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االربعاء 12 ذو الحجة ، 1440 هـ ق 23 مرداد 1398 هـ ش، 14 آب 2019م العدد )10202( السنة التاسعة والثالثون

قال الرسول األكرم صلى الله عليه وآله وسلم: 
أوّل من إتخذ عليّ بن أبي طالب أخًا من أهل السّماء 

إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم جبرائيل، وأول من أحبّه من أهل 
السّماء حملة العرش، ثم رضوان خازن الجنّة، ثم ملك 

الموت، وإن ملك الموت يترّحم على محبّي عليّ بن أبي طالب 
كما يترّحم على األنبياء )عليهم السالم(

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 9 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 15 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 51 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 23 دقيقة 

عجز الميزانية األميركية 
يتسع في يوليو

واشــنطن- وكاالت انبــاء:- أظهــرت بيانــات 
نشــرتها وزارة الخزانــة األميركيــة يــوم االثنيــن أن 
العجــز فــي ميزانيــة الواليــات المتحــدة ارتفــع إلــى 
120 مليــار دوالر فــي يوليــو /تمــوز مدفوعــا بزيــادات 

فــي اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة والجيــش.
وجــاء حجــم العجــز متماشــيا مــع توقعــات 

محلليــن شــملهم اســتطالع لرويتــرز.
وقالــت وزارة الخزانــة إن اإلنفــاق االتحــادي فــي 
يوليــو تمــوز بلــغ 371 مليــار دوالر، مرتفعــا 23 بالمئــة 
عــن الشــهر نفســه مــن العــام الماضــي فــي حيــن 

زادت اإليــرادات 12 بالمئــة إلــى 251 مليــار دوالر.
وبلــغ إجمالــي العجــز فــي األشــهر العشــرة 
 867 الحاليــة  الماليــة  الســنة  مــن  األولــى 
ــي  ــار دوالر ف ــع 684 ملي ــة م ــار دوالر مقارن ملي
الفتــرة نفســها مــن الســنة الماليــة الماضيــة.
للحكومــة  العامــة  الماليــة  وضــع  وتدهــور 
األمريكيــة منــذ 2016 مــع تضررهــا مــن زيــادة فــي أعمــار 
الســكان أدت إلــى اســتفادة المزيــد مــن األمريكييــن 
ــنين. ــي للمس ــن الصح ــادي للتأمي ــج اتح ــن برنام م
وغــذت زيــادة فــي اإلنفــاق العســكري أيضــا العجــز 
فــي  ترامــب منصبــه  دونالــد  الرئيــس  تولــي  منــذ 

ــش. ــة الجي ــدا بتقوي ــي 2017 واع ــون الثان ــر/ كان يناي

الكرملين: بوتين بصدد زيارة فرنسا وبحث 
القضايا المختلفة مع ماكرون

موســكو- وكاالت انبــاء:- 
أعلــن الســكرتير الصحفــي 
للرئيــس الروســي، دميتــري 
الثالثــاء،  امــس  بيســكوف، 
الروســي  الرئيــس  أن 
يــزور  بوتيــن  فالديميــر 
فرنســا يــوم 19 أغســطس/

ويبحــث  المقبــل،  آب 
الفرنســي  الرئيــس  مــع 
التعــاون  إيمانويــل ماكــرون 
ــي  ــا ف ــا بم ــي، وأوكراني الثنائ

»نورمانــدي«. بصيغــة  العمــل  اســتمرار  ذلــك 
وقــال بيســكوف للصحفييــن: »بالفعــل يوجــد زيــارة عمــل للرئيــس الروســي إلــى فرنســا يــوم 19 

أغســطس/آب الجــاري وهــي زيــارة ليــوم واحــد«.
وأشــار بيســكوف إلــى المواضيــع التــي ســتبحث مــع الرئيــس الفرنســي، وقــال: »بالطبــع التعــاون الروســي 

الفرنســي الثنائــي، كمــا يســتغل بوتيــن وماكــرون لقاءهمــا تقليديــا لتبــادل اآلراء حيــال الشــؤون الدوليــة«.
وأضاف قائال: »وطبعا موضوع أوكرانيا ومناقشة آفاق العمل المستمر في صيغة »نورماندي«.

في خطوة تؤكد دعم الحكومات الغربية لإلرهابيين..

المقررة األممية: فرنسا نقلت 13 إرهابيا من سوريا إلى العراق
*أدلة جديدة تفضح استمرار دعم النظام التركي 

لإلرهابيين في سوريا
*رؤساء الكنائس المسيحية في دمشق يدعون 

للتشبث بأرض األجداد

دمشــق- وكاالت انبــاء:- كشــفت المقــررة األمميــة 
آنييــس  التعســفي  اإلعــدام  المعنيــة بحــاالت  الخاصــة 
كاالمــار امــس عــن إقــدام الســلطات الفرنســية علــى نقــل  
13 مــن اإلرهابييــن الفرنســيين المنتميــن لتنظيــم داعش 

مــن ســوريا إلــى العــراق فــي 
الــذي  الدعــم  تؤكــد  خطــوة 
اإلرهابيــون  بــه  يحظــى 
مــن  وغيرهــا  فرنســا  مــن 

الغربيــة. الحكومــات 
ونقلــت صحيفــة لوفيغــارو 
كاالمــار  عــن  الفرنســية 
اإلرهابييــن  نقــل  “إن  قولهــا 
ــى  الفرنســيين مــن ســوريا إل
بالغــة  مســألة  يعــد  العــراق 
خرقــا  ويشــكل  الخطــورة 

الدولــي”. للقانــون 
وكانــت كاالمــار أرســلت رســالة إلــى الحكومــة 
الفرنســية انتقــدت فيهــا قيامهــا بنقــل 13 إرهابيــا  

ــي الماضــي. ــون الثان أواخــر شــهر كان

أرســلتها  التــي  الرســالة  “أن  إلــى  وأشــارت 
مدروســة  وقائــع  تتضمــن  الفرنســية  للحكومــة 
ومحللــة تتعلــق بأعمــال قامــت بهــا فرنســا تتعارض 
كمــا  الدوليــة  والمواثيــق  اإلنســان  حقــوق  مــع 
ــل  ــر مباشــر نق ــت بشــكل مباشــر أو غي ــا دعم أنه
أشــخاص كانــوا معتقليــن فــي ســوريا إلــى العــراق”.
ــات  ــب الوالي ــى جان ــت إل ــى أن فرنســا قام يشــار إل
المتحــدة وبعــض الــدول األوروبيــة بدعــم التنظيمــات 
اإلرهابيــة فــي ســوريا علــى مــدى الســنوات الماضيــة 
بالمــال والســالح وتوفيــر الغطــاء السياســي لهــا ووفقــا 
إلحصــاءات رســمية فــإن أكثــر مــن ألــف فرنســي انضمــوا 
إلــى هــذه التنظيمــات بمــا فيهــا تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
مــن جانــب آخــر فضحــت أدلــة جديــدة ارتبــاط النظــام 
باإلرهابييــن  أردوغــان  طيــب  رجــب  برئاســة  التركــي 
ــوم  ــه الي ــر ب ــا أق ــم الدعــم لهــم آخرهــا م واســتمرار تقدي
تنظيــم مــا يســمى “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” اإلرهابــي 
بــأن نظــام أردوغــان لــم يتخلــف يومــا عــن تقديــم الدعــم 

ــازال. اللوجيســتي والتســليحي واالســتخباري وم
المتحــدث باســم “الجبهــة” اإلرهابيــة المدعــو ناجــي 
مصطفــى كشــف عبــر وســائل إعــالم شــريكة بســفك الدم 
الســوري أن الدعــم التركــي لــم يتوقــف يومــا للتنظيمــات 
إدلــب وريــف حمــاة وغيرهــا  فــي  المنتشــرة  اإلرهابيــة 
مســتدال بتزويــد النظــام التركــي لإلرهابييــن بصواريــخ 
تــاو المضــادة للــدروع فــي محاولــة لعرقلــة تقــدم الجيــش 
العربــي الســوري لتطهيــر تلــك المناطــق مــن شــرورهم.

وقائــع المعــارك التــي يخوضهــا الجيــش الســوري 
ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ريــف حمــاة الشــمالي 
التركــي  الدعــم  فضحــت  الجنوبــي  إدلــب  وريــف 
للتنظيمــات اإلرهابيــة حيــث وثقــت عدســات اإلعــالم 
الوطنــي مــن ســاحات المعــارك المدرعــات وناقــالت 
الجنــد وعربــات اإلشــارة التــي دمرهــا بواســل الجيش 
فــي عملياتهــم ضــد اإلرهابييــن علــى محــاور شــمال 
حمــاة وشــمالها الغربــي وريــف إدلــب الجنوبــي وهــي 
ــام  ــل نظ ــن قب ــر م ــم الكبي ــى الدع ــة عل ــل قاطع دالئ

أردوغــان اإلخوانــي.

االحتجاجات تلغي 200 رحلة بمطار هونغ كونغ
ــر  ــا إث ــداة توقفِه ــغ غ ــغ كون ــار هون ــي مط ــة ف ــة المالح ــتُؤنفت حرك ــاء:- اس ــغ- وكاالت انب ــغ كون هون
إلغــاء إدارة المطــار جميــع 
اجتــاحَ  بعدمــا  الرحــالت 
باحــة  المتظاهريــن  آالف 

المســافرين. وصــول 
الســلطات  وحــذرت 
مــن تصاعــد اعمــال العنــف 
انهــا  بكيــن  اعلنــت  فيمــا 
ارهــاب  مؤشــرات  تــرى 
االحتجاجــي  الحــراك  فــي 
المتواصــل منــذ شــهرين فــي 
ــة. ــغ ضــد الحكوم ــغ كون هون

مطــار  فتــح  واعيــد 
هونــغ كونــغ الدولــي وســط تحذيــرات مــن أن حركــة الطيــران ســتظل متأثــرة، وغــداة الغــاء جميــع الرحــالت 
اثــر التظاهــرات المناهضــة للحكومــة اجتــاح خاللهــا آالف المتظاهريــن صالــة الوصــول منــذ الجمعــة.

وبعــد مغــادرة معظــم المحتجيــن المطــار منتصــف الليــل الفائــت واالعــالن عــن اســتئناف حركــة 
ــى  ــة مــن وال ــر مــن مئتــي رحل ــم تعــد االمــور الــى طبيعتهــا بعــد حيــث تــم الغــاء اكث المالحــة صباحــا، ل
المطــار فيمــا اعلنــت الســلطات عــن رصــد خطــط علــى االنترنــت لمزيــد مــن االحتجاجــات فــي صــاالت 

ــم. ــي العال ــا ف ــر المطــارات ازدحام المطــار، أحــد أكث
االحتجــاج لطالمــا كان لديــه اســبابه. لكنــي ال اعتقــد ان التجمــع بالمطــار هــو افضــل الطــرق لالحتجــاج. 

تســبب االذى للعديــد مــن النــاس بينهــم انــا التــي الغيــت رحلتــي الــى الواليــات المتحــدة.

رفض أكثر من 66 طلب ترشح لالنتخابات 
الرئاسية التونسية

تونــس- وكاالت انبــاء:- أكــد عضــو الهيئــة العليــا 
المســتقلة لالنتخابــات التونســية، أنيــس الجربوعــي، 
امــس الثالثــاء، رفــض 66 مرشــحا لالنتخابــات الرئاســية 
الســباق  لخــوض  بطلباتهــم  تقدمــوا   97 أصــل  مــن 

الرئاســي المقــرر إجــراؤه منتصــف الشــهر المقبــل.
عــن  التونســية  »موزاييــك«  إذاعــة  ونقلــت 
الجربوعــي، قولــه: »تــم إلــى حــد اآلن رفــض أكثــر 
مــن 66 مطلــب ترشــح لالنتخابــات الرئاســية مــن 
ــا«. ــات مــن مجمــوع 97 مطلب ــة االنتخاب ــل هيئ قب

ســتعقد  االنتخابــات  »هيئــة  الجربوعــي:  وأضــاف 
اليــوم األربعــاء مؤتمــرا صحفيــا لإلعــالن عــن القائمــة 
األوليــة المقبولــة للمرشــحين لالنتخابــات الرئاســية«.

ولفــت عضــو الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات 
إلــى أن المرشــحين الذيــن رُفضــت طلباتهــم »يمكنهــم 
ــى  ــة عل ــرار الهيئ ــي ق ــن ف ــاء... للطع ــى القض ــاء إل االلتج
أن يتــم اإلعــالن النهائــي عــن أســماء المترشــحين يــوم 
31 آب/أغســطس الجــاري، لتنطلــق بعــد ذلــك الحملــة 

ــي الثانــي أيلول/ســبتمبر 2019«. االنتخابيــة ف
ــات  ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي وأعلنــت الهيئ
التونســية تقديــم 97 مرشــحا ألوراق ترشــحهم 
 15 فــي  إجراؤهــا  المقــرر  الرئاســية  لالنتخابــات 

المقبــل. أيلول/ســبتمبر 

رئيس البرلمان الكويتي يدعو لتحرك دولي 
للضغط على الكيان الصهيوني

ــي  ــى ضــرورة تحــرك عرب ــم، إل ــي مــرزوق الغان ــاء:- دعــا رئيــس مجلــس األمــة الكويت الكويــت- وكاالت انب
وإســالمي ودولــي شــامل وواســع لتشــكيل 
ضغــط حقيقــي علــى الكيــان الصهيونــي، 
بعــد اعتدائــه علــى المصليــن فــي المســجد 

ــارك. ــد األضحــى المب ــاح عي األقصــى صب
صحفــي،  تصريــح  فــي  الغانــم،  وقــال 
ارتكبتهــا  التــي  الوحشــية  االعتــداءات  إن 
ــن  ــي ضــد المصلي ــالل الصهيون ــوات االحت ق
فــي باحــات المســجد األقصــى، صبــاح عيــد 
األضحــى، تثبــت مجــددًا ســقوط دعــوات 
الســالم الزائفــة، ومشــاريع التســوية الفارغــة.

ــب  ــن المعي ــه »م ــرا أن ــوة«، معتب ــرف إال منطــق البطــش والق ــل ال يع ــان المحت ــى أن »الكي وشــدد عل
ــند«. ــم وس ــم دون دع ــدو وحده ــون الع ــا، يواجه ــطينيين عمومً ــيين، والفلس ــرك المقدس ــين ت والمش

وأكــد أن »مواجهــة هــذا الكيــان الغاصــب قــدر وإيمــان، وإذا كانــت ظروفنــا العســكرية غيــر مواتيــة فهــذا ال يمنــع 
مــن العمــل حثيًثــا وبشــكل يومــي علــى المســتويات السياســية والثقافيــة والحقوقيــة عربيًــا وإســالميًا ودوليًــا«.

ترامب يدرس اختيار مبعوثه لكوريا الشمالية 
ليكون السفير المقبل لروسيا

مطلــع  مصــدر  قــال  انبــاء:-  وكاالت  واشــنطن- 
يــوم االثنيــن إن ســتيفن بيجــون الدبلوماســي الــذي 
يقــود الجهــود إلحيــاء محادثــات نــزع الســالح النــووي 
المتوقفــة مــع كوريــا الشــمالية مرشــح ليكــون ســفير 

ــد ترامــب المقبــل لروســيا. الرئيــس دونال
األســبوع  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الماضــي، إن الســفير الحالــي فــي موســكو، جــون 
ــر تشــرين األول  ــي أكتوب هنتســمان، ســيتنحى ف
ــه  ــات بأن ــي المنصــب، وســط تكهن ــن ف ــد عامي بع

ــا. ــة يوت ــم والي ــب حاك ــح لمنص ــزم الترش يعت
ــة  ــوم الجمع ــة ي ــس اإلخباري ــاة فوك ــت قن ونقل
عــن شــخصين علــى درايــة بالمناقشــات الداخليــة 
ــوث  ــا إن بيجــون، مبع ــت األبيــض قولهم ــي البي ف
واشــنطن الحالــي لكوريــا الشــمالية، هــو مرشــح 

ــب المرجــح لموســكو. ترام
وقــال مصــدر مطلــع علــى األمــر لرويتــرز إن 

للدراســة. مطــروح  بيجــون  اســم 
ولــم يــرد بيجــون علــى الفــور عندمــا ســئل 
عــن تقريــر فوكــس بينمــا قالــت الخارجيــة إنــه 

اإلدارة. لديهــا تصريحــات بشــأن  ليــس 

البقية على الصفحة7

واعدا طي صفحة االنقسام السوداء..

السنوار: نبذل جهودا كبيرة النجاح المصالحة ونواصل مقاومة االحتالل حتى التحرير
*المبعوث األميركي الخاص الى الشرق االوسط: صفقة القرن 

مرهونة بالتطورات السياسية في )اسرائيل(
*االحتالل يهدد قادة حركة حماس باالغتيال ويقرر بناء 

جدار إسمنتي جديد في شمال شرق غزة

غــزة-وكاالت:- أكــد قائــد حركــة المقاومة اإلســالمية 
ــه  ــنوار، أن حركت ــى الس ــزة، يحي ــاع غ ــي قط ــاس ف حم

تبــذل جهــودًا كبيــرة إلنجــاز 
الفلســطينية،  المصالحــة 
وتواصــل مقاومــة االحتــالل 

حتــى التحريــر.
وقــال الســنوار، مخاطبًــا 
مســتهل  فــي  المواطنيــن 
ــا  ــرعت به ــارات ش ــة زي حمل
غــزة  قطــاع  فــي  حمــاس 
بمناســبة  الثالثــاء،  ،امــس 
»نعدكــم  األضحــى:  عيــد 
وكل  جهدنــا  كل  نبــذل  أن 
ــة  ــي صفح ــتطيع لط ــا نس م

الســوداء«. االنقســام 
وأضــاف: »نعدكــم أن نبقــى علــى عهدنــا فــي 

مقارعــة االحتــالل ومواصلــة درب المقاومــة والتصــدي 
ــر والعــودة«. للعــدو معكــم وبكــم حتــى التحري

مــن جهــة اخــرى هــدّد وزيــر خارجيــة االحتــالل 
ــة  ــع إذاع ــاء م ــس، خــالل لق اإلســرائيلي، يســرائيل كات
قــادة  باســتهداف  الثالثــاء،  ،امــس  اإلحتــالل  جيــش 
حركــة حمــاس خــالل الحــرب المقبلــة علــى قطــاع غــزّة.
وحمّــل كاتــس حركــة حمــاس »مســؤوليّة كل عمليّــة 
تحــدث.. »علينــا أن نعــي دومًــا أننــا نعيــش فــي واقــع 
تعمــل فيــه )إســرائيل( علــى تقليــص قــوّة حمــاس، تقضــي 

ــة«. ــن األوضــاع األمنيّ ــد األنفــاق، وتحسّ ــى تهدي عل
وأضــاف »لــن نحتمــل هــذا الواقــع«، فــي إشــارة 
إلــى عمليــات التســلل المتكــرّرة مــن قطــاع غــزّة، 
والتــي أســفرت عــن ســقوط 5 شــهداء برصــاص 

ــن. االحتــالل ، يومــي الســبت واألحــد الماضيي
ــا  ــن، هم ــام وضعي ــالل أم ــس أن االحت وادّعــى كات
»الوضــع الحالــي الــذي نــردّ فيــه علــى كل نشــاط )فــي 
ــي وضــع  ــو »ف ــي فه ــال الثان ــا االحتم ــزّة(«؛ أمّ قطــاع غ
معيّــن ســننتقل للحــرب، ستســقط فيهــا صواريــخ علــى 

إســرائيل، وســنعمل فيهــا علــى هزيمــة حمــاس«.
األمريكــي  المبعــوث  قــال  آخــر  وفــي ســياق 
جيســون  األوســط،  الشــرق  إلــى  الخــاص 
غرينبــالت، إن الرئيــس دونالــد ترمــب لــم يتخــذ 
بعــد قــرارًا فيمــا إذا كان ســيطرح الشــق السياســي 
لصفقــة القــرن قبــل انتخابــات الكنيســت أو بعدهــا.

كبيــر  جولــة  أن  إلــى  غرينبــالت  وأشــار 
مستشــاري الرئيــس األمريكــي وصهــره، جاريــد 
تمــوز/  نهايــة  العربيــة،  المنطقــة  فــي  كوشــنر، 
تحديــد  عــن  تتمخــض  »لــم  الماضــي،  يوليــو 
موعــدٍ إلطــالق الشــقّ السياســي مــن الخّطــة 

األمريكيــة«.

دعوات كردية الى ايجاد منطقة آمنة في سنجار باشراف أميركي..

قلق عراقي من ’’نوايا اميركية’’ لنشر 65 الفاً من عناصر الجيش الحر على الحدود مع سوريا
*عبد المهدي يصدر توجيهات لتأمين كافة المعسكرات والمخازن 

العراقية بعد انفجارمعسكر الصقر
*قتل واعتقال 15 ارهابيًا بإنزال جوي وتدميرعدة مضافات 

لعصابات داعش في صحراء األنبار
حــذر  وكاالت:-  بغــداد- 
صادقــون  كتلــة  عضــو 
لحركــة  التابعــة  البرلمانيــة، 
عصائــب أهــل الحــق، حســن 
ســالم، امــس الثالثــاء1 مــن 
ــن »الجيــش  نشــر عناصــر م
الســوري الحــر« علــى الحــدود 
العراقيــة - الســورية »ضمــن 
لجعلــه  أميركــي  مخطــط 
بديــاًل عــن تنظيــم داعــش«.

إن  ســالم  وقــال 
داعــش  »تنظيــم 

وانتصــار  صهيونيــة،  أميركيــة  صنيعــة  اإلرهابــي 
صفعــة  كان  عليــه  المشــتركة  العراقيــة  القــوات 
المطالبــات  وبعــد  »واشــنطن،  أن  مبينــا  لهمــا«، 
وخاصــة  العــراق  مــن  األجنبيــة  القــوات  بإخــراج 

األميركيــة، صــارت تبحــث عــن بديــل لداعــش 
يهــدف الحــداث خــرق بأمــن العــراق مــن جديــد«.

مــن  إرهابييــن  »نشــر  أن  ســالم،  وأضــاف 
ــى الحــدود  ــش الســوري الحــر أو النصــرة عل الجي
العراقيــة الســورية أمــر غيــر مســتغرب، فهــم دائمــا 

ــى كل  ــن، وعل ــن البلدي ــى هذي ــر عل ــة تآم ــي حال ف
محــور المقاومــة«.

وكان القيــادي الســابق فــي »الجيــش الســوري 
الحــر«، أبــو أنــس الحريــري قــد كشــف، فــي وقــت 
مــن  أكثــر  لتدريــب  أميركــي  عــن مخطــط  ســابق، 
65 ألــف عنصــر مــن المجاميــع المســلحة الســورية 
ــح أن  ــا أوض ــراق، فيم ــع الع ــدود م ــى الح ــرهم عل ونش
هــذه القــوات ســتوكل إليهــا حمايــة المصالــح األميركيــة.

كرديــة  أطــراف  تســعى  اخــرى   جهــة  مــن 
ــراق،  ــي الع ــد ف ــي جدي ــل اجنب ــروع تدخ ــى مش ال
يدعــم مســاعي انفصــال اإلقليــم، بالدعــوة الــى 
منطقــة آمنــة تشــرف عليهــا الواليــات المتحــدة 
تحــت  بغــداد،  مــع  بالتنســيق  أربيــل  وحكومــة 
العمــال  »حــزب  ســيطرة  مــن  التخلــص  ذريعــة 

ســنجار. علــى  الكردســتاني« 
هــذا  ان  أفــادت  وسياســية  امنيــة  مصــادر 
المشــروع، غيــر مناســب، وهــو دعــوة للتدخــل فــي 
ــى  ــادرة عل الشــأن العراقــي، الن القــوات العراقيــة ق
ــرت  ــا توف ــتاني اذا م ــال الكردس ــزب العم ــراج ح اخ

اإلرادة السياســية فــي بغــداد.
وتســعى حكومــة أربيــل الــى بســط نفوذهــا 
علــى ســنجار، داعيــة الــى طــرد فصائــل الحشــد 
الشــعبي منهــا أيضــا، فيمــا أفــادت مصــادر امنيــة 
لـ«المســلة« انــه »لــوال فصائــل الحشــد لعــاد افــراد 

تنظيــم داعــش الــى المنطقــة«.
وفــي ســياق آخــر اســتقبل رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي 
عــادل عبــد المهــدي امــس الثالثــاء، زعيــم تيــار الحكمــة الوطنــي 

عمــار الحكيــم.


