
هم اأطفال لكنهم ال يلعبون وال يتمتعون بدفء العائلة 
امل��ال،  على  احل�صول  الوحيد  همهم  اأقرانهم،  كبقية 
ويتعر�ض بع�صهم لالنتهاك واال�صتغالل قبل اأن يبلغوا 
ال�صري  توقف  بعدما  ال�صيارات  بني  يتجول  حلمهم. 
النوافذ  ال�صائقني وهم جال�صون خلف  اإىل  لربهة، ينظر 
زحمة  يف  يرى  بالكاد  يجعله  الق�صري  طوله  املغلقة، 
اأحدا  منتظرا  العطف،  وي�صتجدي  االأبواب  يطرق  ال�صري، 

يتكرر  م�صهد  اإنه  الطعام.   اأو  املال  ببع�ض  عليه  يجود 
ينت�رشون يف  الأطفال  واملحافظات،  بغداد  يوم يف  كل 
ال�صوارع بحثا عن املال بالدرجة االأوىل، لكن ما الذي 
جاء بهم اىل هذا الواقع البائ�ض؟ وكيف تتحول الطفولة 
يجوبون  اإن��ه��م  ال��ع��الج؟.  �صبل  ه��ي  وم��ا  جت���ارة؟  اىل 
ال�صوارع معظم اأوقاتهم هم دون �صن البلوغ، وبع�صهم 
دون ماأوى ورمبا تكون روابطهم االأ�رشية مفككة، مما 
ت�صغيلهم  عرب  ا�صتغاللهم  اإىل  االأ�صخا�ض  بع�ض  يدفع 
واملتاجرة بهم. وتعد ظاهرة "اأطفال ال�صوارع" من اأكرب 

اأكرب امل�صكالت  الطفل، وواحدة من  االنتهاكات حلقوق 
للتطور  ي�صعى  جمتمع  اأي  تواجه  التي  االجتماعية 

والنمو، بح�صب خمت�صني.
قد  الذين  للمجرمني  �صائغة  لقمة  هم  االأطفال  "هوؤالء 
الباحثة  تقول  هكذا  وال�رشقة"،  الت�صول  يف  ي�صتغلونهم 
ل�»اجلورنال  حديثها  يف  كامل  ملي�ض  االإجتماعية 
نيوز«.  وت�صيف كامل، اأن "هذه الظاهرة خطرية، توؤدي 
الأمرا�ض  عر�صة  االأطفال  وجتعل  اجلرائم،  انت�صار  اىل 
املخدرات".   تعاطي  ب��راث��ن  يف  يقعون  وق��د  خطري، 

وتعزو كامل اأ�صباب الظاهرة اىل "فقدان الطفل الأبويه، 
والتفكك االأ�رشي نتيجة ارتفاع ن�صب الطالق، ما يوؤدي 
اىل ت�رشد االأطفال والتوجه لل�صارع"، مبينة اأن "تعنيف 
االأحيان  من  كثري  يف  يدفعه  لالإهانة  وتعر�صه  الطفل 
بني  التمييز  اأ�صلوب  عن  ف�صال  املنزل،  من  الهرب  اإىل 
عامل  االآخر  هو  "الفقر  اأن  كامل،  وتو�صح  االأبناء".   
ال�صوارع،  اأطفال  ظاهرة  ا�صتفحال  على  ي�صجع  كبري 
من  وه��روب��ه  اخل��روج  من  الطفل  حرمان  جانب  اىل 
طه،  عماد  النف�صي  اخلبري  اأما  الكبت".    ب�صبب  املنزل 

فهو ي�صاطر كامل الراأي، م�صريا اىل اأن "الطفل قد يتجه 
اىل ال�صارع نتيجة زيادة عدد اأفراد االأ�رشة ب�صكل وعدم 
غري  االإجن��اب  بفعل  وهذا  باحتياجاته،  االأبوين  وفاء 

املح�صوب".  
الطفل  اأخرى قد ت�صجع  "هناك عوامل  اأن  ويو�صح طه، 
للمدر�صة  كرهه  ومنها  لل�صارع،  واللجوء  الهروب  على 
االأبوين  �صماع  وع��دم  املعلمني  معاملة  �صوء  نتيجة 

مل�صكالت الطفل يدفعه ذلك اإىل الهرب من املنزل". 
عن  عالجها،  ميكن  الظاهرة  "هذه  اأن  اىل  طه  وي�صري 

اإىل املالجئ،  ال�صارع  االأطفال من  نقل  حمالت هدفها 
حتى  ال�صوارع  اأطفال  مب�صري  املدار�ض  يف  الوعي  ن�رش 
م�صريا  منزله"،  من  الهروب  يف  الطالب  اأح��د  يفكر  ال 
"اأهمية حر�ض االأباء على عدم اجناب اأطفال دون  اىل 
التفكري يف نفقاتهم، ون�رش الوعي االجتماعي بني اأبناء 
جميع  وتوؤكد  االأ�رشي".  الرتابط  ب�رشورة  املجتمعات 
ال�صوارع، هم عر�صة لالنتهاكات،  اأطفال  اأن  املعطيات 
قد  وبالتايل  اجتماعيًا،  منبوذون  باأنهم  وي�صعرون 

ينتهجون �صلوكا عدوانيا نحو املجتمع.
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ما ان قدم اكرث من مئة نائب �صكوى اىل االمم املتحدة ب�صان 
نتائئج  رافقت  التي  والتزوير  التالعب  وعمليات  اخلروقات 
االنتخابات الربملانية بدورتها الرابعة التي اجريت يف الثاين 
جدي  قلق  عن  ت�رشيبات  ت  بداأ  حتى  املا�صي،  ايار  من  ع�رش 
التزوير  وان حذرت من عمليات  �صبق  التي  املتحدة  االمم  لدى 
يف نتائج االنتخابات والتي ان بقبت علي حالها فانها �صتولد 
جمل�ض  اخفاق  فبعد  برملانيني.  بح�صب  �رشعية  غري  حكومة 
اال�صتثنائية   جل�صته  لعقد  القانوين  ن�صابه  بتحقيق  النواب 
للخروج بقرارات ب�صاأن عمليات التزوير يف نتائج االنتخابات 
وفقا لالدلة التي تو�صلت اليها جلنتي احلكومة والربملان، قدم 
مايقارب 100 برملاين �صكوى جلمعية االأمم املتحدة ب�صاأن تلك 
اأدلت به النائب عن ائتالف دولة القانون  اخلروقات ح�صب ما 
انه  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  الهبابي  وتقول  الهبابي.  نهلة 
قدمت  �صكوى  على  وقعوا  الربملان  يف  نائب   100 مايقارب 
العراق، وكذلك اجلمعية  اىل املمثل اخلا�ض لالأمم املتحدة يف 
بخ�صو�ض  بجنيف،  الرئي�ض  مقرها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة 
ماتعر�صت له االنتخابات الت�رشيعية من عمليات خرق وتزوير 
الكثري  اأدت اىل ظلم  العراق وداخله  التي جرت بخارج  يف تلك 
قاعدتهم  بحكم  للفوز  موؤهلني  كانوا  الذين  املر�صحني  من 
اجلماهريية الوا�صعة، "م�صرية اىل ان" ال�صكوى قدمت بعد اخفاق 
" ال�صك  الهبابي  اال�صتثنائية". وت�صيف  بعقد جل�صته  الربملان 
االنتخابات  له  ماتعر�صت  ملناق�صة  جل�صة  املتحدة  االأمم  بعقد 
بني  القائمة  النزاعات  تنهي  قد  بتو�صيات  واخلروج  العراقية 
املر�صحني واملفو�صية وجهات حكومية اأخرى، "الفتة اىل ان" 
اعرتا�ض عدد من النواب على نتائج االنتخابات رمبا قد يالئم 
موقف االأمم املتحدة حول العراق مما يدفعها للنظر بال�صكوى 
ا�صارت  ال�صكوى  رفع  �صبب  وعن  اجلل�صة".  وعقدها  املقدمة 
�صاغية  اذن  لهم  يلقوا  مل  اخلا�رشين  النواب  ان"  اىل  الهبابي 
من  ميتلكونه  مبا  للنظر  بالعراق  املخت�صة  اجلهات  قبل  من 
م�صتغربة  من  باالنتخابات،  تزوير  تثبت حدوث عمليات  ادلة 
املطالبات املوجهة للمحكمة االحتادية للم�صادقة على اأ�صماء 

االخرتاق  تثبت  الدلة  التو�صل  ظل  يف  باالنتخابات  الفائزين 
احلا�صلة  امل�صكالت  معاجلة  �رشورة  "م�صددة" على  والتزوير، 
الفائزين".  اأ�صماء  م�صادقة  اىل  التوجه  ثم  االق��رتاع  بعملية 
وبينت الهبابي اأن هناك �صكوك كبرية �صيثريها ال�صارع العراقي 
جتاه احلكومة اجلديدة بحال بقيت نتائج االنتخابات النهائية 
على حالها، كون تلك النتائج �صتفرز حكومة غري �رشعية نتيجة 
ل�صالح  معينة  جهات  قبل  من  وال�صغوطات  للتزوير  تعر�صها 
اجلبهة  رئي�ض  طالب  ال�صياق  يف  ومالية.  �صيا�صية  مكا�صب 
الرتكمانية اأر�صد ال�صاحلي، اللجنة احلكومية املكلفة بالتحقيق 
تقريرها  عر�ض  يف  باال�رشاع  االنتخابية  اخلروقات  ب�صاأن 
االنتخابات  مفو�صية  م�صادقة  قبل  عليه  وامل�صادقة  النهائي 
على النتائج. وقال ال�صاحلي يف ت�رشيح �صحفي، اإن “اللجنة 
بنتائج  للتحقيق  الوزراء  رئي�ض  من  باأمر  �صكلت  التي  الوزارية 
اأن  اإىل  الفتا  عملها”،  الجناز  فقط  اأيام   ٧ امامها  االنتخابات 
وهناك  تزوير  وعمليات  اخطاء  ارتكب  املفو�صني  “جمل�ض 

�صغوط متار�صها املفو�صية ملنع وك�صف احلقائق”.
ب�صاأن  بالتحقيق  املكلفة  احلكومية  اللجنة  ال�صاحلي  وطالب 
النهائي  تقريرها  بعر�ض  ب�”اال�رشاع  االنتخابية  اخلروقات 
على  االنتخابات  مفو�صية  م�صادقة  قبل  عليه  وامل�صادقة 
اجلت  اذا  بالغر�ض  يفي  لن  “التحقيق  اأن  موؤكدا  النتائج”، 
مفو�صية  م�صادقة  مابعد  التحقيق  نتائج  على  امل�صادقة 
واالأم��ن  املخابرات  “جهازي  اأن  اإىل  وا���ص��ار  االنتخابات”. 
و���رشاء  وبيع  قر�صنة  عمليات  وج��ود  م��ن  حتققوا  الوطني 
جمل�ض  داخل  احلكومة  ممثل  اكده  ما  وهذا  الناخبني  ال�صوات 
النواب”، معتربا اأن “امل�صادقة على النتائج احلالية قد توؤدي 
جمل�ض  وخاطب  املجهول”.  اإىل  البلد  تقود  حقيقية  كارثة  اإىل 
الق�صاء االأعلى املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات يف كتاب 
ال�صكاوى املقدمة من  اأ�صدره، ن�ض على �رشورة قبول  ر�صمي 
املعرت�صني على نتائج االنتخابات مبوجب اأحكام املادة )8( 
من قانون رقم )11( ل�صنة 2007 من اأجل البت بتلك ال�صكاوى، 
للمت�رشر  يت�صنى  لكي  بخ�صو�صها  ال�صادرة  القرارات  ون�رش 
يف  امل�صكلة  لالنتخابات  الق�صائية  الهيئة  لدى  بها  الطعن 

حمكمة التمييز االحتادية.

 بغداد - اجلورنال: وجه جمل�ض الوزراء بالتحقيق يف ا�صباب النق�ض احلا�صل مب�صتويات الطاقة الكهربائية.
بالطاقة  املواطنني  تزويد  احلا�صل يف  النق�ض  اأ�صباب  على  اطلع  الوزراء  " اإن جمل�ض  الوزراء  لالمانة  بيان  وذكر 
الكهربائية مع بداية ف�صل ال�صيف و�صهر رم�صان الكرمي واأداء الطلبة لالمتحانات النهائية ، اإذ اأكد جمل�ض الوزراء انه 
ومنذ فرتة وجه وزارة الكهرباء اال�صتعداد اإىل ف�صل ال�صيف وتوفري كل ما من �صاأنه اأن ي�صاهم يف زيادة اإنتاج الطاقة 
الكهربائية ". واأ�صاف ان " جمل�ض الوزراء وجه بجل�صته اال�صتثنائية االأوىل املنعقدة بتاريخ 2018/5/24 ، قيام 
وزارة الكهرباء باإجراء التحقيق ملعرفة اأ�صباب النق�ض احلا�صل يف تزويد املواطنني بالطاقة الكهربائية وحما�صبة 
املق�رشين واأخذ االإجراءات القانونية بحقهم ا�صوليا". وتابع " رفع تقرير مف�صل بذلك اإ�صافة اإىل تقدمي االإحتياجات 
املطلوبة التي ت�صاهم يف زيادة اإنتاج الطاقة الكهربائية اإىل رئي�ض الوزراء / رئي�ض جلنة الطاقة الوزارية ، باال�صافة 

اىل قيام وزارة الكهرباء باالإ�رشاع يف اإجناز عملية ربط وحدات اإ�صافية للمنظومة الكهربائية".

اللواء جنم  نينوى  اعلن قائد عمليات حمافظة 
نقل  مبهمة  اخلا�صة  الكتب  ال��غ��اء  اجل��ب��وري 
االثاث من منطقة اىل االخرى او حمافظة اىل 
بالزي  ال�صالم  حمل  ظاهرة  من  حمذرا  اخرى 
وغري  ح�صارية  غري  ظاهرة  واعتربها  امل��دين 
اجل��ب��وري  يف  وق��ال  ال��وق��ت.   بنف�ض  قانونية 

نينوى  عمليات  ،ان"قيادة  �صحفي  حديث 
كافة  ال�صيطرات  اىل  خا�صا  كتابا  وجهت 
عموم  يف  االثاث  بنقل  اخلا�صة  الكتب  بالغاء 
". وتابع اجلبوري بان"قيادة  حمافظة نينوى 
اخر مبنع حمل  كتابا  ا�صدرت  نينوى  عمليات 
املدين  بالزي  نينوى  حمافظة  داخ��ل  ال�صالح 
ال�صارع  يف  كبرب  ب�صكل  موخرا  انت�رشت  والتي 

املو�صلي "

يف  املرافقة  وال�صيافة  اخلدمة  توفري  ملف  اأحيل 
احل�صني  االإم��ام  ا�صت�صهاد  اأربعينية  اأحياء  ذك��رى 
)ع( اإىل �صكرتارية جلنة الرتاث الثقايف غري املادي 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  الدولية  املنظمة  يف 
التمثيلية  القائمة  على  ت�صجيله  الأجل  )اليون�صكو( 
ونقل  فيها.  لالإن�صانية  املادي  غري  الثقايف  للرتاث 
بيان للوزارة عن م�صوؤولة اأعداد امللف، خبرية العراق 
م�صوؤولة  امل���ادي،  غري  الثقايف  ال��رتاث  جم��ال  يف 
االتفاقيات  ق�صم  يف  الدولية  الثقافية  املنظمات 
بدائرة العالقات الثقافية العامة يف الوزارة الثقافة 
رفعه  مت  قد  امللف  اأن   : قولها  الوهاب  عبد  اأمي��ان 

 ،20/3/2018 يف  اجلوانب  كافة  من  اإكماله  بعد 
واملمار�صات  والعادات  الطقو�ض  هذه  ت�صجيل  الأجل 
اآبائهم  عن  وتوارثوها  العراقيون،  بها  متيز  التي 
الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة  على  واأجدادهم 
اليون�صكو، حلفظ و�صون  لالإن�صانية يف  املادي  غري 
خلدمة  العراقي  الكرم  تعك�ض  التي  املمار�صات  هذه 
احل�صني  االأم��ام  )�ض(  حممد  الر�صول  �صبط  �صيوف 
و�صاخ�صة  حية  ولتبقى  اربعينيته،  ذكرى  يف  )ع( 
االأم��ام  ق�صية  اأن  باعتبار  االأج��ي��ال،  ذاك���رة  يف 
ولي�صت  جمعاء،  لالإن�صانية  ق�صية  هي  )ع(  احل�صني 
مقت�رشة على العراقيني فقط، اخذين بنظر االعتبار 
الزوار العرب واالأجانب، وهم ي�صاركون يف امل�صرية 

املليونية االإميانية كل عام.

نتائج  �صد  واالعت�صامات  االحتجاجات  دخلت   فيما 
كركوك،   حمافظة  يف  العراقية،  الربملانية  االنتخابات 
جلر  خطرية  مالمح  تر�صم  قد  والتي  الثالث،  اأ�صبوعها 
حّدة  ت�صاعد  القومية،  ال�رشاعات  مربع  اإىل  املحافظة 

الرف�ض لنتائج االنتخابات يف املحافظة.
وحذر  م�صوؤولون من انهيار ال�صلم االأمني يف املحافظة 
م�صادر  وقالت  حكومي.  تدّخل  اإىل  حتتاج  باتت  التي 
م�صتقر،  غري  كركوك  يف  االأمني  "الو�صع  اإّن   ، امنية 
اأ�صا�ض  على  مبنّيًا  �صيكون  حت��رك  اأي  اأّن  خ�صو�صًا 
املحافظة  اإىل  املكّونات  عودة �رشاع  يعني  ما  قومي، 
�صيا�صيًا  العام  "الو�صع  اأّن  اإىل  م�صرياً  جديد"،  من 
ت�صيطر  واأن  احلكومة،  قبل  من  تدخاًل  يتطّلب  واأمنيًا 
باأن  ال�صيا�صية  للجهات  املجال  ترتك  وال  الو�صع  على 

"االحتاد  حزب  وك��ان  املجهول".  اإىل  املحافظة  جتّر 
الوطني الكرد�صتاين" )حزب جالل طالباين( قد فاز يف 
وح�صل  كركوك،  حمافظة  يف  الربملانية  االنتخابات 
على �صتة مقاعد، بينما ح�صل املكّون العربي على ثالثة، 
ومثلها للرتكمان، ما دفعهما للطعن بنتائج االنتخابات 
واعتبار نتائجها "مزورة"، ونظم اأن�صارهما تظاهرات 

واعت�صامات دخلت اأ�صبوعها الثالث.
وقّدمت جهات واأحزاب عربية وتركمانية يف املحافظة 
طعونًا و�صكاوى بنتائج االنتخابات، حمذرة من انهيار 
قرار  ُيتخذ  مل  ح��ال  يف  املحافظة،  يف  االأمني  ال�صلم 
انتخاباتها.  نتائج  يف  "التزوير"  عن  يك�صف  ق�صائي 
النائب  كركوك،  يف  الرتكمانية  اجلبهة  رئي�ض  ونا�صد 
الق�صائية  "الهيئة  متلفز،  ت�رشيح  يف  ال�صاحلي،  اأر�صد 
اأكرب  ب�صاأن  قرار  باتخاذ  نزاهتها  تثبت  باأن  التمييزية 
مواطنني  "هناك  اأّن  موؤكداً  انتخابية"،  �رشقة  عملية 

لنا  يبَق  ومل  املحافظة،  يف  اأ�صواتهم  �رُشقت  مظلومني 
اأمل ال مبجل�ض املفو�صني، وال باأي جهة اأخرى، فاالأمر 
متعلق بالق�صاء فقط". وحذر من "انهيار ال�صلم االأمني 
يف املحافظة يف حال بقيت النتائج على ما هي عليه"، 
والهيئات  االأعلى  الق�صاء  جمل�ض  "رئي�ض  اأّن  موؤكداً 
اإىل  العراق  يذهب  ب��اأن  يقبلوا  اأن  ميكن  ال  الق�صائية 

الهاوية ما مل تتم حما�صبة املتورطني".
يف  ال�صعبي"  "احل�صد  با�صم  املتحدث  قال  جهته،  من 
ما  "التظاهرات  اإّن   ، احل�صيني،  علي  ال�صمايل،  املحور 
زالت م�صتمرة يف كركوك، ولن تتوقف، حتى يتم اإيجاد 
املحافظة"،  يف  االنتخابات  مللف  مالئمة  حل  �صيغة 
مراكزها  يف  زال��ت  ما  االق��رتاع  "�صناديق  اأّن  موؤكداً 
قبل  من  م�صددة  اأمنية  حلماية  وتخ�صع  املحافظة،  يف 
ير�صي  بحل  البت  وننتظر  االحتادية،  االأمنية  القوات 
و�صدد  التظاهرات".  ���رشارة  ويطفئ  االأط���راف  جميع 

على اأّن "اأهايل كركوك لن ي�صمحوا بعودة حكم االأكراد 
الب�صمركة  بعودة  يقبلوا  لن  اأنهم  كما  املحافظة،  اإىل 
واإم�صاكها مللف اأمن كركوك"، موؤكداً اأّن "احل�صد ال�صعبي 
املوؤمل  ومن  ل�صلطتها،  ويخ�صع  احلكومة  باأمر  ياأمتر 
جمدداً  كركوك  بعودة  ت�صمح  لن  املقبلة  احلكومة  اأّن 

لالأكراد".
بنتائج  مت�صكها  ك��ردي��ة  اأح���زاب  ت��وؤك��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
نتائج  ورف�����ض  االحتجاجات  معتربة  االنتخابات، 
كركوك  واإع��ادة  االأوراق  خللط  حم��اوالت  االنتخابات 
الوطني  "االحتاد  يف  القيادي  وقال  االأول.  املربع  اإىل 
الكرد�صتاين"، كاوة اإ�صماعيل، اإّن "االأكراد ال ميكنهم اأن 
يزّوروا نتائج االنتخابات، اإذ اإنهم اأق�صوا عن املحافظة 
ال�صعبي  واحل�صد  احلكومية  القوات  عليها  ت�صيطر  التي 
"كيف ميكن جلهات �صيا�صية ممنوعة  حاليًا"، مت�صائاًل 

من دخول املحافظة اأن تزّور النتائج فيها"؟.

الثانية  املنطقة  ح��دود  حر�ض  قيادة  يف  م�صدر  ك�صف 
باإن�صاء  االمنية  القوات  قيام  عن   ، االأنبار،  حمافظة  يف 
احلدودي  ال�رشيط  على  م�صبوقة  غري  ع�صكرية  حت�صينات 
االمنية  “القوات  اإن   ، امل�صدر  وق��ال  ال�صوري.  العراقي 
ع�صكرية  حت�صينات  باإن�صاء  تقوم  لها  ال�صاندة  والقوات 
ال�رشيط احلدودي  امنية غري م�صبوقة على طول  وحواجز 
عن  ف�صال  لداع�ض،  الت�صلل  حاالت  ملنع  ال�صوري  العراقي 
الق�صاء على عمليات التهريب بالتزامن مع قيام اجلي�ض 
القريبة  داع�ض  جمرمي  تواجد  مناطق  باقتحام  ال�صوري 

وا�صاف  االنبار”.  غربي  احل���دودي  القائم  ق�صاء  من 
التح�صينات  هذه  ان�صاء  وراء  من  “الهدف  اأن  امل�صدر، 
االمنية هو احليلولة دون دخول الفارين من املعارك داخل 
اأن  مبينا  الغربية”،  املناطق  باجتاه  ال�صورية  االرا�صي 
“التح�صينات بداأت من ق�صاء الرطبة و�صوال اىل اجلزيرة 
االنبار واملو�صل غربي املحافظة”. وكانت  الغربية بني 
الواليات املتحدة االأمريكية   م�صادر امنية رفيعة اتهمت 
بانها ت�صعى للحفاظ على ما تبقى من تنظيمي “القاعدة” 
و”داع�ض” االإجراميني يف �صوريا حماية ل�”اإ�رشائيل” بعد 
رئي�ض  واأعلن  ال�صوري.  اجلي�ض  احرزه  الذي  الكبري  التقدم 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يف وقت �صابق، اأن العراق 

جنح يف تاأمني اجلانب ال�صوري من احلدود والق�صاء على 
مناطق  يف  خ�صو�صا  االإرهابي  "داع�ض"  تنظيم  عنا�رش 
اأعايل الفرات. وقال العبادي، يف موؤمتر �صحفي اأ�صبوعي 
عقده الثالثاء املا�صي: "هناك تعاون لتاأمني بقية احلدود 
العراقية  للحكومة  االأ�صا�ض  والهدف  حلدودنا،  املحاذية 
هو حماية احلدود العراقية ومنع ت�صلل وعودة داع�ض عرب 
"عمليات التطهري  العراق". واأ�صاف:  اإىل  ال�صورية  احلدود 
ال�صوري من احلدود،  تاأمني اجلانب  م�صتمرة وجنحنا يف 
اأعايل  يف  خ�صو�صا  هناك  الدواع�ض  على  الق�صاء  ومت 
املحاذية  احل��دود  بقية  لتاأمني  تعاون  وهناك  الفرات، 
العراقية تقوم  "القوات  اأن  اإىل  العبادي  واأ�صار  حلدودنا". 

بعمليات جوية وعلى االأر�ض"، ومتكنت من اإلقاء القب�ض 
اال�صتخباري".  اجلهد  خالل  من  دواع�ض  "اإرهابيني  على 
وتابع رئي�ض الوزراء العراقي: "قد اأ�صدرنا توجيهات اإىل 
مالحقة  با�صتمرار  يتعلق  فيما  العراقية  االأمنية  القوات 
وهناك  هنا  �صغرية  خاليا  ي�صكلون  الذين  االإرهابيني 
مطلقا".  للتجمع  جم��اال  لها  ن��دع  ومل  نالحقها  ونحن 
نهر  اأعايل  يف  العراقية  ال�صورية  احلدود  منطقة  وتعترب 
ماأوى  اآخر  حتيطها  التي  ال�صحراوية  واالأرا�صي  الفرات 
امل�صتوى  على  اإرهابيا  امل�صنف  "داع�ض"  تنظيم  لقوات 
�صوريا  االأ�صا�صية يف كل من  والذي خ�رش معاقله  الدويل 

والعراق خالل عام 2017 املا�صي.
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