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العبيدي ي�شرف على تقدم القوات باتجاه المو�صل ..والعامري ي�ؤكد اقتالع الغدة ال�سرطانية

العبادي من الفلوجة :لن ن�سمح بظهور «داع�ش» جديد في الم�ستقبل
أعلن رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي أننا
«سنطارد «داع���ش» في أيّ بقعة من ال��ع��راق والنصر
الحاسم قادم».
وق���ال خ�ل�ال زي��ارت��ه م��دي��ن��ة ال��ف��ل��وج��ة «ل���ن نسمح
للسياسيين ممن يتناغمون مع «داع��ش» بالعودة إلى
المشهد في األنبار وغيرها ،ولن نسمح بظهور «داعش»
من نوع جديد في المستقبل».
وأكد العبادي الحرص على كرامة النازحين من الفلوجة
والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم قريباً.
وكان قائد عمليات تحرير الفلوجة عبد الوهاب الساعدي
أعلن أمس ،انتهاء العمليات العسكرية في المدينة بالكامل
من قبل القوات العراقية.
وق���ال ال��س��اع��دي ف��ي تصريح ل��وك��االت األن��ب��اء ،إنّ
العمليات العسكرية انتهت بتحرير حي الجوالن شمالي
مدينة الفلوجة ،مؤكدا ً مقتل « 1800إرهابي خالل عملية
تحرير المدينة».
وأشار إلى أنّ المدين َة باتت بيد القوات العراقية ،مضيفا ً
أنّ ما بقي من عمليات في الفلوجة هو عمليات رفع العبوات
ّ
والمفخخات وهو عمل اللواء الهندسي.
وع ّثر الحشد الشعبي على أكبر مخزن لألسلحة تابع
«لداعش» في منطقة األزركية بالفلوجة.
من جهته ،أكد األمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي
العامري ،أن األجهزة األمنية بمختلف صنوفها طوت
صفحة الفلوجة ،فيما أشار إلى أنه سيتم اجتثاث الغدة
السرطانية في الموصل قريباً.
وقال العامري في حديث لـ السومرية نيوز ،أن «األجهزة
األمنية ط ّوت صفحة الفلوجة من خالل الملحمة البطولية
الخالدة» ،مبينا ً «إننا قلنا ووفينا بأننا سنجتث الغدة
السرطانية التي أصابت الفلوجة ،واليوم تم اجتثاثها».
وأضاف العامري إن «الغدة السرطانية التي أصابت
الموصل سنجتثها قريباً» ،مشيرا ً إلى أن «النصر الذي

تحقق اليوم في الفلوجة لم يكن إال نتيجة التعاون الكبير
بين األجهزة األمنية والشرطة والجيش ومكافحة اإلرهاب
والحشد الشعبي والحشد المناطقي».
وتابع العامري «لن يهدئ لنا بال حتى يتحقق النصر
النهائي ويحتفل الشعب بدحر داعش هذا العام».
وكان قائد الشرطة االتحادية رائد شاكر جودت أعلن في
قت سابق عن تحرير أكثر من  %90من مدينة الفلوجة.
وقال جودت « :لم يتبقى من الفلوجة إال حي الجوالن
وش���ارع ال��ث��رث��ار المحيط بمركز مدينة الفلوجة من
الشمال».
وكانت خلية اإلعالم الحربي أعلنت أنّ قطعات قيادة
عمليات بغداد سيطرت على جسر العمارات السكنية
بالفلوجة وشمال الجوالن بالكامل ،فيما ت ّم تحرير مدينة
ألعاب وسوق الفلوجة.
ه��ذا وأعلنت خلية اإلع�لام الحربي التابعة لقيادة
العمليات المشتركة في وقت سابق ،السيطرة على جسر
العمارات السكنية وشمال حي الجوالن بالكامل واستعادة
مدينة األلعاب والسوق الداخلية في الفلوجة القديمة ،فيما
حر ّرت قوات الشرطة االتحادية ضفة نهر الفرات والجسر
الحديدي في المدينة.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت السبت عن رفع
العلم العراقي فوق المركز الصحي لحي الجوالن شمالي
مدينة الفلوجة.
وقالت قيادة العمليات في بيان مقتضب إنّ «فوج
مغاوير الفرقة السادسة رفع العلم العراقي فوق المركز
الصحي لحي الجوالن».
وكان قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد شاكر جودت،
أعلن في وق��ت سابق من السبت ،تطهير ث�لاث مناطق
محاذية لمنطقة حي الجوالن من تنظيم «داع��ش» في
المدينة.
(التتمة ص)14

قتلى وجرحى من القوات ال�سودانية في اليمن

�صالح :ال�سعودية ت�شن حرب ت�صدير الوهابية

هاجم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح،
السعودية ،واتهمها بتصدير اإلرهاب وشنّ حرب طائفية
وهابية على اليمن.
وق��ال صالح في كلمة ألقاها أم��ام إعالميي وناشطي
ح��زب المؤتمر ال��ذي يتزعمه السبت ف��ي صنعاء ،إنّ
العدوان السعودي على اليمن هو عبارة عن «مذهبي
وهابي إرهابي» موضحا ً بأنّ الوهابيين التكفيريين سبق
لهم أن غزو اليمن قبل تأسيس مملكة آل سعود».
وتابع :اإلره��اب هو االبن الشرعي للمذهب الوهابي،

ومن األفضل للنظام السعودي أن يكون مصدرا ً للطاقة
النووية السلمية ،كما هو الحال في ألمانيا ،بدال ً من تصدير
المذهب الوهابي التكفيري».
من جانب آخر ،أكد علي صالح أنّ قيادة حزب المؤتمر
الشعبي ال��ع��ام ل��ن تذهب إل��ى ال��ري��اض للتوقيع على
«السالم» ،حتى لو استمرت الحرب عشرات السنين ،مطالبا ً
«الغزاة» الرحيل بسالم .في إشارة إلى الوحدات العسكرية
التابعة لدول تحالف العدوان العسكري على اليمن.
(التتمة ص)14

موا�صلة االعت�صام �أمام منزله رف�ض ًا ال�سقاط جن�سيته

خامنئي :التعر�ض لل�شيخ قا�سم حماقة
يواصل الشعب البحريني اعتصامه
الحاشد أم��ام منزل المرجع الديني
الشيخ عيسى قاسم في بلدة ال��دراز
غرب العاصمة المنامة ،احتجاجا ً على
اتخاذ النظام قرارا ً باسقاط جنسيته.
وقد أسقطت السلطات البحرينية
الجنسية عن عالم الدين البحريني
الشيخ عيسى قاسم قبل إسبوع.
وفي هذا السياق ،قال مرشد الثورة
اإليرانية السيد علي خامنئي ،أنّ في
البحرين أقلية تظلم أكثرية ،مشددا ً
على أنّ التعرض للشيخ عيسى قاسم
حماقة وبالهة.
واعتبر خامنئي أنّ الشيخ عيسى
قاسم هو من يحول دون التحركات
المتشددة في الحراك البحريني ،وأنّ
منع الشيخ قاسم من تهدئة شباب
البحرين ضد الحكومة سيدفعهم لعدم
السكوت.
وق��ال خامنئي أنّ ق��رار البحرين
إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم
«حماقة فجة وب�لاه��ة» ،م��ؤك��دا ً أنّ
الشيخ قاسم عندما كان ما زال قادرا ً
على مخاطبة شعب البحرين وينصح
ب��ع��دم ال��ل��ج��وء ل�لأع��م��ال المتطرفة
والمسلحة .وأضاف المرشد اإليراني
«مهاجمة الشيخ قاسم تعني إزالة كل
العوائق أمام شبان البحرين األبطال
لمهاجمة النظام».

وكانت وزارة الداخلية البحرينية،
أع��ل��ن��ت ف��ي  20ح���زي���ران ،إس��ق��اط
الجنسية البحرينية عن الشيخ قاسم
ما دفع اآلالف إلى االعتصام المفتوح
أمام منزله ،وكان الفتا ً وجود المئات
م��ن النساء واألط��ف��ال ف��ي ال��ش��وارع
المحيطة بمنزل قاسم.
على صعيد آخ��ر ،أعلن المحامي
البحريني محمد الجشي عبر حسابه
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
تويتر ،أنّ النيابة العامة في البحرين
قررت أمس ،إحالة الناشط الحقوقي
المعروف نبيل رجب للمحاكمة الشهر
المقبل مع استمرار حبسه.
وحسب مرآة البحرين جاء القرار

ب��أن ي��ح��ال رج��ب للمحكمة الكبرى
محبوسا ً بتاريخ  12يوليو لمحاكمته
بشأن قضية «ب��ث أخبار كاذبة عن
اليمن» ،وه��ذه الحادثة تعود للعام
.2015
واعتقلت السلطات رجب قبل نحو
إسبوعين بشكل مفاجيء ،وم��ددت
النيابة حبسه بعد اإلس��ب��وع األول
لمدة ثمانية أي��ام إضافية على ذمة
التحقيق .وقد رفضت النيابة طلبات
محامي رج��ب ب��اإلف��راج عنه بسبب
وضعه الصحي.
والق��ت خطوة إع��ادة اعتقال رجب
انتقادات من الواليات المتحدة واألمم
المتحدة وعدد من الدول األوروبية.

الجي�ش ال�سوري يتقدم �شمال حلب ويو�سع �سيطرته غرب ال�سلمية
أح�����رزت وح�����دات م���ن ال��ج��ي��ش
ال��س��وري وال��ح��ل��ف��اء أم���س ،تقدما ً
ملحوظا ً بسيطرتها على الجبهة
الشمالية ل��م��زارع ال��م�لاح ف��ي ريف
حلب الشمالي ،موقعة العديد من
القتلى والجرحى في صفوف مسلحي
تنظيمي «جبهة النصرة» و«حركة
ن��ور ال��دي��ن زن��ك��ي» اإلرهابيين ،في
حين واصلت وح��دات أخ��رى التقدم
في المزارع الجنوبية.
وكانت العملية العسكرية الضخمة
التي أطلقها الجيش السوري و الحلفاء
في محافظة حلب ،في ليلتها األولى
شكلّت ضغطا ً كبيرا ً على المسلحين
ال��ذي��ن اض��ط��روا إل��ى إخ�ل�اء بعض
مواقعهم ف��ي ح��ي بني زي���د ،تحت
وقع الكثافة النارية التي استخدمها
الجيش و التي لم تعهدها المدينة من
قبل والتي وص ّفها سكان المدينة على
أ ّنها حرب عالمية ثالثة.
وفي السياق ،أكد مصدر ميداني
في حلب أنّ العملية البريّة للجيش
وح��ل��ف��ائ��ه ،انطلقت م��ب��اش��رة بعد
عملية التمهيد الناري والجوي في
المحور الشمالي والشمالي الغربي،
للمدينة والممتد من بني زيد مرورا ً
بمنطقة الليرمون الصناعية وحي
الخالدية وص��وال ً إلى حي الزهراء؛
وليخرق الجيش دفاعات المسلحين
ف��ي المنطقة بر ّمتها ،التي شهدت
استغاثات المسلحين بطلب النجدة

ً
أردنيا
�إحالة � 21
لمحكمة �أمن الدولة
بتهم الإرهاب
أع��ل��ن م��ص��در رس��م��ي أردن���ي
أم���س ،إح��ال��ة  21شخصا ً إلى
محكمة أمن الدولة بتهم اإلرهاب
إثر عملية أمنية في إرب��د شمال
المملكة في آذار أسفرت عن مقتل
 7مسلحين ورجل أمن.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية
أنّ «نائب عام محكمة أمن الدولة
ال��ع��م��ي��د ال��ق��اض��ي ال��ع��س��ك��ري
زي��اد ال��ع��دوان ،أح��ال المتهمين
بقضية (خلية إربد اإلرهابية)،
إل��ى محكمة أم��ن ال��دول��ة للبدء
بمحاكمتهم».
ونقلت الوكالة عن العدوان
قوله إنّ «المتهمين في القضية
 21ش��خ��ص�اً ،وإنّ م��دع��ي عام
محكمة أمن الدولة أنهى التحقيق
معهم ،ووج��ه لهم تهما ً تتعلق
باإلرهاب».
وأض�����اف «م���ن ال��ت��ه��م ال��ت��ي
وجهت للمتهمين أيضا ً تصنيع
مواد مفرقعة بقصد استخدامها
للقيام بأعمال إرهابية ،وحيازة
أسلحة وذخائر والترويج ألفكار
جماعة إرهابية».
وأعلن األردن في الثاني من آذار
الماضي احباط مخطط إرهابي
لتنظيم «داع��ش» لضرب أهداف
(التتمة ص)14

ج��راء انسحاباتهم وارت��ف��اع أع��داد
قتالهم وجرحاهم إلى العشرات.
وخالل ساعات وحتى مطلع فجر
أول من أم��س ،سجل الجيش تقدما ً
ملحوظا ً على جبهات القتال وبسط
سيطرته على نقاط مهمة في بني
زيد ،كما بسط الجيش سيطرته على
منطقة المحالج الواقعة بين الخالدية
والليرمون ،وم ّد نفوذه إلى  10كتل

سكنية في حي الزهراء غرب جامع
الرسول األعظم ،الذي شهد اشتباكات
عنيفة سمع صداها في جميع أحياء
حلب.
وفي ريف حماه الجنوبي الشرقي،
تمكن ال��ج��ي��ش ال��س��وري م��دع��وم�ا ً
ب��وح��دات م��ن ن��س��ور ال��زوب��ع��ة من
السيطرة على بلدتي زور السوس
والرملية غرب مدينة السلمية ،بعد

عملية عسكرية خاطفة فجر أمس،
قتل خاللها أكثر من ستين مسلّحاً.
و ك���ان ال��ج��ي��ش ق��د وس���ع نطاق
سيطرته في مزارع الزهرية وأمبوري
ب��ري��ف ح��م��اة ال��ش��رق��ي ،و تصدت
وحداته لعدة هجمات ش ّنها تنظيم
«جبهة النصرة» على قرى السطحيات
وتلدرة وحنيفة والجرنية ،ما أدى إلى
مقتل العديد من المسلحين.

القاهرة :ت�أجيل جل�سة الطعن
ببطالن اتفاقية «تيران و�صنافير»

ت��م تأجيل أول��ى جلسات طعن الحكومة المصرية
في بطالن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر
والسعودية ،إلى  3تموز المقبل ،بعد رفع المحكمة اإلدارية
قضائي ببطالن اتفاقية
العليا جلسة للطعن ض ّد حكم
ّ
الترسيم.
مصدر أفاد أنّ الجلسة رفعت للتداول وسط هتافات من
الجمهور داخل القاعة تقول إنّ الجزيرتين مصريتان.
وتنظر المحكمة اإلداري��ة العليا في الطعن المقدّم من

الحكومة المصرية ض ّد قرار محكمة القضاء اإلداري ،بشأن
نص على استمرار السيادة
جزيرتي تيران وصنافير الذي ّ
المصرية عليهما.
وكانت محكمة القضاء اإلداري في مصر ّ
قضت في 21
حزيران الحالي ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة
والرياض ،وباستمرارية تبعية الجزيرتين المذكورتين
للسيادة المصرية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
عودة «الفلوجة»...
الفجر ن�صراً
نظام مارديني
تذ ِّكرنا عملية تحرير الفلوجة
ب��ال �ك��ام��ل ب �ت �ل��ك ال� ��رواي� ��ات عن
ال� �م�ل�اح ��م ال��ح��رب��ي��ة ال �ق��دي �م��ة
سجلها
والمعارك الضارية التي ّ
التاريخ ،ولع ّل أهمها تلك المعارك
التي قادها واالن�ت�ص��ارات التي
حققها القائد العسكري هنيبعل،
وهو القائد الذي ال تزال خططه
ُت ��د َّرس ف��ي معظم األكاديميات
العسكرية في العالم حتى اآلن.
وم��ا ك��ان لمعركة الفلوجة أن
ت�ح�ق��ق ان �ت �ص��اره��ا ،رغ ��م كثرة
ال �خ �ن��ادق ال��م��ض��ادّة ل �ه��ا ،لوال
ذل ��ك ال��وع��ي ال�ج�م�ع��ي العراقي
ال��ذي ق��اد إل��ى استعادة المدينة
وتحرير جوالنها .وأتت حصيلة
هذا الوعي الجمعي ثمارها بعد
ت��ع��اون ال �ع��راق �ي �ي��ن ف��ي كشف
خ �ن��ادق «ي �ه��ود ال��داخ��ل» الذين
كانوا يريدون السوء بالعراق.
ط� � ّرز الجيش ن �ص��را ً عراقيا ً
م� �م� �ه ��ورا ً ب ��اس ��م ك� � � ّل ع ��راق ��ي
وعراقية ،وخاض حربا ً مفتوحة
قاسية ف��ي اتجاهين :أوالً ،في
ات �ج��اه اس �ت �ع��ادة ال�ف�ل��وج��ة بعد
اس �ت �ئ �ص��ال ال �غ��دة السرطانية
«داعش» من خالل عمل عسكري
ب��ط��ول��ي ،وث ��ان� �ي� �اً ،ف ��ي ات �ج��اه
مواجهة حرب قذرة ض ّد الجيش
ال� �ع ��راق ��ي وال �ح �ش��د الشعبي،
استُعملت فيها ك ّل وسائل الدهاء
والمكر ،على الصعد المذهبية
والطائفية والعرقية واإلعالمية،
وك���أنّ جميع ال�ع��راق�ي�ي��ن أع��داء
ُ
يخاف أحدهم
لبعضهم البعض،
اآلخ� � ��ر ح��ت��ى داخ� � ��ل ال �ط��ائ �ف��ة
الواحدة والجماعة الواحدة.
ه �ك��ذا ن�ج��ح األم �ي��رك �ي��ون في
تكريس الطائفية والعرقية بعد
غ��زوه��م ال �ع��راق واح�ت�لال��ه عام
 ،2003ف��أص�ب��ح ل �ك � ّل جماعة
خ �ن��دق �ه��ا ،وك�� � ّل خ��ن��دق ي � ّدع��ي
ال��دف��اع ع��ن الفلوجة ،واألخيرة
منهم براء.
أس �ق �ط��ت م �ع��رك��ة الفلوجة
ال �ق �ن��اع ع��ن ه ��ؤالء ال��ذي��ن تبيّن
أنهم يخافون على «الدواعش»
أك�ث��ر م��ن خ��وف�ه��م ع�ل��ى الجيش
ال �ع��راق��ي ،رغ��م أنّ ه��ذا الجيش
وطني ويض ّم شرائح المجتمع
ك ��اف ��ة ،وق� ��د أص ��اب ��ت أص �ح��اب
«ال�م��اس��ك» وال� ��رؤوس واللغات
واألم �ك �ن��ة واألزم� �ن ��ة الفارغة،
لعنة ال �خ��وف م��ن االنتصارات
التي تحققت بسبب انتمائهم إلى
تلك الكائنات السرطانية التي
س��اع��دوا على إيجادها ألسباب
طائفية ،بدعم وتمويل سعودي
وتركي ،وبرعاية أميركية.
وه �ك��ذا ي �ق��ف ال �ع��راق��ي أم��ام
ط��رف��ي م �ع��ادل��ة م �ت �ن��اق �ض��ة أو
متنافرة القطبين :جبهة أمنية
ي� �ق ��وده ��ا ال� �ج� �ي ��ش ،ب � �م� ��ؤازرة
الحشدين الشعبي والعشائري،
حيث ينتزع من مخالب «داعش»
تراب العراق شبرا ً شبراً ،وجبهة
ت� �ح ��اول ح �م��اي��ة ه� ��ذا التنظيم
اإلره��اب��ي ب�ك� ّل «ك�ب��ري��اء وإب ��اء»
وه��ي جبهة م�ف� ّك�ك��ة ويعتريها
الهزال.
مع الشروع في معركة تحرير
الفلوجة كان العراقيون أمام نباح
كثير أطلقه البعض من الداخل أو
الخارج وهم يص ِّورون المعركة
«السنّة
وكأنها ثأر طائفي حيث ُ
ُيذبحون و ُي�ب��ادون» ،ولكن فات
ه��ؤالء أنّ دم��وع التماسيح التي
ذرفوها كانت مجرد كذبة ورياء،
فأهل الفلوجة هم عراقيون ومن
ال ��واج ��ب إن �ق��اذه��م م��ن مخالب
الوحش الطائفي ـ المذهبي.
اآلن ،س� �ي� �ل ��وذ خ �ف��اف �ي��ش
«داع� � � � ��ش» م � ��ن ال �س �ي��اس �ي �ي��ن
بالصمت بعد انتصار الفلوجة،
ول� �ك� �ن ��ه ص� �م ��ت م � ��ن ي �س �ت �ع � ّد
ل �ع��رق �ل��ة ع �م �ل �ي��ات ال �ج �ي��ش في
معركة الموصل التي أصبحت
استعادتها مسألة وقت.
ألص� �ح ��اب ال��س��واع��د ال��ذي��ن
ي�ص�ن�ع��ون ال�ن�ص��ر ن �ق��ول :أنتم
وح���دك���م م���ن ت ��رس� �م ��ون فجر
العراق الجديد.
وألص�ح��اب الدعاية الطائفية
ن��ق��ول م ��ا ق��ال��ه األم� �ي ��ن هنري
حاماتي« :ك ّل طائفي خائنٌ بالقوة
حتى تثبت خيانته بالفعل».

