
احليايل  ال�سيد عرفان حممود  الدفاع  وزير  اكد 
لنظرية الرنويجي اإن العراق بف�سل تالحم قواته 
امل�سلحة مع ال�سعب ا�ستطاع اأن يهزم ع�سابات 
اأرا�سية  جميع  وي��ح��رر  الأر����ض  على  داع�����ض 

املغت�سبة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال احليايل يف مقر الوزارة 
اجلي�ض  اأركان  ورئي�ض  الرنويجي  الدفاع  وزير 

والوفد املرافق لهما.
اأركان  رئي�ض  الذي ح�رضه  اللقاء  وجرى خالل 
القادة  وكبار  معاونيه  من  وجمموعة  اجلي�ض 
بني  الثنائية  العالقات  بحث  الدفاع  وزارة  يف 
و�سبل  الع�سكري  اجلانب  يف  ل�سيما  البلدين 

تطويرها.
واأكد ال�سيد وزير الدفاع اإن العراق بف�سل تالحم 
يهزم  اأن  ا�ستطاع  ال�سعب  مع  امل�سلحة  قواته 
جميع  ويحرر  الأر���ض  على  داع�ض  ع�سابات 
خالياه  يالحق  األن  وهو  املغت�سبة،  اأرا�سية 

النائمة.
ملتزمة  الرنوج  اإن  الرنويجي  الوزير  اأكد  فيما 
من  العراقية  امل�سلحة  القوات  دع��م  مبوا�سلة 
انت�سارات  العراق  اأن حقق  التدريب بعد  ناحية 
باهرة على الإرهاب حازت على تقدير واإعجاب 

العامل باأ�رضه.

اجلي�ض  اأرك����ان  رئي�ض  ال�سيد  زار 
الغامني،  عثمان  الركن  اأول  الفريق 
اأرك��ان  رئي�ض  معاون  ال�سيد  يرافقه 
دوائ��ر  وم����دراء  للعمليات  اجلي�ض 
دائرة العمليات عدداً من دوائر دائرة 

العمليات يف جممع احلارثية.
مديريات  دوائ���ر  ال��زي��ارة  و�سملت 
والتنظيم  الفنية  واملعدات  التخطيط 
وه��دف��ت  الع�سكرية  والت�����س��الت 
ال���زي���ارة الط����الع ع��ل��ى ع��م��ل تلك 
اجلهود من  تكثيف  الدوائر و�رضورة 
اأجل �سمعة املوؤ�س�سة الع�سكرية �سمام 

اأمان عراقنا العظيم.
ومن جانب اخر افتتح الغامني قاعدة 
عبد  �سفني  ال��رك��ن  الفريق  ال�سهيد 
التابعة  التخطيط  مديرية  يف  املجيد 
اإىل رئا�سة اأركان اجلي�ض، التي نفذت 
بجهود ذاتية و�ستخ�س�ض للموؤمترات 
برئا�سة  اخل��ا���س��ة  والج��ت��م��اع��ات 

اأركان اجلي�ض والدوائر التابعة لها.
وح�رض احلفل معاون رئي�ض الأركان 
دائ���رة  دوائ����ر  وم�����دراء  للعمليات 

العمليات وعدداً من ال�سباط.

الحيالي لنظيره النرويجي: بتالحم القوات المسلحة مع الشعب استطعنا أن هزيمة داعش

رئيس أركان الجيش يزور عددًا من دوائر دائرة العمليات في مجمع الحارثية
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لجنة من قيادة عمليات الفرات األوسط تواصل 
زياراتها لعوائل الشهداء والجرحى

الفتح وسائرون يحرران عبد المهدي في اختيار 
التشكيلة الوزارية

نائب: توقف نصف مضخات مشروع ماء
 R-zero في  البصرة

قيادة    ٣٣ امل�ساة  لواء  يف  واجلرحى  ال�سهداء  �سوؤون  متابعة  جلنة  زارت  اجلورنال   - بغداد 
عمليات الفرات الأو�سط عائلة ال�سهيد البطل املالزم حازم لطيف ح�سن واملن�سوب اإىل الفوج 

الثاين لواء امل�ساة ٣٣  ي�سكن حمافظة كربالء ق�ساء احلر.
 - بغداد  طريق  على  الأربعينية  الزيارة  واجب  تادية  اثناء   )٥٦( �سيطرة  يف  ا�ست�سهد  والذي 
كربالء �سنة ٢٠١١ خالل ت�سديه لعجلة مفخخة تروم الدخول اإىل مدينة كربالء املقد�سة  بكل 

�سجاعة دفاعا عن الأر�ض واملقد�سات.
والت�سحية من  املعارك  البطويل يف  وموقفه  دورة  وا�ستذكرت  ال�سهيد  بعائلة  اللجنة  والتقت 
اأجل الوطن، ومت الطالع على الأحوال املعي�سية لهم وتفقد احتياجاتهم والتاأكد من ا�ستالمهم 
اأمر  واإىل  العمليات  اإىل قيادة  ال�سهيد عن �سكرها وامتنانها  التقاعدية وعربت عائلة  احلقوق 
اللواء واأمر الفوج ملا قدموه من دعم لهم واأنهم على ا�ستعداد لتقدمي الغايل والنفي�ض من اأجل 

العراق وجي�سه البا�سل و�سعبه ال�سابر املجاهد.

بغداد -  اجلورنال: اأكد الأمني العام ملنظمة بدر، هادي العامري، ال�سبت، باأن ائتاليف الفتح 
و�سائرون اعطيا احلرية لعبد املهدي يف اختيار الت�سكيلة الوزارية، لفتا اإىل امل�سي بح�رض 
ال�سالح بيد الدولة. وقال العامري يف كلمة له خالل الذكرى ال�سنوية ال�37 لتاأ�سي�ض املجل�ض 
العلى ال�سالمي اإننا "ما�سون يف تطبيق منهاجنا ال�سيا�سي القا�سي بفر�ض �سيادة الدولة 
"لن  اأننا  واأكد،  الدولة".  ال�سالح بيد  العرق وح�رض  وب�سط المن يف جميع حمافظات ومدن 
نتوقف عن فر�ض القانون وحماربة الف�ساد يف جميع املوؤ�س�سات، بال هوادة ودون تردد". 
ودعا العامري، جميع القوى ال�سيا�سية اىل "مد يد العون اىل رئي�ض الوزراء املكلف عادل عبد 
املهدي، وجتاوز التخندقات والتكتالت ال�سيا�سية والعودة للوحدة الوطنية والنهو�ض بواقع 
الت�سكيلة  اختيار  لعبد املهدي يف  اعطيا احلرية  " الفتح و�سائرون  اأن  اإىل  البلد"، لفتا  هذا 

الوزارية".

بغداد -  اجلورنال: ك�سف النائب عن حمافظة الب�رضة عدي عواد، ال�سبت، عن توقف ن�سف 
R-ZERO نتيجة ح�سول انخفا�ض يف جتهيز املياه من  امل�سخات يف م�رضوع ماء 
م�رضوع ماء البدعة . وقال مكتبه العالمي يف بيان ان "و�سع املاء يف الب�رضة حرج جداً 
ل �سيما بعد انخفا�ض م�ستوى مياه البدعة مما اأدى اىل توقف ن�سف م�سخات املياه يف 
م�رضوع ماء R-ZERO "، م�سرياً اىل انه "على املواطن الب�رضي ان يعلم ان املحافظة 
تعتمد اليوم فقط على ماء البدعة كمياه �ساحلة لال�ستخدام الب�رضي" . وا�ساف عواد، انه 
"لال�سف ال�سديد ل توجد اي جدية من قبل احلكومة املركزية واملحلية ملتابعة هذا امللف 
لدرجة انه منذ ثالثة ايام قلت منا�سيب املياه فيها دون الن�سف مما اأدى اىل اإطفاء ن�سف 
امل�سخات يف م�رضوع R-ZERO ودخولها يف املرا�سنة ولأول مرة يف تاريخها ت�سبح 

مرا�سنة )١٢( �ساعة جتهيز و)١٢( �ساعة اإطفاء،

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

أعلنت دائرة صحة كربالء 
املقدسة، السبت، وضع خطة 

طوارئ لزيارة أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم( امُلرتقبة، 

سيتم تطبيقها قبل عشرة أيام من 
بدء الزيارة.

وقال املدير العام للدائرة، صباح 
نور هادي املوسوي يف بيان، إن 

"الدائرة وضعت خطة طوارئ 
خاصة لزيارة األربعني، كما مت 

تهيئة مالكاتها مبا يتناسب وحجم 
هذه املناسبة الكبرية".

واأ�ساف املو�سوي، اأنه "�سيتم ن�رض مفارز طبية 
 ، بابل   ( الثالثة  املدينة  حم��اور  اإمتداد  على 
20 كلم  النجف ، بغداد ( مل�سافات ل تقل عن 
عن مركز املدينة، والبع�ض  الآخر يف مركزها 

اإىل  وال�سحية  الطبية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
الزائرين". وتابع، اأن "اخلطة ت�سمنت توزيع ) 
٩٦ ( �سيارة اإ�سعاف، مع تهيئة ) ٤١ ( مفرزة 
اإ�سافة  حكومية،  م�ست�سفيات   )  7  ( و   ، طبية 
وزين   ، الكفيل   ( الأهلية  امل�ست�سفيات  اإىل 
العابدين ) ع ( ، الإمام احلجة ) عج ( اخلريي"، 

مو�سحا اأنه "�سيتم حتريك م�ست�سفى الزهراء ) 
املدينة  مركز  يف  مرابطًا  وجعله  املتنقل   ) ع 
وامل�ستلزمات  ال�سيدلة  ق�سم  اأمام  حتديداً  و   ،
مفرزة  فتح  "�سيتم  اأن��ه  اإىل،  واأ�سار  الطبية". 
 ) ع   ( الكربى  زينب  ال�سيدة  مركز  يف  طبية 
 )  ٣٧  ( تهيئة  مت  كما  التخ�س�سي،  اجلراحي 

والأغذية  ال�رضب  مياه  ملراقبة  �سحية  فرقة 
املقدمة للزائرين".

طوارئ  مراكز  فتح  "قررنا  املو�سوي:  واأردف 
الغربية  العبا�سية   ( ال�سحية  امل��راك��ز  يف 
ب��غ��داد ( وحت��ت��وي على )  وال�����رضق��ي��ة وب���اب 
ال�سغرى(  للعمليات  و�سالة  للطوارئ  رده��ة 
الطبية  وامل�ستلزمات  ب��الأدوي��ة  وجتهيزها 
ال�رضورية اخلا�سة بالطوارئ ورفدها باملالك 
يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  من  وال�سحي  الطبي 
املراكز  تلك  اأم��ام  كرفان  وو�سع  املحافظة، 
حيث  للمراجعني  مبا�رضة  خ��دم��ات  لتقدمي 
�ستكون جمهزة بالأدوية ذات ال�رضف املبا�رض 

لتقليل الزخم على مراكز الطوارئ املذكورة".
ويف جمال التن�سيق والتعاون مع وزارة ال�سحة 
"دائرة  اأن  املو�سوي  اأكد  ال�سحية،  ودوائرها 
ال��وزارة  يف  الطوارئ  وطب  الطبية  العمليات 
�ستقوم بتعزيز دائرتنا بفرق طبية من خمتلف 
الخت�سا�سات، و) 10( عجالت اإ�سعاف، ف�ساًل 
عن اإ�ستدعاء فريق ملعاجلة ال�سموم، اإىل جانب 
قيام دائرتي ال�سحة يف بابل والنجف بتقدمي 
احلدود  �سمن  لدائرتنا  الطبي  والإ�سناد  الدعم 

الإدارية للمحافظتني".
وك�سف املدير العام، اأن "مدن الزائرين التابعة 
الثالثة  امل��ح��اور  يف  املقد�ستني  للعتبتني 
اخلارجية للمدينة �ستكون من م�سوؤولية الدوائر 
 ، الر�سافة   / بغداد   ( حمافظات  يف  ال�سحية 
الديوانية ، مي�سان ، الب�رضة ، املثنى (، وتعمل 
اأن يتم تاأمني مالكاتها  كمراكز طوارئ ، على 
اإىل  اإ�سافة  والتمري�سية،  وال�سحية  الطبية 
تلك  قبل  من  الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوي���ة 

الدوائر".
من جهته اأعلن املدير التنفيذي لحتاد ال�رضكات 
مت  اأنه  ايران،ال�سبت،  الركابفي  لنقل  التعاونية 
اأجرة  �سيارة  األف  و46  حافلة   16500 اإعداد 
و45 األف حافلة �سغرية )ميني با�ض(، لتقدمي 

خدمات النقل يف زيارة الربعني.
اإعداد  ب�ساأن  فار�ض،  انباء  لوكالة  حديثه  ويف 
ا�سطول النقل العام لأيام زيارة الأربعني، قال 
احمد ر�سا عامري ان "ا�سطول النقل العام يف 
و46  حافلة   16500 لديه  اخلارجية،  الطرق 
�سغرية  حافلة  األ��ف  و45  اأج��رة  �سيارة  األ��ف 
اخلدمات  لتقدمي  جاهزة  وهي  با�ض(،  )ميني 
هذه  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  الم��ام  ل��زوار 

اليام".
يقع  ال��زوار  نقل  اأغلب  فاإن  "بالطبع  واأ�ساف 
�سيارات  ان  ال  احلافالت،  ا�سطول  عاتق  على 
اأي�سا بنقل  ال�سغرية، تقوم  الأجرة واحلافالت 
اخ��رى،  م�سارات  يف  وال���زوار  ال��رك��اب  �سائر 
احل��دود،  م��ن  القريبة  املناطق  يف  وخا�سة 
�سيكون  النقل  ا�سطول  عامة  فاإن  عام  وب�سكل 

يف ايام الربعني يف خدمة الزوار".
العام  للنقل  اخلا�سة  "اخلطة  ان  واأو���س��ح 
الول  ت�رضين   23 من  تبداأ  الربعني،  لزيارة 
بعد  ما  اىل   1400 �سفر   13 املوافق  اجلاري 
دام هناك زوار عائدون.. ون�سعى  الربعني ما 
ان  ا�سبوعني  ت�ستغرق  قد  التي  الفرتة  هذه  يف 
كما  الرب��ع��ني..  ل��زوار  منا�سبة  خدمات  نقدم 
 50 بزيادة  م�سحوبة  النقل  اجور  �ستكون  اأن 
العودة  رحلة  على  التعوي�ض  ب�سبب  باملائة، 

بدون ركاب". 
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بغداد -  الجورنال


