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االرهابي)11(من  داع�ش  تنظيم  اأعدم 
عنا�سره، االثنني، على خلفية ان�سحابهم 

من معارك تكريت اىل ق�ساء احلويجة.
داع�ش  »تنظيم  ان  مطلع  م�سدر  وقال 
باعتقال)11( االثنني،  قام،  االرهابي 
من  ان�سحابهم  خلفية  على  قيادييه  من 
اىل  تكريت،  مدينة  يف  اجلارية  املعارك 
ق�ساء احلويجة التابع ملحافظة كركوك«.

وا�ساف امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف 
باإعدام  قام  »التنظيم  ان  ا�سمه،  عن 
هوؤالء رميًا بالر�سا�ش يف مع�سكر البكارة 

بالق�ساء«.
وقد اأكد رئي�ش جلنة دعم احل�سد ال�سعبي 
معني الكاظمي اإلتحاق اأربعة اأالآف متطوع 
القوات  ل�سفوف  ال�سعبي  احل�سد  من 
الفتا  حترير  يف  ت�سارك   التي  االأمنية  
االأمنية  القوات  معنويات  ارتفاع  اإىل 

امل�سرتكة.
من  اأكرث  هناك   « اأن  الكاظمي،  واأو�سح 
ع�سائر  اأبناء  من  عن�سر  اأالآف  ثالثة 
حمافظة �سالح الدين التحقوا ب�سفوف 

األف  التحاق  عن  ف�سال  االأمنية،  القوات 
االأنبار �سمن قواطعهم  اأبناء  متطوع من 

االأمنية«.
القائد  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  واأعلن 
العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي من 
�سامراء يف وقت �سابق عن انطالق احلملة 
الدين،  �سالح  حمافظة  لتحرير  االأمنية 
لل�سعب  �ستزف  الن�سر  ب�سائر  اإن  وقال 
العراقي، موؤكدا اأهمية احلذر يف التعامل 
مع املواطنني املدنيني وان نحافظ عليهم 
نحرر  اأن  هدفنا  الأن  ممتلكاتهم  وعلى 

النا�ش من هذه الع�سابات االرهابية.
اأعداد  »تزايد  اإن  الكاظمي  وتابع 
املتطوعني اأ�سهم برفع معنويات املقاتلني 
ع�سابات  ملواجهة  االأمامية  اخلطوط  يف 

داع�ش االرهابية«.
لوزارة  التابعة  النخبة  قوات  واأكدت 
تابعة  حمددة  مواقع  ق�سف  الداخلية 
ناحيتي  يف  االرهابية  داع�ش  لع�سابات 

الدور والعلم. 
كرمي  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  وقال 

االرهابية  داع�ش  ع�سابات  اإن  النوري، 
على  واالنك�سار  الفزع  من  حالة  تعي�ش 
احلا�سلة يف  اال�ستباقية  العمليات  خلفية 

حمافظة �سالح الدين.
�سيوخ  جمل�ش  با�سم  املتحدث  وبني 
حممد  مروان  الدين  �سالح  ع�سائر 
ناجي اجلبارة يف وقت �سابق، اأن ع�سائر 
راية  حتت  يتقدمون  واأبناءها  املحافظة 
لتحرير  القوات  مع  ال�سعبي  احل�سد 
مناطق حمافظتهم من ع�سابات داع�ش 

االرهابية.
رائد  الدين  �سالح  حمافظ  واأفاد 
املدعومة  امل�سلحة  القوات  اأن   ، اجلبوري 
�سريعا  تقدما  حتقق  ال�سعبي  باحل�سد 
التحرك  بداأت  التي  االأربعة  املحاور  يف 
وناحيتي  تكريت  مدينة  حترير  باجتاه 
ال�سيطرة  اإحكام  موؤكدا  والدور،  العلم 
يف  الطني  وحي  �سوارب  البو  ج�سر  على 

تكريت.

داعش تعدم )11(
من قياداتها لهروبهم
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الدينّي  املرجع  و�سايا  ت�سّمنت 
احل�سينّي  علي  ال�سيد  �سماحة  االأعلى 
ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف( بخ�سو�ش 
�سرورة  على  التاأكيَد  اجلهاد  اآداب 
بها  اّت�سف  التي  باالأخالق  االلتزام 
واالإماُم  واآله(  عليه  اهلل  )�سّلى  النبيُّ
واأ�سحاُبهما  ال�سالم(  )عليه  عليٌّ
والناكثني  امل�سركني  االأخيار يف جهادهم 
ورد  وما  واأ�سباههم،  واملرتّدين 
اأحاديث  من  ال�سالم(  عنهم)عليهم 
االأمة  واأجمعت عليها  بها  اأخذت  وتعاليم 

وجعلتها حّجًة بينها وبني رّبها.
املوؤمنني  املجاهدين  طالبت  التو�سيات 
ما  ومنها  النّية  ال�سية  بهذه  بالتاأ�ّسي 
وغيها  والغدير  الثقلني  حديث  يف  ورد 
الذي حّث على اأهّمّية عدم الت�سّرف اإاّل 
مبا متليه وتفر�سه ت�سّرفاُت جي�ش العدّو 
بالقتال  ال�سبق  وعدم  التعاطي  حيث  من 

والنه�سة وغيها من االأمور.
يف  ال�سريف  احلديث  يف  جاء  فقد 
اهلل  اهلل)�سّلى  ر�سول  ب�سية  التاأ�ّسي 
اأمُي  تاأّدب  واآله( يف احلرب وكيف  عليه 

املوؤمنني عليُّ بُن اأبي طالب ب�سية ر�سول 
احلرب،  يف  واآله(  عليه  اهلل  اهلل)�سّلى 
فقد روي عنه)عليه ال�سالم(: )اأنَّ ر�سول 
اإذا بعث  واآله( كان  اهلل)�سّلى اهلل عليه 
�ساحبها  اأو�سى  للقتال،  �سرّيًة  اأو  جي�سًا 
ة نف�سه ومن معه من  بتقوى اهلل يف خا�سّ
اهلل  ب�سم  اغزوا  وقال:  خيًا،  امل�سلمني 
...وال  قال-  اأن  -اإىل  اهلل...  �سبيل  ويف 
امراأة  وال  �سيخًا كبيًا،  وال  وليدًا،  تقتلوا 

وال متّثلوا، وال تغلوا، وال تغدروا(.
غي  ظروفًا  البلُد  يعي�ش  اإذ  واليوم 
هجمًة  يواجه  العراقّي  وال�سعُب  طبيعية 
مرجعّيُتنا  نه�ست  �سر�سة،  بربرية 
وبدورها  االأّمة  جتاه  مب�سوؤولّيتها  الُعليا 
اجلهاد  فتوى  يف  بها  املُناط  الر�سايّل 
ويف  اأّواًل  احلكيمة  التاريخية  الكفائي 
الفتوى  هذه  تطبيق  حيثّيات  تنظيم 
التو�سيات  فجاءت  ثانيًا،  املقّد�سة 
لدن  من  ال�سديدة  والتوجيهات  الر�سيدة 
به  اأو�سى  مّما  وكان  الُعليا،  املرجعية 
�سماحُة املرجع الدينّي االأعلى ال�سيد علي 
احل�سينّي ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف( 

الكرمية  و�ساياه  من  الثالثة  النقطة  يف 
للمقاتلني واملجاهدين يف �ساحات اجلهاد 

والوغى والتي اأ�سدرها مكتبه، اإذ قال:
واملحاربني  الُبغاة  مع  للقتال  اأّن  )كما 
واآدابًا  اأخالقًا  واأ�سرابهم  امل�سلمني  من 
ال�سالم(  علي)عليه  االإمام  عن  اأُثرت 
عليه  جرت  مّما  املواقف،  هذه  مثل  يف 
خطـبه  يف  اأ�سحابه  به  واأو�سى  �سـيته 
االأخذ  على  االأّمة  اأجمعت  وقد  واأقواله، 
بها وجعلتها حّجة فيما بينها وبني رّبها، 
مبنهجه،  واالأخذ  به  بالتاأ�ّسي  فعليكم 
وقد قال)عليه ال�سالم( يف بع�ش كالمه 
اهلل  النبي)�سّلى  عن  ورد  ملا  موؤّكدًا 
والغدير  الثقـلني  حديث  يف  واآله(  عليه 
نبّيكم  بيت  اأهل  اإىل  )انظروا  وغيهما: 
فلن  اأثرهم،  واتبعوا  �سمتهم  فالزموا 
يف  يعيدوكم  ولن  هدى  من  ُيخرجوكم 
نه�سوا  واإْن  فالبُدوا،  َلبُدوا  فاإْن  ردى، 
وال  فت�سّلوا،  ت�سبقوهم  وال  فانه�سوا، 

تتاأّخروا عنهم فتهلكوا((.

السّيد السيستانّي مخاطباً المجاهدين:
 عليكم التأّسي بأمير المؤمنين واألخذ بمنهجه في مجابهة الُبغاة
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وبتفايهم  الغيارى  العراق  اأبناء  بهمة 
من  والنفي�ش   الغايل  وبذلهم  الكبي 
اأجل حماية العراق و�سعبه ومقد�ساته، 
اإرهابي  اأف�سال هجوم  اأ�ستطاعوا  فقد  
كبي على مدينة �سامراء املقد�سة هذا 
خمول  ا�ستخباري  م�سدر  به  �سرح  ما 
من  ال�سعبي  احل�سد  قوات  قيادة  يف 

مدينة �سامراء.
ال�سعبي   احل�سد  اأبطال  واأ�ساف« 

بغاز  عنيف  لهجوم  وبب�سالة  ت�سّدوا 
منطقة  يف  �سامراء  مدينة  على  الكلور 

نهر الر�سا�سي �سرق مدينة �سامراء 
مبينا ، اأن انتحاريًا يقود عجلة مفخخة 
الكلور  بغاز  معباأة  بكب�سوالت  حمملة 
�سرقي  الر�سا�سي  ج�سر  عبور  حاول 
وحدة  اأبطال  اأن  اإال  �سامراء  مدينة 
ووحدة  واال�ستخبارات  املعلومات 
لالإرهابي  ت�سدت  القتالية  النخبة 

وقتلته ومت تدمي العجلة وافراغها من 
قناين غاز الكلور . 

القوات  اأبطال  باأن  امل�سدر  وتابع 
حماة  و�سيظلون  ومازالو  االمنية كانوا 
لعراق مقد�سات اآل البيت  واليد 
االإرهاب  ظهر  تق�سم  التي  ال�ساربة 

التكفيي.

أبطال الحشد الشعبي  تفشل هجوماً كيميائيا بغاز الكلور على مدينة سامراء

القوات الأمنية حترر )200 (كم �سرقيّ �سامراء

باال�سرتاك مع  امل�سلحة  القوات  حررت 
قوات احل�سد ال�سعبي، ما يقارب)200( 
�سيطرة  �سامراء من  ق�ساء  �سرقي  كم 

تنظيم داع�ش االإرهابي.
اللواء  �سامراء  عمليات  قائد  وقال 
»قواتنا  اأن  الزهيي،  عماد  الركن 
�سامراء،  �سرقي  حررت)200(كم 
�سمن املرحلة االأوىل للعملية الع�سكرية 

من  الدين  �سالح  حمافظة  لتحرير 
�سيطرة تنظيم داع�ش االإرهابي«.

االأمنية  »القوات  اإن  الزهيي  واأكد 
حرروا  ال�سعبي،  احل�سد  واأبطال 
و�سيخ  �سامراء  بني  الرابط  الطريق 
حممد وعززوا التواجد فيه«،  واأ�ساف 
احل�سد  وابطال  االأمنية  »القوات  اأن 
ال�سعبي، حرروا اأي�سا النهر الر�سا�سي 

بالكامل«.
دياىل،  �سرطة  با�سم  املتحدث  وقال 
املقدم غالب العطية، االثنني، اإن »قوة 
دياىل،  حمافظة  ل�سرطة  تابعة  اأمنية 
واحل�سد  االأمنية  للقوات  ان�سمت 
من  تكريت  ق�ساء  لتحرير  ال�سعبي 

ع�سابات داع�ش االإرهابية«.
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اأعلنت وزارة حقوق االن�سان، يوم اخلمي�ش، 
عن ان تنظيم داع�ش اقدم على حرق)26( 
البغدادي غربي االنبار،  بلدة  �سخ�سًا يف 
�سالح  حمافظة  يف  الع�سرات  واختطف 

الدين بذريعة مواجهة هوؤالء الإرهابييه. 
»ا�ستنادا  اإنه  لها  بيان  الوزارة يف  وذكرت 
عثيمني  ابن  ال�سعودي  الداعية  لفتوى 
والذي برر فعلة االعدام حرقا تف�سيه قول 
ابن تيمية )ال يعذب بالنار اال رب النار(، 
بحرق  واجرامها  وخطاياها  باآثامها 
داع�ش  اعدمت  اذ  االبرياء،  املواطنني 
ناحية  اهايل  من  االرهابية)26(مواطنا 

البغدادي«. 
ذلك  بعد  »با�سرت  داع�ش  ان  واو�سحت 
اج�ساد  من  كد�ش  �سكل  وعلى  بحرقهم 
انهم  بذلك  مدعية  االبرياء  املواطنني 

قاوموا بال�سالح والنار ارهابييها«. 
»اختطفت)23( داع�ش  ان  اىل  وا�سارت 
مدنيا من �سكنة قرية اال�سديرات الواقعة 

واقتادتهم  ال�سرقاط  ق�ساء  حدود  �سمن 
بان  العملية  اىل جهة جمهولة وقد بررت 

املختطفني من املطلوبني«. 
»اختطفت  داع�ش  ان  الوزارة  وا�سافت 
معظمهم  من)30(مواطنا  اكرث  اي�سًا 
مركز  من  اجلبور  ع�سية  اىل  ينت�سبون 
التجنيد  رف�سهم  العلم،بتهمة  ناحية 
االجباري لالنخراط يف �سفوف الع�سابات 

االرهابية«. 
من جهته قال م�سدر مطلع بح�سب بيان 
الوزارة ان »داع�ش االرهابية اقدمت على 
يف  ا�سرة  لكل  التموينية  البطاقة  جمع 
ق�ساء القائم باالكراه لرتغم االهايل على 
االف�ساح عن اعداد ال�سباب القادرين على 

حمل ال�سالح لالنخراط يف �سفوفها«. 
تفجي)34( على  داع�ش  »اقدمت  وتابع 
منزال يف احلمدانية وبع�سيقة تعود ملكيتها 
ل�سخ�سيات من القومية الكوردية من�سوية 
يف �سفوف احلزبني الكورديني الرئي�سني«. 

وعلى الع�سيد ذاته نقلت الوزارة منا�سدة 
املجمعي  فرحان  علي  عبا�ش  ال�سيخ 
العاجل  بالتدخل  احلكومية  وال�سلطات 
قرى  ت�سكن  من)200(عائلة  اكرث  النقاذ 
اجلزيرة  باجتاه  اال�سحاقي  لناحية  تابعة 

وبالقرب من منخف�ش الرثثار. 
حديثة  ق�ساء  اهايل  فاإن  البيان  وبح�سب 
ال�سلطات  ينا�سدان  بروانة  وناحية 
احلكومية بالتدخل العاجل ل�سد احلاجات 
بالنق�ش  املتمثلة  وال�سرورية  امللحة 
واملحروقات  الغذائية  باملواد  ال�سديد 
وطاأة  حتت  يعي�سون  االهايل  ان  وال�سيما 

الق�سف اليومي. 
واختتم البيان ان ذوي �سحايا نزالء �سجن 
بادو�ش ينا�سدون ب�سرورة ت�سليط ال�سوء 
مرتكبيها  وتقدمي  اجلرمية  تلك  على 
باالمتيازات  ال�سحايا  و�سمول  للعدالة 
واحلقوق ا�سوة ب�سهداء قاعدة اللواء ماجد 

التميمي )�سبايكر( �سابقا.

بفتوى �ساّله ع�سابات داع�ش الوهابية تقتل)26( مواطنًا 
عراقياً حرقاً يف ناحية البغدادي غربيّ النبار
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الن�سر لرا يف تري والأنبار

جمل�ش  يف  االأمنية  اللجنة  ع�سو  اأعلن 
حمافظة �سالح الدين خالد اخلزرجي 
ت�سليح )1000( متطوع من اأبناء ع�سائر 
القوات  اإىل  وان�سمامهم  املحافظة 
معارك  ادارة  �ستتوىل  التي  االأمنية 
وحترير مدينة تكريت واملناطق القريبة 
غرفة  ت�سكيل  اخلزرجي،  وقال  منها. 
عمليات م�سرتكة ت�سم اجلي�ش وال�سرطة 

اأثناء  لتن�سيق املواقف  ال�سعبي  واحل�سد 
 « اأن  اخلزرجي  واأ�ساف  املعركة«.  بدء 
)1000( متطوع من اأبناء ع�سائر �سالح 
الدين مت ت�سليحهم وان�سموا اإىل قوات 
اجلي�ش وال�سرطة واحل�سد ال�سعبي الذي 
عملية  يف  للم�ساركة  امكانياته  كل  هياأ 
حترير مدينة تكريت واملناطق االأخرى«،  
اإىل  و�سلت  التي  »املعلومات  اأن  موؤكدًا 

داع�ش  قيادات  هروب  توؤكد  اللجنة 
القيادات  وبقاء  تكريت  من  االأجنبية 
ال�سعبي  هياأة احل�سد  واأعلنت  املحلية«. 
عن تعر�ش اخلطوط االأمامية لع�سابات 
اإىل  تكريت  مدينة  يف  االرهابية  داع�ش 
عن  معلومات  تلقيها  بعد  وا�سع  انهيار 
�ستدخل  التي  االأمنية  القوات  حجم 

املدينة.

انقيادات الدواع�ش الأ وهرو رييف ت ومت 000 يست

  اأعلنت حركة االأحرار يف مدينة املو�سل 
هروب ع�سابات داع�ش االرهابية من اأربع 
املدينة.  من  االي�سر  ال�ساحل  يف  مناطق 
الكرمي  عبد  العقيد  احلركة  ع�سو  وقال 
في�سل ال�سمري، اإن »املناطق التي هربت 

منها ع�سابات داع�ش االرهابية هي �سومر 
م�سيًا  واملن�سور«.   واملاأمون  وفل�سطني 
الدين  ل�سالح  املحاذية  »املناطق  اأن  اإىل 
ت�سهد انك�سار اخلطوط االأمامية لع�سابات 
اأن  ال�سمري  واأ�ساف  االرهابية«.  داع�ش 

»ع�سابات داع�ش االرهابية هدمت )21(
ومتكنت  املا�سي«.  ال�سهر  خالل  م�سجدًا 
الع�سائر الراف�سة لتواجد ع�سابات داع�ش 
االرهابية يف املو�سل من قتل )56(قياديًا 

داع�سيًا خالل االأ�سهر االأربعة املا�سية.

الدي ية ل�سا مناط اأرب رار الدواع�ش م

عدي  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  اأفاد 
»اأبو  الداع�سي  االرهابي  مبقتل  اخلدران 
حمافظة  يف  قرى  اأربع  وحترير  قتادة«، 
�سالح الدين. وقال اخلدران، اإن »القوات 
احل�سد  مع  بالتن�سيق  امل�سرتكة  االأمنية 
ال�سعبي متكنت من حترير قرى البو ريا�ش 
�سمن  والقلعة،  طراز  والبو  طلحة  والبو 
حمافظة �سالح الدين، من ناحية منطقة 

�سد العظيم«. واأفاد جمل�ش ع�سائر �سالح 
�سعوديًا  داع�سيًا   )14( با�ست�سالم  الدين 
بعد يوم واحد من بدء العمليات الع�سكرية 
واأ�ساف  الدين.  �سالح  مدينة  لتحرير 
اخلدران اأن »العمليات االأمنية اأ�سفرت عن 
مقتل ع�سرة من ع�سابات داع�ش االرهابية، 
بينهم املدعو اأبو قتادة، الذي يعد م�سوؤول 
ف�ساًل  املذكورة،  القرى  عن  الدواع�ش 

لالرهابيني«.  تابعتني  عجلتني  حرق  عن 
بداأت حتركًا  االأمنية  »القوات  اإن  واأ�ساف 
ناحية  من  القريبة  جبة  منطقة  لتحرير 
ع�سابات  فيها  تتواجد  التي  البغدادي 
داع�ش االرهابية، بينهم قنا�سون«، م�سيًا 
اإىل  تهدف  الع�سكرية  »العملية  اأن  اإىل 
تاأمني الطريق الرابط بني ناحية البغدادي 

وق�ساء حديثة«.

الدي س يات حتريريف ع اأبو قتاد مقتل

اهل الثغور 6



ة دياا م مناط  نا�سفة يف عبو )00( م اأك يتف
اأفاد م�سدر ع�سكري يف قيادة عمليات 
االأمنية  »القوات  باأن  دياىل  حمافظة 
الهند�سي  اجلهد  مع  وبالتن�سيق 
اأكرث  فككت  ال�سعبي  للح�سد  التابع 
مناطق  يف  نا�سفة  عبوة   )400( من 
واملقدادية«.  وال�سعدية  �سروين 

االأمنية  اأن«قواتنا  امل�سدر  واأ�ساف 
ت�سيطر على املناطق املحاذية ل�سالح 
الدين ولديها تن�سيق عال مع القيادات 
ت�سلل  ملنع  املحافظة،  يف  االأمنية 

الدواع�ش اإىل دياىل«.

قوات  قيادة  يف  خمول  م�سدر  اأفاد 
�سامراء  مدينة  يف  ال�سعبي  احل�سد 
�سدت  ال�سعبي  احل�سد  »قوات  باأن 
اليوم اخلمي�ش تعر�سا لع�سابات  فجر 

داع�ش االرهابية يف منطقة �سيخ حممد 
واأ�ساف    . �سامراء  مدينة  �سرقي 
امل�سدر ، اأن اأبطال املقاومة االإ�سالمية 
االإرهابيني  من  جمموعة  وجرحو  قتلو 

كبية  �سيارة  يقود  انتحاري  بينهم 
وحدة  وا�ستطاعت  مفخخ  )تنكر(  نوع 
بوا�سطة  تفجيه  من  القتالية  النخبة 

�ساروخ حممول .

اأبال ا�سد ال�سبي تف�سل تر�سا ل�سابات داع�ش يف منقة �سي د �سرقي �سامراء

قيادة  يف  خمول  ا�ستخباري  م�سدر  اأفاد 
عمليات  من  »قوة  باأن  �سامراء  عمليات 
على  القب�ش  اإلقاء  من  متكنت  �سامراء 
خم�سة دواع�ش، بينهم امل�سوؤول عن اإدخال 
االنتحاريني اإىل ق�ساء �سامراء، ف�سال عن 

ارهابي اآخر م�سرتك مبجزرة �سبايكر.

واأ�ساف امل�سدر اأن »الو�سع االأمني م�ستقر 
على  حتر�ش  وقواتنا  �سامراء،  ق�ساء  يف 
الق�ساء  خارج  تعر�سية  بعمليات  القيام 

�سد ع�سابات داع�ش االرهابية«.

القبش ع سة دواع�ش بينم مسوول النتاري يف �سامراء
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االرهابي  داع�ش  تنظيم  يوا�سل 
�سرتاتيجيته  يف  لالطفال  ا�ستخدامه 
بحقهم  ينفذ  ذلك  ومع  االرهابية، 
عقوبة االعدام اي�سا، يف نهج يتنافى مع 

القوانني الدولية وال�سرائع ال�سماوية.
ن�سرت  وتقارير  معلومات  ك�سفت  اإذ 
من  رفع  التكفيي  التنظيم  ان  عن   ،
عملياته  يف  االأطفال  جتنيد  وتية 
تدريب  مع�سكرات  ان�ساء  عرب  امل�سلحة 
عليها  ي�سيطر  التي  املناطق  يف  لهم 

داخل العراق و�سوريا. 
االأطفال  جتنيد  مع�سكرات  تزايد  ومع 
من قبل »الربابرة اجلدد«، وا�ستغاللهم 
الرقة  حمافظة  يف  الفتية  هوؤالء 
اأهم معاقله،  اأحد  التي تعترب  ال�سورية، 
ك�سفت م�سادر مطلعة، عن اأن عنا�سر 
الأهايل  مالية  مبالغ  يدفعون  »داع�ش« 

االأطفال مقابل جتنيدهم.
فيما ذكرت �سحف عاملية على مواقعها  

على  يرغمون  االأهايل  اأن  االلكرتونية، 
اأخذ املبالغ، باالإ�سافة اإىل مواد غذائية 
اأطفالهم  ت�سليم  مقابل  ومالب�ش، 

للتنظيم املت�سدد.
ثالثة  هناك  اإن  امل�سادر:  وقالت 
مع�سكرات جتنيد بالقرب من “الرقة” 
حيث يتم تلقني االأطفال درو�سًا يف القتال 
ما  املع�سكرات  تلك  بني  ومن  والذبح، 
لالأ�سبال،  اخلليفة”  بـ”مع�سكر  يعرف 
الفاروق”و”مع�سكر  اأ�سبال  و”مع�سكر 
يف مدينة الطبقة  ال�سريعة لالأ�سبال”، 
ملدة  االأطفال  بتجنيد  يقوم  ال�سورية، 
اأ�ساليب  تعليمهم  يتم  يومًا حيث   )40(

القتال الوح�سية.والنحر والذبح 
يتم  اأنه  عن  اأي�سًا،  ك�سفت  وامل�سادر 
اأميكي  دوالر   )200( االآباء  اإعطاء 
االأهايل  رف�ش  واإذا  اأطفالهم،  مقابل 
يجب  للتجنيد،  اأطفالهم  اإر�سال 
يف  تقام  التي  بالدرو�ش  اإحلاقهم 

الكرمي،  القراآن  لدرا�سة  امل�ساجد 
اإىل  باالن�سمام  اإقناعهم  يتم  حيث 

املع�سكرات.
ون�سر تنظيم »داع�ش« االإرهابي يف وقت 
»مع�سكر  افتتاح  يظهر  فيديو  �سابق، 
يتم  حيث  االأطفال،  لتجنيد  الفاروق« 
والذبح  القتل  عن  درو�سًا  اإعطاوؤهم 
 15 اأكربهم  عمر  يتجاوز  مل  لنا�سئة 
حت�سل  االفعال  هذه  وجميع  �سنة. 
اي�سا يف مدينة املو�سل ، طبقا للتقارير 

نف�سها.
لالطفال،  اال�ستغالل  هذا  جانب  اىل 
ي�ستثنهم  مل  الداع�سي،  التنظيم  فان 
بحق  نفذها  التي  االعدام  عقوبة  من 
املناطق  يف  �سخ�ش  الفي  من  مايقرب 
�سوريا  داخل  عليها  ي�سيطر  التي 

والعراق، من بينهم ن�ساء واطفال. 

داع�ش يجند الأطفال مقابل )200( دولر
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