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التنظيم يختطف � 80شاب ًا �شرق تكريت ويعدم  15في الفلوجة

مدارات

�أبوت :ندعم العراق في حربه �ضد «داع�ش»
ج��دد رئيس ال���وزراء األسترالي
توني أب��وت من بغداد دع��م بالده
للعراق والوقوف معه في حربه ضد
تنظيم «داعش» ،وذلك في تصريح
مشترك مع نظيره العراقي حيدر
العبادي.
وق��ال أب���وت« :جئنا إل��ى بغداد
ال���ي���وم ل��ت��ج��دي��د دع��م��ن��ا ل��ل��ع��راق
والوقوف معه في حربه ضد تنظيم
«داع��ش» الذي يهدد العالم أجمع،
وق��د رأي��ن��ا كيف ه��ج��روا الماليين
وقطعوا ال��رؤوس ونفذوا إعدامات
جماعية» ،مشيرا ً إلى تقديم بالده
ال��م��س��اع��دات اإلنسانية وال��س�لاح
ضمن التحالف الدولي .
وأكد العبادي أن العراق الدولة
الوحيدة التي تحارب التنظيم على
األرض بالقوات المسلحة واألجهزة
األمنية والمتطوعين ،مضيفاً« :ال
أستبعد القضاء على «داع��ش» في
فترة قياسية بتعاون المواطنين
والدعم الدولي الذي تمثل أستراليا
جزءا ً منه».
وأوضح مصدر أمني عراقي أول
من أمس أن عناصر تنظيم «الدولة
اإلسالمية» اختطفوا أكثر من 80
شابا ً من قبيلة العبيد شرق مدينة
تكريت.
وقال المصدر لـ»السومرية نيوز»
إن «عناصر تنظيم داعش هاجموا
ق��ري��ة أرب��ي��ض��ة 13( ،ك���م ش��رق
ت��ك��ري��ت)» ،موضحا ً أن «عناصر
التنظيم اقتحموا ال��م��ن��ازل داخ��ل
القرية واختطفوا أكثر من  80شابا ً
من قبيلة العبيد» ،واقتادوهم إلى
جهة مجهولة.
وكان أبناء قبيلة العبيد ساهموا،

لماذا «االئتالف الخليجي العربي» الجديد ّ
�ضد الإرهاب؟
} حسين الديراني

العبّادي خالل استقبال رئيس الوزراء األسترالي
ق��ب��ل ح��وال��ى ث�لاث��ة أش��ه��ر ،بطرد
عناصر التنظيم من القرية.
يذكر أن التنظيم أطلق السبت
الماضي س��راح  162شخصا ً من
أصل  170اعتقلهم قبل يومين في
قريتين غرب مدينة كركوك شمال
العراق ،بعد إق��دام أشخاص هناك

على حرق رايتين تابعتين للتنظيم.
وك�����ان م���ص���در ف���ي ال��ش��رط��ة
العراقية أك��د السبت الماضي أن
تنظيم «الدولة اإلسالمية» أعدم 15
مدنيا ً في بلدة الكرمة شرق الفلوجة
رم��ي�ا ً ب��ال��رص��اص ،لتعاونهم مع
ال��ق��وات األم��ن��ي��ة .وق���ال المصدر

لـ»السومرية نيوز» ،إن التنظيم
أعدم المدنيين لتزويدهم بمعلومات
عن أماكن وجود عناصر التنظيم في
البلدة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أط��ل��ق التنظيم
اإلره��اب��ي س��راح  162شخصا ً من
أص��ل  170اعتقلهم الجمعة في

قريتين غرب مدينة كركوك شمال
ال��ع��راق ،بعد إق��دام أشخاص على
حرق رايتين تابعتين للتنظيم.
وأك���د ض��اب��ط ب��رت��ب��ة عقيد في
االستخبارات أن التنظيم أخلى سبيل
 162معتقالً لديه اعتقلوا ،لكنه بقي
محتفظا ً بثمانية معتقلين».

متطرفون يقتلون عن�صر �أمن ذبح ًا

تون�س :توافق على تعيين الحبيب ال�صيد رئي�س ًا للحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب التونسي
محمد الناصر تعيين الحبيب الصيد
رئيسا ً جديدا ً للحكومة خلفا ً لمهدي
جمعة.
وق���ال ال��ن��اص��ر ل��وك��ال��ة «ت��ون��س
أفريقيا» لألنباء أنه «اتفق رسميا ً على
أن الحبيب الصيد هو الذي سيتولى
رئاسة الحكومة الجديدة».
وذك��ر الناصر ال��ذي يتولى أيضا ً
رئ��اس��ة الهيئة التأسيسية لحزب
الغالبية «حركة نداء تونس» لـ«وات»
أنه «عقب لقاء جمع الهيئة وعدد من
أع��ض��اء الكتلة البرلمانية للحركة
الليلة الماضية ،اتفق على الصيد
لتولي رئ��اس��ة الحكومة» .وأض��اف
أن «رئيس الجمهورية الباجي قائد
السبسي سيلتقي ال��ص��ي��د ال��ي��وم،
للتشاور في المسائل التي تهم تونس
والمرحلة المقبلة التي سيتولى فيها
رئاسة الحكومة».
يذكر أن رئيس الحكومة الجديد
الحبيب الصيد من مواليد  1حزيران
 1949وشغل مناصب ع��دي��دة في
الحكومة سابقا ً منها مدير مكتب وزراء
الداخلية والفالحة ووزي��ر دولة لدى
وزي��ر الفالحة وذل��ك في الفترة بين
 1992و 2000وهو مجاز في العلوم
االقتصادية وحاصل على ماجستير

رئيس الحكومة التونسية أمامه ملفات أمنية مع ّقدة
في االقتصاد الفالحي من الواليات
المتحدة.
وشغل منصب وزير الداخلية بعد
ثورة كانون الثاني  2011ثم مستشارا ً
لرئيس الحكومة الذي عينه المجلس

التأسيسي حمادي الجبالي.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د األم���ن���ي ،أعلنت
السلطات في تونس صباح أول من
أمس مقتل رجل أمن ذبحا ً والقبض
على تسعة تكفيريين يشتبه في

تمديد اعتقال ال�شيخ �سلمان يفجر االحتجاجات

المعار�ضة البحرينية ترفع �شعار
«لن نترك الأمين»

مواجهات مستمرة بين النشطاء والشرطة حتى اإلفراج عن الشيخ
قمعت قوات األمن ظهر أمس بقوة مسيرة احتجاجية
خرجت في منطقة البالد القديم احتجاجا ً على استمرار
السلطة في اعتقال األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ
علي سلمان.
وأطلقت قوات النظام البحريني الغازات السامة على
المتظاهرين في منطقة البالد القديم واندلعت مواجهات
بين الجانبين.
وتقدم رئيس المجلس العلمائي البحريني السيد مجيد
المشعل التظاهرة مؤكدا ً أن المسيرات ستتواصل تضامنا ً
مع الشيخ سلمان والمعتقلين.
وقد قررت السلطة في البحرين استمرار اعتقال األمين
العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ علي
سلمان لمدة  15يوما ً آخر.

ويأتي ذلك في اليوم التاسع العتقال األمين العام للوفاق
منذ استدعائه في المباحث الجنائية في  28كانون األول
 ،2014واندلعت احتجاجات غاضبة في مناطق مختلفة،
وجهت بالقوة واستخدام الغازات المسلة للدموع.
وخرجت تظاهرة جماهيرية سلمية حاشدة عصر أول
من أمس في منطقة البالد القديم بالعاصمة البحرينية
المنامة ،احتجاجا ً وغضبا ً على اعتقال األمين العام
لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وجابت التظاهرات البالد القديم ،وص��وال ً إلى منزل
األمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان وهي ترفع شعار
«لن نترك األمين» ،وهناك واجهتهم قوات النظام بالعنف
واستخدام القوة واإلره��اب وإط�لاق األسلحة والذخائر
بوجه المتظاهرين السلميين.

ضلوعهم في العملية ،بمنطقة الفحص
من محافظة زغوان وسط البالد.
وذكرت وزارة الداخلية ،في بيان،
أن «أح��د أع���وان األم��ن تعرض ليل
السبت ـ األح��د لعملية قتل تم ّثلت

في ذبحه واالع��ت��داء عليه بالطعن
على مستوى القلب بجهة الغريفات،
حين كان عائدا ً من عمله بالعاصمة،
على أيدي مجموعة متطرفة تكفيرية
ب��ح��س��ب األب���ح���اث وال��م��ع��اي��ن��ات
األولية».
وبحسب البيان« :ب��ادرت وحدات
الحرس (ال���درك) إث��ر ذل��ك بعمليات
تفتيش ومداهمات للعديد من العناصر
المتطرفة ،أسفرت عن القبض على
تسعة م��ن المشتبه ف��ي ضلوعهم
في العملية ،وج��ار التحقيق معهم،
كما تواصل الوحدات األمنية البحث
للقبض على كل من له عالقة بعملية
القتل».
في االث��ن��اء ،أعلنت وزارة الدفاع
التونسية استهداف قواتها بالمدفعية
الثقيلة مسلحين تحصنوا في جبال
وسط غربي تونس ،بعدما كشفتهم
نيران التدفئة بسبب موجة الثلوج
وال���ب���رد ال��ت��ي ت��ج��ت��اح المرتفعات
التونسية هذه األيام.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة
بلحسن ال��وس�لات��ي إن «ال��ج��ي��ش
ال��ت��ون��س��ي اس��ت��ه��دف بالمدفعية
الثقيلة عناصر إرهابية متحصنة
بجبال السلوم والشعانبي في والية
القصرين» وسط غربي البالد.

بعد رف�ضه توقيع م�سودة الد�ستور

وفد رئا�سي يمني يلتقي الحوثي
رف��ض ممثل حركة أن��ص��ار الله ف��ي لجنة كتابة الدستور
توقيع المسودة النهائية للدستور التي تنص على تقسيم اليمن
إلى ستة أقاليم وسط أنباء عن ترتيبات لعقد مؤتمر جنوبي
بمشاركة قوى سياسية شمالية وبرعاية عربية ودولية لبحث
مستقبل الجنوب.
وتداول مدونون على شبكة اإلنترنت جزءا ً من المسودة األولى
للدستور اليمني حيث تضمنت المسودة خيار  6أقاليم المقررة
في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي أنهى أعماله قبل أشهر في
العاصمة اليمنية صنعاء.
وتظهر إرادة حاسمة لحركة أنصار الله في رفض مشروع
األقاليم الستة .المشروع الذي خرج من عباءة القائمين على
كتابة مسودة الدستور الجديد وتقول مصادر األنصار إنه جاء
ن��زوال ً عند رغبة السعودية وحليفها الرئيس عبد ربه منصور
هادي.
ويعمد التقسيم المقترح لألقاليم إلى حصر الحوثيين في
منطقة جبلية مع حرمان متعمد عن أي منفذ على البحر األحمر.
ووقع على المسودة ممثلو القوى اليمنية الشمالية المختلفة
باستثناء ممثل جماعة أنصار الله الذين يؤكدون دوما ً رفضهم
مشروع الـ  6أقاليم كما أكد بذلك قائدهم السيد عبدالملك الحوثي
في كلمته التي ألقاها السبت الماضي .
وقال مصدر مطلع إن المسودة األولى تضمنت عشرة أبواب
وثالثة عشر فصالً وأربعمئة وست وأربعون مادة ،مشيرا ً إلى
أن  16عضوا ً وقعوا على المسودة ،فيما رفض عبدالرحمن أحمد
حسين المختار.
يذكر أن السيد عبدالملك الحوثي وصف في خطابه األخير
مشروع ال��ـ  6أقاليم بالتحايل واالن��ق�لاب على اتفاق السلم
والشراكة.
من جانب آخر ،أوفد رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور
هادي عددا ً من مستشاريه السياسيين إلى صعدة إلنهاء حالة
التوتر وعدم الثقة المتبادلة مع حركة أنصار الله.
وقالت مصادر إعالمية ،إنّ عبد الكريم اإلرياني وعبد الوهاب
اآلنسي وياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني وصلوا إلى
صعدة للقاء قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.
وأضافت المصادر أنّ مستشاري الرئيس سيحاولون الوصول
إلى تفسير مشترك مع الحركة لمفهوم الشراكة ،إضافة إلى
موضوع األقاليم الستة في مسودة الدستور ،وهو ما تعارضه
الحركة.

من أروقة مق ّر انعقاد جلسات في غاية السرية
ف��ي ال��ري��اضُ ،س� ّرب��ت إلينا معلومات ع��ن جلسات
أمنية كويتية ـ سعودية ـ إماراتية لكبار قادة الجيش
واالس�ت�خ�ب��ارات بحضور ق��ائ��د ال �ق��وات األميركية
في الكويت ،وم��ا دار خلف الكواليس لتلك الدول
هو إع�لان قريبا ً «االئ�ت�لاف الخليجي العربي ضد
االرهاب!».
وسيجهز اآلن الجيش الكويتي بأسلحة أميركية
متطورة ،والتجهيز يجرى بسرعة عالية جدا ً جداً.
قد تكون المعلومة التي نشرت في بعض المواقع
االلكترونية التي تقول :إن إحدى دول الخليج ،أول
حرف من اسمها «المملكة العربية السعودية» سألت
رئيس التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب أي أميركا
كم ع��دد الحشد الشعبي المشارك في القتال ضد
الجماعات التكفيرية اإلرهابية في العراق «داعش»؟
فأجاب  700ألف مقاتل قد جاءوا من هذه الجلسات
ال�س��ري��ة ،وال �ت��ي تساعدنا ف��ي تحليل أه ��داف هذا
الحلف الجديد.
ال �س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه ،إذا ك��ان التحالف
ال��دول��ي ضد ما يسمى «بالدولة اإلسالمية» الذي
ت�ق��وده ال��والي��ات المتحدة األميركية وت �ش��ارك به
 40دول ��ة غربية وع��رب�ي��ة بينها  10دول عربية
على رأس�ه��ا السعودية ،وم��ن أول ال��دول العربية
التي شاركت بقصف مواقع «داع��ش» في العراق
وسورية اإلمارات واألردن ثم السعودية والبحرين
فما ضرورة تشكيل تحالف جديد باسم «االئتالف
الخليجي العربي ضد اإلره ��اب»؟ ،إال إذا كانت له
أهداف أخرى غير «داعش».
مشاركة السعودية واإلمارات في هذا التحالف
الجديد المزعوم ليس مستغرباً ،إنما انضمام دولة
الكويت لهذا التحالف الغير معلن هو المستغرب،
ألن دولة الكويت كانت دائما ً تقف موقفا ً متميزا ً عن
دول الخليج المتطرفة كالسعودية وقطر والبحرين،
وك��ذل��ك ه��ي ال��دول��ة األول ��ى بين دول الخليج التي
أعادت فتح السفارة السورية.
ما نراه من انتصارات للجيش العراقي المدعوم
بقوات الحشد الشعبي المكون من تيارات قتالية
ع��دة ،وال��ذي لبى ن��داء المرجعية الدينية للتصدي
ل�ل�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة ،وال ��دف ��اع عن
ال�م�ق��دس��ات ،وت�ق��دم�ه��م ن�ح��و م�ع��اق��ل وتحصينات
اإلره��اب�ي�ي��ن ف��ي المحافظات ال�ع��راق�ي��ة ك��اف��ة بدعم
إيراني مطلق ،مادي ،وعسكري ،واستشاري.
وانهيار «الدواعش» أمام ضربات الجيش العراقي
والحشد الشعبي الذين باتوا يستنجدون بالدولة
التركية إلج��راء مفاوضات مع الحكومة العراقية

ل�ع��دم ال�ت�ع��رض لهم خ�لال االن�س�ح��اب االنهزامي
إلى األراض��ي السورية باتجاه الرقة ،وهذا خالف
ما خططت له ال��والي��ات المتحدة األميركية إلطالة
ال�ح��رب ض��د «داع ��ش» لعشرات السنين ك��ي تبقى
دول المنطقة تستنزف ماديا ً وبشريا ً واقتصاديا ً
وعسكريا ً لمصلحة «الدولة الصهيونية «إسرائيل»
ال �ت��ي ت�ن�ع��م ب �م��ا ت �ش��اه��ده م��ن اس �ت �ن��زاف أعدائها
ف��ي م �ع��رك��ة م��ع اإلره � ��اب ال �م �ص �ن��وع ف��ي أميركا
و»إسرائيل» ،والممول من دول الخليج النفطية.
ك��ل ه��ذا يجعلنا نؤمن ب��أن التحالف المزعوم
إعالنه قريبا ً سيكون ضد الحشد الشعبي في العراق
المدعوم من المرجعية الدينية وإيران ،ووضعه على
الئحة اإلره��اب بعد تحقيقه االنتصارات الميدانية
على «داع ��ش» وإن�ه��اء سيطرته على المواقع التي
احتلها في العراق من خالل مؤامرة دولية وإقليمية،
وه��ذا المطلب بتنا نسمعه على أل�س��ن الكثير من
القادة «السنة» المرتبطين ب��دول الخليج النفطية،
من دون أن يغيب عن أذهاننا التغيير االستراتيجي
ال �ح��اص��ل ف ��ي ال �ي �م��ن ،ح �ي��ث ت �م �ك��ن أن� �ص ��ار الله
الحوثيين م��ن السيطرة على معظم أرج ��اء اليمن
المجاورة للسعودية بثورة شعبية خاطفة سلمية،
وقد طالبت المملكة السعودية بوضع حركة «أنصار
الله» الحوثيين على الئحة اإلره��اب الدولي .كذلك
االنتصارات التي يحققها الجيش السوري والدفاع
ال��وط�ن��ي ع�ل��ى ال �م �ح��اور ك��اف��ة ف��ي س��وري��ة ،والتي
تعتبر محور المقاومة الذي واجه حربا ً كونية بات
المنتصر فيها ،وفي السياق نفسه ال ننسى مطالبة
المندوب السعودي في األمم المتحدة بإدراج «حزب
الله اللبناني» على الئحة االرهاب الدولي!
ف��إذا ك��ان تحالف دول��ي يضم  40دول��ة غربية
وعربية وإسالمية عاجز عن تسجيل انتصار على
«داع��ش» المكون من عشرات اآلالف من المرتزقة
الدوليين اإلرهابيين ألنه ليس هناك جدية في القضاء
عليه بل بالعكس سجل الكثير من األدلة التي كشفت
عن دعم قوات التحالف الدولي لتنظيم «داعش» من
خالل إلقاء الطائرات العسكرية شحنات من األسلحة
والعتاد في أماكن وجودهم فكيف بتحالف خليجي
عربي ال يحسن قيادة قطيع من اإلبل أن يقود حربا ً
ضد اإلره��اب ال نعلم هوية المنتسبين إليه ،أو في
وجه الماليين من الحشد الشعبي العراقي ،وأنصار
الله اليمنيين ،والدفاع الوطني الشعبي السوري،
وحزب الله اللبناني .فطالما أن األميركي هو الذي
يخطط لمثل ه��ذا ال�م�ش��روع ال�ج��دي��د ،وال ��ذي ليس
له مشاريع س��وى المؤامرات الستمرار الحروب
في المنطقة ،فمحكوم عليه بالفشل كما فشلت كل
مشاريعه الجهنمية التدميرية.

العاهل الأردني :هناك حرب داخل الإ�سالم
ونحن جزء من تحالف معتدل
شدد العاهل األردني على مواصلة
بالده العمل مع التحالف الذي يمثل
قوى االعتدال في العالمين العربي
واإلسالمي من دون إسقاط اعتبارات
التنمية االقتصادية المحلية .
وف���ي أول رد ف��ع��ل علني للملك
عبدالله الثاني بعد إسقاط الطائرة
األردن���ي���ة ف��ي س��وري��ة ،ق���ال :نحن
ك��ج��زء م��ن ت��ح��ال��ف م��ع��ت��دل ،ك��دول

عربية وإس�لام��ي��ة ض��د اإلرهابيين
والمتطرفين ،لكن في الوقت نفسه
أطمئن الجميع بأننا نسعى دوم �ا ً
للنهوض ببلدنا وتطويره.
وأضاف خالل لقائه أول من أمس
رئيس مجلس األعيان عبد الرؤوف
ال��راوب��دة ورئيس ال��وزراء عبدالله
النسور «هناك حرب داخل اإلسالم،
ومشاكل في سورية والعراق ،ويجب

أن نجد لها الحلول ،لكن يجب أن
يكون هناك توازن بين الحرب ضد
التطرف والعمل على تطوير بلدنا
اقتصاديا ً واجتماعيا ً ف��ي الوقت
نفسه» .وأكد الملك األردني «أهمية
مواجهة التحديات اإلقليمية التي
تحيط باألردن والتعامل مع قضايا
الشأن المحلي ذات األولوية بتوازن
وتواز».

 13م�صاب ًا من الجماعات الإرهابية
يلج�أون �إلى الأردن لتلقي العالج
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
استقبلت قوات حرس الحدود األردنية 180 ،الجئا ً سوريا ً خالل األيام الماضية ،بينهم  13مصاباً.
وجاء على موقع القوات المسلحة األردنية على الشبكة العنكبوتية ،أن كوادر الخدمات الطبية قدمت من خالل مراكزها
المتقدمة الموجودة على امتداد الشريط الحدودي «العالجات الضرورية للمرضى واإلسعافات األولية للمصابين من
الالجئين».
يرجح مراقبون أن المصابين والجرحى هم من الجماعات اإلرهابية المسلحة ما يسمى بـ «الجيش الحر» و»داعش»
و»النصرة» ،الفارين من المواجهات مع الجيش العربي السوري ،ويستخدم هؤالء المدنيين دروعا ً بشرية بما يمكنهم
من العبور إلى األردن بسالم ،وبعضهم اآلخر يفر إلى الجوالن العربي السوري المحتل لتلقي العالج في المستشفيات
الصهيونية.

ال�سعودية :مقتل العميد البلوي
وعن�صر من حر�س الحدود مع العراق
قتل رج�لا أم��ن سعوديين وأصيب
ث��ال��ث ب��ه��ج��وم «إره���اب���ي» بمنطقة
الحدود الشمالية مع العراق ،فجر أمس
االثنين ،أسفر أيضا ً عن مقتل اثنين من
المهاجمين.
ويعد هذا أول حادث أمني تشهده
السعودية عام  2015بحسب موقع
القدس العربي .
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية
الرسمية عن المتحدث األمني باسم
وزارة الداخلية منصور التركي أنه
«فجر اليوم (أم��س) االثنين تعرضت
إح��دى دوري��ات حرس الحدود بمركز
سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة
ال��ح��دود الشمالية إلط�ل�اق ن���ار من
عناصر إرهابية حيث جرى التعامل
مع الموقف بما يقتضيه ومحاصرة
المعتدين ومقتل أحدهم في حين بادر
أحد العناصر اإلرهابية إلى تفجير حزام
ناسف كان يحمله ما نتج منه مقتله
واستشهاد رجلي أمن وإصابة ثالث».
وأضاف المتحدث األمني أن «الحادث
ال يزال محل المتابعة األمنية وسيصدر
بيان إلحاقي إليضاح التفاصيل».
ول��م يذكر البيان الرسمي أسماء
القتلى من رج��ال األم��ن ،لكن جريدة

(الوطن) السعودية قالت في حسابها
الرسمي على تويتر إن الهجوم أسفر عن
مقتل العميد عودة البلوي قائد حرس
الحدود بالحدود الشمالية ،والجندي
ط��ارق حلواني وإصابة العقيد سالم
العنزي».
وي��أت��ي هجوم أم��س عشية إع�لان
م��س��ؤول ع��س��ك��ري ع��راق��ي ،أول من
أم��س األح��د ،إن ق��وات ح��رس الحدود
تمكنت من صد هجوم لـ»داعش» على
مخفر حدودي عراقي على الحدود مع
السعودية.
وفي تصريح لمراسل «األناضول»،
أوض���ح ال��ل��واء ض��ي��اء ك��اظ��م دب��وس،

قائد عمليات الجزيرة والبادية (أحد
تشكيالت الجيش العراقي) في محافظة
األن��ب��ار غ��رب ال��ب�لاد ،إن ق��وات حرس
الحدود صدت هجوما ً لـ»داعش» على
مخفر «عنازة» على الحدود العراقية
الغربية مع السعودية.
وأش��ار دب��وس إل��ى أن المهاجمين
ان��ط��ل��ق��وا م��ن م��دي��ن��ة ال��رط��ب��ة (310
كلم غ��رب ال��رم��ادي) باتجاه المخفر
الحدودي وبعد صد الهجوم وتكبيد
المهاجمين خسائر م��ادي��ة وبشرية
بين صفوفهم ،عادوا إلى المدينة التي
يسيطر عليها «داعش».

