
التقى ال�س��فري االمريكي يف العراق دوغال�س �س��يليمان 
واملبع��وث االمريك��ي اخلا�س وكالة ملنظم��ة التعاون 
اال�س��المي )OIC( بع��دد م��ن طلب��ة جامع��ة بغ��داد 
ال�س��فارة  وذك��رت  املدني��ة.  بالن�س��اطات  ال�س��العني 
االمريك��ي  املبع��وث  اإن  له��ا،  بي��ان  يف  االمريكي��ة 
اخلا�س وكالة ملنظمة التعاون اال�سالمي )OIC( زار 
الع��راق للفرتة ما ب��ني ال�� 15-12 م��ن كانون االول، 
مبينة ان املبعوث التقى وب�س��حبته ال�س��فري االمريكي 
دوجال�س �س��يليمان بقادة املجتمع املدين وامل�سوؤولني 

احلكوميني واالكادمييني يف بغداد.
وا�س��افت اأن��ه خ��الل زي��ارة اىل جامعة بغ��داد، التقى 
الطلب��ة  م��ن  بع��دد  امل�س��توى  الرفيع��ان  امل�س��وؤوالن 
ال�س��العني بالن�س��اطات املدني��ة ا�س��افة اىل ع��دد من 
املتخرج��ني حديث��ا بغي��ة مناق�س��ة طي��ف وا�س��ع م��ن 
املوا�س��يع ب�سمنها حقوق االن�س��ان وحماربة التطرف 
العني��ف وال�س��حة والتعليم وري��ادة االعم��ال والعلوم 
ع��دد  اللق��اء  ان��ه ح���ر  اىل  م�س��رية  والتكنولوجي��ا، 
م��ن خريج��ي برام��ج التب��ادل االمريكية لل�س��باب من 
العراقي��ني. وا�س��ارت اىل اأن املبع��وث وخ��الل وجوده 
يف اربي��ل، ناق�س املبعوث اخلا�س �س��يليمان مبادرات 
اال�س��الح التعليمي والتطلعات اخلا�س��ة بامل�س��احلة 
ملرحل��ة ما بعد داع�س مع امل�س��وؤولني يف حكومة اقليم 
كرد�س��تان وامل�رع��ني يف برمل��ان اقلي��م كرد�س��تان 

وجمل�س حمافظة نينوى ومنظمات املجتمع املدين.

اعلن��ت وزارة الدف��اع، االثن��ني، ع��ن تدم��ري معمل��ني 
للتفخي��خ ب�رب��ات جوية ا�س��تهدفت خالله��ا مواقع 

لتنظيم داع�س غرب حمافظة االنبار.
وذك��رت الوزارة يف بيان له��ا، انه بناًء على معلومات 
ال��واردة م��ن املديرية العام��ة لال�س��تخبارات واالأمن، 
متك��ن طريان قي��ادة القوة اجلوية م��ن تنفيذ �ربتني 
جويت��ني، متكن��وا خاللها م��ن تدمري م�س��تودع خلزن 
وتدري��ع  لتفخي��خ  ومعم��ل  واملتفج��رات  االأ�س��لحة 

العجالت يف �سحراء عكا�سات غرب االأنبار.
واأ�س��افت ان الط��ريان متك��ن اأي�س��ًا من تدم��ري معمل 
لتفخي��خ العج��الت يف قري��ة العك��رة التابعة لق�س��اء 

حديثة غربي االنبار. 
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وبعد �س��د وجذب �س��وت جمل���س النواب عل��ى موازنة 
العراق للعام 2016 مببلغ اكرث من ) 100 (  تريليون 
دين��ار بع��د ا�س��تقطاع 3.8 % من روات��ب املوظفني 
لدعم احل�س��د ال�سعبي والنازحني ..مما �سكل موجه من 

االنتقادات والغ�سب يف ال�سارع العراقي.
وتعه��د رئي�س ال��وزراء حي��در العبادي يف منا�س��بات 
عدة بعدم امل�سا�س برواتب املوظفني ودفع م�ستحقات 
ال�س��ناعي  القط��اع  ودع��م  واملقاول��ني  الفالح��ني 

والزراعي والرتبوي.
اللجن��ة املالي��ة ،قالت انه مت تخ�س��ي�س مبالغ مالية 
لكل وزارة �س��من موازنة 2017 ومن الظلم ان ت�سكو 
بع���س ال��وزارات من قل��ة التخ�سي�س��ات الن اموالها 
تذهب للفا�س��دين "،ويف �سوؤال عن عدم توفري مفردات 
البطاق��ة التموينية م��ن قبل وزارة التجارة او�س��حت 
التمي��م ان "من الظلم ان يتم تخ�س��ي�س مبالغ لوزارة 
التج��ارة الأنه��ا �س��تذهب للفا�س��دين ولي���س للمواطن 
العراقي الأنهم ال ي�س��توردون �س��وى الب�سائع الفا�سدة 
وال ي�س��تلم املواطن العراقي �س��وى الب�س��ائع الرديئة 
كم��ا ان عمله��ا اقت�ر عل��ى البطاق��ة التموينية فقط 

وف�سلت يف تلبيته".
وا�س��افت ان احلكومة اقرت�س��ت امواال خ�س�ست ل�سد 
عجز املوازنة ولت�سليح اخللل احلا�سل بني االإيرادات 
والنفق��ات "،مبينة ان��ه بعد انتهاء احل��رب مع داع�س 

�ستذهب االأموال الإ�سالح املناطق املحررة.
النائ��ب ع��ن ائتالف دول��ة القانون فردو���س العوادي 
قال��ت ان اك��ر امل��دن ال�س��ياحية العاملية)كرب��الء( 
تتفاخ��ر با�س��تقبالها 20 او 25 مليون �س��ائح خالل 
ال�س��نة الواح��دة، يفرت���س ان تتمت��ع باأعل��ى درجات 
اخلدمات والبنى التحتية، وان ال ت�س��اهيها اي مدينة 
يف الع��امل، اال ان احلقيقة هي عك�س هذا متاما، مبينة 
ان "اغلب �س��وارعها ترابي��ة وغارق��ة بالنفايات لقلة 

العمال ف�سال عن انعدام البنى التحتية فيها".
ام��ا املتح��دث با�س��م وزارة العم��ل عم��ار منع��م قال 
"وزارة املالي��ة خ�س�س��ت لن��ا مبل��غ ق��دره ترلي��ون 
يف  ارتف��اع  هن��اك  ان  يعن��ي  وه��ذا  ملي��ار   940 و 

تخ�سي�سات عام 2017 مقارنة بالعام احلايل".  
وتاب��ع ، ال اأع��رف ان كان��ت التخ�سي�س��ات �س��تغطي 
الع��ام 2017 او ال الأن تاأمني املبالغ من مهام وزارة 
املالية " م�س��يفًا املوازنة كانت �س��ابقا تعطى كاملة 
ام��ا االآن فاأنه��ا تعط��ى يف كل �س��هر اأي ان رواتب كل 
�س��هر ت�سلنا يف ال�س��هر ذاته لذلك لي�س لدي ت�سور ان 

كانت التخ�سي�سات �ستغطي عام 2017 كاملًة .
م��ن جهته ق��ال ليث حممد ر�س��ا )حملل اقت�س��ادي( 
املالي��ة العامة تري��د ان توازن بني االإي��رادات العامة 
والنفق��ات الأن الفج��وة بينه��ا هي التي ت�س��بب العجز 
والنفق��ات املتوقع��ة ق��د تتل��كاأ خالل ال�س��نة مثال يف 

الع��ام املا�س��ي ملي��ار دوالر مل تاأتي وف��ق التخطيط 
وه��ذا �س��يء مربك بالن�س��بة لبلد ي�س��ل في��ه جمموع 

الرواتب اىل 3 ترليون!
واأ�س��ار ، الفجوة هذه تعالج عن طريق اال�س��تغال على 
ترتي��ب االأولويات،  ال�سيا�س��ة املالية لديه��ا اأولويات 
، اأهمه��ا تغطي��ة النفق��ات احلربي��ة ث��م الروات��ب ث��م 
اجلانب اال�س��تثماري الذي يحمل يف العادة الكثري من  
امل�س��كالت ، موؤكداً، موازنة 2017 �سوف تنقل العراق 

من اقت�ساد احلرب اىل اقت�ساد ال�سالم.
واأ�س��اف ، من املتوق��ع ان يقف املجتم��ع الدويل مع 
الع��راق وقد يتح��ول التحال��ف الع�س��كري اىل حتالف 
اقت�س��ادي الأعم��ار املناط��ق املح��ررة  ، وبالن�س��بة 
للقرو���س االأجنبي��ة فاأنه��ا حم��ددة اىل اأي��ن تذه��ب 
م��ن قبل الدول املقر�س��ة التي تراقب كذلك �س��ري هذه 

االأموال.

محكمة العنف األسري: 80% من شكاوى خيانة األمانة بين الزوجين يحركها الرجال
وقالت قا�س��ية العنف االأ�ري خالدة كويل وفق تقرير لل�سلطة 
الق�س��ائية ،اإن حمكمتها خمت�س��ة بنظر دعاوى خيانة االأمانة 
اإذا ما كانت بني االأزواج، الفتة اإىل اأن "دعاوى خيانة االأمانة 

عاجلتها املادة 453 من قانون العقوبات العراقي".
واأ�س��افت ك��ويل، اأن "اأح��كام املادة 3 االأ�س��ولية ن�س��ت على 
اأن��ه يف حال ح��دوث خيانة االأمان��ة بني االأزواج ف��اأن دعوى 
يفرت�س اأن حترك من املجني عليه وتغلق حال ح�سول ال�سلح 

بني الطرفني".
وتابع��ت ،غالب��ا م��ا تتعلق خيان��ة االأمان��ة باملبال��غ املالية 
املودع��ة عن��د احد الزوج��ني، وان الن�س القانوين مل ي�س��ع اأّي 

مقدار معني للمال واإمنا تركه مطلقًا.
وذك��رت اأن "الزوج��ة ح��ني تاأخ��ذ االأم��وال م��ن اج��ل اإمت��ام 
م�س��وؤوليات البي��ت واالأ�رة تختل��ف عن اخذ اأم��وال كبرية قد 

تكون زائدة عن احتياجات البيت واالأ�رة".
ولفت��ت اىل ان ،لكل ق�س��ية ظروفها كما ان املبلغ املايل يحدد 
اذا كانت الزوجة قد جتاوزت حق االإنفاق من عدمه وت�س��تثنى 

من ذلك احلاالت املر�سية التي تتطلب اإنفاقا اكر.
واو�س��حت ك��ويل ان "للزوجة ح��ق النفقة على زوجها ح�س��ب 

ال�رع والقانون"، م�ستدركة ان ،النفقة تختلف عن االأمانة الن 
االخرية �س��يء حم��دد وتكون الزوجة على عل��م به لكن االمانة 

يجب ان تعود كما هي دون نق�سان.
وبين��ت ان "االمان��ة ال تقت���ر على االموال فق��ط واإمنا ممكن 
اأن تكون اأمواال منقولة مثل ال�س��يارات او غريها" م�س��رية ، يف 
القان��ون يفرت�س ان يكون هناك ا�س��تقالل للذم��ة املالية بني 
االأزواج ولك��ن طبيع��ة االأ���رة وطبيع��ة التعامل ب��ني االأزواج 
واملتطلبات املالية حتتم امل�س��اعدة وامل�س��اركة بينهم، منبهة 
اىل ان "العالقات االأ�رية ال ميكن النظر اإليها من منظور واحد 

اإذ اأن لكل ا�رة ظرفها وطبيعتها". 
وفيما يخ�س ا�س��تيالء الرجل على اأموال زوجته دون ر�س��اها 
اأف��ادت ك��ويل ب��اأن "املو�س��وع ال يختلف قانونيا ع��ن خيانة 
االأمان��ة من قب��ل الزوجة"، مبينة اأن "املحكم��ة ال تعذر الزوج 
يف ح��ال اخذ اأم��واال من زوجت��ه بحجة انه احتاجه��ا الأمر ما 

وامنا تعده خيانة اأمانة".
وت��رى القا�س��ية اأن��ه "يف ح��ال كان��ت االأموال م�س��رتكة بني 
الزوجني من ال�سعب جدا الف�سل بينها عند اتهام اأحد الزوجني 
بخيان��ة االمانة، وتعزو ذلك "الأنها اموال حتت النفقة ولي�س��ت 
ام��واال معزول��ة اذ ان االمان��ة تتطل��ب ان يتعهد اأح��د الطرفني 

بحفظ امانة �سيء".

وع��ن العقوبات افادت ك��ويل باأن "خيان��ة االأمانة هي جنحة 
ويعاقب مرتكبها باحلب�س او الغرامة".

ولفت��ت كويل اىل ان كثريا من دعاوى خيانة االأمانة لها اأوجه 
كالدي��ن واالقرتا�س كاأن تعطي الزوجة مقتنياتها الذهبية اىل 
الزوج او متنحه اأمواال على �سكل دين على امل ارجاعها ولكنه 

يتن�سل بوعده.
وتذكر قا�س��ية العنف اال�ري نوعا اخر للق�سايا التي تعر�س 
يف املحاكم بالقول "يف حال و�س��ع ال��زوج امواال عند اأحد ما 
واأخذته��ا الزوج��ة فهنا لي�س��ت جرمية خيانة امان��ة وامنا هي 
مار�س��ت الن�سب واالحتيال على املوؤمتن واخذتها بطريقة غري 
م�روعة وان املحكمة ت�س��جل دعاوى من هذا النوع ولكن يف 
االأ�س��ل هي م�سكالت زوجية على اإثرها يقوم الطرفان بتوجيه 

االتهامات لبع�سهما". 
وع��زت ورود مثل هذه الق�س��ايا اإىل "�س��عف احلال��ة املادية، 
لكن يف حاالت اأخرى يكون الغنى الفاح�س �سببا اذ اأن كال من 

الطرفني يحاول ال�سيطرة على االآخر".
م��ن جانبه ي�س��ري نائب املدعي الع��ام عمر عادل اإىل ت�س��جيل 
حمكم��ة العن��ف االأ���ري ه��ذا النوع م��ن الدعاوى لكن��ه يوؤكد 

قلتها.
ويف تعليق��ه بني عادل اأن "االأمانة ممكن ان تت�س��من اأوالداً او 

اأ�سخا�س��ًا يو�س��عون حتت اأمانة اأحد الزوجني"، م�س��ريا اإىل ان 
"هذا النوع من خيانة االأمانة قليل جدا يف املحاكم اذ ان اأكرث 

الدعوى تكون على املال". 
وعن اجراءات الدعوى ذكر عادل ان "املحكمة تكلف امل�س��تكي 
باالإثبات"، م�س��تدركا ان "من ال�س��عب على امل�ستكي ان يثبت 
الأنه ال ي�ستطع الف�سل بني امواله واموال الطرف االآخر يف كثري 

من االأحيان".
وا�س��ار ،ح�س��ب الدعاوى الت��ي تعر���س على املحكم��ة فاأغلب 
االزواج الذي��ن يقدم��ون �س��كاوى �س��د زوجاتهم ي�س��ريون اإىل 
�رق��ة اأموال كب��رية مبعنى ان الزوجة جت��اوزت حّد االإنفاق"، 

مبينا ان "غالبية هذه الدعاوى تنتهي بال�سلح".   
وذك��ر ان "خيان��ة االأمان��ة تختلف فيم��ا اإذا �س��اعدت الزوجة 
�سخ�سا اآخر على �رقة زوجها"، مو�سحا انها "هنا تعد جرمية 

�رقة والزوجة �ريكة يف اجلرمية وفق قانون العقوبات".
وتاب��ع "اما هروب املراأة مع ع�س��يقها م��ع اختال�س اموال من 
البيت هنا تكون خيانة زوجية، م�س��يفا، غالبية هذه الدعاوى 
تك��ون ب��ني االزواج ال�س��باب"، كم��ا ان الطمع و�س��عف احلالة 

املادية �سببان رئي�سيان يف هذه اجلرائم.
وخل���س عادل اىل ان "%80 من دع��اوى خيانة االأمانة التي 

تعر�س على املحكمة تكون من قبل الزوج ولي�س الزوجة".

بغداد ـ متابعة 

اأكدت حمكمة العنف 
ال�سري، الأحد، اأن عددًا من 
اخلالفات العائلية الب�سيطة 

باتت تتحول اإىل اتهامات 
لل�سرقة داخل نطاق البيت 

الواحد، لفتة اإىل اأن 80% 
من �سكوى خيانة المانة بني 

الزوجني يحركها الرجال.

اوكلهم  منني  اين  ه�سه  "بالله 
اذا التجارة ما توزع احل�سة 
واحلكومة وكفت التعيينات 
واحد وين يروح وين ينطي 

وجهه" ..بهذه الكلمات 
افتتح ابو اأحمد )33عاما( 

حديثه لي�سكو من البطالة 
ويتهم احلكومة بالت�سرت على 

الفا�سدين الذي �سرقوا حقه 
يف احل�سول على فر�سة عمل 

يف احدى الوزارات.

مجلس األنبار: داعش يريد نصرا "زائفا" بتفجيرات الفلوجة

الهجرة: 120 ألف نازح منذ انطالق عمليات "قادمون يانينوى"

نائب: موازنة كربالء يجب أال تكون “حبرا على ورق”

المواطن والموظف هما الضحية..

الحكومة تتعهد بتأمين كافة النفقات .. ووزارات تشكو قلة التخصيصات 
بغداد � خا�س:  اعلن رئي�س اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة االنبار راجع 
بركات العي�ساوي، االثنني، ان تنظيم داع�س يحاول ايجاد ن�ر فا�سل ب�سن 

هجمات ارهابية يف الفلوجة ومدن االنبار .
وقال العي�س��اوي ملرا�س��ل )اجلورنال نيوز(، ان تنظيم داع�س االرهابي تكبد 
خ�س��ائر فادحة مبعارك تطهري املو�س��ل، ما دعا التنظيم اىل �س��ن هجمات 
فا�س��لة وتفجريات يف الفلوجة ومدن االنب��ار مبحاولة ايجاد ن�ر اعالمي 
لرف��ع معنوي��ات مقاتليه. وا�س��اف ان الق��وات االمنية متكن��ت من معاجلة 
اه��داف عدي��دة قب��ل حدوثه��ا وب�رب��ات ا�س��تباقية جعلت م��ن داع�س يف 
و�س��عية الدف��اع دون الهج��وم واالي��ام القليلة القادمة �س��تكون احلا�س��مة 
بتطهري املناطق الغربية اخر معاقل التنظيم. وا�سار اىل ان تكتيكات داع�س 
باتت مك�س��وفة يف املو�س��ل واالنبار بعد هروب اغلب قي��ادات التنظيم اىل 

�سوريا، ف�سال عن مقتل الع�رات من ابرز قياديهم خالل املواجهات .

بغداد � متابعة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، االثنني، اأن اعداد النازحني 
من حمافظة نينوى جتاوزت 120 الفا منذ بدء العمليات الع�س��كرية لتحرير 

مدينة املو�سل .
وقال وزير الهجرة واملهجرين جا�س��م حممد اجلاف يف ت�ريح له، ان اعداد 
النازحني يف خميمات الوزارة منذ انطالق عمليات حترير نينوى و�سلت اىل 

. 120.680 الف نازحا 
وا�س��اف ان الف��رق امليداني��ة التابعة لل��وزارة توا�س��ل ا�س��تقبالها للعوائل 
النازح��ة وتهيئ��ة املكان املنا�س��ب الإيوائها، ف�س��ال عن توزيع امل�س��اعدات 

واالحتياجات ال�رورية لها.

بغ��داد � متابع��ة :  دع��ت النائب عن ائتالف دول��ة القانون فردو���س العوادي، 
االثن��ني، احلكومة اىل االيفاء مبا ورد يف املوازنة من تخ�سي�س��ات ملحافظة 

كربالء، واأال تكون هذه التخ�سي�سات على الورق فقط.
وقال��ت الع��وادي يف بي��ان له��ا، ان اأكر امل��دن ال�س��ياحية العاملي��ة تتفاخر 
با�س��تقبالها 20 او 25 ملي��ون �س��ائح خ��الل ال�س��نة الواح��دة، يف حني انه ال 
يوجد مدينة يف العامل ت�ستطيع ان ت�ستقبل هذه االعداد يف يوم واحد ولي�س يف 
�سنة واحد، وهذا ما مييز كربالء املقد�سة عن باقي املدن ال�سياحية يف العامل. 
وا�س��افت ان مثل حمافظة كربالء يفرت�س ان تتمتع باأعلى درجات اخلدمات 
والبنى التحتية، وان ال ت�ساهيها اي مدينة يف العامل، اال ان احلقيقة هي عك�س 
ه��ذا متام��ا، فمحافظة كربالء فيها مظاهر ال تتنا�س��ب م��ع قيمتها ومكانتها 
وقد�س��يتها الدينية ، مبينة ان اغلب �س��وارعها ترابي��ة وغارقة بالنفايات لقلة 
العمال لالأ�س��ف ال�س��ديد، ف�س��ال عن انعدام البنى التحتية فيها. واو�سحت انه 
عندم��ا نتكل��م مع احلكوم��ة املحلية عن �س��بب ه��ذا الواقع امل��وؤمل للمحافظة 
تاأتين��ا االجابة بعدم امتالكها لالأموال الالزمة للقيام باأب�س��ط متطلبات هذه 
املدين��ة املقد�س��ة، ما يوؤكد ب��ان حكومتها املحلية ال ت�س��تلم املوازنة الكافية 
للقي��ام مبهامها يف تطوي��ر املدينة. واكدت العوادي ان حمافظة كربالء ميكن 
ان تكون �س��لة اقت�س��ادية كبرية للعراق، وقوة �س��ياحية ميكن ان تكون داعما 

للمورد النفطي الوحيد الذي يعتمد العراق على ميزانيته من وارداته.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

سعد المندالوي-لميس عبد الكريم

“اليون�س��يف”  والطفول��ة  االموم��ة  منظم��ة  ذك��رت 
التابع��ة ل��الأمم املتحدة ،االثن��ني، ان 800 الف طفل 
دون اخلام�س��ة يف الع��راق م�س��مولون بحملة التلقيح 

ال�ستوية �سد �سلل االأطفال واحل�سبة.
وا�س��افت اليون�س��يف يف بيان لها انها اأطلقت االحد 
م��ع وزارة ال�س��حة العراقي��ة وبالتن�س��يق م��ع وزارة 
�س��حة اإقلي��م كرد�س��تان وبدع��م منه��ا وم��ن منظمة 
ال�س��حة العاملية، حملة االثني ع�ر يومًا لتح�س��ني 

االأطفال يف العراق �سد �سلل االأطفال واحل�سبة.
واو�س��حت املنظم��ة انه��ا ته��دف م��ن ه��ذه احلمل��ة 
ال�س��توية تغطي��ة نح��و 800،000 طف��ل دون �س��ن 
االأك��رث  املحافظ��ات  يف  يعي�س��ون  مم��ن  اخلام�س��ة 
عر�س��ًة للخطر يف العراق وهي االنبار و�سالح الدين 
وكرك��وك ويف املناط��ق الت��ي مت ا�س��تعادتها حديثا 
يف نين��وى ، واالأطف��ال النازح��ني يف خميمات اإقليم 
كرد�س��تان والتي تعد ج��زًء من ا�س��رتاتيجية برنامج 

التح�سني ا�ستجابًة لعمليات املو�سل “.
وا�س��ارت اىل ان ” ه��ذه احلمل��ة �س��تقوم بالتنقل من 

منزل اىل منزل ومن خيمة اىل خيمة ل�س��مان تغطية 
جمي��ع االأطف��ال امل�س��تهدفني باحلمل��ة حيث �س��يتم 
اإعط��اء كاف��ة االأطف��ال دون اخلم�س �س��نوات قطرات 
لقاح �سلل االأطفال ، واالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 9 اأ�س��هر و 5 �س��نوات ف�س��يتم اإعطاوؤهم لقاحات 

احل�سبة واحل�سبة االأملانية “.
وق��ال ممث��ل منظم��ة ال�س��حة العاملي��ة يف الع��راق 
األطاف مو�ساين انه ” البد من احلفاظ على االإجنازات 
العظيمة حلماية االأطفال يف العراق من �سلل االأطفال 
م��ن خ��الل ال�راك��ة الفاعل��ة واجله��ود التعاونية “. 

وا�س��اف ان ” احل�س��بة من االأمرا�س امل�ستوطنة يف 
الع��راق ومن املمكن اأن يكون املر�س قاتاًل ال �س��يما 
يف اأوقات االأزمات ” مبينًا ان ” تنفيذ حمالت التلقيح 
امل�س��تهدفة والطارئة يف املناطق التي مت ا�ستعادتها 
حديث��ا ويف خميم��ات النازحني �س��وف ت�س��اعد على 
منع تف�س��ي احل�س��بة و�س��لل االأطفال “. يذك��ر انه مل 
يتم منذ ني�سان من عام 2014 االإبالغ عن اأية حالة 
جدي��دة لالإ�س��ابة مبر���س �س��لل االأطف��ال يف العراق 
بف�س��ل التزام احلكومة اجلاد وتف��اين الكوادر الطبية 

وال�سحية العاملة يف اخلطوط االأمامية.

شمول 800 ألف طفل بحملة التلقيح ضد الشلل والحصبة
بغداد ـ متابعة 

مبعوث أميركي يلتقي بطلبة 
جامعة بغداد المهتمين 

بالنشاطات المدنية

تدمير معملين لتفخيخ العجالت 
بضربة جوية غربي األنبار


