
دبلوما�سية  عالقات  �أي  و �إ�رس�ئيل  �لعر�ق  لدى  لي�س 
ر�سمية حيث �أن �ل�سابق ل يعرتف بهذه �لأخرية،  وقد 
�أعلن �لعر�ق �حلرب على �لدولة �ليهودية �لتي تاأ�س�ست 
حديًثا يف عام 1948 ومنذ ذلك �حلني ظلت �لعالقات 

بني �لدولتني عد�ئية يف �أح�سن �لأحو�ل.
كما �ساركت �لقو�ت �لعر�قية يف �حلروب �لالحقة �سد 
�إ�رس�ئيل يف عامي 1967 و1973، ويف عام 1981، 
ق�سفت �إ�رس�ئيل، �لتي تخ�سى هجوًما �آخر من �لعر�ق، 
مفاعاًل نووًيا عر�قًيا حتت �لإن�ساء يف �لتويثة، جنوب 

�رسق بغد�د، ز�عمة تهديًد� لالأمن �لقومي.
وقد بنى �لربيطانيون خًطا نفطًيا يف �لأربعينات، كان 
يعرب من غرب �لعر�ق عرب �إمارة �رسق �لأردن �خلا�سعة 
للحكم  �خلا�سعة  فل�سطني  �إىل  �ل��ربي��ط��اين  للحكم 

�لربيطاين ، وبعد ولدة �إ�رس�ئيل عام 1948، �ندلعت 
�حلرب فوًر� مع �لعر�ق و�رسق �لأردن و�لدول �لعربية 
�لنفط و�أدى  �إغالق خط  �أجرب ذلك على  �لأخ��رى،  وقد 

�إىل ت�رسيب �لنفط �لعر�قي عرب خط فرعي �إىل �سوريا.
عدوين  و�لعر�ق  �إ�رس�ئيل  كانت   ،1948 عام  ومنذ 
حالة  يف  بغد�د  ظلت  �لفنية،  �لناحية  ،وومن  لدودين 
وقد   ،1948 ع��ام  منذ  �إ�رس�ئيل  مع  م�ستمرة  ح��رب 
 1948 عامي  يف  �إ�رس�ئيل  ملحاربة  جيو�ًسا  �أر�سلت 
و 1967 ،كما �أر�سل �لعر�ق قو�ت لتقدمي �لدعم للقو�ت 

�مل�سلحة �ل�سورية يف حرب �أكتوبر يف عام 1973.
عندما  ع�سكرًيا  �إج��ر�ء  �تخذت  قد  �إ�رس�ئيل  وكانت 
ق�سفت �ملفاعل �لنووي �لعر�قي متوز يف عام 1981، 
�أ�سلحة  لتطوير  ي�ستخدمه  قد  �سد�م  ب��اأن  م�ست�سهدة 

نووية.
�لربيطاين  �ملوؤلف  1995، ووفقا ملا ذكره  ويف عام 

نايجل �أ�ستون، بعث رئي�س �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي �إ�سحاق 
�لأردين  �لعاهل  عرب  ح�سني  �سد�م  �إىل  ر�سالة  ر�بني 
�سد�م  وبني  بينه  �جتماع  عقد  طالًبا  ح�سني  �مللك 
�سالم  ي�سجع  �أن  يف  �أمله  عن  ر�بني  و�أع��رب  ح�سني،  
مع �لعر�ق، �إير�ن و �سوريا على �لقيام بنف�س �ل�سيء/، 
وقد �غتيل ر�بني يف نوفمرب، منهًيا بذلك �لت�سال بني 

�حلكومات.
�لوليات  بقيادة  حتالف  �أط��اح   ،2003 ع��ام  ويف 
يطلق  م�سعى  يف  ب�سد�م  �ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة 
عليه عملية حرية �لعر�ق،  ورغم �أن �إ�رس�ئيل مل تدرج 
، ووفًقا  تاأييدها  �لتحالف، فاإن هناك دلئل على  يف 
ملا ذكره جون كريي، فاإن نتانياهو )كمو�طن عادي( 
ب�ساأن  و�رسيح  عميق  ب�سكل  �لأم��ام  �إىل  مييل  ك��ان 

�أهمية غزو �لعر�ق.
حتث  �إ�رس�ئيل  �أن  بو�ست  و��سنطن  �سحيفة  وذك��رت 

�ل�رسبة  تاأجيل  عدم  على  �ملتحدة  �لوليات  م�سوؤويل 
ب��اأن  ��ا  �أي�����سً ح�����س��ني،و�أف��ي��د  ���س��د�م  �سد  �لع�سكرية 
�ملخابر�ت �لإ�رس�ئيلية زودت و��سنطن بتقارير مقلقة 
�لدمار  �أ�سلحة  لتطوير  �ملزعوم  �لعر�ق  برنامج  عن 

�ل�سامل.
�إ�رس�ئيل  باأن  �لبع�س  جادل  ذلك،  من  �لنقي�س  على 
مل يكن لها دور كبري يف �لدفع من �أجل �حلرب، وقال 
وكيل وزير �لدفاع �لأمريكي �لأ�سبق دوغال�س فيث �أن 
�مل�سوؤولني �لإ�رس�ئيليني مل يدفعو� نظر�ئهم �لأمريكيني 
للبدء يف �حلرب يف �لعر�ق. يف مقابلة مع و�ينت، قال 
فيث �أن "ما �سمعتوه من �لإ�رس�ئيليني مل يكن �أي نوع 
من �لدعوة �إىل �حلرب مع �لعر�ق" و�أن "ما �سمعتوه من 
هو  �خلا�سة  �ملناق�سات  يف  �لإ�رس�ئيليني  �مل�سوؤولني 
�أنهم مل يركزو� حًقا على �لعر�ق، لقد كانو� �أكرث تركيًز� 

على �إير�ن.

ويف 1 يوليو 2008، �سافح وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي 
باإيجاز  طالباين  بالرئي�س جالل  و�لتقى  بار�ك  �إيهود 
يف موؤمتر �لأممية �ل�سرت�كية يف �ليونان ،وكان بار�ك 
وطالباين على حد �سو�ء يف �ملوؤمتر كممثلني لأحز�بهم 

�ل�سيا�سية، �لعمل، و �لحتاد �لوطني �لكرد�ستاين.
�إ�رس�ئيل  �لآلو�سي  مثال  �لعر�قي  �لنائب  ز�ر  وق��د 
يف  و�حدة  ومرة   2004 عام  يف  و�حدة  مرة  مرتني؛ 
يف  �لكثريين  من  �حتجاج  ��سرتعى  ما   ،2008 عام 
�لدبلوما�سية  �لعالقات  �إىل  ودعا  �لعر�قية.  �حلكومة 
وتبادل �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية بني �لعر�ق و�إ�رس�ئيل.

 ، �ل�سيا�سي �مل�ستقل ندمي �جلابري  �ل�ساأن يقول  وبهذ� 
�أن هناك خطو�ت للتطبيع ميكن �أن ن�رسدها ، �خلطوة 
تعاون عدد من  �ذ  �لعر�ق  �حتالل  �ثناء  بد�أت  �لأوىل  
�ملتحدة  �لوليات  مع  �لعر�ق  خارج  �لعر�قية  �لقوى 
�لأمريكية و من يتعاون مع �لوليات �ملتحدة لبد �أن 

يقرتب من �إ�رس�ئيل لأنها �حلليف �لإ�سرت�تيجي �لوحيد 
يف �ملنطقة للوليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�خلطوة �لثانية متثلت يف حماولة تغيري علم �لعر�ق 
�لعلم  �سكل  من  يقرتب  �سكل  �ىل  �حلكم  جمل�س  يف 
عبارة  بحذف  متثلت  �لثالثة  ،و�خلطوة  �لإ�رس�ئيلي 
من �جلو�ز �لعر�قي مفادها ) ي�سمح حلامل هذ� �جلو�ز 
بال�سفر �إىل كافة دول �لعامل ما عد� �إ�رس�ئيل ( ، و بذلك 

رفعت �ل�سلطات �لعر�قية �حلظر عن زيارة �إ�رس�ئيل.
و  �لكالمية  بامل�ساد�ت  فتمثلت  �لر�بعة  �خلطوة  �ما 
�لنو�ب  جمل�س  يف  حدثت  �لتي  باليادي  �ل�ستباك 
�ىل  �لأل��و���س��ي  مثال  �لنائب  زي���ارة  ب�سبب  �لعر�قي 
�لنائب  ع�سوية  �إن��ه��اء  �إىل  �نتهت  �لتي  و  ��رس�ئيل 
�أعادت  �ملحكمة  �أن  بيد   ، �لنو�ب  �لألو�سي من جمل�س 
له �لع�سوية و �حت�سبت قر�ر جمل�س �لنو�ب قر�ر� غري 
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بني  ت�سهدها  �لتي  �خلالفات  كرد�ستان  �قليم  حكومة  ��ستغلت 
�لحتادية  �حلكومة  �ل�ساغرة يف  �لوز�ر�ت  �ل�سيا�سية حول  �لكتل 
لعام  �لحتادية  �ملو�زنة  يف  مالية  مكت�سبات  على  للح�سول 
2019، �ذ� متكن �لقليم من زيادة ح�سته يف �ملو�زنة �ىل 14% 

وزيادة خم�س�سات رو�تب موظفيه.
ويرى مر�قبون �ن كرد�ستان جنحت يف �قناع �حلكومة �لحتادية 
بني  �خلالفات  م�ستغلة  �لحتادية  �ملو�زنة  يف  ح�ستها  بزيادة 
بع�س �لكتل �ل�سيا�سية حول ��ستكمال �لكابينة �لوز�رية، وهذ� يعد 

�جناز� يح�سب للقوى �ل�سيا�سية �لكردية.
�لكردية  �لقوى  بان  نيوز«  »�جلورنال  �سيا�سية  م�سادر  و�بلغت 
منذ بد�ية ت�سكيل �حلكومة �جلديدة ��سرتطت ت�سويتها على منح 
مطالبها  جميع  تنفيذ  مبقابل  �ملهدي  عبد  عادل  حلكومة  �لثقة 
�برزها زيادة ح�سة �لقليم يف �ملو�زنة �لحتادية  و�لتي كانت 

وتطبيق �ملادة 140 من �لد�ستور �لعر�قي.
و��سافت �ن "زيارة رئي�س �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين م�سعود 
للمحادثات  ��ستكمال  جاءت  بغد�د  �ىل  �ملا�سي  �ل�سهر  بارز�ين 
�لتي قامت �لكتل �لكردية يف بغد�د ب�ساأن منح �لمتياز�ت لالقليم 
�ل�سيا�سي �ملتمثل باحل�سول  �و  �سو�ء على �مل�ستوى �لقت�سادي 

على منا�سب �حلكومية".
زيارته  خالل  تطمينات  على  ح�سل  ب��ارز�ين  �ن  �ىل  و��سارت 

�لخرية �ىل بغد�د ب�سان تنفيذ مطالب �لكرد.
و�علن �سكرتري جمل�س وزر�ء �قليم كرد�ستان �ماجن رحيم، زيادة 
" �لتعديالت �لتي �جرتها  رو�تب �ملوظفني يف �ملو�زنة  و��سفا 
 2019 لعام  �ملالية  �ملو�زنة  م�سودة  على  �لحتادية  �حلكومة 

بالإيجابية.
�لفي�س  �لجتماعي  �لتو��سل  من�سور على مو�قع  وقال رحيم يف 
 3( �قليم كرد�ستان من  رو�ت��ب موظفي  زي��ادة  "  �نه متت  بوك 
مليار  ترليونات و448   5( �ىل  دينار(  مليار  ترليونات، و828 

دينار(".
و��ساف " �ن �حلكومة �لحتادية ز�دت رو�تب موظفي �لقليم من 
)317( مليار دينار �سهريا �ىل )454( مليار دينار �سهريا بفارق 

مايل قدره 137 مليار دينار.
من جهته �علن �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لنو�ب ب�سري �حلد�د ، 
يف وقت م�سى عن مو�فقة �حلكومة �لحتادية على زيادة ح�سة 

�قليم كرد�ستان من �ملو�زنة �ملالية لعام 2019 �ىل %14.
�حلكومة   ” �ن  كردية:  �عالم  لو�سائل  ت�رسيح  يف  �حلد�د  وقال 
 14% �ىل  كرد�ستان  �قليم  ح�سة  زيادة  على  و�فقت  �لحتادية 
من �ملو�زنة �ملالية من %12.6 “و��ساف �ن ” خطوة �حلكومة 
جاءت بعد تكثيف جهود جميع �لكتل �لكرد�ستانية يف بغد�د حلل 
م�سكلة ح�سة �لقليم من �ملو�زنة �لحتادية لعام 2019، موؤكد� 
�ف�سل  بن�سبة  �حل�سة  لتثبيت  م�ستمرة  ماز�لت  �لكتل  “جهود  �ن 

لالقليم “
عن  �سابق،  وقت  يف   ، ك�سف  مطلع  كردي  �سيا�سي  م�سدر  وكان 
�إقليم  ح�سة  زيادة  على  بغد�د،  يف  �لحتادية  �حلكومة  مو�فقة 

كرد�ستان من �ملو�زنة.
للنظر  �مل�سكلة  �مل�سرتكة،  “�للجنة �حلكومية  �إن   ، �مل�سدر  و�فاد 
بح�سة �لإقليم من �ملو�زنة �لحتادية �لعامة، و�فقت على زيادة 
مو�زنة  من   14% �ىل   ،2019 �لعام  مبو�زنة  كرد�ستان  ح�سة 
2018، م�سري� �ىل  12.67، كما حدث يف مو�زنة  2019، بدل 

�ن �ملو�فقة “جاءت لر�ساء �لحز�ب �لكردية”.
قبل  من  تقدميه  مت  �لإقليم  ح�سة  زي��ادة  “مقرتح  �ن  وتابع، 
�للجنة  قبل  من  عليه  �ملو�فقة  ومتت  ح�سني،  فوؤ�د  �ملالية  وزير 

�حلكومية �مل�سرتكة”.
عن  �لكرد�ستاين  �لوطني  �لحتاد  كتلة  عن  نائب  �علن  ذلك،  �ىل 
تخ�سي�س مبلغ 50 مليار دينار لتنفيذ �ملادة 140 يف م�رسوع 

قانون �ملو�زنة �لحتادية للعام 2019.
وقال �لنائب مريو�ن نادر يف ت�رسيح �سحفي:�ن م�رسوع قانون 
فقرة تخ�سي�س مبلغ  يت�سمن   2019 للعام  �لحتادية  �ملو�زنة 
50 مليار دينار لتنفيذ �ملادة 140 �لد�ستورية، عاد� ذلك “��سارة 
تخ�سي�سات  �ية  تت�سمن  مل  �ل�سابقة  �ملو�زنات  لن  �يجابية 

للمادة 140”.
و��ساف �ن “�ملادة 140 حتتاج خالل �لعام �حلايل 420 مليار 
دينار لنهاء مرحلة تعوي�س �ملت�رسريني لكن مت تخ�سي�س 50 

مليار دينار فقط.

حق��ق منتخبن��ا �لوطني فوز� مريحا على نظريه �ليمني بنتيج��ة 0-3، �سمن مناف�سات �ملجموعة �لر�بعة 
لكاأ���س �آ�سيا �ملقامة يف �لإمار�ت. وح�سم "�أ�س��ود �لر�فدين" �ملبار�ة �رسيعا بت�سجيله هدفني يف �لدقيقتني 
11 و19، ع��ن طري��ق مهند علي وب�سار ر�س��ن، ليرت�جع م�ستوى �ملبار�ة بعدها حتى نهايتها. و��ستطاع 
�لبدي��ل عالء عبا�س ت�سجيل �لهدف �لثالث يف �لوقت ب��دل �ل�سائع، م�ستغال متريرة ر�أ�سية من زميله حممد 
د�ود. و�أ�سب��ح �ملنتخ��ب �لعر�قي خام�س �ملتاأهل��ني لدور �ل�16 يف �لبطولة، مع منتخب��ات �إير�ن و�لأردن 
و�ل�س��ني وكوري��ا �جلنوبية. ورغ��م تلقيه �خل�س��ارة �لثانية على �لت��و�يل، ل يز�ل �لأمل حا���رس� للمنتخب 
�ليمن��ي بالتاأه��ل، حي��ث قد ي�سم��ن مقعد� له بني �أف�س��ل 4 ثو�ل��ث يف �لبطولة، �إذ� ما حق��ق �لنت�سار يف 
�ملب��ار�ة �لأخرية على فيتن��ام. و�سيو�جه �لعر�ق �إير�ن يف مبار�ة �جلولة �لأخ��رية من �ملجموعة �لأربعاء، 

لتحديد �ملت�سدر بني �لفريقني، و�لذي �سيخو�س طريقا �أ�سهل ن�سبيا يف �لأدو�ر �لنهائية.

�أكد �لنائب حتالف �لبناء عامر �لفايز، 
�ملهدي  عبد  عادل  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ن 
فالح  تر�سيح  ع��ل��ى  م�����رس�  م����از�ل 
�إىل  م�سري�  �لد�خلية،  لوز�رة  �لفيا�س 

�أن �لتحالف يدعم ذلك �لرت�سح.
�سحفي،  ت�رسيح  يف  �لفايز  وق��ال 
رئي�س  مر�سح  هو  �لفيا�س  “فالح  �إن 
لتويل  �مل��ه��دي  عبد  ع���ادل  �ل����وزر�ء 
به  متم�سكا  وم��از�ل  �لد�خلية  حقيبة 

لغاية �للحظة.
و�أ�ساف �أن “حتالف �لبناء يدعم ذلك 

�لرت�سح من قبل عبد �ملهدي �إل �نه ل 
يتبنى هذ� �ملوقف ب�سكل ر�سمي كونه 
�لكتلة”،  ولي�س  �لوزر�ء  رئي�س  مر�سح 
لدى  نية  وجود  حال  “يف  �أنه  مبينا 
�لفيا�س  با�ستبد�ل  �ل���وزر�ء  رئي�س 
بهذ�  ممانعة  �أي  يبدي  ل  �لبناء  فان 

�ل�ساأن".
وقت  يف  نفى  �لبناء  حتالف  وك��ان 
�سابق، طرح ��سم �مل�ست�سار يف رئا�سة 
حلقيبة  �لو�ئلي  �سريو�ن  �جلمهورية 
�ل��وزر�ء  رئي�س  �أن  موؤكد�  �لد�خلية، 
متم�سكا  م���از�ل  �مل��ه��دي  عبد  ع��ادل 

بالفيا�س كمر�سح حلقيبة �لد�خلية.

�ملعنية  �جل��ه��ات  �ل�سبت،  �لن��ب��ار،  حمافظة  جمل�س  طالب 
ب�”فلرتة” جلان �لتعوي�سات يف �ملحافظة على خلفية ت�سجيل 
�ملخت�سة.  �للجان  عمل  �لية  يف  و�د�ري  مايل  ف�ساد  ح��الت 
وقال ع�سو �ملجل�س عيد عما�س �لكربويل يف ت�رسيح �سحفي، 
و�د�ري  مايل  ف�ساد  عمليات  �رتكبت  �لتعوي�سات  “جلان  �إن 
من  باملطالبة  يدعونا  مما  �للجان  هذه  عمل  �آلية  يف  وتالعب 
على  و�لعمل  �للجان  بعمل هذه  �لنظر  باإعادة  �ملعنية  �جلهات 
من  �سكوى  و�سول  خلفية  على  �لق�ساء  �ىل  �ملتالعبني  �حالة 
�ملو�طنني حول �بتز�زهم من قبل موظفي تلك �للجان". و��ساف 
�ملعنية  �جلهات  �ملحلية طالبت  �لنبار  “حكومة  �ن  �لكربويل 
بفلرتة جلان �لتعوي�سات وحا�سبة كل من يثبت تالعبه”، مبينا 

جر�ء  �ملت�رسرين  �لف  لوجود  مهم  �لتعوي�سات  “ملف  �ن 
�لعمليات �لرهابية و�ن جهود تعوي�س �ملت�رسرين ينبغي �ن 
تكون �سل�سة ومي�رسة للح�سول على �ملبالغ �ملالية �ملخ�س�سة 
و��سار  حقوقهم".  على  �حل�سول  للجميع  ليت�سنى  للمت�رسرين 
ملف  يف  و�لد�ري  �ملايل  �لف�ساد  “عمليات  �أن  �إىل  �لكربويل 

�لتعوي�سات ينبغي �ن يح�سم ويحال �ملتالعبني �ىل �لق�ساء". �حلق  �أهل  ع�سائب  حلركة  �لأمني  وجه 
حل�سم  جلنتني  بت�سكيل  �خلزعلي  قي�س 

�خلالف مع تيار �حلكمة وقناة �لفر�ت.
�لنائب  �حلركة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
بالفي�سبوك  موقعه  على  �لعبودي  نعيم 
ع�سائب  حل��رك��ة  �ل��ع��ام  “�لأمني  ،�إن 
بت�سكيل  وجه  �خلزعلي  قي�س  �حلق  �أهل 
رئي�س  م��ب��ادرة  تتابع  �لوىل  جلنتني، 

�جلمهورية لك�سف �لأ�سباب �حلقيقية ملا 
تتو��سل  قانونية  جلنة  و�لثانية  جرى، 
ملعرفة  و�لد�خلية  �لنفط  وز�رت���ي  مع 
�مل�سلمة  بيجي  م�سفى  م���و�د  م�سري 

لوز�رة �لنفط.
و��ساف �لعبودي.

�إلقاء  مت  هل  ملعرفة  �للجان  “عمل  �ن   
مطعم  �ساحب  قاتل  على  فعليا  �لقب�س 
�لع�سائب  ليمونه، وهل كان يحمل باج 

كما �دعت قناة �لفر�ت

بعيد �ساعات قليلة من هجوم د�ٍم ��ستهدف بلدة �لقائم غرب �لأنبار 
��ست�سهاد  عن  و�أ�سفر  �جلمعة،  �ل�سورية،  �لبوكمال  مع  �حلدود  على 
�آخر يف �ملحافظة نف�سها،  �عتد�ء  30 عر�قيًا، و�أعقبه  و�إ�سابة نحو 
ع�سكرية  �أمنية  خطة  بتطبيق  �لبدء  عن  ع�سكرية  م�سادر  ك�سفت 
�ملو�سل  وب��ادي��ة  �لأن��ب��ار  يف  �لعر�قية  �ل�سحر�ء  ع��زل  تت�سمن 
حمافظة  و�رسبت  بهما.  �ملحيطة  و�لبلد�ت  �ملدن  عن  لتني  �ملت�سِ
�لأنبار �سل�سلة تفجري�ت، �جلمعة، كان �أعنفها يف بلدة �لقائم )280 
كيلومرت�ً غرب �لرمادي( ت�سببت با�ست�سهاد و�إ�سابة نحو 30 مدنيًا 

ذلك  و�أعقب  �ملدينة.  �سعبي يف  �سوق  د�خل  �سيارة مفخخة  بتفجري 
�نفجار عبوة نا�سفة ��ستهدفت �سيارة مدنية يف بلدة عانة غرب هيت 
�ل�رسطة  �أحبطت  ��ست�سهاد رجل وزوجته وطفلهما. كما  �أ�سفرت عن 
�عتد�ًء �إرهابيًا �آخر قرب �لرمادي كان ي�ستهدف حاجز تفتي�س �أمنيًا. 
ويقول م�سوؤولون يف حمافظة �لأنبار ونينوى �إن هجمات "د�ع�س" 
وهي  للتنظيم،  مبعرثة  خلاليا  ع�سو�ئي  ن�ساط  عن  عبارة  �لأخ��رية 
بعد  كان  �لقائم  على  �لهجوم  �أن  �عتبار  على  �نتقامية،  دو�فع  ذ�ت 
يومني من �حتفال �ل�سكان بالذكرى �لأوىل خلال�سهم من "د�ع�س". 
عربية  ع�سائر  من  �نتقام  باأنها  �عتقاد  في�سود  نينوى  هجمات  �أما 
معينة وقفت �إىل جانب �لقو�ت �لعر�قية يف معركة �ملو�سل. تت�سمن 

مناطق  �أرب��ع  �إىل  �لأنبار  و�سحر�ء  �ملو�سل  بادية  تق�سيم  �خلطة 
وو�سع قيادة ع�سكرية على كل جزء منها وتفتي�سها من قبل م�ساة 
�جلي�س ويف حماولة ل�سبط �لو�سع، ك�سف م�سوؤول �مني عن بدء خطة 
و��سعة لل�سيطرة على بادية �ملو�سل، ف�ساًل عن �سحر�ء �لأنبار على 
وجه �خل�سو�س، كونها م�سدر �خلطر �لأمني �لد�ئم للعر�ق.  وتق�سي 
�خلطة باأن يتم عزل بادية �ملو�سل و�سحر�ء �لأنباء ب�سكل كامل عن 
�ملدن.  كما تت�سمن �خلطة تق�سيمهما �إىل �أربع مناطق وو�سع قيادة 
ع�سكرية على كل جزء منها وتفتي�سها من قبل م�ساة �جلي�س بجهد 
�ملخابئ  للك�سف عن  تقنية حديثة  و�سائل  ب�رسي كامل، ف�ساًل عن 
�إىل ذلك تكليف  و�لأنفاق �لتي حفرت حتت �لأر�س فيها.  وي�ساف 

م�سح  عملية  يف  بال�رسوع  قتالية  ومروحيات  �لعر�قي  �جلو  �سالح 
يف   60 من  �أكرث  ت�سكل  �لتي  �لعر�قية  �ل�سحر�وية  للمناطق  جديدة 
40 يف �ملائة من م�ساحة نينوى  �لأنبار ونحو  �ملائة من م�ساحة 
�حلدوديتني مع �سورية �مل�سطربة. وبح�سب �مل�سدر �لع�سكري، فاإن 
حمطة  �ل�سحر�ء  �تخاذ  يف  "د�ع�س"  خلاليا  �أمل  �أي  �ستنهي  �خلطة 
لقيام �أفر�دها بتجميع �أنف�سهم مرة �أخرى.  كما ينتظر �أن تف�سي �إىل 
تاأمني �ملدن �لقريبة منها ووقف �لهجمات �لإرهابية �خلاطفة عليها 
وتاأمني �لطريق �لدويل �ل�رسيع �ملتجه من بغد�د �إىل �سورية و�لأردن 
له دور  �سيكون  �لدويل  �لتحالف  �أن  �إىل  و�ل�سعودية.  ولفت �مل�سدر 
�لأقمار  ب�سور  �لعر�قية  �لقو�ت  تزويد  �لعملية من خالل  م�ساند يف 

�ل�سناعية وطائر�ت �ملر�قبة �لتي لها �لقدرة على �لر�سد �لليلي يف 
�ل�سحر�ء. من جهتهم، �أكد �أع�ساء يف �لربملان �أهمية �خلطة، لكنهم 
�أعربو� عن تخوفهم من �آثار �سلبية على �ملو�طنني. وقال �لنائب عن 
كتلة �لنهج �لوطني، جمال �ملحمد�وي، �إّن "�أي عملية �أمنية حل�رس 
�لنفوذ و�ملجاميع �ملت�رسبة من د�ع�س هي عمليات �إيجابية، لكن ل 
�إيجاد حو�جز بني �ملدن، وجعلها  �أن يكون ذلك على ح�ساب  ميكن 
على  "�لق�ساء  �إن  وب��ر�أي��ه،  وحم�سنة".  كبرية  �سجون  عن  عبارة 
بقايا د�ع�س يتطلب عماًل �أمنيًا و��ستخباريًا بدًل من عزل �ملناطق، 
و�ملناطق  �لأن��ف��اق  يف  ي��وج��دون  �لتنظيم  عنا�رس  �أّن  خ�سو�سًا 

�ل�سحر�وية".
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خطة عراقية لعزل المناطق الصحراوية عن المدن

المنتخب الوطني يتأهل لدور الـ16في كأس آسيا
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العراق يلجأ الى الغاز 
القطري

العراق دوليا الزال في حالة حرب مع إسرائيل.. ما قصة التطبيع ؟

اسود الرافدين ينجزون 
مهمة اليمن 
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مبادرات رسمية لحل االزمة بيين الحكمة والعصائب

األقليات بالعراق .. فشل 
الحكومات في حمايتها


