
وزارة ال�صحة
وهذه ال�صكوى 

نحن عدد م���ن الإدارين العامل���ن يف وزارة 
ال�صح���ة مل ن�صم���ل مبخ�ص�ص���ات اخلط���ورة 
ا�ص���وة بزمالئن���ا العامل���ن ب���وزارة ال�صحة 
م���ن خريجي املعاهد والكلي���ات والعداديات 

م���ع العل���م باأنن���ا عل���ى احت���كاك مبا�ص���ر يف 
موؤ�ص�صاتن���ا ال�صحي���ة املختلف���ة م���ع املر�صى 
ولق���د مت���ت مفاحتة ال���وزارة لأك���ر من مرة 
به���ذا الطل���ب لكن���ه مل يج���د الأذن ال�صاغي���ة 
وعل���ى حد علمنا بان وزارة املالية ل تعار�ض 
منح قاط���ع التذاكر واملحا�ص���ب والإح�صائي 

والفن���ي املخ�ص�ص���ات املذك���ورة .لذلك ندعو 
ال���وزارة اىل �صمولنا بهذه املخ�ص�صات ..مع 

ال�صكر.

عدد من العاملني
يف موؤ�ص�صات  وزارة ال�صحة

���������ص��������ك��������اوى

�صفية املغريي

الف���رد  اأوهن���ت  ظ���روف  ظ���ل  يف 
واجلماعة من خالل غي���اب �صبه كامل 
لإ�صباع احلاجات الب�صرية ال�صرورية 
ولي����ض الكمالية م���ا دف���ع بالكثري اإىل 
ط���رح جملة م���ن الت�ص���اوؤلت: ماذا لو 
ا�صتم���ر احلال على ما ه���و عليه  لزمن 
طوي���ل  ؟ وهل اأن الدول���ة يف و�صعها 
اأدارة املجتم���ع  ق���ادرة عل���ى  الراه���ن 
وحتقي���ق الرخ���اء وتوف���ري احلاجات 
الإن�صاني���ة ؟ ....... وما هو دور الفرد 
واجلماعة يف هذا املجال ؟ .. وما هي 
حاج���ات كل منهما ؟ ه���ذه الت�صاوؤلت 
وغريه���ا حملتها )امل���دى( اإىل عدد من 
املواطنن ومن �صرائح خمتلفة فكانت 

هذه الإجابات ال�صريحة: 
املواط���ن ) ك���رمي عل���ي ( كا�ص���ب ق���ال 
لن���ا : اأوىل ه���ذه احلاجات ه���ي الأمن 
والأمان وال�صالم وال�صحة فبدونها ل 
وج���ود ول معنى للحي���اة . و�صخ�صيا 
احتاج اأن يك���ون يل منزل لأين ا�صكن 
األن بالإيج���ار وان يك���ون يل م���ورد 
م���ايل ثاب���ت وكذل���ك اأن يكم���ل ولداي 

درا�صتهما اجلامعية .
ولكن واقع احلال يدع���وين لن اأقول 
ع���ن اأي احلاجات اأتكلم ؟ عن املاء. عن 
الكهرباء . املجاري . امل�صت�صفيات . اأم 
عن املدار�ض والوقود والغالء الفاح�ض 
اأم ع���ن لقمة العي�ض التي اأ�صبحت هي 
الأخ���رى يف غاي���ة ال�صعوب���ة . ه���ذه 
احلاج���ات تتطلب بذل جه���ود م�صنية 
واأم���وال كث���رية للح�ص���ول عليه���ا ... 
ناهي���ك ع���ن البيئ���ة امللوث���ة وتف�ص���ي 
املعدي���ة  وغ���ري  املعدي���ة  الأمرا����ض 
النف�صي���ة  الأمرا����ض  اأخطره���ا  وم���ن 
والجتماعية والتي ا�صتطيع اأن اأ�صع 

خطرها مبوازاة خطر الإرهاب . 
احلاج���ات الإن�صانية التي ذكرتها تقع 
عل���ى م�صاف���ة واح���دة فكله���ا تكت�ص���ب 
الأهمي���ة  فالكهرب���اء مث���ل الأمن كذلك 

اخلدم���ات البلدية وال�صحية والبيئية 
والرتبوي���ة والتعليمية ولقمة العي�ض 
ثم تاأتي بعدها احلاجات الأقل اأهمية. 
ل اعتقد ب���ان هناك اأن�صان���ا ليريد اأن 
تتوف���ر له فرتة م���ن الزم���ن يخلد فيها 

اإىل الراحة والرتفيه عن النف�ض .
ويت�ص���اءل املواط���ن ك���رمي : األي�ص���ت 
وامل�صاح���ات  واملتنزه���ات  احلدائ���ق 
اخل�ص���ر وال�ص���ارع النظي���ف واأماكن 
امل���رور  وان�صيابي���ة  الأطف���ال  لع���ب 
النق���ل  وو�صائ���ط  الالئ���ق  وامللب����ض 
يف  اأ�صا�صي���ة  حاج���ات  والت�ص���الت 

احلياة املعا�صرة ؟ 
اله���ادي(  عب���د  ه���دى   ( املهند�ص���ة 
اأو�صح���ت: اأن قيا����ض احلاج���ات يت���م  
مبنهجي���ة معياري���ة وع���ر مقايي����ض 
ثالث���ة اأوله���ا : مقيا����ض �صل���ة الغ���ذاء 
املعياري���ة وحت�ص���ب كلفة ه���ذه ال�صلة 
املخ�ص�ص���ة  الإنف���اق  ن�صب���ة  بح�ص���ب 
بن���اء  الأ�ص���ر  م���ن  لإطع���ام جمموع���ة 
عل���ى الأغذي���ة املر�ص���ودة واملتطلبات 
الإن�ص���ان  يحتاجه���ا  الت���ي  الغذائي���ة 
والط���ول  وال���وزن  العم���ر  بح�ص���ب 

والنوع والعمل وعادات الطعام . 
وثاين هذه املقايي�ض  قيا�ض احلاجات 
الأ�صا�صي���ة غ���ري امل�صبع���ة مث���ل ع���دم 
كفاي���ة م���واد بن���اء ال�صك���ن والفتقار 
اإىل م���ورد واأنظمة ال�ص���رف ال�صحي 
وع���دم التح���اق القا�صري���ن باملدار�ض 

البتدائية .
وثالثها  مقيا�ض �صلة ال�صلع واخلدمات 
احلاج���ات  ملقيا����ض  معدل���ة  ك�صيغ���ة 
الأ�صا�صي���ة غ���ري امل�صبع���ة ال���ذي عدته 
ان���ه  الدولي���ة عل���ى  التقاري���ر  بع����ض 
املث���ايل( كو�صيل���ة لتحديد  )املقيا����ض 
اإ�صباع جمموع���ة احلاجات الأ�صا�صية 
 . التعلي���م  الإ�ص���كان.   . )التغذي���ة 
ال�صح���ة( اإذ ميك���ن اأن متث���ل مفردات 
ه���ذه ال�صل���ة كاف���ة خ���ط الفق���ر . ومن 
ال�صروري  التاأكيد على عدم  النظر يف 
الوق���ت احلا�صر اإىل اأو�ص���اع العراق 

الراهن���ة عل���ى اأنها اأبدي���ة ودائمية بل 
اأنه���ا يف حقيقتها طارئ���ة وانية ولبد 
م���ن زواله���ا وبالتع���اون امل�صرتك بن 
الدولة املتمثل���ة مبوؤ�ص�صاتها الر�صمية 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين والقوى 
ال�صيا�صية والجتماعية ميكن تقلي�ض 

دائ���رة الفقر وخل���ق مناخ���ات مالئمة 
الأ�صا�صي���ة  الإن�ص���ان  حاج���ات  ل�ص���د 

وتوافر فر�ض العمل والرتزاق . 
واأ�صاف���ت : اأن هن���اك تباين���ا وا�صحا 
يف احلاج���ات الأ�صا�صي���ة يف املدين���ة 
والري���ف باعتب���ار اأن املجتمع الريفي 

هو جمتمع منتج للغذاء ب�صتى اأ�صنافه 
مبعن���ى انه منت���ج لأنواع م���ن الطاقة 
الت���ي يحتاجه���ا الإن�ص���ان وتنح�ص���ر 
ال�صح���ة  يف  الأ�صا�صي���ة  حاجات���ه 
والتعليم  وال�صكن املنا�صب وتلك التي 
توؤث���ر يف الإنت���اج الزراع���ي كم�صادر 

املياه واإ�صالح الأر�ض واحلفاظ على 
الروة احليوانية والطاقة الكهربائية 
ومكننة الزراع���ة وت�صجيع املزارعن 
عل���ى زي���ادة امل�صاح���ات املزروعة من 
خ���الل القرو����ض امل�صرفي���ة املي�ص���رة 

وتنوع املوارد املائية. 

فئران وجرذان 

هالني ما �صمعته باأن ا�صرتاليا تواجه خماطر غزو ال�صفادع 
ال�صام���ة التي تتنا�صل ب�صكل خميف اذ ان ال�صفدعة الواحدة 
منها ت�صتطيع ان ت�صع وقت تنا�صلها بيو�صًا بحدود 30 الف 
بي�ص���ة يف غ�صون اأ�صابيع مع���دودة.! لذلك يقدر املخت�صون 
اأن ي�ص���ل ع���دد هذه ال�صفادع اإىل 100 ملي���ون �صفدع �صام!! 
.!ه���ذه الظاه���رة لي�ص���ت غريب���ة عل���ى ق���ارة ا�صرتالي���ا التي 
واجهت من قبل غزو 600 مليون اأرنب! اأتت على املزروعات 
واحلق���ول واإحالتها اإىل هباء منثور.ولكن بطبيعة احلال مل 
تق���ف الأجهزة املعني���ة واملواطن مكتويف الأي���دي اأمام غزو 
ال�صف���ادع الذي كان من نتائجه م���وت الكثري من احليوانات 
الري���ة التي ت�صطاد ال�صفادع للتغ���ذي عليها .افاع ودواجن 
وحيوان���ات مائية من �صت���ى الأجنا�ض نفقت م���ن جراء ذلك.
وكان الأخط���ر  يف الأم���ر اأنه���ا زحف���ت نح���و امل���دن وبيوت 
املواطنن لذل���ك تعا�صد املواطن مع اأجه���زة املكافحة فكانت 
هن���اك خمت���رات تعم���ل لإيج���اد ال�ص���الح ال���رادع وجماميع 

مواطنن تخرج ليال ت�صطاد ال�صفادع للحد من خماطرها.
لدينا حالة م���ن هذا النوع تتمثل بتكاث���ر اجلرذان والفئران 
يف من���ازل املواطن���ن وب�ص���كل ملفت للنظر و�صب���ق ل�صفحة 
التحقيق���ات يف اجلري���دة ان اأ�صارت اىل ه���ذه الظاهرة التي 
ي�صك���و منه���ا املواطن وتبع���ات املخاط���ر الناجت���ة عنها لكن 
املعني���ن يف الأم���ر يل���وذون بال�صمت املطب���ق ول يحارون 
جوابا.غ���زو ال�صف���ادع ميكن مقارنته بغ���زو اجلرذان ملدينة 
الب�ص���رة التي ميكن ان تعت���ر من اأكر الأمكن���ة يف العراق 
ا�صتفحال باإع���داد جرذانها وفئرانها ول نعلم ان كان ال�صبب 
يعود يف ذلك اىل اأعداد ال�صواقي والأنهر التي تخرتق املدينة 
ام لأ�صب���اب غري هذي .ما يهم ان املواطن مل يعدم �صالحا يف 
تطه���ري بيته من ه���ذه القوار����ض التي �ص���ارت تخيف اأعتى 
القطط �صرا�صة واكرها حجمًا وا�صتطاعت ان حتيد ال�صالح 
التقلي���دي للمواط���ن  )الب���زون( ال���ذي اعت���اد ا�صتخدامه يف 

مواجهتها من خالل تربية القطط يف منزله.
املعرك���ة بن الطرفن حمتدمة لي����ض يف الب�صرة فقط بل يف 
العا�صم���ة بغ���داد التي تنحو جبهة املواط���ن فيها منحى اآخر 
يف املعركة بعد ح�صولها على �صالح جديد يباع لدى اأ�صحاب 
الب�صط���ات يف مناطق عدي���دة يطلق علي���ه )الهالج( وهو من 
ال�صم���وم الفتاك���ة حت���ى ميك���ن القول عنه���ا انها م���ن اأ�صلحة 
الدم���ار ال�صام���ل بالن�صبة لفعاليتها يف الإب���ادة ولكن مع ذلك 
فاملواط���ن مل ينه املعركة بعد ويطمئن اإىل ان الغزو لن يعود 

يهاجم بيته ثانية.
ه���ذه املعرك���ة الطاحن���ة ورغم دويه���ا وتوات���ر اأخبارها لكن 
الأجه���زة املعنية يف وزارة ال�صح���ة تقف منها موقف احلياد 
ومل حت���رك �صاكنا او تتخذ موقفا ميكن اأن ي�صنفها على اأنها 
تق���ف اإىل ه���ذا اجلان���ب دون ذاك وتركت املواط���ن مك�صوف 
الظهر لعدوه يف حن انه ياأمل بالتدخل ل�صاحله ل�صيما وان 
هن���اك م�صتجدات ط���راأت يف ميدانها ومتث���ل بظهور عقارب 
�صامة وبحجم غري ماألوف اأعلن عنها يف مدينة ال�صدر قطاع 

38 موؤخرا.

������ص�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�صداوي
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اليك بطلبي..

ت��������ق��������ري��������ر

ق�صي�ة للمناق�صة

بغداد /احمد نوفل 
وزارة الرتبية املعول عليها ان ت�صاهم 
يف تربي����ة جي����ل من اليافع����ن حم�صن 
بالوع����ي والثقافة مب����ا ي�صهم يف جعل 
العراق من البل����دان املميزة يف حت�صر 
مواطنيها وحت�صينهم بثقافة ميكن ان 
جتعله����م ي�صلكون الطري����ق القومي يف 
الت�ص����رف وال�صلوك والن�ص����اط الفعال 

خلدمة البلد.
احلياة ت�ص����ري قدما وطريقه����ا الطويل 
باجت����اه  الأم����ام  اإىل  النظ����ر  يتطل����ب 
نلتف����ت اىل  ان  ام����ا  دائم����ا،  امل�صتقب����ل 
الوراء اأكر مم����ا ننظر اإىل الأمام فهذا 

ال�صيء لن يعود على اأجيالنا بالنفع.
جمتمعن����ا معر�ض للكثري م����ن املخاطر 
التي ميك����ن ان تنح����رف مب�صريته مبا 
ل نر�ص����اه ول نريده .على �صبيل املثال 
يحت����دم اجل����دل ح����ول غ����زو املخدرات 
التي تريد ان جتعل من �صبابنا �صحية 
له����ا وه����ذا الأم����ر يتوج����ب ان تن����ري 
ل����ه اجله����ود الر�صمي����ة وال�صعبية وان 
ت�صاهم وزارة مث����ل وزارة الرتبية يف 
توعية الطلبة واإر�صاده����م وا�صت�صافة 
املخت�ص����ن م����ن اج����ل اإلق����اء الدرو�����ض 
واملحا�ص����رت التي من �صانه����ا ان تبعد 
الطلب����ة الذي����ن ه����م باأعم����ار ميك����ن ان 

يقوده����م ح����ب املغام����رة والتمي����ز اىل 
التم����رد عليه����ا. نعتق����د ان ه����ذا اخلطر 
تب����داأ  ان  يج����ب  �صبابن����ا  يه����دد  ال����ذي 
حماربت����ه م����ن املدر�ص����ة اول من خالل 
اإي�ص����اح خماطره لكي يتجنبها اأبناوؤنا 
الطلب����ة . املراهنة على الزمن تعني يف 
ما تعنيه اعداد اجيال قادرة على ادارة 
دف����ة البلد من خ����الل امل�صن����ع واملكتب 
وان ل تك����ون عر�ص����ه ملغري����ات الغ����ري 
التي ل تريد خريا للعراق والعراقين.
كث����ري من البل����دان املتطورة ب����داأت من 
املدر�ص����ة البتدائية للرقي مبجتمعاتها 

فلماذا ل نكون نحن كذلك؟! 

البدء من املدر�سة 

ا��������������ص�������������ارةق�صي��ة وم�ص��وؤول

                                الـمــواطــن والدولــة.. احتياجــات متبادلــة

بابل / اإقبال حممد 
اأدى جت���اوز ال�ص���ركات املنفذة للم�صاري���ع الإن�صائية  

والدوائ���ر اخلدمي���ة على �صب���كات الهات���ف الأر�صي 
يف احلل���ة اإىل عط���ل املئات م���ن  الهوات���ف الأر�صية 

للم�صرتكن. اأعلن ذل���ك املهند�ض عايد العوادي مدير 
ات�ص���الت وبري���د باب���ل اأن املديري���ة وبتوجي���ه من 
وزارة الت�صالت اأطلقت حمل���ة لإ�صالح العوار�ض 
التي تعر�صت لها �صبكة الهاتف الأر�صي مو�صحًا اإن 
املديري���ة و�صع���ت اآلية لهذه احلملة م���ن خالل تهيئة 
الك���وادر الفنية والهند�صية م�ص���ريًا اإىل ت�صكيل ت�صع 
هيئ���ات يف جمم���ع بدال���ة احللة وخم����ض هيئات يف 
جمم���ع بدال���ة الفيح���اء وهياأتن يف جمم���ع الطيارة 
وث���الث يف جمم���ع احلل���ة اجلدي���د ، بالإ�صاف���ة اإىل 
م�صارك���ة الهيئ���ات ال�صاندة يف الق�صي���ة والنواحي 
منوه���ًا اإىل اإن هذه الهيئات بداأت يف ممار�صة عملها 
لإ�صالح كافة العوار�ض على �صبكة الهاتف الأر�صي. 
م���ن احلمل���ة  الثاني���ة  املرحل���ة  اإن  الع���وادي  واأك���د 
�صملت الق�صي���ة والنواحي بعد اإ�ص���الح العوار�ض 
امل�صتع�صي���ة يف مركز مدينة احلل���ة م�صيفًا ان ن�صبة 
الجن���از يف الق�صية والنواحي و�صل���ت فيها 100 
% مث���ل ناحية الإمام وابو غرق وال�صدة وجبلة لفتًا 
اىل ت�صكيل جلن���ة متابعة ومراقبة اجن���از امل�صاريع 
م���ن قب���ل املقاول���ن وال�ص���ركات  مكونة م���ن ممثلن 
م���ن ات�صالت بابل وقد نزلت ه���ذه اللجنة اإىل مكان 
عم���ل ال�ص���ركات وق���د زودت ه���ذه اللجن���ة بك���وادر 
فني���ة متخ�ص�ص���ة وخرائط ومعلومات ع���ن �صبكات  
الهات���ف الأر�صي يف املدينة مطالبًا ال�صركات املنفذة 
للم�صاري���ع والدوائ���ر اخلدمي���ة بع���دم املبا�صرة باأي 

م�صروع الإ بعد التن�صيق مع دائرة الت�صالت.

املقاوالت والدوائر اخلدمية تت�سبب فـي اأعطال 
كاظم اجلما�صيالهواتف االأر�سية يف  بابل 

لي����ض م���ن خ���الف عل���ى اأهمي���ة تعدد 
م�ص���ادر الدخ���ل القومي ل���كل بلد من 
بل���دان الع���امل، وتاأ�صي�ص���ا عل���ى ذل���ك 
راح���ت دول العامل ت�صاب���ق الزمن من 
اج���ل حتقي���ق تل���ك الغاي���ة، �صيما يف 
مي���دان ال�صتثم���ار ال�صياح���ي، ال���ذي 
يعد م���ن امليادي���ن العالية امل���ردودات 
املالية ف�صال عن كونه يعك�ض ال�صورة 
الالئق���ة وامل�صرق���ة لرتاث اأي���ة امة من 

اأمم الأر�ض.
والع���راق ار����ض احل�ص���ارة البكر يف 
تاريخ الب�صرية، يكاد ل يخلو �صر من 
بقاعه املمتدة �صم���ال اأو جنوبا، �صرقا 
او غرب���ا، م���ن اث���ر ح�ص���اري يختزن 
ذاكرت���ه التي ما ع���ادت ذاكرة يخت�ض 

به���ا العراقيون وحده���م، بل اأ�صبحت 
ذاكرة م�صرتكة لكل بني الب�صر.

وقد عانت ثروتنا الثارية- ال�صياحية 
قب���ل كل  م���ن  اإهم���ال و�ص���وء تدب���ري 
ال�صلطات املتعاقب���ة على البالد والتي 
جهلت او جتاهل���ت الهمية الق�صوى 
الهوي���ة  تع�صي���د  يف  ال���روة  لتل���ك 
الع���امل،  اأمم  ب���ن  للع���راق  الوطني���ة 
لتكتم���ل �ص���ورة خرابها بع���د التغيري 
حي���ث   ،2003/4/9 يف  املف�صل���ي 
الوا�ص���ع  والنه���ب  لل�صل���ب  تعر�ص���ت 
النطاق، ف�ص���ال عن الأ�ص���رار البليغة 
العملي���ات  ج���راء  به���ا  حلق���ت  الت���ي 
الع�صكرية املتوا�صلة منذ ذلك التاريخ 

حتى يومنا هذا.
عد�ص���ة  التقطته���ا  الت���ي  وال�ص���ورة 
يف  تث���ري  اخلال���دي،  مه���دي  الزمي���ل 

نفو�صن���ا الغ�صة، عل���ى بوؤ�ض وخراب 
اث���ر تاريخ���ي مه���م م���ن اث���ار ار����ض 
وادي الرافدي���ن احلافل���ة بارث عريق 
يوؤ�ص���ر املحط���ات الأك���ر تاأث���ريا يف 
ي���د  طال���ت  ان  فبع���د  التاري���خ،  ذل���ك 
الإهمال )طاق ك�صرى( الثر املعماري 
والتاريخي البارز ، اأجهزت على جزء 
مه���م من���ه قذيفة ه���اون، فجعل���ت منه 
اث���را م�صوه���ا، يف الوق���ت ال���ذي كان 
عل���ى اجله���ات ذات العالق���ة الهتمام 
برتميم���ه و�صيانت���ه من اث���ر عاديات 

الزمن واملناخ..
ه���ي دع���وة اأذن اإىل م���ن يهم���ه الأم���ر 
بالإ�ص���راع للحف���اظ على م���ا تبقى من 
مالمح هويتن���ا الوطنية قبل ان ي�صل 
احل���ال بن���ا اإىل ع����ض اأ�صب���ع الندامة 

�صاعة ل يفيد الندم. 

ـــب طــــاق كــ�ــســرى ـــرائ خ

اأين املوظف���ة جنان ح�صن عبا�ض من منت�صبات 
مديري���ة تربي���ة الر�صافة الثاني���ة ق�صم الإعالم 

الرتبوي، 
اإعادت���ي للوظيف���ة بتاري���خ  �صب���ق وان مت���ت 

2005/1/18 ول���دي خدم���ة وظيفي���ة اأمده���ا 
5�صن���وات وق���د مت اأبع���ادي م���ن الوظيف���ة يف 
حين���ه لع���دم انتمائ���ي حل���زب البع���ث املنح���ل 
اإ�صاف���ة اىل اتهام �صقيقي بالعمل مع املعار�صة 

يف حينه،خدمت���ي التي اأم�صيته���ا قبل اإبعادي 
كذلك مدته���ا خم�ض �صنوات ولكنها مل حتت�صب 
يل عن���د اإعادت���ي للوظيف���ة اأ�ص���وة باملعادي���ن 
من املف�صول���ن وعند مراجعت���ي للجهات ذات 

العالق���ة كان���ت الإجاب���ة ب���اأن جمي���ع امللف���ات 
تعر�ص���ت للتل���ف .لذلك اأطال���ب باإع���ادة النظر 
بق�صيت���ي واحت�ص���اب خدمت���ي ال�صابق���ة. م���ع 

جزيل ال�صكر.

حــــي اأمـــام اأنــظـــار وزارة الـتــربــيـــة 
يخـــلــــو

من م�ستو�سف 
ل يخفى على احد �صرورة وجود 
م�صتو�صف �صحي  حلي يقع بن 
ق�صاء املحمودية وناحية الر�صيد 

كونه يخلو من م�صتو�صف يوفر له 
العالج والأدوية ملواطنن حمرومن 
من العناية الطبية باأدنى م�صتوياتها 

وامل�صكلة ال�صعبة حتدث للن�صاء 
وال�صيوخ والأطفال يف اأوقات من 

الليل يتوجب تقدمي امل�صاعدة الطبية 
لهم باأ�صرع ما ميكن يف احلالت 

الطارئة التي دائما ما تتعر�ض لها 
الن�صاء خالل حالت احلمل والولدة 

او الطفال الذين ت�صوء حالتهم 
ال�صحية فجاأة مما ي�صتوجب تقدمي 

العناية الطبية الالزمة. علما بان 
احلي ي�صم ما يقارب من املئتي دار 

ي�صطرون اىل قطع امل�صافات البعيدة 
من اجل تلقي العالج يف ق�صاء 

املحمودية اأو الر�صيد وكلنا اأمل يف 
اأن تلبي دائرة �صحة الكرخ مطلبنا 

باإن�صاء مركز �صحي.


