
ا�ستقب��ل رئي�س الربملان �سليم اجلبوري، ال�سبت، 
مبع��وث الرئي���س الأمريك��ي اخلا���س للتحالف 

الدويل بريت ماكغورك والوفد املرافق له.
رئي���س  اإن  بي��ان  يف  اجلب��وري  مكت��ب  وق��ال 
الربمل��ان اك��د ان العراق بحاج��ة اىل م�ساعدات 

دولية لإغاثة العوائل النازحة.
واأ�س��اف البي��ان، اأن اللق��اء بح��ث التط��ورات 
ال�سيا�سية والأمني��ة يف العراق واملنطقة، و�سري 
معارك حتري��ر مدينة املو�سل ودع��م التحالف 
ال��دويل والمريك��ي يف حمارب��ة تنظي��م داع�س 

الإرهابي.
واأك��د اجلب��وري، اأهمي��ة تفعي��ل اجله��ود ب��ن 
البلدي��ن، خا�س��ة وان الع��راق يخو���س حرب��ا 
�رش�س��ة �س��د تنظيم ارهاب��ي يحت��اج مزيدا من 

التن�سيق من اجل الق�ساء عليه.
واأ�س��اف، يج��ب اإي��اء مل��ف النازح��ن الذي��ن 
يفرون م��ن املدن الت��ي ت�سهد مع��ارك م�ستمرة 
من اج��ل ا�ستعادتها، الأهمي��ة الق�سوى خا�سة 
م��ع تق��دم الق��وات الأمني��ة وم��ن ي�ساندها يف 
عمليات التحرير الت��ي اثبتوا من خالها ب�سالة 

قلَّ نظريها.
ولف��ت رئي���س الربمل��ان النظ��ر اىل، اأن الع��راق 
بحاج��ة اىل م�ساع��دة دولي��ة، م��ن اج��ل اإغاثة 
الإعداد الكبرية من العوائل النازحة يف عدد من 

مدن العراق".
م��ن جانب��ه، اأك��د مبع��وث الرئي���س الأمريك��ي، 
ا�ستم��رار دعم حكوم��ة باده للع��راق يف حربه 
�سد الإرهاب. وا�سار اىل، اأن احلكومة الأمريكية 
ملتزم��ة بتقدمي الدعم الع�سك��ري الكامل للقوات 

الأمنية العراقية.

وق��ال الفريق الركن عب��د المري ر�سيد ي��اراهلل  نائب 
قائ��د العملي��ات امل�سرتك��ة قائ��د عملي��ات "قادمون 
يانين��وى" خ��ال موؤمتر �سح��ايف اإن املع��ارك �سد 
تنظي��م داع���س للمدة م��ن 17 اكتوب��ر املا�سي حن 
�سنت الق��وات العراقية هجوما وا�سع��ا لتحرير مدينة 
املو�سل ث��اين اكرب مدن العراق بع��د العا�سمة بغداد 
م��ن قب�سة التنظيم الذي �سيط��ر عليها يف يونيو عام 
2014 وحتى الثالث من دي�سمرب احلايل وبعد مرور 
49 يوما على بدء العمليات الع�سكرية قد ا�سفرت عن 
انت��زاع ال�سيط��رة عل��ى 5677 كيلوم��رتا مربع��ا من 
الرا�سي التي كان ي�سيطر عليها التنظيم  يف حن مت 
اعان م�رشع الف��ي ع�سكري عراقي و1614 عن�رشا 

من البي�سمركة يف هذه املعارك..
 واأو�سح القائ��د الع�سكري الكبري نتائج املعارك على 

خمتلف حماور القتال وكما ياأتي :
 املحور اجلنوبي الغربي 

 يف املحور اجلنوبي الغربي لقوات ال�رشطة الحتادية 
والقطع��ات امللحق��ة بها با�رشت القطع��ات العمليات 
بتاري��خ 17 اكتوب��ر عل��ى حم��ور القي��ارة باجت��اه 
ال�ساح��ل المي��ن ملدينة املو�س��ل ومتكنت من حترير 
96 قري��ة ومن اهم املناطق ناحية ال�سورة وناحية 
حم��ام العلي��ل ومعم��ل كربي��ت امل���رشاق وال�سيط��رة 
على 56 بئرا نفطي��ة ومتكنت من اطفاء حريق معمل 
كربي��ت امل���رشاق وبوق��ت قيا�س��ي وا�سبح��ت عل��ى 
م�س��ارف البو�سي��ف جنوبي مدين��ة املو�سل ومتكنت 
من تدم��ري 239 �سي��ارة مفخخة متنوع��ة بالتعاون 
مع ط��ريان اجلي�س والق��وة اجلوي��ة العراقية وطريان 
التحال��ف ال��دويل، كم��ا متكنت م��ن تطه��ري م�ساحة 
ار�س تقدر ب� 1855 كم مربعًا وتطهري طريق القيارة 

حمام العليل القدمي واجلديد.
 املحور اجلنوبي ال�شرقي

  ويف املح��ور اجلنوب��ي ال�رشقي لقطعات الفرقتن 9 
و1 واللواء 3 با�رشت القطعات التقدم من ج�رش الكوير 
باجت��اه ال�ساح��ل الي���رش ملدين��ة املو�س��ل ومتكنت 
من حتري��ر 54 قرية واهمها مرك��ز ق�ساء احلمدانية 
وكرمل���س وناحية النمرود واث��ار النمرود وال�سامية 
وتطه��ري 4 اأحي��اء من ال�ساح��ل الي���رش ومتكنت من 
تدمري 77 �سيارة مفخخ��ة خمتلفة النواع بالتن�سيق 
م��ع طريان اجلي�س العراقي وط��ريان التحالف الدويل 
وتطه��ري ار�س مب�ساحة 950 ك��م مربعًا ومتكنت من 

تاأمن طريق الكوير باجتاه معمل ال�سفلت. 

حمور جنوب الزاب
 اأم��ا يف حمور جنوب ال��زاب لقطعات عمليات نينوى 
فقد بو�رش تطه��ري املناطق الكائنة جنوبي نهر الزاب 
ومتكنت من حتري��ر 17 قرية وتطهري ار�س مب�ساحة 
320 ك��م مربعًا و تدمري 12 عجلة مفخخة خمتلفة 

النواع. 
املحور ال�شمايل

 ويف املح��ور ال�سم��ايل لقطع��ات فرق��ة امل�س��اة 16 
با���رشت القطع��ات التق��دم م��ن �سم��ال تلكي��ف وق��د 
متكن��ت من حترير 21 قرية ومنه��ا منطقة ال�سالت 

والبعوي��زة ودجل��ة م��ول ومتكن��ت من تطه��ري ار�س 
مب�ساح��ة 112ك��م مربع��ًا ومتكن��ت م��ن تدم��ري 23 
عجل��ة مفخخة خمتلفة النواع وبالتن�سيق مع طريان 

اجلي�س وطريان التحالف الدويل. 
املحور ال�شرقي 

كم��ا با���رشت قطع��ات ق��وات مكافح��ة الرهاب يف 
املح��ور ال�رشق��ي التقدم م��ن اجلهة ال�رشقي��ة ملدينة 
املو�س��ل وب��داأت العملي��ات يف  20 اكتوب��ر ومتكنت 
م��ن حترير 15 قري��ة واهمها ناحية برطل��ة وبزوايا 
وتطه��ري وحترير 23 حيًا من احي��اء ال�ساحل الي�رش 
للمو�س��ل ومتكن��ت م��ن ال�سيط��رة عل��ى العدي��د م��ن 
املوؤ�س�س��ات والبني��ة التحتي��ة وم��ا زال��ت م�ستم��رة 
بتحري��ر الحياء املتبقية والبالغ��ه 56 حيا لل�ساحل 
الي���رش ومتكنت من تطهري ار���س مب�ساحة 140 كم 
مربعًا ومتكنت من تدمري 151 عجلة مفخخة خمتلفة 

النواع بالتعاون مع طريان التحالف الدويل. 
 حمور قوات البي�شمركة

 ويف ه��ذا املح��ور فقد متكن��ت ق��وات البي�سمركة من 
حتري��ر 28 قري��ة ب�سمنه��ا ناحية بع�سيق��ة وتطهري 
م�ساح��ة 500 ك��م مربع��ًا ومتكن��ت م��ن تدم��ري 55 
عجل��ة مفخخة خمتلفة الن��واع بالتعاون مع طريان 

التحالف الدويل. 
حمور احل�شد ال�شعبي 

ويف املح��ور الغرب��ي ال��ذي تنت�رش فيه ق��وات احل�سد 
ال�سعبي فقد متكنت هذه القوات من حترير 130 قرية 
ومن اهم املناطق ال�سيطرة على مطار تلعفر بالكامل.. 
كم��ا ا�ستطاع��ت تطه��ري ار���س مب�ساح��ة 1800 كم 
مربعًا ومتكن��ت من تدمري 75 عجلة مفخخة خمتلفة 
الن��واع وبالتعاون م��ع طريان اجلي���س ومتكنت من 
تطه��ري وتاأمن الطري��ق ال�سرتاتيجي من تلول الباج 
باجتاه تقاطع عداية وكذلك تاأمن التما�س مع قوات 

البي�سمركة يف �سنجار. 

 غارات الطريان 
 نفذت القوة اجلوية العراقية 165طلعة جوية قتالية 
و92 طلع��ة ا�ستطاعي��ة و381 طلع��ة نق��ل يف حن 
نف��ذ ط��ريان اجلي���س 677 طلع��ة قتالي��ة و23 طلعة 
ا�ستطاع و632 طلع��ة نقل كما نفذ التحالف الدويل 

1584طلعة قتالية. 
الهند�شة الع�شكرية 

متكن��ت مديري��ة الهند�س��ة الع�سكرية التابع��ة لوزارة 
الدف��اع متمثلة بهند�سة املق��ر العام وكتيبة التج�سري 
م��ن ان�ساء ج���رش عائم على نهر دجل��ة بطول 180 م 
بجان��ب ج���رش القيارة املدمر وبوق��ت قيا�سي وكذلك 
متكن��ت من ن�سب ج�رش عائم بط��ول 110م على نهر 
ال��زاب الكبري م��ن قرية املخل��ط وكذل��ك ن�سب ج�رش 
عائ��م على نه��ر دجل��ة بط��ول 190 م ملنطقة منرية 
باجت��اه النم��رود ل�سم��ان تنق��ل املواطن��ن وحركة 

القطعات الع�سكرية. 
النازحون  

  متكنت جلنة متابعة النازحن برئا�سة الفريق الركن 
با�س��م الطائي م��ن ال�رشاف املبا���رش وامليداين على 
مع�سكرات النازح��ن وتاأمن جميع متطلبات احلياة 
اليومي��ة وال�سحي��ة ا�ساف��ة اإىل توزيع م��واد غذائية 
على �سكان املناطق املح��ررة. و�سملت رعاية اللجنة 

44561 �سخ�سا. 8270 عائلة جمموع افرادها 
يذكر اأن الق��وات العراقية امل�سرتكة ومب�ساندة طريان 
اجلي���س والتحال��ف الدويل توا�سل من��ذ 17 من �سهر 
اكتوب��ر املا�سي عملية ا�ستع��ادة املو�سل من قب�سة 
تنظي��م داع�س وذلك بع��د اإعان القائ��د العام للقوات 
امل�سلحة حيدر العبادي فجر ذلك اليوم انطاق عملية 
حترير نينوى ومركزها املو�سل وهي ثاين اأكرب مدن 
العراق بع��د العا�سمة بغداد واأك��رب مدينة تقع حاليا 
يف قب�سة تنظيم داع�س يف العراق وكانت اأوىل املدن 
التي �سيطر عليها التنظيم يف �سيف عام 2014 قبل 

اأن يجتاح �سمال الباد وغربها. 

ماكغورك يؤكد التزام حكومة بالده بتقديم الدعم العسكري الكامل للقوات العراقية

الفاتي��كان ب��ول ريت�س��ارد  ع��د وزي��ر خارجي��ة 
غالغ��ر ان النت�س��ارات املتحقق��ة يف املو�س��ل 
فر�سة كب��رية لعودة امل�سيحي��ن اإىل املدينة بعد 
حتريرها، ومنا�سبة مهم��ة للبابا لتحقيق زيارته 

للعراق.
وزي��ر  اإن   ، بي��ان  يف  اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
اخلارجية اإبراهي��م اجلعفرّي التقى وزير خارجّية 
الفاتي��كان بول ريت�س��ارد غالغ��ر، وجرى خال 
اللق��اء بحث العاق��ات الثنائّية، واآف��اق الرتقاء 

بها اإىل ما يلّبي طموح ال�سعبن".
واأ�س��اف البي��ان، اأن الطرف��ن اتفقا عل��ى توقيع 

مذك��رة تفاه��م ب��ن جمهوري��ة الع��راق ودول��ة 
الفاتي��كان خا�س��ة بامل�س��اورات ال�سيا�سّي��ة على 
خارجّي��ة  وزارة  يف  امل�سوؤول��ن  كب��ار  م�ست��وى 
البلدين لتن�سيق املواقف يف املوؤمترات، والندوات 
الدولي��ة، والتعاون بن معهدي اخلدمة اخلارجّية 
ل��كا البلدين، وتفويج الوجبة الثانية من احلجاج 

امل�سيحين اإىل العراق".
وذك��ر اجلعف��ري، اأن الق��وات العراقي��ة امل�سلح��ة 
ب�سنوفه��ا كافة حتق��ق انت�س��ارات وتقدما كبريا 
يف معرك��ة حترير مدينة املو�س��ل، وقد مّت حترير 
%70 من اأرا�سيها، كما �سيطرت القوات العراقية 
عل��ى الطرق الثاثة بن املو�سل و�سوريا ل�سمان 

هم، وقتلهم. عدم هروب الإرهابين، واأ�رشرْ

واأو�س��ح ، اأن ن�سب��ة النازح��ن اأق��ّل م��ن الع��دد 
ال��ذي كان متوقعا له قبل انط��اق معركة حترير 
الع�سكرّي��ة  العملي��ات  اأّن  اىل  منوه��ًا  املو�س��ل، 
حتتاج بع�س الوقت ب�سبب اتخاذ ع�سابات داع�س 

الإرهابّية من املدنّين دروعا ب�رشّية.
واأك��د ���رشورة اإعادة تفعي��ل اأعمال جلن��ة احلوار 
الدائمّي��ة العلي��ا بن دواوي��ن الأوق��اف العراقية 
واملجل���س احل��ربّي للح��وار بن الأدي��ان، واإجراء 
لق��اء ث��ان يف بغ��داد، جم��دداً الدع��وة اإىل قدا�سة 
الباب��ا )فرن�سي���س(، ونظ��ريه الفاتي��كايّن لزي��ارة 

العراق.
م��ن جانب��ه، اأك��د غالغ��ر ا�ستم��رار الت��زام دع��م 
الكر�س��ي الر�س��ويل للع��راق، ورغبت��ه يف تقوي��ة 

العاق��ات الثنائّي��ة مع الع��راق، لفت��ًا النظر اىل 
اأن الكر�س��ّي الر�سويّل يعمل م��ن اأجل احلفاظ على 

الآثار احل�سارّية يف العراق و�سوريا.
واأ�س��اد غالغ��ر، ب�"النت�س��ارات الت��ي حتققه��ا 
الق��وات الأمني��ة العراقية �س��د ع�ساب��ات داع�س 
اأنه��ا  مبين��ًا  املو�س��ل"،  مدين��ة  يف  الإرهابي��ة 
فر�سة كب��رية لعودة امل�سيحي��ن اإىل املدينة بعد 
حتريره��ا، ومنا�سب��ة مهّم��ة للباب��ا )فرن�سي���س( 

لتحقيق زيارته العراق. 
ي�س��ار اإىل اأن رئي�س الوزراء حي��در العبادي وجه، 
الفاتي��كان  لباب��ا  دع��وة   ،)2015 اآي��ار   3( يف 
لزيارة الع��راق والطاع على بع�س املناطق فيه 

ومعاملها احل�سارية.

Sun.4 Des. 2016 issue no 236سياسة2
االحد 4 كانون االول 2016 العدد 236

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد_متابعة

بغداد_متابعة

الفاتيكان : انتصارات الموصل فرصة كبيرة لعودة المسيحيين إلى المدينة
القدو : التعامل مع اإلقليم كبقية المحافظات 

سينهي جميع المشاكل بين بغداد وأربيل

حمودي : قانون الحشد سيعزز قوة اركان 
الدولة ويثبت استقرار العراق

المواطن : مبادرة التسوية الوطنية تعتمد 
على التداول السلمي للسلطة

رئي�س  ال�سبت،   ، القدو  حنن  النيابية  بدر  كتلة  عن  النائب  دعا  بغداد_متابعة:  
اأن  اإىل  اإقليم كرد�ستان، م�سرياً  اليد" على نفط  "و�سع  اإىل  العبادي  الوزراء حيدر 
بن  امل�ساكل  جميع  �سينهي  املحافظات  بقية  مع  كالتعامل  الإقليم  مع  التعامل 
العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  ننا�سد  اننا   ، بيان  يف  القدو  وقال  واأربيل.  بغداد 
العراقي  الد�ستور  111 من  للمادة  ا�ستنادا  اإقليم كرد�ستان  اليد على نفط  بو�سع 
املحافظات  كل  يف  العراقي  ال�سعب  كل  ملك  والغاز  النفط  اأن  على  تن�س  والتي 
الإقليم للحكومة الحتادية �سيجعلها  اأن عودة واردات نفط   ، واأ�ساف  والأقاليم. 
يف  م�ساكل  اأو  عرقلة  دون  من  الإقليم  يف  واملوظفن  البي�سمركة  رواتب  ت�رشف 
لإجراء  ا�ستعدادها  اأعلنت،  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئا�سة  وكانت  الإطار.  هذا 
"حوار مثمر" مع بغداد والتفاق معها ل�سمان م�ستحقات الإقليم املالية ورواتب 

موظفيه، موؤكدة عدم ا�ستعدادها لتنفيذ "اأي التزام غري م�سرتك ومن طرف واحد".

بغداد_خا�س:  جدد ع�سو هياأة رئا�سة جمل�س النواب ال�سيخ همام حمودي ،ال�سبت، 
التزاماته جتاه اأبطال احل�سد ال�سعبي، موؤكدا ان وفاءنا للت�سحيات والإنت�سارات 
 ، قانونهم فح�سب  باإقرار  تقف  لن  الأ�سداء  املقاتلون  يقدمها هوؤلء  التي  الكبرية 

و�سنوا�سل �سمان تنفيذ حقوقهم الكاملة.
األقاها يف الندوة  وذكر بيان ملكتب حمودي ان ذلك جاء خال املحا�رشة التي 
قانون  عنوان  وحتت  املقد�سة  الكاظمية  يف  البيت  اآل  موؤ�س�سة  ملنتدى  ال�سهرية 

احل�سد ال�سعبي �رشورة وطنية.
، ان الأمن اولآ ، وهو ا�سا�س بناء ونه�سة الدولة ، ول جماملة او  واكد  حمودي 
حماباة على ح�ساب ذلك وقانون احل�سد ال�سعبي �سيعزز قوة اركان الدولة ويثبت 
امن العراق وا�ستقراره ، لفتا النظر اىل ان القانون ي�سمن احتواء جميع الف�سائل 

امل�سلحة حتت راية وهوية وقيادة واحدة  .
مقاتلون  لها  وا�ستجاب  العراقية  املعادلة  غرّيت  املرجعية  فتوى  ان  اىل،  وا�سار 
بروح ح�سينية كانوا مو�سع فخر واإعتزاز من جميع ال�رشفاء يف العامل ، واأعطوا 
يف �ساحات املواجهة درو�سًا ور�سائل بليغة بالتزامهم بو�سايا املرجعية والقائد 
العام للقوات امل�سلحة وحققوا بذلك روحية جديدة مع جميع اخوتهم يف القوات 

امل�سلحة خال احلروب التي خا�سوها �سد داع�س.

ان  ال�سبت،  �سوقي،  �سليم  النيابية  املواطن  كتلة  عن  النائب  اأكد  بغداد_متابعة:  
مبادرة الت�سوية الوطنية تعتمد على التداول ال�سلمي لل�سلطة.

وقال �سوقي يف بيان ، ان مو�سوع الت�سوية يهدف اىل احلفاظ على العراق كدولة 
ال�سلم  على  وحتافظ  لل�سلطة  ال�سلمي  التداول  تعتمد  وموحدة  �سيادة  ذات  م�ستقلة 
ال�سمويل  واجلذري  واجلدي  ال�سامل  وال�ساح  املجتمعية  وامل�ساحلة  الهلي 
بالد�ستور  الميان  وا�سا�سها  املواطنة  ملبداأ  وتوؤ�س�س  اجلوانب  كل  يف  والقانوين 
والعملية ال�سيا�سية فمن يرف�سها ويعلن مقاطعته لها فهو بال�سد من من كل ذلك 
الذي ذكرناه. ولفت النظر ان التفاق مل يتطرق اىل اي ا�سم بعينه او �سخ�سية معينة 
لذلك نرف�س ما تقوله لنا اياه بع�س القنوات من ذكر امل�سميات والعناوين فلرمبا 
تكون بع�س الردود هي نتيجة انفعالت وردود افعال تتغري بعد حن عندما تكون 

هناك ذهنية نقية وعقلية متقدة وو�سوح بالروؤية.

بغداد_خاص

بعد مرور 49 يوما... 

انتزاع 5677 كيلومترًا مربعًا من االراضي التي كان يسيطر عليها داعش

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأعلن قائد عمليات "قادمون 
يانينوى" لتحرير املحافظة 
وعا�شمتها املو�شل ح�شاد 
�شد  املعارك  من  يوًما   49

تنظيم داع�ش م�شرًيا اأّن 
القوات العراقية والتابعة 

للتحالف الدويل �شنت 
�شد  جوية  غارة   2326
اأهداف التنظيم يف حني 

مت حترير 382 قرية من 
قب�شة التنظيم االرهابي 

وتفجري 655 مفخخة له.


