
ح��ذرت النائب��ة عن اإئت��اف دول��ة القانون ع��ن حمافظة 
اإنهي��ار الو�ض��ع  الب���رة عواط��ف نعم��ة، االثن��ن، م��ن 
االأمن��ي يف املحافظة واإن��دالع حرب اأهلي��ة، فيما اإنتقدت 
اأداء االأجه��زة االأمني��ة باملحافظ��ة وع��دم ق��درة احلكومة 
االحتادي��ة على اإتخاذ اأي قرار حازم جتاه "تيار االأحرار"، 
موؤك��دة اأنه��ا مل تعد تطمئن عل��ى حياتها لك��ون "اجلهات 
االأمني��ة" يف الب���رة يف طريقه��ا ل��� "ال�ضق��وط" على حد 

تعبريها.
وقال��ت نعم��ة يف حدي��ث اإن "م��ا ح�ض��ل اأم���س يف املركز 
الثق��ايف النفط��ي مبحافظ��ة الب���رة م��ن هج��وم خط��ر 
مليلي�ضي��ات على 500 مواطن عراق��ي بينهم نخب ثقافية 
و�ضي��وخ ع�ضائ��ر و�ضيا�ضي��ون ه��و �ضابقة خط��رة تعيد اىل 
االأذه��ان التجاوز واالإ�ضتهانة ال�ضابقة بال�ضلطة الت�ريعية 
والتنفيذية ح��ن اإقتحمتها اجلهات نف�ضها ". واأ�ضافت، اأن 
الق��وات االأمنية كانت موجودة يف مكان احلادث نف�ضه ومل 
حت��رك �ضاكن��ًا، بالتايل فنحن بكل �راح��ة مل نعد نطمئن 
عل��ى حياتن��ا لك��ون اجله��ات االأمني��ة يف املحافظ��ة يف 
طريقها لل�ضقوط، م�ضرية اىل اأن ما ح�ضل يف يوم التظاهرة 
اأعط��ى موؤ���راً عل��ى اأن احلكوم��ة املحلية اإنه��ارت وحتى 
احلكومة االحتادي��ة خجولة والت�ضتطي��ع اإتخاذ اأي موقف 
ح��ازم مع تيار االأحرار. وتابع��ت نعمة اأن االأجهزة االأمنية 
يف الب���رة لي���س لديه��ا اأي اإرادة لب�ضط االأم��ن وال�ضيطرة 
عل��ى امليلي�ضيات واأ�ضبح��ت حياة جميع اأبن��اء املحافظة 
يف خطر مع اإنت�ضار الف�ضاد واملخدرات وامللي�ضيات يف ظل 
�ضم��ت وت�ضرت االجه��زة االمنية، حمذرة م��ن اأن املحافظة 
يف اإنهيار نتيجة لفتنة تريدها امليلي�ضيات ل�رب الن�ضيج 
االإجتماع��ي فيه��ا. واأك��دت نعم��ة، ل��وال عق��اء املحافظة 
لكان��ت هنال��ك ح��رب اأهلي��ة يف الب���رة، الفت��ة النظ��ر 
اىل اأن ماح�ض��ل يف املرك��ز الثق��ايف �ضيزي��د م��ن النعرات 
وال�راع��ات ب��ن الع�ضائ��ر خا�ض��ة واأن جميعه��ا متتل��ك 
ال�ض��اح، وبالت��ايل عندم��ا ال حتمي الدول��ة املواطن فعلى 

الع�ضرية حمايته.

يف ه��ذا الوق��ت، زار وزي��ر الدف��اع االأمريك��ي، اأ�ضتون 
كارتر، بغ��داد برفقة وفد ع�ضك��ري رفيع امل�ضتوى، يف 
زي��ارة ه��ي الرابعة م��ن نوعها خ��ال الع��ام احلايل، 
والثاني��ة مل�ض��وؤول ع�ضكري خ��ال اأ�ضب��وع واحد، بعد 
زيارة قائد قوات التحالف الدويل �ضد داع�س، اجلرنال 
�ضتيفن تاون�ضند واجتماعه بقيادات عراقية يف بغداد، 

على راأ�ضها رئي�س الوزراء حيدر العبادي.  
عقد كارت��ر، اجتماعات مكثفة يف بغ��داد، مع قيادات 
عراقي��ة حكومية واأمريكي��ة ع�ضكري��ة خمتلفة، ركزت 
على ث��اث نق��اط رئي�ضية، اأواله��ا رفع عدي��د القوات 
االأمريكي��ة يف الع��راق اإىل 10 اآالف جن��دي وم�ضت�ضار 
لدع��م عملي��ات التحالف الدويل �ضم��ال العراق، وملف 
معرك��ة املو�ض��ل وجمرياته��ا، والعمل عل��ى م�ضاعدة 

�ضكان املو�ضل العالقن داخل املدينة. 
وك�ض��ف كارت��ر ع��ن اأن التحال��ف ال��دويل يعت��زم عقد 
اجتم��اع جديد يف لندن ي��وم اخلمي�س املقبل ملناق�ضة 
اخلط��وات املقبل��ة يف حمارب��ة داع���س االرهابي ، يف 
ح��ن اأ�ضار اىل اأن القوات العراقي��ة قادرة على حتقيق 

الن�ر يف مدينة املو�ضل.
وق��ال كارتر يف ت�ري��ح �ضحفي اأدىل ب��ه من قاعدة 
القيارة جنوب��ي املو�ضل اإن "القوات العراقية تخو�س 
معرك��ة لي�ض��ت �ضهلة يف املو�ضل"، م�ض��ريا اىل اأن هذه 
الق��وات ق��ادرة على ا�ضتع��ادة املدينة مب��ا متتلكه من 
ق��درات واإمكاني��ات و�ض��ل للبع���س منه��ا مب�ضاع��دة 

الواليات املتحدة.
وو�ضف كارت��ر مباحثاته مع رئي�س ال��وزراء العراقي 
حيدر العبادي ورئي�س اإقليم كرد�ضتان م�ضعود بارزاين 
ب�"املثم��رة والبناءة للغاية"، مبين��ًا اأن خطط التحرير 

ت�ضري وفقًا ملا مت و�ضعه.
وك�ض��ف كارت��ر عن ع��زم التحالف ال��دويل �ضد داع�س 
عق��د اجتماع جديد يف لن��دن اخلمي�س املقبل ملناق�ضة 

اخلطوات املقبلة ملحاربة التنظيم.
من جهت��ه، قال قائد ق��وات التحالف ال��دويل اجلرنال 
�ضتيف��ن تاو�ضن��د اإن اأكرث م��ن األفي م�ضل��ح قتلوا �ضمن 

عملي��ة ا�ضتع��ادة املو�ضل وفق��ا للتقدي��رات امليدانية، 
مرجح��ا وج��ود م��ا بن ثاث��ة اآالف اىل خم�ض��ة اآالف 

م�ضلح من التنظيم داخل املدينة.
واأ�ض��اف تاو�ضن��د، اأن معرك��ة املو�ضل ال مت��ر بحالة 
جم��ود كما يروج ل��ه وتتقدم بنحو جيد على الرغم من 

تعقيداتها.
وقال م�ضوؤول حكوم��ي عراقي اإن "زيارة كارتر كانت 
��زة، وحتم��ل عدة نق��اط �ضلمها حلكوم��ة العبادي  مركَّ
قب��ل اأن ينتقل اإىل لقاءات اأخرى م��ع قيادات ع�ضكرية 
اأمريكي��ة"، مبين��ًا اأن الدور االأمريك��ي حيوي ورئي�ضي 
يف معرك��ة املو�ض��ل ل��ذا يتعام��ل رئي�س ال��وزراء مع 

الطروحات االأمريكية بجدية. 
ويوج��د نح��و 8 اآالف جن��دي وع�ضك��ري اأمريك��ي يف 
الع��راق، مت اإر�ضاله��م عل��ى دفع��ات من��ذ نهاي��ة عام 

2014 الذي �ضهد ت�ضكيل التحالف الدويل �ضد داع�س. 
وكانت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( قد اأعلنت 
اأن كارت��ر �ضيج��ري حمادث��ات م��ع الق��ادة العراقين 
الوالي��ات  الع�ضكري��ة املدعوم��ة م��ن  ب�ض��اأن احلمل��ة 

املتحدة �ضد تنظيم داع�س االرهابي يف املو�ضل.
وبات��ت الي��وم الق��وات العراقية ت�ضيطر، عل��ى 31 حيًا 
�ضكني��ًا من اأ�ض��ل 86 حيًا، هي جمم��وع اأحياء مدينة 
املو�ض��ل ب�ضطريه��ا ال�رق��ي واجلنوبي، ال��ذي يف�ضل 
بينهم��ا نه��ر دجل��ة. وب�ض��كل خمت���ر بات��ت القوات 
العراقي��ة ت�ضيطر حاليًا على اأحي��اء كوكجلي، ويون�س 
ال�ضبعاوي، واالأربجي��ة، وال�ضماح، وال�ضي�ضان، و�ضدام، 
بعوي��زة،  ومنطق��ة  واالأم��ن،  والتحري��ر،  مت��وز،  و30 
ال�ضام، واالنت�ضار، والقد���س، وال�ضقق، وعدن، والبكر، 
والقاد�ضية الثاني��ة، واملحاربن، وال�ضادة، والقاد�ضية 

االأوىل، والزهور، وجديدة املفت��ي، وامليثاق، والربيد، 
وال�ضيخي��ة، وامل�راق، وامل��رور، والتاأمي��م، والفاح، 
وامل�ضارف، والنور، من اأ�ضل 86 حيًا. ووفقا مل�ضادر 
ع�ضكري��ة عراقية فاإن تلك االأحياء متثل 30 يف املائة 
م��ن جممل مدينة املو�ض��ل، لكنها متثل 18 يف املائة 
م��ن جمم��ل االأحي��اء ال�ضكني��ة املبني��ة اأو امل�ضكون��ة. 
ويعد ال�ضاح��ل االأي�ر، الذي يجري القت��ال داخله منذ 
نحو �ضه��ر كامل، هو املو�ضل القدمي��ة، وت�ضم غالبية 
املن�ضاآت ال�ضيادية املهمة، بينما تكّون اجلانب االأمين 
على نهر دجلة مطلع القرن املا�ضي، حيث كان عبارة 

عن ب�ضاتن زراعية.
وق��ال املتحدث با�ضم جهاز مكافحة االإرهاب، �ضباح 
النعمان، يف حديث، اإن ج�ضور املو�ضل باتت تبعد عن 
قطع��ات جهاز مكافحة االإره��اب اأقل من كيلومرتين، 

وطائ��رات التحال��ف توا�ض��ل تدم��ري جتمع��ات داع�س 
يف ���رق املو�ض��ل.  واأعل��ن اأمر الل��واء 73 يف اجلي�س 
العراقي، العميد �ضاكر النعيمي، اأن التعزيزات الع�ضكرية 
الت��ي و�ضل��ت اإىل مناطق �رق املو�ض��ل اأعطت نتائج 
اإيجابي��ة على �ضري املع��ارك يف هذا املح��ور، وعززت 
من �رعة تق��دم القوات العراقية يف حتريرها ملناطق 
���رق املو�ضل، مرجح��ًا اإكمال ال�ضيط��رة على مناطق 

�رق املو�ضل خال ع�رة اأيام تقريبًا. 
وق��ال العقيد يف الفرق��ة التا�ضعة، �ضعد خلف، اإن قوات 
اجلي���س حتاف��ظ عل��ى مواقعه��ا ال�ضابق��ة، وتراجع��ت 
يف اأخ��رى �ضمن خط��ة ان�ضحاب تكتيك��ي المت�ضا�س 
هجم��ات العدو، مبينًا اأن قوات اجلي�س باتت يف و�ضع 
مري��ح ي�ضمح لها خ��ال ال�ضاعات املقبل��ة با�ضتئناف 

الهجوم مرة اأخرى عرب املحور اجلنوبي ال�رقي. 
ويف اجلبه��ة ال�ضمالي��ة، اأعل��ن م�ض��در ع�ضك��ري متكن 
الق��وات العراقية من ال�ضيطرة عل��ى مزيد من املناطق 
يف حمور �ضمال ال��زاب، من اأجل الو�ضول اإىل م�ضارف 
مدين��ة املو�ضل ال�ضمالية وااللتح��اق بقطعات القوات 
العراقي��ة امل�ضارك��ة يف عملي��ة ال�ضيط��رة عل��ى اأحياء 

املو�ضل ال�ضمالية وال�رقية. 
وق��ال م�ض��در ع�ضكري يف الفرق��ة 16 التابعة للجي�س 
العراق��ي، اإن قوات اجلي�س العراق��ي تطوق قرى قوالن 
تب��ه والطويلة القريبتن من اأحي��اء املو�ضل ال�ضمالية 
ال�رقية ا�ضتع��داداً القتحامهما خ��ال االأيام املقبلة، 
وحتقي��ق توا�ضل مع قطعات جه��از مكافحة االإرهاب 
على حمور �رق املو�ضل.  يف حن اأفاد فريق االإعام 
احلرب��ي للح�ضد ال�ضعبي، بان قوات احل�ضد با�رت رفع 
العب��وات النا�ضفة م��ن الطرق، �ضمال غرب��ي تل عبطة. 

موؤكداً العثور على م�ضجب لاأ�ضلحة يف املحور ذاته.
وق��ال الفري��ق يف بي��ان ، اإن ق��وات احل�ض��د ال�ضعب��ي 
ووح��دات هند�ض��ة امليدان با���رت رفع العب��وات من 
الط��رق وتفكي��ك املنازل املفخخة يف قري��ة عزيز اغا، 

�ضمال غربي ناحية تل عبطة.
واأ�ضاف البيان، اأن القطعات عرثت كذلك على م�ضجب 
اعتدة وا�ضلحة تاب��ع لعنا�ر داع�س يف قرية ال�ضويرة 

�ضمال غربي الناحية، بعد حتريرها.

تحذيرات من انهيار الوضع في البصرة والحكومة عاجزة عن اتخاذ قرار تجاه األحرار

�ض��دد رئي���س الربمل��ان �ضلي��م اجلبوري،االثنن،عل��ى 
دعم وتقوي��ة هياأة النزاهة والعمل عل��ى ا�ضتقاليتها 
م��ن التاأثري احلكوم��ي وال�ضيا�ضي.ج��اء ذلك بالتزامن 
م��ع الي��وم العاملي ملكافحة الف�ض��اد، يف حن اكد ان 
ق��رارات الق�ضاء يجب ان تط��ال كل من ُيتهم بالف�ضاد 
و�ضنم�ضي يف م�ضاءلة كل من اأُثري على ح�ضاب املال 
العام. وقال اجلبوري خ��ال ح�ضوره احتفالية هياأة 
النزاه��ة وهي تطلق احلملة الوطنية التطوعية بعنوان 
"وظيفتي..اأمانة"،ان هياأة النزاهة تعد واحدة من اهم 
االأجهزة الرقابية يف الدولة، وحتديدا يف جمال رقابة 

الف�ضاد وتقييم االأداء.
وا�ضاف، ان جمل�س النواب عازم على ا�ضت�ضافة الهياأة 
يف جل�ضات ا�ضتماع ملناق�ضة تقاريرها ا�ضافة اىل ان 
الهي��اأة باإمكانه��ا دعم جهد جلنة النزاه��ة الربملانية  

يف املج��ال الرقابي للت�ضابه الكبري يف الدور والهدف 
بينهم��ا. وتابع، ان عملية االإ�ض��اح التي م�ضينا بها 
من��ذ م��ا يقرب م��ن عامن ه��ي طريق باجت��اه واحد 
ال يقب��ل الع��ودة اأو التوق��ف؛ والقوة الدافع��ة للم�ضي 
ب��ه اىل االمام ه��ي ارادتنا الت��ي ن�ضتمدها م��ن اإرادة 
ال�ضع��ب ودعم��ه. وا�ض��ار اىل،ان هياأة النزاه��ة واحدة 
من اهم املوؤ�ض�ضات التي نعول عليها يف اإنفاذ التوجه 
اال�ضاح��ي بالك�ض��ف ع��ن الفا�ضدين، وم��ن املهم ان 
يعلم اجلمي��ع اننا لن نقبل بت�ضيي���س عملية االإ�ضاح 
او جعله��ا مركبا لانتقام او ت�ضفية احل�ضابات وعلى 
الكتل ال�ضيا�ضي��ة ان تدفع باجتاه م�ضلحة البلد العليا 

التي هي بالنتيجة وجه من م�ضاحلها.
واأ�ض��اف ان الكت��ل ال�ضيا�ضية اتخذت موقف��ا اإيجابيا 
وداعما لعملية اال�ضاح ولي�س من االن�ضاف اتهامها 
بالر�ض��وخ او اخل��وف ب��ل ه��ي حال��ة م��ن التماه��ي 

واالندماج مع رغبة ال�ضارع وتوجهاته.

وخت��م ان��ه �ضّوت عل��ى ورقت��ي االإ�ض��اح احلكومية 
والربملاني��ة م��ن دون ت��ردد وق��د كان ذل��ك ب��ارادة 
ال�ضيا�ضي��ة جميعه��ا، فعملي��ة  الكت��ل  وموافق��ة م��ن 
املحا�ضب��ة ج��زء م��ن االإ�ضاح ول��ن ن�ضتطي��ع �ضبط 
اإيق��اع عمل املوؤ�ض�ضات ما مل نكن وا�ضحن يف حتديد 
اأماك��ن الف�ض��اد واملتورطن ب��ه واملت�ضببن يف ف�ضل 
منظوم��ة الدول��ة. يف ح��ن عد رئي���س هي��اأة النزاهة 
ح�ض��ن اليا�ري، ع��دم اق��رار اال�ضرتاتيجي��ة الوطنية 

ملكافحة الف�ضاد موؤ�را �ضلبيا على العراق.
وق��ال اليا���ري يف ت�ريح له " لق��د ا�ضحى الف�ضاد 
ظاه��رة كبرية ال يكاد بلد ينج��و منها مع تفاوت بن 
دول��ة غارق��ة بالف�ضاد واخ��رى ت�ض��ل اىل م�ضتويات 
متقدم��ة، وال يوج��د بلد على وج��ه االر�س مبناأى عن 
الف�ض��اد". وا�ض��اف، لق��د ب��ات الفا�ض��د واالرهاب يف 
�ض��ف واحد، االمر الذي اف�ض��ى اىل تفاقم خطورته اذ 
مي��ول االرهاب وبح�ضب تقدي��رات االمم املتحدة فان 

حم�ضل��ة الف�ض��اد �ضنويا ال تق��ل عن ملي��ار دوالر يف 
كل �ضن��ة ورمب��ا اكرث. وتابع قائ��ا ان العامل باجمعه 
ي�ضط��ف ملحارب��ة الف�ض��اد كم��ا ي�ضط��ف ملحارب��ة 
االره��اب، ولقد �ضع��ت االتفاقية االممي��ة اليجاد اطر 
التع��اون يف ال��دول ملحارب��ة الف�ض��اد غ��ري ان الدول 
مل ت�ض��ل اىل غايته��ا ب�ضب��ب العقب��ات، حي��ث حث��ت 
االتفاقية على تاأ�ضي�س هياأة م�ضتقلة ملكافحة الف�ضاد 
وكان الع��راق امل�ضتجي��ب له��ذا االم��ر.  واكمل حديثه 
موؤك��دا انه به��ذه املنا�ضبة ناأمل تلبي��ة دعوة النزاهة 
لاخ��ذ بهذه االج��راءات الوقائي��ة، كما اب��دى رئي�س 
الوزراء دعمه يف ال�ضاب��ق لهذه العملية، داعيا جمل�س 
ال��وزراء اىل ���رورة اال���راع باق��رار اال�ضرتاتيجية 
الوطنية ملكافحة الف�ضاد بعد تاأهيلها من قبل النزاهة 
وهي تعد ا�ضرتايتجية تطبيقة عملية ات�ضمت باجلانب 
العمل��ي واجلودة يف الطرح ملا متثله من التزام، فعدم 

اقرارها �ضيعد موؤ�را �ضلبيا على العراق. 
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الجبوري يشدد على استقاللية هيأة النزاهة من التأثير السياسي والحكومي
االمن النيابية : الحشد العشائري في االنبار 

يفتقد للتخصيص المالي 

ائتالف القانون : تدخل حكومة بغداد في 
الخالف الكردي_الكردي ال يجدي نفعا

بدر النيابية تحذر من عودة اإلرهاب 
إلى المناطق المحررة 

رواتب  �رقة  عن  االثنن،  النيابية،  والدفاع  االأمن  جلنة  ك�ضفت  بغداد_متابعة: 
احل�ضد الع�ضائري يف االأنبار، موؤكدة عدم قدرة القائمن عليه على اإدارته وتنظيمه.
احل�ضد  على  القائمن  اإن  له،  بيان  يف  الكربويل  حممد  اللجنة  عن  النائب  وقال 
الع�ضائري يف االنبار "ال يلبون الطموح وغري قادرين على ادارته وتنظيمه"، وهو 

ما انعك�س �ضلبا على جهوزيته يف م�ضك االر�س ملرحلة ما بعد داع�س.
“ينخره  وعملها  االنبار  يف  الع�ضائري  احل�ضد  هياأة  ج�ضد  اأن  الكربويل،  واأ�ضاف 
منه  )اأ(  القائمة  يف  للت�ضكيل  الفعلية  االعداد  يف  �ضكوك  لدينا  مبينا  الف�ضاد”، 
والبالغة اكرث من 10 االف مقاتل مع ارتفاع ن�ضبة الف�ضائين فيها، وكذلك يف 

القائمة )ب( التي يفوح منها التاعب و�رقة ارزاق املقاتلن.
والت�ضليح  املايل  للتخ�ضي�س  يفتقد  االنبار  يف  الع�ضائري  احل�ضد  اأن  اىل  وا�ضار 
يف  �ضلبا  اثر  ما  املقاتلن  وغذاء  رواتب  �رقة  تف�ضي  اىل  باال�ضافة  املنا�ضب، 

معنويات املتطوعن �ضمن افواج احل�ضود الع�ضائرية.
ال�ضعبي،  احل�ضد  قائد  ب�ضفته  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  اللجنة،  ع�ضو  وطالب 
ح�ضد  واطعام  وت�ضليح  رواتب  تخ�ضي�ضات  ملف  متابعة  يف  م�ضوؤوليته  ب�”حتمل 

االنبار الع�ضائري”.

يف  بغداد  حكومة  تدخل  القانون،االثنن،  دولة  ائتاف  راأى  بغداد_متابعة:  
اخلاف الكردي � الكردي ال يجدي نفعا.

قررت  حال  "يف  اإنه  حديث  يف  البياتي،  جا�ضم  االئتاف  عن  النائب  وقال 
حكومة بغداد التدخل لف�س اخلافات الكردية � الكردية، فاإن ذلك من املمكن اأن 
يقلل الهفوة بن الطرفن"، م�ضتبعدا اأن يكون تدخلها يف ق�ضية اخلاف يعود 
االآن مل تتدخل احلكومة االحتادية  اأنه حتى  البياتي،  واأ�ضاف  اإليها.  باملنفعة 
تاأخذ  وباأن  بتدخلها  التغيري  كتلة  مطالبات  من  الرغم  على  املو�ضوع،  بهذا 
االحتادي  والقانون  الدميقراطية  وفر�س  االإقليم  اإدارة  يف  اكرب  ب�ضكل  دورها 

العراقي.
الد�ضتور  ب�"احرتام  االإقليم  حكومة  القانون،  دولة  ائتاف  يف  القيادي  وطالب 
ق�ضائية  دعاوى  عليهم  ممن  الكثري  ت�ضليم  اىل  اإ�ضافة  العراقية،  والقوانن 

ومتابعة الرقابة املالية".

بغداد_متابعة:  دعا النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق احليدري، االثنن، اىل م�ضك 
"عودة  ال�ضعبي بالتعاون مع االجهزة االمنية، حمذرا من  احلدود من قبل احل�ضد 

االرهاب" اىل املناطق املحررة.
وقال احليدري يف بيان ، " اننا نوؤكد اهمية م�ضك احلدود من قبل احل�ضد ال�ضعبي 
االرا�ضي  اىل  االرهابين  دخول  دون  للحوؤول  االمنية  االجهزة  مع  وبالتعاون 
احل�ضد  وانت�ضار  الن�ر  على  احلفاظ  اهمية  اىل  النظر  الفتًا  الباد"،  يف  املحررة 

الع�ضائري يف املناطق املحررة الدامة الن�ر وال�ضام.
االمنية ج�ضدوا  واالجهزة  والع�ضائري  ال�ضعبي  احل�ضد  ابناء  ان  احليدري،  وا�ضاف 
يف  ارهابية  قوة  اعتى  على  الق�ضاء  وا�ضتطاعوا  والت�ضحية  البطولة  �ضور  اروع 
العامل. ي�ضار اىل ان احل�ضد ال�ضعبي ي�ضارك االن يف معركة حترير مدينة املو�ضل 
وحتديدا يف املحور الغربي من العمليات حيث متّكن من حتقيق انت�ضارات مهمة 

يف القرى املحيطة بق�ضاء تلعفر باال�ضافة اىل حترير مطار الق�ضاء.

بغداد_متابعة

بعد 60 يومًا من القتال المتواصل.. صورة الموصل تبدو أكثر وضوحًا على األرض

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد نحو 60 يومًا من القتال 
املتوا�صل على خمتلف حماور 

مدينة املو�صل، العا�صمة 
املحلية ملحافظة نينوى �صمايل 

العراق، بدت �صورة املعارك 
اأكرث و�صوحًا على الأر�ض، اإذ 

باتت القوات العراقية امل�صرتكة 
ت�صيطر على نحو 30 يف املائة 

من مدينة املو�صل، يف الوقت 
الذي ي�صّعب فيه تنظيم داع�ض 
الرهابي يف مقاومته اجلي�ض 

العراقي، املدعوم برًا وجوًا من 
قوات التحالف، من خالل تكثيف 

العمليات النتحارية، ومبعدل 
بلغ الذروة مع 10 عمليات بني 

هجمات انتحارية ب�صيارات 
مفخخة واأحزمة نا�صفة. 


