
 يعي���ش اقليم كرد�س��تان العراق ازمة �سيا�س��ية 
من�س��ات  اىل  لت�س��ل  تت�س��ع  بات��ت  حقيقي��ة 
الق�س��اء يف ظ��ل اتهامات متبادل��ة بني حزبي 
الدميقراط��ي التاب��ع لرئي���ش االقلي��م م�س��عود 
ب��ارزاين وحرك��ة التغي��ر بزعام��ة نو�س��روان 
م�سطفى. ورجح النائب عن اجلماعة اال�سالمية 
الكرد�س��تانية زان��ا �س��عيد رو�س��تاي، ا�س��تمرار 
االزمة ال�سيا�س��ية باإقليم كرد�ستان لغاية اجراء 
انتخاب��ات برمل��ان االقليم 2017، فيما ا�س��ار 
اىل اأن االحزاب املتنفذة بكرد�س��تان م�س��تفيدة 
م��ن الو�س��ع احل��ايل. وق��ال رو�س��تاي ان��ه "ال 
توج��د بوادر حلل ازمة برملان اقليم كرد�س��تان 
واع��ادة احلي��اة للعملي��ة ال�سيا�س��ية لالقلي��م"، 
مو�س��حًا اأن "كل طرف �سيا�سي متم�سك مبوقفه 
وراأيه". وا�ساف رو�ستاي ان "االزمة ال�سيا�سية 
باالقلي��م �ست�س��تمر على هذا احل��ال حلني اجراء 
االنتخاب��ات برملان كرد�س��تان يف �س��هر ايلول 
عام 2017"، م�سرا اىل ان "االحزاب م�ستفيدة 

من الو�س��ع خا�س��ة املتنفذة التي متتلك بوادر 
ح��ل االزم��ة". وي�س��هد اإقلي��م كرد�س��تان اأزم��ة 
�سيا�س��ية وقانونية عل��ى خلفية ظهور خالفات 
بني االأطراف ال�سيا�س��ية الرئي�س��ة ب�ساأن قانون 

رئا�سة اإقليم كرد�ستان.
وكانت حمكمة حتقيق اأربيل يف اإقليم كرد�ستان 
الع��راق قد ا�س��درت اأمرا بالقب�ش على املن�س��ق 
نو�س��روان  )ك��وران(،  التغي��ر  الع��ام حلرك��ة 
م�س��طفى، لعدم مثوله اأمام املحكمة يف ق�سية 
يف  تنظ��ر  املحكم��ة  وكان��ت  �س��ده.  مرفوع��ة 
دعوى ق�س��ائية �سد نو�س��روان تتهمه بتهديد 
القن�س��ليات االأجنبية وموظفي ���ركات النفط 
العامل��ة يف اقليم كرد�س��تان بالقت��ل واخلطف. 
وق��ال فره��اد م��ارف، م�س��وؤول العالق��ات يف 
حرك��ة التغي��ر اإن هذه ق�س��ية �سيا�س��ية تاأتي 
عل��ى خلفي��ة مطالب��ة حرك��ة التغي��ر باإنه��اء 
حك��م احلزب الواحد وع��دم موافقة احلركة على 
متدي��د ف��رة الرئا�س��ة لرئي���ش االإقليم م�س��عود 
البارزاين. واأ�س��اف اأنه “خالل االأيام املا�سية 
وق��ع اتفاق ب��ني حركة التغي��ر وحزب االحتاد 

الوطني الكرد�س��تاين لتغير احلك��م يف االقليم، 
لك��ن احل��زب الدميقراط��ي الكرد�س��تاين مل يكن 
�س��وتية  ت�س��جيالت  وكان��ت  بذل��ك”.  راغب��ا 
ن�س��بت مل�س��طفى، بثتها قنوات تابع��ة للحزب 
الدميقراطي الكرد�س��تاين، حملت تهديدات ب�سن 
النفطي��ة  ال���ركات  عل��ى مهند�س��ي  هجم��ات 
وقن�س��ليات الدول االأجنبي��ة يف االإقليم. ونفى 
مارف اأن تكون مثل هذه الت�س��جيالت �س��ادرة 
عن زعيم حركة التغير، م�سددا على اأن الق�سية 
�س��ده ق�س��ية �سيا�س��ية ولي�س��ت ق�س��ائية الأن 
“نو�سروان رف�ش ا�ستمرار رئا�سة بارزاين وهو 
�س��د اأي جتاوز عل��ى القانون”. ونقل��ت تقارير 
�سحفية عن الناطق با�سم حركة التغير �سور�ش 
حاجي قوله يف موؤمتر �س��حفي يف ال�سليمانية 
“�س��تميزه  احلرك��ة  اإن  احلك��م،  �س��دور  عق��ب 
قانونيا”، م�س��يفا اأن “حاكم حتقيق اال�ساي�ش 
يف اأربيل رف�ش حتويل ال�سكوى �سد نو�سروان 
م�س��طفى اإىل ال�س��ليمانية، وقدمن��ا طعنًا بقرار 
املحكم��ة ونحن يف انتظار ال��رد لنعرف اىل اأي 

مدى �ستثبت املحكمة ا�ستقالليتها”.

 
 يب��دو اأن املرحلة االأخرة م��ن احلرب مع »داع�ش« اجنبت 
جياًل جديداً من ال�س��باب املتع�س��بني لطائفتهم ومذهبهم 
عل��ى رغم ادع��اءات البع�ش منهم بالتم��دن واالبتعاد عن 
الق�س��ية الطائفي��ة. لك��ن »فاي�س��بوك« ومواق��ع التوا�س��ل 
االجتماعي االأخرى ك�س��فت يف �سكل وا�سح عن هذا اجليل 

الذي يخفي وراء تعليقاته الكثر من الطائفية.
بع��د انته��اء مرحل��ة االحتق��ان الطائفي يف بغ��داد والتي 
راح �س��حيتها االآالف من ال�س��باب عامي 2006 و2007 

وع��ودة املياه اإىل جماريها جم��دداً ظهر جيالن خمتلفان. 
االأول اأك��ر تع�س��بًا وتخندق��ًا لدين��ه وطائفت��ه ومذهب��ه 
وانتمائه الع�س��ائري، واالآخر حاول ان ي�ستفيد من م�ساوئ 
التجربة ال�س��ابقة وب��داأ العمل على حماربة جميع اأ�س��كال 
التع�س��ب الطائفي. ونتيجة لذلك انبثقت جتمعات �سبابية 
من املدونني وال�سحافيني والنا�سطني املدنيني بل وحتى 
الف��رق املو�س��يقية الت��ي جمع��ت ب��ني خمتل��ف االأطي��اف 
واالنتم��اءات وب��داأت احي��اء ن�س��اطات جميل��ة يف بغ��داد 
قوبل��ت برح��اب من املثقف��ني الذين وج��دوا فيها حتركًا 

ن�سطًا �سد الطائفية.

تلك املجموعات عملت على مدى �سنوات على تر�سيخ مبداأ 
الوط��ن الواحد وبدت االأمور ت�س��ر يف �س��كل جي��د، واقتنع 
من يراقب الو�س��ع العراقي بدقة اأن اجليل ال�ساب واجلديد 
يف العراق �س��يكون واعداً وبعي��داً من الطائفية والتحزبات 
املذهبي��ة، لكن االأمور ع��ادت اىل خانة البداية وبداأت تلك 
املرحلة تتقو�ش مع ظهور تنظيم »داع�ش« واحتالله مدنًا 

عدة يف العراق.
ه��ذه احلرب االأمنية والتي ترجمت »فاي�س��بوكيًا« ك�س��فت 
ع��ن جي��ل ممعن يف الطائفي��ة، يتعامل مع كل �س��يء على 
اأ�س��ا�ش االنتم��اء املذهبي اأكر من اأي جيل �س��ابق، لتميل 

الكفة مل�س��لحة »الطائفيني« الذين اأفرزتهم احلرب االأوىل. 
وبدت االأمور اأكر �س��وءاً هذه املرة، فاملقاومة التي اأبداها 
بع�ش ال�سباب يف احلرب ال�سابقة وحماوالتهم ا�ستخال�ش 

العرب منها تكاد تكون معدومة حاليًا. 
»الو�سع لي�ش بخر واحلروب متكررة و�سدمة اليوم اأف�سل 
من م�سكالت الغد« هكذا يربر البع�ش �سلوكه الطائفي. اأما 
الروح الطائفية على »فاي�سبوك« فهي االأقوى على االإطالق 
اإذ �س��قط الكثر من االأقنعة التي و�سعها كثرون �سواء يف 
تعليقهم على االأحداث اأو على احلرب على »داع�ش«، وو�سل 
االأمر اإىل ا�س��تخدام كلم��ات بذيئة يف الكثر من التعليقات 

على االأخبار والربامج على الف�س��ائيات وو�س��ائل االإعالم 
التي قادت ال�سباب اإىل مرحلة التع�سب االأعمى تلك.

وو�س��ط ه��ذه املعمعة فاإن بناء ال�س��لم االأهل��ي بني اأجيال 
ال�س��باب م�س��تقباًل يب��دو اأكر تعقي��داً من بناء ال�س��لم بني 
ال�س��يوخ. فهوؤالء عا�س��وا عل��ى االأقل مرحل��ة االختالط يف 
ع�ره الذهبي ومعظمهم لديه اأخوال من ال�س��يعة واأعمام 
من ال�س��نة او بالعك�ش. اأما االأجيال ال�س��ابة فامت�س��ت كل 
ذل��ك االحتقان والكراهي��ة يف وقت مبكر وب��ات جزءاً من 
تكوينها وعليه من ال�س��عب معاجلة تلك امل�ساعر الرا�سخة 

لديها �سد االآخر يف ندوة حوارية او موؤمتر �سالم.

أنباء عن مشاركة أميركية برية مرتقبة في الموصل

وزي��ر  الوطن��ي  التحال��ف  رئي���ش  اأك��د  فيم��ا   
اخلارجي��ة ابراهي��م اجلعف��ري وج��ود خالف��ات 
داخ��ل التحالف الوطني ال�س��يعي. و�س��ف زعيم 
ائت��الف دول��ة القانون، نوري املالكي، الو�س��ع 
القائ��م يف التحالف الوطن��ي، ب�”غر املقبول”، 
وال ينه���ش باملهام امللقاة على عاتقه وانه يف 

طريقه للت�سظي.
وق��ال اجلعفري: اإن “التحالف الوطني مل ينقطع 
من حماوالته امل�ستمرة حلفظ وحدته، نعم توجد 
كت��ل لها فه��م، وفهم حمرم، لكن مل ت�س��تطع ان 
ت�سل اىل ذلك احلل بحيث تتغلب على اخلالفات”. 
وب��ني، ان “اخلالف��ات موج��ودة ونح��ن عاقن��ا 
ان مننع ه��ذه احللحلة لكنها االن ا�س��بحت اأمراً 
مفرو�س��ًا ووا�سحًا وطفحت على �سطح الربملان 

و�س��طح ال�سارع ويتكلم بها الكثرون”. واأ�ساف 
اجلعف��ري “على االقل قلنا نحافظ على متا�س��ك 
التحال��ف، وقيادات التحالف جتتمع با�س��تمرار 
وكان اآخ��ر اجتماع له��ا يوم اخلمي�ش املا�س��ي 
يف منزيل وا�ستمر هذا االجتماع من ال�ساعة 10 
م�س��اء اىل ال�س��اعة الواحدة بعد منت�سف الليل”. 
واك��د رئي�ش التحال��ف الوطن��ي ان “املحاوالت 
م�س��تمرة ويجمعنا فهم واحد ينعك�ش على �س��كل 
بيان��ات، وطبعا نحن نطمح لي�ش فقط باجتماع 
القيادات، بل باجتم��اع الهيكل باأكمله، ونتاأمل 
التحال��ف وجهودن��ا م�س��تمرة ونح��ن  متا�س��ك 
ندع��و ب�س��هر رم�س��ان الف�س��يل ان يوفقن��ا اهلل 
وتتكح��ل عيونن��ا مب�س��اهدة مث��ل ه��ذا”. وكان 
رئي�ش املجل�ش االعلى اال�س��المي العراقي عمار 
احلكي��م، اأح��د ق��ادة التحال��ف الوطني ق��د حذر 
بوق��ت �س��ابق م��ن “ت�س��ظي التحال��ف” جم��ددا 

“مطالبته بتحويله اىل موؤ�س�س��ة اأكر قوة تعمل 
بنظام موؤ�س�س��اتي، معربا عن ا�س��فه لعدم �سماع 
ه��ذا التحذي��ر املبك��ر”. وب��ني احلكي��م يف 20 
ني�سان، ان “ما يح�سل اليوم يف البلد احد نتائج 
ت�س��ظي التحال��ف الوطني والذي ميثل االأ�س��ا�ش 
ال�سيا�س��ي ال��ذي انت��ج مر�س��حًا لرئا�س��ة جمل�ش 
ال��وزراء، الفت��ا اىل خط��ورة حتول هذا الت�س��ظي 
يف التحال��ف الوطن��ي من احلالة ال�سيا�س��ية اىل 
احلال��ة الربملانية ويف داخ��ل اأروقة احلكومة”. 
من ناحيته و�س��ف زعيم ائتالف دولة القانون، 
ن��وري املالك��ي، الو�س��ع القائ��م يف التحال��ف 
الوطن��ي، ب�”غر املقب��ول”، وال ينه�ش باملهام 
امللق��اة على عاتقه، موؤكدا على �رورة ان يعيد 
التحال��ف الوطني و�س��عه الطبيع��ي وان يتحمل 
م�س��وؤولياته. وقال املالكي يف ت�ريح �سحفي 
ل��ه ام�ش: ”نح��ن نرى ان م��ن الواجب ومن حكم 

امل�سوؤولية التي تقع على عاتق التحالف الوطني 
ان يعيد و�س��عه، الن الو�س��ع القائم غر مقبول 
وال ينه���ش باملهام امللقاة على عاتق التحالف 
الوطن��ي العراقي”. وا�س��اف، ان “هن��اك حوارا 
وحديثا كثرا يف كيفية اعادة �س��ياغة موؤ�س�سة 
التحال��ف الوطني العراق��ي ليكون موؤ�س�س��ة لها 
�س��وابطها وله��ا التزاماته��ا، ومن غ��ر مقبول 
ان يك��ون التحال��ف الوطني فيه م��ن هو منتمي 
ومنت�س��ب اليه وال يلت��زم بقراراته، ويغرد خارج 
ال�رب”. و�سدد املالكي، على “�رورة ان يكون 
التحالف الوطني العراقي موؤ�س�س��ة قوية وقادرة 
عل��ى مواجه��ة التحديات”، م�س��را اإىل ان “هذه 
العوام��ل ه��ي الت��ي ا�س��عفت املوؤ�س�س��ة وخالل 
املراجع��ة يت��م اال�س��تفادة م��ن االخط��اء، ومن 
نقاط ال�س��عف وجعل التحالف الوطني العراقي 
موؤ�س�سة قوية وقادرة على مواجهة التحديات”.
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الخالفات تعصف بالتحالف الوطني وقياداته تتخوف من تشظي مكوناته  التغيير: بارزاني ال يمثل األكراد والتقسيم 
لن يحصل

خبير يكشف عن المدينة "اآلمنة" لداعش بعد 
هروبهم من الفلوجة

تحالف القوى: استمرار العبادي بنهج التفرد في 
القرار سيؤدي لدكتاتورية جديدة

اإلفراج عن أكثر من 10 آالف موقوف بينهم 3456 متهما باإلرهاب أزمة سياسية عميقة بين بارزاني والتغيير في كردستان تنتقل لمنصات القضاء 

 حتدث��ت م�س��ادر اإعالمية عراقية ع��ن نية اأمركية 
يف امل�س��اركة يف عملي��ات بري��ة لق��وات النخب��ة، 
يقدر عدده��ا باأكر من 100 عن�ر، تتواجد حاليًا 
يف قاع��دة �س��بايكر �س��مال تكريت، تك��ون مهمتها 
ال�س��يطرة على مط��ار القيارة اال�س��راتيجي جنوب 
املو�س��ل، ال��ذي �س��يكون حمط��ة انط��الق للهج��وم 

املرتقب على مدينة املو�سل. 
ونف��ذت طائ��رات اأمركية م��ن طراز اأبات�س��ي للمرة 
االوىل طلع��ات جوي��ة �س��د "داع���ش" يف املنطق��ة 
ذاته��ا وهو ام��ر مل يحدث منذ �س��يطرة التنظيم على 

املنطقة املذكورة.
م��ن جانبه، اأطل��ق اجلي�ش العراق��ي املرحلة الثانية 
لعملي��ات حترير نينوى وكربى مدنها املو�س��ل يف 
ظ��ل حتديات مناخية وهجمات التنظيم االرتدادية، 
كان اآخرها حما�رت��ه لقوة من الفوج الثاين للواء 

مغاوير يف منطقة زنكورة �سمال مدينة الرمادي.
وكان��ت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت اأن املرحلة 
الثاني��ة ال�س��تعادة حمافظة نينوى وك��ربى مدنها 
املو�س��ل ب��داأت فجر ال�س��بت املا�س��ي بينم��ا تبذل 
الق��وات العراقي��ة جهودا للق�س��اء عل��ى اآخر جيوب 
املقاوم��ة لتنظي��م داع���ش يف الفلوجة التي ت�س��كل 
خ�س��ارتها اأك��رب هزمي��ة لالإره��اب يف الع��راق منذ 
اأكر من �س��نتني. وقال وزير الدف��اع خالد العبيدي 
"بداأنا عند ال�ساعة اخلام�سة من فجر ال�سبت املرحلة 
الثانية لتحرير نينوى"، واأ�ساف اأن "العملية تهدف 

اإىل حترير القيارة وجعلها مرتكزا نحو املو�سل".
وت�سم القيارة الواقعة على بعد 60 كيلومرا جنوب 
املو�سل مطارا ع�سكريا مهما ت�سعى القوات االأمنية 
اإىل ال�س��يطرة علي��ه ال�س��تخدامه كمرتك��ز لعمليات 

ا�ستعادة املو�سل.

 عربت كتلة التغير الكردية، عن رف�سها لفكرة تق�سيم البالد اىل ثالثة اأقاليم بعد 
ال�سعب  بارزاين وجنله ال ميثلون  م�سعود  اأن  بينَّت  فيما  العراق،  داع�ش يف  هزمية 
اأ�سا�ش  البلد على  "فكرة تق�سيم  اإن  الكردي. وقالت النائب عن الكتلة �سرين ر�سا 
يف  وحماوالته  "بارزاين  اأن  مبينة  مرفو�ش"،  "اأمر  هو  وكرد"  و�سيعة،  "�سنة، 
منبوذ  النه  ل�سعبه،  التقرب  من  ميكنه  لن  ا�ستفتاء،  بعمل  الكردي  ال�سعب  ا�ستمالة 
عندهم وال ميثلهم". واأ�سافت ر�سا اأن "من املفر�ش ومع اقراب حترير املو�سل، 
ال�روع باأعمال  االأ�سعدة كافة، ولي�ش  البلد على  ال بد من �سناعة قرارات توحد 
طائفية وعن�رية"، الفتة اىل ان "اال�ستفتاء الذي ي�سعى اليه بارزاين يف �سناعة 

راأي عام موؤيد الأفكاره، �سيكون مرفو�سا حتى عند ال�سعب الكردي".
اإجراء ا�ستفتاء على ا�ستقالل االأكراد  اإىل  اأيام،  وكان م�سعود الربزاين قد دعا، قبل 
هذا العام، بعدها بنيَّ م�رور الربزاين ابن االأول ورئي�ش املجل�ش االأمني حلكومة 
اإقليم كرد�ستان، يف مقابلة ان "عدم الثقة و�سل مل�ستوى ال ي�سمح ببقائنا معا حتت 

�سقف واحد". 

ك�س��ف اخلبر االأمني واثق الها�س��مي، عن ان الكثر من عنا�ر تنظيم داع�ش 
م��ن الفلوج��ة هرب��وا اىل "جزي��رة اخلالدي��ة" �رق��ي الرم��ادي يف حمافظة 

االأنبار، فيما بنيَّ اأن التنظيم ي�ستخدم اأنفاقا للهرب.
وق��ال الها�س��مي ان "عنا���ر داع���ش ي�س��تخدمون يف مركز ق�س��اء الفلوجة 
اأنفاقا توؤدي بهم اىل جزيرة اخلالدية"، مبينا ان "التنظيم ي�سعى بعد و�سوله 
للجزيرة، الت�س��لل اىل مناطق �سمال ق�ساء هيت او الو�سول اىل مناطق تابعة 

ل�سيطرته من املو�سل".
وا�س��اف اخلبر ان "ط��ران اجلي�ش العراق��ي، والتحالف ال��دويل ومن خالل 
املعلومات اال�س��تخبارية، ي�ستهدف �سبكات االنفاق هذه، كذلك يتم متابعتهم 
اىل احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية". ولفت الها�س��مي اأن "حترير مرك��ز الفلوجة 
بالكام��ل �سي�س��يق اخلناق عل��ى الهاربني م��ن داع�ش نحو جزي��رة اخلالدية، 

وذلك الأنهم �سيكونون بني مدينتني هما الفلوجة والرمادي".

 ح��ذر حتال��ف القوى العراقي��ة، ام�ش ، من ا�س��تمرار رئي�ش الوزراء حي��در العبادي 
"بنه��ج التف��رد بق��رار احلكم وهو ما ق��د يوؤدي اىل جر البالد اىل هاوية ال�س��دام 

ال�سيا�سي". مبديًا اعرا�سه على �سل�سلة االجراءات احلكومية بالتعيني بالوكالة.
وبنيَّ التحالف يف بيان " اعرا�س��ه على "�سل�س��لة االج��راءات احلكومية بالتعيني 
بالوكالة او اجراء التغيرات الطفيفة وال�سكلية التي ال مت�ش جوهر عملية اال�سالح 
ب��ل تعطي الغط��اء احلزب��ي لتكري�ش �س��لطة احلزب الواح��د ودكتاتورية ال�س��خ�ش 
الواح��د حتت �س��عار التغير واالإ�س��الح".  وا�س��اف البيان ان "اج��راءات املناقلة 
الت��ي قام بها رئي�ش احلكومة للمفت�س��ني العمومني يف عدد م��ن الوزارات والدوائر 
احلكومي��ة حماول��ة لذر الرم��اد يف العيون والتغطي��ة على االنفراد بق��رار التعيني 
واالدارة بالوكالة، وا�ستغالل ان�س��غال كل الفعاليات ال�سيا�سية بانت�سارات قواتنا 
امل�س��لحة يف عمليات حترير مدن االنبار لتمرير قوائم التعيينات املوالية ل�سخ�ش 
رئي���ش احلكوم��ة". وذكر حتال��ف القوى ان "العبادي ب�س��الحياته وفقا للد�س��تور 
والت��ي حددت باملادة ]80/ خام�س��ا[ والزمت جمل�ش الوزراء بالتو�س��ية ملجل�ش 

النواب لتعيني وكالء الوزارات وال�سفراء ومن هم بدرجة خا�سة.

 بغداد -خاص

 بغداد -خاص

بعد انتهاء في الواقع..

احتقان طائفي في »فايسبوك« وأدعياء المدنية يسقطون في الفخ

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 اأعلن��ت ال�س��لطة الق�س��ائية االحتادي��ة، اأن حماكم 
البالد اأفرجت عن 10373 موقوفًا مل تثبت اإدانتهم 
مبا ن�سب اإليهم خالل ال�سهر املا�سي، بينهم 3456 
متهم��ا باالإره��اب. وق��ال القا�س��ي عب��د ال�س��تار 
برق��دار املتحدث الر�س��مي لل�س��لطة الق�س��ائية يف 
بي��ان، اإن »حماك��م الب��الد اأفرجت خالل �س��هر اأيار 
املا�س��ي عن 10373 موقوفًا مل تثبت اإدانتهم مبا 
ن�س��ب اإليهم«. وتاب��ع برق��دار اأن »8999 موقوفًا 

مت االإف��راج عنه��م خ��الل مرحلة التحقيق«، م�س��راً 
اإىل اأن »1374 اآخري��ن اأف��رج عنه��م خ��الل مرحلة 
املحاكم��ة«. واأو�س��ح برق��دار اأن »3456 موقوفًا 
مم��ن اأف��رج عنهم كانت ق��د وجهت اإليه��م تهم وفق 

املادة الرابعة من قانون مكافحة االإرهاب«.
واأف��اد املتح��دث الر�س��مي اأن »جمموع املح�س��ومة 
بل��غ  واملحاكم��ة  التحقي��ق  دوري  يف  ق�س��اياهم 

اأيار«. 11573 موقوفًا خالل 

القوات األمنية تسيطر 
على سكة القطار والحي 

العسكري في الفلوجة
 متكن��ت الق��وات االمنية، من فر�ش �س��يطرتها 
على �س��كة القطار واحلي الع�س��كري يف ق�ساء 
العملي��ات  با�س��م  الناط��ق  وق��ال  الفلوج��ة. 
امل�س��ركة العراقي��ة العمي��د يحيى ر�س��ول يف 
بي��ان ان »افواج قطعات عمليات بغداد طهرت 
احلي الع�س��كري وفر�ست ال�سيطرة عليه بعد ان 

طردت ع�سابات داع�ش منه«،
وا�س��اف ر�س��ول، ان »اف��واج عملي��ات بغ��داد 
�س��يطرت على �س��كة القط��ار بالكام��ل وجتري 
االن عملية تطهر ورفع العبوات النا�سفة على 
الطري��ق ال�ري��ع باجتاه��ني من قب��ل مغاوير 
بغداد وه��ذا الطريق يربط بغ��داد بالفلوجة ثم 
مدينة الرمادي«، موؤكداً انه »بعد تطهر �س��كة 
القط��ار �س��تكون عملي��ة اقتح��ام وتطهر حلي 

املوظفني«.


