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جبناء داع�ش يفرون من املواجهات وهزمية خمزية لهم يف الك�سك غرب املو�سل

اال�ستخبارات: قتل )0( عن�سرا من داع�ش كانوا يف طريقهم 
اىل ق�ساء النخيب ال�ستهدا وار االأربع يف كربء

املرجعية الدينية العليا:
نطالب القوات املقاتلة بعدم االطمئنان والركون اإىل االنت�سارات املتحّققة 

بحيث يتوّلد من ذلك حالة من الرتاخي وال�سعور باالأمان، بل البّد من ا�ستمرار اليقظة واحلذر



قوات  عمليات  قيادة  يف  ع�سكري  م�سدر  اأفاد 
البي�سمركة واجلي�ش العراقي  ،باأن الفرقة الذهبية يف 
قوات مكافحة االرهاب وقوات البي�سمركة طوقت املقر 
ال�سابق للفرقة الثالثة يف اجلي�ش العراقي قرب منطقة 

)الك�سك (35 كم غرب املو�سل. 
واأ�ساف ان اجلهد الهند�سي يجري عملية مت�سيط ملقر 
ارهابيي  من  اخلالية  البنايات  تفخيخ  خ�سية  الفرقة 

داع�ش الذين ان�سحبوا منها. 
تنظيم  بيد  كان  الثالثة  الفرقة  "مقر  ان  اىل  واأ�سار 
ع�سابات داع�ش منذ �سيطرته على املو�سل يف 10 من 
�سمن  تاأتي  ال�سيطرة  ان  اىل  املا�سي،الفتا  حزيران 
يف  والبي�سمركة  العراقية  القوات  حتققه  الذي  التقدم 

ناحية) زمار(�سمال غرب املو�سل. 
ولفت امل�سدر اىل ان قوة من الفرقة الذهبية كانت قد 
و�سلت قبل ثالثة ايام وا�ستقرت يف منطقة �سد املو�سل  
وانها ابلغت البي�سمركة التي ت�سيطر على املنطقة انها 

تنوي الذهاب ملقر الفرقة الثالثة غرب املو�سل.

جبناء داع�ش يفرون من املواجهات 
وهزمية خمزيه لهم يف )الك�سك(

غرب املو�سل

اأفاد م�سدر ع�سكري يف قيادة عمليات 
قوة  ،باأن  الدين   �سالح  حمافظة 
مدعومة  عراقي  جي�ش   17 اللواء  من 
)اأبرامز(  الثانية  الدبابات  بكتيبة 
واحل�سد ال�سعبي ا�ستبكوا، ، مع عنا�سر 

اأطراف  االرهابية يف  داع�ش  ع�سابات 
اال�ستباكات  ا�سفرت  الدجيل،  ق�ساء 

عن مقتل اأكرث من 30 داع�سيا . 
ويف �سياق مت�سل، اكد امل�سدر اأي�سا ، 
اأن "قوة اخرى تابعة اإىل الكتيبة ذاتها، 

وامل�سوؤول عن  القيادي  قتل  متكنت من 
ع�سابات  تنظيم  يف  التفخيخ  عمليات 
داع�ش االرهابية، بكمني حمكم مبنطقة 

تل الذهب جنوب ق�ساء الدجيل .

مقتل 30 اإرهابيا داع�سيا يف ق�ساء الدجيل 
وقتل م�سوؤول التفخيخ بع�سابات داع�ش يف تل الذهب
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عمليات  قيادة  يف  ع�سكري  م�سدر  اأفاد 
باأن قوات اجلي�ش واحل�سد  االنبار   حمافظة 
فيه  يختبئ  مفخخا  منزال  فجرت  ال�سعبي، 
الرمادي،  6 دواع�ش يف منطقة احلوز و�سط 
 3 قتل  عن  ف�سال   ، بغداد  غرب  110كم 
كانوا   ، مفخخ  )�سفل(   اآلية  وتدمري  اآخرين 

ي�ستقلونه يف املنطقة نف�سها

عمليات  قيادة  ا�ستخباري يف  اأفاد م�سدر 
اجلي�ش  قوات  ،باأن  االنبار   حمافظة 
كميات  �سبطت  ال�سعبي  واحل�سد  العراقي 
يف  دوليًا  املحرمة  الكيميائية  املواد  من 

منطقتي البغدادي والدوالب. 
ا�ستحوذوا  اأن" الدواع�ش  امل�سدر  وا�ساف 

على املواد الكيميائية ال�سامة من �سوريا.

اأن   نينوى،  حمافظة  يف  عيان  �سهود  افاد 
من   )20( اأعدم  االرهابي  داع�ش  تنظيم 
املعارك يف  ان�سحابهم من  ب�سبب  عنا�سره 

ناحية زمار �سمال غرب املو�سل. 
ع�سابات   " ان   ، ال�سهود  اأحد  وقال 
من  �سخ�سًا   )20( اليوم  اعدمت  داع�ش 
القتال  من  ان�سحابهم  ب�سبب  ع�ساباتها 
ناحية  يف  البي�سمركة  قوات  مع  العنيف 
زمار �سمال غرب املو�سل"، مبينا ان "هذه 
الق�سف  ا�ستداد  بعد  العنا�سرفرت هاربة 

واال�ستباكات".

عمليات  قيادة  يف  ع�سكري  م�سدر  اأفاد 
حمافظة االنبار  باأن قوات اجلي�ش واحل�سد 
ال�سعبي ومقاتلني من ع�سائر االنبار وبدعم 
جوي، نفذوا عملية امنية يف احدى القرى 
ناحية  بني  الواقعة  الفرات  لنهر  املحاذية 
عن  ا�سفرت  الدوالب  ومنطقة  البغدادي 

قتل وجرح 60 عن�سرًا من الدواع�ش.

قتل وجرح 60 داع�شيا
 يف اطراف البغدادي 

يف االنبار

ع�شابات داع�ش تعدم)20(
 من عنا�شرها بعد اإن�شحابهم 

من املعارك �شمال غربي 
املو�شل

�شبط مواد كيميائية داع�شية 
يف مناطق البغدادي والدوالب 

املحررة

مقتل 9 دواع�ش ارهابيني 
يف منطقة احلوز مبحافظة 

االأنبار
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عن  الع�سكرية  اال�ستخبارات  اأعلنت 
يف  كانوا  داع�ش  من  عن�سرا   90 مقتل 
طريقهم اىل ق�ساء النخيب ال�ستهداف 

زوار االأربعني يف كربالء.
اال�ستخبارات  يف  م�سدر  وقال 
 : الداخلية  لوزارة  بيان  يف  الع�سكرية 

مع  وبالتن�سيق  احلربي  الطريان  اإن 
وا�ستخبارات  الع�سكرية  اال�ستخبارات 
جوية  �سربات  وجه  الداخلية،  وزارة 
تنظيم  عنا�سر  عجالت  من  لرتل 
اأق�سى  القائم  ق�ساء  يف  داع�ش، 
اىل  متوجهني  كانوا  االأنبار،  غربي 

على  للهجوم  ا�ستعدادا  النخيب  ق�ساء 
اأن  واأو�سح:  كربالء.  يف  االأربعني  زوار 
 90 مقتل  عن  اأ�سفرت  اجلوية  ال�سربة 
عنا�سر  بينهم  التنظيم،  من  عن�سرا 
و�سي�سان، وتدمري  من جن�سيات عربية 

حافلتني كانتا تقلهم.

اال�ستخبارات: قتل 90 عن�رصا من داع�ش كانوا يف طريقهم 
اىل ق�ساء النخيب ال�ستهداف زوار االأربعني يف كربالء
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لقد حتّققت للقوات امل�سلحة ومن التحق 
بهم من املتطّوعني انت�ساراٌت مهمة يف 
اإاّل  بع�ش املناطق خالل املدة املا�سية، 
ال  تعلمون-  -كما  داع�ش  ع�سابات  اأّن 
تزال ُت�سيطر على مناطق كبرية وتهّدد 
تقع  مدٌن  ومنها  املهّمة  املناطق  بع�ش 
وبلد،  ك�سامراء  مقّد�سة  مراقد  فيها 
القوات  من  املطلوب  فاإّن  هنا  ومن 
اإىل  والركون  االطمئنان  عدم  املقاتلة 
تتوّلد  بحيث  املتحّققة  االنت�سارات 
وال�سعور  الرتاخي  من  حالٌة  ذلك  من 
اليقظة  ا�ستمرار  من  البّد  بل  باالأمان، 
الع�سابات  هذه  مواجهة  يف  واحلذر 
االإرهابية، كما اأّن املطلوب من اجلهات 
خططًا  ت�سع  اأن  املعنية  احلكومية 
مدرو�سًة ال�ستعادة املناطق التي ال تزال 
اخلطر  ودفع  داع�ش،  �سيطرة  حتت 
يحّقق  مبا  تهّددها  التي  املناطق  عن 
الطماأنينة  وتوّفر  املناطق  لهذه  االأمن 
التوّتر  يف  يت�سّبب  عّما  بعيدًا  الأهاليها، 
وال�سحن الطائفي، اإّن تخلي�ش املناطق 
ودفع  داع�ش  جور  حتت  ترزح  التي 
اخلطر عن املناطق التي تهّددها يجب 
املن�سود  الهدف  يحّقق  باأ�سلوٍب  يتّم  اأن 

املناطق  جلميع  اال�ستقرار  حتقيق  وهو 
العراقّيني  جلميع  والطماأنينة  واالأمن 

على اختالف مذاهبهم وقومياتهم.
ن فيه  االأمر الثالث: يف الوقت الذي نثمِّ
ومن  الف�ساد  ملحاربة  املبذولة  اجلهود 
ذلك ك�سف العنا�سر الوهمية يف بع�ش 
املوؤ�س�سات االأمنية، والتي ت�سّبب الغ�شُّ 
بخ�سائر  املا�سية  ال�سنوات  يف  عنها 
اإىل  اإ�سافة  الدولة  اأموال  يف  كبرية 
تداعياتها االأمنية الكارثية، فاإّننا نوؤّكد 

على ما ياأتي:
الرامية  اجلهود  ودعم  ا�ستمرار   -1
العنا�سر  هذه  من  املزيد  لك�سف 
جميع  يف  الوهمية  �سبه  اأو  الوهمية 
هذه  وجود  فاإّن  الدولة،  موؤ�ّس�سات 
ُيكّلف  ما  اإىل  باالإ�سافة  العنا�سر 
ميكن  كبرية  مالية  موارد  من  الدولة 
اأن ُت�سرف لتقدمي اخلدمات االأ�سا�سية 
للمواطنني يت�سّبب يف تداعيات خطرية 

اأمنية واقت�سادية واأخالقية.
اعتماد  للجميع  ينبغي   -2
اأ�سلوب التثّبت والتحّقق املهني يف ك�سف 
ونتمّنى  ال�سائك،  امللّف  هذا  خفايا 
عدم  الر�سينة  االإعالم  و�سائل  على 

اأرقام  على  ال�سدد  هذا  يف  االعتماد 
تثبت  مل  ر�سمية  غري  جهات  تن�سرها 
م�سداقّيتها، اإذ ال ينبغي االن�سياق وراء 
بع�ش اجلهات املغر�سة التي تهدف اإىل 
وما  الوهمية  العنا�سر  ملّف  ا�ستغالل 
�سورة  لت�سويه  بـ)الف�سائيني(  ي�سمى 
قّدم  الذي  البطل  العراقي  اجلي�ش 
الكثري الكثري من ال�سحايا يف �سبيل عّز 
وتهدف  و�سعبه،  اأر�سه  وحماية  العراق 
اأي�سًا اإىل حتطيم نف�سية  تلك اجلهات 
املواطن العراقي واإيقاعه يف املزيد من 
والياأ�ش من  النف�سي  باالإحباط  ال�سعور 

اإ�سالح الو�سع القائم حاليًا.
اأن  جميعًا  املواطنني  نو�سي  اأّننا  كما 
بع�ش  مع  التعاطي  من  حذرين  يكونوا 
ما ُين�سر يف هذا املجال غري ما ت�سدره 
وليحافظوا  املخّولة،  الر�سميُة  اجلهاُت 
باأّن  ثقتهم  على  الوقت-  نف�ش  -يف 
الإ�سالح  تعمل  خمل�سة  عنا�سر  هناك 
االأمور، واالأمل كبرٌي يف قدرة اخلرّيين 
ذلك  اإجناز  على  العراقّيني  من 

واالنتقال اإىل و�سٍع اأف�سل.

املرجعية الدينية العليا:
نطالب القوات املقاتلة بعدم االطمئنان والركون اإىل االنت�سارات املتحّققة 

بحيث يتوّلد من ذلك حالة من الرتاخي وال�سعور باالأمان، بل البّد من ا�ستمرار اليقظة واحلذر
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تقتل)12(  واحل�شد  اجلي�ش  قوات 
منطقة)اليتامة(  يف  داع�شيا  اإرهابيا 

بعامرية الفلوجة
افاد م�سدر ع�سكري يف قيادة عمليات 
اجلي�ش  قوات  باأن  االنبار  حمافظة 
مبقاتلني  مدعومة  ال�سعبي  واحل�سد 
يف  تعر�سيه  عملية  نفذوا  الع�سائر  من 
عامرية  و�سط  5كم  منطقة)اليتامة 
الفلوجة،  ق�ساء  باجتاه  الفلوجة( 
من  اإرهابيا   12 مقتل  عن  اأ�سفر  مما 

الدواع�ش .
الفرقة  لقوات  وكبري  وا�شع  هجوم 
ناحية  على  والبي�شمركة  الذهبية 

زمار غربي املو�شل
اأفاد م�سدر ع�سكري يف قيادة عمليات 
البي�سمركة ،باأن قوات الفرقة الذهبية 
بري  هجوم  ب�سن  بداأت  والبي�سمركة 
ع�سابات  تنظيم  مواقع  على  وا�سع 

"داع�ش" يف حميط ناحية زمار، غربي 
�سمل  "الهجوم  اأن  موؤكدا  املو�سل"، 
يف  وكوبانكي  وكاريز  حكنة  مناطق 

منطقة زمار". 
الفرقة  "قوات  اأن  امل�سدر،  واأ�ساف 
بتلك  متوا�سل  تقدم  يف  والبي�سمركه 
�سفوف  يف  خ�سائر  واأوقعت  املنطقة 

تنظيم داع�ش اجلبان
 طريان اجلي�ش العراقي تق�شف وكرا 
القاد�شية  حي  يف  داع�ش  لع�شابات 

بتكريت
قيادة  يف  ا�ستخباري  م�سدر  اأفاد 
باأن  الدين،  �سالح  حمافظة  عمليات 
وكرا  ق�سف  العراقي  اجلي�ش  طريان 
حي  يف  االرهابية  داع�ش  لع�سابات 
القاد�سية �سمال مدينة تكريت ما ادى 
الوكر  وتدمري  اإرهابيا   15 مقتل  اإىل 

بالكامل.

داع�ش  لع�شابات  فا�شل  تعر�ش   
مكي�شيفة  ناحية  على  االإرهابية 

ومقتل 28 اإرهابيا.
اأفاد م�سدر ع�سكري من قيادة الفرقة 
الدين،  �سالح  حمافظة  يف  الذهبية 
ت�سدت  الذهبية  الفرقة  من  قوة  باأن 
مناطق  اإحدى  على  داع�سي  لتعر�ش 
 28 قتل  من  ومتكنت  مكي�سيفة  ناحية 
يف  خ�سائر  التنظيم  وتكبيد  اإرهابيا 

املعدات واالأرواح.
قرى  يحررون  الذهبية  اأبطال 
وكوبانكي  وكاريز  كركامي�ش 
كولو  وحمو  وفقريوك،  وق�شرريج 

وحكنة باملو�شل
قوات  قيادة  يف  ع�سكري  م�سدر  اأفاد 
للجي�ش  التابعة  الذهبية  الفرقة 
الذهبية  الفرقة  ،قوات  باأن  العراقي  
)كركامي�ش،  قرى  حررت  والبي�سمركة 
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وق�سرريج،  وكوبانكي،  وكاريز، 
من  وحكنة(  كولو،  وحمو  وفقريوك، 

رج�ش ع�سابات داع�ش االرهابية . 
قتلت  القوات  اأن   ، امل�سدر  وا�ساف 
من  عن�سرًا   60 العمليات،  خالل 

ع�سابات داع�ش االرهابية .
يدكان  اجلي�ش  وطريان  مدفعية 
ومقتل  املقدادية  يف  الدواع�ش 
يف  اأوكار   )7( وتدمري  دواع�ش   )8(

ال�شجارية باالنبار
�سرطة  قيادة  با�سم  املتحدث  قال   
دياىل املقدم غالب العطية، اإن مدفعية 
اأوكار  يدكان  العراقي  اجلي�ش  وطريان 
املقدادية  �سمال  مناطق  يف  االرهابيني 

ا�ستعدادًا لتطهريها من الدواع�ش. 
ا�ستقر  االأمني  العطية"الو�سع  واأ�ساف 
تطهري  بعد  دياىل  مناطق  اأغلب  يف 
حتت  تقع  كانت  ا�سرتاتيجية  مناطق 

�سيطرة الدواع�ش وت�سكل تهديدا الأمن 
املواطنني يف املحافظة".

م�سنودة  االمنية  القوات  وطهرت 
باحل�سد ال�سعبي، مناطق جبال حمرين 

وناحيتي ال�سعدية وجلوالء.
مكافحة  جهاز  نفذ  اآخر   جانب  من 
االرهاب عملية نوعية يف ثالث مناطق 
باالنبار متكن من خاللها قتل 8 دواع�ش 

وتدمري 7 منازل حتوي ارهابيني.
وقال قائد عمليات االنبار اللواء الركن 
مكافحة  "جهاز  اأن  املحمدي   قا�سم 
مع  بالتن�سيق  العملية  نفذ  االرهاب 
مناطق  يف  االنبار  عمليات  قيادة 

ال�سجارية واحلوز وامللعب".
 6 قتلت  قد  االأنبار  عمليات  وكانت 
دواع�ش ودمرت 3 عجالت حتمل اأ�سلحة 

يف مناطق متفرقة من املحافظة.

ال�شعبي  واحل�شد  اجلي�ش  اأبطال 
يطهرون مناطق يف ناحية يرثب

احل�سد  قوات  يف  قيادي  م�سدر  اأفاد 
باأن  ال�سامدة:  بلد  ال�سعبي  يف مدينة 
مدعومة  العراقي  اجلي�ش  من  قوات 
طهرت  ال�سعبي  احل�سد  من  بقوة 
معقل  يرثب  ناحية  من  ومناطق  قرى 
ق�ساء  يف  االرهابية  داع�ش  ع�سابات 

بلد والدجيل. 
احكمت  االآن  القوات  ان  وا�ساف 
احل�سار على مركز الناحية وتتجه من 

ناحية املزاريع.
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قفزت  كلما  فوؤاده  يعت�سر  الهّم  كان 
الأن  لي�ش  خميلته.  اىل  ابنه  �سورة 
اعداء  قتال  اىل  متوجها  فارقه  االخري 
من  ولده  فراق  حمله  ما  كل  فمع   ا
اأمل ومرارة لكنه مل يجروؤ على منعه. ال 
بل األب�سه بنف�سه بزة احلرب ب�سالبة، 
على  طابعا  بفخر،  بندقيته  وناوله 
جبينه قبلة ابوية، حماوال بياأ�ش كفكفة 
دمعة كانت ت�سار جفنيه لتنحدر على 

خده. 
ما  جّل  كان  ال�سبب.  هو  هذا  لي�ش  ال 
يحزنه ويثري دفائن �سجونه هو انه ن�سي 
ان يعتذر من ولده على بع�ش ت�سرفاته 
معه يف طفولته. كان رد احتمال ان 

يق�ّش  عليه  واجدا  املجاهد  ابنه  يكون 
يخيفه  الرقاد.  منه  ي�سلب  م�سجعه. 
نف�سه   ّي�س كان  انه  غري  ب�سراوة. 
ف�سيعود   القلق "ملاذا  قائال:  بياأ�ش 
ولدي املجاهد، و�ساأ�سمه اىل �سدري، 

طالبا منه ال�سفح". 
لكن �سرعان ما جاء اخل الذي خ�سيه 
يف  اليه  و�سبا  منه  خاف  وانتظره.. 
من  حبيبه  ارتوى  لقد  نعم..  معا.  اآٍن 
 باخل يفرح  ال  كيف   ال�سهادة كاأ�ش 
�سيد  وا�سى  باأنه   بال�سمو ي�سعر  وهو 
م�سابه  يف  ال�سالم(  )عليه  ال�سهداء 
بعلي االك )�سالم ا عليه(، وكيف ال 
يبكي دما وقد تبددت اآخر امنية لديه. 

لنف�سه،  قال  العجوز"  اأيها   جتز "ال 
على  و�ساأطبع  الطاهر  ج�سده  "�سياأتي 

وجنته قبلة ازيح بها كربتي". 
العا�سق  االأب   وهر اجل�سد.  وجاء 
لتحقيق امنيته. ودنا من اجل�سد وقلبه 
املتداعية  �سدره  جدران  يحطم  يكاد 
 واح�سرتاه  املفاجاأة وكانت  بنب�ساته. 
)عليه  احل�سني  وا�سى  االم�ش  ففي 
عقيلة  يوا�سي  واليوم  بابنه،  ال�سالم( 
عليها(   ا )�سالم  زينب  الطالبيني 
لتودعه  اأخيها  عند  ح�سرت  عندما 
هذه  حتى  وذهبت  االخري.   الودا
كان  لقد  اأجل..  الرياح.   ادرا االمنية 

ج�سد ولده من غري راأ�ش.
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