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طبعة العراق 
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اتـــهم الــنـــائب رعــد الـــدهــلــكي
جــهــات مــســلــحــة لم يــســمــهـا
مـــنــتـــفـــعــة وتـــنـــفــذ اجـــنــدات
ســـيــاســـيــة حتـــول دون عــودة
الـــــنـــــازحــــ الـى ديـــــارهم في
ـــنـــاطـق احملــررة مـــؤكــدا ان ا
مــجـلس مــجــلس الــنــواب الـزم
احلـــكـــومــة ضـــمن الـــبـــرنــامج
ــتـفـق عـلــيه بــتـوفــيــر اجـواء ا
ـــدنــهم. تـــســهل عـــودة هــؤالء 
وقال الدهـلكي لـ (الزمان) امس
ان (هــنــاك اســبـابــا ســيــاســيـة
وجهـات مسلحـة لديهـا مكاسب
حتول دون عودة الـنازح الى
مــنــاطق ســكــانــهـم االصــلــيـة)
واضــاف ان (احلــكـــومــة تــعــلم
بوجود اكثر من مليون ونصف
ـلــيــون نــازح لم يــعـودوا الى ا
مـنــازلـهم ومــا زال اغـلــبـهم في
مـخيـمات الـنـزوح ويعـانون من
ظروف قـاسية وصـعبة) مبـينا
ــان الــزم احلـــكــومــة ان (الــبـــر
ضــمن الــبـرنــامـج الـذي اعــدته
بـتوفـير اجـواء مالئمـة لضـمان
عودة النـازح الى ديارهم من
خالل وضـع خـــــطـــــة العـــــمــــار
منـازلهم والـبنى التـحتـية التي
تــضـــررت جـــراء الـــعــمـــلـــيــات
الــــعــــســــكــــريــــة) مــــؤكــــدا ان
(االجــــنـــدات اخلـــارجــــيـــة بـــدأ
دورهــا يـــضـــعف خالل الـــوقت
صلحة الراهن نتيـجة تغلـيب ا
ــــصــــالح الــــوطــــنــــيــــة عــــلى ا
اخلــارجــيــة والــعــمل بــحــكــمـة
لـتـقـريب وجـهات الـنـظـر بـهدف
داعـيـا ـلــفـات الــعـالــقـة)  حل ا
احلــــكــــومــــة الى (االهــــتــــمــــام

ـوضــوع الــنـازحــ والــعـمل
بــجـهــد لــضــمــان عـودتــهم الى
ــــدن احملــــررة بــــأســــرع وقت ا
النـقـاذهم من الظـروف الـقـاهرة
التي مـروا بهـا خالل السـنوات
ـنــظــمـة ــاضـيــة). واجنــزت ا ا
الـدولــيـة لــلـهــجـرة في الــعـراق
مـــجــمـــوعـــتــ من الـــدراســات
تناغمة التي تبحثت العوامل ا
ـطـول الـكـامــنـة وراء الـنــزوح ا
في الـعــراق وكــذلك إمــكـانــيـات
انـدمـاج الـعـائالت الـنـازحـة في
ــضــيــفــة. وقـال اجملــتــمــعـات ا
ــثل وزارة الـتـنـمـيـة الـدولـيـة
تحدة جيم كاربي ان ملكـة ا با
ـنـظـمـة الــدولـيـة في الـعـراق (ا
تـــدعـم بـــهـــاتــــ الـــدراســـتـــ
ـتعـمقـت الـلتـ ألقـتا مـزيدًا ا
من الــضــوء عـــلى كــيــفــيــة حل
ـطــول فـي الــعـراق  الــنــزوح ا
حــــيث ســــتــــفــــيـــد الــــنــــتــــائج
والتـوصيـات الرئـيسـة البرامج
والــسـيـاسـات الــتي تـهـدف إلى
إيــجـاد حـلـول دائـمـة لـلـنـزوح).

وحللت الدراسة كالً من مناطق
ــنـشــأ والـنــزوح الــرئـيــسـة و ا
العقبات التي حتول دون عودة
النازح داخلياً وتقو كيفية
تـأقــلــمـهـم في مـنــاطق الــنـزوح
حيث كـشفت الـنتائج والعـودة 
ــئــة من الــنــازحـ بـأن 41 بـا
ـوصل وســنـجـار داخــلـيــا في ا
ـنشـأ في ح هم من مـناطق ا
أن ربعـهم من مناطق احلـويجة
في كــركــوك وبـيــجي في صالح
الـدين والفـلـوجة والـرمادي في
األنـبـار و تـلـعـفـر و الـبـعاج في
نــيــنــوى. واردفت الــدراســة ان
(أكــثـر من ســتـة ماليــ عـراقي
مـنـذ انـدالع الصـراع مع داعش
في عام 2014 مازال هناك أكثر
من 1.7 مـــلــــيـــون شــــخص في
حـــالــــة نـــزوح في حـــ أن 61
ـئــة من الــنــازحـ داخــلــيـا بــا
يــعــدون حـالــيًــا من الــنــازحـ
ـا الــذين طـال أمــد نـزوحــهم 
يعني أنهم نزحوا منذ أكثر من
3 سـنـوات ومـعـظـمـهم تـقـريـبًا

مـــعـــرضـــون خلـــطـــر الـــنـــزوح
ـــــــــطــــــــول)  واضـــــــــافت ان ا
(األشخاص النازح داخليا ال
ينتقلون أو قد ينتقلون بصورة
بطـيئـة جداً من مـناطـق النزوح
ئـة منذ آيار وهم أقل من 15 با
عـــــام 2018 حــــــيـث يـــــخــــــطط
جــمـيــعـهم لــلـبــقـاء في مــنـاطق
ــدة 12 شـــهــرًا عــلى الـــنــزوح 
ـدمـرة األقـل بـسـبـب مـنـازلــهم ا
في مــجــتــمـعــاتــهم األصــلــيـة)
مـؤكـدة ان (هـذا الـسـبب يـشـكل
ئة عقبة امام عودة نحو 52 با
من الـــنـــازحـــ خـــارج اخملـــيم
ئة من النازح وبنسبة 38 با

قيم داخل اخمليم). بدوره  ا
ــنـظـمـة في اكـد رئـيس بــعـثـة ا
الـعـراق جـيرارد وايـت إن (مثل
هـذه األبـحـاث مـفـيـدة لـلـجـهات
ـائـية الـفـاعـلة اإلنـسـانـية واإل
عــــلـى حــــد ســـــواء لــــضــــمــــان
ــسـتـدام لــلـنـازحـ االنـدمـاج ا
داخـــلـــيــا فـي مــجـــتـــمـــعــاتـــهم
األصـــــــلـــــــيـــــــة) واضـــــــاف ان
ــسـاهـمـة في زيــادة الـتـفـاهم (ا
بشـأن منـاقشة احلـلول الـدائمة
ــوضــوع  في الــعــراق لــهــذا ا
ونــتـــطــلـع إلى دعم حــكـــومــتي
بـغداد وكـردسـتان بـشأن ذلك ).
وتكـشف الدراسـة الثـانيـة التي
ـــنــظـــمـــة عن مــدى اجــرتـــهــا ا
أرجــــحـــيـــة االنـــدمـــاج احملـــلي
لــلـعــائالت الــنــازحـة مــنــذ مـدة
طــــويــــلـــــة في مـــــحــــافـــــظــــتي
حـيث الــسـلــيــمـانــيـة وبــغــداد 
تـبـحث مـقـررات دمج الـنـازح
ضيفة داخليا في اجملتـمعات ا
في هذا احلالة من خالل حقل
جتـربــة وتــصـورات الــنــازحـ

داخـــلـــيــا فـي مــوقـع نــزوحـــهم
وكـــذلك جتـــربـــة اجملــتـــمـــعــات
ــضــيـــفــة. و حتــدد الــدراســة ا
(العوامل التي جتـعل النازح
ــزيـد من داخــلــيـا يــشــعــرون 
االنــــدمـــاج في مــــجــــتـــمــــعـــهم
ـا يـجعل ـضـيف والـعـكس  ا
ــضـيف أكـثــر تـقـبال اجملـتـمع ا
لـــهم) الفــــتـــة الى ان (الـــوضع
االقـتـصـادي لـلـنـازحـ داخـلـيا
هو الـعامل الـرئيس الـذي يؤثر
رجح أن على انـدماجـهم ومن ا
ن لــديــهم مــدخــرات يــشــعــر 
أثـــنـــاء وقـت الـــنـــزوح بــــأنـــهم
ضيف مندمجون في اجملتمع ا

أكثر من غيرهم). 
من جــانــبـهــا اشــارت مـنــســقـة
ـــــتـــــحــــدة لـــــلـــــشــــؤون األ ا
اإلنـســانـيــة في الــعـراق مــارتـا
كن وضع رويدس الى انه (ال 
سـتـراتــيـجـيـات فــعـالـة حلـلـول
دائـــمــة لـــلــنـــزوح إذا لم نـــفــهم
أســـبــــاب بـــقـــاء الـــكــــثـــيـــر من
العراقيـ في حالة نزوح حيث
من الــصــعـوبــة  تــســهــيل هـذه
احللـول الدائمـة دون معـرفة ما
ـــكن أن هي الـــعـــوامـل الـــتي 
تسهل أو تـمنع عودة أو إدماج
) مـؤكدة ان الـسـكـان الـنـازح
(هـذه الـدراسـات الـتي أجـرتـهـا
ــــنـــظـــمـــة جــــاءت في الـــوقت ا
ــنــاسب حــيث أن فــريق األ ا
ـتــحـدة الــقــطـري في الــعـراق ا
ـــــشـــــورة بـــــصـــــدد تـــــقـــــد ا
ـــســــاعـــدة إلـى احلـــكــــومـــة وا
الـــعـــراقــيـــة لـــتـــوفــيـــر حـــلــول
ـة لـلـعـديـد من مـسـتـدامـة وكـر
األســر الـعــراقـيـة الــتي مـازالت

في حالة نزوح). 
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نــقـــطـــة الــتـــقـــاء جلـــمــيع دول
اجلـــوار واشـــقـــائه جـــمـــيـــعـــا
ونـسـعى لـلـتـعـاون مع اجلـمـيع
والـــعـــمل عـــلى بـــنـــاء شـــبـــكــة
عـالقـات تـخــدم امن واســتـقـرار
ــنـطــقــة ومــصـالح الــشــعـوب ا
لـتــحـقــيق الـتــنـمــيـة واالزدهـار
االقــــتــــصـــادي) مــــعــــربــــا عن
سـعـادته بـ(مـشاركـتـهم في قـمة
ــــواقف بــــغــــداد وعن شــــكـــره 
دولــهم الـداعــمـة لــلـعـراق). الى
ــــــكـــــتب ذلك  عــــــد عـــــضـــــو ا
الــســـيــاسي لـــتــيـــار احلــكـــمــة
الوطني فادي الشـمري إجتماع
دول جــوار الـعـراق في مــؤتـمـر
ـــانــات خــطـــوة حــيــويــة الــبــر
وســتــراتــيــجـيــة فـي الـعـالقـات
االقـلـيـمـيـة  –االقـلــيـمـيـة. وقـال
الـشــمـري في تـصـريح امس ان
(اجــتـمـاع دول االقـلـيم لـلـعـراق
ـــانــات الــدول في مـــؤتــمـــر بــر
اجملــــاورة خــــطــــوة حــــيــــويــــة
وســتــراتــيــجـيــة فـي الـعـالقـات

االقـلـيـمـيــة-االقـلـيـمـيـة بـاجتـاه
عـمــلـيـة االسـتــقـرار والـتــنـمـيـة
وتفكيك حاالت الـتشنج وجمعاً
ــتـنــاقـضــات مـتــصـارعــة عـلى
مدار اربـعة عـقود) واضاف أن
ـــمـــارســة (الـــعـــراق يــســـعى 
ـــشــارك ســـيـــاســة الـــصـــديق ا
والــــتي من خـاللـــهـــا يــــحـــصن
ســاحــته الـــداخــلــيــة وعالقــاته
اخلـارجـيــة و يـجـعـلــهـا سـاحـة
شــراكـــة وصــداقـــة وسالم بــ
جــيــرانه) مــوضــحــا ان (قــمــة
بـــغــداد بــالــتــأكـــيــد لن تــخــرج
بــنــتـائـج كـبــيــرة نــظــرا حلـجم
الـتـعـقـيـد بـ الـدول احلـاضـرة
لكنها ستـكسر احلاجز النفسي
ـتـخـاصـمـ والـسـيـاسي بـ ا
وسـترسخ انـطـباعـات ايـجابـية
مــــهــــمـــة) وتـــــابع انه (جملــــرد
جـلــوس ايـران مع الــسـعــوديـة
واالردن وتـــركـــيـــا مع ســـوريـــا
وكــذلـك الــكـــويت عــلـى طــاولــة
احلوار  فـأن ذلك يـعد انـتـقـالة

نــــوعـــــيــــة في قـــــدرة الــــفــــاعل
الـسيـاسي العـراقي عـلى حسن
ــــــلـــــفـــــات ادارة مــــــثل هـــــذه ا
احلـساسـة). واحتـضنت بـغداد
ــــاضـي مــــؤتــــمـــراً الــــســــبت ا
ـانــات دول جـوار الــعـراق لـبــر
بـــــــحـــــــضـــــــور سـت دول وهي
الــســعـوديــة والــكـويت واالردن
وسوريا و ايران وتـركيا حيث
اتـــفق اجملـــتــمـــعــون عـــلى دعم
ــــنــــطــــقـــة اســــتــــقــــرار وأمن ا
ومـســاعــدة الـعــراق في اعــمـار
ــدن احملــررة لــضــمــان عــودة ا
الـــــنـــــازحــــــ فـــــضال عـن دعم
االعتدال ومحاربة التطرف بكل
اشـكاله  لـبـدء مـرحـلـة جـديـدة
من االسـتقـرار واالزدهـا تـشجع
عـــلـى فـــرص االســـتـــثـــمـــار في
اجملــاالت اخملــتــلــفـة. مـن جــهـة
ـــوارد اخـــرى  كـــشف وزيــــر ا
ائية األسبق مـحسن عصفور ا
الــشــمــري عن وجــود مــافــيـات
أقـوى من احلـكـومـات وتـتـحـكم
بــقـراراتـهـا. واكـد الـشـمـري في
ــافـيـات بــيـان امس ان (بــقـاء ا
بــــنــــفـس قــــوتــــهــــا حــــتى اآلن
وضـــعـف احلـــكـــومـــات يُـــنـــتج
إنـــهـــيــاراً وشـــيـــكـــاً لــلـــنـــظــام
الـسـيـاسي إلنـفـصـاله الـتام عن
قـضــايـا الـشـعب وسـيـؤدي إلى
الـفـوضى بـغـيـاب الـبديـل) على
حـــد تــعـــبـــيــره.  الفـــتــا الى ان
(سوء اإلدارة وغـياب الـرقابة ال
يــزال مــوجـــودا في احلــكــومــة
وعـلـى رئـيس الـوزراء مـعـاجلـة
الـظـواهـر الـســلـبـيـة و إخـتـيـار
الـــــكـــــفــــــاءات من الــــــنـــــافـــــذة
مبينا اإللكتـرونية مثـلما وعد) 
ان (الـنـظـام الـسـيـاسي احلـالي
يلفظ أنفـاسه األخيرة) على حد

قوله. 

عمل لتفـكيك هذه األفكار من
خالل إعــــــادة الــــــتــــــأهــــــيل

النفسي). 

أعـتــقـلـوا وأعـيـدوا إلى الـعـراق
ــتـــلــكـــون فــكــرا مـن ســوريـــا 
متـطرفا كـبيرا  لذا نـحتاج إلى

االرهاب لم يعد يسيطر على أي
شبـر داخل األراضي العـراقية)
وتــابـع ان (الــعـــراقــيـــ الــذين

بـــهــجــة) مــبـــيــنــا ان (نـــســبــة
سـيحـي كـبيرة الـبطـالة بـ ا
فضالً عن مخـاوف أمنية عالوة
على أن مشـاكل البنـية التـحتية
تمنع الكثيرين منهم من العودة

إلى منازلهم). 
عــلى صـعــيـد اخـر  أكـد رئـيس
أركـان اجلـيش الفـريق أول ركن
ي أن خاليـــا عــــثـــمـــان الـــغــــا
داعش النائمة في العراق حتت
ســيـطـرة الـقـوات األمـنـيـة.وقـال
ي خـالل نــدوة أقــامــهــا الــغــا
مـــركـــز الـــنــهـــرين لـــلـــدراســات
الـســتـراتــيـجــيـة إن (مــنـظــومـة
االسـتـخـبـارات الـعـراقـيـة تعـمل
ــنع أي حتـركـات بــشـكل كــبـيـر 
لــلـــخاليــا الــنــائـــمــة في الــبالد
والـــــتـي هي بــــــاألســـــاس حتت

سيطرة القوات األمنية). 
مــشـيــرا الى ان (الـتـهــديـد عـلى
ـسـتـوى البـعـيـد يـتعـلق بـفـكر ا
داعش فــهـــذا هــو اخلـــطــر ألن

الـتـابـعـة حملـافـظـة نـيـنـوى قـبل
سـنـتــ الـتي كـانت تـرقـد حتت
تـالل من الــــــرمـــــاد وأنـــــقـــــاض
ــبــاني بــعـدمــا هــدم عــنــاصـر ا
ـــبـــاني داعش  الـــكـــثـــيـــر من ا
تاجر ومنها بعض الكنائس وا
ـــــنــــــازل بـل حــــــتى بــــــعض وا
ـزارع) واشــار الى ان (نــحـو ا
 50 ألف مــســيـحي هُــجـروا من
ـديــنـة بـعـد مـنـازلـهـم وتـركـوا ا
استيالء التنظيم على مساحات
كبـيـرة في العـراق وسوريـا عام
2014) واضــاف ان  (أغــلــبـهم
الفتا ودعوا ديـارهم إلى األبد) 
الى ان (نــــصف هــــؤالء عــــادوا
ــديـــنـــة وخــرج بـــالـــفــعـل إلى ا
اآلالف مـنـهم إلى الـشـوارع قـبل
أيـام لالحـتــفـال بـعـيــد الـسـعف
وخـرج الـعـديد مـنـهم لالحـتـفال
بــعـيــد الــقـيــامـة لــكن الــصـورة
بـالـنـسبـة لـلمـسـيـحيـ شـمالي
الـعــراق بــشــكل عــام تــبـدو أقل

ـســيــحــيـة من أعــظم األعــيــاد ا
وأكـبـرهـا يـسـتـذكـر فـيـه قـيـامة
ـســيح وفـيـه يـنــتـهي الــصـوم ا
الــكــبــيــر الــذي يــســتــمــر عــادة
أربع يوماً كما ينتهي أسبوع
اآلالم ويـــبــــدأ زمن الــــقــــيــــامـــة
ـسـتـمـر في الـسـنـة الـطـقـسـية ا
أربــــعــــ يــــومـــاً حــــتـى عــــيـــد
الـــعـــنـــصـــرة.مـن جـــهـــة اخــرى
ونــشـرت صـحـيــفـة اإلنـدبـنـدنت
أونالين الـبـريطـانـية مـوضـوعا
عن عـودة عـراقـيـ مـسـيـحـيـ
ــارســة ــنـــاطق ســـكــنــاهـم و
طـقــوسـهم عــقب الــقـضــاء عـلى
تــــنــــظــــيم داعـش.جــــاء ذلك في
ـراسل شــؤون الــشـرق تـقــريــر 
األوسط ريـتشـارد هـول بعـنوان
(مــسـيــحــيــو الـعــراق يــعـودون
لـديــارهم بــعـد انــتـهــاء تـنــظـيم
داعش لــــكـن بــــعــــضــــهـم بــــقي
بـــعـــيـــداً). واســـتـــعـــرض هـــول
(الــوضع في مــديــنــة قــراقــوش

ويـــطـــيب لــنـــا أن نـــتــقـــدم لــهم
بــخـالـص الـتــهــاني والــتــبـريك
بــحـلـول عـيــد الـفـصح اجملـيـد)
مـــضـــيـــفـــا (جنـــدد اعـــتـــزازنـــا
كـون الـعـزيز  إذ وتـمـسكـنـا بـا
أنه جـــزء ال يـــتـــجـــزأ من بـــاقــة
الــورد الـــعـــراقـــيــة اجلـــمـــيـــلــة
ـتـآخي). وفــسـيـفـســاء الـوطن ا
وهــــنـــأت الـــرئــــاســـات الـــثالث
ـنــاسـبـة   مـتـمـنـ ــكـون بــا ا
العيش الـكر واحملبـة والوئام
بـ جـميـع العـراقـيـ . واعرب
ـان الــنـائب االول لـرئــيس الـبـر
حـسن الكـعـبي عن امنـيـاته بأن
يكون هذا العيد مناسبة لتمت
اواصـــــر احملــــــبـــــة والــــــوئـــــام
والــــتـــــســــامـح والــــسـالم بــــ
مــخــتــلـف ابــنــاء الــشــعب  في
صـورة جـميـلـة لـلعـراق الـواحد
وحـد  والعمل سـوية ضد كل ا
اشـكــال الـتــطـرف و الــتـفــرقـة .
ويـعـد عـيـد الـفـصح او الـقـيـامة

ــســيــحــيــ مــكــون امس ان (ا
رئــــيس مـن مــــكـــونــــات الــــبالد
الـعـريـقة ويـتـمـتعـون بـاحلـقوق
ـكونات التي يـتمتع بـها باقي ا
االخــــرى وهم مـن اهل الــــبــــلـــد
االصالء) واضــاف ان (اي ظـلم
ـسـيحـيـ مـرفوض يـقع عـلى ا
ولـــيس هـــذا مـن شـــريـــعـــتـــنـــا
وتـربـطنـا مـشـتركـات كـثـيرة في
ـــــشـــــتـــــرك وادارة الـــــعـــــيش ا
شكالت الـتي تواجه العراق) ا
وتــــــابـع ان (الـــــــدين االسـالمي
يـــــــــرفض االعــــــــتـــــــــداء عــــــــلى
سيحـي وان اكرامهم واجب ا
عليـنا وهم يعـيشون في قـلوبنا
وعيـوننـا).  بدوره  هنـأ رئيس
حتالف اإلصالح واإلعمار عمار
سـيحي بـحلول عيد احلكيم ا
الــقــيــامــة (الــفــصح). وقــال في
ـــســيـــحــيــ بــيـــان امس ان (ا
أخـــــوتـــــنـــــا وشــــركـــــاؤنـــــا في
ـصــيـر اإلنـســانـيــة والــوطن وا
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تــبــادل مـســيــحــيــو الــعـراق
امس التهاني بـعيد الفصح
واقــــامــــوا الــــصــــلــــوات في
كنـائسهم الـتي افتتـحت منذ
صـــبـــاح امس قـــبل ان تـــدق
اجــراســهــا مـســاء الــســبت
معـلنـة اجملد لـله في الـسماء
وعلى االرض الـسالم . وقدم
ـــــســــلــــمـــــون الــــتـــــهــــاني ا
للمـسحيـ اما بزيارات الى
مــنــازلـهم او عــبـر الــهـواتف
النـقالـة والرسـائل النـصية 
فـيــمــا اكـد اجملــمع الــفــقـهي
الــعــراقـي لــكــبــار الــعــلــمــاء
ـكـون لـلــدعـوة واالفـتـاء ان ا
جــزء ال يــتــجــزأ من الــعـراق
ويــعـيش افـراده في قــلـوبـنـا
واعيونـنا واكرامهم واجب .
ـتـحدث بـأسم اجملمع وقال ا
مصطفى البياتي لـ (الزمان)
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ـــنــتـــظــر أن تــوقـع روســيــا من ا
قــريـبـا عــقـدا السـتــئـجـار مــيـنـاء
طـــرطــوس مـن ســوريـــا. وصــدق
ان الروسي في  2017 على البر
اتفاق مع دمـشق لتـرسيخ وجود
روســيــا في ســوريــا ولــتــمــهــيــد
الطريق أمام وجود عسكري دائم

في قواعد بحرية وجوية هناك.
كمـا  االتفاق عـلى قيـام روسيا
بــتــوســيع وحتــديث إمــكــانــيـات
ــــيـــــنــــاء لــــتـــــقــــد خــــدمــــات ا

وتسهيالت ألسطولها.

ــنــاقــشــة الــتــجــارة والــتــعــاون
االقـــــتــــصــــادي ”وخــــاصـــــة في
قــطــاعــات الــطــاقــة والــصــنــاعــة
وزيـــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري. 
وأضـافت أن األسـد وبـوريـسـوف
ناقشا ”اآلليات العـمليـة لتجاوز
كـافـة الـعـوائق إن كـانت اإلداريـة
مـــنــــهـــا أو تــــلك الــــنــــاجتـــة عن
الـعقـوبـات الـتي تفـرضـهـا الدول
ـعـاديـة لــلـشـعب الـسـوري عـلى ا
ســـوريــا .“نـــقــلـت وكــالـــة تــاس
لألنـبـاء عـن بـوريـسـوف قـوله إن

ــســـلـــحــة. وأودت ـــعـــارضـــة ا ا
احلـرب الــسـوريـة بـحــيـاة مـئـات
اآلالف من األشـــخـــاص وشـــردت
نــحـو نــصف عــدد الـســكــان قـبل
احلرب الذي كان يبلغ  22مليون
نسمة. وتدخلت موسكو عسكريا
لدعم في سـوريـا في عـام  2015 
األســـد وقــلـــبت مـــوازين احلــرب
لـصـاحله. وذكــرت وكـالـة األنـبـاء
الـسـورية الـرسـمـيـة يـوم الـسبت
أن األسد التقى يوري بوريسوف
نـــائب رئـــيس الـــوزراء الـــروسي

الــــدســـتــــور حتت إشـــراف األ
ـتحـدة بـعـد مؤتـمـر لـلسالم في ا
مــديـــنـــة ســـوتـــشي الـــروســـيــة.
وبـالـرغم مـن ذلك لم تـأت وسـائل
اإلعالم الـرسـمـيـة الـسـورية عـلى
ذكر ذلك.وقـالت الـوكالـة الـعربـية
السوريـة لألنباء إن االجـتماعات
ركـــزت عـــلى جـــولـــة احملـــادثــات
ـشاركة قبـلة في قازاخـستان  ا
ســوريــا وحــلــيــفــتــيــهــا روســيــا
وإيـران إضــافـة إلى تـركــيـا الـتي
تـــقــــدم دعــــمــــا جلــــمـــاعــــات من
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 ذكـرت وسـائـل إعالم سـوريـة إن
الـــرئـــيس بـــشــار األســـد الـــتــقى
ـــســؤولــ كــبـــارا من روســيــا
أقــــوى حــــلـــفــــاء دمـــشـق يـــومي
ناقشة اجلولة اجلمعة والسبت 
الــقــادمــة من مــحــادثـات الــسالم
واســتـــئــجــار مــيــنــاء طــرطــوس

والتجارة ب البلدين.
وســـاعــدت روســـيــا األســـد عــلى
اسـتــعـادة الـسـيــطـرة عـلى أغـلب
الـبالد لــكن احلـرب الــدائـرة مـنـذ
ثمـاني سـنوات ال تـزال مـستـمرة
فـيـمـا تــظل مـسـاحـات في شـمـال
شرق وشـمـال غـرب الـبالد خارج
سـيـطرتـه كمـا تـعـرقل الـعـقـوبات
والــنــقص في الــوقـود األنــشــطـة
االقتـصـاديـة. وتدفع مـوسـكو من
أجل بدء عملية سياسية تتضمن
إجـراء مــحـادثـات حــول صـيـاغـة
دستـور جديد وإجـراء انتـخابات
كــوســيــلـة إلنــهــاء الــصــراع لـكن
األسـد قـلل من إمـكـانـيـة مـشـاركة
ـدعومـة من تركـيا أو عـارضة ا ا

دول أجنبية في العملية.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية
في وقت مـــــتــــأخــــر مـن مــــســــاء
بعوث اجلمعة إن األسد التقى 
روســــيـــا اخلــــاص إلى ســــوريـــا
ألكسندر الفـرنتييف ونائب وزير
اخلـــارجــيـــة الـــروسي ســـيــرجي
ـسـؤول فـيـرشيـنـ وعـدد من ا

بوزارة الدفاع الروسية.
ــســـؤولــ وقـــالت الـــوزارة إن ا
نـاقشـوا مع األسـد تـشكـيل جلـنة
ــعــارضـة دســتــوريــة. ووافــقت ا
ــاضي عــلى الــســـوريــة الــعـــام ا
االنـضـمـام لـعـمـلـيـة إعـادة كـتـابة

لألرصــاد اجلــويــة إن (الــطـقس
سيـكون غائـما جزئـيًا إلى غائم
بشـكل عام مع أمـطار متـواصلة
ومـصـحـوبـة بـالـرعد إلـى جانب
رتـفعات تسـاقط للـثلوج فـوق ا
الـتي يزيـد ارتـفاعـها عن 1100
ديـرية أن تميل مترا.وتـوقعت ا
درجــات احلـرارة لالرتــفـاع غـدًا
لتبقى أدنى من معـدالتها بنحو
 3 إلى 7 درجـــات مـــئـــويـــة مع
حتـذيـر من حـدوث الـصقـيع في
ــرتـفــعــات اجلـبــلـيــة وتــشـكل ا
ــنــاطق الــضــبـــاب في بــعـض ا
الــداخـــلــيــة. كــمـــا وتــســاقــطت
الثـلوج في مـنطـقة جـبل الشيخ
بـهـضـبـة اجلـوالن احملـتل خالل
اضية ليعود ارتداء الساعات ا
احلــلـة الـبـيــضـاء من جـديـد في
فـــصل الـــربــيـع.وأعــلـــنت إدارة
ـــنــــتـــجع جــــبل الــــشـــيـخ أن (ا
سـيـكـون مـغـلـقـا أمـام اسـتـقـبال
الـزائــريـن حــتى إشــعــار آخـر).
وهـــطــــلت األمـــطـــار واشـــتـــدت
الــــريـــاح الــــبـــاردة فـي أنـــحـــاء
مـتـفـرقـة من الـبالد فـيـمـا يـطرأ
انخـفاض عـلى درجات احلرارة
ويــكـون الـطـقس غـائـمـا جـزئـيـا
إلى غـائم وبـاردا نـسـبـيـا نـهارا
وبــاردا لــيال وتــكــون الــفــرصـة
مـهــيــئـة لــتـســاقط أمـطــار فـوق
أجـــزاء مــــخـــتـــلـــفـــة من الـــبالد
وتـــكـــون الـــريـــاح غـــربــيـــة إلى
شـمــالـيــة غـربــيـة مــعـتــدلـة إلى

نشطة السرعة.

الثلوج أدى إلى منع الشاحنات
ــــنــــطــــقــــة من الــــتــــوجـه إلى ا
والـــســـمــاح فـــقط لـــلــســـيــارات
اجملــهـزة بــسالسل مـعــدنـيـة أو
ذات دفع ربــاعي) وأضــافت أن
(الثـلـوج غطت مـعظم قـرى ا

األعـلى وجــرد عـالـيـة حـيث بـلغ
ســمك سـبـعـة سـنـتـيـمـتـرات في
ناطق التي يزيد ارتفاعها عن ا
األلف مـتــر.وتــتـعــرض مــنـاطق
ســـوريـــا ولـــبـــنـــان مـــنـــذ أيـــام
ـنــخـفض جــوي مـرفـق بـكــتـلـة
هوائيـة باردة ورطبـة مصحوب
بــأمــطــار غــزيــرة وثــلــوج عــلى
رتـفعـات اجلبـليـة وسط تدني ا
مـــــــــلـــــــــحـــــــــوظ فـي درجـــــــــات
ديـرية الـعامة احلرارة.وقـالت ا

صالح الــدين وشـــمــال األنــبــار
وشـمـال ديــالى وبـشـكل أقل في
مبـينا ديالى وبـغداد واألنـبار) 
ان (هـنـاك إنـخـفـاضـاً كـبيـراً في
درجـــات احلـــرارة قــــيـــاســـاً مع
عدالت العامـة تنتهي األربعاء ا
ــقـبل). وأدى تـســاقط الـثـلـوج ا
ـــســبـــوق في نـــيـــســان غـــيـــر ا
اجلـــــاري إلى قـــــطع الـــــطــــريق
الدولي ب دمشق وبيروت في
ظل مــنـخــفض جــوي يـســيــطـر
ـنـطـقـة مـنـذ أيـام.وأغـلق عـلـى ا
امس الطـريق بشكل مـؤقت عند
نــقــطـة ضــهــر الــبــيـدر مـن قـبل
اجلانب الـلبـناني وذلك بـسبب
تــراكم الـثــلـوج.وقـالت الــوكـالـة
الـوطنـية الـلبـنانـية إن (تـساقط
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رجـحت الـهـيئـة الـعـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
الـتــابـعـة لـوزارة الـنـقل تـسـاقط
امطارا غزيـرة وحبات البرد في
عـدد مـن مــنـاطـق الــبالد الــيـوم
االثـنـ .وقــال رئـيـس مـنــبـئـ
جـــويـــ اقــدم مـــحـــمــود عـــبــد
الــلــطـيـف في تـصــريح امس ان
(حتـديــثــات الـطــقس تــضــمـنت
تـســاقط أمــطــار غـزيــرة شــمـال
البالد الـيوم االثـن و سـتتـركز
فـي مــنــاطـق تــلـــعــفــر وربـــيــعه
ـوصـل وتل عـبـطه والــبـعـاج وا
وســـــنــــجـــــار وزاخــــو ودهــــوك
وأربيل والسلـيمانية) واضاف
ان (هنـاك فرصة لـتسـاقط ثلوج
وحــــبـــــات الــــبـــــرد مع حــــدوث
عواصف رعدية شديدة) وتابع
ــتـوقـعـة ان (كـمـيــات األمـطـار ا
تـقل كلـما اجتـهـنا إلى اجلـنوب
حـيـث تـشــمل ديــالى وخــالــقـ
وكركـوك وصالح الدين وبـيجي
وشــــمـــال بــــغــــداد والــــرطــــبـــة
اكـــد والــــقــــائم). من جــــانــــبه  
ـــــنــــــبىء نــــــائل الــــــعـــــلي ان ا
(مـنـخـفـضـا جويـا تـرافـقه كـتـلة
هـــوائـــيـــة بـــاردة يــــؤثـــر عـــلى
ـنـاطـق الـشــمـالـيــة يـؤدي الى ا
تـسـاقـط أمـطــار غـزيــرة وثـلـوج
ـناطـق اجلبـلـية) كـثـيفـة عـلى ا
الفـــتــــا الى ان (هـــنـــاك فـــرصـــا
ألمـطــار مـتــوسـطــة في مــنـاطق
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انيو جوار العراق خالل لقائهم في بغداد مع رئيسي اجلمهورية والوزراء UI¡∫ بر
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اشــاد رئـيـس مــجـلـس الــنـواب
محمد احلـلبوسي بدور رؤساء
ـــانـــات اجلـــوار ودعـــمـــهم بــــر
الالمـحـدود الجنـاح قـمـة بـغداد
شـتركـة ب وتقـوية االواصـر ا
الــبـــلـــدان وشـــعــوبـــهـــا. وقــال
احلـلـبوسـي في رسالـة مـفـادها
(اتــــقــــدم بــــخــــالـص الــــشــــكـــر
واالمتـنان إلى رؤسـاء اجملالس
ـرافقـة لهم الـنيـابيـة والـوفود ا
عـلى حضـورهم إلى بـغداد كـما
ونـشـيــد بـجـهـود الــسـيـاسـيـ
والنـواب واحلكومـة التي بُذلت
ــانــات دول جــوار في قــمــة بــر
الـــعـــراق). بـــدروه اكـــد رئـــيس
ــهـدي ان الــوزراء عــادل عـبــد ا
الــــعـــــراق نــــقـــــطــــة الـــــتــــقــــاء
هدي خالل االشقاء.وقال عـبد ا
انات بحضور لقاء رؤساء البر
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
واحلــلــبـوسـي ان (الـعــراق هـو

مارتا رويدس رعد الدهلكي 
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حــقق ريــال مــدريــد بــكــرة الــقـدم امـس االحـد
الــفـوز  بــنـتــيـجــة ثالثــة أهـداف مــقـابل الشيء
خالل مـــواجـــهــة أتـــلـــتــيـك بــيـــلـــبـــاو في إطــار
منـافسات اجلولـة الثالثة والثالثـ  من الليغا.
ــا وســجل أهـــداف ريــال مـــدريــد كــر بـــنــز
هـــــاتــــريـك في الـــــدقـــــائق  47و 76 و90+1
وبــهـذا االنـتــصـار يـرفـع ريـال مـدريــد رصـيـده
ــركـــز الــثـــالث بـــجــدول إلى 64 نــقـــطــة فـي ا
التـرتيب بـينمـا جتمـد رصيد أتـلتـيك بيـلباو عن
ـبـاراة ـركـز الــسـابع. بــدأت ا  46نــقـطــة في ا
بــر مــتـــوسط بــ كـال الــفــريـــقــ بــدون أي
خـطورة تُـذكـر قـبل أن يُـسـدد مـارسـيـلو العب
ريــال مـــدريــد كـــرة قـــويــة مـــرت أعــلـى مــرمى
احلــارس هــيـــريــرين في الـــدقــيــقــة  .13ورغم
سيطرة العبو ريال مدريد على الكرة في الربع
ـنـطـقة ساعـة األولى لـم ينـجـحـوا في الـتـوغل 
جـزاء اخلصم وصـنـاعة فـرص لـلتـسـجيل في

ظل التمركز الدفاعي اجليد للضيوف.
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