
يف ه��ذا ال�صي��اق، تتوا�ص��ل املع��ارك يف املو�ص��ل 
و�صواحيه��ا، ول��ن تتوق��ف حتى الو�ص��ول اإىل قلب 
املدينة، بح�ص��ب وزارة الدفاع العراقية، بالرغم من 
اأن داع�ش يتخذ مبحيط املدينة و�ص��عًا دفاعيًا حاداً 
عرب ا�ص��تخدام ع�رشات االنتحاريني يف كل حماولة 
اخرتاق للقوات العراقية.يف هذا االإطار، ي�ص��ر قائد 
املح��ور ال�ص��مايل ال�رشق��ي، العمي��د الرك��ن �ص��ياء 
اخلال��دي اأن املع��ارك اأخذت �ص��كاًل اأكرث حدة خالل 
ال�ص��اعات املا�ص��ية على الرغ��م من �ص��وء االأحوال 
اجلوي��ة. وي�ص��يف اأن داع���ش  يتنق��ل ب��ني املنازل 
يف ت�ص��عة اأحياء �صكنية، م�ص��تخدمًا اأ�صلوب ال�رشب 
واالن�ص��حاب ب�رشع��ة. ويلف��ت اإىل اأن داع���ش يعترب 
املو�ص��ل "معركته االأخرة" ، ومبثابة نهاية فعلية 
مل���رشوع خالفت��ه املزع��وم، لذلك ي�ص��تميت وينقل 
موج��ات انتحارية، واحدة تلو االأخرى، للدفاع عّما 
ي�صميه اأر�ش اخلالفة. بالتايل نتوقع اأن تطول اأيام 
القتال، وم��ن غر املرّجح اأن يكون احل�ص��م �رشيعًا، 
على االأقّل هذا ال�ص��هر.وحول جمريات معارك، ينّوه 
قائ��د عملي��ات "قادمون يا نين��وى"، الفريق الركن 
عب��د االأمر ر�ص��يد، يف يف ت�رشيح �ص��حفي له ، اأن 
حم��اور القت��ال ت�ص��هد يف جميعه��ا عملي��ات تقدم 
ملحوظ��ة وتكّبد داع�ش خ�ص��ائر خمتلف��ة. كما يبنّي 
اأن عمليات التطهر ورفع االألغام ومت�صيط املناطق 
املحررة جارية لتاأمينها، بينما يتوا�ص��ل الق�ص��ف 
عل��ى دفاع��ات داع�ش وم�ص��ادر نران��ه الثقيلة يف 
كل املحاور، وا�صفًا جممل املعارك باأنها ل�"�صالح 
القوات العراقية"، مع العلم باأنه مّت حترير م�صاحات 
وا�ص��عة م��ن اأرا�ص��ي حمافظ��ة نينوى، بلغ��ت وفقًا 
مل�صادر ع�ص��كرية عراقية اأكرث من 1500 كيلومرت 
مربع، لتنتقل مراحل املعركة اإىل حرب �صوارع داخل 

اأزقة املو�صل واأحيائها، يف الوقت الذي ك�صفت فيه 
تقارير ع�ص��كرية عراقية عن انح�صار �صيطرة داع�ش 
يف الع��راق اإىل اأقّل من ت�ص��عة يف املائ��ة، غالبيتها 
يف مناط��ق �ص��حراوية وريفية نائي��ة. كما تراجع 
ع��دد قوات��ه يف عموم م��دن الب��الد اإىل اأقل من 10 
اآالف مقاتل. وهو ما اأكدته قيادات ميدانية عراقية 
باجلي�ش، و�ص��فت تل��ك االأرقام ب�"االإجن��ازات التي 
دف��ع العراقي��ون ثمنه��ا م��ن دمائهم".فيم��ا اأكدت 
م�ص��ادر ع�صكرية، اأن اأ�ص��د املعارك جتري هي االآن 
يف حي القاد�ص��ية باجلهة ال�رشقي��ة للمدينة  حيث 
ت��دور مع��ارك عنيفة بني الق��وات العراقي��ة ، وداع 
االرهاب��ي، يف اجلان��ب ال�رشق��ي ملدينة املو�ص��ل، 
مركز حمافظة نينوى )�صمال العراق(،.وقال م�صدر 

يف قي��ادة العمليات امل�ص��رتكة، اإن القوات العراقية 
املتمثل��ة يف اجلي�ش العراق��ي، وال�رشطة االحتادية، 
وجه��از مكافح��ة االإره��اب، حاول��ت اخ��رتاق حي 
القاد�ص��ية، �رشق��ي املو�ص��ل، مو�ص��حًا اأن الق��وات 
امل�ص��رتكة مل تتمك��ن م��ن ذل��ك، ب�ص��بب املقاوم��ة 
العنيفة لداع�ش.واأ�ص��ار اإىل اأن ال�ص��اعات االأوىل من 
�ص��باح ال�ص��بت ، �صهدت ق�ص��فًا مدفعيًا عنيفًا، على 
اأحي��اء القاد�ص��ية واالأربجي��ة وكركوكل��ي وع��دن، 
يف اجلان��ب ال�رشقي للمو�ص��ل، يف حماولٍة الإرباك 
�ص��فوف داع�ش، متهيداً القتحامه��ا من قبل القوات 
العراقي��ة، موؤكداً اأن طران التحالف الدويل ق�ص��ف 
اأهدافًا منتخبة يف هذه املناطق.ويف �صياٍق مت�صل، 
اأكد التحالف الدويل ال��ذي تقوده الواليات املتحدة 

، مقت��ل املئ��ات م��ن عنا���رش داع�ش، من��ذ انطالق 
معرك��ة املو�ص��ل، يف ال�ص��ابع ع���رش م��ن اأكتوب��ر/ 
ت�رشي��ن االأول املا�ص��ي، مو�ص��حًا، يف بيان �ص��در 
ال�ص��بت، اأن ع��دد قتل��ى "داع�ش" و�ص��ل اإىل 1434 
من��ذ بداي��ة املعرك��ة ، يف وق��ت اعلن��ت في��ه قيادة 
العملي��ات امل�ص��وؤولة عن حترير املو�ص��ل اأعلنت اأن 
االأي��ام املقبل��ة �صت�ص��هد اأ�ص��اليب مبتك��رة لتطه��ر 
االأحياء ال�صكنية.ودعت قيادة عمليات "قادمون يا 
نينوى"، جميع القطعات الع�صكرية اإىل التقدم بحذر 
نحو املو�ص��ل، حر�ص��ًا منها على �صالمة املدنيني، 
يف ظل وجود نحو %90 من ال�ص��كان املحليني يف 
منازلهم، معلنًة اأن االأيام املقبلة �صت�ص��هد اأ�ص��اليب 
مبتك��رة لتطهر االأحياء ال�ص��كنية.وقال قائد جهاز 

مكافح��ة االإره��اب العراقي، عب��د الغني االأ�ص��دي، 
يف وق��ت �ص��ابق، اإن �ص��بب التقدم احل��ذر للقطعات 
الع�ص��كرية نحو املو�ص��ل، يع��ود للع��دد الهائل من 
املدني��ني املتواجدي��ن يف املدين��ة، موؤك��داً حر�ش 
الق��وات العراقي��ة عل��ى اإبع��اد ال�ص��كان املحلي��ني 
ع��ن خطر تنظي��م "داع���ش".يف وقت اأع��رب رئي�ش 
اجلمهورية فوؤاد مع�ص��وم ، ع��ن ثقته بقدرة القوات 
االمني��ة العراقي��ة عل��ى دح��ر االره��اب ، وحتري��ر 
املو�ص��ل م��ن داع���ش االرهاب��ي قبل نهاي��ة العام 
احل��ايل .بيان ملكت��ب رئي�ش اجلمهوري��ة اكدر ، ان 
مع�ص��وم ابدى ثقته التامة بالقوات العراقية موؤكدا 
انها  �ص��تتمكن خالل ال�صهرين املقبلني من الق�صاء 
داع�ش .واأكد مع�ص��وم على اهمية و�صع �صرتاتيجية 
جدي��دة بالتع��اون مع ال��دول االقليمي��ة املجاورة 
ودول الع��امل ملكافح��ة اخلاليا االرهابي��ة النائمة 
بع��د االنتهاء م��ن حترير املو�ص��ل .وب�ص��اأن وجود 
قوات تركية يف بع�ص��يقة، او�صح الرئي�ش مع�صوم ، 
ان القوات الرتكية يف بع�ص��يقة دخلت بدون موافقة 
م�ص��بقة من احلكومة العراقية وهو مو�صع ا�صتنكار 
كما انها اقرتنت بتدخل �صيا�صي �صارخ يف ال�صوؤون 
الداخلية العراقية م�ص��ددا على رغبة العراق باقامة 
عالق��ات متين��ة وجي��دة وا�ص��رتاتيجية م��ع تركيا 
ولكن لي�ش على ح�صاب "�صيادتنا" .ووجه مع�صوم 
خالل لقائه قائد عمليات بغداد، اللواء الركن جليل 
جبار الربيعي، ب�رشورة تعميق التعاون والتن�صيق 
بني جمي��ع االأجهزة االأمنية من اأج��ل قطع الطريق 
اأم��ام االرهابيني الذين يرتب�ص��ون لت�ص��تيت اجلهد 
االأمن��ي، ال�ص��يما يف الوقت احلا���رش الذي تخو�ش 
في��ه الق��وات العراقية معركتها امل�ص��رية االأخرة 
لتحري��ر املو�ص��ل، مثني��ا عل��ى �ص��جاعة ومهني��ة 
الق��وات االأمني��ة يف تنفي��ذ مهامها وتوف��ر االأمن 

املجتمعي. 

نهاية الشهر الحالي آخر موعد إلقرار قانون الحشد

ب��داأت ب��وادر اأزم��ة جدي��دة تل��وح داخ��ل الربملان 
العراقي، �ص��ببها دعوة الرئا�ص��ات الث��الث، لتاأجيل 
االنتخابات املحلية املق��ّرر اإجراوؤها العام املقبل، 
ودجمه��ا باالنتخاب��ات الربملاني��ة املرتقبة مطلع 
ع��ام 2018. م�ص��در برمل��اين عراق��ي ك�ص��ف ع��ن 
الربمل��ان،  رئا�ص��ة  داخ��ل  عمي��ق  خ��الف  وج��ود 
املكّونة من الرئي�ش �ص��ليم اجلبوري، ونائبيه همام 
حم��ودي واآرام �ص��يخ حمم��د، مو�ص��حًا اأّن اعرت�ش 
اآرام �ص��يخ حمم��د جاء عل��ى موافقة اجلب��وري على 
ق��رار الرئا�ص��ات الث��الث تاأجي��ل االنتخاب��ات، من 
دون الرج��وع اإىل هيئ��ة رئا�ص��ة الربمل��ان. واأ�ص��ار 
اإىل وجود "انق�ص��ام وا�ص��ح" داخل جمل���ش النواب 
العراق��ي بني موؤيد ومعار�ش ،االأول يجد ان تاأجيل 
االنتخابات اىل ال�ص��هر املقب��ل تاأتي بتاأثرايجابي 

وا�ص��ح عل��ى العملي��ة ال�صيا�ص��ية ، والث��اين ال يجد 
م��رّبراً لذلك، خا�ص��ة مع وج��ود موؤ���رشات لتحرير 
مدينة املو�ص��ل بكام��ل، وقرب التخّل���ش من خطر 
داع���ش.  وهن��اك توقعات باأن ت�ص��هد االأيام املقبلة 
�ص��جاالت حادة يف الربملان حول هذه امل�صاألة. من 
جهته، اعترب ع�ص��و هيئة رئا�ص��ة الربملان العراقي 
اآرام �ص��يخ حمم��د، اأّن الدع��وة لتاأجي��ل انتخاب��ات 
جمال�ش املحافظات، من دون اأ�ص��باب مو�ص��وعية 
"غ��ر جم��ٍد وال يخدم العملي��ة ال�صيا�ص��ية"، معلنًا 
يف بي��ان ل��ه ع��ن رف�ص��ه ، الأن��ه ي��رى ان التاأجيل 
�صي�صعف املوؤ�ص�ص��ات اخلدمية، وينق�ش �رشعيتها، 
ويول��د حالة من خيب��ة االأمل ل��دى الناخبني الذين 
ينتظ��رون موعد االنتخاب��ات، الختيار ممثليهم يف 
احلكوم��ات املحلي��ة ع��رب �ص��ناديق االق��رتاع. يف 
�ص��ياق مت�ص��ل، اأكد مق��ّرر الربمل��ان العراقي عماد 
يوخن��ا، ع��دم وج��ود م��ربّرات لتاأجي��ل انتخابات 

جمال�ش املحافظات، منّبهًا من اأّن تاأجيلها �صيفتح 
الب��اب اأمام تاأجي��ل االنتخاب��ات الربملانية. وقال 
يف ت�رشيح �صحايف ، اإّن تاأجيل انتخابات جمال�ش 
املحافظ��ات، ودجمه��ا مع االنتخاب��ات الربملانية 
م��ن �ص��الحيات جمل�ش الن��واب، ويكون ع��رب قرار 
نياب��ي، موؤكداً اأّن مو�ص��وع تاأجيل االنتخابات من 
املوا�ص��يع ال�ص��اخنة التي �ص��تطرح داخل جل�ص��ات 
الربملان خالل االأيام املقبلة، الفتًا اإىل اأّن التاأجيل 
اإن مت ف�ص��يكون �صابقة يف العملية ال�صيا�صية. وكان 
رئي���ش الدائ��رة االنتخابية يف املفو�ص��ية العراقية 
امل�ص��تقلة لالنتخاب��ات وائ��ل الوائلي، ق��د اأعلن يف 
وقت �ص��ابق، عن �ص��دور قرار من الرئا�صات الثالث 
)رئا�ص��ة اجلمهوري��ة ورئا�ص��ة وال��وزراء ورئا�ص��ة 
الربملان(، يق�ص��ي بتاأجي��ل االنتخاب��ات املحلية، 
م��ع  ودجمه��ا  املقب��ل،  الع��ام  اإجراوؤه��ا  املق��ّرر 

االنتخابات الربملانية املقررة مطلع عام 2018.

فيما ك�ص��ف النائب عن كتلة االح��رار جمعة ديوان 
البه��اديل ، ع��ن و�ص��ع خط��ط مر�ص��ومة يف الهيئة 
ال�صيا�ص��ية للتي��ار ال�ص��دري بخ�ص��و�ش انتخابات 
الربملاني��ة  واالنتخاب��ات  املحافظ��ات  جمال���ش 
القادمة ، فيما ا�ص��ار اىل ان التيار ال�صدري �صيدخل 
االنتخاب��ات ب�"قوة" على حد تعبره . البهاديل يف 
ت�رشيح له قال اأن التيار ال�ص��دري �صيكون م�صارك 
يف االنتخابات القادمة " بقوة " من اجل  ا�ص��تبدال 
الوجوه احلالية م�صيفًا ان التغير يف العراق مل يعد 
دميقراطي��ًا عازي��ًا ال�ص��بب ان بع�ش امل�ص��وؤولني ال 

يلتفتون اىل مطاليب ال�صعب .
وا�ص��ار ان االمر ا�ص��بح لزامًا على التيار ال�ص��دري 
اجراء التغيرات عن طريق االنتخابات و�ص��ناديق 
االق��رتاع الفت��ًا كان هناك طم��وح ان يقوم الوزراء 
الفا�ص��دين بالنظر اىل حقوق املتظاهرين ومراعاة 

م�صالح ال�صعب دون اهداف احزابهم .
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بوادر أزمة برلمانية .. خالفات قوية على تأجيل االنتخابات المحلية  400 جندي استرالي الى العراق بمهمة 
تدريبية 

النوري ينتقد اتهامات بوجود "فضائيين" 
في الحشد الشعبي

التغيير تقترح انسحابها من برلمان 
كردستان لحل ازمته السياسية

عل��ي  الوطن��ي  التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  اك��د 
الن��واب  جمل���ش  الفيا�ش،ال�ص��بت،ان  في�ص��ل 
كان بامكان��ه الت�ص��ويت عل��ى قانون احل�ص��د 
ال�ص��عبي، لك��ن طل��ب احت��اد الق��وى ادى اىل 
تاأجيل الت�ص��ويت عليه اىل اول جل�صة يعقدها 
الربمل��ان بال�ص��اد�ش والع�رشي��ن م��ن ال�ص��هر 

اجلاري.
الفيا�ش يف ت�رشيح له قال اأن جمل�ش النواب 
ارجاأ الت�صويت على قانون احل�صد ال�صعبي اىل 
م��ا بعد زي��ارة االربعيني��ة، بطلب م��ن احتاد 
الق��وى، ال��ذي لديه بع���ش املالحظ��ات حول 
القانون ح�ص��ب ادعاء بع�ش الكتل املن�ص��وية 

�صمن االئتالف.
وا�ص��اف الفيا�ش " الربمل��ان كان قادر على 
مترير القانون باالغلبية ، لكن اعطينا فر�ص��ة 
اخرة با�ص��م ال�صهداء واملقاتلني لكل من لديه 
اعرتا���ش او مناق�ص��ة لغاي��ة 26 م��ن ال�ص��هر 

اجلاري."
وب��ني الفيا���ش ان القانون ت�ص��من ان يكون 
توزيع عنا�رش احل�ص��د ال�ص��عبي ح�صب الكثافة 
�ص��يء غ��ر ذل��ك  ل�ص��كان املحافظ��ات، واي 
ال�ص��عبي واجبات��ه  احل�ص��د  ،لك��ون  مرفو���ش 
كواجب��ات جه��از مكافح��ة االره��اب يف كل 
حمافظ��ة لكونه ح�ص��دا ي�ص��مل جمي��ع العراق 

والعراقيني".
م��ن جانبه نفى النائب عن احتاد القوى احمد 
امل�ص��هداين، ان يك��ون ائتالف��ه يعرق��ل قانون 
احل�ص��د ال�ص��عبي، الفت��ا اىل ان هن��اك حقوق��ا 
يجب ان ت�ص��من جميع املكونات،وان ال يكون 

هناك تهمي�صا لفئة على ح�صاب اخرى.
وقال امل�ص��هداين ان قانون احل�ص��د ال�ص��عبي ال 
اعرتا���ش علي��ه اال م��ن ناحية الت�ص��مية فقط، 
وان ما ينقل عرب و�صائل االعالم غر حقيقي.

 400 مغادرة  اال�صرتالية،  القوات  يف  ع�صكريون  م�صوؤولون  اعلن  بغداد_متابعة: 
جندي اأرا�صيها متوجهني اىل العراق يف مهمة تدريبية ت�صتمر الربعة ا�صهر. قائد 
الوجبة الرابعة لقوات املهام اخلا�صة اال�صرتالية، التي �صتتمركز يف قاعدة التاجي، 
الكولونيل ريجارد فاغ، يف ت�رشيح �صحفي له قال اأن نحو 300 جندي ا�صرتايل 
اال�صرتالية،  االرا�صي  غادروا  النيوزلندية،  كوي  قوات  من  اخرين   100 يرافقهم 
متوجهني للعراق يف مهمة ت�صتمر ل�صتة ا�صهر لتدريب القوات العراقية يف قاعدة 
جيم�ش،  بني  الربيغادير  االول  اللواء  قائد  قال  جانبه،  من  بغداد.  �صمال  التاجي 
اإن هذه القوة متثل الوجبة الرابعة من القوات اال�صرتالية والنيوزلندية التي �صيتم 
ن�رشها يف العراق. اجلدير بالذكر ان هناك 800 جندي ا�صرتايل من�صور حاليا يف 

العراق �صمن جهود حملة التحالف الدويل �صد  تنظيم داع�ش.

اتهامات  ال�صبت،  النوري،  كرمي  ال�صعبي  احل�صد  يف  القيادي  انتقد  بغداد_متابعة: 
وجود  اىل  الفتا  ال�صعبي،  باحل�صد  ف�صائيني  بوجود  ال�صيا�صيني  من  البع�ش 
الت�صحيات دون ان ي�صتلموا راتبا ولي�ش  ف�صائيني يف احل�صد يقاتلون ويقدمون 
االر�ش  مت�صك  ال�صعبي  احل�صد  "ف�صائل  ان  قال  له  ت�رشيح  يف  النوري  العك�ش. 
مب�صاحات وا�صعة متتد من تالل حمرين مرورا بتل ك�صيبة وامريل وطوزخورماتو 
و�صليمان بيك وجرف ال�صخر وعامرية الفلوجة والكرمة وال�صقالوية ا�صافة اىل 
اللوج�صتي  الدعم  اىل  باال�صافة  نينوى  ملحافظة  الغربي  باملحور  اليوم  دورهم 

والهند�صي واالداريني". 
م�صيفًا ان وجود 120 الف كعدد ملقاتلي احل�صد هو قليل جدا مقارنة مبا قدمه 
من "ت�صحيات واجنازات كانت �صبب ا�صا�صي  يف انقاذ العراق والعملية ال�صيا�صية 

برمتها ودفع خطر ا�رش�ش قوة ارهابية بالعامل" .
واو�صح النوري " تعداد ال�رشطة مبختلف اق�صامها هو اكرث من 600 الف عن�رش 
لت�صحياتهم  تقديرنا  العدد ورغم  لهذا  ان عنا�رش اجلي�ش هو مقارب  اىل  ا�صافة 
وانت�صاراتهم لكن احل�صد كان هو القوة ال�صاربة واملنقذة للعراق يف ا�صعب ظرف 

مر به قبل عامني".
وا�صار اأن احل�صد يرف�ش وجود اي ف�صائيني وهناك ت�صديد دقيق واجراءات �صارمة 
جهة  اي  من  ت�صديدا  اكرث  يكون  ورمبا  واالموال  واملخ�ص�صات  الرواتب  بتوزيع 

ادارية اخرى.
وذكر النوري "ان كان هنالك مفهوما للف�صائيني �صمن احل�صد ال�صعبي فن�صتطيع 
القول و بكل فخر اننا لدينا ف�صائيني بعك�ش ما تعارف عليه ال�صيا�صيني،وهو من 
خالل وجود مقاتلني يف �صاحات القتال دون راتب ومل يتم �صمهم لعمليات بغداد 

ومازالو يقاتلون �صمن احل�صد ولي�ش بنف�ش الف�صائيني الذين يعرفهم ال�صيا�صيني.

من  ان�صحابها  مقرتح  على  ال�صبت،  الكردية،  التغير  حركة  اأكدت  بغداد_متابعة: 
اأكرث من  القائمة منذ  ال�صيا�صية  االإقليم  اأزمة  الإنهاء  اإقليم كرد�صتان حاًل  برملان 
الكتلة  "اجتماع  اإن  قالت  لها  ت�رشيح  يف  اأحمد،  تافكة  التغير  عن  النائب  عام. 
حول مناق�صة مقرتح �صحب يدها من ال�صلطة الت�رشيعية يف حكومة االإقليم ال يزال 

م�صتمرا، مبينة �صيتم االإعالن عن موقفها النهائي بذلك ال�صاأن.
االإقليم  اأزمة  للخروج من  يعد حال  باالإن�صحاب  الكتلة  اأن مقرتح  اأحمد،  واأ�صافت 
القائمة منذ اأكرث من �صنة ون�صف ، "بعد االإنقالب الذي قام به احلزب الدميقراطي 

الكرد�صتاين على ال�صلطتني الت�رشيعية والتنفيذية "على حد قولها .
االجتماعية  باأو�صاعه  حت�صن  اأي  كرد�صتان  ي�صهد  مل  الفرتة  تلك  خالل  وبينت 

وال�صيا�صية واالقت�صادية واخلدمية.

بغداد ــ متابعة

حرب الشوارع تتواصل في الموصل , ومعصوم .. سنقضى على داعش خالل الشهرين المقبلين

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ت�ستمر معارك حترير مدينة 
املو�سل العراقية، للأ�سبوع 
الرابع على التوايل، يف ظّل 

م�ساركة نحو 50 األف مقاتل 
من اجلي�ش وال�سرطة وقوات 

الب�سمركة التابعة لإقليم 
كرد�ستان و احل�سد ال�سعبي، 

بدعم لقوات التحالف الدويل، 
وعلى راأ�سها الوليات املتحدة 

وفرن�سا وكندا وبريطانيا.


