
 حي��ث كان��ت نادي��ن، االم لثالثة اطف��ال، جال�سة 
يف املنزل حني قام اح��د عنا�رص داع�ش بالدخول 
، قائ��ال "�ساأع��ود اىل م�ساعدتكم، ال حتركوا �ساكنا 
حت��ى امل�س��اء"، �سع��رت عائل��ة نادي��ن باخل��وف 
وق��رروا تركاملنزل، ام�سك به��م عنا�رص داع�ش يف 

طريقهم لالإختباء عند احد االقارب.
وقال��ت نادي��ن يف تقري��ر الوكال��ة ال��ذي ترجمته  
»اجلورن��ال ني��وز«، ان داع���ش ق��ام باحتجازه��م 
يف قرية حتت��وي على مئات العائ��الت االيزيدية، 
ث��م قاموا بنقلهم اىل قرية كوج��و االيزيدية ،  عند 
و�سولهم ا�ستطاعوا االت�سال بقائد ع�سرية اآل �سمر 

"فا�سل".
واف��ادت الوكالة ان يف الوقت الذي مت فيه ترحيل 
االف االطفال والن�ساء االزيديات اىل مقرات داع�ش 
يف كل من العراق و�سوريا، مع قتل جميع الرجال. 

قامت عائلة نادين واقربائها بالتوجه مع فا�سل 
اىل مدين��ة القبيل��ة "بعاج" الواقع��ة يف حماف�سة 
نين��وى. وكم��ا حرقت نادي��ن وعائلته��ا هواتفهم 
وثيابه��م ذي الطاب��ع االيزي��دي ف��ور و�سوله��م، 

حت�رصا لعملية تخفي طويلة االمد.
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن "ف��ريوز" ابن��ة نادي��ن ،16 
عام��ا، حني قال��ت "بالرغم م��ن ارتدائن��ا مالب�ش 
امل�سلمني والت�رصف مثله��م، كان اخلوف يعرتينا 
كلم��ا تكلم احد الين��ا، قلقني من ك�سف��ه امرنا، لقد 
ان�سغلنا باأعمال مزرع��ة ال�سيد فا�سل، كان لطيفا 
معن��ا للغاي��ة، مل يحرمن��ا م��ن اي طع��ام او رداء، 
كان يق��ول ثروت��ي ه��ي ثروتك��م"، باال�سافة اىل 
ان نادي��ن حتدثت عن خوفه��ا امل�ستمر على فريوز 
وبقي��ة بناتها، وقالت "اذا طلب داع�ش اخذ احدهن 
للزواج مل نكن لن�ستطيع ان نقف يف طريقهم، لذلك 
منعه��ن من مغ��ادرة املزرع��ة". يف اأح��د االيام، 
مت��ت ا�سابة "فريوز" بجروح خط��رية يف معدتها 

ا�سته��داف اح��د �سواري��خ الق�س��ف اجل��وي  بع��د 
منظق��ة قريبة منها، ولقد ا�ستوج��ب نقلها اىل احد 
امل�ست�سفي��ات الت��ي حت��ت �سيط��رة داع���ش، قال��ت 
فريوز: "ممر�س��ات امل�ست�سفى كانوا �سمن تن�سيم 
داع���ش، كان��و يطلب��ون من��ي با�ستم��رار ممار�س��ة 
ال�س��الة، مل اتعلم ال�سالة على الطريقة اال�سالمية، 

مل يكن ال�سيد فا�سل يجربنا على �سيء كهذا".
وا�س��ارت الوكال��ة اىل ان يف نهاي��ة ني�سان ابريل، 
ا�ستطاع فا�سل تهري��ب عائلة نادين، املكونة من 

36 فردا، اىل احد خميمات مدينة دهوك.
وختم��ت الوكال��ة تقريرها بالتذك��ري ان بعد فرتة 
ق�سرية من ه��روب عائلة نادي��ن مت حترير مدينة 
�سنج��ار، كو�س��و، والبع��اج عل��ى ي��د ق��وات احل�سد 
الع�سائ��ري والق��وات االمني��ة العراقي��ة، م�سيف��ة 
نادي��ن "فا�س��ل وعائلته هرب��وا اي�س��ا اىل مكان 
اأكرث امان��ا، نحن ممتنني جدا، ل��واله ملا ا�ستطعنا 

البقاء على قيد احلياة".

 وا�ساف ان" االجهزة االمنية حددت ارقام هواتف �ساخنة 
لالت�س��ال به��ا يف ح��ال وجود ح��االت مر�سي��ة وان�سانية 
خ��الل �ساعات احلظ��ر مع تام��ني �سيارات اال�سع��اف لنقل 

املر�سى من منازلهم اىل امل�ست�سفى لتلقي العالج".
وا�س��ار زب��ار ان" الو�س��ع االمن��ي يف مناطق ق�س��اء هيت 
م�ستق��ر وال وج��ود الي خم��اوف ارهابية وما يت��م اتخاذه 
من اجراءات حلماي��ة املدنيني من خمططات االرهاب التي 

ت�ستهدف املناطق املحررة".
يذك��ر ان ق�س��اء هيت غربي الرمادي �سه��د موؤخرا هجمات 
ارهابي��ة عدي��دة يف االيام املا�سية م��ع مطالبة حكومتها 

املحلية بطرد عوائل تنظيم داع�ش من املناطق املحررة .
اىل ذلك اأفادت وكال��ة ال�سحافة الفرن�سية اأن" العراق طلب 
م��ن االأمم املتح��دة م�ساعدت��ه يف جم��ع اأدلة عل��ى اجلرائم 

املن�سوبة اإىل تنظيم داع�ش، من خالل اإ�سدار قرار من �ساأنه 
امل�ساعدة يف تقدمي امل�سوؤولني عن تلك اجلرائم اإىل العدالة.

ورّح��ب وزير اخلارجّي��ة اإبراهي��م اجلعف��ري باالنت�سارات 
الع�سكري��ة التي حّققها اجلي�ش العراقي �سد التنظيم، معترباً 
اجلرائم التي ارتكبها تنظيم داع�ش االإرهابي �سد املدنيني، 
وتدم��ري البن��ى التحتي��ة واملواق��ع االأثرية يف الع��راق، هي 
جرائم �سد االإن�سانية، ويجب تقدمي مرتكبيها من ع�سابات 

)داع�ش( االإرهابية اإىل العدالة وفق القانون العراقي .
واأ�س��اف يف ر�سالته: نطل��ب م�ساعدة املجتم��ع الدويل من 
اأج��ل اال�ستف��ادة من خربت��ه، مو�سحًا اأن الع��راق واململكة 

املتحدة يعمالن على م�رصوع قرار يف هذا االإطار ".
م��ن جهت��ه، اأكد نائ��ب �سف��ري اململك��ة املتحدة ل��دى االأمم 
املتح��دة جوناثان األني لل�سحافي��ني اأهمية وجود قرار يف 
ه��ذا ال�سدد. وقال: �سنعمل معهم )العراقيني( ومع �رصكائنا 
يف جمل���ش االأم��ن للتو�سل اإىل ح��ّل من �ساأن��ه اأال يرتك اأي 

خمب��اأ ل�)داع���ش( يف اأي م��كان، بح�سب م��ا اأوردته الوكالة 
الفرن�سية.

ورّداً على �سوؤال حول املوعد النهائي لتقدمي م�رصوع القرار 
عل��ى الت�سويت، اكتف��ى الدبلوما�سي الربيط��اين بالقول اإن 

االآلّية ال تزال يف بدايتها.
ويف بيان، رّحبت املحامية اأمل كلوين، زوجة جورج كلوين، 
الت��ي تدافع خ�سو�سًا عن االإيزيدي��ني، باملبادرة العراقية. 
وقال��ت اإن »االإيزيديني و�سواهم م��ن �سحايا تنظيم داع�ش 
يطالب��ون بالعدال��ة اأمام املحاك��م، وه��م ال ي�ستحّقون اأقل 
من ذل��ك«. واأ�سافت: »اآمل يف اأن ر�سال��ة احلكومة العراقية 
�سُت�سّكل بدايًة لنهاية االإفالت من العقاب يف جرائم االإبادة 
اجلماعي��ة و�سواه��ا من اجلرائ��م التي ارتكبه��ا التنظيم يف 

العراق والعامل«.
اىل ذل��ك اعل��ن قائد عملي��ات اجلزيرة يف حمافظ��ة االنبار 
الل��واء الرك��ن قا�س��م املحم��دي الي��وم اجلمع��ة ان الق��وات 

االمني��ة تنتظ��ر �ساع��ة ال�سفر لب��دء عمليات حتري��ر ق�ساء 
القائم وراوه وعن��ه غربي االنبار من عنا�رص تنظيم داع�ش 
االرهاب��ي .وقال املحم��دي ملرا�سل  »اجلورن��ال نيوز« ان" 
جميع اال�ستع��دادات القتالية والع�سكري��ة �سبة اكتملت لبدء 
مع��ارك تطه��ري مناطق اعايل الف��رات من �سيط��رة التنظيم 
االرهاب��ي ومب�ساركة جميع القوات االمنية ب�سنوفها وبعم 

مقاتلي الع�سائر وطريان اجلي�ش والتحالف".
وا�ساف ان" العملية الع�سكرية �ستنطلق من عدة حماور يف 
غ��رب االنبار ملن��ع هروب عنا�رص داع���ش االجرامي وقطع 
خط��وط امداده��م م��ع �سم��ان وج��ود معابر امن��ه الخالء 
املدنيني ونقلهم اىل مراكز ايواء وتوفري مواد اغاثية عاجلة 
لال���رص املدنية".وا�سار املحمدي ان" معركة احل�سم �ستكون 
يف ق�س��اء القائم احلدودي م��ع �سوريا كونها اكرث املناطق 
خطورة ويتواجد فيها اعداد من عنا�رص التنظيم وخالياهم 

ومقراتهم االرهابية". 

وفاة 15 شخصًا غرقًا في الزاب األعلى بقضاء خبات 
منذ بداية العام الحالي

استرجاع أكثر من ملياري دينار كانت موقوفة لدى 
مصرف الرشيد

 متابع��ة –اجلورن��ال  : ك��رم وزي��ر العم��ل وال�س��وؤون االجتماعي��ة حمم��د �سياع 
ال�س��وداين من �ساهم يف اكت�ساف مبلغ ملي��ار و 478 مليون دينار كانت موقوفة 
ل��دى م���رصف الر�سيد. وذك��ر املتحدث با�س��م وزارة العمل وال�س��وؤون االجتماعية 
عم��ار منع��م علي يف بيان اطلعت علي��ه "اجلورنال نيوز" ان "ال��وزارة ا�سرتجعت 
وبف�س��ل حر�ش وجهود مدير القانوني��ة يف هيئة احلماية االجتماعية عبد االمري 
�ساط��ي عزيز وموظف القانونية حممد �سعدي فا�س��ل مليارا و478 مليون دينار 
كانت موقوفة لدى م�رصف الر�سيد بعد رفع دعوى ق�سائية على امل�رصف تطالبه 

با�سرتجاع تلك االموال كونها عائدة ل�سبكة احلماية االجتماعية.
وق��ال املتح��دث با�س��م ال��وزارة ان ال�س��وداين وج��ه متابع��ة االموال الت��ي كانت 
موقوفة لدى م�رصف الر�سيد ورفع دعوى ق�سائية عليه تطالبه بتلك االموال التي 
اودع��ت فيه منذ عام 2008 كونها خم�س�سة ل�سبكة احلماية االجتماعية ومل يتم 
ا�ستثماره��ا ، وامل�رصف قام باإيقافها وحتويلها اىل وزارة املالية كاإيراد خلزينة 

الدولة.
وا�ساف ان تلك االموال تعود الإعانات امل�ستفيدين من �سبكة احلماية االجتماعية 
وه��ي مثبت��ة بك�سوفات تبني ذل��ك اال ان امل�رصف امتنع ع��ن اعادتها رغم الكتب 
الر�سمي��ة واملخاطبات الت��ي تطالبه بها ما دفع الوزارة لرفع دعوى ق�سائية �سد 

امل�رصف الإعادتها اىل �سبكة احلماية . 

نصب أبراج مشروع البدالة الالسلكية 
في مناطق األهوار 

متابع��ة –اجلورن��ال : اعلن��ت وزارة االت�ساالت،ال�سبت،ع��ن اكم��ال ن�سب ابراج 
م���رصوع البدال��ة الال�سلكية يف مناطق االه��وار. وقالت ال��وزارة يف بيان اطلعت 
علي��ه "اجلورنال نيوز" ،ان "مت اجناز االعمال املدنية من ن�سب االبراج اخلا�سة 
مب���رصوع البدالة الال�سلكية يف مناطق االه��وار التابعة ملحافظة ذي قار و�سيتم 
يف االي��ام القادم��ة ن�سب االجه��زة اخلا�سة بالبدال��ة املركزي��ة ب�سعة 6٠٠٠٠ 
خط بع��د انهاء اجراءات التخلي�ش الكمركي". وا�ساف��ت،ان "هذا امل�رصوع يخدم 
مناط��ق اهوار املحافظ��ة بالتكامل مع اهوار حمافظتي مي�س��ان والب�رصة ياأتي 
ذل��ك �سمن اجلهود التي تبذلها املديري��ة ا�ستناداً اىل توجيهات وزير االت�ساالت 
ح�سن كاظم الرا�سد بتقدمي اف�سل اخلدمات للمواطنني ومتابعة مدير عام ال�رصكة 
العام��ة لالت�ساالت والبنى التحتية  ناظ��م لفتة خ�سجوري ودعمًا مللف ان�سمام 
االه��وار لالئحة الرتاث العاملي". وا�س��ارت اىل ان "امل�رصوع ينفذ من قبل �رصكة 

ZTE ال�سينية".

متابع��ة –اجلورن��ال  : لق��ي �ساب يبل��غ من العم��ر 20 عامًا حتف��ه، غرقًا خالل 
ممار�سته ال�سباحة يف نهر الزاب االأعلى بق�ساء خبات التابع ملحافظة اأربيل.

ال�ساب الغريق يعمل م�سوراً وهو من اأهايل منطقة تورق.  وقال ال�سابط يف مركز 
الدف��اع املدين بق�س��اء خبات، املقدم حي��در اأبو بكر، ل�سبك��ة يف ت�رصيح اطلعت 
علي��ه "اجلورنال نيوز" اإن "امل�سور يدع��ى اأحمد حممد ومن مواليد عام 1997، 
ولق��د تويف غرق��ًا حتت اجل�رص القدمي يف خبات". واأك��د ال�سابط يف مركز الدفاع 
امل��دين بق�ساء خبات، اأن 15 �سخ�سًا ق�سوا غرق��ًا يف مياه الزاب االأعلى بق�ساء 

خبات منذ بداية العام احلايل.

 
ق��ار  ذي  �سح��ة  مديري��ة  ت�سجله��ا  ح��االت  ارب��ع 
مل�ساب��ني مبر���ش نق���ش املناع��ة االإي��دز  بع�سها 
�سج��ل حديثا للعام 2017م��ع اتخاذ اإجراءات طبية 
على م��ن يعانون من��ه ومنها احلج��ر ال�سحي حلني 
اتخ��اذ التداب��ري الطبي��ة واأك��د مدير �سح��ة ذي قار 
جا�س��م اخلال��دي ل�»اجلورن��ال ني��وز«ان االإ�سابات 
مبر���ش نق���ش املناع��ة مرتب��ط بعدة عوام��ل وهي 

ال�سب��ب الرئي�سي النت�سار املر�ش  ومنها املمار�سات 
اخلاطئ��ة التي يقدم عليها االأفراد ومنها املمار�سات 
غري ال�رصعية اما داخل العراق او اثناء ال�سفر اىل دول 
العامل متجاهلني العواقب الوخيمة التي �ستحدث يف 
خالف تعاليم وحماذي��ر وزارة ال�سحة واأ�ساف هذا 
املر���ش ال يق�س��ى علي��ه بالع��الج بل يق�س��ى عليه 
بالوقاية الأن الطبي��ب يعالج مري�ش واحد فقط لكن 
هناك م�سابي��ني اليقومون  مبراجع��ة امل�ست�سفيات 
للوقاي��ة ب�سب��ب اإهماله��م وعدم مبالته��م او اخلوف 

م��ن املجتمع وهوالء اداة لن���رصه يف االجتاه االآخر، 
الأنه مرتبط ب�سلوكيات جن�سية من ال�سعب مراقبتها 
والن�ستطي��ع وقف زح��ف هذا املر���ش اإال اإذا و�سلنا 
اإىل قناع��ات ال�سب��اب حتى نغري �سلوكه��م ويبتعدوا 
عن��ه . اما الدكتور احمد احلبوبي في�سري ل�»اجلورنال 
ني��وز« ان �سف��ر العراق��ي اىل دول اال�سب��ات مبر�ش 
نق�ش املناعة مرتفعة اح��د االأ�سباب املهمة ي�ساف 
له��ا وجود مراك��ز ترفيهية مُتار�ش في��ه املمار�سات 
اجلن�سي��ة ال�سلبي��ة ،ه��ي امل�سب��ب له��ذا املر���ش يف 

النا�رصية 
ك��ّون الفريو�ش �سعيف جدا وال يعي�ش يف الهواء، بل 
ينتق��ل م��ن �سخ�ش م�س��اب اىل اخر ع��رب االإفرازات 
وه��ذا دلي��ل عل��ى احلجر ال�سح��ي هو اج��راء وقائي 
يف غاي��ة االأهمي��ة ويته��م احلبوبي ق�س��ور الرتبية 
اال�رصي��ة وع��دم املتابعة وجتاهل املر���ش يزيد من 
ارتف��اع االإ�ساب��ة وخماط��ره، واُتهم ���رصكات ال�سفر 
ال�سياحية خلتيارها دول مثل اوكرنيا ورو�سيا وهي 

دول اإ�سابات االإيدز فيها مرتفعة .

عرائ���ش جميل��ة معرو�س��ة يف تقاط��ع الكمالي��ات 
و�س��ط الفلوجة والوانها الرائع��ة التي يحاول بيعها 
اب��و احم��د مواطن م��ن الفلوج��ة لك�سب رزق��ه و�سد 
احتياج��ات عائلته املكونة من ت�سعة ا�سخا�ش . ابو 
احمد والبالغ من العمر 39 عاما من اهايل الفلوجة 
رف���ش الظه��ور ع��رب عد�س��ة اجلورن��ال لكنه حتدث 
معن��ا قائال عملي يف بي��ع العرائ�ش لالطفال والتي 
اعر�سها يف ال�سارع العام كوين ال ا�ستطيع ا�ستئجار 
حمل �سغري ب�سبب ارتفاع االيجارات". وا�ساف ان" 
العرائ�ش اجلبها م��ن العا�سمة بغداد باجلملة ويبغ 
�سع��ر الواحدة منه��ا 8000 االف دين��ار واعر�سها 
للبي��ع با�سع��ار منا�سب��ة ت�س��ل اىل 10 االف دينار 
للعرو���ش الواح��دة وهناك اقبال كب��ري ل�رصائها من 

قبل االهايل الطفالهم كونها من احلجم الكبري.
وا�س��ار اب��و احم��د ان" ق�ست��ي م��ع العرائ���ش من��ذ 
طفولت��ي وانا احلم بفتاة احالم��ي حتى تزوجت ام 
احم��د ولدي منها اربعة اطف��ال لكن �سعوبة العي�ش 
جعلتن��ي اع��ود حللمي يف بي��ع العرائ���ش ل�سد رمق 

اطفايل". 

اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن ع��ودة 17 الف 
ن��ازح اىل مناطقه��م اال�سلية يف �سه��ل نينوى بعد 
حتريره��ا نهاية العام املا�سي. وذكر بيان للوزارة 
اطلع��ت علي��ه "اجلورنال ني��وز" ،ان " مكتب وزارة 
الهج��رة واملهجري��ن يف ق�ساء احلمداني��ة ا�ستقبل 
ق�س��اء  يف  دياره��م  اىل  ع��ادوا  ن��ازح  ال��ف   17

احلمدانية ونواحي برطلة وبع�سيقة والنمرود ". 
وا�س��ار البي��ان،اىل ان " هذه االعداد م��ن العائدين 
مقارن��ة باع��داد النازحني من ه��ذه املناطق قليلة 
ج��دا، اال انه��ا بداية جي��دة و�سوف ت�سج��ع الوزارة 
وتق��دم امل�ساع��دات الكافي��ة لغر���ش زي��ادة اعداد 

العائدين".

الدول التي تختارها شركات السفر أحد أسباب اإلصابة باأليدز 

عائلة أيزيدية تروي قصة إنقاذها على يد قائد عشائري

حظر للتجوال في هيت وطلب مساعدة أممية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم "داعش"

بائع العرائس يعيد 
البسمة ألطفال األنبار 

الهجرة تعلن عودة 17 
ألف نازح إلى مناطقهم 

في سهل نينوى

االنبار- الجورنال نيوز

متابعة ـ الجورنال 

الناصرية -جورنال

بغداد- الجورنال نيوز

االنبار- خاص

اعلن قائممقام ق�ضاء هيت مبحافظة 
االنبار مهند زبار اليوم ال�ضبت عن 

حتديد �ضاعات حظر التجوال يف 
مناطق ق�ضاء هيت من ال�ضاعة 12 

ليال اىل ال�ضاعة اخلام�ضة �ضباحا 
يوميا . وقال زبار ملرا�ضل )اجلورنال 

نيوز(، ان" القوات االمنية جددت 
من االجراءات املتعامل بها يف ق�ضاء 

هيت 70 كم غربي الرمادي حت�ضبا 
من وجود خمططات ارهابية ل�ضمان 

معاجلتها ب�ضكل عاجل مما دعا اىل 
حتديد �ضاعات احلظر من ال�ضاعة 12 

ليال اىل اخلام�ضة �ضباحا وب�ضكل 
يومي".

روت عائلة ايزيدية ،يف 
تقرير لوكالة "نيو عرب" 

الربيطانية، ق�ضة انقاذها من 
تن�ضيم داع�ش على يد قائد 

ع�ضائري با�ضل.
بعد مرور 3 �ضنوات على 

احتالل قوات داع�ش ملدينة 
النازحة  الزالت  "�ضنجار"، 

االيزيدية "نادين نايف" 
ذو الـ47 عاما، تذكر دخول 
داع�ش مدينتها كاأمنا حدث 

يوم ام�ش،
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