
ْنك العي�ش الكثريين اىل البحث عن  يدفع الب�ؤ�ش و�ضَ
الرزق بني القمامة وبات�ا عر�ضة للمخاطر ال�ضحية، 
اجتماعيا،  لهم  ت�جه  التي  الدونية  النظرة  ورغ��م 
لكنهم يرون اأن عملهم  يجنبهم اأن يك�ن�ا عالة على 

الآخرين.
حتمل  على  وقالبية  الت�ضاخ  كثرية  بالية  مبالب�ش 
بن�ضاط  يبحث�ن  حمت�ياتها،  ونب�ش  القمامة  قرف 

عن كل ما يعاد �ضهره، ويلتقط�ن علب امل�رشوبات 
الغازية والبال�ضتيك وكل ما يقع باأيديهم من معادن 
لأية  به  ياأبه�ن  ل  وقت  يف  التدوير،  لإع��ادة  قابلة 
اىل  �ضبيه  الب�ضيط  عملهم  لهم.   ي�جه  نقد  اأو  و�ضف 
حفاظا  تدويرها  واإع���ادة  النفايات  بفرز  ما  حد 
من  يتطلب  العراق  يف  �ضائع  عمل  وه�  البيئة،  على 
والتج�ل  التحمل  على  ا�ضتثنائية  ق��درة  ممتهنيه 
�ضاعات ط�يلة يف املزابل بحثا عن علب امل�رشوبات 
والكثري  تدويرها،  اإعادة  ميكن  معادن  واأي  الغازية 

وفق  امل��ايل.   مردودها  من  اأ�رشهم  يعين�ن  منهم 
حديث  يف  عاما(   33( كيطان  عبا�ش  يق�ل  ذل��ك 
هذا  يف  يعمل�ن  عائلته  واف��راد  انه  ل�»اجل�رنال«، 
جمع  ميتهن�ن  حيث  ط�يلة،  �ضن�ات  منذ  املجال 
ويخزن�ها  الغازية،  امل�رشوبات  وعلب  البال�ضتك 
يف اكيا�ش ويبيع�نها ل�ضخا�ش حمددين، م��ضحا 
يف  يتجاوز  ل  عني  جمتم  الي�مي  دخلهم  معدل  اأن 
كيطان  ويعزو  دينار.    األف  ال�15  احل��الت  اأف�ضل 
�ضبب امتهانهم هذا العمل، اىل "�ضدة الفقر واحلاجة، 

وعدم العث�ر على عمل اآخر". "اإنه عمل �رشيف مهما 
كان واأف�ضل من الت�ض�ل والن�ضب على النا�ش"، هكذا 
يكرتث  ل  اأن��ه  اىل  اإ�ضارة  يف  عمله،  كيطان  ي�ضف 
يتج�ل  وه�  النا�ش  بها  التي ميرقه  ال�ضلبية  للنظرة 
كرمي  اأم  اأم��ا  عائلته.    رزق  عن  بحثا  الأزب��ال  يف 
فهي امراأة اأربعينية تق�ل، "نحن فقراء نكد من اجل 
العي�ش بعيدا عن احلرام"، بينما حتمل كي�ضا منتفخا 
لتقليب  وط�يلة  رفعية  ع�ضا  ومت�ضك  ظهرها  على 
النفايات.  �ضاعات ط�يلة من العمل مقابل اأجر زهيد 

اآلف دينار ي�ميا، ورغم ذلك  قد ل يتعدى اخلم�ضة 
فاإن ممهتني هذا العمل ال�ضاق يف�ضل�ن امل�ضي قدما 
ورف�ضهم  منهم  النا�ش  بنف�ر  مبالني  غري  بعملهم 
وذلك  والأم��را���ش،  الت�ضاخ  خ�ضية  بهم  الحتكاك 
تعبريهم.     الت�ض�ل، ح�ضب  او  ال�رشقة  اىل  اللج�ء  بدل 
اإح��دى  داخ��ل  كالقط  ت��دىل  ال�ضعيف  ج�ضده  معظم 
احلاويات، قادمًا من م�ضافات بعيدة �ضريا ل�ضاعات 
املال  من  ب�ضيط  مبلغ  لت�فري  حماولة  يف  ط�يلة 
ب�ضكل ي�مي، هكذا حال حميد عبد اهلل ال�ضاب اليافع 

ذو ال�16 عاما.   عبد اهلل الذي ترك املدر�ضة يف �ضن 
حديث  يف  يق�ل  لعائلته  املدقع  الفقر  ب�ضبب  مبكر 
حلاويات  الكريهة  الروائح  "اعتدت  ل�»اجل�رنال«، 
القمامة واألفتها اىل درجة عدم الإح�ضا�ش بها، لكن 
الفقر اأ�ض�ء ول بد من و�ضيلة لنعي�ش.  يذكر ان جمع 
مقالع  يف  العي�ش  وحتى  الفارغة  امل�رشوبات  علب 
النفايات، بات ظهارة ماأل�فة يف العراق نتيجة الفقر 
الدخل  ذات  للفئات  الر�ضمي  الدعم  و�ضعف  املدقع 

املحدود اأو املعدوم يف البلد.
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الر�ضمية  النتائج  اأظهرت  اأ�ضب�ع،  من  اك��ر  دام  انتظار  بعد 
حتالف  ف���ز  ال��ع��راق  يف  الت�رشيعية  لالنتخابات  النهائية 
"�ضائرون" املدع�م من مقتدى ال�ضدر بالعدد الكرب من املقاعد 
النيابية، ما يجعل من التحالفات املقبلة، �ضاحبة الق�ل الف�ضل 
يف حتديد �ضكل احلك�مة اجلديد.وبح�ضب النتائج النهائية التي 
الئتالفات  من  اأيا  فاإن  لالنتخابات  العليا  املف��ضية  اعلنتها 
النتخابية مل يتخط عتبة ال�55 مقعدا يف الربملان، يف اأعقاب 
اإقبال  ن�ضبة  اأدنى  و�ضهدت  اأيار   12 يف  جرت  ت�ض�يت  عملية 
بعد عامني   2005 العام  الأح��زاب يف  متعدد  اقرتاع  اأول  منذ 
"�ضائرون" الذي  حتالف  وحل  ح�ضني.  �ضدام  نظام  �ضق�ط  من 
اأحزاب التكن�قراط يف  يجمع ال�ضدر واحلزب ال�ضي�عي وبع�ش 
يتزعمه  "الفتح" الذي  اأما حتالف  مقعدا،  ب�54  الأوىل  املرتبة 
ال�ضعبي التي لعبت دورا  هادي العامري وي�ضم ف�ضائل احل�ضد 
حا�ضما يف دعم الق�ات الأمنية لدحر تنظيم داع�ش فحل ثانيا 
على م�ضت�ى العراق ب�47 مقعدا وحل ثالثا ب�42 مقعدا ائتالف 
القان�ن  دولة  ائتالف  حل  فيما  العبادي  برئا�ضة  "الن�رش" 
ما  عراق  و�ضكل  مقعدا،  ب�26  الرابع  باملركز  املالكي  برئا�ضة 
تفر�ش  معقدة  بطريقة  ال�ضيا�ضي  نظامه  ح�ضني  �ضدام  بعد 
اكر  منذ  ح�لها  املفاو�ضات  بداأت  برملانية،  حتالفات  قيام 
من اأ�ضب�ع. وعقب كل انتخابات ت�رشيعية تدخل الكتل الفائزة 
اأن  لت�ضكيل حك�مة غالبية، ولي�ش بعيدا  يف مفاو�ضات ط�يلة 
تخ�رش الكتلة الأوىل الفائزة يف النتخابات الت�رشيعية قدرتها 
لذا  الربملانية  الكتل  بني  حتالفات  بفعل  حك�مة،  ت�ضكيل  على 
ا�ضتبعاد  النظري  بال�ضكل  ود�ضت�ريا  قان�نيا  املمكن  فمن 
يف  ح�ضل  ما  غرار  على  احلك�مية،  الت�ضكيلة  من  "�ضائرون" 
من  الأكرب  العدد  يجمع  برملاين  حتالف  2010بت�ضكيل  العام 
يبدو  لكن  ال���زراء.  جمل�ش  رئي�ش  وي�ضمي  الربملانية،  املقاعد 
الراهن  الت�تر  و�ضط  معقدة،  �ضتك�ن  اجلديدة  املفاو�ضات  اأن 
التفاق  من  الأمريكي  الن�ضحاب  بفعل  وطهران  وا�ضنطن  بني 
الن�وي الإيراين وتلقي كل من ال�ليات املتحدة واإيران بثقلهما 
يف العراق الي�م لتقرير ماهية التحالفات التي �ضتحدد "عراب" 
احلك�مة املقبلة. ويرى مراقب�ن ان الزيارة التي قام بها زعيم 

زعيم  مع  واجتماعه  احلنانة  اىل  احلكيم  عمار  احلكمة  تيار 
على  فعلية  بنتائج  تخرج  مل  ال�ضدر  مقتدى  �ضائرون  ائتالف 
الر�ش ميكن من خاللها ان تك�ن منطلقا ت�افقيا بينهما نح� 
الق�ى الخرى والبدء بح�ارت الكتلة الكرب التي تتكفل بت�ضكيل 
احلك�مة اجلديدة. ووفقا مل�ضادر مطلعة فان "طرق احلكيم باب 
اعدها  �رشوط  وفق  منا�ضبة  واأر�ضية  مقرتبات  لإيجاد  ال�ضدر 
لعالن حتالف ل�ضيما اأن احلكيم يدرك ان�ضجام قائمة احلكمة 

بخالف �ضائرون التي ي�جد فيها تركيب معقد ادي�ل�جييا".
تبنى   احلكيم  ،ف��ان  الركابي  وائ��ل  ال�ضيا�ضي  املحلل  وبح�ضب 
وقال  بينهما.   امل�قف  لتليني  واملالكي  ال�ضدر  بني  و�ضاطة 
ال�ضدر  بني  الخ��ري  "الجتماع  ،ان  ل���»اجل���رن��ال«  الركابي 
الفرق  لكن  الك��رب،  الكتلة  ت�ضكيل  خ�ش  احلنانة  يف  واحلكيم 
مع  واحل���ار  التفاو�ش  لميكنه  الول  ان  واحلكيم  ال�ضدر  بني 
لي�ش عنده  الذي  القان�ن معهم على عك�ش احلكيم  وج�د دولة 
مل  الطرفني  اجتماع  من  الرغم  احد".وا�ضاف،"على  على  فيت� 
ال�ضدر  من  طلب  احلكيم  ان  ات�ض�ر  اين  ال  الكثري  منه  ي�رشب 
للتحالف  اع��ادة  هناك  يك�ن  وان  املالكي  مع  امل�قف  تليني 
الكرب  الكتلة  راأي  اىل  ال�ضدري  التيار  يخ�ضع  وان  ال�طني 
انتهاء  عقب  ال�ضدر  واكد  ت�ضكيلها".  على  قدرته  عدم  حال  يف 
ب�"الإ�ضالح  اأنه ما�ش  الذي عقد مع احلكيم  ال�ضحفي  امل�ؤمتر 
ولن يتنازل عنه، واأو�ضح ال�ضدر يف تغريده له "خذوا املنا�ضب 
حتالفه  ف���ز  منذ  ال�ضدر  وك��رر  ال�طن".  خل�يل  والكرا�ضي، 
كفاءات  حك�مة  �ضتك�ن  املقبلة  احلك�مة  اأن  النتخابات  يف 
ان  املراقب�ن  وف�رش  احلزبية.  املحا�ض�ضة  عن  بعيدة  "اأب�ية" 
روؤية  عن  تختلف  املقبلة  احلك�مة  ت�ضكيل  يف  ال�ضدر  روؤي��ة 
بينهما.  التقارب  فر�ش  تراجع  اىل  يذهب  قد  ما  وهذا  احلكيم 
ويف م�ازاة ذلك يتحرك على الطرف الخر زعيم ائتالف دولة 
القان�ن ن�ري املالكي نح� الكتلة الكرب التي ي�ضعى من خاللها 
لت�ضكيل حك�مة الغلبية. ويتحدث ه�ضام الركابي مدير املكتب 
قرب  عن  املالكي،  ن�ري  اجلمه�رية  رئي�ش  لنائب  العالمي 
عن  بعيدا  ال�ضيا�ضية  الق�ى  خمتلف  ي�ضم  حتالف  عن  العالن 
الئتالفات الطائفية. وك�ضفت م�ضادر عن ت�ضكيل حتالف ي�ضم 
 180 عديدة  وكردية  �ضنية  واخرى  والفتح  القان�ن  من  ق�ى 

نائبا من �ضمنهم 20 نائبا من ائتالف الن�رش بزعامة العامر.

ب�ضكل  تناق�ضت  قد  العذبة  املياه  وفرة  اأن   ، جديدة  درا�ضة  يف  المريكية  نا�ضا  وكالة  اكدت  اجل�رنال:   - بغداد 
ملح�ظ يف 19 منطقة حارة ح�ل العامل، وخا�ضة يف �ض�ريا والعراق.

�ضدا على   22 بنائها  بعد  للبلدين  العذبة  املياه  نق�ش كبري يف كميات  ت�ضببت يف  " تركيا  ان  الدرا�ضة  وافادت 
جماري نهري دجلة والفرات، خالل 30 عاما من الزمن".

%30 من مياههما  اأن خ�رشا  العامل كله، وذلك بعد  الأكر ت�رشرا يف  العراق و�ض�ريا هما  " اأن  واعتربت نا�ضا 
العذبة خالل العق�د القليلة املا�ضية". و�ضددت نا�ضا "على �رشورة معاجلة احلك�مات العاملية للم�ضكلة يف هذه 

املناطق قبل غريها ، وذلك قبل اأن ي�ض�ء ال��ضع اأكر".

املتحدة  ال���لي��ات  ثقة  ال��ب��ن��ت��اغ���ن،اأن  اأع��ل��ن 
بني  والعالقات  كاملة  تزال  ل  العراقي  باجلي�ش 
التيار  تقدم  من  الرغم  على  تتغري  لن  اجلانبني 

ال�ضدري يف النتخابات الربملانية الأخرية.
وقال رئي�ش القيادة املركزية للق�ات الأمريكية، 
اجلرنال  الأو�ضط،  ال�رشق  يف  بالعمليات  املعنية 
مع  ج��دا  ق�ية  عالقات  "لدينا  ف�تيل،  ج���زف 
غرار  على  جن�دهم  واإن  العراقية  الأم��ن  ق���ات 

على  رك��زوا  لقد  ال�ضيا�ضة،  عن  بعيدون  جن�دنا 
اأمن النتخابات، واأعتقد انهم قام�ا بعمل جيد، 
الأمن  اأنا غري قلق على عالقاتنا مع ق�ات  ولذا 
ف�تيل  النتخابات.وو�ضف  ب�ضبب  العراقية 
م�ضيفا  جدا"،  "جيدون  باأنهم  العراقيني  اجلن�د 
حماية  �ضمان  هي  اإليهم  بالن�ضبة  "الأول�ية 

�ضعبهم وحت�ضني طاقات�مهنية ق�اتهم.
ان�ضحاب  اأن  الرفيع  الأمريكي  اجل��رنال  واأك��د 
ال�ليات املتحدة من التفاق الن�وي الإيراين مل 

يكن له اأي تاأثري على الأر�ش يف العراق.

ملح�ر  ال�ضعبي  احل�ضد  عمليات  قيادة  اعلنت 
غرب النبار، ان ق�ات حر�ش احلدود العراقية 
على  احل��دودي��ة  خمافرها  بن�ضب  ���رشع��ت 
مع  احلدود  على  دوليا  به  املعرتف  املرت�ضم 
قائد  عن  احل�ضد  لعالم  بيان  ونقل  �ض�رية. 
"هناك  ان  ق�له،  م�ضلح  قا�ضم  العمليات 
احل�ضد  ق���ات  ب��ني  كبريا  وتن�ضيقا  تعاونا 
اأمن  ل�ضمان  احل��دود  حر�ش  وق���ات  ال�ضعبي 

اىل  الرهابيني  ت�ضلل  ومنع  العراقية  احلدود 
العمق العراقي قادمة من الرا�ضي ال�ض�رية".
ج�لتها  من  كثفت  "الق�ات  ان  اىل،  ولفت 
احل��دودي  ال�رشيط  ط�ل  على  ال�ضتطالعية 
وعاجلت عدة اهداف عن طريق �ضالح )106( 

حيث لذ العدو بالفرار يف العمق ال�ض�ري".
اجل����لت  "تكثيف  اىل  م�����ض��ل��ح،  واأ����ض���ار 
العراقية  احل���دود  ل��ت��اأم��ني  ال�ضتطالعية 
ال�ض�رية، فيما بينت معاجلة عدة اهداف يف 

ال�رشيط احلدودي".

�رشعان ما اأعلنت نتائج النتخابات الت�رشيعية يف العراق، 
النتخابي  ال�ضباق  يف  اخلا�رشين  الن�اب  من  ع��دد  اأخ��ذ 
عن  للبحث  واجنبية،  عربية  بلدان  نح�  لل�ضفر  بالت�ضابق 
على  القان�نية  �ضارفت ح�ضانتهم  ان  بعد  لهم  امن  م�طن 
كان�ا  ممن  النتخابات  يف  اخلا�رشون  يخ�ضى  و  النتهاء. 
القان�نية  للم�ضائلة  تعر�ضهم  الن�اب  مبجل�ش  اأع�ضاءا 
مايل  ف�ضاد  ملفات  ب�ضاأن  املخت�ضة  للمحاكم  ودخ�لهم 
الت�رشيعي   لدورهم  ممار�ضتهم  مدة  اأبان  ارتكب�ها  واداري 
وحتيط بهم احل�ضانة القان�نية التي حتميهم من امل�ضاءلة  
ملغادرة  ال�رشعة  درج��ات  اق�ضى  بل�غهم  اىل  دفعهم  مما 

املالحقة  ع��ن  بعيدة  اأخ���رى  ب��الد  اىل  والت�جه  ال��ع��راق 
هل  ب�ضاأن  اأث��ريت  ت�ضاوؤلت  هناك  ثمة  لهم.  القان�نية 
الذين  الن�اب  من  الق�ضا�ش  العراقي  الق�ضاء  ي�ضتطيع 
مبلفات  متهمني  وه��م  احل�ضانة  بدافع  بالدهم  غ��ادروا 
خمتلفة؟ ويق�ل اخلبري يف ال�ضاأن القان�ين �ضياء احل�ضناوي 
ق�ضايا  بارتكاب  متهم  اأي  �ضيالحق  العراقي  الق�ضاء  اأن" 
بلد  وباأي  او غريها مهما كان مقامه  واداري  ف�ضاد مايل 
بالنتخابات  خ�رشوا  الذين  الن�اب  ان"  "م�ؤكدا  يقطن، 
وغادروا اىل بلدان خمتلفة هربا من تعر�ضهم اىل م�ضائلة 
العراقي  الق�ضاء  فاأن  ارتكب�ها،  خمالفات  ب�ضاأن  قان�نية 
انتهاء  بعد  بحقهم  العادل  الق�ضا�ش  لتنفيذ  �ضيالحقهم 
ح�ضانتهم القان�نية التي تبقى عليها وقت قليل. واأ�ضاف 

مقاعد  ي�ضغل�ن  كان�ا  الذين  الن�اب  من  كبري  ع��دد  ان" 
مرة  يتاأهل�ا  ومل   2018_2014 من  للدورة  برملانية 
اىل  للهرب  خطط�ا  م�ؤخرا  جرت  التي  بالنتخابات  اأخرى 
�ضق�ط  قبل  العراق  خ��ارج  ي�ضكن�ها  كان�ا  التي  البلدان 
النظام ال�ضابق لرتكابهم خمالفات مالية واإدارية خمتلفة، 
"م�ضريا اىل ان" اأولئك الن�اب يفكرون برتك البالد يف املدة 
احلالية قبل ان تنتزع منهم احل�ضانة القان�نية وي�ضبح�ن 
معر�ضني للمحاكمة وامل�ضائلة من قبل اجلهات املخت�ضة". 
ف�ضاد  ق�ضايا  ارتكب�ا  الذين  الن�اب  حما�ضبة  ان"  وتابع 
ارتكابهم  ان ينفذها ب�قت  بالق�ضاء  خمتلفة، كان الجدر 
يف  الف�ضاد  خماطر  انت�ضار  دون  للحيل�لة  الق�ضايا  لتلك 
بع�ضهم  ه��رب  بحال  اخلارجية  الزم��ات  وجتنب  البالد 

لدول اأخرى قد حتت�ضنهم مب�ض�غات خمتلفة، "م��ضحا ان" 
الق�ضاء العراقي عد عدته ل�ضفر الن�اب املتهمني اىل اخلارج 
للقب�ش  املتهمني  باأ�ضماء  خا�ضة  مفارز  تزويد  خالل  من 
حماكمتهم.   اجل  من  العراقية  لل�ضلطات  وجلبهم  عليهم 
اخلا�رشين  الن�اب  من  ع��دداً  مغادرة  عن  �ضيا�ضية  �ضادر 
مبينة  املا�ضية،  ال�ضاعات  خالل  العراقية  النتخابات  يف 
 2005 39 نائبًا كان�ا م�ج�دين بالربملان منذ عام  اأن 
البالد،  غ��ادروا  بعدما  احلالية،  ال��دورة  يف  يت�اجدوا  لن 
كما  البالد،  خ��ارج  تقيم  عائالتهم  اأغلب  اأن  اإىل  م�ضرية 
ل�حظ اأن بع�ش الن�اب الذين غادروا املنطقة اخل�رشاء قبل 
اإدارة حمالتهم النتخابية مل يع�دوا  اأجل  النتخابات من 

بعد ظه�ر خ�ضارتهم يف النتائج الأويل

تخطط احلك�مة الحتادية لعادة افتتاح ب�ابة املنطقة 
اخل�رشاء امام حركة املركبات بهدف تخفيف الزحامات 
املرورية وت�ضيري حركة املركبات داخل العا�ضمة بغداد. 
ويعزو بع�ش املراقبني �ضبب الزدحامات املرورية يف 
بغداد يرجع اىل اغالق املنطقة اخل�رشاء لك�نها تت��ضط 
رئي�ش  وكان  مناطقها.  من  بالعديد  وترتبط  العا�ضمة 
الول  ت�رشين   5 يف  وج��ه  قد  العبادي  حيدر  ال����زراء 
2017 بافتتاح املنطقة اخل�رشاء امام حركة املركبات 
وذكر مكتب العبادي يف حينها اأن “مركبات امل�اطنني 
كان  حيث  ممراتها،  افتتحت  التي  الطرق  على  ت�افدت 
رئي�ش ال�زراء با�ضتقبال ال�ضيارات الأوىل لدى دخ�لها.

الطريق  ه�  الأول  للمنطقة  مدخلني  الفتتاح  وت�ضمن 
دم�ضق  تقاطع  باجتاه  املن�ض�ر  منطقة  بني  ال��راب��ط 

وج�رش الزوراء وتقاطع الت�رشيع باجتاه اجل�رش املعلق، 
ال��دويل  بغداد  معر�ش  �ضاحة  ه�  الثاين  املدخل  ام��ا 
اإىل  الزيت�ن باجتاه �ضاحة الحتفالت و�ض�ًل  و�ضارع 
العبادي  حيدر  ال���زراء  رئي�ش  وك�ضف  املعلق  اجل�رش 
ب�ابة  افتتاح  باعادة  احلك�مة  لدى  خمطط  وج�د  عن 
املنطقة اخل�رشاء من جديد امام مرور املركبات وقال 
العبادي يف حديث متلفز يف 6 ايار 2018 ان "ال�ضبب 
ايام  لب�ضعة  افتتاح  بعد  اخل�رشاء  املنطقة  اغالق  وراء 
ت�ضبب  ال��ذي  الربملانني  حركة  اىل   2015 ع��ام  يف 
 328 الن�اب  عدد  لك�ن  كبرية  مرورية  بازدحامات 
يقارب  ما  الربملان  جل�ضات  يح�رشون  والذين  نائبا 
200 نائب وب�قت الدخ�ل واخلروج ي�ضبح العدد هائل 
املنطقة  يعر�ش  قد  وهذا  ال�ضارع  يف  ف��ضى  وي�ضبب 
ذلك".  غري  او  ارهابي  عمل  �ض�اء  اخلطر  اىل  والن�اب 
للمنطقة  املتظاهرين  دخ���ل  اىل  "بال�ضافة  وتابع 

اخل�رشاء التي عر�ضت وج�د الدولة اىل اخلطر واي عمل 
ارهابي يحدث في�ضبح كارثة لنها حتمي جميع الدول 
خطة  احلك�مة  "لدى  ان  مبينا   ،" واحلك�مة  والربملان 
لعادة افتتاح املنطقة اخل�رشاء بالكامل حتى ال�ضارع 
القريب من رئا�ضة اجلمه�رية وهي قيد الدرا�ضة اما يتم 
حدوث  مينع  حل  ايجاد  او  للن�اب  اخرى  ب�ابة  افتتاح 
الأمنية  اللجنة  اكد ع�ض�  اي عمليات خرق. من جهته، 
"الطرق  اإن  املطلبي،  �ضعد  بغداد،  حمافظة  جمل�ش  يف 
احلايل(،   2015 الأول  ت�رشين  من  )الرابع  فتحت  التي 
يف املنطقة اخل�رشاء هي من اجل�رش املعلق يف اجلادرية 
اإىل  م�ضرياً  الدويل"،  بغداد  ومطار  الت�رشيع  حي  باجتاه 
املنطقة  تلك  من  ب�ابتني  افتتاح  كان  "املفرو�ش  اأن 
ممرين  افتتاح  لحتمال  فقط  فتحت  منهما  واحدة  لكن 
من  كل  هما  الالزمة،  ال�ضتعدادات  ا�ضتكمال  بعد  اآخرين 
والطريق  املثنى،  مطار  �ضارع  باجتاه  املعلق  اجل�رش 

داخل  اإىل  مبا�رشة  ي�ضل  الذي  الزيت�ن  ل�ضارع  امل���ؤدي 
املنطقة اخل�رشاء". واأ�ضاف املطلبي، اأن "ال��ضع المني 
اخل�رشاء  املنطقة  الرهابني  ا�ضتهداف  من  واملخاوف 
الفرتة  افتتاحها يف  اعادة  ، ونامل بان يتم  مت اغالقها 
ال�ضائع  ال�ضم  ه�  اخل�رشاء،  املنطقة  اأن  يذكر  املقبلة. 
التحالف  ق�ات  اأقامته  الذي  بغداد،  و�ضط  الدويل  للحي 
2003، وتبلغ م�ضاحتها  العراق �ضنة  التي غزت  الدولية 
اأ�ضمها  وات��خ��ذت  مربعة،  كيل�مرتات  الع�رشة  ق��راب��ة 
النتقالية، وهي  العراقية  "اخل�رشاء" مع قيام احلك�مة 
من اأكر امل�اقع الع�ضكرية حت�ضنًا يف العراق، حيث ت�ضم 
املقرات احلك�مية احل�ضا�ضة واملهمة، كرئا�ضة اجلمه�رية 
جهاز  ومقر  الرئا�ضية،  والق�ض�ر  والربملان،  واحلك�مة 
من  ع��دد  عن  ف�ضاًل  اجلمه�ري،  واحل��ر���ش  املخابرات 
ال�ضفارات، اأهمها الأمريكية، ومنظمات ووكالت اأجنبية 

عديدة، وفندق الر�ضيد، وجتمعات �ضكنية وغريها.
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