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وحدة ال�صحافة اال�ستق�صائية في «راديو البلد» وموقع «عمان نت»
يك�شفان عن �سوق �سوداء للأوراق الثبوتية لالجئين ال�سوريين في الأردن
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كشف تحقيق استقصائي من إع��داد وحدة
الصحافة االستقصائية في راديو البلد وموقع
«عمان نت» عن سوق سوداء لالتجار بأوراق
ثبوتية سورية محتجزة لدى مديرية شؤون
الالجئين السوريين.
وبالتقصي توصل التحقيق إلى أن «مديرية
شؤون الالجئين السوريين ومن قبلها األجهزة
األمنية تخالف القانون الدولي بحجزها قرابة
 219ألف وثيقة سورية ما حفز تبادل منفعة
بين سماسرة أردنيين وسوريين مع رجال األمن
العام ،الستصدار بطاقات الخدمة الخاصة
بالجالية السورية بطريقة غير مشروعة أو
إع��ادة وثائق الجئين محتجزة ل��دى مديرية
شؤون الالجئين السوريين مقابل (150-50
دينار) عن كل منها».
وقالت شبكة «الهالل نيوز» التي نقلت عن
وحدة الصحافة االستقصائية في راديو البلد
وموقع «عمان نت» إن فريق التحقيق قابل 8
الجئين سوريين أكدوا أنهم لجأوا لـ «رشى»
من أجل استرجاع وثائقهم بواسطة سماسرة
بسبب حاجتهم الماسة إليها ،إض��اف��ة إلى
تعقيدات استردادها عبر القنوات الرسمية،
وعدم وجود تعليمات واضحة بذلك.
فقد ذكر الالجئ السوري بالل المتضرر من
حجز وثائقه« :حاولت الحصول على وثائقي
بطريقة غير رسمية بواسطة سمسار ،مقابل 50
دينارا ً عن كل وثيقة ،لكنني تأكدت أن وثائقي
الخاصة مفقودة».
وطالب بالل بحل مشكلته قائالً« :فليمنحوني
جواز سفر أردني موقت أستطيع المغادرة به».
كما كشف التحقيق بالصوت وال��ص��ورة
عن سماسرة يتعاونون مع رجال أمن لتأمين
سوريين ببطاقة الخدمة الخاصة بالجالية
السورية ،الصادرة عن مراكز أمنية ،بطريقة
غير قانونية ،مقابل  50-15دينارا ً للبطاقة
الواحدة.
وك��ان التحقيق قد وث��ق أي��ض��اً ،استخراج
سمسار سوري بطاقة خدمة خاصة بالجالية
السورية لمشرف التحقيق الزميل األردن��ي
الزميل مصعب الشوابكة مقابل  16ديناراً ،إذ
تأكدنا من أن البطاقة غير مزورة ومدرجة على
نظام البطاقات الخاصة بالجالية السورية.
التحقيق الذي أعده الصحافيان حازم حموي
وحنان خندقجي ،ب��اش��راف الزميل مصعب
الشوابكة من وح��دة الصحافة االستقصائية
في راديو البلد وموقع «عمان نت» ،أظهر فشل
قرابة  83الجئا ً في مخيم الزعتري في استعادة

مخيم الزعتري لالجئين السوريين في األردن
وثائقهم على رغم مراجعتهم إلدارة المخيم بغية
استردادها ،بحسب ما يؤكدون في مقابالت
فردية وج ْمعية قبل شهر من نشر التحقيق.
وبين التحقيق أن معاناة الالجئين تتواصل
– وسط ضعف رقابة وزارة الداخلية وأذرعها،
حتى بعد ص��دور ق��رار وزي��ر الداخلية حسين
المجالي ف��ي  30ك��ان��ون أول  2013بوقف
احتجاز وثائقهم الرسمية واستعادة ربعها
تقريباً.
وأظهر التحقيق عدم التزام الحكومة األردنية
مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عام 1998
وتعديالتها ،في ما يخص إعطاء الالجئ مركزا ً
قانونيا ً ومعاملته وفق المعايير الدولية ،التي
تمنع حجز وثائقهم.
وق��د ألمح ممثل المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين أن��دور هربر بعدم
قانونية احتجاز وثائق الالجئ في الوضع
المثلي ،وأن��ه «ينبغي أن يمتلك الالجئون
وثائقهم الخاصة ب��ه��م ،ألن ه��ذا يسهل أمر
رجوعهم لسورية ،ونحن نأمل ذلك».

قدم فريق التحقيق تظلم ًا لمجل�س المعلومات
ا�ستناداً للقانون ،لكن المجل�س قرر بالغالبية
رف�ض التظلم بحجة �أن البيانات المطلوبة
يمنع الك�شف عنها

�أظهر التحقيق عدم التزام الحكومة الأردنية
مذكرة التفاهم الموقعة مع المفو�ضية
ال�سامية للأمم المتحدة
ل�ش�ؤون الالجئين عام  1998وتعديالتها
وأوض��ح التحقيق أن جملة من الصعوبات
مر بها إج��راؤه ،تمثلت بعدم السماح لمديرية
التوجيه المعنوي في القوات المسلحة لفريق
التحقيق بزيارة مركز رباع السرحان الستقبال
الالجئين السوريين من دون إب��داء األسباب،
إضافة إلى عدم إجابة وزارة الداخلية على 15
س��ؤاال ً من أص��ل  24تتصل بوثائق الالجئين
السوريين.
وهو ما دفع فريق التحقيق للتظلم لمجلس
المعلومات ،استنادا ً للقانون ،لكن المجلس
قرر بالغالبية رفض التظلم بحجة أن البيانات
المطلوبة يمنع الكشف عنها .يضاف إلى ذلك
حجم العمل الكبيرالمتمثل بدراسة عشرات
األوراق والوثائق ،والتنقل في مختلف أرجاء
األردن على مدار  9أشهر ،إضافة إلى «معامل
الخطورة على فريقنا االستقصائي».
واعتمد فريق التحقيق ف��ي إع���داده على
أدق المعايير الصحافية في اتباع منهجية
استقصائية احترافية ودقيقة ،وفق معايير
شبكة أريج لصحافة عربية استقصائية وبدعم
منها ،وذل��ك من خالل المشاهدة /المعاينة،

م�شددة على �أهمية مقاطعة منتجات الكيان ال�صهيوني

«جك» تقيم اعت�صامها م�ساء اليوم
�أمام �سفارة العدو
عمان ـ «البناء»
تقيم جماعة «جك» اعتصامها الذي يحمل رقم 233
مساء اليوم عند رصيف جامع الكالوتي على مقربة من
السفارة «اإلسرائيلية» في العاصمة األردنية؛ عمان.
وأكدت «جك» في تصريح صحافي أنها تضم صوتها
إلى أصوات كل األحرار في العالم الذين اندفعوا لمقاطعة
المنتجات الصهيونية والمنتجات ال��داع��م��ة للعدو
الصهيوني ،مخصصة اعتصامها المذكور لتأكيد أهمية
مقاطعة التعامل مع المنتجات الصهيونية والداعمة
للعدو الصهيوني ،باعتبار أنها تشكل تمويالً للعدوان
علينا ودعما ً لعناصر القوة عند العدو وإسهاما ً في تهويد
األرض وبناء المستعمرات.
وشددت جك على أن معظم المنتجات الداعمة للعدو

الصهيوني لها بدائل ،ويمثل دعم المنتجات البديلة لها
دعما ً للصناعات المحلية والصديقة أو على األق��ل غير
المعادية.
«استح» لمقاطعة المنتجات
حملة
نشطاء
«جك»
وحيّت
ِ
الصهيونية الذين أسهموا بإعادة إحياء فكرة المقاطعة
بالشارع األردن���ي ،مع التأكيد أننا نعتبر ه��ذا الشكل
النضالي المهم تتم ًة للعمل المسلح ال بديالً منه ،ونرفض
أن يتحول لمدخل للتطبيع تحت عنوان التمييز بين
منتجات المستعمرات في الضفة الغربية والمستعمرات
في غيرها ،أو أن يصبح عنوانا ً لنضال «عربي-يهودي»
مشترك من أجل شعار مخترق سياسيا ً مثل «دولة لكافة
مواطنيها» ،ففلسطين كلها محتلة وكلها عربية ،واليهود
فيها غزاة ،وهي ال تحرر إال بالكفاح المسلح ،الذي تمثل
وسائل النضال األخرى ،مثل المقاطعة ،روافد له.

التسجيل المرئي والمسموع ،والمقابالت
ال��ش��خ��ص��ي��ة م���ع ال��ض��ح��اي��ا ،وال��م��ت��ه��م��ي��ن،
والمسؤولين والخبراء في الشؤون القانونية
والحقوقية.
وق��د نشرت النسخة المكتوبة للتحقيق
االثنين الماضي ( 1أيلول  )2014بالتزامن
مع موقع «عمان نت» (www.ammannet.
 ،)netوالفيلم االستقصائي «وثيقة للبيع»
الذي يعالج موضوع التحقيق على قناة «عمان
نت» على يوتيوب ،وسيبث إذاعيا ً يوم الثالثاء
 2014/9/2عبر أثير راديو البلد ()92.4fm
الساعة الرابعة عصراً.
ي��ذك��ر أن وح���دة الصحافة االستقصائية
ف��ي رادي���و البلد أنتجت تحقيقات صحافية
استقصائية ،كشفت فيها عن مواطن الخلل
وأح��دث��ت تغييرات إيجابية ملموسة ،وذلك
لتحقيق رسالتها المجتمعية في إع�لام حر
يمارس دور السلطة الرابعة بكل كفاءة واقتدار.
وفي ما يلي رابط التحقيق على يوتيوب.
h t t p ://w w w .y o u t u b e .c o m /
watch?v=eeszW9G20h4

اليمن :م�سيرات حا�شدة رف�ض ًا
للمبادرة الرئا�سية
شلّت تظاهرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء العديد من الشوارع الرئيسية
في قلب العاصمة ولمدة أربع ساعات في إطار تصعيد العصيان المدني رفضا ً
للمبادرات «االلتفافية» والتمسك بإقالة الحكومة وإلغاء «الجرعة» وتنفيذ مخرجات
الحوار الوطني.
وتوافد مئات اآلالف من اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء للمشاركة في الحشد
الكبير الذي دعا إليه قائد حركة «أنصار الله» تعبيرا ً عن رفضهم لمبادرة الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي باعتبارها «تمثل التفافا ً على المطالب الشعبية».
وانطلقت التظاهرات من ساحة االعتصام في طريق المطار باتجاه ميدان التحرير
مرورا ًبمبنى القيادة العليا لوزارة الدفاع إضافة إلى قيام المتظاهرين بإغالق الشوارع
الرئيسية في العاصمة وش ِّل حركة السير واالعتصام أمام الوزارات والمؤسسات
الحكومية .وقد أغلقت قوات األمن جميع المداخل المؤدية إلى مقر الحكومة ومنعت
المتظاهرين من الوصول.
ورفض الناطق باسم حركة «أنصار الله» محمد عبد السالم المبادرة ،مشيرا ً إلى
«أنها ال تمثل الشعب» وقال« :إن التصعيد سيستمر حتى تستجيب الحكومة لمطالب
الشعب».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن مبادرة تتضمن تشكيل حكومة
وحدة وطنية خالل أسبوع ،داعيا ً «انصار الله» والحراك الجنوبي للمشاركة فيها ،إال
أن المبادرة عدها الحوثيون «التفافا ً على مطالب الشعب» مؤكدين تصعيد تحركهم.

وزيرا خارجية م�صر وفرن�سا ي�ؤكدان
«دعم ال�شرعية» في مواجهة «الإرهاب» في ليبيا

ولي العهد ال�سعودي
ورئي�س الوزراء الفرن�سي
بحثا العالقات الثنائية من
دون توقيع �أية اتفاقات

أعرب وزيرا الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والمصري سامح
شكري عن بالغ القلق إزاء الوضع «الخطير» في ليبيا ،وأشارا إلى
أنه يهدد المنطقة ككل ،مشددين على ضرورة «دعم الشرعية من
أجل استعادة النظام ومكافحة الجماعات اإلرهابية» في البالد.
وق��ال شكري في مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات مع
نظيره الفرنسي ل���وران فابيوس ف��ي ب��اري��س أن «ال��وض��ع في
ليبيا مدعاة للقلق الشديد في ظل تدهور األوضاع األمنية وتزايد
العنف» ،مشيرا ً إلى أن محاثاته مع فابيوس «تناولت التهديد
المتنامي للجماعات المتطرفة في ليبيا» .وأضاف أن «مصر تشيد
باالنتخابات الشفافة التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتلبي
طموحاته» ،واتفق مع نظيره الفرنسي على «ض��رورة أن يدعم
المجتمع الدولي الشرعية في ليبيا».
من جهة ثانية ،أكد شكري تطلع بالده إلى مزيد من التعاون
والتشاور مع فرنسا ،داعيا ً فابيوس إلى زيارة مصر سواء للمشاركة
في مؤتمر إعادة إعمار غزة أو في مناسبات أخرى ،ومشددا ً على
أهمية العالقات الثنائية لما فيه مصلحة مشتركة للبلدين.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن الجانبين تناوال مسائل
عدة متعلقة بالوضع المتوتر في ليبيا ،مشيرا ً إلى أن الوضع
الليبي «مصدر قلق كبير للمنطقة وأوروب��ا» ،ومحذرا ً من «مغبة
السماح للمجموعات اإلرهابية بالنمو والتوسع في ليبيا» .وقال:
«ينبغي على المجتمع الدولي دعم الشرعية في ليبيا من أجل
استعادة النظام ومكافحة الجماعات اإلرهابية» ،مؤكدا ً «استعداد
األمم المتحدة لمساعدة ليبيا في إحالل االمن واالستقرار».
وحول العالقات المصرية ـ الفرنسية أكد فابيوس أن «العالقات
الجيدة مع مصر مهمة بالنسبة لفرنسا» ،مؤكدا ً أن «فرنسا كانت
داعمة للوضع االنتقالي في مصر في إط��ار احترام االلتزامات
والحريات العامة» ،فيما وصف الشراكة التجارية بين البلدين
بـ»الممتازة».

أك��دت مصادر دبلوماسية في مكتب رئيس
الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنه «لم يتم توقيع
أية اتفاقات» خالل االجتماع الذي جرى بين ولي
العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع السعودي األمير سلمان عبد العزيز ورئيس
ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس وال��ذي أجريت
خالله محادثات «ودية» حول العالقات الثنائية
ومجاالت التعاون المستقبلي بين البلدين.
وأضافت المصادر انه «لم تخرج عن االجتماع
أيضا ً أي تصريحات ،لكن الجانبين كانا سعيدين
بجلسة «التعارف»» ،والتي كانت األول��ى منذ
تولي رئيس الوزراء فالس منصبه في الربيع.
وم��ن المقرر أن يجتمع األمير سلمان أيضا ً
بشكل منفصل أمس مع وزير الخارجية الفرنسي
ل���وران ف��اب��ي��وس ووزي���ر ال��دف��اع ج��ان اي��ف لو
دريان لمناقشة التطورات على الساحة الدولية
ومجاالت التعاون بين الجانبين .ومن المرجح
أن يكون قرار فرنسا والمملكة العربية السعودية
التعاون في دعم لبنان وجيشه على رأس جدول
أعمال هذه المحادثات.
وت��ع��رض ف��رن��س��ا إم����داد ال��ج��ي��ش اللبناني
باألسلحة لمساعدته على محاربة التهديدات
الخارجية من الجماعات المتطرفة في سورية،
وتناقش المملكة العربية السعودية تمويل الخطة
بمبلغ ثالثة مليارات دوالر أميركي.
وقال مسؤولون إنه «ال يزال من غير الواضح
ما إذا كان سيتم توقيع اتفاق بين فرنسا والمملكة
العربية السعودية خالل هذه الزيارة» ،لكنهم
أضافوا أنه «تم التطرق إلى هذه المسألة».

توزيع  5وزارات �سيادية لتحالفات «الوطني» و«القوى العراقية» و«الكرد�ستاني»

ترجيحات بوالدة الحكومة العراقية خالل �أيام
انفرجت مشاورات تشكيل الحكومة
العراقية ،مع إعالن التحالف الوطني
أنَّ «األي��ام المقبلة ستشهد اختيار
الحقائب ال���وزاريّ���ة لطرحها على
مجلس النواب والتصويت عليها»،
في ظل تسريبات من التحالف عن
ح���دوث اخ��ت��راق��ات بين المكونات
العراقية في طريق تشكيلها وتفاهم
حول تقاسم الوزارات السيادية.
وك��ش��ف م��ص��در رف��ي��ع م��ن داخ��ل
التحالف الوطني العراقي التوصل
إلى اتفاق مع تحالف القوى العراقية
والتحالف الكردستاني بشأن توزيع
الحقائب السيادية الخمس.
وتابع المصدر أن «االتفاق نص
على منح حقيبتي الدفاع والخارجية
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ،وال��داخ��ل��ي��ة
والمالية لتحالف القوى العراقية،
فيما تمنح حقيبة النفط إلى التحالف
الكردستاني» .من جهته ،أعلن بيان
للتحالف الوطني أنَّ «األيام المقبلة
ستشهد اختيار الكابينة الوزاريّة،
ل��ط��رح��ه��ا ع��ل��ى م��ج��ل��س ال���ن���واب،
والتصويت عليها».
وجاء بيان التحالف بعد اجتماع
عقدته لجنته القياديّة مع اللجنة
ال��ت��ف��اوض��يّ��ة ال��خ��اص��ة بتشكيل
الحكومة ،بحضور رئيس ال��وزراء
ال ُمكلـَّف حيدر العباديّ  ،في مكتب
رئيس التحالف إبراهيم الجعفريِّ .

مبادرات

وف���ي ال��س��ي��اق ،ذك����رت م��ص��ادر
مقربة م��ن أج���واء ال��م��ف��اوض��ات أن
م��ب��ادرات ق��اده��ا المجلس األعلى

وال��ت��ي��ار ال��ص��دري خ�لال اليومين
ال��م��اض��ي��ي��ن ن��ج��ح��ت ف���ي صياغة
«مجموعة ضمانات سياسية» بدت
كافية لتحقيق تقدم بمثابة اتفاق
شبه مكتمل ،في مفاوضات تشكيل
ال��ح��ك��وم��ة ،خ��ص��وص��ا ً ب��ي��ن ات��ح��اد
ال��ق��وى والتحالف ال��وط��ن��ي ،بينما
بقيت مسائل توصف بالبسيطة مع
التحالف الكردستاني.
وقال مصدر تفاوضي إن «المكون
السني تقدم ببعض المطالب التي
أثارت الجدال في البداية ،ما أدى إلى
تدخل رئيس المجلس األعلى عمار
الحكيم وإدارته المحادثات شخصياً،
مدعوما ً بتفاهم مع مقتدى الصدر
وأطراف شيعية أخرى ،تبدي مرونة
تقليدية مع السنة واألكراد وتضغط
على حزب الدعوة منذ أعوام ،العتماد
سياسات إصالحية ومراجعة خاصة
لملف حقوق اإلنسان وإدارة الشأن
األمني وتقاسم الثروة».
وأوض��ح النائب والوزير السابق
حسن الساري أنه قبل يومين كانت
ه��ن��اك خ�لاف��ات ك��ب��ي��رة ب��ي��ن الكتل
العراقية« ،لكن حاليا ً تم التوصل إلى
اتفاق بشأن هذا الموضوع» .وأضاف
أن «من بين القضايا التي تم االتفاق
عليها تنفيذ العفو ال��خ��اص ال��ذي
ستتبناه لجنة من األم��ان��ة العامة
لمجلس ال���وزراء بموافقة رئيسي
ال����وزراء وال��ج��م��ه��وري��ة ،وسيطلق
س��راح بعض المعتقلين ف��ي أق��رب
وقت ممكن».
وبيّن النائب عن كتلة «المواطن»
أن «العفو الخاص سيشمل السجناء

غ��ي��ر ال��م��ت��ل��ط��خ��ة أي��دي��ه��م ب��دم��اء
العراقيين».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال النائب
ع��ن ات��ح��اد ال��ق��وى ال��ع��راق��ي��ة علي
جاسم المتيوتي« :إن هناك نقطة
خ�لاف��ي��ة واح����دة ل��م ن��ت��وص��ل إل��ى
ات��ف��اق بشأنها ه��ي ال��ع��ف��و ال��ع��ام
والمصالحة ال��وط��ن��ي��ة» ،موضحا ً
أن «ال��ورق��ة الوطنية ستكون هي
المنهاج الحكومي للمرحلة المقبلة،
وس��ي��ص�� ّوت عليها داخ���ل مجلس
النواب حال انتهائنا منها» .ولفت
إلى أن «مشروع المصالحة الوطنية،
يفترض توسيع قاعدته بحيث تشمل
أغلب العراقيين».

ّ
ترشح المالكي

ذك��رت م��ص��ادر إعالمية مطلعة،
أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم
الجعفري ،أبلغ رئيس الجمهورية
ف��ؤاد معصوم ،ب��أن رئيس ال��وزراء
المنتهية واليته ن��وري المالكي قد
يترشح نائبا ً لرئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر ،أن «المالكي
أبلغ قيادات التحالف الوطني رغبته
بالترشح للمنصب مرات عدة ،وهو
ما دعا الجعفري إلى إبالغ معصوم
بهذه الرغبة».
وت��أت��ي ه���ذه ال��ت��أك��ي��دات خ�لاف��ا ً
للموقف المعلن من قبل المالكي ،الذي
شدد في أكثر من مناسبة ،على أنه
«ال يطمح إلى مناصب في الحكومة
الجديدة».

القوات العراقية تط ّهر �سد العظيم

العبادي يتوعد بالق�صا�ص
من مجرمي قاعدة �سبايكر
أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي
المنتهية والي��ت��ه ن���وري المالكي
أمس ،معرفة بعض من «الذين قاموا
بجريمة قاعدة سبايكر» ،مشددا ً على
مالحقتهم «أيا ً كانوا» ،فيما أشار إلى
أن ضحاياها مدنيون.
وقال المالكي في كلمته األسبوعية
التي تابعتها «السومرية نيوز»:
«إن جريمة سبايكر كانت الكبرى،
والذين استشهدوا فيها ليسوا من
موظفي القاعدة العسكرية ،وإنما
منهم م��دن��ي��ون شملتهم جريمة
اإلره��اب» ،مؤكدا ً أنه تمت «معرفة
بعض الذين قاموا بالجريمة».
وك��ان رئيس ال����وزراء العراقي
المكلف حيدر العبادي قد توعد،
بالقصاص م��ن مرتكبي مجزرة
قاعدة «سبايكر» ،مشددا ً على أنه
سيبذل كل ما في وسعه لمالحقة
ه��ؤالء «المجرمين» والكشف عن
المقصرين فيها ومعاقبتهم.
وقال العبادي في بيان نقالً عن
«ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»« :إن جريمة
قاعدة سبايكر المروعة لن تمر من
دون عقاب» ،الفتا ً إلى «أننا سنبذل

كل ما في وسعنا لمالحقة المجرمين
والقصاص من الفاعلين» .وأضاف
العبادي أن «ما جرى يكشف وحشية
من ارتكب هذا العمل الجبان» ،داعيا ً
اللجان التحقيقية إلى «إنهاء عملها
بأسرع وق��ت وسنكشف الحقائق
التي تتوصل إليها».
وأك���د ال��ع��ب��ادي أهمية «القيام
بعمليات أمنية لتحرير المناطق
من تنظيم داعش اإلرهابي» ،مشيرا ً
إلى أنه «لن يقبل أن تراق قطرة دم
واحدة من أي عراقي من دون عقاب
ومحاسبة وسنبذل كل ما في وسعنا
للحفاظ على أمن العراقيين ودمائهم
وكرامتهم».
وق���ررت رئ��اس��ة مجلس النواب
العراقي أول من أمس ،عقد جلسة
طارئة األرب��ع��اء (أم��س) لمناقشة
قضية ق��اع��دة سبايكر بحضور
القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون
الدليمي والقادة األمنيين المعنيين
بالقضية.
يذكر أن جماعة داعش اإلرهابية
أع��دم��ت ال��م��ئ��ات م��ن طلبة قاعدة

«س��ب��اي��ك��ر» ش��م��ال تكريت عندما
اح��ت��ل��ت ه���ذه المنطقة ،منتصف
ح��زي��ران ال��م��اض��ي ،فيما أش��ارت
مصادر أمنية إلى أن سبب إعدامهم
يعود إلى خلفيات مذهبية وعرقية.
ع��ل��ى الصعيد األم��ن��ي ،طهرت
القوات األمنية العراقية وبمساندة
سرايا الدفاع الشعبي سد العظيم
والمناطق المحيطة به من داعش
اإلرهابي وقتلت ما يسمى بالقائد
ال��ع��س��ك��ري ل��داع��ش ف��ي محافظة
ديالى.
وافاد موقع «االتجاه» أن مصدرا ً
أمنيا ً ذكر أن قوات الفرقة الخامسة
التابعة للجيش العراقي ،بمساندة
طيران الجيش طهرت سد العظيم
من عناصر تنظيم داعش اإلرهابي
والمناطق المحيطة به وقتلت ما
يسمى بالقائد العسكري لداعش
وع����ددا ً م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن وأح��رق��ت
عجالتهم.
وأعلنت االستخبارات العسكرية
مقتل عدد من عناصر داعش اإلرهابي
بضمنهم قيادي سعودي الجنسية
بقصف جوي في الفلوجة.

ال�سعودية :الخاليا الإرهابية الم�ضبوطة
على �صلة بتنظيمات في الخارج
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء
منصور التركي أن «الخاليا اإلرهابية التي تم القبض عليها
وعددها  88خلية تتضمن  10خاليا تتبنى الفكر الضال
وتؤيده وتمجد األعمال اإلرهابية وغالبيتهم على تواصل مع
عناصر التنظيمات اإلرهابية خارج المملكة».
وأوض��ح اللواء التركي في مؤتمر صحافي أن «من تلك
المجموعات تسعة أش��خ��اص قبض عليهم ف��ي منطقة
(تمير) في شمال الرياض ،إضافة إلى  13سعوديا ويمنيين
شكلوا خلية في منطقة مكة المكرمة وحائل ،وكذلك ثمانية
سعوديين وشخص مجهول الهوية شكلوا خلية إرهابية في
مدينة الرياض ،وخمسة متهمين جميعهم سعوديين شكلوا
خلية تم ضبطها في منطقة عسير».
وأشار إلى أن «البقية من المقبوض عليهم من شبكة مؤلفة

من ست خاليا وعددهم  51في طور التكوين قبض عليهم في
عدد من مناطق المملكة وهي مكة المكرمة والرياض والشرقية
والقصيم» ،مبينا ً أن جميع المقبوض عليهم ممن يعتنقون
«الفكر الضال ويؤيدونه ويروجونه ويعملون على تجنيد
الشباب لالنتماء إلى مجموعاتهم وخالياهم اإلرهابية».
وكشف أنه «كان لدى البعض منهم مخططات مبدئية
الغتيال أش��خ��اص مختلفين ،فيما يعمل البعض اآلخ��ر
على تحديد السبل إل��ى الخروج من المملكة واالنضمام
إلى الجماعات اإلرهابية خارجها أو تمثيلها داخل المملكة
أو تمجيد أعمالها ومحاولة التجنيد لها» .ولفت إل��ى أن
«التنظيمات اإلرهابية استطاعت استدراج المسلمين من
جميع أنحاء العالم ،وأن من بعض الذين قبض عليهم
بالمملكة أرسلوا أبناءهم إلى التنظيمات الخارجية».

