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ً
الغرب ّ
عاما
غذى التطرف وفق منهجية تعتمد على الكذب والوهابية ا�ستهدفت �سورية منذ 25

يو�سف :الم�ؤامرة دخلت من ال�ضعف الداخلي في �شخ�صيتنا
�أحمد :الأزمة ك�شفت عري النخب الفكرية
فاكو�ش� :إعادة بناء الإن�سان �أهم �سبل مواجهة التطرف
دمشق ـ سعد الله الخليل
رأى الكاتب حسن م يوسف أن العالم العربي
لم يحسن استثمار اإلنسان بينما نجح آخرون،
واستشهد بقول مهاتير محمد« :حين أري��د أن
أصلي أتجه نحو مكة ،وحين أريد أن أتوجه نحو
التعليم أتجه نحو اليابان ،حيث تتلخص تجربتها
بالتعليم بمنح المعلم راتب وزير ،وهيبة الضابط
واحترام االمبراطور» .وتابع يوسف بالنظر إلى
األرقام ففي آخر موازنة وقعها مهاتير محمد ،كانت
حصة التربية والتعليم  23في المئة من اإلنفاق
الحكومي ،واعتبر يوسف« :أن بناء المنظومة
التعليمية الماليزية أنقذت االقتصاد والمجتمع».
ولفت الكاتب خالل ندوة لجمعية سورية المدنية
بعنوان «الفكر المتطرف ودور الدولة والمجتمع
بالتصدي له» إلى أن تصدير الغرب للتطرف أتى
وف��ق منهجية تعتمد على الكذب الممنهج ،وأن
الفكر المتطرف لم يكن وليد األمس ولم يبدأ هجوم
الوهابيين على سورية منذ  4سنوات إنما منذ 25
سنة ،حين عملوا على التغيير في بنية المجتمع
وحتى المرافق األساسية من مطاعم ومقاه بما
يناسب فكرهم وعقليتهم ،وأضاف« :تفاعلت نقاط
الضعف في المجتمع السوري مع تلك التغيرات
ببطء حتى ظهرت للعلن حاالت متطرفة ،واستطرد
ق��ائ�لاً« :الفكر المتطرف أت��ى من  37أل��ف جامع
ومسجد وعند مقارنة عدد الجوامع بالجامعات
نجد أن النسبة غير متوافقة بكل بساطة» ،وتابع:
«عرف الوهابيون نقطة ضعف المجتمع السوري
وهي المال .تسللوا للمجتمع منها عبر الفعاليات
االقتصادية لتغيير طبيعتها ببطء ودراية».
وح ّمل يوسف الدولة المسؤولية الكبرى في
انتشار الفكر المتطرف ،كونها لم تقم بأي فعل
للمواجهة ،واستغرب «كيف منعت الدولة تغيير
طبيعة صاالت السينما على رغم غياب السينما
ف��ي س��وري��ة وسمحت بتغيير طبيعة عشرات

المطاعم الكبرى بخلفيتها الثقافية واالجتماعية
بكل بساطة؟» .معتبراً« :أن الدولة مسؤولة في كل
بلدان العالم عن القضايا المجتمعية ،فحين تقصر
العائلة وتصبح شخصية الطفل مهددة ،تتدخل
الدولة لحمايته ومنحه لمن هو قادر على تربيته
ألنه ببساطة نواة المجتمع».
وق��ال الكاتب السوري« :ما جرى في سورية
م��ؤام��رة كبرى دخلت من الضعف الداخلي في
شخصيتنا ،فحتى اليوم يدفع «داع��ش» رواتب
مغرية لعناصره  400دوالر لغير المتزوج و500
للمتزوج ومن ليس لديه أوالد ،وتصل إلى 1600
دوالر لمن لديه ستة أوالد» .وأضاف« :لألسف منذ
بداية الحراك ظن التقدميون أنهم ق��ادرون على
التغير في ظل المعادلة االجتماعية القائمة في
سورية وسيطرة المتدينين وعلى األخص اإلخوان
المسلمين كقوة منظمة على مشهد الحراك ،فإذ
بهم بأحسن األحوال الزهرة على التابوت أو نقطة
الزيت على سطح البرميل وتصور البعض أنه
البرميل».

إعادة النظر بالمفاهيم الكبرى

من جهة أخ��رى ،رأى المحلل ش��ادي أحمد أن
قضية التطرف تطرح تساؤالت كبرى حول ماهية
التطرف .هل هو تطرف إسالمي فقط؟ أم هناك
تطرف علماني؟ وتطرف إسالمي معتدل؟ وعن
دور الدولة في مواجهة هذا التطرف .وهل توجد في
سورية فكرة مجتمع حقيقي أم فكرة تجمع لبعض
المكونات في المجتمع؟
واعتبر أحمد أن هذه األسئلة تعود بالمتابع
إلى ما قبل األزمة لمفاهيم كانت بمثابة المسلمات
كالوحدة الوطنية والدولة والمجتمع ،وأضاف:
«أيقظتنا األزم��ة على وض��ع مفعم بالشعارات
خال من المضمون الحقيقي ،لذلك لم نعد نم ّيز
بين خريج الجامعة وخريج الجامع في السنوات
الماضية ،وال بد من إعادة النظر في هذه المفاهيم

والثقافة التي عممتها ،ال سيما أن األزم��ة كشفت
عري النخب الفكرية في سورية وقصورهم بشكل
كبير ،بعد أن كانوا يمألون الشاشات والمنتديات
والبعثات ويقمعون أي شخصية شبابية» وتابع:
«مع بدء األزم��ة وجدنا من انكفأ ومن اختبأ ومن
انطفأ ،وهذا السقوط للنخب التي أنتجها النظام
السياسي وه��ذه النخب نراها اليوم ت��ر ّوج لفكر
التطرف ،وفجأة ظهر الذين انتقلوا منهم من أقصى
اليسار إلى أقصى اليمين».

محو ذاكرة الدم واألذرع القاتلة

ورأت الدكتورة شاهيناز فاكوش أن مواجهة
التطرف تمر بثالث أقنية تبدأ بإعادة بناء اإلنسان
الطفل في المجتمع لمحو الذاكرة التي صنعها الدم
واألذرع القاتلة.
وأضافت فاكوش في حديث إل��ى «البناء»:
«ال��ت��ع��اون م��ع ش��ري��ح��ة ال��ش��ب��اب ه��و القناة
الثانية» ،وتابعت« :المطلوب ال��وق��وف عند
الشباب وض��رورة فتح ح��وار معهم على مدار
الساعة للوصول إلى مداخيلهم وأفكارهم وتنقية
هذه المداخيل لضمان عدم انجرافهم في الفكر
التكفيري ،في ظل المغريات الكبيرة التي يقدمها
أصحاب ه��ذا الفكر وأتباعه والتي في بعض
األحيان يعجز المجتمع على تقديم ما يجاريها،
وهو ما يستدعي وجود فكر حقيقي يغني هؤالء
الشباب عن تلك المغريات».
وأردف��ت فاكوش« :أما القناة الثالثة لمواجهة
التطرف فهي اإلعالم والتعليم ،فما يصدره اإلعالم
من أفكار تكفيرية عن قصد أو غير قصد كتكرار
بعض المشاهد يجعلها اعتيادية أو ترويج بعض
المصطلحات ولو من باب النفي والتنويه يجعلها
تتمكن من المتابع وتصيبه في المقتل» ،وبحسب
فاكوش يبقى دور الدولة والمثقفين التعاون مع
الجهات المعنية لتنقية قطاع التعليم وإع��ادة
صياغة مناهجنا بالشكل األمثل.

و�صفتها الحركة ب�أنها «غير مبررة»

عبا�س ّ
يحذر حما�س من �إنهاء ال�شراكة الوطنية

انتقد الرئيس الفلسطيني محمود
عباس إدارة حركة حماس لقطاع غزة
وهدد بإنهاء الشراكة معها في حال
استمرار ال��وض��ع على م��ا ه��و عليه،
بحسب ما نقلت وكالة «وفا» الرسمية
لألنباء.
ونقلت «وفا» عن عباس الموجود
في القاهرة قوله لصحافيين مصريين:
«لن نقبل أن يستمر الوضع مع حركة
حماس كما هو اآلن وبهذا الشكل».
وأضاف« :لن نقبل أن يستمر الوضع
كما ه��و ،ول��ن نقبل أن ي��ك��ون بيننا
وبينهم شراكة إذا استمر وضعهم في
غزة بهذا الشكل ،فهناك حكومة ظل

مكونة من  27وكيل وزارة هي التي
تقود البلد ،وحكومة الوفاق الوطني
ال تستطيع أن تفعل شيئا ً على أرض
الواقع».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،دان����ت ح��رك��ة
المقاومة اإلسالمية حماس تصريحات
عباس ووصفتها بأنها «غير مبررة».
وق��ال سامي أب��و زه��ري المتحدث
ب��اس��م ال��ح��رك��ة ف��ي غ���زة ف��ي ب��ي��ان:
«ت��ص��ري��ح��ات ع��ب��اس ض��د حماس
والمقاومة غير مبررة ،والمعلومات
واألرق��ام التي اعتمد عليها مغلوطة
وال أساس لها من الصحة وفيها ظلم
لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا

االنتصار الكبير».
وط���ال���ب ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة حماس موسى أبو
مرزوق بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وش��دد أبو م��رزوق في تصريحات
لموقع «الرسالة نت» على «ضرورة
تشكيل حكومة وح��دة وطنية ،بعد
حالة التخبط والفشل التي منيت بها
حكومة التوافق في معالجة األزمات
ال��داخ��ل��ي��ة ...وح��ال��ة التخبط التي
تعيشها الحكومة هو دليل ضعفها
والسبب وراء الكثير من األزمات».
وأعلن أن الوسيط المصري أجرى
محادثات ف��ي رام الله م��ع السلطة
الفلسطينية و»إسرائيل» بشأن بحث
استئناف المحادثات بالقاهرة وفتح
المعابر .وأش��ار إلى أن الحديث عن
ع��دم نية االح��ت�لال إرس���ال وف��د إلى
القاهرة بأنه «تكهن غير دقيق» ،وأن
«ح��م��اس أُبلغت بلقاء الوسيط مع
«إس��رائ��ي��ل» للحديث ع��ن استئناف
المفاوضات ،بانتظار دعوة القاهرة
لبدء االجتماعات والمقررة أن تكون
بعد شهر من وقف إطالق النار».
وفي ما يتعلق بمؤتمر المانحين،
أكد أبو م��رزوق أن «المؤتمر سيعقد
في شهر تشرين أول بالقاهرة ،على أن
تتولى تنسيقه النروج كما تم االتفاق
بذلك بينها وبين مصر».

تحت �شعار «ال�صراع مع العدو ال�صهيوني م�ستمر»

مهرجان حا�شد اليوم دعم ًا لمقاومة فل�سطين

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
تحت شعار «الصراع مع العدو الصهيوني مستمر» يقيم
الملتقى الوطني الم ْهني لدعم المقاومة في فلسطين مساء
اليوم مهرجانا ً جماهيريا ً حاشدا ً في الساحة الواقعة خلف
مديرية الصحة (وزارة الصحة سابقاً) بجبل الحسين في
العاصمة األردنية عمان.
وستلقى في المناسبة كلمات لكل من رئيس الملتقى
د .حسان بدران والمطران المناضل عطا الله حنا وكلمة
لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية األردنية
تلقيها السيدة عبلة أبو علبة ،ود.هاشم أبو حسان نقيب
األطباء األردنيين والسيدة آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة
واألديب د .هاشم غرايبة والماضل األديب رشاد أبو شاور
والنائب األردني سمير عويس والشاعر إبراهيم نصر الله،

وتقدم فرقة عبد الحليم أبو حلتم فقرة فنية وطنية غنائية.
يذكر أن الملتقى يضم قوميين ويساريين ووطنيين
وديمقراطيين أردن��ي��ي��ن أع��ض��اء ف��ي النقابات المهنية
األردنية ،ويعتبر المهرجان بمثابة إطالق وإشهار للملتقى،
ومقدمة لجملة أعمال مؤازرة للمقاومة الفلسطينية والشعب
والقضية الفلسطينية ينفذها الملتقى.
وبحسب مصادر فإن الملتقى مفتوح لجميع القوميين
واليساريين والوطنيين والديمقراطيين األع��ض��اء في
النقابات المهنية.
وانبثقت عن الملتقى لجنة تنفيذية برئاسة د .حسان
ب��دران ومن أعضائها د .أحمد العرموطي نقيب األطباء
السابق ود .موسى العزب ود .محمد الزعبي ،وانبثقت
كذلك  3لجان من بينها لجنة طبية وأخرى لإلغاثة وثالثة
إعالمية.

الخرطوم تنفي دعم �أي جماعة م�س ّلحة في ليبيا
أكد الجيش السوداني موقفه الثابت بعدم التدخل في
الشؤون الداخلية لليبيا ،نافيا ً تقديم أي شكل من أشكال الدعم
ألي طرف من األطراف المسلحة ،وموضحا ً أن «الطائرة التي
وصلت مطار معيتقة كانت تحمل معينات للقوات السودانية
الليبية المشتركة».
ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي
خالد سعد في تصريح خاص لـ»شبكة الشروق» أن تكون
الطائرة تحمل أي مساعدات عسكرية للجماعات المسلحة
بليبيا .وأكد أن «الشعب الليبي هو األقدر على حل وتجاوز
جميع خالفاته الداخلية من دون تدخل من أحد» .وأشار إلى
أن «قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد الليبي
سليمان حامد قد صحح المعلومة في حينها بدولة ليبيا».
وكانت الحكومة الليبية الموقتة اتهمت السودان بدعم
مليشيات إسالمية «إرهابية» مناوئة للسلطات الليبية،
مطالبة بسحب الملحق العسكري السوداني من ليبيا باعتبار
انه «شخص غير مرغوب فيه».
وقالت الحكومة في بيان« :إن طائرة نقل عسكرية سودانية
دخلت المجال الجوي الليبي من دون إذن أو طلب رسمي من

ثقة �شعبنا في �أبطال الأنفاق والخنادق

مصلحة الطيران المدني الليبي» ،معتبرة أن ذلك يعد «خرقا ً
للسيادة الليبية».
وعبرت الحكومة الليبية عن «استنكارها ورفضها التام»
لهذا اإلجراء ،موضحة أن الطائرة «كانت محملة بشحنة من
الذخائر لم تطلبها الدولة الليبية ولم تكن على علم بها أو
تنسق فيها مع السلطات السودانية».
وأشارت الحكومة إلى أن «وجهة الطائرة كانت نحو مطار
معيتيقة» في العاصمة الليبية طرابلس والذي تسيطر عليه
مليشيات إسالمية متشددة تابعة لقوات «فجر ليبيا» التي
تنحدر في مجملها من مليشيات مدينة مصراتة ( 200كلم
شرق طرابلس).
ولفتت الحكومة إلى أن «الشحنة اكتشفت بعد توقف
قائد الطائرة في مطار الكفرة الحدودي مع السودان للتزود
بالقود» ،من دون أن تحدد الزمن الذي دخلت فيه الطائرة
األجواء الليبية.
وطالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي ومجلس األمن
بمساعدة البالد في مراقبة أجوائها لمنع تكرار مثل هذه
االختراقات التي تعمل على تأجيج الصراع ،بحسب البيان.

�أبو قتادة:
«داع�ش» �آلة
قتل وهدم
انتقد ال��داع��ي��ة اإلس�لام��ي
األردني المتشدد عمر محمود
ع��ث��م��ان ال���م���ع���روف ب��اس��م
أب���و ق���ت���ادة وك����ان ي��وص��ف
ف��ي ال��م��اض��ي ب��أن��ه «سفير
ب��ن الدن ف��ي أوروب����ا» خالل
جلسة محاكمته األحد ،إعدام
الصحافيين األميركيين على
يد تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
واص��ف�ا ً «داع���ش» بأنه «آلة
قتل وهدم».
وق���ال أب���و ق��ت��ادة ال��ذي
تسلمته ع��م��ان م��ن لندن
ف���ي ت���م���وز  2013حيث
خ���اض م��ع��رك��ة قضائية
طويلة لمنع ترحيله من
ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ي رده على
أسئلة الصحافيين حول
رأي��ه ب��إع��دام الصحافيين
األميركيين ،إن «الصحافي
كالرسول ال يقتل» .وأضاف
أن «داعش آلة قتل وهدم»،
واصفا ً مقاتليه بـ»الخوارج
وكالب أهل النار».
وح���ول رأي���ه بالتحالف
الدولي المزمع إنشاؤه لقتال
تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
ق��ال أب��و ق��ت��ادة« :ل��م أك��ن مع
التحالف ض��د أي مسلم»،
مشيرا ً إلى أن «المستقبل ألهل
السنة والجماعة».

فتح باب
التر�شح لرئا�سة
تون�س اليوم
أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة العليا
ال��م��س��ت��ق��ل��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات
ف���ي ت��ون��س أن��ه��ا ستفتح
ال��ي��وم أب���واب الترشح إلى
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة،
ف���ي ح��ي��ن أك����دت االن��ت��ه��اء
م��ن ع��م��ل��ي��ات ف���رز ال��ق��وائ��م
ال��م��ت��رش��ح��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات
البرلمانية المقبلة وقبول
 1316قائمة ستخوض غمار
التنافس على مقاعد مجلس
الشعب (البرلمان) وعددها
 217مقعداً ،فيما استبعد
 192مرشحا ً من السباق.
وأع���ل���ن رئ��ي��س الهيئة
العليا المستقلة لالنتخابات
شفيق ص��رص��ار ف��ي مؤتمر
صحافي عقده بمقر الهيئة
أول م���ن أم����س أن����ه ج��رى
ّ
مترشحة
إسقاط  192قائمة
لالنتخابات التشريعية في
الدوائر االنتخابية بالداخل
والخارج في حين تم قبول
 1316ق��ائ��م��ة .وأوض����ح
أن��ه في ال��دوائ��ر االنتخابية
بالداخل رفضت  10قوائم
ائتالفية و 83مستقلة و79
حزبية ،كما رفضت  19قائمة
بالخارج.
وأف����ادت الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات في
بيان انه تم التمديد في آجال
ال��ت��رش��ح لعضوية مكاتب
االقتراع إلى غاية  10ايلول
الجاري.

الزميلة صابرين دياب خالل اعتقالها من قبل قوات االحتالل

صابرين دياب
لم يخامرنا ادنى شك بصالبة وثبات موقف رجال المقاومة الفلسطينية حول
عمادهم السالح ،اثناء اجتهادات تل ابيب ومقاطعة رام الله وأسياد «البيت
االبيض» واجنحتهم في دول الملح وإسطنبول لوقف الحرب على غزة هاشم.
شعب فلسطين يدرك ان المقاومة بال سالح كاالنسان بال ارادة ،أو كالجسد بال
روح ،ال قيمة فعلية وتاريخية لها .صحيح ان عناصر عدة يجب ان تجتمع معا ً
حتى تنتزع المقاومة تسميتها ومعناها ،وصحيح ان هذه العناصر ال تقتصر
على السالح وحده ،لكن السالح هو العماد وهو الذي يمنحها الحضور والتجلي
في العقل التاريخي والمفاصل المصيرية .وفي الحالة الفلسطينية ،فاٍن الحرب
«اال ٍسرائيلية» االخيرة على غزة ،وما قامت به المقاومة التي ال تقتصر على
فصيل بعينه ،أكدت ود ّللت على ان المقاومة هي القادرة على صناعة التاريخ،
والدفاع عن الحق وإعادته ،ال يمكن ان تترجم وجودها من دون قوة ،وهذه
العبرة التي ينبغي ان تستفيد منها الضفة الغربية وكل المناطق المحتلة.
شعب فلسطين هو من اعتاد على بطش المحتل وإجرامه منذ عام 1936
حتى اليوم تحت كنف «قيادات» لم تكن بحجم جرح االرض وتضحيات شعبنا
ومشروعه الوطني! وهو الذي اعتاد ان يسمع اقوى عبارات التعاطف معه اثناء
كل عدوان ثم ينصرف عنه «الدعم الجميل السخي» ويظل هو وحده يصارع
ضراوة وحوش العصر وآثار سلوكه التتاري الغادر! وهذا ما يدركه رجال

الكرامة والسالح في غزة وكل فلسطين ،ما يعزز مقولة« :ما النا اال سالحنا
والله».
شعب فلسطين يثق باْشرف رجال الوطن في االجنحة العسكرية المقاتلة
في الجهاد ،حماس ،الشعبية ،فتح وكل الفصائل والوان الطيف الفلسطيني
الوطني ،ويدعوهم الى الحذر الشديد من االجنحة السياسية ال سيما المرتبطة
بالقيادة السياسية لحماس ،فخالد مشعل بات يمثل شبهة ونموذجا ً سياسيا ً
خليجيا ً مرتبطا ً ارتباطا ً غير مباشر مع قوى معادية لشعبنا قد تشكل الحقا ً
خطرا ً وجوديا ً على المقاومة كما تشكل خطرا ً حقيقيا ً على القضية الوطنية! فمن
يلجأ الى الخليج او المحميات االميركية وياْمل منهم خيرا ً ويناشدهم ثم يعلن
جحوده لحلفاء القضية الفلسطينية الحقيقيين الذين ساهموا في شكل مباشر
في انتصار المقاومة في غزة ،ايران سورية حزب الله ،ال يمكن ان يكون مقاوماً،
بل تأكد لشعبنا الواعي انحرافه وتشويهه لتاريخه المقاوم الذي فاخرنا به قبل
ان يتناسى ان فلسطين ارض محتلة تحتاج الى قوى مقاومة وداعمة حقيقية
لها ،وضرورة عدم االنشغال بأجندات فكرية خارجية مراعاة لظرف االرض
التي انطلق منها ولمشروعها التحرري!
الخالف مع خالد مشعل ليس في موقف! وانما في قضية ومصير شعب!
واالتفاق مع رجال المقاومة الحقيقيين ابطال االنفاق والخنادق الذين لن
يخيبوا رجاءنا بهم هو االنطالقة الجديدة نحو ام المعارك العتيدة! هكذا يفكر
شعبنا الحي الذي يفقه ارادة الصراعات ،وال يريد ان يكون خارج التاريخ!

يفجرون �أنف�سهم بـ 11طن ًا من المتفجرات
ثالثة �سعوديين �إرهابيين ّ

البرلمان العراقي يمنح اليوم الثقة لحكومة العبادي
أك�����دت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة في
«التحالف ال��وط��ن��ي» ف��ي ال��ع��راق
أن اليوم سيشهد إع�لان التشكيلة
الحكومية الجديدة برئاسة حيدر
ال��ع��ب��ادي ،ب��ع��د ح��س��م القضايا
الخالفية بين ال��ف��رق��اء .وأش��ارت
إلى أن رئيس الوزراء المكلّف بعث
خ�لال الساعات القالئل الماضية
رسالة إل��ى رئيس مجلس النواب
سليم الجبوري يطالبه فيها بإدراج
م��وض��وع تشكيل الحكومة على
جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم.
وت��ن��ت��ه��ي ال��م��ه��ل��ة ال��دس��ت��وري��ة
المحددة للعبادي وأمدها ثالثين
يوما ً عند الساعة الثالثة من عصر
غ��د ،التي ب��دأت مع تكليف رئيس
الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي
بتشكيل الحكومة باعتباره مرشح
الكتلة البرلمانية الكبرى في الحادي
عشر من شهر آب الماضي.

جلسة للبرلمان

وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن أم���س أن
مجلس النواب سيعقد جلسته مساء
اليوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وق���ال م��ص��در برلماني بحسب
م��وق��ع التلفزيون ال��ع��راق��ي« :إن
م��ج��ل��س ال���ن���واب ح����دد ال��س��اع��ة
الثامنة من مساء يوم غد (اليوم)
لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد
تسلم البرلمان التشكيلة الحكومية
م��ن رئيس ال���وزراء المكلف حيدر
العبادي».
وكشف مصدر برلماني في وقت
س��اب��ق أم���س ،أن رئ��ي��س ال���وزراء
المكلف حيدر العبادي سلم ورقة
تشكيل الحكومة الجديدة إلى رئيس
البرلمان سليم الجبوري.
ونوهت مصادر برلمانية إلى
أن عملية منح الثقة للحكومة
الجديدة ستترافق معها عملية
التصويت على رؤس���اء اللجان
البرلمانية الدائمة التي أرجئت
مرات عدة بسبب غياب التوافقات
حول رئاسة بعض اللجان وربطها
بما ستحصل عليه ه��ذه الكتلة
أو تلك م��ن م��واق��ع ف��ي الحكومة
الجديدة.

البرلمان العراقي يمنح اليوم ثقته للحكومة

البيشمركة الكردية
تسترد زرتك

اس���ت���ردت ق����وات البيشمركة
الكردية جبل زرتك االستراتيجي من
تنظيم داعش بمساعدة غطاء جوي
أميركي.
وي��ط��ل جبل زرت���ك على منطقة
سهلية تمتد إل��ى ال��م��وص��ل التي
ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة
اإلسالمية منذ حزيران.
وك���ان مسلحو تنظيم داع��ش
استولوا على الجبل الشهر الماضي.
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ي��ن ت��ح��اول ق��وات
البيشمركة استعادة المناطق التي
فقدت السيطرة عليها.
وك���ان���ت ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة قد
شنت هجوما ً قبل أي��ام ع��دة لطرد
المسلحين اإلرهابيين من بلدة زمار
في شمال غربي الموصل والقريبة
من بحيرة الموصل.
وف��ي إط��ار العملية العسكرية
ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ب���دأه���ا الجيش
العراقي لتطهير مناطق القضاء
في حديثة في محافظة األنبار من
تنظيم «داع��ش» بمساندة عشيرة
الجغايفة ،أعلنت وزارة الداخلية
ال��ع��راق��ي��ة تطهير مدينة ب��روان��ة
التابعة لناحية حديثة ،فيما أعلن
محافظ ص�لاح الدين تشكيل قوة
عشائرية م��ن خمسة آالف مقاتل
لتحرير المحافظة من «داعش».
وشنت أم��س ال��ق��وات العراقية
مدعومة بمقاتلي العشائر (السنية)
عملية ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى المناطق
المحيطة بسد حديثة ف��ي غرب
ال���ب�ل�اد ،ف��ي��م��ا اس��ت��ه��دف��ت غ���ارات
أميركية للمرة األولى مقاتلي تنظيم
داعش في المنطقة المذكورة.

وأوض��ح��ت م��ص��ادر أن «قذيفة
هاون سقطت قرب المحافظ ما أسفر
عن إصابته بجروح بالغة بالرأس
وإصابة سبعة جنود آخرين».
وك���ان ال��م��ح��اف��ظ ال���ذي يشرف
على العمليات العسكرية صرح
قبل إص��اب��ت��ه أن «عملية تحرير
المناطق الغربية ،بإسناد طائرات
أميركية» .وأك��د الدليمي «تحرير
منطقة الخفاجية وال��ت��ق��دم نحو
بروانة وحرق أكثر من عشرة مواقع
لمسلحي داعش.

سعوديون في «داعش»

من جهة أخرى ،كشفت صحيفة
س��ع��ودي��ة أن ث�لاث��ة إره��اب��ي��ي��ن
سعوديين ج���ددا ً التحقوا حديثا ً
بقافلة االن��ت��ح��اري��ي��ن ف��ي تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،وقاموا بتفجير
أن��ف��س��ه��م أخ���ي���را ً بـ 11ط��ن��ا ً من
المتفجرات ليوقعوا المئات من
المسلمين بين قتيل وج��ري��ح في
العراق.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة «ال��ح��ي��اة»
السعودية الصادرة في لندن أمس:
«انضم ثالثة سعوديين إلى قائمة
االنتحاريين بعد تنفيذهم عمليات
انتحارية في العراق نهاية األسبوع
الماضي» .وأضافت« :فقد نفذ بسام

إصابة محافظ األنبار

وف��ي ال��س��ي��اق ،أص��ي��ب محافظ
األنبار أحمد خلف الدليمي بجروح
بالغة أمس إثر سقوط قذيفة هاون
ب��ال��ق��رب منه خ�لال إش��راف��ه على
الهجوم الذي تشنه القوات العراقية
ضد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي
في بلدة بروانة المجاورة لحديثة
غرب العراق.

محافظ األنبار الذي أصيب بتفجير

ال��ج��ار الله إح��دى تلك العمليات
فجر
ف��ي مدينة الكاظمية ،فيما ّ
أبوعبدالله ال��ج��زراوي نفسه بـ9
أطنان من المتفجرات .ونفذ المكنى
أب��وع��م��ر المكي عملية انتحارية
فجر فيها سيارة كان يقودها بطن
م��ن ال��م��واد ش��دي��دة االن��ف��ج��ار في
تكريت» .وصفت مواقع إخبارية
عراقية األخير بأنه «حدث» ،بحسب
«الحياة».
وتابعت الصحيفة السعودية:
«أع��ل��ن منتمون ومتعاطفون مع
«داع�����ش» م��ا س��م��وه «ال��ن��ف��ي��ر»،
داعين إلى الخروج من السعودية،
والتوجه إلى األماكن التي يسيطر
عليها التنظيم في سورية والعراق،
بعد الضربات التي تلقتها خاليا
التنظيم في أكثر من منطقة سعودية.
ودع���ا ع��دد م��ن عناصر «داع���ش»
الشبان السعوديين المتعاطفين مع
التنظيم إلى ما سموه «الهجرة» إلى
«الدولة» في أعقاب توقيف وزارة
الداخلية السعودية عددا ً كبيرا ً منهم
في الفترة األخيرة ،وبث عدد منهم
تغريدات محرضة تدعو الشباب
إلى االنضمام لصفوف المقاتلين،
مشيرين إلى تسهيل إج��راءات من
ي��رغ��ب ف��ي ذل���ك ،وت��وف��ي��ر السالح
والعتاد».

