
Wed.27 Feb. 2019 issue 570تقارير وتحقيقات
االربعاء 27 شباط 2019 العدد 570

عمه يروي قصة الطفل االيزيدي "أياد" المحرر 
من قبضة داعش مع 11 اخرين

درة تمنح الذهب للوطن.. وطريقها عنوان للموت

حيث  �إي���اد،  عمر  م��ن  �رسقت  �سنو�ت  �رب��ع 
"�خلالفة  ظالل  يف  �أع��و�م   4 من  �أكرث  ق�سى 
�لد�ع�سية"، بعد �أن خطف من قرية حرد�ن يف 
ق�ساء �سنجار �لتابع ملحافظة نينوى �سمال 

غربي �لعر�ق.
�أما  فقط،  �سنو�ت   6 �إي��اد  عمر  ك��ان  حينها 
�آخر  �لعا�رسة، خرج مع  فهو �سبي يف  �ليوم 
يف  "د�ع�ش"  تنظيم  جحيم  ع��ن  �ل��ر�ح��ل��ن 

�لباغوز، حاماًل ندوبه وكو�بي�سه �أي�سًا.
برفقة  �لأ�سمر،  بوجهه  �سورة  له  �لتقطت 
مع  بدورهم  خرجو�  �آخرين  �أيزيدين  �أطفال 

�ملئات من �لباغوز �رسق �سوريا.
يف  عمه  �إىل  و�سلت  حتى  �سورته  جالت 
�لعر�ق، فهرع �إىل �إحدى �جلمعيات يف �لعر�ق 

�لتي تتابع ق�سايا �ملخطوفن �لأيزيدين.
عم  �سمو،  �سليمان  قال  �سحفي   حديث  ويف 
وكان   ،2009 مو�ليد  من  �إي��اد  �إن  �لطفل، 
على  �لتنظيم  �سيطر  عندما  �سنو�ت   6 عمره 
و�إخوته  و�أمه  �لطفل  "�أب  وتابع:  منطقتهم. 

يخرجو�  ومل  �لتنظيم  �سيطرة  حتت  ز�ل��و�  ما 
طفاًل   11 م��ع  خ��رج  �إي���اد  لكن  �لآن،  حتى 
بفرقة  �أيزيديًا، كانو� جميعًا �سمن ما عرف 
د�ع�ش  كان  �لذين  �لد�ع�سية  �خلالفة  �أ�سبال 
�لنتحارية  لعملياته  ويح�رسهم  يجندهم 

�سد �ملدنين �سو�ء يف �لعر�ق �أو �سوريا".
عائلته تنتظر

�إىل  بعد  ي�سل  مل  �إي���اد  �أن  �سمو  و�أو���س��ح 
�لعر�ق، وهو يف منطقة قرب �حلدود �ل�سورية 

�لعر�قية، ومن �ملرجح �أن ي�سل �ليوم �أو غد�ً.
ينتظرون قدومه،  و�أفر�د عائلته  �أنه  �أكد  كما 
لكن يف نف�ش �لوقت يدور يف خلدهم بحر من 
�ل�سبي  ذ�ك  نف�سه  �إياد  ز�ل  ما  "هل  �لأ�سئلة: 
قبل �سنو�ت �أم �أن �لتنظيم غريه و�أ�سبح فرد�ً 

من �أفر�د د�ع�ش؟".
و�أ�ساف: "يجب على �ملجتمع �لعر�قي �حتو�ء 
خ�سو�سًا  �لإرهابية،  �لتنظيمات  �سحايا 
�أنهم  �سوى  لهم  ذن��ب  ل  ه��وؤلء  لأن  د�ع�ش، 

كانو� يف �ملكان و�لزمان �خلطاأ".
د�ع�ش يتم�سك بعدد من �لن�ساء و�لأطفال

ح�سن  علي  �ملدين،  �لنا�سط  �أكد  جانبه،  من 

�ختطفهم  �ل��ذي��ن  �أح���د  وه��و  �خل��ان�����س��وري، 
حتريره  بعد  وع���اد   2014 ع��ام  �لتنظيم 
ليعمل �سمن جمعية تعنى باإنقاذ �ملختطفن 
كبرية  �أع��د�د�ً  �أن  "د�ع�ش"،  لدى  �لأيزيدين 
�سيطرة  حتت  ز�ل��و�  ما  و�لأطفال  �لن�ساء  من 
لهم  ي�سمح  ول  �لباغوز  منطقة  يف  �لتنظيم 

باخلروج.
�لأطفال  �أخذ  "د�ع�ش  �إن  �خلان�سوري  وقال 
وكذلك  دينية،  معاهد  و�أدخ��ل��ه��م  �ل�سغار 
�لق�سم  وجعل  �لقتال،  لتعليمهم  مع�سكر�ت 
�لآخر منهم �نتحارين و�نغما�سين، حتى �إن 

بع�ش هوؤلء فجر نف�سه فعاًل".
طفل  ق�سة  �سادفتني  عملي  "خالل  وتابع: 
�أمه فيديو  له  �أر�سلت  ذهب مع د�ع�ش، وحن 
مع  وب��ق��ي  ب�سدة  رف�����ش  �ل��ع��ودة،  تتو�سله 
فرد�ً  و�أ�سبح  دماغه،  غ�سلو�  لأنهم  �لتنظيم، 

منهم يفكر مثلهم".
مفاو�سات  �أن  �خلان�سوري  ك�سف  كذلك 
من  �أيزيديات  فتيات   5 لإخ��ر�ج  �لآن  جتري 
�ألف   15 ب�سعر  مهربن  طريق  عن  �لباغوز، 

دولر للفتاة �لو�حدة.

�حلدودية  �مل��دن  �هم  من  ب��درة  مدينة  تعد   
�ل�رسقية يف �لعر�ق نتيجة وجود حقول �لنفط 
وخ�سوبة �ر��سيها �لزر�عية وكرثة ب�ساتينها 
�ىل  ��سافة  و�حلم�سيات  �لتمور  تنتج  �لتي 
وجود معامل �ملو�د �لن�سائية وكذلك �ملنفذ 

�حلدودي للعر�ق على �جلارة �ير�ن .
طبيعية  غري  ظ��روف  من  ب��درة  عانت  وق��د   
 / ب��ن  �لي��ر�ن��ي��ة  �لعر�قية  �حل��رب  نتيجة 
�لمو�ل  �سعف  وكذلك   /  1988  /  1980
�لتي  �لتحتية  �لبنى  مل�ساريع  �ملخ�س�سة 
�لق�ساء  م��رك��ز  و�ق���ع  على  بظاللها  �ل��ق��ت 
و�ملدن �لتابعة له زرباطية وج�سان ، �ل �ن 
هذه �لظروف مل متنع بدرة من حت�سيل �على 
�لو�رد�ت �ملالية خلزينة �لدولة ، فيما حتولت 
خربة  طرق  �ىل  و�خلارجية  �لد�خلية  طرقها 
من  بقليل  لي�ش  عدد  مبوت  ت�سببت  ومهملة 
حتى   ، �ملرورية  �حلو�دث  نتيجة  �ملو�طنن 
طريق  ت�سمية/  يطلقون  �ملو�طنون  ��سبح 
�ملوت/ على �لطريق �لر�بط بن مدينة �لكوت 

ومركز بدرة .
غرفة  ممثل  عبا�ش  خ�سري  حممد  �ملحامي   
�ل��ذي  �مل���وت  �ن  ق��ال  ب���درة  يف  �ملحامن 
�لذي  �لهمال  نتيجة  �لبرياء  �رو�ح  يح�سد 
جمموعة  مع  بنا  �دى  �لعامة  �لطرق  ت�سهده 
يف  �ل�سجع  هي  مبادرة  ويف  �ملحامن  من 
�سد  ق�سائية  �سكوى  لتقدمي  و��سط  حمافظة 
�ملنفذة  و�ل�رسكة  و��سط  وج�سور  طرق  مدير 

�لتوقف  نتيجة  �ل�����س��ارع  تطوير  لع��م��ال 
وتاأخري �لعمل يف �مل�رسوع ".

مقاطع  بق�سط  قامت  �ل�رسكة  �ن   ": و��ساف 
متعددة من ��سفلت �ل�سارع وتركه دون �عادة 
مرورية  ح��و�دث  بوقوع  ت�سبب  مما  �ك�سائة 
�ملو�طنن  من  عدد  و��سابة  وفاة  �ىل  �دت 

بينهم �طفال وطلبة ون�ساء ".
)ممثل  �أمن  �سامي  �ملو�طن  قال  جانبه  من 
وبكل  �ملدينة  �بناء  نحن   ": ب��درة(  �سباب 
حمامي  م��ن  جم��م��وع��ة  حت���رك  نثمن  ف��خ��ر 
بن  �ل��ر�ب��ط  �ل�سارع  مهزلة  جت��اه  �ملدينة 
ج�سان  بناحية  �مل���ار  �ملحافظة  م��رك��ز 
زرباطية  منفذ  �ىل  و�مل��وؤدي  ب��درة  وق�ساء 
بح �سوتنا ل�سافة  فقد  �إير�ن  مع  �حلدودي 
ممر �آخر لهذ� �ل�سارع كي نحفظ ما تبقى من 
و�لقرى  �ملدينتن  �لبرياء يف هاتن  �أرو�ح 
�لتابعة لهما ، وبالرغم من قيام فرق �ل�سباب 
�ملرورية  �جلهات  مع  بالتن�سيق  �لتطوعية 
وتخطيط  و�سبغ  �إر�سادية  �إ�سار�ت  عمل  من 
ليل  وتهديدهم  تنديدهم  عن  ف�ساًل  للطريق 
نهار بقطع �ملنفذ �ذ� مل يتم و�سع حل �رسيع 
لهذ� �لطريق ، لكن كل هذه �ملحاولت مل تلق 

�ل �لذ�ن �ل�سماء مع �ل�سف ". 
و��ساف :" بعدما ح�سد ما ح�سد هذ� �لطريق 
�أبنائنا و�بائنا و�أمهاتنا و�خوتنا  �أرو�ح  من 
متلكء  مب�رسوع  �ملحلية  �حلكومة  رد  جاء 
تنبء  وقدمية  قليلة  و�آل��ي��ات  ج��د�ً  وبطيء 
و�عادة   ، وهلة  �ول  من  �مل�رسوع  هذ�  بف�سل 
�حالة �مل�رسوع ل�رسكة �خرى ومقاول جديد 

لياأتي ويزيد �لطن بلة فيقوم بق�سط �ل�سارع 
�ملطبات  هذه  ردم  دون  كبرية  ومل�سافات 
تلتهم  �لتي  �حل��اد  بال�سكن  ��سبه  ليرتكها 

�طار�ت �ل�سيار�ت و�لب�رس.
 : و��سط  وج�سور  طرق  مدير  قال  جانبه  من 
�ن �سبب توقف �لعمل يف �عمال تطوير ذلك 
�ل�رسكة  مع  �ملربم  �لعقد  لف�سخ  هو  �ل�سارع 
مطالبتها  بعد  �لتنفيذ  �وقفت  �لتي  �ملنفذة 
نتيجة  تاأخرت  �لتي  �ملالية  بامل�ستحقات 
�ملو�زنة �ملالية للعام �جلاري ، وقد مت �حالة 
�مل�رسوع �ىل مقاول جديد و�سيبا�رس بالعمل 
�أعمال  يف  م�ستمر  �لعمل  �ن  مبينا   ، قريبا 
�ملرحلة  �عمال  �سمن  �لثاين  للمر  �لك�ساء 
فر�ش  و�عمال  �ل�سفلتي  �ل�سا�ش  من  �لوىل 
�حل�سى �خلابط مع �حلدل و�لت�سوية و�عمال 
�لقناطر  �ن�ساء  وك��ذل��ك  �ل��رت�ب��ي��ة  �لتعلية 
�لنبوبية على مقطع �لطريق �لذي يعترب من 
�لعامة  للهيئة  �ل�ستثمارية  �خلطة  م�ساريع 
للطرق و�جل�سور يف وز�رة �لعمار و�ل�سكان 

و�لبلديات".
مو�طنون من بدرة ��سارو� �ىل مطالب �خرى 
عمل  فر�ش  توفري  ومنها  تلبيتها  يتمنون 
�لنفط  �خلريجن يف �رسكات حقول  لل�سباب 
ببناء  �ملطالبة  و�ي�سا  �لرتبية  وتعيينات 
�لق�سية  بباقي  �أ�سوة  لهم  ريا�سي  ملعب 
تعد  بدرة  و�ن  خا�سة   ، و��سط  حمافظة  يف 
ح�سدو�  �لذين  �لثقال  رفع  لبطال  م�سنعا 
�لبطولت  يف  للعر�ق  و�لف�سة  �لذهب  �و�سمة 

�لقارية و�لدولية يف زمن لي�ش ببعيد .

بغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

، ن�رس موقع كاونرت باجن  �لعام �ملا�سي   يف 
�نت�سار  �سبب  �ن  فيه  ذكر  تقرير�  �لمريكي 
مر�ش �ل�رسطان يف �لعر�ق وتز�يد �ل�سابه به 
�سنويا يعود �ىل �لق�سف �لمريكي للعر�ق عام 
و�ل�سعاعي  �حلربي  �لتلوث  تز�يد  �ذ   ،  1991
مابن  �سنويا  باملر�ش  �ل�سابة  لترت�وح 
�ن ق�سف  �سنويا بعد  ��سابة   3500-4000
و�ساروخ  قنبلة   970 من  باكرث  �لعر�ق 
مارفع  �ملن�سب  باليور�نيوم  م�سبع  �مريكي 

ن�سبة �ل�سابة بال�رسطان �ىل 600% .
�لعر�ق  يف  �حلربية  �لعمليات  تو��سل  ومع 
�ل�سابة  �ىل  توؤدي  �لتي  �لخرى  و�ل�سباب 
�سبح  �ىل  �لفتاك  �ملر�ش  حتول   ، بال�رسطان 
بافر�دها  ويفتك  �لعر�قية  �لعو�ئل  يالحق 
مو��سلة  عن  يعجزون  �غلبهم  و�ن  خا�سة 
يف  توفره  وعدم  ��سعاره  غالء  ب�سبب  �لعالج 
�ليوم  حلول  ..ومع  �لعر�قية  �مل�ست�سفيات 
�جلاري  �ل�سهر  مطلع  يف  لل�رسطان  �لعاملي 

ومنظمات  �لطبية  �ملوؤ�س�سات  بع�ش  ،حاولت 
�ل�رسطان  مر�سى  م�ساعدة  �ملدين  �ملجتمع 
يكفي  فهل  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  بتقدمي 
هذ� �لدعم لنقاذ �لعر�قين من تهديد �ل�سابة 

باملر�ش �و �سفائهم منه ؟!
 قو�ئم �نتظار

بالطفال  �ملركزي  �لطفل  م�ست�سفى  يكتظ 
فهم  موؤمل  منظر  يف  بال�رسطان  �مل�سابن 
 ، �لعالج  على  �حل�سول  يف  دورهم  ينتظرون 
��ستيعاب  لأن طاقة  ومنهم من ليجد عالجا 
في�سطر  جميعا  لعالجهم  لتكفي  �مل�ست�سفى 
�ىل �رس�ء �لعالج با�سعار باهظة ، ومن لميلك 
ح�سب   – �مره  يتدبر  �ن  فعليه  �لعالج  ثمن 
طفلها  �مت  �لتي   – ر��سي  علياء  �ملو�طنة 
وعندما   ، �مل�س�ست�سفى  يف  �لكيمياوي  �لعالج 
حان موعد �لعالج بال�سعاع قال لها �لطبيب 
�لقليلة  �لجهزة  فالتكفي   " �أمرك  تدبري   ":
�ىل  ��سطرت  وهكذ�   ، �جلميع  لعالج  �ملتوفرة 

مبلغ  �ن جمعت  بعد  دولة جماورة  �ىل  �ل�سفر 
�لعالج ب�سعوبة وهاهي تعود �ىل �مل�ست�سفى 

�ملذكور ليخ�سع �بنها للفح�ش �لدوري .
متكنت  قد  �ل�سابقة  �ملو�طنة  كانت  و�ذ� 
رو�ن(  �م   ( فهذه  �خلارج  �ىل  �ل�سفر  من 
تنتظردورها يف �حل�سول على عالج لبنتها 
�جلرعة  �رس�ء  �ىل  غالبا  ت�سطر  �نها  وتقول 
ويرت�وح  �مل�ست�سفى  يف  عليها  حت�سل  مل  �ذ� 
 ، دينار  �لف   900  500- مابن  �سعرها 
ويتحتم على �ملري�ش �حل�سول عليها كل 21 
حقنة  من  �مل�ست�سفى  خلو  �ىل  م�سرية   ، يوما 
�ملري�ش  تكلف  �لتي  �ملناعة  وحقنة  �لتقيوؤ 

. 500 �لف دينار �ذ� ما��سطر �ىل �رس�ئها 
�لور�م  لعالج  �لمل  م�ست�سفى  يف  �ما 
�لعمار  كل  من  مر�سى  فهنالك  �ل�رسطانية 
وهم يعانون من نف�ش �مل�سكلة فقد لي�سلهم 
ويجربهم  �لعالج  تلقي  يف  �حيانا  �لدور 
�ملر�ش �خلطري على �رس�ئه كما يقول �ملو�طن 
�مل�ست�سفى  �عتذ�ر  على  موؤكد�  جبار  �ستار 
�نها  علما  �لجهزة  يف  عطل  لوجود  �حيانا 

قليلة ولت�سد حاجة كل �ملر�سى ..
مدير م�ست�سفى �لمل �لدكتور حت�سن �لربيعي 
�و�سح قائال �ن �لزمة �ملالية تقف ور�ء �سحة 
�لدوية و�لجهزة ، م�سري� �ىل �ن �مل�س�ست�سفى 
جتري خماطبات مع وز�رة �ل�سحة با�ستمر�ر 
�لعقود  توقيع  على  �لوزر�ء  رئي�ش  حلث 
بال�رسعة  �ل�رسطانية  بالمر��ش  �خلا�سة 
من  �رسيحة  �كرب  منها  لت�ستفاد  �ملمكنة 

مر�سى �ل�رسطان ... عقول بال �مكانيات
وليد  �سارة  �لدكتورة  ترى   ، جهتها  من 
يف  و�ور�م  عالجية  �أ�سعة  �خت�سا�سية   /
يف  �حلديثة  �لجهزة  �ن  �لأمل  م�ست�سفى 
لكن  �لق�سوى  بطاقتها  تعمل  �مل�ست�سفى 
�لكيمياوي  �لعالج  نق�ش  يف  تكمن  �مل�سكلة 
كل  ولي�ستطيع  خيالية  خارجا  ��سعاره  لن 
�ملر�سى �رس�وؤه ، ولدينا �لعقول ولكن تنق�سنا 
�لمكانيات ، فاملري�ش �لعر�قي ي�سطر �حيانا 
لغر�ش  6000دولر  من  مايقرب  �نفاق  �ىل 
�خل�سوع لفح�ش �لت�سخي�ش بالنظائر �مل�سعة 
غري  �ملتطور  للفح�ش  �لبت�سكان(  جهاز)  لأن 
تخلو  م�ست�سفياتنا  �ن  كما   ، لدينا  موجود 
�ل�رسطان  ملري�ش  �لنف�سي  للعالج  ق�سم  من 
من  �لتخفيف  يف  �لنف�سية  حالته  ت�سهم  �لذي 
�لدكتورة  ..وتن�سح  للعالج  و��ستجابته  �آلمه 
عالجهم  �كمال  يقررون  �لذين  �ملر�سى  وليد 
�ملعالج  �لطبيب  ي�ست�سريو�  �ن  �خلارج  يف 
ولي�سبحو�  توجيهاته  ح�سب  ليتحركو�  �ول 

�سحية للمرتجمن وغالء �ل�سعار كما تن�سح 
�سو�ء  �ملبكر  �لفح�ش  باجر�ء  �ملو�طنن 
�رسطان  عن  �ملبكر  للك�سف  للن�ساء  بالن�سبة 
و�ل�سباب  �ل�سن  وكبار  لالطفال  �و  �لثدي 
�ملري�ش  ي�ساعد  رمبا  �لحرت�زي  فالفح�ش 
على �كت�ساف �ملر�ش مبكر� يف حالة وجوده 

لال�رس�ع يف عالجه ..
وتتنوع ��سباب �ل�سابة مبر�ش �ل�رسطان بن 
لال�سباب  لكن  ور�ثية  و�خرى  بيئية  ��سباب 
�لبيئية تاأثري� �أكرب كما يرى �خلبري يف وز�رة 
يركز  �ذ  علي  حممد  �سباح  �لدكتور  �ل�سحة 
تلوث  ب�سبب  �لقولون  �رسطان  �نت�سار  على 
موؤكد�  �لعر�ق  يف  و�لوقود  �لغذ�ئية  �ملو�د 
م�سايف  يف  باملر�ش  ��سابات  وجود  على 
�لتي  و�لماكن  �لوقود  تلوث  ب�سبب  �لنفط 
كانت تتو�جد فيها مو�د م�سعة مثل �لنعريية، 
�مل�ستوردة  �للحوم  ��ستخد�م  تاثري  عن  ف�سال 
�للبان  وم�ستقات  غاما  باأ�سعة  �ملعاجلة 

و�لجبان  طويلة  ملدة  حفظها  لتتحمل  �لتي 
عنها  وماينتج  و�لبرتوكيمياويات  �ملك�سوفة 
خمترب  وجود  �ىل  �حلاجة  بام�ش  مايجعلنا 
�لغذ�ئية  �ملو�د  لفح�ش  �لنوعية  لل�سيطرة 

و�ل�ستهالكية �ملحلية و�مل�ستوردة ..
�لفتاح  عبد  وئام  �لدكتور  يوؤكد   ، جهته  من   
مدينة  يف  لالور�م  �لتعليمي  �مل�ست�سفى  مدير 
�لطب �ن توفري �دوية �ل�رسطان �سيكون ممكنا 
يف �لفرتة �ملقبلة لن مدينة �لطب �ستلجاأ �ىل 
للح�سول  �ملبا�رس  �ل�رس�ء  �و  �ملناقلة  ��سلوب 
�لوز�رة  �ىل  �لرجوع  دون  من  �لدوية  على 
وب�رسط �ن تكون �لدوية مفحو�سة ومرخ�سة 
مر�سى  كاهل  عن  للتخفيف  حماولة  يف 
�ل�رسطان ، ف�سال عن فتح مركز بغد�د لالور�م 
�ل�رسطانية يف منطقة �لقناة وجتهيزه باحدث 
 ( جهاز  وتوفري  �لكفوءة  و�ملالكات  �لجهزة 

بت�سكان( للت�سخي�ش ..
يف �لوقت �لذي يوؤكد فيه م�سدر- يرف�ش ذكر 

�ملالية  �لزمة  �ن  �ل�سحة  وز�رة  يف   - ��سمه 
�لوز�رة  على  توؤثر  مل  بالبلد  ع�سفت  �لتي 
 ، كاملة  �سبه  تخ�سي�ساتها  لأن  كامل  ب�سكل 
على  يقع  �لنا�ش  �رو�ح  على  �حلفاظ  �ن  كما 
عاتق �حلكومة وبالتايل ينبغي على �حلكومة 
توفري �لعالج لنقاذ حياة �ملر�سى لأن قطاع 
�لخرى  �لقطاعات  جميع  من  �أهم  �ل�سحة 

وحياة �لن�سان �أهم من تعليمه و رفاهيته ..
حماولت  وجود  ومع   ، �للحظة  هذه  حتى 
و�لجهزة  �لدوية  يف  �حلا�سل  �لنق�ش  ل�سد 
�خلا�سة بعالج مر�ش �ل�رسطان ، �ل �ن هنالك 
من باع منزله �و �سيارته ومن ي�سطر لالنتظار 
بالطائل يف قو�ئم تزدحم باعد�د لتنتهي من 
�ىل جهد حكومي  �لمر  لذ� يحتاج   ، �ملر�سى 
و��سح ل�ستيعاب كل �ملر�سى عرب بناء مر�كز 
للعالج وتوقيع عقود ل�ستري�د �لدوية ف�سال 
يف  ت�سهم  �لتي  �لبيئية  �ل�سباب  معاجلة  عن 

زيادة �نت�سار مر�ش �ل�رسطان يف �لعر�ق.

مرض السرطان: انقاذ مرضاه.. اولوية حكومية وانسانية
بغداد -عدوية الهاللي 


