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تجريبي

أميركا باشرت نقل قوات من العراق إلى أفغانستان

الثالثاء، ٦ فبراير/ شباط ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد – «الحیاة» 

أكدت مصادر محلیة في محافظة األنبار أمس، أن حوالى 300 جندي أمیركي غادروا
العراق في إطار خطة قالت مصادر حكومیة إنھا تھدف إلى خفض عديد القوات األمیركیة
بعد إعالن النصر على تنظیم «داعش». في الوقت ذاته، تسعى الحكومة العراقیة إلى

تأمین مناطق مضطربة جنوب شرقي كركوك بھدف نقل النفط من المدينة إلى إيران.
وأكد مسؤول عراقي بارز قريب من رئیس الحكومة حیدر العبادي، أن 60 في المئة من
الجنود األمیركیین الموجودين في البالد سیغادرونھا وفق االتفاق األولي بین الحكومة

والواليات المتحدة، والذي ينص على اإلبقاء على 4 آالف جندي لتدريب الجیش العراقي،
علماً أن االنسحاب العسكري األمیركي ھو األول منذ بدء الحرب على «داعش» قبل ثالث

سنوات.
وقال متعاقدون في قاعدة «عین األسد» العسكرية في األنبار، إن انسحاب األمیركیین من
العراق بدأ، وإن عشرات الجنود نقلوا إلى أفغانستان في رحالت جوية يومیة خالل األسابیع

الماضیة، ومعھم أسلحة وأجھزة.
وأكد ناطق باسم الحكومة العراقیة لوكالة «أسوشییتد برس» أن االنسحاب بدأ، وإن شدد

على أنه في مراحله األولى، وال يمثل انسحاباً كامالً للقوات األمیركیة. ولفت مراسل
الوكالة إلى وجود حركة في قاعدة «عین األسد»، مؤكداً أقوال المتعاقدين الذين رفضوا

تحديد عدد الجنود الذين غادروا. لكن مصادر محلیة على صلة بالقوات األمیركیة في
القاعدة العسكرية في األنبار، أكدت لـ «الحیاة» أن 300 جندي أمیركي غادروا القاعدة

أمس.
ولدى الواليات المتحدة أكثر من 8892 جندياً في العراق، وفق تقرير للبنتاغون في تشرين
الثاني (نوفمبر) الماضي. ورفض الناطق باسم التحالف الكولونیل ريان ديلون تأكید خبر

خفض القوات أو نفیه، وقال لوكالة «رويترز»: «ننوي إصدار بیان عندما تبدأ القوات
باالنسحاب». وأضاف: «استمرار وجود التحالف سیتحدد وفقاً للظروف، وبما يتناسب مع

الحاجة، وبالتنسیق مع الحكومة العراقیة».
وكانت مروحیات أمیركیة انطلقت من قاعدة «عین األسد» قتلت وجرحت قبل أيام نحو 20
من القوات األمنیة العراقیة، باإلضافة إلى مقاتلي العشائر والمدير اإلداري في الناحیة،

ف أ أ

http://www.alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://www.alhayat.com/Home
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss-3Rh_5jeKUzfizYayAgdHrS8PCG8AwL9Rz4PhS52z1RKg3wFGpzGhmY02U5b5lYbAXh1j-vkF1gCb2akh_7jnQZl7EjyZ0etXYTt0UWUzIxJ4Ln3NOBufQ0QyWVVoGJCvSCrNP1j8B1oiLWsqKcu6jYMaMwOeqfptz8wOIm9dqsXm6fNJljyZ8ZH8u1n6oVu-QivHNQeXcr2hpsCHrj7qo4D7JM4ifX6m3XFazGkpOXySRPYJ-RvjGSM0HV7hggLRfNX9&sig=Cg0ArKJSzBSqvXPj9kxG&adurl=http://www.lahamag.com/category/68-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584
http://www.alhayat.com/getattachment/9129d987-dc56-4b94-adc3-2eb8ae127940/
http://www.alhayat.com/Authors/27179680


بطريق الخطأ خالل عملیة اعتقال متھم باالنتماء إلى «داعش»، ما أثار ردود فعل واسعة،
وفتح ملف القوات والقواعد األمیركیة.

ويتوقع مراقبون أن تخفض القوات األمیركیة قواتھا إلى النصف خالل األسابیع المقبلة
بالتزامن مع بدء الحمالت الدعائیة لالنتخابات العراقیة المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل.
إلى ذلك، أكدت مصادر أمنیة عراقیة أمس، قرب إطالق حملة عسكرية لتأمین مناطق

جنوب شرقي كركوك التي سیمر منھا نحو 200 ألف برمیل من نفط كركوك إلى إيران.
وقال مسؤولون أمنیون عراقیون إن عملیة تأمین سلسلة جبال حمرين قد تبدأ األسبوع
الجاري. وتقع المنطقة بین حقول نفط كركوك وخانقین على الحدود مع إيران. وكان من
المفترض أن يبدأ نقل النفط بالشاحنات األسبوع الماضي. وأحجم مسؤولون في قطاع

النفط عن إبداء أسباب لتأجیله سوى المسائل التقنیة.
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