
ب���أداء  لالرتق���ء  اأمك�ني�ته���  كل  ال�ص��حة  وزارة  وظف��ت 
امل�ؤ�ص�ص���ت ال�ص��حية يف حم�فظ�ت العراق ك�فة وخ��صة 

يف املن�طق املحررة من دن�ش تنظيم داع�ش الإره�بي.
اذ اأكدت عديلة حم�د ح�ص��ن عزم ال�زارة و�صعيه� الدوؤوب 
لالرتق���ء ب�خلدم���ت ال�ص��حية يف الع��راق. وبين��ت خالل 
افتت�حه��� امل�ؤمت��ر العالم��ي ال�ص��ن�ي لعر���ش اجن���زات 
ال���زارة لع���م 2016 وال��ذي احت�ص��نت وق�ئع��ه الق�ع��ة 
الرئي�ص��ة فيه��� ان القط���ع ال�ص��حي واجه الع�م امل��ص��ي 
حتدي�ت كثرية وقف يف طليعته� التحدي�ت المنية وتقدمي 
ال�ص��ن�د الطب��ي املي��داين للمق�تل��ن . ف�ص��ال ع��ن مت�بعة 
وا�ص��تمرار تقدمي اخلدم�ت اىل خميم���ت الن�زحن وت�أهيل 
واعم���ر امل�ؤ�ص�ص���ت ال�ص��حية يف املن�ط��ق املح��ررة م��ع 
الخ��ذ بنظ��ر العتب�ر الزمة امل�لية اخل�نق��ة التي واجهت 
الداء ومتكن��ت ال�زارة من جت�وزه� من خالل العمل بروح 
الفريق ال�احد والهمة الع�لية والكبرية وال�ص��تمرار بتقدمي 

اخلدم�ت ال�صحية الكف�ءة. 
واختتم��ت ال�زي��رة كلمته��� ب�لق�ل ان م�صل�ص��ل الجن�زات 
ال�ص��حية �صي�ص��تمر ان �ص���ء اهلل ونعد ابن�ء �صعبن� ب�ن ع�م 
2017 �صي�ص��هد اجن���زات اكرب واكرث وخ��ص��ة يف جم�ل 
اجن�ز امل�ص���ريع ال�صحية الكربى ومنه� امل�صت�صفي�ت �صعة 

400 �رسيرا يف عم�م حم�فظ�ت البالد. 

 ك�صف م�صدر حك�مي يف جمل�ش حم�فظة النب�ر , ان 60 
% ن�ص��بة الدم�ر يف امل�ص�رف احلك�مية ومنه� م�رسف 
الرافدي��ن والر�ص��يد يف م��دن النب�ر التي تعر�ص��ت لدم�ر 

كبري جراء العملي�ت الره�بية لتنظيم داع�ش .
 وق�ل امل�ص��در يف ت�رسيح ملرا�ص��ل )اجل�رن�ل ني�ز(ان" 
ن�ص��بة الدم�ر كبرية جدا يف امل�ص�رف احلك�مية الرافدين 
والر�صيد وخ�ص��ص� يف الرم�دي والفل�جة وهيت والكرمة 
الت��ي تعر�ص��ت لعملي�ت اره�بي��ة طيلة ال�ص��ن�ات الثالثة 
امل��ص��ية".  وب��ن ان" جه�ت حك�مية و�صي��ص��ية ل تريد 
اع���دة افتت�ح امل�ص���رف احلك�مية وحت��ى الهلية منه� 
وال�ص��بب يع�د لك�ص��ب مب�لغ م�لية من �رسك�ت ال�ص��ريفة 
الت��ي ب�تت هي امل�رسف ال�حي��د الذي يتم ايداع وحت�يل 
روات��ب م�ظف��ي الدولة وم�ص��تفيدي الرع�ي��ة الجتم�عية 

منه خالل مك�تب و�رسك�ت حملية". 

3 محليات Sun.29 Jan. 2017 issue no 274
االحد 29 كانون الثاني 2017 العدد 274

وق�ل ال�ص��يخ  فالح عبيد ح�صن اأحد �صي�خ ع�صرية 
بن��ي متي��م " ان الع��راق ي�اج��ه ازم��ة وم�ؤام��رة 
له��� بع���ش  تق�ده��� اجن��دات خ�رجي��ة وظ��ف 
ال�صي��صين ,داعي� ابن�ء العراق اىل احلذر منه�" .

وا�ص���ف ال�ص��يخ يف ظ��ل ه��ذه امل�ؤام��رة "ينبغي 
علين��� ان نتك�ت��ف اجتم�عي��� م��ن منطل��ق ق�له 
ْقَ�ى َول َتَع�َوُن�ا  تع���ىل {َوَتَع�َوُن�ا َعَلى اْلرِبِّ َوالَتّ
داع���ش  وان  خ��ص��ة  َواْلُع��ْدَواِن}  اْلإِْث��ِم  َعَل��ى 
الره�بي فقد ال�صيطرة وتراجعت معن�ي�ته مت�مً� 
ف�صال عن جتفيف معظم م�ص�دره لتجنيد عن��رس 

جديدة.
 من جهة اخرى ن��صد ال�صيخ فالح �صي�خ الع�ص�ئر 
يف عم���م العراق لل�ص��ري وف��ق ال�رسع ال�ص��المي 
يف م� يخ�ش ق�ص���ي� الدّية)الف�ص��ل الع�ص���ئري( 
و الت��ي ا�ص��بحت ظ�ه��رة غ��ري مقب�ل��ة وخرجت 
عن حدوده��� العتي�دية يف بع���ش املح�فظ�ت, 
يتبع���ن  الذي��ن  وا�ص��ط  ع�ص���ئر  ب�ص��ي�خ  م�ص��يداً 
احلل���ل ال��ص��طية يف مث��ل ه��ذه الم���ر وم�ؤكدا 
عل��ى �رسورة حف��ظ دور الق�ن�ن وع��دم التب�هي 
ب�لع�ص��رية على ح�ص�ب هيبة الدولة ,م��صحً� ب�أن 
العرف والفقه والق�ن�ن ق�ا�ص��م م�ص��ركة لميكن 
ع��زل واحدة ع��ن الخرى .ودع� ال�ص��يخ فالح اىل 
�رسورة جتديد النظر يف �صي�خ ال�صن�د ,م�ؤكداً ان 
اغلب املنتمن اىل جم�ل�ش ال�ص��ن�د احل�لية لي�ش 
لهم اي ت�ريخ او �ص��لة ب�أم���ر العراف والتق�ليد 
جمه�ل��ن  ب�ص��ي�خ  اأي�ه��م  ,وا�ص��فً�  الع�ص���ئرية 
ومهم�ص��ن والذي��ن ا�ص��تغل�ا اجل�انب ال�صي��ص��ية 

ليج�د مك�نه اجتم�عية 
ي�ص���ر اىل ان ال�ص��يخ ف��الح عبيد ح�ص��ن م��ن ابرز 
�صي�خ بني متيم املت�ارثة للع�دات وال�ص�ل ,وله 
م�صيف يف ن�حيه الحرار ي�ؤمه الن��ش من ام�كن 

بعيدة لف�ش النزاع�ت الع�ص�ئرية 
الع�ص���ئر  الداخلي��ة,  وزارة  ن�حيته��� دع��ت  م��ن 
العراقية اىل نبذ بع�ش الأعراف النزاعية من قبيل 
"الَك�امة" و"الف�ص��لية" وكت�ب��ة عب�رة "مطل�ب 
ع�ص�ئري�" على جدران العق�رات اخل��صة, م�صددة 
على �رسورة تع�ون الع�ص�ئر مع الأجهزة الأمنية 

لتح�ص��ن م�ص��ت�ى الأم��ن. وق���ل مدي��ر �ص���ؤون 
الع�ص���ئر يف وزارة الداخلية عبد احل�صن الع�مري 
اإن "وزارة الداخلي��ة تدع� جميع �ص��ي�خ الع�ص���ئر 
والقب�ئل اىل البتع�د عن كل م� يخ�لف الق�ن�ن, 
لأن احلك�م��ة تدع��م الع�ص���ئر وتعتربه��� �رسيك� 
مهم� يف �ص��نع المن, ويجب على �صي�خ الع�ص�ئر 
رف��د الجهزة المني��ة ب�ملعل�م�ت والك�ص��ف عن 
اخلالي� الن�ئمة", م�ؤكدا اأن "التع�ون بن الع�ص�ئر 
الو�ص���ع  عل��ى  �ص��ينعك�ش  المني��ة  والجه��زة 

المنية وحت�صنه� لن المن �صن�عة م�صركة".
ودع��� الع�م��ري اىل "ف���ش النزاع�ت الع�ص���ئرية 
وف��ق الق�ن���ن والبتع���د ع��ن الظ�اهر ال�ص��لبية 
يف  الن�ري��ة  العي���رات  ك�إط��الق  الع�ص���ئر  يف 
املن��ص��ب�ت وكذلك م��ص���ع )الَك�امة( و)الدَكة( 
او  دم(  )مطل���ب  وكت�ب��ة  الن�ص���ء(  و)ف�ص��لية 

)مطل�ب ع�ص���ئري�( على الدور ال�صكنية او املح�ل 
التج�ري��ة", م�ص��ريا اىل اأن "ه��ذه الع���دات يجب 
ان حتل وف��ق الق�ن���ن العراق��ي واملح�كم, ومن 
ال���رسوري دعم عمل الجهزة المنية وامل�ظفن 
احلك�مي��ن مث��ل الطب���ء واملهند�ص��ن ورج���ل 
الم��ن وابع�د اخلالف���ت الع�ص���ئرية عنهم لنهم 
يقدم�ن خدم�ت جلميع مك�ن�ت ال�صعب العراقي".
يذك��ر اأن للع�ص���ئر يف الع��راق ع���دات واأع��راف 
تلج���أ اليه��� يف ح��ل النزاع���ت التي حت��دث بن 
اأفراده���, م��ن بينه��� "الَف�ص��ل" الذي ه��� مبث�بة 
الدية, و"الُف�صلية" وهي املراأة التي يتم تزويجه� 
ق���رسا مق�بل اإغالق ق�ص��ية خالفي��ة, و"الَك�امة" 
التي متثل تهديد ع�ص��رية يتعر�ش اأحد اأبن�ئه� اىل 
اعتداء, لع�صرية املعتدي بهج�م م�صلح م� مل ت�أتي 

اليه� وت�صتمع ملط�لبه� وتلبيه�.

اعلن��ت دائرة �ص��حة بغ��داد الك��رخ عن ا�ص��تقب�ل 
م�صت�صفى الريم�ك التعليمي اكرث من )600097( 
ال��ف مراجع يف العي�دات ال�صت�ص���رية و ط�ارىء 
امل�صت�ص��فى و اج��راء اك��رث م��ن )509999( الف 
حتلي��ل خمت��ربي خ��الل ع���م 2016 م��ن خالل 

الح�ص�ئي�ت املقدمة من قبل ادارة امل�صت�صفى.

الك��رخ  وق���ل مدي��ر ع���م دائ��رة �ص��حة بغ��داد 
ا�ص��تقبلت  لطي��ف احلج�م��ي(  الدكت���ر )ج��ص��ب 
م�صت�ص��فى الريم���ك التعليمي خ��الل ع�م 2016 
اك��رث م��ن )600097( الف مراج��ع يف العي�دات 
ال�صت�ص���رية و ط�ارىء امل�صت�ص��فى حيث بلغ عدد 
العي���دات  يف  ا�ص��تقب�لهم  مت  الذي��ن  املراجع��ن 
ال�صت�ص�رية الب�لغ عدده� )27( عي�دة ا�صت�ص�رية 
اك��رث م��ن )353800( ال��ف مراج��ع حي��ث تلق�ا 

ك�فة العالج�ت و ال�صت�ص���رات الطبية وال�ص��حية 
و ���رسف الدوي��ة و حت�ي��ل احل���لت احلرج��ة و 
المرا���ش امل�صتع�ص��ية اىل الرده���ت و �ص���لت 
العملي���ت لأج��راء ال��الزم و كذل��ك تق��دمي ك�ف��ة 
اخلدم���ت الطبي��ة ال�ص���ندة ك�ل�ص���ن�ر واملفرا�ش 

والرنن و ال�صعة و اليك� وتخطيط القلب .
يف  املراجع��ن  ع��دد  بل��غ  احلج�م��ي  وا�ص���ف 
ط�ارىء م�صت�ص��فى الريم�ك اكرث من )246297( 

و  العالج���ت  ك�ف��ة  تق��دمي  مت  و  مراج��ع  ال��ف 
الفح��ص���ت الطبية وبن مدير م�صت�صفى الريم�ك 
التعليمي الدكت�ر )�ص��عد ح�مت احمد( اجرت �صعبة 
املختربات يف امل�صت�ص��فى اكرث م��ن )509999( 
ال��ف حتلي��ل خمت��ربي للمر�ص��ى املراجع��ن يف 
والط���ارىء  ال�ص��ب�حية  ال�صت�ص���رية  العي���دات 
امل�صت�ص��فى  رده���ت  يف  الراقدي��ن  وللمر�ص��ى 

املختلفة.

مبادرة شبابية  تطلق حملة" مسعفون" للتوعية بأهمية التدريب على اإلسعافات األولية   
فم��� هي الأ�ص��ع�ف�ت الولية ؟ ه��ي العن�ية الف�ري��ة التي تقدم 
للم�ص���ب بغر�ش حم�ولة ال��ص���ل به اإىل اأف�ص��ل و�صع �صحي 
ممك��ن ب���أدوات اأو مه���رات عالجي��ة ب�ص��يطة اإىل حن و�ص���ل 

امل�ص�عدة الطبية الك�ملة .
ومن هن� ج�ئت ) م�ص��عف�ن ( : حملة اأن�ص���نية تهدف للم�ص�همة 
يف اأ�ص��ع�ف اجلرح��ى والأ�ص���ب�ت الن�جت��ة عن احل���ادث التي 
مي��ر به��� بلدن� احلبيب من خ��الل اأق�م��ة دورات تدريبية مكثفة 
لل�ص��ب�ب ب�لتع�ون مع جمعي��ة الهالل الأحمر م��ن قبل مدربن 
اأ�ص��ع�ف�ت اأولي��ة معتمدين يف ال���رسق الأو�ص��ط , لتمكن ه�ؤلء 

النخبة من ال�صب�ب بتطبيق هذه التقني�ت الإ�صع�فية . 
وكتجرب��ة اأوىل مت اأختي���ر ) ١٠ ( �ص��ب�ب بدق��ة  م��ن خمتل��ف 
املن�ط��ق , و تدريبيه��م على اأحدث مه�رات الأ�ص��ع�ف�ت الأولية 
) First Aid (  , لتك�ن ق�ص��يتهم وب�أخال�ش هي  ) امل�ص�همة 

ب�أ�صع�ف الأن�ص�ن امل�ص�ب حيثم� ي�ص�دفهم ( .   
وب�لفع��ل بع��د تدري��ب ه���ؤلء ال�ص��ب�ب وبف�ص��ل  جه�ده��م  مت 

التن�ص��يق م��ع عدد من املدار���ش النم�ذجية وبع�ش امل�ؤ�ص�ص���ت 
احلك�مي��ة ليت��م تدري��ب الط��الب والأ�ص���تذة وامل�ظف��ن عل��ى 

مه�رات الأ�صع�ف�ت الأولية  . 
ولن يتم ن�رس ال�عي الأ�صع�يف  ال اذا  ادركن� اأهمية هذه الق�صية 
وعملن� جميع� - حك�مة واأفراد - على ت�فري اأن�ص��طة و من�هج 
تعليمية جلميع املراحل الدرا�ص��ية من الأبتدائية حتى اجل�معية 

وحتى للقط�ع احلك�مي والقط�ع اخل��ش والآب�ء والأمه�ت.
اذ ت�ؤكد الدرا�ص�ت اأن الأ�صع�ف�ت الأولية فع�لة يف اأنق�ذ احلي�ة , 
ففي اأمريك� وحده� ٩٢٠٠٠ الف اأن�ص�ن ينقذون كل ع�م بف�صل 
اهلل ثم بف�صل الأ�صع�ف�ت الأولية  , وقد وجد اأح�ص�ئي� اأن غ�لبية 
من يق�م�ن ب�لأنق�ذ هم اأقرب الن��ش للم�ص�ب مثل ع�ئالتهم اأو 
اأ�ص��دق�ئهم اأو جريانهم اأو من ي�ص���دفهم حلظة الأ�ص�بة , وعلى 
قدر �رسعة بدء الأ�صع�ف�ت الأولية تزيد اأحتم�لية اأنق�ذ ال�صحية 

 .
ومن التج�رب الن�جحة وامللهمة يل هي جتربة الط�لب ) جفري 
ه�ل ( الذي انقذ حي�ة اخيه ال�ص��غري عندم� غرق وت�قف تنف�صه 
! , ذل��ك لن املدين��ة التي ي�ص��كنه� ك�نت تلزم جمي��ع الطلبة بال 

ا�ص��تثن�ء جت���وز اختب���ر ال�ص��ع�ف�ت الولية يف املدر�ص��ة  قبل 
التخ��رج .. يف املق�ب��ل لزل��ت اأذكر �ص��ديقن يل ت�في��� غرق� و 
ك�ن ح�لهم الكثري من ال�صخ��ش ول ي�صتطيع�ن اإنق�ذهم لأنهم 

يجهل�ن معرفة هذه الثق�فة الب�صيطة واملهمة يف حي�تن� . 
اأن دورة الأ�ص��ع�ف�ت الأولي��ة الت��ي مت تقدميه� له�ؤلء ال�ص��ب�ب 
مل ت�ص��تغرق اأك��رث من ٨ �ص���ع�ت فق��ط , فلم�ذا ل يت��م اأدراجه� 
اأجب�ري��� يف جمي��ع املراحل الدرا�ص��ية ؟! هل هن�ك �ص��يء اأثمن 

واأغلى يتعلمه اأبن�ئن� من اأحي�ء النف�ش ؟! 
اأطلقن��� هذه احلمل��ة لأنن� ل نريد يف كل م��رة كب�ش فداء نذبحه 

بجهلن� وعزوفن� عن تعلم هذه امله�رات الن�فعة . 
مقرح�ت �صب�بية  : من املقرح�ت الأ�صع�فية لل�صب�ب : 

- اأدراج ) املنه��ج العملي ( �ص��من من�هج التعليمية املدر�ص��ية 
لك�ف��ة املراح��ل وب�أ�ص���ليب حديث��ة ومالئم��ة لالأعم���ر عل��ى 

اأختالفه� . 
-ال��زام ال�ص���ئقن ب�جتي���ز اختب���ر ال�ص��ع�ف�ت الولي��ة قب��ل 
احل�ص���ل عل��ى رخ�ص��ة القي���دة. -التع�ون مع املخت�ص��ن يف 
جم���ل الألع���ب اللكروني��ة لالأطف���ل ل�ص��ن�عة الع���ب تعل��م 

اأ�ص��ص��ي�ت الأ�ص��ع�ف�ت الأولية مب� يتالئم مع اأذه�نهم وب�ص��كل 
م�صلي . 

-اأن�ص���ء م�اقع ت�ا�ص��ل اأجتم�عي ) في�ش ب�ك وت�ير وغريه� ( 
تن�رس مب�دئ الأ�صع�ف�ت الأولية ب�أ�صل�ب م�ؤثر  . 

-تفعي��ل دور الفن والأع��الم العراقي اله���دف يف تعزيز ال�عي 
الأ�ص��ع�يف عن��د الن��ش م��ن خالل اعم���ل درامي��ة وم�رسحي�ت 
وكليب�ت واأفالم ك�رت�ن عن اأهمية الأ�ص��ع�ف�ت الأولية كم� ه� 

م�ج�د يف عدد من الدول الغربية  . 
-التن�ص��يق مع امل�ص���جد والكن�ئ�ش وك�فة دور العب�دة  لدخ�ل 
رواده� دورات تدريبية عن ال�صع�ف�ت الولية , ف�صال عن وعظ 

وت�عية الن��ش بثق�فة الأنق�ذ الب�رسي . 
واأخ��ريا نق�ل : اأن ) حف��ظ النف�ش ( من املق��ص��د العلي� لل�رسائع  
ال�ص��م�وية ك�ف��ة , ول يج���ز الته���ون والت�ص���هل فيه��� .. ه��ي 
م�ص���ؤولية عظم��ى تقع عل��ى ع�تقن� جميع� نحن بن��ي الب�رس ول 
ي�ص��تثنى منه� اأحد , واأن اأغف�ل الأخذ ب�أ�ص��ب�ب هذا املق�ص��د ه� 
اأه��دار له��� واأجح�ف به� وجت�ه��ل ل�ص��نة اهلل يف خلقه� .. كيف 

ل وه� الق�ئل : ) ومن اأحي�ه� فك�أمن� اأحي� الن��ش جميع� ( ! . 

بغداد ـ عباس نعمة 

قد جتد نف�سك يف يوم 
من �لأيام �أمام �سديق �أو 

قريب �أ�سيب بجرح خطري 
، �أو فقد للوعي ، �أو ذبحة 
�سدرية ، �أو �أختناق ، �أو 

غرق ، وت�سعر بعجز �أن تنقذ 
حياته ! وذلك جلهلك مببادئ 

�لأ�سعافات �لأولية . 

دعت ع�سائر بني متيم 
يف حمافظة و��سط جميع 

�بناء �لع�سائر و�لقبائل �ىل 
وقفة وطنية جادة من �جل 
جتاوز �لزمات �ل�سيا�سية 

و�لقت�سادية من خالل �مل�ساندة 
�لجتماعية �لتي ينادي بها 

ديننا �حلنيف .

محافظ البصرة يناقش مع الجامعة آلية تقديم الدعم 
لمشروع البصرة عاصمة الثقافة العربية

الحشد الشعبي ينجز نسبة  70% من الخندق األمني 
في بادية النجف األشرف

إنجاز مشروع البنى التحتية لشوارع حي العباس 
)عليه السالم( خالل 10 أيام 

دعوات عشائرية في واسط للتكاتف في مواجهة  األزمات السياسية واالقتصادية في البالد

الب�رسة  � خ��ش :  ن�ق�ش حم�فظ الب�رسة د. م�جد الن�رساوي مع رئ��صة ج�معة 
املح�فظة , ا�ص��تعدادات م�رسوع الب�رسة ع��ص��مة الثق�فة العربية ع�م 2018, 

واآلية تقدمي الدعم الالزم لإجن�ح امل�رسوع .
 وق�ل حم�فظ الب�رسة اإن ,احلك�مة املحلية ن�ق�ص��ت مع رئ��ص��ة ج�معة الب�رسة 
اآلية تقدمي الدعم مل�رسوع الب�رسة ع��صمة الثق�فة العربية وكيفية ت�صكيل جل�ن 
فرعية �ص�ندة اىل اللجنة املركزية من املخت�صن ب�ل�ص�أن الثق�يف يف املح�فظة. 
واأ�ص���ف اإن اللق���ء ت�ص��من اأي�ص��ً� تق��دمي مقرح يق�ص��ي ب�أن تك���ن بع�ش من 
الفع�لي�ت التي �صيت�ص��منه� امل�رسوع ه� الحتف�ل يف بع�ش ال�ص���ح�ت الع�مة 

و�ص�ارع مركز املدينة .
 واأ�ص���ر اىل اإن حك�م��ة الب���رسة �ص��تقدم الدع��م الك�م��ل اىل اللجن��ة املركزي��ة 
ب�للج�ن ال�ص�ندة املتمثلة ب�لأدب�ء والكت�ب ودائرة ال�صينم� وامل�رسح والفن�نن 
والت�ص��كيلين وبقية اجلمعي�ت اىل ج�نب اإيج���د التم�يل امل�يل من اجل اظه�ر 

املح�فظة وت�صديره� اىل اخل�رج ب�ل�ص�رة الأجمل . 

النجف � خ��ش :  اجنز احل�ص��د ال�ص��عبي ن�صبة  70% من م�ص�حة اخلندق المني 
الذي يعمل على ا�ص��تكم�له يف ب�دية النج��ف ال�رسف.  وق�ل ق�ئد الل�اء الث�ين 
“ت�ص��كيل فرق��ة الم���م علي ع القت�لية” ال�ص��يخ كرمي اخل�ق���ين يف ت�رسيح 
�ص��حفي, ان “احل�ص��د وبجه�د ذاتية اكمل م� ن�صبته  70% من م�ص�حة اخلندق 
يف ب�دية النجف ال�رسف”, مبين� ان “اخلندق ميتد من �صحراء كربالء املقد�صة 
مروراآ ب�ص��حراء النجف والدي�انية وال�ص��م�وة”.  وا�ص���ف ال�ص��يخ اخل�ق�ين,ان 
“الهدف من ان�ص�ء هذ اخلندق الذي تكفل به احل�صد ال�صعبي ه� حم�ية العتب�ت 
املقد�ص��ة وامل�اطنن وم�اجهة اي اعتداء اره�بي من جهة ال�صحراء الغربية”. 
ي�ص���ر اىل ان احل�ص��د ال�ص��عبي ي�رسف ب�ص��كل ك�م��ل على اجن�ز اخلن��دق المني 

املذك�ر ب�لتن�صيق مع قي�دة �رسطة النجف وعملي�ت الفرات الأو�صط .

الب���رسة � خ����ش : اأعل��ن حم�فظ الب���رسة د. م�جد الن���رساوي , اإن ال��� 10 اأي�م 
املقبلة �صت�ص��هد اإجن�ز اأعم�ل البنى التحتية ل�ص���ارع حي العب��ش , بط�ل اأكرث من 
.  وق�ل املح�فظ خالل حديثه لعدد من و�ص���ئل الإعالم بعد ج�لة  5 كيل� مر 
ا�ص��تطالع عل��ى واقع اأعم���ل التبلي��ط يف هذا الطري��ق, ان افتت�حه �ص��يخفف من 

الختن�ق�ت املرورية ب�ص�ارع املدينة . 
واأ�ص���ر اىل اإن جمي��ع اأعم���ل البن��ى التحتي��ة للمن�ط��ق القريبة من ال�ص���رع مثل 

�صبك�ت املج�ري والأمط�ر قد اأجنزت . 
يذك��ر اإن كلف��ة هذا امل�رسوع بلغ��ت اأربعة ملي�ر وخم�ص��م�ئة ملي���ن دين�ر وهي 
لأعم�ل البنى التحتية اخل��صة ب�صبك�ت ال�رسف ال�صحي واأعم�ل التبليط , اإ�ص�فة 

اىل مد اأن�بيب األت�ص�لت , ون�صبة الجن�ز بلغت 98%

حقيبة 

بغداد ـ سعاد التميمي 

االنبارـ خاص 

واسط - خاص

بغداد - خاص

وزيرة الصحة والبيئة  
تؤكد العزم على االرتقاء 

بالمؤسسات الصحية 

60%  الدمار في المصارف 
الحكومية في األنبار جراء 

العمليات اإلرهابية 

اليرموك تستقبل أكثر من )600( ألف مراجع وتجري أكثر من نصف مليون تحليل مختبري خالل 2016 


