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الخميس 17 جمادى الثانية، 1438 هـ ق 26 اسفند 1395 هـ ش، 16 آذار 2017مالعدد )9532( السنة السابعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

كلما ال ينفع يضر والدنيا مع حالوتها تمر والفقر 
بعد الغنى باهلل ال يضر

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 12 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 30 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 49 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 12 دقيقة

أسعار النفط تقفز ووكالة الطاقة 
تتوقع عجزا 

لنــدن – وكاالت :  قفــزت أســعار النفــط بمــا 
ــن  ــم م ــاء بدع ــس األربع ــد  ام ــن دوالر واح ــد ع يزي
األمريكيــة  الخــام  مخزونــات  فــي  مفاجــئ  هبــوط 
وبيانــات مــن وكالــة الطاقــة الدوليــة تظهــر أن خفــض 
ــى  ــع ســوق النفــط إل ــاج منظمــة أوبــك ربمــا يدف إنت

تســجيل عجــز فــي النصــف األول مــن 2017.
الشــهري  تقريرهــا  فــي  الوكالــة  وقالــت 
ــوق  ــتعادة س ــى اس ــون إل ــن يتطلع ــك الذي »ألولئ
النفــط توازنهــا فــإن الرســالة هــي أنهــم يجــب 

الهــدوء.« ويلتزمــوا  بالصبــر  يتحلــوا 
وزادت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي 
مزيــج برنــت أكثــر مــن دوالر عــن إغــالق الثالثــاء 
الماضــي و ارتفــع برنــت 92 ســنتا إلــى 51.84 دوالر 
خــالل  دوالر   50.25 إلــى  هبــط  بعدمــا  للبرميــل 
أدنــى  مســجال  الســابقة  الجلســة  تعامــالت 

ــهر. ــة أش ــي ثالث ــتوياته ف مس
الوســيط  تكســاس  غــرب  خــام  وارتفــع 
للبرميــل  دوالر   48.71 إلــى  99 ســنتا  األمريكــي 
بعدمــا صعــد أيضــا بما يزيــد عــن دوالر واحد خالل 
ــط الخــام األمريكــي  ــاء. وهب ــوم األربع تعامــالت ي
إلــى 47.09 دوالر مســجال أدنــى مســتوى لــه منــذ 

نوفمبــر تشــرين الثانــي.

االتحاد األوروبي يعتبر تصريحات أردوغان 
»منفصلة عن الواقع«

االوروبــي  االتحــاد  نــدد   : وكاالت   – بروكســل 
بتصريحــات الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان 
ــة واأللمانيــة  التــي وصــف فيهــا الحكومتيــن الهولندي
»ال  و  الواقــع«  عــن  »منفصلــة  واعتبرهــا  بالنازيــة، 
تتــالءم مــع طموحــات أنقــرة لالنضمــام« إلــى صفوفــه.
دونالــد  األوروبــي،  المجلــس  رئيــس  وقــال 
توســك، إنــه ال يمكــن ألحــد أن يقــارن بيــن الحقبــة 
النازيــة واألحــداث األخيــرة فــي مدينــة روتــردام التــي 

النازيــون تمامــا«. »دمرهــا 
للبرلمــان  عامــة  جلســة  فــي  توســك  وأضــاف 
األوروبــي فــي ستراســبورغ: »إذا تحــدث أحــد مــا عــن 

فاشــية فــي روتــردام، ، التــي تعــود أصــول رئيــس بلديتهــا إلــى المغــرب، فهــو منفصــل تمامــا عــن الواقــع«.
وكرر توسك كالمه باللغة الهولندية أيضا، وتبع ذلك تصفيق مطول من طرف النواب االوروبيين.

مــن جانبــه، أعــرب رئيــس المفوضيــة األوروبيــة، جــون كلــود يونكــر، عــن »صدمتــه« لتصريحــات الرئيــس 
التركــي بشــأن هولنــدا وألمانيــا.

بعد قرار المعارضة عدم المشاركة في محادثات أستانا.. 

الجعفري يتهم المعارضة باالستهتار بالعملية السياسية وتركيا بالعرقلة
*الجيش السوري يحكم سيطرته على منطقة وادي أحمر شرق مدينة تدمر 

و يحبط هجومًا إلرهابيي “داعش” بريف حلب
*شهداء وجرحى جراء تفجيرين إرهابيين في مبنى القصر العدلي القديم 

ومطعم في منطقة الربوة بدمشق
وكاالت:    – دمشــق 
وفــد  رئيــس  اعتبــر 
إلــى  الســورية  الحكومــة 
الجعفــري،  بشــار  أســتانا 
عــدم  المعارضــة  قــرار 
ــات  ــي محادث ــاركات ف المش
أســتانا اســتهتارا بالعمليــة 
السياســية بكاملهــا، متهمــا 

بعرقلتهــا. تركيــا 
وأضــاف الجعفــري فــي 
ــام  ــي خت ــي ف ــر صحف مؤتم

اجتماعــات أســتانا امــس األربعــاء إن وفــد الحكومــة 
ــي  ــن الروســي واإليران ــع الوفدي ــش م الســورية ناق
مختلــف المســائل التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتثبيــت 

اتفــاق وقــف إطــالق النــار.
ــال الجعفــري إن اجتماعــات أســتانا ناقشــت  وق
المســلحة  المجموعــات  بيــن  الفصــل  كذلــك 
ــة  ــن »جبه ــة وبي ــال القتالي ــف األعم ــاق وق ــى اتف عل
ــات  ــك المجموع ــم »داعــش« وكذل النصــرة« وتنظي
ــاق. ــى االتف ــع عل ــم توق ــي ل ــرى الت المســلحة األخ

وأوضــح الجعفــري أن وفــد الحكومــة الســورية 
عبــر عــن اســتعداده لبحــث جميــع المســائل التــي 
مــن شــأنها أن تســاهم فــي حقــن دمــاء الســوريين 

ووضــع حــد لإلرهــاب الــذي يضــرب ســوريا.
ــد قــررت  وكانــت فصائــل المعارضــة الســورية ق
عــدم المشــاركة فــي الجولــة الثالثــة مــن مفاوضــات 
ــا  ــت إليه ــي دع ــورية، الت ــة الس ــع الحكوم ــتانا م أس

كازاخســتان فــي الـــ14 والـــ15 مــن الشــهر الحالــي.

وقــال المتحــدث باســم وفــد الفصائــل، أســامة أبــو 
زيــد، إن القــرار جــاء بســبب عــدم تنفيــذ أي مــن التعهــدات 
الخاصــة بوقــف إطــالق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه برعاية 

ــة فــي ديســمبر/كانون األول الماضــي. روســية - تركي
مــن جانــب اخــر فرضــت وحــدات مــن الجيــش 
الرديفــة  القــوات  مــع  بالتعــاون  الســوري  العربــي 
بالريــف  أحمــر  وادي  منطقــة  علــى  ســيطرتها 

تدمــر. لمدينــة  الشــرقي 
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــص أن وحــدات 
ــذت خــالل  ــر نف ــة تدم ــي منطق ــة ف الجيــش العامل
عســكرية  عمليــات  الماضيــة  القليلــة  الســاعات 
“داعــش”  إرهابيــي  انتشــار  مواقــع  علــى  مكثفــة 

تدمــر. لمدينــة  الشــرقي  بالريــف 
ولفــت المراســل إلــى أن العمليــات أســفرت عــن 
اســتعادة الســيطرة علــى منطقــة وادي أحمــر شــرق 
مدينــة تدمــر بحوالــي 18 كــم بعــد تكبيــد التنظيــم 
التكفيــري خســائر كبيــرة بالعتــاد ومقتــل العشــرات مــن 

ــة. ــق البادي ــاه عم ــم باتج ــد منه ــرار العدي ــه وف إرهابيي
فــي  الهندســة  عناصــر  أن  المراســل  وأوضــح 
الجيــش قامــوا علــى الفــور بتمشــيط المنطقــة الواقعــة 
وتثبيــت  كــم   3 بحوالــي  الصوامــع  منطقــة  شــرق 
نقــاط تمركــز جديــدة لتكــون منطلقــا لتنفيــذ عمليــات 
عســكرية جديــدة ضــد إرهابيــي تنظيــم “داعــش”.

ــي الســوري أول أمــس  وســيطر الجيــش العرب
علــى منطقــة الصوامــع بشــكل كامــل وذلــك فــي 
إطــار العمليــات العســكرية التــي ينفذهــا بإســناد 
مــن الطيــران الحربــي الســوري والروســي الجتثــاث 
ــف الشــرقي لحمــص. ــن الري ــم “داعــش” م تنظي

والقــوات  الجيــش  مــن  وحــدات  وتصــدت 
المســلحة لهجــوم إرهابييــن مــن تنظيــم “داعــش” 
ــة  ــوب الكلي ــكرية جن ــاط العس ــن النق ــدد م ــى ع عل

الجويــة بريــف حلــب الشــرقي.
وأفــاد مصــدر عســكري فــي تصريــح لـــ ســانا بــأن 
وحــدات مــن الجيــش اشــتبكت امــس مــع مجموعــات 
إرهابيــة تابعــة لتنظيــم “داعــش” هاجمــت عــددا مــن 
النقــاط العســكرية علــى محــور قريتــي القطبيــة وام 
اركيلــة جنــوب الكليــة الجويــة بريــف حلــب الشــرقي.

مــن جانــب اخــر استشــهد عــدد مــن المدنييــن 
إرهابــي  وأصيــب آخــرون بجــروح نتيجــة تفجيــر 
ــى القصــر  ــي مبن انتحــاري نفســه بحــزام ناســف ف

ــي دمشــق. ــم ف ــي القدي العدل
وذكــر مصــدر فــي قيــادة شــرطة دمشــق فــي 
تصريــح لـــ ســانا “أن إرهابيــا انتحاريــا يرتــدي حزامــا 
ناســفا فجــر نفســه ظهــر امــس فــي مبنــى القصــر 

ــة”. ــة الحميدي ــي بمنطق العدل
اإلرهابــي  “التفجيــر  أن  إلــى  المصــدر  ولفــت 
تســبب بارتقــاء عــدد مــن الشــهداء ووقــوع جرحــى 

بيــن المراجعيــن الموجوديــن فــي المبنــى”.
ــد  ــور محم ــر مشــفى دمشــق الدكت وأشــار مدي
ــم إســعاف عــدد مــن  ــه ت ــى أن ــم الحســيني إل هيث
الجرحــى الذيــن أصيبــوا فــي التفجيــر اإلرهابــي 
حيــث تقــوم كــوادر المشــفى بتقديــم الخدمــات 

الطبيــة واإلســعافية الالزمــة لهــم.
وفجــر إرهابيــون يــوم الســبت الماضــي عبوتيــن 
ناســفتين فــي مقبــرة بــاب الصغيــر بدمشــق مــا تســبب 
مــن  العديــد  وإصابــة  شــهيدا   40 مــن  أكثــر  بارتقــاء 
المواطنيــن بجــروح ووقــوع دمــار كبيــر فــي المــكان.

وأفــاد مراســل ســانا بــأن إرهابيــا انتحاريــا فجــر 
نفســه بحــزام ناســف داخــل أحــد المطاعــم فــي 
ــدد  ــاء ع ــبب بارتق ــا تس ــق م ــوة بدمش ــة الرب منطق

ــوع جرحــى. ــن الشــهداء ووق م

كوريا الجنوبية تجري انتخابات الرئاسة في 9 مايو القادم مرشح الرئاسة الفرنسي فرانسوا فيون يخضع 
للتحقيق رسميا

الهولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات تختبر المشاعر 
المناهضة لحكم المؤسسات

قرار ترامب األخير حول الهجرة أمام 
عدالة القضاة مجددا!

واشــنطن – وكاالت : يواجــه مرســوم الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب الجديــد حــول الهجــرة 
امتحانــا صعبــا أمــام عدالــة القضــاء، قبــل ســاعات 
مــن بــدء تطبيقــه، فيمــا تطالــب واليــات ديمقراطيــة 

ومنظمــات غيــر حكوميــة بتعليقــه.
ومــن المقــرر أن تعقــد ثــالث جلســات حاســمة 
ــة  ــي مناطــق جغرافي ــة ف ــة واقع ــم فدرالي ــي محاك ف
حــول مســألة  منقســمًا  بــات  بلــد  فــي  متباعــدة 

المهاجريــن. اســتقبال 
ميريالنــد  واليــة  فــي  األولــى  الجلســة  وســتعقد 
شــرق الواليــات المتحــدة، والثانيــة أمــام قــاض فــي هــاواي 

ــي. ــى الســاحل الغرب ــي ســياتل عل ــة ف والثالث

إثيوبيا : مسلحون من جنوب السودان قتلوا 
28 شخصا وخطفوا 43 طفال

اديــس ابابــا – وكاالت : قــال متحــدث حكومــي 
مســلحين  إن  األربعــاء  امــس  لرويتــرز  إثيوبــي 
مــن جنــوب الســودان المجــاور قتلــوا 28 شــخصا 

وخطفــوا 43 طفــال فــي إثيوبيــا.
وأضــاف تشــول تشــاني المتحــدث باســم الحكومة 
ــة إن الهجمــات وقعــت يومــي األحــد واالثنيــن  اإلقليمي
فــي منطقتــي جامبيــال جــوج وجــور الواقعتيــن علــى 

الحــدود مــع منطقــة بومــا بجنــوب الســودان.
الهجــوم.  نفــذت  مورلــي  »عصابــات  وتابــع 
ــي  ــش اإلثيوب ــا أن الجي ــال« مضيف ــع 43 طف ــروا م ف
»يالحقهــم. المهاجمــون لــم يعبــروا إلــى جنــوب 

بعــد. الســودان 

ســيئول – وكاالت : قالــت كوريــا الجنوبيــة  أمــس 
األربعــاء إنهــا ســتجري انتخابــات الرئاســة فــي التاســع 

ــاك جــون  ــة للرئيســة ب ــار خليف ــار الختي ــو أي مــن ماي
ــي تاريخــي األســبوع  ــا بحكــم قضائ هــاي بعــد عزله

الماضــي فــي أعقــاب فضيحــة فســاد.
رئيســة  أول  بــاك  إن  االدعــاء  ممثلــو  وقــال 
ــي  ــا ف ــا مــن منصبه ــم عزله ــا يت ــة ديمقراطي منتخب
الثالثــاء  االدعــاء  أمــام  ســتمثل  الجنوبيــة  كوريــا 
المقبــل الســتجوابها فــي فضيحــة فســاد تتعلــق 

النفــوذ. باســتغالل 
مــن  بــاك  الدســتورية  المحكمــة  وعزلــت 
إجــراء  بتأييدهــا  الماضــي  الجمعــة  يــوم  منصبهــا 
ــون  ــمبر كان ــي ديس ــا ف ــاءلتها وعزله ــا لمس برلماني

مخالفــات. أي  ارتــكاب  بــاك  وتنفــي   ، األول 

فرنســا – وكاالت : وُضــع المرشــح الرئاســي 
الفرنســي فرانســوا فيــون قيــد التحقيــق الرســمي 
العامــة،  باألمــوال  بالتالعــب  اتهامــات  بشــأن 

ــاء. ــي االدع ــب ممثل حس
ويشــتبه فــي أن مرشــح يميــن الوســط فــي 
االنتخابــات الرئاســية دفــع مئــات اآلالف مــن اليــورو 

ألفــراد مــن عائلتــه مقابــل عمــل ربمــا لــم يقومــوا بــه.
لكنــه  تجــاوزات،  أيــة  ارتــكاب  فيــون  ونفــى 
قــال فــي وقــت ســابق إنــه سيســتقيل مــن ســباق 

التحقيــق. إذا وُضــع قيــد  الرئاســة 
وحتــى وقــت قريــب، كان فيــون هــو األوفــر حظــا 
للفــوز فــي االنتخابــات التــي ســتجري فــي أبريــل/

نيســان ومايو/آيــار المقبليــن.
ــي  ــوزراء الســابق تراجــع اآلن ف لكــن رئيــس ال
ــي، ليصبــح خلــف زعيمــة اليميــن  الســباق الرئاس
الوســط  تيــار  لوبــان، ومرشــح  ماريــن  المتطــرف 

إيمانويــل ماكــرون.
ويــوم الثالثــاء الماضــي ، وُضــع فيــون )63 عامــا( 
بأنــه  شــكوك  بســبب  الرســمي،  التحقيــق  قيــد 
خطــط لمنــح زوجتــه بينيلــوب مبالــغ مــن المــال 
وهــي  برلمانــي،  كمســاعد  العمــل  نظيــر  العــام، 

المهمــة التــي لــم تقــم بهــا مــن األســاس.

الهولنديــون  أدلــى   : وكاالت    - أمســتردام 
ــات ينظــر  ــي انتخاب ــم ف ــاء بأصواته امــس األربع
إليهــا علــى أنهــا اختبــار للمشــاعر القوميــة التــي 
تضخمــت بســبب خــالف حــاد مــع تركيــا فــي 
األيــام القليلــة الماضيــة وهــي األولــى مــن ثالثــة 
العــام  هــذا  األوروبــي  االتحــاد  فــي  انتخابــات 
تســعى خاللهــا األحــزاب المناهضــة للمهاجريــن 

لتحقيــق مكاســب كبيــرة.
ويتنافــس حــزب الشــعب مــن أجــل الحريــة 

والديمقراطيــة الــذي ينتمــي إليــه رئيــس الــوزراء 
الــذي  الحريــة  حــزب  مــع  عامــا(   50( روتــه  مــارك 
ــي  ــا(     السياس ــدرز )53 عام ــرت فيل ــه خي ــي إلي ينتم
علــى  األوروبــي  ولالتحــاد  لإلســالم  المناهــض 

تشــكيل الكتلــة األكبــر داخــل البرلمــان.
وبــدأ مــا يصــل إلــى 13 مليــون ناخــب اإلدالء 
بأصواتهــم فــي مراكــز االقتــراع فــي مختلــف أرجــاء 
البــالد والتــي ســتغلق أبوابهــا فــي الســاعة التاســعة 

ــي. ــت المحل مســاء بالتوقي
للمشــاعر  األول  االختبــار  هــي  واالنتخابــات 
االتحــاد  فــي  المؤسســات  لحكــم  المناهضــة 
األوروبــي وفــرص االتحــاد فــي النجــاة بعــد الفــوز 
المفاجــئ لدونالــد ترامــب، المتشــكك فــي االتحــاد، 
فــي الواليــات المتحــدة وتصويــت بريطانيــا لصالــح 

الخــروج منــه فــي 2016.

خوفا من عملية فدائية تستهدفه..

جيش العدو الصهيوني يطلق النار على فتاة بزعم محاولتها دهس جنود شمال الخليل
*يديعوت: الجيش يفتح تحقيقا بسقوط طائرة من نوع »سكاي رايدر« في الشجاعية

قــوات  أطلقــت   : وكاالت   – المحتلــة  القــدس 
االحتــالل اإلســرائيلي النــار صــوب فتــاة فلســطينية؛ 
قــرب  دهــس  عمليــة  تنفيــذ  محاولتهــا  بزعــم 
الخليــل  شــمال  عتصيــون«  »غــوش  مســتوطنة 

المحتلــة. الغربيــة  الضفــة  جنــوب 
وزعمــت وســائل إعــالم االحتــالل، أن الفلســطينية 
كانــت  دهــس  عمليــة  تنفيــذ  حاولــت  المصابــة 

مــن  مجموعــة  تســتهدف 
الجنــود اإلســرائيليين علــى 
قــرب  عســكري  حاجــز 
مســتوطنة غــوش عتصيــون.
ــاة الســابعة،  ــت القن وقال
النــار  أطلــق  الجيــش  إن 
علــى الفلســطينية بشــكل 
تــدِل  لــم  فيمــا  فــوري، 
الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
حالــة  حــول  تصريــح  بــأي 
اللحظــة. حتــى  المصابــة 

مــن جهتهــا أعلنــت صحيفــة »يديعــوت« العبريــة 
تابعــة  طيــار  بــدون  طائــرة  ســقوط  عــن  امــس 
لجيــش االحتــالل بمنطقــة الشــجاعية شــرق غــزة.
وذكــرت الصحيفــة أن الطائــرة مــن نــوع »ســكاي 
ــال  ــا بأعم ــاء قيامه ــس أثن ــقطت ام ــد س ــدر« وق راي
روتينيــة بمنطقــة الشــجاعية شــرق غــزة، والجيــش 

فتــح تحقيقــًا فــي أســباب تحطــم الطائــرة.

وقالــت صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« اإلســرائيلية 
ــام  ــر الماضــي ع ــا أكتوب ــى موقعه ــر نشــر عل ــي خب ف
2016،  إن »ســكاي رايــدر« اســم باألســاس لطائــرات 
بــدون طيــار إســرائيلية ومنهــا أميركيــة، ويصــل طولهــا 
إلــى متريــن ونصــف، وتطلــق مــن أي مــكان علــى 
األرض أو ســطح منــزل وتحلــق علــى ارتفــاع 500 إلــى 

.HD ــر، وتصــور بنطــاق 600 مت
وتشــرف علــى عمــل هــذه الطائــرات وحــدة فــي 
الجيــش اإلســرائيلي مكونــة مــن مجنــدات مهمتهــا 
تعقــب ومراقبــة نشــطاء حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة.
ويتمحــور عمــل تلــك الوحــدة عبــر إطــالق طائــرات 
بــدون طيــار فــي ســماء القطــاع والتحكــم بهــا عبــر شاشــات 
صغيــرة لمراقبــة كبــار مســؤولي حمــاس متحدثــة عــن وحدة 
ــة غــزة، تحمــل اســم  ــا يســمى فرق ــي م ــدات ف مــن المجن
»ســكاي رايــدر« تتولــى مهــام مراقبــة األوضــاع الميدانيــة فــي 

القطــاع مــن خــالل تســيير طائــرات بــدون طيــار.
وقالــت مجنــدة فــي الفرقــة إن الطائــرات بــدون 
طيــار تعمــل لســاعات طويلــة وتصــل إلــى ســواحل 
غــزة وتتجــه إلــى كل نقطــة فــي غــزة وأن عمــل 
ــة يتــم  ــب معلومــات تفصيلي ــى جل ــة يقــوم عل الفرق

ــالء. ــى األرض بواســطة عم ــا أيضــا عل متابعته

مشددا على ضرورة اإلسراع بسحب القوات التركية من األراضي العراقية ..

العبادي يتلقى دعوة لزيارة تركيا ويؤكد رفضه ألي تدخل لها في الشأن العراقي
*المالكي يؤكد للسفير الروسي أهمية السعي لتحقيق 

االستقرار واألمن في المنطقة

*كتلة التغيير الكردية: بارزاني يدعم حشدًا سُنيًا قوامه 10,000 آالف 

عنصر لتحقيق تطلعاته السياسية

*مصدر عسكري: انهيارات كبيرة في صفوف »داعش« االرهابي قرب جامع 

النوري في الجانب الغربي من الموصل 
الــوزراء حيــدر  رئيــس  أكــد   : وكاالت   – بغــداد 
والحشــد  العراقيــة  االمنيــة  القــوات  أن  العبــادي 
الشــعبي شــارفوا علــى تحريــر كامــل محافظــة  نينــوى 
مــن دنــس عصابــات »داعــش« اإلرهابيــة ، مبينــا أن 
الحكومــة لــن تســمح بــأي تدخــل خارجــي بشــأن 
ذاتــه علــى ضــرورة  الوقــت  فــي  ،  مشــددا  ســنجار 
األراضــي  مــن  التركيــة  القــوات  بســحب  اإلســراع 

العراقيــة كــون األمــر متعلــق  بســيادة العــراق. 
تصريحــات رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي هــذه 
ــن  ــاء م ــوم الثالث ــاه ي ــي تلق ــاءت خــالل اتصــال هاتف ج
نظيــره التركــي بــن  علــي يلــدرم ، حيث ناقــش الجانبان 
ــى  ــن والحــرِب عل ــن البلدي ــاتِ بي ــز العالق ســبل تعزي

عصابــات »داعــش« االرهابيــة  واالنتصــاراتِ المتحققــة 
اضافــة الــى االوضــاع فــي المنطقــة. 

مســتهل  فــي  قــدم  التركــي  الــوزراء  رئيــس 
مكالمتــه الهاتفيــة التهنئــةِ لنظيــره العبــادي بتحقيِق 
االنتصــارات العراقيــةِ ضــد  عصابات »داعــش« وقرِب 
تحريــر محافظــةِ نينــوى وباقــي االراضــي العراقيــة ، 
مشــيدا باالنتصــارات المتحققــة فــي  ســاحات القتــال 
، مؤكــدا ان تركيــا تقــدمُ مــا بوســعها لمســاعدة 

ــن.  ــنَ العراقيي النازحي
ــادي  ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــد رئي ــه أك ــن جانب م
ان العمليــاتِ العســكريَة فــي الموصــل بشــكل خــاص 
وفــي محافظــة  نينــوى بشــكل عــام تســيرُ علــى 

نحــٍو جيــدٍ جــدا ، موضحــا »علــى الرغــم مــن ازديــاد 
عــددِ النازحيــن فــان الحكومــَة وفــرت  عــددا كافيــا 
ــواتِ  ــا ان الق ــم ، كم ــن احتياجاتِه ــم لتأمي ــن الخي م
العراقيــَة المركزيــة تتعــاوُن مــع قــوات البيشــمركة  
ولــن تســمحَ  فــي ســنجار  األمنــي  الوضــع   بــإدارة 
ــأن«.   ــذا الش ــي ه ــٍل ف ــاي تدخ ــة ب ــُة العراقي الحكوم

وبيّــن العبــادي ان القــواتِ العراقيــة شــارفت 
ــى  ــوى والموصــل بالكامــل وان عل ــر نين ــى تحري عل
ــةِ مــن العــراق  ــةِ  القــوات التركي ــا ســحبَ كاف تركي
الن هــذا االمــرَ يتعلــقُ بالســيادة العراقيــة خصوصــا 
وان العــراقَ حريــصٌ علــى تطويــر  عالقاتِــه مــع 

ــا الــى ابعــد حــد.   تركي
بــدوره أكــد نائــب رئيــس الجمهوريــة نــوري 
المالكــي للســفير الروســي فــي العــراق ماكســيم 
ــل  ــة العم ــى أهمي ــاء، عل ــس األربع ــيموف، ام ماكس
ــق االســتقرار  ــات والســعي لتحقي ــة التحدي لمواجه
ماكســيموف  أبــدى  فيمــا  المنطقــة،  فــي  واألمــن 
اســتعداد بــالده التــام بالتعــاون فــي جميــع المجاالت 

ــن. ــن البلدي بي


