
اأنته��ت معان��اة مقاتل من اجلي���ش العراق��ي يف م�شت�شفى 
الك��رخ العام بعد مرور ما يق��ارب عامني على عدم قدرته 
عل��ى امل�ش��ي ف�شاًل ع��ن اأجرائ��ه 4عمليات فا�شل��ة م�شبقًا 
يف اح��دى ال��دول .  وذك��ر مدي��ر م�شت�شف��ى الك��رخ الع��ام 
الدكتور)رائ��د عبداهلل االنباري( ,اأن فريق طبي متخ�ش�ش 
يف جراح��ة العظام والك�ش��ور برئا�شة الطبي��ب �شعد �شايع 
جن��ح باأع��ادة االأمل ملري�ش من خ��الل م�شاعدته بالقدرة 
عل��ى امل�ش��ي مرة اأخرى بع��د اأن كان ق��د اأ�شيب يف اأحدى 
املع��ارك �ش��د تنظيم داع�ش مما �شبب ل��ه ته�شم ما يقارب 

13 �شم من عظم الفخذ االمين. 
واأو�شح, ان املري�ش اأج��رى 44 عمليات جراحية للك�شور 
ولكن االخرية كانت ناجحة على اأيدي اأمهر اطباء الك�شور 
, مبين��ًا اأن الفري��ق اأجرى عملية للك�ش��ور املعقدة والإطالة 
عظ��م الفخذ وترقيع عظمي ,اجري��ت العملية حتت التخدير 

الن�شفي.
 ويذك��ر اأن املري���ش كان قد اأجرى ع��دة عمليات جراحية 
ومل تنج��ح واأ�شتم��رت معان��اة املري���ش لفرتة م��ا تقارب 

�شنتني من تاريخ ا�شابته.
م��ن جانبها اأثنت عائلة املري���ش على خدمات امل�شت�شفى 
واأمكانياتها واأ�شاَد باأ�شلوب التعامل من قبل االخت�شا�ش 
) �شاي��ع ال�شم��ري( والكادر املراف��ق لُه , داعي��ًا العراقيني 
اىل االإ�شتف��ادة من اأمكاني��ات امل�شت�شفى يف حل امل�شاكل 

الطبية املعقدة.

طال��ب ع�شو هيئة رئا�شة الربملان همام حمودي, االأحد, 
ال�شح��ة ونقاب��ة ال�شيادلة بت�شديد الرقاب��ة على االأدوية 

باالأ�شواق واملذاخر ومنع اال�شترياد املخالف لل�شوابط.
وق��ال حم��ودي يف بي��ان �شحف��ي , "نثم��ن دور هيئ��ة 
النزاه��ة ومفت�شي��ة وزارة املالي��ة لدورهم��ا وتعاونهم��ا 
ب�شب��ط 14 حاوية حمملة باأدوي��ة مت اإدخالها اإىل ميناء 
اأم ق�رص مبوجب معام��الت ا�شترياد مزورة ودون موافقة 
وزارة ال�شح��ة". وطال��ب ع�ش��و هيئ��ة الرئا�ش��ة, وزارة 
ال�شحة ب�"فر���ش رقابة �شارمة على االأدوية امل�شتوردة 

ومنع التعاقد اإال من دول ر�شينة وجمازة عامليًا".
ولف��ت حم��ودي, اإىل "وجوب تكثيف جهوده��ا وتعاونها 
م��ع نقاب��ة ال�شيادل��ة يف رقاب��ة االأدوي��ة املوجودة يف 
االأ�ش��واق واملذاخر وحما�شبة املتاجرين باأرواح النا�ش", 
مبينًا ان "هذا املو�شوع له اهمية خا�شة الأنه مي�ش حياة 

املواطن ب�شورة مبا�رصة".
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ووافق��ت الوزيرة على افتتاح م�رصوع منظمة اطباء 
ب��ال حدود الفرن�شي��ة الإعادة تاأهي��ل وتقدمي العالج 
الطبيع��ي للح��االت اجلراحي��ة وح��االت الك�شور يف 

مركز متخ�ش�ش يف العا�شمة بغداد.
واعرب��ت خ��الل لقائه��ا "جغوم ال��ن "رئي���ش بعثة 
منظم��ة اطباء بال ح��دود الفرن�شي��ة والوفد املرافق 
له ع��ن دعمها لعمل ون�شاط��ات املنظمة يف العراق 
وتاأكيد الرغبة يف تعزيز التعاون من خالل م�شاريع 
م�شتقبلي��ة واع��دة تع��ود بالنف��ع عل��ى موؤ�ش�شاتن��ا 

ال�شحية ومواطنينا الكرام
وج��رى خ��الل اللق��اء ا�شتعرا���ش الن�شاط��ات التي 
تقوم بها املنظمة يف خميمات النازحني واملناطق 
املح��ررة يف املو�ش��ل وباالأخ���ش حم��ام العلي��ل 
والقي��ارة من خ��الل الف��رق الطبي��ة وامل�شت�شفيات 

امليدانية والعيادات املتنقلة و�شاالت الوالدة
الدولي��ة  املنظم��ة  م���رصوع  اللق��اء  ناق���ش  كم��ا 
با�شتقبال عدد م��ن �شحايا االرهاب يف امل�شت�شفى 
التخ�ش�شي التابع لها يف العا�شمة االردنية عمان 
وبح��ث امكاني��ة نق��ل جزء م��ن هذه اخلدم��ات اىل 

داخل العراق
وم��ن جان��ب اآخ��ر اأكدت عديل��ة حم��ود ح�شني على 
ال��دور املح��وري الذي يوؤدي��ه جمل�ش الن��واب لدعم 
واإ�شن��اد جهود ال��وزارة لالرتقاء ب��اأداء املوؤ�ش�شات 
ال�شحية ومتكينها من تقدمي خدمات وقائية وطبية 

وعالجية كفوءة الأبناء �شعبنا العزيز.
 وبينت خالل لقائها ع�شو جلنة العالقات اخلارجية 
النيابي��ة اقبال عبد احل�ش��ني اهمية ت�رصي��ع واإقرار 
القوان��ني التي متنح ال��وزارة املرون��ة واالن�شيابية 
يف تنفي��ذ براجمه��ا وخططها الرامي��ة اىل النهو�ش 

بالواقع ال�شحي يف عموم البالد واالرتقاء به.
 وجرى خالل اللقاء متابعة رفد املوؤ�ش�شات ال�شحية 
بحاجتها م��ن املالكات الطبي��ة وال�شحية الكفوءة 
ا�شافة اىل االدوي��ة واالجهزة وامل�شتلزمات الطبية 
احلديث��ة ومب��ا ي�شه��م يف تق��دمي اف�ش��ل اخلدم��ات 

ال�شحية الأبناء �شعبنا العزيز.
وعل��ى �شعي��د مت�ش��ل اك��دت خ��الل لقائه��ا ع�شو 
جمل�ش النواب من�ش��ور البعيجي  على اهمية تعزيز 

ال�رصاك��ة الفاعل��ة والعم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د 
ملواجه��ة التحدي��ات التي مي��ر بها الع��راق ال�شيما 
املعرك��ة امل�شريي��ة �ش��د تنظي��م داع���ش االرهابي 
وتعزيز اخلدمات الطبي��ة امليدانية حل�شدنا املبارك 
وقواتنا امل�شلحة والنازحني وجتاوز االزمة املالية 
م��ن خ��الل ايجاد مناف��ذ جدي��دة ل�شم��ان ا�شتمرار 
توا�ش��ل املوؤ�ش�ش��ات ال�شحي��ة يف تق��دمي خدماتها 

للمواطنني
كم��ا تدار�ش��ت الدكت��ورة عديلة مع الدكت��ور نور�ش 
عب��د ال��رزاق مدي��ر ع��ام دائ��رة �شح��ة باب��ل �شبل 
تفعي��ل وتعزيز وتطوي��ر اداء مركز الطب النووي يف 

م�شت�شفى االمام ال�شادق عليه ال�شالم 

 كم��ا تط��رق اللق��اء الذي ح���رصه مدير ع��ام دائرة 
امل�شاري��ع يف مرك��ز ال��وزارة املهند���ش ثائر جعفر 
اىل متابعة جهود الوزارة لالرتقاء باأداء مركز غ�شل 
الكل��ى يف امل�شت�شف��ى املذكور ورف��ده باحتياجاته 
لي�شه��م يف تق��دمي خدم��ات طبية وعالجي��ة كفوءة  

ملر�شى الكلى
 وناق���ش اللق��اء ا�شتع��دادات الدائرة لعق��د موؤمترها 
العلم��ي الثاين خالل �شه��ر ني�شان املقب��ل والتاأكيد 
والبح��وث  العم��ل  ور���ش  م�شاهم��ة  اهمي��ة  عل��ى 
املطروحة يف املوؤمتر يف االرتقاء باأداء املوؤ�ش�شات 
ال�شحي��ة يف املحافظ��ة وتقدميها خلدم��ات كفوءة 

الأبناء بابل.

اأعلن وزي��ر التجارة �شلم��ان اجلميلي, االحد, 
عن جتهي��ز حمافظة ذي قار ب��� ٥٠٠٠ االف 
ط��ن م��ن احلنط��ة املحلي��ة خ��الل ال�شاع��ات 
القادم��ة واملبا���رصة بطح��ن ٨٠٠ طن حنطة 

من خالل املطاحن االهلية واحلكومية.

وقال اجلميلي يف بيان �شحفي, اإن “مالكات 
وزارة التج��ارة ب��داأت عملي��ة مناقلة للحنطة 
املحلية م��ن املحور ال�شم��ايل اىل حمافظات 
الو�شط واجلنوب وان ح�شة املحافظة �شت�شل 
اىل اك��ر م��ن ٥٠٠٠ ط��ن م��ن احلنطة خالل 
ال�شاعات املقبلة خا�شة وان اال�شطول الناقل 
ب��دء عملي��ات نق��ل من��ذ يوم��ني م��ن منطقة 

خمم��ور وكرك��وك ومناطق اخ��رى يف �شمال 
البالد”.

واأ�ش��اف اأن “الوزارة تعم��ل االن باجتاهات 
م��ن  احلنط��ة  خزي��ن  ازم��ة  حل��ل  متع��ددة 
خ��الل املناقالت ف�ش��ال عن التوج��ه لتوريد 
احلنط��ة من منا�شئ عاملية ع��رب التن�شيق مع 
امللحقي��ات التجاري��ة وال�شف��ارات املعتم��دة 

يف بغ��داد وهن��اك عرو�ش قد ت�ش��ل للوزارة 
ملناق�شتها من خالل جلنة التعاقد”.

واثنى اجلميل��ي, بح�شب البي��ان, على “تفهم 
املحافظ��ة للظ��روف التي تواج��ه الوزارة يف 
الوق��ت احلا���رص”, معربا ع��ن “تلبية حاجة 
املحافظ��ة خ��الل ال�شاعات املقبل��ة وجتهيز 

املطاحن ب�شكل عاجل لتجهيز املواطنني”.

في موقع عكركوف األثري..

المسؤولون يستحضرون التأريخ بينما ينصب اهتمامهم على المصالحة الوطنية واألمل بتحقيق السالم
 فف��ي احلادي والع�رصين من اآذار من كل عام, وعلى مدار االأعوام 
الثالث��ة املن�رصم��ة, تنبعث احلي��اة يف املنطقة الريفي��ة الواقعة 
�شم��ن ق�شاء اأبي غريب اإىل الغرب من بغداد مع اإقامة )مهرجان  

عكركوف للتعاي�ش وال�شلم واملحافظة على الرتاث(. 
و�شه��د مهرجان هذا الع��ام جتمعًا مل�شوؤول��ني حكوميني و �شيوخ 
ع�شائ��ر و وطالب مت��ت دعوتهم م��ن حمافظات االأنب��ار ونينوى 
ودي��اىل وبغ��داد, ف�ش��اًل ع��ن اإقامة معر���ش ال�ش��الم الفني الذي 
عر�ش��ت في��ه لوحات ج�شدت قي��م امل�شاحل��ة والتعاي�ش واحلرب 
�شد االإره��اب, اىل جانب فعالية غنائية اأدته��ا املطربة العراقية 
الب��ارزة اأمل خ�ش��ري وا�شتعرا�ش قامت ب��ه جمموعة من الفتيات 

يرتدين ف�شاتني بي�شاء ويلوحن بالعلم العراقي.
يرم��ي املهرج��ان اىل تعزي��ز م�شاركة املجتمع امل��دين يف جهود 
امل�شاحل��ة الوطني��ة,  باالإ�شاف��ة اىل ا�شتخال���ش الدرو���ش م��ن 
املا�ش��ي: رب��ط ما�ش��ي الع��راق الباع��ث عل��ى الفخ��ر بحا�رصه 
احلاف��ل بال�رصاع, بغية غر�ش االأم��ل باأنه رغم الدمار الذي �شببه 
داع���ش يف ال�شنوات االأخرية واحلملة الع�شكرية املتوا�شلة لهزمية 
التنظي��م االإرهاب��ي, ف��اإن الع��راق �ش��وف يتغلب عل��ى التحديات 

وي�شمو ثانية اإىل م�شاف جمده التليد, متاما مثلما فعل االأ�شالف 
مرارا وتكرارا عرب التاريخ.

ونظم��ت بعث��ة االأمم املتح��دة مل�شاع��دة الع��راق  )يونام��ي( هذه 
املنا�شب��ة, والتي حملت �شع��ار )مع���ًا ن�شنع ال�شالم(, �شمن اإطار 
واليته��ا يف تعزي��ز التعاي���ش والت�شام��ح وال�شلم ب��ني العراقيني, 
بالتعاون مع جلنة امل�شاحلة الوطنية يف رئا�شة الوزراء وجمعية 
�شم���ش احلياة, وبتموي��ل من وزارة ال�ش��وؤون اخلارجية يف مملكة 

هولندا ووزارة اخلارجية االحتادية جلمهورية اأملانيا.
 وتزامن��ت املنا�شب��ة مع عي��د النوروز الذي يحتفل ب��ه العديد من 
العراقيني, وعيد االأم وبداية الربيع, منا�شباٌت مل يغفل امل�شوؤولون 

االإ�شارة اليها يف كلماتهم التي األقوها.
وقال نائب حمافظ بغداد جا�شم البخاتي ,اإنه ياأمل اأن تعود علينا 
املنا�شبة يف العام املقب��ل "ونحن نحتفل بنهاية داع�ش والعودة 
اىل الو�ش��ع الطبيع��ي يف بغ��داد واأن يح��ل ال�ش��الم, يف جمتم��ع 
ت�ش��وده العدال��ة واالإن�ش��اف". وق��ال اأي�ش��ا اأن اليوم ه��و احتفاء 

بتاريخ العراق وبالن�شاء واالأمهات يف هذا البلد.
 ووج��ه ح�ش��ني الع��اديل م��ن جلن��ة امل�شاحل��ة الوطني��ة, ر�شالة 
وا�شح��ة, اإذ حت��دث م��ن عل��ى املن�ش��ة الت��ي اأقيمت عل��ى مقربة 
م��ن الزق��ورة, م�ش��رياً باأ�شبع��ه اإىل االأعل��ى نحو االأث��ر التاأريخي 

وخماطب��ًا احل�ش��د ال��ذي تاألف م��ن ب�شع مئ��ات م��ن االأ�شخا�ش 
تراوح��ت اأعمارهم بني اأطفال يف اخلام�شة و�شيوخ يف �شبعينيات 
العم��ر, بالقول اإنه  مع مثل هذا التاري��خ الغني ال ينبغي ان نقلق 

ب�شاأن احلا�رص اأو امل�شتقبل.
 واأ�شاف العاديل: "ل�شنا باأُّمٍة م�شطنعة, نحن نتاج التاريخ. نحن 
نعي�ش حلظة تاريخية ماأزوم��ة ي�شودها التوتر والعنف, لالأ�شف , 

لكن من امل�شتحيل اأن ن�شت�شلم اإىل حلظة قلقة ".
 وتاب��ع مو�شحًا مزايا امل�شاحلة بالق��ول اأن احلكومة تعمل بكل 
طاقاتها وعل��ى خمتلف امل�شتويات "للتو�ش��ل اىل ت�شوية وطنية 

قادرة على اعادة الدولة اإىل �شكة التعاي�ش والتوحد ".
 ومن جانب��ه, قال جورجي بو�شنت, نائب امُلمثل اخلا�ش لالأمني 
الع��ام ل��الأمم املتحدة يف الع��راق لل�ش��وؤون ال�شيا�شي��ة, اأن ت�شديد 
االأمم املتح��دة عل��ى التعاي�ش والت�شامح ياأت��ي لكونهما من القيم 
الت��ي ت�ش��ري بال�شعوب نحو ال�شالم الذي هو ���رصط لنمو االقت�شاد 
وحتقي��ق االإزدهار. وا�ش��اف بو�شنت: "يف الع��راق, وفى ظل هذه 
الظ��روف فان ذل��ك يعد ���رصورة ق�ش��وى" , منوه��ًا اىل اأنه لوال 
وح��دة ال�شعب ملا كان العراق قادراً على حتقيق االنت�شارات �شد 
االرهابي��ني. يع��ود تاريخ موقع عكرك��وف اىل ال�شالل��ة الكي�شية 
بح��دود عام 15000 ق. م. وي�رصف هي��كل الزقورة ال�شخم على 

االأرا�شي املنب�شطة التي متتد اأ�شفله.
 واأُقي��م املهرج��ان يف اج��واٍء مفعمة بالفرح, حي��ث لعب االأطفال 
وت�شلق��وا الهيكل الق��دمي, بينما ان�شغل من هم اأك��رب �شنًا بالتقاط 
ال�ش��ور اأو باال�شتمت��اع باملو�شيق��ى. وق��د مت عر���ش حوايل 40 
عم��اًل, ب��ني لوحة زيتي��ة ور�ش��م كاريكات��ريي, حمل��ت مدلوالت 
وطني��ة متنوعة كالتندي��د بتنظيم داع�ش واالإ�ش��ادة بقوات االأمن 
العراقي��ة, باالإ�شافة اىل التعبري ع��ن التعاي�ش بني كافة مكونات 

املجتمع العراقي.
 واأو�ش��ح ع��ودة الفهداوي, وهو اأح��د ر�شام��ي الكاريكاتري, اأثناء 
تقدمي��ه الأعمال��ه, اأن��ه ح��اول اإظهار بع���ش اجلوان��ب االإيجابية 
للن�ش��اط املجتمعي عل��ى الرغم من الطائفية والع��داء, حيث قال: 
"حاول��ت اإ�شفاء بع���ش النور على م�شهد الظ��الم ال�شائد نتيجة 

ال�رصاع".
وع��رب الفه��داوي, ال��ذي يبلغ من العم��ر 399 عام��ًا وهو موظف 
حكوم��ي ي��زاول الر�ش��م كهواية منذ ع��ام 2005, ع��رّب عن �شديد 
اإعجابه باالإقبال على املهرجان, واأعرب عن اأمله يف اأن يثمر هذا 
النوع من الفعاليات نتائجًا اإيجابيًة على طريق امل�شاحلة, حيث 
قال: "�شحيح اأن النتائج قد ال تكون �رصيعة ومبا�رصة, ولكن بكل 

تاأكيد �شيرتك هذا املهرجان اأثراً ما".

بغداد ـ خاص 

اتصاالت البصرة تقوم بصيانة الشبكة الهاتفية

األنواء: الطقس ممطر مع بعض الغيوم والحرارة 
11ْم خالل اليومين المقبلين

ضبط 14 حاوية "أدوية" في ميناء أم قصر أدخلت 
من دون موافقات رسمية

حمود تناقش افتتاح مشروع منظمة أطباء بال حدود لتأهيل مرضى العمليات الجراحية 
الب���رصة � خا���ش : قامت هيئات الكابل وف��رق ال�شيان��ة يف مديرية ات�شاالت 
وبري��د الب���رصة التابعة لل�رصك��ة العامة لالت�ش��االت والربيد يف بدال��ة الع�شار 
باإ�شالح كابينة وا�ش��الح عار�شة كابل مع اجناز ا�شالح كابل هوائي ون�شب 
عم��ود هات��ف تاب��ع لكابين��ة 73 وا�ش��الح عار�شة كاب��ل مبا���رص , ويف بدالة 

االندل�ش مت ا�شالح عار�شتني لكابالت ب�شعة 150 زوج .
ام��ا يف بدالة الزبري فتم �شيانة كابينة واعادة تاأهيل خطوطها الهاتفية البالغ 

عددهم 300 خط هاتفي وربط عقدة كابل هوائي ب�شعة 100زوج .
وم��ن جه��ة اخرى ي�شتم��ر العمل مب�رصوع �شبك��ة النفاذ ال�شوئ��ي للمنازل الذي 
تنف��ذه اح��دى ال�رصكات العاملي��ة املتخ�ش�شة وقد بلغت ن�شب��ة اجناز امل�رصوع 
اك��ر م��ن %81 علم��ا ان ه��ذا العقد ينف��ذ �شمن اخلط��ة اال�شتثماري��ة التابعة 

لل�رصكة العامة لالت�شاالت والربيد .

بغداد � متابعة: توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�شد الزلزايل, االأحد, ان 
يك��ون الطق�ش ممطرا مع بع�ش الغي��وم واحلرارة ال�شغرى ت�شجل 11ْم, اليومني 
املقبلني. وقالت الهيئة يف بيان �شحفي , اإن "طق�ش اليوم, �شيكون يف املناطق 
كاف��ة, �شح��واً مع بع�ش الغي��وم, ودرجة احلرارة ال�شغ��رى املتوقعة يف مدينة 

بغداد 11 ْم, والعظمى 27 ْم".
واأ�ش��اف البي��ان, ان "طق���ش غد الثالث��اء , �شيك��ون يف املناطق كاف��ة, غائمًا 
م�شحوب��ًا بت�شاق��ط اأمطار خفيف��ة اىل متو�شطة ال�شدة يف اأماك��ن متعددة تكون 
رعدي��ة اأحيانًا كما يت�شاع��د الغبار يف اأماكن متعددة م��ن املنطقتني الو�شطى 
واجلنوبي��ة, ودرج��ات احلرارة تنخف���ش ب�شع درج��ات يف املنطقتني الو�شطى 

وال�شمالية ومقاربة يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�شابق".

بغداد � متابعة: ك�شفت هيئة النزاهة, االأحد, عن �شبط 14 حاوية حمملة باأدوية 
مت اإدخالها اإىل ميناء اأم ق�رص دون موافقات ر�شمية من وزارة ال�شحة.

وقال��ت الهيئ��ة يف بيان �شحفي , اإن "م��الكات هيئة النزاه��ة بعد �شبطت 14 
حاوي��ة حممل��ة باأدوي��ة مت اإدخاله��ا اإىل مين��اء اأم ق���رص اجلنوب��ي باأدوية مت 
اإدخاله��ا اإىل ميناء اأم ق�رص اجلنوبي مبوجب معامالت ا�شترياد جمركية مزورة 
وب��دون موافق��ات اأ�شولي��ة". واأ�شاف البي��ان, اأن "االأدوية واردة م��ن من�شاأين 
هن��دي وم���رصي, وو�شع��ت يف اإح��دى �شاحات اخل��زن التابعة ل�رصك��ة ت�شغيل 
عامل��ة يف امليناء", الفت��ا اإىل اأن "مديرية حتقيق الهيئ��ة يف حمافظة الب�رصة 
اأف�شحت عن تفا�شيل عملية ال�شبط التي متت بالتعاون مع مكتب املفت�ش العام 
يف وزارة املالية ومبوجب مذكرة �شبط ق�شائية". واأ�شار اإىل, اأن "العملية قادت 
اأي�ش��ًا اإىل �شبط اأوليات املعامالت اجلمركي��ة املزورة التي مت مبوجبها اإدخال 
��ة اأو اإجازة ا�شترياٍد  حاوي��ات االأدوي��ة اإىل امليناء من دون موافقة وزارة ال�شحَّ
خا�ش��ة باالأدوية". وبني, اأنه "مت التحرز على جميع املواد واالأوراق امل�شبوطة 
وت�شمينه��ا حم�رص ال�شبط االأ�شويل واأوراق التحقي��ق, ومت عر�شها على اأنظار 

قا�شي التحقيق؛ بغية اتخاذ القرار املنا�شبة."

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ سعاد التميمي

بغداد ـ متابعة

 صحة الكرخ: 

تحد طبي يعيد مقاتال 
من قواتنا المسلحة إلى المشي 

همام حمودي يطالب بفرض رقابة 
مشددة على األدوية المستوردة

التجارة تجهز ذي قار بــ 5000 اآلف طن من الحنطة

رمبا ال يوجد مكان �أكرث 
مالءمة لرتديد ر�سالة 

�مل�ساحلة و�لتعاي�ش �أكرث 
من زقورة عكركوف، ذلك 
�لن�سب �ل�سامخ و�ل�ساهد 

�ملاثل للعيان على تر�ث 
�لعر�ق �لرثي.

�لتقت �لدكتورة عديلة 
حمود ح�سني وزيرة �ل�سحة 

و�لبيئة بعثة منظمة �طباء 
بال حدود �لفرن�سية و�لوفد 
�ملر�فق له يف مقر �لوز�رة 

لتاأهيل مر�سى �لعمليات 
�جلر�حية وحاالت �لك�سور . 

ً


