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انتشار الخروقات األمنية وسط التنظيم

هل نجحت الواليات المتحدة في اعتقال البغدادي حي ًا؟
داعش تعدم شابين بعد اكتشاف تجسسهما على القيادات
قالت �صحيفة تاميز الربيطانية �إن الهدف من عملية الإنزال اجلوي اخلاطفة
التي قامت بها القوات اخلا�صة الأمريكية يف حميط دير الزور ال�سورية ،الأحد
املا�ضي ،كان �أبوبكر البغدادي �شخ�صي ًا.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن الواليات املتحدة كانت تهدف �إلى القب�ض على البغدادي
حي ًا ،لكنها مل تك�شف م�صريه �أو ما �إذا وقع فع ًال يف الأ�رس.
وكان املتحدث با�سم وزارة الدفاع الأمريكية اكتفى الإثنني ،بت�أكيد خرب الإنزال
اجلوي النادر ،بت�أكيد �أن العملية ا�ستهدفت �شخ�صيات قيادية يف داع�ش ،دون
تفا�صيل �إ�ضافية.
ومن جهته نقل موقع فرات بو�ست ال�سوري« ،الرقة تُ ذبح يف �صمت» �سابق ًا،
نق ًال عن م�صادر ُمطلعة �أن الإنزال اجلوي ا�ستهدف �شخ�صيتني من داع�ش ،و�أن
ً
�سيارة من نوع «فان
القوات الأمريكية جنحت يف اعتقالهما عندما كانا ي�ستقالن
 .»H100ومن جهة �أخرى قالت �شبكة �إيه بي �سي الأمريكية التفلزيونية� ،إن
مروحية �أمريكية جنحت �أي�ض ًا يف ت�صفية ا�سمني كبريين من تنظيم داع�ش ،يف
�رشق �سوريا� ،أحدهما �أبو �أن�س العراقي ،القيادي البارز يف التنظيم.
هذا ويعاين تنظيم داع�ش الإرهابي ،من اخرتاقات �أمنية ،بعد �أن اكت�شف �أن بع�ض
عنا�رصه يقومون بنقل املعلومات �إلى جهات معادية للتنظيم يف املو�صل،
وذلك ح�سبما ذكر موقع «�أررانيوز»� ،أم�س.
وقال م�صدر حملي� ،إن «قيادات التنظيم باتوا ي�شكون من خيانة عنا�رصهم يف
الآونة الأخرية وخا�صة بعد العمليات الأخرية التي جرت يف مناطق ال�ساحل
الأي�رس ،وخ�رس التنظيم من خاللها رموز ًا وقيادات بارزة ،بعد ا�ستهدافهم من
قبل طائرات التحالف و�سالح اجلو العراقي».
و�أ�شار �إلى �أن «اخلونة ،بح�سب داع�ش ،وناقلي البيانات هم �أفراد يعملون
يف �صفوف التنظيم وي�ستعملون هواتفهم يف حتديد عديد �أو �أماكن الأجانب
وامل�س�ؤولني من داع�ش يف مناطق ح�سا�سة من ال�صعب جد ًا على املواطنني
العاديني معرفة تلك املعلومات».
وعمليات االخرتاقات الأمنية �أرغمت التنظيم على فر�ض قيود جديدة على
عنا�رصه وخا�صة على الأمنيني من الأن�صار املحليني ،حيث مت تهديد كل من
يحمل الأجهزة ذات الأنظمة احلديثة باملوت بعد �أن يحاكم بتهمة اخليانة.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن «�شبكة الهواتف النقالة عادت �إلى مناطق عديدة يف ال�ساحل
الأي�رس من املدينة ،ما زاد من م�شاكل التنظيم و�سهل عمليات ر�صد ومالحقة
الأه��داف من قبل التحالف والقوات العراقية امل�شرتكة» ،م�ؤكد ًا �أن «عملية
التحذير الأخرية تعني انهيارهم نف�سي ًا وع�سكري ًا ومعنوي ًا ب�سبب مقتل معظم
املقاتلني الأجانب وفرار بع�ضهم �إلى اجلانب الأمين».
وت�شري املعلومات الواردة من املنطقة ،بح�سب مراقبني� ،إلى �أن وحدات داع�ش
على و�شك االن�سحاب الكامل من ال�ساحل الأي�رس يف املو�صل ،بعد هزميتهم
الأخرية يف حي الوحدة وحي املثنى ،ومل يبق للتنظيم �سوى مناطق �صغرية
ي�صعب على التنظيم ال�سيطرة عليها بعد قطع طرق التمويل ،والقوات امل�شرتكة
تبدو �أنها ح�سمت املعركة.
وقد �أعدم تنظيم داع�ش الإرهابي� ،شابني بالريف اجلنوبي ملحافظة احل�سكة،
فيما �أ�صيب عدة �أ�شخا�ص ب�سقوط قذائف على حلب ،و�سط جتدد اال�شتباكات بني
عنا�رص داع�ش وقوات �سوريا الدميقراطية يف الرقة.
وقال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان� ، ،إن «تنظيم داع�ش �أعدم �شابني اثنني يف
منطقة تل اجلاير بالريف اجلنوبي ال�رشقي ملدينة ال�شدادي يف الريف اجلنوبي
للح�سكة ،وذلك بتهمة العمالة للقوات الكردية و�إعطاء مواقع و�إحداثيات
ع�سكرية ،حيث جرى �إعدامهما يف القرية».
ويف حلب� ،سمع دوي انفجارات يف منطقة حلب اجلديدة ،جراء �سقوط قذائف
على مناطق يف احلي ،والتي ت�سببت يف �سقوط جريحني على الأقل ،بالإ�ضافة
لأ�رضار مادية يف ممتلكات مواطنني ،فيما نفذت الطائرات احلربية �رضبات
جوية ا�ستهدفت �أماكن يف �ضاحية الرا�شدين ،بالتزامن مع ق�صف لقوات النظام
على مناطق يف �ضاحية الرا�شدين وبلدة خان الع�سل غربي مدينة حلب وريفها
الغربي ،دون ورود معلومات عن خ�سائر ب�رشية.

روسيا :محادثات السالم حول سوريا
ستعقد  23الحالي في أستانا

• الفروف يتو�سط مولود �أوغلو وجواد ظريف

تعقد حمادثات ال�سالم من �أجل
ت�سوية النزاع يف �سوريا واملقررة
يف �أ�ستانا بكازاخ�ستان حتت
رعاية رو�سيا وتركيا و�إي��ران يف
 23احل��ايل ،ح�سبما �أعلن م�صدر

دبلوما�سي رو�سي.وقال م�صدر« :يف
الوقت احلايل لي�س هناك معلومات
حول �إرج��اء اللقاء ،وعليه ف�إن
موعد  23احلايل ال يزال �ساري ًا».
وكانت تركيا ح��ذرت حديث ًا من

�أن االنتهاكات املتكررة للهدنة
اله�شة ال�سارية يف �سوريا منذ
�أواخر دي�سمرب ميكن �أن تهدد هذه
امل��ح��ادث��ات ب�ين ممثلي النظام
واملعار�ضة.

• �أثناء تنفيذ عملية الإعدام

مقتل  4من قادة داعش األستراليين
في قصف على الموصل
�أعلنت اال�ستخبارات الع�سكرية العراقية �أم�س عن مقتل � 4أ�سرتاليني من قادة
تنظيم داع�ش ،يف ق�صف ا�ستهدف حي احلدباء ب�شمال مدينة املو�صل «�شمال
العراق».
وك�شفت اال�ستخبارات �أن القادة الأربعة هم :الإرهابي خالد �رشوف امللقب ب�أبو
م�صعب الأ�سرتايل ،وحممد عبد الكرمي امللقب ب�أبو وليد الأ�سرتايل ،وعبد الله
ا�سماعيل امللقب ب�أبو عائ�شة ،و�سيدروف امللقب ب�أبو طيبة الأ�سرتايل.

• عنا�رص من تنظيم داع�ش يف العراق

العراق :وضع سد
الموصل مطمئن
وال صحة النهياره

�رصح وزير املوارد املائية العراقي
ح�سن اجلنابي �أم�س ب�أن امل�ؤ�رشات
يف �سد املو�صل طبيعية حتى الآن،
م�ضيف ًا �أن فريق ًا ي�ضم خ�براء من
العراق والواليات املتحدة و�إيطاليا
يعمل على م��دار ال�ساعة ملعاجلة
امل�شاكل املوجودة يف �أ�س�س ال�سد منذ
�سنوات طويلة .وقال الوزير العراقي
يف مقابلة مع تلفزيون «العراقية»:
«حتى اللحظة امل�ؤ�رشات طبيعية يف
ال�سد» ،ولكنه �أقر يف نف�س الوقت
ب�أن «املخاطر ال تزال قائمة ب�سبب
امل�شاكل املوجودة يف �أ�س�س ال�سد».
و�أو���ض��ح �أن «احل��ل الوحيد املتاح
�أمامنا هو عملية حت�شية وحقن �إ�سمنت
خا�ص لإغالق التجاويف حتت �أ�س�س
ال�سد» ،م�شري ًا �إلى �أن «العمل م�ستمر
بهذا االجتاه من �أوا�سط الثمانينات
من القرن املا�ضي» .وقال اجلنابي
َ
املتعاقد معها
�إن ال�رشكة الإيطالية
«تعمل بتكنولوجيا عالية حلقن
كميات هائلة من الإ�سمنت وجتميع
املعلومات عن �أ�س�س ال�سد لأعماق
ت�صل �إلى  150مرت ًا من �أجل معاجلة
�أربع مناطق حرجة حتت ج�سم ال�سد،
والعمل يجري حالي ًا يف هذه املناطق
احلرجة� ،إ�ضافة �إلى منطقة حرجة
�أخرى خارج ال�سد».

جماعة صقور كردستان تبنت تفجير إزمير

مقاتالت التحالف الدولي تدمر
جسرين في كركوك
�أف���ادت م�صادر عراقية �أم�س ب�أن
ط�ي�ران التحالف ال���دويل ق�صف
ج�رسين ملنع تنقل عنا�رص داع�ش
بني مناطق جنوب وغربي كركوك
�إلى مناطق املو�صل  400كم �شمايل
بغداد.
وقالت �إن طريان التحالف الدويل
دمر ب�شكل كامل ج�رسي �صدر النهر
و�شميط الواقعني على نهر الزاب
ً
م�شرية �إل���ى �أن
غ��رب��ي ك��رك��وك،
اجل�رسين يعدان من اجل�سور املهمة
واحليوية التي تربط مناطق غرب
وجنوبي كركوك بالطرق امل�ؤدية
ال��ى مناطق ال��ق��ي��ارة وال�رشقاط
وطريق املو�صل وق�ضاء خممور عرب
طرق القراج.
وذكرت �أن طريان التحالف الدويل
ا�ستهدف قبل �أ�شهر اجل�رسين مرتني
لكن عنا�رص داع�ش عملوا على و�ضع
�أنابيب ومعابر ت�ؤمن ا�ستخدامهما
للتنقل لكن ال�رضبة التي ا�ستهدفتهما
�أم�س دمرتهما ب�شكل كامل.
كما �أع��ل��ن �آم��ر ف��وج  17باحل�شد
الع�شائري يف الأنبار العميد حمد
الكربويل� ،إحباط هجوم لـتنظيم
داع�ش الإرهابي على ناحية كبي�سة،
جنوب مدينة هيت.

مقتل ُمسلحتين من العمال الكردستاني في جنوب تركيا

�أف��ادت وكالة الأنا�ضول الرتكية للأنباء
مبقتل م�سلحتني من منظمة «حزب العمال
الكرد�ستاين» فجر �أم�س ،يف ا�شتباك مع
قوات الأمن بوالية �سيعرت ،جنوب �رشقي
تركيا.
وذكرت الوكالة �أن فرق مكافحة الإرهاب
التابعة مل��دي��ري��ة �أم���ن ال��والي��ة �شنت
عملية �أمنية على املنزل الذي تقيم فيه
امل�سلحتان ،بعد تلقي املديرية معلومات
ا�ستخباراتية عن حت�ضريات لهجوم �إرهابي
يف املدينة.
ول��دى طلب ق��وات الأم��ن من امل�سلحتني
ت�سليم نف�سيهما ،ردتا ب�إطالق النار على
رجال الأم��ن ،ما �أدى �إلى ان��دالع ا�شتباك
�أ�سفر عن مقتلهما.
وعرث رجال الأمن يف املنزل على �أ�سلحة
وذخائر وقنابل يدوية.
وم��ن ناحية �أخ��رى ،قالت وكالة �أنباء
اع���ت���ادت ن����شر �أخ���ب���ار ح���زب العمال
الكرد�ستاين «�إن جماعة منبثقة من احلزب
�أعلنت م�س�ؤوليتها عن هجوم ب�سيارة
ملغومة على نقطة �أمنية يف غرب تركيا

الأ�سبوع املا�ضي».
وا�شتبك م�سلحون مع ال�رشطة وفجروا
�سيارة ملغومة يف �إزمري الأ�سبوع املا�ضي
بعد ايقاف �سيارتهم عند نقطة �أمنية ،مما
�أ�سفر عن مقتل رجل �رشطة وموظف ب�إحدى
املحاكم.
و�أوردت وكالة فرات للأنباء �أن جماعة
«�صقور حرية كرد�ستان» �أ�صدرت بيان ًا
قالت فيه «�إن اثنني من م�سلحيها نفذا
الهجوم وحذرت من �شن هجمات �أخرى».
وكانت اجلماعة �أعلنت �سابقا م�س�ؤوليتها
عن هجومني يف دي�سمرب.
وكان الهجوم الأول خارج ملعب لكرة القدم
يف ا�سطنبول �أ�سفر عن مقتل �أكرث من 40
�شخ�ص ًا يف حني كان الثاين يف و�سط تركيا
و�أ�سفر عن مقتل  13جنديا على الأقل.
ويخو�ض حزب العمال الكرد�ستاين مترد ًا
منذ ثالثة عقود على الدولة الرتكية �أ�سفر
عن مقتل �أكرث من � 40ألف ًا.
وت�صنف ت��رك��ي��ا وال���والي���ات املتحدة
واالحتاد الأوروبي هذا احلزب ب�أنه جماعة
�إرهابية.

• م�سلحتان من حزب العمال الكرد�ستاين

• طريان التحالف ي�ستهدف ج�رس �شميط يف ناحية الزاب

ونقل موقع ال�سومرية نيوز عن
الكربويل قوله �إن «قوة من الفرقة
ال�سابعة باجلي�ش وفوج  17باحل�شد
الع�شائري متكنوا من �إحباط هجوم
ل��داع�����ش مبختلف الأ�سلحة على
ناحية كبي�سة جنوب مدينة هيت
« 70كم غرب الرمادي».
و�أ�ضاف� ،أن «مواجهات وقعت بني
اجلي�ش والع�شائر �ضد عنا�رص داع�ش
املهاجمني وا�ستمرت لأك�ثر من
�ساعة مت الت�صدي من خاللها لتلك

الع�صابات الإجرامية و�إجبارهم
على الهروب باجتاه ال�صحراء».
و�أ�شار �إلى �أن «ناحية كبي�سة مت�سكها
القوات الأمنية والع�شائر الآن ،ومل
يحدث �أي خرق داخل الناحية».
يذكر �أن القوات الأمنية والع�شائر
مت�سك ناحية كبي�سة بعد حتريرها
من داع�ش يف مطلع العام املا�ضي،
فيما ت�صد تلك القوات بني فرتة
و�أخرى بع�ض الهجمات والتعر�ضات
لتلك الع�صابات الإجرامية.

أميركا :اإلعدام لمنفذ الهجوم
على كنيسة تشارلستون
حكمت هيئة حملفني �أمريكية بالإعدام
على ال�شاب الأمريكي الأبي�ض ديالن
روف� ،إثر �إدانته بقتل  9م�صلني من
ذوي الب�رشة ال�سمراء ،يف هجوم
م�سلح نفذه يف  2015على كني�سة يف
ت�شارل�ستون يف كاروالينا اجلنوبية،
يف جمزرة �صدمت العامل �أجمع.
ولدى النطق باحلكم مل يحرك روف
« 22عام ًا» �ساكن ًا ،علم ًا ب�أنه خالل
حماكمته التي تولى فيها الدفاع عن
نف�سه بنف�سه مل يبد �أي ندم على فعلته
وال قدم اعتذار ًا عما اقرتفت يداه.
واتفقت هيئة املحلفني املكونة من
� 12شخ�ص ًا بالإجماع على �أن جرمية
• منفذ الهجوم ديالن روف
روف ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ك��ل ال��ظ��روف
امل�شددة وال ميكن ملرتكبها �أن ي�ستفيد من �أي عذر خمفف.
وروف الذي يعتنق �أفكار ًا عن�رصية تقول بتفوق العرق الأبي�ض مل ي�سع خالل
حماكمته �إلى التخفيف من وقع جرميته ،ال بل �أنه على العك�س من ذلك �سعى
�إلى �إثارة اال�ستفزاز �إذ و�صل به الأمر خالل اجلل�سات الأخرية ملحاكمته �أن
انتعل حذاء عليه �شارات عن�رصية.
ودين روف بقتل � 9أ�شخا�ص كانوا ي�صلون يف كني�سة عمانوئيل التاريخية يف
ت�شارل�ستون يف جنوب �رشق الواليات املتحدة يف  17يونيو  ،2015يف �أ�سو�أ
جرمية عن�رصية يف التاريخ احلديث للواليات املتحدة.

