
للزراعة  �صاحلة  وا�صعة  مب�صاحات  ال��ع��راق  يتمتع 
واإنتاج حما�صيل خمتلفة من الفواكه واخل�رضاوات، ال 
التي ت�صتهر بكرثة ب�صاتينها  �صيما يف حمافظة دياىل 
ووفرة انتاجها من الفواكه املختلفة ال �صيما الربتقال 
منطقة  يف  وحتديداً  دياىل  حمافظة  ومتتلك  والرمان. 
ب�صاتني  لها،  التابعة  املن�صورية  ناحية  قرب  �رضوين 
وا�صعة لزراعة واإنتاج الرمان وت�صمى "غابات الرمان"، 
للمح�صول  واإنتاجها  اأ�صجارها  بكثافة  ت�صتهر  حيث 
وتعد  املا�صية.  العقود  طيلة  كبرية  بكميات  املذكور 
العراق،  يف  الرمان  غابات  اأ�صهر  من  الب�صاتني  هذه 
زراعية  ان منطقة �رضوين ت�صم ع�رض قرى  اىل  وي�صار 

اآالف  ع�رضة  من  اكرث  ويقطنها  دي��اىل،  نهر  على  تطل 
اأزمة  طالها  االأخ��رى  هي  الرمان"  "غابات  و  ن�صمة. 
بع�ض  تنقل  عن  ف�صاًل  احلكومي،  واالإهمال  اجلفاف 
خاليا تنظيم داع�ض االإرهابي ون�صبهم عبوات نا�صفة 
فيها بني احلني واالآخر، ما اأدى اإىل ترك املزارعني لها.  
ع�صو جمل�ض حمافظة دياىل، كرمي اجلبوري، يقول: اإن 
تقع  والتي  العراق  م�صتوى  على  الرمان  غابات  اأ�صهر 
للغاية  ماأ�صاويا  واقعا  تعاين  املحافظة  حدود  �صمن 
اإنها  موؤكدا  االآن،  وحتى  �صنوات  منذ  كبريا  واإهماال 
مهددة بالزوال ويو�صح اجلبوري، يف حديث �صحفي، 
والتي  دياىل  �صمال �رضقي  ب�صاتني منطقة �رضوين  اأن 
فاكهة  حما�صيل  واإنتاج  زراعة  يف  �صهرة  االأكرث  تعد 
الرمان على م�صتوى العراق ب�صكل عام، اأ�صبحت تعاين 

الأ�صباب  لها  املزارعني  ترك  بفعل  ماأ�صاوية  اأو�صاعا 
اأبرزها اجلفاف واالإهمال احلكومي وتنقل بع�ض  عدة 
نا�صفة فيها بني احلني  داع�ض ون�صبهم عبوات  خاليا 
واالآخر. وي�صيف ع�صو جمل�ض دياىل، اأن مزارع الرمان 
يف �رضوين بالرغم من اإنها كانت ترفد االأ�صواق املحلية 
مبئات االأطنان من املحا�صيل، اإال اإنها مهددة بالزوال 

بالوقت الراهن يف حال بقاء االأمور على حالها.
مياه  توفري  اىل  املركزية،  احلكومة  اجلبوري،  ويدعو 
عبوات  اأي  من  الب�صاتني  تلك  وتطهري  للزراعة  كافية 
نا�صفة وخاليا متطرفة ودعم املزارعني هناك ل�صمان 

عودتهم ملمار�صة اأعمالهم من جديد واإنقاذ مزارعهم.
القرى  هذه  على  االإرهابي،  داع�ض  تنظيم  �صيطر  وقد 
خالل �صهر حزيران عام 2014، بعد دخوله اإىل مدينة 

املو�صل و�صيطرته على م�صاحات وا�صعة من البالد.
)23/كانون  اجلمعة  امل�صرتكة،  ال��ق��وات  وانطلقت 
حو�ض  لتحرير  ع�صكرية  بعمليات  الثاين/2015(، 
داع�ض  تنظيم  �صيطرة  م��ن  بعقوبة  ���رضق  ���رضوي��ن 
االإجرامي، �صمن املرحلة االوىل من العملية الع�صكرية 
يف  التنظيم  وج��ود  الإن��ه��اء  اأطلقتها  التي  الوا�صعة 
القائد  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  اأن  اإىل  ي�صار  املحافظة. 
اعلن،  قد  كان  العبادي،  حيدر  امل�صلحة،  للقوات  العام 
النهائي  االنت�صار  االأول/2017(،  )9/كانون  ال�صبت 
على تنظيم داع�ض االإرهابي، وا�صتعادة جميع االأرا�صي 
العراقية من �صيطرته. ويف ال�صياق يوؤكد  رئي�ض املجل�ض 
 ، دي��اىل  ملحافظة  التابعة  املقدادية  لبلدة  املحلي 
عدنان التميمي، يف ت�رضيح �صحايف، خ�صارة اأكرث من 

20 مليار دينار �صنويًا جراء تدمري الب�صاتني املثمرة، 
االإرهابي  "داع�ض"  اأح��داث  ب�صبب  املزارعني  ون��زوح 
والعمليات الع�صكرية التي رافقت عمليات التحرير على 
اإن تلك العمليات  مدى االأعوام الثالثة املا�صية. وقال 
اأتت على اأكرث من 25 األف دومن من الب�صاتني املثمرة، 
يف  واحلم�صيات  والعنب  الرمان  اإنتاج  تت�صدر  التي 
ال�صلبية  االنعكا�صات  اإىل  التميمي  واأ�صار  البالد.  عموم 
على الواقع الزراعي واإنتاج الفواكه يف دياىل والبالد 
عمومًا جراء تدمري ب�صاتني املقدادية، التي حتولت اإىل 
الإعادة  كبريين  ودعمًا  جهداً  تتطلب  قاحلة  �صحارى 

تاأهيلها.
�صهر  "بداية  عاًما(،   58( كنعان  با�صم  املزارع  وقال 
للنزوح  ا���ص��ط��ررت   ،2014 ع��ام  م��ن  ي��ول��ي��و/مت��وز 

�صيء،  كل  تركنا  دياىل،  حمافظة  خارج  اإىل  وعائلتي 
احلرارة  �صديد  الأن متوز  الب�صتان  �صقينا  نزوحنا  وقبل 
وهو يحتاج للري امل�صتمر كل ب�صعة اأيام، لكن بعدها 
�صقي  م��ن  اأي�صًا  نتمكن  ومل  ال��ع��ودة،  م��ن  نتمكن  مل 
من  و"داع�ض"  جهة،  من  امللي�صيات  لوجود  ب�صاتيننا 

جهة اأخرى.
الب�صاتني  كل  مثل  يب�ض  ب�صتاننا  اأن  "�صمعنا  وتابع 
حوله، وبعد اأ�صهر اأ�رضمت النار يف الكثري من الب�صاتني 
كان من بينها ب�صتاننا الذي تبلغ م�صاحته 14 دومًنا، 
اإثره  على  اأ�صبت  مربع.  مرت  األف   30 عن  يزيد  ما  اأي 
بعدها  اأ�صبوعني،  مدة  الفرا�ض  األزمتني  �صحية  بوعكة 
خفيفة  جلطة  كانت  له  تعر�صت  ما  اأن  االأطباء  قال 

نتيجة �صماع خرب �صادم اأو انفعال ع�صبي.
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�صعوبات  املهدي  عبد  عادل  املكلف  ال��وزراء  رئي�ض  يواجه 
كثرية يف مهمته اخلا�صة بت�صكيل الكابينة احلكومية اجلديدة 
اذ انه ي�رض على منح املنا�صب الوزارية على ا�صحاب الكفاءات 
واخلربة والتي قد ت�صطدم برغبات الكتل واالحزاب ال�صيا�صية 
على  باحل�صول  يطمح  حزب  كل  حيث  مبنا�صبها  املتم�صكة 

مكا�صب كثرية يف احلكومة اجلديدة.
اىل  ي�صطر  قد  املهدي  عبد  فان  �صيا�صية  م�صادر  وبح�صب 
ال�صخ�صيات  بع�ض  الر���ص��اء  �صيادية  منا�صب  ا�صتحداث 
ال�صيا�صية التي تطمح باحل�صول عل من�صب اعلى من وزير يف 
ا�صتحقاق  الوزارات �صيكون ح�صب  ان تقا�صم  احلكومة، مبينة 

كل قائمة �صيا�صية.
عبداملهدي  عادل  امُلكّلف  الوزراء  رئي�ض  "تر�صيح  ان  واكدت 
لرئا�صة احلكومة اجلديدة جاء بتوافق الكتل ال�صيعية � ال�صنية 
 � اأمريكي  وبتوافق  النجف  يف  الدينية  واملرجعية  الكردية،   �

اإيراين.
القادمة  الت�صكيلة احلكومية  "نقا�صات وحوارات  ان  وا�صافت 
ان  اىل  م�صرية  عبداملهدي"،  به  ُكّلف  يوم  اول  منذ  انطلقت 
فيها  مبا  اجلديدة  الوزارية  الت�صكيلة  يف  �صي�صرتك  "اجلميع 
حتالف �صائرون التابع اىل زعيم التيار ال�صدري ال�صيد مقتدى 

ال�صدر.
الوزارات يف احلكومة  "تقا�صم  ان  واو�صحت امل�صادر نف�صها 
القادمة �صيتم ح�صب ا�صتحقاق كل قائمة �صيا�صية"، الفتة اىل 
العام  القائد  كنائب  جديدة  منا�صب  ا�صتحداث  يتم  "قد  انه 

للقوات امل�صلحة، ونائب رئي�ض الوزراء لل�صوؤون االأمنية.
وتابعت ان "هادي العامري قد يكلف باأن يكون نائب القائد 
العام للقوات امل�صلحة، وفالح الفيا�ض قد يكون نائب رئي�ض 
الوزراء لل�صوؤون االأمنية، ب�رضط ان ت�صند وزارة اخلارجية اإىل 
رئي�ض الوزراء املنتهية واليته حيدر العبادي. ويرى مراقبون 

ان اإ�رضار عبد املهدي على توزير اأ�صحاب الكفاءات واخلربة 
بحكومته املقبلة، مقابل رغبات االأحزاب ومت�صكها باملنا�صب 

قد ي�صل اإىل مرحلة ال�صدام.
اأبدى  املهدي  "عبد  اأن  ال�رضاع،  فرات  ال�صابق  النائب  ويقول 
وبعيدة  متخ�ص�صة  اجلديدة  احلكومة  تكون  اأن  يف  رغبته 
لالن�صياع  قابلة  وغري  املتنفذة،  ال�صيا�صية  الكتل  هيمنة  عن 

لتاأثريات االأحزاب.
اإداري��ة  خربة  لديه  املكلف  احلكومة  "رئي�ض  اأن  اإىل،  واأ�صار 
اأمور  ت�صيري  يف  االإداري  التكنوقراط  بفكرة  ويوؤمن  �صابقة، 
"�صيحرج  اأن��ه  مو�صحًا  املقبلة"،  للمرحلة  العراقية  الدولة 
االأحزاب املتنفذة يف م�صاألة تركيزه على امل�صتقلني والكفاءات 

غري احلزبية.
وتابع ال�رضع، اأن "توجهات عبد املهدي متثل فر�صة منا�صبة 
العقالين"،  املنطق  تغليب  اأجل  من  العراقية  ال�صيا�صية  للقوى 
موؤكداً اأن "اإ�رضار االأحزاب على زج مر�صحيها لتويل منا�صب 
وزارية �صي�صع الكرة يف ملعبها، ويحملها وزر اأي ف�صل ي�صيب 

عمل احلكومة اجلديدة.
ت�صكيلة  اختيار  على  ي�رض  املهدي  عبد  "عادل  اأن  اإىل،  ولفت 
جميع  يكون  اأن  يف  "يرغب  اأنه  مو�صحًا  بنف�صه"،  احلكومة 

الوزراء من خارج جمل�ض النواب.
املطالبة  مواقفهم  ع��ن  ال��رتاج��ع  ال��ن��واب  "على  اأن  وب��ني، 
مبنا�صب وزارية، واالكتفاء بعملهم الت�رضيعي"، م�صيفًا "لي�ض 

بال�رضورة اأن يكون النائب وزيراً.
الذين  النواب  من  عدد  برغبات  ي�صطدم  التوجه  هذا  اأن  اإال 

توقعوا ف�صل احلكومة يف حال عولت على امل�صتقلني. 
وقال النائب عن حتالف "الفتح"، حامد املو�صوي، يف ت�رضيح 
�صحفي، اإن "الوزراء امل�صتقلني �صيف�صلون يف اإدارة وزاراتهم"، 

مو�صحًا اأن "بع�ض االأحزاب �صتحاربهم.
وبني، اأن الوزراء امل�صتقلني لن تكون لديهم القدرة على العمل، 

ب�صبب عدم وجود كتل �صيا�صية تقدم لهم الدعم واالإ�صناد.

اأغلب اع�صاء جمل�ض حمافظة الب�رضة  بغداد - اجلورنال: ك�صفت م�صادر مطلعة، عن تو�صل 
اىل قرار يق�صي باإقالة جماعية الأغلب املدراء العامني يف الب�رضة. وقالت امل�صادر يف حديث 
�صحفي اإن "الكتل ال�صيا�صية يف جمل�ض املحافظة تو�صلت لقرار يق�صي باإقالة غالبية املدراء 

العامني يف دوائر املحافظة.
واجلماهري  ال�صعبي  ال�صغط  نتيجة  القرار  لذلك  تو�صلوا  املجل�ض  اع�صاء  اأن  امل�صادر،  وبينت 

املتمثلة باملتظاهرين املحتجني على �صوء اخلدمات.
من جانبه، اأكد رئي�ض جلنة تقييم مدراء الدوائر يف جمل�ض املحافظة، ن�صاأت املن�صور، تو�صل 
جلنته لتو�صيات خمتلفة "من �صمنها قرارات اعفاء مدراء عامني مت تقدميها للمحافظ ورئي�ض 

املجل�ض.

اعلنت وزارة التعليم العايل،  عن موعد نتائج القبول 
“اليوم االثنني  ان  الوزارة يف بيان  املركزي وقالت 
اجلامعات  يف  املركزي  القبول  نتائج  اعالن  �صيتم 
وحددت   2019/  2018 الدرا�صي  للعام  العراقية 
االهلية  الكليات  على  للتقدمي  الدنيا  احلدود  الوزارة 
مبختلف حمافظات البالد ، اذ بلغ احلد االأدنى للتقدمي 

على كليات املجموعة الطبية 84 درجة واأ�صاف ان 
املجانية  املنحة  طلبات  ا�صتقبال  با�رضت  “الوزارة 
 5 خ�ص�صت  التي  االهلي(  التعليم  )مبادرة  �صمن 
يف  الطلبة  لقبول  اال�صتيعابية  الطاقة  من  باملئة 
املتفوقني  للطلبة  جمانا  الطبية  املجموعة  كليات 
احلا�صلني على معدل 94 فما فوق، من �رضائح ذوي 
ال�صهداء وذوي الدخل املحدود واأ�رض ال�صهداء واحل�صد 

ال�صعبي وابناء القرى واالأرياف.

عن  تركيا  م��ن  ق��ادم��ون  �صاحنات  ���ص��واق  ع��رب 
منهم  مزدوجة  �رضائب  تقا�صي  من  اال�صتياء 
على الب�صائع التي ينقلونها من تركيا اإىل اإقليم 

كرد�صتان ثم اإىل اأنحاء العراق، وتبني اإح�صائيات 
بن�صبة  اأثرت  ال�رضائب  هذه  اأن  التجارية  الغرف 
واإقليم  تركيا  بني  التجارية  احلركة  على   %40

كرد�صتان.
تفا�صيل اكرث �ض4

بعد  البالد  اأدارت  التي  احلكومات  من  حكومة  تخلو  مل 
من  ووزي��ر  بالوكالة،  "وزير  م�صطلح  من   2003 عام 
و�صيلة  ال�صيا�صية  الكتل  اتخذته  اأمر  وهو  اأعلى"،  موقع 
لت�صقيط رئي�ض احلكومة وحتميله م�صوؤولية كل ما يجري 
بع�ض  ان  حتى  االأمني،  بال�صاأن  يتعلق  فيما  وخا�صة 
الذي  الف�صل  يف  �صببًا  "الوكالة"  هذه  من  جعلت  الكتل 
منيت به تلك احلكومات. وبعد االتفاق على تويل عادل 
ذلك  قبل  ومن  املرتقبة،  احلكومة  رئا�صة  املهدي  عبد 
�رضورة  على  ال�صيا�صية  الكتل  من  الكثري  �صددت  اأي�صًا، 

يكون  يكاد  اأمر  وهو  بالوكالة"،  "اإدارة  اىل  العودة  عدم 
زعيم  اأن  يبدو  لكن  معظمها،  او  الكتل  بني  عليه  متفق 
الطرح.  هذا  مع  يتفق  ال  ال�صدر  مقتدى  ال�صدري  التيار 
تغريد خارج ال�رضب يوم ال�صبت، ّغّرد ال�صدر على ح�صابه 
الر�صمي يف موقع "تويرت"، قائال "على رئي�ض الوزراء ان 
االمنية  املنا�صب  كل  بل  والداخلية  الدفاع  وزارة  يبقي 
احل�صا�صة بيده ح�رضاً وال يحق الأي حزب او كتلة تر�صيح 
يجب  االمنية  وقواته  و�رضطته  العراق  فجي�ض  لها،  احد 
ال�صدر  به  �رضح  ما  ح�رضاً".  للوطن  والئها  يكون  ان 
الكتل  �صنتها  االإعالمية" التي  "احلرب  الذاكرة  اإىل  اأعاد 
املالكي  نوري  االأ�صبق  احلكومة  رئي�ض  على  ال�صيا�صية 

يف واليته الثانية ب�صبب توليه اإدارة الوزارات واالأجهزة 
االأمنية بالوكالة، حتى اأن البع�ض جعله ال�صبب املبا�رض 
يف االنفالت االأمني الذي ع�صف بالبالد يف تلك ال�صنوات 
حمافظات  ث��الث  على  داع�ض  تنظيم  ب�صيطرة  وانتهى 
اأخرى.  حمافظات  ثالث  على  جزئية  و�صيطرة  بالكامل، 
"ما  يقول  ال�صمري،  امين  �صائرون،  حتالف  عن  النائب 
حكومة  وال�صيما  ال�صابقة  احل��ك��وم��ات  يف  الحظناه 
املالكي، هو جمع الوزارات العديدة حتت �صلطته كالدفاع 
كانت  احلكم  وادارة  وغريها،  واملخابرات  والداخلية 
بطريقة �صلطوية، ال دميقراطية وال دكتاتورية، بل فيها 
نوع من اال�صتحواذ واأدت اىل تراجع املوؤ�ص�صات االمنية. 

ويوؤكد على ان "االأحزاب اذا ادارت الوزارات ت�صئ لها اكرث 
من الفائدة". واعترب ال�صمري ان "تغريدة ال�صدر ال تعني 
بال�صلطة  والتفرد  املهدي  عبد  عادل  بيد  ال�صلطات  جمع 
ان  املهدي  عبد  وعلى  ت�صلمها،  اىل  دعوة  هي  ما  بقدر 
و�صجاعة".  وكفوءة  مهنية  م�صتقلة  ب�صخ�صيات  ياأتي 
اذا مل  املهدي  ان عادل عبد  "ال�صدر يرى  ان  اىل  وا�صار 
الوزارتني  الدارة  املنا�صبة  ال�صخ�صيات  ايجاد  ي�صتطيع 
م�صتقلة  �صخ�صية  لكونه  عليهما  ي�رضف  ان  به  ف��اأالوىل 
الوزارية  والكابينة  االمني  الو�صع  م�صوؤولية  و�صيتحمل 
املكتب  مدير  الركابي،  ه�صام  جانبه  من  عام".  ب�صكل 
االعالمي لرئي�ض ائتالف دولة القانون نوري املالكي، مل 

يعلق على تغريدة ال�صدر، اال انه اأكد ان "موقف ائتالف 
دولة القانون وا�صح من رئي�ض الوزراء املكلف عادل عبد 
املهدي، فهو داعم له وللحكومة املقبلة بهدف النهو�ض 
يلتم�صها  ا�صالحات  وح�صول  واالمني  اخلدمي  بالواقع 
ان  اىل  وا�صار  املجاالت".   كل  تخ�ض  العراقي  املواطن 
ال�صيا�صية،  والقوى  الوزراء  لرئي�ض  مطروحة  "اخليارات 
واليوم اأبدت ا�صتعدادها لدعم احلكومة املقبلة وامل�صاعدة 
النائب  ان  اال  �صحيح".   ب�صكل  برناجمها  تقدمي  يف 
�صبب  عن  يت�صاءل  النائلي،  االله  عبد  القانون  دولة  عن 
الثانية  املالكي يف واليته  لها  تعر�ض  التي  االنتقادات 
اأكرث من وزارة بالوكالة، والعودة اىل هذا االمر  الإدارته 

املحور  حتالف  با�صم  الر�صمي  املتحدث  ويتفق  االآن؟. 
ليث الدليمي، مع ما ذهب اليه النائلي، حيث يوؤكد على 
�رضورة تويل الكفاءات للوزارات االمنية وغريها. وقال 
ال�صدر حمرتم ودائما خطواته وتغريداته  "راأي  الدليمي 
وزارت��ي  ملف  لكن  احلكومة،  ت�صكيل  عملية  من  ت�صهل 
كفاءات  باختيار  ح�صمه  يتم  ان  يجب  والدفاع  الداخلية 
من ال�صخ�صيات املحرتمة التي يكون لها باع وخربة من 
اجلانب الع�صكري. واأملح اىل ان "وزارة الدفاع من ح�صة 
لها  حمرتمة  �صخ�صيات  �صنقدم  ونحن  الوطني  املحور 
باع وخربة ع�صكرية تكون واجهة طيبة للعراق وحتالف 

املحور.

ضغوط سياسية تدفع الى استحداث مناصب جديدة في الحكومة المقبلة

ادارة الوزارات بالوكالة عنوان تصدر الحكومات السابقة هل ستعيد القوى السياسية انتاجه؟
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اليوم اعالن نتائج القبول المركزي في الجامعات
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

حراك  وجود  عن  رفيعة  امنية  م�صادر  ك�صفت  فيما 
لدى اجلهات االمنية العليا اللغاء قيادات العمليات 
امل�صرتكة  ال��ق��وات  حررتها  التي  املحافظات  يف 
ان  مراقبون  اق��رتح  االره��اب��ي،  داع�ض  تنظيم  من 
وفق  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  ت�صكيل  يتم 
االمني ه�صام  الربملاين. ويرى اخلبري  النظام  منهج 
الها�صمي ان اإلغاء قيادات العمليات يف املحافظات 
االإع��الن  ه��و  ب��غ��داد   مركز  ويفيِ  ن�صبيا  امل�صتقرة 
وذلك  لداع�ض  االإره��اب��ي  التهديد  لنهاية  احلقيقي 
لوزارتي  والقيادة  االإدارة  مفا�صل  بت�صليم  يتاأكد 
وامل�صوؤوليات  املهام  وع��ودة  وال��دف��اع  الداخلية 
الد�صتورية والقانونية اخلا�صة بهما ووفق خمت�صون 
وقيادة  املحافظات  يف  العمليات  قيادة  الغاء  فان 
اركان  رئا�صة  اىل  يعيد  �صوف  امل�صرتكه  العمليات 

العمليات  �صاحات  يف  العمل  يف  مهنيتها  اجلي�ض 
القدرة  العام   للقائد  و�صيكون  واخلارجية  الداخلية 
ان  املخت�صون  وتابع  امل�صلحه   القوات  اداره  على 
امل�صتقره  واملحافظات  بغداد  يف  العمليات  قيادات 
ان  الف�صاد حيث  ا�صافيه من حلقات  ا�صبحت حلقه 
وقوف  واماكن  وتوؤجر  وت�صرتى  تباع  ال�صيطرات 
ومعار�ض ال�صيارات واملقاولني وا�صحاب املحالت 
يدفعون  جميعهم  االن�صائيه  امل��واد  نقل  و�صيارات 
مقابل  منطقتهم  يف  العمليات  لقيادة  االت���اوات 
واأعلن  اعمالهم  مبمار�صة  وال�صماح  م�صايقتهم  عدم 
التا�صع  يف  العبادي،  حيدر  العراقي  ال��وزراء  رئي�ض 
من كانون االول من العام املا�صي رفع علم العراق 
فوق جميع اأرا�صي البالد، موؤكداً حترير اأر�ض العراق 
من  ع��دد  االره��اب��ي  التنظيم  اجتاح  بعد  بالكامل  
املدن يف حزيران من عام 2014. وقال القائد العام 
للقوات امل�صلحة حيدر العبادي، يف كلمة له مبنا�صبة 

»اأر�صكم  اإن  االإرهابي«،  »داع�ض  تنظيم  على  الن�رض 
املغت�صبة  وقراكم  مدنكم  واإن  بالكامل  حتررت  قد 
عادت اإىل ح�صنيِ الوطن وحلم التحريريِ اأ�صبح حقيقة 
ال�صعبة  املهمة  اأجنزنا  »لقد  مو�صحا  اليد«،  وملك 
وب�صمود  اهلل  بعونيِ  وانت�رضنا  ال�صعبة  الظروف  يف 
ال�صهداء  وب��دم��اء  البطلة،  قواتنا  وب�صالة  نا  �صعبيِ
وخرباء  تاريخيًا«.  ن�رضا  اأر�صنا  اأثمرت  واجلرحى 
امنيون ت�صكيل القيادة العامة للقوات امل�صلحة وفق 
اداره  مهامها  من  والتي  الربملاين  النظام  منهج 
املوراد يف وقت التهديد و و�صع اخلطط امل�صتقبلية 
وفق ا�صت�رضاف امل�صتقبل لتهديدات حمتملة ودرا�صة 
معتمد  مثلما  والتهديد   ال�صلم  يف  العمليات  م�صارح 
من  يقلل  هذا  عامة  قيادات  لديها  التي  الدول  لدى 
عن  مطلع،  م�صدر  وك�صف  النفقات.   ويحدد  اجلهد 
تقرر  انه  امل�صدر  بابل.وقال  عمليات  قيادة  الغاء 
بقيادة  املحافظة  وربط  بابل،  عمليات  قيادة  الغاء 

عمليات  قيادة  ان  يذكر  االو�صط.  الفرات  عمليات 
االمن  اجل فر�ض  �صابق من  تا�ص�صت يف وقت  بابل 
تفجري  عمليات  ت�صهد  كانت  التي  املحافظة  يف 
االمنية  االجهزة  وعنا�رض  للمواطنني  وا�صتهداف 
وانتقد  املحافظة  �صمايل  مناطق  يف  وخ��ا���ص��ة 
العمليات  قيادة  الغاء  ق��رار  بابل  حمافظة  جمل�ض 
الفرات  عمليات  قيادة  ت�صكيالت  �صمن  واإرجاعها 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  اتخذه  والذي  االأو�صط، 
بغري  القرار  وا�صفا  املا�صي،  الثاين  كانون  مطلع 
املدرو�ض. وقال نائب رئي�ض جمل�ض املحافظة ح�صن 
اإلغاء  "قرار  ان  النباأ لالأخبار  فدعم اجلنابي لوكالة 
قيادة عمليات بابل خطوة باالجتاه املعاك�ض وغري 
مبينا  املدرو�ض"،  ب"غري  القرار  وا�صفا  ال�صحيح"، 
قيادة  وج��ود  اىل  بحاجة  "ماتزال  املحافظة  ان 
خا�صة بها لدم ا�صتقرار الو�صع االأمني ب�صكل نهائي 

يف مناطق �صمال بابل على وجه التحدي.
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