
قدم��ت حكوم��ة �لياب��ان 6.7 ملي��ون دوالر �أمريك��ي �إىل 
�ملنظم��ة �لدولي��ة للهج��رة بالع��ر�ق مل�سان��دة �ال�ستجاب��ة 
�الإن�ساني��ة للنازحني ب�سب��ب ��ستمر�ر �لعملي��ات �لع�سكرية 
لتحري��ر �ملو�س��ل، �إ�ساف��ة �إىل دع��م �لعائدي��ن و�ملجتمع 
�مل�سي��ف للنازحني. وقال رئي���س �ملنظمة �لدولية للهجرة 
توما���س لوث��ر فاي���س لل�سحفي��ني، �إن "م�ساهم��ة حكومة 
�لياب��ان مكنت �ملنظمة �لدولية للهجرة يف �لعر�ق من دعم 
�آالف �لعائالت �لعر�قية �لنازحة بامل�ساعدة �لطارئة و�سبل 
ك�س��ب �لعي���س". و�أ�س��اف "�أننا �سع��د�ء مبو��سل��ة �ل�رش�كة 
م��ع �لياب��ان بالتن�سيق مع حكوم��ة �لع��ر�ق و�ل�رشكاء يف 
�ملجال �الإن�ساين لتح�سني ظروف �لنازحني �لذين ما يز�لو� 
يو�جهون حتديات �لعودة �إىل منازلهم فى �ملناطق �لتي مت 
حتريرها م��ن قب�سة تنظيم د�ع�س �الإرهابي". و�أ�سار �سفري 
�لياب��ان لدى �لعر�ق فوميو �إيو�ي �إىل �أن "م�ساهمة �ليابان 
توؤك��د �لتز�مها �لقوى لتلبية �حتياجات �أزمة �لنازحني يف 
�لعر�ق كجزء من دفعة جديدة من �لدعم �الإن�سانى ملو�جهة 
�الإره��اب وال�ستقر�ر �ملجتمع يف �لعر�ق و�لتي تبلغ حو�ىل 
100 ملي��ون دوالر �أمريكي". وتابع �أن »�ليابان قررت �أن 
تق��دم �خلدمة �إىل �لعو�ئ��ل �لعر�قية �لنازح��ة و�ملجتمعات 

�مل�سيفة �حرت�ما لكر�مة �الإن�سان«.

�ك��دت ع�سو جلنة �لرتبي��ة �لنيابي��ة خديجة �جلابري 
،�الربع��اء، �ن جلنتها عاكفة عل��ى �قر�ر قانون يحمي 
�لهيئ��ات �لتدري�سي��ة من �العت��د�ء�ت. وقالت �جلابري 
يف بي��ان �سحفي ،�ن" �للجن��ة قطعت �سوطا كبري� يف 
�ع��د�د م�رشوع قان��ون حماي��ة �ملعلم��ني و�ملدر�سني 
وقد عقد موؤخ��ر� �جتماعا مت خالله مناق�سته و�إ�سافة 
بع���س �لتعديالت لغر�س �ر�سال��ه لهياأة �لرئا�سة بغية 
�در�ج��ه �سمن جدول �الأعمال للجل�س��ات �ملقبلة ليقر�أ 
ق��ر�ءة �وىل ". و��ساف��ت �ن "�له��دف م��ن ت�رشيع هذ� 
�لقان��ون ه��و للح��د م��ن ظاهرة �لعن��ف و�العت��د�ء�ت 
�لتي يتعر�س له��ا �ملعلم �و �ملدر�س د�خل �ملدر�سة �و 
خارجها الأمور تتعل��ق باأد�ئه لوظيفته �و من جر�ءها 
و�الهتم��ام بامل�ست��وي �ملعي�س��ي و�ل�سح��ي للمعل��م 
و�ملدر���س و�الرتقاء بهذه �ملهن��ة كونها ركيزة مهمة 
لتقدم �المم و�سيادتها وبغية �ن تاأخذ �ملدر�سة دورها 

�لريادي يف بناء �ملجتمع".
ي�ستح��ق من��ا  �و �ملدر���س  "�ملعل��م  �ن  و��س��ارت �ىل 
�الهتم��ام ب��دوره يف �ملجتم��ع وتوف��ري كل �ل�سبل من 

�جل �لنهو�س بو�قعه".
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�ساأن �لتعليم حينها
بالن�سب��ة للجامع��ة، يف �سه��ر ت�رشي��ن �لثاين عام 
2014، علمت �أن �المتحانات �ست�ستكمل، ففرحت 
للخ��ر كث��ري� — وبالفعل ذهب��ت للجامعة الأد�ء 
�المتح��ان �لر�ب��ع �ل��ذي توق��ف بع��د تاري��خ 10 
حزي��ر�ن �لعام نف�سه، وحلظ��ة دخويل للجامعة مل 

تكن كتلك �لتي �أدخلها قبل �سيطرة "د�ع�س".
 "�جلن��ود �لذين كان��و� عند ب��اب �ل�سناعة، حيث 
�دخل، تبدل��و� بع�سابة ترتدي "�ل�رشو�ل من �لزي 
�الأفغ��اين"، ويحم��ل عنا�رشه��ا �أ�سلح��ة ر�سا�سة، 
و�أثن��اء دخويل ح�سل �أمام��ي موقف- بنت كانت 
ترت��دي �لنقاب �ل�سفاف، فاأمرها �أحد �لدو�ع�س �أن 
ترج��ع من حيث �أتت حت��ت ذريعة "�إنه��ا تتحايل 

على �ل�رشع بهذ� �لزي".
 و�أخ��رى كان��ت ترت��دي ثوبا ب��ه ح��ز�م، �أمروها 
بخل��ع �حلز�م الأنه يحد خ�رشه��ا كما يدعون، �أما 
�أنا فكن��ت �رتدي "�لتنورة" فق��ال يل �لد�ع�سي: ال 

دخول لكي للجامعة الأنك ترتدين �لتنورة.
خرج��ت م��ن ب��اب �ل�سناع��ة و�أق�سم��ت �أن �أدخ��ل 
�جلامع��ة مهم��ا كلفني �الأم��ر- ذهب��ت �إىل بو�بة 
�لرئا�س��ة وم��ن هن��اك ت�سلل��ت للجامع��ة خل�س��ة 
م�ستغل��ة �ن�سغ��ال �لد�ع�سي باحلدي��ث مع زمالئه 
بالتنظي��م- فرح��ت الأنن��ي دخل��ت رغم��ا عنه��م 

بالتنورة.
 وو�سل��ت كليتي، بعد خم�س��ة �أ�سهر على �النقطاع 
و�لفر�ق عنها، ر�أي��ت زميل يل ذهبت �إليه م�رشعة 
الأ�سل��م عليه، لكنه لوح بيده باإ�س��ارة "ال تاأتي، ال 
تاأت��ي"- ��ستغرب��ت من��ه لكنني عرف��ت فيما بعد 

�أن عنا���رش "دي��و�ن �حل�سب��ة" �لتاب��ع للتنظيم ال 
يقبلون �ختالط �لفتيات بال�سباب.

 بعده��ا دخلنا قاعة �المتح��ان ف�سلو� �الإناث عن 
�لذكور ومع ذلك منعونا منعا باتا من رفع �خلمار 
�أثن��اء �المتح��ان، ومب�ساع��دة م��ن �لتدري�سي��ات 
قمنا برفع��ه �لنقاب عن وجوهن��ا، على �أن تتوىل 
�إحد�ه��ن مر�قب��ة �ملم��ر حت�سب��ا ملج��يء �أحد من 

�لدو�ع�س، لتبلغني باإ�سد�ل �لقما�س.
 وعل��ى �لرغم م��ن �أن من و�سع �أ�سئل��ة �المتحان، 
هم �أ�ساتذتن��ا وهم �أي�سا �سححو� �لدفاتر، �إال �أننا 
�سدمنا بعدم �حرت�م �حلكومة �لعر�قية و�لرملان، 
بهذ� �المتح��ان- تاأ�سفنا على �سي��اع م�ستقبلنا، 
و�لتع��ب و�ملجهود.�أذك��ر يف �إحدى �مل��ر�ت، زرت 
رئا�س��ة �جلامعة- طبعا �ملبن��ى كان �أجمل بناية 
ود�سن��ت حديثا قبل �أ�سهر قليلة من �سيطرة تنظيم 
"د�ع���س" على �ملو�سل، و�سعق��ت لروؤية �سخ�س 
�ال�ستعالم��ات يرتدي �ل���رشو�ل و�لنعل- وهو من 
عنا�رش �لتنظيم، حت�رشت كثري� لروؤية هذ� �ملنظر 

�ملخزي.
 �لدو�ع���س كانو� م�سيطرين على �جلامعة، وبينهم 
غالبي��ة من عنا�رش عر�قي��ة �جلن�سية ي�ستخدمون 
�أ�سم��اء وهمية، وكان��ت �إحدى قر�ر�ته��م �لعجيبة 
ه��ي منع �لبن��ات من در��س��ة �لهند�س��ة بحجة �أن 
ه��ذه �لدر��سة خا�سة بالذكور فقط، وكذلك حرمو� 

�لطالبات من در��سة �لزر�عة و�لغابات.
 و�ألغى تنظيم "د�ع�س" كلية �لفنون لكال �جلن�سني 
الأن��ه �عترها من �ملحرمات �رشع��ا، وكذلك كلية 
�لقان��ون �حت�سبها من "�أ�سد �لكبائر"، و�أي�سا كلية 

�لعل��وم �ل�سيا�سية. كما هجرت كلية �لفنون الأنها 
�ألغي��ت من قبل �لتنظيم. وعزف �لطلبة عن �لدو�م 
يف �لكليات و�ملعاهد يف �ملو�سل، الإيقانهم �أنهم 
ي�سيع��ون �لوقت فقط ال غري ك��ون �لدر��سة حتت 

�سيطرة "د�ع�س"، غري معرتف بها عند �لدولة.
 �أول �سن��ة من �سيط��رة "د�ع���س" للمو�سل، دو�م 
�لط��الب يف �ملد�ر���س بنف�س �ملناه��ج �لعر�قية، 
علي��ه  �ملتع��ارف  ح�س��ب  ي���رش  مل  �حل��ال  لك��ن 
و�ملعه��ود، وقلن��ا لالأطف��ال: حت��ى و�أن مل يت��م 

�العرت�ف بدو�مكم �عتروها درو�س تقوية لكم.
 وعن��د حل��ول �لع��ام �لدر��س��ي �لث��اين -2015
"د�ع���س" بتغي��ري �ملنهج  2016، ق��ام تنظي��م 
بالكام��ل، و�أخت��زل �لدر��س��ة �البتد�ئي��ة بخم�س 
مر�حل فقط، وجعل �ملتو�سطة مبرحلتني، وكذلك 
�الإعد�دي��ة- وقتها منعن��ا �الأطفال من �اللتحاق 
مبقاعده��م �لدر��سية الأن �ملنهج �جلديد حتري�س 
عل��ى �لعن��ف ومل يب��ق يف �ملد�ر���س �س��وى �أبناء 
�لدو�ع���س و�ملنا�رشي��ن له��م. �أن��ا كن��ت �أدر���س 
�أب��ن جري�نن��ا، وه��و طف��ل يف �ل�س��ف �خلام���س 
�البتد�ئي، جاءين مرة وطلب مني �أن �أدر�سه مادة 

�للغة �الإجنليزية.
 فتح��ت �لكت��اب على مو�س��وع �ل�ساعات، فجعت 
مم��ا ر�أي��ت، كان��ت �ل�ساع��ة مر�سوم��ة عل��ى عبوة 

نا�سفة.
 — م��ا هذ�؟ هذه عب��وة!!!!، �إذه��ب �إىل �أمك و�سلم 
يل عليه��ا، وقل له��ا: مام��ا �أنظري م��اذ� يدر�سنا 

�لدو�ع�س- عبو�ت ومفخخات.
  مل �أخ��ف على حياتي عندما �أخرت �لطفل بذلك، 
مع �لعل��م لو كالمي هذ� خرج لكانت عقوبتي هي 

�الإعد�م على يد تنظيم "د�ع�س".
  وبالفع��ل ��ستج��اب �الأم لر�سالتي �لت��ي �أو�سلها 
له��ا �أبنها، وجعلتها متنعه من �لدو�م يف �ملدر�سة 

على �لفور.
  كان �ملنه��ج يحت��وي �س��ور�ً "خبيث��ة" لعب��و�ت 
نا�سف��ة و�أ�سلح��ة ر�سا�س��ة، ت�سوري حت��ى بكتاب 
م��ادة �الأدب يوج��د �أ�سلح��ة، وم��رة ق��ر�أت م�ساألة 

بالريا�سيات هي:
�الأطف��ال  ي�ستقط��ب  "د�ع���س"  تنظي��م  وكان    
ملع�سك��ر�ت تدري��ب قتالي��ة، ملا ي�سم��ى ب�"�أ�سبال 
�خلالف��ة"، ومن بينهم غالبية م��ن �أبناء �لدو�ع�س 
و�ملنا�رشين له��م، وهناك �أطف��ال �أيتام �نقطعت 

بهم �ل�سبل، جندو� من قبل �لتنظيم بني �سفوفه.
  �ع��رف �م��ر�أة يف منطقتي لديها ول��د مو�ليد ٩٦ 
خمت��ل عقليا، كان يق��ف �أمام �ملن��ازل و�أختطف 
من نف�س �ملكان — بحثت �أمه عليه دون جدوى، 
وقال لها �سهود عيان: �إن �سيارة لتنظيم "د�ع�س" 
كانت تق��ل �أبنك �إىل جهة جمهول��ة ونحن بدورنا 
قلن��ا له��ا ال تتعب��ي نف�س��ك بالبح��ث عن��ه، �أكي��د 

�لتنظيم زجه "�نتحاري" يف �إحدى مفخخاته.

النازحون .. قصص ومعاناة ال تنتهي وحلول ترقيعية ! 
انطالق حملة " ألجلكم " ..

يتدف��ق �لنازح��ون �س��ري� عل��ى �الأق��د�م يف م�سهد 
�ست��ات م��وؤمل، حاملني معه��م �أمتعته��م وذلك يف 
ظل ظروف مناخية ب��اردة من �أحياء و�دي حجر 

و�ملو�سل �جلديدة �إىل مناطق �أكرث �أمنا.
وملو�جه��ة ه��ذ� �لنزيف �لب���رشي وم��ا يرجح �ن 
يتبعه من كو�رث �إن�سانية �علن مكتب زعيم �لتيار 
�ل�س��دري، �ن �ل�س��در، دع��ا �ىل  �إن�س��اء �سناديق 
الإع��ادة  وخارج��ه  �لع��ر�ق  د�خ��ل  يف  ترع��ات 
�عم��ار �ملناطق �ملح��ررة يف غ�س��ون �سهر و�حد 
ب��دء� من �لي��وم �لثالثاء ، يف ح��ني �طلقت قيادة 
�حل�سد �ل�سعبي  مبادرة "الأجلكم" �الإن�سانية لدعم 
�لنازح��ني يف مدين��ة �ملو�س��ل، وذل��ك ��ستجابة 

لند�ء �ملرجعية �لدينية.
وحتول��ت حمل��ة "الأجلكم" م��ن �سع��ار �إغاثة �ىل 
ها�ست��اك و�س��م غّرد ب��ه نا�سط��ون عر�قيون على 
مو�ق��ع �لتو��س��ل �الجتماع��ي في�سب��وك وتوي��رت 
لدع��م نازحي �ملو�سل. و�طلعت هذه �حلملة هيئة 
�حل�سد �ل�سعبي، يوم �الحد، "تلبية لند�ء �ملرجعية 
�لديني��ة الإي��و�ء �لنازح��ني"، و�أك��د نائ��ب رئي�س 
�لهيئة �أب��و مهدي �ملهند�س �أن "�ملبادرة تت�سمن 
�ملحافظ��ات  جمي��ع  م��ن  �مل�ساع��د�ت  �إي�س��ال 
للنازح��ني عن طريق مكاتب �حل�سد". زعيم �لتيار 

�ل�س��دري قال يف بيان �سحفي، "ما طرحناه من 
م���رشوع مل��ا بع��د حترير �ملو�س��ل ي�س��م  نقاطا 
كث��رية �إال �أنني هنا �أريد تفعيل �لنقطة �الأوىل منه 
وه��ي  �ملب��ادرة لفتح �سن��دوق دويل لدعم حملة 
�الإعم��ار يف جميع �ملناط��ق �ملت�رشرة يف د�خل 
�لعر�ق وال يقت�رش �الإعمار على �ملناطق �ملحررة 
فح�س��ب "، م�سيف��ا على "�للجن��ة �مل�رشفة تفعيل 
فت��ح �ل�سنادي��ق يف د�خل �لع��ر�ق يف �لبدء ومن 
ثم �لعمل على تدويل جمع �لترعات �سيئا ف�سيئا، 
ولتك��ن �أوىل �ملبادر�ت جمع �لترعات للنازحني 
يف �ملناط��ق �ملحررة ثم تعمي��م �الأمر على باقية 
�ملناط��ق  وتاب��ع �أن "عل��ى �ل�سع��ب �لعر�قي ممن 
يحب��ون �ل�سلم و�ل�س��الم وينب��ذون �لطائفية عدم 
�لتق�س��ري يف �لت��رع الإي�ساله��ا �إىل م�ستحقيه��ا 
م��ن كل �الأدي��ان و�لطو�ئ��ف وم��ن دون تفري��ق 
بينهم". قيادة �حل�سد �ل�سعبي �أبو مهدي �ملهند�س 
قال يف موؤمتر �سحايف �إن "�حل�سد �ل�سعبي مثلما 
لبى ند�ء �ملرجعية �لدينية يف �سبيل �إنقاذ �لعر�ق 
فاإن��ه �ليوم يلبي �لند�ء من جديد ولكن هذه �ملرة 

من خالل حملة الأجلكم لدعم �لنازحني".
و�أ�س��اف �ملهند�س �أن "�حل�سد �ل�سعبي قدم �لدماء 
يف �سبي��ل حتري��ر �أر��س��ي �لع��ر�ق و�سيعمل على 
حتري��ر �الإن�س��ان م��ن خ��الل حملت��ه يف م�ساعدة 
�إخو�نه �لنازحني". و�أو�سح �ملهند�س �أن "مبادرة 

الأجلك��م �ستت�سمن �إي�س��ال �مل�ساعد�ت من جميع 
�ملحافظ��ات للنازحني عن طري��ق مكاتب �حل�سد 
وكذل��ك تنظي��م حم��الت ومتطوع��ني ال�ستقب��ال 
�لدعم و�لترع و�إي�ساله عاجاًل للمدنيني"، م�سري�ً 
�إىل �أن��ه "�سيكون ملديري��ة �إعالم �حل�س��د �ل�سعبي 

دور كبري يف �لتح�سيد ملبادرة الأجلكم".
 • �سور مروعة

ون���رشت و�سائل �ع��الم دولية، �س��ور� قالت �نها 
يف خميم��ات �لنزوح الأطفال م��ن مدينة �ملو�سل 
و�أظه��رت �ل�سور م��دى نق�س �لغ��ذ�ء �لذي و�سل 
�ليه بع�س �الطفال، يف �جلانب �المين ب�سبب قلة 
�مل��و�د �لغذ�ئية وقال �لتقري��ر �إن "�الطفال �لذين 
و�سل��و� مع �هاليه��م �ىل خميم ح�س��ن �سام �رشق 
�ملو�س��ل، كانو� هزيل��ني بالفعل، وال ي�سدق �أنهم 

على قيد �حلياة".
وينق��ل �لتقري��ر ع��ن �الأم قوله��ا �إنه��ا "تو�سل��ت 
مع ق��ادة د�ع���س يف �ملدينة �ملحا���رشة لرتكها 
تخرج مع �الطفال يف وقت �سابق، لكنهم رف�سو�، 
ومتكن��ت �أخ��ري� �لهرب م��ع زوجه��ا و�الوالد بعد 
�أن فق��د د�ع�س �ل�سيطرة عل��ى �ملنطقة �لتي كانو� 
يعي�س��ون فيه��ا". كم��ا �سكت �الأم م��ن �لنق�س يف 
�ملخي��م، قائلة "�ن��ا هنا من��ذ �ربعة �ي��ام ولي�س 
لدين��ا طع��ام، ومل نتل��ق �ملالب�س، وه��م يرتدون 
مالب���س �لفت��اة، يف ح��ني �أنه��م �أوالد". و�أعلن��ت 

وز�رة �لهج��رة و�ملهجري��ن يف �حلكومة �لعر�قية 
�لي��وم �ن "جمم��ل �أع��د�د �لنازح��ني م��ن �جلانب 
�لغرب��ي للمو�سل بلغ 89245 نازح��ا منذ �لبدء 
بعملي��ات �لتحري��ر"، م�س��ري� �ىل �ن ي��وم �ل�سب��ت 
�ملا�س��ي ن��زح �كرث من 12 �ألف م��دين من مدينة 
�ملو�س��ل �سمايل �لبالد بينم��ا ت�سهد فرق �الإغاثة 

باملنطقة حالة ��ستنفار.
وقال��ت "�لنازح��ون مت نقله��م �إىل خميمي �حلاج 
علي ومدرج �ملطار يف ناحية �لقيارة، ف�سال عن 
خميم��ي ح�سن �سام وجمك��ور �لتابعني ملحافظة 
�أربي��ل". من جانبه، ق��ال م�س��وؤول �إغاثي عر�قي 
�لي��وم �ل�سب��ت �إن ف��رق �الإغاث��ة �لتابع��ة ل��وز�رة 
و�لدولي��ة  �ملحلي��ة  �ملنظم��ات  وكذل��ك  �لهج��رة 

��ستنفرت جميع كو�درها الإغاثة �لنازحني.
وذكر �لع�سو بجمعية �لهالل �الأحمر �لعر�قية �إياد 
ر�فد �أن هن��اك م�سكلة كبرية يف �إغاثة �لنازحني، 
معت��ر� �أن "عملي��ات �الإغاث��ة تتم ب�س��كل �رشيع، 
لكن �الأعد�د �لتي ت�سل م��ن �لنازحني للمخيمات 

تفوق �إمكانيات فرق �الإغاثة".
• دعم ياباين

و�أعلنت �حلكوم��ة �ليابانية ، �لثالثاء، �ال�سهام ب�  
6.7 ملي��ون دوالر �ىل �ملنظم��ة �لدولية للهجرة 
يف �لعر�ق الإغاثة �لنازحني. وتابع �سفري �ليابان 
يف �لع��ر�ق فومي��و �إي��و�ي ، �ن "ه��ذه �مل�سارك��ة 

�لبالغ��ة  100 ملي��ون دوالر �أمريكي تبني �لتز�م 
�ليابان �لقوي و�ملخل�س لتلبية �إحتياجات �أزمة 
�لنازحني يف �لعر�ق كج��زء من وجبة جديدة من 
�لدع��م �الإن�س��اين، ومو�جهة �الإره��اب و الإ�ستقر�ر 
�ملجتم��ع يف �لع��ر�ق"، الفت��ا �ىل �ن "�مل�سارك��ة 
�ستدع��م جهود �ملنظمة �لدولي��ة للهجرة مل�ساعدة 
�لعر�قيني �لنازحني د�خليًا، �إ�سافة �ىل �لعائدين 

و�أفر�د �ملجتمع �مل�سيف".
ت�سم��ل  "�مل�سارك��ة  �ن   ، �لياب��اين  �ل�سف��ري  وز�د 
متويل عن�رشين من جهود �الإ�ستجابة يف حاالت 
�لطو�رىء، دع��م �ملاأوى ل�سيان��ة وتطوير مو�قع 
�الي��و�ء يف حاالت �لطو�رىء و�لرتتيبات �حلرجة 
)�ملد�ر���س غري مكتمل��ة �لبناء و�ملب��اين و�البنية 
�لدينية وغريه��ا( ل�سمان �ي��و�ء �لنازحني �جلدد 
ب�سورة �آمنة وتقدمي �مل�ساعدة �ملو�سمية �لطارئة 
م��ن �مل��و�د غ��ري �لغذ�ئي��ة لتلبي��ة �الحتياج��ات 
�لفوري��ة لالأ���رش �لهارب��ة م��ن �ل���رش�ع″، مبينا 
�ن"�مل���رشوع  �سي�سه��م بتعزيز �إ�ستق��ر�ر �ملجتمع 
يف �ملناط��ق �مل�ستع��ادة م��ن خ��الل �لعدي��د من 
�ملب��ادر�ت منه��ا توف��ري 100 م�سك��ن منخف�س 
�لتكلف��ة مع �لبنية �لتحتية ؛ وتنفيذ �ستة م�ساريع 
تاأهي��ل �لبني��ة �لتحتي��ة للمجتم��ع ، مب��ا يف ذلك 
�إع��ادة تاأهي��ل �ملد�ر�س و�ملر�ك��ز �ل�سحية وذلك 

�إ�ستجابة الحتياجات �ملجتمع".

بغداد ـ متابعة

تختزل �سور الأطفال والن�ساء 
وكبار ال�سن بني جموع 
النازحني، حجم املاأ�ساة 
التي يتعر�ض لها اأهايل 

املو�سل حيث يتوا�سل نزوح 
العراقيني من غرب املدينة 
هربا من املعارك ال�سارية 

بني القوات العرقية وتنظيم 
داع�ض

حتدثت نور الهدى، 
الفتاة العراقية املو�سلية، 

وهي واحدة من اأفراد 
العوائل التي حررتها 

الأجهزة الأمنية من 
�سيطرة تنظيم "داع�ض" 

يف ال�ساحل الأي�سر ملركز 
نينوى �سمايل العراق، 

عن ما ح�سل يف املدينة 
قبل التحرير يف ظل حكم 

"داع�ض".

العطواني : اختيار بغداد أسوأ مدينة في العالم 
"مجحف" لكونها واجهت اإلرهاب

عديلة حمود تؤكد تعزيز الخدمات الصحية في 
الجانبين األيسر واأليمن في الموصل

الموصلية "نور الهدى" تروي تفاصيل حياتها في ظل داعش

 بغ��د�د � متابع��ة: �أكد حمافظ بغد�د عطو�ن �لعطو�ين، و�سع �لعا�سمة بغد�د �سمن 
�لت�سني��ف �الأخري لل��دول �لتي توفر �أف�س��ل نوعية عي�س للع��ام 2017 يف تقرير 

�رشكة مري�سري لال�ست�سار�ت باأنه غري من�سف وفيه �جحاف وظلم كبري لها.
وق��ال �لعطو�ين،�ن "تقرير �رشك��ة مري�سري لالإ�ست�سار�ت و�لت��ي و�سعت بغد�د يف 
�لت�سنيف �الأخري من �لت�سنيف �لعاملي للدول �لتي توفر �أف�سل نوعية عي�س للعام 
2017 غري من�سف وفيه �جحاف وظلم كبري للعا�سمة". و��ساف �لعطو�ين، �ن 
"بغ��د�د م��رت بظروف ع�سيبة من حروب وهجمة �رهابية �رش�سة ورغم كل هذ� 
ماز�ل��ت �حلياة م�ستمرة وعجلة �لتنمية ت�سري دون توقف، رغم �ن و�سعها �حلايل 
مل ي��رق لن��ا ونطمح لتقدمي م��ا ي�ستحقه �ملو�ط��ن �لبغد�دي و�ن تك��ون �لعا�سمة 
منوذج��ًا يث��ري �عجاب �جلمي��ع".  و�أو�سح، �نن��ا "�سن�سعى خ��الل �ملرحلة �ملقبلة 
ورغم قلة �لتخ�سي�سات حلملة عمر�نية كبرية تنا�سب حجمها وتاريخها، ونعتقد 
�ن �لعا�سمة ال ميكن معاملتها كباقي �ملحافظات كونها و�جهة �لعر�ق �ل�سيا�سية 
و�حلكومي��ة وهي رمز ل��كل �لعر�قيني". ولفت �ىل �ن "هناك تقييما �سابقا للو�سع 
�لعم��ر�ين و�خلدم��ي ولدينا خطط جدي��دة �سن�سعى للم�سي به��ا و�لبحث عن طرق 
متوي��ل حكومي �و من قبل ���رشكات ��ستثمارية للنهو�س بتل��ك �خلدمات بال�سكل 
�المث��ل". و�أظه��رت نتائ��ج تقرير قامت باأع��د�ده �رشكة مري�س��ري لالإ�ست�سار�ت �ن 

�لعا�سمة بغد�د تعتر �أ�سو�أ مكان للعي�س يف �لعامل.

بغ��د�د � �سع��اد �لتميمي:  تد�ر�ست وزيرة �ل�سح��ة و�لبيئة �لدكتورة عديلة 
حم��ود ح�س��ني مع �لوكي��ل �لفني لل��وز�رة �لدكتور ح��ازم �جلميلي تنفيذ 
تو�سي��ات ونتائ��ج ��ست�ساف��ة جمل���س �لن��و�ب لل��وز�ر�ت �خلدمي��ة ومن 
بينه��ا وز�رة �ل�سح��ة و�لبيئ��ة لبح��ث و�قع �خلدم��ات �لوقائي��ة و�لطبية 
و�لعالجي��ة �ملقدم��ة �ىل خميم��ات �لنازح��ني يف �ملو�س��ل و�ملناط��ق 
�ملح��ررة يف جانبه��ا �الي�رش و�الأمين .  وجرى خالل �للق��اء �لتاأكيد على 
�همية م�ساعفة �جلهود �ملبذولة لتاأهيل و�عمار �ملوؤ�س�سات �ل�سحية يف 
�ملناط��ق �ملحررة من مدين��ة �ملو�سل و�لتي و�سل��ت �ىل �كرث من �ربعة 
م�ست�سفي��ات و�كرث م��ن 15 مركز� �سحيا ��ساف��ة �مل�ست�سفيات �مليد�نية 
و�لعي��اد�ت �ملتنقل��ة ومب��ا ي�سه��م يف تعزي��ز و��سناد �خلدم��ات �ل�سحية 
للعو�ئ��ل �لنازح��ني و�سكنة �ملناطق �ملح��ررة وعلى �ل�سي��اق ذ�ته تر�أ�س 
�لوكي��ل �لفني ل��وز�رة �ل�سحة �لدكتور حازم �جلميل��ي �جتماعا بح�سور 
مدي��ر عام �ل�رشكة �لعامة لت�سويق �الدوي��ة و�مل�ستلزمات �لطبية ورئي�س 
جمل���س �ملر�كز �لتخ�س�سية وعدد من م��در�ء �الق�سام يف �لوز�رة لغر�س 
�لتو��س��ل يف تق��دمي �خلدمات يف حمافظة نينوى يف جم��ال غ�سل �لكلى 
و�أكد �جلميلي يف �الجتماع على �رشورة �ال�رش�ع و�خت�سار �لزمن بتلبية 
�حتياج��ات �ملوؤ�س�سات �ل�سحي��ة يف نينوى ومنها �ملر�ك��ز �لتخ�س�سية 
بع��د حتري��ر �جلانب �الي�رش وع��دد من �ملناطق يف �المي��ن يف �ملحافظة 
لغر���س ��ستئناف تقدمي �خلدمات يف جمال غ�سل �لكلى وتقدمي �خلدمات 
ملر�س��ى �لكل��ى ، مبينا �ن �الجتم��اع خرج بتو�سيات مهم��ه ت�ساهم يف 
ن�س��ب �الجهزة وخالل ف��رتة وجيزة ال تتج��اوز �ليوم��ني و�لبدء بتقدمي 

خدمات متكاملة ت�ساهم يف رفع �ملعاناة عن كاهل �ملر�سى .
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اليابان تقدم 6.7 ماليين 
دوالر للنازحين في العراق
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قانون حماية الهيئات التدريسية


