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األردن

ـسابع
حيث تعتقد بأن اللواء علي محسن
األحمر هو من يرتب هذه التحركات.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ال ت ــزال مـفــاوضــات
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة الـيـمـنـيــة ت ــراوح
مـ ـك ــانـ ـه ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـم ــاطـ ـل ــة ب ـعــض
أح ـ ــزاب «ال ـل ـق ــاء امل ـش ـت ــرك» وإصـ ــرار
حــزب «املؤتمر الشعبي العام» على
ّ
شــرعـيــة الـبــرملــان ال ــذي حــلــه اإلع ــان
ال ــدس ـت ــوري وف ـتــح ال ـب ــاب ألعـضــائــه
ل ــان ـض ـم ــام ال ـ ــى امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
امل ــزم ــع تـشـكـيـلــه وفـ ــق اإلعـ ـ ـ ــان .وال
ت ــزال أح ــزاب «املـشـتــرك» تنقسم بني
مؤيد للحلول املطروحة والتي تأتي
متوافقة مــع مــا نــص عليه «اإلعــان
الدستوري» وبني مواقف معارضة،
أبرزها موقف حزب «اإلصالح» الذي
يـسـعــى ال ــى إط ــال ــة أم ــد امل ـفــاوضــات
انـتـظــارًا للضغوط الخارجية ســواء
مـ ــن ق ـب ــل دول ال ـخ ـل ـي ــج أو مـجـلــس
األمن.
كــذلــك مــن املــرجــح أن تـكــون مماطلة
«املشترك» و»اإلص ــاح» ،لالستفادة
مـ ــن م ــوق ــف «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر» الـ ـ ــذي يــريــد
ال ـع ــودة إل ــى ال ـبــرملــان ،بــالـتــزامــن مع
رغ ـبــة خليجية ف ــي ه ــذا األمـ ــر .هــذه
امل ـمــاط ـلــة ت ـس ـيــر ع ـلــى وقـ ــع حـمــات
إعــامـيــة وتـحــريـضـيــة ضــد «أنـصــار
ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» و»اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري»،
بــاإلضــافــة إل ــى تـهــويــل عـلــى الـشــارع
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـخ ــويـ ـف ــه مــن
ع ـ ـق ـ ــوب ـ ــات وحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي،
م ـس ـت ـغ ـل ــن مـ ـس ــأل ــة إغ ـ ـ ـ ــاق ب ـعــض
ً
إيحاء منهم بأن اليمن في
السفارات
كارثة.

«اإلخوان» تتشظى ...والسلفيون في المهداف
حالة اإلسالميين في
األردن ،بعد حرق الطيار معاذ
الكساسبة ،ليست في موضع
حسد ،إذ تعاني الجماعة
األكبر (اإلخوان المسلمون)
تصدعا داخليا وضغطا من
ّ
النظام ،فيما تزيد «الضبابية»
في التعاطي الرسمي مع
السلفيين
عمان ـ محمود الشرعان		 ،
حنين القواسمي
مــأزق كبير يواجه عموم اإلسالميني في
األردن ،فمن جهة ،تعاني جماعة اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن خ ـطــر ال ـت ـش ـظــي بــال ـتــزامــن مع
الـحـكــم عـلــى الــرجــل الـثــانــي فــي الجماعة
بالسجن ،ومن جهة أخرى ،تزداد ضبابية
أس ـلــوب الــدولــة فــي تعاطيها مــع الحالة
السلفية ،إذ منعت قياديا كبيرا ،أخرجته
مـ ــن الـ ـسـ ـج ــن ،مـ ــن الـ ـتـ ـص ــري ــح ،ب ــرغ ــم أن
الظاهر من إخراجه كان استعماله كـ«أداة
ترويجية» ملحاربة فكر «داعــش» السلفي
بما يناظره.
على جانب اإلخوان ،تزايد النظرة السلبية
إليهم فــي ال ـشــارع األردنـ ــي ،تــرافــق معها
إص ــدار محكمة أمــن الــدولــة ،بعد تأجيل
متكرر ،قــرارا أمــس ،بسجن نائب املراقب
العام ،زكي بني ارشيد ،عاما ونصف عام
مــع األشـغــال الشاقة (جــرى تخفيفها من
أصل ثالثة) ،بتهمة تعكير صفو العالقات

مع دولة أجنبية (اإلمــارات) ،في وقت قرر
فيه مجلس ش ــورى الجماعة فصل عدد
مــن أعـضــائـهــا واعـتـبــارهــم «أش ـخــاصــا ال
يمثلونها» ،على خلفية محاولتهم «شق
ال ـص ــف» ،وذل ــك بـعــدمــا اتـهــم املـفـصــولــون
بــأن ـهــم تــواص ـل ــوا م ــع ال ـح ـكــومــة م ــن أجــل
إنشاء حزب سياسي يحمل اسم اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن ،ووقـ ـع ــوا ط ـل ـبــا ب ـه ــذا ال ـصــدد
(راجــع العدد  ٢٥٠٤في  ٢٨كانون الثاني
.)٢٠١٥
ويــؤكــد املـتـحــدث بــاســم جماعة اإلخ ــوان،
سـ ـع ــود أب ـ ــو م ـح ـف ــوظ ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن
مـجـلــس ال ـش ــورى تــوصــل ،أول مــن أمــس،
إلــى قــرار باعتبار «قـيــادات فــي الجماعة،
وحولها ،مفصولني حكما في حال ثبوت
تقدمهم بطلب تــرخـيــص ح ــزب سياسي
دون ال ــرج ــوع إل ــى ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة في
اإلخـ ـ ـ ــوان ،ودون ال ـح ــاج ــة إلصـ ـ ــدار ق ــرار
بذلك» .ومن أهم املفصولني املراقب العام
األس ـبــق لـلـجـمــاعــة عـبــد املـجـيــد ذنـيـبــات،
ومــؤســس مـبــادرة «زم ــزم» رحيل غرايبة،
والقيادي فيها نبيل الكوفحي.
ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،فـ ــإن مـ ـص ــادر ق ـي ــادي ــة داخ ــل
«اإلخ ـ ــوان» ،تـحــدثــت ل ــ«األخ ـبــار» رافـضــة
اإلف ـصــاح عــن اسـمـهــا ،رأت أن ه ــذا «ق ــرار
م ـت ـســرع» ،إذ يـســيء إل ــى الـجـمــاعــة فصل
مــراقــب عــام ســابــق فيها أو حتى قـيــادات
سابقني .وأشارت إلى أن القرار لم يحصل
على «اإلجماع» ،كما أعلن ،لكنه لن يطبق
م ـب ــاش ــرة (ق ـب ــل أسـ ـب ــوع ع ـلــى األقـ ـ ــل) في
انتظار «مـبــادرة للحل» ،وهــو مــا أشــارت
إليه كلمة «إذا ثبت» في البيان.
وبـ ـش ــأن ال ـح ـك ــم ع ـل ــى ب ـن ــي ارش ـ ـيـ ــد ،فـقــد
أصدرت الجماعة بيانا يمكن وصفه بغير
الهجومي ،قائلة فيه إن «الحكم على بني
ّ
ارشـيــد دليل على تنكب النظام الرسمي
ً
عــن اإلص ــاح الـقــائــم أوال وقـبــل كــل شــيء

على حقوق املواطنني وإرادتهم الحرة».
وح ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ــدور حـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـ ـ ــن أروقـ ـ ـ ـ ــة
ُ
اإلســامـيــن ،إذ تظهر بعض التصرفات
أن الدولة األردنـيــة تسعى إلــى استقطاب
ج ـمــع م ــن ال ـس ـل ـف ـيــن وال ـش ـي ــوخ لـتـعــزيــز
املنطلقات الدينية التي تعمل بناء عليها
في مشاركتها في التحالف الــدولــي ضد
«داع ــش» ،بينما تعمل بطرق أخــرى على
استبعاد السلفيني عن الساحة اإلعالمية
والدينية.
ّ
بـ ــدايـ ــة ،أثـ ـ ــار اإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن م ـن ــظ ــر ال ـت ـيــار
ال ـس ـل ـفــي ع ــاص ــم بـ ــرقـ ــاوي ،امل ـل ـق ــب بــأبــو
محمد املـقــدســي ،بعد حــرق الطيار معاذ
الـكـســاسـبــة إش ــاع ــة تـفـيــد بــأنــه خ ــرج من
أجــل الهجوم «دينيا» على «داع ــش» ،مع
أن املقدسي نفسه اعتقل قبل ثالثة شهور
بـتـهـمــة ال ـت ــروي ــج ألف ـك ــار م ـت ـطــرفــة ،وهــو
مــا أك ــده بــإطــالــةٍ عـبــر أحــد التلفزيونات
املشهورة في اململكة.
بــال ـعــودة إل ــى تـصــريـحــات ال ــرج ــل تظهر
حــالــة ت ـضــارب واض ـح ــة ،إذ قـبــل ات ـخــاذه
امل ـ ــوق ـ ــف امل ـ ـت ـ ـشـ ــدد ض ـ ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ك ــان
يصف الحرب على التنظيم بأنها «حرب
ص ـل ـي ـب ـي ــة» عـ ـل ــى اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ـم ــا ه ــاج ــم

ستتخذ «األوقاف»
إجراءات بحق أئمة
رفضوا صالة الغائب على
الكساسبة

الجيوش العربية املشاركة في الحملة.
أم ــا ال ـغ ــري ــب ،ف ـك ــان ط ـلــب االس ـت ـخ ـبــارات
العامة األردنية من برقاوي (بصفته منظر
التيار السلفي) التمنع عن التصريح ألي
وسيلة إعــامـيــة ،وفــق مـصــدر فــي التيار
السلفي نفسه ،وهو ما يعزز نظرية لدى
بعض اإلسالميني تقول إن الدولة تسعى
إل ــى وض ــع أع ـضــاء الـتـيــار الـتـكـفـيــري في
إطار مشروعها ،لكنها في الظاهر تحاول
تبيني أنها ليست على عالقة بهم .برغم
ذلــك ،ال يمكن الفصل بني محاولة األردن
أن ت ـكــون ق ــاع ــدة لـنـشــر األف ـك ــار السلفية
وإرس ــالـ ـه ــا ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــدود ،وبـ ــن ال ـتــأثــر
بارتدادات هذه الحالة.
التصريح األكثر جــدال ،ويشير إلــى تغير
ف ــي مــوقــف ال ــدول ــة ،ك ــان ل ــوزي ــر األوقـ ــاف
والـ ـش ــؤون الــدي ـن ـيــة ،هــايــل الـ ـ ــداود ،ال ــذي
حــذر من اإلســاءة لعلماء املسلمني (كابن
تـيـمـيــة) ،وخــاصــة مـمــن يـسـتــدل «داع ــش»
على أقــوالـهــم كمرجعية ألعـمــالـهــم ،األمــر
ال ــذي أث ــار ضجة كبيرة واتـهــامــا للوزير
ب ــأن ــه «ت ــأي ـي ــد م ـب ـط ــن» لـتـنـظـيــم ال ــدول ــة.
ف ــال ــداود أك ــد أن «م ـحــاربــة التكفيريني ال
يمكن أن تـكــون بتكفير الـعـلـمــاء األج ــاء
واإلساءة لهم».
إل ــى ذل ــك ،نـقـلــت م ـصــادر محلية أن أئمة
فــي مناطق مثل محافظة مـعــان ،جنوبي
امل ـم ـل ـكــة ،ولـ ـ ــواء الــرص ـي ـفــة ف ــي مـحــافـظــة
ال ــزرق ــاء ،وبـعــض مـنــاطــق محافظة إرب ــد،
يرفضون االمتثال ألوامــر وزارة األوقــاف
بنبذ التطرف وتوجيه املواطنني إلى ذلك.
أمــر أشــار إليه وزيــر األوق ــاف بــالـقــول ،إن
وزارت ــه وصلها معلومات أخـيـ ًـرا برفض
بـعــض األئ ـمــة إقــامــة ص ــاة ال ـغــائــب على
الكساسبة ،وهو ما سيجبر الــوزارة على
اتخاذ «إجراءات إرشادية في البداية» ،ثم
«إجراءات عقابية» بحق الرافضني.

العراق

رب أخرى؟
صواريخ ومدافع هاون».
في املقابل ،أعادت «حماس» تجميع
امل ـش ـهــد اإلســرائ ـي ـلــي بــاسـتـنـتــاج أن
شـ ـك ــاوى إس ــرائ ـي ــل ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة،
حول املقاومة ،هي «ذرائــع» لتعطيل
إعـمــار غ ــزة .وق ــال املتحدث الرسمي
باسم الحركة ،سامي أبو زهــري ،إن
ات ـه ــام «ح ـم ــاس» بــاالس ـت ـعــداد لشن
م ــواجـ ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة أخـ ـ ــرى «ذرائـ ـ ــع

ال يمكن تجاهل
التصعيد على الساحة
الدولية في ظل الحديث
عن احتقان داخلي

ت ـت ـخــذهــا إس ــرائ ـي ــل لـلـتـغـطـيــة على
ج ــرائ ـم ـه ــا ...ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
أن يــوقــف ال ـتــرســانــة ال ـن ــووي ــة الـتــي
تمتلكها إسرائيلّ ،
وصد انتهاكاتها
اليومية بحق الفلسطينيني».
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ال يـمـكــن تجاهل
التصعيد على الساحة الدولية في
ظل الحديث عن احتقان داخلي ما بني
الحديث اإلسرائيلي عن نية رئيس
وزراء االح ـتــال ،بنيامني نتنياهو،
تنفيذ جولة في مستوطنات محيطة
ب ــال ـح ــرم اإلب ــراه ـي ـم ــي ف ــي ال ـخ ـل ـيــل،
وتحذير «حـمــاس» فــي بيان رسمي
من محاولة نتنياهو اقتحام الحرم.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

أزمة سياسية تلوح في األفق مع العبادي
تعطيل هــو األول للحياة السياسية في
العراق حدث أمس ،وذلك منذ التغيير الذي
شهدته البالد إثر وصول حيدر العبادي
إلى رئاسة الوزراء نهاية الصيف املاضي،
إذ علقت كتل نيابية مشاركتها في أعمال
البرملان على خلفية مقتل زعيم عشائري
بارز في بغداد واالعتداء على نائب.
وف ــي بـيــان عـلــى مــوقــع «فــاي ـس ـبــوك» ،قــال
رئـيــس مجلس ال ـنــواب ،سليم الـجـبــوري:
«عـقــدت ق ـيــادات تحالف الـقــوى والقائمة
الــوطـنـيــة أم ــس الـسـبــت (أول م ــن أم ــس)،
اجتماعًا طــارئــا فــي منزل رئيس مجلس
النواب ...واتفقوا على تعليق عمل الكتلة
وتـخــويــل ال ـق ـيــادات السياسية للتحالف
ات ـخــاذ ال ـقــرار الـنـهــائــي فــي ه ــذا ال ـصــدد».
وأض ــاف «بحث االجتماع الــذي امتد الى
ساعة متأخرة التداعيات األمنية األخيرة
التي تشهدها البالد ،وخصوصًا االعتداء
اإلج ــرام ــي األخ ـيــر ال ــذي ط ــال الـنــائــب زيد
ال ـج ـنــابــي وأق ــارب ــه وع ـنــاصــر حـمــايـتــه».
وش ــدد املجتمعون على «ض ــرورة تقديم
قانون حظر امليليشيات وتجريم الطائفية
وإقــراره داخل مجلس الــوزراء ...باإلضافة
ال ـ ــى دع ـ ـ ــوة ع ــاج ـل ــة لـ ـل ــرئ ــاس ــات ال ـث ــاث
لالجتماع ومناقشة تلك التداعيات».
وي ـع ـ ّـد «ت ـحــالــف ال ـق ــوى ال ـعــراق ـيــة» ،ال ــذي
يشغل  73مقعدًا من أصــل  328مقعدًا في
ّ
للمكون
مجلس الـنــواب ،املمثل الرئيسي
السني داخل البرملان.
وك ـ ــان م ـس ـل ـحــون ي ــرت ــدون زيـ ــا عـسـكــريــا
أوقفوا مساء يوم الجمعة املاضي موكب
الشيخ قاسم سويدان الجنابي ّ
املكون من
ثالث سيارات ،وبرفقته ابن شقيقه النائب
زي ــد ال ـج ـنــابــي ،ل ــدى م ـ ــروره ف ــي جنوبي
بغداد .وفــي وقــت الحــق ،أطلق املسلحون
سـ ـ ــراح الـ ـن ــائ ــب ،ب ـيـن ـمــا ع ـث ــر ع ـل ــى جثث
الشيخ ونجله وسبعة من أفــراد حمايته،
مصابة بطلقات نارية في إحــدى مناطق
شـمــالــي الـعــاصـمــة .وات ـهــم أق ــارب للشيخ

الجنابي «ميليشيات مدعومة من جهات
حكومية» بالوقوف خلف العملية.
مــن جهته ،استنكر رئيس ال ــوزراء حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي م ــا حـ ـص ــل ،ورأى أن م ــن نـفــذ
االعتداء يريد «إحــداث شرخ» في العملية
السياسية ،بحسب بيان ملكتبه االعالمي.
وتعهد بالضرب «بيد من حديد على كل
من ّ
تسول له نفسه العبث بأمن العراقيني
وحـيــاتـهــم» ،داعـيــا الجميع الــى «التحلي
بأعلى درجات املسؤولية ...ووحدة املوقف
والتكاتف».
وتأتي التطورات وسط خالفات مستمرة
منذ والي ــة رئـيــس الـ ــوزراء السابق نــوري
املالكي ،تتمحور حول مطالبات مكونات
سياسية بدور أوسع لها في السلطة ،فيما
ّ
من املعروف أن التعطيل الراهن قد يكون
عـلــى ارت ـب ــاط وثـيــق بـمـفــاوضــات تشكيل
«ال ـح ــرس الــوط ـنــي» وح ــول دور مختلف
املكونات السياسية ضمنه.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــوري أنـ ـ ـ ــه أجـ ـ ــرى
«اتـ ـص ــاالت مـكـثـفــة» ب ـعــدد م ــن ال ـق ـيــادات
الـسـيــاسـيــة «ل ـب ـحــث ت ــداع ـي ــات األوضـ ــاع
األمـنـيــة األخـ ـي ــرة» ،أب ــرزه ــم رئ ـيــس إقليم
ك ــردس ـت ــان م ـس ـعــود الـ ـب ــرزان ــي ،ورئ ـيــس

«املجلس االعلى اإلسالمي» عمار الحكيم.
وبــاتــت املـطــالــب املـتـمـحــورة ح ــول األزم ــة
الراهنة تأخذ أبـعــادًا عــدة ،إذ قــال النائب
غازي الكعود (من تحالف القوى) إن مهمة
اللجنة «تفاوضية وتـحــاوريــة مــع الكتل
الشيعية لكشف الجناة وبهدف الضغط
ع ـلــى رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء إلصـ ـ ــدار ق ـ ــرار ملنع
املظاهر املسلحة ومنع امليليشيات والحد
من الجرائم في الشارع العراقي» .وأضاف
«ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـم ـشــاركــة في
حكومة ال تستطيع أن تحمي مواطنيها،
وال نستطيع أن نحمي أهلنا من خاللها».
ب ــدوره ــا ،أك ــدت الـنــائـبــة نــاهــدة الــدايـنــي،
ّ
مــن تحالف «الـقــوى الوطنية» ،أن «هناك
تعليقًا مفتوحًا بدأ أمس (أول من أمس)،
وشكلنا لجنة للعمل على مدى أربعة أيام
للتفاوض» مع باقي الكتل ،ال سيما تلك
الـتــي ينتمي اليها رئـيــس الـ ــوزراء حيدر
العبادي .وتقرر ،بحسب الدايني« ،توكيل
ق ــادة الـكـتــل الـسـيــاسـيــة سـلـيــم الـجـبــوري
و(ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة) أس ــام ــة
النجيفي و(نــائــب رئيس ال ــوزراء) صالح
املـطـلــك ،الـتـفــاوض مــع التحالف الوطني
والجهات التي شكلت الحكومة».

عائلة عراقية تعود إلى المنصورية في محافظة ديالى (أ ف ب)

وتـجــد مطالبات الـقــوى العراقية املعنية
ب ـ ـ ــاألزم ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة صـ ـ ــداهـ ـ ــا فـ ـ ــي كـ ــام
ن ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـع ــراق ــي رئ ـي ــس ائ ـتــاف
«ال ــوط ـن ـي ــة» ،إيـ ــاد ع ـ ــاوي ،الـ ــذي رأى أن
«ملف املصالحة الوطنية ،ال يزال متعثرًا».
وم ــن امل ـع ــروف امل ــوق ــع امل ـع ــارض لصيغة
العملية السياسية في البالد الذي يتخذه
عالوي ،تحديدًا منذ بداية الوالية الثانية
للمالكي عام .2010
وفــي تصريحات إلــى وكالة «األنــاضــول»،
ق ـ ــال ع ـ ـ ــاوي إن «امل ـ ـش ـ ــروع (امل ـص ــال ـح ــة
الــوطـنـيــة) أصـيــب بنكسات كـبـيــرة خــال
األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة ب ـس ـبــب تعليق
القوانني التي اتخذت في مجلس الــوزراء
ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة ح ـ ــول ت ـج ــري ــم وحـ ـظ ــر ح ــزب
ال ـب ـع ــث» .وب ـخ ـص ــوص ق ــان ــون «ال ـح ــرس
الوطني» ،رأى عالوي ّأن «تشكيل الحرس
الوطني ضروري لتجنب تكرار التوترات
التي حصلت في بعض املناطق» ،مشددًا
على أن «يكون الحرس الوطني جــزءًا من
القوات املسلحة العراقية».
ورأى عــاوي أن «قانون الحرس الوطني
يجب أن يكون واضحًا في كيفية التعامل
بوضع الحشد الشعبي ،وتثبيت مهمات
الـجـيــش وال ـشــرطــة لـضـمــان ع ــدم تــداخــل
الـصــاحـيــات مــا بــن تشكيالت املؤسسة
األمنية في العراق».
إلــى ذلــك ،استقبل رئيس إقليم كردستان
مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،أمـ ــس ،وف ـ ـدًا أميركيًا
ّ ً
ضم كال من قائد العمليات
رفيع املستوى،
الـخــاصــة فــي الجيش األمـيــركــي جوزيف
فــوت ـيــل ،وال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـعــراق
س ـت ـي ــوارت ج ــون ــز ،وال ـق ـن ـصــل األم ـيــركــي
فــي أرب ـيــل جــوزيــف بينينغتون .وبحث
الـجــانـبــان فــي االجـتـمــاع الـخـطــة الـتــي تـ َّـم
وضعها «لتحرير مدينة املوصل» ،بحسب
بـيــان نـشــر عـلــى املــوقــع الــرسـمــي لرئاسة
اإلقليم.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

