
من��ذ انطالق عملّية املو�ص��ل، يوثق مكتُب الأمم املتحدة حلقوق 
الإن�ص��ان ا�صتخ��دام تنظيم داع���ش الأرهابي يف الع��راق وال�صام 
املدنّي��ن ك��دروع ب�رشّي��ة، وذبحه م��ن يح��اول اله��رب. اإّل اأّن 

تقارير حديثة ت�صري اإىل ت�صعيد يف عملّيات القتل هذه.
يف 26 اأّي��ار/ ماي��و، اأ�ص��ارت التقاري��ر اإىل اأّن تنظيم داع�ش يف 
الع��راق وال�ص��ام اأطلق النار على مدنّين حاول��وا الفرار من حّي 
ا، من بينهم 14 امراأة وخم�صة اأطفال.  ال�صف��اء، فقتلوا 27 �صخ�صً

. ومل يتمّكن جريانهم من دفنهم اإّل بعد مرور يومننْ
ي��وم اخلمي���ش املا�صّي الواق��ع فيه الأول من حزي��ران/ يونيو، 

اأفي��د اأّن تنظيم داع�ش  يف الع��راق وال�صام اأطلق النار على 163 
��ا، من رجال ون�صاء واأطف��ال بالقرب من معمل بيب�صي يف  مدنيًّ
ح��ّي ال�صف��اء غرب املو�ص��ل، فقتلهم. وقد اأ�ص��ارت امل�صادر اإىل 
اأّن املدنّي��ن كانوا يحاول��ون الهرب من ال�صتب��اكات امل�صلحة 
الت��ي دارت بن تنظي��م داع�ش يف العراق وال�ص��ام وقّوات الأمن 
العراقّي��ة. وبقي��ت جث��ث املوتى ملق��اة يف ال�صارع لأّي��ام عّدة. 
وبالإ�صافة اإىل املوتى، ل يزال عدد غري حمّدد بعد من املدنّين 

يف عداد املفقودين.
ي��وم ال�صبت الواقع فيه 3 حزي��ران/ يونيو، اأ�صارت التقارير اإىل 
اأّن تنظي��م داع�ش  يف العراق وال�ص��ام اأطلق النار يف احلّي نف�صه 
عل��ى 41 مدنًيا اأقل��ه، وهم يحاول��ون الفرار نح��و مواقع قوات 

الأمن العراقية فقتلهم. وقد اأ�صار مفّو�ش الأمم املتحدة ال�صامي 
حلقوق الإن�صان زيد رعد احل�صن اإىل ما يلي فقال: "اإطالق النار 
على اأطفال وه��م يحاولون الرك�ش مع عائالتهم اإىل بر الأّمان 
– م��ا من كلمات تكفي للتنديد بهذا الت�رشف الدينء واحلقري. 
��ع كّل م�ص��وؤول عن هذه  اأدع��و ال�صلط��ات العراقّي��ة اإىل اأن تخ�صِ
الفظائ��ع اإىل امل�صاءلة، واأن حتاكمه مبا يتوافق وقوانن حقوق 
الإن�ص��ان الدولّية ومعايريها. ل يجدر بنا اأبًدا اأن نن�صى �صحايا 

هذه اجلرائم الفظيعة."
اإّن اغتيال املدنين، وتوجيه هجمات متعّمدة �صد من ل ي�صارك 

مبا�رشة بالأعمال العدائية ُيعترب من جرائم احلرب.
وت�ص��ري تقرير اأخرى اإىل عدد من القتل��ى املدنّين �صقطوا خالل 

ال�رشب��ات اجلوّي��ة الأخ��رية، وخ��الل ال�رشبة عل��ى الزجنيلي، 
وه��ي منطق��ة تقع يف غ��رب املو�صل، وقد ُنف��ذت يف 31 اأيار/ 
ماي��و واأوقعت ما بن 50 و80 قتياًل من بن �صفوف املدنّين. 
ويح��اول مكت��ب الأمّم املتحدة حلق��وق الإن�ص��ان يف العراق اأن 

يح�صل على معلومات اإ�صافّية حول هذه الهجمات.
وق��د دعا املفّو�ش ال�صامّي قّوات الأم��ن العراقّية وحلفاءها اإىل 
�صمان اأن حترتم العملّي��ات الع�صكرّية القانون الدويّل الإن�صايّن 
بالكام��ل واتخ��ذت كاف��ة الإج��راءات املمكن��ة لتف��ادي قت��ل 
املدني��ن. كما ح��ّث ال�صلط��ات العراقية على اإج��راء التحقيقات 
الالزم��ة يف كّل الّدعاءات بانتهاك قّوات الأمن العراقّية حقوق 

الإن�صان وم�صاءلة امل�صوؤولن وحما�صبتهم.

غرق شاب في نهر دجلة شمالي ديالى واستمرار
البحث عن جثته

نائب عن البصرة يحمل الحكومة مسؤولية رداءة 
الطحين الموزع في المحافظة

دي��اىل � متابعة : افاد م�صدر حملي يف حمافظة دياىل، ال�صبت، بغرق �صاب اثناء 
ممار�صته ال�صباحة يف نهر دجلة �صمايل املحافظة.

وق��ال امل�ص��در يف حدي��ث �صحف��ي، ان "�صابا ل يتج��اوز عم��ره 20 عاما غرق 
اثن��اء ممار�صت��ه ال�صباح��ة يف نه��ر دجل��ة ق��رب منطق��ة ال�صندية مبحي��ط ق�صاء 
اخلال���ش �صمايل دياىل". الك��رب منها لالأهوار وا�ص��اف، ان "جثة ال�صاب مل يتم 
العث��ور عليها حت��ى الن ب�صبب �رشعة املياه وعمقها"، م�ص��ريا اىل ان "فريق من 

الغوا�صن يبحث عن جثة ال�صحية منذ �صاعات عدة".
وكان العدي��د م��ن ال�صبان بينه��م طلبة جامعين قد لقوا حتفه��م يف وقت �صابق، 

غرقا اثناء ال�صباحة يف انهار اروائية يف مناطق خمتلفة من حمافظة دياىل.

بغ��داد � متابع��ة : حم��ل النائب ع��ن حمافظة الب�رشة خل��ف عبد ال�صم��د، ال�صبت، 
احلكوم��ة الحتادي��ة م�صوؤولي��ة رداءة م��ادة الطح��ن الت��ي و�صل��ت اىل املواطن 
الب���رشي م�ص��ريا اىل ان الطح��ن هو من اه��م مفردات احلي��اة اليومي��ة للمواطن 
و فقدان��ه او ع��دم امكاني��ة ا�صتخدامه يعد خطرا يه��دد المن الغذائ��ي للمواطن و 

خ�صو�صا ال�رش الفقرية .
ودع��ى عبد ال�صمد يف بيان �صحفي وزارة التج��ارة اىل “�رشورة اتخاذ اجراءات 
�رشيع��ة و م�صتعجل��ة من اج��ل الق�صاء على ه��ذه الزمة و التي ا���رشت مبواطني 
حمافظ��ة الب���رشة”، موؤك��دا اأن “املواطن العراق��ي غري معني مبنا�ص��ئ احلنطة و 

انواعها و كيفية خلطها بل هو معني بجودة الطحن و امكانية ال�صتفادة منه .
واأك��د عبد ال�صمد، “اننا ندعم ب�صدة منتوجاتنا الوطنية و ل�صيما القطاع الزراعي 
و نرغ��ب يف الو�ص��ول لالكتفاء الذات��ي من املحا�صي��ل ال�صرتاتيجية و لكن لي�ش 
على ح�صاب املواطن و عرب عن ا�صفه لتعر�ش الب�رشة لهذه الزمة و التي و�صفها 

باملظلومة من قبل اجلميع”.

مجلس ذي قار: القسم األكبر من اإلطالقات المائية 
للمحافظة إلى مناطق األهوار

ذي ق��ار � متابع��ة : ك�ص��ف جمل���ش حمافظة ذي ق��ار، ال�صبت، ع��ن ان الطالقات 
املائي��ة التي��ة اىل املحافظ��ة، �صيك��ون الق�صم الك��رب منها اىل مناط��ق الهوار، 
لفتًا اىل ان وزارة املوارد املائية و�صعت خطة خا�صة بها يف عملية الطالقات 

املائية للمحافظات، ا�صافة اىل ترتيب اخلزين املائي.
وذك��ر ع�صو جلنة الزراعة داخ��ل املجل�ش، ح�صن وريو���ش، ان "الزيادة املتوقعة 
ان ت�ص��ل خالل الي��ام القليلة املقبل��ة �صت�صهم بارتفاع من�ص��وب املياه مبناطق 
اله��وار جنوب املحافظ��ة"، م�ص��رياً اىل ان "احلكومة املحلية عل��ى ات�صال دائم 
بوزارة املوارد املائية ملتابعة الطالقات املائية لذي قار، وخا�صة فيما يتعلق 

بخطة الوزارة التي و�صعت لرتتيب اخلزين املائي لديها". 
واأ�صاف، ان "اي زيادة يف الطالقات املائية �صتكون من ح�صة مناطق الهوار، 
وذل��ك ب�صبب التزامات احلكومت��ن الحتادية واملحلية جتاه اغمار هذه املناطق 
با�صتمرار يف املياه كونها على لئحة الرتاث العاملي، ف�صاًل عن قلة الزراعة على 

حو�ش نهر الفرات". 

عزا املتحدث الر�صم��ي باإ�صم وزارة ال�صحة العراقية 
الدكت��ور �صي��ف البدر، ا�صباب ت��ردي الواقع ال�صحي 
يف الب��الد، اىل “نق���ش البن��ى التحتي��ة والك��وادر 
الب�رشي��ة”، موؤكدا ان هذا النق���ش ل تتحمله وزارته 
فقط. وق��ال البدر يف ت�رشيح ل�»اجلورنال« ، ال�صبت 
،“لدين��ا 200 م�صت�صف��ى يف العراق فق��ط وهذا غري 

اليومي��ة، بال�صاف��ة  الأحتياج��ات  كايف لتغطي��ة 
اىل نق���ش املوارد الب�رشية، لكنن��ا نحاول جاهدين 
ان ن�صري الأم��ور بالأمكانيات املتاح��ة”. املتحدث 
الر�صم��ي، اأ�صار اىل  ان وزارته “اعدت خطة لإ�صالح 
تاأ�صرية الدواء والتاأمن ال�صحي”، مبينا انه “�صيتم 
الك�ص��ف ع��ن ت�صع��رية الأدوي��ة وعم��ل ال�صيدلي��ات 
الأهلي��ة قريب��ًا”. يف ال�صياق، ق��ال النائب عن جلنة 
“ال�صح��ة والبيئ��ة” النيابي��ة، ح�ص��ن خالط��ي يف 

ت�رشي��ح ل�»اجلورن��ال« اإن “الزم��ة املالية وحالة 
يف  ال�صح��ي  الواق��ع  عل��ى  �صلب��ا  اآثرت��ا  التق�ص��ف 
الب��الد..”. وا�ص��اف: “واقعن��ا ال�صح��ي يحتاج اىل 
التطوي��ر، لأن لدين��ا تراك��م مت��وارث يف الأحتي��اج 
“نعك��ف  مقاب��ل الطل��ب الكب��ري”. واأك��د خالط��ي: 
حالي��ا يف جلنة ال�صحة عل��ى مترير قانون ال�صمان 
ال�صح��ي الذي يعت��رب خط��وة مهمة لتطوي��ر الواقع 
ال�صح��ي واملوؤ�ص�ص��ات الطبي��ة يف الب��الد”. وتابع: 

“هناك تلكوؤ يف ابرام عقود الأدوية، كما اإن الأدوية 
يف ال�صيدلي��ات الأهلي��ة حتت��اج اىل رقابة ا�صد لإن 
ت�صعريتها غري خا�صعة لتعليمات الوزارة التي تعمل 
عل��ى اإيجاد منظوم��ة عملية لل�صيط��رة على ت�صعرية 
ال��دواء”. ويعاين القطاع ال�صحي يف يف العراق، من 
تده��ور كبري ونق�ش يف اخلدم��ات ال�صحية املقدمة 
للمواطن��ن الذي��ن يعان��ون المري��ن ج��راء ارتفاع 

ا�صعار العالج يف العيادات وامل�صت�صفيات اخلا�صة.

فلهذه العائلة مبداأ واحد األ وهو م�صاعدة الآخرين 
اإذا اأرغموا على العي�ش يف مناطق احلرب.

مي�صي ديفيد يوبان��ك وزوجته كارين واأولدهما 
الثالثة عامهما الثاين يف العراق.

ويف ي��وم عائلي عادي، تعمل هذه الأم الأمريكية 
على تدري���ش اأطفالها الثالثة يف غرفة فوق مركز 
طبي يف عمق املدينة، بالتزامن مع دخول القوات 
العراقي��ة اإىل اجلي��وب الأخرية يف غ��رب املو�صل 

التي ل تزال حتت �صيطرة داع�ش.
�صاه��ال )16 عاما( و�صوزان )14 عاما( يجل�صان 

يف زاوية بالقرب من اأمهما، ويعمالن على اأجهزة 
الكمبيوت��ر، فيم��ا بي��رت )11 عام��ا( يتم��دد عل��ى 

ح�صرية على الأر�ش ويحّل متارين الريا�صيات.
تن��ام العائلة يف منزل لي�ش ببعي��د، لكنها مت�صي 
النه��ار يف املرك��ز الطب��ي مل�صاع��دة العراقي��ن 

الفارين وتزويدهم بالإمدادات.
عل��ى بع��د كيلوم��رت ون�صف م��ن خط��وط اجلبهة، 
يعم��ل الوال��د ديفيد الذي يقول اإن��ه خدم ملدة 10 
�صن��وات يف اجلي���ش الأمريكي والق��وات اخلا�صة، 
عل��ى اإج��الء الأ�رش الت��ي تتعر�ش لن��ريان قنا�صة 

داع�ش.
*من بورما اإىل �صورية فالعراق

اأم�ص��ت العائل��ة معظ��م ال�صنوات ال���20 املا�صية 
يف اأدغ��ال بورم��ا، حي��ث اأ�ص���ش ديفي��د يوبان��ك 
"منظم��ة بورم��ا رينجرز احل��رة"، وه��ي منظمة 
اإن�صاني��ة قدمت الرعاية الطبي��ة الطارئة واملاأوى 
والإم��دادات الغذائي��ة خ��الل احل��رب الأهلي��ة يف 
البالد. وعملت العائلة اأي�ص��ا يف ال�صودان واأجرت 

رحلتن اإىل املناطق الكردية يف �صورية.
وقال��ت كارين اإن احلرب يف املو�ص��ل كانت اأكرث 

حدة من اأي �صيء اآخر عاي�صته.
لك��ن العائل��ة تبق��ى بعي��دة ع��ن خط��وط اجلبه��ة 
الأمامي��ة، ويق��ول ديفي��د اإن��ه ل يري��د اأن مي��وت 

اأطفاله.

اأعلنت جلن��ة املهجرين واملرحلن النيابية، ال�صبت، 
ع��ن عودة نح��و %50 من  نازح��ي ال�صاحل الأمين 
للمو�صل يف احياء 17 متوز ووادي حجر واجلو�صق، 
م�ص��رية اىل ، احلي��اة ع��ادت اىل طبيعته��ا يف تل��ك 
الحي��اء رغ��م ا�صتمرار مع��ارك التحري��ر يف مدينة 

املو�صل القدمية والزجنيلي.
وقال ع�صو اللجنة حنن القدو يف ت�رشيح �صحفي، 
اإن “نح��و 50 باملئ��ة م��ن  نازح��ي ال�صاحل المين 
للمو�ص��ل ع��ادوا اإىل مناط��ق �صكناه��م يف احي��اء 
17 مت��وز ووادي حجر واجلو�صق بعد حتريرها من 

�صيطرة داع�ش”.
وا�ص��اف القدو، اأن “احلياة ع��ادت اىل طبيعتها يف 
تلك الحياء رغم ا�صتمرار معارك التحرير يف مدينة 

املو�صل القدمية والزجنيلي” .
واو�ص��ح الق��دو، اأن “%90 م��ن نازح��ي ال�صاح��ل 
الي�رش ع��ادوا اإىل مناطقهم ومتت اع��ادة اخلدمات 
ال�صا�صي��ة من املي��اه والكهرب��اء واملدار�ش بجهود 

ا�صتثنائية”.

اأ�ص��ارت التوقع��ات اجلوي��ة اإىل  اأن طق�ش البالد مقبل 
على اأج��واء �صديدة احلرارة ت�صتمر لع��دة اأيام اعتبارا 

من يوم الثالثاء املقبل. 
وتوق��ع املتنب��ئ اجل��وي الأق��دم يف مط��ار الب�رشة، 
�صادق عطية، بح�صب ما ن�رشه على �صفحته الر�صمية 
يف موقع التوا�صل الجتماعي 'في�صبوك' ، اأن تتجاوز 
درجات احلرارة حاجز ال� 50 درجة مئوية يف بع�ش 
م��دن اجلنوب، وذلك نتيجة تاأث��ري كتلة هوائية حارة 
عل��ى اأجواء البالد. واأ�صاف عطية ، اأن ا�صتمرار ن�صاط 
الرياح ال�صمالية الغربية يف اأغلب املدن نهارا ي�صاعد 

يف التخفيف من �صدة احلرارة.

العراق: ال حلول آنية لمعالجة تردي الواقع الصحي

بينما يفكر اآلالف بالهرب.. أميركيون اختاروا االستقرار في الموصل

التنظيم يمارس اإلرهاب بأعنف صوره .. قتل جماعي للمدنيين الهاربين من الموصل 

الهجرة النيابية تعلن عودة 
50 من نازحي الساحل 

األيمن إلى مناطقهم

الحرارة تتجاوز حاجز 
الـ"50" درجة مئوية 

إبتداءًا من الثالثاء المقبل

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد ـ لميس عبد الكريم

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

�أ�شارت تقارير موثوقة �إىل 
�أّن �أكرث من 231 مدنّيًا 

قتلو� وهم يحاولون �لفر�ر 
من غرب �ملو�شل وذلك منذ 

ومنهم  مايو،  �أّيار/   26
قتلو�  �أقّله  مدنّيني   204
يف غ�شون ثالثة �أّيام من 

�لأ�شبوع �لفائت.

بينما تفكر �آلف �لعائالت 
�لعر�قية يف �ملو�شل بالهرب 
�إىل مكان �أكرث �أمنا يف �لبالد 

وخارجها، حت�شم عائلة 
يوبانك �أمرها وت�شتقر يف 

عمق هذه �ملدينة.
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