
املركزية  الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة  قائد  ا�ستبعد 
زي��ادة  فوتيل  ج��وزي��ف  اجل���رال  الأم��رك��ي��ة 

م�ستويات قوات بالده يف العراق.
عن  لل�سحفيني  ت�رصيح  يف  فوتيل  واج���اب 
القوات  بع�ض  نقل  �سيتم  ك��ان  اإذا  ما  ���س��وؤال 
الأمركية من �سوريا اإىل العراق املجاور حيث 
حتتفظ الوليات املتحدة باأكرث من خم�سة اآلف 

تبقى  ما  حماربة  على  بغداد  مل�ساعدة  جندي 
من تنظيم داع�ض الرهابي.

اعتقاده  اأعرب فوتيل عن عدم  ذلك،  وردا على 
ب�سكل كبر عدد  �ستزيد  املتحدة  الوليات  باأن 
مفتوحا  الباب  ترك  لكنه  العراق.  يف  القوات 
مل�ساعدة  القوات  تركيبة  تغر  احتمال  اأم��ام 
على  ال�سغط  موا�سلة  على  املتحدة  الوليات 
برهم  العراقي  الرئي�ض  ان  يذكر  داع�ض.  تنظيم 
�سالح، اكد يف وقت �سابق اإن الرئي�ض الأمريكي 

لإبقاء  بغداد  موافقة  يطلب  مل  ترامب،  دونالد 
قوات بالده يف العراق ل�"مراقبة اإيران".

واأو�سح الرئي�ض العراقي ، اأن "القوات الأمريكية 
يف العراق موجودة مبوجب اتفاق بني البلدين، 
اأن  اإىل  لفتا  الإرهاب"،  مكافحة  ومهمتها 
"احلكومة طلبت اإي�ساحات ب�ساأن اأعداد القوات 

الأمريكية املتواجدة يف العراق ومهمتها".
ت�رصيحات �سالح تاأتي ردا على اإعالن ترامب 
ال��ع��راق ل�  اإب��ق��اء ق��وات ب��الده يف  اأن��ه يعتزم 

اإيران". "مراقبة 
ما  "كل  اأمريكية:  لقناة  قال  قد  ترامب  وكان 
اأريده اأن يكون باإمكاين املراقبة.. لدينا قاعدة 
ع�سكرية رائعة وغالية التكلفة يف العراق، وهي 
اأجزاء  جميع  يف  الو�سع  ملراقبة  جدا  منا�سبة 
اأف�سل  الأو�سط امل�سطربة، وهذا  ال�رصق  منطقة 

من الن�سحاب".
الأمريكيني  الع�سكريني  بع�ض  اأن  ترامب  واأكد 
الذين �سيتم �سحبهم من �سوريا، �سين�سمون اإىل 

القوات الأمريكية املوجودة يف العراق.
واأ�ساف )ترامب( يف مقابلة تبثها �سبكة )�سي.
ال��ولي��ات املتحدة  اأن  )الأح���د(  ي��وم  ب��ي.اإ���ض( 
يف  قاعدة  اإق��ام��ة  على  باهظا  مبلغا  اأنفقت 
العراق، م�سراً بالقول: "رمبا نحتفظ بها اأي�سا. 
واأحد الدوافع وراء رغبتي يف الحتفاظ بها هو 
اأنني اأريد مراقبة اإيران على نحو ما لأن اإيران 

متثل م�سكلة حقيقية".
وعما اإذا كان ذلك يعني اأنه يريد اأن يكون قادرا 
اأريد  "ل، لأنني  اإيران، قال ترامب:  على �رصب 
واأ�ساف  اإيران"  مراقبة  على  ق��ادرا  اأك��ون  اأن 
"كل ما اأريده هو اأن اأكون قادرا على املراقبة. 
التكلفة  اأن�ساأنا قاعدة ع�سكرية مذهلة وباهظة 
خمتلف  ملراقبة  مثايل  موقعها  ال��ع��راق.  يف 
اأف�سل(  اأنحاء ال�رصق الأو�سط امل�سطرب )وهذا 
من الن�سحاب". ودافع ترامب عن قراره ب�سحب 
جدول  حتديد  رف�ض  لكنه  �سوريا  من  القوات 
من  ان��ت��ق��ادات  اأث���ار  ال��ذي  لالن�سحاب  زمني 
الوليات  حلفاء  بع�ض  لدى  وقلقا  جمهوريني 

املتحدة يف املنطقة.
التي  القوات  "بع�ض  اإن  بالقول،  حديثه  وختم 
القاعدة  هذه  اإىل  �ستتجه  �سوريا  من  �ستخرج 
يف  البع�ض  و�سيعود  ال��ع��راق،  يف  امل��وج��ودة 

نهاية املطاف اإىل الوطن".
كانون  دي�سمرب/   26 يف  زار،  ترامب  وك��ان   
الع�سكرية  الأ���س��د  عني  قاعدة   2018 الأول 
مفاجئة  خطوة  يف  العراق(  النبار)غربي  يف 
هناك  املتواجدة  المريكية  القوات  لتهنئة   ،
م�سوؤول  باأي  يلتقي  ان  دون   ، امليالد  باأعياد 

عراقي .
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واشنطن - الجورنال

وزير االسكان ينتقد لجان الحكومة بشان اعمار الموصل الداخلية: الدكة العشائرية انخفضت 
بنسبة 95 % في جميع المحافظات

قانون مرتقب يخص ذوي ضحايا 
سبايكر

محافظة بغداد تؤكد قرب اعالن 
المقبولين بتعيينات التربية

اللواء  الداخلية  الع�سائر يف وزارة  اأعلن مدير �سوؤون  بغداد - اجلورنال: 
انخف�ست  املحافظات  جميع  يف  الع�سائرية  الدكة  اإن  ال�سمري  متعب 
قانون  �سمن  واعتبارها  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  بعد   95% بن�سبة 

مكافحة الإرهاب.
جرمية  الع�سائرية  الدكة  اعتبار  ان  �سحفي،  ت�رصيح  يف  ال�سمري  وقال 
اإرهابية  اأدى اإىل انح�سار وقوع مثل هكذا حوادث با�ستثناء جرائم قليلة 
يف الب�رصة وبغداد ومي�سان ومت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق 
الدكة  الع�سائر عقدت موؤمترات حول مو�سوع  اأن  اإىل  املت�سببني، م�سرا 

الع�سائرية يف جميع املحافظات.
ما  مع  بالتعامل  �سابق  وقت  يف  وجه  الأعلى  الق�ساء  جمل�ض  ان  يذكر 

يعرف ب�"الدكة الع�سائرية" وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

اإن هناك  ال�سيخ علي،  بغداد - اجلورنال: قال رئي�ض قائمة متدن فائق 
قانونا مرتقبا �سرى النور هذا العام يخ�ض ذوي �سحايا �سبايكر.

"باإيعاز )منذ فرتة( من  اإنه  ال�سيخ علي يف تغريدة له على تويرت  وقال 
رئي�ض اللجنة القانونية يف جمل�ض النواب.

الأيام،  هذه  اجلمهورية  رئي�ض  م�ست�ساري  مع  م�ست�ساروه  يجتمع   حيث 
للتو�سل اإىل الإطار النهائي مل�رصوع.

ذويهم  لتعوي�ض  �سبايكر(  )جم��زرة  �سحايا  يخ�ض  قانون  مقرتح  اأو   
وعوائلهم املنكوبة.

واأ�ساف ال�سيخ علي، اأن "القانون �سرى النور هذا العام باإذنه تعاىل"، 
دون اأن يتطرق اإىل املزيد من التفا�سيل ب�ساأن م�رصوع القانون.

اأن �سيطر  2014، بعد  اأحداث )جمزرة �سبايكر( اإىل حزيران عام  وتعود 
تنظيم داع�ض على مدينة تكريت مركز حمافظة �سالح الدين.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت حمافظة بغداد عن قرب اطالق ا�سماء املقبولني 
بالتعيينات اخلا�سة بوزارة الرتبية، موؤكدة ان "كل مايثار عن ايقافها 

اوالغاءها عار عن ال�سحة".
مو�سوع  ح��ول  اللغط  من  الكثر  "اإثارة  اىل  للمحافظة  بيان  واأ���س��ار 

التعيينات اخلا�سة بالرتبية يف حمافظة بغداد.
املتقدمني  كل  حقوق  �سمان  على  عاكفني  "باأننا  موؤكداً  وتاأخرها"   
وفق الظوابط والجراءات القانونية من خالل جلان متخ�س�سة باأ�رصاف 

املحافظة".
هذه  التعيينات  يف  املحا�رصين  ح�سة  �سمان  "على  البيان  و�سدد 
دعما  وباملجان  م�ست  ل�سنوات  جليلة  خدمات  قدمت  التي  ال�رصيحة 
النق�ض احلا�سل يف  و�سد  الرتيوي  بالواقع  وللنهو�ض  الرتبوية  للعملية 

الكوادر التدري�سية".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

باآخر  الأخ����رة  مراحلها  يف  امل��ع��ارك  ودخ��ل��ت 
وحتديًدا  �سورية،  داخ��ل  "داع�ض"،  تنظيم  معاقل 
اأقل من  الواقع على بعد  املرا�سدة   �� الباغوز  حمور 
"ق�سد"  ت�سن  حيث  العراقية،  الأرا�سي  من  كلم   25

معاقل  على  وا�سنطن  من  بدعم  وا�سًعا  هجوًما 
املئات  وجود  عن  تقارير  و�سط  الأخ��رة،  التنظيم 
العائالت،  اآلف  اىل  اإ�سافة  التنظيم  م�سلحي  من 

غالبيتهم اأطفال ون�ساء.
الأرا�سي  من  انطالًقا  الفرن�سية  املدفعية  ونفذت 
التنظيم،  م��واق��ع  على  مدفعًيا  ق�سًفا  العراقية 

الإثنني، بالتزامن مع ق�سف مدفعي عراقي مماثل 
ا. اأي�سً

وقال م�سوؤول ع�سكري عراقي يف بغداد، اإن وحدات 
التاأهب  ح��ال��ة  دخ��ل��ت  احل���دود  وح��ر���ض  اجلي�ض 
م�سافة  وعلى  �سورية،  مع  احل��دود  على  الق�سوى 
القائم  مناطق  ت�سمل  تقريًبا،  كلم   280 من  اأكرث 

و�سعدة  احلملة  احلجاج  وبيار  واملكر  وح�سيبة 
بالأنبار، و�سوًل اإىل م�سارب �سمر �سمن حمافظة 

نينوى �سماًل.
واأكد اأن هذه املناطق يخ�سى منها اأن تكون مق�سًدا 
القتال  مناطق  من  الفارين  "داع�ض"  مل�سلحي 
الأرا�سي  من  اقرتاًبا  ت�سهد  والتي  حالًيا،  ال�سورية 

العراقية منذ اأول من اأم�ض، لفًتا اإىل اأنه مل ت�سل اأي 
تعليمات حول ا�ستقبال املدنيني يف حال فرارهم.

يف املقابل، قال العقيد عبا�ض عبد الكرمي ال�سيويل، 
من قيادة عمليات نينوى، اإن "ح�سم معركة داع�ض 
الأ�سبوع  اأو مطلع  الأ�سبوع احلايل  قد يكون نهاية 
وعنا�رصه  التنظيم  خاليا  لدينا  وتتبقى  املقبل، 
اأو  ارجتالية  اإرهابية  عمليات  نرى  وقد  املتفرقة، 
من�سقة بالفرتة املقبلة، لكن بالتاأكيد مل يعد لدولة 
الواقع"،  اأر���ض  على  وج��ود  املزعومة  البغدادي 
�سيا�سًيا  للعراقيني  بالن�سبة  مهم  احلدث  اأن  مبيًنا 

وع�سكرًيا وحتى معنوًيا.
اإن  الأنبار  حمافظة  جمل�ض  قال  الأثناء،  هذه  يف 
ال�رصيط احلدودي مع �سورية  الأمني على  "الو�سع 
على  ج��دًي��ا  ت��ه��دي��ًدا  هناك  اأن  ن��رى  ول  م�ستقر، 

املحافظة قادًما من هناك".
الدليمي،  حممد  فرحان  املجل�ض،  مقرر  واأو�سح 
حملية  اإعالم  و�سائل  اأوردته  �سحايف  ت�رصيح  يف 
ال�رصيط  ط��ول  على  الأم��ن��ي  الو�سع  اأن  عراقية، 
مع  بالتزامن  وم�ستقر  اآم��ن  �سورية  مع  احل��دودي 
ب�سنوفها  الأمنية  للقوات  كثيف  اأمني  انت�سار 
خالل  من  الأمنية  الإج��راءات  تعزيز  مع  املختلفة، 
الأ�سالك  وو�سع  الأمنية  الثغرات  كافة  اإغ��الق 
الأمنية  "القوات  اأن  الدليمي  واأ�ساف  ال�سائكة. 
احل��دودي  ال�رصيط  طول  على  وجودها  من  كثّفت 
ارتكاز  ا�ستهداف مناطق  بالتزامن مع  �سورية،  مع 
ع�سابات داع�ض الأخرة يف العمق ال�سوري"، مبيًنا 
م�سددة  اأمنية  تدابر  اتخذت  الأمنية  القوات  اأن 
للقطعات  التعر�ض  اأو  ت�سلل،  اأي حالة  للتعامل مع 
احلدودي  ال�رصيط  طول  على  املتمركزة  الع�سكرية 

مع �سورية، غربي الأنبار".

بغداد تستنفر قواتها على الحدود السورية بعد اقتراب المعارك من أراضيها
متابعة - الجورنال

اللجان  ري��ك��اين  بنكني  وال���س��ك��ان  الإع��م��ار  وزي��ر  انتقد 
اإياها"  وا�سفًا  املو�سل،  مدينة  اعمار  اإعادة  يف  احلكومية 

ب�"املت�ستتة".
باملو�سل  حلق  ال��ذي  الدمار  ان"  بيان،  يف  ريكاين  وق��ال 
ح�سل  ايل  كل   ، العمار  على  اجلهود  تركيز  ويحب  كبر 
والعربة  كثرة  وتراكمات  �رصاعات  عدة  نتيجة  كارثة  هو 
جتاوز املرحلة نحو مرحلة اعمار حقيقية وان يكون معيار 
�سواء  واحد  بلد  يف  نعي�ض  كلنا  واأننا  الأ�سا�ض  هو  الوطنية 

ت�سارعنا او ت�سارحنا فلن نرتك البلد ".
واأ�ساف" اأمتنى ان نكون جميعنا ان اخذنا در�ض وهو در�ض 
موؤمل، مرحلة �سيطرة داع�ض الإرهابي على املو�سل وحجم 
ان"  اىل  م�سرا  موؤملة"،  الن�سانية  والكارثة  موؤمل  الدمار 
تعدد اجلهات التي ت�رصف على اعمار املو�سل، �سيء �سلبيي 

وهناك  ال��وزراء  ملجل�ض  العامة  المانة  يف  جلان  فهناك 
يف  جلنة  وهناك  املحررة  ملناطق  العمار  اعادة  �سندوق 

املو�سل فوجدت هناك ت�ستت ل داعي له".
ا�سرتاتيجية  اجلهود نحو  وتنظيم  تركيز  اىل  واكد" احلاجة 
القدمية"،  املنطقة  يف  خ�سو�سا  املو�سل  لعمار  موحدة 
لفتا اىل" ا�ستنفار موؤ�س�سات الوزارة يف املو�سل للعمل هذا 
العام بجد"، معلنًا عن" اإحالة جميع اجل�سور خالل ال�سهرين 
مقاولت  �رصكات  اىل  والرابع  واخلام�ض  الثالث  القادمني 
لإ�سالحها ويتم النتهاء هذا العام من اإ�سالحها، ول يوجد 
بوزارتنا يف املو�سل يتعطل نهائي طاملا  م�رصوع متعلق 

اقرت املوازنة ".
فيها  اكرث  املحافظة  ان  وهو  اخر  �رصر  هناك  ان"  وتابع 
قناطر وطرق خارجية �سركز هذا العام على اعادة اإ�سالحها 
�سواء التي جرفتها ال�سيول او العمال احلربية لإعادة حركة 

التنقل يف املحافظة مع املحافظات الخرى".

بغداد - الجورنال

قال مسؤولون عسكريون 
في بغداد، إن قوات الجيش 
العراقي وحرس الحدود في 

محافظتي األنبار ونينوى 
وضعت بحالة التأهب، بسبب 

اقتراب المعارك بين تنظيم 
"داعش" و"قسد"، المدعومة 

من الواليات المتحدة، إلى 
مسافات غير مسبوقة 

من الحدود مع العراق، 
والخشية من انتقال مسلحي 

التنظيم إلى العراق في حال 
محاصرتهم أكثر.
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