
وق��ال الدكتور عبد ال�ستار لوا���ص ملرا�سل )اجلورنال 
ني��وز(، ان" مدينة الرم��ادي كبرية ومناطقها بحاجة 
اىل مراك��ز طبية وعالجية كب��رية مما دعا اىل حتويل 
مركز ال�سحي يف منطقة ال�سورة اىل م�ست�سفى طوارئ 
بواق��ع 25 �رسير مع توفري الكوادر الطبية واجلراحية 

واالخت�سا�سات املطلوبة".
وا�س��اف ان" م�ست�سف��ى ط��وارئ ال�سوفي��ة �سيق��دم 
خدم��ات عالجية وطبي��ة منها طب اال�سن��ان ورعاية 
الطف��ل وامل��راة مع ا�ستقب��ال احل��االت املر�سية على 
مدى 24 �ساعة يوميا مع اخت�سا�سات طبية اخرى".
وا�س��ار لوا���ص ان" م�ست�سف��ى ال�سوفي��ة يف الرمادي 

�سيق��دم خدم��ات طبية الكرث م��ن �ستة مناط��ق منها 
ال�س��ورة وال�سوفي��ة والب��و علوان واجلزي��رة ومناطق 

اخرى"
ب��دوره اعلن رئي�ص ق�سم جراحة االطفال يف م�ست�سفى 
الرم��ادي التعليمي مبحافظة االنبار عن اجراء عملية 
جراحي��ة فوق الكربى  ت�سمن��ت ت�سنيع  احليل لطفل 

مبرحلة واحدة ملري�سة من اهايل االنبار . 
ملرا�س��ل  اللهيب��ي  ه��ادي  اركان  الدكت��ور  وق��ال 
)اجلورن��ال ني��وز(، ان" ه��ذه العملي��ة تعت��رب عملي��ة 
ن��ادرة كونه��ا ق��د اجن��زت يف مرحل��ة واح��دة وه��ذا 
خمالف للعادة التي ت�ستوجب عملها على عدة مراحل 
حي��ث مت ا�ستدعاء الفريق املوؤلف م��ن طبيب التخدير 
يا���رس مهدي وم�ساعد اجل��راح  الدكت��ور �سامل كامل  

وتظافرت جهود اجلميع بنجاح العملية جناحا باهرا 
بعد ان ا�ستمرت ملدة �ساعتني ون�سف". 

وا�س��اف ان" العملية متت بنج��اح كامل بعد ت�سنيع 
احلي��ل لطفل مبرحل��ة اوىل مع متابع��ة املري�سة من 
قب��ل الكوادر الطبي��ة االخت�سا�ص بعد نق��ل املري�سة 

اىل �سالة املراقبة واملتابعة الطبية". 
وا�س��ار اللهيب��ي ان" دائ��رة �سح��ة االنب��ار املتمثل��ة 
ال�ست��ار لوا���ص مدي��ر ع��ام �سح��ة  بالدكت��ور عب��د 
االنبار حر���ص على توفري كاف��ة امل�ستلزمات الطبية 
والعالجية الجراء العمليات اجلراحية النادرة وتوفري 
االدوي��ة وكل م��ا يحتاج��ه املر�س��ى يف م�ست�سفيات 
االنبار دون احلاجة ل�سفرهم للعا�سمة بغداد وخارج 

العراق".

 مم��ا اثار حفيظة الكثري امل�ستهلكني، اإ�سافة اىل ما يخلفه اجلزار من 
الف�سالت وروائح النتنة بعدما يذبح ال�ساة، وحول هذه الظاهرة

تق��ول  اأم رف��ل وه��ي ربة بيت ا�ستهل��ت حديثها "لق��د كنت يف بادئ 
االأمر، ا�سرتي اللحم من اقرب جزار وحتى اأرخ�سهم، وال اكرتث للتغري 
املفاجئ الذي طراأ على غري العادة لتزايد الق�سابني، وبعدما الحظت 
الذب��ح يف كل مكان دون االهتمام بنظاف��ة االأدوات التي ي�ستخدمها 
الق�س��اب وحت��ى طريق��ة عر�ص اللحم فق��د كانت مق��ززة، اإىل جانب 
ع��دم نظاف��ة البيئة حيث الذب��اب كان يدور ح��ول الذبيحة، حتى اأين 
�ساهدت موؤخرا بيع الن�ساء للحوم وهن يفرت�سن االأر�ص داخل ال�سوق 
وه��ذا ما اأثار ده�ستي ومنذ ذلك اليوم اأ�سبحت اق�سد اجلزارين الذين 
لديه��م اإجازة اأو م��ن اأرى ختم على ذبيحته فقد ب��ت اأخاف اأن تكون 
طريق��ة الذب��ح غري �رسعي��ة اأو ال�ساة التي مت ذبحه��ا مري�سة اأو حتى 

ميتة واأتطلع لنظافة املكان اأي�سا فالنظافة لدي باملرتبة االأوىل".
وت�سارحن��ا ام كرار رب��ة بيت قائلة: "يف حقيق��ة االأمر زوجي يعمل 
بائ��ع متج��ول وم��ا يتقا�ساه م��ن عمله ال ي�س��د الرمق مم��ا يجعلني 
م�سطرة ل�رساء اللح��وم املجمدة، واأحيانا ا�سرتي من اجلزارين الذين 
يبيع��ون يف املن�سات الن اأ�سعارهم تكون اقل، وكثريا ما ا�ساألهم عن 
ال�سب��ب فيجيبني اجلزار باأن��ة يذبح يف من�سته وهو من يقوم بعملية 
ال�سلخ اأي�سا، وذلك لتقلي�ص امل�ساريف من نقل واأجور حمل وغريها 

لهذا يبيع ب�سعر اقل من ال�سوق".

وت�سي��ف دون اك��رتاث: "حتى وان كان ما يقول��ه غري �سحيح فلي�ص 
اأمام��ي �س��وى ت�سديق��ه فاملال يحكم واأن��ا م�سطرة نظ��را لقلة دخل 

زوجي".
من جهته ي�سري اأبو م�سلم موظف 38 �سنة بقوله: "ان انت�سار اجلزارين 
والذب��ح الع�سوائ��ي ظاه��رة غري ح�ساري��ة، ومن ال���رسوري اأن تهتم 
اجله��ات املعنية به��ذا املو�سوع، ومبا اأين اقط��ن يف اأحياء االأرا�سي 
الزراعي��ة تك��ون اأزقتها �سيقة ج��دا وخ�سو�سا ان ه��ذه االأحياء غري 
معني��ة م��ن قبل خدم��ات البلدي��ة جلمع النفاي��ات فتكت��ظ النفايات 
بف�س��الت احليوان��ات وغريها فتعم��د االأهايل على جمعه��ا وحرقها 

للتخل�ص من الروائح والذباب وتكاثر احليوانات حولها".
موؤكدا: منذ الوهلة االأوىل ليومنا هذا مل اأجلاأ ل�رساء كيلو واحد من حلم 
م��ن اجلزارين املتجولني او الذين يبيعون خارج ال�سوق يف املن�سات 
الأين على يقني بان طريقة الذبح غري �رسعية، فاأن كان يجهل املكان 
املخ�س���ص للذبح فهل �سيكون ذات دراية ب�رسعيات الذبح، وعرب عن 
ع��دم ر�ساه ع��ن العوائل التي ت�س��رتي اللحوم املجم��دة وامل�ستوردة 
الت��ي تزاي��دت يف االأ�سواق موؤخرا، فق��د اأ�سبحت حتت��اج متابعة من 

امل�سوؤولني خوفا من انت�سار اأمرا�ص وبائية تهدد حياة النا�ص. 
اجل��زار �س��الم عبي��د 35�سن��ة حت��دث بب�ساط��ة معرتف��ا حي��ث ق��ال: 
"امتهن��ت الق�سابة من��ذ خم�سة اأعوام تقريبا ويع��ود ال�سبب لذبحي 
للموا�س��ي خارج املج��زرة الر�سمية ل�سعوبة النق��ل والتكلفة والأين ال 
امل��ك حمل خا�ص لعملي". وا�ساف: "هذا وان علمت اجلهات املعنية 
�سيمنعونني من مزاولة ه��ذه املهنة، واأحيانا اأتعر�ص ملداهمات من 

الرقاب��ة فاأل��وذ بالفرار حلني ذهابهم ثم اأع��اود للوقوف يف من�ستي 
التي �سيدتها الأ�سرتزق بها قوت عائلتي". واأكد باأنه ال يذبح املوا�سي 
املري�س��ة وهن��اك ق�ساب��ني يبيع��ون حلوم جمم��دة عل��ى اأنها حلوم 
طازج��ة وهذا ما جعل النا�ص تعمم على اأن البائعني الذين هم خارج 
حمالت الق�سابة م�سكوكا باأمر حلوم ذبائحهم، مما قلل االإقبال على 

�رساء اللحم من من�ستي املتوا�سعة.
م��ن جهته قال رزاق ح�سني عالوي �ساحب حمل ق�سابة: اإنا اأمار�ص 
مهن��ة الق�ساب��ة من��ذ �سن��ني خلت فق��د ورثت ه��ذا املحل م��ن والدي 
واأن��ا معتاد عل��ى �رساء املوا�سي وذبحها يف امل�سل��خ ونقلها بالرباد 
املخ�س���ص اإىل حمل��ي، حتى اإين املك اإج��ازة ممار�سة مهنة و�سمان 
اجتماع��ي وهن��اك اأي�س��ا ف��رق �سحية تعم��د على متابع��ة املحالت 
املج��ازة لهذا الغر���ص ويتم مراقبة اأم��ور النظافة و���رسوط االلتزام 
بالتعليم��ات وال�سواب��ط. واأ�س��اف: لالأ�س��ف ق��د تزايد موؤخ��را ظهور 
دخ��الء ملمار�سة مهن��ة الق�ساب��ة فه��م ميار�سوه��ا باأ�ساليب وطرق 
ملتوي��ة لغر�ص التك�سب باحل��رام واملتاجرة ب�سحة النا�ص من خالل 
�رساء املوا�سي املري�سة لرخ�ص اأ�سعارها وبيعها يف ال�سوق ع�سوائيا 
دون حم��ل خم�س���ص وحتى ذبحها يف نف�ص امل��كان الذي ين�سب به 
من�ست��ه او اعم��دة يف اله��واء الطلق حي��ث احل���رسات واالأتربة ويبيع 
حلومها ب�سعر بخ�ص ، لكن ال يتعمم هذا على الكل فهناك من يذبحون 
املوا�س��ي باالأماك��ن املخ�س�س��ة لكن يبيعه��ا يف من�س��ات داخل او 
خ��ارج ال�سوق وذلك الأ�سباب عدة . ختم حديثة باأن زبائنه يق�سدونه 
دون غ��ريه وهم دائم��ني ومتوا�سلني معه لكونه يبي��ع اللحم الطازج 

والنظيف واملختوم وال ي�سرتون من ق�ساب اخر.
فيم��ا اأو�س��ح الدكت��ور اأكرم عب��د اخلالق مدي��ر الرقاب��ة ال�سحية يف 
حمافظ��ة كرب��الء املقد�س��ة فيم��ا م��ا يرتتب م��ن م�سوؤولي��ات �سمن 
ظاهرة الذبح الع�سوائي كونهم جهة داعمة ولي�ص م�سوؤولة حيث قال: 
" لق��د مت ت�سكي��ل فرقق جوالة �سمن ف��رق متابعة اجلزارين والذبح 
الع�سوائ��ي لالإطالع على املخالفات �سمن ال�رسوط وال�سوابط ومنها 
البطاق��ة ال�سحي��ة. واأ�ساف: اأن م��ا يخ�ص عملنا ه��و اإجراء الفح�ص 
الطب��ي للعامل��ني وتطعيمهم باللقاح، واالطالع عل��ى م�ساحة املحل 
حي��ث تكون امل�ساحة املق��ررة ) 16م( وفح���ص االأدوات امل�ستخدمة 
عل��ى اإن تكون من مادة )ال�ستيل( وان كانت هناك ايت خمالفات يتم 
اإغ��الق حمله، وم��ا يخ�ص اللح��وم املجمدة فهي �سم��ن �سالحياتنا 
حيث نق��وم بفح�سها،و اإن كانت �ساحل��ة لال�ستهالك الب�رسي ولي�ص 
لدين��ا ���رسوط بن��وع اللح��وم اأو املن�س��اأ امل�ستورد من��ه ، حيث نتابع 
اج��ازة اال�ست��رياد ودرج��ة حرارة ال��ربادات، وان كانت غ��ري مطابقة 
لل�رسوط يتم م�سادرة الب�ساع��ة واإجراء العقوبة املرتتب عليها وفق 
م��ا ين�سه القانون. خت��م حديثه موؤك��دا: باأن الطه��و ال�سحيح لكافة 
اأنواع اللحوم هي الطريقة االأن�سب لقتل الفريو�سات التي ميكن ت�سبب 
اأمرا���ص ل�سحة امل�ستهلك، ومن االأمرا���ص التي ت�سيب امل�ستهلك يف 
حالة ان كانت اللحوم غري �ساحلة لال�ستخدام او مت حت�سريها ب�سكل 
غ��ري �سح��ي، اأولها الت�سم��م ، واأمرا�ص ال��دم ، التهاب الكب��د والدودة 
ال�رسيطية،وغريه��ا م��ن االأمرا���ص الت��ي ال ي�سعني ذكره��ا، اأمنياتي 

بال�سحة وال�سالمة للجميع.

العراق يمنع استيراد "حامض الكبريتيك المركز" ألسباب أمنية

الكشف عن شبكة تزوير في مديرية جوازات كربالء

متابع��ة - اجلورنال : منعت وزارة ال�سناعة واملعادن، ا�سترياد مادة كيمياوية 
حم�سية الأ�سباب اأمنية.

وذك��ر بي��ان لل��وزارة علي��ه "اجلورن��ال " "تنفي��ذا لتوجيه��ات وزي��ر ال�سناعة 
واملع��ادن "وكالة" حممد �سياع ال�سوداين، ومن خالل طلبه املقدمه اىل وزارتي 
التج��ارة وال�سح��ة، مت اإيق��اف من��ح املوافق��ات اال�ستريادي��ة مل��ادة "حام�ص 

الكربيتيك املركز" لهاتني الوزارتني اعتبارا من االأول من متوز اجلاري".
وع��زا البي��ان املنع "لت�سهي��ل ال�سيطرة االأمني��ة على تداول هذه امل��ادة اخلطرة 
والق�س��اء على مناف�سة املنتجات االجنبية كون �رسك��ة الفرات لديها االإمكانية 

يف تغطية احلاجة املحلية من هذه املادة بن�سبة 100%".
واأك��د مدير ع��ام �رسكة الف��رات العامة لل�سناع��ات الكيمياوي��ة واملبيدات علي 
قا�س��م كاظ��م ال�سمري، اأن "ال�رسك��ة لديها اال�ستعداد الكام��ل يف تغطية احلاجة 
املحلي��ة للبلد وانها جنحت يف بل��وغ الهدف املر�سوم وهو ان مايتم انتاجه يتم 

ت�سويقه بالكامل".

 متابعة – اجلورنال : ك�سف مكتب املفت�ص العام لوزارة الداخلية يف حمافظة 
كرب��الء ت��ورط جمموعة من ال�سب��اط واملنت�سبني يف دائرة ج��وازات كربالء 
بعمليات تزوير وخمالفات قانونية وادارية ال�سدار جوازات �سفر ومت توقيف 

امل�ستبه بهم للتحقيق معهم.
وذكر بي��ان لوزارة الداخلية اطلع��ت عليه "اجلورنال" ان اللج��ان التفتي�سية 
والتدقيقي��ة التابع��ة ملكتب املفت���ص العام ل��وزارة الداخلي��ة اكت�سفت وجود 
عملي��ات تزوي��ر للم�ستم�س��كات حتدث يف دائ��رة ج��وازات املحافظة من قبل 
جمموعة من ال�سباط واملنت�سبني يف الدائرة بغية ا�سدار جوازات الأ�سخا�ص 
من داخل وخارج املحافظة وكذلك الأ�سخا�ص غري معرفني، ومت توقيف عدد 
م��ن ال�سب��اط واملنت�سب��ني امل�ستبه به��م للتحقيق معه��م يف الق�سية ملعرفة 
املتورط��ني الفعليني فيهم لتق��دمي للق�ساء بغية اتخاذ االإج��راءات القانونية 

بحقهم".

سكك الحديد تسير قطارات بين الديوانية وبغداد
متابع��ة – اجلورنال : وجه املديرالع��ام لل�رسكة العامة ل�سكك احلديد، �سالم جرب 
�سل��وم، بت�سي��ري قطارات م�سافري��ن يومني من كل ا�سب��وع خلدمة اهايل حمافظة 
الديواني��ة. وقال بيان ل�سل��وم اطلعت عليه "اجلورن��ال نيوز"انه "من اجل توفري 
اف�سل اخلدمات للمواطنني فقد مت التوجيه على ت�سيري قطارات م�سافرين كل يوم 

)احد وخمي�ص( من كل ا�سبوع خلدمة اهايل حمافظة الديوانية".
وا�س��اف البي��ان ان "القط��ار ينطل��ق من حمط��ة قط��ار الديوانية مت��ام ال�ساعة 
)5/00( �سباح��ا لي�سل اىل حمطة بغداد املركزية يف العالوي ال�ساعة )8/35( 
�سباح��ا"، منوه��ا اىل ان��ه "يغ��ادر يف نف���ص اليوم من حمط��ة بغ��داد املركزية 
ال�ساع��ة)3/00( بع��د الظه��ر لي�س��ل اىل حمط��ة قط��ار الديواني��ة مت��ام ال�ساعة 

)6/35( م�ساءا ".
وا�س��ار اىل ان "ق�س��م النق��ل والت�سغيل يف ال�رسكة قام بتهيئ��ة القطارات احلديثة 
املكيف��ة )DMU( املتوف��ر فيه��ا عن���رس الراح��ة وال�رسع��ة واالم��ان ومواعيد 

منتظمة حلركة القطار من اجل خدمة امل�سافرين".

رح��ب برنام��ج االأغذي��ة العامل��ي التاب��ع ل��الأمم 
املتح��دة اليوم مب�ساهمة قدره��ا 3.2 مليون يورو 
الفرن�سي��ة  احلكوم��ة  م��ن  اأمريك��ي(  دوالر   3.5(
مل���رسوع امل�ساع��دات النقدي��ة ال��ذي يدع��م االأ�رس 

املت�رسرة من النزاع يف العراق.
وق��ال م��ارك باريت��ي، �سف��ري فرن�سا ل��دى العراق: 
"تاأت��ي هذه امل�ساهمة الفرن�سية اجلديدة ا�ستجابًة 

لالأ���رس  الغذائي��ة  للم�ساع��دات  امللح��ة  للحاج��ة 
العراقية التي نزحت موؤخراً ب�سبب النزاع امل�ستمر." 
واأ�س��اف: "حتر�ص حكومة فرن�س��ا دومًا على دعم 

املحتاجني الذين يعي�سون يف ظروف قا�سية."
و�س��وف ي�ستخ��دم برنام��ج االأغذي��ة العامل��ي هذه 
امل�ساهم��ة لدع��م اأك��رث م��ن 200،000 ن��ازح من 
خ��الل برنامج "�سك��وب" وهو عبارة ع��ن برنامج 
اإلكرتوين مت اإعداده الأغرا�ص امل�ساعدات االإن�سانية 
التي يقدمها برنام��ج االأغذية العاملي.  و�سيح�سل 

كل ف��رد م��ن اأف��راد االأ���رسة على ح��وايل 15 يورو 
�سهري��ًا )17 دوالراً اأمريكي��ًا( ل���رساء الطعام الذي 
يختارون��ه واللوازم االأ�سا�سية االأخرى من املتاجر 

املحلية.
وقال��ت �س��ايل هاي��دوك، ممث��ل برنام��ج االأغذي��ة 
العامل��ي يف الع��راق: " �ست�ساع��د ه��ذه امل�ساهم��ة 
ال�سخي��ة من فرن�سا على توف��ري الغذاء الآالف االأ�رس 
العراقية التي انقلبت حياتها راأ�سًا على عقب ب�سبب 
ال���رساع العنيف." واأ�ساف��ت: "ت�ساهم امل�ساعدات 

النقدي��ة يف متك��ني املحتاج��ني وحتف��ز الن�س��اط 
اأمك��ن،  االقت�س��ادي. ويه��دف الربنام��ج، حيثم��ا 
اإىل دع��م االأ�سخا���ص املحتاج��ني وكذل��ك تعزي��ز 

االقت�ساد العراقي."
ومن��ذ ع��ام 2014، تق��وم فرن�س��ا بدع��م برنام��ج 
االأغذية العامل��ي يف العراق وبلغت قيمة تربعاتها 
13.7 دوالر  ي��ورو )م��ا يق��رب م��ن  12 ملي��ون 
اأمريك��ي( مم��ا �ساه��م يف زيادة حج��م امل�ساعدات 

الغذائية املقدمة للعراقيني االأكرث احتياجًا.

اطلق��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن الدفع��ة ال� )24( 
من اأ�سماء االأ�رس النازحة امل�سمولة باملنحة املقدمة 
من الوزارة والبالغة مليون دينار والدفعة )15( من 
اأ�سماء العوائل النازحة وامل�سمولة مبنحة ال )250( 

الف دينار من الوجبات االأوىل.
وقالت املدي��رة العامة لدائ��رة املعلومات والبحوث 
يف الوزارة وكالة اميان ناجي يف ت�رسيح �سحفي ، 
ان "دائرة املعلومات يف الوزارة اكملت الدفعة )24( 
الت��ي بلغ عددها ) 10( االأف و)186( عائلة نازحة 
م�سجل��ة �سمن قاعدة بيانات الوزارة وبواقع مليون 
دين��ار للعائل��ة الواحدة ف�س��ال عن اإكماله��ا الدفعة 
عائل��ة  و)126(  ال��ف   )13( البال��غ عدده��ا   )15(
م�سجلة �سمن قاعدة بيانات الوزارة وبواقع )250( 
الف دين��ار للعائل��ة الواح��دة �سم��ن التخ�سي�سات 

املالية للعام احلايل.

اعلن��ت دائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة واملالي��ة يف وزارة 
التج��ارة ع��ن �سب��ط ع��دد م��ن املخالف��ات ل��وكالء 
ومطاح��ن اهلي��ة وحكومي��ة حي��ث مت ت�سجي��ل)50( 
خمالف��ة  ل��وكالء التموين  و)27( خمالف��ة للمطاحن 
احلكومية واالهلية وذلك خالل �سهر حزيران املا�سي 
،فيما مل تعلن العقوبات التي اتخذت ب�سان املخالفني.
اك��د ذلك مدير عام الدائ��رة ح�سني فرحان وا�ساف ان 
الف��رق الرقابي��ة يف الدائرة كثفت جوالته��ا امليدانية 
يف بغ��داد واملحافظ��ات حيث حقق��ت  )339(  زيارة 
ل��وكالء التموي��ن  و)147( زي��ارة للمطاح��ن االهلية 
واحلكومي��ة  و )155( زي��ارة ملرك��ز متوي��ن و)47( 
زي��ارة ل�سوق حملية وكذل��ك )192( زيارة  ملجمعات 
املخ��ازن الغذائي��ة واالن�سائي��ة باال�ساف��ة اىل )27( 
زي��ارة لال�سواق املركزي��ة و ) 256( زيارة ل�سايلوات 

احلبوب.

فرنسا تدعم برنامج األغذية العالمي لتقديم المساعدات النقدية للنازحين

صحة األنبار: تحويل مركز صحي السورة إلى مستشفى طوارئ في الرمادي بواقع 25 سريرًا 

الذبح العشوائي.. مخاطر صحية وغياب تام للرقابة.. والمواطن: اتكلنا على الله !

الهجرة تطلق دفعة 
مساعدات مالية للنازحين

ضبط 77 مخالفة للوكالء 
والمطاحن الحكومية واألهلية  

من دون عقوبات!!

متابعة –الجورنال 

بغداد - خاص

بغداد - متابعة 

االنبار- عمر الدليمي

متابعة- الجورنال 

يف الآونة الأخرية انت�شرت ظاهرة 
الذبح الع�شوائي للحيوانات يف 

الطرقات العامة وخا�شة يف الأحياء 
ال�شعبية، وب�شكل يثري الت�شاوؤلت 

حول امل�شدر ال�شا�شي للحلوم، وما 
من دليل يثبت ان هذه اللحوم �شاحلة 

لال�شتهالك الب�شري ولرمبا تكون 
بع�ض املوا�شي مري�شة او حتى نافقة

اعلن مدير عام �شحة 
حمافظة النبار عن 

حتويل مركز �شحي 
ال�شورة يف الرمادي اىل 
م�شت�شفى طوارئ بواقع 

جتهيزه  مع  �شرير   25
بكافة امل�شتلزمات الطبية 

والعالجية .
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