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اقتحام المدينة �سيبد�أ اليوم ..و�إف�شال هجوم داع�ش في هيت

همزة و�صل

العبادي يعلن المرحلة الثالثة من عمليات الفلوجة
أعلن رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ،أمس ،عن موعد
بدء المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الفلوجة ،فيما دعا الكتل
السياسية إلى تناسي الخالفات أو تأجيلها لحين انتهاء العمليات
العسكرية ضد «داعش» في المدينة.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال العبادي في كلمة له خالل
حضوره جلسة البرلمان التي عقدت ،أمس :إنّ «عمليات تحرير
الفلوجة ستدخل في مرحلتها الثالثة خالل  48ساعة» ،مشيرا ً إلى
أنّ «على أهالي الفلوجة أما الخروج عبّر الممرات اآلمنة أو البقاء في
منازلهم لحين تحرير المدينة».
ودع��ا العبادي ،الكتل السياسية إل��ى «تناسي الخالفات أو
تأجيلها إلى وقت آخر لحين انتهاء العمليات العسكرية ال سيما وأنّ
الوضع الراهن يتطلب تكاتف الجميع واالستمرار بعقد جلسات
البرلمان».
وفي جانب أخر من كلمته قال العبادي« ،إننا سنعلن قريبا ً فتح
طريق بغداد عمان البري» ،مشيرا ً إلى ً
أن «داعش ال يقاتل ،ويهرب
من مواجهة القوات األمنية ،لكن التحديات التي تواجه قواتنا تكمن
بالمدفعية والعبوات والقناص».
كما دعا العبادي ،إلى تقديم أدلة بأسماء مختطفين من اهالي
األنبار وقال« ،يجب تقديم األدلة بأسماء المختطفين من أهالي
االنبار حتى ندقق في السجون أو القضاء» ،داعيا إلى «توثيق
أوراقهم حتى يتم التمكن من معرفة مصيرهم» .وأضاف العبادي
أنّ «وزارة المالية وجهت باطالق حصة الـ %3إلى النازحين».
وكان البرلمان عقد جلسة تضامنية لدعم القوات األمنية العراقية
عقدت في البرلمان برئاسة سليم الجبوري ،مبينا أنّ ذلك جاء بعد
عدم تحقيق نصاب لعقد جلسة اعتيادية لمجلس النواب.
وقال المصدر في حديث نقلته «السومرية نيوز» ،إنّ «مجلس
النواب عقد جلسة تضامنية لدعم القوات األمنية برئاسة سليم
ُ
حيث قرأ األخير أسماء النواب الحاضرين في الجلسة
الجبوري،
بشكل علني وسجل أسماء المتغيبين» .وأض��اف المصدر الذي
طلب عدم الكشف عن أسمه ،أنّ «ذلك جاء بعد عدم اكتمال النصاب

القانوني لعقد جلسة اعتيادية لمجلس النواب».
ميدانياً ،أعلن األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أمس،
بدء الجزء األول من المرحلة الثانية لتحرير الفلوجة .وقال خالل
تغطية خاصة إن عملية اقتحام الفلوجة ستبدأ اليوم اإلثنين .وأكد
أ ّنه بعد حسم الصقالوية ستبدأ مرحلة اقتحام الفلوجة ،مشيرا ً إلى
أنّ العمليات تسير وفق الخطة الموضوعة.
وكان العامري أكد في بيان سابق أنّ نهاية داعش قريبة ،وطالب
عناصر التنظيم باالستسالم مشيرا ً إلى أنهم «سيجدون المعاملة
اإلسالمية الحسنة» ،كما قال.
وقالت قيادة العمليات المشتركة إنّ القوات العراقية أحبطت
محاولة هجوم فاشلة ،من قبل عناصر «داعش» على بعض مناطق
هيت .وأشارت إلى أ ّنها تصدت لها وأنّ جميع مناطق هيت أصبحت
آمنة .وأضافت الوضع األمني مستقر بعد تكبيد عناصر «داعش»
خسائر كبيرة في األرواح ،بعد استهدافهم بطيران التحالف أيضاً.
من جهته ،قال قائد قوات الشرطة االتحادية العراقية الفريق
رائد شوكت إنّ الشرطة تستعد لتحرير الفلوجة.
وفي تصريح أش��ار قائد الشرطة االتحادية إلى أنّ االهتمام
ينصب على النازحين واألزم��ات االنسانية .ولفت إلى أ ّنه جرى
تحرير أكثر من  25قرية وناحية وحيا ً حتى اآلن.
وكان مصدر أفاد في وقت سابق بوصول قوات عراقية إلى قضاء
هيت لمعالجة الخرق األمني والعشائر التي تشتبك مع عناصر
من تنظيم «داع��ش» في حي المشتل ،إضافة إلى اشتباكات في
الصقالوية في المحور الشمالي للمدينة.
وأشار إلى أنّ «داعش» يدفع بانتحاريّيه في هذه المواجهات.
كما دفع «داعش» بعدد من قناصيه نحو أطراف الفلوجة لمحاولة
عرقلة تقدم القوات العراقية.
ولفت إلى أنّ القوات العراقية ألقت القبض على عناصر من
«داع��ش» ،حاولوا الخروج من المدينة متسللين بين المدنيين.
ونشر «داعش» عددا ً من القناصين في الطرقات داخل الفلوجة،
الستهداف أي مواطن يحاول مغادرة المدينة.

ً
هجوما متعدد الجوانب �ضد «داع�ش»
«البي�شمركة» ت�شن
أطلقت خمسة آالف من عناصر قوات
البيشمركة عملية متعددة الجبهات،
أمس ،تهدف إلى تحرير  10قرى من
سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي في
شمال ال��ع��راق ،فيما تقترب من شنّ
هجوم مشترك متوقع على مدينة
الموصل.
وبحسب «س��ي ان ان» ،فقد بدأ
الهجوم قبل الفجر في الرابعة صباحا ً
بالتوقيت المحلي ،حين انقسمت
ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة ع��ل��ى الجبهتين
الشرقية وال��غ��رب��ي��ة وت��ق��دم��ت نحو
مجموعة من القرى المهجورة التي
تنتمي إلى األقليات الكردية والشبك.
وت��ب��اط��أت عملية ال��ت��ق��دم بسبب
العبوات الناسفة والمتفجرات التي
زرعها مسلحو «داعش».
وق���ال ع��اص��ي ع��ل��ي ،أح��د مقاتلي
البيشمركة« :في مرحلة ما قبل الفجر،
ت��ح��رك��ت م��ئ��ات ال��ع��رب��ات ال��م��درع��ة
والدبابات وناقالت الجند على الطريق
األسفلت نحو الجبهة الرئيسية من
عدة جهات مختلفة».
وخ��ل��ال ال���س���اع���ات األول�����ى من
العملية ،واجهت ق��وات البيشمركة
قصفا ً مستمرا ً بقذائف الهاون ،ما أدى
إلى إصابة ثالثة من مقاتليها وانتشار

أعمدة من الغبار والدخان بالمنطقة.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
الكردية ،دلشاد مولود« :داعش يرى
قواتنا لكننا ال نستطيع رؤيتهم ألنهم
يختبؤون داخل منازل المدنيين وفي
األنفاق».
وعملت السلطات العراقية على
تحرير مدينة الموصل ،من سيطرة
«داع���ش» ،منذ ع��دة أشهر ،إذ نسقت
القوات العراقية المشتركة والبيشمركة
والتحالف الدولي لشن العملية.

م�صر :مقتل  36تكفيري ًا
في «حق ال�شهيد»
أعلنت قيادة القوات المسلحة في الجيش المصري مقتل  36تكفيرياً ،أثناء
مداهمتها عددا ً من المناطق في العريش ورفح والشيخ زويد ،والتي تتمركز بها
العناصر اإلرهابية.
يأتي ذلك في إطار استكمال المرحلة الثالثة من عملية «حق الشهيد» ،والتي
تنفذها قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين ،مدعومة
بغطاء جوى من الهليكوبتر المسلح وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية.
وأسفرت العمليات خالل اليومين الماضيين ،وفقا ً لبيان القوات المسلحة،
عن مقتل  36مسلحا ً نتيجة ضربات القوات الجوية والمدفعية وتدمير  38عبوة
ناسفة كانت معده الستهداف القوات.
وذك ّر البيان أنّ  25منزال ً دمر و 57من األعشاش الخاصة بالعناصر اإلرهابية،
كما دمر مخزن يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات ،وضبطت  10سيارات
و 5دراجات نارية تستخدمها العناصر المسلحة في مهاجمة النقاط األمنية.
وأشار البيان أيضا ً إلى ضبط مستشفى ميداني خاص بتلك العناصر ،ودمر
عدد من المالجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر المسلحة ،وع ّثر بداخلها
على كتب للفكر التكفيري المتطرف.
من جهتها واصلت عناصر القوات البحرية تكثيف دورياتها في الساحل
المواجه لمناطق العمليات ،لقطع أي إمدادات أو تهريب للعناصر اإلرهابية عبر
البحر.

إل��ى ذل���ك ،ن��ش��رت وك��ال��ة روي��ت��رز
مشاهد لتجمعات جنود ،قالت إنهم
ينتمون إلى التحالف األميركي خارج
قرية حسن الشامي على بعد أميال
قليلة شرقي جبهة القتال.
وق���ال ال��ك��ول��ون��ي��ل ستيف وارن
المتحدث باسم التحالف في بغداد
لرويترز إنّ «القوات األميركية وقوات
ال��ت��ح��ال��ف ُت��ق��دم ال��م��ش��ورة وال��دع��م
للعمليات لمساعدة قوات البشمركة
الكردية».

تون�سيون ينددون
بزيارة حاخام
�إلى البالد
زار ال��ح��اخ��ام راف��ائ��ي��ل كوهين
كنيس «الغربية» في جزيرة جربة
ج��ن��وب ش���رق ت��ون��س ف��ي البحر
األبيض المتوسط ،على رأس وفد
يضم  50صهيونياً.
وأثار سماح السلطات التونسية
بهذه ال��زي��ارة ،ردود فعل متباينة
ون���دد ب��ذل��ك ع��دد م��ن السياسيين
التونسيين.
وأش���اد ال��ح��اخ��ام كوهين وهو
ع��ض��و ح����زب ش����اس ،ب��ال��زي��ارة
وامتدح السلطات التونسية وقال
إ ّنها نجحت في بعث رسالة إلى
كل العالم مفادها ،أنّ تونس أرض
تسامح وتنوع وتعايش.
من جانبه انتقد منظم رحالت
زيارة «الغريبة» روني الطرابلسي
التصريحات التي تتهم كوهين بأ ّنه
يهودي متطرف ،مشيرا ً إلى أنّ هذا
األمر يُع ّرض حياته للخطر.
وأكد في تصريح إذاعي أنّ كوهين
مولود في مدنين من أبوين تونسيين
ولكنه يعمل في الكيان الصهيوني.
وق���ال« :ل��م ي��زر الغريبة كضيف
شرف بل جاء على حسابه الخاص
وبرغبة شخصية منه بحكم أنه
تونسي ،ولم يكن مصحوبا ً بحراسة
خاصة».
و ُتشير بعض المصادر إل��ى أنّ
رافائيل كوهين المعروف بعنصريته
ومعاداته للعرب والتحريض على
قتلهم ،يواجه عشرات القضايا لدى
محاكم جرائم الحرب الدولية.

كذلك أفاد بإصابة آمر فوج طوارئ شرطة هيت العقيد فاضل
النمراوي خالل مهاجمة «داع��ش» ،منطقتي الجمعية والمشتل
شرق المدينة الواقعة في األنبار ،على وقع االشتباكات التي ما
زالت مستمرة .سبق ذلك إحباط القوات العراقية هجوما ً جماعيا ً
لداعش بثالثة وثالثين انتحاريا ً على قضاء هيت.
تسجل أيّ إصابة في صفوف
وقال الهالل األحمر العراقي بأ ّنه لم
ّ

المدنيين من أهالي الفلوجة حتى اليوم .وقال إ ّنه تمكن من تقديم
المعونات إلى  150عائلة نزحت من الفلوجة وتحديدا ً من مناطق
البوحاتم والبوطوكان عبّر الممرات التي وفرتها القوات األمنية،
مشيرا ً إلى أ ّنه جرى تأمين مأوى لهذه العوائل في مخيم الكيمياوي
الذي يبعد عشرين كيلومترا ً عن مركز الفلوجة.
(التتمة ص)14

الفروف وكيري يبحثان تنفيذ عمليات م�شتركة في �سورية �ضد الإرهابيين

«�إ�سرائيل» في حلب :وحدة ارتباط مع الم�سلحين
ناقش وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف أم��س ،مع نظيره
األميركي جون كيري الوضع في
سورية.
وذك���رت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
أنّ ال��وزي��ري��ن ب��ح��ث��ا خ�ل�ال ذل��ك
االق��ت��راح��ات ال��روس��ي��ة الخاصة
بتنفيذ عمليات م��ش��ت��رك��ة ،ضد
الجماعات اإلرهابية والتنظيمات
العسكرية غير المشروعة التي
تنشط في سورية وال تلتزم بنظام
وقف النار .
وش��دد الف���روف م��ن جديد على
ض��رورة إغ�لاق ال��ح��دود السورية
م��ع ت��رك��ي��ا ب��س��رع��ة ،أل ّن���ه يجري
عبّرها استقدام التعزيزات البشرية
والمادية للجماعات المسلحة ،وأكد
على ض��رورة تنفيذ وعد واشنطن
ح��ول ابتعاد الفصائل المسلحة
المعارضة المرتبطة بالواليات
المتحدة عن اإلرهابيين من «جبهة
النصرة» التي ال تشارك في نظام
الهدنة السائد في سورية.
(التتمة ص)14

توا�صل عدوان التحالف ..و�إيقاف توريد قنابل عنقودية لل�سعودية

اليمن :الوفد الوطني ي�س ِّلم ك�شوف الأ�سرى للأمم المتحدة
سلم الوفد الوطني اليمني إلى
المفاوضات في الكويت كشوفات
بأسماء األسرى من الجيش واللجان
الشعبية ل��دى ال��ط��رف اآلخ���ر إلى
مندوب األمم المتحدة ،وذلك خالل
جلسة مشتركة للجنة األس���رى
والمعتقلين عقدت اليوم في قصر
بيان بحضور مندوب األمم المتحدة.
وبحسب «المنار» ،ياتي تسليم
الوفد لكشوفات األس��رى بناء على
اتفاق سابق وعلى ان يقدم كل طرف
كشوفاته للطرف اآلخ��ر عبر األمم
المتحدة.
ويتضمن اتفاق المبادئ بشأن
ت��ب��ادل األس���رى أن يقدم ك��ل طرف
ت��وض��ي��ح��ات��ه ب��ش��ان م���ا ورد في
كشوفات ال��ط��رف اآلخ��ر عبر األم��م
المتحدة الثالثاء القادم.
كما قدم الوفد الوطني مالحظاته
على اتفاق المبادئ بينما طلب وفد
الرياض مهلة إلى غد أيضاً.
يُذكر أن اتفاق المبادئ يتعلق
بمعالجة قضية األسرى والمعتقلين
والمفقودين والمحتجزين قسريا ً
ومن هم تحت االقامة الجبرية.
وفي سياق المفاوضات اليمنية
في الكويت ،أكد المبعوث األممي إلى
اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أول أم��س ،ب��أنّ المشاورات تقترب
من االتفاق على مبادئ محددة لحل
سياسي شامل.
وقال ولد الشيخ ،في بيان صحفي

إن ال��م��ش��اورات تحرز تقدما ً على
صعيد قضية األسرى والمعتقلين،
م��ت��م��ن��ي�ا ً م���ن ال��ط��رف��ي��ن االل���ت���زام
بوعودهما ،واإلف��راج عن «مجموعة
كبيرة» من األسرى والمعتقلين خالل
األيام القليلة المقبلة.
وك���ان ط��رف��ا ال��م��ش��اورات اتفقا
بشكل مبدئي قبل أيام ،على اإلفراج
عن  %50من األس��رى والمعتقلين
قبل شهر رمضان.
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى أنّ أب���رز ما
نوقش ي��وم السبت ك��ان تفاصيل
وآليات االنسحاب وتسليم السالح

واس��ت��ئ��ن��اف ال���ح���وار ال��س��ي��اس��ي
واستعادة مؤسسات الدولة.
وذك��ر البيان أنّ لجنة األس��رى
وال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن اج��ت��م��ع��ت السبت
ُ
حيث سلم وف��د الحوثيين وحزب
المؤتمر بيانات خاصة عن األسرى
المحتجزين لدى القوات الحكومية،
على أنّ يُسلم الوفد الحكومي بياناته
األحد.
ونقلت تقارير صحفية عن مصدر
في الوفد الحكومي أ ّنه يجري البحث
في تشكيل لجنة عسكرية تتولى
اإلش���راف على تنفيذ االنسحابات

وتسليم السالح وتأمين المناطق
التي يجري االنسحاب منها.
ميدانياً ،تطورات ميدانية متسارعة
شهدتها الحدود اليمنية السعودية
ُ
حيث
خ�ل�ال ال��س��اع��ات ال��م��اض��ي��ة،
اندلعت معارك ضارية بين قوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
وقوات التحالف السعودي من جهة
أخرى ،عند الحدود اليمنية السعودية
بمحافظة حجة ،بعد أن شنت طائرات
التحالف السعودي غارتين جويتين
ع��ل��ى م��دي��ري��ة ح���رض ال��ح��دودي��ة
(التتمة ص)14

ُ
وعد المقاومة..
الفلوجة قيد التحرير
نظام مارديني
دخلت معركة مدينة الفلوجة
مسارا ً استثنائيا ً وطنيا ً عابرا ً
للجدل لتحريرها من سيطرة
«داعش» ،كما وفي تحرير فكرة
ال��دول��ة م��ن مهيمنات اإلره��اب
تحصن
والعنف واألوه��ام التي
ّ
بها الكثيرون ،خصوصا ً بعدما
ح���اول ه��ذا اإلره���اب م��ن خالل
تقطيع األرض العراقية فرض
أج��ن��دة سياسية واجتماعية
وأمنية ،وج ّر النسيج العراقي
�راع مذاهب سيكون من
إلى ص� ٍ
الصعب السيطرة على تداعياته
ع��ل��ى مجمل ال��ه�لال ال��س��وري
الخصيب.
إنها صورة معقدة عن مستقبل
ال��م��دي��ن��ة ،ال س��ي��م��ا أن ف��رص
التخلص من «صداع» الفلوجة
ب��دأت تتضاءل م��ع الخيارات
التي يلجأ إليها العسكريون على
األرض من أجل حسم الوضع.
كان عرفا ً إطالق اسم «مدينة
المساجد» على الفلوجة ،ألنها
تض ّم نحو  550مسجداً ،وقد
طبعت هذه المدينة ص��و ًرا في
ذاكرة التاريخ ال يمكن نسيانها،
فهي أيقونة المقاومة لالحتالل
األم��ي��رك��ي ،وق��د ح���اول األخير
اغتيال ربيع ال��ع��راق في هذه
المرابع الخضراء ،وش ّكل احتالل
الفلوجة منذ عامين ونصف
تقريبا ً ره��ان��ا ً م��ق��ص��ودا ً على
خراب المكان الجغرافي بهدف
تجزئته على أس��س طائفية،
وأي��ض �ا ً لوضعه (ك��م��ا مدينة
الرقة) كمجالٍ جاذب للجماعات
اإلرهابية والتكفيرية في المنطقة
والعالم ،السيما أنها وجدت لها
حواضن وبيئات طائفية وحتى
سياسية وتمويلية (محلية
وخ��ارج��ي��ة) ،لتهديد المتحد
العراقي (كما المتحد السوري)،
لفرض شروط خارجية تحد من
ترسيخ أي توجه سيادي في
البالد ،ألن كسر شوكة اإلرهاب
ورم��زي��ت��ه وح��ص��ون��ه يعني
االن��ط�لاق نحو ترميم المشهد
الوطني العراقي.
اح����ت��ل�ال داع������ش ل��ل��م��دن
والمناطق كلها ل��م يكن ق���دَرا ً
مكتوباً ،وال هو بفرض العين..
كان فقط نتيجة أخطاء وخطايا
ارت��ك��ب��ه��ا أص���ح���اب ال��ع��م��ائ��م
ورب��ط��ات ال��ع��ن��ق ،ال��ذي��ن كان
يتعيّن أن يكونوا اآلن في عزلة
وان��زواء ،قبل محاكمتهم بفعل
الخيانة.
الفلوجة ستكشف الغاطس
المحلي ال��ق��ذر م��ن المستور
ال��ع��رب��ي ال��ق��م��يء السيما بعد
س��ق��وط «داع����ش» وستكشف
ع���م�ل�اء أج���ه���زة ال��م��خ��اب��رات
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ذي��ن
س � ّوق��وا أنفسهم ك��دع��اة وح��دة
وق��ادة أح��زاب سياسية ونواب
أشاوس!!
وم���ن ه��ن��ا س��ي��م��ث��ل تحرير
ال��ف��ل��وج��ة ،ف��ي ق����ادم األي����ام،
تحريرا ً عميقا ً للموقف السياسي
واالجتماعي ،وبما يعزز مساراته
الواقعية ،وهي لذلك لن تبقى
جرحا ً نرجسيا ً عميقا ً في الجسد
العراقي ،أو ثغرة أمنية تتسلل
من خاللها الكثير من السياسات
الشوهاء ،والعُ صابيات الطائفية
التي تج ُد من يُغ ّذيها ،محليا ً
وإقليميا ً ودولياً.
إذ ستكون عودة المدينة إلى
حاضنتها الطبيعية أفقا ً يتسع
للحوار والتفاعل المجتمعي
العراقي وفي بناء المدن العراقية
على أس���اس ح��ض��اري وليس
جماعاتي ،عرقي ومذهبي ،وبما
يعزز وح��دة الحياة الثقافية
للمكان والمجتمع المتنوع
والمتعدّد فيه.
ال��ل��ح��ظ��ة ال��ح��اس��م��ة ليست
لحظة قدرية ،بل هي حالة خيار
جامع ،وه��ذا ما أعطي لعملية
تحرير الفلوجة ق��وة أخالقية،
وره���ان���ا ً ع��ل��ى أن ت��ك��ون ه��ذه
اللحظة هي مسؤولية وطنية
جامعة.
كل شيء في «سوراقيا» يرمز
ل��ل��دخ��ان ..على ام��ت��داد الوطن
تنفث أرضنا دخانها ،يرفرف
كالرايات أس��ودَ ،يذكرنا بقول
الشاعر العراقي صفي الدين
ٌ
«بيض صنائعنا ،سو ٌد
الحلي:
وقائعناُ ،خض ٌر مرابعنا حم ٌر
مواضينا».
وفي الختام تساءلت مصادر
ه��ل م��ا ب��ع��د ال��ف��ل��وج��ة سيبدأ
تحرير الموصل ،وإعادة أجراس
كنائس نينوى إل��ى أن تقرع
أجراس النصر؟

