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القوات االمنية تطوق (كرمة الفلوجة) استعداداً القتحامها 

بعد »جرف النصر« داعش يتلقى صفعة جديدة في بيجي وأحالم تتبدد

داعش اإلرهابي ينقل عشرات الجثث والجرحى للموصل ويدعو للتبرع بالدم
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�ملدفعية  �لطري�ن �حلربي و�صالح  �صن 
�أهد�ف  على  ق�صف  »�أعنف«  �لعر�قية 
ليومني  ��صتمرت  »د�ع�ض«  لتنظيم 
د�خل  من  م�صادر  �أفادت  ما  بح�صب 
يف  �خل�صائر  حجم  يت�صح  �ملدينة.ومل 
ي�صيطرون  �لذين  �الرهابيني  �صفوف 
�حلايل،  �لعام  مطلع  منذ  �ملدينة  على 
كما مل يت�صح فيما �إذ� كانت �لطائر�ت 
�ملغرية عر�قية �أو تعود للتحالف �لدويل 
�ملتحدة.وقالت  �لواليات  تقوده  �لذي 
»�أعنف«  �صهدت  �لفلوجة  �إن  �مل�صادر 
�صباح  لغاية  ��صتمرت  ق�صف  موجة 
�ليوم ��صتهدفت مو�قع الرهابيي د�ع�ض 
�لقاطع  على  تركز  حيث  �ملدينة،  يف 
و�حياء  �ل�صناعي  �حلي  يف  �جلنوبي 

�ملدفعية  �أن  و�ل�صهد�ء.و�أ�صافت  جبيل 
�ملدينة  �أطر�ف  يف  �ملر�بطة  �لعر�قية 
ق�صفت بكثافة �أغلب �ملناطق يف �ملدينة 
هناك  �ن  حمليون  �صكان  .ويتحدث 
�نباء عن هجوم و�صيك على �ملدينة من 
قبل �لقو�ت �المنية و�جلي�ض ومب�صاندة 
ومن  �ملدينة  على  �لع�صائر  �صحو�ت 
�الأنباء  هذه  حماور.و�أثارت  ثالثة 
ي�صكون  �لذي  �ل�صكان  لدى  �ملخاوف 
�صعبة  �إن�صانية  روف  من  بالفعل 
�ملجرم  �لتنظيم  هذ�  ��صتيالء  ب�صبب 
�إح�صائيات  .وت�صري  مدينتهم  على 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  يف  لنا�صطني 
تز�ل  ال  عائلة  �آالف   10 من   أك� �ن 
�إىل  �لبقية  فر  بينما  �لفلوجة  يف  تقيم 

�أخرى  مناطق  �أو  كورد�صتان  �إقليم 
�أق�صى  �لرطبة  ق�صاء  �أمنا.ويف   أك�
غرب �النبار �أفاد م�صدر ب�صن طري�ن 
حو�جز  على  جوية  غارة  �صن  �جلي�ض 
�أمنية لتنظيم د�ع�ض دون معرفة حجم 

�خل�صائر.

��صتباكات  باأن  عيان  �صهود  �أفاد  كما 
د�ع�ض  م�صلحي  بني  د�رت  عنيفة 
�لرمادي  و�صط  يف  �المنية  و�لقو�ت 
وحي  �حلوز  منطقة  يف  وحتديد� 
�المنية  �لقو�ت  �إن  �ملعلمني.وقالو� 
متكنت من قتل 8 من �رهابيي �لتنظيم 
�حياء  على  �ل�صيطرة  يحاولون  �لذين 

و�صط �لرمادي
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»أعنف« قصف جوي ومدفعي

 يطال داعش في الفلوجة وأنباء عن اجتياح قريب

عمليات  بقيادة  �أمني  م�صدر  �فاد 
�لقو�ت  تطويق  عن  �الحد،  �النبار، 
�المنية لناحية �لكرمة �صرقي �لفلوجة 
متهيدً�  تام  جتو�ل  حظر  وفر�ض 

القتحامها خالل �ل�صاعات �لقادمة.

�المنية  �لقو�ت  �إن  �مل�صدر«  وقال 
�صربت طوقًا �منيًا حول ناحية �لكرمة 
للتجو�ل  �صاماًل  حظر�  وفر�صت 
و�صع  مع  بها،  �ملحيطة  �ملناطق  حول 
مد�خلها  على  �لكونكريتية  �حلو�جز 
�و�صع عملية ع�صكرية  ل�صن  وخمارجها 
ع�صكرية  تعزيز�ت  �ملنطقة«.»و�إن  يف 
كبرية و�صلت �ىل �ملنطقة، بعد �ندفاع 
�لبور  �صبع  قطعات ع�صكرية من حمور 
وج�صر  �ل�صورتان  مناطق  وتطهري 
�لناحية  من  �خرى  وقرى  �لرعود 

�برز معاقل »د�ع�ض« يف  كانت تعد من 
�صرقي  �لكرمة  ناحية  �ملنطقة«.وتعد 
»د�ع�ض«  تنظيم  معاقل  من  �لفلوجة 
�ملهمة و�لتي ي�صتخدمها �لتنظيم كمّمر 
و�لفلوجة  دجلة  ذر�ع  باجتاه  �مد�د�ت 

على حد �صو�ء.
بقيادة  م�صدر  �فاد  �آخر  جانب  من 
�لقو�ت  باأن  �الحد،  �النبار،  عمليات 
حميط  على  حت�صيد�تها  بد�أت  �المنية 
مدينة �لرمادي و�صواًل �إىل ق�صاء هيت 
يف  �لنطاق  و��صعة  �منية  حملة  ل�صن 

�ملنطقة.
�المنية  »�لقو�ت  �إن  �مل�صدر  وقال 
حميط  يف  كبرية  حت�صيد�ت  بد�أت 
ق�صاء  �إىل  و�صوال  �لرمادي  مدينة 
�صامل  حظر  فر�ض  مع  بالتز�من  هيت 
للتجو�ل على طول �لطريق �لو��صل بني 

�ملدينتني«.

وبني »�أن �لقو�ت �المنية تعتزم تطهري 
ب�صكل  »د�ع�ض«  من  �ملناطق  تلك 
م�صريً�  فيها«،  �الر�ض  وم�صك  نهائي 
لطلعاته  �لدويل  �لتحالف  »تكثيف  �إىل 
لالأر�ض  م�صوحات  و�جر�ء  �جلوية 
�لع�صكرية  �لقطعات  ��صناد  بهدف 

�ملنفذة للعملية«.
عمليات  قيام  مع  بالتز�من  ياأتي  هذ� 
�النبار  عمق  نحو  باالندفاع  بغد�د 
�ملناطق  يف  نوعية  عمليات  وتنفيذ 
و��صناد  بغد�د  للعا�صمة  �ملحاذية 
تلك  يف  �النبار  عمليات  قطعات 

�لعمليات.

القوات االمنية تطوق )كرمة الفلوجة( ا�ستعدادًا القتحامها 

و عمليات �النبار حت�صد قطعاتها يف �لرمادي وهيت حت�صريً� لعملية ع�صكرية مرتقبة
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�ملدعومة  �لــعــر�قــيــة  ــقــو�ت  �ل بــاتــت 
وجودها  تعزز  �ل�صعبي  �حل�صد  بقو�ت 
تنظيم  على  �نت�صار�ت  �صل�صلة  بعد 
د�ع�ض �لذي خ�صر بالفعل �برز مناطقه 
�ل�صرت�تيجية يف �لعر�ق بد�أت يف حز�م 
�لن�صر)�ل�صخر( جــرف  ثــم  بــغــد�د 

فبيجي.
ــد�عــ�ــض وجــــود يف جــرف  ل يــعــد  مل 
وقــع  وعــلــى  ــد�د.  ــغ ب بــجــنــوب  �ل�صخر 
�ل�صربات �جلوية �لعر�قية بد�أ �رهابيو 
ــارت  ــه د�عـــ�ـــض يــتــقــهــقــرون بــعــدمــا �ن
معنوياتهم ب�صبب عدم �حر�ز �ي تقدم 
تطبيق  �ــصــوى  �ملا�صية  �ال�ــصــهــر  طيلة 

قو�نينهم يف كل بقعة ��صتولو� عليها.
بعد جرف �لن�صر)�ل�صخر( �لقو�ت 
�ل�صعبي على حترير  و�حل�صد  �لعر�قية 
م�صفاتها  عــن  �حل�صار  وفــك  بيجي 
�لــ�ــصــرت�تــيــجــيــة ومتــكــنــت بــالــفــعــل من 
�لنفطية  �ملدينة  على  �صيطرتها  �حكام 
فرتة  يف  لد�ع�ض  خمزية  هزمية  بعد 

قيا�صية عك�صت �صعف قدر�ت د�ع�ض.
يــر�هــنــون على ف�صل  كــثــريون  وكــان 
�نها  رغم  �ل�صهولة  بهذه  بيجي  حترير 

كانت �برز معاقل �لتنظيم قبل �لعا�صر 
من حزير�ن بيد »د�ع�ض« و�لذي ت�صبب 
�ر��ــصــي  مــن  باملئة   40 نحو  بخ�صارة 
�لبالد �ل�صمالية و�لغربية و�ثار �خلر�ب 

و�لفو�صى.
تكريت  ��صتعادة  �ن  حمللون  ويــرى 
�لقو�ت  وتــو�جــه  بيجي.  عن  اليختلف 
مــيــد�نــيــة كثرية  �لــعــر�قــيــة حتــديــات 
�ملنازل  وتفخيخ  �اللغام  ز�رعة  �برزها 

و�لطرق.
د�ع�ض  ح�صابات  من  بيجي  وبخروج 
يفقدها  �لتي  �ملهمة  �ملــدن  �وىل  تكون 
باتت  �نــهــا  ويــبــدو  �ملتطرف  �لتنظيم 
�لتي  �لعر�قية  لل�صلطات  مفتاح  مبثابة 
تبحث عن �ي ثغرة لطي �صفحة �لعا�صر 

من حزير�ن.
�ملدوية  �لهزمية  مــن  �لــرغــم  وعلى 
�العــرت�ف  �ملتطرف  �لتنظيم  يرف�ض 
بخ�صارته يف بيجي رغم �لوقائع وهو ما 
ي�صناده به من يغرد خارج �ل�صرب كعزة 
�ملحظور  �لبعث  حلزب  �لقائد  �لــدوري 

ونائبالطاغية �ملقبور قبل �لـ2003.
�لـــدوري  ويـــرى حــزب �لبعث جــنــاح 

�أهلها  بيد  �صامدة  ز�لت  »ما  بيجي  �ن 
وجود  �لـــدوري  ويفند  �ل�صعب«.  ــو�ر  وث
رغم  �ملحتلة  �ملدن  يف  »د�ع�ض«  تنظيم 
�خرى  ف�صائل  �ي  وجــود  �الخــري  نفي 
ال�صيما  عليها  ي�صيطر  �لتي  �ملناطق  يف 

�ملو�صل وتكريت وما بينهما.
وتــرفــ�ــض �حلــكــومــة �طـــالق مفردة 
لد�ع�ض،  منا�صرون  �إنهم  قائلة  »ثــو�ر« 
ــرفــ�ــض تــنــظــيــم د�عـــ�ـــض وجــــود �ي  وي
ف�صائل �خرى يف �ملناطق �لو�قعة حتت 

�صيطرته.
يحاول  ــدوري  �ل �ن  مر�قبون  ويقول 
�لـــعـــودة �ىل �لــ�ــصــابــق )عــهــد �ــصــد�م 
�ي�صا  بـ«د�ع�ض«  فوجئ  لكنه  ح�صني( 
ومـــن خــوفــه �لــ�ــصــديــد مــن ��ــصــتــمــر�ر 
�ملطلوبني  �حد  هو  وخ�صو�صا  �صياعه 
للبقاء  »د�ع�ض«  من  �ال�صتنجاد  يحاول 
طليقا وللح�صول على مكا�صب قد تكون 

بعيدة �ملنال.
يف  يعمل  مــيــد�ين  �صحفي  ويــ�ــصــري 
ف�صل  »�لــــدوري  �ن  �ىل  �لــديــن  �صالح 
�لنا�ض  جمع  ي�صتطع  مل  حيث  �صابقا 
حــولــه بــعــد �ــصــقــوط �لــ�ــصــنــم وهـــا هو 

بعد »جرف الن�صر«
 داع�ش يتلقى �صفعة جديدة يف بيجي 

واأحالم تتبدد
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ثــو�ر  �نهم  �علن  عندما  يف�صل  �لــيــوم 
على �لظلم ولكن كانو� عك�ض ذلك )يف 

��صارة �ىل د�ع�ضً(.
�ال  علماين  �لبعث  حــزب  �ن  ورغــم 
مت�صدد  ��ــصــالمــي  د�عــ�ــض  تنظيم  �ن 
عليه  يطلق  م�صتقل  كيان  �ىل  وي�صعى 
»دولة ��صالمية« لتطبيق نظرة مت�صددة 
ــه يف  لــلــ�ــصــريــعــة وهـــــذ� مـــا �عـــلـــن عــن
و�صوريا و�حلق دوال �خرى مثل  �لعر�ق 

�ل�صعودية وم�صر موؤخر�.
قــــو�ت �جلي�ض  بــيــد  بــيــجــي  وبــاتــت 
ع�صائر  مــن  مبا�صر  بــدعــم  �لــعــر�قــي 

�ملنطقة وقو�ت �حل�صد �ل�صعبي.
ويـــقـــول قــائــمــمــقــام بــيــجــي حممد 
�ل�صيطرة  حتت  »�ملدينة  �ن   « حممود 
وال  وحرفية  ب�صال�صة  تتقدم  و�لــقــو�ت 

د�عي ل�صماع �ال�صاعات«.
و�كد ذلك مدير �صرطة بيجي جالل 
حممد بالقول �إن »بيجي مت حتريرها«.

»نهيب باأبنائنا على �لتعاون ال�صتعادة 
و�ملادية  �لب�صرية  �خل�صائر  باأقل  بيجي 
يقول  �لعو�ئل �ىل منازلها«  تعود  وحتى 

حممد.

وتاأتي �همية بيجي �لو�قعة على بعد 
�كرب  ل�صمها  بــغــد�د  �صمال  كلم   280
م�صايف �لنفط �لعر�قية باال�صافة �ىل 
وغريها  �ل�صناعة  وز�رة  تتبع  �صركات 
كما �ن موقعها �ل�صرت�تيجي �لذي يربط 
�لدين  �صالح  حمافظة  مركز  تكريت 
ومناطق  لنينوى  �ملحاذية  بال�صرقاط 
مع كركوك يجعلها حتت �النظار د�ئما.
وعرف عن بيجي �ي�صا معقال بارز� 
من معاقل �لقاعدة ومن ثم »د�ع�ض« �ذ 
�ن �لكثري من �صبابها يدين بالوالء لتلك 

�جلماعات.
لها وهي  �لتابعة  �لبلد�ت  ويف �حدى 
تفجري  مت  بيجي(  )غـــرب  �ل�صينية 
قيام  ومــنــع  فيها  �حلــكــومــيــة  ــز  ــر�ك �مل
خمالفتها  بدعوى  وذلــك  �النتخابات 

لل�صريعة.
كانت  ــر�ن  حــزي مــن  �لعا�صر  وقــبــل 
و�لهجمات  للمعارك  م�صرحا  بيجي 
ــا يــتــم ��ــصــتــهــد�ف  �ملــتــكــررة وعــــادة م
و�ملــبــاين  و�جلــيــ�ــض  �ل�صرطة  عنا�صر 
�حلــكــومــيــة وهـــو مــا يــدفــع بـــاأن تكون 
�ال�صعب بني �ملدن لكنها باتت �ال�صهل 

�ملت�صددين  �حالم  خاللها  من  ون�صفت 
يف �لبقاء و�لتمدد.

وبــحــ�ــصــب �خلـــريـــطـــة �جلــغــر�فــيــة 
بيجي  وبعد  بيجي  ت�صبق  تكريت  ــاإّن  ف
وهو  نينوى  حــدود  ثم  ومــن  �ل�صرقاط 
كبري  �صرخ  بيجي  حترير  �ن  يعني  ما 
يف عمق دولة �بي بكر �لبغد�دي زعيم 

تنظيم د�ع�ض.
�ل�صيخ حامد �حلاجم م�صوؤول  ويرى 
عودة  بيجي  يف  �لع�صائريني  �ملتطوعني 
�ملدينة بادرة خرية تفتح �فاقا جديدة 
�الر�ــض  �ملدينة  �بــنــاء  خاللها  مي�صك 

ويحمون �ملمتلكات من �لتخريب.
وكانت ت�صم �ملدينة �صاحة �عت�صام 
كبرية �صبيهة بتلك �لتي كانت توجد يف 
�لدين  �صالح  يف  �خــرى  ومــدن  �النبار 
�نهيار  قبل  باحلقوق  تطالب  ونينوى 

�المن يف �ملدن �لعر�قية.
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حمافظة  يف  طــبــي  مــ�ــصــدر  كــ�ــصــف 
بنقل  د�عــ�ــض  تنظيم  قيام  عــن  نينوى 
�لع�صر�ت من �جلثث �ىل �لطب �لعديل 
ع�صر�ت  نقله  عــن  ف�صال  بــاملــو�ــصــل، 
�جلرحى للم�صت�صفيات، م�صري� �ىل �ن 
بالدم  للتربع  �الهــايل  ينا�صد  �لتنظيم 

جلرحاه.  
غــار�ت  �صّنو  قد  �جلــو  �صقور  وكــان 
جوية متتالية على جتمع لتنظيم د�ع�ض 

�صمال  كلم   25( تلكيف  ق�صاء  قــرب 
جوي  ق�صف  مع  بالتز�من  �ملو�صل(، 
عنيف من قبل قو�ت �لبي�صمركة، وقال 
م�صدر ��صتخباري كوردي �ن نحو 200 
عن�صر من �لتنظيم �الرهابي تعر�صو� 
قرب مركز ق�صاء تلكيف، �ىل �صربات 
عنيفة �وقعت نحو 150 منهم بني قتيل 

وجريح.  
»تنظيم  �إن  �لطبي،  �مل�صدر  وقــال 

�جلثث  ع�صر�ت  نقل  �الإرهــابــي  د�ع�ض 
�لعديل  �لــطــب  د�ئـــرة  قــتــاله �ىل  مــن 
عربية  جن�صيات  ب�صمنهم  باملو�صل، 

و��صالمية«.  
و��صاف »كما قام �لتنظيم �الرهابي 
على  ووزعهم  �جلرحى  ع�صر�ت  بنقل 
عدة م�صت�صفيات يف �ملدينة، مع �طالقه 
ند�ء�ت للمو�طنني للتربع بالدم النقاذ 

جرحاه«.

داع�ش الإرهابي ينقل ع�صرات اجلثث واجلرحى للمو�صل
 ويدعو للتربع بالدم
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 211 �إن   ، �ملو�صل  �أعيان  جمل�ض  قال  
د�ع�صيا عربيا هربو� من �ملو�صل خالل 

�الأ�صبوع �ملا�صي متوجهني نحو �صوريا.

�إبر�هيم  �ملجل�ض  با�صم  �ملتحدث  وبني   
�لطائي ملر��صل)IMN(،�أن”قياد�ت  
من  �الرهابية  د�ع�ض  ع�صابات 
مدينة  من  هربت  �لعربية  �جلن�صيات 

�ملو�صل متوجهة �ىل �حلدود مع �صوريا 
على خلفية حترير بيجي وجرف �لن�صر 
و�أ�صاف �لطائي �أن”�ملعلومات �لتي   .“
�أعد�د  �أن  �إىل  ت�صري  عليها  ح�صلنا 
�لهاربني و�صلت �إىل 211 قياديا عربيا 
�حلدود  �ىل  �لبعاج  منطقة  من  هربو� 

مع �صوريا عرب ممر�ت �صرية”.

توجيه  من  �الأمنية  �لقو�ت  ومتكنت   
د�ع�ض  لع�صابات  موجعة  �صربات 
�ملا�صيني،  �ل�صهرين  خالل  �الرهابية 
و��صعة  تغيري�ت  �إجر�ء  ذلك  ور�فق 
تن�صيط  بهدف  �الأمنية  �لقياد�ت  يف 
�خلطط �ملتبعة ملقاتلة ع�صابات د�ع�ض 

�الرهابية وجتفيف منابع متويلها.

هروب 211 داع�صيا عربيا من املو�صل

�لع�صكرية  �الأكـــادميـــيـــة  عــر�ــصــت 
حما�صرة  هري�صت،  �صاند  �لربيطانية 
ــقــو�ت  عـــن �ــصــجــاعــة �أحــــد �ــصــبــاط �ل
ــــذي �خـــرتق  ــة �لــعــر�قــيــة، �ل �خلــا�ــص
�إحــدى  يف  د�عــ�ــض  ع�صابات  �صفوف 
حمافظة  يف  بيجي  م�صفى  ــارك  مــع
بتفجري  ُيقتل  �أن  قبل   ، �لدين  �صالح 

�نتحاري.

ــ�ــصــاب و�ــصــام  ويــحــمــل �لــ�ــصــابــط �ل
حممد خالد  رتبة مالزم �أول يف قو�ت 
�لت�صكيالت  �إحــدى  �لذهبية،  �لفرقة 
�خلا�صة يف �جلي�ض �لعر�قي، تنكر بزي 
�أيلول/  يف  �الرهابية  د�ع�ض  ع�صابات 
�صبتمرب �ملا�صي، متكن خاللها من قتل 

جمموعة من تلك �لع�صابات.
و��صت�صهد خالل عملية تاأمني م�صفى 

بيجي يف �صالح �لدين، عندما حاولت 
�حد  يقودها  مفخخة  ع�صكرية  مدرعة 
�نتحاريي د�ع�ض �خرت�ق باب �مل�صفى 
�النــتــحــاري  �يــقــاف  �ل�صابط  فــحــاول 
ومتكن من قتله �الإ �ن �النتحاري فجر 
�لعربة �مل�صفحة قبل �ن يلفظ �نفا�صه 

�الخرية، فُقتل ومعه عدد من �جلنود.

الأكادميية الع�صكرية الربيطانية حتتفي ب�صابط 
عراقي اخرتق �صفوف داع�ش
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�صالح  حمافظة  يف  �مني  م�صدر  قال 
�جلي�ض  ــــو�ت  ق �إن  �الحـــــد،  ـــديـــن،  �ل
جهاز  �ىل  ��ــصــافــة  �ل�صعبي  و�حلــ�ــصــد 
مكافحة �الرهاب متكنو� من قتل 150 
“د�ع�ض”  تنظيم  عنا�صر  من  �رهابيا 
�ملا�صية  ـــام  �الي ــدى  م على  ــي  �الرهــاب
�حل�صار  وفــك  بيجي  ق�صاء  بتحرير 

�ملفرو�ض على م�صفاتها.  
�لعملية  “ح�صيلة  ــدر  ــ�ــص �مل وقــــال 
�لع�صكرية �لتي �نتهت يوم �م�ض بتحرير 
�ملفرو�ض  �حل�صار  وفك  بيجي  ق�صاء 
)150( مقتل  بلغ  �لنفط  م�صفاة  على 

عن�صر� من ع�صابات د�ع�ض غالبيتهم 
من جن�صيات �جنبية”.  

�جلثث  “ع�صر�ت  �ن  �مل�صدر  و�أو�صح 
مبحيط  �لــطــريــق  على  ملقاة  التـــز�ل 
“عدد  �ن  م�صفى بيجي”، م�صري� �ىل 
ح�صارهم  منذ  د�ع�ض  ع�صابات  قتلى 
عملية  ��صتكمال  ولغاية  بيجي  مل�صفاة 
حترير �لق�صاء وم�صفاة �لنفط جتاوز 

�لـ)400( قتيل.

اأخبار من هنا وهناك عن انهزامات داع�ش

�فاد م�صدر ع�صكري يف عمليات �النبار باأن ، ع�صابات د�ع�ض �الرهابية �صنت هجوما على ناحية �لبغد�دي 
الفتا �ىل �ن “�لقو�ت �المنية متكنت من �صد �لهجوم”.   من حمورين”، 

ومن جانب �خر �نفجرت �صيارتان ملغومتان يقودهما �نتحاريان، �الوىل على ج�صر جبة قرب ناحية 
�لبغد�دي، و�لثانية على نقطة تفتي�ض يف ذ�ت �ملنطقة من دون وقوع خ�صائر.

«  طري�ن �جلي�ض ق�صف �صيطرة لع�صابات د�ع�ض �الإرهابية قرب ج�صر ق�صاء �ل�صرقاط 
�صمال مدينة تكريت، وقتل ت�صعة من �لدو�ع�ض بينهم قيادي يف �لع�صابات. «
قوة من �حل�صد �ل�صعبي �صنت عملية نوعية يف منطقة �لبو جو�ري �صمال 

تكريت متكنت من خاللها قتل �ثنني من �لقنا�صني �لدو�ع�ض.

�أفاد م�صدر ع�صكري يف عمليات �النبار ، �ن �لقو�ت �المنية و�فو�ج �حل�صد �ل�صعبي و�بناء �لع�صائر بد�أت بعملية ع�صكرية 
لتحرير ق�صاء هيت ومناطق �لرمادي من ع�صابات د�ع�ض �الرهابية، وقال �مل�صدر �ن” �لقو�ت �المنية ��صتبكت مع ع�صابات 
د�ع�ض �الرهابية و�صط �لرمادي مما ��صفر عن �نقطاع �صبكات �الت�صال، و��صاف �ن �لقو�ت �المنية فر�صت حظر� للتجو�ل 

يف �غلب مناطق حمافظة �النبار.

�لتحرير: علي �ل�صبتي
�لتدقيق �للغوي: لوؤي عبد �لرز�ق �ال�صدي

�لت�صميم و�الأخر�ج: منتظر �صامل �لعكاي�صي


