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قطع الإمدادات عن عنا�صر «داع�ش» المحا�صرة في الرمادي وا�شتباكات عنيفة غرب �سامراء

بغداد تعلن تحرير من�ش�أة الثرثار وفك الح�صار عن  90جندي ًا

لم تهدأ حدة االشتباكات بين األمن العراقي وفصائل المقاومة والحشد
الشعبي من جهة ،وتنظيم «داعش» من جهة أخرى ،فاالشتباكات على
أشدّها في الالين جنوب غربي تكريت وصوال ًالى االسحاقي حيث تراخت
يد «داعش» في القبض على المنطقة الواقعة بين حدود صالح الدين
واألنبارّ ،
ودك قصف صاروخي وبالمدفعية الثقيلة مواقع لـ«داعش» في
الكسارات واطراف النباعي والهدف معالجات امنية ال تسمح لمقاتلي
«داعش» ان يتسللوا تحت جنح الليل إلى مناطق آمنة.
في األنبار تتصل المعركة بينها وص�لاح الدين ،كما ان االتصال
الجغرافي واالستراتيجي بين المحافظتين منخفض ،فالثرثار وجهة
القوات العراقية المقبلة ،والضفة الغربية للمنخفض هدف لمحورين
اآلت��ي من االسحاقي شرقا ً والمندفع من النباعي صوب المنخفض
شماالً.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس أن التعزيزات قطعت عن مسلحي
تنظيم «داعش» المحاصرين في الرمادي.
وأوضحت ال��وزارة في بيان صحافي أن «معلوماتنا االستخبارية
تؤكد عدم ق��درة «داع��ش» اإلرهابي على إرس��ال التعزيزات واإلم��داد
لعناصره الخائبة في الرمادي» .وأضافت الوزارة أن «قواتنا األمنية
وحشدنا المجاهد تفرض طوقا ً على التنظيم».
المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي احمد األس��دي إن
االستراتيجية اآلن تقضي بقطع خطوط ام��داد «داع��ش» من جميع
االتجاهات وبمحاصرته لتحرير الرمادي.
وأش��ار الى أنه يجــري تسليم االراض��ي بعد تحريرها إلى أبنــاء
العشائر والقوات المسلحة المتحدث باسم ق��وات الحشد الشعبي
العراقي احمد االسدي قال إن االستراتيجية اآلن هي قطع خطوط امداد
«داعش» من جميع االتجاهات ومحاصرته من أجل تحرير الرمادي.
وأشار األسدي الى أنه يتم تسليم االراضي بعد تحريرها إلى أبناء
العشائر والقوات المسلحة المكلفة البقاء في المنطقة.
وقال العضو اإلعالمي في هيئة الحشد الشعبي عبد الهادي الدراجي
«إن المعركة ليست معركة بغداد ألنها مؤمنة بل معركة صالح الدين

والرمادي» .الفتا ً الى أن الرمادي تعد مفصالً مهما ً ألبناء المقاومة لقطع
المدد عن تنظيم «داعش».
وفي السياق ،أعلن األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ،أمس،
عن تحرير منشأة الثرثار شمال الرمادي «مركز محافظة االنبار» وفك
الحصار عن  90جنديا ً كانوا محاصرين فيها.
وقال العامري وفقا ً لموقع «السومرية نيوز» ،إن «مقاتلي الحشد
الشعبي والقوات األمنية يخوضون معارك شرسة ضد عناصر داعش
قرب منشأة الثرثار شمال الرمادي».

الم�شهد اليمني...
المقاومة تق�صف العمق ال�سعودي

ناديا شحادة
بعد فشل «عاصفة الحزم» الذريع في تحقيق نجاح ملموس
على االرض أصيب آل سعود بهستيريا واستمرت المملكة بوحشية
الحرب العدوانية التي تشنها على اليمن ،مخلفة المزيد من الضحايا
في صفوف المدنيين تلك الحرب التي ال تخضع ألية قواعد اشتباك
وليس فيها خطوط حمر على رغم المبررات والذرائع والشعارات
التي ابتدعها المعتدي السعودي ،فبات واضحا ً للجميع ان طابع
تلك الحرب يتناقض مع األسباب المعلنة والتي زعم آل سعود
أنها من اجل مصحلة الشعب اليمني ،فالحقيقة المجسدة بنتيجة
وقائع يوميات هذه الحرب ما هي اال تدمير اليمن الذي بات يدفع
ثمن خياراته ليس فقط من خالل الصواريخ التي تقذفها طائرات
وبوارج ووسائل الحرب بريا ً وجويا ً وبحريا ً بل من خالل الحصار
ال��ذي فرض على ابناء هذا الشعب ال��ذي بات مهددا ً بالموت من
الجوع واالمراض واالوبئة التي وصلت الى مستوى انساني مأسوي
قد يتحول الى كارثي اذا لم يسمح التحالف الذي تقوده السعودية
باستيراد وتوزيع اغذية ووقود وأدوية حيوية وهذا ما أكدته اللجنة
الدولية للصليب االحمر في  27أيار من العام الحالي ،ويؤكد المتابع
للوضع اليمني ان ما وصل اليه الشعب من وضع مأسوي كارثي
بات يستدعي من العالم وفي مقدمه االم��م المتحدة والمنظمات
االنسانية التابعة له القيام بواجبها على نحو متسارع واتخاذ
قرارات جادة ومسؤولة ترتقي الى مستوى هول المأساه االنسانية
التي يعيش تحتها ابناء اليمن ،قرارات يتم بموجبها رفع الحصار
البري والبحري والجوي ،ال االكتفاء بالدعوات لقوى العدوان من
اجل السماح لها للقيام بمهماتها.
(التتمة ص)14

تعزيز التن�سيق بين الجي�شين ال�سوري والعراقي
بعد ف�شل «التحالف» �ضد «داع�ش»

توفيق المحمود
منذ ان أعلنت الواليات المتحدة في  11من أيلول عام  2014عن
تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من  40دولة لمواجهة خطر تنظيم
«داعش» اإلرهابي الذي بات يسيطر على رقعة جغرافية تجمع بين
العراق وسورية ،أعلن هذا التحالف أنه يريد القضاء على هذا التنظيم
ولم يستطع إيقاف أي تقدم ،بل عزز هذا التنظيم سيطرته على العديد
من المناطق في سورية والعراق .ونشرت صحيفة «اإلندبندنت»
البريطانية ،في تشرين األول الماضي مقاال ً أشارت فيه الى أن الضربات
الجوية التي يشنها التحالف الدولي على مواقع تنظيم «داع��ش»
ساهمت على العكس في تعزيز ق��وة التنظيم وجعلت الجماعات
المتطرفة األخرى تتضامن معه ،وينضم بعض مقاتليها إليه.
ومنذ أن تم اإلعالن عن هذا التحالف أعلنت سورية وعلى لسان
وزير خارجيتها أنها مستعدة لالنضمام ألي تحالف لمواجهة اإلرهاب
وأن دمشق مستعدة للتعاون مع الدول اإلقليمية والمجتمع الدولي في
مكافحة اإلرهاب ودعا حينها الدول الراغبة في مواجهة اإلرهاب في
المنطقة الى تبادل المعلومات االستخباراتية مع دمشق بهذا الشأن،
واعتبر أن الضربات الجوية وحدها ليست كافية لمواجهة تنظيم
«داعش» ،لكن الواليات المتحدة رفضت التنسيق مع دمشق بحجة
أنه سيضعفها ،يومها اعتبر الرئيس األميركي باراك أوباما في ختام
قمة العشرين العام الماضي أن تحالفا ً مع الحكومة السورية سيؤدي
إلى إضعاف التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم «داعش» في العراق
وسورية على حد قوله.
(التتمة ص)14

وأضاف العامري أن «المعارك أسفرت عن تحرير المنشأة بالكامل
من عناصر التنظيم» ،مشيرا ً إلى «فك الحصار عن  90جنديا ً كانوا
محاصرين في المنشأة».
وكان مصدر أمني في محافظة األنبار أفاد في وقت سابق بأن 37
عنصرا ًمن تنظيم «داعش» قتلوا فيما دمرت أربع عربات مجهزة باألسلحة
بقصف صاروخي استهدف مواقع تابعة للتنظيم شرق الرمادي .وأوضح
أن القصف الذي نفذته االستخبارات العسكرية ،استهدف أوكار «داعش»
في مفرقي الطرق المؤدية إلى الحراريات والفلوجة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس األربعاء أنها تمكنت
من تحرير  65كم من مناطق ال��رم��ادي» ،مؤكدة أن «القوات األمنية
تحاصر المدينة من محورين مهمين».
وأوضحت السلطات المحلية في محافظة األنبار أن القوات األمنية
والحشد الشعبي تمكنت من تحرير منطقتي الطاش والحميرة جنوب
الرمادي ،ودخلت أجزاء من جامعة األنبار.
أما الحشد الشعبي فأعلن عن إحراز نجاحات كبيرة في معاركه ضد
مسلحي «داعش» في مناطق محافظة صالح الدين المجاورة لألنبار.
وأوضح أنه تم تحرير مناطق النباعي والكسارات وحزرج والفرحاتية
وسيد غريب جنوب غربي قضاء سامراء ،باإلضافة إلى فرض السيطرة
على الطريق الدولي الذي يربط مناطق صالح الدين بناظم الثرثار».
وذكر أن «سرايا السالم» التابعة له تخوض معارك «شرسة» ضد
«داع��ش» غرب سامراء وتتقدم نحو بحيرة الثرثار التي تفصل بين
محافظتي صالح الدين واألنبار .وج��اء في بيان إعالمي ص��ادر عن
الحشد الشعبي أن األخير كبد التنظيم خسائر كبيرة وأبعد خطره عن
مدينة سامراء.
هذا وزار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي،
مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة آخر التطورات العسكرية.
وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب إن األخير «أشرف على متابعة
آخر التطورات العسكرية».

مقابر جماعية

استخرجت وزارة الصحة العراقية  470جثة لمجندين من مقابر
جماعية عثر عليها على مشارف مدينة تكريت شمال بغداد ،قتلوا على
يد عناصر من تنظيم «داعش» في حزيران .2014
وفي مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود
بالعاصمة العراقية بغداد قالت إن  470جثة انتشلت من موقع سبايكر.
وأكدت الوزيرة استمرارية العمل الستخراج ما تبقى من ضحايا من
الموقع مؤكدة شدة تعقيد العملية لما تتطلبه من اإلمكانات.

انطالق برنامج تدريب الم�سلحين في تركيا
و�أردوغان ينفي االتفاق على مناطق عازلة في �سورية
أك��د م��س��ؤول أم��ي��رك��ي أم��س بدء
الجيش األميركي في تدريب مقاتلين
ممن س ّماهم «المعارضة السورية»
على األراضي التركية لمحاربة تنظيم
«داع��ش» ،لكن المتحدث لم يفصح
ع��ن تفاصيل ح��ول ع��دد المجموعة
األولى من المقاتلين الذين يخضعون
للتدريب في تركيا أو يحدد التوقيت
الفعلي لبداية التدريب ،في المقابل
رفض البنتاغون التعقيب على هذا
الموضوع.
ول��م يقدم المتحدث ال��ذي طلب
عدم نشر اسمه أي تفاصيل عن حجم
المجموعة األولى من المقاتلين الذين
يخضعون للتدريب في تركيا أو متى
بدأ التدريب.
علما ً أن وزارة الدفاع األميركية
قالت في وقت سابق إنها تهدف إلى
تدريب  15000مقاتل «سوري» لمدة
 3سنوات في كل من تركيا والسعودية
وقطر ،كاشفة عن اختيار نحو 1200
كدفعة أولى من المقاتلين ،للمشاركة
في برنامج تدريب وتسليح يقودهم
الجيش األميركي لمواجهة تنظيم
«داع����ش» ،وسيخضعون لعملية
تدقيق قبل االنضمام ال��ى برنامج
التدريب.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ال��رئ��ي��س

م�صر :االنتخابات
البرلمانية قبل
نهاية العام
ق��ال الرئيس ال��م��ص��ري ،عبد
الفتاح السيسي ،إن الدولة تعتزم
إجراء االنتخابات البرلمانية قبل
نهاية العام الجاري.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقائه الثالث
ب���ع���دد م���ن رؤس������اء األح�����زاب
السياسية في قصر االتحادية
شرق القاهرة ،حسب بيان صادر
عن الرئاسة المصرية.
ووف��ق البيان ،ن��وه السيسي
خالل اللقاء إلى «اعتزام الدولة
إج���راء االنتخابات قبل نهاية
العام الجاري» ،مبديا ً استعداده
ال��ت��ام لـ«مساندة ودع��م قائمة
موحدة لكافة األح��زاب والقوى
السياسية التي ستشارك في
االنتخابات البرلمانية المقبلة».
واستمع الرئيس لمداخالت
رؤس�����اء األح������زاب ال��ت��ي ك��ان
أب��رزه��ا ،حسب البيان «التأكيد
على الحاجة إلجراء االنتخابات
البرلمانية ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
ال��ج��اري ،وال��وق��وف على أفضل
النظم إلجراء االنتخابات».
وك��ان م��ق��ررا ً عقد انتخابات
البرلمان في آذار الماضي ،إال أن
طعونا ً أمام المحكمة الدستورية
العليا (مهمتها مراقبة تطابق
(التتمة ص)14

التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة
ّ
وواشنطن لم تتم ّكنا حتى اآلن من
التوصل إل��ى ات��ف��اق ف��ي ش��أن حظر
ّ
ج���وي وإن���ش���اء منطقة ع��ازل��ة في
سورية ،مشيرا ً أن ب�لاده اتفقت مع
السعودية وقطر على ضرورة إنشاء

هذه المناطق ،الفتا ً إلى أنه على رغم
الخالفات القائمة بين أنقرة وواشنطن،
فقد جرى توقيع االتفاقية مع واشنطن
لتسليح المسلّحين وتدريبهم.
وأكد مساعد الخارجية االيرانية
ف��ي ال��ش��ؤون العربية واألفريقية

حسين امير عبداللهيان ،بان الحل
الوحيد لالزمة السورية هو الحل
السياسي فقط ،معتبرا ً الحديث عن
اقامة منطقة عازلة وحظر طيران
تكرارا ً لألخطاء السابقة.
(التتمة ص)14

مقتل جنديين �سعوديين وتدمير مدرعات على الحدود

هل تنجح المبادرة ال ُعمانية في لجم العدوان على اليمن؟

أطلقت العاصمة العُ مانية ،رغم فشل تحرك األمم المتحدة
لعقد حوار يمني  -يمني في جنيف ،مبادرة لوقف العدوان
السعودي ـ األميركي على اليمن من خالل البحث عن حل
سياسي يشترك فيه كل الفصائل والقوى الفاعلة في اليمن
ومنها جماعة أنصار الله وبحضور أطراف إقليمية ودولية.
تحرك مسقط يهدف إلى البحث عن ثغرة تسمح بإطالق
عملية سياسية توقف العدوان على اليمن ،وهي تعمل على
فتح هذه الثغرة بالتزامن مع وصول وفد أنصار الله إلى

مسقط منذ أيام.
على الصعيد الميداني ،تحدثت مصادر عن قصف متبادل
بين الجيش اليمني والجيش السعودي على الحدود
اليمنية السعودية ،وع��ن معارك محتدمة على محاور
البريقة وصالح الدين والوعر جنوب اليمن ،وقال المصدر
أن الجيش اليمني واللجان الشعبية أمنا منطقة بئر أحمد
بالكامل في عدن.
(التتمة ص)14

دعم ع�سكري رو�سي
للعراق قريب ًا
أوض��ح وزي��ر الداخلية العراقي،
محمد سالم الغبان ،أن بغداد تع ّول
على الدعم الروسي في مجال تزويدها
باألسلحة والذخائر لمواجهة مسلحي
«داعش» ،مؤكدا ً أن الدعم الذي تقدمه
الواليات المتحدة ال يكفي لالنتصار
على هذه الجماعة اإلرهابية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،كشف مصدر في
وزارة ال��دف��اع أن ال��ق��وات العراقية
ستتسلم أسلحة وصواريخ حديثة
الصنع من روسيا التي سترسلها في
غضون أسبوع.
ونقلت مواقع إلكترونية عراقية
عن المصدر ال��ذي لم يكشف اسمه،
قوله« :إن القوات العراقية ستتسلم
 42من المضادات الليزرية الحرارية
وقاذفات صواريخ مدرعة من روسيا
حديثة الصنع ،إضافة إلى  50مدرعة
مضادة ألعنف الصواريخ والعبوات،
وه��ي تحمل  12شخصا ً مع سائق
ورا ٍم ومناظير» .وأض��اف المصدر،
أن هذه المضادات «مهمتها الدخول
في عمق العدو تحت نيران ﻻ تؤثر
فيها».

الجوالني مرمى الهدف الأميركي
ب�إ�شبين وحا�ضن قطريين
لمى خير الله
ابتدأ المشوار بجمعة الكرامة وتلتها أخريات كجمعة الموت وال المذلة،
وأردفتها جمعة بروتوكول الموت وليس آخرها قادمون يا دمشق،
مسميات عدة أطلقتها المجموعات المسلحة وأخواتها من «النصرة»
ومثيالتها آنذاك أمالً بتحقيق شيء يذكر سوى القتل والدمار.
حسم المعركة سيكون في دمشق ،هذا ما أعلنه أمير «جبهة النصرة»
المدعو «أبو محمد الجوالني» في مقابلته مع قناة «الجزيرة» القطرية
موضحا ً أن «جيش الفتح» ر َّكز معاركه في الشمال السوري على المناطق
الحساسة التي تربط مدن الس ّنة بمدن الطائفة العلوية ،مشيرا ً الى أن
«المجاهدين على بعد  30كلم من مدينة القرداحة» حسب تعبيره.
وافترض الجوالني أنه في حالة إقامة حكم إسالمي في المنطقة،
فسيحصل المسيحيون على مزايا لم يتمتعوا بها من قبل ،مشيرا ً إلى أن
«من سيدفع الجزية هو المقتدر فقط».
وبيّن الجوالني أن «القبور الشركية والمعابد» لدى الدروز تتعامل
معها «جبهة النصرة» وفقا ً للشريعة ،موضحا ً أن «الدروز ،والنصيرية،
والمسيحيين» غير المحا ِربين هم محل دعوة ،وليسوا محل استهداف
أحد من المجاهدين ،وفق تعبيره.
العزف على الوتر الطائفي في كالم الجوالني إنما يثبت ارتباطه
بتنظيم «القاعدة» ويعلن الدعم القطري لها متمثالً بزعيمها الذي ظهر
مستديرا ً للكاميرا متخفيا ً بوشاح أسود ليطرح العديد من التساؤالت.
لماذا ظهر الجوالني متخفياً؟ وما سر هذا التوقيت للظهور؟
لع ّل أولى اإلجابات ظهرت بتحذير تنظيم «القاعدة» (بقيادة المصري
أيمن الظواهري) للجوالني من األح�لام الخاصة به والمتمثلة في
االنشقاق عن «جبهة النصرة» ،وتكوين تنظيم خاص به ينضم إلى أكبر
التنظيمات الجهادية في العالم على غرار ما فعله أبو بكر البغدادي الذي
انشق عن «القاعدة» وأسس تنظيم «داعش» األخطر في العالم والمدرج
على قائمة اإلرهاب.
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تو�صية �أممية ...الجي�ش «الإ�سرائيلي»
و«داع�ش» في القائمة ال�سوداء
ضغوط الكيان «اإلسرائيلي» على األمم المتحدة ال تتوقف ،وهذه المرة إلقناع
األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون بعدم وضع تل أبيب على القائمة
السوداء إلى جانب «داعش» .وقالت الخارجية اإلسرائيلية ،حسب ما نقلت
عنها «يديعوت أحرونوت» :إن «أعداء «إسرائيل» يهددون ويرعبون» األمم
المتحدة بهدف ضم الجيش «اإلسرائيلي» إلى القائمة السوداء ...إنه نفاق.
وأضافت خارجية الكيان «االسرائيلي»« :أن هناك حاالت عديدة ،حيث
يقتلون األطفال في النزاعات ،لكن ال أحد يجرؤ على إدخال األطراف المسؤولة
إلى القائمة ...الجميع يعلم كيف تقتل السعودية األطفال في اليمن ...نريد أن
نرى كيف سيتم إدخال السعودية إلى هذه القائمة».
هذا االستياء «اإلسرائيلي» يأتي على خلفية توصية قدمتها ممثلة األمين
العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال في مناطق النزاع ،ليلى زروقي بإدراج
الجيش «اإلسرائيلي» في القائمة السوداء جنبا ً إلى جنب مع تنظيم «داعش».
المسؤولة األممية تقول إن الجيش «اإلسرائيلي» يجب أن يدرج في القائمة
السوداء مع تنظيمي «القاعدة» و»داع��ش» وجماعة «بوكو ح��رام» وحركة
«طالبان» بسبب تعمده في حربه األخيرة «الجرف الصامد» على غزة إلحاق
الضرر باألطفال.
هذا ومن المقرر أن تنضم توصيات زروقي إلى ملحق لتقرير خاص لبان كي
مون في شأن األطفال في النزاعات المسلحة ،سيخرج إلى النور قريباً.

مقتل  25ارهابي ًا وقائدهم في الجزائر
أعلنت مصادر أمنية في الجزائر أن قائد تنظيم جند الخالفة ،و 3من
مساعديه الكبار قتلوا خالل العملية التي شنها الجيش قبل أسبوعين شرق
الجزائر ،والتي أدت إلى مقتل  25إرهابياً.
وأكدت المصادر ،أن خزار بشير المكنى عبدالله عثمان العاصمي ،تم
القضاء عليه خالل تلك العملية إلى جانب ثالثة قياديين آخرين ،هم:
عبدالغني بوعيشة المدعو أمير ،ورمضان جالوي المكنى أبو همام ،ومحمد
لجلط المدعو أحمد.

