
م�صع��ب  الكهرب��اء  وزارة  با�ص��م  املتح��دث  اأعل��ن   
املدر���س، ع��ن ا�صته��داف خ��ط نق��ل الطاق��ة ال�صغط 
الفائ��ق )دي��اىل – من�صوري��ة( )400 ك. ف( خ��ال 
تفج��ر عب��وات نا�صف��ة ادت اىل �صقوط ثاث��ة ابراج 

)-229 -230 231( مما اأدى اىل انف�صال اخلط.
ق��ال املدر�س يف ت�رصيح له، ان "ا�صتهداف هذا اخلط 
مل يوؤث��ر على عم��ل املنظومة الكهربائي��ة كونه ينقل 
انت��اج حمط��ة املن�صوري��ة الغازي��ة الت��ي مل تدخ��ل 
للخدم��ة حل��د االن". واك��د ان " امل��اكات الهند�صية 
والفني��ة العامل��ة يف املديري��ة العامة لنق��ل الطاقة 
الكهربائي��ة ملنطقة الفرات االعل��ى، با�رصت باأعمال 
ال�صيان��ة وباإ�صناد من رجال �رصطة الكهرباء الإعادة 
اخلط اىل اخلدمة". ونا�صدت الوزارة "جمل�س حمافظة 
دي��اىل واجله��ات االمني��ة لتوف��ر احلماي��ة الازمة 
خلط��وط نق��ل الطاق��ة الكهربائية واملواق��ع االخرى 
التابع��ة ل��وزارة الكهرباء ل�صم��ان ا�صتمرارية جتهيز 
املواطن��ن بالطاقة الكهربائي��ة، كون هذه العمليات 
ت�صتن��زف م��وارد ال��وزارة املالية والب�رصي��ة ،  ف�صًا 
ع��ن تاأخره��ا للخط��ط املو�صوع��ة يف حت�ص��ن واقع 

الكهرباء يف البلد".

اعل��ن االأمن الع��ام للعتب��ة العلوية املقد�ص��ة يف النجف، 
اأم�س، عن و�صول ن�صب االجناز يف جممع قنرب ال�صكني اىل 
%90 م�ص��را اىل توزي��ع جمموعة من الوحدات ال�صكنية 
ملنت�صب��ي العتب��ة مطل��ع العام املقب��ل، م�ص��دداً على عزم 
العتب��ة بالبدء باأن�صاء جممع �صكن��ي ثاين ملنت�صبي العتبة 
لدورهم الكبر يف خدمة زائري االمام علي بن ابي طالب 
عليه��م ال�صام. االأمن العام للعتب��ة العلوية املقد�صة نزار 
حب��ل املت��ن يف له ق��ال، ان" ن�صب��ة االإجن��از يف البيوت 
%80 وجتاوزن��ا يف بع�صه��ا اإىل اأك��ر من %90 ويف 
نهاي��ة ه��ذا الع��ام وبداي��ة الع��ام املقب��ل �صيت��م ت�صلي��م 
جمموع��ة من البي��وت اإىل املنت�صبن". وا�ص��اف "و�صلنا 
يف بع���س البي��وت اإىل مراح��ل ال�صب��غ النهائي كي نخر 
املنت�صبن باللون الذي يريده لبيته ،ولدينا اأكر من 200 
بيت اأر�صي��ات املرمر انتهت وكذل��ك �صراميك احلمامات 
وه��ذه االإنه��اءات حتت��اج اإىل �صهرين اأو ث��اث لت�صلم اإىل 
االأخوة املنت�صبن". وب��ن اأن " ال�صنة القادمة ومع نهاية 
بع�س ال�صغوط املالي��ة على العتبة املقد�صة �صينتهي هذا 

امل�رصوع ونبداأ مب�رصوع اآخر لبقية االأخوة املنت�صبن".
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اإذ تركزت معان��اة االأ�رص العراقية التي لديها 
اأطف��ال ر�ص��ع بتوفر حليب االأطف��ال بعد ان 
غابت فقرتها يف مف��ردات احل�صة التموينية 
قب��ل اأكر من ع��ام، االأمر ال��ذي �صاهم ب�صكل 
االأ�ص��واق  يف  �صعره��ا  ارتف��اع  يف  مبا���رص 
املحلية وعدم متكن اغلب االأ�رص من اقتنائها 
م��ا يعر�س االأطف��ال اإىل اأخطار كث��رة توؤثر 
ب�ص��كل �صلب��ي عل��ى تكوين عظامه��م وتوفر 
املناع��ة الذاتي��ة مع �ص��وء التغذي��ة، وجتتهد 
وال��دة الطفل الر�صي��ع ح�صن لتوف��ر حليبه 
الطب��ي، يف ظل احلال��ة املعي�صي��ة املتو�صطة 
الت��ي ال ت�صم��ح ب���رصاء حلي��ب االأطف��ال ل��ه، 
فوالده يعمل حار�صا الأحدى البنايات وراتبه 
ال�صه��ري ال يتع��دى 150 األ��ف دينار”125 
دوالر”، م��ن جهته��ا منع��ت اأم��رة �صبي��ح 
“رب��ة بي��ت” اأطفاله��ا ال�صغ��ار م��ن ���رصب 
احللي��ب ب�صب��ب غ��اء ثمن��ه، م�ص��رة اىل ان 
كي�س احللي��ب “500 ج��رام” يكفيهم لثاث 
اأي��ام فق��ط ولعدم متكنه��ا من �رصائ��ه قررت 
اال�صتغن��اء عن��ه، منا�ص��دة اجله��ات املعني��ة 
توف��ره باأ�صع��ار منا�صب��ة ت�صتطي��ع االأ���رصة 
العراقي��ة ان ت�صرتي��ه دون ان يثق��ل كاهل��ه، 
وت��رى �صعاد داود”موظفة” اأن” االأ�رصة التي 
لديها اأطف��ال واإمكانياته��ا املالية حمدودة، 
ل��ن ت�صتط��ع حتم��ل ارتف��اع االأ�صع��ار، اذ اأن 
كي���س احللي��ب يبل��غ ثمن��ه 3500 دينار”3 
دوالرات” وحتت��اج االأ���رصة منه عل��ى االأقل 
ثماني��ة اأكيا���س �صهري��ا، ناهي��ك ع��ن باقي 

االحتياجات االأخرى.
م��ن جهة اأخ��رى، اأك��دت ناهدة را�ص��ي التي 
تعم��ل يف رو�ص��ة لاأطف��ال، اأن” االأمه��ات 
يح���رصن م��ع اأطفالهن قنان ل���رصب احلليب 
لتك��ون وجب��ة  الب�صكوي��ت  بقط��ع  خملوط��ة 
غذائي��ة كافي��ة باإ�صافة كمية م��ن املاء اإىل 
احللي��ب”، ويق��ول ولي��د نوري وه��و �صاحب 
حم��ل لبي��ع امل��واد الغذائي��ة اأن” ثم��ن علبة 
حلي��ب االأطفال مبختل��ف اأنواعه يرتاوح بن 
3   6 دوالرات ، علم��ًا ب��اأن الطف��ل الر�صي��ع 
يحت��اج �صهري��ا اىًل م��ا ال يق��ل ع��ن ثم��اين 
علب م��ن احلليب، الفت��ًا اإىل ان ه��ذه االأنواع 
م��ن احللي��ب كان��ت توزع م��ع م��واد احل�صة 
التمويني��ة �صابق��ا املدعومة من قب��ل الدولة 
اإال اأنن��ا مل ن�صتلمها م��ع باقي املواد منذ عام 
ون�ص��ف”، وت�صاءل ن��وري “مل��اذا مت حجب 
توزي��ع حليب االأطفال ع��ن احل�صة التموينية 
والت��ي تعتمد عليها غالبي��ة العوائل حمدودة 
الدخل؟”، ويرى ح�صن��ن مرت�صى، اخ�صائي 
كيميائ��ي، اأن احللي��ب ال يتناول��ه االأطف��ال 
ال�صغ��ار فق��ط، ب��ل حت��ى ال�صب��اب والن�ص��اء 
وامل�صن��ن، واملر�صى، فهو م��ادة اأ�صا�صية ال 

ميكن اال�صتغناء عنه، واأ�صاف “يعترب احلليب 
اأف�صل م�صدر للكال�صي��وم يف النظام الغذائي 
من حيث اجلودة والقيمة البيولوجية للج�صم، 
والده��ون  الكربوهي��درات  عل��ى  ويحت��وي 
الت��ي تعد كم�ص��در جي��د لبع���س االأحما�س 
االأ�صا�صية للج�صم، كما اأنه يحتوي على جميع 
الفيتامينات تقريبا وعل��ى االأماح املعدنية 

كالفو�صفات والبوتا�صيوم وال�صوديوم”.
اىل ذل��ك حذرت منظمة االأمم املتحدة لرعاية 
الطفول��ة )يوني�صي��ف( من خط��ورة االأو�صاع 
الت��ي يعي�صها اأطف��ال الع��راق، وقالت اإن 15 
ملي��ون طف��ل عراق��ي تاأث��روا ب�ص��كل مبا�رص 
اأو يعان��ون احلرم��ان م��ن  باأعم��ال العن��ف 
اأب�ص��ط احلق��وق الت��ي يتمتع به��ا اأقرانهم يف 
ال��دول االأخرى، وذك��رت املنظم��ة يف تقرير 
له��ا اأن اأكر من 360 األ��ف طفل يعانون من 
اأمرا�س نف�صية، واأن %50 من طلبة املدار�س 
و40%  مدار�صه��م،  يرت��ادون  ال  االبتدائي��ة 
منهم فق��ط يح�صلون على مياه �رصب نظيفة، 
وقال اإنه يتم ا�صتخدام االأطفال يف العمل من 

اأجل احل�صول على مورد رزق الإعالة اأ�رصهم، 
كما يتم بيعه��م يف دول اجلوار ودول اأخرى، 
واأق��ر م�صت�ص��ار ال�صح��ة النف�صي��ة يف وزارة 
ال�صح��ة العراقية ب��اأن هناك جوان��ب عديدة 
حلرم��ان اأطف��ال العراق، فهن��اك حرمان من 
اجلان��ب  وق�ص��ور يف  االقت�ص��ادي  اجلان��ب 
االإجتماع��ي،  اجلان��ب  الرتب��وي وكذل��ك يف 
وحرمان من اجلان��ب التعليمي ب�صبب انعدام 
الدرا�ص��ة لكث��ر م��ن االأطف��ال، وع��ن كيفي��ة 
التغلب عل��ى هذه املع�صلة ق��ال القري�صي اإن 
ذل��ك م�صوؤولي��ة املجتم��ع ككل ولي���س الدولة 
وحدها و�ص��واًل اإىل منظمات املجتمع املدين 
والعائلة، وذك��ر اأن امل�صكلة التي يعاين منها 
اأطفال العراق متعددة االأطراف واالأبعاد، فمن 
توف��ر االأمن والو�صع املعي�صي اجليد والبيئة 
ال�صحي��ة وغرها، كل ذلك م�صوؤولية م�صرتكة 
بن الدولة واملجتمع، وعن دقة االأرقام التي 
اأوردتها يوني�صيف قال القري�صي “لي�س لدينا 
اإح�صائيات ر�صمية به��ذا اخل�صو�س، ويعتقد 

اأن الرقم مبالغ فيه بع�س ال�صيء”.

قيادة المرأة للسيارة ..أكثر اتزانا والتزاما من الرجال
قضية رأي عام في مجتمعنا...

يف احلقيقة ال�صوارع اأثبتت اأن املراأة حتتل م�صاحتها 
م��ن ا�صتخ��دام ال�ص��وارع العامة جنب��ا اىل جنب مع 
الرج��ل، ويرى بع�صهم )من الرج��ال( اأن املراأة اكر 
اتزان��ا والتزام��ا من الرجال ال �صيم��ا ال�صباب منهم، 
يف ا�صتخ��دام ال�صوارع، لذلك قد تعت��رب هذه الق�صية 
)قيادة املراأة لل�صيارة( ق�صيه راأي عام يف املجتمع 
العراقي، وقد تبق��ى متاأرجحة بن القبول والرف�س 
ح�ص��ب الظروف الت��ي مير بها البل��د، فالبع�س ينظر 
له��ذه الق�صية على اأنها غر الئقة باملراأة، وال ي�صح 
له��ا ان تق��ود ال�صيارة وتن��زل اىل ال�ص��وارع بوجود 
االخ او االب او ال��زوج!! والبع���س االخ��ر ينظر لهذه 
الق�صي��ة مبنظ��ار اآخر مناق�س، حيث ي��رى اأن االمر 
يتعل��ق باحلرية ال�صخ�صية التي ينبغي اأن ال يقيدها 
املجتم��ع وتقالي��ده، ف�صا عن كونه��ا و�صيلة اأمينة 
حلرك��ة املراأة يف املدينة من اج��ل العمل او الت�صوق 

وما �صابه.
اأول اإجازة �صوق المراأة عراقية

م��ن جهة اخرى ُي�ص��ار اىل اأن قيادة امل��راأة لل�صيارة 

لي�صت جديدة، وال هي ظاهرة حديثه، بل منذ حوايل 
اك��ر م��ن 70 �صن��ه ح�صل��ت امل��راأة العراقي��ة على 
�صه��ادة ال�صياقة يف بغداد ع��ام 1908 وكانت تلك 
املراأة ه��ي ال�صي��دة املحامية )اأمينة عل��ي الرحال( 
فه��ي اول امراأة عراقية ح�صلت عل��ى اجازة �صياقة، 
فكان��ت خط��وة ايجابي��ة للم��راأة ومتي��ز، وال ت��زال 
امل��راأة العراقي��ة اىل يومنا هذا تدخ��ل ال�صوارع، فقد 
ذك��رت اح�صائية عامة ن�صبة تزايد اقبال الن�صاء يف 
كرب��اء عل��ى ال�صياقة، اكر من اي��ة حمافظة اخرى 
م��ن حمافظات العراق، وهي اقل ن�صبة للحوادث من 
الرج��ال، كما ذك��رت اح�صائي��ة عاملي��ة، اأن املراأة 
الي��وم ت�صارك الرج��ل يف كل �صيء وتدخل عامله ما 

ي�صاعد على تقدم املجتمع وازدهاره.
م��رور  ينّظ��م  كان  ال��ذي  )عدن��ان(  امل��رور  ف��اأن 
ال�صي��ارات يف اح��د تقاطعات الط��رق مبركز املدينة 
اأج��اب بالقول: اإن قياده املراأة  لل�صيارة �صيء يبعث 
عل��ى االعج��اب والفخر، فه��ي اوال ملتزم��ة بقواعد 
ال�صياق��ة واآدابه��ا، وعندم��ا نتذكر الق��ول املعروف 
)ال�صياق��ة ف��ن واخ��اق وذوق( فاإن ه��ذا القول يتم 
تطبيقه بحذاف��ره من قبل املراأة الت��ي تلتزم دائما 

بحجابه��ا واتزانه��ا ف�ص��ا ع��ن التزامه��ا ب�صوابط 
ا�صتخ��دام الطريق، وال�صر ب�رصع��ة قانونية معتدلة، 
م��ع مراع��اة ا�ص��ارات امل��رور وا�صتخدامه��ا اجلي��د 
لا�ص��ارات ال�صوئي��ة ل�صيارته��ا اي�صا، وه��ذا القول 
ال ينطب��ق على ام��راأة واحدة معينة، ب��ل على معظم 
الن�ص��اء اللوات��ي يق��دن ال�صي��ارات مبه��ارة والت��زام 
وت��وازن، وان��ا �صخ�صي��ا مل اأَر حل��د االآن اي ح��ادث 
مروري ت�صببت به ام��راأة، وهذا ما يوؤكد تقدم املراأة 
وان�صباطها يف هذا املجال، وهو ما ينعك�س اإيجابا 
عل��ى املجتمع الكربائي عموم��ا. االآن�صة )مرمي 24 
�صن��ة( �صاحبه �صيارة تقول عن �صياق��ة املراأة: اأنها 
تعاين اأحيانا من حتر�س بع�س ال�صباب، وهذا يحدث 
نوع��ا من امل�صايقة لها يف ال�ص��ارع، لكنها مع ذلك 
م���رّصة عل��ى اال�صتم��رار بال�صياق��ة عل��ى الرغم من 
ه��ذه امل�صايق��ات. واأ�صافت م��رمي، اإن الفوائد التي 
اح�ص��ل عليها م��ن ا�صتخدام��ي لل�صيارة تف��وق تلك 
امل�صايقات، ثم انني احاول انا اعالج ذلك با�صلوب 
مت��وازن، وعلى العموم تبق��ى ال�صياقة حاجة ملحة 
للم��راأة يف الع��راق عموم��ا، وله��ا مناف��ع ت��كاد ال 
حت�صى، ولهذا جند عدد الن�صاء ال�صائقات يف �صوارع 

مدينة كرباء املقد�صة يتزايد يوما بعد اآخر.
ال�صائق اجليد هو الذي يتخل�س من احلادث
وم��ن جملة الذي��ن اأعط��وا راأيهم يف ه��ذا املو�صوع 
الدكتورة )هبة( وه��ي طبيبة متخ�ص�صة، وقد قالت 
انه��ا تقود ال�صي��ارة منذ ثاث �صن��وات ومل تتعر�س 
الأي ح��ادث كان كونه��ا ت�صع قاع��دة �صياقة مهمة 
يف قيادته��ا لل�صيارة وهي )ال�صائ��ق اجليد لي�س من 
ال ي�صب��ب حادث وامن��ا هو من يتخل���س من حادث 
يت�صب��ب به االآخ��رون(، كذاك قالت انه��ا مل تتعر�س 
مل�صايقة او )معاك�صة( من الرجال، كما اأن املجتمع 
عموما ق��د تقّبل هذه اخلطوة واعتربه��ا حالة تقدم 
ل�صال��ح امل��راأة. يف ح��ن ي��رى املحامي )اب��و عبد 
اهلل 60 �صن��ة( ان ظاه��رة قيادة امل��راأة يف املجتمع 
بات��ت اأم��را واقعا ومقب��وال ولي�س مفرو�ص��ا، وقلما 
جن��د من يعرت���س عليه، لذل��ك حت��ى يف االحاديث 
الفردي��ة او اخلا�ص��ة الت��ي تتعل��ق بنق��د الظواه��ر 
االجتماعي��ة او غره��ا، ال جن��د �صخ�ص��ا رجا كان 
او ام��راأة يرف���س قي��ادة الن�صاء لل�صي��ارة، وهذه يف 
احلقيق��ة متثل مظهرا م��ن مظاهر التط��ور يف البلد، 
وب��دال م��ن ان يعرت�س الرج��ل )ال��زوج، االأب، االأخ( 

�ص��ار يحث امل��راأة بنف�ص��ه ك��ي تتعّل��م ال�صياقة يف 
ال��دورات التدريبية املخ�ص�صة لذلك، بل ا�صبح كثر 
من الرجال هم يبادرون لتعليم زوجاتهم او بناتهم 
عل��ى ال�صياق��ة، الن الطابع العملي الع��ام وم�صاركة 
وال�صح��ة  بالتدري���س  العم��ل  يف  الفعال��ة  امل��راأة 
والدوائ��ر اخلدمية و�صواه��ا، بات معروف��ا للجميع، 
ال�صيم��ا اأن دور امل��راأة يف جمال العم��ل ا�صبح اأمرا 
واقع��ا وعل��ى نط��اق وا�ص��ع. واخلا�صة نق��ول اأننا 
تابعنا فعا تزايد عدد الن�صوة اللواتي يقدن �صيارات 
يف �صوارع املدينة، والحظن��ا بالفعل توازن وهدوء 
الن�ص��اء يف قي��ادة ال�صي��ارة، وهذا الت��وازن يجعلها 
حم��ط اعجاب اجلميع، وي�صمح لتط��ور هذه الظاهرة 
ل�صال��ح املراأة، خا�ص��ة انها �صارت حتت��اج التنقل 
من م��كان اىل اآخر بحكم دوره��ا املجتمعي العملي 
املتنام��ي، ه��ي حينم��ا تتنق��ل ب�صيارته��ا اخلا�صة 
اف�ص��ل لها واك��ر امنا واك��ر اعتمادا عل��ى نف�صها 
بدال م��ن االعتماد عل��ى الرجل، لي�س م��ن باب عدم 
التع��اون، وامنا من باب اإعط��اء املراأة فر�صة اف�صل 
يف ادارة �صوؤونه��ا وحياتها واالعتم��اد على نف�صها 

وجهدها ال�صخ�صي اكر فاأكر.

بغداد ـ فاطمة عدنان

هل �نت مع �ملر�أة عندما حتتل 
ب�شيارتها م�شاحة من �ل�شو�رع 

�لعامة، وهل ي�شعر �لرجل بالغرية 
من ذلك، �أو �مل�شايقة؟، وهناك 

ت�شاوؤالت موّجهة هل �ملر�أة نف�شها، 
هل هي على ثقة تامة بنف�شها عندما 

تقود �شيارتها بني �لرجال؟ �أم 
�نها قلقة من ح�شول حادث �و ما 

�شابه؟؟

يعاين �أطفال �لعر�ق من 
�حلرمان و�لنق�ص �لكبري يف 

�خلدمات �ل�شحية و�لتعليمية 
و�شوء �لتغذية، نتيجة 

لتو�يل �الأزمات و�حلروب 
و�ل�شر�عات �لد�خلية 

و�لف�شاد �ل�شيا�شي �مل�شت�شري 
على نطاق و��شع، و�لتي 

�نعك�شت تاأثري�تها �ل�شلبية 
على بر�عم �لعر�ق وحولتهم 

�إىل فري�شة �شهلة للإمر��ص �أو 
مت�شولون على قارعة �لطرق، 
بينما عانى غريهم من نق�ص 
�لتعليم و�ال�شتغلل و�لعمل 

�ألق�شري، يف ظل �ل�شمت 
�ملطبق من قبل �جلهات 

�لر�شمية يف �لعر�ق.

قبول 1193 طالبًا في الدراسة المسائية بجامعة واسط

صندوق االعمار يناقش الوضع الصحي للمناطق المحررة

مجلس نينوى يكشف عن اضطراب كبير في صفوف "داعش" داخل الموصل

الطفولة العراقية.. هموم كبيرة وظروف صعبة والمستقبل افضل

بغداد_متابعة:اأعلن��ت جامعة وا�صط، خطته��ا لقبول 1193 طالبا وطالبة يف 
الدرا�صات االأولية امل�صائية يف ثماين كليات لل�صنة الدرا�صية -2016 2017.
ق��ال م�صاع��د رئي�س اجلامعة لل�صوؤون العلمية ها�ص��م علي ي�رص يف ت�رصيح له، 
ان "خطة القبول ت�صع لقبول 1193 طالبا وطالبة موزعن بواقع 175 طالبًا 
وطالب��ة يف كلية العلوم يف اأق�ص��ام علوم احلياة، والفيزياء، والكيمياء، و250 
طالب��ا وطالبة يف كلي��ة االإدارة واالقت�صاد باق�صامه��ا االإح�صاء، واملحا�صبة، 
واالقت�ص��اد، واإدارة اإعم��ال، و135 طالبا وطالبة يف كلي��ة الهند�صة موزعن 
عل��ى اأق�صامها املدين، والكهرباء، امليكانيك". واأ�صاف ان "اخلطة �صملت قبول 
138 طالبا وطالبة يف كلية القانون ، و 150 طالبا وطالبة يف كلية الرتبية 
الريا�صي��ة، و 105 يف كلي��ة الرتبية االأ�صا�صية، و100 طالب وطالبة يف كلية 
احلا�ص��وب وتكنولوجي��ا املعلوم��ات، و140 طالب��ا وطالبة يف كلي��ة الفنون 
اجلميل��ة". واأك��د ي���رص اأن "التق��دمي �صيكون عرب م��لء اال�صتم��ارة املعلن عنها 
يف املوق��ع االلكرتوين للجامع��ة وبح�صب �صوابط و�رصوط التق��دمي للدرا�صات 

امل�صائية يف اجلامعات العراقية". 

بغداد_متابع��ة: ناق�س �صن��دوق اإعادة اأعم��ار املناطق املت�رصرة م��ن العمليات 
االرهابي��ة، الو�صع ال�صحي للمناط��ق املحررة والتي �صتحرر قريبا وكيفية توفر 
امل�صتلزم��ات ال�رصورية له��ذا القطاع احليوي. قال رئي���س ال�صندوق عبد البا�صط 
ترك��ي �صعي��د خال اأجتماعه مع ع��دد من حمافظي املناطق املح��ررة من بينهم 
حمافظ��ا )االنبار، �ص��اح الدين( ونائ��ب حمافظ نينوى ونائ��ب حمافظ كركوك 
وممث��ل عن حمافظ��ة دياىل بح�صب بيان له ، اإن "قط��اع ال�صحة من اأوليات عمل 
ال�صندوق لذا اأخذ على عاتقه و�صع اال�ص�س املهمة من اأجل تهيئة هذا القطاع يف 
املناطق املحررة ودرا�ص��ة االأمكانيات التي �صتوفر له". واأ�صاف اأن "املجتمعون 
اأكدوا على �رصورة توفر البنى التحتية للقطاع ال�صحي من خال اتباع املعاير 
احلديث��ة يف اع��ادة االعمار"، الفتًا اإىل اأنه "جرى حتدي��د اأولويات امل�صاريع التي 
يج��ب املبا���رصة بها يف هذه املحافظ��ات وتكليف املكتب االإ�صت�ص��اري الهند�صي 
بو�ص��ع الت�صاميم وج��داول الكميات لهذه امل�صاريع". ون��وه �صعيد اأن "ال�صندوق 
�صيتابع ملف القطاع ال�صحي يف املناطق املحررة والتي �صتحرر قريبًا بالتعاون 
م��ع اأدارة املحافظ��ات يف تلك املناطق واأختي��ار ان�صب الط��رق واأ�رصعها لتوفر 

اخلدمات ال�صحية ملواطنيها".

بغداد_متابع��ة: اأك��د جمل���س حمافظة نين��وى ، اأم�س، حدوث ا�صط��راب كبر يف 
�صف��وف عنا���رص "داع�س" داخ��ل مدينة املو�ص��ل ، فيما اعلن ع��ن هروب كبر 
للكثر من العنا�رص وتركها ملواقعها ، ك�صف عن تهريب عوائل قيادات "داع�س" 
االأجنبية اىل خارج مدينة املو�صل . وقال نائب رئي�س املجل�س نور الدين قبان 
يف ت�رصي��ح له ان " هناك ا�صط��راب كبر قد حدث يف �صفوف عنا�رص "داع�س" 
داخ��ل مدين��ة املو�ص��ل" ، مبينًا ب��اأن " ع�صاب��ات "داع�س" �صه��دت هروب كبر 
للكث��ر من العنا�رص املنتم��ن لها وتركها ملواقعها يف مرك��ز مدينة املو�صل". 
واأو�ص��ح قبان ان " عوائل قي��ادات "داع�س" االأجنبية بداأت بالهروب اىل خارج 

مدينة املو�صل" ، م�صراً اىل اننا " نرجح ان يكونوا قد هربوا باجتاه �صوريا".
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