
اأبن��اء فق��دوا اباءه��م و ارام��ل فق��دت معيله��ا و 
وج��ود تق�ضري وا�ض��ح من قبل اجله��ات املعنية 
به��م يف بلد تكرث في��ه االيتام واالرام��ل مقارنة 
مع االو�ض��اع الت��ي تعي�ضها الب��اد, ا�ضافة اىل 
ع��دم االهتم��ام واالهم��ال الوا�ض��ح والكبري من 
قبل احلكوم��ة بتلك ال�رشيح��ة املهمة باملجتمع 
حي��ث اعلنت وزارة التخطي��ط ان عدد االيتام يف 
الع��راق الذي��ن مت ت�ضجيله��م بلغ اك��رث من 600 
الف ما عدا حمافظتي االنبار ونينوى فيما يبلغ 
ع��دد االرامل اكرث من 850 الف ارملة وال ي�ضمل 
املحافظت��ني املذكورتني انف��ًا واجلميع يعلم ان 
مل��ف االرام��ل وااليت��ام  من امللف��ات املتحركة 
مبعنى ان��ه قابل للزيادة والنق�ض��ان اي ان هذه 
االع��داد متث��ل ناقو���س خط��ر فيم��ا اذا ا�ضيف��ت 
حمافظت��ا االنبار ونين��وى فقد ي�ض��ل العدد اىل 
اكرث من مليون ارملة وبهذا يعترب موؤ�رشا خطريا. 

حي��ث تق��ول ام زياد م��ن بغداد مع حل��ول العام 
الدرا�ض��ي وبداي��ة الدوام الر�ضم��ي يف املدار�س و 
كوين ام لطفان وانا ارملة وال املك من املال ما 
يلبي احتياجاتهم واحلمل املادي عليَّ ثقيل جداً 
والي��وم ا�ضب��ح اثقل م��ع احتياجاته��م الدرا�ضية 
م�ضيف��ة: �ضحي��ح ل��دي رات��ب م��ن قب��ل وزارة 
العم��ل وال�ض��وؤون االجتماعية لكنه قلي��ل جداً ال 
يكف��ي وهو 150 ال��ف دينار فقط وعن��د �ضوؤالنا 
ع��ن كيفي��ة اكم��ال ال�ضه��ر به��ذا احل��ال اجابت 
انن��ي ال اع��رف كيف اكم��ل اليوم الواح��د ولي�س 
ال�ضه��ر باأكمل��ه كوين ال اأعمل عل��ى الرغم من اين 
بحث��ت كثرياً ع��ن عمل ومل اجد رغ��م اال�ضتهداف 
والتحر���س وامل�ضايقات وكام النا�س عن املراأة 
وخ�ضو�ض��ًا االرمل��ة عندم��ا تعمل ام��ا بالن�ضبة 
للمعي�ضة فنحن يف بع���س االحيان ال ناأكل على 
ط��ول الي��وم ونبقى عل��ى االعان��ة وال�ضدقة من 

النا���س اخلريين واجل��ريان وانا�ض��د احلكومة ان 
تنظ��ر اىل ح��ايل وخ�ضو�ض��ًا ح��ال اوالدي فهم 
ابناءه��م ابناء العراق وه��م حمرومون من اب�ضط 
اال�ضي��اء. ويق��ول علي وه��و يبلغ م��ن العمر 16 
عام��ًا: تركت املدر�ضة وب�ض��كل نهائي رغمًا عني 
كوين املعيل الوحيد لعائلتي بعدما تركنا والدي 
وا�ضت�ضه��د يف مع��ارك التحري��ر ذهب��ت بعده��ا 
اىل بي��ع ال�ضكائ��ر وعل��ب الكلينك���س يف اح��دى 
تقاطع��ات مدين��ة بغ��داد لغر�س احل�ض��ول على 
لقم��ة العي���س يل ولعائلت��ي م�ضيف��ًا ان توجهي 
اىل العم��ل املرهق واملتع��ب يف ازقة وتقاطعات 
امل��دن هو لعدم وج��ود من يعي��ل عائلتي ولعدم 
وج��ود من يهت��م ب��ي وبعائلتي ال م��ن االقارب 
وال م��ن احلكوم��ة اي�ض��ًا ول�ضعوب��ة املعي�ضة يف 
الوق��ت احلا�رش جميعه��ا كانت ا�ضب��اب ل�ضياع 
م�ضتقبل��ي من حي��ث الدرا�ضة والتعل��م علمًا انني 
مل اك��ن وال لي��وم واحد را�ضيًا ع��ن الو�ضع الذي 
اعي�ضه حاليًا لكن عندما ا�ضاهد الكثري من اقراين 
ا�ضواأ ح��ااًل مني ا�ضت�ضلمت لاأم��ر الواقع و�رشت 
را�ضيًا بتلك الظ��روف ال�ضعبة واالأليمة التي امر 
به��ا وا�ضبحت اتعاي�س معه��ا يومًا بعد اخر رغم 
علم��ي انه��ا �ضتكون �ضب��ب دم��ار يل ومل�ضتقبلي 
لكنن��ي اليوم اعي�س عل��ى ب�ضي�س امل ب�ضيط هو 
مت��ى �ض��وف تنتبه حكومت��ي يل وان��ا لي�س لدي 

�ضوى اهلل وهي .
 ويقول ابو احمد من بغداد , انا لدي ثاثة اطفال 
وبع��د ا�ضت�ضهاد زوجتي عانيت ب�ض��كل كبري جداً 
معه��م وقلبي يعت���رشه االمل بعد كل ي��وم ا�ضمع 
وا�ضاه��د ما يفعل��ون .اجد ابنتي ي��ارا تبحث يف 
غ��رف البي��ت غرفة بعد اخرى ع��ن امها اين امي 
اريد ام��ي وهي تبكي وت�رشخ  انها حتتاج اليها 
واىل ح�ضنه��ا الدافئ لكن لي�س لدي مفر من ذلك 
الق��در بل ا�ضبح��ت اعي�س يومي��ًا وبا�ضتمرار مع 
االطف��ال يف ق�ض��ة وحكاي��ة موؤملة وان��ا ا�ضاهد 
االمل واحل��زن واملعان��اة ال��ذي ميرون به��ا وانا 
اطلب من اهلل ان ال يحرم اي طفل من امه او اهله 
ويجعله يتيم��ًا بهذه احلال��ة البائ�ضة واحلمد هلل. 
وحدثن��ا م�ض��وؤول يف اح��دى اجلمعي��ات لرعاية 
االرام��ل وااليتام حم�ضن ها�ضم ان هذا املو�ضوع 
تعت��ربه  وال��ذي  املهم��ة  املوا�ضي��ع  م��ن  يع��د 
املجتمع��ات ال�رشقي��ة خا�ض��ة م��ن املوا�ضي��ع 
املث��رية للج��دل وياأتي ه��ذا من نظ��رة املجتمع 
لاأرمل��ة حي��ث هنالك ت�ض��وه يف الفك��ر ال�رشقي 
بخ�ضو���س االرمل��ة فاملجتمع  ي�ضتغ��ل االرملة 
عل��ى عك�س م��ا يق��دم لها م��ن خدم��ة ويحميها 
مقارنة بالو�ضع الذي تعي�ضه والتع�ضف احلا�ضل 
م��ن قبل احلكوم��ة ان االهتم��ام باالأرمل��ة لي�س 
باإيج��اد حل��ول ترقيعي��ة كرات��ب تقاع��دي فقط 
ب��ل تل��ك ال�رشيحة الي��وم �رشيحة كب��رية ومهمة 
وميك��ن اال�ضتفادة منها يف رق��ي املجتمع وعلو 

�ضاأن��ه ب��ل الي��وم االرملة حتت��اج ما ه��و اكرث من 
ذل��ك كالعمل وتعليمه��ا واعانتها لتج��اوز االأزمة 
النف�ضية وتوفري ال�ضكن املائم لها ولعائلتها حتى 
تك��ون منوذج��ا يف تربية وو�ض��ول ابناءها اىل بر 
االمان ان الد�ضت��ور العراقي وخا�ضة املادة )34( 
وامل��ادة )36( تكفل للعراق��ي حق التعلم والرعاية 
ولي���س فق��ط االيتام ولك��ن اليتيم يج��ب ان يراعى 
ب�ض��كل خا���س م��ن قب��ل احلكوم��ة ملا قدم��ه من 
ان احلكوم��ات ال�ضابق��ة مل تب��ذل اي جه��د يف هذا 
املجال م��ن ناحية ت�رشيع القوان��ني اخلا�ضة بهم 
مقارن��ة بالظلم واحليف الذي ح�ضل معهم م�ضيفًا 
ان م��ا تق��وم ب��ه منظم��ات املجتم��ع واجلمعيات 
االهلي��ة الي��وم ال تلب��ي الطموح وهي غ��ري كافية 
وحدها  مل�ضاعدة تلك الفئة وهي غري قادرة ب�ضبب 
االع��داد الكبرية لهم ولعدم وجود اح�ضائية دقيقة 
الأعداده��م ويجب على احلكومة اخ��ذ تلك الظاهرة 

بواقعي��ة اكرث واال�ضتفادة منه��ا بداًل من �ضياعها. 
نحن اليوم وبعد ان عرفنا الكثري عن تلك ال�رشيحة 
املظلوم��ة ميكنن��ا ان ننا�ض��د اخلريين م��ن جمل�س 
الن��واب العراق��ي وخ�ضو�ض��ًا وبعد ال�ضح��وة التي 
يق��ال عنه��ا يف اروق��ة املجل���س ان يك��ون هنالك 
حترك حقيق��ي لتلك ال�رشيحة ونحن نبعث ب�رشاخ 
اليتي��م واالرمل��ة وننا�ضده��م وب��كل ق��وة ونتمنى 
ان يفهم��وا ويع��وا خط��ورة واهمي��ة وفائ��دة تل��ك 
ال�رشيح��ة للمجتم��ع ونطالبه��م بو�ض��ع م�ضاري��ع 
قوان��ني حتميهم م��ن ال�ضي��اع واالنح��راف والتي 
�ضتكت��ب يف مي��زان ح�ضناته��م ان اق��روا وو�ضعوا 
لتل��ك امل�ضكل��ة الكب��رية حل��واًل �رشيع��ة حتفظ لهم 
حياته��م وهم ي�ضتحقون ذلك ا�ضاف��ة اىل ان ابناء 
الع��راق من ال�ضهداء �ضحوا م��ن اجل العراق باأغلى 
م��ا ميلكون وهي ال��روح الطاه��رة والغالية ونحن 
الي��وم نعي�س يف ايام الت�ضحية والفداء ايام االمام 

احل�ضني )عليه ال�ضام( فلنج�ضد تلك املبادئ والقيم 
احلقيقي��ة يف رفع ال�ضي��م والظلم وعلي��ه يجب ان 
يكون على احلكومة رد اجلميل لهوؤالء مبا يتنا�ضب 
وت�ضحياته��م وهم تركوا لنا امان��ة عزيزة وثقيلة 
يجب االهتمام بها هم )االرامل وااليتام( ابناءهم 
وابن��اء الع��راق وبعي��داً ع��ن دور احلكوم��ة هنالك 
ادوار لها اهمية كبرية يجب ان تنفعل وتعمل اخلري 
له��م منها منظم��ات املجتمع امل��دين واملوؤ�ض�ضات 
االعامي��ة من خ��ال عمل ور�ضات عم��ل تعريفية 
واي�ضال �ضوت املظلومني واملحرومني اىل العامل 
واملطالب��ة بحقوقه��م ا�ضاف��ة اىل دور املوؤ�ض�ضات 
الدينية املهم جداً كونها �ضاحبة الكلمة امل�ضموعة 
يف ال�ض��ارع العراق��ي يف االر�ض��اد وو�ض��ع القيمة 
ت�ضتحقه��ا  الت��ي  واملنزل��ة  لاأرمل��ة  احلقيقي��ة 
والتو�ضي��ة باالأرمل��ة واليتي��م مل��ا يحمل��ه دينن��ا 

احلنيف لتلك الفئة العزيزة.

وهي عبارة عن اكوام من احلديد وال�ضكراب وغريها 
من املواد املبعث���رة والتي يجرب الطالب على ال�ضري 
بالقرب منها للدخ��ول اأو الو�ضول اىل املدر�ضة عرب 

املرور بينها.
مدير وحدة االإعام يف دائرة �ضحة بغداد الر�ضافة 
)قا�ضم عبد الهادي( يو�ض��ح: ر�ضدنا متوا�ضل على 
مدار اال�ضهر الدرا�ضية اذ و�ضعت اجلهات املعنية يف 
ق�ض��م ال�ضحة املدر�ضية خططه��ا للمتابعة امليدانية 
جلمي��ع املدار���س بالتع��اون م��ع املراك��ز ال�ضحية 
يف كل منطق��ة. م�ض��ريا: اىل اح�ضائي��ات وتوقعات 
ع��ن احل��االت الت��ي ميك��ن اأن تظهر فيه��ا ا�ضابات 
الأمرا�س انتقالية وهي م�ضخ�ضة ومعروفة اال�ضباب 
ووا�ضح��ة لكل املعني��ني. متابعا: انه م��ن بني تلك 
اال�ضب��اب الكثاف��ة العددي��ة لل�ض��ف الواح��د. وعدم 
االلتزام بالنظافة بدًء من العائلة وانتهاء باملدر�ضة 

مرورا بال�ضارع اإ�ضافة اىل غياب التوعية.
االإعام والتوعية ال�ضحية

وا�ض��ار عب��د اله��ادي اىل اأن الطلبة يق�ض��ون اأوقاتًا 
طويل��ة داخل املدر�ضة مما ي�ضاعده��م على اكت�ضاب 
�ضلوكي��ات جديدة �ض��واء اأكانت اإيجابي��ة اأو �ضلبية, 
وت�ضاه��م الرتبي��ة ال�ضحي��ة داخ��ل املدر�ض��ة عل��ى 
اإك�ض��اب التلميذ ال�ضلوك ال�ضح��ي ال�ضليم الذي ميكن 
نقله اإىل اأف��راد اأ�رشته وجمتمع��ه املحلي. الفتا اىل 
اأهمي��ة دور االإعام االيجاب��ي يف التوعية ال�ضحية 
وم�ضاندة جمي��ع القطاعات املعني��ة ب�ضحة الطلبة 
للنهو���س بالواق��ع ال�ضح��ي والبيئ��ي وخ�ضو�ض��ا 
توجي��ه املجتم��ع نحو التع��اون مع قط��اع ال�ضحة 
بغي��ة اال�ضتفادة الق�ض��وى من الربام��ج واخلدمات 
املقدم��ة وحت�ض��ني نوعيته��ا. منوه��ا اإىل م�ضاهمة 
االإع��ام اي�ض��ا يف ت�ضجي��ع اجلوان��ب االإيجابية يف 
جم��ال ال�ضح��ة املدر�ضي��ة للو�ض��ول اإىل خدم��ات 
متمي��زة تق��دم الأبنائ��ه للتمت��ع ب�ضحة جي��دة التي 

تعترب حقا حموريا من حقوق الطفل.
خماوف م�رشوعة للعوائل

االبتدائي��ة  يف  طلب��ة  لثاث��ة  اأم  ك��رمي(  )�ضن��اء   
واملتو�ضط��ة تقول, اأن الواقع احل��ايل ال يب�رش بخري 
ه��ذا الع��ام. م�ضيف��ة: اذ كانت املدر�ض��ة التي در�س 
فيه��ا ابني البكر اأف�ضل بكثري من ال�ضنة احلالية من 
خ��ال التنظيم والرتتيب والنظافة. مردفة: اما االن 
فهن��اك فو�ضي وتراجع كبري يف االبنية وال�ضاحات 
وه��ذا ي�ضكل خط��را على �ضح��ة الطال��ب ال�ضيما اأن 

ال�ض��ف الواحد ي�ضتوع��ب اأكرث م��ن 35 طالبا و�ضط 
جو حا�ضن لكل االمرا�س االنتقالية والوبائية.

وا�ضاف��ت كرمي: ان هذا ق��د يكون يف اغلب املدار�س 
االبتدائي��ة واملتو�ضط��ة اذ ت�ض��م �ضفوفه��ا اع��داداً 
كب��رية من الط��اب يف غرفة �ضغ��رية, ويف االأغلب 
يجل�ض��ون عل��ى االأر�س, عل��ى م�ضاف��ة ال تبتعد عن 
ن�ض��ف مرت ع��ن ال�ضب��ورة يف �ضفوف الكث��ري منها 
متهالك. م�ضرية اىل غياب املاء واخلدمات ال�ضحية 
والكهرب��اء يف كل مدار���س الب��اد. ناهي��ك عن قلة 
املاك التدري�ض��ي خا�ضة يف بع�س االخت�ضا�ضات 

املهمة.
مدي��ر اح��دى املدار���س التابع��ة لرتبي��ة الر�ضاف��ة 
االأوىل رف���س الك�ض��ف ع��ن ا�ضم��ه اأو�ض��ح, اأن��ه ال 
توج��د اأية مبالغ الأغرا�س ال�ضيان��ة بل العك�س فقد 
األزم��ت وزارة الرتبية ادارات املدار�س ب�ضبغ اجلدار 
اخلارج��ي بل��ون وردي جلمي��ع مدار���س االبتدائية 
وتتحمل الهيئ��ة التدري�ضية النفقات واالعتماد على 
جمال���س االآب��اء واملتربع��ني. جازم��ا: ان مدر�ضته 
مل تت�ضل��م اي مبل��غ لغر���س ال�ضيان��ة او الأغرا���س 

التنظي��ف واع��ادة تاأهي��ل ال�ضف��وف او اخلدم��ات 
ال�ضحي��ة التي اخذت تختف��ي معاملها يف املدار�س 
العراقي��ة. حم��ذرا م��ن كارث��ة بيئي��ة و�ضحية رمبا 

ت�ضيب املدار�س يف هذا 
الع��ام الدرا�ض��ي خا�ضة يف ظ��ل اج��راءات التق�ضف 

املالية.
 الدكت��ور )م�ضت��اق عب��د اجللي��ل( اخت�ضا�ض��ي طب 
وجمتم��ع او�ض��ح, ان كل م��ا يطرح م��ن مقرتحات 
للنهو���س بالواق��ع احلايل ه��و حرب عل��ى ورق ومل 
يت��م عل��ى ار�س الواق��ع. متابعا: اذ بقي��ت املدار�س 
القدمية مبعداتها واأجهزتها واأثاثها القدمي واأبنيتها 
املتهالكة بدون اأي ترميم او اإ�ضاحات تنه�س بها 
لكي تكون بيئة مائمة للطاب والرتبويني, مردفا: 
م��ا دف��ع بالكثري من االأه��ايل اإىل ت�ضجي��ل ابنائهم 
يف املدار�س االأهلية وحتم��ل اعباء اأجورها الغالية 
واملبال��غ به��ا يف اأك��رث االأحيان, م�ضطري��ن ب�ضبب 

واقع حال املدار�س احلكومية. 
واو�ضح عبد اجللي��ل: ان مو�ضوع ال�ضحة املدر�ضية 
ال�ضح��ة  وزارة  قب��ل  م��ن  كب��رية  يحت��اج جله��ود 

خ�ضو�ض��ا, ا�ضاف��ة اىل وزارة الرتبي��ة. موؤكدا على 
اهمي��ة اجلان��ب ال�ضحي والبيئي يف امت��ام العملية 
التعليمة وبناء جي��ل يحمل على عاتقه بناء الباد. 

م�ضددا على دور العائلة بهذا ال�ضاأن اي�ضا. 
الدكتور )عبا�س الربيعي( ذكر يف درا�ضته املخت�ضة 
بهذا املو�ضوع اأن ال�ضحة املدر�ضية تعد من الربامج 
ال�ضحية املتخ�ض�ضة واملهمة التي توجه اهتمامها 
لاأطف��ال يف ال�ض��ن املدر�ضي��ة ويف بيئ��ة املدر�ضة. 
مو�ضح��ا: ان املجتمع��ات املتقدم��ة ت��ويل عناي��ة 
خا�ض��ة لربام��ج ال�ضح��ة املدر�ضية لع��دة اأ�ضباب اذ 
ي�ض��كل التاميذ واالأطفال يف �ض��ن املدر�ضة قطاعا" 
كب��ريا" من ال�ض��كان يقدر باأكرث م��ن �ضد�س جمموع 
ال�ض��كان. متابعا: ا�ضافة اىل ان ف��رتة �ضن املدر�ضة 
تتمي��ز بالنم��و والتط��ور ال�رشيع �ض��واء كان هذا يف 

الناحية البدنية اأو النف�ضية اأو االجتماعية. 
اأن  الدكت��ورة )ماج��دة حمم��د( اىل  ا�ض��ارت  فيم��ا 
الكث��ري م��ن ط��اب املدار���س االبتدائي��ة يف العراق 
يفتق��دون اىل احلد االدنى من املتطلبات ال�رشورية 
لبيئة اآمن��ة و�ضحية. مو�ضح��ة: بالرغم من اجلهود 

املبذول��ة م��ن قبل ك��وادر املراكز ال�ضحي��ة والفرق 
العامل��ة على ال�ضحة املدر�ضية لكن طاب املدار�س 
االبتدائي��ة يف العراق يفتق��دون اىل احلد االدنى من 
املتطلبات ال�رشورية لبيئ��ة اآمنة و�ضحية تقودهم 
اىل التف��وق الدرا�ض��ي, عازي��ا �ضبب ذل��ك اىل جملة 
ظروف اكرب من ا�ضتيعابها يف الوقت احلا�رش لكنها 
يف ذات الوق��ت توؤكد على اهمية اي��اء هذا اجلانب 
الرعاية واالهتمام خا�ضة ونحن على اعتاب العام 
الدرا�ض��ي اجلدي��د. وزي��رة ال�ضحة والبيئ��ة د.عديلة 
حم��ود تبادلت االفكار والروؤى م��ع ع�ضوي جمل�س 
الن��واب )ابت�ضام الهايل( و)زين��ب اخلزرجي( حول 
جه��ود الوزارة لارتقاء مب�ضتوى اخلدمات الوقائية 
والطبي��ة والعاجية املقدمة للمواطنني. وذكر بيان 
لل��وزارة “جرى خ��ال اللق��اء للتاأكيد عل��ى اهمية 
تعزي��ز التع��اون وال�رشاك��ة الفاعلة ب��ني ال�ضلطتني 
الت�رشيعي��ة والتنفيذية مبا ي�ضهم يف تذليل العقبات 
واملعوق��ات التي تعرت�س و�ض��ول اخلدمة ال�ضحية 
الكف��وءة اىل املواطن��ني. وتطرق اللق��اء اىل حماور 
عدي��دة وق��ف يف طليعتها حمور نق��ل ال�ضاحيات 
اىل املحافظ��ات وامل�ضاريع ال�ضحي��ة التي توا�ضل 
ان�ضاوؤه��ا وتعزيز خدمات ال�ضح��ة املدر�ضية تزامنا 
مع ق��رب انطاق املو�ض��م الدرا�ضي اجلدي��د واهمية 

تقدمي خدمات �ضحية منا�ضبة الأبنائنا الطلبة.
لك��ن راأي اجله��ات التعليمي��ة كان خمالف��ا لبي��ان 
الوزارة, اذ او�ضح امل�رشف الرتبوي )�ضعدي ح�ضن(: 
ال يعق��ل اأن يب��داأ الع��ام الدرا�ض��ي, واملدار�س تفتقر 
لعيادات طبية م�ضغرة �رشورية للتعامل مع مئات 
الطلبة يوميا, منوها: حت��ى تلك املتقاربة بالرقعة 
اجلغرافي��ة فباالإم��كان حتديد م��كان مائم ملفرزة 
�ضحي��ة تق��وم بواجب الفح�س ال��دوري على الطلبة 
وتتدخ��ل يف احلاالت الطارئ��ة. م�ضرت�ضا: يف العام 
املا�ض��ي مل ن�ضهد اية زيارة �ضحية ان كان من قبل 
االأطب��اء او املف��ارز العائ��دة اىل ال�ضح��ة املدر�ضية 
الت��ي يج��ب توفره��ا يف كل م�ضت�ضفي��ات االق�ضي��ة 

والنواحي. 
وا�ض��اف ح�ض��ن: هن��ا الب��د م��ن التذك��ري اأن مهام 
ال�ضحة املدر�ضية ترتكز على اجلوانب الوقائية, كما 
تت�ضمن خططها ال�ضنوية برامج ملكافحة االمرا�س 
الت��ي ت�ضيب الطاب خا�ضة ت�ضو���س اال�ضنان وفقر 
ال��دم و�ضعف الب�رش. الفت��ا اىل اهمية الرتكيز على 
الوقاية قبل العاج, وان يتم تعليم ال�ضغار والكبار 
يف املدار���س �ضب��ل الو�ض��ول اإىل الو�ض��ع ال�ضح��ي 

االأمثل.

ضرورية إلنقاذ الطلبة..

رغم المغريات التي تقدمها...

األرامل واأليتام.. فقدان الرعاية واألعباء المادية أبرز معانتهم 

العيادات الطبية المدرسية.. غيابها وراء تفشي األمراض المعدية

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 
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هموم اخرى تعي�شها 
الأ�شرة العراقية يف 
ظل الواقع اخلدمي 

وال�شحي املتوا�شع يف 
عموم احلياة؛ )ام رنا( 

التي فرحت بت�شجيل 
ابنتها البكر يف ال�شف 

الول للعام الدرا�شي 
احلايل بدت قلقة خوفًا 
من ا�شابة ابنتها باأحد 

المرا�ض النتقالية 
يف املدر�شة ب�شبب 

الو�شع املاأ�شاوي حلالة 
املدر�شة والكم الهائل من 
الفو�شى التي تعم حتى 

جدران املدر�شة
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