
�صدقت حمكمة حتقي��ق الر�صافة الأوىل، اعرتافات متهم 
بالنتم��اء اإىل تنظي��م داع�ش، موؤك��دة اأنه اق��ر يف اأقواله 
مب�صوؤوليته عن نق��ل النتحاريني الذين ا�صتهدافا منطقة 
اأب��و د�ص��ر اجلمعة املا�صي��ة. وقال القا�صي عب��د ال�صتار 
برق��دار املتح��دث الر�صم��ي ملجل�ش الق�ص��اء العلى يف 
بي��ان تلقت  "اجلورنال" ن�صخ��ة منه، اإن "حمكمة حتقيق 
الر�صاف��ة الوىل دونت اقوال مته��م بالنتماء اإىل تنظيم 
داع���ش الإرهاب��ي مت القب���ش علي��ه موؤخ��راً"، مبين��ا  اأن 
"املتهم اقر يف اعرتافاته مب�صوؤوليته عن نقل النتحاريني 
الثنني اللذين ا�صتهدافا منطقة ابو د�صر بتفجر مزدوج 
ع��ر �صي��ارة مفخخة وح��زام نا�ص��ف". وا�ص��اف البيان، 
اأن "املحكم��ة �صدقت العرتافات وه��ي ب�صدد ا�صتكمال 
الإج��راءات متهيداً لحالة املته��م على حمكمة املو�صوع 
وفق امل��ادة الرابعة من قانون مكافح��ة الرهاب".يذكر 
ان منطق��ة ابو د�صر التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد 
�صهدت اجلمعة املا�صي��ة، تفجرين ب�صيارتني مفخختني 
يف مدخ��ل املنطق��ة، م��ا ادى اىل ا�صت�صه��اد 13 �صخ�صا 
وا�صاب��ة 15 اخري��ن بح�صب ما اعلن��ه املتحدث الر�صمي 

با�صم وزارة الداخلية العميد �صعد معن.

اعلن��ت وزارة ال�صح��ة والبيئة، ام�ش الح��د، وجود 200 
األ��ف لج��ئ �ص��وري يتواجدون  عل��ى الأرا�ص��ي العراقية 

م�صمولني باخلدمات ال�صحية من احلكومة.
جاء ذلك يف كلمة األقهتا وزير ال�صحة عديلة حمود خالل 

اجتماع وزراء ال�صحة العرب يف جنيف.
وقال��ت حم��ود اإن "هناك حتدي��ات كبرة تواج��ه العراق 
وخ�صو�صًا يف اجلانب ال�صحي ب�صبب جلوء تنظيم داع�ش 
الإرهابي لتدمر البنى التحتي��ة كامل�صت�صفيات واملراكز 
ال�صحي��ة يف املناطق  الت��ي كانت حت��ت �صيطرته �صمال 

وغربي البالد".
واأ�صاف��ت حم��ود اأن "التحدي��ات الأخ��رى الت��ي تواج��ه 
العراق ه��ي كيفية تقدمي اخلدم��ات ال�صحية للنازحني"، 
مبين��ة ان��ه "قد متكن��ا خالل الف��رتة املا�صي��ة مب�صاعدة 
منظم��ة ال�صح��ة العاملية م��ن ال�صيط��رة عل��ى الأمرا�ش 

املعدية بني النازحني".
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امللتق��ى الذي اأقي��م بالتعاون املنت��دى الوطني 
لأبح��اث الفك��ر والثقاف��ة والبي��ت الثق��ايف يف 
حلق��وق  را�صت��ي  منظم��ة  و  ال���رف  النج��ف 
املعلم��ني  نقاب��ة  م��ع  وبالتن�صي��ق  الإن�ص��ان، 
واملفو�صي��ة العلي��ا حلق��وق الن�ص��ان مب�صاركة 
ممثل��ني ع��ن رئا�ص��ة ال��وزراء وجمل���ش الن��واب 
ومنظم��ة الأمم املتح��دة واملحافظ��ة وجمل���ش 
املحافظ��ة ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين، ج��اء 
للتع��رف عل��ى حجم ال���رار الت��ي تعر�ش لها 
ال�صب��ك ومطالبة احلكوم��ة واملنظم��ات الدولية 

مل�صاندتهم.
وق��ال مدي��ر البي��ت الثق��ايف يف النج��ف �صفاء 
ال�صلطاين، ان "هذا امللتقى جاء ملناق�صة ق�صايا 
الأقليات وخ�صو�صا ال�صبك ال�صاكنني يف منطقة 
�صه��ل نين��وى وهم قومي��ة عراقية م��ن اجلماعة 
الإثني��ة يف العراق ولديهم ع��ادات وتقاليد ولغة 
ودي��ن ون�ص��رتك معه��م حاله��م ح��ال القوميات 
الأخ��رى يف الع��راق م��ن الأكراد والع��رب، حيث 
تعر�صوا لالإبادة اجلماعي��ة ب�صبب دخول تنظيم 
داع���ش الإرهاب��ي ملناطقه��م يف نين��وى ع��ام 

اأثاراهم وتراثه". 2014 وهدم كل 
وا�ص��اف ال�صلطاين ان "امللتق��ى يهدف للتعرف 
عل��ى حجم الإ�رار التي تعر�ص��وا لها ومطالبة 
مل�صاندته��م  الدولي��ة  واملنظم��ات  احلكوم��ة 
واحلدي��ث ع��ن معاناته��م وحياته��م، مبين��ًا ان 
"مدين��ة النج��ف قدم��ت لهم الكث��ر واآوتهم يف 

طريق ياح�صني".
وتاب��ع ال�صلط��اين "تناولن��ا م��ن خ��الل امللتقى 
ق�صايا بحثية ومنها ورقة بحثية انرثوبولوجية 
الإب��ادة  ع��ن  ال�صبكي��ني  املتخ�ص�ص��ني  لح��د 
وان�صج��ام  مطابق��ة  وم��دى  لل�صب��ك  اجلماعي��ة 

القان��ون ال��دويل الإن�ص��اين له��ا، وعر���ش �صور 
ملع��امل ال�صبك والتعرف على حج��م الدمار الذي 

خلفه داع�ش".\
 وا�ص��ار اىل ان "اجلميع حتدث مبطالبات ر�صمية 
ونح��ن  املتح��دة  الأمم  منظم��ة  اىل  �صنقدمه��ا 
خاطبن��ا جمل���ش ال��وزراء �صي�صتقب��ل املطالب��ة 
الر�صمي��ة الت��ي �صنعل��ن عنه��ا واأي�ص��ا �صرت�ص��ل 
ورق��ة ر�صمية ملطالبة املنظمات الدولية لرعاية 

واإعادة اأعمار ما هدمة داع�ش الإرهابي" .
م��ن جانبه ك�ص��ف رئي�ش منظم��ة را�صتي حلقوق 
الإن�ص��ان ازه��ر حام��د اليا�ش ان "حج��م الإبادة 
اجلماعية التي تعر�ش لها ال�صبك يف �صهل نينوى 
م��ن خالل قتل 1500 �صخ�ش �صبكي اإ�صافة اىل 
خط��ف املئ��ات و�رقة جميع املمتل��كات وهدم 
الدور، وهذا جاء من خالل درا�صات وا�صتبيانات 

اأقيمت وخرجنا بهذه النتائج".

ح��ذرت منظمة اليوني�صيف، م��ن اأن ماليني الطفال 
العراقي��ني يفتق��رون اإىل التعلي��م وه��و م��ا يجعلهم 

عر�صة للتجنيد من قبل اجلماعات الرهابية 
وذكرت املنظمة الدولية يف بيان تلقت "اجلورنال" 
ن�صخة من��ه، اأن "م�صتقبل واأمن الع��راق القت�صادي 
وازده��اره على زي��ادة حجم ال�صتثم��ار يف التعليم 
اليوم"، م�صرة اإىل اأنه "بالرغم من اأن ال�صتثمار يف 
قطاع التعلي��م يف العراق مكل��ٌف، اإل اأن عدم القيام 

بذلك �صيكلف الأمة اأكرث بكثر يف امل�صتقبل".
واأ�صافت، اأنه يف تقريٍر لدرا�صة "كلفة ومنافع التعليم 

يف العراق"، ال��ذي اأطلقته وزارة الرتبية اليوم بدعم 
م��ن اليوني�صف، ُقِدرت اخل�صائ��ر الأقت�صادية نتيجة 
اله��در الكبر لالأموال ب�صب��ب الأجور املهدورة جراء 
الت���رب م��ن املدار�ش يف الع��ام الدرا�صي -2014
2015  فق��ط بحوايل مليار دولر اأمريكي". و�صدد 
اليوني�صي��ف على اأن "�صحة ال�صتثم��ار واملوارد يف 
التعلي��م ته��دد م�صتقبل ماليني الأطف��ال العراقيني، 
حيث يفتقر 3،5 مليون طفل عراقي يف �صن الدرا�صة 
اإىل التعلي��م، مما يعني اأنهم ي�صبح��ون اأكرث عر�صًة 
للزواج املبكر وعمالة الأطفال والتجنيد ". واأ�صارت 
اإىل اأن "ن�صف الأبني��ة املدر�صية يف العراق بحاجة 
اىل اإ�صالح��ات عاجلة. وفيما يت���رب الأطفال من 

املدر�ص��ة، ير�ص��ب اأخ��رون يف مراحله��م الدرا�صية"، 
التح�صي��ل  مع��دلت  "انخفا���ش  اأن  اإىل  منوه��ة 
التعليم��ي لالأطف��ال الي��وم يعن��ي وظائ��ف باأج��ور 
منخف�ص��ة يف امل�صتقب��ل". وقال غ��رت كابيلري، 
املدي��ر الإقليمي لليوني�صف ملنطق��ة ال�رق الأو�صط 
و�صم��ال اأفريقيا، "يع��اين اأطفال الع��راق من فرتات 
���راع ط��ال اأمدها. ومن دون فر���ش مت�صاوية يف 
احل�ص��ول على التعليم اجليد، ي�صبح الأطفال عر�صًة 
للخط��ر، ونح��ن نتحدث ع��ن �صياع جي��ل كامل من 
التعلي��م  ال�صتثم��ار يف  "اإن  وي�صي��ف،  الأطف��ال". 
يف��ي بح��ٍق اأ�صا�صي م��ن حق��وق الإن�صان ل��كل بنت 
وول��د، و�روري لتنمي��ة وتقدم الب��الد وهو اأف�صل 

دواء ممك��ن �صد التط��رف". وي�صر تقري��ٌر م�صاحٌب 
لليوني�ص��ف ع��ن "فقر الأطف��ال يف الع��راق"، اىل اأن 
واح��داً من ب��ني كل خم�ص��ة اأطفال فق��راء قد ت�رب 
م��ن التعليم قب��ل اإمت��ام الدرا�ص��ة البتدائي��ة وذلك 
لأ�صب��اب اقت�صادي��ة. وذك��رت املنظم��ة اأن الأطفال 
ه��م اأكرث م��ن يعاين م��ن ا�صتمرار ال���راع والنزوح 
يف الع��راق، حيث تعاين نحو 40 يف املئة من الأ�ر 
النازح��ة من الفقر. ونحو ن�ص��ف الأطفال النازحني 
يف الع��راق هم خ��ارج املدر�صة. اأم��ا الأطفال الذين 
يعي�ص��ون يف املناط��ق الت��ي ت���ررت ب�ص��دة جراء 
اأعم��ال العنف يف الع��راق، فاأكرث م��ن 90 يف املئة 

منهم ل يرتادون املدر�صة.

استعدادًا لشهر رمضان .. خطط أمنية "محكمة" لتأمين المحافظات الجنوبية 
وك�ص��ف حماف��ظ ذي قار يحي��ى النا���ري يف ت�ريح ل� 
"اجلورن��ال" ع��ن م�صاركة 15 ال��ف منت�صب من الجهزة 

المنية لتنفيذ خطة حماية �صهر رم�صان يف حمافظته.
وق��ال النا���ري، ان "جمي��ع عنا���ر الجه��زة المنية 
�صي�صارك��ون يف تنفي��ذ ه��ذه اخلط��ة م��ع تفعي��ل العن�ر 
ال�صتخباري"، م�صرا اىل ان "املحافظة تعمل على مراقبة 
جمي��ع الحداث التي وقع��ت يف املحافظات املجاورة مع 

ت�صديد الرقابة على مناطق البادية اجلنوبية".
م��ن جهته، اك��د مدير عام �رط��ة املحافظة الل��واء ح�صن 
الزيدي، ان "اخلطة المنية �صتعتمد على التن�صيق امل�صرتك 

مع املحافظ��ات املجاورة وتفعيل العن���ر ال�صتخباري 
والتعامل مع جميع التكتيكات التي تعتمدها املجموعات 

الرهابية يف ا�صتهداف ال�صيطرات اخلارجية".
وا�ص��اف ان "خطة �صهر رم�صان �صت�صتهدف حماية جميع 
امل�صاج��د واحل�صيني��ات واماكن اقام��ة الفعاليات الدينية 

وال�صواق التجارية".
ويف حمافظ��ة الديواني��ة، اعل��ن مدي��ر �رط��ة املحافظ��ة 
العمي��د فرقد العي�صاوي، اعداد خط��ة اأمنية خا�صة ت�صرتك 

بها جميع دوائر وزارة الداخلية يف املحافظة.
وق��ال العي�ص��اوي يف ت�ريح ل��� "اجلورن��ال" اإن "�رطة 
الديواني��ة �صارك��ت مبوؤمت��ر للحكومة املحلية م��ع الدوائر 
اخلدمي��ة حول اإع��داد اخلط��ط املنا�صب��ة لتوف��ر احلماية 

الالزمة اىل جميع احل�صينيات وامل�صاجد التي ت�صهد اقامة 
ال�صعائر الدينية خالل هذا ال�صهر، بال�صافة اىل ال�صاحات 

والأماكن العامة".
�رط��ة حمافظ��ة كرب��الء، با���رت بالتعاون م��ع قيادة 
عملي��ات الفرات الو�صط بو�صع خط��ة امنية خا�صة ب�صهر 

رم�صان .
وقال مدير اعالم قيادة �رطة كربالء العقيد عالء الغامني 
يف ت�ري��ح ل�"اجلورنال"، ان��ه "مت توزيع القطعات كافة 
عل��ى حم��اور املدين��ة ومت م�ص��ك الر���ش فعليا م��ن قبل 

ال�صباط امل�رفني على هذه اخلطة لغر�ش املمار�ش ".
واو�ص��ح ان "عملي��ات ا�صتباقي��ة نف��ذت مت خالله��ا القاء 
القب���ش عل��ى متهم��ني مطلوب��ني وف��ق ح��وادث جنائية 

وارهابية". اذ مت القاء القب�ش على متهمنينّ مطلوبنينّ وفق 
املادة اربعة ارهاب، عند حماولتهما الت�صلل اىل املحافظة 

كما مت القاء القب�ش على 32 متهما وفق مواد جنائية.
الغامن��ي، لف��ت اىل ان قي��ادة عملي��ات الف��رات الو�ص��ط 
و�رط��ة كربالء با�رت بالعم��ق يف املناطق ال�صحراوية 
للمحافظ��ة لتم�صيطه��ا واحلد م��ن خطورة ت�صل��ل عنا�ر 
داع���ش. �صه��ر َرَم�ص��ان ه��و ال�صه��ر التا�ص��ع يف التق��ومي 
الهج��ري ياأت��ي بعد �صهر �صعبان. ويعتر ه��ذا ال�صهر مميزاً 
عن��د امل�صلمني ع��ن باقي �صهور ال�صن��ة الهجرية. فهو �صهر 
ال�ص��وم، ميتن��ع يف اأيامه امل�صلمون عن ال���راب والطعام 
واجلم��اع مع الإبتعاد فيه عن املحرمات من الفجر وحتى 

غروب ال�صم�ش.

بغداد- انمار الهيتي

ضبط مفرزة تابعة لمديرية السيطرات متلبسة 
بسرقة وقود في المثنى

القبض على عدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة 
في ميسان

حقوق اإلنسان في الداخلية تبحث مع الصليب األحمر 
مصير "المفقودين" 

الكشف عن مقتل 1500 شخص وخطف المئات من الشبك في سهل نينوى 

الق��ت املفارز التفتي�صي��ة ملكتب املفت�ش العام ل��وزارة الداخلية يف حمافظة 
املثن��ى، القب�ش على مفرزة تابع��ة ملديرية ال�صيطرات والطرق اخلارجية يف 
املحافظة متلب�صة ب�رقة وقود من حمطة وقود قيادة �رطة املثنى حل�صاب 
مدي��ر ال�صيط��رات. وذك��ر تقرير �صادر عن مكت��ب تفتي�ش املثن��ى اأن "مفرزة 
م��ن مف��ارزه التفتي�صية �صبطت مفرزة تابعة اىل مديري��ة ال�صيطرات والطرق 
اخلارجي��ة ت�صتقل عجلة نوع )�صلفادور( متلب�ص��ة ب�رقة وقود )كاز(، قامت 

بتعبئته من حمطة وقود القيادة".
ِبطت متلب�صة باجل��رم امل�صهود  وا�ص��اف التقري��ر انه "مف��رزة ال�صيط��رات �صُ
وه��ي تفرغ حمولتها يف دار مدي��ر ال�صيطرات والطرق اخلارجية"، م�صرا اىل 

ان "الكمية امل�روقة بلغت )200( لرت".

اعلن��ت قيادة �رطة حمافظ��ة مي�صان، القب�ش على عدد م��ن مروجي ومتعاطي 
امل��واد املخ��درة وذل��ك من خالل توف��ر معلومات موؤك��ده تفيد بقي��ام املتهمني 

بعمليات البيع والتعاطي.
وق��ال قائد �رطة حمافظة مي�ص��ان واملن�صاآت العميد ن��زار موهي ال�صاعدي يف 
بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" ن�صخة من��ه، ان "مف��ارز مكافحة الإج��رام متكنت من 
اإلق��اء القب�ش عل��ى متهم ي�صتقل عجلة من �صكنة حمافظة الب�رة �صبط بحوزته 
)اأربع��ة كيل��و غرام من م��ادة احل�صي�صة( و)5غ��م( من م��ادة الكري�صتال املخدرة 
يف ناحي��ة العزير التابع��ة اإىل ق�صاء قلعة �صالح". واأ�ص��اف البيان، ان "مفارز 
�رطة ال�صيطرات اخلارجية متكنت من اإلقاء القب�ش على متهمني اثنني بحوزته 
)10كي���ش �صغر( من م��ادة) الكري�صتال( م��ع اأدوات ا�صتن�ص��اق للمواد املخدرة  

وذلك اإثناء مرورهم بعجلتهم يف �صيطرة ق�صاء قلعة �صالح".

بح��ث مدير حقوق الإن�ص��ان يف مكتب املفت�ش العام لوزارة الداخلية اللواء حممد 
�صاج��ت �صلم��ان، مع ممثل��ة جلنة ال�صلي��ب الأحمر الدولي��ة العامل��ة يف العراق، 
نيك��ول نا�صح والوفد املرافق لها �صبل التع��اون امل�صرتك بني الداخلية واللجنة، 
��ي م�صر مفقودي ال��وزارة. وذكر بيان للوزارة، تلق��ت "اجلورنال" ن�صخة  وتق�صنّ
من��ه، اإن "وف��د اللجنة �صم ا�صافة اىل ممثلتها والت��ي ت�صغل من�صب نائبة من�صق 
احلماي��ة وم�صوؤول��ة زي��ارة اأماك��ن التوقي��ف يف الع��راق نيكول نا�ص��ح، وزينة 
معتوق و�صيلينا م�صوؤولة ق�صم املفقودين"، مبينا انه "جرى خالل اللقاء يف مقر 
مديرية حق��وق الإن�صان يف الوزارة، بحث عدة ق�صاي��ا تتعلق باملفقودين الذين 
زودت اللجنة الوزارة بالئحة ا�صمائهم للتعرف على م�صرهم". واأكد مدير حقوق 
الإن�ص��ان يف مفت�صية الداخلي��ة، بح�صب البيان ان "مكت��ب املفت�ش العام قد عمم 
لئحة اللجنة اخلا�صة باأ�صماء املفقودين يف مفا�صل الوزارة ذات الخت�صا�ش.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة
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بغداد - خاص
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القضاء يصدق اعترافات 
متهم بنقل انتحاريين 

استهدافا أبو دشير 

وزارة الصحة: 200 ألف الجئ 
سوري في العراق مشمولون 

بالخدمات الصحية

اليونيسيف تحذر من تجنيد 3.5 مليون طفل عراقي ألعمال عنف 

يف الوقت الذي يخ�شى 
ان تتعر�ض حمافظات 

و�شطى وجنوبية لهجمات 
ارهابية ب�شيارات 

مفخخة كما حدث موؤخرا 
يف حمافظة الب�شرة، 

قامت احلكومات املحلية 
يف حمافظتي ذي قار 

والديوانية وكربالء بن�شر 
قواتها االمنية يف اأماكن 

خمتلفة من حدودهما 
االإدارية، تفاديا للخطر 

املحتمل.

ك�شف ملتقى االأقليات املو�شع حول 
تعر�ض ال�شبك لالإبادة اجلماعية 

يف �شهل نينوى الذي اقيم يف 
حمافظة النجف االأ�شرف تزامنا 
مع اليوم العاملي للتنوع الثقايف 

من اجل احلوار والتنمية، عن 
قتل عن قتل 1500 �شخ�ض و 

خطف املئات من ال�شبك يف �شهل 
نينوى و�شرقة جميع ممتلكاتهم 

وهدم دورهم من قبل تنظيم داع�ض 
االإرهابي ح�شب ما اأعلنته منظمة 

را�شتي حلقوق االإن�شان.


