
دعا العراق اململكة املتحدة الربيطانية، اىل تقدمي املزيد 
احلربية  واملخلفات  االل��غ��ام  رف��ع  جم��ال  يف  الدعم  من 
التحتية  البنى  اع��م��ار  اع���ادة  يف  الفعالة  وامل�ساهمة 

واملناطق املحررة من ع�سابات داع�ش االرهابية.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية ، اأن وزير اخلارجية ابراهيم 
حقوق  جمل�ش  اجتماعات  هام�ش  على  التقى  اجلعفري 
اآ�سيا  �سوؤون  وزير  ال�سوي�رسية،  جنيف  مدينة  يف  االإن�سان 

والبا�سيفيك والكومنولث  الربيطاين الوك �سارما".
للعراق  الداعمة  بريطانيا  مواقف  ،على  اجلعفري  واأثنى 
يف مواجهة االإرهاب، وتقدميها خمتلف الدعم اللوج�ستي، 

والتدريب، وامل�ساعدات املالية، واالإن�سانية.
واأ�ساف ، نحن بحاجة اىل املزيد من امل�ساعدات يف جمال 
االألغام، واالفادة من اخلربات الربيطانية يف تطهري  نزع 
االأرا�سي العراق�ية املحررة من خطر االألغام، والتعاون يف 
جمال ال�سحة، والتعليم. ودعا اجلعفري الوزير الربيطاين 
يف  العالقة  امل�ساكل  حل  يف  وامل�ساهمة  التعاون،  ،اىل 
خطرا  ت�سكل  التي  االأزم���ات  وجتنيبها  املنطقة،  عموم 
اآ�سيا  �سوؤون  وزير  قال  جانبه  من  ال�سعوب.  جميع  على 
"نثني  �سارما  الوك  الربيطاين  والكومنولث  والبا�سيفيك 
مبختلف  العراقية  امل�سلحة  القوات  وتفاين  �سجاعة،  على 
�سنوفها يف حترير االأرا�سي العراقية من قب�سة اإرهابيي 
اأرواح  حماية  يف  عاٍل  ان�سباط  من  به  تقوم  وما  داع�ش، 
التقى  اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزير  وكان  املدنيني. 
وا�ستعر�ش  �سوي�رسا،  العراق�ية يف  اجلالية  اأبناء  من  عدداً 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  التطورات  جممل  معهم 
احلرب  يف  املتحققة  الكبرية  واالنت�سارات  العراقية، 
لبع�ش  ا�ستمع  كما  االإره��اب��ي��ة،  داع�ش  ع�سابات  �سد 
حل�ها،  و�سبل  اجلالية،  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل، 
 ، اجلعفري  واختتم  خدمات.  من  يحتاجونه  ما  وتقدمي 
ملجل�ش  ال�34  ال��دورة  اجتماعات  يف  م�ساركته  االح��د، 
حقوق االإن�سان التابع للأمم املتحدة بلقائه طاقم البعثة 
الدبلوما�سية يف �سوي�رسا، ودعا اإىل بذل املزيد من اجلهود 
الإي�سال �سوت العراق يف املحافل الدولية كافة، وتعزيز 
الدبلوما�سية  والبعثات  ال�سوي�رسي،  اجلانب  مع  العلقات 

العاملة يف �سوي�رسا.

واأعلن��ت قي��ادات ع�سكرية عراقية اقتح��ام القوات 
العراقي��ة اربع��ة احي��اء يف و�س��ط اجلان��ب االمين 
للمو�سل والتي اجتهت اىل املجمع احلكومي وقال 
الفري��ق الرك��ن عب��د االمري ي��ار اهلل قائ��د عمليات 
"قادمون يا نينوى" يف بيان �سحايف اأن القوات 
االأمنية اقتحمت اأربعة اأحياء وتتقدم لل�سيطرة على 

املجمع احلكومي.
وال�رسط��ة  ال�رسي��ع  ال��رد  ق��وات  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
والدن��دان  الدوا�س��ة  احي��اء  اقتحم��ت  االحتادي��ة 

وال�سمود وتل الرمان.
م��ن جهت��ه قال قائ��د ال�رسط��ة االحتادي��ة الفريق 
رائ��د �ساكر ج��ودت ان قطع��ات ال�رسطة االحتادية 
اقتحم��ت �سب��اح اأالح��د ح��ي الدوا�سة ال��ذي ي�سم 
املب��اين احلكومي��ة و�سط املو�س��ل با�سناد مدفعي 
و�ساروخ��ي مكثف حيث تتج��ه اىل ال�سيطرة على 
ه��ذا املجمع املهم ال��ذي يتخذ تنظي��م داع�ش منه 

مقار لعنا�رسه.
واأفاد م�سدر امني مب�سارك��ة مروحيات االبات�سي 
االأمريكية مل�ساندة تقدم القوات العراقية يف احياء 
امي��ن املو�سل. وق��ال ان طريان التحال��ف الدويل 
احلرب��ي ي�ساند بطائرات��ه "االبات�سي" قوات جهاز 
مكافح��ة االإرهاب وال�رسط��ة االحتادية يف عملية 
اقتحام احياء و�سط املو�سل مو�سحا ان هذا الدعم 
ياأتي من اأجل االإ���رساع يف ا�ستعادة ال�سيطرة على 
االحياء من قب�س��ة داع�ش  االرهابي وتقليل حجم 

اخل�سائر بني �سفوف القوات واملدنيني.
ويف وق��ت �سابق قال��ت خلية االع��لم احلربي انه 
بن��اء على معلومات دقيق��ة ملديرية اال�ستخبارات 
العراق��ي  الع�سكري��ة فق��د وج��ه ط��ريان  اجلي���ش 
باالإ�ساف��ة اىل ط��ريان التحال��ف ال��دويل �رسب��ة 
جوية يف حي النجار ا�سفرت عن تدمري موقع مهم 
مل��ا ي�سمى بجن��د اخللفة وقتل م�س��وؤول اجلند و6 

من االمراء الع�سكرين فيه.
واأ�س��ارت اخللي��ة يف بيان اىل ان ط��ريان التحالف 

ال��دويل وج��ه �رسب��ة جوي��ة اخ��رى ا�سف��رت ع��ن 
تدم��ري عجل��ة وقتل من كان يف داخله��ا ما ي�سمى 
م�س��وؤول التفخي��خ يف والي��ة نين��وى املدع��و اب��و 
حمزة املغربي و�سائقه اخلا�ش ابو �سياء املهاجر 
مغرب��ي اجلن�سي��ة يف طري��ق العريب��ي - اال�سلح 

الزراعي يف اجلانب االمين من املو�سل.
يناي��ر   24 يف  امت��ت  العراقي��ة  الق��وات  وكان��ت 
املا�س��ي وباإ�سن��اد ج��وي م��ن التحال��ف ال��دويل 
حتري��ر كامل اجلانب ال�رسق��ي االي�رس من املو�سل 
بينم��ا ا�ستاأنفت القوات حملته��ا الع�سكرية يف 19 
يناي��ر املا�س��ي ال�ستعادة الن�س��ف الغربي االمين 

من املدينة.
يف حني �رسح جرنال امريكي باأن القوات العراقية 

ال�ستع��ادة  معركته��ا  يف  اخلط��ة  بح�س��ب  تتق��دم 
ال�سيط��رة عل��ى مدين��ة املو�سل من تنظي��م داع�ش 
االرهاب��ي ، اإال اأن القت��ال ي�سبح اأك��ر �رساوة مع 

ا�ستمرار هذا التقدم.
وق��ال اجل��رنال ري��ك اوريب��ي نائ��ب قائ��د ق��وات 
التحال��ف الربية "ن�سري وفق اجلدول الزمني ب�سكل 
جي��د، ونحن واثق��ون باأن العراقي��ني يتعلمون كل 
يوم، كما اأننا واثقون من اأنهم �سيوا�سلون تقدمهم 

ب�سكل جيد".
ويق��دم التحالف، ال��ذي تقوده الوالي��ات املتحدة، 
التدري��ب والدعم اجلوي املتوا�سل للقوات العراقية 
يف قتاله��ا لط��رد تنظي��م  داع���ش االرهاب��ي م��ن 
املو�سل يف العملية التي بداأت يف اكتوبر. ومتكنت 

الق��وات العراقية من ا�ستع��ادة اجلانب ال�رسقي من 
املو�س��ل التي كانت معق��ل لتنظيم داع�ش، وحترز 

تقدما يف املناطق الغربية االكر اكتظاظا.
واأ�س��اف اوريبي "ال �سك يف اأن��ه كلما اقرتبنا من 
مركز املدينة، اأ�سبح الو�سع اأ�سعب واأ�سعب ب�سبب 
�سعوب��ة املناطق التي �ستدخلها القوات العراقية". 
واملع��روف اأن املناطق االأق��دم من املدينة مكتظة 
باملباين، كم��ا اإن �سوارعها �سيقة، ما �سيجعل من 

القتال اأكر �رسا�سة.
وخ��لل االأ�سب��وع احل��ايل اورد اجل��رنال �ستيف��ن 
تاون�سين��د قائد قوات التحالف �س��د تنظيم داع�ش 
اأن نح��و األفني م��ن عنا�رس التنظي��م ال يزالون يف 
غ��رب املدينة وما حوله. وت�ستهدف القوات اجلوية 

العراقي��ة وطائ��رات التحال��ف اجلهادي��ني اأثن��اء 
فراره��م م��ن املدين��ة مع توج��ه العدي��د منهم اىل 

مدينة تلعفر القريبة من احلدود مع �سوريا.
وو�سل��ت تعزي��زات ع�سكرية  ا�سافي��ة اإىل جبهات 
القتال يف ال�ساحل االأمي��ن للمو�سل، االأحد، بهدف 
دفع القطعات العراقية هناك نحو اأهدافها النتزاع 
مناطق جديدة من قب�سة تنظيم داع�ش االرهابي ، 
وذلك بالتزامن مع تكثيف طريان التحالف الدويل 

�رسباته نحو اأهداف ودفاعات التنظيم.
اإّن  وق��ال �ساب��ط يف قي��ادة عملي��ات املو�س��ل، 
تعزي��زات ع�سكري��ة كب��رية و�سل��ت، اإىل ال�ساح��ل 
االأمي��ن للمو�س��ل، مبينًا اأّن حت��ّرك التعزيزات جاء 
وفق��ًا للخطة املو�سوع��ة لدفع القطع��ات املقاتلة 
نح��و اأهدافه��ا وفت��ح حم��اور قت��ال جدي��دة م��ع 

التنظيم.
واأ�س��اف ال�ساب��ط اأّن ، التعزيزات �سيت��م توزيعها 

على جبهات القتال وفقًا للخطة املو�سوعة.
واأ�سار اإىل اأّن "ط��ريان التحالف كّثف اليوم ق�سفه 
اجلوي على دفاع��ات داع�ش  االرهابي يف مناطق 
الدوا�س��ة و�س��ارع النبي �سيت، حم��اوال فتح طريق 

للقطعات العراقية نحو ج�رس احلرية.
وتاب��ع اأّن ، القطع��ات االأخ��رى توا�س��ل عملي��ات 
تطه��ري يف املناط��ق الت��ي انتزعته��ا، اأخ��رياً، من 
التنظي��م االرهاب��ي  بينم��ا ي�ستمر التق��ّدم بن�سف 

دائرة نحو مركز املدينة.
ولف��ت اإىل اأّن ، عام��ل الزم��ن لي���ش يف ح�ساب��ات 
القطع��ات بق��در م��ا حت�س��ب احلف��اظ عل��ى اأرواح 

املدنيني واملقاتلني.
من جانبها متكنت ق��وات جهاز مكافحة االرهاب 
من اقتحام حي جديد يف اجلانب االمين من مدينة 
املو�سل. حيث ا�ستطاعت التوغل يف عمق املناطق 
ال�سكني��ة يف اجلان��ب االمي��ن من مدين��ة املو�سل، 
يف اط��ار حترير اخر املواق��ع احل�رسية من قب�سة 
داع���ش. وابل��غ م�س��وؤول ، ان قوات جه��از مكافحة 
االره��اب متكنت قبل ظه��ر اأم�ش م��ن اقتحام حي 

ال�سهداء جنوب غربي املو�سل.

الجعفري: نحن بحاجة إلى الخبرات البريطانية لتطهير األراضي العراقية المحررة من خطر األلغام 
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بغداد_متابعة

شخصيات بارزة تتخلى عن أحزابها التقليدية.. وأخرى تساوم: االنشقاق أو مناصب وامتيازات وحمايات!

نائب تركماني يؤكد استمرار الخالفات بشأن 
تسمية وزير الصناعة

مجلس محافظة بغداد: جلسة اختيار المحافظ 
الجديد لم تحدد حتى اآلن

اإلصالح النيابية تطالب بإنهاء وجود التحالف 
الدولي في العراق 

بغداد_متابعة : اأكد النائب عن املكون الرتكماين ح�سن توران، االأحد، ا�ستمرار اخللف 
الوطني  التحالف  اأن  اإىل  ال�سناعة، م�سريا  ب�ساأن ت�سمية وزير  الرتكمانية  القوى  بني 

ُم�رّس على ح�رس ت�سمية الوزير به.
وقال توارن يف ت�رسيح له، اإن “املكون الرتكماين مل يتو�سل اىل ت�سمية وزير لل�سناعة 

ب�سبب مت�سك التحالف الوطني بت�سميته ح�رسا على ا�سا�ش انه من ح�سة التحالف”.
وا�ساف توران، اأن ما يهمنا نحن تر�سيح �سخ�سية تركمانية كفوءة وذات خربة يف 

جمال ادارة الوزارة على ان يتم االتفاق بني االطراف الرتكمانية ح�رسا .
وكانت النائبة عن املكون الرتكماين نهلة الهبابي طالبت يف وقت �سابق رئي�ش الوزراء 

حيدر العبادي مبنح الرتكمان “�سوءا اأخ�رس” لتقدمي مر�سحني لوزارة ال�سناعة.

االأ�سبوع احلايل  �سيتم خلل  اأنه  االأحد،  اأعلن جمل�ش حمافظة بغداد،  بغداد_متابعة: 
اختيار حمافظ بغداد اجلديد، موؤكدا اأن قانون جمال�ش املحافظات يعطي الأي ع�سو 

يف املجل�ش اأو خارجه حق الرت�سيح ل�سغل املن�سب.
�سيعقد خلل  "جمل�ش بغداد  اإن   ، له  �سعد املطلبي يف ت�رسيح  وقال ع�سو املجل�ش، 

اال�سبوع احلايل، جل�سة الختيار حمافظ بغداد اجلديد".
اإىل  م�سريا  القانون،  دولة  �سمن  من  �سيكون  اجلديد  املحافظ  اأن  املطلبي،  واأ�ساف 
طرح عدد من االأ�سماء ب�سكل غري ر�سمي، ومل يتم االتفاق عليها. من جانبه، قال مقرر 
املجل�ش فرحان قا�سم، اإن جل�سة اختيار املحافظ اجلديد مل حتدد حتى االن، مبينا اأنه 
االأ�سبوع  اأو مطلع  املقبلني  اليومني  اجلل�سة، خلل  لعقد هذه  ا�ستعدادات  االن  جتري 
على  ين�ش  الداخلي  والنظام  املحافظات  جمال�ش  قانون  اأن  قا�سم،  واأو�سح  املقبل. 
النتخاب  املجل�ش  يجتمع  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قبل  من  الدعوى  ترد  ان  بعد  اأنه 
حمافظ جديد. ولفت مقرر املجل�ش، االنتباه اإىل اأن القانون يعطي احلق الأي ع�سو يف 
اأن يكون الرت�سيح من داخل املجل�ش  اأنه لي�ش بال�رسورة  املجل�ش بالرت�سيح، موؤكدا 
فقط، بل هناك حق يف القانون باأن يتم الرت�سيح من خارج املجل�ش. وبني، اأن رئي�ش 
ان  بالذكر  االن. جدير  ر�سمية حتى  معطيات  توجد  وال  الرت�سيح،  باب  فتح  املجل�ش 

حمكمة الق�ساء االداري ثبتت قرار اإقالة حمافظ بغداد علي التميمي.

بغداد_متابعة : دعت جبهة االإ�سلح النيابية، االأحد، اإىل اإنهاء وجود التحالف الدويل 
يف العراق بعد اعرتافه االأخري مبقتل ع�رسات املدنيني يف العراق و�سوريا، م�سددة على 

�رسورة مطالبة التحالف بدفع تعوي�سات للعراق من جراء تلك ال�رسبات.
االأخري  “االعرتاف  اإن  له،  ت�رسيح  يف  ال�سيهود  حممد  اجلبهة  عن  النائب  وق��ال 
2014 يرتتب  العراق و�سوريا منذ عام  الدويل بقتله ع�رسات املدنيني يف  للتحالف 
العراقية  احلكومة  على  اأن  ال�سيهود،  واأ�ساف  واالإجراءات”.  االمور  من  الكثري  عليه 
ا�ستثمار هذا االعرتاف واملطالبة بتعوي�سات من جراء اخل�سائر التي اأحلقها التحالف 
الدويل باالرواح والبنى التحتية، م�سددا على �رسورة املطالبة باإنهاء وجود التحالف 

الدويل يف العراق بعد االعرتافات املتكررة بتنفيذ �رسبات خاطئة.
مدنيا خلل �رسبات جوية   220 بقتل  �سابق  وقت  اأقّر يف  االأمريكي  اجلي�ش  وكان 
يف العراق و�سوريا منذ 2014، م�سريا اإىل اأن 21 مدنيا منهم قتلوا يف ت�سع �رسبات 

منف�سلة للتحالف الدويل ما بني ت�رسين الثاين وكانون الثاين املا�سيني.
دمارا  احدثت  االأمريكية  اجلوية  ال�رسبات  فان  الب�رسية  اخل�سائر  اإىل  وباال�سافة 
هائل يف البنى التحتية واملن�ساآت خلل معارك حترير املدن التي �سارك فيها طريان 

التحالف الدويل باعرتاف االأمم املتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

مع نهاية األسبوع الثاني لمعركة أيمن الموصل.. القوات العراقية تقتحم أربعة أحياء وسط المدينة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد مرور 15 يومًا على 
بدء معركة حترير اجلانب 

االمين يف غرب مدينة 
املو�صل حققت القوات 

العراقية تقدما مهما يوم 
اأم�س باقتحامها اربعة 

اأحياء و�صط املدينة بدعم 
طائرات االبات�صي متجهة 

اإىل املجمع احلكومي.

بغداد_خاص 

االغلبية  حكومة  اليريد  ممن  "البع�ش  وا�ساف،ان 
على  االبقاء  يحاول  املقبل  املرحلة  يف  ال�سيا�سية 
يف  واال���س��ت��م��رار  املقيتة  الطائفية  املحا�س�سة 

احل�سول على املكا�سب".
ال�ساأن  بهذا  يقول  كرمي  �سور�ش  ال�سيا�سي  املحلل 
"انه قبل عقود من الزمن، كانت االحزاب تتطلع اىل 
اليها مثل  العون املادي  اع�سائها وجماهريها ملد 
الدميومة  من  تتمكن  لكي  والتربعات  اال�سرتاكات 
 1991 ع��ام  انتفا�سة  وبعد  اأن��ه  اإال  بن�ساطاتها. 
واالأع�ساء  اجلماهري  وراحت  انعك�ست  امل�ساألة  فاإن 
يرنون اىل ما جتود به االحزاب عليهم، وبذلك فان 

االح��زاب  يف  التاأثري  على  القدرة  فقدت  اجلماهري 
)االحزاب الكبرية( بدرجة اوىل لثنيها عن اخطائها، 
وبرزت فئات انتهازية تنتقل اىل احلزب الذي يدفع 

اكر".
وا�ساف ان بع�سًا من املن�سقني كانوا مد�سو�سني يف 
االحزاب التي ان�سقوا منها، من جانب احزاب انتقلوا 
اإليها، و�ساروا مبثابة قنابل موقوتة تفجر يف الزمن 

املنا�سب. 
الكبرية من حيث  االحزاب  ت�ساوي  اىل  وا�سار كرمي 
العليا  واملثل  والعقيدة  املبادئ  وغياب  االخطاء 
�سفوفها  يف  ا�ست�رسى  الذي  الف�ساد  جراء  من  فيها 
موؤهلة  كانت  التي  احلكومة  دوائر  اىل  انتقل  والذي 
فا�سدة  كانت  لكونها  الف�ساد،  الحت�سان  ا�سًل 

كرد�ستان،  يف  الدميقراطية  التجربة  انبثاق  قبل 
من  جعل  الف�ساد  يف  االحزاب  والتقاء  ت�ساوي  واّن 
املواطن المييز بينها، ايهما ال�سالح وايهما الطالح، 
رجال  ي�سمل  راح  التمييز  على  القدرة  عدم  ان  بل 
العهد البعثي املباد وامل�سوؤولني احلاليني يف احلزب 
واحلكومة، كل ذلك جعل من االن�سقاق عمًل م�رسوعًا 

يف نظر املن�سقني. 
املحلل ال�سيا�سي الدكتور ع�سام الفيلي له وجهة نظر 
مغايرة اذ قال ل� اجلورنال ان املواطن العراق بات 
مع  يتلوون  الذين  ال�سيا�سيني  بع�ش  حقيقة  يدرك 
ب�سكل غري م�رسوع.    ا�سوات  لك�سب  الزمان واملكان 
وا�سار اىل ان هنالك بع�ش ال�سخ�سيات التي حتاول 
تدوير نف�سها من جديد عن طريق ميكانيكية جديدة 

املواقف  عن  واالبتعاد  قوائم  هكذا  يف  والدخول 
ال�سلبية التي ا�ستهجنها املواطن العراقي . 

وا�ساف الفيلي ان ف�سل الكثري من االحزاب يف تقدمي 
دخول  اىل  ال�سخ�سيات  بع�ش  دعا  الدولة  م�رسوع 
البع�ش  انتخابية جديدة ال �سيما وان  احزاب وكتل 

منهم  يتعر�ش ل�سغوط  من  كتلهم ال�سيا�سية. 
وبني ان املواطن  العراقي قلق على العملية ال�سيا�سية  
برمتها ويخ�سى ان تعود هذه ال�سخ�سيات اىل امل�سهد 
ال�سيا�سي  من جديد بالوان و�سعارات خمتلفة.  وكان 
رئي�ش جمل�ش النواب، �سليم اجلبوري، اعلن ت�سجيله 
للإ�سلح  املدين  التجمع  م�سمى  حتت  جديدا  كيانا 
باأن  منوها  املقبلة،  االنتخابات  يف  للم�ساركة 

التجمع بعيد عن احلزب اال�سلمي متاما.
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