
اأتخذت اجلمهورية امل�رصية اإجراءات لت�س��هيل منح �سمات 
الدخول )الفيزا( للعراقيني الراغبني يف زيارتها.

وذك��ر بيان ملوق��ع وزير اخلارجي��ة ابراهي��م اجلعفري ان 
ة القاهرة بلقاء  "اجلعفري اختتم زيارته للعا�سمة امل�رصيَّ
ة م���رص العربيَّة �س��امح �س��كري،  ��ة جمهوريَّ وزي��ر خارجيَّ
وج��رى خالل اللق��اء ا�س��تعرا�ض �س��ر العالق��ات الثنائيَّة 
ب��ني بغداد والقاه��رة، و�ُس��ُبل تعزيزها مبا يخدم م�س��الح 
ال�س��عبني ال�س��قيقني، وا�س��تعرا�ض اأبرز التحدِّيات التي مترُّ 
به��ا املنطقة".  وج��دَّد اجلعفرّي تاأكيده عل��ى اأنَّ الوقت قد 
حان لكي ياأخذ العراق وم�رص دورهما يف تن�سيق املواقف، 
والتعاون يف ُمَمل ق�س��ايا املنطقة، والت�سدِّي مُلحاَوالت 
، ودعم اال�ستقرار يف املنطقة، ُم�سراً اإىل  �سقِّ ال�سفِّ العربيِّ
ي��ة تخفي��ف االإجراءات، وت�س��هيل منح �س��مات الدخول  اأهمِّ
"الفي��زا" للعراقي��ني الراغبني يف زي��ارة م�رص؛ ملا له من 
يَّة كب��رة يف تعميق العالقات، وفتح اآفاق التعاون يف  اأهمِّ
خمتل��ف املجاالت، داعيًا اإىل ���رصورة تذليل العقبات التي 
تواج��ه اجلالية العراقيَّة، والطلب��ة العراقيني يف اجلامعات 
ِّ��داً اهمية االإ���رصاع بعقد االجتم��اع الثاين  ��ة، ُموؤك� امل�رصيَّ
ة، وزيادة حجم التبادل  للجنة امُل�سرَتكة العراقيَّة-امل�رصيَّ

، واال�ستثمار بني البلدين. التجاريِّ
ة م���رص العربيَّة   من جانبه اأ�س��ار وزي��ر خارجيَّة جمهوريَّ
�سامح �س��كري اإىل ا�ستمرار دعم بالده للعراق يف املجاالت 
كافة، ُمبيِّنًا: اأنَّ الكثر من امل�س��الح جتمع العراق وم�رص، 
واأنَّ تب��ادل الزي��ارات ب��ني م�س��وؤويل البلدي��ن م��ن �س��اأنه 
حًا  تفعيلها مبا يخدم م�س��لحة ال�س��عبني ال�س��قيقني، ُمو�سِ
اأنَّ عقد اجتماع اللجنة امُل�س��رَتكة �سُي�سِهم يف التن�سيق بني 
اجله��ات املعنيَّة بني بغداد والقاهرة يف خمتلف املجاالت 
وباالإم��كان تبني اآليَّة جديدة من قبل االأجهزة االأمنيَّة لكال 
البلدي��ن، وت�س��هيل اإج��راءات منح �س��مات الدخ��ول )الفيزا( 
للعراقي��ني الراغبني يف زيارة م�رص، ُمبديًا ا�س��تعداد وزارة 
ة الأبناء  ة لتوفر امُل�س��تلَزمات ال�رصوريَّ اخلارجيَّة امل�رصيَّ
اجلالية العراقيَّة، والطلبة العراقيِّني بالتعاون مع ال�س��فارة 

العراقيَّة يف القاهرة.

اإن غ��ارات جوي��ة  العراقي��ة  الدف��اع  قال��ت وزارة 
داع���ض  لتنظي��م  مراك��ز  عل��ى  العراق��ي  للط��ران 
االرهاب��ي يف حمافظة نينوى ال�س��مالية جنحت يف 
قتل 70 م�سلًحا لتنظيم داع�ض االرهابي، بينهم 20 
قيادًيا، ا�س��افة اىل مرافقيهم اخلم�س��ني . وا�س��ارت 
اىل ان قي��ادة الق��وة اجلوي��ة وبناء عل��ى معلومات 
ا�س��تخبارية دقيق��ة �رصبت جتمع��ًا لعنا�رص داع�ض 
جن��وب ناحية تل عبطة التي تبع��د 10 كيلومرتات 
ع��ن القطع��ات الع�س��كرية ق��رب املو�س��ل اأ�س��فرت 
ع��ن قت��ل 20 قيادًي��ا يف داع�ض و50 م��ن عنا�رص 

حماياتهم . 
واأ�س��افت ال��وزارة يف بيان �س��حايف، ، اأن طياري 
القوة اجلوية متكنوا اي�س��ا م��ن تنفيذ عدة �رصبات 
جوي��ة اخ��رى ا�س��تطاعوا خالله��ا تدمر م�س��تودع 
خلزن االأ�سلحة واملتفجرات ومعمل لتفخيخ وتدريع 
العجالت يف �س��حراء عكا�س��ات غربي االأنبار ، كما 
دم��روا معماًل لتفخي��خ العجالت يف قرية ال�س��كرة 

التابعة لق�ساء حديثة غربي املحافظة . 
اال�س��تخبارات  مديري��ة  اأن  ال��وزارة  واو�س��حت 
الع�س��كرية وبالتن�س��يق مع ا�س��تخبارات الفرقة 16 
�س��بطت مق��راً للدواع�ض ي�س��م قذائف ه��اون 120 
اإىل مالب���ض  اإ�س��افة   ، مل��م و�س��واريخ كاتيو�س��ا 
ع�س��كرية واأقرا���ض مدم��ة يف منطق��ة ال�س��الالت 
قرب اأكادميية ال�رصطة �س��مايل املو�س��ل. واأ�س��ارت 
اىل اأنه بالتن�س��يق مع ا�س��تخبارات قي��ادة عمليات 
نينوى ومبعلومات دقيقة مت �س��بط 45 عبوة تعمل 
بال�س��غط وم�سلحة ب�س��كل كامل كانت معدة لعرقلة 
تقدم القطعات الع�س��كرية يف املحور اجلنوبي، ومت 

اإبطال مفعولها ونقلها اإىل مكان اآمن.  
وعلى ال�س��عيد نف�س��ه، اأك��دت الدف��اع ان معلومات 
دقيق��ة ا�س��ارت اىل  وج��ود ع��دد م��ن االإرهابي��ني 
متخف��ني  االإجرام��ي  داع���ض  لتنظي��م  التابع��ني 
ومند�س��ني ب��ني املواطن��ني االأبرياء. واو�س��حت ان 

رجال اال�ستخبارات الع�سكرية متكنوا من ت�سخي�ض 
االإرهابي��ني البال��غ عدده��م 11 اإرهابي��ًا، ور�س��د 
حتركاته��م واإلق��اء القب���ض عليه��م بعملي��ة نوعية 
وا�س��تباقية يف منطق��ة برغنت��ي واحل��ود بق�س��اء 

احلمدانية قرب املو�سل. 
كم��ا اعلن��ت ال�رصط��ة االحتادي��ة قت��ل 15 عن�رًصا 
م��ن داع���ض يف ق�س��ف �س��اروخي طال مق��ار لهم 
يف منطقة الرموك �س��مايل قرية ابو�س��يف جنوبي 
املو�س��ل. وق��ال قائ��د ال�رصط��ة االحتادي��ة الفريق 
رائد �س��اكر ج��ودت يف بي��ان اإن ال�رصطة االحتادية 
وبا�س��ناد اجله��د اال�س��تخباري ا�س��تهدفت ثكن��ات 
لالرهابيني يف وادي حجر �سمايل مع�سكر الغزالين، 
ما ا�س��فر ع��ن تدمر 30 عجل��ة متنوع��ة وقتل 28 

ارهابيًا من جن�سيات اآ�سيوية. 
وم��ن جهته، اكد القيادي يف احل�س��د ال�س��عبي جبار 

املعم��وري مقت��ل امل�س��وؤول الع�س��كري لداع���ض يف 
ريف ق�ساء احلويجة مع ثالثة من مرافقيه ب�رصبة 
جوي��ة. وا�س��ار اىل اأن امل�س��وؤول الع�س��كري لتنظيم 
داع���ض يف ري��ف احلويج��ة جن��وب غرب��ي كركوك 
وامللق��ب اأب��و �س��الح العراق��ي ُقت��ل م��ع ثالثة من 
مرافقي��ه ب�رصبة جوية ا�س��تهدفت خمباأه يف حميط 
قرية احلمرة قرب احلويجة. وي�سيطر تنظيم داع�ض 
عل��ى ق�س��اء احلويج��ة جن��وب غربي كرك��وك منذ 
يوني��و عام 2014، والذي يعد م��ن اأهم معاقله يف 
الوق��ت الراهن بعد املو�س��ل، يف حني ي�س��ّن طران 
القوة اجلوي��ة العراقية والتحالف الدويل بني احلني 
واالآخر �رصبات ت�ستهدف مواقع التنظيم املوجودة 

يف الق�ساء. 
يذكر اأن القوات العراقية امل�سرتكة ومب�ساندة طران 
اجلي�ض والتحالف الدويل توا�س��ل منذ 17 من �سهر 

اكتوب��ر املا�س��ي عملية حترير نينوى وعا�س��متها 
املو�س��ل، وهي ثاين اأكرب مدن العراق بعد العا�سمة 
بغداد واأكرب مدينة تقع حالًيا يف قب�سة التنظيم يف 
العراق وكانت اأوىل املدن التي �سيطر عليها التنظيم 
يف �س��يف عام 2014 قبل اأن يجتاح �سمال البالد 
وغربه��ا.  ومتكن��ت الق��وات العراقي��ة م��ن حتري��ر 
مناط��ق وا�س��عة من حمافظ��ة نين��وى ومتكنت من 
التوغل يف االأحياء ال�رصقية للمو�س��ل �س��من خطط 
و�سعت ال�س��تعادة ال�سيطرة عليها قبل حلول نهاية 
العام احلايل 2016، لكّن قادة ع�س��كريني ا�س��اروا 

اأخًرا اىل ان معركتها قد تطول �سهرين اآخرين. 
يف غ�س��ون ذلك، حّلقت يف �س��ماء مدينة املو�س��ل 
طائ��رات تابعة للق��وة اجلوية العراقي��ة األقت اأربعة 
ماليني ر�س��الة "تعاطف ودعم" مع �س��كان املدينة 
التي ال تزال خا�س��عة ل�س��يطرة داع�ض االرهابي يف 

�سمال العراق، بح�سب ما اأعلن التحالف الدويل الذي 
تقوده الواليات املتحدة.

وقال التحالف يف بيان اإن ر�سائل التعاطف والدعم 
ل�س��كان املو�س��ل كتبه��ا عراقي��ون م��ن كل اأنح��اء 
الب��الد. واأ�س��اف اأن ه��ذه املب��ادرة تطمئن �س��كان 
املو�س��ل، باأنهم غر من�س��يني واأن بقي��ة العراقيني 
اإىل جانبه��م، وينتظ��رون ا�س��تقبالهم ت�س��امنا بعد 
هزمي��ة داع���ض االرهاب��ي. وه��ذه املب��ادرة جاءت 
نتيجة حملة "ر�س��ائل اإىل املو�س��ل" اأطلقها املعهد 
ال��دويل ل�س��حافة احل��رب وال�س��لم يف 17 ت�رصي��ن 
االأول/اأكتوب��ر، وهو الي��وم الذي ب��داأت فيه القوات 
العراقي��ة هجومه��ا ال�س��تعادة ال�س��يطرة عل��ى اآخر 
اأكرب معاقل اجلهاديني يف العراق. واالأربعة ماليني 
ر�س��الة نتجت عن 2160 مالحظ��ة كتبت بخط اليد 
بعد بداية الهجوم، الذي اأدى اإىل نزوح نحو مئة األف 

�سخ�ض من املو�سل حتى االآن.
وتقدر املنظمات االإن�سانية اأن ينزح اأكرث من مليون 

�سخ�ض هربا من املعارك.
��ت املدنيني داخل  وكان��ت احلكوم��ة العراقي��ة ح�سّ

املدينة على مالزمة بيوتهم قدر االإمكان.
يف الوقت ذاته، ا�س��تمر طران التحالف الدويل ب�سن 
غارات مكثفة ا�س��تهدفت خمتلف مناطق املو�س��ل، 
التي ما زالت حتت �س��يطرة داع�ض، اإذ �س��هدت اأجواء 
املو�س��ل حرك��ة كثيف��ة ملختل��ف اأن��واع الطائرات 
احلربية و�س��وهدت وهي تق�س��ف ع���رصات االأهداف 

داخل ال�ساحل االأي�رص ملدينة املو�سل. 
بدوره، اأ�س��ار ال�س��ابط يف قوات مكافحة االإرهاب، 
املق��دم اأثر االأ�س��دي، اأن طائ��رات التحالف الدويل 
قام��ت بتدم��ر ع��دد م��ن املركب��ات املفخخ��ة يف 
اأطراف منطقة كوكجلي، كانت حتاول �رصب القوات 
االأمني��ة يف املناطق التي حررته��ا القوات العراقية 
�رصق مدينة املو�س��ل. واأ�س��اف اأن املركبات كانت 
اآتي��ة من اأحياء القد�ض والقاه��رة املجاورة ملنطقة 
كوكجلي، التي ما زالت حتت �س��يطرة داع�ض، كانت 
حت��اول عبور خطوط ال�س��د الت��ي اأن�س��اأتها القوات 

االأمنية حول املناطق املحررة، �رصقي املو�سل.

الجعفري: حان الوقت لكي يأخذ العراق ومصر دورهما في تنسيق المواقف

ح��ذر رئي���ض مل���ض الن��واب �س��ليم اجلب��وري، 
ال�س��بت، من اأن خطر االإرهاب اأ�س��بح معقدا على 
ال�سعيدين الدويل واالقليمي، م�سرا اإىل اأن دائرة 

العنف بداأت تت�سع يف املنطقة والعامل.
وذكر بيان ملكتبه االعالمي ان"اجلبوري ح�رص 
موؤمت��ر قم��ة ال�س��باب العربي املعق��ود يف بغداد 
برعاية جامعة الدول العربية حتت �سعار )تاأثر 
االرهاب يف ال�س��باب العربي( ان"وجود ال�سباب 
يف هذا املكان ويف مث��ل هذا الظرف يبعث فينا 
االأم��ل عل��ى اننا م��ا زلن��ا قادرين عل��ى جتاوز 
االأزمة وعب��ور امِلحنة لكون ال�س��باب هم املادة 
االأ�سا�ض الأي فكرة، فكل روؤية ال يتبناها ال�سباب 

ت�سيخ وترتاجع وتذبل وتفقد قدرتها على التقدم 
والعطاء".

وا�ساف ان هذا التجمع هو اإ�سارة حياة حقيقية، 
خ�سو�س��ا انه يحمل هوية عربية عابرة للحدود 
لت�س��كيل روؤية م�س��رتكة بني اأبناء اجليل الواحد، 
موؤكدا اأن التحديات التي تواجه �س��عوبنا �سارت 
عابرة للحدود واخلطر الذي يواجه دول املنطقة 
َت�س��كل بطريق��ة تدفعن��ا اىل التكات��ف والتعاون 

ور�سم خطة موحدة.
وا�سار رئي�ض مل�ض النواب اإىل اننا امام مرحلة 
جدي��دة تتطل��ب عم��ال فكري��ا يح�س��ن �س��بابنا 
م��ن االن��زالق م��ع االأف��كار املتطرف��ة وتبنيها، 
تت�س��ع يف  ب��داأت  العن��ف  دائ��رة  ان  خ�سو�س��ا 

املنطقة والعامل.
وتاب��ع ان  ال�س��باب العراق��ي اك��د خ��الل االأزمة 

قدرته الفائقة على حتمل امل�س��وؤولية يف ا�سعب 
الظروف واالو�س��اع االن�س��انية واالأمنية، الفتا 
النظر اىل ان �س��بابنا �س��كلوا مموعات �سبابية 
وف��رق اغاث��ة عملت ب�س��كل دائم م��ع املنظمات 
الدولي��ة واملحلية واحلكومي��ة، وكان لهم الدور 

الفعال يف مواجهة العدو.
ولفت اجلبوري االهتمام اىل اأن ال�سباب العراقي 
�س��ار مثااًل للعطاء واالبداع عل��ى الرغم من كل 
ما واجهوه من ظروف واأو�س��اع �س��عبة قيا�سا 
مب��ا يتمت��ع ب��ه اأقرانه��م م��ن �س��باب العامل يف 
البلدان امل�ستقرة، وهذا يدل على ما يحملونه من 
اإرادة ا�س��تثنائية تليق مبن ينتمي حل�سارة متتد 
يف عم��ق الزم��ن �س��تة اآالف عام و�س��احبة اول 

م�ّسلة للقانون على وجه االر�ض.
من جانب اآخر وجه الربملان البيالرو�سي، دعوة 

اإىل رئي�ض مل�ض النواب �س��ليم اجلبوري لزيارة 
العا�سمة مين�سك.

وذكرت و�س��ائل االعالم البيالرو�سية، اأن الدعوة 
وجهت م��ن قبل رئي�ض جلنة ال�س��وؤون اخلارجية 
فال��ري  البيالرو�س��ي  الن��واب  مل���ض  يف 

فورونت�سكي عرب وزارة اخلارجية العراقية.
واأ�س��افت اأن الزيارة تت�سمن مناق�سة العالقات 
الثنائية ب��ني البلدين واآفاق التع��اون الربملاين 
وتعزي��ز العالق��ات م��ع بيالرو�س��يا يف ماالت 
والتكنولوجي��ا  والعل��وم  واالقت�س��اد  التج��ارة 

وال�سوؤون االإن�سانية.  
وا�س��ارت ال�س��حيفة اإىل اأن الزيارة املرتقبة يف 
الوقت الذي ينا�س��ب رئي���ض الربملان العراقي قد 
مت تاأكيده��ا م��ن رئي�ض مكت��ب اأوروبا يف وزارة 

اخلارجية العراقية �سور�ض خالد.
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الجبوري يحذر من خطر اإلرهاب على الصعيدين الدولي واإلقليمي السنة يصرون على ضمان "العرب"للتسوية.. تتمة صفحة 1

اتفاق كردي مبدئي الستئناف عمل البرلمان الكردستاني

المفوضية تؤكد عدم استعدادها لتوحيد االنتخابات

جميع  تقدمي  على  العربية  للقمة  تروؤ�سه  خالل  �سيعمل  االأردن  »اأن  امللك،  واأكد 
اأ�سكال الدعم للعراق، وبناء م�رصوع عربي يدعم العراق يف املرحلة املقبلة ، الفتا 
النظر اإىل �رصورة و�سول خمتلف �رصائح ال�سعب العراقي اإىل روؤية م�سرتكة لبناء 

م�ستقبل اأف�سل«.
ويف بغداد ، بحث رئي�ض التحالف الوطني، عمار احلكيم، مع نائب رئي�ض الوزراء 
االأردين لل�سوؤون االقت�سادية جواد العناين العالقات بني البلدين و�سبل تعزيزها.
التحالف  لنا ولوفد  ا�ستقبالها  للمملكة ح�سن  "�سكرنا  بيان ملكتب احلكيم،  وقال 

الوطني خالل زيارتنا االأخرة لها".
من جانبه ك�سف م�سدر يف التحالف الوطني ، عن عدم قناعة قيادات حزب الدعوة 
تبناها  التي  ال�سيا�سية  الت�سوية  بوثيقة  العبادي  وحيدر  املالكي  نوري  ب�سقيها 

رئي�ض التحالف عمار احلكيم.
وقال امل�سدر ، ان 'حيدر العبادي ان�سم اىل اجلبهة غر املقتنعة مبناق�سة الوثيقة 
يف الوقت احلا�رص والتي تناَق�ض يف اروقة ال�سا�سة ال�سّنة والكرد حاليا مبينا ان 
مببداأ  مقتنعا  العبادي  يكن  ومل  �سابق،  وقت  يف  الورقة  بحثا  واحلكيم  'العبادي 
ال�سنية  الع�سائر  بني  م�ساحلات  اجراء  ب�رصورة  قناعته  بقدر  ال�سيا�سية  الت�سوية 
املتخا�سمة حلل النزاعات املحتملة يف املناطق املحررة' وهو ما �رصح به عالنية 

يف اطار ما �سماه امل�ساحلة املجتمعية .
با�سم  فيها  يفاو�ض  حاليا  وهو  الوثيقة،  تبنى  'احلكيم  ان   ، امل�سدر  وا�ساف 
التحالف الوطني، بعد ان مت الت�سويت من قبل معظم اطراف التحالف على الوثيقة 
ب�سغط ايراين'، مو�سحا ان 'ايران هي من دعت االطراف ال�سيعية اىل مت�سية الوثيقة 
من اجل كبح جماح اخلالفات املحتمل وقوعها بعد مرحلة حترير املو�سل، وقرب 

االنتخابات الربملانية املرتقبة'
العاهل االردين الطالعه على  التحالف عمار احلكيم مع  ان اجتمع رئي�ض  و�سبق 
م�سمون وهدف م�رصوع الت�سوية الوطنية يف العراق الذي طرحه التحالف ال�سيعي.
قد بحث يف  »يونامي«  العراق  املتحدة يف  االأمم  بعثة  رئي�ض  يان كوبي�ض  وكان 
البعثة  ان تطرح  الذي ين�ض على  الت�سوية  عمان مع �سخ�سيات عراقية، م�رصوع 
العراقية  االأطراف  جلميع  ملزمة  وتكون  الوطنية  الت�سوية  لهذه  النهائية  ال�سيغة 

بدعم و�سمان املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية واالإقليمية.  

اجلمهورية  رئي�ض  بزعامة  الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  ك�سف  بغداد_متابعة:  
ال�سيا�سية  الكتل  بني  مبدئي  اتفاق  وجود  عن  ال�سبت،  الطالباين،  جالل  ال�سابق 
ب�ساأن  قانون  ت�رصيع  اأجل  من  كرد�ستان  اقليم  برملان  عمل  ال�ستئناف  الكردية 
اختيار رئي�ض االقليم، م�سرا اىل ان املباحثات ما زالت م�ستمرة حللحلة الو�سع 
“الكتل  اإن  له،  ت�رصيح  يف  زنكنة  بي�ستون  االحتاد  عن  النائب  وقال  املتاأزم. 
اقليم  ا�ستئناف عمل برملان  اتفقت ب�سكل مبدئي على  الكردية اخلم�ض  ال�سيا�سية 
كرد�ستان”. وا�ساف ، زنكنة اأن برملان االقليم �سيعمل على �سياغة قانون جديد 

الختيار رئي�ض االقليم وفق الية تتفق عليها جميع الكتل ال�سيا�سية فيما بعد.
وتابع ،  اأن ازمة عودة وزراء حركة التغير وا�ستئناف عمل برملان واختيار رئي�ض 
لالإقليم هي ابرز امل�ساكل العالقة و�ست�سهد االيام املقبلة مناق�سات جديدة بو�ساطة 

من االحتاد الوطني الكرد�ستاين لتثبيت االتفاق ب�سكل نهائي وانهاء اخلالف. 

بغداد_متابعة: ابدت جلنة االقاليم النيابية، ال�سبت، معار�ستها لدمج االنتخابات 
املحلية مع النيابية، موؤكدة "حر�سها" على اإجراء انتخابات مال�ض املحافظات 
اأكدت عدم ا�ستعدادها  اأن املفو�سية  يف موعدها املحدد، يف حني ا�سارت اللجنة 
اإن  له،  البدري يف ت�رصيح  احمد �سالل  اللجنة  وقال ع�سو  االنتخابات.  لتوحيد 
موعدها  يف  املقبلة  املحافظات  مال�ض  انتخابات  اإجراء  على  "حري�سة  جلنته 
اأن  البدري،  واأ�ساف  اأمنيا".  ت�ستقر  مل  التي  املحافظات  بع�ض  با�ستثناء  املحدد 
النواب  مل�ض  انتخابات  الإجراء  ا�ستعدادها  عدم  اأبدت  االإنتخابات  مفو�سية 
ومال�ض املحافظات يف اآن واحد، م�سرة اىل اأنه على الرغم من املطالبات بتاأجيل 
االنتخابات اإال اأننا ل�سنا مع التاأجيل. وكانت املفو�سية العليا لالنتخابات اأعلنت 
يف وقت �سابق ت�سلمها طلبا من الرئا�سات الثالث تدعوها اىل تاأجيل االنتخابات 

املحلية ودمها مع االنتخابات النيابية ب�سبب االو�ساع احلالية. 
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استئناف معارك الموصل وسط غارات جوية للطيران العراقي

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�سبت، ال�سبت، معارك عنيفة 
بني القوات العراقية، وتنظيم 

داع�ش االرهابي، يف املحور 
ال�سمايل للمو�سل ال�ستعادة 

االأحياء التي ال تزال حتت 
�سيطرة التنظيم، ويف حني 

اأكدت م�سادر ع�سكرية اأّن 
القوات امل�سرتكة حّققت تقّدمًا 
يف هذا املحور، حتّدث �سباط 

عراقيون عن خطة جديدة، 
تك�سر جمود املرحلة املا�سية.


