
 الأم��ر مل يتوق��ف عن��د هذا احل��د، فمواقع التوا�ص��ل 
الجتماع��ي كان��ت �ص��علة م��ن احلما���س والندفاع 
مل�ص��اندة الق��وات الأمني��ة ان كان ع��ر ن���ر اخبار 
النت�ص��ارات او ان�ص��اء ال�ص��فحات الداعم��ة لعملية 
التحرير التي اعادت ر�ص��م ابت�صامة الن�ر العراقي. 
فه��ي لي�ص��ت معركة �ص��د الإرهاب فح�ص��ب ، بل هي 
معرك��ة توحي��د كل العقائ��د واملذاه��ب والطوائ��ف 

والقوميات حتت ا�صم العراق .
فرحة املو�صليني بلحظة اخلال�س

اأهايل املو�ص��ل ا�ص��تقبلوا خر انطالق �صاعة ال�صفر 
لتحرير نينوى باأفراح كبرية، وان كانت غري معلنة، 
اذ  ذكرت م�ص��ادر م��ن اأهايل اأ�ص��دقاء نازحني يف 
بغ��داد وم��دن الإقلي��م ان الأه��ايل ب��داأوا يتناقل��ون 
اأحادي��ث فيم��ا بينه��م عن نّيته��م الإعداد مل�ص��اندة 
الق��وات الأمنية املح��ررة بكل جهد وقوة �ص��واء عن 
طري��ق النتفا���س �ص��د التنظي��م او بالإب��الغ عمن 
يريد الختباء منهم والهرب. كما ذكر ال�ص��دقاء ان 
املعلومات التي و�صلتهم من ذويهم يف املو�صل ان 
هن��اك حالة ارباك كبرية يف �ص��فوف التنظيم التي 

اخذ يفقد الكثري من قوته و�صطوته على النا�س. 
املو�صليون يحتفظون مبن�صورات �صالح اجلو

يوؤكد الكثري ان معركة حترير املو�صل �صتبقى عالقة 
يف اذهان العراقيني ملا �ص��كلته �صاعة انطالقها من 
حلظة اتفاق خال�ص��ة للوطن. عدد من اأهايل املدنية 
قرروا الحتفاظ باملن�ص��ورات التي ا�ص��قطها �ص��الح 
اجل��و العراق��ي، اذ بل��غ ع��دد املن�ص��ورات قرابة 12 
ملي��ون علم ومن�ص��ور على 16 منطق��ة يف حمافظة 
نينوى ،ح�ص��ب وزارة الدفاع. اذ �ص��ددت املن�ص��ورات 
عل��ى كل مواط��ن ب��اأن يبتعد عن مق��رات وجتمعات 
وخم��ازن ع�ص��ابات داع���س الإرهابي��ة، ومناط��ق 
تواجده��م كم��ا حث��ت كل م��ن ت��ورط معه��م، ب��اأن 
يرتكه��م على الف��ور. وقد توزعت املن�ص��ورات: مركز 
مدينة املو�ص��ل ٤ ماليني ون�ص��ف املليون من�صور، 

ق�ص��اء تلعفر مليون من�ص��ور، ق�ص��اء البعاج مليون 
من�صور، ق�ص��اء احل�ر مليون من�صور، ناحية حمام 
العليل ٥٠٠ الف من�ص��ور، ناحية ال�ص��ورة ٥٠٠ الف 
من�ص��ور، ناحية املحلبية ٥٠٠ الف من�ص��ور، ناحية 
احلمي��دات ٥٠٠ ال��ف من�ص��ور، ناحي��ة برطلة ٥٠٠ 
الف من�ص��ور، ناحي��ة القحطانية٥٠٠ الف من�ص��ور، 
ناحية تل عبطة ٥٠٠ الف من�صور، ناحية الغيا�صية 
٥٠٠ الف من�صور، ناحية القريوان ٥٠٠ الف من�صور 
.. وبع��د ع��ودة �ص��بكات الت�ص��ال اىل اغل��ب مناطق 
املو�ص��ل مت ن�ر الأرق��ام  املجانية للقوات الأمنية. 
جهاز مكافحة الرهاب 454، والعمليات امل�صرتكه 
195و424 لكافة ال�ص��بكات و400 الت�ص��ال زين 

وا�صيا فقط .
ح�صب احلرب الإعالمية والإلكرتونية

"ه��ي معركتنا جميعا نح��ن العراقيني ابناء دجلة 
والف��رات، معرك��ة الن��ور �ص��د الظالم واحلياة �ص��د 
املوت"، هكذا قال املرمج )او�س ح�ص��ن( عن �صاعة 

انط��الق معرك��ة حتري��ر املو�ص��ل مو�ص��حًا اهمي��ة 
الوق��وف اىل جانب القوات التي تقاتل على الر�س، 
من اجل غلق كل الأبواب على عنا�ر داع�س. وتطرق 
املرم��ج اللك��رتوين اىل ان��ه خ��الل اقل من �ص��اعة 
بع��د ان اعل��ن عن انط��الق عملية التحري��ر وبجهود 
الكرتوني��ة مت غل��ق قراب��ة 400 ح�ص��اب لداع�س يف 
وتوي��رت  الفي�ص��بوك  الجتماع��ي  التوا�ص��ل  مواق��ع 
بوج��ه خا�س، مبين��ا انهم ا�ص��تطاعوا احلاق هزمية 
الكرتوني��ة ك��رى بالتنظي��م، موؤك��دا على ا�ص��تمرار 
املعرك��ة مع بقايا احل�ص��ابات وال�ص��فحات الخرى 

حتى ازالتها بالتمام من املواقع الجتماعي.
�رقة ونهب الآثار 

منظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة 
)اإرين��ا  لرئي�ص��تها  بي��ان  يف  اعت��رت  )يون�ص��كو( 
بوكوف��ا( اأن التدم��ري املتعمد لل��رتاث الثقايف ميثل 
جرمي��ة ح��رب. م�ص��رية اإىل ع��دم وج��ود اأي م��رر 
�صيا�ص��ي اأو ديني لتدمري الرتاث الثقايف لالإن�صانية. 

اذ اق��دم التنظيم الرهابي على تدمري مدينة احل�ر 
ال�تاريخية واملو�صوعة على قائمة اليون�صكو للرتاث 
الإن�ص��اين وه��ي مملك��ة عربية ازده��رت يف القرنني 
الأول والث��اين قبل املي��الد.. بعد نهب وتدمري مدينة 
من��رود الآ�ص��ورية الت��ي كان��ت يف يوم ما عا�ص��مة 
اأق��وى اإمراطوري��ة يف العامل وقبله��ا تدمري متاثيل 
ومنحوت��ات اآ�ص��ورية مبتحف املو�ص��ل ال��ذي تعود 
اآث��اره للح�ص��ارتني الآ�ص��ورية والأكدي��ة اذ احل��ق 
ا���رارا كرى بتلك الآث��ار التي بني��ت قبل 2000 
اىل 3000 �ص��نة. كم��ا مت تخري��ب وحتطي��م ثورين 
جمنح��ني اآ�ص��وريني من مدين��ة نينوى. ُدم��ر اأحدها 
داخ��ل املتحف والآخ��ر على اأ�ص��وار مدين��ة نينوى، 
وه��ذان الثوران هم��ا قطع اأ�ص��لية. ووفق��ا لتقارير 
اإعالمي��ة فق��د و�ص��لت املئ��ات م��ن القط��ع الأثرية 
العراقية اإىل اأوروب��ا بالتايل على احلكومة العراقية 
اإث��ارة املو�ص��وع من جدي��د يف الراأي الع��ام. فلو مل 
يوجد ُم�ص��رت، ملا كان هناك بائع. اإنها اآلية العر�س 
والطل��ب. الت��ي مولت ومتول الره��اب يف كل انحاء 

العامل.
تدمري الأديرة والأ�رحة ودور العبادة

علم��اء الآث��ار �ص��بهوا الهج��وم عل��ى تاري��خ العراق 
الثق��ايف بتدم��ري حرك��ة طالب��ان لتماثي��ل بوذا يف 
باميان باأفغان�ص��تان عام 2001. لكن ال�رر الذي 
اأحلق��ه تنظيم داع���س مل يقت�ر عل��ى الآثار القدمية 
فقط، واإمنا و�صل اإىل اأماكن العبادة الإ�صالمية التي 
ل تبايع��ه، حيث مل يته��اون معها وكان رده �ريعا 
وب��دون ه��وادة وعل��ى نط��اق اأو�ص��ع. وقوبل��ت تلك 
العمليات با�ص��تياء عارم بني اأبناء �ص��كان املو�صل، 
حيث اعتروها طم�صا حل�صارة مدينتهم وتاريخها. 
ومن اأبرز الأ�رحة التي مت ن�ص��فها، بح�صب ما ظهر 
يف ال�ص��ور، �ريح ال�ص��يخ فتحي وقر البنت ومزار 
وقر �ص��يخ الطريقة ال�ص��وفية اأحمد الرفاعي ومرقد 
عبد اهلل بن عا�ص��م ب��ن عمر بن اخلطاب، وقد هدمت 
هذه املراقد بوا�ص��طة اجلرافات. ا�صافة اىل عدد من 

امل�صاجد واحل�صينيات ومراقد لل�صبك واليزيدين.

كما فجر عنا�ر التنظيم دير ال�ص��هيدين مار بهنام 
واخت��ه م��ارت �ص��ارة، التاب��ع للطائف��ة ال�رياني��ة 
الكاثوليكي��ة، بع��د �رق��ة حمتويات��ه، الدي��ر م��ار 
يع��ود تاريخ بنائ��ه اإىل الق��رن ال���14، وكان تابعا 
للكني�ص��ة ال�ريانية الأرثوذوك�ص��ية، قبل اأن يتحول 
اإىل ال�ري��ان الكاثوليك يف القرن ال�18، ومت ترميم 
وتو�ص��يع الدير يف ع��ام 1986. ويرجع تاريخه اإىل 
ارتباطه بق�ص��ة الأمري الآ�ص��وري، م��ار بهنام، الذي 
اأ�ص��بح م�ص��يحيا مع اأخته �ص��ارة، و40 م��ن اتباعه، 
عل��ى يد مار مت��ي ال�رياين الأرثوذك�ص��ي، فلما علم 
وال��ده امللك �ص��نحاريب بالأمر، اأم��ر بقتلهم جميعا، 
غري اأنه ندم ندما �صديدا على ذلك فاعتنق امل�صيحية 

واأمر ببناء الدير تكفريا عن ذنبه.
جمزرة الأيزيديني تبقى الأعنف

يحت��اج  الرهاب��ي  التنظي��م  ع��ن جرائ��م  احلدي��ث 
ملجل��دات لعده��ا واح�ص��ائها وتبويبه��ا، فم��ن قتِل 
الن�ص��اء  خط��ف  اىل  القت��ال  وتعليمه��م  الأطف��ال 
واملتاجرة بهن، وح��رق النا�س احياء وقتلهم بطرق 
وح�صية، الجتار بالأع�صاء الب�رية، مذابح طائفية، 
تدم��ري امل��دن العريق��ة واآث��ار احل�ص��ارة العاملي��ة، 
وا�ص��تخدام ال�ص��الح الكيميائي الخ من جرائم يتفنن 
بها. كما ت�صري املعلومات اىل ان ما ين�ر يف و�صائل 
الإع��الم او ماي�رب اليها لي�س ال جزءا ب�ص��يطا مما 
يحدث يف مدينة املو�ص��ل. لك��ن تبقى املجزرة التي 
حل��ت باليزيديني من اجلرائم الكرى حتى �ص��نفت 
�ص��من جرائ��م الب��ادة اجلماعي��ة اذ ق��ام التنظي��م 
بقت��ل الف م��ن اليزيدي��ني واملتاج��رة باطفاله��م 
ون�ص��ائهم يف �صوق )النخا�ص��ة( كما ا�صماه الدواع�س 
حي��ث كان��ت جتري مزاي��دت علين��ة لبيع ال�ص��ابات 
اليزيدي��ات اللواتي انتحر بع�ص��هن وقتل الآخر بعد 
حماولت هرب فا�ص��لة.  اليوم يق��ف اليزيديون مع 
كل مكونات املو�ص��ل الخ��رى بانتظار دحر داع�س 
الإرهاب��ي وحترير املو�ص��ل من دن�س ه��ذا التنظيم 
الوح�ص��ي لتع��ود املو�ص��ل احلدب��اء تزه��و ب�ص��ياء 

مكوناتها وتراثها وتاريخها العبق.

ع��دت النائ��ب ع��ن كتل��ة الح��رار النيابي��ة ملى 
احللفي،اأم���س، ان الجتم��اع ال��ذي جم��ع ق��ادة 
احل�ص��د ال�ص��عبي والزعيم التيار ال�ص��دري مقتدى 
ال�ص��در يف النج��ف اع��رتاف �ريح بان ال�ص��در 

قائدا لال�صالح.
احللفي يف ت�ريح لها قالت  ان "قادة الف�ص��ائل 
وبع���س ال�صيا�ص��يني الذي��ن اجتمع��وا يف البي��ت 
ال�ص��دري ي�صب يف م�صلحة البلد ،ومن اجل حفظ 

الأمن وتوحيد الكلمة".
و�ص��ددت احللف��ي ان "اجتم��اع النج��ف ج��اء من 
توحيد القيادة، لن م�صلحة البلد هي بالوحدة ل 
بتع��دد القيادات"، مبين��ة ان" كل من هو حري�س 
على البلد يرتك ال�راعات واملناف�صات الداخلية 
والغاي��ات ال�صخ�ص��ية، لن البل��د الي��وم بحاج��ة 
ما�ص��ة له��م وتوحي��د كلمتهم �ص��د العدو،من اجل 

حتري��ر البلد م��ن براث��ني الدواع���س الرهابيني، 
ليعم الأمن والمان على اأبناء العراق جميعًا".

وكان قادة احل�صد ال�صعبي قد اجتمعوا يف النجف 
ال�رف مع زعيم التيار ال�ص��دري مقتدى ال�صدر 
واتفق��وا عل��ى توحي��د الكلم��ة يف الوق��ت الراهن 
لفويت الفر�ص��ة على العداء يف التدخل ب�صوؤون 
البال. فيما عد النائب عن جبهة ال�صالح من�صور 
البعيج��ي، اجتم��اع قادة احل�ص��د ال�ص��عبي توحيد 
داع���س  ع�ص��ابات  مبواجه��ة  ال�ص��يعي  لل�ص��ف 
الرهابية خ�صو�صا  وان قواتنا المنية وح�صدنا 
املقد�س يخو�س معارك �ر�ص��ة �ص��د ع�ص��ابات 

داع�س من اجل حترير حمافظة نينوى.
وقال النائب من�ص��ور البعيجي يف ت�ريح له ان 

ك��ة  معر ي��ر " حتر

حمافظ��ة نين��وى ه��ي معرك��ة عراقي��ة يقوده��ا 
العراقي��ني فقط وبروح وطنية عالية بعيدا عن اي 
م�ص��ميات اخرى يحاول بع�س �صيا�ص��ي الدواع�س 
الت�ص��وي�س عليه��ا ،ولكن بالروح القتالية لل�ص��عب 
العراقي ومن دافع اخالقي ووطني اثبتو غري ذلك 

للعامل اجمع".
وا�ص��اف البعيج��ي ان "انط��الق عملي��ات حترير 
امل�ص��توى  عل��ى  دولي��ا  ترحيب��ا  لق��ت  نين��وى 
اخلارج��ي وداخلي��ا كب��ريا حي��ث رح��ب اه��ايل 
الع�ص��ابات  قب��ل  م��ن  املحا�ري��ن  املحافظ��ة 
الجرامي��ة بتحريره��م منه��ا، وابن��اء العراق من 
اجلي�س والقوات المنية وح�ص��دنا املقد�س هم من 

يقومون بتحرير املحافظة".
وب��ني البعيج��ي انه " يف الوقت ال��ذي نبارك فيه 
عمليات التحرير التي يقوم بها ابنائنا البطال 
احل�ص��د  وبا�ص��ناد  حم��اور  ارب��ع  م��ن 
ال�ص��عبي ال��ذي يعتر العم��ود الفقري 

للجي���س والق��وة الرادع��ة ، نحذر الق��وات الرتكية 
التدخل مبعركة حترير املو�صل لنها �صتتلقى ردا 

قويا غري متوقع".
"الق��وات الرتكي��ة املتواج��دة  وط��اب البعيج��ي 
عل��ى ار�س نينوى الن�ص��حاب با���رع وقت لن 
تواجده��م هناك غ��ري مرحب به،وماه��ي ال ايام 
معدودة و�ص��تزف ب�رى حتري��ر حمافظة نينوى 
اخر معقل لداع�س و�صنطوي هذه ال�صفحة املظلمة 
الت��ي مربه��ا بلدن��ا ونتج��ه اىل البن��اء والعمار 
بعزمي��ة ابناء العراق الغي��ارى الذين اثبتو للعامل 
توحده��م بتحري��ر بلدهم من كل معت��دي يحاول 

تدني�س ار�صه".
وكان��ت اجلماهري الراف�ص��ة للتواجد الرتكي على 
الرا�ص��ي العراقية قد انطلق��ت بتظاهرة مليونية 
ام��ام ال�ص��فارة الرتكي��ة و�ص��ط العا�ص��مة بغ��داد 
تطال��ب القوات الرتكية الن�ص��حاب من لرا�ص��ي 

العراقية.
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بغداد ــ خاص

الحلفي: اجتماع  قادة الفصائل وبعض السياسيين في بيت الصدر يصب في مصلحة البلد  الموسوي تحمل السياسيين مسؤولية 
تدني مستوى الجامعات العراقية 

نائب : الخطورة الحقيقة في الموصل هي 
بمرحلة "ما بعد داعش"

القانونية البرلمانية: قانون "مزدوجي 
الجنسية" يشمل جميع المناصب

بغداد_متابعة: حملت النائبة عن دولة القانون �صمرية املو�صوي، اأم�س، ال�صيا�صيني 
اإبعاد  اىل  داعية  العاملي،  بالت�صنيف  العراقية  اجلامعات  م�صتوى  تدين  م�صوؤولية 

التعليم وموؤ�ص�صاته عن م�صاحلهم ال�صخ�صية وعن الدعايات النتخابية.
املو�صوي يف بيان لها قالت، اإن "التعليم العايل خط احمر وامل�صا�س بقراراته دمار 
للبلد والتنمية الب�رية، باعتباره ا�صا�س بناء البلدان يف العامل"، مطالبة ب�"عدم 
اإخ�صاع التعليم العايل اىل القرارات ال�صيا�صية، واإبعاده عن تدخل جمل�س النواب 
وجمل�س الوزراء". واأ�صافت املو�صوي، "حتمية ان ت�صدر القرارات اخلا�صة بنظام 
اجلامعات  روؤ�صاء  من  امل�صكلة  الوزارة،  الراأي يف  هيئة  العايل من خالل  التعليم 
"اإبعاد  اىل  داعية  التعليم"،  الأخر يف ق�صايا  لأنهم  الوزارة  املتقدم يف  والكادر 

التعليم وموؤ�ص�صاته عن م�صاحلهم ال�صخ�صية وعن الدعايات النتخابية".
تدنى  ما  اذا  الوزارة  حما�صبة  ب�"عدم  ال�صيا�صيني  القانون،  دولة  ع�صو  وطالبت 
ال�صيا�صيني"،  لرغبات  الر�صوخ  ب�صبب  العراقية،  للجامعات  العاملي  الت�صنيف 
"العراق  اأن  املو�صوي،  واأو�صحت  قراراتهم".  نتيجة  التدين  "هذا  اإياهم  حمملة 
�صلبيا يف  موؤ�را  واعتر  اقر عام ١٩٥٩،  الذي  العبور  قرار  ثمن  يدفع  اليوم  اىل 

اليون�صكو على التعليم يف العراق".

بغداد_متابعة:  اكدت كتلة التحالف املدين الدميقراطي ، اأم�س، ان اخلطورة احلقيقة التي 
�صوف تواجه مدينة املو�صل �صتكون يف مرحلة "ما بعد داع�س" ، وفيما دعت احلكومة 
بالنظر  املواطنة  خطابات  اىل  والتوجه  العروبية  اخلطابات  عن  التخلي  اىل  العراقية 
لوجود الكثري من الأقليات الغري عربية يف نينوى ،  �صددت على �رورة دعم القوات 

امل�صلحة العراقية يف معركتها �صد الإرهاب بكل الإمكانيات املتاحة .
التي �صوف  " اخلطورة احلقيقة  ان  له قال  اللو�صي يف ت�ص�ريح  الكتلة مثال  رئي�س 
" نخ�صى باأن  "ما بعد داع�س" ، مبينًا باأننا  تواجه مدينة املو�صل �صتكون يف مرحلة 

تنتقل المرا�س ال�صيا�صية التي تعاين منها بغداد اىل املجتمع يف املو�صل".
العروبية  اخلطابات  عن  التخلي  اىل  مدعوة  العراقية  احلكومة   " ان  اللو�صي  واأو�صح 
املواطنة  خطابات  اىل  والتوجه  خطاباتهم  كل  يف  عريبة"  "املو�صل  بان  والت�صديد 
المر   " ان  اىل  م�صرياً   ، نينوى"  يف  عربية  الغري  الأقليات  من  الكثري  لوجود  بالنظر 
الإرهاب  العراقية يف معركتها �صد  امل�صلحة  القوات  دعم  اليوم هو  واملهم  ال�روري 

بكل الإمكانيات املتاحة".

عن  التخلي  قانون  ان  اأم�س،   ، الرملانية  القانونية  اللجنة  اكدت  بغداد_متابعة: 
اجلن�صية املكت�صبة )مزدوجي اجلن�صية( �صي�صمل جميع املنا�صب اخلا�صة الع�صكرية 
منها واملدنية ، وفيما اأو�صحت بان بع�س حاملني اجلن�صيات الأجنبية ي�صتخدموها 
القانون  بان  �صددت   ، ف�صادهم  على  املحا�صبة  من  وللحماية  الدول  لتلك  للعمالة 
مبني على املواد الد�صتورية ول ميكن ترير معار�صة متريره . ع�صو اللجنة عالية 
ن�صيف يف ت�ريح لها قالت ان " قانون التخلي عن اجلن�صية املكت�صبة )مزدوجي 
اجلن�صية( �صي�صمل جميع املنا�صب اخلا�صة الع�صكرية منها واملدنية" ، مبينة بان 
واأو�صحت  فوق".  فما  "رائد"  رتبة  من  �صتكون  امل�صمولة  الع�صكرية  "املنا�صب 
الدول  لتلك  للعمالة  ي�صتخدموها  الأجنبية  " بع�س حاملني اجلن�صيات  ان  ن�صيف 
وللحماية من املحا�صبة على ف�صادهم و�رقاتهم وي�صعون لعدم مترير ذلك القانون 
" القانون مبني على املواد الد�صتورية ول ميكن ترير  وعرقلته" ، م�صرية اىل ان 
اأهمية للحفاظ  معار�صة متريره ويجب ان ميرر باأ�رع وقت ممكن ملا ميثله من 

على البلد وم�صاحله".

بغداد ــ خاص

دقت ساعة الحدباء.... الموصل نصرنا

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

هي املرة االوىل بعد نكبة 
حزيران 2014 التي جتمع 

العراقيني بكل مكوناتهم 
حتت راية حترير املو�صل 

وعودتها اىل ح�صن الوطن 
بعد ان ا�صتلبت من قبل تنظيم 
داع�ش االإرهابي الذي ا�صتباح 

احلرث والن�صل. وهي املرة 
االوىل اي�صا التي ي�صطف بها 

ويتوحد كل االإعالم العراقي 
ب�صوت وطني حما�صي داعم 
لكل القوات امل�صاركة بعملية 

حترير نينوى احلدباء، 
نينوى التاريخ واحل�صارات 
واملكونات، نينوى الربيعني.

م الثالث
مجريات اليو

حرير الموصل
من معركة ت

جانب الجيش العراقي وقوات التحالف

جانب  تنظيم داعش االرهابي 

1. تفجير مبنى محافظة نينوى بواسطة 
براميل / تي ان تي/

2 . تفجير مباني مديرية الجوازات والجنسية 
العراقية في منطقة باب البيض

3 . اعتقال 12 من موظفي دائرة صحة 
نينوى 

قراقوش هي اكبر مدينة 
مسيحية في العراق وكان قبل نزوحهم 

تم االستيالء عليها من قبل تنظيم داعش االرهابي
 في آب  2014.

1. التوغل الى مدينة قراقوش تـــــــقع 

 3. إرسال اللواء 

 4. مقتل بقصف جوي

بالجيش العراقي إلى الموصل لتعزيز 
الكثافة النارية، 

 من عناصر داعش االرهابي بينهم قيادي بارز 

2.  قصف أكثر من 

 يعيش فيــــــــــــها
كـلم جنــوب شــــرق الموصل 15

40

52

13

 50.000 

 هدفًا لتنظيم داعش االرهابي


