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فقودون وفق مجهوالً.ويـشمل ا
ــــنــــظـــــمــــة عــــمـــــال إغــــاثــــة ا
وصــحــافــيــ ونــاشــطــ ضــد
التنظيم من مختلف اجملموعات
ـواليـة لـلحـكـومة الـسـورية أو ا
ـعارضـة لهـا فضالً عن سـكان ا
ـنـاطق الـتي كـان يـسـيـطـر فـي ا
ـنـظـمـة أنه عـلــيـهـا.واعـتـبــرت ا
عـلى الـســلـطــات في سـوريـا أن
تعتبر هذه القضية "اولوية" لها
عـلومـات مع عائالت وتـشـارك ا
ــفـــقــوديـن.وخالل الــســـنــوات ا
ـاضــيـة فــقــد تـنــظـيم الــدولـة ا
اإلسالمــيــة تــدريــجــيـاً مــنــاطق
واسـعة كـان يـسيـطـر علـيـها في
ســـوريـــا عــــلى وقع هــــجـــمـــات
عـسـكــريـة عـدة أبــرزهـا لـقـوات
ــوقــراطــيـة بــدعم سـوريــا الــد
أمــيـركي أو لــلــجـيش الــسـوري
بـــدعـم روسي.وفي أذار/مـــارس
الــــعـــام  2019أعــــلـــنـت قـــوات
ـة ــوقـراطـيـة هـز سـوريـا الـد
تـطرف بعد السيطرة التنظيم ا

عـــلى آخـــر مـــعـــاقـــله فـي بـــلــدة
الـباغـوز في شـرق سـوريـا بدعم
من الــتــحــالف الــدولي بــقــيــادة
واشنطن.ونقلت "هيومن رايتس
ووتش" عن عــائـالت مــفــقــودين
أنـهم "كــانـوا يــأمـلــون أن تـتـيح
ـــة ســــرعـــة لـــهـم هـــذه الــــهــــز
الـوصــول إلى مـعــلـومــات حـول
أحبـائهم لـكن الـسلـطات فـشلت
في وضـع احلـــــــصــــــــول عـــــــلى
ــعــلـومــات أو الــكــشف عــنــهـا ا

للعائالت أولية لها".
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وقال سـكان في مـنـاطق سيـطرة
قاتلـ األكراد في شمال شرق ا
ســوريـا أنه حــاولــوا احلــصـول
على مـعلـومـات من مراكـز قوات
األمن الـــكـــرديـــة (األســـايش) أو
اجملالس احملـلـية او مـسـؤول

إال أنــــهـم "نــــادراً مــــا تـــــلــــقــــوا
".وفـي مــــنــــاطـق ســــيــــطــــرة رداً
الــقـوات احلـكـومـيـة لم يـحـصل
ـفـقوديـن وفق شـهادات أهـالي ا

الــكــاهن الــيــســوعي اإليــطــالي
الــــــــذي خــــــــطـف فـي الــــــــعـــــــام
.2013وخـالل الــــــــســــــــنــــــــوات
اضـية جرى العـثور على عدد ا
قـابر اجلماعـية في مناطق من ا
كـانت تـخـضع سـابـقـاً لـسـيـطرة
ـتـطـرف أبـرزهـا في الـتـنـظـيم ا
مـدينـة الرقة مـعقـله السابق في
سوريا وفي محافظة دير الزور
نـظمات حقوقية (شرق).وسبق 
دولــيـــة عـــدة أبـــرزهـــا هــيـــومن
رايتس ووتش أن دعت اجملـتمع
الـدولي وخـصــوصـاً الــتـحـالف
ــســاعــدة الــدولي إلى تــقــد ا
ـالـيـة والـتـقنـيـة لـفـرق مـحـلـية ا
ــــقــــابــــر تــــعــــمـل عــــلى فــــتـح ا
ـــنـــظـــمــة اجلـــمـــاعـــيـــة.ودعت ا
الــثالثـاء الـســلـطـات لــلـحـصـول
ــعـلـومـات من الــسـجـنـاء عـلى ا
ـشـتـبه بــهم بـاإلنـتـمـاء لـديــهـا ا
لـتــنـظـيـم الـدولـة اإلسـالمـيـة من
دون الــــلـــــجــــوء إلى أســـــالــــيب

التحقيق غير القانونية.

5 ∫ اجليش السوري يتقدم نحو تأم طريق حلب  - دمشق  Qð

بـعـضـهم سـوى "عـلى تـكـهـنـات
بأن داعـش قتل جـميع أسراه أو
إنـكـار شـامل ألي مـعـلـومـات عن
ـسألـة".وقـال النـائب اإلقـلـيمي ا
للمنظـمة جو ستورك إن "انتهاء
ســــيـــطــــرة داعش عــــلى األرض
تـوفّــر فــرصـة لــتــقـد إجــابـات
لـلعـائالت الـتي فُـقد أقـاربـها في
ســـوريـــا واحـــتـــرام حـــقـــهم في
مــــــــــعــــــــــرفــــــــــة مــــــــــا حــــــــــدث
نـظمة على ألحبـائهم".وشدّدت ا
أن الـقـانون الـدولي يفـرض على
الـسـلـطـات أن تـتـخـذ اإلجـراءات
الالزمـــة لــلـــبـــحث في مـــصـــيــر
ــفــقـودين نــتــيــجـة الــنــزاعـات ا
ـــســــلــــحـــة.وبــــاإلضــــافـــة إلى ا
ـنطـقة ال فـقودين من سـكان ا ا
يزال مصير أجانب خطفوا على
يد تـنظـيم الـدولة اإلسالمـية في
ســـوريـــا مـــجـــهـــوالً وبـــيـــنـــهم
الــصــحــافي الــبــريـطــانـي جـون
كـانـتــلي الـذي خــطف في الـعـام
 2012واألب بــاولـــو دالــولــيــو
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سـتــبـيع دائـرة الــتـسـجـيـل الـعـقـاري في
ـزايدة الـعلـنيـة العـقار الكـاظمـيـة / ٢ با
ــوصــوف أعاله الــعــائــد لـلــراهن عــلي ا
اســمــاعــيل خــمــيس لــقــاء طــلب الــدائن
ــــرتـــهن مــــصـــرف الــــرافـــدين الــــبـــالغ ا
(٢٤٦٦٦٦٨٨)ديــنـــار فـــعــلى الـــراغب في
االشــتـراك فــيـهـا مــراجـعـة هــذه الـدائـرة
خالل (٣٠) يـــومـــا اعــتـــبـــارا من الـــيــوم
الــــتــــالي لــــتــــاريـخ نـــشــــر هــــذا اإلعالن
مستصحـبا معه تأمينات قـانونية نقدية
او كــفـالـة مـصــرفـيـة ال تـقل عن ١٠ % من
ـقـدرة لـلـمبـيع الـبـالـغة (اعاله) الـقـيـمة ا
ـزايدة سـتجـري في السـاعة ديـنار وان ا

(١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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ؤسف ان مـعظم الـكفاءات الـعلـميـة في بالدنا اخـذت تهـاجر بـحثاً من ا
عن االفضل واحلريـة وهذا ناجت عن شـعور بان فـرص العيش في بـلدنا
اصبحت محدودة وبحدود العالقات واحملسوبية وال شك في ان التاريخ
يـنـحـني اجالالً وتـواضـعـاً واحـتـرامـاً لـتـلك الـصـفـوة اخليـرة مـن الـناس
عرفة والتسامح فاهيم العلم وا عذبة  اخليرين الذين اثروا االنسانية ا
واحملبـة حـيث ان مـواقـفـهم بـقـيت شاخـصـة في اذهـان اصـحـاب الـعقل
عرفة... ويا اسفي في زمن قل فيه العقالء وكثر فيه عدد اجلهالء... وا
مثلهم كمثل العملة السيئة التي تقاتل من اجل دحر العملة اجليدة حيث
ـؤكـد ان ـعــرفـة... ومن ا ـفـاهـيـم الـعـلم وا ــتـازون  ان الـكـثـيــر مـنـهم 
مجـتـمـعـنا سـوف يـفـرز مـسـتقـبالً فـراغـاً كـبيـراً وهـذا مـردهُ الى فـقدان
شرفون على بناء العقول النيرة لهؤالء لقوم سؤول وا عرفة من قبل ا ا
وذلك بعدم اعطـائهم حق الرعـاية والعنـاية عن طريق رسم مـخطط علمي

عالم لهم.  وتربوي واضح ا
اذا استـحكم العـقالء بعـقالنيـة النـهوض وتـقد الـرعايـة االخذ بـأيديهم
ـهــاجـرة سـوف تـتـرك الى مـا هـو افـضـل واعم مـا هم فـيه. ان الــعـقـول ا
مسـتقـبالً قاتـماً لـنا اذا اسـتمـرت في طريق هـجرة الـوطن وعنـدما افـكر
بالقادمات... يندفع الى خواطري دافع نـفسي منبثق من حقائق التاريخ
راحل كثيرة في مبادى لتلك اال التي حتترم علماءها والتي سـبقتنا 
عرفة وكيف انها جتل وتعتـز وحتترم هذه الشلة من االنسانية العلم وا
وحـيث ان عـالم الـيـوم حــافل بـهـؤالء الـذين اثـروا فـي مـحـيط هـذا الـعـالم
عـرفية بـعيداً عن الـطغيـان والغضب ومـحاربة ما فاهـيمهم الـعلمـية وا
هو افـضل في ارسـاء قواعـد الـبـناء والـتـقدم. ان اال الـتي سـبقـتـنا في
مـضـامــيـر كـثـيــرة لـكـون عـالـم الـيـوم حـافال بــعـنـاصــر االبـداع الـذهـني
ـبـدعـة حـيث اصـبـحـنـا ابـعـد ـتـوقـدة في مـجـاالت احلـيـاة الـزاهــرة وا ا
الناس عن البشرية عن هذا احمليط حيث طال علينا حكم الزمان وطوقنا
بـدع لكون انفسنـا بدائرة اجلـهالة وذلك بعـدم تبني عـقول االبداع وا
حضارة الـشعوب االنسـانية في تـقدم وتسـريع ونحن بقـينا ابـعد الناس
مثلنا ال يقاس به وال يقـاس عليه ولكي نعرف اكثر واعم بـاننا قد ابتلينا

بآفات الدروس والعبر التي ركناها خلفنا. 
ثل: "ويا اسفي على وطني هنالك الكثير من التسميات تنطبق على ذلك ا
زرية بعـد ما كنا نـحمل مشـاكل العطاء واوطاني ان تكون بـهذه احلالـة ا
في كـافـة اجملاالت الـى العـالم اجـمع.." الن مـبـادى الـثـقـافـة مـبـنـيـة على
التاريخ القد وجزء منه يعتمد على التاريخ الالحق.
واخـيـراً نـرجـو الـله تـعـالى ان يـهـون عـلـيـنـا مـصـائب
الدنيـا وافرازاتهـا اللهـم اطفىء النـار التي شبت في
اوطـانـنـا... ووطـني وارزقــنـا احملـبـة واالمن في زمن

اصبحنا قريب من عهد الضياع.

بسم الله الرحمن الرحيم 
وت كل نفس ذائقة ا

صدق الله العلي العظيم      
أنتقل إلى رحمة الله تعالى...
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واقيمت الفاحتة يوم اإلثن في مدينة الشعلة ببغداد

أنا لله وانا اليه راجعون

{ بـيــروت (أ ف ب) - سـيـطـرت
قـــوات الــنــظـــام الــســوري امس
عــــلى كــــامل الــــطـــريـق الـــدولي
حـلب-دمــشق بــعـد أســابـيع من
هــجــوم عـــســكـــري واسع بــدعم
روسي في شـمـال غـرب سـوريـا
ــرصـد الــسـوري وفق مـا أفــاد ا
حلــــقــــوق اإلنــــســــان.وتُــــشــــكل
اسـتـعادة الـطريق الـدولي الذي
يعـبر مـدناً عـدة من حلب شـماالً
مـــــروراً بــــدمــــشـق وصــــوالً إلى
احلـدود األردنـيـة جـنـوبـاً هـدفـاً
رئــيــســيــاً لــدمــشق مــنــذ فــقـدت
الـســيـطــرة عـلى أجــزاء مـنه مع
ـعـارضة بـدء توسـع الفـصـائل ا

في العام .2012
gŽ«œ U¹U×{

الى ذلك حـثّت مــنـظـمــة هـيـومن
رايـــتس ووتـش امس الـــثالثـــاء
الـسـلـطـات الـكـرديـة واحلـكـومـة
الــســوريــة عــلى الــتــحــقــيق في
مصير اآلالف من ضحايا تنظيم
الــدولـــة اإلسالمـــيـــة وبـــيــنـــهم
نـاشـطـون وصـحـافـيـون وعـمـال
إغـــاثـــة في ســـوريـــا.وأطـــلـــقت
ـــنـــظـــمـــة تــقـــريـــراً بـــعـــنــوان ا
"مــخــطــوفــون مـن قــبل تــنــظــيم
الـــدولـــة اإلسـالمـــيـــة: فـــشل في
الــكــشف عن مــصــيــر مــفــقـودي
ســـوريـــا" قـــدرتّ فـــيه نـــقالً عن
تـقارير أن أكـثر من ثمـانية آالف

شــخص احــتــجــزهم الــتــنــظــيم
ـتـطـرف خالل فــتـرة سـيـطـرته ا
على مـنـاطق واسعـة في سـوريا
ال يـــــــــــزال مــــــــــــصـــــــــــيـــــــــــرهـم


