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/ انتقرير انشهري نبرنامج اننشر

 2012تشرين األول 

 المقدمـــــة

     إنَّ برنامج النشر ىو احد أقسام جمعية اليالل األحمر العراقي ويعمل البرنامج وبشكل 
نشط في اغمب محافظات العراق، باإلضافة إلى إدارة البرنامج في المركز العام لمجمعية في 

بغداد، ولمبرنامج كادر من المنسقين المدربين والمؤىمين لتنفيذ البرنامج وتقوم جمعية اليالل 
األحمر العراقي بتطوير قدرات كادر النشر في المركز العام والفروع من خالل الدورات التي 
تقيميا في الداخل والخارج لتطوير قابميات الكادر وتجديد معموماتيم وتبادل الخبرات فيما 

نشأتيا التاريخية ) البرنامج بشكل أساسي عمى إيصال مفيوم الحركة الدولية ليعم. بينيم
أنواعيا، مدلوالتيا وكيف استعماليا )، الشارة (ومكوناتيا وواجبات كل جزء من الحركة الدولية

ويتم . ، المبادئ األساسية السبعة لمحركة الدولية، والقانون الدولي اإلنساني(استعماالتيا
متابعة كافة نشاطات المنسقين من قبل إدارة البرنامج عن طريق الزيارات الميدانية الدورية 

 .لمفروع كافة لضمان سير العمل بشكل فّعال 
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 نشاطات المركز العام

  3تنفيذ ورشة القانون الدولي اإلنساني الرابعة في أربيل لمدة يومين واعتبارا من تاريخ-
 : بحضور المحاضرين 4/10/2012

اآلنسة , اآلنسة اريان باور , السيد فالمرز محمد عمي, السيد احمد عدنان, السيد صالح الدين)
، وكانت المواضيع المطروحة حول كيفية  تطبيق (االستاذ رويل بالك, السيد جيا عمي , اوريمغوتيو

أنواع النزاعات المسمحة إضافة إلى عرض مواضيع وأفالم تخص , آليات القانون الدولي اإلنساني 
تضمنت خطط إستراتيجية لمعرفة مبادئ القانون الدولي  (داتا شو)االنتياكات في النزاعات المسمحة 
 .حماية المدنيين وأسرى الحرب , اإلنساني وكيفية تطبيقو ميدانيا

 

  2013إعداد ميزانية قسم النشر المقترحة لعام.  

  التي تم انجازىا حسب خطة التوزيع المتفق عمييا 2012توزيع مطبوعات النشر لعام . 
  تييئة العروض الخاصة بطباعة صدريات وكاسكيتات تحمل شارة جمعية اليالل األحمر

 .العراقي بعد أن تم  تشكيل لجنة خاصة بجمب العروض الخاصة  بالنشاط المذكور أعاله 
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   شريي األأللالمواضيع المطرألحة في محاضرات شهر

   تاريخ نشوء الحركة الدولية .
  مضمون الحركة الدولية لميالل األحمر والصميب األحمر. 

  مكونات الحركة الدولية وابرز نشاطاتيا وأىدافيا . 

  المبادئ األساسية لمحركة . 

  (كيفية استخداميا وأنواعيا واليدف منيا) الشارة. 

   القانون الدولي اإلنساني. 

   تأسيس ونشاطات جمعية اليالل األحمر العراقي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نذرج نكم أدناه مهخص نمحاضرات برنامج اننشر وانتي 

 2012/ ُأقيمت في بغذاد وانمحافظات خالل شهر تشرين األول
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 7 14 متطوعون+ موظفون  مقر الفرع 1/10/2012

 6 17 مراجعين+ منتسبو المديرية  مديرية جسور صالح الدين/وزارة اإلسكان 9/10/2012

 5 13 المشاركون في دورة الدعم النفسي مقر الفرع 17/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 44 18 

 62 3                          المجموع الكمي       

ألواائ اايياا  

 فمب جارت 

 المواد الموزعة

 فولدر تعريفي بالجمعية ونشاطاتيا 

 

 

 

 

 لشهر  شريي األألل  أدناه نشاطات مكا ب فرع صالا الديي
2012 

 عدد الحضور الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة التاريخ اسم المكتب ت

  صالح الدٌنفرع. 1
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 إناث ذكور
 / 22 منتسبو المشروع مشروع ماء الخضر 7/10/2012 مكتب الشرقاط 1

 5 39 طالب+ الكادر التدريسي  إعدادية صناعة سامراء 8/10/2012 مكتب سامراء 2

 11 57 طالب+ الكادر التدريسي  مدرسة المعرفة 10/10/2012 مكتب الدجيل 3

 / 16 مراجعين مدينة الطوز/ مكتب االنترنيت 15/10/2012 مكتب الطوز 4

 52 14 الكادر االداري البمد/ مركز تشغيل العاطمين 16/10/2012 مكتب بمد 5

 16 38 طالب+ الكادر التدريسي  مدرسة المستقبل 16/10/2012 مكتب بيجي 6

          6                                عدد المحاضرات

186 84 

270 

 332       9        المكاتب+المجموع الكمي لنشاطات الفرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 عدد الحضور الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة

  ذي قارفرع. 2
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 إناث ذكور

 7 8 متطوعون دار الضيافة/ دورة اإلسعافات األولية لمقسم الصحي 10/10/2012

 7 23 متطوعون مقر الفرع 14/10/2012

 80 / طالبات إعدادية الخنساء لمبنات/ مكتب سوق الشيوخ 15/10/2012

 / 40 طالب متوسطة حسين الغزي لمبنين/ مكتب الرفاعي 16/10/2012

 10 / مجموعة من النساء دورة تعميم الخياطة لقسم الكوارث/ منظمة المرأة النسوية 18/10/2012

 / 35 طالب إعدادية الجبايش لمبنين/ مكتب الجبايش 18/10/2012

 / 35 طالب إعدادية المرتضى لمبنين/ مكتب الشطرة 18/10/2012
 5 10 متطوعون دار الضيافة 22/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

8 151 109 

 260 8                               المجموع الكمي

 اايياا ألواائ

 فمب جارت 

المواد الموزعة  

 فولدر تعريف بجمعية اليالل األحمر العراقي 

 

 

 

 

 المحاضرات إلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 :من خالل الجدول التالي

 

  نٌنوىفرع. 3
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 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 19 1 الكادر التعميمي مدرسة أور االبتدائية لمبنات  4/10/2012

 / 40 طالب إعدادية محمد بن قاسم 4/10/2012
 35 / طالبات ثانوية المربد لمبنين 8/10/2012
 / 21 طالب إعدادية الحمدانية الصناعية 10/10/2012
 / 57 طالب إعدادية أركبة جدعو 15/10/2012
 / 55 طالب إعدادية األمجاد لمبنين 16/10/2012
 / 34 طالب متوسطة العدلة لمبنين 17/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

7 208 54 

 262 7                                   المجموع الكمي 

 ألواائ اايياا

 فمب جارت 

 داتا شو 

 سبورة 

المواد الموزعة  

 فولدر تعريف بجمعية اليالل األحمر العراقي 

 يتقويم جمعية اليالل األحمر العراق 

 
 
 
 
 
 
 

 
  االنبارفرع. 4
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 41 / طالبات+ الكادر التدريسي  ثانوية الرياحين لمبنات 1/10/2012

 41 2 طالبات+ الكادر التدريسي  ثانوية المقاصد لمبنات 7/10/2012

 / 39 طالب+ الكادر التدريسي  إعدادية الفجر لمبنين 10/10/2012

 38 / طالبات+ الكادر التدريسي  ثانوية قبة الصخرة لمبنات 14/10/2012
 45 / طالبات+ الكادر التدريسي  ثانوية اإلسراء لمبنات 17/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

5 41 165 

 206 5                       المجموع الكمي           
ألواائ اايياا  

 فمب جارت 

المواد الموزعة  

 فولدر تعريف لجمعية اليالل األحمر العراقي 

 تقويم جمعية اليالل األحمر العراقي 

 فولدر تعريف لمقانون الدولي اإلنساني 

 أقالم تحمل شارة اليالل 

 

 

 

  :2012اانبار مي نشاطات ميزانية   لمنسس النشر في فرع  األخرىالنشاطات  
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  من الساعة التاسعة صباحا 22/10/2012فرع االنبار ورشة نشر لمتطوعي الفرع يوم االثنين / نفذت وحدة النشر 
متطوع ومتطوعة 26)وحتى الساعة الثالثة ظيرا في قاعة شعبة التدريب التابع لممديرية العامة لتربية االنبار شارك فييا 

دار الورشة السيد رياض عبد الواحد مسؤول وحدة النشر وشارك السيد عبيد امين مسؤول متطوعي الشباب والسيد  (
صالح حسن سممان مسؤول وحدة اإلعالم والسيد نوري عباس مسؤول وحدة اإلسعاف األولي والسيد فراس نجيب 

 .مسؤول شعبة الكوارث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

  المثنىفرع. 5
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 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 8 32 متطوعون مقر الفرع 1/10/2012

 / 30 منتسبو السجن قضاء السماوة/ سجن الخناق 9/10/2012

 10 15 موظفو المديرية قاعة مديرية تربية المثنى 11/10/2012
 5 20 موظفو المؤسسة قضاء السماوة/ مؤسسة الشيداء 17/10/2012
 8 12 موظفو الدائرة مديرية اتصاالت وبريد السماوة 21/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

5 109 31 

 140 5                            المجموع الكمي       

 ألواائ اايياا

 فمب جارت 

 داتا شو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كركوكفرع. 6 
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 25 / الكادر التدريسي مدرسة قبس االبتدائية 8/10/2012

 9 12 الكادر التدريسي مدرسة كنانة االبتدائية المختمطة 8/10/2012

 15 / الكادر التدريسي متوسطة الخزرجية لمبنات 9/10/2012

 29 / الكادر التدريسي ثانوية اليدى لمبنات 11/10/2012

 موظفي الشركة شركة كممات لالتصاالت 14/10/2012
15 / 

عدد المحاضرات 
 والحضور

5 27 78 

 105 5                       المجموع الكمي        

ألواائ اايياا  

 بوسترات 

 فمب جارت 

المواد الموزعة  

 فولدر تعريف بجمعية اليالل األحمر العراقي 

  

 :كركوك لمنسس النشر في فرع  األخرىالنشاطات  

    زارت مسؤولة النشر برفقة وفد برئاسو مدير الفرع ومسؤول الكوارث ومسؤول الصحي مسؤول 7/10/2012بتاريخ 
دارة مسؤولي األقسام في الدفاع المدني وكانت سبب  اإلعالم مبنى مديرية الدفاع المدني والتقوا بمدير الدفاع المدني وا 

الزيارة ىي تبادل معمومات حول نشاطات الوحدات والشعب وتطوير آلية العمل المشترك بين جمعية اليالل األحمر 
العراقي ومديرية الدفاع المدني لخدمو أىالي كركوك خصوصا أثناء الطوارئ  وقد أبدت إدارة  الدفاع المدني استعدادىم 

دورات اإلسعاف األولي ومحاضرات الدفاع لمدني  والنشر وتعريف )التام لمتعاون المشترك خصوصا في المجاالت اآلتية 
موظفي الدفاع المدني عمى نشاطات الجمعية ومبادئيا والقيام بتمارين مشتركة بين اليالل والدفاع المدني حول ا لكوارث 

 . وكيفية إخالء المنكوبين والمدنيين ونصب المخيمات
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  زيارة مسؤولة النشر مديرية الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة لمتنسيق مع إدارة الرعاية
دار العجزة والمسنين واأليتام البنين والصم والبكم  ) ضمن برنامج يوم اليالل وىم 6الستيداف فروعيا ال

  . (والمعوقين 

  حدثت ثالثة انفجارات في مدينو كركوك قرب كراج المحافظة وحزب الشباب التركماني 15/10/2012بتاريخ
القريب من مبنى اليالل األحمر  وقد شارك موظفو ومتطوعو اليالل األحمر فرع كركوك بإجالء الجرحى 

 جرحى وكانت ىنالك بعض  األضرار العامة في السيارات والمباني القريبة 6والشيداء والبالغ عددىم شييد و
من موقع االنفجار وقد تم نقل الضحايا  بسيارات اليالل إلى قسم الطوارئ في مستشفى كركوك العام إضافة 

 .إلى تقديم الدعم النفسي ليم وتم نشر الخبر في موقعنا عمى الفيس بوك وتناقمتو الفضائيات األخرى 

  تم االتفاق عمى نشر أخبار اليالل أو التوصيات أو أي تقرير لميالل األحمر ضمن 17/10/2012بتاريخ 
البث اإلذاعي العربي ليوم األربعاء من كل أسبوع بالتنسيق بين مدير الفرع ومدير إذاعة بابا كركر الحكومية 

االحد )التابعة لتمفزيون الفضائية كما ويمكن بث أي تقرير أو نشاط لميالل األحمر فرع كركوك خالل األيام 
  أف أم، 92.5وعمى الموجو  (والثالثاء واألربعاء 

وقد  قامت مسؤولة النشر بإذاعة خبر مشاركة اليالل األحمر في مساعده ضحايا االنفجارات المذكوره في 
الفقرة أعاله وكذلك قياميم بحممو توعية المواطنين ضد مرض الكوليرا وكيفية الوقاية منو وعالجو في داخل 
مدينو كركوك واألطراف وكذلك قيام اليالل األحمر فرع كركوك بمسح ميداني لضحايا المخمفات الحربية في 

مناطق تواجدىا ليتم مساعدتيم الحقا بمبالغ مادية وفق خطة موضوعة من قبل المركز العام ولكافو 
 .محافظات القطر 

  مساعده وحده اإلعالم ووحده االتصاالت التابعين لمفرع  في نشر مواضيع صحية وثقافية أو أخبار نشاطات
  .((جمعية اليالل األحمر العراقي فرع كركوك))النشر عبر موقعنا عمى الفيس بوك وتحت عنوان 

 

 

 

 
  بغــدادفرع. 7
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 20 / الكادر التدريسي مدرسة المنار االبتدائية 16/10/2012
 / 11 منتسبو المجمس المجمس البمدي لحي النضال 17/10/2012

 6 11 متطوعو الفرع والمكاتب مقر الفرع 18/10/2012

 35 / نساء مجتمع محمي مؤسسة اوميد الثقافية واالجتماعية 21/10/2012

 6 / الكادر التعميمي روضة اإليمان 24/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

5 22 67 

 89  5                                المجموع الكمي   

ألواائ اايياا  

 الب توب 

 داتا شو 

المواد الموزعة  

  فولدر تعريف بجمعية اليالل األحمر العراقي. 

  2012تقويم اليالل األحمر العراقي.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 / 32 طالب إعدادية عمي بن أبي طالب 17/10/2012

 20 / طالب قضاء الخالص / مدرسة اإلنسانية 17/10/2012

 15 20 الكادر التدريسي مدرسة جبار فرمان 17/10/2012
 30 / طالبات متوسطة قرطبة لمبنات 21/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

4 52 65 

 117 4                                   المجموع الكمي 

ألواائ اايياا  

 فمب جارت 

 سبورة 

 داتا شو 

المواد الموزعة  

 فولدر تعريف بجمعية اليالل األحمر العراقي 

 فولدر القانون الدولي اإلنساني 

 تقويم جمعية اليالل األحمر العراقي 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دٌالـىفرع. 8



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 10 20 متطوعون قاعة الجنائن 16/10/2012
 2 14 متطوعون مقر مكتب المحاويل 16/10/2012

 2 20 المتطوعون الجدد مقر مكتب المسيب 16/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 54 14 

 68 3                                    المجموع الكمي

ألواائ اايياا  

 تفلب جار 

 داتـا شــو 

المواد الموزعة  

 ًتقوٌم الهالل األحمر العراق 

 

 

 

  بابــــلفرع. 9



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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 : المحاضرات من خالل الجدول التاليإلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 2 22 موظفون+ أعضاء المجالس البمدية  قاعة منتدى شباب النعمانية 10/10/2012

 10 10 موظفو المصارف في المحافظة مقر الفرع 16/10/2012

 2 20 موظفون مقر الفرع 22/10/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 52 14 

 66 3                              المجموع الكمي

 اايياا ألواائ

  األحمر العراقيفولدر جمعية اليالل 

 فمب جارت 

 الفتات 

المواد الموزعة  

 فولدر تعريف بجمعية اليالل األحمر العراقي 

 تقويم اليالل األحمر العراقي 

 

 

 

 

 

 

  واسطفرع. 10



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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 :لقاء المحاضرات من خالل الجدول التاليإتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 

 الفئة المستيدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

9/10/2012 
ورشة عمل الشعبة الصحية عن / مقر الفرع

 الدعم النفسي
 8 10 منظمات مجتمع مدني

15/10/2012 
ورشة عمل الشعبة الصحية عن / مقر الفرع

 الدعم النفسي
 9 6 متطوعون

22/10/2012 
ورشة عمل الشعبة الصحية عن / مقر الفرع

 اإلسعافات األولية
 5 10 متطوعون

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 26 22 

 48 3                                  المجموع الكمي

ألواائ اايياا  

 فمب جارت 

المواد الموزعة  

 ًفولدر تعرٌفً بجمعٌة الهالل األحمر العراق.  

 فولدر التوعٌة من المخلفات الحربٌة 

 فولدر البحث عن المفقودٌن 

 

 

 

 

  البصرةفرع. 11



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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 : 2012الديوانية ألمي ضمنها  ننيي نشاطات ميزانية   لمنسس النشر في فرع  األخرىالنشاطات  

 فرع الديوانية ورشة نشر حول الحركة الدولية والقانون الدولي اإلنساني عمى قاعة الفرع / نفذت وحدة النشر
موظفين، استمرت يومان،وقد تم عرض مبادئ  (5)متطوع و (20)لمتطوعي الفرع والموظفين والبالغ عددىم 
، وقد حضر الورشة عدد من اإلعالميين لتغطية الورشة (الداتا شو)الحركة الدولية باستخدام وسيمة اإليضاح 

. 

  المشاركة مع  شعبة الصحي في دورة الدعم النفسي المقامة في قاعة الفرع ولمدة يومان بتاريخ
 .18/10/2012ولغاية  17/10/2012

  بدءا من أيام المقامة في قاعة الفرع لمدة ثالثة األولي اإلسعافالمشاركة مع  شعبة الصحي في دورة 
 .17/10/2012 ولغاية 15/10

  متطوع ( 20)المشاركة مع قسم الشباب والمتطوعين في دورة صيانة الحاسوب لمتطوعي الفرع والبالغ عددىم
 . أيام في قاعة الفرع ولمدة ثالثة 22/10/2012وذلك بتاريخ 

  أقضيةشتمو وزراعتيا في  (250) والبالغ عددىا اإلعالمالمشاركة في نشاط غرس الشتالت الخاص بوحدة 
 . 22/10/2012ومركز المحافظة بتاريخ 

  الصمة ضمن نشاطات وحدة الشباب حيث كانت ىناك بطولة كروية برعاية السيد مدير إدامةالمشاركة في 
  .9/10/2012الفرع وعمى القاعة المغمقة بتاريخ 

 

  الدٌوانٌةفرع. 12



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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انمجمم اننهائي نبرنامـج اننشـر نشهـر  

 2012تشرين األول 

 

 

 

 

 عدد المحاضرات النرع ت
 إناث ذكور المجموع المستنيديي

 332 102 230 9 صالح الدين -1

 260 109 151 8 ذي قار -2

 262 54 208 7 نينوى -3

 206 165 41 5 االنبار -4
 140 31 109 5 المثنى -5

 105 78 27 5 كركوك -6

 89 67 22 5 بغداد -7
 117 65 52 4 ديالى -8

 68 14 54 3 بابل -9

 66 14 52 3 واسط -10

 48 22 26 3 البصرة -11

 1693 721 972 57 المجموع الكلي



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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تسهسم انفروع من حيث عذد انمحاضرات نشهر  مخطط بياني يىضح 

 2012تشرين األول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهسم انفروع من حيث عذد انمستفيذين نشهر  مخطط بياني يىضح 

 2012تشرين األول  

 الفرع
صالح 
 الدين

ذي 
 قار

 البصرة واسط بابل ديالى بغداد كركوك المثنى االنبار نينوى

عدد 
 المحاضرات

9 8 7 5 5 5 5 4 3 3 3 

0
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9

صالح 
الدين

البصرةواسطبابلديالىبغدادكركوكالمثنىاالنبارنينوىذي قار

عدد المحاضرات



 
 

 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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 الفرع
صالح 
 الدين

 نينوى
ذي 
 قار

 البصرة واسط بغداد بابل كركوك دٌالى المثنى االنبار

 عدد

 المستفٌدٌن
332 262 260 206 140 117 105 68 67 66 48 
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 جمعيــة الهـالل األحمـر العراقــي
 قســـم النشــر
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