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تـعــمل عــلى اسـتــدراج الـنــسـاء لـلــعـمل
ضـمن شبكـات الدعارة واسـتغالل كبار
الـسن وذوي اإلعاقة في ظاهرة التسول
بــالــتـــقــاطــعـــات واالســواق فــضال عن
جتــارة األعــضــاء الـــبــشــريــة وتــهــريب
الـعمالة األجنـبية) مضيـفا إن (الفتيات
ـــثــلـن نــصف دون الــسـن الــقـــانــوني 
ضــحـايـا جــرائم االجتـار فـي مـا يـخص
تخـصصة بـتهريب الـعمالة الـشبكـات ا
األجـنبـيـة من شمـال العـراق إلى وسطه

وجنوبه).
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رصد إلى (وجود متنفذين في ويـشير ا
إقـليم كـردستان يـعمـلون عـلى استغالل
فـتيـات نازحـات وعوائل تـعاني مـن فقر
مــدقع في الـعــمل بـالـبــارات والـنـوادي
ـارسة اجلنس مع من يتكفل الـليلية و
بـــإدخـــالـــهـن إلى اإلقـــلـــيـم وتـــســـهـــيل
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة لإلقـامـة إضـافـة
إلى مــنــحــهـن مــبــالغ مــالــيــة بــخــســة)
مــوضـــحــا أن (مـــعــظم جـــرائم االجتــار
بـالــبـشــر بـجــمــيع أشـكــالـهــا تـتم عــبـر
صـفحات ومجـموعات تديـرها حسابات
وهـــمـــيـــة عـــلى مـــنـــصـــات الـــتـــواصل
االجـتماعـي بحريـة شبه مطـلقة). ووثق
ـــرصـــد في بـــغـــداد (وجـــود شـــبـــكـــة ا
لإلجتـار بــاألعـضـاء الـبـشــريـة تـصـطـاد
ضــحـــايـــاهـــا عــبـــر مـــواقع الـــتــواصل
االجــتــمــاعي مــســتــغــلــة بــذلك عــوزهم
ـــادي إذ يـــتـم نـــقل الـــضــــحـــايـــا من ا
الـعـاصـمـة إلى مــحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة
إلجـراء عـملـيـات انتـزاع األعـضاء داخل

مستشفيات خاصة).
رصـد (وجود شبـكتي اجتار كـما وثق ا

بـالـبــشـر تـدعـيـان امـتـالكـهـا مـكـاتب في
بـغـداد وأربـيل اتـضح في مـا بـعـد انـها
مــكـاتـب وهـمــيــة وال وجـود لــهــا حـيث
تـعـمالن عـلى إدخـال الـعمـالـة األجـنـبـية
من ذكــــــور وانــــــاث مـن دول أوغــــــنـــــدا
وتــنـــزانـــيــا والـــهــنـــد وبــنـــغالدش إلى
كـردسـتـان ومن ثم تـهـريـبـهم إلى بـغداد
بــطـرق غــيــر شـرعــيـة) مــشــيـرا الى ان
ــرصــد تــواصـــلــوا مع أحــد (مــوثــقـي ا
الـعمـال البـنـغالـي الـذي فر من الـعراق
إلى تـركـيـا بـعد هـروبه من مـكـتب يـعود
ألحــد الــســيــاســيــ الــعــراقــيــ جـراء
ــالــيـة).وفي تــعـنــيــفه وســلب حـقــوقه ا
مـحـافـظتي أربـيل والـسـليـمـانـية وردت
ـرصــد مـعـلــومـات مـوثـوقــة تـفـيـد إلى ا

وزعـزعــة األمن واالسـتـقـرار في الـبالد).
ولـفت الـبيـان الى ان (احلـكم صدر وفـقاً
ــادة الــرابــعـة / 1مـن قــانـون الحــكــام ا

مكافحة اإلرهاب).
بـدورها أعلنت احملكمة االحتادية العليا
حـسم  25دعـوى دســتـوريـة مـنـذ بـدايـة
الـــعــام اجلـــاري. ونـــقل بـــيـــان تـــلــقـــته
ــتـحــدث الــرسـمي (الــزمــان) امس عن ا
باسم احملكمة إياس الساموك قوله على
ـــشــاركــة في مـــعــرض بــغــداد هــامش ا
الـدولي لـلـكـتاب إن (احملـكـمـة االحتـادية
حـســمت مـنـذ بــدايـة الـعـام اجلـاري 25
دعـوى دسـتـورية) مـضـيـفا أن (احملـكـمة
رسخت مباد دستورية مهمة من خالل
هـذه الـدعـاوى بعـضـهـا يتـعـلق بـحـقوق
احملــاضــرين في اجلــامــعــات والــدفــاع
الـقانـوني واآلليـات الدسـتوريـة لتوزيع
الــثــروة الـنــفــطــيــة والــطــعن بــأحــكـام
مـحكمة التمييز االحتادية وموضوعات
أخـرى) مـشـيرا إلـى أن (احكـام احملـكـمة
االحتـادية العليا باتة ومـلزمة للسلطات

ادة  94من الدستور). كافة وفق ا
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ـرصد الـعراقي في غـضـون ذلك  اعلن ا
لـضـحايـا االجتـار بـالبـشـر عن رصد 15
شـــبــكـــة اجتـــار بـــالـــبـــشـــر في بـــغــداد
واحملـافظـات تستـدرج النـساء وتـستغل
كـبار السن وذوي اإلعاقة والفتيات دون
الـسن الـقـانـوني.وقـال تـقـريـر لـلـمـرصـد
امس انه (وثـق ضحايـا االجتار بالـبشر
ـــدة احملــصـــورة بــ  20كــــانـــون في ا
األول  30 - 2018كـانـون الـثاني 2019
لـيـبلغ عـدد شـبكـات االجتـار بالـبـشر في
بـغـداد وعـدد من احملـافـظـات  15شـبـكـة
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بـ(وجـود أربع شبـكات اجتار بـاألعضاء
الـبشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى
وتـب أن العامـل ضمن هذه الـشبكات
ـنــدوبـ - هم في األصل سـمـاسـرة  –ا
ألطــبـاء مــتــخـصــصــ في اسـتــئــصـال

وزراعة األعضاء).
وفي واسـط تــــروي فــــتـــــاة مــــعــــانــــاة
قـيمـة حـاليـا في أربيل بـعد شـقيـقـتهـا ا
ان اصـبـحت ضحـيـة اجتـار بالـبـشر من
قـبل والدها وزوجـها الذي اجـبرها على
ـارسـة الـعـمل فـي الـنـوادي الـلـيـلـيـة و
اجلـنس مع الزبـائن مقابل مـبالغ مـالية.
ـرصـد وجــود أربع شـبـكـات كـمــا وثق ا
في مـحافظة البصـرة تستغل كبار السن
وذوي اإلعـــاقـــة في ظـــاهـــرة الـــتـــســول

W∫ منقبات من داعش خالل جولة لهما uł

-1-
قدّر البنك الـدولي ان االضرار التي خلّـفها ( تنـظيم داعش) بلغت 88

مليار دوالر .
وسـواء كـان هـذا الرقم مـطـابـقـاً للـواقع أو مـقـاربـاً له فانـه رقم رهيب

يفوق موازنات بعض الدول لعدة سن ..!!
انّ داعش تلتهم حتى احلجر وال تقتصر على االضرار بالبشر ..!!

-2-
هم : وا

باني واجلسور ا  تخريـبه من ا ا تـختص  قدرة ا انّ االضرار ا
ـاديـة ـشـاريع والــبـنى الـتـحـتـيــة ولـكنّ هـذه االضـرار ا ـنـشـأت وا وا

ليست بشيء ازاء االضرار البشرية .
انّ قُالمةَ ظفرٍ من طفلٍ عراقي بريء طحنته مجازر داعش الوحشية

 هي أثمن من دولة اخلرافة وكل عصاباتها .. 
فـما بـالُكَ بـالقـوافل الـطويـلـة من عيـون الرجـال والـنسـاء من شـهدائـنا
ــتـنــكـرة لــكل الــقـيم ــغـدورين عــلى يــد تـلـك اجملـامــيع الـوحــشــيـة ا ا

السماوية واالنسانية ?
انّ اجلهود منصّبة إلعمار ما تهدّم ولكنها ال حتسب احلساب لعوائل
الشهداء الذين عانوا من داعش األَمريْن  فقد األحبة وتدمير الديار..
ــنـكـوبــة وتـركِـهــا تـصـارع وال يـجــوز الـتـهــاون بـشـأن هــذه الـعـوائل ا

األحزان من جانب  واالعباء احلياتية من جانب آخر .
انّ االسـرة التي تـفـجع بـعمـيـدهـا تواجه  –في الـغالب  –حالـة صـعـبة

للغاية  فمن الذي يتولى تدبير شؤونها اخلاصة والعامة ?
ومن الذي يواصل كفاحه من أجل تأم احتياجاتها ?

كـن ان تُنزل البالء الـكبيـر بكل من قصّر في انّ دعوة مظـلوم واحد 
حقه.

وانّ دمـوع اليـتامى واألرامل لن جتـف قبل أنْ تـنخـر في تـلك الهـياكل
نتفخة بفعل الغرور السلطوي  دافعة بها نحو السقوط .. ا

-4-
هل هنـاك من يفـكّر بالـدعوة الى ( مـؤتمر دولي )  –على غرار مـؤتمر
ـنـكـوبـة عـلى يـد االعـمار  –حللّ الـقـضـايـا الـعــالـقـة بـشـأن الـعـوائـل ا

داعش?
-5-

ان أخـطـر ما نـخـشاه هـو أنْ نُـضيّع االنـسـان  ونشـغل عـنه بقـضـايا
العمران..!!

-6-
الـية نـظمـات االنسـانيـة في العـالم ذات القـدرات ا هـناك الـعديـد من ا

الهائلة فأين أنتم عنها ?
-7-

وهـل ثـمــة من وضع اخلــطط الــذكــيّــة الجــتـذاب
ـنكوبة  بعد مساعداتهـا النعاش هذه العوائل ا
انْ نــاءت احلـكــومــة بــالــعـجــز عن تــغــطــيــة تـلك

احلاجات?
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صــدقت مـــحــكـــمــة حتـــقــيق الـــرصــافــة
ة اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهـة واجلـر
االقـتـصـاديـة اعـتـرافـات عـصـابـة مـدانـة
بـــتـــغــيـــيـــر تـــاريخ صـالحـــيـــة االدويــة
ــتـاجــرة بـهــا في بـغــداد.وقـال بــيـان وا
ـــــركــــز االعـالمي جملـــــلس صـــــادر عن ا
الـقـضاء االعـلى تـلقـته(الـزمان) امس ان
ـتـهـم الـقي الـقـبض عـليـهم في حي (ا
طــارق في الـعــاصــمـة بــغـداد وضــبـطت
بـحوزتـهم معـدات ومكـائن تسـتخدم في
ـة كما ضبـطت بحوزتهم ارتـكاب اجلر
ــتالعب كــمــيـــات كــبــيــرة مـن األدويــة ا
بـتــواريخ صالحــيـاتــهـا مــعـدة لـلــبـيع)
واشـــــار الى ان (احملــــــكـــــمـــــة صـــــدقت
تهـم واتـخذت االجراءات اعـترافـات ا
كـافـة بحـقـهم بـغـية إحـالـتـهم لـلمـحـكـمة
اخملـتـصـة ليـنـالـوا جـزاءهم الـعادل) من
جــهـتــهـا أصــدرت احملــكـمــة اجلــنـائــيـة
ـركـزيـة في رئاسـة مـحـكـمة اسـتـئـناف ا
بــغــداد الــرصـــافــة/ االحتــاديــة حــكــمــا
ــؤبــد بـحـق مـدانــ اثــنـ بــالـســجن ا
بــاالنــتــمــاء لــتـــنــظــيم داعش اإلرهــابي
ضـبطت بـحوزتهـما مـواد متفـجرة.وقال
ركز االعالمي جمللس القضاء في بيان ا
آخـر تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (االجـهزة
ــدانــ االمــنــيــة الــقـت الــقــبض عــلى ا
وضـبــطت بـحــوزتـهــمـا مــواد مـتــفـجـرة
مـخلوطة مع سمـاد اليوريا تزن  37كغم
) مـؤكدا ان ـواطـن مـعـدة الستـهداف ا
ـدان اعـتـرفا في مـرحلـتي الـتحـقيق (ا
االبــتــدائي والــقـضــائـي بـانــتــمــائــهــمـا
ــواد لـــتــنـــظــيـم داعش االرهـــابي وان ا
ـــواطــنــ كــانـت مــعـــدة الســتـــهــداف ا
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ـتـحدة قـوتـها ونـفـوذهـا في العـالم عـلى أساس قـوتـها بـنت الـواليات ا
االقتـصاديـة والعسـكريـة  والتي مكـنتـها من أن تكـون أقوى اقـتصاد
في العـالم  وعلى الـرغم من هذه الـقوة إال أنهـا لم تسـتطع دخول أي
حـرب فـي أي اجتـاه مــا لم تـشــكّل حتــالـفــاً أو تـكــتالً دولـيــاً مـعــهـا 
واألسباب التي تقف وراء ذلك كثيرة وفي مقدمتها ضرورة تهيئة رأي
ـوقـفهـا الـسـيـاسي والـعسـكـري من جـانب  وتـقـليل ي داعم  عـام عـا
نـفـقـات أي تـدخل من جـانب آخـر  والـهدف هـو اكـتـسـاب قـوة عـادية
ومـعـنـويـة بــشـرط الـتـحــالف مع اجلـهـة األقــوى  وهي الـغـايـة في أي
ـتـحــدة بـعـد عـام  2003ودخـولـهـا حتــالف . لـقـد أســهـمت الـواليــات ا
ـسـتـويـات كـافـة خـصوصـاً في الـعـراق إلى أضـعـاف الـدولـة وعـلى ا
اجلانب األمـني والعـسكـري وحتى عـندمـا احتـلت داعش مـدن العراق
لم حتـرك سـاكــنـاً إزاء أي إرهـاب تــمـارسه عــصـابـات تــنـظـيم داعش
اإلرهـابي وما قـبـلهـا من تـنظـيمـات إرهـابيـة قتـلت األبـرياء الـعزل  زد
عــلى ذلـك أنـهـم تـســبــبــوا بــفــتح  حــدود الـعــراق عــلى مــصــراعــيــهـا
لإلرهـابيـ الذين قـدمـوا من كل بقـاع األرض ونـكتـشف أن اإلرهاب
صنـاعة غـربيـة خالـصة وكـان اجلمـيع  يعـتقـد أن نزف الـدم العراقي
ـتحـدة  ولكن سـوف يتـوقف مع عقـد االتـفاقـية األمـنيـة مع الـواليات ا
تبـ إنها اتـفاقيـة مشبـوهة وأنهـا مصيدة الـغرض منـها جعل أرض
ي ومكـانـا لـتـصـفـيـة حـسـابات الـعراق مـرتـعـا لـفـلـول اإلرهـاب الـعـا
أمـريـكـا مع دول عــديـدة تـتـقــاطع مـعـهـا فـي األفـكـار والـرؤى. األمـر
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا في ـتـحـدة هـو مــوقف ا ـفـاجئ لـلـواليـات ا ا
النـجف االشـرف من أي إجراء تـتخـذه اإلدارة األمـريكـية في الـعراق
وآخـرهـا فـتـوى اجلهـاد الـكـفـائي الذي قـطع اآلمـال نـهـائـياً بـسـيـطرة
اإلرهاب عـلى البالد  ومـحاولة تـقسـيمه طائـفيـاً وعرقيـاً  األمر الذي
وقف عبر تشكيلها جعل واشنطن تتسارع في موقفها وتتدارك هذا ا
زعوم  والذي كان يفترض أن يكون داعماً وحامياً للتحالف الدولي ا
ـصالح الـعراق الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة  ولكن تـب فـيمـا بعـد أنها
راد مـنها حمايـة العصابات مجرد الفتـات عريضة إلغراض خـطيرة ا
نـطقة  وتـأم حركـتها فـيها  لـهذا فان إن ما يـعانيه اإلرهابـية في ا
الـعـراق الـيـوم من أزمـات سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة من تـراجع الـسـيادة
بدأ الفـصل ب السـلطات وتفـشي الفساد العراقـية والغـياب الفعـلي 
الي كـان نتيـجة حتـميـة للسـياسة األمـريكيـة الفاشـلة التي اإلداري وا
نـطقة تسـتغـلها إيـران لتـوسيع نفـوذها لـيس فقط في العـراق بل في ا
ـتـحـدة هي بـأكـمـلـهـا  وهــذا ال يـعـني ذلك بـالـضــرورة أن الـواليـات ا
سؤولة من جانب واحد عن تـطوير العالقة بيـنها وب والعراق لكن ا
يجب عـلى العـراق من جانـبه أن يعـمل على احلـفاظ عـلى استـقاللية
قـراره الـسـيـاسي واالقتـصـادي وعـدم االعـتـمـاد علـى مواقف اإلدارة
ؤشرات السوقية والصراعات اإلقليمية  األمريكية بغض النظر عن ا
لهذا فإن تعزيز الشراكة العراقية -األمريكية لن يتحقق
فقط من خالل االستثمـار األميركي في العراق بل
ـشــتـرك الــذي ســيـؤدي في مـن خالل الـتــعــاون ا
الـــنــــهـــايـــة إلـى حتـــقــــيق فـــوائــــد اقـــتــــصـــاديـــة

وإستراتيجية لكال البلدين.

بــالـتــقــاطــعــات والـشــوارع الــعــامـة في
احملـافـظة دون مـراعـاة الظـرف الـصحي
واإلنـســاني لـلـضـحـايــا حـيث جتـبـرهم
عـلى الـعـمل لـسـاعـات طـويـلة تـصل إلى
 10سـاعـات مــتـواصـلـة وبـشـكل يـومي
وال تـتـورع تـلك الـشبـكـات عن حـرمـانهم
من الــطـــعــام والــشــراب حـــتى انــتــهــاء
ســاعـات وجـودهم في الــشـارع.في حـ
حافظة ذي تعمل شبكة اجتار بالبشر 
قــار عـــلى اصــطــيـــاد أطــفــال وصـــبــيــة
ارسـة اللـواط مقابل واسـتغاللـهم في 
مـبالغ مالـية تصل إلى  200دوالر لـليوم
الـواحـد فـيمـا تـعـمل شبـكـة أخـرى على
اسـتقطاب مراهق دون السن القانوني

مارسة اللواط. خارج احملافظة 

{ الـهول (سوريا)) ,أ ف ب) - وصلت الـفرنسيتـان كلويه وشيمـاء إلى مخيم الهول
اخملصص لـعائالت تـنـظيم داعش بـعد فـرارهـما من آخـر جيب لـلـمسـلحـ في شرق
سوريـا بدافع اجلـوع أكثـر من النـدم ومع استـعدادهـما لـلعـودة الى بلـدهمـا تقوالن

حاكمة عادلة. إنهما لن تتنازال عن النقاب وحقهما 
خــلف أســوار اخملــيم الــذي يــســتـقــبل
عـشــرات آالف الـنـازحـ في مـحـافـظـة
احلـسـكـة (شـمال شـرق) الـتـقت وكـالة
فـرانس برس الشابت الـلت ترتديان
نـقـابـاً طـويالً يـخـفي مـالمـحـهـمـا كـافة
بـاسـتثـنـاء العـيـون بيـنـما كـان يـحيط
بـهـمــا ثالثـة أطـفـال ثـيـابـهم مـتـسـخـة.
وعـلى غرار  500سـيدة أجنـبية وصلن
خـالل األشـــهـــر األخـــيــــرة الى اخملـــيم
الـواقع في مـنـطـقـة صحـراويـة قـاحـلة
وقراطية عن تـراقب قوات سوريا الـد
كــثب حـركـة الـنــسـاء الـلـواتـي يـشـتـبه
بـأنهن يحتـفظن بايـديولوجيـة متطرفة
ومــعــاديــة لــلـغــرب وهن يــقــمن داخل
قـــسم مـن اخملـــيم يـــحـــظى بـــحـــراســة
مـشددة. وتـرفض السـيدتـان إعطاء أي
تـــفــــاصـــيل مـن شـــأنـــهــــا أن تـــكـــشف
هـويـتـيـهـمـا لـتـجـنب نـشـر اسـمـيـهـمـا
والــتــأثـيــر ســلــبـاً عــلى عــائــلــتـيــهــمـا
ـقيمتـ في فرنسا. وتـستخدمان في ا
ـقـابـلة اسـمـ مـسـتعـارين. وتـتـحدر ا
) الــتـي تــبــدو أكــثـر كــلــويه ( 29عــامــاً
طالقــة فـي الــكالم من مــنــطــقــة لــيـون
الـفـرنـسـيـة. وتـصـر بـتـصـمـيم تـكـشـفه
عـيـناهـا الزرقـاوان على تـوجيه رسـالة
واضـحـة "نـحن لـسنـا حـيـوانـات نحن
بـشر. لـدينـا قلب ولـدينـا روح هذا كل

ما في األمر". 
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والـتقت فـرانس برس قبل أسـبوع هذه
السيدة لدى خروجها من بلدة الباغوز
حـيث ال يـزال تـنـظـيم داعش مـحـاصراً
في نــصف كـيـلـومـتـر مـربع. وتـدرك كل
من الـسيدت تردد احلكـومة الفرنسية
ـسلح إزاء اسـتعادة نـساء وأطفال ا
ومـا يـطرحه ذلك من حـساسـيّة في بـلد
لم يـتعاف بعد من تداعيات االعتداءات

ــكن الـتــحـقـق من صـحــتـهــا تـتــعـلق
بـحـياة كل مـنـهمـا وزواجـها وسـفـرها.
تــتـحـدث كل واحـدة مـنــهـمـا عن حـيـاة
دني لدى وظف ا ة مع زوجها ا مـسا
الـتنـظيم وهي عـبارة تـكاد تـكررها كل
الـنسـاء اللواتي الـتقتـهن فرانس برس
خالل الـشهر األخيـر بعد خروجهن من
جــيب الــتـنــظــيم. وتـنــطــوي روايـة كل
مـنــهـمـا عـلى تـفـاصــيل مـتـنـاقـضـة إذ
تـعـبـران عن خـيـبة أمـلـهـمـا من تـنـظيم
الـدولـة االسالمـيـة بـعدمـا اعـتـبـرتا أن
ـــثــالي ــكـــان ا أرض "اخلـالفــة" هـي "ا
ـمـارسـة إسالمـهـمـا بـحـريـة" لـيـنـتـهي

األمـر بالـتنظـيم وهو "يـعدم الكـثير من
الناس من أجل ال شيء ومن دون أدلة
" وفق كـلويه. وفي ـسـلمـ حـتى من ا
الـوقت ذاته تـتحـفظ كـلويه عـلى إدانة
االعـتـداءات التي تـعـرضت لهـا باريس
فـي الــعـام  .2015وتــشــرح أن "أولــئك
الــذين فـعـلـوا ذلك أرادوا االنـتـقـام" من
الـضــربـات الـتي تـوجـهـهـا فـرنـسـا في
سـوريا. وتتـحدث السـيدتان عن أمرين
يـوجــهـان حـيـاتـهـمــا الـيـوم: مـواصـلـة
ـارسـة "اإلسالم الـصـحـيح" وحـمـاية
أطـفالهـما. وتخـشيان مـا سيكـون عليه
ـجــرد عـودتـهم إلى مــصـيـر األطــفـال 

مكن أن يتم فصلهم فـرنسا حيث من ا
عن ذويــهم الـذين سـيـعــتـقـلـون بـسـبب
انـتمـائهم إلى الـتنظـيم. وتشـرح كلويه
"ســيـــأخــذون أطــفــالــنـــا بــعــيــداً عــنــا
ويــضــعــونــهم فـي دور رعــايــة أو لـدى
عـــائالت أخـــرى ســيـــتم فـــصــلـــهم عن
بــعـضـهم الـبـعض وســيـكـبـرون بـشـكل
مـغـايـر للـتـربيـة الـتي نـريد أن نـوفـرها
لـهم". وتضيف "هناك الـكثير من األمور
في فــرنـسـا الـتي تـتـعـارض مع ديـنـنـا
ــثــلــيـة ــثــال ا بــيــنــهــا عــلى ســبــيـل ا
ـنــوعـة في الـدين". اجلــنـسـيـة إنــهـا 
وتأمل السيدتان في حال عودتهما إلى

الـدامية في العام  .2015ويُـنظر بكثير
مـن الـشك إلى الـنـسـاء والـرجـال الـذين
ـتطرف حـتى مراحله رافـقوا التـنظيم ا
األخــيـرة. وتـقـول شـيــمـاء وهي شـابـة
فــرنـسـيـة في الـثالثــيـنـات من عـمـرهـا
هـربت مع زوجـهـا وأطفـالـها قـبل نـحو
أســبــوعــ مـن آخــر نــقــاط الــتــنــظــيم
وســلـمــوا أنـفــســهم إلى قـوات ســوريـا
" ـوقـراطـيـة "نـحن لم نـكن مـتـفـق الـد
مع مـقـاتـلي الـتـنـظـيم هـنـاك. وتـضـيف
بـلـكنـة تـميـز سـكان اجلـنوب الـفـرنسي
"لـكن لم يـكن بـإمكـانـنا أن نـقـول شيـئاً
كـان علينا أن نلتزم الصمت". وتوافقها
كــلــويه الــرأي "مــقـاتــلــو داعش كــانـوا
يـخيفوننـا كانوا يقولـون لنا +سنقطع
رؤوسـكن ونغتصبـكن+" موضحة أنها
ــسـاعــدة مـهـرّب تــمـكــنت من الــهـرب 
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وبــعـد الــضـيـق الـذي شــعـرت به خالل
األسـابيع األخـيرة جراء احلـصار الذي
ـوقـراطـيـة فـرضــته قـوات سـوريـا الـد
ومـحاولتـها جتنّب القـصف وعدم توفر
أي طـعام تقدمه ألطفالها الثالثة تبدي
شــيـمـاء رغــبـتـهــا الـيـوم بــالـعـودة إلى
فـرنـسـا وحتديـداً الى حـضن عـائلـتـها.
وتـشاركها كلويه الرغبة ذاتها شرط أن
ـارسة االسالم فـيهـا بكل تـتـمكن من "
حـــريـــة وأن تـــبــقـى قــرب أطـــفـــالـــهــا".
يـــنــخــفـض صــوتـــهــا تــلـــقــائـــيــاً لــدى
اســتـعـادتــهـا مـقــتل ابـنــتـيـهــا (عـامـان
ونــصف عـام وست سـنـوات) قـبل عـام
ونـصف عام جراء قـصف. ورغم حزنها
الـشــديـد إال أنـهـا تـؤكـد أنـهـا لم تـفـكـر
ابــداً بـــاالنــتــقــام. وتــقـــول "قــتــلــوا لي
." أطــفــالي فــلن أذهـب غــداً ألقـتـل أحـداً
وتـسرد الـفرنسـيتان تـفاصيل كـثيرة ال

فـرنسا أن حتصال على عقوبة خفيفة.
وتـوضح كلويه "آمل أن تـتم محاكـمتنا
بـشكل عادل كل حالـة على حدة وليس
عـلى كل مـا ارتكـبه التـنـظيم". وحـكمت
ـاضي عــلى فـرنــسـيـة بــاريس الـعــام ا
زارت ســــوريـــــا في الــــعــــام  2015مع
أطـفـالـهـا الثالثـة وتـزوجت من عـنـصر
في الـتـنـظـيم بالـسـجن سـبع سـنوات.
وال تــمــانع شــيــمـاء بــدورهــا "عــقــوبـة
سـجن غير طويلة" تمكنها من مواصلة
حــيـاتـهــا و"االسـتـمــتـاع" مع أطـفــالـهـا
"ألنــهم كل مــا بـقي" لــهـا بــعـد تــوقـيف

زوجها.

ان (الـشركـة ستـعيـد إدخال سـيارت جي
ام سـي الى مـطـار بـغداد الـدولـي للـعـمل
ـطار). ـسـافرين الـى صالـة ا عـلى نـقل ا
ونـــقل بــيــان امس عـن حــســ قــوله ان
صادقـة على عقد (إدارة الـشركة اتـمت ا
ادخـــــال ســـــيــــارت جـي ام سي واعــــادة
ـوظفـ للعـمل في مطار بـغداد الدولي ا
ـثل وبــشـكل مـســتـمـر وذلك بــحـضـور 
شـــركــة نـــهج اخلـــيــر ومـــدراء االقــســام
ــعــنــيــة). وبــ خالل لــقــائه عــددا من ا
سـائقـي قسم الـوفود ان (الـشركـة داعمة
لــــلـــمـــوظف فـي كل اجملـــاالت الســـيـــمـــا
الـسائقـ الذين قدمـوا جهود كـبيرة في
تــنــفـيــذ كل الــواجــبـات الــتي تــنـاط الى
الـشـركة وبـافضل صـورة). ولفت حـس
الـى ان (تـوجـيهـات وزيـر الـنـقل وخـطط
سـتـقبـلـية تـتـجه نحـو الـعمل الـشـركـة ا
ستمر وفـتح ابواب جديدة والـتشغيـل ا
لـاليرادات لـتـلـبي طمـوحـات كل مـوظفي

الشركة وحتقق تطلعاتهم).

الـديـوانـيـة اذ تـمـكـنت من ازالـة عـدد من
الـبوكسات والكابالت الضوئية اخملالفة

للضوابط والتعليمات). 
 «“ËU& W «“≈

هــــذا وان الــــشــــركـــة عــــازمــــة من خالل
ـركـزيـة والـفـرعـيـة عـلى ازالـة جلــانـهـا ا
جــمـيع الـتــجـاوزات الـتي تــطـال الـكـابل
الـضـوئي ومـحـاسبـة اخملـالـف من اجل
الوصول الى شبكة ضوئية وطنية قوية
.( شـتـرك وقـادرة عـلى تـلبـيـة طلـبـات ا
واشـار الى ان (مديريـة اتصاالت كركوك
فـقد تابـعت االعمال اجلاريـة العادة بناء
ـنفذ من وتـرميم مـجمع بـدالة الـرياض ا
قـبـل جلـنـة مـشـكلـة مـن ديـوان مـحـافـظة
كــركـوك وقـائــمـقـامــيـة نـاحــيـة الـريـاض
شـكلة من والـذي ينـفذ من قبل الـلجـنة ا
ديــوان مـحــافـظـة كــركـوك وقــائـمـقــامـيـة

ناحية الرياض).  
وأكــد مـديـر عــام الـشـركــة الـعـامــة لـنـقل
ـسافـرين والوفـود كر كـاظم حس ا
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بـاشرت مديريـة اتصاالت بابل من خالل
جلـنتها الـفرعية وبـالتنسـيق مع مديرية
الـــكــهـــربــاء حــمـــلــة لــرفع الـــتــجــاوزات
احلــاصـلـة عــلى االعـمـدة ضــمن الـرقـعـة
اجلــغـرافــيـة لــبـدالــة الـطــيـارة وشــمـلت
هـندس مـناطـق حي العـسكـري وحي ا
حـــسب تــوجــيـــهــات الــشــركـــة الــعــامــة
عـلومـاتـية بـضرورة رفع لـالتصـاالت وا
كـافـة الـتـجـاوزات حـيث تـمـت ازالـة عدد
مـن الـكــابـيــنــات والـكــابالت الــضـوئــيـة
اخملـالـفة لـلـضوابط والـتعـلـيمـات والتي
 رفـعها من أعمـدة الكهربـاء ومحاسبة
اخملـالـف ضـمن االطـر القـانـونيـة. وقال
بــيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس ان مـديـريـة
اتــصـاالت الـديـوانـيــة واصـلت جلـنـتـهـا
الــفــرعــيــة بــالــتــعـاون مـع مالك شــعــبـة
الـــشــبــكــات وشــعــبــة الــتــفــتــيش بــرفع
الـــتــجـــاوزات احلــاصــلـــة عــلى الـــكــابل
نـاطق مـتعـددة في مـحافـظة الـضـوئي 
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&ËU“» ∫ فرق مختصة تزيل التجاوزات على األموال العامة
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