
 تعد معركة حترير �ملو�صل �لتي �نطلقت �ول �أم�س، من 
�أكرب �ملعارك �لتي ��صتغرق �لتح�صري لها �صهور� طويلة، 
�أن ت�صتمر لأ�صابيع،  �لع�صكريون  يف وقت يرجح �خلرب�ء 
�لدفاع  يف  »د�ع�س«  تنظيم  ي�صتميت  �أن  يتوقع  حيث 
عنها، ن�صبة لأنها �آخر �ملدن �لكربى �لتي ي�صيطر عليها 
�لنتائج على �لر�س توحي بغري ذلك  �لعر�ق �ل �ن  يف 

فقد �نهار �لتنظيم يف �لقرى �ملحيطة. 
 من جانبه قال قائد قو�ت جهاز مكافحة �لإرهاب �لفريق 

�لع�صكرية �خلا�صة  �أن �خلطط  �ل�صدي  �لغني  �لركن عبد 
�إىل  م�صري�  تغيريها،  مت  �ملو�صل  مدينة  مركز  بتحرير 
�لعمليات �مل�صرتكة  �لإرهاب وقيادة  �أن جهاز مكافحة 
�لأخييرية  �للم�صات  وو�صع  �لع�صكرية  �خلطط  ر�جعت 
لي)�جلورنال(  �لغني  عبد  وقال  �ملدينة.  مركز  لتحرير 
لديها  �لإرهيياب  مكافحة  جهاز  يف  �لأمنية  "�لقو�ت  �إن 
جهوزية عالية لدخول مركز مدينة �ملو�صل وحتريرها 
بتحرير  �لع�صكرية  �خلطط  �أن  �إىل  م�صري�  �لإرهاب"،  من 
مركز �ملدينة مت تغيريها بالتن�صيق مع قيادة �لعلميات 
وو�صع  مر�جعتها  متت  �خلطة  �أن  �إىل  م�صري�  �مل�صرتكة، 

وحتريره  �ملدينة  مركز  بدخول  للبدء  �لأخرية  �للم�صات 
مكافحة  "جهاز  �أن  وبني  �لإرهابية".   �لع�صابات  من 
�لإرهاب لديه معلومات متكاملة عن �لطرق �لتي زرعت 
بها عبو�ت نا�صفة وعن مو�قع تفخيخ �لعجالت"، م�صري� 
�إىل �أن "�لقو�ت �لأمنية ت�صتعني بطري�ن �لتحالف �لدويل 
�لتفخيخ  ومعامل  و�لعبو�ت  �ملفخخة  �لعجالت  لتفجري 
جنوب �ملو�صل". وكانت �لقياد�ت �ل�صيا�صية و�لع�صكرية 
"د�ع�س" �لن�صحاب من  �أن يعلن تنظيم  يف بغد�د تاأمل 
�ملدينة وجتنيبها م�صري� م�صابها ملدن �لفلوجة وتكريت 
ل�صالح  م�صبقا  �لنتائج  حم�صومة  حرب  يف  و�لرمادي 

على  �خلطة  وتقوم  �ليييدويل.   �لتحالف  وقييو�ت  بغد�د 
زردك  وجبل  �خلازر  حمور  هي:  للهجوم  حماور  �صبعة 
�رشق  جنوب  خممور  حمور  )�لب�صمركة(،  �ملو�صل  �رشق 
�لقيارة  حمور  �لعر�قي(،  و�جلي�س  )�لب�صمركة  �ملو�صل 
�حل�صد  وملي�صيات  �لعر�قي  )�جلي�س  �ملو�صل  جنوب 
�ملو�صل  �صمال  �صقف  تل  حمور  �لحتادية(،  و�ل�رشطة 
�مل�صيحيني(،  �ملتطوعني  ميين  ووحيييد�ت  )�لب�صمركة 
حمور �آ�صكي و�نه �صمال غرب �ملو�صل )�جلي�س �لعر�قي 
�ملو�صل  غرب  �صمال  �ملو�صل  �صد  حمور  و�لب�صمركة(، 
�صمال  بع�صيقة  وحمور  و�لب�صمركة(،  �لعر�قي  )�جلي�س 

�رشق �ملو�صل )�لب�صمركة و�لع�صائر �لعربية(.   و�أكد قائد 
"�لقو�ت  �أن  عمليات �جلي�س �للو�ء �لركن جنم �جلبوري، 
�مل�صرتكة حققت تقّدما كبري� متّثل بتحرير عدد من �لقرى 
و�لبلد�ت"، م�صري� �إىل وجود "�رتباك و��صح يف �صفوف 
�ليوم  يف  �ملحققة  "�لنتائج  �أن  معترب�  د�ع�س"،  تنظيم 
�نتهاء  مع  �ملعارك  خارطة  و�أ�صبحت  ممتازة".   �لأول 
من  قرى  ت�صع  ��صتعادة  �لتايل:  �ل�صكل  على  �لأول  �ليوم 
"د�ع�س" يف حمور �خلازر �رشق �ملو�صل. وقّدر  �صيطرة 
م�صطفى  جعفر  �لب�صمركة  قو�ت  يف   70 وحييد�ت  قائد 
�مل�صاحة �لتي متت ��صتعادتها يف حمور �خلازر باأربعني 

كيلومرت� مربعا، وو�صلت �لقو�ت �إىل قرب منطقة برطلة 
يف  �أما  �ملو�صل.  �رشق  كيلومرت�   25 ُبعد  على  �لو�قعة 
��صتعادة  فتمت  �ملو�صل،  �رشق  جنوب  خممور  حمور 
�خلليل،  �بر�هيم  وهي  "د�ع�س"،  �صيطرة  من  قرى  �صت 
وو�صلت  �جلديدة،  رجب،  عبا�س  حر�مي،  كان  �لعدلة، 
قو�ت �لفرقة �لتا�صعة يف �جلي�س �لعر�قي و�لب�صمركة �إىل 
قرب قرية بالو�ت �لتي تبعد 37 كيلومرت� عن �ملو�صل. 
�أما يف حماور �صمال و�صمال غرب �ملو�صل، فتم ق�صف 
�لطري�ن وباملدفعية، لكن  "د�ع�س" جو� بو��صطة  مو�قع 

مل تكن هناك هجمات برية. 
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بغد�د - مرمي �ليا�س:  مع بدء �لعمليات �لع�صكرية لتحرير مدينة �ملو�صل، ��صتفاق �لعر�قيون 
على �حد�ث عاجلة و�صور ح�رشية من �ر�س �ملعركة تنقل �ليهم من قبل �جلي�س �لعر�قي 
�للكرتوين موحدين موقفهم من هذه �ملعركة �حلا�صمة متنا�صني خالفاتهم �لطائفية و�ل�صيا�صية 
عندما يقومون بن�رش �لها�صتاغات �لتي تتنباأ بالن�رش �ملحقق منذ �لثو�ين �لوىل لبدء �ملعركة �لتي 
�طلق عليها ت�صمية )�صاعة �ل�صفر(.  �ذ قامت �كرب �ل�صفحات �لعر�قية  �لتي تعنى مبو��صيع �جتماعية 
وترفيهية يف �غلب �لحيان، بتوجيه متابعيها لن�رش ها�صتاغات دعم للجي�س �لعر�قي و�ي�صال �صورة 
حية عرب فيديو�ت خمتلفة تظهر فيها �ملناطق �لتي مت حتريرها ورفع �لعلم �لعر�قي على �ر�صها يذكر منها 
�صفحة )بغد�د( �لتي ن�رشت تعليقا طريفا "م�صتاقني بفارغ �ل�صرب ن�صوف �أبو ي�رش يرفع �لعلم �لعر�قي باملو�صل 
ويفرحنه، �إحنه نعرف �لعمليات �لع�صكرية دت�صري وفق �ملخطط ونعرف �أنهم مرييدون ي�صتعجلون حتى يحافظون 

على �أرو�ح �ملدنيني ونعرف �أنه �لن�رش �أٍت ل حمالة.... ب�س �إحنه عبا�س �مل�صتعجل ماعدنه �صرب".
تفا�صيل �صفحة 6

�صيطرة  من  �ملو�صل  مدينة  حترير  معركة  تتو��صل  فيما   
د�ع�س �لرهابي مب�صاركة �لقو�ت �لمنية و�لبي�صمركة و�حل�صد 
معركة  ح�صم  نيابية  �و�صاط  توقعت  و�لع�صائري،  �ل�صعبي 
20 يوما، فيما ��صارت �خرى �ىل �ن  حترير �ملحافظة خالل 
�لن�صاز  �لأ�صو�ت  جميع  ��صكتت  عر�قية  حلظة  �ملعركة  هذه 

�لتي كانت تدعي تق�صيم �لعر�ق.
 فقد توقع �لنائب عن �ئتالف دولة �لقانون عبد �لله �لنائلي 
حترير �ملو�صل من د�ع�س �لرهابي خالل 20 يوما، وقال �نه 
�لنتائج �ملتحققة خالل �ول يومني من �ملعركة،  بالنظر �ىل 
�صهر  من  �لول  �ل�صبوع  يف  ح�صمها  �صيتم  �نه  �لقول  ميكن 

ت�رشين �لثاين �ملقبل.
و�لبي�صمركة  �لمنية  �لقو�ت  م�صاركة  �ن  �لنائلي  و��صاف   
بعد  �لن�صيابية،  للمعركة  �عطى  و�لع�صائري  �ل�صعبي  و�حل�صد 
�ن  �ىل  �ملعركة �صعبة جد�، لفتا  تكون  �ن  توقع �جلميع  �ن 
�ملو�صل  و�ييرشق  جنوب  مناطق  �ىل  و�صلت  �لمنية  �لقو�ت 

و�قتحام �ملدينة لي�س ببعيد.
 من جانبه �كد �لنائب عن حتالف �لقوى �لعر�قية رعد �لدهلكي 
وعنا�رشه  �ملو�صل  يف  تقهقر  �لرهابي  د�ع�س  تنظيم  �ن 
تقدم  �ن �رشعة  �ىل  �ملدينة، لفتا  تقريبا من مناطق  �ختفو� 

�لقو�ت �لمنية �دى �ىل �نهيار د�ع�س �لرهابي متاما.
ما  ��صتخد�م  �مكانية  من  �لن  �خلوف  �ن  �لدهلكي  و��صاف   
�لقيام  �و  ب�رشية  كدروع  للمدنيني  د�ع�س  عنا�رش  من  تبقى 
باعمال �نتحارية ت�صتهدف �ملو�طنني و�لقو�ت �لمنية، د�عيا 
نزوحهم  �ملتوقع  للمدنيني  �مل�صاعد�ت  من  �ملزيد  توفري  �ىل 
�لن�صاين  للجانب  �ل�صتعد�د�ت  و�ن  خا�صة  �ملدينة،  من 

للمعركة ل تو�زي �ل�صتعد�د�ت �لع�صكرية.
 �ىل ذلك ��صارت �لنائبة عن �لقائمة �لوطنية مي�صون �لدملوجي 
�ىل �ن معركة �ملو�صل ��صرتكت فيها جميع �لديان و�لطو�ئف 
و�متزجت دماوؤهم من �جل �عادة �ملو�صل �ىل ح�صن �لوطن 
وهذه حلطة عر�قية نادرة مل ي�صهدها �لعر�ق من قبل، مبينة 
�ىل  �لد�عية  �لن�صاز  �ل�صو�ت  جميع  ��صكتت  �للحظة  هذه  �ن 

تق�صيم �لعر�ق و�ملو�صل.
 و��صافت �لدملوجي �ن �جلميل يف هذه �ملعركة هي �ملقاومة 
�لرهابي  د�ع�س  مقر�ت  �صد  �ملو�صل  �هايل  بها  قام  �لتي 
�لعر�قي على عدد من هذه �ملقر�ت،  �لعلم  يف �ملو�صل ورفع 
م�صددة على �ن هذه �ملقاومة لي�صت مفاجئة، فابناء �ملو�صل 

�صبق لهم �ملقاومة و�ل�صتباك مع عنا�رش �لتنظيم �لرهابي.
علي  �لقانون  دولة  �ئتالف  عن  �لنائب  قال  �خر  جانب  من 
�إن هناك نو�با �صو�ذ د�خل جمل�س �لربملان يدعمون  �لعالق، 
�إىل  م�صري�  �لعر�قية،  �لر��ييصييي  على  �لرتكية  �لقو�ت  بقاء 
�لعر�ق  لتق�صيم  م�صتقبلي  م�رشوع  لديهم  �لنو�ب  هييوؤلء  �أن 

و�لإعالن عن �إقامة �قليم �أو فدر�لية �ُصنية يف �لعر�ق.
�ردوغييان  �لرتكي  "�لرئي�س  �إن  لي)�جلورنال(  �لعالق  وقال   
��صيب بخيبة �أمل يف تقدم �لقو�ت �لأمنية و�حل�صد �لع�صائري 
و�حل�صد �ل�صعبي �إىل مدينة �ملو�صل وح�رش قو�ته يف منطقة 
منطقة  جتيياوز  �أن  يعلم  "�ردوغان  �أن  �إىل  م�صري�  بع�صيقة، 

بع�صيقة �صيكون حمرقة لنري�ن �لقو�ت �لأمنية".
�لنو�ب  جمل�س  يف  �ل�صو�ذ  �لنو�ب  بع�س  "هناك  �أن  و�أ�صاف   
�أهايل  حماية  بحجة  �لرتكي  �جلي�س  بقاء  على  ي�رشخون 
�لنو�ب  هييوؤلء  �أن  �إىل  لفتا  �ل�صعبي"،  �حل�صد  من  �ملو�صل 
فدر�لية  �أو  �إقليم  لإقامة  تركيا  مع  م�صرتك  م�رشوع  "لديهم 

�ُصنية يف �لعر�ق".

قييو�ت  جيينييب  �ىل  �بيينييائييه  ميين  و6  �ب  ييي�ييصييرتك   
حترير  عملية  يف  د�ع�س  �صد  للقتال  �لبي�صمركة 
حتى  ذلك  �صيو��صلون  �نهم  موؤكدين  �ملو�صل، 

حتقيق �لن�رش.
وحدة  �لبي�صمركة  من  �صيخو  �صعيد  دل�صاد  وقال   
مع  د�ع�س  يقاتل  وهو  هلكورد،  قيادة  من   80
�صحفي،  ت�رشيح  يف  �خوته،  من  وخم�صة  و�لييده 
"ن�صارك يف معركة �ملو�صل مع و�لدي وهو  �ننا 

مقاتل متقاعد وخم�صة من �أخوتي وهم )هندرين 
من  و�ثنني  �هلل(  وعبد  وح�صني  وحممد  وح�صن 
�بناء ��صقائي يف حالة �لتاأهب �لق�صوى يف حمور 

بع�صيقة".
 حيث �ن �لعائلة من منطقة بر�دو�صت يف �صيدكان 

�لتابع لق�صاء �صور�ن.
حيدر  �مل�صلحة  للقو�ت  �لييعييام  �لقائد  و�أعييليين   
�لول  ت�رشين   17( �لثنني  يوم  �صباح  �لعبادي 
2016(، �نطالق عملية حترير مدينة �ملو�صل يف 

حمافظة نينوى من �صيطرة د�ع�س.

جاوي�س  مولود  �لييرتكييي،  �خلارجية  وزييير  قييال   
�مل�صوؤولني  مع  �أجييرى  �لرتكي  �لوفد  �إن  �أوغييلييو، 
"�جتماعا �يجابيا"، مبينا �ن  �لعر�قيني يف بغد�د 
وفد� عر�قيا �صيزور تركيا �خلمي�س �ملقبل، من �أجل 

مو��صلة �ملحادثات بني �لطرفني. 
�أن �لييوفييد �لييرتكييي �أجيييرى مع  �أوغييلييو   و��ييصيياف 
�مل�صوؤولني �لعر�قيني يف بغد�د "�جتماعا �يجابيا"، 
�لثنائية  �لق�صايا  �إر�دة حلل  �لطرفني ميلكان  و�أن 
عرب �حلو�ر.   و�أ�صاف جاوي�س �أوغلو "نحن كبلدين 
يتعلق  حل  لإيييجيياد  �لر�مية  ت�صور�تنا  و�صعنا 
مبع�صكر بع�صيقة، بدل من �لت�رشيحات و�لتف�صري�ت 
يف  و�أ�صدقاءنا  �أخوتنا  �إن  �لو�قع،  يف  �ملتبادلة. 

�لعر�ق يخو�صون يف نقا�صات م�صطنعة ل د�ٍع لها. 
نحن مل نذهب �إىل هناك )بع�صيقة( من تلقاء �أنف�صنا 
ذهبنا بناء على دعوة تلقيناها و�لآن نو�جه ردود 

فعل بعد ثمانية �أ�صهر من ذهابنا �إىل بع�صيقة". 
 ولفت �ىل �أن �للقاء�ت �لتي �أجر�ها وفد �خلارجية 
�لرتكية، برئا�صة �مل�صت�صار �أوميت يالت�صني، �أم�س، 
�لعر�قية  �لعا�صمة  يف  �لعر�قيني  �مل�صوؤولني  مع 
"ت�صاركنا  وقال  للغاية".  "�إيجابية  كانت  بغد�د، 
تلك  مناق�صة  طلبو�  مكتوب.  ب�صكل  �أفكارنا  معهم 
�لأفكار مع رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي ونحن باملقابل 
�صنقيم وجهات �لنظر �ملقدمة �إلينا. ورمبا ن�صتقبل 
�أجل  من  عر�قيا  وفد�  �ملقبل،  �خلمي�س  تركيا  يف 
ميلكان  �لطرفني  �أن  �صيما  �ملحادثات  مو��صلة 

�إر�دة حلل �لق�صايا �لثنائية عرب �حلو�ر".

 �كد م�صدر مقرب من مكتب �ل�صدر، �م�س �لثالثاء، 
�ل�صدر  منزل  يف  �ل�صعبي  �حل�صد  قادة  �جتماع  �ن 
قييادة  بييني  �صيا�صية  م�صاحلة  عقد  هييدفييه  كييان 
�لكعبي  و�كييرم  �خلزعلي  قي�س  �ل�صيخ  �لع�صائب 
برعاية من رئي�س منظمة بدر هادري �لعامري و�بو 

مهدي �ملهند�س.
نيوز(،  لييي)�جلييورنييال  حديث  يف  �مل�صدر  وذكيير   
خا�س  �لعامري  هييادي  بييدر  منظمة  "رئي�س  �ن 
وقادة  �ل�صدر  مقتدى  �ل�صيد  مع  م�صبقة  مفاو�صات 
وعقد  �لنظر  وجييهييات  تقريب  بييهييدف  �لع�صائب 

�ل�صدر  مقتدى  و�ل�صيد  �ملن�صقني  بني  م�صاحلة 
�ن  و��ييصيياف  �ل�صدري".   �لبيت  �صمل  مل  لعييادة 
بعد  �ل�صعبي  �حل�صد  م�صري  �ي�صا  ناق�س  "�لجتماع 
حترير مدينة �ملو�صل وماهو �لدور �لذي �صيوكل له 
�حل�صد  �بلغت  "�حلكومة  �ن  مبينا  عليه"،  ي�صبح  �و 
نقا�صنا  �صيكون  �ملو�صل  معركة  بعد  بان  �ل�صعبي 
بعد  �حلاجة  لنتهاء  لها  �لع�صكري  �لييدور  حتجيم 
�لثالثاء،  �م�س  و�جتمع،  �لر��صي".   جميع  حترير 
هيئة  رئي�س  بينهم  �ل�صعبي  �حل�صد  قييادة  من  عدد 
�لعام  و�لمني  �ملهند�س  �بومهدي  �ل�صعبي  �حل�صد 
حلركة  �لعام  و�لمني  �لعامري  هادي  بدر  ملنظمة 
�لع�صائب قي�س �خلزعلي بال�صافة �ىل �كرم �لكعبي 

يف  �ل�صدر  مقتدى  �ل�صيد  �ل�صدري  �لتيار  زعيم  مع 
منزل �لخري يف �لنجف �ل�رشف.

�ل�صيا�صي  �لتفكري  رئي�س  قال  مت�صل  �صياق  ويف   
�ن  نيوز(،  لي)�جلورنال  �ل�صمري  �ح�صان  �لعر�قي 
"�لفتور �ل�صيا�صي �لذي كان يف �لفرتة �ملا�صية بني 
قياد�ت �حل�صد �ل�صعبي و�ل�صيد مقتدى �ل�صدر ما حد� 
بالأخري �ىل ك�رش هذ� �لت�صنج و�لعودة �ىل �لعالقات 
يف ظل �حلرب على تنظيم د�ع�س �لرهابي و�ر�صال 

ر�صائل بعدة م�صتويات للقادة �ل�صيا�صيني".
 و��صاف �ن "ت�رشيحات �ل�صيد مقتدى �ل�صدر حيال 
�مللي�صيات �لوقحة ��صتغلها �لبع�س لل�صاقها بقادة 
�حل�صد �ل�صعبي وقد يكون �ل�صدر مل يق�صد ما ��صيع، 

�مل�صتقبل  يف  حتالفات  لتنظيم  �ملحاولة  و�ي�صا 
"هناك  �ن  مو�صحا  وع�صكريا"،  �صيا�صيا  �لقريب 
��صطفافات جديدة يف مرحلة ما بعد د�ع�س وتطلب 
بع�س  حيال  �لطرفني  من  تنازل  �ىل  �لميير  هييذ� 
�لت�صنجات  من  مزيد�  ت�صبب  كانت  �لتي  �مل�صاكل 
بدر  ملنظمة  �لعام  �لأمييني  و�أعلن  �صبق".   ما  يف 
و�لقيادي يف �حل�صد �ل�صعبي هادي �لعامري، �م�س 
حيدر  �ليييوزر�ء  رئي�س  مع  �لتييفيياق  عن  �لثالثاء، 
�ل�صعبي  �حل�صد  قييو�ت  دخييول  عييدم  على  �لعبادي 
�ملو�صل  د�خل  �ىل  �لدويل  و�لتحالف  و�لبي�صمركة 
و�قت�صاره على �جلي�س �لعر�قي و�ل�رشطة �لحتادية 

بال�صافة �ىل جهاز مكافحة �لرهاب.

 مع بدء كل معركة تخو�صها قو�تنا لتحرير �ملدن �لكبرية 
�خلطر  �لبغد�ديون  يتوج�س  �لرهابي  د�ع�س  �صيطرة  من 
ت�صتهدف  �نتقامية  لهجمات  �لتنظيم  هذ�  �صن  بامكانية 
�ملدنيني يف �لعا�صمة لتعوي�س خ�صائره يف هذه �ملعارك، 
رئي�س  حييذر  �ملو�صل  حترير  معركة  رحييى  تييدور  وفيما 
�لوزر�ء حيدر �لعبادي من �مكانية �عادة �لتنظيم �لرهابي 
�لفلوجة  حتييررت  عندما  فعل  وكما  �لعا�صمة  ��صتهد�ف 

و��صتهدف �لآمنني يف �لكر�دة ومناطق �خرى.
�صعد  بغد�د  حمافظة  جمل�س  يف  �لمنية  �للجنة  ع�صو   
حترير  عملية  �ن  لي)�جلورنال(  ت�رشيح  يف  �كد  �ملطلبي 
�ملو�صل مرتبطة مبعركة د�خلية قد حتدث يف بغد�د، مبينا 
�لنائمة  خالياه  خالل  من  �صيخو�س  �لرهابي  د�ع�س  �ن 
معركة �صد �ملدنيني �لبرياء بهدف تعوي�س خ�صائره يف 
معركة �ملو�صل كما فعل عندما مت حترير �لرمادي وتكريت 
ما  �ملزدحمة  �لماكن  من  عدد�  وقتها  و�رشب  و�لفلوجة 

��صفر عن ��صت�صهاد و��صابة �ملئات من �ملو�طنني.
 و��صاف �ن من يقول �ن �لعا�صمة موؤمنة من �آثار معركة 
فهو  �نتقامية  بتفجري�ت  �لقيام  ينوي  ل  ود�ع�س  �ملو�صل 
مزيف  ن�رش  عيين  يبحث  د�عيي�ييس  �ن  فاملعروف  خمطئ، 
معركة  على  �لرتكيز  من  بدل  مبتابعته  �لقنو�ت  لإ�صغال 
تاأكيد  وبكل  فيها،  �ملتحققة  و�لنييتيي�ييصييار�ت  �ملو�صل 
�لتعامل  �ىل  �لمنية  �لقو�ت  د�عيا  ذلييك،  فعل  �صيحاول 
بحكمة مع هذه �لتهديد�ت. من جانبه �كد �ملحلل �ل�صيا�صي 
د�ع�س  يطلقها  �لتي  �لدعو�ت  �ن  �ل�صمري  �ح�صان  و�لمني 
�لرهابي بتنفيذ عمليات �نتقامية �صد �ملدنيني يف بغد�د 
كاذبة،  تكون  �ن  تكاد  �ملو�صل  حترير  عملية  �نطالقة  مع 
مبينا �ن �لتنظيم �لرهابي تعود �ن يطلق هذه �حلمالت مع 
كل معركة كبرية يكون هو �خلا�رش فيها بهدف �لتاأثري على 
�لدعو�ت  هذه  �ن  و��صاف  تقاتله.  �لتي  �لمنية  �لقطعات 
�لقو�ت  تقدم  على  توؤثر  ول  �لعالم  و�صائل  لإلهاء  جمرد 
�لمنية �لتي تقاتل يف معركة �ملو�صل، فهي حررت عدد� 

من �ملناطق ويف طريقها �ىل �كمال حترير �ملدينة،

)الجورنال(... في تصريحات خاصة لـ
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