
قرار  على  الأربعاء،  العراقي،  النواب  جمل�س  �صوت 
براتب  الأمد  اعتيادية طويلة  اإجازة  منح املوظفني 
اإن  ت�رصيح  يف  برملاين  م�صدر  وقال  كامل.  ا�صمي 
“جمل�س النواب �صوت بغالبية اأع�صائه احلا�رصين 
على منح موظفي الدوائر والوزارات احلكومية اإجازة 

اعتيادية ملدة اأربع �صنوات براتٍب اأ�صمي كامل”.
املا�صي،  ال�صبت  يوم  النواب،  جمل�س  و�صوت 

بالإجماع على رف�س قرار جمل�س الوزراء القا�صي 
خم�س  مدتها  الأمد  طويلة  اإجازة  املوظفني  مبنح 
يف  فقط،  ال�صمي  الراتب  بدفع  اللتزام  مع  �صنوات 
املالية  للجنة  �صابقا ثالث مقرتحات  حني مت ن�رص 
اأبرزها تقلي�س مدة الإجازة  لتعديل القرار املذكور 
لثالث �صنوات ومنحها للموظف براتب ا�صمي كامل، 
اأعوام  ولثالث  راتب  بن�صف  الإجازة  اإعطاء  اأو 
م�صتمرة، اأو منحها لثالث �صنوات وبن�صبة %75 من 

الراتب ال�صمي. 

 ، اجلربا  احمد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  اأعلن 
مع�صوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  ت�صديق  الأربعاء، 
على  بالإبقاء  اخلا�س  النواب  جمل�س  قرار  على 
كانت  ما  على  نينوى  ملحافظة  الإدارية  احلدود 
عليه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٩. وقال اجلربا يف بيان 
، اننا " قدمنا طلبا ملجل�س النواب بخ�صو�س الإبقاء 
اإقراره  ومت  نينوى  ملحافظة  الإدارية  احلدود  على 

اجلمهورية  رئا�صة  ت�صديق  ومت  املجل�س  قبل  من 
اإيجابية  "خطوة  بانه  المر  هذ  وا�صفا  عليه"، 
تاريخ  من  واخلطرة  احل�صا�صة  املرحلة  هذه  يف 
عامة".  ب�صورة  والعراق  خا�صة  ب�صورة  نينوى 
العراقيني  جميع  نينوى  حمافظة  عن  النائب  ودعا 
ال�صفوف  ر�س  اىل  واألوانهم  ت�صمياتهم  مبختلف 
اجل  من  اجلانبية  اخلالفات  جميع  وترك  والتوحد 
يف  اهلنا  بتحرير  املتمّثلة  النبيلة  املهمة  اإكمال 

نينوى اخلري وحمايتهم واملحافظة عليهم. 

وزي��ر الدفاع الأمريك��ي اآ�صتون كارت��ر ، اكد �رصورة 
بق��اء وح��دات م��ن الق��وات الأمريكي��ة وحلفائها يف 
الع��راق حت��ى بعد هزمي��ة تنظي��م داع���س الإرهابي، 
اإل اأن��ه مل يحدد املدة الزمنية الت��ي يفرت�س بقاوؤهم 

خاللها.
 وق��ال اإن بعث��ة التحالف الدويل يف الع��راق يجب األ 
تقت���رص على انته��اء العملية الع�صكري��ة �صد التنظيم 
الرهاب��ي يف مدين��ة املو�ص��ل، م�ص��ريا اإىل ���رصورة 
التنظي��م   ، ومواجه��ة حم��اولت  ا�صتم��رار حمارب��ة 

لتغيري مناطق ن�صاطه واإعادة جتمعاته.
��ا، عن وجوب تق��دمي م�صاعدات  وحت��دث كارتر، اأي�صً
لل�صلطات العراقي��ة تتعلق بتدري��ب ال�رصطة املحلية، 
وق��وات حر���س احل��دود، وغريها من وح��دات القوات 
امل�صلح��ة العراقية، وذل��ك بغية الإم�ص��اك بالأرا�صي 

التي مت حتريرها من قب�صة داع�س الرهابي.
يف ح��ني جاء رد العب��ادي بالت�صديد عل��ى ان العراق 
ل ي�صتجدي الدعم اخلارجي لنه يخو�س معركة �صد 
الرهاب نيابة عن العامل كله ودولته لها م�صلحة يف 
الق�ص��اء عليه لنها مت�رصرة من��ه. واأكد ان بالده لن 
تقبل ببقاء اي ق��وات او قوات اأمريكية على ارا�صيها 

بعد انتهاء املعارك احلالية �صد داع�س.  
ويف هذا ال�صدد، راأى املحلل ال�صيا�صي احمد البي�س 
ان موق��ف قوات التحالف الدويل وا�صح جدا ، واعتقد 
ان الدارة اجلدي��دة ترى ان الو�صع يف العراق يحتاج 
اىل بق��اء الق��وات، ولك��ن بقاءها بحاج��ة اىل تفعيل 
حملق التفاقي��ة ال�صترتاتيجة الذي ي�صمن وجودها 

ب�صكل �رصعي مبوافقة احلكومة العراقية.
ام��ا العب��ادي فه��و حم��رج لن اطراف م��ن التحالف 
الوطن��ي ترف�س الوجود المريك��ي وبالتايل هو غري 

قادر على اتخاذ موقف فردي جتاه هذا املو�صوع. 
وي��رى البي���س ، ان زي��ارة العب��ادي اىل وا�صنط��ن 
ي��وم26 من ال�صهر اجل��اري للقاء الرئي���س المريكي 

اجلدي��د �ص��وف تف�صح ع��ن املوقف المريك��ي احلاد 
جت��اه الق�صية العراقية لي���س يف اجلانب المني فقط 

وامنا يف اجلانبني القت�صادي وال�صيا�صي.  
وا�ص��اف، ان الع��راق بحاجة اىل وجود ق��وات دولية 
حتم��ي و�صع��ه اله�س وت�صاع��ده اقت�صادي��ا، عادا ان 
املكاب��رة يف هذه املواقف م��ن دون ان يكون موقفا 
وطني��ا �صع��ب ج��دا ، لذل��ك اعتق��د ان الت�رصيح��ات 
العالمي��ة ل��ن تك�صف ع��ن حقيقة المر وم��ا يح�صل 

داخليا .
يف ح��ني ا�صار اخلب��ري المني فا�صل اب��و رغيف اىل 
ان بق��اء ق��وات التحال��ف هو بق��اء ا�صت�ص��اري وبقاء 
لوج�صت��ي ، ول يوج��د هن��اك بق��اء م�ص��اة بحرية ول 
بري��ة ، وذل��ك لن احلكومة العراقية ه��ي بحاجة اىل 

دعم لوج�صتي.

وو�صف ت�رصيحات العب��ادي بالواقعية وذلك ابتداًء 
م��ن اأن الق��وات العراقي��ة ه��ي التي تقات��ل نيابة عن 
الع��امل فهي لتطلب ا�صتج��داًء، وان دع��م تلك القوات 
ه��و دعم واج��ب ولي�س دعم��ا ت�صتجدي في��ه طلبا او 

م�صاعدة.
م��ن جان��ب  اخ��ر ت�ص��ري التط��ورات امليداني��ة اىل اأن 
معرك��ة املو�صل رمب��ا تكون اأطول مم��ا كان متوقعا 
حي��ث يبدو اأن املعركة �صت�صتغرق اأكرث من ذلك بكثري 
ورمب��ا تطول اإىل ع��ام 2017 و�صيكون ثمنها باهظا 

جدا ع�صكريا وان�صانيا وماديا.
اما اجلرنال �صكوت اإيغالن��د نائب القائد العام لقوات 
التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة يف حديثه عن 
املو�ص��ل قال "اإنها مدينة معق��دة... مدينة من العامل 
الق��دمي تتمت��ع بعامني م��ن الدف��اع املدرو�س ونحن 

كقوات حتالف ندرك اأنها �صتحتاج لوقت طويل". 
واأك��د اأن تنظي��م داع���س نق��ل دفاعات��ه الأمامية من 
غ��رب املو�صل اإىل �رصقها يف اإطار قتاله �صد القوات 

العراقية يف معركة حترير املدينة.
هذا وب��ني العبادي اإن ب��الده ل تنتظر نتائج �رصيعة 
ملعرك��ة حتري��ر املو�صل لكنه اأ�ص��ار اىل اأّن العمليات 
ا زج املوافقة على  الع�صكري��ة ت�صري ب�صكل �صليم راف�صً
املوازن��ة العامة بتناح��ر �صيا�صي بني الكتل مو�صحا 
اأن اتفاق��ا م��ع الق��ادة الع�صكري��ني ق��د مت عل��ى عدم 
اخراج املدنيني من مناطق �صكناهم جتنبا لتعر�صهم 

لعتداءات تنظيم داع�س. 
وق��ال العب��ادي خ��الل موؤمت��ر �صح��ايف اإن معرك��ة 
املو�ص��ل ت�ص��ري ب�ص��كل �صلي��م لكن��ه ل تنتظ��ر نتائج 
�رصيع��ة منه��ا. واأك��د ان تنظي��م داع���س يف املو�صل 

لخي��ار له هناك غري الهزمية فهو حما�رص من جميع 
اجله��ات والق��وات العراقي��ة ت�ص��كل كما�ص��ة حمكم��ة 

حوله. 
واأ�ص��ار اىل اأّن اجلهات العراقية تدرك حجم التحديات 
واملخاطر على املدنيني الذين ي�صتهدفهم داع�س لكنه 
�ص��دد بالق��ول "ابلغ مواطن��ي نينوى انن��ا �صنحررهم 
�رصيع��ا"... مو�صح��ا ان ات�ص��الت داع���س مع خارج 

املو�صل مقطوعة ول امدادات له من �صوريا . 
واأ�ص��اف اأن القي��ادة كانت تدرك منذ ب��دء العمليات 
الع�صكري��ة يف املو�ص��ل يف 17 من اكتوب��ر املا�صي 
حج��م املخاط��ر الت��ي �صيتعر���س ل��ه مدني��و نينوى 
ولذل��ك مت التف��اق على عدم اخراجه��م من مناطقهم 
حتى ل يتعر�صوا لنتقام التنظيم .. لكن الذين نزحوا 

من هناك يتم تقدمي امل�صاعدات املطلوبة لهم. 
يف حني اعل��ن وزير الهجرة واملهجرين جا�صم حممد 
ارتف��اع عدد النازحني من املو�ص��ل اإىل اأكرث من 90 

األف �صخ�س منذ بدء العمليات الع�صكرية. 
واأك��د اأن تنظي��م داع���س نق��ل دفاعات��ه الأمامية من 
غرب املو�ص��ل اإىل �رصقها يف اإطار قتاله �صد القوات 
العراقي��ة يف معرك��ة حتري��ر املدين��ة. وتتق��دم قوات 
خا�صة عراقية بب��طء �صوب اأحياء يف �رصق املو�صل 

اآخر معقل للتنظيم. 
واملو�ص��ل اأك��ر مدين��ة حتت �صيط��رة تنظي��م داع�س 
وهزمية عنا�رصها هناك �صتوجه �رصبة كبرية لدولة 
اخلالف��ة التي اأعلنها التنظي��م يف العراق و�صوريا يف 
ع��ام 2014 بع��د ال�صيطرة على م�صاح��ات كبرية من 
ارا�ص��ي البلدي��ن. وي�ص��ارك نح��و مائة األ��ف فرد من 
جن��ود عراقيني وقوات اأمن ومقاتل��ني اأكراد واآخرين 
يف احل�ص��د ال�صعب��ي يف الهج��وم ال��ذي ب��داأ يف 17 
اأكتوب��ر املا�صي يف مواجهة عدد يعد �صئيال جدا من 
الدواع�س حيث ت�صري معلومات اإىل اأن عددهم يرتاوح 
م��ا ب��ني  اآلف4 اإىل 6 اآلف مقاتل يف حني او�صحت 
م�ص��ادر ع�صكري��ة عراقية اأن نحو ال��ف داع�صي قتلوا 

منذ بدء العمليات الع�صكرية. 

نواب ديالى: 28 مليار دينار بذمة الحكومة لم تسلمها للمحافظة

اأعل��ن النائب ع��ن كتلة الأح��رار النيابي��ة مازن 
امل��ازين، الأربع��اء، تق��دمي مق��رتح قان��ون اىل 
رئا�صة الرملان مدعم��ا بتواقيع عدد من النواب 
لعتماد عدد اأع�صاء جمل�س النواب ب�275 نائبا 

حلني اإجراء تعداد لل�صكان.
وق��ال امل��ازين يف موؤمت��ر �صحف��ي "متا�صيا مع 

امل���رصوع الإ�صالح��ي ال��ذي اأطلقه زعي��م التيار 
ال�ص��دري مقت��دى ال�صدر واملتالئ��م مع تطلعات 
ال�صع��ب العراقي، واإميان��ا منا بتطبي��ق الد�صتور 
العراق��ي الذي ن���س يف امل��ادة 49 اأول على اأن 
جمل���س الن��واب يتك��ون م��ن ع��دد م��ن الأع�صاء 
بن�صب��ة مقعد واحد ل��كل 100 األف ن�صمة وب�صبب 
عدم اإج��راء تعداد �صكاين لإح�صاء نفو�س العراق، 
نقرتح اأن يكون عدد اأع�صاء املجل�س 275 نائبا 

وهو العدد ال�صابق الذي انطلق منه جمل�س النواب 
يف اجلمعية الوطنية".

واأ�ص��اف املازين، اأنن��ا نقرتح اعتب��ار هذا الرقم 
ع��ددا ثابت��ا حلني اإج��راء تعداد �ص��كاين وفقا ملا 
ج��اء بالد�صت��ور للتخفي��ف ع��ن كاه��ل املوازنة 
وتلبي��ة ملطال��ب ال�صع��ب العراقي، م�ص��ريا اىل اأن 
هن��اك طلبا مت تقدميه من قبلن��ا مدعما بتواقيع 
ل�صياغ��ة مقرتح قان��ون بتثبيت العدد عند 275 

حلني اإجراء ا�صتفتاء. وكان رئي�س الكتلة النيابية 
لئت��الف املواطن حامد اخل�رصي اأعلن، الثالثاء 
اأع�ص��اء  2016( ان ع��دد  الث��اين  )29 ت�رصي��ن 
الرمل��ان �صوف ي�ص��ل خالل ال��دورة املقبلة اىل 
390 نائبا، ويف حني دعا رئا�صة جمل�س النواب 
اىل الإ���رصاع بتعديل امل��ادة الد�صتورية اخلا�صة 
بع��دد اأع�ص��اء الرمل��ان، اأ�صار اىل ان��ه مت تقدمي 

مقرتح بتثبيت عدد النواب ب� 200 ع�صو فقط.
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األحرار تقدم مقترحًا العتماد عدد 275 ألعضاء البرلمان 
نواب البصرة: انسحابنا جاء لعدم التصويت 

على نسخة الموازنة المتفق عليها

مطالبات برلمانية بإقالة صفية السهيل 
من منصبها

العالق يبحث مع نائبة السفير األميركي 
أهمية استقاللية القرار العراقي 

ك�ص��ف ن��واب عن حمافظ��ة دي��اىل، الأربعاء، ع��ن ديون 
مرتاكم��ة بذم��ة احلكوم��ة العراقي��ة للمحافظ��ة، مل يت��م 

ت�صديدها من قبل وزارة املالية.
وقال النائب ع��ن املحافظة برهان املعموري يف موؤمتر 
�صحفي اإنه "يف الوقت الذي تتعاىل فيه الأ�صوات باإقرار 
موازنة 2017، لتكون اأكرث واقعية وذات جدوى للو�صع 
القت�ص��ادي ال��ذي مير ب��ه بلدنا من ح��رب �رصو�س �صد 
الإره��اب، ف�صال عن حرب ثانية ممثل��ة بالأزمة املالية 
وقل��ة امل��وارد"، مردف��ا اإنن��ا جم��رون عل��ى الهتم��ام 
و�صمان توفري احلياة الكرمي��ة لعموم العراقيني وبع�س 
املحافظ��ات الت��ي عانت طوي��ال ب�صبب الإره��اب ومنها 
حمافظة دياىل. واأ�صاف املعم��وري، اأن املحافظة وبعد 
تخل�صها من الإرهاب عادت اىل حا�صنة املدن امل�صتقرة 
امنيا فهي بحاجة اىل اإع��ادة اإعمار ومزيد من اخلدمات 
الأ�صا�صي��ة الت��ي يحتاجه��ا املواط��ن، لكنن��ا نفاجئ كل 
ب��ان تاأم��ني اخلدم��ات ل تقابله��ا تخ�صي�ص��ات  ع��ام 
كافي��ة من احلكومة.وطالب النائ��ب عن دياىل، احلكومة 
ب�"ت�صم��ني املوازنة للعام احلايل م��ادة جديدة تت�صمن 
تخ�صي�صات ا�صافية للمحافظة، متكنها من اعادة اعمار 
البنى التحتية وتوف��ري اخلدمات العامة خا�صة وانها قد 

تعر�صت اىل تدمري كبري من قبل الإرهاب".

بغداد_متابعة:  اأعلن رئي�س كتلة الدعوة النيابية خلف عبد ال�صمد ان�صحاب عدد 
واخلا�صة  ،الربعاء،  عقدت  التي  املجل�س  جل�صة  من  الب�رصة  حمافظة  نواب  من 
ن�صخة  على  يجِر  مل  الت�صويت  اأن  اىل  الن�صحاب  عزا  حني  يف  املوازنة،  باإقرار 

املوازنة التي مت التفاق عليها مع رئا�صة الرملان.
�صليم  الرملان  رئي�س  مع  اتفاق  "هناك  �صحفي  موؤمتر  يف  ال�صمد  عبد  وقال 
اجلبوري باأن تعر�س الن�صخة الأخرية املعدلة واخلا�صة باملوازنة على اأن توزع 
على النواب قبل ال�رصوع بالت�صويت على املوازنة، ورئي�س الرملان وعدنا بذلك".
واأ�صاف عبد ال�صمد، عندما بداأ الت�صويت فوجئنا باأنه يجري على الن�صخة القدمية 
ولي�صت الن�صخة التي مت التفاق عليها مع رئي�س الرملان"، عاداً ذلك "خمالفة من 
ان�صحبنا  التعديالت، ولهذا  اآخر  الداخلي بعدم عر�س  قبل رئي�س الرملان للنظام 
الت�رصيعي  الف�صل  من  ال�36  جل�صته  الأربعاء،  النواب،  جمل�س  وعقد  اجلل�صة.  من 
احلايل برئا�صة �صليم اجلبوري وح�صور 186 نائبًا، ومن املقرر اأن ت�صهد اجلل�صة 

ا�صتكمال الت�صويت على م�رصوع قانون املوازنة املالية لعام 2017.

بغداد_متابعة:  طالبت جلنة ال�صهداء وال�صحايا وال�صجناء ال�صيا�صيني، الربعاء، باإقالة 
وتكرميها  لقائها  خلفية  على  من�صبها  من  ال�صهيل  �صفيه  الردن  لدى  العراق  �صفرية 
موؤمتر  خالل  النائلي  الله  عبد  اللجنة  رئي�س  وقال  ال�صابق.  النظام  حكم  يف  وزيرا 
" لقد تداولت مواقع التوا�صل الجتماعي انباًء عن لقاء �صفية ال�صهيل وزير  �صحفي 
العدل ابان النظام املقبور منذر ال�صاوي وهو من الوزراء املوّقعني على اعدام ال�صهداء 

واملوقع على الف القرارت بينها قرار باعدام حفيد قا�صم �صر".
الإجراءات  واتخاذ  من�صبها  من  ال�صهيل  باقالة  اللجنة  وطالبت  التوجه  هذا  ورف�صت 
القانونية بحقها وحترك وزارة اخلارجية بالإجراءات خ�صو�صا ان والد ال�صهيل اغتيل 
جلنة  يف  اننا  اىل  م�صريا  الفعل،  بهذا  والدها  ير�صى  فهل  ال�صابق  النظام  ايدي  على 
بهذا  �رصيعة  باجراءات  ونطالب  وتف�صيال  جملة  الفعل  هذا  نرف�س  النيابية  ال�صهداء 
امللف. وكانت مواقع التوا�صل الجتماعي تداولت انباء عن لقاء �صفية ال�صهيل وزير 

العدل يف النظام ال�صابق منذر ال�صاوي.

العالق يف مكتبه، مع  الوزراء مهدي  العام ملجل�س  الأمني  بغداد_متابعة:  بحث 
نائبة �صفري الوليات املتحدة المريكية يف بغداد �صتيفاين وليمز والوفد املرافق 
ترافق  التي  الإن�صانية  العمليات  يخ�س  فيما  الراهنة  الأو�صاع  م�صتجدات  لها 

عمليات حترير املدن العراقية من ع�صابات داع�س الإرهابية.
على  اإجنازه  مت  ما   ، الوزراء  جمل�س  لأمانة  بيان  بح�صب  اجلانبان  وا�صتعر�س 
ال�صعيد الإن�صاين وامل�صاعدات املقدمة من قبل احلكومة العراقية وا�صتعداد حكومة 
الوليات املتحدة والدول املانحة يف الدعم وال�صناد يف هذا المر، موؤكدين اأهمية 
ا�صتقاللية القرار العراقي فيما يخ�س العمليات الع�صكرية وجهود اإغاثة النازحني.

وا�صار العالق اىل ان رئي�س الوزراء يوؤكد على القادة الع�صكريني اأهمية احلفاظ على 
حياة املدنيني وبذل اجلهود مل�صاعدتهم.

من جهتها اأبدت نائبة ال�صفري الأمريكي ا�صتعداد بالدها لتقدمي امل�صاعدة يف جمال 
الإغاثة ونزع الألغام يف املناطق املحررة.

وتطرق اجلانبان اأي�صا اىل اأولويات احلكومة العراقية فيما يتعلق باإدارة املناطق 
املحررة واأجنع ال�صبل يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.

بغداد_فاطمة عدنان

تجديد االتفاقية االستراتيجية بعد هزيمة داعش 

واشنطن مع بقاء قوات التحالف في العراق والعبادي يرفض

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

داع�ش  مواجهة  اأجل  "من 
والق�ضاء عليه"... هكذا 
اأعلنت الواليات املتحدة 
عند اإر�ضالها وحدات من 

القوات االأمريكية وحلفائها 
يف العراق قبل عامني 

وذلك �ضمن ملحق االتفاقية 
اال�ضرتاتيجة ي�ضمن بقاء 

القوات ب�ضورة �ضرعية 
ومبوافقة احلكومة العراقية 

، وعليه فمن املفرت�ش اأن 
تن�ضحب هذه القوات بعد 

هزمية ذلك التنظيم االإرهابي 
والتخل�ش منه، اإال اأن النوايا 

االأمريكية ت�ضري عك�ش هذا 
االجتاه.

البرلمان يمنح الموظفين إجازة أربع سنوات 
براتب اسمي كامل

رئاسة الجمهورية تصدق على إبقاء الحدود 
اإلدارية لنينوى على ما كانت عليه في 2003


