
اعلن��ت رئا�س��ة التحال��ف الوطني، االربع��اء، االنطالق 
الر�سم��ي لعم��ل جلان��ه الت�س��ع بعد اق��رار ر�ؤ�س��اء هذه 
اللج��ان �نوابه��م، يف حني دعا رئي���س التحالف عمار 
احلكي��م اىل ح�سور فع��ال �تن�سي��ق االأد�ار مع اللجان 

املتخ�س�سة داخل جمل�س النواب.
�ق��ال مكت��ب رئي���س التحال��ف الوطني يف بي��ان ، اإن 
"رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم تراأ�س اجتماعا 
لر�ؤ�س��اء اللجان يف التحالف الوطن��ي �نوابهم مبكتبه 
يف بغ��داد "، مبين��ا ان "االجتم��اع ت�سم��ن اال�ستم��اع 
اىل تقاري��ر عمل اللجان داخ��ل التحالف الوطني خالل 
املرحل��ة التاأ�سي�سية �اإعالن االنط��الق الر�سمي للجان 
التحال��ف الوطني بع��د اإقرار الهيئ��ة ال�سيا�سية لر�ؤ�ساء 

اللجان �نوابهم".
�ا�س��اف املكت��ب، اأن التحال��ف الوطني كان ق��د ان�ساأ 
ت�سع جلان تخ�س�سية من داخل التحالف الوطني تعنى 
مبلف��ات العالقة مع احلكوم��ة �احل�سد ال�سعبي �جمل�س 
الن��واب �االإع��الم �التوا�س��ل م��ع احلكوم��ات املحلية 

�جمهور التحالف الوطني.
�نق��ل املكتب ع��ن احلكيم قوله، اإن العم��ل املوؤ�س�ساتي 
للعم��ل  مل��ا  الوطن��ي  التحال��ف  اأ�لوي��ات  اأه��م  م��ن 
املوؤ�س�ساتي من تنظيم العالقة بني الكتلة االأكرب �بقية 
موؤ�س�س��ات الد�لة �احلكومة، م�سريا اىل اأهمية التوا�سل 
م��ع اجلمهور �العمل على تذليل العقبات اأمامه �هذا ال 

يتم اال من خالل توزيع االأد�ار �تكاملها.
�دعا احلكيم، اىل ح�سور فعال يف هذه اللجان �تن�سيق 
االأد�ار م��ع اللج��ان املتخ�س�سة داخ��ل جمل�س النواب 
خا�س��ة يف امللفات ذات التما���س املبا�رش مع املواطن 
�الت��ي تلح��ظ حتدي��ات مرحلة م��ا بعد هزمي��ة داع�س 

ع�سكريا.
ي�س��ار اىل ان التحال��ف الوطن��ي اأن�س��اأ يف �ق��ت �سابق 
جلانًا تخ�س�سية م��ن داخله، تعنى مبلفات العالقة مع 

احلكومة �احل�سد ال�سعبي �جمل�س النواب.

�ذك��ر بيان اإع��الم احل�سد ، اأن “ق��وات احل�سد ال�سعبي 
فج��رت �سيارت��ني مفخختني على م�س��ارف قرية عني 
طال�ي ب�سالح الكورنيت، يف حني فجر طريان اجلي�س 
�باال�ستن��اد اىل معلوم��ات ا�ستخب��ارات احل�سد ثالث 

�سيارات مفخخة على م�سارف القرية ذاتها.
�اأ�س��ار اىل ان “ق��وات احل�سد/ الل��واء 45 ��سلت اىل 

م�سارف قرية ال�رشيعة غربي املو�سل”.
��سيطر احل�سد ال�سعبي/ الل��واء 10 "على قرية خرابة 
اجلحي���س �قت��ل ع��دداً م��ن القنا�س��ني الذي��ن كان��وا 

يتمركز�ن يف بع�س املنازل داخل القرية".
هذا �قتل طريان اجلي�س، ما ي�سمى ب�”�ايل تلعفر” يف 

ع�سابات داع�س االرهابية غرب الق�ساء.
�ذك��ر بي��ان الع��الم احل�س��د ال�سعب��ي ، ان��ه “��ف��ق 
ا�ستخب��ارات احل�س��د ال�سعب��ي، فق��د ُقت��ل �ايل تلعف��ر 
االإرهابي م�سطفى يو�س��ف با�ستهداف طريان اجلي�س 

لقرية عني طال�ي غربي تلعفر”.
يف حني ك�سفت قيادة العمليات امل�سرتكة،عن ا�ستعداد 
القوات االمنية بكل �سنوفها النطالق ال�سفحة الثانية 

من معارك حترير اجلانب االمين ملدينة املو�سل .
�ق��ال املتح��دث الر�سم��ي للقي��ادة، العمي��د “يحي��ى 
ر�س��ول”، ل�”اجلورن��ال ني��وز” اإن “ال�سفح��ة اال�ىل 
م��ن املرحل��ة ال�ساد�سة م��ن عملية قادم��ون يانينوى 
انته��ت �ق��وات ال�رشط��ة االحتادية �الفرق��ة املدرعة 
التا�سع��ة باال�سرتاك مع فرقة العبا���س القتالية تتهياأ 
لتنفيذ هجمات مباغتة ت�ستهدف بها عنا�رش التنظيم 

االرهابي”.
�اأ�س��اف، اأن “الق��وات االمني��ة املتمثل��ة بال�رشط��ة 
االحتادي��ة متكنت من ال�سيطرة على ه�سبة البو �سيف 

جنوب غربي مدينة املو�سل”.
�اأ�س��ار اىل ان “القوات االمنية �سيطرت ب�سورة كاملة 
على ال�ساحل ال�رشقي ملدينة املو�سل �قامت بعد ذلك 
بحمالت تفتي�س على م�ستودع��ات اال�سلحة �املعدات 
التي خلفها التنظيم االرهابي، �متكن اجلهد الهند�سي 

من رفع �تدمري هذه املعدات �تنظيف املنطقة لتهيئة 
عودة اال�رش النازحة اىل مناطق �سكناها”.

من جانبها ك�سفت �زارة الدفاع االأمريكية البنتاغون 
ع��ن عزمها تق��دمي خط��ة لت�رشيع �ت��رية املعركة يف 

العراق �سد داع�س. 
�قال املتحدث با�سم البنتاغون، الكابنت جيف ديفيز، 
اأن “الوزارة �ستقدم للبيت االأبي�س يف االأ�سبوع املقبل 

خطة اأ�لية لت�رشيع �ترية املعركة �سد داع�س. 
�اأ�ساف، اإن اخلطة لن تتنا�ل �جود داع�س يف العراق 

��سوريا فح�سب بل �يف مناطق اأخرى ظهر فيها. 
�اأ�سار ديفي��ز اىل، اإن القوات العراقي��ة ا�ستعادت اأكرث 
م��ن 125 كيلوم��رتا مربعا من داع�س من��ذ يوم االأحد 
املا�س��ي ال��ذي انطلقت في��ه عمليات حتري��ر اجلانب 

االأمين ملدينة املو�سل.
بينم��ا توا�س��ل طائ��رات التحال��ف ال��د�يل �الع��راق 

�املدفعي��ة العراقي��ة ���رشب قواع��د داع���س يف مطار 
املو�س��ل �حوله، بع��د ان�سحاب م�سلح��ي التنظيم من 

داخله �االنت�سار يف حميطه.
�اأ�س��ار قائ��د ال�رشط��ة االحتادي��ة الفريق رائ��د �ساكر 
جودت اىل اأن مدفعية ال�رشطة االحتادية تق�سف مقار 
الد�اع���س يف مط��ار املو�س��ل �ح��ي الط��ريان متهيًدا 
القتحامها، حيث جنحت القوات العراقية يف الو�سول 
اىل م�سارف مط��ار املو�سل، �ت�ستعد القتحامه خالل 

ال�ساعات املقبلة.
�بالتزامن مع ذلك، فقد تقدمت القوات باجتاه مع�سكر 
الغزالين القريب م��ن املطار يف جنوب امين املو�سل، 
�ال��ذي كان تنظي��م داع�س ق��د �سيطر علي��ه يف يونيو 
ع��ام 2014 �ق��ام بتفج��ري من�ساآته. �اأعلن��ت القوات 
تق��ّدم مي��داين يف خمتل��ف  اأم���س حتقي��ق  العراقي��ة 
جبه��ات مدينة املو�س��ل، حيث ت��د�ر عمليات حترير 

امين املدينة يف غربها من �سيطرة تنظيم داع�س .

�يف �سي��اق اخ��ر يوؤك��د قائ��د احلمل��ة الع�سكرية على 
املو�س��ل، الفري��ق عبداالأم��ري ر�سي��د ي��ار اهلل، حتري��ر 
عدد كبري من الق��رى �املناطق الزراعية، مو�سحًا يف 
حدي��ث له اأن "عم��ر املعركة حتدده ع��دة عوامل على 
االأر�س، لكن التنظيم بات ي�سعر باأنه يخو�س معركته 

االأخرية �ر�ح االنهزام موجودة يف �سفوفه". 
اإذ متكن��ت الق��وات العراقية، من اإكم��ال ال�سيطرة على 
القري��ة 20 يف حميط ال�ساح��ل الغربي مب�ساحة ت�سل 

اإىل نحو 22 كيلومرتاً .
�يو�س��ح اآمر ف��وج التدخل ال�رشيع الث��اين يف اجلي�س 
العراقي، العقيد جعفر اخلالدي، اأنه متت ال�سيطرة على 
ق��رى احلراقيات �اجلما�سة �عذبة �باخرية �االأبي�س 
�الكافور �اللزاكة �البو جواري �االإبراهيمية �ال�سيخ 

يون���س �القنيط��رة �الزكر�طي��ة �احل�سيني��ة، اإ�سافة 
اإىل قرى �سغرية اأخ��رى خالية من ال�سكان منذ اأ�سهر، 
ف�س��اًل عن حمط��ة للكهرب��اء �جمّمع �سكن��ي حكومي 
�دائ��رة �سابق��ة ل�رشط��ة الط��رق اخلارجي��ة. �يلف��ت 
النظ��ر اإىل اأن تل��ك القرى تقع خ��ارج ال�ساحل الغربي 
املعر�ف با�سم ال�ساحل االأمين للمو�سل �ال تعد �سمن 
حد�ده االإدارية اإال اأنها املدخل الرئي�سي القتحام اأ�ل 
االأحي��اء ال�سكني��ة، �متث��ل تلك املناط��ق نحو 60 يف 

املائة من مناطق حميط ال�ساحل الغربي.
�م��ن املتوق��ع اأن تنجح الق��وات امل�سرتك��ة باقتحام 
املط��ار ال��د�يل الواقع على اأط��راف ال�ساح��ل الغربي 
بع��د ق�سف عنيف �مكّثف �سهده املطار �حميطه اأفقد 

التنظيم القدرة على التم�سك به اأكرث. 
�اأ�سار اإىل اأن "املعركة احلقيقية مل تبداأ بعد �يجب اأن 
نك��ون م�ستعدين ملعارك عنيفة مع التنظيم يف اأحياء 
ال�ساحل الغربي االإحدى �ال�ستني على غرار ما �سهدته 
اأحياء ال�ساحل ال�رشقي التي ا�ستغرقت ال�سيطرة عليها 

نحو ثالثة اأ�سهر". 
يف ح��ني اأك��د قائ��د حم��ور جه��از مكافح��ة االرهاب 
الفري��ق الرك��ن عب��د الوه��اب ال�ساع��دي، اأن م�ساركة 
ق��وات اجلهاز يف املع��ارك اجلاري��ة بال�ساحل االأمين 
ملدينة املو�سل “قريب��ة جدا”، م�سرياً اإىل اأن املعارك 

�ست�سهد “مفاجاآت كثرية”.
�قال ال�ساعدي يف ت�رشي��ح له، اإن “م�ساركة قطعات 
جهاز مكافحة االرهاب قريب��ة جداً ��ستكون حا�سمة 
�س��د ع�سابات داع�س االجرامي��ة”، مبينا اأن “اجلهاز 
�سي�س��ارك بالقوات ذاتها التي ح��ررت ال�ساحل االي�رش 
بع��د ان اكمل��ت جمي��ع اال�ستع��دادات الالزم��ة لتل��ك 

املعركة”.
�تاب��ع اأن ، مع��ارك اأمي��ن املو�سل �ستك��ون ا�سهل من 
االي���رش نظ��را خل�سائ��ر داع���س االجرامي��ة ف�س��ال عن 

احتوائها على مفاجئات كثرية خالل االأيام املقبلة.
�ب��ني ال�ساع��دي اأن “احلدي��ث ع��ن اخلط��ط الع�سكرية 
�املح��ا�ر �ابرز االهداف �سابق الأ�نه ��سيتم اعالنها 

فور انطالق املعارك”. 

التحالف الوطني يعلن االنطالق الرسمي لعمل لجانه ويدعو إلى حضور فعال 
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بعد فشل الحل الداخلي, كردستان على صفيح ساخن

محاوالت ترميم البيت الكردي.. بارزاني يستنجد بواشنطن والطالباني وحلفاؤه يتوجهون إلى بغداد

مستشار معصوم: قانون االنتخابات سيمنح 
الكتل الصغيرة فرصة الظهور في البرلمان

ائتالف القانون: تحرير الموصل يدار 
بـ "قرار عراقي خالص"

أستراليا تؤكد دعمها للمعركة العادلة التي 
يخوضها العراق ضد اإلرهاب

بغداد_متابعة : اكد امل�ست�سار القانوين لرئي�س اجلمهورية امري الكناين، االربعاء، 
الكتل  ي�رش  ال  اجلمهورية  رئا�سة  ار�سلته  الذي  االنتخابات  قانون  مقرتح  اأن 

ال�سغرية بل �سيمكنها من احل�سول على مقاعد اأكرث يف االنتخابات املقبلة.
�قال الكناين يف ت�رشيح له، اإن “مقرتح قانون االنتخابات العامة الذي مت رفعه 
ال�سيا�سية  للكتل  الفر�سة  �سيمنح  الوزراء  جمل�س  اىل  اجلمهورية  رئي�س  قبل  من 

ال�سغرية احل�سول على مقاعد اكرث يف الد�رة االنتخابية املقبلة”.
�ا�ساف ان ، مقرتح القانون يق�سم الدائرة االنتخابية اىل ق�سمني مت�سا�يني حيث 
�ستمنح املقاعد العلى اال�سوات ممن ح�سلوا عليها �سمن الدائرة االنتخابية من 

جميع القوائم املتناف�سة.
اعلى  على  فيه  االنتخابية  الدائرة  ف�ستق�سم  الثاين  الق�سم  اما   ، الكناين  �تابع 
اال�سوات التي ح�سلت عليها كل قائمة، مبينا ان “الن�سبة املئوية للمراأة �ستكون 

ب� %25 من املقاعد على امل�ستوى العام للدائرة االنتخابية .

الد�يل  “�سعف” الدعم  االأربعاء،  القانون،  د�لة  ائتالف  انتقد    : بغداد_متابعة 
لتحرير  النطاق  �ا�سعة  ع�سكرية  عمليات  تخو�س  التي  العراقية  للقوات  املقدم 
ال�ساحل االأمين ملدينة املو�سل من �سيطرة تنظيم داع�س االإرهابي، يف حني اأكد 

اأن املعركة تدار ب�”قرار عراقي خال�س”.
االأمنية  “القيادات  اإن  له،  ت�رشيح  الزيدي يف  كامل  االئتالف  عن  النائب  �قال 
حري�سة على تاأمني �سالمة املواطنني خالل العمليات الع�سكرية اجلارية لتحرير 
املقدم  الد�يل  “الدعم  اأن  اإىل  النظر  الفتا  املو�سل”،  مدينة  من  االأمين  ال�ساحل 

للقوات العراقية �سعيف جدا”.
عراقي  بقرار  تدار  للمو�سل  االمين  ال�ساحل  حترير  ،عملية  اأن  الزيدي  �اأ�ساف 
العام للقوات  القائد  خال�س من قبل قيادة عمليات قادمون يا نينوى �اإ�رشاف 
امل�سلحة. �ت�سهد حمافظة نينوى عمليات ع�سكرية �ا�سعة النطاق لتحرير ال�ساحل 
داخل  “داع�س” االإجرامي  لتنظيم  معقل  اآخر  ميثل  الذي  املو�سل  ملدينة  االأمين 

املدينة.

بغداد_متابع��ة : جدد حتالف القوى العراقية،االأربعاء تاأكيده عدم اإمكانية اإجراء 
اأي انتخابات اإىل حني عودة النازحني اىل مناطقهم.

�ذك��ر بيان للتحال��ف ، اإن "رئي�س الكتلة النيابية لتحال��ف القوى العراقية احمد 
امل�ساري ا�ستقبل، �سفري ا�سرتاليا يف العراق كري�ستوفر النغمان �الوفد املرافق له 

يف مقر الكتلة مبجل�س النواب".
�اأ�س��اف البي��ان، اأن اجلانبني بحث��ا اال��س��اع ال�سيا�سية �االأمني��ة �االإن�سانية 
يف الع��راق، �خ�سو�س��ا ما يتعلق بعمليات التحري��ر اجلارية يف حمافظة نينوى 

�اال��ساع املاأ�سا�ية يف احلويجة �ق�سية االنتخابات املقبلة.
�اأك��د امل�س��اري، بح�س��ب البيان، ���رش�رة حترير مدين��ة احلويج��ة باأ�رشع �قت 
ممك��ن، نظرا ملا يعانيه �سكانها م��ن ماأ�ساة اإن�سانية كبرية تتمثل بالنق�س احلاد 
يف جمي��ع متطلب��ات احلياة �م��ا يتعر�سون له م��ن انتهاكات خط��رة على اأيدي 
الع�ساب��ات االجرامي��ة. �ب�ساأن ق�سية االنتخابات، جدد رئي���س الكتلة القول: "ال 
ميك��ن اج��راء االنتخابات اال بعد ع��ودة النازح��ني اىل مناطقهم، �اإع��ادة االمن 
�اال�ستق��رار اىل تل��ك املحافظات ب�سكل ت��ام". من جانبه، اأك��د ال�سفري االأ�سرتايل 

"دعم بالده للمعركة العادلة التي يخو�سها العراق �سد االرهاب".

انطالق المرحلة األولى من الصفحة السادسة من عمليات غرب الموصل وسط إسناد من طيران الجيش  

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع انطالق  العمليات 
الع�سكرية لتحرير اأمين 

مدينة املو�سل يف غربها، 
با�سرت قوات احل�سد 

ال�سعبي فجر االربعاء 
انطالق املرحلة االوىل 
من ال�سفحة ال�ساد�سة 

من عمليات غرب املو�سل 
وتقدمت نحو قرى جنوب 

غربي تلعفر.

بغداد_خاص

 ٬ الواحد٬  عبد  �رش�ة  الكتلة  عن  النائبة  �قالت 
اإن "حركة التغيري �االحتاد الوطني الكرد�ستاين 
لديهما اتفاق مبدئي على دخول االنتخابات يف 
االن  حتى  يناق�س  مل  االمر  لكن  �اح��دة٬  قائمة 
�االقت�سادية  ال�سيا�سية  االقليم  ظر�ف  ب�سبب 
�عدم معرفة املوعد احلقيقي الإجراء االنتخابات 

املحلية ا� حتى الربملانية املقبلة".
اج��راء  "امكانية  اأن  ال��واح��د٬  عبد  �اأ���س��اف��ت 
كرد�ستان  اقليم  نيابية يف  ا�  انتخابات حملية 
�اليته  املنتهية  االقليم  رئي�س  �ج��ود  ظل  يف 
�سيا�سات  ب�سبب  م��ع��د�م��ة  ب����ارزاين  م�سعود 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين االق�سائية بحق 

ال�رشكاء ال�سيا�سيني الكرد".
 رئا�سة االقليم يف بيان ذكرت ان رئي�س حكومة 
ا�ستقبل  ب��ارزاين  “نيجريفان  كرد�ستان  اقليم 
العالقات  جلنة  رئي�س   ، يومني  قبل  اربيل  يف 
ر�برت  االمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اخلارجية 
املرافق  �الع�سكري  الدبلوما�سي  �الوفد  كوركر 
له”. “كوركر �سدد على “�رش�رة �جود التن�سيق 
يف املجاالت االخرى �ان يكون القليم كرد�ستان 
الوقت  معربا يف  العراقية”،  امل�ساحلة  د�ر يف 
“دعم �م�ساندة بالده ملعاجلة جميع  نف�سه عن 

امل�ساكل العالقة بني اربيل �بغداد”.
كركوك  يف  الكردية  االح��زاب  اجتمعت  ذلك  اىل 
مبقر احلزب اال�سالمي الكورد�ستاين  حول اربعة 
االجتماع  لهذا  م�سبقًا  اأُع��دت  رئي�سية  حم��ا�ر 

العالقة  االم��ور  حللحلة  امل�ساعي  �سمن  �ذل��ك 
احلزبان  به  انطلق  ال��ذي  احل��راك  بعد  �ال�سيما 
 " الوطني   "  �  " الدميقراطي   " الكرد�ستانيان  
عابدين  نبند  التغيري  كتلة  يف  القيادي  �قال   .
اال�سالمي  احلزب  مقر  يف  جرى  اجتماعًا  ان   "
حزبًا  ع�رش  اثني  ممثلو  ح�رشه  الكورد�ستاين 
كرديًا من كركوك ملناق�سة اربعة حما�ر رئي�سية 
ياأتي على راأ�سها تاأكيد اجراء انتخابات جمل�س 
�ا�ساف   . املحدد  موعده  يف  كركوك  حمافظة 
" ناق�سنا اي�سا اتفاق االحزاب الكردية  عابدين 
طلب  �تقدمي  االمنية  القوات  مع  العالقة  على 
بنظام  االرا���س��ي  لتمليك  املحافظة  ملجل�س 
�سندات امللكية الر�سمية "الطابو " للمرحلني ابان 
الد�ستور  من   140 للمادة  �فقًا  املباد  النظام 

املنتجات  لتوزيع  ��سل�سة  عادلة  الية  �ايجاد 
النظر  �لفت  املحافظة.  مواطني  على  النفطية 
مو�سع  اجتماع  عقد  اىل  خل�س  اللقاء  ان  اىل 
�رئي�س  كركوك  حمافظ  مع  الكوردية  لالحزاب 
الكورد�ستانية  الكتل  �ر�ؤ�ساء  املحافظة  جمل�س 
املحا�ر  حول  املحافظة  �جمل�س  الربملان  يف 

املذكورة 
ت�سهده   م�سبوق  غري  �سيا�سيًا  حراكًا  ان  يذكر   
الكتل �االحزاب الكردية  حللحلة االمور العالقة 
�ال�سيما  جتاهها  �امل�سرتكات  الر�ؤى  �مناق�سة 
كورد�ستان  اقليم  يف  امل�ساكل  األقت  ان  بعد 
�هو  بينها  فيما  العالقات   �اقع  على  بظاللها 
البيت  لرتميم  تالفيه  االح��زاب  اأكرب  حتا�ل   ما 

الكورد�ستاين 
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