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النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة 
اإلنتاج األميركي

لنــدن – وكاالت : انخفضــت أســعار النفــط 
المنتجيــن  بــأن  توقعــات  بعــد  األربعــاء  امــس 

اإلنتــاج. مســتوى  ســيرفعون  األمريكييــن 
العالمــي  القيــاس  خــام  ســعر  وتراجــع 
مزيــج برنــت فــي العقــود اآلجلــة 82 ســنتا 

للبرميــل. دوالر   54.65 إلــى 
تكســاس  غــرب  خــام  تــداول  وجــرى 
 80 بانخفــاض  اآلجلــة  العقــود  فــي  الوســيط 

للبرميــل. دوالر   51.68 إلــى  ســنتا 
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة 
النفــط  إنتــاج  ارتفــاع  المتوقــع  مــن  إن 
شــباط  فبرايــر  فــي  األمريكــي  الصخــري 
بعــد انخفاضــه علــى مــدار ثالثــة شــهور 
حيــث عــززت شــركات التنقيــب نشــاطها 
مــع اقتــراب أســعار النفــط الخــام مــن أعلــى 

مســتوياتها فــي 18 شــهرا.

التي وقعت على اتفاق وقف األعمال القتالية ..

الفروف: ستتم دعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة 
إلى محادثات أستانة

موســكو – وكاالت : أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي 
ــة  ــي الحكوم ــوة ممثل ــه ســتتم دع ــروف ان ســيرغي الف
الســورية والمعارضــة التــي وقعــت علــى اتفــاق وقــف 
األعمــال القتاليــة خــالل شــهر كانــون األول الماضــي 
إلــى محادثــات أســتانة فــي الـــ 23 مــن الشــهر الجــاري.
نظيــره  مــع  صحفــي  مؤتمــر  خــالل  الفــروف  وأشــار 
النمســاوي سيباســتيان كورتــس إلــى أنــه ســيمثل “وفــد 
المعارضــة” أولئــك الذيــن وقعــوا علــى اتفــاق وقــف األعمــال 
القتاليــة وقــال ..”نرحــب بانضمــام أي فصيــل مســلح غيــر 
متصــل مــع تنظيمــي داعــش وجبهــة النصــرة اإلرهابييــن إلــى 
اتفــاق 29 كانــون األول ونحــن ندعــو كل الفصائــل لذلــك”.

ولفــت الفــروف إلــى أن عــدد المشــاركين فــي محادثــات أســتانة ســيعلن عنــه بعــد الحصــول علــى ردود 
أفعــال الــدول الرســمية مبينــا أن صيغــة الدعــوة إلــى محادثــات أســتانة تمكــن مــن مشــاركة الجميــع بمــا فــي 

ذلــك الواليــات المتحــدة.

مؤكدة انه ال دور في المباحثات لكل من يدعم اإلرهاب  ويسلحه ويموله..

سوريا: نرفض مشاركة »قطر والسعودية« في مفاوضات »أستانا«
*بشار الجعفري رئيسا لوفد دمشق إلى مفاوضات 

»أستانا«في 23 كانون الثاني
*الجيش السوري وبإسناد جوي يدمر آليات ثقيلة لتنظيم 

داعش اإلرهابي في محاور دير الزور

دمشــق – وكاالت : رفــض نائــب وزيــر الخارجية 
الســوري فيصــل المقــداد مشــاركة الســعودية وقطــر 
فــي مفاوضــات األطــراف الســورية فــي »أســتانا« 

األســبوع المقبــل.
»انــه   : صحفــي  حديــث  فــي  المقــداد  وقــال 
ال دور فــي المباحثــات لــكل مــن يدعــم اإلرهــاب 
 ويســلحه ويمولــه«. مشــيرا الــى انــه عندمــا توقــف 
قطــر والســعودية دعمهمــا لإلرهــاب نناقــش عندئــذ 

مســألة مشــاركتهما فــي المباحثــات«. 
صدقهــا  إثبــات  واشــنطن  علــى  وأضــاف:«أن 

مــع  للتعامــل  إرادتهــا  فــي 
الحلــول المطروحــة لألزمــة 
بمنــع  وطالبهــا  الســورية، 
ــة  ــات اإلرهابي ــم الجماع دع
المســلحة، والضغــط علــى 
تركيــا إلغــالق حدودهــا مــع 

ســوريا«. 
وحــول مشــاركة الواليــات 
مفاوضــات  فــي  المتحــدة 
أســتانا قــال المقــداد:«إن كل 
مــن يريــد العمــل بإخــالص 
ســوريا  فــي  األزمــة  لحــل 
ــا الــى معاقبــة كل مــن يمــول  يمكــن أن يشــارك«، داعي
وقطــر«.    الســعودية  ذلــك  فــي  بمــا  اإلرهــاب  ويســّلح 
ــم  ــدوب ســورية الدائ ــد من ــر أك ــب اخ ــن جان م
أنــه  الجعفــري  بشــار  المتحــدة  األمــم  لــدى 
ســيترأس وفــد دمشــق إلــى مفاوضــات أســتانا بيــن 
أطــراف األزمــة الســورية، المقــرر عقدهــا فــي 23 

الثانــي. يناير/كانــون 
  وامتنــع الجعفــري  فــي حديــث صحفــي 
عــن تقديــم أي معلومــات أخــرى حــول تشــكيلة 

نريــد  ال  »حاليــا  موضحــا:  الحكومــي،  الوفــد 
الخــوض فــي التفاصيــل«.

ــكيلة  ــع أن تش ــدر مطل ــف مص ــه كش ــن جهت م
الوفــد الحكومــي ســتضم خبــراء عســكريين مــن 

الجيــش الســوري.  
مــن جانــب اخــر أفــاد مصــدر عســكري لـــ ســانا 
بــأن ســالحي الجــو الســوري والروســي دمــرا امــس 
ــي  ــات إلرهابيــي داعــش ف ــات والعرب عشــرات اآللي
منطقــة المعامــل وتلــة التأميــن والصالــة والمقابــر 

وتلــة بــروك بديــر الــزور.
وفــي وقــت ســابق نفــذت وحــدات مــن الجيــش 
والقــوات المســلحة بتغطيــة مــن الطيــران الحربــى 
ضربــات مكثفــة علــى تجمعــات تنظيــم داعــش 
والمناطــق التــى تســلل اليهــا ارهابيــوه فــي محيــط 

مدينــة ديــر الــزور وريفهــا.
بــان  الــزور  ديــر  فــى  ســانا  مراســل  وأفــاد 
الضربــات “دمــرت اليــات مــزودة برشاشــات ومدفعــا 
ثقيــال وعربــة /بــى ام بــى/ ودبابتيــن علــى مختلــف 
محــاور االشــتباكات التــى دارت مــع ارهابيــى داعــش 
ــة  ــاء الحويق ــر واحي ــة المقاب ــى منطق ــم ف وتحركاته
والرشــدية والصناعــة والجبيلــة ومحيــط كل مــن 
البانورامــا والمطــار وجبــل الثــردة وقــرى البغيليــة 

والجنينــة”. والحســينية 
وأشــار المراســل الــى أن حاميــة مطــار ديــر الــزور 
“دمــرت عربــة مفخخــة بكميــات كبيــرة مــن المــواد 
شــديدة االنفجــار يقودهــا انتحــاري مــن تنظيــم 
داعــش اإلرهابــي قبــل وصولهــا الــى إحــدى النقــاط 

العســكرية فــي محيــط المطــار”.
ــش  ــن الجي ــدة م ــى أن وح ــل إل ــت المراس ولف
“أحبطــت محاولــة تســلل لتنظيــم داعــش التكفيري 
ــروك  ــل ب ــة ت ــي منطق ــاط العســكرية ف باتجــاه النق
شــمال غــرب مدينــة ديــر الــزور وقضــت علــى 5 مــن 

إرهابييــه وأصابــت آخريــن”.
ولفتــت مصــادر اهليــة مــن مدينــة ديــر الــزور 
الــى ان تنظيــم داعــش اإلرهابــي “قــام بتهريــب 
ــن  ــة م ــن الجنســيات األجنبي ــه م ــالت متزعمي عائ

أحيــاء المدينــة باتجــاه الريــف القريــب”.
إلــى ذلــك أقــر تنظيــم داعــش بتكبــده خســائر 
صفحاتــه  علــى  ونشــر  والعتــاد  باألفــراد  كبيــرة 
العديــد  التواصــل االجتماعــي أســماء  فــي مواقــع 
مــن قتــاله مــن بينهــم اإلرهابــي /ابراهيــم علــي 

الناصــر/. و/حمــود  شــالش/ 

األمم المتحدة تدعو مجلس األمن لفرض »ضغوط جادة« 
على جنوب السودان

نظام أردوغان يعتقل 34 شخصا بينهم أعضاء من حزب الشعوب 
الديمقراطي في لواء اسكندرون

مشيرا الى انها تشكل أكبر تهديد للنظام الليبرالي الدولي..

بايدن: من المؤكد أن روسيا ستتدخل في االنتخابات األوروبية نائب اردني يتهم جيش بالده بحماية 
الكيان الصهيوني

األردنــي  النائــب  اتهــم   : وكاالت   – عمــان 
طــارق خــوري القــوات المســلحة األردنيــة بحمايــة 
الكيــان الصهيونــي ، ممــا اثــار غضــب وســخط 

ــن. ــواب آخري ن
كمــا اتهــم خــوري، حلفــاء المملكــة بالمجــيء 
مرســي  محمــد  المعــزول  المصــري  بالرئيــس 
ودعمــه ماليــا، ثــم جــيء بالرئيــس عبــد الفتــاح 

أخــرى.   مبالــغ  ومنــح  السيســي 
نــواب  انســحاب  إلــى  االتهامــات  هــذه  وأدت 
ــة اإلخــوان  ــون جماع ــن يمثل ــة »اإلصــالح« الذي كتل
خــوري  منــع  وحاولــوا  الجلســة،  مــن  المســلمين 
مــن مواصلــة كلمتــه، وهــو األمــر الــذي تســبب فــي 
فوضــى تحــت القبــة، ليطلــب رئيــس المجلــس 

عاطــف الطراونــة رفــع الجلســة.     

نيويــورك – وكاالت :  أظهــر تقريــر اطلعــت عليــه 
رويتــرز أن األمــم المتحــدة تشــكك فــي اســتعداد 
حكومــة جنــوب الســودان للتعــاون فــي نشــر آالف 
إضافييــن مــن قــوات حفــظ الســالم وحثــت مجلــس 

األمــن علــى فــرض »ضغــوط جــادة«.
وفــي أعقــاب قتــال عنيــف فــي العاصمــة جوبــا فــي 
يوليــو تمــوز أجــاز مجلــس األمــن فــي أغســطس آب 
نشــر قــوة حمايــة إقليميــة تضــم 4000 جنــدي ضمــن 
مهمــة حفــظ الســالم التابعــة للمنظمــة الدوليــة وهــدد 
بفــرض حظــر للســالح إذا لــم تتعــاون الحكومــة أو 

ــة حركــة قــوات حفــظ الســالم. تتوقــف عــن عرقل
ولــم يتــم حتــى اآلن نشــر أي جنــود مــن قــوة 
الحمايــة وشــكك وزيــرا الدفــاع واإلعــالم ومستشــار 
األســبوع  الســودان  جنــوب  فــي  رئاســي  أمنــي 

ــة. ــوات اإلضافي ــى الق ــة إل ــي الحاج ــي ف الماض
أنطونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  وقــال 

جوتيريــش فــي تقريــر ســري إلــى مجلــس األمــن 
اطلعــت عليــه رويتــرز »تلــك التصريحــات الصــادرة عــن 
مســؤولين كبــار عــن الدفــاع واألمــن تلقــي بظــالل مــن 
الشــك علــى االســتعداد الفعلــي )للحكومــة( للتعــاون 
ــم يفــرض  ــل القــوة مــا ل بشــكل فعــال مــع نشــر وتفعي

مجلــس األمــن والمنطقــة ضغوطــا جــادة لدعمهــا.«

دافــوس – وكاالت : فــي آخــر كلمــة لــه قبــل 
تــرك منصبــه وصــف جــو بايــدن نائــب الرئيــس 
األمريكــي روســيا  امــس األربعــاء بأنهــا أكبــر تهديــد 
أن  يجــب  إنــه  وقــال  الدولــي  الليبرالــي  للنظــام 
تعمــل واشــنطن مــع أوروبــا علــى مواجهــة الرئيــس 

الروســي فالديميــر بوتيــن.
وكان بايــدن يتحــدث فــي المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي فــي دافــوس قبــل يوميــن مــن تنصيــب 

ــات المتحــدة. ــد ترامــب رئيســا للوالي دونال
وكان ترامــب بعــث برســائل تصالحيــة لبوتيــن 
وبــدا وكأنــه يشــجع علــى تفــكك االتحــاد األوروبــي 
بإشــادته بقــرار بريطانيــا االنســحاب مــن التكتــل 
وتكهــن بــأن المزيــد مــن الــدول قــد تنســحب منــه.

ترامــب  رســالة  علــى  بقــوة  بايــدن  ورد 
محــذرا مئــات مــن الزعمــاء والمــدراء التنفيذييــن 
مؤتمــرات  قاعــة  فــي  المجتمعيــن  والمصرفييــن 
أن  مــن  السويســرية  دافــوس  بلــدة  فــي  كبيــرة 
علــى  التأثيــر  األرجــح  علــى  ســيحاول  بوتيــن 
ــا  ــي أوروب ــام ف ــذا الع ــي ســتجري ه ــات الت االنتخاب

األمريكيــة. االنتخابــات  فــي  فعــل  مثلمــا 

 34 التركــي  النظــام  اعتقــل   : وكاالت   – انقــرة 
شــخصًا امــس بينهــم أعضــاء مــن حــزب الشــعوب 
الديمقراطــي المعــارض خــالل عمليــة أمنيــة واســعة 

ــواء اســكندرون الســليب. ــي ل ف
وذكــرت وســائل إعــالم تركيــة أن االعتقــاالت 
وأنطاكيــا  وصمانــداغ  اســكندرون  مــدن  شــملت 
منــازل  بمداهمــة  أردوغــان  قــوات  قامــت  حيــث 

محاميــن وأعضــاء فــي األحــزاب والنقابــات المهنيــة 
وأوقفــت 34 شــخصا بينهــم رؤســاء فــروع حــزب 
الشــعوب الديمقراطــي فــي أنطاكيــا وإســكندرون 
وصمانــداغ ومســؤولين مــن الحــزب إضافــة إلــى 
التضامــن  وتجمــع  العمــل  أحــزاب  مــن  أعضــاء 
االشــتراكي وحــزب إعــادة التأســيس االشــتراكي 

المهنيــة. والنقابــات 
وأعــرب النائــب عــن حــزب الشــعب الجمهــوري 
الجريمــة  هــذه  مــن  غضبــه  عــن  اككايــا  ياكــوت 
محاولــة  أي  مــن  المعنييــن  المســؤولين  محــذرا 
بإلقــاء  وطالبهــم  الحــزب  نــواب  علــى  لالعتــداء 

المعتديــن. علــى  القبــض 
وكان االدعــاء العــام التركــى أصدر قــرارات اعتقال  
امــس بحــق 243 مــن أفــراد الجيــش التركــي فــي 54 
ــة  ــة االعتقــاالت القمعي إقليمــا وذلــك فــي إطــار حمل
التــي ينفذهــا نظــام اردوغــان ضــد معارضيــه بحجــة 

محاولــة االنقــالب فــي تمــوز الماضــي.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

سل عن الرفيق قبل الطريق.. وشرُّ األصحاب 
السريع اإلنقالب 

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 15 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 38 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و  44 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و  12 دقيقة

مشددة ان النهج الذي سار عليه اهالي النقب في مواجهة الصهاينة هو االصوب..

الجهاد االسالمي: المطلوب استراتيجية عمل فلسطينية تستند إلى خيار المقاومة والمواجهة مع العدو 
*الحية: غزة خزان للمقاومة وكل المؤامرات 

ستبوء بالفشل
*مقتل شرطي صهيوني في مواجهات عنيفة شهدتها قرية 

»أم_الحيران« في النقب
أكــد   : وكاالت   – غــزة 
اإلعالمــي  المكتــب  مســؤول 
اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة 
شــهاب  داوود  فلســطين  فــي 
المطلــوب  أن  األربعــاء،  امــس 
اســتراتيجية عمــل فلســطيني 
المقاومــة  خيــار  إلــى  تســتند 
والمواجهــة مــع االحتــالل، وعــدم 
علــى  الرهــان  فــي  االســتمرار 
األمنــي  التنســيق  خيــارات 
ــاب  ــل إره ــي ظ ــات، ف والمفاوض
ــالل اإلســرائيلي المنظــم  االحت

بحــق شــعبنا والتــي كان آخرهــا الهجمــة علــى بلــدة أم 
المحتــل. النقــب  فــي  الحيــران 

واعتبــر شــهاب مــا يجــري بترانســفير جديــد 
قــوات  تدخــل  »عندمــا  مضيفــًا:  شــعبنا،  يتهــدد 
االحتــالل تريــد هــدم حــي بأكملــه فــي النقــب، كمــا 
هدمــوا بيوتًــا فــي قلنســوة، تهــدف إلــى تهجيــر 
يتهــدد  وترانســفير جديــد  الفلســطيني،  الشــعب 

شــعبنا، األمــس أم العراقيــب واليــوم أم الحيــران، 
ــي  ــن ســيصل المخطــط الصهيون ــى أي ــم إل وال نعل

المنظــم«. اإلرهــاب  ومخطــط  المســتعر، 
وشــدد علــى أن الخيــار واألســلوب والنهــج الــذي 
ســار عليــه أهالــي النقــب المحتــل فــي مواجهــة الحملــة 

ــار األصــوب واألمثــل. ــة اإلســرائيلية، هــو الخي العدواني
مــن جهتهــا وصفــت حركــة حمــاس اعتــداء قــوات 
االحتــالل علــى قريــة أم الحيــران بالنقــب المحتــل 

لهدمهــا وتشــريد أهلهــا، بـــ »الجريمــة«، مطالبــة شــعبنا 
الفلســطيني التصــدي لهجمــة االحتــالل.

قائــاًل  زوال،  الــى  االحتــالل  مصيــر  أن  وأكــدت 
»ويومًــا قريبًــا ســينتفض شــعبنا فــي القــدس والضفــة 
ــذا  ــد ه ــتات ض ــي الش ــل وف ــل المحت ــي الداخ ــزة وف وغ
ــه وأرضــه«. ــان الغاصــب، حتــى يحصــل علــى حريت الكي

مــن جانبــه أكــد خليــل الحيــة عضــو المكتــب 
السياســي لحركــة حمــاس، أن قطــاع غــزة يعــد خزانــا 
للمقاومــة والعــزة والكرامــة، معربًــا عــن أملــه مــن الــكل 
الفلســطيني أن يكونــوا عونًــا لبــث روح األمــل فــي 

ــم. ــي حياته ــة ف ــار والطمأنين ــعبنا وروح االنتص ش
لتكريــم  الســنوي  الحفــل  خــالل  الحيــة  وقــال 
ــي مســابقة  ــن ف ــام 2016، والفائزي ــاب اهلل لع ــة كت حفظ
األقصــى المحليــة السادســة عشــرة: »ســتبقى غــزة 
رائــدة المقاومــة، وإن كل الدســائس والمؤامــرات التــي 
تحــاول أن تحــرف شــعبنا عــن دينــه وعقيدتــه وأرضــه 
ســتبوء بالفشــل، ومــا دمنــا بمعركــة النصــر والتحريــر 

ــم فســننتصر«. ــؤالء الحفظــة وأمثاله ــل ه بمث
 وأضــاف: »فــال مقــام للمحتــل الصهيونــي علــى 
أرضنــا مــا دام شــعبنا يحمــل بيــده القــرآن، وقلبــه 

ــق بحــب اهلل«. يخف
مــن جانــب اخــر اكــدت مصــادر اعالميــة استشــهاد 
شــرق  »شــمال  الحيــران  »ام  قريــة  فــي  شــابين 
ــار  حــورة بالنقــب جــراء اطــالق ســلطات االحتــالل الن
صــوب المواطنيــن المتضامنيــن لمنــع محاولــة تنفيــذ 
ــرار الترحيــل وهــدم البيــوت حيــث يتوقــع  االحتــالل ق

ــكان . ــي الم ــة ف ــران اليهودي ــة مســتوطنة حي اقام
ــى شــهيد  ــم التعــرف عل ــه ت ــت المصــادر :«ان وقال
أبــو  موســى حســين  يعقــوب  الشــاب  وهــو  واحــد 
عــدة  وأصيــب  عمــره،  مــن  بالعشــرينات  القيعــان 
أشــخاص بجــراح وصفــت بيــن المتوســطة والخطيــرة 

فــي قريــة أم الحيــران خــالل عمليــة المداهمــة.
وقالــت مصــادر مطلعــة : »ان االحتــالل اطلــق 
النــار علــى شــاب فلســطيني  دهــس عــددًا مــن 
جنــدي   مقتــل  الــى  أدى  ممــا  االحتــالل  جنــود 
االحتــالل«. أكدتــه شــرطة  مــا  صهيونــي  وهــذا 

ــي  ــت ف ــة اعلن ــة صهيوني ــادر اعالمي ــت مص  وكان
وقــت ســابق مقتــل شــرطي صهيونــي فــي  مواجهــات 
عنيفــة  شــهدتها قريــة »أم الحيــران« بالنقــب جنــوب 

جبــل الخليــل فــي فلســطين امــس االربعــاء.
القــوات  »ان   : المصــادر  تلــك  واضافــت 
)أم  قريــة  إلــى  بتعزيــزات  دفعــت   ) )االســرائيلية 
حيــران( وأعلنتهــا منطقــة عســكرية مغلقــة وفرضــت 

فيهــا«. لتجــوال  كامــال  حظــرا 

مؤكدا ان المقاتلين الغيارى سطروا أروع صور البطولة والفداء..

العبادي: وعد التحرير النهائي واالنتصار التام بالموصل اقترب
*الحشد الشعبي: مهمتنا مسك الحدود مع سوريا واي قوة 

ال تخضع لقانون الحشد “ميليشيا”
*مكافحة االرهاب تؤكد مقتل 700 »داعشي« خالل 

معارك الساحل االيسر
بغــداد – وكاالت : اعتبــر القائــد العــام للقــوات 
العبادي،امــس   حيــدر  الــوزراء  رئيــس  المســلحة 
»االنتصــار  و  النهائــي  التحريــر  وعــد  أن  األربعــاء، 
التــام« فــي مدينــة الموصــل اقتــرب، مبينــًا أن العمــل 
ــا تبقــى مــن مناطــق  ــر م ــى تحري ــًا عل يجــري حالي
الغابــات والقصــور والمناطــق القليلــة االخــرى فــي 

المحــور الشــمالي.
وقــال العبــادي فــي بيــان تلقــت الســومرية نيــوز 
نســخة منــه، إن »وعــد التحريــر النهائــي واالنتصــار 
التــام فــي الموصــل قــد اقتــرب وتكللــت بالنجــاح 
جهــود قواتنــا البطلــة بإكمــال الخطــة األساســية فــي 
تطهيــر الجانــب األيســر فــي أكثــر المحــاور وتحريــر 
مركــز مدينــة الموصــل، ويجــري العمــل حاليــا علــى 
تحريــر مــا تبقــى مــن مناطــق الغابــات والقصــور 
ــي المحــور الشــمالي  ــة االخــرى ف والمناطــق القليل

وعزيمــة  بقــوة  والعمــل 
تحريــر  إكمــال  باتجــاه 

األيمــن«. الجانــب 
العبــادي،  وأضــاف 
الغيــارى  »المقاتليــن  أن 
صــور  أروع  ســطروا 
البطولــة والفــداء والتعامــل 
االنســاني مــع المدنييــن 
وحققــوا انتصــارات باهــرة 
ــم  ــرة ت ــام األخي خــالل األي
العديــد  اســتعادة  خاللهــا 
والقــرى  المناطــق  مــن 

واألحيــاء الســكنية والقضــاء علــى أعــداد كبيــرة 
مــن أفــراد عصابــة داعــش المهزومــة، وســتواصل 
الخطــة  لتنفيــذ كامــل  الظافــرة تقدمهــا  قواتنــا 

لتحريــر مدينــة الموصــل وببســالة وتضحيــات 
الشــجعان«. المقاتليــن 

وكان رئيــس جهــاز مكافحــة اإلرهــاب الفريــق 
ــاء،  ــس األربع ــن، ام ــغاتي أعل ــب ش ــن طال األول رك
عــن فــرض قواتــه الســيطرة علــى الســاحل األيســر 
بتطبيــق  نجاحهــا  مؤكــدا  الموصــل،  مدينــة  فــي 
قواعــد االشــتباك ومراعــاة حقــوق االنســان، فيمــا 
ــن  ــر الســاحل األيم ــى وضــع خطــط لتحري أشــار ال

ــة. ــن المدين م
فيمــا أوضــح قائــد عمليــات »قادمــون يانينــوى« 
الفريــق الركــن عبــد األميــر يــار اهلل، امــس األربعــاء، 
ــر الســاحل األيســر مــن مدينــة  أنــه لــم يتــم تحري
الموصــل »بالكامــل« حتــى االن، مشــيرا إلــى أن 
التقــدم مــا زال مســتمرًا لتحريــر مــا تبقــى مــن 

ــاء. األحي


