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القوات العراقية الم�شتركة تحرر جزيرة �سامراء وخط الالين من «داع�ش» والبي�شمركة تقتل «الأفغاني»

الربيعي يدعو �إلى التحرك �إزاء �سيا�سيين «ف�ضحتهم» وثائق «ويكيليك�س»
عادت تسريبات «ويكيليكس» إلى الواجهة ،وهذه المرة عبر
السعودية ،لتكشف عن أكثر من نصف مليون وثيقة ،قسم منها
«سري للغاية» لوزارة خارجية هذا البلد تشمل اتصاالت لسفارات
المملكة في العالم.
وأكد القيادي في ائتالف دولة القانون بالعراق موفق الربيعي،
األح��د ،أن الوثائق التي نشرت على موقع «ويكيليكس» بشأن
السعودية وعالقاتها «المشبوهة» مع بعض السياسيين العراقيين
«حقيقية» ،داعيا ً االدعاء العام والنزاهة ومجلس النواب الى التحرك
الفوري حيالها.
وقال الربيعي في بيان بحسب «السومرية نيوز»« :إن العديد
من الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس حقيقية ضد العديد
م��ن الشخصيات السياسية ف��ي ال��ع��راق وعالقاتها المشبوهة
بالسعودية» ،مشيرا ً الى «انغماس تلك الشخصيات بالتخابر مع
بلدان أجنبية وبينها السعودية ،للنيل من العراق والسياسيين
الشرفاء فيه».
وطالب الربيعي االدع��اء العام العراقي وهيئة النزاهة «بأخذ
دوره��ا الدستوري بمحاسبة جميع المذكورين بتهمة التخابر
مع بلدان أجنبية من أجل اإلطاحة بشرعية الحكومة العراقية
المنتخبة ،وكذلك من أجل التزلف للسعودية على أساس طائفي
مقيت عرفوا به».
وتابع« :أن مجلس النواب اليوم يقف أم��ام مسؤولية وطنية
ومهنية وشرعية تفصل بين ال��والء للوطن ومحاسبة الفاسدين
والمتاجرين بدماء العراقيين من جهة والسكوت وترك الحبل على
الغارب من جهة أخرى» ،مشددا ً بالقول« :نحن أمام نقطة الالعودة،
أما الحفاظ على أولئك السياسيين الخونة وتدمير العراق وشعبه،
وأما الحفاظ على العراق وشعبه وتدمير هؤالء السياسيين».
ونشر موقع «ويكيليكس» ،الجمعة الماضي 60 ،ألف برقية
دبلوماسية مسربة من وثائق المؤسسات الدبلوماسية السعودية،
وتعهد الموقع بنشر أكثر من  500ألف وثيقة اخرى.
وقال مؤسس موقع «ويكيليكس» ،جوليان أسانج« :إن برقيات
السعودية تميط اللثام عن نظام دكتاتوري لم يحتفل فقط بإعدام

 100شخص هذا العام ،بل أصبح أيضا ً يشكل تهديدا ً لنفسه
وجيرانه».
وأضاف موقع «ويكيليكس»« :أن الوثائق التي بدأ بنشرها تبين
أيضا ً البيروقراطية والمركزية الشديدة التي كانت تدار بها المملكة
العربية السعودية».
ولفت مراقبون الى أن هذه الوثائق ،ستلقي الضوء على دعم
السعودية للجماعات االرهابية في سورية والعراق كما وبعض
الجماعات والشخصيات السياسية العراقية.
وذكر «ويكيليكس» تحت عنوان «موقع ويكيليكس ينشر الوثائق
السعودية» بأن المملكة أصبحت أكبر مستورد لالسلحة في العالم،
متفوقة على الصين والهند وبلدان اوروبا الغربية مجتمعة ،مشيرا ً
إلى أن السعودية لعبت دورا ً رئيسيا ً في منظمة البلدان المصدرة
للبترول «أوبك» ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحررت القوات العراقية المشتركة منطقة جزيرة سامراء غرب
محافظة صالح الدين من جماعة «داعش» االرهابية ورفعت العلم
العراقي فوقها.
وأعلنت قيادة الشرطة االتحادية ،ان معارك دارت بين قوات من
الفرقة الخامسة والحشد الشعبي مع عناصر «داعش» في منطقة
جزيرة سامراء.
واستمرت المعارك الضارية لساعات وأسفرت عن تحرير منطقة
الجزيرة وخط الالين وانبوب النفط االستراتيجي من المسلحين
واعتقال قادة كبار في جماعة «داع��ش» ،اضافة الى ضبط 150
شريحة هاتف نقال كانت تستخدم من قبل االرهابيين في عمليات
التفخيخ واالغتياالت.
وف��ي ص�لاح ال��دي��ن اي��ض�ا ً قتلت ال��ق��وات المشتركة ع���ددا ً من
اإلرهابيين في منطقة ابو جراد في قضاء بيجي أغلبهم من القوقاز
وذلك بعد محاصرتهم في االماكن التي كانوا يتحصنون بها.
وفي األنبار أعلنت السلطات تنفيذ عملية في عامرية الفلوجة أدت
الى مقتل عدد من االرهابيين واعتقال آخرين بتهم االرهاب بينهم
مطلوبون هاربون من سجن المحافظة.
وتحدثت مصادر اعالمية عن ان عناصر البيشمركة تمكنوا من قتل

المسؤول العسكري لجماعة «داعش» الملقب بأبي علقمة االفغاني
الجنسية مع عشرة من مرافقيه في منطقة الحمدانية بمحافظة
نينوى ،فيما قتل عدد من المسلحين في انفجار عبوة ناسفة برتل
تابع لهم على مفرق ناحية باطوفة شمال شرقي الموصل.
وفي السياق ،قال األمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور ،إن
خطة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم «داع��ش» لم توضع إلى
اآلن.
وفي تصريح لموقع االتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه
جالل طالباني ،أف��اد جبار ي��اور أنه لم توضع أي خطة لتحرير
الموصل ،ال من قبل وزارة الدفاع وال من قبل وزارة البيشمركة،
مضيفا ً أن وزارة البيشمركة لم تتلق أي كتاب رسمي في شأن تحرير
المحافظة.
وأشار األمين العام لوزارة البيشمركة إلى أن االجتماعات مستمرة
في شأن وضع خطة لتحرير المدينة من «داعش».
ونقلت وسائل إعالم عن عضو في مجلس النواب ،أنه يتوقع
خالل األيام المقبلة الهجوم على محافظة الموصل ،لتحريرها من
قبضة «داعش».
ويذكر أن األوضاع األمنية في العاصمة بغداد ،تشهد توترا ً منذ
منتصف العام  ،2013إذ ذكرت بعثة األمم المتحدة في العراق ،في
األول من حزيران  ،2015أن شهر أيار الماضي شهد مقتل وإصابة
 2715عراقيا ً بأعمال عنف شهدتها البالد في مناطق متفرقة.
وجدير بالذكر أن القوات األمنية العراقية تمكنت في األول
من نيسان الماضي ،من تحرير مدينة تكريت من سيطرة تنظيم
«داعش» بعد نحو شهر من انطالق عملية واسعة استمرت لشهر
واحد ،فيما ال يزال قضاء بيجي ،شمال تكريت ،يشهد معارك كر وفر
بين القوات األمنية وعناصر «الدولة اإلسالمية» الذي يسيطر على
غالبية مناطق القضاء.
وأظهرت لقطات الفيديو التي صورتها وزارة الدفاع العراقية،
ونشرتها أول من أمس ،القصف الجوي على واحدة من أكبر مصافي
النفط في العراق والتي كانت نقطة استراتيجية للقتال بين تنظيم
«داعش» والقوات العراقية.

الريا�ض تحذر مواطنيها من ت�صفح «وثائق م�سربة»
دعت وزارة الخارجية السعودية ،مواطنيها إلى تجنب
تصفح أي موقع إلكتروني بغرض الحصول على وثائق أو
معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة بقصد اإلضرار بأمن
الوطن.
وجاءت هذه الخطوة غداة نشر موقع «ويكيليكس» أكثر
من  70ألف برقية دبلوماسية سرية للخارجية السعودية
حول اتصاالت مع سفاراتها في العالم ،وتعهده بنشر قرابة

وال�شعار يزور طهران للتن�سيق
الفريج يتفقد «الثعلة» الع�سكري
ّ

ا�ستمرار العدوان ال�سعودي
ي�سقط الهدنة الإن�سانية

«داع�ش» يفخخ �آثار تدمر وح�ضر �صامدة لليوم ال�ساد�س

ناديا شحادة
جاء تصريح مبعوث األمم المتحدة الخاص باليمن اسماعيل
ولد شيخ أحمد الذي أعلن فيه عدم التوصل الى هدنة انسانية
ف��ي م�ح��ادث��ات ال�س�لام ف��ي جنيف بين المكونات واألح ��زاب
السياسية اليمنية ،تلك المحادثات التي انهارت تحت المزيد
من المجازر في ظل استمرار الغارات الجوية السعودية حيث
نجحت األخ �ي��رة بمنع مؤتمر جنيف م��ن اإلع�ل�ان ع��ن هدنة
االنسانية.
السعودية التي اخطأت استراتيجيا عندما اتخذت قرارها
باالعتداء على خاصرتها الحساسة حيث بات واضحا ًفشلها في
السيطرة على اليمن بما فيها من خيارات ومواقع استراتيجية
على الخريطة اليمنية ،فالمملكة باتت ت��درك جيدا ً ان حربها
في اليمن ضد الحوثيين وانصار عبدالله صالح لم تسر على
الشكل المأمول وباتت ترتد سلبا ً على المملكة من خالل حرب
حدودية ،فالفشل السعودي في العدوان على اليمن ال يتمثل
في عدم تحقيق أية أه��داف في هذه الحرب التي ال تستهدف
سوى المدنيين ،بل إن الفشل السعودي يظهر في شكل واضح
من خالل عدم القدرة على رد نيران الجيش اليمني واللجان
الشعبية التي انطلقت باتجاه المواقع العسكرية السعودية
ردا ً ع�ل��ى ت �م��ادي ال� �ع ��دوان ،ح�ي��ث ح ��ذر ال �ب��اح��ث السعودي
(التتمة ص)14

م�سار الأحداث اليمنية يوقع ال�سعودية
و ...في انتظار «ويكيليك�س» جديد

قال نشطاء أمس ،إن عناصر من تنظيم «داعش»
زرعوا األلغام والعبوات الناسفة في المدينة األثرية
بتدمر في ريف حمص الشرقي وسط سورية ،من
دون أن يذكر النشطاء إذا ما كان التنظيم االرهابي
قد فخخ المدينة من أجل تدمير اآلثار أو منعا ً لتقدم
الجيش السوري.
الى ذل��ك ،سيطر الجيش السوري على معامل
اإلسفنج في منطقة الخالدية شمال مدينة حلب
بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة أدّت إلى
سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
ودارتْ معارك بين الجيش والمسلحين في
منطقة الجديدة بحلب القديمة وفي محيط البحوث
العلمية بحي ّالراشدين غرب مدينة حلب وفي حي
األشرفية شمال المدينة.
ه��ذا وك��ان الجيش قد سيطر قبل يومين على
جمعية باشكوي في ريف حلب الشمالي بعملية
عسكرية مباغتة وبإسناد ن��اري كثيف ما دفع
بالمسلحين إلى ترك جثث قتالها وبعض آلياتها
في المنطقة.
وف��ي ري��ف القنيطرة ال��ش��م��ال��ي ،تواصلت
المعارك العنيفة بين الجيش السوري مدعوما ً
باألهالي والمجموعات المسلحة التي تحاول
السيطرة على بلدة حضر والتالل المحيطة بها
تمهيدا ً للتقدم باتجاه مدينة البعث «القنيطرة
الجديدة».
مناطق الصمدانية والحميدية والمشيرفة وأم
باطنة ،كلها مسارب انطلقت من خاللها أرت��ال
المسلحين ،لكن تالل البزاق والشعار وجبا والحضر
كانت الحاسمة ،حيث حقق الجيش السوري من

(التتمة ص)14

«الجزيرة» ...من «فقاعات» ال�صدقية
�إلى «دبابي�س» الحقيقة!

فاديا مطر

خالل تمركزه هناك ،نجاحا ً بصد مجمل الهجمات،
وتكبيد مسلحي تنظيمي»الجيش الحر» و«جبهة
النصرة» االرهابيين ،خسائر فادحة في العدد
والعتاد.
هذا وأكد مصدر عسكري سوري بأن سالح الجو
السوري أغار على مواقع التنظيمات المسلحة في
بلدات مسحرة وجباتا الخشب بالريف الشمالي
الغربي للقنيطرة ،مشيرا ً إلى أن عملية عسكرية
للقوات السورية نفذت في جباتا الخشب وطرنجة
والحميدية وسحيتا أسفرت عن مقتل العديد من

عناصر «النصرة» االرهابي.
وفي سياق متصل ،زار وزي��ر الدفاع السوري
العماد فهد الفريج وحدات الجيش السوري العاملة
في مطار الثعلة العسكري بريف السويداء والتقى
مع ال��ق��ادة والمقاتلين و«أث��ن��ى على شجاعتهم
وبطوالتهم التي أظهروها في الدفاع عن المطار
ومحيطه وحماية المدنيين كما اش��اد بالموقف
المشرف ألبناء المنطقة ووقوفهم صفا ً واحدا ً خلف
جيشهم».
(التتمة ص)14

هي القناة التلفزيونية «التي تملك دولة» كما عبّر عنها الكاتبان
الفرنسيان المشهوران نيكوال جو وجاك بورجيه ،فهي ليست من نبذ
عبقرية حكام قطر وال من والدات أفكار المشيخة اإلخوانية ،بل هي منذ
انطالقها عام  1995غداة اغتيال رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» إسحاق
رابين واتخاذ األميركيين قرارا ً بتغيير القواعد السياسية للدول العربية
من طريق «الثورات الناعمة» في ايلول من العام  ،2010باالعتماد
على اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي والمواقع اإللكترونية التي
ُتدار مباشر ًة من الواليات المتحدة االميركية ،لتكون قناة «الجزيرة»
القطرية إحدى بنادقهم في مؤامرة «الربيع العربي» بطريقة تصوير
المشاهد المفبركة والممنهجة إعالميا ً وتقنياً ،في منظومة هائلة من
المصالح القطرية المجهولة التمويل والواضحة الرؤية من لقاء مديرها
وضاح خنفر مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجية «اإلسرائيلية» في 8
نيسان  2008ولقاء األمير حمد بن خليفة مع الشخصية نفسها في
 16آذار  ،2014والتي كانت قد اعترفت الوزيرة «االسرائيلية» سابقا ً
باعترافات أخالقية تبدأ من القتل وال تنتهي بالدعارة في تصريح
لها يوم  8تشرين الثاني  ،2013فمن أكثر اللقاءات المتصهينة لقناة
«الجزيرة» قطر المشبوهة ،والتي ليس آخرها ما استضافته القناة
عبر لقاء متلفز ألبرز قادة اإلره��اب الدموي في العالم «أمير تنظيم
جبهة النصرة االرهابية» ،والتي كتبت «الجزيرة» حبر لقائه بدماء
األبرياء من السوريين في لقاء مع مذيعها المصري اإلخواني احمد
منصور الذي اعتقلته السلطات األلمانية في مطار برلين الدولي في
 20حزيران الجاري بناء على مذكرة توقيف من السلطات المصرية
إلى الشرطة الدولية «األنتربول» التي ألقت القبض عليه بعد إرسال
(التتمة ص)14

عملية نوعية للجي�ش واللجان تدمر مواقع �سعودية
فابيو�س ينتقد اال�ستيطان ونتنياهو يرف�ض «الإمالءات»
ا�ستهداف الم�ساجد وجه �آخر للعدوان على اليمن وعبا�س ال يعترف بيهودية كيان العدو

توفيق المحمود
لم تكن التوقعات كبيرة ب��أن تخرج محادثات جنيف التي
ُعقدت بين طرفي األزمة اليمنية برعاية األمم المتحدة بنتائج
يعتد بها ،لكن األسباب التي ُب��رر بها فشل المحادثات تلقي
ظالالً قاتمة على أي محادثات بين الطرفين في المستقبل.
النتيجة المباشرة النفضاض محادثات جنيف اليمنية ،أو
المشاورات غير المباشرة ،برعاية األم��م المتحدة ،بين وفد
الحكومة اليمنية م��ن جهة ووف��د الحوثيين وح��زب المؤتمر
الشعبي العام في الجهة األخرى ،تمثَّلت في اشتداد المعارك
على جبهات القتال في اليمن ،وط��رح ش��روط الحد األقصى،
والعودة إلى أسطوانة الحل والحسم العسكري ،والتهديد بفتح
جبهات جديدة وتوسيع نطاق الحرب.
عمليا ً ج��رى توسيع نطاق ال�ح��رب بالمعارك التي دارت،
تزامنا ً مع انعقاد محادثات جنيف ،بين الجيش اليمني واللجان
الشعبية والجيش السعودي في بعض مناطق التماس على
ال �ح��دود اليمنية  -ال�س�ع��ودي��ة ،وات �خ��ذت م�ع��ارك ع��دن وتعز
م�س��ارا ً تصعيديا ً كبيراً ،إضافة إل��ى نشوب ص��دام��ات عنيفة
في العديد من المحافظات ،وعليه كانت األوضاع تتدهور على
األرض بينما كان المتحاورون يجلسون إلى طاولة المحادثات

 500ألف رسالة سرية أخرى خالل األسابيع المقبلة.
ونشرت ال��وزارة عبر حسابها على «تويتر»« ،عزيزي
المواطن ال��واع��ي تجنب ال��دخ��ول إل��ى أي موقع بغرض
الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير
صحيحة ،بقصد اإلضرار بأمن الوطن» .وأضافت الوزارة في
تغريدة ثانية «عزيزي المواطن الواعي ،ال تنشر أي وثائق قد
تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم».

تتلقى مساجد صنعاء إره��اب�ا ً ال يختلف كثيرا ً عما
تمارسه طائرات العدوان السعودي ،فخالل أقل من ثالثة
اي��ام ووق��ع االنفجارات اإلرهابية بسيارات مفخخة في
اليمن تحصد المزيد من الضحايا.
وكان آخر تلك األعمال اإلرهابية تفجير سيارة مفخخة
أمام مسجد قبة المهدي بمنطقة التحرير وسط العاصمة
صنعاء أثناء أداء المصلين صالة الظهر وأسفر عن سقوط
المزيد من الضحايا األبرياء.
ويؤكد أح��د المصلين أن «م��ا يجري في ال��ع��راق من

تفجيرات للمساجد وفي األس��واق ،وكذلك ما يجري في
س��وري��ة ،وم��ا يجري ف��ي اليمن وراءه السعودية وآل
سعود ...ألنهم عجزوا من أن يكسروا أو يركعوا الشعب
اليمني».
وأدت قوة االنفجار إلى تدمير بعض أرك��ان المسجد
باإلضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في المباني المجاورة،
وأث��ارت هلعا ً وخوفا ً كبيرين لدى أوساط الناس الذين
كانوا يأملون بأن يكون رمضانهم أكثر أمنا ً وسالماً.
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أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس ان «تحقيق السالم واالمن
هما أس���اس المساعي الحالية»،
مشددا ً على انه سيواصل المساعي
من أجل تحقيق السالم في المنطقة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده
مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي
ف��ي رام ال��ل��ه ،لفت ال��ى ان «فرنسا
م��ن ب��ي��ن ال����دول ال��ت��ي ال ت��ك��ف عن
المحاولة من أجل الوصول الى حل
لألزمات» .وأشار الى انه كرر لرئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
«م��دى أهمية قيام األفرقاء المعنية
باستعادة الحوار».
وك���ان فابيوس ق��د مهد لمهمته
بتصريح اعترف فيه بأهمية أمن
«إسرائيل» وانتقد في الوقت نفسه
االستيطان ،معتبرا ً أن��ه كلما زاد
النشاط االستيطاني ت��راج��ع حل
الدولتين.
واستبقرئيسالسلطةالفلسطينية
محمود عباس ب��دوره ه��ذه الزيارة
بإعالن ترحيبه بالمشروع الفرنسي
إذا قدم الحد األدنى مما يتطلع إليه
الفلسطينيون م��ن دول���ة مستقلة
على ح��دود ع��ام  67وج��دول زمني
للتفاوض وإنهاء االحتالل ،ومن دون

االعتراف بيهوديه «إسرائيل».
وفي السياق ،رفض رئيس وزراء
ال��ع��دو بنيامين نتنياهو ،أم��س،
بأن «إسرائيل» سترفض بحزم أي
م��ح��اوالت ل��ف��رض إم��ل�اءات دولية
عليها .واعتبر نتنياهو أن موقفه
هذا ضروري لضمان األمن وتحقيق
السالم في المنطقة ،بحسب تعبيره.
وحسب م��ا نقلته إذاع���ة العدو،

قال نتنياهو أن المقترحات الدولية
ال��م��ط��روح��ة ال ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات
«إسرائيل» األمنية ،مشددا ً على أنها
تجبر «إسرائيل» على العودة إلى
حدود غير قابلة للدفاع.
وأش��ار نتنياهو إل��ى أن األط��راف
الخارجية تتجاهل مطلقا ً ما يجري
في الطرف اآلخر من الحدود.
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