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تقرير

ترويض سعودي لمصر بعنوان قطري ـ ليبي؟
«قرصة ودن»
خليجية وقفت وراءها
السعودية للقاهرة ،رفضًا
للتعليق المصري على دور
قطري في دعم اإلرهاب.
مصادر دبلوماسية مصرية
أكدت أن األزمة لن تحتاج إال
إلى أيام لتنتهي ،وأن السفير
القطري سيعود إلى مزاولة
مهماته قبل نهاية الشهر،
فيما أزمتا التسليح والخيار
العسكري في ليبيا بقيتا
بال أفق
عبد الرحمن نصار

شـ ـب ــه صـ ـم ــت دولـ ـ ـ ــي وق ـ ـلـ ــة اه ـت ـم ــام
عربي :بوكو حــرام .في تقرير حديث
لـ ــ«ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،تـ ـق ــول :ال يـعــرف
عــديــدهــا وال هيكليتها وال مـصــادر
تمويلها ،وفق الخبراء والعسكريني.
وتـ ـب ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي أن ه ــذه
الجماعة قادرة على شن هجمات في
وقت واحد بأساليب عدة وفي أماكن
مـتـبــاعــدة فــي الــوقــت نـفـســه :هجمات
ان ـت ـح ــاري ــة ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا وه ـج ـمــات
ب ـقــوارب فــي الـتـشــاد ،وهـجـمــات برية
في النيجر والكاميرون ونيجيريا».
(األخبار)

تـحــولــت قـضـيــة رد ال ـقــاهــرة عـلــى ذبــح
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» لـ ـع ــدد مـ ــن األقـ ـب ــاط
املصريني إلى كاشفة إلعادة التموضع
ف ــي املـنـطـقــة بـعــد االن ـق ــاب ال ـنــاعــم في
ّ
ال ـس ـعــوديــة .فـمـنــذ تــولــي امل ـلــك سلمان
زم ــام األم ــور وتغييره ج ــزءًا كبيرًا من
تــركــة أخـيــه عـبــدالـلــه ،تصاعد الحديث
عن تأثر قريب في العالقة بني الرياض
وال ـقــاهــرة ،زاد عليه الـتـســريـبــات التي
تـ ـع ـ ّـم ــدت جـ ـه ــات مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن ج ـمــاعــة
اإلخــوان املسلمني إخراجها في الوقت
القريب املاضي لخدمة فكرة «استحقار
عبد الفتاح السيسي للخليج».
رغـ ــم م ــا سـ ـب ــق ،ال ي ـم ـكــن ال ـب ـن ــاء عـلــى
أن ال ـس ـعــوديــة بـطــاقــم عـمـلـهــا الـجــديــد
تــرغــب ف ــي تـغـيـيــر سـيــاسـتـهــا الــداعـمــة
ملـ ـص ــر .ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ال تــريــد
لألخيرة أن تكون «ترمومتر» العالقات
الخليجية الــداخـلـيــة ،وخــاصــة مــا بني
الــريــاض والــدوحــة .يمكن استنتاج أن
ثـمــة تــروي ـضــا سـيــاسـيــا ق ــررت اململكة
الخليجية الكبرى ممارسته ،فجاءت
أزم ــة السيسي فــي ليبيا لتظهر املــدى
الــذي ستذهب إليه سياسة السعودية
الجديدة في املنطقة.
وب ـعــدمــا ك ــان االن ـت ـق ــاد امل ـص ــري لقطر

مـفـتــوحــا بـحـكــم ال ـت ــوت ــرات اإلعــام ـيــة،
خ ـ ـ ــرج مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
أمـ ــس ل ـي ــرف ــض «االتـ ـه ــام ــات امل ـصــريــة
لـلــدوحــة بــدعــم اإلره ـ ــاب» .وق ــال األمــن
ال ـ ـعـ ــام مل ـج ـلــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،ال ـب ـحــري ـنــي
عبد اللطيف الــزيــانــي ،إن «االتـهــامــات
امل ـ ـصـ ــريـ ــة (خ ـ ـ ـ ــال جـ ـلـ ـس ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة
ال ـع ــرب ـي ــة) ب ــاط ـل ــة وت ـج ــاف ــي الـحـقـيـقــة
وت ـت ـج ــاه ــل الـ ـجـ ـه ــود امل ـخ ـل ـص ــة ال ـتــي
تـبــذلـهــا دول ــة قـطــر م ــع شـقـيـقــاتـهــا في
دول مجلس التعاون ملكافحة اإلرهاب
على جميع املستويات».
وإن كــان مبكرًا تقدير أن هــذا الحديث
س ـي ـك ــون ف ــات ـح ــة لـ ـش ــرخ فـ ــي ال ـع ــاق ــة
امل ـص ــري ــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،فـ ــإن م ــن امل ـهــم
االل ـت ـفــات إل ــى املــوقــف اإلم ــارات ــي الــذي
سـ ــانـ ــد مـ ـن ــذ الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ــذب ــح
األقباط العمليات العسكرية املصرية،
ام ـت ــدادًا لسياسة إمــارات ـيــة أكـثــر ثباتًا
ت ـجــاه ال ـق ــاه ــرة .وم ــع أن صـ ــدور بـيــان
من مجلس التعاون يعني إقــرار الدول
الـســت ب ــه ،فــإنــه لــن يـكــون مــؤش ـرًا على
طبيعة املوقف اإلماراتي الحقيقي.
ه ـك ــذا ي ـظ ـهــر أن ال ـف ــرص ــة ال ـت ــي الحــت
للسيسي في ليبيا من أجل استغاللها
داخليًا وخارجيًا لتعزيز وجود نظامه
ودوره قد ال تؤتي أكلها؛ فصحيح أنه
استثمر املوقف لتمرير عدة أوامر منها
نشر الجيش في محافظات الجمهورية
كلها ،وصحيح أنــه قــد يـكــون استعاد
جزءًا كبيرًا من شعبيته ،لكنه من حيث
يدري أو ال يدري يزيد احتقان التيارات
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـت ــي ال ت ـخ ـفــي تـعــاطـفـهــا
م ــع «داع ـ ـ ــش» ،ث ــم ج ــاء إخ ـف ــاق طــاقـمــه
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ف ــي إقـ ـن ــاع أك ـث ــر الـ ــدول
قربًا منه بضرورة العمل العسكري في
ليبيا.
إشارة أخرى يمكن التقاطها في سياق
التوتر املصري ـ السعودي الناشئ ،إذ
اململكة لن
إن اللقاءات بني الطرفني في ً
تكون في هذه األوقات مناسبة لتبادل
ال ـ ـ ـ ّ
ـود .ف ـقــد اس ـت ـق ـبــل ول ـ ـ ّـي ول ـ ـ ّـي الـعـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي ،األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن نــايــف
(األربـ ـع ــاء) ،فــي ال ــري ــاض ،سفير مصر
لــدى الـسـعــوديــة ،عفيفي عبد الــوهــاب،
وذلك بعد يوم واحد من مباحثات بني
اب ــن نــايــف وأم ـيــر قـطــر تميم بــن حمد،
خ ــال زي ـ ــارة األخ ـي ــر لـلـسـعــوديــة الـتــي
ال ـت ـقــى فـيـهــا امل ـل ــك س ـل ـم ــان .أي ـض ــا هو

ثاني لقاء يجمع ابــن نايف وابــن حمد
في نحو أسبوع.
أم ــا الـقـطــريــون فـصـ ّـعــدوا مــواقـفـهــم في
األي ــام املاضية على أكثر مــن مستوى،
إذ اس ـت ــدع ــت ال ــدوح ــة أمـ ــس سـفـيــرهــا
لـ ــدى م ـص ــر «ل ـل ـت ـش ــاور» ع ـل ــى خـلـفـيــة
ت ـصــريــح أدلـ ــى ب ــه م ـن ــدوب م ـصــر لــدى
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،واتـ ـه ــم ف ـي ــه قـطــر
ب ــ«دعــم اإلره ـ ــاب» .وه ــو مــا ّ
ردت عليه
بقولها إن ــه «تـصــريــح مــوتــور ويخلط
بني ضرورة مكافحة اإلرهاب وبني قتل
وحرق املدنيني بطريقة همجية» .كذلك
ذكر البيان القطري أن الدوحة تتحفظ
على دع ــوة الجامعة العربية إلــى رفع
الـحـظــر الــدولــي امل ـفــروض عـلــى إرس ــال
أسلحة إلــى ليبيا ،معللة هــذا املوقف
بــرفـضـهــا «ت ـقــويــة ط ــرف ع ـلــى حـســاب
طــرف آخــر قبل نهاية الحوار وتشكيل
حكومة وحدة وطنية».
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،وص ـ ـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر
خ ــارج ـي ــة ق ـط ــر ،خ ــال ــد ال ـع ـط ـيــة ،ات ـهــام
الرئيس املصري املعزول محمد مرسي
بــال ـت ـخــابــر م ــع بـ ـ ــاده ب ــأن ــه «كـ ــارثـ ــة»،

القاهرة «تعتذر»
عن كالم مندوبها وترى
األزمة «سحابة صيف»

م ــؤك ـدًا أن ال ــدوح ــة «ال تــدعــم اإلخـ ــوان
املـسـلـمــن» ،ومـشـيـرًا فــي الــوقــت نفسه
إلى أنه حتى اليوم «هناك ودائع قطرية
في االقتصاد املصري».
ع ـلــى ال ـج ــان ــب املـ ـص ــري ،فـ ــإن م ـنــدوب
القاهرة الدائم لدى الجامعة العربية،
ط ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ــادل ،ق ـ ــال ّ إن م ــوق ــف بـ ــاده
ج ـ ــاء ردًا ع ـل ــى ت ـح ــف ــظ الـ ــدوحـ ــة عـلــى
بـ ـن ــد ي ــؤك ــد «حـ ـ ــق مـ ـص ــر فـ ــي ال ــدف ــاع
الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات
ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــات اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وأض ـ ـ ــاف
ع ــادل« :وفـقــا لـقــراء تـنــا فــي مصر لهذا
الـتـحـفــظ ال ـق ـطــري ،فــإنــه ب ــات واضـحــا

أن ق ـط ــر ك ـش ـفــت ع ــن مــوق ـف ـهــا ال ــداع ــم
ل ــإره ــاب» .لـكــن م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة
م ـصــريــة ع ـ ّـب ــرت ع ــن «اعـ ـت ــذار مـبـطــن»
ع ـ ّـم ــا ق ــال ــه م ـن ــدوب ـه ــا ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
ال ـب ـيــان الـخـلـيـجــي امل ـش ـتــرك «ال يـعـ ّـبــر
ع ــن ت ـغـ ّـيــر ف ــي م ــوق ــف ت ـلــك الـ ـ ــدول مــن
م ـص ــر ،ألنـ ــه ي ــأت ــي ب ـس ـبــب ال ـت ـصــريــح
غـيــر الــدقـيــق مــن امل ـنــدوب امل ـصــري في
الـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة» .وأكـ ــدت امل ـصــادر
لـ «األخبار» أن األمــر «ال يتجاوز سوء
التفاهم الذي سيجري تداركه سريعًا
ف ــي غ ـضــون أي ـ ــام ،وخ ــاص ــة م ــع ع ــودة
السفير القطري من الدوحة قبل نهاية
الـشـهــر الـ ـج ــاري» ،مــوضـحــة أن سفير
ً
قـطــر ل ــدى ال ـقــاهــرة مــوجــود أص ــا في
الدوحة حيث يقضي إجازته السنوية،
واملــوجــود حاليًا هــو القائم باألعمال
ياسر عــوض الــذي حضر فــي اجتماع
ال ـج ــام ـع ــة ،وح ــال ــة اس ـت ــدع ــاء الـسـفـيــر
سياسيًا ليست مثل سحبه.
وبشأن الحديث القطري عن استهداف
املـ ــدن ـ ـيـ ــن ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،ف ـ ـ ــإن ال ــرئـ ـي ــس
املصري عبد الفتاح السيسي ّ
رد قبل
يومني بأن جيشه «لم يصب أي أهداف
مدنية في ليبيا» .ولكن ما قد يعطي
ً
لـلـقــاهــرة مـجــاال لـلـمـنــاورة أن الـخــاف
ال ي ــزال قــائـمــا فــي مـجـلــس األم ــن على
قـضـيــة ال ـس ـمــاح ب ـتــوريــد أس ـل ـحــة إلــى
حكومة عبدالله الثني في ليبيا التي
ت ـت ــواص ــل م ـع ـهــا ال ـق ــاه ــرة وأي ـض ــا مع
اللواء العسكري خليفة حفتر ،وهو ما
يعني أن الحرب املصرية ضد «داعش»
هـ ـن ــاك س ـت ـك ــون ب ـي ــد ل ـي ـب ـيــة لـ ــو أف ـلــح
ال ـح ـشــد ف ــي ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـشــروع
الـقــرار الــذي تقدم بــه األردن نيابة عن
الدول العربية.
دعــم سياسي آخــر تلقته الـقــاهــرة عبر
قول املندوب الروسي الدائم لدى األمم
املتحدة ،فيتالي تشوركني ،إنــه توجد
إم ـكــان ـيــة مل ـش ــارك ــة ب ـ ــاده ف ــي تـحــالــف
دول ـ ــي ض ــد «اإلره ــابـ ـي ــن ف ــي لـيـبـيــا»،
بما فــي ذلــك تأمني حصار بحري ملنع
وصول األسلحة إليهم .وقال تشوركني:
«روسيا شاركت في عملية قرب سواحل
الصومال ،فلماذا ال تتمكن من املشاركة
في عملية في البحر املتوسط؟» ،وهو
ـف الـتــوجــه األم ـيــركــي في
مــوقــف يـخــالـ
ُ ّ
التحالف الذي شكل للقصف في العراق
وسوريا.

تقرير

اجتماع الرياض :األولوية للعراق!
مــن جـهــة أخ ــرى ،ح ــذرت تــركـيــا رئيس
ال ـح ـكــومــة الـلـيـبـيــة ال ـتــي ي ـع ـتــرف بها
املجتمع ال ــدول ــي ،عـبــدالـلــه الـثـنــي ،من
اإلدالء بتصريحات «معادية» و«غير
مسؤولة» ،بعدما اتهم أنقرة بالتدخل
في بالده الغارقة في الفوضى .وأكدت
وزارة الخارجية ،في بيان« ،نتوقع من
مسؤولي الحكومة املوقتة إعادة النظر
ف ــي تـصــرفــاتـ ّهــم غـيــر امل ـســؤولــة تـجــاه
ب ـلــدنــا وت ـج ــن ــب اإلدالء بـتـصــريـحــات
مـعــاديــة ال أس ــاس ل ـهــا» .وأض ــاف ــت أن
تــرك ـيــا س ـت ـكــون مــرغ ـمــة ع ـلــى «ات ـخــاذ
اإلجـ ــراءات املـنــاسـبــة» فــي حــال لــم يتم
االلتزام بذلك.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي مـكـتــب
مـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى لـيـبـيــا
ب ــرن ــادي ـن ــو لـ ـي ــون إن ج ـل ـســة الـ ـح ــوار
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة بـ ــن ال ـ ـفـ ــرقـ ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن
الـلـيـبـيــن سـتـعـقــد االث ـن ــن امل ـق ـبــل في
امل ـغ ــرب .وأض ــاف ــت أن جـ ــدول األع ـمــال
ً
سيكون مكمال ملا تم الحديث بشأنه في
جلسات الـحــوار فــي جنيف وغــدامــس
(غــربــي لـيـبـيــا) ،وسـيـبـحــث االجـتـمــاع
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة الــوط ـن ـيــة،
والتفاهم على مدتها ومعايير اختيار
رئيسها ونائبيه وأعضائها.
(أ ف ب ،رويترز ،األخبار)

ّ
يبدو أن أعمال املؤتمر الخامس املنعقد
في الرياض لرؤساء هيئات األركان لدول
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ق ــد ان ـت ـهــت ب ــإق ــرار،
ّ
متجدد ،بأن أهداف «التحالف» الرئيسية
هــي فــي الـعــراق وليس فــي ســوريــا ،وذلــك
فــي ظــل تشابك الــرهــانــات فــوق األراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وت ـ ـ ـضـ ـ ــارب مـ ـص ــال ــح الـ ـق ــوى
اإلقليمية هناك.
وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،ب ـحــث ق ــادة
عـ ـسـ ـك ــري ــون ف ـ ــي سـ ـب ــل «دع ـ ـ ـ ــم ال ـج ـي ــش
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي» ل ـل ـت ـص ــدي مل ـق ــات ـل ــي تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــر مـ ـص ــدر
دبلوماسي غربي .وشــارك في املباحثات
املغلقة قائد القيادة املركزية في الجيش
األميركي ،الجنرال لويد أوسنت ،بحضور
ض ـب ــاط آخ ــري ــن .وذك ـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء
ال ـس ـعــوديــة الــرس ـم ـيــة «واس» أن ال ــدول
ال ـ ـ  26امل ـش ــاركــة ف ــي م ـح ــادثــات الــريــاض
أرادت «التوصل الى تدابير تضمن األمن
اإلقليمي والدولي».
وف ــي حــديــث إل ــى وكــالــة «فــرانــس ب ــرس»،
ق ــال امل ـص ــدر ،طــالـبــا ع ــدم كـشــف هــويـتــه،
«إني واثق من أنهم يضعون خطة محكمة
ومنسقة لدعم الجيش العراقي» ليتمكن
م ــن ال ـت ـصــدي لـلـتـنـظـيــم امل ـت ـط ــرف .ورأى
أنــه نظرًا إلــى أن «أي طــرف» ال يريد نشر
قــوات على األرض ،فيبقى تعزيز قــدرات

الجيش العراقي الذي يقدر عديده بـ 200
ألــف جـنــدي ملواجهة  30ألـفــا مــن مقاتلي
«داعش» ،الخيار األفضل.
ويقول املسؤولون األميركيون إن الجيش
العراقي يتلقى التدريب واألسلحة لشن
هجوم مضاد كبير في وقــت الحــق العام
الـ ـج ــاري .وف ــي األثـ ـن ــاء ،يـشــن «الـتـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي» غـ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة ل ـل ـض ـغــط عـلــى
خـطــوط اإلم ــداد لتنظيم «داع ــش» ،ومنذ
شهر أيلول املاضي ،تشارك السعودية في
الـضــربــات الجوية على تنظيم «داع ــش»
فــي س ــوري ــا .كـمــا نـشــر األردن واإلمـ ــارات
والبحرين طــائــرات حربية .وقــال املصدر
«أعتقد أنه لم يعد لسوريا اآلن األولوية.
األه ـ ـ ــم هـ ــو ت ـن ـظ ـيــف الـ ـ ـع ـ ــراق» ،مـضـيـفــا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إن ــه ال يـتــوقــع تـغـيــرات
جذرية في استراتيجية «التحالف» خالل
اجتماع الرياض.
وفي وقت يبدو فيه حديث ّاملصدر عاديًا
وال يحمل أبعادًا مهمة ،إال أنه يتقاطع مع
ّ
ما ذكرته تسريبات حول أن االجتماع الذي
عقده الــرؤســاء العراقيون مساء الثالثاء
املـ ــاضـ ــي «نـ ــاقـ ــش دخ ـ ـ ــول  2400ج ـنــدي
أميركي لتنفيذ عمليات برية في العراق».
ّ
ومــن املعروف أن القوات األميركية باتت
منتشرة مــن خــال  3500عنصر فــي عدد
من املناطق في غرب العراق تحديدًا ،وذلك

حديث عن مناقشة
دخول قوات أميركية
لتنفيذ عمليات برية

تحت مظلة تأمني التدريب واالستشارات
للقوات العراقية ،فيما تشير مصادر إلى
ّ
أن األعــداد تصل إلى ما يزيد على سبعة
آالف ،بينهم عناصر مقاتلة.
ّ
كذلك ،وبغياب رابط مباشر واضح ،إال أن
التسريبات الصادرة على هامش اجتماع
الــريــاض تــأتــي فــي الــوقــت ال ــذي تتعرض
ف ـيــه ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة بــرئــاســة حـيــدر
الـعـبــادي لـضـغــوط سياسية هــي األول ــى
ّ
مــن نــوعـهــا مـنــذ تشكلها نـهــايــة الصيف
امل ـ ــاض ـ ــي .وفـ ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ظـ ـه ــرت ن ـهــايــة
األسبوع املاضي أزمة سياسية في البالد
على خلفية اغتيال أحــد شيوخ العشائر
في أطــراف بـغــداد ،ما دفــع بـ»كتل سنية»
(تحالف القوى العراقية ،يشغل  73مقعدًا
من أصل  328مقعدًا) إلى تعليق أعمالها

ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ملـ ــدة أربـ ـع ــة أي ـ ـ ــام ،وذه ـب ــت
مطالباتها لـتــامــس إع ــادة ط ــرح مسألة
التوازنات داخل املؤسسات العراقية.
في سياق آخــر ،كشف مسؤول محلي في
محافظة األنبار أن رئيس الوزراء والقائد
الـعــام لـلـقــوات املسلحة ،حـيــدر الـعـبــادي،
أمــر بــإرســال ل ــواء مــن الشرطة االتحادية
إل ــى بـلــدة ال ـب ـغــدادي غــربــي ال ــرم ــادي لفك
الحصار املفروض عليها من قبل «داعش»
منذ نحو خمسة أيام.
وق ـ ــال ع ـضــو م ـج ـلــس امل ـح ــاف ـظ ــة ،حميد
أح ـم ــد ،ف ــي حــديــث إل ــى «األنـ ــاضـ ــول» ،إن
«الـ ـعـ ـب ــادي أم ـ ــر بـ ــإرسـ ــال لـ ـ ــواء م ـغــاويــر
م ــن ال ـشــرطــة االت ـح ــادي ــة (تــاب ـعــة لـ ــوزارة
الداخلية) من العاصمة بغداد الى ناحية
البغدادي» .وأشار إلى أن «اللواء سيصل
خــال ساعات قليلة الــى الناحية لتنفيذ
عملية عسكرية تـهــدف الــى فــك الحصار
امل ـ ـ ـفـ ـ ــروض عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــوائـ ــل ف ـ ــي امل ـج ـم ــع
السكني في البغدادي» .وأضاف أحمد إن
«عناصر تنظيم داعش موجودون خارج
املجمع السكني في ناحية البغدادي على
مسافة  2كلم».
وتـكـمــن أهـمـيــة نــاحـيــة ال ـب ـغــدادي ،بشكل
رئيسي ،في قربها من «قاعدة األسد» في
األنبار التي توجد فيها قوات أميركية.
(األخبار)

