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�رسعييت جرافييات تابعيية للم�سييتوطنن اال�رسائيلييين، يوم 
ام�س ال�سييبت، بتجريف م�سيياحات وا�سييعة من اأرا�سي قرية 
دييير احلطييب، �رسق نابل�ييس بال�سييفة الغربية، فيمييا اطلقت 
قييوات ا�رسائيلييية على ارا�سييي زراعييية ومراكب �سيييادين 

فل�سطينين.
وقال م�سييوؤول ملف اال�ستيطان �سمال ال�سفة الغربية غ�سان 
دغل�ييس لوكاليية االنبيياء واملعلومييات الفل�سييطينية ي"وفييا"، 
اإن االأرا�سييي التي ي�سييتهدفها امل�سييتوطنون تبعييد 2كم عن 

م�ستوطنة "الون موريه".
واأعييرب عن خ�سيييته اأن تكون اأعمال التجريييف هذه مقدمة 

لبناء بوؤرة ا�ستيطانية جديدة يف تلك املنطقة.
وميين جهة اأخييرى، اأطلقييت قييوات اإ�رسائيلية، �سييباح اليوم 
ال�سييبت، النار من اأ�سييلحتها الر�سا�سيية الثقيلة على اأرا�سييي 

املزارعن ومراكب ال�سيادين يف مدينة غزة.
واأفييادت "وفا"، بيياأن اجلنود االإ�رسائيلييين املتواجدين يف 
حميييط موقع "ناحل عوز" الع�سييكري �رسق حي ال�سييجاعية 
�ييرسق مدينيية غييزة، فتحييوا نييران الر�سا�سييات الثقيلة على 
اأرا�سييي املواطنيين الزراعييية �ييرسق املدينيية، دون اأن يبلغ 
عن اإ�سييابات يف �سفوف املواطنن القاطنن قرب املنطقة 

امل�ستهدفة.
كمييا فتحييت زوارق ا�رسائيلييية حربييية النييار من االأ�سييلحة 
منطقيية  بحيير  قباليية  ال�سيييادين  مراكييب  علييى  الر�سا�سيية 
ال�سييودانية �سييمال غرب مدينة غزة، على بعييد نحو 4 اأميال 
بحرية، ما اأدى اإىل اإحلاق اأ�رسار يف مركبي �سيييد، دون اأن 

يبلغ عن وقوع اإ�سابات يف �سفوف ال�سيادين.

إخالء مطار لندن سيتي بعد "حادث كيميائي" فيه

واليات بأمريكا ترفض طلب روسيا بمراقبة االنتخابات
مستوطنون اسرائيليون 

يجرفون مساحات واسعة 
في الضفة الغربية

رتل مسلح يصل طرابلس لتأمين حكومة اإلنقاذ

لنييدن- متابعيية: اأعلنييت اإدارة االإطفيياء الربيطانييية اأن مطار مدينيية االأعمال 
يف لندن اأخلي ل�سيياعات ، بعييد "حادث كيميائي"، مو�سييحة اأن رجال االإنقاذ 

عاجلوا 27 �سخ�سًا عانوا من �سعوبات تنف�سية فيه
اأعيد فتح مطار لندن- �سيييتي بعد ثالث �سيياعات على اإغالقه على اإثر احلادث 
الذي تطلب اإجالء 500 م�سافر. ونقلت �سيارتا اإ�سعاف �سخ�سن اإىل امل�ست�سفى 
بينما قام عالج امل�سييعفون يف املكان 25 اآخرين كانوا يعانون من �سعوبات 
يف التنف�س. وقالت اإدارة االإطفاء على موقعها االإلكرتوين اإنها تلقت "معلومات 
عيين حييادث كيميائييي" يف املطار الواقييع يف منطقة دوكالنييد يف �رسق لندن 

املخ�س�س لرحالت رجال االأعمال والرحالت الق�سرة.
واأ�سييافت اأن "ال�رسطة وطواقم االإطفاء قامت بعمليتي تفتي�س �سمحتا باإعالن 
املطار اآمنًا. من جهتها، ذكرت ال�رسطة الربيطانية )�سييكتلنديارد( اأن عمليات 
البحث التي جرت املطار "�سمحت بالعثور على ما ي�سبه بخاخ للغاز �سي ا�س" 
الييذي ي�سييتخدم يف مكافحة ال�سييغب. واأ�سييافت ال�رسطيية يف البيان اأن "�سييبب 
احلييادث مل يعييرف لكن رجييال ال�رسطة يحققييون ملعرفة مييا اإذا كان وقع بعد 
ت�رسب عر�سي للغاز الذي حتتويه العبوة". ومت اإلغاء عدد من الرحالت القادمة 

من فرانكفورت واأم�سرتدام وباري�س، اأو حتويلها اإىل مطارات اأخرى.

وا�سيينطن - متابعة: قال م�سييوؤولون بوزارة اخلارجية االمريكية ان  ثالث واليات 
قالت "ال" لطلب رو�سيييا مراقبيية االنتخابات االأمريكية املزمييع عقدها يف الثامن 

من نوفمرب املقبل.
وبن امل�سييوؤولون اأن الواليات التي رف�سييت الطلب الرو�سي هي كل من اأوكالهوما 
وتك�سييا�س باالإ�سييافة اإىل لويزيانييا، الفتيين اإىل اأن رف�ييس واليتييي اأوكالهومييا 

وتك�سا�س كان لتعار�س هذا الطلب مع قوانن الواليتن.
وي�سييار اإىل اأن طلب رو�سيييا جاء بعد ال�سييكوك امل�سييتمرة التي اأثارها املر�سييح عن 
احلييزب اجلمهييوري، امللياردييير دونالييد ترامب، ميين اأن نتائييج االنتخابات ميكن 
"تزويرها" حمذرا يف الوقت ذاته من عمليات احتيال "على نطاق وا�سع" بعمليات 
الت�سييويت. ويف الوقت الييذي نقلت فيه قناة RT الرو�سييية املدعومة من احلكومة 
رف�س عدد من الواليات باأمريكا لطلب م�ساركة مو�سكو مبراقبة �سناديق االقرتاع، 
قييال مارك تونر، املتحدث با�سييم وزارة اخلارجية االأمريكييية: "اإن اأي اقرتاح باأننا 

رف�سنا العر�س الرو�سي ملراقبة االنتخابات هو اأمر خاطئ."

طرابل�ييس- متابعيية: ذكييرت م�سييادر اعالمية حملييية، اأن رتاًل م�سييلحًا مكونًا 
ميين ع�رسات العربات الع�سييكرية املجهزة باالأ�سييلحة املتو�سييطة تابييع لكتيبة 

"املر�سى" مب�رساتة، و�سل اول ام�س اجلمعة، للعا�سمة الليبية.
وقالت امل�سييادر، اإن الرتل امل�سييلح متركز اأمام مقر جمل�س الدولة بعد اإخالئه 
وت�سييليمه حلكومة االإنقاذ برئا�سة خليفة الغويل، املنبثقة عن املوؤمتر الوطني 
العام املنتهية واليته. وبح�سييب اأفراد من الرتل، فاإنهم جاءوا اإىل طرابل�س لرد 
ال�رسعية الأ�سييحابها ممثلة يف حكومة الغويل واملوؤمتر الوطني العام. هذا ومل 
ي�سييدر اأي رد فعل ر�سييمي من املجل�س الرئا�سي، اأو حر�سييه اأو جلنة الرتتيبات 
االأمنييية. كانت حكومة االإنقاذ الوطني قد اأعلنت ال�سيييطرة على جممع ق�سييور 
ال�سيييافة )مقيير جمل�ييس الدوليية( يف طرابل�ييس، م�سيييفة اأن هييذه اخلطوة متت 
بالتن�سيييق مع احلر�س الرئا�سييي الذي اأعلن ان�سييقاقه عن جمل�س الدولة بكامل 

عدته واأفراده.

 

الضفة الغربية - متابعة

ا�سييتاأنفت حمكميية م�رسييية، يييوم ام�س ال�سييبت، نظيير الطعن 
املقييدم من الرئي�س االإخييواين املعزول حممد مر�سييي واآخرين 

من جماعة االإخوان يف ق�سية "اأحداث االحتادية".
وكانييت املحكميية اأجلييت نظيير الطعن، ال�سييبت قبل املا�سييي، 

جلل�سة ام�س لتمكن الدفاع من االطالع على مذكرة النيابة.
ومر�سي واملتهمون الطاعنون ال يح�رسون جل�سة اليوم.

وطالبت نيابة النق�س اجلل�سة املا�سية برف�س الطعن وتاأييد 
حكييم االإدانيية ال�سييادر بحق املتهميين، يف راأيها غيير امللزم 
للمحكمة. وطالبت مذكرة دفاع االإخوان باإلغاء احلكم ل�سابقة 
الف�سييل يف الدعييوى بقييرار من النيابيية العاميية، وكذلك لعدم 

اإجييراء التحقيقييات مبعرفة النيابيية العامة، ول�سيييوع االتهام 
املوجييه للمتهمن، كما طالبت ببطييالن احلكم العتماده على 
حتريييات املباحث وحدها. وق�سييت حمكمة جنايات القاهرة، 
يف اأبريل )ني�سييان( 2015، مبعاقبة مر�سييي بال�سجن امل�سدد 
ملييدة 20 عامييًا والرقابة ملييدة 5 �سيينوات، يف الق�سييية، بعد 
اإدانته بتهمتي ا�سييتعرا�س القوة والعنف، والقب�س واالحتجاز 
املقييرتن بالتعذيييب البييدين. كما عاقبييت املحكميية املتهمن 
حممييد البلتاجييي، وع�سييام العريان، ووجييدي غنيم، واأ�سييعد 
ال�سيييخة، واأحمييد عبييد العاطي، واأمييين هدهد، وعييالء حمزة، 
ور�سييا ال�سيياوي، ومللوم مكاوي، وهاين �سيد، واأحمد املغر، 
وعبد الرحمن عز، بال�سييجن امل�سييدد 20 عامًا وو�سعهم حتت 

الرقابة ملدة 5 �سنوات، بعد اأن اإدانتهم بنف�س التهمتن.

قال رئي�س الفلبن رودريغو دوترتي يوم ام�س ال�سبت، 
اإنييه ليين ينهييي احللييف القائييم بيين بييالده والواليات 
املتحدة، يف اإي�سيياح ملا �سبق واأن اأعلنه عن رغبته يف 

"االنف�سال" عن وا�سنطن.
واأ�سيياف دوترتييي لل�سييحفين يف مدينتييه دافييا بعد 
عودتييه من ال�سيين "ال يتعلييق االأمر بقطييع العالقات. 
القطيعة هي قطع العالقات الدبلوما�سية. ال ميكنني اأن 
اأفعل ذلك. ملاذا؟ الأن من م�سلحة بالدي اإال اأفعل ذلك".
ويهاجم رئي�س الفلبن با�ستمرار وا�سنطن، وكانت اآخر 
حلقات هجماته اإعالنه اخلمي�س يف بكن "انف�سيياله" 
عيين الواليييات املتحييدة، مقابييل حتالفييه مع ال�سيين 
ورو�سيييا، معطيا اإ�سييارة وا�سييحة باأنه يريد اأن يقو�س 

حتالف بالده مع اأمريكا الذي عمره 70 عاما.

وقييال يف ت�رسيحات يف ال�سيين "لقد تبنيييت تياركم 
االيديولوجي، و�ساأزور رو�سيا اأي�سا للحديث مع بوتن 
والأقول له نحن 3 �سد العامل: ال�سن والفلبن ورو�سيا. 

هذا هو الطريق الوحيد".
وبعد هذه الت�رسيحات اأعلنت وا�سيينطن نيتها اأن تطلب 
ميين الرئي�ييس الفلبيني "تو�سيييحات". وقييال املتحدث 
با�سييم اخلارجية االأمريكية جون كربي "�سنعمل على 
احل�سييول على تو�سيحات ب�سيياأن ما اأراد الرئي�س قوله 
حتديدا، حن حتدث عن انف�سال مع الواليات املتحدة. 

االأمر لي�س وا�سحا لدينا".
ويف وقت �سابق، اأعلن رئي�س الفلبن رودريغو دوترتي 
اإنهيياء الدوريييات امل�سييرتكة )مييع الواليييات املتحدة( 
يف بحر ال�سيين اجلنوبي، واأي�سييا التمارين الع�سكرية 
التي ت�سييهد عبور اآالف الع�سييكرين االأمريكين الفلبن 

�سنويا.

يف  اجلمهييوري  املر�سييح  ترامييب  دونالييد  �سيين 
االنتخابييات الرئا�سييية االأمريكييية هجومييا نادرا 
على مي�سيل اأوباما قرينة الرئي�س االأمريكي باراك 
اأوبامييا، قائال:" كل مييا تريده هو القيييام بحملة" 

ل�سالح مناف�سته.
وو�سييف القيييادة االأمريكييية يف ح�سييد انتخابييي 
ر�سييع"  "اأطفييال  باأنهييا  ال�سييمالية  بكارولينييا 
االأوىل  ال�سيييدة  ترامييب  واتهييم  و"خا�ييرسون". 
 2007 عييام  كلينتييون  هيييالري  مبهاجميية 

با�ستح�سييار �سطر قالته حول مدى لياقتها الإدارة 
البيييت االأبي�س. وقد نفت حملة اأوباما هذا ال�سييطر 

الذي اأ�سار اإليه ترامب حول كلينتون.
وقييال ترامييب:" بو�سييعي روؤييية كييم حتب مي�سيييل 
هيييالري، ولكيين األي�سييت هييي من بييداأ يف االأ�سييل 
مقوليية: اإذا كنييت غيير قييادرة على العناييية ببيتك 
فلن تكوين قادرة علييى العناية بالبيت االأبي�س اأو 
البالد؟ اأين هذه املقولة؟ اإنني ال اأ�سييمعها. اإنني ال 
اأ�سييمعها." وكان ترامب ي�سيير اإىل مالحظة اأبدتها 
اأوبامييا عييام 2007 فيمييا كانييت تقييوم بحمليية 
ل�سييالح زوجها الييذي كان يناف�ييس كلينتون على 

تر�سيح احلزب الدميقراطي النتخابات الرئا�سة.
وكانييت ال�سيييدة االأوىل قييد قالييت:" اإذا كنييت غيير 
قييادرة علييى اإدارة بيتييك، فبالتاأكيييد ليين تكييوين 
قادرة علييى اإدارة البيت االأبي�س." وي�سييكك بع�س 
املنتقدييين فيمييا اإذا كان هييذا التعليييق مقتطعييا 
وخارجا من �سياقه واأنه ي�ستهدف عالقة هيالري 
كلينتون مع زوجها الرئي�س ال�سابق بيل كلينتون. 
ولكن ت�رس حملة اأوباما على اأن هذا ال�سطر مل يكن 
ي�ستهدف كلينتون، وبدال من ذلك ي�سر اإىل �رساع 
مي�سيل وباراك اأوباما من اأجل التوفيق بن احلملة 

االنتخابية ورعاية البنتن.

مصر: استئناف طعن مرسي على سجنه 
في "قصر االتحادية" 

الفلبين: لن نقطع العالقات مع أمريكا

دونالد ترامب يهاجم ميشيل أوباما
واشنطن - متابعة

القاهرة - متابعة

مانيال - متابعة

البشير يهدد جنوب السودان ويرفض استقبال الجئيها

اأمهييل الرئي�ييس ال�سييوداين عميير الب�سيير، حكوميية جنييوب 
ال�سييودان حتييى نهاييية ال�سييتاء لتنفيييذ مييا يرتتييب عليها 
مبوجييب االتفاقيات املربمة بيين الدولتن يف اأدي�س اأبابا 

.2012
و�سييدد الرئي�ييس ال�سييوداين، اأثنيياء افتتيياح اأعمييال جمل�ييس 
هيئيية ال�سييورى القومي للحييزب احلاكم، املوؤمتيير الوطني، 
علييى اأن بييالده �سييربت طويييال على عييدم التييزام جارتها 
اجلنوبية باتفاقات التعاون الثنائية املربمة يف العا�سمة 
االإثيوبييية يوم 27 �سييبتمرب  2012، مهييددا باأن اخلرطوم 
"�سييتقلب ال�سييفحة"، على حد قوله، يف حييال عدم تنفيذ 

جوبا التزاماتها.
اكد الب�سيير اأهمية �سعي حكومة الرئي�س ال�سوداين اجلنوبي 
�سييلفاكر ميارديييت اإىل امل�سييي قدمييا يف العالقييات مع 
اخلرطييوم، م�سيييفا اأن ال�سييودان معنييية باإحييالل االأميين 

واال�ستقرار يف جارتها اجلنوبية.
واأعلن الب�سر اأن حل م�ساكل جنوب ال�سودان لي�س يف اأيدي 
اخلرطوم، بالرغم من دعوات اإقليمية ودولية موجهة اإليها، 
م�سرا اإىل اأن ت�سوية االأو�ساع يف هذه البالد امل�ستقلة منذ 

انف�سالها عن ال�سودان تعود اإىل �سلطاتها ح�رسا.
يف الوقت نف�سييه ذكر الرئي�س ال�سوداين اأن بالده مل ترف�س 
قبييول الالجئن ميين جارتهييا اجلنوبية، بالرغييم من تلكوؤ 
جوبا يف القيام مب�سييوؤولياتها مبوجب اتفاقيات التعاون، 
واأعيياد اإىل االأذهان اأن �سييلطات جنوب ال�سييودان هي التي 
قامييت من جانبهييا بطييرد اأبناء الع�سييائر ال�سييودانية ذات 

االأ�سول العربية فور اإعالن ا�ستقالل اجلنوب.
واأ�سيياد الب�سيير بواقع العالقات بن اخلرطوم وبلدان اآ�سيا 
واإفريقيييا، مبا فيها دول ال�رسق االأو�سييط، متهما يف الوقت 
نف�سه وا�سنطن وحلفاءها االأوروبين باتخاذ اإجراءات من 

اأجل "عرقلة نه�سة ال�سودان"، على حد قول الرئي�س.
واأفيياد الرئي�ييس ال�سييوداين بيياأن 70 األفييا من �سييكان حلب 
ال�سييورية يرغبون يف دخول االأرا�سييي ال�سودانية فرارا من 
جحيم احلرب الدائرة يف بالدهم، وا�سييفا ال�سييودان باأنها 
"قبلة لكل �سييعوب العامل ب�سييبب وجود االأمن واال�ستقرار 

فيها، ف�سال عن اأخالق وكرامة مواطنيها".

بغداد - خاص

أبرز تسريبات "ويكيليكس" في غضون عامين
بودي�ستا ر�سائل   1

بييداأ   2016 عييام  االأول  اأكتوبر/ت�رسييين  يف 
"ويكيليك�ييس" بن�رس ر�سييائل جون بودي�سييتا، وهو 
رئي�ييس احلمليية االنتخابييية لييي هيييالري كلينتون. 
وتت�سمن تلك الر�سائل معلومات عن حمالت ترويج 
�رسييية لكلينتييون من قبييل اأكرب �ييرسكات االأنرتنت 
علييى غرار "غوغل" و"ياهو"، وعن االأ�سيياليب التي 
جلاأت اإليها كلينتون ملواجهة خ�سييمها اجلمهوري 
دونالد ترامب، باالإ�سافة اإىل مقتطفات من كلمات 

كلينتون يف منا�سبات خا�سة.
الأمريكية الدبلوما�سية  الوثائق  مكتبة   2

يف اأغ�سييط�س/اآب عييام 2016 ظهيير علييى موقييع 
وثائييق  مكتبيية  عليييه  يطلييق  مييا  "ويكيليك�ييس" 
املكتبيية  وت�سييم  االأمريكييية.  الدبلوما�سييية 
1707500 وثيقيية تعود للفرتة 1973-1976، 
و367174 وثيقيية لعام 1977، و50577 وثيقة 
لعييام 1978، و251287 وثيقيية للفرتة -2003

.2010
3 ر�سائل احلزب الدميقراطي االأمريكي

ويف يوليو/متييوز عام 2016، ن�ييرس "ويكيليك�س" 
ر�سييائل لعييدد ميين االأع�سيياء البارزييين يف اللجنة 
الوطنييية التابعيية للحييزب الدميقراطييي االأمريكي. 
وتثيير تلييك الر�سييائل ال�سييكوك حول نزاهيية عملية 
تر�سيح هيالري كلينتون للم�ساركة يف االنتخابات 
الرئا�سييية، وحول تعامل قيييادة احلزب مع مناف�س 
كلينتون الرئي�سييي يف االنتخابات التمهيدية داخل 

احلزب نف�سه – برين �ساندرز.
الرتكي والتنمية  العدالة  حزب  وثائق   4

ردا علييى االإجييراءات القمعييية التييي اأقدمييت عليها 
احلكوميية الرتكييية يف اأعقاب االنقالب الفا�سييل يف 
"ويكيليك�س" بن�رس  2016، قام  16 يوليو/متييوز 
مئات اآالف الر�سائل الأع�ساء حزب العدالة والتنمية 
الرتكييي احلاكييم. ويقييول "ويكيليك�ييس" اإن قيميية 
تلييك الر�سييائل تكمن يف كونها تك�سييف عن هيكلية 
ال�سييلطة يف تركيا والتي يعزز احلزب قب�سته عليها 
با�سييتمرار. وردا علييى ن�ييرس هذه الر�سييائل، حجبت 
ال�سييلطات الرتكية موقع "ويكيليك�س" على اأرا�سي 

البالد.
بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  من  مقتطفات   5

الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي
يف مايو/اأيييار عييام 2016، ن�ييرس "ويكيليك�ييس" 
مقتطفييات ميين م�ييرسوع اتفاقييية اإن�سيياء منطقيية 
التجييارة احلييرة بيين الواليييات املتحييدة واالحتاد 
االوروبييي. ويبقى ن�س هييذه االتفاقية التي اأثارت 
موجيية احتجاجييات ميين قبييل رجييال االأعمال يف 
العديييد ميين الييدول االأوروبييية، �ييرسا، ومل ت�سييمح 
وا�سيينطن باالطييالع علييى الن�ييس الأي جهييات غر 

حكومية، با�ستثناء ال�رسكات الغربية الكربى.
6 ر�سائل هيالري كلينتون

يف مار�ييس/اآذار عييام 2016، بييداأ "ويكيليك�ييس" 
بن�رس ر�سائل لي هيالري كلينتون بعثت بها وتلقتها 
)ال�سخ�سييي(  اخلا�ييس  االإلكييرتوين  بريدهييا  عييرب 
اأثنيياء توليها من�سييب وزييير اخلارجييية االأمريكي. 
لبع�ييس  احل�سييا�س  املحتييوى  اإىل  وباالإ�سييافة 

الر�سييائل، اأثييارت هييذه الت�رسيبات م�سيياكل كثرة 
لكلينتييون، اإذ واجهييت اتهامييات باالإهمال ب�سييبب 
ا�سييتخدامها لربيدها االلكرتوين اخلا�س يف �سياق 
القيام مبهامها الر�سييمية كوزيييرة للخارجية، وهو 

اأمر حتظره اال�ستخبارات االأمريكية قطعيا.
على  الأمريكية  القومي  الأمن  وكالة  تن�ست   7

زعماء دوليني
يف فرباير/�سييباط عييام 2016، بييداأ "ويكيليك�س" 
بن�ييرس وثائييق تك�سييف عيين تن�سييت وكاليية االميين 
القومييي االأمريكية على عدد ميين الزعماء الدولين 
جلمع معلومات حول موا�سيييع مرتبطة بامل�سالح 

اجليو�سيا�سييية للواليييات املتحدة. وميين العمليات 
التييي تك�سييف عنهييا الوثائييق، التن�سييت علييى لقاء 
خا�ييس بيين امل�ست�سييارة االأملانييية اأنغيييال مركل 
واأميين عييام االأمم املتحييدة بييان كييي مييون حول 
الت�سييدي للتغر املناخي، و�رسقيية وثائق اإيطالية 
�رسية حييول دور روما يف م�سيياعدة رئي�س الوزراء 
االإ�رسائيلي بنيامن نتانياهو يف معاجلة عالقاته 
املتدهييورة مييع الرئي�ييس االأمريكي بيياراك اأوباما، 
والتن�ست على لقاء بن وزراء التجارة االأوروبين 
ونظرهييم اليابيياين حييول ا�سييرتاتيجيتهم ال�رسية 
امل�سييرتكة ملواجهة وا�سيينطن يف جولة الدوحة من 

مفاو�سات منظمة التجارية العاملية.
الهجرة لأزمة  الأوروبي  الحتاد  معاجلة   8

بييداأ  اأي�سييا،   2016 عييام  فرباير/�سييباط  ويف 
"ويكيليك�س" بن�رس وثائق عن العمليات الع�سكرية 
مهربييي  �سييد  املتو�سييط  يف  االأوروبييي  لالحتيياد 
املهاجرين. ويف تقرير �رسي بهذا ال�ساأن يدعو قائد 
تلييك العمليييات االحتيياد االأوروبي لت�رسيييع وتائر 
ت�سييكيل حكومة يف ليبيا "ميكيين االعتماد عليها"، 
�ستدعو القوات االأوروبية للعمل يف املياه االإقليمية 
وميين ثم يف ال�سييواحل الليبية من اأجل اإيقاف تدفق 

املهاجرين.
اأفغان�ستان  9

يف فرباير/�سييباط عييام 2016، ن�رس "ويكيليك�س" 
جمموعيية وثائييق حييول حرب ف�سيياد بيين �رسكات 
غربييية و�سييينية ميين اأجييل ال�سيييطرة علييى ثروات 
اأفغان�سييتان املعدنييية وتهييرب تلييك ال�ييرسكات من 

حتمل امل�سوؤولية عن اآثار اأن�سطتها على البيئة.
ال�سعودية الوثائق   10

منذ يونيو/حزيران وحتييى نوفمرب/ت�رسين الثاين 
"ويكيليك�ييس" ن�ييرس  2015، وا�سييل موقييع  عييام 
"الوثائق ال�سعودية" وعددها يبلغ زهاء 500 األف 

وثيقة �رسية لوزارة اخلارجية ال�سعودية.
ومن بن الوثائق ما يك�سييف عن م�ساعي اخلارجية 
ال�سييعودية للتاأثيير علييى عييدد من و�سييائل االإعالم 
االإقليمييية ومنييع ن�ييرس تقارييير اإعالمييية ال تييروق 
للريا�ييس، مبييا يف ذلييك جهييود ملواجهيية و�سييائل 
االإعييالم غر ال�سييديقة وعرقليية بثها عييرب االأقمار 

ال�سناعية.

الجورنال - متابعة

داأب موقع "ويكيليك�س" 
منذ تاأ�سي�سه عام 2006 
على ن�سر ماليني الوثائق 
ال�سرية التي طالت الكثري 

من الدول وال�سخ�سيات 
الر�سمية حول العامل، فيما 

يلي اأبرز ما جاء يف هذه 
الت�سريبات يف غ�سون 

عامني.


