
�ص��ّدق رئي�س اجلمهورية ف��وؤاد مع�ص��وم،االثنني،على "قانون 
هي��اأة احل�ص��د ال�ص��عبي". واعل��ن املكت��ب االإعالم��ي لرئا�ص��ة 
اجلمهوري��ة يف بي��ان ،اإن "رئي���س اجلمهوري��ة فوؤاد مع�ص��وم 
�صّدق على قانون هياأة احل�صد ال�صعبي الذي �صوت عليه جمل�س 
النواب تكرميا لكل من �صاهم يف بذل دمه يف الدفاع عن العراق 
من املتطوعني واحل�ص��د ال�صعبي واحل�صد الع�ص��ائري". واأو�صح 
املكتب ان �ص��دور هذا القانون ج��اء تكرميا لكل من تطوع من 
خمتلف اأبناء ال�صعب العراقي دفاعا عن العراق يف حفظ الدولة 
العراقي��ة من هجمة الدواع�س وكل م��ن يعادي العراق ونظامه 
اجلديد والذين كان لهم الف�صل يف رد املوؤامرات املختلفة ومن 
اجل حفظ ال�صالح بني القوات امل�صلحة العراقية وحتت القانون 
وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل ال�صالح بيد الدولة فقط 
، وتكرمي��ا ل��كل من �ص��اهم يف بذل دمه يف الدف��اع عن العراق 
من املتطوعني واحل�ص��د ال�ص��عبي واحل�صد الع�ص��ائري. يف حني 
هن��اأ رئي���س اجلمهورية فوؤاد مع�ص��وم، نظريه اللبن��اين العماد 
مي�صال عون بت�ص��كيل احلكومة اجلديدة برئا�صة �صعد احلريري، 
وذلك عقب �صدور املر�صوم اجلمهوري بذلك م�صاء االحد. وقال 
مع�صوم يف ر�ص��الة بعث بها اإىل عون ون�رشها موقع الرئا�صة، 
"با�ص��مي �صخ�ص��يا وبا�صم حكومة و�ص��عب العراق، اأعرب لكم 
ولل�ص��عب اللبناين ال�صقيق عن ا�ص��دق التهاين بت�صكيل احلكومة 
اللبناني��ة اجلدي��دة برئا�ص��ة دول��ة رئي�س الوزراء ال�ص��يد �ص��عد 
احلري��ري". واعرب مع�ص��وم ع��ن متنياته للحكوم��ة اللبنانية 
اجلدي��دة كل النج��اح وال�ص��وؤدد وللبن��ان كل التق��دم وال�ص��الم 
واالزده��ار وللعالقات ب��ني بلدينا املزيد من الق��وة والتعاون 
امل�ص��رك يف املج��االت كاف��ة. من جان��ب اخر ا�ص��تنكر رئي�س 
اجلمهورية فوؤاد مع�ص��وم، الهجوم الذي ا�صتهدف مدينة الكرك 
جنوبي االأردن وراح �ص��حيته الع�رشات م��ن املدنيني والقوات 
االأمنية بينهم �صائحة كندية، موؤكدا اأن ذلك ي�صتدعي املزيد من 

التعاون للق�صاء على الع�صابات االإجرامية.

خ�رش داع�س �ص��يطرته على قرابة ن�صف املناطق 
ه��ذه  واك��ر   ،2014 الع��ام  يف  احتله��ا  الت��ي 
اخل�ص��ائر وقعت خالل ع��ام 2016 مع ت�ص��افر 
جه��ود عدة دول يف حماربت��ه يف اطار التحالف 

الدويل الذي تقوده وا�صنطن.
خ���رش التنظي��م معاق��ل مهم��ة مث��ل الفلوجة يف 
العراق ودابق يف �ص��وريا، االمر الذي ك�ص��ف عن 
عدم قدرته على الدفاع عن مواقع �ص��غلت مكانة 

مهمة يف حربه الدعائية.
ُط��رد االرهابيون م��ن مدينة الرمادي، عا�ص��مة 
حمافظ��ة االنب��ار يف غ��رب الع��راق، وكذلك من 
منبج يف �ص��وريا، وهما منطقتان ا�صراتيجيتان 
اجلغ��رايف  التوا�ص��ل  �ص��مان  يف  وحا�ص��متان 
لداع���س، يف ح��ني تب��دو املعرك��ة �ص��عبة داخل 
املو�ص��ل ع��ر ال�ص��وارع املفخخ��ة ومع انت�ص��ار 
القنا�ص��ة، اال ان خ�ص��ارتهم ملعقله��م اأم��ر غ��ري 
م�ص��كوك في��ه وذل��ك بجه��ود الق��وات العراقي��ة 
واحل�ص��د ال�صعبي الذي قتل ما ال يقل عن خم�صني 

الف ارهابي منذ العام 2014 .
وق��ال قائ��د ق��وات التحال��ف اجل��رال �ص��تيف 
تاون�ص��ند " لق��د مت حتري��ر نح��و ثالث��ة مالي��ني 
�ص��خ�س واك��ر من 44 الف كيلوم��ر مربع" من 

�صيطرة االرهابيني يف العام 2016.
بينما حذر مراقبون مراًرا من اأن ا�صتعادة ارا�ٍس 
من تنظي��م داع�س االرهابي ال تعني نهايته الأنه 
�صي�ص��تفيد من عدم اال�صتقرار يف العراق و�صوريا، 

لتنفيذ هجمات جديدة.
فق��د ظه��رت تناق�ص��ات يف مواقف امل�ص��وؤولني 
العراقيني من ح�صمها، حيث توقع القائد امليداين 
للح�ص��د ال�ص��عبي ب��اأن معركته��ا �ص��تطول، بينما 
اأ�صدر العبادي توجيهات حل�صم املعركة وت�صديد 
اخلن��اق على تنظيم داع�س ومنعه من ا�ص��تهداف 

املدنيني.

اأكد هادي العامري القائد امليداين لقوات احل�ص��د 
ال�صعبي ، اأن معركة املو�صل �صتطول، مو�صًحا اأن 
التنظي��م االرهابي يق��اوم يف املدينة.. وقال يف 
ت�رشيح �ص��حايف ، اأن قطع��ات اجلي�س وال�رشطة 
االحتادية ومكافحة االإرهاب يخو�ص��ون معارك 
�رش�ص��ة لتحري��ر مدينة املو�ص��ل.. م�ص��رًيا اىل اأن 
حديث البع�س عن حترير املو�صل جعل املواطن 

العراقي ي�صعر باأن املعركة �صتح�صم خالل اأيام.
واأ�ص��اف اإنن��ا كنا نتوق��ع منذ االأي��ام االأوىل اأن 
معرك��ة املو�ص��ل �ص��تطول، واأن داع�س �ص��يقاوم 
بق��وة يف املدين��ة، لكن��ه مل ي�ص��ع �ص��قًفا زمنًيا 

املدين��ة  حتري��ر  واإجن��از  املع��ارك  النته��اء 
بالكامل".

ت�ص��م ت�ص��كيالت احل�ص��د ال�ص��عبي، التي تت�صدى 
لتنظي��م داع�س، نح��و 140 األف مقاتل، ي�ص��ارك 
اجلاري��ة  املعرك��ة  يف  منه��م  االآالف  ع���رشات 
لتحرير املو�صل، وا�صتطاعوا اأخرًيا ال�صيطرة على 
مطار ق�صاء تلعفر يف غرب املدينة، التي يتاأهب 
اجلي�س العراقي القتحامها وانتزاعها من قب�صة 
التنظيم الذي �صيطر عليها يف يونيو عام 2014.
واالثن��ني، �ص��دت قوات احل�ص��د ال�ص��عبي هجوًما 
وكّب��دت  املو�ص��ل،  غ��رب  داع���س يف  لعنا���رش 

عنا���رشه خ�ص��ائر كب��رية يف االأرواح واملعدات. 
وق��ال اإع��الم احل�ص��د اإن ق��وات كتائ��ب االإم��ام 
��ا  علي )ع( اأحد ت�ص��كيالت احل�ص��د �ص��ّدت تعّر�صً
لعنا���رش داع���س يف �ص��مال قرية اأبو �ص��نام من 
جهة القام�ص��لية يف غرب املو�صل. م�صرًيا اىل اأن 
عنا�رش داع�س حاولوا اإر�صال عجلة مفخخة قبل 
قيامهم بعملية الهجوم من اأجل اإرباك القطعات، 
اإال اأن قوات احل�ص��د ا�ص��تهدفت هذه العجلة بعدما 
مت ر�ص��دها وتفجريه��ا وقت��ل االنتح��اري الذي 

كان يقودها.
م��ن جهت��ه، اأ�ص��در رئي�س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات امل�ص��لحة حيدر العبادي توجيهات ت�صهم 
يف ح�صم املعركة مع داع�س وت�صديد اخلناق عليه 

ومنعه من ا�صتهداف املدنيني.
ج��اء ذل��ك خ��الل اّط��الع العب��ادي عل��ى �ص��ري 
عملي��ات "قادم��ون يا نينوى" لتحرير املو�ص��ل 
ل��دى زيارت��ه مق��ر قي��ادة العمليات امل�ص��ركة، 
حيث ا�صتمع اإىل �رشح تف�صيلي عن �صري املعركة 
وتق��دم الق��وات يف جميع املح��اور، كما اأ�ص��در 
العدي��د م��ن التوجيه��ات الت��ي ت�ص��هم يف ح�ص��م 
املعرك��ة مع العدو وت�ص��ديد اخلن��اق عليه وعدم 

ال�صماح له با�صتهداف املواطنني االأبرياء.   
واأ�ص��اد العب��ادي بانت�ص��ارات القوات امل�ص��لحة 
الت��ي متكنت من دح��ر العدو وحترير االأرا�ص��ي، 
واأثنى يف الوقت نف�ص��ه على تع��اون االأهايل مع 
الق��وات يف جمي��ع قواط��ع العمليات الع�ص��كرية. 
ال�ص��هر  م��ن   13 اأعل��ن يف  ق��د  العب��ادي  وكان 
احل��ايل اأن القي��ادة الع�ص��كرية العراقي��ة اأعادت 
النظ��ر يف جمي��ع اخلط��ط الع�ص��كرية للعملي��ات 
امل�ص��لحة اجلاري��ة لتحري��ر املو�ص��ل م��ن دون 
تو�صيح اأ�صباب ذلك، لكن م�صادر ع�صكرية كانت 
اأ�صارت يف وقت �صابق اأن القوات العراقية تواجه 
م�ص��اعب يف التوغل يف مناطق املو�ص��ل ب�صبب 
ا�ص��تخدام تنظيم داع���س للمفخخات والقنا�ص��ة 

ب�صكل مكثف.

ياأت��ي مع ذلك ارتف��اع يف اأع��داد نازحي مدينة 
املو�ص��ل اإىل 117 األًف��ا من��ذ انط��الق العمليات 
الع�ص��كرية يف 17 اأكتوبر املا�ص��ي. وقال ع�صو 
اللجن��ة العلي��ا الإغاث��ة النازح��ني رئي���س جلن��ة 
الهج��رة يف الرمل��ان العراقي رع��د الدهلكي يف 
ت�رشي��ح �ص��حايف اإن "اأع��داد نازحي املو�ص��ل 

و�صل حتى اليوم اإىل 117 األًفا يف املخيمات".
واأكد اأن االو�ص��اع االإن�ص��انية له��وؤالء النازحني 
�ص��عبة للغاي��ة ب�ص��بب ال��رد واالأمط��ار ونق�س 
اخلدم��ات.. حم��ذًرا من اأن��ه اإن مل يح�ص��ل حترك 
�رشي��ع م��ن جمي��ع اجله��ات، �ص��واء احلكومي��ة 
املحلي��ة،  اأو  الدولي��ة  االإغاثي��ة  املنظم��ات  اأو 
االأمم  وتتوق��ع  للنازح��ني.  كارث��ة  ف�صتح�ص��ل 
املتحدة نزوح ما ي�صل اإىل مليون مدين من اأ�صل 
1.5 ملي��ون �ص��خ�س يقطنون املو�ص��ل، و�ص��ط 
حتذيرات م��ن كارثة قد تواجه اأهايل املدينة يف 

خميمات النزوح.
يذك��ر اأن الق��وات العراقية امل�ص��ركة ومب�ص��اندة 
ط��ريان اجلي���س والتحال��ف الدويل توا�ص��ل منذ 
17 من �ص��هر اأكتوبر املا�ص��ي عملية ا�ص��تعادة 
املو�ص��ل م��ن قب�ص��ة تنظي��م داع�س، وذل��ك بعد 
اإع��الن العبادي فج��ر ذلك اليوم انط��الق عملية 
حتري��ر نينوى وعا�ص��متها املو�ص��ل، وهي ثاين 
اأك��ر م��دن الع��راق بعد العا�ص��مة بغ��داد، واأكر 
مدينة تقع حالًيا يف قب�ص��ة التنظيم يف العراق، 
وكانت اأوىل املدن التي �صيطر عليها التنظيم يف 
�ص��يف عام 2014 قبل اأن يجتاح �ص��مال البالد 

وغربها. 
ومتكن��ت الق��وات العراقي��ة م��ن حتري��ر مناط��ق 
وا�ص��عة من حمافظة نينوى، ومتكنت من التوغل 
يف االأحي��اء ال�رشقي��ة للمو�ص��ل، �ص��من خط��ط 
و�ص��عت ال�ص��تعادة ال�ص��يطرة عليه��ا، قبل حلول 
نهاية العام احلايل 2016، لكن قادة ع�صكريني 
اأ�ص��اروا اأخرًيا اإىل اأن معركتها قد تطول �ص��هرين 

اآخرين.

معصوم يصدق على قانون الحشد الشعبي 

ا�ص��تبعد النائ��ب ع��ن ائتالف دول��ة القانون جا�ص��م 
حمم��د جعفر، االثنني، اأن يقدم رئي�س جمل�س الوزراء 
حيدر العبادي اأ�صماء مر�صحي الوزارات ال�صاغرة مع 
بدء الف�صل الت�رشيعي اجلديد للرملان، موؤكدا وجود 

"خالفات حادة" بخ�صو�س هذا املو�صوع.
وقال جعفر يف حديث ، اإن "احلديث عن تقدمي رئي�س 
جمل���س ال��وزراء حي��در العب��ادي الأ�ص��ماء مر�ص��حي 
الوزارات ال�صاغرة مع بداية الف�صل الت�رشيعي اجلديد 
ملجل�س النواب يف ال�ص��ابع م��ن كانون الثاين املقبل 
هو اأمر م�ص��تبعد، ولي�س لدينا اأي تفاوؤل بح�صول هذا 
االأمر". واأ�ص��اف جعفر، اأن اخلالف��ات مازالت حادة 
وم�صتمرة ب�ص��اأن الوزارات ال�ص��اغرة خا�صة وزارتي 

الدفاع والداخلية، وال ميكن اأن حُتل ب�صكل �صهل. 
واأو�ص��ح ، اأن قيادات يف بع�س الكتل ال�صيا�صية تريد 

اأن تكون هي من ي�صغل الوزارات، لكن العبادي يرغب 
بان يكون من يت�ص��نم تلك املنا�ص��ب من امل�صتقلني 
ومن العاملني يف وزارتي الدفاع اأو الداخلية، م�صددا 
بالقول اإننا ندعم توجه العبادي بر�صيح �صخ�صيات 

م�صتقلة ولي�صت حزبية من الطراز االأول.
ولفت جعفر النظر اىل اأن وزارة ال�ص��ناعة مت االتفاق 
عليها احلال نف�ص��ها ب�صاأن وزارة التجارة، اأما وزارة 
املالية فما زالت مل تطرح النقا�ص��ات ب�صاأنها، موؤكدا 
اأن العب��ادي ال يري��د املج��يء اىل الرمل��ان ومع��ه 
اأ�ص��ماء للمر�صحني قبل �ص��مان احل�صول على اأغلبية 

كافية لتمريرها.
يذك��ر اأن رئي���س جمل���س ال��وزراء حي��در العب��ادي 
اأعل��ن، يف ال�)30 م��ن اأيلول 2016(، �ص��عيه لتقدمي 
مر�صحني اىل جمل�س النواب ل�صغل الوزارات ال�صاغرة، 
يف حني اأ�صار اىل اأنه "لي�س �صوبرمان" الإدارة جميع 

الوزارات بالوكالة.

اجتماع  تاأجيل  اكد  نيابيا  م�صدرا  ان  اىل  ي�صار 
ب�صاأن  بغداد  العا�صمة  يف  العراقية  القوى  حتالف 

الت�صوية ال�صيا�صية اىل العام اجلديد.
اكدت  الدينية ومن خالل خطبة اجلمعة  املرجعية 
عده  امر  وهو  العراق  يف  العادلة  الت�صوية  دعم 
احلكيم  التحالف عمار  رئي�س  البع�س يف م�صلحة 
التاأييد  جلمع  واالقليمية  العربية  وحتركاته 
النيابية  املواطن  كتلة  عن  النائب  واكد   . للت�صوية 
الوطني  التحالف  رئي�س  زيارة  ان  الطريف  حبيب 
الإي�صال  جاءت  االأردن  اإىل  احلكيم  عمار  ال�صيد 
ايجابية. خطوات  على  مقبل  العراق  بان  ر�صالة 
بحاجة  الوطني  التحالف  ،اإن”  الطريف،  وقال 
اليوم اإىل عالقات طيبة مع حميط العراق االإقليمي 
“.واأ�صار اإىل اأن الزيارة تاأتي الن العراق مقبل على 
اخلال�س من داع�س باالإ�صافة اىل مبادرة الت�صوية 
طريق  كخارطة  احلكومة  �صتتبناها  التي  الوطنية 

للعملية ال�صيا�صية “.

وبني الطريف ان” االأردن دولة جارة و�صتراأ�س قمة 
اجلامعة العربية يف العام املقبل وبالتايل يفر�س 
للعراق  الكامل  بالو�صع  ملّم  االردن  يكون  ان 
�صينعك�س  العراق  يف  يح�صل  ما  كل  اأن”  “،مبينا 
تعد  االأردنية  اململكة  فان  وبالتايل  االأردن  على 

االأكر تفهمًا للعراق “.
التحالف  رئي�س  زيارة  ان”  اىل  االهتمام  ولفت 
االردن  ملك  من  ر�صمية  بدعوة  عمان  اىل  الوطني 
خطوات  على  مقبل  العراق  بان  ر�صالة  اأو�صلت 
ايجابية ، وينبغي ان تكون هناك موؤازرة من دول 

اجلوار واملحيط االإقليمي”.
النائب عن ائتالف دولة القانون من�صور البعيجي 
ا�صتغرب توّجه بع�س ال�صيا�صيني اإىل الدول حتت�صن 
م�رشوع  اإن"  وقال  للق�صاء  مطلوبة  �صخ�صيات 
غري  احلالية  املرحلة  خالل  ال�صيا�صية  الت�صوية 
واأننا نخو�س حربًا �رش�صة �صد  منا�صب خ�صو�صًا 
ع�صابات داع�س االإرهابية ومل يتم حترير حمافظة 
نينوى فًاي ت�صوية يتحدث عنها بع�س ال�صيا�صيني 

ونحن مازلنا يف حالة حرب م�صتمرة؟".   
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القانون يستبعد حسم مرشحي الدفاع والداخلية 
بداية الفصل التشريعي الجديد 

الحكيم يهدد باستبعاد جهات من التسوية مجلس بغداد: المحافظ لم يقدم أي مغريات 
لمنع استجوابه

تأجيل اجتماع تحالف القوى بشأن ورقة 
التسوية إلى العام الجديد

رئيس الوزراء: لن نقبل بإنشاء قواعد عسكرية 
غير عراقية 

بغداد_متابعة: نفى ع�صو جمل�س بغداد علي العالق، االثنني، تقدمي املحافظ علي 
"مغريات" ملنع ا�صتجوابه من قبل املجل�س، الفتا النظر اىل حتديد يوم  التميمي 

ال�26 من ال�صهر  احلايل موعدا ال�صتجوابه.
وقال العالق، يف بيان ، اإن "م�صاألة ا�صتجواب حمافظ بغداد علي التميمي قانونية 
"اأما  بالقول  نافيا  �صحيح"،  ب�صكل  العمل  بر�صيد  ت�صهم  اإنها  كما  ود�صتورية، 
ال  االأمر  هذا  اال�صتجواب،  عن  القوى  واحتاد  القانون  دولة  اأع�صاء  ثني  مو�صوع 
واأن تلك  اال�صتجواب  اأي مغريات ملنع  اأن املحافظ مل يقدم  واأ�صاف،  �صحة له". 
االأقاويل جمرد طعن بال�صخو�س والتحالفات، مردفا اإنه طلب وقتًا اأطول لرتيب 
اأن املجل�س قدم ورقة اال�صتجواب  اإليه. واأ�صار اىل  اأجوبته حول االأ�صئلة املوجهة 
موعدا  احلايل  ال�صهر  من  ال�26  حتديد  ومت  ا�صتعداده  اأبدى  واالأخري  للمحافظ 

ال�صتجوابه.

بغداد_متابعة:  ك�صف ع�صو جمل�س النواب عن حتالف القوى العراقية حممد الكربويل، 
االثنني، عن تاأجيل االجتماع املزمع عقده ،االثنني، حل�صم موقف التحالف من ورقة 
الت�صوية التاأريخية التي طرحها التحالف الوطني، اىل ما بعد عطلة اعياد را�س ال�صنة 
تاأجيل  ارتاأت  القوى  "قيادات حتالف  ان  له،  الكربويل يف ت�رشيح  وقال  امليالدية. 
ان�صاج  الوطني حلني  التحالف  التي طرحها  الت�صوية  بورقة  امل�صاركة  بق�صية  البت 
قام  التي  الورقة  ملناق�صة  الوقت  بع�س  منح  قرر  القوى  حتالف  ان  مبينا  الورقة"، 
مع  من�صجمة  بورقة  واخلروج  الن�صاجها  ال�صيا�صيني  ال�رشكاء  بقية  مع  باعدادها 
كان  اجتماعًا  هنالك  ان  وا�صاف  العراقيني.  جميع  طموحات  وتلبي  احلايل  الو�صع 
لكن مت  عدمها،  من  بالت�صوية  امل�صاركة  من  املوقف  االثنني حل�صم  عقده  املقرر  من 
العراقية  القوى  ال�صنة امليالدية. وكان حتالف  راأ�س  اعياد  تاأجيله اىل ما بعد عطلة 
2016 اجتماعا يف منزل رئي�س جمل�س النواب �صليم  12 كانون االول  عقد االثنني 
للمكون  والع�صائرية  الدينية  والرموز  ال�صيا�صية  القيادات  من  عدد  بح�صور  اجلبوري 
ال�صني، يف حني حدد اأم�س االثنني 19 كانون االول 2016 موعدا حل�صم موقفه من 

امل�صاركة يف ورقة الت�صوية من عدمها.

ب�  �صعد احلديثي،  العراقية،  با�صم احلكومة  الر�صمي  اأفاد املتحدث  بغداد_متابعة: 
"اأننا نرف�س اإن�صاء اأي قاعدة ع�صكرية، �صواء اأمريكية اأوغريها يف العراق، من دون 
"احلكومة العراقية  اإن  موافقة احلكومة العراقية." وقال احلديثي يف ت�رشيح له، 
وخا�صة  االأمني،  امللف  بخ�صو�س  االأجنبية  الدول  مع  كثرية  اتقافات  لديها 
الواليات املتحدة االأمريكية، ولكن بخ�صو�س اإن�صاء قاعدة ع�صكرية خارج �صيطرة 

احلكومة العراقية، فاإن هذا االأمر غري مقبول".
وتابع احلديثي اأن "هناك الكثري من امل�صت�صارين الع�صكريني من الدول االأجنبية، 
القواعد  �صمن  ولكن  العراقية،  القوات  تدريب  على  يعملون  اأمريكا،  وخ�صو�صًا 
موافقة  بدون  عراقية  غري  ع�صكرية  قواعد  باإن�صاء  نقبل  ولن  العراقية،  الع�صكرية 
احلكومة". وبخ�صو�س ت�رشيح وزير اخلارجية ، اإبراهيم اجلعفري، حني قال اإننا 
لن نقبل باإن�صاء قاعدة ع�صكرية اأمريكية يف العراق، اأردف املتحدث با�صم احلكومة 
، ب� "اأن ت�رشيح اجلعفري ميثل الوزارة، اأما موقف احلكومة فهو كما قلت فاإنه من 
دون موافقة احلكومة العراقية لن يتم اإن�صاء قاعدة ع�صكرية اأمريكية، اأو الأي دول 

اأخرى يف العراق".

بغداد_خاص

في ظل تناقض التصريحات.. العبادي يصدر توجيهات لحسم تحرير الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف حني دخلت معركة حترير 
مدينة املو�شل العراقية �شهرها 

الثالث حّدت الهجمات الربية 
والغارات اجلوية املتالحقة 

ب�شكل كبري رقعة التنظيم 
االرهابي داع�ش يف �شوريا 

والعراق، لكن هذا التنظيم ال 
يزال ي�شكل تهديًدا كبرًيا على 

م�شتوى العامل.


