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اربيل

تطورة عبر مـاض كان مفيدا اكثر  سابقـا لم نحظ باستخدام الـتكنولوجيـا ا
لم نعرف عن تصميم اجلواالت وكيفية استخدامها ..

أل حـياتنا بعطـره الذي ما انفك يعود للـماضي وذكرياته اريج كان وما زال 
بـنـا الى سـالف االيـام الـتـي بـتـنـا نـفـتـقـدهـا الــيـوم  تـلك االيـام الـتي اتـسـمت
بالـبسـاطة واأللـفة واحلـياء تـلك الوشـائج الـتي تربط االسـر ببـعضـها الـبعض
الـوشـائج الـتي نـسـجـتــهـا عالقـات بـنـيت عـلى الــثـقـة في الـتـعـامل واالحـتـرام
تـبادل  ما زلنا نحنّ اليها بعد ان وجدنـا انفسنا في دوامة التطور السريع ا
هذا الـتطور الـذي حول حيـاتنا الى دوامـة ما ان ننـتهي من حالـة معيـنة حتى
جنـد انـنا قـد سـقطـنـا في دوامـة اخرى  كـان لـلهـدوء والـتفـكـيـر بشـكل مـتأنٍ
ـتـوفرة يـبـعدنـا عن الـسـقوط بـاخلـطـأ رغم بسـاطـة الـواقع وضئـآلـة الـقدرات ا

ا نحن عليه اليوم . ولكن كان اجمل وارقى 
 ومـا نـعـانـيه الـيـوم من صـعـوبـة احلـيــاة ودخـول الـتـقـنـيـات االلـكـتـرونـيـة جل
ا فيها اجلوال واآلي بـاد وغيرها من اجهزة اخرى مجـاالت حياتنا اليومـية 
حديثـة كان لها التـأثير الكبـير على تنشـئة اطفالـنا كما وللـبيئة تأثـيرها ايضا
ـو االطفـال فاإلنـسان ابن بـيـئته فـالتـراكمـات والـضغـوط احليـاتيـة هذه عـلى 

همة حيال تربية ابناؤنا . االمور اصبحت من العوائق ا
 ولذا جنـد من ان هكذا واقع اصـبح خطرا كبـيرا على تـربية وتعـليم االطفال
بسـبب ما يفـرضه التـطور وعـليـنا مـجبـرين على تـقبـله وها هـو اجلوال ونحن
نراه يـنـتـشـر بـشـكل كـبـير بـ ايـدي اطـفـالـنـا والتـغـيـيـر احلـاصل بـصـنـاعته
تـغيرات احلـاصلة والـتي حتصل على وتطـورها بسـرعة ال توصف تـتجلى بـا
ـا يؤدي بالتالي عـلى الركض والهرولة من قـبل شبابنا الكـترونيات اجلوال 

واطفالنا لشراء ما هو احدث
 فاجلوال اليوم له سلبياته كما هي له ايجابياته كلنا نعرف اجلانب االيجابي
له فهـو وسيلـة اتصال سريـعة ب االهل واالصـدقاء في داخل وخارج الوطن

ونقل االخبار بوقت اقصر وجهد اقل ألجل زيادة التواصل بينهم.
قـابل هـنـاك سلـبـياته وتـداخل اسـتخـدامه ووضـعه في مـتنـاول ايدي ولـكن بـا
االطفال  سـيؤدي الى تغيير سـلوكياتهم البـريئة الى سلوكـيات اكثر هشاشة
ـا نـسـتـطـيع الـقـول ان لـعـدم مـتـابعـة االهـل واهـمال وتـدهـور نـحـو األسـوأ ر
دورهم االسـري في حـيـاتـهم االجـتــمـاعـيـة بـحـجـة الـتــطـور والـتـعـلم ومـواكـبـة

العصر من اجل صقل مهاراتهم وذكاءهم وتوسيع مداركهم .
اي ذكاءً هذا?! 

ا ال ?ونـحن نشـتري ما نـراه ونلـمسه هـو كارثـة بل انه وبـاء ومصـيبـة كـبيـرة 
رض بأموالنا.. ألطفالنا ا

مـرض الـعـصر لـنـفـقـدهم طـفـولتـهم من خالل ربـط اجلوال بـشـبـكـة االنـتر نت
لـنـسـمح لـهم بـاالطالع عـلى مـا هـو ال اخالقي مـثل مـشـاهـدة صـور االبـاحـية
راهـق واالفالم ومقـاطع الفـيـديو الـهـابطـة و يسـاعـدهم على ذلك اخـوانـهم ا

عبر مشاهدات جتارب غرامية وهمية مزيفة ..
لـذا يـنصب االمـر اوال على الـتربـية الـصحـيـحة وحتـديد واجـباتـهم وتعـليـمات

تينة ب االهل واطفالهم.. تربوية لتوثيق العالقة ا
هـذا االصالح مـهم ومـفيـد بـغيـة تـأسيس جـيل مـتفـاعل مع مـجـتمع مـتـكافىء

يخفف من االعباء عن ذويهم.
ـهــتـمــ واالطــبـاء الــنـفــســيـ حــول قـضــيـة  حــيث اخـذت اراء اخلــبــراء وا
اســتـــخــدام اجلـــوال من قـــبل الـــطــفل جـــدال واســعـــا في هـــدر وقت الـــطــفل

والتغاضي عن أضراره على الع واحلالة النفسية.
شـاهدة نـدوات تعـرض عبر  ومع التـوازن باسـتخـدام تلك األجهـزة ينـصح 
التـلفاز او الـراديو او الـذهاب الى مـؤتمـرات تعقـد ايضـا لعـامة الـشعب ليس

  فقط للمختص
قابل وتزويده بتحذيرات ونصائح تفيدهم في تخطي مخاطر من اجل توعية ا

اجهزة التطور واثارها السلبية
 في مراحل عـمرية حرجـة جدا وحساسـة قد حتول سلـوك الطفل الى سلوك
عدواني ح يفتش عن العاب رومانسية او حربية او اجرامية تفقده براءته و

سيكون احلال من سيء الى اسوء.
 ليـتنا جند حال ألصحاب الشأن وترك حالة الـعشق الال منتهية التي جمعت
الطـفل باجلوال عـبر دراسة مـكثفـة للحـد منـها الن بنـاء الطفل مـهم واالمهات

خـيـر رقـيب فـبـنـاءه في الـصـغـر كـالـنـقش عـلى احلـجـر واتـباع
اسلوب مهذب لكسبه وإجراء التغيير الالزم له والتقو
ـشـكـلـة والن االطـفـال هم نواة الـسلـيم في حـل هذه ا
اجملتـمع وبثـقافـتهم يسـاهمـون في بنـاء مسـتقبل امن

حتت لواء الثقافة في خدمة جيل بعد جيل.
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مازالت الـشكـوك تالحق الـرئيس االمـريكي دونـالد تـرامب الذي امـضى حتى
ـتـحدة االن أكـثـر من سـنة عـلى وجـوده في الـبـيت االبـيض رئيـسـا لـلواليـات ا
نـصـبه لـبـقـيـة الـسـنـوات الـثالث الـقـادمـة بفـعل حـول قـدرته عـلى اإلحـتـفـاظ 
مايـثار حوله من شـبهـات بشإن قـضية الـتدخل الـروسي في اإلنتخـابات التي
جـرت في الـثامن من ت2 عـام 2016 والـتي فاز بـها تـرامب فـوزا مبـينـا على
قـراطيـة هيالري كلـينـتون إضافـة الى القـرارات التي يـصدرها منـافسته الـد
والــتــصــريــحــات الــتـي يــدلي بــهــا والــســلــوك الــشــخــصي الالمــتــزن وغــيــر
الدبـلوماسي الذي اليفارقه ..ان الـسؤال الذي مازال يدور في األذهان والذي
راقـبـ هـو كـيف اسـتـطاع تـابـعـ واحملـلـلـ وا يـتـردد كثـيـرا عـلى الـسـنـة ا
ترامب الـذي اثار ويـثيـر حولـه االن عاصـفة شـديدة من اجلـدل والنـقد بـسبب
ـألوف تـصـريـحـاته وقـراراته وارائه الـسـيـاسيـة واإلجـتـمـاعـيـة اخلـارجـة عن ا
ي ان يـفـجر ـتـخـبـطـة على الـصـعـيـد الـعـا الـسـياسـي االمريـكي وسـيـاسـاته ا
تـوقع برغم ـراقبـ واحمللـل بفـوزه غيـر ا فـاجأة الـتي اذهلت الـكثـير من ا ا
احلمـلة الـضاريـة التي شـنتـها ضـده وسائل اإلعالم األمـريكـية بـغيـة تشـويهه
ته وماهي األسـباب التي ادت الى فوزه على منافسته وتسـقيطه وبالتالي هز
ـقراطية برغم كل مـاقالته عنه من عدم اخلـبرة والكفاءة والـفقر السياسي الد
واتـهـامه بـاجلـنـون وانه األخـطر فـي التـأريخ األمـريـكي واليـجـوز ائـتـمانـه على
تحدة او مفاتـيح القنبلـة النووية وان رجال مثلـه اليستطيع ان يقـود الواليات ا
ـسلحة وانه سيجعل من أمـريكا بلدا اقل امنا يكـون على رأس قيادة قواتها ا
واستقرارا بإعتباره مؤججا لروح الكراهية وعدم التسامح وهو مايهدد وحدة

اجملتمع األمريكي ويتناقض مع اسلوب وطريقة حياة وقيم األمريكي التي 
تـحدةوغـير ذلـك من اإلتهـامات الـتي وجهت ترسـيخـها مـنذ أنـشـاء الواليـات ا
فتـرضة عند اجراء اليه و الصـاقها به تشـويها لسـمعته تـمهيدا خلسـارته ا
ناظرات الثالث التي جرت اإلنتـخابات .. الى جانب تفوق منافسـته عليه في ا
بينـهمـا اثنـاء احلملـة اإلنتـخابـية .. ولإلجـابة عن هذا الـسؤال نـقول :لـقد ركز
تـرامب في حـمـلــته اإلنـتـخـابـيــة. عـلى اجـتـذاب اإلمـريــكـيـ من ذوي الـبـشـرة
البـيضاء(الـعنصر االبـيض)وهم أغلـبية الـسكان وقاد تـلك احلملـة حتت شعار
(أمـريـكـا اوال)داعـيا ايـاهم لـلـعـمل مـعه والـوقوف الى جـانـبه إلسـتـعـادة احللم
تحدة الذي يـتمثل بإقامة ـؤسسون للواليـات ا االمريـكي الذي بشر به اآلباء ا
مـجـتمـع الرفـاهـيـة واإلزدهار والـتـقـدم واحلريـة والـتـسـامح وان تكـون امـريـكا
ـا جـعـله يـسـتولـي على اقـوى قـوة اقـتـصـادية وعـسـكـريـة عـلى وجه االرض 
عواطـفهم ويتحمسون إلعطـائه اصواتهم بإعتباره مـجسدا لذلك احللم خاصة
وانـهم يـشاركـونه الـرأي بـإن امريـكـا مـهـددة بفـقـدان شـخصـيـتـهـا التـإريـخـية
ـسلم ـهاجرين والالجـئ واألفارقة وا مـيزة وضياع ذلك احلـلم على يد ا ا
ا الذين يجـيئون من كل مكان حاملـ معهم ثقافاتهم وتقـاليدهم ومشاكلهم 
يربك الـنـسيـج اإلجتـمـاعي األمريـكي..الى جـانب ذلك فـقـد ركز تـرامب ايـضا
على اجـتذاب النـاقمـ على سـياسات اوبـاما الـداخليـة واخلارجـية وباألخص
في مجـاالت الصـحة والتـعلـيم وتوفـير فـرص العـمل ومكـافحـة األرهاب..ولعل
ـسـلـمـ قـد صـوتـوا له رغم حـمـلـته اإلعالمـية ـفـارقـات ان الـكـثيـر من ا من ا
عـادية لهم واتهامـهم باإلرهاب وشكلوا مـااطلق عليه(مسـلمون لدعم ترامب) ا
وهـو مـاسـاعـده عـلى الـفـوز ..كــذلك مـنـحـته الـعـديــد من اجلـالـيـات اإلفـريـقـيـة
بـ وبـفارق كـبـير جـدا عن مـنافـسته اصـواتـها لـيحـقق بـكل ذلك اإلنـتصـار ا
ـقراطية.. بعد كل ماتقدم هل سيواصل الرئيس األمريكي الذي يثير االن الد
حـوله زوبـعـة كـبـيـرة من اإلنـتـقـادات بـسـبب سـيـاسـته الـعـدوانـيـة ضـد الـعرب
ستمرة سلـم وتبنـيه لسياسـات الكيان الـصهيوني الـعدوانية وخالفـاته ا وا
مع حـلــفـائه من األوربــيـ وغــيـرهم من شــتى دول الـعــالم طـريــقه لالحــتـفـاظ
ـنـصـبه ام ان شـبـهـة التـدخل الـروسي في اإلنـتـخـابـات الـتي مـازالت سـيـفا

تواصل مصـلتا على رقـبته ويؤرقه في كل ح بـرغم النفي ا
لـذلـك الــتـدخـل ســيـقــطـع عـلــيـه ذلك الــطــريق خــاصـة وان
إمبـراطورية اإلعالم األمريـكية التي يتـبادل معهـا الكراهية
ا يدره عليه منصبه من تقض مـضجعه ولن تتركه يتنعم 

الي من الدوالرات وهو التاجر اخلبير?  مئات ا

{ عــمــان(أ ف ب) - ذكــرت مــنــظــمــة
ـتـحـدة لـلـطـفـولـة (يـونـسـيف) اال ا
ـــــئـــــة من امس االحـــــد ان  85 فـي ا
اطفال الالجئـ السوري في االردن
يعـيشـون حتت خط الـفقـر وان االسر
الــــســـوريــــة الـالجـــئــــة تــــعــــاني من
صــعـــوبـــات مـــتــزايـــدة في تـــلـــبـــيــة

احتياجاتها.
ـنــظـمــة في دراسـة اعــدتـهـا وقــالت ا
حــــول "أوضـــاع أطــــفـــال الـالجـــئـــ
ـضـيـفة الـسـوريـ في اجملـتـمـعـات ا
فـي األردن" واعـــلـــنــتـــهـــا الـــيـــوم انه
ــــئـــة من األطــــفـــال "يـــعــــيش 85بــــا
ـسجـلـ كالجـئ حتت الـسوريـ ا

خط الفقر".
واضافت ان "االسر السورية الالجئة
في األردن تـــــعــــانـي من صـــــعـــــوبــــة
مــتــزايـدة في تــلــبـيــة احـتــيــاجـاتــهـا

األساسية".
ئة من واوضحت الدراسة ان "94 با
ن هم دون األطــــفـــال الـــســــوريـــ 
اخلامـسـة ويعـيشـون في اجملـتمـعات
ـضــيـفـة يـعـانـون مـن فـقـر +مـتـعـدد ا
االبــعـــاد+ أي أنــهم مـــحــرومــون من
احلــــــد أدنى مـن االحــــــتــــــيــــــاجـــــات
األسـاسـيــة اخلـمـسـة وهي: الــتـعـلـيم
ـياه والـصـرف الـصحي والـصحـة وا
واحلـمــايـة". وقـال روبـرت جــيـنـكـنـز
ـثل الـيونـيـسف في األردن انه "في
ظل طـبـيعـة األزمـة الـسـوريـة التي لم
يسبق لها مثيل يحتاج األردن للدعم
ــســتــمــر لــلــتــعــامل مـع أثــر األزمـة ا
سـتضـعف من وتلـبية احـتيـاجات ا
األطــفــال". وأضــاف انه "بــعـد مــضي
سبع سنوات عـلى هذه األزمة عـلينا
جــمــيــعــا أن نــواصل بــذل كل مــا في
وســـعـــنــا لـــدعم األطـــفــال الالجـــئــ
وأســـرهم الــــتي تـــكـــافـح لـــتـــلـــبـــيـــة

االحتياجات األساسية لهم".
ـنظـمـة ان الـدراسـة خـلصت وقـالت ا
الى ان " 4مـن أصل  10عــــــــــــائـالت
سـوريـة في األردن تـعانـي من انـعدام
ـئة من األمن الغـذائي كـما أن 26 با

تلك العائالت عرضة" لذلك.
ـئة من األطفال واوضحت ان "45 با
الـذين تـتـراوح أعـمـارهم مـا ب 0-5
سنـوات ال يـحصـلـون على اخلـدمات
نـاسبـة". واشارت الى ان الصـحيـة ا
ئة من االطفـال غير مـلتـحق "38 با

ــدارس ألســبـاب أو انــقــطـعــوا عن ا
ــسـافــة والــتـكــلــفـة تـتــعــلق بــبـعــد ا

واالفتقار الى اماكن لهم".
ـــئــة من االطــفــال واكــدت ان " 16بــا
الـذين تـتـراوح أعـمـارهم مـا ب 0-5
ســـنــــوات لـــيـس لـــديــــهم شــــهـــادات
مــا ســيــعــرضــهم لــتــحــديــات مــيـالد

ومخاطر إضافية مستقبال".
ورأت انه "بـالــنـسـبـة لـألطـفـال الـذين
تـتــراوح أعـمــارهم بـ  17-6عــامـاً
فــتـــشــكل عــمــالــة األطــفــال والــعــنف

التحدي األكبر لهم".
ــنــظـــمــة انــهــا "تـــعــمل مع واكـــدت ا
انـحة احلكـومة األردنـيـة واجلهـات ا
والشركاء للتخفيف من معدالت الفقر
والــتـــحــديــات األخـــرى الــتي تــواجه
ـستـضعفـ (...) لالنخراط األطفال ا
اإليجـابي في اجملـتمـعات واسـتكـمال
تــعــلــيــمــهم واحلــصــول عــلـى فـرص

التدريب والعمل".
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واشــــارت الى مـــا ذكــــره آبـــاء حـــول
"حرمـان أنفـسـهم من وجبـات الطـعام
لـتــوفـيـرهــا ألبـنـائـهـم. وقـد اضـطـرت
بــعض األســر الــســوريــة عــلـى نــحـو
مــتــزايــد إلرســال أطــفــالــهــا لــلــعــمل
وتـزويج بـنـاتـهـا الـقـاصـرات لـتـوفـير
ـعـيـشـة". واكـدت الـيـونـسـيف سـبل ا
انـهـا "تـعـاني من فـجـوة في الـتمـويل
بقـيـمة  145,7ملـيـون دوالرا لـتلـبـية
ــسـتـضـعـفـ احـتــيـاجـات األطـفـال ا
والــــشـــبـــاب فـي األردن خالل الـــعـــام
ـــتـــحــدة  ."2018وبـــحـــسب اال ا
هــنــاك نــحـو  630الف الجئ ســوري
مـســجـلــ في االردن في حــ تـقـول
ـمـلـكــة انـهـا تـسـتـضـيف نـحـو 1,4 ا
مـلـيـون الجـئ مـنـذ انـدالع الـنـزاع في

سوريا في آذار/مارس .2011
وتـشـهـد سوريـا نـزاعـاً دامـيـاً تـسبب
قـتل مـنـذ اندالعـه في الـعام  2011
اكـثــر من  340ألف شــخص وبــدمـار
كــبــيــر فـي الــبـنـى الــتــحــتــيــة وفـرار
وتــشــريــد أكـثــر من نــصف الــســكـان

داخل البالد وخارجها.
الى ذلـك اجـــــــرى رئـــــــيـس الــــــوزراء
ــلـــقي  امـــســـاالحــد االردنـي هــانـي ا
تــعــديال في حــكــومــته شــمل تــســعـة
وزراء وشهـد خـصوصـا تـعيـ وزير
جديد لـلداخليـة واستحـداث منصبي

نـائبي رئـيس الـوزراء بـحـسب بـيان
لكي. صادر عن الديوان ا

ــوافــقـة عــلى إجـراء واكــد الـبــيـان "ا
لقي". تعديل على حكومة هاني ا

واشـار الى تـعـيـ جـمـال الـصـرايرة
نــائـبــا لـرئــيس الـوزراء ووزيــر دولـة
لـــشــؤون رئـــاســة الـــوزراء وجــعـــفــر
حـسان نـائـبا لـرئـيس الـوزراء ووزير

دولة للشؤون االقتصادية.
وسـبق لــلـصـرايـرة ان شــغل مـنـصب
وزير الـنقل واالتـصاالت لـعدة دورات
وعضو في مجلس النواب فيما سبق
جلعـفر حسـان ان شغل مـنصب وزير
ـلك عـبـد الـتـخــطـيط ومـديـر مــكـتب ا
الــله. كـمــا  تــعـيــ عـلي الــغـزاوي
وزيـرا لــلـمـيـاه والــري بـدال من حـازم
الـنـاصـر وسـمـيـر مـراد وزيـرا لـلعـمل

بدال من عـلي الـغزاوي ونـايف الفـايز
وزيرا للـبيئـة بدال من ياسـ اخلياط
وبشير الـرواشدة وزيرا للـشباب بدال
من حـــديـــثـــة اخلـــريـــشـــة وســـمـــيـــر
ـبـيـضـ وزيـرا لـلـداخـلـيـة بـدال من ا
غــالب الــزعــبي وعــبــد الــنــاصــر أبـو
البـصل وزيـرا لألوقـاف بدال من وائل
عربـيات وأحـمد الـعويـدي وزير دولة
لــلـشــؤون الـقــانــونـيــة بـدال من بــشـر

اخلصاونة.
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وبـحــسب الـبــيـان فــقـد "ادى الـوزراء
ـلك في الــيـمـ الــدسـتــوريـة أمــام ا
ـلـقي قـصــر احلـسـيــنـيـة" بـحــضـور ا
ــــلــــكـي فــــايـــز ورئــــيس الــــديــــوان ا
الـطــراونـة. وسـبق لـوزيــر الـداخـلـيـة
اجلديد سمير مبيض ان عمل امينا

عـامــا لـوزارة الـداخـلـيــة فـيـمـا سـبق
لوزير البيئـة اجلديد نايف الفايز ان

عمل وزيرا للسياحة.
فـيــمـا سـبق لـوزيــر االوقـاف اجلـديـد
عــبــد الـنــاصــر ابـو الــبــصل ان عـمل
رئـيـسـا جلــامـعـة الـعـلـوم االسالمـيـة
فــيــمـا ســبق لــوزيــر الـعــمل اجلــديـد
نصب في سمير مراد ان تولى هذا ا
احلــكــومــات الــســابــقــة. ولم يــشــمل
الـتغـيـيـر الوزاري اجلـديـد الـوزيرات
الثالث. والتعـديل هو السادس الذي
ــلـقي عــلى حــكـومــته الـتي يــجـريه ا
تشكلت في االول من حـزيران/يونيو

 2016 وضمت  29 وزيرا.
ويأتي التعـديل بعد نـحو اسبوع من
لقي من تـصويت على سحب جناة ا
الـثقـة بـحـكومـته في مـجـلس الـنواب

على خلفية رفع االسعار.
ـدن االردنية وكانت عمـان وعدد من ا
شــهـدت تــظـاهــرات احـتــجـاجــا عـلى

االجراءات احلكومية االخيرة.
وقررت احلكومة االردنية مطلع العام
احلـالي فــرض ضـرائب جــديـدة عـلى
ــواد بــهــدف الــعــديـــد من الــســلع وا
خـفض الـدين الــعـام الـبـالغ نـحـو 35
مـلـيـار دوالر. ويـسـتـورد االردن الـذي
ــوارد ـــيـــاه وا يـــعـــاني شـــحـــا في ا
ئـة من احتـياجاته الطـبيـعية  98با

من الطاقة.
ـملـكة نـحو  680الف الجئ وتؤوي ا
ســوري فــروا مـن احلــرب في بــلــدهم
منذ اذار 2011يضاف اليهم بحسب
احلـــكــومـــة نـــحــو  700الف ســوري

دخلوا االردن قبل اندالع النزاع.

{ بــــــيـــــــروت (أ ف ب) - أوقـــــــفت
الـســلــطـات الــتــشـيــكــيـة الــقــيـادي
الــســـوري الــكــردي الـــبــارز صــالح
مـســلم بـنــاء عـلى مــذكـرة اعــتـقـال
صـادرة بــحـقه من تــركـيــا وفق مـا
أفـادت امـس األحـد حـركـة اجملـتـمع
ــــقــــراطـي ائــــتالف أحــــزاب الــــد
غــالــبــيــتــهـــا كــرديــة تــتــولى ادارة
ــقـاتــلـ ــنـاطق حتت ســيــطـرة ا ا

األكراد في شمال سوريا. 
وانــتــقــدت فـي بــيــان قــيــام تــركــيـا
بـ"اصــدار مــذكــرات اعــتــقــال بــحق
شخصيات وطنـية من ابناء شعبنا
كــان آخــرهــا مــا  إصــداره بــحق
السيد مـحمد صالح مـسلم الرئيس

ــشــارك الـــســابق حلــزب االحتــاد ا
قراطي وعضو جلنة العالقات الد
الـدبـلـومـاسـيــة في حـركـة اجملـتـمع

ـــقـــراطـي حـــالـــيـــاً الـــذي  الـــد
اعتقاله ليلة أمس في براغ".

وتـــعـــتـــبـــر أنـــقـــرة حـــزب االحتــاد
ـــقــراطـي الــكـــردي وجـــنــاحه الـــد
الـعـسـكـري وحدات حـمـايـة الـشعب
الكردية "مـنظمة ارهابـية" وتعدهما
امتداداً حلـزب العمال الـكردستاني
الـذي يـخــوض تـمـردًا ضــدهـا عـلى
أراضيها منـذ عقود. وأوردت وكالة
األناضول التركـية األحد أن توقيفه
 بعـد منـتصف لـيل السـبت األحد
بـناء عـلى "طلب الـسلـطات الـتركـية

من نـظـيـرتـهـا الـتـشـيـكـيـة". ونـقـلت
ـديـرية الـوكـالة أن "مـسـؤول في ا
الــعـامــة لألمـن الـتــركي تــواصــلـوا
مـبـاشـرة مع وزارة الـعـدل الـتـركـيـة
إلعـــداد الــوثــائق واألوراق الالزمــة
لــتــســلـــيم مــســلم إلـى الــســلــطــات
الــتــركــيــة وإرســال هـذه الــوثــائق
بــســرعـــة إلى تــشـــيــكـــيــا". وســبق
للنيـابة التركيـة أن طلبت في نهاية
تـــشــرين الــثــاني 2016 فـرض 30
ـؤبد بـحق مـسلم حـكـما بـالسـجن ا
و 67 شــخــصــا اخــرين اتــهــمـتــهم
بالتورط في اعتـداء في أنقرة. لكنه

نفى أي عالقة له باالعتداء.
وقـال قيـادي كردي في بـراغ لوكـالة

فـــرانس بـــرس األحـــد إن "تــوقـــيف
مــسـلـم يـأتي فـي اطـار الــتــصـعــيـد
الـتــركي الـعــام ضـد األكــراد ولـيس
في عــفـرين فـقط" حـيث تـشن أنـقـرة
مع فــصــائل ســوريــة مـوالــيــة لــهـا
هـــجـــومــــا مـــنـــذ أكـــثـــر من شـــهـــر

قاتل األكراد. يستهدف ا
Èd³  ‰Ëœ

وأوضح أن مسـلم كان مـوجوداً في
براغ "حيث يشارك في مؤتمر دولي
يــتم بــرعــايـــة دول كــبــرى بــيــنــهــا
ـتحدة" يعـقد وفق قاعدة الواليات ا
"تــشـــاتـــام هــاوس" لـــلـــمــنـــاظــرات
السـياسيـة التي تـنص على وجوب
عــــدم كــــشف هــــويــــة او انــــتــــمـــاء

شارك فيه. واوضح أنه بخالف ا
ــؤتــمــر "الــتــقط مــشـارك قــاعــدة ا
ـســلم (..) وسـربــهـا تـركي صــورة 

الى االعالم التركي الذي نشرها".
ويـــرد اسم مـــســـلـم عـــلى قـــائـــمـــة
اشـــخـــاص مـــطـــلـــوبـــ من وزارة
الـداخــلـيــة الـتــركـيـة الــتي عـرضت
مــكــافــآة بــقــيــمـة  860 الف يـورو
مـقـابل تــوقـيـفه. وفي حــال سـلـمت
بـراغ مــسـلم الى تـركـيـا فـمن شـأن
ذلك أن يـــشــكل االعــتـــقــال الــثــاني
ــســؤول كـردي في األكــثـر رمــزيــة 
تـركــيـا بــعـد اعــتـقـال رئــيس حـزب
الــعــمــال الــكــردســـتــاني عــبــدالــله

اوجالن في العام 1999 .
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{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - اعـــتـــرف
سـتشار السابق ريتشـارد غيتس ا
في فـريق حـمـلة الـرئـيس األمـيركي
دونـــالـــد تـــرامب الـــســبـت بــاالدالء
الي بـشهـادة كـاذبة وبـاالحـتيـال ا
ـدعي مـوافــقـا عـلـى الـتـعــاون مع ا
اخلاص روبرت مـولر في التـحقيق
ـتـشــعب الـذي يـقــوده في قـضـيـة ا
الــــــتـــــدخـل الـــــروسـي فـي ســـــيـــــر

االنتخابات الرئاسية عام .2016
وبذلك يكـون غيتس ثالث مـستشار
ســـــابـق لـــــتـــــرامب يـــــوافـق عـــــلى
االعـتـراف بــالـذنب لـقــاء تـخـفـيض
ـوجــهــة إلــيه في حتــقـيق الــتـهـم ا
مولـر الذي يـنظـر كذلك في احـتمال
تـــواطــؤ فــريـق حــمــلـــة تــرامب مع
روســيــا وفي إمــكــانــيــة أن يــكـون
الـــرئــــيس ســــعى بـــصــــورة غـــيـــر
مشروعة لعرقلة التحقيق اجلاري.
ومع الـصـفـقـة التي عـقـدهـا غـيتس
في مـحـكـمـة فـدرالـيـة في واشـنـطن
ــوجـهــة إلـيه لــتـخــفـيـض الـتــهم ا
تـــزداد الـــضـــغـــوط عـــلى شـــريـــكه
الــسـابق فـي األعـمـال رئــيس فـريق
حــــمــــلــــة تــــرامب الــــســــابـق بـــول
مــانـــافــورت الــذي ال يـــزال يــرفض
ــولــر واإلقـرار بــالــذنب الــرضــوخ 

لقاء صفقة.
Uý— l œ

وقدم مانـافورت بدوره شـكوى ضد
ـكتب ديـر الـسابق  مـولر مـتـهمـا ا
الـتـحقـيـقـات الـفدرالي (إف بي آي)
بــتـخــطي مـجــال الــتـفــويض الـذي

حددته وزارة العدل لتحقيقه.
وذكـــرت الئــــحـــة اتــــهـــام جــــديـــدة
أصــدرهـــا مـــولــر اجلـــمـــعـــة بــحق
مانافورت أن األخير دفع سرا أكثر
مـن مــلــيــوني يــورو ( 2,5مــلــيــون
دوالر) إلـى مـــجـــمـــوعـــة من كـــبـــار
الـسـياسـيـ األوروبيـ الـسابـق
حلـشـد الـتـأيـيـد حلـكـومـة الـرئـيس
األوكــــراني الــــســــابق فــــيــــكــــتـــور

والي لروسيا. يانوكوفيتش ا
وكـــان مـــولــر وجـه بــاألســـاس إلى
غـيتس ومـانـافورت في  30تشرين

األول/أكــتـوبـر عـدة تـهم بـتـبـيـيض
أمــوال بــقــيــمــة  75مــلــيــون دوالر
والـتـهـرب الـضـريـبي عـلـى ارتـباط
بعملهما حلساب يانوكوفيتش ب

 2006و.2014
كمـا اتهمـا بتمـثيل مصـالح حكومة
أجـنـبـيـة هـي احلـكـومـة األوكـرانـية
بــصــفـة غــيـر قــانــونـيــة في ســيـاق
عـمــلـهــمـا في الـتــرويج لـصــاحلـهـا
بـــدون الــتـــســجـل لــدى احلـــكــومــة

. األميركية كعميل أجنبي
‰«u « ”ö²š«

غــيــر أن غــيـتس اعــتــرف اجلــمــعـة
بــتـهــمـتـ هــمـا الــتـآمــر الخـتالس
أموال من احلكومة األميركية جراء
عدم اإلبالغ بـحسابـات مصـرفية له
في اخلـارج والــكـذب بــشـأن عــمـله

كعميل أجنبي حلساب أوكرانيا.
وكل من الـتهـمتـ تـعرضه لـعقـوبة
ـــدة أقـــصــــاهـــا خـــمس الـــســـجـن 
ســنـوات وغــرامـة قــدرهـا  250ألف
دوالر. غير أن العقـوبة تتوقف على
مـــدى تــعـــاونه مع حتـــقــيـق مــولــر
الــواسع الـــنــطــاق الــذي ركــز عــلى
ــــــــا فـي ذلك أوســــــــاط تـــــــــرامـب 
مـــســاعـــدون حــالـــيــون في الـــبــيت

األبيض وأفراد من عائلته.
وتــأتي الــصــفـقــة مع غــيــتس بــعـد
اثـلتـ مع مسـتشارين صفـقتـ 
سابـق لـترامب وافـقا عـلى اإلقرار
بـــالــذنب لـــقـــاء تــخـــفـــيض الـــتــهم

بحقهما.
واعــتـرف كل مـن مـسـتــشـار تـرامب
السـابق لألمن الـقومي مـايكل فـل
ـستـشـار السـابق حلـملـة ترامب وا
في الــســيــاسـة اخلــارجــيــة جـورج
بـــابــادوبـــولـــوس بـــتـــهـــمــة اإلدالء

بإفادات كاذبة.
كــمــا يــواجه غــيــتـس ومــانــافـورت
تهمة مـنفردة قدمهـا مولر اخلميس
في مــحــكــمـــة بــواليــة فــرجــيــنــيــا
ـصـرفي بـاالحــتـيـال الــضـريـبـي وا
عـلى ارتبـاط بـكيـفـية إعـادة األرباح
الـتي كـانا يـكـسبـانـها في أوكـرانـيا

تحدة. إلى الواليات ا
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