط��ق العا�سم��ة, وكان��ت اهمه��ا عل��وة التاجي 
والدورة والك��رادة و�رشيعة ج�رش االح��رار التي بداأ 
يق��ل ال�سح��ب عليها موؤخرا بح�سب قول��ه, موؤكدا ان 
اال�سع��ار حتددها ايام اال�سب��وع فمثال يوم اجلمعة 
ي��زداد م��ع زي��ادة الطل��ب وكذل��ك يف املنا�سب��ات 
الديني��ة. االأ�سم��اك امل�ست��وردة على عك���س اللحوم 
احلمراء مل ت�ستطع مناف�س��ة ثروتنا ال�سمكية الغنية 
باأنواعها رغم رخ���س اثمانها امام تكلفة املحلي, 
ولع��دم ال�سم��اح للم�ستورد بت�سيد املائ��دة العراقية 
يبني ابوفا�س��ل �ساحب احدى مطاعم وحمال بيع 
اال�سم��اك ان��ه من ال���رشوري احلفاظ عل��ى نوعية 
ا�سماكنا وت�سيدها لل�سوق املحلية من خالل فر�س 
قي��ود من الدولة على امل�ست��ورد املعلب او املجمد, 
وبالوق��ت نف�س��ه ت�سجيع العمل بظاه��رة االقفا�س 
و�س��ط االنه��ار, كونه��ا بح�س��ب قوله اأق��ل كلفة من 
البح��ريات وهدره��ا املائي و�سغله��ا الأرا�ٍس ميكن 
االف��ادة منه��ا, وه��ذه االأقفا���س اإذا م��ا انت���رشت 
فاإنه��ا ت�سكل عامال رقابيا على ال�سيد اجلائر, كما 
اأنه��ا ميك��ن ان تربي اأح�س��ن اأنواع ال�سم��ك العراقي 

)البن��ي وال�سب��وط والكط��ان( ال��ذي يق��ارب �سعره 
اللح��وم احلم��راء. واأملح اىل ���رشورة تطوير مراكز 
لدرا�س��ة  والبيط��رة  الزراع��ة  كلي��ات  البح��وث يف 
اأ�ساليب الت�سويق واجل��دوى االقت�سادية للم�ساريع 
املنج��زة وقي��د االإجن��از وت�سجي��ع ال�سي��د البحري 
واإع��ادة اأ�سطول��ه كون��ه مناف�س��ا للم�ست��ورد وم��ا 
يتمتع ب��ه من بروتني عال كمنت��ج ثانوي, اإ�سافة 
الإمكاني��ة التحكم باأ�سعاره, ف�س��ال عن امت�سا�س 
البطال��ة, ومن االأم��ور املهمة �سب��ط ال�سيد اجلائر 
)قنابل وكهرباء و�سموم( وخطورة ذلك على الرثوة 
ال�سمكي��ة والبيئ��ة النهرية واالأحي��اء املائية وهذه 
املهمة من واجب��ات احلكومة, كذلك تنظيم احل�سة 
املائية مبا يكفي امل�ساريع اجلديدة والقدمية. رغم 
جمي��ع ه��ذه التحديات لك��ن يبقى ال�سم��ك العراقي 
هو �سي��د املائدة العراقي��ة لنكهت��ه ال�سهية وقيمته 
الغذائي��ة العائلية, والدليل عل��ى ت�سيده باأنه الي�سد 
حاج��ة ال�سوق املحلي��ة لكرثة الطلب علي��ه, مقابل 

امل�ستورد املعرو�س باأثمان زهيدة.

اح�سائيات وتوقعات باالأمرا�س
مدير وحدة االإعالم يف دائرة �سحة بغداد الر�سافة 
)قا�سم عبد الهادي( يو�سح: ر�سدنا متوا�سل على 
م��دار اال�سهر الدرا�سية اذ و�سع��ت اجلهات املعنية 
للمتابع��ة  املدر�سي��ة خططه��ا  ال�سح��ة  ق�س��م  يف 
امليداني��ة جلميع املدار���س بالتعاون م��ع املراكز 
ال�سحي��ة يف كل منطق��ة. م�س��ريا: اىل اح�سائي��ات 
اأن تظه��ر  الت��ي ميك��ن  احل��االت  ع��ن  وتوقع��ات 
فيه��ا ا�ساب��ات الأمرا�س انتقالية وه��ي م�سخ�سة 
املعني��ني.  ل��كل  ووا�سح��ة  اال�سب��اب  ومعروف��ة 
متابعا: انه من ب��ني تلك اال�سباب الكثافة العددية 
لل�س��ف الواحد. وع��دم االلتزام بالنظاف��ة بدءا من 
العائل��ة وانتهاء بالدر�سة م��رورا بال�سارع اإ�سافة 

اىل غياب التوعية.
االإعالم والتوعية ال�سحية

وا�س��ار عبد اله��ادي اىل اأن الطلب��ة يق�سون اأوقاتًا 
طويلة داخ��ل املدر�سة مما ي�ساعدهم على اكت�ساب 
�سلوكيات جدي��دة �سواء اأكانت اإيجابي��ة اأو �سلبية, 
وت�ساه��م الرتبي��ة ال�سحي��ة داخ��ل املدر�س��ة على 
اإك�ساب التلمي��ذ ال�سلوك ال�سحي ال�سليم الذي ميكن 
نقل��ه اإىل اأفراد اأ�رشت��ه وجمتمعه املحلي. الفتا اىل 
اأهمي��ة دور االإعالم االيجابي يف التوعية ال�سحية 
وم�ساندة جميع القطاع��ات املعنية ب�سحة الطلبة 
للنهو���س بالواق��ع ال�سح��ي والبيئ��ي وخ�سو�سا 
توجي��ه املجتمع نح��و التعاون مع قط��اع ال�سحة 
بغي��ة اال�ستف��ادة الق�سوى م��ن الربامج واخلدمات 
املقدم��ة وحت�سني نوعيته��ا. منوه��ا اإىل م�ساهمة 
االإع��الم اي�س��ا يف ت�سجيع اجلوان��ب االإيجابية يف 
جم��ال ال�سح��ة املدر�سي��ة للو�س��ول اإىل خدم��ات 
متمي��زة تق��دم الأبنائ��ه للتمتع ب�سح��ة جيدة التي 

تعترب حقا حموريا من حقوق الطفل.
 خماوف م�رشوعة للعوائل

االبتدائي��ة  يف  طلب��ة  لثالث��ة  اأم  ك��رمي(  )�سن��اء   
واملتو�سط��ة تقول اأن الواقع احل��ايل ال يب�رش بخري 
ه��ذا الع��ام. م�سيفة: اذ كانت املدر�س��ة التي در�س 
فيها ابني البكر اف�سل بكثري من ال�سنة احلالية من 
خالل التنظيم والرتتيب والنظافة. مردفة: اما االن 
فهناك فو�سي وتراجع كبري يف االبنية وال�ساحات 
وه��ذا ي�سكل خطرا عل��ى �سحة الطال��ب ال�سيما اأن 
ال�س��ف الواحد ي�ستوعب اكرث م��ن 35 طالبا و�سط 

جو حا�سن لكل االمرا�س االنتقالية والوبائية.
وا�ساف��ت كرمي: ان هذا قد يكون يف اغلب املدار�س 

االبتدائي��ة واملتو�سط��ة اذ ت�س��م �سفوفه��ا اعداداً 
كب��رية من الطالب يف غرفة �سغ��رية, ويف االأغلب 
يجل�س��ون على االأر���س, على م�ساف��ة ال تبتعد عن 
ن�س��ف مرت عن ال�سب��ورة يف �سف��وف الكثري منها 
واخلدم��ات  امل��اء  غي��اب   اىل  م�س��رية  متهال��ك. 
ال�سحي��ة والكهرب��اء يف كل مدار�س البالد. ناهيك 
التدري�س��ي خا�س��ة يف بع���س  ع��ن قل��ة امل��الك 

االخت�سا�سات املهمة.
 ال اأموال لل�سيانة والرتميم

مدي��ر اح��دى املدار���س التابع��ة لرتبي��ة الر�سافة 
االأوىل رف���س الك�س��ف ع��ن ا�سم��ه او�س��ح اأن��ه ال 
توج��د اأية مبالغ الأغرا�س ال�سيانة بل العك�س فقد 
الزمت وزارة الرتبية ادارات املدار�س ب�سبغ اجلدار 
اخلارج��ي بل��ون وردي جلميع مدار���س االبتدائية 
وتتحمل الهيئة التدري�سية النفقات واالعتماد على 
جمال���س االآباء واملتربع��ني. جازم��ا: ان مدر�سته 
مل تت�سل��م اي مبل��غ لغر���س ال�سيان��ة او الأغرا�س 
التنظي��ف واع��ادة تاأهي��ل ال�سف��وف او اخلدمات 
ال�سحي��ة التي اخذت تختفي معاملها يف املدار�س 
العراقي��ة. حمذرا م��ن كارثة بيئي��ة و�سحية رمبا 

ت�سيب املدار�س يف هذا  العام الدرا�سي خا�سة يف 
ظل اجراءات التق�سف املالية.

 بيئة غري مالئمة للتدري�س
 الدكت��ور )م�ست��اق عب��د اجللي��ل( اخت�سا�سي طب 
وجمتم��ع او�س��ح ان كل م��ا يطرح م��ن مقرتحات 
للنهو���س بالواق��ع احلايل هو حرب عل��ى ورق ومل 
يت��م على ار���س الواقع. متابع��ا: اذ بقيت املدار�س 
الق��دمي  واأثاثه��ا  واأجهزته��ا  مبعداته��ا  القدمي��ة 
واأبنيته��ا املتهالكة ب��دون اأي ترميم او اإ�سالحات 
تنه���س به��ا لك��ي تك��ون بيئ��ة مالئم��ة للط��الب 
والرتبوي��ني. مردف��ا: ما دفع بالكث��ري من االأهايل 
اإىل ت�سجي��ل ابنائه��م يف املدار���س االأهلية وحتمل 
اعب��اء اأجوره��ا الغالي��ة واملبال��غ به��ا يف اأك��رث 
االأحي��ان, م�سطري��ن ب�سب��ب واقع ح��ال املدار�س 

احلكومية. 
واو�سح عبد اجلليل: ان مو�سوع ال�سحة املدر�سية 
يحت��اج جله��ود كب��رية م��ن قب��ل وزارة ال�سح��ة 
خ�سو�س��ا, ا�سافة اىل وزارة الرتبي��ة. موؤكدا على 
اهمي��ة اجلانب ال�سحي والبيئ��ي يف امتام العملية 
التعليمة وبناء جيل يحمل على عاتقه بناء البالد. 

م�سددا على دور العائلة بهذا ال�سان اي�سا. 
درا�ست��ه  يف  ذك��ر  الربيع��ي(  )عبا���س  الدكت��ور 
املخت�سة بهذا املو�سوع اأن ال�سحة املدر�سية تعد 
م��ن الربامج ال�سحي��ة املتخ�س�س��ة واملهمة التي 
توجه اهتمامه��ا لالأطفال يف ال�سن املدر�سية ويف 
بيئة املدر�سة. مو�سح��ا: ان  املجتمعات املتقدمة 
ت��ويل عناي��ة خا�س��ة لربام��ج ال�سح��ة املدر�سية 
لعدة اأ�سباب اذ ي�س��كل التالميذ واالأطفال يف ال�سن 
املدر�سي��ة قطاعا" كبريا" م��ن ال�سكان يقدر باأكرث 
م��ن �سد�س جمموع ال�سكان. متابعا: ا�سافة اىل ان 
فرتة ال�سن املدر�سية تتميز بالنمو والتطور ال�رشيع 
�س��واء كان ه��ذا يف الناحية البدني��ة اأو النف�سية اأو 

االجتماعية. 
فيم��ا ا�س��ارت الدكت��ورة )ماج��دة حمم��د( اىل اأن 
الكثري م��ن طالب املدار���س االبتدائي��ة يف العراق 
يفتقدون اىل احلد االدنى من املتطلبات ال�رشورية 
لبيئة اآمنة و�سحي��ة. مو�سحة: بالرغم من اجلهود 
املبذولة من قب��ل كوادر املراك��ز ال�سحية والفرق 
العاملة على ال�سحة املدر�سية لكن طالب املدار�س 
االبتدائي��ة يف العراق يفتقدون اىل احلد االدنى من 

املتطلبات ال�رشورية لبيئة اآمنة و�سحية تقودهم 
اىل التف��وق الدار�س��ي. عازيا �سبب ذل��ك اىل جملة 
ظ��روف اك��رب م��ن ا�ستيعابها يف الوق��ت احلا�رش. 
لكنه��ا يف ذات الوق��ت توؤكد على اهمي��ة ايالء هذا 
اجلان��ب الرعاي��ة واالهتم��ام خا�س��ة ونحن على 

اعتاب العام الدرا�سي اجلديد.
 وزارة ال�سحة توؤكد

وزي��رة ال�سح��ة والبيئ��ة )الدكت��ورة عديل��ة حمود 
ح�سني( تبادلت االفكار والروؤى مع ع�سوي جمل�س 
اخلزرج��ي(  و)زين��ب  اله��اليل(  )ابت�س��ام  الن��واب 
ح��ول جهود ال��وزارة لالرتقاء مب�ست��وى اخلدمات 
الوقائي��ة والطبية والعالجية املقدم��ة للمواطنني 
.وذك��ر بيان لل��وزارة “جرى خالل اللق��اء التاكيد 
عل��ى اهمية تعزيز التع��اون وال�رشاكة الفاعلة بني 
ال�سلطت��ني الت�رشيعي��ة والتنفيذي��ة مب��ا ي�سهم يف 
تذليل العقبات واملعوق��ات التي تعرت�س و�سول 
اخلدم��ة ال�سحية الكف��وءة اىل املواطنني. وتطرق 
اللق��اء اىل حماور عديدة وقف يف طليعتها حمور 
نق��ل ال�سالحي��ات اىل املحافظ��ات وامل�ساري��ع 
ال�سحية الت��ي توا�سل ان�ساوؤه��ا وتعزيز خدمات 
ال�سحة املدر�سية تزامنا مع قرب انطالق املو�سم 
الدرا�س��ي اجلدي��د واهمية تقدمي خدم��ات �سحية 

كفوءة البنائنا الطلبة.
 غياب املفارز ال�سحية

لك��ن راأي اجله��ات التعليمي��ة كان خمالفا لبيان 
ال��وزارة, اذ او�س��ح امل���رشف الرتب��وي )�سع��دي 
ح�س��ن(: ال يعقل اأن يبداأ العام الدرا�سي, واملدار�س 
تفتق��ر لعيادات طبية م�سغ��رة �رشورية للتعامل 
م��ع مئ��ات الطلب��ة يومي��ا. منوه��ا: حت��ى تل��ك 
املتقارب��ة بالرقعة اجلغرافي��ة فباالمكان حتديد 
مكان مالئم ملفرزة �سحية تقوم بواجب الفح�س 
الدوري على الطلبة وتتدخل يف احلاالت الطارئة. 
م�سرت�س��ال: يف العام املا�س��ي مل ن�سهد اية زيارة 
�سحية ان كان من قبل االأطباء او املفارز العائدة 
اىل ال�سح��ة املدر�سية التي يج��ب توفرها يف كل 

م�ست�سفيات االق�سية والنواحي. 
وا�س��اف ح�س��ن: هن��ا البد م��ن التذك��ري اأن مهام 
ال�سح��ة املدر�سية ترتكز عل��ى اجلوانب الوقائية, 
كم��ا تت�سم��ن خططه��ا ال�سنوية برام��ج ملكافحة 
االمرا���س الت��ي ت�سيب الط��الب خا�س��ة ت�سو�س 
اال�سن��ان وفق��ر ال��دم و�سع��ف الب���رش. الفتا اىل 
اهمية الرتكيز عل��ى الوقاية قبل العالج, وان يتم 
تعليم ال�سغار والكبار يف املدار�س �سبل الو�سول 

اإىل الو�سع ال�سحي االأمثل.

رغم وفرة االسماك المستوردة

السمك العراقي.. لذة وطعم واسعار التضاهى 

برنامج الصحة المدرسية.. هل ينقذ الطلبة من كارثة صحية؟
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هموم كثرية تعي�سها الأ�سرة 
العراقية يف ظل الواقع 

اخلدمي وال�سحي املتوا�سع 
يف مناحي احلياة املختلفة 

؛ )ام رنا( التي فرحت 
بت�سجيل ابنتها البكر يف 

ال�سف الول للعام الدرا�سي 
احلايل بدت قلقة خوفًا من 

ا�سابة ابنتها باأحد المرا�ض 
النتقالية يف املدر�سة 

ب�سبب الو�سع املاأ�ساوي 
حلالة املدر�سة والكم الهائل 

من الفو�سى التي تعم 
حتى جدران املدر�سة وهي 

عبارة عن اكوام من احلديد 
وال�سكراب وغريها من املواد 
املبعثـرة والتي يجرب الطالب 

على ال�سري بالقرب منها 
للدخول اأو الو�سول اىل 

املدر�سة عرب املرور بينها.
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