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الح�شد ال�شعبي :لوال �إيران لكان البغدادي في المنطقة الخ�ضراء

«داع�ش» يخلي قواعده في جنوب المو�صل ...ومقتل  17منه في الرمادي
أعلنت خلية اإلعالم الحربي في العراق األربعاء ،عن
مقتل  17ارهابيا ً أغلبهم انتحاريون عرب بضربة جوية
في ال��رم��ادي ،مشير ًة الى مقتل  10إرهابيين آخرين
بضربة جوية غرب األنبار.
وقالت الخلية في بيان بحسب «السومرية نيوز»،
إن « 17اره��اب��ي�ا ً معظمهم م��ن االنتحاريين العرب
قتلوا بضربة جوية لصقور الجو في منطقة حصيبة
الحدودية».
وأض��اف البيان ،أن « 10ارهابيين قتلوا وأصيب
خمسة آخ��رون من قياديي «داع���ش» بضربة جوية
استهدفت اجتماعا ً لهم في قضاء هيت ( 70كلم غرب
الرمادي)» ،مبينا ً أن «الغارة نفذت بجهود من خلية
الصقور وبالتنسيق مع صقور الجو ومساعدة أبناء
المناطق المغتصبة».
وتشهد محافظة األنبار عمليات عسكرية الستعادة
ع��دد م��ن المناطق التي دخ��ل إليها تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ،فيما يواصل الطيران الحربي العراقي والدولي
قصفه لعدد من مواقع التنظيم في تلك المناطق.
وف��ي السياق ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي
بمحافظة ديالى جبار المعموري أمس ،عن مقتل اثنين
من جماعة «داعش» يحمالن الجنسية السعودية في
اشتباك بمحيط ناحية الصقالوية.
وقال المعموري في حديث لـ «السومرية نيوز» ،إن
«قوة امنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي نفذت
اختراقا ً نوعيا ً في المحيط الغربي لناحية الصقالوية
باالنبار ،ونجحت في الوصول الى احدى مقرات داعش
وقتل اثنين من مسلحيها يحمالن الجنسية السعودية».
وأض��اف المعموري ،ان «احد القتيلين يحمل وشم
جمل على كتفه ويدعى ابو محمد ،وهو ينتمي الى كتيبة
تسمى المهاجرين في الجماعة».

ويشارك المئات من مقاتلي الحشد الشعبي من أهالي
ديالى في دعم وإسناد القوات األمنية في معركة تحرير
محافظة االنبار من سيطرة «داعش».
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،أف���اد م��ص��در محلي ف��ي محافظة
ديالى االربعاء ،بأن خبير متفجرات في الشرطة قتل،
فيما أصيب آخر بجروج بانفجار سيارة مفخخة اثناء
محاولة إبطال مفعولها شرق بعقوبة.
وق��ال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز» ،إن
«سيارة مفخخة مركونة قرب مركز الشباب في الحي
العصري وسط قضاء بلدروز 30( ،كلم شرق بعقوبة)،
انفجرت ،ام��س ،اثناء محاولة خبراء المتفجرات في
الشرطة ابطال مفعولها ،ما ادى ال��ى مقتل احدهما
واصابة آخر بجروح حرجة للغاية» .وأضاف المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «االنفجار تسبب
باضرار مادية بالدور والمحال التجارية القريبة من
موقع الحادث».
وتعاني بعض مناطق دي��ال��ى ومنها ب��ل��دروز من
تكرار انفجار السيارات المفخخة بين فترة وأخ��رى
وأغلبها تستهدف االسواق الشعبية وتؤدي الى سقوط
ضحايا.
يذكر ،ان جماعة «داعش» اإلرهابية صناعة اميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري المتطرف
ال��ذي ت��روج له دول اقليمية تسعى الى تمرير اجندة
اقليمية ودولية تهدف تجزئة المنطقة بعد تدميرها.
إلى ذلك ،كشف مسؤول عسكري عراقي في مدينة
الموصل أول من أمس عن أن جماعة «داع��ش» بدأت
بنقل جميع السجناء وإخالء مقراتها ومعسكراتها من
األسلحة واألع��ت��دة كافة من ناحيتي القيارة وحمام
العليل جنوب الموصل»  400كلم شمال بغداد».
(التتمة ص)14

م�صر تتفق مع فرن�سا على �شراء
حاملتي المروحيات من نوع «مي�سترال»

الجي�ش ال�سوري يبد�أ با�ستخدام الأ�سلحة الرو�سية الجديدة

كيري :م�ستعدون لحوار مع مو�سكو حول �سورية
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري
تأكيده أمس ،أن الجيش السوري بدأ باستخدام طائرات
من دون طيار تسلمها من روسيا للمرة األولى.
جاء ذلك في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف إن الواليات المتحدة باتت أكثر تقبالً للموقف
الروسي في سورية ،وقال« :أعتقد أن األميركيين باتوا أكثر
تقبالً لتلك الحجج التي نستخدمها منذ سنوات عدة».
وأضاف الفروف أن نظيره األميركي جون كيري قال له
«إنهم يريدون التعاون معنا» .وأورد دليالً آخر على رغبة
األميركيين في التعاون مع روسيا وسورية في محاربة
اإلرهاب ،بقوله إن «الجانبين أعربا عن نظرة إيجابية بعد
محادثات وزيري الدفاع شويغو وكارتر أيضاً».
وأعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري من جهته،
أن بالده مستعدة لبدء حوار فوري مع موسكو في شأن
حل األزم��ة السورية ،مشيرا ً إلى أن موسكو وواشنطن
متفقتان حول النقاط الرئيسة لتسوية األزمة ،باستثناء ما

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي مع نظيره الفرنسي فرانسوا
هوالند على شروط حصول مصر على
حاملتي مروحيات فرنسيتين من طراز
«ميسترال» كانت فرنسا قد صنعتهما
خصيصا ً بموجب طلب روس��ي .كما
أف��ادت بذلك وكالة «فرانس برس»
أمس .يذكر أن األنباء وردت أول من
أم��س أش���ارت إل��ى أن وف���دا ً مصريا ً
رفيع المستوى يبحث في العاصمة
الفرنسية باريس شروط تسليم مصر
الحاملتين المذكورتين ،في وقت لم
يتوصل فيه الطرفان حتى اآلن إلى
اتفاق نهائي في شأن قيمة الصفقة.
(التتمة ص)14

يتعلق منها بدعم الرئيس بشار األسد.
في المقابل ق��ال كيري إن الدعم العسكري الروسي
للرئيس األس��د قد يثير خطر ح��دوث مواجهة مع قوات
التحالف التي تقاتل «داعش» هناك ،لكنه رحب بالوجود
العسكري الروسي في سورية إن ك��ان بهدف محاربة
تنظيم «داعش».
ه��ذا وأعلنت وزارة الخارجية على لسان المتحدثة
باسمها أن على واشنطن أالّ تقترح تغيير الحكم في سورية
إذا تمسكت ببيان جنيف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا إن السوريين هم الذين يجب أن يق ّرروا مستقبل
سورية ،مشيرة إلى أن واشنطن إذا طرحت الخطط لتغيير
السلطة يجب أن تسحب توقيعها من بيان جنيف.
وأضافت زاخاروفا« :إذا كانت الواليات المتحدة تتمسك
ببيان جنيف الذي دعمه المجتمع الدولي ووقعته واشنطن،
(التتمة ص)14

القوات اليمنية تتوغل في م�أرب ومناطق في جيزان ال�سعودية

هادي في عدن مقدمة لإخراجه من المعادلة ال�سيا�سية
أكدت مصادر ميدانية حصول توغل كبير للجيش اليمني واللجان الشعبية
في مناطق الطوال والخوبة والخوجرة في جيزان بالسعودية .وقالت وزارة
الدفاع اليمنية إن الجيش واللجان الشعبية سيطرا على موقع الحثيرة
السعودي في جيزان ودمرا عددا ً من اآلليات.
وفي السياق ،أكد اإلعالم الحربي في اليمن ان قوات الجيش واللجان الشعبية
تواصل تقدمها في محافظة مأرب وسط البالد والتصدي لمحاوالت قوى العدوان
السعودي  -االميركي التقدم باتجاه المحافظة .وأنها تمكنت من تطهير مناطق
واسعة في منطقة جبل مأرب حيث الحقت عناصر تكفيرية حاولت التسلل في
المنطقة ،وبنتيجة العمليات فرضت القوات اليمنية سيطرتها على مساحات
جديدة في المنطقة.
يأتي ذلك غداة مقتل ستة جنود سعوديين بينهم ضابط وتدمير آليات
عسكرية ومخزن أسلحة في جيزان وعسير.
وأفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش واللجان الشعبية فجرا برج موقع
صلة كما استهدفا بالمدفعية والصواريخ مواقع قرب جبل ذويب في ظهران
عسير.
(التتمة ص)14
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تقرير �إخباري
هجرة العراقيين تعك�س المرارة في بلدهم
يشهد مطار النجف الدولي إقباال ً كثيفا ً من قبل شباب المدينة وباقي
مدن الفرات األوسط على الرحالت المتجهة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
يأتي ذلك ضمن الهجرة الواسعة الجديدة التي يشهدها العراق منذ
بداية شهر آب الماضي والتي جاءت بعد أزمة اقتصادية خانقة يعيشها
العراق وفوضى الوضع األمني والسياسي.
وك��ان اآلالف من العراقيين خصوصا ً من الشباب قد غ��ادروا عبر
مطارات البصرة والنجف وبغداد وأربيل إلى األراضي التركية للتوجه
بعدها الى اليونان ومن ثم الى دول أوروبا لالستقرار فيها.
ويقول المندوب في شركة الخطوط الجوية العراقية رياض حسين
إن «إقبال الشباب كان كبيرا ً للحجز على خط نجف – اسطنبول» ،مشيرا ً
إلى أن «قرابة  170مقعدا ً تحجز يومياً ،ما أدى إلى شغل غالبية مقاعد
الرحلتين اليوميتين إلى إسطنبول على مدى األسابيع األخيرة .هذا
بعد تأكيدات من وزير الهجرة جاسم محمد أن وزارته تعمل على حل
المشكالت والمعوقات التي تؤدي إلى هجرة المواطنين العراقيين إلى

الخارج وأن وزارته قلقلة من تفاقم الظاهرة.
وقال الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي في بيان
أصدره مكتبه «إننا نشعر باألسى البالغ ونحن نرى البلد يفقد خيرة
شبابه وأبرز طاقاته ومصدر قوته عبر تنامي ظاهرة هجرتهم إلى دول
أخ��رى» ،مؤكدا ً أن هؤالء الشباب وجدوا في الهجرة وترك البالد حالً
لمشكالتهم ومتنفسا ً يجدد األمل عندهم في مستقبل أفضل.
وكانت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان قد أعلنت غرق  17عراقيا ً
أثناء هجرتهم غير الشرعية ألوروبا مؤكدة أن أغلب العراقيين الوافدين
والمقيمين في تركيا ب��دأوا يلجأون إلى المهربين والمافيات من أجل
التسلل إلى دول الجوار من دون االكتراث باألخطار التي تواجههم أثناء
الهجرة عبر البحار ،ال سيما أن المهربين يستخدمون زوراق متهالكة
أو تحميلها بما يزيد على قدرة استيعابها .كما أكدت المفوضية العيا
لشوؤن الالجئين أن  195ألفا ً من العراقيين قد تقدموا لها خالل هذا
العام.

العلم الفل�سطيني يُرفع
�أمام الأمم المتحدة
في نهاية ال�شهر الجاري
سيشهد الـ 30من الشهر الجاري أيلول،
رف��ع علم دول���ة فلسطين أم���ام مقر األم��م
المتحدة بمدينة نيويورك األميركية ،خالل
حفل يشارك فيه العديد من قادة دول العالم.
وذك���رت م��ص��ادر دبلوماسية ،أن رفع
العلم الفلسطيني ،سيتم عقب الكلمة
التي من المنتظر أن يلقيها رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ،أمام الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يتصدر الحفل إلى جانب
عباس ،رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود
أوغلو ،أم��ا بالنسبة ال��ى مشاركة األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون فلم تصدر
أية تصريحات عنه حول ذلك.
وسيرفع العلم الفلسطيني أمام مقرات
األمم المتحدة في جنيف وفيينا أيضاً.
(التتمة ص)14

