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مباشرة.
بــعــد عــشــرين عــامــا أي في 1875
مـنحت مـعاهـدة جديـدة طوكـيو كل
ـا في ذلك جـزر أخـربـيل الـكوريل 
تـــلك الـــواقــــعـــة إلى شـــمـــال هـــذه

احلدود.
UD UÐ dLðR

في  18آب/اغــسـطس 1945 هـاجم
السوفيات أرخبيل الكوريل لضمه
ـــــــــــــا فـي ذلــك اجلـــــــــــــزر األربـع
اجلنـوبيـة.ومنذ ذلك احلـ تعـتبر
الـيـابان ذلك ظـلـما وتـشـــــــــير إلى
مـــــــــــعــاهــدة 1855. أمـــا روســيــا
ؤتـمر يالطـا الذي عقد فتتـحصن 
في شــبـاط/فــبـرايـر 1945 وحـصل
فـيه الــزعـيم الـســوفـيـاتـي سـتـالـ
حــيـــنــذاك من الــرئـــيس األمــيــركي
فـــرانــــكـــلــــ روزفـــلت عــــلى وعـــد
بـاستـعادة أرخـبيل الـكوريل مـقابل

دخوله احلرب ضد اليابان.
في 1956 عــــــنــــــد إعـالن إقــــــامــــــة
العالقات الدبلـوماسية مع اليابان
تـعـهـد الزعـيم الـسوفـيـاتي نـيكـيـتا
خــروتــشــيف بــإعــادة اجلــزيــرتــ
الـصـغـريـ شـيـكـوتـان وهـابـوماي

إلى اليابان مقابل معاهدة سالم.
وعـلى الــرغم مـن إطالقـهــا مــجـددا
بعد سقوط االحتاد السوفياتي في
ـــفــاوضــات عن 1991 لم تـــســفــر ا
نـــتـــيــجـــة يـــومــا.يـــؤكـــد فــالـــيــري
ــسـؤول في مــعـهـد كـيــسـتــانـوف ا
ـعـهـد الـدراسـات الـيـابــانـيـة لـدى ا
الـروسي لـلــشـرق األقـصـى لـوكـالـة
فـرانس بـرس أن عدد سـكـان اجلزر
األربع ال يـتـجـاوز 17 ألف شـخص
لـــــــكــــــنـــــــهــــــا "مـــــــهـــــــمــــــة فـي كل
اجلوانب".ويوضح أنها "جزر غنية
ــعـادن ـعــدنــيــة وا ــيــاه ا جــدا بــا
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ـا مـفــجـعــة مع احملـتـال االغـلــبـيـة مـن أهـلـنــا لـديـهـم ذكـريـات ســيـئــة ور
(سامكو) الذي ظهر في التسعينـات  سامكو الذي كان سببا في تدمير
الـعـوائل التي  اضـطـر  بعض مـنـها وبـسبب وازع الكـثيـر من الـعوائل  
ا احلاجة والفقر الى بيع ماتمتلكه من اجل توفير احتياجاتها الطمع ور
الـعــائـلــيـة واالسـتــمـرار فـي  مـقـارعــة االيـام  خــاصـة اذا تــذكـرنــا جـيـدا
ـدة  والسـيــمـا الــعـوائل الـكــبـيــرة  ومـاتـعــرضت له ايـام تـفــاصـيل تـلـك ا
احلصـار سامكـو الذي اخـتفى بـ ليـلة وضـحاهـا من بغداد حـيث قيل

الكـــــــثير عن بدايته وحتى بعد ان اختفى .
رة على اليوم  يظهر (سامكـو ) بحلة واسلوب وتقنـية جديدة ولكن هذه ا
شكل مجمـوعة تتخـذ من بغداد العـاصمة مقـرا لها.وحتى نـعرف البعض

من احلقيقة نسرد ماجاء على لسان امراة عراقية حيث تقول: 
كنت  اسيـر في وسط بغداد  حـيث قدمت لي دعوة من احـدى الشركات
كتب فيها  (مفاجآت وجوائز وسفرة مجانية)  زورونا للحصول على ذلك
"اسـتـحـسـنت الـفــكـرة فـذهـبت مع زوجـهـا الى مــقـر الـشـركـة الـكـائن في

احدى مناطق بغداد - احلرخ
واطنة ( اسـتقبالنـا بترحيب حار ثم اصطـحبونا الى قاعة وعن لسان ا
كبيرة كانت مكتظة بالناس  جـلسنا انا وزوجي حول طاولة وجلس معنا
بيعات في الـشركة وهو يصطحب مـعه سجالت وصوراً للشقق موظف ا
ومنتـجعات سيـاحية. بـدأت الصور تـتضح ان الدعـوة التي اعطـونا اياها
كـانت طـعـمـا لـصـيـد كـبـيـر وهــو اقـنـاعـنـا ونـحن داخل الـقـاعـة عن طـريق
موظـفهم بـشـراء شقـة في منـتجـع في احدى مـحافـظات تـركـيا بـقيـمة 13

الف دوالر
ا هو شراء شقة وامـتالكها في اسبوع واحد ليس هذا الغريب باالمـر ا

بالسنة فقط .. نعم اسبوع واحد فقط.
وتـضيـف بدأ زوجـي باالسـتـغـراب والـقـلق من هـذه الـشـركـة وعـنـدما رآه
ـوظف اعطـى لنـفـسه احلق بـتـخـفـيض الـسـعـر لـنا الى  10 آالف بدون ا
ــا زاد مـن شــكــوكــنــا وبــعــد ان قــال لــهم زوجي ــديــر  الــرجــوع الى ا
بـأسـلـوب مـهـذب ال اريـد ان اشـتـري جـاء شـخص اخـر عـربي اجلـنـسـيـة
إلقنـاعـنا والـتف حـولي وقال)ايه يـامـدام هو زوجك مـاله انـتي مش عاوزة
تسافري وتغيري جو  اقنعيه يسفرك هو بخالن عليكي وال ايه (ثم جلس
وقتا اطول القناعنـا من خالل ماعرضه علينـا من صور ووثائق عن ملكية

الشقق التي تعود  لشركة مصرية في تركيا وعقود قانونية 
ولم لكننـا  واحلمد لـله تخلـصنا من عمـلية احـتيال ذكيـة مكتـملة االركان 

فاجأة  تمض سوى ايام حتى كانت ا
وبـدون اي جــهـد مـني حتـدثت  عـنـدمـا وجــدت زمـيـلـتـي بـالـعـمل  تــبـكي 
سـيـكيـنة)  بـألم عن عـملـيـة اخلداع الـتي تـعرضت لـهـا والتي بـسـببـها (ا
ال عـنـدمـا قـامت بـدفع مـقدمـة لـنـفس الـشـركة ولم خسـرت الـكـثـيـر من ا
ـطــالـبـة الـغــريب في االمـر ان زمــيـلـتي حــاولت ا حتـصل عــلى اي شيء 
قـدمة الـتي سبق ان دفـعتـها لـلشركـة وهددتـهم بتـقد شـكوى ضدهم با
ـبـرم بيـنهـا وبـ الشـركة فـيه الـكثـيـر من الثـغرات ولكن تـبـ ان العـقد ا
واحليل القانونيـة التي تعفو الـشركة من اعادة اي مبـلغ ومهما كان حتى

وان قدمت شكوى ضدهم . 
ضـحك احيـانا بـكي احـيانـا وا وضـوع ا اليـوم ونحن نـتحـدث عن هـذا ا
واطن الـعـراقي يـتحـمل الـوزر االكـبر يـسـاعده في ذلك اخرى نـقـول ان ا
غياب اجلـهات الـرقابـية وانـشغالـها في امـور ليـست لهـا عالقة بـاالنسان
والفـرد الـعـراقي وقـبل ان نـخـتم حديـثـنـا عن الـنـصب نقـول ان عـمـلـيات
الــنــصب ال تــقـتــصــر عــلى االمــوال بل تــتــجــاوز حــدود االمــوال لـتــصل
للـعالقـات بـ النـاس ومـفـرداتهـا مـثل (الـوفاء) و (االخالص) و (الـعـهد)
شاعر اصـبـــــحت تتعرض لـلمساومات ومـبدأ الربح واخلسارة وحتى ا

.
كم من اخ تغير بـ يوم وليلة ? ووووو وكـم حبيب تنكـر حلبيبه ? وكم من

صديق طعن ظهر صديقه ?

(أ ف ب) - اســتــقــبل { مــوســكـــو
يـر بـوت الـرئـيس الروسي فـالد
امس الـثـالثـاء في مـوسـكـو رئـيس
الـــوزراء الــيـــابــانـي شــيـــنــزو آبي
لـــبـــحث مـــســـألـــة جــزر الـــكـــوريل
ـتـنـازع عـلـيـهـا بـ الـبـلـدين في ا
مفاوضـات رأى الطرفان أنـها "غير

سهلة".
وضم االحتــاد الــســـوفــيــاتي هــذه
ـعـروفـة اجلـزر الـبـركـانـيـة األربع ا
بـ"كــوريل اجلـنــوبــيــة" في روســيـا
و"أراضي الشمال" في الـيابان عند
ـيـة الـثـانـيـة انـتـهـاء احلـرب الـعـا
وتــطــالب بــهــا طــوكــيــو مــنــذ ذلك

. احل
وحـال هـذا اخلالف حـتى اآلن دون
تـوقـيع مـعـادة سالم بـ الـبـلـدين
ولــــو أنـــهــــمـــا عــــاودا الــــعالقـــات

الدبلوماسية بينهما في 1956.
وقال آبي لـلصحـافي اإلثـن قبل
مــــــغــــــادرتـه إلى مــــــوســــــكــــــو إن
ــفــاوضــات مـع روســيــا شــكــلت "ا
حتديا طوال أكثـر من سبع عاما
ـية الثانية منذ نهـاية احلرب العا
وهذا التحدي لم يكن يوما سهال".
وهــو رأي روســيـا أيــضــا إذ تـوقع
ـسـتشـار الـدبـلومـاسي لـلكـرمـل ا
يوري أوتـشاكوف "مـفاوضـات غير

سهلة".
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ــتـحـدث بــاسم الـكــرمـلـ وأعـلن ا
ـتــري بـيـســكـوف اإلثــنـ "كـان د
الرئيس الروسي يقول منذ البداية
إن تــــوقــــيـع مــــعــــاهـــــدة سالم مع
اليابـان عمليـة تتطلب فـترة طويلة
من الــزمن".وتـابع "نــعـتـزم بـذل كل
ما في وسعنا للحد من هذه الفترة
ـسـتطـاع. لكن ال وتـقلـيـصهـا قدر ا
ـسـتـحيل بـد من أن نـفـهم أنه من ا
بـكل بـسـاطـة تـقـلـيـصـهـا إلى مـا ال
سألة في دقيقة". نهاية وتسوية ا
ومـــا أجّج الــتــوتّـــر بــ مــوســكــو
وطـوكـيو بـصـورة خاصـة تـصريح
ـنـاسـبة لـشـيـنـزو آبي في كـلمـته 
رأس الــــســــنـــــة حتــــدث فـــــيه عن
ضـــرورة مـــســـاعـــدة ســـكـــان جــزر
الكوريل الـروس على "تفـهم وتقبل

واقـع أن الـســيـادة عــلى أراضــيـهم
ستتبدّل".

وأثــــار هــــذا الــــتــــصــــريح غــــضب
مــوســـكــو الــتي اســتــدعت ســفــيــر
الـيـابان مـتـهمـة طـوكيـو بـ"حتـوير"
مــضــمــون االتــفــاقــات بــ بــوتـ
وآبي والسـعي "لـفرض الـسيـناريو

اخلاص بها".
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وخـالل مــــؤتــــمـــــره الــــصـــــحــــافي
ـنـاسـبـة رأس الــسـنـة أكـد وزيـر
اخلــــارجـــيــــة الــــروسي ســــيــــرغي
الفروف "مـا زلنـا بعـيدين عن وضع
الـشريـك لـيس فقط عـلى مسـتوى
الـعـالقـات الـدولـيـة بل أيـضـا عـلى
مـسـتـوى الـعـثـور عـلى سـبل بـناءة

لتحس عالقاتنا".
وقـبل يـومـ من الـقـمـة بـ بـوت
وآبي تــــظــــاهــــر مــــئــــات الـــروس
احـــتــــجـــاجـــا عـــلـى أي احـــتـــمـــال
ـتنازع عـليها بالتـخلي عن اجلزر ا
لليابان.وكان بوت وآبي اتفقا في
تـــشـــريـن الـــثـــاني/نــــوفـــمـــبـــر في
ســــنــــغـــــافــــورة عـــــلى "تـــــســــريع"
ــفــاوضــات اســـتــنــادا إلى إعالن ا
يــــعــــود إلـى الــــعـــام  ?1956لــــطي
ـيــة الـثـانـيـة صـفـحــة احلـرب الـعـا
نهائيـا.وينص هذا اإلعالن على أن
االحتاد الـسوفـياتي يتـعهـد بإعادة
أصـــغـــر جـــزيــرتـــ (شـــيـــكـــوتــان
وهـابـومـاي) لـلـيــابـان لـقـاء تـوقـيع
فاوضات لم معاهدة سالم. إال أن ا
تـســفـر عـن أي نـتــيـجــة حـتى اآلن
وقــد تـبــاطــأت بـشــدة بـعــد تــوقـيع
اتـــفــاقـــيـــة تــعـــاون بـــ طــوكـــيــو

وواشنطن في 1960.
وهـذه اجلزر األربع اإلسـتراتـيجـية
الحــتــوائـــهــا عــلى مــعــادن وثــروة
سـمكـيـة وتأمـينـها مـنفـذا للـبحـرية
الروسيـة على احمليط الـهاد تقع
عــنـد الــطــرف اجلــنــوبي ألرخــبـيل
الكـوريل وهي بـالتـالي األقرب إلى

اليابان ب جزر هذا االرخبيل.
وتتمسك الـسلطات الـروسية اليوم
ـوقـفـهـا بـأن عــلى الـيـابـان تـقـبل
ـيـة الــثـالـثـة عـواقب احلـرب الــعـا
مـسـتـبـعـدة كـلـيـا أن تـكـون مـسـألـة

السيادة على هـذه اجلزر مطروحة
للنقاش.

اضي وقال أوتشاكـوف األسبوع ا
"إنـــهــــا أرضـــنـــا وال أحــــد يـــنـــوي

التخلي عنها ألي كان".
وذكّـر بـيسـكـوف اإلثنـ أن تـوقيع
معاهدة سالم "عـمل في غاية الدقة
والـتعـقيـد" مـؤكدا "لن يـتخـلّى أحد

عن مصاحله الوطنية".
وبـعـد ســبـعـ عـامـا عــلى انـتـهـاء
ـية الـثـانـيـة ما زالت احلـرب الـعـا
جزر الكوريل األربع اإلستراتيجية
الحــتــوائـــهــا عــلى مــعــادة وثــروة
سـمكـية وتـأميـنهـا منـفذا لـلبـحرية
الـروسيـة علـى احمليط الـهاد في
صلب خالف ب موسـكو وطوكيو
ية مستـمر منذ نـهاية احلرب الـعا

الثانية.
وتقع هذه اجلزر األربع إلى أقصى
ؤلف من جنوب أرخبيل الكوريل ا
ســلــســلــة مـن اجلــزر الــبــركــانــيــة
مـتدة عـلى شكل قوس الصـغيـرة ا
بـــ شـــبه جـــزيـــرة كـــامـــاتـــشـــكــا
الروسـية شمـاال وجزيرة هـوكايدو
الـيـابـانـيـة الـكـبـيـرة جـنـوبـا وهي

بالتالي األقرب إلى اليابان.
وهذه اجلـزر التي تسـميهـا روسيا
"الــكــوريل اجلــنــوبــيــة" والــيــابـان
"أراضي الـشـمـال" جـزء حـالـيا من
مـنـطـقـة سـاخـالـ الـروسـية وهي
جـــــزر إيـــــتــــوروب (إيـــــتـــــوروفــــو
بــــالــــيــــابــــانـــيــــة) وكــــونــــاشــــيـــر
(كـــونــــاشــــيــــري) وشــــيــــكــــوتـــان
وهابوماي.لكنـها ما زالت بالنسبة
لــلـيــابـان تــابـعــة إلدارة هـوكــايـدو
و"حتـتــلـهــا روسـيـا بــطـريـقــة غـيـر
نع توقـيع معاهدة مشروعـة" ما 
سالم بـــــ الـــــبـــــلـــــديـن.في 1786
طالـبت إمبـراطورة روسـيا كـاترين
بــالـسـيـادة عــلى كل جـزر الـكـوريل
بـعـد تـقـريـر وزاري أكـد أن "بـحـارة
روسـا" اكـتـشـفـوا هـذه اجلـزر وأنه
ــفـتـرض أن تــعـود بال جـدال "من ا
إلى روسـيـا".لـكن في 1855 حددت
مـعــاهـدة بـ روســيـا الـقــيـصـريـة
واليـابان احلدود بـ البلـدين بعد
اجلــزر األربع األقــرب إلى الـيــابـان

اضي للمطالبة بالعدالة بعد مقتل زميل لهم كسيكي العام ا إحتجاج جملموعة من الصحفي ا

ـعـادن الــنـادرة مـثل الــريـنـيـوم" وا
الذي يستخدم في صناعة محركات

الطائرات األسرع من الصوت.
ويـتابع "لـكن الثـروة الكـبرى" لـهذه
اجلـزر الـتي تــلـتـقي فــيـهـا تـيـارات
و مائـية باردة وحـارة ما يـشجع 
العوالق هي "احـتياطـات هائلة من
الـسمك".وتـرتدي هـذه اجلزر أيـضا
أهمية استراتـيجية حسب اخلبير
نـــفــسه مـــشــيــرا إلى أنـــهــا تــؤمن
مـدخال دائـمـا الى احملـيط الـهادىء
تمركزة للسفن احلربية الروسية ا
ـضيق في فالديـفـوسـتوك بـفـضل ا
بــ كـونـاشـيـر وايـتـوروب الـذي ال

يتجمد في الشتاء.
وأخيرا فإن السيطرة الكاملة على
اجلـزر تـمــكّن مـوسـكــو من حـمـايـة
بحر أوخوتسك الروسي شماال من

أي توغل لغواصات أجنبية.
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وقال: "أخـذنا بـاحلسبـان  إمكـانية
ـستـقبل الـعيش في الـفضـاء في ا
و هـذه األحياء في وتعـلم كيفـية 
بــيـئـة تــتـمــيـز بــضـعف اجلــاذبـيـة
سيسمح لنـا بوضع حجر األساس
لــتــشـــيــيــد قــواعــد فـــضــائــيــة في

يــذكــر أن مـــســبــار تــشــانغ 4 كـان
يــحـمل عـنـد هــبـوطه عـلى اجلـانب
ــعــتم من الــقــمــر في الــثــالث من ا
الـشــهـر احلـالـي كـمـيــات من مـواد
الـبــحـوث الـعـلــمـيـة مـنــهـا حـاويـة
أطــلق عــلـيــهـا "الــدائــرة الـبــيـئــيـة

صغرة لسطح القمر". ا
sDI « —ËcÐ

وأعـــلن االســتـــاذ لــيــو هـــانــلــونغ
ـــســــؤول عن الــــتـــجــــربـــة يـــوم ا
الثالثـاء أن بـذور القـطن كانت أول
الـبـذور الــتي تـنــبت ولـكـن فـريـقه
ـكـنه حتـديـد مـوعـد حـدوث ذلك ال

بشكل دقيق.
وقال ليو إنه باإلضافة إلى القطن
فـإن بـذور الـبـطاطـة والـلـفت تـنـمو

هي األخرى بشكل جيد.
من جــــانــــبه قــــال األســــتــــاذ شي
شروع غينغش كبير مصممي ا
إن 6 أحياء اخـتيرت إلرسـالها إلى
الــقــمـــر هي الــقـــطن والــبـــطــاطــا
والـلفت واخلـميـرة وذباب الـفاكـهة

واجلرجير.
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في خــطـــوة وصـــفــهـــا مــســـؤولــو
الـفـضـاء الـصـيـنـيـون بـأنهـا تـمـثل
أساسا لتـشييد أول مـستوطنة في
الـقـمـر بـذور قـطن حـملـهـا مـسـبار
تشانغ  4تنـبت وتتكـاثر في الوجه

عتم من القمر. ا
قــال مــســؤولــو بــرنــامج الــفــضـاء
الــصــيـنـي إن بـذور قــطن حــمــلــهـا
مــســبــار تــشــانغ إي  4 الــصــيــني
(واسـمه يرمـز إلى آلهـة القـمر عـند
ــعـتم ) إلى اجلــانب ا الــصـيــنــيــ
(الـبـعـيـد) من الــقـمـر قـد نـبـتت في
التراب القمري وذلك للمرة األولى

في التاريخ. 
ـــــســــؤولـــــون أن هــــذا وأضــــاف ا
اإلجناز قد يساعد في تأسيس أول

مستوطنة بشرية في القمر.
وكـــانـت صـــورة نــــشـــرتــــهـــا يـــوم
الثالثـاء اإلدارة الصيـنية الـوطنية
لــلـفــضـاء أظــهــرت نـبــتـات الــقـطن
وغـيـرهـا من الـنبـاتـات وهي تـنـمو

انيا والص الغرض منها دراسة بيئة القمر على سطح القمر. WÝ«—œ∫ يحمل مسبار تشانغ  4 معدات طورها علماء من السويد وأ

لـــلــفـــضــاء قـــالت يـــوم االثــنــ إن
الصـــــــ تـنــــــــوي إنشـاء قاعدة
عـلــمـيـة لــلـبـحــوث عـلى سـطــــــــح
الـقــــــــمـر مـسـتقـبال مـســــــــتـغـلة
في ذلك تــقــنـيــة الـطــبــاعـة ثالثــيـة

األبعاد.

تــشـكـل مـصــدر الــغـذاء الــرئــيـسي
ــسـتـكــشـفي الــفـضــاء مـســتـقـبال
ــكن اســتــخــدام الـقــطن بــيــنــمــا 
لــلـمـالبس. أمـا الــلــفت فــيــمـكن أن

يكون مصدرا للزيت.
وكـانت اإلدارة الـصيـنـيـة الوطـنـية

ستقبل". ا
وأضــاف أن احلـاويــة الـتـي تـوجـد
فــيــهــا الـــــــــبــذور مــزودة بــنــظـام
سيطرة يضمن بقاء درجة احلرارة

داخله عند نحو 25 درجة مئوية.
وقال ليو من جانبه إن البطاطا قد

تـوثـيق اجلـرائم عـام 1997 بـشكل
رسمي.

والـرقــــــم القـياسـي السـابق سُجّل
ة قتل. عام 2017 ب 28,866جر
وقـتل نـحو 200 ألف شـخص مـنذ
ـكسـيكـية لـلجيش نـشر احلكـومة ا
عـــام 2006 حملـــاربــــة عـــصـــابـــات

اخملدرات.
dO³  b%

ويُـــظــهــر مــقــتـل مــوروا والــســجل
ـــعــلن لـــعــدد اجلــرائـم الــتــحــدي ا
الــكــبــيــر الــذي يــواجــهه الــرئــيس
كسـيكي اجلديـد أندريس مانويل ا
لـوبـيـز أوبـرادور وهـو يـساري من

ـكسـيك الـتي باتت هـذا العـام في ا
ــكـــان األكــثــر خـــطــرا عــلى تــعــد ا
الــصــحــفــيــ بــعــد أفــغــانــســتــان
وسـوريـا وفق مـنـظـمـة "مـراسـلـون

بال حدود".
وجـاء نـبـأ مـقـتل مـوروا في الـوقت
ـكـسـيك عن رقم الـذي أعـلـنت فـيه ا
قـيـاسي جـديـد في جـرائــــــم الـقتل
عــام 2018 مـــعــظـــمـــهـــا نــاجت عن
عـلنة أعمـال عنف بـسبب احلـرب ا

ضد عصابات اخملدرات النافذة.
ــكـــســيك 33,341 فـــقــد ســجـــلت ا
ــاضي وهـو ــة قــتل الـعــام ا جـر
األعـــلى مـــنـــذ بـــدء احلــــــــــكـــومــة
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{ مــكـســيــكــو (أ ف ب) - أعــلـنت
ـكـسـيكـيـة امـس أنـها الـسـلـطـات ا
عثرت على صـحفي مقتوال في أول
قـضـيـة من نـوعـهـا لـعام 2019 مع
تـــســجــيل الــبالد في 2018 رقــمــا
قــيـاســيــا في جــرائم الـقــتل تــعـود

عظمها الى حروب اخملدرات.
ووُجد رافـاييل مـوروا مديـر احدى
االذاعـات احملــلـيــة في واليـة بــاهـا
كـالـيـفـورنيـا سـور جـثـة هـامدة في
حـفرة في وقـت متـأخـر األحد بـعد
أن كـان قـد تـلـقى سـابـقـا تـهـديدات

بالقتل.
وهــو الـصــحـفي األول الــذي يـقـتل

مـسـتـشفى أمـيـركي مـتـخصص في
ــصــابـ بــحـروق عالج األطــفـال ا

موجود في تكساس.
وحسب لقطات بثتها وسائل إعالم
مـحـليـة قام لـصـوص بثـقب أنـبوب

النفط لسرقته.
وجـذب هـذا الـتـسـرب حـوالى 700
من ســكـان الــبــلـدة الــذين وصــلـوا
وبعضـهم في عائالت كامـلة جلمع
الــوقـــود في غــالــونـــات وفــاجــأهم
االنـفــجـار الـذي جنــمت عـنه كــتـلـة

نارية.
وتـأتي هـذه احلـادثـة بـيـنـمـا تـنـفـذ
ــكـسـيك اســتـراتـيــجـيـة سـلــطـات ا
كـافـحـة سرقـة احملـروقات وطـنـيـة 
التي تسبـبت بخسائر بـقيمة ثالثة
ـكـسـيـكـية مـلـيـارات دوالر لـلـدولة ا

في 2017.
ــــكــــســــيــــكي وقــــال وزيــــر األمـن ا
ألفـونسو دوراسـو إن شركـة النفط
كـسيـكيـة (بيـميكس) لم الـوطنيـة ا
تــغـلق صـمـام خط أنـابـيب لـلـوقـود
بـعـد اكــتـشـاف حــــــــــدوث تـسـرب
ألنــــهــــا ظــــنـت أن األمـــر لــــيس "ذا

أهمية". 
وانـــفـــجــر اخلـط الـــواقع في وسط
البالد يوم اجلمعة وقال مسؤولون
ن كـــانــوا إنه خـــلف 85 قــتـــيـال 
ألون الــــوقــــود عـــــــــنــــد مــــوقع

التسرب. 
وقال الوزيـر في مؤتمـر صحفي إن
اجلــيش رصــد الـتــســرب قـبل أربع
ساعـات من إغالق شـركة بـيمـيكس

للصمام.

حسبما أعلنت امس وزارة الصحة
كسيكية. ا

وقالت الوزارة إن ارتفاع احلصيلة
جنم عن وفاة ستة أشـخاص كانوا
مـــصــابـــ بــحـــروق ونــقـــلــوا إلى
مـــســـتــشـــفـــيــات بـــعـــد االنــفـــجــار
واحلــــريـق الــــلــــــــــذيـن وقــــــــــعـــا
اجلمعة فـي بلدة تالويلـيلبان التي
تـــبــــعـــد نـــحـــو  120كــــلم شـــمـــال

مكسيكو.
وقـــال وزيــــر الـــصــــحــــة خـــورخي
الـكـوسـيـر في مـؤتـمـر صحـافي في
الـقصـر الرئـاسي في مكـسيـكو "في
الـــســاعــات األخـــيــرة تـــوفي ســتــة
أشخاص ما رفع احلصيلة إلى 85

قتيال".
وبـذلك يـصبح عـدد الـذين مـا زالوا
يعاجلون في مستشفيات في والية
إيـــدالــــغــــو حــــيث تــــقع الــــبــــلـــدة
والــعــاصــمـــة مــكــســـيــكــو إلى 58

شخصا.
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من جـهـة أخرى قـال حـاكم الـوالية
عـمـر فـيـاض إن جثث 59 شـخـصا
تعذر التـعرف على هويـاتها بسبب

تفحمها. 
وأضـــاف أن 54 عـــائــــلـــة ســـلـــمت
الــســلـطــات عــيـنـــــــــات لــلــحـمض
الــنـووي لــتــسـهــيل الــتـعــرف عـلى
أقـربــائـهم.واعــتـرف حـاكـم الـواليـة
بــأنه "قــد تـــمــضي أيــام وأســابــيع
وأشـهـر قبل الـتـعرف عـلى هـويات"
هــؤالء الـقــتـلى.وأوضـح فـيـاض أن
ثالثـــة أطـــفــــال ســـيـــعـــاجلـــون في

ؤسسة التـقليدية احلاكمة خارج ا
ـكــسـيـكـي تـولى مـنــصـبه في في ا
كــانـون األول/ديــســمـبــر مــتـعــهـدا

روعة. احلد من أعمال العنف ا
وأدار مـــوروا الــــبــــالغ  34عــــامـــا
"راديـو كـاشـانا" في بـلـدة مـولـيغي

في والية باها كاليورنيا سور.
وقــالت بـالــبـيــنـا فــلـوريس مــديـرة
مـنـظـمـة "مـراسـلـون بال حـدود" في
ــكـــســيك إن مــوروا الـــذي تــلــقى ا
تــهــديــدات بــالــقــتل أواخــر الــعــام
ــاضي كــان خــاضــعــا لــبــرنــامج ا
حــكــومي حلــمـــايــة الــصــحــفــيــ

. والنشطاء احلقوقي
وقـد التـحق بـالبـرنـامج عام 2017
بــعـد أن تــلــقى تـهــديــدات من أحـد
رؤســــاء الـــــبــــلــــديــــات بــــحــــسب

فلوريس.
وحاليا يحتمي صحفيان من نفس
الوالية في العـاصمة نيو مـكسيكو
بعـد أن  استهـدافهـما بتـهديدات

او اعتداءات.
كسيك مقتل أكثر من وقد سجّلت ا
في 2000صــحـفي مــنـذ عـام  100
جـرائم تــغـذيــهـا حــروب اخملـدرات

والفساد السياسي.
وبقـيت معظـم ملفـات هذه اجلرائم
ـرتــكـبـيـهـا مـفـتــوحـة دون عـقـاب 
ـئــة من جـرائم تـمــامـا مـثل 90 بــا

كسيك. العنف في ا
و رتفعت حـصيلـة ضحايـا انفجار
أنـبــوب الـنــفط الـذي ثــقـبـه سـكـان
محليون لسـرقة محروقات اجلمعة
ـكـسـيك إلى 85 قـتـيال في وسط ا
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ير بوت يلتقي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في سنغافورة UI¡∫ الرئيس الروسي فالد
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كلما جـلستُ أمام الـتلفـاز ألستمع إلى حـوار سياسي في بـرامج متعددة
تتحدث عن البلد اجلريح  – العراق  – وعن منظومة الفساد التي تخنق
العراق بكل التفـاصيل الدقيقة  – أشعر بالضـياع واخلوف واليأس إلى

كن تصل إليها الروح البشرية .  أقصى درجة 
هل حـقــاً أن بـلـدي صــار كـسـيــحـاً إلى هــذه الـدرجـة ? وهـل صـحـيح أن
ــكن عــنــاصـر اخلــيــر في بــلــدي حتــولت كــلــهــا إلى ســراب وأحالم ال 

الوصول إليها مهما حاولنا ? 
كن أن يـصدقها من خالل مراقبتي لـبرنامج سـياسي سمعـتُ أشياء ال 
أي عقل سوي يـتمتع بـأدنى درجة من درجات الـتوازن واالتزان الـبشري
ئة مليون دوالر أمريكي كن أن يباع مصفى بيجي إلى شخص  . هل 
ــلـيــار دوالر لـكن ذلك ــصـفى مـن الـرجل  وتـذهب الــدولـة لــشـراء ذلك ا
كـلفـة بالـشراء من الشـخص الشـريف ال يوافق عـلى ذلك ويبـلغ اللـجنـة ا
ـصفـى يعـادل أكـثـر من أربـعـة مـلـيـارات دوالر ويـطـالب بـاسـتـرجاع أن ا
صفى للدولة لكن أفراد اللجنة يختلفون فيما بينهم نقوده على أن يعيد ا
صفى! على نسبة  –الكوميشن  –وتعود اللـجنة دون أن يتم اسـتعادة ا
كن أن يـحدث هـذا في دولة من دول الـعالم بـهذه هل 
ــأســـاويــة? حــقـــا أن االســتـــمــاع إلى الــطـــريــقـــة ا
رعبة كهذه حتطم النفس وترفع درجة احلوارات ا
ــكـنـة . سالمــاً أيـهـا الـيـأس إلـى أقـصى نـقــطـة 

العراق اجلريح .

بغداد
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نصرمة والزالنا نكتب ونتكلم لم يبق شيء إال وحتدثنا عنه عبر االعوام ا
ـتحـجرة الـتي التفهـم من احلياة لكن.. الفـائدة نرجـوها من تـلك العـقول ا
شـيئـاً ولم تـتـأخـذ من مـاارادة الـله لالنـسـانـيـة .وجـوهـاً عـلى شـكل صور
متعـددة مرة تـراهم عاكفـ على الـعبـادة ومرة مع الشـيطـان الرجيم. الن
الشيـطان ال يـريد اخلـير لالنـسان مـطلقـا.كل شيء تدمـر نفـسيـة االنسان
معاشه سلوكه بسبب من هم السبب الوحيد لكل ماجرى علينا ومايجري

مستقبال 
ما الـذي نـراه الـيـوم عـلى مايـرام بل كل االشـيـاء اصـبـحت ال وصف لـها
ـتسلطون عـلى رقاب الشعب والـوطن سلبو ارادته ببسب مايـفعله هؤالء ا
خـذلـوه مــكـروا عــلـيه حتـايــلـوا كـثــيـرا من اجل مــصـاحلــهم الـشـخــصـيـة
والدنـيوية اليـخافـون الله واليـخشـون امره واليـتبـعون اوامـره ولم يكـترثوا
ـعــيـشي والـثــقـافي واالجــتـمـاعي لـشيء .لــكن كل مـافــعـلـوه في اجملــال ا
عرفة في والدمار والفسـاد اليكون اشد خطـورة من هدم وتدمير الـعلم وا
مجال التـعليم الـيوم.فكـيف اذن تكون هـذه االجيال مـسلحـة بسالح العلم
من ان تقـود بلـداً وشعـبا وتـعمل وتـتقـدم واساسـهم صفـر .التـعليـم اليوم
يـرثـى له ولــيس هــنـاك من رادع وال مـن ضـمــيــر يــعي ذلك. تــردي الــعـلم
وت لـلشعب والوطن واالنسـانية .عجب لدولـة لم تكن مهتمة عرفة هو ا وا
بالتعـليم بالعـكس هي من تريد ان يـعم اجلهل واالنحراف والـتسيب وهذا
هو ماخخط له قبل االحتالل واليوم يفـعل بيد تلك احلكومات التي اليندى
نـاهج اخملصـصة لهـا جبـ واليصـحو لـها ضـميـر .اي تعـليم الجتـد له ا
ستو يات اضافة الى ذلك التكترث احلكومة الى قلة والصحيحة حسب ا
ـنهـجـية الـصـحـيحـة والـوسائل الـتـربـوية الـتي تـخلق دارس والـبـرامج ا ا
اجـيـاالً لـتـقـود وجتـد وجتـتـهـد من اجل الـرفـعـة والـتـقـدم وخـدمـة الـشـعب
والـبــلـد. ولالسـف حـتى من يــســلم مـنــصب الـوزارات
اخملتصة بالتعليم لم يكن مؤهال لذلك الترى منهاج
صحـيـحـة والبرامج مـدروسـة والاصالحـات تؤدي
ــدمــر الـذي يــجــتـاح الى مــعـاجلــة هــذا اخلـطــر ا

التعليم في البلد والتدهور فيه. 


