
�أم�س  �لالجئني،  ل�ش�ؤون  �لعليا  �ملف��شية  ت�قعت 
حما�رص  �شخ�س  �لف   100 من  �كرث  وج�د  �الربعاء، 
يف �مل��شل �لقدمية، م�ؤكدة ��شتخد�مهم دروعًا ب�رصية 

من قبل تنظيم د�ع�س �الرهابي.
يف  ج��دو،  برون�  �لعر�ق،  يف  �ملف��شية  ممثل  وق��ال 
ما  �ملدنيني  من  ع��دد�  "هناك  �ن   ، �شحفية  مقابلة 
ز�ل�� حما�رصين يف �ملدينة �لقدمية، ويتم ��شتخد�مهم 
عددهم  من  متاأكد  �أح��د  وال  ب�رصية،  دروع��ًا  �أ�شا�شا 
�أكرث".  ورمب��ا  �أل��ف  مئة  نح�  يك�ن  �أن  ميكن  ولكن 
تدفقا  ن�شهد  �أن  �ملطاف  نهاية  يف  "نت�قع  و�أ�شاف 
و��شع �لنطاق من �ملدينة �لقدمية، ونحن �الآن ن���شل 
�لق�ل،  �أمكنني  �إذ�  �الأخرية،  �لدفعة  لهذه  �ال�شتعد�د�ت 

من �لنازحني من �مل��شل".
�الأول  ت�رصين  يف  �لع�شكرية  �لعمليات  ب��دء  ومنذ 
�مل��شل،  من  �شخ�س  �ألف   862 نح�  نزح   ،2016
�إىل مناطق �رصق  �ألفا، معظمهم   195 عاد منهم نح� 
قتل��  �لذين  �ملدنيني  ع��دد  و��شحا  ولي�س  �ملدينة، 
خالل �لعمليات �لع�شكرية، لكّن عاملني يف �ملنظمات 

�الإن�شانية يحذرون من �أنه �شيك�ن مرتفعا.
�حلروب  �أكرب  من  تعد  �مل��شل،  "عملية  �أن  و�و�شح 
نحن  لذلك  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  منذ  �حل�رصية 
�لتاريخ  نتحدث عن �ل��شع �لذي لي�س له مقارنة يف 
�حلديث، ولذلك �أي�شا علينا �أن نك�ن �رصيعني ومرنني، 
لنك�ن على ��شتعد�د للتعامل مع ما ال ميكن �لتنب�ؤ به، 

وكل ي�م يدخل �ملعادلة عن�رص جديد".

�لفريق  �لعر�قية  �الحت��ادي��ة  �ل�رصطة  قائد  و�أع��ل��ن 
�ملركز  �قتحام  بيان �شحفي،  �شاكر ج�دت يف  ر�ئد 
يف  �الأخري  معقله  يف  د�ع�س  تنظيم  لقيادة  �لرئي�شي 
�ل�شاحل �الأمين ملدينة �مل��شل، م�شري� �ىل �ن وحد�ت 
خا�شة �أُطلق عليها كتيبة �لقتال �لليلي �وكلت �ليها 
�لقيادة  مركز  "�ل�رصجخانة"  منطقة  حترير  مهمة 
قامت  �لقدمية حيث  �ملدينة  للدو�ع�س يف  و�ل�شيطرة 
باالنفتاح �ىل عدة حماور وحا�رصت م�شلحي د�ع�س 
مناطق  من  �ملدنيني  الج��الء  �منة  مم��ر�ت  ووف��رت 
"قادم�ن  عمليات  قائد  �أعلن  جانبه  من  �ال�شتباك. 
يا نين�ى" �لفريق �لركن عبد �المري ر�شيد يار�هلل عن 
قطعات   ، �إن  وقال  مهمة  ��شرت�تيجية  م��قع  حترير 
من  �جلن�بي  �جل��زء  حترر  �لتا�شعة  �ملدرعة  �لفرقة 
حي �ل�شفاء �أحد �أهم و�آخر معاقل د�ع�س يف �ل�شاحل 

�الأمين للم��شل.
و��شار يف بيان �شحايف خللية �العالم �حلربي �ىل �ن 
�لق��ت �شيطرت على �شتة م��قع هي: قلعة با�شطابيا 
�لقا�شم  �أب���  يحيى  ومرقد  �الأح��د�ث  و�شجن  �الأثرية 
ود�ئرة �شحة نين�ى وكني�شة ماريا و�جل�رص �خلام�س 
�ل�شاحل  يف  �لك�ر  ر�أ���س  حي  مع  �لتما�س  و�د�م��ت 

�الأمين للمدينة. 
�الإرهاب  مكافحة  جهاز  يف  بارز  قائد  وك�شف  هذ� 
عن ت�يل ق��ت �لنخبة يف �جلهاز مهمة حترير جامع 
�لن�ري ومنارة �حلدباء �شمن �ملدينة �لقدمية و�شط 

�مل��شل.
عليه  يطلق  كما  �لكبري  “�جلامع  �أو  �لن�ري  وجامع 
�شهد  منربه  الأن  للتنظيم  كبرية  رمزية  قيمة  ميثل 
خطبة زعيم تنظيم د�ع�س �ب� بكر �لبغد�دي �ل�شهرية 
يف  �ال�شالمية  �خلالفة  دولة  قيام  فيها  �علن  و�لتي 
من  �لعا�رص  يف  �مل��شل  �حتالل  �ثر  و�ش�ريا  �لعر�ق 

ي�ني� عام 2014 . 
من  �لقدمية  �ملدينة  معركة  ع�شكري�ن  ق��ادة  ويعّد 
�لتكهن بح�شمها  �أن  �أخطر معارك �مل��شل ويق�ل�ن 

مكان  يف  �مل��جهات  �نح�شار  ب�شبب  �شعبًا  يبدو 
و�حد. 

جهاز  ق��ت  قائد  �الأ�شدي  �لغني  عبد  �لفريق  وقال 
�لف�شل  "هذ�  �لهج�م  تق�د  �لتي  �الإره��اب  مكافحة 

�الأخري" يف معركة ��شتعادة �مل��شل.
ق��ت  قائد  �لعار�شي  �شامي  �لركن  �لفريق  وق��ال 
�لنخبة �لثانية يف ق��ت مكافحة �الإرهاب �لتي تق�د 
�لقتال �شمال �ملدينة �لقدمية �إن �لدو�ع�س يتحرك�ن 
لتجنب  �جل��در�ن  يف  فتحات  عرب  �آخر  �إىل  منزل  من 

من  يدور  �الآن  �لقتال  �أن  و�أ�شاف  �جل�ية.  �ملر�قبة 
وو�شف  �شيقة  خلفية  �أزق��ة  د�خ��ل  �آخ��ر  �ىل  منزل 

�ملهمة باأنها لي�شت �شهلة .
�لتابعة  �حلربي  �الإع��الم  خلية  �علنت  جانبها  من 
للق��ت �لعر�قية �مل�شرتكة يف وقت �شابق، �ن مفارز 
�لق�ة  مع  وبالتن�شيق  �جل�ية  �لنف�شية  �لعمليات 
�جل�ية نفذت عملية �لقاء ن�شف ملي�ن من�ش�ر خا�س 
�لق��ت  بتقدم  �مل��طنني  تبلغ  �لقدمية  �مل��شل  ف�ق 
�مل�شلحة و�قتحامها ملا تبقى من �ملدينة ��شافة �ىل 

ت��شيات خا�شة ب�شالمتهم.
تعليمات  ت�ّجه  �لعر�قية  �لع�شكرية  �ل�ش��ت  مكرب�ت 
"�لدو�ع�س"  �إىل  ودع������ت  �مل����ط��ن��ني  ل�شالمة 

باال�شت�شالم
�لعر�قية  �لق��ت  باأن  �مل��طنني  �ملن�ش�ر�ت  وُتعلم 
�رصعت  وقد  مكان،  كل  من  �لقدمية  بامل��شل  حتيط 
تدع�  ك��م��ا  �الجتاهات".  جميع  م��ن  ب��ال��ه��ج���م 
"قادم�ن  عمليات  قائد  من  �مل�قعة  �ملن�ش�ر�ت 
يار�هلل  ر�شيد  �الأم��ري  عبد  �لركن  �لفريق  نين�ى"  يا 

�الأماكن  يف  �لظه�ر  عن  "�البتعاد  �إىل  �مل��طنني 
�لقتال  �أثناء  ت�شنح  فر�شة  �أي  و��شتغالل  �ملفت�حة، 
�إليها تفادًيا ال�شتغاللكم  �لق��ت، و�لت�جه  �شت�فرها 

دروًعا ب�رصية".
�ملدينة  �إىل  قادم�ن  "نحن  قائلة  �ملن�ش�ر�ت  وت�ؤكد 
�لقدمية.. �لق��ت �الأمنية على و�شك �إنهاء معاناتكم.. 
�رصق �مل��شل وغربها �شيتحد�ن جمدد� قريبا". كما 
تخاطب �ملن�ش�ر�ت مقاتلي د�ع�س بالق�ل "�نكم بني 
�حلكمة  "�إن  وتق�ل  �مل�ت"..  �أو  �ال�شت�شالم  قر�رين 
�ملكان  يف  و�لبقاء  �ل�شالح  رمي  يتطلبان  و�لعقل 
بانتظار و�ش�ل �لق��ت �لعر�قية.. كفى �لعر�ق دماًء ال 
فائدة من �ر�قتها بني �مل�شلمني". وتختم �ملن�ش�ر�ت 

قائلة "حكم�� �لعقل .. بتحكيمه �لنجاة".
بالعمليات  با�رصت مفارز خا�شة  ذلك  بالرت�فق مع 
مديرية  �لدفاع  ل���ز�رة  �لتابعة  �مليد�نية  �لنف�شية 
عرب  ن���د�ء�ت  �إط���الق  �ملعن�ي  و�لت�جيه  �الإع���الم 
د�ع�س  تنظيم  عنا�رص  م�شامع  على  �ل�ش�ت  مكرب�ت 
�لق��ت  �إىل  �أنف�شهم  ت�شليم  على  حتثهم  �الإره��اب��ي 

�مل�شلحة وذلك للحفاظ على �شالمة �ملدنيني.
غرب  يف  �لقدمية  �ملدينة  �قتحام  عملية  ومتثل 
�ملتال�شقة،  و�ملباين  �ل�شيقة  �الأزقة  حيث  �مل��شل، 
تت�يًجا للحملة �لع�شكرية �لتي بد�أتها �لق��ت �لعر�قية 
�أكرب  �آخر  �مل��شل  مدينة  �أ�شهر ال�شتعادة كامل  قبل 
�مل��شل  وخ�شارة  �لبالد.  يف  د�ع�س  تنظيم  معاقل 
�شت�شكل �لنهاية �لفعلية للجزء �لعر�قي من "�خلالفة" 
�أعلنها تنظيم د�ع�س يف ي�ني�  �لتي  �لعابرة للحدود 
من  و��شعة  مناطق  على  �شيطرته  بعد   2014 عام 

�لعر�ق و�ش�ريا �ملجاورة.
و�مل��شل هي ثاين �أكرب مدن �لعر�ق وقد �شيطر عليها 
د�ع�س يف �لعا�رص من ي�ني� عام 2014 لكن �لق��ت 
 17 يف  بد�أت  ع�شكرية  حملة  خالل  متكنت  �لعر�قية 
�أكت�بر �ملا�شي من ��شتعادة �لن�شف �ل�رصقي �الي�رص 
 19 يف  ب��د�أت  ثم  �ملا�شي  يناير   24 يف  للمدينة 
�ل�شيطرة  ال�شتعادة  ع�شكرية  عملية  �ملا�شي  فرب�ير 

على �لق�شم �لغربي �المين من �ملدينة. 
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بغداد _ متابعة

300 شخصية سياسية متورطة بتسلم أموال قطرية وسعودية مولت إرهابيين تسببوا بمقتل آالف العراقيين

الديمقراطي الكردستاني: التراجع في االستفتاء 
سيفقدنا ثقة الشعب الكردي 

اقتراحات بتقليص أعضاء مفوضية االنتخابات 
إلى ثالثة فقط

بلغاريا تبحث مساعدة العراق عسكريًا ورفع 
تمثيلها الدبلوماسي

بغد�د_ خا�س : �علن �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شتاين، �م�س �الأربعاء، مت�شكه باإجر�ء 
�ال�شتفتاء �لذي دعا �ليه رئي�س �قليم كرد�شتان �ملنتهية واليته م�شع�د بارز�ين يف 

�خلام�س و�لع�رصين من �يل�ل �ملقبل، ر�ف�شا �لدع��ت �ىل �لتاأين �و �لتاجيل .
وقال �لنائب عن �حلزب �لدميقر�طي ماجد �شنكايل  ل� »�جل�رنال ني�ز«  �ن” �لتحالف 
�ل�طني تاأخر كثري� يف ق�شية �قناع �ل�شعب �لكردي ومنحه حق�قه �مل�رصوعة و�ن 
�ل�شعب �لكردي ما�س يف �أجر�ء �ال�شتفتاء وحتقيق م�شريه ” نافيا �ي نية للرت�جع 
عن �ال�شتفتاء حتى و�ن كلفهم ذلك ح�شار�ً”  . و�أ�شاف �ن” قر�ر �ال�شتفتاء جاء بناًء 
على �إر�دة �شعبية كردية يف حتقيق �مل�شري ال�شيما و�ن �ل�شعب �لكردي مل ي�شعر بانه 
�رصيك حقيقي يف �لعملية �ل�شيا�شية يف بغد�د” م�شري� �ىل �ن” �لرت�جع يف �ال�شتفتاء 
�ين  �شنكايل:  “. وت�شاءل  �لرئا�شة  �ليه  �لذي دعت  بالقر�ر  �لكردي  �ل�شعب  يفقد ثقة 
�قناع  �الكر�د بالبقاء  13 عامًا ومل يتمكن�� من  �ل�شيا�شي�ن يف بغد�د طيلة  كان 
يف عر�ق و�حد ؟؟” الفتًا �لنظر �ىل �ن ”جناح �ال�شتفتاء يف �الإقليم �شرت�فقه ح��ر�ت 

مكثفة مع بغد�د حلل جميع �مل�شاكل �لعالقة بني �الإقليم و�ملركز”.
و�كد م�شت�شار جمل�س �أمن �إقليم كرد�شتان، م�رصور بارز�ين، خالل ��شتقباله �ملمثل 
�خلا�س لالأمني �لعام ملنظمة �الأمم �ملتحدة يف �لعر�ق ، يان ك�بي�س، �م�س �الأربعاء 
نح�  �الإقليم  حك�مة  �أن” خط��ت  منه  ن�شخة  ني�ز«   »�جل�رنال  ل�  تلقت  بيان  يف 

�ال�شتفتاء “د�شت�رية و�شلمية “. 

بغد�د - متابعة. �قرتح �خلبري �النتخابي فريد �يار، �أم�س �الربعاء، تقلي�س �ع�شاء 
على  �حل�ش�ل  ل�شمان  فقط  ثالثة  وجعلهم  �مل�شتقلة  �النتخابات  مف��شية  جمل�س 

فر�س �كرث للت��فق �لفكري بني �الع�شاء و�شمان �ن�شيابية عمل �ملف��شية.
وقال �يار يف ت�رصيح �شحفي �ن "�شيغة وج�د �شبعة من �ملف��شني ومدير �الد�رة 
�النتخابية، و�شعتها �المم �ملتحدة على ��شا�س متثيل مك�نات ولي�س �حز�ب �ل�شعب 
�ثناء �نتخاب  �لن��ب  �لق��نني �لالحقة، �ال �ن جمل�س  �لعر�قي، وهذ� ما ن�شت عليه 
�شطب  حيث  �ملك�نات،  م��ش�ع  �حلائط  عر�س  �رصب  للمف��شية،  �لثاين  �ملجل�س 
�حلائط  عر�س  �رصب  كما   ، �خر  مك�ن  من  مف��س  حمله  وحل  �مل�شيحي،  �ملك�ن 
يف خط��ت تالية قر�ر �ملحكمة �الحتادية ب�رصورة ح�ش�ل �ملك�ن �مل�شيحي على 

ع�ش�ية جمل�س �ملف��شني".
و�لكتل  �الح��ز�ب  �شتجر  ثمانية  عن  ب��داًل  مف��شني  ثالثة  "�شيغة  �ن  �ىل  و��شار 
عن  �لبحث  �ىل  �ملف��شني  جمل�س  يف  م�قع  على  للح�ش�ل  تتقاتل  �لتي  �ل�شيا�شية 
تتقا�شم  �ن  ال�شتحالة  وذلك  و�مل�شد�قية  بالنز�هة  يتمتع�ن  م�شتقلني  ��شخا�س 

�الحز�ب و�الئتالفات وهي عديدة �ملف��شني �لثالثة ".

بغد�د _ متابعة : �أعلنت نائبة رئي�س �جلمه�رية �لبلغارية �يليانا ي�ت�فا، �أن بالدها 
تبحث تقدمي م�شاعد�ت ع�شكرية �ىل �لعر�ق.

وذكر بيان ل�ز�رة �خلارجية �لعر�قية ، �ن "�شفري �لعر�ق يف �ش�فيا قحطان طه خلف 
�لتقى نائبة رئي�س �جلمه�رية �لبلغاري �يليانا ي�ت�فا يف مبنى رئا�شة �جلمه�رية، 

لبحث �لعالقات بني �لبلدين و�شبل تط�يرها مبا يخدم �ل�شعبني �ل�شديقني".
على  �حلرب  م�شتجد�ت  �للقاء  خالل  ��شتعر�س  خلف  "�ل�شفري  �ن  �لبيان  و�أ�شاف 
على  �شن�فها  خمتلف  يف  �لعر�قية  �لق��ت  ت�شطرها  �لتي  و�النت�شار�ت  �الرهاب 
ع�شابات د�ع�س يف �مل��شل، حيث مل يبق �ال �لقليل العالن �ملدينة حمررة بالكامل".
و�أ�شار �إىل �ن "�لعر�ق بحاجة ما�شة �ىل مزيد من �لدعم �لدويل العادة �عمار �ملناطق 
�لبلدين عرب  �القت�شادية و�لتجارية بني  �لعالقات  �ملحررة و�نه يتطلع �ىل تط�ير 

م�شاهمة �ل�رصكات �لبلغارية يف تنفيذ م�شاريع ��شتثمارية يف �لعر�ق".

حانت ساعة النصر... القوات العراقية تضيق الخناق على داعش في آخر أحياء الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

متكنت القوات العراقية 
من حتقيق تقّدم وا�ضح 
يف عملية اقتحام مدينة 
املو�ضل القدمية، و�ضط 

معارك عنيفة �ضد تنظيم 
داع�ش االرهابي عند حدود 

املدينة ، كما �ضيطرت 
القوات العراقية على مواقع 

ا�ضرتاتيجية يف املنطقة. 

بغداد _ فاطمة عدنان

و�ش��دد �لنائ��ب يف �لكتل��ة، علي غ��ركان عامر، يف 
ت�رصي��ح ل�»�جل�رنال « عل��ى " �رصورة معاقبة �ي 
نظ��ام كان �ش��ء كان يف دول��ة قطر �م يف �ململكة 
�لعربي��ة �ل�شع�دي��ة وحت��ى يف �ل�الي��ات �ملتحدة 
حيث �ن �لكثري من �الرهابيني �ت�� من دول �مريكا 

و�وربا"
و�أ�ش��اف غركان،�أن "هناك �نظم��ة وق��نني دولية 
ت��ردع مث��ل هك��ذ� ممار�ش��ات ق��د تك���ن مالي��ة �و 
معن�ي��ة، ففي �ل�ق��ت �لر�هن ف��اإن �لفر�شة م�ؤ�تية 
خا�ش��ة و�ن خالفات كب��رية بد�أت بني دول �خلليج 
و�لت��ي تعد �ملم���ل �لرئي�ش��ي لالره��اب يف �لعامل 

�جمع. 
و�أك��د �أن " هن��اك مناق�ش��ات مهمة خا�ش��ة بلجنة 
�الم��ن و�لدفاع وجلن��ة �خلارجية م��ن �جل ت�جيه 
�ج��ر�ء�ت معينة يناط به��ا �ىل �حلك�مة التخاذها 

حيال هذ� �مل��ش�ع.
�ملحلل �ل�شيا�شي ،عب��د �لنا�رص �لنا�رصي،��شار يف 
ت�رصيح ل�»�جل�رن��ال «، �ىل �أن "�حلك�مة �لعر�قية 
ال متتل��ك �أية �أدلة قطعية على �أد�نة �ي دولة عربية 

مب��ا فيها قطر لذل��ك كل �التهام��ات ت�جه من قبل 
�حلك�م��ة �لعر�قية هي �تهامات �عالمية ،و�أ�شاف، 
�ن "�ملخاب��ر�ت �لعر�قية عاج��زة ومل ت�شتطع �إد�نة 
قطر، كم��ا �ن �لدبل�ما�شية �لعر�قي��ة غائبة �ىل حد 
بعي��د ومل متتلك �أدلة قاطعة تثب��ت ت�رط قطر، فال 

ي�شتطيع �لعر�ق مقا�شاتها وطلب �لتع�ي�س.
�ل�شي��اق ذ�ت��ه ويف جان��ب  معاك���س فج��رت  يف 
د�ئ��رة �الت�ش��ال �خلارج��ي يف حك�م��ة قط��ر قبل 
تقري��ر�  ت�رصيبه��ا  ع��رب  جدي��دة،  مفاج��اأة  �ي��ام  
جدي��د�ً يف�شح �ل��دور �ل�شع���دي يف مت�يل وت�شكيل 
تنظيم��ات �رهابي��ة يف �لعر�ق بع��د ٢٠٠٣، ومنها 
تنظيما �لقاعدة ود�ع�س �الرهابيان، ويف �ش�ء هذ� 
�لتقري��ر �ملخابر�ت��ي، وعلى �لرغم م��ن �نه مكت�ب 
بروؤي��ة قطرية، دفاع��ًا وهج�مًا مع��ًا، �إال �نه ميكن 
�عتب��ار �لعر�ق، منذ ع��ام 2003 حتى �لي�م، عّينة 
ق��د ت�شاه��م يف �جل��ب على �ش���ؤ�ل يق�ل "من ي�فر 

�لظروف �لفكرية و�ملادية لالإرهاب"؟
ت�رصي��ح  يف   ، �ال�ش��دي  �م��ني  �لقان���ين  �خلب��ري 
ل�»�جل�رن��ال «، " �ش��دد عل��ى ���رصورة �ثب��ات هذه 
�التهام��ات ب�ثائ��ق وبيان��ات حتريرية.و�أ�شاف،" 
�أنه��ا م�شاأل��ة دولي��ة �أك��رث مما ه��ي ق�شي��ة تتعلق 

بالبلدين �لعر�ق وقطر حيث �ن من �شالحيات �المم 
�ملتح��دة  وجمل�س �الم��ن �ن ي�ش�تا على معاقبتها 
�و �عتباره��ا م�شدر�ً لالرهاب ومن ثم يق�م �لعر�ق 
وع��ن طري��ق وز�رة �خلارجي��ة بطل��ب تع�ي�ش��ات.  
و�أك��د �أن " �لرت��ش��ق يف �الع��الم ال يج��دي نفع��ا 
فالقاع��دة �لقان�نية �لعاملية ت�ؤكد �ن �ملتهم بريء 
حت��ى تثب��ت �إد�نته ، فعلى �لع��ر�ق �لت�جه �ىل وز�ة 
�خلارجية بالط��رق �لدبل�ما�شية و�مل��ثيق �لدولية 
و�لع��ر�ق �أحد �طر�ف �الكرث ت��ج��د� يف �التفاقيات 
�لدولي��ة يف �لعامل ومن �لدول �ل�شباقة يف �ن تك�ن 

ع�ش�� يف �ملنظمة �لدولية لالمم �ملتحدة 
�خلارج��ي  �الت�ش��ال  د�ئ��رة  ت�رصيب��ات  وج��اءت 
�لقطري��ة �ن��ه وم��ن خ��الل تتّب��ع ه�ي��ات قياد�ت 
ومقاتلي �لتنظيمات �مل�شنفة على ل��ئح �الإرهاب، 
وحتديد�ً"�لقاع��دة" ث��م "د�ع���س". وال يحت��اج هذ� 
�لر�ش��د �ىل جهد كب��ري ليتب��نّي �أن �ل�شع�دية كانت 
وال ت��ز�ل م�شدر�ً رئي�شيًا للمقاتل��ني وللقياد�ت يف 
كال �لتنظيم��ني، بينما يحاول �لي�م حم�ر �لريا�س 
���� �أب�ظب��ي جتني��د �إعالم��ه الإخف��اء حقيق��ة �أخرى 
تثبته��ا �ل�قائع، وهي �أنه، منذ 2003 حتى �لي�م، 
مل يقتل �أو يعتقل م��طن قطري، �أو عماين و�حد يف 

�شف�ف هذين �لتنظيمني يف بالد �لر�فدين.
وبل��غ عدد �النتحاريني غري �لعر�قيني �لذين فجرو� 
�أنف�شه��م يف �لع��ر�ق حت��ى ن�فمرب/ت�رصي��ن �لثاين 
2150 عربي��ًا،  .. بينه��م  2482 �نتحاري��ًا  نح��� 
فيه��م 500 �شع���دي، و�شت��ة �إمار�تي��ني، وخم�ش��ة 
بحريني��ني. وه��ذه �لقائمة مع��دة وم�شجلة من قبل 
فري��د عبد �لرحم��ن، مدي��ر "مركز عملي��ات �لر�شد 
و�ملتابع��ة"، �أحد �ملر�كز غ��ري �لر�شمية �ملمّ�لة من 

قبل �الأمانة �لعامة ملجل�س �ل�زر�ء �لعر�قي. 
وي�ؤك��د عب��د �لرحمن، �أن �الإح�شائي��ة تلك قد تك�ن 
غ��ري دقيق��ة ب�شب��ب ك���ن �لعملي��ات �النتحاري��ة 
جتع��ل �أحيان��ًا من �مل�شتحي��ل �لتعّرف عل��ى �أ�شالء 
�النتح��اري، مع �أن تل��ك �الإح�شائية "عر�شت على 
م�شت�شاري��ن يف �لتحال��ف �ل��دويل بينه��م �جل��ر�ل 
�شتيف��ن �أوك، �أح��د م�شت�ش��اري �لتحال��ف، وعّده��ا 
�شحيحة".من جهتها، تق�ل ع�ش� �للجنة �لقان�نية 
"�لع��ر�ق  �إن  �لعر�قي��ة، �لنائب��ة �بت�ش��ام �له��اليل، 
مل ي�شع��ر ب��اأي �نخفا���س يف ع��دد �النتحاري��ني 
وال  وقفه��م  يت��م  ال  مل��اذ�  �أدري  وال  �ل�شع�دي��ني، 
تتحرك �لدو�ئر �لغربي��ة لل�شغط على �لريا�س بهذ� 

�ل�شاأن".
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