
اعل��ن نائب رئي�س جمل�س حمافظ��ة االنبار ،االثنني، 
ان الو�س��ع االمن��ي م�س��تقر يف مدين��ة الفلوجة ومت 
اعتق��ال االنتحاري قبل تفج��ر العجلة املفخخة يف 

�سيطرة اجل�رس اجلديد غربي املدينة .
ان"  اجلورن��ال،  ملرا�س��ل  العي�س��اوي  فال��ح  وق��ال 
املعلومات اال�س��تخبارية مكنت االجهزة االمنية من 
اعتقال االنتحاري قبل و�س��وله اىل جهاز ال�س��ونار 
يف �سيطرة ملدخل الغربي للفلوجة عن اجل�رس اجلديد 
ومت اعتقال��ه وخ��ال تفكيك املفخخ��ة انفجرت مما 
ا�س��فر عن ا�ست�سهاد اثنني من عنا�رس االمن وا�سابة 

اربعة اخرين".
وا�ساف ان" العجلة جاءت من خارج مدينة الفلوجة 
وك�س��فها من قب��ل االجهزة االمنية ي��دل على �رسعة 
التحرك وفق املعلوم��ات االمنية واحباط خمططات 

التنظيم االرهابي". 
وا�س��ار العي�س��اوي ان" �س��يطرة املدخ��ل الغربي يف 
الفلوج��ة مت فتحه��ا بع��د التفج��ر بدقائ��ق وعادت 
احلركة ب�سكل طبيعي دون اي تاأخر للمواطنني ولن 
ن�س��مح للتنظيمات االرهابية ان مت���س امن املواطن 

واملناطق املحررة".

اأعلن��ت مديري��ة �رسط��ة حمافظ��ة النج��ف اال�رسف 
واملن�ساآت عن القاء القب�س على �سارق خطر .

وقال��ت املديري��ة "اأن مكتب مكافحة اج��رام الكوفة 
متكن من القاء القب�س على متهم ارتكب ١٦ جرمية 

�رسقة يف احياء متفرقة داخل املحافظة " .
وبين��ت " اأن املته��م اع��رف خ��ال التحقي��ق مع��ه 
بارتكابه �رسقات خمتلفة ملنازل وحمال ودراجات 
ناري��ة واأجه��زة ات�س��ال ومت اإحالته للق�س��اء لينال 
ج��زاءه الع��ادل " . وا�س��افت" اأن االأجه��زة االأمني��ة 
تطارد الع�س��ابات االإجرامية م��ن اجل احلفاظ على 
اأم��ن املواطن و�س��امته " . ودعت " ندعو املواطنني 
كافة اىل التعاون مع االأجهزة االأمنية الألقاء القب�س 

على املجرمني "
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وان مهرج��ان النهج ال�س��ينمائي الدويل ه��و مهرجان 
الق�س��رة  ال�س��ينمائية  باالأف��ام  يخت���س  �س��ينمائي 
)روائ��ي، وثائق��ي، ر�س��وم متحرك��ة(، تقيم��ه جمموعة 
قنوات كرباء الف�س��ائية يف العراق، تاأ�س�س املهرجان 
يف الع��ام 2014 وكان انطاق دورته االأوىل يف ٢٥-
٣-٢٠١٥ ، ويتعامل املهرجان مع ال�س��ينما على اأنها 
ر�س��الة اإن�س��انية وظيفتها �س��ناعة حي��اة يعي�س فيها 

النا�س كرماء �سعداء.
وق��ال ال�س��يخ عبد امله��دي الكربائي يف كلم��ة له "ان 
عل��ى الفنان��ني االلتف��ات اىل املب��ادئ التي ي�س��نعون 
منه��ا احلي��اة التي نن�س��دها جميع��ا لتحقيق ال�س��عادة 
والع��دل واال�س��تقامة ل��كل الب�رسي��ة، لتعي�س ال�س��عوب 
بالتع��اون والتكات��ف ويعم اخلر وال�س��عادة يف جميع 
ارج��اء املعم��ورة بعي��دا ع��ن �رساع��ات الظل��م وال�رس 
والق�س��وة". وا�س��اف ان "عل��ى الفن��ان ان يجعل اخلر 
واحلق معيارا يحرك��ه يف عمله وفنه ويبتعد عن دائرة 
الباط��ل ، وان يعم��ل على توعية االن�س��ان بدائرة اخلر 

والع��دل والف�س��يلة واملب��ادئ والقي��م، وان ال تغري��ه 
املادة واملال واجلاه وال�سهرة".

م��ن جهته قال امل�رسف على املهرجان حيدر جلوخان 
يف كلم��ه ل��ه "ان م�رسوعن��ا الفن��ي االعام��ي ميث��ل 
م���رسوع ابداع��ي ي�س��عى اىل حتقيق واي�س��اح وجتذير 
جوان��ب الواق��ع االجتماع��ي واالخاق��ي والفكري يف 
املجتمع��ات العاملي��ة به��دف اث��راء احلي��اة الثقافي��ة 
ب�س��ورة جذاب��ة وموؤث��رة ولقد تبنينا م�س��طلح حتديث 
ال��روؤى وهذا يعن��ي التحدي��ث والتغي��ر بجوهر معاين 
احلياة وهو قائم على املناهج العلمية التي تختزل يف 
باطنه��ا االبداع والقدرة على التحويل الفني من منطق 

تكوينها الب�رسي واجلماهري".
وبعده قال مدير املهرجان واملخرج ال�سينمائي ح�سنني 
الهاين "ان االأفام التي �ساركت يف املهرجان بن�سخته 
الثالثة بلغت 1387 فيلما من 103 دولة ، مو�سحا ان 
ذلك الرقم ميثل عامة فارقة ت�س��تدعي الوقوف عندها 
وجعلها خط��وة نحو االنطاق واالأب��داع وبعد الفح�س 

الفك��ري وال�رسع��ي مت اختيار 300 فل��م وبعد الفرز مت 
الو�س��ول اىل 93 فلم من 25 دولة هي العراق وايرلندا 
وايران وم�رس والهند وايطاليا وبلجيكا وتركيا وبولندا 
وفرن�س��ا واجلزائ��ر وكوري��ا واملاني��ا وامري��كا وكن��دا 
وا�سراليا والربازيل وكو�سريكا واالرجنتني والفليبني 

ونيوزلندا و�سيلي وال�سني وبريطانيا ولبنان.
وك��رم املهرجان الفنانان امل�رسي��ان حممود اجلندي 
وفت��وح احمد ف�س��ا عن من��ح رئي�س جمموع��ة قنوات 

كرباء الف�سائية �سهادة دكتوراه فخرية.
جوائ��ز مهرج��ان النهج ال�س��ينمائي ال��دويل عبارة عن 
�س��بيكة م��ن الذهب عي��ار 21 ق��راط على �س��كل لوكو 
املهرجان واجلائزة االوىل ١٠٠ غرام واجلائزة الثانية 
٧٥ غ��رام واجلائ��زة الثالث��ة ٥٠ غرام وهنال��ك جوائز 
ف�س��ية عبارة عن �س��بيكة من الف�س��ة على �س��كل لوكو 
املهرجان )بوزن ١٠٠ غرام( متنح للحائز على جائزة 
جلن��ة التحكي��م واحلائ��ز عل��ى جائ��زة م�س��ابقة افام 

ال�سيناريو والفنانون الرواد. 

اعلن��ت وزارة التجارة ع��ن توزيع 77 %  من م�س��تحقات الفاحني 
واملزارعني من ابناء مدينة املو�س��ل لعام 2016 يف حني ك�س��فت 
عن تاأمني م�ستحقات االعوام ال�سابقة وتوزيعها حال توفر الر�سيد 

املايل .
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان لها ب��ان عملي��ات التدقيق الت��ي اجريت 
م��ن ديوان الرقابة املالي��ة وجهاز االمن الوطني الأليات الت�س��ويق 

ا�س��تكمالها ومل تع��د هن��اك م�س��كلة تذك��ر يف دف��ع  والت�س��لم مت 
امل�س��تحقات للفاح��ني واملزارعني لاأعوام ال�س��ابقة خا�س��ة وان 
الوزارة ا�ستكملت توزيع 77 %  من امل�ستحقات لعام 2016 نتيجة 

توفر التخ�سي�سات املالية من قبل وزارة املالية.
بي��ان الوزارة او�س��ح ا�س��تكمال جميع االج��راءات االدارية والفنية 
ملعام��ات الفاحني واملزارعني امل�س��وقني ملح�س��ول احلنطة يف 
املو�س��ل و�س��يتم توزيع هذه امل�س��تحقات حال وجود التخ�س��ي�س 

املايل لاأعوام ال�سابقة .

وا�س��ار البيان ب��ان وزارة التج��ارة اعلنت بدء املو�س��م الت�س��ويقي 
ملح�س��ول احلنط��ة يف حمافظ��ات الو�س��ط واجلن��وب وم��ن املوؤمل 
االع��ان عن خط��ة الت�س��ويق للمحافظ��ات ال�س��مالية ووفق اخلطة 
الزراعي��ة الت��ي مت اعدادها بالتن�س��يق م��ع وزارة الزراعة واجلهات 
ذات العاق��ة وهي توف��ر دعما حكوميا للمزارع��ني والفاحني من 
خ��ال ا�س��عار مدعوم��ة ويف اإطار برنام��ج يتم في��ه االعتماد على 
املنت��وج الوطن��ي يف تاأمني �س��لة الغذاء ومادة الطح��ني على وجه 

اخل�سو�س

تحت قبة البرلمان..

حمود تؤكد اجراء اكثر من مليوني عملية جراحية لعام  2016
 وقال��ت الدكت��ورة عديل��ة انه��ا م�س��تعدة للمث��ول واالجابة 
ع��ن جميع اال�س��ئلة التي �س��يتم طرحها يف جمل���س النواب، 
وم�س��تعدة لاإجاب��ة ع��ن جمي��ع ا�س��ئلة الربمل��ان بالوثائق 

واالأدلة. 
 واكدت الدكتورة عديلة خال ا�ستجوابها حتت قبة الربملان 
ان وزارة ال�سحة اأجرت اكرث من 2661000 عملية جراحية 
يف عام 2016 مقارنة بعدد العمليات اجلراحية يف االعوام 
ال�سابقة التي مل تبلغ اكرث من 1483000 عملية جراحية . 
م��ع كل م��ا تواجه��ه وزارة ال�س��حة م��ن معوق��ات مالي��ة 
20177 لل��وزارة كان��ت تق�س��فية  خ�سو�س��ا وان موازن��ة 
�س��بيهه مبوازنة 2016 نتيجة للو�س��ع امل��ايل العام للدولة 
، كم��ا ان وزارة املالية �رسفت 30 % فقط من خم�س�س��ات 

الوزارة املقرة لها �سمن موازنة العام احلايل . 
 كم��ا وبينت " بانه��ا رفعت كتاب اىل جمل�س النواب ورئي�س 
جمل�س النواب ونائبي رئي�س املجل�س وجلنة ال�سحة والبيئة 
واللجن��ة املالية ذاك��رة ان هذه املرحلة نواج��ه ازمة كبرة 
يف جمال االدوية املنقذة للحياة واملزمنة وادوية ال�رسطان 
والتخدير واللقاحات والتي �ستوؤدي اىل ظهور جيل يفتقد اىل 

اللقاحات ال�رسورية ". 
 وا�سارت حمود اىل ان وزارة ال�سحة توؤدي دورها ومهامها 
بال�س��كل املطل��وب اذ ت��زود املراك��ز ال�س��حية يف خميمات 
النازح��ني يف املناط��ق املح��ررة باالأدوي��ة وامل�س��تلزمات 
الطبي��ة املطلوب��ة باالإ�س��افة اىل متابعته��ا اىل �س��ر عم��ل 
املف��ارز الطبي��ة يف املخيم��ات وت�س��جيل حاالت اال�س��ابة 
بال�رسطان وحتويلها للعاج .   كما ان الوزارة تقدم اخلدمات 
الوقائية للنازحني من قبل الر�س��د الوبائي ف�سا عن تقدمي 

اخلدمات الطبية والرعاية ال�س��حية ملخيمات النازحني من 
ث��اث حماور يف خميم اخلازر وح�س��ن �س��امي وخميم ديبك 

باالإ�سافة اىل التعاون مع املنظمات الدولية واملحلية. 
 كما واو�سحت معايل الوزيرة ان جميع عقود وزارة ال�سحة 
ه��ي بن��اًء على احتياج دوائر ال�س��حة وهو مير ب�سل�س��لة من 
االجراءات الفنية وجلان اعداد الكلف وجلان درا�س��ة وحتليل 
وجل��ان فح�س للنماذج ، كما ان عق��د االثاث الطبي هو عقد 
واح��د لتجهي��ز ا�رسة وم�س��تلزمات اخرى ا�سا�س��ية يت�س��من 
جمي��ع املواد من �رسير متع��دد احلركات و دوا�س��ك وبرفان 
ودوالب جن��ب ال�رسي��ر و�س��لة نفاي��ات ت�س��تخدم يف �س��الة 
العمليات ولها موا�س��فات الأتاف النفايات ال�س��حية منعا 
للتل��وث .   وكذلك جزء من احتياجات �س��االت العمليات هو 
احلذاء الطبي الذي ي�ستخدم من قبل اطباء وجراحني واطباء 
التخدي��ر والك��وادر الطبي��ة وال�س��حية العامل��ة يف �س��الة 

العملي��ات ول��ه موا�س��فات خا�س��ة بان��ه م�س��اد للبكتريا 
وم�س��اد للتي��ار الكهربائ��ي ووزن��ه خفي��ف كم��ا ان املادة 
امل�س��نوعة من��ه ال تتفاعل مع امل��واد الكيمياوية وي�س��اعد 

الطبيب على الوقوف اثناء العمليات ل�ساعات طويلة . 
 كما ان هناك دوا�س��ك خا�سة للمر�سى بحاالت خا�سة مثل 
قطع احلبل ال�سوكي وامل�سلولني والذين يحتاجون اىل حركة 

ال�رسير لكي ال حتدث قرح �رسيرية .
واخ��را ان عق��د االث��اث الطب��ي ج��اء مبثابة االنق��اذ وذلك 
لوجود املوؤ�س�س��ات ال�س��حية املدم��رة  يف املناطق املحررة 
بالكام��ل مثل دائرة �س��حة �س��اح الدين واالنب��ار ونينوى 
بع��د حتريرها م��ن دن�س داع���س االرهابي وان ه��ذه الدوائر 
ال�س��حية حتت��اج اىل االث��اث الطب��ي لتق��دمي اف�س��ل ان��واع 
اخلدم��ات الطبية وال�س��حية والعاجية اىل ابناء �س��عبنا يف 

املحافظات كافة.

بغداد ـ سعاد التميمي 

إحصائيات مخيفة تكشف ما تخسره النجف 
من أرواح في الحوادث المرورية

مفارز مديرية شرطة ميسان تنفذ عملية استباقية 
وتقبض على )15( متهمًا بجرائم جنائية 

كربالء تشهد انطالق فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي الثالث بمشاركة 26 دولة

النجف � االء ال�س��مري: ك�سفت اح�س��ائيات ر�سمية لدائرة �سحة النجف اال�رسف 
عن م�رسع 350 �سخ�س جراء احلوادث املرورية يف النجف خال عام 2016 
لت�س��جل االح�سائيات زيادة بلغت 1600 حالة حادث مروري عام 2016 عن 
الع��ام الذي �س��بقه فيما بل��غ جمموع احل��وادث املرورية بني عام��ي 2008 – 

. 63 الف حادث يف عموم الرقعة اجلغرافية للنجف  2016 قرابة 
وقال مدير عام �سحة النجف الدكتور علي �سرب للجورنال، اإن " 3500 �سخ�س 
لق��وا م�رسعهم يف ح��وادث مرورية ع��ام 2016 فيما تراوح��ت اعداد اجلرحى 

جراء هذه احلوادث بني -500 1000 جريح " .
موؤكدا ان " اغلب الوفيات �س��ببها ا�سابات يف الرا�س وخا�سة ل�سواق الدراجات 
الناري��ة وال�س��توتات ". داعيا مديرية املرور يف النج��ف اىل فر�س غطاء الرا�س 
على ا�س��حاب ال�س��توتات والعجات النارية . وبني �س��رب ان " اغلب الوفيات يف 

حوادث ال�سر هي يف الفئة املنتجة بني 15 و45 عاما " .
 م��ن جانب��ه او�س��ح مدير م��رور النجف العميد عل��ي احل�س��ناوي للجورنال، ان 
" تزايد احلوادث املرورية يرجع ل�س��ببني رئي�س��يني االول عدم التزام ا�سحاب 
العجات بقوانني وتعليمات ال�س��امة واملرور وال�سبب الثاين هو �سوء التخطيط 

لل�سوارع الرئي�سية والفرعية يف املحافظة وكذلك اال�ستدارات يف ال�سوارع ".
موؤك��دا ان " %90 م��ن �س��واق الدراج��ات النارية يف املحافظة يلب�س��ون خوذة 
الرا�س " . املواطنون من جانبهم دعوا اىل تفعيل قانون املرور �س��د املخالفني 

وتنظيم الطرق ب�سكل �سليم .

مي�س��ان � متابعة: اأعلنت مديرية �رسطة مي�س��ان عن اإلقاء القب�س على عدداً من 
املتهمني بق�سايا جنائية خمتلفة خال تنفيذ عمليات ا�ستباقية يف املحافظة

واأو�س��ح قائد �رسطة حمافظة مي�سان و املن�س��اآت العميد )نزار موهي ال�ساعدي 
( ،اأن مفارز اأق�س��ام مديرية �رسطة مي�س��ان متكنت وخال العمليات اال�ستباقية 
ون�س��ب ال�س��يطرات من األقاء القب�س على عدد من املتهم��ني بجرائم تنوعت ما 
ب��ني جرائ��م ال���رسوع بالقتل وال�رسق��ات وجرائم اأخ��رى، م�س��يفًا اأن املتهمني 

�سدرت بحقهم مذكرات اعتقال ق�سائية وفق مواد قانونية
وتابع ال�س��اعدي ،اإن عدد املتهمني )15( مته��م مت اإلقاء القب�س عليهم من قبل  
مف��ارز �رسطة مي�س��ان يف مناطق خمتلفة من املحافظة حي��ث مت اإلقاء القب�س 
عل��ى اأربعة مطلوبني للعدالة م��ن قبل مفارز �رسطة البل��دة بالتعاون مع اأفواج 
الط��وارئ ومكافح��ة االإجرام �س��ادرة بحقهم اأوامر قب�س ق�س��ائية وفق جرائم 
التهديد و االإيذاء العمد باالإ�س��افة اإىل متكن مفارز ق�س��م �رسطة حطني من اإلقاء 
القب�س على ثاث مطلوبني وفق مواد خمتلفة احدهم مطلوب بجرائم ال�رسقات
 ويف ال�سياق ذاته متكنت مفارز م�سركة من مراكز ق�سم �رسطة ق�ساء امليمونة 
بالتع��اون مع اأفواج الط��وارئ من اإلقاء القب�س عل��ى )6( مطلوبني ثاث منهم 
مطلوبني وفق املادة )405( ال�رسوع بالقتل باالإ�س��افة اإىل متكن مفارز ق�س��م 
ق�س��اء قلعة �س��الح جنوب مرك��ز املدينة من اإلقاء القب�س عل��ى متهمني اثنني 
مطلوبان وفق املادة ) 413 االإيذاء العمد و املادة 342 احلريق و املفرقعات (
مبين��ًا : ان املتهم��ني مت اأحالته��م اإىل اجله��ات التحقيقي��ة املخت�س��ة الإكم��ال 

االإجراءات القانونية بحقهم

حقيبة 

األنبار ـ خاص

النجف ـ متابعة

كربالء - خاص

بغداد ـ متابعة

مجلس األنبار: الوضع 
األمني مستقر وتم اعتقال 

االنتحاري قبل التفجير

شرطة النجف 
تلقي القبض على متهم 

ارتكب 166 جريمة سرقة 

التجارة: مستحقات الفالحين لألعوام السابقة مؤمنة وتوزيع 77 %  من مستحقاتهم للعام الماضي

اعلنت وزيرة ال�صحة 
والبيئة الدكتورة عديلة 

حمود ح�صني، ا�صتعدادها 
الكامل للمثول امام الربملان 

لال�صتجواب اذا طلب احد 
االع�صاء ذلك.

يف حدث يعد االكرب من نوعه على 
م�صتوى العراق، �صهدت حمافظة 

كربالء املقد�صة ذات الطابع 
الديني، انطالق فعاليات مهرجان 
النهج ال�صينمائي بدورته الثالثة 
بح�صور املتويل ال�صرعي للعتبة 

احل�صينية املقد�صة ال�صيخ عبد 
املهدي الكربالئي والوكيل االقدم 

لوزارة الثقافة جابر اجلابري 
وامل�صرف العام على قنوات كربالء 

الف�صائية حيدر جلوخان واكرث 
من 500 �صخ�صية فنية عراقية 

وعربية واجنبية و�صي�صتمر 
املهرجان ملدة خم�صة ايام و�صيتم 
عر�ض 93 فليم �صينمائي ق�صري 

يف ثالثة حماور )روائي، وثائقي، 
ر�صوم متحركة(.

ّ


