
على الرغم من ان �سقوط االمطار يعترب دليل خري 
اال  خريا،  به  النا�س  وي�ستب�رش  العراق  يف  وبركة 
فاملعاناة  كثريا  يختلف  النازحني  مع  الو�سع  ان 
العراق  يف  االمطار  ت�ساقط  مو�سم  بدء  مع  ت��زداد 

وحتول املخيمات اىل برك للمياه.
العام  ه��ذا  ال��ع��راق  يف  النازحني  معاناة  وتبدو 
التغافل  ب�سبب  ال�ستاء؛  ف�سل  بداية  مع  كبرية 
احلكومي والدويل عن اأو�ساع خميماتهم املهرتئة 
هطول  مع  �سوءا  اأو�ساعهم  وازدادت  �سنوات،  منذ 
اأول موجة اأمطار غزيرة، اإذ حتولت خميماتهم اإىل 

اأ�سبه مب�ستنقعات مائية.
على  القائمني  اأح��د  وه��و  اهلل،  عبد  يا�رش  ويقول 
"النازحني  اإن  اأرب��ي��ل،  مدينة  يف  ديبكة،  خميم 
اإن�سانية بالغة ال�سعوبة يف كل  اأو�ساعا  يعي�سون 
اأوقات  يف  �سيما  ال  ال�ستاء،  ف�سل  فيها  يطل  مرة 
تت�سبب  ما  غالبا  اإنها  حيث  واالأمطار؛  العوا�سف 
باقتالع ع�رشات اخليم وغرقها يف بع�س االأحيان؛ 
ملقاومة  ال��الزم  بال�سكل  جتهيزها  ع��دم  ب�سبب 
داخل  "الو�سع  اإن  ال�ستاء.واأ�ساف،  خالل  املناخ 
خميم ديبكة واملخيمات االأخرى �سيئ جدا"، الفتا 
والدولية  املحلية  املنظمات  "اأكرث  اأن  اإىل  النظر 
عن  توقفت  اهتماما  املخيمات  تويل  كانت  التي 

العام اجلاري. للنازحني، منذ بداية  تقدمي دعمها 
قبل  العراق  يف  حل  ال��ذي  "ال�ستاء  اإن  واو���س��ح، 
موعده ا�سطحب معه االأمطار التي غمرت املخيم 
وحولته اإىل برك مائية ووحل ي�سعب امل�سي فيه، 
اإىل وجود نق�س كبري  ما زاد من معاناتنا.وا�سار 
اخليم  من  الكثري  اأن  مبينا  املخيم،  جتهيزات  يف 
العاتية  الرياح  ملقاومة  تاأهيل  الإع��ادة  بحاجة 
ا�ستبدالها  اأو  القادمة،  االأ�سهر  خالل  واالأم��ط��ار، 
باأخرى مقاومة.ويف تطور ذي �سلة  قال النا�سط 
اأح��وال  على  واملطلع  االإن�سان،  حقوق  جمال  يف 
اجلبوري  اإح�سان  النزوح،  خميمات  يف  النازحني 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  عرب  احلكومة  دور  اإن 

لي�س مب�ستوى املعاناة التي يعي�سها النازحون.
واو�سح ان دور احلكومة اقت�رش على تقدمي بع�س 
ال�سالت الغذائية، وهذا ال يكفي الإنهاء معاناة اأكرث 
املخيمات. يقطنون يف  زالوا  ما  نازح  مليون  من 
واأكد اأنه لغاية اللحظة مل نلم�س اأي ا�ستعدادات اأو 
حت�سريات داخل خميمات النزوح ال�ستقبال مو�سم 

االأمطار.
ل�سوؤون  املتحدة  االأمم  مفو�سية  دع��ت  ب��دوره��ا 
الطوعية  والعودة  النازحني  حماية  اإىل  الالجئني 
يف  نازح  مليوين  هناك  اأن  موؤكدة  مناطقهم،  اإىل 
يف  املفو�سية  للخطر.وقالت  معر�سون  العراق 
بيان �سحفي، انه "يوجد ما يقارب املليوين نازح 

يف خميمات النزوح، الكثري منهم معر�سون للخطر.
واالآم��ن��ة  الطوعية  ال��ع��ودة  ان  البيان  يف  وج��اء 
حلماية  االأ�سا�سية  العنا�رش  اأح��د  وامل�ستدامة 
االنتعا�س  حمور  ت�سكل  بدورها  والتي  النازحني، 
يف  هامة  خطوة  واأنها  ال��ع��راق،  يف  واال�ستقرار 

طريق ال�سالم.
املو�سل  مثل  م��دن  ا�ستعادة  مهمة  اإن  واأ���س��اف 
ال�رشاع،  خالل  ب�سدة  ت�رشرت  والتي  والرمادي، 
ويف  بعد"،  ينته  مل  العمل  واإن  هائلة،  مهمة 
نينوى  و�سهول  و�سنجار  املو�سل  غرب  من  اأجزاء 
واملتفجرات،  االأنقا�س  اإزال���ة  تتم  مل  واالأن��ب��ار 
تعمل  ال  والكهرباء  املياه  مثل  اخلدمات  اأن  كما 

اإىل  بيانها  يف  املفو�سية  طاقتها.ونبهت  بكامل 
ومن  تتحقق،  مل  امل�ستدامة  العودة  "ظروف  اأن 
املهم جدا اال�ستمرار يف م�ساعدة النازحني لتجنب 
العودة املبكرة اإىل هذه املناطق، والتي من املمكن 
اأن تقود اإىل نزوح اإ�سايف.اجلدير بالذكر ان العراق 
يف  ن��زوح  موجة  اأك��رب   ،2014 �سيف  يف  �سهد، 
تاريخه؛ عند اجتياح تنظيم داع�س و�سيطرته على 
خالل  توا�سلت  ثم  ومن  البالد،  م�ساحة  ثلث  نحو 
احلرب الطاحنة بني القوات العراقية والتنظيم على 
املا�سي  العام  اأواخ��ر  انتهت  �سنوات،  ثالث  مدى 
باإ�ستعادة القوات االمنية على كامل املناطق التي 

وقعت حتت �سيطرة التنظيم.
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يرتقب العامل تداعيات ادخال احلزمة الثانية من العقوبات 
ورغم  االثنني،  ي��وم  التنفيذ  حيز  اإي��ران  على  االأمريكية 
ب�سكل  �ستوؤثر  العقوبات  هذه  ان  املحللني  بع�س  مايراه 
اخرون  خمت�سون  ان  االن   ، االي��راين  االقت�ساد  يف  فاعل 

يرونها بانها عقوبات فارغة املحتوى وغري موؤثرة.
باال�ستمرار  للعراق  االمريكية  املتحدة  الواليات  و�سمحت 
ال�رشوري  الغاز  وهي  اي��ران  من  مواد  ثالث  ا�سترياد  يف 
وا�سنطن  تعيد  اأن  بعد  الغذائية  واملواد  الطاقة  وام��دادات 

فر�س عقوبات على قطاع النفط يف طهران.
ويرى مراقبون ان احلزمة الثانية من العقوبات االمريكية 
على ايران فارغة املحتوى وامل�سمون وان وا�سنطن تدرك 
متاما بف�سلها لكنها ترفع من اهميتها اعالميا لك�سب اكرب 
قدر ممكن من ممار�سة االبتزاز �سد بع�س دول اخلليج التي 

ت�سعد من لهجتها مع طهران.
على  القدرة  لديها  لي�س  وا�سنطن  ان  املراقبون  وي�سيف 
منع دول كبرية كالهند ورو�سيا وال�سني من ا�سترياد النفط 
االيراين وهذا خري دليل على ف�سل العقوبات قبل تطبيقها 

والذي يعد حربا على ورق
اأبلغت  املتحدة  الواليات  اأن  عراقيون،  م�سوؤولون  وذكر 
وبع�س  الغاز  ا�سترياد  موا�سلة  من  �سيتمكن  باأنه  العراق 
العقوبات  فر�س  اإع���ادة  بعد  اإي���ران  من  االأخ���رى  ال�سلع 
ايران علي  االعلى يف  املر�سد  اكد  االأمريكية على طهران. 
مدى  على  ايران  من  بالهزائم  منيت  امريكا  ان  خامنئي، 
اال�سالمية  اجلمهورية  كانت  فيما  املا�سية  عقود  اربعة 
االيرانية هي املنت�رشة يف تلك التحديات.  واكد م�سوؤولون 

اأوربيون بدء العمل قريبا بتنفيذ االآلية املالية مع ايران.
االأوروبي  االحتاد  اخلارجية يف  ال�سيا�سة  م�سوؤولة  وقالت 
فدريكا موغريني خالل ات�سال هاتفي مع وزير اخلارجية 
بتنفيذ  اوروب���ا  تعهد  على  ظريف  ج��واد  حممد  االي���رين 
االتفاق النووي وحفظ القنوات املالية مع ايران وا�ستمرار 

�رشاء �سادرات النفط والغاز.
ان  الفيلي،  ع�سام  العراقي  ال�سيا�سي  املحلل  وي��ق��ول 
الواليات املتحدة االمريكية تدرك متاما بان العراق لي�س 
احد م�ستوردي النفط من ايران ويف نف�س الوقت تعلم بان 

العراق بحاجة اليران ال�سترياد بع�س املواد ال�رشورية.
ت�سعى  "وا�سنطن  ان  نيوز«،  ل�»اجلورنال  الفيلي  وا�ساف 
اىل ان تكون هي امل�سيطرة على العامل يف جمال التحوالت 
املالية وخا�سة من واىل ايران فمنذ بدء فر�س العقوبات 
العقابية  االج����راءات  بتلك  ال��ع��راق  ال��ت��زم  ط��ه��ران  على 
واملوؤ�س�سات  وامل�رشفية  املالية  التحوالت  تخ�س  والتي 
املركزي  البنك  اعالن  بعد  ال�سيما  االيرانية،  االقت�سادية 

العراقي التزامه بالعقوبات على ايران.
اآيار/مايو املا�سي ان�سحاب  اأعلن يف بداية  وكان ترامب 
فر�س  اإعادة  وقرر  االإيراين،  النووي  االتفاق  من  وا�سنطن 

هذه العقوبات، وطالب املجتمع الدويل بااللتزام بها.
اأن  حيث  ح��رج،  موقف  يف  القرار  هذا  بعد  العراق  وب��ات 
العراق دولة جارة الإيران تربطه معها عالقات اقت�سادية 
التبادل  حجم  وي�سل  عميقة،  و�سيا�سية  واجتماعية 
التجاري بني البلدين اإىل اأكرث من 13 مليار دوالر �سنويا 
لكن ظروف العراق وطبيعة العالقات وامل�سالح امل�سرتكة 
االلتزام  ال��ع��راق  على  ال�سعب  من  جتعل  قد  اإي���ران،  مع 

بالعقوبات.

للمعلمني واملدر�سني  ايقاف ترويج طلبات االجازات كافة  الرتبية   بغداد - اجلورنال: قررت وزارة 
للمحافظة على دميومة ا�ستقرار العملية التعليمية يف املدار�س. وبح�سب الوثيقة ال�سادرة من وزارة 
الرتبية، انه " نظرا لبدء العام الدرا�سي وا�ستقرار املالكات ووجود حاجة كبرية اىل املدر�سني واملعلمني 
جراء )االحالة اىل التقاعد، اال�ستقالة، النزوح، االجازة بدون راتب وبراتب ا�سمي، واملعيلني لذويهم 
ترويج طلبات  ايقاف  تقرر   2013 ل�سنة   38 االعاقة واالحتياجات اخلا�سة رقم  وفق قانون ذوي 
االجازات كافة للمحافظة على دميومة ا�ستقرار العملية التعليمية يف املدار�س. وا�سافت الوثيقة، ان 

�سبب �سدور القرار يعود "لعدم امكانية �سد ال�سواغر ب�سبب عدم وجود تعيينات.
اجلدير بالذكر ان قرار ايقاف طلبات االجازة ي�سمل جميع املديريات العامة للرتبية يف املحافظات، 

عدا اقليم كرد�ستان.

الواليات  باأن �سلطات  اأمريكية،  اإعالم  اأفادت و�سائل 
مبغادرة  عراقي   1400 من  اأك��رث  ابلغت  املتحدة 
ا�ستقبالهم  العراقية  ال�سلطات  رف�ست  فيما  ارا�سيها، 
اأن  �سي  ل�سبكة  تقرير  وذكر  الق�رشي،  ترحيلهم  ب�سبب 
اأن االمريكية ،اأن “حوايل 110 عراقيني مازالوا رهن 
االمريكية  واجلمارك  الهجرة  �سلطات  لدى  االعتقال 
ولديهم  املتحدة  الواليات  عموم  يف  من�ساأة   33 يف 
عراقي   300 جمموع  من  بالرتحيل  نهاية  احكام 
�سلطات  قبل  من   2017 اأيار  �سهر  منذ  اعتقالهم  مت 
الربيد  ور�سائل  الوثائق   ” اأن  وا���س��اف  الهجرة. 
واالمريكان  العراقيني  امل�سوؤولني  بني  االلكرتوين 
العراق  اأن  اظهرت  موؤخرا،  عنها  الك�سف  مت  والتي 

الق�رشية” للمواطنني  “االإعادة  ب�  ال�سماح  يف  مرتدد 
وزارة  با�سم  املتحدث  ق��ال  جانبه  من  العراقيني. 
“احلكومة  اإن  حمجوب  احمد  العراقية  اخلارجية 
كانوا  اذا  البالد  اىل  العراقيني  عودة  ت�سجع  العراقية 
م�ستعدون  ونحن  وطنهم  اىل  ال��ع��ودة  يف  راغ��ب��ني 
،  لكننا  لت�سهيل ذلك من خالل بعثاتنا الدبلوما�سية 
بالقوة،  اإعادتهم  حتاول  حكومة  اأي  مع  نتعاون  لن 
اأن  االمريكي  املدنية  احلريات  احت��اد  اأك��د  ذلك  اإىل 
“الكثريين من اولئك املعتقلني يخ�سون على �سالمتهم 
ي�سل  مل  منهم  البع�س  ان  حيث   ، اعادتهم  حال  يف 
ينتمون  منهم  البع�س  ان  كما  عقود  منذ  العراق  اىل 
ا�سالمية  طوائف  ويف  والكلدان  امل�سيح  من  القليات 
“. بح�سب  يخ�سون تعر�سهم لال�سطهاد عند عودتهم 

تعبري االحتاد

لوؤي اخلطيب، عن ت�سمني  الكهرباء  اأعلن  وزير 
فقرة   ٢٠١٩ لعام  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  قانون 
تثبيت جميع منت�سبي الوزارة العاملني ب�سيغتي 
املالك  على  واال�ستثمارية  الت�سغيلية  العقود 
الدائم. وقال اخلطيب يف بيان تلقته »اجلورنال 
لعام  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  “قانون  ان  ن��ي��وز« 
منت�سبي  جميع  تثبيت  فقرة  ت�سمن   ٢٠١٩
الت�سغيلية  العقود  ب�سيغتي  العاملني  ال��وزارة 

واال�ستثمارية على املالك الدائم والبالغ عددهم 
ا�ستحقاق  باأنه  ذلك  اخلطيب  وعد   .)٣٣٤٠٣(
ال�سابقة  ال�سنوات  لهم ملا بذلوه من جهود طيلة 
وملا اكت�سبوه من خربة خالل عملهم، ف�سال عن 
العقد  مدة  ان  وبني  خلدماتهم.  ال��وزارة  حاجة 
الأغرا�س  فعلية  كخدمة  تثبيتهم  بعد  �ستحت�سب 
ال��وزارة  التزام  مع  والتقاعد،  والرتفيع  العالوة 
امل�ساريع  يف  للعمل  املثبتني  من  باال�ستفادة 
اجل��دي��دة  الت�سغيلية  وال��ربام��ج  اال�ستثمارية 

لل�سنوات املقبلة.

ال�سيا�سي  "احلديث  اأّن  �سيا�سية مطلعة  افادت م�سادر 
الذين  االأ�سخا�س  طبيعة  عن  االآن  يجري  العراق  يف 
واالإع��الم  واحل��ج،  النزاهة،  هيئات  اإدارة  �سيتولون 
منا�سب  عن  ف�ساًل  املركزي،  والبنك  واالت�ساالت، 
ملجل�س  العامة  واالأمانة  بغداد،  كاأمانة  مهمة  اأخرى 
ب�رشاحة  اأعلنت  الكتل  "بع�س  اأن  اإىل  الفتة  الوزراء"، 
اإدارة عدد من هذه  خالل احلوارات عن رغبتها بتويل 
"بع�س  اأن  امل�سادر  وقالت  واملنا�سب".  الهيئات 
املتفاو�سني ب�ساأنها ينظرون اإليها على اأنها ا�ستحقاق 
"وجود  اإىل  انتخابي حالها حال بقية الوزراء"، الفتًا 
راأي اآخر يدعو ملنح بع�سها اإىل القوى التي مل حت�سل 
وا�سافت  احلكومية.  الت�سكيلة  يف  ينا�سبها  ما  على 
حتالف  يتبناه  نيابي  �سيا�سي  "حراك  ان  امل�سادر 
من�سبي  على  للح�سول  احلكمة  وت��ي��ار  ���س��ائ��رون 
وبينت  بغداد.  وامانة  الوزراء  ملجل�س  العامة  االمانة 

عبد  عادل  الوزراء  رئي�س  ابلغا  واحلكمة  "�سائرون  ان 
، بانهما �سيقدمان مر�سحيهما  املهدي، كال على حدة 
ا�ستكمال  بعد  بغداد  وامانة  العامة  االمانة  ملن�سبي 
ع�سو  ق��ال  ذل��ك،  اإىل  ال�ساغرة".  ال��وزاري��ة  احلقائب 
اإّن  فهمي،  رائ��د  "�سائرون"،  حتالف  ع��ن  ال��ربمل��ان 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئي�س  مع  اتفق  "حتالفه 
ب�ساأن الهيئات امل�ستقلة"، مبينًا اأن "االتفاق �سدد على 
فعاًل،  م�ستقلة  اإىل  امل�ستقلة  الهيئات  حتويل  �رشورة 
واأكد  ال�سيا�سية.  القوى  �سيطرة  اإبعادها عن  من خالل 
جهات  عليها  ت�سيطر  م�ستقلة  هيئات  "وجود  فهمي، 
"عبد املهدي وعد مبنح  اأن  �سيا�سية منذ �سنني، مبينًا 
يف  خربة  ذات  م�ستقلة  �سخ�سيات  اإىل  الهيئات  هذه 
اإال  ال�سيا�سية".  التوجهات  عن  بعيداً  عملها،  جمال 
حممد  العراقية  القوى  حتالف  يف  ال�سابق  الع�سو  اأن 
عبداهلل، قال، اإن "حديث عبد املهدي عن منح الهيئات 
امل�ستقلة مل�ستقلني اأمر غري ممكن التطبيق على اأر�س 
قدم  اأن  �سبق  ال��وزراء  "رئي�س  اأن  اإىل  م�سرياً  الواقع، 

ما  اأن  اإال  م�ستقلة،  حكومية  كابينة  بتقدمي  وع��ودا 
حدث غري ذلك متامًا، حني جاءت حكومته بناء على 
"املحا�س�سة  اأن  واأو�سح  دعمته.  التي  االأحزاب  رغبة 
منذ  العراقي  ال�سيا�سي  العمل  يف  نهجًا  اأ�سبحت 
ميكن  وال   ،2003 ع��ام  للعراق  االأم��ريك��ي  االحتالل 
اأحزاب متنفذة  ب�سبب وجود  ب�سهولة، وذلك  تنتهي  اأن 
مرجحًا  العراقية"،  الدولة  مفا�سل  متغلغلة يف جميع 
اأن "تكون املحا�س�سة حا�رشة بقوة يف عملية توزيع 
ملر�سحي  قيادتها  منح  و�سيتم  امل�ستقلة،  الهيئات 
�سوت  النواب  جمل�س  وكان  راأي��ه.  بح�سب  االأحزاب"، 
على منح الثقة لرئي�س الوزراء عادل عبد املهدي و14 
النائب  طالب  ذلك  اىل  الوزارية.  كابينته  من  مر�سحا 
عادل  ال��وزراء  رئي�س  الفوادي،  حيدر  البناء  كتلة  عن 
عبد املهدي بفتح ملف منا�سب الوكالة وال�سخ�سيات 
عدم  وثبت  �سنوات  منذ  املنا�سب  تلك  ت�سنموا  ال��ذي 
كفائتهم او مت ت�سخي�س موؤ�رشات ف�ساد عليهم، داعيا 
عبد املهدي اىل االيفاء مبا تكلم به يف جل�سة الت�سويت 

على املنهاج احلكومي ب�ساأن الغاء املنا�سب بالوكالة 
املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  "رئي�س  اإن  الفوادي  وقال 
العامة  وامل��دي��ري��ات  ال��وك��االت  ملف  بفتح  مطالب 
ثبت عدم  والذين  �سنوات  منذ  املنا�سب  ت�سنموا  الذين 
كفائتهم او مت ت�سخي�س موؤ�رشات ف�ساد عليهم والذين 
يحاولون ابتزاز املواطن الب�سيط. واأ�ساف الفوؤادي، اأن 
املنهاج  على  الت�سويت  جل�سة  يف  تكلم  املهدي  "عبد 
املنا�سب  الغاء  عن  ال��وزاري��ة  والكابينة  احلكومي 
التي  الهيئات  ورئا�سة  اخلا�سة  والدرجات  بالوكالة 
ا�سهر"،  ثالثة  فرتة  خالل  طويلة  فرتات  عليها  م�ست 
داعيا اياه اىل "تنفيذ ما وعد به �سمن املدة املحددة 
تقدمي  من  ال�سابقة  احلكومات  �سيناريو  اليتكرر  واأن 
اأع�ساء جمل�س  من  عدد  وكان  تنفيذها.  وعدم  الوعود 
،عزمهم   2018 االول  ت�رشين   26 يف  اأعلنوا،  النواب 
اطالق حملة وا�سعة ملطالبة رئي�س الوزراء عادل عبد 
املهدي بابعاد املدراء العامني الذين ام�سوا اكرث من 

اربعة �سنواب يف املن�سب.

مع  ح��دوده��ا  حت�سني  اىل  العراقية  احلكومة  ت�سعى 
التحالف الدويل بال�سكل  ال�سوري بالتن�سيق مع  اجلانب 
العراقية  االرا�سي  داخل  اىل  ت�سلل  ثغرة  اي  مينع  الذي 
هناك  بان  ا�ستخبارية  م�سادر  وتقول  حديثا.  املحررة 
العراق  اىل  الت�سلل  االرهابي  داع�س  لعنا�رش  حماوالت 
"خليفته"  الأمر  تنفيذا  ال�سورية، ً  االرا�سي  من  انطالقا 
التي  التهريب  ط��رق  ح��ددت  البغدادي،فيما  بكر  اأب��و 
العراق.  غرب  اىل  للت�سلل  حماولة  يف  التنظيم  يتبعها 

التي  التهريب  عمليات  ا�ستمرار  من  امل�سادر  وحذرت 
حماولة  يف  ال�سورية  االأرا���س��ي  داخ��ل  داع�س  يتبعها 
يف  اإرهابية  خاليا  لت�سكيل  والعودة  العراق  اىل  للت�سلل 
املناطق الغربية للمو�سل واالأنبار انطالقا من ال�سحراء 
داع�س  عنا�رش  اأن  واأ�سافت   املحافظتني.  املمتدة بني 
الزور  دير  التنظيم يف  معاقل  تهريب من  يتبعون طرق 
التنظيم  زعيم  الأوامر  تنفيذا  وال�سو�سة  هجني  ومدينتي 
مع  جبهة  من  اأكرث  بفتح  البغدادي  بكر  اأبو  االإرهابي 
ما  عرب  الدميقراطية  �سوريا  وق��وات  العراقية  القوات 
وتابعت  النائمة.  واخلاليا  املنفردة  الذئاب  اأ�سماها 

العمليات  قيادة  اأن  اأك��دوا  بغداد  يف  "م�سوؤولني  اأن   ،
امل�سرتكة فتحت خط ات�سال م�ستمر مع التحالف الدويل 
هربوا  داع�س  عنا�رش  من  عددا  باأن  اأف��ادت  اأنباء  بعد 
الت�سلل  يحاولون  وهم  وال�سو�سة  وهجني  الزور  دير  من 
،واأ�ساف  ال�سورية  احل�سكة  حمافظة  عرب  العراق  اىل 
يحاولون  داع�س  م�سلحي    ً" ب��اأن  امل�سوؤولون،  ه��وؤالء 
من  العراقية  البعاج  منطقة  قرب  من  اال�ستفادة  اأي�سا 
املمتدة  ال�سحراء  اىل  الت�سلل  بهدف  �سوريا  مع  احلدود 
هذه  "مبوازاة  اأنه  اإىل   ، ولفتت   ، واالأنبار  املو�سل  بني 
العراق  داع�س يف  الدويل �سد  التحالف  نفذ  املعلومات، 

اأ�سفرت عن  العراقي غارات جوية  و�سوريا و�سالح اجلو 
التابعة  خممور  منطقة  يف  داع�س  من  م�سلحا   19 قتل 
اأن التنظيم كان يحاول االنت�سار  اأن تبني  للمو�سل بعد 
يف اإحدى القرى.  يف هذه االأثناء، اأكدت قيادة العمليات 
 5 نحو  يبعدون  داع�س  عنا�رش  اأن  امل�سرتكة،   العراقية 
العراق  حدود  عن  ال�سورية  االرا�سي  داخل  كيلومرتات 
من جهة حمافظة دير الزورال�سورية"، لكن القيادة اأكدت 
�سملت املراقبة  واإجراءات م�سددة  "هناك حت�سينات  اأن 
بالكامريات احلرارية والطائرات امل�سرية لتاأمني احلدود 

مع �سوريا.

 طهران تتحدى واشنطن بقوة وتعتبر عقوباتها "فارغة"
العراق يمكنه استيراد ثالث مواد من ايران 
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