
�أم�س،  �لعجمان،  �لعظيم  عبد  �ال�صالح  جبهة  عن  �لنائب  �كد   
فكرة  �نهاء  ي�صتوجب  و�ملوؤ�ص�صات  �ملو�طنة  دول��ة  بناء  �ن 
�غلب  �ن  �ىل  �حلكومة،الفتا  د�خل  �حلزبي  و�لتفرد  �ال�صتحو�ذ 

�لقياد�ت �ل�صيا�صية التعي معنى �لدميقر�طية.
و قال �لعجمان، �ن "بع�س �لقياد�ت �ل�صيا�صية �لعر�قية تعاين 
فماز�لت  �لدميقر�طية  معنا  والتعي  و�لهيمنة  �لنفوذ  د�ء  من 
تلك �لتجربة بالعر�ق متاخرة كثري� عن نظري�تها بالدول ذ�ت 

�لدميقر�طيات �حلقيقية".
"�صخ�س مبجرد �ن يتوىل من�صب وز�رة  �ن  �لعجمان  و�و�صح 

جهته  وهيمنة  نفوذه  ب�صط  هو  وهاج�صه  تفكريه  �ول  يكون 
�ل�صيا�صية �و �حلزبية �و �ملكوناتية بدل ترتيب �لوز�رة خلدمة 

�مل�صلحة �لعامة".
�ن  �ملفرت�س  "من  �نه  �ىل  �ال�صالح  جبهة  عن  و��صار�لنائب 
يكون فقط رئي�س �لوزر�ء �صيا�صي لكن مانر�ه �ن كل ماموجود 
مبكتبه من مدر�ء و�صوال �ىل ��صغر موظف هم �صيا�صيني �ي�صا 

من نف�س حزبه".
على  م�صتحوذة  فكرة  هي  �لنفوذ  "فكرة  �ن  �لعجمان  و�ك��د 
�النتقال فعليا  �ردنا  و�ذ� ما  �لعر�ق  �ملنطقة ومنها  حكومات 
�حلاكم  من  نبد�أ  �ن  فعلينا  ومو�طنة  موؤ�ص�صات  دول��ة  �ىل 

ومكتبه".

حمل ع�صو جلنة �ملرحلني و�ملهجرين �لربملانية �لنائب 
�أم�س، جمل�س حمافظة بابل وحمافظها  �حمد �ل�صلماين، 
�ىل  �ل�صخر  جرف  ناحية  �أه��ايل  ع��ودة  منع  م�صوؤولية 
منازلهم، حمذر� من"�إر�دة �صيا�صية" تهدف الإجر�ء تغيري 
"قمنا  �ل�صلماين  وقال  بابل.  �صمال  مبناطق  دميوغر�يف 
بجهود حثيثة وحو�ر�ت وخماطبات ر�صمية على طو�ل 
�لعامني �ملا�صني  من �جل �عادة �هايل جرف �ل�صخر مع 
�حلكومة �ملركزية وحمافظة بابل وجمل�صها و�لتحالف 
كان  �ملطالبات  "�آخر  �أن  �ل�صلماين،  و�أ�صاف  �لوطني". 
توجيه كتاب ر�صمي من قبل كتلتنا �ىل جمل�س حمافظة 
جرف  �ىل  �لنازحني  عدم  ��صباب  بيان  فيه  نطلب  بابل 
و�الج��ر�ء�ت  الإعادتهم  �لزمنية  �مل��دة  وحتديد  �ل�صخر 
�ملتخذة بهذ� �جلانب"، مردفا "فكانت �الإجابة �صادمة 
وحمبطة وغري م�صوؤولة و�لتي تربر ذلك �ىل عدم وجود 
تخ�صي�صات مالية". وتابع �ل�صلماين بالقول: "�أين كان 
�ملا�صني  �لعامني  ط��و�ل  على  بابل  حمافظة  جمل�س 
�ملا�صية".  �ملو�زنات  يف  تخ�صي�صات  يطلب  مل  وملاذ� 
الإجر�ء  تهدف  �صيا�صية  �إر�دة  "وجود  من  وحذر�لنائب، 
تغيري دميوغر�يف يف مناطق �صمال بابل وجنوب بغد�د 
ويف مقدمتها ناحية جرف �ل�صخر كون �لو�قع يعزز تلك 
غري  �لذر�ئع  وخلق  �لت�صويف  مقدمتها  ويف  �ملخاوف 
�لنازحني �ىل تلك �ملناطق". ونا�صد  �لو�قعية يف �عادة 
ع�صو �للجنة، رئي�س بعثة �المم يف �لعر�ق يان كوبي�س 
ب�"�لتحرك �لعاجل و�مل�صاعدة يف �عادة �كرث من مئتي 
�لف مو�طن مينعون من �لعودة �ىل مناطقهم يف �صمايل 
بابل وجنوب بغد�د"، مبينا �أنهم "حاليا يعي�صون �غلبهم 
يف �ملخيمات �ملتهرئة يف ظروف كارثية و�صط تق�صري 

حكومي و��صح �جتاههم".

 دعا نائب �لرئي�س �لعر�قي �أ�صامة �لنجيفي �إىل وجود 
�نتقالية  لفرتة  �ملو�صل  مدينة  يف  �لدويل  للتحالف 
يف مرحلة ما بعد د�ع�س لتحقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر 
ومنع �أي عمليات �نتقام �أو ت�صفية ح�صابات خارج 

�لقانون و�صلطة �لدولة،
جاء ذلك خالل �جتماعات للنجيفي، ، مع �ل�صفريين 
دوغ��ال���س  و�الم��ريك��ي  ب��اري��ت��ي  م���ارك  �لفرن�صي 
بليرت،  ترين�س  �ل�صوي�رسي  �ل�صفري  ونائب  �صيليماين 
لالأمم  �لعام  �الأمني  ممثل  كوبيت�س  يان  �ىل  ��صافة 
�ملتحدة يف �لعر�ق، كل على �نفر�د، حيث مت خاللها 
�ل�صيا�صي و�الأمني وعمليات  �لو�صع  بحث ومناق�صة 
من  �ملو�صل  وعا�صمتها  نينوى  حمافظة  حترير 
وتاأثري  و�ل��دويل،  �الإقليمي  و�لو�صع  د�ع�س  �صيطرة 
طرح  حيث  د�ع�س،  �صد  �ملعركة  جمريات  على  ذلك 
�ملعركة  لتطور�ت  ت�صور�ته  �لعر�قي  �مل�����ص��وؤول 

وملرحلة ما بعد د�ع�س.
وقد �كد �لنجيفي خالل هذه �الجتماعات "�أن �لن�رس 

ظل  يف  يتحقق  �أن  و�ملهم  حمتوم،  �أمر  د�ع�س  على 
مبكوناتها  نينوى  ملو�طني  كاملة  ورعاية  �هتمام 
ونك�صب  �حل��رب  نك�صب  �أن  نريد  �أننا  ذلك  جميًعا، 
يف  �العالمي  مكتبه  عنه  نقل  كما  �أي�صا"،  �ل�صالم 

بيان �صحايف �لليلة �ملا�صية ". 
بها  يحظى  �لتي  و�مل�صاندة  �ل��دويل  �لدعم  وثّمن   
�جلهود  وتكثيف  �لدعم  زي��ادة  �إىل  ودع��ا  �ل��ع��ر�ق 
حتقيق  من  �لعر�ق  ميكن  مبا  و�الإن�صانية  �لع�صكرية 
�النت�صار �لناجز على د�ع�س، و�عادة بناء ما دمرته 
"باجلهد  د�ع�س، و�ملعارك �لد�ئرة ملو�جهته. و�أ�صاد 
�الإره���اب  ومكافحة  و�ل�����رسط��ة  للجي�س  �لبطويل 
وحر�س نينوى و�حل�صد �لع�صائري وقو�ت �لبي�صمركة 

ودعم قو�ت �لتحالف �لدويل".
وقدم �لنجيفي روؤيته ملجريات �ملعركة، وركز على 
مرحلة ما بعد د�ع�س، م�صري� �إىل "�أنه يرى �أن يكون 
للتحالف �لدويل وجود على �الأر�س لفرتة �نتقالية، 
بهدف حتقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر و�مل�صاعدة على عدم 
باب  يف  تدخل  �أن  ميكن  حالة،  الأي��ة  �ملجال  ف�صح 
�النتقام �أو ت�صفية �حل�صابات خارج �لقانون و�صلطة 

الإعادة  �ملنطقة  توؤهل  �لتي  �لرو�بط  و�عادة  �لدولة 
�لبناء و�إ�صادة منوذجها �الإد�ري و�ل�صيا�صي مبا يعرّب 

عن حقيقة �ر�دة مو�طني نينوى".
 كما �رسح �لنجيفي مفهومه الإقليم نينوى �ملتفق مع 
معاجلة  ي�صمن  و�لذي  �لنافذة،  و�لقو�نني  �لد�صتور 
ا  �أي�صً ويعالج  د�ع�����س  �صببها  �لتي  �الختناقات 
للمحافظة..  د�ع�س  �حتالل  �إىل  �أدت  �لتي  �لظروف 
وحدة  على  �ملحافظة  �إىل  يهدف  �القليم  �أن  موؤكد� 
مرتبط  و�أخ���ري�  �أواًل  وه��و  �ل��ع��ر�ق،  ووح��دة  نينوى 

باإر�دة �ملو�طنني، ولي�س قر�ًر� يفر�س عليهم.
م�����رسوع  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن  �����رسورة  �إىل  و�أ����ص���ار 
�ملو�طنني  ويطمئن  للتطور�ت  ي�صتجيب  �صيا�صي 
وقلًقا  تخوفات  هناك  �ن  مو�صحا  م�صتقبلهم..  �إىل 
حقيقًيا من �القليات وعموم مكونات �ملحافظة من 
�مل�صتقبل و�الفتقار �إىل م�رسوع �صيا�صي يفتح �لباب 

و��صعا الحتماالت لي�صت يف م�صلحة �ملو�طن.
��صناد �لنازحني

توفري  �رسورة  على  �جتماعاته  يف  �لنجيفي  و�صدد 
�ال�صناد �حلقيقي للنازحني و�لعمل على ح�صد �لدعم 

�لدويل الغاثتهم وتوفري �مل�صتلزمات �الإن�صانية لهم. 
�أهمية �لبحث عن حلول بدال من �لغو�س  و�كد على 
د�ئًما  �صالما  ي�صتحق  �لعر�ق  �أن  "ذلك  �مل�صاكل  يف 
مبنًيا على �حرت�م حقوق �ملو�طنني و�ر�دتهم يف كل 

ما يتعلق بحياتهم". 
�ىل  �الجتماعات  ه��ذه  خ��الل  �لنجيفي  ��صار  كما   
�لتعاون  و�أهمية  للدولة  متقدم  �أد�ء  على  حر�صه 
�البتعاد  و���رسورة  �الأزم��ات  من  للخروج  و�ل��ت��اآزر 
نهج  الأي  ورف�صه  و�لفئوية  �ل�صيقة  �مل�صالح  عن 
طائفي.. وقال "�إن �لدولة �لع�رسية ال ت�صتقيم �إال مع 
�لدفاع �ملبدئي �ملخل�س عن �أبناء �لوطن جميعا من 

دون تفرقة ب�صبب �لدين �أو �لطائفة �أو �لقومية".
�لذين �جتمع  �مل�صوؤولون �الجانب  ثّمن  من جانبهم 
تفكيك  �لوطنية وحر�صه على  "روؤيته  �لنجيفي  بهم 
�مل�صاكل وحلها وقدمو� تهانيهم ملنا�صبة عودته �إىل 
ممار�صة دوره �لد�صتوري كنائب لرئي�س �جلمهورية" 

كما نقل �لبيان �ل�صحايف.
�لوزر�ء �لعر�قي �كد �ن قو�ته ��صبحت  وكان رئي�س 
قاب قو�صني �و �دنى من دخول �ملو�صل وقطع ر�أ�س 

يف  �لع�صكرية  للقطعات  تفقده  خالل  وقال  د�ع�س. 
�لرتكية  �ل�صلطات  متهًما  �لع�صكرية،  �ملو�صل  جبهة 
مبحاولة �ثارة �ملخاوف من م�صاركة �حل�صد �ل�صعبي 
م�صالح  خدمة  �جل  من  �ملدينة  حترير  معركة  يف 
�هلها،  لتحرير  للمو�صل  "جئنا  �خلا�صة:  �الت��ر�ك 
كل  يف  �لدو�ع�س  على  �لطريق  نغلق  �ن  ونحاول 
�لتنظيم �الرهابي، ولي�س  مكان، و�صنقطع ر��س هذ� 
لعنا�رسه خمرج �و مفر، �ما �ن ميوتو� �و ي�صت�صلمو�، 
ولن ت�صمد �جليوب يف �ملناطق �الخرى بعد حترير 

�ملو�صل، و�صنق�صي عليها جميعا". 
هجوًما  ب��د�أت  �مل�صرتكة  �لعر�قية  �لقو�ت  وكانت 
و��صًعا فجر 17 من �ل�صهر �ملا�صي لتحرير حمافظة 
قب�صة  من  �ملو�صل  وعا�صمتها  �ل�صمالية  نينوى 
عام  يونيو  يف  عليها  �صيطر  �ل��ذي  د�ع�س  تنظيم 

.2014
يذكر �أن �لقو�ت �لعر�قية �مل�صرتكة ومب�صاندة طري�ن 
�ل�صاد�س  يومها  تو��صل  �ل��دويل  و�لتحالف  �جلي�س 
ع�رس على �لتو�يل عملية ��صتعادة �ملو�صل من قب�صة 
�لعام للقو�ت  �لقائد  �إعالن  تنظيم د�ع�س، وذلك بعد 

�مل�صلحة حيدر �لعبادي فجر �ل�صابع ع�رس من �ل�صهر 
وعا�صمتها  نينوى  حترير  عملية  �نطالق  �حل��ايل 
�ملو�صل �لتي يحتلها �لتنظيم منذ يونيو عام 2014.
وتعترب نينوى ثاين �كرب حمافظة يف �لعر�ق م�صاحة 
مربعا،  كيلومرت�   )37323( تبلغ  حيث  �الأنبار  بعد 
وتتكون  �لعر�ق  م�صاحة  من  باملئة  ت�صعة  وت�صكل 
�صغرية  و)22(  كبرية  منها  ع�رس  بلدة..   )32( من 
مرت�مية �الأطر�ف، فيما يبلغ عدد �صكانها قبل هجوم 
ماليني  ثالثة  ح��و�ىل  �ملدينة  على  د�ع�س  �صيطرة 

ون�صف مليون مو�طن.   
�لعا�صمة  بعد  �لعر�ق  مدن  �أكرب  ثاين  و�ملو�صل هي 
تنظيم  قب�صة  يف  حاليا  تقع  مدينة  و�أك��رب  بغد�د، 
�صيطر  �لتي  �ملدن  �أوىل  وكانت  �لعر�ق،  يف  د�ع�س 
عليها �لتنظيم يف �صيف عام 2014 قبل �أن يجتاح 
�لعر�قية  �حلكومة  وب��د�أت  وغربها.  �لبالد  �صمال 
قرب  ع�صكرية  بح�صود  �لدفع  يف  �ملا�صي  مايو  يف 
من  عليها  �ل�صيطرة  ال�صتعادة  خطط  �صمن  �ملو�صل 
�لتنظيم  من  �ملدينة  �صت�صتعيد  �إنها  موؤكدة  �لتنظيم، 

قبل حلول نهاية �لعام �حلايل.

السلماني: المطلوب عودة اهالي جرف النصر الى مناطقهم في شمال بابل

��صيا  ل�صوؤون  �الير�نية  �خلارجية  م�صاعد  �أك��د 
مانع  ال  بان  بور،  رحيم  �بر�هيم  و�وقيانو�صيا، 
لو  فيما  و�لعر�ق  تركيا  بني  للو�صاطة  �ير�ن  لدى 

طلبا منها ذلك حلل �الزمة بني �لبلدين.
هام�س  على  لل�صحفيني  ب��ه  �أدىل  ت�رسيح  يف 
بطهر�ن  �لرتكية  �ل�صفارة  يف  �قيمت  مر��صم 
�جلمهورية  الع��الن   93 �ل���  �ل��ذك��رى  ملنا�صبة 
�لت�رسيحات  �صوؤ�ل حول  على  �لرد  �لرتكية، ويف 
يف  �ال�صالمية  �ل��ث��ورة  قائد  مل�صت�صار  �الخ��رية 
��صتعد�د  حول  واليتي  �كرب  علي  �لدولية  �ل�صوؤون 
�ير�ن للو�صاطة حلل �خلالف بني تركيا و�لعر�ق، 
قال رحيم بور، لو رغب �لعر�ق وتركيا بو�صاطتنا 

فاننا ال مانع لدينا يف ذلك.
هذه  لبع�س  جيد�  و�صعا  “لنا  �ن  بور،  و��صاف 
�صيء  منا  ُيطلب  مل  �طالعي  وح�صب  �لتحركات 
بع�س  �الم��ر  ي�صتغرق  ولرمبا  �الن  لغاية  حمدد 

�لوقت”.

�صاركت  �نها  م��وؤخ��ر�ً  �أعلنت  قد  تركيا  وكانت 
بعملية حترير مدينة �ملو�صل و�ن مدفعية قو�تها 
�صمال  بع�صيقة  بناحية  مع�صكر  يف  �ملتو�جدة 
�ملدينة قد ق�صفت مو�قع لد�ع�س بطلب من �قليم 

كرد�صتان.
�لعبادي ح�صول هذه  �لوزر�ء حيدر  ونفى رئي�س 
�ىل  م�صري�  باطاًل”  “�إدعاًء  و�عتربها  �مل�صاركة 
نفوذها  لتو�صيع  بل  د�ع�س  تقاتل  “ال  “تركيا  �ن 

باملنطقة”.
“موقفه  �ملا�صي  �ال�صبوع  �لوزر�ء  جمل�س  وجدد 
�لر�ف�س للتو�جد �لرتكي يف �صمال �لعر�ق” موؤكد� 
�ن “�لت�صعيد �لرتكي �عالميا مع �نطالق عمليات 
�ملو�صل بالرغم من موقف �لعر�ق مثار ��صتغر�ب 
بالن�صبة لنا ولن ن�صمح لهذه �لقو�ت بامل�صاركة” 

حمذر�ً “�التر�ك من مغبة �ال�صتمر�ر بهذ� �المر”.
نوري  �لقانون  دول��ة  �ئتالف  رئي�س  ق��ال  فيما 
�ملالكي �ن �لعر�ق ��صتطاع �ن يرد هجمة �الإرهاب 

�لتي تعر�س لها يف هذه �ملرحلة.
جاء ذلك خالل ��صتقباله رئي�س �ل�صلطة �لق�صائية 

�صادق  �هلل  �آي��ة  �الإ�صالمية  �إي��ر�ن  جمهورية  يف 
�ير�ن  جمهورية  �صفري  بح�صور  الريجاين  �ملي 

�ال�صالمية لدى �لعر�ق �ل�صيد ح�صن دنائي فر .
وجرى خالل �للقاء ��صتعر��س م�صتقبل �لعالقات 
ذ�ت  و�لق�صايا  �جلارين  �لبلدين  بني  �لثنائية 

�الهتمام �مل�صرتك .
و�أكد �ن "�لعر�ق ��صتطاع �ن يرد هجمة �الرهاب 
�لقو�ت  �ملرحلة بف�صل  لها يف هذه  �لتي تعر�س 
�المنية و�حل�صد �ل�صعبي"، معترب� حترير �ملو�صل 
�الره���اب  ج���ذور  ال�صتئ�صال  منطلقا  �صتكون 
الأمن  �لد�عم  �ي��ر�ن  موقف  مثمنا   ، �ملنطقة  يف 

و��صتقر�ر �لعر�ق . 
�لق�صائية  �ل�صلطة  رئي�س  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�الير�نية دعم بالده �لكامل للعر�ق يف حربه �صد 
�الإرهاب �لهمجي، م�صيد�ً ب�صمود �ل�صعب �لعر�قي 
يف مو�جهة �ملجاميع �الإرهابية �لتي باتت متثل 
�ملنطقة  دول  لكل  و��صحًا  وتهديد�ً  كبري�ً  خطر�ً 
و�لعامل . يف  �لوقت �لذي �كد فيه زعيم �لتحالف 
�لوطني،  “�لتحالف  �ن  �حلكيم،  عمار  �ل�صيعي 

بو�صفه �لكتلة �لربملانية �الأكرب، يعد �لعدة لتقدمي 
م�رسوعا  متثل  �لوطنية  للت�صوية  مهمة  وثيقة 
حترير  مع  بالتز�من  للعر�قيني  جامعا  �صيا�صيا 
مدينة �ملو�صل”، الفتا �ىل �نا “م�رسوع �صيا�صي 

جامع �صيكون متز�منا مع �لن�رس �لع�صكري” .
�ن  �صك  “ال  �ن   �الإع��الم��ي   ملكتبه  بيان  ذك��ر 
�مل�صوؤولني  كبار  م��ن  كبرية  �صخ�صية  زي���ارة 
�لعر�ق  جلمهورية  �ال�صالمية  �جلمهورية  يف 
�لتي  و�الت��ف��اق��ات  و�الت�����ص��االت  و�الجتماعات 
�لق�صائيتني  �لقوتني  وبني  �لبلدين  بني  ح�صلت 
ومتني  تعميق  يف  و��صا�صييا  مهما  مدخال  متثل 
موؤكد�  �لبلدين”،  بني  �لعالقة  �و����رس  وتعزيز 
�لد�عمة  للوقفة �مل�صتمرة  �لو�فر  �عتز�زه وتقديره 
و�مل�صاندة للجمهورية �ال�صالمية جتاه �لعر�ق منذ 
�حلا�رس،  يومنا  و�ىل  �لدكتاتوري  �لنظام  �صقوط 
ح��ي��ث وج��دن��ا �جل��م��ه��وري��ة �ال���ص��الم��ي��ة ق��ي��ادة 
وحكومة و�صعبا منا�رس� وم�صاند� لل�صعب �لعر�قي 
و�لثقافية  و�المنية  �ل�صيا�صية  �مل�����ص��ار�ت  يف 

و�الجتماعية و�لدينية”.
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ايران: المانع لدينا من التوسط بين العراق وتركيا العبادي:  لدينا خطط العمار الموصل بعد 
القضاء على داعش

العراق يهنئ الجمهورية اللبنانية بانتخاب 
رئيسها "عون"

بغد�د_متابعة: �كد رئي�س جمل�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، �أم�س، �ن �حلكومة لديها خطط 
العادة �عمار مدينة �ملو�صل بعد حتريرها من �صيطرة د�ع�س �الرهابي.

وقال �لعبادي يف ت�رسيح له "�طمئن �ملو�طنني د�خل �ملو�صل باأن قو�تنا تتقدم يف 
كل �لقرى و�لنو�حي و�الأهايل متو�جدين، وقو�تنا حتمي �الأهايل وت�صحي من �أجلهم، 

�صنقطع ر�أ�س د�ع�س و�صنحيط به من كل مكان".
و�أ�صاف �أن "حترير نينوى هو هدف عر�قي نبيل، و�أن د�ع�س لي�س له مكان يف �لعر�ق"، 

م�صري�ً �إىل �أن "هناك فرقًا متهيئة الإعادة �الإعمار و�خلدمات ما بعد د�ع�س".
�أهايل �ملدينة  �أدنى من �ملو�صل"، مطالبًا  �أو  "�أ�صبحنا قاب قو�صني  �لعبادي،  وتابع 
ب�"�لبقاء يف �لبيوت وطرد �لدو�ع�س عدم متكينهم من تدمري �لبنى �لتحتية �و تفخيخ 

�ل�صو�رع".
�ل�صيا�صية  �خلالفات  وترك  "�لوحدة  �إىل  �ل�صيا�صيني  �لعبادي  دعا  �خ��رى،  جهة  من 
جانبًا"، م�صري�ً �إىل �أن "مهمة �ل�صيا�صي هي خدمة �لوطني ولي�س خدمة حزبه �أو نف�صه".
�ليوم،  �لعبادي،  حيدر  �مل�صلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  وو�صل 
�لع�صكرية يف منطقة عمليات  �لقطعات  تفقد  بعد  �ملو�صل،  �ل�صورة جنوب  ناحية  �إىل 

قادمون يا نينوى.

بغد�د_متابعة: قدمت وز�رة �خلارجية �لعر�قية، �أم�س، �لتهاين �ىل �جلمهورية �للبنانية 
بانتخاب رئي�صها مي�صال عون، متمنية �أن تكون هذه �خلطوة �نعطافة �يجابية يف م�صار 

�لو�صع �ل�صيا�صي يف لبنان.
�ملتحدث با�صم �لوز�رة �حمد جمال يف ت�رسيح له قال، �إن "وز�رة �خلارجية �لعر�قية 
�للبنانية، و�نهاء حالة �لفر�غ  ترحب بانتخاب �لعماد مي�صال عون رئي�صًا للجمهورية 

�لرئا�صي يف لبنان".
و�أ�صاف جمال، �أن "�خلارجية تاأمل �أن تكون هذه �خلطوة �نعطافة �يجابية يف م�صار 
�لو�صع �ل�صيا�صي بلبنان �ل�صقيق، متمنية ل�صعبه �ملزيد من �ملوفقية لكّل ما من �صاأنه 

دعم ��صتقر�ره و��صتقر�ر �ملنطقة برمتها".
بوجه  �صامد�ً  لبنان  "ليبق  مردفا  �لبلدن"،  مع  �لعالقات  تعزيز  "�رسورة  على  و�أكد، 

جميع حماوالت �مل�صا�س ب�صيادته و��صتقالل قر�ره �لوطني".
ولفت �ملتحدث �لر�صمي، �ىل "�رسورة ��صتمر�ر وقوفه �لقوي بوجه موجة �الإرهاب �لتي 

ت�صتهدف جميع دول �ملنطقة و�لعامل".

�أعلن��ت وز�رة �لد�خلي��ة، �أم���س، توقيعه��ا مذك��رة تفاه��م مع 
�الأمم �ملتح��دة لتنظيم �صوؤون �لالجئ��ني �الأجانب يف �لعر�ق، 
كا�صف��ة ع��ن وجود 28 �ألف الجئ يف �لع��ر�ق، يف حني �أكدت 
�ملفو�صي��ة �ل�صامي��ة لالأمم �ملتح��دة ل�صوؤون �لالجئ��ني، �أنها 
ترك��ز على مه��ام حماية �لالجئ��ني بالتعاون م��ع �حلكومة، 
وتق��دمي �مل�صاع��دة للعائدي��ن منه��م، وحماولة �يج��اد حلول 
"د�ئم��ة له��م كونه��م فقدو� كل �ص��يء". وقالت �ل��وز�رة، يف 
بي��ان له��ا �إن "�للجن��ة �لد�ئم��ة ل�ص��وؤون �لالجئ��ني، وقع��ت 
مذك��رة تفاهم مع �ملفو�صية �ل�صامي��ة لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون 

�لالجئني، ب�صاأن �لالجئ��ني �الأجانب �ملوجودين يف �لعر�ق". 
وقال �لوكي��ل �الأقدم للوز�رة، عقي��ل �خلزعلي، خالل مر��صيم 
توقي��ع �ملذكرة �إن "�ملذكرة ت�صكل ن�رس�ً مو�زيًا لالنت�صار�ت 
�لت��ي حتققه��ا �لق��و�ت �الأمنية �لتي ه��ي يف �أ�صله��ا �نت�صار 
لالإن�صاني��ة عل��ى فل��ول �الإرهاب �له��ادف �إىل �إحل��اق �لدمار 
بالع��ر�ق و�إعادته �إىل ع���رس �لتخلف"، م�صي��د�ً ب�"�نت�صار�ت 
�لق��و�ت �الأمنية و�جله��ود �لتي يبذلونه��ا يف �ختز�ل م�رسوع 

�الإن�صانية بالت�صدي لالإرهاب وطرده من �لبالد".
وك�صف �خلزعلي، ع��ن "وجود 28 �ألف الجئ، و�إر�دة حقيقية 
ن�صوغه��ا على �صكل �تفاقية ل�صمان حقوقهم"، م�صري�ً �إىل �أن 
هنالك "�أكرث من ثالثة ماليني نازح عر�قي يحتاجون �إىل دعم 

ورعاي��ة عاملية". م��ن جانبه �صكر مدي��ر �ملفو�صية �ل�صامية 
لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني، برونر جيدو، وز�رة �لد�خلية 
على �جله��ود �لتي تبذلها ب�صاأن �لالجئني وطالبي �للجوء يف 
�لعر�ق من ناحية �إ�صد�ر بطاقات تعريفية لهم لت�صهيل مهمة 
ح�صوله��م على عم��ل ورعايتهم �صحيا ومالي��ًا. وقال جيدو، 
�إن "د�صت��ور جمهوري��ة �لعر�ق كف��ل حماي��ة �لالجئني، لذلك 
متثل �التفاقية خطوة جيدة جتاه �لالجئني وطالبي �للجوء"، 
مبين��ًا �أن "لدينا ثالث مهام خلدم��ة �لالجئني ودعمهم �أولها 
توف��ري �حلماية لهم بالتعاون مع �حلكومة، وتقدمي �مل�صاعدة 
للعائدين منهم الأنهم فق��دو� كل �صيء عند مغادرتهم �لعر�ق، 

ف�صاًل عن حماولة �يجاد حلول د�ئمة لهم".

النجيفي: النصر محسوم في مواجهة داعش والمطلوب موقف وطني موحد

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

العجمان: اغلب القيادات السياسية التعي معنى الديمقراطية الداخلية تتفق مع االمم المتحدة على تنظيم شؤون 28 ألف الجئ أجنبي بالعراق

جبهة اإلصالح تنفي تنسيقها مع األحرار 
الستجواب وزيرة الصحة

بغد�د_متابعة: نفت جبهة �الإ�صالح �لنيابية، �أم�س، وجود �أي تن�صيق لها مع كتلة 
�الأحر�ر ب�صاأن ��صتجو�ب وزير �ل�صحة عديلة حمود، فيما بينت �ن �ال�صتجو�ب قد 

يكون لت�صفية �حل�صابات.
عالقة  �أي  لها  لي�س  "جبهتها  �ن   ، نعمة  عو�طف  �جلبهة  عن  �لنائب  وقالت 
بهذ�  �الأحر�ر  كتلة  مع  تن�صيق  �أي  هناك  يوجد  وال  �ل�صحة  وزيرة  با�صتجو�ب 
�ل�صاأن"، مو�صحة �ن "جبهة �الإ�صالح ال متلك �أي ملفات ف�صاد �أو تق�صري يف �أد�ء 

عمل �لوزيرة حتى يتم ��صتجو�بها".
�الأحر�ر  كتلة  بني  �حل�صابات  لت�صفية  يكون  قد  "�ال�صتجو�ب  �ن  نعمة  وبينت 
جمل�س  يف  �حل�صابات  ت�صفية  ترف�س  �الإ�صالح  "جبهة  �ن  موؤكدة  و�لوزيرة"، 

�لنو�ب من خالل �للقاء �لتهم �إىل بع�س �لوزر�ء".
من جانبه �أعلن �لنائب عن كتلة �الحر�ر عو�د �لعو�دي، عن ��صتكمال �الجر�ء�ت 
�لقانونية جلمع تو�قيع ��صتجو�ب وزيرة �ل�صحة عديلة حمود يف �لربملان، عازيًا 

ذلك �ىل "�لنق�س �لكبري" يف �خلدمات �ل�صحية �ملقدمة للمو�طنني.


