
 

 

  
 

بيیانن صحفي  
	2016 آآبب 14   

 
 اافتتاحح مرركزز صحي جدديیدد في قرريیة االخووررةة االتابعة لكررمة علي

 
- شخصص  7000سيیقددمم االمرركزز خددماتهھ االى حوواالي    
-   بتموويیلل االمشررووعع قامتت هھھھيیأةة تشغيیلل االررميیلة  
-  تتضمنن االخددماتت االتي يیقددمهھا االمرركزز ررعايیة ططبيیة ووقائيیة ووخددماتت عالجيیة ووتووعيیة صحيیة  

 
:2016 آآبب 14 ٬،االعررااقق ٬،االبصررةة  

	  
كزز سيینتفع االمجتمع االمحلي في منططقة االخووررةة االتابعة لكررمة علي منن خددماتت مرركزز صحي جدديیدد تمم اافتتاحهھ ررسميیا االيیوومم. ووقدد تمم تموويیلل بناء االمرر    

–ووتجهھيیززهه منن قبلل صنددووقق االمنافع ااالجتماعيیة االتابع لهھيیأةة تشغيیلل االررميیلة  	  . 2013ووهھھھوو صنددووقق قامم بتأسيیسهھ ووززيیرر االنفطط في االعامم    

 

. ووسيیتمكنن االبصررةة بتجهھيیززهه بالمالكاتت االططبيیةيیقددمم االمرركزز االجدديیدد ططيیفا شامال منن االخددماتت االططبيیة االى االمجتمعاتت االمحليیة ووتقوومم دداائررةة صحة     
ة مثلل االلقاحاتت االططبيیة لالططفالل وواالحووااملل وواالصحيیة االووقائيیة (لططبمووااططنن ووتشملل تلكك االخددماتت االررعايیة اا 7000االمرركزز منن تقدديیمم خددماتت ططبيیة لحوواالي 

االتنفسيیة االحاددةة وومعالجة ااالمررااضض غيیرر ااالنتقاليیة) باالضافة االى االتووعيیة االصحيیة االعامة ااإللتهھاباتت مثلل معالجة االمددررسيیة) وواالخددماتت االعالجيیة (
للسكانن.    

 

ميیلة وولجنة االررميیلة االمجتمعيیة االررااميیة االى تحسيینن  نووعيیة االخددماتت االمتاحة لسكانن قرريیة وويیأتي بناء هھھھذذاا االمرركزز ضمنن االتززاامم هھھھيیأةة تشغيیلل االرر    
ووااالعمالل جارريیة الكمالل مشررووعع تووفيیرر االميیاهه لقرريیة االخووررةة.  2015في االعامم  تشيیيیدد ططرريیقق بططوولل اارربع كيیلوومتررااتت االخووررةة. ووقدد سبقق هھھھذذاا االمشررووعع 	  

	  

ووبددأأتت ااعمالل االبناء في شهھرر تشرريینن ااالوولل منن االعامم نفسة. ووقدد تمم ااشررااكك  2015جددووىى في رربيیع االعامم ااستهھلل االعملل بهھذذاا االمشررووعع باجررااء ددررااسة     
ا مدد دداائررةة صحة االبصررةة بشكلل مباشرر في االمشررووعع ووذذلكك لضمانن كوونن االمرركزز يیلبي جميیع االمتططلباتت وويیضمم ااالجهھززةة االططبيیة االمناسبة قبلل اافتتاحهھ. كم

لل تخصيیصص قططعة ااررضض مناسبة لبناء االمرركزز. كما تمم ااستشاررتهھمم ططوواالل االووقتت منن قبلل لجنة االررميیلة ووجهھاء االمنططقة ووشيیووخهھا يیدد االعوونن منن خال
مكتبب االمحافظظ وومجلسس االمحافظظة) وو شرركة نفطط االجنووبب ووعدددد منن مثليینن منن حكوومة االبصررةة االمحليیة (االمجتمعيیة االمشررفة وواالتي تضمم في عضوويیتهھا  م

االشيیووخخ ووااعضاء االمجلسس االبلدديي.   

 

عاملل ووحررفي بناء محليیيینن باالضافة االى ااستخدداامم موواادد بناء وومعددااتت محليیة كلما  30ذذ ااعمالل االبناء منن قبلل مقاوولل محلي مستخددما حوواالي تمم تنفيی    
اامكنن ذذلكك. ووقدد تمم اانجازز االمشررووعع في االووقتت االمحدددد ررغمم بعضض االتحدديیاتت االتي شكلتهھا بعضض ااالمططارر االغززيیررةة مما عططلل سيیرر االعملل في بعضض 

وويیقددمنن االتووعيیة االصحيیة منن خاللل االقيیامم بمئاتت  االمرركززبالتعرريیفف عنن ليیقوومنن متططووعة كجززء منن االمشررووعع  20تمم ااختيیارر ووتددرريیبب ااالووقاتت. كما 
االززيیاررااتت منن بيیتت االى بيیتت.   

 

ددنا اانن صنددووقق االمنافع ووقدد علقّق ررئيیسس لجنة ااالددااررةة االمشترركة لهھيیاةة تشغيیلل االررميیلة االسيیدد باسمم عبدد االكرريیمم على هھھھذذاا االمشررووعع قائال: " يیسررنا وويیسع    



ااالجتماعيیة االتابع للررميیلة قدد تمكنن منن اانجازز هھھھذذاا االمشررووعع وواالذذيي سيیقددمم مثلل تلكك االخددماتت للسكانن االقاططنيینن على مقرربة منن حقلل االررميیلة." 	  

 

دديیمم االددعمم للمجتمعاتت قائال: " تعدد هھھھذذهه خططووةة ااخررىى في بررنامجنا لتق سسنن شرركة بي بي االسيیدد االایر فلووررووااعرربب مدديیرر هھھھيیأةة تشغيیلل االررميیلة م    
نططقة." االمحليیة. وواانهھ لمنن ددووااعي االفخرر اانن نقيیمم هھھھذذاا االمرركزز االصحي االجدديیدد منن ااجلل منفعة االمجتمع االمحلي وواالذذيي يیأتي بعدد مشارريیع ااخررىى قددمتت للم  

االمعموولل لقدد تمم بناء ووتجهھيیزز هھھھذذاا االمرركزز االصحي حسبب االمعايیيیرر قائال: "  رريیاضض عبدد ااالميیرردداائررةة صحة االبصررةة االددكتوورر  عامم وواافادد االسيیدد مدديیرر    
سيیعملل االمرركزز على تحسيینن االووضع   	ليیقددمم خددماتت ووقائيیة ووعالجيیة االى سكانن قرريیة االخووررةة وواالتي هھھھمم بامسس االحاجة االيیهھا. بهھا في ووززااررةة االصحة 

قدديیرريي لكلل منن شارركك في ااتمامم هھھھذذاا ااالنجازز االكبيیرر ووباالخصص االصحي االعامم لسكانن قرريیة االخووررةة ووبشكلل ملمووسس. ال يیسعني ااال اانن ااعبرر عنن شكرريي ووت
هھھھيیأةة تشغيیلل االررميیلة      "وولجنة االررميیلة االمجتمعيیة.  

 

 كما ااصددررتت لجنة االررميیلة االمجتمعيیة تصرريیحا اافاددتت فيیهھ: " يیعدد اافتتاحح هھھھذذاا االمرركزز االصحي االجدديیدد خططووةة اايیجابيیة نحوو تحسيینن ااالووضاعع االصحيیة    
ووهھھھيیأةة تشغيیلل  ططقة. ووباسمم جميیع اابناء االمجتمع االمحلي نتقددمم بالشكرر االى جميیع ااعضاء االلجنة االمجتمعيیة ووشرركة نفطط االجنووببوواالمعاشيیة في هھھھذذهه االمن

ووجميیع االشرركاء لددووررهھھھمم في ااكمالل هھھھذذاا االمشررووعع."االررميیلة   

- -اانتهھى     	  
 

:للمحرررريینن مالحظاتت 	  

 
•  االنفططيیة االحقوولل صددااررةة ووفي االعررااقق في للنفطط االمنتجة االحقوولل أأكبرر ووهھھھوو. االجنووبب نفطط لشرركة االتابعة االنفططيیة االحقوولل أأحدد هھھھوو االررميیلة حقلل 

. االعالمم في االمنتجة 	  
	  

• بيینن شرركة نفطط االجنووبب  2010االمشغلل لحقلل االررميیلة االنفططي) هھھھي مشررووعع مشترركك تمم تشكيیلهھ في حززيیرراانن منن االعامم اانن هھھھيیأةة تشغيیلل االررميیلة ( 
االنفطط االعررااقيیة (سووموو). تسوويیقق ووشرركة بي بي ووشرركة بتررووتشايینا ووشرركة   

	  
• باليیوومم خاللل  بررميیلل مليیوونن 1.31( بلغ معددلل ااالنتاجج االُمقاسس   2010 عامم منذذ االثلثث باكثرر منن ززيیاددةة االررميیلة حقلل منن االنفطط أأنتاجج شهھدد لقدد 

 االعررااقيیة للحكوومة ماليیة عوواائدد حققق االماضيیة مما االخمسس ااألعوواامم خاللل نفطط بررميیلل مليیارر 2.6 مجمووعهھ ااكثرر منن ما ليیحققق )2015االعامم 
االغالبيیة االعظظمى منن اافرراادد   يیشكلل االذذيي االعررااقي االكاددرر تددرريیبب منن خاللل ااإلنجازز هھھھذذاا تحققق ووقدد. أأمرريیكي ددووالرر مليیارر 200 منن بأكثرر تقددرر
.منشآتهھ تجدديیدد وو االحقلل إإلى تقنيیاتت حدديیثة أأددخالل أألى باألضافة االهھيیأةة 	  

 

•   ROOPressCentre@rumaila.iq :للررميیلة االصحفي االمكتبب مع للتووااصلل 

 
www.rumaila.iq :ااأللكتررووني االررميیلة مووقع •  

	  


