
الثالثاء، على  العبادي،  الوزراء حيدر  رئي�س جمل�س  وافق 
الأعلى  ال�شت�شاري  الفريق  قبل  من  املتخذة  الإج���راءات 

وخلية اإدارة الزمات املدنية لإعادة نازحي غرب نينوى.
اطلعت  بيان  يف  ال��وزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  وذكرت 
الإج��راءات  على  �شّدق  العبادي   " ان  "اجلورنال"،  عليه 
املتخذة من قبل الفريق واخللية واملت�شمنة اإعادة نازحي 
الفريق  واأك��د  لهم".  كافة  اخلدمات  وتوفري  نينوى  غرب 
واخللية "�رضورة توفري جميع اخلدمات للمناطق املحررة 
يف غرب نينوى، بناًء على ت�شديق العبادي على الإجراءات 
املتخذة من قبل الفريق واخللية"، مو�شحني انهم "اوعزوا 
ودياىل  الدين  و�شالح  والنبار  نينوى  "حمافظات  اىل 
الأ�شا�شية  اخلدمات  باإعادة  املتعلقة  الحتياجات  بتهيئة 
للمناطق غرب نينوى كاملاء والكهرباء وال�شحة و�شبكات 
"وجاء �شمن  الوزارات". واأ�شافوا  املجاري بالتعاون مع 
مفردات  بتوزيع  التجارة  وزارة  اىل  اليعاز  التوجيهات 
املحررة  املناطق  اىل  العائدة  للعوائل  التموينية  البطاقة 
العوائل  تلك  وتاأ�شري   ، كافة  نينوى  حمافظة  مناطق  يف 
قبل  الأ�شليني  التموينية  احل�شة  وك��الء  اىل  لإعادتهم 
احتالل مناطقهم، وتخ�شي�س جهد هند�شي لإ�شناد دوائر 
وزارة  ب��اإ���رضاف  الأنقا�س  لرفع  حملة  لإج���راء  البلدية 
توجيه  عن  ف�شال  العامة،  والبلديات  والإ�شكان  العمار 
وزارة الرتبية باإعداد ك�شوفات بالأبنية املدر�شية املطلوب 
باإطالق  املالية  وزارة  اىل  والي��ع��از  تاأهيلها،  اإع���ادة 
التخ�شي�شات املتعلقة بعقود مواد تعقيم املياه واخلا�شة 
لل�رضب".  ال�شالح  املاء  لتاأمني  املياه  ت�شفية  مبحطات 
وك�شف النائب عن حمافظة نينوى، احمد اجلربا، اأول اأم�س 
على  وافق  العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�س  ان  عن  الثنني، 
حني  يف  �شوريا،  يف  املوجودين  املحافظة  نازحي  اإعادة 
النازحني  لنقل  التح�شريات  ا�شتكمال  "مت  انه  اىل  اأ�شار 
احلماية  توفري  هو  الوحيد  والعائق  �شوريا،  يف  العراقيني 
يف  الهول  خميم  من  يوميا  �شتنطلق  لأنه  النازحني  لرتل 
�شوريا ما يقارب 25 اىل 40 �شيارة وهي حتتاج اىل رتل 
اىل  و�شول  مروحية  طائرات  وكذلك  ملرافقتهم  ع�شكري 

خميمات القيارة وحمام العليل".
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القضاء: معوقات عديدة أمام استرداد المتهمين باإلرهاب نواب: المفوضية دخلت نفقًا مظلمًا وأياد 
خفية تتآمر لتأجيل االنتخابات والتسريع 

بمشروع تقسيم العراق 

تتمة �س1: ال�شيا�شية تخاف من تاأ�شي�س مفو�شية جديدة ل يكون فيها دور 
ال�شيا�شي  م�شتقبلها  على  خطرة  تداعيات  هناك  �شتكون  ثم  ومن  للبارزاين 
ان قبول هذه  ال�شيا�شي  واأكد املحلل    . توافقات  لكونها تعتا�س على هكذا 
املفو�شية من دون الذهاب اىل معايري �شفافة يف عملية اختيار موؤ�ش�شاتي 
العراق  يخرج  ان  ميكن  ل  التي  املحا�ش�شة  اىل  العودة  يعني  دميقراطي 
فيما  الربملان  باقتحام  ال�شدري  التيار  اع�شاء  تلويح  منها. وفيما يخ�س 
انذار  ال�شدريني  تلويح  ان  املو�شوي  قال  املفو�شية  مو�شوع  يح�شم  مل  لو 
ال�شارع.   يف  لهم  كبرية  م�شاحة  وجود  نتيجة  الع�شكرية  القوة  با�شتخدام 
ويتهم زعيم  التيارال�شدري مقتدى ال�شدر، املفو�شية احلالية، بخ�شوعها 
�شهدتها  كبرية  خروقات  م�شوؤولية  ويحّملها  احلاكمة،  الأح��زاب  ل�شيطرة 
اإخال�س  وقالت   .2014 ع��ام  يف  اأجريت  التي  الربملانية  النتخابات 
ال�شعبية"  الحتجاجات  على  امل�رضفة  املركزية  اللجنة  ع�شو  العبيدي، 
يف  الثنني،  اللجنة،  عقدته  �شحفي  موؤمتر  خالل  ال�شدري،  للتيار  التابعة 
تاأجيل  �شابق،  وقت  يف  "قررت،  الأخ��رية  اإّن  بغداد،  و�شط  التحرير  �شاحة 
الحتجاجات ملنح فر�شة للربملان لختيار مفو�شية جديدة لالنتخابات"، 
على  "لكن  واأ�شافت:  لالأنباء.  "الأنا�شول" الرتكية  وكالة  ذكرته  ملا  وفقا 
ما يبدو فاإن هذا مل ينفع معهم -نواب الربملان-، ومل يراجعوا ح�شاباتهم 
لعمل  متديد  اأي  نرف�س  العراق،  خدمة  اأجل  من  واح��دة  ملرة  و�شمائرهم 
ال�شعب  فاإن  التمديد،  ولو مت  كان،  �شبب  لأي  احلالية  النتخابات  مفو�شية 
�شي�شحب تفوي�شه من اأع�شاء الربملان، ولن يكون الأخري مبناأى عن قب�شة 
ال�شعب  اأن تتنّحوا وترتكوا  واإما  ال�شعب،  اأن ت�شتجيبوا ل�شوت  ال�شعب، فاإما 
دكة  على  اأريقت  التي  "الدماء  اأن  على  العبيدي،  و�شّددت  م�شريه".  ليقرر 
الربملان  اأقر  حال  يف  العراقي،  ال�شعب  داعية  �شدى"،  تذهب  لن  الإ�شالح 
�شفحة  يطوي  مليوين  ب�"زحف  القيام  اإىل  احلالية،  مفو�شية  عمل  متديد 
الماراتية،  "نا�شونال"  وكالة  ون�رضت  جديدة".  �شفحة  ويفتح  الربملان 
ا�شتفتاء  �شغوطات  اىل  وبال�شافة  املرتقبة.  العراقية  لالنتخابات  حتليال 
املزمع  النتخابات  �شغوطات  العراقي  الربملان  احزاب  تواجه  كرد�شتان، 
عقدها يف �شهر ني�شان املقبل. ومن املتوقع ا�شدار الربملان العراقي بع�س 
القرارات اجلديدة، فيما يخ�س النتخابات الربملانية وجمال�س املحافظات، 
عام  يف  لالنتخابات.  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  اع�شاء  جتديد  عن  ف�شال 
2013، �شّوت الربملان على قانون كيفية ح�شول الحزاب ال�شغرية على 
مقاعد يف جمل�س الربملان، وانتقد الرئي�س الوزراء ال�شابق "نوري املالكي" 
هذا القرار، وا�شفا اياه باأنه جاء ب�"�شبب �شعف جمال�س املحافظات". وقام 
الربملان العراقي با�شالح هذه امل�شكلة، يف عام 2014، عن طريق زيادة 
ال�شغرية،  الحزاب  بع�س  ل�شعود  املجال  فا�شحًا  الربملانية،  املقاعد  عدد 
ادى ذلك اىل اتخاذ زعيم التيار ال�شدري "مقتدى ال�شدر" هذا المر ل�شعاف 
يتم  مل  الذي  الوحيد  القرار  ان  كما  الربملاين.  املجل�س  يف  املالكي  �شلطة 
اتخاذه حتى الن، هو القرار املتعلق مبجال�س حمافظات املناطق املتنازع 
ا�شتقالل  ل�شتفتاء  الخرية  التطورات  بعد  حيث  كركوك،  كمحافظة  عليها، 
العراقي يف النتخابات دون  اقليم كرد�شتان، من املتوقع م�شي الربملان 
امل�شتقلة،  العليا  بالن�شبة لع�شاء املفو�شية  اما  جمل�س حمافظة كركوك.  
القائمة  تقدمي  ومت  اع�شائها،  ا�شتبدال  برف�س  الربملان  اع�شاء  قام  فقد 
بخم�شة  املتحكم  الدميوقراطي،  املدين  احلزب  اع�شاء  قبل  من  املرفو�شة 
مع  لكن  وال�شدريني،  عالوي"  "اياد  قبل  من  املدعوم  برملانية،  مقاعد 
مقاطعة اع�شاء الربملان الكراد للجل�شات الربملانية، ب�شبب رف�س املجل�س 
ا�شتفتاء ا�شتقالل اقليمهم، تبدو عملية التفاق على اع�شاء املفو�شية غري 
كل  تقدمي  كيفية  حول  املقبلة،  النتخابات  جو  يف  التوتر  ويحوم  ممكنة.  
حزب برملاين لنف�شه، لكن املناف�شة الكربى هي بني الرئي�س احلايل "حيدر 
انتمائهم  من  الرغم  على  املالكي"،  "نوري  ال�شابق  والرئي�س  العبادي"،  

للحزب ذاته "حزب الدعوة". 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�صرت �صحيفة 
“نيويورك تاميز” تقريرا 

ملرا�صلها رود نوردالند، 
حول ا�صت�صالم اأعداد 

كبرية من مقاتلي داع�ش 
يف احلويجة، وت�صليم 

اأنف�صهم اىل قوات 
البي�صمركة الكردية .

ويبداأ التقرير من بلدة 
دب�ش يف �صمال كركوك، 

حيث مت جلب اأربعة 
رجال ربطت اأيديهم من 

اخللف، واأُمروا بالوقوف 
ووجوههم اإىل احلائط، 
يف انتظار دخول غرفة 

التحقيق.

نيوز«  »اجلورنال  ترجمته  الذي  التقرير،  وي�شري 
�شلموا   ، داع�����س  مقاتلي  م��ن  األ��ف  نحو   ان  اإىل 
احلويجة،  يف  معقلهم  من  الهروب  بعد  اأنف�شهم 
بالن�شبة  غريب  اأم��ر  “هذا  اأن  اإىل  النتباه  لفتًا 
النتحار  يف�شلون  اأنهم  مقاتلوه  يدعي  لتنظيم 
من  �شل�شلة  عانى  التنظيم  ولكن  ال�شت�شالم،  على 
اأن  ال�شحيفة  وتذكر  و�شوريا”.  العراق  يف  الهزائم 
حني  يف  اأ�شهر،  ت�شعة  ا�شتمرت  املو�شل  معركة 
حيث  ي��وم��ا،   11 فقط  تلعفر  ا�شتعادة  ت��اأخ��ذ  مل 
اأما   ، الرهابي  التنظيم  500 من مقاتلي  ا�شت�شلم 
اأيام   3 منها  يوما،   15 الأمر  فا�شتغرق  احلويجة، 
بتهريب  التنظيم  مقاتلو  بداأ  وبعدها  �شديد،  قتال 
عائالتهم اىل خارج املدينة. ويك�شف نوردلند عن 
اأن من ا�شت�شلموا للبي�شمركة اأُخذت منهم اأحذيتهم، 
وُفّرغت جيوبهم، واأخذت اأحزمتهم، وربطت اأيديهم 
مل  باأنهم  توحي  مالب�شهم  بقع  وكانت  للخلف، 
ي�شتخدموا املراحي�س لعدة اأيام. ويقول الكاتب اإن 
“رائحة قوية كانت ت�شدر عن اأحد هوؤلء الرجال، 
حتى اأنه عندما اأدخل اإىل غرف التحقيق ال�شغرية، 
فوجئ املحققون اجلال�شون فيها، وعلى الرغم من 
الفعلي،  حجمه  من  اأكرب  بدا  اأنه  اإل  ج�شمه،  �شغر 
اليمنى،  واإم�شاكه بيده  وقام املحقق بفك م�شد�شه 
اأنه  من  بالرغم  منه،  خائفني  املحققون  وك��ان 
اأ�شود طويال ي�شل  مقيد اليدين، وكان �شعر الرجل 
اإىل كتفيه، اأما وجهه فلم يكن به �شوى �شعر قليل، 
و�شاأله اأحدهم: )اأين حليتك؟(، حيث يطلب التنظيم 
وقد  فاأجابه  حلاهم،  اإطالق  جميعهم  الرجال  من 
ومل  فقط  عاما   21 )ع��م��ري  الإح����راج:  عليه  ب��دا 
اإىل  النظر  التقرير  �شعر حليتي بعد(”. ويلفت  ينمو 

باإجراء  لل�شحافيني  �شمحوا  الأكراد  املحققني  اأن 
�شلموا  الذين  داع�س  مقابالت مع عدد من مقاتلي 
للمخابرات  املحلي  املركز  اإىل  وو�شلوا  اأنف�شهم، 
الكردية يف بلدة دب�س بالقرب من اخلطوط الكردية 
الأمامية مع احلويجة، لكن املقابالت جرت حتت 
باأن  ال�شحيفة  وتفيد  املخابرات.  �شباط  رقابة 
جمرد  كانوا  اأنهم  ادع��وا  املقاتلني  من  “العديد 
طباخني اأو كتبة، وكثري منهم قالوا للمحققني اإنهم 
املحققون  �شهرين، فظن  اأو  ل�شهر  للتنظيم  ان�شموا 

اأنه مت تدريبهم على قول ذلك يف التحقيق."
ويقول نوردلند: “بدا اعرتاف ال�شاب غري امللتحي، 
ملدة  معه  وقاتل  التنظيم  يف  ع�شوا  ك��ان  باأنه 

ا�شتثنائيا  عائلته  من  اآخرين  اأع�شاء  مع  عامني 
مهيمن،  حممد  ميثم  ا�شمه  واأع��ط��ى  البداية،  يف 
ويداه  اأحمر،  بال�شتيكي  كر�شي  على  يجل�س  وكان 
خلفه، ومع ذلك بقي املحققون الأكراد على م�شافة 
اأ�شلحتهم، وقال خالل  اأن ينق�س على  منه؛ خ�شية 
التنظيم  اإنه من احلويجة، واإنه ان�شم اىل  املقابلة 
الأك��رب  �شقيقه  ولأن  بر�شالته،  يوؤمن  ك��ان  لأن��ه 
كان  التي  دولر  املئة  وب�شبب  التنظيم،  اإىل  ان�شم 

يتقا�شاها، وهو اأف�شل ما كان متوافرا”.
يوم  دب�س  اإىل  و�شل  مهيمن  ب��اأن  التقرير  وينوه 
وم�رضي،  عراقيني   7 زمالئه،  من   8 مع  اخلمي�س 
ذلك  �شباح  احلويجة  يف  ال�شالح  اإلقائهم  بعد 

اليوم، م�شريا اإىل اأنه منذ بدء الهجوم العراقي على 
احلويجة، حيث اختباأ هوؤلء املقاتلون يف خنادق 
الأمريكية  الطائرات  ق�شف  ليتجنبوا  الأر���س  يف 
اأيام  عليهم  مرت  كما  املتقدمة،  العراقية  والقوات 

من دون اأكل اأو مرافق �شحية.
اأخريا  طلب  احلويجة”  “وايل  اأن  ال�شحيفة  وتذكر 
من الرجال اأن ي�شلموا اأنف�شهم للبي�شمركة الكردية؛ 
للهروب من اجلي�س العراقي املتقدم وقوات احل�شد 

ال�شعبي.
�شبقته  وقد  قليلة،  “فر�شه  قائال:  الكاتب  ويعلق 
زوجته احلامل اإىل دب�س باأ�شبوع، لكن احتمال اأن 
يراها اأو اأن يرى طفلهما الأول هو احتمال �شئيل، 

وال��ده  اأم��ا  امل��ع��ارك،  يف  الأك��رب  �شقيقه  ُقتل  لقد 
و�شقيقه الأ�شغر فاختفيا”.

وينقل التقرير عن ال�شابط املحقق ويدعى ب�شتوان 
يف  عاديا  جنديا  لي�س  مهيمن  اإن  قوله   ، �شالح 
تنظيم داع�س، بل هو ع�شو يف وحدة النتحاريني، 
بتلك  اأدي��ن  اإذا  اأن��ه  اإىل  م�شريا  املخربين،  بح�شب 
التهمة فاإن �شجنه �شيكون طويال، واإن ارتبط بقتل 

اأحد ف�شيحكم عليه مدى احلياة.
احتاروا  الأك��راد  امل�شوؤولني  اأن  نوردلند  ويوؤكد  
باأعداد مقاتلي داع�س الذين ا�شت�شلموا، وكثري منهم 
قالوا اإن قياداتهم اأمرتهم بت�شليم اأنف�شهم لالأكراد، 
الكابنت علي  حيث قال رئي�س املحققني يف دب�س 
حممد : “يبدو اأن املقاتلني اأنف�شهم ل يعرفون ملاذا 
هناك  تكون  فقد  اأنف�شهم،  بت�شليم  قادتهم  اأمرهم 
�شفقة، وقد يكون ذلك ب�شبب املعنويات املتدنية، 
ا�شتجواب  يتم  فاإنه  ال�شحيفة،  اأدري”. وبح�شب  ل 
يروون  وكلهم  الآخر،  تلو  الواحد  التنظيم  مقاتلي 
الق�شة ذاتها تقريبا، فيقول رعد عبداهلل اأحمد، )31 
عاما(: “بايعت تنظيم "الدولة" يف كانون الثاين/ 
وترباأت  مار�س..  اآذار/  يف  وتركته   ،2015 يناير 
لك عائلة،  تكون  األ  ذلك.. تخيل  بعد  عائلتي مني 
التنظيم  يفعله  ما  اأحب  اأكن  مل  لأنني  تركته  لقد 
من  �شاعة  بعد  اإنه  نوردلند  ويقول  النا�س”.  مع 
واأ�شغر  كر�شيه،  يف  منكم�شا  مهيمن  بدا  التحقيق 
مما كان عليه، وعندما �شئل اإن كان يظن اأنه �شريى 
فاإنه  ينتظره،  الذي  املولود  اأو  اأخرى  مرة  زوجته 
املالزم  وبقي  الأر�س،  اىل  اأدري” ونظر  “ل  قال: 
لالختباء  فقط  يخططون  “اإنهم  وقال:  اإليه،  ينظر 
“نيويورك  وتختتم  نائمة”.  خ��الي��ا  وت�شكيل 
تاميز” تقريرها بالإ�شارة اإىل اأن مهيمن هز راأ�شه 
قائال: “هذه هي نهاية "الدولة".. فاإن كان الولة 

ياأمروننا بالت�شليم، فهذا يعني اأنها النهاية”.

 هربًا من الجيش العراقي... عناصر داعش أيقنوا الهزيمة في الحويجة فذهبوا إلى األكراد
ترجمة_ دانيا رافد 

ملف   1616 الثالثاء،  ال��ع��ام،  الدع���اء  جهاز  نّظم   
لفتًا  العراق،  خارج  هاربني  متهمني  بحق  ا�شرتداد 
بالإرهاب  تتعلق  التهم  هذه  معظم  اأن  اإىل  النتباه 
املتهمني  ا���ش��رتداد  �شعوبة  اإىل  م�شريا  وال��ف�����ش��اد، 
يحملون  التي  ال��دول  معظم  لأن  اجلن�شية  مزدوجي 

جن�شيتها ل ت�شّلمهم ب�شهولة.
ويف حني حتدث الدعاء العام عن الإجراءات املتخذة 
ب�شدد ق�شية املتهم وزير التجارة الأ�شبق، اأو�شح اآلية 

تنظيم ملفات ال�شرتداد واجلهات التي يتعاون معها.
وقال نائب رئي�س جهاز الدعاء العام اإن “عدد ن�رضات 

مديرية  اإىل  اأر�شلت  التي  القب�س  ومذكرات  املعلومات 
 1616 بلغ  )الن��رتب��ول(  والدولية  العربية  ال�رضطة 
بق�شايا  مدانني  متهمني  تخ�س  مذكرة   360 �شمنها 

ف�شاد مايل واإداري”.
القانونية  الدائرة  اإىل  املر�شلة  امللفات  “اأما  واأ�شاف 
وت�شعون  اأربعة   ،240 فعددها  اخلارجية  وزارة  يف 
 2003 العام  منذ  ف�شاد  بق�شايا  يتعلق  منها  ملفا 

وحتى الآن”.
وعن اآلية تنظيم هذه امللفات اأو�شح اأن “هناك �شعبة 
مهام  عاتقها  على  تقع  ال��ع��ام  الدع���اء  رئا�شة  يف 
تنظيم ملفات ا�شرتداد بحق املتهمني الهاربني خارج 
التعاون  يتم  التي  “اجلهات  اأن  اإىل  م�شرياً  العراق”، 

ووزارة  اخلارجية  وزارة  هي  املجال  ه��ذا  يف  معها 
الداخلية وهيئة النزاهة”.

 ورداً على �شوؤال يتعلق بدور الدعاء العام يف ق�شية 
املتهم عبد الفالح ال�شوداين واآخرين بعد اأن اأثري جدل 
اإعداد  “الدعاء العام يف طور  اأفاد باأن  حولهم اأخرياً، 
ال�شوداين بعد  الفالح  ا�شرتداد بحق املتهم عبد  ملفات 
اأن القي القب�س عليه يف لبنان ومتهم اآخر كان ي�شغل 
من�شبا يف وزارة الدفاع القي القب�س عليه يف الأردن 

لغر�س ت�شليمهم اىل العراق “.
رئي�س  نائب  لفت  امل�شرتّدين،  املتهمني  اأع��داد  وعن   
مت  الذين  “املتهمني  اأن  اإىل  النتباه  العام  الدع��اء 
اإىل  ذلك  عازيا  فقط”،  اأربعة  هم  العراق  اىل  ت�شليمهم 

اأن “بع�س املتهمني يحملون اأكرث من جن�شية ما يجعل 
جن�شيتها  يحملون  والتي  اليها  يلجاأون  التي  ال��دول 
بع�س  اعتبار  عن  ف�شال  حجة،  اأي  حتت  بهم  تتم�شك 
ال�شادر عن  والتق�شري  العام  املال  الدول جلرائم هدر 

م�شوؤول جرائم قانون دويل”.
م ملفات ا�شرتداد بحق مرتكبها،   وعن اجلرائم التي تنظَّ
ذكر نائب رئي�س الدعاء اأن “اغلب اجلرائم التي نظمنا 
ملفات ا�شرتداد بحق مرتكبيها هي اجلرائم الإرهابية 
وجرائم  واخل��ارج��ي  الداخلي  ال��دول��ة  باأمن  املا�شة 
الف�شاد املايل والإداري”، موؤكدا “اإمكانية تنظيم ملف 
ا�شرتداد بحق اأي متهم ارتكب جرمية �شدر حكم فيها 

باحلب�س �شنتني فما فوق “.

بغداد_ الجورنال


