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�أمراء داع�ش يظهرون يف املو�صل بعد � 5أ�شهر من التحرير

��رة
 ع����م����ل���� ّي����ات ان����ت���������ش����ال اجل����ث����ث م�����ن حت�����ت الأن�����ق�����ا������ض م�����ا زال��������ت م�������س���ت���م� ّ
بعد �أ�شهر على تحرير
المو�صل من قب�ضة داع�ش،
بات �أمراً م�ألوف ًا م�شاهدة �أحد
�أمراء التنظيم ال�سابقين
وهو يتجول بمفرده في �أحد
�شوارع المدينة من دون �أن
يعتر�ضه �أحد.
وتتطلب عملية الإبالغ عن
هذا الإرهابي �سل�سلة من
الإجراءات الطويلة ك�إح�ضار
يتعر�ض
ال�شهود ،وقد
ّ
"المب ّلغ" للتهديد بالقتل من
ُ
الخاليا النائمة قبل �صدور
�أمر االعتقال.

قوة
ع�سكرية
تتجول
يف
املو�صل..
(�أر�شيف)
 بغداد /وائل نعمة
وع ��ادة م ��ا يتجنب ال�س ��كان الخو�ض في
مثل هك ��ذا مغامرة خطيرة ،مكتفين بنقل
�ص ��ور الم�شتبه بهم عب ��ر الموبايالت او
�ضمن �أحاديث المقاهي �،إذ ما زالت اغلب
االعمال في المدينة المدمرة متوقفة.
وخ�ل�ال اال�شه ��ر الخم�س ��ة الت ��ي �أعقب ��ت
ا�ستع ��ادة المو�ص ��ل من قب�ض ��ة التنظيم،
بع ��د معارك �ضارية ا�ستم ��رت  90يومي ًا،
م ��ازال م�س�ؤولون يرجحون وجود �آالف
الجثث المدفونة تحت االنقا�ض.
وتخيم على المدينة القديمة روائح كريهة
يعتق ��د انها تع ��ود ال ��ى جث ��ث متف�سخة،
رغ ��م انت�شال ف ��رق االنقاذ ،خ�ل�ال الفترة

احل�شد يد ِّمر
مفارز هاونات
لداع�ش
داخل �سوريا
 بغداد /المدى
�أعلنت قوات الح�ش ��د ال�شعبي� ،أم�س،
معالج ��ة مف ��ارز هاون ��ات لداع�ش في
قري ��ة �سور ّي ��ة قريب ��ة م ��ن الح ��دود
العراقية ،فيما رفعت  38عبوة نا�سفة
م ��ن ق�ض ��اء الحمداني ��ة الواق ��ع غرب
المو�صل.
وق ��ال فري ��ق الإع�ل�ام الحرب ��ي ،ف ��ي
بي ��ان تلقت (الم ��دى) ن�سخ ��ة منه ،ان
"الح�ش ��د ال�شعب ��ي /اللواء  ٢٨تمكن
من معالجة مف ��ارز للهاونات في قرية
الد�شي�شة مقابل تل �صفوك الحدودية
م ��ع �سوري ��ا" ،م�شيرا ال ��ى ان "قوات
اللواء حققت ا�صابات مبا�شرة في تلك
المف ��ارز ودم ��رت عجلة تحم ��ل هاون
 ١٢٠واخرى تحمل �سالح ."٢٣
وفي �سي ��اق مت�صل� ،أعل ��ن الح�شد ان
"مفارز هند�سة ميدان الح�شد ال�شعبي
تمكن ��ت م ��ن تفكي ��ك ثم ��ان وثالثي ��ن
عبوة نا�سفة بق�ض ��اء الحمدانية غرب
المو�صل".وق ��ال بي ��ان للح�ش ��د �إن
"فري ��ق مكافح ��ة المتفج ��رات التابع
لهند�سة مي ��دان الح�شد ال�شعبي تمكن
م ��ن معالجة ورفع نحو ثمان وثالثين
عب ��وة نا�سفة من طرق ومنازل قريتي
كرملي� ��س وبطناي ��ة التابعتين لق�ضاء
الحمداني ��ة غ ��رب المو�ص ��ل" ،م�شيرا
الى ان "مف ��ارز هند�سة ميدان الح�شد
با�ش ��رت بعمليات تطهي ��ر الق�ضاء من
مخلفات التنظيم الإجرامي.

الما�ضي ��ة ،نح ��و � 4آالف جثة.ي�أت ��ي ذلك
فيما تن�شغل القوات االمنية ،منذ �أ�سابيع
بعملي ��ة االنت�ش ��ار ف ��ي مناط ��ق �شم ��ال
المو�صل ،وبحث االطراف ال�سيا�سية عن
محافظ جديد بعد �إقال ��ة نوفل العاكوب.
و�أعل ��ن رئي�س ال ��وزراء حي ��در العبادي،
ف ��ي تم ��وز الما�ض ��ي ،تحري ��ر المدين ��ة
بالكامل من قب�ضة داع�ش .وقال العبادي،
في كلمة متلفزة� ،إن "الن�صر في المو�صل
تم بتخطيط و�إنجاز وتنفيذ عراقي ،ومن
حق العراقيين االفتخار بهذا الإنجاز".
وقتل ��ت الق ��وات العراقية اثن ��اء العملية
الع�سكري ��ة � 30أل ��ف م�سل ��ح ،بح�س ��ب
بيانات ع�سكرية .لكن م�س�ؤولين محليين
ي�ؤك ��دون وج ��ود � 50ألف ًا م ��ن الم�سلحين

والمتعاوني ��ن معه ��م مازال ��وا طلقاء في
المدينة.وعندم ��ا بد�أت الق ��وات بحملتها
لإخ ��راج داع�ش من المدين ��ة ،في ت�شرين
الأول � ،2016ش ��ن داع�ش حملة انتقامية
�أع ��دم خالله ��ا م ��ن ي�شتب ��ه بتعاون ��ه م ��ع
القوات الم�شتركة ،كما نفذ عمليات �إعدام
بح ��ق المدنيي ��ن الذين حاول ��وا الهروب
م ��ن المدينة.واتهم ��ت �أط ��راف �سيا�سية
مو�صلي ��ة "جهات تحقيقية" باالفراج عن
بع�ض المعتقلين مقابل ر�شاوى.
تدقيق المدنيين
ولل�سيط ��رة على �أو�ض ��اع المدينة ،يقول
زهي ��ر الجب ��وري ،ع�ضو مجل� ��س ق�ضاء
المو�ص ��ل ،ان "القوات االمنية بد�أت منذ

�سباق بني احل�شد والتحالف
الدويل على ال�شريط احلدودي
 ترجمة :حامد �أحمد
�أقي ��م �أح ��دث موق ��ع ع�سك ��ري لق ��وات
التحال ��ف بقيادة الوالي ��ات المتحدة �ضد
داع� ��ش حالي� � ًا في زاوي ��ة ترابي ��ة غربي
العراق قرب الحدود مع �سوريا.
وهن ��ا في ه ��ذا الموق ��ع في القائ ��م يعمل
ع ��دة مئ ��ات م ��ن ق ��وات المارين ��ز عل ��ى
مقرب ��ة م ��ن ار� ��ض المعرك ��ة حي ��ث �شكل
وجوده ��م عام�ل�ا حيوي ��ا �ضم ��ن �سل�سلة
االنت�صارات ال�سريع ��ة المتحققة م�ؤخر ًا
�ضد المتطرفين من م�سلحي داع�ش .
كان االميركان قد وجهوا القوات العراقية
لتحقي ��ق ن�صره ��م االخي ��ر اال�سب ��وع
الما�ض ��ي ب�إع ��ادة ال�سيط ��رة عل ��ى مدينة
القائ ��م الحدودي ��ة .والآن ف ��ان المارينز
�سيتولون قيادة مهمة اخرى �صعبة نحو
تطهي ��ر �آخر معقل لداع� ��ش من تواجدهم
على امتداد ال�شري ��ط ال�صحراوي �شمال
حو� ��ض نه ��ر الف ��رات المح ��اذي للحدود
ال�سورية.
ومن داخل موق ��ع خيمة بال�ستيكية تبعد
حوال ��ي  20كم عن الح ��دود ،تقوم قوات

يوم االح ��د تطبيق خطة جدي ��دة للبحث
عن الم�شبوهين".
وي�ؤك ��د الجبوري ف ��ي ات�ص ��ال ام�س مع
(المدى) ان "الخطة تت�ضمن تطويق حي
�سكن ��ي كل �أ�سب ��وع ب�شكل كام ��ل من قبل
الق ��وات االمنية واال�ستخباري ��ة وبرفقة
الح�ش ��ود الع�شائرية او ال�شعبية و�إجراء
عملية تدقيق لل�سكان".
وكان ��ت االح ��داث ،الت ��ي رافق ��ت عملي ��ة
تحري ��ر المو�ص ��ل ،وحج ��م الخ�سائر في
االرواح والمبان ��ي ،دفع ��ت الحكوم ��ة
ال ��ى تخفيف االج ��راءات االمنية كر�سالة
تطمينية لالهالي.لكن الجبوري يقول ان
"ال�سكان يتعرفون في كل يوم على �أمير
او م�سل ��ح �سابق في تنظيم داع�ش� ،إال �أن

الخوف من الخاليا النائمة بجبرهم على
ال�سكوت".
بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د الم�س� ��ؤول المحل ��ي ان
عملي ��ة االب�ل�اغ ع ��ن الم�سلحي ��ن تحتاج
ال ��ى اج ��راءات طويلة لحي ��ن �صدور امر
االعتق ��ال "حينه ��ا �سيك ��ون الم�سل ��ح ق ��د
هرب من مكانه".
وق ��در م�س�ؤولون محلي ��ون ،في احاديث
�سابق ��ة م ��ع (الم ��دى) وج ��ود � 80أل ��ف
م�سلح ف ��ي عموم محافظة نين ��وى ،اكثر
من ن�صفه ��م في المو�صل .واكدت ان عدد
المعتقلي ��ن بع ��د التحرير اليتج ��اوز الـ5
�آالف.
وف ��ي المو�ص ��ل ي�صع ��ب الو�ص ��ول
ال ��ى حقيق ��ة ع ��دد المعتقلي ��ن .اذ يق ��ول

الم�س�ؤول ��ون ان االجهزة االمنية تفر�ض
ح�صار ًا على تلك المعلومات.
وتتعدد االجه ��زة االمنية ،التي تعمل في
المو�ص ��ل ،حيث تق ��وم كل جهة باحتجاز
الم�شتبه بهم في مكان مختلف ،االمر الذي
يع ّقد اجراء اح�صاء لعدد الموقوفين.
ويعتقد الجب ��وري ان "ان�شغ ��ال القوات
الع�سكري ��ة ف ��ي عملي ��ة االنت�ش ��ار االمني
ف ��ي المناط ��ق المتنازع عليه ��ا وراء عدم
اعتقال الكثير من المتهمين".
وحت ��ى الآن ما تزال قطع ��ات من الجي�ش
ومكافح ��ة االره ��اب وع�ش ��رات الح�شود
م ��ن داخ ��ل وخ ��ارج المحافظ ��ة تتمرك ��ز
ف ��ي المدينة.وينتق ��د داود جندي ،ع�ضو
اللجن ��ة االمني ��ة ف ��ي مجل� ��س نين ��وى،
تواج ��د الح�ش ��ود الع�شائري ��ة التي تتبع
�شخ�صيات قبلية او �سيا�سية.
وي�ؤك ��د جن ��دي لـ(الم ��دى) "�أغل ��ب تل ��ك
الح�شود تتج ��ول مع الزعي ��م الع�شائري
من دون ادوار حقيقية".
وهن ��اك اكثر م ��ن  30ف�صي�ل�ا م�سلحا في
المو�ص ��ل ،ل ��م تنج ��ح ق ��رارات حكومية
�سابقة باخراجها من المدينة.
وبح�س ��ب الم�س� ��ؤول المحل ��ي ف ��ان دور
ال�شرطة المحلي ��ة ما زال �ضعيفا ،ال�سيما
م ��ع وج ��ود نق� ��ص يق ��در بنح ��و  20الف
عن�صر.
ورغم ذلك لكن جندي يقول ان "االو�ضاع
االمني ��ة ف ��ي المو�ص ��ل م�ستق ��رة الى حد
كبير ولم تحدث خروق كبيرة".
ويعتق ��د الم�س� ��ؤول االمن ��ي ان بع� ��ض
ح ��وادث الخطف ف ��ي المو�ص ��ل وراءها
ع�صاب ��ات وجماع ��ات م�سلح ��ة .لكن ��ه ال
ينفي ف ��ي الوقت ذاته وجود خاليا تابعة
لداع� ��ش داخ ��ل المدين ��ة .ومع ذل ��ك فانه
ي�ؤك ��د "وجود متابعة قوي ��ة من االجهزة
االمنية الت�سمح لها بالتحرك".
وحت ��ى وق ��ت قري ��ب ،كان ��ت الح�ش ��ود
الع�شائري ��ة تقت ��ل يوميا ما بي ��ن  3الى 4
م�سلحين مختبئين ف ��ي انفاق في �ساحل
المو�صل االيمن.

ب ��دوره ي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن نين ��وى
عبدالرحم ��ن اللوي ��زي ان عملي ��ة ظه ��ور
الم�سلحي ��ن ل ��م تنت ��ه ف ��ي نين ��وى ،لكنها
انتقل ��ت من داخ ��ل المو�صل ال ��ى مناطق
اخرى.
ويقول اللويزي ،ف ��ي ت�صريح لـ(المدى)
ام� ��س" ،هن ��اك م�سلح ��ون يظه ��رون من
االنفاق في تلعف ��ر ،باال�ضافة الى مناطق
قرب بادو�ش في غرب المو�صل".
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن نين ��وى "ق ��رب
بادو� ��ش مناطق ت�سم ��ى الحوايج ،وهي
ج ��زرات داخ ��ل الم�ستنقع ��ات مكونة من
ادغال كثيفة ي�صعب اكت�شاف المختبئين
داخلها".
�أزمة �إن�سان ّية
�إن�ساني� � ًا ،يق ��ول زهي ��ر الجب ��وري،
الم�س� ��ؤول المحل ��ي ف ��ي المو�ص ��ل ،ان
"عملي ��ات انت�شال الجثث ف ��ي المو�صل
القديمة لم تنته حتى الآن ومازالت عملية
البحث �ضعيفة".
وتت�ضارب �أعداد القتلى من المدنيين في
المو�صل ،حيث قال وزير المالية ال�سابق
هو�شي ��ار زيب ��اري ،بعد ايام م ��ن تحرير
المو�صل ،ان هناك � 40ألف قتيل.
بالمقاب ��ل ،وبح�س ��ب �إح�ص ��اءات منظمة
العف ��و الدولية الدولية ،ف ��ان ما يقارب 6
�آالف مدن ��ي قتل ��وا خالل مع ��ارك تحرير
المو�صل.
ونقل ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الحرب ��ي ،ف ��ي
تم ��وز الما�ضي ،ع ��ن �إح�ص ��اءات ر�سمية
�أ�صدرتها مديرية الدفاع المدني �إ�شارتها
ال ��ى ان "الجث ��ث الت ��ي ت ��م انت�شاله ��ا
خ�ل�ال عملي ��ات تحري ��ر المو�ص ��ل بلغت
�1429شهي ��دا" ،باال�ضاف ��ة ال ��ى "�إنق ��اذ
 102مواطن م ��ن الأحي ��اء ال�سكنية فيما
تم �إخالء 200عائلة".
لك ��ن الجب ��وري ي�ؤك ��د ان "� 4آالف جث ��ة
ق ��د ت ��م انت�شاله ��ا حت ��ى الآن" ،متوقع ��ا
وج ��ود �أ�ضعاف هذا الع ��دد مازالت تحت
االنقا�ض.

ّ 12
حمطة �أمريك ّية للمراقبة على حدود العراق مع �سوريا

المارين ��ز بتول ��ي ادارة �صارم ��ة لمرك ��ز
قيادة م�شترك ��ة ،في حي ��ن يتواجد هناك
اكثر من  12محطة مراقبة وم�سح لمواقع
القوات في مدينة القائم المجاورة.
ومن خالل عدد م ��ن المحطات الال�سلكية
ومع ��دات االقم ��ار ال�صناعية ف ��ان قوات
التحالف باال�شتراك مع القوات العراقية
تق ��وم بتمري ��ر المعلوم ��ات بي ��ن القوات
المتواج ��دة على االر�ض وقاع ��دة اال�سد
الجوية ،الت ��ي تعتبر القاع ��دة الرئي�سية
للتحالف في محافظة االنبار.
لق ��د �أ�صب ��ح �أم ��ر ًا �شائع� � ًا خ�ل�ال ال�سن ��ة
الما�ضية ر�ؤية مثل هذه المواقع المتقدمة
جاعلة الق ��وات االميركية تتواجد خارج
قواعدها الرئي�س ��ة لتكون على مقربة من
�ساحة المعارك.
ويقول قادة ع�سكري ��ون �أميركان ان هذا
التكتيك �ساعد كثيرا في االنهيار ال�سريع
لم�سلحي تنظيم داع�ش .
و�أكمل ��ت ا�ستع ��ادة مدين ��ة القائ ��م مهم ��ة
تطهي ��ر المناط ��ق الممت ��دة عل ��ى ط ��ول
حو�ض نهر الفرات في العراق من تواجد
م�سلح ��ي داع�ش .وف ��ي الجانب ال�سوري

م ��ن حو� ��ض النه ��ر ا�ستع ��ادت الق ��وات
الحكومي ��ة مدين ��ة دي ��ر ال ��زور اال�سبوع
الما�ض ��ي ومدين ��ة البوكم ��ال المواجه ��ة
لمدين ��ة القائ ��م ي ��وم الخمي� ��س قب ��ل ان
ي�ستعيد التنظيم ال�سيطرة عليها.
كل ما بقي لداع� ��ش الآن من دولة خالفته
المزعومة هو �شريط حدودي �صحراوي
�ضم ��ن حو�ض الفرات يف�صل بين العراق
و�سوريا.
ويقول �ضابط المارينز الكولونيل �سيث
فول�سوم ،الذي ا�شرف على معركة القائم،
ان ��ه يتوقع ان تكون عملية تطهير وم�سك
االر� ��ض المحررة في االنب ��ار �أ�صعب من
الهجوم نف�سه .
وق ��ال الكولوني ��ل فول�س ��وم ف ��ي حديث
لـ(ا�سو�شييتدبر� ��س) "انه ��ا تحمل كثيرا
م ��ن التحدي ��ات .وح�س ��ب اعتق ��ادي فان
م�س ��ك االر�ض ا�صع ��ب من الهج ��وم ،انه
من ال�سهل تحفي ��ز القوات ل�شن الهجوم،
ولكن االمر اال�صعب هو ان تبقى مرابط ًا
وتدير نقاط تفتي�ش في االر�ض المحررة
لت�أمينها".
واغلب مناطق االنبار والحدود العراقية

م ��ع �سوري ��ا كان ��ت بعي ��دة ع ��ن �سيط ��رة
الحكوم ��ة المركزي ��ة لعق ��ود .وكان ��ت
ال�صح ��ارى هن ��اك توف ��ر م�ل�اذات �آمن ��ة
للمهربين على مدى �أجيال .
وت ��م ن�ش ��ر ق ��وات عراقي ��ة ف ��ي مناط ��ق
عدي ��دة مترامي ��ة بحي ��ث ق ��ل حجمه ��ا،
وكثي ��ر منه ��م ت ��م �إر�ساله ��م لدع ��م قوات
محلية من ال�شرطة ف ��ي المناطق والمدن
المح ��ررة وعلى امتداد الطرق الخارجية

الرئي�سة اي�ضا.وتم نقل �آخرين منهم الى
حدود اقلي ��م كرد�ستان و�س ��ط التوترات
الع�سكري ��ة االخيرة بين بغ ��داد والقوات
الكردي ��ة .م ��ن ناحي ��ة اخرى ف ��ان قوات
الح�شد ال�شعبي قد ثب ّتت لها هي االخرى
تواج ��د ًا على امتداد الحدود العراقية مع
�سوري ��ا .وق ��ال جعف ��ر الح�سين ��ي ،وهو
متحدث عن كتائب حزب الله �ضمن قوات
الح�ش ��د ال�شعبي ،لـ(�أ�سو�شييتدبر�س) ان

م�ست�شارون �أمريكان �ضمن التحالف الدويل�( ..أر�شيف)

قوات ��ه كان ��ت تعمل اثن ��اء معرك ��ة القائم
عل ��ى ت�أمي ��ن م�سل ��ك ي�ؤم ��ن الطري ��ق من
"�إيران �إلى بيروت".
وا�ضاف "لقد اف�شلنا الم�شروع االميركي
ف ��ي الع ��راق وعل ��ى الح ��دود ال�سوري ��ة
اي�ض ��ا ،ونجحن ��ا بت�أمين الطري ��ق الذي
يرب ��ط اي ��ران بالع ��راق و�سوري ��ا وكذلك
لبنان".
م ��ن جانبه ،قال �ضاب ��ط المارينز الميجر
غري ��ك ديو�سترهاو� ��س ،ان تواجد قوات
الح�ش ��د يع ّق ��د االم ��ور لكنه لي� ��س مقلقا،
م�شي ��را ال ��ى انه ��م "ج ��زء م ��ن الق ��وات
المتواجدة في ار�ض المعركة".
وق ��ال الكولوني ��ل فول�سوم ان ��ه ي�أمل ان
تتمكن القوات العراقي ��ة العام القادم من
م�سك الح ��دود الغربي ��ة لمحافظة االنبار
بنف�سه ��ا لك ��ي تتمكن ق ��وات التحالف من
الرجوع الى قاعدة اال�سد الجوية.
و�أ�ض ��اف "علين ��ا ان ن�ؤ�س� ��س لن ��وع من
التواج ��د الدائ ��م هن ��ا ،وال �أع ��رف كي ��ف
�سيكون عليه ه ��ذا التواجد الآن ،ما يزال
هناك عمل م ��وكل �إلينا نقوم به ب�شكل �أو
ب�آخر".

تطهري حقول عجيل من العبوات وعمل ّيات راجلة يف جبال حمرين
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع� ،أم� ��س� ،أن ق ��وة من قيادة
عملي ��ات �صالح الدي ��ن فككت  140عب ��وة نا�سفة
ف ��ي حقول عجي ��ل النفطية خ�ل�ال عمليات تطهير
المنطقة من مخلفات داع�ش.
بدورها نف ��ذت قيادة عمليات دجل ��ة ،التي تتولى
الأم ��ن ف ��ي ديال ��ى" ،عملي ��ة راجل ��ة" للبحث عن
م�ضافات داع�ش و�أوكارهم في جبال حمرين.
وقال ��ت وزارة الدفاع ،ف ��ي بيان له ��ا� ،إن "مفرزة
تابع ��ة لقي ��ادة عملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن خرج ��ت
لمعالج ��ة القنابل غير المنفلقة ف ��ي حقول عجيل
النفطية لتطهي ��ر المنطقة من مخلف ��ات ع�صابات

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

داع� ��ش الإرهابي ��ة" ،م�ضيف ��ة ان "الواجب �أ�سفر
ع ��ن العث ��ور عل ��ى ( )٥٥عب ��وة نا�سف ��ة مختلف ��ة
الأنواع".
و�أ�ضاف ��ت الدف ��اع ان "مف ��رزة �أخ ��رى خرج ��ت
لمعالج ��ة القنابل غير المنفلقة ف ��ي حقول عجيل
النفطي ��ة و�أ�سف ��ر الواج ��ب ع ��ن العث ��ور على ٨٥
عبوة نا�سفة مختلفة الأن ��واع تم رفعها �إلى مكان
�آمن وتفجيرها تحت ال�سيطرة".
و�أ�ش ��ار البي ��ان ال ��ى �أن "القطع ��ات الع�سكري ��ة
المتواج ��دة �أم ��ام خ ��ط ال�ص� � ّد (طري ��ق حول ��ي
ال�صيني ��ة) ر�ص ��دت تجمع ��ا لع�صاب ��ات داع� ��ش
الإرهابي ��ة" ،مبين� � ًا ان "مدفعية القي ��ادة عالجت
التجمع وقتلت � ٨إرهابيين".

وف ��ي �سام ��راء� ،أعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات اعتقال
"�إرهابيي ��ن اثني ��ن ف ��ي �سيط ��رة مدخ ��ل مدينة
اال�سحاقيُ ،ذك ��ر �أ�سماهما في قاع ��دة البيانات"،
بح�سب بيان الدفاع.
وا�ض ��اف البي ��ان "�أثن ��اء التفتي� ��ش ف ��ي �سيطرة
الفرحاتي ��ة التابعة لل�سري ��ة الأولى للفوج �أعاله،
�ألقي القب�ض على اح ��د المطلوبين وفق المادة 4
�إره ��اب ،ونتيجة لورود معلوم ��ات ا�ستخباراتية
تفيد بوجود �شخ�ص يتنق ��ل بين الدور والمحال
المتروكة وغي ��ر الم�أهولة �ضم ��ن قاطع الجزيرة
بالق ��رب م ��ن منطقة النخ ��وة على الف ��ور �شرعت
قوة من لواء � 15شرط ��ة اتحادية وبعد التفتي�ش
تم العث ��ور على حزام نا�سف مع ��د للتفجير مخب�أ
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ب�إط ��ار عجلة مت ��روك تم تفكيك ��ه و�إبطال مفعوله
مع رمانات يدوية ع ��دد ."2وفي �سياق ذي �صلة،
�أ�ش ��ارت وزارة الدف ��اع ال ��ى �أن "قي ��ادة عملي ��ات
دجل ��ة نفذت عملي ��ة ا�ستباقية وا�سع ��ة في مناطق
زالو ومناط ��ق وادي ث�ل�اب �ضم ��ن �سل�سلة جبال
حمرين حي ��ث تحركت القطعات بع ��دة اتجاهات
لتقط ��ع م�سافات طويلة راجلة للبح ��ث عن �أوكار
ع�صابات داع�ش الإرهابية".
و�أ�ضاف ��ت الدفاع "ت ��م تنفيذ الواج ��ب بالتن�سيق
بين الوحدات وال�صنوف و�إ�سناد جوي لتحقيق
�أف�ضل �أداء في تلك الت�ضاري�س الطبيعية ال�صعبة
والو�ص ��ول �إل ��ى الأه ��داف وتوزي ��ع المح ��اور
والتطوي ��ق والإ�سن ��اد وخالل تق ��دم القطعات تم

�سكرتري التحرير الفني
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املدير الفني

خالد خ�ضري

العث ��ور على عبوة نا�سفة عل ��ى �شكل جلكان �سعة
 20لتر والعثور عل ��ى ( )4م�ضافات تحتوي على
مواد منزلية ودراج ��ة نارية مفخخة تم تفجيرها
والعثور على نفق في وادي ثالب".
وعل ��ى ال�صعيد ذاته ،قالت �شرطة ديالى ،في بيان
له ��ا� ،إن "ق ��وة �أمنية م ��ن مديرية �ش� ��ؤون �أفواج
الط ��وارئ وق�سم �شرط ��ة بهرز وفوج ��ي طوارئ
ديالى ال�سابع والنموذجي و�سرية �سوات ومفاز
م ��ن ق�س ��م مكافح ��ة المتفجرات في �شرط ��ة ديالى
نف ��ذت بالتن�سيق م ��ع عمليات دجل ��ة عملية �أمنية
في مناط ��ق ناحية بهرز جن ��وب بعقوبة و�شملت
مناط ��ق مال عيد وال�صوكع ��ة وعبارة بهرز وقرى
النقيب والبياع" .
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