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بغداد - أسامة نجاح: 
العملي��ات  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
املش��تركة ي��وم ، أم��س األربع��اء ، 
عن استعادة الس��يطرة على 90% 
من ح��ي الزجنيلي ف��ي أمين املوصل 
واالقت��راب م��ن باب س��نجار باجتاه 
جام��ع النوري ، مبين��ة أن ، القوات 
متكنت م��ن قتل مس��ؤول معامل 

التفخيخ في داعش. 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
"قطع��ات  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
احملور الش��مالي فرضت سيطرتها 
ح��ي  م��ن   90% عل��ى  الكامل��ة 
الزجنيل��ي واقترب��ت كثي��راً من باب 
باجتاه  الش��مالي  املنف��ذ  س��نجار 
جامع الن��وري في املدين��ة القدمية 
وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 
34 داعش��ياً بينهم القيادي املكنى 
بابي البراء التونس��ي املسؤول عن 
معامل تصنيع العبوات في املوصل 

القدمية". 
وأضاف إن" العملية اس��فرت ايضاً 
ع��ن تدمي��ر 4 مركب��ات مفخخ��ة 
حاول��ت اس��تهداف مم��رات اخ��اء 

النازحني". 
م��ن جانب��ه أعل��ن قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد ش��اكر جودت، 
أمس األربعاء ، عن حصيلة خسائر 

داعش في أمين املوصل منذ انطاق 
العمليات قبل 4 اشهر. 

وقال جودت في بيان تلقته صحيفة 
"حصيل��ة  إن  اجلدي��د‘‘،  ‘‘الصب��اح 
انط��اق  من��ذ  داع��ش  خس��ائر 
العمليات في امي��ن املوصل يوم 19 
شباط 2017، هي: قتل 193 قناًصا 
وقتلى الطائرات املسيرة هم 1221 

عنصراً". 
وأضاف أنه "مت تفجي��ر 414 عجلة 
املس��لحة  والعج��ات  مفخخ��ة، 
1053 عجل��ة، و405 دراج��ة نارية"، 
مبيناً أن "عدد العائات النازحة هو 
4424 عائلة، وع��دد االفراد 30229، 

واملساعدات 66890". 
وتابع، أن "عدد العائات العائدة الى 
12705، وعدد  مناط��ق س��كناهم 
االف��راد ه��م 58867"، مش��يراً الى 
انه "مت تفكيك 483 عبوة ناس��فة 
وتفجي��ر 283 عبوة"، الفت��ا الى أن 
"املس��احة احمل��ررة ه��ي 297 ال��ف 

كم2". 
وم��ن جهت��ه اك��د عض��و مجلس 
محافظة نينوى حس��ن سبعاوي ، 
أمس األربعاء ، حاجة القوات االمنية 
إلى أسابيع لتحرير االجزاء املتبقية 
من امين املوصل ، مش��يراً الى ، جلوء 
داع��ش لتفخي��خ اغل��ب الطرقات 
واس��تعمال  املتروك��ة  والبي��وت 

النساء بتنفيذ الهجمات .
وقال س��بعاوي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان " القوات االمنية بشتى 

صنوفها حترز تقدماً جيداً ومحترفاً 
برغم املعوق��ات املتمثلة بوصولها 

الى االزق��ة الضيقة وحرصها على 
ارواح املدني��ني ف��ي املدينة القدمية 

ذات الكثافة السكانية العالية". 
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القّوات المشتركة تستعيد 90 % من حي الزنجيلي 
وتقترب من باب سنجار في أيمن الموصل

القوات املشتركة في أحد أحياء اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
عط��وان  بغ��داد  محاف��ظ  ق��ال 
العطواني، ان "رئيس مجلس الوزراء 
حي��در العبادي وع��د حكومة بغداد 
باملوافق��ة عل��ى تنفي��ذ املش��اريع 
بص��رف  واالس��راع  الضاغط��ة 

املوازنة".
وذكر بيان ملكتب العطواني اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان "محافظ 
بغ��داد ناق��ش م��ع العب��ادي اه��م 
القضايا املتعلق��ة بواقع العاصمة 
وزيادة التخصيصات املالية واالسراع 
باملوافقة على تنفيذ اهم املش��اريع 

الضاغطة ".
و اك��د ان " رئي��س ال��وزراء ق��د وعد 
باملوافق��ة على جميع م��امت طرحه 

لارتقاء بالواق��ع اخلدمي والعمراني 
في العاصمة وتنفيذ املشاريع املهمة 
والضاغط��ة ف��ي مناط��ق االطراف 
السيما مشاريع اجملاري الكبرى واملاء 
في اه��م اقضية احملافظ��ة وايصال 

اخلدمات لساكنيها ".
واض��اف انه "مت تقدمي ش��رح مجمل 
للمعوقات واملش��كات التي تواجه 
والعمراني��ة  التنموي��ة  العملي��ة 
واخلدمي��ة في العاصم��ة ، مبيناً ان 
اب��رز تلك املش��كات متثل��ت بعدم 
ص��رف التخصصات املالي��ة ملوازنة 
العام اجلاري وتراجع املستوى اخلدمي 
بش��كل كبي��ر ف��ي اغل��ب مناطق 

العاصمة ".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت احلكوم��ة األردني��ة تخفيض 

متثيلها الدبلوماسي في قطر.
وأك��د وزير االعام الناطق الرس��مي 
باس��م احلكومة محمد املومني في 
تصري��ح صحف��ي أن حتقي��ق األمن 
والتق��اء  اإلقليمي��ني،  واالس��تقرار 
ال��دول العربي��ة عل��ى السياس��ات 
التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، 
وجتمع مساعيها على حماية الدولة 
الوطني��ة وبن��اء املس��تقبل اآلم��ن 
املستنير لش��عوبنا أولويات ستبقى 
جهوده��ا  أقص��ى  تب��ذل  اململك��ة 

لتحقيقها".

وقال املومني إنه "وبعد دراسة أسباب 
األزمة التي تش��هدها العاقات بني 
جمهوري��ة مصر العربي��ة واململكة 
العربية الس��عودية ودول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة ومملكة البحرين وبني 
دولة قطر، ق��ررت احلكومة تخفيض 
مس��توى التمثيل الدبلوماس��ي مع 
دولة قط��ر والغ��اء تراخيص مكتب 
قن��اة اجلزي��رة ف��ي اململك��ة". وأكد 
املومن��ي أن "احلكومة تأم��ل بتجاوز 
ه��ذه املرحلة املؤس��فة، وحل األزمة 
عل��ى ارضية صلب��ة تضم��ن تعاون 
جمي��ع ال��دول العربي��ة عل��ى بن��اء 

املستقبل األفضل لشعوبنا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة الصحة العراقية عدم 
ح��دوث حال��ة اي��ة حالة تفش��ي 
للكولي��را في الع��راق منذ 2015، 
مبينة انه��ا تتخذ إجراءات وقائية 

حتسبا لظهور أي حالة.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان اطلعت 
إّن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"التهّيؤ الحتم��ال حصول حاالت 
إسهال وبائي يعتبر من اإلجراءات 
وزارة  الت��ي تعتمده��ا  الروتيني��ة 
الصحة كل عام خصوصاً في هذا 
املوس��م من الس��نة، حيث تقوم 

دائ��رة الصح��ة العام��ة باجراءات 
احترازية حتّس��باً لظهور أي حالة 
ليتم تداركها بالس��رعة املمكنة 

ملنع حدوث تفشي وبائي". 
وأوضحت أن "ه��ذه مهمة يومية 
ملرك��ز الس��يطرة عل��ى األمراض 
الصح��ة  ومختب��ر  اإلنتقالي��ة 
العام��ة املرك��زي التابع��ني لدائرة 
الصحة العامة ف��ي مركز الوزارة 
وما يقابلها في دوائر احملافظات من 
أقسام للصحة العامة تتابع هذه 

األمراض وبشكل يومي.
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العبادي يعد محافظ بغداد بتنفيذ 
المشاريع الضاغطة وصرف الموازنة

األردن يخفض تمثيله الدبلوماسي 
في قطر ويغلق مكتب الجزيرة

"الصحة" تطمئن: ال تفشي وبائي 
للكوليرا وإجراءاتنا وقائية

عالوي: مستقبل أطفال الموصل
أصبح على المحك

داعش يزج بالجرحى والمعوقين
بمعارك أيمن الموصل 23

بغداد - وعد الشمري
أكدت املفوضية املستقلة حلقوق 
األربع��اء، عودة  أمس  اإلنس��ان، 
أكث��ر من 50 % من النازحني إلى 
ديارهم، مش��يرة إلى أن النسبة 
محافظ��ة  س��جلتها  األعل��ى 
ص��اح الدين بنح��و %80، فيما 
أرجعت عدم ع��ودة اآلخرين إلى 
اس��تمرار العمليات العسكرية 
أو اخلش��ية م��ن تعرضهم إلى 

هجمات انتقامية.
وق��ال عضو املفوضية مس��رور 

أس��ود في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "العراق يشهد عودة 
ايجابي��ة للنازح��ني ومبؤش��رات 
مرتفع��ة وصلت ال��ى أكثر من 

%50 من النازحني".
وتاب��ع أن "مجموع الذي��ن فّروا 
من ديارهم بعد سيطرة تنظيم 
داعش على بعض احملافظات بلغ 

نحو مليونني و 500 ألف نازح".
وأش��ار إلى ان "بعض املنظمات 
الدولي��ة والعراقي��ة بالغت في 
اعطاء اع��داد كبيرة للنازحني"، 

الفت��اً إل��ى أن "امل��دة املاضي��ة 
ش��هدت عودة نحو مليون و250 

ألف في جميع املناطق".
وأس��تطرد املفوض أن "النسبة 
األعل��ى ف��ي العودة س��جلتها 
ب���  الدي��ن  ص��اح  محافظ��ة 
)%80(، تلته��ا االنبار ب��� )60%(، 
نينوى  تعان��ي محافظ��ة  فيما 
م��ن بع��ض املش��كات جعلت 
 )25%( مس��توى الرجوع بنح��و 

فقط".
وحت��دث أيض��اً عن "مش��كات 

أخ��رى ترافق ع��ودة أهالي ديالى 
التهدي��دات  م��ن  ف��روا  الذي��ن 
األمني��ة بعد 2014 على اجلهات 

التنفيذية معاجلتها".
ونب��ه أس��ود إل��ى ان "اس��باب 
امتناع البعض عن العودة تكمن 
إلى  بخش��يتهم من تعرضهم 
هجمات انتقامية، أو اس��تمرار 
ف��ي  العس��كرية  العملي��ات 
االنبار  مناط��ق الس��يما غ��رب 

واجلانب االمين من املوصل".
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بغداد ـ مشرق ريسان:
 تنتظ��ر العاصمة بغ��داد وصول 
وفد م��ن محافظة الس��ليمانية 
قريب��اً،  كردس��تان  إقلي��م  ف��ي 
ف��ي خط��وة ل�"التواص��ل" ب��ني 
املس��ؤولني في اإلقليم واحلكومة 
االحتادية. بحس��ب م��ا عّده رئيس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي في مؤمتره 

األسبوعي األخير.
وق��ال العب��ادي في املؤمت��ر- الذي 

إن  اجلدي��د"-  "الصب��اح  تابعت��ه 
"هذا التواصل مش��ابه لتواصلنا 
مع بقي��ة محافظ��ات الباد، من 
خال اللجنة التنس��يقية العليا 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التي 
تعق��د اجتماعاتها كل ش��هرين 
م��ع احملافظ��ني ورؤس��اء مجالس 

احملافظات، الستمرار التعاون".
عق��ب  املرتقب��ة؛  الزي��ارة  وتأت��ي 
اس��تقبال رئيس مجل��س الوزراء 

في )4 حزي��ران 2017( مستش��ار 
إقليم كردس��تان  ام��ن  مجل��س 
مس��رور البارزان��ي ورئي��س ديوان 
رئاس��ة إقلي��م كردس��تان ف��ؤاد 

حسني.
الزي��ارة ش��هدت التأكي��د  تل��ك 
ب��أن "التع��اون بني ق��وات اجليش 
والبيشمركة خلق نوعاً من الثقة 
واالنسجام؛ أديا إلى نتائج سريعة 
ومهم��ة ف��ي دح��ر الع��دو"، وان 

ه��ذا التعاون س��يكون "انطاقة 
لعاق��ة أكثر تفاهم��اً" بني املركز 
واإلقليم في املس��تقبل. بحسب 

بيان ملكتب العبادي.
وعل��ى الرغ��م من إن املش��كات 
املتراكم��ة بني اجلانبي��ة طوال 13 
عام��اً مض��ت، ال ميكنه��ا أن جتد 
طريقاً إلى احلل عبر زيارات تستمر 

"ليوٍم أو يومني". 
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العبادي يرحب بـ"التواصل" بين مسؤولي اإلقليم والحكومة مفوضية حقوق اإلنسان: أكثر من نصف النازحين عادوا إلى ديارهم
االتحادية.. ونّواب كرد ال يعّولون على "الزيارات الروتينية"

وفد "كردستاني" من السليمانية يزور بغداد قريبًاأعلى النسب سّجلتها صالح الدين.. واقلها في الموصل وديالى

بغداد  ـ الصباح الجديد:
أف��ادت تقاري��ر اخباري��ة تناقلته��ا 
وس��ائل اعام، امس االربع��اء، بأن 
انتحاري��ا فجر نفس��ه داخل مرقد 
اخلميني قرب طهران، فيما اشارت 
ال��ى احتج��از رهائن داخ��ل مبنى 

البرملان االيراني. 
وذكرت وكال��ة أنباء فارس اإليرانية 
أن مسلحا فتح النار امس األربعاء، 
اخلمين��ي  اهلل  آي��ة  مرق��د  عن��د 
جن��وب طه��ران وأصاب ع��ددا من 

األشخاص. 
ونقل��ت وكاالت أنب��اء إيراني��ة عن 
النائب ف��ي البرملان الياس حضرتي 
قزل��ه، إن "املهاجمني كان��وا ثاثة 
وبحوزتهم رشاش��اً كاشينكوف 

وحزام ناسف". 
وأفادت وس��ائل إع��ام ايرانية، في 
وق��ت س��ابق ، ب��أن مس��لحا قام 
بإط��اق الن��ار داخل مرق��د اإلمام 
اخلميني قرب طهران، مش��يرة الى 
أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا. 

افادت انباء ع��ن مقتل انتحاري ثان 

في مرقد االم��ام اخلميني )رض( اثر 
اطاق النار عليه م��ن قبل القوات 
االمنية. وبحسب املعلومات الواردة 

فان ه��ذا االنتح��اري كان يحمل 6 
قنابل يدوية.

وف��ي وق��ت س��ابق فج��ر انتحاري 

نفس��ه وقتل اخر عل��ى يد القوات 
م��ن  ام��رأة  اعتق��ال  ومت  االمني��ة 

االرهابيني املهاجمني.

وكان االرهابي��ون قد دخل��وا مرقد 
االمام اخلميني من الباب الغربي.

ووفق��ا ملص��ادر مطلع��ة فق��د مت 
تفكي��ك ح��زام ناس��ف مت العثور 

عليه قرب مرقد االمام اخلميني.
فيما اعلنت وسائل االعام تلك عن 
س��قوط ضحايا جراء حادثة إطاق 
نار ثاني��ة لكنها ف��ي مرقد اإلمام 

اخلميني قرب العاصمة طهران.
وأفاد املدير الع��ام لدائرة مكافحة 
االرهاب ف��ي وزارة األم��ن االيرانية، 
ب��ان اح��د العناص��ر االرهابية قام 
بتفجير نفسه داخل مبنى البرملان 
بعد تضييق اخلن��اق عليه من قبل 
القوي األمنية وحرس املبنى. وأشار 
املس��ؤول في وزارة األمن عن تسلل 
مجموع��ات ارهابي��ة ال��ي داخ��ل 
طه��ران الي��وم االربع��اء، وق��ال ان 
احدى هذه اجملموع��ات مت اعتقالها 
قبل تنفيذها أي عملية واجملموعة 
االخ��رى مت القضاء عليها في مرقد 

االمام اخلميني.
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انتحاري يفجر نفسه داخل مرقد الخميني واحتجاز رهائن بمبنى الشورى
هجمات إرهابية تضرب مواقع حساسة في طهران

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مبع��وث الرئي��س األميرك��ي 
لش��ؤون التحال��ف الدول��ي بري��ت 
ماكغورك،ام��س األربعاء، أن موقف 
التحال��ف م��ن احلش��د الش��عبي 
أن التحالف يس��اند  "ثابت"، مبيناً 
الق��وات الت��ي تخض��ع لس��يطرة 
القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة 

العراقية.
وق��ال ماكغ��ورك في حدي��ث لعدد 
من وسائل اإلعام تابعته "الصباح 
اجلدي��د"، إن "موقفن��ا من احلش��د 

"نحن  ثاب��ت"، مضيف��اً  الش��عبي 
الت��ي  املس��لحة  الق��وات  نس��اند 
تخض��ع لس��يطرة رئي��س ال��وزراء 

القائد العام للقوات املسلحة".
من جه��ة أخرى، مض��ى ماكغورك 
إل��ى القول إن "كل ش��يء نقوم به 
في العراق ه��و بطلب من احلكومة 
العراقي��ة ونعمل على وفق اتفاقية 

االطار االستراتيجي".
وأعلن تأيي��ده إلجراء االنتخابات في 
الع��راق مبوعدها، فيما أش��ار إلى أن 
التحالف الدولي يعمل مع احلكومة 

العراقي��ة للضغ��ط عل��ى تنظيم 
"داعش" وإنهاء وجوده.

إج��راء  وق��ال ماكغ��ورك "نس��اند 
االنتخابات في وقتها، وخال لقائنا 
العب��ادي مت��ت مناقش��ة موض��وع 

االنتخابات وما بعد داعش".
من جه��ة أخرى، أض��اف ماكغورك 
أن "داع��ش ل��ن يختفي ببس��اطة 
لكنن��ا نعمل مع احلكومة العراقية 
للضغط على داعش وإنهاء وجوده"، 
متابع��اً "لدين��ا مهمة ف��ي اجملتمع 

الدولي ملنع تدفق اإلرهابيني".

ماكغورك يجدد ثبات الموقف تجاه
الحشد ويؤكد السعي إلنهاء داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيف��ة التامي��ز مق��االً 
لكاثرين فيليب بعنوان "اجلهاديون 
حتض��روا خلس��ائرهم ف��ي العراق 
وس��وريا بتنفي��ذ هجم��ات ف��ي 

الغرب".
وقال��ت كاتبة املق��ال إنه قبل بدء 
والرقة  املوصل  معركة اس��تعادة 

الش��هر املاضي، أصدر أبو محمد 
الرس��مي  املتح��دث  العدنان��ي، 
السابق لتنظيم الدولة اإلسامية 
آخر رس��الة له قبل مقتله توصي 
عناصره بشن هجمات في الغرب.

وتنبأ العدناني في هذه الرس��الة 
راس��ماً  "دول��ة اخلافة"  بنهاي��ة 
خط��ة بديلة للتنظيم، مناش��داً 

بأصغ��ر  "القي��ام  ب��أن  عناص��ره 
الغ��رب يضاهي  ف��ي  العملي��ات 
مبكانت��ه أكب��ر العملي��ات الت��ي 
ميك��ن تنفذيه��ا ف��ي املنطق��ة". 
ودعا العدناني في رسالته عناصر 
وداعميه لشن هجمات  التنظيم 

في الغرب.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي محافظة 
نينوى،ام��س االربع��اء، ب��أن تنظي��م 
"داع��ش" صادر س��يارات املدنيني في 
حي الشفاء مبدينة املوصل ووضعها 
في طري��ق القوات االمني��ة من اجل 

اعاقة تقدمها.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، إن 

"عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة قامت 
املواطن��ني  دور  وتفخي��خ  بس��لب 
األمني��ة  األجه��زة  ص��وب  الفاري��ن 
العراقي��ة في حي الش��فاء وس��رقة 
ومص��ادرة ممتلكاته��م وس��ياراتهم 
التي تستغلها تلك العصابات حيث 
يضعونه��ا ف��ي الش��وارع لغلقه��ا 
وتفجيره��ا إلعاق��ة تق��دم الق��وات 

األمنية احملررة ملناط��ق وأحياء اجلانب 
األمين من مدينة املوصل".

وأضاف املص��در ، أن "تلك العصابات 
باتت تدرك خسارتها الكاملة للحرب 
التي شنتها احلكومة العراقية، حيث 
أصبح��ت تل��ك العصاب��ات ال متتلك 
العناص��ر الكافي��ة للقت��ال فلجأت 
الى أس��لوب إعاقة التقدم عبر وضع 

السيارات في الشوارع ومنع األهالي 
م��ن اخل��روج والبق��اء عليه��م حتت 
التهدي��د بالقتل التخاذه��م كدروع 

بشرية".
وف��ي س��ياق آخ��ر أعلنت الش��رطة 
االحتادي��ة، ع��ن مقتل املس��ؤول عن 
معامل تصني��ع العبوات في املوصل 
القدمية، مؤكدة السيطرة على 75% 

من حي الزجنيلي في الساحل األمين.
وقال قائ��د قوات الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت في بيان 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلع��ت علي��ه 
إن "قطع��ات احملور الش��مالي تفرض 
س��يطرتها الكامل��ة عل��ى %75 من 
حي الزجنيلي وتقت��رب كثيرا من باب 
سنجار املنفذ الشمالي باجتاه جامع 

النوري في املدين��ة القدمية". وأضاف 
"أن العمليات اس��فرت ع��ن قتل 34 
داعش��يا بينهم القيادي املكنى بابي 
البراء التونس��ي املسؤول عن معامل 
تصني��ع العبوات في املوصل القدمية 
وتدمير 4 مركب��ات مفخخة حاولت 

استهداف ممرات اخاء النازحني".
تتمة ص3

"داعش" يصادر سيارات المدنيين ويضعها في طريق القّوات األمنية 

جانب من التفجير في املرقد

قيادات في داعش تتنبأ بنهاية "الدولة اإلسالمية" 
وتوصي بمهاجمة الغرب

ملحق "       " 
آيديولوجية العنف..

وتطّرف الفكر التكفيري

فنون اختراق عقل اإلرهابي وآيدلوجية العنف

بريطانيا.. نقلة نوعية في طريقة تعاملها مع التطرّف واإلرهاب
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

فتح رئيس حكومة اقليم كردستان 
عل��ى  الب��اب  بارزان��ي  نيجيرف��ان 
مصراعي��ه ام��ام ازم��ة جدي��دة بني 
بغداد واربيل، بع��د ان اعلن في مؤمتر 
صحفي، انه ال يعترف بش��يء اسمه 
مناط��ق متن��ازع وانه اليوجد ش��يء 
في قاموس حكومته اس��مه مناطق 
مختل��ف عليه��ا، وان تل��ك املناطق 
كردس��تانية حس��م امره��ا بعد ان 
مت حتريره��ا بالدم��اء م��ن قب��ل قوات 

الببيشمركة. 
واض��اف بارزان��ي في مؤمت��ر صحفي 
عقده اول امس الثالثاء بهدف ش��رح 
تفاصي��ل العق��ود النفطي��ة الت��ي 
وقعها مع شركة روس نفت الروسية، 
انه اليوجد مناطق متنازع عليها بعد 
االن وان تل��ك املناط��ق كردس��تانية 
وانتهى  البيش��مركة،  حررت بدم��اء 
امره��ا وان��ه لم يبق ش��يء اس��مه 
مناطق متن��ازع عليها ف��ي قاموس 
االقلي��م وهي كردس��تان وعادت الى 

االقليم. 
وبينما اش��ار بارزاني ال��ى أنه لم يتم 
حل��د اآلن حتديد اي موعد محدد لزيارة 
العاصم��ة بغ��داد وفقا مل��ا صرح به 
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي، اكد 
اس��تعداده لزيارة بغداد للتوصل الى 
حل حول جمي��ع املس��ائل العالقة، 
مشيرًا الى ان حكومته تولي اهمية 
واولي��ة كبي��رة الوص��ول ال��ى حلول 
وتفاهم��ات م��ع بغداد ح��ول جميع 

املسائل والقضايا العالقة.
وح��ول اإلتف��اق ال��ذي مت عق��ده مع 
ش��ركة روس نف��ت الروس��ية، ق��ال 
بارزاني ان االتفاق الذي وقع مع شركة 
روس نفت اتفاق اولي يتضمن تطوير 
حق��ول اس��تخراج النف��ط  وإعم��ار 
التحتية االقتصادي��ة إلقليم  البنية 
كردستان، وشراء نفط االقليم ونقله 
ال��ى ش��ركات املصاف��ي ف��ي املانيا، 
مؤكدا أن شركة روس نفت الروسية 
إقلي��م  ف��ي  باالس��تثمار  س��تقوم 

كردستان.
وأوضح بارزاني أن العقد مع ش��ركة 

روس نف��ت س��يدخل حي��ز التنفيذ 
بع��د ثالثة أو أربعة اش��هر من تاريخ 
توقيع��ه، مبين��ا ق��د تفاهمن��ا م��ع 
الش��ركة وس��وف يأتون ال��ى إقليم 
كردس��تان للعمل على رف��ع اإلنتاج 
الى ملي��ون برميل م��ن النفط اخلام 
يومياً، وس��تتكفل الشركة بعملية 

التطوير وزيادة اإلنتاج والتسويق.
وق��ال ان املناط��ق التي ستس��تثمر 
فيها الش��ركة الروس��ية تقع ضمن 
اقلي��م كردس��تان بضمن��ه كركوك 

النها كردستانية 
وتاب��ع ان العق��د املب��رم م��ع ه��ذه 
الش��ركة قد حدث وفق القانون رقم 
5 املش��رع في برملان كردستان، والذي 
خول مجلس ال��وزراء بابرام مثل تلك 
القع��ود عل��ى ان يت��م تصديقه من 
قبل البرملان، مش��يرا ال��ى ان العقد 
مع شركة »روس��نفت« الروسية قد 
أعاد ثقة الش��ركات العاملية بس��وق 

كردستان.

وانتقد بارزاني وبشدة بعض األحزاب 
الكردي��ة الت��ي اعلن��ت معارضته��ا 
الت��ي  االخي��رة  النفطي��ة  للعق��ود 
وقعتها حكومة االقليم مع روس��يا، 
ف��ي  املش��اركة  االح��زاب  مطالب��اً 
حكومة اإلقليم، وتنتقد اداء حكومة 
االقليم، ان حتس��م موقفها، فإما ان 
تتج��ه ال��ى خانة املعارض��ة أو تبقى 
ضمن احلكومة، وان ال تسبب احراجاً 
ملمثليها ف��ي حكوم��ة إالقليم، وان 
تكف عن االزدواجي��ة أمام املواطنني 
في إقليم كردس��تان، الذين اصبحوا 
واع��ني جي��داً ويعلم��ون م��ن يق��وم 
بخداعهم ويك��ذب عليهم في هذه 
االحزاب التي وصفها باحزاب الفيس 

بوك.
وكان رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العب��ادي، قد أعلن يوم األول من امس 
الثالثاء، بأن »وفد من إقليم كردستان 
برئاس��ة نيجيرفان البارزاني، سيقوم 
بزيارة الى العاصمة بغداد، للتباحث 

حول اإلتفاقات التي متت بني حكومة 
إقليم كردس��تان وش��ركة روسنفت 

الروسية«.
وأوضح العبادي خالل املؤمتر الصحفي 
االس��بوعي ان هن��اك وف��د  آخر من 
محافظة السليمانية سيقوم بزيارة 
الى بغداد، وس��يكون جزءاً من أجندة 
هذه الزيارة لبحث مكافحة اإلرهاب.

بدوره��م رف��ض اعض��اء ف��ي برملان 
كردستان ، تصريحات رئيس حكومة 
االقلي��م الت��ي ق��ال فيه��ا ان اب��رام 
عق��ود نفطي��ة مع ش��ركات النفط 
ال يحت��اج ال��ى موافقة البرمل��ان ، ان 
جميع القوانني والقرارات املرعية في 
االقليم، تؤكد ض��رورة عودة حكومة 
االقليم الى برملان كردس��تان في أية 
اتفاق��ات او ق��رارات تصدره��ا تخص 
مصي��ر ومس��تقبل املواطن��ني ف��ي 

االقليم 
وق��ال الدكتور ش��يركو جودت رئيس 
جلن��ة االقتص��اد والطاقة ف��ي برملان 

االقلي��م خ��الل مؤمت��ر صحفي عقد 
مبحافظ��ة  البرمل��ان  مكت��ب  ف��ي 
الس��ليمانية ام��س االربعاء حضرته 
الصباح اجلدي��د ان البرملان هو اجلهة 
الش��رعية الوحيدة التي متثل شعب 
كردستان وانه وفقا لتخويله من قبل 
الش��عب يجب ان يك��ون اجلهة التي 
ت��درس وتراج��ع وتصادق عل��ى عقود 
النفط الت��ي تتفق عليه��ا حكومة 
االقليم، مع شركات النفط العاملية 
ومب��ا ان برملان كردس��تان االن معطل 
بق��رار حزبي فان اب��رام اية اتفاقات او 
تفاهمات بشأن ثروات وموارد االقليم 
غير ش��رعي وفاقد للشرعية، مؤكدا 
التواقيع للطعن  انهم س��يجمعون 
في تلك العقود لدى احملكمة االحتادية 

واحملافل الدولية.
في غضون ذلك ردت االحتاد االسالمي 
واجلماعة االس��المية املشاركني في 

حكومة االقليم وبشدة على 
ان  مؤكدي��ن  بارزان��ي  تصريح��ات 

تصريحات��ه ل��م يوف��ق ف��ي وصفه 
االقلي��م  حكوم��ة  ف��ي  لش��رائه 

باملنافقني مزدزجي املواقف  
وق��ال اب��و بك��ر هلدني رئي��س كتلة 
االحتاد االس��المي في برملان كردستان 
في منش��ور عل��ى صفح��ة الفيس 
بوك اخلاص��ة به، اذا م��ا كان احلديث 
عن س��رقة املال العام والتجاوز على 
القانون وقتل ام��ال املواطنني وجتويع 
الش��عب وتوقيع عقود متهد لسرقة 
ق��وت الش��عب وثروات��ه عيب��ا لدى 
رئي��س احلكومة ان��ه يفتخر ان يكون 
كاذب��اً كما وصفه��م رئيس حكومة 

االقليم.
ويتس��اءل هلدن��ي ف��ي أي مكان من 
العال��م يتم��دح البرمل��ان حكومت��ه 
ب��دال م��ن ان يراق��ب ادائه��ا وينتقد 
اخفاقاتها، ويضي��ف » ان حكومة ال 
حتترم قراراتها وتكذب على الش��عب 
وتنتهك حقوق مواطنيها ال تستحق 

ان حتترم. 

بارزاني: لم يعد هناك شيء في قاموسنا
اسمه مناطق متنازع عليها

أشار إلى أن أمرها حسم وهي تابعة إلقليم كردستان طارق حرب

ما صرح به محافظ البنك املركزي يوم 2017/6/5 حول 
ال��دوالرات التي مت ادخالها للعراق مبناس��بة اختطاف 
الصيادين القطريني من ان هذه االموال س��تحال الى 
مكتب مكافحة غس��ل االموال ومتويل االرهاب نقول 
ان قانون مكافحة غس��ل االموال ومتويل االرهاب رقم 
)٣٩( لس��نة ٢٠١٥ حدد االجراءات الواجبة االتباع في 
مثل هذه احلالة س��واء بالنس��بة حلج��ز هذه االموال 

ومصادرتها.
كذلك فأن هنالك  تش��ريعات أخرى  ميكن تطبيقها 
عل��ى هذه االموال واولها  قان��ون الگمارگ  رقم )٢٣( 
لسنة ١٩٨٤ املعدل وقانون ضبط االموال املهربة رقم 
)١١١( لس��نة ١٩٩٦  وقانون مص��ادرة االموال املهربة 
رق��م )١٦٤( لس��نة١٩٩٤ املع��دل بالقان��ون رق��م)١( 
لس��نة١٩٩٧ خاص��ة وإن املادت��ني )٣٤ و٣٥( من قانون 
مكافحة غس��ل االم��وال )٣٩(  لس��نة ٢٠١٥ اوجبتا 
على كل ش��خص عند دخوله العراق بالتصريح عما 

يحمله من اموال او عمالت تنقل الى داخل العراق.
 ويش��مل التصري��ح قيم��ة تلك العم��الت ومنحت 
الهيئة العامة للگمارگ صالحية احلجز على االموال 
او العم��الت في حالة ع��دم التصريح عنها او إعطاء 
اي��ة معلومات غير حقيقية في ش��أنها او في حالة 
االش��تباه ف��ي انها متحصل��ة من جرمي��ة اصلية او 
جرمية غس��ل اموال او متويل ارهاب وملكتب مكافحة 
غس��ل االموال ومتويل االرهاب احالته��ا الى القضاء 
خالل س��بعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار واملادة )٣٨( 
من قان��ون )٣٩( املذكور اوجبت على احملكمة مصادرة 
االموال محل اجلرمية املنصوص عليها في هذا القانون 
ومتحصالتها او االشياء التي استعملت في ارتكابها 

او التي كانت معدة الستعمالها فيها .
علم��اً ان انقض��اء الدع��وى اجلزائي��ة  ال يح��ول دون 
احلكم مبصادرة االموال املتحصلة من عمليات غسل 
االموال او متويل االرهاب وأن املادة )٤٣( من هذا القانون 
عاقبت باحلبس ملدة س��نتني وغرامة ال تقل عن قيمة 
االموال والتزيد على ثالثة اضعافها كل ش��خص لم 
يصرح عن��د دخوله العراق عما يحمل��ه من اموال او 
عم��الت او قدم معلوم��ات أي ان القانون ال يقف عند 
مصادرة االموال فقط يت��م احلكم بغرامة التقل عن 
قيمة االموال وال تزيد على ثالثة اضعافها فإذا كانت 
االم��وال املذك��ور٣٠٠ ملي��ون دوالر فيت��م مصادرتها 
وف��رض غرامة م��ن٣٠٠ مليون دوالر ال��ى مليار و٢٠٠ 
ملي��ون دوالر اضافة الى املصادرة علماً ان املادة االولى 
من هذا القانون ع��ّدت العملة  االجنبية من االموال 
ومتوي��ل االره��اب هو أي فعل مباش��ر او غير مباش��ر 
لتوفي��ر االموال بقصد اس��تعمالها في تنفيذ عمل 
ارهاب��ي س��واء وقعت اجلرمي��ة او لم تق��ع واحلجز هو 
حظر مؤقت على نقل االموال او التصرف فيها يصدر 
م��ن محكمة او جه��ة ادارية كاملكت��ب او الگمارگ 
وقررت املادة اخلامسة ان مدير مكتب مكافحة غسل 
االموال نائبا لرئيس مجلس مكافحة غس��ل االموال 
وامل��ادة التاس��عة اناطت باملكتب تلق��ي االبالغات او 
املعلومات عن العمليات التي يش��تبه بانها غس��يل 
ام��وال واحال��ة االبالغات الى رئاس��ة االدع��اء  العام 
التخاذ االجراءات القانونية واملادة )٢٣( منحت قاضي 
التحقيق واحملكمة بناء على طلب املكتب وضع احلجز 
عل��ى االموال  وحملكمة اجلنايات او اجلنح مصادرة تلك 
االموال حلساب اخلزينة احلكومية علما ان وزارة املالية 
عليها اتخاذ ما يلزم بشأن هذه االموال كونها اجلهة 

ذات العالقة .

قانون مكافحة
غسل األموال 

تقـرير

مارك الندلر

واشنطن- أقحم الرئيس ترامب نفسه 
في نزاع مرير في اخلليج العربي ناس��باً 
لنفسه الفضل بقيام اململكة العربية 
السعودية بعزل جارتها الصغرى قطر.

وف��ي سلس��لة م��ن التغري��دات، ق��ال 
ترامب إن دعوت��ه إلنهاء متويل اجلماعات 
العربي��ة  اململك��ة  دفع��ت  املتطرف��ة 
السعودية و بلدان أخرى إلى العمل هذا 
األس��بوع ضد قطر، وهي إمارة صغيرة 
غني��ة بالطاقة ميكن القول أنها     أهم 
ب��ؤرة أمريكية عس��كرية في الش��رق 

األوسط.   
و أضاف »خالل رحلتي االخيرة الى الشرق 
االوس��ط ذكرت أنه ال ميكن بعد االن أن 
يك��ون هن��اك متويل لألف��كار املتطرفة. 

»وأشار القادة العرب إلى قطر«.
وق��د أتهم��ت قطر من��ذ وق��ت طويل 
بتمويل جماعة اإلخوان املسلمني، فضالً 
عن اجلماعات املتطرفة في سوريا وليبيا 
وغيرها من الدول العربية. ولكنها أيضا 
موطن ملركزي قيادة أميركيني رئيسيني، 
مب��ا ف��ي ذلك مرك��ز كلفت��ه 60 مليون 
دوالر و الذي  يشن منه الواليات املتحدة 
وحلفاءها حربهم اجلوية على مسلحي 

داعش في العراق وسوريا.
هذه األدوار املتناقضة لقطر قد تفس��ر 
اإلش��ارات املرتبكة التي أرس��لتها إدارة 
ترام��ب بع��د حت��رك اململك��ة العربية 
الس��عودية غي��ر املتوق��ع. فق��د حاول 
وزي��ر اخلارجية ريك��س تيلرس��ون ووزير 
الدف��اع جي��م ماتيس ف��ي البداية يوم 

االثن��ني املاضي تهدئة اخلالف، مع عرض 
تيلرسون للعب صانع السالم و ماتيس 
كان مص��راً على أنه لن يك��ون له تأثير 

على احلملة ضد اإلرهاب.
و في مساء الثالثاء املاضي تبني أن ترامب 
كان يح��اول التهدئ��ة. حي��ث ق��ال في 
اتصال مع امللك س��لمان، ت أن الوحدة 
اخللي��ج »ستحس��م هزمي��ة  دول  ب��ني 
اإلره��اب وتعزيز االس��تقرار اإلقليمي«، 

وفقا لبيان البيت األبيض.
و ق��ال مس��ؤولون ف��ي إدارة ترامب أنه 
ال يح��اول أن يفكك الدول الس��نية في 
الشرق األوسط، وبدال من ذلك، قالوا إنه 
يعبر عن إحباط حقيقي لس��جل قطر 

في متويل اإلرهاب.
وقال شون سبيسر السكرتير الصحفي 
للبي��ت االبي��ض »ان الوالي��ات املتحدة 
مازالت تريد ان ت��رى هذه القضية تهدأ 
وتسوى بأسرع وقت، وفقا للمبادئ التي 
وضعه��ا الرئيس من أج��ل هزمية متويل 

اإلرهاب.
ونفى سبيس��ر أن يك��ون الرئيس يقف 
م��ع أحد اجلانبني. وق��ال ان ترامب أجرى 
محادثات »مثمرة للغاية« مع الش��يخ 
متيم ب��ن حم��د آل ثان��ي، خ��الل زيارته 
للرياض. لكن ش��خص اخ��ر اطلع على 
احملادث��ة ق��ال إنه��ا كان��ت أكثر ب��رودة 
بشكل ملحوظ من إجتماعات الرئيس 

مع زعماء دول اخلليج األخرى.
وف��ي واش��نطن، أع��رب س��فير قط��ر 
مش��عل بن حمد آل ثاني عن دهش��ته 
لتعليقات ترام��ب. وقال في مقابلة مع 
صحيف��ة ديلي بيس��ت »ل��م يأتنا أحد 
قائالً، أنظ��روا، لدينا مش��اكل مع هذا، 

وهذا وهذا.
وقال محللون و مس��ؤولون ف��ي اإلدارة 
للمراف��ق  أن هن��اك تهدي��داً مباش��راً 
العس��كرية االميركي��ة ف��ي قط��ر، ال 
سيما أن قطر تعتبر الوجود العسكري 
األميرك��ي مبثاب��ة بوليص��ة تأمني ضد 

التحركات العدوانية جليرانها.
احلكوم��ة  ف��ي  مس��ؤولون  وص��ف 

األمريكية و وكاالت أنباء قطع العالقات 
بانه  والتجارة  والس��فر  الدبلوماس��ية 

»حصار« وحتى محاولة لالنقالب.
وح��ذر دبلوماس��ي أميرك��ي م��ن ان��ه 
كان هناك إغ��راء في إلق��اء اللوم على 
احلكومة الروسية قبل أن يتم وزن األدلة. 
اال ان الدبلوماس��ي نفسه اشار الى ان 
روس��يا لديها الكثير من املكاسب من 

االنقسامات بني منافسيها في املنطقة 
الصع��ب  م��ن  جعل��ت  إذا  خصوص��ا 
عل��ى الواليات املتحدة اس��تخدام قطر 

كقاعدة رئيسية.
وق��ال مس��ؤولو البنتاغ��ون إنهم أيضا 
خاص��ة  ترام��ب،  بتعليق��ات  فوجئ��وا 
بالنظر إلى العالقات العميقة للجيش 
األمريكي مع قطر. وكان اجليش حريصا 

على جتن��ب اخلالف��ات السياس��ية مع 
القطري��ني، وه��و ه��دف ينعك��س في 

تصريحات املتحدثني باسمه.
وق��ال املق��دم داميان بي��كارت املتحدث 
باس��م القوات اجلوية بالقيادة املركزية 
»ان الواليات املتحدة و التحالف  يشعران 
باإلمتن��ان للقطري��ني عل��ى دعمهم��ا 
الطوي��ل األم��د لوجودن��ا والتزامهم��ا 

الدائم باحلفاظ على األمن اإلقليمي.
تتناق��ض  ترام��ب  أن تغري��دات  ويب��دو 
مع الس��فيرة األمريكية ف��ي قطر دانا 
س��ميث التي غ��ردت على موق��ع تويتر 
قائلًة إن قطر حققت »تقدما حقيقيا« 

في كبح الدعم املالي لإلرهابيني.
وكان دبلوماس��ي اميرك��ي في الدوحة 
قد قال الثالث��اء املاضي أن عالقات قطر 
م��ع الوالي��ات املتح��دة »قوي��ة« وإنها 
قطع��ت ش��وطا كبي��را وه��ي تالح��ق 
االش��خاص الذين يشتبه في انتمائهم 
إلى مجموعات ارهابية بتجميد األموال 

ووضع ضوابط صارمة على مصارفها.
وألول م��رة، اختلف��ت تعليق��ات ترامب 
كب��ار  تعليق��ات  ع��ن  ح��اد  بش��كل 

مساعديه األمنيني والوطنيني.
وقال تيلرس��ون وزير اخلارجية األميركي 
للصحفي��ني ف��ي س��يدني بأس��تراليا 
حيث إجتمع هو و ماتيس مع املسؤولني 
االس��تراليني »انن��ا بالتأكي��د نش��جع 
االطراف على اجللوس معا ومعاجلة هذه 

اخلالفات«.
و ق��ال ماتي��س »إنن��ي واث��ق بأن��ه ل��ن 
تكون هناك اث��ار ناجمة عن هذه احلالة 

املأساوية على االطالق«.
وباإلضاف��ة إل��ى وج��ود مرك��ز القيادة 

اجلوية فيها، فإن قطر هي املقر الرئيسي 
للقيادة املركزية للواليات املتحدة ومركز 
اخملابرات األمريكية في الشرق األوسط.

وكان متويل قط��ر للجماعات املتطرفة 
منذ فت��رة طويل��ة مص��درا للتوتر مع 
واشنطن. لكن الواليات املتحدة جتنبت 
بوجه ع��ام أن تقف مع ط��رف ضد اخر 
ف��ي اخلالف��ات اإلقليمي��ة ف��ي اخلليج 
العربي ألن لديها شراكات إستراتيجية 
مع عدة بل��دان، ومعظمها، مبا في ذلك 
لديها  الس��عودية،  العربي��ة  اململك��ة 

سجل لتمويل اجلماعات املتطرفة.
وقال روبرت مالي، الذي نس��ق سياسة 
الش��رق األوس��ط في عهد أوباما: »من 
واإلماراتي��ني  الس��عوديني  أن  الواض��ح 
ش��عروا بأن هناك ش��خصا ف��ي البيت 
األبيض سيقف بجانبهم«. »هذا يضع 
قط��ر في موق��ف صعب: إم��ا أن حتدث 
حت��وال جذريا ف��ي السياس��ة أو تواجه 

عزلة أعمق«.
و كان��ت تعليق��ات بع��ض احملللني أكثر 
نق��داً، حي��ث قال��وا أن الس��عوديني قد 
أستغلوا حس��ن النية الذي حصل في 
زيارة ترامب للقيام بخطوة مت التخطيط 

لها مسبقاً ضد جارهم األصغر.
يقول بروس ريدل، احمللل االس��تخباراتي 
الس��ابق ف��ي حكوم��ة أوبام��ا »تالعب 

السعوديون بدونالد ترامب«. 
»و ش��جع ترام��ب من دون قصد أس��وأ 

غرائزهم جتاه جيرانهم«.

*عن نيويورك تاميز

في إشارة منه لقطع دول عديدة عالقاتها مع قطر

ترامب: اتفقاتنا األخيرة مع السعودية أسفرت عن تحرك عربي إليقاف تمويل اإلرهاب

نيجيرفان بارزاني

بارزاني: اليوجد مناطق 
متنازع عليها بعد 
اآلن وأن تلك المناطق 
كردستانية حررت بدماء 
البيشمركة، وانتهى 
أمرها وأنه لم يبق شيء 
اسمه مناطق متنازع 
عليها في قاموس 
اإلقليم وهي كردستان 
وعادت إلى اإلقليم
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ترامب وسلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصني��ع 
احلب��وب التابعة ل ��وزارة التجارة،امس 
االربع��اء، ع��ن اعادة تش��غيل س��بع 
مطاح��ن اهلي��ة ف��ي املوص��ل بع��د 
توقفها على مدى ثالث س��نوات ومنذ 
سيطرة تنظيم "داعش" على املوصل 

.
وق��ال مدير ع��ام تصني��ع احلبوب طه 
ياسني في بيان صحفي اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" إن "الش��ركة اعادت 

تش��غيل س��بع مطاح��ن اهلي��ة في 
املوصل"، مبينا أن "املطاحن السبعة 
ه��ي احلام��د والبش��ارة وام الربيعني 

والفهد واالنوار والرابية والهيثم".
واشار ياسني الى "جتهيز تلك املطاحن 
بكميات من احلنطة لغرض انتاج مادة 
الطحني لتجهي��زه للعوائل املوصلية 
ضم��ن مف��ردات احلص��ص التموينية 
وحلصة ش��هر نيس��ان"، مضيف��اً ان 
"وزارة التجارة اول الوزارات التي قامت 
باعادة تش��غيل معام��ل الطحني في 

مناطق املوصل احمل��ررة من اجل توفير 
م��ادة الطح��ني ل��كل املواطن��ني في 
املوص��ل بعد ان كان��ت معتمدة على 

مطاحن دهوك واربيل في التجهيز".
وأوض��ح ان "الكمي��ات الت��ي جهزت 
لتل��ك املطاحن توزعت ب��ني 300 طن 
ملطحن��ة الرابية و225 ط��ن ملطحنة 
الهيثم و175 طن ملطحنة ام الربيعني 
و150 ط��ن ملطحنة االن��وار و150 طن 
ملطحنة البش��ارة و150 طن ملطحنة 

احلامد و150 طن ملطحنة الفهد". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتبر نائ��ب رئي��س اجلمهورية اياد 
عالوي،امس األربعاء، أن مس��تقبل 
أطفال مدين��ة املوصل أصبح على 
احملك، مؤك��داً على ض��رورة تهيئة 
الظروف الالزمة ملعاجلة أوضاعهم 
وإع��ادة  واالجتماعي��ة  النفس��ية 

تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.
وقال ع��الوي في بيان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، إن »مس��تقبل 
أطفال املوصل أضح��ى اليوم على 

احمل��ك وإن حمايته��م والعمل على 
انتش��الهم من معاناتهم يجب أن 
يكون مساراً أساس��ياً فيما تبقى 

من معركة حترير املدينة«.
وأض��اف، أن »التقاري��ر األممية التي 
كشفت عن معاناة عشرات االالف 
من األطفال غربي املوصل تستدعي 
إج��راءات حكومي��ة عاجل��ة ملن��ع 
حصول كارثة إنسانية واجتماعية 

هناك«.
وتاب��ع، أن »أطف��ال املوصل يرزحون 

حتت ظل نكبة كبرى وجتارب مروعة 
وأن م��ن الض��روري تهيئ��ة كاف��ة 
الظروف الالزمة ملعاجلة أوضاعهم 
وإع��ادة  واالجتماعي��ة  النفس��ية 

تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً«.
وتخوض الق��وات األمنية منذ نحو 
س��بعة أش��هر مع��ارك محتدمة 
ف��ي محافظ��ة نين��وى لتحريره��ا 
م��ن س��يطرة تنظي��م »داع��ش«، 
أفضت إلى حترير الس��احل األيسر 

للموصل.

»التجارة« تعيد تشغيل سبع مطاحن
إلنتاج الطحين في الموصل

عالوي: مستقبل أطفال الموصل
أصبح على المحك



بغداد – اعتقال ارهابي 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  ذك��ر 
االستخبارات العسكرية امس االربعاء 
اعتق��ال "ارهاب��ي خطر" ف��ي منطقة 

املنصور غربي العاصمة بغداد.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اس��مه إن "مفارز مديرية 
االستخبارات العسكرية في اللواء 54 
الفرقة السادس��ة تلقي القبض على 
ارهاب��ي خطير مبنطق��ة املنصور غربي 
العاصمة وهو هارب من ديالى ومتخفي 

في العاصمة ".
عل��ى صعي��د متص��ل قال املص��در إن 
"عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب 
من علوة لبيع الفواكه واخلضر مبنطقة 
الرعود شمالي العاصمة، ما أسفر عن 

إصابة أربعة اشخاص".
 

ديالى – حصيلة تفجير
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي امس االربعاء ان حصيلة 
التفجير االنتحاري غرب بعقوبة بلغت 
س��تة جرح��ى بينه��م عنص��را أم��ن، 
مش��يرا ال��ى أن االنتح��اري كان هدفه 

سوق بعقوبة.
وقال الفريق الركن العزاوي إن "فريقا من 
واستخبارات  العسكرية  االستخبارات 
الفرق��ة اخلامس��ة كان يتاب��ع انتحاريا 
يرتدي حزاما ناسفا وجنح في محاصرته 
قرب حي املعلمني )5 كم غرب بعقوبة( 
قبل ان يقوم بتفجير نفس��ه، ما اسفر 
عن اصابة ستة مدنيني بجروح بينهم 
عنص��را أم��ن"، الفت��ا ال��ى أن أغلبهم 

كانت جروحهم طفيفة". 

كركوك – عملية امنية 
كشف مدير شرطة االقضية والنواحي 

في محافظة كركوك العميد س��رحد 
قادر امس االربعاء، عن اعتقال س��بعة 
مطلوب��ني ف��ي عملي��ة امني��ة جنوب 

احملافظة.
وق��ال العميد قادر إن "قوة من ش��رطة 
االقضي��ة والنواح��ي نف��ذت فجر يوم 
ام��س عملية امنية في ق��رى جرداغلو 
واملعاضيد التابعة لناحية تازة خورماتو، 
)٢٠كم جن��وب كرك��وك(، ومتكنت من 
خاللها اعتقال سبعة أشخاص صادرة 

بحقهم مذكرة قبض من احملاكم .

بابل – عملية استباقية 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة بابل امس االربعاء عن متكنها 
من الق��اء القبض عدد م��ن املطلوبني 
بعمليات استباقية في مناطق متفرقة 

من احملافظة. 
وقال مدير الشرطة اللواء احلقوقي علي 

حس��ن مهدي كوة الزغيب��ي إن مفارز 
الش��رطة نفذت عملي��ات تفتيش في 
مناطق متفرقة من احملافظة أس��فرت 
ع��ن القبض عل��ى عدد م��ن املتهمني 
بته��م جنائي��ة ومخالف��ات قانوني��ة 

متنوعة. 

صالح الدين – تفجير عتاد 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين امس االربعاء بأن كدس��ا 
للعت��اد انفجر مبقر للش��رطة االحتادية 
وس��ط قض��اء س��امراء، الفت��ا الى ان 

االنفجار لم يخلف خسائر بشرية.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "كدس��ا للس��الح والعت��اد 
انفج��ر صب��اح يوم امس  مبق��ر الفرقة 
ف��ي  االحتادي��ة  للش��رطة  اخلامس��ة 
منطقة القلعة وسط سامراء بسبب 
ح��رارة اجلو ، الفتا ال��ى ان "االنفجار لم 

يخلف خسائر بشرية". 

االنبار – اعتقال مطلوبني 
اف��اد مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة األنبار ام��س األربعاء، بإلقاء 
القب��ض على ثالثة أش��خاص يحملون 
الس��الح ويرتدون الزي املدني، مش��يراً 

إلى إيداعهم على ذمة التحقيق.
وق��ال املصدر االمني ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه إن "قائد شرطة 
األنب��ار اللواء هادي رزيج أمر بتش��كيل 
ق��وة مش��تركة من أف��واج الط��وارئ 
والنجدة وس��وات لغرض من��ع ظاهرة 
حمل الس��الح الظاهر ف��ي احملافظة"، 
مضيف��اً أن "ه��ذه الظاه��رة مخالفة 

للقانون".

كربالء – عملية تفتيش 
اك��د قائ��د ش��رطة محافظ��ة كربالء 

الل��واء احمد علي زوين��ي امس االربعاء 
اعتقال شخص يحمل هويتني مزورتني 

حاول الدخول الى احملافظة.
م��ن  "ق��وة  ان  زوين��ي  الل��واء  وق��ال 
سيطرات كربالء اخلارجية اعتقلت احد 
األشخاص يحمل هويتني مزورتني خالل 
محاولته الدخول الى احملافظة"، مبينا 
ان "ذل��ك ج��اء أثناء التفتي��ش الدقيق 
لألشخاص الوافدين إلى احملافظة وفي 
املضامير اخلاصة بالتفتيش واحلواسيب 

االمنية". 

ميسان – حترير مختطف 
افادت قيادة ش��رطة محافظة ميسان 
امس االربعاء بتحري��ر صبي مختطف 
وإلق��اء القب��ض على خاطفه وس��ط 

مدينة العمارة.
وقال قائد ش��رطة ميسان العميد نزار 
موهي الس��اعدي إن "مف��ارز من مركز 

ش��رطة اجلوادي��ن متكنت، صب��اح يوم 
امس بعد جم��ع معلومات دقيقة، من 
حتري��ر صبي مختطف يبل��غ من العمر 
12 عام��ا م��ن س��كنة مرك��ز مدين��ة 
العمارة، وإلقاء القب��ض على اخلاطف 

وسط املدينة".

نينوى – قصف صاروخي 
أفاد مصدر أمني ف��ي محافظة نينوى 
امس االربعاء بأن 16 مدنياً س��قط بني 
قتي��ل وجريح جراء قص��ف ل�"داعش" 

غرب مدينة املوصل.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "تنظي��م داعش قصف 
بع��دد من صواريخ الكاتيوش��ا مدنيني 
فارين من ح��ي الزجنيلي في الس��احل 
األمين غرب املوصل واس��فر واسفر عن 
مقتل س��بعة مدنيني وإصابة تس��عة 

آخرين".

اعتقال إرهابي خطر بمنطقة المنصور غربي بغداد * اعتقال 7 مطلوبين بعملية أمنية نفذت جنوبي كركوك
  تحرير مختطف واعتقال خاطفه وسط العمارة * مقتل وإصابة 16 مدنيًا بقصف إرهابي غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مصرف الرافدين ام��س االربعاء عدم جواز 
نق��ل ملكية العق��ار لصالح املواط��ن اال بعد 
تس��ديد االلتزام��ات املالي��ة املتعلق��ة بقرض 

خمسني مليون دينار.
وأوض��ح املكت��ب اإلعالمي للمص��رف في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، ان من ش��روط 
منح الق��روض للمواطن��ني والتي تبل��غ  ) 50( 
مليون دين��ار الغراض البناء في مس��احة ارض 
خمس��ني مت��را ه��و انه اليج��وز نق��ل ملكية 
العق��ار او اج��راء اية تصرف��ات قانونية اال بعد 
تسديد كافة االلتزامات جتاه املصرف او حصول 

املوافقة على ذلك.
وأض��اف البي��ان ان عل��ى املقترض اس��تعمال 
الق��رض للغ��رض املمن��وح م��ن اجل��ه وف��ي 
حال��ة اخالله بذل��ك يعتبر القرض مس��تحق 
األداء، مش��يرا الى انه يتم اج��راء التامني على 
حي��اة املقترض لدى ش��ركة التام��ني الوطنية 
لصال��ح املصرف ويثبت ذلك ف��ي عقد القرض 
ومبوجب التوجيه��ات املبلغة من االدارة العامة 

للمصرف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واف��ق مجلس ال��وزراء، عل��ى تغيير مجلس 
الوزراء وافق على تغيير اس��مي محافظتي 
التأميم والقادسية الى كركوك والديوانية، 
فيم��ا ناق��ش رف��ع موازن��ة تكميلي��ة إلى 

البرملان.
الصحف��ي  مؤمت��ره  ف��ي  العب��ادي  وق��ال 
االس��بوعي، وتابعته "الصب��اح اجلديد"، إن 
"مجل��س ال��وزراء وافق على تغيير اس��مي 
محافظتي التأميم والقادسية إلى كركوك 

والديوانية".
وأش��ار إلى أن "مجل��س ال��وزراء وافق على 
مش��روع إكمال مستش��فى اب��ن البلدي"، 
مبيناً أن "مجلس ال��وزراء ناقش رفع موازنة 

تكميلية إلى مجلس النواب".

تعليمات جديدة بشأن 
سلفة الـ 50 مليون دينار

تغيير اسمي التأميم 
والقادسية إلى كركوك 

والديوانية

الملف األمني

القّوات املشتركة تستعيد 90 % من 
حي الزجنيلي وتقترب من باب سنجار 

في أمين املوصل
وأضاف ان" عصابات داعش تستعمل االن 
اقذر الطرق وأبشعها ضد االهالي والقوات 
االمنية من خالل تفخيخها كل الطرقات 
واملنازل املتروكة مع اس��تعمالها النساء 
لتنفي��ذ اهدافه��ا ض��د الق��وات االمنية 

مستغلة عدم خضوعهن للتفتيش". 
وتابع ان " املعركة شرس��ة والقوات تقاتل 
راج��ال لضيق االزقة وتق��دم اروع ما لديها 
م��ن تكتيكات لتحرير االجزاء املتبقية في 
اجلان��ب االمين والبالغة قراب��ة  %7 "، الفتا 
الى ان" القوات االمنية حتتاج الى اس��ابيع 
ورمب��ا ال��ى نهاية الش��هر اجل��اري لتحرير 

املتبقي من املوصل ". 
وفي س��ياق متص��ل أف��ادت مديرية إعالم 
احلش��د الش��عبي، أمس األربعاء ، بتحرير 
أربع ق��رى جديدة جنوب قضاء البعاج، في 

الساحل األمين ملدينة املوصل. 
وقال إعالم احلشد في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة من��ه، إن "قوات 
الل��واء 13 في احلش��د الش��عبي متكنت ، 
من حتري��ر قرى ابهيري و البو محل )الراوي( 
والفوارات وتل الرمي، جنوب قضاء البعاج". 
وأض��اف البي��ان ان "القطع��ات تواص��ل 

تقدمها لتطهير ما تبقى من مدن". 
ال��ى ذل��ك أعرب��ت منظم��ة األمم املتحدة 
للطفولة "يونيس��ف" في بي��ان لها يوم 
أمس األربعاء ، عن قلقه��ا حيال التهديد 
ال��ذي يطال حياة 100 ألف طفل في غرب 
املوص��ل حيث تخ��وض الق��وات العراقية 
معارك لط��رد تنظيم الدولة اإلس��المية 

داعش. 
وقالت املنظمة في بيان لها تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة من��ه إن "حياة 
األطفال معرضة للخط��ر يقتل األطفال 
ويتعّرضون لإلصابات، ويس��تعملون دروعا 
بش��رية ويش��هدون عنفاً فظيعاً ال يجدر 

بإنسان أن يشهده". 
ولف��ت البيان إلى أن" بني ه��ؤالء من أجبر 
في بع��ض احل��االت عل��ى املش��اركة في 

القتال والعنف". 

وقالت املنظمة إنها تتلقى "تقارير مقلقة 
عن تعّرض مدنّي��ني ومن ضمنهم العديد 
م��ن األطفال في غ��رب املوص��ل للقتل"، 
مش��يرة ال��ى أن بعضهم "ُقت��ل في أثناء 
محاولتهم اليائس��ة للهرب م��ن القتال 

الذي يزداد بني ساعة وساعة أخرى".

"داعش" يصادر سيارات املدنيني 
ويضعها في طريق القّوات األمنية

م��ن جان��ب اخر أف��اد مص��در أمن��ي في 
محافظة نينوى، بأن 16 مدنياً س��قط بني 
قتيل وجريح جراء قصف ل�"داعش" غربي 

مدينة املوصل.
وق��ال املص��در ف��ي حدي��ث صحف��ي، إن 
"تنظيم داعش قص��ف بعدد من صواريخ 
الكاتيوشا مدنيني فارين من حي الزجنيلي 

في الساحل األمين غربي املوصل".
وأض��اف املصدر ، أن "القصف أس��فر عن 
مقت��ل س��بعة مدني��ني وإصابة تس��عة 

آخرين".
من جانب آخر أعلنت خلية اإلعالم احلربي، 
تدمير ش��بكة أنف��اق ذات ثالث��ة مداخل 
وقت��ل "إرهابيني" كان��وا بداخلها بضربة 
جوية ف��ي قضاء القائ��م غربي محافظة 

األنبار.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إنه "اس��تناداً ملعلومات 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات  وكال��ة 
االحتادي��ة، وجه صق��ور اجلو ضرب��ة جوية 
أسفرت عن تدمير شبكة انفاق ذات ثالثة 
مداخل تابعة لعصاب��ات داعش االرهابية 

في قضاء القائم غربي االنبار".

العبادي يعد محافظ بغداد بتنفيذ 
املشاريع الضاغطة وصرف املوازنة

ال��وزراء  رئي��س  "طال��ب  ان  ال��ى  ولف��ت 
املش��اريع  لتنفي��ذ  ام��وال  بتخصي��ص 
املتوقف��ة الت��ي وصل��ت نس��ب اجنازه��ا 
ال��ى اكث��ر م��ن %80 ال��ى جان��ب زي��ادة 
التخصيص��ات املالي��ة للعاصم��ة ك��ون 
موازنة هذا العام غير كافية لسد النقص 
ف��ي املش��اريع اضاف��ة الى ص��رف رواتب 
موظفي عق��ود تنمي��ة األقالي��م وايجاد 

صيغة ادارية حلل مش��كلتهم والتي تتم 
عبر تخصيص مشروع خاص بهم يضمن 
اس��تمرار صرف رواتبه��م او ايجاد درجات 

وظيفية لتعينهم".
وطالب "بصرف املوازنة املالية للعام اجلاري 
للمباش��رة بتنفيذ خط��ة حكومة بغداد 
احمللية التي حتتوي على مش��اريع ش��املة 
جلميع اقضية احملافظة"، الفتا الى "وجود 
مش��اريع ضاغط��ة حتتاج ص��رف االموال 
بأسرع وقت ومنها مش��اريع مجاري وماء 
احلس��ينية والنه��روان واكس��اء احملمودية 
وناحية اجلسر وغيرها من املشاريع االخرى 

في قضاء ابو غريب والطارمية واملدائن ".

"الصحة" تطمئن: ال تفشي وبائي 
للكوليرا وإجراءاتنا وقائية

ويت��م االخب��ار ف��وراً عن أي زي��ادة في منط 
حدوث حاالت االسهال". 

وأش��ارت إلى أن "م��رض الكولي��را يعتبر 
متوّطن��ا ف��ي منطقتنا وحس��ب املعايير 
العلمي��ة املعتمدة م��ن منظمة الصحة 
العاملي��ة"، لكنها اك��دت "عدم حدوث أي 

حالة تفشي وبائي منذ عام 2015".
ف��ي  مس��تمرة  "جهوده��ا  ان  واضاف��ت 
جانب تعزي��ز الصحة والتثقيف والتوعية 
الصحية للحيلولة دون حصول تفشيات 
جدي��دة. كذلك دور الرقاب��ة الصحية في 
متابعة املطاعم واملأكوالت والعاملني في 

هذا اجملال". 
واك��دت ال��وزارة ان "دورها األساس��ي هو 
الكش��ف املبك��ر ع��ن اي حال��ة تفش��ي 
ومن��ع  املمكن��ة  بالس��رعة  وعالجه��ا 
املضاعفات واس��تمرار التوعية والتثقيف 

والرقابة الصحية".

مفوضية حقوق اإلنسان: أكثر من 
نصف النازحني عادوا إلى ديارهم

لكنه يأسف ألن "عدداً كبيراً من العائالت 
اضط��رت إلى ترك أماكن نزوحها بس��بب 
اإلهمال احلكومي وعادت إلى ديارها برغم 
عدم وج��ود بنى حتتي��ة الس��يما املدارس 
واملستش��فيات أو حتى دورها قد تهدمت 

بسبب العمليات العسكرية".

الروتيني��ة  "اإلج��راءات  أس��ود  وينتق��د 
املعتمدة بتعويض املتضررين منهم، فهم 
ل��ن يحصلوا على مس��تحقاتهم إال بعد 

مدد طويلة للغاية".
وأورد أن "املتبق��ي لنا بنح��و مليون و300 
الف ش��خص أو ما يزيد على ذلك بقليل، 
موزع��ني عل��ى الداخ��ل واخلارج، الس��يما 
في محافظات إقليم كردس��تان والنجف 

وكربالء بغداد".
وأكمل أس��ود بالق��ول إن "النازحني خارج 
الع��راق كان��ت النس��بة األكب��ر لهم في 
تركي��ا بنح��و 250 إلف ش��خص، وهناك 
أع��داد متفاوت��ة قليلة في س��وريا ولبنان 

وبلدان اخرى".
بدورها ذكرت عضو جلنة الهجرة واملهجرين 
النيابي��ة نهل��ة الهبابي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "ع��ودة النازح��ني 
م��ا زالت مس��تمرة لكنها دون املس��توى 

املطلوب بسبب عدم تهيئة ديارهم".
وأضافت الهباب��ي، النائب عن ائتالف دولة 
القانون ان "املس��اعدات املقدمة من قبل 
اجلهات الدولية وكذلك احلكومة االحتادية 
إل��ى النازحني مخجل��ة للغاية وكنا نأمل 

بان تكون مبستويات اكثر".
ولفتت إل��ى أن "بعض النازحني الس��يما 
من اهالي املوصل يعانون من فقر واش��به 
باجملاعة يج��ب على اجله��ات ذات العالقة 

االلتفات اليها".
يش��ار إلى أن العراق ش��هد موج��ة نزوح 
كبيرة بعد سيطرة تنظيم داعش االرهابي 
ف��ي منتصف الع��ام 2014 عل��ى مناطق 
واس��عة في نينوى واالنبار وص��الح الدين 

وديالى اضافة إلى احلويجة.
 

العبادي يرحب بـ"التواصل" بني 
مسؤولي اإلقليم واحلكومة االحتادية.. 

ونّواب كرد ال يعّولون على "الزيارات 
الروتينية"

غير إنها  تسهم في التوصل إلى "أرضية" 
مش��تركة بني الطرفني. يقول النائب عن 
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني ماجد 

شنكالي.
ويضيف النائب ع��ن احلزب، في حديث مع 

"الصب��اح اجلديد"، إنه "خ��الل زيارة رئيس 
التحال��ف الوطني إلى إقليم كردس��تان، 
إضافة إلى زيارة الوف��د الكردي إلى بغداد 
مؤخراً، مت االتفاق على أن تكون تلك الزيارات 
متواصل��ة بني احلكومة االحتادية من جهة 

وإقليم كردستان من جهة أخرى".
لكن ش��نكالي ن��ّوه ب��أن "الزي��ارات التي 
تس��تمر 24 س��اعة أو 48 س��اعة لن حتل 
13 عام��اً"،  املتراكم��ة من��ذ  املش��كالت 
مش��دداً على أهمية "اس��تمرار احلوارات 
وعق��د اللق��اءات ب��ني جلان مش��كلة من 
الطرف��ني؛ للتوصل إلى أرضية مناس��بة 
تس��هم في ح��ل املش��كالت ب��ني بغداد 

وأربيل".
ويؤك��د النائ��ب ع��ن احل��زب الدميقراطي 
إقلي��م  رئي��س  بزعام��ة  الكردس��تاني- 
كردس��تان مس��عود بارزان��ي- إن "أربي��ل 
س��تبقى حت��ى آخ��ر ي��وم )قب��ل حتقي��ق 
الدول��ة  م��ن  ج��زء  ه��ي  االس��تقالل( 

العراقية".
ف��ي الطرف املقاب��ل، "قلل" ح��زب االحتاد 
الوطني الكردستاني من أهمية "الزيارات 
الروتينية" في احتواء اخلالفات بني اإلقليم 
واحلكوم��ة االحتادية، وطرح "طريقني" حلل 

األزمة.
ويق��ول النائب عن احلزب بختيار ش��اويس 
إن "جمي��ع الزيارات التي ج��رت وجتري بني 
اإلقلي��م واملركز هي روتينية، ولم تتس��م 
بالصراح��ة واملوضوعي��ة في ح��ل جميع 
املشكالت بني اجلانبني"، لكنه أكد إن "حل 
األزم��ات ب��ني إقليم كردس��تان واحلكومة 

االحتادية ليس صعباً".
ويوّضح ش��اويس في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "الدس��تور والقوانني النافذة، 
فض��الً ع��ن اإلميان مبب��دأ ش��راكة اجلميع 
ف��ي العملية السياس��ية. كلها أمور من 
ش��أنها إنهاء األزمات ب��ني اجلانبني"، الفتاً 
إلى إن "القوى السياس��ية الكردستانية 
ممثل��ة في مجل��س الن��واب العراقي وفي 
احلكومة االحتادية، ونح��ن ندعم العملية 
السياس��ية العراقي��ة، لكن مع األس��ف 
الش��ديد؛ ما ت��زال املصالح الش��خصية 
واحلزبية تطغى على املصلحة العراقية".

موقف ش��اويس جاء "مغايراً" لرأي زميله 
في احلزب النائب ريبوار طه، الذي عّول على 
ما حتققه هذه الزيارات من نتائج إيجابية، 

ال سيما على املناطق "املتنازع عليها".
ويق��ول ط��ه، ف��ي حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "كثرة الزي��ارات بني احلكومة 
االحتادية وإقليم كردس��تان له��ا مردودات 
إيجابية وجيدة على العملية السياسية 
وعل��ى طبيع��ة العالق��ة ب��ني الطرفني"، 
مؤك��داً إن التق��ارب ب��ني بغ��داد وأربي��ل 
"يسهم في حسم املشكالت التي يعاني 
منه��ا س��كان املناط��ق املتن��ازع عليها، 

نتيجة الصراع بني اإلقليم واملركز".
ودع��ا النائب ع��ن ح��زب االحت��اد الوطني 
الكردستاني القادة السياسيني في إقليم 
كردس��تان واحلكومة االحتادية إلى "تبادل 
الزي��ارات، والوص��ول إلى حل يس��هم في 
إنه��اء األزمات األمني��ة واالقتصادية التي 
تعص��ف بش��عبنا، واجللوس إل��ى طاولة 

احلوار حلسم امللفات العالقة".
أما حركة التغيير الكردستانية، فما تزال 
"تصر" على عدم املش��اركة ف��ي أي وفود 

متثل األحزاب الكردستانية تزور بغداد.
التغيي��ر  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  ويق��ول 
الكردس��تانية أم��ني بكر: "يج��ب أن يتم 
حتديد نوعي��ة الوفود الكردس��تانية التي 
ت��زور بغداد، فإما أن يك��ون الوفد حكومياً 
يض��م أعضاء من برملان اإلقليم واحلكومة 
هن��اك، أو أن يكون الوفد سياس��ياً وميثل 
جميع األحزاب السياسية الكردستانية".
ويضي��ف بك��ر ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "حركة التغيي��ر لم متثل في 
جميع الوف��ود الكردس��تانية الت��ي زارت 
بغداد، ولن نكون جزءاً من الوفود املرتقبة، 
حلني االتفاق عل��ى إن جميع القرارات التي 
تص��در بش��أن مصي��ر كردس��تان؛ تكون 
من املؤسس��ات الش��رعية وباتفاق جميع 
األط��راف السياس��ية، وليس بف��رض آراء 
فردي��ة؛ والس��ير خل��ف موقف ش��خص 
واح��د ال ميتلك صفة محددة". في إش��ارة 
إلى زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني 

مسعود بارزاني.

انتحاري يفجر نفسه داخل مرقد 
اخلميني واحتجاز رهائن مببنى الشورى

واضاف ان عدة مجموعات ارهابية، نفذت 
امس عملي��ات ارهابية في مدينة طهران، 
حي��ث مت القبض على عناص��ر احدي هذه 

اجملموعات قبل تنفيذ العملية. 
وص��رح ب��ان مجموعت��ني اخري��ني قام��ا 
بالهجوم علي مبني البرملان االيراني ومرقد 
االم��ام اخلمين��ي حي��ث بادر ح��رس املرقد 
باطالق النار على احد العناصر االنتحارية 
فيما قام الشخص االخر بتفجير نفسه. 
وفيما يتعلق بالهجوم علي مبنى البرملان 
االيراني اش��ار املسؤول في وزارة األمن، الى 
ان اجملموع��ة االرهابية تس��للت الي داخل 
البرملان وقامت باطالق النار على املراجعني 
في أحدى االبنية االداري��ة للبرملان، وحاليا 
ه��ذه اجملموعة محاص��رة من قب��ل قوات 

األمن.

قيادات في داعش تتنبأ بنهاية "الدولة 
اإلسالمية" وتوصي مبهاجمة الغرب

"التنظي��م  أن  املق��ال  كاتب��ة  وأردف��ت 
اس��تهدف بروكس��ل وباري��س م��ن خالل 
ش��بكة من عناصره التي تلقت تدريباً في 
س��وريا، وتنش��ط في أوروبا"، مضيفاً أن " 
هذه الش��بكة بني��ت وترعرعت حتت أعني 

االستخبارات الغربية".
وأش��ارت إلى أن "تنظيم الدولة خسر في 
مدينة س��رت الليبية ، وتقهقرت عناصره 
إلى الصحراء"، مضيفاً أن س��وريا والعراق 
س��يبقيان منطقتني متخبطت��ني لفترة 
طويل��ة بعدما يخس��ر التنظي��م كامل 

سيطرته هناك.
وأوضح��ت أن "تنظيم الدولة اإلس��المية 
لطامل��ا أقدم على ش��ن هجمات واس��عة 
النط��اق في الغ��رب عندما يك��ون هناك 
تهدي��د بخس��ارة األراضي التي يس��يطر 

عليها في سوريا أو العراق".
وقال��ت كاتب��ة املقال إن" تنظي��م الدولة 
خسر قاعدة أساس��ية في تشرين األول /

أكتوبر في بلدة دابق التي شهدت معركة 
مرج دابق الشهيرة والتي أعطوا مجلتهم 

االسم نفسه، ثم غيرها إلى روما".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اجبر تنظيم داعش االرهابي العشرات 
م��ن جرحاه ومعوقيه على املش��اركة 
في املعارك الدائ��رة باملناطق القليلة 
الباقي��ة حتت س��يطرته بامين املوصل، 
فيما يعاني املدنيني احملاصرين باملوصل 
القدمية معاناة ال تخطر على البال من 

جوع وخوف ورعب.
وق��ال مصدر امني عراق��ي مطلع في 
محافظة نينوى الى "الصباح اجلديد" 
ان "خس��ائر تنظيم داع��ش االرهابي 
ف��ي مدينة املوصل ال تتمثل في فقط 
في املساحات اجلغرافية التي خسرها 
والت��ي تق��در بنح��و %95 م��ن عموم 
املدينة، بل انه ب��ات يعاني بنحو جلي 
من نقص واضح بعدد مقاتليه وبعدد 
االنتحاري��ني ايض��ا الذي��ن انخفضت 

اعدادهم بنحو الفت".
واض��اف "ف��ي املناط��ق احمل��ررة بحيي 
الش��فاء والزجنل��ي مت العثور على عدد 
من اجلث��ث العائدة لعناصر داعش بني 
االنق��اض وعليه��م اثار ج��روح قدمية 
وضم��ادات، وميك��ن الق��ول ان اجلروح 
مضى عليها بضعة اس��ابيع، كما مت 
العثور على عكازات خاصة باملعوقني 
ال��ى جانب بع��ض تلك اجلث��ث، علماً 
ان نش��ر اجلرحى واملعوق��ني الدواعش 
دفعه��م  يعن��ي  القت��ال  بخط��وط 
للم��وت ال اكثر النه لي��س مبقدورهم 
املن��اورة او الهرب او االنس��حاب لبطء 

حركتهم".
واشار املصدر الى ان "االمر الالفت في 
املستمس��كات التي مت العثور عليها 
بحوزة اولئك القتل��ى الدواعش انهم 
ينتمون جلهات وكتائب مختلفة، مثل 
كتيب��ة االقتحام��ات، ديوان احلس��بة، 
وغيره��ا،  واملظال��م  القض��اء  دي��وان 
االمر الذي يدل عل��ى ان التنظيم يزج 
ب��كل م��ن يق��در على حمل الس��الح 
من عناص��ره في ه��ذه املعركة بنحو 
عش��وائي، و ان��ه يري��د اكب��ر عدد من 

املقاتل��ني ف��ي خطوط الص��د، بغض 
النظ��ر ع��ن قدراته��م او اصاباته��م 

اجلسدية".
وتابع "ع��دد من الناجني نقل��وا لنا ان 
قناص��ني من داع��ش معوقني ومعهم 
عكازات يتمركزن فوق البيوت العالية، 
وانه��م كان��وا يطلبون م��ن املقاتلني 
االخري��ن توفير مياه الش��رب والغذاء 
مب��كان قريب م��ع توفير االعت��دة، الن 
اصابتهم القدمية متنعهم من التحرك 

بسهولة".
معاناة ال تخطر على البال للمحاصرين 

باملوصل القدمية
تس��تمر معان��اة عش��رات االالف من 
العائ��الت احملاص��رة بحي��ي الزجنيل��ي 
والش��فاء واملوصل القدمي��ة، من جوع 
وخوف ورع��ب، فيما مس��احة اخلراب 

تزداد يوماً بعد يوم آخر.
ورص��د ناش��طون موصليون ن��داءات 
االقبي��ة  ف��ي  احملاص��رون  يطلقه��ا 
والدهالي��ز مبناط��ق النب��ي جرجيس، 
يطالب��ون  الف��اروق،  الش��عارين، 
فيه��ا باالس��راع النقاذه��م واقتحام 
عش��رات  ان  مبين��ني  مناطقه��م، 

العائ��الت تتكدس في القب��و الواحد 
مع غياب تام للكهرباء وش��ح خطير 
بالطع��ام ال��ذي يتمث��ل بالعصي��دة 

املكونة من املاء و مادة الطحني.
وكشف الناشطون عن تلقيهم نداء 
من 350 فرداً يعيش��ون في س��ردايب 
متجاوري��ن غالبيته��م م��ن االطفال 
والنس��اء، يؤكدون انه��م ان لم ميوتوا 
بالقصف س��يموتون من اجلوع او من 
العط��ش او باالم��راض الناجم��ة عن 
ش��رب مي��اه االب��ار الس��طحية املّرة 

الطعم.

وبحس��ب النداء، فأن ع��دداً كبيراً من 
االطفال فطسوا بسبب احلر الشديد 
وس��وء التهوي��ة بتلك االقبي��ة، وهذا 
احلال مير ب��ه االالف م��ن احملاصرين في 
تل��ك الس��راديب واالقبي��ة باملوص��ل 
القدمية، فيم��ا عناصر داعش يتنقلون 
ليال للتأكد من عدم هرب املدنيني من 

خالل مناداة املدنيني.
وبحسب احد الناشطني فان "االهالي 
احملاصرين توقفوا عن طلب الطعام او 
مياه الش��رب الطفاله��م من عناصر 
داعش بسبب االجابات الغليظة والال 

مباالة التي يبديه��ا عناصر التنظيم 
والذين غالبا ما تكون اجابتهم "لستم 
افضل منا وال من عائالتنا، س��تموتون 
معن��ا الن اغل��ب اهل املوص��ل تخلوا 
عنا ويرحبون باجليش وبحياة الفس��ق 

والفجور" على وفق تعبيرهم.
ودعا الناش��طون املوصلي��ون القوات 
االمني��ة الى االس��راع بتحرير املوصل 
القدمي��ة وانق��اذ املدنيني من املآس��اة 
الت��ي مي��رون به��ا، والتي طال��ت اكثر 
مم��ا كان متوقع��ا، وفقدان العش��رات 

حلياتهم يوميا.

مصدر أمني: خسائر 
تنظيم داعش اإلرهابي 
في مدينة الموصل 
ال تتمثل فقط في 
المساحات الجغرافية 
التي خسرها والتي 
تقدر بنحو 95 % من 
عموم المدينة، بل 
انه بات يعاني بنحو 
جلي من نقص واضح 
بعدد مقاتليه وبعدد 
االنتحاريين أيضا الذين 
انخفضت أعدادهم 
بنحو الفت

جانب من املعارك في اجلانب األمين من املدينة

معاناة ال تخطر على البال تعصف بالمدنيين المحاصرين بالمدينة القديمة

داعش يزج بالجرحى والمعوقين بمعارك أيمن الموصل
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بغداد - الصباح الجديد: 

قاس��م  الكهرب��اء  وزي��ر  بح��ث 
الفه��داوي مبكتبه في مق��ر الوزارة 
مع وكي��ل وزارة الصناع��ة واملعادن 
الدكتور محمد هاشم  للتخطيط 
عبداجمليد تعزيز التعاون والتنس��يق 
املشترك بني الوزارتني بحضور مدير 
عام ش��ركة ديالى العامة املهندس 

عبدالودود عبدالستار. 
وقال مدير اإلعالم والعالقات العامة 
في الوزارة لؤي الوائلي ان هذا اللقاء 
تناول بحث ومناقشة إبرام تعاقدات 
جديدة بني وزارة الكهرباء وش��ركة 
ديال��ى العام��ة لتجهي��ز مديريات 
الكهربائي��ة  باحمل��والت  الكهرب��اء 
بنوعيه��ا التوزي��ع والق��درة لدعم 

الش��بكة الوطنية ، مؤكدا أن هذا 
اللق��اء كان مثم��را وم��ن املؤمل أن 

تأتي ثماره خالل األيام املقبلة . 
 وأك��د الوائلي على أن ش��ركة ديالى 
العريق��ة  الش��ركات  م��ن  العام��ة 
املتخصصة بانتاج احملوالت الكهربائية 
وبتصني��ع عراق��ي %100 وبأمتياز من 
ش��ركة ميتسوبيشي اليابانية وأنها 
جهزت وزارة الكهرباء طيلة السنوات 
املاضي��ة مبئ��ات اآلالف م��ن احمل��والت 
الكهربائية بشتى أنواعها وسعاتها.

الش��ركة  أن  إل��ى  الوائل��ي  واش��ار 
قامت بتحدي��ث خطوطها اإلنتاجية 
م��ن  واملع��دات  املكائ��ن  واس��تيراد 
أرق��ى املناش��ىء العاملي��ة الرصين��ة 

واملعتمدة.
باش��راف م��ن قب��ل مدي��ر ع��ام نقل 
الطاقة الكهربائي��ة ملنطقة الفرات 

االعل��ى املهندس خالد غ��زاي عطية 
اجنزت امل��الكات الهندس��ية والفنية 
ف��ي املديرية العامة املذك��ورة اعمال 
تأهيل خطي نقل الطاقة الكهربائية 

فلوجة �� حبانية 132 ك.ف .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة 
الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب س��ري 
امل��درس ان االعمال تضمن��ت تأهيل 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  نق��ل  خط��ي 
فلوجة – حبانية 132 ك.ف وادخالهما 
ال��ى العمل ، إلى جانب إضافة خانات 
خطوط جديدة 132 ك.ف في محطة 
احلبانية التحويلية ونصب مجموعة 
محط��ة  ف��ي  ك.ف   33 مكثف��ات 
الفلوج��ة التحويلية بعد أن كان هذا 
اخلط اله��ام خارج اخلدم��ة منذ أكثر 
من ثالث س��نوات بسبب تعرضه إلى 
دمار ش��به كامل من قب��ل عصابات 

داعش اإلرهابية ، اضافة الى س��قوط 
مئات األب��راج منه وتقطع األس��الك  

)الفضاءات( .
واكد املدير العام أن العمل على أعادة 
هذي��ن اخلط��ني تخللتهم��ا معوقات 
كبي��رة ج��داً ومنه��ا زرع ع��دد كبير 
م��ن العبوات الناس��فة على مس��ار 
هذين اخلطني والت��ي كان لدور قواتنا 
املس��لحة البطلة من شتى صنوفها 
ف��ي مس��اندة وتأم��ني الط��رق لفرق 

الصيانة .
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان أهمية هذا 
االجناز سيكون املصدر الثاني إليصال 
الطاق��ة الكهربائي��ة إل��ى مناط��ق 
الفلوجة والرمادي وعن طريق محطة 
اليوس��فية التحويلي��ة بع��د أن كان 
املص��در األول للتغذي��ة م��ن محطة 

غربي بغداد 400 ك.ف . 

أكد عدم وضع حلقات زائدة تؤخر مسيرة العمل
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دعا وزير االتصاالت حسن كاظم 
الراشد الى بذل املزيد من اجلهود 
والعمل على جتاوز الروتني ووعدم 

اشاعة البيروقراطية .
واش��ار وزير االتصاالت في كلمة 
القاها خ��الل ترؤس��ه اجتماعا 
ضم وكالء الوزارة واملدراء العامون 
ومدراء اقس��ام الشركة العامة 
لالتصاالت والبن��ى التحتية في 
مقر الش��ركة انه من الضروري 
توخي الدقة وعدم وضع حلقات 
زائدة تؤدي الى حدوث روتني يؤخر 
مس��يرة العم��ل وعل��ى اجلميع 
العم��ل لتج��اوز البيروقراطي��ة 
اج��ل  م��ن  والتع��اون  املقيت��ة 
النه��وض بواقع العمل وانش��اء 
نظام داخلي مرن يواكب احلداثة 
والتط��ور عل��ى مدى الس��نوات 

العشر املقبلة . 
واض��اف الوزير الراش��د ان على 
الوثائق  احملافظة عل��ى  اجلمي��ع 
وامنه��ا خش��ية وقوعه��ا لدى 
جه��ات تؤث��ر س��لبا عل��ى واقع 
العم��ل وهذا ي��ؤدي الى اضعاف 
الش��ركة او املؤسسة ، مشددا 
على ضرورة االخ��الص والتفاني 
في العم��ل واالهتمام مبعامالت 
وع��دم  واملراجع��ني  املواطن��ني 
تأخيرها والتعاون املش��ترك بني 
الوزارة وتشكيالتها في محاولة 
للنهوض بواقع قطاع االتصاالت 
احلكوم��ي الذي يق��دم خدماته 
ال��ى جميع وزارات ومؤسس��ات 
الدولة من دون استثناء وهو الذي 
له الفض��ل في ايص��ال خدمة 
االنترن��ت الى مس��تويات عالية 
والس��عي الى ربط مؤسس��ات 

الدولة الكترونيا .
كم��ا اك��د الوزير على مس��الة 

االلكترون��ي  الواق��ع  تطوي��ر 
م��ن خ��الل اس��تعمال انظم��ة 
وبرامجي��ات رصين��ة حلمايته��ا 
من االختراق ك��ون ذلك يعد من 
القضاي��ا االمني��ة املهم��ة في 
الوقت الراهن مؤكدا على ضرورة 

مواجهة هذه التحديات . 
وذكر الوزر الراشد ان العمل على 
انشاء نظام داخلي رصني ومنح 
لتجاوز  املطلوب��ة  الصالحي��ات 
وزي��ادة كفاءة ش��ركة  الروت��ني 
التحتي��ة  والبن��ى  االتص��االت 
لتحس��ني واقعها املال��ي وزيادة 

ايراداتها لغرض تس��ديد الديون 
املترتبة بذمتها لوزارة املالية . 

من جانبه اوضح الوكيل الفني 
االقدم لل��وزارة امي��ر البياتي ان 
ه��ذه املرحل��ة تتطل��ب تضافر 
اجلهود لتج��اوز املعوقات وتوفير 
كل ما من شأنه النهوض بواقع 
كانش��اء  االتص��االت  مش��اريع 
مش��روع احلكوم��ة االلكترونية 
ال��ذي م��ن خالل��ه تدي��ر الدولة 
م��ن  للتخل��ص  مؤسس��اتها 
الروتني والبيروقراطية ، فيما دعا 
للوزارة  واملال��ي  االداري  الوكي��ل 

الدكت��ور كرمي مزعل الس��اعدي 
الى ضرورة ازالة احلواجز والعوائق 
ملواكبة  التع��اون  روح  واش��اعة 
احلداث��ة واالس��تفادة من حملة 
الشهادات العليا الدارة املشاريع 
وتطوي��ر امل��الكات البش��رية مبا 

يتالءم ومتطلبات العمل .
كما اولى الوزي��ر اهتماما كبيرا 
لواقع املعهد العالي لالتصاالت 
ال��ى  ب��ه  واالرتق��اء  والبري��د 
مصاف��ي املؤسس��ات العلمية 
العاملي��ة املتخصصة في مجال 
وتنفي��ذا«  والبري��د  االتص��االت 

لتوجيهات الوزير زار املعهد مدير 
ع��ام دائرة التخطي��ط واملتابعة 
ف��ي الوزارة باس��م عب��د الكرمي 
االس��دي والتقى بعميد املعهد 
احم��د محم��د صال��ح واطل��ع 
على اخملتبرات واملناهج العلمية 
تقام  التي  التطويري��ة  والدورات 
في املعهد ، مش��يدا بسياس��ة 
املعدة  االستراتيجي  التخطيط 

من قبل ادارة املعهد . 
وف��ي س��ياق متصل اس��تقبل 
عمي��د املعهد كل من مدير عام 
لالتص��االت  العام��ة  الش��ركة 

والبنى التحتي��ة د. ناظم لفته 
خش��جوري ومدير عام الشركة 
العامة خلدمات الشبكة الدولية 
للمعلومات علي القصاب الذين 
برفق��ة  واطلع��ا  املعه��د  زاروا 
العمي��د على س��ير االمتحانات 
الطلب��ة على  النهائي��ة وحث��ا 
اجلد واالجتهاد ومتنيا لهم حظا 
موفق��ا في امتحاناته��م ، كما 
تفقدا مختبرات املعهد وقاعاته 
االمنوذجية واستمعا الى طلبات 
املالك التدريس��ي من اجل توفير 

مستلزمات جناحه وتطويره . 

وزير االتصاالت يدعو لبذل المزيد من الجهود لتجاوز الروتين

دعا وزير االتصاالت 
الى المحافظة على 

الوثائق وأمنها 
خشية وقوعها لدى 

جهات تؤثر سلبا 
على واقع العمل 
وهذا يؤدي الى 
إضعاف الشركة

 أو المؤسسة 

جانب من االجتماع

فرق أجنبية إلجراء 
العمليات المعقدة في 

مستشفيات العراق 

ذي قار تحتفل باليوم 
العالمي لصحة المرأة  

اتالف كميات من 
المواد الغذائية 

منتهية الصالحية 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت وزي��رة الصحة والبيئ��ة د . عديلة 
حم��ود حس��ني م��ع د . فاتن محم��د مدير 
قسم االستقدام واالخالء الطبي في مركز 
الوزارة االس��تمرار باستقدام الفرق الطبية 
االجنبية الكفوءة الجراء العمليات املعقدة 

في املؤسسات الصحية العراقية .
وج��رى خالل اللق��اء التأكيد عل��ى التحول 
امل��دروس والتدريج��ي من االخالء وارس��ال 
مرض��ى العملي��ات املعقدة للع��الج خارج 
العراق الى استقدام الفرق الطبية االجنبية 
الكف��وءة ف��ي االختصاص��ات ملتنوعة من 
شأنه ان يسهم في تدريب وتطوير امكانات 
ومهارات مالكاتنا الطبية والصحية اضافة 
ال��ى تخفيف اعباء الس��فر عل��ى املرضى 

السيما كبار السن منهم .
وتابع اللقاء اس��تقبال مستش��فى االمام 
الصادق في محافظة باب��ل للفرق الطبية 
اجلراحي��ة  العملي��ات  الج��راء  االجنبي��ة 
املتنوعة وكذلك استمرار العمل باستقبال 
تلك الفرق في مستش��فيي ابن سينا ودار 

التمريض اخلاص في بغداد .

ذي قار - علي حسين:
نظمت وحدة رعاي��ة االم والطفل في دائرة 
صحة ذي قار احتفالية صحية بالتزامن مع 
اليوم العاملي لصحة املرأة وذلك على قاعة 

التدريب والتطوير في قطاع قلعة سكر.
وقال مس��ؤول وحدة رعاية االم والطفل في 
القطاع عالء محس��ن الي��ذ أن االحتفالية 
بالي��وم العاملي لصح��ة امل��رأة تأتي ضمن 
استراتيجية االهتمام باملناسبات الصحية 

العراقية والعاملية وضرورة التعريف بها.
واضاف مسؤول الوحدة ان االحتفالية التي 
جرى تنظيمها بالتنس��يق مع وحدة تعزيز 
الصح��ة تخللتها عدد م��ن الفعاليات من 
بينه��ا ع��رض ألهمية دور امل��رأة في نهضة 
اجملتمع ودوره��ا في خلق أجي��ال واعية ذات 

قيم ومبادئ انسانية وأخالقية .
واش��ار مس��ؤول الوحدة الى ان االحتفالية 
تناول��ت توضي��ح اهمي��ة تق��دمي الرعاي��ة 
الصحية للمرأة داخل املؤسسات الصحية 
ع��ن طري��ق برنام��ج رعاي��ة االم وأهمي��ة 
تثقيفها صحي��ا وضرورة التزامه��ا بأجراء 

الفحوصات الدورية املطلوبة . 

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت ش��عبة الرقاب��ة الصحية ف��ي قطاع 
احملمودي��ة للرعاية الصحي��ة االولية و ضمن 
خط��ة العم��ل خالل ش��هر رمض��ان املبارك 
حمل��ة صحية منف��ردة على احمل��الت العامة 
الواقع��ة في قض��اء احملمودية ضم��ن الرقعة 

اجلغرافية التابعة لقطاع احملمودية .
واوض��ح مدير ش��عبة الرقاب��ة الصحية في 
قط��اع احملمودية مع��اون وقائ��ي ليث خضير 
س��ليمان قلم��ت فرقن��ا الصحي��ة بجوالت 
ميدانية خالل ش��هر رمضان املب��ارك ملتابعة 
م��دى التزام أصحاب احملال العامة بالش��روط 
الصحي��ة املطلوبة وموقفهم م��ن اإلجازات 
الصحي��ة ومتابعة نظاف��ة واجزات الفحص 
الطب��ي اخلاص��ة بالعم��ال والتأكي��د عل��ى 
ض��رورة حصولهم عل��ى بطاق��ات الفحص 
الطبي وشهادات التربية الصحية والتدقيق 
على املواد الغذائية تاري��خ االنتاج والنفاذ ومت 
كمية من رقائق عجني البقالوة تركي املنش��أ 
ومت االتالف مبحضر رس��مي بحض��ور صاحب 
العالقة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق احملال 
اخملالفة للشروط الصحية واملتجاوزة حسب 

قانون الصحة العامة .

تقرير

وزير الكهرباء يبحث مع الصناعة التنسيق في مجال تجهيز المحوالت 
الفرات األعلى تنجز تأهيل خطي فلوجة ـ الحبانية 

إحدى احملطات الكهربائية

بغداد - الصباح الجديد:
أجن��زت مديري��ة امل��وارد املائي��ة في 
محافظ��ة البصرة اعم��ال صيانة 
املضخ��ات به��دف تأم��ني ايص��ال 
احلصص املائية لالراضي املستفيدة 
منها وتأمني املياه حملطات االس��الة 
العامل��ة هن��اك ، وتضم��ن العمل 
أجناز اعمال صيانة مضخة السجر 

في قضاء املدينة .
م��ن جان��ب اخ��ر باش��رت مديرية 

املوارد املائية في محافظة النجف 
الرص��د  فري��ق  م��ع  بالتنس��يق 
الكوفة  برصد س��دتي  املنظوم��ة 
والعباسية بهدف رصد التصاريف 
ملؤخ��ر الس��دة عند جس��ر ناحية 
الكفل ومعرفة التصاريف املطلقة 

منها  
الفني��ة  امل��الكات  واصل��ت  كم��ا 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة امل��وارد 
دورياته��ا  واس��ط  ف��ي  املائي��ة 

ومتابعتها الزالة نب��ات زهرة النيل 
م��ن عمود نهر دجل��ة بهدف تأمني 
احلص��ص املائي��ة واحلص��ول عل��ى 
انس��يابية عالي��ة للمي��اه أضافة 
ال��ى رصد االصاب��ات احملتملة  التي 
تظهر بعد أزالة النبات مسبقا ، اذ 
اس��تعملت الزوارق واالليات االخرى 
. هذا وتستمر مديرية املوارد املائية 
بعملها اجل��اد بهدف احلد والقضاء 

على هذه النبتة الضارة . 

بغداد - الصباح الجديد: 
حققت الشركة العامة لصناعة 
الطبية  واملس��تحضرات  األدوية 
في س��امراء إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملع��ادن طفرة نوعية 
ف��ي قيمة مبيعاتها لش��هر أيار 

املاضي. 
وب��ني مدي��ر االع��الم والعالق��ات 
العام��ة في الوزارة ل��ؤي الوائلي 
ان حتقي��ق ه��ذه املبيع��ات جاءت 
تنفيذا لتوجي��ه الوزير وفي اطار 
خطته الهادفة لتحويل عدد من 
ش��ركات الوزارة الى رابحة خالل 
هذا العام ، مش��يرا الى ان قيمة 
املبيعات والتي جتاوزت اخلمس��ة 
ملي��ار دينار مت حتقيقها وألول مرة  
من��ذ عام ٢٠٠٣ عل��ى الرغم من 

املنافسة الشديدة في السوق .
ولف��ت مدير االع��الم إلى حتقيق 
زي��ادة ف��ي قيم��ة االنت��اج ايضا 
والس��نوات  باالش��هر  مقارن��ة 
الس��ابقة حي��ث جت��اوزت قيمة 
اإلنت��اج مبل��غ 4 ملي��ارات و300 

مليون دينار. 
واك��د الوائل��ي على ان الش��ركة 
متكنت ايضا خالل شهر ايار املاضي 
وم��ن خالل املتابعة املس��تمرة من 
املليارين  اس��تحصال مبلغ جت��اوز 
و300 مليون دينار من مستحقاتها 
التي تعود لس��نوات طويلة بذمة 
وزارة الصح��ة / الش��ركة العامة 
 ، )كيمادي��ا(  األدوي��ة  لتس��ويق 
مفصح��ا عن ان��ه م��ن املؤمل أن 
تش��هد املرحلة املقبل��ة زيادة في 

حجم وقيم��ة التعاقدات مع وزارة 
الصح��ة والبيئ��ة الس��يما بع��د 
اللق��اء الذي مت بني وزي��ر الصناعة 
والبيئة  ووزي��ر الصح��ة  واملع��ادن 
الى جانب حتس��ني نوعية التعبئة 
والتغلي��ف بع��د إع��ادة النظر في 
أس��عار منتجات الشركة من قبل 
كيمادي��ا مما يجعله��ا حتقق جدوى 

اقتصادية أكبر .
واش��ار مدير االعالم والعالقات الى 
ان هذه األنش��طة واالجن��ازات تأتي 
في اط��ار توجه��ات الدول��ة التي 
تؤك��د عل��ى دعم املنت��ج الوطني 
ومبا يس��هم ف��ي حتس��ني الوضع 
االقتصادي للبلد والسير بخطوات 
س��ديدة من أجل حتقي��ق االكتفاء 

الذاتي. 

بغداد - الصباح الجديد:    
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
للمع��ارض واخلدم��ات التجاري��ة 
العراقي��ة ان النص��ف الثاني من 
الع��ام احلالي سيش��هد تنظيم  
املتخصصة  املع��ارض  م��ن  عدداً 
في محافظ��ات بغ��داد والبصرة 

وأربيل. 
واوضح املهندس هاش��م محمد 

حامت مدير عام الشركة ان الهدف 
من إقامة هذه املعارض هو تهيئة 
بيئة مناسبة للعمل واالستثمار 
في الع��راق ، إضافة الى انها تعد 
بوابة لالطالع على آخر ما توصلت 

اليها التكنولوجيا احلديثة 
واشار املدير العام الى ان املعارض 
املتخصص��ة له��ا دور كبي��ر في 
النهوض بالنش��اط املعرضي وما 

ميثله من دور فاعل ومؤثر للنهوض 
بالواق��ع االقتصادي والتنموي في 
البل��د ، اضافة ال��ى كونها إحدى 
وس��ائل التواص��ل واملواكب��ة في 
عاملنا اليوم مبا يتيح هذا النشاط 
من فرصة لالطالع املباش��ر على 
اح��دث االبتكارات م��ن املنتجات 
او  مبنتج��ي  واللق��اء  واخلدم��ات 

مزودي تلك املنتجات واخلدمات .

بغداد – الصباح اجلديد
بح��ث وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح 
حس��ن الزيدان مع مع��اون محافظ 
صالح الدين للشؤون اإلدارية شيت 
يونس اللهيب��ي والوف��د املرافق له 
باحملافظة  الزراعي  الواقع  ملناقش��ة 
وس��بل النهوض به بع��د ان دمرتها 

زمر داعش االهابية.
وجرى خالل اللقاء مناقش��ة الواقع 
الزراعي للمحافظة وس��بل اإلرتقاء 
به وتطويره وكيفية جتاوز املشكالت 
التي تواجه هذا الشريان املهم الذي 
ميس حياة املواط��ن العراقي بصورة 
مباش��رة ، مؤكدا على توفير الدعم 
والفالحني في  للمزارع��ني  املطلوب 
احملافظ��ة من اجل دعم املنتج احمللي 

وس��د حاجة الس��وق من املنتجات 
احملليه.

م��ن جانبه عب��ر نائ��ب احملافظ عن 
ش��كره وتقدي��ره للوزير عل��ى هذا 
ال��ذي يص��ب ف��ي  املثم��ر  اللق��اء 
مصلح��ة املواطن العراق��ي ، مبينا 
رغبة وزارة الزراعة وعلى رأسها وزير 
الزراعة املهندس فالح حسن الزيدان 
الزراعي بش��قيه  القطاع  بتطوي��ر 

النباتي واحليواني. 
على صعيد متصل وبرعاية مباشرة 
م��ن قب��ل وزي��ر الزراع��ة املهن��دس 
فالح حس��ن زي��دان مت افتتاح موقع 
لتنقية بذور الرتب العليا الواقع في 
محافظة ص��الح الدين بع��د أعادة 

تأهيله .

وأكد الناطق الرسمي للوزارة حميد 
النايف بأنه قد مت بدء تس��لم إرسال 
عينات ب��ذور الرت��ب العليا حملصول 
احلنطة للموقع بع��د أعادة تأهيله 
، حي��ث تعرض املوقع إل��ى عمليات 
العصاب��ات  قب��ل  م��ن  تخريبي��ة 
اإلرهابية ، مضيفاً إلى اجلهود اخليرية 
املبذولة من قبل وزارة الزراعة ومركز 
تكنولوجيا البذور التي ساعدت في 
أعادته للعمل واس��تالم عينات بذور 

الرتب العليا حملصول احلنطة .
ولف��ت الناطق الرس��مي إلى دعوة 
الفالح��ني واملزارع��ني منتج��ي بذور 
الرت��ب العلي��ا الذي��ن تعاق��دوا مع 
مركز تكنولوجيا البذور للمباش��رة 

بتسليم بذور محصولهم .

المـوارد المائيـة تواصـل حملتهـا 
لتأهيـل المضخـات فـي البصـرة 

أدوية سامراء تحقق طفرًة نوعيًة في مبيعاتها 

وزير الزراعة يبحث واقع
 القّطاع الزراعي في صالح الدين 

التجارة تقيم معارض نوعية 
في النصف الثاني من العام الحالي

افتتاح موقع تنقية البذور في المحافظة متابعات ميدانية إلزالة زهرة النيل من عمود نهر دجلة 



المكتب االعالمي  

عانى الش��عب العراق��ي حتت وطأة 
الدكتاتوري��ة املقيت��ة اش��ّد ان��واع 
والس��جناء  والتعس��ف،  القه��ر 
ناله��م  بالتحدي��د،  السياس��يون 
القس��ط االكب��ر م��ن التنكيل في 
بط��ون الغرف املظلم��ة التي كانت 
منطلقا حلفالت التعذيب البش��عة 
التي مورس��ت ضدهم م��ا يجعلنا 
نقف بكل اجالل لبطولتهم النادرة 
وش��جاعتهم ف��ي الوق��وف ب��كل 

صالبة امام آالت القتل.
ولض��رورة ان نس��تذكرهم ونش��يد 
ب��كل تضحياته��م، نّظ��م املرك��ز 
اإلعالمي��ة  للتنمي��ة  العراق��ي 
جلس��ة بحضور نخبة من الباحثني 
ن��دوة  واالعالمي��ني  والسياس��ني 
»الس��جناء السياس��يون ودوره��م 
ف��ي بن��اء الوط��ن« مش��ددين على 
ض��رورة تك��رمي املبدع��ني واملتميزين 
وه��م احياء، في حني أش��اروا الى ان 
االم��ة احلية هي من تخل��د املواقف 
الش��جاعة البنائه��ا الذي��ن قارعوا 

الظلم والدكتاتورية.
واس��تهلت الندوة، التي استضافت 
الس��جناء  مؤسس��ة  رئي��س 
السياس��يني ف��ي الع��راق حس��ني 
السلطاني، بكلمة رحب فيها رئيس 
املرك��ز د.عدنان الس��راج باحلاضرين، 
مؤكدا ان املركز خطا خطوات جيدة 
نتيج��ة لتكاتف النخ��ب العراقية 
»فالع��راق كبي��ر وزاخ��ر بالطاق��ات 

ومستقبله واعد«.
باحلض��ور   س��عادته  ع��ن  واع��رب 
وف��ي مقدمته��م رئيس مؤسس��ة 
الس��جناء متابعا ان للمركز تقاليد 
ارس��يت فيه وبضمنه��ا  »التكرمي« 
لالحي��اء قب��ل االم��وات  النهم  من 
يرس��مون الطريق واالموات يخلدون 
وتبقى اثارهم وتاريخهم ونتاجاتهم 

للوطن.
وتابع الس��راج بدأنا التكرمي املعنوي 
ولك��ن كنا نتمن��ى ان تتط��ور هذه 
التكرميات من خالل املعنيني مبشروع 
برنامج اعادة تكرمي املتميزين اس��وة 
مب��ا  تقوم به كل بل��دان العالم وفي 
مقدمتهم االعالميون بش��كل عام 
، الفت��ا الى طرح مش��روع االعالمي 
ش��ريك وليس سلطة رابعة ، مبعنى 
ان االخير  شريك مع كل السلطات 
بخ��ط وآلي��ات وعمل كام��ل يقوم 
مؤسس��ات  كل  وانتق��اد  باس��ناد 

الدولة،
واش��ار الس��راج بان املرك��ز يريد ان 
يكرس »التكرمي« كظاهرة حقيقية 
معلن��ا في الوقت نفس��ه اس��ماء 
الذي��ن حظوا بتك��رمي املرك��ز خالل 
العل��وم  اس��تاذ  ومنه��م  الن��دوة 
السياسية في جامعة بغداد د. علي 
اجلبوري، واستاذة العلوم السياسية 
في اجلامعة املس��تنصرية د.فاطمة 
س��لومي، واخلبير االمن��ي االعالمي 
سعيد اجلياش��ي، واملستشار ضياء 
الوكي��ل، فض��ال ع��ن تك��رمي جريدة 
»الصباح« لدورها االعالمي واملهني 
املتمي��ز ف��ي إلق��اء الض��وء عل��ى 

تضحيات الشهداء.
ش��كرهم  ع��ن  املكرم��ون  وعب��ر 
واحلفاوة  االهتمام  بهذا  وسعادتهم 
من قبل املركز التي يستحق عليها 
االش��ادة والثناء كونه جمع النخب 
حتت خيمة املركز على كلمة س��واء 

هي حب العراق وخدمة اهله.
الزمي��ل  اجللس��ة  ادار  ذل��ك  بع��د 
رئيس حترير جريدة الدس��تور باسم 
الش��يخ مرحب��ا  برئيس مؤسس��ة 
الس��جناء السياس��يني في العراق 
اثن��ى  ال��ذي  الس��لطاني  حس��ني 
ب��دوره على مب��ادرة املرك��ز العراقي 
للتنمية اإلعالمي��ة، ملا يقوم به من 
اعم��ال ، مؤك��دا ض��رورة التواصل 
بني املس��ؤولني التنفيذيني والنخب، 
كونها قضية اساسية ومهمة في 

حتقيق التنمية املطلوبة.
بعد ذل��ك ش��هدت اجللس��ة طرح 
العديد من الرؤى واالفكار واملالحظات 
تناولت الش��أن نفس��ه ، حيث متنى 
احلاضرون على د. حسني السلطاني 
اطالعه��م  عل��ى املؤسس��ة التي 
حضنت اجملاهدين م��ن الذين قارعوا 
تضحياته��م،  ب��كل  الدكتاتوري��ة 
وماه��ي الواجب��ات الكبي��رة امللقاة 

عليها جتاههم؟
الس��لطاني بدأ حديثه بالقول: اننا 
اذا نظرنا الى واقعنا جند مش��كالت 
متعددة واش��كاالت غير قليلة لكن 
اذا جتاوزن��ا ظاه��ر هذه االش��كاالت 
وبحثنا ع��ن عمقها جند ان القضية 
ترتب��ط باجلان��ب الفك��ري واجلان��ب 
الثقافي بالدرجة االس��اس لذلك اي 
تنمية اذا اردنا حتقيقها تتوقف على 
التنمية البشرية واالخيرة اساسها 

التربية والتعليم.
وتاب��ع ان املؤسس��ة انبثق��ت على 
وف��ق قان��ون رق��م 4 لس��نة 2006  
لضرورة ملحة واحتضنت شريحتني 
مهمت��ني ف��ي البلد هما ش��ريحة 
 « املعتقل��ني  الس��جناء وش��ريحة 
فاجلميع يدرك تضحيات الس��جناء 
السياسيني ومواقفهم في مقارعة 

االستثنائية  والظروف  الدكتاتورية، 
التي مروا بها، فض��ال عن تاريخهم 
املش��رف الذي يعك��س قيم اجملتمع 
ودفاعه عن حقوق��ه وتضحيته من 

اجل حريته .
انه��م  املؤسس��ة  رئي��س  واض��اف 
يعبرون عن اصالة مجتمع وثقافته، 
فاالعت��زار والتقدير له��م هو تقدير 
وتقيي��م للمجتم��ع قب��ل ان يكون 
تقدي��را له��م، فه��م م��ن قارع��وا 

الدكتاورية املقيتة.
واشار السلطاني الى ان االمة احلية 
والواعي��ة هي م��ن تك��رم طاقاتها 
وتخلد املواقف الشجاعة ملن وقفوا 
ض��د الظل��م والطاغوت، ل��ذا كان 
م��ن الطبيعي ان تنبثق مؤسس��ة 
مادي��ا ومعنوي��ا النهم  لرعايته��م 
عب��روا عن حقب��ة مظلم��ة مبعنى 
الكلم��ة ، فض��ال عن انه��م  ميثلون 
العراقي  للش��عب  جان��ب مش��رق 
ف��ي تصديه للطاغوت واس��تعداده 
للتضحي��ة من اج��ل القيم واحلرية 
وحقوق االخري��ن وهو اعلى ما ميكن 
ان يص��ل الي��ه االنس��ان ان يضحي 
بنفس��ه وب��كل م��ا ميلك م��ن اجل 

االخر.
الس��جناء  ان  الس��لطاني  واك��د 
السياسيني قيمة عليا يفتخر بها، 
لذا كان من الطبيعي ان تتفق االرادة 

لكل القوى السياسية لسن قانون 
للسجناء، وبالتالي انبثاق مؤسسة 
لرعايتهم مادي��ا ومعنويا، الفتا الى 
ان اجلانب املعن��وي اليقل اهمية عن 

اجلانب املادي اذا لم يكن اهم.
واوضح الس��لطاني ان  املؤسس��ة 
ش��انها ش��أن املؤسس��ات االخرى، 
غي��ر  ظ��روف  ظ��ل  ف��ي  اسس��ت 
مس��تقرة، فض��ال عن االش��كاالت 
والتبع��ات، عل��ى ف��رض ان معظم 
مؤسس��ات الدولة انبثقت في ظل 
ظروف غير طبيعية ، وبالتالي تركت 
اثاره��ا بش��كل او باخ��ر بالنس��بة 
للمؤسس��ة التي كانت عانت ظرفا 
اس��تثائياغير الوض��ع االس��تثنائي 
الع��ام ، وف��ي مقدمته��ا انه��ا لم 
يتصدى لها مس��ؤول مباشر اال في 
ال��� 6  اش��هر االولى بغ��ض النظر 
عن كفاءت��ه والظ��روف احمليطة به،  
وفي كل االح��وال البداية واملقدمة 
كانت مجرد تش��كيل جديد وليس 
مؤسس��ة قائمة، يراف��ق ذلك ومع 
بداية التش��كيل كل امل��دراء الذين 
تعاقبوا عليها كان��وا وكالة، مبعنى 
انه مسؤول في مكان اخرى، وبالتالي 
ان افضل من تس��لم املؤسسة كان 
ياتي ي��وم في االس��بوع وفي بعض 
االحيان يس��تمر الغياب السبوعني 
وحت��ى ش��هر م��ا أدى ال��ى غي��اب 

االستراتيجية والتخطيط واملتابعة 
واملباشرة والتقييم في العمل متاما 
فكانت املس��ؤولية التتعدى متشية 
االم��ور فق��ط، االم��ر ال��ذي اه��دار 

امكانات وطاقات غير قليلة.
ان  املؤسس��ة،  رئي��س  واض��اف 
ل��م يكونوا  اغلبيته��م  الس��جناء 
م��ن اصح��اب اخلب��رة والتجربة في 
الس��ابق فاغلبهم شباب لم يتسن 
لهم اكمال الدراس��ة وعس��كريني 
ليس لهم جتربة مس��بقة بالعمل ، 
موضحا ان املس��ؤول اذا كان ضرورة 
ف��ي كل دائ��رة فه��و الش��ك اكث��ر 
ض��رورة ف��ي دائ��رة جديدة النش��أة 
وبس��ياقات عمل ليس هي صاحبة 
القرار فية، الوضع الذي اس��تمر من 
2006 ال��ى النصف الثاني من 2015 
بكل تلك الفترة، االمر الذي ادى الى 
ه��در امكانات لم تس��تثمر، مؤكدا 
ف��ي الوق��ت نفس��ه ان املؤسس��ة 
لم تش��هد فس��ادا ماليا مقننا، بل 
ش��هدت فس��ادا اداريا، مس��تدركا 
ان االخي��ر مقدمة للفس��اد املالي، 
مش��يرا الى ان��ه ملس فس��ادا ماليا 
شخصيا وصغير رمبا من جره لذلك 
الفس��اد االداري، م��ا يعن��ي غي��اب 
احلصان��ة الذاتي��ة املوضوعية، التي 
من الطبيعي ان تدفع تلك التبريرات 

غير املنطقية االنسان لعمل ذلك.

ولفت السلطاني الى وجود قضيتني 
في املؤسس��ة انذاك لو اس��تثمرت 
لكن  لها كيان يعتزويفتخر به كما 
الواقع احلالي، وهما ان املؤسسة كان 
لها  متوي��ل ذاتي من جه��ة والدولة 
س��خية بالعط��اء من جه��ة اخرى، 
وعادة مؤسس��ات التموي��ل الذاتي 
الدولة متولها  شئ يسير وما تبقى 
على املؤسس��ة ، موضح��ا ان وزارة 
املالية تعاملت مع املؤسس��ة على 
انه��ا ممولة ذاتيا وهو ش��ي مهم الن 
ذلك يوفر ارضية قانونية لالستثمار 
مبعنى يوفر جانبا ماليا س��خيا وهو 
استثناء بكل معنى الكلمة، لكنه 
لم يس��تثمر وهدر املال بتصرف غير 
دقي��ق مستش��هدا بقول الرس��ول 
علية افضل الصالة والس��الم ) انا ال 
اخشى على امتي الفقر  امنا اخشى 
على امتي س��وء التدبي��ر( الفتا الى 
ان س��وء التدبير قاد الى هدر الكثير 
من الطاقات التي تركت اثارها على 
اكثر من صعيد، متمثلة بان نس��بة 
غي��ر قليلة من احلق��وق واالمتيازات 
التي اعطيت للس��جناء لم تطبق، 
اي ان كل الذين شملوا والذين وصل 
عدده��م م��ن س��جناء ومعتقل��ني 
ومحتجزي��ن 82 الف��ا هوالء حصلوا 
على امتياز الراتب التقاعدي جميعا 
وهو اجن��از جيد لكن على مس��توى 

االمتي��ازات االخ��رى بن��اء الوحدات 
الس��كنية او املنحة التعويضية او 
م��ا يعادلها فهي 8 % ل��كل العراق 

وهي نسبة ضئيلة جدا.
مؤسس��ة  ان  الس��لطاني  وب��ني 
الس��جناء يعتز بطاقاتها وخدمتها 
وان اعترتها بعض االشكاليات، فقد 
حققت نسبة عالية من النزاهة في 
العام 2017 بسبب االلتزام باملعايير 
والضوابط برغ��م الصعوبات، داعيا 
في الوق��ت نفس��ه االعالميني الى 
زي��ارة املؤسس��ة لالط��الع عن قرب 
على االجنازات املهمة التي حتققت .

بع��د ذلك جرت مناقش��ة واس��عة 
ومس��تفيضة اس��هم فيه��ا عدد 
م��ن املش��اركني ف��ي اجللس��ة ومن 
بني مامت طرحه ان كان للمؤسس��ة 
عم��ر مح��دد ام هي باقي��ة الى امد 
غير مح��دد، وتس��اؤالت ع��ن وجود 
املؤسس��ة  ف��ي مالك  الفضائي��ني 

ومنتسبيها ومدى صحة ذلك؟
ق��ال الس��لطاني الش��ك انن��ا من 
االنتقالي��ة  العدال��ة  مؤسس��ات 
وزم��ن،  به��دف  مح��ددة  واالخي��رة 
عادة الهدف واضح وعلى مس��توى 
االهداف هناك شمول وحقوق وتلك 
احلقوق مترتبة على مرحلة متاخرة 
عن الشمول، »فاملعني« البد ان يثبت 
انه سجني من خالل شهادة الشهود 

، مشيرا الى ان السجناء واملعتقلني 
مش��مول  غي��ر  نصفه��م  ماي��زال 
وبعض املتابعني واالعالميني يقولون 
ان الع��دد كبي��ر لك��ن االحصائيات 
بين��ت ان العدد الفعلي اكثر بكثير، 
فهورس��ميا يتج��اوز 350 الف��ا بني 

محتجزين ومعتقلني.
وفيم��ا يتعل��ق بالش��ق الثان��ي من 
الس��ؤال قال الس��لطاني ان��ا انفي 
مطلقا ومس��ؤول عن كالمي ليس 
ف��ي املؤسس��ة فضائ��ي واحد في 
املرحلة التي انا فيها وحتى قبلي لم 
اس��مع بذلك املؤسسة منضبطة، 
نع��م ليس مبس��توى الطموح  لكن 
املس��يرة تس��ير باالجت��اه التكاملي 
بدرجات جيدة جدا،  داعيا جميع من 
يريد ان يقف على هذه احلقيقة وبكل 
امان��ة، ان يتاب��ع اعمال املؤسس��ة، 
الفت��ا ان��ه الينفي وج��ود خلل لكن 
كل اخلييرين واجليدين موضع احترام 

وراس مال للمؤسسة.
اما بالنسبة للخروقات اوضح رئيس 
بوجود خروق��ات لكنها  املؤسس��ة 
جزئي��ة ال تتع��دى العش��رات على 
مستوى السجناء، امنا املشكلة في 
املعتقلني كون املش��رع اراد ان يخدم 

اكبر نسبة متضررة منهم.
واوض��ح رئي��س املؤسس��ة انه في 
كان عض��و مجل��س   2013 الع��ام 
رعاي��ة ، ومل��دة 6 اش��هر وف��ي هذا 
الوقت تغير القانون حيث كان هناك 
نقاشا حول من يديرون اللجان وهم 
قض��اة،  فتغير القان��ون واصبح من 
يدير اللجان قانوني س��جني عنده 5 
سنوات خدمة وكنت معارضا لهذا 
، مفترضا ان تبقى اللجان حتت ادارة 
القضاة حيث كنت احمل تصورا ان 
القاضي ميتلك حصانة ودعم معنوي 
وقضائ��ي ، كون الذي��ن يعملون في 
اللج��ان يواجهون حتدي��ات متعددة 
سياس��ية واجتماعية وعالقات وما 

الى ذلك.
وتابع رئيس املؤسس��ة ان من ضمن 
تصورات��ي للجان، ان تك��ون لديهم 
مواصفات استثنائية ، وان القاضي 
اكث��ر قابلي��ة ، وق��درة عل��ى ذلك ، 
مستدركا من انه ثبت العكس وهذا 
ليس انتقاصا منهم،  لكن بحكم ان 
السجناء الذين تولوا املهمة لديهم 
معرفة بدرج��ات جيدة في قانونهم 
واش��خاصهم وطبيعة االستجواب 
لذلك االن وصلت  نس��بة الدقة في 
عمل اللجان ال ابالغ اذا قلت انها 70 

. %
وضم��ن ماط��رح من استفس��ارات 
واس��ئلة ما يتعل��ق بس��جناء ال�� 
63 حت��ى اللحظ��ة بع��د ان جتاوزت 
اعماره��م  75 س��نة ومتى ينصفوا 
معنوي��ا هذا م��ن جانب م��ن جانب 
اخ��ر عن��وان املؤسس��ة الس��جناء 
السياس��يني وال يوج��د اش��ارة الى 

املعتقلني؟
اج��اب الس��لطاني  انه ف��ي بعض 
االحي��ان يق��ال ان هنال��ك متييز بني 
السجناء على اعتبار ان االسالميني 
هم من يس��يطرون على املؤسسة 
بالتالي س��يكون له��م موقف من 
االخرين، موضح��ا ذلك بالقول انني 
وب��كل امان��ة اعمل وب��كل جد في 
متش��ية معاملة اي ش��خص النني 

مؤمن متام مبظلومية هؤالء.
وتابع رئيس املؤسس��ة ان��ه بعد ان 
تس��لمت املهام اعطيت استثناء ل� 
63 جميع��ا  العماره��م وادبهم مع 
معاناتهم الكبي��رة، اللجنة لم جتد 
ق��رارات واضحة ومقتبس��ات حكم 
مايحتاج دقة في العمل، معربا عن 

امله  في حسم املوضوع قريبا. 
الس��لطاني  س��لط  اخلت��ام  وف��ي 
الضوء عل��ى العقبات التي واجهت 
املؤسسة ومت جتاوزها، وفي مقدمتها 
ان مالكه��ا ل��م يتجاوز ع��دده 596 
فردا على املالك الدائم الش��تراطها 
ان اليوظ��ف اال م��ن ش��مل بقانون 
املؤسس��ة وملا كان قانونها التمويل 
الذات��ي ف��ال يوجد درج��ات وظيفية 
مثل بقية الوزارات فكانت مشكلة 
امل��الك من حيث الكم والنوع، فضال 
عن اش��كالية االدارة وم��ا اكتنفها 
من االخطاء في امللفات التي جتاوزت 
140 ملف��ا ل��م يحس��م، فضال عن 
عدم املتابعة واملراقب��ة والكثير من 
االش��كاالت املبنية عل��ى العالقات 
واالختراق��ات ، موضح��ا ان كل ذلك 
مت جت��اوزه بخطة مبني��ة على نقاط 
بنيوية واخ��رى تكتيكية للمعاجلة، 
مت  االداري  الضع��ف  ان  ال��ى  الفت��ا 
جت��اوزه من خ��الل تفعي��ل البرنامج 
االلكتروني كحل امثل حيث وصلت 
نسبة االجناز الى 75 % من البرنامج 
واملؤسس��ة عازمة على التحول في 
اداءه��ا االداري نهاي��ة الع��ام 2017 

الكترونيا بصورة كاملة .
وف��ي خت��ام الن��دوة الت��ي تكللت 
بالنقاشات املس��تفيضة على وفق 
األطر التي وضعه��ا املركز لتكريس 
بنتائ��ج  واخل��روج  النج��اح  اس��س 
تت��واءم مع الراهن م��ن األحداث دعا 
رئيس املركز د. الس��راج احلضور الى 
مأدب��ة اإلفط��ار الت��ي اقيمت على 
حدائق املركز مبناسبة شهر رمضان 

الفضيل.
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السلطاني : إذا 
تجاوزنا ظاهر هذه 
اإلشكاالت وبحثنا 
عن عمقها نجد 
أن القضية ترتبط 
بالجانب الفكري 
والجانب الثقافي 
بالدرجة األساس 
لذلك أي تنمية 
إذا أردنا تحقيقها 
تتوقف على 
التنمية البشرية 
واألخيرة أساسها 
التربية والتعليم 

إن األمة الحية 
والواعية هي من 

تكرم طاقاتها 
وتخلد المواقف 

الشجاعة لمن 
وقفوا ضد الظلم 

والطاغوت، لذا 
كان من الطبيعي 
أن تنبثق مؤسسة 

لرعايتهم ماديا 
ومعنويا ألنهم 
عبروا عن حقبة 

مظلمة بمعنى 
الكلمة

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يضّيف رئيس مؤسسة السجناء السياسيين

حسيـن السلطانـي يؤكـد استقالتـه مـن منصبـه
 نهـاية العـام إذا لـم يوّفـر لهـم حقوقهـم 

جانب من الندوة

احتضنت مؤسسة السجناء السياسييين شريحتين مهمتين في البلد هما 
شريحة السجناء وشريحة المعتقلين » فالجميع يدرك تضحيات السجناء 

السياسيين ومواقفهم في مقارعة الدكتاتورية، والظروف االستثنائية التي 
مروا بها، فضال عن تأريخهم المشرف الذي يعكس قيم المجتمع ودفاعه 
عن حقوقه وتضحيته من أجل حريته كما انهم يعبرون عن أصالة مجتمع 

وثقافته، فاالعتزار والتقدير لهم هو تقدير وتقييم للمجتمع قبل أن يكون 
تقديرا لهم، فهم من قارعوا الدكتاورية المقيتة



شؤون عربية ودولية6

باريس ـ أ ب ف :
أف��ادت الس��لطات الفرنس��ية بأنه��ا عثرت على 
بطاقة هوية مهاجم الش��رطي أم��ام كاتدرائية 

نوتردام في باريس، امس االول الثالثاء.
وأوض��ح مص��در أمن��ي أن اجله��ادي ال��ذي هاجم 
شرطيا، بواسطة مطرقة، أمام كاتدرائية نوتردام 
ف��ي باريس، أم��س االول الثالثاء، جزائ��ري يبلغ من 
العم��ر 40 عام��ا ويتاب��ع ف��ي فرنس��ا التحضير 
لرس��الة دكتوراه ف��ي اإلعالم، وذلك اس��تنادا إلى 

بطاقة هوية عثرت عليها السلطات بحوزته.
وأض��اف املصدر أن املهاجم ال��ذي أصيب برصاص 
الشرطة كانت بحوزته بطاقة هوية باسم »فريد 
إ«، من مواليد اجلزائر في كانون الثاني العام 1977، 
ومسجل في جامعة لورين في مدينة ميتز بصفة 

طالب دكتوراه.
وقال بي��ار موتزنهار، رئيس جامع��ة لورين، إلذاعة 
محلي��ة ، إن الطالب »يعد رس��الة دكت��وراه منذ 

العام 2014، ولم يبد عليه أي أمر مريب«.
بدوره، قال جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي، 
للصحافي��ن إث��ر معاينت��ه موق��ع الهج��وم، إن 
املهاجم »عّرف عن نفسه كطالب جزائري وكانت 
بحوزت��ه بطاق��ة، وعلين��ا التأكد م��ن صحتها«، 
مضيف��ا أن املهاج��م الذي كان مس��لحا مبطرقة 

وسكيني مطبخ قال إنه أحد »جنود اخلالفة«.

تونس ـ أ ب ف :
قض��ت احملكم��ة االبتدائية في تون��س العاصمة، 
امس االول الثالثاء بتعليق نشاط »حزب التحرير« 

اإلسالمي، الذي يدعو إلقامة دولة خالفة.
وقال الناطق الرس��مي باس��م احملكمة، س��فيان 
الس��ليطي »ق��ررت احملكمة تعليق نش��اط حزب 
التحرير مدة ش��هر م��ن أجل مخالفته مرس��وم 
األح��زاب واجلمعي��ات لس��نة 2011 ، وذل��ك عب��ر 
التحري��ض على الكراهية ، والدع��وة إلقامة دولة 

خالفة«.
وأوض��ح أن الق��رار جاء إث��ر ش��كوى تقدمت بها 
احلكوم��ة إلى القضاء، عبر املكلف العام بنزاعات 

الدولة.
وفي 15 آب 2016، أصدرت احملكمة نفسها حكما 
بتعليق نش��اط »حزب التحرير« ش��هرا واحدا، ثم 

ألغته يوم 29 آب 2016، بعدما طعن فيه احلزب.
وف��ي أيل��ول 2016، أعلنت احلكومة إي��داع طلب 

ب�«حظر« احلزب لدى القضاء العسكري.

صنعاء ـ بي بي سي :
أصي��ب مدي��ر أم��ن محافظ��ة أب��ن اليمنية في 
انفجار اس��تهدف موكب��ه في ضواح��ي مديرية 
زجنبار عاصمة احملافظة، بحسب مصادر إعالمية.

وأوضحت املصادر أن عبوة ناس��فة انفجرت، امس 
األربع��اء ، في موكب مدير أم��ن احملافظة العميد 
عبداهلل الفضل��ي، أثناء مروره في منطقة دوفس 

التابعة حملافظة أبن.
وأضافت املصادر نفس��ها أن اش��تباكات اندلعت 
عقب االنفجار بن حراس مدير األمن ومس��لحن 
يش��تبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة اإلرهابي، 
ما أس��فر عن س��قوط قتيلن وثالث��ة جرحى من 
مرافق��ي املس��ؤول األمني الذي أصي��ب أيضا في 

الهجوم.

الكشف رسميا عن هوية 
مهاجم الشرطة أمام 

الكاتدرائية في باريس

تونس تعلق نشاط »حزب 
التحرير« اإلسالمي

قتيالن و3 جرحى في 
هجوم استهدف موكبا 
أمنيا في أبين اليمنية

دمشق ـ وكاالت:

أك��د اجليش الس��وري أن التحالف 
الدول��ي ضد »داعش« ش��ن، امس 
االول الثالث��اء، ضربة عل��ى مواقع 
للق��وات احلكومي��ة عل��ى طري��ق 
التن��ف جنوب الب��الد م��ا أدى إلى 
العس��كرين  م��ن  ع��دد  مقت��ل 
أعلن��ت  وق��ت  ف��ي  الس��ورين، 
جماعة »قوات النخبة« الس��ورية، 
املنضوي��ة حتت لواء »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« أنه��ا دخل��ت إل��ى 
حي املش��لب جنوب ش��رق مدينة 
الرقة في إطار العملية احلاس��مة 

لتحريرها من »داعش«.
ونقل��ت وكالة »س��انا« الس��وري 
الرس��مية لألنباء ع��ن مصدر من 
اجليش قوله في هذا السياق »أقدم 
طيران ما يدعى بالتحالف الدولي 
امس االول االربع��اء باالعتداء على 
أحد مواقع اجليش العربي السوري 
عل��ى طري��ق التنف ف��ي منطقة 
الش��حيمة بريف حمص الشرقي 
ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء 

وبعض اخلسائر املادية«.  
وجاءت ه��ذه التصريح��ات بعد أن 
أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده 
الواليات املتحدة، أنه ش��ن ضربات 
جدي��دة عل��ى »الق��وات املوالي��ة 
الس��وري« ف��ي منطقة  للنظ��ام 
التنف جنوب س��وريا، فيما حتدثت 
مصادر ميدانية عن س��قوط قتلى 

سورين بسبب الغارة.
وقال التحالف ف��ي بيان صدر عنه 
بهذا الصدد إنه »دمر يوم 6 )حزيران( 
قوات إضافية كانت تدعم النظام 
الس��وري«، مضيفا: »عل��ى الرغم 
م��ن التحذيرات الس��ابقة، دخلت 
الق��وات املوالية للنظام الس��وري 
إل��ى منطق��ة لتخفي��ف التوتر مت 

االتفاق عليها«.
وأوض��ح التحالف أن ه��ذه القوات 
ومدفعي��ة  »دباب��ة  تضمن��ت 
للطي��ران  مض��ادة  ومنظوم��ات 
وعربات محملة بالسالح وأكثر من 

60 جنديا«.
وشدد البيان على أن هذه اجملموعة 
تهدي��دا  »ش��كلت  العس��كرية 
بالنس��بة إلى التحال��ف والقوات 
احلليف��ة له املنتش��رة ف��ي قاعدة 

التنف«.
وف��ي تطرق��ه إل��ى اخلس��ائر التي 
ق��ال  اجملموع��ة،  ه��ذه  تكبدته��ا 
التحال��ف إنه دم��ر »قطعتن من 

سالح املدفعية، وقطعة واحدة من 
املنظوم��ات املضادة لس��الح اجلو، 
وذلك باإلضافة إلى تعطيل دبابة«.
وادع��ى التحال��ف أنه »ق��ام بعدة 
حتذي��رات عب��ر قن��اة من��ع وق��وع 
النزاع��ات«، لك��ن محاوالت��ه ل��م 

تسفر عن أي نتيجة.   
وأكد البي��ان أن »التحالف ال ينوي 
محاربة قوات النظام الس��وري، أو 
القوات املوالية له، لكنه مس��تعد 
للدف��اع عن نفس��ه ح��ال رفضها 
مغ��ادرة منطقة تخفي��ف التوتر« 

التي دخلتها.
وعلى خلفي��ة هذا اإلعالن، أش��ار 
قائد ميداني في س��وريا إلى مقتل 
جنديَننْ سورين على األقل، وإصابة 
15 آخري��ن بغ��ارة جوي��ة أمريكية 
على أحدى نقاط اجليش الس��وري 
مبنطقة التن��ف، على طريق بغداد 

دمشق.
وقال القائ��د امليدان��ي، في حديث 
لوكالتي »سبوتنيك« و«نوفوستي« 
إن الغ��ارة اجلوي��ة األميركي��ة في 
أعق��اب إفش��ال اجليش الس��وري 
التنظيم��ات  ش��نته  لهج��وم 
املس��لحة املتحالفة م��ع الواليات 

املتحدة منذ الصب��اح على مواقع 
للجي��ش الس��وري ف��ي منطق��ة 

البادية عند منطقة التنف.
وق��ال محم��د الش��اكر، املتحدث 
الرس��مي باس��م »قوات النخبة«، 
الع��رب  املقاتل��ن  م��ن  املتكون��ة 
والت��ي انضمت إلى »قوات س��وريا 
الدميقراطية« في ش��باط املاضي، 
إن ه��ذا التق��دم ج��اء بدعم جوي 
مكثف من التحال��ف الدولي ضد 
»داعش« بقيادة الواليات املتحدة.  

وأضاف الش��اكر، حسب ما نقلت 
عن��ه وكال��ة »رويت��رز«، امس االول 
الثالث��اء: »قوات النخبة الس��ورية 
دخل��ت من��ذ س��اعة أو س��اعتن 
وه��و  الرق��ة،  مدين��ة  أحي��اء  أول 
حي املش��لب، انطالقا م��ن اجلهة 
الش��رقية، وذلك طبعا بإسناد من 
قوات التحالف الدولي، إسناد جوي 

ودعم لوجستي على األرض«.
وأشار الشاكر إلى أن »دخول قوات 
النخبة الس��ورية إلى حي املشلب 
يعتبر بداي��ة لعملية حتري��ر الرقة 
بالكام��ل،  وها ه��ي اآلن حتقق أول 

موطئ قدم في الرقة«.
م��ن جانبه، أك��د التحالف الدولي 

ضد »داعش« أن املعركة احلاس��مة 
الس��ورية س��تكون  الرقة  لتحرير 
»طويلة وصعبة«، لكنها »ستوجه 
ضربة قاصم��ة ملا يدعيه التنظيم 

من وجود دولة خالفة حقيقية«.
التحالف، س��تيفن  قائ��د  وأوضح 
تاونس��ند، في بيان صدر عنه امس 
االول الثالث��اء، عل��ى خلفية إعالن 
الدميقراطية« إطالق  »قوات سوريا 
للس��يطرة  العس��كرية  العملية 
على املدينة: » سيغدو من الصعب 
على داعش إقناع اجملندين اجلدد بأن 
االنضمام إليه سيكون رابحا، بعد 
خس��ارته عاصمتي��ه ف��ي العراق 

وسوريا«.
وأضاف تاونسند: »شهدنا جميعا 
الهجوم الش��نيع في مانشس��تر 
ببريطاني��ا، داعش يه��دد كل دولنا 
ولي��س فقط العراق وس��وريا، وهو 
ق��د دخ��ل دولن��ا، ه��ذا ال ميكن أن 

يستمر«.
وتابع تاونس��ند مشددا: »لكن هذا 
التحالف قوي وملتزم باس��تكمال 

إبادة داعش في العراق وسوريا«.
وف��ي غضون ذلك أعلن��ت جماعة 
الس��ورية،  النخب��ة«  »ق��وات 

املنضوي��ة حتت لواء »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« أنه��ا دخل��ت إل��ى 
حي املش��لب جنوب ش��رق مدينة 
الرقة في إطار العملية احلاس��مة 

لتحريرها من »داعش«.
وتأت��ي ه��ذه التصريح��ات بعد أن 
أعلنت »قوات سوريا الدميقراطية«، 
ف��ي وق��ت س��ابق من ام��س االول 
الثالث��اء، ع��ن ب��دأ معرك��ة انتزاع 
السيطرة على الرقة، التي يعتبرها 
اإلرهابي عاصمة  »داعش«  تنظيم 
له، بش��ن هجمات من شرق وغرب 

وشمال املدينة.
ويش��ارك في املعركة، حسب بيان 
الدميقراطي��ة«،  س��وريا  ل�«ق��وات 
العدي��د م��ن الفصائ��ل املنضوية 
حت��ت ه��ذا التحالف، مبا ف��ي ذلك 
»وحدات حماية الشعب« الكردية، 
العس��كرية  الت��ي تش��كل قوته 
»وح��دات  وكذل��ك  األساس��ية، 
حماي��ة امل��رأة«، و«جيش الث��وار«، 
و«جبهة األكراد«، و«لواء الش��مال 
العش��ائر«،  و«قوات  الدميقراطي«، 
و«ل��واء مغاوير حم��ص«، و«صقور 
الرق��ة«، و«ل��واء التحري��ر«، و«لواء 
الصناديد«،  وق��وات  الس��الجقة«، 

و«اجمللس العس��كري الس��رياني«، 
العس��كري«،  منب��ج  و«مجل��س 
و«مجل��س ديرال��زور العس��كري«، 
باإلضاف��ة إل��ى »ق��وات النخبة«، 
و«قوات احلماية الذاتية«، ومبساندة 
قوي��ة من »مجلس الرق��ة املدني«، 
الدميقراطية«،  و«مجل��س س��وريا 

ووجهاء ورؤساء عشائر املنطقة.
وقال قائد احلملة العس��كرية في 
الرقة، روجدا فالت، لوكالة »رويترز«، 
إن الهج��وم ب��دأ عل��ى منطق��ة 
املش��لب عند مش��ارف املدينة من 

الناحية اجلنوبية الشرقية.
م��ن جانبه، أعلن املتحدث باس��م 
الدميقراطي��ة«،  س��وريا  »ق��وات 
طالل س��لو، في حديث إلى وكالة 
»رويترز«، أن املعركة احلاس��مة من 
أج��ل »عاصمة اخلالفة« س��تكون 
»داع��ش«  إرهابي��ي  ألن  شرس��ة 
سيستميتون دفاعا عن معقلهم.

وأكد سلو أن قوات التحالف الدولي 
ستش��ارك ف��ي اقتح��ام املدين��ة، 
»جنب��ا إل��ى جن��ب« م��ع مقاتلي 
الدميقراطي��ة«،  س��وريا  »ق��وات 
مشيرا إلى أن التحالف يقوم بدور 

بارز في إجناح العملية..

واشنطن ـ بي بي سي: 
وصف��ت هايل��ي مجل��س حق��وق 
اإلنس��ان بأن��ه »مجل��س متصدع 
ألن��ه يض��م العدي��د م��ن ال��دول 
اإلنس��ان  حق��وق  تنته��ك  الت��ي 
ومنه��ا: الص��ن وروس��يا وفنزويال 

والسعودية«.
أعلنت الواليات املتحدة إنها تراجع 
دورها في مجلس حقوق اإلنس��ان 
التابع لألمم املتح��دة، منتقدة دوره 

»املتحيز ضد إسرائيل«.
س��فيرة  هايل��ي،  نيك��ي  وقال��ت 
واش��نطن ل��دى األمم املتح��دة، إنه 
»من الصعب القبول بتبني اجمللس 
احلليف  إس��رائيل،  لق��رارات ض��د 
الرئيسي ألميركا، في الوقت الذي 

لم يتخذ أي قرار ضد فنزويال«.
وأضاف��ت هايل��ي أنه »ل��م يتخذ 
اجمللس مواق��ف كافية تنتقد إيران 
»الدولة التي لديها س��جل حافل 

بانتهاك حقوق اإلنسان«.
ووصفت مجلس حقوق اإلنس��ان، 
الذي تأس��س في ع��ام 2006  بأنه 
»متص��دع، إذ أنه يضم العديد من 
الدول التي تنتهك حقوق اإلنسان 
ومنه��ا: الص��ن وروس��يا وفنزويال 

والسعودية«.
ولع��ل اكثر ما يزع��ج إدارة الرئيس 
األميركي دونال��د ترامب أن اجمللس 
ال��ذي يضم 47 دولة تبن��ى قرارات 

»متحيزة« ضد إسرائيل.
صحيف��ة  ف��ي  هايل��ي  وكتب��ت 
انتقدت  بوس��ت« مقاالً  »واشطن 
فيه مجلس األمن ال��ذي مرر اكثر 
من 70 قراراً ضد إسرائيل مقابل 7 

قرارات ضد إيران.
وأضافت أن اجملل��س يزخر مبعارضي 
الوالي��ات  وقاطعت��ه  إس��رائيل، 
املتحدة 3 أع��وام خالل فترة حكم 
الرئي��س جورج بوش االب��ن قبل أن 

تنضم اليه مجددا أثناء فترة حكم 
باراك أوباما في عام 2009.

وأش��ارت إلى أن الرسالة التي تريد 
إدارة ترام��ب إبالغها للمجلس هي 
ض��رورة العمل عل��ى إصالحه، وإال 
فإن الواليات املتحدة ستنس��حب 

منه.
ويبدو أن هايلي قررت أنه في الوقت 
احلالي، أنه من األفضل اإلبقاء على 
مقعد في اجمللس واملطالبة بإجراء 

إصالحات، عوضاً عن اخلروج منه.
الدبلوماس��ية  البعث��ة  أن  يذك��ر 
األميركية إلى األمم املتحدة نشرت 
تغري��دات متك��ررة تنتق��د فيه��ا 

أعضاء اجمللس البالغ عددهم 47.
وتأتي تعليقات هايلي بعدما ألقى 
، جميل داكوار، مدير برنامج حقوق 
اإلنسان، كلمته في جنيف مطالباً 
إسرائيل باالنس��حاب من األراضي 

التي احتلتها في عام 1967.

»قوات سوريا الديمقراطية« تدخل أول أحياء الرقة

ضربة للتحالف قرب التنف تستهدف
موقعا للجيش وتوقع قتلى في دمشق 

أميركا تهدد باالنسحاب من مجلس حقوق اإلنسان »لتحيزه ضد إسرائيل«

قائد التحالف، ستيفن 
تاونسند: سيغدو من 
الصعب على داعش 

إقناع المجندين الجدد 
بأن االنضمام إليه 

سيكون رابحا، بعد 
خسارته عاصمتيه في 

العراق وسوريا

قوات الدميقراطية

تقـرير

لندن – أ ب ف:

االنتخاب��ات  م��ن  واح��د  ي��وم  قب��ل 
التش��ريعية املبك��رة، عقدت رئيس��ة 
ال��وزراء البريطان��ي تيري��زا م��اي آخ��ر 
متهي��دا  االربع��اء  ام��س  جتمعاته��ا 
القتراع يصع��ب التكهن بنتائجه بعد 
حمل��ة طغت عليها اعت��داءات نفذها 

اسالميون متطرفون.
ودع��ت ماي ال��ى ه��ذه االنتخابات قبل 
ثالث��ة أع��وام م��ن موعدها احمل��دد، من 
أج��ل تعزي��ز االغلبية الت��ي يتمتع بها 
حزبها في البرمل��ان ولتتمكن من إجراء 
مفاوضات حول خروج اململكة املتحدة 
من بريطاني��ا مع بروكس��ل من موقع 

قوة.
وب��دأت احلمل��ة بتق��دم كبي��ر للحزب 
احملاف��ظ ال��ذي تنتمي اليه م��اي، لكن 
تقدمه عل��ى العمالين بقيادة جيرميي 
كورب��ن يتقل��ص تدريجيا بينم��ا باتت 
بعض االس��تطالعات تش��ير ال��ى انه 

ميكن ان يخسر االكثرية البرملانية.
لكن املراهن��ن ما زال��وا يتوقعون فوزا 
للمحافظ��ن يس��مح له��م  مريح��ا 
بتوس��يع أغلبيتهم التي تبل��غ حاليا 
17 مقعدا، الى ما بن اربعن وس��بعن 

مقعدا.

بي��غ  اي��ان  السياس��ي  اخلبي��ر  وق��ال 
اوف  س��كول  »لن��دن  جامع��ة  م��ن 
ايكونوميك��س« ان »احلصول على فارق 
في ع��دد املقاع��د بأقّل من خمس��ن 
لتيري��زا  ج��دا«  س��يئا  أداء  س��يعتبر 
ماي،وأض��اف إن م��اي »س��تفوز عل��ى 
االرج��ح، ولك��ن باقل مما كان��ت تتوقع 

عندما دعت الى هذه االنتخابات«.
وتأتي االنتخابات في وقت تواجه البالد 
حتدي »بريكس��ت« الهائ��ل وبعد ثالثة 
اعت��داءات جهادي��ة في أق��ل من ثالثة 

أشهر.
وعلق��ت احلمل��ة االنتخابي��ة مرت��ن، 
االول��ى بعد االعت��داء في مانشس��تر 
الذي اسفر عن سقوط 22 قتيال في 22 
ايار ، والثانية غداة االعتداء الذي اسفر 
عن سقوط س��بعة قتلى السبت في 

لندن.
وف��ي اوج اجلدل ح��ول فاعلي��ة اجهزة 
االمن واالستخبارات، كشفت الشرطة 
ام��س االول الثالثاء هوية املنفذ الثالث 
للهج��وم. وقال��ت ان��ه يدعي يوس��ف 
زغب��ة، موضحة انه ايطال��ي من اصل 

مغربي يبلغ من العمر 22 عاما.
وي��رى احمللل��ون انه م��ن الصع��ب جدا 
التكهن بانعكاس��ات هذه االعتداءات 
على نتائج االقت��راع، ويعتبر احملافظون 
في بعض االحيان اكثر مصداقية بشأن 

القضايا االمنية خصوصا في مواجهة 
زعيم عمالي يؤكد علنا مواقفه املؤيدة 

للسالم مثل جيرميي كوربن.
لكن وق��وع هجم��ات متك��ررة نفذها 

اش��خاص جميعهم تقريب��ا معروفون 
واالنتق��ادات خلفض  الس��لطات،  م��ن 
عدي��د ق��وات الش��رطة من��ذ 2010 ال 

تخدم مصلحة احملافظن.

وب��دا كوربن البالغ م��ن العمر 68 عاما 
وم��ن قدامى حزب العم��ال، انه خصم 
اق��وى واكث��ر حيوي��ة مم��ا كان يعتقده 
البعض، مبا في ذلك في داخل معسكره، 

وق��د خ��ض حمل��ة ترك��زت خصوصا 
االجتماعية  واملس��اعدة  الصحة  على 

والتفاوت الطبقي االجتماعي.
وفي املناظ��رات التلفزيونية ظهر اقرب 
الى الناس من رئيس��ة ال��وزراء البالغة 
من العم��ر 60 عاما والت��ي تهربت من 
كل املواجهات املباشرة واكتفت بتكرار 

تصريحات بشكل آلي.
وارتكبت ماي عددا م��ن االخطاء. فقد 
اضط��رت للتراجع ع��ن احد اج��راءات 
برنامجها الذي يقضي بزيادة مساهمة 
كبار السن في برنامج العناية الصحية 
وه��و موضوع بال��غ احلساس��ية، كما 
رفض��ت م��اي اي مناظرة مباش��رة مع 
خصمه��ا العمالي الذي حتداها للقيام 

بذلك.
واعترف املرش��ح احملافظ في يوركشير 
)ش��مال( على هامش زي��ارة اخيرة ملاي 
الى غيس��بورو بان تب��دل موقفها في 
برامج امليزانيات االجتماعية اثار بلبلة، 
وقال لوكالة فرانس برس »هذا ادى الى 

تغيير خطة« حملة احملافظن.
وعب��ر مرش��حون محافظ��ون آخ��رون 
للصحف بدون ان يكشفوا اسماءهم 
ع��ن اس��تيائهم م��ن االخط��اء الت��ي 

ارتكبتها ماي طوال احلملة.
وحاولت ماي اعادة ملف بريكست الى 
صلب احلملة مع تقدم العمالين، لكن 

م��ن دون ج��دوى اذ ان االعتداءات أعادت 
مجددا قضية االقتطاعات في ميزانية 
الشرطة وبش��كل اوسع في الوظائف 

احلكومية، الى الواجهة.
وق��ال اخلبي��ر ف��ي اس��تطالعات الرأي 
ج��ون كورتيس ان ح��زب العمال حصد 
اصواتا بن انصار بريكست ومعارضيه 
على ح��د س��واء، موضح��ا ان عملية 
املفاوضات مع االحتاد االوروبي »لن تكون 
بالضرورة القضية الوحيدة التي يفكر 
فيه��ا الناخب��ون عندم��ا يصوتون في 

الثامن من حزيران ».
ويأم��ل احملافظون في انت��زاع اكبر عدد 
ممكن من االصوات من حزب االستقالل 
املعادي ال وروبا، ثالث قوة سياسية في 
البالد ف��ي 2015 لكنه يواجه صعوبات 
منذ رحي��ل زعيمه نايجل ف��اراج الذي 

يتمتع بحضور قوي.
القومي��ون  يأم��ل  الش��مال،  ف��ي 
االس��كتلنديون ف��ي احل��زب الوطن��ي 
االسكتلندي في االبقاء على هيمنتهم 
في برملان ويستمنستر ملواصلة الدعوة 
الى استفتاء حول االستقالل. اما احلزب 
املعادي بش��دة  الدميوقراطي  الليبرالي 
للوح��دة االوروبي��ة فيأمل في حتس��ن 
متثيل��ه )تس��عة ن��واب( لكن ب��دون ان 
ينجح في فرض نفسه كمالذ ملعارضي 

بريكست خالل احلملة.

تمهيدا القتراع يصعب التكهن بنتائجه 

اليوم األخير من الحملة االنتخابية البريطانية على خلفية بريكست واالعتداءات
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كش��ف مص��در مالح��ي، أم��س 
االربع��اء، عن تصدي��ر اكثر من 3 
ماليني و700 الف برميل نفط من 

موانئ البصرة. 
وقال املصدر في حديث صحافي، 
ان »مع��دل تصدي��ر النف��ط من 
املوانئ العراقي��ة وصل هذا اليوم 

امس الى 3751000 برميل«.
وأض��اف ان »مع��دل الض��خ من 
احلق��ول النفطية ف��ي محافظة 
البص��رة بل��غ 156,3 برمي��ل في 
»ارصف��ة  ان  مبين��ا  الس��اعة«, 
املوان��ئ النفطية تعمل بش��كل 
منتظ��م ووف��ق ما ه��و مخطط 

لها«.
الناق��الت  »ع��دد  ان  واوض��ح 
االرصفة  الراسية على  النفطية 
وصل الى سبع ناقالت موزعة بني 
ارصف��ة ميناء البص��رة النفطي، 
 ,SPM وب��ني العوام��ات النفطية
في حني تقف س��بع ناقالت نفط 
اخرى في محطة االنتظار، لغرض 

السماح بدوخلها وحتميلها«.
ويع��د الع��راق اح��د اكب��ر الدول 
املص��درة للنف��ط، واح��د اعضاء 
منظم��ة اوب��ك لل��دول املصدرة 
برفق��ة  للنف��ط،  واملنتج��ة 
وقط��ر  والكوي��ت  الس��عودية 

واالمارات وايران وليبيا واجلزائر.
عل��ى صعي��د متصل، أك��د وزير 
النف��ط جبار علي اللعيبي حرص 
ال��وزارة عل��ى االرتق��اء مبس��توى 
اخلدم��ات املقدمة ال��ى املواطنني 
واش��راك  تش��جيع  خ��الل  م��ن 
ب��إدارة قط��اع  اخل��اص  القط��اع 

التوزيع واالستثمار فيه.
وق��ال وزي��ر النف��ط انه ق��د أوعز 
ال��ى اجله��ات املعني��ة ف��ي دوائ��ر 
ال��وزارة بتش��كيل جلنة  لدراس��ة  
التوزيع وتقدمي  خصخصة قط��اع 
توصياتها في مدة اقصاها ش��هر 
وذل��ك به��دف إنض��اج مجموعة 
م��ن الق��رارات الرصين��ة لتحقيق 
هذا اله��دف، مع مراع��اة اجلوانب 
والفنية  والتش��ريعية  القانوني��ة 
واإلداري��ة فضال ع��ن إيجاد  أفضل 

لالنتق��ال  الكفيل��ة  الس��بل 
التدريج��ي من القط��اع العام الى 
القط��اع اخلاص من دون املس��اس 
أو التفريط بحق��وق العاملني في 
شركة التوزيع مع احتفاظ الوزارة 
مبسؤولية اإلش��راف والرقابة على 

قطاع التوزيع.
ارتف��اع أس��عار  اللعيب��ي  ونف��ي 
املش��تقات النفطي��ة بع��د ق��رار 
خصخص��ة قط��اع التوزي��ع كما 
تروج له بعض اجلهات، موضحا بان 

وال��وزارة حريصتان على  احلكومة 
ابق��اء الدع��م احلكومي الس��عار 
املش��تقات النفطي��ة م��ع اتاحة 
الفرصة للقطاع اخلاص والشركات 
املتخصص��ة ف��ي التناف��س على 
تقدمي أفض��ل اخلدمات للمواطنني 
من خ��الل النقل والتوزيع وانش��اء 
اخلدمات  فيه��ا  تتوف��ر  محط��ات 
واحلاجات االساسية التي ينشدها 
املواطن كما هو احلال في دول اجلوار 

واملنطقة.

وتابع وزي��ر النف��ط ان »محطات 
تعبئة الوق��ود متثل الَْي��ْوَم وجها 
وبالتالي  جماليا وحضاريا للمدن 
ته��دف ال��وزارة الى حتقي��ق هذا 
اله��دف عب��ر اش��راك  القط��اع 
والتخفي��ف ع��ن كاهل  اخل��اص 
ال��وزارة التي تعم��ل الَْي��ْوَم على 
وتصفية  واستخراج  استكشاف 
عل��ى  وتعم��ل  وتصديرالنف��ط 
حتقيق أهدافه��ا في زيادة  االنتاج 
املتحققة  واإلي��رادات  والتصدي��ر 

دعما لالقتصاد الوطني.
وش��دد وزي��ر النفط عل��ى ان من 
قط��اع  خصخص��ة  ايجابي��ات 
التوزيع هو القضاء على الفس��اد 
والتقلي��ل م��ن عملي��ات اله��در 
الوظيف��ي فض��ال عن  والتره��ل 
الش��ركات  ب��ني  التنافس��ية 
ان��واع  توفي��ر   ف��ي  املس��تثمرة 
عدي��دة من املش��تقات النفطية  
عاملي��ة  قياس��ية  ومبواصف��ات 

وباسعار مناسبة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��فت الش��ركة العامة لتجارة 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة، أم��س 
االربع��اء، ع��ن تس��ويق م��ا يقارب 
مليون و500 الف طن من محصول 
احلنطة من الفالحني واملزارعني في 

عموم محافظات البالد.
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة، هيثم 
جميل اخلشالي، في بيان، للوزارة، ان 
»الكميات املستلمة في محافظة 
واس��ط من احلنطة احمللي��ة بلغت 
489893 ط��ن، في ح��ني بلغت في 

باب��ل 165477 ط��ن، وف��ي النجف 
بلغ��ت الكميات 126472 طن، وفي 
ديال��ى 115179 ط��ن، اما في صالح 
الدي��ن فبلغ��ت الكمي��ات 89042 
ط��ن، وبلغ��ت الكميات املس��وقة 
ف��ي محافظة كركوك 45514 طن، 
واملثنى بلغت 20083 طن، والبصرة 
س��وقت 15446 ط��ن، ومحافظ��ة 
االنبار 14337 طن، وكربالء س��وقت 

24812 طن«. 
واضاف ان »املراكز التس��ويقية في 
بغداد سوقت  183037 طن، توزعت 

ف��ي س��ايلو الرصافة الذي س��وق 
23019 طن، وس��ايلو الدورة 11273 
ط��ن، وس��ايلو التاج��ي 8381 طن، 
وخان بني س��عد  1344 طن، وخان 

ضاري 9204 طن«. 
واشار الى ان »الكميات املسوقة في 
محافظة بغ��داد لم تكن جميعها 
ضم��ن اخلطة الزراعي��ة لبغداد، بل 
اضيف لها عدد من الدوائر الزراعية 
م��ن محافظة واس��ط، وبالتحديد 
في س��ايلو الرصافة باالضافة الى 
توجيه عدد من الدوائر الزراعية في 

محافظة ديالى للتس��ويق احلنطة 
في سايلو خان بني سعد«.

نين��وى  »محافظ��ة  ان  واوض��ح 
ستباشر باستالم احلنطة املسوقة 
م��ن الفالح��ني واملزارعني ي��وم غد 
اخلمي��س، بعد توق��ف دام الكثرمن 
س��يطرة  بس��بب  س��نوات  ث��الث 
اجلماع��ات االرهابي��ة عليه��ا، بعد 
اعتم��اد عدة مراكز تس��ويقية في 
احملافظة من اجل استالم الكميات 
ومزارع��ي  فالح��ي  م��ن  املس��وقة 

نينوى«. 

عل��ى صعي��د متص��ل، ق��ال جت��ار 
أوروبيون إن أقل س��عر معروض في 
مناقصة طرحها العراق لشراء 50 
ألف طن على األقل من القمح بلغ 
264.66 دوالر للطن ش��امال تكلفة 
الش��حن م��ن دون التفري��غ لتوريد 

قمح من الواليات املتحدة.
وقالوا إنه لم يتم ش��راء أي كميات 

بعد في املناقصة.
وأض��اف التج��ار أن املناقصة تغلق 
في الرابع م��ن حزيران على أن تظل 
العروض س��ارية حت��ى الثامن من 

املناقص��ة قمحا  حزي��ران. وتطلب 
للتوري��د م��ن الواليات املتح��دة أو 

كندا أو استراليا فقط.
وش��اركت ثالث ش��ركات فقط في 
املناقصة. وكانت عش��ر شركات أو 
أكثر تش��ارك بانتظام في الس��ابق 

في مناقصات القمح العراقية.
وأدى عدم الرضا عن نظام الس��داد 
اجلدي��د ف��ي املناقص��ات وش��روط 
الفحص إلى عزوف شركات التجارة 
عن املشاركة في املناقصات األخيرة 

التي طرحها العراق.

التجارة: 1.5 مليون طن كميات الحنطة المسوقة

اللعيبي: خصخصة »التوزيع« لالرتقاء بمستوى الخدمات 

3.7 ماليين برميل معدل الصادرات اليومي من موانئ البصرة

عدد الناقالت النفطية 
الراسية على االرصفة 
وصل الى سبع ناقالت 
موزعة بين ارصفة 
ميناء البصرة النفطي، 
وبين العوامات النفطية 
SPM, في حين تقف 
سبع ناقالت نفط اخرى 
في محطة االنتظار، 
لغرض السماح 
بدخولها وتحميلها

لندن ـ رويترز:
انخف��ض الدوالر إلى أدنى مس��توى في س��بعة 
أس��ابيع مقابل ال��ني أمس األربعاء وس��ط حذر 
املتعامل��ني قبل يوم من االنتخاب��ات العامة في 
بريطانيا وترقبا لقرار جلنة السياس��ات النقدية 
بالبنك املرك��زي األوروبي وش��هادة مدير مكتب 
التحقيقات االحتادي السابق جيمس كومي أمام 

مجلس الشيوخ األميركي.
وفقد الدوالر أكثر من واحد باملئة مقابل العملة 
اليابانية خالل األس��بوع احلال��ي متأثرا بضغوط 
انخف��اض حاد ف��ي العائد على س��ندات اخلزانة 
األميركية ألدنى مس��توى في سبعة شهور في 
ظ��ل العزوف عن اخملاطرة ف��ي حني طغت بيانات 
أميركي��ة ضعيف��ة عل��ى توقع��ات رف��ع البنك 

املركزي األميركي سعر الفائدة.
وانخف��ض الدوالر 0.2 باملئة أمس إلى 109.22 ين 

مسجال أدنى مستوى منذ 21 نيسان.
واس��تقر مؤش��ر الدوالر عند 96.649 مقتربا من 
أدنى مستوى في سبعة شهور والذي بلغ 96.517 
في اليوم الس��ابق. ونزل الي��ورو 0.2 باملئة مقابل 
ال��دوالر إلى 1.1256 دوالر بع��د بيانات أظهرت أن 
الطلبي��ات الصناعية األملاني��ة انخفضت بأكثر 
من املتوقع في نيسان. وبلغ اليورو أعلى مستوى 
في س��بعة ش��هور مقابل الدوالر عن��د 1.1285 

دوالر األسبوع املاضي.
وزاد الدوالر االس��ترالي 0.6 باملئة مس��جال أعلى 
مستوى في شهر عند 0.7555 دوالر أميركي بعد 
بيانات أظهرت أن االقتصاد الغني باملوارد زاد 0.3 
باملئ��ة في الربع األول من العام ليدحض مخاوف 

من أن منوه القياسي رمبا يكون انتهى.

لندن ـ رويترز:
تباين أداء األسهم األوروبية في املعامالت املبكرة 
أمس األربعاء وس��ط عزوف من املس��تثمرون عن 
األصول التي تنطوي عل��ى قدر أكبر من اخملاطرة 
قبل ي��وم من االنتخاب��ات العامة ف��ي بريطانيا 
في الوقت الذي اجتهت في��ه األنظار إلى البنوك 

اإلسبانية.
ولم يس��جل املؤش��ر س��توكس 600 ألس��هم 
الشركات األوروبية الكبرى تغيرا يذكر من حيث 
النس��بة املئوية في حني ارتفع املؤشر فايننشال 
تامي��ز 100البريطان��ي 0.2 باملئة وتراجع املؤش��ر 

داكس األملاني 0.2 باملئة.
وع��وض مؤش��ر البورصة اإلس��بانية خس��ائره 
املبكرة وارتفع 0.2 باملئة بدعم من قطاع البنوك 
بعدما قال بنك س��انتاندر إنه سيش��تري بانكو 
بوبوالر املتعثر وس��يزيد رأس املال بنحو س��بعة 

مليارات يورو 7.9 مليار دوالر.
وغير سهم بنك سانتاندر اجتاهه ليجري تداوله 
بارتف��اع 0.3 باملئة بينما مت تعلي��ق التداول على 
سهم بانكو بوبوالر في الوقت الذي صعدت فيه 

أسهم بنوك أخرى.

أدنى مستوى للدوالر 
مقابل الين

تباين األسهم األوروبية 
قبيل انتخابات بريطانيا
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فضاءات 8

ثم��ة معلومات متداول��ة عن حراك 
الف��راد ومالكات حل��زب البعث جلهة 
مراجعة جتربته وتصويب سياس��تة 
ومواقفه وترش��يد مستقبله، وذلك 
ف��ي وق��ت م��رت نح��و س��نة على 
تش��ريع قان��ون جت��رمي ح��زب البعث 
م��ن قب��ل مجل��س الن��واب وإن لم 
يوضع ه��ذا القانون موضع التطبيق 
مبحاكمة عضو واحد ميارس نشاطه 
السياسي أو املسلح، كما لم تنظر 
احملاكم املعنية باية شكوى الفراد او 
فئات سياس��ية من تنكيل او اضرار 
حلق��ت بهم من افراد م��ع ان الكثرة 
من ه��ؤالء »ميش��ون بطولهم« امام 

ضحاياهم. 
ف��ي كل االح��وال، يعد قان��ون جترمي 
البع��ث س��ليم وصحي��ح وضروري 
ومبرر، ليس فقط باملقارنة مع جتارب 
دول حكمتها فاش��يات ودكتاتوريات 
الهتلرية.  )املاني��ا  وانظمة عنصرية 
افريقيا..(  اليون��ان. جن��وب  ايطاليا. 
نظمه��ا  اح��زاب  بتج��رمي  وقض��ت 
الفاشية غداة سقوطها، بل وايضا، 
ألن حفن��ة م��ن البعثي��ن )جالدي��ن 
اجه��زة  ضب��اط  قتل��ة.  س��ابقن. 
القمع. مقربن من صدام..( نشطوا 

القه��ر  نظ��ام  ألع��ادة  وينش��طون 
والتفجي��رات  بالس��الح  الفاش��ي 
الكراهي��ات  واث��ارة  والتجيي��ش 
الطائفي��ة والقومي��ة واالجتماعية 
والتحالف مع اكثر جماعات االرهاب 

توحشا وهمجية واجراما.
  فمثلما كان القتل والترويع والتمييز 
القومي والطائفي واستئصال اآلخر 
واثارة احلروب منهجا في اساس نظام 
الفاشية الصدامية، ومكونا عضويا 
ف��ي سياس��اته وتطبيقاته��ا على 
االرض، ف��ان التش��كيالت البعثي��ة، 
م��ن ايت��ام ص��دام حس��ن، واصلت 
طوال عقد ونصف من الس��نن هذا 
املنهج، وارتكب��ت من جرائم العنف 
واالغتي��االت واللصوصية ما يفرض 
عل��ى الدول��ة، واجملتم��ع، واجلماعات 
السياس��ية واالع��الم التصدي لها 
وجتفيف مواردها البشرية واملعنوية 
ويع��د  تفكيكه��ا،  عل��ى  والعم��ل 
البع��ث  بتج��رمي  اخل��اص  التش��ريع 
الفاش��ي واحدا من ف��روض الوقاية 

إزاء اخلطر الذي ميثله. 
 ومب��وازاة هذه الضرورات، تبرز ضرورة، 
التق��ل خط��ورة واهمية ع��ن قانون 
باملعايي��ر  وتتص��ل   ، البع��ث  جت��رمي 

واملنظ��ورات، ث��م االج��راءات، الت��ي 
تعال��ج فك��رة التجرمي واملش��مولن 
به��ا، س��يما ان الس��نوات االربع��ة 
عشر املاضية س��جلت  وقائع وفيرة 
ع��ن التخبط والالعدال��ة والكيفية 
والكيدي��ة »وحت��ى الطائفي��ة« في 
التعام��ل م��ع اف��راد ح��زب البع��ث 
ومالكاته وفي سبل وخلفيات اعادة 
ضباط ومسؤولي احلكم السابق من 
اعضائ��ه الى مواقع احلك��م اجلديد، 
االم��ر الذي جعل ه��ذا امللف فاصلة 
س��اخنة في الصراع السياسي بن 
الفئ��ات املتنفذة، واحل��ق ضررا كبيرا 
باملعادلة االمنية، بعد تسلل بعثين 
مرتبطن باملشروع االرهابي االجرامي 
الى اكثر شبكات املنظومة االمنية 
وباملقابل،  حساس��ية،  والعسكرية 
لبعثي��ن  والع��زل  التنكي��ل  ج��رى 
او  طائفي��ة  العتب��ارات  س��ابقن، 
كيدية، فيما لم جت��ر مراعاة الحوال 
بعثين مدنين وعس��كرين انقلبوا 
عل��ى الدكتاتوري��ة والبعض منهم 
حاربه��ا، ب��ل ان الكثي��ر م��ن هؤالء 
أبع��دوا ع��ن مجاالت اخلدم��ة وجرى 
التفريط بخبراته��م في وقت البالد 

احوج ما تكون لها.

 ولعل اكثر صور النفاق السياس��ي 
البع��ث  التعام��ل م��ع ح��زب  ف��ي 
وفلوله وانصاره ب��رزت في جلوء كتل 
سياسية الى لغة التعاطف الزائف 
مع البعثين، ومع اجلمهور احملسوب 
على النظام الس��ابق لغرض ضمان 
االنتخاب��ات  ف��ي  له��ا  التصوي��ت 
م��ن قبل ه��ذا اجلمهور، وبل��غ بهذه 
الكت��ل ان تعارض حت��ى جترمي صدام 
حسن، وبعض زعاماتها صار يتمثل 
شخصية الدكتاتور وخطاباته خالل 
احلملة الدعائية االنتخابية، وهذا هو 
الوج��ه اآلخر من النفاق السياس��ي 
لكتل وزعامات سياسية اخرى راحت 
تق��ّرب البعثين، مب��ن فيهم اجلالدين 
السابقن، وتزكيهم، وتدفع بهم الى 
مواقع حساسة العتبارات طائفية او 
عشائرية او مناطقية.. وثمة حاالت 
رش��وة وفس��اد وسمس��رة مرت من 
هنا، وبدأت منذ االن مؤش��رات اعادة 
ه��ذه املوبقات مع اقت��راب انتخابات 

العام 2018. 
 غير ان ملف التجرمي القانوني يفتح 
نفس��ه على ملف آخ��ر اكثر اهمية 
وخطورة وتتصل مبس��تقبل ومصير 
حزب البعث في العراق.. فقد توفرت 

ل��ه فرص��ة تاريخي��ة لالنتق��ال من 
صيرورت��ه حزبا فاش��يا حت��ت قيادة 
صدام حس��ن الى اصوله كتنظيم 
سياس��ي مدني قومي حركي، وذلك 
حن س��قط  الدكتات��ور واخذ معه 
الى املزبلة دولة فاش��ية، بكل بُناها 
واالدارية،  واالقتصادية  االيديولوجية 
وكانت الظروف اجلديدة مهيأة لهذا 
اخلي��ار، فيما كان احلدي��ث يجري عن 
تغييرات في منهج واس��م وقيادات 
احل��زب وحص��ر مس��ؤولية جرائ��م 
النظام الس��ابق بحفنة من جالديه، 
لك��ن فل��ول احل��زب وما تبق��ى من 
انصاره )من تشكيالت اجهزة القمع 
والس��طوة واملناف��ع( تخندق��وا في 
االله��ام الصدامي ال��كاذب، ومضوا 
عل��ى طري��ق التجيي��ش والرطان��ة 

الثورية والتآمر.. 
أليس الفاش��ية غير وصف��ة،  كما 
يق��ول توليات��ي »حل��زب ي��دق طبول 
احل��رب ب��ال كل��ل ودولة حت��ارب على 
ال��دوام؟« وتلك هي املصاهرة االبدية 
ب��ن حزب��ي هتل��ر وص��دام لتج��د 
تعبيرها في اس��اليب قه��ر املواطن 
ووأد وتعصيب عينيه، ثم العمل على 
والتعددية  الس��لمية  احلياة  اخصاء 

والليبرالية في اجملتمع، واس��تئصال 
القومي��ات واخلصوصي��ات والعقائد 
ووضع الشعب كله قيد ارادة القائد 
الفرد الذي ال يُناقش وال يكشف عن 

خططه القرب املقربن .
وإذ انف��ض مالين م��ن اعضاء حزب 
البعث عنه، بعد سقوط الدكتاتورية 
ووقوع البالد حت��ت االحتالل وظهرت 
ب��وادر مراجع��ة جدي��ة ب��ن قياداته 
املدنية وبعض مثقفيه النتقاد وجترمي 
احلقبة الدكتاتورية املسؤولة عما آل 
اليه وضع العراق، غير ان تلك البوادر 
س��رعان ما ارتدت الى الوراء، وانتهت 
ال��ى »صم��ت« املنادي��ن باملراجع��ة 
وهزميتهم امام صعود نداءات االنتقام 
واملضي  االرهابية  واملقاوم��ة  واحلرب 
قدما بقيادة عزة الدوري الى اشكال 
من الطائفية الهمجية والش��عوذة 
)جي��ش النقش��بندية( واوهام اعادة 

عقارب الساعة الى الوراء. 
 في الع��ام 1933 كان هتل��ر يقول.. 
س��اجعل العال��م ينتحر ف��ي هذه 
كان   2003 الع��ام  وف��ي  الصال��ة.. 
صدام حس��ن يكرر ان احلملة عليه 
ستس��قط ال مح��ال.. فم��ن ال��ذي 

انتحر؟ ومن الذي سقط؟.

حزب البعث.. إرث صدام عائق أمام ترشيد مستقبله

 مثلما كان القتل 
والترويع والتمييز 

القومي والطائفي 
واستئصال اآلخر وإثارة 

الحروب منهجا في 
أساس نظام الفاشية 

الصدامية، فأن 
التشكيالت البعثية،

من أيتام صدام 
حسين، واصلت طوال 

عقد ونصف من 
السنين هذا المنهج

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم
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ف��ي كتاب��ه امله��م الص��ادر قبل 
اإلرهاب..  بعنوان »تشريح  اسابيع 
م��ن مقت��ل ب��ن الدن إل��ى ظهور 
صوف��ان،  عل��ي  يُش��ّبه  داع��ش« 
العميل اخلاص السابق في مكتب 
بي  »إف  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
آي« تنظي��م »القاعدة« و«فروعها 
)الهي��درا( في  بوح��ش  اخلبيث��ة« 
امليثولوجيا اليونانية.. كلما قطع 

له رأس، نبت له رأسان!
ويق��ول »صوفان«: »بع��د أكثر من 
عق��د ونصف على أح��داث احلادي 
عشر من سبتمبر، وأكثر من ست 
سنوات على مقتل أسامة بن الدن، 
ما يزال س��رطان )البنالدنية( ينمو 
في أنحاء الشرق األوسط وشمال 
وتنقل��ه  وراءهم��ا،  أفريقي��ا وم��ا 
ناقالت أوسع انتش��اراً«. ويضيف: 
»في أثن��اء أح��داث احلادي عش��ر 

م��ن س��بتمبر، كان ل��دى تنظيم 
اآلن  وأم��ا  عض��و،   400 القاع��دة 
فلديه أتب��اع ومريدون منتش��رون 
م��ن ش��واطئ احمليط اله��ادئ إلى 
ضفاف األطلس��ي ف��ي أفريقيا«. 
ونّوه إلى أن »حم��زة« جنل بن الدن، 
وهو ف��ي العش��رينيات من عمره، 
والذي نش��أ عل��ى اإلره��اب، وعزم 
على اقتفاء أث��ر والده، يتم إعداده 
في الوقت الراهن للقيادة مع عدد 
آخر من األف��راد الذين كانوا محل 

ثقة والده.
وف��ي ه��ذه األثناء، حم��ل تنظيم 
»داع��ش« القت��ل اجلماع��ي إل��ى 
الع��راق وس��وريا، ونف��ذ أو أله��م 
هجمات في أكثر من عشرين دولة 
حول العالم، وزعم مسؤوليته عن 
املاضي  األسبوع  الدموي  التفجير 

في مانشستر البريطانية.

يكت��ب صوف��ان مبعرف��ة وثيق��ة، 
الس��يما أنه كان محققاً بارزاً في 
تفجير املدم��رة األميركية »كول« 
وأش��رف على عملي��ات مكافحة 
اإلره��اب والتحقيق ف��ي األحداث 
وكان   .2001 بهجم��ات  حمليط��ة 
م��ن العناص��ر الت��ي تعرفت على 
املستخدمة  الطائرات  مختطفي 
ف��ي تنفيذ هجمات 11 س��بتمبر، 
وعلى العقل املدبر لتلك الهجمات 

خالد شيخ محمد.
مكت��ب  غ��ادر  ال��ذي  وصوف��ان، 
التحقيق��ات الفيدرالي في 2005، 
كان ينتقد عالنية إدارة بوش بسبب 
املس��تخدمة  التعذيب  أس��اليب 
ف��ي اس��تجواب املش��تبه فيهم، 
بوصفه��ا خطأ أخالقياً ووس��يلة 
خطيرة وغير فاعلة، تتمخض عن 
معلومات غير موثوقة، وتس��اعد 

اإلرهابين في عمليات التجنيد.
ويرك��ز الكت��اب  عل��ى التنظي��م 
اإلرهابي بع��د قتل بن الدن، وكيف 
تطورت »القاعدة« ونشأت »داعش« 
من��ذ ذل��ك احل��ن، وفلس��فتهما 
املتباينة،  ومس��اراتهما  اخملتلف��ة 
وكيف شكلت شخصيات القادة 
التنظيم��ن، والعالقة بن بن الدن 
الزرق��اوي  وأبومصع��ب  اله��ادئ، 
املس��لح الغاض��ب ال��ذي أس��س 
التنظيم الذي أصبح داعش فيما 

بعد.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ع��دداً من 
الكت��ب تناولت ه��ذه األمور، مثل 
»الرايات الس��ود.. ظه��ور داعش«، 
للكاتب »جوبي واريك«، و»داعش.. 
داخ��ل جيش اإلره��اب« ل�»مايكل 
ف��إن  حس��ن«،  و»حس��ن  وي��س« 
كت��اب صوف��ان ال يحك��ي قصة 

آس��رة فحس��ب، بل أيض��اً مليئة 
بوجهات النظر الثاقبة التي تضع 
الهجمات اإلرهابية التي حتدث في 
الوقت الراهن بأيدي تنظيم داعش 
أو القاعدة في سياق تاريخي ومن 
اجليوسياس��ية  األوضاع  منظ��ور 

املعقدة في املنطقة.
ويس��لط كتاب »تشريح اإلرهاب« 
الضوء عل��ى ال��دور الكارثي الذي 
لعبه الغ��زو األميركي للعراق، في 
تغذي��ة اإلرهاب وإنش��اء الفوضى 
وفراغ الس��لطة في الع��راق، ووّفر 
البيئ��ة احلاضنة املثالي��ة للعنف 

وسفك الدماء.
ون��ّوه إلى أن القراري��ن األميركين 
وحظ��ر  العراق��ي  اجلي��ش  بح��ل 
ح��زب »البع��ث« ومن��ع أعضائ��ه 
م��ن تقلد مناصب في الس��لطة، 
أن  ذل��ك  كارثي��ان،  أنهم��ا  ثب��ت 

العاطل��ن  الس��ابقن  البعثي��ن 
ع��ن العمل س��رعان م��ا أصبحوا 
العمود الفقري لتنظيم »داعش« 
اإلرهاب��ي. وبخبراته��م احلكومية 
واخملابراتي��ة والعس��كرية، جع��ل 
ه��ؤالء الناس أنفس��هم أساس��اً 
التنظي��م ف��ي مي��دان  إلجن��ازات 
املعارك، واألساليب اإلرهابية التي 
املواطنن  لترهي��ب  اس��تعملوها 

االعتيادين.
يق��دم  الكت��اب،  فص��ول  وف��ي 
صوف��ان توضحياً مفص��الً لإلدارة 
البيروقراطي��ة بنح��و كبي��ر ف��ي 
تنظي��م »القاعدة« ويصف وجهة 
ب��ن الدن للتاري��خ، وولعه ب��اإلدارة 
التفصيلي��ة، مقتبس��اً رس��الته 
إل��ى أح��د الق��ادة التابع��ن ل��ه: 
»أرجو إرسال السيرة الذاتية لكل 
العناصر الذين ميكن ترش��يحهم 

للمناصب اإلدارية العليا اآلن أو في 
املس��تقبل«. ومثل هذه الرسالة، 
توضح كيف كانت إدارة التنظيم 

اليومية.
ويس��تعمل املؤل��ف أيض��اً بعض 
األس��اليب التي تعلمها كمحقق 
ملعرفة ما يدور في خلد املستجوبن، 
الت��ي  العوام��ل  والتع��رف عل��ى 
دفع��ت كثيري��ن منه��م إل��ى أن 
واألس��اليب  إرهابي��ن،  يصبح��وا 
تنظيم��ا  يس��تخدمها  الت��ي 
لتجني��د  و»داع��ش«  »القاع��دة« 
أعضاء ج��دد وللترويج ألعمالهما 
التعاطف  أن  وأوض��ح  اإلرهابي��ة. 
أداة مفيدة في هذه احلرب، مشيراً 
إلى أنه بفهم تنظيمي »القاعدة« 
و»داع��ش«، ميكن أن نحارب بصورة 
أفض��ل األيديولوجية املدمرة التي 

ميثالنها.

»تشريح اإلرهاب« في طوره الجديد
من بطون الكتب

رأي

العرب بعيون يابانية
رأي آخر

انني امتنى ان امش��ي في الش��وارع العربية، فال 
ارى التوتر الش��ديد الذي جربته وشاهدته، امتنى 
ان يختفي من الش��ارع العربي، وان تصبح وجوه 
الناس س��عيدة.. عندئذ اقدر ان احتدث عن مصر 
حقيقة أو سورية وغيرهما من البلدان العربية.  
ان املهم ف��ي النهايه هو ان علينا ان نتقبل قيم 
اجملتمع��ات األخرى كما هي من دون ان نش��وهها 
او نخف��ض م��ن قيمتها على ض��وء قيمنا نحن 
، وعل��ى أي ح��ال ال يجوز ألح��د أن ينتقد القريب 

املليون ألي مسؤول عربي
املس��ألة هنا ليس��ت متعلقة بالذوق،او احلجم.
إنه��ا مس��ألة ف��رد أُغُتِصب��ت ثقاف��ة وطن��ه، 

واغتصبت عاداته.
عندما تغيب الدميوقراطية ينتشر القمع، والقمع 
واق��ع اليحتاج إلى بره��ان في البل��دان العربية. 
فعلى س��بيل املثال احلاكم العربي يحكم مدى 
احلياة في الدولة الدينية أو امللكية أو اجلمهورية 
أو اإلم��ارة أو الس��لطنة. ولذل��ك الينتظر الناس 
أي ش��يء لصاحلهم. وكمثال آخ��ر؛ فإن معظم 
الصح��ف العربية متنع من بل��د إلى بلد والرقابة 
على الكتب واجملالت ليست بأقل من الرقابة على 

الصحافة.
هنا مئات الكتب العربي��ة، وغير العربية ممنوعة 
ف��ي معظ��م البل��دان العربية وخاص��ة الكتب 
الت��ي تعالج احلقائق اليومية امللموس��ة للناس، 
والكت��ب التي تتع��رض للدين أو اجلن��س أو حياة 
الفئ��ات احلاكمة، أو تتكلم على واقع الس��جون 
واحلريات العامة وما شابهها، وكان علينا ان نعي 
قيمة النقد الذاتي قبل كل ش��يء ومن دون إجناز 

النقد الذاتي بقوة.
عندم��ا يُعامل الش��عب عل��ى نحو س��يء فإن 
الش��عور باالختناق والتوتر يصبحان سمة عامة 
للمجتم��ع بكامله، ان كلم��ة الدميقراطية اآلن 
ف��ي العواصم العربي��ة »متيم��ة« يرددها اجلميع 
ويحمله��ا اجلمي��ع مبن فيه��م رجال الس��لطة 

احلاكمة ووسائل االعالم العربية الرسمية.
اني اس��تغرب باس��تمرار ملاذا يستعملون كلمة 

الدميوقراطية كثيرا في اجملتمع العربي.  
لق��د قابل��ت فتي��ات و فتيان��اً صغ��اراً موهوبن 
ولكنه��م إنته��وا إلى أفراد اعتيادي��ن ألنهم لم 
يجدوا أي نوع م��ن الرعاية ألن اجملتمع يحتاج إلى 

قدرة واحدة تناسبه كراٍع.   
يقوُل الطوارق أن اإلنس��ان يش��رُب املاء ليحافظ 
عل��ى حياتِه ويس��تحم بضوء الش��مس ليكوَن 
قوّياً ويرفع نظرَُه إلى الس��ماء لك��ي يكون رجالً 

عظيماً   
*************************

* طوكيو- نوبوأكي نوتوهارا 

تناغم الس��لوك ف��ي اجملتم��ع اليابان��ي يترافق 
باحت��رام الوق��ت، ودق��ة األداء، وحرفي��ة املهنة، 
وإتقان العم��ل، وقد دفعتني ق��وة هذا الضمير 
الروحي وأخالقيات السلوك بن الشعب الياباني 
إلى طرح األس��ئلة التالية: ما سر هذا التناغم 
الرائع بن روحانية الشخصية اليابانية، وجمال 
أخالقيات س��لوكها، وبراع��ة أدائها في العمل؟ 
وهل لذل��ك عالقة بروحانية اليابان، »الش��نتو« 
حيث تعد قيم الفضيلة والطهارة والصدق من 
أهم مؤش��رات السلوك اإلنساني البناء، ومع أن 
الش��نتو ال متلك كتابا مقدسا أو رسوال مرسال، 
ولكن هناك مؤلف��ن تاريخين دونوا بها وهناك 
كتاب يس��مى »االجنيش��يكي«، والذي جمع في 
القرن العاشر، ويشرح طقوس الشنتو الدينية.

اجلدي��ر بالذك��ر أن اخلش��ب يع��د ج��زءا مهم��ا 
م��ن مكونات احلض��ارة اليابانية، كم��ا تعد في 
احلض��ارة اليابانية مفاهيم االس��تدامة، وإعادة 
االس��تعمال، واحملافظ��ة عل��ى امله��ارة احلرفية 
ومعلوم��ة التصنيع أهم من البناء نفس��ه، بل 
متث��ل جوهر اخللود في معابد الش��نتو اليابانية، 
وذلك بفلس��فة إعادة تش��ييدها كل عش��رين 
عام��ا، ومن خش��ب الغابة فقط، وم��ن دون أية 
صخ��ور أو اس��منت. وقد اس��تمرت مش��اركة 
الش��عب اليابان��ي به��ذه االحتفالي��ات إضافة 
لنعم��ة طموحات ازدهار املس��تقبل. كما تؤكد 
ه��ذه االحتفالي��ات أهمية انتقال خب��رة املهارة 
احلرفي��ة والروحانيات الس��ماوية من جيل آلخر، 
لتش��مل أرث الهندس��ة املعمارية، إضافة إلى 
أكثر من ألف س��نة م��ن تقاليد فني��ة دقيقة، 
تش��مل صنع كنوز مقدسة تش��مل 714 نوعا 

من التقنيات. 
هناك طقوس طهارة تقام عند الدخول للمعبد، 
ب��أن يقوم الزائ��ر بالوضوء بجمع امل��اء في كأس 
من اخلش��ب بالي��د اليمنى، وس��كبه على اليد 
اليسرى. أن هذه التفاصيل الدقيقة في التاريخ 
والروحانيات اليابانية طورت الشخصية اليابانية 
لتكون شخصية مهذبة هادئة متواضعة رصينة 
حكيمة، تبتعد عن االنفع��ال والغضب، وجتنب 
التفاخر والعظمة، وتلتزم بالبس��اطة والصدق 
وفضائل السلوك واألخالق في عملها وسلوكها 
اليوم��ي. فالعمل مقدس والوق��ت مقدر، ودقة 
األداء واحلرفي��ة املتناهية واج��ب مجتمعي عام. 
وبذلك صار الش��عب الياباني مجتمعا متقدما 
آمن��ا ومزدهرا، ولنتذك��ر أن الروحانيات اليابانية 
ساعدت على تطوير الشخصية اليابانية، ومن 

ثم ازدهار اليابان وتقدمها. 
***************************

* القاهرة - د. خليل حسن

اليابانيون بعيون عربية 

جيش »الخالفة« يهاجم بريطانيا بالسكاكين 
في ثالث حوادث خالل شهرين ونصف الشهر شهدت بريطانيا ثالث غارات »جهادية« اثنني منها في العاصمة لندن جرت بالسكاكني والبلطات 

نفذها جنود »اخلالفة« املهزومة وسقط فيها املهاجمون وبضعة عشرات من املارة من السياح والعاملون في املتاجر والثالثة نفذت في مدينة 
»مانشستر« الى شمال لندن بحافلة انتحارية طالت ملعبا يحضره عشرات اآلالف من الفتيان ألحياء حفل غنائي وسقط فيه عشرات 

الضحايا، واعلن تنظيم »داعش« املسؤولية عن هذه احلوادث االجرامية مؤكدا انها جاءت ردا على احلرب املعلنة الجالئه من العراق وسوريا، وطبقا 
للتحقيقات االولية فان املهاجمني يتحدرون من ليبيا وباكستان واملغرب.  
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

م��ن خ��ال قي��ام تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��امية« بهجماته في بروكسل 
ف��ي 22 آذار/مارس، ف��إن اجلماعة لم 
تلح��ق الض��رر ببلجيكا فحس��ب – 
كما أك��دت مجلة التنظيم الامعة 
واملضرَّجة بالدم، “دابق”، التي تُنش��ر 
عل��ى ش��بكة اإلنترنت – ب��ل ضربت 
أيضاً أوروبا “ف��ي قلبها”. وفي الواقع، 
إن التفجي��ر الثاني ال��ذي حدث ذلك 
الي��وم، في محطة “مت��رو ماليبيك”، 
قد وقع على مش��ارف ما يس��مى ب� 
“احلي األوروبي”، حي��ث توجد معظم 
مقرات مؤسس��ات االحت��اد األوروبي. 
وقد وقع احلادث على مس��افة نصف 
ميل من “بناء بيرالميونت” الضخم في 
بروكس��يل، الذي هو مقر “املفوضية 
األوروبية”. وفيما يتخطى الرمزية، فإن 
حملة اإلرهاب التي يش��نها تنظيم 
»الدولة اإلس��امية« ف��ي القارة تهز 
“االحتاد” املستضعف وميكن أن تقّوض 

املشروع األوروبي في النهاية.
ق��د يكون قرار فتح جبهة جديدة في 
أوروبا، قد جاء في أعقاب النكس��ات 
األخيرة التي شهدها تنظيم »الدولة 

والع��راق.  اإلس��امية« ف��ي س��وريا 
إال أن ه��ذه اخلط��وة تناس��ب أيض��اً 
املفهوم الذي يعتم��ده التنظيم بأن 
“املس��لمني الغربيني” يس��كنون في 
“منطق��ة غير واضح��ة املعالم”، وال 
يّتبع��ون ط��رق اخلاف��ة املتخّيلة، وال 
يندمج��ون متاماً م��ع التي��ار الغربي 
الس��ائد. وم��ن خ��ال قي��ام تنظيم 
بهجم��ات  اإلس��امية«  »الدول��ة 
إرهابية متكررة، تأم��ل اجلماعة إثارة 
ردود فعل سياسية وأمنية ضد هؤالء 
املس��لمني، األمر ال��ذي يدفعهم إلى 
إلى  واالنضمام  املتطرف��ني،  احتضان 
اخلاف��ة ف��ي النهاية. وتخ��دم دعوة 
التنظيم ألتباعه باغتيال رجال الدين 
املس��لمني الليبرالي��ني أو املعتدل��ني 
في أوروب��ا )والواليات املتحدة( الهدف 
نفسه وهو: ضمان عدم وجود مجال 

للحوار، ناهيك عن التكامل.
ووفق��اً مل��ا أعلن��ه تنظي��م »الدولة 
اإلس��امية« باحلرف الواح��د، “باريس 
كانت حتذيراً. وبروكسل كانت تذكرة. 
وما س��يحدث س��يكون أكثر تدميراً 
م��ن ذلك بكثير”. وق��د مت إحباط عدة 

مؤام��رات في فرنس��ا وحده��ا، قبل 
وقوع هجمات باري��س ومنذ حدوثها؛ 
وقد حذر مس��ؤولون فرنس��يون مراراً 
وتكراراً م��ن احتمال وق��وع هجمات 
كيماوية. وحي��ث يُعتقد أن أكثر من 
5000 جهادي أوروبي كانوا قد سافروا 
ف��ي مرحلة م��ا إلى س��احات القتال 
في باد الش��ام، فبإم��كان التنظيم 
االعتماد على خزان كبير من العماء 
احملتمل��ني – إضاف��ة إل��ى متطرف��ني 
محليني آخرين. إن حجم التهديد هو 
من النوع الذي يجعل حدوث هجمات 
ناجح��ة م��رة أخ��رى أم��راً حتمي��اً. 
وبالنس��بة لوكاالت األم��ن، يُعد ذلك 
مبثاب��ة لعبة كرة الطاول��ة مع وجود 

الكثير من الكرات في اللعبة.
بيد، كشفت الهجمات األخيرة أيضاً 
– ب��ل في الواق��ع اس��تغّلت – بعض 
نق��اط الضع��ف الهيكلي��ة للاحتاد 
األوروب��ي. وقد تفاخر منظم هجمات 
باريس، عبد احلميد أباعود، في مقابلة 
سابقة كيف أنه متكن من الهروب من 
املراقبة وسافر ذهاباً وإياباُ إلى سوريا. 
وعلى غرار إنش��اء االحتاد النقدي من 

دون احت��اد مال��ي، فق��د مت اإلعان عن 
حرية التنقل ف��ي جميع أنحاء أوروبا 
دون قيام تعاون أمني قوي، س��واء بني 
ال��دول األعضاء في “االحت��اد” أو على 
حدوده اخلارجية. واستغرق األمر سبع 
سنوات مذهلة – ووقوع هجمات في 
عاصمت��ني أوروبيت��ني – لك��ي يتبنى 
أس��ماء  “س��جل  األوروب��ي  البرمل��ان 
املس��افرين”، وه��و إطار مت��س احلاجة 
إليه حيث يس��مح لل��دول األعضاء 

بتبادل سجات السفر اجلوي.
وفي ظ��ل املؤام��رات الت��ي تتخطى 
حدود الدولة وتنتش��ر عب��ر الواليات 
القضائي��ة، ال ي��زال التع��اون األمني 
االس��تخباراتية  املعلوم��ات  وتب��ادل 
كاف.  غي��ر  األعض��اء  ال��دول  ب��ني 
بإم��كان األوروبيني االس��تفادة أيضاً 
املنظم��ات  م��ن  أفض��ل  بش��كل 
املتاح��ة، مث��ل وكال��ة ح��دود االحتاد 
األوروبي )“فرونتك��س”(، ووكالة إنفاذ 
القان��ون التابع��ة لها )“يوروب��ول” أو 
“الش��رطة األوروبي��ة”(. وبع��د نهاية 
“احلرب الباردة”، وض��ع االحتاد االوروبي 
“سياسة مش��تركة لألمن والدفاع”، 

وأجرى عمليات ناجحة في هذا اإلطار. 
ولك��ن مت تصميم هذه األداة لتحقيق 
االستقرار في املنطقة )البلقان عادة( 
أو للمس��اعدة ف��ي حل أزم��ات أكثر 
بعداً )معظمها ف��ي أفريقيا(، وليس 
للدفاع عن أوروبا بصورة خاصة. وفي 
حني تساهم عشرات الدول األعضاء 
في االحتاد األوروبي في العمليات التي 
تقودها الواليات املتحدة ضد تنظيم 
س��وريا  ف��ي  اإلس��امية«  »الدول��ة 
والع��راق، إال أنه��ا تفع��ل ذل��ك على 

أساس وطني محض.
ب��ل واألس��وأ م��ن ذل��ك، تنش��أ هذه 
التحدي��ات ف��ي الوق��ت ال��ذي يواجه 
االحتاد األوروبي بالفعل سلس��لة من 
األزمات، من بينها: أزمة مالية ونقدية 
أسفرت عن مساعدات إلنقاذ العديد 
من الدول األوروبية وتراجع اليورو، وأزمة 
اقتصادي��ة، مع تباطؤ النمو والبطالة 
اندلع��ت  وأزم��ة هج��رة  املتفش��ية، 
ف��ي البداي��ة بس��بب احل��رب األهلية 
الس��ورية، وأزمة اندم��اج )كما اتضح 
من األحياء على غرار “حي مولينبيك”، 
القاع��دة اخللفي��ة لهجم��ات باريس 

وبروكس��ل، التي تعاني م��ن البطالة 
والعزل االجتماع��ي والتمييز واجلرائم 
الصغي��رة وتهري��ب اخمل��درات والنفوذ 
الس��لفي(، وأزمة هوية تتمحور حول 
وض��ع اإلس��ام ف��ي أوروبا ومس��ألة 
الهج��رة، وأخي��راً ولي��س آخ��راً، أزمة 
املش��روع األوروبي نفس��ه، ابتداًء من 
االستنكار األولي من قبل الفرنسيني 
والهولنديني للمعاهدة الدستورية من 
عام 2005 وإلى استفتاء “بريكسيت” 
املقبل في اململك��ة املتحدة )تصويت 
البريطانيني لصالح خروج بادهم من 

االحتاد األوروبي أم ال(.
وترتب��ط هذه األزمات واح��دة باألخرى 
وغالب��اً م��ا تُفاقم بعضه��ا البعض. 
فتنظيم »الدولة اإلسامية« وعمائه 
األوروبيني )معظ��م مرتكبي هجمات 
بروكس��ل وباري��س ول��دوا وترعرع��وا 
في أوروب��ا( يفهمون ه��ذا املأزق، وهم 
مصمم��ون عل��ى حتقيق االس��تفادة 
القصوى من��ه. إن حرية التنقل، التي 
ميك��ن القول إنه��ا إحدى أب��رز إجنازات 
االحتاد األوروبي وأكثرها ش��عبية، هي 
اآلن في خطر. وسوف يتخذ الناخبون 

البريطانيون قراراً بش��أن بقاء بادهم 
ف��ي االحت��اد األوروب��ي أم ال، وذلك في 
 23 ال��ذي س��يجري ف��ي  التصوي��ت 
حزيران/يوني��و. وفي حني ب��دأ النقاش 
حول الس��يادة والرعاي��ة االجتماعية 
أن  املرج��ح  م��ن  املالي��ة،  والقواع��د 
يكون للهجم��ات األخيرة على اجلزيرة 
األوروبي��ة )فض��اً عن التدف��ق احلالي 
للمهاجري��ن م��ن س��وريا وخارجه��ا( 

بعض الوزن في حسم النتيجة.
أوروب��ا  مس��تقبل  ف��إن  وبالتال��ي، 
كمشروع سياسي قد يعتمد بشكل 
كبير على قدرة االحتاد األوروبي، والدول 
األعضاء كل على حدة، على التصدي 
ل� تنظيم »الدولة اإلسامية«. وإذا ما 
فش��ل األوروبيون في معاجلة التهديد 
يبق��ون مخلص��ني لقيمهم،  بينم��ا 
فق��د نواج��ه أوروب��ا مختلف��ة جداً. 
وحي��ث يبق��ى االحت��اد األوروب��ي أقرب 
وأمني  ودبلوماسي  اقتصادي  ش��ريك 
لواش��نطن، فإن اخملاطر على الواليات 

املتحدة هي األخرى كبيرة أيضاً.

معهد واشنطن

12
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هل نجحت تدابير بريطانيا بمنع عودة »الجهاديين«

دور شبكة اإلنترنت 
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اإلرهابية
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فنون اختراق عقل اإلرهابي وايدلوجية العنف
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أيديولوجية العنف.. وتطّرف الفكر التكفيري
ضمن توجهات صحيفتنا في توسيع مساحة 
العاق��ات املهنية والصحفي��ة، والتي نعتقد 
انها س��تأتي بالفائدة من حي��ث الوصول الى 
املعلوم��ة والتعم��ق فيها ، فق��د مت ابرام عقد 
ش��راكة مهنية واعامية مع املرك��ز االوروبي 

لدراس��ة مكافح��ة االره��اب ، ومق��ره برل��ني 
في املاني��ا ، وذلك لتبادل املعلوم��ات والتقارير 
والدراس��ات ضمن صياغة النش��ر املشترك ، 
والس��ماح لكا الطرفني بنشر املواد املنشورة 
عندن��ا وفي املرك��ز ،  او االتفاق عل��ى توقيتات 

زمنية محددة للنش��ر اآلني املش��ترك ، وهذه 
اخلطوة ستتيح للصباح اجلديد فرصة االنتقال 
م��ن احمليط احمللي الى احملي��ط العاملي من خال 
متابع��ة االحداث العاملي��ة وتناولها في حلظة 
وقوع احلدث ، ولدينا ايضا العديد من االتصاالت 

بهذا اخلصوص مع ع��دة مراكز عربية وعاملية 
مهمة جداً ، إلبرام عقود شراكة مماثلة .

املرك��ز االوروبي لدراس��ة مكافح��ة االرهاب ، 
والذي يرأس��ه االس��تاذ جاس��م محمد ، وهو 
احد اهم كّتاب الصباح اجلديد، متخصص في 

دراسة وحتليل بنية واهداف اجلماعات االرهابية 
، وج��ذور انتماءاته��م االصولي��ة والفكري��ة ، 
ويعم��ل في��ه خي��رة االس��اتذة واملتخصصني 
في اس��اليب وتوجهات اجلماع��ات االرهابية ، 

والشبكات الداعمة لهم عاملياً .

ملحق هذا االسبوع هو اول اجناز حتققه الصباح 
اجلدي��د من خ��ال عقد الش��راكة ، ومت اعداده 
باس��هامات مهمة ومتخصصة وباالتفاق مع 

املركز االوروبي لدراسة مكافحة االرهاب .
رياض
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الملف 12

برلين ـ جاسم محمد*

االره��اب يضرب العاصم��ة البريطانية 
وللم��رة الثالثة خالل ثالثة اش��هر، في 
مشهد بدأ يتكرر في لندن وفي عواصم 
اوروبية اخ��رى، ضمن فرضي��ة االرهاب 
االس��الموي، ذلك عندما شهدت لندن 
يوم 3 يونيو 2017 اعتداءين إرهابيني وقع 
األول على جس��ر لندن، بعدما دهست 
س��يارة ش��حن صغيرة امل��ارة وأصابت 
عددا منهم. في حني وقع االعتداء اآلخر 
في منطق��ة بورو مارك��ت وكان طعنا 
بس��كني، مما أس��فر عن مقتل س��بعة 
أش��خاص في األقل وإصابة العشرات. 
وقتل��ت الش��رطة املهاجم��ني الث��الث 
بالرصاص في منطقة بورو ماركت قرب 

اجلسر.
اش��ارت تيريزا م��اي، رئيس��ة احلكومة 
البريطاني��ة ف��ي اعقاب حادثة جس��ر 
لن��دن االرهابية، ف��ي خطابها ،  أن  كل 
الهجم��ات يجمعه��ا فك��ر خبيث هو 
حتري��ف لإلس��الم وحتري��ف للحقيقة، 
مشيرة إلى أنه وبرغم عدم وجود رابط 
مشترك بني هذه الهجمات إال أن هناك 
إيديولوجية توحدها. وش��ددت ماي في 
كلمتها أيضا على ضرورة القضاء على 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« في سوريا 

والعراق. 
ويثي��ر تك��رار احلدي��ث ع��ن “اإلس��الم 
املتط��رف”، في كلم��ة رئيس��ة الوزراء 
البريطاني��ة األخي��رة، التوقع��ات لدى 
العديد من املراقبني من أن الس��لطات 
البريطاني��ة، رمبا تكون على أبواب نقلة 
كبيرة في طريقة تعاملها مع التطرف 
ال��ذي تعاني من��ه داخل الب��ال. وقالت 
م��اي إن “التس��امح م��ع اإلره��اب في 
اململكة املتحدة ذهب بعيدا”، متوعدة 
بتصعيد احلرب على ما وصفته بإرهاب” 
املتطرفني اإلسالميني” ومضيفة ” لقد 

طفح الكيل.

النتائج
توقيت عملية جسر لندن : جاء توقيت 
تنفي��ذ العملي��ة، ه��ذه املرة م��ع قرب 
العام��ة في  التش��ريعية  االنتخاب��ات 
بريطاني��ة التي تص��ادف ي��وم 8 يونيو 
2017، وهذه العملي��ة، تذكرنا بتوقيت  
تنفيذ عملية باري��س االرهابية، عندما  
وقع هج��وم في العاصمة الفرنس��ية 
باري��س ي��وم 21 ابري��ل 2017 وقتل فيه 
ش��رطي وأصيب آخ��ران، قب��ل ايام من  
االنتخابات الفرنسية العامة. تداعيات 
هج��وم باريس صب ف��ي صالح اليمني 
املتطرف، وال��ذي حصل على  اكبر عدد 
من االص��وات ل��م يحص��ل عليها في 
حمالت��ه االنتخابي��ة الس��ابقة، برغم 
عدم فوزه في االنتخابات االخيرة. حادثة 
جس��ر لن��دن ممك��ن ان تص��ب لصالح 
ورمب��ا  البريطاني��ة  احلكوم��ة  رئيس��ة 
لصالح اليمني املتطرف، في ظل املزاج 
املتوتر للناخب البريطاني، فانه يعطي 
صوت��ه، الى االحزاب واملرش��حني الذين 
يدعون الى اتخ��اذ اجراءات صارمة ضد 
التطرف االس��الموي ورمبا ضد االجانب 
واملس��لمني، وه��ذا ماب��ات متوقع��ا ان 

تصب العملية لصالح تيريزا ماي.
من��ط جديد م��ن العملي��ات االرهابية : 

تعودن��ا على تكرار س��يناريو ش��خص 
واحد، ينف��ذ مبفرده عمليات ارهابية، ان 
كان مرتبط  بتنظيم داعش او ان ينفذ 
عملي��ة من وحي التنظي��م، لكن هذه 
املرة، ان يش��ترك ثالثة اش��خاص، منط 
جديد، وغي��ر مس��تبعد ان يكونوا من 
عائلة واحدة، ان صح التوقع، فانه يعيد 
سيناريو  »األخوين كواشي« في حادثة 
ش��ارلي ايب��دو في باريس  خالل ش��هر 
فبراير 2015. التنظيم يعتمد شخص 
واحد، م��ن اجل احلفاظ على الس��رية. 
حدي��ث رئيس��ة احلكوم��ة البريطانية 
م��اي يدع��م ذل��ك عندم��ا اك��دت في 
خطابه��ا، ان العملي��ات االخي��رة التي 
وقعت ه��ي غير مترابط��ة ومنط جديد 

لتنظيم داعش.
استعملت رئيسة احلكومة البريطانية 
تيري��زا ماي عب��ارة “اإلس��الم املتطرف« 
وه��ذا خط��أ جدي��د تق��ع به رئيس��ة 
احلكومة، كون ينبغ��ي عليها التفريق 
ماب��ني االس��الم، واالرهاب املتأس��لم او 
اجلماعات االسالموية التي تتخذ الدين 
ستار لعملياتها االرهابية، والتي تلحق 
الضرر باملس��لمني مثلما تلحق الضرر 

بغيره من االديان والطوائف.
اس��تراتيجية جديدة ملكافحة االرهاب 

بريطاني��ا  تعتم��د  ان  املتوق��ع  :  م��ن 
اس��تراتيجية جديدة ملكافحة االرهاب 

ومحاربة التطرف تقوم على:
� اتخ��اذ اج��راءات اكث��ر صرام��ة ف��ي 
االس��الموية  اجلماعات  تعامله��ا م��ع 
املتطرفة، واعتماد قوانني اكثر شدة  في 
محاكمة املطلوبني للقضاء في قضايا 

جنائية او عمليات ارهابية منظمة.
� تس��ريع اجناز التحقيق��ات في قضايا 
االره��اب واجلنائي��ات، وذل��ك م��ن خالل 
زي��ادة اعداد العاملني ف��ي التحقيقات 

والتحري.
� تعزي��ز نش��ر الش��رطة ووح��دات من 
اجليش في املناطق السياحية واملنشآت 
املهمة في بريطانيا، وتسليح الشرطة 
البريطانية، باسلحة ومعدلت متكنها 
من التعامل مع اي عمل ارهابي محتمل 
والتحرك بس��رعة. حادثة جس��ر لندن 
االخيرة يوم 2 يونيو 2017، عكست قدرة 
الشرطة البريطانية وجناحها بالتعامل 
مع العملي��ات االرهابية، عندما متكنت 
الوص��ول الى مكان احل��ادث خالل ثمان 

دقائق، وهو وقت قياسي.
� نش��ر القوات على االرض وعس��كرة 
االم��ن، المينع وق��وع عملي��ات ارهابية 
مش��ابهة، بق��در م��ا يحد م��ن حجم 

اخلس��ائر الناجت��ة. ف��ان ع��دم  وص��ول 
الش��رطة الى م��كان احل��ادث، ممكن ان 
يدعم اجلماعات االرهابية، باحلاق خسائر 
وسقوط ضحايا اكثر، ورمبا مطاولتهم 

في حجز رهائن.
� اتخاذ سياسات بريطانية جديدة في 
رصد ومتابعة الدعاي��ة املتطرفة على 
االنترني��ت، ومحاول��ة بريطاني��ا ايجاد 
بروتوكوالت مع محركات االنترنيت، من 
اجل ح��ذف عناوين ومحتويات التطرف 

واالرهاب.
� فرض مراقبة ش��ديدة على املطلوبني 
والعائدين من القتال في سوريا والعراق، 
هن��اك اكثر م��ن  1000 بريطاني داخل 
تنظيم داع��ش، وعاد منه��م مايقارب 
400 عنصر غالبيتهم يتحركون بحرية 
داخ��ل بريطاني��ا، لعدم وجود ش��واهد 
وادلة قضائية باحتجازهم، وهذا يعني 
انهم يعتبرون عناصر خطرة، تهدد امن 
بريطانيا، ويعتبرون قنابل موقوته داخل 

اجملتمع البريطاني.
هن��اك أيض��ا مجموع��ة كبي��رة م��ن 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب في صفوف 
تنظيم »داعش« ف��ي ليبيا الذين ميكن 
أن يحاولوا اس��تخدام جنس��ياتهم أو 
روابطهم األس��رية للعودة إل��ى أوروبا، 

ولف��ت التقري��ر إل��ى ض��رورة التعاون 
م��ع دول العب��ور وه��ي تركي��ا ولبن��ان 
واألردن، وخصوص��اً »تعزي��ز احل��وار مع 
تركيا« لوضع إجراءات بش��ان األوروبيني 

العائدين من مناطق النزاع.
� تعزيز التعاون االس��تخباراتي مع دول 
املنطق��ة واوروب��ا وكذلك ب��ني مجمع 
البريطاني��ة  االس��تخبارات  اجه��زة 

والشرطة.
تقارير االس��تخبارات البريطانية ذكرت 
بان االستخبارات تراقب عن كثب 3000 
عنص��ر خطر ضم��ن فرضي��ة االرهاب 
االس��الموي، بينما تقارير اخرى  ذهبت 
ال��ى ابعد من ذل��ك ليصل الع��دد الى 
اكث��ر م��ن  7000 متط��رف اس��الموي 
داخ��ل بريطاني��ا. ان مراقب��ة ش��خص 
واح��د يحتاج عل��ى االقل 25 ف��ردا من 
عناصر االس��تخبارات، وه��ذا يعني ان 
ف��ي هذه  البريطاني��ة،  االس��تخبارات 
احلال��ة ال تس��تطيع ان تراق��ب جمي��ع 
العناصر اخلطرة، وهذا مايدفع بريطانيا 
ال��ى تعزي��ز ميزاني��ة االم��ن ومصادره 
البش��رية، في ظل التهديدات القائمة 

وبعد خروجها من االحتاد االوروبي.
� منح اجهزة الش��رطة واالستخبارات 
صالحيات اكثر: حصلت االس��تخبارات 

البريطانية عل��ى صالحيات اكثر خالل 
قان��ون  بش��رعنة   ،2015 ع��ام  نهاي��ة 
مكافحة ارهاب جديد، مينح الصالحيات 
باجراء  والى االس��تخبارات،  للش��رطة 
فحوص��ات وعملي��ات تعرضي��ة ض��د 
املشتبه بهم، ومنها حق حجز املشتبه 
به��م الى فت��رة تصل ال��ى ثالثني يوما. 
وه��ذا يعن��ي ان احلكوم��ة البريطانية 
عل��ى  احلص��ول  س��تبحث  اجلدي��دة 
صالحيات اكثر مابع��د االنتخابات في 
س��ياق منح اجهزتها صالحيات اوسع، 
وابرزها س��حب اجلنس��ية من مزدوجي 
اجلنس��ية، وابع��اد بعضه��م وترحي��ل 

االجئني املرفوضة طلباتهم.
ان التهدي��دات االمني��ة ال��ى بريطانية 
ف��ي الغال��ب ه��ي تهدي��دات داخلية، 
التقارير كش��فت ب��ان مايقارب 75 من 
العملي��ات االرهابية الت��ي مت تنفيذها 
في بريطانيا، كان��ت من الداخل، يجدر 
ان تنظيم داعش، س��رح اع��داد كبيرة 
من املقاتلني االجانب من سوريا والعراق 
بعد تعهدهم بتنفيذ عمليات ارهابية 

في اوطانهم ، اوروبا.
ب��ات متوقع��ا ان مث��ل هذا الن��وع من 
بريطاني��ا  يض��رب  س��وف  العملي��ات 
وعواصم اوروبية خالل هذا العام 2017، 
ضم��ن اس��تراتيجة جدي��دة لتنظيم 
داع��ش باس��تهداف عواص��م اوروبية، 
اليجاد ضغط على احلكومات االوروبية، 
بتقلي��ل فاعلي��ة مش��اركتها داخ��ل 
التحالف الدولي، وكسب انصار جدد من 
داخل اوروبا، من خالل الدعاية  واخلطاب 
املتطرف، هذه العمليات، تسلب قلوب 
الشباب، وتعطيهم حماس اكثر وسط 
تغطية وههج اهالمي واسع. التنظيم 
ينف��ذ عمليات��ه في مناطق س��ياحية 
مفتوحة ومناطق رخ��وة ومع توقيتات 
عقد مناس��بات من اجل احلصول على 

االستقطاب االعالمي.

التوصيات
ماحتتاجه بريطانيا في هذه املرحلة، هو 
اعتماد سياس��ات جدي��دة في محاربة 
التط��رف، قبل مكافح��ة االرهاب، الى 
جان��ب االره��اب الظاهر ال��ذي يتحرك 
عل��ى االرض في بريطانيا على ش��كل 
عملي��ات ارهابي��ة وانتحاري��ني، هن��اك 
م��ن  متطرف��ة  اس��الموية  جماع��ات 
السلفية واالخوان � تقارب وحتالفات بني 
اجلماعتني � تقوم بنشر الفكر املتطرف 
وس��لب عقول الشباب من خالل املنابر 
وجمعي��ات حت��ت مس��ميات متعددة، 
لتتح��ول الى تهديد اكث��ر خطورة الى 
اجملتمع البريطاني يهدد اجملتمع، االسرة 
خ��ارج  التربوي��ة،  واملاه��ج  واملدرس��ة 
املعايير.يبدو ان اس��تراتيجية بريطانيا، 
ادركت هذه اخملاط��ر بنحو متأخر، وهذا 
مابات متوقعا في اس��تراتيجية تيريزا 

ماي اجلديدة في مكافحة االرهاب.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات، ورئيس املركز األوروبي 

لدراسات مكافحة االرهاب

البريطانية  “تامي��ز”  كش��فت صحيفة 
2017، أن  29 ماي��و  ف��ي عدده��ا ي��وم 
الصالحيات الرئيسة ملكافحة اإلرهاب، 
عل��ى  الس��يطرة  إل��ى  ته��دف  الت��ي 
اإلرهابيني البريطانيني استخدمت مرة 
واح��دة على الرغم من ع��ودة نحو 350 
مقاتاًل م��ن تنظيم “داع��ش” اإلرهابي. 
وكان��ت وزي��رة الداخلي��ة البريطاني��ة، 
أمبر رود، قالت خالل مقابلة مع برنامج 
“توداي بروجرام” على راديو “بي بي س��ي 
4، إن “أوام��ر االس��تبعاد املؤقتة”، التي 
وصفت بأنها أداة حاس��مة في احلفاظ 
على س��المة بريطانيا عندما مت متريرها 
لتصب��ح قانونًا في فبراير/ش��باط عام 
2015، لم تنفذ إال مرة واحدة منذ ذلك 
احل��ني، ولكنه��ا رفضت الكش��ف عن 
وتيرة انتشارهم حتى مت نقل الرقم إلى 

صحيفة “تاميز”.
ورجحت الصحيفة أن هذا الكشف رمبا 
يثير مخاوف جديدة بش��أن القدرة على 
املراقب��ة والس��يطرة عل��ى اإلرهابيني، 
الذين يع��ودون إلى بريطانيا بعد هجوم 
مانشس��تر االنتحاري، الذي أس��فر عن 
مقتل 22 ش��خًصا، وإصابة 60 آخرين. 
وأوضح��ت الصحيفة أنه مبوجب “أوامر 
ك��ن حظر عودة  االس��تبعاد املؤقتة”، ميمُ

البريطانيني الذين يش��تبه في قتالهم 
في اخلارج إلى بريطاني��ا ملدة تصل إلى 
عامني، كما ميكن إلغاء وثائق سفرهم، 
ورفض إع��ادة دخولهم ما ل��م يوافقوا 
على شروط مثل التسجيل في برنامج 
لنب��ذ التط��رف أو إبالغ الش��رطة على 
أس��اس منتظ��م، ويعتق��د أن احلال��ة 
الوحيدة ل�”أوامر االستبعاد املؤقتة”، هو 

ذكر قاتل مع تنظيم “داعش” اإلرهابي.
ورحب��ت رود بتوف��ر “أوام��ر االس��تبعاد 
املؤقتة”، على الرغ��م من تأكيدها أنها 
لم تس��تخدم س��وى مرة واحدة فقط 
حتى الوق��ت الراه��ن “إنه��ا أداة حيث 
يتطلب إنف��اذ القانون. قدمنالهم هذه 
األداة، لقد بدأوا للتو اس��تعمالها. وقد 
اكتش��فوا إح��دى احل��االت حي��ث كان 
ذل��ك ضروري��ا”. وأضافت رود “الش��يء 
املهم هو أن تعط��ي احلكومة األجهزة 
األمنية األدوات املطلوبة للحفاظ على 
س��المتنا، رمبا تك��ون األرق��ام صغيرة، 
ولك��ن األم��ر يتطل��ب فق��ط )إرهابيا( 
واحدا لتنفيذ هذا النوع من الضرر الذي 

شهدناه األسبوع املاضي”.
وكان سلمان عبيدي )22 عاًما( قد قاتل 
مع مس��لحني خالل االنتفاضة الليبية 
ضد العقيد الراحل معمر القذافي قبل 

تنفيذ تفجي��ر “مانشس��تر أرينا” قبل 
بضعة ايام.  وذكرت مصادر للصحيفة 
أن��ه يجري النظ��ر في املزيد م��ن “أوامر 
االس��تبعاد املؤقتة”، ولك��ن “ليس أكثر 
م��ن 4 أو 5، وهذه األوامر، هي مبادرة من 
حكومة رئي��س الوزراء الس��ابق ديفيد 
كاميرون، ه��ي واحدة من مجموعة من 
األدوات حت��ت تص��رف ال��وزراء ووكاالت 

االستخبارات.
ولفت��ت الصحيف��ة إل��ى أن��ه مت جتريد 
م��ن  به��م  املش��تبه  م��ن  العش��رات 
جوازات سفرهم ألسباب تتعلق باألمن 
القومي، ويخضع  س��بعة من املشتبه 
بأنهم إرهابيون يعيش��ون في اململكة 
املتحدة إلى قان��ون تدابير منع اإلرهاب 
والتحقي��ق في��ه لع��ام 2011، البدي��ل 
ألوامر املراقبة الت��ي حتد من حتركاتهم 
وأنش��طتهم.  وقال آخر تقرير رس��مي 
ع��ن “أوامر االس��تبعاد املؤقت��ة”، مؤرخ 
ف��ي فبراير  2017، إنه ل��م يتم إنفاذ أي 
من “أوامر االس��تبعاد املؤقتة” في هذه 
املرحل��ة، وقال بيان حقائ��ق للحكومة 
نش��ر في ديس��مبر 2014، إنها ستوفر 

“قدرة تشغيلية قيمة”.
ومن املفترض أن إح��دى الصعوبات في 
استخدام “أوامر االستبعاد املؤقتة”، هو 

تعقيد الكشف عن اإلرهابيني العائدين 
قبل الوصول إلى منفذ وصول بريطاني، 
حي��ث ذك��رت مص��ادر أن هن��اك حاليا 
الكثير م��ن األدوات املتاحة للمش��تبه 
بأنه��م إرهابي��ون وميك��ن أن يعتبره��ا 
آخرون أكثر مالءمة للمقاتلني العائدين، 
ويح��رص ال��وزراء أيضا على زي��ادة عدد 
احملاكمات في اخلارج، كما هي احلال في 
تركيا. من جانبها، قال��ت إيفيت كوبر، 
النائب��ة العمالية الس��ابقة ورئيس��ة 
جلنة الش��ؤون الداخلية التابعة جمللس 
العموم، إن تيريزا ماي وكاميرون أش��ادا 
ب�”أوامر االس��تبعاد املؤقتة”، كوسيلة 
مهمة إلدارة عودة املقاتلني األجانب إلى 
بريطاني��ا. وأضاف��ت أن “وزيرة الداخلية 
اعتبرتها أداة حاسمة في احلفاظ على 

سالمة بريطانيا”.
وارت��أت أنها إذا اس��تخدمت مرة واحدة 
فقط، فإن ثمة تس��اؤالت ح��ول “ما إذا 
كان التشريع مناسًبا للغرض أو أن وزارة 
الداخلي��ة أخطأت في تقدي��ر التهديد 
احلال��ي أو أخط��أت ف��ي م��دى مالئمة 

األوامر نفسها”.

*املرك��ز االوروبي لدراس��ات مكافحة 
االرهاب واالستخبارات

بريطانيا.. نقلة نوعية في طريقة تعاملها 
مع التطّرف واإلرهاب

هل نجحت تدابير بريطانيا بمنع عودة »الجهاديين«
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استعملت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عبارة “اإلسالم 
المتطرف« وهذا خطأ جديد تقع به رئيسة الحكومة، كون ينبغي 

عليها التفريق مابين االسالم، واالرهاب المتأسلم او الجماعات 
االسالموية التي تتخذ الدين ستار لعملياتها االرهابية، والتي 
تلحق الضرر بالمسلمين مثلما تلحق الضرر بغيره من االديان 

والطوائف

تظاهرات للجماعات املتشددة في لندن
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الدكتور: عبد الكريم عتوك 

علم النفس وخبايا اإلرهابي  
النف��س  عل��م  نظ��ر  وجه��ة  م��ن 
والتش��خيص النفس��ي ، هناك نوع 
من االضطرابات لدى بعض اإلرهابيني 

على املستويات:
– العقل��ي ؛ كون��ه منغلق جامد في 
التفكي��ر، واليتقب��ل األف��كار الت��ي 

تختلف مع تفكيره  .
كثيرالغض��ب  ؛   اإلنفعال��ي    –
والعصبي��ة والتط��رف في املش��اعر 

السلبية املتضمنة للكراهية   .
– السلوكي ؛ كثيراإلندفاع والعدوانية 
نتيجة اإلصابة بورم إلى جانب وجود 
تش��وه في األوعي��ة الدموي��ة في  (
الف��ص الدماغي )  وه��و اجلزء األولي 
األصغ��ر في الدم��اغ واملس��ؤول عن 
التحكم في العواطف وحتفيز الدماغ 
على القتل ، وسفك الدماء لذا فهم 
ليسوا مرضى عقليني ألنهم يدركون 
أفعالهم والق��درة على التحكم في 
إرادته��م . فيقتلون وه��م في كامل 

وعيهم وقناعاتهم.
سيكولوجيا ، عادة ما جند أن لديهم 
نزع��ة اإلنع��زال حت��ى عن أس��رهم 
ومحاول��ة  اإلكتئ��اب  م��ن  يعان��ون 
اخل��روج  من دائ��رة القلق ، بل  يعانون 
م��ن أم��راض إجتماعية وسياس��ية 
م��ا  غالب��ا  جتعله��م   ، وعقائدي��ة 
يفتق��رون ذل��ك الش��عور بالذنب ال 
يب��دون أي ن��وع م��ن الن��دم أو تأنيب 

الضمير . اإلرهابي يفجر نفسه وهو 
منت��ش ، يعي��ش حالة  نفس��ية من 
التبج��ج  ، وأف��كار متطرفة  يعتقد 
به��ا إل��ى درج��ة الهذي��ان ، فبعض 
اإلرهابي��ني لديهم عقلي��ة إجرامية 
، بينم��ا ثقافتهم النفس��ية تنطلق 
عل��ى حتلي��ل وتصني��ف وتقس��يم 
البش��ر إلى أخي��ار وأش��رار، إلى قوى 
إالهي��ة  وق��وى ش��يطانية ، من دون 
وجود مس��احات وس��طى . الرسائل 
الدماغية اإليجابية منها والسلبية ، 
والتي  نتلقاها حتدد نهج حياة الفرد ،  
بالتالي إذا أقنع الشخص نفسه أنه 
مظلوم ، فسوف يكون أكثر إحساسا 
بالظل��م ، فيصبح كقنبلة موقوتة ، 
تبحث عن من يحتضنها المحال لها 

من االنفجار في أي حلظة.

علوم اإلجرام ، كلها تعتمد على 
قراءة االفكار :

انطالقا من نظرية أن سلوك  القاتل  
يفس��ح ع��ن ش��خصيته وذلك من 
ش��دة الغي��ض والغض��ب ، تلع��ب 
املراقب��ة الدقيق��ة إل��ى جانب فهم 
الس��لوك البش��ري ،  دورا مهم��ا في 
عملية التحليل النفس��ي للكشف 
عن هوي��ة وتنميط اإلرهاب��ي ، فالبد 
م��ن الغوص عميق��ا ف��ي تفكيره  ، 
وس��بر الدوافع في عقول اإلرهابيني ، 
فان لم يكن لك دماغ متطرف مجرم 
، ال تس��تطيع أن تعمل مع اجملرمني ، 
ألنه يتوجب عليك أن تضع نفس��ك 

مكانه ، لكي تعرف كيف يفكر.

سيكولوجيا العاطفة ، وغسيل 
مخ اإلرهابي :

التط��رف لي��س أن تك��ون تكفيري��ا ؛ 
كل إنس��ان  يرفض احلوار فهو إنس��ان 
متطرف ، كل إنس��ان ال يحترم القانون 
أو نفس��ه أو االخر ه��و كذلك متطرف  
. وال يتوقف األمر عند الش��خص ذاته، 
بل يحاول إرغ��ام اآلخرين علي التقييد 
مب��ا يفعله ه��و قه��را أو قس��را ٬ ورمبا 
يلجأ إلي الع��دوان ، ضمن عالم موازي 
مش��حون بالعواط��ف واإلث��ارة . لهذا 
فالش��خص ال��ذي يتح��رك بعاطف��ة 
بحت��ة ميكن اس��تقطابه بس��هولة ، 
وتشكيل ميوله في اجتاه معني ، ما دام 
أن عقله مغطى بطبقه س��ميكة من 
العاطفة اجملردة . مث��ال:   أدولف هتلر.. 
استغل عاطفة شعب بأكمله بداعي 
القومي��ة واالنتماء والتف��وق العرقي ،  
فاس��تطاع غس��ل مخ األملان وكسب 
قلوبهم وجندهم كما يشاء ،  فتغذية 
العاطف��ة تعد أمرا يس��يرا ج��داً وهي 

تتفاعل مع املوقف الراهن .
اإلرهاب��ي  العق��ل  أن  الواض��ح  م��ن 
املتطّرف ،  يوجد بكل تيار ومذهب ودين 
، إذ ال ميك��ن وصف تيار أو دين أو مذهب  
بالتط��رف ، ألنه��ا صفة ت��الزم العقل 
ال��ذي يفهم األش��ياء بص��ورة خاطئة 
، نتيج��ة اإلقناع باإلكراه أو ما يس��مى 
بغس��يل املخ  . بالتالي يقدمها للناس 

بصورتها اخلاطئة  .
ف ، يتوفر على  العقل اإلرهابي املتط��رّ
تكوين��ات عضوي��ة محرك��ة  للفعل 
اإلجرام��ي ، ونش��اط ف��ي الغ��دد التي 

يفرزه��ا اجلس��م والكرموزوم��ات زيادة 
عل��ى أن��ه ش��خصية مركب��ة ، عقل 
مدبر وعقل مدمر، وأكثر من ش��خص 
داخل ش��خص واحد ، انفصام عميق ، 
ومزيج من الهستيريا وذكريات مؤملة ، 
يجزم بامتالك احلقيقة واحلق ، وال ميكن 
وصفه بالغباء ؛ إنه ذكي لكنه يستغل 
ذكاءه ف��ي اإلجتاه الس��لبي، متعصب 
إل��ى روح اجلماع��ة كتنظي��م إرهابي، 
يخاص��م ويع��ادي أس��رته م��ن أجلها 
ويكث��ر احلديث عن املوت وي��وم اللقاء ، 
وعن احلور العني والشوق للقائهن ، وأن 
احلياة ال قيمة لها ، يرى أن اجملتمع كافر 

وجب االنسالخ عنه وهجرته  .
ثم جت��اوز فرضي��ة أن اإلرهاب��ي ذلك 
الش��اب التعس الضائ��ع ، والذي بدأ 
تش��كيله مند طفولت��ه ، يعاني في 
ظل اجملتمعات التي تتس��م بالظلم 
االجتماعي والتفاوت الطبقي وغياب 
العدالة واحلريات ،  فال يجد ما يفعله 
ليتم غسل مخه وتس��ميم أفكاره 
واس��تقطابه باس��م الدين ، فمجرد 
إهان��ة من ضابط ش��رطة بالش��ارع 
العموم��ي قد تخل��ق إرهاب��ي فورا ، 
كم��ا أن كثي��را م��ن اإلرهابيني ليس 
لديهم انتماء ديني لدرجة التش��دد ، 
بل أصبحنا ندرك أن هناك ترس��يخا 
عقائدي��ا وإميانا أعم��ى بنهج فكري 
متطرف ، فهن��اك من تنقلب أفكاره 
ف��ي أي��ة حلظ��ة ، بع��د أن يفقد كل 
آلي��ات التواصل مع اجملتم��ع ، نتيجة 
اإلقصاء وفق��دان الهوية والش��عور 
بعدم اإلنتماء، فيصبح محرضا على 

قتل النص��ارى واس��تباحة أموالهم 
ونفوس��هم  ودور عبادتهم . فالعقل 
البش��ري يقتض��ي أن الفك��ر يواجه 
بالفكر واملناقش��ة ، ع��وض ارتكاب 

أبشع اجلرائم والتنكيل باجلثث .

أيديولوجية العنف واملوت :
إّن التعاطي مع املعلومة اإلرهابية ال 
يكون شبيها باملعلومة العادية ،ألنه 
ال يوجد بروفيل واحد خاص باإلرهابي، 
وأنه ال يكون مثل اجملرم العادي ، فهدا 
األخي��ر يح��اول أن يطم��س معال��م 
اجلرمي��ة ، في حني أّن اإلرهابي ، به نوع 
من الوسواس والهلوسة لدرجة حب 
التبجج ، يحاول أن ينشر أعماله التي 
يرتكب بطريقة دراماتيكية ، ليبثها 
عب��ر مواق��ع التواص��ل اإلجتماع��ي 
واإلنترن��ت ، بغية نش��رالذعرواخلوف 
لف��ت انتباه العام��ة وخلق مناخ من 
الرعب يتجاوزالضحايا الدين تعرضوا 
له ، مزهقا األرواح باسم اهلل ، مقنعا 
وأن  اجملتم��ع  بأن��ه ضحي��ة  نفس��ه 
الطريق إلى اجلنة البد أن مير باجلحيم 
وبالتضحي��ة باألبري��اء لني��ل الثواب 
في االخ��رة ، موجه بأيديولوجية تبرر 
أفعاله وأنه من الش��رف أن ميوت ضد 

من يعدهم كفارا .
الت��ي  اإلرهابي��ة  اجلماع��ات  أغل��ب 
التفجي��ر   ، ال��رؤوس  قط��ع  مت��ارس 
األطف��ال  تس��تعمل   ، والتفخي��خ 
والش��باب املت��راوح عمره��م ما بني 
خمس��ة عش��رة واثنان وثالثون سنة 
، لقل��ة خبرتهم باحلياة ولس��هولة 

 ، اس��تغالل طاقته��م وحماس��هم 
مركزين على املضام��ني املثيرة حلس 
املغام��رة ، كاملع��ارك واإلنتص��ارات ، 
كم��ا تعمل عل��ى إث��ارة عواطفهم 
واإلجتاه��ات،  القناع��ات  لتش��تيت 
واآلداب  للفن��ون  مي��ول  ومح��و كل 
واملوسيقى والش��عرلديهم ، ضمانا 
لقس��وة الف��ؤاد وموت اإلحس��اس، 
والعملي��ات  والتفخي��خ  فالقت��ل 
اإلنتحارية  موجبة لقس��وة القلب .  
ترك��ز اجلماعات اإلرهابية على نش��ر 
مرئي��ات ملذابح ومآس��ي املس��لمني 
وظلم التعذيب في الس��جون وحقن 
م��ن  مكثف��ة  بجرع��ات  أعضائه��ا 
التعذيب اللفظي واجلس��دي بهدف 
التأك��د من صالبتهم أم��ام األجهزة 
األمني��ة ف��ي حال��ة إلق��اء القبض 
عليه��م واس��تنطاقهم ،كما تعمد 
إل��ى تغييب العقل البش��ري لديهم 
بنحو كل��ي، وتدربهم على الس��مع 
والطاع��ة وجتع��ل عقوله��م مجرد 
وعاء للعلم الش��رعي فقط لتكوين 
فكره��م وعقيدته��م املتطرف��ة ، (
فكل ماكان اإلنس��ان محدود الفكر 
مح��دود ال��ذكاء، تك��ون الس��يطرة 
عليه س��هلة ) متخذين من العنف 
فريضة نحو انخراطهم في عمليات 
إجرامية إرهابي��ة باحثني عن اخلصم 
بأي وس��يلة ، فهم يعش��قون املوت 

كما نعشق نحن احلياة.

* خبي��ر عل��وم اإلج��رام ومكافحة 
اإلرهاب مدريد

بينما تبث اجلماعات اإلرهابية أفكارها 
لتجنيد الش��باب شرقا وغربا حشدت 
مؤسس��ة األزهر ش��بابها الدارس��ني 
باخلارج للتصدي لتلك األفكار بوسائل 
منه��ا بوابة بثمان لغ��ات تلقي الضوء 
عل��ى ح��رب األزه��ر اإللكتروني��ة ضد 

الفكر املتطرف.
مواجهة الفكر بالفكر” ش��عار رفعته 
مؤسس��ة األزهر في مص��ر عبر موقع 
إلكتروني يحمل اس��م “مرصد األزهر”، 
ويعمل على متابع��ة ورصد ما تصدره 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة واملتطرف��ة حول 
العالم من مقاالت وفتاوى وفيديوهات، 
والرد عليه��ا ملواجهة انتش��ار األفكار 
التي تس��يء لإلس��الم وتخ��دع آخرين 
لتل��ك اجلماع��ات. وهدفه  فينضم��وا 
رصد كل ما تبث��ه اجلماعات املتطرفة 
م��ن أفكار وكل ما يُكتب عن اإلس��الم 

واملسلمني بجميع اللغات”.
يق��ول الباح��ث “لورينزو فيدين��و” بأن 
األج��واء البريطاني��ة املتس��اهلة م��ع 
املتأس��لميني ومنحه��م ح��ق اللجوء 
“اجلهادي��ني”و  تثبي��ت  ف��ي  أس��همت 
جماعة اإلخوان احملظ��ورة في منطقة 
الش��رق األوس��ط  وفي بريطانيا، على 
م��دى اخلمس��ة عق��ود األخي��رة، األمر 
الذي جعله��م يش��كلون مجموعات 
جلمع األموال ونش��ر املؤلفات، وتنظيم 
الفعاليات والضغط والقيام مبجموعة 

واسعة من األنشطة التي تتعارض مع 
وجودهم في بريطانيا.

مشايخ املنابر في اوروبا
وتدارك��ت املاني��ا عل��ى س��بيل املثال، 
وبعض دول اوروبا اخطاء سياساتها جتاه 
اجلاليات املس��لمة، في اعقاب موجات 
االرهاب ابرزها تفجيرات باريس نوفمبر 
2015 وتفجيرات بروكسل مارس 2016، 
لتكتش��ف، بان بعض مش��ايخ املنابر 
غي��ر املؤهل��ني كانوا وراء دفع الش��بان 
هن��ا في اوروبا الى التط��رف وااللتحاق 
بالتنظيمات االرهابية. هذه املش��ايخ، 
اعتم��دت اخلط��اب املتطرف وفس��رت 
مفاهي��م الدين االس��المي، بعيدا عن 
البيئة التي يعيش��ها هؤالء الش��بان 
في اوروبا، هي اخذت قوالب “العقيدة” 
بعيدا عن املش��كالت اجملتمعية .وتعد 
فرنس��ا واح��دة م��ن اكثر ال��دول التي 
ذهبت بعيدا باتخاذ سياس��ات وقوانني 
اكثر تش��ددا، جاءت بردود فعل سلبية 
عل��ى اجلاليات واالقليات املس��لمة في 

فرنسا والتي تخدم اليمني املتطرف
وحذر  الباحث طرفه بغجاتي مستشار 
الش��بكة األوروبية ملراقب��ة ومكافحة 
العنصرية في النمس��ا م��ن أن ظاهرة 
الع��داء لإلس��الم  والكراهي��ة والت��ي 
أصبحت تتغلغل في كل أجزاء اجملتمع 
األوروبي وليس فقط في أوساط اليمني 

املتط��رف. وطال��ب اجلمي��ع بالتصدي 
للظاهرة عبر بث روح التضامن املتبادل 
والتناغ��م. وف��ي هذا الس��ياق، رصدت 
تقارير أممية، اجتاه قادة سياسيني أوربيني 
إلى إلصاق التهم باإلسالم واملسلمني، 
فيم��ا يتعلق باألح��داث اإلرهابية التي 
تشهدها أوروبا، وحتويل األمر إلى أشبه 

ما يكون بأداة سياسية

تدريس األئمة املسلمني في املانيا 
بالتعاون مع االزهر

وبهدف تعليم قيم االس��الم احلقيقية 
بعيدا ع��ن التط��رف، أوص��ى مجلس 
العلم ف��ي أملانيا بتدريس م��ادة الدين 
اإلسالمي في جامعات أملانية لتخريج 
أئمة ومعلمني يس��اعدون على اندماج 
املس��لمني في اجملتمع األملان��ي. ويقول 
األس��تاذ في  الدكتورعاص��م حنف��ي 
جامع��ة “ماربورغ” في ه��ذا اجملال خالل 
لق��اء ل��ه مع موق��ع قنط��رة االملاني:” 
بال ش��ك هذه مش��كلة تعان��ي منها 
أملاني��ا حت��ى اآلن، وال يوج��د عدد كاف 
من األس��اتذة اخملتصني، ولذلك سيتم 
االس��تعانة ببع��ض م��ن ت��رى فيهم 
أملانيا القدرة على توصيل هذه العلوم 
كمرحلة انتقالية إل��ى أن يتخرج أملان 
مس��لمي األصل يقومون بهذه املهمة 

في املستقبل”.
الدراس��ات  تدري��س  خط��وة  وتع��د 

اإلس��المية والعقيدة اإلس��المية في 
األملاني��ة خط��وة مهم��ة،  اجلامع��ات 
بايجاد التعاون مع اجلامعات اإلسالمية 
اخملتلفة ذات اخلبرة الطويلة في تدريس 
الدراس��ات اإلس��المية اخملتلفة وعلوم 

اإلسالم، منها األزهر.
ل��ذا فان السياس��ات االوروبية اجلديدة 
ودول اخ��رى، ينبغ��ي ان تأخ��ذ بنظ��ر 
االعتبار سياس��ة االندم��اج والتكامل 
التهمي��ش  ع��ن  بعي��دا  االجتماع��ي 
واالقص��اء. اعترافات اللذي��ن التحقوا 
باجلماع��ات  املتطرفة، بان بعضها كان 
بسبب سياسة التهميش ورمبا فقدان 
الهوية.  شهادات بعض الشباب الذين 
التحق��وا بالقتال في س��وريا والعراق 
كش��فت، بأنه��م وج��دوا ف��ي ه��ذه 
اجلماع��ات “خالص” ووس��يلة للثأر من 
س��وء السياس��ات والتميز. سياسات 
االمن وسياسات القمع وحدها الميكن 
ان تعالج االرهاب من دون حلول جذرية 

بضمنها املواجهات الفكرية.

حالة “االسالمفوبيا
حال��ة  تعي��ش  اوروب��ا  دول  مازال��ت 
“االس��المفوبيا”على مستوى الشارع 
ب��رزت  وق��د  السياس��ية،  والطبق��ة 
اخملاوف من انتشار التطرف في أوساط 
املسلمني في اوروبا في اعقاب احداث 
11 س��بتمبر 2001، خاصًة أن منفذي 

أح��داث س��بتمبر “خلي��ة هامب��ورغ” 
قد ج��اؤوا من أملاني��ا . وكان للخطاب 
وقاع��ات  املس��اجد  داخ��ل  املتط��رف 
الص��الة اح��د دواع��ي تل��ك اخمل��اوف، 
اضافة ال��ى دعاية اجلماعات املتطرفة 
عل��ى االنترنيت، الت��ي حتولت الى ذراع 
ألس��تقطاب الش��باب نحو التطرف. 
وهذا ماوسع الفجوة مابني اجملتمعات 
االوروبي��ة  و”اجملتمع��ات” االس��المية 
والعربي��ة داخ��ل اوروبا ، بس��بب عدم 
تفاعل أئمة املس��اجد مع الراي العام. 
ويبقى عام��ل حتدث اللغ��ة االجنبية 
، واح��د م��ن اب��رز العوامل لتوس��يع 
الفجوة ماب��ني ائمة املس��اجد، وهذا 
يزي��د تلك اخملاوف بس��بب ع��دم فهم 

ذلك اخلطاب.
وعل��ى س��بيل املث��ال ظه��ر فيدي��و 
مسجل ألحد أئمة مساجد في بعض 
دول اوروب��ا، يهني امل��رأة وعدت معظم 
وس��ائل اإلعالم األملاني��ة خطبة ذلك 
الشيخ، معادية للمرأة ومنافية ملبادئ 
اجملتمع األملاني. ويعاني أئمة املساجد  
ايض��ا من مش��كلة التعم��ق باألمور 
الش��رعية والفقهية و”العقيدة” من 
االجتماعي��ة  املش��كالت  تن��اول  دون 

ومعاجلاتها.

تفريخ اجلماعات السلفية
تشهد السلفية واجلماعات املتطرفة 

في أوروبا، منواً س��ريعاً جدا، واش��ارت 
الس��لفية  ان  ال��ى  املراقب��ة  اجه��زة 
املتطرف��ة تقدر عددها بتس��عة االف 
عضوا خالل ع��ام 2016. وتعتبر املانيا 
“جنة” اجلماعات الس��لفية املتطرفة 
الت��ي انتش��رت منه��ا الى باق��ي دول 
اوروبا. االنتق��ادات الى دول اوروبا ، تأتي 
مبنح بعض مشايخ التطرف امتيازات 

احلرية والدميقراطية.
ما حتتاجه املانيا واوروبا  ودول املنطقة 
ه��و تعزيز اخلط��اب الدين��ي املعتدل، 
ومد اجلس��ور م��ع املراك��ز واجلامعات 
االسالمية املعروفة في املنطقة ابرزها  
مؤسسة االزهر الش��ريف، وجامعات 
اس��المية ف��ي ال��دول الت��ي تش��هد 
استقرار وجناحا في دورها في مواجهة 
التط��رف مثل دولة االم��ارات العربية، 
التي استطاعت ان تتقدم بسياساتها 
على بقية الدول في احتواء اجلماعات 
املتطرفة ب��كل درجاتها وانواعها وفي 
الوقت نفس��ه اس��تقبالها الوافدين 
م��ن ش��تى االع��راق واالدي��ان، وه��ذا 
مايدفع املاني��ا ودول اوروبية اخرى الى 
ضرورة التعاون والتنس��يق لالستفادة 
م��ن هذا النوع من جتارب الدول االخرى 

في محاربة التطرف واالرهاب.

* املركز االوروبي لدراس��ات مكافحة 
االرهاب واالستخبارات

فنون اختراق عقل اإلرهابي وآيدلوجية العنف

هكذا دعمت مشايخ المنابر تجنيد المقاتلين من أوروبا
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مع 
المعلومة 
اإلرهابية 
ال يكون 
شبيها 
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التبجج ، 
يحاول 
أن ينشر 
أعماله التي 
يرتكب 
بطريقة 
دراماتيكية 
، ليبثها 
عبر مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي 
واإلنترنت

لذا فان 
السياسات 
االوروبية 
الجديدة ودول 
اخرى، ينبغي 
ان تأخذ بنظر 
االعتبار سياسة 
االندماج 
والتكامل 
االجتماعي 
بعيدا عن 
التهميش 
واالقصاء
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تأثير مزدوج: التداعيات السياسية 
العتداءات لندن اإلرهابية

دور شبكة اإلنترنت بالترويج للجماعات اإلرهابية

د. شادي عبدالوهاب
ش��هدت لن��دن ي��وم 4 يوني��و اجل��اري 
هجمة إرهابية جديدة، حيث دهست 
ش��احنة صغيرة عددًا من امل��اّرة فوق 
جسر »لندن بريدج« بوسط العاصمة 
البريطاني��ة، كم��ا طع��ن املهاجمون 
أشخاًصا كانوا في سوق »بورو« اجملاور، 
ما أسفر عن مقتل 7 بريطانيني، فضال 
عن س��قوط 48 جريًحا، بعضهم في 

حاالت حرجة.
وقد أعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته 
ع��ن هذا الهجوم اإلرهاب��ي، الذي يعد 
الهجوم الثالث الذي تشهده بريطانيا 
منذ مطلع عام 2017، والثاني في أقل 
م��ن أس��بوعني، حيث س��بقه هجوم 
22 ماي��و  مانشس��تر اإلرهاب��ي ف��ي 
املاضي، والذي لم تس��تطع الشرطة 
البريطاني��ة أن حت��دد بعد م��ا إذا كان 
منفذه ذئًبا منفردًا، أم أن خلية إرهابية 
ساعدته، وذلك على الرغم من اعتقال 
12 شخًصا من املشتبه في تورطهم 

بهذه الهجمات.

طبيعة احلادث ودالالته
في ضوء املعلومات األولية املتوفرة عن 
حادث لندن، ميكن الوقوف على عدد من 
املالحظات املتعلق��ة بطبيعة احلادث 
ودالالت��ه في ض��وء تك��رار الهجمات 
اإلرهابية ف��ي بريطانيا خ��الل الفترة 
األخي��رة، وتتمثل أهم هذه املالحظات 

فيما يلي:
-1 بصمات »داعش«: تتشابه هجمات 
لن��دن األخيرة م��ع أغل��ب الهجمات 
املرتبط��ة بتنظيم »داعش« في أوروبا، 
أو الطع��ن  والت��ي تش��مل الده��س 
ولع��ل  الن��ار،  إط��الق  أو  بالس��كني 
االس��تثناء الوحيد في هذا اإلطار هو 
هجوم مانشس��تر ف��ي ماي��و 2017، 
وح��ادث باري��س ف��ي ديس��مبر 2015، 
وبلجي��كا ف��ي م��ارس 2016، حيث مت 
اس��تخدام عبوات ناسفة. ومن جهة 
ثاني��ة، فإن اختيار األه��داف في حادث 
لندن يتوافق مع دعوة »داعش« أنصارَه 
إلى اس��تهداف املدنيني في الش��وارع 
ووس��ائل املواص��الت، وذلك م��ن أجل 
إثارة اخلوف ل��دى البريطانيني، وإظهار 
ضعف وقصور اإلجراءات األمنية التي 
اتخذتها الشرطة واجليش في أعقاب 

هجوم مانشستر األخير. 
-2 هج��وم م��زدوج ومنظ��م: س��عى 

اإلرهابي��ون إلى إس��قاط أكبر قدر من 
الضحاي��ا، فق��د قاموا بده��س املارة 
على جس��ر »لن��دن بريدج«، ث��م قادوا 
سيارتهم إلى منطقة »بورو ماركت«، 
حي��ث ن��زل 3 إرهابيني وقام��وا بطعن 
عدد م��ن األش��خاص، ثم اش��تبكت 
الش��رطة معهم وقتلتهم. ويكشف 
هذا الهجوم امل��زدوج عن أنه مخطط 

له بدقة، ولم يتم بصورة عشوائية.
اإلرهابي��ة  الهجم��ات  تصاع��د   3-
وتزاي��د حدته��ا: ش��هدت بريطانيا 3 
عملي��ات إرهابي��ة من��ذ ع��ام 2017، 
وق��د كان الفاص��ل الزمني بني هجوم 
ويستمنس��تر في 22 م��ارس املاضي، 
وهج��وم مانشس��تر ف��ي 222 ماي��و، 
حوال��ي ش��هرين، ف��ي ح��ني أن املدة 
مانشس��تر  هج��وم  ب��ني  الزمني��ة 
واعت��داءات لندن األخي��رة هي أقل من 

أسبوعني.
وفي مؤش��ر على تصاعد التهديدات 
اإلرهابي��ة في بريطانيا، أش��ارت »آمبر 
رود«، وزيرة الداخلي��ة البريطانية، في 
مايو املاضي، إل��ى أن األجهزة األمنية 
حتق��ق ف��ي حوال��ي 500 قضي��ة ذات 
صل��ة باإلرهاب، وتتعل��ق بنحو 3 آالف 
ش��خص، إضافة إلى 20 ألًف��ا آخرين 
حت��ت املراقب��ة. كما كش��فت »تيريزا 
ماي«، ف��ي كلمتها عقب حادث لندن، 
عن إحباط الشرطة البريطانية خلمس 

هجمات إرهابية منذ مارس 2017. 
ك��ن إرجاع ارتفاع ح��دة التهديدات  وميمُ
اإلرهابية إلى وج��ود حواضن للتطرف 
داخل اجملتم��ع البريطاني، مثل مدينة 
برمنجه��ام البريطانية، كما س��اهم 
احلكومي��ة  السياس��ات  ذل��ك  ف��ي 
القائمة على غض الطرف عن أنشطة 
اجلماعات اإلسالمية املتطرفة، وهو ما 
اعترف��ت به »تيريزا م��اي« في اخلطاب 
ال��ذي ألقته في أعق��اب هجوم لندن، 
حيث أكدت أن »هجمات لندن اإلرهابية 
ا مع  تمُظهر أن بريطانيا متسامحة جدًّ

املتطرفني«.
وي��زداد التهدي��د ال��ذي تتع��رض ل��ه 
بريطانيا، مع ع��ودة املقاتلني األجانب، 
والذي��ن يمُق��در عددهم ف��ي بريطانيا 
بحوالي 800 – 850 فردًا. ووفًقا لدراسة 
ق��ام بإعدادها اخلبي��ر املتخصص في 
ش��ئون اإلرهاب »توم��اس هيجهامر« 
ف��ي عام 2013، فإن فردًا واحًدا من كل 
9 إرهابي��ني عائدين نفذوا هجمات في 
الغ��رب خالل الفترة م��ن 1990 وحتى 
2010، وه��و م��ا ميث��ل تهدي��ًدا كبيرًا؛ 

إذ يعن��ي أن حوالي 95 ش��خًصا على 
استعداد لتنفيذ هجمات إرهابية في 

بريطانيا.
ومن جهة ثانية، فإن إخفاق الش��رطة 
البريطاني��ة ف��ي إلق��اء القبض على 
اخللي��ة اإلرهابي��ة التي س��اعدت في 
تنفي��ذ هج��وم مانشس��تر، يعني أن 

هن��اك عناصر إرهابي��ة أكث��ر تدريًبا، 
وقادرة عل��ى فهم اإلج��راءات األمنية 

املعمول بها في بريطانيا، وجتاوزها.
-4 سوء تقدير التهديدات األمنية: فقد 
البريطانية  ال��وزراء  خفضت رئيس��ة 
»تيريزا ماي« مستوى التهديد األمني، 
في 27 مايو املاضي، من »حرج«، ويعني 

أن هناك هجوًما وش��يًكا، إلى »حاد«، 
وهو ما أرجعته إلى استبعاد مسؤولي 
أجهزة االس��تخبارات إمكانية تعرض 
البالد لهجوم آخر وش��يك، وذلك بعد 
واالعتق��االت  املداهم��ات  سلس��لة 
التي قامت بها الش��رطة البريطانية 

مؤخرًا.

األمن��ي  اإلج��راء  ه��ذا  أن  ويمُالح��ظ 
مت اتخ��اذه عل��ى الرغ��م م��ن تهدي��د 
»داع��ش« بش��ن هجمات أكث��ر حدة 
م��ن هجوم مانشس��تر، وبعد أن جدد 
التنظي��م دعوته، في 26 مايو املاضي، 
للمتعاطف��ني مع��ه بتنفيذ هجمات 

في بريطانيا خالل شهر رمضان.
كم��ا أن هجوم لندن وق��ع بالرغم من 
اإلج��راءات األمني��ة الت��ي مت فرضه��ا 
ف��ي أعقاب هجوم مانشس��تر، والتي 
تضمنت نش��ر أف��راد م��ن اجليش في 
احليوية،  املنش��آت  لتأم��ني  الش��وارع 
وتأم��ني القطارات باس��تعمال ضباط 
مسلحني ألول مرة، إضافة إلى توسيع 
اعتق��ال  ف��ي  الش��رطة  صالحي��ات 
وتوقيف املش��تبه بهم، مبوجب قوانني 

مكافحة اإلرهاب.
املعلوم��ات  كفاي��ة  ع��دم   .5
األس��اليب  أح��د  االس��تخباراتية: 
الة في وقف العمليات اإلرهابية  الفعَّ
قب��ل وقوعه��ا، ه��و حص��ول أجه��زة 
إنف��اذ القانون عل��ى معلومات دقيقة 
وتفصيلي��ة عن مثل ه��ذه العمليات، 
والتنظيمات التي تخطط لها، وهو ما 
يكون نتاج جم��ع معلومات تقوم بها 

أجهزة األمن واالستخبارات احمللية.
ه��ت ضرب��ة موجع��ة لهذه  وق��د ومُجِّ
اجله��ود، فعندما كان��ت »تيريزا ماي« 
تش��غل منص��ب وزي��ر للداخلية في 
عهد حكوم��ة »ديفيد كامي��رون«، مت 
تس��ريح حوالي 20 ألًفا من العاملني 
في ش��رطة مانشستر، كما مت خفض 
ميزاني��ة ال��وزارة بحوالي %4 س��نويًّا، 
وهو ما أضر بنمط الشرطة اجملتمعية 
القائ��م، حيث لم يعد ل��دى الضباط 
املطلوبة  املعلوم��ات االس��تخباراتية 
التي كان��وا يحصلون عليها من خالل 

تعاون اجملتمعات احمللية.

تداعيات سياسية
للهجم��ات  يك��ون  أن  احملتم��ل  م��ن 
اإلرهابي��ة األخيرة ف��ي بريطانيا تأثير 

على ملفني مهمني، هما:
-1 االنتخاب��ات البرملانية: جاء هجوما 
مانشس��تر ولندن األخيران في أعقاب 
البريطاني��ة  ال��وزراء  رئيس��ة  دع��وة 
»تيري��زا ماي« إل��ى انتخاب��ات مبكرة 
في 8 يونيو اجلاري. وقد س��عت »ماي« 
له��ذه االنتخابات املبك��رة، ظنًّا منها 
أنها ميكن أن تزيد ع��دد األصوات التي 
س��يحصل عليها حزب احملافظني في 
البريطان��ي، خاصة  العم��وم  مجلس 

وأن��ه يتمتع بأغلبية بس��يطة، فضال 
عن رغبتها في تقوية موقف بالدها في 

مفاوضات اخلروج من االحتاد األوروبي.
مانشس��تر،  هج��وم  أعق��اب  وف��ي 
أظهر اس��تطالع للرأي، أجرته شركة 
»يوجاف« )YouGov( ونشرته صحيفة 
»التاميز« ف��ي 31 مايو املاضي، أن حزب 
احملافظني قد يخس��ر نحو 20 مقعًدا 
ف��ي االنتخابات املقبل��ة، كما أظهرت 
اس��تطالعات أخرى تراج��ع الفارق بني 
حزب احملافظني وح��زب العمال من 19 

إلى 6 نقاط مئوية لصالح احملافظني.
وبطبيع��ة احلال، فإن ح��دوث عمليات 
إرهابي��ة متتالي��ة، وإخفاق الش��رطة 
البريطانية ف��ي إجهاضها، فضال عن 
توجي��ه انتق��ادات ل��� »ماي« بس��بب 
قيامها بتبني إجراءات تقشفية أثناء 
توليه��ا وزارة الداخلية؛ ق��د يؤثر على 
فرصها في الف��وز بأغلبية كبيرة في 
االنتخاب��ات البرملانية، خاصة مع جناح 
زعيم حزب العم��ال املعارض »جيرميي 
كورب��ني« ف��ي زي��ادة ش��عبيته خالل 
األس��بوعني األخيري��ن، وحتدي��ًدا م��ع 
تغييره لألجندة االنتخابية من التركيز 
على ملف خ��روج بريطانيا من االحتاد 
األوروب��ي إلى ملف اخلدم��ات العامة، 

وعلى رأسها املدارس واملستشفيات.
-2 املفاوضات مع االحتاد األوروبي: سبق 
وأعلنت »ماي« أن اإلخفاق في التوصل 
التفاق شامل مع بروكسل سوف يضر 
بالتع��اون القائم بني بريطانيا  واالحتاد 
األوروبي في مجال اجلرمية واألمن. وفي 
ضوء الضربات املتتالية التي توجهها 
التنظيم��ات اإلرهابية إل��ى بريطانيا، 
فإن »ماي« لن تس��تطيع أن تستعمل 
مل��ف التع��اون األمن��ي كأح��د أوراق 
الضغط ف��ي مفاوضاتها م��ع االحتاد 

األوروبي.
الهجم��ات  تؤش��ر  الق��ول،  ممُجم��ل 
ف��ي  »داع��ش«  لتنظي��م  املتتالي��ة 
بريطاني��ا، إل��ى أن اإلج��راءات األمنية 
والسياس��ات البريطانية في التعامل 
املتطرف��ة، حتت��اج  التنظيم��ات  م��ع 
إل��ى مراجع��ة. وملواجه��ة مث��ل هذه 
التهديدات اإلرهابية، بات على بريطانيا 
ليس فقط االستثمار في تكنولوجيا 
املراقبة والرصد، بل وتبني سياس��ات 
مواجه��ة  تس��تهدف  مجتمعي��ة 

حواضن التطرف في الداخل.

*مركز املستقبل للدراسات واألبحاث 
املتقدمة

د. نصيف جاسم 

أن العنف املوجه ضد األفكار والعقول، 
يكون أبعد من العنف التقليدي املوجه 
ضد األشخاص واملمتلكات ، فهو قتال 
م��ن نوع آخر، أكثر تط��ورًا وحداثة ، أنه 
حملة ش��املة تس��تعمل كل األدوات 
املتوفرة وكل األجهزة للتأثير في قلوب 
وعقول جماع��ة محدودة بهدف تدمير 
مواقف معينة، وإح��الل مواقف أخرى، 
ت��ؤدي إلى س��لوكية تتفق مع مصالح 
الطرف الذي يش��ن ه��ذه احلملة، وهذا 
ما س��عت إلي��ه العديد م��ن احلركات 
اإلس��المية ، عب��ر ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي ، وأن االنترن��ت يوف��ر كًما 
هائالً من األدبيات اجلهادية الهادفة إلى 
تلقني املرش��حني للقتال ، حتى أصبح 
))اجله��اد(( حرك��ة عاملية، بع��د أن كان 
محص��ورًا محلًيا، وفي إط��ار ما يعرف 
باس��م اجله��اد اإلعالم��ي ، تس��تعمل 
اجلهادي��ة،  اإلس��المية  التنظيم��ات 
التقني��ات األكث��ر تط��ورًا ف��ي احل��رب 
اإلعالمية بالتوازي م��ع احلرب امليدانية 
الدامية ، وتدعو ه��ذه التنظيمات إلى 
مواجهة الع��دو عبر االنترنت من خالل 
حم��الت إعالمي��ة واس��عة ومختلفة 
ش��بكة  حتول��ت  حت��ى   ، املضام��ني 
التواص��ل االجتماع��ي إل��ى م��الذٍ آمن 
للمجموع��ات اجلهادية بكل فصائلها، 
وأصبح لهم عالم افتراضي يجمعهم 
س��ويًا للحوار وتبادل اآلراء، والتخطيط 
لتنفي��ذ العملي��ات اإلرهابي��ة، وجتنيد 
أعض��اء جدد، فه��م ال ميلك��ون األرض 
أو احل��دود الت��ي تتي��ح حصره��م، عدا 
شبكة االنترنت، وبالتالي فأن احلركات 

اإلسالمية، سعت إلى تطوير مهاراتها 
التكنولوجي��ة وتوجي��ه الق��درات إلى 
داخل بيئتهم لالستفادة من تكنولوجيا 
املعلوم��ات، حت��ى أصبح��ت للمواقع 
اجلهادية تصنيفات، وهي مقسمة إلى 

ثالثة مجموعات كالتالي:�
املواقع الرسمية:

اجلهادي��ة  التنظيم��ات  مواق��ع  متث��ل 
ورجال الدي��ن ، وكثير من أصحاب هذه 
املواق��ع أم��ا أن يعي��ش في مع��زل عن 
اجملتم��ع الذي يعنيه ويكت��ب له، أو هو 
يعيش في اجملتمع املعنى به، وش��بكة 
التواصل هي وسيلة مناسبة للوصول 
الس��هل إلى جمهور كبير، ونشر مواد 
غي��ر قانوني��ة ، وه��ذه املواق��ع تعم��ل 
على نش��ر أف��كار وايديوجيات صاحب 
املوقع من خالل كتب��ه ومقاالته ، كما 
أن هذه املواقع هي وس��يلة اتصال بني 
صاح��ب املوقع وجمه��وره ، حيث أنها 
حتتوي عل��ى معلوم��ات اتص��ال )مثل 
البري��د االلكترون��ي( للش��يخ صاحب 
املوقع، كذلك مواقع فرعية لألس��ئلة 
واإلجابات والفتاوى ، وغيرها من وسائل 

االتصال.  
ومن بني تلك املواقع:�

موقع الشيخ أبو مصعب السوري.
موقع الشيخ أبو بصير الطرطوسي.

موق��ع الش��يخ عم��ر بكري مؤس��س 
حركة )املهاجرون(.

موقع الش��يخ أب��و محمد املقدس��ي 
))منب��ر التوحي��د واجلهاد(( وه��و أهم ، 
وأبرز موقع، يحتوي على مقاالت وكتب 

تابعة لفكر السلفية اجلهادية.
م��ن خ��الل ه��ذه املواقع، اس��تطاعت 
بكل  اجلهادي��ة،  اإلس��المية  احل��ركات 
فصائلها م��ن الوصول إل��ى أكبر عدد 

ممكن من اجلمهور املس��تهدف، ونش��ر 
االنتحارية،  العسكرية  صور عملياتها 
وفكره��ا ، والوض��ع السياس��ي ال��ذي 
تعيشه في البلد الذي تعمل فيه، فضالً 
عن أنتاج إع��الم مبواصف��ات احترافية 

ومعقدة بجودة عالية، كاملرئيات.
املنتديات واملدونات الشخصية:

الكتروني��ة، وهن��اك  وه��ي صفح��ات 
املنتديات،  داخل  للجماعات  مراس��لني 
ينقلون أخبارها إلى املنتديات ويحذرون 
م��ن أي مص��در آخ��ر لنق��ل أخبارهم 
وبياناته��م ، ويأتي منتدى ))احلس��بة(( 

أكث��ر املنتديات ش��هرة ، أم��ا املدونة ، 
هي نش��ر امل��واد، وتوفير رواب��ط ملواقع 

جهادية.
مواقع التوزيع:

ه��ذه اجملموع��ة تضم مواق��ع متنوعة 
تشترك في هدف واحد هو اإلبقاء على 
البني��ة التحتية للجهاد على ش��بكة 
االنترنت، منها ما هو موقع متخصص 
للتوزيع فقط ، ومنها يعمل على توزيع 
املواد اإلضافية إلى صيغته األساسية ، 
مثال مجموعة))الدليل(( وتوفير قائمة 
محدثة من الروابط املرئية أو الصوتية، 

واملواق��ع الفرعي��ة األخرى ه��ي مواقع 
للتوزيع يق��وم عليه��ا متعاطفون مع 

اجلهاد بسبب قضية معينة.
أو مجموعة معينة يقومون على إعادة 
توزي��ع املواد التي ترتب��ط بقضيتهم أو 
التي أنتجت من اجملموعة التي يؤيدونها 
، ومن أبرز تلك املواق��ع ))انصار اجلهاد(( 

و))القاعدة((  وموقع))صوت اجلهاد(( .
احلس��يني  محم��د  الس��يد  يذك��ر 
الع��ام  ال��رأي  بكتاب��ة  الش��يرازي 
واألع��الم ، أن األس��اليب الناجحة في 
التبلي��غ والدعاية ، اس��تعمال العامل 

الدين��ي فالدين مرتب��ط بقلوب الناس 
وعواطفهم، وإذا اس��تطاع الداعية أن 
يس��تعمل العامل الديني كان له تأثير 
كبير في النفوس، واإلس��الم استخدم 
الدعاية ألركانه ، ويحاول أعداء اإلسالم 
استغالل أس��اليب التحريف ليطلقوا 

دعاياتهم املضللة.
أكث��ر  م��ن  القاع��دة  تنظي��م  يع��د 
املس��لمة  الراديكالي��ة  التنظيم��ات 
واحلمالت  االنترن��ت  بش��بكة  اهتماًما 
ه��ذا  أدرك  فق��د  عبره��ا،  االعالمي��ة 
التنظيم أهمية الوس��ائط االتصالية 
احلديثة في إيصال رسالته السياسية 
ايديولوجيته السلفية اجلهادية  ونشر 
))اجله��اد  مفه��وم  أصب��ح  بحي��ث   ،
أدبيات��ه  ف��ي  راس��ًخا  االلكترون��ي(( 
االعالمي��ة، عب��ر مراحل تط��وره، حتى 
م��الذات  االنترن��ت  أصبح��ت ش��بكة 
آمنة في العالم االفتراضي وس��ارعت 
بإنش��اء  للقاعدة  اإلقليمي��ة  الف��روع 
وتأس��يس مواق��ع ومنتدي��ات جهادية 
ومراك��ز اعالمية متخصص��ة ، وبرزت 
مؤسسة ))الس��حاب(( والتي أصبحت 
جزًءا من))مركز الفجر االعالمي(( الذي 
يتبع للقاعدة املركزي في أفغانس��تان 
وباكس��تان بزعامة أس��امة ب��ن الدن ، 
وأمين الظواه��ري، وظهر مركز))اللجنة 
االعالمي��ة(( للتنظيم ف��ي بالد املغرب 
اإلس��المي، والذي حتول إلى مؤسس��ة 
))األندل��س لإلنتاج االعالم��ي(( ، وظهر 
مرك��ز ))صوت اجله��اد(( لتنظيم جزيرة 
العرب، وعق��ب اندماج فرعي التنظيم 
ظه��رت  واليم��ن  الس��عودية  ف��ي 
املالح��م(( وقامت  ))مؤسس��ة ص��دى 
هذه املؤسس��ة بإصدار كتب ومجالت 
الكترونية عديدة أمثال ))صوت اجلهاد(( 

و))البتار(( و))ذروة السنام(( وغيرها، وتعد 
جتربة فرع القاعدة في السعودية فريدة 
وثرية، فق��د عمل ))يوس��ف العبيري(( 
عل��ى وض��ع التنظي��م عل��ى ش��بكة 
االنترن��ت بنح��و مكث��ف ، وعمل )عبد 
العزيز املقرن( عقب مقتل العبيري على 
تأسيس موقع جهادي مخصص للمرأة 
حمل أسم موقع))اخلنساء(( وعمل هذا 
املوقع على جتنيد النس��اء عبر شبكة 
االنترنت، وكانت تش��رف عليه نس��وة 

يعتنقن السلفية اجلهادية.
وفي هذا السياق ظهر ))مركز الفرقان(( 
ال��ذي يتب��ع دولة الع��راق اإلس��المية 
وتنظي��م القاع��دة في ب��الد الرافدين، 
حيث متك��ن ))يونس التس��ولي(( * من 
وضع التنظيم على الش��بكة بشكل 
واس��ع، وبعد أكثر من س��نتني متكنت 
دوائ��ر االس��تخبارات ح��ول العالم من 
كشف هوية قرصان ش��بكة االنترنت 
الذي أصبح القناة الرئيس��ية للقاعدة 
في العراق على الش��بكة، وكان املدعو 
))ياسر خضر محمد جاسم الكرابلي(( 
الدعاية  دجانة(( مس��ؤول  امللقب))أبي 
للتنظي��م ف��ي الع��راق ، ق��د أوض��ح 
مصوري��ن  م��ن  تتش��كل  خليت��ه  أن 
يستخدمون الفيديو لتصوير الهجمات 
على العراقيني األبرياء وقوات التحالف 
وأجه��زة األم��ن العراقي��ة، يق��وم ))أبو 
دجانه(( بجمع الصور واألفالم وإرسالها 
إل��ى مس��ؤولي  القاع��دة م��ن أج��ل 
اس��تعمالها على شكل مطبوعات أو 
على مواقع االنترنت لترهيب املواطنني 

العراقيني.   
 

اإلعالمي��ة  الش��ؤون  ف��ي  باح��ث   *
للجماعات الراديكالية
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يتفق اإلثب��ات العلمي مع اإلثبات 
القضائ��ي ف��ي انه يعتم��د على 
اجملهود االنس��اني او العقلي الذي 
يهدف الى التحقق من واقعة غير 
معروفة او متنازع فيها عن طريق 
مجموعة متناس��قة من الوقائع 
املعروف��ة، لكن هن��اك فرق واضح 
ب��ن اإلثب��ات القضائ��ي واإلثبات 
العلم��ي يتعل��ق باألش��خاص او 

املكان او الوسيلة او النتيجة.
ففي م��ا يتعلق باألش��خاص فان 
االثبات القضائي يقوم به اخلصوم 
انفس��هم ام��ا االثب��ات العلمي 

فيج��وز ان يق��وم به أي ش��خص 
تتوافر له وسائل البحث العلمي، 
وفي ما يتعلق باملكان فان االثبات 
القضائ��ي يجري كقاع��دة عامة 
امام القضاء ام��ا االثبات العلمي 
فيجري في مكان اخر غير س��احة 

القضاء.
 وفي م��ا يتعل��ق بالوس��ائل فان 
اإلثب��ات القضائ��ي وف��ي نط��اق 
املنازع��ة املدني��ة بصف��ة خاصة 
يعتمد على ط��رق حددها القانون 
ام��ا اإلثبات العلم��ي فانه يعتمد 
العلمي��ة  الوس��ائل  كل  عل��ى 

املعروف��ة كاملش��اهدة و التجربة 
العلمي��ة وغيرها, وكذل��ك األمر 
بالنسبة للنتائج فان املبدأ املتبع 
لدى القضاء  هو حجية الش��يء 
املقضي به والعكس من ذلك فان 
النتائج الت��ي يصل اليها الباحث 
العلمي تعد مجرد فروض راجحة 
بصف��ة مؤقت��ة يج��وز ألي باحث 
آخر ان دحضه��ا او يتوصل الى ما 

يخالفها في أي وقت.
وهنا البد من اإلشارة الى احلقيقة 
القضائية والتي يعرفها الفقهاء 
بانه��ا م��ا يثبت��ه القاض��ي ف��ي 

ح���كمه نتيجة لتحريه حقيقة 
الواق��ع، وبالرغم م��ن ان احلقيقة 
القضائية ينبغي ان تكون مطابقة 
بقدر االمكان للحقيقة الواقعية 
او العلمية فأنه قد يحدث اختالف 
ب��ن احلقيقة القضائية واحلقيقة  
الواقعي��ة او العلمي��ة فاحل��ق قد 
يك��ون موج��ودا من حي��ث الواقع 
لك��ن ال يوجد دلي��ل مقبول على 
وج��وده مما يؤدي الى عدم االعتراف 
به امام القض��اء وهكذا فان احلق 
يك��ون موجودا ف��ي الواقع و لكن 

ينكر وجوده امام القضاء.

 وخي��ر مثال على ذلك قرار الهيئة 
املوس��عة املدني��ة ف��ي محكمة 
/17 بالع��دد  االحتادي��ة  التميي��ز 
الهي��أة املوس��عة املدني��ة/2011 
ف��ي 2012/3/14 و ال��ذي  اعتم��د 
احلقائق الشرعية )فراش الزوجية 
ومدة احلمل( والقانونية في دعوى 
اثبات النسب ولم يأخذ باحلقيقة 
تقري��ر  ف��ي  املثبت��ة  العلمي��ة 
الط��ب العدل��ي اخل��اص بفحص 
احلام��ض النووي ال��ذي جزم بعدم 
مطابقت��ه م��ع احلم��ض الن��ووي 
للمدع��ي والد الطفل بالرغم من 

ان نتائ��ج احلم��ض الن��ووي تكون 
قاطعة كحقيق��ة علمية طبية 
و بالرغم م��ن ان املفارقة احملتملة 
الواقعية واحلقيقة  بن احلقيق��ة 
القضائية ت��ؤدي الى صدور حكم 
قضائي ظالم, على خالف وظيفة 
القاض��ي وه��ي ان يحكم بالعدل 
باعتباره هو نفسه العدل اجملسم 
على حد تعبير ارسطو, لكن هذه 
املفارق��ة ال ترج��ع ال��ى عيب في 
النظ��ام القضائ��ي ب��ل ترجع الى 
القص��ور املوج��ود ف��ي كل عمل 

انساني وهو قصور ال عالج له.

 ومهم��ا بلغت وس��ائل التقريب 
ب��ن احلقيقة القضائية واحلقيقة 
الواقعية او العلمية فان القضاء 
على احتمال تبينهما مستحيل, 
اعتب��ار  لزام��ا  اصب��ح  لذل��ك  و 
القضائي��ة هي حقيقة  احلقيقة 
نس��بية ال مطلقة أي انها ال تعد 
حقيق��ة اال بالنس��بة الى طرفي 
اخلصومة التي فصل فيها احلكم 
و في م��ا يتعل��ق ب��ذات املوضوع 
الن حجي��ة احلكم ال تس��ري على 
غير املتخاصم��ن و ال تتعدى الى 

سواهما.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جعفر كاظم المالكي

يوشكا فيشر

قاضي عراقي

وزير الخارجية ونائب 
المستشار األلماني 

السابق

لم تُعد املستشارة األملانية أجنيال 
مي��ركل ق��ط متحدث��ة مثي��رة. 
ف��ي الواق��ع، اش��تهرت بكالمها 
اللطي��ف الذي يجل��ب النوم إلى 
مستمعيها. لكن كل ذلك تغير 
قب��ل بضع��ة أيام. خ��الل احلملة 
تروديرينغ  في ضاحية  االنتخابية 
ف��ي ميون��خ، ألقت مي��ركل، من 
خيمة اجلُع��ة، خطابا قويا هيمن 
على  الرئيس��ة  العناوي��ن  عل��ى 

ضفتي احمليط األطلسي.
مع اقت��راب العطلة املس��يحية 
»ويتس��ونداي« بس��رعة، تساءل 
الكثي��ر عم��ا إذا كان��ت ميركل 
مستوحاة من الروح القدس. وإذا 
لم يك��ن األمر كذلك، فقد تكون 
ق��د حف��زت على العم��ل بعد أن 
قضت عدة س��اعات مع الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب خالل 
قمتي الناتو واجملموعة 7 األخيرة. 
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن االنتخابات 
االحتادية املقبلة في أملانيا مهمة 

جدا بالنسبة لها.
لك��ن خطاب مي��ركل ل��م يكن 

مجرد خطاب ف��ي »خيمة اجلُعة 
ول��م  جوس��الر«.  مدين��ة  ف��ي 
تكن حتاكي املستش��ار الس��ابق 
جيرهارد شرودر، الذي شن حملة 
في بلدة جوسالر في يناير/ كانون 
الثاني 2003، الذي أعلن آنذاك أن 
أملانيا لن تشارك في حرب العراق، 
بغض النظر عما إذا كانت حتظى 
بدعم مجلس األم��ن التابع لألمم 
املتحدة أم ال. كان خطاب ميركل 
في تروديرين��غ أكثر أهمية وليس 

مجرد حملة انتخابية.
األوق��ات  »إن  مي��ركل:  وقال��ت 
فيه��ا  نعتم��د  أن  ميك��ن  الت��ي 
بنح��و كام��ل عل��ى اآلخرين قد 
انتهت، إل��ى حد م��ا«، »وبالتالي 
ال يس��عني إال أن أق��ول إنه يجب 
علينا نح��ن األوروبين أن نتحكم  
في مصيرن��ا«. قد يع��د البعض 
هذا اخلطاب مبنزل��ة ابتعاد أملانيا 
التحال��ف عبر األطلس��ي،  ع��ن 
وأن��ه يس��عى إلى إع��ادة تنظيم 
إس��تراتيجية، أو دخ��ول مرحل��ة 
جدي��دة م��ن انعدام األم��ن. لكن 

بيان ميركل لم يقصد شيئا من 
هذا القبيل.

وق��د ع��رف كل م��ن كان يعي��ر 
االنتباه لبعض الوقت أن التغيرات 
التاريخي��ة التي حت��دث اليوم لم 
تنش��أ في أملاني��ا. بل إنه��ا تنبع 
من العضوين املؤسس��ن للغرب 
املتحدة  الواليات  اجليوسياس��ي: 
انتخابات  املتحدة. قبل  واململكة 
بريطاني��ا  واس��تفتاء  ترام��ب 
عل��ى اخلروج من االحت��اد األوروبي، 
ل��م ي��ر األمل��ان أي س��بب إلجراء 
تغيي��رات جوهرية عل��ى النظام 

اجليوسياسي القائم.
لك��ن هذان احلدثان هزا األس��اس 
الس��الم  علي��ه  اس��تقر  ال��ذي 
واالزده��ار ف��ي أوروبا من��ذ احلرب 
العاملي��ة الثانية. إن قرار بريطانيا 
باالنس��حاب من االحت��اد األوروبي 
ميكن أن يلهم الدول األخرى على 
أن حت��ذو حذوها. ويوح��ي برنامج 
ترام��ب االنعزالي، »أمي��ركا أوال« 
أن الواليات املتحدة سوف تتخلى 
ع��ن دوره��ا القيادي ف��ي العالم، 

ورمب��ا س��تتخلى ع��ن ضمانه��ا 
األمني ألوروبا.

وقد جتن��ب األوروبي��ون كارثة ذات 
أبع��اد تاريخي��ة ف��ي انتخاب��ات 
الرئاس��ة الفرنس��ية في الشهر 
املاض��ي، حيث أنه ل��و مت انتخاب 
مارين لوب��ان من اجلبهة الوطنية 
اليمينية املتطرفة لوضعت حدا 
للي��ورو واالحتاد األوروبي والس��وق 
املش��تركة. وألغرق��ت أوروبا اآلن 
في أزم��ة اقتصادية وسياس��ية 

عميقة.
على أولئك الذين ما زالوا يدعمون 
أوروب��ا املوح��دة أخ��ذ العبرة من 
فشل فرنس��ا الذي كان وشيكا، 
لئال يعيد التاريخ نفس��ه. ويجب 
عل��ى أوروب��ا تعزي��ز قدرتها على 
لألزم��ات  والتص��دي  العم��ل، 
والظروف املتغيرة. كانت هذه هي 

الرسالة من تصريحات ميركل.
في الوقت نفس��ه، كانت ميركل 
بن  اجلاري��ة  املناقش��ات  تعال��ج 
الصحفي��ن  واملعلق��ن  النق��اد 
ح��ول ما ق��د يعنيه بريكس��يت 

ورئاسة ترامب ملستقبل التعاون 
وعندما  واألوروبي.  األطلسي  عبر 
أش��ارت ميركل »نح��ن األوروبين 
يجب أن نتحكم مبصيرنا«، كانت 

تقول حقيقة واضحة.
ومع ذلك، فقط أولئك الذين قللوا 
من قدرة ميركل ميكن أن يعتقدوا 
أنها س��وف تبتعد ع��ن منظمة 
عبر األطلسي. كما تدرك ميركل 
أن الوالي��ات املتحدة ال غنى عنها 
ألم��ن أوروبا. لكنه��ا تعرف أيضا 
أن رئاسة ترامب قد ألقت بظالل 
من الش��ك على الضمان األمني 
األمريكي والقيم املشتركة التي 

ربطت اجلانبن بقوة، حتى اآلن.
ويظه��ر حتلي��ل دقي��ق لكلم��ات 
مي��ركل أنه��ا لم تكن تش��كك 
ف��ي مس��تقبل التحال��ف عب��ر 
األطلس��ي. بدال من ذل��ك، كانت 
تطالب بأوروبا أقوى. تعلم ميركل 
جي��دا أن��ه إذا ضح��ت الوالي��ات 
رأس  عل��ى  مبكانته��ا  املتح��دة 
النظام الدولي ألسباب سياسية 
محلي��ة، فل��ن حتل محله��ا قوة 

قيادية جديدة، ول��ن يظهر نظام 
عامل��ي جديد. وس��ينتج عن ذلك 
فراغ الس��لطة، مصح��وب بنوع 
م��ن الفوض��ى. ومب��ا أن العال��م 
أصبح أق��ل اس��تقرارا، لن يكون 
األوروبيون،  نح��ن  أمامن��ا خي��ار، 
س��وى العم��ل معا للدف��اع عن 
مصاحلنا. ال أحد آخر سوف يفعل 

ذلك بالنيابة عنا.
لذل��ك، كان خطاب مي��ركل أوال 
وقب��ل كل ش��يء ح��ول أهمي��ة 
تقوية أوروبا. وحلسن احلظ، وجدت 
ش��ريكا ف��ي الرئيس الفرنس��ي 
إميانويل ماك��رون. ويريد الزعيمان 
حتقي��ق االس��تقرار ف��ي منطقة 
اليورو واستعادة النمو االقتصادي 
وتعزي��ز أم��ن أوربا م��ع وضع قوة 
حدود مشتركة وسياسة جديدة 

لالجئن.
كانت مي��ركل تعني بالتأكيد ما 
قالته في تروديرينغ. وبالنظر إلى 
السياق الدولي املضطرب وندائها 
األخير لالحتاد األوروبي، ليس هناك 
بديل سوى اتخاذ إجراءات، وميكن 

أن تترتب على مالحظاتها عواقب 
بعيدة املدى على مكانة أملانيا في 
االحتاد األوروبي وعالقتها بفرنسا. 
إن دور أملاني��ا احلال��ي التي تعرف 
خباي��ا األمور ف��ي منطقة اليورو 
يتعارض مع النه��ج اجلديد الذي 
يجب أن تتخذه أملانيا اليوم. ومن 
أجل إظهار القيادة احلقيقية في 
إطار الشراكة الفرنسية األملانية، 
سيتعن على أملانيا تقدمي تنازالت 

سياسية.
وع��الوة على ذلك، جمل��رد أن ترامب 
يقول ش��يئا ال يعن��ي تلقائيا أنه 
عل��ى خطأ. عل��ى أملاني��ا، وأوروبا 
عموم��ا، أن تفعال أكث��ر من ذلك 
بكثي��ر لضمان أمنهم��ا، وتقوية 
اجلس��ر عب��ر األطلس��ي تعزي��زا 
أوروب��ا.  ف��ي  واالزده��ار  للس��الم 
وبينما نتابع هذا املش��روع، يجب 
أن نلتزم بق��وة بالقيم الليبرالية 
الت��ي جتعلن��ا موضع حس��د من 
ومن  املبتدئن،  الدميقراطين  لدن 
ل��دن نخبة م��ن املس��تبدين في 

جميع أنحاء العالم.

تحدي أنجيال ميركل ألوروبا
PROJECT
SYNDICATE

شجرة ترامب للمناخ

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

بعيداً عن الش��عارات واالعتب��ارات الطائفية ميكن 
الق��ول ب��أن احلكوم��ة الس��عودية حت��ارب االرهاب، 
القاع��دة وداعش، وهذا واضح من سلس��لة طويلة 
م��ن املواقف واملواجه��ات والتفجي��رات واحملاكمات، 
لكنها )انتباه(  حتاربه على اراضيها فقط، وبخاصة 
حن يستفحل وينشط باالجتاه الذي يضر باملصالح 
التجارية واملالية والسياسية للحكم، فيما تدعمه 
في مس��توين، االول، في التس��هيالت اللوجستية 
الت��ي تقدمه��ا ال��ى اخلالي��ا واالف��راد لك��ي متارس 
نش��اطاتها االرهابية خارج احلدود، وفي الدول »غير 
املريحة« للسعودين حصرا، معّبٌر عن ذلك في دفاع 
السعودية عن حَملة جنسيتها الذين يقبض عليهم 
من قبل دول اخ��رى )غوانتانامو. العراق. باكس��تان. 
لبن��ان..( فتس��عى ب��كل الوس��ائل الدبلوماس��ية 
واملالية واالس��تخبارية الى استعادتهم، وفي كتاب 
وثائق��ي عنوانه »مقات��ل مكة« ثم��ة وقائع مثبتة 
عن االس��اليب التي كانت تس��تعملها السلطات 
الس��عودية )بواسطة مشايخ او اجهزة امن( إلقناع 
الشبان السعودين املتأثرين بالفكر اجلهادي الشائع 
بالقت��ال مع القاعدة خارج االراضي الس��عودية، بل 

وتسهل نقلهم ورعاية عائالتهم.
 اما املس��ار الثاني، فيتمثل بالتمويل املالي السخي 
الذي تقدمه هيئات دينية ناشطة وبعضها مرتبط 
بالعائل��ة احلاكم��ة او بالس��لطة ال��ى منظم��ات 
االرهاب التي تقاتل في عدد من الساحات، ولم تعد 
هذه التمويالت ش��بهة او فرضية او اتهامات جلهة 
الري��اض، بل انها موثقة في مراس��الت وكش��وفات 
بنكي��ة وفضائح نش��رت على نطاق واس��ع، وميكن 
لفت النظ��ر الى  وثيقة نش��رها موق��ع ويكلكس 
وتعود الى السابع من ديسمبر العام 2011 عن برقية 
لوزي��رة اخلارجية االميركية هي��الري كلينتون تؤكد 
فيها على وجود محاوالت القناع اجلهات السعودية 
مبعاجلة تدفق االموال من مؤسس��ات سعودية الى 
االرهابين، وتفيد البرقية » ان من ابرز اجلماعات التي 
حتص��ل على تلك التبرعات تنظيم القاعدة، وحركة 

طالبان، وتنظيم »لشكر طيبة«.
 وفي برقية س��رية دع��ت كلينتون الدبلوماس��ين 
االميركين ال��ى مضاعفة جهوده��م لوقف تدفق 
االموال الس��عودية الى اجلماعات املس��لحة  وذلك 
عن طريق« اقناع املس��ؤولن الس��عودين بالتعامل 
مع التمويل الصادر من الس��عودية على انه اولوية 
اس��تراتيجية بالنس��بة لنا« وفي برقي��ة اخرى ورد 
فيه��ا ان جمعية خيرية باكس��تانية، وهي جماعة 
الدع��وة، املتهم��ة بأنه��ا واجهة جلماعة »لش��كر 
طيبة« االرهابية استعملت شركة سعودية واجهة 

لها لتمويل نشاطاتها في عام 2005.
 لك��ن التط��ور ف��ي ه��ذا املل��ف ميك��ن مالحظته 
ف��ي تعليم��ات زعي��م القاع��دة امي��ن الظواه��ري 
قب��ل ثالثة اع��وام ويتضم��ن االلت��زام باالمتناع عن 
مهاجمة انظمة دول تقدم »مس��اعدات« مختلفة 
ل�«اجملاهدين«.. ويعني الس��عودية وم��ن لّف لفها.. 
إذ ردت القاع��دة على حتية اململكة، آنذاك، باحس��ن 

منها.
 **********

حكمة صينية 
»احلقيقة مثل اللؤلؤ تطفو دائماً فوق املاء«

السعودية واإلرهاب.. 



الفصل األول
األسرة والنشأة

العائلة ، مرحلة الطفولة ، أختي 
وإخوتي  ، كبار رجال العائلة ،  

مرحلة اإلعدادية ، 
مرحلة كلية الهندسة

مرحلة كلية الهندسة
كان والدي يؤكد علينا انا وأشقائي 
ان نبتع��د قدر االم��كان عن العمل 
، وان يك��ون  احلكوم��ي التقلي��دي 
تكس��بنا م��ن التخص��ص املهني 
ف��ي القط��اع اخل��اص ملا في��ه من 
فوائد مادية ونفس��ية ، ولعله كان 
ف��ي ذل��ك يقول لن��ا ان م��ا واجهه 
م��ن معاناة في اخلدم��ة احلكومية 
الوظيفي��ة ، اليري��ده ان ينتقل الى 
ابنائ��ه فيواجه��ون م��ا واجهه من 
تع��ب وعداء وحس��د مهم��ا كانت 
درجة خدماتهم ! . كما يبدو ان هذا 

االمر شمل ابناء اعمامي ايضا .
   دخلت كلية الهندس��ة في بغداد 
ع��ام 1946 وانا في الثامنة عش��رة 
من عم��ري ، وكانت عندي رغبة في 
دراس��ة هندس��ة البناء وهي رغبة 
والدي نفس��ها ، و قدمت الى كلية 
الهندس��ة وفق حصة لواء كركوك 
ال��ذي كان وال��دي متصرف��ا ل��ه ، 
وهي اربعة ط��اب وكان رقمي ) 5 ( 
احتياط ، ومن حسن حظي ان احد 
املقبولني االربعة حصل على بعثة 
دراس��ية الى الوالي��ات املتحدة ولم 
يجد كفيا ، فأوعز والدي الى رئيس 
البلدية ان يجد كفيا لهذا الطالب 
، وفعا تقدم احد كبار جتار كركوك 
لكفالة الس��يد حس��ن ال��دده مما 
س��هل التحاقه بالبعثة العلمية، 
وهك��ذا دخل��ت كلية الهندس��ة . 
اال اني فجعت بعد اس��ابيع قليلة 
بوفاة والدي املفاجئة، كانت الوفاة 
بس��بب انفجار شرياني في الدماغ 
، وه��و عائد بالس��يارة م��ن مهمة 
رس��مية من بغداد الى  مقر عمله 
متصرفا للواء كركوك ، كان احلادث 
قاس��يا علينا ، ولم اصدق اخلبر في 
البداي��ة ، والزمتني تل��ك الصدمة 
طيلة الس��نة االولى من دراس��تي 
في كلية الهندس��ة ، ثم اخذ االمر 
يعود ال��ى طبيعته مع م��رور االيام 
. واصبحت آن��ذاك اكبر اخوتي في 
البي��ت ، واصبحت والدت��ي تعتمد 
عل��ي ف��ي تدبي��ر الكثير م��ن امور 
البي��ت ، الن اخ��ي الكبي��ر قحطان 
كان ق��د التحق بالبعث��ة العلمية 
ف��ي بريطانيا منذ س��نتني . وكانت 
تلك البداية ف��ي مواجهة صعوبة 
احلياة ، كان االمر صعبا في التوفيق 
بني الدراسة ومطالب األسرة ، غير 
ان قوة ارادة والدتي وحكمتها كانتا 
من اس��باب جناحنا في هذه الفترة 

وما تاها.
التحقت بالشعبة � أ � في الصف 
االول من الكلية ، ومعي في الصف 
اوائل الطالبات العراقيات املقبوالت 
ومنه��ن   ، الهندس��ة  ف��ي كلي��ة 
سعاد علي مظلوم وجوزفني غزالة 
وطالبة يهودية ، ومن الطاب اذكر 
هن��ا ع��ددا م��ن الط��اب االردنيني 
مثل احمد ف��وزي الذي اصبح فيما 
بع��د امين��ا للعاصم��ة االردني��ة ) 
عمان ( ، وس��عيد بينو الذي اصبح 
وزيرا لألش��غال العام��ة في االردن ، 
وعمر عب��د اهلل دخقان الذي اصبح 
وزي��را للم��وارد املائي��ة ف��ي االردن ، 
وابراهيم عط��ور الذي اصبح وكيل 
وزير الزراع��ة ، ويحيى حديدي الذي 
اصبح من رجال االعمال الكبار في 
االردن . كما تعرفت على طاب عرب 
آخرين ، ومن دول اسامية مختلفة 
كزجنب��ار وس��وريا ومنه��م عبي��د 

عبداهلل سيف ويحيى الصاحلي .
. ابهرن��ي بن��اء كلي��ة الهندس��ة 
الواقعة في منطقة الباب املعظم 
، بناء مهيب مش��يد م��ن الطابوق 
وذات   ، متمي��ز  تقلي��دي  بش��كل 
واجهة واسعة ، أعمدتها األمامية 
املمتدة على ط��ول اجلبهة بارتفاع 
طابقي البناية ، لتكس��بها منظرا 
رصين��ا مؤث��را ف��ي نف��س الرائ��ي 
وممرات عريضة وطويلة تضم ابواب 
الصفوف ، وجتعل من املمرات فضاًء 
للقاء الطلبة في فترات االستراحة 
ب��ني ال��دروس . اما الصف��وف فقد 
كانت واسعة ، وتضم اثاثا بسيطا 

توف��ر للطال��ب االجواء الدراس��ية 
املائم��ة . وتض��م الكلي��ة قاعات 
واملناس��بات  للمكتب��ة  مختلف��ة 
االجتماعي��ة والرس��م واخملتب��رات ، 
اضاف��ة ال��ى الس��احات الرياضية 
ب��ني ابني��ة الكلية ، وكن��ت امارس 
رياضات عدي��دة ككرة التنس وكرة 
القدم ولعبة "الهوكي" مع زمائي 
الطاب الذين كانوا ميثلون الشعب 
العراقي ب��كل اديانه وقومياته ومن 

جميع محافظات العراق.
 كان��ت اجواء الدراس��ة ف��ي كلية 

الهندس��ة منوذجية للغاية ، حيث 
كانت منطق��ة الباب املعظم تعج 
مبؤسسات ثقافية وعلمية شهيرة 
، اضافة الى كلية الهندس��ة مثل 
كلي��ة احلقوق ودار املعلمني العالية 
البنات  ومعه��د  الطبية  والكلي��ة 
واملكتب��ة  الغربي��ة  واملتوس��طة 
العام��ة ذات التصمي��م اجلمي��ل . 
واالجم��ل في ه��ذا املش��هد ,االف 
الط��اب عن��د توجهه��م الى تلك 
املراكز العلمية والثقافية صبيحة 

كل يوم وعودتهم عصرا .
وأس��اليبها  الدراس��ة  كان��ت 
ومدرس��وها ف��ي كلية الهندس��ة 
تختلف متاما عن ما اعتدنا عليه في 
املراحل الدراس��ية السابقة ، فكان 

كل اس��تاذ يقدم م��ادة محاضرته 
وفق اس��لوب اجلامع��ة التي تخرج 
فيه��ا ، اال ان بع��ض اس��اتذتنا من 
ف��ي  العلي��ا  الش��هادات  حامل��ي 
الهندس��ة كان��وا حديث��ي العهد 
بالتدريس . عميد الكلية للسنوات 
االولى كان االس��تاذ الفاضل ) داود 
قصير ( يس��اعده املعاون االستاذ ) 
بهج��ت النقيب ( . ومن املدرس��ني 
االفاضل الذين نهلنا من معرفتهم 
الفني��ة والعلمية ، مدرس الرس��م 
الهندسي الهندي املستر ) ليمزدون 

( ، وه��و من مهندس��ي املس��احة 
الهن��ود الذي��ن ج��اءوا م��ع اجليش 
البريطان��ي خ��ال احل��رب العاملية 
االولى ، واستقر في بغداد . ومدرس 
الرياضة ) بهنام باسيلوس ( وهو من 
املدرسني املهنيني . ومدرس هندسة 
 ( او الفيزي��اء االس��تاذ  امليكاني��ك 
محم��د عب��د اللطي��ف ( وهو من 
مدين��ة احللة تخرج في دار املعلمني 
العالي��ة بامتي��از ، واته��م بعدئ��ذ 
الش��يوعية  العناصر  اح��د  بكونه 
القيادي��ة ، وكان يس��تغل اقامت��ه 
في القسم الداخلي للكلية لعقد 
االجتماع��ات احلزبية الس��رية . اما 
مدرس الكيمياء فقد كان االس��تاذ          
) ابراهيم جيف��ري ( وهو من مدينة 

العم��ارة ، اكمل البعث��ة العلمية 
متمي��زا  وكان   ، بريطاني��ا  ف��ي 
بإحاطته التامة مبوضوع تخصصه 
، وه��و مدير فرع  ش��ركة صناعات 
 )  )  ICI االمبريالي��ة  الكيمياوي��ات 
العماقة في بغداد . ومن مدرس��ي 
واس��اتذة الصف الثاني االس��تاذ ) 
محم��د مخزومي ( م��درس نظرية 
االنشاءات ، وكان مهندسا متميزا 
ويعمل مهندسا استشاريا اضافة 
ال��ى مهن��ة التدريس . واالس��تاذ ) 
اوزني��ان (م��درس عل��م التربة وهو 
اس��تاذ خبير مبوضوع علوم التربة . 
واالس��تاذ ) بهجت النقيب ( مدرس 
املثلث��ات الفضائي��ة وكان مع��اون 
العميد لشؤون الطاب . واستقدم 
م��درس كن��دي اجلنس��ية لتدريس 
الص��ف  ف��ي  الهيدرولي��ك  م��ادة 
تصمي��م  م��درس  وكان  الثال��ث. 
املباني ) سعيد علي مظلوم ( ، وهو 
مهن��دس معم��اري مع��روف ، كان 
قد ع��اد حديثا من جامعة ليفربول 
في بريطاني��ا . وفي علوم تصاميم 
الكونكريت واخلرسانة كان مدرسنا 
االس��تاذ ) فرج تاجري��ان ( ، وهو من 
باختصاصاته��ا  اش��تهرت  اس��رة 
الهندس��ية ، حي��ث يعم��ل اخوته 
الهندس��ية  املق��اوالت  بأعم��ال 
واعمال اخلرسانة املصنعة . واتذكر 
ال��ى  عه��دت  الكلي��ة  عم��ادة  ان 
االس��تاذ البريطاني ) ريتش��ي ( وانا 
في املرحلة الثالثة واملرحلة التالية 
، وهو اس��تاذ قدير هندس��يا واداريا 
. وكان االس��تاذ) ش��ريف يوسف ( 
معاونه ، واالخير  من خريجي تركيا 
وصاح��ب خب��رة كبيرة ف��ي اعمال 
البن��اء ، ول��ه مؤلفات عدي��دة في 
علوم هندسة البناء وتاريخها . لقد 
كانت الدراس��ة باللغة االنكليزية ، 
وجمي��ع املراج��ع به��ذه اللغة في 
جمي��ع املراح��ل الدراس��ية ,كانت 

توزع علينا مجاناً .
ف��ي مرحل��ة حيات��ي ف��ي كلي��ة 
الهندس��ة ، كنت اجم��ع بني تلقي 
العل��م وممارس��ة حيات��ي كش��اب 
مقبل على مباهج احلياة واالنشطة 
االجتماعي��ة اخملتلفة . ولم اكن من 
الطلبة االوائل ، اال اني لم اتخل عن 
املس��تويات املتقدمة ، وكنت اعتبر 
معدل درجاتي وهي 75 باملئة كافية 
 Gentleman( لي ، وق��د س��ميتها
Degree ( ، وكن��ت اخص��ص اوقاتا 
أللعاب الرياض��ة والفنون واحلفات 
والس��فرات . وقد لعب��ت مع فريق 
الكلي��ة لك��رة القدم مبركز ش��به 

وس��ط ، كم��ا لعبت ك��رة الطائرة 
الكلي��ة  العب��ي  وأح��د  والتن��س 
في لعب��ة الهوك��ي ، اضاف��ة الى 
ممارس��تي الس��باحة منذ طفولتي 
عل��ى  حافظ��ت  ه��ذا  ومقاب��ل   ،
مس��تواي العلم��ي املتق��دم . ومن 
زمائ��ي طاب الصف��وف املتقدمة 
في نش��اطي الرياضي اذكر حسن 
محم��د علي بلعبة التن��س ،  ونزار 
النقي��ب وحلمي املفتي وس��عدون 
القصاب بكرة الق��دم ، اضافة الى 
اس��ماء اخرى كن��وري محمد رضا 

ورسول االسترابادي وعبيد عبد اهلل 
س��يف )من زجنبار( وانطون هندي . 
االس��تعراضات  في  وكنا نش��ترك 
الس��نوية  الرياضي��ة  والس��باقات 
، وكان مدرس��نا لعل��وم هندس��ة 
امليكاني��ك االس��تاذ    ) فؤاد طرزي 
( وه��و فلس��طيني م��ن خريج��ي 
بريطانيا وجاء الى العراق بعد نكبة 
فلس��طني عام 1948 ، ه��و كذلك 

مدربنا ورئيس فريقنا الرياضي .
   كان��ت دورالس��ينما املاذ الوحيد 
لنا ف��ي عطلة نهاية االس��بوع ، اذ 
لم نك��ن نهتم مب��ا في بغ��داد من 
مراق��ص او ماٍه او محات الش��رب 
او بي��وت املتع��ة . وكانت س��ينما 
غازي في الباب الش��رقي من اوسع 

سينمات بغداد واشهرها ، ثم تأتي 
س��ينما الوطني والزوراء والرش��يد 
وسينما امللك فيصل الصيفي في 
الصاحلية عند رأس اجلسر وغيرها . 
وكنا ننتظر عرض االفام االمريكية 
عدي��دة  ألس��ابيع  والبريطاني��ة 
بع��د ان نق��رأ عنها ف��ي الصحف 
واجملات العربية . وكان الذهاب الى 
السينما مناسبة اجتماعية ممتعة 
للغاي��ة ، حي��ث يتم حج��ز ) لوج ( 
مك��ون من ع��دة مقاع��د مريحة ، 
وعندما نصل الى دار الس��ينما كنا 

جند عوائ��ل معروفة قد حجزت هي 
االخ��رى اماكن لها ، وقد ش��اهدت 
باهتمام افام ) ذه��ب مع الريح ( و 
) دم��اء ورمال ( و) مل��ن تدق االجراس 
( للكات��ب االمريك��ي هامنك��واي ، 
وكانت تس��تهويني افام القصص 
العاملية املش��هورة واالفام احلربية 
فترة  ونح��ن خ��ال  واجلاسوس��ية 
احلرب العاملية الثانية. ومن املمثلني 
الذي��ن كنت اتاب��ع افامهم ) بيتي 
كريب��ل ( و ) كاري كوب��ر ( و ) تايرون 
ب��اور ( و ) كريت��ا كارب��و ( وغيره��م 
. وضم��ن العائل��ة ، ف��إن اللقاءات 
والرحات والزي��ارات املتبادلة كانت 
كثي��رة ، فمن عمري كان ابناء عمي 
امني زكي وهم عادلة وامل ومأمون 

ورج��اء. وأبن��اء عم��ي صبيح جنيب 
العزي بثينة وس��هيلة وزهير ، ومن 
االق��ارب اينت ابن��ة مه��دي الرحال 
واخوها خالد الرحال وكذلك خلدون 
الرح��ال ،  وابن عم��ي منذر فضلي 

العزي . 
 لق��د كان��ت االف��كار الش��يوعية 
متغلغلة بني طاب كلية الهندسة 
وكان��ت ه��ي الصفة السياس��ية 
الغالب��ة فيه��ا . نعم كن��ت اعرف 
العدي��د من االس��ماء الش��يوعية 
الامعة في الكلية ، والس��يما في 
الصفوف املتقدم��ة  )مثل الطالب 
الكردي عمر دبابة الذي اصبح فيما 
بعد من قادة احلركة الكردية( ، اال ان 

اغلبهم اكمل الدراسة 
اجلامعي��ة واصبح من املهندس��ني 
الذي��ن يش��ار اليهم ، ع��دا طالبة 
يهودي��ة القي القب��ض عليها اثناء 
بالصف  الس��نة  امتح��ان نص��ف 
االول ، وم��ن ذل��ك الوق��ت اختفت 
ولم تلتحق بالكلية ابدا ورمبا تركت 

العراق .
كنت اشعر ان اغلب طاب الكلية 
يحمل افكارا تقدمية وينظرون الى 
القضاي��ا اخملتلفة نظ��رة منفتحة 
ومتط��ورة ، وكن��ت امي��ل الى هذا 
الفري��ق وفي الوقت نفس��ه كانت 
الدع��وة ال��ى محاربة االس��تعمار 
وعمائ��ه في أوجه��ا . كما ان عددا 
آخر من زمائي كان من تيارات اخرى 
مثل زميلي عفيف الراوي وكان من 
الطاب البعثيني ، وعدنان رانية من 
االخ��وان املس��لمني ،  وخيري الدين 
امل��ا حمادي من القومي��ني . اما انا 
فلم افكر مطلقا  باالنتماء الى اية 
حركة سياس��ية ، كما لم يفاحتني 
احد من اصدقائي احلزبيني باالنتماء 
برفض��ي  لعلمه��م   ، حزب��ه  ال��ى 
الت��ام لهذا االمر الذي اس��تمر الى 
يومن��ا هذا . وعندم��ا اندلعت وثبة 
كانون الثان��ي 1948 ، كانت كليتنا 
م��ع الكليات اجمل��اورة ف��ي طليعة 
اندلعت  التي  الكبي��رة  التظاهرات 
ض��د توقي��ع احلكوم��ة العراقية ، 
وكانت برئاس��ة صال��ح جبر ، على 

املعاهدة العراقية البريطانية 
في  )بورت س��موث ( ف��ي انكلترا ، 

على الرغم
 م��ن االحتجاجات الش��عبية التي 

قادتها احزاب
 املعارض��ة الوطني��ة ، ومنها احلزب 
الش��يوعي الس��ري . واتذكر كيف 
كان الطاب يتجمعون في منطقة 
الب��اب املعظم الت��ي تنطلق منها 
التظاهرات الصاخبة بتشجيع من 
اب��ن خالت��ي خالد الس��ام ، وترفع 

الشعارات العدائية 
بإس��قاطها  مطالب��ة  للحكوم��ة 
والغ��اء املعاه��دة . وق��د اس��تمرت 
التظاه��رات لعدة اي��ام ، وعند عدم 
نتجم��ع  كن��ا  للتظاه��ر  خروجن��ا 
ف��ي كافتري��ا الكلي��ة الطبي��ة مع 
اصدقائن��ا من طلبة تل��ك الكلية . 
وف��ي ي��وم 28 كانون الثان��ي وكانت 
الدراس��ة معطل��ة على م��ا اذكر ، 
واثن��اء جتمعنا في الكلي��ة الطبية 
ظهراً لاستعداد للتظاهر ، سمعنا 
اص��وات االطاقات الناري��ة الكثيرة 
مشيرة الى حدوث مواجهات عنيفة 
في شارع الرشيد واماكن اخرى ، لم 
تتردد الش��رطة باستخدام الرصاص 
ض��د املتظاهرين ، كما س��معنا ما 
ح��دث عل��ى اجلس��ر العتي��ق الذي 
س��مي فيما بعد بجس��ر الشهداء 
من اط��اق الن��ار عل��ى املتظاهرين 
الع��زل ، وبدأت اع��داد اجلرحى تزداد ، 
فاسرعنا بتأليف هيئة التبرع بالدم 
، ومل��ا كان صنف دمي ) O ( يناس��ب 
الكثيري��ن فق��د كنت ف��ي مقدمة 
املتبرعني . وفي عصر ذلك اليوم صدر 
ق��رار منع التج��ول ونحن لم نزل في 
الكلية الطبي��ة ، فعدت مع خلدون 
الرحال مشيا على االقدام الى البيت 
ف��ي االعظمية ، وعن��د وصولنا الى 
منطقة الكسرة رأيت قدوم سيارات 
كثيرة الى الباط امللكي ، كما رأيت 
س��يارات الش��رطة املس��لحة ف��ي 
منطقة رأس احلواش في االعظمية 
تقوم بتوزيع منشورات تؤيد املعاهدة 
وتهاجم احلركة الوطنية. اال ان مؤمتر 
الباط كان قد اصدر في تلك الليلة 
الرهيب��ة اراده ملكي��ه بإقال��ة وزارة 

صالح جبر .
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كنت أشعر أن أغلب طالب الكلية يحمل 
أفكارا تقدمية وينظرون الى القضايا 
المختلفة نظرة منفتحة ومتطورة 
، وكنت أميل الى هذا الفريق وفي 

الوقت نفسه كانت الدعوة الى محاربة 
االستعمار وعمالئه في أوجها . كما 

أن عددا آخر من زمالئي كان من تيارات 
أخرى مثل زميلي عفيف الراوي وكان 

من الطالب البعثيين

أبهرني بناء كلية الهندسة الواقعة 
في منطقة الباب المعظم ، بناء 

مهيب مشيد من الطابوق بشكل 
تقليدي متميز ، وذات واجهة واسعة 

، أعمدتها األمامية الممتدة على 
طول الجبهة بارتفاع طابقي البناية ، 

لتكسبها منظرا رصينا مؤثرا في نفس 
الرائي وممرات عريضة وطويلة تضم 

أبواب الصفوف

الصف االول في مختبر الكيمياء والطالبة سعاد علي مظلوم

طالب الصف االول مع العميد Ritchie وانا اقف خلفه موكب كلية الهندسة وسعاد علي مظلوم في مقدمة املسيرة حاملة الشعار- شارع الرشيد 1948

الصف االول مع االستاذ ملزدن )رسم( واالستاذ يوسف اسحق)مساحة عملي( 
واالستاذ محمد عبد اللطيف )فيزياء( واالستاذ حميد )الكيمياء العملية(

زيارة احملطة العاملية للسكك حتت 
االنشاء 1949   برج الساعة

الحلقة 5
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

رمضان مبارك
تتكرر كل س��نة وخالل أيام شهر رمضان املبارك 
وعل��ى م��دى الس��نوات املاضي��ة برام��ج تق��دمي 
املس��اعدات للعائ��الت الفقيرة اال ان الس��نوات 
الثالث��ة األخيرة وبعد اح��داث املوصل إضافة فئة 
جدي��دة لتلك االس��ر اال وه��ي النازح��ني وما بني 
النازح��ني واملتعففني ش��عره اس��تغلتها بعض 
القنوات الفضائية لتجعلهم مادة دسمة لبرامج 
تتاج��ر مبعاناتهم وما آل��ت إليه ظروفهم من دون 
أي مراع��اة او إحس��اس بأنه��م يس��تحقون منا 
جل االحترام والتقدير واإلنس��انية قبل التشهير 
مقابل ثالجة او مبردة من قبل إدارة القناة او فاعل 
خير ، وهنا تق��ف العائلة احملتاجة ما بني حاجتها 
لتلك األجهزة او أي مبلغ مالي ممكن ان يقدم لها 
عب��ر تلك البرام��ج وبني ان ينهش��ها العوز وقلة 
احليل��ة اذا رفض��ت الظهور على الشاش��ة , ومما 
يدفع الكثير منهم الى الرضوخ والقبول مجبرين 
ال مخيرين فلم تضع اجلهات الرس��مية املسؤولة 
عن حتس��ني مستوى معيش��ة الفرد العراقي في 
حس��اباتها ان هناك مئات اآلالف منهم متناثرين 
عل��ى ارض دجل��ة والفرات وه��م يحتاجون ملد يد 
العون لهم بدالً م��ن ان يكونوا مادة إعالمية تثير 
الش��فقة والبكاء وحتصد عل��ى مواقع التواصل 
االجتماعي آالف املشاهدات لصالح هذه القناة او 
تلك لضمان جناحها واس��تمرارها لكونها حاولت 
مس��اعداتهم بإمكانيتها احملدودة التي سخروها 
لس��د احتياج��ات ه��ذه االس��ر في ظ��ل صمت 
احلكومات احمللية واحلكومة املركزية وغض البصر 
عنه��م واتخ��اذ آالف الذرائع لعدم مس��اعدتهم 
وفي مقدمتها التقشف املالي وان البلد في حالة 
حرب، وهذين العذرين كفيلني بإس��كات األصوات 
التي تطالبهم بس��د فج��وة الفقر التي هي كل 
يوم في اتس��اع مستمر لتضم آالف العائالت في 
كل بقعة من هذا الوطن الذي ثكلت نساؤه ويتم 
أبن��اؤه نتيجة اس��تمرار الصراعات السياس��ية 
واحلروب والفنت والفس��اد الذي هو اش��د واعظم 
عل��ى أبنائه من كل م��ا مر اذ لم يب��ِق أخضر وال 
ياب��س في خزانة الدولة اذ س��رقت أموال الفقراء 
واحملتاجني الت��ي لو كانت وضعت بنحو انس��اني 
وصحيح ملا بقي في العراق فقير او محتاج ينتظر 
ان تتك��رم عليه اح��دى الفضائي��ات مبنحة مبلغ 
مادي او جهاز كهربائي مقابل ان يزداد متابعو تلك 
القن��وات على حس��اب دموع الفق��راء واحملتاجني 
الذي��ن كل يوم ه��م ف��ي تزايد مس��تمر وتنامي 
ف��وق التصور واالدراك بفضل انع��دام التخطيط 
احلقيق��ي والعلمي للحد من الفق��ر في بلد من 
البلدان الغنية مبواردها والفقيرة في إنسانية من 

هم يعتلون السلطة .

بغداد ـ فالح الناصر:
أك��دت مدي��رة حترير وكال��ة مرآة 
احلي��اة اإلخبارية الدولية، س��رور 
الداودي، ان جناح الوكالة وانفرادها 
والنش��اطات  االخب��ار  بأح��دث 
الصحفي��ة، يعتمد على املتابعة 
امليدانية الدؤوبة من العاملني في 
الوكالة نفس��ها الذين يحرصون 
عل��ى ايصال احل��دث أوالً بأول الى 
املتلق��ي، مبين��ة ان العاملني في 
رئيس��تها،  ابت��داًء من  الوكال��ة 
بالعاملني  حنان الش��مري، مروراً 
رياض القره غول��ي ومهند تركي 
وشهرزاد الشمري، حريصون على 
العم��ل ب��روح االس��رة الواحدة، 
ليكونوا في قلب احلدث باملتابعة 
احلريص��ة الدؤوبة على نقل اخلبر 

واملعلومة.
واوضحت في حديثه ل� »الصباح 
اجلدي��د« :ان هن��اك العدي��د من 
ال��وكاالت االخباري��ة تعان��ي من 
كس��ل بعض العامل��ني، حيث ال 
يتعاملون مع االحداث باحترافية، 
برغ��م  املي��دان،  إل��ى  ينزل��ون  ال 
كثرة وتنوع االح��داث في العراق، 
يكتف��ون بالتنقل عب��ر »املاوس« 
لتصفح ه��ذه الوكال��ة وغيرها، 
لذل��ك هنال��ك مم��ن يتف��ن في 
»الس��رقة« من الوكاالت االخرى، 
حيث يتم تغيير بع��ض املفردات 

وتزوي��ق اخ��رى، ونش��رها، وه��ذا 
س��رقة واضحة جله��ود تبذل في 

وكاالت اخرى.
واش��ارت ان هنالك ف��ارق واضحاً 
في العمل بني الصحافة الورقية، 
املتمثل��ة  االنترن��ت  وصحاف��ة 
ف��ي ال��وكاالت االخباري��ة، حيث 
هنالك جه��داً كبيراً وواضحأً في 
وال س��يما  املكتوبة،  الصحاف��ة 
بعد تطورها واصبحت الصحافة 
تعتم��د االس��تقصائية في نقل 
املتلقي  الى  املعلومة، وتقدميه��ا 
بصورة غاية ف��ي الدقة، في حني 
يعتمد الكثير م��ن العاملني في 
الوكاالت على اس��لوب »الكوبي 
االخ��رى،  املواق��ع  بيس��ت« م��ن 
مؤك��دة ان الصحف له��ا قراءها 
ومتابعيه��ا وهنالك حرصاً كبيراً 
عل��ى اقتناءها برغ��م التنوع في 

وسائل اإلعالم احلديث.
هنال��ك  ان  ال��داودي  وقال��ت 
تعترض مسيرة  صعوبات عديدة 
حواء الصحفية، هنالك مصادرة 
احلقوق في قول الرأي، لذلك تبقى 
حبيس��ة افكاره��ا ف��ي الكثي��ر 
م��ن القضاي��ا، ليرافقه��ا القلق 
ف��ي الش��روع بكتاب��ة اي م��ادة 
إعالمية، فيما هنالك الكثير من 
الصحف  او  الفضائي��ة  القنوات 
لها خطوطه��ا التي ال تتالءم مع 

املرأة التي تسعى الى تقدمي نتاج 
فكري حديث للمجتمع بواسطة 
عمله��ا ف��ي الوس��ط اإلعالمي، 
صحفي��ات  ب��رزن  ذل��ك  وبرغ��م 
الفعاليات في  واكنب  نش��يطات 
شتى االجتاهات وقدمن أنفسهن 

بجدارة.
وتابعت ان هنالك من اإلعالميات 

ممن اشتركن في توثيق انتصارات 
القوات االمنية واحلشد الشعبي 
في احل��رب على االره��اب اللعني 
توجه��ت  اجمل��رم، فق��د  وداع��ش 
العدي��د م��ن الصحفي��ات إل��ى 
جبهات القتال والشرف والكرامة 
ليوثق��ن مآثر االبط��ال املرابطني 
هناك ممن يضحون بأرواحهم في 

سبيل الوطن وسعادة ابناءه.
وبين��ت ان هنال��ك جي��ل كبي��ر 
مم��ن تخرجن م��ن كلي��ة اإلعالم، 
اال انه��ن يبتع��دن بس��بب غياب 
الفرص��ة وع��دم وج��ود االج��واء 
النقي��ة للعمل ف��ي العديد من 
املؤسس��ات، بالتالي ه��ذا يحرم 
العراق من كف��اءات جديرة متلك 

مقومات متمي��زة اكادميياً، اال ان 
ندرة فرص العمل يضعها اسيرة 

املنزل.
تول��ي  ان  احلكوم��ة  وناش��دت 
توفر  وان  بالصحفي��ات  االهتمام 
لهن احلماية، وتعمل على منحهن 
حرية الرأي م��ن دون مضايقات او 
تقييد، كما ان نقابة الصحفيني 
بتنظي��م  تق��وم  ان  مطالب��ة 
عم��ل  وورش  مؤمت��رات  وعق��د 
وحث الصحفي��ات على املواكبة 
وايجاد فرص  للعامالت،  الدقيقة 
عمل ملن ابتع��دت يضمن حقوق 
ح��واء التي اختارت هذا الوس��ط 
لتعبر عن رأيها وشخصيتها في 
ق��ول الكلمة احلرة وتق��دمي املادة 

اإلعالمية بدقة.
وابرقت الداودي، رسالة إلى جميع 
زميالته��ا العامالت في الوس��ط 
اإلعالم��ي، ان يواصل��ن مس��يرة 
التحدي واثب��ات احلضور االفضل 
ف��ي املتابع��ة وتس��ليط االضواء 
عل��ى جوانب ع��دة ف��ي اجملتمع، 
ونقل اخلبر الدقيق وهذا يس��هم 
ف��ي بناء اس��اس صحي��ح لواقع 
إعالم��ي يعان��ي الكثير بس��بب 
كثرة الطارئني ومم��ن يتخذون من 
العمل ف��ي هذا اجمل��ال »موضة« 
فق��ط ولم يقدموا م��ا تتضمنه 

الرسالة اإلعالمية الوطنية.

اإلعالمية تحتاج اهتمام حكومي يسهم في تعزيز نجاحاتها الميدانية 

سرور الداوودي تتسلم شهادة تقديرية

بيروت - وكاالت: 
العراقية »فرح القص��اب« تبلغ من 
العم��ر 33 عاماً، وه��ي أم لطفلني، 
ق��ررت الس��فر م��ن دبي إل��ى لبنان 
إلجراء عملية ش��فط دهون، لكنها 
ل��م تك��ن تعل��م أن ه��ذه العملية 

ستودي بحياتها.
فرح سافرت إلى لبنان، قاصدة واحداً 
من أشهر أطباء التجميل، وهو نادر 
صع��ب، زوج اإلعالمي��ة الش��هيرة 
أنابي��ال هالل، إلج��راء عملية جتميل 
لش��فط الدهون، بحس��ب عدد من 

التقارير اإلعالمية.
والد فرح، رجل األعمال جواد قصاب 
أك��د أن: ابنته لم تخبره بس��فرها 
إلج��راء عملية ش��فط دهون، حيث 
كانت تعلم أنه سيرفضها، مشيراً 
إل��ى أن كل ما كانت تريده ابنته هو 
ش��فط بعض الدهون م��ن بطنها، 
لكن الطبيب، والذي وصفه مبعدوم 
الضمي��ر، ش��جعها عل��ى ش��فط 
كامل جس��دها، وأج��رى لها خمس 
عملي��ات دفع��ة واح��دة مقابل 50 

ألف دوالر.
وأض��اف: أن’ ف��رح بقيت ف��ي غرفة 
مبنطق��ة  عي��ادة  ف��ي  العملي��ات 
»النق��اش« بس��احل امل��نت، مملوكة 
لطبي��ب التجمي��ل، ألكث��ر م��ن 4 

انتظ��ار  ط��ال  أن  وبع��د  س��اعات، 
بالس��ؤال  أمه��ا  وإحل��اح  العائل��ة، 
ع��ن ابنته��ا، أُخب��رت العائل��ة أنها 
نقل��ت إل��ى مستش��فى »س��يدة 
لبنان« ف��ي منطقة جونية البعيدة 
نس��بياً، بالرغم من أن��ه توجد عدة 
قرب��اً مبحيط  أكث��ر  مستش��فيات 

العيادة.
مستش��فى »س��يدة لبنان« أكدت 
أن فرح وصلت ميتة، وأوضحت أنها 
قد خضعت لعملية ش��فط دهون، 
إال أن األم��ور تطورت ج��راء إصابتها 
العملي��ة،  بع��د  دهني��ة  بجلط��ة 
وه��ي م��ن اجللط��ات الن��ادرة التي 

حتصل، وبس��بب افتقاد مستشفى 
التجمي��ل لغرف العناي��ة املطلوبة 
ف��ي ح��االت مماثلة، متت االس��تعانة 
مبستش��فى »س��يدة لبن��ان«، لكن 

السيدة وصلت متوفاة.
اإلعالمي اللبناني ريكاردو كرم نشر 
تفاصيل مأساة فرح، ابنة صديقته 

املقربة، على حس��ابه على »الفيس 
بوك«، مؤك��داً أنه هن��اك محاوالت 
إلخفاء أدلة هذه اجلرمية، حيث كتب: 
»فرح عراقية، تعيش في دبي وهي أم 
لطفلني، ذهب��ت تاركة وراءها عائلة 
مكس��ورة: يا لها من مأس��اة. فرح 
قص��دت لبنان به��دف إجراء عملية 
لشفط الدهون، لكنها توفيت بعد 
ساعات قليلة في ظروف غامضة«، 
وبداًل من البحث عن س��بب الوفاة، 

يحاولون إخفاء األدلة.
ولف��ت إل��ى أن هناك مح��اوالت من 
قبل جهات مجهولة متتلك ماالً قذراً 
إلخفاء احلقيقة والتالعب بالتقارير، 
مبدياً تعجبه ملا أصاب مهنة الطّب 
في لبنان، ودع��ا إلى اختيار الطبيب 
بحكمة م��ن دون التأث��ر باإلعالنات 
الطبي��ة بأي ش��كل من األش��كال 
ألنها مجّرد أفخ��اخ«، وختم كالمه 

قائالً: »ال تقتلوا فرح مرّتني«.
من ناحي��ة أخرى طل��ب وزير العدل 
اللبنان��ي س��ليم جريصات��ي، ف��ي 
بيان م��ن النائ��ب الع��ام التمييزي، 
اجراء التعقبات أو اس��تكمالها في 
موضوع وف��اة العراقية فرح قّصاب 
ف��ي مركز الدكتور ن��ادر صعب بعد 
خضوعها لسلس��لة من اجلراحات 

التجميلية.

سافرت إلى لبنان إلجراء عملية تجميل فرجعت جثة هامدة
ال تقتلوا فرح مرّتين

باريس - وكاالت: 
 كش��فت دراسة نشرت نتائجها 
أن حاالت الطالق املؤملة تؤثر على 
صحة األطفال حتى سن البلوغ.

وش��ملت ه��ذه الدراس��ة الت��ي 
نش��رت نتائجه��ا ف��ي حولي��ات 
للعل��وم  األميركي��ة  األكادميي��ة 
)بناس( 201 شخص بالغ بصحة 
جيدة وضع��وا في حج��ر صحي 
وتعرض��وا لفي��روس زكام ومت��ت 
متابع��ة حالته��م ملدة خمس��ة 

أيام.
ومن ب��ني ه��ؤالء البالغ��ني، أوالد 
تطل��ق أهله��م أو انفصل��وا عن 
التواص��ل  وانقط��ع  بعضه��م 
بينه��م لس��نوات، ارتفع عندهم 
خطر اإلصاب��ة باملرض ثالث مرات 
باملقارن��ة مع ه��ؤالء الذين تطلق 
عل��ى  ظل��وا  لكنه��م  أهله��م 

اتصال.
وقد أظهرت دراس��ات س��ابقة أن 
البالغ��ني الذين انفص��ل أهلهم 
وه��م ف��ي طفولته��م يواجهون 
خط��ر أكبر ف��ي ت��ردي وضعهم 

الصحي.
وأوض��ح مايكل مورف��ي الباحث 
كارنيغي  في جامع��ة  املس��اعد 
ميل��ون أن »ح��االت الضغط في 

له��ا الطفول��ة 
أث��ر على 

الفيزيولوجيا وااللتهابات تزيد من 
خطر التعرض الضطرابات صحية 

واإلصابة بأمراض مزمنة«.
وأك��د الباحث أن »ه��ذه األعمال 
تس��هم في تعميق فهمنا لتأثير 
الضغوط العائلية خالل الطفولة 
عل��ى خطر تع��رض األش��خاص 

للمرض بعد 20 إلى 40 سنة«.
أن  أيًض��ا  الدراس��ة  وأظه��رت 
البالغ��ني الذي��ن تطل��ق أهلهم 
لكنه��م ظل��وا عل��ى اتص��ال ال 
يعان��ون من خطر أكب��ر لإلصابة 
باألمراض مقارنة بهؤالء الذين لم 

يجر أي انفصال بني أهلهم.
وجاء في هذه األبح��اث أن اجلهاز 
املناع��ي ه��و »عامل مه��م لألثر 
الس��لبي عل��ى امل��دى الطوي��ل 
للنزاع العائلي«، بحسب شيلدون 
كوهني األس��تاذ احملاضر في علم 
الرئيس��ي على  والقيم  النف��س 

الدراسة.
وأش��ار القيم��ون عليه��ا 

ح��االت  أن  إل��ى 
تختل��ف  الط��الق 
باختالف العائالت، 
أن  خصوص��اً 

التواصل املس��تمر 
الوالدي��ن  ب��ني 

م��ن  يخف��ف 
على  التداعي��ات 

صحة األطفال.

الطالق: يردي صحة األطفال

بغداد - زينة قاسم: 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ش��اركت 
االجتماعية ممثلة بدائ��رة رعاية ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة بورش��ة عمل 
عن التمييز والعنف ضد املرأة املبني 
على اس��اس الن��وع االجتماعي، ومت 

عقد الندوة في اربيل. 
وقال��ت مدير ع��ام دائ��رة رعاية ذوي 
االحتياجات اخلاص��ة د. عبير اجللبي: 
محاض��رات  تضمن��ت  الورش��ة  ان 
تدريبي��ة عن حق��وق امل��رأة في ظل 
املعايير الدولي��ة والقوانني الوطنية 
العراقي��ة ضم��ن مش��روع )احلد من 
التميي��ز والعنف ضد امل��رأة( املبني 
على اساس النوع االجتماعي حسب 
ال��ى  مش��يرة  الدولي��ة،  املفاهي��م 

بحث االس��باب الرئيس��ة والعوامل 
التي أس��همت في العن��ف واملبادئ 
التوجيهية في التعامل مع النس��اء 

الناجيات من العنف واالرهاب. 
واضافت: انه مت استعراض النصوص 
اجملحفة بحق املرأة في قانون االحوال 
العقوب��ات  وقان��ون  الش��خصية 
العراقي، فضالً عن تقدمي املالحظات 
النقدية على مشروع قانون احلماية 
م��ن العن��ف االس��ري، الفت��ة ال��ى 
ان الورش��ة انته��ت مبجموع��ة من 
التوصي��ات أبرزه��ا اش��راك القضاة 
االجتماعيني  والباحث��ني  واحملامي��ني 
مبش��روع  والش��رطة  االم��ن  وق��وى 

مناهضة العنف ضد املرأة. 
واوضحت اجللبي : انه مت التأكيد على 

اهمي��ة اعداد ال��دورات وورش العمل 
املتعلق��ة بالتوعي��ة له��ذا املوضوع 
بدءاً من اعلى شريحة في اجملتمع الى 
ابس��طها وخصوصاً املدارس ورياض 
االطفال، فضاًل عن الزيارات امليدانية 
ملراكز االي��واء واحلماية ف��ي البرامج 

التدريبية اخلاصة بهذا املشروع. 
واشارت: الى انه من ضمن التوصيات 
العمل على مراجعة مش��روع قانون 
حماي��ة امل��رأة م��ن العنف االس��ري 
واش��راك الذكور واالناث من املدربني 
واملتدرب��ني لنش��ر ه��ذه الثقافة بني 
اجلنسني على حد س��واء، والتباحث 
م��ع اجله��ات الديني��ة ف��ي الس��ن 
االنس��ب لزواج القاص��رات وتفعيل 

الدور االعالمي في تعديل القوانني.

بيروت - وكاالت: 
الكح��ل األزرق يبرز جم��ال العينني 
ومين��ح النظ��رة بريق��اً ف��ي ح��ال 
ُطّب��ق بالطريق��ة الصحيحة؛ كأْن 
يُس��تعمل داخ��ل الع��ني ومبحاذاة 

خّط الرموش السفلية.
الكحل األزرق... ملن؟

تبدو أل��وان املكياج بالظالل الزرقاء 
أجمل على النس��اء ذوات البش��رة 
الفاحتة والش��عر األشقر البالتيني 
أو األس��ود، والعين��ني البّنيت��ني أو 
الرمادّيت��ني، أو عل��ى النس��اء ذوات 

البشرة الداكنة جّداً.
الطريقة: 

1 - وّزع��ي كّمية صغيرة من الظّل 
بالل��ون البّن��ي الفاحت عل��ى اجلفن 
املتح��ّرك واحرص��ي عل��ى دمج��ه 

جّيداً.

2 - مّرري ظالً مشمشياً فاحتاً على 
ثني��ة اجلف��ن املتحّرك وص��والً إلى 

زاوية العني اخلارجية.

الترك��واز  األزرق  الل��ون  -م��ّرري   3
الرموش الس��فلى  مبح��اذاة خ��ّط 

اختاري تركيبة اجلل املقاوم للماء
4 -ارس��مي خّط الرم��وش بآيالينر 
أس��ود داكن، واحرص��ي على متريره 
جّيداً بني الرموش، لتصبح كثيفة.

نصيحة: 
-إذا كانت عيناك زرقاوان، يناس��بك 
الل��ون األزرق الكحلي )navy( أكثر. 
ال تضع��ي مكي��اج عي��ون مطابق 
للون عينيك، وإال س��يبدو متضارباً 

مع لونهما ولن يبرزهما. 
تذّكري أّن ما تريدين أن يراه الناس هو 
عينيك وليس مكياجك، ولتحقيق 
طّلة عصرّي��ة وأكثر نعومة، ضعي 
القليل من ظالل العيون بلون األزرق 
الداكن قريباً من الرموش، مع ألوان 

فاحتة أبعد قليالً من الرموش.

بغداد - شمس يوسف:
من أجل إيصال رس��الة التوعية 
والتثقي��ف الصحي للمواطنني 
في احملافظة وأقضيتها ونواحيها 
االنتقالي��ة  االم��راض  ح��ول 
والوقاية  املستعصية  واألمراض 
م��ن  مباش��ر  وبتوجي��ه  منه��ا 
مدي��ر عام دائرة صحة ميس��ان، 
الدكتور عل��ي محمود الع��الق، 
وإش����راف مدير قسم الصحة 
العام��ة الدكت��ور عل��ي نعم��ة 

النوري. 

نظمت وحدة تعزيز الصحة في 
القطاع الثالث محاضرة توعية 
وتثقيف مبناس��بة اليوم العاملي 

لصحة املرأة.
وأوضح مدير القطاع الثالث في 
دائرة صحة ميس��ان، األست��اذ 
محمد رويس حسون م�ن خ��الل 
محاضرته مبناسبة ه��ذا الي�وم 
والت��ي ألقاه��ا خ����الل جتم��ع 
ض��م عدد من النساء الى ضرورة 
نشر رسال��ة التوعية الصحية 
االنتقالي��ة  اإلم�����راض  ح��ول 

واملس��تعصية ومنه��ا م��رض 
س��رط��ان الث��دي والتعري��ف 

به ونصائ��ح للوقاي��ة من�ه.
وأضاف » كم��ا مت توزيع فولدرات 
ح��ول  الصحي��ة  التوعي��ة 
اإلمراض االنتقالية ومنها مرض 
)االس��هال  والكوليرا  التيفوئيد 

الوبائي(.
مش��يراً الى ض��رورة العمل من 
اج��ل حماية أهلنا في ميس��ان 
وتقدمي أفضل اخلدمات الصحية 

لهم. 

العمل: تشارك في ورشة عمل 
للحد من العنف ضد المرأة

وحدة تعزيز الصحة في القطاع الثالث 

طرائق استعمال الكحل األزرق إلضاءة النظرة

محاضرات توعوية صحية بمناسبة 
اليوم العالمي لصحة المرأة  كنبرا - وكاالت: 

أظه��رت دراس��ة جدي��دة أن األمه��ات الالئي 
يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية ملدة س��تة 
أش��هر رمبا تقل احتماالت إصابتهن بسرطان 

جدار الرحم.
ووج��د الباحثون بعد حتليل بيانات 17 دراس��ة 
س��ابقة إن النس��اء الالئي أرضع��ن أطفالهن 
رضاعة طبيعية تقل فرص إصابتهن بسرطان 
ج��دار الرح��م بنس��بة 11 باملئة عن النس��اء 

الالئي لم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.
وذك��ر فريق الباحثني في تقري��ر لدورية أمراض 
النس��اء والتولي��د أن ط��ول فت��رة الرضاع��ة 
الطبيعي��ة يبدو أنه يقل��ل احتماالت اإلصابة 
وإن كانت الفائدة ال تزيد كثيرًا بعد فترة ما بني 

ستة وتسعة أشهر من الرضاعة الطبيعية.
وقالت سوزان جوردون من معهد »كيو.أي.ام.آر 
بيروفر« لألبحاث الطبية في برزبني باس��تراليا 
إن »سرطان الرحم يزداد شيوعاً ونحن بحاجة 

ملنع ذلك«.
أن��واع  أكث��ر  راب��ع  الرح��م  وس��رطان ج��دار 
الس��رطان شيوعاً بني النس��اء في الدول ذات 
الدخ��ول املرتفعة مثل الواليات املتحدة وكندا 
واس��تراليا وفق��ا لبيان��ات الوكال��ة الدولية 

ألبحاث السرطان.
وقالت جوردون في رس��الة بالبريد اإللكتروني 
»كلم��ا زاد وع��ي النس��اء مبا ميك��ن القيام به 
خلف��ض مخاط��ر اإلصاب��ة بالس��رطان ف��ي 

املستقبل كلما كان ذلك أفضل. 

الرضاعة الطبيعية تحصن جدار 
الرحم ضد السرطان
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اس��تراتيجيني للسياس��ات املس��تقبلية. 
لك��ّن مدينة »نصف جه��ان« نصف الدنيا، 
عادت لتحكَم السيطرة عليه خلمس أعوام 
قادم��ة. واألم��ر ش��بيه بالدول املتنافس��ة 
املستضيفة لكأس العالم، فما أن تُنتخب 
حتى تبدأ االستعدادات لبناء املالعب، وهنا 
هي مالع��ب أطف��ال ويافعني، دور س��ينما 
خاصة بهم وورش س��ينمائية في مجاالت 
عدة وحركة س��ياحية.  فحشدت صاحبة 
»خريطة العالم« )نقش جهان( كل طاقاتها 
لتس��تقبل »املهرجان الس��ينمائي الدولي  
لألطفال واليافعني« الذي من املقرر انطالق 
دورته الثالثني في 30 يونيو 2017 ويس��تمر 

لعشرة أيام.
س��ّجل حتى اآلن 12 ألف طفل ومراهق مع 
عوائلهم للمشاركة في فعاليات املهرجان 

ومش��اهدة الع��روض األولية لألف��الم. وهو 
العدد األول��ي املعلن عن��ه، إضافة ألطفال 
نفس املدينة وضواحيها. ويعّد رئيس بلدية 
إصفهان ظاهرة يريد به��ا تعريف األطفال 
على معالم املدينة وثقافتها عبر الدراجات 
الهوائية، لكن��ه لم يفصح عن تفاصيلها. 
ومنذ أعوام حت��اول مدينة اصفهان تكريس 
ثقافة قيادة الدراجات الهوائية عبر مشروع 
»تفضل دراجة هوائية«، فهناك تخوف كبير 
اآلن من هجوم وحشية التحديث على تراث 
امل��دن، ويرافق املش��روع تخفيض��ات كبيرة 

على الدراجات الهوائية. 
 لكن فيلم »حكايتي  ودراجة أبي الهوائية« 
املش��ارك في املهرجان يعطين��ا املزيد عما 
يُحّض��ر لألطف��ال، فق��د ُص��ور الفيلم في 
املدينة التاريخي��ة اجملاورة الصفهان، مدينة 

كاشان حيث دُفن الشاعر والرسام سهراب 
س��بهري، الفيلم يروي قصة فتى، 13 عاما، 
فقد أب��اه، ويضط��ر أن يوصل م��ا تخّيطه 

والدت��ه من ثياب إلى من��ازل بعيدة، تتضح 
معالم مدينته عبر األزقة القدمية والشوارع 
الطويلة واملنازل القدمية والبساتني احملوطة 
بجدران طينية. يكش��ف الفتى لنا الوجه 
اآلخر الطفولي لتاريخه مع أرضه وما نفّوته 
حني تركنا الدراج��ات الهوائية. الفيلم من 

إخراج فياض موسوي. 
وي��رى القائمون عل��ى املهرجان ه��ذا العام 
أّن األف��كار املؤجل��ة ألع��وام قد ح��ان وقت 
تنفيذه��ا في هذا العام، وس��تفتح األبواب 

لألطفال ليشاركوا بصورة فاعلة.

332 سيناريو مشارك واللعبة اإلخراج
ومع إعالن املهرجان عن مسابقة السيناريو، 
332 نّص��اً، ب��ني س��يناريو مؤل��ف  تق��ّدم 
ومقتب��س. ورغ��م أّن املنافس��ة ب��ني طالب 

اجلامع��ات واألطف��ال، إال أّن املهرج��ان يعّد 
للنصوص املغايرة ورشات لكتابة السيناريو 

تديرها أسماء سينمائية مهمة.
إذا كان سنك بني التاسعة واخلامسة عشر 
س��نة ميكنك أن تكون حكماً في املهرجان. 
وهي فقرة مينح الطفل فيها اجلائزة للفيلم 
الذي سيترك أكبر أثر فيه.  ويتيح املهرجان 
هذا العام فرصة لهذه الفئة العمرية جتربة 
اإلخراج الس��ينمائي، عب��ر اختبار يجرى ثم 

دورات تدريبة في اإلخراج والتصوير.
يس��عى القائمون على املهرجان هذا العام، 
تنفي��ذ أكبر ق��در ممكن م��ن األف��كار التي 
يش��ارك فيها الطفل، للدخ��ول عملياً في 
مصطل��ح »الس��ينما م��ن أج��ل الطفل« 
واخل��روج م��ن »س��ينما عن الطف��ل«، بعد 

نقاش طال ثالث عقود. 

أحمد حيدري

م��ع التظاهرات الفني��ة والثقافية الكبيرة، 
تعل��ن املدن املضيفة حالة اس��تنفار، أحيانا 
يظهر نفسه، و أحياناً أخرى يخفيه. وهناك 

مدُن تقول: هل من مزيد؟  
إصفه��ان، وأح��ّب كتابتها كم��ا يلفظنوها 
بكسر الهزة، وهو حال ِطهران أيضا، تستعد 
منذ أش��هر لع��ودة مهرجان كان��ت فقدته 
لينتق��ل ملدن أخرى، إثر ص��راع قام بني رئيس 
بلدية إصفهان ومجلس بلدية املدينة. وكان 
قد قام صراع مس��بقاً ب��ني مدينتي همدان 
وإصفهان الحتضان املهرجان على مدى خمس 
سنوات، صراع حقيقي تدخل فيه مسؤولون 
في وزارة الثقافة وفنانون وسينمائيون وخبراء 

صراع المهرجانات »عن الطفل«

ُحس��ن األلفاظ في االختيار بتجانس��ها م��ع الصورة 
الشعرية املُبهرة ،والكتابة مبختلف األشكال الشعرية 
، وُحس��ن النظ��م بنصوص��ه بدالالته��ا ومدلوالته��ا، 
وتوظي��ف التناص القرآني ،والرم��ز التأريخي بإيحاءاته 
،وحضوره مبعظ��م تلك القصائد ف��ي دواوينه اخملتلفة 
من خالل الدالالت النصّية املوحّية بقدرة الش��اعر في 
نص��ه  )العمودي- التفعيلة –النثر – الومضة ( فما مُييز 
جتربة الش��اعر املتفرد »أجود مجب��ل » الذي أصدر عدة 
دواوين منها )رحلة الولد الس��ومري ( دمشق /2000عن 
احتاد الكتاب العرب ؛ )محتش��د بالوطن القليل ( صدر 
عن دار النخيل /بغداد 2009 ؛) يا أبي أيُّها املاء ( /شركة 

النورس /2012.. 
   ثنائية الترابط ) املاء = الوجود ( ، كما جعل اهلل  منه 
كل شيء حي  جند تكرار تلك املفردة  مبعظم نصوصه  
ب��ني االرتواء والظمأ ، بني اخلض��رة واليباب ، بني الوجود 
والع��دم ، بني الس��راب واحلقيقة  ..حت��ى عتبة ديوانه 
األخي��ر ومضمونه ، في  نصه امل��ؤرخ في 1992  بديوان 

رحلة الولد السومري  ..
 ُصْبحاً بِحارّياً… وإمياَء ِشراْع

ومتى تأتنَي؟
َعْصراً ذهبّياً لبداياِت املطرْ

ُمطلِقاً كلَّ العصافيرِ التي أَلَغْت
تَعاليَم القبائْل

صوتُِك اخملدوُش باملاِء

ى نزََق البحرِ حَتدَّ
وُحّراَس الِقالْع

فتعالَْي
نَعتنْق بنَي احملّطاِت التي ناَمْت

على وعِد سفرْ
***

ها هو النهُر
أتى كالدمِع

مصلوباً بآالِف الرسائْل
 ………………

ويُبحر الش��اعر بأش��رعته وس��ط األمواج العاتية من 
حيواتن��ا الت��ي تع��ج باألزم��ات النفس��ية ،واإلغتراب 
،وفق��دان األحب��ة ، واألوطان  نصوص كتبها بني س��وق 
الش��يوخ –عم��ان- دمش��ق وبفترات زماني��ة مختلفة  
بني الوجد ،والش��وق ،والت��وق للحرّي��ة ، ترانيم للوطن 
واألطالل  في هذا الزمن الدامي ..كما في »مسودة غير 

رسمية ل)قفا نبك («
في الطريق إلي

تلعثم ظلي طويال
ونابزني غسق ضالع بسواه

مددت يدي في الظالم األكيد
ألقطف خارطة ترتدي سأماً أبديا

وكان على شجر الليل هجر
وقفت على قمر فاتر

والسالالت حتصي مواقيت وحشتها
فانزلقت إلى حيث تأوي الس��ناجب )س��وق الش��يوخ 

 )2000
وفي نصوص��ه حتتش��د الذكريات فتتوه��ج الكلمات 
بتأبينه للعالمة الش��اعر الراح��ل الدكتور« مصطفى 
جمال الدين »الذي كان خيمة لوجود معظم املعارضني 

في دمشق ، مرثية الناسك اجلميل 
على يديك 

عصافير بال أُفق
وذي خطاك التي سارت بال طرٍق

أّما أنا ،
فقد ارتابت بأسئلتي هذي الرمال

على مرأى األرِق
ترعرعت في جبيني كل عاصفة

تدمي الزهور
وتلغي دوره العبِق

تلوك قارب أسفاري وتسحقه 
فيستعير شراعي

نكهة الغرِق..
ف��ي ديوان��ه »يا أب��ي أيه��ا املاء »  هن��اك  يقت��رن )املاء 
بالشعر( و)الشعر بالوجود ( و)الوجود باحلرية ( نصوص 
تتجلى بها قدسية املاء عند ظمأ اإلمام احلسني –عليه 
الس��الم- في كربالء م��ن جورنيكا إل��ى اجلواهري  إلى 
محمد ب��و عزيزي )مرثي��ة ملن حرق نفس��ه حلريق ربيع 
الثورات وهو يُعبر عن أمة وج��راح الفقراء بكل األرجاء 
،نص ناق��م على احل��كام والطغيان تن��زاح دالالته إلى 
واقعن��ا العربّي والعراقّي املته��رئ (  الى زهرة ألبي متام 
إلى آخر املاء- إلى أنهارنا التي س��رقوها- موجٌز للنهر-  

صور ُمعبرة من عتبات العنونة ..
سنابل ُ احلسني ص165

لَك األرُض َكّراسٌة
َكم رسمَت لنا فوق أسوارِها قمرا

لَك الليل 
ِفّضُة أسمائنا

َخًة بُفتاِت الكرى ُمَضمَّ
ً وحيدا

سوى من رذاذِ النجوِم
رى يُرافق عينيك عند السُّ

أجود الشعر وأعذبه

صباح محسن كاظم

غسان حسن محمد

ينضوي النص الس��ردي عل��ى عنصرين 
احلكاي��ة  متكامل��ني متداخل��ني هم��ا: 
واخلط��اب.، فبينم��ا متث��ل احلكاي��ة املنت 
املوضوعاتي مبكونات��ه اخملتلفة: االفعال، 
املكاني/  الفضاء  الش��خصيات،  الوقائع 
الزمان��ي. ميثل اخلط��اب الكيفي��ة التي 
يُطرح بها النص السردي.. وهما ) احلكاية 
واخلطاب( مفهومان إجرائيان ال ينعتقان 
من مكونات النص وال ميلكان استقاللهما 
كليان��ي  ش��امل  انطولوجيا..فالن��ص 
باش��تغاالت واه��داف ودالالت متآص��رة..
يخل��ق عالئقة م��ع الكاتب وم��ع القارئ 
كمكوٍن جمالي معرفي يسعى الى بلوغ 
تف��رده في عال��م الكلمة..ثمة تس��اوق 
بنّي ف��ي رواية يوليان��ا للروائي ن��زار عبد 
الستار بني احلكاية واخلطاب..شخصيات 
رئيسة واخرى ثانوية ..افعال واقعية ورؤى 
حتمل كش��وفاتها في البحث عن احداث 
تؤثث الرواية بعناص��ر جمالية ومعرفية 
تؤدي وظيفته��ا باتقان ضمن النس��يج 
السردي للرواية..توازن بني عناصر احلكاية 
االساسية واحلكايات واحلبكات الساندة 
لها..ام��ا على مس��توى اخلط��اب فثمة 
متث��الت للص��ورة ومش��هديات اعتكزت 
على صنعة الس��ينما التي شغفت نزار 
عبد الس��تار بلغة الواقعية الس��حرية 
التي اجاد الروائي بنائياتها بلغة ادبية لم 
تعتمد التكلف بل صيّرت البساطة في 
الطرح وقوة الفكرة ودهشة الثيم مهاداً 

لبث عوالم الرواية.
ان يس��تغرق كاتب مثل نزار عبد الستار 
نح��و )17( عاماً ف��ي بناء وتخلي��ق رواية 
»يوليان��ا« يؤك��د ح��رص الكات��ب على 
فكرته وعلى وليده االبداعي الذي كثرت 
مس��وَّداته ليطل علين��ا برواية »يوليانا« 
عن دار هاش��يت انط��وان2016م. مصدرا 
الرواي��ة مبوج��ه قرائ��ي كان عتب��ة اولى 
للول��وج الى مغزى واح��داث رواية جاءت 
بالتزامن مع حدٍث تأريخي اال وهو تهجير 
االخوة املس��يحني م��ن مدين��ة املوصل 
بفعل االرهاب العام 2014م..)) الى الذين 
حملوا الصلي��ب وخرجوا من املوصل في 

19 متوز2014م((.
وألنه ش��غوف بعالم الس��ينما الكبير..
يس��تثمر عبد الس��تار تقني��ة )الفالش 
ب��اك( بالع��ودة ال��ى ج��ذور احلكاية وهو 
ميهد لروايت��ه بوثيقة تأريخي��ة تبدأ في 
العام 1925م..عندما تقف س��يارة موفد 
عصبة األمم الى املوصل الكونت »تلكي« 
الزائر لدير القديس��ة بربارة والذي يرجح 
س��يادة تركيا على املوصل والذي اس��اء 
الى العراقيني والى معتقداتهم الروحية 
بوجود قبري القديس��ة بربارة وخادمتها 
يوليان��ا في بلدة كرمليس في الش��مال 
الش��رقي من مدين��ة املوص��ل. لتتوالى 
بعد هذا املهاد التاريخ��ي وقائع واحداث 

الرواي��ة)1929-1987م(. االس��تثمار ف��ي 
املدونة التاريخية يحت��اج الى حنكة راٍو 
يجعلها كأطار حمل��ور احداث روايته وهذا 
م��ا فعله نزار عب��د الس��تار دون االيغال 
التاريخ..ب��ل  ومقتضي��ات  مرام��ي  ف��ي 
عدها كبؤرة تؤرخ لبلدة نائية يس��كنها 
وتقاليده��م  بعاداته��م  املس��يحيون 
وموروثاتهم وبس��اطة الطبيعة وبدائية 

احلياة الفالحية في سهل نينوى. 
من هي »يوليانا«؟

العن��وان عتب��ة الن��ص االولى، س��لطة 
عل��ى املتلق��ي ل��ه وظائ��ف ديناميكية 
واالش��هار  والتس��مية  التحدي��د  ف��ي 
واالغراء  وتكثيف املعنى، يش��كل عالمة 
حتتوي ال��دال واملدلول ف��ي آن. في كتاب 
» االط��راس« يذك��ر جي��رار جيني��ت:« ان 
العن��وان هو ن��ص موازي وه��و عبارة عن 
ملحق��ات نصي��ة وعتب��ات نطؤها قبل 
ولوج اي فضاء داخلي كالعتبة بالنسبة 
الى الباب. او كما يقول املثل املغربي:      ) 

اخبار الدار على باب الدار(.
يوليانا امرأة آمنت بالس��يد املس��يح )ع( 
اب��ان الوثني��ة الروماني��ة الت��ي قطعت 
رأس��ها لتصبح فيما بعد قديس��ة ذات 
كرام��ات ع��دة. ال ينقط��ع االنس��ان عن 

ماضي��ه وتراث��ه الديني لينتق��ل بنا نزار 
عبد الستار عبر آلية القطع السينمائي 
ال��ى القرن العش��رين ووالدة »ججو« في 
الع��ام 1929م لعائل��ة معاقة جس��ديا 
ونفس��ياً تّدعي نس��بها الى القديس » 
مار ادي الرسول« وبسبب قباحته يعيش 
جج��و في الكنيس��ة ويصل ال��ى اعلى 
مراحل االميان الكهنوتي اال ان الكنيسة 
المتنحه لقب ش��ماس بس��بب عاهته..

وهن��ا يبدأ القه��ر االمياني جلج��و املؤمن 
والتس��امح..حبيبته  والس��الم  باخلي��ر 
تتزوج السفير الفرنسي وهو يزداد تعلقاً 
بالقديسة يوليانا وهو يطبع على رخامة 
قبرها كل ي��وم قبلة عاطفية خالصية..

يوظ��ف ن��زار عب��د الس��تار الكرام��ات 
والس��الم  احل��ب  مبصادي��ق  واملعج��زات 
والصدق واالخاء وهي مفاهيم انس��انية 
ما ان ميتلكها االنس��ان حتى يتماهى مع 
معش��وقه وهو في القبر..السمو للروح 
وال ش��يء يعدله في احلياة.. ليس االميان 
مس��وحا وقداَّسا وصوجلانات وال صكوك 
غفران..احل��ب هو دين االنس��انية..بعد ان 
رحل جج��و عن احلياة يأخذ دوره ابنه حنَّا 
بذات االه��داف لكن بظ��روف اجتماعية 
واقتصادي��ة وسياس��ية مختلفة..بع��د 

حي��اة حافلة ب��االالم واملآس��ي واملعاناة 
يصبح حنَّا ذو ش��فاعات بعد ان ينصهر 
االمي��ان ووحدة الوج��ود في ذات��ه النقية 
والصافية كصفاء الشمس. رسالة الى 
كرمليس..ال��كالم االخي��ر حلنَّ��ا لم تكن 
رسالة بل خطاب في االخالق واالنسانية 
والدين..يقول حنا  واالجتماع  والسياسة 
في رسالته وهو يخاطب رجال الدين في 
الكنيس��ة الذين اتوا الس��ترداد كرامات 
القديس��ة يوليانا م��ن بيت��ه:) أنتم هنا 
ألن بإم��كان ثيابكم املقدس��ة الناعمة 
ان تتكل��م، وترف��ع االكم��ام معترض��ة. 
صليبكم اجلميل حتملون��ه ذهبا وفضة، 
وانا احمله باملسامير واالالم. تريدون احالل 
الظالم في بيت انس��ان من اجل اشعال 
الشموع في بيت اهلل.( حنَّا يفضح زيف 
الذي��ن يّدعون االميان بكلم��ات ما ابلغها 
واشد وقعها في الذات االنسانية..ال جتارة 
م��ع الرب..اهلل محبة ورحمة وس��الم وال 
يصل الى اليقني اال من اوتي قلباً سليما 
معافى م��ن ادران النفس والهوى واحلياة 
الزائل��ة.) انتم تعلم��ون ظاهري لكنكم 
جتهلون قلبي..لقد قلت هلل ورأسي على 
الوس��ادة، لن اكون منتقماً والعناً قدري، 
س��أعطي الناس فرصاً جديدة ليتقربوا 

اليك..قل��ت ل��ن اغضب ول��ن ازعل.قلت 
له س��أصنع اخلير بعاهت��ي وحبي لك(..
خط��اب ف��ي االنس��انية واملث��ل والقيم 
العليا..من يعب��د اهلل الجل حتقيق مآرب 
دنيوي��ة فذل��ك ال يعب��د ال��رب العظيم 
خالق االكوان واخلالئق )ت��رون ان املعذبني 
على االرض يجدون دائماً ملس��ة مواساة، 
انت��م يام��ن ترتدون مس��وح ح��ب الرب، 
ملستكم غير شافية ألن طمعكم فيها. 
ايه��ا الطامعون في ال��رب، لن يكون في 
مقدوركم صنع معجزة ما ألنكم تعملون 
النفس��كم وتق��ودون احلي��اة بخوفكم، 
وتري��دون لدمكم ان يكون طاه��راً. أنتم 
تزرعون لبطونك��م، وحتصدون جليوبكم( 
ثم يختم حنَّ��ا كالمه ب� ) العالم رحمة، 
والرحم��ة رزق احلزين(...هك��ذا اق��ام نزار 
عبد الس��تار مدونته التاريخية اجلمالية 
الس��ردية..في توأمة ابداعي��ة بني ماٍض 
س��حيق وانس��ان معاص��ر ضم��ن حياة 
واح��دة حتمل تضاداتها في اخلير والش��ر 
..الوجود والعدم..اجلمال والقبح..،والنصر 
عندئ��ذ للقي��م احلضاري��ة واإلنس��انية 
النبيلة.هذا ما ظهر من رأس جبل اجلليد 
الغاطس في مياه رواية »يوليانا« للمبدع 

نزار عبد الستار.

»يوليانا« خطاب المحبة والسالم

غالف الرواية نزار عبد الستار

قراءة

فيلم »حكايتي  ودراجة أبي 
الهوائية« المشارك في 

المهرجان يعطينا المزيد عما 
يحضر لألطفال، فقد صُور 

الفيلم في المدينة التاريخية 
المجاورة الصفهان، مدينة 

كاشان حيث دفن الشاعر 
والرسام سهراب سبهري

ان يستغرق كاتب مثل نزار 
عبد الستار نحو )17( عامًا 

في بناء وتخليق رواية 
»يوليانا« يؤكد حرص 

الكاتب على فكرته وعلى 
وليده االبداعي الذي كثرت 

مسوَّداته ليطل علينا 
برواية »يوليانا« عن دار 

هاشيت انطوان2016م. 
مصدرا الرواية بموجه 
قرائي كان عتبة اولى 

للولوج الى مغزى واحداث 
رواية جاءت بالتزامن مع 

حدثٍ تأريخي اال وهو 
تهجير االخوة المسيحين 

من مدينة الموصل بفعل 
االرهاب العام 2014م..

))الى الذين حملوا الصليب 
وخرجوا من الموصل في 

19 تموز2014م((.

القاهرة - رويترز:

- بدأ مهرج��ان اجلونة الس��ينمائي الذي 
يق��ام باملنتج��ع الس��ياحي املط��ل على 
البحر األحمر في ش��رق مصر يوم االثنني 
في تلق��ي األفالم الراغبة في املش��اركة 
بدورته األولى واملقررة في س��بتمبر أيلول 

القادم.
وقال��ت إدارة املهرج��ان ف��ي بي��ان إنه��ا 
س��تتلقى األفالم حت��ى 31 يوليو متوز في 
املس��ابقة الرس��مية الت��ي تض��م ثالثة 
أقس��ام إضافة إل��ى البرنامج الرس��مي 

خارج املسابقة.
وتضم املسابقة الرسمية أقسام األفالم 
الوثائقي��ة  واألف��الم  الطويل��ة  الروائي��ة 

الطويلة واألفالم القصيرة.
وتقام الدورة األولى للمهرجان في الفترة 
من 22 إلى 29 س��بتمبر أيلول حتت شعار 

)سينما من أجل اإلنسانية(
وقال انتش��ال التميمي مدير املهرجان إن 
إجمالي قيمة اجلوائز املقدمة يتجاوز 200 

ألف دوالر )نحو 3.6 مليون جنيه(.
وأضاف أن عملية اختيار األفالم ستراعي 
األفالم اجلديدة ذات الرؤية الثاقبة اخملتلفة 
الت��ي تتح��دى املأل��وف وتكتش��ف آفاقا 

جديدة وخيارات بديلة في التعبير الفني.
وبرنامج  الرس��مية  وبجان��ب املس��ابقة 
األفالم خارج املس��ابقة ينظ��م املهرجان 
)منصة اجلونة السينمائية( وهي ملتقى 
إبداعي واحترافي صمم من أجل تنميةص 
ودع��م املواهب الواعدة م��ن مصر والدول 

العربي��ة هدف��ه تعزي��ز فرص الش��راكة 
اإلنتاجية لتطوير السينما العربية.

ويدع��م املهرج��ان رجل األعم��ال املصري 
جنيب س��اويرس واملمثلة واملنتجة بشرى 
الش��بان  م��ن  إل��ى مجموع��ة  إضاف��ة 

السينمائيني.

ثالثة أقسام ضمن مهرجان الجونة السينمائي
قيمة جوائزها 200 ألف دوالر

الكويت - ميدل ايست أونالين
أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني 
الثقافي��ة عن عزمها جع��ل الكويت مركزاً 
لدوراتها ومؤمتراتها اخلاصة بالش��عر، بينما 
تبقي على دوراته��ا اخلاصة بحوار الثقافات 

خارج الوطن العربي.
وق��ال رئيس املؤسس��ة عبدالعزيز س��عود 
البابطني ف��ي تصريح صحفي أنه س��يتم 
عقد الدورات املتعلقة بالش��عر سنوياً في 
الكويت بعد أن أمتت املؤسسة جوالتها في 

معظم أرجاء الوطن العربي.
وأضاف البابطني: ستبقى املؤسسة حتتفي 
بالش��عراء الع��رب من الكويت، وس��تطلق 
أسماءهم كاملعتاد على دوراتها انطالقاً من 
الكويت التي س��تكون مركزاً ش��عرياً يقام 
فيها، إلى جانب دورات أكادميية الشعر ودورات 
عل��م العروض واللغ��ة العربية، وأنش��طة 
أخ��رى رديفة من أجل تعزيز مكانة الش��عر 
العرب��ي. وس��تتم دعوة األدب��اء واألكادمييني 
والش��عراء والنقاد واإلعالميني من مختلف 

األقطار العربية إلى دولة الكويت.
وتابع البابطني: ستكون األنشطة الشعرية 
عل��ى م��دار الس��نة دون توق��ف، مب��ا فيها 
مهرج��ان ربيع الش��عر العربي ال��ذي يقام 
في ش��هر مارس/آذار من كل عام تزامناً مع 

االحتفاالت بيوم الشعر العاملي.

وأوض��ح البابط��ني ب��أن املؤسس��ة س��وف 
تقيم أيضاً ابتداء من ش��هر نوفمبر/تشرين 
الثاني القادم أياما ثقافية عاملية مخصصة 
للثقاف��ات اآلس��يوية واألفريقي��ة واألوربية 
واألميركية ف��ي الكويت، وذل��ك بهدف مد 
اجلس��ور مع هذه الثقافات، وسوف تشارك 
ف��ي هذا املهرج��ان الهيئات الدبلوماس��ية 
التي متثل هذه الثقافات، واعتبر البابطني أن 
هذه اخلطوة تنس��جم مع االنفتاح الثقافي 
الذي يج��ب التعامل معه بوعي ضمن إطار 
مؤسس��اتي ومن خالل نخبة توصل الوجه 

الناصع واحلقيقي لهذه الثقافات.
وأع��رب البابط��ني ع��ن رغبت��ه ب��أن تصبح 
الكوي��ت وجه��ة الش��عراء واملثقف��ني في 
الدورات واألنش��طة املقبلة، وذلك ملا تتمتع 
ب��ه الكوي��ت من مقوم��ات ثقافي��ة جديرة 
أن جتع��ل منها مرك��زاً أدبياً ف��ي ظل وجود 
مؤسسات رسمية وخاصة وهيئات مجتمع 
مدن��ي وجمه��ور يتحل��ى بالوع��ي الكامل 
الس��تقطاب الثقافة العربية التي حرصت 
املؤسس��ة منذ تأسيس��ها عام 1989 على 
النظ��ر إليها ككتلة واح��دة غير منفصلة 
وغير مجزأة، وس��يكون اله��دف املقبل هو 
إيج��اد أرضي��ة مش��تركة تلتق��ي فوقه��ا 
الثقاف��ة العربية لتصبح أكث��ر تأثيراً وقوة 

في املشهد الثقافي العاملي.

»البابطين الثقافية« تقرر إطالق 
دوراتها الشعرية داخل الكويت
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املرك��زي للمبارزة  يس��تعد االحتاد 
للمش��اركة في انتخاب��ات االحتاد 
العرب��ي الت��ي س��تجري ي��وم 16 
حزيران اجلاري في العاصمة االردنية 
عم��ان.. وبحس��ب رئي��س االحت��اد 
املركزي،زياد حس��ن، فانه سيرشح 
عل��ى اح��د املواق��ع القيادي��ة في 

تشكيلة االحتاد العربي املقبلة.
واوضح، حس��ن الذي يشغل حاليا 
منصب امني الس��ر املس��اعد في 
االحتاد العربي، انه رشح حاليا على 
منصب رئاس��ة االحتاد العربي، إلى 
جانب اإلماتي س��الم القاس��مي 
واجلزائري رؤوف برون��اي، فيما رجح 
حص��ول توافقات ب��ني الثالثة من 

اجل تبوأ مواقع القيادة.
وق��ال ان الع��راق يش��غل عضوية 
االحت��اد العربي باملب��ارزة عن طريق 
الدكتور ع��ادل فاض��ل، كما ميلك 
العديد م��ن املناصب ف��ي اللجان 
العامل��ة ففي جلن��ة املدربني رعد 
احل��كام  وف��ي جلن��ة  الش��يخلي، 
حمي��د،  اله��ادي  عب��د  الدكت��ور 
وجلنة الدعاية واإلعالم والتس��ويق 
محمد عبد الواحد، وجلنة البحوث 

والتطوير الدكتور رحيم حلو.
كما، اعل��ن رئيس االحت��اد املركزي، 
ان املنتخ��ب الوطن��ي سيش��ترك 
بالعب��ني اثن��ني او الع��ب واحد في 

الت��ي س��تنطاف  بطول��ة آس��يا 
منافس��اتها يوم 15 حزيران اجلاري 
ف��ي هونغ كونغ، واوض��ح ان احتاده 
تدريبي  س��ينتظم في معس��كر 
يق��ام في أملانيا ابت��داء من يوم 10 
متوز املقبل، مبينا ان العراق يسعى 
للمش��اركة ف��ي بطول��ة العالم 
التي تبدأ هناك  يوم 19 من الشهر 

نفسه.
وتابع ان اللجنة األوملبية رش��حت 
العب��اً واح��داً م��ن احت��اد املب��ارزة 
للمش��اركة في اوملبياد االرجنتني 
الذي س��يبدأ في ش��هر تش��رين 

األول من الع��ام 2018، موضحا ان 
احتاده سيرش��ح العب من فعالية 
الس��يف العربي للمش��اركة في 

االوملبياد.
وب��ني حس��ن، ان وف��د منتخب��ي 
سيف املبارزة والشيش عاد مؤخراً 
بعد املش��اركة ف��ي بطول��ة دبي 
اش��رف على  الرمضاني��ة، حي��ث 
تدريب املنتخب سعد صالح وضم 
5 العبني هم ) صالح حس��ن وعلي 
حبيب بالش��يش وحس��ن س��عد 
وزيد خل��ف ومعمر فوزي بس��الح 

سيف املبارزة (.
واك��د ان جوائز البطول��ة الكبيرة 
التي رصدها احتاد اللعبة اإلماراتي 
بالتعاون مع مجلس دبي للرياضة 
دوالر،  ال��ف   185 نح��و  كبلغ��ت 
االمر ال��ذي جع��ل البطولة حتفل 
مبش��اركة العديد من جنوم اللعبة 
بينهم املصري عالء الدين الس��يد 
احلائ��ز عل��ى فضية اوملبي��اد لندن 
بسالح الشيش،والتونسية ايناس 
بوبكري احلائزة على برونزية سالح 
الشيش في االوملبياد ذاته، والعبني 

من شتى قارات العالم.
وق��ال ان الوص��ول ال��ى دور ال� 16 
في البطول��ة يعد ش��يئاً إيجابياً 
ف��ي ظل وج��ود الك��م الكبير من 
املنتخب��ات والالعبني املتميزين في 

رياضة املبارزة.
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الجوية يالعب الوحدة 
في نهائي غربي آسيا

العبة تمثل »الرماية« في 
منافسات العالم للناشئين

بغداد ـ الصباح الجديد:
سيخوض فريق نادي القوة اجلوية مباراة ذهاب الدور 
النهائ��ي لغربي آس��يا ضم��ن بطول��ة كأس االحتاد 

اآلسيوي بكرة القدم في ملعب الوحدة السوري.
تقرر ذلك في ضوء القرعة التي جرت يوم امس األول 
في العاصمة املاليزية كواالملبور اذ يلعب اجلوية في 
الثاني عش��ر من ايل��ول املقبل في ملع��ب الوحدة 
الس��وري، على ان تق��ام مباراة االياب في الس��ادس 
والعش��رين منه في ملعب الق��وة اجلوية املفترض.. 
اما بالنس��بة لنهائي منطقة آسيا فستقام مباراة 
الذه��اب ب��ني ه��وم يونايتد الس��نغافوري وس��يريز 
نيف��روس الفلبين��ي ف��ي الثاني م��ن آب املقبل في 
س��نغاورة، بينما تقام مباراة االياب في التاسع منه 

في الفلبني.
وكان فريق القوة اجلوية قد تأهل الى املباراة النهائية 
لغربي آسيا على حس��اب الزوراء بعد تعادلهما في 
مباراة الذهاب 1-1 في ملعب فرانسوا حريري باربيل 
قب��ل تفوق اجلويني به��دف دون رد في مب��اراة االياب 

التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تستعد العبة منتخبنا الوطني للناشئني بالرماية 
فاطمة عباس للمش��اركة في بطولة العالم التي 
م��ن املق��رر ان تنطل��ق احداثه��ا في مدينة ش��ول 
االملانية خالل املدة من العشرين ولغاية الثالثني من 

شهر حزيران اجلاري.
وق��ال املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب رحيم الش��ويلي 
إن االحت��اد ل��م يأل جهدا ف��ي تقدميه الدع��م الالزم 
لالعبة فاطمة عباس من خالل تأمني األمور اخلاصة 
باملش��اركة ما س��يمنحها الثقة العالية بالنفس 
إلظه��ار قدرتها  في البط��والت املقبلة لذلك أملنا 
كبي��ر في حتقيق م��ا نطمح إليه من اجن��ازات لهذه 
الالعب��ة في هذه البطولة. معرب��ا عن ثقته باملالك 
التدريب��ي املتمث��ل بامل��درب عباس وهي��ب في رفع 
ق��درات العبة املنتخب فنيا وبدنيا والوصول بها إلى 
اجلاهزية املثلى  لتحقيق نتائج جيدة عند املشاركة 

في البطولة املذكورة.

بغداد ـ فالح الناصر:

وصف معاون مدير دائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظات ف��ي وزارة 
س��والف  والرياض��ة،  الش��باب 
حس��ن، النجاح الذي حتقق في 
كرنفال محافظ��ة البصرة في 
لقاء املنتخب الوطني وشقيقه 
مس��اء  اقي��م  ال��ذي  األردن��ي 
باكورة  املاضي ضم��ن  اخلميس 
العمل ف��ي رفع احلظ��ر اجلزئي 
ع��ن مالعبنا العراقي��ة، وصفه 
باخلطوة املتميزة التي اش��ترك 
فيها اجلمي��ع ليحقق��وا نصراً 
عراقية في أمس��ية جميلة لن 

تغادر الذاكرة.
وق��ال: ان العم��ل كان مثالي��اً، 
حي��ث خرجت املب��اراة بالصورة 
البيض��اء، وجن��ح فيه��ا اجلميع 
بفضل التعاون بني وزارة الشباب 
دوائره��ا  واس��تنفار  والرياض��ة 
في بغ��داد وكذلك اهل البصرة 
رياضيني وش��خيات  الكرام من 
حكومية، وجماهير، كانوا على 
قدر املسؤولية، فضالً على احتاد 
الكرة الذي قام بتهيئة مالكاته، 
الرياضي��ة  اجلماهي��ر  وكذل��ك 
املتعطشة لرؤية جنوم املنتخب 
الوطني وه��م يلعبون على ادمي 

مالعب العراق اجلميلة.
واوضح حسن: ان بوصلة العمل 
بالنسبة لدائرة شؤون االقاليم 
واحملافظ��ات التي تعد مش��رفة 
على جميع املنش��آت الرياضية 
واملالعب التابعة لوزارة الشباب 
والرياض��ة، بوصلة العمل بدأت 

القب��اب  مدين��ة  باجت��اه  ت��دور 
املقدس��ة(  )كرب��الء  الذهبي��ة 
املبارات��ني  س��تحتضن  حي��ث 

الوديتني للمنتخب األوملبي امام 
شقيقه السوري يومي 24 و27 

من هذا الشهر.

الش��باب  وزي��ر  ان  واوض��ح: 
والرياضة عبداحلس��ني عبطان، 
منح املدير العام لدائرة ش��ؤون 

االقاليم واحملافظات الصالحيات 
العم��ل  لتنس��يق  الكامل��ة 
والبدء  الس��اندة  م��ع اجله��ات 

بالتحضي��ر املبك��ر م��ن أج��ل 
تعزيز موقف العراق ودعم ملف 
رفع احلظ��ر كلياً، ف��ي التهيئة 
والتحضير االمثل مللعب كربالء 
ليكون جاهزاً لتضييف املباراتني 

الوديتني.
واش��ار ال��ى ان الدائ��رة ب��دأت 
عملها منذ شهر شباط املقبل، 
وهي مس��ؤولة حالياً على نحو 
21 قس��ما ًموزعني بني بغداد 4 
والبقي��ة في ش��تى احملافظات، 
وبدأت عمله��ا بصعوبة متثلت 
في احلصول على بيانات املالكات 
العامل��ة ف��ي ه��ذه االقس��ام، 
وبالعم��ل الدؤوب جت��اوزت هذه 
النقطة لتش��رع بعمل ميداني 
واس��ع من خالل اقامة الدورات 
بالتطوي��ر  اخلاص��ة  وال��ورش 
التهيئة  اجل  من  للمنتس��بني 
واالش��راف  لالدارة  الصحيح��ة 
على املنش��ات الرياضية، حيث 
اختتمت منه��اج الفصل األول 
له��ذا الع��ام، وب��دأت بالفصل 

الثاني بهمة وعزم.
وأك��د، س��والف حس��ن، وه��و 
املاجستير  حاصل على شهادة 
من كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياض��ة في اختص��اص اإلدارة 
املهم��ات  ان  أك��د  والتنظي��م، 
الوطنية تتطلب بذل املزيد من 
اجله��ود، م��ن أجل الف��وز بثقة 
الفيف��ا ليكون ق��رار رفع احلظر 
كلي��اً في اق��رب وق��ت، ليكون 
متزامن��اً م��ع انتص��ارات قواتنا 
الش��عبي  واحلش��د  االمني��ة 
وجمي��ع املضح��ني ض��د ق��وى 

االرهاب اللعني.

دائرة شؤون األقاليم والمحافظات تشيد بالتعاون في إنجاح كرنفال البصرة
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العواصم ـ وكاالت:

يراهن خورخي سامباولي، املدير الفني 
اجلديد ملنتخب األرجنتني، على الثالثي 
ليونيل ميس��ي وباولو ديباال وجونزالو 
هيجواين في اخلط الهجومي لفريقه، 
بحس��بما كش��فت التدريب��ات التي 
خاضه��ا راقص��و التاجن��و ف��ي مدينة 
ملب��ورن األس��ترالية قب��ل مواجه��ة 

البرازيل وديا يوم غٍد اجلمعة.
واعتم��د س��امباولي خ��الل التدريبات 
عل��ى خط��ة فني��ة خ��الل التدريبات 
تعتم��د على ثالث��ة مدافع��ني وأربعة 
العبني في الوس��ط والعبني في مركز 

املهاجم املتأخر، ورأس حربة وحيد.
ويواج��ه س��امباولي البرازي��ل بفري��ق 
مكون من س��يرخيو روميرو وجابرييل 
مي��ركادو وإميانويل مامان��ا ونيكوالس 
أوتامين��دي وإدواردو س��الفيو ولوكاس 
بيلي��ا وإيف��ر بانيجا وأنخي��ل دي ماريا 

وميسي وديباال وهيجواين.
وكشف االحتاد األرجنتيني لكرة القدم 
أن س��امباولي ش��رح لالعب��ي اخل��ط 
بتحركات  القي��ام  أهمية  الهجوم��ي 
معينة م��ن أجل تنفي��ذ هجمات في 

العمق وخلق فرص للتهديف.
املرافق��ة  التأم��ني  ق��وات  وش��ددت 

للمنتخ��ب األرجنتيني م��ن إجراءتها 
األمنية بعد وقوع هجوم على بعد 10 
كيلومترات من الفندق الذي يقيم فيه 

الفريق مساء أمس.
كم��ا، ص��رح امل��درب الوطن��ي اجلديد 
ملنتخ��ب األرجنت��ني األول لكرة القدم، 
خورخي س��امباولي، أم��س، أنه ال يزال 
هن��اك الكثي��ر م��ن الغموض بش��أن 
الفرق التي س��تتأهل للمونديال، الذي 
ستسضيفه روسيا عام 2018 ، ولذلك 
فاألرجنتني س��تعتمد عل��ى عامل في 

صاحلها، وهو ليونيل ميسي.
وقدم س��امباولي في مقابلة نش��رها 
للعب��ة،  األرجنتين��ي  االحت��اد  موق��ع 
تفاصي��ل العم��ل اجلماع��ي للفري��ق 
الوطني، وذلك بع��د اكتمال احلصص 
التدريبي��ة األول��ى.. وقال إن الس��الح 
الرئيسي لراقصي التاجنو، هو مهاجم 
برش��لونة الذي وصفه ب�«األفضل في 

العالم«.
حالي��ا  األرجنت��ني  منتخ��ب  ويقي��م 
ملب��ورن  مدين��ة  ف��ي  معس��كرا 
األسترالية، التي سيواجه فيها نظيره 
البرازيل��ي، يوم غٍد اجلمع��ة في مباراة 

ودية.
وأوضح س��امباولي، الذي قاد منتخب 
تش��يلي للق��ب بطولة كوب��ا أمريكا 
القارية 2015 ، أن إيجابيات املعس��كر 

احلال��ي تتمث��ل في نقل وجه��ة نظره 
وفلسفته الكروية لالعبيه، وذلك على 
الرغم م��ن الصعوبات الت��ي واجهت 

تنفيذها، ومنها ضيق الوقت.
وعلى جانب آخر، أقر املدرب أنه ال يعتبر 

نفس��ه مرجعية في عالم كرة القدم 
األرجنتينية، مش��يدا باجله��از املعاون 
الذي يعمل معه في احللم الذي حتقق 
بالعم��ل حت��ت ش��عار منتخ��ب بالده، 
مضيفا أنه يس��عى إلضاف��ة الفرحة 

إلى كرة القدم األرجنتينية.
وس��يخوض منتخب األرجنتني، مباراة 
ودي��ة أمام نظي��ره البرازيل��ي، اجلمعة 
مبدين��ة ملب��ورن األس��ترالية، وينتظر 
االصط��دام بأوروجواي، ف��ي تصفيات 

أمريكا اجلنوبية املؤهلة للمونديال يوم 
31 آب املقبل.

ف��ي اجلان��ب االخ��ر، انض��م أليك��س 
س��اندرو العب يوفنتوس ودييجو سوزا 
)ريسيفي( ورودريجو كايو )ساو باولو(، 
ملعس��كر منتخب البرازيل في ملبورن 
حيث يواجه منافسه األرجنتيني وديًا.

وال ينق��ص مجموع��ة الالعب��ني التي 
يقودها املدرب أدينور ليوناردو باتش��ي 
)تيتي( سوى احلارس إيدرسون املنضم 
حديث��ا ملانشس��تر س��يتي اإلجنليزي، 
بااللتح��اق  ل��ه  الس��ماح  مت  وال��ذي 
والدة  نتيج��ة  متأخ��را  باملعس��كر 
ابنت��ه.. ووصل دييجو س��وزا ورودريجو 
كاي��و قادم��ني م��ن البرازي��ل، في حني 
ج��اء أليكس س��اندرو م��ن أوروبا بعد 
مش��اركته ف��ي نهائ��ي دوري األبطال 
األوروب��ي م��ع يوفنتوس ال��ذي انتهى 
باخلس��ارة الكبي��رة أمام ري��ال مدريد 

.4-1
وبعد ي��وم مبدئ��ي من االعتي��اد على 
تغير التوقيت وشهد جوالت سياحية 
واسترخاء في ملبورن، قاد تيتي العبيه 

في مران اليوم على العشب األخضر.
ورمب��ا يك��ون تش��كيل البرازي��ل ف��ي 
مواجهة األرجنتني مكونا من ويفرتون 
وفاجنر وتياجو سيلفا وجيل وفيليبي 
لوي��س وفرناندينيو وباوليني��و وريناتو 

أوجوس��تو وويليان وفيليب��ي كوتينيو 
وجابرييل جيسوس.

من جانبها، عززت الشرطة األسترالية، 
األم��ن في ملبورن، قبي��ل املباراة الودية 
املقرر إقامتها ب��ني منتخبي األرجنتني 
والبرازيل يوم غٍد، وعقب احتجاز رهينة 
الليل��ة املاضية، في مبنى بهذه املدينة 

االسترالية.
ووق��ع الليل��ة املاضية، ح��ادث احتجاز 
رهينة بدوافع إرهابية، في مبنى سكني 
بحي برايت��ون بهذه املدين��ة.. ووصفت 
السلطات هذه العملية، التي أسفرت 
عن مقتل شخص عثرت عليه الشرطة 

في بهو املبنى، بهجوم إرهابي.
فيكتوري��ا  والي��ة  ش��رطة  وأعلن��ت 
األس��ترالية، وعاصمتها ملب��ورن، أنها 
س��تعزز التدابي��ر األمني��ة اس��تعدادا 
ملباريات كرة الق��دم الدولية املقررة في 
ملع��ب ملب��ورن للكريكي��ت )ملبورن 
كريكي��ت جراون��د(، وتش��مل الودي��ة 
املرتقبة بني األرجنتني والبرازيل يوم غٍد.. 
وقال املتحدث باسم شرطة فيكتوريا، 
توماس أوبراين، إن هذا اإلجراء يس��عى 
لضمان وجود انتشار أمني ملحوظ في 

املنشأة الرياضية ومحيطها.
وأض��اف أن الراغبني في حض��ور املباراة 
سيخضعون لعمليات تفتيش دقيقة، 

ومن ثم طالب املشجعني بالصبر.

وسط تعزيزات أمنية مكثفة في أستراليا
تقرير

األرجنتين والبرازيل يتأهبان لمواجهة ودية غدًا تحضيرًا لتصفيات المونديال

حضور مكثف لدائرة شؤون األقاليم واحملافظات في البصرة

زياد حسن

االرجنتني والبرازيل في لقاء سابق

»المبارزة« يستعد للمشاركة 
في انتخابات االتحاد العربي

بغداد ـ رافد البدري*
تنطل��ق بع��د غد الس��بت على 
قاعة فندق برج الس��الم ببغداد، 
بطولة الع��راق للفئات العمرية 
-12-10-8-6 دون  بالش��طرجن 

14 عاماً، ومبش��اركة ع��دد كبير 
م��ن الالعبني الذي��ن ميثلون اكثر 
م��ن 15 محافظ��ة عراقية وهي 
بغداد والبصرة وذي قار وميس��ان 
واملثن��ى  وواس��ط  والديواني��ة 
وكرب��الء واملوصل وباب��ل واالنبار 
وصالح الدين وديالى والسليمانية 

واربيل ودهوك.
 وق��ال امني س��ر االحت��اد مهدي 
عطية : كثف احتادنا من حتضيراته 
للفئات  العراق  الحتضان بطولة 
العمرية بالشطرجن والتي ستقام 
ف��ي قاع��ة فن��دق برج الس��الم  

ببغداد للفترة من 10 ولغاية 13 
حزيران اجلاري ،ومبشاركة واسعة 
من محافظاتنا العزيزة الداعمني 
للعبة، والتي تولي اهتماماً كبيراً 
بالفئات العمري��ة والذين ميثلون 
لرياض��ة  االساس��ية  القاع��دة 
بالنظر ملشاركة  الفكر، مضيفاً 
عدد كبير من الالعبني، فان نظام 
البطولة يتضمن صعود 4 العبني 
من كل فئة ولكال اجلنس��ني من 
الذي��ن يحصل��ون عل��ى املراك��ز 
االول��ى، من اج��ل تقليص العدد 
وضمان مش��اركتهم في نهائي 
بطولة الع��راق للفئات العمرية 
والت��ي تنطل��ق ف��ي ش��هر متوز 

املقبل.
واش��ار ال��ى ان موع��د انط��الق 
البطولة س��يكون في الس��اعة 

الثاني��ة بع��د الظه��ر م��ن يوم 
حزي��ران،   10 املواف��ق  الس��بت 
وباقامة جول��ة واحدة او جولتني 
وحسب التوقيتات التي ستصل 
به��ا وف��ود احملافظ��ات، عل��ى ان 
تس��تانف البطول��ة ي��وم االحد 
باقامة جوالت صباحية ومسائية 
وحت��ى موع��د انته��اء البطولة، 
مؤكداً بان احتاد اللعبة سيضيف 
العب والعبة م��ن كل محافظة 
م��ن احملافظات املش��اركة والذي 
ترش��ح عنه��ا اضافًة ال��ى اداري 
واح��د ، وان باالم��كان مش��اركة 
اكث��ر من العب ل��كل فئة وعلى 

نفقته اخلاصة.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظ��م االحت��اد املرك��زي للك��رة 
لفئة  احملافظات  العابرة بطول��ة 
املتقدم��ني ول��كال اجلنس��ني في 
محافظ��ة اربي��ل ف��ي النص��ف 
الثاني من شهر متوز املقبل، اعلن 
ذل��ك امني س��ر االحتاد، س��والف 
حسن، واضاف ان احتاده سيطلق 

استحصال  مترقبا  املنافس��ات، 
املوافقات الرس��مية، فضال على 
تخصيص املبال��غ املالية اخلاصة 

باجناحها.
وتاب��ع حس��ن ان البطولة ضمن 
منهاج االحتاد للعام احلالي 2017، 
منتتخبات  فيها  يش��ترك  حيث 
متث��ل بغ��داد بفريق��ني ومثلهما 

الربيل وفريق واحد من محافظات 
البصرة وكربالء وبابل.

م��ع  س��يتزامن  ان��ه  وق��ال 
منافس��اتها، اقام��ة دورة صقل 
للح��كام لغ��رض االط��الع على 
احدث قوانني حتكيم منافس��ات 
الكرة العاب��رة، مبين��ا ان الدورة 

تستمر 3� 4 ايام.

السبت.. بدء سباقات الفئات العمرية بالشطرنج

»الكرة العابرة« ينّظم بطولة 
المحافظات ودورة صقل للحكام في أربيل

معسكر ألماني يجّهز السيوف لنزاالت العالم



كش��فت دراسة نفس��ية تفيد بأن 
من أه��م العوام��ل التي ت��ؤدي الى 
تقل��ب م��زاج الصائ��م ه��ي ضعف 
اإلرادة والعزمي��ة والصب��ر والتحمل، 
وما التصرفات غي��ر املتوازنة واملزاج 
املتقل��ب والوج��ه العاب��س في هذا 
الش��هر الفضي��ل، م��ا ه��ي إال من 
يش��عر  فالبع��ض  ذل��ك،  عالم��ات 
بالضع��ف عندما يحرم م��ن األكل 
والش��رب وبالتالي فإن نقص هرمون 
الدوبامني )هرمون الس��عادة ( يفعل 
فعله في الدم ويقلب مزاج  املرء الى 
حد كبير، كذلك فإن عدم التدخني - 
حسب ضوابط الصوم - سيؤدي الى 
حرم��ان املدخن الصائ��م من احلصة 
النيكوتيني��ة الت��ي  يحتاجها الدم 
بس��بب اإلدم��ان اليوم��ي، وه��ذا ما 
ينعكس س��لباً على مزاج وتصرفات 

وسلوكيات الصائم.
هناك ازدواجي��ة غريبة في التعاطي 
مع ش��هررمضان من قبل الصائمني 
والفاطرين على حد سواء..!! فأيامه 
حتمل الكثير من املفارقات واملواقف 
املضحك��ة واحملزن��ة.. ولعل جملة أو 
عب��ارة )مو ..آني ص��امي..!( هي األكثر 

شيوعاً لتبرير كل ذلك.
فإذا وجدت املسؤول عصبياً متقلب 
املزاج صبيح��ة كل ي��وم رمضاني.. 

وس��ألت مدي��ر مكتب��ه عن 
فس��يقول  ذلك  س��بب 
لك: )مو االستاذ.. صامي 

!!..)..
يدفع��ك  وعندم��ا 

ال��ى  الفض��ول 
االستفس��ار ع��ن أس��باب 
املراجعني  طاب��ور  تضاعف 
رواتب  أمام شّباك تسليم 
مقارن��ة  املتقاعدي��ن.. 

باألي��ام األخرى.. يهمس أحد 
املوظف��ني ف��ي أذن��ك ويقول 
إن زميل��ه )راح ياخ��ذ ش��وية 

– قيلول��ة - ... البارح��ة  تأخ��ر 
..مو..ه��و  بالس��حور...)خطية 

..صامي (!!
أما إذا خسر فريقك في دوري الكأس 
م��ع فري��ق م��ن الدرج��ة الثانية... 

ً فستجد ان املدرب يطلق تبريرا
خلسارته النه لم يقرا املباراة بشكل 

جيد لكونه... كان صائماً..!!

أم��ا إذا ذهب��ت الس��تالم حصت��ك 
التمويني��ة الرمضاني��ة ووج��دت أن 
)وكي��ل الغذائية ( قد تالعب باألوزان 
تعاتب��ه  أن  وأردت  ش��اء..  كيفم��ا 
وتواجه��ه باألم��ر الواق��ع، فس��وف 
يب��رر ذلك وهو يتوض��أ للصالة: إبني 

تعذرني ..مو ..آني صامي ..!!
أما إذا كنت تص��رف )صكاً( من أحد 
املص��ارف.. وعن��د قيام��ك بإجراءات 
الس��حب وعد النقود ، تكتشف أن 
ع��دداً م��ن األوراق النقدي��ة من فئة 
)25( ألف دينار اختفت أو )انِْس��لَتْت( 
منها.. فس��وف يكون دفاع املوظفة 
املس��ؤولة ع��ن موقفه��ا الوطن��ي: 

تعذرني أخويه ... مو.. آني صامية...!!
أما إذا كنت صحفياً... وس��ألت أحد 
)املراهقني ( السياس��ني عن س��بب 
انف��الت لس��انه... وإطالق ش��تائمه 
واتهاماته  في كل اجتاه.....فستكون 
إجابت��ه : "اعذروني اخوان ..مو .. آني 

..صامي..!!"(.
أما إذا س��ألت مقدم برنامج "فطور 
سياس��ي" عن عدم أنسجام فحوى 
ومحت��وى البرنام��ج ، وتقاطعه مع 
قدسية الشهر الفضيل ..فستكون 

أجابته :"مو.. آني فاطر ! 

                       * ضوء
صوم اللس��ان ..وال 
صوم البطون !

مزاج رمضاني !!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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السكرتير األسبق ومقلديه

جمال جصاني

عن عم��ر يناه��ز القرن رح��ل عزي��ز محمد س��كرتير احلزب 
الش��يوعي العراقي ملا يق��ارب الثالثة عق��ود )1993-1964( 
وبالرغ��م من أن )األعمار بيد اهلل( كما يقال، لكن ذلك العمر 
الطوي��ل مل��ن كان زعيماً مزمناً ملا يعرف ب� )حزب الش��هداء( 
والذي ال يتعدى معدل عمر املنتسبني له األربعة عقود، يشير 
الى مفارقة تس��تحق التوقف عندها طويالً. من املعروف عن 
األح��زاب واحلركات الثورية أنها تتع��رض الى حمالت قمعية 
وإرهابية شرس��ة، تؤدي ف��ي غالب األحوال الى استش��هاد 
قادتها ومن ميثلون رأس رمحها، وهذا ما حدث متاماً مع احلزب 
الشيوعي العراقي حيث أعدم مؤسسه وزعيمه )عام 1949( 
الرفي��ق فهد وهو في بداية األربعينيات من عمره مع عضوي 
املكتب السياس��ي حازم وصارم واللذين كانا أصغر سناً من 
زعيم حزبهم، كما لم يكن الس��كرتير األول للحزب س��الم 
ع��ادل ورفاقه ف��ي القيادة )جم��ال احلي��دري ومحمد صالح 
العبلي وحس��ن عوينه وبقية القافلة املتوهجة من شهداء 
جرمية 8 ش��باط 1963( أكبر س��ناً من القافل��ة األولى، ال بل 
أن قائد انتفاضة معس��كر الرش��يد العريف البطل حس��ن 
س��ريع لم يتجاوز عمره الثالثة وعش��رين عاماً عندما أعدم 

بعد محاكمة صورية.
 كان ذل��ك عندما جّس��د احلزب الش��يوعي في سياس��اته 
وسلوكه ونشاطه، التطلعات املشروعة لسكان هذا الوطن 
الق��دمي، لكن املعادل��ة تغيرت متام��ا بعد جن��اح )املنحرفون( 
بتنفيذ أكب��ر مجزرة إجرامي��ة بحق ذلك احل��زب وجماهيره 
الع��ام 1963، عندم��ا مت تصفية غالبية الزعام��ات والكوادر 
املبدئي��ة والفاعل��ة في احل��زب، وفق قوائم مهيئة مس��بقاً 
وضم��ن حلقات عم��ل ممنهج تواص��ل الحقاً بع��د عودتهم 
للسلطة العام 1968 وعقدهم ملا يعرف ب� )اجلبهة الوطنية 
والقومية التقدمية( والتي ذيل��ت بإمضاء رئيس اجلمهورية 
آنذاك احمد حسن البكر والسكرتير األول للحزب الشيوعي 
عزيز محمد. ما جرى بعد ذلك ال يتناطح عليه كبشان، حيث 
مت اإلجه��از متاماً على ما تبقى م��ن ذلك احلزب الذي مثل ذات 
عصر أفضل مال��دى العراقيني من حيوية وإبداع ومش��اريع 
وطنية واجتماعية وحضارية، بعد أن أمن عزيز محمد ورفاقه 
في القيادة آنذاك، تش��كيالت وتنظيمات احلزب اخملتلفة عند 
احلزب احلليف وأجهزته عشية سفره للمالذات اآلمنة )الربان 
أول م��ن يطفر(. وهنا البد من اإلش��ارة ال��ى التنظير الوحيد 
ال��ذي صاغه املرحوم وه��و البعيد متاماً ع��ن كل ما له صلة 
باألف��كار والتنظي��ر والكتاب��ة النقدي��ة وهو )أننا س��نبني 
االش��تراكية س��وية مع البعثيني( بعد املؤمتر الثالث للحزب 
والذي لم يجف حبر وثائقه ومدوناته، حتى أكد احللفاء مدى 

حذاقة وعبقرية سكرتيرنا األول.
بالنسبة لي شخصياً ال استغرب من كم الكتابات البعيدة 
عن املوضوعية واإلنصاف التي صدرت بعد رحيل عزيز محمد، 
حت��ى أن أحد املقاالت ق��د وصفته ب� )ماندي��ال العراق( وهذا 
يؤكد ما أشرنا اليه مراراً في كتاباتنا وبقية نشاطاتنا، حول 
حج��م الضياع الذي تقف خلفه مث��ل هذه األقالم والعقول 
املتخصص��ة بتزييف الوقائ��ع واألحداث. البعض يش��يد به 
من منطلق كونه ش��خصاً بس��يطاً ومتواضع��ا، وأنا اتفق 
معهم في كونه متواضعا متاماً، في كل إمكاناته )العملية 
والنظري��ة( وهذا ما بوس��عنا التعرف علي��ه فيما تركه من 
آث��ار ونتائج كارثية، طوال أكثر م��ن ثماني عقود قضاها في 
صفوف عميد األحزاب السياس��ية العراقية. ميكن اختصار 
إرث الفقيد بالثوابت التي تهيمن على سياس��ات وس��لوك 
احل��زب منذ تولي��ه لزعامته ال��ى يومنا هذا؛ حي��ث التبعية 
والذيلية واالغتراب التام عما كان يش��كله قبل ذلك، عندما 
قال عن نش��اطه رئيس اخملاب��رات األميركية آالن داالس العام 
1959 بأن��ه )أخطر ما يحدث بالش��رق األوس��ط( هكذا كان 

ل��ى احلزب قبل وصول املرحوم وبقية الديناصورات  ا
زعامته..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
يحظ��ى اجلن��اح العراقي ف��ي معرض 
بينالي فينسيا، باهتمام كبير من قبل 
الزائرين والس��ائحني ملدينة فينس��يا، 
حيث يشارك العراق هذا العام مبعرض 
االث��ار العراقية، والذي ضم 40 قطعة 
اثري��ة م��ن املتح��ف العراقي لش��تى 

الفترات التاريخية. 
وصرح وكيل الوزارة لشؤون السياحة 
واالثار قيس حس��ني رش��يد، بأن عدد 
الزوار وص��ل الى 400 زائ��ر يوميا، وقد 
ت��رك بعضهم انطباعات��ه اإليجابية، 
وإعجاب��ه الكبي��ر باملعروض��ات، التي 
اختي��رت لتمثي��ل حض��ارة ب��الد وادي 
الرافدي��ن، ف��ي ه��ذا احملف��ل الدول��ي 

املهم.
واضاف رش��يد: بسبب النجاح الكبير 
الذي حققه اجلناح العراقي، فقد تلقت 
وزارة الثقاف��ة عدة عروض ملعارض آثار 
جديدة في هولندا، وإيطاليا، وفرنسا، 
والص��ني، وان ال��وزارة ت��درس اآلن هذه 

املوافق��ات  الس��تحصال  الطلب��ات، 
الرس��مية بشأنها، وان هذه املشاركة 
ف��ي فينس��يا، تأتي بع��د انقطاع دام 

أكثر من تسعة وعشرين سنة.
يحتوي املع��رض عل��ى أربعني قطعة 
أثرية يرجع أقدمها إلى حقبة احلضارة 
احللفية )6100 – 5100 ق م(، وصوال إلى 

الفت��رة البابلية احلديثة )247 – 224 ق 
م(، وتت��راوح خامات تل��ك القطع بني 
احلجر والزجاج والفخار، وتتخذ أشكال 
وألواح مسمارية،  أختام أس��طوانية، 
موس��يقية،  وآل��ة  طبي��ة،  وأغ��راض 
ومتاثي��ل حيوان��ات، وآلة، وأش��خاص، 
وق��وارب، وأغراض من احلي��اة اليومية 

والدمى. من  والغرب��ال،  كالبرطم��ان، 
هذه األعم��ال ما أعادته إدارة اإلنتربول 
ف��ي 2008 و2010 م��ن مناط��ق بينها 
هولندا، وس��وريا، والوالي��ات املتحدة. 
ومن ب��ني هذه القط��ع مثقال حجري 
بابلي على ش��كل بطة، ومتثال صغير 
دقي��ق يفترض أن��ه آلله��ة اخلصوبة، 
ويرج��ع تاريخ��ه إل��ى قراب��ة 6000 ق 
م. وقد ق��ام باختيار تل��ك املعروضات 
األثرية كلٌّ من الشريكة املنظمة متارا 
اجللبي، ومدير إدارة اآلثار مبتحف بغداد 
الوطني قيس حس��ني راشد، وفريقه، 

وعاملة اآلثار ملياء جيالني وير.
وم��ن املعروضات األخ��رى، هي األختام 
الزخرفية التي اس��تعملها الش��هود 
بأسمائهم. وخامت أسطواني  للتوقيع 
مميز م��ن احلقبة األكدية يص��وِّر ثالثة 
مشاهد متوازية من جلجامش، ونص 
مدرس��ي صلصالي م��دّور من احلقبة 
البابلي��ة، كان يس��تعمل ف��ي تعليم 

الكتابة.

بعد غياب ألكثر من 29 عامًا عن المعارض 
العالمية آثارنا محط اهتمام العالم

وصل عدد الزائرين إلى 400 زائر يوميًا

اجلناح العراقي في معرض بينالي فينسيا

الصباح الجديد - وكاالت:
أقيم متحف لبعض املنتجات التي لم تنجح، ولم تلق رواجاً 
في األس��واق على مدار سنوات، وعدم جناح هذه املنتجات 
هو سبب عرضها في هذا املتحف اجلديد "للفشل" الذي 

يقام في مدينة هلسينغبورغ السويدية.
ه��ذا املتحف هو من بن��ات أفكار أخصائ��ي علم النفس 
الس��ريري صامويل ويست، البالغ من العمر 43 عاما، وهو 

ايضاً املسؤول عن املتحف.
تولدت الفكرة بينما كان في عطلة، وس��رعان ما اشترى 

نطاق على اإلنترنت يحمل هذا االسم.
يقول ويست "نعرف أن من 80 إلى 90 باملائة من املشروعات 
املبتكرة تفشل، وال نقرأ عنها شيئا، وال نراها، وال يتحدث 
الناس عنها. وإذا كان هناك أي شيء ميكننا االستفادة به 

هذه اإلخفاقات، فهو أن نتعلم منها".
وتظهر العديد من العناصر املعروضة في املتحف احملاوالت 

التي قامت بها الشركات لتنويع عالمتها التجارية. 
فهناك مش��روب "ب��الك كوف��ي" بنكه��ة الكوكاكوال، 
ومش��روب الص��ودا "كريس��تال بيبس��ي"، اخلال��ي م��ن 

الكافيني.
وتس��جل ش��ركة هارلي ديفيدس��ون لصناعة الدراجات 
الناري��ة املمي��زة حضوره��ا م��ن خ��الل عط��ور "إي��و دي 
توالي��ت" للرجال، الت��ي انتجتها الش��ركة في منتصف 

التسعينات.

بغداد - الصباح الجديد:
صدرَ كتاب جديد بعنوان )قراءات في الشعر اجلاهلي.. في 
ضوء املناهج النقدية احلديث��ة( للدكتورة اخالص محمد 
عيدان، ضمن سلسلة املوسوعة الثقافية، وهي سلسلة 
ثقافية ش��هرية تتناول ش��تى العلوم، والفن��ون، واآلداب، 

وتصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة. 
يق��ع الكتاب ب� )175( صفحة م��ن القطع الصغير. ويعد 
محاول��ة لتقومي النصوص الش��عرية اجلاهلية نقدياً، في 
ضوء مناه��ج النقد احلديثة، ويحت��وي على ثالثة فصول: 
الفصل األول موضوع: )كسر أفق التوقع في شعر اجلاهلي(، 
وهو بحث أهتم مبتلقي النص اجلاهلي، وما يُحدث في هذا 
النص من مفاجأة وإثارة، ُعرفت نقدياً بكس��ر أفق توقعه، 
أو انتظاره، عن طريق ما يأتي به الش��اعر من خرق وانزياح 
للصور التقليدية املتداولة، التي ثبتت في أذهان املتلقني، 

فهم يتوقعونها دائماً.
وتناوَل الفصل الثاني )الش��اعر اجلاهل��ي بني البحث عن 
الهوي��ة، والهوي��ة البديل��ة، هوي��ات اجلاهلي��ني، التي لم 
نعِن بها االنتماء، إمنا الش��اعرية، أو الفروس��ية، أو الكرم، 
أو التغ��ّزل مم��ا عرفوا به، وُعّد بصم��ة متيزهم عن غيرهم، 
ويقع الفصل الثالث)سيمياء التسمية في دالّية دريد بن 
ل نظاما  ّمة(، في باب التواصل والتسمية، التي تُشكَّ الصَّ
س��يميائياً، ولها ف��ي كل مجتمع أهمي��ة ودالالت، جتمع 

ي، واملُسمى له. املُسمَّ

متحف للماركات والعالمات 
الفاشلة في السويد "لنتعلم منها"

قراءات في الشعر الجاهلي.. في 
ضوء المناهج النقدية الحديثة

الصباح الجديد - وكاالت:
حتيي الفنانة يس��را محنوش مساء 
اجل��اري،  يونيو/حزي��ران   18 األح��د 
حفل��ة فنية لفائ��دة جمعية مرضى 
الس��رطان، وذلك في املس��رح البلدي 
ف��ي العاصم��ة، انطالقا من الس��اعة 

العاشرة ليال.
ويشترك في تنظيم هذا احلفل جمعية 
مرضى السرطان، ومبادرة األمل، ومركز 
خالد احلسن ألمراض السرطان، وزراعة 

النخاع في فلسطني، وسفارة فلسطني في 
تونس، بالتعاون مع بلدية تونس.

 وس��تخصص دخول احلف��ل لفائدة مرضى 
الس��رطان ف��ي تون��س، وفلس��طني، وذلك 
املصاب��ني  مس��اندة  ملس��ار  "اس��تكمااًل 
به��ذا امل��رض، واحل��د م��ن اإلصابة ب��ه، من 
خالل مواصل��ة برامج اإلحاطة النفس��ية، 
والتحسيس��ية،  والتوعوي��ة،  والقانوني��ة، 
والتوجيه واإلرش��اد املستمر، املبرمجة على 

امتداد أشهر السنة".

كم��ا تتمثل هذه البرامج، بحس��ب ما جاء 
في بيان مش��ترك، صادر ع��ن اجلمعية، وعن 
س��فارة فلس��طني في تونس، في استقدام 
أطب��اء االختصاص من ذوي اخلبرة في مجال 
األورام، واملش��اركة في ال��دورات التكوينية 
وطنًيا، وعربًيا، ودولًيا. وس��يكون هذا احلفل، 
عل��ى وف��ق املص��در ذات��ه، "نقط��ة انطالق 
لبرنام��ج عم��ل طوي��ل املدى ب��ني جمعية 
مرضى الس��رطان، وش��ركائها في تنظيم 

هذه التظاهرة.

يسرا محنوش تحيي حفلة فنية 
من أجل مرضى السرطان في تونس

بغداد - حذام يوسف: 
تقدي��راً لتجربته��ا اإلبداعية ف��ي مجال 
الفن��ون التش��كيلية، أقام��ت اللجن��ة 
املش��رفة في مجل��ة آرت ت��ور الدولية، 
والت��ي تصدر م��ن نيوي��ورك، معرضاً 
فني��اً مش��تركاً لع��دد كبي��ر 
من الفنانني من ش��تى دول 
الع��راق،  ومنه��ا  العال��م 
الذي تفوق��ت في متثيله 
التش��كيلية  الفنان��ة 

فاطمة العبيدي.
ال��دول  ب��ني  وم��ن   
)تايالن��د،  املش��اركة 
ونيجيري��ا،  وكيني��ا، 
والنمس��ا، وهولندا، 
وبلجيكا، وفرنس��ا، 
وأمي��ركا،  وكن��دا، 
 ، ني��ا يطا بر و
وإي��ران،  والياب��ان، 
واألرجنتني،  والصني، 

واملكس��يك، وكولومبي��ا، وايطالي��ا، وأملاني��ا، 
وروس��يا، واس��بانيا، واس��تراليا، والبرتغال(، إذ 
وجه��ت الدعوات الى س��تني فنان تش��كيلي، 
لتقام احتفالية خاصة لهم على قاعة الدومو 
في فلورنس��ا اإليطالية، وملدة ثالثة أيام، حيث 

اختتمت االحتفالية بتكرمي عش��رين فنانا من 
املشاركني الستني، مبنحهم جائزة عامليا عبارة 
عن متث��ال يحمل مالكا بأجنحة مفتوحة، وقد 
صن��ع من اخل��زف والذه��ب عي��ار 24) قيراط(، 
فكانت بادرة جميلة من الهيئة املش��رفة على 

اجمللة.
يحم��ل التمث��ال عن��وان "التحلي��ق عاليا، او 
االرتفاع عاليا"، ويجس��د كل م��ا متثله مجلة 
أرتور الدولي��ة، وتضمن االحتف��اء أيضا اصدار 
كت��اب كبير ب��� 136 صفحة، تضم��ن قراءات 
لنق��اد أميركان لكل فنان مع نش��ر مجموعة 

من لوحاته.
وه��ذه هي املش��اركة الثالث��ة للعبيدي حيث 
ش��اركت س��نة 2014 وف��ازت باجلائ��زة األولى، 
وحصلت على لقب س��في��رة الس����الم من 
مؤسس��ة الش��رق للفن، وهي اجله��ة الراعية 
للمهرج��ان، م��ن منظم��ة االحت��اد األوروب��ي، 
كما أقام��ت العديد من املع��ارض وأهمها في 
فلورنس��ا/ إيطاليا، وفي جالي��ري مينتانا للفن 

املعاصر.

بغداد - الصباح الجديد:
تقي��م دائ��رة الفنون املوس��يقية 
إح��دى تش��كيالت وزارة الثقاف��ة 
والس��ياحة واآلث��ار الي��وم اخلمي��س 
الثام��ن م��ن ش��هر حزي��ران، وضمن 

منهاجها الس��نوي، ومبناسبة حلول شهر 
رمض��ان املبارك، احتفالية رمضانية بعنوان 
)أحلان م��ن رحاب األميان( لفرق��ة بيت املقام 
العراقي الس��اعة احلادية عشر صباحاً على 

قاعة الرباط.

ومن املع��روف ان فرقة بيت املق��ام العراقي 
لها مش��اركات عديدة في ع��دد من الدول 
العربية واملهرجانات احمللية والعربية، حيث 
قدمت اجمل املعزوف��ات العراقية والتراثية 

وأثارت اعجاب اجلمهور أينما حلت.

ألحان من رحاب اإليمان احتفالية الفنون الموسيقية في قاعة الرباط

التشكيلية فاطمة العبيدي إبداع
 متواصل في المحافل الدولية
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