
بغداد - اجلورنال
يحاول داع�ش اعادة ترتيب اأوراقه بعد الق�ضاء 
عل��ى اغلب اأفراده وحتري��ر كامل الأرا�ضي عرب 
اإع��ادة هيكل��ة ولي��ة اجلن��وب بح�ض��ب قا�ضي 

خمت�ش مبكافحة الإرهاب.
ويك�ض��ف القا�ض��ي الطاح��ة ب�ضبك��ة اإرهابية 
مكونة م��ن 16 عن���راً كانت مهمته��ا اإعادة 
هيكل��ة ولية اجلنوب يف "داع���ش" وا�ضتهداف 
مناط��ق من العا�ضمة بغداد ع��رب تنفيذ �ضل�ضلة 
م��ن الهجم��ات الرهابي��ة، فيم��ا ا�ض��ار اىل ان 
اأف��راد هذه ال�ضبك��ة نفذوا العديد م��ن العمليات 
الإرهابي��ة اأبرزه��ا التفج��ر النتح��اري الذي 
ا�ضتهدف متنزه��ًا يف مدينة ال�ضعلة خالل �ضهر 

رم�ضان  من عام 2018.
ابرز املتهمني امللق��ى القب�ش عليهم الع�ضكري 
والإداري والناق��ل واآمر اإح��دى الكتائب لقاطع 
"احلم��زة" يف ولية اجلنوب ف�ضاًل عن اآخرين 
والتي تتخ��ذ من مناطق حزام بغ��داد اجلنوبي 

مقراً لها.
قا�ض��ي حمكم��ة التحقيق املركزي��ة املخت�ضة 
بق�ضاي��ا الإره��اب جب��ار عب��د ديل احلجامي  
واملخت���ش بنظر ق�ضايا قي��ادة عمليات بغداد 
يك�ض��ف عن امله��ام الت��ي اأوكلت له��ذه ال�ضبكة 
واملخطط��ات الت��ي كان م��ن املزم��ع تنفيذها 

ف�ضاًل عن دور كل عن�ر �ضمن ال�ضبكة.
يق��ول القا�ضي احلجامي اإن "جه��وداً ق�ضائية 
ا�ضتثنائي��ة وبتنفي��ذ من ا�ضتخب��ارات لواء 24 

يف قي��ادة عمليات بغداد متكن��ت من الإطاحة 
ب�ضبك��ة اإرهابية مكونة م��ن 16 عن�راً بينهم 
ام��راأة �ضب��ط بحوزته��ا بري��د يع��ود للتنظي��م 
"الربي��د يت�ضم��ن  اأن  اإىل  الإرهاب��ي"، م�ض��راً 
اأ�ضم��اء قتلى ومعتقلني م��ن التنظيم ف�ضاًل عن 

كفالتهم واأ�ضماء املقاتلني".
وي�ضي��ف عب��د ديل ان "ه��ذه ال�ضبك��ة كان��ت 
اجلنوب��ي  بغ��داد  ح��زام  مناط��ق  يف  تتواج��د 
عن��د �ضيط��رة التنظيم على بع���ش املحافظات 
ليتمكن��وا من تنفي��ذ عمليات داخ��ل العا�ضمة 
لكنه��م مل يتح لهم ذلك، وبع��د حترير الأرا�ضي 

انتقلوا اىل اماكن متعددة كالقائم و�ضوريا".
واأ�ض��ار القا�ض��ي اإىل اأن "اعرتاف��ات املتهمني 
ذك��رت اأن اأوام��ر �ضدرت باإع��ادة هيكلة ولية 
اجلنوب وجمع اكرب عدد من املقاتلني وال�ضالح 
النتحاري��ة  الهجم��ات  م��ن  �ضل�ض��ة  لتنفي��ذ 
والغتي��الت داخ��ل العا�ضم��ة بغ��داد واوكلت 
ه��ذه املهمة لعنا�ر هذه ال�ضبك��ة "، مبينًا ان 
"الرهابي��ني كان��وا يعملون �ضم��ن ما ي�ضمى 

قاطع احلمزة يف ولية اجلنوب".
ولفت اىل ان "الوام��ر كانت تق�ضي بالنتقال 
للتموي��ه  بغ��داد  داخ��ل  والندم��اج  للتواج��د 
وجم��ع اك��رب ع��دد م��ن املقاتل��ني وال�ض��الح"، 
موؤك��داً "�ضبط 4 م�ضافات حتتوي على اأ�ضلحة 
وعبوات ل�ضقة واأجهزة كامتة واأحزمة نا�ضفة 
بكميات كب��رة كانت معدة لتنفي��ذ هجماتهم 

الإرهابية".

وزاد ان "ولي��ة اجلن��وب يف داع���ش الإرهابي 
يب��داأ قاط��ع م�ضوؤوليتها من حمافظ��ة الب�رة 
ولغاية مناط��ق حزام بغ��داد اجلنوبي وبعدها 
اوكل��ت مهم��ة تنفي��ذ العملي��ات داخ��ل بغ��داد 
له��ذه الولية بع��د ان كان تنفيذ هذه العمليات 
م��ن مهام م��ا ي�ضمى ولي��ة بغداد قب��ل ان يتم 

تفكيكها والقب�ش على اغلب اأفرادها".
وبني القا�ضي املخت�ش ان "اجلهود الق�ضائية 
ال�ضتثنائي��ة اأطاح��ت بعنا���ر ه��ذه ال�ضبك��ة 
الرهابي��ة ف�ض��ال عن جه��ود الق��وات المنية 
واملتمثل��ة با�ضتخب��ارات ل��واء 24 يف قي��ادة 
عمليات بغداد"، منوه��ًا بان " عنا�ر ال�ضبكة 
كانوا يتنقلون با�ضتخدام هويات احوال مدنية 

مزورة ".
"اب��و ن��ور" وهكذا يكنيه التنظي��م والبالغ من 
الع�ضك��ري  من�ض��ب  ي�ضغ��ل  عام��ا   33 العم��ر 
لقاط��ع احلم��زة يف ولي��ة اجلن��وب ي��روي يف 
القا�ض��ي املخت���ش كيفي��ه  اأم��ام  اعرتافات��ه 
انتمائه للتنظيم��ات الرهابية وابرز العمليات 
الت��ي نفذها وكيفي��ة تكليفهم باإع��ادة هيكلية 

الولية.
يق��ول الإرهاب��ي "انتميت ملا يع��رف باجلي�ش 
الإ�ضالم��ي مطلع عام 2012 واعتقلت من قبل 
الأجه��زة الأمنية واأودع��ت يف �ضجن ابو غريب 
ومتكن��ت من الهرب ع��ن الهجوم عل��ى ال�ضجن 
خ��الل ع��ام 2013 مكث��ت يف الر�ضوانية يف 

اإحدى امل�ضافات ملدة ثالثة اأ�ضهر".
ل�ضاح��ات  الأنب��ار  اإىل  "انتقل��ت  واأ�ض��اف 
العت�ض��ام اآنذاك التي كانت ت��دار ب�ضكل �ري 
من قبل عنا�ر تنظيم داع�ش عرب خيم خا�ضة 
به��م تتوف��ر فيه��ا اأ�ضلحة، عل��ى الرغ��م من اأن 
النا�ش يف الظاهر كانت تعتقد باأنها تظاهرات 

واعت�ضامات �ضلمية".
وتاب��ع "بايع��ت التنظيم بع��د دخوله حمافظة 
الأنب��ار ث��م انتقلت اىل الفلوج��ة ومن ثم كلفت 
بالرج��وع اىل مناط��ق ح��زام بغ��داد وحتدي��داً 
بغ��داد،  داخ��ل  عملي��ات  لتنفي��ذ  الر�ضواني��ة 
وبالفع��ل نفذن��ا العديد م��ن العملي��ات ابرزها 
الغتي��الت وا�ضتهداف قوات اجلي�ش "، بح�ضب 

ما يروي الرهابي ابو نور. 
وي�ضي��ف "بعد ان �ضيط��رت الق��وات الع�ضكرية 
والمنية العراقية عل��ى جميع املناطق انتقلت 
اىل القائ��م وبعدها �ضدرت اوامر بالرجوع اىل 
بغ��داد واإع��ادة هيكل��ة ولية اجلن��وب وتهيئة 
مقاتل��ني لتنفي��ذ عملي��ات داخ��ل العا�ضم��ة". 
واأكم��ل "انتقلت اىل منطق��ة الكريعات والتقيت 
باآم��ر اإح��دى الكتائ��ب �ضم��ن قاط��ع احلم��زة 
ولية اجلن��وب ومتكنا من تاأمني ات�ضالت مع 
القيادات ومع العنا���ر املوجودة يف مناطق 

حزام بغداد".
املقاتل��ني  تهيئ��ة  "مت��ت  الإرهاب��ي  وب��ني 
والأ�ضلح��ة متهي��داً ل�ضته��داف مناط��ق داخ��ل 
انتحاري��ة  تفج��رات  ب�ضل�ضل��ة  العا�ضم��ة 
واغتيالت بعد خ�ضارة التنظيم جلميع املناطق 

التي كان ي�ضيطر عليها".
ويك�ض��ف الإرهابي يف معر���ش اعرتافاته عن 
دوره يف التفج��ر النتح��اري ال��ذي ا�ضتهدف 
متنزه��ًا يف مدينة ال�ضعل��ة خالل �ضهر رم�ضان 

ع��ام 2018 حي��ث اأف��اد "ات�ض��ل ب��ي املكنى 
)اأب��و ح�ض��ن( وهو من يقوم بنق��ل النتحاريني 
من القائ��م اىل بغداد وطلب من��ي احل�ضور اىل 
امل�ضاف��ة الواقعة جنوب بغ��داد يف الر�ضوانية 

ليطلب مني نقل انتحاري اىل داخل بغداد ".
وا�ضتط��رد " قم��ت بنقل النتح��اري الذي يبلغ 
من العمر 19 او 20 عاما وهو عراقي اجلن�ضية 
وكان جمهزا باحلزام النا�ضف ويرتدي مالب�ش 
وا�ضع��ة حت��ى ل يتمك��ن اح��د م��ن م�ضاهدت��ه، 
اأو�ضلته اىل ج�ر "�ض��دام" يف الدورة ومن ثم 
ا�ضتاأج��رت له �ضيارة اأج��رة وطلبت من ال�ضائق 
اإي�ضال��ه اإىل مدين��ة ال�ضعلة ليطل��ب مني اجرة 
مقدراه��ا 10 الف دينار "، مبينًا ان "التفاق 
م��ع النتح��اري كان ه��و ا�ضته��داف ال�ضعل��ة 
وحتدي��د ال�ض��ارع التج��اري اما اختي��ار مكان 
التفج��ر تركن��ا اخلي��ار لالنتح��اري عل��ى ان 

يكون مكانا مكتظا باملواطنني".
وا�ضتكم��ل "ع��دت اىل املكان ال��ذي كنت امكث 

في��ه يف الكريع��ات وتاأك��دت يف امل�ض��اء م��ن 
تفج��ر النتح��اري لنف�ض��ه من خ��الل و�ضائل 

الإعالم".
اإرهاب��ي اآخر وهو "ابو ب��الل" كما يكنى داخل 
التنظي��م، يبل��غ م��ن العمر 46 عام��ا يروي يف 
اعرتافات��ه "�ضغلت من�ضب اداري قاطع احلمزة 
ولي��ة اجلن��وب وكان القاط��ع ي�ضم��ل مناط��ق 
احل��ركاوي واليو�ضفي��ة والر�ضواني��ة وكرطان 

وكراغول".
وي�ضيف اأي�ض��ا "انتميت لتنظي��م القاعدة عام 
2010 عن طريق احد ال�ضدقاء، وبعد �ضيطرة 
تنظيم داع�ش بايعته وانتقلت اىل الفلوجة ومن 
ث��م ع��دت اىل مناط��ق ح��زام بغ��داد للم�ضاركة 
بتنفيذ عمليات داخ��ل بغداد" بح�ضب ما يروي 
الإرهابي.  وع��ن عملياته، ذكر اأبو بالل "قمت 
بنق��ل الأم��وال م��ن الفلوج��ة  اإىل القائ��م عن��د 
ال�ضيط��رة عليها من قبل اجلي�ش العراقي واإدارة 
�ضوؤون اأفراد التنظيم ف�ضاًل عن تكليفنا بتهيئة 

م�ضافات للمقاتلني متهيدا لتنفيذ العمليات".
من جانب��ه، اأفاد الإرهابي اب��و عبد البالغ من 
العم��ر 37 ال��ذي يقوم ب��دور الناق��ل يف ولية 
اجلن��وب بالقول "عند خروجي من ال�ضجن عام 
2007 وج��دت مدينت��ي ج��رف ال�ضخر ت�ضهد 
�ضدام��ات م�ضلح��ة بني ع��دة ف�ضائ��ل وبعدها 
متك��ن اجلي���ش الإ�ضالم��ي م��ن ال�ضيط��رة على 

املدينة، انتميت بعد ذلك اإىل �ضفوف الأخر".
التنظي��م عل��ى بع���ش  "عن��د �ضيط��رة  وتاب��ع 
املحافظات انتقلت اىل �ضحراء النبار ومن ثم 
اىل القائم حتى بايعت التنظيم هناك"، بح�ضب 

ما يذكر الإرهابي. 
وت�ض��ر التحقيق��ات اىل ان الرهاب��ي اب��و عبد 
اوكل��ت اليه مهمة الناق��ل �ضمن ولية اجلنوب 
كون��ه لدي��ه معرفة جي��دة بال�ضح��راء والطرق 
الني�ضمي��ة م��ا مكن��ه م��ن نق��ل النتحاري��ني 
وال�ضلح��ة م��ن القائ��م اىل بغداد".انتهى29/
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شتاء قاس على النازحين العراقيين 
بسبب غياب دور الحكومة

العراق: مخاض إقليم البصرة يتجدد على وقع 
الغضب الشعبي

ال�ضتاء  ب��رودة  مع  النازحني  معاناة  تتكرر 
اإذ  ال��ع��راق،  يف  التوايل  على  اخلام�ضة  لل�ضنة 
اأو  بردا  حتفه  منهم  عدد  ولقي  خيامهم  غرقت 
ل�ضتخدام  الآلف  ا�ضطرار  مع  حرقا،  اأو  غرقا 
اأو  ال��دفء  لتوفر  اآمنة  غر  وو�ضائل  اخل�ضب 

طهي الطعام.
موجة  املقبلة  الأي���ام  خ��الل  ال��ع��راق  ويرتقب 
اأمطار وانخفا�ش حاد يف درجات احلرارة وفق 
ومنظمات  بنا�ضطني  دفع  ما  الأر�ضاد،  هيئة 
لإن��ق��اذ  احل��ك��وم��ة  منا�ضدة  ل��ت��ك��رار  حقوقية 

النازحني وتوفر ما يحتاجون اإليه.
ويقبع نحو 900 األف نازح عراقي يف خميمات 
معظمها  وتفتقر  العراق،  وغرب  وو�ضط  �ضمال 
و�ضط  ت�ضييدها  مت  اإذ  الآمنة،  احلياة  ملقومات 
اأو  معونات  لها  تتوفر  ول  �ضحراوية،  مناطق 
اأن اخليام مهرتئة، ول ميلكون  م�ضاعدات، كما 

الطعام اأو الأدوية.
واأعلنت م�ضادر طبية وفاة اأربعة اأطفال اأ�ضقاء، 
انفجار  عقب  بليغة  بجروح  والديهم  واإ�ضابة 
خميم  يف  خيمتهم  اح��رتاق  يف  ت�ضببت  مدفاأة 
كركوك،  �رقي  ليالن  ناحية  يف  "نازراوه" 
 8 من  اأكرث  وي�ضم  خيمة،   1680 ي�ضم  والذي 

اآلف �ضخ�ش.
الإن�ضان، يف  العليا حلقوق  املفو�ضية  وطالبت 
يناير/كانون الثاين املا�ضي، احلكومة العراقية 
ملخيمات  والوقود  الأ�ضا�ضية  اخلدمات  بتوفر 
هو  احل��ايل  ال�ضتاء  اأن  اإىل  م�ضرة  النازحني، 
عدم  ب�ضبب  النازحني  خميمات  على  الأق�ضى 
اإىل الأمطار  اإ�ضافة  الأ�ضا�ضية،  توفر اخلدمات 
تعقبها.  التي  والفي�ضانات  وال�ضيول  امل�ضتمرة 
يف  الغراوي،  فا�ضل  املفو�ضية،  ع�ضو  واأ�ضار 
احلايل  ال�ضتاء  اأن  اإىل  �ضحافية،  ت�ريحات 
منذ  ال��ن��ازح��ني  خميمات  على  الأق�����ض��ى  ه��و 

الأ�ضا�ضية،  اخلدمات  انعدام  ب�ضبب  ت�ضييدها 
وعجز احلكومة عن توفر وقود التدفئة واملواد 

الأ�ضا�ضية لف�ضل ال�ضتاء.
حلقوق  العراقية  اأمل  بجمعية  امل�ضوؤول  وقال 
الإن�ضان، و�ضام العبيدي اإن "املخيمات ل ت�ضلح 
النازحني.  تتجاهل  واحلكومة  الب�ر،  ل�ضكن 
مل  واحلكومة  تراجع،  واحلكومي  الأممي  الدعم 
حترير  رغم  ملنازلهم  عودتهم  اإج��راءات  ت�رع 
كل املدن منذ قرابة عام ون�ضف العام، كما ل 
مزيد  اإىل  بحاجة  فهم  و�ضعهم،  مبراعاة  تقوم 
من  وحمايتهم  التدفئة  وو�ضائل  الأغطية  من 

ال�ضيول والأمطار".
"معظم  اإن  حم��م��ود،  اإب��راه��ي��م  النا�ضط  وق��ال 
الأم��ط��ار  هطول  نتيجة  ت�����ررت  املخيمات 
ت�ضتمر  اأن  املتوقع  ومن  ال�ضتاء،  مو�ضم  خالل 
نتيجة  ت�رروا  ممن  النازحني  اآلف  معاناة 
هطولها  ا�ضتمرار  توقع  مع  خا�ضة  الأم��ط��ار، 

خالل ف�ضل الربيع".
واأ�ضار حممود، اّلذي يعمل يف اإحدى املنظمات 
كبر،  الكارثة  "حجم  اأن  اإىل  الدولية،  الإغاثية 
احلكومة  ق��ب��ل  م��ن  ع��اج��ال  ت��دخ��ال  ويتطلب 
ل  الأم��ر  النازحني.  مبلف  املعنية  واجل��ه��ات 
يحتمل اأي تلكوؤ اأو تاأخر، بل ي�ضتوجب الإ�راع 
حلها  ميكن  ل  ال��ت��ي  الأزم����ة  ه��ذه  اإدارة  يف 
اأو امل�ضاعدات  بالعتماد على اجلهات املانحة 

اخلرية وحدها".
كاظم  ال��ن��واب،  جمل�ش  ع�ضو  اأك��د  جهته،  من 
خم�ض�ضات  من  ال�رقة  حجم  اأن  ال�ضيادي، 
اأمركي،  دولر  مليون   300 يقارب  النازحني 
املفت�ضني  م��ن  ت��ق��اري��ر  ل��دي��ه��م  اأن  م�ضيفًا 
تك�ضف  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن  العموميني 
�رقات �ضملت حتى ال�ضلع الغذائية املخ�ض�ضة 
للنازحني، واخليام والكتب املخ�ض�ضة للطالب 
يف املخيمات، واأّن هيئة النزاهة اأ�ضبحت جزءا 

من اأدوات الف�ضاد.

جّددت  ال�ضعبي،  بالغ�ضب  ملبدة  اأج��واء  و�ضط 
حمافظة الب�رة حراكها لت�ضكيل اإقليم فدرايل 
خا�ش، بعد موجة اعرتا�ضات و�ضكاوى ب�ضاأن 
2019 والتي عّدتها  ح�ضتها من موازنة عام 
ح�ضة "غر من�ضفة"، موؤكدة اأّن احلراك �ضيكون 
بالتاأييد  امتزج  ما  بعد  املّرة،  هذه  وا�ضعًا جّداً 

ال�ضيا�ضي وال�ضعبي.
ظل  يف  الب�رة،  حمافظة  طالبت  اأن  و�ضبق 
خا�ش،  اإقليم  بت�ضكيل  ال�ضابقة،  احلكومات 
لكّن  احلكومات،  تلك  �ضيا�ضات  على  اعرتا�ضًا 
قانونيتها،  رغم  تنجح  مل  ال�ضابقة  حماولتها 
بينما  ت�ضويفها،  من  احلكومات  متكنت  وق��د 
مع  �ضتختلف  احل��ال  اأّن  الب�ريون  يتوقع 

حكومة عادل عبد املهدي.
املحافظة،  يف  "البناء"  حتالف  ع�ضو  وق��ال 
رئة  تعّد  التي  "الب�رة  اإّن  املياحي،  ماجد 
للتهمي�ش  تعّر�ضت  الق��ت�����ض��ادي��ة،  ال��ع��راق 
احلكومة  خا�ضة  املتعاقبة،  احلكومات  من 
بح�ضة  القبول  ميكن  "ل  اأنه  موؤّكداً  احلالية"، 
املحافظة من املوازنة اجلديدة، فهي ل تتجاوز 
اأن  ميكن  ول  فح�ضب،  ت�ضغيلية  موازنة  كونها 

تنجز امل�ضاريع من خاللها".
"املحافظة بداأت باحلراك �ضيا�ضيًا  اأّن  واأو�ضح 
بعدما  خا�ش،  اإقليم  اإع��الن  اأجل  من  و�ضعبيًا 
اأ�ضبح وا�ضحًا اأّن حقوقنا لن نح�ضل عليها اإّل 
الق�ضاء  الإقليم، ورغم توجهنا نحو  من خالل 
باملحافظات  اأ�ضوة  املحافظة  ح�ضة  لتعديل 
مبينًا  عليها"،  باحل�ضول  نثق  فال  الأخ���رى، 
املوازنة  واأّن  يغلي،  الب�ري  "ال�ضارع  اأّن 
�ضتحرج احلكومة املحلية من ال�ضعب الذي يريد 

خدمات".
"احلكومة املحلية بداأت بتنظيم  اأّن  اإىل  واأ�ضار 
امل�ضوؤولة  اجلهات  اإىل  لتقدميه  الر�ضمي  الطلب 

اإقليم  لت�ضكيل  القانونية  اخل��ط��وات  لتخاذ 
الب�رة".

يف  القانونية  اللجنة  رئي�ش  قال  جهته،  من 
احل�ضني،  عبد  اأحمد  املحلية،  الب�رة  حكومة 
عليه  ح�ضلت  "ما  اإّن  �ضحايف،  ت�ريح  يف 
الب�ريني  دفع   2019 موازنة  من  كرد�ضتان 

حكومة و�ضعبًا للمطالبة باإقليم".
اأع�ضاء  لثلث  تواقيع  جمع  "مت  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
احلكومة،  رئي�ش  مفاحتة  اأج��ل  من  املجل�ش 

لالنتخابات  العليا  املفو�ضية  يفاحت  وب��دوره 
من اأجل اإجراء ا�ضتفتاء يف املحافظة".

م�ضاعي  الب�رة  يف  ال�ضعبي  احل��راك  ويوؤيد 
�ضر  على  ي��وؤث��ر  األ  على  الإق��ل��ي��م،  ت�ضكيل 
التظاهرات. وقال ع�ضو تن�ضيقية الب�رة جنم 
مل  الإقليم.  ت�ضكيل  حراك  مع  "نحن  اخلزاعي، 
مدى  على  املحافظة  يف  حقوقنا  على  نح�ضل 
مع  وا�ضع  ح��راك  لنا  �ضيكون  طويلة،  �ضنني 
يوؤثر  األ  على  الإقليم،  نحو  ال�ضيا�ضي  التحرك 

التي  التظاهرات  يف  احلقيقية  مطالبنا  على 
بداأناها منذ نحو عام".

يعني  ل  الإقليم  نحو  "احلراك  اأّن  واأو���ض��ح 
الب�رة  حلكومة  ب�����ري  ك�ضارع  تاأييدنا 
املحافظة،  حل��ق��وق  تاأييد  ه��و  ب��ل  املحلية، 
من  كبراً  جزءاً  تتحمل  املحلية  احلكومة  واأّن 
امل�ضوؤولية جتاه انعدام اخلدمات يف الب�رة".

ويعد احلراك نحو ت�ضكيل اإقليم الب�رة الأو�ضع 
الذي  التاأييد  بعد  ال�ضابقة،  باملطالبات  قيا�ضًا 
وجهاء  ويحّمل  املحافظة،  داخ��ل  به  حظي 
ر�ضد  م�ضوؤولية  املهدي  عبد  حكومة  الب�رة 
قيا�ضًا  للب�رة،  جمدية"  "غر  تخ�ضي�ضات 
هذا  مع  ت�ضامنهم  موؤّكدين  باحتياجاتها، 

املطلب، وتوجههم لتحقيقه.
وجهاء  من  وهو  اخلزاعي،  فالح  ال�ضيخ،  وقال 
يختلف  خا�ش  باإقليم  "مطلبنا  اإّن  املحافظة، 
املحافظة  اأبناء  اإّن  اإذ  ال�ضابقة،  مطالبنا  من 
ووجهاءها و�ضيا�ضييها �ضوت واحد لتحقيقه"، 
متابعًا، "�ضدمتنا حكومة عبد املهدي، توقعنا 
ح�ضة  من  اقتطعت  لكّنها  من�ضفة،  تكون  اأن 
الأخرى،  املحافظات  على  وزادتها  املحافظة، 

وحتديداً لكرد�ضتان".
التع�ضفي"،  الإج��راء  بهذا  نقبل  "لن  واأ�ضاف 
موؤكداً "�ضنلجاأ لكافة الطرق القانونية للح�ضول 

على مطلبنا القانوين".
اأو  ومينح الد�ضتور العراقي حرية للمحافظات، 
لعدة حمافظات، بتقدمي طلب لالنتقال اإىل اإقليم 
مفو�ضية  قبل  من  �ضعبي  ا�ضتفتاء  اإج��راء  بعد 
اأكرث  مبوافقة  يحظى  اأن  ويجب  النتخابات، 
من ن�ضف املواطنني يف تلك املحافظة، ليكون 
الإقليم اإداريًا على غرار اإقليم كرد�ضتان العراق.
وكانت الب�رة قد بداأت حتركات قانونية مع 
حمافظات اأخرى للطعن بح�ض�ضها يف موازنة 
نحو  �ضعبي  ح��راك  جانب  اإىل   ،2019 ع��ام 

ت�ضكيل الإقليم.
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