
اأعلن��ت جلن��ة ترحي��ل عائ��ات داع���ش يف ق�ض��اء هي��ت 
غرب��ي االنبار تعلي��ق عملها ب�ضبب ع��دم ترحيل العائات 
االرهابي��ة . وذكر بيان للجن��ة ، اأم�ش االحد، اإن “القرارات 
والت�رصيح��ات االأخ��رة ال�ض��ادرة ع��ن اللجن��ة االأمني��ة 
يف حمافظ��ة االأنب��ار وجمل���ش املحافظة ف�ض��ا عن عدم 
 6 بتاري��خ  ال�ض��ادرة  )11و12و13(  مذكراتن��ا  تنفي��ذ 
املخت�ض��ة  اجله��ات  م��ن  طلبت��م  والت��ي   2017  /  3  /
تنفيذه��ا مبوج��ب كتابك��م ذي الع��دد/ 515 يف7 /3 / 
2017 مل تنف��ذ، لغاي��ة الي��وم”. وا�ضاف البي��ان ” اإننا 
م�ضوؤول��ون اأم��ام اأبن��اء املدين��ة ع��ن تنفيذ بن��ود الوثيقة 
وال نري��د اأن نخذله��م ومن اأج��ل معرفة اأي الق��رارات هي 
الت��ي ميك��ن اال�ضتن��اد اليه��ا بالتنفي��ذ من عدم��ه، وحيث 
اأنكم �ضل��ة الو�ضل بينا وبني ال�ضلط��ات االإدارية واالأمنية 
يف املحافظ��ة ويف الق�ض��اء، وحي��ث اأن ال �ضلطة قانونية 
لنا عل��ى هذه ال�ضلطات �ض��وى �ضلطة اأبن��اء مدينتنا الذين 
و�ضع��وا ثقته��م بن��ا”. واو�ض��ح ان “التزام اللجن��ة ببنود 
الوثيق��ة كان التزام��ا اأخاقي��ا واعي��ا متث��ل يف قراراتها 
اخلا�ض��ة برتحي��ل العائات غ��ر املرحب به��ا يف مدينة 
هي��ت اىل اأية جه��ة يختارونها دون جت��اوز على افرادها 
واأموالها حيث يجري تبلغيها من اجلهات املخت�ضة ح�ضب 
االأ�ضول”. وتابع”مل تته��اون اللجنة يف عملها، بل كانت 
جدية يف اتخاذ القرارات باجتماعات اأ�ضبوعية تتناول يف 
خاله��ا الو�ضع االأمن��ي للمدينة ومتابع��ة تنفيذ قراراتها 
والتوا�ضل امل�ضتمر مع اجلهات املخت�ضة دون كلل اأو ملل 
التزام��ا منها بالعهد الذي قطعته على نف�ضها جتاهكم من 
اأج��ل حتقي��ق بنود الوثيق��ة”. وبني ان اللجن��ة مل تتخاذل 
باتخ��اذ اأي ق��رار جتده �ضائبا وي�ض��ب يف حتقيق غايتها 
ومل تاأخ��ذ بنظر االعتبار مركز ه��ذا ال�ضخ�ش وع�ضرة تلك 
العائل��ة فكان القرار الف�ضل لها يف حتديد من هي العائلة 

امل�ضمولة بالوثيقة ومن هي غر امل�ضمولة بها”.

27 عاًما العثور  وياأمل هذا ال�ضاب البالغ من العمر 
على عمه وعمته قرب خميم حمام العليل، الذي يقع 

على بعد قرابة 15 كيلومرًتا جنوبي املو�ضل.
حيث  املو�ضل  ���رصق  �ضكان  من  وه��و  احمد،  وق��ال 
عندما  �ضعوري  اأ�ضف  اأن  ي�ضعني  "ال  كا�ضًبا،  يعمل 
التي  االخبار  بعد  ا  خ�ضو�ضً بعائلتي  جمدداً  التقي 
تناقلتها و�ضائل االعام عن املعارك واجلوع والذل" 

الذي يتعر�ش له ال�ضكان املحا�رصون.
وا�ضاف بعد �ضاعتني من االنتظار بالقرب من املخيم 

اإىل البيت". اأ�ضهر. �ضناأخذهم  اأَرهم منذ �ضتة  "مل 
كبرة  عملية  فرباير   19 يف  العراقية  القوات  بداأت 
ال�ضتعادة اجلانب الغربي من املو�ضل، الذي يعد اكرث 
اكتظاًظا من الق�ضم االآخر من املدينة، ومازال قرابة 

ن�ضفه حتت �ضيطرة اجلهاديني.
اجلزء  على  ال�ضيطرة  العراقية  القوات  وا�ضتعادت 
يف  دجلة  نهر  يق�ضمها  التي  املدينة  من  ال�رصقي 
يناير يف اطار عملية ع�ضكرية كربى انطلقت يف 17 
اكتوبر املا�ضي، ودفعت ع�رصات االآالف من ال�ضكان 

اىل الفرار.
�ضفتي  على  افرادها  يعي�ش  التي  العائات  وتفرقت 
النهر ب�ضبب تدمر جميع اجل�ضور اخلم�ضة التي كانت 

تربط بينهما.
ونادًرا ما متكن �ضكان املو�ضل من اجراء مكاملات، 
وهو االمر الذي غالًبا ما يتم خال �ضاعات الليل مع 
بيد  الوقوع  خ�ضية  �ضوتهم  رفع  عدم  على  احلر�ش 

االرهابيني.
ويقول احمد الذي غطى الوحل قدميه وجواربه، وهو 
يتفح�ش من حوله، "كنا نت�ضل بهم مرة يف اال�ضبوع، 
قالوا لنا انهم بخر، لكن جمرد ت�ضغيل هاتفهم كان 

�ضبًبا كافًيا لتعري�ش حياتهم للخطر".
اهايل  على  االرهابي  داع�ش  تنظيم  عنا�رص  وح��ّرم 
اعدامات  ونفذوا  النقال،  الهاتف  ا�ضتخدام  املو�ضل 
خلوفهم  نقالة،  اجهزة  معهم  وجدوا  اأ�ضخا�ش  بحق 

من تزويد قوات االمن مبعلومات عن ن�ضاطاتهم .

وال متر دقائق حتى ياأتي اأحد ممن يبحثون عن اأفراد 
من عائاتهم لي�ضتعروا من اأحمد هاتفه القدمي.

االر���ش،  على  املدنيني  مئات  جل�ش  اأحمد،  وح��ول 
ب�ضيطة،  اأمتعة  وبجوارهم  ماب�ضهم،  الوحل  وغطى 

واطفال يرتدون ماب�ش ال تقيهم الربد وال املطر.
و�ضلت �ضاحنة حمملة باالأغذية، فاجته نحوها جمع 
ال�ضناديق  لتلقف  اأذرعهم  وت�ضابقت  النازحني  من 

التي راح متطوعون يوزعونها عليهم.
قالت وزارة الهجرة واملهجرين العراقية، اإن اكرث من 
يف  تدور  التي  املعارك  من  فروا  �ضخ�ش  الف   180

اجلانب الغربي ملدينة املو�ضل.

للنازحني  منهم يف خميمات  الفًا   111 ا�ضكان  ومت 
الًفا  �ضبعني  نحو  جل��اأ  بينما  ال���وزارة،  خ�ض�ضتها 
يف  متفرقة  مناطق  يف  واأ�ضدقاء  اقرباء  منازل  اىل 

اجلانب ال�رصقي اأو حول املو�ضل.
وو�ضل حممد بدر عابد اىل حمام العليل ال�ضطحاب 
عائلة �ضقيقته اىل منزله يف قرية تبعد نحو ثاثني 

كيلومرًتا عن املو�ضل.
اأية  كهرباء  �رصكة  يف  يعمل  ال��ذي  عابد  ت�ضل  ومل 
اخبار عن �ضقيقته منذ ن�ضف عام، حتى تلقى مكاملة 

منها يف اليوم ذاته.
ال�ضابعة  عند  بي  "ات�ضلت  االربعيني  عابد  وق��ال 

�ضباًحا وطلبت مني املجيء ال�ضطحابها )...( فرحت 
كثًرا. مل ا�ضدق ذلك".

وا�ضاف واالبت�ضامة تغطي وجهه، "مل اأ�ضمع �ضوتها 
منذ �ضتة ا�ضهر، مل اكن اأدري ماذا حل بهم".

القرية،  اإىل  الفور  على  التوجه  من  �ضقيقته  متكنت 
لكن ن�ضيبه واخوانه االربعة كانوا ما زالوا يخ�ضعون 
عنا�رص  ت�ضلل  تخ�ضى  التي  االمنية،  القوات  لتدقيق 

تنظيم داع�ش االرهابي بني املدنيني.
ويف مكان قريب، جل�ش ابو عمر الذي فّر من املو�ضل 
مع زوجته وابنائه اخلم�ضة، بانتظار زوج ابنته الذي 
يعي�ش يف اجلانب ال�رصقي من املو�ضل، ومل يلتِق بهم 

ال�ضيب  الذي غزا  اأبو عمر اخلم�ضيني  �ضنة. وقال  منذ 
ا الك�ضف عن ا�ضمه احلقيقي، "ما حل بنا  حليته راف�ضً

مل مير على احد".
ا�ضا�ضًا  ي�ضكل  ان  حدث،  ملا  "ميكن  بح�رصة  وا�ضاف 
اأو م�ضل�ضل تلفزيوين"، قبل ان يتوجه  اأو فيلم  لرواية 
اىل معانقة �ضهره بحرارة. ثم غادروا املكان ب�رصعة.
 يف االآونة االخرة، متكن اطباء وطبيبات من اإخراج 
بعدما  �ضنوات،  خم�ش  عمرها  طفلة  ج�ضد  من  طلقة 
اثناء  االرهابي  داع�ش  تنظيم  من  قنا�ش  �رصبها 
الفتاة  وتتعافى  املدينة.  غرب  عائلتها  مع  فرارها 

اليوم يف م�ضت�ضفى قريب من جنوب املو�ضل.
متحم�ضني  امل�ضعفون  كان  املا�ضي،  االأ�ضبوع  ويف 
بعد عاج ناجح الب وطفلني ا�ضيبوا مبدافع الهاون 
وهو  متاأخراً  الطفلني  والد  و�ضل  فقد  فرارهم.  اثناء 
عامًا   12 العمر  من  البالغة  ابنته  معه  ي�ضطحب 

بعدما ا�ضيبت ب�ضدرها من قبل م�ضلحي داع�ش.
الفتاة توفيت على الفور لو�ضولها متاأخرة، فما كان 
على امل�ضعفني اال تنظيفها وت�ضليم جثتها اىل الطب 
العيادة اىل هجوٍم  اليوم، تعر�ضت  العديل. ويف ذلك 
اىل  لنقلها  العيادة  م�ضوؤولو  لي�ضطر  الهاون  مبدافع 

مكان اكرث امنًا.
جاءت  ه��اواي  من  ممر�ضة  عامًا،   38 اإيلني  اإنو�ش 
ان  مفادها  ر�ضالة  باإي�ضال  ترغب  فهي   ، للتطوع 
مدنيي  ج��ان��ب  اىل  وال��ع��امل  ام��رك��ا  يف  املدنيني 
اىل  و�ضويل  "منذ  وتقول  عمومًا  والعراق  املو�ضل 
العراق وهو بلد جميل، و�ضلت اىل املو�ضل، وعاجلت 

نحو 29 مدنيًا".
ي�ضتهدفون  االرهابيون،  "امل�ضلحون  اإيلني   وت�ضيف 
النا�ش ويهربون، يف حال هرب االهايل يطلقون النار 
اإيلني اىل جانب زمياتها  عليهم من بعيد". وتنتظر 

يف اية حلظة ا�ضتقبال امل�ضابني.
وتت�ضاءل اإيلني عن كيفية اإي�ضال الغذاء اىل العائات 
الن  وامل��اء،  الغذاء  على  حت�ضل  ال  التي  امل��ج��اورة 
دخ��ول  ومتنع  ال�����ض��وارع  ت��راق��ب  العراقية  ال��ق��وات 
ت�ضل  من  فقط  وهي  النارية،  والدراجات  ال�ضيارات 

بالغذاء للعائات التي تف�ضل البقاء.
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بغداد_الجورنال نيوز 

رواندزي يرحب بقرار مجلس األمن تجريم الهجمات على التراث الثقافي

بارزاني يتسلح بقاعدة أميركية قبل استفتاء االستقالل

األحرار: مصرون على استجواب وزيري التربية والزراعة

قيادي في الحشد الشعبي: لقاؤنا مع العبادي أخرس 
األلسن التي حاولت اإليقاع بيننا وبين الحكومة

بغداد_اجلورنال نيوز  : اأعلن رئي�ش حكومة اقليم كورد�ضتان نيجرفان بارزاين، 
ا�ضتعداد   موؤكدا  اجلاري،  العام  خال  االإقليم  يف  �ضيجرى  اال�ضتقال  ا�ضتفتاء  ان 

كورد�ضتان الفتتاح قاعدة ع�ضكرية اأمركية يف االإقليم.
وقال يف مقابلة مع �ضحفية اإن “اجراء اال�ضتفتاء مهم كي يعلم املجتمع الدويل اي 

خيار �ضيوافق عليه �ضعب اإقليم كورد�ضتان، اال�ضتقال اأو البقاء يف اإطار العراق”.
عن  تنف�ضا  واأن  احلوار  طريق  عن  بغداد  مع  م�ضاكلها  حل  تريد  اأربيل   ، اأن  واأكد 
بع�ضهما بالتفاهم، م�ضرا اإىل اأن املباحثات يف هذا اجلانب مل تاأِت بنتائج مرجوة.
اأننا �ضنعلن اال�ضتقال مبا�رصة، لكن اال�ضتفتاء �ضيظهر  اأن النتيجة ال تعني  وتابع 
رغبة ال�ضعب اىل املجتمع الدويل. وحول االأو�ضاع يف العراق، قال بارزاين حدثت 
تغيرات كبرة يف العراق خال العامني والن�ضف املا�ضيني، ولن يعود العراق اىل 
تلك الدولة التي كانت قبل دخول داع�ش. وحول مناق�ضة ا�ضتقال اإقليم كورد�ضتان 
مع تركيا، قال اإنه “مل يتم التباحث حول هذا ال�ضاأن ب�ضكل ر�ضمي، اإال اأننا نعتقد اأن 

امل�ضوؤولني االأتراك م�ضتعدون لا�ضتماع اىل هذا االأمر”.
اإقليم  اآخر من املقابلة، حتدث البارزاين عن ان�ضاء قاعدة ع�ضكرية يف  ويف جانب 
يف  ع�ضكرية  قاعدة  اىل  بحاجة  املتحدة  الواليات  كانت  “اذا  بالقول  كورد�ضتان، 

كورد�ضتان، فاإن القيادة الكوردية ترحب بذلك”.
وم�ضى بالقول “اذا كانت الواليات املتحدة تريد عراقا موحدا، فاإن هذه الدولة مل 
تعد موجودة على اأر�ش الواقع، واذا ما كانت تريد اال�ضتقرار فعليها اأن تتعامل مع 

ق�ضية كورد�ضتان االأ�ضا�ضية”.

النواب  جمل�ش  رئا�ضة  االأحد،  الربملانية،  االأح��رار  كتلة  طالبت   : بغداد_متابعة 
لانتخابات، ويف  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية  املقبلة ال�ضتجواب  اجلل�ضة  بتحديد 
اإىل  ال�ضيا�ضية  الكتل  دعت  د�ضتوري،  حق  م�ضوؤول  اأي  ا�ضتجواب  اأن  اأكدت  حني 

التعاطي مع اال�ضتجوابات من اأجل “تقوية” عمل ال�ضلطة الت�رصيعية.
وقالت النائبة عن الكتلة اإقبال الغرابي يف ت�رصيح لها ، اإن “جميع اال�ضتجوابات 
با�ضتجواب  امل�ضي  عن  �ضيء  اأي  يثنينا  ولن  قائمة  االأح��رار  كتلة  قدمتها  التي 
املقبلة  اجلل�ضة  ب�”حتديد  الربملان  رئا�ضة  مطالبة  االنتخابات”،  مفو�ضية 
ال�ضتجواب املفو�ضية”. واأ�ضافت الغرابي اأن ، ا�ضتجواب اأي م�ضوؤول حق د�ضتوري، 
ال�ضلطة  عمل  لتقوية  اال�ضتجوابات  مع  التعاطي  الكتل  على  اأن  اإىل  النظر  الفتة 
الت�رصيعية. واأ�ضارت اإىل اأن ، كتلة االأحرار م�ضتمرة يف اال�ضتجوابات التي قدمتها 
وزيري  ا�ضتجواب  على  م�رصون  اأننا  موؤكدة  �ضيا�ضية،  �ضغوط  اأية  تثنينا  ولن 

الرتبية والزراعة.

جميع  اأن  االأحد،  الطليباوي،  جواد  ال�ضعبي  احل�ضد  يف  القيادي  اأكد  بغداد_متابعة: 
املناق�ضات واحلوارات التي جرت خال اجتماع رئي�ش الوزراء القائد العام للقوات 

امل�ضلحة حيدر العبادي مع قادة احل�ضد ال�ضعبي ام�ش ت�ضب يف م�ضلحة احل�ضد.
الوزراء  ال�ضعبي مع رئي�ش  “لقاء قادة احل�ضد  اإن   ، وقال الطليباوي يف ت�رصيح له 
حيدر العبادي، ال�ضبت املا�ضي ، جاء ليخر�ش االل�ضن التي تقولت وحاولت اال�ضاءة 
وااليقاع بيننا وبني احلكومة و�ضخ�ش رئي�ش الوزراء”، موؤكدا اأن “االجتماع كان 

مثمرا وناجحا و�ضهد مناق�ضات كثرة”.
واأ�ضاف الطليباوي، اأنه ال ي�ضتطيع الك�ضف عن النقا�ضات التي جرت ل�رصيتها، موؤكدا 

اأن جميع النقا�ضات التي جرت  ت�ضب يف م�ضلحة احل�ضد ال�ضعبي ولي�ش �ضده.
بدماء  التفريط  يتم  لن  اأنه  ال�ضعبي،  احل�ضد  قادة  لقائه  خال  اأكد  العبادي  وكان 
ال�ضهداء وحقوق االأبطال الذين يقاتلون يف احل�ضد ال�ضعبي، م�ضرا اإىل اأن كامه كان 
وا�ضحًا مع االإدارة االأمركية باأن العراق لديه مقاتلون ابطال ومن دونهم مل يتحقق 

الن�رص.

بعد فراق دام عدة أشهر... عراقيون ينتظرون لقاء أقربائهم الفارين من الموصل

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يتنقل �ل�ساب �أحمد و�سط 
جمع من �لنازحني يف طريق 

موحل يف �نتظار لقاء عمه 
وعمته، �للذين غادر� �جلانب 
�لغربي من �ملو�سل بعد بدء 

معركة ��ستعادة ثاين مدن 
�لعر�ق من د�ع�ش.

بغداد_متابعة

 رح��ب وزي��ر الثقاف��ة وال�ضياحة واالآث��ار فرياد روان��دزي بتبني 
جمل�ش االأمن، اخلمي�ش 24/اذار، باالإجماع قراراً يجرم الهجمات 

على الرتاث الثقايف. 
وقال رواندزي يف ت�رصيح ان القرار رقم 2347 جاء ثمرة جلهود 
ال��وزارة على مدى عام ون�ضف م��ن العمل املتوا�ضل واحلثيث مع 
املجتم��ع ال��دويل، من خال املوؤمت��رات املعنية باالآث��ار والرتاث 
يف مناط��ق احل��روب والنزاعات الت��ي عقدت يف عم��ان و�ضوفيا 
وبك��ني وبطر�ضبرغ، خال العام املا�ض��ي، وباري�ش التي �ضهدت 
خال ال�ضهر املا�ضي وال�ضهر احلايل اجتماعني مهمني، ف�ضًا عن 
ا�ضتثمارنا للزيارات واللقاءات الدولية لتو�ضيح حجم الدمار الذي 

تعر�ضت له املناطق االأثرية يف العراق.
واأو�ض��ح روان��دزي قائ��ًا: ا�ضتثمرنا املحاف��ل العربي��ة والدولية 
للتعري��ف ب�ضخامة التخريب والتدمر ال��ذي طال اثار العراق يف 
املو�ض��ل واحل�رص والنمرود عل��ى ايدي تنظيم داع���ش االرهابي، 

ودعون��ا دول الع��امل اىل التعاون م��ع العراق الع��ادة اثار العراق 
امل�رصوق��ة، ومن��ع االجت��ار غ��ر امل���رصوع باالث��ار. وح��ث وزير 
الثقافة ال��دول واملنظمات املعنية على تغير العديد من القوانني 
اخلا�ض��ة باالثار غ��ر امل�ضجلة لك��ي تتاءم م��ع املرحلة ومتكن 
الع��راق والدول االخ��رى من ا�ضرتداد اثاره��ا املتبعرثة يف الكثر 

من الدول.
ودعا اىل �رصورة اإعادة ترتيب االأولويات، يف �ضوء القرار االأممي، 
بحي��ث تاأتي حمارب��ة الفكر املتطرف يف املرتب��ة االأوىل، ذلك ان 
ق��وة ال�ض��اح ال تكفي لهزمي��ة التط��رف العنيف.. والنن��ا اإكتوينا 
بن��ار التعر�ش حل�ضارة وادي الرافدين وتدمر اإرثها وبقاياها اأو 
�رصقته��ا واالإجتار بها، م�ضراً اىل ان الق�ضايا االأخرى من املمكن 
اإيج��اد حل��ول له��ا اإذا م��ا تواف��رت االأر�ضي��ة املنا�ضب��ة واالإرادة 
القوي��ة من خال زي��ادة التثقيف والتوعية واإب��راز دور املتاحف 
واملحافظة على املدن واملناطق واملواقع االأثرية وغر�ش املعاين 

واالأبعاد الوطنية واالإن�ضانية لوجود هذا االإرث احل�ضاري.
وحي��ا الوزي��ر روان��دزي الدورين الفرن�ض��ي وااليط��ايل يف اعداد 

و�ضياغ��ة م�ضودة الق��رار االأممي، وجهودهما حل�ض��د الدعم الدويل 
ال�ض��داره، كي يكون قراراً ملزمًا للجميع، وقال ان القرار �ضي�ضاعد 
املجل���ش ال��دويل للمتاح��ف )ICOM( باإط��اق قائم��ة حمراء 

خا�ضة باآثار املناطق املحتلة من ع�ضابات داع�ش االرهابية.
وكان وزير الثقافة وال�ضياح��ة واالآثار فرياد رواندزي األقى كلمة 
يف افتت��اح موؤمت��ر املانح��ني، لل�ضن��دوق الدويل حلماي��ة الرتاث 
العامل��ي، ال��ذي عق��د يف باري���ش يوم��ي 20 و21/اذار اجلاري، 
عّدته��ا االو�ض��اط الثقافية واالآثارية خارط��ة طريق مهمة الإعادة 

تاأهيل املناطق االثرية ملا بعد داع�ش. 
واأو�ضح روان��دزي يف كلمته املراحل الثاث خلطة العراق الإعادة 
تاأهي��ل متاحفه وترميم و�ضيان��ة مواقعه االأثرية، داعيًا املجتمع 
ال��دويل اىل القي��ام بواجب��ه يف م�ضاع��دة العراق يف ه��ذا املجال. 
وج��دد دعوت��ه لل��دول ال�ضديقة وخا�ض��ة دول اجل��وار اىل تطبيق 
ق��رار جمل���ش االأمن الدويل 2199 ال�ضادر ع��ام 2015 للحد من 
ت�رصي��ب االآث��ار العراقية اىل اخل��ارج واإعادة امل���رصوق منها اىل 

موطنها االأ�ضلي.

بغداد - خاص


