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»داعش« أعدم 15 
مدنيًا في الفلوجة 

لتعاونهم مع القوات 
العراقية

أكد أنه بعد إفالس »داعش« في إحداث فتنة طائفية بدأوا يأتون إلى املناطق احلساسة

»النواب العراقي« تعليقًا على اغتيال 3 أئمة من السنة:
لن نسمح للمفسدين بالعبث بأمن البصرة

عل���ى رأس وف���د برملاني، 
وذهب ف���ور وصوله مقر 
ديوان الوقف السني )يعنى 
بأوقاف أهل السنة وشؤونه 
اإلسالمية ويرتبط مبجلس 
الوزراء( في احملافظة لالطالع 
من قبل املسؤولني األمنيني 
على تفاصيل حادثة اغتيال 

علماء الدين قبل يومني«.
إل���ى أن زيارة  ولف���ت 
اجلبوري إلى البصرة تأتي 
ملتابعة التحقيقات التي تقوم 
بها األجهزة األمنية بش���أن 
حادثة اغتيال علماء الدين، 
مشيرا إلى أن رئيس البرملان 
التق���ى بالقي���ادات االمنية 
التحقيقات  املش���رفة على 
وسيضغط باجتاه الكشف 
عن اجلن���اة وإحالتهم الى 
احملاك���م لينال���وا جزاءهم 

العادل.
وأضاف أن اجلبوري زار 
الذين  العزاء  أيضا مجلس 

أقيم للمغدورين.
من جهت���ه، دعا محمود 
الصميدعي، رئيس ديوان 
الوقف السني، امس احلكومة 
العراقية بإجراء ما أس���ماه 
ب� »املتابعة اجلدية« لقتلة 
الس���نة في  الدين  علم���اء 

البصرة.

وف���ي كلم���ة ل���ه خالل 
احتفالية أقامها الوقف السني 
في منطقة األعظمية في بغداد 
مبناسبة املولد النبوي، طالب 
الصميدعي »مبتابعة جدية 
الذي���ن يقفون مع  للجناة 
الدواعش«، حسب تعبيره، 
مؤكدا على أن البصرة بحاجة 
الى »استمرار االنسجام داخل 

نسيجها املجتمعي«.
وكان الشيخ خالد املال، 
رئيس جماعة علماء العراق 
)جهة متثل أهل السنة في 
العراق(، طال���ب احلكومة 
واألجهزة األمنية في البصرة 
بإجراء حتقيق عاجل لكشف 
العصاب���ات اإلرهابية التي 
الدين  اس���تهدفت علم���اء 
وع���رض اعترافاته���م في 
وس���ائل اإلع���الم لينالوا 
جزاءهم العادل«، بحس���ب 
بيان أصدره اول من امس.

وذكر البيان أنه »إميانا 
بقدسية الدم العراقي وواجب 
احلف���اظ عليه نس���تنكر 
بأش���د عبارات االستنكار، 
التي  اآلثم���ة اخلبيثة  اليد 
تطاولت على رموز إسالمية 
وواجهات اجتماعية مثلت 
وحافظت على وحدة الصف 

العراقي«.

احداث شرخ وفتنة طائفية، 
بدأوا اآلن يأتون الى املناطق 
احلساس���ة واملهمة، وقال: 
ان البص���رة م���ن املناطق 
احلساسة باعتبارها مدينة 
للتعايش السلمي وكذلك هي 
مدينة اقتصادية و90% من 
واردات وص���ادرات العراق 
تتم من خاللها وأن تنظيم 
داعش اإلرهابي حاول إثارة 
الفنت للتأثير على االستثمار 
العامل���ة في  والش���ركات 

البصرة.
وكان رئي���س ال���وزراء 
العراقي د.حي���در العبادي 
أجرى اول من امس اتصاال 
هاتفي���ا مع قائ���د عمليات 
البص���رة وقائ���د ش���رطة 
احملافظة ملتابعة القضية، 
وأكد ضرورة كشف مالبسات 
احل���ادث والقض���اء على 
العصاب���ات اإلرهابية التي 
تهدد أمن محافظة البصرة، 
كما زار س���ليم اجلبوري، 
العراقي،  البرمل���ان  رئيس 
امس محافظة البصرة ملتابعة 

التحقيقات.
وق���ال هاش���م لعيبي، 
مستش���ار مجلس محافظة 
البصرة، ان »رئيس البرملان 
العراقي )سني( زار البصرة 

البص���رة � وكاالت: أكد 
رئيس جلنة األمن والدفاع 
مبجلس النواب العراقي حاكم 
الزاملي امس على أهمية أن 
تقوم األجهزة األمنية بواجبها 
االم���ن وتوفيره  في حفظ 
للجميع، وقال انه ستكون 
هناك اجراءات رادعة بحق 
من يتس���تر أو يتهاون مع 
املجرمني، لن نسمح للعابثني 
واملفسدين والسراق بالعبث 
بأمن البصرة، فهي عاصمة 
الع���راق االقتصادية ورئة 
العراق، وهي مدينة التعايش 
الس���لمي ويجب أن يسود 

األمن واالستقرار فيها.
جاء ذلك ف���ي تصريح 
صحاف���ي للزامل���ي ل���دى 
إل���ى محافظ���ة  وصول���ه 
البصرة ليتابع االجراءات 
الش���رطة  املتخذة من قبل 
واالجه���زة االس���تخبارية 
واألجهزة األمنية واحلكومة 
احمللية م���ن أجل الوصول 
إلى م���ن قتل���وا ثالثة من 
أئمة املس���اجد السنة يوم 
اخلميس املاضي في قضاء 
الزبي���ر مبحافظة البصرة، 

وتقدميهم للعدالة.
وقال الزاملي: بعد افالس 
تنظيم داعش واإلرهاب في 

املشيعون يحملون أمس نعوش رجال الدين السنة الذين مت اغتيالهم في البصرة  )رويترز(

رئيس ديوان 
الوقف السني: 
على احلكومة 

إجراء متابعة جدية 
لقتلة العلماء

في البصرة

مقتل 40 من »داعش« في مواجهات وقصف للتحالف في األنبار

اجليش العراقي يحرر 30 قرية في »هيت« مبساندة عشائر سنية 
والتحالف يدمر شاحنات مفخخة لـ »داعش« قرب سد املوصل

من س����د املوصل، ش����مالي 
العراق، في حني قطع التنظيم 
االتصاالت اخللوية، جنوب 
مدينة املوصل، حسب مصدر 

عسكري عراقي.
وأوضح شيرزاد زاخولي، 
الضابط برتبة نقيب في قوات 
البيشمركة الكردية، إن طيران 
الدولي شن غارات  التحالف 
متتالية على مناطق جنوب 
س����د املوصل وعلى مشارف 
بل����دة وان����ة القريب����ة منه، 
مستهدفا ش����احنات فخخها 
التنظيم بني����ة الهجوم على 

مواقع لقوات البيشمركة.
وأضاف ان الطيران املذكور 
متكن من تدمير 5 شاحنات 
األص����وات  وأن  مفخخ����ة، 
القوية الناجتة عن تفجيرها 
وصل����ت إلى ضواحي مدينة 
التابعة إلقليم شمال  دهوك 
العراق )25 كلم شمال شرقي 
السد(. في سياق متصل، قال 
عبدالرحمن اجلبوري الضابط 
برتبة مقدم في اجليش العراقي 
إن تنظيم »داعش« اإلرهابي 
قط����ع ش����بكات االتصاالت 
اخللوية عن منطقتي القيارة 

والشرقاط.
ال����ى ذل����ك، ق����ال مصدر 
أمني عراقي، أمس إن تنظيم 
»داعش« أع����دم 15 مدنيا في 
مدين����ة الفلوج����ة مبحافظة 
األنبار، غرب����ي العراق، بعد 
اتهامهم بالتعاون مع القوات 
األمنية، فيما أكد مسؤول أمني 
آخر أن القوات األمنية صدت 
هجوما للتنظيم على منطقة 
وس����ط مدينة الرمادي مركز 
احملافظة نفس����ها. وأوضح 
املصدر، الذي طلب عدم ذكر 

اسمه، أن »داعش« اإلرهابي 
أعدم، مس����اء أمس االول، 15 
مدنيا رميا بالرصاص من أبناء 
عش����يرة اجلميلة، في إحدى 
ساحات ناحية الكرمة شرقي 
الفلوجة. وأضاف أن »داعش« 
أع����دم املدنيني بع����د »ثبوت 
القوات األمنية  تعاونهم مع 
وتزويده����م مبعلومات عن 
أماكن تواجد مواقع التنظيم 
ليتم قصفها من قبل طيران 
التحال����ف الدولي والطيران 
العراقي«، حسب بيان تاله أحد 
التنظيم قبل تنفيذ  عناصر 
احلكم بحضور حشد من أهالي 
الكرمة. ولفت املصدر األمني 
إل����ى أن التنظي����م منع ذوي 
املدني����ني، الذين مت إعدامهم، 

من إقامة مجالس عزاء لهم.
الى ذلك، أف���ادت مصادر 
محلية ف���ي قضاء احلويجة 
جنوب غرب كركوك أن تنظيم 
داعش قرر تس���ريح العمال 
وإيقاف العمل باألجور اليومية 
في عموم املؤسسات اخلدمية 
في القض���اء، إلجبارهم على 
االنخراط في صفوف التنظيم، 
العربية احلدث  ونقلت قناة 
اإلخبارية امس عن املصادر 
احمللية قولها إن داعش قرر 
إيقاف العمل باألجور اليومية 
ف���ي املستش���فيات واملراكز 
الصحية والبلدي���ة والبناء 
والصيانية ف���ي احلويجة، 
مشيرا إلى أن عناصر التنظيم 
يقومون بإغ���راء احملتاجني 
املال لك���ي ينضموا إلى  إلى 
صفوفهم، وذلك بعد تزعزع 
التنظيم نتيجة الغارات اجلوية 
التي ش���نتها قوات التحالف 
والعمليات العسكرية ضده.

عائالت من شيرة البو عيفان 
بدأت تعود ملنازلها في املنطقة 

احملررة.
في سياق متصل، قتل 40 
من عناصر تنظيم »داعش« 
خالل مواجه����ات مع القوات 
العراقية، وقص����ف لطيران 
التحالف الدولي استهدف رتال 
ملركبات التنظيم غربي العراق، 

بحسب مسؤولني محليني.
وقال م����ال اهلل العبيدي، 
رئيس املجلس احمللي لناحية 
البغدادي مبحافظة األنبار، إن 
»القوات األمنية من اجليش 
والشرطة � ومبساندة مقاتلي 
العشائر � متكنت من قتل 20 
من عناصر )داعش( وتدمير 
مركبتني لهم حتمل أس����لحة 
ثقيل����ة، خالل ص����د هجوم 
للتنظيم م����ن قرى اجلزيرة 
على الناحية، فيما أصيب 3 
من أفراد الشرطة خالل تلك 
املواجهات«. وأضاف العبيدي 
ان »الطيران احلربي للتحالف 
الدول����ي قصف رت����ال من 6 
مركب����ات لداعش في منطقة 
حي البك����ر في هيت، ما أدى 
إلى مقتل 10 عناصر للتنظيم 

وتدمير 4 مركبات«.
م����ن جان����ب آخ����ر، قال 
عبداحلكيم اجلغيفي، قائمقام 
قضاء حديث����ة، إن »طيران 
التحالف قصف أهدافا لداعش 
في منطقة املدهم جنوب قضاء 
حديثة، ما أسفر عن مقتل 10 
عناصر لتنظيم داعش وتدمير 

6 مركبات للتنظيم«.
الى ذلك، قال ضابط كردي، 
الدولي  التحالف  إن طائرات 
دمرت 5 ش����احنات مفخخة 
تابع����ة ل� »داع����ش« بالقرب 

بغ����داد � وكاالت: حررت 
العراقية  الق����وات األمني����ة 
أبناء العش����ائر  مبس����اندة 
السنة أمس األول أكثر من30 
قري����ة باجتاه مرك����ز قضاء 
هيت ش����مالي الرم����ادي من 
س����يطرة تنظيم داعش فيما 
قالت مصادر محلية عراقية 
في األنبار غربي العراق: إن 
الق����وات األمنية والعش����ائر 
والصح����وات تقات����ل داعش 
في 8 مناطق غرب وش����رق 
الرمادي. وذكرت املصادر أن 
قيادات عمليات االنبار قامت 
بتأم����ني طري����ق الكيلو 160 
السريع بعد رفع األلغام منه 
والسيطرة على األرض وأن 
القوات األمنية والصحوات 
والعش����ائر تقاتل داعش في 
آل����وس والبو حياة  مناطق 
وجنران واخلسفة والبغدادي 
الرمادي،  واحملبوبية غربي 
واحل����وز والكرمة ش����رقي 
الرمادي مبحافظة األنبار وفي 
محافظة صالح الدين شمالي 
العراق، حررت قوة مشتركة 
من اجليش والشرطة االحتادية 
مبساندة قوات احلشد الشعبي 
الشيعية وعش����ائر اجلبور 
والبو عيفان السنية منطقة 
احلويجة البحرية التي متثل 
آخر معاقل تنظيم داعش في 
ناحي����ة الضلوعي����ة جنوب 

تكريت.
وقال مصدر أمني ومصادر 
محلية إن الق����وات العراقية 
متكنت من تطهي����ر منطقة 
التابعة  البحرية  احلويج����ة 
لناحي����ة الضلوعي����ة 80 كم 
جنوب تكريت من س����يطرة 
تنظيم داعش، مشيرا إلى أن 

وفد سعودي إلى بغداد األسبوع اجلاري 
لترتيب فتح السفارة املغلقة منذ 25 عاماً

عواصم � وكاالت: يغادر وفد فني من اململكة 
العربية السعودية إلى بغداد األسبوع اجلاري، 
لوضع ترتيبات إعادة افتتاح السفارة السعودية 
املغلقة منذ غزو العراق للكويت في أغسطس 
1990. ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية، 
عن مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية )لم تسمه(، 
قوله »انه بناء على ما مت االتفاق عليه بني قيادتي 
اململكة والعراق بإعادة افتتاح الس���فارة في 
بغداد وإنشاء قنصلية عامة في آربيل، ستغادر 
جلنة فنية من وزارة اخلارجية إلى بغداد هذا 
األسبوع للتنسيق مع اخلارجية العراقية لوضع 

الترتيبات الالزمة الختي���ار وجتهيز املباني 
املناسبة للبعثتني متهيدا ملباشرتهما العمل في 
أقرب فرصة ممكنة« ولم يتسن احلصول على 
تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما 

جاء في الوكالة السعودية.
وأغلقت الس���عودية س���فارتها في بغداد، 
منذ الغزو العراقي للكويت، وتهديد الرئيس 
األسبق صدام حسني باحتالل أراض سعودية، 
ورغم زيارة وفد ديبلوماسي عراقي رفيع إلى 
الس���عودية في عام 2010، غير أن السفارة ما 

زالت مغلقة.

داعشي »يكشف خطأً« مواقع سرية للتنظيم

دبي � العربية.نت: منذ بداية 2015، ضجت 
وس���ائل اإلعالم األجنبية، السيما الصحف، 
بخبر الداعشي النيوزيلندي الذي كشف باخلطأ 
مواقع س���رية للتنظيم في سورية. فاملقاتل 
النيوزيلندي، مارك تايلور، الذي غير اسمه منذ 
التحاقه بصفوف داعش إلى »أبو عبدالرحمن«، 
كش���ف عبر تغريداته عن أماكن تواجده إلى 
جانب عناصر التنظيم في سورية، وتنقالته 
بني منطقة وأخرى، من الطبقة السورية وكفر 
رمان إلى معرة النعمان وغيرها من املناطق 
الس���ورية. فأبو عبدالرحمن، غرد على هواه 
أكثر من 45 مرة، غير مدرك على ما يبدو أنه 
لم يوقف خاصية إظهار املوقع اجلغرافي على 
»تويتر«. فما كان من موقع Ibrabo الكندي الذي 
يرصد املتطرفني، إال أن حفظ تلك التغريدات 
واملواقع قبل أن يقوم أبو عبدالرحمن بحذفها 

األسبوع املاضي.
ومن خالل تتبع تغريدات تايلور تبني أنه 
كان في كفر رمان السورية ثم الطبقة فالرقة 
وغيرها. ولفت املوقع إلى أنه من خالل تتبع 

تغريدات تايلور العديدة التي أطلقها من الطبقة 
حتديدا، مت التوصل إلى حتديد املوقع واملنزل 
الذي كان متمترسا فيه من 3 وحتى 10 ديسمبر 

املاضي.
وترك تايلور نيوزيلندا في مايو 2012 ليظهر 

في سورية في يونيو 2014.
وبث على موقع يوتيوب قبل 3 أشهر مقطع 
ڤيديو يعرف فيه بنفسه ويعلن أنه ماض في 
القتال في »سبيل اهلل« بحسب تعبيره. كما 
بث سابقا في يونيو املاضي ڤيديو يظهر فيه 
وهو يحرق جواز س���فره قائال إن رحلته إلى 

سورية ال عودة فيها.
ويبدو أن إخفاقات تايلور ليس���ت يتيمة 
بني صفوف داعش، فقد كش���ف موقع ابرابو 
أن »املتطرفني يقعون في العديد من اإلخفاقات 
تظهر فرص اصطيادهم التي ميكن احلصول 
عليها من خالل رصدهم وتتبعهم عبر وسائل 
التواصل االجتماع���ي، وأن هذه اإلخفاقة لن 
تكون األخيرة لهم ما داموا في حاجة الى تلك 

الوسائل«.

الداعشي النيوزلندي مارك تايلور الذي غير اسمه بعد التحاقه بصفوف التنظيم إلى »ابوعبدالرحمن«         )العربية نت(

جماعة »فريق األمن العربي« 
تهكر موقعاً لباصات غرب بريطانيا

لندن ـ عاصم علي

سيطرت مجموعة »هاكرز« تدعى »فريق األمن 
العربي« ليلة رأس الس���نة عل���ى موقع »ترافل 
وست« حلجز احلافالت غرب بريطانيا، ما أدى 
الى حرمان الزبائن من معلومات عن املواصالت 
في وقت حساس جدا، وفقا لصحيفة »ذي ديلي 

ميل« البريطانية. 
الرئيسية  وأوضحت الصحيفة أن الصفحة 
لشركة »ترافل وست« استبدلت بعلم أسود وكلمات 
»فريق األمن العربي«، عالوة على عنوان صفحة 

الفيسبوك التابعة للمجموعة. 
وعلى الصفحة الفيس���بوكية، وضع الهاكرز 
عنوانهم في مدينة تونس، وادعوا السيطرة على 
مواق���ع غربية متعددة يومي���ا، إال أن الصحيفة 
البريطانية أش���ارت الى أن املجموعة استهدفت 

موقع حافالت مدينة بريستول ومنطقتها، والذي 
يتولى الزبائن عبرها حجز مقاعدهم واالطالع على 
ساعات االنطالق والوصول، ظنا منها بأن الشركة 
تدير عملياتها في »الغرب« أي دول غرب أوروبا 

والواليات املتحدة، ال غرب بريطانيا فحسب.
ولدى فتح موقع الشركة، تظهر سريعا صورة 
العلم األسود مرفقة بأناشيد للجماعات املتطرفة. 
وس���بق أن نفذت املجموعة اعتداءات على موقع 
حكومة الس���لڤادور على االنترن���ت، رغم أنها 
ليس���ت دولة غربية ويرأسها يساري متعاطف 
مع القضية الفلس���طينية، وعلى موقع ش���ركة 

الطيران الفلبينية. 
وبحس���ب الصحيفة البريطانية، فإن بعض 
الزبائن احملليني اتصلوا باملجموعة اإلس���المية 
لس���ؤالهم عن أوقات إقالع الباصات في منطقة 

بريستول، ولم يتلقوا جوابا.

مبادرة دي ميستورا على طاولة االئتالف السوري
اسطنبول � األناضول: واصلت الهيئة العامة 
الث����ورة واملعارضة  لالئتالف الوطن����ي لقوى 
السورية، امس اجتماعات الدورة 18 في مدينة 
إسطنبول التركية، مبناقشة األوضاع امليدانية 
في عموم س����ورية، حيث قدم وزير الدفاع في 
احلكوم����ة املؤقتة س����ليم إدري����س تقريره إلى 
الهيئة العامة. وحسب معلومات املكتب اإلعالمي 
لالئتالف، فإنه متت مناقشة مبادرة املبعوث األممي 
ستيفان دي ميس����تورا حول جتميد القتال في 
حلب، ومناقشة ما سيجري في اجتماع القاهرة 
املرتقب، واملبادرة الروسية، من أجل إجراء حوار 
بني النظام واملعارضة، فيما يبقى ملف انتخاب 
هيئة رئاسية جديدة لالئتالف لليوم األخير، أي 
الي����وم، إن لم متدد االجتماعات. وانطلقت أمس 

االول االجتماعات، ومن املقرر استمرارها 3 أيام، 
ويتضمن جدول األعمال مناقشة آخر التطورات 
امليدانية والسياسية على الساحة السورية، وال 
سيما املبادرة الروسية، وخطة املبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا، باإلضافة ملناقشة نتائج 
الزيارات األخيرة لقي����ادة االئتالف إلى كل من 
القاه����رة والرياض. من ناحي����ة أخرى، تناقش 
الهيئة العامة النظام األساسي لالئتالف، والعالقة 
الناظمة بني مؤسساته املختلفة، فضال عن إجراء 
انتخابات الختيار رئيس جديد لالئتالف، خلفا 
لهادي البحرة الرئيس احلالي، وكذا اختيار هيئة 
رئاسية جديدة، مكونة من أمني عام، خلفا لنصر 
احلريري األمني العام احلالي، ونواب رئيس جديد، 

كما سيجري انتخاب هيئة سياسية جديدة.


