
اأك��د القن�صل الأمريكي يف جنوب العراق ون 
دينت��ون، دع��م الرئي�س المريك��ي املنتخب 
دونالد ترامب، حلرب الع��راق �صد الإرهاب، 
جاء ذلك خالل زيارته اىل حمافظة ذي قار 

ولقائه احلكومة املحلية فيها.
وق��ال النائب الأول ملحاف��ظ ذي قار عادل 
الدخيل��ي، يف بي��ان له، اإن "زي��ارة القن�صل 
المريك��ي ج��اءت للتن�صي��ق م��ع القن�صلي��ة 
للتع��اون  الع��راق  جن��وب  يف  الأمريكي��ة 
التجاري والأقت�صادي يف املحافظة وتعزيز 

روابط التعاون بني اجلانبني".
اللق��اء بح��ث عم��ل  اأن  الدخيل��ي  واأ�ص��اف 
ال���ركات المريكية يف ذي قار على �صعيد 
والتج��اري  والتعليم��ي  النفط��ي  القط��اع 

وال�صياحي.
واأ�صار اىل، ان اجلانبني تطرقا  اإىل التح�صري 
ملرحل��ة ما بع��د داع�س وبح��ث امل�صاهمات 
الت��ي تدع��م اأه��ايل املحافظة. ب��دوره ابدى 
القن�صل الأمريكي ون دينتون بح�صب البيان 
�صعادته البليغ��ة بالنت�صارات الكبرية التي 
حتققها القوات الأمني��ة واحل�صد ال�صعبي يف 
املو�ص��ل، م�صي��داً بالت�صحي��ات التي قدمها 
اأبن��اء املحافظ��ة ودوره��م الب��ارز يف طرد 
الع�صابات التكفريية من الأرا�صي العراقية. 
الأمريك��ي  الرئي���س  دع��م  دينت��ون  واأك��د 
املنتخب ترامب حلرب العراق �صد ع�صابات 
داع���س ودعم��ه املطل��ق له، لفت��ا النظر اىل 
اأن ال�صيا�ص��ة الأمريكي��ة ل تتاأث��ر بعالقاتها 

اخلارجية، ل�صيما حربها �صد الأرهاب.

وتفّقد رئي���س احلكومة حيدر العبادي، حماور القتال 
والتق��ى بالق��ادة الأمنيني وبحث معه��م ا�صرتاتيجية 
جدي��دة لتحريك املع��ارك وت�ريعه��ا. وبح�صب بيان 
الق��ادة  التق��ى  "العب��ادي  ملكتب��ه الإعالم��ي، ف��اإّن 
الع�صكري��ني يف جميع قطعات معركة املو�صل"، واأكد 
اأّن هدفنا هو تقليل عدد ال�صحايا من قواتنا الع�صكرية 
واملدني��ني. و�صّدد على اأّن "املعرك��ة �صتح�صم قريبا". 
ميداني��ا، قال �صابط يف قي��ادة عمليات نينوى، اإّن " 
اأغل��ب حماور القتال يف املو�ص��ل �صّجلت تقدما كبري 
يف املع��ارك"، م�ص��ريا اىل اأّن القطع��ات تنّفذ عمليات 
تطه��ري للمناطق التي �صيطرت عليها، كما تنّفذ ق�صفا 
مكثف��ا عل��ى مواقع داع�س يف املناط��ق اخلارجة عن 

ال�صيطرة.
واأ�ص��ار اىل اأّن القطع��ات تنتظ��ر ا�صرتاتيجي��ة جديدة 
�صيتم و�صعها، متثل النتقال اإىل املرحلة الثانية من 
املعرك��ة، لفتا النظر اىل اأّن ط��ريان التحالف الدويل 
والطريان العراقي كّثفا ق�صفهما ملواقع تنظيم داع�س 

يف املناطق اخلارجة عن ال�صيطرة.
واأو�صح، اأّن طريان التحالف ا�صتهدف اجتماعا لقادة 
التنظيم يف مطار املو�صل يف ال�صاحل الأمين، واأ�صفر 

عنه وقوع قتلى وجرحى مل يعرف عددهم بعد.
كم��ا ق�ص��ف الط��ريان العراق��ي اأهداف��ا منتخب��ة يف 
املو�ص��ل، وق��ال قائ��د العملي��ات الفري��ق الركن عبد 
الأم��ري ي��ار اهلل يف بي��ان �صح��ايف، اإّن طائ��رات ال���
F-16 العراقية وجهت �صت �ربات جوية لأهداف 
منتخب��ة داخل مدينة املو�صل. واأكد اأّن الق�صف اأ�صفر 
عنه تدم��ري ثالثة معام��ل لتفخيخ العج��الت وثالثة 

خمابئ ت�صم اأ�صلحة متنوعة.
م��ن جهته، اأك��د قائد ال�رطة الحتادي��ة الفريق رائد 
�صاك��ر ج��ودت، اأّن ثالثة األوي��ة من الفرق��ة اخلام�صة 
لل�رط��ة الحتادي��ة م�صتعدة لالن�صم��ام اإىل الهجوم 

على �رق املو�صل.
الق��وات  اإّن  وق��ال ج��ودت، يف ت�ري��ح �صح��ايف، 
موج��ودة حاليا قرب قرة قو�س م��ن الطرف اجلنوبي 

ال�رق��ي للمدين��ة، وه��م جاه��زون متام��ا للهج��وم، 
وبانتظار الأوامر من القيادة. 

من جانبه اأفاد فريق الإعالم احلربي للح�صد ال�صعبي، 
باإحباط هجوم �صنه عنا�ر التنظيم الإرهابي داع�س 

غرب املو�صل.
وق��ال اإع��الم احل�ص��د يف بي��ان ، اإن " ق��وات احل�ص��د 
ال�صعب��ي جنح��ت بقطع اآخ��ر خطوط اإم��داد داع�س مع 

ق�صاء تلعفر من اجلهة اجلنوبية".
واأ�ص��اف البي��ان، اأن اجلهد الهند�ص��ي للح�صد ال�صعبي 
طّه��ر الطري��ق الرابط بني مدين��ة ا�ص��واه و ناحية تل 

عبطة من العبوات والذي يبلغ طوله 20كم.
واأ�ص��ار اىل، اأن احل�ص��د متكن من قتل انتحاري يرتدي 
حزام��ا نا�صف��ا اثن��اء حماولت��ه ا�صته��داف القطعات 
املتقدم��ة داخل مدينة ا�صواه. م�صيفا انها متكنت من 

حترير قرية خويتلة، غربي املو�صل.
من جان��ب اآخ��ر اأعلنت جلن��ة املرحل��ني واملهجرين 
النيابي��ة، تخ�صي�س ترليون دين��ار لإغاثة النازحني 
�صم��ن موازن��ة العام املقب��ل 2017، م�ص��رية اىل اأن 
%40 من الن�صبة التي �صيتم ا�صتقطاعها من رواتب 
املوظف��ني البالغ��ة 3.8 �صتخ�ص���س لإع��ادة اإعم��ار 

املناط��ق املحررة. وقال رئي���س اللجنة رعد الدهلكي 
يف ت�ري��ح �صحف��ي، اإن املبال��غ يف موازن��ة العام 
احلايل الت��ي خ�ص�صت للنازحني كانت بنحو ترليون 
و800 ملي��ار مل يت��م ت�صديد �ص��وى 45 منها فقط يف 
ح��ني مل ت�صتط��ع وزارة الهج��رة واملهجري��ن اليفاء 

بالتزاماتها.
وا�ص��ار اىل اإن احلكوم��ة خ�ص�ص��ت تريلي��ون دين��ار 
لإغاثة النازحني يف الع��ام املقبل 2017 واعادتهم 
مبال��غ  �صتك��ون  ح��ني  يف  املح��ررة  مناطقه��م  اىل 
ال�صتقطاعات من روات��ب املوظفني لإعادة املناطق 

توف��ري مبال��غ  اىل  املالي��ة  وزارة  داعي��ا  املح��ررة، 
النازحني يف العام املقبل لإنهاء امللف باأ�رع وقت 

والعمل على اغالقه ب�صكل كامل يف العام املقبل.
يف اعلن الحتاد الوروبي اول عملية ت�صليم م�صاعدة 
ان�صانية للنازحني م��ن املو�صل يف �صمال العراق اثر 
الهج��وم الذي ي�صن��ه اجلي�س العراق��ي ل�صتعادة هذه 
املدين��ة م��ن عنا���ر تنظيم داع���س الرهاب��ي. فقد 
هبط��ت طائرة تنقل نحو 40 طنا من اخليم والغطية 
ول��وازم العناي��ة بالطفال حديثي ال��ولدة يف اربيل 
�صم��ايل الع��راق، وه��ي الوىل من جمموع��ة عمليات 
�صتت��م بال�صرتاك ب��ني املفو�صية الوروبي��ة والدول 

الع�صاء. 
وا�صاف البيان ان هذه ال�صحنة الوىل من امل�صاعدات 
املخ�ص�صة ل��� 1400 �صخ�س، ق��د امنتها فنلندا، يف 
ح��ني م��ن املق��رر ان يهب��ط حت��ى الربعاء ع��دد من 
الطائرات الخ��رى التي ا�صتاأجرته��ا النم�صا وال�صويد 

والدمنارك، لنقل م�صاعدات بينها جتهيزات طبية. 
وذك��رت المم املتح��دة ان نح��و 90 ال��ف �صخ�س قد 
ف��روا م��ن منازله��م يف املو�صل من��ذ بداي��ة العملية 
�ص��د تنظيم داع�س ، ومت ا�صتقب��ال الق�صم الكرب منهم 
يف خميمات خارج املدين��ة. وهذه امل�صاعدة املادية 
الت��ي ا�صرتكت يف متويله��ا بروك�صل والدول الع�صاء 
واملقدمة عرب اآلية احلماية املدنية لالحتاد الوروبي، 
ت�ص��اف اىل 134 مليون يورو اأُفرج عنها يف 2016 
من املبالغ املخ�ص�صة للم�صاع��دة الن�صانية العائدة 
للمفو�صي��ة، من اج��ل م�صاعدة العراقي��ني، كما توؤكد 

املفو�صية. 
يف ه��ذا البلد الذي يبلغ عدد �صكانه 33 مليون ن�صمة، 
َتُع��د بروك�ص��ل ان ثلثه��م ل ي�صتطيع العي���س من دون 
م�صاع��دة خارجية، وه��ذا ما يعني الق�ص��م الكرب من 
3.3 مالي��ني ن��ازح يف داخ��ل البالد. وم��ع الهجوم 
الوا�صع الذي �صنه اجلي�س العراقي يف منت�صف اكتوبر 
على املو�صل �ص��د داع�س )1،5 مليون ن�صمة(، ا�صبح 
13 ملي��ون عراقي بحاج��ة اىل امل�صاعدة الن�صانية 
حتى نهاية ال�صنة ولي�س ع�رة ماليني، كما او�صحت 

املفو�صية.

دينتون يؤكد دعم ترامب لحرب العراق ضد اإلرهاب

دع��ا رئي�س جمل�س الن��واب �صليم اجلب��وري، الثالثاء، 
اإىل اإع��ادة النظر باعداد اع�ص��اء جمال�س املحافظات 
واع�ص��اء جمال�س الق�صي��ة والنواحي ملن��ع الرتهل، 
مطالب��ًا مب��وؤازرة املحافظات الت��ي تعر�صت للجرائم 

الرهابية باملعونات واخلدمات.
وق��ال اجلبوري خ��الل موؤمت��ر جمال���س املحافظات 
الراب��ع الذي عق��د يف بغ��داد، اإن "واجباتن��ا للمرحلة 
م��كان  يف  الدين��ار  و�ص��ع  يف  تنح���ر  ل  املقبل��ة 
النتف��اع منه ومنع الفا�صدين م��ن هدره يف م�صاريع 
وهمية و�صفقات فا�صلة بل متتد اىل و�صعه يف مكان 
النتف��اع البق��ى والثمر والو�صع ل م��كان النتفاع 
املح��دود والعاب��ر". واك��د اأن الجتماع ه��و جزء من 
اجتماع��ات متوالي��ة لحقة ته��دف اىل متكني ال�صعب 
م��ن النتف��اع م��ن ثروات��ه وخريات��ه ودرء املفا�ص��د 

والف�صاد الذي كاد يلتهم الخ�ر والياب�س.
واأ�ص��اف ، ان النهو���س بهذه املفاهي��م والقيم العليا 
يتحت��م عل��ى املحافظات وهي متار���س �صلطاتها من 
خ��الل النظام الالمركزي املقبل ب��ان تكون على قدر 
كبري م��ن ممار�صة امل�صوؤولية الكربى مبا تقت�صيه من 
اخال���س وامانة و�صدق وبذل ". واأ�صار اىل اأن جمل�س 
الن��واب احل��ايل خ��الل العام��ني 2015 و2016 قد 
اجته��د يف الت�صديق على ميزاني��ة الدولة بوقت مبكر 
بينم��ا يف ال�صن��وات ال�صبق مل تق��ر ال بعد م�صي عدة 
اأ�صه��ر من ال�صن��ة اجلديدة، موؤك��دا،ان الغاي��ة من هذا 
البكار يف اقرار املوازنة هي �صمان ان�صيابية اعمال 
الدول��ة وعدم تعرثها وارباكها م��ا ينعك�س �صلبا على 
ادائه��ا خلدم��ة املواط��ن ومن ث��م تعليق �ص��وء الداء 

التنفيذي على �صماعة تاأخر الإقرار.
وب��ني ان �صح��ة امل��وارد التي انط��وت عليه��ا موازنة 
مقدمته��ا  ويف  املعروف��ة  الظ��روف  ب�صب��ب  الدول��ة 

هبوط ا�صع��ار النفط العاملية واحل��رب على الرهاب، 
ت�صع اجلميع ام��ام م�صوؤولية البحث عن موارد اخرى 
وتنمي��ة امل��وارد املحلي��ة احلالية ل��كل حمافظة، مبا 
لي��وؤذي املواط��ن ول يره��ق كاهل��ه ول يت�صب��ب يف 
ا�صاف��ة هم جدي��د اىل هموم��ه، ولذا ف��ان ال�صتثمار 
العمل��ي املنتج امل�صتفي��د من المكان��ات الذاتية لكل 

حمافظة يكاد يكون هو اخليار المثل.
وتاب��ع ، ويف الوقت ال��ذي ناأمل فيه ان يتحقق حترير 
كامل الرتاب العراقي من هيمنة الرهاب خالل العام 
املقبل بف�صل بطولت قواتنا امل�صلحة البا�صلة، فاننا 
نتطل��ع اىل اع��ادة جمي��ع النازح��ني اىل ديارهم وان 
نوف��ر له��م حياة جدي��دة ملوؤه��ا الطماأنين��ة وال�صالم 
والكرامة، وان نعو�صهم عما تعر�صت له منازلهم وما 

خ�روه من جراء همجية الرهاب ".
م��ن جانب اخر اك��د "ان املرحلة املقبل��ة بحاجة اىل 
الع��املمِ واملهند�س والطبي��ب واملفكر واخلبري اكرث من 

حاجته��ا اىل ال�صيا�ص��ي، م�ص��ريا اىل ان جمل�س النواب 
�صيبق��ى معينا ل ين�صب وجه��دا موؤازرا لكم ل يتوقف 
وعين��ا لكم وعين��ا عليكم". من جانب��ه رف�س جمل�س 
حمافظة بغ��داد، اإلغ��اء جمال�س الق�صي��ة والنواحي، 
م�ص��ريا اىل اأن جمال�س املحافظات اجمعت على تاأييد 
الإدارة الالمركزي��ة. وق��ال رئي���س املجل���س ريا���س 
"جمي��ع ممثل��ي  اإن  الع�صا���س يف موؤمت��ر �صحف��ي 
جمال���س املحافظ��ات واملوؤ�ص�ص��ات الإدارية ح�روا 
اىل موؤمت��ر جمال���س املحافظات الراب��ع الذي عقد يف 
بغ��داد"، مبين��ا اأنه �صتك��ون هناك ت�ريع��ات جديدة 
ومنها قانون جمال���س املحافظات 21 ل�صنة 2008 
املعدل. واأ�صاف الع�صا�س، "اأن جمال�س املحافظات 
طالب��ت خالل املوؤمتر بتفعيل امل��ادة 44 التي تن�س 
عل��ى حق��وق املحافظ��ات ومنه��ا املناف��ذ احلدودية 
الأق�صي��ة  جمال���س  اإلغ��اء  ورف�صن��ا  والربت��ودولر، 

والنواحي".
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بغداد_متابعة

الجبوري يدعو إلى إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات واألقضية والنواحي
بدر النيابية تجدد رفض العراق وجود قوات 

برية أميركية

خبير قانوني : ال يحق لكتلة القوى واإلصالح 
ترشيح البديل عن العجمان

ائتالف القانون : على تركيا سحب قواتها 
أوال قبل مبادرة الصلح  

بغداد_متابعة: جدد رئي�س كتلة بدر النيابية قا�صم العرجي، الثالثاء، رف�س 
العراق القاطع لوجود اي قوة برية اجنبية على ارا�صيه ، موؤكدا قدرة العراق 

العالية على الدفاع عن ارا�صيه وطرد الرهاب.
و�صدد العرجي يف بيان له، على " �رورة امل�صي يف املعركة �صد الرهاب 
بجهود قتالية وطنية حتى النهاية"، لفتا النظراىل ان العراق يتمتع مبوقف 

وطني موحد لرف�س وجود اية قوة برية على ارا�صيه.
�صتح�صم  املو�صل  وان معركة  نهايته  اىل  الرهابي و�صل  داع�س  ان  وا�صاف 
التنظيم  هذا  �صفحة  و�صنطوي  ال�صعبي  واحل�صد  المنية  الجهزة  ل�صالح 
الرهابي يف العراق قريبا ". وكانت بع�س و�صائل العالم قد ا�صارت اىل ان 
الفريق النتقايل للرئي�س المريكي ترامب يدر�س ار�صال قوات برية اىل العراق 

و�صوريا.

كتلة  احقية  عدم  الثالثاء،   ، حرب  طارق  القانوين  اخلبري  اكد  بغداد_متابعة:  
احتاد القوى العراقية او جبهة الإ�صالح برت�صيح البديل عن النائب عبد العظيم 
اأو�صح ان العجمان كان  العجمان بعد ان تويف اثر حادث مروري ، ويف حني 

مر�صحا عن حزب البديل وبالتايل فان احلزب هو من �صي�رح البديل عنه.
وقال حرب يف حديث ان "قانون ا�صتبدال الأع�صاء يوؤكد ان الكيان الذي ر�صح 
عنه النائب يف النتخابات هو من يختار البديل عنه يف حال وفاته او تر�صيحه 
العجمان �صيكون �صاحب  البديل عن  اىل ان  املر�صح  ملن�صب وزاري" ، م�صرياً 

اعلى الأ�صوات يف النتخابات.
ال�صبت  تويف،  العجمان  العظيم  عبد  الب�رة  حمافظة  عن  النائب  ان  يذكر 
البطحاء  بني  الرابط  الطريق  على  مروري  حادث  اثر   ،  )2016 دي�صمرب   10(

والنا�رية.
وكان احتاد القوى العراقية قد اعلن يف )16 اأبريل 2016( ، ف�صل النائب عبد 
باجماع  اللتزام  ب�"عدم  �صماه  ما  ب�صبب  النيابية  كتلته  عن  العجمان  العظيم 

الكتلة وثوابتها".
يف حني حمل النائب امل�صتقل عبد العظيم العجمان ، الحد )17 اأبريل 2016(، 

احلزب ال�صالمي م�صوؤولية ف�صله من كتلة احتاد القوى العراقية.

بغداد_متابعة: اأكد ائتالف دولة القانون، الثالثاء، اأن �صحب تركيا لقواتها من 
�صمال العراق يعد املف�صل الرئي�صي لإعادة العالقات بني بغداد واأنقرة.

اأرى هناك عودة  " ل  البياتي، يف حديث  الئتالف جا�صم  القيادي يف  وقال 
البلدين  بني  للتهدئة  تركي  طلب  هناك  لكن  وتركيا،  العراق  بني  للعالقات 
وحماولتها ت�صحيح م�صار العالقات الثنائية"، لفتا النظر اىل ان هناك بوادر 

لتح�صني العالقات من اجلانب الرتكي ولي�س من العراق.
واأ�صاف البياتي، اأنه يف حال اأردنا اأن نبداأ بعالقة جيدة مع تركيا، فيجب اأول 
اأن تن�صحب القوات الرتكية من بع�صيقة خارج حدود البالد، موؤكدا اأن هذا الأمر 

يعد املف�صل الرئي�صي يف اإعادة العالقة بني البلدين.
اأول يف  لقواتها  تركيا  القانون، على �رورة �صحب  القيادي يف دولة  و�صدد 

مبادرة ال�صلح، ثم تبداأ باملراحل الأخرى لتح�صني العالقة.

بغداد_متابعة

استراتيجية جديدة لحسم معركة الموصل والهجرة النيابية تخصص ترليون دينار للنازحين 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�سجلت القطعات العراقية 
تقدما ملحوظا يف معظم 

حماور القتال مبعركة حترير 
املو�سل، يف وقت يدر�س فيه 

القادة الع�سكريون تغيري 
ا�سرتاتيجية القتال، بينما 

كّثف طريان التحالف الدويل 
والطريان العراقي ق�سفه 
على مواقع تنظيم داع�س 

االرهابي.


