
مع  واالب��ي�����ض  االح��م��ر  ال��ل��ون  ت�صدر 
واج��ه��ات  امل��زي��ن��ه  ال�صنوبر  ا���ص��ج��ار 
املحال يف ا�صواق بغداد مبنا�صبة را�ض 
ال�صنة امليالدية ووفقا ملا تنباأ به بع�ض 
املتخ�ص�صني  من   املعروفة  اال�صماء 
بعامل الفلك والطالع لل�صنة اجلديدة بان 
وال�صعادة   احلظ  �صيجلب  االحمر  اللون 
مل��ن ي��رت��دي��ه يف حل��ظ��ة اق����راب ميل 
يوم  يف  ع�رشليال  الثانية  من  ال�صاعة 

.  31/12/2018
وقال علي حميد -�صاحب احد حمالت  
جتار   " اأن  الن�صائية،  املالب�ض  بيع 
يجهزون  عام  كل  نهاية  ويف  املالب�ض 
حم��ال��ه��م ب��ازي��اء ب��اب��ا ن��وؤي��ل وال��ت��ي 
تتكون من معطف احمر وابي�ض لتلبية 
بالعام  املحتفلني  املتب�صعني  حاجات 

اجلديد ".
وا�صاف ان "املو�صم احلايل �صهد اقباال 
اغلب  ان  رغم  الزبائن  قبل  من  وا�صعا 
املحال املجاورة يف ال�صوق تبيع نف�ض 

الب�صاعة او ب�صاعة م�صابهة لها ".
ويف احد املوالت التجارية تربعت عدد 
بالنجوم  املزينة  ال�صنوبر  ا�صجار  من 
البائعة  اك��دت  ،اذ  املحل  ار�صية  على 
ابت�صام عمار ،اأن "اغلب املتب�صعني هن 
ن�صاء "،م�صرية اىل، اأن " االقبال مل يكن 
على زي بابا نوؤيل لوحده وامنا الزياء 
اخرى بعيدة اال انها حتتوي على اللون 
القريبة  االل���وان  او  واالبي�ض  االحمر 
االخرى". واو�صحت ،اأن "االقبال يتجه 
نوؤيل  بابا  ودم��ى  العيد  مالب�ض  نحو 
العربة  ت�صحب  التي  والغزالن  والعربة 
وا�صجار  الكيك  وان��واع  الر�صوم  وكذلك 
كلوز  �صانتا  بتماثيل  وتزينها  امليالد 
والنجوم امللونة واال�رشطة وامل�صابيح 
�صجرة  حتمل  كانت  �صامر  ام  ال�صيدة   ."
�صيارتها  نحو  وتتجه  ابنها  مع  امليالد 
،اإن  ،ق��ال��ت  الر�صيف  ق��رب  املتوقفة 

باعياد  االحتفال  اع��ت��ادت  "عائلتي 
امليالد ، النه يحمل ذكرى زواجنا قبل 
12 �صنة حيث جتتمع العائلة من اهلي 
احللويات  ت��وزي��ع  ويتم  زوج��ي  واه��ل 
بهذه  ���ص��ور  التقاط  م��ع  وامل��رط��ب��ات 

املنا�صبة".
بينت  االي��ام  ه��ذه  يف  ذكرياتها  وع��ن 
لها  يكن  مل  زمان  ايام  "احتفاالت  ،اأن 
زمان  اي��ام  كانت  فقد  احلا�رش  نكهة 
وم�صاركة  ح�صورا  اكرث  واالن  القا  اقل 

وابتهاجا".
وابتهل م�صيحيو الب�رشة اىل اهلل اأن يعم 
وهم   ، العراق  ربوع  يف  وال�صالم  االأمن 
مع  واحدة  ويد  ومتوحدون  متكاتفون 

بقية �رشائح املجتمع .
امليالد  باأعياد  الثالثاء  حفل  واقيم 
الوطنية  االجنيلية  الكني�صة  يف  املجيد 
رجال  من  عدد  بح�صور  املحافظة،  يف 
ومنظمات  حمليني  وم�صوؤولني  الدين 

جمتمع مدين .
العيداين  ا�صعد  الب�رشة  حمافظ  وق��دم 
 ، ان��ن��ا   " ق��ائ��ال  باملنا�صبة  ال��ت��ه��اين 
كحكومة حملية ، حري�صون على تكرار 
لتقدمي  امل�صيحية  الديانة  ابناء  زيارة 
على  حر�صه  م��وؤك��دا   ،" لهم  التهاين 
حتت  امل�صري  ووحدة  الوطني  التالحم 
خيمة الوطن الواحد املوحد بكل اطيافه 
" اننا  �صمري  اأجمد  الق�صي�ض  قال  فيما   .
هذا  يف  املجيد  امليالد  باأعياد  نحتفل 
التوحد  ب�رشة  يف  وام��ان  باأمن  العام 
لنعمق  ال�صلمي  بالتعاي�ض  امل��م��زوج 
روابط املحبة وال�صالم بني ابناء الوطن 
وقومياته  اطيافه  مبختلف  ال��واح��د 
احلالية  االأو�صاع  ان   ": اىل  م�صريا   ،"

للم�صيحيني م�صتقرة واآمنة يف العراق".
توؤكد  فعاليات  املدار�ض  احدى  وقدمت 
على  احلث  يف  الربوي  النهج  ا�صالة 
التعاي�ض ال�صلمي ، فيما مت تقدمي هدايا 
اىل عدد من املحتفلني و�صط اجواء اأمن 

وحمبة و�صالم .
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بغداد - متابعة

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يعقد ورشة عمل عن "أهمية مراكز البحوث والدراسات وما حققته خالل المرحلة الماضية
الحكمة: امام عبد المهدي فرصة لتقليل 

سطوة "الدولة العميقة"

الحل يطالب القوى االمنية بمزيد من 
االنتباه والحذر 

وزير التعليم يوجه بفتح تحقيق بحادثة 
جامعة االنبار

بغداد - اجلورنال:اأكد القيادي يف تيار احلكمة الوطني عبا�ض العي�صاوي 
"الدولة  �صطوة  لتقليل  فر�صة  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ض  امام  ان 

العميقة" 
الدولة  رهني  الدميقراطي  نظامنا  هل   " بيان  يف  العي�صاوي  وت�صاءل 
غري  التجذر  وعميقة  مرئية  غري  جمموعة  }وجود  تعني  والتي  العميقة؟ 
الداخلية  ال�صيا�صات  �صنع  على  ت�صيطر  املحا�صبة،  او  للم�صاءلة  خا�صعة 
ال�صطح املظهري للنظام الدميقراطي{  واخلارجية للبالد، وتتخفى حتت 

؟ اجلواب نعم ". 
وذكر " فاكرث التعيينات للمواقع احل�صا�صة خا�صعة الجندات تلك احلفرة 
لها  كان  نعم   ،  ! لها  خا�صعة  العراقية  الدولة  ق��رارات  اكرث  بل  العميقة 

ايجابيات لكنها �صنعت لنا منظومة فا�صدة".
لتقليل  فر�صة  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئي�ض  امام   " العي�صاوي  وبني 

�صطوتها او احلد من هيمنتها على بع�ض مفا�صل الدولة العراقية".

بغداد - اجلورنال:دان حزب احلل ، الثالثاء ، التفجري االجرامي الذي طال 
املواطنني االأبرياء اليوم يف ق�صاء تلعفر .

واأكد احلل يف بيان �صحفي اأن اأفرا�ض الن�رش على االرهاب دون تعزيز 
على  النائمة  االره��اب  خلاليا  املجال  يف�صح  مكت�صباته  على  املحافظة 

املزيد  ل�صفك  الفر�ض  حت��ني 
زعزعة  و  العراقيني  دماء  من 

اأمنهم وا�صتقرارهم ".
القيادات  ؛  وطالب حزب احلل 
ب�  تلعفر  ق�صاء  يف  االأمنية 
اجلهود  م��ن  مزيدا"  ب��ذل   "
اال�صتخباري  العمل  واأعتماد 
كاأ�صراتيجية  االأ���ص��ت��ب��اق��ي 
وبقايا  فلول  ملعاجلة  عمل 
ع�����ص��اب��ات االأره��������اب يف 
حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى وب��اق��ي 

حمافظات العراق".

حتقيق  بفتح  ال�صهيل  ق�صي  التعليم  وزير  اجلورنال:وجه   - بغداد 
جامعة  يف  البائد  للنظام  �صورة  رفع  يظهر  فيديو  حول  عاجل 

االنبار .
عاجل  حتقيق  بفتح  وجه  " ال�صهيل  ان  ال�صهيل  ملكتب  بيان  وذكر 
التوا�صل االجتماعي من ن�رش فيديو  اثري يف مواقع  بخ�صو�ض ما 
يف  االحتفال  اثناء  املخلوع  البائد  للنظام  �صورة  رفع  ظهر  الذي 

جامعة االنبار ".
بحق  االن�صباطية  االج��راءات  باتخاذ  ال�صهيل  ووج��ه   " وا�صاف 
لفكٍر  اخالقيا  ال  ترويجا  ميثل  الذي  ال�صلوك  هذا  عن  امل�صوؤولني 
اجرامي كان �صببا يف خراب البلد وجره اىل اتون احلروب واملا�صي 
عن  ف�صال  وال�صحايا  ال�صهداء  من  قوافال  ثمنها  العراق  دفع  التي 

الدمار الذي ا�صاب البنى التحتية للعراق ".
ودعا ال�صهيل بح�صب البيان اىل " التعامل بحزم مع هذه ال�صلوكيات 
املنحرفة وال�صاذة وحما�صبة جميع امل�صوؤولني واملق�رشين با�رشع 

وقت ".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

قب�صة  م��ن  الناجيات  اإح���دى  ه��ي  �صلوى 
واأخذت  ظهرها  وراء  ما�صيها  رمت  داع�ض، 
طريقها نحو العمل اخلريي لكل من يحتاجها 
مر  من  كل  م�صاعدة  نف�صها  على  وتعهدت 
ينظر  من  واالأ���رش.  واخلطف  احلرب  بظروف 
باالأمل  ي�صعر  االأطفال،  مع  �صلوى  �صور  اإىل 
تزين  رقيقة  ابت�صامة  مع  عينيها  من  ي�صع 
�صورها. رمبا ال يخطر يف بال اأحد باأن خلف 
هذه االإبت�صامة حتديات وكفاح للو�صول اإىل 

االأف�صل.
يف  االآن  تعي�ض  الع�رشينية  الفتاة  �صلوى 
عن  النف�صي  للعالج  ج��اءت  بعدما  اأملانيا 
فورمتبريغ  ب���ادن  والي���ة  ب��رن��ام��ج  ط��ري��ق 
بالتعاون مع منظمة اجل�رش اجلوي االأملانية 
اأ�صل  من  االأمل���اين  الدكتور  يراأ�صها  التي 
يف  تعمل  املنظمة  دي��ن��اي.  م��ريزا  اأي��زي��دي 
م�صاعدة �صحايا احلرب يف العراق للمعاجلة 
�صلوى  ب��داأت  هنا  ومن  اأملانيا.  يف  الطبية 
امل���راأة  ���ص��وت  لتو�صل  والتعلم  بالكفاح 

االأيزيدية.
اأملانيا على  اإىل  حر�صت �صلوى عند جميئها 
اإىل  اإ�صافة  والعمل،  االأملانية  اللغة  تعلم 
امل�صاركة يف موؤمترات يف عدة دول اأوروبية 
كاملوؤمتر  املختطفات،  اأح��وال  عن  لتتكلم 
وتذكر  روم���ا.  يف  االأدي���ان  حلقوق  ال���دويل 
حمدد،  بعمل  االرتباط  حتب  ال  اأنها  �صلوى 

لذا فهي ت�صاهم وت�صاعد مبجهودها ومبالها 
اخلا�ض كلما �صنحت لها الفر�صة.

"ج�رشنا"  العراق مع منظمة  زارت  اأنها  كما 
)منظمة هيوار( لتقدمي التربعات اإىل االأطفال 
يف  املخيمات  يف  يعي�صون  الذين  اليتامى 
�صمال العراق. املنظمة تعمل كج�رش الإي�صال 
التربعات وامل�صاعدات من اأوروبا اإىل العراق 
الذين  العراق  يف  الالجئني  دعم  على  وتركز 
كثريا  داع�ض."توجعت  اإره���اب  م��ن  ع��ان��وا 
جميلة  جتربة  كانت  لكن  لالأطفال  بروؤيتي 
تقول  احلياة"،  وم��واج��ه��ة  ال��ق��وة  علمتني 

دفعتها  التي  اأن جتربتها هي  وتذكر  �صلوى. 
لعدم االإ�صت�صالم والر�صوخ للواقع.

" هديف هو اإظهار اجلانب القوي واالإيجابي 
اأحاول جاهدًة  االيزيدية وهذا هو ما  للمراأة 
اإي�صاله" وت�صيف �صلوى:  "نحن االإيزيديون 
منر  عندما  مبظهرنا  وال  باأنف�صنا  نهتم  ال 
الطريق  اأخذ  دائما  اأح��اول  �صعبة.  بظروف 
طموحاتها  بني  من  احلياة".  اإىل  االأق���رب 
واأه��داف��ه��ا ه��و ب��ن��اء م�����رشوع خ��ا���ض بها 
خمت�ض  يكون  اأخ���رى،  منظمات  مب�صاعدة 
باالأطفال اليتامى، تقول �صلوى "ما ينق�صني 

هو الدعم املادي فقط، لوحدي ال اأ�صتطيع".
العي�ض كناجية لي�ض باالأمر الهني، حتى بعد 
االإيزيديات  تلقتها  التي  النف�صية  املعاجلة 
االإنتقادات  واأملانيا.  العراق  يف  الناجيات 
والنظرات من املجتمع هو حتد اآخر يواجهنه، 
املرات  من  الكثري  يف  مل�صايقات  "تعر�صت 
�صلوى  تذكر  اأي�صًا"،  الواقع  وعلى  اإلكرونيا 
طبيعي  ب�صكل  االأم��ر  اأرى  "لكن  وت�صيف: 
امل�صايقات  من  انتقادات".  يواجه  فالكل 
ال�صفقة  اأي�صا هي نظرات  لها  التي يتعر�صن 
ما  ب�صخ�ض  نلتقي  "عندما  البع�ض،  م��ن 

ويعرف باأننا ناجيات ينظر لنا بعني ال�صفقة 
التاأقلم".  يف  اأكرث  علينا  االأمر  ي�صعب  وهذا 
والت�صجيع  التعاطف  الكثري من  تتلقى  لكنها 
من  ك��ث��ريا  اإن  ب��ل  االأمل����اين.  املجتمع  م��ن 
االأيزيديات يعتربن �صلوى قدوة لهن ويرحنب 
اأن  وخا�صة  اخلريية.  واأعمالها  ب�صجاعتها 
�صلوى ال تعمل فقط على اإي�صال �صوت املراأة 
املراأة  واقع  تغيري  على  بل  للعامل  االأيزيدية 
االأيزيدية التي حتكم عليها البيئة التي تربت 

وترعرعت بها، كما تقول.
يف �صوؤالنا ل�صلوى عن �صعورها بعدما زارت 
 " تقول:  حتريرها،  بعد  م��رة  الأول  ال��ع��راق 
ويف  كثرية  الأ�صياء  ب��داي��ة  كانت  زي��ارت��ي 
انتابني  اأخ��رى،  الأ�صياء  نهاية  الوقت  نف�ض 
�صنجار  اإىل  ذهبت  عندما  باخلوف  �صعور 
�صلوى  وت�صف  به"  ك��ربت  ال���ذي  وال��ب��ي��ت 
�صعورها باالنتماء، باأنه قد �صاع كما �صاع 

االإيزيديون، بني مقتول وخمطوف ومهاجر.
كل  يف  القوة  "اأرى  بالقول  �صلوى  وت�صيف 
ناجية  كل  ويف  عام  ب�صكل  اإيزيدية  اإم��راأة 
الذكريات  ه��ذه  كل  ورغ��م  خا�ض".  ب�صكل 
املختطفات  م�صاعدة  �صلوى  حتاول  املوؤملة 
ناجيات،  كن�صاء  لهن  املجتمع  وتغيري نظرة 
فكرة  "لدي  �صلوى:  تقول  اخل�صو�ض  وبهذا 
امل�صتقبل"  يف  ال�صاأن  بهذا  متعلق  مل�رشوع 
الركيز  احلايل  الوقت  يف  تريد  �صلوى  لكن 
النجاح  اإىل  طريقها  الإمت��ام  درا�صتها  على 

والعمل.

ناجية من داعش بالعراق تتحدث عن تحدي "االنتقادات" 
بغداد - الجورنال

االإعالمية  للتنمية  العراقي  املركز  عقد 
البحوث  م��راك��ز  )اأهمية  ع��ن  عمل  ور���ص��ة 
املرحلة  خ��الل  حققته  وم��ا  وال��درا���ص��ات 
االكادمييني  ( بح�صور نخبة من  املا�صية 
البحثي  االخت�صا�ض  وذوي  واالإعالميني 
وكيل  ال�رشاج  حممد  الدكتور  ا�صت�صافة  مت 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
االمن  م�صت�صار  ال�صيخ  �صفاء  واال�صتاذ 
العديد  مناق�صة  الور�صة  خالل  ومت  الوطني 
اىل  الو�صول  �صاأنها  من  التي  االأفكار  من 
تاأ�صي�ض فكرة مركز لالأبحاث اال�صراتيجية 

البلدان  اغلب  يف  به  واملعمول  الوطنية 
املتطورة علميا وكذلك تطوير عملية البحث 
واأدوات  و�صائل  عرب  ال��ع��راق  يف  العلمي 
االإقليمية  التجارب  من  واال�صتفادة  حديثة 
االتفاق  مت  فيما   ، ال�صاأن  هذا  يف  والدولية 
اىل  و�صوال  عمل  ور�ض  عقد  موا�صلة  على 
مركز  لعمل  جديدة  النطالقة  بالعمل  البدء 

بحثي علمي ومو�صوعي ومنهجي .
ال�صيد حممد ال�رشاج وكيل  ومت االتفاق مع 
على  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
العراقي  امل��رك��ز  ب��ني  التن�صيق  ����رشورة 
للتنمية االإعالمية واملراكز البحثية االأخرى 
كما   . والبحثية  العلمية  وزارته  جهود  مع 

امل�صاعب  اىل  بالور�صة  امل�صاركون  نوه 
الوقت  يف  الباحث  تواجه  التي  والعقبات 
الراهن وكيفية و�صع احللول املنا�صبة لها.

ال�رشاج  د. عدنان  اأ�صار  الور�صة  ويف ختام 
االإعالمية  للتنمية  العراقي  املركز  رئي�ض 
يعني  وال����ذي  ال��ور���ص��ة  ه���ذه  جن���اح  اىل 
للم�صاركني  واملثابر  اجل���دي   االهتمام 
الهدف  لتحقيق  اجلل�صات  بعقد  لال�صتمرار 
وهو  اجله  م��ن  اجتمعنا  وال���ذي  ال�صامي 
العراقي  الوطني  البحثي  املركز  تاأ�صي�ض 
وبجهود وطنية عراقية خال�صة م�صتفيدين 
هذا  يف  �صبقتنا  والتي  ال��دول  جت��ارب  من 

امل�صمار 

بغداد- الجورنال

قصص كثيرة توالت عن 
األسيرات اإليزيديات 

بقبضة تنظيم "داعش" 
اإلرهابي. وقصص تروي 

مأساة التعامل معهن 
كـ"سبايا" من قبل عناصر 

هذا التنظيم. وال تنتهي 
القصص بتحريرهن، 

فمنهن من يعشن حبيسات 
الماضي ومنهن من يصنعن 

حياة جديدة.
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