ش ّنت القوات العراقية هجوما على مطار
مدينة الموصلٔ ،احد ٔاهم ٔاهداف العملية
العسكرية لطرد مسلحي تنظيم الدولة
ا ٕ س مية من شطر المدينة الغربي .كما
اقتحمت القوات معسكر الغز ني القريب
من المطار ،والذي شهد اشتباكات عسكرية
عنيفة ،بحسب وكالة ٔاسوشيتد برس.
يشار إلى ٔان تنظيم الدولة قد د ّمر بالفعل
ممر الطائرات ،غير ٔان ا ستي ء على مثل
هذا الموقع المهم من ش ٔانه مساعدة الجيش
العراقي في السيطرة على الطرق المؤدية
إلى المدينة.

ش ّنت القوات العراقية
هجوما على مطار مدينة
الموصلٔ ،احد ٔاهم ٔاهداف العملية
العسكرية لطرد مسلحي تنظيم
الدولة ا ٕ س مية من شطر
المدينة الغربي .كما اقتحمت
القوات معسكر الغز ني
القريب من المطار ،والذي
شهد اشتباكات عسكرية
عنيفة ،بحسب وكالة ٔاسوشيتد
برس .يشار إلى ٔان تنظيم
الدولة قد د ّمر بالفعل ممر
الطائرات ،غير ٔان ا ستي ء

القوات
ش ّنت
العراقية هجوما على
مطار مدينة الموصل،
ٔاحد ٔاهم ٔاهداف العملية
العسكرية لطرد مسلحي
تنظيم الدولة ا ٕ س مية
من شطر المدينة
الغربي .كما اقتحمت
القوات معسكر الغز ني
القريب من المطار،
والذي شهد اشتباكات
عسكرية عنيفة ،بحسب
وكالة ٔاسوشيتد برس.

العراقية
القوات
واستعادت
والميليشيات الموالية لها الشطر الشرقي
للمدينة ،الشهر الماضي .ويقول مراسل
بي بي سي ،كوينتين سومرفيل ،الذي
رافق القوات العراقية ،إنهم وصلوا إلى
محيط المطار .وقال متحدث باسم الجيش
لفضائية "العراقية" إن غارات متزامنة يُجرى
شنها على المطار وقاعدة الغز ني لـ
"تشتيت" مسلحي تنظيم الدولة.
وكانت منشورات قد ُٔالقيت في وقت
سابق ،للتحذير من ش ّن هجوم وشيك

على غرب المدينة ،الذي يقول مسؤولون
عسكريون إن شوارعه المتعرجة والضيقة
قد تجعل استعادة المنطقة مهمة صعبة.
وعلى الرغم من ٔان غرب المدينة ٔاصغر
بقليل من شرقها ،إ ٔانه ٔاكثر كثافة
ويضم مناطق يُنظر إليها باعتبارها مؤيدة
لتنظيم الدولةٔ .واعربت ا ٔمم المتحدة عن
قلقها بش ٔان ا ٔوضاع المعيشية للمدنيين
المحاصرين في المدينة ،وسط تقارير عن
ٔان عددهم قد يرتفع إلى ٔ 650الفا .وف ّر
بالفعل ما يربو على ٔ 160الف شخص من
منازلهم داخل المدينة وحولها.

على مثل هذا الموقع المهم من "العراقية" إن غارات متزامنة
ش ٔانه مساعدة الجيش العراقي يُجرى شنها على المطار وقاعدة
في السيطرة على الطرق الغز ني لـ "تشتيت" مسلحي
تنظيم الدولة.
المؤدية إلى المدينة.
القوات
واستعادت
العراقية والميليشيات الموالية
وكانت منشورات قد ُٔالقيت
لها الشطر الشرقي للمدينة ،في وقت سابق ،للتحذير من
الشهر الماضي .ويقول مراسل ش ّن هجوم وشيك على غرب
بي بي سي ،كوينتين المدينة ،الذي يقول مسؤولون
رافق عسكريون إن شوارعه المتعرجة
الذي
سومرفيل،
القوات العراقية ،إنهم وصلوا والضيقة قد تجعل استعادة
إلى محيط المطار .وقال المنطقة مهمة صعبة .وعلى
متحدث باسم الجيش لفضائية الرغم من ٔان غرب المدينة ٔاصغر

يشار إلى ٔان تنظيم
الدولة قد د ّمر بالفعل
ممر الطائرات ،غير ٔان
ا ستي ء على مثل
هذا الموقع المهم من
ش ٔانه مساعدة الجيش
العراقي في السيطرة
على الطرق المؤدية إلى
المدينة.
واستعادت القوات
العراقية والميليشيات
الموالية لها الشطر
الشرقي للمدينة ،الشهر

الماضي .ويقول مراسل
بي بي سي ،كوينتين
سومرفيل ،الذي رافق
القوات العراقية ،إنهم
وصلوا إلى محيط
المطار .وقال متحدث
باسم الجيش لفضائية
"العراقية" إن غارات
متزامنة يُجرى شنها على
المطار وقاعدة الغز ني
لـ "تشتيت" مسلحي
تنظيم الدولة.
وكانت منشورات

بقليل من شرقها ،إ ٔانه
ٔاكثر كثافة ويضم مناطق يُنظر
إليها باعتبارها مؤيدة لتنظيم
الدولةٔ .واعربت ا ٔمم المتحدة
عن قلقها بش ٔان ا ٔوضاع
المعيشية للمدنيين المحاصرين
في المدينة ،وسط تقارير عن
ٔان عددهم قد يرتفع إلى 650
ٔالفا .وف ّر بالفعل ما يربو على
ٔ 160الف شخص من منازلهم
داخل المدينة وحولها.

قد ُٔالقيت في وقت
سابق ،للتحذير من ش ّن
هجوم وشيك على غرب
المدينة ،الذي يقول
عسكريون
مسؤولون
إن شوارعه المتعرجة
والضيقة قد تجعل
استعادة المنطقة مهمة
صعبة .وعلى الرغم
من ٔان غرب المدينة
من
بقليل
ٔاصغر
شرقها ،إ ٔانه ٔاكثر
كثافة ويضم مناطق

يُنظر إليها باعتبارها
مؤيدة لتنظيم الدولة.
ٔواعربت ا ٔمم المتحدة
بش ٔان
قلقها
عن
المعيشية
ا ٔوضاع
المحاصرين
للمدنيين
في المدينة ،وسط
تقارير عن ٔان عددهم قد
يرتفع إلى ٔ 650الفا.
وف ّر بالفعل ما يربو
على ٔ 160الف شخص
من منازلهم داخل المدينة
وحولها.

