
 دعا قائد قوات وعد اهلل، احد ف�شائل احل�شد ال�شعبي، 
ابششو اأكرب اخلالششدي، احلكومة الجناز م�ششروع قانون 
احل�شد ال�شعبي واإر�شاله اىل جمل�س النواب ملناق�شته، 
فيما حث الكتششل ال�شيا�شية لل�شغط على احلكومة من 
اأجل اجناز ن�شختششه النهائية.وقال اخلالدي يف بيان 
اّن "مششن ال�ششروري ت�ريششع قانششون خا�ششس لهيئششة 
احل�شد، ينظم عالقته بالوزارات االخرى و يكف ال�شن 
من ي�شششيء اليه".وا�شششاف اخلالدي "ندعششو احلكومة 
الجنششاز م�ششروع القانششون ومتريششره با�ششرع وقششت 
النششه ا�شبح يف الوقششت احلا�ر من اهششم ال�رورات 
التنظيميششة للعمل".وحششث اخلالششدي اجلهششات والكتل 
ال�شيا�شية لل�شغط علششى احلكومة لال�راع فيه، وفاًء 
لدمششاء ال�شهششداء التششي روت ار�س العششراق دفاعا عن 
املقد�شات.وا�شششار اىل اأن "هششذا القانششون يعششد حاجزا 
امام امل�شاعي ال�رية او غريها  التي تدبر �را وعلنا  
للنيششل مششن احل�شد ال�شعبششي بحجة الدفششاع عن حقوق 
االإن�شششان وانششه يفو�ششس احل�شششد النطششالق يف حتريششر 

االرا�شي العراقية من ع�شابات الكفر االرهابية".

 نا�شد النازحون يف ق�شاء امل�شيب �شمال حمافظة بابل 
اجلهششات املعنية بتوزيششع امل�شاعدات علششى املواطنني، 
م�شرييششن اإىل اأن اأ�شماءهششم مل تقيد بعششد، وهم عاجزون 
عششن فعل اأي �شيء.وقششال اأحد النازحششني اإن "اأو�شاعهم 
ازدادت �شششوءاً مششع قدوم �شهششر رم�شان املبششارك، حيث 
ت�شاعفششت معاناتهم مع ال�شيششام يف ظل هذه الظروف 
القا�شية واحلرارة املرتفعة"، مطالبًا "باإيجاد حل لهم"، 
م�شششرياً اإىل اأنه "يتم توزيع وجبات االإفطار اأحيانًا، واأن 
الكثششري ال يح�شلون عليها".وقال نششازح اآخر اإن "بع�س 
النا�س تتكرر اأ�شماوؤهششم لثالث مرات، واآخرون مل تظهر 
اأ�شماوؤهششم اأبداً من اأجل ا�شتالم وجبات االإفطار"، م�شرياً 
اإىل اأنه "للمرة الثالثة ال ي�شتلم اأي �شيء، واأنهم يعانون 
من ظروف قا�شيششة و�شط احلرارة املرتفعة".واأ�شاف اأن 
"االأمششور تزداد �شششوءاً، واأنهم بحاجة ما�شة للم�شاعدات 
العاجلة، حيششث اأن النازحني ال ميلكون �شيئًا، وقد فرت 
العوائششل مششن مناطقهششا دون اأن تتمكن مششن جلب �شيء 
معها".فيمششا تروي نازحششة طاعنة يف ال�شششن معاناتها 
مششع النزوح، حيث "اأنها مري�شة و�شائمة بنف�س الوقت، 
وال متلششك القششدرة على حتمششل هكذا ظششروف وت�شكو  من 
اأمرا�ششس مزمنششة"، منا�شششدة "اجلهششات املعنيششة بتقدمي 

امل�شاعدة لهم، الأنه لي�س لديها من يعيلها".
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واأو�شحششت جلنششة الطششوارئ مل�شفوفششة املنظمششة 
الدوليششة للهجششرة لتتبع النششزوح، اأنهششا "تقدر عدد 
النازحششني العراقيني الفارين مششن حميط الفلوجة 
اأ�ششرة   11.381 بواقششع  نازحششًا،   86.286 بششش 
حتششى اخلمي�ششس"، م�شششريًة اإىل "اأن اأكششر مششن 35 
األششف �شخ�س فروا من الفلوجششة االأ�شبوع املا�شي 
وان�شموا اإىل النازحششني العراقيني الذين فروا من 
املدينششة منششذ بدء العمليششات الع�شكريششة بالفلوجة 

فجر 23 مايو املا�شي".
واأ�شافششت اللجنششة يف بيان �شحفششي اأن "اأكر من 
56 األششف �شخ�ششس نزحششوا اإىل عامريششة الفلوجة، 
وجتاوزت اأعداد النازحششني اإمكانيات اال�شتيعاب 

واالإمدادات االإن�شانية املتاحة".
وتت�شمششن االحتياجششات الطارئششة، اخليششم واملاء 
والثلج وامل�شاعششدات الطبية، باالإ�شافة اإىل املواد 
الغذائيششة وغري الغذائيششة، ب�شبب توقعششات ارتفاع 
درجششة احلششرارة والطق�ششس يف عامريششة الفلوجششة، 
ال�ششركاء يف  مششع  بالتعششاون  املنظمششة  ووزعششت 
املجششال االإن�شششاين وال�شلطششات احلكوميششة، طششرود 
املششواد غري الغذائية الأكر من 4500 اأ�رة نزحوا 
موؤخراً من الفلوجششة يف تاريخ 29 مايو، واأغلبية 

النازحني يف العامرية.
اأفششاد رئي�ششس بعثششة املنظمششة  ويف هششذا ال�شيششاق 
الدوليششة للهجرة يف العراق، توما�ششس لوثر فاي�س، 
بششاأن "النششزوح م�شتمششر مششن الفلوجششة، ممششا يوؤثششر 
علششى ع�ششرات االآالف مششن العراقيششني واالإمدادات 

واالأمششوال املتوفششرة لدينششا لتوفششري م�شتششوى مششن 
الرعايششة الالزمششة الأعششداد هائلة مششن النازحني"، 
موؤكششداً اأن "املنظمة �شتوا�شل التعششاون مع فريق 

االأمم املتحششدة وال�ششركاء يف املجششال االإن�شششاين 
وال�شلطات احلكومية واجلهات املانحة با�شتخدام 

جميع املوارد املتاحة ا�شتجابة لهذا الو�شع".

الخدمات الصحية في المستشفيات.. إجراءات التقشف تثقل كاهل 
المواطن وتزيد من أوجاعه

 غطت عيناه نار احلقد، والق�شوة جعلته يحمل 
�شكينًا ويهاجم الردهششة التي كانت ترقد فيها 
والدتششه التششي مل ي�شتطع االأطباء مششن اإنقاذها، 
الن حالتهششا ال�شحية قششد خرجت عن ال�شيطرة 
وتدهورت كثششرياً، وعند دخوله باب الردهة مل 
ي�شتطع اأحد منعه خوفششًا من تلك ال�شكني التي 
كان يحملهششا بيششده، وي�شهرهششا بوجششه كل من 

يحاول منعه من الدخول، �شارخًا:
)اأيششن الطبيششب الذي قتل والدتي اريششد اأن اقتله 
بيششدي(، ظنششًا منششه ان الطبيششب هو مششن ت�شبب 
مبوتهششا، فعلششى الرغششم مششن اجلهششود املبذولة 
مششن قبل الكششوادر الطبية ب�شكل عششام مل�شاعدة 
املر�شششى، وال�شعششي يف احلفاظ علششى �شحتهم 
وحماولة النهو�س بالواقع ال�شحي من خالل 
بششذل كافششه اجلهششود يف العمل، وتقششدمي اأف�شل 
مششا بو�شعهششم، لكننا نالحششظ يف الوقششت نف�شه 
االنتقششاد وعدم الر�شا من النا�س واملراجعني، 
�شششوء اخلدمششات  ا�شبششح احلديششث عششن  حتششى 

ال�شحيششة املقدمششة حديثا متششداواًل بني النا�س 
يف كل مكان..

وهنششا توجهنا بال�شششوؤال حول هششذا املو�شوع 
اىل الدكتورة )فدوى(، كيف ترون ر�شا النا�س 
حول اخلدمششات الطبية املقدمششة للمري�س من 

قبلكم؟! فاأجابت:
نحششن نقوم بتقششدمي اخلدمات الطبيششة الواجبة 
للمري�ششس، ونحششاول جاهديششن ان نتمكششن من 
م�شاعدته واإعادتششه اىل احلياة، حتى ان كلفنا 
ذلك راحتنا، فنحن وجدنا من اجل هذا الهدف 
وواجبنششا يتطلششب ان نكون كذلششك، ويف بع�س 
االأحيان ي�شتمر عملنششا ل�شاعات م�شتمرة دون 
اخششذ اأي ق�شششط من الراحة. اأمششا املمر�شة )اآية( 
فقششد اأجابششت من وجهششة نظرها قائلششة: ال احد 
ي�شتطيششع اإر�شششاء النا�ششس فششش )اإر�شششاء النا�س 
يف  فنحششن  عملنششا،  مهمششا  ُتششدَرك(،  ال  مهمششة 
احلقيقششة نعمششل من اجششل راحة املري�ششس لياًل 
ونهششاراً، باعتبارنششا امل�شوؤولني عششن املري�س 
يف امل�شت�شفششى، فنكششون يف حالة توا�شل دائم 
معششه، ونعمششل على توفششري كافششة احتياجاته، 

باالإ�شافششة اىل اخلدمششة التمري�شية التي نقوم 
بهششا الأجل املري�ششس، �شواء كان فاقششداً للوعي 
واملتاعششب  االآالم  نتحّمششل  كمششا  بوعيششه..  او 
يف العمششل، اأ�شششف لذلششك اننششا معر�شششون اىل 
ومنهششا  االأمرا�ششس،  انششواع  بكافششة  االإ�شابششة 
اخلطششرية واملعدية وال ي�شتطيششع اأهل املري�س 
ان يششروا كل مششا نقوم بششه من اجششل مري�شهم، 
لذلششك عندما ياأتششون اأو َيَرْون اننششا نقوم بعمل 
مششا بعيداً عن املري�س، فششاإن ذلك �شوف يخلق 
لديهم فكرة باأننا ال نبايل باملري�س وال نهتم 
به وم�شغولششني بعيداً عنه، لكنهششم يف احلقيقة 
ال ي�شتطيعششون ادراك مششا نقوم بششه. املختربية 
)اإ�ششراء( اأجابت عن �شوؤالنا بالقول: اإن اإر�شاء 
النا�ششس غاية ال تششدرك، يف ظل الظششروف التي 
يعي�شهششا البالد وقرار التق�شششف الذي اثر ب�شكل 
وا�شششح وكبري على طبيعة اخلدمششات ال�شحية 
املقدمششة للمر�شى، حيث انعك�ششس ذلك ب�شوره 
�شلبيه على هذه اخلدمات التي تقدم للمر�شى، 
وذلك ب�شبب النق�س يف االأدوية وامل�شتلزمات 
التششي يحتاجها املري�ششس، باالإ�شافة اىل دفع 

بع�س الر�شوم داخل امل�شت�شفيات ويف املراكز 
ال�شحيششة، ممششا جعششل االأهششايل يف حالششة مششن 
اال�شتيششاء ظنًا منهششم ان امل�شت�شفى والعاملني 
اأعششداء لهششم، واأنهششم ال يريششدون ان  بهششا هششم 
ي�شاعششدوا مري�شهششم، حماولششني التخل�س منه 
وذلششك ب�رقتهم العششالج املقششدم للمري�س يف 
امل�شت�شفششى، وطلبهم مششن االهايل جلب العالج 
مششن خششارج امل�شت�شفى كششي يت�شنششى للعاملني 
فيه بيعه وال�شتفادة من مبلغه؟! هكذا يت�شور 
معظششم املراجعني ولكششن الدواء اأ�شششال �شحيح 
لدينا.  )ابو زينة 44 �شنة( وهو احد املراجعني 
املتواجديششن يف امل�شت�شفى احلكومششي.. يقول: 
اإن اخلدمات الطبيششة املقدمة يف امل�شت�شفيات 
الر�شميششة رديئة جششدا، وان االأجهششزة املتوفرة 
فيهششا ال تفششي بالغر�ششس، كما اأنهششا قدمية وال 
تششوؤدي الغر�س املطلوب اأحيانا، حيث اننا يف 
بع�س االأحيان ن�شطششر اىل اإعادة الفحو�شات 
والتحاليششل واالأ�شعة خارج امل�شت�شفى باأ�شعار 
م�شاعفششة توؤثر على دخلنششا، ولكننا نفعل ذلك 
لالطمئنششان علششى �شحششة مري�شنششا الن اأكششر 

االأجهششزة املوجششودة يف امل�شت�شفششى ال تعمششل 
ب�شششكل جيششد. اأمششا )اأم زهششراء 36 �شنششة( وهي 
احششدى املراجعات للم�شت�شفششى فقالت: ال احب 
الدخول اىل امل�شت�شفيات ابدا، وذلك ب�شبب عدم 
وجششود االهتمششام واالخال�ششس يف العمل، فانا 
دائمششا اف�شل الذهششاب اىل العيادات اخلارجية 
ب�شبب وجود االهتمام الذي يحتاجه املري�س، 
وكذلك وجود املعاملة اجليدة من قبل الطبيب 
وكادره امل�شاعششد، ففي امل�شت�شفى دائما يكون 
الطبيششب يف حالششة ع�شبيششة، وال يتكلششم مششع 
املر�شى بهدوء، اأما عندما نراجعه يف عيادته 
اخلا�شششة فششاإن التعامل يكون خمتلفششا متاما، 
حيششث الهدوء والششكالم الناعم، مششع االبت�شامة 
املر�شومششة دائمششا يف وجششه الطبيششب، كل هششذا 
مقابل ثمن الفح�س الذي يح�شل عليه الطبيب 
مششن املر�شششى، ولكششن هنششاك م�شكلششة، فلي�ششس 
جميششع النا�ششس لديهم قششدرة ماليششة ت�شمح لهم 
مبراجعة العيادات اخلا�شة، فيلجاأ الفقراء اىل 
امل�شت�شفششى احلكومي، حينذاك تختلف معاملة 

بع�س االأطباء مع النا�س.

بغداد- متابعة

ت�ش���كلت مالمح وجهه على هيئة 
طالب���ًا  بالب���كاء  �أجه����ش  طف���ل، 
يف  ترق���د  كان���ت  �لت���ي  و�لدت���ه 
�مل�شت�شفى، حيث �أ�شابتها جلطة 
يف �لدماغ وفارقت روحها �لدنيا 
دم �بنها ب�شماعه  قبل حلظات، �شُ
�خل���ر� ومل يتمكن من ت�ش���ديق 

ذلك،

 تفر �آلف من �لأ�شر �لعر�قية 
حاليًا من عمليات �لقتال �جلاري 
يف �لفلوجة بني �لقو�ت �لعر�قية 

وم�شلحي تنظيم د�ع�ش، عن 
طريق ج�شرين رئي�شني مت 

فتحهما بعد ح�شار لأ�شهر وعدم 
متكنهم من مغادرة �ملدينة، وذلك 
بح�شب ما ذكرته �ملنظمة �لدولية 

للهجرة. 

الهجرة: ارتفاع أعداد األسر النازحة إلى مخيمات 
األنبار ألكثر من 7 آالف

مسلحون يقتحمون سجن آمرلي والحشد يؤكد:
 ال عالقة لنا بالحادث

مجلس األنبار: اللجنة التحقيقية في مجزرة 
الصقالوية تبدأ عملها

الهجرة الدولية: أعداد النازحين من الفلوجة تجاوزت إمكانيات االستيعاب

 اعلنششت وزارة الهجرة واملهجرين، عن و�شول اعداد اال�ر النازحة اىل خميمات 
االنبششار الكر من 7 اآالف.وقال م�شوؤول فرع الششوزارة يف االأنبار حممد ر�شيد يف 
بيششان ان اآخر اإح�شائية اعدهششا فرع االأنبار لالأ�ر النازحششة والتي مت ا�شتقبالها 
واإيواوؤهششا يف خميمششات عامرية الفلوجششة واملدينة ال�شياحيششة واخلالدية وبزيبز 
بلغششت )٧٣١٩( اآالف اأ�ششرة نازحة.وبششني ان "هذه اال�ر موزعششة على )٤٧٣١( 
اآالف اأ�رة نازحة يف خميمات عامرية الفلوجة و)١٣٦٢( الف اأ�رة نازحة يف 
خميمات املدينة ال�شياحية ف�شال عن )٦٥٥( اأ�رة نازحة يف خميمات اخلالدية 
و)٥٧١( اأ�رة نازحة يف خميمات بزيبز، مبينا انه حال دخول العوائل النازحة 
للمخيمات تقدم لها امل�شاعششدات االإغاثية املتمثلة بالعينية والغذائية وال�شحية 

واملنزلية".
وكانششت وزارة الهجششرة واملهجريششن فرع االنبار قششد اعلنت، الثالثششاء )14 يونيو 
2016(، عششن اآخششر اح�شائيششة الأعششداد اال�ششر النازحششة مششن ق�شائششي الفلوجة 
وال�شقالويششة ونواحيهما واملناطق التابعة لهمششا والبالغة عددها 6 اآالف و 94 
ا�ششرة نازحششة مت ا�شكانهم  يف خميمششات عامريششة الفلوجة واخلالديششة واملدينة 

ال�شياحية يف احلبانية ف�شال عن خميمات بزيبز.

اأفششاد م�شششدر امنششي مبحافظششة كركوك، ال�شبششت، بششاأن 14 �رطيششًا و�شجينًا 
�شقطششوا بني قتيل وجريششح بهجوم م�شلح نفذه جمهولششون على �شجن اآمريل، 
�رقششي تكريششت )170 كششم �شمششال بغششداد(، يف حششني اكششدت قيششادة احل�شششد 
الرتكمششاين بششاأن مقاتليها يف جبهات القتال وال عالقششة لهم بالهجوم.وقال 
امل�شششدر ان "م�شلحششني جمهولني اقتحمششوا يف �شاعة متقدمة مششن ليل اأم�س 
االول، �شجن ناحية اآمششريل، �رقي تكريت، واطلقوا النار من ا�شلحة ر�شا�شة 
باجتششاه عنا�ششر ال�رطة مما ا�شفر عششن ا�شابة اربعة من حرا�ششس ال�شجن"، 
مبينششًا ان "امل�شلحني اطلقوا النار على عدد مششن ال�شجناء مما ادى اىل مقتل 
�شتششة �شجناء وا�شابششة اربعة اخرين بجروح".من جانبششه قال امل�رف على 
لششواء احل�شششد الرتكمششاين ابو ر�شششا النجار ان "حادثششة اقتحام �شجششن اآمريل 
�شحيحششة"، موؤكششداً ان "ال �شلة للح�شششد ال�شعبي بهذه احلادثششة الن مقاتليه 

كانوا باجلبهات".

 قششال ع�شو جمل�س حمافظة االنبار يحيى املحمدي، ام�س ال�شبت، ان 
اللجنة التي �شكلها ال�شيد رئي�س الوزراء لتحقيق يف جمزرة املحامدة 

يف ال�شقالوية وجمزرة ال�شجر بداأت عملها.
واو�شح املحمدي ان “اللجنة و�شلت اىل املخيم ال�شقالوية وملخيم 
اهايل ال�شجر ام�ششس وا�شتمعت ل�شهششادات املواطنني يف املجزرتني”. 

وا�شاف “�شت�شتمر اللجنة يف عملها للو�شول اىل احلقيقة”.

حقيبة 
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اجششراء  يف  النظششر  اعششادة  الرتبيششة،  وزارة  قششررت 
االمتحانششات التقوميية للوقفني ال�شيعششي وال�شني، بعد 
االعتششداء امل�شلششح الششذي ا�شتهششدف منت�شبششي املديريششة 
العامششة للتقششومي واالمتحانات. وذكر بيششان �شادر عن 
املكتششب االعالمششي لششوزارة الرتبيششة ان "جمموعششة من 
الطلبششة املتقدمششني الداء امتحانششات الوقفششني قامششوا 
باالعتششداء امل�شلششح علششى منت�شبششي املديريششة العامششة 
"الششوزارة قششررت  للتقششومي واالمتحانششات"، مبينششا ان 
يف اجتمششاع عاجششل لهششا اعششادة النظششر يف اجششراء تلك 
االمتحانششات نتيجة لالحداث التششي ح�شلت". واأ�شاف 
البيششان ان "الوزارة ابدت ا�شتياءها ال�شديد من االعتداء 
االآثم الذي تعر�س له عدد من منت�شبي املديرية العامة 
للتقومي واالمتحانششات"، م�شريا اىل ان الوزارة "�شتتخذ 

كافششة االجششراءات القانونيششة الرادعة ملنششع حدوث تلك 
التجاوزات". بدورها ناق�شت وزارة الرتبية، اإقرار خطة 
�شاملششة لتطويششر درا�شششة االول االبتدائششي، موؤكششدة على 
�ششرورة االبتعاد عن و�شائل الرتهيب ل�شمان ا�شتمرار 

الطلبة يف الدرا�شة واكمالها.
وقششال بيششان ان "املديريششة العامششة للمناهششج والتقومي 
عقدت، اجتماعا خا�شا ملراجعة ن�شب النجاح لل�شنوات 
ال�شابقششة من 2013-2010، ملرحلة االول االبتدائي، 
وملواد )الرتبيششة اال�شالمية ،اللغة العربية،الريا�شيات، 
خششالل  ناق�شششت  "املديريششة  ان  وا�شششاف،  العلششوم(". 
االجتماع، و�شع خطة �شاملة لتطوير التعليم يف االول 
االبتدائششي" ، مبينششا اأن "افكارا عدة طرحششت، من بينها 
اأن يكششون التعليم ت�شويششري وترغيبششي، واأن يبتعد عن 
و�شائششل الرتهيب ل�شمششان ا�شتمرار الطلبششة يف الدرا�شة 

واكمالها كما هو خمطط لها".

بعد االعتداء المسلح.. التربية تعيد النظر 
في إجراء امتحانات الوقفين
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احلديششد  لل�شششكك  العامششة  ال�ركششة  اأعلنششت    
العراقية، عن ت�شيري قطاراتها بني حمافظتي 
كربششالء والديوانيششة، وفيمششا اأ�شششارت اىل اأن 
�شعششر التذكششرة للفرد الواحششد �شيكششون اأربعة 
اآالف دينار، دعششت املواطنني اىل التنقل عرب 

القطارات دعمًا لل�ركة.
وقال مدير عششام ال�ركة �شالم جرب يف بيان 
انه "بعد اإكمال اال�شتعدادات الالزمة لت�شيري 
القطارات بني حمافظتششي كربالء والديوانية 
�شت�ششرع ال�ركششة بت�شيري رحالتهششا يف اأيام 
اخلمي�ششس مششن كل اأ�شبششوع"، مبينششًا اأن "�شعر 
التذكششرة للفششرد الواحششد �شيكششون اأربعة اآالف 

دينار فقط".
واأ�شششاف جششرب، اأن "انطششالق الرحلششة نحششو 

كربششالء �شيكون ال�شاعششة الواحدة ظهرا، فيما 
�شتكون العششودة عند ال�شاعششة احلادية ع�رة 
ليششال نحو مدينششة الديوانية"، م�شششرياً اىل، اأن 
الديوانية لتمر  "الرحلة �شتنطلق مششن مدينة 
باحللة وامل�شيب ثششم كربالء وبالعك�س لف�شح 
املجششال اأمششام امل�شافريششن للتنقششل ب�شهولششة 

وي�ر".
وتابششع جششرب، اأن "هششذا اخلششط املهششم �شيكون 
فاعششال خ�شو�شا يف اأيام الزيارات املليونية 
و�شي�شهل كثريا من حركة الزائرين و�شت�رع 
ال�ركششة قريبششا بافتتاح عدة خطششوط لل�شكة 
النقششل  اجششل تفعيششل حركششة  احلديديششة مششن 
ال�شككي"، داعيششًا املواطنني اىل "التنقل عرب 
القطارات دعما لل�ركششة وتعظيما ملواردها 
جتششاه  بالتزاماتهششا  االإيفششاء  مششن  لتتمكششن 

املواطنني".

تسيير قطارات بين محافظتي كربالء 
والديوانية كل يوم خميس
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دعوة إلى اإلسراع في إنجاز 
قانون الحشد الشعبي

النازحون يقاسون الصيام وسط 
الحرارة المرتفعة 


