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�أبو زهري :وافقنا على هدنة � 24ساعة بمنا�سبة عيد الفطر

اجتماع باري�س ي�صطدم بال�سقوف المرتفعة

وض��ع اجتماع باريس الدولي
(بعيدا ً عن هدنته) ،وال��ذي ضم
وزراء خ��ارج��ي��ة ك��ل م��ن فرنسا
وال��والي��ات المتحدة وبريطانيا
وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا
وم��م��ث��ل ع��ن االت��ح��اد األوروب����ي،
وض��ع نصب عينه كيفية تحقيق
متطلبات العدو األمنية بالتوازي
مع متطلبات شعبنا الفلسطيني
االجتماعية واالقتصادية وليس
األم��ن��ي��ة ،فهل يعني ه��ذا إط�لاق
ي��د االح��ت�لال ب��ال��ع��دوان على أي
بقعة فلسطينية من دون السماح
للفلسطينيين ف��ي ال���دف���اع عن
حياتهم؟
وه��و س��ؤال يجيب عليه سبب
ف��ش��ل ه���ذا االج��ت��م��اع ف���ي وق��ف
العدوان على قطاع غ��زة ،وكرس
ه ّمه بتحقيق أمن «إسرائيل» أوالً،
في محاولة لاللتفاف على مطالب
شعبنا الفلسطيني بإنهاء الحصار،
وفتح المعابر وال��ب��دء بإعمار ما
هدمه هذا العدوان.
وكان وزير الخارجية الفرنسي
ل��وران فابيوس وصف في نهاية
اللقاء ،ه��ذا االجتماع باإليجابي
وقال« :إنه سمح بإخراج توجهات
مشتركة للعمل ال��دول��ي لصالح

وقف إطالق النار».

مبادرة كيري

ه���دأت أص����وات ال��م��داف��ع إل��ى
حين ،لكن دخ��ان قذائفها ال يزال
يتصاعد ..دخلت الهدنة اإلنسانية
في غ��زة حيّز التنفيذ لسويعات
قليلة ،إللقاء النظرات األخيرة على
ما هدمته الهمجية «اإلسرائيلية»
وع��ل��ى انتشال الجثث م��ن تحت
الركام ولملمة الجراح.
ل��ك��ن ه���ذه ال��م��ش��اه��د ل��م تكن
الدافع األساس لوزير الخارجية
األميركي جون كيري الذي يجاهر
بحق «إسرائيل» في الدفاع عن
نفسها ،للمضي قدما ً في تقديم
المبادرات.
لم تستطع «إسرائيل» تحقيق
أي ه��دف استراتيجي بعد مرور
عشرين يوما ً على ب��دء العدوان،
وأكثر من أسبوع على بدء الهجوم
ال��ب��ري ،م��ا يعني أن سيناريو
حروبها السابقة في لبنان وغزة
بالبحث ع��ن م��خ��رج م��ن ال��م��أزق
سيتكرر من جديد ،برعاية العراب
األميركي.
وت��خ��ش��ى ف��ص��ائ��ل ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية من محاولة اإلدارة

األميركية ف��رض هدنة إنسانية
مفتوحة كأمر واقع من دون تحقيق
شروطها وعلى رأسها رفع الحصار
عن القطاع.
ف��ي ف��رن��س��ا ،ق��د ت��ك��ون م��ب��ادرة
كيري موضعا ً للنقاش من جديد،
ه��ن��اك ال ي���رى األم��ي��رك��ي ب���دا ً من
إقناع التركي والقطري بالضغط
ع��ل��ى ح��رك��ة ح���م���اس ،الحليف
االستراتيجي ،لتقديم تنازالت يجد
من خالله العدو متنفساً ،بعدما
كتمت المقاومة الفلسطينية على
أنفاسه بالصواريخ التي طالت تل
ابيب.
ول���و أن ال��ب��ع��ض يستبعد أن

تسير تركيا وقطر في هذا االتجاه،
إال أن الخشية ك��ل الخشية من
ح��ال��ة االس��ت��ق��ط��اب ب��ي��ن المحور
ال��م��ص��ري ال��س��ع��ودي وال��م��ح��ور
ال��ت��رك��ي  -ال��ق��ط��ري ،م���ا يضع
المقاومة الفلسطينية بين المطرقة
والسندان ويدفع بالقضية نحو
مقصلة التدويل.
وبينما ي��دف��ع ال��ع��دو باتجاه
الهدنة س��را ً كما يعتقد كثير من
ال��م��راق��ب��ي��ن ،ع��ل��ى رغ���م ضبابية
موقفها المعلن .أعلن الناطق باسم
حماس أن فصائل المقاومة وافقت
على التهدئة اإلنسانية لمدة 24
ساعة ابتدا ًء من ظهر أمس األحد

مراعاة للشعب الفلسطيني وأجواء
عيد الفطر ،في حين قالت وزيرة
العدل «االسرائيلية» تسيبي ليفني
إن»إس���رائ���ي���ل» مستعدة للنظر
بتمديد التهدئة».
وق��ال سامي أبو زه��ري الناطق
باسم حركة حماس في قطاع غزة
في بيان األح��د »:إن��ه ت ّم التوافق
ع��ل��ى ه��دن��ة إن��س��ان��ي��ة ل��م��دة 24
ساعة» .وأضاف« :إن االستجابة
للهدنة ج���اءت بعد ت��دخ��ل األم��م
المتحدة ومراعاة ألوضاع الشعب
الفلسطيني وأجواء العيد» .وتابع:
إن���ه «ت��� ّم ال��ت��واف��ق ب��ي��ن فصائل
المقاومة على هذه التهدئة ابتدا ًء

«المنار» الفل�سطينية�« :إ�سرائيل» تن�ضم �إلى «محور االعتدال»
قالت صحيفة «المنار» الفلسطينية إن هناك
معلومات تؤكد أن «هناك في الساحة العربية من
يدعم ال��ع��دوان البربري على القطاع ،وأن رئيس
ال��وزراء «اإلسرائيلي» كان يستند في عدوانه على
مباركة عربية ودولية ،حيث تالقت األه��داف بين
المنفذين والمباركين والممولين» ،مضيفة أن

«الجميع ينتظر أن ينكسر القطاع حتى تقوم هذه
األطراف مجتمعة لفرض ما تراه من حلول لتصفية
القضية الفلسطينية».
ونقلت الصحيفة عن دوائر سياسية واسعة االطالع
قولها« :إن هناك ما يجري خلف الكواليس يناقش
ليس فقط مصير القطاع والمقاومة ،وإنما مستقبل

الصراع الفلسطيني «اإلسرائيلي» بشكل عام».
وأش��ارت الصحيفة نقالً عن ال��دوائ��ر السياسية
نفسها ال��ى «وج��ود عملية إع��ادة ترتيب للصفوف
تشرف عليها وتقودها السعودية التي تسعى إلى
توسيع «محور االع��ت��دال» الشرق أوسطي ليشمل
«إسرائيل» أيضاً».

عملية م�شتركة للجي�ش ال�سوري وقوات الحماية الكردية ال�ستعادة الفوج  121في الح�سكة

�إبراهيم :ال�سيطرة على مق ّر قيادة «الفرقة» ال يعني ال�سيطرة
عليها �أو خروجها عن العمل الميداني
دمشق – سعد الله الخليل
للمرة األولى يظهر للعلن التعاون بين الجيش العربي السوري
ووحدات الحماية الكردية والدفاع الوطني في عملية الستعادة الفوج
 121الذي سيطرت علية قبل أيام مجموعات تابعة لما يسمى الدولة
اإلسالمية في العراق والشام داعش.

عملية على األرض وإسناد جوي

استعاد الجيش العربي السوري بالتعاون مع وحدات الحماية
الكردية وقوات الدفاع الوطني السيطرة على مدخل الفوج  121في
منطقة الميلبية جنوب محافظة الحسكة والتابع للفرقة  ،17ومحطة
تحويل الكهرباء وسجن األحداث ومقبرة الشهداء.
وذك��رت مصادر متابعة لصحيفة «البناء» أن تعزيزات وحدات
حماية الشعب قدمت من ريف رأس العين إلى بلدة تل تمر ومنها إلى
نقطة التجمع في قرية أم حجيرة على طريق الحسكة ـ تل تمر الجنوبي،
التقت بقوة مشتركة من الدفاع الوطني ووحدات حماية الشعب عند
دوار البانوراما ،وذلك لتمشيط منطقة محطة الكهرباء ومقبرة الشهداء،
حيث تمكنت من اختراق نقاط التحصين لمسلحي تنظيم داعش
مستفيدة من االرتباك الشديد في صفوف مسلحيها نتيجة القصف
المدفعي وقصف الطيران الحربي والمروحي.
ووصلت قوة من وحدات الحماية إلى نقاط في الفيالت الحمر وقرى
أبو بكر والفالح والطوشان إلطباق الحصار على خط إمداد تنظيم
داعش من معبر السبع سكور .وتواردت األنباء في الصباح عن تراجع
مسلحي التنظيم من مقبرة الشهداء ومن محيط الفوج  /121/في
الميلبية.
وعقب السيطرة على مقبرة الشهداء واألرياف الجنوبية القريبة من

الحسكة وجزء من طريق أبيض ـ الحسكة توجهت تعزيزات من الدفاع
الوطني إلى الفوج المحاصر.
وفي جبهة دوار الغزل ،عززت وحدة من حماية الشعب الحاجزاألمني
وبسطت سيطرتها على المناطق المحيطة به بعد محاولة لتسلل
مجموعة من مسلحي «داعش» حيث شكلت وحدات حماية الشعب
والقوى األمنية والدفاع الوطني منظومة دفاعية متينة ،تمتد من دوار
الغزل إلى مبنى المكننة الزراعية.
وذكر موقع مناصر لتنظيم «داعش» أن التنظيم فقد قرابة عشرين
من مسلحيه في حين تتحدث وسائل إعالم أخرى أن خسائر التنظيم
فاقت خمسمئة مقاتل وسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على الفوج
 121قبل أيام بعد أن شن هجوما ً على مدينة الحسكة من ثالثة محاور
محور الشدادي ـ الحسكة ،محور الهول ـ الحسكة ،ومحور محطة أبيض
ـ الحسكة من الجهة الغربية.

تنسيق على األرض

وللمرة األولى يظهر التنسيق الميداني على األرض بين الجيش
العربي السوري ووحدات الحماية الكردية والدفاع الوطني ،ويؤكد
المحلل العسكري الياس ابراهيم أنه من حيث العمل الميداني هناك
تنسيق دائم بين لجان الدفاع المحلي ،سواء أكانت الكردية أو العربية
مع الجيش العربي السوري ،بحيث تأخذ كل جهة قطاعا ً من القطاعات،
ويضيف إبراهيم في حديثه الى صحيفة البناء ،أن طبيعة المعركة
والمهمة من حيث حجم القوى البشرية أو النارية تفرض التنسيق أو
الدخول المشترك في العملية العسكرية بحسب قوة الجبهة ،وبالتالي
الخطة المشتركة تمنح العملية النجاح المضمون.
وعن ارتدادات المعركة في الحسكة على المعركة في الرقة بمحيط
الفرقة  17يؤكد إبراهيم أن ال «ارتباط وثيقا ً بين المعركتين فلكل

معركة ظروفها وأولوياتها ،وهذا يعود لتقدير القيادة العسكرية إال أن
ضبط العملية في الحسكة يسمح بقطع أي إمداد مستقبلي لمسلحي
التنظيم في الرقة.
وحول ما أثير حول سيطرة التنظيم على مقرات الفرقة  17وتأثيره
على سير العملية العسكرية في الرقة يقول إبراهيم« :ال بد أن ندرك
حقيقتين األول��ى أن الفرقة  17لم يكن نطاق انتشارها في المنطقة
الشرقية ،بل استدعت التطورات الميدانية انتشارها في دير الزور
والرقة ،وبالتالي تغيّر انتشارها ال يعد خسارة استراتيجية ،والحقيقة
الثانية :أن مقر الفرقة ال يقدم خدمات على األرض لألولوية واألفواج
التابعة للفرقة كون األوامر تعود لتقدير قادة المواقع وبالتالي سقوط
المقر ال يعني سقوط الفرقة ،وبالتالي الفرقة تعمل الطاقات العسكرية
واإلمكانات نفسها ،من حيث إصدار األوامر العسكرية.

احتراق األقطان وواقع خدمي سيئ

وأعلنت مصادر رسمية احتراق مخزون األقطان في مركز أقطان
الميلبية بالكامل والبالغ  153طنا ً بقيمة تقدر بأكثر من  7مليارات
ليرة سورية حيث أسهم الدخان والنيران تغيير مسار المعركة
الدائرة هنالك لصالح جنود الفوج ،فالنيران أعطت ضوءا ً والدخان
والشهب المحترقة منعت مسلحي «داعش» من االقتراب من النواحي
الخدمية واإلنسانية بالتزامن مع العملية العسكرية تعيش المدينة
واقع خدمي سيئ في ظل انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء المدينة،
لخروج محطة التحويل في مدخل المدينة الجنوبي عن الخدمة،
واستمرار محطة تحويل الغزل بالعمل وانقطاع االتصاالت ،فيما
عاودت أسواق المدينة فتح أبوابها بشكل ملحوظ مع انتشار وحدات
الجيش والدفاع الوطني والحماية في معظم أحياء مدينة الحسكة
التي تشهد حياة طبيعية عشية عيد الفطر.

م�صر :مقتل � 12إرهابي ًا بعمليات الجي�ش في �سيناء
وجه الجيش المصري ضربات موجعة لبؤر اإلره��اب في
ّ
شبه جزيرة سيناء من خالل عمليات عسكرية ودهم ألوكارهم،
ما أدى إلى مقتل  12متشدداً ،فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال
 31إرهابيا ً في ثماني محافظات.
وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة المصرية محمد سمير
في بيان أن «عناصر القوات المسلحة تمكنت من مداهمة أوكار
العناصر اإلرهابية في شمال سيناء بمناطق قرية التومة-
تجمع أب��و عيطة  -إث��ل أب��و محارب -تجمع أب��و ملحوس-
الجميعي -العجرا -المهدية -قرية اللفيتات» .وأضاف :أن
«عناصر القوات المسلحة تمكنت من مقتل خمسة مسلحين
من العناصر التكفيرية ،وقصف وتدمير عربة دفع رباعي كانوا
يستقلونها بمنطقة تجمع أبو عيطة بالشيخ زويد» .كما أشار
سمير إلى أن «القوات تمكنت أيضا ً من قتل سبعة إرهابيين
نتيجة تبادل إط�لاق النيران مع عناصر التأمين والقبض
على  11فردا ً مشتبها بهم ،منهم ستة أفراد مطلوبون من قبل
األجهزة األمنية».
كما أسفرت نتائج المداهمة عن تدمير  36منزال و 40نقطة
تستخدم في إيواء العناصر اإلرهابية ،وكذلك تدمير خمس
عربات ،و 12دراجة بخارية تابعة لهذه العناصر.
وتشهد أرجاء سيناء استنفارا ً أمنيا ً ُمكثفاً ،إذ دفع الجيش
المصري بقوات إضافية على الكمائن الحدودية ،والمناطق
النائية ،فيما ُتحلق المروحيات العسكرية ،لي َل نهار في سماء
سيناء؛ لضبط األوضاع األمنية بالمنطقة.
من جانب آخر ،أعلنت وزارة الداخلية اعتقال  31إرهابيا ً
خالل حمالت أمنية جرت في ثماني محافظات مصرية أول من
أمس.

م��ن الساعة الثانية ظهر اليوم
(أمس)».
وف���ي رد ع��ل��ى ق��ب��ول فصائل
المقاومة الفلسطينية بالهدنة
الجديدة لمدة  24س��اع��ة ،أك��دت
ليفني ،أن «إس��رائ��ي��ل» مستعدة
للنظر ف��ي ط��ل��ب ج��دي��د م��ن قبل
حماس لوقف إطالق النار».
وأشارت ليفني إلى أن «إسرئيل
قد استجابت للطلب باإلعالن عن
تهدئة إنسانية أمس ،ولكن حماس
خرقت ه��ذه التهدئة ،وعليه فإن
الجيش «اإلسرائيلي» ير ّد بقوة».
وأض��اف��ت ف��ي مقابلة م��ع اإلذاع��ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة« :إن األف��ك��ار التي

طرحها وزير الخارجية األميركي
جون كيري بخصوص شروط وقف
َ
تتماش والمتطلبات
إطالق النار لم
«اإلسرائيلية» ،ألنها عززت المحور
المتطرف لإلخوان المسلمين في
المنطقة والذي تشارك فيه تركيا
وقطر».
وقالت الوزيرة «اإلسرائيلية»
إن كيري كان قد عدّل بعض األفكار
في أعقاب االستماع إلى الموقف
اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،م��وج��ه��ة ان��ت��ق��ادا ً
ش��دي��دا ً إل��ى قطر التي تستضيف
خالد مشعل.

الهدنة تكشف
جريمة األحتالل

وكانت «ح��م��اس» أك��دت أن «ال
قيمة ألي تهدئة ال تؤدي النسحاب
الدبابات «اإلسرائيلية» من القطاع،
وع��ودة النازحين إل��ى بيوتهم»،
وفق ما ص ّرح به المتحدثان باسم
حماس فوزي برهوم وسامي أبو
زهري .
س��اع��ات ال��ه��دن��ة ال��ت��ي س��رت
أمس ،كشفت هول جريمة االحتالل
«اإلسرائيلي» ،وحجم الدمار الذي
خلفه ف��ي ال��ق��ط��اع .فقد انتشلت

ال��ط��واق��م ال��ط��ب��ي��ة ج��ث��ام��ي��ن مئة
وسبعة وأربعين شهيداً ،لترتفع
ح��ص��ي��ل��ة ال��ش��ه��داء إل���ى 1062
وال��ج��رح��ى إل��ى أكثر م��ن .6000
وذكرت وسائل إعالم «إسرائيلية»
أن الجيش «اإلسرائيلي» اعتقل
خمسة فلسطينيين ف��ي الضفة
ال��غ��رب��ي��ة الليلة ال��م��اض��ي��ة .أم��ا
ف��ي ال��ق��دس الشرقية فقد أصيب
شابان فلسطينيان بجروح خطرة،
بعد تعرضهما لالعتداء من قبل
مستوطنين.
وك���������ان وزي���������ر ال�����ش�����ؤون
االستراتيجية «اإلسرائيلي» قال:
إن «موافقة «إسرائيل» على الهدنة
ه��ي خ��ط��وة تكتيكية ت��ه��دف إلى
كسب تأييد دول��ي للحرب» .أما
رئيس األرك��ان «اإلسرائيلي» بني
غانتس فقال بدوره :إن الثمن مؤلم
لكن االنجاز كبير» .ونقلت صحيفة
«معاريف» عن وزير في المجلس
الوزاري المصغر قوله« :إن نتنياهو
يبحث عن مخرج سياسي يتيح
وقف إطالق النار» ،مشيرة أيضا ً
إل��ى أن «ال��ط��ائ��رات والمروحيات
«اإلسرائيلية» استهدفت بثمانية
صواريخ مضادة للطائرات منذ بدء
عملية غزة».

مقتل  23م�صري ًا في �سقوط �صاروخ
على م�سكنهم في طرابل�س

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط
الرسمية ع��ن ع�لاء ح��ض��ورة رئيس
الجالية المصرية في ليبيا قوله في
وق��ت متأخر الليلة ال��م��اض��ي��ة« :إن
 23عامالً مصريا ً قتلوا لدى سقوط
ص��اروخ على مسكنهم في العاصمة
الليبية طرابلس.
وق���ال ح��ض��ورة ل��ل��وك��ال��ة« :ل��ق��وا
مصرعهم بعد سقوط ص��اروخ غراد
على مسكنهم اليوم (السبت) بإحدى
المزارع بمنطقة الكريمية فب العاصمة
طرابلس ...ما أدى إلى مقتلهم جميعاً».
وفي السياق ،لقي  36شخصا ً على
األقل مصرعهم في اشتباكات شهدتها
مدينة ب��ن��غ��ازي ،ش��رق ليبيا ،بين
القوات الحكومية وميليشيات إسالمية
مسلحة .وأش����ارت ت��ق��اري��ر إل��ى «أن
الهجوم وقع عندما هاجمت ميليشيات
مسلحة قوات تابعة للحكومة الليبية
في وسط مدينة بنغازي.
وقالت تقارير أخرى« :إن قتاال ً عنيفا ً
اندلع بالقرب من مطار طرابلس في
العاصمة الليبية أدى إل��ى مقتل 23
آخرين.
وق��ال مراسلون« :إن الميليشيات
المسلحة ال��ت��ي تسيطر على أج��زاء
واسعة في البالد مسؤولة عن أسوأ
موجة عنف تشهدها ليبيا منذ انتفاضة
 ،2011التي أدت لإلطاحة بالرئيس
الليبي العقيد معمر القذافي».
ونصحت كل من الواليات المتحدة

وبريطانيا رعاياهما بعدم السفر إلى
ليبيا.
وأخلت الواليات المتحدة سفارتها
في العاصمة طرابلس ،أول من أمس
السبت ،مشيرة إلى خطر حقيقي بسبب
القتال.
وفي باريس ،أعلن وزير الخارجية
األم��ي��رك��ي ج��ون ك��ي��ري أن ال��والي��ات
المتحدة أمرت السبت بإخالء سفارتها
في طرابلس بسبب «خطر حقيقي»
على حياة الدبلوماسيين.
وقال كيري أمام الصحافيين خالل
زي��ارت��ه ال��ع��اص��م��ة ال��ف��رن��س��ي��ة« :إن
الواليات المتحدة تعلق عملياتها لكن
ال تغلق سفارتها في العاصمة الليبية.
وأضاف« :أن الكثير من العنف يجري

في محيط سفارتنا وليس في السفارة
نفسها ،إال أن��ه و على رغ��م ذل��ك فإن
العنف يمثل خطرا ً حقيقيا ً ج��دا ً على
موظفينا».
كما سحبت تركيا أيضا  700من
موظفيها في ليبيا.
وك��ان��ت األم���م المتحدة ق��د أعلنت
مطلع األس��ب��وع ال��ج��اري ،ع��ن إج�لاء
جميع موظفيها من ليبيا.
وجاء إجالء الموظفين الدبلوماسيين
بعد س��اع��ات على تحذير الحكومة
الليبية من «انهيار الدولة» مع استمرار
ال��م��ع��ارك ب��ي��ن م��ج��م��وع��ات مسلحة
تتنافس من أجل السيطرة على مطار
ط��راب��ل��س ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ش��ر على
التوالي.

مقتل التون�سي قائد «كتيبة الزرقاوي» و 5من �إرهابيي «التنظيم» في العراق

�أهالي المو�صل بد�أوا بت�شكيل
خاليا م�س ّلحة لقتال «داع�ش»
أكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة
العراقية الفريق قاسم عطا ،أن مدينة الموصل تشهد بداية
انتفاضة شعبية ضد «داعش» ،وفي ما بين أن أهالي المحافظة
بدأوا بتشكيل خاليا مسلحة لقتال اإلرهابيين على خلفية تفجير
المراقد الدينية ،توعّ د مسلحي التنظيم بحساب «قريب».
وقال عطا خالل مؤتمر صحافي عقده ،أمس ،إن «أهالي
الموصل ب��دأوا بتشكيل خاليا مسلحة لقتال تنظيم داعش،
حيث تشهد نينوى بداية انتفاضة شعبية ،على خلفية تفجير
مرقد النبي يونس ومراقد دينية أخرى» ،متوعدا ً «بالقصاص
من المجرمين».
وأضاف عطا« :أن يوم الحساب سيكون قريبا ً مع تنظيم
داعش في نينوى بعد تهيئة المستلزمات الضرورية لتطهير
المحافظة شبرا ً شبراً» .الفتا ً الى «متابعة من قام بتفخيخ
وتفجير المراقد أمام مرأى ومسمع بعض أصحاب النفوس
الضعيفة» .وتابع« :أن العوائل التي هجرت من الموصل
ستعود بعد تحرير المدينة».
وكان مسلحو «داعش» ،قد أقدموا مساء الجمعة ،على تفجير
جامع النبي شيث ومرقد النبي جرجيس وسط الموصل ،فيما

يعتزمون نسف المنارة الحدباء والجامع الكبير .كما أقدموا،
على تفجير مرقد وجامع النبي يونس (ع) ال��ذي يعد أبرز
المعالم الحضارية والدينية في مدينة الموصل ،كما قاموا
بتفجير مرقد اإلمام ابو العلى فضالً عن حسينية وجامع في
المدينة.
من جهة أخرى ،أعلن المركز الوطني لإلعالم في العراق مقتل
أبو وسام التونسي قائد ما يس ّمى بـ «كتيبة الزرقاوي» و 5من
عناصر جماعة «داع��ش» اإلرهابية في قضاء الكرمة شرق
الفلوجة.
وأفاد موقع «السومرية» أول من أمس ان المركز قال في بيان
مقتضب« :إن قوة أمنية تمكنت من قتل قائد كتيبة الزرقاوي
المدعو أبو وسام التونسي و 5من عناصر تنظيم داعش في
قضاء الكرمة ( 13كلم شرق الفلوجة)» .وأضاف البيان« :أن
العملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة» ،من دون ذكر
التفاصيل.
وتشهد محافظة األنبار ،ومركزها الرمادي ،عملية عسكرية
لمالحقة «داعش» ،بعد سيطرة مسلحي الجماعة على مناطق
بالمحافظة.

