
إجـراءات أمنيـة مشـددة وسـط بغـداد

لي��زال الدخان الأ�صود يت�صاع��د يف الهواء من حقل 
نف��ط القيارة الذي ت���رر بعد اأن ا���رم امل�صلحون 
النار فيه ال�صهر املا�صي قبل فرارهم من البلدة التي 
حررتها الق��وات الأمنية قبل �صهرين تقريبًا. اإحرتاق 
اآب��ار النف��ط يف القي��ارة، ل��ه خماط��ر �صحي��ة ب��ن 
املدنين، ف�صاًل عن القوات الأمنية وف�صائل م�صلحة 

�صيعية معروفة باإ�صم “احل�صد ال�صعبي”. 
احلرائ��ق املوجودة حتى الآن، حجب��ت الروؤية متامًا 
يف �صم��اء املنطق��ة، مم��ا عرق��ل ن�ص��اط ال�رب��ات 
اجلوية بالغة الأهمية التي جتري ب�صكل �صبه يومي.

وتع��ّد ال�صف��ة الغربي��ة لنه��ر دجل��ة، منطلق��ًا هامًا 
للقوات الع�صكرية والن�صاني��ة قبل بدء عملية حترير 

املو�صل املزمع انطالقها نهاية ال�صهر احلايل.
لي��زا غران��دي، من�صق��ة ال�ص��وؤون الإن�صاني��ة ل��الأمم 
املتح��دة تق��ول لوكال��ة ال�صو�صيت��د بر���س “ يج��ب 
حتقي��ق ال�صتقرار يف القي��ارة، لأن عملي��ة اإ�صتعادة 
املدين��ة برمته��ا تق��ف عن��د حتقي��ق ال�صتق��رار يف 
بلدة القيارة، على اإعتب��ار انها نقطة انطالق للقوات 
الع�صكرية، ف�صاًل عن انها مكان لإ�صتقبال النازحن 
املحتم��ل خروجهم من املدينة حلظ��ة بدء العمليات 

الع�صكرية”.  
 وهن��اك بطء وا�صح من قبل اجلان��ب العراقي ب�صاأن 
اإحت��واء احلرائ��ق، رغم اإخماء جزء قلي��ل منها ال�صهر 
املا�ص��ي، لكن الأبخرة الناجتة م��ن الحرتاق يبعث 
غازات �صامة تلوث الهواء داخل وحول حقل القيارة.
عا�ص��م جهاد، املتحدث باإ�ص��م وزارة النفط العراقية 

يق��ول “ هن��اك م�صلح��ون من تنظي��م داع���س قاموا 
باإح��راق 11 بئ��راً نفطي��ًا يف حق��ل القّي��ارة، ليرتك 
امل�صلح��ون املنطق��ة عب��ارة عن دخ��اٍن ا�ص��ود اثناء 
فرارهم”. واأ�صاف “ مت اإخماد ت�صعة اآبار حتى الآن، 

لكن اثنن مايزالن يحرتقان بقوة”. 
وب��ن جهاد اأن“ احلري��ق ل ي�صبب بع���س امل�صاكل، 
وم��ن املوؤكد ل��ن يوقف تق��دم الق��وات الأمنية وهي 
حت��اول ا�صتع��ادة املدينة”، فيم��ا اأك��د العقيد جون 
دوران، املتح��دث باإ�صم قوات التحالف التي تقودها 
وا�صنط��ن يف بغ��داد “ عر�صن��ا م�صاعدتن��ا للجان��ب 
العراق��ي لتحدي��د م��ا ميكن عمل��ه لإخم��اد النريان، 

و�صنفعل ما بو�صعنا لتقدمي الدعم لهم”.  
وُتذكر �صور الدخان واللهب، الآبار املحرتقة حينما 
قام��ت ق��وات �صدام بح��رق اآبار النف��ط الكويتية يف 

عام 1990 حلظ��ة عزو جي�س النظ��ام ال�صابق دولة 
الكويت بعد قرار من �صدام.

كورو�س كي��ان، خبري يف عمليات التنقيب عن النفط 
ومهند���س يف هند�ص��ة املكامن ي���رح كيفية اإخماء 
احلرائ��ق يف الكويت بعد ا�رام الن��ار فيها” اإخماد 
احلرائق يف الكويت، ا�صتخ��دم رجال الطفاء اأنابيب 
املياه و�صخ املياه م��ن اخلليج الفار�صي للر�س على 

قاعدة احلرائق”. 
وق��ال كيان، وهو منهد���س يف �ركة جرنال الكرتك 
للط��ريان اإن “ اأب�ص��ط طريق��ة لإخماء ه��ذا النوع من 
احلرائ��ق ه��و حق املاء حتت �صغ��ط عايل حتت حقل 
النف��ط، لذلك يع��د اإخماء حقل القّي��ارة �صهل جداً لأن 
نهر دجلة قريب من��ه وميكن اخذ امدادات املياه من 

النهر”. 
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بغداد - احمد عالء

بغداد ـ متابعة

احتراق آبار القيارة يعرقل عملية التحرير المزمعة في الموصل الجعفري يدعو كينيا إلى ضرورة افتتاح 
سفارتها في بغداد

سمولوفوي: التحالف”الرباعي”
ما زال فعاال في بغداد

الفايز : اليحق للمقالين زيباري والعبيدي 
الترشح إلى االنتخابات المقبلة

اغلقت القوات المنية باوامر من عمليات بغداد 
، اأم���س، ع��ددا م��ن ال�ص��وارع الرئي�ص��ة وفر�صت 
امني��ة م�ص��ددة يف معظ��م املناط��ق  اج��راءات 
العا�صم��ة  ملن��ع هجم��ات انتحاري��ة حمتمل��ة 

،وفقا ملعلومات ا�صتخبارية .
ح�ص��ب م�ص��در  امن��ي  م�ص��وؤول ،ف��اإن ” قي��ادة 
عملي��ات بغ��داد اغلقت اغل��ب ال�ص��وارع الرئي�صة 
يف العا�صمة وخ�صو�صا القريبة من املجمعات 
التجاري��ة والرتفيهي��ة بع��د تلقيه��ا معلوم��ات 
موؤك��دة عن نية تنظي��م داع���س الرهابي تنفيذ 
هجم��ات انتحارية بوا�صط��ة العجالت املفخخة 

على عدد من مناطق العا�صمة”.
ووفقا للم�صدر ، فان ” هذه الجراءات �صت�صتمر 
يف الي��ام املقبل��ة ملنع هجم��ات وا�صعة ينوي 
تنظي��م داع�س  تنفيذه��ا يف العا�صمة لتعوي�س 
هزائمه يف ال�رقاط والقيارة ومناطق حمافظة 

النبار”.
واف��اد  �صه��ود عي��ان ب��اإن “الأجه��زة الأمني��ة 
اتخ��ذت اج��راءات مكثف��ة يف الك��رادة و�ص��ارع 
اأب��و نوؤا���س واجلادرية والب��اب ال�رقي و�صارع 

ال�صعدون و�صارع الن�صال و�صط بغداد”.
كم��ا قطعت القوات المنية �صارع مول املن�صور 

غربي بغداد امام حركة العجالت .

اجتماعات  هام�س  على  اجلعفري  اإبراهيم  اخلارجية  وزير  بحث   : بغداد_متابعة 
اأمينة حممد،  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك مع وزيرة خارجية كينيا 
العالقات الثنائية بن بغداد ونريوبي و�صبل تعزيزها ومبا يخدم م�صالح ال�صعبن 

ال�صديقن، كما تبادل الطرفان تقدمي الدعوة لزيارة كال البلدين.
افتتاح  “�رورة  اإىل  اأم�س  العراقية  للخارجية  بيان  بح�صب  كينيا  دعا   اجلعفري   
�صفارة لها يف بغداد وفتح مزيد من اآفاق التعاون امل�صرتك،” م�صريا اإىل “اأهمية تفعيل 
مذكرة التفاق بخ�صو�س التعاون الأمني خ�صو�صا واأن ع�صابات داع�س الإرهابية 
ت�صتهدف الإن�صانية كلها ول متيز بن اأي قارة اأو بلد اأو مدينة،” داعيا “كينيا لدعم 
تر�صيح العراق لع�صوية جمل�س حقوق الإن�صان لعامي 2019-2017”. من جانبها 
العراقية  “النت�صارات  البيان  بح�صب  حممد  اأمينة  كينيا  خارجية  وزيرة  باركت 
العراق يف حربه  تقدم يحرزه  “اأي  اأن  الإرهاب،” م�صددة  املتحققة يف احلرب �صد 
�صد الإرهاب يجعل العامل اأكرث اأمنا وا�صتقرارا”. واأ�صارت اإىل “اأهمية تاأ�صي�س قاعدة 
بيانات اأمنية بن البلدين خ�صو�صا واأن الإرهابين ينتقلون من بلد لآخر ما يتطلب 
تبادل املعلومات ال�صتخبارية،” مبينة اأن “بالدها تدعم العراق يف كل القطاعات 
والنفط  الطاقة  جمال  يف  ال�صتثمار  وتفعيل  ثنائية  لتفاقية  الإعداد  على  و�صتعمل 

والغاز،” موؤكدة على “دعم تر�صيح العراق لع�صوية جمل�س حقوق الإن�صان”.

بغداد_متابعة : قال قائد جمموعة رو�صيا مبركز تبادل املعلومات ببغداد الك�صندر 
تبادل  يف  واملتمثلة  بنجاح  الرئي�صية  مهمته  يوا�صل  املركز  اأن  �صمولوفوي، 
�صمولوفوي  او�صح  فيه.   امل�صاركة  الدول  هيئات  بن  ال�صتخباراتية  املعلومات 
من  مكننا  ما  وهو  العامة،  الأركان  هيئات  بن  تعاونا  اأقمنا  “لقد   ، له  حديث  يف 
كل  وقبل  املنا�صب،  الوقت  ويف  �ريعة  ب�صورة  الالزمة  املعلومات  على  احل�صول 
امل�صلحن،  واأماكن جتمع  داع�س،  تنظيم  مواقع  اإحداثيات  احلديث حول  يدور  �صيء 
ومراكز القيادة، وخمازن الأ�صلحة، وخمتربات �صناعة الأ�صلحة الكيميائية، وم�صارات 

حتركات املجموعات امل�صلحة، وكذلك م�صارات نقل النفط املهرب وم�صتقاته”. 

بغداد_متابعة :  اأكد النائب عن كتلة املواطن النيابية عامر الفايز، اأم�س، اأن الد�صتور 
العراقي لن ي�صمح للوزيرين املقالن هو�صيار زيباري وخالد العبيدي بالرت�صح اإىل 
النتخابات املقبلة اأو ت�صنم اأية منا�صب وزارية جديدة بعد �صحب الثقة منهما داخل 
وزيري  عن  الثقة  �صحب  “عملية  اإن  قال  له  �صحفي  ت�ريح  يف  الفايز  الربملان. 
الدفاع خالد العبيدي واملالية هو�صيار زيباري متت وفق املواد الد�صتورية لنظام 
جمل�س النواب الداخلي واعتربهما م�صتقيلن من من�صبيهما للمحافظة على حقوقهم 
املالية بعد اخلروج من حقائبهما الوزارية”، مبينًا اأن “اعتبار الربملان الوزيرين 

املذكورين م�صتقيلن ل يعني ال�صماح لهما بالعودة جمدداً اإىل العمل ال�صيا�صي”.
واأ�صاف اأن “العبيدي وزيباري ل ميكنهما الرت�صح اإىل النتخابات املقبلة اأو ت�صنم 

اأية منا�صب وزارية جديدة بعد �صحب ثقة ال�صعب منهما داخل الربملان”.

عدت اجلبهة الرتكمانية، اأم�س، زيارة رئي�س حزب ال�صعوب الدميقراطي 
الرتكي �صالح الدين دمريتا�س اىل حمافظة كركوك “حراكا �صيا�صيا” 
لالحزاب الكرد�صتانية، داعية الوفود الزائرة لكركوك “مراعاة اجلوانب 

الخالقية” يف التعامل مع املحافظة ب�”اعتبارها قلب الرتكمان”.
الهيئ��ة التنفيذي��ة للجبهة الرتكماني��ة يف بيان لها قال��ت  اإن “زيارة 
رئي���س ح��زب ال�صع��وب الدميقراط��ي الرتكي �ص��الح الدي��ن دمريتا�س 
والوف��د التابع له اىل حمافظة كركوك ج��اءت ب�صفته ال�صيا�صية ولي�س 
الربملانية، لذلك نعتربها �صمن احلراك ال�صيا�صي لالحزاب الكرد�صتانية 
وحماول��ة ردم الت�ص��دع بينها، �ريط��ة عدم اقح��ام حمافظة كركوك 

الرتكمانية يف ال�راعات ال�صيا�صية بن الحزاب الكرد�صتانية”.
واأ�صاف��ت الهيئ��ة، اأن “خ�صو�صي��ة كرك��وك الرتكماني��ة وح�صا�صي��ة 
و�صعه��ا الداري وال�صيا�صي يجعلنا نطالب الوف��ود التي تزور كركوك 
مبراع��اة اجلوان��ب الخالقية يف التعامل مع املحافظ��ة التي نعتربها 
قلب تركمان العراق مهما ح�صلت  فيها مظاهر التغيري الدميوغرايف”، 
عادا اأن “ما ت�صهده ال�صاحة ال�صيا�صية يف كركوك ومدن العراق الخرى 

لي�صت بحاجة اىل ازمات وخالفات وتقاطعات جديدة”.
وطالب��ت اجلبهة الرتكمانية، احلكوم��ة املركزية “بابداء وجهة نظرها 

حول مثل تلك الزيارات احل�صا�صة”.
وكان دميرتا���س زار برفق��ة وفد من حزب ال�صعوب الدميقراطي الرتكي 
حمافظ��ة كركوك، يوم ال�صبت، والتقى حمافظها جنم الدين كرمي، فيما 

تناول��ت الزي��ارة “بحثًا معمق��ًا” للتط��ورات ال�صيا�صية الت��ي ت�صهدها 
املنطقة بح�صب ما ذكرته اإدارة املحافظة.

يذك��ر ان �صالح الدي��ن دمريتا�س، رئي���س حزب ال�صع��وب الدميقراطي 
الرتك��ي، يعد م��ن ال�صخ�صيات الرتكي��ة املعار�صة وميث��ل اكرب تنظيم 

�صيا�صي كردي يف تركيا.
من ناحي��ة اخرى دعت اجلبهة الرتكمانية، اىل تغيري �صامل يف قانون 
النتخاب��ات القادم، فيما اأ�ص��ارت اىل �رورة الإعتم��اد على اتفاقية 
الباي��و م��رت. رئي���س اجلبه��ة اأر�ص��د ال�صاحل��ي يف ت�ريح ل��ه قال ان 
»الع��راق الآن يع��اين من كرثة عدد النواب يف الربمل��ان، ويعاين اأخرى 
من عدد اأع�ص��اء جمال�س املحافظات، وهاتن امل�صكلتن يفرزان عجز 
وتق�ص��ف اقت�صادي وف��وارق مادية داخل املجتمع، ه��ذا الأمر بحاجة 

اىل تعدي��ل«، مبين��ا ان »لب��د م��ن اإجراء تغ��ريات جوهري��ة كبرية يف 
النتخاب��ات القادم��ة، وبعدمها �صنق��ع يف نف�س دوام��ة الأخطاء التي 

مررنا فيها �صابقا«.
واأ�ص��اف ال�صاحل��ي ان اجلبهة »م��ع تغري القانون ال�صام��ل وتغري اآلية 
الإنتخاب��ات، لك��ي يكون هن��اك عنا�ر كف��وءة«، م�ص��ريا اىل ان »من 
امله��م وال���روري العتم��اد على اإتفاقي��ات البايو مرتي��ة، من خالل 
جم��ع الأ�صوات الكرتونيا با�صتمارة، والت��ي ت�صمن ت�صويت الناخبن 
يف ال�صتحقاقات النتخابية املقبلة عرب �صجل ناخبن دقيق وحمدث«.
وب�ص��اأن تقلي�س عدد النواب بن ال�صاحلي انه »ل �رر من وجود 30 
او 20 10 اأع�صاء عن متثيل مكون ما، املهم يف ذلك، هو العمل بنزاهة 

وم�صداقية من اأجل ق�صية وحقوق املكون«.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الجبهة التركمانية تنتقد زيارة دميرتاش إلى كركوك ومطالبات بتغيير قانون االنتخابات
بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد_متابعة

اأ�ص��اد قائ��د القي��ادة املركزي��ة الأمريكية اجلرنال جوزي��ف فوتيل ، ب��دور اجلي�س 
العراقي يف حتريره املدن من ع�صابات داع�س الرهابية.

ذك��ر بيان ل��وزارة الدف��اع ، اأن فوتي��ل، اأعرب خالل لقائ��ه رئي���س اأركان اجلي�س 
الفري��ق الأول الركن عثم��ان الغامني، “عن فخره واعت��زازه بال�راكة مع اجلانب 
العراقي، واأ�صاف باأن دور قوات اجلي�س العراقي هو قيادة كل جهودنا يف العراق، 
فه��م يقوم��ون بعمل رائ��ع وا�صتثنائي به��ذا اخل�صو�س وقد حق��ق اجلي�س العراقي 

بالأخ�س انت�صارات رائعة يف القيارة وال�رقاط ويف اأماكن اأخرى”.
واأ�ص��اف البي��ان، ان��ه “جرى خ��الل اللق��اء التباحث ح��ول النت�ص��ارات الكبرية 
املتحقق��ة والعملي��ات اجلارية لتحرير الأر�س من ع�صاب��ات داع�س الإرهابية يف 
�ص��الح الدين والنب��ار واأي�صًا ال�صتع��دادات والتهيوؤ للمعرك��ة امل�صريية الكربى، 
والت��ي تع��د نهاي��ة داع���س يف الع��راق، األ وه��ي معركة حتري��ر نينوى م��ن دن�س 
الع�صاب��ات الإجرامي��ة، اإ�صاف��ة اإىل التباح��ث تعبوي��ًا يف خطط التحري��ر وما هو 

املطلوب من التحالف الدويل”.
كم��ا اأعرب اجلرنال المريكي بح�صب البيان “ع��ن ا�صتعداده الكامل لتاأمن جميع 
امل�صتلزم��ات الت��ي تتطلبه��ا املعركة املقبل��ة وزيادة الدع��م والإ�صن��اد للقطعات 
الع�صكري��ة، واملتمثلة بزيادة الإ�صناد اجل��وي واجلهد الهند�صي والأ�صلحة والأعتدة 

والدعم ال�صحي”.
وتاأتي زيارة اجلرنال المريكي بعد يوم من زيارة وزيرة الدفاع الملانية اأور�صول 
فون در لين اإىل العراق التي جاءت اأي�صًا بعد يوم من زيارة مماثلة لوزير الدفاع 
الربيط��اين ماي��كل فال��ون يف الوق��ت الذي حتق��ق فيه الق��وات العراقي��ة مدعومة 
بالتحال��ف ال��دويل مكا�صب اأمني��ة �صد داع�س يف ق�صاء ال�رق��اط الذي يبعد نحو 

60 كيلومرتا جنوب مدينة املو�صل.

اك��د النائ��ب عن كتلة ب��در النيابية رزاق حميب�س ، اأم���س ان العمل التقوميي 
ال��ذي يقوم ب��ه جمل�س النواب ليعن��ي ان هنالك خالف��ات او �راعات بن 
ال�صلطتن الت�ريعية والتنفيذية ، موؤكدا ان جمل�س النواب هو داعم للحكومة 

وجناحها هو جناح جلميع القوى ال�صيا�صية امل�صاركة فيها.
حميب���س يف ت�ري��ح له ق��ال  ،ان »جمل���س النواب هو داع��م و�صاند لل�صلطة 
التنفيذي��ة ولي���س هنال��ك اي تقاطع او تناف��ر بينهما ، بل عل��ى العك�س فان 
عمليات التقومي هو جزء من دور الربملان لتقوية احلكومة ولي�س ا�صقاطها«.
وا�صاف ان »اخلالفات التي حت�صل داخل الربملان بن القوى ال�صيا�صية هو 
ام��ر طبيع��ي يف النظمة الدميقراطية ب�رط ان تك��ون تلك اخلالفات خلدمة 

امل�صالح العليا العامة ولي�س امل�صالح ال�صخ�صية او احلزبية«.
وا�ص��ار اىل ان »احلكوم��ة ول��دت من رحم جمل���س النواب والق��وى ال�صيا�صية 
الت��ي قدمت مر�صحيها و�صوت عليها اع�صاء الربملان ، بالتايل فان النجاح 

والف�صل يعود على اجلميع«.
واكد حميب�س ان »الق��وى ال�صيا�صية مدركة لهمية التكاتف وتوحيد اجلهود 
ملحارب��ة العدو الخطر وهو الرهاب وداع���س«، مبينا ان »ال�صوات الن�صاز 
والت��ي مازالت تتخندق خلف جدار املكوناتي��ة والطائفية قد انح�ر دورها 

وا�صبح اخلطاب الوطني هو القوى والعلى«

بدر: تقييم أداء الحكومة اليعني 
وجود خالفات لها مع البرلمان

فوتيل يعرب عن استعداده الكامل لتأمين جميع المستلزمات التي تتطلبها معركة الموصل


