
وتعر���ض البي��ت الذي كان��ت ت�سكنه العائل��ة لغارة 
نفذه��ا التحال��ف ال��دويل ملحارب��ة داع���ض، وظلت 
الأ���رة منذ ذلك احلني عالق��ة و�سط الدمار، وفق ما 

نقلت �سحيفة “تلغراف” الربيطانية.
وكان رب العائل��ة، ولي��د اإبراهيم خلي��ل، يف مدخل 
ب��اب البيت اأثناء ق�سف املدين��ة القدمية باملو�سل، 
يف 30 يوني��و املا�س��ي، مما قذف به بعي��دا، بينما 
ظلت زوجته عالقة مع اثنني من اأ�سهاره و3 اأطفال 

وحفيدين حتت الأنقا�ض.
وظ��ل خلي��ل، البال��غ م��ن العم��ر 46 عام��ا، يطل��ب 
امل�ساعدة  لإنقاذ عائلته، لكن وجود قنا�سة لداع�ض 

يف املنطقة جعل العملية غري ممكنة.

وداأب الرج��ل عل��ى حم��ل اأكيا���ض بال�ستيكي��ة، يف 
كل �سب��اح، عل��ى رج��اء ا�ستخراج جثام��ني عائلته 

ودفنها، ظنا منه اأن جميع اأفراد العائلة قد ماتوا.
 لكن املفاجاأة التي مل يتوقعها خليل هي اأن الأفراد 
الثماني��ة الذين طمرتهم الأنقا�ض، ظلوا جميعا على 

قيد احلياة، بخالف ما كان متوقعا.
وقال��ت زوج��ة خليل: “مل ن���رخ طلب��ا للم�ساعدة، 
لأنن��ا كنا نخ�سى وج��ود عنا�ر تنظي��م داع�ض يف 
اخل��ارج”، واأ�ساف��ت “اعتقدن��ا اأن ال��كل ق��د م��ات، 
ل�سيما اأننا مل ن�سمع �سوتا يف اأي وقت، فيما فاحت 

رائحة اجلثامني”.
وعا�س��ت العائلة على الأرز الذي قامت بتخزينه، يف 
وق��ت �سابق، وق��ال “كنا نطبخه عل��ى موقد غازي، 
ومل يك��ن الواح��د من��ا يح�س��ل على اأك��ر من ثالث 

مالع��ق يف اليوم الواح��د. ل اأ�ستطي��ع اأن اأ�سف لكم 
اجلوع الذي �سعرنا به”.

 اأم��ا قوارير امل��اء الت��ي ح�سلت عليه��ا العائلة من 
البئ��ر، فكانت ق��ذرة وا�سطرت اإىل خلطه��ا بالكلور 

حتى ت�سبح قابلة لل�رب.
وكان ال�س��وء يت�سل��ل اإىل البيت ع��رب نافذة �سغرية، 
وبذل��ت العائل��ة جه��دا حت��ى تتدب��ر ب��ني الأنقا�ض 

مكانا للنوم، ل�سيما لالأطفال ال�سغار.
ومم��ا زاد  معاناة العائل��ة العراقية، ارتفاع احلرارة 
يف ال�سي��ف، مبدينة املو�سل �سمال العراق، اإىل نحو 
خم�س��ني درجة مئوية. ويقول الأب عن اللحظة التي 
انت��زع فيها ابن��ه من حت��ت الأنقا���ض “راأيت ابني 
حمم��د لأول وهلة، مل اأ�سدق عين��ي، �سحبته اإيل، ثم 

�سممته اإىل �سدري ومل اأتركه بعدها”.

قال��ت اإ�س��الم مدح��ت )23 عام��ًا(، وه��ي طالب��ة فيزي��اء حتمل 
اجلن�سي��ة املغربية، اإنها تزوجت م��ن �ساب بريطاين ُيدعى "اأحمد 

خليل" من اأ�سل اأفغاين بعدما تعرفت عليه.
واأ�س��ارت اإىل اأن اأحم��د الذي ن�ساأ قرب لن��دن كان يعي�ض يف دبي 
واأقنعها بعد الزواج بالنتقال اإىل تركيا ب�سبب ح�سوله على عمل 
وبانتظ��ار و�س��ول الأوراق الر�سمية التي توؤهله��ا لل�سفر من اأجل 

العي�ض يف بريطانيا.
واأ�س��ارت اإىل اأنه��ا تفاجاأت باأنه��ا �سافرت ق���راً باجتاه �سوريا 
ولي���ض بريطاني��ا م��ع زوجه��ا بع��د م�س��ّي 3 اأ�سهر عل��ى الزواج 

وحتول "اأحمد" اإىل مقاتل يف التنظيم الإرهابي.
وعق��ب و�سولها اإىل �سوريا �سارك��ت "اإ�سالم" التي حتب املو�سة 
وفق��ًا ل�سحيفة ديلي ميل يف منزل بالرقة مع "التواأم الإرهابي" 
من مان�س�سرت و3 تلميذات مراهقات هربن لالن�سمام للتنظيم من 
�رقي لندن، بالإ�ساف��ة اإىل "عرائ�ض" لالإرهابيني من بري�ستول 

وغال�سكو.

واأ�س��ارت اإىل اأن املراهق��ات امللتحق��ات بالتنظيم ُك��ن �سعيدات 
بروؤية �سورهن يف تقارير على ال�سحف و�سبكات الإنرتنت.

اأكاذي��ب وتقول "اإ�س��الم" اإن كل الوقت ال��ذي اأم�سته مع زوجها 
الربيط��اين كان جم��رد اأكاذي��ب بع��د اأن وج��دت نف�سه��ا يف قلب 
تنظي��م داع���ض الإرهابي . واأو�سحت اأنه��ا كانت تبحث عن حياة 
طبيعي��ة مع زوجه��ا واأطفاله��ا، م�سيف��ة: "لكننا نث��ق بالرجال 

كثرياً".
وت�س��ري اإ�س��الم اإىل اأنه��ا انتقل��ت اإىل من��زل يف منب��ج عل��ى بع��د 
75 مي��اًل م��ن الرق��ة، وكان اجلريان من لندن وه��م غري�ض داري 

وزوجها ال�سويدي املدعو اأبوبكر.
ولفتت اإىل فتاة تدعى "الأرملة البي�ساء" وهي عرو�ض "داع�سية" 
م��ن كين��ت وا�سمها �س��ايل جونز وكان��ت غالبًا ما ت��زور منزلها 
بالإ�ساف��ة اإىل متلي��ذات مدر�س��ة وه��ن بينث��ال غري��ن وكاديزا 
�سلطان��ة واأم��رية بي���ض و�ساميم��ا بيج��وم. كم��ا روت روؤيته��ا 
لالإرهاب��ي اآي��ن ديفي���ض وه��و عن�ر م��ن التنظيم ُول��د يف لندن 
وكان اأح��د الربيطاني��ة الأربع��ة يف التنظي��م املعروف��ني با�س��م 
البيتل��ز. وتو�س��ح اإ�س��الم اأن كادي��زا �سلطانة وعمره��ا 17 عامًا 

ُقتلت يف غارة جوي��ة رو�سية العام املا�سي وكانت متزوجة من 
ا�سكتلندي باك�ستاين من غال�سكو و�سكنت بجوارها.واإ�سالم قالت 
اإنه��ا ا�سطرت للتكيف مع الأو�ساع يف "اأر�ض اخلرافة" من اأجل 
البقاء على قيد احلياة وجلاأت لتعلم الإجنليزية من التواأم هالن. 
واأ�ساف��ت: "كان اجلميع يعرف بع�سه البع�ض.. كلنا كنا نتحدث 

طوال الوقت عرب الهواتف".
وتلف��ت اإىل اأن زوجها جتاهل طلباتها املتكررة من اأجل مغادرة 
"منب��ج" بحجة اأنها حامل حت��ى اأر�سل اإىل كوباين عام 2014 
للقت��ال �س��د امللي�سي��ات الكردية وهن��اك لقي حتف��ه وبقيت مع 

"�سلمى" �سقيقة زوجها.
وق��ال اإ�س��الم اإنها فك��رت يف الهروب م��ن اأرا�س��ي التنظيم لكن 
ولدتها لطفلها "عبد اهلل" بوا�سطة عملية قي�رية تركها طريحة 
الفرا���ض لع��دة اأ�سابي��ع. وت�سيف: "لك��ن بعد �سفائي م��ن الولدة 

تزوجت من مقاتل اأفغاين اإل اأنني طلبت الطالق بعد ذلك".
ويف الع��ام املا�سي تقول اإنها تزوجت من مقاتل هندي اأ�سرتايل 
يع��رف با�س��م اأبوعب��داهلل الأفغ��اين، وهو الأم��ر ال��ذي اأف�سح لها 

املجال لإعداد خطة للهرب.

وبحل��ول اآذار/مار���ض م��ن هذا الع��ام ح�سلت عل��ى ثقة اجلريان 
لل�سماح لها بتنفيذ الهروب لكنها ف�سلت مرة اأخرى ب�سبب حملها 
بطفل جديد. وخالل الأ�سهر الأخرية اأ�سبحت الأو�ساع اأكر �سوءاً 
يف اأرا�س��ي التنظيم وحجم القتل اأ�سبح كبرياً و"اأنا خائفة دائمًا 
واأ�سم��ع القنابل واإطالق الن��ار دائمًا وبداأ الطع��ام ل يكفي �سوى 

على املدى الق�سري واملاء والكهرباء تقطع لفرتات طويلة".
وب�س��اأن خطة اله��رب قالت اإ�س��الم اإنها اتفقت م��ع جريانها اأنها 
ع�سو يف اأ�رتهم و�سيغادرون الرقة من اأجل حفل زفاف وهناك 

�ستنتقل خلطوط ت�سيطر عليها قوات �سوريا الدميقراطية.
وق��ام بالفعل اأحد املهربني بعد التف��اق معها على اإي�سالها اإىل 
اخلط��وط الكردي��ة وقالت: "كن��ت �سعيدة جداً.. تخي��ل ملدة ثالث 

�سنوات كان الظالم كما هو احلال يف الكهوف".
وتو�س��ح ال�سحيفة اأن اإ�س��الم ل تزال عالق��ة يف اأرا�سي وحدات 

حماية ال�سعب الكردي لكنها يف منزل اآمن �سمال �رق �سوريا.
وتق��ول اإ�س��الم اإن ابنها عب��داهلل البالغ من العم��ر عامني ما زال 
يخ�س��ى احلرب وعندما ي�سمع �سوت طائرة يذهب اإىل احلمام من 

اأجل الحتماء فيه كما كنا نفعل يف الرقة.

الكهرباء تفتتح مركز سيطرة كهرباء بابل 

بجهود ذاتية .. كلية الزراعة في جامعة البصرة تنشئ 
معمال لألعالف المركزة

باب��ل – خا���ض : افتتح��ت وزارة الكهرب��اء مركز �سيط��رة كهرباء باب��ل بح�سور 
وكيل وزارة الكهرباء ل�سوؤون التوزيع وعدد من اع�ساء جمل�ض املحافظة واملدراء 

العامني ملديريات الكهرباء يف بغداد وحمافظات الفرات الأو�سط.
وب��داأت مرا�سيم احتفالية الفتتاح يف مقر املديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات 
الأو�س��ط، بعده��ا مت النتق��ال اىل بناي��ة مركز ال�سيط��رة، حيث عر�س��ت اآلية عمل 

املركز واملهام التي �سيقوم بها، خدمة ملنظومة الكهرباء واملواطنني.
ويع��د ه��ذا امل�روع م��ن امل�ساري��ع املهمة، كون��ه �سي�سيطر عل��ى توزيع ح�س�ض 
الطاق��ة الكهربائية ب�سورة عادلة على اأحياء حمافظة بابل، ويق�سي على حالت 
التج��اوز، ومغ��ادرة التعليم��ات ع��رب ال�سا�سة اإلكرتوني��ة، وينظم عم��ل املحطات 
التحويلي��ة، والثانوي��ة، ويرتب��ط مبرك��ز ال�سيط��رة الوطن��ي م��ن خ��الل منظوم��ة 
ات�س��الت عالية القدرة.  كما ان هذا املركز واحداً من املراكز التي نفذتها الوزارة 
�سم��ن خططه��ا ال�سرتاتيجي��ة، لبناء �سبعة مراك��ز �سيطرة يف حمافظ��ات )بابل، 
والنجف الأ�رف، ووا�س��ط، والب�رة( والتي �ستنجز خالل الأ�سهر القليلة املقبلة، 
ف�س��ال عن مراكز حمافظات )كركوك، والنبار، ونينوى(، والتي توقف العمل بها، 
ب�سب��ب الو�سع الأمني. ونفذ امل�روع من قب��ل �ركة )LSIS( الكورية اجلنوبية، 

بقيمة اجمالية ملراكز ال�سيطرة الثالثة )٦7( مليون دولر.

الب���رة � خا���ض  : اأن�س��اأت كلي��ة الزراع��ة يف جامع��ة الب�رة معم��ال لالأعالف 
املركزة بجهود ذاتية من قبل اأ�ساتذة ق�سم الروة احليوانية فيها.

وق��ال التدري�س��ي يف الكلية الدكت��ور قتيبة جا�سم غني يف بي��ان �سحفي ح�سلت 
اجلورن��ال على ن�سخ��ة منه اإن، " املعم��ل ُن�سب من قبل طلب��ة الق�سم ح�را دون 
ال�ستعان��ة باي خربات اجنبية مما اأ�ساف لهم خربة يف جمال الن�سب وال�سيانة 
والت�سغيل." وا�ساف غني ان ، الغر�ض من ان�ساء هذا املعمل هو توفري نوعية جيدة 
م��ن العالف املركزة ذات املوا�سفات العالية اجلودة كونها تتم باأ�راف ا�ساتذة 
متخ�س�سني يف هذا املجال . واأ�سار اىل ان  املعمل  نواة ملعمل اكرب ميكن ان يزود 
الب���رة واملحافظ��ات بالعالف .  م��ن جانبه ا�ساف مدير املكت��ب ال�ست�ساري 
الزراعي خلف عبد الرزاق ح�سن ان ،  "املعمل وفر فر�ض عمل للطلبة من خريجي 
ق�س��م الروة احليوانية ف�سال عن كون��ه يعد خمتربا عمليا لطلبة الدرا�سات الولية 

والعليا لجراء التجارب والبحوث واملمار�سة العملية ."

اليونيسيف: 3800 طفل افترقوا عن ذويهم خالل 
معركة الموصل

بغ��داد � متابع��ة : اأعلنت منظمة اليوني�سيف فق��د 3800 طفل لذويهم اأو افرتاقهم 
عنهم خالل املعارك بني القوات العراقية وتنظيم داع�ض مبدينة املو�سل .

وق��ال املتح��دث با�سم منظمة اليوني�سيف ماريا مبي��الدى- الثنني" اأن 3 اآلف 
طفل ت�ردوا عن ذويهم، فيما فقد 800 اآخرين ذويهم ب�سكل اأو باآخر "م�سرية اإىل 
اأن حقبة داع�ض وما تلها من معارك خلفت اأ�رارا نف�سية وج�سدية على من تبقى 
م��ن اأطفال املدين��ة . واأ�ساف مبي��الدى، اأن املنظمة بحاجة اإىل اإع��داد الأطفال 
نف�سيا قبل اأن يتم جمع �سملهم فى جمتمعهم، لفتا اأن املنظمة تعمل على توفري 

تلك امل�ساعدات لهوؤلء الأطفال .

اعلن��ت وزارة العم��ل وال�س��وؤون الجتماعي��ة / دائ��رة 
التقاع��د وال�سم��ان الجتماع��ي للعمالنه��ا �ستبا�ر 
ب���رف رواتب العم��ال امل�سمونني لفئت��ي )ال�رف 
الي��دوي ، وحاملي البطاق��ة الذكية( ل�سهري متوز واآب 
لع��ام 2017 يف بغداد واملحافظات مطلع اآب احلايل. 

وقال مدي��ر عام دائرة التقاع��د وال�سمان الجتماعي 
للعمال علي جعفر يف بيان �سحفي ان ، الدائرة حددت 
مطل��ع اآب املقبل موع��دا ل�رف روات��ب اأكر من 17 
األف عامل م�سمون لفئتي )ال�رف اليدوي ، وحاملي 
البطاق��ة الذكي��ة( بع��د ا�ستكم��ال جمي��ع الج��راءات 
الالزمة لتوزيع الروات��ب بالتن�سيق مع الدارة العامة 
مل�رف الرافدين. وا�ساف ان جمموع مبالغ الرواتب 

ل�سه��ري مت��وز واآب الت��ي �سيت��م �رفها للعم��ال بلغ 
ملي��اراً و)348( ملي��ون دين��ار ، م�س��ريا اىل ان ع��دد 
امل�سمول��ني بال���رف اليدوي بل��غ )2393( متقاعدا 
، وع��دد امل�سمول��ني م��ن حامل��ي البطاق��ة الذكية بلغ 
)14683( متقاع��دا . واو�س��ح ان املتقاعد امل�سمون 
ال��ذي لديه خدمة )30( �سن��ة فاكر ي�ستلم مبلغا قدره 
)600( الف دينار ل�سهرين فقط ، فيما ي�ستلم املتقاعد 

ال��ذي لدي��ه خدم��ة اق��ل م��ن )30( �سن��ة مبلغ��ا قدره 
)540( األ��ف دين��ار. وب��ني جعف��ر ان عائل��ة املتوفى 
الت��ي لديه��ا اك��ر من ثالث��ة م�ستحق��ني ت�ستل��م راتبا 
ق��دره )500( األ��ف دينار ، فيم��ا ت�ستل��م العائلة التي 
لديه��ا م�ستحق��ان راتبا مق��داره )480( األ��ف دينار ، 
ام��ا عائلة املتقاعد املتوفى التي لديها م�ستحق واحد 

فت�ستلم راتبا مقداره )460( األف دينار.

اعلن��ت ال�رك��ة العام��ة لتج��ارة امل��واد الغذائية يف 
وزارة التج��ارة ع��ن �سعيها لتجهيز مف��ردات البطاقة 
التمويني��ة من املنتج ، م�س��رية اىل اأن مرحلة ا�سترياد 

املواد التموينية املكلفة قد انتهت دون رجعة .
وق��ال مدي��ر عام ال�رك��ة املهند�ض قا�س��م حمود بعد 
زيارت��ه مل�سنع "الحتاد" لل�سناعات الغذائية املنتج 
ملادت��ي ال�سك��ر وزيت الطع��ام والطالع عل��ى نوعية 
املنت��ح وجودته والمكان��ات التي ميتلكه��ا امل�سنع 
املوازية مل�سانع الدول املتقدمة اإن ، "  العتماد على 
املنت��ج الوطني يف توف��ري املف��ردات التموينية ياتي 
متا�سي��ًا مع التوجيه��ات والربنام��ج احلكومي الداعم 
للمنت��ج املحلي . واأ�ساف قا�سم ، " لأول مرة منذ اكر 
م��ن 15 ع��ام تعتمد التج��ارة على منت��ج حملي بهذه 
املوا�سف��ات املميزة يف توفري غذاء املواطن."  واأ�سار 
اىل ان ، اي مب��ادرة لتطوي��ر وحت�س��ني املنتج املحلي 
وت�سجيع��ه هي من �سميم عمل ال��وزارة وان مايقدمه 
م�سن��ع "الحت��اد " من موا�سف��ات وامكانيات علمية 

وتقنية مميزة مفخرة لل�سناعات املحلية.

ك�سف مكتب املفت�ض الع��ام لوزارة الداخلية، الثنني، 
ع��ن �سبط حمقق ق�سائي من�سوب اىل جمل�ض الق�ساء 

الأعلى وزوجته متلب�سني بالن�سب والحتيال.
وقال املكتب يف بيان �سحفي ح�سلت اجلورنال على 
ن�سخة من��ه ، اإن "مفرزة مديرية تفتي�ض بغداد ن�سبت 
كمين��ًا للمتهم��ني بع��د ورود معلوم��ات بقيام حمقق 
ق�سائ��ي من�سوب اىل جمل�ض الق�ساء الأعلى وزوجته، 
مب�ساومة مواطن��ني باملال مقابل ادع��اء ح�سولهما 
على موافقات الإقرا�ض لهم من امل�سارف".واأ�ساف 
"مت الق��اء القب���ض عليهم��ا متلب�س��ني  اأن��ه  البي��ان، 
با�ست��الم مبل��غ )1600( دولر م��ن اأح��د املواطنني 
مقاب��ل منح��ه موافق��ة احل�سول على قر���ض من اأحد 
امل�س��ارف، و�سبط��ت بحوزتهم��ا )16( ورقة نقدية 

فئة )100( دولر مثبتة اأرقامها لدى املفرزة".

العمل تصرف رواتب العمال المضمونين لشهري تموز وآب

ملحمة عائلة موصلية "عادت من الموت" بعد 21 يومًا

هاربة من داعش تروي قصص "عرائس" التنظيم البريطانيات

التجارة تؤكد اعتمادها على 
المنتج الوطني بمادتي السكر 

وزيت الطعام 

ضبط محقق قضائي وزوجته 
متلبسين باالحتيال 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

الموصل  ـ متابعة 

وكاالت  ـ متابعة 

ك�سفت زوجة �أحد م�سلحي 
د�ع�ش �لربيطانيني  عن 

�مل�سغرة" د�خل  "بريطانيا 
د�ع�ش  "ح�سون" تنظيم  

�لأرهابي وماأزق �ملر�هقات 
�لربيطانيات �للو�تي 

حتوّلن �إىل "عر�ئ�ش" 
لعنا�سر �لتنظيم، وفق ما 
ذكرت �سحيفة ديلي ميل 

�لربيطانية.

جنت عائلة عر�قية من 
�ملوت باأعجوبة بعدما 

ظلت عالقة حتت �لأنقا�ش 
لو�حد وع�سرين يوما، يف 

مدينة �ملو�سل، جر�ء تعذر 
�إنقاذها، ب�سبب �سر�وة 

�ملعارك بني �لقو�ت �لمنية 
وعنا�سر تنظيم “د�ع�ش”.
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