
 افتت��ح الدكت��ور �صالح عب��د الرزاق القي��ادي يف ائتالف 
دولة القانون ونقي��ب ال�صحفيني العراقيني والعرب موؤيد 
الالم��ي معر�صا لل�ص��ور الفوتوغرافي��ة يف حدائق الق�صلة 

حتاكي الواقع العراقي والرتاث البغدادي. 
 عب��د ال��رزاق ق��ال يف ت�رصي��ح ل��ه " عزمن��ا يف الف��رتة 
ال�صابق��ة على دعم احلرك��ة الثقافية والفني��ة وا�صتقطاب 
جمي��ع �رصائ��ح املجتم��ع البغ��دادي والعراق��ي عل��ى ح��د 
�ص��واء، ونحن م�صتمرون بدعمن��ا جلميع الأن�صطة الثقافية 
والفني��ة والفكرية.   وا�صاف عبد الرزاق" ان هذا املعر�ض 
ال�ص��وري يعد واحد من جمم��وع اأن�صطة مهم��ة قد اأقيمت 

على حدائق الق�صلة و�صارع املتنبي ".
 ي�صار اإىل " ان الدكتور �صالح عبد الرزاق قد اأ�صهم وب�صكل 
كبري وخالل فرتة ت�صنمه مهام اإدارة حمافظة بغداد بدعم 
وا�ص��ح للحرك��ة الثقافي��ة يف العا�صمة من خ��الل اأحياء 
الأبني��ة الرتاثية القدمي��ة واإعادة تاأهيله��ا ل�صيما املركز 
الثق��ايف البغ��دادي الذي كان يف العه��ود ال�صابقة حماكم 
ع�صكرية ليكون اليوم ال�رصح الأول الذي يرتاده املثقفون 
لتنطل��ق يف اروقته وقاعات��ه اأروع الأن�صط��ة والفعاليات 
املختلف��ة واأ�صب��ح بالفعل رئ��ة �صارع املتنب��ي ومتنف�ض 

جلميع �رصائح املجتمع العراقي.

 اعلنت امانة بغداد، ال�صبت، عن املبا�رصة بالعمل اخلدمي 
على مدار )24( �صاعة يف مدينة ال�صدر لأول مرة منذ عام 
2003. وقالت بلدية ال�صدر الوىل يف بيان �صحفي، ان 
"مالكات دائرة بلدية ال�صدر الوىل با�رصت بتفعيل العمل 
اخلدمي امل�صتمر على مدار )24( �صاعة لأول مرة منذ عام 
2003 ع��ر اربعة وجبات عمل م�صتمرة بهدف الرتقاء 
ال�صكاني��ة  "الكثاف��ة  ان  واو�صح��ت،  اخلدم��ات".  بواق��ع 
للمدين��ة وزي��ادة حج��م النفاي��ات املفرزة تطل��ب ا�صافة 
وجب��ة عمل رابعة تب��داأ بعد منت�صف اللي��ل حتى �صاعات 
ال�صب��اح الوىل ل�صيم��ا م��ع ال�صتق��رار المن��ي الكب��ري 
والت�صهي��الت املمنوح��ة من قيادة عملي��ات بغداد حلركة 
الليات التخ�ص�صية للقيام باأداء الواجبات املناطة بها". 
وا�صاف��ت، ان "اجلهد الذات��ي للبلدية خالل الوجبة الليلية 
ي�صم��ل رف��ع النفاي��ات وغ�ص��ل ال�ص��وارع و�صق��ي احلدائق 

واملزروعات .
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 وجنده��ن يف ع��داء دائ��م م��ع املكياج حي��ث تخلوا 
وجوهن من اأثر م�صتح���رصات التجميل، فهل لهوؤلء 
احلظ��وة يف ان يحقق��ن اله��دف امل�ص��رتك ام انه��ن 
بعي��دات عنه؟ يف الواق��ع تنق�صم الآراء ال انها ت�صب 
يف غ��ري م�صلحتهن، فالرج��ال بطبيعتهم ولو كانوا 
ل يحب��ون املكياج- ال ان هذا ل يعني انهم يحبون 
روؤي��ة النثى بوج��ه �صاحب متاما ،ب��ل يف�صلون ان 
تك��ون معتم��دة ماكي��اج ناع��م وخفيف ج��دا يظهر 
جماله��ا ب�ص��ورة طبيعية غ��ري مبالغ فيه��ا، اما ان 
تتجاهل متاما م�صاألة املاكياج، وخ�صو�صا ماكياج 
الب���رصة الذي يزيل التع��ب والجهاد ويخفي العيوب 
ه��و امر ل يحبذونه. وهناك بع�ض الآراء للرجال عن 
املراأة التي ت�صع املاكياج يوميا: و�صام وليد، طالب 
جامع��ي، العمر 20 �صنة يق��ول : ان معظم الطالبات 
ت�صع املاكي��اج، و نادرا ما ارى فتاة بدون ماكياج 
،باعتق��ادي ان��ه يزي��د م��ن جاذبي��ة امل��راأة وي��رز 
جماله��ا امام الخرين، لك��ن املبالغة يف ا�صتخدامه 
رمبا تعطي نتائج �صلبي��ة. ويرى ح�صني عواد، العمر 
22�صن��ة: املراأة التي ت�صع املاكياج يوميا، حتاول 
ان تعك�ض اهتمامها وعنايتها بنف�صها وترز انوثتها 
ب�ص��كل ج��ذاب و ملفت لالأنظ��ار وهو �ص��يء ايجابي 

وجميل براأيي .
وا�ص��اف عم��ر �صام��ي، موظ��ف يف وزارة الثقاف��ة، 
العم��ر 30�صنة:باعتقادي ان اجلمال ينبع من الروح 
ولي�ض م��ن املظهر اخلارجي، وان امل��راأة التي ت�صع 
مكياج كل يوم، هي حماولة منها لتبدو جميلة امام 
الخرين او لتحافظ على مظهرها لت�صعر انها جميلة. 
ويوؤك��د حمم��د خلي��ل، العم��ر 29: من امله��م جدا ان 
تهتم امل��راأة مبظهرها اخلارج��ي، واملاكياج اأ�صبح 
يف الوق��ت احلا���رص م��ن امل�صتلزم��ات ال�رصوري��ة 
للن�ص��اء، والتي ل غنى عنها وهي ت�صاعد يف حت�صني 
�صكل املراأة واخفاء عي��وب الب�رصة. ومن الطريف ما 
قال��ه مرت�صى قا�صم، العم��ر 23: ل ا�صتطيع ان اميز 
�ص��كل امل��راأة نف�صها اذا م��ا و�صع��ت املاكياج حيث 
ي�صاه��م ب�ص��كل كب��ري يف تغي��ري �صكله��ا مهم��ا كان 

قبيحا او م�صوها وك��رة م�صاحيق التجميل احلديثة 
ا�صبح��ت مبثابة وجه جديد وفريد لكل امراأة ، اعتقد 
ان الفت��اة التي ت�ص��ع املاكياج يومي��ا تكون ملفتة 
للنظ��ر اكر م��ن غريها وجذابة اك��ر. ويقول ح�صني 
يحي��ى، �صاحب كوزمتك، العمر 32: ان القبال على 
���رصاء م�صتح�رصات التجميل م�صتم��ر ودائم من قبل 
الن�ص��اء، حيث اأ�صبح املاكياج ل غنى عنه يف الوقت 
احلا���رص، وان اغلب الن�صاء الت��ي ت�صتخدم املاكياج 
دائم��ا متيل اىل التن��وع والتجديد مبا يالئم رغبتها، 
باعتق��ادي ارى ان��ه �صيء ���رصوري ان تعمل املراأة 
عل��ى اب��راز جمالها ب�ص��ورة يومي��ة لزي��ادة ثقتها 

بنف�صه��ا وحت�ص��ني احلال��ة النف�صية. ميك��ن القول ان 
ر�صي��د املراأة التي ل ت�ص��ع املاكياج متدن جدا عند 
الرج��ال، الذين بطبيعتهم يحبون امل��راأة التي ت�صع 
املاكي��اج، والتي تويل اهمية ل��ه، لنهم يجدون فيه 
و�صيل��ة تع��زز في��ه، جماله��ا وانوثته��ا وجاذبيتها، 
و�صالح��اآ فع��ال يجعله��ا تاأ���رص اهتمامه��م وتك�صب 
اعجابه��م و�ص��ول اىل حبه��م. من خالل ه��ذا الواقع 
نن�صحك ال تتجاهلي متام��ا م�صالة املاكياج، لآنك 
اذا كنت��ي حتبني لف��ت الأهتمام ، من امله��م اقله ان 
تع��ريف اخلط��وات ال�صا�صية فيه الت��ي تظهرك امراأة 

جميلة وناعمة وفائقة النوثة.

 توا�صلت اخلدم��ات الطبية وال�صحية املقدمة من قبل 
وزارة ال�صح��ة ودائ��رة �صح��ة نين��وى ودوائ��ر �صحة 
املحافظ��ات ملواطن��ي حمافظ��ة نين��وى يف جمي��ع 
املناط��ق املح��ررة مع تق��دمي الدعم وال�صن��اد الطبي 
للق��وات امل�صلح��ة واحل�صد ال�صعبي .  ���رصح بذلك مدير 
اعالم وزارة ال�صحة الدكتور احمد الرديني ومن خالل 
الفري��ق العالم��ي املوفد م��ن قبل ال��وزارة اىل مدينة 

املو�ص��ل ومناط��ق نينوى حي��ث تابع وب�ص��كل مكثف 
ه��ذه الن�صاط��ات خ��الل ال�صاع��ات القليل��ة املا�صية .  
وا�ص��ار مدير عام دائرة �صحة نينوى الدكتور ليث عبد 
العزي��ز حبابة اىل ح�صيلة اخلدم��ات الخرية املقدمة 
م��ن قبل م�صت�صفي��ات ابن الثري وال�ص��الم يف املو�صل 
، وم�صت�صف��ى احلمداني��ة بتقدميها اخلدم��ات ال�صحية 
لأك��ر م��ن ) 2000 ( مراجع يومي��ا يف ا�صت�صارياتها 
ف�ص��ال عن احل��الت يف رده��ات الط��وارئ ، اذ جترى 
يومي��ا )150( عملي��ة جراحي��ة حت��ت التخدي��ر العام 

يف ه��ذه امل�صت�صفي��ات ف�صال عن العملي��ات اجلراحية 
ال�صغ��رى .  وتزامن��ت هذه اخلدمات م��ع توفري جميع 
الدوي��ة العام��ة وادوي��ة المرا�ض املزمن��ة والدوية 
املنق��ذة للحي��اة يف ه��ذه امل�صت�صفي��ات واملوؤ�ص�ص��ات 
ال�صحية كاف��ة اذ مت توزيع الوجب��ات الدورية لأدوية 
المرا���ض املزمن��ة جلمي��ع مواطن��ي املحافظ��ة م��ن 
خ��الل املوؤ�ص�صات ال�صحية رغم الظ��روف ال�صتثنائية 
الت��ي مت��ر به��ا املحافظ��ة حي��ث توا�صل��ت اخلدمات 
الطبي��ة وال�صحية يف جميع املح��اور حمالت الرقابة 

ال�صحية على م�صادر املواد الغذائية واملياه وحمالت 
املتابع��ة للموق��ف ال�صح��ي وتنفي��ذ حم��الت التلقيح 
�ص��د المرا���ض النتقالي��ة ، وحم��الت الت��رع بالدم 
لتوف��ري الر�صي��د الكايف والحتياط��ي جلميع احلالت 
املر�صية ل�صيما الثال�صيميا . واكدت املالكات الطبية 
وال�صحية لوزارة ال�صحة و�صحة نينوى ودوائر �صحة 
املحافظ��ات بتوا�صله��ا الدائم وعلى م��دار ال�صاعة يف 
تق��دمي خدماته��ا ملواطن��ي حمافظة نين��وى وللقوات 

المنية واحل�صد ال�صعبي البطال .

التنظيم يجعل من األطفال حطبًا لحربه التي يخوضها لتدمير المدن والمدنيين 
نا�صط��ون ما زالوا يف حي ال�صحة مبدينة املو�صل، قالوا خالل 
توا�صلهم عر مواق��ع التوا�صل الإجتماعي مع املر�صد العراقي 
حلق��وق الإن�ص��ان اإن "هناك فرق��ًا جوالة من خم�ص��ة اإىل �صبعة 
عنا���رص تابعني للتنظيم تتج��ول بني اأحياء املناط��ق ال�صكنية 
للبح��ث ع��ن اأطفال كان��وا قد ح�صل��وا على درو���ض �رصعية مع 

التنظيم يف وقت �صابق".
النا�صط��ون اأبلغوا املر�صد باأن "تنظي��م داع�ض اإحتجز 17 طفاًل 
ي��وم 29 اآذار/مار�ض احل��ايل يف حي ال�صحة واأبلغ ذويهم باأن 
هوؤلء هم جند اخلالفة وعليهم واجبات اأن يوؤدوها عر التواجد 
م��ع املقاتل��ني مل�صاعدته��م يف حمل ال�ص��الح اأو جتهي��ز العتاد 

لهم".
النا�صط��ون الذي��ن حتدث��وا ع��ن اأعم��ار الأطف��ال ال���17 الذي��ن 
اإحتجزه��م التنظي��م والتي ترتاوح ب��ني 11 - 17 عامٍا"، قالوا 
اإن "هناك 10 اأطفال من ذوي الإحتياجات اخلا�صة قد و�صعوا 
على مناطق قريبة من خ��ط التما�ض ليتعر�صوا لإطالق النار اأو 

رمبا ُيفخخون".

م��ن جانبه ق��ال املر�صد العراق��ي حلقوق الإن�ص��ان، اإن "تنظيم 
داع���ض م��ا زال ي�صعى لتكون العوائ��ل يف ال�صاحل الأمين حطبًا 
حلربه التي يخو�صها لتدمري املدن واملدنيني، لكن مع هذا على 
الق��وات املحررة اأن تكون اأك��ر دقة وحذراً يف التعامل مع هذه 

الأفعال حتى ل تكون هناك خ�صائر ب�رصية جديدة".
م�ص��ادر طبية واإغاثية على توا�صل م��ع �صكان ال�صاحل الأمين، 
قالوا اإن "اأعداد الأطفال الذين اإحتجزهم التنظيم منذ بدء معركة 
حتري��ر ال�صاحل الأمي��ن يف 19 �صباط/فراي��ر املا�صي وحتى 
الثالث��ني م��ن اآذار/مار�ض احل��ايل، بلغ 300 طف��ل، وذويهم ل 

يعرفون �صيء عنهم ول ي�صتطيعون مطالبة التنظيم بهم".
ويف مقاب��الت هاتفية ق�ص��رية اأجراها املر�صد العراقي حلقوق 
الن�ص��ان م��ع 3 م��ن ال�ص��كان املحلي��ني يف ح��ي التن��ك داخل 
ال�صاحل الأمين، قالوا اإن "تنظيم داع�ض يحتجز ع�رصات العوائل 
داخل منازل �صغرية وي�صتخدم ذات ال�صلوب الذي ا�صتخدمه يف 

املو�صل اجلديدة واملناطق الخرى".
اإثن��ان م��ن ال�ص��كان املحلي��ني يف ح��ي الرفاعي حت��دث اإليهم 
املر�ص��د العراق��ي حلق��وق الإن�ص��ان يف الثام��ن والع�رصين من 
اآذار/مار�ض احلايل، قالوا اإن "التنظيم ابلغهم بعدم القيام باأية 

حماولة للهروب من احلي واإل �صُيعر�صون جميعهم للقتل".
وحذر املر�صد العراقي حلقوق الن�صان يف تقريره ال�صابق الذي 
ن���رصه 21/2/2017 م��ن ا�صتخ��دام التنظي��م للمدنيني الذين 

يتواجدون يف املناطق اخلا�صعة ل�صيطرته، دروعًا ب�رصية.
ويف وق��ت �صاب��ق ح��ذر املر�ص��د العراق��ي حلق��وق الن�صان يف 
تقري��ره ال�ص��ادر بتاري��خ 15/2/2017 ع��ن وف��اة الع�رصات 
م��ن الطف��ال يف ال�صاح��ل المين ب�صب��ب ا�صتداد ح��دة املعارك 
و الظ��روف الن�صاني��ة ال�صعبة الت��ي يواجهها �ص��كان ال�صاحل 
المي��ن. ويوؤك��د املر�صد العراق��ي حلقوق الن�ص��ان ان ا�صتخدام 
املدني��ني ك��دروع ب�رصي��ة جرمية ح��رب وفقا للقان��ون الدويل 
الإن�ص��اين، وانتهاكا خط��ريا حلق احلياة واحلري��ة وفقا لقانون 
حق��وق الإن�ص��ان، وفق��ا لتفاقي��ات جنيف ع��ام 1929 وعام 
1949 والروتوكول الإ�صايف لها عام 1977 واأي�صا معاهدة 
روما ع��ام 1998، والتي جت��رم اإقدام الأط��راف املتنازعة يف 
ال�رصاعات واحلروب على ا�صتخدام املدنيني كدروع ب�رصية. ف
ون�ص��ت املادة 58 م��ن الروتوك��ول الإ�ص��ايف الأول 1977، 
حت��ت عن��وان "التدابري الوقائي��ة"، على جملة قواع��د مفرو�صة 
على الدول بكل ما يتعلق بهوؤلء ال�صكان: )اأ( ال�صعي جاهدة اإىل 

نق��ل ما حتت �صيطرتها من ال�ص��كان املدنيني والأفراد املدنيني 
والأعي��ان املدني��ة بعي��دا ع��ن املناط��ق املج��اورة لالأه��داف 
الع�صكري��ة، وذل��ك مع ع��دم الإخالل باملادة 49 م��ن التفاقية 
الرابع��ة. )ب( جتن��ب اإقام��ة اأه��داف ع�صكري��ة داخ��ل املناط��ق 
املكتظ��ة بال�ص��كان اأو بالق��رب منه��ا. )ج( اتخ��اذ الحتياطات 
الأخ��رى الالزمة حلماية ما حتت �صيطرته��ا من �صكان مدنيني 
واأف��راد واأعي��ان مدني��ة م��ن الأخط��ار الناجم��ة ع��ن العمليات 
 1977 الأول  الإ�ص��ايف  الروتوك��ول  وتط��رق  الع�صكري��ة". 
لتفاقي��ة جنيف اإىل ه��ذه امل�صاألة بن�ض »اأن��ه ل يجوز التو�صل 
بوج��ود ال�صكان املدنيني اأو الأ�صخا���ض املدنيني اأو حتركاتهم 
يف حماي��ة نق��اط اأو مناط��ق معينة �ص��د العملي��ات الع�صكرية 
ول �صيم��ا يف حماول��ة درء الهج��وم عن الأه��داف الع�صكرية اأو 
تغطي��ة اأو حتيي��د اأو اإعاق��ة العملي��ات الع�صكري��ة، ول يجوز اأن 
يوج��ه اأطراف الن��زاع حتركات ال�صكان املدني��ني اأو الأ�صخا�ض 
املدنيني بق�صد حماولة درء الهجمات عن الأهداف الع�صكرية اأو 
تغطية العمليات الع�صكرية" كما ن�ض نظام روما ل�صنة 1998، 
اأن على ا�صتعمال الدروع الب�رصية يف النزاعات امل�صلحة الدولية 

ي�صكل جرمية حرب.

الموصل ـ متابعة

45% من نازحي العراق يستقرون في مناطقهم 
واألمم المتحدة تدعو إلى إغاثتهم

األنواء الجوية تتوقع طقسًا غائمًا وأمطارًا متفرقة 
في اليومين المقبلين

على الرغم من أنه يطالبها بالعفوية.. المرأة من دون ماكياج غير مرغوبة لدى الرجل العراقي

بغ��داد � متابع��ة : اأكد وزير الهجرة واملهجرين جا�ص��م اجلاف، ان المم املتحدة 
�رصيك مهم يف العملي��ات امل�صرتكة مع الوزارة لإغاثة وايواء النازحني وبرامج 
م�صاع��دة النازح��ني. جاء ذل��ك خالل زيارت��ه امليدانية مع الم��ني العام لالأمم 

املتحدة انتونيوغوتريي�ض اىل خميمات ح�صن �صام.
 واو�ص��ح الوزي��ر خالل الزي��ارة يف بيان �صحفي،ان "اله��دف من زيارة المني 
الع��ام ل��الأمم املتحدة هو الطالع  على او�صاع النازح��ني يف خميمات  اليواء 
والوق��وف على اه��م الحتياجات الالزمة له��م"، م�ص��ريا اىل ان "الزيارة تهدف 
اي�ص��ا اىل الوق��وف م��ع الع��راق يف حرب��ه �ص��د تنظي��م داع�ض ف�ص��ال عن دعم 

احلكومة والوزارة مللف النازحني".
 وا�ص��اف ان "ربع اعداد نازحي نينوى قد عادوا اىل مناطقهم ال�صابقة، كما ان 
%45 من جممل نازحي العراق قد ا�صتقروا اأخريا يف مدنهم التي نزحوا منها".
 وب��ني ان "الوزارة  لديها برامج لإع��ادة النازحني اىل مدنهم ال�صابقة بال�رصعة 

املمكنة وان احلل المثل مللف النازحني هو بعودتهم اىل مدنهم ال�صلية".
 من جانبه بني المني العام لالأمم املتحدة انتونيو غوتريي�ض يف زيارته الوىل 
اىل خميم��ات النازحني يف ح�ص��ن �صام �رصقي نينوى ان "النازحني عانوا كثريا 
ولب��د من بذل جهود دولية مل�صاعدتهم  وان جه��ود المم املتحدة ل تكفي ل�صد 
احلاج��ة  املا�ص��ة للنازح��ني ب�صبب �صع��ف التموي��ل املايل وان عل��ى املجتمع 

الدويل بذل كافة اجلهود لإنقاذ النازحني".
 واعت��ر ان "معرك��ة حترير املو�صل م��ن قبل القوات العراقي��ة  هي معركة �صد 
الره��اب يف الع��امل اجمع وان على املجتم��ع والدول املانحة ب��ذل جهود اكر 
واو�ص��ع لإغاث��ة نارح��ي املو�صل حل��ني انتهاء املع��ارك الدائرة فيه��ا ليت�صنى 

بعدها عودة العوائل اىل مدنهم ال�صلية".

بغداد – متابعة: توقعت هيئة الأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، ال�صبت، اأن يكون 
طق���ض اليومني املقبلني، غائمًا مع فر�ص��ة لت�صاقط الأمطار يف مناطق متفرقة 
م��ن البالد. ذكر بيان للهيئ��ة ، ان "طق�ض اليوم، �صيكون يف املنطقتني ال�صمالية 
والو�صط��ى غائمًا مع ت�صاقط اأمطار تكون خفيفة وتكون متو�صطة ال�صدة ليال يف 
بع�ض الأماك��ن من املنطقة ال�صمالية والأق�ص��ام ال�صمالية ال�رصقية من املنطقة 
الو�صط��ى مع فر�ص��ة حلدوث عوا�ص��ف رعدية اأحيان��ًا، ويف املنطق��ة اجلنوبية 
غائم��ًا جزئيًا واأحيان��ًا غائمًا مع فر�صة لت�صاقط زخ��ات مطر خفيفة ال�صدة يف 
اأماك��ن متفرق��ة منها، ودرجة احل��رارة ال�صغرى املتوقع��ة يف مدينة بغداد 11 

ْم، والعظمى 23 ْم".
واأ�ص��اف، اأن "طق���ض غد الثنني �صيكون يف املنطق��ة ال�صمالية بني غائم جزئيًا 
وغائمًا مع فر�صة لت�صاقط زخات مطر خفيفة اىل متو�صطة ال�صدة وتكون رعدية 
اأحيان��ًا، ويف املنطقت��ني الو�صط��ى واجلنوبي��ة غائم��ًا جزئيًا يتح��ول تدريجيًا 
اىل �صح��و، ودرج��ات احل��رارة، مقاربة يف املنطق��ة ال�صمالي��ة وتنخف�ض قليال 
يف املنطق��ة الو�صط��ى وتنخف�ض ب�صع درجات يف املنطق��ة اجلنوبية عن اليوم 
ال�صاب��ق". واأ�صار البيان اىل ان "طق�ض الثالثاء �صيكون يف املناطق كافة �صحواً 
م��ع ظه��ور بع�ض القط��ع من الغي��وم، ودرج��ات احل��رارة مقارب��ة يف املنطقة 

ال�صمالية واجلنوبية وترتفع قليال يف املنطقة الو�صطى عن اليوم ال�صابق".
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الصحة: مستمرون بتقديم الدعم واإلسناد والخدمات الطبية ألهالي نينوى

قال املر�صد العراقي حلقوق 
االن�صان ان تنظيم داع�ش 

يحتجز ع�صرات العوائل يف 
ال�صاحل االمين من املو�صل، 
وي�صتخدمهم كدروع ب�صرية، 

كما يحتجز 300 طفل يف 
مناطق ال�صحة وحي التنك 

والرفاعي بُحجة اأنهم ي�صكلون 
خطرًا على عنا�صر التنظيم، 

بح�صب زعمهم.

غالبا ما يكون اأحد اأبرز 
اهداف اهتمام املراأة بجمالها 

هو جذب انتباه اجلن�ش 
االخر، فاالأنثى حتب ان ترى 

االعجاب بجاذبيتها و�صحرها 
يف عيون الرجال، وال تتوان 

عن العناية املفرطة بكل 
تف�صيل فيها لتحقيق ذلك. 

بع�ش الن�صاء خمتلفات


