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احل�شد يعلن
تطهري بادية
واقعة بني �صالح
الدين والأنبار

 بغداد /وائل نعمة
تعب ��ر يومي� � ًا ع�ش ��رات الأرت ��ال من
ال�شاحن ��ات التجارية م ��ن االرا�ضي
االردني ��ة باتجاه االرا�ضي العراقية
عب ��ر منف ��ذ طريبي ��ل ،لك � ّ�ن الحرك ��ة
تتراج ��ع وتتوقف مع حلول �ساعات
الم�ساء.وبالرغم من �إعالن الحكومة
فتح الطريق ال�ستراتيجي ،قبل نحو
� 4أ�شهر ،بيد � ّأن الطريق يغلق خ�شية
�أن ي�ستغل داع�ش انعدام الر�ؤية في
اللي ��ل لمهاجمة القواف ��ل التجارية.
ويغ ��رق الطريق ،ال ��ذي يمتد لنحو
 400كم داخ ��ل محافظة االنبار ،في
ظ�ل�ام دام� ��س ،ب�سب ��ب ع ��دم وجود
الإن ��ارة وانقط ��اع الكهرب ��اء من ��ذ
�سنوات.وم ��ا ت ��زال هن ��اك ع�شرات
الج�س ��ور والقناطر المدم ��رة ،التي
تع ��ود لفت ��رة �سيط ��رة داع� ��ش ،وتم
ا�ستبدالها بـ"تحويالت م�ؤقتة".
وال تمل ��ك الحكومت ��ان المركزي ��ة
والمحلي ��ة االم ��وال الكافية ل�صيانة
الطريق ال�ستراتيجي.
وح�ل ّ�ا لأزمة ال�سيولة ،قررت بغداد،
قبل ع ��دة �أ�شهر� ،إحال ��ة الطريق الى
�شرك ��ة �أمريكي ��ة لت�أمين ��ه و�إع ��ادة
�إعماره بطريقة اال�ستثمار.
ّ
لكن ه ��ذا الإجراء جوب ��ه بانتقادات
�شديدة لبع�ض االطراف ال�سيا�سية،
التي تعار�ض غمو�ض ملف ا�ستثمار
الطريق الدولية ،والتكتم الذي يلف
تفا�صيل الم�شروع.
وحت ��ى الآن ي�أمل م�س�ؤول ��و الأنبار
�أن تب ��د�أ ال�شرك ��ة المعروف ��ة با�س ��م
(�أولي ��ف ك ��روب) �أو (مجموع ��ة
الزيتونة) ،العمل لإعمار الطريق.
ويعتقد م�س�ؤول رفيع في االنبار �أن
مبا�شرة ال�شركة االمريكية �ستحدث
في وقت قري ��ب .ولم تنف الحكومة
حتى الآن ف�س ��خ العقد مع مجموعة
الزيتون ��ة ،لكنه ��ا التق ��دم مب ��ررات
لتلك�ؤ الم�شروع.
وبعيد ًا ع ��ن الم�شروع اال�ستثماري،
فقد ب ��د�أت تن�شط حرك ��ة ال�شاحنات
عل ��ى الطري ��ق الدول ��ي .و�أع ��ادت
الحكوم ��ة العراقي ��ة ،ف ��ي � 30آب
الما�ض ��ي ،ت�شغي ��ل منف ��ذ طريبي ��ل
الحدودي مع الأردن .و�أ�شرف وزير
الداخلية قا�س ��م االعرجي على حفل
االفتتاح.

العراق ي�ؤ ِّمن حركة ال�شاحنات على طريق
طريبيل نهار ًا "بجهود ذات ّية"

ممنوع المرور بالليل
وقبل �أ�سب ��وع فقط� ،أعلن ��ت وزارة
الدف ��اع ت�أمي ��ن الطري ��ق الدول ��ي
بن�سب ��ة % 100م ��ن تقاط ��ع ال�صكار
وحتى مفرق طريبيل.
وذك ��رت الوزارة ،الإثنين الما�ضي،
�أن الطري ��ق م�ؤم ��ن بـ"ن�ص ��ب
ال�سيط ��رات وم�س ��ك ال�سراي ��ا عل ��ى
ط ��ول الطري ��ق وخ ��روج الدوريات
ون�ص ��ب الكمائ ��ن والكامي ��رات
الثابت ��ة والمتحركة عل ��ى العجالت
الجوالة".لك ��ن عي ��د الكربول ��ي،
ع�ض ��و مجل� ��س محافظ ��ة االنب ��ار،
يق ��ول �إن "الطريق مفت ��وح بالنهار
فقط ،ويغلق عند المغرب".
ويم ��ر الطريق ،الذي يبلغ طوله في
محافظ ��ة االنبار  360ك ��م ،بمناطق
�صحراوية تقع على جانبيه.
وي�ضي ��ف الكربول ��ي ،ال ��ذي تقطن
ع�شيرته ق ��رب الحدود ،في ت�صريح
لـ(الم ��دى) ان "الطري ��ق في الم�ساء
خط ��ر .يج ��ب �أن النك ��ذب ونعترف
ب�أن داع�ش مازال في ال�صحراء".
ول ��م ي�ستبع ��د الم�س� ��ؤول المحل ��ي
�إمكاني ��ة ان يق ��وم التنظي ��م بن�صب
�سيطرات ليلية وق ��د تتعر�ض حياة
ا�صحاب ال�شاحنات الى الخطر.

ويقول الكربولي "داع�ش بد�أ يعمل
ب�شكل مجاميع �صغيرة بعد خ�سارة
المدن وقد يهاجم ب�أي وقت ،ال�سيما
ان الطري ��ق يق ��ع و�س ��ط ال�صحراء
المترامية".
وي�ؤك ��د الم�س� ��ؤول المحل ��ي ان
"الطريق ف ��ي الم�ساء مظلم ب�سبب
انقط ��اع الكهرب ��اء ف ��ي كل االنب ��ار
ولي�س في ذلك المكان فقط ،واعتماد
ال�سكان على المولدات".
وب ��د�أت الق ��وات الع�سكري ��ة ،من ��ذ
الخمي� ��س الما�ض ��ي ،حمل ��ة وا�سعة
يراد منها تطهير واع ��ادة ال�سيطرة
عل ��ى ال�صح ��راء .وتع ��د البادي ��ة
القريبة من الرطبة ،او�سع المناطق
ال�صحراوية واخطرها نظرا لكثرة
الوديان.
م ��ن جهت ��ه يق ��ول �أحم ��د حمي ��د
العلوان ��ي ،رئي�س مجل� ��س االنبار،
ان "حرك ��ة ال�سي ��ارات تب ��د�أ ف ��ي
ال�ساعة ال�ساد�س ��ة �صباح ًا .الطريق
مفتوح في الليل لكن اليمر احد".
وي�ؤك ��د العلوان ��ي ،ف ��ي حدي ��ث مع
(الم ��دى) ام� ��س ،ان "� 100شاحن ��ة
تمر يومي ��ا عبر المنف ��ذ ،يتجمعون
ف ��ي �سيط ��رة الرطب ��ة ويخرج ��ون
بحماية من وزارة الدفاع كل � 3أيام

ب�شكل �أرتال".ويقوم حر�س الحدود  20ج�س ��ر ًا عل ��ى الطري ��ق الدولي،
بت�أمي ��ن الطري ��ق م ��ن طريبي ��ل الى وبع�ضه ��ا اليمك ��ن �إ�صالح ��ه
الحدود .وت�شرف الفرقة  /8جي�ش ب�سهولة".وي�ضي ��ف العر�س ��ان،
عراق ��ي ،عل ��ى م�س ��ك الطري ��ق م ��ن في حدي ��ث لـ(المدى) ام� ��س" ،تم ّر
الرطبة الى الكليو  ،160ومن هناك ال�شاحنات عل ��ى تحويالت م�ؤقتة،
ال ��ى مركز الرم ��ادي تتول ��ى �شرطة لك ��ن هن ��اك ج�س ��ران ف ��ي الفلوجة
االنب ��ار المهمة.بدوره يق ��ول عماد يم ��ران عب ��ر الف ��رات اليمك ��ن
الدليم ��ي ،قائممقام ق�ض ��اء الرطبة ،ا�ستبدالهما بتحويالت".
ان "القوات االمنية و�ضعت �سواتر وي�سي ��ر خ ��ط االرت ��ال التجاري ��ة
ورباي ��ا و�أن�ش� ��أت �سيط ��رات عل ��ى م ��ن الرطب ��ة باتج ��اه الرم ��ادي ثم
طول الطريق".وي�ضي ��ف الدليمي ،الفلوجة لدخول العا�صمة بغداد.
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ام� ��س ،ان ويتفق مع ��ه فرحان محم ��د ،ع�ضو
"تلك الق ��وات �أغلق ��ت كل الم�سالك مجل� ��س محافظة االنب ��ار ،اذ يقول
الجانبي ��ة الم�ؤدي ��ة ال ��ى الطري ��ق انه "ب�سب ��ب تفجير ج�سر فل�سطين
الدولي ،لمنع مهاجمة االرتال ،لكن والياباني ،بد�أت تدخل ال�شاحنات
هن ��اك م�ش ��اكل اخرى تتعل ��ق ببنية و�س ��ط الفلوج ��ة وال�صع ��ود عل ��ى
الج�س ��ر القديم".وتق ��ف حكوم ��ة
الطريق وتدمير الج�سور".
ّ
ويبلغ طول الطريق من الحدود الى االنب ��ار عاج ��زة ع ��ن ح ��ل ه ��ذه
مدخل ق�ضاء اب ��و غريب نحو  600اال�شكالية نظرا لقلة التخ�صي�صات
ك ��م .و�ألحق تنظيم داع� ��ش �أ�ضرار ًا المالية.ويق ��ول احم ��د العلوان ��ي،
كبيرة بالطريق عب ��ر حفر الخنادق رئي� ��س مجل� ��س محافظ ��ة االنبار،
وتفجي ��ر القناط ��ر والج�س ��ور "ب�سبب ازمة الحكومة المالية كنا
ن�أم ��ل ان تعمل ال�شرك ��ة االمريكية
الموجودة فيه.
ف ��ي �إع ��ادة�إ الطري ��ق لك ��ن هن ��اك
ت�أهيل الطريق
عراقيل امام تد�شين عملها".
ويق ��ول م�صطفى العر�س ��ان ،نائب وكان المتح ��دث با�س ��م الحكوم ��ة
محاف ��ظ االنب ��ار" ،هن ��اك �أكثر من �سع ��د الحديثي قد ق ��ال لـ(المدى)،

�شاحنات
عند معرب
طريبيل
احلدودي..
(�أر�شيف)

الق ّوات امل�شرتكة تالحق داع�ش يف مث ّلث
ال�صحراء احلدوديّة

و�أ�سف ��رت العملي ��ة ع ��ن مقت ��ل ع�شرات
العنا�ص ��ر م ��ن داع� ��ش وك�ش ��ف اه ��م
الم�ضافات والمخابئ ال�سرية ومخازن
اال�سلحة واالعت ��دة واالت�صال في هذه
المناطق ،بح�سب بيان الح�شد.
وي ��وم ام� ��س ،و�صلت قطع ��ات الح�شد
الى ق�ض ��اء راوة من جه ��ة الح�ضر بعد
تطهير الطريق الرابط بين الق�ضاءين.
واو�ض ��ح بي ��ان لإع�ل�ام الح�ش ��د ان
"قطعات اللواء  41و�صلت الى ق�ضاء

راوة وتدي ��م التما� ��س م ��ع القطع ��ات
الم�شتركة المتواجدة هناك".
وناق� ��ش اجتم ��اع ،عق ��د �صب ��اح ام� ��س
ال�سب ��ت ،جم ��ع �أب ��و مه ��دي المهند� ��س
نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعبي،
وقائ ��د عملي ��ات تطهي ��ر �أعال ��ي الفرات
والجزي ��رة الفري ��ق الركن عب ��د االمير
يارالل ��ه وقيادة عملي ��ات �صالح الدين،
التن�سي ��ق الم�شترك و�آخر الم�ستجدات
العملي ��ة الع�سكري ��ة لتعق ��ب عنا�ص ��ر

عربات ع�سكرية للح�شد يف �صحراء �صالح الدين ام�س�( ..أ ف ب)

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون
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َّ 
حق��ق  5ملي��ارات دين��ار خالل � 4أ�شه��ر من م��رور  100ناقلة يومي ًا

ه ��ذا الكالم لي�س موجّ ه ًا �إىل هيئ ��ة الإعالم واالت�صاالت ،لأنها تثبت
الي ��وم بعد الآخر �أنها ،كما كتبنا و�آخرون عنها غري م ّرة ،ترى بعني
واح ��دة وت�سمع ب�أُذن واحدة .واملعنى �أنها ال ت ��رى� ،أو هكذا تبدو،
م ��ا يتعينّ ر�ؤيت ��ه ،وال ت�سمع� ،أو هكذا تبدو ،ما يتعينّ �سماعه ،وهي
تعطي لأمثالنا الأُذن اخلر�ساء والعني العوراء!
الكالم موجّ ه �إىل َمنْ مُيكن �أن يكونوا حري�صني على �أكرث ما ينق�ص
الع ��راق والعراقيني الآن يف هذا الظرف التاريخي بالذات :الوحدة
الوطني ��ة ومتا�سك الن�سي ��ج االجتماعي ،وهم قليل ��ون ،بل يف حال
الندرة ،كما �أعرف ويعرف الكثريون غريي.
القن ��وات التلفزيوني ��ة الإ�سالمي ��ة تتم ّت ��ع بحر ّي ��ة ال نظ�ي�ر له ��ا يف
التعب�ي�ر ،لي� ��س ع ��ن ال ��ر�أي و�إمنا ع ��ن �أف ��كار التحري� ��ض وخطاب
الكراهي ��ة ،والقن ��وات ال�شيعية حتظى بحر ّي ��ة م�ضاعفة ،مطلقة يف
ه ��ذا اخل�صو� ��ص ،فم ��ا من �أح ��د يجر�ؤ عل ��ى القول له ��ا "على عينك
حاج ��ب" ،ال هيئة الإع�ل�ام واالت�صاالت وال جلنة الإع�ل�ام والثقافة
الربملانية وال حتى رئا�سة احلكومة ،مع � ّأن هذه امل�ؤ�س�سات والهيئات
جميع ًا مُلزمة مبوجب �أحكام الد�ستور بالعمل على الوحدة الوطنية
وتر�صينها وعلى التما�سك االجتماعي و�صيانته.
من هذه القنوات قناة "�آفاق" غري اخلايف على م�شاهديها والو�سطني
الإعالم ��ي وال�سيا�سي �أنه ��ا تنطق بل�سان فري ��ق �أو جناح من حزب
الدع ��وة الإ�سالمية .هذه القناة تقدّم برناجم� � ًا "دين ّي ًا" ُ�أ�سبوع ّي ًّا كل
يوم جمعة (يُعاد الأح ��د والأربعاء) ،يتحدّث فيه َمنْ يُفرت�ض به �أ ّنه
رجل دين (يعتمر العمامة ويرتدي الزيّ الديني ويتحدّث يف الدين
و�ش�ؤونه) ،هو ال�شي ��خ عامر الكفي�شي الذي يعمل على طريقة هيئة
الإعالم واالت�صاالت :يرى بعني واحدة وي�سمع ب�أُذن واحدة.
ال�شيخ الكفي�شي يحر� ��ص يف �أحاديثه على �إظهار االكرتاث مببادئ
الدي ��ن و�أحكام ��ه وتعاليم ��ه و�ش�ؤون املجتم ��ع العراق ��ي ،ويرى � ّأن
مم ��ن؟ ال�شيخ الكفي�شي ال
الدي ��ن واملجتمع مهدّدان ب�ش ٍّر م�ستطريّ ..
ي ��رى هذا ال�ش� � ّر يف الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل ويف الفا�سدين الذين
تتواىل الوقائع عمّا ت�سبّبوا فيه من خراب يف البالد واملجتمع ،وما
ت�س ّبب ��وا فيه وا�ض ��ح نِّ
وبي حتى للعميان والطر�ش ��ان ،فانهيار نظام
وتعطل عملي ��ة التنمي ��ة ّ
اخلدم ��ات العام ��ة ّ
وتف�شي الفق ��ر والبطالة
والأُميّة وانت�شار تعاطي وجت ��ارة املخدرات جّ
واالتار بالب�شر ،هي
مم ��ا يُحكى فيه يف كل مكان و ُي ��ذاع ويُكتب عنه على مدار ال�ساعة..
�أ ّم ��ا اجتي ��اح داع�ش واحتالل ��ه ثلث م�ساح ��ة العراق فهم ��ا ف�ضيحة
الف�ضائح لنظام احلكم احلايل (الإ�سالمي).
ال�شيخ الكفي�شي يرى � ّأن ال�ش ّر امل�ستطري املُحدق بالعراق والعراقيني
�سجل عالمة
مت� ��أتٍّ من خلطة عجيبة غريبة ه ��ي من �صنع ال�شيخ و ُت َّ
جتار ّي ��ة ل ��ه ،فلم ي�سبقه �أحد يف عمل هكذا خلط ��ة جمع فيها عنا�صر
متنافرة متام ًا :املدنيّون والعلمان ّي ��ون وال�شيوعيّون والي�ساريّون
م ��ن جهة والبعثيّون والقوم ّي ��ون وال�صهاينة وامللحدون من اجلهة
الأخرى.
ال�شي ��خ الكفي�شي :نعرف �أنك وغريك م�ضغوط ��ون مِ ن تردّي �سمعة
ال�سيا�سي�ي�ن الإ�سالمي�ي�ن ،ومعه ��م بع�ض رجال الدي ��ن ،يف املجتمع
العراق ��ي وتر ّق ��ي �سمعة املدني�ي�ن � ..أُ�صدقك القول ب� �� ّأن هذا مل ي� ِأت
مبعجزة ح ّققها املدنيّون والعلمانيّون وال�شيوعيّون والي�ساريّون،
�إنمّ ��ا ه ��و ناج ��م ع ��ن الأخط ��اء واخلطاي ��ا الكث�ي�رة الت ��ي ارتكبه ��ا
الإ�سالم ّي ��ون  ..مع كل خط�أ يخ�س ��ر الإ�سالميّون من ر�صيدهم الذي
يتح ��وّ ل تلقائ ّي� � ًا �إىل ر�صي ��د للمدني�ي�ن والعلماني�ي�ن وال�شيوعي�ي�ن
والي�ساري�ي�ن � ..أم ��ا ال�صهاين ��ة والبعثيّون وامللح ��دون � ..إىل �آخر
قائمة اخللطة العجيبة الغريبة ،فما من عالقة للمدنيني والعلمانيني
والي�ساري�ي�ن وال�شيوعيني بهم ..ف ّت�ش ع ��ن غريهم� ،أ�سل ُم َ
لك ،جناب
ال�شيخ ،و�أحوط !

�أعل ��ن الح�ش ��د ال�شعب ��ي� ،أم� ��س� ،إكمال
تحري ��ر الجزيرة والبادية الرابطة بين
االنبار و�صالح الدين ،بعد نحو يومين
على انط�ل�اق تلك العملي ��ات .وا�سفرت
الحمل ��ة الع�سكرية ع ��ن مقتل الع�شرات
من تنظيم داع�ش ،والك�شف عن مخابئه
ال�سرية في ال�صحراء.
وانطلق ��ت عملي ��ات التطهي ��ر ي ��وم
الخمي� ��س الما�ض ��ي ،لمط ��اردة عنا�صر
تنظي ��م داع�ش ف ��ي ال�صح ��راء الرابطة
بي ��ن  5محافظات ،التي يرجح ان يلج�أ
اليه ��ا الم�سلح ��ون بعد فقدانه ��م المدن
التي كانوا ي�سيطرون عليها.
وذكر بي ��ان لقيادة الح�ش ��د ال�شعبي ان
"�ألوية الح�شد �أكملت تحرير الجزيرة
والبادية الرابطة بي ��ن االنبار و�صالح
الدي ��ن ،الت ��ي كانت تعتب ��ر �أهم مخابئ
تواجد داع�ش ومرك ��ز الدعم القادم من
�سوريا باتجاه هذه المحافظات".
وا�شار بي ��ان الح�شد ال ��ى ان "ما تبقى
م ��ن ال�صح ��راء ه ��و الج ��زء الغرب ��ي
المح ��اذي لل�شريط الح ��دودي العراقي
ال�سوري للمناطق الرابطة بين جنوب
تل �صفوك ومناطق �شمال القائم"
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خطر داع�ش ِّ
يعطل
ال�سري ً
ليال ..والأنبار
تنتظر مبا�شرة ال�شركة
الأمريك ّية
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داع� ��ش ف ��ي ال�صح ��راء حت ��ى الح ��دود
ال�سوري ��ة العراقي ��ة غ ��رب البادي ��ة
والجزيرة.وعلى ال�صعيد ذاته ،اعلنت
الق ��وات الم�شتركة ،ام� ��س ،فتح محور
جدي ��د ف ��ي �إط ��ار عملي ��ات ال�صح ��راء
الغربي ��ة والبادي ��ة ،بح�س ��ب م�س� ��ؤول
ع�سكري تحدث لـ(فران�س بر�س).
وبعدما �أطلقت القوات ،يوم الخمي�س،
�آخر عملياته ��ا الع�سكرية في ال�صحراء
الغربية ،الممتدة على طول الحدود مع
�سوري ��ا ،انطالقا م ��ن محافظتي �صالح
الدين (و�سط) ونينوى (�شماال) ،بد�أت
ام�س جبهتها الثالثة من محافظة الأنبار
الغربية.وق ��ال �ضابط برتب ��ة عميد �إن
"العملي ��ة انطلقت بم�سان ��دة الع�شائر
وطيران التحال ��ف الدولي والمروحي
للجي� ��ش العراق ��ي ،م ��ن �شم ��ال راوة
باتج ��اه مدين ��ة بيجي التابع ��ة ل�صالح
الدين �شمال محافظة الأنبار".
و�أ�ضاف ال�ضابط "هن ��اك �أي�ضا محور
�آخ ��ر م ��ن �شمال مدين ��ة القائ ��م باتجاه
نينوى و�ص ��وال �إلى الح ��دود العراقية
ال�سورية لاللتقاء بالقطعات الع�سكرية
المتقدمة من نينوى باتجاه الأنبار".
وتعتب ��ر ه ��ذه العملي ��ة �آخ ��ر العمليات
الت ��ي من المتوقع �أن يعل ��ن في نهايتها

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني
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هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
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رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

قبل �أ�شه ��ر� ،إن "العقد مع مجموعة
الزيتون ��ة االمنية لم يت ��م �إلغا�ؤه"،
م�ؤك ��دا ان "الق ��رار نهائ ��ي ب�إحالة
الطري ��ق ال ��ى اال�ستثم ��ار" .لك ��ن
الحديث ��ي نفى ف ��ي وقته ��ا امتالكه
معلوم ��ات ح ��ول ب ��دء ال�شرك ��ة
لعملها.وكان مكتب العبادي ك�شف،
في �أيار الما�ضي ،عن بدء �إجراءات
�إحالة الطريق لال�ستثمار.
ويعتق ��د العلوان ��ي ان "اج ��راءات
العق ��د لم تكتمل بعد ،لكن قد يحدث
ذلك خالل االيام القريبة".
وتداف ��ع حكوم ��ة االنب ��ار بق ��وة
ع ��ن افتت ��اح الطري ��ق وت�أمين ��ه� ،إذ
ت�أمل الح�صول عل ��ى ن�صف ر�سوم
و�إيرادات المنفذ.
ويتوقع �أحمد العلواني توظيف 5
�آالف من ابناء االنبار لدى ال�شركة
للعم ��ل عل ��ى حماي ��ة الطري ��ق.
لك ��ن ال�شرك ��ة ل ��م ت ��زر المحافظ ��ة
�س ��وى م ��رة واحدة.وي�ؤكد رئي�س
مجل� ��س االنب ��ار ان "المنف ��ذ حقق
من ��ذ افتتاح ��ه ،قبل  4ا�شه ��ر ،نحو
 5ملي ��ارات دين ��ار .بينم ��ا كان ��ت
االي ��رادات تتجاوز مليار دينار في
اليوم ،كان ذلك قبل ظهور داع�ش.
ول ��م تك ��ن الزي ��ارة اليتيم ��ة الت ��ي
اجرته ��ا ال�شركة االمريكية للطريق
"بروتوكولي ��ة" ،بح�س ��ب رئي� ��س
لجنة االعمار في مجل�س المحافظة
طه عبد الغني الهزيماوي.
ويقول الهزيماوي لـ(المدى) ام�س،
ان "فريق ال�شركة الذي زار المكان
قب ��ل نحو �شهر م ��ن افتتاح المعبر،
كان فريق ��ا فني� � ًا وقي ��م اال�ض ��رار
وطريقة تنظيم الطريق وت�أمينه".
وكان م ��ن المفتر� ��ض ان تق ��وم
ال�شرك ��ة بت�أهي ��ل الطريق ،وتوفير
حماي ��ة تمت ��د لم�ساف ��ة  5ك ��م عل ��ى
جانبي الطريق.
وف ��ي ال�سي ��اق ذات ��ه ،يق ��ول عي ��د
الكربول ��ي ،ع�ضو مجل� ��س االنبار،
ان "جه ��ات اقليمي ��ة تق ��ف بال�ض ��د
من وج ��ود ال�شركة".ول ��م ي�ستبعد
الكربول ��ي ان تك ��ون هن ��اك ني ��ة
لإنه ��اء دور الرمادي بو�صفها ممرا
تجاريا ،ويلفت الى "وجود طريق
�آخ ��ر لل�شاحن ��ات تم ��ر بمح ��اذاة
الح ��دود ال�سعودي ��ة وتعب ��ر ال ��ى
النخيب وكربالء ثم الى بغداد".

 100م�ست�شار نيوزلندي ينهون
مها ّمهم يف العراق

رئي� ��س الوزراء حيدر العبادي الهزيمة
النهائية للتنظيم المتطرف في العراق.
وف ��ي هذا الإطار ،اك ��د نائب قائد قوات
الح�ش ��د ال�شعبي �أبو مه ��دي المهند�س
�أن المنطقة الم�ستهدفة هي �آخر منطقة
تواجد ع�سكري للتنظيم في العراق.
لك ��ن المهند�س �شدد في ت�صريح لإعالم
الح�ش ��د عل ��ى �أن "هذا ال يعن ��ي انتهاء
داع� ��ش" .وا�ض ��اف "�أنه ��م متواجدون
ف ��ي مناط ��ق �أخ ��رى ومتخف ��ون بي ��ن
الأهالي".
ولف ��ت المهند� ��س �إل ��ى �أن "منطق ��ة
ال�صحراء ذات �أهمية لوج�ستية وكانت
خ ��ط التموي ��ل والإ�سن ��اد واالت�صاالت
للتنظي ��م ،وكان التنظي ��م ي�ض ��رب
الخط ��وط الدفاعي ��ة ف ��ي المو�ص ��ل
وكرك ��وك و�صالح قادما م ��ن �سوريا"،
الفت ًا الى ان ��ه "حتى اللحظ ��ة ا�ستعدنا
حوالي مئ ��ة قرية ،والحظن ��ا م�ضافات
ومخ ��ازن �أ�سلح ��ة و�أعت ��دة و�سي ��ارات
مفخخة ،ما زالت موجودة".
و�أكد المهند�س �أن "الأمن الذي تنعم به
المدن المركزية ف ��ي العراق هو بف�ضل
العم ��ل الع�سكري ،والحف ��اظ عليه غير
ممك ��ن �إال بم�س ��ك الح ��دود م ��ع �سوريا
ب�شكل كامل".

مدير التحرير

مازن الزيدي
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 ترجمة :حامد �أحمد
غ ��ادر  100جن ��دي نيوزلن ��دي الع ��راق
متوجهي ��ن ال ��ى بلده ��م بع ��د �إنه ��اء مهم ��ة
تدريبي ��ة له ��م دامت �ست ��ة ا�شه ��ر للم�ساعدة
بتعزي ��ز القدرات القتالية للق ��وات العراقية
�ضد م�سلحي داع�ش.
ومن ��ذ ن�شره ��م في قاع ��دة التاجي ف ��ي �أيار
الما�ض ��ي ،عمل ��ت الوجب ��ة الخام�سة لجنود
ق ��وات الدف ��اع النيوزلندية جنب ��ا الى جنب
م ��ع  300جن ��دي �آخ ��ر م ��ن ق ��وات الدف ��اع
اال�سترالي ��ة عل ��ى تدري ��ب �أكثر م ��ن 4000
جندي عراقي.
وقال قائد الق ��وات الم�شترك ��ة النيوزلندية
الميجر جنرال تيم غال ،ان كثير ًا من الجنود
العراقيي ��ن الذين تدربوا عل ��ى يد مجموعة
المه ��ام الم�شترك ��ة للق ��وات النيوزلندية قد
�شارك ��وا في �إ�سن ��اد العملي ��ات القتالية �ضد
تنظيم داع�ش ،م�شيرا الى ان ه�ؤالء الجنود
العراقيي ��ن يقوم ��ون الآن بحف ��ظ االمن في
المناطق المحررة.
وا�ض ��اف الجن ��رال غ ��ال قائ�ل�ا ان "دورات
التدري ��ب التي وفرناه ��ا �ساهمت في تعزيز
المه ��ارات القتالي ��ة للجن ��ود العراقيي ��ن,
و�ساعدته ��م في �إعادة ال�سيطرة على مناطق
وا�سع ��ة م ��ن االرا�ضي كانت تح ��ت �سيطرة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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املدير الفني

خالد خ�ضري

التنظيم منذ ث�ل�اث �سنوات .نحن فخورون
بالعمل ال ��ذي قام به مدربون ��ا وم�ساهمتهم
ف ��ي م�ساعدة جهود العراق ب�إن�شاء وتطوير
قوة ع�سكرية معتمدة على نف�سها وت�ستطيع
ادام ��ة نف�سها".وكان رئي� ��س اركان الجي�ش
النيوزلندي الميجر جنرال ,بيتر كيلي ,من
بي ��ن الذي ا�ستقبلوا الجن ��ود النيوزلنديين
بعد عودتهم من العراق الخمي�س.
وقال الميجر جن ��رال كيلي" :خالل زيارتي
الى قاعدة التاجي في ت�شرين االول انبهرت
بالم�ست ��وى المهن ��ي والتعه ��د ال ��ذي قطعه
جنودنا في تدريب الق ��وات العراقية �ضمن
بيئة خطرة وقا�سية".وم�ضى بقوله "خالل
مباحثاتي م ��ع كبار الم�س�ؤولين العراقيين,
كانوا يعربون عن ثنائهم الكبير لكل الجهود
التي بذلناها في التدريب".
ويذكر ان مجموعة المهام الم�شتركة للقوات
النيوزلندي ��ة والمه ��ام الم�شترك ��ة للق ��وات
اال�سترالي ��ة المتواج ��دة في قاع ��دة التاجي
ق ��د اكمل ��ت تدريب اكثر م ��ن  28الف جندي
عراقي من ��ذ بدء مهامه ��م التدريبية في �أيار
عام .2015ومددت الحكومة العام الما�ضي
مهل ��ة بق ��اء مهمة تدري ��ب مجموع ��ة المهام
الم�شترك ��ة للق ��وات النيوزلندية في العراق
لحين �شهر ت�شرين الثاني عام .2018
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