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مباحثات في بغداد لفك
االختناقات المرورية في العاصمة

فرط ال�ضغط (� )HTNأو فرط
�ضغط الدم �أو ارتفاع �ضغط
الدم ،وي ُّ�سمى يف بع�ض الأحيان
فرط ال�ضغط ال�شرياين ،هو
حالة مر�ضية مزمنة يكون
فيها �ضغط الدم يف ال�شرايني
مرتفع ًا ،هذا االرتفاع يتطلب
من القلب العمل بجهد �أكرب من
املعتاد لكي يتمكن من دفع الدم
يف الأوعية الدموية.

بغداد ـ متابعة

بح��ث حماف��ظ بغ��داد عط��وان العط��واين �سب��ل ف��ك
االختناق��ات املرورية يف العا�صم��ة وااللية املتبعة يف
مديري��ات املرور الجناز معام�لات املواطنني وامكانية
تق��دمي الدع��م ال�لازم .وذك��ر بي��ان للمكت��ب االعالم��ي
ملحاف��ظ بغ��داد وتلق��ت "اجلورن��ال" ن�سخ��ة من��ه ،ان
"العط��واين وخالل ا�ستقباله مدير امل��رور العامة اللواء
عامر الع��زاوي �شدد على اهمية و�ض��ع احللول املنا�سبة
لال�سهام بفك االختانقات املرورية يف �شوارع العا�صمة
التي ارهقت املواطن وامكانية تن�سيق مديرية املرور مع
قيادة العمليات الفتتاح ط��رق جديدة لت�سهيل ان�سيابية
حرك��ة العج�لات" .واو�ضح البي��ان ان "العط��واين ا�شار
ال��دور الكبري واجله��د املبذول من قب��ل مديريات املرور
العام��ة ودوره��م يف ت�سهي��ل عملية امل��رور واهمية هذا
اجلهاز"،مبين��ا ان "اللق��اء ت�ضم��ن اي�ض��ا تق��دمي �رشح ًا
مف�ص�لا حول االلية املتبعه لدى مديري��ة املرور العامة
يف اجن��از معام�لات املواطنني ومعاجل��ة االزدحامات
احلا�صلة يف العا�صمة".

وزارة الزراعة تعتزم حظر
استيراد "الطماطم" ً
ابتداء من
األسبوع المقبل

بسبب ضغط الدم ..مستشفيات النجف تستقبل قرابة الـ  100ألف مراجع  218منهم فارقوا الحياة
النجف  -االء الشمري

يتكون �ضغط الدم من رقم�ين هما ال�ضغط االنقبا�ضي وال�ضغط
االنب�ساط��ي ،وهذا يعتم��د على ال�ضغط احلا�ص��ل واملقا�س �أثناء
تقل���ص ع�ضلة القلب (االنقبا���ض) �أو ا�سرتخائها بني ال�رضبات
(االنب�س��اط) .ي�تراوح �ضغ��ط ال��دم االنقبا�ض��ي الطبيع��ي �أثناء
الراح��ة بني  100-140مم زئبق (الق��راءة العليا) واالنب�ساطي
ب�ين  60-90مم زئب��ق (الق��راءة ال�سفل��ى) .يعت�بر �ضغ��ط الدم
مفرط��ا �إذا كان��ت قيمته تبل��غ �أو تزيد ع��ن  140/90مم زئبق
با�ستمرار.
دائرة �صحة حمافظة النجف ،اكدت ام�س الأربعاء� ،أنها ا�ستقبلت
م��ن خالل م�ؤ�س�ساتها ال�صحية� ،أك�ثر من � 90ألف مراجع ب�سبب
�ضغ��ط ال��دم خ�لال العام املا�ض��ي ،مبين��ة �أن  218م��ن �أولئك
املراجعني فارقوا احلياة.
وذك��رت الدائرة يف بي��ان لها ،مبنا�سبة الي��وم العاملي الرتفاع

�ضغ��ط الدم ان "�أعداد املراجعني والوفيات الناجمة عن ارتفاع
�ضغ��ط الدم لالع��وام م��ن  2011-2016ارتفعت ع��ن االعوام
الت��ي �سبقته��ا ب�ص��ورة وا�ضح��ة" ،م�ش�يرة اىل �أن "امل�ؤ�س�س��ات
ال�صحي��ة يف حمافظ��ة النجف ا�ستقبلت يف الع��ام املا�ضي اكرث
م��ن  90ال��ف مراج��ع ب�سبب ارتف��اع ال�ضغ��ط رق��د منهم 855
مري�ض��ا يف امل�ست�شفيات وبلغ جمم��وع املتوفني ب�سبب ارتفاع
ال�ضغط وم�ضاعفاته  218مري�ضا".
وق��ال مدي��ر الإع�لام يف دائرة ال�صح��ة �سامل نعم��ة ح�سون ،يف
البيان� ،إن "ال�سب��ب يف هذه الزيادات يعود اىل جملة امور ي�أتي
يف مقدمتها دقة الت�سجي��ل واالح�صاء وقيام املر�ضى مبراجعة
امل�ؤ�س�س��ات ال�صحي��ة باال�ضافة اىل الزي��ادة الوا�ضحة يف عدد
ال�س��كان وبع���ض املمار�س��ات الغذائي��ة غري ال�صحيح��ة واعباء
و�ضغوطات احلياة اليومية التي يتعر�ض لها املواطنون" ،مبينا
�أن "ارتف��اع �ضغط ال��دم يعد �أحد الأمرا���ض وا�سعة االنت�شار يف
الع��راق والع��امل وان خطورت��ه تكمن يف طبيعت��ه ال�صامتة وما

حقيبة
القبض على  11إندونيسيًا بحوزتهم  500ألف
دوالر في مطار البصرة

يحيط به من معتقدات خاطئة كاالعتماد على ال�شعور بال�صداع
ملعرف��ة ال�ضغ��ط �أو التوقف ع��ن العالج عند عودت��ه �إىل حدوده
الطبيعي��ة وم�ضاعفات��ه عل��ى العدي��د م��ن اجه��زة اجل�س��م ويف
مقدمتها القلب".
ولف��ت ح�س��ون �إىل �أن "ثلث��ي امل�صاب�ين بارتف��اع ال�ضغ��ط ال
يعلم��ون بذلك ويتم اكت�شافه لديه��م م�صادفة ،ما يتطلب جهودا
كبرية يف التوعية والتثقيف والوقاية وذلك بالتعاون والتن�سيق
مع امل�ؤ�س�س��ات االعالمية واملجتمع املدين واجلامعات وغريها
للعمل امل�شرتك وتعزيز الوعي لدى املجتمع بارتفاع �ضغط الدم
وت�شجيع املواطنني على حماربة هذا القاتل ال�صامت".
وي�صنف فرط �ضغط الدم �إما فرط �ضغط الدم الأويل (الأ�سا�سي)
�أو ف��رط �ضغ��ط ال��دم الثان��وي .وت�صن��ف نح��و  90-95٪م��ن
احلاالت عل��ى �أنها "فرط �ضغط دم �أ�سا�س��ي" ،مما يعني ارتفاع
�ضغ��ط ال��دم دون وج��ود حالة طبي��ة وا�ضحة م�سبب��ة له ،حيث
ان احل��االت الأخ��رى �سببه��ا تاثري الكليت�ين �أو �رشاي�ين القلب

ال�صم والت��ي ت�سبب احل��االت املتبقية من فرط
�أو جه��از الغ��دد
ّ
ال�ضغط والتي ت�شكل ن�سبة  10% – 5من احلاالت (فرط ال�ضغط
الثانوي).
يف حال��ة ع��دم معاجلة ف��رط �ضغط الدم ف���إن املري�ض معر�ض
مل�ضاعفات مثل مر�ض القلب التاجي ومر�ض القلب ال�ضغطي.
ف��رط �ضغ��ط الدم م��ن �أهم عوام��ل اخلط��ورة لل�سكت��ة الدماغية
واحت�ش��اء ع�ضلة القلب (النوبات القلبي��ة) وف�شل القلب و�أم الدم
ال�رشيانية (مثل �أم ال��دم الأبهرية) ومر�ض ال�رشايني املحيطية،
وهو �أحد �أ�سباب الإ�صابة مبر�ض الكلى املزمن .وحتى االرتفاع
املعتدل يف ال�ضغط ال�رشياين يرتافق بق�رص العمر املتوقع .ميكن
للتغي�يرات املج��راة على احلمي��ة الغذائية وعل��ى �أ�سلوب احلياة
حت�س��ن من القدرة عل��ى التحكم ب�ضغط ال��دم و�أن تنق�ص من
�أن ّ
م�ضاعف��ات املخاطر ال�صحية املرافقة ل��ه .ولكن كثريا ما تربز
ال��ضرورة للع�لاج الدوائي ل��دى الأفراد الذين تك��ون التغيريات
على �أ�سلوب احلياة غري فعالة �أو غري كافية لديهم.

بغداد ـ متابعة

�أعلن��ت وزارة الزراع��ة ،ام���س االربع��اء ،عزمه��ا حظ��ر
ا�ست�يراد حم�صول الطماط��م ابتدءاً م��ن الأ�سبوع املقبل،
مبينة بان حظر اال�سترياد جاء بعد توفر املنتوج املحلي
ال��كايف لتغطي��ة احتياج��ات ال�س��وق ،فيما اك��دت بانها
حتر�ص على املوازنة بني اال�ستهالك اليومي للمحا�صيل
واملنت��وج املحل��ي وت�سم��ح باال�سترياد املق�نن يف حال
عدم وجود الغطاء الكايف من املنتوج املحلي.
وق��ال وكي��ل الوزارة مه��دي �ضمد يف ت�رصي��ح �صحفي،
�إن "وزارة الزراع��ة تعم��ل عل��ى حظر ا�ست�يراد حم�صول
الطماط��م بدءاً من الأ�سبوع املقبل" ،م�شرياً اىل ان "حظر
اال�ست�يراد جاء بعد توفر املنتوج املحلي الكايف لتغطية
احتياج��ات ال�س��وق وجن��اح ال��وزارة بتخفي���ض �أ�سع��ار
املنت��وج وال�سيطرة عليها" .وا�ضاف �ضم��د ،ان "الوزارة
حتر�ص على املوازنة بني اال�ستهالك اليومي للمحا�صيل
واملنت��وج املحل��ي وت�سم��ح باال�سترياد املق�نن يف حال
ع��دم وجود الغطاء الكايف من املنت��وج املحلي" ،م�شرياً
اىل ان "الزراع��ة تق��وم مبهم��ة حماية املنت��وج املحلي
ودعم��ه وحينم��ا تق��وم بفتح اال�ست�يراد فه��و حمدد وال
يفتح باب اال�سترياد على م�رصاعيه".

"مملكة العظماء"  ..أول عمل مسرحي في الفلوجة بعد دحر اإلرهاب
االنبار ـ متابعة

اعلن��ت مديرية املنافذ احلدودية ،عن �إلقاء القب�ض على � 11شخ�صا يحملون
اجلن�سي��ة االندوني�سية يف مط��ار الب�رصة الدويل بحوزته��م � 500ألف دوالر
يرومون تهريبه للخارج.
وق��ال مدير عام املنافذ �سامي ال�سوداين ،يف بيان �إنه "مت �إلقاء القب�ض على
� 11شخ�صا يحملون اجلن�سية االندنو�سية يف مطار الب�رصة الدويل بحوزتهم
مبلغ مايل قدره � 500ألف دوالر".
و�أ�ض��اف الل��واء ال�سوداين� ،أن "ه���ؤالء اال�شخا�ص كانوا يرم��ون تهريبها اىل
خ��ارج العراق ،متخذين طرق التحايل على اجهزتنا االمنية واخفائها وعدم
الت�رصيح بها" ،الفتا �إىل "�إحالتهم اىل الق�ضاء".

هزة أرضية بقوة  3.3درجة على مقياس ريختر
تضرب قضاء الكوت
اعل��ن ق�س��م الر�ص��د الزلزايل يف الك��وت ،ام�س االربع��اء ،ان ه��زة ار�ضية �رضبت
الك��وت بقوة  3.3على مقيا�س ريخرت ،م�ش�يرا اىل ان �سكان ق�ضاء الكوت �شعروا
باله��زة .وقال��ت رئي�س الق�سم الزلزايل يف هيئة االنواء اجلوية هدى عبا�س حممد
يف بيان لها ،ان "هزة ار�ضية �رضبت �صباح يوم االربعاء يف ال�ساعة 6:07:42
ق�ض��اء الكوت بقوة  3.3على مقيا�س ريخرت" ،م�شرية اىل ان "الهزة تبعد  19كم
جنوب غرب الكوت و 35كم �شمال غرب احلي و 37كم جنوب �رشق النعمانية".
وا�ضافت حممد ان "�سكان ق�ضاء الكوت �شعروا بالهزة ب�شكل خفيف" ،مبينة انه
"مل تردنا اخبار عن وجود ا�رضار مادية او ب�رشية".
يذك��ر �أن ال�رشيط احل��دودي بني العراق واي��ران وخا�ص��ة يف حمافظات مي�سان
ووا�س��ط والب�رصة تتعر�ض بني فرتة واخرى لهزات ار�ضية ،تثري الهلع يف نفو�س
املواطنني وحتدث �أ�رضاراً مادية يف منازلهم وممتلكاتهم ،بح�سب مراقبني.

جنايات بابل تحكم باإلعدام على منفذي تفجير
سيطرة اآلثار
�إ�ص��درت حمكمة جنايات بابل ،حكم ًا بالإع��دام بحق مدانني اثنني ينتميان �إىل
تنظيم داع���ش الإرهابي ا�شرتكا يف تفجري �سيطرة الآثار �شمايل املحافظة العام
املا�ضي.
وق��ال رئي�س الهيئة الأوىل يف املحكمة القا�ض��ي نا�رص ذياب ال�شمري يف بيان
له� ،إن "املحكمة نظرت دعوى متهمني اثنني باال�شرتاك يف تفجري �سيطرة الآثار
العام املا�ضي الذي خلف نحو � 100شهيد وجريح".
و�أ�ض��اف ال�شم��ري� ،أن "املتهم�ين ثب��ت انتمائهم��ا �إىل تنظيم داع���ش الإرهابي
ويعمالن يف ما ي�سمى بوالية اجلنوب /قاطع الرباء".
ولف��ت القا�ض��ي� ،إىل �أن "املتهمني قاما بنقل االنتحاري م��ع �سيارة مار�سيد�س
حم��ل (ق�لاب) مفخخة �إىل حم��ل احلادث ،كون �سيط��رة الآثار املدخ��ل ال�شمايل
ملحافظة بابل وطريقا �إىل املحافظات الأخرى فهي غالبا ما ت�شهد زحاما ،كما
جاء يف االعرتافات امل�صدقة ق�ضائياً".

بعد م�ضي عام على حترير
ق�ضاء الفلوجة التابع
ملحافظة الأنبار من تنظيم
داع�ش الإرهابي ،وعودة
اهله اىل احيائه ،عاد �شبابها
اىل مزاولة اعمالهم الفنية
واحلرفية ،وتقدمي ماميكن
تقدميه لكي يثبتوا للعامل
اجمع ان االمن واالمان عاد
اىل هذه املناطق بعد طرد
قوى ال�شر والظالم منها.

فقد ُعر�ض �أول عمل م�رسحي ،يف ق�ضاء الفلوجة،
بعن��وان "مملك��ة العظم��اء" ،والت��ي حتاكي ق�صة
جن��دي عراقي قاتل االرهاب و�صمد رغم املرحلة
احلرج��ة التي مر بها الع��راق ،بح�ضور جماهريي
كب�ير وم�شارك��ة وا�سع��ة م��ن ذوي االخت�صا���ص
وعدد من امل�س�ؤولني يف املحافظة.
وق��ال م�ؤلف امل�رسحية عكاب حمدي يف ت�رصيح
�صحفي ان��ه "من اجل ت�سليط ال�ض��وء على بطولة
الق��وات االمنية والقوات ال�سان��دة لها وما حملته
املرحل��ة احلالي��ة الت��ي مر به��ا البلد م��ن ما�سي
وقت��ل وفقدان االحبة مت عر���ض م�رسحية (مملكة
العظم��اء) ،على قاعة معه��د الفنون اجلميلة و�سط
مدين��ة الفلوج��ة ،وه��ي ت�ص��ور �رشعي��ة وقد�سية
الدف��اع ع��ن الوط��ن وت�ضحي��ات الق��وات االمنية
والق��وات ال�سان��دة لها يف عملية حتري��ر املناطق
املخت�صب��ة م��ن قب��ل عنا��صر تنظي��م داع���ش
االرهابي".
وا�ضاف ،حمدي ان "امل�رسحية حاكت كيف دافع

ابن��اء العراق ع��ن وطنهم ب��كل اطيافه يف مرحلة
حرج��ة مل ي�ألفه من قبل ب�أ�سل��وب كوميدي هتف
ل��ه احل�ضور بكلمات عا�ش الع��راق موحدا �شاخما
مبواطني��ه ،امل�رسحي��ة حاكت وبا�سل��وب كميدي
هات��ف ب�سال��ة املواط��ن العراقي وه��و يدافع عن
وطنة وعر�ضة وممتلكاته".
ويف �شب��اط املا�ضي ،وبعد حترير مدينة هيت من
تنظي��م داع���ش الإرهاب��ي� ،أوائل �شه��ر ني�سان من
ع��ام  2016وبعد حتق��ق جمموعة م��ن اللقاءات
الناجح��ة ب�ين جمامي��ع م��ن �شب��اب املدينة يف
�أماكن نزوحه��م ولرغبتهم بالعمل من اجل اعادة
احلي��اة ملدينتهم� ،أطلق �شب��اب املدينة مبادرتهم
ال�شبابي��ة ب�إ�سم "�شاقوفيان" متحدين حتت �شعار
"احلي��اة تبد�أ بخطوة"� ،إميان��ا منهم وت�أكيدا ملا
قال��ه ال�شاع��ر الفل�سطيني حمم��ود دروي�ش" :على
هذه االر�ض �سيدة االر�ض ما ي�ستحق احلياة".
جتم��ع الفريق حت��ت مظل��ة �شاقوفي��ان ن�سبة اىل
�أق��دم و�أ�شه��ر مقهى يف مدينة هي��ت والذي يحمل

ا�س��م "مقه��ى ال�شاقوفة"عازم�ين عل��ى ت�أهي��ل
املدين��ة وتر�سيخ ثقاف��ة الت�سام��ح والالعنف يف
املجتمع الهيتي ،من خالل و�ضع خطوط وا�ضحة
للعمل و�سل�سلة طويلة من الربامج واالن�شطة.
يف الوق��ت ال��ذي كانت فيه عملي��ة التحرير حتقق
انت�ص��ارات كب�يرة عل��ى الأر���ض ،عم��ل �شب��اب
�شاقوفي��ان على تعريف النا���س مببادرتهم ،بد�أوا
بالرتوي��ج ملجموعته��م م��ن خ�لال �صفح��ة على
موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي (في�سب��وك) ،هدفوا
من خالله��ا بالتعريف بواجبات الف��رد كمواطن،
م��ن خالل التحفيز على العمل اجلماعي والتعاون
يف تخفي��ف الأ��ضرار التي �أحاط��ت مبدينة هيت
نتيج��ة لإحتالله��ا م��دة �سنت�ين من قب��ل تنظيم
داع���ش االرهاب��ي .الق��ت املب��ادرة ت�أيي��داً كبرياً
م��ن داخ��ل املدينة وكان له��ذا الت�أييد �أث��راً بالغ ًا
لتحفي��ز الكثري م��ن ال�شباب على العم��ل التطوعي
م��ن �أجل ت�سهي��ل مهمة �إعادة احلي��اة �إىل املدينة
بعد حتريرها.

ّ
العمل تطلق مبالغ اإلعانة ألكثر من  15ألف مستفيد حدثوا عناوينهم
بغداد ـ متابعة

اعلن��ت وزارة العم��ل وال�ش���ؤون االجتماعي��ة،
االربعاء ،عن اطالق مبال��غ االعانة لـ()15293
م�ستفيدا من دائرة حماية الرجل (ال�شمول القدمي)
وم��ن وخمتل��ف املحافظات ممن راجع��وا الدائرة
واق�سامه��ا وحدث��وا عناوينه��م ،م�ش�يرة اىل ان

��صرف االعانة لهم �سيتم وفق ال�سلم القدمي حلني
ورود نتائج التخطيط .
وح��ث مدير عام دائ��رة احلماي��ة االجتماعية يف
وزارة العم��ل عقيل جا�سم املو�س��وي امل�ستفيدين
كافة مم��ن مل يحدث��وا عناوينهم عل��ى "اال�رساع
يف حتديثه��ا خالل االيام القليل��ة املقبلة لغر�ض
ا�ستكم��ال اجراءات �رصف اعاناته��م" ،م�ؤكدا انه

"بخالف ذلك �سيتم قطع االعانات نهائيا".
مطمئن�� ًا يف الوق��ت نف�س��ه كل من راج��ع وحدث
م��كان �سكن��ه او �سرياج��ع خ�لال االي��ام القليل��ة
املقبل��ة باج��راء عملي��ة امل�سح املي��داين واطالق
الإعانة وفق ًا لل�سلم القدمي حلني ورود النتائج من
وزارة التخطيط.
وكان مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماي��ة االجتماعي��ة

يف وزارة العم��ل وال�ش���ؤون االجتماعي��ة عقي��ل
جا�س��م املو�س��وي ق��د اعلن م��ن حمافظ��ة دياىل
الت��ي يزورها من انته��اء اعمال البح��ث امليداين
للم�شمولني القدامى م��ن الرجال باعانة احلماية
االجتماعي��ة يف جمي��ع املحافظ��ات تنفي��ذا
لتوجيه��ات وزي��ر العمل حمم��د �شي��اع ال�سوداين
والوقت الذي حدده".

