
اأكييدت نقابيية ال�صييحفين العراقييين، االثنيين، على 
�ييرورة جنيياح احلييوار الوطنييي والبناء بيين جميع 
للرمييوز  الت�صييفية  حميياوالت  م�صييتنكرة  االأطييراف، 

الدينية والوطنية.
وقالييت النقابيية يف بيييان �صييحفي، اإن "ن�صييتنكر ما 
تتعر�ييض له رموزنا الوطنييية والدينية من حماوالت 
الت�صفية اجل�صدية لثنيها عن خطها الوطني"، مردفة 
"اآخرهييا ما اأعلن عنه زعيم التيار ال�صييدري مقتدى 

ال�صدر من تعر�صه ملحاوالت اغتيال".
واأ�صييافت، اأن "هييذه املحيياوالت ال ميكيين ان تخييدم 
العملية ال�صيا�صييية وال احلوار الوطنييي اجلاد والبناء 
وال حميياوالت االإ�صيياح التييي ينادي بها لت�صييحيح 

العملية ال�صيا�صية".
واأكدت النقابة، "حر�صييها على جناح احلوار الوطني 
الهييادف والبنيياء بيين جميييع االأطييراف، خ�صو�صييا 
ونحن نقرتب من نهاية داع�ض من خال االنت�صارات 
وح�صييدنا  الوطنييية  و�رطتنييا  جلي�صيينا  املتاحقيية 

ال�صعبي والع�صائري املقد�ض يف املو�صل احلدباء".
و�صييددت، على وقوفها "مع ال�صييف الوطني ومع كل 
اجلهييود اخلرية التييي تخدم وطننا العزيييز، بعيدا عن 

حماوالت الت�صفية واإق�صاء االآخر".

اأعلنييت وزارة الهجرة واملهجرييين، االثنن، عن توزيع 
78 األييف لرتا ميين مادة النفط االبي�ييض على العوائل 

النازحة مبخيمات جنوبي املو�صل.
اقليييم  يف  الييوزارة  ممثليييات  ق�صييم  م�صييوؤول  وقييال 
كرد�صييتان حممد اياد احل�صيييني، يف بيان �صحفي، اإن 
"الوزارة بالتن�صيق مع وزارة النفط  وزعت يف اليومن 
املا�صييين مييادة النفييط االبي�ييض جمانييا بيين اال�ر 
النازحة يف خميمات القيارة جنوب املو�صييل"، مبينا 
"ت�صييمنت 52 الف لرت يف خميم اجلدعة الرابع و26 

الف لرت يف خميم مدرج املطار".
واأ�صاف احل�صيني، اأن "فرق الوزارة امليدانية م�صتمرة 
بتوزيييع املحروقييات لاأ�يير النازحيية يف املخيمات 

واالأهايل باملناطق املحررة".
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وقال القا�صي علي العامري رئي�ض جلنة العمل 
التطوعي يف حمكمة ا�صتئناف بابل اإن "العيادة 
الطبية با�رت اأعمالها خال هذه الفرتة وراأت 
النييور بعييد اأن كانت جمييرد فكرة وهييي جتربة 

جديدة يف املحاكم العراقية".
اأن  العامييري يف ت�ريييح �صييحفي،  واأ�صيياف 
"العيادة كانت من اقرتاح جلنة العمل التطوعي 
يف هييذه الرئا�صيية بعييد ا�صتح�صييال موافقة من 

جمل�ض الق�صاء االأعلى".
وقييّدم القا�صييي العامييري �صييكره العميييق اإىل 
اأبييدت تعاونا كبرياً  "دائرة �صييحة بابييل التي 
وخ�ص�صييت جزءا من كادرها مييع طبيب دوري 

خدمة للق�صاء العراقي".
وبخ�صييو�ض اأهمييية فتييح عيييادات طبييية يف 
املحاكييم يفيييد العامري بيياأن "هييذه العيادات 
�رورية يف دور الق�صيياء الأن اأجييواء املحاكم 
رمبا تكييون متوتييرة وم�صييحونة وقييد يتعر�ض 
كل ميين القا�صييي واملوظييف وحتييى املراجييع 

واملحامي اإىل وعكة".
واأكييد اأن "هييذه العيادة حتتوي على اإ�صييعافات 
اأولية متكاملة اإذا ما ح�صلت حاالت اختناق او 

حروق اأو جروح".
ميين جانبهييا قالت الباحثة ال�صييحية م�صييوؤولة 
املفرزة الطبية �صي حممد اأن "العيادة با�رت 
عملهييا منذ مدة قريبيية اإال اأنها علييى الرغم من 

هذا ت�صهد اإقباال كبرياً من املوظفن".
اأ�صييافت حممييد ان  وعيين حمتويييات العيييادة 
"املفييرزة الطبييية حتتييوي على خمتيير يجري 
واالإدرار  كال�صييكر  التحليييات  اأنييواع  جميييع 
واالت�ييض بييي، وحتتييوي علييى وحييدة �صييماد، 
و�صيييدلية، كما يتواجد طبيب كل اأ�صبوع ب�صكل 

دوري".
واأفادت يف ت�ريح لها باأن "العيادة ت�صتح�صل 
مبلغييا رمزيا عند �رف العاج ال يتجاوز األف 

دينار".

وعن ال�رائح التي ت�صتهدفها العيادة اأكدت اأنها 
الق�صيياة واملوظفن وهم امل�صييمولون  "خلدمة 
املحاميين  ت�صييتقبل  لكنهييا  فقييط،  ر�صييميا 
واملراجعن ال�صيما عند احلاالت الطارئة الأنها 

قبل اأي �صيء ت�صعى لتقدمي خدمة اإن�صانية".
ولفتييت م�صييوؤولة املفييرزة اإىل اأن "الطبيب الذي 
يتواجييد باإمكانييه حتديد حالة املري�ييض اإذا ما 
كان يحتيياج اإىل ا�صييرتاحة اأو اإجييازة اأو اإحاليية 
اإىل امل�صت�صييفى، وعند حييدوث اأي طارئ خارج 

قدرتنا على اإ�صعافه نت�صل باالإ�صعاف".

ميين جانبه قييال علي �صيياح وهييو موظف يف 
�صعبة احلا�صييبة االلكرتونية اأن "العيادة جتربة 
جديييدة تركييت اأثرا كبريا بعييد افتتاحهييا اإذ بداأ 
املوظييف يتح�صيي�ض بالفرق ال�صيييما عند حدوث 

وعكة �صحية مفاجئة".
واأ�صاف �صاح يف حديث �صحفي، اأن "املوظف 
ال�صيييما ميين يتعر�ض لنييزالت برد وجييد طبيبًا 
لتحديد حالته ال�صييحية وهو من يحدد اإمكانية 
ا�صييتمراره اأم اإعطائه ق�صطا من الراحة"، ومتنى 
اأن "تعمم هذه التجربة يف بقية اال�صتئنافات".

توقعييت الهيئيية العاميية لاأنييواء اجلوية والر�صييد 
غائمييا  الطق�ييض  يكييون  اأن  االثنيين،  الزلييزايل، 
م�صحوبا باالأمطار ودرجات احلرارة ال�صغرى يف 
بغداد ت�صجل 15ْم، خال اليومن املقبلن. وقالت 
الهيئيية يف بيان لها، اإن "طق�ض اليوم �صيييكون يف 
املنطقتن ال�صييمالية والو�صييطى غائما م�صييحوبا 
املنطقيية  يف  ال�صييدة  متو�صييطة  اأمطييار  بت�صيياقط 

ال�صييمالية وخفيفيية ال�صييدة يف املنطقيية الو�صييطى 
مع حدوث عوا�صييف رعدية اأحيانييًا، ويف املنطقة 
اجلنوبييية غائما جزئيا يتحييول تدريجيًا اىل غائم 
م�صحوب بت�صيياقط اأمطار خفيفة ال�صدة مع حدوث 
عوا�صييف رعدية اأحيانًا، ودرجة احلرارة ال�صغرى 
املتوقعة يف مدينة بغداد 15 ْم، والعظمى 24 ْم". 
واأ�صاف البيان، اأن "طق�ض غد االربعاء �صيكون يف 
املناطق كافيية غائمًا جزئيييًا ويف بع�ض االأماكن 
ميين االأق�صييام ال�رقييية غائم مع فر�صيية لت�صيياقط 

اأمطييار خفيفيية فيهييا يتحييول تدريجيييا اىل غائم 
جزئيييًا، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�صييابق". 
وبيين، ان "طق�ييض اخلمي�ييض �صيييكون يف املناطق 
كافة �صييحواً يتحييول تدريجيا اىل غائم بعد الظهر 
اأبتداًء من االق�صام الغربية للباد مع ت�صاقط زخات 
مطيير متفرقة يف املنطقة ال�صييمالية تكييون رعدية 
اأحيانًا خال الليل ودرجات احلرارة ترتفع ب�صييع 
درجات عن اليوم ال�صييابق". واأ�صار اإىل، اأن "طق�ض 
اجلمعة �صيكون يف املنطقة ال�صمالية غائمًا ممطراً 

مع حدوث عوا�صييف رعدية اأحيانييًا، ويف املنطقة 
الو�صييطى بن �صييحو وغائمًا جزئيًا ويكون غائمًا 
يف اق�صييامها الغربية مع ت�صيياقط زخات مطر فيها 
تكون رعدييية احيانا، ويف املنطقيية اجلنوبية بن 
غائييم جزئيييًا وغائم مع ت�صيياقط زخييات مطر بعد 
الظهيير تكييون رعدييية اأحيانييًا، ودرجييات احلرارة 
تنخف�ييض ب�صييع درجييات يف املنطقيية ال�صييمالية 
وترتفييع ب�صييع درجييات يف املنطقتيين الو�صييطى 

واجلنوبية عن اليوم ال�صابق".

محافظ بغداد يستثني مشروع مجاري الحسينية وأربعة مشاريع أخرى من قرار مجلس الوزراء
 واأكييد املحافظ خال لقاءه وفد وزارة االإ�صييكان والبلديات " 
علييى �رورة االإ�راع باإجناز هذه امل�صيياريع ملييا لها اهمية 
كبرية على ال�صعيد اخلدمي كونها �صت�صهم يف انت�صال مناطق 
اطراف العا�صييمة من معاناتهم". وا�صاف " ان االيام املقبلة 
�صت�صييهد عقييد اجتماعات م�صييرتكة مع الييوزارات اخلدمية من 
اجييل االإ�ييراع يف اجنيياز كافة امل�صيياريع ال�رورييية والتي 

ت�صهم يف خدمة املواطن البغدادي." 
وك�صييف بيان ملحافظة بغداد ان امل�صاريع اخلم�صة امل�صتثناة 
ميين قرار جمل�ييض الييوزراء هي ، م�ييروع جماري احل�صييينيية 
واملحمودية وم�صاريع ماء النهروان واملعامل �صمن م�روع 
الكربلة للماء وم�روع تبليط ق�صيياء احل�صييينيية . واأكد البيان 

ان حمافييظ بغييداد التقييى يف وقييٍت �صييابق بوفييد ميين وزارة 
االإ�صييكان والبلديات ، موؤكداً على �ييرورة االإ�راع باالإجناز 
ملييا لهذه امل�صيياريع ميين خدميية للمواطنن كونها ت�صييهم يف 
تقييدمي م�صييتوى كبريا من اخلدمات الأهايل ق�صيياء احل�صييينية 
وهييو ما يحتاج اليه الق�صيياء للنهو�ض بواقع م�صيياريع البنى 
التحتييية . وا�صيياف البيييان "ان االيييام املقبليية �صت�صييهد عقد 
اجتماعات م�صرتكة بن املحافظة الوزارات اخلدمية من اجل 
االإ�راع يف اجناز كافة امل�صاريع ال�رورية والتي ت�صهم يف 
خدميية املواطن البغدادي، م�صييرياً ان حمافظ بغداد �صيييطالب 

با�صتثناء م�صاريع اخرى منها م�روع جماري النهيروان .
ميين جانب اخر ابييدى حمافظ بغداد عزمييه على تغيري مامح 
ق�صيياء احل�صييينيية وتوفري اخلدمات فيها وقال خال زيارته 
لق�صيياء احل�صييينيية  بح�صييور املييدراء التنفيذين "ان ق�صيياء 

احل�صييينية يعاين كثريا وم�روع املجاري قد اوقف الكثري من 
امل�صيياريع االخرى كالتبليط واملاء واالنارة وهذه امل�صوؤولية 
تقييع علييى عاتييق وزارة البلديييات والتييي وعييدت املحافظيية 
باإكمال امل�روع بعد موافقة جمل�ض الوزراء على تخ�صييي�ض 

االموال لهذا امل�روع . 
وا�صيياف ال�صيييد املحافظ " ان اأ�صييباب تاأخري تنفيذ امل�صاريع 
يف ق�صيياء احل�صينية هي تاأخر املوازنة والروتن والتعقيدات 
االإدارييية وعييدم تعيياون اجلهييات احلكومييية خييال الفييرتات 
ال�صييابقة .واو�صح " ان هناك رغبة جادة لتقدمي اخلدمات اىل 
اأهايل احل�صييينية الذي جيياء من خال املتابعييات والزيارات 
امل�صييتمرة للق�صيياء ولقاء وجهاء املنطقة وم�صييوؤوليها، حيث 
�صيييتم العمييل بالق�صيياء والعمييل علييى تغيييري مامح ق�صيياء 

احل�صينية . 

وعلى �صييعيد مت�صييل افتتح عطوان العطواين التو�صعة الثانية 
مل�روع ماء االأمل يف منطقة املعامل �رقي العا�صمة بغداد 
بطاقيية اإنتاجية تبلغ ٢١٠٠ مرت مكعييب وميثل هذا امل�روع 
نقليية نوعية يف انتاج املياه ال�صيياحلة لل�رب كونه �صي�صييهم 
يف احلييد من ازمة املاء يف عدد من مناطق اطراف العا�صييمة 
وخ�صو�صييا مناطييق ال�صييعادة والكرامة واحل�صييينية . وا�صييار 
العطييواين اىل ان هييذ امل�روع يعد �صييمن خطة طموحة لرفع 
الطاقة االنتاجية ون�صبة املخدومن ب�صبكات املاء من خال 
ان�صاء حمطات وجممعات ماء جديدة يف اغلب مناطق اطراف 
العا�صمة ا�صييافة اىل تزويد املناطق غري املخدومة ب�صبكات 
اال�صييالة بامليياء عن طريييق احلو�صيييات ب�صييكل موؤقت حلن 
ايجاد تخ�صي�صييات مالية كافية لربطها ب�صبكات املاء ا�صوة 

باملناطق االخرى . 

بغداد ـ خاص 

شرطة ميسان تلقي القبض على مطلوبين للقضاء 
بينهم متهم باإلرهاب

توزيع مساعدات على العائالت النازحة شمال البصرة

عديلة حمود تؤكد دخول 15 جهازًا لغسل الكلى 
في أيسر الموصل

بابل تدشن أول عيادة طبية في المحاكم العراقية

مي�صييان ي خا�ض:  اأعلنت مديرية �رطة مي�صييان عن اإلقيياء القب�ض على عدد من  
املتهميين احدهييم مطلوب وفييق املييادة الرابعة من قانييون مكافحيية االإرهاب 
وجرائم اخلطف يف املحافظة.   وقال قائد �رطة حمافظة مي�صييان واملن�صيياآت 
العميد نزار موهي ال�صيياعدي ،اإن مفارز ق�صم مكافحة اجلرائم يف �رطة مي�صان 
متكنت من اإلقاء القب�ض على )7( متهمن مطلوبن للق�صيياء وفق مواد قانونية 
خمتلفة ، جاء ذلك خال تفعيل دور مفارزها اأال�صييتخباراتي وجمع املعلومات 
املوؤكييدة حيث  مت اإلقاء القب�ض على املتهمن اثنان منهم مطلوبن وفق املادة 
)443( جرائييم ال�رقييات واأثنن اآخرييين مطلوبن وفق املييادة )14( خمدرات 
ومتهييم مطلييوب وفييق املادتيين )4( اإرهيياب و )421( جرائييم اخلطييف ومتهم 
اأخيير مطلوب وفق املادة )289( تزوير باالإ�صييافة اإىل متهم مطلوب وفق املدة 

)430( تهديد

الب�رة ي خا�ض : طالب ع�صييو املجل�ض املحلي يف ق�صيياء القرنة �صمال الب�رة 
ها�صييم املالكييي املنظمييات الدولية بالعمل على �صييمول العوائل التي مل ت�صييتلم 
ح�صييتها من امل�صاعدات الغذائية والتي مت حجبها ب�صييبب عدم مراجعة العوائل 
للمنظمة . وقال املالكي للجورنال نيوز ، اإن منظمة اكتد وباال�صرتاك مع منظمة 
االأغذية العاملية قامت بتوزيع امل�صيياعدات الغذائية للعوائل النازحة واملهجرة 

يف مناطق �صمال الب�رة وبالتعاون مع املجال�ض املحلية .
وختييم املالكييي بقوله ان املنظمييات وزعت حوايل 127 ح�صيية غذائية وبواقع 
68 يف القرنة و59 ح�صة يف ق�صاء املدينة حيث �صملت مناطق الن�صوة والدير 

والثغر ومناطق مركز القرنة.

بغداد ي خا�ض : اطلعت وزيرة ال�صييحة والبيئيية الدكتورة عديلة حمود من خال 
الدكتييور حازم اجلميلي الوكيييل الفني للوزارة على تفا�صيييل الزيارة امليدانية 
التييي قييام بها وفد ميين الييوزارة اىل املناطق املحييررة من اجلانييب االي�ر من 
مدينة املو�صييل للوقوف واال�راف ميدانيا على اخلدمات املقدمة يف خميمات 
النازحن وتلك التي ت�صييهد توافد ح�صييود كبرية من العوائل النازحة من اجلانب 
االمييين من املو�صييل،  كمييا مت االطاع خال اللقيياء على اكتمال ن�صييب ع�رة 
اجهييزة لغ�صييل الكلية يف م�صت�صييفى التاأهيييل الطبي باجلانب االي�يير من مدينة 
املو�صييل ومبتابعة مبا�رة من الوزيرة لي�صييبح عدد االجهزة اخلا�صيية بغ�صييل 

الكلية ١٥ جهازا لتقدم خدماتها للم�صابن بالف�صل الكلوي
 وتطرق اللقاء اىل �صييبل تذليل املعوقات والعقبات االدارية التي تعرت�ض �صييري 
االداء يف م�صت�صييفى امري املوؤمنن عليه ال�صييام الذي و�صل اىل مراحله االخرية 
ليكون افتتاحه خال االيام القليلة القادمة .  وعلى �صعيد مت�صل اطلعت حمود  
من املهند�ض ثائر جعفر عبا�ض مدير عام دائرة امل�صيياريع واخلدمات الهند�صية 
يف مركز الوزارة على تقارير الفرق الهند�صية اخلا�صة بن�صب وم�صتويات االجناز 
يف امل�صت�صييفيات �صييعة ٤٠٠ �ريرا التي تقوم الييوزارة بتنفيذها يف حمافظات 

مي�صان والب�رة وذي قار وكرباء املقد�صة والنجف اال�رف.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بابل ـ خاص

بغداد ـ متابعة

نقابة الصحفيين تؤكد اهمية 
الحوار البناء وتستنكر محاوالت 

تصفية الرموز الوطنية

الهجرة توزع 78 ألف لتر من النفط 
األبيض على نازحي الموصل

األنواء الجوية: الطقس غائم مصحوب بتساقط األمطار خالل اليومين المقبلين

اأعلن حمافظ بغداد املهند�س 
عطوان العطواين ا�ستثناء 

خم�سة م�ساريع كربى يف 
اأطراف بغداد من قرار جمل�س 

الوزراء القا�سي بتوقيف 
امل�ساريع ب�سمنها م�سروع 

جماري احل�سينيـة".

د�ّسنت حمكمة ا�ستئناف بابل 
عيادة طبية جديدة افتتحتها 

الرئا�سة موؤخرًا يف مقرها 
الرئي�س، فيما اأبدى منت�سبي 
املحكمة من ق�ساة وموظفني 

ترحيبا باخلطوة، موؤكدين 
على اأهميتها يف الأماكن التي 

ت�سهد زخمًا كاملحاكم.


