
لالنتخابات،الأربعاء،  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  دع��ت 
الكيانات ال�سيا�سية امل�سجلة قدميًا يف النتخابات لالإ�رساع 
حزبا   152 اأن  اىل  م�سرية  الأح���زاب،  بدائرة  الت�سجيل  يف 

�سيا�سيا قدموا طلبات لغر�ض الت�سجيل.
با�سم  الر�سمي  والناطق  املفو�سني  جمل�ض  ع�سو  وق��ال 
الكيانات  على  ان   ، بيان  يف  ال�رسيفي  مقداد  املفو�سية 
النتخابات  يف  �سجلت  وان  �سبق  التي  والأح��زاب  ال�سيا�سية 
ال�سابقة اىل الإ�رساع بعملية الت�سجيل ومراجعة دائرة �سوؤون 
الحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية، لغر�ض تطبيق فقرات قانون 

الحزاب ال�سيا�سية رقم 36 ل�سنة 2015.
على  امل�سادقة  ومنذ  املفو�سية  اأن  ال�رسيفي،  واأ���س��اف 
اىل  القدمية  والكيانات  الح��زاب  ودع��ت  نا�سدت  القانون 
ال�رساع بعملية الت�سجيل وحتديداً الحزاب التي ورد ذكرها 
ال�سيا�سية والذي ين�ض  يف املادة )58( من قانون الحزاب 
على ا�ستكمال اجراءات الت�سجيل خالل �سنة من نفاذ القانون 
والتي حددت نهايتها يف 11/12/20116، وبخالف ذلك 

�سيعترب احلزب منحاًل.
الأحزاب  ت�سمل  ل  الت�سجيل  يف  الدعوة  هذه  اأن  مقداد  واأكد 
)القدمية( التي قدمت طلبات الت�سجيل للمفو�سية، داعيًا اىل 
" الإ�رساع يف اإكمال اإجراءات ت�سجيلها". وتابع ع�سو جمل�ض 
املفو�سني، اأن قانون الأحزاب رقم )36( ل�سنة 2015 �رسع 
من قبل جمل�ض النواب و�سادقت عليه رئا�سة اجلمهورية وهو 
التي  العراق  ال�سيا�سية يف  الذي ينظم عمل الحزاب  القانون 
ت�سعى اىل الدخول يف ال�ستحقاقات املقبلة، مردفا "اأولويات 
ا�ستكمال ت�سجيلها قانونيًا ووفقًا لالإجراءات  م�ساركتها هو 
من  وا�ستمدتها  املفو�سية  حددتها  التي  ال�سلوك  وقواعد 
القانون، وبعك�ض ذلك �سوف تفقد هذه الحزاب فر�ستها يف 

امل�ساركة يف النتخابات وتعترب منحلة بحكم القانون".
ولفت ال�رسيفي، اأن عدد الأحزاب التي قدمت طلباتها لغر�ض 
الت�سجيل واكمال اجراءاتها بلغت 152 حزبا �سيا�سيا، منها 

84 حزبا قدميا و68 من الأحزاب اجلديدة.

�سمايل  املو�سل  ملدينة  ال�رسقية  الأح��ي��اء  �سهدت 
الأوىل ل�سباح الربعاء، ق�سفًا  ال�ساعات  العراق، منذ 
جويًا ومدفعيًا عنيفًا، متهيداً لخرتاق بع�ض الأحياء 
اأك��دت  وق��ت  يف  داع�����ض،  تنظيم  عليها  ي�سيطر  التي 
تلعفر  بلدة  حما�رسة  ال�سعبي،عن  احل�سد  يف  قيادات 

يف املحور الغربي.
باملو�سل،  اجلي�ض  عمليات  قيادة  يف  م�سدر  وق��ال 
التي  الأحياء  على  الربعاء  فجر  منذ  بداأ  الق�سف  اإّن 
يتمركز فيها عنا�رستنظيم داع�ض، يف املحور ال�رسقي 
الق�سف جاءت متهيداً  اأّن عمليات  للمو�سل، مو�سحًا 
لإيجاد ثغرات تدخل منها القوات العراقية، وا�ستكمال 

ال�سيطرة على املناطق التي دخلتها يف وقت �سابق.
�رسقي  من  كبرية  ن��زوح  عمليات  ح��دوث  اإىل  واأ�سار 
املكّثف  الق�سف  ب�سبب  املدينة،  و�سط  اإىل  املو�سل، 
لطريان القوة اجلوية، ومدفعية اجلي�ض العراقي، حمذراً 
باخلطر،  مهّددة  املدنيني  من  الآلف  حياة  اأّن  من 
ب�سبب هروبهم اإىل اأحياء اأخرى ما زالت حتت �سيطرة 

تنظيم داع�ض.
وقال املتحدث با�سم قيادة العمليات امل�سرتكة العميد 
معركة  يف  العراقية  القوات  تقّدم  اإّن  ر�سول،  يحيى 
اأرواح  ي�سري بدقة وحذر، حر�سًا على  حترير املو�سل 

املدنيني.
واأكد ر�سول، يف مقابلة متلفزة، اأّن القطعات الع�سكرية 
امل�سرتكة حقّقت تقّدمًا على جميع حماور القتال يف 
املو�سل، ل �سيما يف املحور اجلنوبي الغربي، وحمور 
الزاب، اإذ يتم حترير عدد من القرى واملناطق، م�سيفًا 
حترير  من  ال�سمايل،  املحور  على  متّكنت  "القوات  اأّن 
ثالث قرى، يف تقّدم كبري يهدف لت�سييق اخلناق على 

تنظيم داع�ض الرهابي".
كرمي  ال�سعبي  احل�سد  با�سم  املتحدث  قال  ذل��ك،  اإىل 
بل  ع�سكريًا،  تلعفر  دخول  يريد  ل  احل�سد  ان  النوري، 
لتقّدم الدعم من اجل اعادة ال�سيطرة على البلدة، موؤكداً 
من  متّكن  ال�سعبي،  احل�سد  اأّن  �سحايف  ت�رسيح  يف 

حما�رسة تلعفر ب�سكل حمكم.
لإف�ساح  م�ستعد  ال�سعبي  احل�سد  ان  النوري  واأ�ساف 

املدينة  اأه���ايل  اأو  ال��ع��راق��ي،  اجلي�ض  اأم���ام  امل��ج��ال 
اإىل تلعفر وحماربة تنظيم داع�ض، ويف حال  للدخول 
مل ي�ستطيع اجلي�ض اأن يحّررها فنحن جاهزون، لفتًا 
اإىل �سيطرتهم على الطريق الرابط بني تلعفر واملو�سل.
"الفرقة  اخلا�سة  العمليات  ق��وات  ا�ستدعت  فيما 
الذهبية" املزيد من جنودها الذين يتلقون تدريباتهم 
يف مع�سكرات اأردنية على اأيدي مدربني اأمريكيني قبل 
انتهاء الفرتة املخ�س�سة للتدريب وذلك لتعزيز قواتها 

التي تقاتل يف الأحياء ال�رسقية من مدينة املو�سل.
الذهبية  الفرقة  اإن  الدفاع  وزارة  يف  �سابط  واك��د 
ا�ستدعت  العراقية  الإره��اب  مكافحة  لقوات  التابعة 
يف  الآن  تتدرب  التي  قواتها  من  جندي   500 نحو 
الأردن لإ�رساكهم يف املعارك العنيفة التي تخو�سها 

ال�رسقية  الأح��ي��اء  يف  الره��اب��ي  داع�ض  تنظيم  �سد 
ملدينة املو�سل. واأكد، اأن "هذا القرار جاء بعد اأيام من 

ا�ستعانة الفرقة الذهبية بقوات احل�سد ال�سعبي". 
على  متدربون  الذهبية  الفرقة  عنا�رس  اأن  واأو�سح 
يد  على  عاما  ع�رس  ثالثة  من  لأك��ر  ال�سوارع  حرب 

مدربني اأمريكيني.
" طريان التحالف يجد �سعوبة يف تقدمي  اأن  واو�سح 
اإىل  حي  من  ي��دور  القتال  اأن  ب�سبب  اجل��وي  الإ�سناد 
من  مدنية  عوائل  بوجود  �سارع  اإىل  �سارع  ومن  حي 
�سكان املدينة، ومع هذا �سيطرت القوات املحررة على 
بالكامل �رسق  اأحياء  الأحياء وعلى  بع�ض  اأجزاء من 
املدينة". ويف هذا ال�سدد ك�سف حلف �سمال الأطل�سي 
العراقيني،  ال�سباط  من  ملئات  تدريبه  عن  )الناتو(، 

خالل العام اجلاري يف الأردن، �سمن عمليات احللف 
ل�"مكافحة الإرهاب يف املنطقة".

وق���ال اأم���ني ع���ام ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي، ين�ض 
�ستولتنربغ، يف ت�رسيح اإن احللف قام بتدريب مئات 
الأردن،  يف  اجلاري  العام  خالل  العراقيني  ال�سباط 
لت�سمل  التدريب  تو�سيع مهامه يف  " قرر  اأنه  م�سيفًا 
العراق يف اإطار حماربة تنظيم داع�ض، و�سيقوم بتقدمي 

اإ�سهامات خا�سة".
وال�ستطالع  املراقبة  طائرات  ان  �ستولتنربغ  وذكر 
يف  قونيا  قاعدة  من  التحليق  ب��داأت  للحلف  التابعة 
احل��رب  يف  ال���دويل  للتحالف  ال��دع��م  لتقدمي  تركيا 
عام  اأم��ني  ت�رسيحات  وج��اءت  داع�ض.  تنظيم  على 
يف  مو�سعة  اجتماعات  انطالق  عقب  الأطل�سي  احللف 

حللف  العامة  للجمعية   62 ال��دورة  �سمن  اإ�سطنبول 
�سمال الأطل�سي التي بداأت ال�سبت املا�سي، كما تاأتي 
واأخ��رى،  اآون��ة  بني  عراقيون،  ق��ادة  يطالب  وقت  يف 
للقوات  الع�سكرية  امل�ساعدات  بتقدمي  الدويل  املجتمع 
وعتاد  خا�سة،  ومهام  تدريب  عمليات  من  العراقية، 

و�سالح، لتعزيز قدراتها يف مواجهة تنظيم داع�ض.
هناك  اأن  العراقية  الدفاع  وزارة  من  م�سادر  وذكرت 
وحلف  العراقية  احلكومة  بني  متت  م�سرتكة  اتفاقات 
مئات  بتدريب  تق�سي  اجلاري،  العام  مطلع  الأطل�سي 
يف  خا�سة  ومهام  عمليات  على  العراقيني  ال�سباط 

اإطار احلرب على الإرهاب.
وقالت امل�سادر "هذه التدريبات تاأتي لإعطاء القوات 
احلرب  خلو�ض  الالزمة  واخل��ربات  القدرات  العراقية 

�سد تنظيم  داع�ض، الذي ل يزال ي�سيطر على م�ساحات 
وا�سعة �سمال وغرب البالد. ويقول اخلرباء، اإن القوات 
العراقية بحاجة اإىل مزيد من الدعم والتدريب، ب�سبب 
املوؤ�س�سة  وت�سكيل  امليدانيني،  ال�سباط  خ��ربة  قلة 
مهنية،  غري  اأ�س�ض  على   2003 عام  بعد  الع�سكرية 

�سببت تراجعًا كبرياً لقدرات القوات العراقية.
م�ستمرة  تدريب  عمليات  املا�سية  ال�سنوات  و�سهدت 
الأمن  ال�رسطة واجلي�ض وعنا�رس  ال�سباط من  ملئات 

يف الأردن، باإ�رساف خرباء من خمتلف دول العامل.
القوات  ت��دري��ب  على  موافقته  اأع��ل��ن  الأردن  وك��ان 

العراقية على اأرا�سيه يف مار�ض/اآذار املا�سي.
ويف ال�سياق، ذكر م�سوؤولون اأردنيون، يف وقت �سابق، 
جرت  م�سرتكة  اأردنية  عراقية  اأمريكية  نقا�سات  اأن 
بهذا ال�سدد، عرب قنوات متخ�س�سة، واأن الأردن قادر 
مراكز  اأف�سل  لمتالكها  العراقية  القوات  تدريب  على 

التدريب الع�سكرية والأمنية.
عراقية  ق��واٍت   2010 عام  ا�ست�ساف  الأردن  وك��ان 
اأ�رسف على تدريبها يف مركز امللك عبداهلل للمهمات 
التطويرية  ال���دورات  من  العديد  �سبقتها  اخلا�سة، 
ل�سباط وعنا�رس الأمن وال�رسطة يف الأعوام املا�سية.
كما اأعلنت وا�سنطن، �سابقًا، عن اختيار الأردن مكانًا 
اإح�سائيات عراقية  العراقية. وك�سفت  القوات  لتدريب 
و�رسطي  جندي  األ��ف   30 نحو  تخرج  ع��ن  �سابقة 
و�سابط عراقي من مراكز التدريب الأردنية بني عامي 
كان  حني  يف  تلتها.  التي  والأعوام  و2006   2004
العراق ميتلك اأف�سل مراكز التدريب الع�سكرية والأمنية 
اأبرزها الكليتان  يف ال�رسق الأو�سط قبل عام 2003، 
عدد  منها  تخرج  التي  والثانية،  الأوىل  الع�سكريتان 
العقود  يف  العربية  الدول  وروؤ�ساء  وقادة  زعماء  من 
الأمنية  التدريب  مراكز  ع�رسات  عن  ف�ساًل  املا�سية، 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  و�سهدت  املتخ�س�سة.  والع�سكرية 
تامًا،  انهياراً   2003 عام  بعد  العراق  يف  والأمنية 
عقب اإ�سدار احلاكم املدين الأمريكي، بول برمير، قراراً 
يف  والع�سكرية  الأمنية  املوؤ�س�سات  كافة  بحل  ق�سى 
العراق، ما تطلب تدريب القوات العراقية لحقًا يف اأحد 
الوطني،  احلر�ض  قوات  تاأ�سي�ض  بعد  املجاورة  البلدان 

التي حتولت لحقًا اإىل اجلي�ض العراقي.

مفوضية االنتخابات: 152 حزبًا سياسيًا قدموا طلبات للتسجيل بدائرة األحزاب

العراقية  ال�سعبية  الحتجاجية  الفعاليات  تتوا�سل 
ال�سعودية  ال�رسق الو�سط  املنددة مبا ن�رسته �سحيفة 
يف  الع�رسات  نظم  فقد  للعراقيني.  بهل  ا�ساءت  والتي 
ال�سدر  ال�سهيد  مكتب  قرب  الربعاء  الب�رسة  حمافظة 
�سحيفة  �سد  احتجاجية  وقفة  املدينة  مركز  و�سط 
واملركزية  املحلية  احلكومة  وطالبوا  الأو�سط  ال�رسق 
مبقا�ساتها ملا بدر منها من اإ�ساءة للعراقيات.  وقال 
ان  خا�ض  ت�رسيح  يف  اللعيبي  نقيب  املدين  النا�سط 
وم�سوؤولون  مدنيون  نا�سطون  فيها  �سارك  الوقفة 
ح��ك��وم��ي��ون و���س��ح��ف��ي��ون وم���ن خم��ت��ل��ف ال�����رسائ��ح 
ال�سحفية  ل�سيا�سة  رف�سهم  عن  وع��ربوا  الجتماعية 

طالب  اجلميع  اأن  مبينا  ال��ع��راق،  �سد  وتقريرها 
رئي�ض  وقال  اعترب.   ملن  عربة  وجعلها  مبقا�ساتها 
املجل�ض �سباح البزوين يف ت�رسيح خا�ض اأن املجل�ض 
العتيادية  اليوم  جل�سة  يف  الإ���س��اءة  تلك  �سيناق�ض 
ويتجه اىل اإ�سدار قرار مبنع تداولها يف الب�رسة لأنها 

مرفو�سة من ال�سعب.
تقرير  يف  ن�رست  قد  الأو�سط  ال�رسق  �سحيفة  وكانت   
بيان  يف  حذرت  قد  العاملية  ال�سحة  منظمة  بان  لها 
هارتل  غرغوري  للمنظمة  الر�سمي  املتحدث  اأ�سدره 
زعم فيه بان املنا�سبات الدينية التي تقام يف جنوب 
العراق ي�سارك فيها ماليني الرجال والن�ساء من داخل 
بالوفود  منتظم  غري  اختالطا  ت�سهد  وخارجه  العراق 
القانوين  اجل��ان��ب  ويف  ال��ع��راق.  خ��ارج  م��ن  العامة 

قانونية  اج��راءات  العراقية  اخلارجية  وزارة  اتخذت 
و�رسعتها  الو�سط  ال�رسق  �سحيفة  بحق  وق�سائية 
جمموعة  قامت  حني  ،يف  الربيطانية  املحاكم  لدى 
دع��وات  برفع  وم�سوؤولني(  )ن���واب  ال�سيا�سيني  م��ن 
و�سدرت  العراق  يف  فيها  والعاملني  ال�سحيفة  �سد 
من  موجة  واجتاحت   . عليهم  القب�ض  بالقاء  اوام��ر 
�سحيفة  ن�رسته  ما  ب�سبب  العراقي  ال�سارع  الغ�سب 
ار�ض  على  له  ا�سا�ض  ل  تقرير  من  الو���س��ط  ال�رسق 
�رسعي  غري  حمل  ح��الت  "وجود  بخ�سو�ض  الواقع 
اكد  قانوين  خبري   . الربعينية"  الزيارة  مرا�سم  اثناء 
على  ينطوي  الأو�سط  ال�رسق  �سحيفة  ن�رسته  ما  ان 
العراقي وما  الداخلي  الأوىل تتعلق بال�ساأن   ، جنبتني 
اقدمت  ما  على  تنطبق  حيث  العراقي  الق�ساء  يخ�ض 

قانون  من  و202(  املادتان)273  ال�سحيفة  عليه 
العقوبات العراقي ل�سنة 1969 ،م�سيفا "حتى املادة 
مي�ض  لأنه  الفعل  هذا  على  تطبق  ان  ميكن  اإرهاب   4
الوحدة الوطنية للعراقيني ويوؤثر يف �رسيحة كبرية من 
املجتمع". وتابع اخلبري  علي التميمي "اجلنبة الثانية 
يف  ال�سحيفة  مقر  ان  ومبا  اخلارجي  بال�ساأن  تتعلق 
العراقية"  ال�سفارة  قبل  تتابع من  الدعوى  لندن فهذه 
ال�سعودية  ال�سحيفة  �سد  دعوى  بدورها  حررت  التي 
�رسكات  توكيل  طريق  عن  ت�سري  الدعوى  ان  م�سيفًا   ،
املحاماة  يف بريطانيا امام املحاكم هناك ، وعليها 
حقها  من  وحتى  واعتذار  مادي  بتعوي�ض  تطالب  ان 
وفقا لقواعد ال�سلوك الإعالمي يف بريطانيا ان تطالب 

بغلق هذه ال�سحيفة .
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تواصل االحتجاجات الشعبية ضد صحيفة »الشرق االوسط«

متخصصون : على الخارجية العراقية والقضاء حسم القضية لصالح العراق
حبيب الصدر سفيرا جديدا للعراق في مصر

لجنة البرلمانية  تكشف عن تورط شخصيات 
جديدة بفضيحة "اونا اويل" 

محافظ صالح الدين يدعو القيادات االمنية الى 
اخالء الدوائر الحكومية والمقرات كافة

على  بالده  موافقة  عن  الربعاء،  العراق،  لدى  امل�رسي  ال�سفري  ك�سف  بغداد_متابعة: 
ال�سابق  لل�سفري  خلفًا  القاهرة  يف  للعراق  جديداً  �سفرياً  ال�سدر  هادي  حبيب  تر�سيح 
�سياء الدبا�ض.  وقال �سفري م�رس لدى العراق اأحمد دروي�ض، يف بيان انه " اأبلغ وزارة 
اخلارجية العراقية عن موافقة م�رس على تر�سيح حبيب هادى ال�سدر، �سفريا للعراق 

بالقاهرة، خلفا لل�سفري �سياء الدبا�ض".
ي�سغل  كان  ال�سدر  هادي  حممد  حبيب  اجلديد  العراقي  ال�سفري  اأن  دروي�ض   واأ�ساف 
رئي�ض الدائرة العربية بوزارة اخلارجية العراقية قبل تر�سيحه �سفريا للعراق بالقاهرة.

يذكر اأن العراق �سبق اأن وافق على تر�سيح م�رس للوزير املفو�ض عالء الدين عبد املنعم 
الفئة  من  �سفريا  �سيعني  دروي�ض  ال�سفري  واأن  العراق،  لدى  مل�رس  �سفريا  مو�سى  حممد 

املمتازة بديوان وزارة اخلارجية امل�رسية اعتبارا من �سباط 2107.

ب�"ف�سيحة  الربملانية املكلفة بالتحقيق مبا يعرف  اللجنة  بغداد_متابعة:  ك�سفت 
اونا اويل" ، الأربعاء، عن ثبوت تورط �سخ�سيات جديدة مل تذكرها التقارير ال�سابقة 
 6 من  اكر  منذ  الق�سية  بهذه  حتقق  بانها  او�سحت  وفيما   ، الف�ساد  عمليات  يف 
ا�سهر ، اكدت بان نتائج التحقيق �ستعلن خالل جل�سة خا�سة يف جمل�ض النواب فور 

اكتمالها.
الربملانية  اللجنة  حتقيقات   " ان  ت�رسيح  يف  امل��ازين  مازن  اللجنة  ع�سو  وقال 
املكلفة بالتحقيق مبا يعرف اعالميًا بف�سيحة "اونا اويل" اثبتت تورط �سخ�سيات 
جديدة مل تذكرها التقارير ال�سابقة يف عمليات الف�ساد" ، م�سرياً ان " اللجنة حتقق 
بهذه الق�سية منذ اكر من 6 ا�سهر ولكنها طلبت املزيد من الدعم من قبل الربملان 

حيث قام بالت�سويت على اأع�ساء اللجنة".
جمل�ض  يف  خا�سة  جل�سة  خالل  �ستعلن  التحقيق  نتائج  بان  ان   املازين  واأو�سح 
العراقي  الق�ساء  اإجراءات  اي�سًا  اللجنة �ستتابع  باأن   ، م�سدداً  النواب فور اكتمالها 

بعد اإحالة ملفات الف�ساد اليه.
يذكر اأن حتقيقًا ا�ستق�سائيًا اأجراه موقعا "فربفاك�ض ميديا" و"هافنتغون بو�ست" 
ك�سف عن تورط وزير التعليم العايل والبحث العلمي ح�سني ال�سهر�ستاين وم�سوؤولني 
اإعالميا بف�سيحة  اآخرين بف�سيحة ف�ساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف  عراقيني 

"اونا اويل".

القيادات المنية  الدين احمد اجلبوري  : دعا حمافظ �سالح  بغداد_اجلورنال نيوز 
احلكومية  املقرات  اخالء  اىل  وف�سائلها  منت�سبيها  توجيه  اىل  ال�سعبي  واحل�سد 
ان  ،موؤكدا  املحافظة  مناطق  حترير  عمليات  منذ  ي�سغلونها  التي  و  كافة  والدوائر 
او  ع�سكريًا  مكانًا  احلكومية  املقرات  اتخاذ  وعدم  واحلكومة  للمواطن  دعمًا  وذلك 
امنيا. واكد اجلبوري يف بيان ان حكومة املحافظة وخدمة املواطن تتطلب عودة 
تنظيم  قبل  من  املحافظة  احتالل  قبل  عليه  ماكانت  اىل  واملقرات  الدوائر  جميع 
ع�سكريًا  مقراتها  وا�ستقالل  الدوائر  تلك  عمل  توقف  ان  م�سيفا   ، الرهابي  داع�ض 
ي�رس مب�سلحة املواطن و الدولة وهذا لير�سي احلكومة ول قادة احل�سد ول الجهزة 
ر�سميًا اىل جميع اجلهات  الدين وجهت كتبًا  ان حكومة �سالح  اىل  ي�سار  المنية. 
التي تتخذ من دوائر املحافظة مقرات لها من اجل اخالئها واعادة تاهيلها والعمل 

فيها خدمة لل�سالح العام .

الحشد الشعبي يحاصر تلعفر والذهبية تستدعي 500 متدرب للمشاركة في معركة الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة


