
االول  ت�رشين  �شهر  يف  �شنويا  العامل  احتفال  رغم 
من كل عام باليوم العاملي لالثار ، االن يف العراق 
فيكون االحتفال خمتلفا بني من يبحث عن ما�رشق 
واخر يبحث عن موطئ حلفظ  اخلرافة  يف عهد دولة 

تراث العراق و�شلته التاريخية من االهمال.
القرن  نهاية  يف  �شابقا  العاملي  االث��ار  يوم  وك��ان 
التا�شع ع�رش وع�رشينات وثالثينيات القرن املا�شي 
وبدءا  واالأوربية  االأمريكية  التنقيبية  البعثات  بداية 
به  حتتفل  ل��الآث��ار  خا�شا  يوما  عد  اليوم  ذل��ك  من 
املتاحف  به  وتقام  املتاحف  به  وتفتح  العامل  دول 
اخلا�شة  واملهرجانات  املوؤمترات  وتعقد  املتجولة 

باالآثار.
املادية  البقايا  بدرا�شة  يخت�ص  هوعلم  االثار  وعلم 
االآثار  علم  درا�شة  تاريخ  ويبداأ  االإن�شان  خلفها  التي 
واالأدوات  القواطع  الأدوات��ه/  االإن�شان  �شنع  ببداية 
القاطعة / ورمبا �شمي علم العاديات ن�شبة اإىل قبيلة 

عاد البائدة.
االإن�شانية  احل�شارة  ملخّلفات  علمية  درا�شة  وهو 
املا�شية وتدر�ص فيه حياة ال�شعوب القدمية. وت�شمل 
والقطع  والعمائر،  املباين  اأ�شياء مثل:  املخلفات  تلك 

الفنية، واالأدوات والفخار والعظام 
فيه  قرب  مثل  مثرية،  االإكت�شافات  بع�ص  تكون  وقد 
ُحلي ذهبية، اأو بقايا معبد فخم. اإال اأن اكت�شاف قليل 
من االأدوات احلجرية اأو بذور من احلبوب املتفحمة، 

رمبا يك�شف ب�شكل اأف�شل عن جوانب كثرية من حياة 
ما  قدميا،  امل�شتخدمة  االأكل  اأنواع  وتوثيق  ال�شعوب. 
وحياتنا  القوم  اأولئك  حياة  بني  ال�شبه  اأوجه  يك�شف 

احلالية 
الكبرية  ال�رشوح  من  بدًءا  االآثار،  عامل  يكت�شفه  وما 
معامل  عن  �شورة  ر�شم  يف  ي�شهم  باحلبوب،  وانتهاء 

احلياة يف املجتمعات القدمية.
حياة  لك�شف  الوحيد  ال�شبيل  هو  االآث��اري  البحث  اإن 
منذ  الكتابة  اخ��راع  قبل  ُوج��دت  التي  املجتمعات 
خم�شة اآالف عام تقريًبا. كما اأن البحث االآثاري نف�شه 
ل رافًدا مهًما يف اإغناء معلوماتنا عن املجتمعات  ي�شِكّ

القدمية التي تركت �شجالت مكتوب.
 ويعد العراق البلد االول عامليا بعدد املواقع االثرية 

25 الف موقع.باال�شافة اىل ادراج  التي تتجاوز ال 
/ العاملي  ال��راث  الئحة  على  عراقية  مواقع  �شبعة 

اليون�شكو.
من  موؤملة  اأح��داث  وبعد  جميعا  العراقيون  وينا�شد 
واحلكومة  العاملية  املنظمات  العراقية  لالآثار  تدمري 
العراقية  االآث���ار  على  للحفاظ  ال���دويل  واملجتمع 

وحمايتها وعودة ما �رشق وهرب
التاأ�شي�شي  امليثاق  يف  االأطراف  الدول  حكومات  اإن 
االأم املتحدة للربية والعلوم والثقافة تعلن  ملنظمة 
وعلى  املعرفة  على حفظ  ت�شاعد  اأنها  �شعوبها  با�شم 
تقدمها وانت�شارها بال�شهر على �شون وحماية الراث 
العاملي من الكتب واالأعمال الفنية وغريها من االآثار 
وبتو�شية  العلمية،  اأو  التاريخية  اأهميتها  لها  التي 

لهذا  دولية  اتفاقيات  بعقد  ال�شاأن  �شاحبة  ال�شعوب 
الغر�ص.

و القت مفارز اجلرمية املنظمة، ال�شبت، القب�ص على 
تاجر اثار بحوزته 6 قطع اثرية اختام و�شط بغداد.

يف  معن  �شعد  اللواء  الداخلية  با�شم  املتحدث  وقال 
�شمن  العاملة  املنظمة  اجلرمية  مفارز  ان”  بيان، 
الداخلية  وكالة اال�شتخبارات والتحقيقات يف وزارة 
القت القب�ص على متهم باجلرم امل�شهود يتاجر ببيع 
عن  عبارة  اثرية  قطع   6 وبحوزته  االأث��ري��ة  القطع 

اختام”.
ا�شتح�شال  بعد  مت��ت  القب�ص  عملية  ان”  واأ���ش��ار 
خمت�ص  عمل  فريق  وت�شكيل  الق�شائية  املوافقات 

جنح يف القاء القب�ص عليه و�شط بغداد.

وطلبت احلكومة العراقية نظريتها االأردنية بت�شليمها 
متثاال نحا�شيا للرئي�ص العراقي الراحل �شدام ح�شني.

ونقلت م�شادر عراقية قوله اإن "العراق طالب االأردن 
الراحل  العراقي  للرئي�ص  نحا�شيا  متثاال  بت�شليمه 
مواطن  من  �شادرته  االأخ��رية  كانت  ح�شني،  �شدام 

اأمريكي، حاول تهريبه عرب اململكة عام 2003".
واأ�شافت اأن "االأردن رف�ص بيع التمثال، رغم وجود 
نظام ي�شمح ببيع امل�شادرات اجلمركية لديه، خالل 
ثالثة اأ�شهر من امل�شادرة، وذلك حل�شا�شية املو�شوع 

مع العراق".
بالتمثال  طالبت  العراقية  "احلكومة  اأن  اإىل  ولفتت 
قبل  احلاكم  البعث  حزب  حكومة  وريث  باعتبارها 

عام 2003.
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بني  جرى  اتفاق  عن  مطلعة،  �شيا�شية  م�شادر  ك�شف  فيما 
الكتل ال�شيا�شية ورئي�ص الوزراء املكلف عادل عبد املهدي، 
على جتديد اختيار نوري املالكي نائبًا لرئي�ص اجلمهورية 
واختيار اربعة وزراء للداخلية والدفاع واخلارجية والتعليم 
العايل، تربز خالفات الكتل ال�شنية على الية توزيع الوزارات 
اإىل من�شب وزير  للر�شح  النهائية  النتائج  وكانت خال�شة 
601 مر�شح من بني  عن طريق البوابة االإلكرونية اختيار 

)15184( قدموا للر�شيح.
و�شكل رئي�ص جمل�ص الوزراء املكلف عادل عبد املهدي جلنة 
ال�شيا�شية  القوى  مع  املباحثات  من  �شل�شلة  اأجرت  ثالثية 
تقدمي  اأجل  من  ال��وزارات  مر�شحي  اأ�شماء  حل�شم  املختلفة 

الكابينة احلكومية اإىل الربملان.
�شائرون  حتالفي  "قيادات  ان  امل�شادر  وقالت   
والفتح املفو�شة من قبل الكتل ال�شيا�شية االخرى بالتفاو�ص 
مع عبد املهدي، اتفقوا مع االخري على تر�شيح زعيم ائتالف 

دولة القانون ملن�شب نائب رئي�ص اجلمهورية".
لوزارة  ال�شهيل  ق�شي  تويل  االتفاق  ت�شمن  "كما  وا�شاف 
وتر�شيح  القانون،  دولة  العلمي عن  والبحث  العايل  التعليم 

ليث كبة لوزارة اخلارجية، وكامل الدليمي لوزارة الدفاع.
ولفت اىل ان "رئي�ص الوزراء املنتهية واليته حيدر العبادي، 
ال�شابق  الدفاع  اياد عالوي، ووزير  الوطنية  وزعيم ائتالف 
خالد العبيدي، مل ير�شحوا لغاية االن الإ�شغال اأي من�شب يف 

احلكومة اجلديدة.
ائتالف  زعيم  ان  اىل  ا�شار  مطلع،  �شيا�شي  م�شدر  وك��ان 
الوطنية اياد عالوي "هدد باالن�شحاب من العملية ال�شيا�شية 
"ح�شة  اذا مل يت�شنم �شخ�شيا وزارة الدفاع"، م�شريا اىل ان 
ائتالف الوطنية يف الت�شكيلة احلكومية ثالث وزارات، وهي: 
وال�شناعة  االجتماعية،  وال�شوؤون  والعمل  العايل،  التعليم 

واملعادن، لكن عالوي يطالب باأن تكون وزارة الدفاع من 
ح�شته.

واأكد اأي�شًا انه "مت االتفاق على تويل فالح الفيا�ص لوزارة 
كوزير  العلوم  بحر  ابراهيم  ا�شم  اأمر  ح�شم  يتم  مل  الداخلية، 
للنفط"، م�شريا اىل ان "وزير الدفاع ال�شابق خالد العبيدي مل 

يح�شل على اي �شيء �شمن الكابينة الوزارية املقبلة.
�شت�شغلها  وزارات  ثالث  حتديد  عن  نيابية  م�شادر  وك�شفت 

القوى ال�شنية يف احلكومة املقبلة.
واكدت امل�شادر ل�"اجلورنال نيوز، ان "هناك خالفات داخل 
التي  احلقائب  هوية  حتديد  حول  الوطني  املحور  حتالف 
الوزارية  الكابينة  �شمن  ال�شنية  القوى  مر�شحو  �شي�شغلها 
اجلديدة التي يعتزم رئي�ص الوزراء املكلف عادل عبد املهدي 

تقدميها امام الربملان اال�شبوع املقبل.
ال�شناعة  حقائب  حول  تركز  اخلالفات   " ان  اىل  وا�شار 
والتجارة والكهرباء ما قد يعرقل ار�شال كابينة عبد املهدي 

اىل الربملان.
عبد  الفتح  حتالف  يف  القيادي  ك�شف  ال�شياق  ذات  ويف 
الرحمن اللويزي، عن �شغوط من القوى ال�شنية على رئي�ص 
بع�ص  ا�شتثناء  اجل  من  املهدي  عبد  عادل  املكلف  الوزراء 

مر�شحيها وقبولهم يف الت�شكيلة احلكومية املقبلة
من  تذمرا  "هناك  اإن  �شحفي  ت�رشيح  يف  اللويزي  وق��ال 
قبل غالبية الكتل ال�شنية وال�شيعية على خيارات عادل عبد 
املهدي لكابينته احلكومية التي �شيطرحها قريبا يف جمل�ص 
النواب"، الفتا اإىل ان" االعرا�شات ال�شنية تكاد تكون اأكرث 

من غريها على مر�شحي الوزارات".
على  ت�رش  مازالت  ال�شنية  "القوى  اأن  اللويزي  واأ���ش��اف 
تر�شيح بع�ص االأ�شماء ممن ي�شغلون رئا�شة بع�ص الكتل يف 
حني البع�ص االآخر �شغل مواقع تنفيذية"، عاداً اأن "البع�ص 
م�رشوعًا  حكومي  موقع  اأو  وزارة  على  احل�شول  يف  يرى 

ا�شتثماريًا.

العتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية،  ال�شعائر واملواكب احل�شينية يف  اعلن ق�شم  بغداد - اجلورنال: 
االحد، عن ت�شجيل اكرث من 10 االف موكب من خمتلف حمافظات العراق والعامل �شمن املواكب احل�شينية 

امل�شاركة يف زيارة االربعني املقبلة.
 وقال معاون رئي�ص الق�شم مازن الوزين يف ت�رشيح ن�رشه املوقع الر�شمي، ، اإن "عدد املواكب احل�شينية 
ملدينة  االداري��ة  احلدود  داخل  واجنبي  عراقي  موكب   10600 من  اكرث  بلغت  الزيارة  هذه  يف  امل�شجلة 
ب�شكل  وتنظيمها  للمواكب  النهائية  واال�شتعدادات  التح�شريات  من  االنتهاء  "مت  اأنه  وا�شاف  كربالء". 
مت�شل�شل ي�شهل للزائرين التنقل ب�شكل طبيعي ومنح املواكب اجازات للعمل". وا�شار الوزين اىل ان "العتبة 
احل�شينية والعبا�شية وجهت املواكب بعدة توجيهات تخ�ص الو�شع االمني واخلدمي وكيفية املحافظة على 

النظافة وتقدمي اف�شل اخلدمات للزائرين الوافدين اىل كربالء".

 
�رشكة  مع  اتفاقية  العراقية  الكهرباء  وزارة  وقعت 
“جرنال اإلكريك” االمريكية ، لتطوير قطاع الطاقة 
ما  توليد  االتفاقية  �شيتم مبوجب  البالد، حيث  يف 
ي�شل  ما  وتوفري  اإ�شافية،  اإىل14 جيجاواط  ي�شل 
مبا�رشة،  وغري  مبا�رشة  عمل  فر�شة  األف   65 اإىل 
بقيمة  خ�شائر  وت��ف��ادي  اأك��رب  وف���ورات  وحتقيق 
مركز  وتاأ�شي�ص  �شنويًا،  دوالر  مليار   3 اإىل  ت�شل 
حملي للتكنولوجيا، ودعم خدمات املياه والرعاية 

ال�شحية”. وقالت ال�رشكة يف بيان تلقته »اجلورنال 
وزير  قبل  من  وقعت  التعاون  “اتفاقية  ان  نيوز« 
اأني�ص،  الفهداوي وجوزيف  العراقي قا�شم  الكهرباء 
الطاقة  لوحدة خدمات  التنفيذي  والرئي�ص  الرئي�ص 

يف اأفريقيا وجنوب اآ�شيا وال�رشق االأو�شط”.
وا�شافت “متثل االتفاقية امتداداً حل�شور “جرنال 
برفد  ال�رشكة  والتزام  العراق  يف  الرا�شخ  اإلكريك” 
امل�شاعي التنموية الداعمة لل�شعب العراقي منذ اأكرث 

من خم�شني عامًا”.
 تفا�شيل او�شع �ص4

مع �رشيان العد التنازيل النق�شاء املهلة الد�شتورية 
لت�شكيل احلكومة اجلديدة ، املقرر ان تنتهي ر�شميا 
يف الثالث من ال�شهر املقبل ، يرقب جمل�ص النواب 
الثقة للكابينة الوزارية  جل�ش�ة الت�شويت على منح 
التي يعتزم رئي�ص الوزراء املكلف عادل عبد املهدي 
يف  احلكومي  املنهاج  مع  الربملان  امام  تقدميها 

غ�شون جل�شات اال�شبوع احلايل.
الت�شويت  جل�شة  عقد  النيابية  االو�شاط  وترجح 
ان  احلايل  اال�شبوع  من  االربعاء  او  االثنني  يومي 
بعد  تقدير،  ابعد  يف  املقبل  اخلمي�ص  يوم  يكن  مل 
قيل   ، وزارية  حقيبة   14 نحو  ح�شم  عن  ت�رشيبات 

الربملان  امام  �شيقدمها  املكلف  الوزراء  رئي�ص  ان 
 ، ال�شيادية  بالوزارات  اخلا�شة  احلقائب  با�شتثناء 
، التي  الدفاع والداخلية واخلارجية والنفط والنقل 

�شتوؤجل اىل وقت الحق تباعا.
وبح�شب معلومات من م�شادر نيابية ، فاأن االتفاق 
الذي اف�شت اليه اجتماعات رئي�ص الوزراء املكلف 
املا�شية  االي��ام  غ�شون  يف  ال�شيا�شية  الكتل  مع 
يف  ال��وزاري��ة  احلقائب  بتحديد  يق�شي   ، م��وؤخ��را 
عبد  �شيم�شي  حقيبة   22 ب���  اجل��دي��دة  الكابينة 
تقريبا  اكرث  او  العدد  هذا  ن�شف  تقدمي  اىل  املهدي 
التي  اال�شماء  اغلب  احلايل  اال�شبوع  الربملان  امام 
ر�شحت هي من التكنوقراط احلزبي بعد ان مت ابعاد 

امل�شتقلني من غرف الت�شاور ال�شيا�شي.

كما يق�شي االتفاق ان يختار رئي�ص الوزراء املكلف 
من يراه منا�شبا من مر�شحي الكتل ال�شيا�شية ل�شغل 
النظر  ، بغ�ص  التخ�ش�ص  الوزارية بح�شب  احلقائب 
وزاري��ة  حقائب  �شغل  يف  الكتل  بع�ص  رغبة  عن 
معينة دون غريها ، حيث يعتزم عبد املهدي تر�شيح 

وزير من كل حمافظة �شمن الكابينة اجلديدة.
خالل  ت��داول��وا  �شيا�شية  كتل  وممثلي  نوابا  لكن   
ال�شاعات املا�شي�ة ما اأطلق عليه خارطة 9-9-3 
 9 مبنح  تق�شي  والتي   ، اجلديدة  احلكومة  لت�شكيل 
ومثلها  عموما  ال�شيعي  التحالف  ملكونات  وزارات 
مقابل  للكرد  حقائب  و3  ال�شنية  القوى  ملكونات 
حتدثت  فيما   ، امل�شيحي  للمكون  واح��دة  حقيبة 
او�شاط نيابية اخرى عن تف�شيالت تتعلق مبنا�شب 

انها  قيل  التي  وال��وزراء  اجلمهورية  رئي�شي  نواب 
ماتزال مل حت�شم حتى اليوم احلايل .

ح�شول  النيابية  االو�شاط  ترجح  ال�شدد  ذلك  ويف 
نواب  منا�شب  اح��د  على  القانون  دول��ة  ائتالف 
الكابينة  �شمن  اخ��رى  وحقيبتني  منها  الرئي�ص 
الوزارية ، كما �شيح�شل ائتالف الن�رش على حقيبة 
اخرى  وحقيبة  االكرث  على  اخلارجية  هي  �شيادية 
ال�شني �شمن حتالف  ، يف حني متنح قوى املكون 
للمكون  اخ��رى  واح��دة  وحقيبة  حقائب   5 البناء 
االتفاق  ومبوجب  اال�شالح.  حتالف  �شمن  نف�شه 
3 حقائب  املكلف  الوزراء  رئي�ص  �شيمنح  ال�شيا�شي 
 ، اخرى  وحقيبة  والعدل  املالية  هي  اجماال  للكرد 
من  اكرث  الختيار  املهدي  عبد  مي�شي  مل  حال  يف 

تبنى  ان  بعد  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  ملن�شب  مر�شح 
اي مر�شح اىل  والفتح عدم تقدمي  �شائرون  حتالفي 
املكلف  ال��وزارء  رئي�ص  وتخويل  اجلديدة  الكابينة 

حرية اختيار وزرائها اجلدد.
الئتالف  املمثلة  ال�شيا�شية  الكتل  اتفقت  باملقابل   
املحور  وحتالف  �شائرون  وحتالف  القانون  دولة 
من  مدعوم  مر�شح  اي  مترير  عدم  على   ، الوطني 
جهات لديها ف�شائل م�شلحة ، اىل الوزارات االمنية 
ال��وزراء  رئي�ص  يعتزم  التي  اجلديدة  الكابينة  يف 

املكلف عادل عبد املهدي تقدميها امام الربملان.
جمل�ص  يف  ممثليها  ال�شيا�شية  الكتل  ابلغت  كما 
املكلف  ال��وزراء  رئي�ص  على  ا�شرطت  انها  النواب 
مبوجب  املقررة  بح�ش�شها  االلتزام  املهدي  عادل 

اختيار  عن  تخليها  مقابل  االنتخابي  اال�شتحقاق 
اخرى  كتال  لكن   ، اجل��دي��دة  للكابينة  املر�شحني 
ا�شرطت معرفة من �شيختارهم عبد املهدي �شمن 
اأو  قبولهم  بحق  احتفاظها  مع   ، اجلديدة  الكابينة 
االعرا�ص عليهم، وذلك قبل موعد جل�شة الت�شويت 
املقرر عقدها اال�شبوع احلايل. وترى او�شاط نيابية 
تقدمي  يف  الكتل  بع�ص  م�شاركة  ع��دم  ان  اخ��رى 
م�شبقا  �شيدفع  اجلديدة  احلكومة  اىل  مر�شحيهم 
ال�شتجواب الوزراء والتلويح ب�شحب الثق�ة حتت اي 
املكلف  الوزراء  رئي�ص  كان  حيث   ، م�شتقبال  ظرف 
عادل عبد املهدي ابلغ الكتل ال�شيا�شية بعدم تقدمي 
مر�شحي�ن ل�شغل حقائب وزارية يف الكابينة اجلديدة 

، هم من اع�شاء الدورة احلالية ملجل�ص النواب.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ومدير  اال�شتخبارية  ال�شقور  خلية  رئي�ص  ك�شف 
وزارة  ف�ي  االره��اب  ومكافحة  ا�شتخ�بارات  ع�ام 
خمططات  اإحباط  عن  الب�رشي،  علي  اأبو  الداخلية، 
وبلدان  وتركيا  اإي��ران  ال�شتهداف  “داع�ص”  لتنظيم 
امني  ج��دار  اخطر  اخ���راق  اإىل  م�شريا  اأوروب��ي��ة، 
ت�رشيح  يف  الب�رشي  ق��ال  االإره��اب��ي.  بالتنظيم 
“اخللية التي اخرقت التنظيم االإرهابي  اإن  �شحفي 
ال��ع��راق  م�ن  امل�ت�ك�ون  ال�رب�اع�ي  التحالف  زودت 
ا�شتخبارية  مبعلومات  ورو�ش�ي�ا  واإي��ران  و�ش��وري��ا 
مبينا  داع��ص”،  عنا�رش  وحتركات  جتمعات  ع�ن 
بعمليات  للقيام  يخططون  ك�ان�وا  “االإرهابيني  اأن 
ال�شليمانية”.  وايران وحمافظة  تركيا  اإره�اب�ي�ة يف 

اجلوية  الهجمات  “�شل�شلة  ان  الب�رشي  واأ�ش�اف 
ب��ن��اء  ال��رو�ش��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  ن�ف�ذت�ه�ا  ال��ت��ي 
ق�ب�ل  م��ن  ور�ش��د  وم�ت�اب�ع�ة  م�ع�ل�وم�ات  ع�ل�ى 
اال�شتخبارية  ال�شقور  خلية  وم�����ش��ادر  عنا�رش 
ل�ل�ت��ش�ل�ل  “داع����ص”  اأع�دت�ه�ا  خ�ط�ط�ا  اأجه�شت 
اإل��ى  ب�اال�ش�اف�ة  وت�رك�ي�ا  واي���ران  ال�ع��راق  اإل��ى 
ب�ل�دان اأوروب�ي�ة وتنفيذ عمليات انطالقا من منطقة 
منها  يتخذ  التي  ال�شورية  والبوكمال  والرقة  هجني 
ال�ب��ش�ري  وك���ش��ف  النطالقاتها”.  قاعدة  الدواع�ص 
اخطر  اخ���راق  م��ن  ال�شقور  خلية  “ت�م�ك�ن  ع��ن 
“اخللية  ان  مبينا  االرهابي”،  بالتنظيم  امني  جدار 
تراقب عن كثب خطط التنظيم االرهابي ومتكنت من 
االره��اب��ي��ة  ال�ع�م�ل�ي�ات  م��ن  الع�رشات  اجها�ص 
يف  ومادية  ب�رشية  خ�شائر  ت�وق�ع  ان  ك��ادت  ال�ت�ي 

“ال�ت�ن�ظ�ي�م  ان  ال�ب��ش�ري  واأك��د  االمنة”.  املناطق 
االإج��رام��ي يخطط لتعزيز وجوده يف تركيا وفرن�شا 
اإعادة جتنيد  ا�شيا و�شمال افريقيا عن طريق  و�رشق 
اأن  مو�شحا  والعراق”،  �شورية  مناطق  من  الفارين 
اىل  العنا�رش  تلك  عودة  خالل  من  يهدف  “التنظيم 
تنفيذ عمليات ارهابية اإىل العودة للواجهة جمددا”. 
ينتمون  ال�ف�اري�ن  “االإره��اب��ي��ني  ان  ال��ى  وا�ش���ار 
ان  مبينا  العرب”،  ب�شمنهم  خمتلفة  جن�شيات  اىل 
تلك  يف  االمنية  االجهزة  زودت  ال�شقور  “خلية 
واماكن  االرهابيني  ا�شماء  عن  مبعلومات  البلدان 
تواجدهم انقذت االبرياء يف تلك البلدان م�ن عمليات 

اره�اب�ية ك�ادت ان ت�وق�ع �شحايا كبرية.
دور  العراقية،عن  امل�شركة  العمليات  واأع��ل��ن��ت 
و�شوريا  ورو�شيا  ال��ع��راق  بني  الرباعي  التحالف 

وق��ال  داع�����ص.  تنظيم  على  الق�شاء  يف  واإي����ران، 
العميد  امل�شركة  العمليات  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
بني  الرباعي  اال�شتخباري  "املركز  ان  ر�شول  يحيى 
املعلومات  لتبادل  واإيران  و�شوريا  ورو�شيا  العراق 
تواجدهم،  واأماكن  االإرهابية،  العنا�رش  يخ�ص  مبا 
مقرات  من  الكثري  ا�شتهداف  يف  جيد  ب�شكل  اأ�شهم 
داع�ص وخمابئ قياداته �شواء يف االأرا�شي العراقية 
اإىل  اأدى  املركز،  هذا  خالل  من  ت  ال�شورية"،..   اأو 
نوعية  ب�رشبات  االإرهابي،  داع�ص  تنظيم  ا�شتهداف 
وب�شاأن  ال�شوري".  اأو  العراقي  �شواء  الطريان  �شددها 
م�شري املركز وعمله يف بغداد، اأكد ر�شول اأن "املركز 
اأو  يبقى  اإذا  نعرف  وال  االآن،  حتى  بالعمل  م�شتمر 
العراقية  احلكومة  اإىل  يرك  املو�شوع  كون  ينتهي، 

والقيادة الع�شكرية".

العراق يزود التحالف الرباعي بمعلومات عن مخطط جديد لداعش


