
يف خ�ضم �رصخاتهم املت�ضاعدة وعدم ر�ضاهم على 
يف  تعاطفا  الب�رصة  مزارعو  وجد  باأرا�ضيهم،  حل  ما 
التح�ضيد  يجري  فيما  املحافظات،  بقية  يف  اأقرانهم 
الب�ضاتني.  جتريف  واإيقاف  لل�ضغط  كبرية  ملظاهرة 
منذ اأيام متوا�ضلة ووزارة النفط مبثابة م�ضدر لأزمة 
يقول فالحو الب�رصة، اأنها �ضتوؤل لكارثة على م�ضتوى 
املحافظة والقت�ضاد الوطني ومل يرتددو حتى باتهام 
قرار  تربيرات  ورغم  بـ"الكذب"،  اللعيبي  جبار  الوزير 

تعوي�ضات،  دفــع  عــن  واحلــديــث  ــي  ــض الأرا� جتريف 
"�ضيء  جمرد  واعتباره  الإيقاف  اإعــالن  اىل  و�ضول 
وهمي" من قبل املت�رصرين، باتت امل�ضكلة ق�ضية راأي 
باإنطالق تظاهرة  عام، خا�ضة بعد حراك جدي ينبئ 
كبرية. "�ضرنغم من يغلقون اذانهم على �ضماعنا ووقف 
يقول  هكذا  الب�رصة"،  يف  الب�ضاتني  جتريف  كارثة 
اأن  وي�ضيف،  لـــ»اجلــورنــال«.   حديث  يف  ع(،   . )�ــص 
"مزارعي الب�رصة لن يرتكو اأقرانهم لقمة �ضائغة لقرار 
اجلميع"،  على  تدور  قد  الدائرة  لأن  الظامل،  التجريف 
لفتا اىل اأن "الكثري من الفالحني يف حمافظات اأخرى 

الب�رصة  يف  واأقرانهم  اأ�ضدقائهم  مع  تعاطفا  اأبــدوا 
لها".   الإعــداد  يجري  كبرية  بتظاهرة  و�ضي�ضاندوهم 
مزارع اآخر، قال اإن "هدر الرثوة الوطنية من مبعاول 
البائ�ص غري  اأمر غري مقبول، وتعوي�ضها  النفط  وزارة 
مقبول، لذلك �ضيكون لنا وقفة جدية لإيقاف هذا البعث 
"جتريف الب�ضاتني عنوة  اأن  مبقدرات ال�ضعب"، معتربا 
وي�ضانده  وارائــة  يقف  احتكاري  ت�ضلطي  ت�رصف  هو 
على  ردا  جاء  هــذا،  الفالحني  موقف  النفط".    وزيــر 
ظهور عدة فالحني واأعينهم تفي�ص بالدمع وميزقون 
وجتريف  نخيلهم  اقــتــالع  ي�ضهدون  ــم  وه ثيابهم 

اأرا�ضيهم، �ضابني جام غ�ضبهم على وزارة النفط التي 
واملوؤامرة"،  اجلرمية  "هذه  وراء  بالوقوف  اتهموها 
وامل�ضوؤولني  الــنــواب  مــن  العديد  تعبريهم.  ح�ضب 
اىل  و�ضارعو  ـــدي،  والأي مكتويف  يقفوا  مل  املحليني 
الب�رصة،  لب�ضاتني  يح�ضل  ما  ت�ضتنكر  بيانات  اإ�ضدار 
ب�ضدة  اأدان  الــذي  املن�ضوري،  عــادل  النائب  بينهم 
قبل  من  الب�رصة  يف  املدينة  ق�ضاء  ب�ضاتني  جتريف 
النفط. وطالب املن�ضوري  �رصكة نفط اجلنوب ووزارة 
بح�ضب بيان �ضدر عن مكتبه، بـ"وقف التجريف فورا 
وتقييم ت�ضحيات اأهايل املدينة وحماربتهم لداع�ص"، 

"التدخل  اىل  العبادي  حيدر  الـــوزراء  رئي�ص  داعيا 
ق�ضاء  اأهايل  ب�ضاتني  جتريف  عملية  واإيقاف  الفوري 
النفط  ووزارة  اجلنوب  نفط  �رصكة  قبل  من  املدينة 
املن�ضوري،  وقــال  ذلك".  م�ضوؤولية  الـــوزارة  حممال 
خملفات  مــن  يعانون  الب�رصة  يف  "املواطنني  اإن 
ال�رصطان،  وانت�ضار  النفط  ا�ضتخراج  عملية  و�ضموم 
باقي  اىل  ويذهب  النفط  بخريات  ينتفعوا  مل  بينما 
ح�ضوراً  الب�ضاتني  جتريف  اأن  يذكر  املحافظات". 
الأ�ضوات  تعايل  من  بالرغم  الب�رصة،  يف  متوا�ضاًل 
عارمة  �ضعبي  غ�ضب  موجة  فجر  ما  لكبحه،  الداعية 

يكون  وقد  “موؤامرة”،  باأنه  يجري  ما  و�ضفت  لدرجة 
اعترب  لكنه  التجريف  اأوقف  ر�ضمي  بقرار  عالقة  لهذا 
عليه.  يعرت�ضون  من  لإ�ضكات  وهمي”  “اإعالن  جمرد 
وكان النائب عن الب�رصة خلف عبد ال�ضمد حذر، الأحد 
)24 حزيران 2018(، من اأن الب�رصة تتحول اىل رقعة 
نفطية واهلها يعي�ضون يف ا�ضواأ بيئة يف العامل، داعيا 
من  لإنقاذها  الدولية  املنظمات  الدينية  املرجعيات 
بالق�ضاء  النفط  وزارة  اتهم  فيما  املاأ�ضاوي،  واقعها 
على الزراعة يف الب�رصة والجتاه للق�ضاء على ابنائها 

بوا�ضطة امللوثات. 
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لنتائج  الــيــدي  والــفــرز  العد  م�ضري  يكنف  الغمو�ص  يــزال  ل 
ان  بعد  املا�ضي  ايــار  يف  اجريت  التي  الت�رصيعية  النتخابات 
عمليات  اثر  عليها  لال�رصاف  ق�ضاة  انتداب  على  الربملان  �ضوت 
التزوير الكبرية التي ثبتتها اللجنة الوزارية يف املراكز النتخابية 
داخل العراق وخارجه، فيما يجري احلديث عن وجود حراك يدور 

لالبقاء على النتائج اللكرتونية او اظهار نتائج مطابقة لها.
واأعلنت جلنة من ق�ضاة منتدبني لإدارة املفو�ضية العليا امل�ضتقلة 
الربملانية  النتخابات  يف  الأ�ضوات  فرز  اعادة  اأن  لالنتخابات، 
التي  املناطق  يف  فقط  �ضيكون  املا�ضي،  اأيــار  يف  اأجريت  التي 

وردت يف تقارير ر�ضمية عن تزوير اأو يف �ضكاوى ر�ضمية.
وتخو�ص الكتل ال�ضيا�ضية الفائزة يف النتخابات الت�رصيعية ً وفقا 
لنتائج العد والفرز "الإلكرتوين"،مفاو�ضات لت�ضكيل الكتلة الكرب 
)13 حزيران  ال�ضدر يف  واأعلن  لت�ضكيل احلكومة املقبلة،  متهيدا 
2018( ان�ضمام حتالف الفتح بقيادة هادي العامري اىل حتالف 
فيما  العراقي،  الربملان  داخل  الأكرب"  "الكتلة  لت�ضكيل  �ضائرون 
التحالف  على  احلفاظ  مع  ياأتي  اجلديد  التحالف  اأن  اإىل  لفت 
الثالثي، الذي اأبرم يف وقت �ضابق، بني �ضائرون وائتالف الوطنية 
التيار  العبادي وزعيم  الوزراء حيدر  وتيار احلكمة. وكان رئي�ص 
ال�ضدري مقتدى ال�ضدر، اعلنا ال�ضبت 23 حزيران 2018، حتالفا 
بني ائتالفيهما )الن�رص و�ضائرون(. ويبدو ان انفراط عقد التحالف 
العبادي  ال�ضدر مع  اإعالن حتالف  الثالثي قد بات وا�ضحا عقب 
على  للحفاظ  غربية  دول  وحتر�ص  الفتح،  مع  الت�ضاور  دون  من 
التحالف الذي يجمع ال�ضدر والعبادي يف م�ضعى منها لدعم من 
ترى فيه ان الهداف والربامج لي حتالف �ضتالقي دعما طاملا 
وتك�ضف م�ضادر  مراقبون.  بيئة �ضامنة مل�ضاحلها بح�ضب  توفر 
�ضيا�ضية مطلعة لـ»اجلورنال« عن �ضغوط متار�ص على مفو�ضية 
النتخابات )الق�ضاة املنتدبني( من جهات خارجية لها م�ضالح 
بالتحالفات التي اعلن عنها، متهيدا لت�ضكيل احلكومة املقبلة وفق 
م�ضاحلها.  وا�ضارت امل�ضادر اىل وجود جهات تعمل مع �ضفارات 
دول غربية يف العراق ت�ضتخدم ا�ضلوب الرتهيب والرتغيب بحجة 
فر�ص  بهدف  احلزبية،  التدخالت  من  املنتدبني  الق�ضاة  حماية 
امالءات والطالع على النتائج ب�ضكل م�ضبق". وا�ضافت امل�ضادر 

عرب  غربية  دول  من  املدعومة  اجلهات  هذه  ان"  لـ»اجلورنال«، 
�ضفاراتها يف العراق حتاول دعم بع�ص القوى التي حققت مراكز 
متقدمة ب�ضوء نتائج النتخابات اللكرتونية ولديها ميول غربية 
امل�ضا�ص  من  الخــرية  التحالفات  ا�ضحاب  جتنيب  حماولة  عرب 
العردواي  عبا�ص  ال�ضيا�ضي  املحلل  يرى   بدوره  الأ�ضعاف".  او 
النتخابات  مفو�ضية  على  متار�ص  كبرية  �ضغوطات  "هنالك  ان 
لفوز بع�ص ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية اخلا�رصة ولي�ص لبقاء النتائج 
ان  لـ»اجلورنال«  حديث  يف  الــعــرداوي  وي�ضيف  فقط".  نف�ضها 
لنق�ص  اداريــة  ا�ضكاليات  اىل  �ضيتعر�ضون  املنتدبني  "الق�ضاة 
خربتهم يف اإدارة العملية النتخابية وهذا ما ي�ضتدعي ال�ضتعانة 
جهات  تتدخل  قد  وبالتايل  املفو�ضية  يف  الثاين  اخلط  بكوادر 
عدم  �ضمان  "ل  مبينا  اليدوي"،  والفرز  العد  بعملية  تتالعب 
لن  عام  ب�ضكل  النتخابات  "نتائج  ان  وا�ضاف،  عليهم".  التاأثري 
الكتله  داخل  الأغلب  على  التغيري  �ضيكون  بل  كبريا  تغيريا  ت�ضهد 
فيها".  املتحالفني  ملقاعد  الكتلة  داخــل  ترتيب  اَي  الــواحــدة 
امل�ضتن�رصية ع�ضام  ال�ضيا�ضية يف اجلامعة  العلوم  ا�ضتاذ  ويقول 
الفيلي ان "مفو�ضية النتخابات جهة م�ضتقلة ل تتاأثر باجلهات 
لكن  الق�ضائية،  لل�ضلطة  ينتمون  املنتدبني  والق�ضاة  اخلارجية 
مينتمون  ا�ضخا�ص  او  ال�ضفارات  عرب  موجود  اخلارجية  التدخل 
والفرز  العد  اجــراء  وهو  الق�ضائي  بالقرار  �ضت�ضتمر  لكنها  لها، 
لـ»اجلورنال«  حديث  يف  وي�ضيف  النتخابات".  لنتائج  اجلزئي 
ما  على  �ضتبقى  الكرتونيا  اعلنت   التي  النتخابات  "نتائج  ان 
هي عليه، بل �ضيحدث تغيري ب�ضخو�ص القائمة نف�ضها ول يحدث 
تغيري كبري كما ت�ضيع بع�ص اجلهات". من جهته ك�ضف النائب عن 
التحالف الوطني، رحيم الدراجي، عن �رصوط فر�ضتها  دول عربية 
العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  لبقاء  للعراق  املجاورة  خ�ضو�ضا 
وباموال  العمار  اعادة  ملف  العراق يف  دعم  مقابل  من�ضبه  يف 
يحظى  "العبادي  ان  �ضحفي  حديث  يف  الدراجي  وقال  كبرية. 
بدعم خليجي وعربي كبري، ويتمتع مبقبولية البقاء يف املن�ضب 
للولية الثانية على الرغم من عدم تقدمي حكومته اي �ضيء" ح�ضب 
لدول  بال�ضافة  للعراق  املجاورة  "الدول  ان  وا�ضاف  تقديره. 
التي  املدن  اعمار  ملف  يف  العراق  �ضتدعم  انها  ا�ضرتطت  اجنبية 
للولية  الــوزراء  رئا�ضة  العبادي  توىل  حال  يف  الرهاب  دمرها 

الثانية".

بغداد - اجلورنال: قررت مديرية املرور العامة،  اجراء اعمال �ضيانة وقطع جزئي لطريق حممد القا�ضم يف 
بغداد.

وذكرت املديرية يف بيان، انه “اجري اعمال �ضيانة وقطع جزئي على طريق حممد القا�ضم من القطن الطبي 
باجتاه املعهد الق�ضائي ملدة ا�ضبوع بهذا الجتاه و�ضوف تنتقل بالجتاه املعاك�ص من املعهد الق�ضائي باجتاه 
2017 طريق حممد  القطن الطبي يف ال�ضبوع القادم”. وكانت امانة بغداد قد اغلقت يف ت�رصين الوب عام 

القا�ضم ملدة ثالثة ا�ضهر لجراء اعمال �ضيانة.

ال�ضالمية،  الدعوة  حزب  يف  مطلع  م�ضدر  ك�ضف   
يف  القيادات  بع�ص  م�ضاعي  ف�ضل  عن  الربــعــاء، 
زعيمي حتالف  اجتماع م�ضاحلة بني  بعقد  احلزب 
الن�رص حيدر العبادي ودولة القانون نوري املالكي 
ان  نيوز«  »اجلورنال  لـ  امل�ضدر يف حديث  وقال    .
عقد  ب�ضان  م�ضاعيها  يف  ف�ضلت  احلزب  قيادات   "
الن�رص  حتالف  زعيمي  بني  بني  ت�ضاحليه  جل�ضة 

حيدر العبادي ودولة القانون نوري املالكي ال انها 
م�ضرتة يف حتديد موعد قريب".

لعالن  ت�ضعى  القيادات   " ان  امل�ضدر  وا�ــضــاف   
واعــالن  ممكن  وقــت  باقرب  الطرفني  بني  ال�ضلح 
حتالف ي�ضم اكرث من 72 نائبا ملواجهة التحالفات 
من�ضب  �ضياع  من  خل�ضيتها  املتنامية   ال�ضيا�ضية 
رئا�ضة الوزراء منها ".مبينا ان "  ا�ضتمرار اخلالفات 
لتحديد  اجتماع  لعقد  الدعوة  �ضورة  جمل�ص  �ضيجرب 

موفقه ".

جل�ضته  اخلــمــ�ــص،  ــيــوم  ال الــنــواب،  جمل�ص  ي�ضتاأنف 
و�ضط  النيابية  النتخابات  قانون  لتمرير  ال�ضتثنائية 
فيما  ال�ضيا�ضية  الكتل  بع�ص  قبل  من  قانوين  ت�ضكيك 
الوطني جا�ضم حممد جعفر  التحالف  النائب عن  ك�ضف 
عن اتفاق بني الكتل ال�ضيا�ضية لإكمال الن�ضاب القانوين 
خالل اجلل�ضة لتمرير التعديل،  وقال جعفر يف ت�رصيح 
“بع�ص الكتل ال�ضيا�ضية اتفقت على ح�ضور  اإن  �ضحفي 
نوابها خالل جل�ضة اخلمي�ص لكمال الن�ضاب القانوين”، 
انتخابات جمل�ص  الرابع من قانون  “التعديل  اأن  مبينا 
املحافظات �ضيمدد بح�ضب التفاقات”.  واأ�ضاف جعفر، 

اأن “متديد عمل جمل�ص النواب �ضيواجه عائقا قانونيا من 
ال�ضيا�ضية  “الأزمة  اأن  اإىل  م�ضريا  الحتادية”،  املحكمة 
لن تنتهي ال بعد النتهاء من عملية العد والفرز اليدوي 
و اإعالن نتائج النتخابات ب�ضكل نهائي وم�ضادقتها”. 
وكان تيار احلكمة الوطني برئا�ضة عمار احلكيم اعلن ، 
التي  والدعوات  املقرتحات  لكل  “الكامل”  رف�ضها  عن 
احلايل،  النواب  جمل�ص  عمر  متديد  اىل  وت�ضعى  تطالب 
عادا اياه “�ضابقة خطرية”.   فيما و�ضف ائتالف دولة 
متديد  املالكي،الربعاء،دعوات  نوري  بزعامة  القانون 
داعيا   ، الد�ضتوري  لال�ضا�ص  باملفتقر  الربملان  عمل 
ت�ضكيل حكومة  اجل  التفاو�ص من  اىل  ال�ضيا�ضية  الكتل 

قوية قادرة على خدمة املواطن.

اثار قرار زعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر جتميد عمل 
�رصايا ال�ضالم يف حمافظة الب�رصة ملدة �ضنتني ، حفيظة 
 ، والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  ب�ضقيه  التيار  قيادات  من  عدد 
الوقت  يف  بارزه  قيادات  ان�ضقاق  اثره  على  يولد  ورمبا 
�ضيا�ضية  حتالفات  ت�ضكيل  اىل  ال�ضدر  فيه  ي�ضعى  الذي 
لعالن الكتلة الكرب التي �ضتنبثق منها احلكومة املقبلة.

ام�ص  الــ�ــضــدر،  مقتدى  الــ�ــضــدري  التيار  زعيم  ووجــه 
يف  له،  التابعة  ال�ضالم”  “�رصايا  عمل  بتجميد  الأربعاء، 
بح�ضب  ال�ضدر  وا�ضدر  م�ضوؤولها.  بطرد  موجها  الب�رصة، 
�رصايا  عمل  جتميد  منها  عــدة،  توجيهات  ملكتبه  بيان 
البيان،  هذا  تاريخ  من  �ضنتني  ملدة  الب�رصة  يف  ال�ضالم 

وطرد م�ضوؤول ال�رصايا يف املحافظة �ضمري حممد لعيبي.
الب�رصة  اىل  الــ�ــضــدر  ميثل  ــد  وف "بار�ضال  ــه  وج كما 
املهنية  ب�ضوؤونها  التدخل  وعدم  الأمنية  الأجهزة  لدعم 
�رصايا  تدخل  باتا  منعا  مينع  كما  اخلا�ضة،  والوظيفية 
يتدخل  ومن  اجلهادي،  العمل  غري  عمل  اأي  يف  ال�ضالم 
اأي�ضا،  ال�ضدر  ووجــه  للعقوبة".  نف�ضه  يعر�ص  �ضوف 
يف  والأمنية  ال�ضيا�ضية  اجلهات  مع  التعاون  بـ”ح�رص 
اكرث  يف  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  واعلن  الب�رصة". 
من منا�ضبة عزمه تطبيق خطة ح�رص ال�ضالح بيد الدولة 
لتقوية اجلي�ص العراقي.  ويخطط ال�ضدر حلل قوات �رصايا 
الرهابي  داع�ص  تنظيم  دخول  بعد  ت�ضكلت  التي  ال�ضالم 
اىل املو�ضل عام 2014، وذلك دعما خلطة نزع ال�ضالح 
وح�رصه بيد الدولة التي دعا اليها رئي�ص الوزراء القائد 

العام للقوات امل�ضلحة، بح�ضب م�ضادر �ضيا�ضية . و ك�ضفت 
زيارته اىل حمافظة  "العبادي خالل  ان   ، امل�ضادر  تلك 
التقى   )2018 حزيران   23( ال�ضبت  ال�ــرصف  النجف 
ح�رص  خطة  على  واطلعه  احلنانة  منطقة  يف  ال�ضدر 
تاييده  عن  اعرب  ال�ضدر  ان  موؤكدا  الدولة"،  بيد  ال�ضالح 
اجل  الدعم من  انواع  كل  له  �ضيقدم  بانه  ووعده  الكامل 
نزع ال�ضالح من جميع الف�ضائل امل�ضلحة و�ضيبدا بقوات 
�رصايا ال�ضالم". وا�ضافت امل�ضادر ذاتها ان "قرار ال�ضدر 
بتجميد عمل �رصايا ال�ضالم يف حمافظة الب�رصة ميهد حلل 
القوات وت�ضليم �ضالحها اىل الدولة وحتويلها اىل منظمة 
بني  "العالقة  ان  اىل  م�ضرية  للحكومة"،  م�ضاندة  خدمية 
خا�ضة  الفتور  ي�ضوبها  وال�ضدر  ال�ضالم  �رصايا  قيادات 
للهيئة  التابعة  املوؤ�ض�ضات  بهيكلة  الخرية  قراراته  بعد 

التيار  قيادات  من  عدد  وطرد  ال�ضدري  للتيار  ال�ضيا�ضية 
البارزين وعدم ال�ضماح لهم يف امل�ضاركة بالنتخابات". 
بني  عميق  خالف  ن�ضوب  عن  اي�ضا  امل�ضادر  وك�ضفت 
ل�رصايا  اجلهادي  واملعاون  ال�ضخ�ضي  مرافقه  و  ال�ضدر 
ب�ضبب  دعــاء(  )ابــو  املعروف  العي�ضاوي  كاظم  ال�ضالم 
يف  ال�رصايا  عمل  بتجميد  ال�ضدر  قــرار  على  اعرتا�ضه 
الب�رصة والذي قد يوؤدي هذا اخلالف اىل ان�ضقاق الخري 
منه، موؤكدا ان ال�ضدر وجه انذارا لعدد من قيادات �رصايا 
ال�ضدر،  وكان  احلنانة.  اىل  لعتقالهم  ويخطط  ال�ضالم 
اعالن  بعد  وحتديدا   2017 الول  كانون   7 يف  دعا  قد 
املخت�ضة  اجلهات  داع�ص،  على  الكامل  الن�رص  العبادي 
يف داخل التيار ت�ضليم ن�ضف الراتب لكل املفا�ضل، عازيا 

ال�ضبب اىل ما مير به التيار من �ضائقة مالية.

خالليا  حراك  ن�ضاط  تزايد  الأخرية  الآونة  �ضهدت  فيما 
على  املمتدة  باملناطق  الإرهابيفي  داعــ�ــص  تنظيم 
ت�ضعى  كركوك،  حمافظة  و  بغداد  بني  الرابط  الطريق 
الع�ضكري  التن�ضيق  احياء  اعاة  اىل  المريكية  الدارة 
وحذر  عليها.  املتنازع  املناطق  يف  واربيل  بغداد  بني 
ن�ضاط  تزايد  من  المريكي  اجلي�ص  يف  كبريان  قائدان 
عليها  املتنازع  املناطق  يف  وبالأخ�ص  داع�ص  تنظيم 
جهودا  تبذل  وا�ضنطن  اإن  وقــال  وبــغــداد،  اربيل  بني 
بني  امل�ضبوق  غري  الع�ضكري  التن�ضيق  احياء  ــادة  لإع
اجلانبني ل�ضحق ما تبقى من فلول للتنظيم. واكدا انه"  
ان  البي�ضمركة  وقــوات  العراقية  احلكومة  على  يتعني 
من  عليها  املتنازع  املناطق  يف  م�ضرتك  ب�ضكل  يعمال 
اجل مواجهة خماطر "داع�ص"، م�ضريا اىل اأن "التحالف 

الطرفني  مل�ضاعدة  م�ضتعد  وا�ضنطن  تقوده  الذي  الدويل 
يف هذا اجلانب. وتقول م�ضادر امنية ان قادة التحالف 
الدويل عقدوا اجتماعات مكثفة مع قادة القليم واي�ضا 
على  بغداد  لقناع  الحتادية  امل�ضرتكة  العمليات  مع 
عليها  املتنازع  املناطق  يف  البي�ضمركة  ن�رص  اعــادة 
وت�ضكيل جمل�ص ع�ضكري م�ضرتك يتوىل مهمة ال�رصاف 
ويتحكم  املذكورة  املناطق  يف  املنت�رصة  القوات  على 
اخرى  وتقول م�ضادر  اخرى  اىل  بتنقالتها من مناطق 
حمافظتي  اأمــن  مبلف  املخت�ضة  الأمنية  القيادات  ان 
قــوات  ارجـــاع  �ـــرصورة  راأت  وكــركــوك  الــديــن  �ضالح 
البي�ضمركة الكردية اىل منطقتني وا�ضعتني متثال مرتعا 
و�ضالح  كركوك  حمافظتي  بني  الإرهابية  للع�ضابات 
يف  الع�ضكرية  القيادات   " اأن  امل�ضادر  بينت  و  الدين. 
العمليات امل�ضرتكة اتفقت على ن�رص قوات كردية بق�ضاء 
داقوق  يف  وكذلك  الدين  �ضالح  �ضمايل  خورماتو  طوز 

الواقع جنوبي كركوك ملعاجلة الزدياد الخري بحالت 
اخلطف والقتل املتبناة من قبل تنظيم داع�ص الرهابي. 
اغلب  ان  على  المني  للم�ضهد  املراقبة  اجلهات  وت�ضري 
الفراغ  �ضببها  كركوك   – بغداد  طريق  يف  اخلروقات 
المني الذي ا�ضتغله تنظيم داع�ص الرهابي عند �ضل�ضلة 
حمرين املمتدة بني عدة حمافظات. من جهته اكد جمل�ص 
ح�ضني  جناة  فيه  الع�ضو  ل�ضان  معلى  كركوك  حمافظة 
باأن الو�ضع الأمني مبركز املحافظة م�ضتقر متاما، لكن 
لداع�ص  اإرهابية  اعمال  ت�ضهد  املحافظة  جنوب  مناطق 
ان"  "مبينا  املدنيني،  وت�ضليب  واخلطف  بالقتل  تتمثل 
من  لي�ص  باملحافظة  ملناطق  الكردية  القوات  اإعــادة 
الأمنية  القيادات  على  يقت�رص  بل  املجل�ص  �ضالحيات 
لكركوك. وي�ضيف ح�ضني يف  الأمني  بامللف  املخت�ضة 
حديث لـ»اجلورنال نيوز«، ان" تدهور المن عند الطريق 
ت�ضجيل موؤ�رصا على  املمتد بني بغداد وكركوك ليعني 

فيه  ت�ضجل  بل  باملحافظة،  الأمنية  الأو�ضاع  انخراط 
وكذلك  دياىل  و�ضمايل  الدين  �ضالح  مبحافظة  مناطق 
القائد  مبكتب  م�ضدر  ك�ضف  ذلك  اىل  كركوك".  جنوبي 
ــوزراء  ال جمل�ص  “رئي�ص  بــاأن  امل�ضلحة  للقوات  العام 
وقادة  العبادي  حيدر  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد 
اجتماع  خالل  قرروا  وال�ضتخباراتية  الأمنية  الأجهزة 
لهم ت�ضكيل قيادة عمليات خا�ضة حلماية طريق بغداد 
حملة  تنفيُذ  ومت  مهامها  بالفعل  بداأت  التي  – كركوك 
الطريق  على  الإرهــابــي  داع�ص  تنظيم  فلول  ملالحقة 
امل�ضلحن  عدد من  على  القب�ص  اإلقاء  اإذ جرى  املذكور، 
و�ضائقي  مدنيني  اإختطاف  بحادثة  �ضلة  لديهم  الذين 

�ضاحنات على الطريق بني كركوك وبغداد”.
العبادي  حيدر  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  ان  يذكر 
الأرا�ــضــي  جميع  حترير  اجلـــاري  الــعــام  مطلع  اأعــلــن 
العراقية من �ضيطرة تنظيم داع�ص الإرهابي ب�ضكل كامل.
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