
اأك��د نائ��ب الرئي���س الأمريك��ي جوزيف 
بايدن ورئي���س اإقليم كرد�ست��ان م�سعود 
اجلي���س  ب��ن  التع��اون  اأن  الب��ارزاين، 
ومثم��ر  ناج��ح  والبي�سمرك��ة  العراق��ي 
وعام��ل رئي�س��ي لتحقي��ق النت�س��ارات 
عل��ى اأر�س، كما اأكد بايدن ا�ستمرار دعم 

بالده للعراق. 
وقال��ت رئا�س��ة كرد�ست��ان اإن " باي��دن 
قدم التع��ازي للرئي�س ب��ارزاين ولعوائل 
وذوي �سه��داء البي�سمرك��ة، وقدم تهانيه 
للبارزاين عل��ى النت�سارات التي حققها 
البي�سمرك��ة، م�سي��دا ب�"دور ه��ذه القوات 

يف مواجهة الإرهابين". 
واأ�ساف��ت، اأن الب��ارزاين وباي��دن بحث��ا 
التن�سي��ق والتعاون بن قوات البي�سمركة 
وق��وات اجلي���س العراق��ي وو�سف��ا ه��ذا 
التعاون بالناجح واملثمر و�سببًا رئي�سيًا 
لتحقي��ق الكث��ري م��ن النت�س��ارات على 
دا "عل��ى �رضورة  اأر���س املعرك��ة، و�س��دَّ

دميومة هذا التعاون". 
واأك��د نائ��ب الرئي���س الأمريك��ي، بح�سب 
له��ذا  ب��الده  دع��م  ا�ستم��رار  البي��ان، 
التع��اون، يف حن قدم الب��ارزاين �سكره 
للوليات املتحدة الأمريكية على دعمها 
وم�ساعدته��ا لق��وات البي�سمرك��ة وعل��ى 

التعاون الوثيق مع القوات العراقية.
ج��و  الأمريك��ي  الرئي���س  نائ��ب  وكان 
باي��دن �سكر يف وقت �ساب��ق رئي�س اإقليم 
كرد�ستان الع��راق م�سعود البارزاين على 

التزام الكرد بالقتال �سد داع�س.

وق��ال رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي خالل موؤمتر 
�سح��ايف اإن قان��ون احل�س��د ال�سعب��ي ميي��ز ب��ن 
امللتزم��ن بقانون الدول��ة واخلارجن عنه م�سددا 
على انه �سي�ستوعب جميع املواطنن ب�رضف النظر 
ع��ن طوائفه��م. واأ�س��ار اإىل اأّن القان��ون الذي وافق 
علي��ه جمل�س النواب ال�سبت املا�سي جاء لإن�ساف 

الذين �سحوا بدمائهم دفاعا عن العراق.
ونف��ى وج��ود اتفاق��ات ب��ن اع�س��اء يف جمل���س 
الن��واب وقي��ادات يف احل�س��د ال�سعب��ي لعمل مربع 
امني للعراق داخل العمق ال�سوري ملحاربة داع�س، 
موؤك��دا يف الوقت ذاته ا�ستعداد العراق مل�ساعدة اي 

دولة يف حماربة التنظيم.
واأ�س��ار العب��ادي اىل اأّن الع��راق الي��وم اق��رب اإىل 
التوحد من اي وقت م�سى وا�سفًا كل عراقي يدافع 
ع��ن اأر�س��ه بان��ه مواطن حم��رم. واأك��د اأّن مدينة 
املو�س��ل تبق��ى واحدة موح��دة، مبدي��ا ال�ستعداد 
للتع��اون مع اجلمي��ع للق�ساء على تنظي��م داع�س. 
واك��د " لقد جنحن��ا يف اجلانب الع�سك��ري ون�سعى 
حالي��ا اإىل النج��اح يف اجلان��ب امل��دين باملناطق 
املح��ررة واإىل م�س��ح كل اآث��ار ع�ساب��ات داع���س 
الرهابي��ة من خالل امل�ساحل��ة والتاآخي بن كل 
العراقين. واأ�سار اىل انه"يجب اأن تكون امل�ساحلة 

املجتمعية قبل اإعادة النازحن اإىل منازلهم".
واأو�س��ح العب��ادي ان اع��داد النازح��ن م��ا زال��ت 
اقل م��ن املتوقع وقد اتخذت ال�سلط��ات الجراءات 
الكفيل��ة ليوائه��م حي��ث بل��غ عدده��م حت��ى الن 
80 ال��ف ن��ازح يف حن كان��ت المم املتحدة قد 
توقعت ن��زوح اكرث من مليون مواطن من حمافظة 
نين��وى. وحذر ممن و�سفه��ا بع�سابات ق��ال اإنها 
تاأخ��ذ اأموال من املواطنن مقاب��ل تعيينات وقال 
ان��ه يحذرم��ن دفع الأم��وال مقاب��ل التعيينات اإىل 

ع�سابات ت�ستغل املواط��ن. واأ�سار العبادي اىل اأّن 
اجتم��اع حكومته وافق على تخوي��ل وزير املالية 
ا�سدار �سندات خارجية بقيمة ملياري دولر، منها 
ملي��ار دولر ب�سمانة احلكوم��ة الأمريكية وتقوم 
ال��وزارة باإ�س��دار ملي��ار دولر �سن��دات خارجي��ة 
�سع��ر ال�سوق لغر�س �سد عجز املوازنة يف املوازنة 
العام��ة للبالد للعام املقب��ل البالغ نحو 22 مليار 

دولر. م��ن جان��ب اخ��ر ج��رت مباحث��ات عراقية 
اأمريكية حول تط��ورات معركة املو�سل يف بغداد، 
اإذ بح��ث رئي�س اأركان اجلي���س العراقي الفريق اأول 
الرك��ن عثم��ان الغامني م��ع قائد ق��وات التحالف 
الدويل يف العراق و�سوريا اجلرنال تاون�سن ونائب 
قائد قوات التحالف اجلرنال جونز تطور العمليات 
الع�سكري��ة اجلاري��ة يف حمافظة نين��وى ال�سمالية 

�سد تنظيم داع�س.
الأمريكي��ان  الع�سكري��ان  القائ��دان  وا�س��اد   
الأمني��ة  الق��وات  حققته��ا  الت��ي  بالنت�س��ارات 
العراقية يف حمافظ��ة نينوى على اإرهابيي داع�س 
،م�سيداً بق��وة وب�سالة القوات العراقية التي اأظهرت 
ال�س��ورة احلقيقي��ة للع��امل اجم��ع مبهني��ة وق��وة 
اجلي���س العراق��ي كما ق��ال بيان �سح��ايف لوزارة 

الدفاع العراقية. 
 م��ن جانب��ه، ثّمن رئي���س اأركان اجلي���س باجلهود 
الكبرية التي تبذلها دول التحالف الدويل يف تقدمي 
الدع��م وامل�س��ورة للقوات امل�سلح��ة العراقية والتي 
�ساهم��ت ب�س��كل كبري يف حتقيق تل��ك النت�سارات 
م��ن خ��الل الدع��م اجل��وي واللوج�ست��ي و���رضب 
الأه��داف احليوي��ة لع�ساب��ات داع���س الإرهابية، 
داعي��ًا يف الوقت نف�سه اإىل �رضورة ا�ستمرار تاأمن 
بجمي��ع  الأمني��ة  للقطع��ات  والأ�سلح��ة  املع��دات 

�سنوفها وت�سكيالتها حتى ما بعد مرحلة داع�س.
وارتفع��ت اأع��داد النازح��ن من نين��وى واحلويجة 
اإىل 80 الف��ا واعل��ن رئي���س اللجنة العلي��ا لإغاثة 
واإي��واء النازحن وزير الهج��رة واملهجرين جا�سم 
اجل��اف ارتف��اع  اأع��داد نازح��ي حمافظ��ة نينوى 
وق�س��اء احلويج��ة يف حمافظ��ة كرك��وك اإىل  80 
األ��ف ن��ازح من��ذ انط��الق عملي��ات حتري��ر نينوى 
يف 17 م��ن ال�سه��ر املا�سي، م�س��ريا اىل اأّن الن�سبة 
الأكرب للنازحن من نينوى مت اإيواوؤهم يف خميمي 
اخل��ازر وح�س��ن �س��ام. وتراأ���س اجل��اف الجتماع 
ل�س��وؤون  الأعل��ى  ال�ست�س��اري  للفري��ق  الثال��ث 
النازح��ن يف املق��ر البدي��ل ملحافظ��ة نينوى يف 
حمافظ��ة اأربيل الذي ح���رضه كل من الأمن العام 
ملجل���س الوزراء مهدي الع��الق ووزير الداخلية يف 
حكوم��ة اإقليم كرد�ستان وحماف��ظ نينوى ومن�سقة 
ال�س��وؤون الإن�ساني��ة ل��الأمم املتح��دة لي��زا كراندي 

ووفد من قيادة العمليات امل�سركة. 

وخ��رج الجتماع بعدة تو�سي��ات منها عقد جل�سة 
طارئ��ة خللي��ة الأزم��ة املدني��ة يف بغ��داد خ��الل 
اليوم��ن املقبلن لو�سع خطة تف�سيلية عن اعادة 
ال�ستق��رار يف �سه��ل نين��وى واملناط��ق املح��ررة 
الزمني��ة املنا�سب��ة  التوقيت��ات  الأخ��رى وو�س��ع 
ل�سم��ان ع��ودة العوائ��ل النازح��ة األيه��ا وتاأكي��د 
�رضورة تفعيل عمل الوزارات اخلدمية ذات العالقة 
وهي ال�سحة والتجارة والكهرباء ف�سال عن النفط 
والأعمار والإ�س��كان والإ�سغ��ال والبلديات العامة 
والربي��ة واأهمي��ة وجودها يف املناط��ق املحررة 

ل�سمان عودة ال�ستقرار. 
واأو�س��ح اجل��اف اأن ال��وزارة تق��وم بتاأم��ن مادة 
النف��ط البي�س وم�ستلزمات ف�س��ل ال�ستاء وغريها 
وتوزيعه��ا للنازحن يف املخيمات وهناك تن�سيق 
ع��ال ب��ن احلكوم��ة الحتادي��ة وحكوم��ة الإقليم 
لعملي��ات الإغاث��ة والإي��واء الت��ي تت��م بالتع��اون 
والتن�سي��ق م��ع فري��ق الأمم املتح��دة والعملي��ات 

امل�سركة.
يف ح��ن اأك��د متحدث با�سم التحال��ف الذي تقوده 
الولي��ات املتح��دة، اأن معرك��ة ا�ستع��ادة مدين��ة 
املو�سل م��ن تنظيم داع�س دخل��ت مرحلة "�سعبة 
للغاية" يف الأ�سابيع القليلة املا�سية لكن الوترية 
�ستت�س��ارع م��ا اإن تتمك��ن الق��وات العراقي��ة م��ن 

دخولها من ال�سمال واجلنوب.
وا�ستع��ادت الق��وات العراقية �رضيع��ا بلدات وقرى 
خ��ارج املو�س��ل عندم��ا ب��داأت احلمل��ة الع�سكرية 
ال�سهر املا�سي، لكنها انخرطت يف حرب ع�سابات 
�رض�س��ة م��ع مقاتلي التنظيم املت�س��دد منذ دخولها 

املدينة من ناحية ال�رضق.
 وقال الكولوني��ل يف القوات اجلوية جون دوريان 
الق��وات  ال��ذي يدع��م  املتح��دث با�س��م التحال��ف 
العراقي��ة عرب الهات��ف من بغ��داد ، "حاليا الو�سع 

�سعب للغاية". 

بايدن يشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة

ك�س��ف ع�س��و اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة زانا 
�سعي��د، الربع��اء، ع��ن مق��رح لتقلي��ل اج��ازة 
اخلم���س �سن��وات للموظفن، يف ح��ن ا�سار اىل 
ان املقرح تت��م مناق�سته حاليا �سمن املوازنة 

الحتادية لعام 2017.
وق��ال �سعي��د يف حدي��ث، ان م���رضوع قان��ون 
اج��ازة اخلم���س �سن��وات للموظف��ن مت تقدمي��ه 
م��ن قبل احلكومة قبل ار�ساله��ا املوازنة، مبينا 
ان املوازن��ة ت�سمن��ت يف موادها تل��ك الجازة 

وتف�سيالتها.
وا�س��اف ان العم��ل باج��ازة اخلم���س �سن��وات 

�سيك��ون جتريبيا �سم��ن املوازن��ة املالية ل�سنة 
2017، م�س��ريا ان امل�رضوع الول املر�سل من 
احلكوم��ة �سيتوق��ف ت�رضيع��ه بناًء عل��ى طلبها 

حلن ا�ستكمال ال�سنة التجريبية.
وتاب��ع ان املوظ��ف �سيك��ون ل��ه اخلي��ار باأخ��ذ 
اج��ازة ملدة خم���س �سنوات، لفت��ا النظر اىل ان 
اللجن��ة املالية لديها مق��رح لتقلي�س املدة اىل 

ثالث �سنوات.
واكد �سعيد ان اللجن��ة املالية اقرحت ان تكون 
الج��ازات خمتلف��ة ولي�س��ت ثابت��ة م��ن ناحية 
الرات��ب املت�سل��م للم�ستفيد فا�سح��اب الدرجات 
راتبه��م  الوظيف��ي  ال�سل��م  م��ن  الوىل  اخلم���س 
ال�سم��ي مرتف��ع ج��دا فيك��ون مايت�سلمه خالل 

الجازة ن�سف الراتب ال�سمي اما الدرجات من 
اخلام�سة اىل العا�رضة فيت�سلمون الراتب ال�سمي 
كامال، ع��ادا ان تطبيق الج��ازة خلم�س �سنوات 
�ستكون ذات منفع��ة متبادلة بن املوظف الذي 
ي�ستطي��ع حت�س��ن و�سع��ه املعا�س��ي م��ن خالل 
العم��ل يف القطاع اخلا�س او ال�ستثمار، ا�سافة 

اىل الفائدة املقدمة للحكومة لتقليل النفقات.
وب��ن انه مل يتم ا�ستثن��اء اي وزارة من الجازة 
الطويل��ة "، م�سيف��ا  "مت و�س��ع ���رضوط وقيود 
ك��ي ليح�سل اي ارب��اك يف العمل الوظيفي من 
خالل عدم منح الجازة للموظفن الخت�سا�س 

والذين لي�س لديهم بدلء �سمن عملهم.
واأعل��ن النائب عن كتلة الح��رار النيابية ر�سول 

كتلت��ه  رف���س  املا�س��ي،  ايل��ول  يف  الطائ��ي، 
ملق��رح جمل�س الوزراء اخلا���س باعطاء اجازة 
خم���س �سنوات للموظفن مقاب��ل منحهم الراتب 
ال�سمي، ويف حن ا�سار اىل ان املقرح خمالف 
للد�ست��ور، اك��د ان��ه �سي��وؤدي اىل جيو���س م��ن 

العاطلن عن العمل.
يذك��ر ان رئي���س جمل�س الوزراء حي��در العبادي 
ناق���س  املجل���س  اأن  �ساب��ق،  وق��ت  يف  اعل��ن، 
مو�س��وع من��ح املوظف��ن اإج��ازة مل��دة خم�س 
�سن��وات برات��ب ا�سم��ي كام��ل حت�س��ب لأغرا�س 
التقاع��د، م�س��ريا اإىل اأن��ه اقرح من��ح املوظفن 
ب�سف��ة عقود مبلغا مالي��ا وال�سماح لهم باإن�ساء 

م�ساريع خا�سة بهم.
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القانونية النيابية تكشف عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين
نائبة تطالب لجنتها بطرح قانون 
المستشارين على طاولة البرلمان

الديمقراطي الكردستاني: تفعيل االتفاق 
النفطي مقابل حصة االقليم من الموازنة

عشائر نينوى ترفض تمثيل خميس الخنجر 
للمكون السني

بغداد_متابعة:   طالبت ع�سو اللجنة القانونية النيابية ابت�سام ال�سهالين، الربعاء، 
جلنتها بطرح قانون امل�ست�سارين على طاولة الربملان لهميته الكبرية.

ح�سمها  يجب  التي  القوانن  من  العديد  هناك  ان"  ت�رضيح  يف  ال�سهالين  وقالت 
اع�سائه  على  والتعديل  املحافظات  كقانون  لهميتها  نظرا  ق�سرية  مدة  خالل 
وتاأجيل النتخابات". وكان رئي�س التحالف الوطني ال�سيد عمار احلكيم دعا يف 

وقت �سابق هياأة رئا�سة جمل�س النواب اىل ال�رضاع يف ح�سم القوانن املهمة.
ي�سار اىل ان هناك عدة قوانن قد تعطل اإقرارها يف الربملان منذ الدورات ال�سابقة 
اإثر  وغريها  والغاز  والنفط  الوطني  واحلر�س  الحتادية  املحكمة  قوانن  واهمها 

اخلالفات التي تدور حولها من قبل الكتل ال�سيا�سية.

بريوان   ، الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  كتلة  عن  النائبة  اكدت  بغداد_متابعة: 
اذا   2017 لعام  املالية  املوازنة  قانون  اإ�سكال يف م�رضوع  يوجد  انه ل  خيالين 

با�رضت احلكومة الحتادية بدفع رواتب موظفي اقليم كرد�ستان .
القليم نيجريفان  "ح�سب ما قاله رئي�س حكومة  انه  وقالت خيالين يف ت�رضيح 
بارزاين فاإننا حا�رضون لتنفيذ كل اخلطط وتفعيل التفاق النفطي بت�سليم النفط 
موازنة  قانون  م�رضوع  طرح  املقرر  ومن  املوازنة".  من  القليم  ح�سة  مقابل 
النيابية  املالية  اللجنة  وا�ستبعدت  للت�سويت،  اليوم  الربملان  جل�سة  يف   2017

ح�سول تغيري جوهري يف املوازنة بعد قراءتها قراءة اأوىل وثانية ومناق�ستها.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق م�سودة قانون احلكومة اأكرث من 100 تريليون 
دينار بن�سبة عجز %21. وقال رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري، ان " الرواتب 
والدفاع  المن  تخ�سي�سات  وبلغت   ،2017 موازنة  من   75% �سكلت  والنفقات 
تقليل  على  النواب  جمل�س  "حر�س  اىل  م�سريا  فيها"،  النفقات  اجمايل  من    ٪٣٢
قانون  م�رضوع  وت�سّمن  الدولة".  يف  العليا  واملنا�سب  الثالث  الرئا�سات  نفقات 
ال�سعبي  احل�سد  لنفقات  املوظفن  رواتب  من  الإ�ستقطاع  ن�سبة  زيادة  املوازنة 
والنازحن اىل %4.8 من جمموع الرواتب واملخ�س�سات جلميع موظفي الدولة 

والقطاع العام واملتقاعدين، بعد ان كانت هذه الن�سبة %3 يف موازنة 2016.

بغداد_متابعة:  رف�س جمل�س الع�سائر العربية يف حمافظة نينوى ،الأربعاء، متثيل 
خمي�س اخلنجر للمكون ال�سني، موؤكدا اأن موؤمترات اخلنجر وغريه جلبت اخلراب اإىل 

العراق ب�سورة عامة واأهايل املحافظات ال�سنية ب�سورة خا�سة.
وقال ال�سيخ مزاحم احمد احلويت املتحدث با�سم املجل�س يف ت�رضيح اإن " خمي�س 
اخلنجر وغريه من ال�سيا�سين ل ميكنهم متثيل املكون ال�سني الذي ُهّجر ودمرت 
مدنه ب�سبب �سيا�سات تلك الطبقة املتعالية التي دعت اىل خميمات العت�سامات 

وحر�ست على قتل القوات المنية وخراب املدن.
وا�ساف اأن حمافظة نينوى ت�سكنها جميع املكونات من ال�سيعة وال�سنة والأكراد 

وامل�سيح ول ميكن للخنجر ان يقرر م�سري نينوى.
واأكد احلويت اأن اخلنجر واعوانه ل ميتلكون حق فر�س اآرائهم  يف حمافظات دياىل 

و�سالح الدين واملو�سل وحتى النبار لوجود قادة يف امليدان يف كل حمافظة.
احلكومة  قبل  من  ر�سمية  موؤمترات  اىل  بحاجة  املحررة  املحافظات  اأن  وتابع 
اىل موؤمترات مدعومة من  ولي�ست بحاجة  امل�ساحلة  لبحث  والربملان  الحتادية 

اخلارج للتحري�س على الإرهاب واخلراب.

بغداد_خاص

العبادي: الحشد الشعبي سيستوعب المواطنين بصرف النظر عن طوائفهم

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

رًدا على اعرتا�ضات القوى 
ال�ضيا�ضية ال�ضنية على قانون 

دمج الت�ضكيالت امل�ضلحة 
للح�ضد ال�ضعبي يف اجلي�ش 

العراقي، اأكد العبادي اأن 
احل�ضد �ضي�ضتوعب املواطنني 

ب�ضرف النظر عن طوائفهم، 
يف حني ناق�ش قادة ع�ضكريون 
عراقيون واأمريكيون تطورات 
معركة حترير املو�ضل يف وقت 
ارتفع عدد نازحي املعارك �ضد 

داع�ش اإىل 80 األفا.


