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دعاء اليوم الرابع و العشرين من شهر رمضان:
ألّلهُمَّ إنِّي أسأُلكَ فيهِ مايُرضيكَ ، وَ أعُوُذ ِبكَ 
مِمّا يُؤذيكَ ، وَ أسأُلكَ التَّوفيقَ فيهِ ِلَْن ُاطيعَكَ 

وَال أعْصِيَكَ ، يا جواد السّائلينَ .
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و  6 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 44 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و دقيقتان

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و  48دقيقة

ألمانيا: حل أزمات الشرق األوسط 
غير ممكن دون روسيا

برليــن – وكاالت : انتقــد وزيــر الخارجيــة 
ــات  ــل سياســات الوالي ــار غابريي ــي زيغم األلمان
المتحــدة تجــاه روســيا مؤكــدا انــه مــن دون 
فــي  األزمــات  الروســي ال يمكــن حــل  الــدور 

وأوكرانيــا. األوســط  الشــرق  منطقــة 
وقــال غابرييــل فــي مقابلــة مــع صحيفــة دي 
يمكــن  ال  روســيا  دون  “مــن   .. األلمانيــة  فيلــت 
للعالــم أن يتعامــل مــع األزمــات الحاليــة فــي ســوريا 
العالــم”  فــي  أخــرى  ومناطــق  وأوكرانيــا  وليبيــا 
مضيفــا .. “ســيكون مــن الجيــد إذا مــا تطلعــت 
إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب التصــاالت 

ــيا”. ــع روس ــات م ــي العالق ــدة ف ــة جدي وبداي
الرئيــس  محــاوالت  أن  غابرييــل  واعتبــر 
األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا “إذالل روســيا” 
خطــأ كبيــرًا وهــو مــا اعتــرف بــه فــي وقــت 
الحــق داعيــا واشــنطن إلــى تصحيــح خطئهــا 

مــع موســكو.

روسيا تنتقد أميركا بسبب خطوات »مناهضة لكوبا«
وكاالت:     - موســكو 
الخارجيــة  وزارة  قالــت 
األحــد  امــس   الروســية 
»المناهضــة  الخطــوات  إن 
لكوبــا« التــي أعلنتهــا اإلدارة 
الفتــرة  فــي  األمريكيــة 
وأكــدت  مؤســفة  األخيــرة 
تضامــن موســكو مــع هافانا.
وقالــت الــوزارة كذلــك إن 
األســلوب الجديــد فــي تعامــل 
كوبــا  مــع  األمريكيــة  اإلدارة 
يشــبه »لغــة الحــرب البــاردة«.

وأمــر الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب الجمعــة الماضيــة بتشــديد القيــود علــى األمريكييــن المســافرين 
إلــى كوبــا وعلــى تعامــالت الشــركات األمريكيــة مــع الجيــش الكوبــي قائــال إنــه ســيلغي اتفاقــا لتحســين 

العالقــات مــع هافانــا توصــل إليــه ســلفه بــاراك أوبامــا باعتبــاره »اتفاقــا ســيئا ومضلــال«.

في عملية استباقية اتسمت بالسرعة والدقة ..

الجيش السوري والقوات الحليفة يحكمون السيطرة على محمية التليلة بريف تدمر الشرقي
*مصدر عسكري: تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر بالعتاد 

والفراد في دير الزور وريفها
*القوات السورية تحرر مناطق وتتقدم خطوة اخرى 

لمفرق الرصافة جنوبي الرقة
وكاالت:    – دمشــق 
مــن  وحــدات  نفــذت 
العربــي  الجيــش 
الســوري عمليــات دقيقــة 
وســريعة تمكنــت خاللهــا 
الســيطرة  إحــكام  مــن 
التليلــة  محميــة  علــى 
الشــرقي  تدمــر  بريــف 
عــدد  علــى  والقضــاء 
تنظيــم  إرهابيــي  مــن 
وقــت  فــي  “داعــش” 
أخــرى  وحــدات  كبــدت 

خســائر  التكفيــري  التنظيــم  الجيــش  مــن 
بالعتــاد واألفــراد خــالل ضربــات جويــة ومدفعيــة 
ــي  ــه ف ــه وتحصينات اســتهدفت محــاور تحركات

وريفهــا. الــزور  ديــر 
وقــد أعلــن مصدر عســكري إحكام الســيطرة 
علــى محميــة التليلــة بريــف تدمــر الشــرقي 
بعــد تدميــر آخــر تجمعــات وتحصينــات تنظيــم 

“داعــش” اإلرهابــي فيهــا.
ــأن  ــانا ب ــح لـــ س ــي تصري ــدر ف ــاد المص وأف
الســوري  العربــي  الجيــش  مــن  وحــدات 
بالتعــاون مــع القــوات الرديفــة نفــذت عمليــة 
تجمعــات  ضــد  والســرعة  بالدقــة  اتســمت 
تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي فــي ريــف تدمــر 

علــى  الســيطرة  خــالل  “أحكمــت  الشــرقي 
ــة آرك بـــ 13 كــم”. ــوب قري ــة جن ــة التليل محمي
وســيطرت وحــدات مــن الجيــش بالتعــاون 
مــع الحلفــاء يــوم األربعــاء الماضــي علــى حقــل 
آرك النفطــي ومســاحات كبيــرة مــن الريــف 

ــر. ــة تدم الشــمالي الشــرقي لمدين
وأشــار المصــدر العســكري إلــى أن العمليــة 
ــراد  ــن أف ــداد م ــى أع ــن “القضــاء عل أســفرت ع
تنظيــم “داعــش” المــدرج علــى الئحــة اإلرهــاب 

الدوليــة وتدميــر آليــات متنوعــة لهــم”.
لوحــدات  الجديــد  اإلنجــاز  هــذا  ويأتــي 
إطــار  فــي  الحلفــاء  مــع  بالتعــاون  الجيــش 
عملياتهــا المتواصلــة فــي مالحقــة فلــول تنظيــم 
“داعــش” اإلرهابــي بعمــق الباديــة الســورية 

وتضييــق الخنــاق عليهــم تمهيــدا الجتثاثهــم 
مــن بلــدة الســخنة علــى طريــق ديــر الــزور.

كمــا تكبــد تنظيــم “داعــش” المــدرج علــى 
باألفــراد  خســائر  الدوليــة  اإلرهــاب  الئحــة 
والعتــاد خــالل ضربــات مــن ســالحي الجــو 
الســوري  العربــي  الجيــش  فــي  والمدفعيــة 
علــى مناطــق انتشــاره ومحــاور تحركــه فــي 

ديــر الــزور.
أن  الــزور  ديــر  فــي  ســانا  مراســل  وذكــر 
مكثفــة  برمايــات  أوقعــت  الجيــش  مدفعيــة 
تنظيــم  إرهابيــي  بيــن  ومصابيــن  قتلــى 
العديــد مــن تحصيناتهــم  “داعــش” ودمــرت 
بــروك  وتــل  البانورامــا  منطقــة  محيــط  فــي 
والمطــار والثــردة وحــي الحويقــة وغــرب اإلذاعــة 

فــي قريــة عيــاش.
ولفــت المراســل إلــى أن الطيــران الحربــي 
ــر  ــة أســفرت عــن تدمي ــذ عــدة طلعــات جوي نف
لتنظيــم  ثقيلــة  برشاشــات  مــزودة  آليــات 
“داعــش” ومقتــل وإصابــة العديــد مــن إرهابييــه 

ــار. ــط المط ــة ومحي ــي حطل ف
إلــى ذلــك بيــن مراســل ســانا أن عناصــر 
ــة  ــي عملي ــزور اســتولوا ف ــر ال ــار دي ــة مط حامي
لتنظيــم  بــي”  ام  “بــي  عربــة  علــى  نوعيــة 

“داعــش” اإلرهابــي فــي محيــط المطــار.
مــن جانــب اخــر حــررت قــوات الجيــش 
الســوري عــدة مناطــق فــي الريــف الجنــوب 
ــر  ــر فاكث ــرب اكث ــة لتقت ــة الرق ــرقي لمحافظ ش

نحــو مفــرق الرصافــة.
الجيــش  بــان  ميدانيــة  مصــادر  وافــادت 
الســوري تمكــن فــي هــذه العمليــات مــن تحرير 
والبوخميــس  عويجــان  فــي  اخــرى  مناطــق 
هدلــة  وابــو  الحــوزة  ورجــم  الســدران  وبئــر 
وحــاج مفضــي وبئــر العــداد وبئــر الســنابل وبئــر 
العمالــة وتــل رجــم العمالــة الواقعــة غــرب مفــرق 

الرصافــة.
فــي  الســورية  القــوات  تمكنــت  كمــا 
ــر مســاكن  ــا عصــر الســبت مــن تحري عملياته
الثــورة وبئــر الجائــف وبئــر موســى الهنــدي 

وبئــر ابــو حامــات مــن يــد داعــش.
ويهــدف الجيــش الســوري مــن الوصــول 
ــادرة فــي  ــة الخــذ زمــام المب ــى مفــرق الرصاف ال
العمليــات جنــوب الرقــة وشــمال وشــمال شــرق 

ــزور. ــر ال ــا الــى دي محافظــة حمــص ومنه

كوريا الجنوبية..تعيين أول امرأة في منصب وزير الخارجية

بدء االقتراع في جولة االنتخابات الفرنسية الثانية.. 

فرنسا .. حزب ماكرون قد يكتسح البرلمان الجديد

بريطانيا: ال تراجع عن خروجنا من االتحاد الوروبي

االف المتظاهرين في مدريد للمطالبة 
باستقبال الالجئين

االشــخاص  آالف  : تظاهــر  وكاالت    - مدريــد 
ــرام  ــة الحكومــة االســبانية باحت ــد لمطالب فــي مدري
امــام االتحــاد االوروبــي  التــي قطعتهــا  التعهــدات 
باســتضافة 17 الــف الجــئ، وهــو رقــم مــا زالــت 

بعيــدة جــدا عــن بلوغــه.
ــن  ــن كائ ــا م ــف المتظاهــرون خصوصــا »م وهت
شــمس  تحــت  وســاروا  شــرعي«  غيــر  بشــري 
ــع  ــة فــي وســط العاصمــة االســبانية، بينمــا رف حارق
بعضهــم الفتــات كتبــت عليهــا عبــارة »جســور ال 

جــدران« و«مــا مــن اعــذار، فلتســقط الحواجــز«.
ولبــى المتظاهــرون دعــوة اطلقتهــا منظمــات غير 
حكوميــة بينهــا منظمــة العفــو الدوليــة فــي تحــرك 
يأتــي قبــل ايــام مــن اليــوم العالمــي لالجئيــن فــي 

20 حزيران/يونيــو.
وحتــى اآلن اســتقبلت اســبانيا 1300 الجــئ فقــط 
مــن اصــل 17300 الجــئ كانــت قــد تعهــدت اســتقبالهم، 

بحســب منظمــة العفــو الدوليــة.

جندي أفغاني يطلق النار على جنود أميركيين 
في قاعدة شاهين العسكرية

كابــل – وكاالت : أطلــق جنــدي أفغاني الرصاص 
عشــوائيا علــى جنــود أجانــب فــي معســكر شــاهين 
العســكري شــمالي البــالد، وأســفر الهجــوم عــن 
جــرح عــدد مــن الجنــود بينهــم بعــض األمريكييــن.

جــرى  الهجــوم  ان  أفغانــي  مســؤول  وأكــد 
ــريف  ــزار الش ــة م ــرب مدين ــة ق ــدة الواقع ــي القاع ف
عســكري  مســؤول  نفــى  بينمــا  البــالد،  شــمالي 
أمريكــي مقتــل أي جنــدي أمريكــي فــي الهجــوم.
مــن جانــب آخــر، نفــى متحــدث باســم القيــادة 
العســكرية األمريكيــة فــي العاصمــة األفغانيــة كابــول 
مــا تداولتــه وســائل إعــالم نقلــت عــن مســؤول أفغانــي 
ــوا فــي الهجــوم«، لكنــه  قولــه إن »جنــودا أمريكييــن قتل
الجنــود جُــرح فــي  أكــد أن عــددا غيــر محــدد مــن 
القاعــدة التــي تعــد مقــر الفيلــق 209 التابــع لحلــف شــمال 

ــة. ــخ األفغاني ــة بل ــي والي ــو( ف ــي )النات األطلس

ســيئول - وكاالت : تــم تعييــن الدبلوماســية في 
ــة  ــرة للخارجي ــغ-وا وزي ــغ -كيون ــدة كان ــم المتح األم
فــي كوريــا الجنوبيــة لتصبــح بذلــك أول امــرأة تتقلــد 
هــذا المنصــب فــي بالدهــا. ويعــول الرئيــس الكــوري 
مون-جــاي -أن علــى خبــرة كانــغ لمعالجــة الملفــات 

الشــائكة مــع الجيــران والحلفــاء.

ــا الجنوبيــة تعييــن  تــم امــس األحــد فــي كوري
المتحــدة  دبلوماســية دوليــة مرموقــة فــي األمــم 
وزيــرة للخارجيــة لتصبــح أول امــرأة تتولــى هــذه 
الحقيبــة فــي البــالد. وســتكون مهمتهــا الحــد مــن 
التوتــر المتصاعــد حــول الطموحــات النوويــة للجــارة 

الكوريــة الشــمالية.
وشــغلت كانــغ كيونــغ-وا )62 عامــا( منصــب نائــب 
األمــم  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســامي  المفــوض 
العــام  لألميــن  كمســاعدة  عملــت  كمــا  المتحــدة 
للشــؤون اإلنســانية قبــل أن تصبــح كبيــرة مستشــاري 

األميــن العــام الحالــي أنطونيــو غوتيريــس.
ويأتــي تعييــن كانــغ فــي هــذا المنصــب قبــل 
أقــل مــن أســبوعين علــى زيــارة الرئيــس مــون 
جــاي-أن األولــى للواليــات المتحــدة للقــاء نظيــره 
ــه  ــد في ــت تتصاع ــي وق ــد ترامــب ف األمريكــي دونال

المخــاوف مــن برنامــج تســلح بيونــغ يانــغ.

باريــس – وكاالت : فتحــت مراكــز االقتــراع أبوابها 
صبــاح امــس األحــد أمــام الناخبيــن فــي الجولــة الثانية 
مــن االنتخابــات البرلمانيــة الفرنســية التــي يرجــح 
ــس المنتخــب  ــة كاســحة للرئي أن تســفر عــن أغلبي

حديثــا إيمانويــل ماكــرون.

وســتتم مراقبــة نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات 
عــن كثــب، فــي ظــل حــرص أحــزاب المعارضــة علــى 
حــث الناخبيــن علــى التصويــت، بعــد أن امتنــع أكثــر 
مــن نصــف إجمالــي عــدد الناخبيــن البالــغ عددهــم 47,6 

ــى. ــة األول ــي الجول ــت ف ــون شــخص عــن التصوي ملي
ومــع توجــه الفرنســيين إلــى صناديــق االقتــراع، 
االنتخابــات  مــن  الثانيــة  الجولــة  فــي   ، امــس 
البرلمانيــة، تجمــع  التوقعــات واالســتطالعات علــى 
الجديــد  الرئيــس  ســتمنح  االنتخابــات  هــذه  أن 
ــه ومــن  ــل من ــة تجع ــة قوي ــرون أغلبي ــل ماك إيمانوي

حزبــه مركــز القــرار فــي البــالد دون منــازع. 
أمنيــة  إجــراءات  وســط  االنتخابــات  وتجــري 
مشــددة، إذ يتولــى الحفــاظ علــى األمــن نحــو 67 
ألــف مركــز اقتــراع وخــالل ســير االنتخابــات عامــة، 

ــرطة. ــن والش ــال األم ــن رج ــا م ــن 50 ألف ــر م أكث

البريطانــي  الوزيــر  أكــد   : وكاالت   – لنــدن 
ديفيــد  األوروبــي  االتحــاد  مــن  الخــروج  لشــؤون 
ديفيــز أنــه “ال تراجــع” عــن خطــة رئيســة الــوزراء 

االتحــاد. مــن  للخــروج  مــاي  تيريــزا 
بيــان  فــي  قولــه  ديفيــز  عــن  رويتــرز  ونقلــت 
امــس إنــه “يتعيــن أال يكــون هنــاك أي شــك فــي 
نتيجــة  األوروبــي  االتحــاد  ســتترك  بريطانيــا  أن 
إلــى  “ســأتوجه  مضيفــا  التاريخــي”  االســتفتاء 
بروكســل غــدا لبــدء محادثــات الخــروج مــن االتحــاد”.

واعتبــر ديفيــز الــذي كان مــن الداعيــن البارزيــن 

مغــادرة  ان  األوروبــي  االتحــاد  مــن  بــالده  لخــروج 
ــة  ــالده فرص ــي ب ــي “يعط ــاد األوروب ــا لالتح بريطاني
مــن  لبريطانيــا  صياغــة مســتقبل مشــرق جديــد 
حيــث التحكــم فــي حدودنــا وســن قوانيننــا ونفعــل 
مــا تفعلــه الــدول المســتقلة ذات الســيادة” مضيفــا إنــه 

ــاء”. ــات الخــروج بشــكل بن ــع محادث “ســيتعامل م
وكان البريطانيــون صوتــوا بنســبة 52 بالمئــة 
لصالــح الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي فــي اســتفتاء 
جــرى العــام الماضــي بينمــا أبلغــت رئيســة الــوزراء 
ــة االتحــاد االوروبــي بشــكل رســمي فــي  البريطاني
ــروج مــن  ــا الخ ــة بالده ال29 مــن آذار الماضــي بني

ــن. ــدأ مفاوضــات تســتمر عامي االتحــاد لتب

منددا بسياسة سلطة عباس الركاع الشعب الفلسطيني..

المجلس التشريعي الفلسسطيني يشدد على التمسك بالمقاومة وحماية سالحها
*االعالم العبري: إطالق نار فلسطيني استهدف مستوطنة 

تقوع في بيت لحم
*إصابة ضابط شرطة صهيوني خالل مواجهات 

مع المصلين في القصى
نــدد   : وكاالت   – غــزة 
لرئيــس  األول  النائــب 
التشــريعي  المجلــس 
بحــر  أحمــد  الفلســطيني 
ــي رام  بسياســة الســلطة ف
تركيــع  إلــى  الســاعية  اهلل 
الفلســطيني  الشــعب 
وســحب  بغــزة  المحاصــر 
المقاومــة  ســالح 

. لفلســطينية ا
اتهــام  بحــر،  ورفــض 
الفلســطينية  »المقاومــة 

وحركــة حمــاس باإلرهــاب«، وذلــك خــالل وقفــة 
نظمتهــا الحركــة النســائية لحمــاس أمــام المجلــس 

الحصــار. الســتمرار  رفضــا  التشــريعي 
وقــال بحــر خــالل كلمتــه »إن مــن واجــب القــادة 
العــرب المتســارعين فــي اتهــام حمــاس باإلرهــاب 
البحــث عــن اإلرهابييــن الحقيقييــن قاتلــي األطفــال 
الشــعوب«،  ضــد  المجــازر  ومرتكبــي  والنســاء 

واإلســالمية  العربيــة  األنظمــة  صمــت  مســتنكرًا 
ــزة. تجــاه حصــار قطــاع غ

األول  النائــب  تعهــد  المقاومــة،  ســالح  وعــن 
لرئيــس المجلــس التشــريعي بحمايتــه، مؤكــدًا 
أن ســالحها موجــه نحــو العــدو الصهيونــي الجاثــم 
ــى إطــالق  ــًا إل ــة، داعي ــى أرض فلســطين المحتل عل

ســراح المقاوميــن فــي الضفــة المحتلــة.
ــون فلســطينيون  ــق فدائي ــب اخــر أطل مــن جان

امــس النــار صــوب مســتوطنة )تقــوع( المقامــة علــى 
أراضــي بيــت لحــم جنــوب الضفــة الغربيــة المحتلــة.

أحرونــوت«  »ديعــوت  صحيفــة  موقــع  وذكــر 
اعمــال  فــي  الحتــالل شــرع  أن جيــش  العبريــة، 

النــار. مطلقــي  عــن  وتفتيــش  بحــث 
وأوضــح أنــه لــم تقــع أي إصابــات أو أضــرار جــراء 

اســتهداف المســتوطنة.
صهيونــي  ضابــط  أصيــب  اخــر  جانــب  مــن 
صبــاح امــس األحــد، خــالل مواجهــات مــع المصليــن 

المبــارك. األقصــى  بالمســجد  والمرابطيــن 
وذكــر موقــع »0404« العبــري، أن المصليــن وســط 
قــوات  بالحجــارة  هاجمــوا  وتكبيــرات  هتافــات 
الشــرطة فــي األقصــى ممــا أصيــب ضابــط فــي 

الطفيفــة. رأســه، وعولــج ميدانيــًا جــراء جراحــه 
وأوضــح الموقــع أنــه بعــد المواجهــات تقــرر تخفيــض 

أعــداد المســتوطنين المقتحميــن لألقصــى.

مؤكدا إن قرار بغداد السياسي مستقل.. 

العبادي: انتصارنا على االرهاب يفتح عهدا جديدا لعراق قوي ومستقر
*رئيس الوزراء: كردستان يحصل على 20% من أموال العراق.. واالستفتاء غير قانوني

*االعالم الحربي: استسالم مجموعة من عناصر 
»داعش« بالموصل القديمة

*دولة القانون يدعو إلى تقديم شكوى ضد قطر والسعودية 
لدعمهما االرهاب أمام مجلس المن

*عضو محافظة نينوى: عناصر داعش تسللوا مع النازحين 
والمخيمات مليئة بهم

*الحشد الشعبي يقتل ارهابيين ويدمر عجالتهم بعمليات 
أمنية واسعة في ديالى

بغــداد – وكاالت : أكــد 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
العبــادي  حيــدر  العراقــي، 
انتصــار  أن  األحــد  امــس  
ــم  ــر أرضه ــن وتحري العراقيي
يفتــح عهــدا جديــدا لعــراق 

ومتطــور. مســتقر  قــوي 
وقــال العبــادي، خــالل لقــاء 
مــع مجموعــة مــن اإلعالمييــن 
السياســيين،  والمحلليــن 
السياســي  العــراق  قــرار  إن 
بيــان  فــي  وجــاء  مســتقل. 

نشــره المكتــب اإلعالمــي لرئيــس الــوزراء العراقــي علــى 
»فيســبوك«: »نحــن نتحــرى مصلحــة شــعبنا قبــل كل 
شــيء، وعالقاتنــا الخارجيــة مبنيــة علــى تغليــب المصلحة 
العليــا للعــراق وشــعبه، واالبتعــاد عــن التشــنجات والمحاور 
وكســب األصدقــاء بــدل زيــادة األعــداء«، داعيــا إلــى التركيــز 
علــى التنميــة ومحاربــة الفســاد وعــدم الســماح بعــودة 

اإلرهــاب فــي المرحلــة المقبلــة.
الســماح  بعــدم  ثابــت  »قرارنــا  أن:  وأكــد 
باســتخدام أراضينــا للعــدوان علــى أيــة دولــة مجاورة، 
وأن العــراق يجــب أن يكــون منطقــة التقــاء وليــس 
ــد  ــا: ال نري ــة مضيف ــع وخصوم ــازع وتقاط ــة تن منطق
ــة«. ــدان لحــروب بالنياب ــى مي ــا إل أن تتحــول أرضن
وأضــاف العبــادي: »أمامنــا عمــل كبيــر وواســع إلعمــار 

مــدن العــراق كافــة وبســط األمــن فــي عمــوم البــالد«.
مــن جانــب اخــر قــال رئيــس الحكومــة العراقيــة 
حيــدر العبــادي، ان صــادرات النفــط التــي ينتجهــا 
الــى   550 مــن  معدالتهــا  تصــل  كردســتان  اقليــم 
مــن   %  20 مايعــادل  وهــو  يوميــا،  برميــل  الــف   620
وبينمــا  االنفــاق،  ومعــدالت  العراقيــة  الصــادرات 
كشــف عــن ســيطرة االقليــم علــى ثلثــي نفــط 
ــى  ــادي ان االســتفتاء عل ــن العب ــوة، بيّ كركــوك بالق
االســتقالل ليــس قانونيــا، ويحتــاج لتشــريع مــن 
ــة  ــى عجــز حكوم ــواب، مشــيرا ال ــس الن ــل مجل قب

االقليــم عــن ادارة االمــوال.
مــن جهتهــا أعلنــت خليــة اإلعــالم الحربــي، 
امــس األحــد عــن استســالم  عناصــر مــن تنظيــم 
داعــش االرهابــي ، للقــوات االمنيــة فــي المدينــة 

القديمــة بالجانــب الغربــي مــن الموصــل.
واقتحمــت قــوات مشــتركة مــن الجيــش العراقــي 
والشــرطة االتحاديــة ومكافحــة االرهــاب صبــاح امــس 
احيــاء المدينــة القديمــة فــي الجانــب الغربــي لمدينــة 
الموصــل مــن عــدة محــاور الســتعادتها مــن ســيطرة 

»داعــش«.


