
اعلن ع�ضو جلنة االمن والدفاع النيابية حممد 
الكربويل، الثالثاء، ت�ضكيل جلنة حتقيقية داخل 
من  مدنيا   43 اختطاف  حادثة  ب�ضاأن  اللجنة 

ق�ضاء الطارمية �ضمايل العا�ضمة.
الكربويل يف ت�رصيح له قال، اإن "اللجنة �ضتعمل 
ب�ضاأن ماح�ضل يف  ت�ضكيل جلنة حتقيقية  على 
الطارمية بناًء على طلب مقدم من رئي�س كتلة 
امل�ضهداين"،  احمد  النائب  اجلماهري  ائتالف 
م�ضريا اىل اأن "اللجنة �ضت�ضعى لك�ضف مالب�ضات 
احلادث وكيفية دخول �ضيارات بهكذا عدد ومن 
دون لوحات ارقام اىل منطقة تقع حتت �ضيطرة 
دون  من  مدنيا   43 واعتقال  االمنية  القوات 

مذكرات قب�س".
وا�ضاف الكربويل اأن ، موقف احلكومة م�ضتغرب 
وقت  منذ  �ضئ  ب��اي  تعلق  مل  اأن��ه��ا  حيث  ج��دا 
احلادثة حتى اللحظة ومل تعمل على ت�ضكيل اي 
جلنة حتقيق ب�ضاأنها، م�ضريا اىل اأن هذا املوقف 

ال جند له اي تربير.
اجلبوري،  �ضليم  النواب  جمل�س  رئي�س  واأعلن 
يف 23 كانون الثاين 2017، اأنه يتابع ب�ضكل 
ق�ضاء  اأبناء  من  عدد  اعتقال  ق�ضية  �ضخ�ضي 
عمليات  اأن  م��وؤك��داً  بغداد،  �ضمايل  الطارمية 
االعتقال يجب اأن تكون �ضمن مذكرات اعتقال 

ت�ضدر من قبل الق�ضاء "ح�رصاً.
االأحد  دع��ا،  العراقية  القوى  حتالف  اأن  يذكر 
رئي�س   ،)2017 الثاين  كانون   22( املا�ضي 
م�ضري  عن  الك�ضف  اىل  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
300 مواطن من اأبناء منطقتي �ضاطئ التاجي 
قوة  اعتقلتهم  ب��غ��داد،  �ضمايل  وال��ط��ارم��ي��ة 
"جمهولة" ترتدي الزي الع�ضكري واقتادتهم اىل 

جهة جمهولة.

كان ذل��ك يف ني�ضان ٬2015 ح��ن منح عنا�رص 
التنظي��م االإرهاب��ي ال�ضاب��ة العراقي��ة٬ذات ال�29 
�ضن��ة٬ اأ�ضبوع��ا للموافقة واإال فاإنه��م �ضيزوجونها 
غ�ضب��ا٬ ح�ض��ب م��ا تق��ول لك��ن جم��يء ه��وؤالء 
املقاتلن جعلني اأح�ضم اأمري"٬ ت�ضيف اأم فار�س 
"عنده��ا قررت اله��رب.. كنت اأفك��ر يف ذلك منذ 
اختط��اف زوجي٬ م��ن دون ان اأجد املال على حد 

قولها.
�ضيط��ر تنظي��م داع���س عل��ى مدين��ة املو�ض��ل يف 
حزيران ٬2014 وكان مينح يف البداية تراخي�س 
موؤقت��ة للمر�ض��ى مبغادرة املدين��ة مقابل التعهد 
بالع��ودة وتقدمي �ضمانات )�ضن��دات اأمالك٬ تعهد 
م��ن كفيل يتحمل العقوبة يف ح��ال عدم العودة...
ال��خ(٬ اإال اأن��ه عدل عن ذل��ك بعد تنام��ي عمليات 

الفرار.
دف��ع ق��رار داع���س اجلديد كث��ريا م��ن املو�ضلين 
اإىل خو�س مغامرة الف��رار من املدينة٬ فانتع�ضت 
جت��ارة التهري��ب على الرغ��م من خط��ورة الرحلة 
التي ميكن ان ت��وؤدي اإىل املوت يف حالة ال�ضقوط 

يف يد دوريات التنظيم. 
وتق��ول ام فار���س "مل اأنتظر ع��ودة رجال داع�س٬ 
مه��ّرب  م��ع  واتفق��ت  الثالث��ة٬  اأطف��ايل  حمل��ت 
باللهجة العراقية( لتهريبنا ب�ضحبة اأربع عائالت 
م��ع قجقج��ي.. ومتكن��ت م��ن الو�ض��ول اإىل خميم 

الهول يف احل�ضكة �ضمال �رصقي �ضورية".
وع��ادت اأم فار���س اإىل الع��راق للعي���س يف خميم 
ده��وك٬ يف اإقليم كرد�ضت��ان بعد رحلتها الطويلة.
يكل��ف اله��روب م��ن املو�ض��ل اأم��واال باهظ��ة ف� 
"القجقج��ي" اأخذ من ام فار�س واأطفالها الثالثة 

3500 دوالر. اأي  "35 ورقة"٬ 
"طالبن��ي يف الب��دء ب���45 ورقة٬ لكن��ي قلت له 
اإنن��ي ال اأ�ضتطي��ع دفع ه��ذا املبلغ٬فاأن��ا من دون 
زوج٬ يف ح��ن دفع��ت العائ��الت االأرب��ع االأخرى 

مبال��غ ترتاوح ما ب��ن 45 و65 ورقة ح�ضب عدد 
اأفراد العائلة".

وكادت الرحل��ة تتح��ول اإىل ماأ�ض��اة: "حل��ق بن��ا 
الدواع���س بعد ربع �ضاعة م��ن الو�ضول اإىل طريق 
املو�ض��ل لكنن��ا فررنا حت��ى و�ضلن��ا اإىل االأر�س 
احل��رام" منطق��ة  ب�"االأر���س  احل��رام"٬ وتق�ض��د 

فا�ضلة بن االأطراف املتحاربة.
وت�ضي��ف "من اليم��ن كان الدواع�س ومن الي�ضار 

اليبكا )٬YPG وحدات حماية ال�ضعب الكردية(".
كانت املنطق��ة العازلة اأ�ضب��ه باملخيم٬ تق�ضدها 
العائالت الهارب��ة٬" ظللنا يف املنطقة �ضتة اأيام٬ 
يف النه��ار ال�ضم���س٬ ويف الليل ال��ربد٬ الب�ضكويت 
والع�ضري٬ الذي كان معنا انتهى بعد يومن٬ كان 
هن��اك �ضخ�س �ض��وري ياأتي ويبيع لن��ا املاء ب�5 

اآالف دينار واالأكل ب�7000 دينار".
مل تك��ن "االأر�س احل��رام" خا�ضع��ة للحماية٬ لذا 

كان��ت عر�ضة للهجوم يف اأية حلظة:"بعد اأيام من 
و�ضولن��ا٬ هجم الدواع�س وقتل��وا اأفرادا من ثالث 
عائ��الت٬ اإث��ر ذل��ك �ضاع��د مقاتلون م��ن وحدات 
حماي��ة ال�ضعب عددا من العائالت على العبور اإىل 

خميم الهول فوق االأرا�ضي ال�ضورية".
"زوج��ي م�ضت علي��ه �ضنتان عند داع�س٬ ال اأعلم 
عن��ه �ضيئا منذ 19 �ضب��اط ٬2015طلع من البيت 
وم��ا رج��ع"٬ تق��ول اأم فار�س.يبل��غ زوجه��ا م��ن 

العم��ر 39 �ضن��ة٬ وه��و منت�ضب �ضاب��ق يف اجلي�س 
العراقي٬ و�رصع داع�س بعد �ضيطرته على املو�ضل 

باحتجاز اأفراد ال�رصطة واجلي�س.
ويربه��ن تفكي��ك االإرث البريوقراطي لداع�س على 
م��دى �ضعوبة املهمة.وحتى اإثبات الهوية تتخلله 
�ضعوب��ات تتمثل يف اأن معظ��م االأ�ضخا�س الذين 
نزح��وا من ج��راء القت��ال لي�ض��ت لديه��م بطاقات 
هوي��ة الأن ال�ضلط��ات يف املنطق��ة الكردي��ة الت��ي 

يوجد فيها املخيم �ضحبتها منهم الأ�ضباب اأمنية.
ومتث��ل ح��االت الط��الق حتدي��ا خا�ضا حي��ث اأن 
القان��ون العراقي يقت�ضي وج��ود الزوجة والزوج 
الإنه��اء زواجهم��ا. لكن كث��ريا م��ن االأزواج الذين 
انف�ضل��وا اأثناء حك��م الدولة االإ�ضالمي��ة غالبا ما 
ف��ر كل منهم يف اجتاه خمتل��ف مع دخول القوات 

العراقية.
وقال القا�ضي ال�ضم��ري "اأحيانا يتم حترير واحد 
بينما يظل االآخ��ر يف منطقة ت�ضيطر عليها الدولة 

االإ�ضالمية."
وق��ال القا�ض��ي اإن اإج��راءات ت�ضجي��ل الوفي��ات 
�ضارم��ة ب�ض��كل خا�س ملنع النا���س من ا�ضتغالل 
حالة الفو�ض��ى وتزوير �ضه��ادات وفياتهم للفرار 
اأو املطالب��ة مبواري��ث قب��ل وق��ت  العدال��ة  م��ن 

ا�ضتحقاقها.
وتواج��ه م��روة �ضامل تل��ك العقبات حي��ث حتاول 
ت�ضجي��ل وفاة والدها الذي تق��ول اإنه قتل على يد 
تنظيم الدول��ة االإ�ضالمية لتعاونه مع قوات االأمن 

الكردية.
واألقى امل�ضلحون بجثته على م�ضارف القرية التي 
كان��وا يقيمون فيها بالقرب م��ن املو�ضل واأعطوا 

عائلته وثيقة تفيد بوفاته.
وقب��ل اأن تعرتف ال�ضلطات العراقية بوفاته عليها 
اأن تنق��ل ق�ضيته��ا اإىل حمكمة اأخ��رى تتعامل مع 
ق�ضايا االإرهاب يف مدينة اأخرى لكن االأ�ضخا�س 
الذي��ن يعي�ضون داخ��ل املخيم ال ُي�ضم��ح لهم االآن 

مبغادرته.
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الحشد الشعبي للعبادي: حرس النجيفي وبعض البيشمركة يهربون الدواعش مقابل المال الدعوة ينفي خوض العبادي االنتخابات بقائمة منفردة

المجلس األعلى يعلن انتهاء مرحلتين "أساسيتين" 
من مشروع التسوية

البرلمان يستكمل شروط وتحديد مواعيد 
استجواب الوزراء والمسؤولين 

جعفر،  حممد  جا�ضم  االإ�ضالمية  الدعوة  حزب  يف  القيادي  نفى  بغداد_متابعة: 
الثالثاء، وجود نية لرئي�س الوزراء حيدر العبادي بخو�س االنتخابات بقائمة واحدة 

منفردة عن احلزب، موؤكدا عدم وحود هكذا توجهات حتى االن.
الدعوة  ح��زب  يف  القيادي  خو�س  عن  “احلديث  اإن  ق��ال،  له  ت�رصيح  يف  جعفر 
ال  منفردة  بقائمة  املقبلة  االنتخابات  العبادي  حيدر  احلكومة  رئي�س  اال�ضالمية 

�ضحة له”.
بخو�س  فكرة  اأي  اللحظة  حتى  لديه  لي�ضت  ال��دع��وة  ح��زب  اأن  جعفر،  واأ���ض��اف 

االنتخابات املقبلة بقائمتن او قوائم متعددة.
واأكد جعفر، اأنه ال ميكن الأحد املجازفة واخلو�س بقائمة منفردة خارج احلزب النه 
�ضيكون �ضعيفا ولن يح�ضل على ا�ضوات اأو مقاعد كثرية كما ح�ضل مع رئي�س تيار 

االإ�ضالح الوطني اإبراهيم اجلعفري.

مرحلت��ن  انته��اء  الثالث��اء،  االإ�ضالم��ي،  االأعل��ى  املجل���س  اأعل��ن   : بغداد_متابع��ة 
“اأ�ضا�ضيت��ن” م��ن مبادرة الت�ضوية الوطني��ة التي طرحها التحال��ف الوطني، موؤكدا 
اأن عر�ضه��ا عل��ى �ضناع الق��رار �ضيتم بعد حتري��ر حمافظة نينوى م��ن �ضيطرة تنظيم 
داع�س االرهابي، يف حن اأ�ضار اإىل اأن التحالف �ضيذهب نحو ثالثة اجتاهات للرد على 

انتقادات الكتل ال�ضيا�ضية للت�ضوية.
املتح��دث با�ضم املجل�س ال�ضيخ حميد معل��ة يف ت�رصيح له قال، اإن “التحالف الوطني 
اأخ��ذ بنظر االهتمام جميع االآراء واملقرتحات واالعرتا�ضات”، الفتا النظر اإىل اأنه “مت 
االنته��اء من مرحلتن ا�ضا�ضيتن ب�ضاأن ورقة الت�ضوي��ة الوطنية وعر�ضها على �ضناع 

القرار عقب االنتهاء من حترير نينوى”.
واأ�ض��اف معلة اأن ، الورقة تعر�ضت النتقادات واعرتا�ضات من جميع الكتل ال�ضيا�ضية 
من دون ا�ضتثناء، مبينا اأن التحالف الوطني �ضيذهب نحو ثالثة اجتاهات للرد على تلك 
االنتق��ادات، االول هو كتابة بيان عل��ى اال�ضكاالت والثاين عر�س الوثيقة ومتبنياتها 
عل��ى �ضناع الراأي الع��ام واالجتاه االخري هو التو�ضي��ح للم�ضككن واملعرت�ضن على 

ورقة الت�ضوية.
وكان النائ��ب ع��ن ائتالف دولة القانون جا�ضم البياتي ك�ضف يف وقت �ضابق عن طرح 
التحالف الوطني اآليتن ب�ضاأن م�رصوع الت�ضوية الذي تبناه اأخرياً، يف حن ا�ضار اإىل اأن 

ائتالفه اقرتح تاأجيل امل�رصوع اإىل ما بعد االنتخابات الربملانية.

بغ��داد - متابع��ة : اأعلن رئي���س جمل�س النواب، �ضلي��م اجلبوري، الثالث��اء، ا�ضتكمال 
�رصوط ا�ضتجواب الوزراء وامل�ضوؤولن داخل الربملان، و�ضيتم حتديد مواعيدها.

وقال م�ضدر يف الربملان، اإن "اجلبوري اأكد اأن هناك العديد من اال�ضتجوابات لوزراء 
وم�ضوؤول��ن ا�ضُتكملت �رصوطها وُح��ددت مواعيد ح�ض��ور امل�ضتجَوبن اىل الربملان، 
و�ضيت��م اإعالنه��ا يف اجلل�ض��ات املقبل��ة". واأو�ض��ح اأن ، م��ن بن تل��ك اال�ضتجوابات، 
ا�ضتج��واب وزيرة ال�ضح��ة عديلة حمود، من قب��ل النائب عواد الع��وادي، وا�ضتجواب 
رئي�س هيئة االإعالم واالت�ضاالت �ضفاء الدين ربيع، من قبل النائبة حنان الفتالوي، 
وا�ضتج��واب وزي��ر الزراعة فالح ح�ضن زيدان، من قبل النائبة زينب الطائي. وبّن اأن 
، م��ن بن االجراءات الت��ي مت ا�ضتيفاوؤها لال�ضتجواب، رئي���س مفو�ضية االنتخابات 
�رصب�ضت م�ضطفى، من قبل النائبة ماجدة التميمي، وا�ضتجواب رئي�س الوقف ال�ضيعي 
ع��الء املو�ض��وي، من قبل النائ��ب كاظم ال�ضي��ادي، وا�ضتجواب وزي��ر الرتبية حممد 

اقبال ال�ضيديل، من قبل النائب ريا�س ال�ضاعدي". 
وعق��د جمل�س الن��واب٬ يف وقت �ضابق من الثالث��اء٬ جل�ضته برئا�ض��ة �ضليم اجلبوري 

وح�ض��ور224 نائب��ا.

في الموصل.. داعش يزوج المتزوجات وأموات بال شهادات وفاة وأحياء بال أروراق ثبوتية

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بيتي٬  �إىل  "جاوؤو� 
و�أخربوين �أنهم 

�سيزوجونني لو�حد منهم.. 
�أجبتهم باأنني متزوجة٬ 

و�أن زوجي خمطوف لديهم 
منذ ثالثة �أ�سهر"٬ تتذكر �أم 

فار�س يوم جاء مقاتلون من 
د�ع�س �إىل بيتها يف مدينة 

�ملو�سل٬ �سمايل �لعر�ق٬ 
لإخبارها بقر�ر تزويجها 

لأحد �أفر�د �لتنظيم.

بغداد_سعد المندالوي

اىل  قواتنا  فقط دخلت  ايام  ثالثة  "قبل  انه  وا�ضاف 
حي احلدباء داخل املدينة، ومل ن�ضل بعد اىل التقاطع 
االتهامات  بهذه  ُنتهم  حتى  االمي���ن،  اجل��ان��ب  م��ع 
"هذه االدعاءات هي من اجل  .وا�ضار اىل ان  الباطلة 
االر�س  م�ضك  عن  املنطقة  وابناء  نينوى  ح�ضد  ابعاد 
ملدينتهم، وابعادهم عن امل�ضهد، وان ال يكون لهم دور 
يف حترير مناطقهم"، مبينا انه "ال عالقة تربطنا مبن 

ي�رصح مبثل هذه الت�رصيحات التي ال�ضحة لها".
حكومة  يف  البي�ضمركة  ل��وزارة  العام  االمن  ب��دوره 
"التهم  ان  اىل  ا�ضار  الياور،  جبار  كرد�ضتان،  اقليم 
عنا�رص  باخراجهم  البي�ضمركة  ق��وات  اىل  املوجهة 
كاذبة"،  �ضيا�ضية  تهم  هي  �ضوريا،  باجتاه  داع�س 
مبينا انه "هناك مئات الت�رصيحات النارية اخلالية 

�رصاعات  عن  ناجتة  حقيقية،  قرائن  او  االدل��ة  من 
�ضيا�ضية، ت�ضلنا يوميًا، وعلى كل من يريد التحقق من 
هذه االمور فلياأتي اىل وزارة البي�ضمركة ويقدم ادلته 
حال  ويف  دولية،  حمكمة  اىل  يقدمها  او  ذلك  حول 
وحماكمة  املالأ،  امام  ذلك  باعالن  ف�ضنقوم  اثباتها 

املت�ضببن به".
"الفارغة"،  ب�  الت�رصيحات  ه��ذه  و�ضف  حن  يف 
هي  النارية  ال�ضيا�ضية  الت�رصيحات  "هذه  ان  مبينا 
خللق امل�ضاكل بن القوات املتحالفة لتحرير مناطق 

املو�ضل والق�ضاء على تنظيم داع�س االرهابي".
الرئي�س  لوعود  اختباراً  املرتقبة  املرحلة  وتاأتي 
م�ضاعدات  بتقدمي  ترامب  دونالد  اجلديد  االأمريكي 
للعراق ودعمه يف حربه على االإرهاب. وقال ال�ضفري 
»الرئي�س  اإن  �ضيليمان  دوغال�س  بغداد  يف  االأمريكي 
لهزمية  ال��ع��راق  م��ع  التعاون  يف  يرغب  االأم��ريك��ي 

الع�ضكري  »التعاون  اأن  اإىل  النظر  الفتًا  داع�����س«، 
رغبتها  على  يعتمد  العراقية  احلكومة  مع  واالأمني 
واأ�ضاف  االأمريكية«.  احلكومة  مع  التعاون  باإدامة 
اإذ  ان »الهدف الرئي�ضي لوا�ضنطن هو هزمية داع�س«، 
حيدر  العراقي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  حديث  »متحور 
يف  االأخري  التزام  حول  ترامب  الرئي�س  مع  العبادي 

مواجهة داع�س«.
ان  املفرجي عن كركوك  الناأئب خالد  توقع  ذلك  اىل 
قد  احلويجة  حترير  عمليات  النطالق  ال�ضفر  �ضاعة 
النائب  حذر  حن  يف  املقبلة  الع�رصة  االي��ام  تكون 
الكورد�ضتاين  الوطني  االحت��اد  يف  القيادي  ال�ضابق 

خالد �ضواين من مغبة تاأخريها. 
بحاجة  العراقية  القوات  ان  املفرجي  النائب  وقال 
انه يف  اأي  ايام بح�ضب قناعتي  ايام رمبا ع�رصة  اىل 
حقيقي  توجه  هنالك  �ضيكون  احل��ايل  ال�ضهر  نهاية 

نحو ق�ضاء احلويجة بينما هنالك بع�س االآراء القليلة 
قيادات  وبع�س  الع�ضكرية  القيادات  داخل  املوجودة 
احل�ضد ال�ضعبي التي ت�رص على ا�ضتكمال معركة حترير 
حمافظة نينوى ثم العودة اىل ق�ضاء احلويجة ونعتقد 
ان هذا خطاأ يكرر مرة اخرى عندما ذهبوا اىل نينوى 
وتركوا ق�ضاء احلويجة .   يف حن حذر النائب ال�ضابق 
وقال  املغت�ضبة  املناطق  يف  داع�س  بقاء  من  �ضواين 
الرغم  على  كركوك  امن  على  خطراً  دائمًا  ي�ضكل  انه 
اي  ل�ضد  اال�ضتعداد  اهبة  على  البي�ضمركة  ان  من 
�ضلبا  ياأثر  احلويجة  معركة  ح�ضم  تاأخري  لكن  هجوم 
يف الو�ضع االمني حتى داخل حمافظة كركوك ونحن 
نطالب وندعم بقوة القوات الع�ضكرية وكذلك اذا كان 
طريق  عن  البي�ضمركة  قوات  قبل  من  م�ضاركة  هناك 
التن�ضيق واالتفاق فيما بينهم ونوؤكد �رصورة اال�رصاع 

بتحرير احلويجة.
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