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القوات العراقية تمنع �سقوط بيجي وت�سترجع مناطق من «داع�ش»
بغداد وحكومة منطقة كرد�ستان �ستتعاونان لطرد الم�سلحين الأجانب

تقرير �إخباري
غزوة المو�صل ..والغمو�ض الكردي
} زهير مكي

لم تمض  24ساعة على إع�لان سيطرة
تنظيم «داعش» اإلرهابي على مدينة الموصل
مركز محافظة نينوى العراقية ،حتى ش ّنت
القوات العراقية هجوما ً معاكسا ً استرجعت
خالله عددا ً من أحياء مدينة الموصل وطهرت
تكريت ،وأحبطت محاولة ه��ذه الجماعات
التكفيرية السيطرة على قضاء بيجي في
محافظة صالح الدين ،وتم ّكنت من تطهيرها
من المسلّحين بالكامل بمساندة العشائر.
وأفاد مصدر أمني عراقي مطلع أمس أن قوة
عسكرية كبيرة بقيادة اللواء الركن المعروف
بـ»أبو الوليد» توجهت إلى مدينة الموصل
لتحريرها من تنظيم «داع��ش» ،بتكليف من
القائد العام للقوات المسلحة ،فيما أشار إلى
أن القوة ترابط حاليا ً قرب الموصل.
وقال المصدر لـ»السومرية نيوز»« :إن قوة
عسكرية كبيرة بقيادة اللواء الركن أبو الوليد
اآلن قرب الموصل» ،مبينا ً أن «أبو الوليد تعهد
تحرير جميع أحياء الموصل وسحق رؤوس
اإلرهابيين» .وأوض��ح أن «أب��و الوليد كلف
من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي بقيادة عمليات الموصل وتطهيرها
من داعش الذي سيطر على محافظة نينوى»
 ،مشيرا ً إل��ى أن «أب��و الوليد أعطي جميع
الصالحيات فضالً عن منحه قوة عسكرية
كبيرة مصحوبة ب��دروع وطائرات القتحام
الموصل».
وال��ل��واء الركن أب��و الوليد ،هو قائد لواء
«الذيب» العسكري وعرف بقيادته لعمليات
عسكرية كبيرة ف��ي مناطق الموصل عام
.2005

السيستاني يدعم الجيش

في األثناء ،أكد المرجع آية الله السيد علي
السيستاني دعمه ومساندته للجيش والقوات
المسلحة العراقية ،في مواجهة اإلرهابيين
المعتدين.
وف��ي بيان عبر السيد السيستاني عن
قلقه البالغ من التطورات األمنية األخيرة
في محافظة نينوى والمناطق المجاورة لها،
داعيا ً الحكومة العراقية والقيادات السياسية
إلى توحيد صفوفها وتعزيز الجهود بوجه
الجماعات المسلحة خصوصا ً م��ا يسمى
بـ»داعش» التابع لتنظيم القاعدة وشدد على
ض��رورة توفير الحماية للمواطنين من شر
اإلرهابيين الذي يتربص بهم.
من ناحية أخ��رى ،أعلن شيوخ العشائر
تضامنهم مع الجيش العراقي في مواجهة
جماعة داعش اإلرهابي .وخالل اجتماع في
مدينة النجف األش��رف شدد الحضور على
ض��رورة مساندة وح��دات الجيش والقوات
األمنية ،إضافة إلى حشد الجهود الشعبية
لمواجهة الجماعات التكفيرية اإلرهابية.

مكافحة اإلرهاب

وك��ان جهاز مكافحة اإلره��اب قد أعلن أن
قوات النخبة العراقية استعادت السيطرة
على مدينة تكريت بعد القضاء على إرهابيي
داعش فيها ،وتمكنت أيضا ً من تطهير قضاء
بيجي من اإلرهابيين.
ونقلت قناة العراقية في خبر عاجل أن
جهاز مكافحة اإلرهاب أعلن أن «قوات النخبة
وبالتعاون مع العشائر تمكنت من تطهير
قضاء بيجي 40( ،كم شمال تكريت) ،وتفرض

سيطرتها التامة عليه».
من جهة أخرى أعلن تلفزيون العراقية أن
محافظ صالح الدين نفى اختطافه ويؤكد
استقرار األوضاع في سامراء.
وأعلنت مجموعة عشائر نينوى بالعراق
مقتل « 23إرهابياً» من تنظيم «داعش» والبدء
بتحرير حي الوحدة في الموصل .ونقل المركز
الخبري لشبكة اإلعالم العراقي شبه الرسمي
عن أحد شيوخ العشائر ويدعى اي��اد البرية
قوله« :إن ع��ددا ً من عشائر نينوى تحركت
باتجاه حي الوحدة وطردت داعش من الحي،
وقتلت  23إرهابياً ،أغلبهم يقاتلون في سورية».
وأضاف البرية أن «المجاميع اإلرهابية هددت
جميع الموظفين في حي الوحدة ،وطلبت من
المواطنين مبايعة عصابات داعش وإعالن ما
يسمى الدولة اإلسالمية في العراق والشام».
وأف���اد م��س��ؤول ف��ي ال��ح��زب الديمقراطي
ال��ك��ردس��ت��ان��ي ب��ق��ض��اء س��ن��ج��ار ،أم���س ،أن
اش��ت��ب��اك��ات مسلحة ان��دل��ع��ت ب��ي��ن ق��وات
البيشمركة ومسلحي تنظيم «داع���ش» في
ناحية سنون بقضاء سنجار غرب محافظة
نينوى ،مؤكدا ً أن قوات البيشمركة تمكنت من
دحر هجوم داعش.
في موازاة ذلك ،أكد وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري أن بغداد وحكومة منطقة
ك��ردس��ت��ان س��ت��ت��ع��اون��ان ل��ط��رد المسلحين
األجانب.
ودعا زيباري كل الرؤساء العراقيين إلى
التوحد لمواجهة التهديد الخطير للبالد،
معبّرا ً عن ثقته في إمكان ص ّد المسلحين بعد
سيطرتهم على مدينة الموصل.
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى

الصدر في بيان إلى تشكيل «سرايا السالم»
للدفاع عن المراقد والمساجد والحسينيات
والكنائس بالتنسيق مع الجهات الحكومية،
مؤكدا ً في الوقت عينه أنه غير مستعد لخوض
حرب «عصابات ومليشيات قذرة» ال تميز بين
اإلرهابي والخائف.

نزوح  500ألف شخص

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في بيان
أن أكثر من  500ألف شخص من المدنيين
اض��ط��روا للنزوح م��ن الموصل والمنطقة
المحيطة بها إثر االشتباكات بين قوات األمن
العراقية والمسلحين التي اندلعت منذ أيام
العطلة األسبوعية الماضية.
على صعيد ميداني آخر ،أعلنت عمليات
الفرات األوسط أن  4أشخاص قضوا وأصيب
ثمانية آخرون في تفجير سيارة مفخخة في
كربالء المقدسة .وأوض��ح المكتب اإلعالمي
للعمليات لقناة «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،أن
«حصيلة تفجير السيارة المفخخة في ساحة
الخنافسة بكربالء المقدسة ،بلغت أرب��ع
ضحايا وثمانية جرحى».
كذلك أفادت محطة «سكاي نيوز» عن وقوع
قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب
حزب الدعوة ال��ذي يترأسه رئيس ال��وزراء
العراقي نوري المالكي في قضاء النعمانية
بمحافظة واسط في العراق.
وأف���اد مصدر ف��ي الشرطة العراقية أن
شرطيا ً قتل ،فيما أصيب اثنان آخران بانفجار
عبوة ناسفة غرب بغداد.
وق��ال المصدر لـ«السومرية نيوز»« :إن
عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق عند

�سيطرة داع�ش على المو�صل ونينوى ...و�آفاق للحل ال�سيا�سي للأزمة في �سورية

�إبراهيم :ال�سيطرة على نينوى بدي ً
ال من الرقة
�صقر :من �أ�شعل النار يجب عليه معرفة اتجاهات الريح
دمشق – سعد الله الخليل
فيما سيطرت داعش على الموصل ونينوى في
العراق وبالتزامن مع الحشد الدولي الستنكار
الخطوة ،برز موقف وزير الخارجية البريطاني
المطالب بحل األزمة السورية بالطرق السلمية،
وأكدت الخارجية السورية أن العراق وسورية
يتعرضان ألعمال إرهابية في إط��ار مؤامرة
عالمية ضد الشعبين.

صراع الحلفاء على أوجه

رأى الباحث القانوني والسياسي رياض
صقر أن الحرب العالمية اإلرهابية على سورية
جعل كثيرا ً من التنظيمات اإلرهابية تعلن أنها
أقامت والية الخالفة اإلسالمية ولو على قرية
صغيرة ،ول�لأس��ف ال��دع��م ال��م��ادي واإلع�لام��ي
والسياسي يأتي من دول عربية كانت تسمى
بالرجعية العربية وعلى رأسها دول الخليج،
وأض��اف اليوم هناك تنافر وص��راع بين دول
الخليج والجمهورية اإلسالمية اإليرانية على
خلفية وقوفها إلى جانب سورية بوجه كل ما
هو مناف للحقوق اإلنسانية ،وبالتالي فإن
وج��ود حكومة في العراق موالية إلي��ران على
رغ��م ال��ع�لاق��ات م��ع ال��والي��ات المتحدة جعل
الصراع يظهر على واجهة األح���داث ،وتابع:
«صراع الحلفاء في مواضع جغرافية متعددة
ظهر على أوج��ه ،فعلى رغ��م دع��م السعودية
داعش وجبهة النصرة والجبهة اإلسالمية التي
تضم  36تنظيما ً إسالمياً ،ظهر التناحر على
أوجه بين النصرة وداعش بإعالن داعش عدم
الوالء لطلب الظواهري باالنكفاء عن الجغرافية
السورية ،فأعلنت الحرب على النصرة وهو ما
يفسر الصراع على في دير الزور والرقة.
وت��س��اءل صقر هل حجم الدعم العسكري
والسياسي والمعنوي لداعش مصدره تنظيم
القاعدة األفغاني أم تقف وراءه دول كبرى
إقليمية وغربية ما مكنه من احتالل مناطق
كبرى في الموصل بواسطة  3000آالف مسلح
وتهجير  500ألف مدني ،الواضح أن هناك دعما ً
دولياً.
وتعقيبا ً على م��ا ق��ال��ه وزي���ر الخارجية
البريطاني وليام هيغ ،بأن ما حدث في العراق
يؤكد ض��رورة إيجاد حل سريع للصراع في
سورية ،وعن وصول الغرب لقناعه بضرورة
الحل السياسي لألزمة السورية ،ق��ال صقر:
«القناعة بدأت تتشكل منذ الشهر العاشر من
العام الماضي عند اجتماع وزراء داخلية دول
االتحاد األوروب��ي ال��ذي أوص��ى بالتواصل مع
ال��ق��ي��ادات السورية لمالحقة اإلرهابيين في
سورية ،ومنعهم من العودة إلى دولهم بما يمثل
تهديدا ً لتلك الدول وعاد المشهد وتكرر في 6 - 8
باجتماع وزراء داخلية دول السبعة التي أعلنت
مراقبة العناصر العائدة من سورية والتي باتت
تحمل تهديدا ً لتلك ال��دول ،وتابع صقر« :الكل

يذكر تهديد قائد داعش لتركيا بنقل المعركة
للداخل التركي في حال إغالق الحدود وبالفعل
أرسلت  20سيارة مفخخة في العام الماضي
كشف جزء منها ،وأضاف« :من أشعل النار كان
يجب عليه معرفة اتجاهات الريح».
وعن تأثير االنتخابات الرئاسية في اتخاذ
ال��ق��رار الغربي ،ق��ال صقر« :ف��ي ال��داخ��ل يرى
ال��س��وري��ون ن��ج��اح ال��رئ��ي��س األس���د ق��رب حل
األزم���ة بينما ي��رى ال��غ��رب إط��ال��ة أم��د الحرب
وانعكاساتها اإلقليمية ،تظهر بتخبط ومناشدة
داعش والجبهة اإلسالمية طلب الدعم من الدول
اإلقليمية لتثبيت ك��ل ط��رف مكتسباته على
األرض ،واعتبر صقر أن االزدواجية األميركية
ف��ي المحافل الدولية انعكست على األرض
دعما ً لتنظيمات أصولية تتصادم مع بعض
بتمويل خليجي عبر ش��رك��ات دول��ي��ة عابرة
للحدود ،عبرت عنها مناورات األسد المتأهب
بحشد قوات كانت متأهبة الختراق الجبهة إال
أن الجيش السوري أحبطها بضربة استباقية
باستهداف معاقل المسلحين في نوى وإحباط
محاوالت التسلل.
وفي ما يتعلق بالحل السياسي الذي يسعى
الغرب إلى فرضه ،رأى صقر أن الغرب حاول
القيام بحرب استنزاف لضرب االنتخابات،
واليوم تتخذ حرب االستنزاف أشكاال ً أخرى
تكشف عنها التخبط والتصادم بين المجموعات
بعد أن فرضت االنتخابات أساليب تعامل ،أول
نتائجه إغالق الصفحات الداعمة للمجموعات
اإلره��اب��ي��ة ،وال��وض��ع الضاغط في ال��ع��راق إذ
أعلنت الواليات المتحدة دعمها الجيش العراقي
بحربه على النصرة على رغم دعمها.
واعتبر صقر أن أقوى موقف حول ما يجري
في العراق تصريح الخارجية السورية التي
قالت إن العراق يتعرض ألعمال إرهابية في
إط��ار مؤامرة عالمية ضد الشعبين العراقي
وال��س��وري م��ن خ�لال غ��زو إره��اب��ي يستهدف
وح��دت��ه وت��دم��ي��ر شعبه وبنيته التحتية،
وبحسب بيان الخارجية أن سورية تطالب
جميع الدول بالعمل الجاد على تجفيف منابع
اإلرهاب التي يتعرض له البلدان ووقف تمويل
وتسليح وتدريب العناصر اإلرهابية أو إيوائها
أو تسهيل مرورها إلى العراق وسورية التزاما ً
من هذه الدول بقرارات مجلس األمن المتعلقة
بالتعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب.

نينوى تعويض لفشل الفلوجة

ع��ن توقيت اق��ت��ح��ام نينوى رأى الخبير
العسكري وال��ب��اح��ث االستراتيجي العميد
الياس ابراهيم أن داع��ش وأخواتها اختارت
هذا التوقيت ناتج من فشل العملية التي قامت
بها في الفلوجة ،فقد تمكن الجيش العراقي
من تحرير المنطقة ما اضطر التنظيم للتوجه
نحو مناطق بعيدة ما أمكن عن وجود القوات

العراقية ،ورأى إبراهيم أن الوضع العسكري
في العراق يختلف عنه في سورية ،فاالنقسام
السياسي حول ق��رار المواجهة في ظل تأييد
بعض الكتل السياسية أرخ��ى بظالله على
العملية ،وسمح بحركة أوسع لتلك التنظيمات
وتوسيع مهمات أكثر منها في سورية.
واعتبر ابراهيم أن التنظيم يسعى إلى بناء
قاعدة مستقبلية في نينوى كبديل من الرقة
في سورية ،التي يعلم أن خروج منها ليس إال
مسألة وقت في المعركة التالية خالل األشهر
المقبلة ،وبالتالي يحلم بتأسيس دولة الخالفة
كما فعلوا في الرقة التي اقترب خروج منها.
وعما إذا كان استهداف نينوى يندرج ضمن
مشروع تهجير المسيحيين من الشرق عموما ً
والعراق بشكل خاص ،رأى إبراهيم أن مشروع
التهجير مشروع صهيوني عالمي من أدوات��ه
التكتيكية داعش والنصرة ومشروعهما أوسع
من مسيحيي الشرق وال يستثني أحد ،على رغم
أن الخطر الداهم في نينوى واضح باستهداف
المسيحيين ،كونها عاصمة لمسيحيي العراق
وسينالهم التهجير والتطهير ما نال مسيحيي
العراق.
وت��ش��ي��ر ال��م��ع��ل��وم��ات ع��ن م��ب��اش��رة تنظيم
داعش عمليات نقل أسلحة الجيش العراقي،
التي استولى عليها مسلحوه خالل المعارك
التي تشهدها مناطق غربية عراقية حالياً ،إلى
فصائله في مناطق سورية الشرقية ،بإشراف
قائد العمليات هناك عمر الشيشاني .ورأى
إبراهيم أن عملية نقل السالح ليست بجديدة
على التنظيم وتجرى باالتجاهين بحسب تكتيك
العمليات ومقتضيات المصلحة التي تخدم
رؤي��ة التنظيم ،ورأى أن تعزيز ق��وة التنظيم
في المنطقة الشمالية ال يؤثر في سير عمليات
الجيش السوري كون المنطقة تحت سيطرة
قوات الحماية التابعة لإلدارة الذاتية الكردية،
وحتى لو تأثرت هذه السيطرة فالتأثير سيكون
محدودا ً في اإلط��ار التكتيكي ال االستراتيجي
أي ال تضر الحالة الشمولية ك��ون المنطقة
ليست ضمن مساحة عمل الجيش السورية،
وأضاف إبراهيم« :الحالة السورية أوسع بكثير
ومعالجتها تقضى ضمن استراتيجية تشمل
مساحة الوطن السوري ،وبالتالي إرسال الدعم
يندرج ضمن تثبيت ما حصل عليها داعش من
مكتسبات» وحاليا ً الجيش ليس بوارد التوجه
نحو الحسكة وتل حميس.
وكشفت المصادر اإلعالمية عن إعالن فصائل
حماية الشعب الكردي االستنفار بين تشكيالتها
المسلحة خشية استخدام داعش لهذه األسلحة
ضد مراكز تمركزها ،خصوصا ً في مناطق بلدية
اليعربية.

جسر في منطقة الغزالية غرب بغداد ،انفجرت
صباح اليوم ،لدى مرور دورية للشرطة ،ما
أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين
بجروح متفاوتة».

دمشق :غزو إرهابي
يستهدف العراق

في المواقف السياسية ،اعتبرت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري��ة أن «اإلره����اب ال��ذي
يواجهه كل من العراق وسورية هو نفسه»،
مطالبة المجتمع الدولي بـ»العمل جديا ً على
تجفيف منابعه».
وقالت الخارجية في بيان إن «ما يواجهه
العراق الشقيق هو ذاته ما تواجهه سورية
من إره��اب مدعوم من ال��خ��ارج» ،وأضافت
إن «س��وري��ة تطالب جميع ال���دول بالعمل
الجاد لتجفيف منابع اإلرهاب الذي يتعرض
له البلدان ووق��ف تمويل وتسليح وتدريب
العناصر اإلره��اب��ي��ة أو إيوائها أو تسهيل
م��روره��ا إل��ى ال��ع��راق وس��وري��ة ال��ت��زام��ا ً من
هذه ال��دول بقرارات مجلس األم��ن المتعلقة
بالتعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب».
وتابع البيان« :سورية إذ تؤكد تصميمها
على م��ح��ارب��ة اإلره����اب ال���ذي تتعرض له
وعزمها على متابعة ال��دف��اع ع��ن الشعب
ال��س��وري فإنها تجدد تضامنها ال��ت��ام مع
العراق الشقيق واستعدادها للتعاون معه
من أجل مواجهة إرهاب هذا العدو المشترك».
ورأى أن «العراق يتعرض ألعمال إرهابية في
إطار مؤامرة عالمية ضد الشعبين العراقي
والسوري من خالل غزو إرهابي يستهدف
وحدته وتدمير شعبه وبنيته التحتية».

الحمد اهلل :توحيد الوزارات
في ال�ضفة وغزة يحتاج وقت ًا وجهد ًا
قال رئيس ال��وزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن توحيد العمل بين
مؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية ،يتطلب جهدا ً
ووقتا ً إلنجازه .وأض��اف خالل لقائه أمس رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي علي مهنا وأع��ض��اء مجلس القضاء والمحكمة العليا في مقر
المجلس في رام الله بالضفة الغربية« :إن توحيد القضاء وعودة القضاة
إلى مواقعهم ،وتوحيد العمل بين جميع الوزارات يحتاج إلى وقت وجهد،
بسبب طول سنوات االنقسام».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني ،اطلع أمس على آلية توحيد عمل وزارة
الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،خالل زيارته مقر الوزارة في رام
الله ،حيث قدم وزير الصحة جواد عواد شرحا ً حول الترتيبات الحالية
والمقبلة من أجل توحيد العمل بقطاع الصحة.
وبيّن ع��واد أن ال���وزارة تعمل على ترتيب أعمالها لتحويل الحاالت
المرضية من غزة للضفة الغربية بدال ً من التحويل للخارج.
ووقع وفد فصائلي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في الـ 23من نيسان
الماضي ،مع حركة حماس بقطاع غزة ،اتفاقا ً يقضي بإنهاء االنقسام،
وتشكيل حكومة توافق وطني ،يتبعها بعد  6أشهر إج��راء انتخابات
تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأُعلن في  2حزيران الجاري تشكيل حكومة التوافق ،إذ أدى الوزراء
اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

أوح��ى سقوط مدينة الموصل ومناطق ف��ي ك��رك��وك ف��ي أيدي
عصابات تنظيم «دولة العراق والشام  -داعش» بشكل دراماتيكي
وك��أن ما حصل ج��اء فقط بسبب انهيار ال�ق��وات العراقية في تلك
المنطقة ،وليس ألن مؤامرة كبيرة وقذرة كان نجمها الخائن محافظ
الموصل أثيل النجيفي ،مدعوما ً من استخبارات إقليم كردستان
بقيادة مسعود البارزاني ،ولكن وصول داعش على أبواب اإلقليم
فتح األعين على الخطر ال��ذي ب��دأ ي��دق الباب ال�ك��ردي ،وهنا يصح
القول إن البارزاني وق��ع في الحفرة التي حفرها لخصومه بدءا ً
في كشف مواقع خصومه من األك��راد أم��ام األره��اب ،كاستهداف
مقار االت�ح��اد الوطني الكردستاني حليف الـ ،BKKوالشيوعي
العراقي خالل األي��ام الماضية ،ومن ثم تغطية سلوك آل النجيفي
«نكاية» بالمالكي .فهل يسلم البارزاني محافظ الموصل الملتجئ
في مناطقه للدولة العراقية لكشف خبايا المؤامرة أم سيسمح له
بالفرار إلى تركيا أسوة بنائب الرئيس العراقي المطلوب لإلنتربول
بتهمة اإلرهاب طارق الهاشمي؟
لعل الرسالة التي أرسلها رئيس ال��وزراء ن��وري المالكي أمس
كانت واضحة في معانيها للجانبين ،الكردي والنجيفي ومن يقف
خلفهما ،إذ ق��ال المالكي« :إن��ه ل��ن يسمح لإلرهابيين بالبقاء وال
للذين أرادوا من خاللهم أن يدخلوا مدخالً صعبا ً بالنسبة للعملية
السياسية» .مشيرا ً إل��ى أن «ل��ن يستطيع أح��د التعامل م��ع هؤالء
اإلرهابيين الذين وجدوا في المتآمرين المتواطئين فرصة لوضع
قدم يتصورون أنها ستبقى في محافظة نينوى» .وفي ذلك إشارة
إلى توجهات البارزاني في السيطرة على تلك المناطق باعتبارها
جزءا ً من «إقليم كردستان».
وكانت الهجمات التي شنها تنظيم داعش على الموصل دفعت إلى
انهيار قوى األمن والجيش في الساعات األولى من المواجهة التي
ب��دأت فجر أول من
أم��س وع�ل��ى إثرها
هل ي�سلم البارزاني
تفككت كامل أجهزة
ال � ��دول � ��ة األم� �ن� �ي ��ة
محافظ المو�صل
والسياسية.
الملتجئ في مناطقه
حيث اختفى 52
ألف منتسب للسلك
للدولة العراقية
العسكري واألمني
لك�شف خبايا
وق � � ��ام غالبيتهم
ب ��رم ��ي أسلحتهم
الم�ؤامرة �أم �سي�سمح
وبزاتهم العسكرية
له بالفرار �إلى تركيا،
ف � � ��ي ال� � � �ش � � ��وارع
ل �ت �ص �ب��ح م��خ ��ازن
�أ�سوة بنائب الرئي�س
األسلحة في عهدة
العراقي المطلوب
«داع��ش» ،فيما نجا
م �ح��اف��ظ الموصل
للإنتربول بتهمة
أث�� �ي� ��ل ال �ن �ج �ي �ف��ي
الإرهاب ،طارق
بمساعدة من قوات
البيشمركة وتمكن
الها�شمي؟
من الفرار.
وأم � � � � � � ��ام ه � ��ذه
االنهيار المفاجئ ،أعلنت الحكومة العراقية حالة «اإلنذار القصوى»
مطالبة البرلمان بإعالن حالة ال�ط��وارئ خ�لال جلسة غد وفتحت
الباب ام��ام العراقيين للتطوع بهدف التصدي ل�ـ«داع��ش» في أكبر
انتكاسة للعملية السياسية العراقية منذ االحتالل األميركي في
نيسان .2003
وذكرت تقارير أن «داعش» ضربت مقر تجمع قيادة أركان الجيش
في محافظة نينوى بسيارة مفخخة نسفت فندق الموصل ،فأصابت
بذلك العمود الفقري للجيش العراقي ،تبعت ذلك هجمات شاملة.
ويمثل سقوط نينوى في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة
للحكومة والتي يشكل الجهاديون وعناصر «داعش» أبرز مكوناتها
حدثا ً استثنائيا ً بالنسبة إلى الوضع األمني في العراق بشكل عام
لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية استراتيجية نظرا ً إلى حجمها
ولموقعها القريب من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
كذلك تقع مدينة الموصل عاصمة الشمال العراقي على بعد
كيلومترات فقط من الحدود مع سورية حيث يفصل بينها وبين معبر
اليعربية الفاصل بين العراق وسورية منطقة تسكنها عائالت سنية
لها امتدادات عشائرية وعائلية على الجانب اآلخر من الحدود.
وقالت تقارير إن عددا ً من أطلقوا من السجون بلغ  2700معتقل.
وق��ال مصدر أمني إن «المسلحين سيطروا على مطار الموصل
بالكامل ،بعد إسقاط قيادة عمليات نينوى في حي الطيران جنوب
ال�م��وص��ل ،وأس�ق�ط��وا مبنى مديرية الشرطة ف��ي ال��دواس��ة وسط
الموصل واالنتقال إلى الجانب األيسر والسيطرة عليه بالكامل».
وق��ال ضابطان بالجيش إن ق��وات األم��ن تلقت أوام��ر بمغادرة
المدينة بعد أن استولى المتشددون على قاعدة الغزالني في جنوب
الموصل وأخرجوا أكثر من  200نزيل من سجن شديد الحراسة.
وأض��اف��ا أن ق��وات الجيش والشرطة المتقهقرة أشعلت النار في
مخازن للوقود والذخيرة لمنع المتشددين من استخدامها ،غير
أن المتشددين تمكنوا من اقتحام مقر لواء «صولة الفرسان» غرب
المدينة واستولوا على األسلحة والذخائر فيها كافة.

المعار�ضة الكويتية ت�شن حرب ًا على الف�ساد الحكومي:
م�س�ؤولون لهم ح�سابات في بنوك �أجنبية بينها «�إ�سرائيل»
أع��ل��ن��ت ال��م��ع��ارض��ة الكويتية
ال��ح��رب على ظ��اه��رة ال��ف��س��اد في
البالد والتي كلفت الكويت حديثا ً
عشرات المليارات من الدوالرات من
األم��وال العامة والتي يتهم بعض
المسؤولين البارزين باالستيالء
عليها من األموال العامة.
وف���ي م��س��ي��رة ط��اف��ت ش���وارع
الكويت العاصمة قال مسلم البراك
رئيس المعارضة وعضو البرلمان
السابق «سنبدأ ح��رب��ا ً مفتوحة
حقيقية ضد الفساد بنهاية هذه
المسيرة» .وأضاف البراك« :سوف
نعلن انتصارنا على قوى الفساد».
وق���ال إن ع����ددا ً م��ن المسؤولين
السابقين في الحكومة سرقوا ما
يقرب من  50مليار دوالر وأودعوها
في حساباتهم في بنوك أجنبية في
دول عدة بينها «إسرائيل».
ولدعم كالمه قام البراك بعرض
صور لمستندات على شاشة كبيرة
خالل المسيرة وقال إنها صور من
حسابات بعض هؤالء المسؤولين
توضح تحويالت مالية إيداعات
ضخمة في هذه الحسابات.
وتعد المسيرة التي حضرها آالف
على رغم ارتفاع درج��ات الحرارة
ه��ي األول��ى للمعارضة الكويتية

خالل عام كامل.
وت���ح���دى ال����ب����راك ال��ح��ك��وم��ة
الكويتية في أن تطلب من شركة
مختصة فحص ه��ذه التحويالت

المالية وتتبع مصادرها مؤكدا ً أنه
يمتلك جميع المستندات التي تثبت
كالمه.
وف��ي نهاية حديثه ق��ال البراك

إن��ه ال يخشى شيئا ً ووق���ف أم��ام
أن��ص��اره ح��ام�لاً كفنه دالل���ة على
استعداده للموت في سبيل الدفاع
عن قضيته.

