
العالق، وجود  القانون علي  ائتالف دولة  النائب عن  اأكد 
املحافظات  ملجال�س  املقبلة  االنتخابات  جلعل  مقرتح 
بقوائم ن�شف مفتوحة ون�شف مغلقة، م�شريا اىل ان تاجيل 
انتخابات جمال�س املحافظات ا�شبح امرا واقعيا وحا�شل 
"مو�شوع  ال حمالة. وقال العالق يف ت�رصيح �شحفي،ان 
تاأجيل انتخابات جمال�س املحافظات ا�شبح امرا واقعيا"، 
الظروف  يف  االن  املمكن  من  "لي�س  انه  اىل  النظر  الفتا 

املوجودة اجراء االنتخابات يف ايلول املقبل".
الكتل  بيين  اجييميياع  �شبه  هيينيياك  ان  الييعييالق،  وا�ييشيياف 
العام  ان تكون خارج اخلط  تريد  ال�شيا�شية، واحلكومة ال 
لتوجهات الكتل ال�شيا�شية والتاأجيل �شيح�شل، الفتا النظر 
ترى  كثرية  ومبييررات  باأجمعها  ال�شيا�شية  الكتل  ان  اىل 
االنتخابات  مع  ودجمها  االنتخابات  تاجيل  يف  �رصورة 

العامة يف العام املقبل.
قانون  مقرتحات  �شمن  راأييييًا  هناك  ،ان  الييعييالق  واكييد 
يكون  بان  �رصورة  يرى  املحافظات  جمال�س  انتخابات 
هناك نظام ن�شف القائمة املفتوحة ون�شف املغلقة، على 
ال�شاحة  يف  عريقة  جتربة  لها  مالكات  هناك  ان  اعتبار 
زخما  لتعطي  املغلقة  القائمة  عيير  تاتي  ان  وينبغي 
االنتخاب  عر  ياتي  االخر  والق�شم  القادم  للرملان  وقوة 
اجلميع  ان  يرى  االخر  "البع�س  ان  اىل  م�شريا  املفتوح"، 
القرار  يكون  وان  املفتوح  باالنتخاب  ياتي  ان  ينبغي 

الكامل للمواطن باختيار من يريده".
وامل�شاءلة  امل�شاحلة  جلنة  رئي�س  ك�شف  اخر  جانب  ومن 
بعدم  �شيا�شي  اتفاق  وجود  عن  ال�شهيل،  ه�شام  النيابية، 
اإجييراء  اإمكانية  م�شتبعدا  االنتخابات،  مفو�شية  اإقالة 

انتخابات املحافظات يف موعدها.
وقال ال�شهيل يف ت�رصيح �شحفي، ان "هناك دعوات لدمج 
انتخابات املحافظات مع النيابية"، مبينا ان "املفو�شية 
�شهر  يف  املحافظات  جمال�س  انتخابات  اإجراء  ميكنها  ال 
اأيلول املقبل، لكون الظروف غري منا�شبة، لوجود النازحن 

وتكاليف االنتخابات يف ظل االأزمة املالية".

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن 
بركة  "على  بيان  يف  اهلل  يييار  ر�شيد  االمييري  عبد 
ما  لتحرير  امل�شرتكة  القوات  جحافل  انطلقت  اهلل 
االمين  ال�شاحل  املحررة يف  االحياء غري  تبقى من 

)الغربي(". 
ال�شفاء  حي  اقتحمت  اجلي�س  قييوات   ، ان  واو�شح 
االحتادية  ال�رصطة  وقوات  اجلمهوري،  وامل�شت�شفى 
االرهيياب  مكافحة  وقييوات  الزجنيلي  حي  اقتحمت 

اقتحمت حي ال�شحة االوىل. 
من  القدمية  باملدينة  الثالثة  االحياء  هذه  وحتيط 
العراقية  القوات  الغربية. وحتا�رص  ال�شمالية  اجلهة 
التي ت�شم مباين مرتا�شة و�شوارع  القدمية  املدينة 
لكنها   ، ا�شهر  عدة  منذ  اجلنوبية  اجلهة  من  �شيقة 
دخول  �شعوبة  ب�شبب  فيها  التوغل  من  تتمكن  مل 

االآليات يف �شوارعها ال�شيقة. 
القوات  �شتطبق  ال�شمايل،  املحور  من  التقدم  وبذلك 
على  اخلناق  �رص�شة  معارك  خا�شت  التي  العراقية 
ال�شوارع  ذات  القدمية  املدينة  يف  "االرهابين" 
داع�س  تنظيم  ي�شتخدم  ان  يتوقع  حيث  ال�شيقة، 
ال�رصطة  قائد  قال  بدوره،  الع�شكرية.  امكاناته  كل 
"قطع  ان  جييودت  �شاكر  رائييد  الفريق  االحتييادييية 
ال�رصطة االحتادية والفرقة الذهبية واجلي�س اقتحموا 
منطقة الزجنيلي، واجتازت �شارع اجل�رص الثالث من 

�شمال الزجنيلي باجتاه املو�شل القدمية". 
املييحيياور  يف  املييتييمييركييزة  اليي�ييرصطيية  قيييوات  و�شنت 
غراد  ب�شواريخ  مكثفا  ق�شفا  وال�شمالية  اجلنوبية 
ومدفعية امليدان. يف حن ا�شتهدف الطريان امل�شري 
وباب  الطوب  باب  يف  ودفاعاتهم  االرهابن  مقار 
جديد والفاروق والزجنيلي. ون�رصت ال�شلطات قوات 
خا�شة الخالء املدنين وم�شاعدتهم يف اخلروج من 

مناطق اال�شتباك. 
معركة  ح�شم  على  قيييادرة  قواتنا  جيييودت،  وقييال 
وداع�س  النوري  جامع  وا�شتعادة  القدمية  املدينة 

من  القريبة  احليوية  املناطق  على  �شيطرته  يفقد 
احلدباء. 

التنظيم  زعيم  قييام  الييذي  النوري  جامع  ويحظى 
"دولة  بي  ي�شمى  ما  باعالن  منه  البغدادي  بكر  ابو 
العراقية  القوات  و�شيطرة  رمزية  بداللة  اخلالفة" 
بدء  منذ  املو�شل.  التنظيم يف  انهيار  عليه معناها 
معركة املو�شل قبل �شتة ا�شهر، دفع اخلوف واجلوع 
الفا   133 عاد  النزوح  اىل  �شخ�س  الف   600 نحو 

منهم. 
التحالف  با�شم  املييتييحييدث  اكييد  اخيير  جييانييب  ميين 
ملتزم  الييدويل  التحالف  ان   ، ديلون  ريييان  الييدويل 

"داع�س"  تنظيم  بتدمري  بالكامل  �شيا�شيا وع�شكريا 
االرهابي، يف حن تعهد ان يفقد "داع�س" ويف وقت 

قريب جدا اكر معقل له يف العراق.
"داع�س"  تنظيم  هييزمييية  ان  ديييلييون  بيين  حيث   
االرهابي هو جهد دويل تبذله 71 دولة مبا يف ذلك 

احدث االأع�شاء يف حلف �شمال االطل�شي.
�شيا�شيا  ملتزم  الدويل  "التحالف  ان  ديلون،  وقال 
وع�شكريا بالكامل بتدمري العدو امل�شرتك و�شي�شتمر 
داع�س  على  للتغلب  التقدم  يوا�شل  بينما  النمو  يف 

وال�شيطرة على ارا�شيه وتفكيك �شبكاته".
وحول اجلهود الع�شكرية الرامية اىل هزمية "داع�س" 

العراقية  االميين  قييوات  ان  ديلون  قييال  الييعييراق،  يف 
عدوا  تواجه  انها  اىل  م�شريا  مطردا،  تقدما  احرزت 
التي  املناطق  واأ�شعب  اأ�شيق  يف  ويائ�شا  �رص�شا 

طهرتها يف هذه احلملة حتى االآن.
الدعم  تقدمي  وا�شلت  التحالف  قييوات  ان  واو�شح 
لقوات االأمن العراقية حيث نفذت 34 �رصبة جوية 
يف االأ�شبوع املا�شي، مو�شحا ان "معركة املو�شل 
ب�شجاعة  العراقيون  وحييارب  و�شاقة  طويلة  كانت 

وعانى املدنيون االأبرياء كثريا منها".
وتعهد ديلون ان يفقد "داع�س" ويف وقت قريب جدا 
اكر معقل له على االطالق ليحل العلم العراقي حمل 

رايته ال�شوداء يف خمتلف اأنحاء املو�شل.
ويف �شياق مت�شل اأكد قائد جهاز مكافحة االإرهاب، 
تتقدم  قواته  اأن  االأ�شدي،  الغني  عبد  الركن  الفريق 
االأمين  اجلانب  من  تبقى  ما  ال�شتعادة  جيد  ب�شكل 

ملدينة املو�شل من �شيطرة تنظيم داع�س.
االأخييرية  املرحلة  "با�رصوا  اإنهم  االأ�ييشييدي،  وقييال 
والنهائية لتحرير مدينة املو�شل من قب�شة تنظيم 
ال�شفاء  اأحييييياء  وهييي  حمييياور،  ثالثة  ميين  داعيي�ييس، 

والزجنيلي وال�شحة".
مكافحة  لقوات  "بالن�شبة  اأنييه  االأ�ييشييدي  واأ�ييشيياف 
االإرهاب، فقد كان هدفها حي ال�شحة، وهي تتقدم 
العدو متدهور متامًا، وقد  اأن  االآن، كما  ب�شكل جيد 
اأما   ، كافة  املييحيياور  من  ال�شبت  �شباح  با�رصنا 
بالن�شبة ملحور جهاز مكافحة االإرهاب، فقد و�شلنا 
وخييالل  )ال�شحة(،  حييي  مفتاح  تعد  مناطق  اإىل 
اآخر  اإجناز  هناك  �شيكون  القادمة  القليلة  ال�شاعات 

�شمن هذا احلي".
ولي�س  عليه  يح�شد  ال  موقع  يف  داع�س   ، اأن  وتابع 
البي�شاء،   الراية  رفع  اأو  القتال  �شوى  خيار  اأمامه 
م�شرياً اإىل اأننا مازلنا م�شتمرين يف تطهري املناطق 
يرتاوح  والتي  داع�س  تنظيم  �شيطرة  حتت  املتبقية 

عددها ما بن �شتة اإىل �شبعة اأحياء فقط.
االأيام  خالل  داع�س  يطرد  �شوف   ، اأنه  على  و�شدد 
القليلة املقبلة ومن ثم ت�شلم امل�شوؤولية اإىل ال�شلطات 
ال�رصطة  اأو  املو�شل  عمليات  قيادة  �شواء  املحلية 

املحلية اأو احل�شد الع�شائري اأو احل�شد ال�شعبي.
عليهم  ا�شقطنا  "اإننا  قال  املدنين،  و�شع  وحييول 
من�شورات تبن الطرق التي من املمكن اأن ي�شلكوها 
هذه  باجتاه  والتحرك  بالنزوح  منهم  ق�شم  وبييداأ 
منطقة  اإىل  وتو�شلهم  عليهم  حتافظ  التي  املمرات 
اآمنة"، واأعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق 
ال�شبت،  اأم�س  يوم  اهلل،  يار  ر�شيد  االمري  عبد  الركن 
27 اأيار، 2017، انطالق عملية ع�شكرية ال�شتعادة 
من  املو�شل  ملدينة  االأمييين  اجلانب  من  تبقى  ما 

�شيطرة تنظيم داع�س.
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مصادر: مؤتمر بروكسل زاد من تشرذم البيت »السني« ومقرراته تعمق االنقسام الطائفي 

برلمانية تتهم كتال سياسية بإعادة إنتاج “القانون 
الجعفري” بمسمى جديد

خبير يكشف عن ضغوط أميركية إلنشاء 12 قاعدة 
عسكرية في العراق

الجعفري: نتعامل مع جميع الدول التي تساعدنا 
في القضاء على داعش

: اتهمت ع�شو جلنة املراأة واالأ�رصة والطفولة يف جمل�س النواب ريزان  بغداد_ متابعة 
مب�شمى  اجلعفري"  "القانون  انتاج  اإعادة  مبحاولة  �شيا�شية  كتال  ال�شبت،  دلري،  �شيخ 
الكتل  "بع�س  ان   ، بيان  يف  دلري  �شيخ  وقالت  ال�شخ�شية".  االحوال  قانون  "تعديل 
ال�شيا�شية ترغب باإعادة قانون االحوال اجلعفري ب�شيغة اخرى نظراً لالنتقادات التي 
ح�شلت على هذا القانون يف وقتها"، مردفة اأن "ذلك دفع بتلك الكتل اىل تغيري عنوان 
م�رصوع القانون فقط مع بقاء ذات املواد التي كانت يف م�رصوع القانون اجلعفري يف 
حينها وابرزها ال�شماح بزواج القا�رصات". واأ�شافت ع�شو اللجنة، اأن "اأغلبية املوؤيدين 
لهذا القانون هم روؤ�شاء كتل �شيا�شية واحد اع�شاء هيئة الرئا�شة يف الرملان"، مبينة 
االعراف  ناحية  من  انتهت  اىل ع�شور  العراق  باإعادة  ترغب  ال�شيا�شية  الكتل  "تلك  اأن 
يف  ومتكينها  املراأة  مكانة  على  احلفاظ  عن  بداًل  هذه  اجلائرة  بقراراتها  االجتماعية 
"عدم  اىل  النيابية  الدينية  وال�شوؤون  االوقيياف  جلنة  دلري،  ودعت  الدولة".  موؤ�ش�شات 
دور  وتفعيل  الع�رص،  روح  مواكبة  على  قدرتها  واإثبات  القانون  هذا  بدعم  امل�شاهمة 
منظمات املجتمع املدين واملتخ�ش�شن يف هذا ال�شاأن من خالل القيام بحمالت توعية 
تطيح  ان  القوانن ميكن  تلك  مثل  ان  واي�شاح كيف  النا�س  لعامة  القانون  هذا  ل�رصح 
بكرامة املراأة وتدن�شها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003، من رفع �شاأن املراأة 

يف املحافل العربية والدولية ادراج الرياح".

بغداد_متابعة : ك�شف اخلبري الع�شكري �شفاء االع�شم، اأم�س ال�شبت، عن ممار�شة اجلانب 
االأمريكي �شغوطا كبرية على احلكومة االحتادية الن�شاء 12 قاعدة ع�شكرية اأمريكية 
يف �شمال وو�شط وجنوب العراق، م�شريا اإىل اأن احلكومة ترف�س حتى االن تلك ال�شغوط.
وقال االع�شم يف ت�رصيح �شحفي، اإن “اجلانب االأمريكي ميار�س �شغوطا كبرية على 
احلكومة االحتادية للموافقة على اإن�شاء 12 قاعدة ع�شكرية امريكية يف �شمال وو�شط 
وجنوب العراق”، مبينا اأن “ال�شعودية وتركيا والواليات املتحدة ت�شعى الزاحة احل�شد 
وا�شعة خالل  ت�شقيط  �شنت حملة  االمنية من املناطق املحررة، وقد  والقوات  ال�شعبي 

االيام املا�شية الثارة االهايل �شد تلك القوات ال�شتبدالها بقوات برية امريكية”.
واأ�شاف االع�شم، اأن “اجلانب االمريكي يحاول تثبيت وجوده يف قواعد احلبانية وعن 
“عدد  اأن  بغداد”، مبينا  ب�شماية يف  والقيارة وكركوك وكذلك  واربيل  اال�شد وحلبجة 
اجلنود االمريكين يف العراق يقدر باالالف”. وا�شار االع�شم اإىل اأن “احلكومة ترف�س 
الريا�س  قمة  بعد  لها  الر�شوخ  من  لكن هناك خ�شية كبرية  ال�شغوط  تلك  االن  حتى 

التي خرجت مبقررات �شد دول املنطقة”.

العراق  اأن  ال�شبت،  ام�س  اجلعفري،  اإبراهيم  اخلارجية  وزير  اأكد   : متابعة  بغداد_ 
يتعامل مع جميع الدول التي ت�شاعده يف الق�شاء على تنظيم “داع�س” االإجرامي 

يف داخل التحالف الدويل وخارجه.
وقال اجلعفري يف ت�رصيحات ن�رصها مكتبه االإعالمي على هام�س اأعمال امُلوؤمَتر 
العا�شمة  يف  اأعماله  اأقيمت  الذي  والِعرقيِّ   ، الدينيِّ العنف  �شحايا  حول  الدويلِّ 
اال�شبانيَّة مدريد، “اإننا نتعامل مع الدول كافة التي تيُقدِّم لنا امُل�شاَعدة يف الق�شاء 

على داع�س �شواء كانت يف التحالف الدويّل، اأم خارجه مثل ال�شن، واإيران”.
هوا يل دعوة، وح�رصُت معهم، واألقيُت خطابًا،  “الناتو وجَّ اأن  واأ�شاف اجلعفري، 

وكانوا ُمتفاِعلن جّداً، واأنا �شاكر لهم جميعًا ملا قدَّموه من دعم للعراق”.
تعبري عن ثالث حقائق:  التي حتقيَّقت هي  “االنت�شارات  اأن  اإىل  وا�شار اجلعفري 
د لكلِّ االأحزاب، واحلركات، ووحدة القوة امل�شلحة  اخلطاب ال�شيا�شّي العراقّي امُلوحَّ
وقوات  والبي�شمركة،  ال�شعبّي،  واحل�شد  وال�رصطة،  اجلي�س،  من  كليُّها  العراقييَّة 
التي  ، وامُل�شاَعدات  ، والتحالف الدويلِّ مكافحة االإرهاب، وتعاطف الو�شع الدويلِّ

جاءتنا مبا فيها ا�شبانيا”.

بعد معارك طويلة وشاقة... القوات العراقية تحاصر آخر أحياء أيمن الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع بداية �ضهر رم�ضان 
الكرمي اأعلنت القوات 

العراقية , انطالق عملية 
ع�ضكرية كبرية ال�ضتعادة 

ما تبقى من احياء املو�ضل 
التي ال تزال حتت �ضيطرة 
تنظيم داع�ش يف اجلانب 

الغربي ملدينة املو�ضل. 

بغداد _فاطمة عدنان

وا�شيياف ان "املوؤمتييرات التييي ُتعقييد يف اخلارج هي 
موؤمتييرات تاآمريييه علييى العييراق وعلييى ابنيياء ال�شنيية 
بالتحديييد راف�شييا اعادة تلييك الوجييوه اىل العراق اال 
عيين طريييق الق�شيياء، م�شييريا اىل ان " ال�شيا�شييين مل 
يقدموا املطلييوب البناء ال�شنة وللع�شائر واملحافظات 

املنكوبة من تنظيم داع�س االرهابي ".
وعيين ان�شقيياق البيييت ال�شنييي وال�شعي الإبعيياد رئي�س 
الرملان العراقي �شليم اجلبوري، او�شح الهاي�س انهم 
غييري قادرين على �شييق وحييدة الع�شائر واأبنيياء ال�شنة 
خ�شو�شييا بعدما اختلطت الدميياء يف �شاحات القتال 

وال ميكن الوثوق بهم من جديد.
بييدوره قييال املتحدث با�شييم �شعييد البييزاز، اإن االأخري 
رف�ييس دعوة ح�شور موؤمتر "احلراك ال�شني" الذي ُعقد 
يف بروك�شييل، واأ�شدر بيانا قبييل ثالثة اأيام من عقده، 

اأعليين فيه رف�شه احل�شييور ب�شبب "وجييود قوى تعمل 
يف اخلفيياء على الرتويج لتق�شيييم العراق وبحث مترير 
االأقاليم". واأ�شيياف املتحدث، يف ت�رصيح �شحفي اإن 
"البييزاز ال ي�شمييح الأحد اأن ميييرر يف اجتماع ي�شارك 
فيييه اأو يح�رصه م�شاريع تق�شيمييية اأو امل�س بالثوابت 

الوطنية"، ح�شب تعبريه.
وكان رئي�ييس حركة العدل واالإ�شييالح، عبداهلل الياور، 
رف�س اأي�شييا دعوة ح�شور املوؤمتر التييي وجهت اإليه، 
معلنييا ت�شامنييه مييع موقييف البييزاز. وقد عقييد موؤمتر 
القييادة العراقييين "ال�شنيية" يف العا�شميية البلجيكية 

بروك�شييل، يومييي الييي 18 و 19 ميين ال�شهيير اجليياري.
ميين جهته يرى املحلل ال�شيا�شي ق�شي الدباغ ان هذه 
املوؤمتييرات معروفيية غاياتهييا ولي�ييس ميين الغريب ان 
تكون برعاية وا�شنطن التي تدعي دعمها لعراق موحد 
يف حيين ترعى موؤمتييرات من �شاأنها اعييادة االرهاب 
ب�شبييب وجود �شخ�شيييات ارهابية.  وا�شيياف ان هذه 

املوؤمتييرات واحلييراك تهييدف اىل ر�شم مالمييح مرحلة 
جديييدة ميين اخلالفات ولي�ييس اىل التهدئيية كما يدعي 

القائمون عليها.
بييدوره اأكييد ائتييالف دوليية القانييون اأن م�شاليية عقييد 
املوؤمتييرات خييارج العييراق هييي م�شاأليية غييري جمدية 
وادينييت بالرف�ييس واال�شتنييكار عييدة مييرات. وقييال 
ع�شييو يف االئتييالف النائييب ،عبا�ييس حمييود �شييياع ، 
لي"اجلورنييال " اإن "قرار جمل�س النواب كان ملزم على 
اجلميع تطبيقه لذلك املوؤمتر االول الذي عقد يف انقرة 
وكانت قراراته مرفو�شة واالمر ذاته بالن�شبة للموؤمتر 
الثيياين".  واأ�شيياف، اأن "امل�شكليية ال تكمن باالجتماع 
فميين حق الكتل ال�شنية ت�شحيييح و�شع مناطقها التي 
عانت كثريا من التنظيمات االرهابية املتمثلة بداع�س 
االرهابي، لكيين ان يتم اختيييار �شخ�شيات من خارج 
العييراق وبا�رصاف دويل هذا يعييد م�شا�شًا بوطنية اهل 
ال�شنيية الذييين هم عامل مكمييل للعملييية ال�شيا�شية يف 

هييذا البلييد".  واأ�شييار اىل ان "العييراق م�شاحته �شا�شعة 
االرا�شييي  داخييل  هييذا  موؤمترهييم  عقييد  وبامكانهييم 
العراقييية ويخرجييون مبقييرارات منا�شبيية، م�شتييدركا 
امييا بخ�شو�س اختيار �شخ�شيات ميين خارج العملية 
ال�شيا�شييية فتارة يختارون رئي�س جمل�س النواب �شليم 
اجلبييوري وتييارة اخييرى ي�شتبدلونييه وهذا يعييد �شاأنا 
داخليييا للمكييون ال�شني".  يف حن اأكييد عدد من نواب 
الكتييل الكردية ومنهم النائبان عيين التحالف الوطني 
الكرد�شتيياين )ريبوار طييه واأريز عبييداهلل ( عدم علمهم 
بهييذا املوؤمتيير ومبييا اخرجه من مقييررات. ميين جهته 
قييال رئي�س جمل�س النواب �شليم اجلبوري، يف كلمة له 
مبوؤمتر ع�شائييري عقد جنوب بغداد "مل ولن ن�شارك او 
ندعييم اي موؤمتر لتق�شيم العييراق ولن نر�شى بالتدخل 
خارجي او داخلي او اي و�شاية على العراق ومن حق 
كل مكييون ان يرتب و�شعه بطريقيية يتجاوز االخطاء 

الن ترتيب و�شعه هو ترتيب لو�شع العراق".

تتمة صفحة 1
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