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بغداد - وعد الشمري:
كشفت جلنة نيابية متخصصة، 
امس االربع��اء، عن البدء بوضع 
خط��ة ش��املة ملتابع��ة ملف 
امل��رأة والطفول��ة ف��ي العراق، 
الفتة إلى ان تنفيذها س��يكون 
عل��ى م��دار خم��س س��نوات، 
وفيما دعت اجلهات ذات العالقة 
إلى مس��اندتها، اشارت إلى ان 
احد االهداف هو افتتاح مرصد 
االنتهاكات بحق هاتني  ملتابعة 

الشريحتني.
امل��رأة  جلن��ة  رئي��س  وقال��ت 
والطفول��ة مل��ى احللف��ي ف��ي 
حدي��ث مع "الصب��اح اجلديد"، 

إن "خط��ة يج��ري االع��داد لها 
بواق��ع  النه��وض  أج��ل  م��ن 
الطفل واملرأة على مدى خمس 

سنوات".
وأضاف��ت احللف��ي، النائبة عن 
التحالف الوطن��ي، أن "العمل 
يأتي من خالل اقامة ورشة فنية 
لوض��ع مس��ودة اخلط��ة لبناء 
واضحة بشأن  رؤية سياس��ية 

الشرائح املشمولة بها".
وفيما ش��ددت على أن "اهمية 
وطني��ة  اس��تراتيجية  وض��ع 
امل��رأة  لتمك��ني  مس��تدامة 

وحماية الطفل".
تتمة ص3 تظاهرات للمطالبة بحقوق املرأة في العراق "ارشيف"

لجنة نيابية تضع خطة لرفع
مستوى المرأة والطفولة في العراق

تنفيذها على خمس سنوات.. ومن أهدافها تأسيس مرصد لمتابعة الخروق
تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
رجحت مص��ادر أمنية ف��ي قيادة 
العمليات املشتركة, أمس األربعاء 
, انطالق معارك حترير غربي االنبار 
قبي��ل انط��الق مع��ارك احلويجة, 
مش��يرة إلى ، وجود مفاجآت عدة 
وخطط جديدة ستستعمل خالل 

معارك التحرير. 
 وقال مصدر امني رفيع املس��توى 
ف��ي قي��ادة العمليات املش��تركة 
خ��الل حدي��ث خ��اص لصحيفة 
قي��ادة  إن"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
العملي��ات املش��تركة تعد العدة 
النطالق معارك حترير غربي االنبار 

بالكامل  الغربي��ة  ملس��ك احلدود 
العناصر اإلجرامية  ومنع تس��لل 

من داعش". 
ورجح املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه بأن" انطالق معارك حترير 
غربي االنبار س��تكون قبيل حترير  
قضاء احلويج��ة جنوبي كركوك"، 
لتحرير  أن"االس��تعدادات  مبين��ا 
احلويجة وأطرافها س��تجري على 

قدم وساق في الوقت الراهن". 
وأشار املصدر إلى ، وجود مفاجآت 
عدة خالل املعارك املقبلة وخطط 
جدي��دة بانتظ��ار تنظي��م داعش 

اإلجرامي خالل األيام املقبلة". 

م��ن جانب��ه أك��د القي��ادي ف��ي 
الطليباوي  الشعبي جواد  احلشد 
فصائ��ل  أن   ، األربع��اء  أم��س   ،
احلش��د الش��عبي أكملت جميع 
اخلاصة  العسكرية  استعداداتها 
غ��رب  القائ��م  قض��اء  بتحري��ر 
محافظ��ة األنب��ار م��ن س��يطرة 

تنظيم داعش اإلرهابي. 
لصحيف��ة  الطليب��اوي  وق��ال 
"فصائ��ل  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
احلش��د الش��عبي أكملت جميع 
والتحضي��رات  االس��تعدادات 
بتحري��ر  اخلاص��ة  العس��كرية 
قض��اء القائم واملناط��ق احمليطة 

به وكذل��ك تأمني احلدود العراقية 
الس��ورية"، مضيفا أن "الفصائل 
بانتظ��ار حتدي��د س��اعة الصف��ر 

النطالق املعركة". 
وأوضح بان "مهم��ة تأمني احلدود 
العراقية ستكون صعبة و شاقة 
وذلك لعدة عوامل أبرزها جغرافية 
املس��افة احلدودية  األرض وط��ول 

التي يفترض حتريرها وتأمينها". 
وأعلنت وزارة الدفاع , أمس األربعاء 
, تدمير مخازن لألسلحة واالعتدة 
تابع��ة جملرم��ي “داع��ش” بقصف 

للقوة اجلوية غربي االنبار. 
تتمة ص3

لمسك الحدود الغربية ومنع تسلل العناصر اإلرهابية

ترجيحات بانطالق معارك تحرير غربي األنبار قبل الحويجة

حمزة بن الدن المرّشح األقوى
لزعامة تنظيم القاعدة

المراقبون الجويون ينهون إضرابهم 
ويؤكدون استمرار حركة األجواء العراقية

متابعة الصباح الجديد:
حتدث تقرير وزعته وكالة الصحافة 
الفرنسية عن وجود مؤشرات تدل 
عل��ى أن حم��زة بن الدن س��يكون 

وريثا لزعامة تنظيم "القاعدة".
ورأت الوكال��ة أن ظه��ور حمزة بن 
الدن ف��ي ص��ورة مركب��ة نش��رها 
الذكرى  مبناسبة  القاعدة  تنظيم 
16 لهجم��ات 11 س��بتمبر إل��ى 
جان��ب ص��ورة لوال��ده ب��ني نيران 
برج��ي مركز التج��ارة العاملي يدل 
على أن هذا االبن مرش��ح ألن يرث 

"التنظيم".
ويس��تنتج التقري��ر اس��تنادا إلى 

مس��ؤولني ومحلل��ني أن حمزة بن 
الدن البال��غ م��ن العم��ر 28 عاما، 
يستعد لقيادة تنظيم "القاعدة" 
مستفيدا من الهزائم التي حلقت 
بتنظيم "داع��ش" املنافس، وذلك 

بتوحيد املقاتلني حتت رايته.
ولفتت الوكال��ة إلى تصريح علي 
صف��وان، العميل الس��ابق ملكتب 
التحقيق��ات الفيدرالي األميركي 
تنظي��م  بش��ؤون  واملتخص��ص 
"القاعدة، ورد ضمن تقرير نش��ره 
مركز محاربة اإلرهاب في "وس��ت 

بوينت".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املراقب��ون اجلويون أضرابهم 
وأك��دوا ان حركة االجواء العراقية 

لم تتوقف.
وذك��ر بي��ان الع��الم وزارة النق��ل 
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة 
منه ان "وزير النقل كاظم فنجان 
احلمام��ي، بحث مس��اء األول من 
أمس الثالث��اء، وأعض��اء من جلنة 
اخلدمات النيابية، إيجاد حال جذريا 

ملوضوع الرقابة اجلوية".
وناقش اجملتمعون بحس��ب البيان 
"إج��راءات ال��وزارة جت��اه املراقب��ني 
وامكاني��ة  ومطالبه��م  اجلوي��ني 

حتقيقها، وجرى اب��الغ املراقبني مبا 
متخ��ض عن��ه االجتم��اع ومت انهاء 
االض��راب بن��اء عل��ى التوصي��ات 
التي صدرت م��ن االجتماع ونقلت 

إليهم".
وأش��ار البي��ان ال��ى ان "املراقب��ني 
اجلوي��ني قدم��وا ش��كرهم لوزي��ر 
النقل عل��ى رحابة صدره وتفاعله 
اإليجاب��ي مع مطالبه��م وكذلك 
اثن��وا عل��ى جه��د اعض��اء جلنة 
اخلدم��ات النيابي��ة ومحاوالته��م 
للوصول إل��ى نق��اط تالقي جتمع 

الطرفني".
تتمة ص3

ملحق "       " 
اإلرهاب يتشبث باتباع

سبل جديدة للملمة أشالئه
اإلرهاب اإللكتروني وتداعياته على األمن القومي

جزئية الجماعات المتطرفة وتغير الموقف الفرنسي من النظام السوري

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
أم��س االربع��اء، ان العال��م اصبح 
يث��ق باالقتصاد العراق��ي، مبينا ان 
االزم��ة املالية اثرت عل��ى االوضاع، 
فيما جدد تأكيده على وحدة البلد 
وع��دم دس��تورية اس��تفتاء اقليم 

كردستان.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
منه، إن االخير "عقد، اليوم )أمس(، 
اجتماع��ا م��ع محاف��ظ واعض��اء 
مجلس محافظ��ة ذي قار بحضور 

عدد من النواب".
وأضاف العبادي بحس��ب البيان، أن 
"من دواعي سرورنا ان نكون هنا في 
ذي قار احلضارة والثقافة والتضحية 
والش��جاعة"، مبينا أن "ابناء هذه 
احملافظة كانوا س��باقني في الدفاع 
ع��ن العراق وتراب��ه عندما تعرضت 
عدد من مناطقه الحتالل عصابات 
داعش االرهابية، وقدموا الش��هداء 
واجلرحى لتحرير بلدهم، ولوال هذه 

التضحيات ملا حتقق النصر".

وأك��د العب��ادي، "أننا ف��ي املرحلة 
االخيرة من حترير اراضينا وسنستمر 
بتأهيل وتدري��ب قواتنا الن االرهاب 
يحاول وسيبقى يحاول وعلينا احلذر 
منه"، الفت��اً ال��ى أن "رعاية الناس 
ومعاجلة قضاياهم وتوفير اخلدمات 

لهم هي من اولويات املسؤول".
وتابع، أن "االزم��ة املالية اثرت على 
االوضاع لكنن��ا حققنا االنتصارات 
واجرينا اصالحات اقتصادية واصبح 
العال��م يثق باالقتص��اد العراقي"، 
مج��ددا "تأكيده عل��ى وحدة البلد 
وع��دم دس��تورية اس��تفتاء اقليم 
كردس��تان، كونن��ا نعيش في وطن 
واح��د وال ميكن ان يتخ��ذ اجراء من 

طرف واحد".
يذكر أن العراق مير بأزمة اقتصادية 
النفط،  انخفاض أس��عار  بس��بب 
وإنفاقات��ه في احلرب ض��د تنظيم 
"داع��ش"، فيما أكد رئي��س الوزراء 
حيدر العبادي، في أكثر من مناسبة، 
أن العراق سيخرج من األزمة املالية 

التي يشهدها بنحو أقوى.
تتمة ص3

العبادي يؤكد ثقة العالم باالقتصاد العراقي
بعد التغلب على األزمة المالية

شدد على أهمية وحدة البالد وعدم دستورية استفتاء كردستان 

جانب من اجتماع مجلس الوزراء في محافظة ذي قار 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اخلارجية العراقية، امس 
األربعاء، عن إصدار اجمللس الوزاري في 
جامعة الدول العربية قرارا باإلجماع 
لرف��ض اس��تفتاء إقليم كردس��تان 

العراق.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة اخلارجية 
أحمد جمال في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، "اس��تجابة 
لطلب وزير اخلارجية العراقي ابراهيم 
اجلعف��ري في اجتماع اجملل��س الوزاري 
للجامع��ة العربي��ة، أص��در اجملل��س 
الوزاري قرارا عربي��ا وباالجماع لرفض 
االس��تفتاء عل��ى اس��تقالل اقلي��م 

كردستان".
وأضاف، ان "القرار جاء لعدم قانونيته 
وتعارضه مع الدس��تور العراقي الذي 
يجب احترامه والتمس��ك به، ولدعم 
وح��دة الع��راق مل��ا متثل��ه م��ن عامل 
رئيس��ي ألم��ن واس��تقرار املنطقة"، 
ع��ادا أن "تهدي��د هذه الوح��دة ميثل 
خطرا على أمن املنطقة وقدرة دولها 

وشعوبها على مواجهة االرهاب".
يش��ار إل��ى أن مجلس الن��واب صوت 
ام��س، عل��ى رف��ض ق��رار اس��تفتاء 
كردس��تان العراق، ال��ذي تعتزم اربيل 
اج��راءه ف��ي اخلامس والعش��رين من 

الشهر اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س اجلمهوري��ة، ف��ؤاد 
معصوم، ام��س االربعاء، مع قائد 
عملي��ات بغ��داد الفري��ق الرك��ن 
جلي��ل الربيعي، مجم��ل االوضاع 

االمنية في العاصمة.
لرئاس��ة  االعالمي  املكت��ب  وقال 
تلق��ت  بي��ان  ف��ي  اجلمهوري��ة، 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه ان 
"رئيس اجلمهوري��ة فؤاد معصوم 
استقبل في قصر السالم ببغداد، 
قائد عمليات بغداد الفريق الركن 

جليل الربيعي".
واكد معص��وم، بحس��ب البيان، 
األمن��ي  املل��ف  "أهمي��ة  عل��ى 
الب��الد  وأن  الس��يما  للعاصم��ة، 
تخوض حرباً مصيرية ضد تنظيم 
داع��ش االرهابي"، مش��يرا إلى أن 

"التحس��ن األمني الذي تشهده 
بغ��داد يأت��ي بفعل اجله��ود التي 
تبذلها أجهزة قوى األمن الداخلي 

بكافة تشكيالتها".
وش��دد رئي��س اجلمهوري��ة عل��ى 
"ضرورة تطوير الس��بل الكفيلة 
إلجناز املهام االمني��ة امللقاة على 
عاتق قي��ادة عمليات بغ��داد، من 
خ��الل اإلهتم��ام بتطوي��ر خطط 
امليداني مبالحقة  العم��ل  وبرامج 
النائمة وتنش��يط اجلهد  اخلالي��ا 
والعمل  املطل��وب،  االس��تخباري 
دائ��رة مش��اركة  توس��يع  عل��ى 
املنجز األمني"،  املواطنني لدع��م 
مبديا دعمه الكامل "لكل ما من 
شأنه تقوية وتطوير وتوجيه عمل 

قيادة عمليات بغداد".
تتمة ص3

معصوم يشيد بأجهزة قوى األمن 
الداخلي في الحفاظ على استقرار بغداد

المجلس الوزاري بالجامعة العربية 
يرفض باإلجماع استفتاء كردستان

برلمان كردستان يعقد أولى جلساته بعد
انقطاع وتعطيل متعمّد دام عامين

زوجات عناصر "داعش" من المدن
العصرية الى مخيمات االحتجاز 23



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

من املقرر ان يعقد برملان كردستان 
أولى جلساته اليوم اخلميس بعد 
تعطيله منذ قراب��ة عامني بقرار 
للحزب  السياس��ي  املكت��ب  من 
الدميقراط��ي الكردس��تاني، على 
خلفي��ة أزم��ة رئاس��ة االقلي��م، 
ليص��در ب��دوره قانونا مين��ح فيه 
الج��راء  القانوني��ة  الش��رعية 
االس��تفتاء املزمع إج��راؤه في 25 
من ش��هر ايلول س��بتمبر اجلاري 
ف��ي االقلي��م واملناط��ق املتن��ازع 

عليها.
ش��هدا  املاضي��ان  اليوم��ان 
اجتماع��ات ومباحثات بني جميع 
السياس��ية  واألط��راف  الق��وى 
متح��ورت ح��ول مبادرة من س��بع 
نق��اط قدمه��ا االحت��اد الوطن��ي 
ج��ال  بزعام��ة  الكردس��تاني 
طالباني، لضمان مشاركة حركة 
التغيير واجلماعة االس��امية في 
جلس��ة البرمل��ان مقاب��ل تق��دمي 
االصاح��ات  باج��راء  ضمان��ات 
االدارية والسياسية واالقتصادية 

في االقليم.
حركة التغيير التي تواجه موقفاً 
الحتس��د عليه بع��د الضغوطات 
السياس��ية التي ميارسها االحتاد 
الوطني والدميقراطي الكردستاني 
لثنيه��ا عن التخل��ي عن جزء من 
شروطها واملش��اركة في جلسة 
البرملان، تخش��ى م��ن جانب آخر 
خسارة دعم الشارع وجماهيرها 
م��ن جهة اخ��رى، اذا اخفقت في 
حتقي��ق االصاح��ات االدارية التي 
وع��دت بها ومتس��كت بتنفيذها 
البرمل��ان  ال��ى  للع��ودة  كش��رط 

ومجمل العملية السياسية.
عض��و مجل��س الن��واب العراقي 
القيادي في حرك��ة التغيير كاوة 
محمد قال ف��ي تصريح للصباح 
اجلديد ان مسألة االستفتاء التي 
تبناه��ا رئيس احل��زب الدميقراطي 
مسعود بارزاني، ليست مشروعا 
وطنيا، وان توقيته��ا وآلياتها لم 
ت��أِت ضمن الس��ياقات القانونية 
املطلوبة، وتابع » ان هذا االجراء لم 
يأِت ضمن مشروع لبناء دولة وامنا 

وسايكولوجية  لرغبة  اشباع  هو 
شخص مسعود بارزاني.

وتابع ان هناك كثير من املعوقات 
التي تقف امام اجراء االس��تفتاء 
واالستقال، وفي مقدمتها عدم 
وجود ارضية سياسية واقتصادية 
الرف��ض  ع��ن  مناس��بة، فض��اً 
واإلقليمية  الدولية  واالعتراضات 
والداخلية ما سيؤدي الى حصول 
املزي��د م��ن التوتر والتش��نج بني 
املرك��ز واالقلي��م، قد تص��ل الى 
حد الصدام، ف��ي املناطق املتنازع 
ان بعض العقليات  عليها، مبيناً 
اس��تغال  حت��اول  اجلانب��ني  م��ن 
التشنج في تلك املناطق لتظهر 
نفس��ها عل��ى انه��ا تداف��ع عن 
كردستان تقابلها عقليات ضمن 
العراق حتاول االظهار بانها احملافظ 
وس��امة  الع��راق  وح��دة  عل��ى 
اراضيه معبرا ع��ن امله في عدم 
حدوث صادم ومواجهات مسلحة 

بني الطرفني.
االزم��ة  ان ه��ذه  وتاب��ع محم��د 
ستؤدي الى تأزمي العاقة بني املركز 

واالقلي��م وس��تخلق مش��كات 
جديدة تقتضي من الطرفني حل 
والتفاهم،  املش��كات عبر احلوار 
مؤك��دا ض��رورة فت��ح ح��وار بناء 
مع بغ��داد المتصاص الس��خط 
مت  وان  »حت��ى  وق��ال  الش��عبي 
االس��تفتاء فان الطرفني بحاجة 

الى احلوار والتفاهم«.
وق��ال كاوة محمد ان االس��تفتاء 
املزمع اجراؤه في 25 من الش��هر 
اجل��اري هو ليس مش��روعا وطنيا 
الش��عب  اس��تحقاق  والميث��ل 
الكردي الذي قدم االف التضحيات 
لضمان حق تقري��ر املصير، مبيناً 
ان م��ا يجري ه��و توظي��ف لهذا 
مس��عود  ملصلحة  االس��تحقاق 
بارزاني وعائلته وحزبه ما س��يجر 
عل��ى االقليم والع��راق واملنطقة 
ازمات ومش��كات نحن في غنى 
عنه��ا.    وحول مش��اركة حركة 
التغيير ف��ي اعادة تفعيل البرملان 
اك��د القيادي في حرك��ة التغيير 
ان حزبه لن يش��ارك ف��ي تفعيل 
الت��ي  البرمل��ان وفق��ا للصيغ��ة 

الدميقراطي ومن  يريده��ا احل��زب 
السياس��ية،  االطراف  م��ن  معه 
مش��يرا الى ان احلزب الدميقراطي 
البرملان  تفعي��ل  يريد  يس��تعمل 
ليكون اداًة بي��ده لتمرير القضايا 
واالجندات احلزبية وليس احتراما 
للمؤسسة التشريعية والقانون.
واكد محمد ان االقليم يفتقر في 
الوق��ت الراهن الى اي��ة مرتكزات 
او اس��س لبن��اء الدول��ة، امنا هي 
ن��زوة م��ن قب��ل بارزان��ي ليدخل 
التاريخ على انه اول شخص بعد 
القاضي محمد سعى لبناء دولة 
كردستان، مش��يرا الى ان بارزاني 
لي��س رج��ل دول��ة وامنا ه��و رجل 

سلطة فقط.
ودعا محمد الى تأجيل االستفتاء 
الى ما بع��د االنتخابات العراقية 
احلكوم��ة  م��ع  بح��وار  والب��دء 
االحتادية حول املشكات العالقة، 
وهو ما عّده احل��ل االمثل لتدارك 
املش��كات املتوقعة ف��ي الوقت 
بن��اء  عل��ى  والعم��ل  الراه��ن، 
التحتي��ة  والبن��ى  املؤسس��ات 

عن��د ذاك ميكن التفكي��ر باجراء 
االستفتاء.     

ال��ى ذلك اكدت مص��ادر مطلعة 
للصباح اجلديد ان ايران والواليات 
املتحدة حذرت��ا قيادة االقليم من 
االس��تفتاء  اج��راء  الى  الذه��اب 
احمللي��ة  االعتراض��ات  وجتاه��ل 
ان  م��ن ش��أنه  م��ا  واإلقليمي��ة 
يعرض مستقل العراق واملنطقة 
الى اخلط��ر. واضاف��ت املصادر ان 
قائ��د فيل��ق القدس ف��ي احلرس 
الثوري االيراني قاس��م سليماني 
زار االقلي��م خال االي��ام القليلة 
املاضية وقال لزعماء االقليم بكل 
صراحة، ان باده س��تدير ظهرها 
لإلقلي��م وس��تبدأ بغل��ق احلدود 
وقط��ع املي��اه، وفي ح��ال حدوث 
مواجه��ة عس��كرية ب��ني بغداد 
واربيل ستدعم طهران بغداد ولن 
تقوم باية وساطة ملنع او اعتراض 
اية صدامات بني اجلانبني فيما لو 
اس��تمر االقليم في اصراره على 

اجراء االستفتاء.
الس��فير  ان  املص��ادر  وتابع��ت 

االميرك��ي لدى الع��راق اعلن من 
جانبه خال آخر زيارة قام بها الى 
االقليم ولقائه بعدد من االطراف 
حرك��ة  بضمنه��ا  السياس��ية 
التغيير، عن موقف باده الرافض 

الجراء االستفتاء.
نام��ق عض��و  اس��ماعيل  وق��ال 
اجمللس الوطني في حركة التغيير 
دوكاس  االميرك��ي  الس��فير  ان 
س��ليمان، الذي زار حركة التغيير 
وف��د  برفق��ة  املنص��رم  االثن��ني 
اميرك��ي رفي��ع املس��توى طالب 
بتأجيل االس��تفتاء، ملا بعد احلرب 
عل��ى داع��ش، ومعاجل��ة مصي��ر 
املناطق املتن��ازع عليها، وانه عبر 
عن خش��يته من حص��ول حرب و 
صدامات بني املرك��ز واالقليم قد 
متت��د ملناطق اخرى ف��ي املنطقة، 
مش��يرا الى ان السفير االميركي 
ه��دد بقط��ع جميع املس��اعدات 
التي تقدمها باده للكرد في حال 
اإلصرار على إجراء االستفتاء من  
والعوامل  املعطي��ات  دون مراعاة 

واالوضاع الراهنة في العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، امس األربعاء، 
صدور حكم باحلبس الش��ديد بحق 
مجل��س  رئي��س  البزون��ي،  صب��اح 

محافظة البصرة.
وذك��ر بيان للهيئ��ة تلقت »الصباح 
اجلديد« نس��خة منه، إنه »مت صدور 
حك��م وجاهي بح��ق رئيس مجلس 
محافظ��ة البص��رة صباح حس��ن 
محم��د البزون��ي، يقض��ي باحلبس 
الش��ديد ملدة ثاث سنوات، استناداً 

إلى أحكام املادة 319 عقوبات«.
ف��ي  التحقيق��ات  دائ��رة  وأش��ارت 
إل��ى  البي��ان  بحس��ب  الهيئ��ة، 
»وصول احملكم��ة للقناعة الكاملة 
م��ن  البزون��ي، إلس��تفادته  بإدان��ة 
إح��دى الش��ركات األهلي��ة مقابل 
إحالته عددا من املش��اريع إلى تلك 
الشركة«، مبينة أن »احملكمة قررت 
احلكم عليه باحلبس الش��ديد مدة 
ثاث سنوات، استنادا إلى مقتضى 
املادة احلكمية حكم��اً وجاهياً قاباً 

للطعن والتمييز«.
وكان مجلس القضاء األعلى قد قرر 
أواخر آب املاض��ي نقل قضية رئيس 
مجل��س محافظة البص��رة صباح 
البزوني إل��ى بغداد، بعد تش��كيك 

األخير بأهلية القضاء في البصرة.
وكان قاضي حتقيق محكمة النزاهة 
قد أمر بتوقيف البزوني، مطلع متوز 
املاض��ي، وف��ق املادة 307 م��ن قانون 
العقوبات العراقي واخلاصة باإلخال 

في واجبات الوظيفة.

»الحبس الشديد« بثالث
سنوات لرئيس مجلس البصرة

التربية تعلن ضوابط نقل طلبة المرحلة 
الثانوية بين األحيائي والتطبيقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التربي��ة، محمد إقبال 
الصيدل��ي، ام��س األربع��اء، عن 
الضوابط اخلاص��ة بنقل الطاب 
للدراس��ة اإلعدادية بني الفرعني 
لكافة  والتطبيق��ي(  )األحيائ��ي 
املديري��ات العام��ة للتربي��ة في 

بغداد واحملافظات.
وق��ال إقب��ال ف��ي بي��ان تلق��ت 
»الصب��اح اجلديد« نس��خة منه، 
وضع��ت  الضواب��ط  »ه��ذه  إن 

لغرض انس��يابية نق��ل الطاب 
ب��ني الفرع��ني األحيائ��ي والثاني 
ال��ى  مش��يرا  التطبيق��ي«، 
الراس���ب  الطال���ب  »أحقي��ة 
ف��ي الص��ف اخلام���س العلمي 
ف��ي اي م��ن الفرع��ني بالتحويل 
الى الف��رع االخر مع ب��دء الع�ام 

الدراسي«.
وأوض��ح أن »الضواب��ط أعط��ت 
للطال��ب الناج��ح ال��ى الص��ف 
الى  التحويل  العلم��ي  اخلام��س 

اح��د الفرعني أيضا بش��رط ان ال 
يتج��اوز تاريخ 11/30 من كل عام 

دراسي«. 
وأش��ار الى أن »الضوابط منعت 
من حتويل طلبة الصف السادس 
العلم��ي ب��ني الفرع��ني بس��بب 
تفاوت املواد الدراسية االساسية 
ل��كا الفرعني مما يس��بب نقصا 
معرفيا لدى الطالب عند انتقاله 
ويؤثر س��لبا ف��ي تأهيله العلمي 

مستقبا«.

برلمان كردستان يعقد أولى جلساته بعد
انقطاع وتعطيل متعّمد دام عامين

حركة التغيير رفضت المشاركة وعّدت آلية تفعيله إجراء غير شرعي  
طارق حرب 

حيث ق��د تولى البعض بدافع وطنيتهم وعراقيتهم 
اقام��ة دعوى امام احملكمة طاعنني بقرار االس��تفتاء 

فإننا نقول:
- ان إقامة الدعوى ي��وم 11/9/2017يعني ان أقامتها 
كان متأخ��راً ج��داً اذ لم يبَق على موعد االس��تفتاء 
سوى ١٢يوما فقط اذا علمنا ان موعد االستفتاء يوم 
25/9/2017وبالتال��ي فإن ما تبق��ى من مدة زمنية ال 
يكفي جملرد تبليغ املدعى عليه باوراق الدعوى وانتظار 
اجابت��ه عل��ى عريضة الدع��وى وارس��ال اجابته الى 
احملكمة االحتادية العليا طبقا الح��كام املادة الثانية 
م��ن النظ��ام الداخل��ي الج��راءات س��ير العمل في 
احملكم��ة االحتادية العليا رقم )١( لس��نة ٢٠٠٥ الذي 
ح��دد ١٥ يوما لاجاب��ة التحريرية م��ن املدعى عليه 

وارسالها الى احملكمة.
حي��ث اليجوز تعيني موع��د للمرافعة اال بعد مضي 
امل��دة املذك��ورة اي ان هنالك مدة جدي��دة يتم فيها 
حتدي��د موع��د املرافعة يض��اف الى املدة الس��ابقة 
وذلك يعني ان االستفتاء سيتم اجراؤه قبل انقضاء 
امل��دة احملددة مبوج��ب نظام احملكم��ة واذا انتهت املدة 
ف��ا مجال قانوني الصدار حكم في قرار االس��تفتاء 
الجرائ��ه وبالتالي س��يكون مصير الدع��وى هو الرد 
وع��دم احلكم والرفض لعدم وج��ود موضوع الدعوى 
وانتهائه وهذه مسألة ال بد ان  يراها من اقام الدعوى 
الن رد هذه الدعوى ورفضها آثار خطيرة على من اقام 

الدعوى وعلى االستفتاء سياسيا وقانونيا واعاميا
- ان عريضة الدعوى يجب ان يتم تبليغها الى املدعى 
علي��ه وه��و رئي��س اقليم كردس��تان طبق��ا للمادة 
الس��ابقة والس��ؤال هل ميكن تبليغ السيد بارزاني؟ 
او ه��ل يوافق البارزاني على تبليغ رئاس��ة االقليم ام 

سيتم رفض التبليغ وعدم اجابة احملكمة؟.
 وبالتال��ي س��تمضي وس��يتم رد الدع��وى ورفضها 
بس��بب ش��كلي يتمث��ل بإج��راء االس��فتاء قبل ان 
يتم اج��راء التبليغ وبالتالي س��يخفق من اقام هذه 
الدعوى وفشله في احلصول على قرار منع االستفتاء 
قب��ل اجرائه وفي ذلك ضرر كبي��ر اذ يقال ان احملكمة 
رفض��ت طلب منع االس��تفتاء وال ميكن معرفة االثار 
اخلطي��رة التي تترتب عل��ى هذا احلكم الش��كلي - 
لو فرضنا املس��تحيل وه��و اكمال التبلي��غ واكمال 
االجاب��ة واكمال املرافعة وص��دور حكم لصالح من 
اق��ام الدعوى وجميع ذلك خال امل��ده الباقيه ملوعد 
االستفتاء اي صدور احلكم قبل يوم 25/9/2017فهل 
يتم تتفيذ احلكم السيما وان التنفيذ يجب ان يكون 
ف��ي اربيل  وهذا ايضا من املس��تحيل حيث لم  يتم 
تنفي��ذ احلك��م اخلاص بع��دم رفع عل��م االقليم في 
كرك��وك اي احلك��م الس��ابق في كرك��وك ولم يتم 
تنفي��ذه فهل يتم تنفي��ذ حكم في اربي��ل وهو في 
كركوك لم يتم تنفيذه ثم ان موضوع احلكم اجلديد 
اكثر تعقيدا كونه يتعلق باالستفتاء او تقرير املصير 
خافا للحك��م اخلاص بالعلم وهو ال يرقى الى تقرير 

املصير.
 وبالتالي سيكون مصيرا للحكم اخلاص باالستفتاء 
مصير احلكم اخلاص نفس��ه برفع علم االقليم - واذا 
كنا ان من رفع هذه الدعوى او الذي س��يرفعها ال بد 
وان كان على بينة من الصعوبات وما س��يترتب على 
رد الدعوى لسبب شكلي من آثار وانه ال يقصد برفع 
الدعوى دعاية انتخابية او شهرة اعامية فاننا نقول 
ان االس��تفتاء فقد الشرعية واملشروعية والقانونية 
والدس��تورية في القانون الداخل��ي والقانون الدولي 
وفي ميثاق االمم املتحدة وقرارات مجلس االمن الدولي 
وفقد عدم تأييده حتى ولو من دولة واحدة وان الدول 
اجملاورة لاقليم والدول الكبرى ضد االس��تفتاء واالمم 
املتحدة واالحتاد االوروب��ي واجلامعة العربية  وان عدم 
الدستورية احملددة في املادة )١٣( من الدستور واضحة 
ال يختلف عليها دستوران وال يتقاطع عليها قانونان 
وال تتباي��ن عليه��ا دولت��ان ولكن هذا ش��يء والوجه 
الش��كلي للدع��وى ش��يء اخر ضد صال��ح من اقام 

الدعوى .

الدعوى الجديدة
حول االستفتاء

تقـرير

سونر چاغاپتاي و أويا أكتاس**

في عصر الشعوبية، يتربع الرئيس رجب 
طي��ب أردوغان على عرش الس��لطة في 
تركيا. فبعد توليه هذه السلطة كرئيس 
وزراء تركيا في عام 2003، أصبح أردوغان 
رئيس��اً للجمهورية في عام 2014. وفي 
نيس��ان/إبريل، ف��از باس��تفتاء ليصبح 
رئيس��اً يتمت��ع بصاحي��ات تنفيذية، إذ 
يش��غل في الوقت نفسه منصب رئيس 

الدولة ورئيس احلكومة.
كما يش��رح أحد كاتبْي هذه املقالة في 
 The New( ”كت��اب “الس��لطان اجلدي��د
السياس��ي  أردوغ��ان  أصب��ح   ،)Sultan
الترك��ي األكث��ر حصانة منذ أن أّس��س 
أتاتورك اجلمهورية التركية على صورته 
كدول��ة علمانية وغربي��ة وأوروبية. فقد 
استخدم أتاتورك صاحياته العسكرية 
القوية إلجناز إصاح��ات إلضفاء الطابع 
األوروبي على تركي��ا. وكونه محرر تركيا 
وُمصلحه��ا ومؤسس��ها ف��ي آن واحد، 
كان أتات��ورك يتمتع بنف��وذ حتمي على 
املواطنني األت��راك، وحتى على معارضيه 
تهيئت��ه  ج��رت  ال��ذي  أردوغ��ان،  مث��ل 
كسياس��ي ضم��ن احلركة اإلس��امية 
السياس��ية املناهض��ة للعلماني��ة في 

تركيا.
وبعد بقائه في السلطة ملا يقرب من 15 
عاماً، متكن أردوغان من تعزيز س��يطرته 
مبا يكف��ي ملنافس��ة أتات��ورك من حيث 
النف��وذ. وكما اس��تخدم أتات��ورك موارد 

الدول��ة والتعلي��م والسياس��ة العامة 
لتش��كيل تركيا على صورته العلمانية 
في عش��رينات الق��رن املاض��ي، ينخرط 
أردوغان حالياً في الهندسة االجتماعية 
التنازلي��ة لتش��كيل تركي��ا على صورة 
نقيضة، أي مجتمع إس��امي سياس��ياً 
ومحافظ اجتماعياً وش��رق أوسطي من 

حيث االجتاه.
جتدر اإلش��ارة إلى أن بع��ض اإلصاحات 
املنج��زة من قب��ل أتات��ورك، مث��ل حترير 
امل��رأة، كانت أساس��ية وحتّولي��ة، بينما 
كانت إصاحات أخرى س��طحية تهدف 
إلى إضف��اء الطابع األوروبي على األتراك 
من اخلارج. على س��بيل املثال، إن “قانون 
الُقّبع��ة” ال��ذي مت إقراره ف��ي عام 1925، 
حّظر ارتداء الطربوش العثماني التقليدي 
وأل��زم جميع الرجال بارت��داء قبعات ذات 
أسلوب أوروبي. من خال رفض الطربوش 
العثماني، أراد أتات��ورك االنفصال نهائياً 
ع��ن ماض��ي تركي��ا العثماني والش��رق 
أوس��طي، موجهاً بذلك الباد بش��كل 

رمزي وسطحي نحو أوروبا.
وب��ني ليل��ة وضحاه��ا، امتثل��ت النخب 
احمليطة بأتاتورك لذلك القانون، إذ أخذت 
ترتدي قبعات باناما والبولينغ. وس��رعان 
ما قّلد ش��ركاء أتاتورك املقربون أسلوبه 
الش��خصي، وحتّول��ت حكومت��ه وفق��اً 

لرؤيته.
ولكن في في املدن الصغيرة في املناطق 
النائي��ة التركي��ة، حيث ل��م تكن هناك 
متاجر قبعات، ارتدى املواطنون اخلائفون 
قبع��ات م��ن املعج��ون الورق��ي لتجنب 

اضطهادهم من قبل الس��لطات. وعلى 
الرغم من اعتماد الرجال األتراك القبعات 
ذات األس��لوب الغربي في النهاية، إاّل أّن 
عملية التحّول كانت طويلة وشاقة. وقد 
عكست هذه الواقعة أوجه القصور في 
أتاتورك” للهندس��ة االجتماعية  “منوذج 

في تركيا.
وبع��د مرور ما يقرب من ق��رن من الزمن، 
ن��رى أن أردوغ��ان يحك��م دولة ش��هدت 
تقدماً ملحوظ��اً يعود إلى حد كبير إلى 
إصاحات أتاتورك. ففي عشرينات القرن 
املاض��ي كان��ت نس��بة اإلمل��ام بالقراءة 

والكتاب��ة 11 في املائة، بينما تبلغ حالياً 
97 في املائة. وكدليل على التقدم الهائل 
ال��ذي حققته تركيا لغاي��ة اليوم، تولى 
أتاتورك زمام الس��لطة عبر االنتصارات 
العس��كرية، بينما يدين أردوغان مبركزه 
للصاحي��ات الدميقراطي��ة التي يتمتع 

بها في حكمه.
ولكن بغض النظر ع��ن هذا التقدم، جلأ 
أردوغان إلى “منوذج أتاتورك”، مس��تخدماً 
م��وارد الدول��ة لتش��كيل تركي��ا عل��ى 
صورت��ه، عل��ى الرغم من أنه ال يش��اطر 
قيم أتاتورك، بطبيعة احلال. وفي خطوة 
من ش��أنها إبط��ال التقدم ال��ذي أحرزه 
أتاتورك في مجال املساواة بني اجلنسني، 
أعل��ن أردوغان أن “املس��اواة ب��ني الرجل 
واملرأة مناهضة للطبيعة”. واألمر األكثر 
إثارة للقل��ق، قامت مؤخراً وزارة التعليم 
ف��ي حكوم��ة أردوغان مبراجع��ة املنهاج 
املدرس��ي إللغاء التطور الذي ش��هدته 
تركي��ا وإدراج اجلهاد. وفي حني لم يصدر 
أردوغان أي تش��ريعات مماثل��ة ل� “إصاح 
الُقّبعة”، يختبر اجملتمع التركي تداعيات 

ثقل التوجه التركي املناهض ألتاتورك.
وبدءاً من انتخابات الرئاس��ة عام 2014، 
التي أصبح على أثرها أردوغان أول رئيس 
ترك��ي منتخب من قبل الش��عب، ارتدى 
اردوغان س��ترة زرقاء من الترت��ان لإلدالء 

بصوته في االنتخابات.
وق��د جذب��ت س��ترته م��ا يكف��ي م��ن 
االنتباه الس��تلهام الهاشتاغ والعناوين 
التالي��ة: “س��ترة الترت��ان الت��ي يرتديها 
أردوغان انتش��رت على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي وإذا به��ا حتق��ق النصر في 
االنتخابات!” وتكهن خب��راء األزياء ولغة 
اجلس��د أنه من خ��ال تفضي��ل أردوغان 
ارتداء س��ترة الترتان الزرقاء على الثياب 
األكثر رسمية، فهو يعلن للجماهير، “أنا 

واحد منكم”.

ومع ذل��ك، تعكس هذه اخلطوة املفترض 
أن ترمز إلى التواض��ع هيمنة أردوغان، إذ 
أن ش��ركاءه املقربني ف��ي »حزب العدالة 
والتنمي��ة« - م��ن رؤس��اء ال��وزراء إل��ى 
أعضاء البرملان - ارت��دوا جميعهم بدلة 
مماثل��ة لبدلت��ه، فتبّن��وا بذلك أس��لوب 
أردوغان متاماً كما تبنت حكومة أتاتورك 
أس��لوب هذا األخير. كما أن أحد املواقع 
اإللكترونية الس��اخرة الرائدة في تركيا 
قد نشر حتى قائمة ملرشحني محتملني 
لرئاسة الوزراء، يتقاسمون جميعاً سمة 
مش��تركة، أال وهي ارتداء س��ترة الترتان 

الزرقاء.
عندم��ا تول��ى أردوغ��ان رئاس��ة ال��وزراء 
في ع��ام 2003، كان املنافس الش��عبي 
لدول��ة مت تأسيس��ها بطريق��ة تنازلية 
ف��ي العش��رينات. ولك��ن بع��د بقائ��ه 
ف��ي الس��لطة لعقد م��ن الزم��ن، أخذ 
أردوغان على عاتقه الش��خصي عملية 
حتوي��ل تركيا وفق النه��ج التنازلي. وفي 
السياسات الشعبية التركية، يستوجب 
الوصول إلى السلطة السياسية الوالء 
ألردوغ��ان، ما تُرج��م مؤخ��راً باعتماد زي 

الرئيس.

*س��ونر چاغاپت��اي ه��و زمي��ل “باي��ر 
األبح��اث  برنام��ج  ومدي��ر  فاميل��ي” 
التركية في معهد واش��نطن، ومؤلف 
الكت��اب اجلدي��د: “الس��لطان اجلديد: 
أردوغان وأزم��ة تركيا احلديثة”. *أويا روز 
أكتاس هي مساعدة أبحاث في زمالة 

“إيفون سيلفرمان” في املعهد.

تحت ظل حكم أردوغان ..هل تتحول تركيا الى دولة إسالمية؟

برملان االقليم

حركة التغيير التي تواجه 
موقفًا التحسد عليه بعد 
الضغوطات السياسية 
التي يمارسها االتحاد 
الوطني والديمقراطي 
الكردستاني لثنيها عن 
التخلي عن جزء من 
شروطها والمشاركة في 
جلسة البرلمان، تخشى 
من جانب آخر خسارة دعم 
الشارع وجماهيرها من 
جهة اخرى

اردوغان
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بغداد - انفجاران
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س األربع��اء، بأن مدني��ا قتل وأصيب 
ستة أشخاص بينهم جنديني بتفجيرين 

منفصلني في بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة مزروعة 
قرب معام��ل الطابوق مبنطقة النهروان 
شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل مدني 
وإصابة أربعة آخرين"، مضيفا أن "عبوة 
أخرى مزروعة جانب طريق زراعي مبنطقة 
صدر اليوسفية جنوبي بغداد انفجرت، 
صبح يوم امس لدى مرور دورية للجيش، 

ما أسفر عن إصابة جنديني اثنني".

ديالى – عملية عسكرية 
اعلن قائ��د عمليات دجلة الفريق الركن 

مزه��ر العزاوي امس االربعاء، عن انطالق 
لتعق��ب  واس��عة  عس��كرية  عملي��ة 
اإلرهابيني في اربع مناطق ش��مال غربي 

ب عقوبة.
وقال الفري��ق الركن الع��زاوي ان "قوات 
امنية مشتركة مدعومة بطيران اجليش 
انطلق��ت بعملية عس��كرية واس��عة 
لتعق��ب اإلرهابي��ني ف��ي مناطق حوض 
وناحية هبهب  والغالبية  الهاش��ميات 
)20كم ش��مال غرب بعقوبة(، واملناطق 
مضيف��ا   ، منه��ا"  القريب��ة  الزراعي��ة 
ان "العملي��ة تأت��ي ف��ي إط��ار خط��ط 
العملي��ات إلنهاء اي وج��ود للجماعات 

االرهابية".

كركوك – ضربة جوية 
اكدت مص��ادر اس��تخبارية م��ن داخل 
مدينة احلويجة التابعة حملافظة كركوك 

ام��س االربع��اء، ب��أن عناص��ر تنظي��م 
"داعش" انس��حبوا من نقاط التفتيش 
ومقارها بعد تعرضهم لقصف عنيف، 
مبينة انه مت قتل مس��ؤول التحقيقات 

في املدينة.
وقالت املصادر االستخبارية التي رفضت 
الكش��ف عنها ان "طيران القوة اجلوية 
وبناء على معلومات استخبارية دقيقة 
اس��تطاع ان يقتل مسؤول التحقيقات 
لعصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة املدعو أبو 
عمر العراقي بضربة جوية أثناء تواجده 
ف��ي احد مقرات داعش وس��ط املدينة"، 
مبين��ة ان "الضربة أدت ايضا الى مقتل 

اربعة من مرافقي العراقي". 

االنبار – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس األربعاء، ع��ن إلقاء القبض 

عل��ى س��بعة مطلوب��ني ف��ي مناط��ق 
متفرقة من احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة من الفرقة الثامنة 
باجلي��ش متكنت من إلق��اء القبض على 
اثن��ني م��ن املطلوبني في مخي��م ال�18 
كيلو للنازحني غ��رب الرمادي"، مبينا أن 
"الق��وة متكنت من إلق��اء القبض على 
مطل��وب آخر ضم��ن قاطع املس��ؤولية 
ومت تس��ليمه الى مركز شرطة القطانة 

بالرمادي" .

نينوى – انفجار عبوة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة نين��وى ام��س االربع��اء ب��أن 
طفلني قتال وأصيب اثنان آخران بانفجار 

عبوة ناسفة جنوب احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 

عن اسمه  إن "طفلني اثنني قتال وأصيب 
اثنان آخ��ران بجروح نتيجة انفجار عبوة 
ناس��فة من مخلفات داع��ش في قرية 
االم��ام بناحي��ة القي��ارة )٥٥كم جنوب 
نين��وى("، موضح��ا أن "العبوة انفجرت 
اثن��اء لعب االطف��ال مبخلف��ات تركها 

داعش في املنطقة".

النجف – اعتقال مطلوبني 
أعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النجف االش��رف واملنش��آت 
امس االربعاء عن قي��ام مكافحة اجرام 
النج��ف بالق��اء القب��ض عل��ى اربع��ة 

مطلوبني مبواد قانونية مختلفة .
وقال��ت املديري��ة في بي��ان صحفي أن " 
مكافحة اجرام النج��ف ألقت القبض 
عل��ى اربعة مطلوب��ني على وف��ق مواد 
قانوني��ة مختلفة في أماك��ن متفرقة 

م��ن احملافظة" ، مش��يرة الى أن احدهم 
باحلب��وب  التج��ارة  بتهم��ة  مطل��وب 
اخمل��درة أما الثالث��ة اآلخرين فت��م القاء 
القبض عليهم بجرمية الس��رقة باجلرم 

املشهود".

ذي قار – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االربع��اء ان قوات مكافحة 
الش��غب اصطدمت مع املتظاهرين في 

مدينة الناصرية .
واف��اد املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان القوة استعملت 
اله��راوات والعص��ي الكهربائي��ة ملن��ع 
املتظاهري��ن م��ن الوصول ال��ى مجلس 
احملافظة ، الفت��ا الى ان مدينة الناصرية 
ش��هدت صب��اح ي��وم ام��س تظاه��رة 
ألصحاب العقود واألج��راء اليوميني في 

محطة الكهرب��اء الغازية في الناصرية 
النقطاع رواتبهم 3 أشهر.

البصرة – عملية دهم 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س االربعاء، بأن ق��وة أمنية 
نفذت مداهم��ة في منطقة تقع ضمن 
مركز احملافظة أسفرت عن القبض على 
أربعة متهمني بالس��طو املسلح بدافع 
الس��رقة، وانهم اعترف��وا بارتكاب عدد 

من تلك اجلرائم.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة من قسم مكافحة 
اإلج��رام نف��ذت مداهمة ف��ي منطقة 
املعقل أدت الى القاء القبض على أربعة 
متهم��ني بتش��كيل عصابة للس��طو 
املس��لح على ال��دور الس��كنية واحملال 

التجارية.

استهداف دورية للجيش في صدر اليوسفية جنوبي بغداد * انطالق عملية واسعة لتعقب اإلرهابيين غربي ب عقوبة 
مقتل مسؤول التحقيقات لتنظيم داعش وسط الحويجة * انفجار عبوة ناسفة في منطقة القّيارة جنوبي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مجلس القض��اء األعلى، ام��س االربعاء، 
إلق��اء القب��ض على مجموع��ة قام��ت بتزوير 
الس��جل الدائم��ي ملديرية عق��ارات محافظة 

بابل.
وقال املتحدث باس��م مجل��س القضاء االعلى 
القاض��ي عبد الس��تار بيرقدار ف��ي بيان تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة من��ه، إن "محكمة 
حتقيق احللة صّدقت اعترافات متهم باالستحواذ 
على عقارات عائدة للدولة بعد تزويره صفحات 
السجل الدائمي ملديرية التسجيل العقاري في 

بابل، باإلشتراك مع موظفني في املديرية".
يق��وم بجل��ب  "املته��م  إن  بيرق��دار،  وأض��اف 
صفحات مزورة للسجل الدائمي مع صورة قيد 
العقار إلى املديرية العامة للتسجيل العقاري، 

ويقوم بلصقها في السجل األصلي".
وتابع بالق��ول أن "املتهم يقوم بإكمال معاملة 
التس��جيل ع��ن طريق ش��خص آخ��ر، غالباً ما 
يكون من املتعفيني والفقراء، مس��تغالً ضعف 
مقدرت��ه املادي��ة ليتعه��د أن العق��ار يعود له 

وبحضور شهود".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس تيار احلكم��ة الوطني عمار احلكيم، 
ام��س االربع��اء، الى احل��وار بني بغ��داد وأربيل، 
مؤك��دا أن التصعي��د ل��ن يخ��دم أح��دا وأن 

"املشاكل قابلة للحل".
وق��ال املكت��ب االعالم��ي لتي��ار احلكم��ة، في 
بي��ان تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة منه، ان 
"تي��ار احلكمة الوطني عق��د اجتماعه الدوري 
برئاس��ة عم��ار احلكي��م ملناقش��ة التطورات 
السياسية وملف االس��تفتاء ودعوات العودة 
الى طاولة احلوار، باعتباره الس��بيل االمثل حلل 
االشكاليات، فضال عن بحث الواقع اخلدمي في 

بغداد وبعض مناطق ومحافظات اجلنوب".
ودعا احلكيم خ��الل االجتماع "الى حوار واضح 
وصريح بني بغداد واربيل"، مبينا ان "التصعيد 
لن يخدم اح��دا، وان املش��اكل قابلة للحل اذا 
توف��رت االرادة عن��د اجلمي��ع والتن��ازل للعراق 

واملصلحة العامة وااللتقاء في املنتصف".
وأك��د أهمي��ة "تق��دمي اخلدم��ات للمواطن��ني 
واستثمار كل االمكانيات"، مشيرا الى "اولوية 
اخلدمات لدى املواطن احلالي في الوقت احلاضر 
مع قرب انتهاء الصفحة العسكرية مع داعش 

االرهابي".

القبض على مزوري 
السجل الدائمي

لعقارات بابل

الحكيم يحّذر من 
التصعيد بين بغداد 

وأربيل

الملف األمني

العبادي يؤكد ثقة العالم باالقتصاد 
العراقي بعد التغلب على األزمة املالية
م��ن جان��ب آخ��ر ح��ذر اجملل��س االعل��ى 
االسالم��ي، م��ن خط��ورة دف��ع االوض��اع 
للصدام بني ابناء الش��عب الواحد، وفيما 
دعا الش��عب العراقي ال��ى إعالن موقفه 
بالوسائ��ل  الع��راق  لتقس��يم  الراف��ض 
الس��لمية، طال��ب رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي بالتح��رك ضم��ن مس��ؤولياته 
الدستوري��ة ملنع اية مقدم��ات تؤدي الى 

التقسيم.
وقال��ت الهيئ��ة القيادي��ة للمجلس في 
بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
من��ه، إنها "عقدت اجتماع��ا مهماً حول 
التط��ورات االخيرة اخلطيرة في كردستان 
العراق، وتابع��ت باهتمام وقلق التطورات 
اخلطي��رة االخي��رة ف��ي مل��ف االستفتاء 
على االنفصال القلي��م كردستان العراق، 
وخاص��ًة التحركات العس��كرية االخيرة 
باجتاه محافظة كركوك التي أقدم عليها 
رئيس االقليم والتصعيد اإلعالمي املرافق 

لها".
وأضافت الهيئة، "ننبه الش��عب العراقي 
وسكان االقلي��م بنحو خاص الى خطورة 
دف��ع االوضاع للصدام بني ابناء الش��عب 
الواحد وما جتره هذه السياسة من تبعات 
واث��ار وخيم��ة عل��ى األُخ��وة الك��رد قبل 
غيره��م"، مؤكدة "رف��ض اجمللس االعلى 
القاط��ع لس��ياسة ف��رض األم��ر الواقع 

بالقوة".
وتابعت، "نك��رر رفضنا القاطع ملش��روع 

اإلستفت��اء على اإلنفص��ال وتعارضه مع 
الدست��ور الذي اسهم الك��رد وبحماسة 
في كتابته واقراره، وتناقض هذا املش��روع 
م��ع املصالح الوطني��ة العليا في مرحلة 
تتطل��ب توجيه ك��ل البن��ادق والطاقات 
صوب االرهاب الداعش��ي وداعميه، ونحو 
إعادة بن��اء العراق وازده��اره"، داعية ابناء 
الش��عب العراقي الى "اع��الن مواقفهم 
الرافض��ة لتقس��يم الع��راق بالوسائ��ل 
السلمية، والرئاسات الثالث الى التحرك 
اجلاد والعاجل إلعالن موقفهم الواضح".

وطالبت الهيئة، رئيس الوزراء ب�"التحرك 
ضم��ن مس��ؤولياته الدستوري��ة ملنع اية 
مقدم��ات ت��ؤدي الى تقس��يم الع��راق"، 
مش��ددة عل��ى ض��رورة "تكثي��ف وزي��ر 
اجله��د  اجلعف��ري  ابراهي��م  اخلارجي��ة 
الدبلوماس��ي لتوضيح اخملاطر التي تهدد 
وح��دة العراق وخاصة التح��رك على دول 
املنطق��ة والطل��ب منه��ا دع��م مواقف 

احلكومة املركزية والدستورية".

معصوم يشيد بأجهزة قوى األمن 
الداخلي في احلفاظ على استقرار 

بغداد
من جانبه، استعرض قائد عمليات بغداد 
الفريق الركن جليل الربيعي "آليات عمل 
القيادة واخلطط الضرورية املتبعة حلماية 
أمن املواطنني وممتلكاتهم واالستمرار في 
مكافحة االرهاب ودحره"، مشيدا ب�"دعم 
رئي��س اجلمهورية لقي��ادة العمليات في 
عمله��ا على تثبيت األم��ن في العاصمة 

بغداد"، وفقا للبيان.

ترجيحات بانطالق معارك
حترير غربي األنبار قبل احلويجة

وذكر بيان للوزارة تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخة منه, إن “قيادة القوة اجلوية 
وبع��د ورود معلومات دقيق��ة من املديرية 
العامة لالستخب��ارات واألمن نّفذت عدة 
ضربات جوية مركزة ف��ي قضائي القائم 

وعنه غربي محافظة االنبار”.
وأضاف البيان أن “الضربات اجلوية أسفرت 
عن تدمير جملونات حتت��وي على كميات 
كبي��رة م��ن األسلح��ة واالعت��دة تابعة 

لعصابات داعش اإلرهابية”. 
م��ن جهته أفاد مص��در امني ف��ي قيادة 
عمليات االنبار، أمس االربعاء ، بان تنظيم 
داعش فرض حظ��راً للتج��وال في قضاء 
العس��كرية  االستع��دادات  بع��د  عن��ه 

لتحريرها . 
وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "تنظيم داعش ف��رض حظرا للتجوال 
ش��امل عل��ى األهالي في مدين��ة عنه "، 
مش��يرا إلى أن "من يتح��رك من األهالي 

سيعد هدفا مباشرا". 
وأض��اف املص��در ال��ذي لم يكش��ف عن 
أسمه أن "األهالي يناش��دون بخالصهم 

من هذه الزمرة اجملرمة". 
وف��ي سياق منفصل أعلن��ت قيادة قوات 
فرق��ة ال��رد الس��ريع التابعة للش��رطة 
االحتادية ، يوم أمس األربعاء ، عن استكمال 
جميع االستعدادات العس��كرية ملعركة 

حترير احلويجة غرب كركوك. 

حمزة بن الدن املرّشح األقوى
لزعامة تنظيم القاعدة

وأك��د أن��ه "ج��رى إع��داد حم��زة لتولي 
دور قي��ادي ف��ي املنظم��ة التي أسس��ها 
والده"، مضيف��ا "بصفته سليل بن الدن، 
م��ن املرج��ح أن يتقبله عناص��ر القاعدة 
بالترحيب. وف��ي حني تبدو )خالفة داعش( 
على وشك االنهيار، بات حمزة اخليار األمثل 

لتوحيد احلركة اجلهادية العاملية". 
وأشار التقرير إلى أنه جرى إعداد "حمزة" 
منذ نعوم��ة أظافره للس��ير على خطى 
والده، الذي أجنب نح��و 20 ابنا وابنة، وهو 
صاح��ب الرق��م 15 بينه��م م��ن زوجته 

الثالثة.
ف��ي  وال��ده  جان��ب  إل��ى  حم��زة  وك��ان 
أفغانس��تان قب��ل 11 أيل��ول، حيث تعلم 
استعمال الس��الح وترديد الهتافات ضد 
األميركي��ني واليه��ود والصليبي��ني، كما 
بين��ت ذلك أش��رطة فيديو نش��رت على 

اإلنترنت.
وواش��نطن  نيوي��ورك  وعق��ب هجم��ات 
انفصل حمزة عن أبيه، ونقل مع النس��اء 

وأطفال آخرين إلى جالل آباد.
إال أن ه��ذا االب��ن متك��ن بفض��ل نظ��ام 
مراس��الت دقيق م��ن رب��ط التواصل مع 

والده الذي انتقل للعيش في اخلفاء.
وأظه��رت الرسائ��ل التي عث��ر عليها في 
مخب��أ ابن الدن في أبوت أب��اد بعد مقتله 
ع��ام 2011، ما يدل عل��ى تصميم حمزة 

اقتفاء خط��ى أبيه من خالل تأكيده على 
أنه م��ن "معدن صل��ب كالف��والذ"، وأنه 

ماض في طريق "النصر أو الشهادة".
تنظي��م  زعي��م  ب��أن  التقري��ر  ويفي��د 
"القاعدة" أمي��ن الظواهري كان أعلن في 
رسالة مس��جلة في أغسطس/آب 2015 

عن "والدة أسد من عرين القاعدة".
ورص��د التقري��ر ع��دة مواق��ف وردت في 
رسائ��ل مس��جلة حلمزة أّبن فيه��ا والده 
وتوع��د الواليات املتحدة بالث��أر، ودعا إلى 
"ضرب من كابول إلى بغداد، ومن غزة إلى 

واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب".
عق��ب ذل��ك، التفت��ت إلى صع��وده وزارة 
اسم��ه  وأدرج��ت  األميركي��ة  اخلارجي��ة 
عل��ى الئحة م��ن تصفه��م ب�"اإلرهابيني 

الدوليني".
التحقيق��ات  مكت��ب  عمي��ل  ويص��ف 
الفيدرالي الس��ابق علي صف��وان رسائل 
حم��زة بأنها "ستعيد ف��ي أغلب األحيان 
حرفي��ا جمال كامل��ة استعمله��ا والده 
ف��ي ذروة صع��ود )القاع��دة( ف��ي نهاي��ة 
التس��عينيات وبداية سنوات األلفني. إنه 
يحاول تقليده، ويلف��ظ اجلمل بالطريقة 

الهادئة نفسها".

املراقبون اجلويون ينهون إضرابهم 
ويؤكدون استمرار حركة األجواء 

العراقية
وكان املراقبون اجلوي��ون في مطار بغداد 
قد نظموا اضراباً عن العمل حلني حتقيق 
مطالبه��م حلل االزمة وهي دفع مليوني 

دين��ار كمس��تحقات فني��ة مقطوع��ة 
غير خاضع��ة لالستقطاع والغ��اء قرار 
وزاري ف��ي تنس��يب ٨ مراقب��ني جوي��ني 
خارج قس��م الرقابة اجلوي��ة في مطاري 
بغداد والبص��رة وعدم التعرض لهم في 

املستقبل.

جلنة نيابية تضع خطة لرفع
مستوى املرأة والطفولة في العراق

سيحص��ل  "تعاون��اً  ان  إل��ى  لفت��ت   ،
ب��ني احلكوم��ة واملنظم��ات والش��ركاء 

الدوليني".
ونبه��ت احللفي إلى "اهمية وضع خطة 
لالصالح التشريعي واحداث الية وطنية 
بش��أن وضع املرأة وانش��اء بوابة بحثية 
برملاني��ة تتضم��ن قاع��دة التش��ريعات 
ذات  البحثي��ة  املص��ادر  م��ع  الوطني��ة 

العالقة".
ونوه��ت رئيس��ة اللجن��ة النيابية إلى 
للج��ان  ارش��ادية  مذك��رات  "اع��داد 
بخص��وص ايف��اء الدول��ة بالتزاماته��ا 
والعمل على تقيي��م مهمة دور الرعاية 
االجتماعي��ة وتفعي��ل استخدام مواقع 
التواص��ل االجتماعي وكذلك تش��كيل 
مجموعة عمل نيابي��ة تختص مبتابعة 

التشريعات اخلاصة باالسرة والطفولة.
وأفادت احللفي بأن "خطة اللجنة ستأتي 
ايضاً على موض��وع متابعة التعليمات 
احلكومي��ة اخلاص��ة بتنفي��ذ القوان��ني 

والقرارات املتعلقة باملرأة والطفولة".
وكش��فت عن "الني��ة لتأسيس مرصد 

الش��رائح  اوض��اع  ملتابع��ة  الكترون��ي 
املشمولة باخلطة، إضافة إلى عقد مؤمتر 
سن��وي ملناقش��ة التحدي��ات املتعلقة 

بهذا القطاع".
ومضت احللف��ي إل��ى أن "العمل يجري 
داخل اللجنة م��ن أجل توفير االمكانات 
البش��رية واملادي��ة لتطبي��ق اخلطة من 
خالل التنسيق مع اجلهات ذات الصلة".

بدورها، أقّرت عضو اللجنة ريزان ش��يخ 
دلير في تصريح إل��ى "الصباح اجلديد"، 
بأن "وضع امل��رأة والطفولة ف��ي العراق 
ي��زداد س��وءاً يوم��ا بعد ي��وم آخ��ر، وأن 
الرئاس��ات الثالث لم حت��رك ساكناً جتاه 

ذلك".
وأضافت ش��يخ دلير، النائب��ة عن كتلة 
التغيي��ر النيابي��ة، أن "ع��دد االرامل في 
تزايد مستمر، وهناك نساء تعرضت إلى 
انتهاك��ات كبيرة جداً عل��ى يد تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي ب��ني سب��ي وتهجي��ر 

وقتل".
وانتق��دت "احلكومة من خ��الل الغائها 
وزارة الدولة لش��ؤون امل��رأة والتي كانت 
تأخذ على عاتقها تنفيذ االستراتيجيات 
الدولي��ة بالتعاون مع املنظمات العربية 
والعاملية والتي حاولت بش��تى الطرائق 
العراقي��ة خ��الل  امل��رأة  حتس��ني واق��ع 

السنوات املاضية من دون جدوى".
وطالبت ش��يخ دلير البرمل��ان واحلكومة 
ب�"ض��رورة االنتباه ال��ى وضع املرأة بنحو 
عام وتشريع القوانني التي ميكن ان حتصل 

فيها على حقوقها من دون غنب".

تتمات ص1

متابعة  الصباح الجديد:

قال��ت اخلبي��رة األوروبي��ة بقضاي��ا 
االوروب��ي  املرك��ز  ف��ي  االره��اب 
واالمن  االس��تراتيجية  للدراس��ات 
، يفغيني��ا غفوزديف��ا بإنه في حال 
“داع��ش” اإلرهابي  هزمي��ة تنظي��م 
النهائية ، ميكن أن يعود من مناطق 
النزاع في س��وريا والعراق االالف من 
زوجات وأوالد املسلحني اإلسالميني 

إلى دول  أوروبا.
واضافت اخلبي��رة غفوزديفا لوكالة 
“سبوتنيك”: “وفقا لتقارير مختلفة 
، ان عدة آالف من النساء واألطفال، 
املتواجدي��ن في املناطق، التي كانت 
س��ابقا حت��ت س��يطرة التنظي��م 
اإلرهابي، في ح��ال هزميته النهائية 
قد يعودون في السنوات املقبلة إلى 

أوروبا”.
واوضحت اخلبيرة انه ال يوجد حاليا 
لدى ال��دول الغربية، تص��ور موحد 
وسياسة مشتركة بشأن ما ينبغي 
اتخاذه من تدابير، أوال، نحو النساء، 
وذه��نب  أزواجه��ن  تبع��ن  اللوات��ي 
إل��ى س��وريا والع��راق، وأيض��ا نحو 
أطفالهم، الذي ولد الكثير منهم، 
أو قضى جزء كبير من طفولته في 
معس��كرات “داعش”، مب��ا في ذلك 
التدريبي��ة ، ونحن نعلم أن “داعش” 
يولي اهتماما كافيا إلعداد “أشبال 

اخلالفة الشباب”.
وأش��ارت اخلبي��رة غفوزديف��ا، إل��ى 
حقيقة أن “نظام األحداث القضائي 
ف��ي معظ��م البل��دان األوروبية، ال 
يس��مح بتطبيق اإلجراءات نفسها 
عليهم، الت��ي ميكن تطبيقها على 
األش��خاص البالغ��ني املش��تبهني 

بصالت مع اإلرهابيني” 
وم��ن املعل��وم ان الق��وات األمني��ة 
العراقي��ة حتتج��ز املئ��ات من أس��ر 
عناصر تنظيم داع��ش الذين قتلوا 
في مع��ارك حتري��ر محافظة نينوى 
أو مت أس��رهم، داخ��ل مخيمات تقع 
جن��وب مدينة املوص��ل التي كانت 
تعد أح��د أه��م معاق��ل التنظيم 
في املنطقة قبل أن تس��تعاد بنحو 

كامل في متوز املاضي.
والكثير من زوجات عناصر التنظيم 
قادمات م��ن دول أوروبية وآس��يوية 
متقدمة كروس��يا والياب��ان وكوريا 
اجلنوبية، لكنه��ن ميكثن اآلن داخل 

مخيم��ات االحتجاز م��ع أطفالهن 
ويتولى ضباط استخبارات عراقيون 
حتدي��د  ليت��م  معه��ن  التحقي��ق 
مصيره��ن الحق��ا ، كما إن "أس��ر 
عناص��ر داع��ش األجان��ب س��لمت 
نفس��ها للق��وات األمني��ة وقوات 
البيشمركة في أثناء سير عمليات 
حتري��ر تلعف��ر، الس��يما ف��ي األيام 
األخي��رة قبل حترير القض��اء"، الفتا 
إلى أن "أغلب هذه األسر تنحدر من 

دول االحتاد السوفيتي".
أن "تنظي��م داع��ش اإلرهابي، وكما 
هو معروف، فيه عناصر من ش��تى 
جنس��يات العالم، وعشرات اآلالف 
من عناصر التنظي��م ينحدرون من 
دول آسيا الوسطى وروسيا وتركيا، 
وحتى م��ن اليابان وكوري��ا اجلنوبية 
، وإن "العدي��د م��ن أس��ر عناص��ر 
داع��ش س��لمت نفس��ها لق��وات 
البيش��مركة في أثناء معارك حترير 
تلعفر"، مشيرا إلى أن "أغلب األسر 

تتكون من النس��اء بالدرجة األولى، 
واالطفال الصغار حتت سن العاشرة 
واخلامس��ة، إال أن ع��دد الرجال كان 
قلي��ال ج��دا ومت قتل أغلبه��م أثناء 
املع��ارك" وأن األس��ر التي س��لمت 
نفس��ها للبيش��مركة كله��ا من 
األجان��ب وم��ن جمي��ع دول العالم، 
تركيا وطاجكس��تان  خصوصا من 
والبرازي��ل واذربيج��ان ودول االحت��اد 
الس��وفيتي سلمت نفس��ها على 
ش��كل وجب��ات كبي��رة وكل وجبة 
تضم عش��رات النس��اء واألطفال" 
ف��ي الوق��ت ال��ذي ارس��لت في��ه 
احلكومة عج��الت نقل كبيرة لنقل 
أس��ر الدواعش من مناطق سيطرة 
البيش��مركة إل��ى ناحي��ة القيارة 
ووضعه��ا ف��ي مخيم��ات خاصة"، 
مؤكدا أن "االس��تخبارات العراقية 
تتول��ى عملي��ة التحقي��ق معهم 
ومتابع��ة ملفاته��م، وم��ا مصي��ر 
أزواجه��م األجان��ب" ، وأن "أغل��ب 

النساء ال تتجاوز أعمارهن 20 عاما، 
أم��ا األطفال فأعمارهم في الغالب 

ال تتجاوز خمسة أعوام".
كم��ا ان العدي��د من نس��اء عناصر 
داع��ش االجان��ب موج��ودون ل��دى 
القوات األمنية في مخيمات خاصة 
لهن في ناحية حمام العليل جنوبي 
املوصل، وان "النس��اء األجانب يتم 
تس��ليمهن إلى بلدانهن بحس��ب 
احلكومة  م��ع  الدولية  االتفاقي��ات 
العراقي��ة" ، والعدي��د م��ن زوجات 
عناصر داعش احملليني مت تزويجهن من 
عناص��ر التنظيم االجانب بعد وفاة 
أزواجهن ف��ي املع��ارك وأن "الكثير 
من النساء األجنبيات موجدات لدى 
اجليش العراقي في مخيمات خاصة 
واقعة مبناطق جنوبي املوصل" كما 
ان "نسبة النساء احملليات أكثر من 

نسبة النساء األجنبيات .
وعن جنسيات زوجات عناصر داعش 
األجان��ب ف��ان "هن��اك العديد من 

اجلنس��يات األجنبية لنساء عناصر 
الق��وات  ل��دى  احملتج��زات  داع��ش 
العراقي��ة، إال أن أكث��ر النس��اء هن 
م��ن دول آس��يا الوس��طى وتركي��ا 
والشيش��ان وبعضه��ن م��ن الدول 
معلوم��ات  وبحس��ب  األوروبي��ة 
مؤكدة فان هناك الكثير من عناصر 
داعش ينحدرون من اليابان والصني 
وماليزي��ا وذل��ك من خ��الل التأكد 
من مالمحه��م ووقوع جثثهم حتت 
س��يطرة البيش��مركة ف��ي أثن��اء 

االشتباكات" .
النس��اء  م��ن  العدي��د  ان  كم��ا 
العراقي��ات وبع��د مقت��ل أزواجهن 
ف��ي املع��ارك مت تزويجه��ن لقيادات 
وهناك  االجانب"  التنظيم  وعناصر 
العديد من عناص��ر داعش األجانب 
جلبوا معهم نس��اؤهم وأطفالهم 
في أثناء قدومهم إلى العراق، إال أنه 
وبع��د مقتلهم س��لمت عائالتهم 
نفس��ها لقوات البيش��مركة ومن 

ثم مت تسلمهن الى القوات االمنية 
العراقي��ة في املناط��ق الواقعة بني 
س��نجار وتلعفر في األي��ام األخيرة 

قبل اعالن حترير تلعفر بالكامل".
وذك��ر مص��در مطلع وهو ناش��ط 
مدن��ي متابع ألوضاع نس��اء داعش 
"الق��وات  ان  اخمليم��ات،  داخ��ل 
العراقية جت��ري حتقيق��ات مكثفة 
م��ع نس��اء عناصر وقي��ادات داعش 
داخل مخيم��ات خاصة في جنوبي 
املوص��ل ملعرف��ة هوياته��ن وكيف 
دخل��ن إل��ى الع��راق" ، مؤك��دا ان 
"القوات األمنية ال تس��مح بخروج 
النس��اء من اخمليم��ات مهما كانت 
احلالة"، موضحاً ان "بعض النس��اء 
عاجلة  أولي��ة  احتجن إلس��عافات 
نتيجة إلصابته��ن ببعض األمراض 
إال أن الق��وات األمنية لم تس��مح 
لهن باخلروج م��ن اخمليمات وامنا يتم 
استدعاء فرق طبية في حال حدوث 

مثل هكذا حاالت". 

ان عدة آالف من 
النساء واألطفال، 
المتواجدين في 
المناطق، التي كانت 
سابقا تحت سيطرة 
التنظيم اإلرهابي، 
في حال هزيمته 
النهائية قد يعودون 
في السنوات المقبلة 
إلى أوروبا 

زوجات داعش "ارشيف"

الكشف عن زواج "الداعشيات المحليات" من أجانب التنظيم اإلرهابي

زوجات عناصر "داعش" من المدن العصرية إلى مخيمات االحتجاز
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استعدادًا إلجراء أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

باشرت أمانة بغداد انشاء الطرق 
البديل��ة لس��ير املركب��ات عل��ى 
طري��ق محم��د القاس��م للمرور 
السريع استعدادا الجراء الصيانة 

وتطويره .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان« امانة بغداد باشرت بالتنسيق 
م��ع مديري��ة امل��رور العام��ة في 
انش��اء الط��رق البديل��ة لطريق 
محمد القاس��م للمرور السريع 
متهي��دا الج��راء اعم��ال الصيانة 
املطلوب��ة علي��ه ، مضيف��ة ان« 
امانة بغداد باشرت ايضا بتهيئة 
املوافق��ات  جمي��ع  واس��تكمال 
واختي��ار  واللوجس��تية  املالي��ة 
اجله��ة املنف��ذة العم��ال صيانة 
طريق محمد القاسم والذي يعد 
م��ن اهم الط��رق الس��ريعة في 
بغ��داد ويربط العديد من املناطق 

في جانب الرصافة.
على صعيد متصل وجهت امينة 
بغ��داد الدكت��ورة ذك��رى علوش 
بإعداد مش��روع لتطوي��ر العمل 
اخلدمي للحد من ظواهر هدر املاء 
الصافي وانشاء ش��بكات اجملاري 
الرسوم  بإس��تحصال  واالهتمام 
املترتب��ة بذمة املواطن��ن ووضع 
صيغ تسهم في محاربة الفساد 

بكل اشكاله .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان« امان��ة بغ��داد تس��عى ال��ى 
تكليف فريق من منتسبي امانة 
بغداد وبإش��راف من امينة بغداد 
إلعداد نظام قوائم جباية رس��وم 
املاء واجملاري وتهيئة قاعدة بيانات 
ضم��ن مدين��ة بغ��داد لتثبي��ت 
املعلوم��ات االساس��ية وقاع��دة 
بيان��ات للمعلوم��ات اجلغرافي��ة 

خلطوط انابيب املاء واجملاري وامالك 
امان��ة بغ��داد لتثبيته��ا ضم��ن 

خرائط املعلومات اجلغرافية .
واضاف��ت ان املش��روع يرمي الى 
تقليل اجله��د والوقت واملصاريف 
للمواطنن وإستقبال شكاواهم 
ومقترحاته��م التي تس��هم في 
اتخاذ القرارات الصحيحة املبنية 
عل��ى التقاري��ر املس��تخرجة من 
التحتية  البني��ة  نظ��ام تطوي��ر 

وصوالًالى )املدينة الذكية(.
يرم��ي  املش��روع  ان  واوضح��ت 

ايض��اً ال��ى بن��اء قاع��دة بيانات 
االلكتروني��ة  باجلباي��ة  والعم��ل 
املركزي��ة ليك��ون ن��واة لإلنطالق 
الى ربط جميع الوزارات بحكومة 
الكترونية تضمن تسهيل اجنازات 
املعام��الت واحل��د م��ن الفس��اد 
املصاعب  وتذليل  واملال��ي  االداري 
، مش��يرة ال��ى ان امان��ة بغ��داد 
تس��عى الى  إعداد قاعدة بيانات 
رصينة تبنى على اس��س علمية 
خدم��ي  اداء  افض��ل  لتحقي��ق 
وه��ذا يتطلب من الفريق املكلف 

احملاولة واالطالع على جتارب مماثلة 
لتحقي��ق افض��ل النتائج إلجناح 

هذا النظام .
الى ذلك تواص��ل الدوائر البلدية 
في أمانة بغ��داد تنفيذ حمالتها 
بالواقع اخلدمي  اخلدمية لإلرتقاء 

واجلمالي للعاصمة بغداد .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان » دائرة بلدية الش��عب  قامت  
بحمل��ة مركزي��ة لرف��ع أكداس 
من النفاي��ات واألنقاض واخمللفات 
الصلبة وتنظيف احلاويات وغسل 

والفرعي��ة  الرئيس��ة  الش��وارع 
ونص��ب حاويات ثابت��ة للحد من 
اإلنتشار العشوائي للنفايات في 

الساحات واألماكن العامة« .
وأضاف��ت ان » قس��م الطرق قام 
بردم احلف��ر واملطبات التي تعرقل 
حركة س��ير املركبات وإكسائها 
باالس��فلت ف��ي  ش��ارع التجار 
محلة ) 317( في حن قام قس��م 
اجمل��اري بتنظيف خط��وط اجملاري 
الرئيس��ة  املنه��والت  وتنظي��ف 
األمط��ار  مش��بكات  وتنظي��ف 

وفت��ح اإلنس��دادات فض��الً ع��ن 
وتعوي��ض  املنه��والت  تعلي��ة 
والتالف��ة  املفق��ودة  األغطي��ة 
منه��ا ورفع مخلف��ات التنظيف 
» ، مبين��ة ان«قس��م الزراعة قام 
بتطوير وادامة ش��ارع التجار عبر 
وحتدي��د  ورش  االش��جار  تقلي��م 
حافات االرصف ، مش��يرة الى ان 
» قسم اآلليات مستمر بالتعاون 
مع قس��م اجملاري لتهيئة اآلليات 
ملوس��م  اس��تعدادا  وصيانته��ا 

االمطار .   

أمانة بغداد تنشئ ممرات بديلة لسير المركبات على طريق المرور السريع 

باشرت  أمانة 
بغداد بالتنسيق مع 

مديرية المرور 
العامة في إنشاء 

الطرق البديلة 
لطريق محمد 

القاسم للمرور 
السريع تمهيدا 

إلجراء أعمال 
الصيانة المطلوبة 

عليه 

أنشاء ممرات في طريق املرور السريع

حملة لصيانة وإصالح 
الشبكة الهاتفية في 
عدد من المحافظات  

فتح عيادة الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي 
في مستشفى الزعفرانية

بغداد - الصباح الجديد:
من منطلق االستمرار بتأمن خدمات االتصاالت 
واألنترن��ت وتنفيذا« لتوجيه��ات وزير االتصاالت 
حس��ن كاظم الراش��د قامت مديرية اتصاالت 
الديوانية بأعمالها الفنية  بصيانة واصالح عدد 
م��ن الكابينات وعوارض الكاب��ل املغذي ملديرية 
مرور الديوانية وعوارض الكابالت مبنطقة اجلزائر 
، فيما نفذت مالكات ش��عبة التراسل باملديرية 
حملة إلصالح اخللل في بدالة قضاء الش��امية 

وناحية غماس .
م��ن جانب آخر أجنزت مديرية اتصاالت ميس��ان 
عملها بإصالح الكابالت اخلاصة مبديرية األوقاف 
ف��ي احملافظة إلع��ادة خدمة الهات��ف األرضي ، 
بينما نفذت اتصاالت األنبار  حملة اس��تطاعت 
م��ن خالله��ا صيانة بدال��ة الرمادي ف��ي املركز  

وإعادة خدماتها للمشتركن .
كما متكن��ت املالكات الهندس��ية والفنية من 
إصالح الكابالت ونصب أعمدة الهواتف وإبدال 
التقاس��يم العاطل��ة وأثمر اجلهد الهندس��ي 
والفن��ي عن إص��الح جميع الكاب��الت املتضررة 
للبدالة وإص��الح الكابينات الت��ي تغذي أحياء 
األندلس وشارع البريد وشارع املستودع التجاري 
واإلس��كان القدمي��ة وبل��غ عدد الهوات��ف التي 
مت اصالحها م��ا يقارب )1000( خ��ط هاتفي ومت 
إجن��از العمل في املديريات آنف��ة الذكر  بجهود 
متواصلة و وإستثنائية خدمة« للصالح العام.

إعالم الصحة 
أوع��ز الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي 
مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة اإلس��راع 
بفتح عيادة الكش��ف املبكر عن سرطان الثدي 

في مستشفى الزعفرانية العام.
واوضح املدير العام خالل اجتماع مجلس االدارة 
ان الدائ��رة تدع��م فتح هذه العي��ادات من اجل 
مساعدة النساء في سن االجناب على الفحص 
واملعاجل��ة حول ه��ذا املرض ، داعيا مدير قس��م 
التخطيط االس��راع بفتح هذه الوحدة لغرض 
تقدمي خدماتها الى اهالي منطقة الزعفرانية .

وقال املدير العام لقد مت ارس��ال فريق هندس��ي 
وفني لزيارة املستش��فى لالط��الع على صاالت 
العملي��ات واهمية توس��عتها ، فضال عن فتح 

استشارية العيون في هذه املستشفى .
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بغداد - الصباح الجديد:

بتوجي��ه من وزير العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة رئيس هيئ��ة احلماية 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
الس��وداني  ش��كلت هيئة احلماية 
3 فرق مش��تركة للدعم واالس��ناد 
اللوجستي من اجل تسريع حسم 
املس��تفيدين  معام��الت  واجن��از 
والك��رخ  الص��در   ( اقس��ام  ف��ي 

والرصاف�ة(. 
وذكر املتحدث باسم هيئة احلماية 
االجتماعية عمار منعم ان الهيئة 
ش��كلت تل��ك الف��رق املش��تركة 
بتع��اون اقس��ام ش��ؤون املواطنن 
واملتابع��ة والتخطي��ط فض��ال عن 
جلن��ة اإلس��ناد التابع��ة للهيئ��ة ، 
مضيف��ا ان الفرق باش��رت العمل 
ف��ور تلقيها التوجيه في اقس��ام ) 

الصدر والك��رخ والرصافة( من اجل 
اإلس��راع في حسم واجناز معامالت 
اعان��ات  رات��ب  م��ن  املس��تفيدين 

احلماية االجتماعية . 
وبن منعم ان اللجان ش��اركت في 
عملي��ات تدقيق وحتدي��ث البيانات 
للموقوف��ة  االعتراض��ات  واجن��از 
رواتبهم خالل الدفعة االخيرة التي 
اطلقتها الوزارة قبيل عيد االضحى 
املبارك ألس��باب مختلفة ، مشيرا 
الى ان هذه اللجان فتحت خطوطا 
اقس��ام  م��ع  مباش��رة  س��اخنة 
احملافظات حلل أية اشكاليات تواجه 
عملها وكذلك نق��ل توجيه الوزير 
رئيس الهيئة بضرورة االس��راع في 
اجن��از معام��الت املس��تفيدين في 
محافظاتهم وعدم ارس��الهم الى 

بغداد تخفيفا عن كاهلهم. 
واضاف املتحدث باسم هيئة احلماية 
االجتماعي��ة عمار منعم ان اللجان 

املذكورة وبالتعاون مع االقسام في 
بغداد واحملافظات سترفع تقارير عن 
العمل املنجز وذلك إلجراء مراجعة 
ش��املة لس��ير عمل دوائر واقسام 

هيئة احلماية. 
يذكر ان هيئ��ة احلماية االجتماعية 
تستعد إلطالق استمارة معلومات 
املستفيدة  السنوي لألس��ر  البيان 
من راتب احلماية االجتماعية وذلك 
اس��تكماال لتنفي��ذ فق��رات قانون 
احلماية االجتماعية رقم 11 لسنة 

 . 2014
من جانب أخر قام فريق من ش��عبة 
الرقاب��ة الصحية التابعة لقس��م 
الصح��ة العامة في االنبار  بحملة 
رقابي��ة في قضاء الرمادي ش��ملت 
عددا كبيرا من معامل تنقية املياه ، 
اذ مت التأكيد على تطبيق الضوابط 
الواردة م��ن وزارة الصحة  واخلاصة 
في هذا اجملال واستحصال املوافقات 

الرسمية متمثلة باالجازة الصحية 
.ومت خ��الل احلمل��ة اغالق ع��دد من 
املعام��ل اخملالف��ة للش��روط لعدم 
التزامه��م بالضواب��ط القياس��ية 
وزارة  قان��ون  وف��ق  عل��ى  لالنت��اج 
الصح��ة ، ويأت��ي ذلك كل��ه حرصا 
على سالمة وصحة املواطنن بعد 
ضمان وص��ول مياه نقي��ة وصالح 

لالستعمال البشري .
وتأتي هذه احلملة باش��راف مباشر 
م��ن مدير ع��ام دائرة صح��ة االنبار 
كاظ��م  الس��تار  الدكتورعب��د 
العيس��اوي وال��ذي اك��د عل��ى دور 
الرقاب��ة الصحية في منع انتش��ار 
االم��راض واحلف��اظ عل��ى س��المة 

وصحة املواطنن .
العيس��اوي على  الدكت��ور  واثن��ى 
جه��ود امل��الكات الصحية في هذه 
الدائرة ، حاثا اياهم على مضاعفة 

اجلهود خدمة للصالح العام .

تقرير

السوداني يوّجه باإلسراع في إنجاز معامالت المستفيدين من الحماية 
باشرت العمل فور تلقيها توجيه الوزير

إجناز معامالت املستفيدين من احلماية 

إعالم الدائرة 
بع��د تع��رض جس��ري شنش��ال 
س��رحة ) األمين واأليسر ( الى عمل 
إرهاب��ي وتدمي��ر فضائ��ن وتضرر 
املنشأين العلوي والسفلي وتضرر 

األعمدة والروافد . 
اش��ارت ش��ركة ري��اض الفرات��ن 
باالعمال وباش��راف مديرية وطرق 
وجس��ور كرك��وك الت��ي تضمنت 
تكسير الفضاءات ) 4،5،6( بجميع 
ملحقاته��ا م��ن جه��ة بغ��داد � 
كركوك ) اجلانب االمين ( وتكس��ير 
اعمال  وتنفيذ  املتضررة  الدعامات 
التحويل��ة املؤقت��ة لتأم��ن م��رور 
بجمي��ع  والعج��الت  الش��احنات 
انواعه��ا وصب الدعامات املتضررة 

وركائز الدعامة السادسة .. 
كم��ا مت تكس��ير الفضائ��ن االول 

والثاني من اجلس��ر االيس��ر وصب 
50م3 من س��طحة املقترب وصب 
الدعام��ة السادس��ة من اجلس��ر 
االمين ومعاجلة وصب الكتف ورفع 
االيس��ر  للجس��ر  الثالث  الفضاء 
واعادت��ه واجراء اعمال التس��ليح 

متهي��دا للص��ب وبلغ��ت نس��بة 
اجنازه احلالي��ة %42 وبكلفة مليار 
و981 مليون دينار من تخصيصات 
اعم��ار  الع��ادة  الط��ارئ  الق��رض 
املناطق احمل��ررة في ديال��ى وصالح 

الدين .

واسط - الصباح الجديد:
أك��دت مديرية م��رور محافظة 
واس��ط انها تس��جل يوميا 5 – 
6 حوادث عل��ى الطرق اخلارجية، 
ومتوج��ات  تخس��فات  بس��بب 
االسفلت التي يعزوها مسؤولون 
الثقيلة  االحم��ال  الى  محليون 

وضعف ادامة هذه الطرق.
املنع��م  عب��د  العقي��د  وق��ال 
هويدي مدير مرور واس��ط » في 
االونة االخي��رة ارتفعت معدالت 
تس��جيل احلوادث عل��ى الطرق 
اخلارجية ، عن��د مدخل الصويرة 
من اللج الى البشائر اكثر من 5 
الى 6 حوادث مرورية يوميا كلها 
سببها احلفر واملطبات املوجودة 

في الشارع العام«. 
من جانب��ه اوضح مدي��ر ناحية 

ش��يخ سعد احمد املوسوي اننا 
نتمنى ان نشهد في االيام املقبلة 
رقابة على هذه االحمال وتفعيل 
عم��ل امليازي��ن اجلس��رية ودعم 
القوان��ن املروري��ة ودور ش��رطي 
امل��رور املوج��ود في الس��يطرات 
ذات  الس��يارات  ومحاس��بة 
االحمال الثقيلة كونها السبب 
ف��ي تدمير الش��وارع » ، مضيفا 
ان ارتفاع مع��دالت احلوادث دفع 
حكوم��ة واس��ط احمللي��ة ال��ى 
تنظيم حملة ملعاجلة تخسفات 
الطرق اخلارجية واكساء املتضرر 

منها .
من جهت��ه ق��ال محم��ود عبد 
الرضا، محافظ واس��ط ان »هذا 
الطري��ق باحلقيق��ة كان خط��را 
جدا م��ن خالل احل��وادث املرورية 

الت��ي تؤدي الى انق��الب وتصادم 
سيارات كثيرة الذي بات ان يكون 
يومي��ا ، وق��د وجهن��ا بعمليات 
االدامة واالكساء لتجنب احلوادث 
وتقليل خطورتها على املواطنن 
في هذه املنطقة اضافة الى اننا 
وجهنا ف��رق العمل جلعل الطرق 
القادم��ن  للمواطن��ن  امن��ة 
ميس����ان  محافظت��ي  م��ن 

والبص�رة«. 
وبحس��ب مختصن، فان الطرق 
واس��ط  في محافظة  اخلارجية 
اعل��ى معدالت  بات��ت تس��جل 
احل��وادث س��يما في الس��نوات 
اخلمس االخيرة نتيجة ملا وصفوه 
املفرطة  والسرعة  الطرق  برداءة 
للس��يارات فض��ال ع��ن حتملها 

اثقاال كبيرة.

»الطرق والجسور« تحقق إنجاز 42 %
 من تأهيل جسري شنشال - سرحة 

محافظة واسط تسجل أعلى معدالت 
الحوادث على الطرق الخارجية 

بسبب التخسفات وضعف اإلدامة  ضمن قرض البنك الدولي 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزير التخطي��ط الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي ف��ي مكتبه 
مبق��ر ال��وزارة مع محاف��ظ بابل 
الس��لطاني  مدل��ول  ص��ادق 
والوف��د املراف��ق ل��ه ال��ذي ضم 
عددا من رؤس��اء الدوائر اخلدمية 
ف��ي احملافظ��ة ملفات ع��دد من 
واالستثمارية  اخلدمية  املشاريع 

اجل��اري تنفيذه��ا ف��ي احملافظة 
ووضع احللول واملعاجلات املطلوبة 
لضمان اجنازها في ظل الظروف 
التخصيصات  وقلة  االقتصادية 
املالي��ة الت��ي تواجه��ه  املوازنة 
العامة للدول��ة ضمن البرنامج 
تنمي��ة  وبرنام��ج  االس��تثماري 

االقاليم .
واك��د الوزي��ر خ��الل اللق��اء ان 

الوزارة تس��عى جاهدة من اجل 
توفير الظروف والبيئة املناسبة 
لضمان تنفيذ املشاريع اخلدمية 
واالس��تثمارية من خالل البحث 
عن معاجلات مناسبة لها تقوم 
املش��روع  اولوية  اس��اس  عل��ى 
واهميت��ه ف��ي املرحل��ة الراهنة 
خدم��ات  يق��دم  ان  وض��رورة 
ه��ذه  ان  مبين��ا   ، للمواطن��ن 

االلي��ات والضواب��ط واملعايير مت 
االتف��اق عليه��ا م��ع احلكومات 
احمللي��ة في احملافظ��ات في وقت 
س��ابق ويت��م العم��ل مبوجبها 
االن ف��ي التعام��ل م��ع جمي�ع 
املش��اري�ع املنف�ذة ف�ي عم�وم 

الع�راق.
م��ن جانبه دع��ا محاف��ظ بابل 
ص���ادق الس��لطاني احلكوم��ة 

االحتادي����ة إل��ى توفي��ر الدعم 
للمحافظ��ات   املناس��ب 
تنفي��ذه  م��ن  لتمكينه��ا 
االس��تراتيجية  مش��اريعها 
املهم��ة ، موضح��ا ان ع��ددا من 
املش��اريع احليوية في محافظة 
باالزم���ة  س��لبا  تأث��رت  باب��ل 
تنفيذه��ا  وتأخ��ر  االقتصادي��ة 
وه���ي تش��مل مجموع��ة من 

اجلسور والطرق املهمة ومشاريع 
للم����اء واجملاري  وه��ي بالتالي 
تعد مشاريع في غاية االهمي�ة 
البناء احملافظة ومن شأن اجنازها 
ان يوف��ر ظروف��ا افض��ل ويفك 
االختناقات املرورية وتوف�ير مياه 
الش��رب وتأمن خدم�ات اجملاري 
لشرائح واسع��ة م�ن اجملتم�ع 

البابل�ي. 

وزير التخطيط يبحث واقع المشاريع الخدمية في محافظة بابل
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متابعة الصباح الجديد

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  أك��د 
املهندس محمد شياع السوداني 
رغبة العراق اجلادة باالستفادة من 
جتارب ال��دول الناجحة في مجال 
انشاء املدن الصناعية ومن بينها 
دول��ة األردن الش��قيق وذلك خالل 
جولته امليداني��ة في مدينة امللك 

عبداهلل الثاني الصناعية .
اجتماع��ه  خ��الل  الوزي��ر  وق��ال 
بالصناعيني واملستثمرين األردنيني 
ان��ه ملدع��اة للفخر وج��ود هكذا 
صروح صناعية متميزة وناجحة ، 
عادا إياها احد اهم األسباب التي 
تش��جع وتدعو للتع��اون والعمل 
وزارت��ي الصناعة  املش��ترك ب��ني 
والصناع��ة  العراقي��ة  واملع��ادن 
االردني��ة  والتموي��ن  والتج��ارة 
النش��اء املدن الصناعية من خالل 
االس��تفادة من التجارب الناجحة 

واملتميزة في هذا اجملال .
واض��اف الوزي��ر ان الزي��ارة تناولت 
مناقش��ات جدية باجت��اه الدخول 
ف��ي موض��وع املدين��ة الصناعية 
ف��ي محافظ��ة االنبار بع��د ان مت 
الكاملة  املوافق��ات  اس��تحصال 
النشائها عبر الش��ركة العراقية 
النق��اش  جان��ب  إل��ى  االردني��ة 
إنش��اء منطقة صناعية  بش��أن 
مشتركة على احلدود بني البلدين 

الشقيقني. 
واش��ار الس��وداني الى انه بصدد 
االقتصادية  اجلدوى  دراسة  اكمال 
الصناعي��ة  املدين��ة  إلنش��اء 
املش��تركة التي م��ن املفترض ان 
والعمل  تنجز لغ��رض مراجعتها 
التعليم��ات  وف��ق  عل��ى  به��ا 
ليتم  به��ا  املعم��ول  والضواب��ط 
انضاجه��ا لالنتقال ال��ى اخلطوة 
خ��الل  م��ن  للتنفي��ذ  العملي��ة 
شركة مساهمة وحسب االتفاق 
ب��ني الوزارت��ني باختيار الش��ركة 
العراقية االردنية كونها مسجله 

وفقا لالطار القانوني للبلدين.

واكد الس��وداني ان افتتاح منفذ 
طريبيل ميثل رسالة من احلكومة 
العراقية لتعزي��ز التبادل التجاري 
مع االردن الش��قيق وزيادة التعاون 
في مجاالت اخرى ، مش��ددا على 
الت��ي  الصناعي��ة  الش��راكة  ان 
نرغ��ب باقامتها م��ن املفترض أن 
تكون موجهة الى الداخل ش��عبا 
وع��دم  حكومي��ة  ومؤسس��ات 
االقتص��ار على التج��ارة والتوريد 
لتك��ون محط��ة لالنتق��ال ال��ى 
أف��ق األس��واق العاملي��ة وتفعيل 
االس��تثمار بني الصناعيني ورجال 
االعمال من البلدين والذين لديهم 

الرغبة الستثمار أموالهم.
واك��د الس��وداني رغب��ة الع��راق 

اجلادة في ظل االستقرار واالزدهار 
الي��وم بتضحيات  الذي يعيش��ه 
أبناءه وتالحم ش��عبه الس��تثمار 
موارده واجناح جتربته بإنشاء املدن 
الصناعي��ة احلديث��ة وتغيير واقع 
احلال املوجود من جتمعات صناعية 
متناثرة ف��ي احملافظات ، الفتا إلى 
أنه قد مت التأس��يس له��ذه املدن 
بوجود قانون قيد التش��ريع خاص 
بامل��دن الصناعي��ة أخذي��ن بنظر 
الت��ي  النق��اط  االعتب��ار جمي��ع 
تخص هذا العمل باملش��اركة مع 

منظمة يونيدو .
وطم��أن الس��وداني الصناعي��ني 
األردني��ني بتنفي��ذ القوان��ني التي 
تبنتها الدول��ة العراقية وتفعيل 

بالعم��ل  اخلاص��ة  القوان��ني 
وتوجهها  واالس��تثمار  الصناعي 
نحو تشغيل املعامل وتوفير فرص 
العم��ل وزي��ادة العمل املش��ترك 
واالتفاقات م��ع جميع الدول ومن 
بينه��ا األردن الش��قيق وذلك بعد 
االزمة االقتصادي��ة التي عصفت 
التحديات  أح��د  وكان��ت  بالب��الد 
التي واجهته��ا احلكومة واجملتمع 
العراق��ي وعل��ى وج��ه اخلصوص 
موض��وع البطالة ونس��بة الفقر 
بس��بب تعرض ث��الث محافظات 
لهجمة شرسة من قبل عصابات 
التدمي��ر  س��ببت  الت��ي  داع��ش 
للبن��ى التحتية ون��زوح أبناء هذه 
احملافظات. واكد الوزير الس��وداني 

عل��ى ان احلكوم��ة اخ��ذت عل��ى 
عاتقها مسؤولية اعادة االستقرار 
والوضع املعيشي االعتيادي وتوفير 
ف��رص العم��ل وحتقي��ق العدالة 
االجتماعية بصفتها مس��ؤوليه 

وطنية وأخالقية . 
وجرى خالل االجتماع اس��تعراض 
لعمل الصناعيني ملدينة عبداهلل 
واإلج��راءات  الصناعي��ة  الثان��ي 
املتخ��ذة م��ن قب��ل وزارة التجارة 
والرس��وم  واالعف��اءات  األردني��ة 
الضريبي��ة والتي تنظ��م االعمال 
واخلط��ط املش��تركة بينه��ا وبني 
االردني بصفتها  اخل��اص  القطاع 
أحد التجارب الناجحة في العالم 
، حي��ث مت التأكيد من قبل اجلانب 

االردني ب��ان هناك مجل��س وإدارة 
املدينة  لالعمال مش��تركة داخل 
الصناعي��ة متث��ل جمي��ع اطياف 
االعم��ال  الصناعي��ني واصح��اب 
اخملتلف��ة وتتواص��ل فيم��ا بينها 
واجتماع��ات  ح��وار  بجلس��ات 
بشكل دوري لغرض تذليل العوائق 
الت��ي تع��وق عم��ل املس��تثمرين 
ه��ذه  وتس��تطيع  والصناعي��ني 
االدارة او اجمللس من ايصال وحتقيق 
جمي��ع اخلدمات املطلوب��ة لهذه 
املدينة وتكون مسؤولة مع جهات 
ودوائر الدول��ة للعمل على اكمال 
جميع االجراءات التي تخص عمل 
املدين��ة التي تعم��ل ضمن قانون 

االستثمار االردني .

دعا إلى االستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال 

السوداني يؤكد رغبة العراق الجادة في إنشاء المدن الصناعية الحديثة
الموارد المائية تواصل 
أعمال توزيع المياه في 

محافظة بابل

توزيع راتب المعين 
المتفرغ بين المدنيين 
المشمولين من بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
تواصل مديرية املوارد املائية في مش��روع املس��يب 
متابعته��ا امليدانية لتوزيعات املي��اه بهدف تنفيذ 

اخلطة الصيفية .
وتضم��ن العم��ل متابعة توزيعات ج��دول الهاللي 
وتفرعاته للوقوف على توزيع عادل للحصص املائية 
أضافة ال��ى مديرية صيانة مش��اريع ال��ري والبزل 
في بابل بأعم��ال تنظيف ج��دول الوردية من نبات 
الش��نبالن وازالة الترسبات الطينية بطول )1382( 

مترا لتأمني احلصص املائية لذنائب اجلدول .
من جانب آخر باش��رت مديرية صيانة مشاريع الري 
والبزل في بابل بأعمال تنظيف نهر احلس��ينية من 
نبات الشنبالن وازالة الترسبات الطينية ابتداَء من 
الك��م )صفر _4.5( بهدف أيص��ال املياه الى ذنائب 

اجلدول .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات 
اخلاصة في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية عن 
اس��تمرارها بتوزي��ع راتب املعني املتف��رغ للمدنيني 
املش��مولني من محافظة بغداد بع��د عطلة عيد 
االضح��ى املب��ارك وذل��ك مل��ن تخلفوا عن تس��لم 

رواتبهم في املدة التي سبقت عطلة العيد.
وق��ال رئيس الهيئ��ة القاض��ي أصغر عب��د الرزاق 
املوس��وي ان الهيئ��ة م��ددت م��دة توزي��ع الرواتب 
للمشمولني من محافظة بغداد البالغ عددهم )5( 
آالف و865 مستفيدا تنتهي يوم غد اخلميس املوافق 
14 ايل��ول اجل��اري من اج��ل اتاح��ة الفرصة جلميع 
املس��تفيدين لتسلم مستحقاتهم وخصوصا ملن 
تخلف لس��بب او آلخر عن احلضور في املوعد احملدد 
س��ابقا لكل وجب��ة ، وذلك بعد اس��تكمال جميع 
اإلج��راءات القانونية واإلداري��ة املطلوبة لذلك في 

املركز العراقي- الكوري.
وبني رئي��س الهيئ��ة ان املش��مولني برات��ب املعني 
املتف��رغ من املدنيني حملافظة بغ��داد وزعت رواتبهم 
بواقع )500( مس��تفيد يوميا، باجمالي مبلغ )510( 
آالف دين��ار عن راتب ثالثة اش��هر ل��كل معني وهي 
)ايار ، وحزيران ، ومتوز( في مقر وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية على قاعة املركز العراقي – الكوري.

افتتاح منفذ طريبيل 
يمثل رسالة من 
الحكومة العراقية 
لتعزيز التبادل 
التجاري مع األردن 
الشقيق وزيادة 
التعاون في مجاالت 
آخرى

السوداني خالل جولته امليدانية في مدينة امللك عبداهلل الثاني الصناعية



لندن - وكاالت: 

ص��ّوت الن��واب البريطانيون أم��س االول 
الثالث��اء، لصالح مش��روع قان��ون ينهي 
عضوية بريطانيا في االحتاد األوروبي، وهي 
حلظة حاسمة الستراتيجية »بريكسيت« 
احلكومي��ة بالرغم من اتهامات املعارضة 
للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير 

مسبوق. 
وأي��د القانون 326 نائًب��ا مقابل 290 بعد 
13 س��اعة من النقاشات التي سيمضي 
بها النواب قدًما من��ذ اآلن من أجل مزيد 
م��ن التدقي��ق. ويه��دف القان��ون الذي مت 
إق��راره إلى إبطال قان��ون عام 1972، الذي 
انضم��ت بريطاني��ا مبوجب��ه إل��ى االحتاد 
األوروبي، وبالتالي حتويل 12 ألف تش��ريع 
أوروب��ي موج��ود حالًي��ا إلى التش��ريعات 

البريطانية.
ويعد إق��رار هذا القانون اخلط��وة التالية 
االس��تفتاء  بن��ود  تنفي��ذ  عل��ى طري��ق 
التاريخي الذي جرى العام املاضي للخروج 
من االحتاد األوروبي، بعد إبالغ رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي بروكس��ل رس��مًيا بانسحاب 
بريطاني��ا في آذار املاض��ي. ويعود الفضل 
في انتص��ار حكوم��ة ماي ف��ي تصويت 
ام��س االول الثالث��اء إل��ى حتالفه��ا م��ع 
احلزب »الوح��دوي الدميقراطي« األيرلندي 
الش��مالي، ووصفت م��اي النتيجة بأنها 
»ق��رار تاريخ��ي يعطي اليق��ن والوضوح 

قبل انسحابنا من االحتاد األوروبي«. 
وقال��ت في بي��ان: »بالرغم م��ن أن هناك 
الكثير الذي يجب علين��ا فعله، فإن هذا 
الق��رار يعني أنه ب��ات بإمكانن��ا التقدم 
باملفاوض��ات على أس��س صلب��ة، ونحن 
مس��تمرون في تش��جيع النواب من كل 
أنح��اء بريطانيا على العم��ل مًعا لدعم 

هذا التشريع احليوي«.
ع��ن  املع��ارض  العم��ال  ح��زب  وأع��رب 
اعتراضه عل��ى القانون بحج��ة أن بنوده 
لتس��هيل نقل قوانن االحتاد األوروبي إلى 
التشريعات البريطانية، متثل توسًعا غير 
مقبول للسلطة التنفيذية، فالعديد من 
القوان��ن األوروبية قد حتت��اج إلى تعديل 
خالل نقلها، والقانون يقترح االستخدام 
الواسع »لسلطات هنري الثامن« املوجودة 
والتي تس��مح للوزراء بتعديل تشريعات 
دون تدقي��ق برملان��ي كامل. وق��ال النائب 
العمال��ي كري��س براس��نت إن مثل هذه 
الس��لطات قد تقود إل��ى »دوامة خطيرة 
من احلكم االس��تبدادي«، وخالف سبعة 
نواب م��ن حزب العمال خ��ط احلزب الذي 

ينتمون إليه ودعموا قانون بريكست.
وبالرغم من اجتياز القانون اختباره األول، 
فق��د ح��ّذر الن��واب احملافظ��ون أنهم قد 
يس��عون إلى إجراء تعدي��الت عليه خالل 
مرحل��ة التدقيق ف��ي األس��ابيع املقبلة 
وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. 
وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب 
على قانون بريكس��ت، فإن شكل الطالق 

مع أوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح حتت 
ضغوط م��ن كل اجلهات بعد خس��ارتها 
غالبيتها البرملانية في االنتخابات املبكرة 
ف��ي يونيو/حزي��ران املاضي. وس��يتم اآلن 
درس مش��روع القان��ون بالتفصي��ل امام 
جلان تابع��ة جمللس العموم حيث يتوقع أن 

ت��دور معركة من أجل تعديل النص املثير 
للجدل بسبب الصالحيات الكبيرة التي 

مينحها للسلطة التنفيذية. 
وصرحت رئيس��ة ال��وزراء تيري��زا ماي في 
بي��ان “لق��د اتخذ البرمل��ان ق��رارا تاريخيا 
بدع��م رغبة الش��عب البريطاني وصوت 

عل��ى قان��ون يضم��ن اليق��ن والوضوح 
قب��ل خروجنا من االحت��اد االوروبي.  عمليا 
س��يتيح القانون للحكوم��ة البريطانية 
ان تواص��ل العمل بش��كل طبيعي بعد 
خروجه��ا فعليا م��ن التكت��ل اي مبدئيا 
بحل��ول اذار 2019، عند انتهاء املفاوضات 

مع بروكسل.
 وقد ح��ذر وزي��ر ال�«بريكس��يت« ديفيد 
ديفي��س األح��د م��ن ان »التصوي��ت ضد 
مش��روع القانون س��يكون لصالح خروج 
فوض��وي م��ن االحت��اد االوروبي. الش��عب 
البريطان��ي ل��م يص��وت الج��ل البلبل��ة 
ويج��ب اال يقوم البرملان بذلك«، مش��ددا 
على ان »الش��ركات واالفراد” بحاجة الى 
»االطمئن��ان« حول   اخل��روج من التكتل. 
ورغ��م معارضة حزب العمال ووس��طيي 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي املؤيد لالحتاد 
اال  االسكتلندين،  واالنفصالين  االوروبي 
ان م��اي أبدت ثق��ة ازاء نتيجة التصويت 
االثنن إذ متل��ك احلكومة غالبية محدودة 
احل��زب  )13 صوت��ا( بع��د حتالفه��ا م��ع 
احملافظ املتش��دد في ايرلندا الش��مالية. 
لكن املعركة لم حتس��م بعد بالنس��بة 
الى الس��لطة التنفيذي��ة التي باتت في 
وض��ع هش منذ االنتخاب��ات العامة التي 
ج��رت ف��ي حزيران/يوني��و املاض��ي. ويثير 
القان��ون اعت��راض عدد كبير م��ن النواب 
حتى بن صفوف احملافظن ليس بس��بب 
معارضته��م لبريكس��ت بل لالس��لوب 

الذي يتم اعتماده.
ه��ذا  مبوج��ب  س��تحصل  فاحلكوم��ة 
القانون على سلطات استثنائية لتتولى 
بنفس��ها مهم��ة التعدي��الت الضرورية 
لدمج التش��ريعات االوروبية في القانون 
البريطان��ي م��ن دون رقاب��ة كامل��ة من 
البرمل��ان. لكن غالبية الن��واب العمالين 

يعتبرون االم��ر غير وارد اذ يرون انه »عرض 
ق��وة«، مع ان بع��ض هؤالء انضم��وا الى 
صف��وف احلكوم��ة مخالف��ن توصي��ات 

حزبهم خالل عملية التصويت. 
ويريد ح��زب العمال خالف��ا للحكومة 
بقاء بريطانيا في السوق املوحدة خالل 
الفت��رة االنتقالية ما بعد بريكس��يت. 
كما تثير الصالحيات التي ينص عليها 
مش��روع القانون قل��ق النقابات ونددت 
االمينة العامة الحتاد النقابات فرانسيز 
“احلكوم��ة  بقي��ام  االح��د  اوغراي��دي 
الت��ي تعهدت بحماية حق��وق العمال، 
بتقدمي مش��روع قانون حول اخلروج من 
االحت��اد االوروب��ي مليء بالثغ��رات حول 
حقوق ه��ؤالء وال يزال بريكس��يت يثير 
االنقس��ام ف��ي بريطانيا حي��ث تظاهر 
االف االش��خاص الس��بت في وس��ط 
لندن ملطالبة احلكومة ب�«العدول« عن 

املشروع.
وجمعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مجلس 
وزارته��ا ام��س االول الثالثاء ف��ي أعقاب 
آخر تطورات خ��روج بريطاني��ا من االحتاد 
األوروب��ي. وقال��ت املتحدثة الرس��مية ان 
احلكوم��ة س��تدرس التعدي��الت الت��ى مت 
ادخالها على التش��ريع ولكنها لم تصل 
بعد الى موقف. ومن املقرر ان يعقد كبار 
احملافظن، مبن فيهم الزعيم االسكتلندي 
روث دافيدس��ون، مناقش��ات سياس��ية 
مفصلة من دون موظفن حكومين قبل 

مؤمتر احلزب.
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لندن - وكاالت:
اس��تضافة العاصم��ة البريطاني��ة لندن امس 
االربع��اء فعاليات االجتماع الوزاري السداس��ي 

بشأن األزمة في ليبيا والذي يتواصل ليومن.
وه��دف االجتماع ال��ذي  حضره وزي��ر اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرس��ون،  باإلضافة إلى وزراء 
خارجي��ة بريطاني��ا وفرنس��ا، وإيطالي��ا، ودولة 
اإلم��ارات، ومصر فضال عن مبعوث األمم املتحدة 
لليبيا غس��ان س��المة، إلى التع��رف على رؤية 
املبعوث األممي بش��أن آخر مس��تجدات الوضع 
ف��ي ليبيا، واالطالع على نتائج املش��اورات التي 
أجراه��ا املبع��وث األممي م��ع األط��راف الليبية 

اخملتلفة، ونتائج اتصاالته اإلقليمية والدولية.
اجله��ود  تنس��يق  أيض��ا  االجتم��اع  ويتن��اول 
والتحركات التي تقوم به��ا األطراف اإلقليمية 
والدولية به��دف إنهاء حالة االنقس��ام وتعزيز 

بناء التوافق واملصاحلة الوطنية في ليبيا.
هذا، ويش��ارك في هذه الفعاليات رئيس اجمللس 
الرئاس��ي التاب��ع حلكومة الوف��اق الوطني فايز 
السّراج، مع تس��جيل غياب الفت للقائد العام 

للجيش الوطني الليبي املشير خليفة حفتر.

بيونغ يانغ - وكاالت :
ش��جبت كوريا الش��مالية، امس األربعاء، قرار 
مجلس األم��ن رقم 2375 الذي ف��رض عقوبات 
جديدة عليها، ردا على جتربتها النووية األخيرة، 
وأكدت أنها ماضية في التسلح لتحقيق توازن 

قوى مع أميركا.
وأكدت وزارة خارجية كوريا الش��مالية رفضها 
بكل ح��زم القرار الدولي بفرض عقوبات عليها، 
وقالت إن »اعتماد هذا الق��رار غير قانوني وغير 
ش��رعي« وهو يؤكد مرة أخ��رى جلمهورية كوريا 
الدميقراطية الشعبية أن الطريق الذي اختارته 

صحيح متاما.
واعتب��رت أن هذا »القرار ملفق من قبل الواليات 
املتحدة األمريكية وملطخ بكل الوسائل القذرة. 
وتندد جمهورية كوريا الدميقراطية الش��عبية 
بأش��د العبارات احلاسمة، وترفض رفضا قاطعا 
ق��رار مجلس األم��ن الدولي رق��م 2375 بفرض 
عقوبات جديدة عليها، ألنه ميثل استفزازا مثيرا 
لالشمئزاز يهدف إلى حرمان كوريا الدميقراطية 
من حقها املشروع في الدفاع عن النفس وخنق 
الدولة واملواطنن بش��كل تام م��ن خالل فرض 

حصار اقتصادي شامل« عليهم.

أنقرة - رويترز:
قال��ت قن��اة )إن.تي.ف��ي( إن الس��لطات التركية 
أصدرت أوام��ر امس األربعاء باعتق��ال 79 موظفا 
س��ابقا في مدارس على خلفية ص��الت مزعومة 

مبحاولة االنقالب العام املاضي.
ويشتبه بأن هؤالء املوظفن السابقن استخدموا 
تطبيق )بايلوك( للرسائل النصية املشفرة والذي 
تقول احلكومة إن ش��بكة رج��ل الدين املقيم في 

الواليات املتحدة فتح اهلل كولن تستخدمه.
وتته��م أنق��رة ش��بكة كول��ن بتدبي��ر االنقالب 
الفاش��ل في متوز 2016 لكن كولن ينفي أي صلة 

له باألمر.
وكان املش��تبه به��م يعملون في م��دارس خاصة 
ومراكز تعليمية جتهز الطالب المتحانات القبول 

باجلامعات ويدير أنصار كولن الكثير منها.
لكن احلكومة تقول إن ش��بكة كول��ن متغلغلة 
بش��دة في املؤسس��ات التركية واجليش واملدارس 
والقض��اء وإنه ال ميك��ن حتييد اخلط��ر إال بعملية 

تطهير واسعة النطاق.

اجتماع وزاري دولي
 في لندن بشأن ليبيا

كوريا الشمالية تلوح 
بتسريع برامجها العسكرية 
رًدا على العقوبات الدولية 

تركيا تأمر باعتقال 
موظفين سابقين في مدارس

بيروت ـ رويترز:

أعلنت جماعة حزب اهلل اللبنانية 
النص��ر في احلرب الس��ورية ،بينما 
قال��ت روس��يا إن ق��وات احلكومة 
ط��ردت االرهابن م��ن 85 في املئة 
من البالد الت��ي كان حكم الرئيس 
بش��ار األس��د لها يب��دو في خطر 

قبل عامن.
ومتث��ل التصريح��ات م��ن حليفن 
للحكومة السورية أكثر التقييمات 
ثقة حت��ى اآلن في موقف األس��د 
في احلرب رغم أن مساحات كبيرة 
من األراضي ال تزال خارج س��يطرة 
الس��وري  املرصد  ورفض  احلكومة. 
حلقوق اإلنس��ان تأكيد روس��يا بأن 
اجليش اس��تعاد السيطرة على 85 
في املئة من األراضي السورية وقال 
إن احلكوم��ة تس��يطر على 48 في 

املئة من أراضي البالد.
الروس��ي  الدف��اع  وزي��ر  واجتم��ع 
سيرجي ش��ويجو مع األسد امس 
االول الثالثاء في دمش��ق ملناقشة 
املش��تركة  العس��كرية  اجله��ود 

واملعركة ضد تنظيم داعش .
وم��ن خ��الل تقدمه��ا ف��ي اآلونة 
احلكوم��ة  اس��تعادت  األخي��رة 
السورية السيطرة على مساحات 
واس��عة م��ن األراض��ي في ش��رق 
س��وريا م��ن تنظيم داع��ش الذي 
يتم استهدافه في املنطقة ذاتها 
ف��ي حملة تش��نها فصائل عربية 

وكردية تدعمها الواليات املتحدة.
ووص��ف حس��ن نص��ر اهلل األمن 
الع��ام حلزب اهلل الذي أرس��ل آالفا 
م��ن املقاتلن إلى س��وريا ما تبقى 
من احلرب بأنها »معارك متفرقة«.

وقتل مئات اآلالف في الصراع الذي 
قس��م س��وريا إل��ى مناط��ق حتت 
س��يطرة أط��راف مختلف��ة وفجر 
أزمة الجئن غير مسبوقة شهدت 
نزوح مالين البشر إلى دول مجاورة 

وأوروبا.
وعل��ى م��دى الع��ام األخي��ر متكن 
األس��د م��ن القضاء عل��ى جيوب 
س��يطرت عليها فصائل املعارضة 
املس��لحة في م��دن حلب وحمص 
ودمش��ق في غرب البالد على مدى 
العام املاضي وهو يبدو بعد س��ت 
سنوات من الصراع في وضع منيع 

عسكريا.
ومنح��ت اتفاق��ات الهدن��ة الت��ي 
وإي��ران  وتركي��ا  روس��يا  أبرمته��ا 

والواليات املتحدة في املناطق التي 
املعارضة  تس��يطر عليها فصائل 
في غرب س��وريا قوات األسد حرية 
التح��رك مما أس��هم ف��ي التقدم 
ش��رقا باجت��اه محافظة دي��ر الزور 

الغنية بالنفط.
إن  الروس��ية  الدف��اع  وزارة  قال��ت 
الوزير شويجو زار األسد امس االول 
الثالث��اء بأمر من الرئي��س فالدميير 

بوتن.
وذكر مكتب األسد أن الزيارة تركزت 
على خط��ط اس��تعادة مدينة دير 
الزور و«تعزيز جهود محاربة اإلرهاب 
في جميع املناطق الس��ورية حتى 

القضاء عليه نهائيا«.
وأضاف أن ش��ويجو واألسد ناقشا 
اتفاقات مناطق عدم التصعيد في 
أجزاء من سوريا التي سرعت وتيرة 
االنتص��ارات الت��ي حققها اجليش 
الس��وري وحلف��اؤه ف��ي محارب��ة 

»اإلرهاب« في مناطق أخرى.
ووصل��ت الق��وات الس��ورية ف��ي 
األس��بوع املاض��ي إل��ى مدينة دير 
الزور عاصم��ة احملافظة التي حتمل 

االس��م عينه على نه��ر الفرات مما 
كس��ر حصار تنظي��م داعش على 
احلكومة تس��يطر  منطقة كانت 

عليها وقاعدة جوية قريبة.
ونسبت وكالة اإلعالم الروسية إلى 
ألكس��ندر البن قائد مقر القوات 
الروس��ية في س��وريا قوله »حتى 
اآلن مت تطهي��ر 85 ف��ي املئ��ة م��ن 
األراضي الس��ورية من املتش��ددين 
ينتمون جلماعات مس��لحة  الذين 

غير مشروعة«.
وذك��ر أن مقاتلي داع��ش ال يزالون 
يس��يطرون عل��ى نح��و 27 أل��ف 
األراض��ي  م��ن  مرب��ع  كيلومت��ر 

السورية.
ولم يشر إلى مساحة من األراضي 
في شمال سوريا تخضع لسيطرة 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة وهي 
حتال��ف تدعم��ه الوالي��ات املتحدة 
وتق��وده وح��دات حماية الش��عب 
الكردي��ة. وال تخوض قوات س��وريا 

الدميقراطية معارك مع األسد.
وقال البي«حترير )دير الزور( مستمر. 
القوات السورية توشك على هزمية 

الدول��ة اإلس��المية الت��ي أغلقت 
األحي��اء الش��مالية واجلنوبية في 
دير الزور“. وأضاف أن الهجوم يقوده 

العميد سهيل احلسن.
وف��ي إش��ارة إل��ى النس��بة التي 
أعلنته��ا روس��يا قال دبلوماس��ي 
غرب��ي »هن��اك أرقام أخرى تش��ي 
بقصة أكثر قتامة... أكثر من 400 
ألف قتي��ل.. نصف س��كان البالد 
تشردوا باإلضافة ملالين الالجئن«.

وأض��اف قائ��ال »الس��ؤال األصعب 
في إجابته بالنس��بة لروس��يا هو 
هل تتمتع أي منطقة داخل نسبة 
اخلمس��ة وثمانن باملئة االستقرار. 
دول��ة األس��د ه��ي قش��رة رقيقة 

تغطي مجموعة من الضيعات«.
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وق��ال 
اإلنس��ان إن غ��ارات ضرب��ات جوية 
روس��ية  ش��نتها طائ��رات حربية 
عل��ى األرجح أس��فرت ع��ن مقتل 
69 ش��خصا منذ ي��وم األحد قرب 
نهر الف��رات في محافظة دير الزور 

بشرق سوريا.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على 

طل��ب م��ن رويت��رز للتعلي��ق على 
التقري��ر الذي نش��ره املرصد امس 

االول الثالثاء.
وذكر املرص��د أن الضحايا مدنيون 
وأن الغارات اجلوية أصابت مخيمات 
للمدني��ن عل��ى الضف��ة الغربية 
لنهر الفرات وعبارات لالنتقال إلى 

الضفة الشرقية.
وذكر التلفزيون الرس��مي بش��كل 
منفص��ل أن اجليش ش��ن هجمات 
اآللي��ة  واألس��لحة  باملدفعي��ة 
عل��ى أط��واف حتمل أع��الم الدولة 
اإلس��المية إل��ى اجلانب الش��رقي 
من النهر م��ن آخر مواقع لهم في 

مدينة دير الزور.
ق��ال قائ��د ميداني ف��ي دي��ر الزور 
للتلفزيون إن الطريق الوحيد لهروب 
متش��ددي التنظي��م م��ن املدينة 
هو األطواف ف��ي النهر مضيفا أن 
الس��وري سيس��تهدفهم  اجليش 

في املياه قبل أن يفروا.
وإلى جانب األراضي التي تس��يطر 
عليه��ا قوات س��وريا الدميقراطية 
والدولة اإلس��المية ال يزال مقاتلو 

ركن  معارض��ة يس��يطرون عل��ى 
بش��مال غرب البالد وركن بجنوب 
دمش��ق  ق��رب  ومنطق��ة  غربه��ا 

ومنطقة شمالي مدينة حمص.
وتشير هجمات احلكومة السورية 
عل��ى منطقة الغوطة الش��رقية 
مقاتل��و  عليه��ا  يس��يطر  الت��ي 
املعارضة قرب دمشق إلى أن األسد 
رمبا يحاول استعادة السيطرة على 
ما تبقى من املناطق حتت س��يطرة 
املعارض��ة إلى الغرب مب��ا في ذلك 
اجليوب املتاخمة للحدود مع تركيا 

واألردن وإسرائيل.
وح��ذر العمي��د عصام زه��ر الدين 
من احلرس اجلمهوري الس��وري في 
مقابلة مع التلفزيون الرسمي من 
دير الزور  املاضي االثنن الس��ورين 
الذين خرجوا من البالد قائال »أرجوك 
ال تع��د ألن إذا الدول��ة س��امحتك 

نحن عهدا لن نسامحك«.
ونشر زهر الدين، توضيحا في وقت 
الحق في حس��ابه على فيسبوك 
قائال إنه كان يس��تهدف بتحذيره 

من حملوا السالح.

وصف ما تبقى من الحرب بأنها »معارك متفرقة«

حزب اهلل يعلن النصر في سوريا وروسيا 
تقول تّمت استعادة معظم البالد

تركزت على 
خطط استعادة 

مدينة دير 
الزور و«تعزيز 
جهود محاربة 

اإلرهاب في 
جميع المناطق 

السورية

حزب اهلل يعلن النصر في سوريا

تقـرير
برغم اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بنحو غير مسبوق

مجلس النّواب البريطاني يصوِّت لصالح قانون خروج البالد من االتحاد األوروبي
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خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

واشنطن ـ وكاالت: 
كش��ف موقع إعالم��ي بريطاني أن 
بع��ض محامي الرئي��س األميركي 
دونالد ترام��ب، اش��اروا اليه بعفاء 
منصب��ه،  م��ن  كوش��نر  جاري��د 
وس��ط انتقادات كثيرة له بس��بب 
الكش��ف عن اتصاالته الروس��ية. 
واش��ار العديد من محامي الرئيس 
األميرك��ي في وقت س��ابق من هذا 
الصي��ف ال��ى ان مستش��ار البيت 
االبيض كوشنر يجب ان يتنحى عن 
القانونية  التعقيدات  دوره بس��بب 
احملتملة مع التحقيقات اجلارية في 

قضي��ة التواصل مع روس��يا خالل 
الفت��رة الت��ي س��بقت االنتخابات 

الرئاسية األميركية.
ونقل موقع "ديلي ميل" البريطاني 
ع��ن مص��ادر مطلع��ة، أن احملامن 
كانوا قلقن بش��أن كوش��نر، الذي 
عقد عدة اجتماعات مع املسؤولن 
الروس خالل احلملة الرئاسية لعام 
2016، وجلب��وا تل��ك اخمل��اوف إل��ى 

ترامب نفسه.  
إن مس��اعدين صحفي��ن  وقال��ت 
لفريق ترامب القانون��ي، ذهبوا إلى 
حد كبير حيث وضعوا بيانا يش��رح 

للبي��ت  كوش��نر  مغ��ادرة  س��بب 
األبيض. وألقى البيان، الذي كان من 
املقرر أن يصدره صهر ترامب، باللوم 
على بيئة سياسية سامة لتحويل 
اجتماع كوش��نر مع محاٍم روس��ي 
خالل حمل��ة 2016 إلى هجوم على 

ترامب.
وهذا االجتماع، وفقا ملا اشارت اليه 
الصحيف��ة، حض��ره أيض��ا دونالد 
ترام��ب االب��ن ومدير حمل��ة ترامب 
الس��ابق ب��ول ماناف��ورت، وكان من 
الش��واغل املركزية حملام��ي ترامب.   
وج��اء االجتماع عندم��ا عرض على 

معلوم��ات  ترام��ب  حمل��ة  فري��ق 
ق��د تض��ر باملرش��حة الدميقراطية 

للرئاسة هيالرى كلينتون.  
وقد ظه��ر كوش��نر ام��ام اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ في 
متوز املاض��ي ليتحدث عن االجتماع 
الذي وصفه بانه "مضيعة لوقتنا".  
وق��ال رئيس فريق ترام��ب القانوني، 
ج��ون دود، إنه ال يتف��ق مع محامي 
تقييمه��م  ف��ي  اآلخري��ن  ترام��ب 
لكوش��نر.  وأض��اف: "لق��د جعلت 
وجهات نظري معروف��ة."  وقيل ان 
ترامب يحمل نف��س وجهة النظر، 

واش��ار التقري��ران ال��ى ان الرئي��س 
يعتقد ان كوش��نر لم يفعل شيئا 

خاطئا وليس لديه سبب للتنحى.
كم��ا اع��رب محام��و الرئي��س عن 
الكش��ف  اس��تمارات  ازاء  قلقهم 
الفيدرالي��ة التي قدمها كوش��نر، 
كبي��ر  حتدث��ه  ال��ذى  االم��ر  وه��و 
املستشارين عدة مرات منذ تقدميه 
االولية، مضيفا اكثر من 100 اسما 
الى قائمة االشخاص االجانب الذين 
اتصل به��م. ورأى محامو ترامب أن 
فكرة حث كوشنر على التخلي عن 

منصبه.

 وق��ال م��ارك كاس��ويتز، محام��ي 
ال��ذي اضطلع  الش��خصي  ترامب 
بدور متناقص مع محامن جدد ، انه 
لم يشارك في مثل هذه املناقشة. 
واض��اف ل��م أتناقش م��ع محامن 
آخري��ن للرئي��س أن جاريد كوش��نر 
ينبغ��ي أن يتنحى ع��ن منصبه في 
البيت األبيض، ولم أوِص إلى الرئيس 
بأن كوش��نر ينبغ��ي أن يتنحى عن 
هذا املنصب، وال أدرك أن أي محامن 
آخري��ن وقال الرئيس للصحيفة انه 
لم يذكر اس��م احملامن الذين كانوا 

وراء هذه الفكرة.

محامو ترامب ينصحونه بإعفاء كوشنر على خلفية االتصاالت مع روسيا
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غلق الباب في وجه تنظيم »داعش«
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

ماثيو ليفيت*

ُهزم تنظيم »الدولة اإلسالمية« في 
املوصل، واآلن هو في وضع ال يحسد 
عليه في دير الزور، وإلى جانب معركة 
حتري��ر الرقة يواجه تنظي��م »الدولة 
اإلسالمية« ضغوطاً متزايدة إلظهار 
الق��وة والنفوذ حتى في الوقت الذي 
تنهار فيه خالفت��ه على األرض. لقد 
أصبحت قيادة تنظيم »داعش« أقل 
مركزية وباتت املسؤوليات توزَع على 
القادة احملليني فيما يتم التش��جيع 
عل��ى تنفي��ذ الهجمات ف��ي اخلارج 
بواسطة املتعاطفني واالتباع. وشرع 
تنظي��م »داع��ش« على وف��ق تقرير 
جمللس األمن الدولي في إرسال األموال 
إل��ى املناطق الت��ي ال ميلك التنظيم 
اس��تعداداً  فيه��ا،  فروع��اً  حالي��اً 
لس��قوط اخلالفة في العراق وسوريا 
ولضمان استمرار القدرة على تنفيذ 

الهجمات في اخلارج.
وم��ع خس��ارة كل معرك��ة، يتحول 
تنظيم »داعش« من جماعة مسلحة 
حتكم مناطق إلى مجموعة متمردة 
تعمل من دون الس��يطرة على أرض 
محددة. ومع ه��ذه التداعيات تتزايد 

خطورة التهديد اإلرهابي الذي ميثله 
التنظي��م إقليمي��اً ودولياً. وفي حني 
يش��كل التطرف احمللي العنيف أحد 
عناص��ر هذا التهدي��د، يتوجب على 
ال��دول التنبه كذلك لعودة املقاتلني 
اإلرهابيني األجان��ب الذين صقلتهم 

املعارك.
واآلن يف��ر املقاتل��ون األجان��ب الذين 
دربهم التنظيم، من العراق وس��وريا 
أم��الً في العودة إل��ى أوطانهم. ومن 
أص��ل 30 ألفاً، يتحدر قرابة تس��عة 
آالف من ش��رق آس��يا، وثمانية آالف 
م��ن أوروبا، وس��تة آالف م��ن تونس، 
وثالث��ة آالف م��ن الس��عودية. وأفاد 
منس��ق مكافحة اإلرهاب في االحتاد 
األوروب��ي ب��أن قراب��ة 1500 أوروب��ي، 
وبلجيكي��ون،  فرنس��يون  أغلبه��م 
ع��ادوا إل��ى أوطانهم بع��د ان تلقوا 
تدريبات على يد تنظيم »داعش« في 

سوريا والعراق.
ويش��ير تقري��ر نش��رته األمم املتحدة 
مؤخ��راً إلى ضرورة تصنيف املقاتلني 
األجان��ب العائدين في ثالثة أقس��ام 
رئيسة لدى تقييم السلطات حجم 
الت��ي يش��كلونها عل��ى  اخلط��ورة 
بلدانهم عن��د عودتهم من س��وريا 
والعراق. يضم القس��م األول األفراد 

احملرومني م��ن حقوقهم، الذين عادوا 
بع��د ش��عورهم باإلحباط بس��بب 
اليوتوبي��ا  ب��ني  الشاس��ع  الف��ارق 
التي وعده��م بها تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« وبني أف��كاره احلقيقية 
وممارس��اته الواقعي��ة. ه��ؤالء، ت��رى 
األمم املتح��دة، أن م��ن املمكن تغيير 
أفكارهم املتطرف��ة وإعادة دمجهم 

في اجملتمع.
وميث��ل القس��م الثان��ي مجموع��ة 
أصغ��ر تض��م املقاتل��ني العائدي��ن 
الذين أصبحوا أكثر تش��دداً مما كانوا 
علي��ه عندما غ��ادروا، ول��م يتزحزح 
تك��ون  وق��د  للتنظي��م،  والؤه��م 
عودته��م مقرون��ة بالني��ة لتنفي��ذ 
هجم��ات إرهابي��ة وتش��كيل خطر 
أمني جس��يم في بلدانه��م. وميثل 
القسم الثالث األفراد الذين قطعوا 
صالتهم ب��� تنظيم »داعش« بعدما 
زال��ت أوهامه��م وتكش��فت له��م 
حقيق��ة التنظيم، ولكنهم ما زالوا 
متطرفني وق��د تكون لديهم الرغبة 

في االنضمام لتنظيم إرهابي آخر.
هذا التصني��ف مهم من أجل فهم 
التحدي��ات اخملتلف��ة املرتبطة بعودة 
أوطانهم،  إل��ى  األجان��ب  املقاتل��ني 
وكذلك بالنس��بة لبرامج مكافحة 

التط��رف العني��ف الت��ي مت وضعها 
للتعام��ل مع العائدي��ن، خاصة في 
أوروب��ا. ولكن ه��ذه البرامج يجب أن 
تك��ون مصحوب��ة بإج��راءات أمنية 
مش��ددة على احل��دود، الس��يما وأن 
بع��ض العائدين األكث��ر خطورة، لن 
يع��ودوا إلى بلدانهم، عل��ى األرجح، 
باستعمال أسمائهم وثائق سفرهم 
احلقيقي��ة، ولكن س��يعبرون احلدود 

بوثائق سفر مزورة بدقة عالية.
 - جدي��دة  ظاه��رة  ليس��ت  وه��ذه 
املركزي��ة  االس��تخبارات  فوكال��ة 
األميركي��ة أعرب��ت ف��ي 2001 ع��ن 
قلقها بش��أن الرواب��ط املتزايدة بني 
واملتطرف��ني مع  األجان��ب  املهرب��ني 
ملحوظة ح��ول كيفية اس��تعمال 
اجلماع��ات اإلرهابية مث��ل »حماس« 
و»ح��زب اهلل« و»اجلهاد اإلس��المي« 
املصرية هذه الشبكات من املهربني 
لتس��هيل تنق��ل اإلرهابي��ني - لكن 
هذه الظاهرة أصبحت أكثر تعقيداً 

اآلن أكثر من أي وقت مضى.
هن��اك أدوات عديدة قد تس��اعد في 
مواجهة هذا التهدي��د قبل أن يعبر 
هؤالء األف��راد احل��دود الدولية، لكن 
ه��ذه األدوات قد ال تك��ون فعالة إال 
بوجود ما يكفي من التعاون الدولي.

ومن ناحيته، ط��ّور »اإلنتربول« عدداً 
من األدوات التي استخدمتها الدول 
املتح��دة عل��ى  األعض��اء ف��ي األمم 
حدودها، ومن بينه��ا برامج التعرف 
عل��ى املالمح وقاع��دة بيانات عاملية 

للمقاتلني اإلرهابيني.
وباس��تعمال تل��ك األدوات يتس��نى 
للدول األعضاء التي حتقق مع هؤالء 
األفراد إرس��ال صور إل��ى »اإلنتربول« 
الذي يستخدم بدوره تقنية التعرف 
على املالمح ملقارنة الصور إلكترونياً 
م��ع تلك اخملزن��ة في قواع��د بياناته. 
ويعمل »اإلنتربول« على توفير تقنية 
التع��رف على الوجوه للش��رطة في 

النقاط احلدودية.
املس��افرين  ويع��د س��جل أس��ماء 
أداة أخ��رى هام��ة لتس��هيل تب��ادل 
املعلومات على احل��دود إذ يزود الدول 
األعض��اء ف��ي األمم املتح��دة ببيانات 
من خطوط الطيران قد تس��اعد في 
التعرف على املسافرين ذوي اخلطورة 
العالية ومنعهم من التنقل بحرية 

في أوروبا أو أي مكان آخر.
وأخي��راً، يجم��ع نظ��ام معلوم��ات 
»ش��ينغن II« البيانات الش��خصية 
آلالف املقاتل��ني اإلرهابي��ني األجانب 
وينش��ئ ملف��ات ش��خصية أكث��ر 

شمولية عن كل منهم، يستخدمها 
واحل��دود.  االس��تخبارات  مس��ؤولو 
كمثال على ذلك، تعرف هذا النظام 
عل��ى مقات��ل إرهابي أجنب��ي حاول 
العودة إلى هولندا. وباستعمال هذا 
النظام متكنت السلطات الهولندية 

باستجوابه فور وصوله إلى املطار.

ول��و كان��ت ه��ذه األنظم��ة ق��د مت 
تفعيلها ف��ي وقت س��ابق، رمبا كان 
بإم��كان أوروب��ا منع هجم��ات مثل 
تفجير بروكس��ل ف��ي 2016. ومبا أن 
الش��رطة البلجيكية كانت حتتفظ 
بقائمة بأسماء مشبوهني باإلرهاب، 
مبن فيه��م أولئ��ك الذي��ن كانوا قد 
ع��ادوا من احلرب في العراق وس��وريا، 
كان بإمكانها االس��تفادة من تبادل 
اإللكتروني مع  والتواصل  املعلومات 

»اإلنتربول« في النقاط احلدودية.
يجب أال نتصور أن س��قوط تنظيم 
تهدي��ده  نهاي��ة  يعن��ي  »داع��ش« 
اإلرهاب��ي للمنطق��ة والعال��م. من 
الواضح أنهم ما زال��وا عازمني على 
تنفي��ذ هجمات إرهابي��ة في اخلارج، 
وخاصة في الغرب. وفي الوقت الذي 
يعود في��ه املقاتل��ون اإلرهابيون إلى 
أوطانهم ويزدون في حجم الش��تات 
اجله��ادي، لي��س أمامن��ا إال إعط��اء 
األولي��ة لتبادل املعلوم��ات والتعاون 
في النقاط احلدودية احلساسة، على 

مستوى دولي.

* مدي��ر برنام��ج س��تاين ملكافحة 
اإلرهاب واالس��تخبارات في معهد 

واشنطن.

8
اإلرهاب اإللكتروني وتداعياته على األمن القومي

9
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نح��رص ف��ي كل ملح��ق »للصب��اح اجلدي��د« على 
مواكبة االحداث م��ن كل الزوايا، ثقافي��اً اجتماعياً 
سياس��ياً، ومع اخبار انتص��ارات قواتنا على جبهات 
القتال، وهم يالحقون تنظيم داعش ببسالة يشهد 
لها العالم، الب��د لنا من الوقوف على هذه القضية 
التي باتت تش��كل كابوس��ا للعالم بكل توجهاته 
وقدرات��ه وجتاربه ف��ي احل��روب العاملي��ة، بينما وعد 
املقاتل��ون االبطال في العراق باالنتص��ار حتماً على 
هذا التنظي��م بكل ما أوتوا م��ن محبة وغيرة على 

هذه األرض، وصدقوا بوعدهم.

تباينت وجهات النظر حول تش��كيل تنظيم داعش، 
وتب��ارز احملللون السياس��يون في كش��ف أوراق هذا 
التنظيم بحذر! ، ومن وجهة نظرهم، هناك اجندات 
سياسية حترك هذا التنظيم، وكل يحركه على وفق 
ما ترتئيه مصلحة البل��د او احلكومات، فمنهم من 
ي��راه تنظيماً عش��وائياً لبعض العصاب��ات، وآخرون 
يرونه تشكيال منظما ومدروسا اسهمت به عدد من 
ال��دول املتقدمة واجملاورة، وبني هذا الرأي وذاك، داعش 
مت��ددت بكل االجتاهات، حتى وصل��ت للبلدان االمنة 
املستقرة، الس��يما بعد االعداد املهولة للمهاجرين 

العرب واملس��لمني لتلك البل��دان، وفي بداية تكوين 
هذا التنظيم الذي س��مي اختصارا بداعش )الدولة 
اإلس��المية ف��ي الع��راق والش��ام )، كان هن��اك من 
يس��تغرب من هذه املفردة الغريبة التي وردت مؤخرا 
في نش��رات االخبار، بل استولت على جميع نشرات 
االخب��ار لوس��ائل االعالم بكل تنوعاته��ا، مع حرص 
وس��ائل االعالم على اختيار التس��مية او التوصيف 
ال��ذي يت��الءم مع اخل��ط الرس��مي لتلك الوس��يلة 
اإلعالمية ومن يدعمها، وم��ع كل التوصيفات التي 
ابتكرته��ا، اال ان الصورة الت��ي تقفز الى الذهن عند 

س��ماعها تتعلق بالقتل واالغتصاب والس��بي وكل 
القهر والقسوة التي ترافق هذه االعتداءات.

الي��وم وداعش تضعف لكنها لم تيأس من املواصلة 
لتحقيق الهدف بإنش��اء دولتهم ) اخلرافة)، البد من 
س��ؤال : ما الذي ميك��ن ان يفعله العال��م ملواجهة 
تهدي��د التنظيم مع نص��ر االبط��ال العراقيني في 
تفتي��ت قوة هذا التنظيم؟ هل تس��تمر احلرب على 
داعش ليزداد عدد الضحايا والش��هداء؟، السيما وان 
العملي��ات اإلرهابية وان توزع��ت على عدد من املدن 
االوروبي��ة، اال ان حربهم موجهة ضد كل مش��اهد 

احلي��اة ف��ي الع��راق وس��وريا، واي دولة اس��تخفت 
بنظامه��ا االقتص��ادي، وخلف��ت اع��داداً كبيرة من 
العاطلني عن العمل، الرافضني لتلك األنظمة، ورمبا 
يعمل��ون او يفكرون ف��ي  تصفية حس��اباتهم مع 
أنظمة بلدانهم !، مه��م جدا ان ندرك ان داعش وان 
ادع��ت التمدد اال انها في مراحل أنفاس��ها األخيرة، 
وستعود احلياة لتلك األماكن التي هجرها سكانها، 
وس��تعود الطي��ور حتلق ف��ي س��مائها وحتتفل مع 
األطف��ال بنهاي��ة لتنظيم خلق الرع��ب في نفوس 

جيوش من االمنني في اوطانهم.

اإلرهاب يتشبث باتباع سبل جديدة للملمة أشالئه
هل سيشهد العالم نهاية وشيكة لتنظيم »داعش« ؟
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بكر أبو بكر*

وفًق��ا للتعريف ال��ذي قدمت��ه دوروثى 
دينينج Dorothy E. Denning، أحد أبرز 
الباحثني في مجال األم��ن اإللكتروني، 
يجمع مصطل��ح اإلره��اب اإللكتروني  
مفه��وم  ب��ني  cyber terrorismم��ا 
اإللكترون��ي”،  “الفض��اء  و  “اإلره��اب” 
وم��ن ث��م فهو يش��ير إلى االعت��داءات 
والتهديدات املوجهة ألجهزة احلاس��ب 
اآللي والشبكات اإللكترونية واملعلومات 
املوجودة عليها بهدف إجبار احلكومات 
واجملتمع��ات على أفعال معينة ألغراض 

سياسية أو اجتماعية.
ولكن يش��ترط لك��ي يصن��ف هجوم 
ما بأن��ه إرهاب إلكترون��ي أن ينتج عنه 
إضرار باملمتلكات أو األفراد وخلق حالة 
م��ن اخلوف لدى اله��دف. ومن ثَمَّ تخرج 
الهجم��ات الت��ي تس��تهدف خدم��ات 
ليس��ت على درجة كبي��رة من األهمية 
خارج إطار مفهوم اإلرهاب اإللكتروني، 
ا  إذ الب��د وأن يكون اله��دف حيويًّا وهامًّ
ولعم��ل  املواطن��ني  حلي��اة  بالنس��بة 
الدولة. ويض��اف إلى ذل��ك أن هجمات 
اإلره��اب اإللكترون��ي الب��د وأن تك��ون 
مدبرة ومخطط لها سابًقا وتهدف إلى 
تدمير اله��دف أو إحلاق��ه بدرجة عالية 
من الضرر، وليس فقط إحداث خلل في 

عمله.
ويعود مفهوم اإلره��اب اإللكتروني إلى 
بداي��ة التس��عينيات نتيج��ة للزي��ادة 
الكبيرة في معدالت استعمال اإلنترنت 
واالعتماد عليه في إدارة ش��ئون الدول، 
مما أدى إل��ى التخوف من أن يس��تعمل 
اإلرهابي��ون ه��ذه التكنولوجيا احلديثة 
في إح��داث أضرار قد تف��وق في بعض 
األحي��ان تل��ك الناجت��ة ع��ن العمليات 
اإلرهابي��ة التقليدي��ة. وتزاي��دت ه��ذه 
اخملاوف م��ن اإلره��اب اإللكترون��ي بعد 
أحداث 11 س��بتمبر ملا يوف��ره الفضاء 
اإللكترون��ي م��ن ف��رص للتنظيم��ات 
اإلرهابية للقيام بهجمات تترتب عليها 

أضرار جسيمة.
ولذا باتت مكافحة اإلرهاب اإللكتروني 
عل��ى قم��ة أولوي��ات ال��دول، إذ أصبح 
هناك عديٌد من املؤسس��ات التي تطور 
من برامج وجترى أبح��اث في هذا اجملال، 
كم��ا تخصص الدول نس��ًبا كبيرة من 
اإلره��اب  ميزانياته��ا جمل��ال مكافح��ة 
اإللكتروني. ولم تقتصر اس��تراتيجيات 
ال��دول  عل��ى  اإللكترون��ي  التأم��ني 
فقط���، وإمنا ش��ملت أيًضا الش��ركات 
واملنظمات، والتي بدت بدورها اهتماًما 
كبي��رًا بحماية أنظمته��ا اإللكترونية 

من اجلرائم واالعتداءات املماثلة.
وهن��اك ع��دة أس��باب أدت إل��ى جل��وء 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة إل��ى اس��تعمال 

الفضاء اإللكتروني واآلليات اإللكترونية 
للقي��ام بالعمليات اإلرهابي��ة، وتتمثل 

أهمها فيما يلي:
تنخف��ض تكلفة اآللي��ات اإللكترونية 
مقارنة ب��األدوات التقليدي��ة التي تتم 
به��ا العملي��ات اإلرهابي��ة كالقناب��ل 

واملتفجرات واألسلحة املتطورة.
ف��ي الكثير م��ن األحي��ان يصعب على 
أجه��زة الش��رطة مالحق��ة القائم��ني 
بعمليات اإلره��اب اإللكتروني والتعرف 
عل��ى هويته��م، فضالً عن ع��دم وجود 
حواجز مكاني��ة أو جغرافية في مجال 

الفضاء اإللكتروني تعوق أنشطتهم.
يوف��ر  اإللكترون��ي  الفض��اء  أن  كم��ا 
لإلرهابيني أهداًفا متعددة يستطيعون 
مهاجمته��ا لتحقي��ق أهدافهم، فقد 
تق��وم اجلماع��ات اإلرهابي��ة مبهاجم��ة 
اخلاص��ة  اآلل��ي  احلاس��ب  ش��بكات 
باحلكوم��ات، أو الش��ركات اخلاص��ة، أو 
األفراد مما يفتح اجملال أمام هذه املنظمات 
للبحث ع��ن ثغرات في ه��ذه األنظمة 

اإللكترونية املتعددة ملهاجمتها.
ال حتت��اج هجمات اإلره��اب اإللكتروني 
إلى تواج��د املهاجم والهدف في املكان 
ذاته، فالهجم��ات اإللكترونية ميكن أن 
تتم عن بعد، مما يس��هل م��ن إمكانية 
للمنظم��ات  ج��دد  أعض��اء  اجت��ذاب 
اإلرهابي��ة م��ن دون احلاج��ة إل��ى إجراء 

تدريب��ات بدنية أو نفس��ية لهم. أي إن 
الفض��اء اإللكتروني صار يوفر س��احة 

جديدة لتجنيد للجماعات اإلرهابية.
تس��تطيع هجمات اإلرهاب اإللكتروني 
أن تلح��ق الضرر بعدد أكب��ر من األفراد 
مقارنة بالهجم��ات التقليدية، وهو ما 
يس��اعد اجلماعات اإلرهابية على جذب 
مزيٍد م��ن االهتمام اإلعالمي واحلكومي 
بنحو يس��اعدها على حتقي��ق أهدافها 

بصورة أكثر فاعلية.)1) .
ولك��ن تختل��ف التقدي��رات املتعلق��ة 
مبدى تزايد اجتاه املنظمات اإلرهابية إلى 
اجمل��ال اإللكترون��ي واس��تعمال اآلليات 
اإللكتروني��ة ف��ي أنش��طتها. إذ يعتبر 
البع��ض أن القاعدة على س��بيل املثال 
مازالت تعتمد على اآلليات والهجمات 
التقليدي��ة، وذلك ملا يترت��ب عليها من 
خسائر بشرية وأضرار مباشرة، في حني 
يرى البعض اآلخ��ر أن اعتماد املنظمات 
اإلرهابية على اآلليات اإللكترونية يظهر 
فقط عن��د مهاجمة ال��دول املتقدمة 
نتيج��ة العتمادها بش��كل كبير على 
التكنولوجي��ا احلديثة في كافة اجملاالت 
عل��ى عك��س العمليات الت��ي تتم في 
ال��دول النامي��ة، والتي لن تك��ون فيها 
الهجمات اإللكترونية ذات فاعلية ولن 
ينت��ج عنها األثر التدمي��ري ذاته والذي 

تهدف هذه اجلماعات إلى إحداثه.

كم��ا توض��ح عديٌد م��ن الدراس��ات أن 
القاع��دة تعم��ل مؤخ��رًا عل��ى تطوير 
قدراته��ا التكنولوجي��ة لتتمك��ن من 
القيام بهجمات إلكترونية معقدة. في 
حني تتوقع بعض الدراسات أن اجلماعات 
الس��نوات  ف��ي  س��تتجه  اإلرهابي��ة 
القادمة إلى الفض��اء اإللكتروني حتى 
تس��تفيد من املزايا التي س��بق ذكرها، 
يرى البع��ض اآلخر أن الهجم��ات التي 
تتم ف��ي الفضاء اإللكترون��ي لن ينتج 
عنها اآلثار التدميرية ذاتها التي تترتب 
على الهجمات التقليدية واسعة املدى 
الت��ي تقوم بتروي��ع اجملتمع��ات وإرهاب 
احلكومات، وأن اجتاه اجلماعات اإلرهابية 
إل��ى الفضاء اإللكتروني في الس��نوات 
املقبلة س��يحدث فق��ط إذا ترتب على 
الهجمات اإللكترونية إسالة الدماء أو 

إحداث خسائر مادية مدمرة.)2) .
احلرب اإللكترونية:

cyberwar  تش��ير احلرب اإللكتروني��ة
إلى تل��ك احلرب الت��ي تت��م إدارتها في 
مجال الفض��اء اإللكتروني والتي تكون 
الفواعل الرئيسة فيها هي الدول ويتم 
فيه��ا اس��تعمال اآللي��ات واألس��لحة 
اإللكتروني��ة في الهج��وم. ويكون هذا 
الهجوم موجه باألس��اس إل��ى أجهزة 
احلاسب اآللي أو الشبكات اإللكترونية 
اخلاص��ة بالعدو أو األنظمة اإللكترونية 

الت��ي تدير الدولة وما حتت��وي عليه من 
معلوم��ات به��دف عرقل��ة اخلصم عن 
اس��تعمال ه��ذه األنظم��ة واألجه��زة 

والشبكات أو تدميرها بالكامل.)3) .
وقد تتم احلرب اإللكترونية في صورتها 
التقليدي��ة أي ب��ني القوات املس��لحة 
اخلاص��ة بال��دول، أو م��ا ب��ني اجله��ات 
الرسمية أو الغير رسمية داخل الدولة، 
أو من الفواعل من غير الدول. وقد تكون 
احلرب اإللكترونية أيض��ا جزء من حرب 
ش��املة في الب��ر والبحر واجل��و. وعلى 
الرغم من تعدد الصراعات اإللكترونية 
في العصر احلديث، إال أن حربا إلكترونية 

حقيقة شاملة لم حتدث بعد. )4)
ثالث��ة  حتدي��د  ميك��ن  ع��ام،  وبش��كل 
مستويات رئيسية للحروب اإللكترونية. 
املستوى األول يتمثل في تلك العمليات 
التقليدية لتحقيق  املصاحبة للحروب 
املعرف��ي كمهاجم��ة نظ��ام  التف��وق 
الدف��اع اجل��وي، وال��ذي ق��د ي��ؤدى إلى 
خسائر اس��تراتيجية واس��عة النطاق 
نتيجة ألهمية الدفاع اجلوي بالنس��بة 
للدول. املستوى الثاني يتمثل في احلرب 
تتعرض  والت��ي  احمل��دودة،  اإللكتروني��ة 
فيها البنى التحتي��ة واألهداف املدنية 

للهجمات اإللكترونية.
املس��توى الثال��ث يتمث��ل ف��ي احل��رب 
اإللكترونية غير احملدودة والتي يس��عى 

من خاللها القائم بالهجوم إلى تعظيم 
اآلثار التدميرية للبن��ى التحتية، حيث 
يؤثر سلًبا في البناء االجتماعي للدولة 
كمهاجمة أس��واق رأس املال، وخدمات 
الطوارئ، واألنظمة اإللكترونية اخلاصة 
مبول��دات الطاقة، وغيره��ا من األهداف 
التي تترتب عليها آثار تدميرية واسعة 
النط��اق. ويكون الهدف ف��ي هذا النوع 
من احلروب هو توس��يع نطاق اخلس��ائر 

املادية قدر اإلمكان.)5)

االعت��داءات  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
اإللكترونية قد تؤدي إلى إحداث خسائر 
مادية، وفي بعض األحيان فقدان احلياة 
نتيج��ة لتدمير نظ��ام إلكتروني حيوي 
داخل الدولة، غير أنها ال تتسم بالقدرة 
التقليدي��ة ذاتها،  التدميري��ة للحروب 
والت��ي تؤدى إل��ى قتل األفراد مباش��رة. 
ولكن البد هنا من التمييز ما بني احلرب 
اإللكترون��ي،  والهج��وم  اإللكتروني��ة 
اإللكتروني��ة تفت��رض وج��ود  فاحل��رب 
تفاع��ل ما ب��ني فاعلني أو أكث��ر، مبعنى 
أن تل��ك الهجمات التي يقوم بها فاعل 
دولي ضد فاعل آخ��ر ليس لديه الرغبة 
أو الق��درة على الرد على هذا االعتداء ال 

يدخل في إطار احلرب اإللكترونية.)6) .
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* املرك��ز االوروبي لدراس��ات مكافحة 
االرهاب واالستخبارات

معنى اإلرهاب
 (Terror( اإلره��اب ه��و ترجم��ة كلم��ة
اإلجنليزي��ة وه��ي مش��تقة م��ن كلمة 
أو  يف��زع  مبعن��ى  الالتيني��ة،   Terrere
املصطل��ح  ه��ذا  ويس��تعمل  يره��ب. 
ومشتقاته مبعاٍن مختلفة كثيرة، فقد 
يس��تعمل لقًبا إلمبراط��ور دموي )مثل 
إيفان الرهي��ب)، أو وصًفا لعصور حكم 
العن��ف أثناء االضطرابات الس��ياسية 
)مثل حك��م اإلره��اب في أثن��اء الثورة 
الفرنس��ية)، أو للتعبي��ر ع��ن احل��وادث 
املتفرق��ة التي يس��تعمل فيها العنف 
والت��ي تع��رف عاملي��ا باس��م “اإلرهاب 

الدولي” .
األساسي��ة  الصف��ة  لي��س  والعن��ف 
لإلره��اب ألن املواجه��ات العنيفة مثل 
احلربني العامليتني األولى والثانية ال تعد 
إرهاب��ا، فاإلره��اب ال يس��تعمل العنف 
غاية في ذاته، ولكن وسيلة لبث الرعب 
والف��زع بني جموع الش��عب ، وحيث إن 
غرض اإلرهابي��ني جميعا هو بث الرعب 
في أوسع نطاق من الشعب، لذلك جند 
أن هناك دافعا مش��تركا لكل األعمال 
اإلجرامي��ة الت��ي يقوم به��ا اإلرهابيون، 
إال أنه بس��بب وجود مث��ل هذا العنصر 
املش��ترك، جن��د أن هن��اك أساسا ميكن 
أن تس��تمد من��ه مكافح��ة اإلره��اب 
الدفاعية،  وتكتيكاتها  استراتيجياتها 
فأي ش��يء قد يؤدى إل��ى تقليل اخلوف 
والقلق لدى جموع الشعب يعد وسيلة 

فعالة ضد اإلرهاب .
طبيعة اإلرهاب

حدد بريان جينكنز من مؤسس��ة رابن، 
األنواع الثالثة األساسية من الصراعات 
التي حتدث قبل اللج��وء إلى استعمال 

السالح النووي وهي:
1 - احلرب التقليدية .

2 - حرب العصابات
3 - اإلرهاب الدولي.

أن  والثان��ي جن��د  األول  النوع��ني  وف��ي 
هناك متاي��زًا بني احملاربني وغي��ر احملاربني، 
ولكن ليس معنى ذل��ك أن غير احملاربني 

أن  يعن��ى  ولك��ن  القت��ل،  اليتوخ��ون 
ذل��ك يح��دث ف��ي ح��االت استثنائية، 
ففي ح��االت احلرب التقليدي��ة أو حرب 
العصابات يكون املقص��ود بالقتل هم 
القوات املس��لحة التي حتارب ضد قوات 
أخ��رى مس��لحة، وفي اإلره��اب الدولي 
يك��ون القصد هو انته��اك املدنيني )أي 
معاناتهم أو موته��م)، وهذه الطبيعة 
املس��تترة لإلره��اب الدول��ي ه��ي التي 
جتعلنا نعتقد أن اجلماعات الس��ياسية 
املتطرف��ة ه��ي الت��ي تدع��م أه��داف 
اإلرهابي��ني -إن ل��م تك��ن تتبن��ى هذه 
األهداف وتطوره��ا- وهناك عدة أسئلة 
لم ننجح في اإلجابة عليها متاما، فيما 
يتعل��ق باحتمال وجود جماعات إرهابية 
مس��تقلة ف��ي أنش��طتها، أو إن كانت 
هذه اجلماعات يتم استغاللها والتالعب 

بها من قبل آخرين.
الغرض من اإلرهاب :

غالبا ما يأخذ اإلرهاب السياسي شكل 
املس��رحية، ولذلك جند أن هناك عناصر 
تك��اد تكون عام��ة في كل األنش��طة 

اإلرهابية املعاصرة وهي :
1 - استعم��ال العنف م��ن أجل اإلقناع 
: حيث يستعمل التفجير أو الهجمات 
األخ��رى إلح��راز مكاسب ض��د ضحايا 
مس��تهدفة، وه��ذه الضحاي��ا التكون 
بالضرورة ه��ي اجملموعة الت��ي تتعرض 
لإلصابة أو القتل، ولكن تكون الهجمات 
بغ��رض التأثير عل��ى حكوم��ة معينة 
أو مجموع��ة من احلكوم��ات كي تتخذ 
إجراءات معينة، أو ك��ي توقف إجراءات 

معينة اتخذتها.
2 - انتقاء األه��داف والضحايا من أجل 
احلصول على أكبر تأثير إعالمي: ويعنى 
ذل��ك اختيار األه��داف أو الضحايا التي 
جت��ذب أكبر تغطي��ة إعالمي��ة، وهناك 
ع��دة هجم��ات إرهابي��ة ظه��ر فيه��ا 
بوضوح مثل ه��ذا االعتبار مثل احتجاز 
الرهائ��ن م��ن الرياضي��ني اإلسرائيليني 
أثناء الدورة األوليمبية في ميونخ سنة 
1972، وكذلك ف��ي الهجوم باألسلحة 
الرشاش��ة على املس��افرين األبرياء في 

مطارات روما وفيينا في أثناء إجازة رأس 
السنة سنة 1985.

التع��رض  دون  الهجم��ات  ش��ن   3-
لالستف��زاز: وذلك في احلقيقة ميثل كل 
الهجم��ات اإلرهابية ألنها ال تفس��ر إال 
باملنطق املعوج الذى يقدمه اإلرهابيون 

أنفسهم.
4 - احلصول على أقصى دعاية بالتعرض 
ألقل اخملاط��ر: ذلك هو املبدأ الذى يصف 
معظم األنشطة اإلرهابية خاصة تلك 
التي تس��تخدم أجهزة التفجير. وينتج 
ع��ن التفجي��ر ق��در كبير م��ن الدعاية 
واملك��ان  للتوقي��ت  تبع��ا  واالنتش��ار 
اخملتاري��ن. كما أنه ميك��ن للمفجرين أن 
يتجنب��وا اخملاطر من اكتش��اف القنبلة 
أو انفجاره��ا، بضبط توقي��ت االنفجار 
قب��ل احلادث بفترة باستعم��ال القنابل 
الزمنية، وإذا انتقلن��ا خطوة في قائمة 
األنش��طة الت��ي يفضله��ا اإلرهابيون، 
لوجدن��ا أن االختط��اف أو االعت��داء أو 
االغتيال تؤدي إلى قدر أكبر من الدعاية 
واالنتشار، ولكنها أيضا حتمل قدرًا أكبر 

من اخملاطر.
وهن��اك م��ا يش��به التغير ال��دوري في 
األنش��طة اإلرهابي��ة، فإذا ك��ان هناك 
مثلها سلس��لة من حوادث االختطاف، 
حينئ��ذ سنج��د أن اجلمه��ور ق��د صار 
نوع��ا م��ا، وح��وادث  متأقلم��ا معه��ا 
االختط��اف التالي��ة ل��ن تصب��ح م��ن 
لوسائ��ل  األول��ى  الصفح��ات  أخب��ار 
اإلع��الم ، ولو كان هناك ع��دد قليل من 
حوادث التفجي��ر ، فإننا سنجد اهتمام 
جماهي��ري بأي ح��ادث تفجي��ر يرتكب 
عندئ��ذ، أكب��ر بكثير م��ن أي اختطاف 
جدي��د، فاإلرهابي��ون يحب��ون أن يكونوا 
في بؤرة االهتم��ام دائما، ولذلك يغيرون 
تكتيكاتهم من أجل احلصول على أكبر 

قدر من الدعاية.
5 - استعمال املفاجأة لإلحاطة بوسائل 
املكافح��ة: وتلك هي إحدى الطرق التي 
للتغلب على  اإلرهابي��ون  يس��تعملها 
األه��داف الصعبة، فبالرغ��م من وجود 
احلراس وأجهزة املراقبة واألجهزة األمنية 
املتقدمة، إال أنه ميكن استعمال عنصر 

املفاج��أة لتعويق النظام األمني وش��ل 
مقاومة القوات البش��رية في األجهزة 

األمنية القوية.
6 - استعم��ال التهدي��دات واإلزعاجات 
والعن��ف خللق جو عام م��ن اخلوف، وقد 
قامت منظمة إرهابي��ة من بورتو ريكو 
معروفة باسم “ِفالن” بعمل حمالت من 
هذا النوع في نيويورك حيث قامت بزرع 
أجهزة إلش��عال احلرائق ف��ي الكثير من 
املتاجر الرئيس��ة بوس��ط البلد مبهاتن، 
وقد وضعت هذه األجه��زة الزمنية في 
األماك��ن املزدحمة من املتاج��ر، وكانت 
الن��ار الناجت��ة كثيف��ة الدخان مم��ا أدى 
إلى إخ��الء هذه املتاج��ر، وحيث إن هذه 
الهجم��ات بدت بها أسب��اب أو نظام أو 
إيقاع -في األقل من وجهة نظر اجلمهور- 
لذلك نش��أ جو عام م��ن اخلوف والهلع، 
وبدأ املس��تهلكون يخش��ون التس��وق 
وسط املدينة مما أدى إلى خسائر فادحة 
للمتاجر جميعا، ولم تس��تفد منظمة 

فالن حتى على املستوى املرحلي.
وهناك جتربة مشابهة في أيرلندا، حيث 
ق��ام اجليش اجلمه��وري األيرلن��دي بزرع 
املتفجرات في دور الس��ينما مما أدى إلى 
حوادث إخالء متكررة لهذه الدور نتيجة 
االنفجارات أو التهديد بالتفجير، وتوقف 
الناس عن الذهاب لدور السينما وأغلق 
الكثير منها، وق��د تخصصت منظمة 
فالن ف��ي هجمات اإلزع��اج، فقد قامت 
في أح��د أيام ش��هر مايو سن��ة 1971 
بعدة هجم��ات تفجير في نيويورك ضد 
خط��وط طيران بان أمريك��ان في مطار 
جى إف كيه، والبعثة األمريكية في األمم 
املتحدة، و96 تهديًدا بالتفجير أدت إلى 

96 حادث إخالء.
7  - عدم االنزعاج من استعمال النساء 
واألطف��ال ضحايا: ب��ل غالب��ا ماتختار 
مواض��ع الهجم��ات بحي��ث تتضم��ن 
الضحاي��ا ع��ددًا كبي��رًا م��ن النس��اء 
واألطف��ال، ألن ذلك يجع��ل احلادث أكثر 
ترويعا. وماذلك إال طريقة أخرى يحصل 
به��ا اإلرهابي��ون عل��ى اهتم��ام وسائل 
اإلعالم، ألنه يؤكد على أن الضحايا من 

العزل وغير احملاربني، وهذا هو مايساعدنا 
عل��ى التفرقة ب��ني اإلرهابي��ني واجلنود 
وكتائ��ب ح��رب العصاب��ات، فاجلن��دي 
يح��ارب حت��ت سلطة احلكوم��ة بغرض 
العصابات  حمايته��ا، وكذل��ك حت��ارب 
بطريق��ة مش��ابهة للجن��ود من حيث 
التقنيات وااللتزامات السلوكية )مبعنى 
أن النس��اء واألطفال اليشكلون أهدافا 
أساسية)، ولكن اإلرهابي على العكس 
من ذلك يس��تهدف النس��اء واألطفال 

بصفة خاصة خللق جو عام من اخلوف.
8  - استعم��ال الدعاي��ة لزي��ادة تأثي��ر 
الهجمات خاصة فيما يتعلق باألهداف 
والقي��ام  واالقتصادي��ة  الس��ياسية 
بعملي��ة ال ت��ؤدي إلى انتش��ار إعالمي 
يؤدى إلى إفساد سعى اإلرهابيني، فنجد 
مث��الً أن جماعة “سبتمبر األسود” أثناء 
ال��دورة األوليمبي��ة ف��ي ميون��خ سنة 
1972، كان��ت ترغب ف��ي احلصول على 
الدعاية أله��داف سياسية واقتصادية، 
فعلى املستوى الس��ياسي، كانت تريد 
إثبات أنها منظمة حي��ة وفعالة وأنها 
قوة يعتمد عليها ويخشى منها، وعلى 
املستوى االقتصادي أرادت هذه اجلماعة 
أن تبني للحكومات التي تدعم اإلرهاب 

أنها هي األخرى تستحق الدعم املادي.
-9 الوالء ألنفسهم فقط أو للجماعات 
القريب��ة منه��م: ويع��د ذل��ك عنصرًا 
رئيس��يا في فكر اجلماع��ات اإلرهابية، 
ألن معظ��م اإلرهابيني لي��س لهم والء 
ألى دولة، ويس��تثنى من ذلك اجلماعات 
ب��ني  املوج��ودة  العرقي��ة  أو  القومي��ة 
األرمينيني والك��روات واألكراد والتأميل، 
وليس��ت هذه سوى أمثل��ة قليلة، وفي 
تل��ك اجلماع��ات واجلماعات املش��ابهة 
يكون الوالء شديًدا لدرجة أن اإلرهابيني 
يتطوع��ون بالقيام بأعمال إجرامية دون 
طلب من القيادة، ولكن في اجليل الثاني 
أو الثال��ث يق��ل ال��والء ويش��عر األفراد 
بالزهو مم��ا يفعلونه، وقد يس��تمتعون 
بالقيام بالعملي��ات اإلرهابية غاية في 
ذاتها، ويتحول��ون بالتدريج إلى عدميني 

ال يهتمون إال مبصاحلهم الشخصية .

اإلرهاب اإللكتروني وتداعياته على األمن القومي

ترجمة عن كتاب أسس مكافحة اإلرهاب، تأليف: فرانك بولتز

أغراض وطبيعة اإلرهاب الدولي وتعريفاته

اإلرهاب اإللكتروني واألمن

الشرطة األوروبية ومكافحة اإلرهاب
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بعد ثالثين عاما 
عادت فرنسا 
في عام ١٩٩٦ 
لحضور اجتماعات 
حلف الناتو, وفي 
عام, صوتت 
الجمعية الوطنية 
الفرنسية لصالح 
قرار عودة فرنسا 
الى القيادة 
العسكرية 
للناتو, تمهيدًا 
لحصولها من 
الراعي األميركي 
على نفوذ ما في 
تقسيم المشرق 
وشمال أفريقيا 
لمابعد موجة 
»الربيع العربي«. 
سعى اليها كل 
من ساركوزي 
وهوالند واتبعا 
تقريبا السياسة 
العدائية نفسها 
تجاه النظام 
السوري

في 28 كانون 
الثاني/يناير 
2017، تم 
تشكيل »هيئة 
تحرير الشام« 
من خالل 
اندماج العديد 
من فصائل 
المتمردين 
المرتبطة بـ  
»جبهة فتح 
الشام« )»جبهة 
النصرة« سابقًا(. 
وشملت 
هذه الفصائل 
»حركة نور 
الدين الزنكي«، 
و»جبهة أنصار 
الدين«، و»لواء 
الحق«، و»جيش 
السنة«. ومع 
ذلك، فمن 
خالل سعيها 
إلى إحكام 
قبضتها على 
التمرد، فشلت 
»هيئة تحرير 
الشام« في ضمّ 
حليفها الرئيسي 
السابق، »أحرار 
الشام«
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صفوان داود* 

بعد خروج فرنسا من الدور العاملي عقب 
العدوان الثالثي على مصر عام 1956, عّد 
ش��ارل ديغول أن الدور الفرنسي الدولي 
ل��ن يعود اذ لم يكن لفرنس��ا سياس��ة 
مس��تقلة عن احللفاء وخاص��ة الواليات 
املتحدة. وفي احلقيق��ة، بنت اجلمهورية 
الفرنس��ية خطاً مس��تقالً بالفعل عن 
احللف��اء الغربي��ن من خ��الل حتررها من 
س��طوة تأثي��رات حلف النات��و)1), برغم 
س��عيها الدؤوب ف��ي املقاب��ل لتكريس 
منظومة االحت��اد األوروب��ي, التي تعدها 
فرنس��ا اجمل��ال احلي��وي للحف��اظ عل��ى 
تفوقه��ا, في ظ��ل الهيمن��ة االميركية 

على العالم الغربي.
لكن القوة الدولية لفرنسا بدأت تتآكل 
بنح��و تدريجي، ولم يس��تطع اي رئيس 
فرنسي الحق ان يصيغ سياسة خارجية 
بهذه االستقاللية لفرنسا من ديغول, اال 
في اطار احلدود التي تضعها اميركا لها. 
وباستثناء الرئيس فرانسوا ميتران)2) لم 
يزل رؤساء فرنسا يزدادون ضعفاً وتبعية 

للواليات املتحدة)3).
بع��د ثالث��ن عاما عادت فرنس��ا في عام 
١٩٩٦ حلض��ور اجتماعات حل��ف الناتو, 
الوطنیة  الجمعیة  صوتت  ع��ام,  وف��ي 
فرنسا  عودة  قرار  لصالح  الفرنسیة 
متهي��داً  للناتو,  العسكریة  القیادة  الى 
حلصولها من الراعي االميركي على نفوذ 
ما في تقسيم املش��رق وشمال افريقيا 
ملابع��د موج��ة »الربيع العرب��ي«. سعى 
اليها كل من سارك��وزي وهوالند واتبعا 
تقريبا الس��ياسة العدائية نفسها جتاه 
النظام الس��وري. لكن مع قدوم الرئيس 
الفرنس��ي اجلدي��د اميانويل ماك��رون بدا 
تغييرا يظهر في الس��ياسة الفرنسية, 
هك��ذا استقب��ل ف��ي باري��س الرئي��س 
الروس��ي، فالدميي��ر بوت��ن ف��ي مع��رٍض 
نُظم ف��ي قصر فرساي مبناسبة الذكرى 
ال���300 إلقامة العالق��ات الدبلوماسية 

بن فرنسا وروسيا.
كم��ا ظه��ر مبوق��ع الن��د ام��ام الرئيس 
االميرك��ي اخ��الل االحتف��االت بالذكرى 
املئوية لدخ��ول الوالي��ات املتحدة احلرب 
العاملي��ة األولى, مدعيا ف��ي لقاءاته انه 
يس��ير عل��ى خط��ى النه��ج الديغولي 
امليتراني، وهو نهج طاملا يحن له الشارع 
بالس��ياسة  يتعل��ق  فيم��ا  الفرنس��ي 

اخلارجية لفرنسا..

األزمة السورية 2011
طامل��ا ش��كل لبنان املؤش��ر الرئيس��ي 
لطبيع��ة العالق��ة احلاكمة ب��ن سوريا 
وفرنسا. هكذا واذ كان الرئيس الفرنسي 

الس��ابق جاك ش��يراك قد دعم استالم 
الرئيس بشار االسد للحكم في سوريا, 
اال انه في الوقت نفس��ه كان يبحث عن 
طريق��ة الضعاف الدور الس��وري الكبير 
في لبن��ان, وكانت الفرص��ة مؤاتية عام 
2005 ع��ام اغتي��ال رئي��س وزراء لبن��ان 
الس��ابق رفي��ق احلري��ري, حي��ث عملت 
الدبلوماسية الفرنس��ية بنش��اط غير 
مس��بوق على خلق ودعم ك��ل الظروف 
والق��رارات الدولي��ة للح��د م��ن ال��دور 

السوري في لبنان.
لكن بعد أن ادركت فرنس��ا أنها أخطأت 
التقديرات بسقوط الدور السوري نهاية 
ع��ام 2006, اع��ادت في عه��د ساركوزي 
سريعا العالقات بن سوريا وفرنس��ا)4), 
إال أن الس��ياسات الفرنس��ية املطواعة 
لوالي��ات املتح��دة كان��ت تن��ذر بتدهور 

العالقة بن البلدين في اي حلظة.
هك��ذا مع ان��دالع االزمة الس��ورية عام 
2011, ل��م يك��ن م��ن املس��تغرب الدور 
الفرنسي المعادي بق��وة لنظام احلك��م 
الفرنسیة  والتصریحات  سوري��ا,  ف��ي 

االع��راف  الت��ي جت��اوزت ك��ل  العلني��ة 
بتنحي  املطالبة  والدبلوماسية  الدولية 
الرئيس الس��وري, والداعمة بنحو مطلق 
للمجموع��ات املس��لحة, برغ��م عل��م 
العقائدية  بامليول  الفرنسية  السلطات 
اجملموع��ات وخطورتها  الفاش��ية لهذه 

على االمن القومي الفرنسي.
ولم تكتف فرنس��ا بالتصريحات واقامة 
املؤمت��رات, ب��ل انتقل��ت ال��ى عدواني��ة 
صريحة)5) من خالل الدعم العسكري)6) 
لهذه اجملموع��ات, عندما اعل��ن الرئيس 
الفرنس��ي صراحة  ب��أن “فرنسا سلمت 
المعارضة السوریة اسلحة محدودة وفقا 
من  نوع  لخلق  االوروب��ي”  االتحاد  لقوانین 
ومعارضي��ه”  النظام  قدرات  بین  “التوازن, 

حسب الرئيس هوالند.
ال بل أكثر من ذلك, رفضت فرنسا لفترة 
طويلة الدخول مع التحالف الدولي في 
ض��رب »تنظيم الدول��ة االسالمية« في 
سوريا خوفاً من أن يؤدي ذلك الى رجحان 
كف��ة النظ��ام الس��وري ف��ي حربه ضد 
مجموعات املعارضة السورية املسلحة.

كل هذا تغير مع الرئيس ماكرون ودخوله 
قص��ر األليزيه، واستالمه مهامه، معدالً 
بنحو الفت سياسة اخلارجية الفرنسية 
جت��اه سوري��ا, واعل��ن صراح��ة ان تنحي 
الرئيس السوري ليس مطلبا الزامياً حلل 
االزمة الس��ورية)7), وكرر هذا القول وزير 

خارجيته في بغداد االسبوع الفائت.
الري��اض  ائت��الف  ق��وى  واستهجن��ت 
للمعارضة الس��ورية هذا املوقف اجلديد 
من الرئيس الفرنس��ي, واعتبرته صادماً 
خاصة وأن فرنس��ا هي واحدة من الدول 
االربع��ة الت��ي ش��كلت ن��واة »اصدقاء 
سوريا« الى جانب كل من بريطانيا وقطر 
واململكة العربية السعودية. ويعود هذا 
التح��ول الى اسب��اب عدة منه��ا تآكل 

الدولة االسالمية ومصير مقاتليها.
اذ يبدو ان موضوع املقاتلن الفرنس��ين 
املنضوين ضمن التنظيمات االسالموية 
املتش��ددة في سوريا قد اصبح ضاغطا 
جدا على فرنس��ا بعد سق��وط املوصل 
وتآك��ل »الدولة االسالمي��ة« في سوريا, 
ويق��در عددهم حاليا بنح��و 700 مقاتل 

عاد منهم 271 ارهابي بحس��ب تصريح 
زي��ر الداخلية الفرنس��ي جي��رار كولوم 
لصحيفة دو دميان��ش)8), وهو عدد كبير 
ويش��كل خط��ر امني جدي في فرنس��ا 
الت��ي عانت من ع��دة عملي��ات ارهابية 

العامن املاضين.
ويش��ير تكرار احل��وادث االرهابية في دول 
االحتاد االوروبي كما حصل في برش��لونة 
مؤخ��را الى بقاء اخلطر قائماً في حصول 
عمليات ارهابية في فرنس��ا من ارهابين 
ليس��وا بالض��رورة ان يكون��وا من اصل 
فرنس��ي, ومن البديهي ان تلك العناصر 
االرهابية مهما كانت جنسيتها ميكن ان 
تضرب في اي مكان, كما ان الضحايا قد 
يكونوا من جنسيات مختلفة, حيث في 
اعتداء برشلونة مثال كان هناك اكثر من 

20 فرنسيا من بن املصابن.
م��ن هنا جتد فرنس��ا نفس��ها مضطرة 
ال��ى مراجعة سياساته��ا اخلارجية نحو 
الشرق االوسط عموما وسوريا خصوصا 
ألسب��اب ع��دة منه��ا موض��وع مصي��ر 
العناصر االرهابية الذي يبقى عصيا عن 

احلل في املدى املنظور.
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* باح��ث مخت��ص بالش��أن الس��وري 
سوريا

جزئية الجماعات المتطرفة وتغّير
الموقف الفرنسي من النظام السوري

الشرطة الفرنسية وحتوطاتها جتاه الهجمات اإلرهابية

فابريس بالونش*

ف��ي متوز/يولي��و 2017، استح��وذت »هيئة 
حتري��ر الش��ام« ]»الهيئ��ة«[ عل��ى كامل 
احل��دود الس��ورية-التركية ف��ي محافظة 
إدل��ب وعل��ى العاصمة الس��ورية إلقليم 
إدلب على حساب حليفها السابق »أحرار 
الش��ام«. وجاءت ه��ذه اخلط��وة بعد عدة 
أش��هر على استس��الم املتمردي��ن لقوات 
النظ��ام ف��ي حل��ب والق��وات املتحالفة 
معها في كانون األول/ديسمبر 2016، حن 
التزمت عندئذ »هيئة حترير الشام« بفرض 
هيمنتها عل��ى التمرد الس��وري بأكمله. 
وم��ن خ��الل قيامه��ا بذل��ك، سع��ت إلى 
إرغ��ام حلفائها الس��ابقن على اخلضوع 
الستراتيجيتها اجلهادية، في حن اتخذت 

من منطقة إدلب مقراً لها.   

تفّوق »هيئة حترير الشام«
في 28 كانون الثاني/يناير 2017، مت تشكيل 
»هيئ��ة حتري��ر الش��ام« من خ��الل اندماج 
العديد من فصائ��ل املتمردين املرتبطة ب�  
»جبهة فتح الش��ام« )»جبه��ة النصرة« 
سابقاً). وش��ملت ه��ذه الفصائل »حركة 
نور الدين الزنكي«، و»جبهة أنصار الدين«، 
و»لواء احلق«، و»جيش الس��نة«. ومع ذلك، 
فم��ن خالل سعيها إل��ى إحكام قبضتها 
على التمرد، فش��لت »هيئة حترير الشام« 
في ضّم حليفها الرئيسي السابق، »أحرار 
الشام«. ونتيجًة لذلك، انشقت العديد من 
كتائب »أحرار الشام« والتحقت ب� »هيئة 
حترير الش��ام«، في حن انضم آخرون مثل 
»اجليش الس��وري احلر«، و»صقور الش��ام«، 
و»اجلبهة الش��امية« إلى »أحرار الش��ام« 
من أجل االحتماء من »هيئة حترير الشام«. 
وعلى الرغم من استيعاب »أحرار الشام« 
لعناصره��ا اجلديدة، لم حتّص��ن »احلركة«  
نفسها عسكرياً وبقي متاسكها مزعزعاً 
- مم��ا جع��ل م��ن غي��ر املرج��ح أن تتمكن 
»احلركة« من منع املزيد من االنش��قاقات 

لصالح »هيئة حترير الشام«.  
ومنذ ع��ام 2014، اسهمت التجس��يدات 
الس��ورية اخملتلفة ل� تنظي��م »القاعدة« 
ف��ي إقصاء كتائب »اجليش الس��وري احلر« 
بنحو منهجي في ش��مال غرب سوريا إما 
م��ن خالل قتل عناصره��ا أو ضمها إليها. 

واليوم، تراجع عديد »اجليش السوري احلر« 
في منطقة إدلب إلى بضعة آالف مقاتل، 
ف��ي غربل��ة ساهمت ف��ي حدوثها حركة 
»أحرار الش��ام« - وهو أمر يجدر ذكره نظراً 
ألنه حص��ل نتيجة االنقس��ام الالحق بن 
»أحرار الشام« و»هيئة حترير الشام«. وفي 
شتاء 2017، هاجم فرع تنظيم »القاعدة« 
ف��ي سوريا حتى »جن��د األقصى«، فصيل 
متط��رف قاتل��ت »هيئ��ة حترير الش��ام« و 
»جبهة النصرة« قبلها إلى جانبه. وهكذا، 
اضطرت اجلماعة اجلهادي��ة الصغيرة إلى 
التفكك، حيث انضم بعض أعضائها إلى 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« في حن التحق 
آخرون ب� »احلزب اإلسالمي التركس��تاني« 
)ال��ذي كان يُع��رف سابقاً باس��م »حركة 
تركس��تان الش��رقية اإلسالمي��ة«)، أحد 
أه��م حلفاء »هيئة حترير الش��ام«. ويضّم 
»احلزب اإلسالمي التركستاني« اآلالف من 
مقاتلي األويغ��ور الذين قدموا أساساً من 
ش��ينجيانغ، الصن )املعروفة أيضاً باسم 
شرق تركستان)، والذين يقاتلون في سوريا 
ويعيش��ون مع أسرهم بن جسر الشغور 

وأريحا.
واليوم، تش��ّكل »هيئة حترير الشام« أكبر 
جماعة متمردة في سوريا ومحافظة إدلب 
على حد سواء. ومن بن مقاتلي »الهيئة« 
الذي��ن يناه��ز عدده��م 30 أل��ف عنص��ر 
واملنتشرين في جميع أنحاء البالد، يتمركز 
نحو الثلثن في منطق��ة إدلب. وغالباً ما 
تس��تقطب »هيئة حترير الشام« املزيد من 
اجملندي��ن عق��ب االنتصارات العس��كرية. 
وعلى وجه اخلصوص، في متوز/يوليو 2017، 
شملت الكتائب اجلديدة ل� »أحرار الشام« 
الت��ي انضم��ت ]إل��ى »الهيئ��ة«[ »أسود 
اإلسالم«، ومقرهم جنوب شرق محافظة 
إدلب؛ و»أسود املعرة«، ومركزهم في معرة 
النعمان؛ وجماعة خاضعة لس��لطة أمير 
الدان��ة، وهي بل��دة صغيرة ش��مال إدلب. 
كم��ا تعززت صفوف »هيئة حترير الش��ام« 
في إدلب م��ن خالل مقاتل��ن خارجن من 
جي��وب كان��ت خاضعة سابقاً لس��يطرة 
املتمردي��ن وأصبحت حالي��اً حتت سيطرة 
اجليش الس��وري، على غ��رار الزبداني وحي 
الوع��ر في حمص والقاب��ون وداريا وغيرها. 
فض��الً ع��ن ذل��ك، قد يص��ل نح��و 1500 
مقاتل من »هيئة حترير الشام« وعائالتهم 
قريب��اً من قري��ة عرس��ال اللبنانية، حيث 

نفذ »حزب اهلل« واجلي��ش اللبناني حملة 
ة. وحت��ى اآلن، ميكن  ضد اجلهادين الس��نّ
تس��جيل ح��دوث عملية انش��قاق كبيرة 
واح��دة في صف��وف »الهيئ��ة«: تلك التي 
نفذته��ا »حركة نور الدي��ن الزنكي« التي 
انفصلت عن »هيئة حترير الشام« لتصبح 
قوة مستقلة في أواخر متوز/يوليو 2017.  

نظم حتكم »هيئة حترير الشام«
خالل تقييم نقاط قوة »هيئة حترير الشام«، 
قد يكون وجودها غير املستقر في املنطقة 
مضل��الً. وبالفعل، تعتم��د »الهيئة« على 
ق��درة ش��بكتها أكثر م��ن اعتمادها على 
تكديس األراضي. فخالل متوز/يوليو املاضي، 
قامت بطرد جماعات منافسة من مدينة 
إدلب ومن بلدات أصغر مثل معرة النعمان 
وسراقب وأتارب، وجميعها معاقل سابقة 
ل��� »اجليش الس��وري احلر«. وعن��د احتالل 
مثل هذه اجملتمع��ات، تتوخى »هيئة حترير 
الش��ام« احلذر والتعقل بغي��ة جتنب إثارة 

عداء السكان احمللين. 
وف��ي األقس��ام اجلنوبي��ة والش��رقية من 
احملافظ��ة، تكتف��ي »هيئة حترير الش��ام« 
بغزواتها الس��ابقة للقواعد العس��كرية 
للجيش السوري كما حصل في أبو الظهور. 
وأخي��راً، حتتفظ مبعاق��ل بالقرب من حلب 
)في الضواحي الشمالية الغربية)، وحماه 
)خان شيخون)، والالذقية )جسر الشغور)، 
التي ميكنها من خاللها استكشاف فرص 
للتوّسع ضد النظام السوري. أما املناطق 
األخ��رى التي ال يس��كنها العرب الس��نة 
فهي أكثر صعوبة في الس��يطرة عليها. 
وعلى نطاق أوسع، ال تس��عى »هيئة حترير 
الش��ام« إلى استمرارية جغرافية بل إلى 
السيطرة على نقاط استراتيجية ميكنها 
م��ن خاللها ش��ن غارات، مبا ف��ي ذلك ضد 
قرى مث��ل كفرنبل، وه��و معقل مناهض 
لإلسالمين. وبع��د أن استمدت الوالء من 
الفصائل احمللية في جميع أنحاء منطقة 
إدلب، بإمكان »هيئة حترير الش��ام« حشد 
آالف املقاتلن اإلضافين، كما هو احلال في 
هجوم حماة ضد اجليش السوري في ربيع 

.2017
ويتي��ح املعقل الرئيس��ي ل��� »هيئة حترير 
الشام«، الذي يش��مل منطقة احلدود مع 
تركيا من جس��ر الش��غور إلى باب الهوى، 
التحكم بنحو منقط��ع النظير بكل من 

املدن والريف. وميك��ن إيجاد نقطة ضعف 
وحيدة ف��ي منطقة يس��كنها التركمان 
شمال الالذقية، وهي محمية تركية صغيرة 
تس��تخدم معبر اليمضية احلدودي. وتُعد 
السيطرة الش��املة على احلدود التركية-

الس��ورية أمر أساسي لك��ي تؤكد »هيئة 
حتري��ر الش��ام« سلطتها عل��ى احملافظة 
وقدرته��ا عل��ى الهيمنة عل��ى الفصائل 
األخرى. فمثل هذه السلطة متّكن اجلماعة 
اجلهادية من احتكار املساعدات اإلنسانية 
وجمي��ع أنواع التجارة م��ع تركيا من خالل 
هذا املعب��ر. وبالفعل، بينما متارس ش��تى 
اجلماعات أعمال التجارة مع املناطق التي 
تسيطر عليها احلكومة، تأتي املساعدات 
اإلنس��انية من تركيا بنحو ش��به حصري، 
علم��اً بأن إطع��ام سك��ان املنطقة الذين 
يبل��غ عدده��م مليوني نس��مة، نصفهم 
تقريباً من املش��ردين داخلي��اً، أمر ضروري. 
باإلضافة إلى ذلك، إذا تعّذر على الفصائل 
األخرى احلصول عل��ى األسلحة من تركيا 
واملنطق��ة احلدودية التي تس��يطر عليها 
تركيا ب��ن عزاز وجرابل��س، فإنها قد تلجأ 
إلى احلكومة الس��ورية لتجنب دمارها إذا 

استمر الوضع الراهن.
وفي 22 آب/أغسطس، أعلنت »هيئة حترير 
الش��ام« عن تعزيز سيطرتها على جميع 
اللج��ان احمللية - التي تتأل��ف من املدنين 
الذي��ن يوف��رون اخلدمات العام��ة ويوزعون 
املس��اعدات اإلنس��انية من اخلارج - ضمن 
"املنطقة احمل��ررة". وبنحو يثي��ر الفضول، 
أعق��ب هذا التصريح بيان��اً أصدرته تركيا 
مدني��ة  هيئ��ة  إنش��اء  مبوجب��ه  طلب��ت 
إلدلب تتولى إدارة املس��اعدات اإلنس��انية 
واملعاب��ر احلدودية، وتهدد خالف ذلك بوقف 
املس��اعدات اإلنس��انية. وم��ع ذل��ك، فإن 
»هيئ��ة حترير الش��ام« ت��درك أن تركيا لن 
تخاطر بدعوة مئات اآلالف من الس��ورين 
اجلائع��ن إلى حدودها، وه��و تدفق ال ميكن 
التحكم به. وسيكون أول هؤالء الوافدين 
من املش��ردين داخلياً الذين ستغص بهم 
اخمليمات بنحو كبير، بس��عيهم للحصول 
عل��ى احلماية من عملي��ات القصف التي 

يشنها النظام السوري. 

الهجمات االنتحارية
والتصرف التركي احملتمل

بالنس��بة ل�»هيئة حترير الش��ام«، تشكل 

مخيمات املش��ردين داخلياً مواقع مثالية 
للتجنيد حيث ميك��ن للجماعة استغالل 
ب��ؤس الس��كان الضعفاء. فعل��ى سبيل 
املثال، قام اجلهاديون بتجنيد آالف املراهقن 
الستخدامهم ككبش ف��داء في املعركة 
عل��ى الراموسة في آب/أغس��طس 2016، 
مم��ا سمح بخ��رق احلص��ار املف��روض على 
حل��ب مؤقتاً. وعلى الرغ��م من أن املعركة 
لم تكن ضرورية على الصعيد العسكري، 
إاّل أّنه��ا هدف��ت إلى تعزي��ز مكانة »هيئة 
حترير الش��ام«، التي أعيد تش��كيلها من 
»جبه��ة فتح الش��ام« لكنه��ا انفصلت 
بنح��و ودي ع��ن زعيم تنظي��م »القاعدة« 
أمين الظواه��ري. وحتتاج املنظمة اإلرهابية 
اآلن إلى جتنيد االنتحارين بنحو مس��تمر، 
وهم م��ن بن أفضل ما متلك��ه في احلرب. 
وفي حن تستقطب الهجمات االنتحارية 
إعجاب وتقدي��ر قادة جهادي��ن آخرين، إال 
أنه��ا تخيفهم في الوقت نفس��ه ألنهم 
يدرك��ون أنهم ليس��وا مبنأى عنه��ا. وفي 
إطار نشره للمهاجمن االنتحارين، توافق 
زعي��م »هيئ��ة حترير الش��ام« أب��و محمد 
اجلوالن��ي متام��اً مع وصف "ش��يخ اجلبل" 
الذي حتدث عنه برنارد لويس في كتابه "ذي 
أساسينز" ]"احلشاشون... فرقة ثورية في 
تاريخ اإلسالم"[. وعلى وجه التحديد، ميكن 
أن تعتمد »هيئة حترير الشام« على »احلزب 
اإلسالم��ي التركس��تاني« لتأم��ن أعداد 
كبي��رة من االنتحارين الذي��ن متّ تلقينهم 
التدريبية  ف��ي معس��كراته  إيديولوجي��اً 
لألطفال بالقرب من جسر الشغور. يُذكر 
أن االنتحاري��ن األويغوري��ن سبق لهم أن 
حارب��وا على اخلط��وط األمامية للمعركة 

على الراموسة.
وبالنظر إلى التطورات األخيرة، ال ترغب أي 
جهة حكومية ف��ي حتويل محافظة إدلب 
إلى مصن��ع جهادي. وعلى وجه اخلصوص، 
ق��د تصبح ل��دى تركي��ا احملف��زات الالزمة 
للتدخل عس��كرياً استناداً إل��ى التهديد 
اإلرهاب��ي ومصالح أنق��رة اجليوسياسية. 
ويقيناً، أن األتراك يولون أولوية ملنع تأسيس 
كيان مؤيد ل� »حزب العمال الكردستاني« 
يعمل بن عفرين ونهر دجلة. ومع ذلك فإن 
مس��تقبل إدلب يدخل أيضاً في حسابات 
أنق��رة، وق��د تص��ب التط��ورات هناك في 
صالح األكراد أو ضده��م. وبالفعل، أعرب 
الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 

ع��ن رغبته ف��ي إقامة منطق��ة خاضعة 
للوصاية التركية في إدلب ش��بيهة بتلك 
القائم��ة في ممر أعزاز-جرابلس. وإذا تصرف 
األت��راك، قد ت��ؤدي خطتهم العس��كرية 
إل��ى ضربة ف��ي سوريا متتد على مس��افة 
خمسة وثالثن كيلومتراً تقريباً، من جسر 
الشغور إلى باب الهوى، مبا في ذلك مدينة 
إدلب. ومن شأن هذه احلملة أن تؤدي حتماً 
إلى معركة كبيرة مع »هيئة حترير الشام« 
التي حتت��ل املنطق��ة نفس��ها على وجه 

التحديد.

عدم وجود خطط طويلة األمد
إلمارة »هيئة حترير الشام«

ي��درك أب��و محم��د اجلوالني أنه ف��ور دحر 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«، فإن التحالف 
بقي��ادة الواليات املتحدة، إلى جانب روسيا 
وتركي��ا وإي��ران، سيحّول��ون ناره��م نحو 
جماعته. ورهناً بتطورات احلملة املناهضة 
ل� تنظي��م »داع��ش«، والتع��اون بن هذه 
اجله��ات اخلارجية، قد يك��ون أمام جوالني 
عام��اً واح��داً أو عامن قب��ل أن يحن وقت 
جماعته. ويدرك بالتالي أن هدفه الرئيسي 
ال يتمث��ل بإقامة إمارة إسالمية دائمة في 
إدل��ب، وإمنا تأسيس قاعدة جتنيد جليش��ه 
م��ن اجلهادين، وفقاً للمبادئ التي وضعها 
الظواه��ري: "يجب أن ترك��ز استراتيجية 
اجلهاد في الشام على حرب العصابات... ال 

تنشغلوا في التمسك باألرض".
وتفس��ر مث��ل ه��ذه اللغة سب��ب سعي 
اجملتم��ع الدول��ي بإحل��اح إلى التص��دي ل� 
»هيئة حترير الش��ام«، التي تزداد قوًة يوماً 
بعد يوم، من دون انتظ��ار التدمير الكامل 
عل��ى  اإلسالمي��ة«.  »الدول��ة  لتنظي��م 
الالعب��ن الدولي��ن أن ال يعتم��دوا عل��ى 
املتمردي��ن املعتدل��ن، أو »أحرار الش��ام«، 
لتحقيق هذا الهدف. وفي الواقع، يجب أن 
تكون مقاربة التحالف الدولي الش��املة 
جتاه »هيئة حترير الش��ام« ف��ي إدلب مماثلة 
متام��اً لتلك الت��ي ينتهجه��ا إزاء تنظيم 
»الدول��ة اإلسالمي��ة« في الرق��ة وأماكن 
أخ��رى. وسيؤدي عدم القي��ام بذلك حالياً 
إلى تكّبد تكاليف باهظة في وقت الحق. 

* أست��اذ مش��ارك ومدي��ر األبح��اث في 
"جامعة لي��ون 2"، وزميل زائر في معهد 

واشنطن.

منع إقامة مصنع للجهاديين في إدلب
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شبل الهاشمي* 

تناولنا سابقا ف��ي اجلزء االول من استراتيجيات 
داعش ملا بعد احلرب و آليات عمله وإعداده خلطط 
ادارة العمليات االرهابية من الناحية العسكرية 
ملرحلة ما بعد انتهاء احلملة العاملية ضده حيث 
حتدثنا فيها عن استراتيجية االظهار التدريجي 
التي اعتمدها التنظيم ابان احتالله ملس��احات 
كبيرة م��ن العراق وسوريا ومن ث��م انتقاله في 
مرحلة الحقة الى استراتيجية اجلبهات البديلة 

بعد زيادة الضغط العسكري على عناصره:
وه��ذا ما دفع��ه الى فتح عدد م��ن اجلبهات في 
ص��الح الدين واالنبار وكرك��وك بغية التخفيف 
عن تلك املناطق والت��ي يبدو انها لم تنجح في 
تشتيت اجلهد العس��كري او اندفاع القطعات 
احلربي��ة ف��ي عملي��ات التحرير وهذا م��ا ادركه 
ق��ادة التنظيم ف��ي الفترة االخي��رة مما دفعهم 
ال��ى االجت��اه نح��و تغيير اخلط��ط احلربي��ة الى 
استراتيجي��ات يعتق��د انها قد تربك املش��هد 
االمني في احملافظات التي سيطر عليها سابقا 
في محاولة منه الستعادة املشهد الدموي مرة 

اخرى ولو في جزء بسيط من تلك املساحات.
لذلك ولتنفيذ هذه اخلطط عمد قادة التنظيم 
الى تس��ريب بع��ض م��ن قادت��ه امليدانيني الى 
املناطق احملررة بغي��ة احملافظة عليهم من جهة 
ومن جهة اخرى تهيئته��م الى املرحلة املقبلة 
في قيادة التنظي��م ولكن ضمن خطط جديدة 

ومطورة .
ويب��دو ان انش��غال الق��وات االمني��ة بعمليات 
التحري��ر وافتق��اد االجه��زة االستخباري��ة الى 
اخلب��رات الكافي��ة لوضع خط��ط استراتيجية 
تعمل على حتجيم خطط التنظيم ومحاوالته 
في ادامة زخم بقاءه واستمراريته قد ساهم في 

جن��اح التنظيم في تلك االستراتيجيات املطورة 
والتي سنتناولها في هذا اجلزء .

استراتيجية )النصرة( في عمل الواليات
داب تنظي��م داعش ومنذ تأسيس��ه الى جانب 
بقية فصائل التنظيمات االسالموية املتطرفة 
على حتديد املساحات اجلغرافية لعمل عناصره و 
بأسلوب منظم بغية تنظيم العمل العسكري 
واالمني ومنع عملي��ة االحتكاك في اثناء عمل 
املفارز العسكرية واالمنية مع بعضها في أثناء 

تنفيذ العمليات اإلرهابية في تلك املناطق .
سابق��ا ومنذ تول��ي ابو عم��ر البغ��دادي قيادة 
التنظيم وصوال الى عام 2014 لم يكن يسمح 
على سبيل املث��ال لعناصر تابعة لوالية اجلنوب 
والتي متت��د حدودها كوالية لتالمس حدود والية  
بغداد بالعمل ضمن نط��اق تلك الوالية اال بأمر 
م��ن القيادة املركزية للتنظيم وبعد التنس��يق 
املس��بق مع القادة العس��كريني لتل��ك الوالية 
وق��د جنحت تلك الطريقة ال��ى حد ما في ارباك 
املشهد االمني العراقي مما افقد القوات االمنية 
العراقي��ة قدرة املب��ادرة والتحك��م في مناطق 

واسعة امتدت الى تخوم العاصمة بغداد .
وعل��ى وفق الي��ة العم��ل اجلديدة والت��ي بدأت 
بوادره��ا بالظهور منذ مدة فان ق��ادة التنظيم  
تلج��أ الى دعم الواليات التي تش��هد انتكاسة 
او ش��حة  والعس��كري  االمن��ي  ف��ي عمله��ا 
ف��ي العملي��ات االرهابي��ة نتيج��ة للعملي��ات 
الالستخباري��ة املض��ادة التي تس��تهدف قادة 
وعناصر تلك الوالية  من خالل االعتماد املباش��ر 
عل��ى الوالي��ات اجمل��اورة له��ا في تق��دمي الدعم 
اللوجستي وقد يتعدى ذلك الى تنفيذ عمليات 
باالنابة عن الواليات اخلاملة للحفاظ على زخم 

العمليات االرهابية فيها السباب عدة اهمها :
•    اعطاء رسالة ان العمل ما زال مس��تمرا وان 
جه��ود كل االجه��زة االمنية ف��ي تفكيك تلك 

الوالية قد باءت بالفشل .

•    االيح��اء ملا تبقى من عناصره انه ما زال قويا 
وفاعال .

فف��ي والية مث��ل “والية بغداد” و التي ش��هدت 
اكب��ر قدر ممك��ن م��ن العملي��ات االستخبارية 
املضادة نرى ان القي��ادة املركزية لداعش عمدت 
الى تسخير اجلهد العس��كري واالمني لواليات 
ديالى واجلنوب وشمال بغداد واالنبار نصرًة لتلك 
الوالية ولتحقيق االهداف التي سبق وان اشرنا 
اليها سابقا ولم يستقر احلال على وفق ما ذكرنا 
عن��د القيام ببعض التفجي��رات الروتينية التي 
ش��هدتها العاصم��ة بغداد بل تع��دى ذلك الى 
القي��ام بعمليات ارهابية كب��رى اسهمت فيها 
اكثر من والية  سواء بتقدمي الدعم اللوجس��تي 
او املس��اهمة بنحو مباشر بالعجالت املفخخة 

او باالنتحاريني  .

استراتيجية )االدارات البديلة(
يتفق اغلب خب��راء مكافحة االرهاب ان تنظيم 
داعش شأنه شأن بقية التنظيمات التي تنتهج 
الفكر الس��لفي “اجلهادي” ه��و تنظيم يعتمد 
عل��ى روتيني��ة العمل العس��كري م��ع االبقاء 
عل��ى هامش من املرون��ة للق��ادة امليدانيني في 

التصرف.
املقص��ود هنا بالروتينية ف��ي العمل هو االبقاء 
عل��ى النهج املتب��ع في ادارة املناطق املس��يطر 
عليها فالبد ان يكون هناك ما يس��مى بالوالية 
والت��ي يتراسها الوالي وال��ذي يجب ان يكون ذو 
خبرة جهادية عالي��ة وان يحظى بتأييد وتزكية 
مجلس الشورى اضافة الى تقسيم تلك الوالية 
ال��ى قواط��ع  و التي يتراسها ما يس��مى بأمير 
القاط��ع و في كل ذلك ال بد من تواجد كل تلك 
االدارات ضمن الرقع��ة اجلغرافية للمنطقة وال 
يسمح مبغادرتها اال مبوافقة القيادة العليا وهذا 
ما داب عليه التنظيم ف��ي ادارته ملناطق نفوذه 

حتى عام 2014 .

لكن بعد ارتفاع وتي��رة استهداف التنظيم من 
قبل الق��وات االمنية العراقية و قوات التحالف 
الدولي وخس��ارة التنظيم لعدد كبير من قادته 
عم��د ال��ى اتب��اع استراتيجية جدي��دة  حصل 
عل��ى صالحية مبوجبها قادة تل��ك الواليات ادارة 
والياتهم من اماكن اخرى سواء كان من الناحية 

العسكرية او االمنية او االدارية.
وكان��ت عملية ارهابي��ة تبناه��ا التنظيم  في 
منطقة البياع � بغ��داد وتناولت وسائل االعالم 
خب��ر استهداف الق��وات اجلوي��ة العراقية مقر 
تاب��ع لتنظيم داع��ش في منطق��ة البو كمال 
السورية . العملية اتسمت بالتخطيط وتهيئة 
املس��تلزمات مما يشير الى ان التنظيم قد باشر 
فع��ال و منذ  فترة بتنفي��ذ االستراتيجية اعاله 
في ادارته لعمليات��ه االرهابية في املناطق التي 
خس��رها او التي تش��هد كثافة ف��ي االجراءات 
االمنية والتي يس��تحيل علي��ه ادارتها بصورة 

مباشرة .
 وقد يتب��ادر الى الذهن ملاذا ق��د يلجأ التنظيم 

الى تلك االستراتيجية ؟
اقول هنا ان هذه املرحلة ما هي اال حتضير ملرحلة 
قادمة يعد له��ا التنظيم ضم��ن استراتيجية 
اكثر فاعلية ميكن ان نطلق عليه����ا تس��مية 
استراتيجية ض��رب االجنح��ة لالقتطاع والتي 

تعتمد على املبادئ األساسية التالية:
•    العم��ل على استهداف األط��راف و التركيز 
عليه��ا ف��ي تكثي��ف العملي��ات العس��كرية 
والهجمات االرهابية ملا حتتويه من نقاط ضعف 

)بشرية و اجتماعية و اقتصادية و أمنية(  .
•    ان إستن��زاف األط��راف كمرحل��ة أول��ى في 
إطار تل��ك االستراتيجية قد يلجأ التنظيم الى 
التصعيد إلى مستوى اقتطاع اجزاء من مناطق 
نائية يصعب الوصول اليها للسيطرة عليها و 

التمركز فيها و حتويلها إلى إمارة أو والية .
•    ان اضعاف األطراف سيؤثر حتما من الناحية 

األمني��ة  و الس��يكولوجية و العملياتي��ة على 
املركز )العاصمة( اضافة الى التأثير املباشر على 
املنظوم��ة األمنية و االقتصادي��ة و االجتماعية 
وقد سبق وان تبنى التنظيم هذه االستراتيجية 
و طبقه��ا في محافظات )االنب��ار نينوى ، ديالى 
و ص��الح الدي��ن( قبل عام 2014 وجن��ح في ذلك 
ثم طورها إلى مرحل��ة االقتطاع الى ان سيطر 
بصورة كاملة على تلك احملافظات  كما طبقها 

في مناطق عدة من سوريا  .
لالستراتيجي��ة  العريض��ة  اخلط��وط  وتش��ير 
املذكورة عن إمكانية قي��ام التنظيم بتوظيف 

اربعة مناطق لتطبيقها هي :-
•    مناط��ق جن��وب تركي��ا: و خاص��ة املنطقة 
احلدودي��ة م��ع الع��راق وسوريا لتوف��ر مقومات 
عدة ميك��ن لعناصر التنظي��م االستفادة منها 
وتس��خيرها الدام��ة عمل��ه )جب��ال ، غاب��ات ، 
وديان ، سك��ان لديهم االستع��داد للتعاون مع 
تل��ك العناصر بس��بب تدني الوعي و املس��توى 

الثقافي( .
•    الصح��راء الغربي��ة: أو م��ا دأب الباحثني في 
ش��ؤون اجلماع��ات املتطرف��ة في الع��راق على 
تسميتها “بصحراء االمارة “حيث تعتبر ساحة 
متوضع للس��الح والعناص��ر املقاتلة اضافة الى 

نوع التركيبة السكانية في تلك املناطق .
•    منطق��ة ت��الل حمري��ن : والت��ي تع��د م��ن 
املناطق املناسبة جدا التخاذها مواضع للتجمع 
والتدريب وخزن االسلحة بس��بب وعورتها وكبر 
مس��احتها اضافة الى امتدادها اجلغرافي الذي 

يصل الى احلدود السورية .
ه��ذه الورقة تختتم  بحثها في االستراتيجيات 
العسكرية املتوقعة لتنظيم داعش ان يتبعها 

في اطار تهيئته ملرحلة ما بعد احلرب.

* متخصص في مكافحة االرهاب والتنظيمات 
املتطرفة.

داعش.. استراتيجية ضرب األجنحة
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المركز األوروبي لدراس��ات مكافحة 
اإلرهاب واالستخبارات

يش��غل تنظيم داعش الكثير م��ن االهتمام 
اإلعالمي والس��ياسي وكذلك الشعبوي بني 
ش��ريحة الش��باب، وذلك من خالل الشبكة 
العنكبوتية وتطبيقاته��ا من خالل التفاعل 
مع ه��ذه الش��ريحة عب��ر وسائ��ل التواصل 
االجتماعي واملواقع املفتوحة.  ويأتي تصعيد 
بس��بب  االلكتروني��ة  القرصن��ة  عملي��ات 
خسارته املستمرة على االرض، ابرزها معاقله 
في العراق وسوريا.  هذه اجلماعة تعد “اجلهاد” 
عل��ى األنترنيت دعامة رئيس��ة ف��ي تركيبة 
وعم��ل التنظي��م الى جان��ب “اجله��اد” على 

االرض.

منسق مكافحة اإلرهاب
في أوروبا “دو كيرشوف”

يعتد “جيل دو كيرشوف” البالغ من العمر 60 
عاما “قيصر” مكافحة اإلرهاب في أوروبا ، فهو 
املنسق الثاني لشؤون مكافحة اإلرهاب، وهو 
املنصب الذي أنش��ئ عام 2004 بعد هجمات 
مدري��د، هذا املوظف األوروب��ي الرفيع احلاصل 
عل��ى دكتوراه في القان��ون ، خلف الهولندي” 
غايس دي فراي��س” عام 2007 بعد أن استقال 
،ع��ادا منصبه ال يحظى بأي اعتبار، غير أن “دو 
كيرش��وف” الصبور واملع��روف بلباقته متكن 
من جتاوز إقصاء املفوضي��ة األوروبية والوزراء،  
وش��كل حوله ش��بكة واسعة من العالقات 

جعلت االتصال به حتميا.
ويق��ول بع��ض املس��ؤولني األوروبي��ني عن��ه: 
” كيرش��وف ه��و كل م��ا نحن لس��نا عليه، 
لكننا منل��ك كل ما يفتقر إلي��ه”، “فهو ميلك 
حري��ة الكالم وحتى احلق ف��ي التطاول”، فهو 
يعمل لصالح اجمللس الذي ميثل الدول، ويطرح 
األفك��ار ويوف��ر اآلراء ويقدم توصي��ات دون أن 
يك��ون ملزما بقواعد املاكينة اإلدارية املعقدة 

للمفوضية”.
وأرسل ”دو كيرش��وف” ف��ي 27 نوفمبر 2014 
مذكرة من عشرين صفحة إلى وزراء الداخلية 
والعدل ف��ي االحت��اد األوروبي ص��اغ فيها أبرز 
املش��كالت التي يطرحها املقاتل��ون األجانب 
والسيم��ا الش��بان األوروبي��ني الذين غ��ادروا 
لالنضم��ام إل��ى حركات جهادية في الش��رق 
األوسط ،لكن وبرغم ما يبذله من جهود فإن 
“القيصر” لديه إمكاني��ات محدودة، ففريقه 

يقتصر على ثالثة مستشارين وسكرتيرين.

داعش واإلنترنت
جنح تنظي��م “داعش” في إقام��ة إمبراطورية 
إعالمي��ة متوسع��ة األرك��ان عل��ى ش��بكة 
اإلنترن��ت ومواق��ع التواص��ل االجتماعي منذ 
إعالن “دول��ة اخلالفة” في أبريل عام 2014 بعد 

سيطرته على أراض بالعراق وسوريا.
واستخ��دم تنظيم داعش مواقع” فيس��بوك 
وتويت��ر وتليغ��رام” كوسيل��ة لنش��ر أخب��ار 
املتطرفة  الفكرية  واستراتيجيت��ه  التنظيم 
بهدف إذاعة مقاطع وصور وتقارير تثير الرعب 
والصدم��ة، وجتذب املزيد م��ن املتطرفني حول 
العالم إلى صفوفه، واستخدم داعش مواقع 
أخ��رى أبرزه��ا “واتس��اب وفايب��ر” كوسيلتي 
اتصال مباش��رة بني أعضائه م��ن أجل إعداد 

وتنظيم عمليات إرهابية في دول عدة.
وكشفت دراسات أن جناح التنظيمات اإلرهابية 
في اإلبقاء على قوتها اإلعالمية على اإلنترنت 
واالستمرار في تنفيذ هجماتها اإلرهابية هو 
 Dark بس��بب استخدام “االتصاالت املشفرة
web” باإلنترن��ت، ومتثل “االتصاالت املش��فرة” 

طبقة عميقة يصعب فكها.
وكش��فت دراس��ة م��ن معه��د “بروكنج��ز” 
األميركي إلى أن طبيعة األجهزة اإللكترونية 
املس��تخدمة إلدارة ه��ذه احلس��ابات من قبل 
املنتمني لداعش، تباينت بني %69 مس��تخدم 
للهواتف الت��ي تعمل بنظ��ام أندرويد، و30% 
مستخدم للهواتف التي تعمل بنظام “آي أو 
إس”، و%1 لهوات��ف “بالكبيري”، إضافة إلى أن 
اللغة العربية كانت اللغة األكثر استخداماً 
في إدارة حس��ابات تويتر بنس��بة %73، و18% 
م��ن احلس��ابات باللغ��ة اإلجنليزي��ة، و%6 من 

احلسابات باللغة الفرنسية.
مس��اعي املفوضي��ة األوروبي��ة حل��ذف مواد 

التطرف
ذكرت مس��ودة وثيقة اطلعت عليها “رويترز” 
ف��ي 23 أبريل  2017 أن االحت��اد األوروبي يفكر 
في اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية 
قيام مواقع الكترونية مثل “فيس��بوك وتويتر 
وجوج��ل” بحذف مواد التطرف، وأدى انتش��ار 
امل��واد املتطرفة واألخب��ار املزيفة على وسائل 

التواص��ل االجتماعي إلى تعرض الش��ركات 
لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة.

وأش��ارت املفوضي��ة األوروبي��ة “إن هناك قدرا 
كبي��را من التف��اوت في األسالي��ب املطبقة 
حلذف احملتوى غير القانوني سواء كان حتريضا 
على اإلره��اب أو خطاب الكراهي��ة، وأضافت 
املفوضية إنها قد تطرح تدابير تش��ريعية أو 
غير تشريعية بحلول نهاية عام 2017 ملعاجلة 
التش��تت والغموض القانوني املرتبط بحذف 

املواقع االلكترونية للمحتوى غير القانوني.”
واتفق “فيسبوك وتويتر ويوتيوب” على ميثاق 
سلوك لالحتاد األوروبي ملعاجلة حذف محتويات 
مواد التط��رف على االنترنت ،ولكنها واجهت 
انتقادات من املفوضية لعدم حتليها بالسرعة 
الكافية، وقالت الش��ركات إنه��ا في موقف 
صعب ألنها غير مس��ؤولة ع��ن احملتوى الذي 
يُب��ث عل��ى مواقعها وغير ملزم��ة مبراقبة ما 
يجرى بنحو نشط، ولكن عليها حذف احملتوى 

غير القانوني لدى إخطارها.

تدابير وإجراءات ملواجهة الهجمات الرقمية
أعلن��ت املفوضية األوروبي��ة عن مجموعة من 
التدابير، منها تعزيز والية وكالة االحتاد األوروبي 
“يو ليزا” لإلدارة التشغيلية لنظم تكنولوجيا 
املعلوم��ات على نط��اق واس��ع، ومتكينها من 
تطوير وتنفي��ذ احللول التقني��ة جلعل أنظمة 
املعلومات في االحتاد قابلة للتشغيل املتبادل، 
إضافة إلى ذلك اقترحت املفوضية إدخال املزيد 
من التحسينات على النظام األوروبي ملعلومات 
السجالت اجلنائية، لتمكني الدول األعضاء من 
تبادل السجالت اجلنائية للمواطنني من خارج 

االحتاد على نحو أكثر كفاءة.
وقدم��ت املفوضي��ة تقريرا ح��ول التقدم التي 
أحرزته ف��ي مجال��ي األمن والدف��اع ، وحددت 
املفوضي��ة من خالل التقري��ر، التدابير املتخذة 
عل��ى مس��توى االحت��اد األوروب��ي، وعل��ى وجه 
اخلص��وص فيم��ا يتعل��ق مبكافح��ة التطرف 

والتهديد السيبراني.
وأعلنت شبكات التواصل االجتماعي العمالقة 
فيس��بوك ويوتيوب وتويتر ومايكروسوفت  فى 

27 يوني��و 2017، إنها تش��كل مجموعة عمل 
عاملية لتوحيد جهودها، حلذف احملتوى املتطرف 
م��ن منصاته��ا، ف��ي استجابة لضغ��وط من 
حكوم��ات أوروبي��ة، بع��د سلس��لة هجمات 
ش��نها متش��ددون، وقال��ت الش��ركات إنه��ا 
ستتبادل احللول الفنية حلذف احملتوي اإلرهابي، 
وستتعاون بنح��و أوثق مع خبراء في مكافحة 

اإلرهاب.
ومن جهة أخرى أش��ار “دونال��د توسك” رئيس 
اجملل��س األوروبي، إل��ى أن قادة ال��دول األعضاء 
في االحتاد األوروبي حثوا مس��ئولي الشبكات 
االجتماعية الكشف تلقائياً عن املواد املتطرفة 
وإزالتها ملنع انتش��ارها على اإلنترنت،و تطوير 
أدوات جديدة للكش��ف التلقائ��ي وإزالة هذه 

املواد”.
وتوالت الضربات اإللكترونية ضد داعش، خالل 
عامي 2015-2016  لتقوم أجهزة االستخبارات 
االوروبي��ة والدولي��ة بغلق أكثر م��ن 235 ألف 
حس��اب على تويت��ر، مع رصد أكث��ر من 2000 
تدوين��ه عل��ى أكثر من 52 منص��ة إلكترونية، 
وأغل��ق 70 قن��اة لداعش على تليج��رام كانت 
تبث ب�12 لغ��ة مختلفة، إضافة لتراجع أعداد 

املتابعني ل�300 متابع للحساب الواحد.
ب��ات تنظي��م “داع��ش” اإلرهاب��ي م��ن أخطر 
التنظيم��ات التي متكنت م��ن ممارسة العديد 
م��ن أعمال العنف، وذلك م��ن خالل استخدام 
وسائَل ش��ّتى، أبرزه��ا االنترن��ت، وُقدرته أيًضا 
عل��ى التمّكن م��ن الوصول إلى فئ��ٍة واسعة 
م��ن الش��باب وإقناعه��م باالنضم��ام إلي��ه، 
ومن املمك��ن أن تَصحَو أسرٌة م��ا من ُسباتِها 
بنَي عش��ّيٍة وُضحاها، وجَتِد ب��ني أفرادها َمن متّ 
استقطابُ��ه، وحَتّوَل إلى ش��خٍص متطرف وهو 

في غرفة نومه أمام حاسوبه.
وبرغ��م تراج��ع التنظي��م عل��ى االرض وف��ي 
معاقله، فأن خبراء االمن واملعنني في اجلماعات 
املتطرفة، جتمع بأن الدعاية املتطرفة لتنظيم 
داعش على األنترنيت ال تقل اهمية عن انشطة 
التنظي��م على االرض، بل كانت وسيلة فاعلة 
في كسب الش��باب وسلب عقولهم، خاصة 
في دول اوروبا، وهذا ما جعل الدعاية املتطرفة 
تتصدر اهتمام دول اوروبا واملفوضية االوروبية، 
وتض��ع سياس��ات وقوان��ني جدي��دة ملواجهة 

التطرف على االنترنيت.
إن مواجه��ة “الدعاي��ة اجلهادي��ة” وش��يطنة 
االنترني��ت ال ميك��ن ايقافه��ا، برغ��م جه��ود 
احلكوم��ات واملنظمات، فالتط��ور احلاصل في 
التكنلوجيا والتقنية تستثمره هذه اجلماعات 
ايضا بني انصارها م��ن اجليل الرابع والذي ميثل 

الشريحة االوسع لهذه اجلماعات.

ما هي التدابير التي اتخذتها دول أوروبا
لمواجهة دعاية داعش على اإلنترنت؟

الشرطة األوروبية واجلماعات املتطرفة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تس��عى ش��ركة رويال داتش شل 
م��ن حق��ل مجنون  لالنس��حاب 
النفطي في البص��رة وبدأت وزارة 
النفط عمليات لوضع اللمس��ات 
األخيرة على تخارجها وذلك وفقا 
لرس��الة م��ن الوزارة ومس��ؤولني 

نفطيني.
وأعطت رس��الة حتمل توقيع وزير 
النفط جبار علي اللعيبي مؤرخة 
ف��ي 23 آب وموجه��ة إل��ى وحدة 
شل في العراق املوافقة للشركة 
عل��ى  الهولندي��ة  االجنليزي��ة 

االنسحاب من حقل مجنون.
وقالت رس��الة ال��وزارة، على وفق 
رغبتكم  نحت��رم  »نح��ن  رويت��رز: 
نهاي��ة  إل��ى  الس��عي  وقرارك��م 
مقبولة حلصة ش��ل الع��راق في 

مجنون«.
وأك��د ثالث��ة مس��ؤولني نفطيني 
عراقي��ني ومهن��دس عراقي كبير 
يعمل مع شل في مجنون صحة 

الرسالة.
ولم يتسن حتى اآلن احلصول على 

تعقيب من متحدث باسم شل.
وفي تش��رين الثاني قالت مصادر 
بصناعة النفط إن شل تدرس بيع 
حقوله��ا النفطية في العراق في 
إط��ار برنامجها العاملي للتخلص 

من أصول بقيمة 30 مليار دوالر.
ف��ي الش��أن النفط��ي العراق��ي 
أيضاً، اعلن��ت رئيس جلنة الطاقة 
في مجلس محافظة واسط، امل 
العكيلي عن زيادة االنتاج النفطي 
حملافظة واس��ط الى اكثر من 250 

الف برميل يومياً.
حدي��ث  ف��ي  العكيل��ي  وقال��ت 

صحاف��ي، إن “احملافظ��ة تش��هد 
زي��ادة في انتاج النف��ط واملتمثلة 
بحقلي االح��دب النفطي وحقل 
ب��درة النفطي، حي��ث وصل انتاج 
النفط من حقل االحدب 170 الف 
برميل اضاف��ة 80 الف برميل من 

حقل بدرة النفطي”.
واضاف��ت ان “محافظ��ة واس��ط 
واصبح��ت  نفطي��ة  محافظ��ة 
وزاد  للمحافظ��ات،  منافس��ة 

الناصرية  انتاجها على محافظة 
وان هذه الزيادة شملت ايضاً الغاز 
الس��ائل وغاز الطب��خ واالربيجي 
والغ��از ال��ذي جته��ز ب��ه احملطات 

احلرارية الكهربائية”.
على الصعيد ذاته، أعلن مساعد 
ش��ركة النفط الوطنية اإليرانية 
إبرام  غالمرض��ا منوجه��ري ع��ن 
اتفاقي��ة لتطوير حق��ل “آزادغان” 
النفطي املش��ترك مع العراق في 

إطار جمعية دولية قريبا.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء اإليراني��ة 
الرس��مية “إرن��ا” ع��ن منوجهري 
قول��ه، إن إي��ران »أبرم��ت اتفاقية 
لتطوير حق��ل آزادغان للنفط في 
واملش��ترك  خوزس��تان  محافظة 
مع العراق في إطار كنسرس��يوم 
دولي«، الفتا إل��ى أن “هناك جدوال 
زمني��ا ملدة عام للتوقيع على هذه 

االتفاقية”.

من جانبه، قال نور الدين شهنازي 
زاده، مدير عام ش��ركة الهندسة 
وتطوير النفط “منت” والتي تتولي 
مس��ؤولية تطوير احلقل، بحسب 
الوكالة، إن “59 ش��ركة كانت قد 
أعلن��ت اس��تعدادها لتطوير هذا 
احلق��ل حيث مت��ت املراس��لة مع 

الشركات املؤهلة”.
“أنن��ا  زاده،  ش��هنازي  وأض��اف 
سنشهد تلقي املقترحات الفنية 

واملالية للش��ركات بإكمال وثائق 
املناقصة ومن ثم سيتم تشكيل 
كنسرسيوم لتطوير هذا احلقل”.

وتاب��ع أن��ه “مت توقي��ع مذاك��رات 
تفاه��م مع ش��ركات مث��ل توتال 
وش��ل واينبكس اليابانية وبرشيا 
للنفط والغاز الجناز دراسات حول 
ه��ذا احلق��ل حي��ث أن بعض هذه 
دراساتها  نتائج  الشركات قدمت 

إلى إيران”.

واسط ترفع إنتاجها النفطي إلى 250 ألف برميل يوميًا

شـل تنسحـب مـن حقـل مجنـون

في تشرين الثاني 
قالت مصادر 
بصناعة النفط إن 
شل تدرس بيع 
حقولها النفطية 
في العراق في 
إطار برنامجها 
العالمي للتخلص 
من أصول بقيمة 
30 مليار دوالر

حقل مجنون النفطي في البصرة

لندن ـ رويترز:
أظهرت بيانات نش��رت أن البنوك في االحتاد األوروبي 
أغلقت 9100 فرع واستغنت عن نحو 50 ألف موظف 
الع��ام املاضي مع إقبال عدد متزايد من العمالء على 
اس��تخدام العملي��ات املصرفي��ة االلكترونية وبقاء 

أسعار الفائدة عند مستويات شديدة االنخفاض.
وقال االحتاد املصرفي األوروب��ي الذي جمع املعلومات 
إن ع��دد فروع البنوك في االحتاد األوروبي انخفض إلى 
189 ألف��ا في نهاية 2016 وه��و ما ميثل هبوطا قدره 

4.6 باملئة عن العام السابق.
ووفقا للبيانات س��جل عدد العاملني أدنى مس��توى 

منذ العام 1997 إذ بلغ نحو 2.8 مليون شخص.
ومنذ العام 2008 بلغ إجمالي عدد الفروع املصرفية 
التي أغلقت في أرجاء االحتاد األوروبي 48 ألفا وهو ما 
ميثل انخفاضا يزيد عن 20 باملئة. لكن البنوك سرعت 
وتيرة اإلغالقات العام املاضي مقارنة مع 2015 عندما 
بلغت نس��بة الف��روع التي أغلقت أبوابه��ا 3 باملئة. 
وأش��ارت البيانات إلى أن ع��دد البنوك في دول االحتاد 
األوروب��ي بلغ 6596 بنكا في نهاي��ة 2016 بانخفض 

قدره 6 باملئة عن العام السابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوقفت البن��وك األربعة الكبرى اململوكة للدولة في 
الص��ني تقدمي خدمات مالية لعم��الء جدد من كوريا 

الشمالية.
وقال موظف ببنك التعمير الصيني في فرع بإقليم 
لياونينغ بش��مال ش��رق الصني، لوكال��ة »رويترز« إن 
البنك »حظر التعامالت مع كوريا الش��مالية كليا«، 

مضيفا أن احلظر بدأ في 28 آب.
ووفقا لشخص يعمل في البنك الصناعي والتجاري 
الصين��ي، )أكبر بنك في العال��م(، أن املصرف أوقف 
فت��ح حس��ابات ملواطن��ي كوري��ا الش��مالية وإيران 

اعتبارا من 16 حزيران.
من جانبه، ق��ال موظف ببنك الص��ني، إن اإلجراءات 
التي اتخذتها أكبر البنوك الصينية بدأت في نهاية 
الع��ام املاض��ي ح��ني توقف ف��رع البنك ف��ي مدينة 
داندون��غ عن الس��ماح لألفراد والش��ركات من كوريا 

الشمالية بفتح حسابات.
هذا وذكر موظف بفرع البن��ك الزراعي الصيني في 
داندونغ الواقعة بشمال شرق الصني على احلدود مع 
كوريا الش��مالية أن مواطني األخيرة ال يستطيعون 
فتح حس��ابات ف��ي البنك، كم��ا أن الذي��ن لديهم 
حسابات ال يستطيعون إيداع أموال فيها أو سحبها 

منها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدم البنك الدولي زهاء 8 مليارات دوالر للمس��اعدة 
في تطوير البنية التحتية للحزام االقتصادي »طريق 
احلرير«. وقال رئيس البنك، جيم يونغ كيم:«االستثمار 
محفز، خاصة في البنية التحتية، وفي مشروع هام 
مث��ل )طريق احلرير( ال��ذي اقترحته جمهورية الصني 
الشعبية، لذلك فإن البنك الدولي سيساعد الدول 
التي تعمل على إجناز املشروع من أجل تعزيز الفرص 

املتاحة وفقا الستراتيجية التنمية اخلاصة بها«.
ومش��روع احلزام االقتصادي »طري��ق احلرير« و«طريق 
احلري��ر اجلديد« املعروف باس��م »ح��زام واحد - طريق 
واح��د« اقترحه الزعيم الصيني، ش��ي جني بينغ في 
عام 2013. ويش��مل 60 دولة فيها 4.4 مليار شخص 

و %40 من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي.
وفي إطار هذا املشروع، من اخملطط إنشاء طرق وموانئ 

وسكك حديدية لربط بلدان االحتاد األورآسي.

إغالق فروع لبنوك 
االتحاد األوروبي

قطيعة مصرفية بين 
الصين وكوريا الشمالية

8 مليارات دوالر
 لـ »طريق الحرير« 
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متابعة الصباح الجديد:

قالت وزارة الطاقة الروس��ية إن وزير 
الطاقة ألكسندر نوفاك اجتمع مع 
نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو 
ملناقش��ة اتفاق عامل��ي لكبح إنتاج 

النفط.
وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين 
أك��دا الت��زام بلديهم��ا بالتطبي��ق 

الكامل التفاق خفض اإلنتاج.
ال��ى ذلك، ق��ال الرئي��س الفنزويلي 
نيكوالس مادورو إن االتفاق املبرم بني 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوبك( واملنتجني املستقلني خلفض 
إنتاج النفط سيس��تمر ”بالتأكيد“ 

بعد آذار 2018.
وق��ال م��ادورو إن��ه ناق��ش األمر مع 
نظيره اإليراني حس��ن روحاني أثناء 
جول��ة ف��ي مطل��ع األس��بوع ف��ي 
الشرق األوس��ط، مضيفا أن هناك 
”مي��ال كبي��را جدا“ الحتم��ال متديد 

االتفاق.
بثه��ا  كلم��ة  ف��ي  م��ادورو  وق��ال 
التلفزي��ون ”يوم 20 ايلول س��يكون 
هن��اك اجتم��اع ف��ي فيينا ل��وزراء 
)النف��ط( والظروف مواتي��ة لتعزيز 
ه��ذا االتف��اق فيما يتعل��ق باإلنتاج 

وتنظيم السوق“.
وأض��اف ”م��ن املرج��ح أن يتم متديد 

االتفاق“.

واتفق��ت أوب��ك وغيره��ا م��ن كبار 
املنتج��ني، ومن بينهم روس��يا، في 
نهاي��ة الع��ام املاض��ي على خفض 
إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل 

يوميا لدعم إعادة توازن السوق.
وفي أيار اتفقوا عل��ى متديد االتفاق 

حتى مارس آذار 2018.
وقال��ت وزارة الطاقة الروس��ية في 
بي��ان ي��وم الثالثاء إن وزي��ري النفط 
الروس��ي والفنزويل��ي اجتمع��ا في 
موسكو وأكدا التزامهما بالتطبيق 

الكامل التفاق خفض اإلنتاج.
وقالت وكالة تاس الروس��ية لألنباء 
ف��ي األس��بوع املاض��ي إن روس��يا 
ناقش��تا م��د خفض  والس��عودية 
اإلنت��اج لك��ن لم يت��م اتخ��اذ قرار 

محدد بعد.
في الش��أن ذات��ه، عوضت أس��عار 
النف��ط بع��ض خس��ائرها أم��س، 
مدعوم��ة بإع��الن »أوب��ك« هب��وط 
إنتاجه��ا ف��ي آب، ما يش��ير إلى أن 
اتفاق خف��ض اإلنتاج مع الدول غير 
األعضاء في املنظمة يس��اهم في 

التخلص من تخمة املعروض.
وارتفع س��عر خام القي��اس العاملي 
دوالر   54.16 إل��ى  »برن��ت«  مزي��ج 
للبرميل من س��عر اإلغالق املاضي. 
وف��ي وق��ت س��ابق مت ت��داول خ��ام 
 53.42 عن��د  منخفض��اً  »برن��ت« 
دوالر للبرميل. وزاد س��عر خام غرب 
تكس��اس الوس��يط األميركي إلى 

تداول��ه  ومت  للبرمي��ل.  دوالر   48.24
منخفضاً عند 47.73 دوالر للبرميل 

في وقت سابق.
وفي سياق مرتبط، توقعت »منظمة 
)أوبك(  للبت��رول«  املص��درة  البلدان 
في تقرير ش��هري ص��در، أن العالم 
س��يحتاج إلى 32.83 مليون برميل 

يومي��اً م��ن نف��ط املنظم��ة العام 
املقب��ل، بارتفاع مق��داره 410 آالف 
برميل يومياً عن التوقعات السابقة. 
وأضاف��ت أن »اخملزون��ات تهبط« وأن 
»ارتفاع س��عر خام القياس العاملي 
الف��وري  للتس��ليم  برن��ت  مزي��ج 
ليتج��اوز الس��عر ف��ي التعاق��دات 

اآلجلة، ع��زز اآلمال بأن إعادة التوازن 
إل��ى الس��وق والتي ط��ال انتظارها 

أصبحت قريبة املنال«.
ولفت��ت ف��ي التقرير إل��ى أن »ذلك 
يرج��ع إلى ارتفاع كبي��ر في الطلب 
عل��ى التس��ليمات الفورية وتنامي 
اآلمال بأن س��وق النفط س��تتوازن 

على مدى العام املقبل مع س��حب 
كبير م��ن مخزون اخل��ام واملنتجات 
»إنت��اج  أن  وأضاف��ت  النفطي��ة«. 
املنظم��ة النفطي ف��ي آب جاء دون 
توقعات الطلب، إذ انخفض 79 ألف 
برميل يومياً عن مستويات متوز إلى 
32.76 مليون برميل يومياً«. وتعني 
تلك األرقام أن امتثال »أوبك« خلفض 
اإلنتاج املس��تهدف بلغ 83 في املئة 
وفقاً لتقدي��رات »رويترز«، انخفاضاً 
م��ن 86 ف��ي املئة في مت��وز، لكنه ال 

يزال مرتفعاً مبعايير املنظمة.
وأك��دت مصادر رفيعة ف��ي »أوبك« 
أن إنت��اج املنظم��ة انخف��ض إل��ى 
30.004 ملي��ون برميل في اليوم من 
دون احتس��اب إنتاج نيجيريا وليبيا. 
وع��اد إنت��اج ليبيا إلى نح��و مليون 
برمي��ل يومي��اً، في ح��ني أن االنتاج 
النيجيري وصل إلى نحو 1.7 مليون 
برميل يومي��اً. وأعلنت نيجيريا أنها 
لن تدرس خفض إنتاج النفط حتى 

آذار املقبل على األقل.
وس��بق لوزي��ر الطاق��ة والصناعة 
الس��عودي خالد  املعدنية  والث��روة 
الفال��ح أن أعل��ن انفت��اح اململكة 
لتمدي��د اتفاق خف��ض اإلنتاج بعد 
اجتماع��ات م��ع وزراء نفط اإلمارات 
وفنزويال وكازاخس��تان في آستانة، 
كما أعل��ن األمني العام ل��� »أوبك« 
محم��د باركن��دو في أوكس��فورد، 
حيث كان ضيف الشرف في عشاء 

انطالق��ة ندوة »معهد أوكس��فورد 
يرأس��ها  الذي  الطاقة«  لدراس��ات 
نادر س��لطان ويديرها بس��ام فتوح 
ومؤسس��ة الراحل »روبير مابرو«، أن 
»مسار إعادة توازن السوق النفطية 
ج��ار، وأن املعلوم��ات األخي��رة ف��ي 
مت��وز تظه��ر انخفاض مخ��زون دول 
املنظم��ة ١٩٥ ملي��ون برمي��ل وهو 
أكث��ر من مع��دل خمس س��نوات، 
فيما هي أقل ب���145 مليون برميل 
من مستوى 340 مليون برميل الذي 

كان في مطلع 2017«.
وتاب��ع أن اخملزون العائم ف��ي البحار 
انخف��ض أيض��اً بنح��و 30 ملي��ون 
برميل منذ مطلع السنة، الفتاً إلى 
أن اخملزون األميركي انخفض لتسعة 

أسابيع متتالية.
وأك��د أن من��و الطل��ب عل��ى النفط 
س��يزيد مبليون��ني برمي��ل يومي��اً في 
النص��ف الثان��ي من الس��نة مقارنة 
»ه��ذه  أن  األول، مضيف��اً  بالنص��ف 
الزي��ادة ف��ي الطل��ب تس��اهم ف��ي 
مزي��د م��ن اخلفوض��ات ف��ي اخملزونات 
انخف��اض  إل��ى  التجاري��ة«، منبه��اً 
مستوى االستثمارات على رغم بعض 

التحسن في مستواها«. 
وختم باركندو أن »التعاون واملشاركة 
ب��ني املنتج��ني ه��و أفض��ل طريق��ة 
الس��تقرار الس��وق، وهذا م��ا حصل 
ويستمر مع حتس��ني املعلومات حول 
قطاع الطاقة والسياسات البيئية«.

تقـرير
الخام يرتفع مع تبدد أثر »إرما« 

آمال بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بعد آذار

ألكسندر نوفاك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يس��تمر االقتصاد العاملي مستقراً، 
برغم مواجهته حتديات متثلت بتوتر 
األوض��اع السياس��ية واملناخية في 
الفت��رة األخيرة. إذ ف��ي وقت تفاوت 
أداء بع��ض االقتص��ادات الضخم��ة 
تعّرضت  والتحسن،  بني االس��تقرار 
توت��ر  نتيج��ة  لضغ��وط  األس��واق 
كوري��ا  م��ع  السياس��ية  األوض��اع 
الشمالية، وس��وء األوضاع املناخية 
ف��ي أمي��ركا. ولفت »بن��ك الكويت 
الوطن��ي« في تقرير، إل��ى أن احملللني 
اإلص��الح  خط��ط  ف��ي  »ش��ككوا 
االقتصادي��ة ف��ي أمي��ركا، بعدم��ا 

فشلت احملاوالت السابقة«. 
وبرغم حتس��ن البيانات االقتصادية، 
الحظ أن عائدات السندات »تراجعت 
عموماً، كما بددت أس��واق األسهم 
بعض مكاس��بها، واس��تمر الدوالر 
بالتراجع عن أقصى مستوياته التي 
سجلها عام 2016، متاشياً مع حتسن 
اقتصاد منطقة اليورو«. وس��يطرت 
املشهد  السياسية على  التطورات 
العام في أمي��ركا، إذ بعدما »ترقبت 

األسواق االنتعاش الذي كان يُفترض 
أن تّولده خط��ط اإلصالح الضريبي، 
بدأت التساؤل حول جدية تطبيقها 
هذه الس��نة«. كما كانت األس��واق 
»تتخوف من نشوب صراع سياسي 
حول رفع س��قف الدين العام وإقرار 
املوازنة في أيلول احلالي، لكن تأّجلت 
هذه املس��ائل حتى نهاية الس��نة، 
بعد توصل الرئيس دونالد ترامب إلى 
اتفاق مع أقطاب احلزب الدميوقراطي 

في الكونغرس«. 
وأشار التقرير إلى أن ذلك السيناريو 
»أثار مخاوف األس��واق حول احتمال 
تعطي��ل عمل احلكومة نتيجة عدم 
التوصل إلى اتف��اق، ما كان ميكن أن 
يؤدي ب��دوره إلى تأخير رف��ع الفائدة 
الفيدرالية التالية، لكن هدأت هذه 
اخمل��اوف بعد إرج��اء مس��ألة الدين 

واملوازنة«.
ولفت »بنك الكوي��ت الوطني« في 
تقريره، إلى أن النمو في أميركا »ظل 
قوي��اً مع تف��اوت أداء املؤش��رات بني 
استقرار وحتسن«. وأفاد بأن »معظم 
التحس��ن نتج عن التفاؤل بتطبيق 

ترامب خططه اإلصالحية، لكن بدأ 
هذا التفاؤت يتالش��ى، بعد فش��ل 
مح��اوالت متريرها ف��ي الكونغرس«. 
ول��م يس��تبعد أن »يؤث��ر ذل��ك في 
الثقة في األشهر املقبلة، خصوصاً 

مع ارتفاع قيمة األسهم نسبياً«.
ورصد »زيادة في ش��كوك األس��واق 
حول رف��ع الفائ��دة األميركية على 
األم��وال الفيدرالية م��رة أخرى هذه 
الس��نة«، مس��تبعداً »رفع الفائدة 
يخ��ص  م��ا  ف��ي  الس��نة«.  ه��ذه 
الع��ام املقبل، أجمعت األس��واق أن 
االحتياط��ي الفيديرال��ي »س��يرفع 
الفائ��دة مرتني أو ثالث م��رات، لكن 
يُتوق��ع رفعها مرة واح��دة أو اثنتني 

وب�25 نقطة أساس«.
في أوروبا، ذك��ر التقرير أن التطورات 
»أخ��ذت منح��ى إيجابي��اً، إذ جاءت 
البيان��ات االقتصادي��ة مفاجئة، مع 
رف��ع منو الن��اجت احملل��ي اإلجمالي في 
األش��هر األخي��رة، وارتفاع مؤش��ري 
مدي��ري املش��تريات والتضخ��م في 
الفترة األخيرة، كما سجل التضخم 
مستوى أعلى من التوقعات، ليرتفع 

في آب املاضي، إلى 1.5 في املئة على 
أس��اس س��نوي«. ورأى أن التوقعات 
في ش��أن التضخم حالياً هي »أكثر 
تفاؤالً برغم اس��تمرار مستواه أقل 
من النس��بة املستهدفة وهي 2 في 
املئ��ة«. وع��زا بعض هذا التحس��ن 
في االقتص��اد األوروبي إل��ى »تراجع 

األخطار السياسية«.
وأك��د أن »متان��ة اقتص��ادات أوروبا 
وتزع��زع أوضاع أميركا السياس��ية 
أفضي��ا إل��ى ارتف��اع الي��ورو ه��ذه 
الس��نة، إل��ى 1.20 مقاب��ل الدوالر 
ف��ي آب املاض��ي، أي بنس��بة 14 في 
املئة«. وعكس��ت هذه الزيادة »تغير 
التوقع��ات ف��ي ش��أن الفائ��دة في 
أمي��ركا، خصوصاً م��ع احتمال رفع 
الفائدة الفيديرالية في كانون األول 
املقب��ل«. لك��ن لف��ت إل��ى أن »قوة 
اليورو ظل��ت ثابتة من��ذ نهاية عام 
2016، ف��ي وق��ت كان التف��اؤل في 
ش��أن اإلصالح��ات األميركي��ة قوياً 

وقبل شكوك األسواق بها«.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن ق��وة اليورو 
»زادت م��ن تعقيد األمور أمام البنك 

اآلن  يتوج��ب  إذ  املرك��زي،  األوروب��ي 
على محافظ��ه ماريو دراغي خفض 
ه��ذا االرتف��اع في الي��ورو، خوفاً من 
أن يس��بب تغي��راً في س��ير تعافي 
االقتصاد، في خضم حرصه الشديد 
عل��ى التحول بس��هولة نح��و بيئة 

نقدية ميسرة«.
ف��ي اليابان، ش��هد اقتصادها أيضاً 
ارتفاعاً »مفاجئاً«، لكن اعتبر التقرير 
أن »احلفاظ عليه س��يكون صعباً«، 
متوقعاً أن »تكون »فعالية التيسير 
الكم��ي ف��ي اليابان أق��ل منها في 
الدول املتقدم��ة األخرى، ويبقى قرار 

إنهائه أمراً سابقاً ألوانه«.
وعل��ى رغ��م تعديل صن��دوق النقد 
الدول��ي توقعات��ه للنم��و إل��ى 1.3 
في املئة هذه الس��نة، ال يُس��تبعد 
أن »يع��ود إل��ى 0.6 ف��ي املئ��ة ف��ي 
2018، ف��ي وقت ظ��ل التضخم في 
اليابان عند أقل م��ن واحد في املئة، 
على عك��س التضخم ف��ي أميركا 
ومنطقة اليورو الذي كاد يقترب من 

نسبة 2 في املئة«.
الكوي��ت  »بن��ك  تقري��ر  وخلُ��ص 

الوطني« مشيراً إلى أن منو األسواق 
الناشئة »س��جل حتسناً أيضاً على 
رغم اعتدال الوتي��رة في الصني«. إذ 
رّجح أن »يرتفع منو هذه األسواق إلى 
4.6 ف��ي املئة حتى 4.8 في املئة هذه 
الس��نة وعام 2018«، وفقاً لصندوق 
النقد الدولي. والحظ أن وتيرة النمو 
ظلت »ثابتة نس��بياً« مع اس��تمرار 
الصني في مواجهة التباطؤ، من دون 
الوقوع في أخطار كبيرة. وباستثناء 
الص��ني، ذكر أن »النمو ب��دأ يتعافي 
مع خ��روج الدول املتصدرة للس��لع 
األساس��ية من الركود مثل البرازيل 

وروسيا«.
وختم موضح��اً أن التوقعات اجليدة 
م��ع أخطار أزم��ة كوريا الش��مالية 
وس��وء الطق��س »أدت إل��ى ازدي��اد 
أس��عار النفط في األشهر األخيرة، 
إذ جتاوز مزيج برنت مستوى 54 دوالراً 
للبرميل بداية هذا الش��هر، مرتفعاً 
10 دوالرات ع��ن مس��تواه في نهاية 
حزي��ران املاضي، بدعم أيضاً من قرار 
»أوب��ك« بتمديد فترة خفض اإلنتاج 

إلى تسعة أشهر إضافية«.

استقرار االقتصاد العالمي برغم التحديات
األسواق تشكك في اإلصالح الضريبي األميركي
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الوجداني املنطلق من مرجعيات فكرية 
وروحي��ة اس��همت ف��ي اتس��اع عوالم 
الن��ص وص��وره املنصه��رة ف��ي بوتقة 
تراكيبه اجلملية في السياق واملواجهة 
الداللي��ة وف��ق دوافع نفس��ية تتفاعل 
عناصره��ا الفني��ة والتجرب��ة الذاتي��ة 
للتعبير عن احلالة الذهنية واالس��تقرار 
في االدراك احلسي ملا يحمله من دالالت 
س��يميائية عب��ر مجموعة م��ن الدوال 

املتالحقة.. 
ايها املنفي/في برلني/دون وعي

كنت جلمودا/وطني
باحثا في مهمالت
عن حكايا/بائسات

رمبا/عن حلم
أو رمبا/سر دفني

كنت حتكي
لغة

للقادمني    /ص54 � ص55

 فاجلملة الش��عرية في خطاب الشاعر 
تتنوع اش��كالها وال تخض��ع للمعايير 
املتداول��ة..اذ متيزه��ا بالتدف��ق اخليال��ي 
والتش��كيل البالغي واملكنون الس��ردي 
الشعري الذي يكشف عن اغتراب اآلخر..

بتوظي��ف الفن��ون احلس��ية والبصرية 
الش��عرية.. عوامل��ه  خلل��ق  واملكاني��ة 

اضاف��ة الى اس��تخدامه تقان��ات فنية 
كس��يميائية التنقيط الت��ي حتيل الى 
عالمة من عالمات الترقيم)داللة احلذف( 
التي تش��كل نصا صامت��ا تتعطل فيه 
داللة القول..اضافة الى انها تضفي بعدا 
تشكيليا وتفتح باب التأويل باستدعاء 
مغالي��ق  لف��ك  املس��تهلك)املتلقي( 
البي��اض وملىء فراغات��ه القائمة على 
اساس جمالي قوامه اللمحة الفكرية 
املبني��ة عل��ى املتضادات وتش��كيالتها 
بلغة تشكل وسيلة وغاية في حد ذاتها 
والتي يعمل الشاعر على تفجير قدرتها 
االيحائي��ة واالنزياحي��ة ك��ي يكش��ف 
عن وظيفته��ا اجلمالية..ه��ذا يعني ان 
الش��اعر يختط لنفسه مسارا ينطلق 
م��ن اخل��ارج كمص��در للتجرب��ة صوب 
الداخ��ل الذي يعيد تش��كيله ويرس��م 
ابعاده املكتنزة مبالم��ح الذات لتحقيق 
نوع من)ممارسة  الكتابة..بصفتها  فعل 
احلري��ة(.. فيق��دم نص��ا معب��را عن هم 
انس��اني مبخيلة متدفقة حتول الفكرة 
الى صور متوالدة م��ن تصادم الثنائيات 
الضدية..كون الصورة الشعرية وسيلة 
الش��اعر الجناز وظائف  نفسية وتأثيرية 
وتخييلية..مع غوص في اعماق الذات...

انت الذي/بضيائه../ولد الهدى
اشرقت فجرا باسما..

ولسبطكم أوقدت صبحك
تلك النجوم../تنافست../يا سيدي

لكريهة..اسرجت جرحك
في فتية../ورد الردى

من بأسهم.. فجنيت ربحك   
غرسوا الدماء/على السيوف/فأورقت..

وعلوت رمحك
ملك الفؤاد هواكم

فجرت مدحك   /ص83 � ص84
  فالن��ص عل��ى املس��توى التخييل��ي 
يتجلى بتماهي املنتج)الشاعر( متدفقا  
بتدف��ق  ملبتغاه)احلس��ني(  واخالص��ه 
وجداني منبعث من دائرة الوعي الشعري 
املكتظ بعوامله الصورية ودالالته املوحية 
بتقنيات فنية كالرمز االس��تعاري الذي 

هو اداة فكرية للتعبير عن قيم غامضة 
لغرض تصعيد التكنيك الشعري الذي 
فيه تس��مو التجربة الشعرية فتتحول 
الصورة الى رؤيا تستمد نبضها الدافق 
من الذاكرة الذاتية واملوضوعية بتوليفة 
جتم��ع ما ب��ني التخييل��ي والواقعي من 
جهة واس��تحضار االزمنة بشخوصها 

واحداثها من جهة اخرى..
دائ��رة  عل��ى  قائم��ة  ذاك��رة  لتأس��س 
نصي��ة مغلقة تعبر ع��ن فكرة مركزية 
ت��دور حوله��ا االح��داث.. م��ع توظيف 

س��ايكولوجية التواصل الش��عري عبر 
ص��ور متزج احللمية باخليالية في س��ياق 
حسي مقترن واحلياة بكل موجوداتها..
عب��ر ذهني��ة متحفزة..خالق��ة لنصها 
برؤي��ة تلخ��ص الواق��ع واش��ياءه ببوح 
وجدان��ي ون��زوع انس��اني..مع تفاعلها 
واله��م االجتماع��ي بنزع��ة وجداني��ة 
ورؤية متجاوزة في خلق الصور املعرفية 
املستفزة لذهنية املس��تهلك)املتلقي( 
لالجابة عن اسئلتها باستنطاق صورها 
والكش��ف عم��ا وراء الفاظه��ا الرامزة 

وتش��كلها املش��هدي اجلمالي الرافض 
للتأطير واملوقظ ملكامن الشعور بجمله 

اجملازية التي ال تخضع ملعيار داللي..
يعقوب ثانية
يعقوب ثالثة
يعقوب رابعة

يعقوب أخرى..عائد لي من بعيد
يعقوب

يولد كل يوم
فيفعل ما يريد

واجلب ياكل اهلنا
متسائال

هل من مزيد  /ص77
 فالنص يترجم احل��ال الواقعي متناصا 
والنص القرآني)سورة يوسف( من خالل 
تزاحم صوره املوحي��ة بتوق للتوحد بني 
املنتج والرم��ز التاريخي باجواء محركة 
للح��واس الش��عورية وائت��الف اجلم��ل 
والتناغم الصوري وااليقاعي الذي ياخذ 
نس��قه من عاطفة النفس الغارقة في 
الوجد عبر فضاءات منفتحة على آفاق 
داللية وتاريخي��ة خالقة خلطابها ببنية 
يغل��ب عليه��ا االنزياح الذي يكش��ف 
عن امت��الء اخمليلة املنتج��ة باملعطيات 

احلسية..
  وب��ذا قدم الش��اعر نصوصا ش��عرية 
تتس��م بالوع��ي الفك��ري م��ن خ��الل 
موق��ف دارس ملعطي��ات الزم��ن وه��ي 
متعددة..منه��ا.. بني��ات  عل��ى  تق��وم 
البنية التش��كيلية والبنية االيقاعية..

املبثوثة على امتداد شبكته املشهدية 
وحوار  واحلدثي��ة  بالزمكانية  املتس��مة 
الذات)املنولوجي( .. مع اس��تدعاء تقانة 
االسترجاع من خالل الذاكرة التي تزيح 
الرؤية البصرية لصالح الرؤية الذهنية..

اضافة الى توظيف التراث في زمكانية 
متحرك��ة داخ��ل أط��ر داللي��ة تنحصر 
ببناء  التاريخي/الكون��ي..(  في)الذات��ي/ 
يتجاوز النس��ق املتداول بنثر التفعيالت 
كي يوهم املستهلك)املتلقي( بحداثية 
النص مبن��ى ومعنى..فضال عن ان هذا 
البناء التش��كيلي يوحي بنزعة درامية 
وص��راع املوج��ودات والقي��م م��ع جتاوز 
الزم��ن الواقعي..وه��و يبن��ي ش��عريته 
على عاملني مكاني��ني متداخلني:اولهما 
مكان الذاك��رة وثانيهما م��كان الواقع 
تتش��كل  خاللهم��ا  مبوجوداته..وم��ن 
حركي��ة التج��اذب والتنافر ب��ني الذات 

واملوضوع..

علوان السلمان

    
البنائي  بتنوعها  الش��عرية  ..االش��كال 
الكاشف عن املمكنات اجلمالية بابتكار 
الص��ور والتعابير والتش��كيل االيقاعي 
تس��تفز  الت��ي  االنس��انية  واملضام��ني 
الذاكرة وتنبش خزينها املعرفي.. غرضها 

االسمى حتقيق املتعة واملنفعة..
  وباس��تحضار مدون��ة الش��اعر فلي��ح 
الركابي)خدوش في ذاكرة الزمن(التي حاك 
خيوطها النصية ببناء شكلي متجاوز..
واس��همت دار ام��ل اجلديدة في نش��رها 
وانتش��ارها/2016.. كونها تنقش عوالم 
الروح والهم االنس��اني عل��ى بياضاتها 
املعب��رة ع��ن مكنون��ات ال��ذات القائمة 
على االحساس بوقع الكلمات )من حيث 
تش��كلها وصداها ال من حي��ث املعنى( 
على حد تعبير جان بول س��ارتر..فكانت 
مغامرة جتريبية..رائية..متجاوزة ببنائها..
مش��حونة بايحاءاته��ا اخلالقة لصورها 
التخييلي��ة ف��ي قيمته��ا االجتماعي��ة 
وموقفه��ا االنس��اني..فضال عن قيمتها 
اجلمالية اجلاذبة عاطفيا واشاريا..اضافة 
ال��ى ايقاعه��ا الوجدان��ي ومضمونه��ا 
والنفس��ية..(.ابتداء  بابعاده)االجتماعية 
من العن��وان املفتاح التأويل��ي وااليقونة 
الداللي��ة التي تس��تجلي مكامن النص 
لتحقي��ق دوره��ا التنبيه��ي وااليحائ��ي 
ف��ك مغاليق  واالختزالي..فتس��هم في 
اخلطاب الش��عري..كونه دالل��ة منتزعة 
من مكنونات النص وتشكيله مت اختياره 
وف��ق معايي��ر ذاتية ك��ي يحق��ق البعد 

الفكري والتاريخي للمنت..
ياسيدي/انت املرفيء كلها

ولصوبكم
قد ابحرت شطآن

القيت ساريتي/وجئتك زاحفا
للصبر../لالميان

قد اعطيتها/ياسيدي
بسخائكم/تتحدث االزمان

واالكون        /ص10 � ص11
  فالن��ص بايحاءات��ه التصويري��ة يج��ر 
اخمليلة بص��وره املش��هدية ذات التعابير 
املضافة..املنبعثة  املشبعة مبوس��يقاها 
من ب��ني ثنايا تراكيبه املتمي��زة بايجازها 
احلكائي وعمقها الداللي الذي يكش��ف 
ع��ن مكنون ال��ذات اجتاه اآلخ��ر ببوحها 

تب��رز عواطف الش��اعرة بنحو جلي في 
مقطوعة »سقاية الروح« التي تبث من 
خاللها وجعها لفقد أمها، التي تعدها 
أقحوان��اً من��ا على فط��رة الدي��ن، ذلك 
األقحوان املشرق هو الذي ينقي روحها، 
ويريحها م��ن كل التعب، وم��ع غيابها 
أصبح الطريق لألحزان مفتوحا، وأصبح 
كل شيء قادرا على جرح قلبها، وينبت 
حلزنه��ا ش��وك، ال يتوقف ع��ن جرحها 
بوخزات��ه املؤملة. ولم يع��د هناك مجال 
للخالص من تلك اآلالم إال بالتقائها مع 

أمها الراحلة.
ال أرجم بالغيب

ال أكفر باهلل
ً ال أتشّهد وال أتَرَّحم كثيرا

ولكنَّ أُقحوانَك
الذي ينمو على شرائع الدين

ي َُنّقيني،
يُذيب عرائش التعب عني

أُّماه
عندما غبِت

أصبَح انكسار الضوء
في القلِب سريعاً

ألوك الصمت
وجترحني أشواك حزني

وباتت سقاية الروح
منِك شفاًء ال يزول

أنِت دوناً عن األمومِة
كنِت طفلتي..

وزهر عينيِك يسقيني
فلماذا هكذا،

انطفأُت أنا لقدرك اجلليل
وبلَغ بي التوُق،

ملالقاة وجهِك الكرمي أقساه ؟!
تض��م اجملموع��ة أكث��ر من مائ��ة نص 
متفاوت��ة احلج��م، حرص��ت الكاتبة أن 
تضع ل��كل نص عنواناً، جميعها تقريباً 
مف��ردات في صيغة املبن��ي للمجهول، 
وهي غالب��ا مفاتيح للنص حتتها، تقول 

مثال في مقطع بعنوان »إرادة«:

َك حت��ى لو وقف��ْت في  داِف��ْع ع��ن حقِّ
وجهَك

أمواُج سدودٍ وِجباْل.
أنت اإلرادُة إن شئَت

وإال
ستجري من حتت قدميك الرماْل.

نص��وص اجملموعة تتمح��ور حول الذات 
وعالقته��ا باآلخ��ر، واآلخ��ر ه��و الرجل 
احلبي��ب بتقلبات��ه املتع��ددة. النصوص 

مكثفة التعبير، زاخ��رة بالصور الفنية 
احلية، وبالتناصات األدبية:

قد كتبُت قصيدتي، يا سيدي
وأنَت راحٌل عني!

نبذُت حروفي التائبات
ن سواَك عمَّ

فما كاَن لها سوى السؤال )»من قصيدة 
»هجر«(

وف��ي قصي��دة »زي��ت وزيت��ون«، كتبت 
تقول:

أنا الال شيء
قد كنتُه

أنا العثرات ترجمني
أنا الهباء املنثور

أنا الشجرة بال ثَمٍر
أنا ما َقّدَمتُه
وَعَملتُه يداي

فكنُت ملحاً يتآكلني
وكنِت زيتاً وزيتونا

وفي قصيدة »هزمية«:
ال جناَح لي لُِيكسر

فاجلرُح أبيُض
وهزميُة النبِض واردٌة!
حرِّرني من هذا الرثاء
فاحلياة لّصة كبيرة

وشهقُة غيابِك
موجعٌة

نصوص الشاعرة تزخر كذلك بالتناصات 
مع التراث، والقرآن الكرمي:

»أعوذ م��ن حدي��ث بيننا، فح��واه هجٌر 
ونوى، ومن شيطان لئيم ينكر أن القبل 
ح��الل كما الصائم إذا ارتوى«. تناص مع 

املعوذات في القرآن الكرمي.
و«أغنن��ي عمن س��واك، وُكن ل��ي فراتا 
وني��ال...« وهو تن��اص مع دع��اء علي بن 
أب��ي طالب: »اللهم اكفني بحاللك عن 
حرام��ك واغنني بفضلك عمن سواك«، 

وغي��ر مما تزخ��ر به اجملموع��ة، ويدل على 
سعة اطالع الشاعرة.

يذكر أن باسمة غنيم من مواليد عّمان، 
حاصلة على شهادة دبلوم في التعليم 
األساس��ي، عمل��ت مدّرس��ة للمرحلة 
األساسي��ة، اهتم��ت من��ذ طفولته��ا 
بقراءة الش��عر وكتابته. نشرت العديد 
م��ن نصوصه��ا الش��عرية ف��ي مجلة 
»أفك��ار« وجريدة »ال��رأي«، وفي عدد من 
املواق��ع الثقافي��ة اإللكتروني��ة، وتع��د 
مجموعتها »أقطع وترا ألزرع كمنجة« 

إصدارها األول.

الصباح اجلديد/ وكاالت
 

يعش��ق  لش��اعر  إال  ذل��ك  يح��دث  ال 
املوسيق��ى، حد العطش، فيس��مح لها 
باملرور عبر شرايينه كاألكسجني، لترتوي 
به��ا ك��ل خلية ف��ي جس��ده عندما مير 
الشاعر. وهذا ما حدث للشاعرة الشابة 
باسمة غنيم ف��ي مجموعتها الصادرة 
مؤخ��راً ع��ن اآلن ناش��رون وموزعون في 
عّمان، بعنوان »أقطع وترا ألزرع كمنجة«، 
فهي تس��تنبت املوسيقى، من ش��جرة 
املوسيقى ذاتها، كما تستنبت األشجار 

بالفسائل.
تنفي الكاتبة عن نفسها عملية اقتراف 
الش��عر، لكنه��ا في قصيدة »ش��اعرة« 
تعتبر نفس��ها مفتاح وطن منسّي، في 
قلب أبيها ال يضيع. وأنه��ا أرٌق يقبُع في 
عم��ِق الكلمات. وهي مَنِ��رة تخمُش ُعمرَ 
الوقت، وتختال في براري الذاكرة، لَِتْخَضرَّ 
مبن حتب. وأنها صهيٌل يعلو فوَق الغمام، 
ليهط��َل إلّيها ما ضاَع منها. وهي بذلك 
ت��ود أن تؤكد على خصوصي��ة كتابتها، 
مهتمة قبل كل شيء بإيصال ما تقوله 

إلى عقل ووجدان القارئ.

اخلفاجي ، د . س��عد ياس��ني يوسف ، شذى 
ف��رج . عبد الزهرة زكي ، فالح الش��ابندر ، د 
. م��رمي الترك ، زهرة مروة ، باس��كال صوما ، 
زعيم نصار ، فليحة حسن ، اسراء األسدي ، 
حبيب السامر ، حسني اخملزومي ، د . سجال 
الركابي ، شالل عنوز ، سميرة مليزي ، صادق 

اجلمل .
اجللسة أدارها رئيس امللتقى الثقافي الروائي 
صادق اجلمل، معرفا بسيرة الضيف األدبية« 
متحدث��ا عن منج��زه وعن ظ��روف صدوره ، 
ليفتح باب املداخالت للحضور مبشاركة من 

قب��ل النقاد )أحمد البيات��ي ، أحمد فاضل ، 
يوس��ف عبود ، د . كاظم القريش��ي ، شذى 
ف��رج ، د . س��عد ياس��ني يوس��ف ، د . ليلى 
اخلفاجي ، سامي الياسري ، إبراهيم اخلياط 
، حس��ني اجلاف ، حس��ني اخملزوم��ي ، كامل 

الزهيري (.
في ختام اجللس��ة االحتفائية، قدم الشاعر 
إبراهي��م اخلي��اط األمني العام الحت��اد األدباء 
والكتاب باس��م االحتاد شهادة شكر وتقدير 
للقريش��ي، ليباش��ر األخير بتوقي��ع كتابه 

وتوزيعه على احلضور. 

حذام يوسف
 

احتف��ى امللتقى الثقافي في ش��اعر املتنبي، 
على قاعة جواد س��ليم بكت��اب النقد ناظم 
القريش��ي )االجت��اه املفق��ود (، مبباركة األمني 
العام الحتاد األدباء في العراق الشاعر ابراهيم 
اخلياط و األس��تاذ حس��ني اجلاف نائب االمني 

العام و بحضور نخبة من األدباء والنقاد .
كت��اب االجتاه املفقود صدر ه��ذا العام عن دار 
نش��ر أم��ل اجلديدة ف��ي س��ورية وبواقع 232 
صفحة من القطع املتوس��ط ، الكتاب الذي 
تن��اول فيه ق��راءة لعديد الش��عراء والكتاب 
منه��م العراقي��ون والع��رب م��ارا بتجاربهم 
الش��عرية وأعماله��م معرف��ا الق��ارئ بهم 
وبنصوصهم التي حفل الكتاب بها ألس��ماء 
معروف��ة له��ا حضوره��ا وش��هرتها أمثال : 
د . محمد حس��ني آل ياس��ني ، ش��وقي عبد 
األمير ، إبراهيم اخلياط ، س��عد جاسم ، أديب 
كم��ال الدين ، جن��اة عبد اهلل ، أس��ماء صقر 
الهاش��مي ، د . فارس خضر ، صبحي موسى 
، فتحي عبد الس��ميع ، جبار الكواز ، د . ليلى 

الوعي الذاكراتي لمعطيات الزمن في)خدوش( الركابي

غالف الكتاب

باستحضار مدونة الشاعر فليح 
الركابي )خدوش في ذاكرة 

الزمن( التي حاك خيوطها 
النصية ببناء شكلي متجاوز..

كونها تنقش عوالم الروح 
والهم اإلنساني على بياضاتها 

المعبرة عن مكنونات الذات 
القائمة على اإلحساس بوقع 
الكلمات )من حيث تشكلها 
وصداها ال من حيث المعنى( 

على حد تعبير جان بول سارتر..
فكانت مغامرة تجريبية..رائية..

متجاوزة ببنائها..مشحونة 
بإيحاءاتها الخالقة لصورها 

التخييلية في قيمتها االجتماعية 
وموقفها اإلنساني

شاعرة أردنية تستنبت الموسيقى في مجموعتها »أقطع وترًا ألزرع كمنجة«

باسمة غنيم تنفي عن نفسها عملية اقتراف الشعر

الناقد ناظم القريشي على قاعة جواد سليم

 
صدر للش��اعر والكاتب مصطفى محمد 
غريب في متوز 2017 اجملموعة القصصية " 
الغائبون في قصر امللك " عن دار النس��يم 
للنش��ر والتوزيع في القاه��رة وهي تتكون 
م��ن )127( صفح��ة من احلجم املتوس��ط 
، تصمي��م الغالف اجلميل لقص��ر الرحاب 
امللك��ي أثناء ثورة 14 متوز 1958 من قبل دار 
النشر، اجملموعة القصصية تعتبر الرابعة  
مجموع��ات   )4( للكات��ب  ص��درت  فق��د 
قصصي��ة قصيرة و)4( رواي��ات طبعت في 
س��وريا ولبنان واألردن والعراق ومصر ونشر 
عنها في وسائل اإلعالم العربية والعراقية، 
إضافة )13( مجموعة شعرية ترجم منها 
(3( مجموع��ات إل��ى النرويجي��ة من قبل 
املكتب الثقافي اوسلو واوبالند ونشر عنها 
في العديد من الصحف واجملالت واملقابالت 

اإلعالمية ..
الغائب��ون في قص��ر امللك حتت��وي على )6( 
قصص قصيرة و )2( قصة قصيرة جداً حيث 

تناول��ت القصص مجموع��ة من املواضيع 
واألحداث ف��ي العراق ف��ي أزمنة مختلفة 

وبضمنه��ا قص��ة " صومع��ة طرطميس 
اللغوية " التي تعني التداخل ما بني نثرية 
النص وحوار فلسفي كلغة  تعقيدية في 
البعض م��ن األحيان وهي حس��ب اجتهاد 
الق��ارئ ال��ذي تقع على عاتقه مس��ؤولية 
الوص��ول للهدف ، القص��ص البقية تكاد 
تختل��ف ف��ي موضوعاتها ما ب��ني البحث 
عن احلقيقة أو كشف الوجه اآلخر للغربة 
والغرب��ة الداخلي��ة ولالضطه��اد الفكري 
واجلسدي وسادية السلطة في شخوصها 
املوضوعة حس��ب التسلسل الشطرجني 
م��ا بني آلي��ة التنفي��ذ ومش��روطية إبداع 
األس��لوب في العالقات الت��ي تداخلت بني 
املفه��وم الع��ام وخصوصيته��ا ف��ي إطار 
إنس��اني بتعقيداته اجملتمعية وارتباطاتها 
املس��بوقة وقتياً، القص��ص القصيرة جداً 
(2( " 1 - التصري��ح والوصي��ة و 2 - الرث��اء 
"  تناولتا حال��ة من حاالت املهجر ونهايته 
بالع��دم الذي تكلل باملوت الس��ريري لكن 

بفارق الرؤيا حول االرتباط بالوطن

صدور المجموعة القصصية الجديدة للش�اعر والكاتب 
مصطفى محمد غريب »غائبون في قصر الملك«

باسمة غنيم



جرجيس كوليزادة*

الس��ام غاية انس��انية نبيلة، وما من أزمة 
او مش��كلة أو حرب بني طرفني اال ونهايتها 
حتس��م بالتفاوض واحل��وار املتقابل الرس��اء 
السام وحتقيق العيش األمني لانسان اينما 
كان عل��ى وج��ه املعمورة، وكلما اس��تندت 
العملي��ة ال��ى مقوم��ات عملي��ة وقواع��د 
متين��ة واس��س صائب��ة كلما انته املس��ار 
باخلير واملنفع��ة واملصلحة املتبادلة لصالح 
االطراف والشعوب والدول اخملتلفة واملتأزمة 
واقلي��م  االحت��ادي  والع��راق  بعضه��ا،  م��ع 
كردستان من ضمن هذه االطراف التي جتمع 
بينهما خافات ومش��كات وأزمات عالقة، 
وهي ال تس��مح بارس��اء أرضية متينة لبناء 
عاقات اس��تراتيجية قصي��رة األمد وبعيدة 
املدى تخدم املصالح العليا للطرفني وتكون 
ف��ي خدم��ة الش��عبني، واالس��تفتاء احدى 
املش��كات اجلديدة التي برزت لتزيد املسافة 
ب��ني العاصمت��ني بغ��داد العتيق��ة واربي��ل 

اجلديدة.
واملؤلم ان بوادر كثيرة للممارسات واخلطوات 
السياسية املتس��مة بالسلبية بدأت ترافق 
دعوة االس��تفتاء في اقليم كردستان والتي 
اطلق��ت باجتم��اع وق��رار حزب��ي بعيد عن 
الش��رعية البرملانية اخملولة من قبل ش��عب 
االقلي��م، وم��ا يطل��ق م��ن ادع��اء ب��ان قرار 
االس��تفتاء عائد للش��عب باط��ل متاما النه 
أصا غير ص��ادر من اجمللس الوطني املنتخب 
واملعطل أساس��ا بأم��ر حزبي، والق��رار غير 
مشرع من قبل املمثلني املنتخبني من شعب 
كردس��تان الع��راق، وغي��اب ه��ذه القاعدة 
القانونية الشرعية عن قرار االستفتاء يعتبر 
من أهم املعوقات الت��ي تواجهه، ولهذا فان 
ما يجري من اجراءات تنفيذية برعاية اجمللس 
االعل��ى لاس��تفتاء باطل��ة وغير ش��رعية 
بسبب عدم مرجعيتها البرملانية، وهي تتخذ 
عل��ى عجالة م��ن دون االس��تناد الى أرضية 
صلبة، واضافة ال��ى ذلك فان العملية جتابه 
باس��تمرار بالرفض التام م��ن قبل احلكومة 
االحتادي��ة واالمم املتح��دة والوالي��ات املتحدة، 
وهذه االطراف الثاث ضرورية وحتمية لتبني 
ودعم استفتاء االقليم في حال االتفاق عليه 
بالتنس��يق والتع��اون بني س��لطة االقليم 

واحلكومة االحتادية في بغداد.

والغري��ب ان راع��ي االس��تفتاء يعت��رف ان 
االس��تفتاء مجازفة، واالحداث تؤكد ان هذه 
املغام��رة قد تك��ون غير مضمون��ة النتائج، 
وقد جتلب عواقب ال يحمد عقباها، وذلك الن 
العملية تسودها عقبات كثيرة كما أسلفنا 
سياس��ية وقانوني��ة وتنفيذية ودس��تورية 
واداري��ة وخاصة في املناط��ق املتنازع عليها، 
والقرارات الصادرة بش��أنها كما هو معلوم 
لم تس��تند الى مرجعية دستورية، وما بني 
عل��ى باطل يبق��ى باطا، وه��ذه التراكمات 
الاش��رعية من الس��هولة الطعن بها من 

قبل الس��لطات االحتادية في بغ��داد واالقرار 
برفضه��ا لع��دم قانونيته��ا، وله��ذا عل��ى 
ش��عبنا الكرمي في االقلي��م التأني والتحلي 
بالصب��ر لقراءة ما بني س��طور االس��تفتاء، 
والتأني أيضا بخصوص اتخاذ قرار االنفصال 
عن العراق، والتفكير العميق في هذا االجتاه 
واج��ب للنظر بجدي��ة ودقة ال��ى ما يحيط 
بكرد االقليم وما يقدم عليه، والتأكيد على 
اعت��راف الدس��تور العراق��ي الدائ��م بكيان 
اقلي��م كردس��تان بس��لطاته التش��ريعية 
والتنفيذي��ة والقضائية ومبا عليه يعتبر من 

أكبر واهم االجنازات التاريخية لامة الكردية 
ف��ي تاريخها الق��دمي واحلدي��ث، ولهذا وجب 
عدم االفراط بهذا املكس��ب االس��تراتيجي 
واملكان��ة الدس��تورية، وبذل اجله��ود للعمل 
على حتس��ينها وتطويرها ضرورة الزمة حلني 
الوصول الى توافق سياسي بني بغداد واربيل 
ف��ي املس��تقبل، وذل��ك لضمان ح��ق تقرير 
املصي��ر لش��عب االقليم لنيل االس��تقال 
الكام��ل واالنفص��ال ع��ن العراق بالس��ام 

واألمان.
وم��ا يدفع بن��ا الى طلب التأني من ش��عبنا 

األصيل بخصوص االستفتاء أسباب عديدة 
وعوامل كثي��رة، ومن باب االنتم��اء والقراءة 
العقانية نقول لقومنا الكرمي العزيز أياكم 
أياكم يا ش��عب اقليم كردستان االنفصال 
ع��ن العراق، الن االخير يختلف متام االختاف 
عن ما قبل الفني وثاثة بالرغم من االخطاء 
واخلروق��ات القاتلة حلكوماته االحتادية، وذلك 
بحق احلق��وق الدس��تورية لاقليم وخاصة 
قوت املواطنني والبيشمركة االبطال وحقوق 
سكان املناطق املتنازع عليها وغيرها، ولكن 
ال يخفى ان األس��باب احلقيقية للمشكات 

املتراكم��ة العالق��ة تعود للطرف��ني وليس 
لطرف واحد.

وبق��در تعل��ق االم��ر بالق��رار املتخذ بش��أن 
االس��تفتاء وكما هو مكش��وف ال يس��تند 
الى مقوم��ات مضمونة لتحقي��ق النجاح، 
وذل��ك ألنه بعيد عن التفاهم��ات التوافقية 
السياس��ية مع احلكومة العراقية االحتادية 
ومع االح��زاب الكردية، وبعيدة عن اش��راف 
ورعاي��ة األمم املتح��دة، وغائب��ة ع��ن دع��م 
الواليات املتحدة االمريكية الذي يعد الاعب 
الرئيسي املتحكم بالشؤون العراقية، وهذه 
العوام��ل التي تنق��ص العملي��ة هي بحد 
ذاته��ا فق��دان ملرتكزات أساس��ية توجب ان 
تس��تند عليها خطة االستفتاء، ولهذا ومن 
باب احلكمة واملنطق تقتضي اعادة التفكير 
بجدية بالدعوة ملا حتمل من مخاطر وعواقب 
قد يتعرض لها االقليم مستقبا، ولهذا فان 
بذل اجلهود للمطالبة باخراج كرد العراق من 
هذه اللعبة واجملازفة السياس��ية اليائس��ة 
بسام وأمان تعتبر مهمة وطنية وانسانية 
عاجل��ة الب��د م��ن القي��ام به��ا، والدع��وة 
ال��ى تأجيله��ا ملدة س��نة من قب��ل االحزاب 
املهني��ة  واجملموع��ات  املدني��ة  واجلماع��ات 
واالجتماعية والثقافية باتت ضرورة حتمية 
م��ن باب احلكمة، خاص��ة وان العملية بدأت 
تدور في حلقة مفرغة، وغير مهيأ لها متاما 
كل االس��تعدادات، وبعي��دة ع��ن التوافقات 
السياس��ية الدولي��ة واالممي��ة، وجتابه يوما 
بعد يوم مبواقف عراقية واقليمية متشددة، 
وثم ان اللعبة السياس��ية التي يتاعب بها 
طرف حاكم بدأت تنكشف أوراقها املنخورة 
كاش��فة النواي��ا احلقيقي��ة البعي��دة ع��ن 
املش��روع الوطني لتأس��يس دولة مستقلة 
وف��ق تفاه��م واتف��اق للس��ام ومبني على 
أس��س متين��ة وس��ليمة بعي��دة ع��ن روح 
املغامرة، ولهذا حان الوقت للعقل الكردي ان 
يقول كلمته بوج��ه النظام املتاعب مبصير 
الشعب دون وجه حق، وحان الوقت لانسان 
الكردس��تاني ان يصحى وينتبه من مخالب 
اخلدع القاتل��ة والطعنات املس��مومة التي 
يراد متريرها من قبل اطراف محلية واقليمية 
بغية حتقيق نهب كامل وشامل لكل ثروات 
وم��وارد وممتل��كات االقليم وخاص��ة النفط 
ومص��ادر الطاقة، واللبيب تكفيه االش��ارة، 

واهلل من وراء القصد.

)*( كاتب وصحفي

الدكتور زيد حمزة 
 

ف��ي عهد عب��د الناص��ر ل��م يكن خافي��اً أن 
اخلافات مع العراق كانت مركزة على مواقف 
ن��وري الس��عيد املعادية للسياس��ة املصرية 
خصوص��اً بعد ظهور مخططات حلف بغداد 
فقد حاربته مصر حرباً اعامية شديدة وكنا 
نحن في القاهرة كيسار اردني ضد هذا احللف 
خصوصاً بعد ان ُطلب من االردن االنضمام له 
وقام��ت املظاهرات في ش��وارع عم��ان وباقي 
املدن األردنية والفلس��طينية ما ادى الى طرد 
القائ��د البريطاني متبلر الذي ج��اء في كانون 
أول 1955 لفرض احللف على االردن وسقطت 
احلكوم��ة بع��د 6 أيام م��ن تش��كيلها لهذا 

الغرض أي للتوقيع على دخول احللف ! 
****

ع��دت ال��ى االردن ع��ام 1956 لك��ي اعم��ل 
كطبي��ب ف��ي وزارة الصحة ول��م انضم الى 
احل��زب الش��يوعي وعندما قام��ت الثورة في 
بغ��داد س��نة 1958 حتم��س االردني��ون كثيراً 
لعبد الكرمي قاسم لكن هجوم صحافة مصر 
علي��ه قّلل من ه��ذا احلماس وأَلق��ي القبض 
على الكثير من الناش��طني السياس��يني لم 
اك��ن بينهم لك��ن بقي��ْت عليَّ ل��دى اجهزة 
االس��تخبارات عام��اُت اس��تفهام .. وح��ني 
اتيح��ت ل��ي فرص��ة االبتع��اث ال��ى اجلامعة 
األميركي��ة في بيروت حلض��ور دورة عن الطب 
الن��ووي وب��دأت االس��تعداد فوجئ��ت بتل��ك 
االجهزة ترفض الس��ماح لي بالس��فر بحجة 
مش��اركتي في اعمال املقاومة الشعبية في 
ش��وارع بغداد .. وهي تهمة مزيفة لم تخطر 
ببالي ابدا ألني في تلك الفترة كنت على رأس 
عملي في املستش��فى واس��تطعت ان اثبت 
ذلك من ملفاته . ومن جواز سفري اخلالي من 
اي اختام لس��لطات احلدود، وقد صدقوني في 

النهاية وسُمح لي بالذهاب الى بيروت .
لك��ن زيارت��ي احلقيقي��ة األولى لبغ��داد فلم 
تق��ع اال ف��ي ع��ام 1968 بعد تش��كيل جلنة 
انقاذ القدس برئاس��ة س��ليمان النابلس��ي، 
وكنت عضواً فيها بصفتي أمني سر التجمع 
الوطني . وقد ارس��لْت وفوداً ال��ى قادة الدول 
العربية الثارة االهتمام بالقدس ومنع تهويدها 
، وكان ان ذهب��ت الى العراق مع نقيب احملامني 
س��ليمان احلديدي وهو احد قادة حزب البعث 
في االردن وفي الذهن بغداد عاصمة الرش��يد 
الرائعة لكن��ي اصارحكم بأن مظهرها العام 
صدمني إذ قارنته بالقاهرة ؛ شوارعها ترابية، 
واجمل��اري مفتوح��ة ف��ي بعض الط��رق وفندق 
بغداد الكبير ذو الش��هرة الواس��عة ال يداني 
مس��توى فندق عظيم مثل سمير اميس في 
القاه��رة ، وكانت الصدمة الثانية سياس��يًة 
عن��د مقابلة رئيس ال��وزراء طاهر يحيى الذي 
تكل��م كثيراً ولم يتح لن��ا اال بعض احلديث ! 

أما مقابلتنا 

التالية فكانت لرئيس اجلمهورية عبد الرحمن 
ع��ارف وأول انطب��اع عن��ه انه غير سياس��ي 
بل عس��كري يش��به ف��ي عفويت��ه الضابط 
العسكري االردني املعروف عندنا حابس اجملالي، 
كما قابلنا بعد ذلك سياس��يني ومس��ؤولني 
وبعضهم بعثيون من رفاق واصدقاء االس��تاذ 
س��ليمان احلديدي، ولم نس��ترح جململ زيارتنا 

هناك ..
****

بعد س��نوات قليلة وصل صدام حس��ني الى 
حكم الع��راق ومن خال ش��ريط فيديو ُقدم 
كهدية لعبد احلميد ش��رف بعد زيارة رسمية 
قصيرة قام بها لبغداد كرئيس للديوان امللكي 
االردني ُصعقنا حينما شاهدنا الرئيس صدام 
نفسه على املسرح يستمع من دون اي انفعال 
ألح��كام اإلع��دام على رفاقه وهم جالس��ون 
قربه بني احلضور! وحني قامت احلرب العراقية 
االيراني��ة هب كثير من الن��اس يؤيدون صدام 
وقد انطلت عليهم احلجة بانه يدافع عن كل 

العرب من خال حماية البوابة الش��رقية من 
الع��دو االيراني ! وقليل��ون كانوا يتحدثون عن 
حقيق��ة هذه احلرب التي تدمر البلدين اجلارين 

حلساب دول اجنبية كبرى .
لق��د تص��ادف أن ُعين��ت وزي��را للصح��ة في 
منتصف احلرب وذهبت لبغداد في اجتماعات 
مجل��س وزراء الصح��ة الع��رب ، وذات يوم مر 
صاروخ ايراني فوق رؤوس��نا ونحن مجتمعون 
فاحظنا اصفرار وجه وزي��ر الصحة العراقي 
الدكت��ور ص��ادق عل��وش ال��ذي خل��ف الوزير 
الس��ابق د. ري��اض ابراهي��م الذي اته��م زوراً 
باستيراد محاليل وريدية سممت اجلرحى في 
احل��رب فأعدم )!( واحلقيق��ة معروفة للجميع 
، وفي أثناء تلك االجتماعات أبلغني س��فيرنا 
ببغ��داد ان امللك حس��ني ق��ادم لزي��ارة صدام 
ومن املناس��ب ان أذهب معه الس��تقباله في 
املطار وقد نبهني خوفاً علي من بطش احلرس 
اخلاص للرئيس اال ألّوح برفع يدي في اثناء ذلك 
ألن هذه حتي��ة خاصة ال يقوم بها إال الس��يد 

الرئيس .  
وفي انتظارنا في املطار ش��اهدنا امللك قادماً 
ووراءه يتهادى مخت��االً الرئيس صدام يصافح 
ويعانق املستقبلني وبعض االبتسامات تخفي 
وراءها رعباً ! لدى خروجنا وصل عدد كبير من 
السيارات املرسيدس الفاخرة املتشابهة ومر 
اكثرها بسرعة فائقة وتوقفت احداها بكوابح 
شديدة ودخلها صدام ليقودها وجلس بجانبه 
امللك وانطلقت مبن فيها كالصاروخ ! وقيل لنا 
ان تلك طريقة للمحافظة على حياة الرئيس 

وضيوفه الكبار من اي كمني !
نزلنا كالعادة في فندق الرشيد ونبهنا السفير 
ال��ى ان بكل ركن م��ن أركانه اجه��زة تنّصت 
وجتس��س حتصى احلركات والس��كنات فكنت 
اخاطب زوجتي في غرف��ة النوم بالكتابة في 

الهواء بصمت !.
أم��ا الزيارة األخ��رى اخملتلفة لبغ��داد في اثناء 
احلرب فكانت لياً مبعية امللك حسني واليكم 
القص��ة م��ن اوله��ا، كنا ف��ي مجل��س وزراء 

الصحة العرب قد قررنا إنشاء مستشفى في 
القدس نهديه للش��عب الفلس��طيني الذي 
حرم من خدمة مستش��فى الهوسبيس بعد 
ان أغلقته اسرائيل .. وكان البد من دعم مادي 
ومعنوي للمشروع ورأي مجلس وزراء الصحة 
العرب إرس��الي الى الكويت للتعاون مع وزير 
صحته��ا الدكتور عب��د الرحمن العوضي في 
اقن��اع مؤمتر القمة االس��امي املنعقد هناك 
لتبني املشروع وبعد أن أنهينا املهمة )الدكتور 
العوضي وأنا( طلب مني رئيس الوزراء السيد 
زيد الرفاعي االنضمام الى الوفد االردني الذي 
كان يرأسه جالة امللك ثم أبلغني ان جالته 
يريدن��ي أن اع��ود معه��م بطائرت��ه اخلاص��ة 
فألغيت احلجز في شركة الطيران ، وفي املساء 
توجهنا الى عمان لكننا علمنا بعد قليل أننا 
سنهبط اوالً في مطار بغداد الن جالته يريد 
االجتم��اع بالرئيس صدام الطاعه على وقائع 
املؤمت��ر الذي تغّيب عنه بس��بب احل��رب ، وفي 
قاعات املطار اخلاص اخلاوية إال منا والساكنة 

إال من اصواتنا ونحن نسلي انفسنا باحاديث 
عن املؤمت��ر وبع��ض مفارقات��ه وطرائفه ! ثم 
أُدخلن��ا الى قاعة صغي��رة يتصدرها مقعدان 
ضخمان جلس عليهما الزعيمان وران صمت 
ثقيل اس��تمر لدقائق بطيئة قطعها الرئيس 
صدام وهو يرتدي لباس��ه العسكري الكامل 
وه��و لم يدرس في اي كلي��ة حربية مباحظة 
غريبة وجهها للش��ريف زيد بن شاكر القائد 
العس��كري اخلبير احملترف قائا )) تَرى التدريب 
مهم يا أبو شاكر(( !! فابتسم ابو شاكر بادب 
! كان الع��راق آن��ذاك يواجه ايام��ا صعبة في 
حربه مع ايران اثناء معركة الفاو، وجاء ضابط 
كبير ليش��رح لنا على خارط��ة معلقة على 
اجلدار تفاصيل املعرك��ة التي لم نفقه منها 
شيئاً ، ثم ران الصمت مرة أخرى ولم يقطعه 
س��وى دعاب��ة اطلقها الس��يد زي��د الرفاعي 
فضح��ك اجلميع حت��ى الذين ل��م يفهموها 
وقمنا لتناول عش��اء بارد كان جاهزاً ينتظرنا 

منذ ساعة هبوطنا ! 
آخ��ر اخلواطر عن الع��راق تتعلق مبا   
ح��دث بعد غ��زوه للكويت واحتج��از الرهائن 
االجان��ب وتهدي��د أمي��ركا وحلفائها بش��ن 
احل��رب الخراج القوات العراقي��ة منها بالقوة 
، وم��ن املعروف كي��ف حاول الكثي��رون إقناع 
الرئيس صدام باالفراج ع��ن الرهائن وبضرورة 
االنس��حاب وقد ب��ذل امللك حس��ني في هذا 
الش��أن جهوداً مضنية ، وجاءت وفود صديقة 
عدي��دة له��ذا الغرض منه��ا وفد م��ن ليبيا 
برئاسة عبد الس��ام جلود وعضوية الدكتور 
مصطفى الزايدي وزير الصحة الليبي السابق 
ال��ذي اطلعني عل��ى خطة الوس��اطة، كما 
اجتمعت على عش��اء مع االمي��ر رعد بن زيد 
حضره خوسيه اورتيغا رئيس نيكاراغوا الذي 
جاء لنفس الغرض ، وس��افر هؤالء جميعهم 
الى بغداد وع��ادوا منها بعد لقائهم بالرئيس 
صدام بخفي حنني وصفوا عدم اكتراثه بكل 
التحذيرات واعتداده بنفس��ه وثقته املطلقة 
بقوة العراق العس��كرية القادرة على رد ودحر 
أي ع��دوان ومنها قصة املطار الس��ري املبني 
حت��ت االرض وميك��ن في حال��ة تدمي��ر املطار 
احلالي قلُبه ميكانيكيا ليحل محله .. وعرفنا 
فيما بعد ان ضابطاً اردنياً كبيراً س��ابقاً كان 

من بني مصدقي هذه اخلرافة !
وفي نهاية هذه اخلواطر ال بد لي من القول بان 
العراق اجلار والش��قيق كان في الزمان املاضي 
بعي��داً عنا رمبا لبعد عاصمت��ه عن عاصمتنا 
براً مبسافة طويلة جداً مقارنة مثاً بدمشق، 
لكن��ه اآلن قريب، وبع��د أن تس��تقر االوضاع 
س��يعود لن��ا أقرب فأق��رب خصوص��اً بعدما 
تعرفنا عل��ى عدد كبير من االخ��وة الضيوف 
العراقيني سياسيني ومثقفني بينهم أساتذة 
جامع��ات واطباء ومحامون وفنانون وش��عراء 
ممن اس��هموا بدرجة أو أخرى في  تاريخ العراق 
احلديث ، كما س��عدنا كثي��راً مبن اصبحوا لنا 
أصدقاء حميمني ، وبعضهم أراهم اليوم في 

مجلس ))الثاثاء(( .. والسام عليكم .

13 آفاق

إياكم ..إياكم يا شعب كردستان االنفصال عن العراق

خواطر عن العراق.. منذ الطفولة !
من أحاديث الثالثاء
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تثمين جهود »الداخلية« 
في إنجاح كرنفال األساطير

تشييد ملعب لنادي 
النفط وتطوير »الجنوب« 

السوري سعد حسن 
ينضم لكرة الطلبة

بغداد - الصباح الجديد:
ثمن وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، اجلهود 
الكبيرة التي قدمتها وزارة الداخلية بش��خص وزيرها 
قاس��م االعرجي وكافة منتس��بيها في دوائراجلوازات 
واالقام��ة وقيادة ش��رطة البص��رة وقي��ادة عملياتها 

السهامهم في اجناح كرنفال االساطير.
وقدم وزير الش��باب والرياضة ش��كره وتقديره الجهزة 
الدولة واملسؤولني في االجهزة االمنية كافة ، لدعمهم 
الوزارة في مباراة االساطير التي جمعت منتخب جنوم 

الكرة العراقية مع منتخب جنوم العالم.
وقال عبط��ان ل�)قس��م االعالم واالتص��ال احلكومي( 
ان الش��كر موص��ول ايضا ال��ى مديري دوائ��ر اجلوازات 
وش��خص مديرها اللواء مهدي الوائل��ي وكذلك قائد 
عمليات البصرة واالجهزة االمنية كافة ومرور البصرة 
ودائ��رة صحة البصرة والدفاع املدن��ي وبقية العنواين 

االخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي موافقته النشاء 
ملعب ن��ادي النفط الرياضي بس��عة 9500 متفرج، 
كما مت��ت املوافقة على انش��اء مدرجات ملعب نادي 
نفط اجلنوب بس��عة 5600 متفرج وف��ق املواصفات 
واملعايي��ر العاملي��ة، ياتي ذلك تاكي��دا للدعم الكبير 

الذي تقدمه الوزارة لالندية الرياضية النفطية. 
وق��ال الس��يد الوزي��ر ان دع��م ال��وزارة للنش��اطات 
الرياضية مستمر ولن يتوقف، من اجل تشجيع تلك 
القطاعات للنهوض بالواق��ع الرياضي وحافزا مهما 
لتحقي��ق االجنازات احمللية واالقليمي��ة والدولية لرفع 
اس��م العراق عاليا في كافة احملافل.. ويذكر ان ملعب 
ن��ادي النفط الرياض��ي ومدرجات ملع��ب نادي نفط 
اجلنوب س��تنفذ وفق تعليم��ات ومواصفات ومعايير 
االحتاد الدولي لكرة القدم ) الفيفا( واالحتاد االسيوي، 
وستقوم بتنفيد االعمال شركات عاملية متخصصة 
في انش��اء املالعب الدولية، ومن املؤمل ان تس��تقبل 

هذه املالعب جميع املباريات احمللية والدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أنض��م العب منتخب س��وريا س��عد حس��ن احمد 
الى صف��وف نادي الطلبة رس��مياً بعد توقيعه على 
كش��وفاته ام��س االول االثنني من اج��ل متثيل االنيق 
للموس��م 2017 - 2018. وقال مدير املكتب االعالمي 
لن��ادي الطلب��ة وائ��ل حس��ن ان ناديه ض��م مدافع 
منتخب سوريا سعد حسن احمد الى صفوف فريقه 
الك��روي قادماً من نادي مس��قط الُعماني. مبيناً: أن 
ادارة الطلب��ة فتح��ت ب��اب التفاوض م��ع محترفني 
اخري��ن من اجل ضمه��م للفريق قب��ل أنتهاء موعد 
االنتقاالت الصيفية وسيتم االعالن عنهم حال امتام 

االجراءات االدارية.

اإلمارات ـ نعمت عباس*

باألمس ناشدت احتاد الكرة العراقي 
وعبر وس��ائل األعالم املرئي واملقروء 
بضرورة االس��تعانة بالكابنت قاسم 
اب��و حديد مدرب منتخبن��ا الوطني 
س��ابقاً و الذى اش��رف عل��ى حراس 
العالم لإلش��راف  منتخبنا ب��كأس 
الفني على مدربي حراس منتخباتنا 
الوطنية بكافة دراجاتها لالستفادة 

من خبراته الطويلة.
 وم��ا حص��ل علي��ه م��ن ش��هادات 
تدريبي��ة متقدمة ومتط��ورة تأهله 
ألن ين��ال صف��ة اإلش��راف، ندائ��ي 
أرس��له الكابنت رعد حمودي أفضل 
ح��راس الع��راق عب��ر التاري��خ جمع 
كل الصفات املثالي��ة حلارس املرمى 
 . امليدان��ي  ال��ذكاء   . الش��خصية 
القيادة . الصفات البدنية املتكاملة 
. املزايا الفنية الرائعة و الكابنت رعد 
العراق��ي الوحي��د الذي ي��درك متاماً 
قدرات قاس��م أبو حدي��د ألنه رفيق 
درب��ه حت��ى م��ن كان حارس��اً معه 
ف��ي نادي الش��رطة هو ال��ذي يقوم 
باإلحماء وعملية التسخني للكابنت 
رعد حم��ودي وقتها ل��م يكن هناك 

مدرب حراس في أنديتنا احمللية.
 وعندما أس��ندت ل��ه مهمة تدريب 
الوطني  نادي الش��رطة ومنتخبن��ا 
تالق رع��د حمودي وكاظم ش��بيب 
وعب��د الفت��اح نصيب وص��ادق جبر 
وس��مير عب��د الرضى وعم��ر أحمد 
وأحمد جاس��م وعماد هاشم ووعد 
عبد الوهاب وكاظم ناصر وس��هيل 
صابر ووصفي جبار وإبراهيم س��الم 
وغيرهم من جن��وم عالم املرمى وقد 
رسم جنومية هؤالء بدموعه وبخبراته 
وعقليت��ه التدريبي��ة املميزة وخالل 
فت��رة االحت��راف في ال��دول العربية 
وبال��ذات في دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة حصل على أعلى الشهادات 

التدريبية الدولية و األس��يوية وفي 
الدورات التدريبية املصنفة أس��يوياً 
خاصة حراس املرمى املس��توى األول 
. املس��توى الثاني . املستوى الثالث 
. كان يس��تعني به احملاض��ر بتقييم 
املدربني املشاركني في هذه الدورات.

 وم��ن ه��ذا املنطل��ق وعل��ى ه��ذا 
األساس س��يكون هذا ندائي االخير 
للكاب��نت رعد حم��ودي ألن��ه اإلداري 
مبزايا أبو حديد وكفاءته الفنية ألنه 
معلمة ومدربة والش��اهد و املترجم 

لنجاحاته وإبداعاته في عالم املرمى 
ل��ذا على اإلع��الم العراق��ي األصيل 
أن يس��لط الض��وء عل��ى ظلم��ات 
عال��م املرمى وما عاناه نتيجة غياب 
الكف��اءات أمث��ال أبوحديد وكاظم 
ش��بيب وكاظ��م ناصر وج��الل عبد 
الرحمن وس��هيل صابر وصادق جبر 
وعبدالفت��اح نصي��ف وعم��ر أحمد 
وس��مير عب��د الرض��ا ون��وري عودة  
والتأكي��د على عودة ه��ؤالء للوطن 
و  املرم��ى  لتعدي��ل مس��ار ح��راس 

النه��وض بواق��ع التدريب بع��دا أن 
عانين��ا الكثير من هبوط مس��توى 
حراس الدوري وحراس املنتخبات في 

الفترة املاضية.
زي��دان م��درب  عندم��ا كان جلي��ل 
ملنتخب ش��باب العراق وصيف آسيا 
وقته��ا كان م��درب الفري��ق حكيم 
ش��اكر وعندم��ا من��ع أح��د أندي��ة 
الش��مال الكاب��نت جليل زي��دان من 
االلتحاق باملنتخ��ب الوطني نتيجة 
العق��د س��اري املفعول م��ع النادي 

ونحن نستعد لنهايات كاس العالم 
وبقي منتخبانا ب��دون مدرب حراس 
مرم��ى اتصل��ت هاتفي��اً بالكاب��نت 
حكيم ش��اكر من اإلمارات وشرحت 
االس��تعانة  تفاصي��ل ض��رورة  ل��ه 
بالكابنت قاس��م أبو حدي��د لتدريب 
ح��راس منتخ��ب الش��باب في هذه 
التصفيات خاص��ة وان أبو حديد له 
جتربة س��ابقة ف��ي كاس العالم في 
املكس��يك عام 1986 م شكرني أبو 
حس��ن الكاب��نت حكيم عل��ى هذا 

الرأي وهذه الفكرة فحوله إلى احتاد 
الكرة وأتصل رئي��س االحتاد العراقي 
بالكابنت أبو حديد وقال له هل لديك 
رغبة بالعودة لتدريب منتخب شباب 
العراق وكان ج��واب مدربنا الوطني 
احملبوب نعم لي الرغبة الصادقة في 
تدريب حراس بلدي وموطني وبعد أن 
علم رئيس االحتاد بوف��اء وقناعة أبو 
حديد في الع��ودة للتدريب منتخب 
األمل الذي زرعه حكيم شاكر وبعد 
أن أطل��ع رئي��س االحتاد عل��ى قناعة 
أبو حديد لتدريب منتخب الش��باب 
يفت��رض أن يقول له توكل على اهلل 

ونحن بانتظارك.
 وهكذا يقول املنطق أتعلمون ماذا 
قال له قال هناك أسماء مطروحة 
أم��ام االحت��اد س��نعمل مفاضلة 
ونختار األنسب وقال مدربنا الكبير 
أبو حديد ش��كراً لكم وأعتذر عن 
ه��ذه املهم��ة وما اعت��ذار الكابنت 
املثال��ي إال لضع��ف رؤي��ة االحت��اد 
في اتخاذ القرار املناس��ب ملعاجلة 
األزم��ة أط��رح ه��ذه الدع��وة أما 
الكاب��نت رعد حمودي لالس��تعانة 
بخدمات الكابنت قاسم أبو حديد 
لإلشراف الفني على مدربي حراس 
منتخبتنا الوطنية بكافة درجاتها 
لتصحي��ح مس��ار تدري��ب حراس 
املرم��ى الذي أنعكس س��لبا على 
أداء احل��راس في املباري��ات وخاصة 
أن مدربنا الفني القدير أبو محمد 
ميتل��ك كل الش��روط واملواصفات 

اخلاصة باإلشراف الفني.
 أملي كبي��ر بالكابنت رعد حمودي 
وأعرفه جي��داً أنه يعش��ق العراق 
للنظ��ر في هذا ن��داء ليعيد رفيق 
دربه إلى مكانه الطبيعي ليضيء 
ظلمات عالم املرمى ويحافظ على 
كفاءتن��ا ومالكاتنا  ويس��تثمرها 

في خدمة بلدنا العزيز.

* مدرب عراقي محترف

يواصل مسيرته االحترافية في مالعب اإلمارات

»أبو حديد« خبرة يمكن االستفادة منها في اإلشراف على مدربي حراس المرمى
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قاسم أبو حديد

العواصم ـ وكاالت:

دور  مباري��ات  أم��س،  أول  انطلق��ت 
اجملموعات ف��ي دوري أبطال أوروبا لكرة 
الق��دم، بإقامة 8 مباري��ات على أن يتم 
اس��تكمال مباري��ات اجلول��ة األول��ى، 
مساء امس بإقامة 8 مواجهات أخرى.. 
وش��هدت املباريات، العديد من األرقام 
واإلحص��اءات املثيرة، والتي نوجزها في 

التقرير التالي:
يونايتد  ل مهاج��م مانشس��تر  س��جَّ
ماركوس راش��فورد، هدًفا ف��ي املباراه 
األولى له بدوري األبطال.. وكان املهاجم 
ل أيًضا في مبارياته األولى  الشاب، سجَّ
مبس��ابقات ال��دوري األوروب��ي، والدوري 
اإلجنلي��زي، وكأس الرابط��ة اإلجنليزية، 
إضافة إلى مبارات��ه الدولية األولى مع 

املنتخب اإلجنليزي.
وراش��فورد ه��و رابع الع��ب مراهق دون 
ل هدًفا في دوري  سن العش��رين، يُسجِّ
األبط��ال ملصلحة مانشس��تر يونايتد 
بعد ديفيد بيكه��ام، وواين روني، وفيل 

جونز.
كم��ا ان هدف مروان فيالين��ي في بازل 
يحمل الرق��م 100 في أهداف الالعبني 

البلجيكي��ني، ب��دوري األبط��ال.  وف��ي 
مباراة ثانية تلقى سيلتيك بسقوطه 
أمام باريس س��ان جيرم��ان )0-5(، أكبر 
خسارة على أرضه في تاريخ مشاركاته 

بالبطوالت األوروبية.
وذه ه��ي املباراة العاش��رة على التوالي 
التي يفشل فيها سيلتيك في حتقيق 
الف��وز ب��دور اجملموعات )3 تع��ادالت و7 
هزائ��م(.. أح��رز باريس س��ان جيرمان، 
أهداًف��ا ف��ي 14 من آخر 15 مب��اراة له 
بالبطولة.وأصبح مهاجم باريس سان 
جيرمان كيلي��ان مبابي، أول العب حتت 
20 عاًم��ا يس��جل أهداًفا م��ع فريقني 
مختلف��ني في دوري األبط��ال، بعد هزه 
الش��باك مع موناكو املوسم املاضي.. 
أحرز مبابي 6 أهداف في آخر 7 مباريات 

له في البطولة.
وارتف��ع عدد أهداف العب باريس س��ان 
جيرم��ان نيم��ار ف��ي مرمى س��يلتيك 
ب��دوري األبطال، إلى 5 أهداف، مقابل 6 

متريرات مساعدة.
وس��جل مهاجم باريس س��ان جيرمان 
إدينسون كافاني أهداًفا في 5 مباريات 
متتالية ب��دوري األبط��ال، وهي أفضل 

سلسلة له في البطولة.
إل��ى ذل��ك، أصب��ح ظهير تشيلس��ي 

زاباكوس��تا، اإليطالي رق��م 100 الذي 
ل هدًفا بدوري أبطال أوروبا.وبات  يُس��جِّ
حارس مرمى تشيلس��ي تيب��و كورتوا، 

أول ح��ارس يصنع هدًفا بدوري األبطال، 
منذ فعلها فرايزر فورستر مع سيلتيك 

في تشرين الثاني عام 2012.

كم��ا، ارتف��ع ع��دد املباري��ات املتتالية 
الت��ي أح��رز فيه��ا تشيلس��ي أهداًفا 
بدور اجملموعات إل��ى 25 مباراة.وأصبح 

توماس مولر، رابع العب في تاريخ بايرن 
ميوني��خ يش��ارك م��ع الفري��ق في 10 
نس��خ متتالية من دوري األبطال، بعد 
فرانك ريبيري، ومحمد ش��ول، وأوليفر 

كان.
كما، س��جل مهاج��م باي��رن ميونيخ 
روبرت ليفاندوفس��كي هدفه رقم 50 
م��ع الفريق حتت قي��ادة امل��درب كارلو 
أنش��يلوتي، أي أكث��ر ب���34 هدًف��ا من 
أي زمي��ل آخر ل��ه منذ بداية املوس��م 
»2016-2017«.. وش��ارك حارس مرمى 
بايرن ميونيخ مانويل نوي��ر، في املباراة 
رقم 100 له في مس��يرته باملسابقات 
األوروبية.. وارتفع الرقم القياسي لعدد 
املباريات االفتتاحية التي فاز فيها بايرن 
ميوني��خ في مش��واره ب��دوري األبطال 

ل�14.
م��ن جان��ب اخر، تص��دى ح��ارس روما، 
أليس��ون ل�9 كرات خالل مباراة فريقه 
أمام أتلتيكو، أي أكثر من أي حارس آخر 

مبباريات الثالثاء.
وأصبح مدافع أتلتيك��و مدريد دييجو 
جودي��ن، ثاني الع��ب أوروجوياني يصل 
حاج��ز ال�50 مباراة بع��د باولو مونتيرو 

.(57(
كما أحرز جنم برشلونة ليونيل ميسي 

للمرة األولى في مرمى احلارس اإليطالي 
جانلويج��ي بوفون، بتس��جيله هدفني 
م��ن أهداف فريقه الثالث، بعد فش��له 

في احملاوالت الثالث السابقة.
وصار ميس��ي على بعد هدف واحد من 
هدفه رقم 100 باملس��ابقات األوروبية 
)96 ف��ي دوري األبط��ال، و3 ف��ي كأس 
الس��وبر(.. وخس��ر يوفنت��وس بنتيجة 
)3-0( للمرة األولى في مس��يرته بدوري 

أبطال أوروبا.
وتلق��ى ح��ارس يوفنت��وس جانلويجي 
بوفون هدفني من ميسي، ومثلهما من 
جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، في 

آخر مباراتني له في البطولة.
واس��تهل برش��لونة مش��واره ب��دوري 
أبط��ال أوروب��ا بانتص��ار س��احق على 
ملعبه كامب نو أمام يوفنتوس بثالثية 
نظيف��ة، ليتص��در اجملموع��ة الرابعة، 
بفارق األهداف عن س��بورتنج لشبونة 
الذي تفوق عل��ى مضيفه أوملبياكوس 

.(2-3(
وش��هد اللقاء تس��جيل ميسي ألول 
هدف ل��ه في مرم��ى احل��ارس اخملضرم 
أن  قب��ل  )ق45(  بوف��ون  جيانلويج��ي 
يضيف إيفان راكيتيتش الهدف الثاني 

)ق56( ويختتم ميسي الثالثية )ق69).

إثارة وندية بين كبار القارة األوروبية

توهج ميسي وراشفورد ومبابي في ليلة األرقام المثيرة بدوري األبطال

تقرير

فرحة برشلونية بالفوز

مفكرة الصباح الجديد

8:00 مساًء

8:00 مساًء
8:00 مساًء

8:00 مساًء
8:00 مساًء

الدوري األوروبي
أرسنال ـ كولن

أتالنتا ـ إيفرتون
أرنهيم ـ التسيو

فيينا ـ ميالن
فياريال ـ أستانا

اميان��اً منه��ا والتزام��اً بتمك��ني 
ملم��وس  بش��كل  الش��باب 
دعمه��ا  وخصوص��اً  وعمل��ي 
لقطاع الرياضة في العراق ترعى 
زي��ن الع��راق الرائدة ف��ي مجال 
االتص��االت والبيان��ات املتنقل��ة 
وإح��دى ش��ركات مجموعة زين 
العامل��ة في الش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا مباراة االساطير 
الت��ي جمع��ت منتخ��ب جن��وم 
العالم وجنوم املنتخبات العراقية 

السابقة.
ج��اء الكرنفال الرياض��ي بدعوة 
والرياض��ة  الش��باب  وزارة  م��ن 
وبدع��م من زي��ن الع��راق لدعم 
ملف الع��راق برفع احلظر الدولي 
الدولية  واملباري��ات  املالعب  على 

التي تقام داخل ارض الوطن.
وذك��ر الرئي��س التنفي��ذي لزين 
العراق عل��ي الزاه��د "ان املبادرة 
تأت��ي في إطار اس��تراتيجية زين 
العراقي  الش��باب  لدعم  العراق 
واملس��اهمة في رف��ع احلظر عن 

املالعب العراقي���ة."
ويضيف الزاهد "تنسجم رعايتنا 
لهذا احل��دث الكبير الى قناعاتنا 
الش��راكة  تفعي��ل  بض��رورة 
ب��ني القطاع��ني الع��ام واخلاص، 
الش��باب  وزارة  م��ع  خصوص��اً 
والرياض��ة، ونتطّلع الى ترس��يخ 
أواص��ر التعاون بني الطرفني في 

دعم مجال الرياض��ة في العراق 
الش��باب  وش��ريحة  خصوص��اً 

بشكل عام."
ويعتبر هذا العرس الرياضي بوابة 
لرفع احلظر الدول��ي عن املالعب 
العراقي��ة الت��ي فرضه��ا االحتاد 
الدولي لكرة القدم FIFA، اما في 
الوق��ت احلالي مت رف��ع احلظر عن 
مالعب ُكالً م��ن البصرة وكربالء 

واربيل للمباريات الودية فقط.
وعب��ر وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عب��د احلس��ني عبط��ان تفاؤل��ه 
بالكرنفال الرياض��ي بقولة "انه 
ي��وم تاريخي بالنس��بة للرياضة 
الكبير  الع��دد  بوصول  العراقية 
من االس��اطير، لعك��س الصورة 

ومحب��ة  للع��راق  احلقيقي��ة 
العراقيني وتشجيعهم للرياضة 
وه��و ي��وم ج��داً مه��م للبصرة 
ومس��تقبل  العراقية  وللرياضة 

كرة القدم في العراق." 
واش��اد عبطان بدور ش��ركة زين 
في رعاي��ة الكرنف��ال بقولة "ال 
يتط��ور بلد او ينمو بدون القطاع 
اخل��اص وتعتب��ر ش��ركة زين من 
كبرى الش��ركات القطاع اخلاص 
في العراق ولدينا اعمال س��ابقة 
مع الشركة، ونامل بان تقوم زين 
العراق بالتركيز واالس��تثمار في 
مجال الرياضة كما تساهم في 
في  االنسانية خصوصاً  االعمال 
دعم قط��اع الرياضة واملش��اريع 

الوطنية الكبيرة."
كم��ا عب��ر ع��دد م��ن الرياضيني 
العراقي��ني عن ش��كرهم ملبادرة 
زين الع��راق في مج��ال الرياضة 
ومساهمتها في ملف رفع احلظر 
ع��ن املالعب مث��ل الالعبني كرمي 
صدام وسعد قيس وليث حسني 
باإلضاف��ة الى امل��درب البرازيلي 
جورف��ان فيي��را م��درب منتخب 
العراق الفائز ببطولة كاس اسيا 
لك��رة القدم ع��ام 2007، وقامت 
زين الع��راق بتوزي��ع جوائز كبرى 
على املش��جعني احلاضرين عبارة 
عن 5 خطوط ماسية مميزة قيمة 
كل خط مليونني و500 الف دينار 
و 20 جهاز واي فاي واالف الهدايا 

االخرى.
 املب��اراة التي ج��رت على ملعب 
املدين��ة  ف��ي  النخل��ة  ج��ذع 
الرياضي��ة بالبصرة والتي انتهت 
بف��وز جن��وم العال��م عل��ى جنوم 
اه��داف   )4-5( بنتيج��ة  الع��راق 
تن��اوب على تس��جيلها كل من 
باتري��ك كاليفرت 3 اهداف روبرت 
بيريز ولويس غارس��يا هدف لكل 
منهم��ا، بينم��ا س��جل ملنتخب 
جنوم العراق ُكالً من يونس محمود 
ورزاق فرحان ونشات اكرم واحمد 
مناجد حيث ش��ارك الكثير من 
اساطير وجنوم املنتخبات العاملية 

لكرة القدم.

أساطير العالم في البصرة برعاية زين العراق 

إعالم اللجنة البارالمبية
اس��تقبل النائب البرملاني الدكتور 
هيث��م اجلب��وري أم��ني ع��ام ح��زب 
الكفاءات واجلماهير مس��اء األمس 
في مكتبه الرسمي الدكتور عقيل 
حمي��د رئي��س اللجن��ة الباراملبية 
الوطنية العراقية والوفد املرافق له 
, وناقش اجلانبان االزمة املالية التي 
متر به��ا اللجنة الباراملبية الوطنية 

العراقية وسبل معاجلتها .
وحمي��د  اجلب��وري  واس��تعرض 
االحتياج��ات الت��ي تعان��ي منه��ا 
اللجنة الباراملبي��ة واهمية تكملة 
الرياضي��ة  القاع��ة  مس��تلزمات 
متع��ددة االغراض ألج��ل افتتاحها 
واالستفادة منها خاصة وانها تعد 
من القاع��ات الرياضية الكبرى في 

الشرق االوسط .
وق��دم رئي��س اللجن��ة الباراملبي��ة 
ش��رحا  حمي��د  عقي��ل  الدكت��ور 
مفصال مل��ا تعانية رياض��ة اللجنة 

الباراملبي��ة واملعوق��ات الت��ي تقف 
في طريق مواصلتها لالجناز العالي 
وخاص��ة في اجلان��ب املال��ي وعدم 
ص��رف موازنة اللجنة من قبل وزارة 

املالية واخملصصة من قبل الدولة .
اجلب��وري  هيث��م  الدكت��ور  ووع��د 
مبكاني��ة متابع��ة القضاي��ا الت��ي 
الرياضي��ون  مواصل��ة  تعت��رض 
الوطني��ة للجنة  املنتخب��ات  ف��ي 
الباراملبي��ة ملش��اركاتهم الدولي��ة 

بسبب قلة االموال .
رج��اء  الدكت��ورة  اللق��اء  وحض��ر 
الواسطي مس��ؤولة مكتب بغداد 
حلزب الكفاءات واجلماهير وحس��ني 
الش��افي أمني س��ر مكت��ب بغداد 
للح��زب , فيم��ا حض��ر م��ن جانب 
الباراملبي��ة االم��ني املالي  اللجن��ة 
مزهر غامن وعضو املكتب التنفيذي 
عبي��د عني��د ومحم��د الس��المي 
وهش��ام  التنفي��ذي  مقرراملكت��ب 

السلمان مدير قسم االعالم.

الجبوري وحميد يناقشان 
األزمة المالية للبارالمبية



بغداد ـ فالح الناصر:
دع��ت الفنانة التش��كيلية، نادي��ة فليح، 
إل��ى االهتم��ام بالف��ن وإيالئ��ه الدعم من 
جمي��ع اجلوانب، اس��وة بال��دول املتقدمة 
التي تعمل على مساندة الفنانني من أجل 
تعزيز مسيرتهم االبداعية. وبينت ان غياب 
الس��وق الرائج��ة للمنتجات، يس��هم في 
تراج��ع الفنون وجتعله يرتكز على أس��اس 
هش في ضوء املتغيرات الكثيرة التي تطرأ 

على املشهد بصورة عامة.
وقال��ت ف��ي حديثها ل� "الصب��اح اجلديد" 
الس��وق العاملية أصبحت داعماً اساس��ياً 
للفن والفنانني وال ميكن ان يس��تمر التألق 
الفني اال بوجود هذا الس��وق الذي يساعد 
على دع��م االنتاج والترويج له، وال س��يما 
االعم��ال الكبي��رة التي يتذوقه��ا املتلقي 

ويعمل على اقتنائها من معارض الفنون.
واش��ارت إل��ى ان الفن��ان العراق��ي يعتمد 
عل��ى جه��وده الذاتية في اقام��ة املعارض 
الفنية وذلك يضاع��ف العبء املالي عليه 
ويرهق كاهله، حيث تشهد الفعاليات بذل 
االم��وال من دون مقابل، وه��ذا أصبح منطاً 

يعيشه جميع العاملني في احلقل الفني.

ونوه��ت إل��ى ان الع��راق فق��د العديد من 
الفنانني املبدع��ني الذين هاجروا إلى اخلارج 
بس��بب الظروف غير املس��تقرة، وبالتالي 
أحدث ذلك فجوة ب��ني اجليل اجلديد واجليل 
الس��ابق الذي يضم اس��ماء معروفة ولها 

خبرة طويلة في امليدان.
واك��دت ان الس��بيل للخ��الص م��ن أزمة 
الس��يولة املالية، ه��و رعاية املؤسس��ات 
للفنان��ني، حي��ث ترع��ى النش��اط وتقوم 

بالترويج له واس��تثماره، ليك��ون ذا مردود 
مالي جي��د للمؤسس��ة وكذل��ك للفنان 
ف��ي الوق��ت نفس��ه، وقال��ت ان الفنانني 
يحتاج��ون ايض��اً إل��ى مناقش��ة أمورهم 
وتطلعاتهم املس��تقبلية م��ن خالل عقد 
ندوات وورش لتبادل االفكار واملقترحات، وال 
بأس بتأس��يس بيوتات خاص��ة بأهل الفن 

التشكيلي.
واضافت الفنانة نادي فليح، وهي اس��تاذة 

تدريس��ية ف��ي معه��د الفن��ون اجلميل��ة 
للبن��ات، انه��ا تعي��ش س��عادة غامرة في 
احملاض��رات التي تلقيها لطالب��ات املعهد، 
حيث تلم��س تفاعال مع ال��دروس ولكنها 
تس��أل عن كيفي��ة تقدم وتواص��ل البنات 
بعد التخرج، داعيًة إل��ى تهيئة متطلبات 
ش��ق طريق الطالبات املتفوقات في عالم 
الفن من أجل اكمال مس��يرتهن االبداعية 
مع األلوان والفرش��اة اس��وة مبن سبقتهن 
من فنان��ات أصبح��ن ميلكن اس��ماء بارزة 
ف��ي الوس��ط الفني املتخصص بالرس��م 
م��ن  العدي��د  ان  وتابع��ت  التش��كيلي. 
الطالب��ات ميلك��ن موهبة ميك��ن صقلها 
وتطويره��ا باجلان��ب األكادمي��ي م��ن اج��ل 
الوص��ول إلى أفضل مراحل من التفوق في 

عالم الفن التشكيلي.
وذك��رت ان أفض��ل االوق��ات لديه��ا إلجناز 
اللوح��ات، ه��و النه��ار، لكونه��ا تتعام��ل 
مع األل��وان ودرجاتها، حيث م��ن الضروري 
احلفاظ على نسق اللون وهنا يتدخل ضوء 
النهار في إبراز درجة شدة اللون من عدمه، 

وهذا ما يتطلبه عمل الفنان.

في املقهى وبعد االنتهاء من مباراة 
ماراثوني��ة ف��ي لعب��ة الدومينو..  
تسلل امللل والس��أم الى كل من 
"أب��و وف��اء" وصدي��ق عم��ره "أبو 
ك��رم" وكس��راً.. للضج��ر ال��ذي 
أصابهم��ا من كثر ة تك��رار لعبة 
الدومين��و واجللوس عل��ى مقاعد 
املقه��ى اخلش��بية.. اتفق��ا على 
متضية الوق��ت املتبقي من النهار 
في اختبار معلوماتهما على غرار 
برنامج من س��يربح املليون.. وقد 
يس��اهم ذل��ك باعتقادهم��ا في 
تنشيط ذاكرتهما التي قد تكون 
أصابها الصدأ بس��بب تقدمهما 
بالعمر أو بفعل "التشويش" الذي 
أص��اب أفكارهم��ا ج��راء األوضاع 
واملآسي  واملش��كالت  والتحديات 
الت��ي حتيط بهم��ا وباجملتمع الذي 
ينتمي��ان اليه ، فضالً عن الظروف 
املعيش��ية الصعب��ة والقاس��ية 
وح��ال البل��د ج��راء تكالب بعض 
اجليران واخلالن عليه وغيمة احلزن 
التي ال تفارق س��ماءه.. منذ عقود 

من الزمن!
قال أب��و وف��اء: مبا أن��ك - موجهاً 
كالم��ه ال��ى أب��و ك��رم- مهت��م 
بالسياس��ية و"حج��ي اجلراي��د" 
احلوارية..  "املناطح��ات"  وبرام��ج 
أكو مجموعة من األسئلة تشغل 
تفكي��ري وأري��دك جتاوبني  عليها 

بصراحة وشفافية ؟
أجابه أبو كرم: إسأل.. ولو املصايب 
اللي دجتري على رؤوس��نا ال صايرة 
َكبل وال دايرة.. إسأل عيوني واهلل 

كرمي..؟
ق��ال أبو وف��اء: باعتق��ادك ما هو 
القاسم املش��ترك بني الطماطة 

والسياسي ؟
أب��و كرم بع��د أخذه قس��طاً من 
التفكي��ر.. أج��اب س��اخراً: ه��اي 
ش��نو.. أبو وف��اء.. هذا س��ؤال لو 
حزورة.. لكن مع هذا.. راح أجاوب.. 
أعتقد ألنهما يشتركان في صفة 
رئيسية واحدة وهي أنهما يدخالن 
واألكالت  الطبخ��ات  بجمي��ع 
عن  والغربي��ة فض��الً  الش��رقية 

املشويات واملقبالت والسلطات !
عاد أبو وفاء ليس��أل.. قائالً: كيف 
يُصاب  السياس��ي عندما  يُعالج 
بداء "اإلسهال الكالمي" وعندك 
بواس��طة  أوالً:  خي��ارات..  ثالث��ة 

ثانياً: عن  االنترس��توب..؟  عق��ار.. 
طريق وضع الشريط الالصق على 

الفم ؟ ثالثاً: بواسطة املقص ؟
ضح��ك أب��و ك��رم  قائ��الً : ه��ل 
اس��تعني بصديق أو رأي اجلالسني 

في املقهى؟
أجاب��ه أبو وفاء: لك ه��ذا... عندك 
ثالثني ثانية حتى تسأل اجلمهور.. 
وصاح بأعلى صوته أخوان عدكم 
تس��اعدون  حت��ى  ثاني��ة  ثالث��ني 
أخوك��م  أبو كرم ف��ي التصويت 
على اإلجابة الصحيحة!  فنهض 
أبو كرم من مكان��ه وصاح بأعلى 
يعالَ��ج  كي��ف  أخ��وان  صوت��ه 
السياس��ي عندم��ا يص��اب بداء 
وردد  ..؟  الكالم��ي"  "اإلس��هال 
عليه��م اخليارات.. وبع��د االنتهاء 
م��ن املهلة احمل��ددة لإلجاب��ة قام 
أبو وفاء باع��الن نتيجة التصويت 
قائ��الً : نس��بة التصوي��ت كانت 
على النحو التالي.. صّوَت  ثمانون 
باملئة  على اإلجاب��ة الثالثة وهي 
"املقص" وعش��رة باملئ��ة  صوتوا 
على اخليار الثاني  وهو"الش��ريط 
الالصق للفم " وأما العشرة باملئة  
املتبقي��ة فق��د اخت��اروا  اإلجابة 

األولى "عقار االنترستوب" !
ق��ال أبوكرم.. أذهب م��ع اجلمهور 

وأقول "املقص " ! 
وصاح أبو وفاء: اإلجابة صحيحة... 

ألنه..  "املق��ص"..  أن��ه 
اللس��ان..  يقط��ع 
ويخلص اآلذان.. من 
اللس��ان..  عث��رات 
ونس��تمر في طرح 

والسؤال  االس��ئلة 
هن��ا.. ملاذا يطغى بعض 
الساس��ة عل��ى أبن��اء 
جلدتهم.. هل بس��بب 
امل��ال، أم الس��لطة، أم 

الش��هرة ، أم اجله��ل ، أم 
الغباء !

أب��و ك��رم: صحيح  أجاب 
"الكرس��ي"  مغري��ات  إن 

..ه��ي  وامل��ال  والس��لطة.. 
أه��م عوام��ل فس��اد وأنحراف 
السياس��ي ،  لك��ن أعتق��د أن 
الس��بب الرئيس هو الصحافة 

واإلعالم !
قال أبو وفاء: معقوله !!

 قاطع��ه أب��و ك��رم: نع��م ل��وال 

التي تغدقها الصحافة  األوصاف 
وبعض وسائل اإلعالم على بعض 
"مث��ل   .. السياس��ة  مراهق��ي 
والسياس��ي،  والزعيم،  القي��ادي، 
واملعال��ي وطوي��ل العم��ر واحمللل 
م��ن  وغيره��ا  واملنق��ذ..  والف��احت 
فيه��م  تنف��خ  الت��ي  األلق��اب 
نفخ��اً.. ملا وصلنا ال��ى هذا احلال.. 
ألن البع��ض منهم يعي��ش الدور 
ويعتق��د أنه فعالً زعي��م او قيادي 
يتكلم.. فعلى  محنك.. وعندم��ا 
اجلميع التزام الصمت واالستماع 
ال��ى تنظيرات��ه السنس��كريتية 
ورؤيته الثاقبة لفتحة األوزون في 

الشأن احمللي والدولي !
ق��ال أب��و ك��رم: س��ؤالي األخير.. 
باعتقادك مل��اذا كل هذه اخلالفات 

السياسية.. ومتى تنتهي؟
أجابه: أعتقد أنها بسبب الفوضى 
الدميقراطي��ة وفهم حري��ة الرأى 
والتعبير و تقاطع املصالح واملبادئ 
واأله��داف واملراهقة السياس��ية 

واجلهل ببواطن وخفايا االمور؟
قاطعه أبو وفاء قائالً: وأين.. الوطن 

من كل ذلك ؟
ق��ال أبو ك��رم : هو املنس��ي .. في 

هذه الفوضى  !!

• ضوء
ــهـــد  املش ــة  ضـــبابيـــ
 . . ــي س لسيا ا
تذهب بالوطن 
الى اجملهول !

من يربح الوطن !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الوسطية والخدمات

جمال جصاني

برغ��م االتفاق ش��به اجلماعي على أن "الوس��طية" هي 
اخليار األس��لم حلل االش��تباكات املتع��ددة واملتجددة بني 
البشر؛ إال أننا نادراً ما جند جتليات ذلك على أرض الواقع، إذ 
التطرف واالندفاعات الهوجاء هي املهيمنة على مقاليد 
األمور زم��ن النظ��ام املباد وعن��د ورثته احلاليني. س��ابقاً 
متكن اخمللوق، الذي انتش��لته القّوات العابرة للمحيطات 
مذعوراً، من محق كل ما له صلة باحلكمة ورأي الشجعان 
واملواقف املسؤولة من على تضاريس هذا الوطن املنكوب 
بوباء الرس��ائل اخلالدة وس��كراب العقائد، واليوم يواصل 
جيل الرسائل اخلالدة إرثه برطانات وديباجات تتفق وذائقة 
األجيال التي منت وترعرت على إيقاع أناشيد وأهازيج تلك 
احلقب��ة املصخمة. عندم��ا نتمعن قليال بعل��ل كل هذا 
الفش��ل والعجز الذي رافقنا طوال ما يفترض أنه مرحلة 
)للتغيير) سنجده في األجيال الشابة املنوط بها في مثل 
هذه املراحل االنتقالية للمجتمعات، مس��ؤولية قيادتها 
وتوجيهها ص��وب املعابر اآلمنة واجملربة، هذه األجيال )من 
العقد الثالث الى العقد اخلامس) يغلب عليها ذلك اإلرث 
املميت ال��ذي خلفته أربعة عقود م��ن الهيمنة املطلقة 
ألبشع نظام توليتاري عرفه تأريخ املنطقة احلديث. بهمة 
وحماسة هذه احلش��ود املغيبة، منت وتورمت كتل اخلراب 
احلالي وبس��طت هيمنتها على كل ال��دورات االنتخابية 

التي جرت منذ سقوط النظام املباد الى يومنا هذا.
لم يظهر لدينا أية س��لطة أو قوة أو كتلة أو ش��خصية 
مؤث��رة، وج��دت لديها اجل��رأة ملواجهة كل ه��ذا االنحدار 
املمنه��ج ال��ى احلضي��ض، ومنها عل��ى س��بيل املثال ال 
احلصر؛ فضيحة العدد الهائل لألحزاب والتنظيمات التي 
ستش��ارك في االنتخابات املقبل��ة، والتي جتاوز عددها ال� 
)200) ح��زب، هذه املعطي��ات التي حتدد لنا مس��بقاً نوع 
الس��لطات التي ستتش��كل ونوع املصائر التي سترسم 
لن��ا بع��د كل هذه الك��وارث الت��ي عش��ناها برفقتهم. 
من��ذ زمن بعي��د واملصائب تتدافع عل��ى مضاربنا، ال كما 
يروج فلول تلك التجارب البائس��ة وحطامها، من كونها 
انتقاماً من الس��ماء لسوء أخالقنا وانحرافنا عن خارطة 
طريقنا وثوابتنا اجلليلة، أو أنها من صنع شياطني العصر 
احلديث التي اختصتنا بعدائها من دون خلق اهلل جميعاً، 
وغي��ر ذلك م��ن القوانات التي تس��تمد غالبية وس��ائل 
اإلعالم املوجهة لنا أخباره��ا وبرامجها وخطاباتها منها 
وم��ن تراتيلها اجلاهزة. لذلك ومع مث��ل هذه املناخات من 
غيبوب��ة العق��ل والضمي��ر، تصبح مهم��ة الوصول الى 
علل هذه القس��مة العاثرة عس��يراً، بالرغم من بساطة 
وس��هولة الوصف��ة املناس��بة للش��فاء من مث��ل هذه 
الدوامة من العجز والفشل؛ والتي ميكن إيجازها مبفردتني 

هما: الوسطية واخلدمات.
مفردتان تع��دان في مضاربنا املنحوس��ة، وعلى العكس 
مم��ا حظيتا ب��ه عن��د األمم واجملتمعات التي وصلت لس��ن 
التكلي��ف احلضاري؛ بأنهما من احللول البطرانة والبعيدة 
كل البعد عما يش��غل املنتس��بني لنادي "خير أمة" من 
هموم واهتمامات متس��امية عن كل مايرتبط بإغواءات 
هذا العالم الفاني، وما االسترداد األخير للفردوس املفقود 
)اخلالفة) على واليات العراق والش��ام، إال دليل واضح على 
ن��وع االهتمام��ات التي تش��غل ه��ذا النوع م��ن األجيال 
املس��كونة بأطياف املاضي األغبر. الوس��طية واخلدمات 
ميثالن اليوم ركنان أساسيان في استقرار وتطور ما يعرف 
ب� )األمم احلرة) وهما غرس��تان تشترطان وجود مناخات من 
العقالني��ة واحليوية واحلكمة، تلك الش��روط املنبوذة في 

مضاربنا منذ أكثر من ألف عام وعام... 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

التشكيلية نادية فليح

نادية فليح: نعمل بجهود ذاتية.. وندعو لتأسيس بيوتات للفن التشكيلي

متابعة الصباح الجديد: 
في آخر دراس��ة قامت بها مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 
واإلعالمية في العراق، احتل البش��ير ص��دارة مقدمي البرامج 
التلفزيوني��ة، وحقق برنامجه "البش��ير ش��و" نس��بة متابعة 

قدرت ب� 65.4 في املئة.
 وفي وقت الذي يزداد فيه التنس��يق بني قوات التحالف الدولي 
بقي��ادة الوالي��ات املتحدة األميركي��ة الجتث��اث تنظيم داعش 
من العراق وس��وريا، هناك جهود أخ��رى "ناعمة" انطلقت منذ 

سنوات حتارب التنظيم اإلرهابي بالكوميديا والسخرية.
أبرز ه��ؤالء الكوميدي العراق��ي أحمد البش��ير، 33 عاما، الذي 
اس��تطاع في فترة وجيزة أن يصبح م��ن أبرز املؤثرين اإلعالميني 

في العراق.
واش��تهر البش��ير بتقدمي مجموعة م��ن البرام��ج الكوميدية 
التي تس��خر من تنظيم داعش وحتارب أف��كاره املتطرفة، فقط 

بالكلمة والصورة.
انطلق البش��ير ف��ي بداياته من منصة يوتي��وب، قبل أن ينتقل 
إلى تقدمي سلس��لة فقرات كوميدية أش��هرها، "البشير شو"، 
الذي يبث اآلن على قن��اة إخبارية أملانية. وقد يعتقد البعض أن 
الرج��ل اختار الكوميديا ألنه يريد أن يش��ارك ما يش��عر به من 
س��عادة مع املاليني من العراقيني، لكن الذي ال يعرفه الكثيرون 
أن البش��ير فقد شقيقه املراهق بقذيفة، كما اختطف تنظيم 
داع��ش والده الذي توفي جراء التعذيب الذي مارس��ه التنظيم 
اإلرهابي عليه. وامت��دت أيادي التنظيم اجملرم أيضاً إلى عدد من 

أفراد أسرته.

واشنطن - وكاالت:
كش��ف موقع "تك كرانش"، عن عزم تطبيق فيس بوك 
الختبار ميزة يطلق عليها اسم "الفيديوهات الفورية"، 
والتي من ش��أنها تسهيل مش��اهدة الفيديوهات عبر 

األجهزة الذكية اخملتلفة.
ووصل��ت ه��ذه املي��زة اجلدي��دة إل��ى ع��دد صغي��ر من 
مس��تخدمي تطبيق الش��بكة االجتماعية عبر أجهزة 

أندرويد.
وتق��وم ه��ذه املي��زة بتحمي��ل الفيديوه��ات ف��ي أثناء 
االتصال بالواي فاي، ليتمكن املس��تعمل من مشاهدة 
الفيديوه��ات الترفيهية في أثناء التنقل أو عند الذهاب 
إل��ى أماكن ال تتمتع باتص��ال باإلنترنت، مع ضمان عدم 

التأثير على باقة االنترنت.
واس��تناداً إلى الص��ور امللتقط��ة لهذه املي��زة من قبل 
عدد من املش��تركني فس��تحمل هذه الفيديوهات التي 
ال تس��تعمل البيانات اخلاصة بهاتفك رمز يشبه البرق، 

ليتمكن املستعمل من معرفة الفرق بني الفيديوهات.
واجلدي��ر بالذكر أن املي��زة التجريبية اجلدي��دة تعد جزءا 
م��ن خط��ط الفيديو الكب��رى التي يس��عى فيس بوك 
لتحقيقها، خاصة بعد اس��تثمار الشبكة االجتماعية 

بنحو كبير في عالم الفيديو خالل السنوات املاضية.

"البشير شو" يحارب 
داعش بسخرية

ميزة جديدة من "فيس 
بوك" لمشاهدة الفيديوهات

تهنئة
أحر التهاني وأجمل التبريكات يقدمها 

منتسبو شركة تعبئة الغاز إلى األستاذ 
علي عبد الكرمي املوسوي مبناسبة 

تسنمه منصب مدير عام شركة تعبئة 
الغاز، وكذلك مبناسبة عودته من الديار 
املقدسة ألف مبارك له وحجاً مبروراً 

وذنباً مغفوراً إن شاء اهلل...

شعبة العالقات واإلعالم

بيروت - وكاالت: 
 بع��د اإلعالن عن بدء تصوي��ر أولى حلقات 
برنامج اكتشاف املواهب “ذا فويس”، فاجأت 
الفنان��ة أح��الم القائم��ني عل��ى البرنامج 
بطلبه��ا الذي تضمن تأجيل تصوير احللقة 

األولى بسبب تأخير وصول حقائبها.
أح��الم ف��ي تصريح��ات  حي��ث كش��فت 
صحفية لها أنها إنها طلبت من القائمني 
على البرنامج تأجيل تصوير احللقة األولى، 
حتى يتس��نى لها الظه��ور باإلطاللة التي 
بذلت جهدا ف��ي اختيارها، فلب��وا رغبتها، 
ووجهت لهم الشكر على تفهم موقفها. 
وكان��ت أح��الم قد تفاج��أت بتأخ��ر وصول 
حقائبه��ا قبيل املؤمتر الصحف��ي لبرنامج 
“ذا فويس” مما اضطره��ا للظهور في املؤمتر 

بإطاللة غير معد له مسبًقا.
هذا وق��د اعلن��ت مجموعة “ام بي س��ي” 
رسمًيا عن بدء تصوير أولى حلقات املوسم 
الراب��ع م��ن برنام��ج اكتش��اف املواهب “ذا 

فويس” الذي مقرر ل��ه ان يُعرَض قريباً على  
MBC1و”MBC مص��ر”، مع مرحلة “الصوت 

وبس”.

وكشفت إدارة ال�”ام بي سي” عن  التعديل 
األب��رز وال��ذي يتمّثل ف��ي التحاق أس��ماء 
جديدة في صفوف النجوم – املدّربني: وحده 

عاص��ي احلالني بقي كمدّرب مس��تمر منذ 
انطالق��ة البرنام��ج، لينضم إلي��ه كل من 
أحالم وإليس��ا ومحمد حماقي. وفي سياق 
النجوم-املدّرب��ون كاظم  يس��تمر  متصل، 
الس��اهر ونانس��ي عج��رم وتامر حس��ني 
 the Voice“ في املوس��م الثاني املقبل م��ن

.”Kids
حي��ث  يترّقب اجلمه��ور والنق��اد على حّد 
س��واء معرفة نظراء الفائزي��ن باللقب في 
املواسم الثالثة السابقة، األول مراد بوريكي 
م��ن فريق عاص��ي احلالن��ي، والثاني س��ّتار 
س��عد من فريق كاظم الس��اهر، والثالثة 
نداء ش��رارة من فريق ش��يرين عبد الوهاب. 
مبوازاة ذلك، يستعد عشاق الطرب األصيل 
ملن��ح أس��ماعهم جرع��ات مضاعف��ة من 
املُتعة طربي��ة على أيدي نخبة من اخلامات 
الصوتية االس��تثنائية، إلى جانب املزيد من 
اإلثارة واحلماسة اللتنينْ متّيزان جميع مراحل 
البرنامج، وال سّيما مرحلة “الصوت وبس”.

بغداد-الصباح الجديد: 
نظم البي��ت الثقافي في اربيل، مهرجان 
)اإلب��داع بقوافينا) الش��عري ومبش��اركة 
14 ش��اعراً ش��عبياً قدم��وا م��ن ش��تى 
محافظ��ات ومدن الع��راق ليتغنوا بحب 
الوط��ن. وألق��ت مس��ؤولة العالقات في 

البيت الثقافي حمدية جبر كلمة أكدت 
فيه��ا، بأن اله��دف من أقام��ه الفعالية 
لتش��جيع املواه��ب الش��ابة وإعدادهم 
ليصبحوا شعراء متميزين على مستوى 
الوط��ن في مج��ال الش��عر الش��عبي، 
مش��يرًة إل��ى ح��رص البي��ت الثقاف��ي 

بالتع��اون ودعم جميع املواهب الش��ابة 
وف��ي ش��تى اجمل��االت الثقافي��ة. وتغنى 
الشعراء بحب الوطن واحلبيبة واملواضيع 
التي تدعو إلى الوحدة ونبذ كل أش��كال 
التفرق��ة والنعرات الطائفي��ة، والتذكير 
بشيم وصفات العراقيني وفي مقدمتها 

النخوة والكرم.
ومتيز املهرجان بحجم التفاعل والتجاوب 
م��ن قب��ل جمه��ور احلاضري��ن م��ع أداء 
الش��عراء الش��باب حيث أص��ر اجلمهور 
عل��ى تكرار أكثر من قصيدة والعديد من 

املقاطع وخصوصاً القصائد الوطنية.

مهرجان شعري بالبيت الثقافي في أربيل

أحالم تؤجل تصوير أولى حلقات“ذا فويس بسبب تأخر وصول حقائبها 

بغداد - الصباح الجديد: 
ضمن توجه��ات قصر الثقاف��ة والفنون في 
االنفتاح على ش��تى ش��رائح اجملتمع مبا فيه 
امل��رأة، ومن أجل تطوي��ر القابلي��ات الفنية، 
أق��ام قص��ر الثقافة والفنون ف��ي الديوانية، 
معرًضا مشترًكا في فن الرسم جملموعة من 

الفنانات الشابات في احملافظة.
ويع��د ه��ذا املع��رض الثالث م��ن نوعه بعد 
مجموعة من الورش التي أقامها القصر في 
فن التش��كيل كان آخرها ورشة الفنان على 
جاس��م ألركابي. ويعد هذا املعرض انتقاله 
كبي��رة للتط��ور ال��ذي ش��هدته اللوح��ات 
الفنية املش��اركة، وحضر املع��رض جمهور 
من املثقفني والفنان��ني والقنوات الفضائية 
واإلعالمي��ة  الذين أكدوا عل��ى أهمية الدور 
ال��ذي تقوم ب��ه أدارة قصر الثقاف��ة والفنون 
في الديوانية من أجل بث مفردات اجلمال في 

الديوانية وعموم العراق.

معرض 6+1 للفنون 
التشكيلة في قصر الثقافة 

والفنون في الديوانية
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