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 فرانس24:

ایران نقشی کلیدی در آزادی موصل دارد
شبکه تلویزیونی  فرانس 24 امروز ( دوشنبه) در گزارشی اعالم کرد: حمایت مالی و مستشاری ایران از نیروهای عراقی، عاملی

مهم در عملیات آزادسازی موصل است.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایرنا ، این گزارش می افزاید: در این عملیات، نیروی هوایی ائتالف بین المللی ضد
داعش و نیز هفت هزار و 500نیروی ویژه آمریکا حضور دارند.

در آخرین حمله جنگنده های ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا در فروردین ماه به مواضع الحشد الشعبی در روستایی
در غرب مخمور 30 نفر از این نیروها کشته شدند.

در همین خصوص، ائتالف بین المللی که در عملیات آزاد سازی موصل از چنگال تروریست های داعش مشارکت دارد،
اعالم کرد که بازپس گیری این شهر احتماال چند هفته طول می کشد.

فرانس 24 افزود: حمالت هوایی فرانسه به مواضع داعش در عراق از ناوهواپیمابر شارل دوگل در دریای مدیترانه نیز که
در گذشته صورت گرفته بود، نشان از حضور نظامی فرانسه در این عملیات است.

این ناوهواپیمابر میزبان 18 جنگنده رافائل و تجهیزات نظامی دیگر است. صدها ملوان، خلبان و مکانیک در این ناو
هواپیمابر حضور دارند.

این شبکه فرانسوی با اشاره به افزایش آتش توپخانه ای ترکیه علیه مواضع داعش در عراق، اضافه کرد: هنوز مشخص
نیست آیا ترکیه در این عملیات شرکت می کند یا خیر؟

بر اساس گزارش های منتشره، ترکیه در خصوص حضور نیروهایش در خاک عراق و پادگان بعشیقه با عراق و طرف
هایی که در عملیات موصل مشارکت دارند، اختالف دارد.

نیروهای مشترک پیشمرگ کرد و ارتش عراق از سمت خازر (37 کیلومتری شمال شرق موصل) پیشروی را آغاز کرده و
قرار است که در مرحله اول این نیروها به حومه بعشیقه در شمال موصل برسند.



همزمان با این گزارش ها، ستاد تبلیغات جنگ عراق از درگیری بین مردم موصل با عناصر موسوم به پلیس داعش در
داخل و حومه این شهر خبر داد و گفته می شود که این درگیری ها در مناطق باب الجدید و حمام العلیل شدید است.

همچنین گزارش ها از داخل موصل حاکی است که خانواده های سرکردگان داعش در حال یافتن راهی برای فرار از
داخل شهر هستند.

عملیات آزادسازی موصل از دست گروهک تروریستی داعش بامداد امروز (دوشنبه) به دستور حیدر العبادی فرمانده کل
نیروهای مسلح عراق آغاز شد.


