
الذين  اإن املدنيني  الإن�سان،  العراقي حلقوق  قال املر�سد 
يحاولون الهروب من مناطق �سيطرة تنظيم "داع�ش" قبل 
واأثناء املعارك بني القوات احلكومية وعنا�رص التنظيم، ل 
يجدون ممرات اآمنة تو�سلهم اإىل بر الأمان، فهم دائمًا ما 

يتعر�سون لهجمات م�سلحي التنظيم 
بح�سب �سبكة الر�سد يف املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان، 
ُقتل ما ل يقل عن 25 مدنيًا منذ الأول من ني�سان/اأبريل 
ُيعد  الذي  الأمين  بال�ساحل  زعيان  اأبو  �سارع  يف  احلايل 
واحداً من "املمرات الآمنة" التي فتحتها القوات احلكومية 

العراقية.
قد  كان  الأي�رص  ال�ساحل  اإىل  نازح  وهو  احليايل  عمر  اأبو 
الأمنية  القوات  باإجتاه  للهرب  زعيان  اأبو  �سارع  اإ�ستخدم 
اإت�سال مع املر�سد  اأخرى، قال خالل  مع عائلته وعوائل 
من  الهرب  حماولة  مبجرد  اإنه   الإن�سان:  حلقوق  العراقي 
مناطق �سيطرة التنظيم، يبداأ القنا�ش باإ�ستهداف املدنيني 
قال اأي�سًا "راأيت اإمراأة و�ساب يف الع�رصينات من عمره قد 
لع�رصين  وعائلتي  اإختباأت  القنا�ش.  ب�سبب  اأمامي  �سقطا 
دقيقة خلف جدار كونكريتي هربًا من القنا�ش. بعد ذلك 
الأمنية  القوات  اإجتياز منطقة اخلطر مب�ساعدة  متكنا من 

العراقية 
املو�سل(  من  ل�سحفي  م�ستعار  )اإ�سم  عمر  �سفاء  قال 
خالل  الأمامية  ال�سد  خطوط  يف  م�ستمر  ب�سكل  يتواجد 
مقابلة مع املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان اإن   املمرات 
الآمنة امل�سيطر عليها ناريا من قبل عنا�رص تنظيم داع�ش، 
 ،- املحطة  �سارع   - الهلي  نينوى  م�سفى  ممري  هما 

وكذلك ممر �سارع ابو زعيان باإجتاه ال�سناعة القدمية 
"القوات الأمنية  اإن  قال املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان 
الهروب  املدنيني يف  مل�ساعدة  كبرياً  تبذل جهداً  العراقية 
نار  اإطالقات  اأي�سًا  تواجه  لكنها  الإ�ستباك،  مناطق  من 
القوات  تلك  ُت�ساعد  هذا  ورغم  داع�ش،  تنظيم  قنا�سة 
لكن  الآمن  بر  اإىل  الو�سول  على  يوميًا  العوائل  ع�رصات 
بع�سهم ُيجرح وُيقتل بالعبوات النا�سفة اأو قذائف الهاون 

اأو بر�سا�ش القنا�ش 
للعوائل  العاجلة  الإ�ستجابة  ُيقدم  طبي  م�سدر  قال 
ُيقدم  العالج  اإن    الأمين  ال�ساحل  مناطق  من  النازحة 
اأثناء  لالإ�سابة  تعر�سوا  يوميًا  لأكرث من خم�سني جريحًا 
النزوح. ي�ستخدم التنظيم قذائف الهاون والعبوات النا�سفة 

لإ�ستهداف املدنيني الهاربني من مناطق �سيطرته 
ذات امل�سدر حتدث اأي�سًا عن اأن "الأطفال هم الأكرث تعر�سًا 
لالإ�سابات، فعالوائل التي تفر من مناطق النزوح ل تعرف 
اأي الطرق ت�سلك فجميعها م�ستهدفة من قبل التنظيم  حكم 
خالد وهو نا�سط اإغاثي من مدينة املو�سل قال اإن "طفاًل 
اإ�سمه علي عامر وعمره 10 �سنوات حاول مع اأهله النزوح 
اإنفجرت  من منطقة املو�سل اجلديدة لكن �سيارة مفخخة 
عليهم اأثناء دخولهم لإحدى ال�سوارع امللغمة مما اأدى اإىل 

احلياة  قيد  على  بقائه  ورغم  عائلته،  اأفراد  من   6 مقتل 
غرب  م�سفى  يف  الآن  ويرقد  ُبرتت  الُي�رصى  �ساقه  اأن  اإل 
)طوارئ  اأربيل  غرب  م�سفى  يف  اإغاثة  عامل  قال  اأربيل  
املا�سية  الأ�سابيع  خالل  اإ�ستقبل  "امل�سفى  اإن  اأربيل( 
مئات اجلرحى الذين فقد البع�ش منهم اأطرافه اأو تعر�ش 

لالإ�سابة بجروح بليغة اأثناء عملية النزوح، وهناك اأي�سًا 
قتلى باأعداد اأخرى. هوؤلء جميعهم �سحايا تنظيم داع�ش  
قال املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان، اإن "املمرات الآمنة" 
التي فتحتها القوات الأمنية العراقية، يجب اأن تكون اآمنة 
التنظيم  عنا�رص  اإ�ستهداف  من  حُت�سن  واأن  كامل  ب�سكل 

للمدنيني الذين ي�سلكونها. وطالب املر�سد العراقي حلقوق 
الإن�سان احلكومة العراقية ب�رصورة اإيالء �سالمة املدنيني 
اإهتمامًا اأكرب ومنع �سقوط اأعداد اأخرى من املدنيني، كما 
يوؤكد �رصورة تواجد فرق الإ�ستجابة العاجلة على مقربة 

اأماكن خروج النازحني من مناطق النزاع 

احدى  يف  من�سورة  مقالة  على  اليوم  اإطلعت 
الإجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  التطبيقات 
املذكورة  املعلومات  رغم  ال�سديد  لالأ�سف  و 
مل  الزوجية  اخليانة  اأ�سباب  عن  والح�سائيات 
ملاذا  اخليانة.  يف  املراأة  دور  اىل  املن�سور  يتطرق 
واتهامهم  الرجال  على  باللوم  نرمي  اأبدا  و  دوما 
الن�ساء و غريها  باخليانة وعدم اللتزام ومالحقة 
يف  املراأة  دور  اىل  نتطرق  ما  ونادرا  الأمور  من 
الآخر  الطرف  هي  املراأة  تكن  اأمل  اخليانة؟  هذه 
الرجل؟  يخون  من  مع  الكرتونية؟  امل�ساعر  للعبة 
ال يخون مع اإمراأة  يف غالب الأحيان؟ األي�ست هذه 
املراأة  )الطرف الخر( هي من تتجاوب مع الرجل 
باأ�سلوبها  تتالطفت  و  احلديث  اأطراف  تتداول  و 
املراأة  نلومه؟  فلماذا  ب�سباكها؟  لتوقعه  النثوي 
من  املقابل وهي  ت�سجيع  او  ردع  على  قادرة  هي 
اىل  الرجل  بانحراف  الكاملة  امل�سوؤلية  تتحمل 
طريق اخليانة. ل�ست ب�سدد نقا�ش اأ�سباب اخليانات 

هذا  يف  املخطئ  من  اأت�سائل!  لكني  الزوجية 
الطلب  ، بالتاأكيد. �سكرا على  اإ�سافة  احلوار: ممكن 
)�سخ�سيتك عجبتني و�سفت انك من عائلة و لدينا 
مل  ما  �سخ�ش  اأ�سيف  ل  وانا  م�سرتكني  اأ�سدقاء 
يكن مثل ح�رصتك الخ.. ( ، �سكرا انا متزوجة ولدي 
اأطفال وحا�سلة على �سهادة جامعية وانت ؟ ويبدا 
الرجل بالتجاوب معها ليكت�سف انها فعال �سديقة 
التوا�سل.....  لهذا  ن�سقت  احداهن  واأن  م�سرتكة 
ال�سوؤال هنا ...من املخطئ؟  وينتهي احلوار.. نلتقي 
يف بريوت ام يف القاهرة؟  الطامة الكربى اأن مل تعد 
هناك "عني ت�ستحي" اأي اأن املراأة جتهر و لت�ستحي 
اأمام  تتفاخر  بل  ل  متزوجة  اإنها  تقول  ان  من 
الرجل اىل حد  ا�سبحت الن�سوة ت�ستخدم هذا المر 
الثمن.  بخ�سة  ك�سلعة  نف�سها  للرتويج عن  كاأ�سلوب 
خوفك  باأن  يناق�ش  من  يناق�ش  ذلك  من  والأدهى 
من املطلقات. يا للعار املطلقة لي�ست حالة مر�سية 
�سيدة معينة  به  اجتماعي متر  ول وباء هي ظرف 
و انا على يقني باأن من متر بهذا الظرف هي انقى 
اأزواجهن...  اأطهر من الكثريات الالتي  على ذمة  و 

وبالتاكيد التعميم خطاأ يف كل احلالت ، من وحي 
هذا الواقع فاأنا بالرغم من كوين امراأة و من الوارد 
جدا  �ساهاجم ب�سكل عدواين من بنات جن�سي ، لكن 
التي  املعاناة  ون�سبة  كالمي  تثبت  الح�سائيات 
ا�ستمع اليها من املجتمع كبرية جدا. ال�سكوى تاأتي 
اأن  احد على  الآن مل يتجراأ  الن�ساء غالبا وحلد  من 
يوجه اأ�سبع الإتهام ل بل كلبجات التهمة الثابتة 
الرجل   ، مبا�رصة  الن�ساء  على  ال�رصعي  بالوجه 
وقد  عدة  باأ�ساليب  اخليانة  فخ  اىل  ا�ستدراجه  يتم 
يختلف معي الكثري بحجة ل وجود للكائن املذكر 
الذي ل يخون واكرر ل�ست ب�سدد نقا�ش هذا الأمر ، 
الن�ساء ب�سكل عام و بالتحديد على مواقع التوا�سل 
اوقات  عن  للبحث  دار  حملة  عن  عبارة  ا�سبحن 
تفرق  التي  والقارات  الثري  عرب  �سعيدة  الكرتونية 
هنالك  يعد  فلم  فري�سة  نعم  الفري�سة.  بني  و  بينها 
غري  من  بالتايل  و  الن�ساء  مبالحقة  للرجل  خيار 
املمكن ان نحكم على الرجل باأنه خائن ام ل، فلقد 
ح�سلن على امل�ساوات ل بل اأ�سبحت الآية مقلوبة 

اإىل حد ال�سخرية

�ساعر �سعبي عراقي ولد عام 1936 يف حمافظة الديوانية يف العراق 
وتويف يف ال�سويد 2014 ا�سمه الكامل هو �ساكر عبد �سماوي ومنه 
ا�ستق لقبه ال�سماوي دون اأن يكون لهذا ال�سم عالقة مبدينة ال�سماوة 
يف العراق كما يخيل للقارئ اأول مرة كان والده املتحدر من الريف 
بطرد  والده  قام  العمر  من  العا�رصة  ال�ساعر  بلغ  ان  وما  قا�سيًا جدا 
زوجته وابنائها يف ال�سارع و اثرت هذه احلادثة يف نف�سه وتكوينه 
ال�سعري كثرياً...فقد وعى ال�ساعر مبكرا على الظلم وال�ستبداد ورف�سه 
وتدريجيًا ان�سحب من عامل الب�رص املظلم اإىل رحاب الكتب. هو اخواه 
ال�سماوي مثلوا معه ثالوثًا  ال�سماوي والدكتور �سعدي  ال�ساعر عزيز 
والعقود  املا�سي  القرن  من  ال�ستينات  اأوائ��ل  منذ  م�سعًا  ثقافيًا 
املتتالية وتخرج من  دار املعلمني العالية امل�سائية )كلية الرتبية( 
من  واحد  ال�سماوي  و  ال�سماوي    عزيز  ال�ساعر  اأخاه  مع  بغداد  يف 
خلف  ال�سيد  عريان  زمالئه  مع  العراق  يف  ال�سعبية  الق�سيدة  اأعمدة 
وكاظم اإ�سماعيل الكاطع ومظفر النواب واخرون   وكغريه من �سعراء 
وكان  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  اإىل  بعدها..ان�سم  وما  اخلم�سينيات 
من القياديني البارزين فيه مما �سبب له الكثري من امل�ساكل وادى به 

اإىل الرحتال اإىل �سوري ن�ساطه الفكري وال�سيا�سي
يف اخلام�سة ع�رص من عمره فقط ا�سدر �سحيفة با�سم ال�رصخة كان 
له.  و�سدرت  لتحريرها مع زمالئه واختار من اجلدار ورقا  رئي�سا 
كانت  فاذا  وبينها  بينهم  موؤالفة  الطلبة  لدى  وت�سكلت  منها  اعداد 
ال�رصخة ت�ست�رصخ الطلبة لكي يرف�سوا اخلنوع مهما كان م�سدره 
املعلم اأو الب اأو ال�رصطي وتدعوهم للتمرد كموقف حركي فقد األبت 
الوجوه لعل  النتماء خمتلفة  �سلطات جمهولة  ال�سماوي  �ساكر  على 
اإدارة املدر�سة فنودي عليه لكي يوقع تعهدا بعدم  اأهونها وارحمها 
ليوقع  امره  ويل  ا�ستقدام  من  يئ�سوا  اأن  بعد  ل�سفي  ن�ساط  اي  بذل 
التعهد يف عمر الثامنة ع�رص فقط انتمى اإىل حركة الي�سار الطالبية 
واحلزب ال�سيوعي العراقي ومبكرا دخل ال�سجون ال�سيا�سية ونال من 
وع�رصين  ثالثا  عمره  ليكون   1958 جاءت  كبرياً  ن�سيبا  التعذيب 
ذاك  حتى  وعذب  فيها  �سجن  التي  امل��رات  عدد  اح�سيت  فاذا  �سنة 
الوقت لكان اجلواب ثماين مرات فقد دخل ال�سجن وملا يبلغ الثالثة 
احلزب  ع�سوية  من  �ساكر  ا�ستقال   1958 دي�سمرب  ويف  والع�رصين 
ال�سيوعي العراقي. واعلن اأنه �سيكر�ش نف�سه لالدب والكتابة والدفاع 
عن الفقراء الذين هو منهم . اأ�ستهر ال�ساعر مبعارفه الثقافية املتنوعة 
فقد كان ال�ساعر بارعًا يف اللغة الإنكليزية ودر�ش الالهوت وال�سيا�سة 

والقت�ساد والتاريخ وال�ساطري واللغة هجرته واغرتابه]عدل[
الرحال  و�سد  ال�سغرى  الهجرة  ال�سماوي  �ساكر  هاجر   1966 �سنة 
اللغة  باجتاه بغداد واكمل درا�سته اجلامعية البكالوريو�ش يف ق�سم 
العمل  مار�ش  فقد  ال�سعبة  احلياة  متطلبات  ي�سد  ولكي  الإجنليزية 
�ساكر  اأ�سدر  بغداد  ويف  الثانوي  التدري�ش  جانب  اإىل  ال�سحفي 
1970( فكان �سدوره بحق  الأول )احجاية جرح  ال�سماوي ديوانه 
ال�سعبية اجلديدة حمققا مبيعات كبرية  الق�سيدة  مرحلة جديدة يف 
�ساكر  ا�سدر   1973 ع��ام  ويف  ال�سعبي  ال�سعر  مكتبة  اإىل  قيا�سا 
جمموعته الثانية ر�سايل من باجر كان تيار �ساكر ال�سماوي كا�سحا 
ليجاريه �سوى تيار �سقيقه الروع ال�ساعر الكبري عزيز ال�سماوي ثم 
تقا�سيم   1983 وبنادم  واملوت  الع�سَك�  املطبوعة  الدواوين  توالت 
فمنذ  اأي�سا  متعددة  الكبرية  ال�سماوي  �ساكر  وموهبة   1989
امل�رصحيات  ع�رصات  فكتب  امل�رصحية  الكتابة  مع  متاهى   1958
مطبوعا  ي�سدر  ومل  واجلزائر  واليمن  و�سوريا  العراق  يف  ومثلت 
الدم  كوميديا   1986 القنعة  رق�سة  �سوى   امل�رصحيات  هذه  من 
1988 الق�سية 1991 كان �ساكر ال�سماوي متوج�سا من الأو�ساع 

ال�سيا�سية والأمنية يف العراق .

"الممرات اآلمنة" في الموصل غير آمنة
بغداد ــ متابعة

 بغداد ــ رلى االلوسي 

اجلرمية  اأ�شكال  بكل  م�شرقًة  البعث(؛  ـ  )�شدام  دولة  كانت 
وم�شامينها؛ بل باأفظعها على م�شتوى التاريخ واجلغرافيا. وكان 
جزءًا من هذا التاريخ امل�شرق الذي اليزال يلقي بظالله الب�شعة على 
ـ البعث(  اإن دولة )�شدام  اأنواع التجليات:1 -  واقع العراق؛ بكل 
�شدام  ارتباط  �شرًا  ولي�س  اأمريكي.  ـ  بريطاين  بتوافق  تاأ�ش�شت 
ح�شني باملخابرات االأمريكية منذ كان منفيًا يف م�شر. وبقي ينفذ 
الق�شية  ب�شرب  بدءًا  املنطقة؛  يف  االأمريكية  املخابرات  خمططات 
وابتزاز  اللبنانية،  الداخلية  الفو�شى  وتكري�س  الفل�شطينية، 
و�شق  ايران،  يف  االإ�شالمية  الثورة  و�شرب  وال�شعودية،  الكويت 
النظام ال�شوري.-2 كان نظام )�شدام ـ البعث( اأب�شع منوذج لنظام 
ال�شنية  االأقلية  لهيمنة  اخلا�شع  والعن�شري؛  الطائفي  التمييز 
العربية )%16 من �شكان العراق(، والذي عّر�س االأكرثية ال�شيعية 
بالتهمي�س  بدءًا  اجلرمية؛  اأنواع  لكل  العراق(  �شكان  من   65%(
اجلماعية،  واملقابر  والقتل  والتعذيب،  واالعتقاالت  والتمييز، 
والت�شفري، ولي�س انتهاًء ب�شلب احلقوق املذهبية. ومل يكتف بهذه 
الهيمنة الطائفية العن�شرية؛ بل حّول حكم العراق اىل حكم املدينة 
الواحدة )تكريت(، ثم ع�شرية �شدام، ثم عائلته ال�شغرية.3 - بعد 
م�شل�شل   ) البعث   - �شدام   ( نظام  اأكمل  االأمريكان؛  على  مترد  اأن 
تدمري منطقة امل�شرق العربي با�شتدعاء القوات االأجنبية بعد العام 
والكويت،  العراق  تدمري  يف  وت�شبب  الكويت،  غزا  حني  1991؛ 
الأب�شع  تتعر�س  املنطقة  والتزال  االأمريكان.  قبل  من  واحتاللهما 
مع  املتوافق  االإجرامي  �شلوكه  ب�شبب  واالحتالل؛  االإبتزاز  انواع 
خمططات اأمريكا وبريطانيا.4 - طيلة 35 عامًا من احلكم العميل 
يف  البعث(  ـ  )�شدام  دولة  ت�شببت  ال�شوفيني؛  الطائفي  الدموي 
العراقيني؛ جراء احلروب  الرجال  %20 من  واإعدام واإعاقة  قتل 
اآالف  ع�شرات  بينهم  اجلماعية؛  واملجازر  الفردية  واالإعدامات 
واملهند�شني  واالأطباء  واالإخت�شا�شيني  واالأكادمييني  الدين  علماء 
%50 من الن�شاء العراقيات ثاكالت؛  و�شباط اجلي�س.5 - باتت 
بني يتيمة واأرملة ومفجوعة بولدها اأو اأخيها6 - اأ�شبح %50 من 
كرد العراق م�شردين7 - اأ�شبح %30 من �شيعة العراق م�شردين 
اأموال  معدل  دوالر؛  مليار  اآالف  ع�شرة   - ومهجرين8  ومهاجرين 
نظام  وبددها  واأحرقها  �شرقها  التي  وموازناته  وثرواته  العراق 
امل�شتويات، وبلد  البعث(9 - بنى حتتية مدمرة على كل  ـ  )�شدام 
مغلق معزول مينع فيه ال�شفر واملوبايل وال�شتاليت، وفقر وجوع 

وبطالة، وف�شاد اإداري ومايل واجتماعي واخالقي
10 - بلد التوجد فيه دولة والحكومة والبرملان؛ اإاّل باال�شم فقط. 
هو  ح�شني؛  �شدام  ا�شمه  حمرتف  قاتل  �شلطان  �شوى  اليوجد 
القانون  وهو  واحلكم،  احلاكم  وهو  والق�شاء،  والتنفيذ  الت�شريع 
ـ البعث( يف  11 - ت�شبب نظام )�شدام  وهو ال�شعب وهو الوطن 
اقتطع  فقد  و�شيادته؛  العراق  برتاب  وفرط  و�شعبه،  العراق  اإذالل 
الكيلومرتات  مئات  وتركيا  واالأردن  وايران  وال�شعودية  للكويت 
العراق  كل �شرب يف  واأخ�شع  العراق ومياهه،  اأرا�شي  املربعة من 
وموؤ�ش�شاته وخمازنه وحرماته الوطنية لتفتي�س اأجهزة املخابرات 
يف  االأجنبي  مع  والهوان  الذل  ملعاهدات  العراق  ورهن  االأجنبية، 

خيمة �شفوان يف العام 1991 -12

مبدعون
من العراق وراء كل رجل خائن فيسبوك

شاكر السماوي 

بين الماضي المشرق
 والحاضر المظلم

د. علي المؤمن

أقالم حرة

ب�سبب  املرورية  الزحامات  املواطنني،من  من  عدد  �سكا   
ال�ساحنات الداخلة ملنطقة جميلة من جهة قناة اجلي�ش �رصقي 
مكتظ  دائما  اجلي�ش  قناة  طريق  اإن  املواطنون  وقال  بغداد.  
ال�ساحنات  �سائقوا  منه  ي�ستلم  ك�سك  وجود  ب�سبب  ومزدحم 
اإىل  ال�ساحنات  دخول  على  باملوافقة  اخلا�سة  الو�سولت 
مبجرد  مواطن  “اأي  اأن  اإىل  لفتا  التجارية”.  جميلة  منطقة 
يدخل �سارع القناة من جهة �ساحة املظفر اأو من اجلهة الثانية 
كاملة  ل�ساعة  النتظار  عليه  باأن  ُيفاجئ  فل�سطني  �سارع  من 
عمليات  قيادة  املواطنون  وطالب  الخرى  اجلهة  اإىل  ليعرب 
�سيما  امل�سكلة،  لتلك  ب�” اإيجاد حل  املخت�سة  بغداد واجلهات 
اأو  ليال  املرور  املكان مع عدم وجود رجال  تعم  الفو�سى  اأن 
رجال اأمن يحافظون على تنظيم ال�سري، اأما �سائقو ال�ساحنات 
فال يبالون لل�سيارات ال�سغرية ويبقون متوقفني مكانهم حتى 

يح�سلوا على و�سولت الدخول . 

يف  املر�سى  لأحد  مرافق  ،وهو  نائل  حممود  املواطن  قال 
م�ست�سفى الريموك يف بغداد ، اأن  م�ست�سفى الريموك تعاين من 

  تف�سي ظاهرة الإهمال و�سوء اخلدمات   من خالل مراجعتنا 
اىل   للمري�ش   م�سريا  وال�سلبية  النف�سية  العوامل  اأحد  له ميثل 
قيام املوظفني بواجبهم اإل مقابل مبلغ مادي  وي�سيف نائل 
اأجهزته  الأدوية ويف  نق�ش حاد يف  يعاين من  امل�ست�سفى  اأن 
الطبية، حيث ل يعطى اي عالج للمري�ش عدا املغذي     ما ي�سطر 
املر�سى اىل جتهيز متطلباتهم من خارج امل�ست�سفى"، علمًا  ان 
من  العالج  تكاليف  �رصاء  على  القدرة  اغلبهم  املواطن لميلك 
ال�سيدلت اخلارجية  فيما يوؤكد املري�ش علي جبار انه يتفق 
تردي  من  يعانون  املر�سى  "اأغلب  اأن  يف  نائل  قاله  ما  مع 
و�سعهم ال�سحي يف امل�ست�سفيات ومن الإهمال املتعمد الناجت 
بواجبهم  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  املوظفني  قيام  عدم  عن 
جتاه املري�ش، كما ان اغلب املر�سى يعانون من النق�ش احلاد 
اإدارات  اأن  اىل  جبار  وي�سري   . اأ�سعاره  غالء  ومن  العالج  يف 
امل�ست�سفيات ل توفر العالج للمر�سى حتى العالجات الب�سيطة 
وبالتايل ي�سعب على اأغلب املر�سى ويتابع جبار ل نخفي اأن 
هناك طاقات جيدة وممتازة من الأطباء ال ان الإهمال يكون 
يف الكوادر الأدنى املتمثلة باملعينني اجلدد بال�سافة لتف�سي 
الر�سوة   وان  ق�سم الباطنية  من ال�سعوبة احل�سول على �رصير 

ال بعد اإعطاء ر�سوة مقدارها خم�سة اآلف دينار

المواطنون يشكون الزحامات 
المرورية بسبب الشاحنات الداخلة 

إلى منطقة جميلة شرقي بغداد

مستشفى اليرموك يغلف 
بالرشوة 

المواطن و المسؤول
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