
�أكرث من  �إن �لنفط غزير فيها  يف �لب�رصة، حيث يقال 
�أخرى يف �لعر�ق �ىل جانب غابات �لنخيل  �أي مدينة 
�ملعمرة، يندب �لأهايل حظهم وميزقون ثيابهم حزنا 

على جتريف ب�ساتينهم "عنوة" من قبل وز�رة �لنفط.
من  �لكثري  يتتعتتري  بتتاحلتتزن  م�سوب  عتتتارم  غ�سب 
�لفالحني بالب�رصة، و�سط حتذير حاد �للهجة من حتول 
�ملحافظة �ىل رقعة نفطية بينما يعي�ش �هلها يف بيئة 
�سيئة، ودعو�ت للمرجعيات �لدينية �ملنظمات �لدولية 

توجه  حني  يف  �ملتتاأ�تتستتاوي،  و�قعها   من  لإنقاذها 
�لزر�عة  على  بالإجهاز  �لنفط  لوز�رة  �لتهام  �أ�سابع 
�بنائها  على  للق�ساء  و�لجتتتاه  �خل�سبة  �ملدينة  يف 
بو��سطة �مللوثات. يقف فالح مفجوعا بروؤية �جلر�فات 
تقلع نخيله وت�سوي ب�ستانه بالأر�ش، ول يقوى على 
جمابهة قوة �لآليات �مل�رصة على �إمتام عملها، "وزير 
مليون  �ساأزرع  وقال  و�لوطن،  �لعر�ق  �بن  هو  �لنفط 
نخلة بالعر�ق ويف �لب�رصة بالذ�ت، �لآن هذه �لب�ساتني 
بينها  �سارخا  يقول  هكذ�  جتريفها"،  يجري  �لعامرة 
وي�سيف،  ��سمه.  ذكر  دون حتى  بع�سبية،  ثيابه  مزق 

عنده  �لبلد  هذ�  على  غرية  عنده  م�سوؤول  كل  "�أنا�سد 
�هلل  ح�سبنا  �كرب  �هلل  �أخالقهم،  ينزعون  ل  �أن  �أخالق، 
ونعمة �لوكيل". مز�رع �آخر يف ذ�ت �ملكان، قال "مثل 
و�لنخلة  ثروة  �أي�سا  �لزر�عة  فاإن  ثروة،  �لنفط  هو  ما 
�لبلد؟!".  �قت�ساد  وتخريب  �جلرمية  هذه  ملاذ�  ثروة، 
�لقا�سم  كرث،  فالحني  بني  جمعت  �لتجريف  م�سيبة 
�مل�سرك بينهم هو عدم �لقبول بالتعوي�سات وجتريف 
�لب�ساتني رغما عنهم، ومن ي�رص على �لرف�ش يتعر�ش 
�جلمعايات  �حتتتاد  رئي�ش  يقول  ذلتتك  وفتتق  لل�سجن. 
"�لفالح  �إن  �ل�ساعدي،  حامد  �لب�رصة  يف  �لفالحية 

غري ر��ش بالتعوي�ش وجمرب ب�سكل ق�رصي ويجرفون 
�لذي مل  "�لفالح  �أن  �ىل  �لب�ساتني رغما عنهم"، لفتا 
�رهاب،   4 بذريعة  �ل�سجن  يف  زج  بالتعوي�ش  يقبل 
وهذ� �سيء غري مقبول، وعلى �حلكومة �للتفات ب�سكل 
قال  �لو�قع". من جهته  �لفالح من هذ�  لتنقذ  �سحيح 
�لنائب عن �لب�رصة خلف عبد �ل�سمد، يف بيان تلقته 
»�جلورنال نيوز«، "من �ملعيب على ��سحاب �لقر�ر �أن 
يف  يعي�سون  و�أهلها  نفطية  رقعة  �ىل  �لب�رصة  يحولو� 
بيئة �سيئة"، م�سري� �ىل �أن "�لطريقة �لتي تتعامل بها 
�حلكومة مع �لب�رصة �سيئة". ودعا �ملرجعيات �لدينية 

"�إنقاذ  �ىل  �لدولية  و�ملنظمات  �ل�ساأن  و��سحاب 
"وز�رة  �ن  �ىل  لفتا  �ملاأ�ساوي"،  و�قعها  من  �لب�رصة 
�لب�رصة وتتجه للق�ساء  �لزر�عة يف  �لنفط ق�ست على 
�ملن�سات  تطلقها  �لتي  �مللوثات  بو��سطة  �بنائها  على 
�ملمنهجة  �لتجريف  "حملة  �أن  من،  وحذر  �لنفطية". 
مز�رع  و  �لزر�عية  �لر��سي  ت�ستهدف  �لتي  و�جلائرة 
�سا�سعة من  �لب�رصة ق�ست على م�ساحات  �لنخيل يف 
�لر��سي �لزر�عية وقد و�سل �حلال �ىل نقطة حرجة قد 
يكون فيها للب�رصة موقف �خر"، مطالبا جمل�ش �لنو�ب 
بت"��سد�ر قانون يجرم قلع �لنخيل". ودعا عبد �ل�سمد 

�ملحافظة  جمل�ش  �لنو�ب   جمل�ش  يف  �لب�رصة  ممثلي 
�لب�رصة  حقوق  عن  وللدفاع  و�حد�  �سفا  لت"�لوقوف 
�ملظلومية  م�سل�سل  و�نتتهتتاء  حقوقها  و��ستح�سال 
يذكر  ومايز�ل".  �ل�سنني  ع�رص�ت  منذ  بها  حلق  �لذي 
�لإ�سابة  حالت  �رتفاع  ت�سهد  �لب�رصة  حمافظة  �أن 
بالمر��ش �ل�رصطانية بينها �عد�د كبرية من �لطفال 
فيما  �لنفط،  حقول  عن  �لناجم  �لبيئي  �لتلوث  ب�سبب 
تتعاىل �أ�سو�ت �أهايل �ملحافظة �ملطالبني بو�سع حد 
م�ستويات  بلغ  و�لذي  مناطقهم  يف  �حلا�سل  للتلوث 

خطرية، بح�سب خمت�سني.
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رئي�ش  بزعامة  �لن�رص"  �ئتالف   " بني  �لتحالف  �عتتالن  �سكل 
�ل�سدر،  مقتدى  بزعامة  و"�سائرون"  �لعبادي،  حيدر  �لتتوزر�ء 
�سيا�سية  لقوى  حافز�  �لربملان،  د�خل  �لأكتترب  �لكتلة  لت�سكيل 
مع   ،  2014 �سيناريو  تعيد  تقليدية  حتالفات  لت�سكيل  �خرى 
و�لف�سيلة  �ل�سيوعي  �حلتتزب  �ن�سقاق  بتتو�در  عن  يتتدور  حديث 
بال�سافة �ىل بيارق �خلري. وتنتظر �لكتل �ل�سيا�سية يف �لعر�ق 
جرت  �لتي  �لنتخابات  لنتائج  �ليدوي  و�لفرز  �لعد  عملية  بدء 
��ستثنائية  بجل�سة  �لربملان  قرر  �ن  بعد  �ملا�سي،  �يار   12 يف 
�ليدوية  بالطريقة  �لفرز  و�عادة  �للكروين  �لفرز  نتائج  �لغاء 
عملية  �ستنطلق  و�لتي  �لحتادية،  �ملحكمة  عليها  و�فقت  �لتي 
�لعد �لربعاء �ملقبل بح�سب م�سادر لت»�جلورنال نيوز« �خلبري 
و�ملحلل �ل�سيا�سي ع�سام �لفيلي برر �عالن �لتحالف بني �لن�رص 
و�سائرون هو نتيجة للعالقة �لودية بني �ل�سدر و�لعبادي. ويقول 
"رئي�ش �لوزر�ء حيدر  �لفيلي يف حديث لت»�جلورنال نيوز«، �ن 
�لعبادي لديه رغبة باخلروج من �لتحزب وهذ� ما قد يحققه له 
�ل�سدر من خالل تاأ�سي�ش عالقة جديدة تقوم على ��سا�ش بناء 
�أ�سهم  من  �لتحالف  هذ�  يرفع  �أن  �ملرجح  ومن  وطنية.   دولة 
�لعبادي يف �حل�سول على ولية ثانية كرئي�ش للوزر�ء. و�أو�سح 
�ل�سدر خالل موؤمتر �سحفي م�سرك مع �لعبادي مبدينة �لنجف، 
ت�سكيل "حتالف عابر للطائفية" من خالل �لتفاق على برنامج 
يف  عليه  �لعمل  �سيتم  ما  �أهم  يتناول  �لن�رص،  قائمة  مع  جديد 
�حلكومة �ملقبلة. ون�ش �لتفاق يف �أهم بنوده �أن على �حلكومة 
�لعد�لة،  �إىل  تورطه  يثبت  �لف�ساد وتقدمي من  مو��سلة مكافحة 
كما  �لأمنية.  للقو�ت  �لدعم  وتقدمي  �لدولة  بيد  �ل�سالح  وح�رص 
ين�ش على �أن تقدم �حلكومة برناجما �قت�ساديا �سامال، وعلى 
و�حلفاظ  كافة،  �لدول  مع  متو�زنة  عالقات  على  بغد�د  حفاظ 
على وحدة �لعر�ق و�أر��سيه، وح�سب �لتفاق، فاإن "�لتحالف بني 
لالن�سمام  �لآخرين  �أمام  �لباب  غلق  ليعني  و�سائرون  �لن�رص 
يرجح  �لفتح  مع  و�سبقها  �لعبادي  مع  �ل�سدر  حتالف  �إليه، 

�لوطني(.  جديد)�لف�ساء  مب�سمى  �لوطني  �لتحالف  عودة  بذلك 
ويقول �ملحلل �ل�سيا�سي و�ئل �لركابي �ن "�لن�سقاقات �ستكون 
�سائرون  �لتحالفات �لخرية وخا�سة يف قائمتي  حا�رصة يف 
و�لن�رص وذلك لوجود �ل�سيوعيني و�ملدنيني يف قائمة �سائرون 
و�سخ�سيات  �حز�ب  ووجود  �لفتح  مع  حتالفهم  �ىل  �لر�ف�سني 
قو�ئم  مع  حتالف  يف  للدخول  �لر�ف�سني  �لعبادي  قائمة  يف 
لت»�جلورنال  حديث  يف  �لركابي  و��ساف  �سيعية.  �غلبية  ذ�ت 
نف�ش  �ىل  عودة  �مام  �جلميع  �سيجعل  �لنق�سام  "هذ�  �ن  نيوز« 
�لوجه  "�سيعة و�سنة وكرد" وقد يكون  �لتحالفات �ملا�سية �ي 
�مل�سمون  �ن  �ل  �سابقتها  عن  خمتلفة  للتحالفات  �ل�سم  �و 
للمحا�س�سة".  يدعو  �جلميع  متتاد�م  �لتوجه  بنف�ش  �سيكون 
ويرى مر�قبون �ن هذه �لتحالفات هي �حياء للتحالف �لوطني 
�ىل  و�لعودة   2010 عام  حكومة  غر�ر  على  �حلكومة  وت�سكيل 
على  �ل�سنية  �لكتل  تعمل  �ملقابل  يف  �لطائفية.  �لتحالفات 
مللمة �طر�فها و�حياء حتالف �لقوى، وك�سف م�سدر مطلع عن 
�لعربي خمي�ش �خلنجر مع  حتركات يقوم بها رئي�ش �مل�رصوع 
�طر�ف �سنية لت�سكيل كتلة �سنية ت�سم �لكر�بلة و�لقر�ر و�لوطنية 
ليتما�سى مع �لتحالفات �ل�سيعية. وي�سيف �لقيادي يف حتالف 
�أثيل �لنجيفي �ن �عالن حتالف �سني كبري مرتقب ي�سم  �لقر�ر 
كل من "حتالف �لقر�ر، �لعر�ق هويتنا بزعامة جمال �لكربويل، 
�حمد  �لدين  �سالح  حمافظ  برئا�سة  �لوطنية  �جلماهري  حزب 
�جلبوري،  �سليم  بزعامة  لال�سالح  �ملتتدين  �لتجمع  �جلبوري، 
و�ئتالف �لعربية �سالح �ملطلك ��سافة �ىل قو�ئم �خرى. وقال 
�لنجيفي �ن "هناك حو�ر�ت جتري بني هذه �لطر�ف، و�لتحالف 
قر�ر  بانتظار  كان  �جلميع  لكن  قريبا،  يعلن ً  �ن  يفر�ش  كان 
توؤخر   �لأختترية  �لحتادية  قتتر�ر�ت  ورمبا  �لحتادية،  �ملحكمة 
�لتحالف، ورمبا يكون �لعالن قريب جد�. و�أ�ساف  �عالن هذ� 
�لقيادي يف حتالف �لقر�ر �ن "�لتفاقات �لنهائية ما بني هذه 
�لطر�ف �سبة كاملة، ً وقريبا �سيتم عقد �جتماع يف �لعا�سمة 
ب�سكل  �لتحالف  �عالن  �أجل ح�سم  من  �لطر�ف  بغد�د بني هذه 

ر�سمي.

بغد�د -  �جلورنال  توقع �ملتنبئ �جلوي �سادق عطية �ن ت�رصب �لبالد موجة بدء�ً من 
يوم �لربعاء �ملقبل لت�سل �حلر�رة �ىل 50 درجة مئوية . وذكر عطية يف �سفحته مبوقع 
�لتو��سل �لجتماعي )في�سبوك(، " ت�سري توقعات خر�ئط �لطق�ش �ن ت�سجل مدن �جلنوب 
ومنها مدينة �لب�رصة درجة �حلر�رة �لعظمى ما بني )50-49( درجة مئوية نهار� ، و 
ما بني )47-45( درجة مئوية يف �لعا�سمة بغد�د ومدن �لو�سط ، وما بني )44-46( 

درجة مئوية يف مدن �ل�سمال وغرب �لبالد". 

�عتد�ء  لي  رف�سه  �لتتتوز�ري   �لمتتن  جمل�ش  �بتتدى 
وخرق تركي لالر��سي �لعر�قية، د�عيا �ىل ��ستخد�م 
لالر��سي  ختترق  �ي  ملنع  �لدبلوما�سية  �لتتطتترق 
�جلي�ش  �ركتتان  رئا�سة  من  جلنة  وت�سكيل  �لعر�قية 
وتو�سياتها  تقريرها  لرفع  �مل�سركة  و�لعمليات 
باأ�رصع وقت ممكن وقال  بيان ملكتب رئي�ش �لوزر�ء 
حيدر �لعبادي �ن "  �لخري تر�أ�ش �جتماعا للمجل�ش 
�لجتماع  خالل  جرى  وقد  �لوطني  لالمن  �لوز�ري 
لتتالجتتو�ء  �لتتركتتيتتة  للخروقات  مو�سعة  مناق�سة 
قبل  من  مف�سل  �رصح  وعر�ش  �لعر�قية  و�لر��سي 
و�لدفاع  �حلتتدود  وحر�ش  �لتتدفتتاع  وز�رة  حركات 
و��ساف  �خلروقات.  لهذه  �خلارجية  �جلوي ووز�رة 
�نه  مت " �تخاذ جمموعة من �لقر�ر�ت و�لتوجيهات 

وردع  ورف�ش  �لعر�ق  �سيادة  بحماية  ت�ساهم  �لتي 
رف�ش  وكذلك  �لعر�قية،  �لر��سي  على  �عتد�ء  �ي 
�ي �عتد�ء على تركيا من �لر��سي �لعر�قية، ��سافة 
خرق  �ي  ملنع  �لدبلوما�سية  �لطرق  ��ستخد�م  �ىل 
�ملجل�ش  �ن   �لبيان  ،وتتتابتتع  �لعر�قية  لالر��سي 
ناق�ش �لجر�ء�ت �خلا�سة ب�سبط �حلدود و��ستخد�م 
مو�فقته  عن  ف�سال  وتاأمينها  �حلديثة  �لتقنيات 
لل�سليب  �لدولية  �للجنة  ر�سالتي  على  �ملو�فقة 
�لحمر ب�ساأن زيارة �ماكن �لحتجاز �لتابعة لوز�رة 
�ملو�فقة على مذكرة  " جرت  �نه  �ىل  �لعدل، م�سري� 
�لتفاهم حول �لتعاون �مل�سرك بني جهاز مكافحة 
�لرهاب �لعر�قي ومركز مكافحة �لرهاب �ملجري 
و منع �سري �ل�سيار�ت بدون �رقام و�تخاذ �لجر�ء�ت 
�لقر�ر�ت  على  و�لتاأكيد  حائزيها  بحق  �لقانونية 

و�لتوجيهات �ل�سابقة".

�لرقابة  ديتتتو�ن  �سحب  عتتن  نيابي  م�سدر  ك�سف 
و�إلغاء  �ل�سابقني  �لربملان  �أع�ساء  حمايات  �ملالية 
�لنفقات. وقال �مل�سدر،  خم�س�ساتهم لغر�ش �سغط 
من  عنا�رص  �ستة  نائب  لكل  خ�س�ست  “�حلكومة  �إن 
منذ  �لربملان  ع�سوية  متتدة  �نتهاء  بعد  �حلمايات 

�لرقابة  “ديو�ن  �أن  و�أ�تتستتاف  �ل�سابقة".  �لتتتدور�ت 
�ملالية ��سدر قر�ر� ب�سحب حمايات �أع�ساء �لربملان 
�ن  �ىل  م�سري�  خم�س�ساتهم”،  و�إلتتغتتاء  �ل�سابقني 
�ل�سهر  �عتبار� من  �لتنفيذ  �عتمد ودخل حيز  “�لقر�ر 
�جلاري". وكان رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعبادي ��سدر 
قر�ر�، يف �ذ�ر 2016، يق�سي بتقلي�ش عدد حمايات 

�أع�ساء �لربملان من30 �ىل 16 لكل ع�سو.

�لدولة  بيد  �ل�سالح  ح�رص  �ىل  �لعر�قية  �حلكومة  ت�سعى 
من خالل �عد�د خطة متكاملة لنزع �ل�سالح من �لف�سائل 
�لبالد،  �مل�سلحة يف  �ملظاهر  و�لق�ساء على  و�ملو�طنني 
�همها  كثرية  بعقبات  ت�سطدم  قد  �مل�ساعي  هذه  �ن  �ل 
م�سلحة،  ف�سائل  متتلك  �غلبها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لحز�ب 
بال�سافة �ىل �ن بقايا خاليا تنظيم د�ع�ش �لرهابي ل 
ز�لت موجودة وتن�سط بني �حلني و�لخر. ويعمل �لعبادي 
على تهيئة �لر�سية �ملنا�سبة لتطبيق خطته و�طلع خالل 
زيارته �ىل حمافظة �لنجف �ل�سبت �ملا�سي مقربني من 
�ملرجعية �لدينية على م�سمون خطة ح�رص �ل�سالح بيد 
�لدينية  �ملرجعية  تاأييد  لك�سب  منه  حماولة  يف  �لدولة، 

للبدء بتنفيذ خطته. وكان �ل�سدر قد دعا يف وقت �سابق 
وحتديد� بعد تفجري كد�ش لال�سلحة �لتابع ل�رص�يا �ل�سالح 
��ست�سهاد  �ىل  �دى  و�لذي  بغد�د  �رصق  �ل�سدر  مدينة  يف 
منازل،  �سبعة  نحو  وتهدمي  �سخ�سا   120 نحو  و��سابة 
مدينة  يف  �سالح  لنزع  بحملة  �لبدء  �ىل  �لد�خلية  وز�رة 
ح�رص  خطة  �ن  مر�قبون  ويرى  �لفطر.  عيد  بعد  �ل�سدر 
من  �كرث  �عالمية  �لحيان  بع�ش  يف  تكون  قد  �ل�سالح 
�ن  كما   ، تطبيقها  و�مكانية  �لو�قع  على  ماموجودة 
يتم  ثم  كبري  وتعاون  عال  تن�سيق  �ىل  يحتاج  تطبيقها 
بعد ذلك حتديد من هي �جلهات �لتي �سيتم نزع �ل�سالح 
م�سلح  جناح  متتلك  �لتي  �لحتتز�ب  �ستو�فق  وهل  عنها 
�ل�سالح  ح�رص  عملية  بان  مقرين  �ل�سالح؟،  نزع  على 
�حلكومة  ت�سكيل  على  �مل�ساومات  �طتتار  يف  تدخل  قد 

�جلديدة. ومي�سي �لعبادي بخطو�ت بطيئة بد�أت با�سد�ر 
�حل�سد  بهيكلة  يق�سي   2016 متوز   26 يف  ديو�ين  �مر 
�لإرهاب  مكافحة  جلهاز  مو�ٍز  جلهاز  وحتويله  �ل�سعبي 
من حيث �لتدريب و�لتجهيز و�لقو�نني.  . و �سدد �لعبادي، 
على �أهمية "ح�رص �ل�سالح بيد �لدولة" قائاَل �إن �ملو�طن 
و�لتي  �لأمنية،  للقو�ت  و�حر�م  كبرية  ثقة  لديه  حاليًا 
�ملهني.  و�لتعامل  �لكبرية  �لت�سحيات  نتيجة  جتتاءت 
وقال حيدر �لعبادي خالل حما�رصة �لقاها يف جامعة 
�لدفاع للدر��سات �لع�سكرية �ن "هناك جماعات ��ستغلت 
�لدولة  �ل�سالح من �جل تهديد  �حلرب على د�ع�ش خلزن 
و�ن يكونو� �قوى منها ويبتزو� �ملو�طنني وهذ� �لمر لن 
وقادة  �لتتوزر�ء  رئي�ش  بني  �لعالقة  �ن  ويبدو  به.  ن�سمح 
�لتهامات  تبادل  بعد  ل�سيما  �حل�سد غري طيبة  ف�سائل 

على  �مريكي  لق�سف  باحل�سد  ف�سائل  تعر�ش  ب�سان 
هيئة  رئي�ش  نائب  و�تهم  �ل�سورية.  �لعر�قية  �حلتتدود 
�حل�سد �ل�سعبي �بو مهدي مهند�ش، �م�ش �لأحد، �حلكومة 
�لدولة  �إطتتار  ختتارج  �لعنا�رص  �لف  بت�سليح  �لعر�قية 
�لقو�ت  �ن  �عترب  فيما  �ل�سعبي،  �حل�سد  لت”��سعاف” 
�لمرييكة فتحت عدة معابر لحتالل �رصق �سورية وقال 
موؤمتر �سحفي” هناك خمططا  �ملهند�ش يف  �بو مهدي 
لإ�سعاف قوة �حل�سد �ل�سعبي �بتد�ء من  �لق�سف �جلوي 
�سد قطعات �حل�سد يف �حلدود �لعر�قية �ل�سورية وت�سليح 
�أكرث من 70 �إلف عن�رص خارج �إطار �لدولة حتت م�سمى 
�حل�سد   ” �أن  و�أ�تتستتاف  �ملحلية  �و  �لع�سائرية  �حل�سود 
بالتعاون  �لدولة  بيد  �ل�سالح  ح�رص  على  يعمل  �ل�سعبي 

مع قو�ت �ل�رصطة و�جلي�ش ومنع ن�رص �ل�سالح".

ت�سكل مرحلة �حلفاظ على �لن�رص بعد دحر تنظيم د�ع�ش 
حتديا كبري� توجه �حلكومة �لعر�قية يف ظل وجود تهديد 
�رهابي م�ستمر من �لر��سي �ل�سورية �لتي ليز�ل �لتنظيم 
�ملت�سدد ي�سيطر على �جز�ء و��سعة منها. وو�فقت �حلكومة 
�لرهابية  �لتنظيمات  مبطاردة  للعر�ق  �ل�سماح  �ل�سورية 
�لتنظيم  مو�قع  ب�رصب  له  و�سمحت  �ر��سيه  تهدد  �لتي 
�ن  و�سبق  �لمر.  �ن تطلب  برية  لعملية  �ملجال  ف�سح  مع 
نفذ �سالح �جلو �لعر�قي �رصبات دقيقة وحمكمة ملو�قع 
�لعمليات  د�ع�ش يف �سوريا �حبطت من خاللها وبح�سب 
�لمنة.  �ملتتدن  ل�ستهد�ف  خمطط  متتن  �كتترث  �مل�سركة 
من  �ملمتدة  حدودها  لتامني  �لعر�قية  �حلكومة  وت�سعى 
�جلانب �ل�سوري بجد�ر �مني عازل وخندق مينع ت�سل�سل 
عنا�رص د�ع�ش �لرهابي �ىل د�خل �ر��سيه و�لعودة للمدن 

مطلعة  �أمنية  م�سادر  ك�سفته  ملا  وفقا  جمدد�  �ملحررة 
وت�سيف �مل�سادر �ن �لقياد�ت �لع�سكرية �رتاأت �ىل فكرة 
من  للحد  و�لعر�ق  �سوريا  بني  عازل  وخندق  جد�ر  بناء 
�خلروق �لأمنية �حلا�سلة عند �حلدود بني �لبلدين ومنع 
�لنبار  باجتاه  �ل�سورية  �لأر��سي  من  �لرهابني  ت�سلل 
تاأمني  عن  �مل�سركة  �لقو�ت  �عتتالن  ورغتتم  و�ملو�سل. 
�ل�سورية ب�سكل كامل بعد حترير ناحية  �لعر�قية  �حلدود 
�ل   ، د�ع�ش  �سيطرة  نينوى من  تل عبطة غربي حمافظة 
�ن حماولت �لتنظيم �لرهابي م�ستمرة لخر�ق �حلدود.

�نه" باإمكان  يو�سح  �أبو رغيف  فا�سل  �لأمني  �خلبري   .  
من  �سوريا  مع  �حلتتدود  على  �ل�سيطرة  �لعر�قية  �لقو�ت 
�خلنادق  بع�ش  وحفر  �ملر�قبة  كامري�ت  ن�سب  خالل 
هناك  �لإرهابي  د�ع�ش  تنظيم  خماطر  ملو�جهة  �لأمنية 
�ن"  �ىل  "م�سري�  و�ختتر،  حني  بني  ن�ساطه  يظهر  و�لتتذي 
�حلدود  طول  على  و�سوريا  �لعر�ق  بني  عازل  جد�ر  بناء 

�ملمتدة مل�سافة 605كم يكلف �لبالد مبالغ مالية طائلة، 
معينة  حدودية  مبناطق  �جلد�ر  من  �ل�ستفادة  ميكن  لذ� 
و�ل�ستغناء عنه باخرى. وب�ساأن تن�سيق �لعر�ق مع قو�ت 
�لتحالف �لدويل �ملتو�جدة عند �حلدود مع �سوريا ي�سيف 
�لتحالف  �ن"  نيوز«،  لت»�جلورنال  حديثه  يف  رغيف  �أبو 
�سي�ساهم  و�ير�ن   و�سوريا  ورو�سيا  �لعر�ق  بني  �لرباعي 
�لدويل  �لتحالف  قو�ت  خط  مع  �لتو�زن  من  حالة  بخلق 
�لتحالف  و�أقر  �سوريا.  مع  �حلدود  على  �ل�سيطرة  لغر�ش 
�لقو�ت  قائد  ل�سان  على  �متتريكتتا  تتتقتتوده  �لتتذي  �لتتتدويل 
�خلا�سة فيه �لتحالف �لدويل �للو�ء بف�سل عملياته مبنع 
كان  �لتي  �ملناطق  �إىل  �لإرهتتابتتي  د�ع�ش  تنظيم  عتتودة 
ي�سيطر عليها يف �لعر�ق و�سوريا.وبا�رصت بحفر �خلنادق 
و�إن�ساء �ل�سو�تر �لر�بية ون�رص كامري�ت للمر�قبة و�إعادة 
�نت�سار �لقطعات �لع�سكرية �ملتجحفلة على طول �حلدود 
ومنع  لأي هجمات،  �مل�سركة، حت�سبًا  �ل�سورية  �لعر�قية 

�جلماعات �لإرهابية �مل�سلحة من �لتوغل د�خل �لأر��سي 
�لركن  �للو�ء  �لأنبار  �لعر�قية. وقال مدير قيادة عمليات 
جتري  �لتي  �لع�سكرية  �لعمليات  �إّن  �ملحالوي،  خمي�ش 
�لبوكمال  مناطق  يف  �سّيما  ل  �ل�سورية،  �لأر��سي  د�خل 
للحدود  �أكرث  لتاأمني  �مل�سركة  �لعمليات  قيادة  دفعت 
�لعر�قية مع �سوريا بقو�ت �إ�سافية تقدر بت 2000 عن�رص 
�أمني موزعني على �سكل نقاط ثابتة ومتحركة على طول 
�سوريا،  باجتاه  �لعر�قي  �جلانب  من  �حلتتدودي  �ل�رصيط 
�لأمنية  �لقو�ت  بقية  مع  م�سرك  تن�سيق  لوجود  م�سري�ً 
من جهة �لقائم و�ملناطق �ملجاورة لها، لتكوين خط �سد 
من قبل قو�ت �ل�رصطة �ملحلية �لتابعة ملحافظة �لأنبار 

وقو�ت من �جلي�ش و�حل�سد �لع�سائري يف �ملحافظة.
من  �لول  كانو  �لعبادي يف  �لوزر�ء حيدر  رئي�ش  و�علن 
�لعر�قية من �سيطرة  2017 حترير جميع �لر��سي  عام 

�لتنظيم �لرهابي.
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