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بغداد ـ أ.ف.پ: عاشت مدينة تكريت 
مركز محافظة صالح الدين 10 أشهر 

سيطر »داعش« عليها منذ يونيو 2014، 
حتى إعالن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي امس الثالثاء استعادة السيطرة 

عليها.
فيما يلي أهم األحداث التي عاشتها املدينة 

خالل األشهر الـ 10 املاضية:
11 يونيو 2014:

سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على 
تكريت )160 كلم شمال بغداد( والتي 

يسكنها حوالي 200 ألف نسمة، وتعتبر 
إحدى أهم املدن السنية التي سيطر عليها 

اجلهاديون في العراق.
سيطر تنظيم داعش )االسم الذي يطلق 

على تنظيم الدولة اإلسالمية( بعد هجوم 
شرس في التاسع من يونيو 2014، على 

مناطق واسعة في خمس محافظات 
عراقية.

19 أغسطس 2015: انطالق احلملة ضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية.

أطلقت القوات العراقية احلكومية 
مدعومة بقوات موالية لها متمثلة في 

فصائل شيعية، عملية مهمة الستعادة 
السيطرة على مدينة تكريت بعد انطالق 
عدة حمالت من قبل قوات اجليش دون 

جدوى.
الثاني من مارس 2015: انطالق الهجوم 

الواسع.
شنت القوات احلكومية أكبر عملية لها 

منذ يونيو املاضي، الستعادة مدينة 
تكريت واملناطق احملطية بها.

شارك في املعارك آالف املقاتلني من قوات 
اجليش والشرطة وقوات موالية للحكومة 

»احلشد الشعبي« املؤلف من عدد كبير 
من الفصائل الشيعية.

متكنت القوات العراقية وفي مقدمتها 
القوات احلكومية )اجليش والشرطة(، 

خالل هذه املعارك من فرض حصار خانق 
على املدينة لعدة أسابيع.

11 مارس 2015: القوات العراقية تقتحم 
مدينة تكريت.

بدأت القوات العراقية اقتحام تكريت في 
خطوة جديدة لعملية استعادة السيطرة 

على مدينة تكريت، مبشاركة قوات 

اجليش والشرطة واحلشد الشعبي، 
ومتكنت من السيطرة على حي القادسية، 
في شمال املدينة وسيطرت بشكل كامل 

على ناحية العلم )شمال شرق(.
17 مارس 2015: تعلق العمليات بسبب 

العبوات الناسفة.
أوقفت القوات العراقية عملية اقتحام 

تكريت بسبب األعداد الكبيرة من العبوات 
الناسفة التي زرعها اجلهاديون في 

املدينة.
وقال متحدث باسم احلشد الشعبي »انهم 

)اجلهاديون( زرعوا عبوات ناسفة في 
كل مكان، الشوارع املباني واجلسور«، 

وذكر ضباط في قوات األمن أن »الدولة 
اإلسالمية« فخخوا منازل وخنادق.

25 مارس 2015: بدأت الواليات املتحدة 
املشاركة في العمليات

بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
قصف مواقع اجلهاديني في مدينة تكريت 

بطلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، وردا على ذلك أعلنت الفصائل 

الشيعية تعليق مشاركتها واالنسحاب من 
عملية اقتحام املدينة.

وكانت إيران الطرف األجنبي الرئيسي 
الداعم للقوات العراقية في عمليات حترير 

تكريت، لكن بغداد توجهت بطلب الى 
التحالف الدولي للمشاركة في العمليات 

عبر توجيه ضربات جوية، بعد ما أعربت 
واشنطن عن ترددها في التدخل في 

العملية بسبب الدور النشط الذي لعبته 
إيران في العمليات.

26 مارس 2015: استئناف القوات العراقية 
اقتحام تكريت

31 مارس 2015: إعالن حترير مدينة 
تكريت

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي حترير مدينة تكريت، وهنأ 

القوات األمنية واحلشد الشعبي بهذه 
اخلطوة الكبيرة.

لكن الدولة اإلسالمية ما زالت تسيطر 
على بعض مناطق مدينة تكريت، حسبما 
أكد التحالف الدولي، وقالت متحدثة باسم 
التحالف: »بعض أحياء املدينة التزال حتت 

سيطرة )الدولة اإلسالمية( وثمة عمل 
كبير يجب القيام به«.

تكريت 10 أشهر حتت سيطرة »داعش«
تقرير إخباري

املغرب: تفكيك خلية
 جتند مقاتلني  في صفوف »داعش«

كارتر: من املبكر القول
 إننا جنحنا  في احلرب ضد »داعش«

اجلبوري يطالب الڤاتيكان
 بدعوة مسيحيي العراق إلى عدم الهجرة

الربــــاطـ  أ.ف.پ: أعلن املغرب عن تفكيك 
خلية في مدينة فاس تخصصت في استقطاب 
وإرسال متطوعني مغاربة للقتال ضمن صفوف 

تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«.
وقالت وزارة الداخلية املغربية في بيان أمس 
إن عملية التفكيك جاءت »في إطار العمليات 
االستباقية ملواجهة التهديدات اإلرهابية«، وقام 
بها »املكتب املركزي لألبحاث القضائية« التابع 
جلهاز مكافحة التجســــس املغربي الداخلي، 

والذي أعلن عن افتتاحه قبل أسبوعني.
ولم يحــــدد البيان عدد الذين مت اعتقالهم 
ضمن هذه اخللية أو تاريخ اعتقالهم أو ما إذا 

كانت بحوزتهم أسلحة.
وبحسب البيان »أظهرت التحريات أن زعيم 
هذه اخللية تربطه عالقات وطيدة بقياديني 
ميدانيني بصفوف تنظيــــم داعش اإلرهابي، 
حيث يعملون مبعيته على تنسيق عمليات 

التحاق املتطوعني اجلدد بالساحة السورية 
والعراقية«.

وأوضح أن الهدف هو »إخضاعهم لدورات 
تدريبية مكثفة حول استعمال مختلف األسلحة 
املتطورة، باملعسكرات التابعة ملا يسمى بتنظيم 

الدولة اإلسالمية«.
كما أن أعضاء اخللية »بايعوا األمير املزعوم 
لهــــذا التنظيم، وتوصلوا مببالغ مالية مهمة 
من اخلارج، مت تخصيصها لتأمني املصاريف 
الالزمة لســــفر هؤالء املقاتلــــني لهذه البؤرة 

املتوترة«.
وكانت الســــلطات املغربية أعلنت في 22 
مارس املاضي عن تفكيك أكبر خلية منذ سنوات، 
موزعة على تسع مدن وبحوزتها أسلحة كانت 
تستعد لتنفيذ »مخطط إرهابي خطير يستهدف 
استقرار اململكة« و»كانت تستهدف شخصيات 

سياسية ومدنية وعسكرية«.

واشنطنـ  أ.ش.أ: قال وزير الدفاع األميركي 
أشـــتون كارتر، امس االول إنه من املبكر جدا 
القول إن احلملة األميركية ضد تنظيم »داعش« 

في العراق وسورية حققت جناحا. 
وأعرب كارترـ  في مقابلة مع شبكة »إن بي 
ســـي« األميركيةـ  عن اعتقاده بأنه من املبكر 
القول إن الواليات املتحدة حتقق انتصارا، غير 
أنه أكد أن احلملة العســـكرية أحلقت خسائر 

كبيرة بصفوف التنظيم اإلرهابي. 
وتابع قائال »إن األمر سيســـتغرق بعض 
الوقت لهزمية تنظيم »داعش«، مشيرا إلى أن 
الواليات املتحدة التزال تعمل على بناء التحالف 
وقواته وهذا هو ما يجعله مترددا في القول 

بأن الواليات املتحدة حققت جناحا. غير أنه 
قال إنه واثق من فوز الواليات املتحدة. 

ورفض كارتر خالل املقابلة حتديد جدول 
زمني النتهاء القتال ضد داعش. 

وفيما يتعلق باليمن، اســـتبعد كارتر أن 
يؤثر انهيار احلكومـــة اليمنية على عمليات 
مكافحة اإلرهاب التي تقوم بها الواليات املتحدة 
هناك. وأوضح أنه يتعني على القوات األميركية 
تنفيذ عملياتها ضد تنظيم القاعدة في اليمن 
بأســـلوب مختلف. وأكد أن الواليات املتحدة 
ستواصل عمليات مكافحة اإلرهاب ضد تنظيم 
القاعدة في املنطقة بغض النظر  عما يحدث 

على األرض.

بغداد ـ أ.ش.أ: أكد رئيس مجلس النواب 
العراقي د.سليم اجلبوري أن العراق، حكومة 
وبرملانا، ساع بكل جهد وإخالص الى منع 
تكرار الكوارث وتوفير الظروف املالئمة لعودة 
أبنائه املسيحيني الذين اضطرتهم املجموعات 
اإلرهابية اخلارجة من كهوف الظالم والدموية 
الى الهجرة، مطالبا »حضرة الڤاتيكان« بتبني 
دعوة املســـيحيني العراقيني الى التمســـك 
بحقوقهم التاريخية وديارهم وعدم االنسياق 

وراء دعوات الهجرة والتهجير. 
وقال اجلبوريـ  خالل استقباله في بغداد 
امس االول مبعوث بابا الڤاتيكان الكاردينال 
فيرنانـــدو فيلوني والوفـــد املرافق لهـ  إن 
»إفراغ العراق من مسيحييه يعني جتريده 
من احد أهـــم معانيه ورموزه وخصائصه 

التاريخية«. 

ونوه رئيس مجلس النواب بزيارة وفد 
الڤاتيكان التي تؤكد حقيقة جوهرية تتمثل 
في األهمية التاريخية واحلضارية واإلنسانية 
والعقائدية حلوار األديان التي شرف اهلل 
بها أرض العراق بجعلها مهبطا للرساالت 

والتبشير بها. 
وأضاف: إن العراق وبعد سنوات داميات 
عجاف متكن عبر احلوار بني مختلف مكوناته 
من ان يجد لـــه مخرجا ألزماته، وان يضع 
قدمه على أولى درجات البناء املؤسســـي 
للدولة الذي مينع الشطط ويوفر قدرا أعلى 
من التالحم، مشيدا بدور الڤاتيكان في إشاعة 
السالم واحملبة واملسرة بني الناس، واستمرار 
صلواتها ألجل الشعب العراقي واإلنسانية 
العتماد احلوار وسيلة مثلى في حل اخلالفات 

واالختالفات.

استئناف العمل الرسمي في الدواوين احلكومية بتكريت ألول مرة منذ 9 أشهر

استكمال حوار املستقبل ـ حزب اهلل في عني التينة

القوات العراقية املشتركة تصد هجومًا »داعشيًا«
وتفتح طريق تكريت الرئيسي باجتاه سامراء وبغداد

لبنان: جلسة انتخاب رئاسية اليوم.. يعّطلها النصاب

الغبان إن قوات األمن تقاتل 
للســــيطرة على آخر معاقل 
الدولــــة اإلســــالمية في حي 

القادسية بشمال املدينة.
وأضاف في مؤمتر صحافي: 
»تكريت معظمها محرر ولم 
يبق إال الشيء القليل وسنزف 
البشرى خالل الساعات القادمة 
بالقضاء على اجليوب الباقية 

في املدينة.
معظم املدينة محرر وفي 
القادمة ستنتهي  الســــاعات 

احلكومة، في غياب رئيس 
اجلمهوريــــة، وبالتالي ان 
وزراء احلزب في احلكومة 
لن يدعوا االختالف يصل الى 
حد اخلالف، وبالتالي فإن 
مناقشة تصريحات سالم 
في شرم الشيخ ظلت حتت 

سقف التوافق.
وتاليا فإن جلسة احلوار 
اجلديدة بني تيار املستقبل 
وحزب اهلل في عني التينة 
ســــتنعقد اليوم اخلميس، 
كما تعقد اجللسة النيابية 
العامــــة املقــــررة النتخاب 
رئيس ظهر اليوم النتخاب 
رئيس للجمهورية، علما أنها 
ستضاف عدديا الى سابقاتها، 
التي عطلتها مقاطعة حزب 
اهلل والعماد عون جللسات 
االنتخاب، األول ألن الفراغ 
الرئاسي يالئمه، كما تقول 
14 آذار، والثانــــي العتقاده 
أن مقاطعته تلزم املعنيني 
باإلسراع الى تبني ترشيحه 

وحيدا للرئاسة.
العمل ســــجعان  وزير 
قزي قال قبل جلسة مجلس 
الوزراء: بالتأكيد ستكون 
هدنــــة  أرادوا  اذا  هدنــــة 
وستكون هناك مناقشة إذا 
أرادوا مناقشة، لكن رئيس 
احلكومــــة أعلن في شــــرم 
الشــــيخ املوقف املعبر عن 

الدولة اللبنانية.
التقدمي  رئيس احلزب 
االشــــتراكي النائــــب وليد 
جنبالط، قال في تصريحات 
له أمس انه ال يخشى على 
الوقوع في  مــــن  احلكومة 
أزمة جديدة، وقال إن األمور 

هذه اجليوب ألن العدو اندحر 
بالكامل«.

إى ذلــــك، أعلنــــت هيئة 
الشــــعبي بالعراق،  احلشد 
التي تضم فصائل شــــيعية 
مسلحة، أمس إعدادها خطة 
أمنية بعد استعادة السيطرة 
على مدينة تكريت مبحافظة 
صالح الدين)شمال( تتضمن 
االنسحاب من مركز املدينة إلى 
األطراف وتسليم امللف األمني 
الداخلي إلى قوات الشــــرطة 
العشــــائر  احمللية ومقاتلي 

السنية.
وقال كرمي النوري املتحدث 
العسكري باسم هيئة احلشد: 
»أعددنا خطة أمنية ستطبق 
بعد انتهاء اجلهد الهندســــي 
من رفع وإزالة جميع العبوات 
الناسفة من الطرق واملباني 
وتفكيك األبنيــــة املفخخة، 
انســــحاب قوات  تتضمــــن 
الشــــعبي من مركز  احلشد 
إلــــى أطراف  مدينة تكريت 
املدينة وتسليم امللف األمني 
الداخلي للمدينة إلى الشرطة 
احمللية وأبناء العشــــائر من 

مدينة تكريت«.
وأضاف النوري أن »قوات 
احلشد الشعبي سترابط على 
أطراف مدينة تكريت وعند 
املداخــــل ملنــــع أي محاولة 
لعناصر تنظيم داعش ملهاجمة 
املدينة، وهي خطة اعتمدت 
سابقا من قبل قوات احلشد 
العلم والدور  الشــــعبي في 
والضلوعيــــة بصالح الدين 
)شمال( وفي املناطق احملررة 

في ديالى )شرق(«.
وكان محافظ صالح الدين، 
رائــــد إبراهيم اجلبوري، قد 
العمل  أعلن عن اســــتئناف 
الدواويــــن  فــــي  الرســــمي 
احلكوميــــة مبدينة تكريت، 
مركز احملافظة، اعتبارا من 
أمس، ألول مرة منذ 9 أشهر 
بعــــد طرد مســــلحي تنظيم 

»داعش« منها.

تتجــــه الى تســــوية، الفتا 
الى أن الرئيس سالم اتخذ 
املوقف املطلوب والصحيح 
في القمة، وهو رجل حكيم، 
وال مبــــرر العتراض حزب 
اهلل على كالمه في شــــرم 
الشــــيخ، ألنها كانت كلمة 
موزونة، وســــأل: ماذا كان 
ميكن لرئيس احلكومة أن 

يقول غير ما قاله؟.
كتلــــة عون لــــم تطرح 
مصير احلكومة في موضوع 
حتفظات حــــزب اهلل لكن 
وزراء هــــذه الكتلة لوحوا 
باتخاذ موقف من املشاركة 
في احلكومة حال قرر مجلس 
الــــوزراء أو أحــــد الوزراء 
التمديد لقائد اجليش العماد 

جان قهوجي مرة أخرى.
ورأى عون خالل اجتماع 
كتلته ان قول وزير الدفاع 
ســــمير مقبل انه من املبكر 
اخلوض في ملــــف تعيني 
القيادات العسكرية واألمنية 
هو قول غير مسؤول، مشددا 
على أن القصة ليست قصة 
وقت بــــل مســــألة مبدئية 
تتعلــــق بعــــدم قانونيــــة 
الذي  التمديــــد  وشــــرعية 
حصل للقيــــادات األمنية، 

وقد يحصل مجددا.
وشدد على أن من واجب 
وزيـــر الدفـــاع تصحيـــح 
التجاوزات القانونية وعدم 
ارتـــكاب املزيد منها، مؤكدا 

النية ملواجهة هذا اخللل.
وكان وزراء كتلـــة عون 
هـــددوا باالنســـحاب مـــن 
احلكومـــة في حـــال قررت 

التمديد لقادة اجليش.

السيطرة على األرض من قبل 
أبنائها والقوات العراقية التي 
استكملت حتريرها من قبضة 

داعش.
مــــن جانبه، قــــال وزير 
الداخليــــة العراقي إن قوات 
األمن متكنت من اســــتعادة 
السيطرة على معظم مدينة 
تكريت وإنها تواصل القضاء 
على اجليوب املتبقية للتنظيم 

املتشدد باملدينة.
وقال وزير الداخلية محمد 

ما أثير حول مواقفه في شرم 
الشيخ.

وقــــال: لســــت بحاجة 
إلذن أحــــد عندمــــا أحتدث 
باسم مصلحة لبنان. وقال 
وزير اإلعالم رمزي جريج 
ان مجلــــس الــــوزراء عني 
محافظ جبــــل لبنان فؤاد 
فليفــــل، أمينا عاما ملجلس 
العام  الوزراء، محل األمني 
سهيل بوجي، الذي بلغ السن 
القانونية. ونقل جريج عن 
رئيس احلكومة أن موقفه 
في شرم الشــــيخ عبر عن 
حرص لبنان على التضامن 
العربي وعلى متتني العالقة 
مــــع دول اخلليج وخاصة 
اململكة العربية السعودية، 
كما أكد حرص لبنان على 
حتييد نفســــه عن احملاور 

والصراعات.
كما عرض مشاركة لبنان 
في مؤمتر الدول املانحة في 
الكويت والنتائج التي أسفر 
عنها من مســــاعدات. وبعد 
نقاش ملواقف سالم، أجمع 
الوزراء على الثقة بالرئيس 
سالم. وكان وزير الصناعة 
حسني احلاج حسن )حزب 
اهلل( انتقد تصريحات سالم 
العربية، وجاراه  القمة  في 
التيــــار الوطني، الذي برر 
حتفظــــات احلاج حســــن، 
بالقول ان مواقف سالم لم 
متر على مجلــــس الوزراء 
أوال، لكن التيار العوني لوح 
باالنسحاب من احلكومة، 
في وقت كان القريبون من 
حــــزب اهلل يطمئنون الى 
أن املرحلة ال تسمح بفرط 

بغــــداد ـ وكاالت: متكنت 
العراقية املشــــتركة  القوات 
أمس من فتح طريق تكريت 
الرئيســــي باجتاه ســــامراء 
وبغداد، كمــــا صدت هجوما 
ملسلحي تنظيم »داعش« غرب 
ســــامراء في محافظة صالح 

الدين شمالي العراق.
وقالت مصــــادر محلية 
وأمنيــــة إن القــــوات دخلت 
حي القادسية وسط تكريت 
وعددا من أحياء وسط املدينة، 
وتعاملت مع عدد من اجليوب 
التنظيم، وتواصل  ملسلحي 
تطهيــــر شــــوارع ومبانــــي 
املدينة من العبوات الناسفة 
املفخخة، مشيرة إلى أن العديد 
من مســــلحي التنظيم فروا 
باجتاه قضاء الشرقاط التي 
مير بها نهــــر دجلة واليزال 
في قبضــــة داعش مبحافظة 

صالح الدين.
وأشــــارت إلى أن القوات 
العراقية األمنية فتحت طريق 
تكريــــت الرئيســــي باجتاه 
اجلنوب مع سامراء وبغداد 
الذي كان مغلقا بسبب سيطرة 
داعش على تكريت والسيما 
حــــي القادســــية الذي يضم 
الرئاسية واملباني  القصور 
احلكومية التي مت حتريرها 
أمس األول، ولفتت املصادر 
إلى أن قوات »احلشد الشعبي« 
صدت اليوم هجوما لـ»داعش« 
الدين  غرب سامراء بصالح 
وقتلــــت عددا من مســــلحي 

التنظيم.
أعاد  على صعيد آخــــر، 
وزير الداخلية العراقي محمد 
الدوائر  الغبان فتح  ســــالم 
احلكومية ومراكز الشــــرطة 
بتكريت متهيدا إلعادة احلياة 

الطبيعية لها.
ودعا محافظ صالح الدين 
رائد اجلبوري موظفي الدوائر 
احلكومية وســــكان تكريت 
الى العودة إلى املدينة التي 
ستتم إعادة اخلدمات لها بعد 

بيروت ـ عمر حبنجر

في االعتبــــار غنى عن 
االختبار.. منذ بضعة أسابيع 
جّمد رئيس احلكومة متام 
سالم جلسات مجلس الوزراء 
عندما الحظ أن ثمة من يريد 
هز االستقرار احلكومي في 
آلية عمل مجلس  موضوع 
الوزراء، ولم يدع جللســــة 
وزاريــــة إال بعد أن ســــلم 
اجلميع بأن إجماع مجلس 
أو  الوزراء على كل موقف 
ملــــف، بوكالته عن رئيس 
اجلمهوريــــة، ليس مطلقا، 
إمنا بحدود معينة تتناول 
القضايا امليثاقية وحسب.

وأمس، استبق الرئيس 
سالم جلسة مجلس الوزراء، 
بتوجيه التهديد ملن توعدوه 
باحملاسبة على موقفه الداعم 
للقوة العربية املشتركة في 
قمة شرم الشيخ، بتعليق 
جلسات مجلس الوزراء، كما 
فعل مبواجهة أزمة آلية عمل 
احلكومة، إذا ما حاول أحدهم 
أو بعضهم تــــأزمي الوضع 

داخل اجللسة.
افتتح  الرئيس ســــالم 
اجللسة بالدعوة االسبوعية 
النتخاب رئيس للجمهورية 
واختتمها بكالم وجداني نال 
عليــــه التصفيق احلاد من 
جميع الوزراء، كما قال وزير 
البيئة محمد املشنوق، حيث 
ركز علــــى األبعاد الوطنية 
للمواقــــف وعلى سياســــة 
النــــأي بالنفس عن محاور 
التام  الصراع، مع االلتزام 
باإلجماع العربي، متجاوزا 

رئيس الوزراء اللبناني متام سالم مترئسا جلسة مجلس الوزراء في السراي احلكومي امس  ) محمود الطويل (

احلشد الشعبي 
ينسحب من تكريت 
ويسّلم ملفها األمني 

إلى الشرطة

سالم: لست بحاجة 
إلى إذن أحد عندما 
أحتدث عن مصلحة 

لبنان


