
اكمل��ت اجله��ات الفني��ة يف مديري��ة ات�ص��االت وبريد 
مي�ص��ان التابعة لل�رشك��ة العامة لالت�ص��االت والربيد 
ب��وزارة االت�ص��االت اعماله��ا يف جتهي��ز ون�صب نحو 
اح��دى ع���رشة حمطة طرفي��ة وتوفري بقي��ة امللحقات 
منظموم��ة  ن�ص��ب  باملتعلق��ات الكم��ال  ال�رشوري��ة 
الال�صلك��ي يف املحافظ��ة وال��ذي ب��داأ العم��ل بها منذ 
ا�صه��ر. وق��ال مدي��ر املديري��ة املهند�س عل��ي حممود 
خل��ف يف التقري��ر ال�صهري ان هذا امل���رشوع ياأتي يف 
�صي��اق اخلط��ط املنف��ذة بتموي��ل م��ن م�صاري��ع تنمية 
االقالي��م وا�ص��اف ان املديرية اكمل��ت جتهيز ون�صب 
اب��راج االت�ص��االت وامللحقات ال�رشوري��ة والتي تعد 
م��ن امل�صتلزمات ال�رشورية للمنظوم��ة الال�صلكية يف 
مرك��ز املحافظ��ة والت��ي ي�صتم��ر العمل به��ا منذ عدة 
ا�صه��ر يف ا�ص��ارة من��ه اىل ان مراحل العم��ل بدات منذ 
اوا�ص��ط عام 2014 ويف ال�صي��اق نف�صه او�صح التقرير 
ذات��ه اىل ان اجله��ات الفني��ة قام��ت با�ص��الح ع��دة 
عوار���س عل��ى الكاب��الت ال�صوئي��ة منه��ا عار�صتان 
عل��ى ال�صوئي العمار – ال�صي��ب احدهما على بعد نحو 
ثالث��ة كيلومرتت واالخر على بعد نحو �صتني كيلو من 
�صوئي الربط الوطني وكذلك �صيانة �صوئي املجر اىل 
جان��ب اجناز 40 قن��اة نقل خدمة هاتفي��ة ويف �صاأن 
اخ��ر قام��ت املديرية بحمل��ة وا�صعة  ل�صيان��ة ال�صبكة 
اخلارجية للب��داالت من �صيانة وا�صالح جمموعة من 
التقا�صي��م وحفر وا�صتبدال عدد م��ن الكابالت ب�صعات 

خمتلفة .

اأعلن��ت وزارة النقل، اإطالق خ��ط طريان جوي مبا�رش بني 
بغداد والعا�صمة البيالرو�صية مين�صك.

وذك��ر بي��ان لل��وزارة ، اأن "وزي��ر النق��ل كاظ��م فنج��ان 
احلمام��ي، افتتح يف مين�ص��ك عا�صم��ة بيالرو�صيا مكتب 
وكي��ل اخلطوط اجلوي��ة العراقية هن��اك اإيذان��ا بانطالق 

الرحالت من بغداد والب�رشة اإىل مين�صك وبالعك�س."
وق��ال احلمام��ي اإن "هذا اخلط اجل��وي ياأتي لفت��ح اآفاق 
الطبي��ة  املج��االت  جمي��ع  يف  البلدي��ن  ب��ني  التع��اون 
وال�صياحية والدرا�صة"، م�صيفا انه "�صيف�صح املجال اأمام 
���رشكات الط��ريان االأوربي��ة للهبوط يف مط��ارات العراق 
ف�ص��ال عن م�صاهمته يف رفع احلظ��ر عن اخلطوط اجلوية 

العراقية بعد االطمئنان على اإجراءات االأمن وال�صالمة."
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وق��ال القا�ص��ي �صهاب اأحم��د يا�صني، وه��و رئي�س 
يف  الر�صاف��ة،  حمكم��ة  يف  ا�صتئنافي��ة  هيئ��ة 
حدي��ث �صحف��ي، اإن "القان��ون يتي��ح للمت�رّشر من 
الت�رشيح��ات االعالمية اأو املن�صورات اقامة دعوى 
�ص��واء كانت جزائي��ة اأم مدنية اأم��ام حمكمة الن�رش 

واالإعالم للمطالبة بالتعوي�س."
"مبل��غ التعوي���س ال يك��ون  اأن  واأ�ص��اف يا�ص��ني 
مفتوحًا، بل يخ�صع اإىل تقديرات اخلبري الق�صائي"، 
متابع��ًا اأن��ه "بع��د اقام��ة الدع��وى املدني��ة تدع��و 
املحكمة الطرفني وتبا���رش املرافعة وُتلزم املدعي 

بتقدمي اأدلة ما يّدعي به."
وزاد اأن "الدع��وى وبعد و�صولها اإىل مرحلة معينة 
جت��ري اإحالتها مبوج��ب قرار للقا�ص��ي على خبري 
ق�صائ��ي تنتخب��ه املحكم��ة لتحديد وج��ود ال�رشر 

وقيمته."
وب��نّي يا�ص��ني اأن "املحكمة غري ملزم��ة مبا يطلبه 
املدعي بل اأنها ت�صدر قرارها وفق قناعتها ومقدار 

ما يت�صح لها من �رشر."
وا�صتط��رد رئي���س الهيئ��ة اال�صتئنافي��ة ب��اأن "راأي 
اخلبري ميك��ن عّده احد اأ�صباب احلك��م"، منوهًا باأن 
اإحالة  "تقري��ر اخلب��ري قاب��ل للطع��ن، وللمحكم��ة 
الق�صي��ة اإىل ثالث��ة خرباء ومن ث��م خم�صة، و�صبعة، 
وت�صع��ة، و�ص��واًل اإىل 11 خب��رياً بح�ص��ب مقت�ص��ى 

احلاجة."
واأف��اد يا�ص��ني ب��اأن "حمكم��ة التميي��ز اأوردت يف 
قراراتها باأن التعوي�س يف دعاوى الن�رش واالإعالم 
لي���س لغر�س االإثراء، اإمنا جلرب اخلواطر ورد اعتبار 

ب�رشف النظر عن قيمة املبلغ املحكوم به."
وانته��ى يا�صني بالقول اإن "الق�ص��اء العراقي يويل 
اهتمام��ًا كب��رياً مبل��ف التعب��ري ع��ن ال��راأي وح��ق 
الو�ص��ول اإىل املعلوم��ة، واأن��ه حري���س عل��ى دعم 
احلري��ات العام��ة، وان حمكم��ة الن���رش واالإع��الم 

ا�صُتحدثت لهذا الغر�س."
من جانب��ه، ذكر اخلب��ري الق�صائي �ص��ادق الالمي 
يف ت�رشيح اإىل �صحيفة "الق�صاء"، اأن "دور اخلبري 
يف دع��اوى الن���رش ياأتي بتحديد ال���رشر من عدمه 

وقيمته."

ملعرف��ة  ت�صع��ى  "املحكم��ة  اأن  الالم��ي  واأ�ص��اف 
االإ�ص��اءة اأو الت�صه��ري وحتي��ل الدع��وى اإىل اخل��رباء 

ليتولون درا�صة الدعوى."
ولف��ت النظ��ر اإىل اأن "املدع��ي بطبيع��ة احلال عليه 
تق��دمي االأدل��ة واالأ�صب��اب الت��ي ي�صتن��د اإليه��ا يف 
دع��واه"، مو�صح��ًا اأن "حاالت االعت��داء على الغري 
يف ه��ذا ال�صي��اق تكون اإم��ا بالو�صائ��ل املكتوبة اأو 

امل�صموعة اأو املرئية."
واأورد اأن "وق��وع جرمي��ة الق��ذف والت�صه��ري تع��د 
م�ص��ددة اذا ارُتكبت باأي و�صيلة كانت �صواء يف قناة 
تلفزيوني��ة اأم مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي اأو اية 

و�صيلة اأخرى تعد اإعالمية."
واأ�ص��ار الالم��ي اإىل اأن "امل��ادة 434 م��ن قان��ون 

العقوبات رقم )111( ل�صنة 1969 حتا�صب كل من 
رم��ى الغري مب��ا يخد�س �رشفة اأو اعتب��اره اأو يجرح 
�صعوره واإن مل يت�صمن اإ�صناد واقعة معينة باحلب�س 
اأو الغرام��ة، وميكن اعتب��اره ظرفًا م�صدداً حال متت 

اجلرمية بطرق الن�رش كال�صحف واملطبوعات."
واأو�صح اأن "مبال��غ التعوي�صات التي يجري العمل 
بها يف الق��رارات الق�صائية البدائية ملحكمة الن�رش 
واالإع��الم بح��دود 3 مالي��ني دينار ب���رشف النظر 

عما يطلبه املّدعي."
وي��رى الالم��ي اأن "كرثة دع��اوى الن���رش واالعالم 
تعود اإىل �صع��ف الثقافة القانونية والفهم اخلاطئ 
حلري��ة التعب��ري بنح��و ي�ص��ل اإىل جت��اوز القان��ون 

والتعدي على االخرين بالكالم".

مكتبة مكنزي تتحول إلى محل تجاري وشارع الرشيد يفقد طابعه الثقافي
يق��ول الروائي ح�ص��ن فالح ،"اأين �صارت مكتب��ة مكنزي ،ها هو 
َمعل��م اآخ��ر للجمال يختفي من املكان. مكتب��ة مكنزي التي تقع 

يف منطقة راأ�س القرية و�صط �صارع الر�صيد." 
وا�ص��اف فال��ح "يا ت��رى كيف �صتك��ون مالمح كيني��ث مكنزي 
اال�صكتلن��دي موؤ�ص���س املكتب��ة وه��و ي�صم��ع خرب اغ��الق معلمه 
الثق��ايف يف بغ��داد، كيف �صيتلق��ى مثل هذا اخل��رب وهو اجلندي 
ال��ذي ترك ا�صكتلندا يف احلرب العاملية االوىل ليتوجه اىل بغداد 

ويكون �صاحب اول مكتبة يف ال�صارع."
 وتاب��ع االدي��ب العراقي بالق��ول "ما هو �صع��ور مالكها اجلديد، 
وه��و غري عاب��ئ باال�صكتلن��دي وذاكرت��ه وهو يبحث ع��ن لقمة 
عي���س ال يهتم لها التاريخ. اأية م�رشحية ن�صاهد ونحن نرى هذه 
ال�رشوح العريقة وهي تته��اوى الواحدة تلو االخرى"، مت�صائاًل 
"مل��اذا ال نحتف��ظ بتاري��خ �رشوحنا و�صوارعن��ا ومدننا، ملاذا 
يجربن��ا البع���س عل��ى ان من��ر يف نهاي��ة العمر، ان��ا واأحفادي، 

الأخربهم ان مكتبة مكنزي كانت هنا يوم ما."

 بدوره، يوؤكد �صام بنام �صاحب مكتبة ،ان "حتويل مكتبة تراثية 
ت�صكل اأهمية كربى يف ذاكرة الثقافة العراقية ولها دور كبري يف 
هذه الثقافة اىل مهنة اأخ��رى والق�صاء على مالحمها ومعاملها 

بحد ذاته جرمية." 
وي�صي��ف بنام  "يفرت���س باجلهات املتخ�ص�ص��ة ومنذ زمن ان 
جتع��ل من هذه املكتب��ة ومن �صارع الر�صيد م��زاراً لل�صّياح ولكن 
االإهم��ال احلكوم��ي له��ذا ال�صارع جع��ل الكثريين م��ن ا�صحاب 

املكتبات يف �صارع الر�صيد يلتجئون ملثل هكذا م�صاريع." 
وتاب��ع اأن "مكتب��ة اليقظ��ة العربية ه��ي االخرى مه��ددة ب�صبب 
حتوي��ل ال�صارع من ثق��ايف اىل �صناعي واإحاطة املكتبة مبحال 
الدهون وحمال اخرى ال متت للثقافة ب�صيء وهذا اليليق مبكانة 
�ص��ارع الر�صي��د"، م�صتغربًا من "احتجاج هيئ��ة االآثار ومت�صائاًل 
اي��ن كانت قبل ق��رار �صاحب املكتبة وماهو ال��دور الذي قدمته 

ملثل هكذا اأماكن تراثية؟."
 اىل ذل��ك عرب احم��د عبا�س، وهو بائع كت��ب يف �صارع املتنبي، 
ع��ن اأمله ل�صماعه خ��رب حتويل مكتبة مكن��زي اىل حمل جتاري، 
عاداً ان ذلك يك�صف االإهمال احلكومي ل�صارع الر�صيد ب�صكل عام. 

ولف��ت النظر اىل انه "تكلم مع بع�س النواب ممن يزورون �صارع 
املتنب��ي بخ�صو�س احلفاظ على اآث��ار املدينة ومن �صمنها هذه 
املكتب��ة"، م�صرياً اىل ان "اغلبهم يوؤكدون ارتباطهم برتاث بغداد 

اإال اأن الكل يتن�صل عن القيام بدوره جتاهها." 
وا�ص��اف الكتبي "قبل اقل من �صن��ة كنت داخل املكتبة ووجدت 
اع��الن بيع املكتبة م��ا زاد ف�صويل يف ان ا�صاأل �صاحب املكتبة 
ع��ن �صبب بيع مثل هكذا مكان تراث��ي، لكنه اجاب مبرارة عازيًا 

االأمر اىل موت ال�صارع ثقافيًا".
 من جانبها، ا�صتنكرت الهيئة العامة لالآثار والرتاث العراقي ما 

تعر�صت له مكتبة مكنزي الرتاثية يف �صارع الر�صيد.
وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان له��ا ن�رشت��ه اإن "مكتب��ة مكن��زي من 
املكتب��ات الرتاثية املهمة املعلن تراثيتها ح�صب البيان رقم 26 

ل�صنة2011
وا�صافت الهيئة اأن "املكتبة تقع يف ملك خا�س ي�صمى بيت لنج 
يف �ص��ارع الر�صي��د"، مبينة ان "املكتبة تراثي��ة ومعلن تراثيتها 
مبوجب قانون االآثار والرتاث املرقم 55 ل�صنة 2002 وال يجوز 
تغي��ري ال�صف��ة الوظيفي��ة للمكتب��ة اال مبوافقة ال�صلط��ة االآثارية 

حي��ث ت�ص��ري )امل��ادة 28 اوال( اىل ان��ه ال يج��وز التج��اوز على 
املب��اين املعلنة يف اجلريدة الر�صمي��ة او هدمها  وال يجوز الغاء 

وظيفتها االأ�صا�صية التي منحتها ال�صفة الرتاثية." 
واأك��د بي��ان هيئ��ة االآث��ار "مل��ا ورد �صابقا ف��اإن تغي��ري ال�صفة 
الوظيفي��ة ملكتبة مكنزي يع��د خمالفة �رشيح��ة للقانون لكون 
املادة القانونية املذكورة اآنفًا تنطبق حرفيا على املكتبة حيث 
انه��ا معل��ن تراثيتها وتقع يف �ص��ارع تراثي معل��ن تراثيته وان 
ال�صفة الوظيفية لها كمكتبة هي التي اعطتها ال�صفة الرتاثية." 
وراأت الهيئ��ة العامة لالآثار والرتاث ان��ه "لي�س من حق �صاحب 
العق��ار الغاء ال�صف��ة الوظيفي��ة للمكتبة لكونه خمالف��ًا لقانون 

االآثار والرتاث املرقم 55 ل�صنة 2002
اأ�ص�ص��ت يف ع��ام 1924  م��ن قب��ل  يذك��ر ان مكتب��ة مكن��زي 
اال�صكتلن��دي كينيث مكنزي يف �ص��ارع الر�صيد. وا�صهمت املكتبة 
ب��دور ب��ارز يف تعريف الق��ارئ العراق��ي بنتاج��ات دور الن�رش 
الغربي��ة. واأُغلق��ت املكتب��ة يف ت�صعينيات الق��رن املا�صي نظرا 
لظ��روف احل�ص��ار ال�صع��ب، ليق��رر مالكها احل��ايل حتويلها اىل 

حمل جتاري.

بغداد ـ متابعة 

مثلما يفت�ش ال�صيادون 
عن الل�ؤل�ؤ يف البحر، هكذا 

تفت�ش بع�ش احلك�مات عن 
الأماكن الرتاثية يف بلدانها. 

مكتبة مكنزي التي تت��صط 
�صارع الر�صيد، الذي كان 

ذات ي�م ميثل �صريان بغداد 
الناب�ش باحلياة، تتح�ل اىل 

مهنة اأخرى، ب�صبب اهمال 
احلك�مة لهذا ال�صارع ب�صكل 

عام واملكتبة ب�صكل خا�ش.

افادت حمكمة ا�صتئناف 
الر�صافة باأن الق�صاء العراقي 
حدد �صق�فًا معينة لتع�ي�صات 

دعاوى الن�صر، لفتة النظر 
اإىل اأن مبالغها حتت�صب على 

ا�صا�ش جرب اخل�اطر ولي�صت 
و�صيلة لإثراء املت�صررين مما 

يعر�ش يف و�صائل الإعالم 
مبختلف ان�اعها �ص�اء مرئية 
اأو مكت�بة اأو م�صم�عة، واأن 
تقدير وج�د ال�صّرر وقيمته 

يخ�صع يف الغالب اإىل تقارير 
اخلرباء املتخ�ص�صني.

حمالت توعية ألهالي قرية بزيبز في محافظة األنبار 
بشأن مخاطر األلغام 

 صحة ذي قار ترفض التسعيرة الموحدة  لنقابة الصيادلة

التجارة تجهز المناطق المحررة في الموصل بوجبة 
جديدة من مادة الطحين

استئناف الرصافة: تعويضات دعاوى النشر جبر للخواطر.. وليست لإلثراء

بغ��داد -�صعاد التميمي  : نفذت وزارة ال�صح��ة والبيئة حمالت توعوية مكثفة 
يف قري��ة بزيب��ز  التابع��ة لعامري��ة الفلوجة مبحافظ��ة االنبار ب�ص��اأن خماطر 
االلغ��ام واملقذوف��ات احلربي��ة .  وذك��رت الدكت��ورة عديلة حم��ود اإن حمالت 
توعوي��ة م�صابه��ة كان��ت اأجري��ت يف العديد م��ن املحافظ��ات ال�صاخنة وممن 
تعر�صت الأعمال اإرهابية بعد اإن مت حتريرها وطرد الع�صابات الداع�صية منها 
االأم��ر ال��ذي اأ�صهم يف عودة االأه��ايل وال�صكان النازح��ني اإىل دورهم ومناطق 
�صكناهم . وقال املدير العام لدائرة �صوؤون االلغام خالد ر�صاد اإن الدائرة نفذت 
حم��الت توعوية الهايل خميمات النازح��ني يف القطاع االول والقطاع الثاين 
وع��دد م��ن املدار�س يف قرية بزيب��ز مبحافظة االنبار ما ب��ني ) اطفال ون�صاء 
ورج��ال ( ف�ص��ال عن توزي��ع الو�صائل التوعوي��ة املختلفة عليه��م والتي حتث 
مبجمله��ا على كيفي��ة التعاطي االمثل مع االج�صام الغريب��ة امل�صكوك بها من 
قب��ل االهايل واهمي��ة اخبار اجلهات امل�صوؤولة عنه��ا با�رشع وقت ممكن بغية 

التعامل معها واحلد من خطورتها ب�صكل نهائي .

بغداد � متابعة : اأكدت جلنة ال�صحة والبيئة يف جمل�س حمافظة ذي قار، االأحد، 
رف�صها الت�صعرية املوحدة لنقابة ال�صيادلة والتي �صتعمم خالل االأ�صهر املقبلة 
عل��ى  املذاخ��ر واملكات��ب العلمي��ة وال�صيدلي��ات االأهلية.  وقال��ت نائبة رئي�س 
اللجن��ة �صيم��اء الفت��الوي يف بيان �صحف��ي ، اإن "ن�صبة االإرب��اح التي حتددها 
الت�صع��رية عالية جدا تبداأ من ٥٥٪  وتت�صل�ص��ل بالتدريج اإىل ٣٥٪  وهذه الن�صبة 
�صوف ت�صهم ب�صكل ملحوظ يف ارتفاع االأ�صعار"، مبينة اأن "الن�صبة املعمول بها 
�صابق��ا من قبل النقابة وب�ص��كل عرف �صائد بني ال�صيادل��ة هي من ٢٠-٣٠٪  
وه��ذه ن�صب معقولة."  واأ�صافت، اأن "الكثري من ال�رشكات العاملية ال ولن تتاأثر 
به��ذا القرار وال تقبل بان يفر�س عليها عن��وة تخفي�س اأ�صعار منتجاتها الأنها 
عاملي��ة اأوال و�صيا�صته��ا ثابتة ومدرو�ص��ة، وال تلقي لهذا الق��رار اأي �صاأن الأنها 

ثابتة يف ت�صعريتها لالأدوية ولي�س لها اإي اتفاقات ثانوية."

بغ��داد � متابع��ة: اأعلنت ال�رشكة العامة لت�صنيع احلب��وب التابعة لوزارة التجارة، 
االأح��د، جتهي��ز املناط��ق املح��ررة من مدين��ة املو�ص��ل بوجبة جديدة م��ن مادة 
الطح��ني وق��ال املدي��ر العام لل�رشك��ة طه يا�ص��ني عبا���س يف بيان �صحف��ي، اإن 
"ال�رشكة جهزت املناطق املحررة يف املو�صل بوجبة جديد من مادة الطحني."
واأ�ص��اف عبا���س، اأن "هذه الكمية ُوزع��ت ملناطق �رشق املو�ص��ل الحياء الزهور 
وع��دن والزهراء والوحدة وامل�رشاق بواقع 2600 كي�س يف حني مت جتهيز ناحية 
ال�ص��ورة وحم��ام العلي��ل وقرية العري��ج بكمي��ة 2000 كي�س طحني، اأم��ا ناحية 

القيارة وقراها فقد ُجهزت بكمية 6950 كي�س طحني."
م��ن جانب��ه، اأو�صح مدير فرع ال�رشكة يف نينوى حم�ص��ن النام�س، بح�صب البيان، 
اأن "جميع كميات الطحني التي جرى توزيعها �صمن هذه الوجبة جهزت بوا�صطة 
مطاح��ن حمافظة دهوك"، الفتا النظ��ر اإىل اأن "عملية التوزيع متت بالتن�صيق مع 
الق��وات االمني��ة املوجودة يف املناطق املح��ررة وح�صب البيان��ات املتوافرة من 

دائرة التخطيط واملتابعة بعدد العائالت واالفراد".
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بغداد ـ متابعة 
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بغداد ـ متابعة

 اعلنت دائرة �صح��ة بغداد الكرخ االحد انطالق وتنفيذ 
حملة اللقاح �صد مر�س �صلل االطفال الفموي لالأطفال 
دون �ص��ن اخلام�ص��ة من العم��ر والتي ت�صته��دف تلقيح 
اك��رث م��ن ن�ص��ف ملي��ون طفل ومل��دة خم�ص��ة ايام يف 
موؤ�ص�صاتها ال�صحية كاف��ة وب�رشف النظر عن اجلدول 

التلقيح��ي ال�صابق عن طريق الف��رق الثابتة يف املراكز 
ال�صحي��ة والف��رق اجلوالة م��ن دار اىل دار وبني املدير 
العام للدائ��رة الدكتور جا�صب لطيف احلجامي )ان من 
اج��ل عراق خ��ال من مر�س �صلل االطف��ال( انطلقت يف 
موؤ�ص�صاتن��ا ال�صحية كافة حمل��ة تلقيح االطفال والتي 
ت�صته��دف تلقي��ح اكرث م��ن )544657 ( وع��رب الفرق 
الطبية وال�صحية البالغ عددها )1089( فرقة والفرق 

الثابت��ة )89( فرق��ة والراجل��ة )621( فرق��ة واالآلي��ة 
)381( فرق��ة وبل��غ ع��دد امل�رشف��ني امليدان��ني 163 
م�رشفًا وعدد م�رشيف قطاعات الرعاية ال�صحية االأولية 
)11( م�رشفًا ف�صال عن )13( م�رشفًا من الدائرة موؤكدا 
مت��ت تهيئ��ة امل�صتلزم��ات اللوج�صتية كاف��ة ف�صال عن 
تدري��ب املالكات املنف��ذة للحملة واأ�ص��اف احلجامي 
)اإن اللق��اح م��ن منا�ص��يء عاملية ر�صين��ة ومفحو�صة 

م�ص��ريا اىل انه مت الرتكيز على مناطق االختطار العايل 
واملناط��ق النائي��ة والنازح��ني ومناط��ق الع�صوائيات 
ف�صال ع��ن ريا�س االأطفال واحل�صانات وتاكيد تاأ�صري 
ال��دور ال�صكني��ة ب�صكل وا�ص��ح وتاأكيد اأهمي��ة �صجالت 
التنزيل اليومي لتحديد كمية اللقاحات موؤكداً �رشورة 
تعاون املواطنني مع الفرق الطبية من اجل عراق خال 

من مر�س �صلل االأطفال.

انطالق حملة اللقاح ضد مرض شلل األطفال الفموي في مؤسسات صحة الكرخ 
بغداد ـ خاص 

نصب 11 محطة طرفية 
وعدة أبراج الستكمال ربط 
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إنطالق خط طيران جوي 
بين بغداد ومينسك


