
ناق�ص��ت وزي��رة ال�صحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة حمود 
ح�صني مع الدكتور ح��ازم اجلميلي الوكيل الفني للوزارة 
االلي��ات اخلا�ص��ة با�صت��ام ال��وزارة مل�صت�صف��ى برطل��ة 
املي��داين �صع��ة 50 �رسيرا م��ن منظمة �صامورت��ن بور�س 
االمريكي��ة بعد انته��اء ف��رة ت�صغيلها من قب��ل املنظمة 
وتقدميه��ا اخلدمات الطبي��ة والعاجية الأكرث من 1300 

�صخ�صا من النازحني واملقاتلني .
وجرى خال اللق��اء الذي ح�رسه الدكتور هيثم املياحي 
املن�ص��ق الع��ام ب��ني منظم��ات املجتم��ع امل��دين الدولية 
واحلكوم��ة والتاأكي��د على اهمي��ة ا�صتمراري��ة امل�صت�صفى 
باحتياجاته��ا  ورفده��ا  ال�صحي��ة  خدماته��ا  بتق��دمي 
واالدوي��ة  الكف��وءة  وال�صحي��ة  الطبي��ة  امل��اكات  م��ن 

وامل�صتلزمات الطبية  .
كما تن��اول اللقاء متابعة امل�صاري��ع التي �صيتم تنفيذها 
�صم��ن اتفاقي��ة القر�س االمل��اين الإعادة اعم��ار وتاأهيل 

املوؤ�ص�صات ال�صحية يف املناطق املحررة . 

حقق الوفد العراق��ي القراآين للمكفوفني الذي ميثله الوقف 
ال�صيعي على املرتبة الثالثة يف امل�صابقة الدولية اخلا�صة 
باملكفوفني والتي اأقيمت يف العا�صمة االإيرانية طهران .

 وق��ال مدير املركز الوطن��ي لعلوم الق��ران التابع لديوان 
الوق��ف ال�صيعي الدكت��ور رافع العام��ري ان العراق ح�صل 
عل��ى املرك��ز الثال��ث عل��ى الع��امل االإ�صام��ي مب�صابق��ة 
املكفوف��ني حلفظ الق��ران الكرمي وتاوت��ه التي اأقيمت يف 
طهران موؤكدا ،ان اللجنة الدولية اخلا�صة باإعان النتائج 
النهائي��ة للفائزين اأعلنت فوز الق��ارئ العراقي حممد عبد 
ال�صهي��د باقر ر�صميا باملركز الثالث مبينا ان املركز االأول 
كان م��ن ن�صي��ب اجلمهورية االإ�صامي��ة االإيرانية والثاين 
م��ن ن�صيب تركيا . اجلدير بالذك��ر اأن العراق ي�صارك بوفد 
ق��راآين يف م�صابقات الدورة ال���34 من امل�صابقات الدولية 
للق��راآن الك��رمي يف اإي��ران للمدة م��ن 19 اىل 27 من �صهر 
اأبريل/ني�ص��ان اجلاري برعاية منظمة االأوقاف االإيرانية، 
تت�صم��ن خم�س مناف�ص��ات قراآني��ة دولية وه��ي: م�صابقة 
الق��راآن الدولي��ة للذك��ور، وال��دورة االأوىل م��ن م�صابق��ة 
الق��راآن الدولي��ة لاإن��اث، وال��دورة اخلام�صة م��ن م�صابقة 
الق��راآن الدولي��ة للتامي��ذ، وال��دورة االأوىل م��ن م�صابق��ة 
القراآن الدولي��ة لطلبة املدار�س الدينية واحلوزات العلمية، 

والدورة الثانية من م�صابقة القراآن الدولية للمكفوفني.
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ما فعلوه احمد وجنان اأثار �صجة يف مواقع التوا�صل 
االجتماع��ي وب��ني لن��ا مدى جه��ل بع���س املواطنني 
بامل�صوؤولية االإجتماعي��ة وباأهمية احرام املمتلكات 

العامة وعدم العبث بها .
 وزارة الثقاف��ة وال�صياح��ة العراقية �رسحت ، االثنني 
، اإن ن�ص��ب "انق��اذ الع��راق" اأو " الع��راق ينه���س من 
جديد " يف منطقة املن�صور ببغداد تعر�س النتهاكات 
م��ن قبل جمهول��ني لكنها مل تو�صح طبيع��ة االنتهاك 
واختتمت بيانه��ا املقت�صب بالق��ول، "اجلهل لي�س له 

حل".
لك��ن اأمان��ة بغ��داد ح��ذرت م��ن بع���س املمار�ص��ات 
عل��ى  الكتاب��ة  البع���س يف  يتبعه��ا  الت��ي  اخلاطئ��ة 
اجلدران والن�صب والتماثيل ما ي�صوه معامل العا�صمة 

ومظهرها احل�صاري.
وذكرت االأمانة يف بيان �صحفي، اأن "�صوارع بغداد مع 

�صديد االأ�ص��ف اأنت�رست فيها ظاه��رة الكتابة والر�صوم 
واالإعان على اجلدران وواجهات االأبنية واليوم باتت 
ت�ص��ل اىل مع��امل العا�صم��ة ورموزه��ا ال�صاخ�صة من 
الن�ص��ب والتماثيل واالعم��ال الفنية البارزة ما ت�صبب 
يف ت�صوي��ه مظهره��ا االأمر الذي يتطل��ب تظافر جهود 
اجلمي��ع كل �صمن حدود م�صوؤوليت��ه ملنع هذا ال�صلوك 

غري امل�صوؤول".  
واأ�صافت اأن "امانة بغداد �صتتخذ االجراءات القانونية 
الرادعة بحق املخالفني بالتن�صيق مع وزارة الداخلية 

للحد من هذه املمار�صات".
وا�ص��ارت اىل ان "دوائ��ر امانة بغ��داد البلدية با�رست 
تنظي��ف وغ�صل اجلدران والن�صب والتماثيل وازالة كل 
ما ي�صوه مظهرها بعد ان ر�صدت الكثري من املخالفات 
والكتابات حت��ت عنوان )كرين لاأج��رة( وغريها من 
العب��ارات عل��ى الن�ص��ب والتماثي��ل وبا���رست اتخاذ 

االج��راءات القانوني��ة ع��ر ار�ص��ال هوات��ف ا�صحاب 
العجات الت��ي مت كتابتها على اجل��دران اىل اجلهات 

الق�صائية التخاذ االجراءات القانونية بحقهم".
كم��ا دعت امان��ة بغداد املواطنني واجله��ات الر�صمية 
وغ��ري الر�صمي��ة اىل م�صاندتها يف التثقي��ف والتوعية 
واالإر�ص��اد واإزال��ة جمي��ع الكتابات من عل��ى اجلدران 
واحاط��ة الن�ص��ب والتماثيل ب�صور م��ن املثقفني للحد 

من هذه املمار�صات.
 يذك��ر اأن ن�ص��ب "اإنق��اذ الع��راق " من اأعم��ال الفنان 
العراق��ي الراح��ل حممد غن��ي حكمت وافتت��ح الن�صب 
يف بغ��داد ق��رب حديقة الزوراء ع��ام 2013 ، الن�صب 
عب��ارة عن عمود حجري مك�صور اآيل اإىل ال�صقوط ميثل 
الثقاف��ة  العراقي��ة وهن��اك اأي��ادي واأذرع يحاول��ون 
جاهدين ب��اأن ال ت�صقط الثقافة ومكت��وب على العمود 

باخلط امل�صماري )من هنا بداأت الكتابة(

ا�صتقبل��ت املوؤ�ص�ص��ات ال�صحي��ة يف حمافظ��ة النج��ف  ،االأح��د، 
الع���رسات م��ن ح��االت االختناق ب�ص��ب العا�صف��ة الرابية التي 

اجتاحت املحافظة .
وب��ني مدي��ر االع��ام يف دائ��رة ال�صح��ة �ص��امل احلمي��داوي ل��� 
)اجلورنال( ، ان �صبع م�صت�صفيات يف مركز املحافظة واق�صيتها 
�رسع��ت با�صتقبال ح��االت االختناق وع�رس التنف���س و تعاملت 
مبهني��ة عالي��ة مع احل��االت التي و�صل��ت اليها موؤك��دا ان عدد 

اال�صاب��ات كان كب��ريا ن�صبيا مقارنة بح��االت �صابقة مماثلة و 
عازي��ا ال�صب��ب يف ذلك اىل ان العا�صفة كان��ت مفاجئة نوعا ما 

ومل ي�صبقها حتذير او تنبيه من دوائر االنواء اجلوية .
 احلمي��داوي او�ص��ح ان م�صت�صفي��ات املحافظ��ة ا�صتقبل��ت يف 
ال�صاع��ات االوىل للعا�صف��ة اك��رث م��ن 200 حال��ة اال ان العدد 
ت�صاع��ف مبرور الوقت ومع و�صول ح��االت من اطراف املدينة 
م�ص��ريا اىل ان العامل��ني يف �صع��ب الطوارئ بذل��وا جهودا طيبة 
وا�صتوعب��وا احلاالت الوا�صلة اليه��م مبينا ان معظم احلاالت قد 

غادرت امل�صت�صفيات بعد حت�صنها .

دون��ت حمكم��ة حتقيق البياع اأق��وال متهمني باالعتداء عل��ى طفلني بال�رسب يف 
بغ��داد، فيم��ا ق��ررت توقيفهم��ا. وقالت قا�ص��ي املحكم��ة احام ه��ال يف بيان 
�صحف��ي ،اإن "املحكم��ة دونت اقوال متهم��ني اثنني باالعتداء �رسب��ًا على طفلني 

اإحداهما اأنثى يف بغداد".
وتابع��ت اأن "املتهم��ني وهما من اأعم��ام ال�صحيتني، اأقرا باأنهم��ا قاما بفعلتهما 
حت��ت تاأث��ري امل�صكر"، الفتة اإىل اأن "الت�صوير ال��ذي انت�رس يف و�صائل االعام جاء 

بالتناوب من ال�صحيتني باأمر املتهمني".

تتصدرها مخيمات األنبار ...

أربعة ماليين شخص في مخيمات النزوح منذ ما يقارب ثالثة أعوام
وب��ني امل�ص��ح ،اأن "حمافظ��ة االأنبار ت�ص��م اأكرث املخيم��ات عددا 

بواقع 86 األفا و580 نازحا".
واأك��د اأن "عدد املخيمات التي حدثت فيها والدة منذ مطلع يناير 
وحت��ى اأبري��ل اجل��اري، بل��غ 83 خميًم��ا، حيث بلغ ع��دد حاالت 
ال��والدات فيه��ا 6 اآالف و511 حالة، فيما ظه��ر العدد االأكر من 
هذه ال��والدات يف خميم��ات االأنبار، بواقع األف��ني و703 حاالت 

والدة، تلتها كركوك بواقع األف و41 حالة والدة".
واأ�ص��ار امل�ص��ح اإىل اأن "72 خميًم��ا يف عموم الع��راق حدثت فيها 

حاالت وفاة".
وف��ّر اأك��رث من ن�ص��ف مليون م��دين م��ن املو�صل حت��ى االآن منذ 
انط��اق العملي��ات الع�صكري��ة لتحرير املدينة م��ن �صيطرة تنظيم 

.2016 اأكتوبر  "داع�س" يف 
وكان��ت املنظم��ة الدولية للهج��رة ذكرت اأن ع��دد النازحني جراء 
اأعم��ال العنف يف العراق، منذ مطل��ع عام 2014، تخطى عتبة 4 
ماي��ني �صخ�س، فيما اأ�صارت اإىل اأن زي��ادة موجة النزوح �صببها 

القتال الدائر بني القوات االأمنية العراقية و"داع�س".
رعاية واهتمام

النائب عالية ن�صيف طالب��ت احلكومة بااللتفات اإىل هذا الو�صع 
لرعاية الر�صع واالمهات واالهتمام مب�صتقبلهم.

وقال��ت: "بالتاأكي��د اأن الأرقام الوالدات هذه، الت��ي اعلنتها وزارة 
التخطي��ط، موؤ���رسا �صلبيا على حي��اة االطفال حالًي��ا وم�صتقبلًيا، 
لذل��ك على احلكوم��ة العراقية االلتف��ات اىل هذا الو�ص��ع واياوؤه 
االهمي��ة، وذل��ك من خ��ال اأن تك��ون لديه��ا قاعدة بيان��ات اأواًل 
ب��كل تفا�صيل ه��ذه الوالدات، وثانًيا الت�رسي��ع يف اخراج االوراق 

الثبوتية لهم وان تكفل لهم حياة حرة كرمية".
قنبلة اجتماعية

اىل ذل��ك، اأكد االعامي منتظ��ر نا�رس، اأن الرقم خميف م�صتقبليا، 
وق��ال: "فج��رت وزارة التخطي��ط، ، قنبل��ة اجتماعي��ة م��ن العيار 
الثقي��ل، بع��د االعان عن حج��م املواليد يف خميم��ات النازحني، 
التي جتاوزت يف عموم العراق منذ مطلع العام احلايل 6،5 اآالف 
حال��ة، اأي يف 4 اأ�صهر فقط!! ت�صدرتها خميمات االأنبار التي ت�صم 

اأكرث من 86،5 الف نازح".
وا�ص��اف: "لو جمعنا هذا الرقم باملوالي��د ال�صابقة بني النازحني 
من��ذ يوني��و 2014 الأ�صبح رقًما خميًفا ناهي��ك عن عدد االأطفال 
الذي��ن َتَرُك��وا مدار�صهم كل ه��ذه الفرة!، اذن نح��ن امام ع�رسات 
االآالف ب��ل رمبا مئات االآالف من االأطفال الذين ال ذنب لهم فيما 

يح�صل اطاقا!".
وتابع: "قد تفي امل�صاعدات بغذاء النازحني واإ�صكانهم، لكن كيف 
له��ا ان تلبي احلاج��ات النف�صية والربوية له��ذا العدد الهائل من 
االأطف��ال وال��والدات الت��ي قد تتح��ول اىل قنابل موقوت��ة �صندفع 

ثمنها جميعا؟".
دليل حب احلياة

اأم��ا االأكادميي حممود مو�صى فقد اأك��د اأن هذه االرقام دليل على 
ح��ب العراقيني للحياة، وقال: "اعتقد ان الرقم الذي اوردته وزارة 
التخطي��ط طبيعي قيا�صا باأعداد املهجري��ن، وهذا دليل على انهم 
يعي�صون و�صع �صبه طبيعي حتت ظل دعم حكومي ودويل من قبل 

املنظمات االن�صانية".
وا�ص��اف: "وه��و دلي��ل اي�ص��ا عل��ى تعل��ق العراقي��ني باحلي��اة 
وا�رسارهم عليها على الرغم من كل الظروف، فاحلياة ال تتوقف".

حق طبيعي
م��ن جانبه، قال حمم��د �رسيف، موظ��ف: "ال يخفى عل��ى احد اأن 
الع��راق بطبيعته يح��ب احلياة عل��ى طريقته اخلا�ص��ة، وهو رغم 
الظ��روف ال�صعبة التي يعي�صها ال ب��د اأن يجد لنف�صه ثغرة للرفيه 
ع��ن نف�صه ون�صيان االأمة، واعتقد اأن اعداد الوالدات يف املخيمات 

طبيعية، الأن العراقي ال ميكنه ان يتخلى عن اب�صط حقوقه .
وا�ص��اف: اعتقد ان له��ذه االعداد الكبرية ا�صباب��ًا، وهي ان الزوج 
والزوج��ة يقاب��ل اأحدهما االخر طيل��ة 24 �صاعة، ولي���س لديهما 
�صغ��ل وال عم��ل اال اأن ميار�ص��ا حقهم��ا االن�صاين، ال��ذي مينحهما 

بع�س الرفاهية املفقودة، والطماأنينة التي افتقداها يف دارهما.
يذك��ر اأن �صن��دوق االأمم املتحدة لل�صكان يكث��ف تدخاته لتوفري 
خدمات ال�صحة االإجنابية لتلبية احتياجات النازحني من الن�صاء 

والفتي��ات، وكذلك يعمل على مواجهة كاف��ة ا�صكال العنف القائم 
على الن��وع االجتماعي من خال تقدمي الدع��م النف�صي وخدمات 

اأخرى للناجيات من العنف.
فف��ي خميمات القي��ارة واجلدع��ة، يدعم ال�صن��دوق غرفة للوالدة 
االآمن��ة، والتي تعمل على م��دار االأربع والع�رسين �صاعة يف اليوم، 
وكذل��ك يوف��ر ال�صندوق عي��ادة ال�صح��ة االإجنابي��ة املتنقلة. اما 
يف خمي��م حمام العلي��ل، افتتح �صن��دوق االأمم املتح��دة لل�صكان 
عي��ادة لل�صح��ة االإجنابي��ة، ويف خميم��ات اخل��ازر وح�ص��ن �صام 
يدع��م ال�صن��دوق غرف��ة لل��والدة االآمنة، وكذل��ك عي��ادة للوالدة 
متنقل��ة تعمل على مدار االأربع والع�رسين �صاعة، ف�صًا عن تقدمي 
خدمات الدعم النف�صي واالإحالة للخدمات املتخ�ص�صة للناجيات 
م��ن العن��ف، وذلك من خ��ال مراكز دعم امل��راأة املتاحة يف هذه 

املخيمات.
وبح�ص��ب درا�صة اأجريت على خميمي "عرب��ت" و"اآ�صتي" اخلا�س 
باالأ�رس النازحة اإىل حمافظة ال�صليمانية، من قبل منظمة التنمية 
املدني��ة وبالتع��اون م��ع �صن��دوق الدويل لل�ص��كان، ف��اإن الزواج 
القان��وين يف املخيم��ني من��ذ ف��رة الن��زوح وحلد نهاي��ة 2016 
بل��غ 1323 حال��ة وبن�صب��ة %62. فيم��ا و�صلت ح��االت الزواج 
املبك��ر اإىل 820 حال��ة بن�صبة %38 من جمم��وع حاالت الزواج 
يف املخيم��ني، يف موؤ�رس على ع��دم اهتمام العوائل النازحة ب�صن 

زواج بناتهم، وم�صتواهّن العمري.

 بغداد ــ متابعة

التجارة تجهز مناطق الساحل االيسر في الموصل 
بكمية 9067 كيس طحين

ماجد العابدي يتسلم رسميًا مهام عمله قائدًا 
لشرطة النجف

شرطة ميسان تلقي القبض على عدد من 
المطلوبين في مناطق مختلفة بالمحافظة 

"إنقاذ العراق " إنموذجًا..

هل ستتحول النصب والتماثيل في العراق إلى شماعة إلرهاصات المراهقين ؟

بغ��داد � متابعة : جهزت ال�رسكة العامة لت�صنيع احلبوب مناطق ال�صاحل االي�رس 
يف املو�صل بكمية 90677 كي�س طحني.

 املهند�س طه يا�صني عبا�س مدير عام ال�رسكة قال يف حديث �صحفي ،اإن الكمية 
املجه��زة تندرج �صم��ن خم�ص�س ح�صة �صه��ر اآذار ح�صب البيان��ات الواردة من 
دائ��رة التخطي��ط واملتابعة بع��دد العوائل واالف��راد م�صريا، الكمي��ة املجهزة مت 
توزيعها اىل املناطق يف ق�صاء تلكيف بكمية 3892 كي�س �صملت 3865 عائلة 
ت�ص��م 21410 ف��رد ومنطق��ة الوحدة بكمي��ة 4811 كي�س طح��ني وزعت على 
5540 عائل��ة ت�ص��م 26464 فرد وق�صاء ال�صيخان بكمية 364 كي�س طحني 

توزعت على 379 عائلة ت�صم 2004 فرد .
م��ن جانبه اأك��د حم�صن النام���س مدير فرع ال�رسك��ة يف نين��وى ان الفرع با�رس 
بتجهيز مناطق ال�صاحل االمين بعد توقف لعدة ايام ب�صبب اال�رسار التي تعر�س 

لها ج�رس القيارة العائم نتيجة ال�صيول خال الفرة املا�صية .

النج��ف � متابع��ة : ت�صلم قائ��د �رسطة حمافظ��ة النجف اال�رسف واملن�ص��اآت العميد 
احلقوق��ي ماجد حاكم كاظم العابدي مهام عمله اجلديد ر�صميا خلفا لقائد ال�رسطة 

العميد احلقوقي حممد عبد الواحد الامي .
 وقال��ت املديري��ة يف بي��ان لها  " مت اإج��راء مرا�صيم ر�صمية لت�صلي��م مديرية �رسطة 
حمافظ��ة النجف بني قائد ال�رسطة اجلديد العمي��د احلقوقي ماجد العابدي والعميد 

احلقوقي حممد عبد الواحد الامي ح�رسه مدراء االأجهزة االأمنية واالأق�صام " .
 واو�صح��ت " ان قائ��د ال�رسط��ة اجلديد �صكر القائ��د ال�صابق وكرمه ب��درع املديرية 

تقديرا جلهوده الكبرية يف حفظ االأمن يف املحافظة طيلة توليه مهامه " .
م��ن جانبه اأكد قائد �رسطة النج��ف  العميد احلقوقي ماجد العابدي "ا�صتلمت مهام 
عمل��ي قائدا ل�رسط��ة املحافظة و�صاأكون عن��د ح�صن ظن اجلميع م��ن مراجع الدين 
وال�صي��د الوزير ووكيل �صوؤون ال�رسط��ة واملحافظة وجمل�س املحافظة وا�صال اهلل ان 

يقدرين على حفظ االأمن والنظام حلماية النجف اال�رسف ومواطنيها " .

مي�ص��ان � متابع��ة : اأعلن��ت مديري��ة �رسطة مي�صان ع��ن اإلقاء القب���س على عدداً 
م��ن املتهمني بق�صاي��ا جنائية خمتلفة .  وقال قائد �رسط��ة حمافظة مي�صان و 
املن�صاآت ) العميد نزار موهي ال�صاعدي ( اإن اأق�صام �رسطة املحافظة نفذت حملة 
وا�صع��ة �صمل��ت مركز واق�صيه ونواح��ي املحافظة متكنت من خاله��ا من اإلقاء 

القب�س على )27( متهم يف مناطق متفرقة باملحافظة .
مبين��ًا ،ان مف��ارز ق�صم �رسط��ة مكافحة االإج��رام متكنت من اإلق��اء القب�س على 
ثاث��ة متهم��ني مطلوبني وفق امل��ادة )14( خمدرات ومتهم اأخ��ر مطلوب وفق 
امل��ادة )406( القت��ل العم��د واإلقاء القب���س على متهمني اثن��ني مطلوبني وفق 

املادة )405( �رسوع بالقتل من قبل مفارز �رسطة ق�صاء الكحاء 

حقيبة 

بغداد ـ سعاد التميمي

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ إعداد ـ لميس عبد الكريم 

بغداد ـ متابعةالنجف ـ خاص 

حمود تناقش تسلم
 مستشفى برطلة الميداني

العراق يحرز المرتبة الثالثة 
في المسابقة الدولية 
القرآنية للمكفوفين

تحقيق البياع توقف متهمين بضرب طفلين صحة النجف تستقبل العشرات من حاالت االختناق بسبب العاصفة الرملية

اأعلنت وزارة التخطيط ، اأن 
خميمات النازحني يف عموم 

العراق �شهدت 6 اآالف و511 
حالة والدة منذ مطلع العام 
احلايل، ت�شدرتها خميمات 
حمافظة االأنبار غرب البالد.

واأظهر م�شح اأجرته دائرة 
االإح�شاء يف الوزارة، اأن "عدد 

املخيمات يف عموم العراق يبلغ 
االآن 90 خميما، اأكرثها عددًا يف 

حمافظة بغداد بواقع 18 خميما".

بعد ان ا�شتع�شى على " اأحمد" 
ان يثبت حبه لـ " جنان " 

بطريقة خمتلفة مل يبقى امامه 
�شوى الكتابة على ن�شب اإنقاذ 

العراق ليثبت لها مدى حبه 
و�شدقه، هل �شدقته االآن جنان 

يا ترى وهل توج حبهما بعد 
هذا الفعل الال م�شوؤول ؟ .


