
دعا النائب عن حتالف القوى رعد الدهلكي، ام�س ال�سبت، 
لإنهاء  العاجل  التدخل  اىل  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س 
"النفالت الأمني" يف دياىل، م�سددا على �رضورة اأن يكون 
له موقف جتاه ا�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة وا�ستهداف بع�س 

املناطق يف املحافظة.
وقال الدهلكي يف بيان �سحفي، "ندين املوقف ال�سامت 
دياىل  وحمافظ  المنية  القيادات  تتخذه  الذي  واملريب 
بع�س  له  تتعر�س  الذي  الق�سف  ازاء  املحافظة  وجمل�س 
المنية  القيادات  "جميع  اأن  اىل  م�سرياً  املحافظة"،  مدن 
امن  حفظ  الوطني  واجبهم  م��ن  املحافظة  وم�����س��وؤويل 
من  لب��د  امل�سوؤولية  بهذه  يكرتث  مل  وم��ن  املحافظة 

حما�سبته".
"من غري املعقول ان تق�سف نواٍح  اأنه  واأ�ساف الدهلكي، 
بلدروز  يف  متوز   ٣٠ كناحية  دياىل  حمافظة  يف  وقرى 
املحيطة  واملناطق  الغالبية  ومنطقة  ك�سيبة  وقريه 
يكون  ان  دون  من  ال�سهر  هذا  يف  يومي  �سبه  ب�سكل  بها 
بها  تقوم  التي  اجلرائم  تلك  يوقف  حكومي  حترك  هناك 
على  تعمل جاهدة  والتي  القانون  ميلي�سيات خارجة عن 
عودة حمافظة دياىل اىل مربع القتل واخلطف والفو�سى".
ثقيلة  ا�سلحة  ميلك  ان  ي�ستطيع  "من  الدهلكي،  وت�ساءل 
من  جرائم  يف  وي�ستخدمها  وينقلها  ويدميها  ويخزنها 
العمل ال�ستخباراتي، واذا  اين  القب�س عليه،  ان يتم  دون 
كان هنالك هذا العمل وب�سكل مهني فلماذا ل ُيقب�س على 
هوؤلء املجرمني؟، ال اذا كان هناك تواطىء من قبل بع�س 
الجهزة المنية ومن قبل م�سوؤويل هذه املحافظة مع هذه 
تقف  التي  اجلهات  من  خ�سية  هنالك  ان  او  امللي�سيات 
وراءهم"، لفتًا النظر اىل اأن "ذلك ينذر بكارثة، اذا مل يكن 
القوات امل�سلحة  العام  القائد  هناك تدخل عاجل من قبل 

لنهاء هذا النفالت الأمني".

الأوروبي  الحتاد  ان  دبلوما�سية،  م�سادر  اكدت  فقد 
لل�رضطة  امل�����س��ورة  لتقدمي  مهمة  ت�سكيل  يف  بحث 

والق�ساء يف العراق بعد هزمية تنظيم داع�س.
خارجية  ل��وزراء  اجتماع  خال�سة  م�رضوع  يف  وجاء 
انه  لوك�سمبورغ،  يف  ال�28  الأوروب��ي  الحت��اد  بلدان 
الحتاد  يدر�س  العراقية،  ال�سلطات  طلب  على  "رداً 
من  وامل�ساعدة  امل�سورة  لتقدمي  فريق  ن�رض  الوروب��ي 

اأجل اإ�سالح القطاع المني".
ال��وزراء  على  يتعني  زال  ما  ال��ذي  امل�رضوع  واأ�ساف 
تبنيه ر�سميًا، اأن "هذا الفريق الذي ما زال يتعني حتديد 
وليته ومهماته وت�سكيلته وحجمه، �سي�ساعد يف جهود 

اإ�سالح ال�رضطة والق�ساء يف العراق".
اتخاذ  اإىل  حاجة  "ثمة  انه  دبلوما�سي  م�سدر  واك��د 
اأجل تعزيز  الأمن من  اإجراءات حمددة لإ�سالح قطاع 
ال�سرتاتيجية  امل�سورة  وتقدمي  الإره���اب،  مكافحة 
لل�رضطة  اجلنائية  ال�سبكة  جتديد  يف  امل�ساعدة  اأو 

والق�ساء".
لدى  اجماع  ثمة  املبداأ،  حيث  "من  انه  امل�سدر  وبني 
الدول الأع�ساء ال�28 لالحتاد الأوروبي للم�سي قدمًا 
حول هذه امل�ساألة، لكن م�سائل اأخرى كثرية تبقى يف 

هذه املرحلة حول املهمات املحددة ونطاق املهمة".
ون�رض الحتاد الأوروبي ما بني 2005 و2013 مهمة 
�ستني  نحو  ت�سم  العراق  يف  الق�ساة  لتدريب  مدنية 

خبرياً، وتعد ح�سيلة اأدائهم مثرية للجدل.
النيابية  العالقات اخلارجية  اأكد ع�سو جلنة  يف حني 
الدويل من  التعاون  اأن   ، ال�سبت  اأم�س   ، الآلو�سي  مثال 
يف  �سواء  الرهابيني  ومتابعة  الإرهاب  مكافحة  اجل 
داخل العراق ام خارجه، امر مرحب به لنه ميثل عملية 

ان�ساج امل�ستوى احلريف العراقي.
وقال اللو�سي يف ت�رضيح ل�" اجلورنال" ، اإن "حقيقة 
العمل التعاوين امل�سرتك بني العراق وموؤ�س�سات العامل 
اأمر مهم ملتابعة جذور الإرهاب " ، موؤكدا اأن " التعامل 
بدولة  يليق  ود�ستوري  قانوين  ب�سكل  الم��ر  هذا  يف 

العراق". يف حني ك�سف  ان تكون يف  لها  نريد  مدنية 
تنظيم  تلقاها  التي  الهزائم  اأن  اإ�سرتاتيجيون  حمللون 
اىل  الجتاه  اىل  به  �ستدفع  و�سوريا  العراق  يف  داع�س 
اعادة  بهدف  وافغان�ستان  ليبيا  مثل  جديدة  مناطق 
جديدة  مناطق  ا�ستهداف  اىل  والعودة  جمددا  هيكلتها 
الملاين  الباحث  عن  املانية  وكالة  ونقلت  العامل.  يف 
املتخ�س�س يف �سوؤون ال�رضق الو�سط الربي�ست ميت�سغر 

قوله اإن “ما يجري على الأر�س هو تقدم يف حماربة 
تلقاها  الذي  الكبرية  اخل�سائر  بعد  وبالخ�س  داع�س، 

التنظيم الرهابي على يد القوات المنية العراقية”.
ويرى اخلبري الأملاين اأن “التناف�س بني الدول ل �سيما 
زخم  يف  موؤقت  تراجع  اإىل  اأدى  واأمريكا  رو�سيا  بني 
العمليات الواقعة على الأر�س يف ال�سابق اإل اأن التقدم 
احلايل قد يفتح �سفحة جديدة يف اإعادة انت�سار قوات 

التنظيم وتركيزها يف مناطق جديدة”.
وا�ساف اأن “التنظيم الإرهابي اأو بع�س من قياداته قد 
يتجه اإىل التمركز يف ليبيا اأو اأفغان�ستان وذلك لقدرة 
احلا�سنة  ووجود  النت�سار  اإعادة  على  هناك  التنظيم 
التي توفر له احلماية اإل اأن اأن دحر داع�س يف �سوريا 
والعراق قد يكون بداية النهاية لهذا التنظيم الرهابي”. 
املبداأ  حماربة  على  تعتمد  داع�س  ”مقاومة  اأن  وتابع 

الأر���س  على  ال�سيطرة  وه��و  عليه،  نف�سه  بنى  ال��ذي 
التي  املناطق  فقرب  ب�"اخلالفة"،  ي�سمى  ما  واإقامة 
احتلها داع�س من عا�سمتي اخلالفة العربية الإ�سالمية 
انت�سار  يف  �سببا  كان  وبغداد  دم�سق  يف  التاريخية 
الفكرة بني البع�س من الرهابيني وقد �ساهم التنظيم 
الآن يواجه داع�س هجوما  بنف�سه على ترويجها، لكن 
�رض�سا من عدة حماور وهو ما يدفعه  اإىل الرتاجع عن 
هذه املناطق وتركيز �سيطرته على مناطق اأخرى وهو 
ما �سوف يبعده عن املركز ويجعل من فكرة اإقامة ما 
اأمرا غري م�ست�ساغ”.  ي�سمى ب�"اخلالفة" على الأطراف 
كما ا�سار ال�ستبيان الذي قام به املعهد من قبل عدد 
عدد  على  اأو�سطية  ال�رضق  ال�سوؤون  يف  املخت�سني  من 
ونخبة  واملراقبني  واملحللني  ال�سيا�سيني  القادة  من 
امريكا  يف  والإعالميني  واحلقوقيني  الأكادمييني  من 
وعدد من الدول الغربية، اىل ان " مرحلة ما بعد داع�س 
طماأنت  ال�سيا�سية  اجلهات  جميع  لن  ا�سعب  �ستكون 
نف�سها بوجود قوات تابعة لها، ا�سافة اىل وجود الدعم 
القليمي لكل جهة من تلك اجلهات اي�سًا يف املناطق 
المنة حيث �سوف تتبلور حالة النزاع ال�سيا�سي". اما 
اطراف اأخرى ح�سب ال�ستبيان فرتى ان هنالك جهات 
اقليمية تريد ان تدفع بالعراق نحو التق�سيم ما بعد هذه 
املرحلة مهما علت ال�سوات املنددة بهذا القرار ، يف 
الوقت نف�سه ن�سبة كبرية اأخرى ترى ان مو�سوع تق�سيم 
العراق �سيكون حمال ، وهو لي�س ال حماولة لتخويف 
الطراف املتنازعة يف العراق، كما ان البع�س يرى اأن 
جميع ما ذكر هي جمرد احتمالت غري واردة بل هي 
تنظيم  وجود  بانتهاء  �ستنتهي  وانها  تكهنات،  جمرد 
وان  ب��وج��وده،  وج��دت  قد  لكونها  العراق  يف  داع�س 
بالنتعا�س  متمثلة  جديدة  مرحلة  على  مقبل  العراق 
قد  لكونه  دول��ي��ًا،  وحتى  واقليميًا  عربيًا  ال�سيا�سي 
جيدة  م�ساحة  ي�سغل  الن  وهو  اخلطر  مرحلة  جتاوز 
ت�سهد  وقت  ويف  العاملي،  الهتمام  يف  ومت�ساعدة 
دول عربية واقليمية مهمة تراجعًا �سيا�سيًا كبرياً، ما 
قد ميهد العراق ل�سغل من�سب القيادة العربية او حتى 

ال�رضق او�سطية م�ستقبال. »

تحالف القوى يدعو العبادي إلى التدخل العاجل إلنهاء »االنفالت األمني« في ديالى
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بغداد _ متابعة

الكشف عن أوسع عمليات تجسس في العراق ومسؤولون زودوا دوال إقليمية بمعلومات حيوية!!

مستشاره يؤكد: ال يوجد أي تصريح مضاد من المالكي 
إلى العبادي

حرس الحدود يباشر مسك منفذ الوليد والشريط 
الحدودي مع سوريا

الديمقراطي الكردستاني: سيتم اللجوء إلى خيارات أخرى 
في حال عدم استجابة  التغيير 

بغداد _ اجلورنال نيوز  : نفى عبا�س املو�سوي م�ست�سار نائب رئي�س اجلمهورية، 
رئي�س  ونائب  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  بني  خالف  وج��ود  ال�سبت،  ام�س 
او  فريقني  ي�سمى  ما  هناك  يوجد  “ل  مو�سحا  املالكي،  ن��وري  اجلمهورية 

مع�سكرين العبادي او املالكي”.
وقال املو�سوي  يف ت�رضيح ل� »اجلورنال نيوز« “اذا كان هناك خالف فهو يف 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  ال�سيا�سية  المور  بع�س  وملعاجلة  فقط  النظر  وجهات 

الدولة “،م�سددا على “عدم وجود خالفات بني الثنني “.
وا�ساف “ل يوجد اي ت�رضيح م�ساد من املالكي اىل العبادي وامنا يتكلمون يف 
ق�سايا ويختلفون يف معاجلتها وهذا ا�سا�س اخلالف وهو لي�س خالفًا �سخ�سيًا 

او ترا�سقًا اعالميًا”.
حيدر  ال��وزراء  رئي�س  بني  وخالف  كبرية  فجوة  عن  �سحفية  تقارير  وحتدثت 
ق�سايا  وعلى  املقبلة  النتخابات  بخ�سو�س  املالكي  نوري  و�سلفه  العبادي 

�سيا�سية.

بغداد _ متابعة :  اأعلن القيادي يف ح�سد النبارعبد اهلل اجلغيفي، اأم�س ال�سبت، 
مبا�رضة لواءين من حر�س احلدود ت�سلم مهام حفظ المن يف منفذ الوليد وال�رضيط 

احلدودي مع �سوريا غربي الأنبار.
اىل  احلدود و�سال  “لواءين من حر�س  اإن   ، اجلغيفي يف ت�رضيح �سحفي  وقال 
منفذ الوليد احلدودي مع �سوريا غربي النبار ، مل�سك المن والقيام مبهام مراقبة 

احلدود مع �سوريا ومنع تدفق الرهابيني اىل مناطق غربي املحافظة”.
خفيفة  باأ�سلحة  جمهزة  املنفذ  اىل  و�سلت  التي  المنية  “القوات  اأن  وا�ساف 
ومتو�سطة وثقيلة قادرة على القيام بالواجبات املوكلة اليها يف م�سك الر�س 
اخلروقات  من  احلد  اىل  اي�سا  تهدف  خطوة  يف  احل��دودي  وال�رضيط  املنفذ  يف 

المنية التي ت�سهدها تلك املناطق”.
على  اجلي�س  لطريان  ق�سف  مع  تزامن  اللواءين  “انت�سار  اأن  اجلغيفي  واو�سح 

معاقل للجماعات الرهابية على ال�رضيط احلدودي مع �سوريا”. 

بغداد _ متابعة : اأكد احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة م�سعود البارزاين، 
حركة  م�ساركة  دون  من  كرد�ستان  اإقليم  برملان  تفعيل  اإمكانية  ال�سبت،  اأم�س 
التغيري، مهددا باتخاذ خيارات اخرى يف حال عدم ا�ستجابة احلركة ل�”الجماع 

الكردي”.
وقالت النائبة عن احلزب جنيبة جنيب يف ت�رضيح �سحفي ، اإن “جميع الطراف 
اإقليم  برملان  تفعيل  بامل�ساركة يف  التغيري  اقناع حركة  اجل  من  تبذل جهودا 
بهذا  جلان  “ت�سكيل  اإىل  م�سرية  الكردي”،  لالجماع  وال�ستجابة  كرد�ستان 

ال�سدد”.
ا�ستجابة  عدم  حال  يف  اخرى  خيارات  اإىل  اللجوء  “�سيتم  اأنه  جنيب،  واأ�سافت 
حركة التغيري لتلك املفاو�سات”، مبينة اأن “تفعيل الربملان باجماع كردي مهم 
اإمكانية يف الوقت نف�سه لتفعيل الربملان من دون  يف هذه املرحلة لكن هناك 

التغيري”.
بني  جرى  الذي  التفاق  رف�س  املا�سي  الأربعاء  اأعلنت  التغيري  حركة  وكانت 
احلركة  وزراء  عودة  ب�ساأن  الوطني  والحت��اد  الكرد�ستاين  الدميقراطي  حزبي 

وبرملان الإقليم، وا�سفة التفاق ب�”احليلة”.

الخارجية عدته إنضاجًا للحراك الدبلوماسي العراقي.. دعم أوروبي لشرطة العراق وقضائه

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تعّد مرحلة ما بعد داع�ش 
االرهابي اخطر بكثري من 

ال�ضنوات الثالث املا�ضية لكون 
بوؤرة االإرهاب كانت وا�ضحة 
وعلنية، اما االن ويف الوقت 

الذي ا�ضبح فيه داع�ش االإرهابي 
يحت�ضر يف اآخر حمطة له فغن 
هذا يعني اننا امام حتد �ضعب 
يحتاج طاقة وقوة اكرب من اأي 
مرحلة �ضابقة مرت ، لرمبا يف 

هذا اجلانب نظر رئي�ش الوزراء 
حيدر العبادي عندما طلب 

قبل �ضنة امل�ضاعدة من االحتاد 
االأوروبي. 

بغداد _ فاطمة عدنان

وطالب الدهلكي،  باأن "يكون العراق دولة موؤ�س�سات 
ولي���س دول��ة �سلط��ة، وذل��ك لن الكث��ري م��ن الدول 
اخلارجي��ة له��ا تاأث��ري يف الداخ��ل العراق��ي كما ان 
الكثري م��ن امل�سوؤول��ني تربطهم عالق��ات وثيقة مع 
الدول املجاورة على اختالف انتماءاتهم وولءاتهم 
، كم��ا ان ان دول��ة  املوؤ�س�سات  تدع��م البالد وتعمل 

على تقوية جميع املوؤ�س�سات".
بدوره اأو�سح املحلل ال�سيا�سي واخلبري ال�سرتاتيجي 
،واث��ق الها�سم��ي، ل�"اجلورن��ال" اأن" الع��راق ا�سبح 
�ساحة مفتوحة منذ عام 2003 اىل يومنا هذا لعدم 
وجود �سبط ملفهوم المن الداخلي العراقي حيث ان 
هن��اك خمابرات دولية تعمل على الرا�سي العراقية 
"ل  اأو رادع". واأ�س��اف الها�سم��ي،  م��ن دون وازع 
توج��د عقوبات موجهة ملن يقوم بالتج�س�س كما هو 
احلال مع مزدوجي اجلن�سي��ة والذين يعدون اأغلبهم 

بيئة خ�سبة للتج�س�س على البالد".
يف ال�سي��اق ذات��ه تع��د عملية القر�سن��ة اللكرتونية 
احدى اأخطر الظواه��ر اجلديدة التي �ساحبت التطور 
الإلك��رتوين على مدى ال�سن��وات القليلة املا�سية يف 
العراق، حيث تعد ال�سبك��ة العنكبوتية دخيلة جديدة 
عل��ى البالد وانت���رض ا�ستخدامها بعد �سق��وط النظام 
ال�ساب��ق ع��ام 2003، عندم��ا اعتمدته��ا اجلامعات 
عل��ى  احل�س��ول  يف  الوق��ت  لخت�س��ار  كو�سائ��ل 
معلومات وف��رية، ثم دخلت ال�سبك��ة العنكبوتية اىل 
الدارات واملنازل، ل�سيما بعد ارتفاع املخ�س�سات 
املالي��ة للموظفني وبعد ان وفرت عدد من ال�رضكات 
احلكومي��ة والذاتي��ة متويل احلا�س��وب املحمول لهم 

بنظام التق�سيط. 
لك��ن هذا التطور �رضعان ماك�سف عن "عدم مواكبة" 
م��ا زال ع��دد كب��ري م��ن ال�سب��اب العراق��ي ي��رزح 
حتته��ا، ح��ني ب��داأت ظاه��رة القر�سن��ة اللكرتونية 
اأو م��ا يعرف بالهاك��رز بالربوز ب�س��كل وا�سح على 

ال�ساحة، فتنوعت عملية الخرتاق اللكرتوين ما بني 
�رضقة خط��وط النرتن��ت املجهزة للمن��ازل والربيد 
التوا�س��ل  اللك��رتوين اىل �رضق��ة عناوي��ن مواق��ع 

الجتماعي وتهديد واإبتزاز اأ�سحابها.
اخلب��ري اللك��رتوين �سجاع فار���س املدي��ر لعدد من 
�سفحات الفي�سب��وك التابعة، ل�سخ�سي��ات �سيا�سية، 
اأك��د اأن هناك "عمليات اخرتاق وا�سعة حتدث جلميع 
�رضائ��ح املجتم��ع العراق��ي ب�سب��ب غي��اب التنظي��م 
احلكوم��ي والرقابة عل��ى �رضكات النرتن��ت، اي ان 
جمي��ع م�سرتكي ال�سبكة داخ��ل املحافظات العراقية 

لميلكون ارقام )اي بي( خا�س بهم".
ويع��رف ال���) اآي ب��ي( باأن��ه العن��وان اخلا���س بكل 
رف  م�ستخ��دم ل�سبكة الإنرتنت اأي اأن��ه الرقم الذي ُيعَّ
مكان الكمبيوت��ر اأثناء ت�سفح �سبك��ة الإنرتنت وهو 
يتكون من 4 اأرقام ال اأن غياب هذا الرقم يجعل من 
ال�ستحالة العثور على خمرتق احلا�سب اللكرتوين . 
وق��ال �سج��اع "يف ال��دول الخ��رى يج��ب اأن يكون 

الهك��ر على م�ستوى كبري من العبقرية حتى ي�ستطيع 
اأن يفل��ت م��ن ك�سف اأم��ره، ال ان الو�س��ع يف العراق 
خمتل��ف حي��ث ميكن ل��كل م��ن ه��ب ودب اأن يحمل 
برام��ج الخ��رتاق اأو ي�سرتيها على قر���س م�سغوط 
ليمار���س القر�سن��ة املعلوماتية م��ن دون خوف اأو 

وجل لنه ل يوجد هناك من ي�ستطيع حما�سبته".
ولذلك اأك��د �سجاع اأنه من ال���رضوري على احلكومة 
العراقي��ة ان تلجاأ اىل ت�رضي��ع قانون خا�س بتنظيم 
عم��ل �رضكات النرتنت يف الع��راق ليقاف عمليات 
ولوج عنا�رض �سارة عل��ى مواقع حيوية اأو عناوين 

بريدية �سخ�سية.
اأثن��اء   و���رضد �سج��اع ع��دة ح��وادث م��رت علي��ه 
عمل��ه كخب��ري يف احلا�س��وب اللك��رتوين وال�سبك��ة 
املعلوماتي��ة منها تعر���س �سا�سة  كبار اىل عمليات 
�رضقة لربيدهم اللك��رتوين واحل�سول با�سم ال�سا�سة 
عل��ى كارت �سحن للهاتف املحمول ل تتعدى قيمته 

ال� 25$.
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