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العراقي  ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ذك��ر 
ا���س��ت��ع��اد من  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����ش  ان 
تخزين  فيه  يتم  ك��ان  جمّمعًا  داع�����ش 
تعود  التي  الكيماوية  اال�سلحة  بقايا 
ح�سينة. خمابئ  يف  املقبور  لّلنظام 
ملندوبني  ال��دورك��ي  ج��واد  وب��ني حممد 
الكيماوية  اال�سلحة  ب�ساأن  م��وؤمت��ر  يف 
الذين  داع�ش  مت�سددي  "ان  الهاي  يف 
ا�ستولوا على املنطقة يف هجوم خاطف 
يتمكنوا  مل  املا�سي  حزيران  يونيو  يف 
احل�سينة". امل��لج��ئ  اخ����راق  م��ن 

العراقية  احلكومة  ق��وات  "ان  م�سيفا 
الدولة  مقاتلي  ط��رد  من  االآن  متكنت 
اال���س��لم��ي��ة م��ن امل��ج��م��ع ح��ي��ث يوجد 
امل��لج��ئ املحكمة االغ��لق  اث��ن��ان م��ن 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى خم���زون���ات م���واد 
قدمية". ومعدات  و�سواريخ  كيماوية 

التي  املن�ساأة  "ان  ال��دورك��ي  واو���س��ح 
امل��واد  لتدمري  خطة  مب��وج��ب  اأن�سئت 
الكيماوية واأقيمت بتكلفة بلغت ع�سرات 
واملنطقة  ال�������دوالرات.  م��ن  امل��لي��ني 
مت  ب��غ��داد  م��ن  ال�سمال  اىل  تقع  ال��ت��ي 

اأّجل هدمها الذي كان  تلغيمها وهو ما 
العام".مبينا  ه��ذا  يتم  ان  املقرر  من 
ملنظمة  ال�سنوي  املوؤمتر  يف  للمندوبني 
"ان اجلي�ش  الكيميائية  اال�سلحة  حظر 
ا�ستعاد  املا�سية  الفرة  اثناء  العراقي 
اليه". امل��وؤدي��ة  وال��ط��رق  املثنى  موقع 

الع�سكريني  املهند�سني  ان  واأ�ساف" 
واملواد  االلغام  اإزالة  على  االآن  يعكفون 
املتفجرة من حميط املوقع واملنطقة".

الجيش العراقي يستعيد موقع أسلحة كيماوية من داعش
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ال�سعبي  احل�����س��د  ق���ادة  اأح���د  ذك���ر 
تطهري  عمليات  يف  للجي�ش  امل�ساند 
النوري،  كرمي  دياىل  حمافظة  مناطق 
احل�سد  ومتطوعو  اجلي�ش  ق���وات  اإن 
�سد  مناطق  على  �سيطروا  ال�سعبي، 
وبحريات  حمرين  ومرتفعات  العظيم 
وج��ل��والء،  ال�سعدية  وق�����س��اء  حمرين 
ف�سًل عن العثور على مع�سكر لتدريب 
ع�سابات داع�ش االرهابية، يف مناطق 

حمرين واأطرافها.
ومب�ساندة  االأمنية  ال��ق��وات  اأن  كما 
تطهري  ع��ن  �ستعلن  ال�سعبي   احل�سد 
حم��اف��ظ��ة دي���اىل ب��ال��ك��ام��ل يف االأي���ام 

القليلة املقبلة« .
وبني وزير الدفاع خالد العبيدي، يف 
اإىل حمافظة دياىل، يف  اأجراها  زيارة 
كان  ال�سعبي  احل�سد  �سابق،" اإن  وقت 
الكثري  حترير  يف  كبرًي  ايجابًي  دوٌرً  له 

من مناطق دياىل، وا�ستغلت من بع�ش 
حاولت  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة،  الع�سابات 
التي ميكن  التجربة،  اإىل هذه  االإ�ساءة 
اأن تكون ايجابية وناجحة يف امل�ستقبل«.

دوره  ال�سعبي  احل�سد  "اأن  م��وؤك��دًا 
ايجابي جدًا، ال�سيما يف دياىل ، وقوات 
ما  ح�����س��ب  من�سبطة  ك��ان��ت  احل�����س��د 
فهمنا من القائد االأمني، وتعمل باأمرة 

القيادات االأمنية" .
وتابع "اأن املع�سكر الذي عرثت عليه 
القوات االأمنية، ي�سم اأ�سلحة وعجلت 
االره��اب��ي��ة�  داع�����ش  لع�سابات  ت��اب��ع��ة 
عن  النائب  .وذك���ر  بالكامل"  ���س��ودر 
يوم  التميمي،  ف��رات  دي��اىل  حمافظة 
الدفاع  وزير  زي��ارة  اإن  الثلثاء،  اأم�ش 
اإىل املحافظة، هو دعم  خالد العبيدي 
ال�سعبي،  واحل�����س��د  االأم��ن��ي��ة  ل��ل��ق��وات 
الذين �ساهموا بتطهري اأغلب مناطقها، 

ال�سيما ناحيتي ال�سعدية وجلوالء.
ال�سيطرة  متت  اأنه"  وزاد على ذلك 
من  وتطهريها  دي���اىل  حمافظة  على 
بن�سبة  االره��اب��ي��ة،  داع�����ش  ع�سابات 
داع�سية  جيوب  �سوى  يتبّق  ومل   ،%95
ليعلن  املن�سورية،  منطقة  يف  �سغرية 
من  دياىل  تطهري حمافظة  بعدها عن 

الدواع�ش بالكامل« .
الفريق  دي��اىل  �سرطة  قائد  واأع��ل��ن 
الركن جميل ال�سمري،  يف وقت �سابق، 
عن متكن القوات االأمنية من ال�سرطة 
وقوات قيادة عمليات دجلة، من احكام 
مياح  منطقة  ط��ري��ق  على  ال�سيطرة 
احليوي  الطريق  وهو  جبا�سي،  باجتاه 
وق�ساء  بعقوبة  م��دي��ن��ة  ب��ني  ال��راب��ط 

خانقني.

اجلي�ش واحل�شد ال�شعبي
 يطهران خم�ش  مناطق يف دياىل 

من دن�ش الدواع�ش
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اعلن قائد �سرطة االنبار اللواء الركن 
القوات  تقدم  عن   ، الفهداوي  كاظم 
يف  الع�سائر  مبقاتلي  م�سنودة  االمنية 
مركز  ال��رم��ادي  مدينة  و�سط  مناطق 

املحافظة.
االمنية  ال��ق��وات  ان   ، الفهداوي  وق��ال 
�سد  معاركها  يف  تقدمت  والع�سائر 
عنا�سر تنظيم داع�ش يف مناطق احلوز 
التاأميم  والبوري�سة وال�سجارية وباجتاه 

يف مدينة الرمادي.
م��ق��ات��ل ع�����س��ائ��ري ان  اب��ل��غ  م��ن جهته 
نتظيم  ه��اج��م��ت  ال��ب��وغ��امن  ع�����س��رية 
داع�ش قرب ال�سجارية وقتلت اربعة من 
حتتفظ  االآن  وهي  للتنظيم،  القياديني 

بجثثهم.

تطالب  الع�سرية  ان  املقاتل  وا���س��اف 
باال�سلحة  دع��م��ه��ا  االن���ب���ار  ع��م��ل��ي��ات 
واالعتدة ملوا�سلة القتال �سد التنظيم.

وعلى �سعيد مواز افاد م�سدر يف قيادة 
ع�سكرية  عملية  ان  االن��ب��ار،  عمليات 
يف  االنبار  حمافظة  �ست�سهدها  وا�سعة 

االيام القليلة املقبلة.
الع�سكرية  العملية  ان  امل�سدر  وق��ال 
ملدينة  حم����اور  ث��لث��ة  م���ن  �ستنطلق 
جنوبًا  �سيكون  االول  املحور  الرمادي، 
وي�����س��م��ل م��ن��اط��ق احل����وز وال�����س��ب��اط 
وامل��ع��ل��م��ني وال���ب���ك���ر، وال���ث���اين غ��رب��ًا 
كيلو  واخلم�سة  التاأميم  مناطق  وي�سمل 
والقاد�سية، والثالث �سمااًل حيث ي�سمل 
نواحي  وبقية  وال��ب��وذي��اب  ال��ب��وف��راج 

واق�سية املحافظة.
وك�����س��ف امل�����س��در ع���ن ان احل��ك��وم��ة 
امل��رك��زي��ة ب�����داأت ب��اإي�����س��ال ال��دف��ع��ة 
بها  جهزت  التي  اال�سلحة  من  االوىل 
وعدت  فيما  والع�سائر  االمنية  القوات 
العملية  ب��اإر���س��ال دف��ع��ات ع��دة ودع���م 
امل��رت��ق��ب��ة ب��ان��واع اال���س��ل��ح��ة وامل��ع��دات 
كافة وم�ساركة طريان اجلي�ش وطريان 

التحالف الدويل.
فيما قالت م�سادر اخرى ، ان قوة من 
ت�سعة  قتل  العا�سرة متكنت من  الفرقة 
من ارهابيي داع�ش وعرثت على كد�ش 
كبري من االعتدة يف منطقة ال�سجارية 

�سرقي الرمادي.

القوات االمنية حتقق تقدما يف الرمادي 
وا�شتعدادت لعملية وا�شعة مع و�شول ا�شلحة للع�شائر

بابناء  م�سنودة  االمنية  القوات  طهرت 
غريب  �سيد  منطقة  ال�سعبي  احل�سد 
داع�ش  ع�سابات  م��ن  تكريت  ج��ن��وب 

االرهابية فيما قتلت 85 ارهابيا .
وقال امل�سرف العام على فرقة العبا�ش 
ان  ال���زي���دي،  ميثم  ال�سيخ  القتالية 

باملتطوعني  م�سنودة  االمنية  »القوات 
على  ك��ب��رية  ع�����س��ك��ري��ة  عملية  ���س��ن��ت 
منطقة �سيد غريب متكنت من خللها 
تطهري املنطقة املذكورة ف�سل عن قتل 
ابو  يدعى  ق��ي��ادي  بينهم  داع�سيا   85

�ساكر االنباري«.

متكنت  االمنية  »ال��ق��وات  ان  وا���س��اف 
اي�����س��ا م��ن ت��دم��ري 4 ع��ج��لت حمملة 

باال�سلحة خلل العملية الع�سكرية«.
يف  طهرت  قد  االمنية  ال��ق��وات  وكانت 
من  بالكامل  بيجي  ق�ساء  �سابق  وقت 

داع�ش االرهابي.

تطهري منطقة �سيد غريب

 جنوب تكريت ومقتل 85 ارهابيا

اأكد مدير غرفة عمليات جمل�ش الوزراء 
حممد طاهر التميمي، اأن عملية تنفيذ 
مطالب اأهايل ناحية اآمريل ت�سري وفق 
زي��ارة  اق���رح  وفيما  ل��ه��ا،  خمطط  م��ا 
للوقوف  الناحية  اىل  التعوي�ش  جل��ان 
ع��ل��ى االأ�����س����رار ال���ت���ي حل��ق��ت ب��ع��دد 
العمليات  ج���راء  ال�سكنية  ال���دور  م��ن 

احلربية.
وقال التميمي يف بيان اإن »عملية تنفيذ 
مطالب اأهايل ناحية اآمريل ت�سري وفق 
من  العمل  نتابع  ونحن  لها  خمطط  ما 

خلل لقاءاتنا مع م�سوؤويل الناحية«.
واقرح التميمي »قيام اللجنة املركزية 
االأع��م��ال  ج��راء  املت�سررين  بتعوي�ش 

االإرهابية والعمليات احلربية واالأخطاء 
الع�سكرية بزيارة الناحية للوقوف على 
الدور  من  بعدد  حلقت  التي  االأ���س��رار 
التي  العمليات احلربية  ال�سكنية جراء 
�سهدتها الناحية موؤخرًا اأثناء حما�سرة 

تنظيم داع�ش التكفريي لها«.
واأ�ساف التميمي »ناق�سنا خلل اللقاء 
االآمريل  عادل  اآم��ريل  ناحية  مدير  مع 
االإج���������راءات اخل��ا���س��ة ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 
�سرف  واآلية  اآم��ريل  حمكمة  يف  العمل 
ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال�����س��ه��داء واجل��رح��ى، 
ف�����س��ًل ع���ن ت���وف���ري امل�����لك ال��ط��ب��ي 
بالناحية  اخل��ا���ش  ال�سحي  للمركز 
اخلدمات  واإي�سال  الطرقات  وتعبيد 

االأ�سا�سية«.
الناحية  »مدير  اأن  اىل  التميمي  واأ�سار 
لقب  بتثبيت  الناحية  اأهايل  رغبة  نقل 
)االآم��ريل( يف بطاقة االأح��وال املدنية 
�سابقًا  تثبيتها  ل��ع��دم  ب��ه��م  اخل��ا���س��ة 
ب�سبب ال�سيا�سات املعادية للنظام املباد 

الأهايل الناحية«.
اآمريل )95 كم جنوب  اأن ناحية  يذكر 
يومًا   80 من  الأكرث  خ�سعت  كركوك(، 
حل�����س��ار م��ن ع��ن��ا���س��ر داع�������ش، وه��ي 
ناحية ي�سل عدد �سكانها اىل اكرث من 
16 األف ن�سمة وت�سم 34 قرية وي�سكنها 

ال�سيعة الركمان.

جمل�س الوزراء يوؤكد تنفيذه مطالب اأهايل اآمريل 
ويقرتح زيارة جلان التعوي�س للناحية 
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اعلن قائد �سرطة االنبار اللواء الركن 
القوات  تقدم  عن   ، الفهداوي  كاظم 
يف  الع�سائر  مبقاتلي  م�سنودة  االمنية 
مركز  ال��رم��ادي  مدينة  و�سط  مناطق 

املحافظة.
االمنية  ال��ق��وات  ان   ، الفهداوي  وق��ال 
�سد  معاركها  يف  تقدمت  والع�سائر 
عنا�سر تنظيم داع�ش يف مناطق احلوز 
التاأميم  والبوري�سة وال�سجارية وباجتاه 

يف مدينة الرمادي.
م��ق��ات��ل ع�����س��ائ��ري ان  اب��ل��غ  م��ن جهته 
نتظيم  ه��اج��م��ت  ال��ب��وغ��امن  ع�����س��رية 
داع�ش قرب ال�سجارية وقتلت اربعة من 
حتتفظ  االآن  وهي  للتنظيم،  القياديني 

بجثثهم.

تطالب  الع�سرية  ان  املقاتل  وا���س��اف 
باال�سلحة  دع��م��ه��ا  االن���ب���ار  ع��م��ل��ي��ات 
واالعتدة ملوا�سلة القتال �سد التنظيم.

وعلى �سعيد مواز افاد م�سدر يف قيادة 
ع�سكرية  عملية  ان  االن��ب��ار،  عمليات 
يف  االنبار  حمافظة  �ست�سهدها  وا�سعة 

االيام القليلة املقبلة.
الع�سكرية  العملية  ان  امل�سدر  وق��ال 
ملدينة  حم����اور  ث��لث��ة  م���ن  �ستنطلق 
جنوبًا  �سيكون  االول  املحور  الرمادي، 
وي�����س��م��ل م��ن��اط��ق احل����وز وال�����س��ب��اط 
وامل��ع��ل��م��ني وال���ب���ك���ر، وال���ث���اين غ��رب��ًا 
كيلو  واخلم�سة  التاأميم  مناطق  وي�سمل 
والقاد�سية، والثالث �سمااًل حيث ي�سمل 
نواحي  وبقية  وال��ب��وذي��اب  ال��ب��وف��راج 

واق�سية املحافظة.
وك�����س��ف امل�����س��در ع���ن ان احل��ك��وم��ة 
امل��رك��زي��ة ب�����داأت ب��اإي�����س��ال ال��دف��ع��ة 
بها  جهزت  التي  اال�سلحة  من  االوىل 
وعدت  فيما  والع�سائر  االمنية  القوات 
العملية  ب��اإر���س��ال دف��ع��ات ع��دة ودع���م 
امل��رت��ق��ب��ة ب��ان��واع اال���س��ل��ح��ة وامل��ع��دات 
كافة وم�ساركة طريان اجلي�ش وطريان 

التحالف الدويل.
فيما قالت م�سادر اخرى ، ان قوة من 
ت�سعة  قتل  العا�سرة متكنت من  الفرقة 
من ارهابيي داع�ش وعرثت على كد�ش 
كبري من االعتدة يف منطقة ال�سجارية 

�سرقي الرمادي.

القوات االمنية حتقق تقدما يف الرمادي 
وا�شتعدادت لعملية وا�شعة مع و�شول ا�شلحة للع�شائر

بابناء  م�سنودة  االمنية  القوات  طهرت 
غريب  �سيد  منطقة  ال�سعبي  احل�سد 
داع�ش  ع�سابات  م��ن  تكريت  ج��ن��وب 

االرهابية فيما قتلت 85 ارهابيا .
وقال امل�سرف العام على فرقة العبا�ش 
ان  ال���زي���دي،  ميثم  ال�سيخ  القتالية 

باملتطوعني  م�سنودة  االمنية  »القوات 
على  ك��ب��رية  ع�����س��ك��ري��ة  عملية  ���س��ن��ت 
منطقة �سيد غريب متكنت من خللها 
تطهري املنطقة املذكورة ف�سل عن قتل 
ابو  يدعى  ق��ي��ادي  بينهم  داع�سيا   85

�ساكر االنباري«.

متكنت  االمنية  »ال��ق��وات  ان  وا���س��اف 
اي�����س��ا م��ن ت��دم��ري 4 ع��ج��لت حمملة 

باال�سلحة خلل العملية الع�سكرية«.
يف  طهرت  قد  االمنية  ال��ق��وات  وكانت 
من  بالكامل  بيجي  ق�ساء  �سابق  وقت 

داع�ش االرهابي.

تطهري منطقة �سيد غريب

 جنوب تكريت ومقتل 85 ارهابيا

اأكد مدير غرفة عمليات جمل�ش الوزراء 
حممد طاهر التميمي، اأن عملية تنفيذ 
مطالب اأهايل ناحية اآمريل ت�سري وفق 
زي��ارة  اق���رح  وفيما  ل��ه��ا،  خمطط  م��ا 
للوقوف  الناحية  اىل  التعوي�ش  جل��ان 
ع��ل��ى االأ�����س����رار ال���ت���ي حل��ق��ت ب��ع��دد 
العمليات  ج���راء  ال�سكنية  ال���دور  م��ن 

احلربية.
وقال التميمي يف بيان اإن »عملية تنفيذ 
مطالب اأهايل ناحية اآمريل ت�سري وفق 
من  العمل  نتابع  ونحن  لها  خمطط  ما 

خلل لقاءاتنا مع م�سوؤويل الناحية«.
واقرح التميمي »قيام اللجنة املركزية 
االأع��م��ال  ج��راء  املت�سررين  بتعوي�ش 

االإرهابية والعمليات احلربية واالأخطاء 
الع�سكرية بزيارة الناحية للوقوف على 
الدور  من  بعدد  حلقت  التي  االأ���س��رار 
التي  العمليات احلربية  ال�سكنية جراء 
�سهدتها الناحية موؤخرًا اأثناء حما�سرة 

تنظيم داع�ش التكفريي لها«.
واأ�ساف التميمي »ناق�سنا خلل اللقاء 
االآمريل  عادل  اآم��ريل  ناحية  مدير  مع 
االإج���������راءات اخل��ا���س��ة ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 
�سرف  واآلية  اآم��ريل  حمكمة  يف  العمل 
ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال�����س��ه��داء واجل��رح��ى، 
ف�����س��ًل ع���ن ت���وف���ري امل�����لك ال��ط��ب��ي 
بالناحية  اخل��ا���ش  ال�سحي  للمركز 
اخلدمات  واإي�سال  الطرقات  وتعبيد 

االأ�سا�سية«.
الناحية  »مدير  اأن  اىل  التميمي  واأ�سار 
لقب  بتثبيت  الناحية  اأهايل  رغبة  نقل 
)االآم��ريل( يف بطاقة االأح��وال املدنية 
�سابقًا  تثبيتها  ل��ع��دم  ب��ه��م  اخل��ا���س��ة 
ب�سبب ال�سيا�سات املعادية للنظام املباد 

الأهايل الناحية«.
اآمريل )95 كم جنوب  اأن ناحية  يذكر 
يومًا   80 من  الأكرث  خ�سعت  كركوك(، 
حل�����س��ار م��ن ع��ن��ا���س��ر داع�������ش، وه��ي 
ناحية ي�سل عدد �سكانها اىل اكرث من 
16 األف ن�سمة وت�سم 34 قرية وي�سكنها 

ال�سيعة الركمان.

جمل�س الوزراء يوؤكد تنفيذه مطالب اأهايل اآمريل 
ويقرتح زيارة جلان التعوي�س للناحية 
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يف غ��م��رة اأح����زان امل��ح��ّب��ني وامل��وال��ني 
ب���ذك���رى ����س���ه���ادة االإم�������ام احل�����س��ن 
اليوم اخللئُق  تلب�ش  اإذ   املجتبى
وما  اجللل  امل�ساب  لهذا  حزنًا  ال�سواَد 
اليوم  هذا  ففي  النبّوة،  اأهل  ببيت  حّل 
موا�ساة  اإاّل  ال��ط��اه��رة  االأن��ف�����ُش  اأب���ت 
موالهم املجتبى بالدماء دفاعًا 
وامتثااًل  املقد�سات  اأر���ش  حيا�ش  عن 
الأمر مرجعيتهم الدينية يف الدفاع عن 

العراق ومقد�ساته.

وب���اأ����س���واٍت ارت��ف��ع��ت ���س��ادح��ًة: )ك��ّل 
ارواحنا فدوة لبو ال�سجاد( �سّيع اأهايل 
مدينة كربلء املقد�سة وزائرو مرقدي 
الف�سل  اأب���ي  واأخ��ي��ه  احل�سني  االإم����ام 
فتوى  �سهداء  من  اثنني   العبا�ش
العراق  عن  للدفاع  الكفائي  ال��وج��وب 
ال�سهادة  �سرف  نالوا  وقد  ومقّد�ساته، 
للواجب  تاأديتهم  اأث��ن��اء  بلد  قاطع  يف 
ال��ع��راق و�سعبه  امل��ق��د���ش دف��اع��ًا ع��ن 
ال��رب��ري��ة  الهجمة  ���س��ّد  وم��ق��د���س��ات��ه 

وال�سلم  االإ�سلم  اأع��داء  يقودها  التي 
واالإن�سانية من اأحفاد معاوية ويزيد.

واأجريت لهما مرا�سيم الزيارة و�سلة 
احل�سيني  ال�سحن  يف  ابتداًء  اجلنازة 
عليهم  ال�سلة  ب���اأداء  وق��ام  ال�سريف 
املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  العام  االأمنُي 
االأم��ني  مبعية  ال�سايف  اأح��م��د  ال�سيد 
ال�سيخ  املقد�سة  للعتبة احل�سينية  العام 

عبداملهدي الكربلئي.
على  الطاهرة  اجلثامني  ُحِمَلت  بعدها 

رحاب مرقد أبي الفضل العباس )عليه السالم( 
الطاهرة تزّف اثنين من شهداء فرقته الى جّنات الخلد
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رحاب مرقد أبي الفضل العباس )عليه السالم( 
الطاهرة تزّف اثنين من شهداء فرقته الى جّنات الخلد

الف�سل  اأب��ي  مرقد  اىل  امل�سّيعني  اأك��ّف 
بني  م��ا  ب�ساحة  م���رورًا   العبا�ش
احلرمني ال�سريفني، حيث جرت قراءة 
زيارة اأبي الف�سل اإ�سافًة لزيارة 
�ساحب  وزي���ارة   الر�سا االإم���ام 
قام  بعدها  عنهم،  نيابًة   الزمان
ال�سيد عدنان املو�سوي من ق�سم ال�سوؤون 
تناول  ح�سينية  مرثيٍة  بقراءة  الدينية 
 فيها ما جرى على االإمام احل�سن
بعد  بهما  ليتوّجهوا  ا�ست�سهاده،  عند 

مقرة  يف  االأخ���ري  مثواهما  اىل  ذل��ك 
وادي ال�سلم يف كربلء.

ُيذكر اأّن فرقة العبا�ش القتالية 
وُكّلفت  بلد  قاطع  يف  م��ع��ارك  تخو�ش 
ب���واج���ب���اٍت ق��ت��ال��ي��ة ه��ن��اك م���ن اأج���ل 
االأمنية  ال��ق��وات  ب��اق��ي  م��ع  امل�ساهمة 
احل�سار  ف���ّك  يف  ال�سعبي  واحل�����س��د 
التكفريية  الع�سابات  تفر�سه  ال��ذي 
بلد،  مدينة  يف  اأهلنا  على  واالإجرامية 
وُكلِّفت بهذا الواجب ملا متلكه من خرٍة 

التدريبات  خلل  من  اكت�سبتها  قتاليٍة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف م��ع��ارك 
حترير جرف الن�سر)ال�سخر( وبع�ش 
الواجبات القتالية، ف�سًل عن ت�سّلحها 
قائد  من  امل�ستَمّدة  واالإمي��ان  بالعزمية 
الف�سل  اأب���ي  احل�����س��ني  االإم����ام  جي�ش 
ه��ذه  خ���لل  وق��ّدم��ت   ،العبا�ش

املعركة كوكبًة من �سهدائها.



التحرير: علي ال�سبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق اال�سدي

الت�سميم واالأخراج: منتظر �سامل العكاي�سي

العراق  �سحوة  جمل�ش  رئي�ش  اأعلن 
 )570( ان�سمام  احلردان،عن   و�سام 
ع��ن�����س��را م���ن م��ق��ات��ل��ي ال�����س��ح��وات 
االأمنية  القوات  اإىل  منر  البو  وع�سرية 
هيت  ق�ساء  مركز  باجتاه  تتقدم  التي 

من جهة ناحية البغدادي.
عن�سرا   70« اإن   ، احل���ردان  وذك��ر 
التحقوا  الطراب�سة  منطقة  �سحوة  من 
باجتاه  املتقدمة  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  م��ع 

مركز ق�ساء هيت ، ف�سل عن ان�سمام 
منر  البو  ع�سرية  من  عن�سر   )500(
اإىل القوة املتقدمة من ناحية البغدادي ».

ومت��ك��ن��ت ال����ق����وات االأم���ن���ي���ة،م���ن 
�سرقي  مناطق  يف  منزال   )50( تطهري 
اأع��ادت ق��وات اجلي�ش  ال��رم��ادي، فيما 
ملدينة  االإداري���ة  احل��دود  يف  انت�سارها 
حت��اول  التي  ال��ث��غ��رات  ل�سد  ال��رم��ادي 

الع�سابات الداع�سية اخراقها.

نعيم  البومنر  ع�سرية  �سيخ  واأف���اد 
اأب��ن��اء  اأن   ، �سابق  وق��ت  يف   ، ال��ك��ع��ود 
للقوات  امل�ساندين  وال�سحوة  الع�سائر 
من  ه��ي��ت  م��دي��ن��ة  تطهري  يف  االأم��ن��ي��ة 
يوا�سلون  االرهابية  داع�ش  ع�سابات 
م�سارف  ع��ل��ى  واأ���س��ب��ح��وا  ت��ق��دم��ه��م، 
منطقة  ط��ه��روا  اأن  بعد  هيت،  مدينة 

املحبوبية التابعة لق�ساء هيت.

مجلس صحوة العراق: )570( أنبارياً 
يلتحقون بالقوات األمنية لتطهير هيت

اأعلن م�سدر امني عراقي يف �سرطة 
م�سلحًا   )20( مقتل  االنبار،  حمافظة 
و)15(  االرهابية  داع�ش  جماعة  من 
عنيفة  ا�ستباكات  يف  امنيًا  عن�سرًا 
قرب منفذ الوليد احلدودي مع �سوريا 

غربي العراق.
داع�ش  »م�سلحي  اإن  امل�سدر  وق��ال 
املتمركز  الرابع  اللواء  مقر  هاجموا، 
 350( احل���دودي،  الوليد  منفذ  ق��رب 
كم غرب الرمادي(«، مبينا ان »القوات 
وقتل  الهجوم  �سد  من  متكنت  االمنية 

نحو )20 (عن�سرا من داع�ش واإ�سابة 
تدمري  عن  ف�سل  ب��ج��روح،  الع�سرات 
تابعة  اح��ادي��ات  حتمل  ع��ج��لت  �ست 

لهم«.
القوات  اأن   ، الداخلية  وزارة  واأكدت 
االمنية احبطت حماولة جلماعة داع�ش 
الوليد  منفذ  على  ال�سيطرة  االرهابية 
تكبد  التنظيم  اأن  مبينا  االنبار،  غرب 

خ�سائر ج�سيمة باالرواح واملعدات.
ال��دي��ن، قتل  ويف حم��اف��ظ��ة ���س��لح 
امنية  عملية  خ���لل  اره��اب��ي��ًا   )15(

عجلة  وتدمري  ال�سعبي  احل�سد  لقوات 
اأحادية يف منطقة احلمرة �سمال مدينة 
تكريت. كما قتل خم�سة ارهابيني خلل 
زرعهم عبوة نا�سفة يف ق�ساء احلويجة 

غرب مدينة كركوك.
ام�ش  قتل  ال��ع��راق��ي  اجلي�ش  وك���ان 
جلماعة  الع�سكري  امل�����س��وؤول  االث��ن��ني، 
غالب  »رائ��د  املدعو  االرهابية  داع�ش 
احلميدي« مع )32( م�سلحًا من اعوانه  
بلد جنوب تكريت يف  يف منطقة عزيز 

حمافظة �سلح الدين.

مقتل )20( داعشيًا باشتباكات 
:قرب منفذ الوليد غرب الرمادي 


