
البقية على الصفحة7

الخميس 13 ربيع الثاني، 1438 هـ ق  23 دي 1395 هـ ش،  12 كانون الثاني 2017مالعدد )9479( السنة السابعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

ال شيء أصدق من األجل.. وغائب 
الموت أحق منتظر وأقرب قادم 

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة 13 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 31 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و  45 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و  14 دقيقة

النفط يتابع ارتفاعه وسط تفاؤل 
بخفض اإلنتاج

لنــدن – وكاالت : صعــدت أســعار 
النفــط، امــس األربعــاء مدعومــة بأنبــاء 
الســعودية  اإلمــدادات  تقليــص  حــول 

ــى آســيا. إل
ــام  ــة للخ ــود اآلجل ــداول العق ــرى ت وج
 54.04 بســعر  »برنــت«  مزيــج  العالمــي 
دوالر للبرميــل، ليحقــق ارتفاعــا بمقــدار 
40 ســنتا عــن ســعر آخــر تســوية. كمــا 
تداولــت العقــود اآلجلــة للنفــط األمريكــي 
الوســيط  تكســاس  غــرب  الخفيــف 
بزيــادة  للبرميــل  دوالر   51.20 بســعر 

ســنتا.  38 مقدارهــا 
هــذا وتعتــزم لجنــة مراقبــة خفــض إنتــاج 
ــن الشــهر  ــي 21 و22 م ــاع يوم الخــام، االجتم
الجــاري، للتحقــق مــن التــزام جميــع الــدول 
باالتفــاق التاريخــي الــذي تــم التوصــل إليــه 
بهــذا الشــأن بيــن كبــار المنتجيــن مــن 

ــا. داخــل »أوبــك« وخارجه

طيران اردوغان يرتكب مجزرة جديدة في مدينة الباب بحلب راح 
ضحيتها 24 مدنيا وعشرات الجرحى

ــي  ــام الترك ــوات النظ ــدت ق ــرة – وكاالت : اعت انق
البــاب  مدينــة  علــى  الماضييــن  اليوميــن  خــالل 
الشــمالي  حلــب  بريــف  وتــادف  بزاعــة  وبلدتــي 
الشــرقي مــا أســفر عــن استشــهاد وإصابــة 66  مدنيــا.

أن  متطابقــة  وإعالميــة  أهليــة  مصــادر  وذكــرت 
خــالل  قصفــت  التركــي  النظــام  ومدفعيــة  طيــران 
اليوميــن الماضييــن األحيــاء الســكنية فــي مدينــة البــاب 
وبلدتــي بزاعــة وتــادف بالريــف الشــمالي الشــرقي مــا 
آخريــن  تســبب “باستشــهاد 9 مدنييــن وإصابــة 57 

بجــروح ووقــوع دمــار فــي المنــازل والممتلــكات”.
مــن   23 فــي  التركــي  النظــام  طيــران  وارتكــب 

الشــهر الماضــي مجزرتيــن راح ضحيتهمــا أكثــر مــن 88 مدنيــا وعشــرات الجرحــى فــي مدينــة البــاب شــمال 
ــم. ــب بنحــو 38 ك ــة حل شــرق مدين

 »واشنطن بوست«: مرشح ترامب للخارجية يستعد 
لمهاجمة روسيا لنيل الثقة

المرشح الرئاسي فيون: فرنسا بحاجة لنظام 
حصص الهجرة

الفليبين تأمل اكتمال ميثاق شرف بحري آلسيان 
والصين هذا العام

مانيــال – وكاالت :  قــال وزيــر خارجيــة الفلبيــن 
تأمــل  بــالده  إن  األربعــاء  امــس   ياســاي  برفكتــو 
فــي اســتكمال ميثــاق شــرف لــدول رابطــة جنــوب 
ــن  ــن بشــأن بحــر الصي شــرق آســيا )آســيان( والصي
الجنوبــي المتنــازع عليــه بحلــول منتصــف هــذا العــام.
ــا نتحــدث  ــي »بينم ــر صحف ــي مؤتم وأضــاف ف
نواصــل إجــراء مشــاورات مــع كبــار مســؤولينا -دون 
ــات مســتمرة.« ــوزاري- وهــذه المحادث المســتوى ال

ــو  ــد ه ــه التحدي ــى وج ــذا عل ــال »ه ــى قائ ومض
الســبب فــي أننــا نأمــل أن نتمكــن مــن الوصــول 

إلــى ميثــاق شــرف بحلــول منتصــف 2017.«
ويجــري إعــداد ميثــاق الشــرف منــذ عــام 2002 
لكنــه تعطــل مــرارا وقــال ياســاي إن بعــض األحــداث 

ــه. ــاء من ــت دون االنته حال
وأضــاف الوزيــر أن الصيــن »متعاونــة جــدا« فــي 

دفــع ميثــاق الشــرف.

كازاخستان: العمل مستمر إلجراء المحادثات 
حول سوريا في أستانا

فيما تم االتفاق مبدئيا مع مسلحي عين الفيجة..

مصدر حكومي سوري: وفد عسكري وأمني في وادي بردى إلبرام تسوية مع سبع قرى
*الجيش السوري يدمر تحصينات إلرهابيي “داعش” ويقضي 

على عدد منهم بدير الزور
*قوات االمن تعثر على مواد كيميائية سعودية المصدر من مخلفات 

التنظيمات اإلرهابية في حلب القديمة

مســؤول  مصــدر  قــال   : وكاالت   – دمشــق 
فــي  تســنيم  لمراســل  الســورية  الحكومــة  فــي 
ــدة  ــة جدي ــة الســورية أعطــت مهل دمشــق أن الدول
للمســلحين مدتهــا 72 وانتهــت يــوم أمــس بإعــالن 
ــرة  ــة النص ــا جبه ــي تقوده ــة الت ــات اإلرهابي الجماع
رفضهــا دخــول عمــال الصيانــة الصــالح األعطــال فــي 
ــة  ــع للدول ــا رفضــت تســليم النب ــع »الفيجــة« كم نب

لتأميــن ميــاه الشــرب للمدنييــن.
ــوم أمــس االول   ــه حتــى ي وأوضــح المصــدر أن
تــم  امــس  ولكــن   المفاوضــات،  كل  فشــلت 
التوصــل إلــى اتفــاق تســوية مــع عــدة بلــدات فــي 
الــى قســمين:  المنطقــة لتنقســم وادى بــردى 
ــل  ــذي قب ــم ال ــوية والقس ــض للتس ــم الراف القس
ــون  ــة كان تفضــل أن يك ــى أن الدول ــا إل ــا، الفت به
ــذي حصــل  ــت ال ــد التعن ــن بع ــف واحــدا ولك المل
مــن قبــل المســلحين قبلــت بعــض القــرى ان 

تدخــل فــي مشــروع مصالحــة.

مــن  قــرى  ســبع 
وادي  فــي  قريــة   11 أصــل 
فــي  يرغبــون  بــردى 
حيــث  مصالحــة،  انجــاز 
كشــف المصــدر أنــه فــي 
وفــد  دخــل  األثنــاء  هــذه 
أمنــي وعســكري ســوري 
وزارة  مــن  أعضــاء  برفقــة 
منطقــة  إلــى  المصالحــة 
إلــى  بــردى مشــيرا  وادي 
بانتظــار  اآلن  الدولــة  أن 
نهائــي  باتفــاق  الخــروج 

المصالحــة. النجــاز  القــرى  هــذه  فــي 
اليــوم خبــرا  أن نســمع  المصــدر »يجــب  وقــال 
جيــدا إن كانــوا صادقيــن لتكــون ســبع قــرى فــي وادي 
بــردى قــد أنجــزت االتفــاق وســويت أوضــاع مســلحيها 
وخــرج مــن اليرغــب بالتســوية إلــى إدلــب، وتبقــى 
قــرى »بســيمة وعيــن الفيجــة وعيــن الخضــرة« تحــت 
ســيطرة المســلحين والتــي ماتــزال الدولــة تحــاول 
حتــى اللحظــة اطــالق قطــار المصالحــة فيهــم ولكــن 
المســلحين يرفضــون ذلــك وربمــا ســيكون العمــل 

ــاك«. ــم هن ــو الحاس ــكري ه العس
لألنبــاء  الدوليــة  تســنيم  وكالــة  أفــادت  كمــا 
نقــال عــن وكالــة االنبــاء الســورية أن محافــظ ريــف 
دمشــق عــالء إبراهيــم كشــف فــي تصريــح عــن 
التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي مــع قــادة المجموعــات 
المســلحة فــي وادي بــردى مــن أجــل تســوية أوضــاع 
بعــض المســلحين وإخــراج المتبقــي منهــم مــن 

ــب. ــف إدل ــة باتجــاه ري المنطق
الــذي  المبدئــي  االتفــاق  إن  المحافــظ:  وقــال 
المســلحين  إليــه يقضــي بتســليم  التوصــل  تــم 
الغربــاء  المســلحين  وخــروج  الثقيلــة  أســلحتهم 
مــن منطقــة وادي بــردى ودخــول وحــدات الجيــش 
األلغــام  مــن  لتطهيرهــا  المنطقــة  إلــى  الســوري 
والعبــوات الناســفة تمهيــدا لدخــول ورشــات الصيانــة 
األعطــال  إلصــالح  الفيجــة  عيــن  إلــى  واإلصــالح 
واألضــرار التــي لحقــت بمضخــات الميــاه واألنابيــب 

اعتــداءات اإلرهابييــن. نتيجــة 
الجيــش  مــن  نفــذت وحــدات  مــن جانبهــا 
ــي  ــران الحرب ــة بالطي ــلحة مدعوم ــوات المس والق
تســلل  ومحــاور  تحصينــات  ضــد  ضربــات 
مجموعــات إرهابيــة تابعــة لتنظيــم “داعــش” فــي 
أحيــاء بمدينــة ديــر الــزور وريفهــا كبدتهــم خاللهــا 

خســائر باألفــراد والعتــاد الحربــي.
ــح لـــ ســانا  وأكــد مصــدر عســكري فــي تصري
ونقــاط  وتحصينــات  مفخخــة  عربــة  “تدميــر 
محصنــة إلرهابيــي “داعــش” والقضــاء علــى أعــداد 
منهــم فــي ضربــات جويــة ورمايــات مدفعيــة علــى 
تجمعــات فــي جبــل الثــردة والبــو عمــر والمريعيــة 
والبغيليــة والحســينية والجفــرة وحويجــة صقــر 

ــدية”. ــي الرش ــان وح والحص
ــدة  ــزور أن وح ــر ال ــانا بدي ــل س ــر مراس وذك
ــروك  ــل ب ــة ت ــي منطق ــن الجيــش رصــدت ف م
طيــارة مســيرة محملــة بمــواد شــديدة االنفجــار 
العســكرية  النقــاط  إحــدى  باتجــاه  تحلــق 
إلــى  أدى  مــا  وســرعة  بدقــة  معهــا  وتعاملــت 

انفجارهــا قبــل أن تصــل إلــى هدفهــا.
مــن جهتهــا عثــرت وحــدة مــن الجيــش والقــوات 
ــة ســعودية المصــدر  ــواد كيميائي ــى م المســلحة عل
مــن مخلفــات التنظيمــات اإلرهابيــة التكفيريــة فــي 

حلــب القديمــة.
وأشــار مراســل ســانا فــي حلــب إلــى أنــه 
خــالل عمليــات الجيــش المتواصلــة فــي تمشــيط 
األحيــاء الشــرقية بعــد تطهيرهــا مــن اإلرهــاب “تم 
العثــور علــى مــواد كيميائيــة ســعودية المصــدر 
وهــي عبــارة عــن كبريــت وكلــور ومــواد أوليــة 
للحبيبــات البالســتيكية فــي مخــزن لإلرهابييــن 

ــة”. ــب القديم ــي حل ف
المــواد  “هــذه  أن  إلــى  المراســل  ولفــت 
فــي  اإلرهابيــون  يســتخدمها  كان  الكيميائيــة 
المناطــق  واســتهداف  المتفجــرات  صناعــة 

حلــب”. فــي  الســكنية 

الخارجيــة  وزيــر  نائــب  اكــد   : وكاالت   – اســتانا 
تحديــد  عمليــة  ان  عشــقبايف  يرجــان  الكازخســتاني 
المنصــة إلجــراء المحادثــات حــول ســوريا فــي أســتانا 
ــة  ــى ان العملي ــيرا ال ــدة . مش ــع االصع ــى جمي ــة عل جاري
تتضمــن مســائل تحديــد األعضــاء المشــاركين فــي اللقــاء.

واوضــح :«أن المنصــة الجديــدة ممكــن أن تكــون 
مكملــة لمحادثــات جنيف«.

الكازخســتاني  الرئيــس  أكــد  جانبــه  مــن   
ــة  ــات الهاتفي نورســلطان نزارباييــف خــالل المحادث
ــادرة وأبــدى  مــع بوتيــن وأردوغــان دعمــه لهــذه المب
فــي العاصمــة الكازخســتانية.االســتعداد لتقديــم المنصــة لمثــل هــذه المحادثــات 

واشــنطن – وكاالت : مــن المتوقــع أن يتخــذ، ريكس 
تيلرســون، المرشــح لتولــي منصــب وزيــر الخارجيــة فــي 
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، مواقــف حازمــة غيــر متوقعــة 

تجــاه روســيا، فــي أول إفــادة لــه بالكونغــرس.
ــت  ــا حصل ــنطن بوســت« أنه ــة »واش ــرت صحيف وذك
علــى نســخة لنــص الخطــاب الــذي مــن المتوقــع أن يلقيــه 
ــس  ــي مجل ــة ف ــؤون الخارجي ــة الش ــام لجن ــون أم تيلرس

ــي. ــون الثان ــاء 11 يناير/كان الشــيوخ األمريكــي، األربع
وفــي هــذا النــص، يكتــب تيلرســون، وهــو الرئيــس 

التنفيــذي لشــركة »إكســون 
امتلكــت  التــي  موبيــل« 
مشــاريع ضخمــة فــي روســيا 
العقوبــات  فــرض  قبــل 
ــة، أن موســكو تســعى  الغربي
ــرام، ولعــب دور  لكســب االحت
ــة،  ــى الســاحة الدولي ــر عل أكب
لكــن خطواتهــا األخيــرة فــي 
هــذا الســياق جــاءت دون أخــذ 
بعيــن  األمريكيــة  المصالــح 

االعتبــار.
ونقلــت الصحيفــة مــن 
هــذا النــص: »علــى روســيا أن تعــرف أننــا ســنبقى 
ــا،  ــات تجــاه حلفائن ــا وبااللتزام متمســكين بتعهداتن

ــا«. ــه يجــب مســاءلتها بســبب أفعاله وأن
تيلرســون  ســيقول  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
روســيا  إلــى  واشــنطن  نظــرة  إن  للســيناتورات، 
ــص  ــا يخ ــيما فيم ــة، وال س ــون واضح ــب أن تك يج
ــدول  األنشــطة الروســية »المزعزعــة لالســتقرار« ب

األوســط. الشــرق  وفــي  الجــوار 

باريس -  وكاالت : قال فرانســوا فيون المرشــح 
الرئاســي الفرنســي األوفــر حظــا امــس  األربعــاء 
قبــل زيــارة إلــى بلــدة منتــون الحدوديــة فــي جنــوب 
شــرق البــالد إن فرنســا فــي حاجــة إلــى نظــام يقــوم 

علــى تحديــد حصــص للمهاجريــن.
الرئيســية  القضايــا  ضمــن  واألمــن  والهجــرة 
لالنتخابــات  الدعايــة  حملــة  فــي  المطروحــة 
ــع  ــل نيســان وتدف الرئاســية التــي ســتبدأ فــي أبري

فيهــا ماريــن لوبــان زعيمــة حــزب 
اليمينــي  الوطنيــة  الجبهــة 
للهجــرة  والمنــاوئ  المتطــرف 
مــن  فرنســا  انســحاب  بضــرورة 

شــينجن. اتفاقيــة 
)آر. إلذاعــة  فيــون  وقــال 
إم.ســي( وتلفزيــون )بــي.إف.إم( 
قبــل رحلتــه إلــى جنــوب شــرق 
فرنســا »أريــد أن تكــون فرنســا 
قــادرة علــى أن تحــدد كل عــام 
عــدد األشــخاص الذيــن يمكنهــا 
فيــون  ســيقيم  كمــا  أرضهــا.«  علــى  قبولهــم 
 86 قتــل  حيــث  نيــس  فــي  انتخابيــا  مؤتمــرا 
ــي  ــوز ف ــو تم ــي يولي شــخصا دهســا بشــاحنة ف

هجــوم تبنــاه تنظيــم الدولــة اإلســالمية.

لتقتل وتأسر أكبر عدد من الجنود..

االعالم الصهيوني: المقاومة الفلسطينية تسعى لمواجهة أكثر دقة خالل الحرب القادمة
*يديعوت: حماس اخترقت هواتف عشرات الجنود اإلسرائيليين

 – المحتلــة  القــدس 
وكاالت : ذكــرت صحيفــة 
أحرنــوت«  »يديعــوت 
األربعــاء،  امــس  العبريــة، 
أن »حركــة حمــاس فــي 
للقتــال  تســعى  غــزة 
القادمــة  الحــرب  فــي 
بأكثــر تركيــز ودقــة، كمــا 
وخطــف  لقتــل  تســعى 
مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر 

. ئيليين« ا إلســر ا
وقالــت الصحيفــة، إن 

حمــاس تســعى أيضًــا لنقــل الجــزء األكبــر مــن 
القتــال »تحــت األرض« عبــر شــبكة األنفــاق التي 
تســتمر فــي توســيعها يومــا بعــد يــوم فــي غــزة، 
ــا  ــخ لديه ــر الصواري ــى تطوي ــل عل ــا تعم ــا أنه كم

مــع التركيــز علــى دقــة الصواريــخ طويلــة المــدى.
وبحســب الصحيفــة، فــإن حمــاس تعكــف 
إنتــاج قذائــف  حاليًــا علــى زيــادة كبيــرة فــي 
فــي  الكبيــر  الضــرر  إلحــاق  بهــدف  الهــاون 

غــزة. لقطــاع  المجــاورة  المســتوطنات 

وأوضحــت »أن الجيــش اإلســرائيلي أجــرى 
للجنــود  تدريبــات  األخيــرة  المنــاورات  خــالل 
ــة الختطافهــم  تهــدف إلدراك ومقاومــة أي محاول

خــالل أي مواجهــة قادمــة«.
المنطقــة  قائــد  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ــه،  الجنوبيــة فــي الجيــش العقيــد بــن دوف قول
إن المعلومــات االســتخبارية قــد تكشــف عــن 
ترليونــات مــن األهــداف، لكــن المطلــوب هــو 
نوعيــة الهــدف وليــس الكــم، مضيفــا أن »خمــس 
مراحــل رئيســية تمــر بهــا كل عمليــة قصــف مــن 

ــل ســالح الجــو. قب
وأوضــح أن المرحــل هــي، اســتالم الهــدف 
إلــى  إضافــة  اإلحداثيــات،  إدخــال  وإحداثياتــه، 
تناســب الهــدف وتحديــد نــوع الذخيــرة للهجــوم 

وأخيــرا تنفيــذ الهجــوم.
وتابــع قائــاًل »الحــرب القادمــة لــن تكــون مــن 
الجــو فقــط، ونســتعد لهــا بشــكل دقيــق وأقــل 

عشــوائية«.
االحتــالل  جيــش  اتهــم  جانبــه  مــن 
حمــاس  حركــة  األربعــاء،  امــس  اإلســرائيلي 
جنــوده  مــن  العشــرات  هواتــف  باختــراق 

عليهــا. والتنصــت 
أحرونــوت«  »يديعــوت  وأوضحــت صحيفــة 
العبريــة أن حركــة حمــاس طرحــت حســابات 
عشــرات  وجذبــت  الفيســبوك  علــى  وهميــة 
ــي  ــة« الت ــات »الدردش ــي تطبيق ــا ف ــود إليه الجن
منهــا  وأخــذت  هواتفهــم  واخترقــت  وضعتهــا 

النصيــة. الرســائل  مــن  معلومــات 
نشــطاء  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
حركــة حمــاس تســللوا أيضــًا عبــر مجموعــات 
الجيــش  بجنــود  الخاصــة  الفيســبوك 

. ئيلي ا ســر إل ا
فــي  االنترنــت  وحــدات  أن  إلــى  ونوهــت 
ضــد  يعمــالن  والشــاباك  االحتــالل  جيــش 
وحــدات حركــة حمــاس التــي تعمــل علــى جمــع 

المعلومــات.

في حديثه لعوائل شهداء الحشد الشعبي ..

ممثل المرجعية العليا:العراق سيكون عزيزا ومنيعا وسيبقى موحدا بتضحيات ابنائه
*االمن النيابية: حددنا موعدا الستضافة العبادي وقائد عمليات 

بغداد لمناقشة التدهور االمني
*مصدر أمني: القوات المشتركة تطوق مبنى جامعة الموصل 

بعد تحرير ثالثة احياء
كربــالء – المقدســة : قــال ممثــل المرجعيــة العليــا، 
عليــه  الحســين،  اإلمــام  لحــرم  الشــرعي  والمتولــي 
الســالم، ســماحة الشــيخ عبــد المهــدي الكربالئــي، 
إن العــراق ســيكون »عزيــزًا ومنيعــًا وســيبقى موحــدًا«.

وأضــاف الكربالئــي خــالل كلمــة لــه ألقاهــا فــي 
حفــل لتكريــم عوائــل الشــهداء، أن »العــراق ســيكون 
معــززًا ومكرمــًا ومنيعــًا بفضــل الجهــاد وســيحافظ 
علــى اســتقالله ووحدتــه بفضــل تضحيــات أبنائــه«.
العصابــات  »صفحــة  أن  ســماحته  ورأى 
ــى  ــق عل ــم يب ــًا ول ــي قريب ــوف تنته ــة« س اإلجرامي

اليســير. الشــيء  إال  ذلــك 
وقــال مخاطبــًا عوائــل الشــهداء، »ســيعود العــراق 
بلــدًا قويــًا بفضــل جهــاد أبنائكــم، ولكــم منّــا كل 

ــى مــا قدمتمــوه لبلدكــم«. ــاء عل ــر والثن التقدي
مــن جانبــه كشــف عضــو فــي لجنــة االمــن 
والدفــاع النيابيــة  امــس عــن موعــد اســتضافة القائــد 
العــام للقــوات المســلحة وقائــد عمليــات داخــل قبــة 

ــى  ــوف عل ــان للوق البرلم
اســباب التدهــور االمنــي 

ــر فــي العاصمــة. االخي
عضــو اللجنــة اســكندر 
لـــ  حديــث  وفــي  وتــوت 
قــال  بــرس«  »االتجــاه 
فــي  االمنــي  الوضــع  ان 
ــق  ــداد والمناط ــة بغ العاصم
المحيطــة بهــا بــات مقلقــا 
ويشــهد خروقــات متكــررة 
بيــن الفتــرة واالخــرى وهــذا 

ــان  مــا يســتدعي وقفــة جــادة مــن قبــل المســؤولين لبي
ان  الــى  مشــيرا   ، الخطيــرة  الخروقــات  هــذه  اســباب 
االرهــاب طــال اغلــب المــدن والمناطــق الشــعبية فضــال 

التجاريــة. والمحــال  االســواق  عــن 
الســتجواب  موعــدا  حــددت  اللجنــة  ان  واضــاف 
ــد  ــادي وقائ ــدر العب ــوات المســلحة حي ــام للق ــد الع القائ

ــوف  ــل الربيعــي للوق ــواء الركــن جلي ــداد الل ــات بغ عملي
اليــوم  ان  مبينــا   ، الخروقــات  هــذه  اســباب  علــى 
الخميــس سيشــهد اســتضافة الربيعــي بينمــا ســيكون 

يــوم الســبت المقبــل موعــدا الســتضافة العبــادي.
االيــام  خــالل  بغــداد  العاصمــة  وشــهدت 
االرهابيــة  االعمــال  مــن  موجــة  الماضيــة 
والتفجيــرات طالــت العديــد مــن المــدن واالســواق 
والمحــال التجاريــة اســفرت عــن استشــهاد واصابــة 

. المواطنيــن  مــن  المئــات 
محافظــة  فــي  أمنــي  مصــدر  أفــاد  جانبــه  مــن 
ــت  ــتركة طوق ــوات المش ــأن الق ــاء، ب ــس  األربع نينوى،ام
مبنــى جامعــة الموصــل بعــد تحريــر ثالثــة أحيــاء شــمالي 

المحافظــة.


