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يحير ّ
ّ
النواب والتحالفات لم تحسم خيارها
السباق الى الرئاسة

النزاهة تكشف 13 :محطة

د .عبد اللطيف رشيد :مستمر في ترشيحي

لمنصب رئيس الجمهورية من أجل بناء عراق قوي
بغداد /السليمانية  -الصباح
الجديد -عباس كاريزي:
تنتهــي غــدا املدة الدســتورية
الواجبة الختيار مرشــح يشغل
منصب رئيــس اجلمهورية ،وفيما
يرجــح نــواب ان جتــري عملية
التصويت داخل البرملان بسالسة
متذرعني بأن هذا االســم او ذاك
يحظى باملقبولية أكثر من غيره،
يســتمر نزاع األحــزاب الكردية
على منصب الرئيس ،ســيما بني
االحتاد الكردستاني ،وله مرشحان
هما برهم صالــح والدكتور عبد
اللطيــف رشــيد ،والدميقراطي
الكردســتاني ومرشــحه فــؤاد
حســن ،األمر الــذي يرجح معه
بعض النــواب ان جلســة اليوم
البرملانيــة لــن متر بيســر وانها
لن تشــهد فوز احد املرشــحني
مما يضطر رئاســة البرملــان الى
تأجيلها الى الغــد الثالثاء ،وفي
هذا الصدد أكد النائب عن حتالف
ســائرون بدر الزيادي ،أمس األحد،
أن نــواب التحالــف لــم يبلغوا
مبرشح رئاســة اجلمهورية الذي
يحظــى بدعم التحالــف لغاية
االن ،مرجحا فشل مجلس النواب
باختيــار رئيــس اجلمهورية خالل
جلسة اليوم.
وقال الزيــادي إن “هنــاك الكثير

مــن التعقيدات بشــأن انتخاب
رئيس اجلمهورية بســبب كثيرة
املرشحني إضافة إلى فشل الكرد
في حســم اسم مرشــح واحد
والذهاب به إلى مجلس النواب”.
وأضاف ،أن “الضبابية داخل الكتل
السياســية التــزال تخيم على
اختيار شخصية مناسبة لتولي
رئاسة اجلمهورية” ،مبينا انه “لم
نبلغ رســميا لغايــة االن من هي
الشــخصية التي حتظى بقبول
حتالف سائرون”.
واستبعد الزيادي “إمكانية حسم
مجلس النــواب ملنصــب رئيس
اجلمهوريــة فــي جلســة اليوم
االثنــن” ،مشــيرا إلــى أن “االمر
سيحسم في اجللسة التي تليها
لعدم اتضاح الرؤية لغاية االن”.
وفيما رجح النائب املستقل عباس
يابر ،امس األحد ،أن انتخاب رئيس
اجلمهورية سيحســم من اجلولة
األولى خالل جلسة مجلس النواب
املقررة اليوم متذرعا بأن مرشــح
االحتاد الوطني الكردستاني برهم
صالــح ميتلــك حظوظــا كبيرة
لشغل منصب رئيس اجلمهورية
علــى العكــس من منافســه
مرشــح احلــزب الدميقراطــي
الكردستاني فؤاد حسني باعتباره
جــزءا مــن قضيــة االنفصال -
االســتفتاء” ،أكد مرشح رئاسة

انسحاب أول فصيل مقاتل من الشمال
الروسي-التركي 7
السوري بموجب االتفاق

تحلية مياه من الدول المانحة
ّ
للبصرة لم تشغل منذ 2006
بغداد– الصباح الجديد
كشــفت دائــرة التحقيقات في
هيئــة النزاهة أمــس األحد ،عن
ضبط  13محطــة لتحلية املياه
في محافظــة البصــرة التي مت
تسليمها للعراق عن طريق الدول
املانحة ،ولم يتم تشــغيلها منذ
إنشائها عام  ،2006مبينة أن ذلك
أدى إلى اندثار تلك احملطات وسرقة
بعض أجزائها.
وقالت الدائــرة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن
"فريق التحري والضبط القضائي
فــي مديرية حتقيــق الهيئة في
البصــرة الذي انتقــل إلى موقع
َّ
احملطــات ،متكــن مــن ضبط 13
محطة حتلية ميــاه ( )ROتتراوح
طاقتها اإلنتاجيــة من ()48 - 10

طنا ً في الساعة الواحدة" ،مبينة
أن "تلك احملطات قدمت من بعض
الدول املانحة ومت إنشاؤها في عام
 2006في عدد من أقضية ونواحي
احملافظة".
وأوضحــت الدائــرة ،أن "جميــع
تلك َّ
احملطات لم يتم تشــغيلها
واالســتفادة منها منذ إنشائها
وهــي  -حتــى اآلن  -متوقفة عن
العمــل ،وأدى ذلــك إلــى اندثار
أجهزتهــا وفالتــر التصفيــة
واألنابيــب ،فضــاً عــن تعرض
بعــض أجزائهــا للســرقة"،
مؤكد ًة "تنظيــم محضر ضبط
أصولي باحملطــات ،وعرض األوراق
التحقيقية على قاضي التحقيق
اخملتص التخاذ اإلجراءات القانونية
املناسبة".

سحب ركامية ممطرة
تدخل الى العراق

د .عبد اللطيف رشيد
اجلمهوريــة املستشــار االقــدم
لرئيس اجلمهوريــة الدكتور عبد
اللطيف جمال رشيد ،استمراره

فــي الترشــح لتولــي منصب
رئيــس اجلمهورية ،وانه مرشــح
عن االحتــاد الكردســتاني أيضا،

وفقــا للتصريحات التي ادلى بها
املتحدث الرســمي باسم االحتاد،
مشــددا على ان بنــاء عراق قوي

يصب في صالح جميع مكوناته
دون استثناء.
تفصيالت موسعة ص2

بغداد– الصباح الجديد
قال متنبئ جوي ،إن سحبا ً ركامية
ممطرة دخلــت الى العــراق باجتاه
املناطــق الغربيــة وســتزداد في
اليومني املقبلني .
وقال صادق عطيــة في صفحته
على الفيس بوك "السحب العالية
واملتوسطة تتجه الى مناطق غرب
البــاد تصحبها ســحب ركامية
كمــا رصدتها األقمــار الصناعة
اخلاصه بالســحب ،وســتزداد مع
الساعات املقبلة ".

وأضاف كما "تتجه السحب أيضا
الى أجواء بعض مناطق الوســط
مع ساعات املساء والليل وتستمر
في تواجدها في االيام املقبلة".
ولفت عطية الــى "فرصة لزخات
أمطار خفيفة رعدية متوقعة في
مناطق متفرقة من غرب وشــمال
غرب البــاد خالل اليومني املقبلني
بســبب اندفاع رطوبة سطحية
مرافقة ملنخفض جوي ســطحي
مع وجود هواء بارد في طبقات اجلو
العليا".

السعودية :اإليرادات  978بليون ريال
المقبل 8
إجمالي إيرادات موازنة العام

نسب متدنية للمشاركة باالنتخابات

مفوضية اإلقليم :ال تمديد لالقتراع ألي سبب
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات في كردســتان أمس
األحد ،عدم متديد فترة التصويت،
داعيــة مواطنــي اإلقليــم إلى"
املشاركة في التصويت".
وقالــت املفوضيــة فــي مؤمتــر
صحفي أمس األحد ،إنه" لن يتم
بأي شــكل متديد فترة التصويت
املقررة حتى الســاعة السادسة
مســا ًء ،إذ سيتم إغالق الصناديق
ومراكــز االقتراع ،مؤكــدة ان أي

مركز يطلب متديــد مدة االقتراع
ستعتبر أصواته بعد املدة احملددة
ملغاة"  ،كما شــددت املفوضية
على" ضرورة االلتزام بالتعليمات
الصادرة عنها سابقا ،فيما حذرت
موظفيها مــن عقوبات في حال
عدم االلتزام".
يشار الى ان مصدر في املفوضية
العليا املســتقلة لالنتخابات في
إقليم كردستان ،كشف أن نسبة
املشــاركة في انتخابــات برملان
اإلقليم حتى الســاعة  12ظهرا

كانت ضعيفة.
وأضاف أن املفوضية تتوقع ارتفاع
نســبة مشــاركة الناخبني في
االقتــراع بعد عصر يــوم امس ،
حيث من اغلقت صناديق االقتراع
عند الساعة السادسة من مساء
يوم امس .
وانطلقــت صباح امــس األحد،
في محافظات إقليم كردســتان
األربعة عمليــة انتخــاب برملان
جديــد ،ومــن املتوقــع أن تظهر
النتائــج األوليــة لالنتخابــات

خالل  72ســاعة ،وفقا ملا أعلنته
املفوضية العليــا لالنتخابات في
اإلقليــم ،ويعد إقليم كردســتان
بحسب النظام الداخلي لبرملانه،
دائرة انتخابية واحدة.
من جانبهــا أعلنــت املفوضية
العليا املســتقلة لالنتخابات في
إقليم كردســتان امــس األحد،
نســب املشــاركة في انتخابات
برملــان االقليــم حتى الســاعة
الـ 12:00من ظهر يوم امس .
تتمة ص3

حقالن نفطيان في العراق ضمن أكبر خمسة حقول للنفط بالعالم
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكــرت مجلــة متخصصــة
باجليولوجيا والنفط أن العراق
ميتلك حقلــن نفطيني ضمن
أكبر خمسة حقول للنفط في
العالم ،ويتصــدر حقل الغوار
بالسعودية كأكبر حقل نفط
بالعالم ،فــي حني احتل حقال

الرميلــة وغرب القرنــة الرابع
واخلامس على التوالي.
وفيما يلي أكبر خمسة حقول
النفط بالعالم ،بحسب مجلة
" "GEO ExPro Magazine
اخملتصة بالطاقة:
حقــل الغــوار – الســعودية
وقدرتــه اإلنتاجيــة تصل إلى

أكثر من خمسة ماليني برميل
يوميا ،واكتشــف احلقل سنة
 1948ويقــع على بعــد 200
كيلومتــر شــرقي العاصمة
الرياض  ،حقل برقان – الكويت
اكتشف ســنة  ،1938ويقدر
االحتياطي فيه بني  66إلى 72
مليار برميل  ،حقل السفانية

– السعودية وهو حقل نفطي
بحري اكتشــف ســنة ،1951
ويقع على بعــد  200كيلومتر
شــمالي مدينــة الظهــران
السعودية  ،وتقدر االحتياطات
املوجود فيه بأكثر من  50مليار
برميل.
تتمة ص3

aتقريـر

النفط تتبنى استراتيجية لعام  2019إلنتاج
وتصدير مليون برميل من النفط الخفيف

بغداد  -الصباح الجديد:
أوعــز وزيــر النفط جبــار علي
اللعيبــي أمــس األحــد ،إلــى
دوائر وشــركات الــوزارة بتبني
اســتراتيجية مشــروع إنتــاج
وتصدير مليون برميل من النفط
اخلفيف "باجلهد الوطني".
وقــال اللعيبي في بيــان لوزارة
النفط تلقــت "الصباح اجلديد"
نسخة منه ،إن "الوزارة تخطط
وضمن مشــاريع العــام املقبل
 2019لتحقيــق زيــادة انتــاج
وصــادرات العــراق مــن النفط
اخلفيف إلى مليون برميل باليوم
من خالل مشاريع تطوير عدد من
املكامن النفطيــة التي تتميز
بنفطها اخلفيــف منها مكمن
اليمامة في جنوب العراق".
وأضــاف أنه أوعــز "إلى اجلهات
املعنية من دوائر وشركات الوزارة
بتبني استراتيجية مشروع انتاج

حقول نفطية جنوبية "ارشيف"
وتصدير مليون برميل من النفط
اخلفيف وباجلهد الوطني ضمن
خطط العام املقبل  ،2019وهذا
يعزز دور العراق في أسواق النفط
العامليــة من خالل انتــاج ثالثة

أنواع من النفــوط هي اخلفيف،
املتوسط ،الثقيل".
وأشــار وزيــر النفــط ،إلــى أن
"بعــض مشــاريع التطوير قد
تتطلب االستشارة والتعاون مع

الشــركات العاملية املتخصصة
الرصينــة لتحقيــق األهــداف
اخملطط لها".
من جانبه ،قال املتحدث باســم
الوزارة عاصم جاهــد ،إن "فارق
ســعر بيع النفــط اخلفيف هو
أكثر من ســعر نفوط املتوسط
والثقيل وهناك عدة مســتويات
للنفط اخلــام املتداول به محليا ً
وعامليا ً يخــدم كل منها حاجات
متنوعة للسوق احلقيقية".
وتابع جهاد ،أن "مصافي النفط
فــي العالــم تفضــل النفط
اخلفيــف واحللــو بســبب قلة
محتواهــا الكبريتــي وإنتاجها
املرتفع نســبيا ً من املواد عالية
القيمة مثل البنزين والكاز اويل
والنفط االبيض ووقود الطائرات،
حيث يعتبر النفط اخلام اخلفيف
أكثر النفوط التي يتم تسويقها
وتداولها في العالم".

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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سالم مكي

شؤون عراقية

أكد أنه يسعى على خطى مام جالل لمعالجة المشكالت واألزمات التي تواجه البالد

لطيف رشيد :مستمر في ترشيحي
لمنصب رئيس الجمهورية لبناء عـراق قوي
التوقيتات الدستورية

الختيار رؤساء السلطات
اول عمل يقوم به املرشح الفائز بعضوية مجلس
النواب ،هو ترديد القسم املنصوص عليه في املادة
 50من الدســتور والتي تنص على واجبات عضو
اجمللس ومن ضمنها تأدية املســؤوليات القانونية
وااللتزام بصيانة التشــريعات .وتطبيق الدستور،
وااللتــزام التام مبــا ورد فيه ،من أحكام وأســس،
يعد أهم وأســمى تلك املســؤوليات ،وان خرقها،
يعد جرمية يعاقــب عليها القانــون .وهذا ان دل،
امنا يــدل على أهمية االلتزام بالدســتور والتقيد
مبــا ورد فيه ،خصوصا من قبل أعضاء الســلطة
التشريعية وكذلك التنفيذية .الدستور ،ولغرض
تنظيم عملية تشــكيل السلطتني التشريعية
والتنفيذية ،خصوصا رؤســاء تلك الســلطات(
البرملــان ،الــوزارة ،رئاســة اجلمهوريــة) مت وضع
ســياقات زمنية ،حتمية ،البد من التقيد بها ،من
قبل مجلس النواب .فبدأ الدســتور ،أوال بتنظيم
عملية اختيــار رئيس مجلس النواب ،حيث نصت
املادة  55من الدســتور على ان يتم انتخاب رئيس
للمجلس في اول جلســة وكذلك انتخاب نائبيه.
وان انعقاد اول جلســة يتم بعد ان يــردد النائب
القســم املنصوص عليه في املادة أعاله .ولكن ما
حدث هــو عدم التقيد بالنص الدســتوري أعاله،
حيث لم يتم التوصل الى انتخاب رئيس للمجلس
وال لنائبيه ،اذ مت إبقاء اجللســة مفتوحة ،في خرق
واضح للدســتور ،وكذلك لقرار احملكمة االحتادية
الذي لم يعترف بشــرعية وال دستورية ما يسمى
باجللســة املفتوحــة .وهذا يعني حنــث لليمني
الدســتورية بعد حلظات من ترديدها .وبعد جهد
جهيد ،مت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ،ومت
اإلشادة بهذه اخلطوة ،برغم ما شابها من شبهات
وامور مت توثيقها امام شاشات التلفزيون .اخلطوة
التالية ،تتمثل بانتخــاب رئيس اجلمهورية ،حيث
ان الدســتور ،ينص على ان رئيــس اجلمهورية هو
الذي يكلف مرشــح الكتلة النيابية األكثر عددا
بتشكيل احلكومة .ورئيس اجلمهورية البد ان يتم
انتخابه خالل ثالثني يوما من انعقاد اول جلســة
للمجلس .حســب نص املــادة  72ثانيا الفقرة ب
التي نصت على ممارســة رئيس اجلمهورية كامل
صالحيته الى حــن انتخاب رئيــس جديد خالل
ثالثني يوما من انعقاد اجللسة األولى .ومن املعلوم
ان اجللسة األولى ،وحســب العرف السياسي لم
تنتــه في اليــوم األول ،حيث اســتمرت الى حني
انتخاب رئيــس للمجلس :فهل احتســاب املدة،
ســيكون من اليوم األول؟ ام من اجللســة التي مت
فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس رئاسة اجمللس
من رئيس ونائبيه؟ اذا كان اخليار األول ،فهذا يعني
ان اجللســات التي تلت اجللســة األولى والتي لم
يتم انتخاب أعضاء رئاســة اجمللس فيها ال قيمة
دســتورية لها ،كونها خالفت الدستور ،واذا كان
اخليار الثاني ،فهذا يعني التأســيس لعرف بعيد
عن الدســتور وهو عرف( اجللسة املفتوحة) .وبعد
انتخاب رئيس للجمهورية ،فإن اول عمل يقوم به،
هو تكليف مرشــح الكتلة النيابية األكثر عددا
بتشــكيل احلكومة خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ انتخابه حســب نص املادة  76من الدستور.
وعلــى رئيس مجلس الــوزراء املكلف ،تســمية
أعضاء حكومته خالل مــدة أقصاها ثالثون يوما
مــن تاريخ تكليفــه .رئيس اجلمهوريــة في حال
انتخابه ،سيواجه مشكلة كبيرة ،تتمثل بالكتلة
األكبر عددا ،حيث انه لم يتبني مالمحها حلد اآلن.
برغم وجود النص الدســتوري وتفســير احملكمة
االحتادية التي حددها املقصــود بالكتلة النيابية
األكثر عددا.

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكــد مرشــح رئاســة اجلمهورية
املستشــار األقدم لرئيس اجلمهورية
الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد،
استمراره في الترشح لتولي منصب
رئيس اجلمهورية ،مشددا على أن بناء
عــراق قوي يصب فــي صالح جميع
مكوناته من دون استثناء.
واضاف الدكتور لطيف رشــيد في
مؤمتر صحفــي عقده امــس االول
الســبت في فنــدق هاي كرســت
مبحافظــة الســليمانية ،حضرته
الصباح اجلديد ،ان العراق مير مبرحلة
خطيرة تراكمت في ظلها الكثير من
املشكالت واالزمات ،جزء منها يعود
الى غياب الشــخصيات السياسية
والقياديــة التوافقيــة وعدم وضع
الشــخص املناســب فــي املــكان
املناسب.
واوضح ان احد اهم االســباب التي
دفعت بــه الى الترشــح للمنصب
ســعيه على خطى الرئيس الراحل
مام جــال للعمل اجلاد على حلحلة
جميع املشــكالت واالزمات التي متر
بها البــاد ،وانه ســيعمل في حال
توليه املنصــب على بنــاء عالقات
متينة والتعــاون مع جميع مكونات
الشــعب العراقــي للعمــل على
معاجلة املشكالت املوجودة في البالد.
وبني رشيد انه مستمر في ترشيحه
ولن ينسحب من املنافسة للحصول
علــى منصــب رئيــس اجلمهورية،
مشيرا الى انه يؤمن جديا بالعملية
الدميقراطيــة ،وانــه دعــا االطراف
الكردستانية كافة الى الذهاب الى
بغــداد ببرنامج واحد ،وانه كان يأمل
في ان تتمكن االحزاب السياســية
من التوافق على مرشح واحد لشغل
املنصب.
واكد رشــيد في معــرض رده على
سؤال للصباح اجلديد ،ان اهم املبادئ
االساسية التي يتضمنها برنامجه
هي ضمان التوافق والتنسيق وتهيئة
االرضية املناسبة للتطبيع والتفاهم
بني جميع القوى السياســية ،فضالً
عــن تقويــة وتثبيت مؤسســات
الدولــة واالبتعــاد عــن احملاصصة
والبــدء مبحاربة الفســاد الذي يتم
من خالل تقوية مؤسســات الدولة
وبناء جيش وشــرطة وطنية وتقدمي
اخلدمــات للشــعب العراقي وتوفير
احتياجاتهم االساسية.
واكــد الدكتــور لطيف رشــيد انه
مرشح عن االحتاد وفقا للتصريحات
التي ادلــى بها املتحدث الرســمي
باسم االحتاد ،وانه ومن منطلق اميانه
باملبادئ الدميقراطية ووفقا للدستور
العراقي فان الي شــخص تتوفر فيه
الشــروط ان يرشــح ملنصب رئيس
اجلمهوريــة ،وهو ميثل االحتاد الوطني
رغم انه مرشح غير رسمي للحزب.
وحول مطالبة احلزب الدميقراطي بان
يتم التوافق وانتخاب مرشــح رئيس
اجلمهورية داخل الكتل الكردستانية
واخلروج مبرشــح واحد ميثــل الكرد،
قال رشــيد انــا كنت أمــل بان يتم
االتفــاق بــن االطراف السياســية
الكردستانية على برنامج موحد مللء
جميع املناصب في بغداد ،اال ان ذلك
لم يتم ،واالن انا تصــور بان انتخاب

ان احد اهم االسباب
التي دفعت به الى
الترشح للمنصب سعيه
على خطى الرئيس
الراحل مام جالل للعمل
الجاد على حلحلة جميع
المشكالت واالزمات
التي تمر بها البالد،
وانه سيعمل في حال
توليه المنصب على بناء
عالقات متينة والتعاون
مع جميع مكونات
الشعب العراقي

عبد اللطيف جمال رشيد
رئيــس اجلمهورية املقبــل يجب ان
يكون بنحو مباشر من قبل مجلس
النواب ،الختيار الشــخص املناسب
لشغل هذا املنصب.
واكد رشيد الذي شغل منصب وزير
املوارد املائية انــه متكن خالل عمله
وزيرا للموارد املائية من تنفيذ العديد
من املشاريع االروائية واالستراتيجية،
والســدود منها ثمانية ســدود من
مندلي الى زاخو ،و 11سدا في غربي
العراق ،الــى جانب بناء املصب العام
جلميــع مياه املبــازل واعــادة احياء
االهــوار التي جففهــا كليا النظام
البائد ،ووضع سياسية طويلة االجل
لتنفيذ املشاريع االروائية احليوية في
العراق.
ورفض رشيد ما يقال عن ان منصب
رئاســة جمهورية العــراق منصب
تشــريفي بروتوكولي غيــر مهم او
مؤثر ،وقــال «انا قلتها ســابقا في
زمن مام جالل واقولها االن ،ان رئيس
جمهوريــة العراق حامي الدســتور
العراقي الذي يعد اهم وثيقة عراقية
وبامكانــه عبــر الدســتور التدخل
حلل اية مشــكلة او قضية وطنية،
وكذلــك بامكانه ان يســهم بنحو
فاعل في معاجلة مشــكالت البالد
مبضنها املســائل العالقة بني املركز
واالقليم.
واشار رشــيد الى ان وجود مرشحني
عدة ملنصب رئيس اجلمهورية سيضر
بالنتيجة بالكرد ،الن اغلب االطراف
السياســية العراقية التي يجب ان
نتعاون معها تطالب الكرد باالتفاق
على مرشــح واحــد ،ملعرفــة من
سيكون ممثال جلميع القوى واالطراف
الكرديــة ،مبينــا ً ان منصب رئيس
اجلمهوريــة كان وما زال وفقا للعرف
السائد من حصة االحتاد الوطني.
واضاف «اننا ينبغــي ان نتفاهم مع

جميع االطراف العراقية باجتاه ايجاد
احللــول املالئمــة للمشــكالت بني
االقليم واملركز ،انا ال اللوم طرف بحد
ذاته واعتقد بان املســؤولية متبادلة
بني اجلانبــن الن الطرفني اخفقا في
معاجلة املشــكالت ،حلــد االن ليس
لدينا قانون للنفط والغاز مع العلم
بان موارد النفــط ،متثل  95باملئة من
واردات البــاد ،اضافة الى الكثير من
القوانني.
يشــار الى ان الدكتور عبد اللطيف
جمال رشــيد ينحــدر مــن عائلة
معروفة من محافظة السليمانية،
بدأ تاريخه السياسي في ستينيات
القــرن املاضي ،حني انضم الى احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني وأصبح
عضوا فعاال فيــه ومن ثم قيادي في
جمعيــة الطلبة األكــراد في أوروبا،
وشــارك في االجتماعات واللقاءات
اخلاصــة بتشــكيل حــزب االحتــاد
الوطنــي الكردســتاني ،الذي انبثق
من احلــزب الدميقراطــي والتحق به
بعد تشــكيله ،ولكفاءتــه وخبرته
في اإلدارة وفهمه السياســي اختير
ليكون مندوبا للحــزب في بريطانيا
وممثال له في عدد من الدول األوروبية،
وكان لــه دور بــارز في حــزب اإلحتاد
الوطني الكردستاني منذ تأسيسه
في االول من حزيران عام  ،1975حضر
اجتماعات ومؤمتــرات املعارضة التي
أطاحــت بنظام احلكم فــي العراق
عام  2003بقيــادة الواليات املتحدة
األميركية.
وكان الدكتور عبد اللطيف ناشطا
سياســيا وصاحــب بصمــة فــي
املؤمتــرات التــي حضرها بشــهادة
الكثير من قــادة املعارضة العراقية
وقتئ ٍذ ،فقد كان قياديا في التحالف
الكردســتاني في أوروبــا ،لينتخب
بعد تشكيل املؤمتر الوطني العراقي

عضوا في اجمللس التنفيذي ،لعضوية
قيادة املؤمتر الوطني العراق عام 1992
حتى سقوط نظام صدام حسني.
يتمتع بشبكة واسعة من العالقات
مع شــتى األطــراف العراقية ،وهو
من الشــخصيات التــي لها حضور
سياسي فاعل بعد عام . 2003
ــن الدكتور عبــد اللطيف جمال
ُع ّ
رشــيد عام  2010مستشــارا أقدم
لرئيس اجلمهورية ومازال مســتمرا
في منصبه حتى اآلن.
ــن بصفــة املستشــار األقــدم
ُع ّ
لرئيــس جمهورية العــراق ,وكجزء
من مســؤولياته اضطلع بدورٍ حيوي
من خالل املشــاركة في األنشــطة
والفعاليات احلكومية وعلى مختلف
املستويات.
أســهم وبشــكل كبير في برامج
خاصــة في
التنميــة احلكوميــة
ّ
مجــاالت الزراعــة ،املــوارد املائيــة
والطاقةُ ،ع ّي وزيرا للموارد املائية في
جمهورية العراق عــام  ، 2003متكن
من اجناز العديد من املشاريع احليوية
في مجاالت الزراعة واملوارد املائية.
ويتمثــل البرنامــج الــذي أقترحه
كمنهــاج عمل بعد نيــل ثقته في
مجلس النواب مستندا على الرحلة
الطويلــة التي قضاهــا في العمل
السياســي والنضالي مــع الرئيس
الراحــل مام جالل والــذي بدأه قبل
تشكيل اإلحتاد الوطني وحتى يومنا
هذا ،لبنــاء عراق احتــادي دميقراطي
خال من كل
ّ
تعددي قوي ومعافــىٍ ،
اشــكال التمييز والعنصرية ،يخدم
مصلحــة العــراق والعراقيني ،حتت
خيمة الدستور.
ويؤكد رشيد في برنامجه ان معظم
مشكالت البالد ناجمة من عدم متكن
العراقيني من الوصول الى ب ّر احلكم
الرشيد ،الذي يرتكز أحد أركانه على

املبدأ القائل بوجوب وضع (الشخص
املناســب في املكان املناسب)  ،حتت
سيادة الدولة ،وابراز الهوية العراقية
وتقدميها على بقية الهويات األخرى.
وينقسم مشــروع وبرنامج الدكتور
تقدم ومن
لطيف رشيد بناء على ما ّ
أجل ّ
حل جذري للمشكلة العراقية،
على مرحلتني وهي كاالتي:
املرحلــة األولــى :مرحلــة النهوض
بالواقــع احلالي ومبشــاركة جميع
العراقيني مــن كل املكونات بهدف
حتويــل العراق مــن دولــة مكونات
الى دولة مواطنــة ،ترافقها نهضة
شاملة على املستويات االقتصادية
والسياسية والتعليمية.
املرحلة الثانيــة :التخطيط ملا بعد
الســنوات األربــع املقبلــة ،لفترة
رئاســية ذات برنامج مختلف .أهم
مالمحهــا تشــجيع الكفــاءات،
خال من
عراق متطورٍ ،
والسعي لبناء ٍ
الفقر والتخلف على وفق مســودة
املشروع التالي:
أ -تنفيذ االســتحقاقات التي أشار
اليها الدســتور خدمــ ًة للمواطن
والدولة.
ب -العمــل علــى أن تكــون هناك
حكومــة كفــوءة متثــل الفضــاء
الوطني.
ج -تعزيز الالمركزية في اإلقليم وفي
احملافظات غير املنتظمة في إقليم مبا
فيها نقل الوظائف والصالحيات الى
األخيرة وحسب قانون احملافظات غير
املنتظمة في إقليم رقم  21لســنة
 2008ومبا ال يتعارض مع الصالحيات
احلصرية للحكومة االحتادية حسب
الدستور.
في هــذه املرحلة ينبغــي التفكير
بخطــوات لدعــم اإلصالحــات
التمسك بالثوابت
الدســتورية ،مع
ّ
الدســتورية في احلقــوق والواجبات

واحلريات والنهــج الدميقراطي الذي
اختاره الشعب ،والتعاون بني مختلف
األطراف إليجــاد احللول الســريعة
والناجعة والدائمة للمشــكالت بني
إقليم كردســتان العراق واحلكومة
املركزية من جانــب ،ومن جانب آخر
بني احملافظــات غيــر املنتظمة في
ّ
القطاعية املعنية،
إقليم والــوزارات
من أجل خلق بيئة وأوضاع طبيعية
في كل مناطق العراق وتدعيم أسس
الوحدة الوطنية.
وعلــى صعيــد ذي صلــة يتضمن
البرنامــج كذلك العمــل بالتعاون
مع مجلس الــوزراء والنواب من أجل
كســب الدعم الدولــي للعراق في
مواجهته احلالية للقــوى اإلرهابية
التــي مازالــت تهدد أمن وســيادة
وســامة العراق ،وحتشــيد الدعم
الدولي للقضاء املبرم على التحديات
االرهابيــة وإعادة بناء العــراق وفقا ً
ألســس جديدة تقوم علــى حتقيق
تقدمــه االقتصــادي واالجتماعــي
وتكرس مــوارده املادية والبشــرية
ملشــاريع التنمية االســتراتيجية،
والعمل على أن تكــون هناك جهود
حقيقيــة إلعــادة تنظيــم القوى
القــوات املســلحة العراقية بكل
صنوفها وتشــكيالتها على أساس
املواطنة والــوالء للوطــن وحماية
الدستور الذي ص ّوت عليه الشعب،
وإعادة بنــاء القوات األمنية االحتادية
بــكل صنوفها على أســس وطنية
وفق القانــون ،والعمل على أن يكون
الســاح بيد الدولة ومؤسســاتها
الرسمية حصرا ً وفقا للدستور ،وفى
جميع أنحاء العراق من دون استثناء،
والسعي الى تدعيم عالقات العراق
في محيطه العربي والشرق أوسطي
والدولي مبا يضمن ســيادة وحيادية
العراق.

انطالق المشروع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود في العراق

وزير العمل يؤكد أن البحث االجتماعي يعزز الثقة في استهداف المستحقين الفعليين
متابعة الصباح الجديد:
قــال وزير العمل والشــؤون االجتماعية
املهندس محمد شــياع الســوداني إن
الوزارة حققت تقدما ملحوظا في تنفيذ
قانون احلماية االجتماعية رقم  11لسنة
 2014من خالل تنفيذ مفرداته التي أثمرت
عن كشف املتجاوزين ومنح املستحقني
الفعليــن مبلغ اإلعانة ،مشــيرا الى أن
ملء اســتمارة البيان السنوي هو إجراء
مكمل لسلســلة اإلجنازات التي نفذتها
الوزارة بهذا الصدد.
وبني الســوداني خالل ترؤســه اجتماعا
موسعا ملديري اقسام احلماية االجتماعية
في بغــداد واحملافظات بحضــور املديرين
العامني في هيئة احلمايــة االجتماعية
ان عمليــة البحــث االجتماعية وملء
اســتمارة البيان الســنوي تعــزز ثقة
االســتهداف للعائالت املستحقة ملبلغ
االعانة الفتا الى ان نسبة االجناز فيها بلغ
 30%برغم الظروف االستثنائية الصعبة
التــي تواجــه عملية البحــث املتمثلة
بالوضــع االمنــي في عدد مــن املناطق
واالمكانيات املتواضعة لالقسام بسبب
ضعــف املوازنة التشــغيلية اخملصصة
للوزارة الذي انعكس ســلبا على الدعم
املادي واللوجستي للباحثني االجتماعيني.
واضاف الوزيــر ان الباحثني االجتماعيني
يــؤدون دورا مهمــا وفاعــا فــي تنفيذ

مخرجات قانــون احلمايــة االجتماعية
من خــال الوصــول الى ابعــد نقطة
فــي االقضية والنواحي الجــراء البحث
االجتماعــي الذي يعد احملور االساســي
الجنــاز اســتمارات البيان الســنوي وان
اقســام احلماية االجتماعيــة في بغداد
واحملافظات بحاجة الى دعم املؤسســات
االخرى ســواء اكانــت احلكومات احمللية
باداراتهــا التنفيذيــة او اجملالس احمللية
واخملاتير.
وزيــر العمل دعــا االجهــزة االمنية الى
املســاهمة في توفير احلمايــة االمنية
الالزمــة للباحثــن االجتماعيــن اثناء
اجرائهــم الزيــارات امليدانيــة وخاصة
املناطق احملررة  ،مشــيرا الــى ان الوزارة
ثمنت عمل الباحثني االجتماعيني االوائل
ممن اجنزوا اكبر عدد من اســتمارات البيان
الســنوي مبنحهم كتاب شــكر وتقدير
وتكرميهم لتفانيهم في العمل لزرع روح
املنافسة بني الباحثني من جهة وخلدمة
املســتفيدين وضمان استحقاقهم من
جهة اخرى.
واستمع الوزير الى املداخالت واالقتراحات
التي تقــدم بها مديرو اقســام احلماية
االجتماعية وممثلو الباحثني االجتماعيني
واملعوقــات التي تواجــه عملهم اليجاد
احللــول الناجعــة لهــا التــي كان من
ابرزها عدم اســتطاعتهم الوصول الى
الكثير من املســتفيدين بســبب تغيير
محل ســكناهم وارقام هواتفهم وعدم
حتديثهــم بياناتهم ليتســنى للباحث

وزير العمل
االجتماعــي الوصول اليهــم فضال عن
العوائق املتعلقة بتوفير االبنية املناسبة
القســام احلمايــة االجتماعيــة واملواد
اللجوســتية وفي هذا اجملــال مت توجيه
مســؤولي قســم اخلدمات والشــؤون

املالية بالتنســيق والتعاون وايجاد حلول
مناسبة بالسرعة املمكنة.
على صعيد متصل اكــد وزير العمل ان
االنتصار الكبيــر الذي حققه العراق في
حترير جميع املناطق التي كان يســيطر

عليها تنظيم داعــش االرهابي يتطلب
التحــرك ســريعا لتقــدمي الدعم على
صعيــد اجلوانب االنســانية جلهود اعادة
االستقرار وحتقيق التعافي على مستوى
الفرد واجملتمع في تلك املناطق.

وشــدد الســوداني في كلمته مبناسبة
انطالق املشروع الطارئ لدعم االستقرار
االجتماعــي والصمود فــي العراق على
ضرورة التركيز على ابناء احملافظات احملررة
وخصوصا العائدين من خالل توفير النقد
مقابل العمل والوظائف املؤقتة وغيرها
من ســبل الدعم االجتماعــي للفئات
االكثر هشاشة العادة الثقة بني الدولة
واملواطن بعــد توفير االمــن والوظائف
وحتقيق النمو االقتصادي.
واضاف ان املشــروع الطارئ سيستهدف
الفقراء واحملرومــن والنازحني املتضررين
من احلرب على االرهــاب ،مبينا ان عامل
الوقت يشكل حتديا للحكومة في تلبية
االحتياجات االنسانية آلالف من املواطنني
في املناطق التي حتررت مؤخرا ،وان توفير
فرص كســب الرزق والوظائف بشــكل
سريع ملواطني تلك املناطق يشكل امرا
اساســيا ومســاهمة كبيرة في حتقيق
التعافي واعــادة بناء الترابط االجتماعي
على املستوى الوطني .واوضح السوداني
ان احلكومــة تعمل بشــراكة مع البنك
الدولي لتنفيذ املشــروع الطــارئ الذي
بدوره زود العراق بدعم مالي على شكل
قرض بقيمة  200مليون دوالر مت تضمينه
في موازنة  ،2018مشيرا الى ان املشروع
يهدف لتحسني فرص كسب الرزق الكثر
من مليــون مواطن في املناطــق احملررة
عبر توفير النقــد مقابل العمل وكذلك
الوظائف املؤقتة ملشــاريع تنفذ في هذه
احملافظــات والوســائل االخــرى للدعم

االجتماعي والنفسي والصحي.
وبني ان املشروع ســيدعم تطوير سجل
وطنــي فعال وتعزيــز البنيــة التحتية
للباحثــن االجتماعيني والتوســع في
البرنامج احلالــي للتحويــات النقدية
املشــروطة ألن ذلك من االجــراءات التي
تســهم في التخفيف من وطأة الفقر
على االســر الضعيفة في اجملتمع ،فضال
عن تطوير املشــاريع الصغيرة من خالل
دعم االقراض للراغبني بتأسيس مشاريع
خاصة بهم ،الفتا الى ان هذا النشــاط
يدعم االصالحات التي تقودها احلكومة
حاليا فــي مجال احلمايــة االجتماعية
وتعزيــز البرامــج القائمــة مــن خالل
االســتفادة مــن اخلبــرات الدولية التي
يقدمها البنك الدولي.
يذكر ان املشروع الطارئ لدعم االستقرار
االجتماعــي والصمود الذي ينفذ بتعاون
ودعم مــن البنك الدولــي يدعم اجلهود
التي تبذلها احلكومة فــي التحرك الى
داخل املناطــق التي مت حتريرها من قبضة
داعــش ،ويســعى لتقدمي دعــم عاجل
ومباشــر للعائديــن والســكان احملليني
وحتســن القــدرة علــى الوصــول الى
فرص كســب الرزق مع العمل على بناء
شــبكات امان اجتماعــي صامدة على
املــدى الطويل ،وينفذ املشــروع من قبل
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية من
خــال دوائر العمل التابعــة لها في كل
محافظــة واالدارات احملليــة وعلى وجه
التحديد برنامج النقد مقابل العمل.

شؤون عراقية
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إقبال الزبائن فاق التوقعات

"ريحانة" أول محل لبيع الورود بالموصل تديره فتاة
نينوى ـ الصباح الجديد:
افتتحت شــابة موصليــة أول
محل لبيع الورود في املدينة بعد
طرد عصابات داعــش منها ،في
حــن كان اإلقبال غيــر طبيعي
وفق توقعات الشابة البالغة 23
سنة التي تقول إن املشروع ليس
جتاريا فحســب ،وإمنا هو مشروع
كامل لنشر احملبة والسالم داخل
املوصل
فكرة إدارة محل لبيع الزهور في
املدينة كانت مجــرد حلم يراود
فتاة ،من أهل املدينة ،تدعى دانية
سالم يونس قبل بضعة أعوام..
لكن هذا احللم حتقق أخيراً.
وأوضحــت دانيــة ،الشــغوفة
بالزهــور منذ نعومــة أظفارها،
أن مشــروعها يهدف إلى نشــر
الســام والتسامح في مدينتها
التي ما تزال تعاني اخلراب وكثرة
الركام بعد عام على اســتعادة
القــوات العراقية لها من قبضة
املتشــددين في أعقــاب معركة
شرسة استمرت ثمانية أشهر.
وبينما تنتشــر محال بيع الزهور
في مــدن عديدة حــول العالم،
فإن احملل -واسمه (ريحانة للورود
واملناســبات) -هو األول من نوعه
في املوصل.
وأكثر مــا أثار دهشــة دانية هو
أن مشــروعها القى قبوال ً واسع
النطــاق ،وكأن النــاس كانــوا
ينتظرون افتتاحه بلهفة.
وقالت في حديــث لوكالة رويترز
"هي األولى من نوعها في مدينة
املوصــل وشــيء غريــب وحلو،
وبالوقت نفســه ينشــر ثقافة
الــورد الطبيعي .والــورد بصورة
عامة رسالة للسالم والتسامح
على مر العصــور .فكانت فكرة

بدأ اإلقبال للمحل خارج
عن توقعاتي .كان
شي كلش حلو انه
الناس يجون يشترون
ورد طبيعي بالذات
كأنه كانوا ينتظرون
هذا المشروع من قبل
ما أفتحه .وكثير من
البنات رحبوا بالفكرة
وشباب وكبار وصغار
يقولون لي اهلل
يوفقكِ
جانب من "ريحانة"
بالبداية جريئة ألنه داخل املوصل
ومن بنــت إدارة محل كامل لكن
بتشجيع من أهلي طقت (قدرت)
انــه أفتح هذا احملــل .واحلمد هلل
بدأ اإلقبــال للمحل خــارج عن
توقعاتي .كان شي كلش حلو انه
الناس يجون يشترون ورد طبيعي
بالــذات كأنه كانوا ينتظرون هذا
املشروع من قبل ما أفتحه .وكثير
من البنات رحبوا بالفكرة وشباب
وكبــار وصغار يقولــون لي اهلل
يوفقك".
ِ
وأضافــت "مشــروعي مــو بس
مجرد مشــروع جتاري فقط وإمنا
هو مشــروع كامل لنشــر احملبة

والســام داخل املوصــل ،وأيضا ً
تشــجيع الفتيات علــى تنفيذ
مشــاريع خاصــة بهــم تكون
يعيشــون حياتهم بها ويبدعون
على كافــة اجملــاالت .أمتنى من
كل بنت انه تشتغل وتعمل وما
تنتظر أحد ،وما تعتمد على أحد
خصوصا ً إذا كانت يعني خريجة
وأحسن لها من قعدة البيت ألنه
تنتج وتضيف إضافة كلش (كل
شيء) حلوة للمجتمع".
ويعرض محل دانيــة ورودا ً يانعة
مستوردة.
وأضافــت دانية "الــورود أجيبها
من كردستان باعتبار إنه عندهم

هذا العمل كثير ،عندهم محالت
ورود كثيرة بكردســتان ،لكن هو
املصدر مالتها هولندي ومن دول
أخرى .فيعنــي بني هاي وبني هاي
إنه أشتري األشياء كل دفعة ورد
جديدة أجيــب أنواع جديدة حتى
أنشــر كل أنواع الــورود ،ما أظل
على نوع معني أو على تنســيق
معني .الباقات اللي تشــتغلها
أحاول كل باقــة تفرق عن الباقة
اللي قبلها".
ونشــأت دانية طفلة وحيدة مع
أمها عقب وفاة والدها عام .2000
وانتقلــت مع أمها إلــى مدينة
أربيل في كردســتان في أعقاب

سقوط املوصل في أيدي تنظيم
داعش املتطرف.
وفي أربيل ،عملت دانية في محل
لبيع الزهور وتعلمت كيف ترتب
باقات الورد.
وبعــد عودتها إلــى املوصل في
أعقاب استعادة القوات العراقية
لها من املتشــددين فــي يوليو
العام املاضي ،شجعت األم ابنتها
على حتقيق حلمها وأمدتها باملال
املطلوب لبدء املشروع.
وتبيع دانية باقة الورد التي تضم
عشــرة ورود مبا بني  30ألف دينار
عراقــي (نحــو  25دوالر أميركي)
و 35ألف دينار (نحو  29دوالر).

وعبر كثيرون من ســكان املوصل
عن ســعادتهم البالغة بافتتاح
محل ريحانة للورود واملناسبات.
وقــال زبون يشــتري الــورد من
أهالي مدينة املوصل يدعى ياسر
الكوياني "نحن ســعداء بافتتاح
هذا احملل كونــه ظاهرة جمالية
وحضارية وحلوة وظاهرة نادرة ما
كان أكو (موجــودة) قبل هيكي
محــات .مــن زمان مــا مفتوح
هيكي محــل باملوصل .ونطالب
انه تكثر مثل هاي احملالت احللوة".
وتعتزم دانية تطوير مشــروعها
مستقبال ً بإضافة تنظيم حفالت
اخلطوبة والزفاف.

بدء االنتخابات النيابية في اقليم كردستان ونسبة المشاركة ال تتعدى % 10
الصباح الجديد  -متابعة:

بــدأت امس األحد ،عمليــة االقتراع
العام في انتخابات الدورة اخلامســة
لبرملان اقليم كردستان العراق.
ويحق لـ 2.992914مليون مواطن في
إقليم كردســتان اإلدالء بأصواتهم
فــي عملية االقتــراع العــام ،وترى
األحزاب املشــاركة أن نسبة كبيرة
من املواطنني ستشارك في العملية.
وتتولــى  46منظمــة محلية و30
منظمــة دوليــة مراقبــة عملية
االقتراع.
وكانــت أكــدت املفوضيــة العليا
املســتقلة لالنتخابات واالستفتاء
في إقليم كردستان ،أن عملية العد
والفرز لألصوات ستبدأ في الساعة
السادســة من مســاء اليــوم ،وأن
النتائــج األولية ســتعلن خالل 72
ساعة.
ويتنافس  29كيانــا ً وقائمة في هذه
االنتخابــات علــى  111مقعدا ً في
برملان كوردستان ،و 30%من املرشحني
نســاء ،وهناك  11مقعدا ً مخصصا ً
للمكونات والطوائــف الدينية في
إقليم كردستان.
على صعيد متصل ،اكــدت النائب
الكردية املســتقلة تافكــة احمد,
امس االحد  ,ان اقبال املواطنيني في

جميع مناطــق االقليم ضعيف جدا
رغم توافــد القيــادات احلزبية على
مراكز االقتــراع ,فيمــا توقعت بأن
نسبة املشــاركة النهائية سوف لن
تتجاوز الـ . 20%
وقالــت احمد في تصريح لـــها إن
“اقبال املصوتني على مراكز االقتراع
ضعيف جــدا وفي عمــوم مناطق
االقليم بحسب مجساتنا في املدن

والقرى”.
واضافت ان “القيادات احلزبية تهافتت
على مراكــز االقتــراع بوقت مبكر
الجل حــث املواطنيني باملشــاركة
 ,اضافــة الــى الضغــط االعالمي
املكثف  ,اال ان عزوف املواطنيني عن
املشــاركة بات واضحا” ,متوقعة ان
“نسبة املشــاركة الكلية احلقيقية
سوف لن تتجاوز الـ .”20%

واوضحــت احمــد ان “مفوضيــة
االنتخابــات الزمــت الناخبــن
باســتصحاب وثقتــن اثنتني لكون
وجود اعداد كبيرة من الهويات املزورة
في بطاقــة االحوال املدنيــة فيما
اقرت املفوضية اعتماد جواز السفر
العراقي كاف ملنح الناخب استمارة
التصويت”.
وفي الســياق حذرت حركة التغيير

الكردســتانية  ،امــس األحــد  ،من
تالعــب احلزبــن احلاكمــن (االحتاد
والدميقراطي) بنتائج انتخابات إقليم
كردســتان ،فيما أكدت عــدم جتاوز
املشــاركة في االنتخابــات اجلارية
الـ % 10حتى أالن.
وقال عضو احلركة بيستون فائق في
تصريح لـــه “هنالك مخاوف كبيرة
لدى أحزاب املعارضة وحركة التغيير
من تزويــر االنتخابات لصالح احلزبني
احلاكمني (االحتــاد والدميقراطي) في
اإلقليم” ،الفتا إلى إن “تراجع نســبة
املشاركة إلى الـ 10%حصل بسبب
السياسات اخلاطئة من قبل احلزبني
في اإلقليم”.
وأضاف إن “احلزبني احلاكمني يسعيان
في الوقت احلالي إلى تزوير االنتخابات
والضغط على اللجان املشرفة على
العملية االنتخابية لتغيير نســبة
املشــاركة لصاحلهمــا” ،مبينــا إن
“النتائج األولية لالنتخابات ســيتم
اإلعالن عنها مساء اليوم”.
وكانت اجملاميع الكردية التي شاركت
في االنتخابات إن إقبال املواطنني في
جميع مناطــق االقليم ضعيف جدا
رغم توافــد القيــادات احلزبية على
مراكز االقتراع.
ومــن جانبها كشــفت املرشــحة

لرئاســة اجلمهوريــة ســروة عبد
الواحد ،رئيسة حركة التغيير امس
األحــد ،عــن تعرضهــا لضغوطات
وتهديــدات “قل نظيرها” ،مشــيرة
إلى أن ترشــحها لم يكن بقرار ِمن
قبل االحزاب السياســية كي يكون
انسحابها بقرار منهم.
وقالــت عبــد الواحد فــي تغريدة
علــى صفحتهــا مبوقــع التواصل
االجتماعي “تويتــر” واطلعت عليه
"الصباح اجلديــد "إن “ما اتعرض له
من الضغــوط والتهديد قل نظيره”،
مبينة أنه “لم يكن ترشــحي بقرار
ِمن قبــل االحزاب السياســية كي
يكون انسحابي بقرار منهم”.
وأضافت أنها مستمرة “ولم تستطع
التهديدات املاضية خالل  ٤ســنوات
اجباري على التنازل” ،مؤكدة أنها “لن
تخذل من دعمها في هذا املشــروع
..مشروع التغيير”.
ويتوقع مراقبون ان النزاعات الكردية
– الكردية سيما بني احلزبني الرئيسني
والتــي حدثت جــراء االختالف على
تسمية مرشــح لرئيس اجلمهورية،
ستتواصل بعد االنتهاء من انتخابات
إقليم كردســتان وتصل الى البرملان
الكــردي ورئاســة حكومــة إقليم
كردستان ورئاسة االقليم

تتمات ص1
مفوضية اإلقليم :ال متديد
لالقتراع ألي سبب
وقــال عضــو مجلــس
املفوضــن فــي املفوضية،
جوتيــار عــادل ،إن معــدل

املشــاركة في عموم أرجاء
إقليم كردستان بلغ 15.36%
حتى الساعة الـ.12:00
وكانت نسب املشاركة في
محافظــات اإلقليم حتى

منتصــف نهار امس األحد،
كاآلتــي  :دهــوك ،% 22.7
أربيل  ،16.33%السليمانية
 ،09.47%حلبجة ."23.17%

حقالن نفطيان في العراق
ضمن أكبر خمسة حقول
للنفط بالعالم
اما حقــل الرميلة – العراق
فيقــع علــى احلــدود مع

الكويــت ،وتقدر شــركة
" "BPالبريطانيــة اإلنتاج
اليومي لهذا احلقل بـ 1.34
مليــون برميل علــى وفق
إحصائيــة منشــورة على

املوقع الرســمي للشركة
تعــود إلــى ســنة ،2014
حقل غرب قرنــة  -العراق
يقع جنوبي العــراق ويبلغ
االحتياطــي فيــه نحو 13

مليــار برميل ،أمــا القدرة
اإلنتاجية اليومية فتعمل
الشــركة التي تديره على
رفعهــا لتصــل إلــى 1.2
مليون برميل.

زخم مروري في مناطق
ببغداد مع بدء أول يوم
للعام الدراسي الجديد
بغداد ـ الصباح الجديد:
مع بــدء أول يوم في العام الدراســي اجلديد
أمس األحد شهدت بعض مناطق العاصمة
بغداد زخما مروريا أدى الى تأخر وصول العديد
من املوظفني الى أماكــن عملهم والطالب
الى مدراسهم.
وقال أحد املواطنني ويدعى هشــام خليل إن
"منطقة القادســية وجســر اجلادرية باجتاه
الكرادة شــهد زخما مروريا وبطء في حركة
السير" ،مبينا أن "ذلك أدى الى تأخر وصولي
الى مــكان عملي"  ،في حني ذكــر املواطن
محمد خليل "خرجت مــن منزلي في وقت
باكر لكــي اصل الى مــكان عملي بالوقت
احملدد لبدء الدوام" ،مشيرا الى "انني تفاجئت
بوجــود زخم مروري على الطريــق" ،وتابع ان
"رجال املرور يقومون ما بوسعهم لتخفيف
الزخم ،إال أن عدد الســيارات أكبر بكثير من
استيعاب الشارع البغدادي لها".
في حني فضل املواطن علي جاســم النزول
من ســيارة الباص التي تقلــه والتوجه الى
مكان عمله ســيرا على األقدام ،حيث اكد
ان "هــذه الطريق افضل واســرع لتمكنني
من الوصول الى مــكان عملي" ،وتابع "انني
امتلك سيارتي اخلاصة لكنني افضل التوجه
الى عملي عبر الباصات لكي امتكن من عبور
الزحامات التي تواجهنــي على الطريق عبر
السير على االقدام".
وكانــت وزارة التربية قد اعلنــت يوم امس
االول أن أكثــر من  10ماليــن تلميذ وطالب
سيقصون شريط العام الدراسي اجلديد.

الصحة تعتزم التوسع
بفتح المعاهد الصحية
وتعلن جاهزيتها
ألربعينية الحسين ع
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الصحة والبيئــة عزمها فتح
املعاهــد الصحيــة والتوســع بخطة قبول
الطلبة.
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح اجلديد نسخة
منه أمس ان “الوزارة تتابع تنفيذ اآلليات املثلى
للتوســع بفتح املعاهد الصحيــة وكذلك
التوســع بقبول الطلبة األمر الذي من شأنه
رفد املؤسسات الصحية باملالكات الصحية
الكفوءة”.
واضاف انه يتم بحث “اســتعدادات وجهوزية
الدوائر لتنفيذ خطة الطوارئ الطبية اخلاصة
بزيارة أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم)
والتأكيــد على أهميــة االســتعداد املبكر
واألمثــل لتقــدمي أفضل اخلدمــات الوقائية
والطبيــة والعالجيــة للحشــود املليونية
املتوجهــة إلى كربالء املقدســة إلحياء هذه
املناسبة األليمة”.
واعلنت الوزارة في وقت ســابق عن فتح باب
التقدمي على املعاهد الصحية للفرع العلمي
مع وضع ضوابط وآليات التقدمي عليها.

افتتاح كنيسة مار
بولس في نينوى بعد
تأهيلها
نينوى  -الصباح الجديد:
أعلنــت مديرية بلديات نينــوى ،أمس األحد،
افتتاح كنيسة مار بولس بعد إعادة تأهيلها.
وقال مديــر بلديات نينوى عبــد القادر دخيل
في تصريح رســمي ان ”الكوادر العاملة في
بلديات نينوى وبالتعاون مع منظمات انسانية
اعادت بناء وترميم الكنيسة بعد تدميرها من
قبل عصابات داعش خالل ســيطرتهم على
املوصل”.
واضاف دخيل ان ”الكنيسة افتتحت بحضور
رجال دين من املســيحني واملســلمني ودقت
اجراســها مجددا العــادة التالحم بني كافة
االديان في عموم محافظة نينوى”.

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد * سقوط عدد من قذائف الهاون على قرية شرقي ديالى

طيران الجيش يدك مضافات لإلرهابيين في مطيبيجة * اعتقال "إرهابي" هارب من سجن (أبو غريب) غربي بغداد
بغداد – انفجار عبوة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امــس االحــد اصابة ثالثة اشــخاص
بانفجار عبوة ناســفة قرب مســجد
جنوبي بغداد.
وقــال املصــدر إن "عبــوة ناســفة
استهدفت ،مســاء اليوم ،مصلني في
اثناء خروجهم من جامع ضمن منطقة
جســر ديالى ما اسفر عن اصابة ثالثة
اشخاص بجروح واضرار مادية"
ديالى – قذائف هاون
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس االحــد أن عددا من قذائف
الهاون سقطت على قرية في خانقني.
وقــال املصــدر ان "اربــع قذائف هاون
ســقطت على قرية احمــد طاهر في
قضاء خانقني شمال شــرق ديالى ،ما

ادى الى احلاق اضرار مادية دون وقوع اية
خسائر بشرية" ،مضيفا ان "قوة امنية
طوقت احلادث ،وفتحت حتقيقا ملعرفة
مالبساته".
كركوك – مقتل ارهابي
اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية امس
االحد ،عن قتل "ارهابي" بعد مطاردته
في احد القرى مبحافظة كركوك.
وقال املتحــدث اللواء ســعد معن ان
"مفارز اســتخبارات الشرطة االحتادية
العاملــة ضمن وكالة االســتخبارات
والتحقيقــات االحتاديــة فــي وزارة
الداخليــة تتمكــن من قتــل ارهابي
بعد مطاردته في احــد القرى التابعة
حملافظة كركــوك"  ،مضيفا ان "هذه
العمليــة تأتي بعد جهد اســتخباري
ومراقبة حتركاته بشكل مستمر".

بابل – عمليات استباقية
أفادت مديرية شرطة بابل امس االحد
عن متكن االجهزة االمنية في احملافظة
من القبــض على عدد مــن املتهمني
خالل سلســلة عمليات اســتباقية
ملالحقة مطلوبني في عموم احملافظة .
وأضافت ان العمليات اســفرت عنها
القــاء القبض عدة متهمــن بينهم
مطلــوب على وفق املــادة الرابعة من
قانون مكافحة االرهاب خالل محاولته
التسلســل الى احملافظة من مدخلها
الشــمالي عبر ســيطرة  44التابعة
لفوج طوارئ شرطة بابل الرابع.
صالح الدين – ضربة جوية
اعلن مركــز اإلعالم األمني امس االحد
ان طيــران اجليش قام بــدك مضافات
لإلرهابيــن في منطقــة مطيبيجة
التابعة حملافظة صالح الدين .

وقــال املركــز ان "طيــران اجليش قام
بدك مضافــات لإلرهابيني في منطقة
مطيبيجــة ،ضمــن قاطــع عمليات
محافظة صالح الدين".
االنبار – اعتقال مطلوب
اعلن قائد شــرطة االنبار اللواء هادي
رزيج امس االحد عن اعتقال "ارهابي"
هــارب من ســجن (أبو غريــب) غربي
العاصمة.
وقــال اللــواء رزيــج إنــه "مت اعتقال
ارهابي هارب من ســجن ابو غريب بعد
معلومات اســتخبارية في منطقة 5
كيلو غرب االنبــار"  ،واضاف ان القوات
االمنيــة تعلن بــن فتــرة واخرى عن
اعتقــال هاربني من ســجن ابو غريب
غربي بغداد ،في مناطق عدة.
نينوى – عملية امنية

كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظــة نينوى امس االحــد ان قوة
أمنية القت القبــض على ارهابي في
عصابات داعش في اجلانب األمين ملدينة
املوصل.
وذكر املصدر ان "مكتب مكافحة إجرام
أبي متــام التابع ملديرية مكافحة إجرام
شــرطة نينوى وبنا ًء علــى معلومات
إســتخبارية وتعــاون املواطنني ألقى
القبــض على أحــد عناصــر داعش
اإلرهابية وهو مــن املطلوبني للقضاء
بقضايــا إرهابيــة فــي منطقة حي
اإلصــاح الزراعــي ،في اجلانــب األمين
ملدينة املوصل .
النجف – عملية امنية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
النجف امس االحد ان قوة مشــتركة
القت القبــض بعمليــة امنية على

مسافر مطلوب امنيا ً في مطار النجف
االشرف.
وذكر املصــدر ان القــاء القبض على
مواطــن يحمــل اجلنســية العراقية
مطلوب قضائيا ً إلحدى األجهزة االمنية
على وفق املــادة { 5ق.ع.د} بالتعاون مع
شــعبة البحث والتحري"  ،مشيرا الى
انه" مت أتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه
على وفــق محضر أصولي وإحالته إلى
مركز شرطة املطار".
الديوانية – عمليات دهم
اكد مصــدر امني في مركز شــرطة
الســنية والدغارة وقســم األســرة
والطفل التابعة الى مديرية شــرطة
محافظــة الديوانية امــس االحد ان
قوة امنية القت القبض على عدد من
املتهمني .
واضــاف املصــدر ان القــوة املذكورة

قامت بالقاء القبض على  5مطلوبني
للقضاء مبــواد قانونيــة مختلفة في
إطار حملة واســعة لتنفيذ مذكرات
إلقاء القبــض الصادرة مــن القضاء
بحق املطلوبني حيث مت اتخاذ اإلجراءات
القانونية املطلوبة بحقهم.
البصرة – نزاع مسلح
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة
البصرة امس االحد ،بأن نزاعا مسلحا
حصل في منطقة تقــع ضمن مركز
احملافظة أسفرت عن مقتل شخصني.
وقــال املصــدر إن "اطالق نــار حصل
في ســاعة متأخرة من الليل بســبب
مشاجرة في منطقة تقع ضمن مركز
احملافظة ،ما أدى الى مقتل شخصني"،
مضيفا ان "القوات األمنية ســارعت
الــى التواجــد في املنطقــة وفتحت
حتقيقا ً باحلادث .

4

محليات

االثنني  1تشرين األول  2018العدد ()4027
)Mon. 1 Oct. 2018 issue (4027

تأهيل وتطوير مملحة السماوة إلنتاج  500ألف طن سنويا

جامعة بابل تقيم ورشة

وزير الصناعة يؤكد أهمية التعجيل

عن متطلبات األمن

الكيميائي والبايولوجي
بابل  -الصباح الجديد:
نظمــت كلية الصيدلة فــي جامعة بابل
ورشة عمل عن متطلبات السالمة واألمن
الكيميائــي والبايولوجــي فــي اخملتبرات
واخملــازن الكيميائيــة ،مبشــاركة باحثني
ومتخصصني.
وتضمنــت الورشــة إيضــاح عملية جرد
ومراقبــة صــرف املــواد الكيميائية ملنع
تســريبها ،وأهمية وجــود عالمات الداللة
وعالمــات التحذيــر ومخــارج الطــوارئ
والعالمــات التحذيرية وعالمــات املطافئ
بأنواعها وكيفية استعمالها وبيان وسائل
التداول والنقل للمواد.
وناقشــت الورشــة متطلبات الســامة
واألمن في احملــور الكيميائــي ،وبيان طرق
خــزن املــواد الكيميائية ،وكيفيــة إعداد
خطة طــوارئ لكل مختبرات اجلامعة عبر
التنســيق مع الرقابة والتوعية الصحية
 ،وبينــت تصنيفــات املــواد الكيميائية
وترميزهــا ومتطلبات املؤهــات الضرورية
ملشــرفي اخملازن وأعضاء املشتريات للمواد
الكيميائيــة وأمــن املوجــودات والغــرف
والبنايات وأمن املنطقة احمليطة.

الجبوري يبحث

الواقع الزراعي في
محافظة بابل

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة الدكتور
مهدي ســهر اجلبوري مع املهندس صالح
مهدي اجلشــعمي مديــر زراعة محافظة
بابل ،عددا من املواضيع التي تخص الواقع
الزراعي في احملافظة .
وجرى خــال اللقاء التأكيــد على تقدمي
أفضــل اخلدمــات للفالحني ومناقشــة
إمكانية إعفاء الفالحــن املتعاقدين على
وفق قانون اإلصالح الزراعي نظرا لشــحة
امليــاه التي يشــهدها البلــد ،اضافة الى
مناقشة عدد من املواضيع التي تهدف إلى
تطوير الواقع الزراعي .

ضبط معملين

لصنع األجبان والملح

المغشوش في عويريج
بغداد  -الصباح الجديد:
قامت مــاكات شــعبة الرقابــة الصحية
التابعة لقســم الصحة العامــة في دائرة
صحــة بغداد  /الكــرخ بالتعــاون مع جهاز
األمن الوطني والقوة املاسكة لألرض بضبط
معمل لصنع االجبان غير حاصل على اإلجازة
الصحية واملواد فيه غير صاحلة لالســتهالك
البشري في منطقة عويريج .
وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف
احلجامي ان مالكات الشــعبة قامت بحملة
رقابية صحية ضبــط خاللها معمل لصنع
االجبان في منطقة عويريج غير حاصل على
اإلجازة الصحية واتالف  5اطنان من اجلنب غير
صالح لالستهالك البشري وبحضور صاحب
العالقة ومت غلــق املعمل وتغرمي صاحبه على
وفق قانون الصحية العامة  89لسنة . 1981
وفي الســياق ذاته قامت املالكات من ضبط
معمل ملح غير خاصل على األجازة الصحية
في املنطقة ذاتها ومت أتالف  4أطنان من امللح
املغشــوش الغير صالح لالستهالك البشري
وبحضــور صاحب العالقة مــع غلق املعمل
وتغرمي صاحبة حسب قانون الصحة العامة
 ،وان املالكات الرقابيــة متواصلة في عملها
وجلميع محال بيع املــواد الغذائية واملطاعم
واملعامــل في جانــب الكرخ وذلــك لضمان
سالمة وصحة املواطن .

بتشريع قانون المدن الصناعية

متابعة الصباح الجديد:

اكــد وزيــر الصناعــة واملعادن
املهنــدس محمــد شــياع
السوداني على اهمية التعجيل
بتشــريع قانون املدن الصناعية
واعطائــه االولويــة القصــوى
لتشــجيع الصناعيــن علــى
اقامة مشــاريعهم باعتبار املدن
الصناعيــة واحدة من االســس
التــي تبنــى عليهــا القاعدة
االقتصادية.
ودعا الوزير خالل ترؤسه اجتماعا
للجنة دعــم القطاع اخلاص الى
ضــرورة حتديد املشــكالت التي
تواجــه القطاع اخلاص بشــكل
واقعي وحقيقي واالستفادة من
جتارب الــدول االخرى لتجاوز هذه
املشكالت  ،مشــددا في الوقت
ذاته على اهمية حتفيز الصناعيني
وشركات القطاع اخلاص حلماية
منتجاتهــا الوطنيــة على وفق
قانون حماية املنتجات العراقية
واتبــاع اســاليب حديثة حتاكي
العصر فــي عملية التســويق
لتلك املنتجات  ،ووجه السوداني
خالل االجتماع بان تقوم املديرية
العامــة للتنميــة الصناعيــة
بجمــع التشــريعات والقرارات
ومشــاريع القوانــن اخلاصــة
بتمليــك االراضي للمشــاريع
الصناعية لوضــع وتبني نظام
واضــح من خــال جلنــة دعم
القطاع اخلاص مبايلبي الطموح
للنهوض بواقع هذا القطاع  ،وان
تقوم املديرية ذاتها وبالتنســيق
مع الدائــرة القانونية في الوزارة
بتنفيذ الية واجراءات للتفاوض
مع الشركات التي تقدمت او أي
مستثمر يبدي رغبته باالستثمار
في مشــاريع املــدن الصناعية
فــي ذي قار والبصــرة على وفق
قانون االستثمار متهيدا لتشريع
قوانني املدن الصناعية والتمليك
لالراضــي للمشــاريع الزراعية
والتجارية والصناعية.
كمــا وجه الوزير دائــرة التطوير
والتنظيــم الصناعــي بتنفيذ
نــدوات دورية كل ثالثة اشــهر

أكد وزير الصناعة
على أهمية تحفيز
الصناعيين وشركات
القطاع الخاص
لحماية منتجاتها
الوطنية باتباع أساليب
حديثة تحاكي العصر
في عملية التسويق
لتلك المنتجات

جانب من االجتماع

ملمثلــي القطــاع اخلــاص
والصناعيني حول اهمية حماية
املنتجــات الوطنيــة واثارهــا
ومؤشــراتها االيجابية  ،واوصى
باالطالع على التوصيات الصادرة
في مؤمتر التنميــة االقتصادية
وتثبيــت املالحظات بخصوصها
لبيــان وجهــة نظر جلنــة دعم
القطــاع اخلــاص بشــأن هذه
التوصيات فــي اجتماعات جلنة
الشؤون االقتصادية في مجلس
الوزراء.
هذا وقد تناول االجتماع مناقشة
املواضيــع والقضايــا املطروحة
في جدول اعمــال اللجنة والتي
تضمنت موضــوع ايجار ومتليك
االراضي للمشــاريع الصناعية
وتطبيق قرارات حماية املنتجات
احمللية واجــراءات املديرية العامة
للتنميــة الصناعيــة مبتابعــة

قرارات وتوصيــات مكتب رئيس
الوزراء مبايخدم القطاع الصناعي
اخلاص من شــهر كانــون االول
من عــام  2015ولغايــة تاريخه
واجــراءات املديريــة فــي دعم
القطــاع الصناعــي اخلاص في
احملافظات ومواضيع اخرى.
علــى صعيد متصل كشــفت
الشــركة العامــة للصناعات
التعدينية إحدى شــركات وزارة
الصناعــة واملعادن عــن حتقيق
مراحل متقدمة في أعمال تأهيل
وتطوير مملحة السماوة وعزمها
الصعــود بالطاقــات اإلنتاجية
إلــى الطاقــات التصميميــة
املستهدفة بعد ثالث سنوات من
إحالتها لالستثمار على شركة
السماوة لالســتثمار الصناعي
واستخراج امللح احملدودة.
وأوضح مدير قســم االستخراج

العراق يبحث إمكانية إسهام الشركات
األسترالية في إعمار المناطق المحررة

بغداد  -الصباح الجديد:
بحثــت وزيــر االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامــة
الدكتورة املهندســة آن نافع أوسي
مع السفير االســترالي لدى العراق
الســيدة جوان الونس تعزيز التعاون
املشــترك بــن البلدين فــي اجملال
العمراني وامكانية مشاركة بالدها
في اعادة اعمار املناطق احملررة
وذكــرت الوزيــر انها بحثــت ايضا
العالقــات الثنائيــة بــن البلدين
الصديقــن واهميــة تفعيل قطاع
االســتثمار في عملية اعادة اعمار
املناطــق احملــررة وتســهيل دخول
الشركات االســترالية الرصينة الى
العراق للمشاركة في تنفيذ مشاريع
البنــى التحتية والطرق واجلســور
ومشــاريع املاء والصــرف الصحي
وغيرها مــن القطاعات املهمة التي
على متاس مباشر مع حياة املواطنني،
مؤكدة وجود رغبة كبيرة لدى العراق
بفتــح عالقــات تعاون كبيــرة مع

تقرير

الشــركات االســترالية في اجملاالت
التجاريــة وكذلك االســتثمار في
كافة القطاعات
وأوضحت الوزيران هناك مسؤوليات
كبيرة تقــع على عاتق الــوزارة في
املناطــق احملــررة فلديها مشــاريع
مهمة تواصل تنفيذها في شــتى
القطاعات اخلدمية ،وســبق لها ان
اجنــزت العديد من مشــاريع الطرق
واجلسور ومشــاريع البنى التحتية
فــي املناطق احملررة ،فيما تعمل على
إكمال املشــاريع اخلدمية املتوقفة
بســبب االزمة املالية التي هي من
اولوياتهــا في املرحلــة احلالية الن
اهمالها بات يشــكل مصدر احباط
وازعاج للمواطن العراقي .
وبينــت الوزير ان صندوق االســكان
التابع للــوزارة له دور مهم في اعادة
االســتقرار فــي املناطق احملــررة اذ
سبق ان باشر باقراض املواطنني في
تلك املناطق لبناء وحدات ســكنية
لهم فضال عن استمرار جهوده في

اقراض املواطنني في بقية احملافظات،
مشيرة الى ان الوزارة سبق ان اجنزت
في العام املاضي حتديث السياســة
الوطنية لالسكان
كما اســتعرضت الوزير مشكلة
شــحة وتلــوث امليــاه بســبب
قلــة االطالقــات املائية مــن دول
اجلواروالتي اثرت ســلبا على نوعية
امليــاه الصاحلة للشــرب الواصلة
للمواطنني ،وامكانية االســتثمار
في هذا القطاع وتنفيذ مشــاريع
حملطات التحلية للمياه وخاصة في
محافظــة البصرة فضال عن بقية
احملافظات .
مــن جانبها أكدت الســفير على
عمق العالقات بني العراق واستراليا
وامكانية تطورها في املســتقبل
مؤكدة ان بالدها متحمســة جدا ً
لفتح افــاق جديدة من التعاون بني
البلديــن وتوحيد اجلهــود الدولية
للوقوف مع العراق ألن اعادة اعماره
مهم جدا لكل دول العالم.

املعدني في الشــركة يوســف
خلف زغير أن الشــركة أحالت
مملحة الســماوة إلى االستثمار
في أيلول من العام  2015إلعادة
تأهيل وحتديــث وتطوير اململحة
والصعــود بالطاقــة اإلنتاجية
إلــى الطاقــة التصميميــة
والبالغة ( )500الف طن ســنويا
لتغطيــة احتياجات املشــاريع
االستراتيجية املزمع إنشاؤها في
محافظة املثنــى والتي تعتمد
امللح كمادة أساسية كمشاريع
إنتاج الكلور وكاربونات الصوديوم
 ،مشيرا إلى أنه قد متت املباشرة
بتنفيذ فقرات خطة التأهيل من
قبل الشركة املستثمرة املذكورة
في نيسان من العام  2016واجناز
العديــد منهــا واملتمثلة بحفر
قنوات جديــدة باطوال مختلفة
وتأهيــل القدمية منهــا وتأهيل

أحواض ترســيب امللح من خالل
نقــل التــراب وتأهيــل أرضية
األحــواض حيث بلغــت كميات
األتربــة املنقولة إلــى األحواض
أكثر من ( )20الف متر مكعب مع
احلدل والرش على وفق املواصفات
الهندسية املطلوبة إضافة إلى
تأهيــل خط التكديــس للملح
الصناعي املغســول والتي تسع
خلــزن ( )200الف طــن من امللح
وبطول ( )460مترا مبافيها قاعدة
الغسالة واألجزاء امللحقة فيها.
وزاد بالقــول إن فقــرات خطــة
التأهيــل املنفذة شــملت أيضا
تأهيــل األبنيــة املســتعملة
واجملمعــات الصحيــة وإنشــاء
املســقفات وجتهيــز املعــدات
الثقيلــة كاحلفــارات واآلليات
اخلدمية األخرى وشــراء املولدات
وحفر اآلبــار االرتوازيــة ونصب

مضخات عليها فضال عن إكمال
اإلجــراءات لتجهيــز اململحــة
بغســالة ملح بطاقة ( )200متر
مكعــب بالســاعة  ،مؤكدا أن
الشركة املســتثمرة مستمرة
بتنفيــذ الفقــرات العقديــة
ضمــن التوقيتات احملــددة ودفع
املستحقات املترتبة بذمتها.
ودعــا مدير القســم إلى ضرورة
توفيــر احلمايــة املطلوبة لهذا
املنتــج وإلــزام وزارة النفــط
باســتعماله من قبل شــركات
التراخيص النفطية الســيما أن
األســواق احمللية مغرقــة مبثيله
املســتورد الذي اليضاهي املنتج
الوطنــي باملواصفــات الفنية
والنوعيــة  ،مبديا االســتعداد
لتجهيز وتلبيــة جميع طلبات
اجلهات والوزارات واحملافظات في
العراق.

توقيع عقد استثمار مطاري كركوك
الدولي ومطار البتيرة في ميسان

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الوكيــل االداري وزارة النقل
السيد احمد عبد ايوب املوسوي عن
توقيع عقد اســتثمار ملطار كركوك
ومطار البتيرة في محافظة ميسان .
وقال الوكيــل االداري للوزارة احمد
عبد ايوب املوســوي انــه «تنفيذا
لتوجيهات وزير النقل ان يكون في

كل محافظة مطارا مدنيا يخفف
عــن كاهل أبنــاء احملافظــة ويزيد
من مواردها املاليــة مت توقيع عقد
اســتثمار ملطاري كركــوك ومطار
البتيرة في محافظة ميسان
وبــن الوكيــل االداري ان العقــد
تضمــن خطــة انشــاء املطارات
بطريقة االســتثمار والتشــغيل

املشــترك واآللية التي سيتم على
اساسها العمل والتنفيذ على وفق
احدث التصاميــم مع االخذ بنظر
االعتبار التطــور التقني والعلمي
في مجال عمل املطارات».
يذكر ان مجلس الوزراء وافق سابقا
على حتويل مطار البتيرة العسكري
في احملافظة إلى مطار مدني.

ورشة تدريبية لحملة الشهادات
العليا لمنتسبي التعليم المهني
بغداد  -الصباح الجديد:
نظمت وزارة التربية ورشة تدريبية
ملنتسبي التعليم املهني من حملة
الشهادات العليا لبغداد واحملافظات
 ،وذلك بهدف حتقيق ما يســعى له
وزير التربية الدكتــور محمد إقبال
الصيدلي واالستفادة من مخرجات

املدارس املهنية في مواكبة ســوق
العمل .
وقال املكتب اإلعالمي للوزير ان قاعة
قسم التدريب واالنتاج واالستثمار
في التعليم املهني شهدت تنظيم
دورة حملــت عنــوان (اســتعمال
االحصــاء فــي البحــوث التربوية

في التعليــم املهني)  ،اســتعدادا
منها للمشــاركة في املؤمتر الثاني
الذي من املقــرر انعقاده في  25من
الشــهر اجلاري  ،الفتا ً باســتعراض
اهم املعلومــات التي توضح اهمية
اســتعمال االحصاء فــي البحوث
التربوية في تطوير التعليم املهني.

تعاقدت مع مناشئ عالمية رصينة

التجارة تستورد  100ألف طن من الحنطة و 90ألف طن من الرز
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة عن تعاقدها مع
مناشئ اميركية واسترالية لشراء
كمية  100الــف طن من احلنطة و
 90الف طن من رز الياســمني من
الشــركة العراقيــة الفيتنامية
حلساب مفردات البطاقة التموينية
لسد متطلبات البطاقة التموينية.
واشارت الوزارة في بيان لها اطلعت
« الصبــاح اجلديد» على نســخة
منــه ان جلنة التعاقــدات املركزية
في الوزارة عقدت اجتماعا ترأســه
وزيــر التجــارة الدكتور ســلمان
اجلميلــي لغرض التعاقــد لتوريد
كميــات جديدة مــن احلبوب على
وفق الضوابط اخلاصة بالتعاقدات
احلكوميــة حيث وافقــت اللجنة

علــى العرض املقدم من شــركات
اســترالية واميركية لكمية 100
الف طن .
واضاف البيــان ان اللجنة كانت قد
تعاقدت مع الشــركة الفيتنامية
العراقية لتوريد  90الف طن من الرز
املنتج في الشــركة نوع الياسمني
ذات النوعيــات اجليدة وذلك لتامني
احتياجــات مفــردات البطاقــة
التموينيــة وتوفير خزين جيد منها
تكفي الــى الربــع االول من العام
املقبل  ،ذاكرا ان الوزارة تعاقدت في
وقت سابق لشــراء كميات كبيرة
من الســكر والزيت ومن مناشــئ
وطنية فــي اطار خطتهــا لدعم
املنتج احمللي وســد حاجة البطاقة
التموينية لالشهر املقبلة .
على صعيد متصل اعلنت الشركة
العامــة لتجارة احلبوب فــي وزارة

التجارة عــن اســتمرار مواقعها
بتجهيز املطاحن بخلطات احلنطة
النتاج مادة الطحــن املوزع ضمن
مفردات احلصة التموينية.
واوضح مدير عام الشــركة نعيم
املكصوصي لقد مت جتهيز املطاحن
في فــرع النجف التابع للشــركة
باحلنطة احمللية واملستوردة بكمية
( )158طنــا مابــن حنطة محلية
درجة اولى بلغت ( )80طنا وحنطة
محلية درجــة ثانية ( )30طنا و()48
طنا حنطــة مســتوردة وحنطة
مخلوطــة ( )388طنــا اضافــة
الــى جتهيــز صومعة خــان ضاري
املطاحن بكميــة ( )176.240طن
حنطة وحســب اخللطة املعتمدة
وكذلك تسلم وتفريغ ( )30شاحنة
محملة باحلنطة بكمية ()830.820
طنا درجــة اولــى و( )405.240طنا

درجة ثانية  ,اما فرع الشــركة في
محافظة املثنى اســتلمت حنطة
محولة من فرع بابل بكمية ()4300
طن حنطــة درجة اولــى من اصل
الكمية اخملصصــة للفرع والبالغة
( )10,000طن .
من جانب اخر اشار البيان الى قيام
فرع الشــركة في محافظة املثنى
استالم الرز املســتورد (االرجنتيني
) وجتهيــز وكالء التموين بعد اجراء
الفحــص اخملتبــري حيــث بلغت
الكميــات املســتلمة ( )1400طن
من اصــل الكمية اخملصصة للفرع
والبالغــة ( )2350طنــا فــي حني
يواصل فرع الشركة في محافظة
كربالء تسلم وتفريغ الرز املستورد
الوارد من ميناء ام قصر في مخازن
الســايلو لتأمني حصص املواطنني
ضمن مفردات البطاقة التموينية.
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واشنطن تهدد روسيا
بـ»حصار بحري»

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر وزير الداخليــة األمريكي ريان زينكي ،أن
بالده قادرة على فرض حصار بحري على روسيا
في حال الضرورة ،ملنعها من الســيطرة على
إمدادات الطاقة في الشرق األوسط.
وقال زينكي خالل مشــاركته فــي احتفالية
برعاية «احتاد مستهلكي الطاقة» في مدينة
بيتســبورغ غربي الواليات املتحدة أمس االول
السبت« :لدينا إمكانية بفضل قواتنا البحرية
لضمان بقــاء املمرات البحريــة مفتوحة ،أو
إغالقهــا إن لــزم األمر ملنع إمــدادات الطاقة
الروسية إلى األسواق».
واعتبر الوزير األميركي أن بيع منتجات الطاقة
ميثل مصدر الدخل الوحيد لالقتصاد الروسي،
مضيفا أن روســيا متارس سياسة نشطة في
الشرق األوســط ،في محاولة للسيطرة على
إدارة جتارة النفط والغاز في هذه املنطقة ،كما
تفعل في شرق أوروبا.
وحســب زينكي ،فإن حالة إيران تشــبه إلى
حــد كبير حالة روســيا ،وهنــاك خياران حلل
املشكلة اإليرانية .وقال« :هناك خيار عسكري،
أفضل اللجوء إليــه .وهناك خيار اقتصادي،
ال ّ
وهو ممارسة الضغط وإزاحة منتجات الطاقة
الروسية عن السوق .ونحن قادرون على القيام
بذلــك ألن الواليات املتحدة هــي أكبر منتج
للنفط والغاز».

قوات خاصة في النرويج
لمراقبة الغواصات

الروسية من بريطانيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الدفاع البريطاني غيفني ويليامسون
فــي حديــث لصحيفــة «تلغــراف» ،أن بالده
ستنشــر  800من جنود املارينز والقوات اخلاصة
فــي النرويج ،فــي إطار اســتراتيجية القطب
الشمالي اجلديدة.
وأضاف ويليامســون« :نرى أن نشاط الغواصات
الروســية ،بات قريبا جدا من املستوى الذي كان
عليه في ســنوات احلرب الباردة وســيكون من
الصواب أن نبــدأ في الرد على ذلــك .لو متكنا
من إعادة الزمن  10ســنوات ،العتقد كثيرون أن
حقبة نشــاط الغواصات في أقصى الشــمال
وشــمال احمليط األطلسي والتهديد الذي متثله،
قد اختفى مع ســقوط جدار برلني ،ولكن هذا
اخلطر عاد فعال إلى واجهة األحداث».
وأشارت الصحيفة إلى أن االستراتيجية اجلديدة،
تهدف إلى الســماح لبريطانيا مبراقبة نشاط
الغواصات الروسية بشكل فعال والتأكد من أن
القوات املســلحة منتشرة بشكل يسمح لها
بالرد على أي تهديد.

فيديو العتقال مهاجرين
نيجيريين في ليبيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
متكن مهاجــرون نيجيريــون كانــوا موقوفني
في ليبيا من العودة ســاملني إلــى بالدهم ،بعد
تصويرهم شــريط فيديو وثقــوا فيه الظروف
القاســية التي يعانيها املهاجرون الالشرعيون
في ليبيا.
والنيجيريون الذين كانوا معتقلني في منطقة
الزاويــة ،ع ّرضوا حياتهــم للخطر بالتقاطهم
هذا الشريط في يوليو املاضي.
وقال أحــد املهاجرين في الشــريط« :يرفضون
إعادتنا إلــى نيجيريا ،نحن نعاني هنا نحن منوت
هنا» .وأضاف« :هذا الفيديو لو لم يكن موجودا،
ملا متكنا من العودة إلى نيجيريا».
ويبلغ املتحــدث  25عاما واعتقل أثناء محاولته
عبور املتوســط مدفوعا بحلم أن يصبح العب
كرة قدم في أوروبا.
ولفــت الفيديو انتباه املنظمة الدولية للهجرة
التي تســاعد في عودة املهاجرين املســجونني
في ليبيا إلى بالدهم ،وبالتالي استطاعت هذه
اجملموعة من النيجيريــن العودة إلى بالدها في
 30أغسطس.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

يحمل تطورًا إيجابيًا في تشكيل الحكومة

لقاء بين جعجع وموفد جنبالط «لخير لبنان» و»حزب اهلل»
مع حل يشبه التسوية على الرئاسة

متابعة ـ الصباح الجديد:

توجهت االنظار  ،الى اللقاء الذي
عقد بــن رئيس حــزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع في مقره
مع عضو «اللقــاء الدميوقراطي» ً الحريري «يحاول
النيابــي أكــرم شــهيب موفدا
مــن رئيــس احلــزب
«التقدمي تقريب وجهات
االشــتراكي» وليد جنبالط ،في
حضور وزير اإلعــام في
حكومة النظر من أجل
تصريف االعمال ملحم الرياشي،
لعلــه يحمل تطــورا ً ايجابيا ً
في تشكيل الحكومة،
شأن تشــغيل محركات تشكيل
احلكومة
العتيدة.لدى سؤاله بعد وأي محاوالت
واكتفى شهيب
الزيــارة عما اذا كانــت «من
أجل لتشكيل حكومة
تسهيل عقبات تأليف احلكومة»،
بالقول «إن الزيارة هي خلير
البلد» .اكثرية غير مقبولة
وعقب جعجع عليــه قائالً« :هذا
ما ال شك فيه».
وعما إذا ما كانت العقدة الدرزية
فــي تشــكيل احلكومــة تراوح
مكانها ،أكد شهيب أن «ال وجود
ألي عقــدة درزيــة إال عند بعض
الرؤوس».
وكانت عضو كتلة «املســتقبل»
النيابية روال الطبش جارودي قالت
إن احلريري «يحاول تقريب وجهات
النظر من أجل تشكيل احلكومة،
وأي محاوالت لتشــكيل حكومة الذي يحتاج الى رأس املال» ،الفتا
اكثرية غيــر مقبولة ،ونحترم رأي الى «ان شكل احلكومة مهم جدا ً
الرئيس عون حول طرحه احلكومة خصوصــا ً جلهة مشــاركة حزب
األكثرية» ،معتبــرة أن «الضغط اهلل فيها».
األساســي لتشــكيل احلكومة وقــال الشــاب إلذاعــة «صوت
ليس بالسياســة إمنــا بالوضع لبنان» إن تشــكيل احلكومة «له
االقتصــادي ،كمــا ان التهويــل ردود فعل عديــدة على اجلميع ان
االســرائيلي والنــزاع االقليمي يكونوا واعني لها فال ميكن السير
وحــروب املنطقــة كلهــا دوافع بحكومة قد تســاهم في حجب
الدعم السياسي واالقتصادي عن
لتشكيل احلكومة».
ورأت أن «العقدة االساســية في البلد».
التشــكيل هي أحجــام الكتل وعن طرح عــون حكومة أكثرية،
في داخــل احلكومة» ،مشــيرة قــال« :لنفــرض قيــام حكومة
إلــى أن «هناك عرقلــة من قبل أكثرية .هل ميكن الدول املتعاطفة
«التيار الوطني احلر» لتشــكيل مع قــوى  8آذار أن تدعــم لبنان
احلكومــة» .وشــددت علــى ان مالياً؟ فإيران وروســيا لن تدعماه
«عرقلــة التشــكيل داخليــة والفروف يقــول إنهم بحاجة إلى
وليســت خارجية وهذا ما أكده أميــركا إلعادة النازحــن وإعادة
احلريري ،والسعودية تساعد لبنان اإلعمار في سورية» .لكنه رأى أن
تلميح الرئيس عون الى حكومة
دائما ً وال تتدخل في التأليف»
واعتبر النائب السابق في الكتلة األكثرية هو «حتفيــز رمبا للرئيس
املذكورة باسم الشاب أن «مهمة احلريــري .لكن حكومــة كهذه
التشكيل صعبة في ظل مشكلة كارثة على البلد».
األحجــام والتمثيل باإلضافة الى واعتبــر أن «أهــم شــركائنا
املشاكل اخلارجية التي تؤثر على االقتصاديني العــرب ودول اخلليج
عملية التأليــف ،فاألطراف التي ابتعدنــا عنهــم ...والوضــع
تراقب عملية تشــكيل احلكومة االقتصادي صحيــح أن له عالقة
هي نفســها التي ستمول لبنان بالفســاد ،لكن لــه عالقة أيضا ً

بتركيبــة احلكومــة املقبلــة.
وبصراحــة لســنا فــي وضــع
اقتصادي ميكننــا التصرف كما
نريد ،نريد مســاعدات لـ»أونروا»،
ومتويــل «يونيفيل» ينخفض ولم
يعد كافيــا ً أن نعطــي موقفنا
للعالــم ونكتفي بــه ،ويجب أن
يكــون هناك جهد ديبلوماســي
أكثر فاعلية».
وشدد الشاب على أن «من وجهة
نظــر الرئيــس احلريري فــإن أي
حكومة غير متوازنــة في لبنان
ســيكون أول انعكاس لها على
االقتصاد اللبناني».
وقال« :األسباب احمللية التي تقف
وراء تأخيــر تشــكيل احلكومة
تعكس ميزان القــوى ،والواليات
املتحدة والــدول الغربية والدول
املانحة لن تقبل التعامل بشكل
طبيعي مع حكومة تضم أكثرية
مطلقة لـ «حزب اهلل» وحلفائه،
ومن يسعون ملساعدة لبنان ماليا ً
سيعيدون حســاباتهم في ظل
حكومة كهذه».
وفــي املقابل ،دافــع عضو كتلة
«الوفاء للمقاومة» النيابية نواف
املوســوي عن رئيــس اجلمهورية
جتاه «حملة منظمة تختلق وقائع

وتزيف حقائق ،وتســتهدفه من
أجل ممارسة ضغط نفسي عليه
ومن يعمــل معه ،إلضعاف موقع
رئاســة اجلمهوريــة ومحاصرته،
وممارسة الضغوط عليه من أجل
تغيير في مواقفه وسياســته».
وندعــو إلــى مالحقــة إداريــة
وقانونية ملفبركــي احلمالت على
رئيس اجلمهورية».
ورأى أن «احلملــة فــي وجه من
وجوهها حرب على رئيس مجلس
الوزراء املكلف ،ألن الهدف مواصلة
تعطيل املؤسسات الدستورية ،ال
سيما إعاقة تشكيل احلكومة».
وشــدد علــى وجوب «تشــكيل
حكومــة كاملــة الصالحيات،
وهذا يعني أن املعادلة الناشــئة
مــن ذلك ،أن من يعيق تشــكيل
احلكومة ،إمنــا يريد أن يغرق لبنان
واللبنانيون في أزماتهم الشديدة
الصعوبة ،ونســمع من يشيع أن
لبنان على حافة االنهيار وما إلى
ذلك ،وعليه فإن مــن يثيرون هذا
املناخ ،ليسوا من سليمي النوايا،
وأن حديثهم عن االنهيار ،إمنا جزء
من حــرب نفســية تتكامل مع
العناصر التــي ذكرناها من أجل
تركيــع اللبنانيــن ودفعهم إلى

االستسالم».
وقــال« :نحن من الذيــن ما عادوا
يقتنعــون أن تأخيــر تشــكيل
احلكومة ســببه فقــط عوامل
داخليــة ،ألن جميــع العوامــل
الداخلية قابلــة للتذليل إذا لم
يكن هناك مــن يحرك الضغوط
من اخلارج ليدعــم هذه العوامل
الداخليــة ،ونعــرف العقد التي
يحكى عنهــا ،ولكــن بالتأكيد
لــو كان لبعض املســؤولني عن
تشــكيل احلكومة حريــة اخليار،
لــكان بإمكانهم اإلقــدام على
خطوة تسمح بتشكيل احلكومة
في وقــت قريب ،إن لم يســمح
بتشكيلها من قبل أيضاً».
واتهــم «اإلدارة األميركيــة بأنها
هي مــن يعمــل علــى تعطيل
املؤسسات الدستورية في لبنان،
وزيــادة أزمــات اللبنانيــن على
كل الصعد بغية دفع الشــعب
اللبناني إلى االستسالم» .وحمل
على اململكة العربية السعودية.
وقــال« :منــذ انتخــاب رئيــس
اجلمهورية إلــى اليوم ،عملنا من
موقع التضامن مع هذا التكوين
السياســي الــذي نشــأ بفعل
التســوية التي أوصلت عون الى

رئاســة اجلمهورية .ووافقنا على
قروض من بــاب الضــرورة ،ألننا
نعرف حراجة الوضع االقتصادي،
وكل مســؤول يقــول إن البلــد
على حافة االنهيــار ،يجب عليه
أن يســتقيل ،وال طريــق إلى حل
مشــكلة تشــكيل احلكومة إال
على غرار احلل الذي كان للشغور
في موقع رئاسة اجلمهورية ،وأننا
اآلن بــن خياريــن ،االنصياع إلى
االلتزامــات اخلارجية وضغوطها،
وبني أن نأخذ قرارا ً جريئا ً وشجاعا ً
بإنقاذ اللبنانيني من األزمات».
ورأى عضو «تكتــل لبنان القوي»
النيابي نعمت افــرام في حديث
الى «لبنان احلر» ،أن لبنان ال يحكم
اال بحكومــة وحــدة وطنية ،اما
الكالم عــن حكومة اكثرية فهي
وســيلة من وســائل الضغط»،
داعيا ً الى «عدم تشكيل حكومة
تواجه اجملتمــع الدولي ،فطرحها
يقلقني» ،مشيرا ً الى ان «ما يعيق
تأليف احلكومــة ليس العقد بل
هنــاك اســتراتيجية أعمق من
الكراســي والطلبــات الصغيرة
التي حتصــل» .وشــدد على «أن
لبنان مجبر على أن يكون محايدا ً
في الصراعات».

فتح :جرائم االحتالل يجب أال تمر بال عقاب
الصباح الجديد ـ وكاالت:
انهمرت دموع غزيرة من أعني مئات
الفلســطينيني ،وعلت صرخاتهم
ونحيبهم ،وهتفوا مطالبني بالثأر
واالنتقــام أثناء تشــييع جثامني
ســبعة شــهداء قتلهم قناصة
االحتالل اإلســرائيلي ،في مجزرة
وحشية ،أثناء مشــاركتهم  ،في
جمعة «انتفاضة األقصى» ضمن
فعاليات «مسيرة العودة الكبرى»

على احلدود الشرقية للقطاع.
وفيمــا رأت «فتــح» أن «جرائــم
االحتــال يجــب أال متر مــن دون
عقاب» ،تعهدت حركتا «حماس» و
«اجلهاد اإلسالمي» بالر ّد ،ودعت األمم
املتحدة قادة إســرائيل و «حماس»
إلــى وقف العنــف ،وكل األطراف
القادرة على التأثير في الوضع ،إلى
التحرك ملنع مزيد من التدهور.
وخالل مشــاركته في تشييع أحد

الشهداء ،أعلن نائب رئيس اجمللس
التشــريعي أحمد بحــر ،املنتمي
إلى «حماس» ،أن «رد املقاومة على
قتل االحتالل متظاهري مســيرات
العودة لن يتأخر ،ودماء الشهداء لن
تذهب هدراً» ،فيما توعدت «اجلهاد»
بالرد على «اجملزرة» ،وقال مســؤول
مكتبهــا اإلعالمي داود شــهاب
في بيــان ،إنه «واهــم من يظن أن
هــذه الدمــاء الزكية ســتذهب

هدراً ،وواهــم من يظن أن املقاومة
ستقف مكتوفة األيدي ،فاللحظة
املناســبة آتية بإذن اهلل للرد على
هــذه اجلرائــم واإلرهاب والشــر
الصهيوني الطافح باحلقد».
وشدد شــهاب على أنه «بعد هذا
العجــز والصمت الذي يشــجع
القاتل ،ليس من حق أحد كائنا ً من
كان أن يسأل عن ردة فعلنا إزاء هذه
اجلرائم البشعة».

وأكــدت حركة «فتــح» إن جرائم
االحتــال «يجــب أال متــر من دون
عقاب» .وشــدد الناطق باســمها
عاطف أبو ســيف فــي بيان ،على
أن «جرائم دولــة االحتالل تأتي في
ظل صمت دولي ،في انتهاك صارخ
للقوانني الدولية».
وفي الســياق ،أكد عضو املكتب
السياسي لـ «حماس» خليل احلية
أن إسرائيل «لن ترى جنودها األسرى

لدى املقاومة الفلسطينية ما لم
تدفع الثمن مقابل ذلك».
إلــى ذلــك ،دعــا منســق األمم
املتحدة للشــؤون اإلنســانية في
األراضــي الفلســطينية جيمي
ماك غولدريك في بيان ،إســرائيل
و»حماس» إلى وقف العنف وطالب
«القوات االســرائيلية بالتأكد من
أن اســتخدامها القوة يتطابق مع
واجباتها مبوجب القانون الدولي».

طهران تتخذ تدابير لمنع حركات إرهابية محتملة في البالد

«احتكاك» إيراني  -أميركي في مضيق هرمز
متابعة ـ الصباح الجديد:
بث التلفزيون اإليراني تسجيالً مص ّورا ً
ّ
يُظهــر احتــكاكا ً في مضيــق هرمز،
بني بحريــة «احلرس الثــوري» وحاملة
الطائرات األميركية «يو أس أس تيودور
روزفلت» .وتظهر في التســجيل زوارق
سريعة لــ «احلرس» تقترب من حاملة
الطائرات األميركية .ثم يحذر البحارة
اإليرانيون األميركيــن ،عبر االتصاالت
الالســلكية ،بوجــوب االبتعــاد عن
قواربهم ،وينصحونهم بـــ «االمتناع
عن التهديد أو استخدام القوة في أي
شكل».
على صعيــد آخر ،شــكا رئيس جلنة
األمــن القومي والسياســة اخلارجية
في مجلس الشــورى (البرملان) اإليراني
النائب البــارز حشــمت اهلل فالحت
بيشــه ،من إهمــال قــوات األمن في
التصدي لهجــوم األهواز الــذي أوقع
عشــرات اإلصابات بني قتيــل وجريح،
خالل عرض عسكري لـ «احلرس الثوري»
األسبوع املاضي.

وشــاهد  92نائبا ً ووزيرا االستخبارات
محمــود علوي والداخليــة عبدالرضا
رحماني فضلي ،تســجيالً مص ّورا ً عن
أعدته وزارة االســتخبارات
الهجــومّ ،
واجليش اإليراني.
وأشار فالحت بيشه إلى أن التسجيل
توســل قناصا ً إطالق
أظهر أن «املص ّور ّ
النار علــى املهاجمني ،لكــن القناص
انتظــر أمــرا ً مــن قيادتــه» .وأضاف:
«كان هناك ثمانية أو تســعة قناصة
يستطيعون بســهولة قتل اإلرهابيني
يصدق
خالل  30ثانية ،لكن أحدهم لم
ّ
أن هناك هجوما ً إرهابياً ،واعتقد بأن ما
يُطلَق هو رصاصــات فارغة .وحني رأى
مقتل أفراد ،لم يُطلق النار متذرعا ً بأنه
لم يتلقَ أمرا ً بذلك» .واســتدرك أن ذاك
القناص «لم يُطلــق النار حتى عندما
صدر أمر بذلك».
ولفت النائب إلى أن جرحى في الهجوم
يتمتعــون بخبــرة في قتــال تنظيم
«داعش» في سورية ،مؤكدا ً انهم كانوا
قادرين على «جتنّب املأســاة» لو كانوا
مسلحني.
في الســياق ذاته ،أعلن الناطق باسم

هيئة رئاســة البرملان بهروز نعمتي أن
هجوم األهواز ُمدرج على جدول أعمال
البرملان ،في جلسة غير علنية تُعقد غد
االثنني ،في حضور وزيرَي االستخبارات
والدفاع .كما أعلــن عضو جلنة األمن
القومــي والسياســة اخلارجيــة في
البرملان النائب حســن نقوي حسيني،
أعدت «دراســة شــاملة
أن اللجنــة ّ
عن حــادث األهواز» ،الفتــا ً إلى «اتخاذ
تدابير ملنع حــركات إرهابية محتملة
فــي البالد» .أما قائــد «احلرس الثوري»
اجلنــرال محمد علي جعفري ،فشــدد
علــى أن قواته «لن تدع دماء شــهداء
حادث األهواز تذهب هدراً ،وســتر ّد مثل
مدمرة علــى رؤوس األعداء».
صاعقة
ّ
على صعيد آخر ،نفــى وزير الصناعة
واملعــادن والتجــارة اإليرانــي محمد
شــريعتمداري أنباء عن اســتقالته،
معلنــا ً «تدابير لتســوية مشــكالت
ســائقي الشــاحنات» املضربــن عن
العمل منذ أسبوع.
وأضــاف« :بعض حاجات هــؤالء ،قبل
مشــكلة االضطــراب فــي أســعار
ؤمــن من
العمــات األجنبيــة ،كان ي ُ ّ

اإلنتــاج الداخلــي .وكنا نســتورد ما
حتتاجه الشاحنات من قطع وعجالت.
نتيجة االضطرابات في سوق العمالت،
تعســر اســتيراد العجــات ،وأوقفنا
ّ
ّ
بــث التلفزيون
ذلك اآلن» .إلــى ذلك،
اإليراني أن هيئة حكومية عليا يرأسها
رئيسي
وتضم
الرئيس حسن روحاني،
َ
ّ
البرملان علــي الريجاني والقضاء صادق
الريجاني« ،منحــت محافظ املصرف
املركزي سلطة التدخل في سوق النقد
األجنبــي وإدارتها» .ونقــل عن الهيئة
تأكيدهــا أن «املصرف ســيتدخل في
السوق عبر املصارف ومكاتب الصرافة
املعتمدة ،وســيتخذ اإلجراءات الالزمة
ّ
للتحكــم في ســعر صــرف العملة
الصعبة».
وســجل الريال تراجعا ً قياســياً ،منذ
ّ
انسحاب إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب مــن االتفاق النــووي املُبرم عام
 ،2015وإعادتهــا فــرض عقوبات على
طهران .وبلغ ســعر صــرف الدوالر في
الســوق غير الرســمية  186ألف ريال
األربعاء املاضي ،علما ً أنه خسر نحو 75
في املئة من قيمته منذ مطلع السنة.
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الفصيل يضم «من  8500الى عشرة االف مقاتل

أردوغان يختتم زيارته

انسحاب أول فصيل مقاتل من الشمال السوري

في كولونيا

أللمانيا بافتتاح مسجد

بموجب االتفاق الروسي-التركي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اختتــم الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان
زيارتــه ألملانيا امس االول الســبت بزيارة إلى
كولونيــا ،حيث أبعــدت اإلجــراءات األمنية
املؤيدين واملتظاهرين عن مراسم افتتاح أكبر
مسجد في البالد.
ومتركــزت فرق قناصــة من الشــرطة على
أســطح املنازل وجرى تطويــق املنطقة بعد
أن ألغت ســلطات املدينة خططا للسماح
ملا يصل إلى  25ألف شــخص بالتجمع خارج
املسجد ،الذي بنته منظمة إسالمية تربطها
عالقات وثيقة بالدولة التركية.
كانت أملانيا قد دعت أردوغــان إلى زيارة دولة
اســتغرقت ثالثة أيام فــي محاولة إلصالح
العالقات التي تضررت بفعل حملة قمع على
خصومه بعد محاولة انقالب في عام ،2016
على أمل تأمني إطالق سراح مواطنيها الذين
ما زالوا قيد االعتقال.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأ أول فصيــل مقاتل مقرب من
أنقــرة امس األحد باالنســحاب
من املنطقــة منزوعة الســاح
فــي مناطق ســيطرة الفصائل
في شمال ســوريا ،وفقا لالتفاق
الروســي التركــي ،وفق مــا اورد
املرصد السوري حلقوق االنسان.
وذكــر مديــر املرصد رامــي عبد
الرحمن لوكالــة فرانس برس أن
«مجموعــات من ،فيلق الشــام
االســامي ،انسحبت منذ صباح
امس األحــد آلياتها الثقيلة من
دبابــات ومدافع فــي ريف حلب
اجلنوبــي وضواحــي مدينة حلب
الغربية الواقعــة ضمن منطقة
نزع الســاح» واجملــاورة حملافظة
ادلب (شمال غرب).
واوضح عبــد الرحمن ان الفصيل
يضم «من  8500الى عشرة االف
مقاتل» وهو احد فصائل «اجلبهة
الوطنية للتحرير» التي تشكلت
مطلــع اب بدعم مــن انقرة في
محافظة ادلــب بواملناطق اجملاورة
لهــا في محافظــة حلب وحماة
والالذقيــة اخلاضعة لســيطرة
الفصائل املقاتلة.
واشار مدير املرصد الى ان الفصيل
«يعد ثاني اقوى فصيل من حيث
العتاد والثالــث االقوى من حيث
العديد في الشمال السوري».
وياتــي االنســحاب غــداة اعالن
الفصيل السوري املعارض «جيش
العــزة» الذي ينشــط حتديدا ً في
ريف حمــاة الشــمالي ،في بيان
رفضه لالتفاق في أول رفض علني
يصــدر عن تنظيم غيــر جهادي،
بعدمــا كانت اجلبهــة الوطنية
للتحرير ،حتالف فصائل معارضة

يعد ثاني اقوى
فصيل من حيث
العتاد والثالث
االقوى من
حيث العديد في
الشمال السوري

بينها حركة أحرار الشــام ،رحبت
مطلــع األســبوع باالتفــاق ،مع
تأكيدها «عدم ثقتهــا» باجلانب
الروسي.
وينــص االتفاق الروســي التركي
علــى إقامــة منطقــة منزوعة
الســاح بعمــق  15إلــى 20
كيلومترا ً علــى خطوط التماس
بني قــوات النظام والفصائل عند
أطراف إدلب وأجزاء من محافظات
مجــاورة وحتديــدا ً ريــف حماة

ارتفاع حصيلة الزلزال
والتسونامي في

إندونيسيا إلى  832قتيال

الشــمالي وريف حلــب الغربي
وريف الالذقية الشمالي.
ويتضمن االتفاق الذي جنّب ادلب،
آخــر معقل للفصائــل ،هجوما ً
واســعا ً لوحــت به دمشــق ،أن
تســ ّلم كافة الفصائل املوجودة
فــي املنطقة العازلة ســاحها
الثقيل بحلول  10تشــرين األول ،
وينســحب اجلهاديون متاما ً منها
بحلول  15تشــرين األول  ،على أن
تنتشر فيها قوات تركية وشرطة

عسكرية روسية.
وفي غضون ذلك ذكرت وســائل
إعالم تركية أن السلطات بصدد
إغالق مخيم أكشاكلله لالجئني
الســوريني في محافظة شانلي
أورفه جنوبي البالد ،وتوزيع نزالئه
على محافظات مختلفة.
وحســب موقــع sondakika
التركي ،سيتم إرسال  2122الجئا
إلى محافظات مختلفة وستبدأ
عمليات إخالء اخمليــم ابتداءا من

غد االثنني.
ووفقا للتعميم الذي أرسلته وزارة
الشــؤون الداخلية فإنه ستتاح
لالجئني الســوريني حرية اختيار
وجهتهم في تركيا ،باســتثناء 7
محافظات هي إسطنبول وغازي
عنتاب وأنطاليا وكليس وهاطاي
وماردين وشرناق.
كما ستقدم الســلطات معونة
ماليــة لكل عائلة تقــرر الرحيل
قيمتهــا  1100ليرة تركية للفرد،

في حــن لن تقدم أي مســاعدة
مادية ملن يقرر البقاء في محافظة
شانلي أورفه.
ومت إعالن خبر إجالء السوريني عبر
مكبرات مســجد اخمليم ،وأشــير
فــي اإلعالن إلــى ضــرورة توجه
الالجئني إلى الوحدة االستشارية
ليقدموا طلباتهم للمحافظات
التي يــو ّدون الذهاب إليها ،وجتمع
الالجئون حول املســجد محاولني
فهم فحوى اإلعالن.

انتقادات حادة لمصر من منظمات وشخصيات حقوقية بسبب حكم ظالم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال محــام ومصــادر قضائية إن
محكمة مصرية عاقبت ناشطة
امس االول السبت باحلبس سنتني
في قضيــة اتهمت فيها بنشــر
أخبــار كاذبة وبث مــادة مصورة
تضمنت ألفاظا خادشة للحياء.
وقال احملامي رمضان محمد حسن
لرويتــرز إن محكمة جنح املعادي،
إحــدى محاكم اجلنــح بالقاهرة،
عاقبــت موكلته الناشــطة أمل
فتحي بغرامة عشــرة آالف جنيه

( 560دوالرا) أيضــا وفرضت عليها
كفالة  20ألف جنيه لوقف تنفيذ
عقوبــة احلبس حلــن الفصل في
احلكم استئنافيا.
وأمــل فتحــي مخلى ســبيلها
فــي القضية لكنها محبوســة
على ذمة قضية أخــرى بتهمتي
االنضمام جلماعة أسســت على
خالف أحكام القانون ونشــر أخبار
كاذبــة .وكانــت قد ظهــرت في
مقطع فيديو في مايو أيار تضمن
انتقــادات ملــا قالت إنه ســكوت

الســلطات عن وقائع حترش ،كما
انتقدت سوء اخلدمات العامة في
البالد .وتضمــن الفيديو ،الذي لم
يتسن لرويترز التحقق منه ،سبابا
وألفاظا خادشة للحياء.
ووصــف محمــد لطفــي مدير
املفوضيــة املصريــة للحقــوق
واحلريات ،وهــي منظمة حقوقية،
وزوج أمل احلكم بأنه ظالم.
وقالــت منظمة العفــو الدولية
في بيــان عقب صــدور احلكم إن
أمل تواجه «حكما مشــينا ألنها

ببســاطة حتلت بشجاعة احلديث
ضد التحرش اجلنســي» .ووصفت
املنظمة احلكــم بأنه «حالة ظلم
شائنة» بسبب حبس من تعرضت
للتحــرش بينما بقــى املتحرش
طليقا .وكــررت املنظمة املطالبة
باإلفراج الفوري عن أمل وإسقاط
جميع التهم املوجهة إليها.
ويوم اجلمعة انتقــد  17خبيرا في
حقوق اإلنســان في األمم املتحدة
مصر زاعمني أنها تستخدم قوانني
مكافحــة اإلرهاب فــي احتجاز

نشطاء يكافحون من أجل حقوق
املرأة وضــد الفســاد والتعذيب
والقتل خارج القانون.
وذكــر بيــان مشــترك للخبراء
حمل عددا كبيــرا من التوقيعات،
على غير املعتاد ،أســماء نشطاء
اعتقلوا لشــهور وســلط الضوء
على أمل التي قــال إنها مدافعة
عن حقوق املرأة.
ويحقق اخلبــراء املســتقلون في
أوضــاع حقــوق اإلنســان ضمن
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم

املتحدة.
وفي وقت سابق من الشهر احلالي
قالت منظمة العفــو الدولية إن
مصر حتولت إلى «سجن مفتوح»
للمنتقدين في عهد الرئيس عبد
الفتاح السيسي.
ويقول أنصار السيسي إنه يحارب
عنف اإلســاميني ويحــاول إقرار
النظام فــي البالد بعد ســنوات
من الفوضى تلت املظاهرات التي
أطاحت بالرئيس الســابق حسني
مبارك في .2011

ترامب يعلن تقديم واشنطن «مساعدات» لجيوش السعودية واليابان وكوريا الجنوبية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اشــتكى الرئيس األميركي دونالد
ترامب امس االول السبت من تقدمي
اجليــش األميركي «مســاعدات»
جليوش السعودية ،حليفة الواليات
املتحــدة في الشــرق األوســط،
واليابان وكوريا اجلنوبية.
وجــاء ذلك فــي كلمة لــه خالل
جتمــع انتخابــي دعما ملرشــحي

احلزب اجلمهوري في والية فرجينيا
الغربية ،وفي أعقــاب انتقاد مماثل
وجهه لــدول حليفــة في حلف
شمال األطلسي.
وقال ترامــب الذي يعتمد «أميركا
أوال» شعارا لسياســته التجارية
«لم نقدم مساعدات
املتشــددة َ
جليوش دول غنية مثل الســعودية
واليابان وكوريا اجلنوبية؟» .واضاف

«ســيدفعون لنا .املشكلة هي أن
أحدا ال يطالب».
وتابــع ترامب أنه أجــرى محادثة
هاتفية مــع العاهل الســعودي
امللك سلمان بن عبد العزيز لبحث
هذه املسألة.
وفي الرياض ،أفــادت وكالة األنباء
الســعودية أن امللك سلمان تلقى
اتصــاال هاتفيا مــن ترامب جرى

تقـرير

خالله «بحث العالقــات املتميزة
وسبل تطويرها في ضوء الشراكة
االســتراتيجية بــن البلدين ،إلى
جانب بحث تطــورات األوضاع في
املنطقة والعالم».
وجاء فــي بيــان الوكالــة أنه مت
خــال االتصــال «اســتعراض
اجلهود املبذولــة للمحافظة على
اإلمدادات لضمان اســتقرار سوق

النفط ومبا يضمن منــو االقتصاد
العاملي».
وتعتبر السعودية واليابان من أكبر
األسواق لألسلحة األميركية .كما
تقدم الواليات املتحدة مساعدات
اســتخبارية وخدمات التزود جوا
بالوقود للتحالف العسكري الذي
تقوده الســعودية فــي مواجهة
املتمردين احلوثيني في اليمن.

والعام املاضي طالب ترامب كوريا
اجلنوبية بتسديد مليار دوالر لقاء
نشــر منظومة الدرع الصاروخية
األميركية «ثاد» فوق أراضيها.
ولطاملا اشــتكى ترامب من عدم
تخصيــص دول أوروبية أعضاء في
حلف شــمال األطلســي مبالغ
كافيــة ملوازناتها الدفاعية ،مركزا
انتقاداته على أملانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت حصيلة الزلزال والتسونامي اللذين
ضربــا اجلمعة املاضية إندونيســيا إلى 832
قتيال ،بحسب ما أعلنت امس األحد الوكالة
الوطنيــة إلدارة الكوارث التــي حذرت من أن
احلصيلة قد ترتفع.
وأعلنت الوكالــة أن الوفيات أحصيت كلها
تقريبا في بالــو بعد يومني من اجتياح أمواج
بارتفاع متر ونصف املدينــة التي تضم 350
الف نســمة في جزيرة سوالويسي ،مشيرة
إلى إحصاء  11حالة وفاة في منطقة دونغاال
شمال بالو.
وضــرب تســونامي املنطقة على أثــر زلزال
عنيف دمر أبنيــة وأجبر األهالي على التوجه
إلى أماكن مرتفعة .وتسببت األمواج العاتية
بانقطاع الكهرباء عن العديد من أحياء بالو.

مرشح اليمين البرازيلي
المتطرف يهدد بعدم

االعتراف بنتائج االنتخابات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
هدد املرشــح للرئاســة البرازيليــة اليميني
املتط ّرف جايير بولســونارو ،بأنــه لن يعترف
بنتائج االنتخابات في حال لم يتم انتخابه.
تصريح بولســونارو جاء عشــية خروجه من
املستشفى أمس االول السبت ،بعد أن كان قد
أدخل إليه في أوائل الشــهر احلالي إثر تع ّرضه
للطعن خالل حملته االنتخابية.
ورد عليه املرشح املنتمي لوسط اليسار سيرو
غوميز بالقول« :املرشــح الذي يدلي بتصريح
كهــذا ،يعلن بوضوح للبالد ،أنه ينوي االنقالب
على دميقراطيتنا».
وتظاهرت آالف النساء ضد بولسونارو في أكثر
من  60مدينة برازيلية أمس االول السبت قبل
 8أيــام من اجلولــة األولى لالنتخابــات ،ورددن
هتافات مناهضة له منها «ال ،ليس هو».
وبولسونارو البالغ  63عاما يبدي إعجابا شديدا
باحلكــم الديكتاتوري العســكري في البالد
( )1985-1964ويطلــق باســتمرار تصريحات
عنصريــة ومناهضة للنســاء واملثليني .لكن
مؤيديه يشــيدون مبواقفــه القوية حيال احلد
من ارتفاع معدالت اجلرمية في البرازيل وتعهده
بحماية القيم األســرية التقليدية .وحسب
استطالعات الرأي ،فإن بولسونارو يتقدم على
منافسيه في نســبة التأييد بـ ،27%ويتفوق
بـ 21%علــى منافســه اليســاري من حزب
العمال فرناندو حداد ،مــا يضمن له االنتقال
إلى الدورة الثانية بال منازع.

قدمت دليال على أن الحزب ما زال على قيد الحياة»

اليسار اإليطالي ينظم تظاهرة في روما لرص صفوفه بعد هزيمته االنتخابية
متابعة ــ الصباح الجديد:

نظم احلــزب الدميوقراطي اإليطالي
(يســار الوســط) الذي واجه هزمية
ساحقة في االنتخابات التشريعية
في إيطاليا ،تظاهرة امس األحد على
أمل رص صفوفه.
وأكد قادة في احلزب نقلت صحيفة
«ال ســتامبا» تصريحاتهم ،أن قيادة
احلزب الدميوقراطي ومســؤوليه في
املناطق عدوا «بقلــق» لتظاهرة 30
أيلــول التي «قدمت دليــا على أن
احلزب ما زال على قيد احلياة».
لكن الســؤال املطــروح ليس ما إذا
كان احلزب على قيــد احلياة ،بل إلى
متى سيبقى كذلك.
وكان احلزب الدميوقراطي الذي حكم
إيطاليا مــن  2013إلــى  2018بدأ
بالتراجع بعــد االنتخابات األوروبية
التــي جرت فــي  2014حيث حصل
زعيمه الشاب رئيس احلكومة ماتيو
رينــزي على  41باملئــة من األصوات
ولم يترك سوى القليل خلصومه.

لكن بعد ذلــك واجــه الهزمية تلو
األخرى .ففي أيار  2015كان من أهم
خســائره منطقة ليغوريــا وبلدية
البندقية.
وفــي حزيــران  ،2016واجه صفعة
أخرى بخســارته روما ومدينة كبيرة
أخــرى هي تورينــو اللتــن انتقلتا
إلى حركــة خمس جنــوم اليمينية
املناهضة للنظام ،ثم الفشل الذريع
في كانون األول من الســنة نفسها
في االستفتاء على تعديل الدستور
الذي رفضه  59باملئة من اإليطاليني.
وقدم ماتيو رينزي اســتقالته ،لكن
احلزب بدا عاجزا عن إحداث أي تغيير.
ففــي حزيــران  2017خســر احلزب
الدميوقراطي جنــوى التي حكمها
لعقود ،ثم في تشرين الثاني صقلية
ووصل إلى احلضيــض في الرابع من
آذار  2018بحصوله على  18,7باملئة
فقــط من األصوات ،وهي النســبة
األدنى له تاريخيا.
وقــال روبرتو داليمونتــي مدير إدارة
العلــوم السياســية فــي جامعة
لويس في روما ومدير املركز اإليطالي

للدراســات االنتخابية إن «خطر أن
يســجل انحدارا أكبر قائم .نعيش
في زمن تقلبات ومن الصعب إطالق
تكهنات».
قيادة جديدة
رأى داليمونتي أن «احلزب الدميوقراطي
يحتاج إلى قيادة جديــدة .اليوم أي
حزب بال قائد ال يصل إلى أي مكان».
وما زال ماتيو رينزي رجل احلزب القوي
ويهيمن املقربون منــه على فريقه
القيادي.
وقال داليمونتي إن الوضع «يشــبه
وجود ســيلفيو برلوســكوني في
«إيطاليــا إلــى األمــام( ،فورتســا
ايطاليا) ،وجود مربك».
وكغيره من أحزاب اليســار املعتدلة
في أوروبا ،خسر احلزب الدميوقراطي
ناخبيــه التقليديــن .وتشــير
اســتطالعات الرأي األخيرة إلى أنه
يلقى تأييــد  16باملئة من الناخبني،
وهو وضــع ال يدل على حــدوث أي
تغيير.
وبحسب املركز اإليطالي للدراسات

االنتخابيــة فــإن احلــزب ابتعد عن
اهتمامات قاعدتــه االنتخابية من
مكافحة التفــاوت االقتصادي إلى
الهجرة السرية التي يعتبرها حتى
بعض ناخبي اليسار مشكلة.
والنتيجة هي أن احلزب الدميوقراطي
بات يعتبر حــزب «النخب» وناخبيه
من الطبقة «الوســطى أو العليا»،
بحسب املركز نفسه.
وكتبــت صحيفــة «ال ريبوبليكا»
أن احلــزب الدميوقراطــي «يبدو حزبا
مفلســا قادته يتصارعون وســط
تنــاوب فوضــوي مــن فرضيــات»
إنعاشه.
وتســاءلت الصحيفــة «هــل هو
خطأ طبقة سياســية ما زالت دون
املســتوى؟ هذا ممكن لكــن هناك
فرضية أسوأ».
وتابعــت أن «احلــزب الدميوقراطــي
يحتضــر ألن مثلــه للدميوقراطية
السياســية التي مــا زال يحملها
علــى الرغم مــن كل شــيء ،غير
مجدية حاليــا» في مواجهة املوجة
الشعبوية ورفض النخب.

8

االثنني  1تشرين األول  2018العدد ()4027
)Mon. 1 Oct. 2018 issue (4027

الذهب يسجل أطول
موجة خسائر

الصباح الجديد  -وكاالت:
هبط ســعر الذهب إلى أدنى مســتوى له في
األســابيع الـ 6املاضية ،تزامنا مع ارتفاع سعر
صرف الدوالر ،عقب بيانات اقتصادية أمريكية
دعمت نية البنك املركزي األمريكي رفع أسعار
الفائدة بشكل مطرد.
وســجل الذهب أطول موجة خسائر شهرية
منذ ينايــر  ،1997اعتبرت األطول منذ  20عاما،
إذ انخفض بنســبة  6.1%خالل شهر سبتمبر
املاضي ،مسجال ســادس خسارة شهرية على
التوالــي ،إال أن املعــدن النفيس لم يســجل
تغييرا يذكر في املعامالت الفورية ،وأغلق عند
مستوى  1182دوالرا لألوقية.
وخــال تداوالته ليــوم اجلمعة ،قارب ســعر
شراء الذهب أدنى مســتوى له منذ منتصف
أغســطس املاضي ،عند مســتوى  34.1دوالر
لألوقية ،إال أنه انخفض في العقود األمريكية
اآلجلة بنسبة  1.0%إلى  20.1دوالر لألوقية.
وارتفع الدوالر أمــام العمالت األخرى تزامنا مع
بيانات منــو االقتصاد األمريكــي ،التي أظهرت
تسارعا في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة
خالل  4سنوات.

السودان يبدأ طباعة

عملة فئة  100جنيه
وسط أزمة سيولة

الصباح الجديد  -وكاالت:
نقلت وكالة السودان لألنباء عن البنك املركزي
قولــه يوم األحد إن اخلرطــوم بدأت في طباعة
عملة فئة  100جنيه للمرة األولى وسط أزمة
فى السيولة النقدية.
حتاول احلكومة الســودانية خفض اإلنفاق في
الوقت الــذي تواجه فيه ارتفاعا قياســيا في
التضخم ونقصا فــي العملة الصعبة فضال
عن تزايد القلق بشــأن تراجع حجم السيولة
النقدية في البنوك.
وأصبح مشــهد الصفــوف الطويلــة خارج
البنوك التجارية مألوفا في أنحاء اخلرطوم خالل
األسابيع القليلة املاضية مع تقلص السيولة
من العملة احملليــة وخلو أجهزة الصراف اآللي
مــن النقود .وتقرر وضع حد أقصى للســحب
النقدي فــي بعض األماكن بنحــو  500جنيه
سوداني ( 17.06دوالر).
يواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال
اجلنوب في  2011مســتحوذا علــى ثالثة أرباع
إنتاج النفط ليحرم اخلرطوم من مصدر حيوي
للعملة الصعبة.

ّ
تويوتا تحذر من توقف

إنتاج مصنعها في بريطانيا
الصباح الجديد -وكاالت:
ّ
حذرت عمالق صناعة السيارات اليابانية تويوتا
الســبت من أن عدم توصل بريطانيا الى اتفاق
مع االحتاد االوروبي بشــأن بريكســت ،سيؤدي
الى وقف اإلنتاج مؤقتا في مصنعها في ديربي
بوسط إنكلترا.
وقال مدير مصنع الشــركة في بيرناســتون
مارفن كــوك لهيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي
ســي»« :رأيي هو أنه إذا خرجــت بريطانيا من
االحتــاد األوروبي في نهاية آذار/مارس فســوف
يتوقف اإلنتاج في مصنعنا».
وأنتــج املصنع الذي ّ
يوظــف  2500موظف ما
يقرب من  150ألف ســيارة العــام املاضي ،مت
تصدير  90باملئة منها لالحتاد األوروبي  ،ويعتمد
املصنع على مكونات من االحتاد األوروبي لينتج
طرازي افينسيس وأوريس.
من جانبه ،أوضح وزير التجارة البريطاني غريغ
كالرك أن حتذير الشــركة اليابانية يبرز احلاجة
إلى اتفاق.

اقتصاد

ّ
القطاع المصرفي
تهدف الى النهوض بواقع

دورة تدريبية حول المعيار الدولي للتقارير المالية في بغداد
بغداد  -الصباح الجديد:
أقــام احتــاد املصــارف العربية،
بالتعــاون مــع البنــك املركزي
العراقي ورابطة املصارف اخلاصة
العراقيــة ،امــس األحــد ،دورة
تدريبية حــول تطبيــق املعيار
الدولي للتقارير املالية.
تهــدف الــدورة الى إكســاب
املشــاركني املهــارات املتعلقة
مبتطلبات احملاســبة عن االدوات
املالية ،فضالً عن قياس خســائر
االضمحــال او التدني في قيمة
االصول واالدوات املالية.
ورحــب مديــر االدارة والتدريب
فــي رابطــة املصــارف اخلاصة
العراقية ،أحمد الهاشمي ،خالل
الدورة بالبنــك املركزي العراقي
واملصارف اخلاصة املشــاركة في
الدورة ،مشــيرا ً الــى ان رابطة
املصــارف دائما ً ما تســعى عبر
الدورات التي تنظمها ،بالتعاون
مع شراكائها االســتراتيجيني،
للنهوض بواقع القطاع املصرفي
بالعراق  ،مضيفا أن “هذه الدورة
تأتي في وقــت مثالي خاص ًة وأن
املعيــار الدولــي للتقارير املالية
أصبح واجب التطبيق خالل هذا
العام”.
بدورها قالت ،ممثــل االمني العام
الحتاد املصــارف العربيــة ،رجاء
كمونــي ،إن “الهدف من الدورات
التي ينظمهــا االحتاد هو تطوير
القطاعات املصرفية في الوطن
العربــي ،ونطمــح للوصول الى
أفضل املعايير الدولية”.
وأضافت “نحــن كاحتاد مصارف
عربية نشــكر محافــظ البنك
املركزي العراقي ،علي العالق ،النه
يُريد بالتعاون مع رابطة املصارف
اخلاصــة العراقيــة ،ان يجعــل
القطــاع املصرفــي مثلما كان
سابقاً ،قويا وقادرا على مواجهة
كل التحديات”  ،وأكملت كموني،

إن “الهدف من
الدورات التي
ينظمها اتحاد
المصارف العربية
هو تطوير
ّ
القطاعات المصرفية
في الوطن العربي،
ونطمح للوصول
الى أفضل المعايير
الدولية”

تعامالت مصرفية يومية

“نحن نثق بالقطاع املصرفي في
العراق ،ونثق مبن يعمل فيه”.
يذكر ان املعايــر الدولي للتقارير
املاليــة ( )IFRS9أصبــح واجب
التطبيق بدءا من الفترات املالية
التي تبدأ في أو بعد عام .2018
فمن املعــروف ان قطاع املصارف
يلعــب دورا ً بــارزا ً فــي حشــد
املوارد االقتصاديــة ومتويل النمو
االقتصــادي فضالً عــن دوره في
حتقيق االستقرار املالي والنقدي
لالقتصاديــات احلديثــة .وعلى
الرغم مــن أن القطاع املصرفي
العراقي يعد من النظم العريقة
في املنطقة العربية ،إال أنه يبقى
نظامــا تقليديا في عمله بطيئا
في تطوره ،إذ ألقت ظروف احلرب

التــي مر بها العــراق منذ العام
 ١٩٨٠واحلصــار االقتصادي عام
 ١٩٩١والفلســفة االقتصاديــة
التي كانت سائدة في االقتصاد
العراقي بظاللهــا على القطاع
املصرفي فــي البلد تاركة موروثا
وأطر بشــرية وســياقات عمل
وقوانني خلقت فجوة كبيرة بينه
وبني النظم املصرفية الســائدة
في املنطقة والعالم.
ويتكون اجلهاز املصرفي العراقي
من البنك املركزي العراقي ،إضافة
إلــى ( )54مصرفا ،منها ســتة
مصارف حكومية هي ) الرافدين،
الرشــيد ،املصــرف العراقــي
للتجــارة ،الزراعــي التعاونــي،
الصنــاع ،العقــاري) فضال عن

ّ
ّ
في أيلول ..تعثر نمو قطاع
الصناعات التحويلية في الصين
الصباح الجديد -وكاالت:
أظهر مسحان يوم أمس األحد تعثر
منو قطــاع الصناعات التحويلية في
الصني في ســبتمبر أيلــول نتيجة
ضعــف الطلــب خارجيــا ومحليا
ممــا يزيــد الضغــوط علــى صناع
السياسات في حني يبدو أن الرسوم
األميركية تضــر باالقتصاد الصيني
أكثر من املتوقع.
وأظهر مســح خاص أن منو القطاع
الصناعي توقف إثر توسع استمر 15
شــهرا مع تراجع طلبيات التصدير
بأســرع وتيرة لها فيمــا يزيد على
عامــن بينما أكد مســح رســمي
مزيدا من الضعف فــي الصناعات
التحويلية.
وإذا نُظر للمســحني معا ،كمقياس
لنشاط قطاع األعمال وباعتبارهما
أول قراءة مهمة ألداء اقتصاد الصني
في ســبتمبر أيلول ،فإنهما يؤكدان
مــا أجمعت عليــه اآلراء بــأن ثاني
أكبــر اقتصاد في العالم مســتمر
في التباطــؤ مما قد يدفــع واضعي

تقـرير

السياسات لتبني مزيد من اإلجراءات
لدعم النمو في األشهر املقبلة.
وقد يســهم قطاع اخلدمــات الذي
يشــكل أكثــر من نصــف اقتصاد
الصني في احلد من تباطؤ االقتصاد.
فقد أظهر مؤشر مديري املشتريات
في القطــاع غير الصناعــي الذي
أصدره املكتــب الوطني لإلحصاءات
األحد توســع قطاع اخلدمات بوتيرة
أسرع في سبتمبر أيلول.
وبالنســبة للقطاع الصناعي ،فقد
نزل املؤشر الرسمي ألقل مستوى في
سبعة أشهر عند  50.8في سبتمبر
أيلول مــن  51.3في أغســطس آب
ليتراجــع أيضا عن توقعــات رويترز
البالغة  .51.2واســتمر املؤشر فوق
مســتوى  50نقطــة الفاصــل بني
النمو واالنكماش لســتة وعشرين
شــهرا متتاليا .لكن مؤشر مديرى
املشــتريات تسايشــن/ماركت نزل
أكثر من املتوقــع إلى  50.0من 50.6
في أغسطس آب .وتوقع اقتصاديون
في استطالع رويترز أن يسجل 50.5

( )30مصرفا خاصــا إضافة إلى
( )15فرعا ملصــارف أجنبية ،كما
توجد سبعة مشــاركات عربية
وأجنبية في رؤوس أموال املصارف
العراقيــة ،حيث ســمح قانون
املصــارف رقم  94لســنة 2004
والتعليمــات الصــادرة مبوجبه
مشــاركة املصارف األجنبية في
رؤوس أموال املصــارف العراقية،
وقد تراوحت هذه املشــاركة ما
بني  45%وحتى أكثر من  85%في
بعض املصارف .
ويعانــي القطــاع املصرفي في
العراق من عــدد كبير من أوجه
التخلــف والقصور التي حتد من
إمكانيــة نهوض هــذا القطاع
ومواكبتــه للنظــم املصرفية

العربية والعاملية ،وأخذ دوره في
دعم عملية النمو واالســتقرار
املالــي واالقتصــادي .وفي هذا
الســياق ميكــن إبراز عــدد من
املالحظــات واملشــكالت التي
يعانيها اجلهاز املصرفي العراقي
وتتلخــص بانخفــاض الكثافة
املصرفية التي تبلغ حاليا بحدود
فرع مصرف واحد لكل ()35000
سمة ،وهي نســبة منخفضة
قياســا بالنســبة املعياريــة
العاملية البالغــة مصرف واحد
لــكل( )10000نســمة وغياب
االســتراتيجيات املصرفيــة
الفاعلة واخلطــط التفصيلية
الســنوية لدى غالبية املصارف
والتي ينص عليها قانون املصارف

مبادتــه السادســة والعشــرين
وغيــاب املؤسســات الســاندة
للجهاز املصرفي ،مثل شــركة
للتأمني علــى الودائــع ،وأخرى
للتأمني على القــروض الكبيرة،
وشركة لدراسة مخاطر السوق،
وغيرها
كمــا ان عدم تناســب اخلدمات
املصرفية مع املتطلبات واحلاجات
االقتصاديــة للعــراق في ضوء
توجهات منــو اقتصاد الســوق،
حيث يبلغ عــدد اخلدمات بحدود
( )20خدمــة مقارنة مبــا أتاحته
املــادة ( )27من قانــون املصارف
والتي بلغت أكثر من ( )50خدمة
مصرفية ،وهي أقــل مما تقدمه
املصارف العربية واألجنبية.

تدهور الثقة في االقتصاد التركي
بأعلى نسبة منذ  10سنين

في املتوسط.
وأظهــر املســح اخلاص أن شــهر
ســبتمبر أيلــول هــو األول الذي ال
تشهد فيه املصانع الصينية حتسنا
منذ مايو أيار  2017حني انكمشــت
األنشطة.
وتغطي البيانات الرسمية عددا أكبر
من الشــركات بينما يركز املســح
اخلاص أكثر على الشركات الصغيرة
واملتوسطة املهمة لتوفير الوظائف
فــي الصــن .وتعهــد مســؤولون
صينيون باحليلولة دون خسارة كبيرة
للوظائف مع تنامي اخملاطر التجارية.
وفي املســح اخلــاص ،انكمشــت
طلبيات التوريد اجلديدة ،وهي مؤشر
للنشــاط في املســتقبل ،بأســرع
وتيــرة منــذ فبراير شــباط 2016
وعزت الشــركات ذلــك للخالفات
التجاريــة والرســوم اجلمركية.وفي
املسح الرسمي ،نزل املؤشر الفرعي
لطلبيات التصدير اجلديدة إلى 48.0
من  49.4ليسجل انكماشا للشهر
الرابع على التوالي.

الصباح الجديد  -وكاالت:
أظهرت بيانات رسمية تراجع الثقة
في االقتصاد التركي خالل الشــهر
املاضــي  15.4من املئــة ،وهي أعلى
نسبة منذ  10سنوات ،ما عزز اخملاوف
من تباطؤ اقتصادي حاد وسط أزمة
عملة .وفي مؤشــر آخر إلى األوضاع
االقتصادية غير املواتية ،أعلن صانع
الســيارات التركي الكبير «توفاش»
توقفه عن اإلنتــاج في مصنعه في
شــمال غربي تركيا لتسعة أيام في
تشــرين األول (أكتوبر) املقبل بسبب
انكماش في الســوق احمللية ،ما دفع
أسهم الشــركة إلى االنخفاض 5
من املئة.
وعلــى وفــق بيانــات مــن معهد
اإلحصــاءات التركي ،تراجع مؤشــر
الثقة االقتصاديــة إلى  71.0نقطة
خــال الشــهر اجلــاري ،مــن 83.9
نقطة في الشهر السابق ،في أقوى
انخفــاض منــذ أواخر عــام ،2008
وليسجل أقل مســتوياته منذ آذار
(مارس) .2009

وينبــئ املؤشــر بنظــرة اقتصادية
متفائلــة عندمــا يتجــاوز املئــة
ومتشــائمة عندما يكــون دون ذلك
املســتوى .وخفضت تركيا األسبوع
املاضي توقعات النمو للعامني احلالي
واملقبل ،لكنها لم تنجح في طمأنة
املســتثمرين الراغبني فــي تقييم
أكثر رصانة لالقتصاد الهش وخطة
شــاملة ملســاعدة البنوك .وهوت
الليرة التركية  40في املئة منذ بداية
العام احلالي بسبب اخملاوف املتعلقة
بنفــوذ الرئيس رجب طيــب أردوغان
على السياسة النقدية ،وخالف مع
الواليات املتحدة.
إلى ذلك أعلنــت مصادر مطلعة أن
شركات صينية كبيرة ،منها عمالق
التكنولوجيــا «علــي بابــا» ،تدرس
الفرص املتاحة في تركيا واجتمعت
مع شركات تركية بعد االنحدار احلاد
لليرة والــذي جعل األصــول احمللية
أرخص.
وأعلنــت مصادر ،طلبــت عدم ذكر
هويتهــا ألن املعلومــات غير علنية

بعد ،أن احملادثات أجريت في إسطنبول
منتصــف آب(أغســطس) املاضي،
عندما كانــت تركيا فــي أوج أزمة
العملة .وأضافــت« :إلى جانب علي
بابا ،التي اشترت شــركة ترينديول
التركية لبيع التجزئة عبر اإلنترنت،
جتري شــركات أخرى محادثات ،منها
الصني لتأمينات احليــاة ومجموعة
تشــاينا مرشــانتس» .وقــال أحد
املصادر« :التقينــا بأربع مجموعات
صينيــة خالل أســبوع واحد فقط،
وعقدوا أكثــر من  20اجتماعا ً كانت
بترتيب بنــوك اســتثمار أميركية
كبيرة».
وقالــت  3مصــادر إن الشــركات
الصينية أبــدت اهتمامــا ً بالبنية
التحتية والتعدين والطاقة والتجزئة
وقطاعات التأمني فــي تركيا .وعلى
رغــم األزمة التركية ،فــإن العوامل
السكانية املغرية في تركيا جتعلها
مصدر جذب ،ال ســيما للصناعات
التي تركز على املستهلك في املدى
الطويل.

مقارنة بالمتوقع خالل العام الحالي في السعودية

«موازنة  :»2019اإليرادات  978بليون ريال إجمالي إيرادات موازنة العام المقبل
الصباح الجديد  -وكاالت:
أشــارت التقديرات األوليــة ملوازنة
الســعودية لـ 2019التــي أعلنتها
وزارة املاليــة أن إجمالــي اإليرادات
ستبلغ نحو  978بليون ريال بارتفاع
نسبته  11في املئة مقارنة باملتوقع
حتقيقــه في  .2018وقــدرت الوزارة
نفقــات عام  2019بـــ  1106بليون
ريــال ،أي بعجز متوقــع بنحو 128
بليون ريــال .وتوقعت الوزارة أن تبلغ
إيــرادات العام اجلاري  882بليون ريال
والنفقات  1030بليون ريال أي بعجز
متوقع بـــ  148بليون ريال .وتوقعت
الوزارة االستمرار باالعتماد في متويل
العجز املتوقع وقدره  128بليون ريال
للعــام املالي املقبل من خالل إصدار
أدوات الدين.
وأوضح وزير املالية محمد اجلدعان أن
استراتيجية املالية العامة تسهم
في خفض معــدالت العجز وتدعم
اســتدامة املالية العامــة ،والنمو
االقتصــادي على املدى املتوســط.
مشــيرا إلى أن جناح تطبيق العديد
من املبادرات لتنميــة اإليرادات غير
النفطية ،وحتســن كفاءة اإلنفاق،
وحتسني آليات استهداف املستحقني

بالدعم ،فقد انخفض عجز املوازنة
خــال النصــف األول من الســنة
املاليــة احلاليــة  ،2018وبلغ حوالي
 41.7بليون ريــال منخفضا ً بحوالي
 31بليون ريال عن العجز املســجل
في الفترة املماثلة من العام السابق
 ،2017رغم منو النفقات بنسبة 26
في املئة خالل فترة املقارنة.
جاء ذلــك في حديث خــال اللقاء
االعالمي مع اخملتصني ،الذي نظمته
وزارة املالية في مقرها بالرياض اليوم،
مبناســبة إعالن البيــان التمهيدي
للموازنــة العامة للدولة للســنة
املاليــة 1441-1440هـ ( )2019ألول
مرة فــي تاريــخ موازنــة اململكة،
مبشاركة وكيل وزارة املالية لشؤون
املوازنة والتنظيم ياســر القهيدان،
ووكيل وزارة املالية لشؤون اإليرادات
طارق الشه ّيب ،واملدير العام لوحدة
السياسات املالية والكلية الدكتور
سعد الشهراني.
وأوضح وزير املاليــة أن صدور تقرير
البيــان التمهيــدي ملوازنــة 2019
للمرة األولــى يع ّبر عــن اخلطوات
الفعليــة اجلــادة لتطويــر عملية
إعــداد وتنفيــذ املوازنــة العامــة
للدولة ،ورفع مســتويات اإلفصاح
املالــي والشــفافية فيمــا يرتبط

باملاليــة العامة ،حيث يســتعرض
التقرير أهم السياســات واملبادرات
املســتهدفة في مشــروع موازنة
العــام املقبــل  2019لتحقيــق
األهداف املاليــة واالقتصادية على

املدى املتوســط ،وعــرض توجهات
احلكومة ملوازنــة العام املقبل وقبل
صدورهــا بعــدة أشــهر كإحدى
عناصر تطوير التخطيط املالي في
اململكة ،ويشمل البيان التمهيدي

عرض توجهــات احلكومــة ملوازنة
العام املقبل فــي مجاالت النفقات
واإليــرادات والعجــز والتمويــل
وتقديراتها على املدى املتوسط ،ومع
إمكانية مراجعة هذه التقديرات في

ضوء املستجدات املالية واالقتصادية
احمللية والدولية حتــى تاريخ صدور
املوازنــة العامة للمملكــة للعام
املالي  2019بنهاية العام.
وأفــاد ،أن برنامــج حتقيــق التوازن
املالي املســتهدف حتقيقه بحلول
العام  2023ال يستهدف فقط األداء
املالي ،بل حتفيز النشاط االقتصادي
واستدامة املالية العامة على املدى
املتوســط ،من خالل إطالق العديد
من املبادرات ،التي تستهدف تنمية
األنشــطة االقتصاديــة خاصة في
القطاعات غير النفطية ،فتم إطالق
مبادرات مثل برنامج حساب املواطن،
وخطة حتفيز القطاع اخلاص ،وأيضا ً
برامج حتقيق «رؤية اململكة ،»2030
إضافة إلى زيادة اإلنفاق االستثماري
في املوازنة؛ لإلســراع فــي عملية
اإلصــاح الهيكلي احملفــزة للنمو
االقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة
ومستمرة.
وبي اجلدعان أن النتائج واملؤشــرات
ّ
االقتصاديــة األوليــة تعكس هذا
سجل منو الناجت احمللي
التقدم ،حيث ّ
خــال الربع األول مــن العام احلالي
 2018منــوا ً ايجابيا ً مبقــدار  1.2في
املئة مقارنة مبعدل منو ســلبي قدره
 0.8في املئة لنفس الفترة من العام

الســابق ،وســاهم في ذلك تعافي
النــاجت احمللــي غير النفطــي ،الذي
ســجل منوا ً إيجابيا ً بنسبة  1.6في
املئة مقارنة بـنمو سلبي مبقدار 0.3
في املئة خالل الفتــرة املماثلة من
العام السابق.
وأكد أن توجه حكومة خادم احلرمني
الشــريفني في موازنة العام املقبل
 ،2019يتمثل في اســتمرار تطبيق
املبادرات والبرامج واملشــاريع وفقا ً
لـ «رؤية اململكــة  ،»2030التي من
شأنها حتقيق املســتهدفات املالية
واالقتصاديــة املعلنة واخملطط لها،
وفي مقدمتهــا تنويــع االقتصاد،
ومتكني القطاع اخلــاص من حتقيق
دوره في النمو االقتصادي ،واستدامة
املاليــة العامــة ،وحتقيــق التوازن
املالي بحلول العام  ،2023من خالل
زيادة اإليرادات غيــر النفطية ،ورفع
كفــاءة اإلنفاق ،واســتمرار التقدم
فــي إصالحــات إدارة املالية العامة
وضبطها ،مع توفير مساحة مالية
تســمح بالتدخل لتصحيح املسار
عند احلاجة أو اإلســراع في حتقيق
األهداف املاليــة واالقتصادية ،وزيادة
القدرة علــى اســتيعاب الظروف
والصدمــات التــي قــد يواجهها
االقتصاد.
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معايير رجل الدولة الصالح عند المرجعية الدينية
اسعد كاظم شبيب
هناك قوى متعددة داخلية وخارجية
حتدد معايير وصفات الرؤساء الثالثة
األهــم فــي املشــهد السياســي
العراقي ،وباألخص شــخصية رئيس
الوزراء ،ملــا لهذا املوقــع من أهمية
سياسية حســب الدستور العراقي
لعام  ،2005هذه القوى التي تضغط
بإجتاه حتديد معاييــر وصفات رئيس
الوزراء ،تنطلق مــن اعتبارات عديدة
منها :التعارض بني هذه القوى ذاتها،
أذ كل طرف يسعى إلى فرض شخص
يضمــن مصاحله ونفوذه للســنوات
األربــع املقبلــة مــن إدارة الدولــة
العراقيــة ،ويبدو أن املرجعية الدينية
كقوى اجتماعية ذات تأثير شــعبي
وروحي وحتظــى بقبول كبير من قبل
شرائح واسعة من الشعب العراقي
هي ايضا حترص قبل وبعد االنتخابات
إلى طــرح معايير ترى ضرورة أتباعها
في اختيار رئيس احلكومة.
ووســط التعارض والتباين وتشبث
بعض القوى السياســية التقليدية
النافــذة برموزهــا وشــخوصها
السياســية لتولي الســلطة مرة
أخــرى بعيدا عن التقييم الســلبي
لها ،وهــذا هو املالحظ بعد انتخابات
عــام  2014حيــث كان للمرجعيــة
الدينية القول الفصل في إنهاء حلم
نــوري املالكي رئيس الــوزراء بتوليه
دورة ثالثة ،وهو مــا رجح تولي حيدر
العبادي رئيســا للوزراء ألربع سنوات،
وبعد كل الســخط الشعبي ،وتردي
الوضــع اخلدمي ،ووقوف الســلطة
التنفيذيــة متفرجــة أمــام حجم
الفساد املالي واإلداري املستشري في
مؤسســات الدولة ،دعــت املرجعية
الدينية رئيس احلكومة حيدر العبادي
الــذي جنح فــي إســتعادة األراضي
املغتصبــة من قبــل تنظيم داعش،
إلى معاجلة الفســاد املستشري عبر
حثــه على أن يكــون حازما ،ويضرب
بيد من حديد في إشــارة إلى معاجلة
ملفات الفساد املتورط بها مسؤولني
سياسيني كبار ،لكن خاب أملها بعد
أن شــعرت بعدم حتقيق رغبتها في
مكافحة الفساد كجزء أساسي من
متطلبات الشعب العراقي ،وارتفعت

حدة االحتجاجــات مع ارتفاع درجات
احلرارة وتردي الواقع اخلدماتي ،وغياب
اخلدمات االساسية من ماء وكهرباء
وصحــة وغير ذلك ،فشــهدت مدن
عراقية متعــددة ،أبرزها البصرة مرة
أخرى مظاهرات واحتجاجات صاخبة،
لتنحاز املرجعيــة الدينية من خالل
خطب اجلمعة في االسابيع املاضية
بصــورة واضحة ملطالب الشــعب،
وقدمت معايير مهمة تتوفر بشخص
رئيس الوزراء اجلديد ،فهي بالرغم من
أنها ال تتدخل في أسم رئيس الوزراء،
لكــن ترجح فــي معاييرها أســم
على آخر علــى وفق مقاييس معينة
ميكن تسميته برجل الدولة الصالح
املناسب للمرحلة التي متر بها الدولة
العراقية بكل ما حتمله هذه املرحلة
من ملفات وتعقيدات شــائكة ،ومن
أبرز املعايير التــي حددتها مرجعية
الدينية ما يلي:
أوالً :أال يكون ممن تســلم الســلطة
سابقا (وجه جديد)
إن البعــد السياســي فــي توجيه
املرجعية باختيــار رئيس وزراء جديد،
حيــث ال حتبذ في تدويــر ذات الوجوه
التــي كانت تدير الدولــة ،ولم تقدم
إجنازا لدواعي متعــددة منها :حتكم
احملاصصة فــي إتخاذ القــرار ،وإدارة
مؤسسات الدولة ،وتنفيذ االجندات
احلزبية وغير ذلــك ،وكانت املرجعية
الدينية قد دعت أبناء الشــعب منذ
انتخابات عام  2014إلى قاعدة (اجملرب
ال يجرب).
وفي خضم الســجال الذي دار قبل
وبعــد انتخابــات عام  2018بشــأن
املرشحني لرئاســة الوزراء بني الكتل
التــي تدعي كال منهــا أنها الكتلة
األكبر التــي ستشــكل احلكومة،
أشــارت املرجعية الدينية إلى أنها ال
تؤيــد رئيس الوزراء القــادم إذا أختير
مــن السياســيني الذيــن كانوا في
السلطة في الســنوات املاضية ،بال
فرق بني احلزبيني منهم ،واملستقلني،
ال ّن معظم الشعب لم يعد لديه أمل
في أي من هؤالء في حتقيق ما يصبو
إليه من حتســن األوضاع ومكافحة
الفساد.
إصرار املرجعية على هذا املعيار جعل
القوى الشيعية وباألخص الكتلتني

تسييرها وإدارتها.

مجلس النواب
املتنافســتني علــى الكتلــة األكبر
(ســائرون والفتح) بصدد البحث عن
مرشــح جديد ملنصب رئيس الوزراء،
من خارج الســياقات ،تنطبق عليه
شــروط املرجعيــة الدينية ويحظى
بقبــول دولــي وإقليمي بعيــدا ً من
األســماء املتداولــة في األوســاط
السياســية ،وبعثت أحزاب شيعية
برســائل إلى القوى السنّية تدعوها
إلى اإلســراع في حســم مرشحها
ملنصــب رئيس البرملان قبل جلســة
السبت  /15ايلول ،لكن يبدو أن هناك
قوى ال ترغب بالشــخصيات اجلديدة
ومن خــارج مالكاتهــا احلزبية كما
صرح بذلك مقتدى الصدر الذي عبر
عن تأييــده الكامــل للمعايير التي
اشترطتها املرجعية الدينية.
ثانيا الكفاءة

تعــرض املرجعيــة الدينيــة معيار
الكفاءة في شــخص رجــل الدولة
الصالح ســيما على مستوى اجلانب
التنفيــذي ،ملــا الحظته مــن غياب
الكفــاءة فــي الكثير ممــن تصدى
للمسؤولية واإلدارة ،مبعنى أن الكفاءة
التي تطرحهــا املرجعية الدينية هنا
هو تصدي الشخص املتخصص في
مجال عملــه ،وينبغــي أن يتصدى
إلدارة الدولة سواء كان رئيسا للوزراء،
أو وزير ،أو مديــر والدرجات الوظيفية
األخــرى ،ليس ألنه من هــذا احلزب او
ذاك وإمنــا لكونه مختــص في اجملال
التنفيذي واإلداري واخلدمي
ثالثا النزاهة
مــن عيــوب املتصديــن للنظــام
السياســي اجلديد في العراق بقيادة

كتــل وأحــزاب سياســية متعددة
ومنهم حزب الدعوة الذي تصدى ثالثة
أعضاء فيه رئاسة احلكومة العراقية،
الترهــل والفســاد في مؤسســات
الدولة ،وغياب احملاسبة ،والتماهل بل
والدفاع عن الشــخصيات الفاسدة
ألســباب حزبيــة ،تصــر املرجعية
الدينية في ضوء الســجال الشعبي
والسياســي احلاصل أن يكون رئيس
الوزراء اجلديد يتســم بالنزاهة ،حيث
أنها ترى أن ســبب اســتمرار معاناة
معظم املواطنني من نقص اخلدمات
وإنتشــار البطالة وتراجع القطاعني
الزراعــي والصناعــي بصــورة غير
مسبوقة ،وكل ذلك نتيجة ٌطبيعية
ٌإلستشراء الفساد املالي واإلداري في
شــتى مرافق الدولة ومؤسساتها..
واإلبتعاد عن الضوابــط املهنية في

رابعا الشجاعة واحلزم
يأتــي هــذا املعيــار بعــد أن كان
اخلطــاب املرجعي يتوجــه في عدد
من املناســبات عبر منبر اجلمعة إلى
الســلطة التنفيذية والتشــريعية
والقضائية بضرورة اإلســراع مبعاجلة
امللفــات واملشــكالت ،ومنها ملف
الفساد ومعاقبة سارقي املال العام،
نادت املرجعية بضرورة أن يكون رئيس
الوزراء يتسم بالشــجاعة الكافية
في مكافحة الفســاد املالي واإلداري
– الذي هو األســاس فــي معظم ما
يعاني منه البلد من ســوء األوضاع،
ويعــد ذلــك واجبــه األول ومهمته
األساسية ،ويشن حربا ً ال هوادة فيها
على الفاسدين وحماتهم
املرجعية الدينية عندما تعرض هذه
املعايير إســتجابة ملتطلبات املرحلة
بكل ظروفها الصعبة بالوقت نفسه
تواجه انتقادات ،حيث يعد البعض أن
عرض املرجعية لهــذه املعايير مبثابة
عمليــة إقصائية لعــدد من الوجوه
السياســية والتنفيذيــة وبذلــك
تبعدهم من املنافسة الدميقراطية،
كما أقصت املالكــي في االنتخابات
الســابقة وهــي بذلك تقــف أمام
العبادي ،مشــكلة النقــاد أنهم ال
مييــزون بــن الدميقراطيــة الواعية
والكاملة واملؤسســاتية واإلنضباط
القانوني واحملاســبة البرملانية كتلك
القائمة في البلدان الغربية املتقدمة
أما الدميقراطيــة عندنا فهي بدايات
دميقراطيــة فــي أجواء سياســية
وقانونية بدائية وناشئة تتخذ منها
الكتل السياســية وسيلة للوصول
إلى غايات مالية شــخصية وحزبية
وحتقيــق اجنــدات خارجيــة .كمــا
أن املرجعيــة الدينيــة توجــب على
احلكومــة اخملتارة على وفــق املعايير
املشــار إليهــا تتعهــد بالعمل في
معد على أســس
ذلــك وفق برنامج ّ
علمية يتضمن إتخاذ خطوات فاعلة
ومدروسة ومنها ما يأتي:
 1تبنّــي مقترحات ملشــاريع قواننيترفع إلــى مجلس النــواب تتضمن
إلغاء أو تعديل القوانني النافذة التي
متنــح حقوقا ً ومزايا لفئــات معينة،

يتنافى منحها مع رعاية التســاوي
والعدالة بني أبناء الشعب.
 2تقدمي مشاريع قوانني إلى مجلسسد الثغرات القانونية
النواب بغرض ّ
التي تســتغل من قبل الفاســدين
لتحقيــق أغراضهم ،ومنــح هيئة
النزاهة والســلطات الرقابية االخرى
اختيارات أوسع في مكافحة الفساد
والوقوف بوجه الفاسدين.
 3تطبيق ضوابط صارمة في اختيارالوزراء وســائر التعيينات احلكومية
ســيما للمناصب العليا والدرجات
اخلاصــة ،بحيث مينع عنهــا غير ذوي
االختصــاص واملتهمــون بالفســاد
ومن ميارســون التمييز بني املواطنني
بحســب انتماءاتهــم املذهبيــة او
السياســية ومن يســتغلون املواقع
احلكوميــة لصالــح انفســهم أو
أقربائهم او أحزابهم ونحو ذلك.
 4اإليعــاز إلى ديــوان الرقابة املاليةبضرورة إنهاء التدقيق في احلسابات
اخلتاميــة للميزانيــات العامــة في
الســنوات املاضية وجميــع العقود
والتخصيصــات املاليــة لألعــوام
الســابقة على مســتوى كل وزارة
ومحافظــة ،وضــرورة اإلعــان عن
نتائــج التدقيــق بشــفافية عالية
لكشــف املتالعبني باألموال العامة
واملستحوذين عليها متهيدا ً حملاسبة
املقصرين وتقدمي الفاسدين للعدالة.
وتركت املرجعيــة إمكانية التواصل
مع رجل الدولــة الصالح إذا ما توفر
وفق املعايير املذكورة وتقدمي النصح
له فيمــا يتعلق مبصالــح البلد وإال
تســتمر على نهجها في مقاطعة
املسؤولني احلكوميني منذ عام ،2011
محذرة في مناسبة سابقة احلكومة
والسلطات ذات العالقة في السياق
نفســه من تعطيل املبادئ املذكورة
من أن ال يبقى أمام الشعب إال تطوير
أســاليبه اإلحتجاجية الســلمية
لفرض إرادته على املسؤولني مدعوما ً
في ذلك من قبل كل القوى اخل ّيرة في
البلد فاحتا الســاحة الشعبية على
كل االحتماالت.
مركز املستقبل للدراسات
االستراتيجية

من القدس إلى الهاي ..فلسطين تقاضي أميركا !
هاني حبيب
مدعيــة أن احملكمة ليســت صاحبة
ّ
اختصاص.
للمــرة الثانية ،تلجأ دولة فلســطني قــرارات محكمــة الهــاي ،محكمة
إلى محكمــة العدل الدوليــة ،املرة العدل الدولية بنحو عام ،استشارية
األولى كانــت َعبر اجلمعيــة العامة وغير ملزمةّ ،إل فــي حالة واحدة ،اذا
لألمم املتحدة بشأن قيام دولة االحتالل توافق الطرفان قبــل انعقاد احملكمة
ببناء اجلــدار الفاصل علــى األراضي على االلتزام برأيهــا وتنفيذه ،مبذكرة
الفلســطينية عام  ،2002وصدر قرار خطية ،فــي هذه احلــال ،يصبح قرار
ً
إلزاميــا ،كما أن هذه احملكمة
احملكمــة في الهاي عــام  ،2004كرأي احملكمة
استشاري ،يقضي بأن بناء اجلدار غير ال تنعقد إالّ بعد مــداوالت ومرافعات
قانوني ،مطالبا ً بهدمــه على الفور ،من قبل أطراف القضية ،خاصة اجلدل
والتعويض عن األضــرار الناجمة عن بشــأن صالحية احملكمــة للنظر في
بنائه ،في حني وصف الفلسطينيون هذه القضية أو تلك ،وهو ما قامت به
رأي احملكمة قــرارا ً تاريخيــا ً وانتصارا ً إســرائيل قبل عرض ملف اجلدار على
للحقوق الفلســطينية والشــرعية احملكمة الدولية ،إذ ا ّدعت أنها غير ذات
الدولية ،في حني أن إسرائيل كانت قد اختصاص وأن اطار بحث هذه القضية
رفضت هذا القــرار حتى قبل صدوره ،فــي العالقات الثنائية بني إســرائيل

والسلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد عشــر ســنوات من صــدور قرار
محكمة العدل الدولية بشــأن ملف
اجلــدار ،دعــت الســلطة الوطنية
الفلســطينية إلى تفعيل فتوى قرار
احملكمة ،إالّ أننا وحتى اآلن لم نشــهد
حــراكا ً جديا ً لتفعيل هــذه الفتوى،
وكأننــا اكتفينا بصــدور القرار الذي
يتطلب حملة دولية واسعة للضغط
على اســرائيل من أجــل تنفيذ هذا
القــرار ،في اطــار جهود سياســية
وإعالميــة والتوجه إلى الــرأي العام
الدولي بهذا الشــأن ،خاصة وأن ملف
اجلدار ،يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالبرنامج
التوسعي االســتيطاني اإلسرائيلي،
وكان ميكــن ،بــل ينبغــي االعتمــاد
على سلســلة القرارات الصادرة عن

اجلمعية العامة ومجلس األمن بشأن
ملف االســتيطان ،والتي صدرت بعد
قرار محكمة الهاي ،للمضي قدما ً في
وضع هذا امللف على جدول الرأي العام
العاملي ،الرسمي والشعبي!
رمبــا كانت هــذه املقدمــة ضرورية،
ونحن نتوجــه من جديد إلى محكمة
العدل الدولية ضــد الواليات املتحدة
األميركية،بشــأنل قرار إدارتها اعتبار
القــدس عاصمة إلســرائيل ،خاصة
قرارها بنقل ســفارتها مــن تل أبيب
إلى القدس احملتلة ،في انتهاك صارخ
أوال ً للقانون الدولــي وانتهاك واضح
التفاقية فيينــا لعــام  ،1961والتي
تنــص صراحــة على وجوب إنشــاء
البعثة الدبلوماسية للدولة املرسلة
على أراضي الدولة املستقبلة ،بالنظر

إلى أن القدس احملتلة ليســت ضمن
أراضي دولة إسرائيل ،بنا ًء على قرارات
األمم املتحدة خاصة القرار  ،242والتي
اعتمدت عليه قــرارات عديدة الحقة
صادرة عن املنظمة الدولية.
تقدمت فلسطني إلى الواليات املتحدة
برسالة خطية في أيار املاضي بطلب
عدم نقــل الســفارة األميركية إلى
القدس احملتلة ،وذلك عمالً باإلجراءات
املتبعــة ،عدم رد واشــنطن في املدة
الزمنيــة القانونية ،فتــح اجملال أمام
فلســطني للتقدم بهذه الشــكوى،
في ممارســة حلقها الســيادي كدولة
عضو فــي اتفاقية فيينــا للعالقات
الدبلوماسية.
والحظنا من خــال التعقيبات على
قــرار التوجه حملكمة العــدل الدولية

حــول ملف الســفارة األميركية في
القدس احملتلــة ،احلديث عن العاصمة
الفلســطينية بأبعادهــا الروحيــة
والدينية والثقافيــة الفريدة ،وضرورة
حماية مركزهــا الفريد واخلاص ،وهذا
صحيــح ،لكــن األهم مــن كل هذه
االعتبارات ،القدس سياسياً ،القدس
عاصمة لدولة فلســطني ،وبرأينا أنه
يجب التعامل مع مدينة القدس دائما ً
وأبدا ً بدالالتها السياســية بالدرجة
األولى ،كعاصمة لدولة فلسطني.
كما أن احلديث عن نزاع بشــأن مدينة
القدس ،يتجاوز الواقــع القانوني إلى
الواقــع الذي فرضته إســرائيل على
العاصمــة الفلســطينية ،القرارات
الدولية تعد القدس الشــرقية حتت
االحتالل ،وطاملا هناك قــرارات دولية

بهذا الشــأن ،فاألمر لم يعد مسألة
نــزاع ،فالنــزاع قد مت حلــه من خالل
القــرارات الدولية .احلديــث عن نزاع،
برغم هذه القرارات ،يشــكل اعترافا ً
ولــو ضمنيــا ً بالواقع الــذي فرضته
إسرائيل على العاصمة الفلسطينية
وكل األراضي احملتلة عام .1967
معركتنــا مع ملــف الســفارة في
محكمــة العــدل الدولية ،ســتبدأ
مع ادعاء إســرائيلي بعدم اختصاص
احملكمة ،هذه املعركة ســتأخذ وقتا ً
طويالً وجهداً ،أطول من ناحيتنا ،فماذا
فــي جعبتنــا ،ليس في إطــاق هذه
املعركة ،بل كيفية االســتمرار فيها
واالنتصار في نهاية األمر؟!
عن األيام الفلسطينية

نموذج جديد لألمن البشري
خافيير سوالنا
أصبح من الواضــح بنحو متزايد أن
العوملة ال تتقدم بثبات ،ولكن تعرف
الصعود والهبوط .في الوقت احلالي،
يبدو أنهــا في حالة هبــوط ،حيث
أعاقتها ســلوكيات عدد متزايد من
القادة السياســيني غير املسؤولني
الذيــن يصفونهــا بأنهــا أصل كل
الشرور .مع خطاب التعصب اخلفي
الذي يعبــر عن احلنني إلــى املاضي،
يدعــو الشــعوبيون مثــل الرئيس
األميركــي دونالــد ترامــب إلى بناء
اجلــدران وإغــاق احلدود الســتعادة
«السيادة» و «األمن».
بالطبــع ،مــن الســذاجة افتراض
أن الدولــة القوميــة ميكــن أن يتم
جتريدها بســهولة من دورها املركزي
في الشــؤون اإلنســانية .لكن من
السذاجة مبكان االعتقاد بأن ظواهر
مثل استفتاء البريكسيت أو انتخاب
ترامــب تنذر بعــودة العالــم الذي
تسود فيه الدولة القومية .في هذه
ً
متشــابك إلى حد
املرحلــة ،العالم
بعيد بحيث أن أي حديث عن عكس
العوملة هو عمل غريب.
في مجال األمن ،نحتاج إلى مواجهة
اجلانــب املظلــم من هــذا الترابط.
إن اآلليــات القانونية واملؤسســية
املعمــول بهــا حاليا غيــر كافية
ملواجهــة تهديــدات اليــوم ،وكان
هــذا صحيحا حتى قبــل أن يجعل

البريكســيت وصعود ترامب األمور
أسوء.
وكما تقول كريســتني تشــينكني
ومــاري كالــدور مــن كليــة لندن
لالقتصاد والعلوم السياســية في
كتابهما «القانــون الدولي واحلروب
اجلديدة» ،فــإن التمييز التقليدي بني
النزاع املســلح الدولي وغير الدولي
قد فقد معناه .فــي هذا اليوم وهذا
العصر ،يجب فهــم األمن الداخلي
واخلارجي على أنه سلسلة متصلة.
يظهر شــينكني وكالدور أن «احلروب
اجلديــدة» مثل الصراع في ســوريا
متيل إلى إشــراك مجموعة واسعة
من الفاعلني  -على املســتوى العام
واخلاص واحمللي والدولي  -وقد جتاوزت
احلــدود الوطنية .تتجلــى النقطة
األخيــرة فــي القبضــة اإلقليمية
الســابقة للدولة اإلســامية في
العراق ،وكذلك هجماتها في العديد
من البلــدان األخرى .عالوة على ذلك،
فإن احلروب اجلديدة عادة ما يكون لها
مكون عرقي أو دينــي أو قبلي قوي،
وتســتمر ملدة طويلة من الزمن ،مما
يضر بالسكان املدنيني.
تشــير الزيادة األخيرة في الصراعات
ذات البعــد الداخلي إلــى أن امنوذج
الســيادة القدمي في ويســتفاليا -
والذي حتتكر فيه الدول االســتعمال
الشــرعي للقــوة داخــل حدودها -
أصبح متقادما .إذا أردنا بناء مجتمع
دولي حقيقي ،يجــب علينا أن نفكر

في الســيادة من حيــث ليس فقط
السلطة ،ولكن أيضا املسؤولية.
وبالتالي ،يجب على اجملتمع الدولي أن
يكون مستعدا للتدخل في البلدان
التي تشــكل فيها احلكومة خطرا ً
على ســكانها .هذا هو املنطق وراء
مبدأ «املسؤولية عن احلماية» ()R2P
 ،الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم
املتحدة باإلجماع في عام .2005
ولســوء احلظ ،يتم تبرير استعمال
القوة ألسباب إنسانية ،حيث ركزت
التدخالت بنحو ضيق على االعتبارات
العســكرية التكتيكية .على الورق،
تســتلزم «املســؤولية عن احلماية»
أيضا مســؤولية منع ،ومســؤولية
إعادة البناء ،وكالهمــا عادة ما يتم
إنزالهما إلى الباب اخللفي .واألســوأ
مــن ذلك ،عندمــا أذن مجلس األمن
الدولــي بالتدخالت بكل الوســائل
«الضرورية» على أساس «املسؤولية
عــن احلمايــة» -في ليبيا وســاحل
العاج ،وكالهما في عــام  - 2011مت
نعت هذا املفهوم بقلب النظام.
ومنذ ذلك احلني ،مت وصف «املسؤولية
عــن احلمايــة» كصالحيــة مــن
صالحيات الســلطة  -وهو حق غير
مكتوب للتدخل مت العمل به بشكل
انتقائــي ،وهو ليــس واجبا جماعيا.
نتيجة لذلك ،مت تهميشــه .إن فشل
مجلس األمن في حشد أي استجابة
حقيقية لألزمة في ســوريا يعكس
اإلرث املؤســف للحاالت الســابقة

يبدو أن خطاب إدارة
ترامب يشير إلى
أن هذان الخياران
الوحيدان .فبعد كل
شيء ،تنقسم اإلدارة
بنحو صارخ بين
االنعزاليين والصقور
من المحافظين الجدد
مثل جون بولتون،
مستشار األمن
القومي ،الذي يبدو
أنه ال يردعه التاريخ
الطويل من الفشل
عندما يتعلق األمر
بتغيير النظام.
للتجاوز فــي بلدان أخــرى ،ويظهر
أن احلاالت اإلنســانية ما تــزال تأتي
فــي املرتبــة الثانية فــي اجلغرافيا
السياسية.
لكن هل يعني هذا أننا محكوم علينا

باالختيار بني التجاوزات العســكرية
في العراق أو ليبيــا والتقاعس الذي
ســمح بحدوث فظائع جماعية في
رواندا وسريبرينيتشا (حيث لم يكن
مفوضــو قــوات األمم املتحدة حلفظ
السالم مخولني بالتدخل)؟
يبدو أن خطاب إدارة ترامب يشير إلى
أن هذان اخلياران الوحيدان .فبعد كل
شيء ،تنقسم اإلدارة بنحو صارخ بني
االنعزاليني والصقــور من احملافظني
اجلــدد مثل جون بولتون ،مستشــار
األمن القومي ،الذي يبدو أنه ال يردعه
التاريخ الطويل من الفشــل عندما
يتعلق األمر بتغيير النظام.
ولكــن ال ينبغي لنا أن نستســلم
للقبول بإطــار متدحــرج للتدخل
اإلنساني ،وال نقلل من قدرة القانون
الدولي على تغيير نفسه ،وفي الوقت
نفسه ،تغيير اجملتمعات عاملياً .يقترح
تشــينكني وكالدور امنوذجــا ً أمنيا ً
حيويا ،حيث حتظــى حماية الفرد -
بدال ً من الدولة  -باألولوية دون اللجوء
إلى األبوية.
لتحقيق النجاح ،يجب أن يتعامل هذا
االمنــوذج مع األمن بنحو كلي ،وليس
بنحو عرضي .وينبغي أن يســتوعب
أولويات الســكان املتضررين ،مبا في
ذلك النســاء والفئــات احملرومة من
الناحية الهيكليــة األخرى .وينبغي
أن تعطي األفضلية للوســائل غير
العسكرية ،مع التركيز بنحو خاص
على نزع السالح.

راســخا
يجب أن يكون هذا االمنوذج
ً
فــي أخالقيات حقوق اإلنســان وفي
مجموعــة أدوات قانونيــة متكيفة
مع منطــق «احلروب اجلديدة» .ويجب
أن يكرس مفهوم «األمن البشــري»،
حيث من شــأن احلق في احلماية أن
يحل محل «املسؤولية عن احلماية».
هــذا االمنوذج ليس بعيــد املنال .في
الواقــع ،مت تطوير «املســؤولية عن
احلماية» وامنوذج األمن البشــري في
وقت واحد ،بدعــم ال يقدر بثمن من
مفكر بــارز ومواطن عاملــي :الراحل
كوفــي عنــان .مت وضــع العديد من
املبادئ األساســية للنموذج األخير
في ورقة عــام  2004بعنوان «عقيدة
األمن البشــري ألوروبا» الذي قدمته
مجموعة دراســات بشــأن القدرات
األمنية األوروبية في برشــلونة .بعد
ثالث ســنوات ،قام «تقريــر مدريد»
جملموعــة دراســات األمن البشــري
بتطوير الفكرة أكثر.
وعلى وجــه التحديد ،حــددت جلنة
الدراسات اخلطوط العريضة لتوسيع
البعثــات اخلارجية لالحتــاد األوروبي.
هذه املبادئ التوجيهية ألهمت ،على
سبيل املثال ،مراقبي حقوق اإلنسان
واملشاورات داخل مجالس املدن .ومع
ذلك ،كما هو احلال مع «املســؤولية
عن احلماية» ،سقطت عقيدة األمن
البشــري في حالة مــن اإلهمال .أو
بطريقة أخــرى ،مت حجبها عن طريق
اجلغرافيا السياسية ،وبالتركيز على

التدخل العسكري ملكافحة اإلرهاب.
ومع ذلك ،ينبغي أن نتذكر أن أعظم
عمليــات إعــادة تشــكيل القانون
الدولي على مــر التاريخ كانت دائما ً
تتبــع االضطرابات اجليوسياســية.
في الوقت الذي يصبح فيه السكان
املدنيــون عرضــة بشــكل متزايد
للتهديــدات اجلديــدة مثــل احلرب
السيبرانية ،فإن إعادة حتديد مفهوم
األمن البشري ليس مشرو ًعا مثال ًيا.
بل هي ضرورة ملحة.
من خالل التفكير في أمن اإلنســان،
ميكننا تطوير اســتراتيجية شاملة
وتشــاركية إلدارة الصراعــات غير
التقليدية التي تتكاثر حول العالم.
ال ميكــن أن يكون هنــاك أي عكس
للعوملــة .إذا أردنــا التخفيــف من
عواقــب العوملة الســلبية ،ال يوجد
سوى ســبيل واحد إلى األمام :تعزيز
آثارها اإليجابية.
ترجمة موحى الناجي
خافيير سوالنا :كان املمثل األعلى
لالحتاد األوروبي للسياسة اخلارجية
واألمنية ،واألمني العام حللف شمال
األطلســي ،ووزير خارجية إسبانيا
سابقا .يشغل حالياً منصب رئيس
مركــز  ESADEلالقتصــاد العاملي
واجلغرافيا السياســية وهو زميل
متميز في معهد بروكينغز.
بروجيكت
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الروائي حميد المختار:

«اشتهي العودة الى المعتقل

ألتفرغ للكتابة»
حذام يوسف طاهر
روائي حالــم بغد قريــب يحمل اخلير
واألمل وهو أيضا وبرغم مالمحه الهادئة
ثائر علــى كل ظلم وضعــف ميكن أن
ينهي الكلمة ويقتل الفكر كتب كثيرا
ولعن في كتاباتــه الدكتاتورية وإرهاب
الســلطة أطلــق العنــان لقلمه ولم
يتوقف عن الكتابة حتى داخل أســوار
الســجن ،بل كان أكثر نشــاطا وتأمال
ونتاجا بسبب مواقفه السياسية من
النظام وبســبب شــجاعته في حمل
الســاح بوجه الســلطة وحتديدا في
االنتفاضة الشــعبانية عام  1991كان
مطاردا من قبل الســلطة وذاق صنوف
العذاب لكنه لم يتخاذل وشحذ قلمه
وكان حرا وهو داخل الســجن حرا في
كتاباتــه وإنتاجه األدبــي ،دخلنا عليه
في مكتبه في شبكة اإلعالم العراقي
وكان لنا معه هذا احلوار:
كتبت وأنت داخل اســوار الســجن
عددا من الروايات ،هل لك ان حتدثنا عن
تلك الفترة وكيف اســتطعت ان تنجز
اربعة روايات؟ كنت حرا وانت داخل هذا
القيد؟
 احلقيقة رغم ان الســجن قيد صعبيحدد حركته ويحصرها في زاوية معينة
اال انه ال يســتطيع ان يحــد من حرية
الفكر كنت اشــعر في رقتها بحرية في
الكتابة على االقل ،كنت اكتب بحماس
ونشاط والفضل في هذا يعود الى االهل
واالصدقاء الذين كانــوا يجازفون بجلب
ما احتاجه من مســتلزمات للكتابة في
زياراتهم الدورية لي في السجن وحقيقة
حرية الفكر ليس هنــاك من له القدرة
على الغائها ال الســجان وال الدكتاتور
ألنها هنا في داخلنا نحن فقط من ميلك
حق الســيطرة عليه وفي سنوات احلجز
كان الوقت طويال ،وفرصة التأمل هناك
رمبا اكبر مــا يتيح لك فرصــة للقراءة
والكتابة ..دعيني اقول لك ان سجن (ابو
غريب) عبارة عن مدينــة كاملة لكنها
؟؟؟ وهذا هو السجن احلقيقي انك تكون
بعيدا عن ذلك الكائن الذي يعيد خلقك

كل يوم في داخل الســجن كنا نساعد
بعضنا ومبعاونــه االهل واالصدقاء ولم
ننقطــع عن العالم حتــى اني في عام
 2001طبعت لي في اسبانيا مجموعة
قصائــد نثرية وكانت بعنوان»ســأتبع
خطاك حتــى خريف الغابــات « وعند
خروجي من السجن لم احصل اال على
نسختني او ثالثة منها واحلمد هلل.
الروايات التي ولدت داخل الســجن
(صحــراء نيســابور ،مــأوى الثعبان،
اجلمــل مبا حمــل ،والســفياني) هل
ضمتها حكايات ممــا كان يدور داخل

* حرية الفكر ليس هناك
من له القدرة على إلغائها
ال السجّان وال الدكتاتور
ألنها هنا في داخلنا
نحن فقط من يملك حق
السيطرة عليه.
* نعم تنتهي قصة حب
ممكن ،لكن الحياة
مستمرة لتبدأ قصة أخرى
ربما أكثر عمقا

تلك االسوار؟
 فــي الواقع (صحراء نيســابور) كنتقد بدأت بكتابتها قبل دخولي السجن
وهي كانــت متثل رباعية اكملتها داخل
املعتقل ومؤكد هنــاك احداث مالمح
لتلك الفترة رمبا تستغربني لو قلت لك
انني اشــتهي العودة الى هناك ألتفرغ
للكتابة فالصحافــة والعمل اخذتني
بعيدا عن اجــواء الكتابة ولكني احاول
ان استغل كل دقيقة للكتابة سواء في
مكتبي في شــبكة االعالم العراقي او
داخل محرابي الصغير ألكمل ما بدأت
به من االعمال االدبية املؤجلة.
لديك رواية باســم»اخلواتيم « وهي
مبنية على اســاس ملف امني خاص
بك عثر عليه في احدى الدوائر االمنية
بعد سقوط النظام ،فهل كانت تلك
الروايــة قريبة من الســيرة الذاتية ام
انــك صنعت متاثيلــك اخلاصة خلدمة
القصة؟
 هذا املوضوع يشــمل جميع الكتابجلميــع فنــون االدب عندمــا يفكــر
لتأسيس عمل معني يضمنه جزءا من
حياته واحيانــا هناك امور تدخل ضمن
العمــل االدبي دون ان يتعمــد الكاتب
ذلك ،وبالنســبة لرواية (اخلواتيم) كنت
اعتمد في كتابتهــا على امللف االمني
الذي كان يضــم كل حتركاتي الثقافية
والسياسية وعند اطالعي عليه اصبت
بصدمة عنيفة الحتوائه على مفاجآت
واحداث اذهلتنــي بل أرعبتي فالصديق
الذي وثقت به واودعته اســرارك يتضح
انه مميــز ويوصــل كل تفاصيل حياتك
ألزالم السلطة وبسهولة غريبة ،حتى
زميلتــي القريبــة مني والتــي كانت
شاهدة على والدة الكثير من قصائدي
وكتاباتي تبني فيما بعد ومن خالل امللف
االمني هذا انها ايضــا مخبرة وتعمل
لصالح السلطة ،فكانت صدمة كبيرة
لي انك تكون مبواجهة قاســية مع من
كنــت تعتقدهم مــاذك وانصارك في
الفكر واملبدأ وحتــى احللم ،وباإلضافة
الى هذه املواقف احلقيقية ضمنت رواية
اخلواتيم الكثير من املشاهد والشخوص
لتغلغــل مع االحــداث االصلية حملنتي

حميد اخملتار

تلك وتشكل الرواية بشكلها النهائي
اننا حني نسمي كاتبا ما مبدعا فإننا ال
نطلق عليه تلك الصفة اعتباطا بل ألنه
بالفعل ابدع وخلق احداثا وشخوصا هو
املسؤول عنهم.
فــي احــدى اللقــاءات ذكــرت ان
رواية(اخلواتيــم) قصــدت بهــا خامتة
للحــب وخامتــة للظلــم وخامتــة
للصداقــة ،هــل مــا زال ملــف احلب
والصداقة والظلــم مختوما ،ام فتح
من جديد؟
 فــي وقتها نعم كانــت خامتة للحبوالصداقة وللظلــم والقهر لكن هذه
مشــاعر وقرارات خاصة لتلك اللحظة
ورد فعل لتلــك الصدمة العنيفة لكن
احلب ال ميكن ان ينتهي من حياتنا ،نعم
تنتهي قصــة حب ممكن ،لكــن احلياة
مســتمرة لتبدأ قصة اخــرى رمبا أكثر
عمقــا فاحلياة ال ميكن لها ان تســتمر

دون ان يكــون هناك حــب وأمل جديد،
قد تكون نهاية للظلم واالســتبداد وان
شاء اهلل نظرتنا للغد نظرة تفاؤلية بأن
القادم أجمل بالتأكيد.
برأيك هل اســتطاع االديب بشكل
عام ان يكون لسانا للناس؟
 االديب هو جزء من هذا العالم وجزء منكل تلك التفاصيــل اليومية واالحداث
املتواصلة فاألديــب عندما يتحدث عن
قصة او حادثة معينة ويؤرخ مرحلة من
حيالته فانه بذلك يــؤرخ لزمن وحلدث
رمبا يشــمل من يســكن اقصى الكرة
االرضية والنتيجــة ان مجمل االحداث
االنســانية تتشــابه بني البشر بغض
النظر عن لونهم وشــكلهم وبيئتهم
وفي مجمل كتابــات الروائيني واالدباء
هناك سر ألمر معني ميثل مجموعة من
الناس وعندما ينتقد ظاهرة معينة امنا
هو يتكلم بلسان هؤالء.

كيف تنظر الــى الرواية الواقعية؟
وهل استطاعت جتاوز محليتها؟
اخملتار :لدينا روائيون مبدعون استطاعوا
ان يؤسســوا لهم خطــا مميزا وواضحا
وهذا باعتــراف اجلميــع ،واحلقيقة من
خالل احمللية يستطيع الكاتب ان يصل
الى العاملية وبالفعل اســتطاع الكثير
من الكتاب جتاوز تلــك احلدود واحلواجز
ووصل الى القــارئ العربي وأثر به ،وفي
الوقت احلاضر هناك الكثير من النتاجات
االدبيــة التي وصلت الــى العاملية من
خالل الترجمة لبعــض النصوص وفي
هذا املوضوع انا متفائل جدا.
* ايــن املرأة في كتابــات الروائي حميد
اخملتار ،وماذا شكلت من مالمحك؟
اخملتار :انا انظر للمــرأة على انها احلياة
فيه نصف اجملتمع بل هي اخلالق للنصف
االخر منه ،هي تشــرف على الرجل منذ
والدته وحلــن اكتمال بنائــه ونضوجه
وانا ضد تلك النظرة البائســة للمرأة
التي يتبناها البعــض ويحمل الديانات
قصور هذه النظرة ،فكل الديانات ليس
فقط في الدين االســامي كانت تدعو
الى احتــرام مكانة املرأة وتقديس الدور
الذي تقوم به بل املرأة في بعض االزمنة
القدمية كانت تعبد مبثابة االلهة كونها
القادرة على اخللق كاآللهة .لكني اقول
ايضا ان املرأة لها دور سلبي في موضوع
النظرة البائسة لها كونها استسلمت
لهــذا الوضع وآمنت بــه ،اذن هي دعوة
لها الن تساعد نفسها وتثبت وجودها
وتعتمد على قدرتها وتكون شــجاعة
في اتخاذ قراراتها لتحد من تلك النظرة
غير الصحيحة باجتاهها.
مــاذا حتقق من احالم الروائي حميد
اخملتــار وهــل اســتطعت ان تعــوض
سنوات احلصار الفكري؟
 ال أســتطيع ان اقــول انــي حققتاحالمــي فــا زال في جعبتــي الكثير
لكني استبشــر خيــرا ،وارجو ان حتمل
االيام القادمة كل خير ألحالمنا واحالم
االجيــال القادمة واســتطيع القول ان
امامي الكثيــر لتحقيقه وفي الطريق
اكثر من مشروع ابداعي قيد االجناز.

دراسة

تشارلز ميلز واليسار الجديد
صــدر عن املركــز العربي لألبحاث ودراســة
السياسات كتاب تشارلز ميلز واليسار اجلديد
( ،)2018وهو العنوان العربي الذي اختاره فادي
ملحــم لترجمته كتاب ســتانلي أرونوفيتز
Taking It big: C. Wright Mills and the
 ،.Making of Political Intellectualsالصادر

عن مطبوعات جامعة كولومبيا (.)2012
هذا الكتاب ( 368صفحة ،موثقًا
ومفهرسا)
ً
ّ
واملفكر
ســيرة فكرية مليلز ،عالم االجتماع
الراديكالــي الذي لم يتوقف عــن الكتابة
منذ أواخر أربعينيات القرن العشــرين حتى
نهاية حياته في عام  .1962ســير ٌة حتيي ما
م ّثله ميلز من حتطيم لأليقونات ومن احتالل

أعماله املبتكرة مكانــة مرموقة في تراث
علم االجتماع النقدي وعلم االجتماع الذي
لكن هذه
يتنــاول تك ّون املثقفــن العامنيّ .
الســيرة ال جتري على صعيد واحد ،بل على
عدة :التحليل الدقيق لكتاباته،
مســتويات ّ
تبصراته الالفتة في اجملتمع األميركي
عرض ّ
ودوره العاملي ،االحتفاء بتصوراته عن املثقف

العام أو املثقف السياسي ،نقده للجامعة
بصفتها مؤسسة.
خال ًفا لعلم االجتماع األوروبيً ،
قليل ما تناول
علم االجتماع األميركي مســائل الطبقات
االجتماعية قبــل حلول أواخــر أربعينيات
القرن العشرين ،حني بدأ ميلز كتاباته .كان
علم االجتمــاع ذاك مقتصرًا
بشــدة على
ّ

دراسة «مشــكالت اجتماعية» مثل اجلرمية
واملــرض العقلي واملدينــة والعائلة والدين،
وما إلى ذلك .كان يتحاشــى بنى أساسية
أكبــر مثل العرق والطبقــة واجلنس ،ومييل
إلى التركيز على منهجيات علمية مزعومة
تلقى القبول لدى األســماء الكبرى في هذا
امليدان.

تشكيل

شجرة الزيتون الفلسطينية بمخيال وريشة الفنانة دارغوث
حمولــة اســتبطانية كبيــرة تعكســها
لوحات الفنانة اللبنانيــة تغريد دارغوث في
غاليــري صالح بــركات– بيــروت ،فال حاجة
لها لتصويــر جنود االحتالل ،وال النســاء أو
األطفال املهضــوم حقهم في فلســطني
احملتلة ،بل تكتفي باستعارة عنوان الشجرة
في جتلياتها ،وألقهــا ،وتاريخها ،وإحاطتها،
وتعبيرهــا كثيمــة داللية علــى القضية
الفلسطينية لتعبر عن مدى األلم والسمو
اللذين يتمثالن بالشــجرة وقــد تواءما في
حضن الثورة واالستشهاد والتموسق باجتاه
الصبر والنصر.
لعل فــي اســتعارة املفــردات بخاصة من
الطبيعة واحلياة احمليطة بالبشــر ،ال سيما
إن اتســمت بالكثير من األعــراف والتواريخ،
بطابــع يقربها للقداســة كحال شــجرة
الزيتون على سبيل املثال ال احلصر ،طرح جدي
يؤكد على الرســالة مــن وراء الفن ،في ظل
حركات ومفاهيم تشــكيلية جديدة وطارئة
تفرغ الفن من الرســالة والهــدف ،وتنزع به
باجتاه الالمعنى .من هنــا فدارغوث بعملها
حول مفردة الشــجرة ،وبتصويرها لألشجار
املتعملقة والتي تنشــر أغصانها في فضاء
اللوحة ،حتى يــكاد اإلطار يضيق بها ،وأخرى
مقطوعة غيــر أن جذورها ما زالت ممتدة في
األرض ،تســتنبط حال الفلسطيني املقيم
في وطنه واآلخر الالجئ ،فقد نعما بقداسة
االنتمــاء والصبــر والتمســك بالقضيــة
ومتريرها لألجيال الالحقة كمؤونة تستلهم

لوحة للفنانة تغريد دارغوث
اإلنسانية زادا.
تتعدد األحجام واألقيسة للوحات املعروضة،
كما يتعدد التنــاول ،ففي زاوية أولى تظهر
مجموعــة من اللوحات التي متثل أشــجار
الزيتــون املتعملقــة بتالفيــف جذورهــا
وجذوعهــا وأغصانها وأوراقهــا ،إلى تلك
املقطوعــة لكن الثابتة فــي األرض كأوتاد

تأبــى الزوال .وفي زاوية أخــرى هناك رفوش
اجلرافات التي لطاملا استخدمها احملتل لنزع
اجلذور .وفي أخرى دبابات  ...مع وجود عناوين
أخرى ثانوية بدالالتها ،حاضرة بتكاملها مع
روح املعرض.
اختــارت دارغوث الشــجرة كهوية ،وعبرت
عنهــا أوال من خالل العنــوان Analogy to

 Human Lifeوقاســتها علــى اإلنســان،
فشجرة الزيتون التي اكتسبت جاللها بدءا
من التشريعات الســماوية ،ووردت بالكتب
املقدســة كتعبير واســتعارة لنور اخلالق،
وســمو نتاجها أعنــي به الزيــت ورفعته،
تضمنت في جتربة الفنانة مزيدا من الزخم
في تالزمها مع اإلنســان ،وإذ يغيب العنصر

البشري عن لوحات دارغوث في هذا املعرض،
أو فــي التدليل على ما احتوته لوحاتها من
إشارات ،فلعل ذلك كان مدروسا من قبلها
ومقصودا ،فلم ترد الفنانة أي إحالة مباشرة
على الفاعل واملؤثر في قضايا االنســان أال
وهو اإلنســان نفســه مبفرداته ونوعه .بل
رغبت بتعميق البحث فــي خبايا التضمن
للذوات – التي قد ال يصح في جتربة دارغوث
وصفها باجلمادات – احمليطة باإلنسان ،والتي
تتعمشــق في ألقها كســمات ذات تالزم
واضح مع حقيقة زرع الروح مبتعلقات وطن،
تظهر الوطن الســليب من خاللها ،وتؤطر
ألم البشر بوســاطة التشبيه واالستعارة
مبفردات النزع واالقتالع للشــجرة املباركة،
من خالل تسليط الضوء على شأن له ثقله
في الذاكرة الفلسطينية والعربية ،وقامت
بترجمته تشكيليا بأبعاد تنحو باجتاه متظهر
املأساة في مصاحبة لصيقة مع الصمود.
ال يغيب فــي معرض الفنانــة دارغوث من
خالل أعمالها املعروضــة حتى  27أكتوبر /
تشــرين األول ،بعد املظلومية ،فمن يشاهد
أوال تلــك اللوحة الكبيرة التي تســتقبله
على باب الغاليري ،والتي متثل شجرة زيتون
عمالقــة هرمة تلــوح للناظــر بأغصانها
وأوراقها ،وتنجدل بألوان ثقيلة في جذوعها
ومتتد بجذورها عميقا ضاربة باألرض ،يشعر
املرء إزاءها باحلبور والغبطــة ،التي ال تلبث
أن تتالشــى تدريجيــا أمام عنف الســلب
والقطــع الذي تطالعه بهــا مجموعة من
اللوحــات الصغيــرة نســبيا والتي تظهر
جذوع أشــجار الزيتــون املقطوعة ،وكأنها

تنقــل لنا تاريخية املأســاة فــي ثنائية املا
قبل واملا بعــد ،فاألولى تســبح في فضاء
احلرية واالســتقالل والثانيــة تنزوي ببقعة
ضيقة ،مع التشديد على عدم استسالمها
أو تســليمها بالواقع املفــروض .وإذ تعتمد
الفنانة في أسلوبها على الضربات القوية
والثخينة والسميكة بألوان االكرليك على
عمق اللوحة ،واخللفيات املزدانة بعبق لوني
فياض ومتقلب غيــر أنه متوائم مع املفردة
محل التناول ،مع عنف مدروس غير فوضوي
فــي توزيع الكتل ،وتســليط اإلضاءة ،وبناء
االنسجام العام التعبيري لهيئة اللوحة.
رمبــا الكثير مــن الفنانني قــد عملوا على
القضيــة الفلســطينية تاريخيــا وصوال
إلــى زمننــا احلالــي ،ولعل كثيــرا منهم
أرخوا ملأســاتها وصمودها في آن من خالل
مفردات وثيمات متعلقــة بطبيعة اجملتمع
الفلسطيني وإنسانه ومحيطه االجتماعي
والثقافي ومقاومته .غير أن ما يجعل جتربة
الفنانة دارغــوث جديرة بالذكــر هنا ،أنها
واكبت بني التمكن التشكيلي كلغة لونية
عاملية عالية املستوى ،والالمباشرة في طرح
قضية سامية بسمو فلســطني ومآثرها،
واختيــار الفكــرة العامــة التي خصصت
بحمولــة ذات حضــور ألق وثقيــل تبلورت
من خــال الفعل ورد الفعــل ،أي التعملق
فــي فضاء رحــب والقلع والقطــع ،مبعنى
آخر املقاومة باحلاالت التي متر على شــجرة
الزيتون في فلسطني احملتلة ،والتي تعبر خير
تعبير عن حالة اإلنسان الفلسطيني بظل
عقود من القهر.
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة .إنها ليست أفكاراً فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة
عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث .كما ان أفكار السيد فتح اهلل
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س :اما يحتمــل أن يكون اجليش قد
اقدم على هذا دون علم من السلطة
املركزية في بغــداد وان الكيالني قد
ارغم على التستر عنها ؟
ف رأيي هذا حســن نيــة يقرب من
الســذاجة فما صدر مــن الكيالني
قبــل املذبحة وبعدهــا وماجرى في
الفرات االوســط في 1935على يده
وبأوامر صريحة رســمية منه دليل
على قســوة هذا الرجــل وطباعة
الدموية بل كان مجرد غرامه اجلنوني
بوزارة الداخلية دليل بحد ذاته على
ولعه الشديد باستعماله سياسة
البطــش والتنكيــل فــي معاجلة
املشاكل الداخلية وكما سأوضحه
لك بعد قليل
س :اكانــت وزارة الداخليــة بهــذه
االهميــة كما قلــت بحيث ينافس
عليهــا الكيالني وال يقبــل بغيرها
؟نحن نعلــم االن أن وزارة اخلارجية
في اميركا مثالً في هي اهم الوزارات
وان وزارة املالية في إنكلترا هي اهم
الوزارات
في العشرينيات والثالثينيات كانت
وزارة الداخليــة اخطــر وهــم وزارة
عراقيــة فقد ارتبطت بهــا مديرية
الدعايــة وخضعــت لهــا مديرية
السجون ومديرية الصحة وكل هذه
اصبحــت في اخلمســينيات وزارات
مستقلة ويســيطر وزير الداخلية
على قوى االمن ومديرية الشــرطة
والتحقيقات اجلنائية واالدارات كافه
مبا فيهــا املتصرفيــات (احملافظات)

وكانت اخملصصات الســرية للدولة
حتت تصرف وزير الداخلية فقط فله
سلطة األشــراف على قرارات وزارة
املالية اخملتصة بشــؤون العشــائر
وبيده نصب أو عــزل رئيس القبيلة
املعتمــد لــدى احلكومــة خالصة
القــول ان ســلطة وزيــر الداخلية
ونفوذة كان اكبر من ســلطة رئيس
الوزراء وســلطة امللك لذلك وجدنا
الكيالنــي اليرضى بغيرهــا عندما
يكلفه أحد باملشــاركة في الوزارة
ان لم يكن هــو رئيس حكومة وهذا
ماكان يخلق ازمــات وخالفات حادة
بــن رجال احلكم بــل كان الكيالني
يخلق االزمات ويفتعلها كلما طلب
منه املشــاركة فيصر على أن تكون
هذه الوزارة من حصته ويكشف هو
نفسة ن ذلك الغرام اجلنوني برساله
شخصية ملؤلف كتاب تاريخ الوزارات
العراقيــة اثبتها نصا ً وكان ذلك في
العــام 1935قــال الكيالني _:وكان
يســتخدم ضمير الغائب الاملتكلم
_ملا كلف امللك ياســن الهاشمي
يتألف الوزارة قال له ان (علي جودت
االيوبــي) و(جميل املدفعي) رجياه أن
اليدخلني في وزارته والسيما كوزير
داخلية ألنهما يعتقــدان بأنني من
اقوى العوامل التي ادت الى سقوط
وزارتيهــا التصالي الوثيق برؤســاء
القبائل من جهة وخشــيتهما من
ان ابعــد اعوانهما من الوظائف من
جهــة اخرى وملا فاحتني الهاشــمي
برغبة املال كلفني الدخول في وزارته
كوزير للمالية وكانت نية الهاشمي
متجهــة الــى الداخــل حكمــت
ســليمان كوزير للداخلية فاعتذرت

عن قبول هــذا املنصب لعدم املامي
بالشؤون املالية)
وفــي هــذه املناســبة لــم يفلح
الهاشمي في تأليف الوزارة فكلف
(جميــل املدفعي)والفهــا من دون
الكيالنــي طبعــا ً اال انه لــم يترك
املدفعي في راحه ألنــه اهاج قبائل
الفرات االوسط املوالية له فأعلنت
العصيــان وســادت الفوضى البالد
واســرع املدفعي املعروف باملساملة
والبعد عن املشاكل الى االستقالة
كانت اقصر الوزارات عمرا ً واستقالت
بعد عشــرة او احد عشــر يوما ً من
تشــكيلها ومت للكيالني مأراد وجاء
وزيرا للداخلية في الوزارة التي شلها
ياســن الهاشــمي كان الكيالني
ايضا ً مبتدع لعبه اثارة قبائل الفرات
األوســط لغرض اسقاط احلكومات
ونقلها عنه اآلخرون وجرعوه غصصا
كما جرعهم غصصها وقد وجدناه
فــي كل االحــوال اليهتــم مبقدار
مايســفك من دماء وال مايهدر من
اموال عامــه خاللهــا طاملا يحقق
بذلك غرضا ً أو يثبت له مركزا ً
ها هو هاذا يتعرض الى ثورة عشائرية
ترمي الى اســقاطه شبيهة بتلك
التي عملها ليكــرر املذبحة عينها
فــي اجلنــوب كالتــي عملهــا في
الشــمال من قبل أقل مــن عامني
وبعــن االداة واقصد(بكــر صدقي)
فتجــده يلح على تزكيتــه وتعينه
قائدا ً للقوات الي وجهت الى ســوق
الشــيوخ والرميثة والديوانية حيث
شبت نيران االنتفاضات العشائرية
املسلمة في عام .1935
واني الحضر في ذهني تلك اجملازر التي

ارتكبت وتلك القصبات والقرى التي
طالتها يد الكيالني وال أستطيع أن
امحو من ذاكرتي رؤية منظر مدينة
سوق الشــيوخ وقد بدت لي أنا ابن
الثانية عشــر كدجاجــة املنتوفة
الريش كمــا ارادها الكيالني ان تبدو
فقد امر بكتاب رسمي صريح بقطع
تيجان زهاء عشــرة آالف نخلة من
حواليها عقابا ً على مترد شــيوخها
وكنا قبــل ذلك النشــعر اال ونحن
جنــوس خــال شــوارعها لكثافة
النخيل حولها بحيث يحجبها عن
انظار القادم أمر الكيالني بقطعها
فبــدت جذوعها منتصبــة باالالف
مثل اعمــدة بناء يونانــي متقوض
منظــر مربــع اليبــرح ذاكرتي انك
لتجد نص هذا األمر أيضا ً في تاريخ
الوزارات العراقية وتاريخه في الثالث
من حزيران  1935وهذا العقاب الذي
آمر به الكيالني احتواه البند الثامن
منــن العقوبات االخرى وتضمن البند
االخيــر هــذا االمر توقيــف جميع
االشــخاص الســاكنني فــي املدن
والقصبــات ســواء مــن املوظفني
أو االهلــن والذين هــم ذوو عالقة
بحركــة التمرد أو التحريض عليهم
وســوقهم الــى اجمللــس العرفي
العســكري حملاكمتهم"واذكــر اننا
فقدنا للسجون
في هــذه املواجهة الكاســحة من
االعتقــاالت ثالثة م أعضاء أســرة
التعليم تتضمنن مدير معارف اللواء
ومدير متوســطتنا واستاذ العربية
كما اســتقلت الســجون عددا ً من
طالبنا معظمهم لم يتجاوز ســن
احللم وبلغ عدد الذين حكم عليهم

باالعدام 63وزاد عــدد احملكومني عن
الثالثمائة فــي ظــرف 49يوما ً من
نشــاط اجمللــس العرفــي واليعلم
عدد مــن قتل مــن القبائليني على
طريقة مقاتل جبل بيخير في 1933
وطبــق مارتبه الكالينــي بعد قيام
املذبحة االشــورية جاء يامللك غازي
الــى الديوانية ايضا ً واجــرى عرضا ً
عسكريا ً كان هو وبكر صدقي جنمية
ورفع بكر صدقي بنــاء على توصية
الكيالنــي الى رتبة فريق اســتثناء
لكثــرة القتــول الى اقــدم عليها
بنفسه وجنوده وقد نسجت حولها
احلكايات والقصص في اجلنوب
تفتق ذهــن الكيالني عــن طريقة
فــذة لعقــاب البارزانيــن جــزاء
انتفاضــة العام نفســة وحلف ان
يقضــي على مادعــاه بعصابة مال
مصطفى وتابعه خليل خوشــفي
فأعلن االحــكام العرفية في الزيبار
وراح يطــارد هــذا الثائــر ويالحقه
ليؤتي لــه برأســه مقطوعا ً وخيل
له ان مصدر قــوه البارزانيني يكمن
فــي عمائمهم احلمــراء فجعل من
شروط االستســام "ترك االعمتمر
باليشــماغ االحمر واتخاذ الشيماغ
االزرق!"
واذكر باملناســبة اني كنت اقرأ مره
هذه الفقرة األخيرة في احد الكتب
الحد اصهــاري وكان يجيدالفكاهة
والتعليقات الذكيــة فكر قليالً ثم
علق قائالً "البــد وان يكون في طبع
الكيالني شــيء من طبــاع الثيران
املصارعة االســبانية التــي يهيج
هياجهــا عندما يلوح لهــا باخلرقة
احلمراء!"

واوقــع الكيالني بالكــرد االيزيدية
مذبحة قانونية عسكرية في عمليه
احتجاج مســلحة حــول التجنيد
االجبــاري كان ميكن حلهــا من دون
اطالق عيار ناري
واحدد ولكنه أراد أن يلقنهم درســا ً
أيضا ً فضرب جبل ســنجار باملدافع
وفتك جيشــة بكل مــن وقع بيده
واحرق قرى برمتها وارسل مجلسة
العرفي العســكري هنــاك ليصدر
احكامــا ً على مايقــارب االربعمائة
بينهــم تســعه حكومــا باالعدام
فأمر بتنفيذه فورا ً مبوجب صالحيته
في ذلك احلــن وبوصفة وكيالً لوزير
العدلية وكل ذلــك مت خالل ثمانية
وعشرين يوما ً
امتهان الدستور والقوانني الشاذة
س:ذكرمت عرضا ً في احللقات السابقة
أن للكيالنــي دورا ً جوهريا ً في اهدار
احلريــات الدميقراطيــة وامتهــان
الدستور
مما يضاعــف جنايــة الكيالني على
احلريــات العامــة ماضيــة العلمي
وثقافته القانونية كان لفترة اســتاذ
مادة قانون العقوبات في كلية احلقوق
وهو واثق قانــون صلة بحرية وحقوق
املواطن وان الكيالني في رأي أول من
اختط ســنه اصدار املراسيم املقيدة
والصادرة للحريات واول من استخدم
اجملالس العرفية العســكرية بنطاق
واســع وبقســوة ضربت بها األمثال
وكان قبل ولوجه ميدان السياســية
قاضيا ً مدنيا ً يفهم حساسية ميزان
العدالــة أكثر ممــا يفهمــه زمالؤه
الساســة الذين تخرجوا من مدارس
عســكرية عثمانيــة وأول ما يخطر

ببالي من مراســيمه هو مرســوما
ساط اجلنســية عن العراقيني الذي
أصدره في العام  1933أيام كان رئيس
حكومة ونزع مبقتضاه اجلنســية عن
بطريرك االشــوريني بضعة وعشرين
من اتباعه وآل بيته ثم مرسوم االدارة
العرفية الســيء الصيــت الذي قام
بصياغته وتقنيه بالعــام 1935أيام
كان وزيــرا ً للعدليــة بالوكالــة في
الوزارة ياسني الهاشمي وثم مرسوم
صيانة األمن العام وســامة الدولة
الذي اصــدره في  1940أيام رئيســا
للوزراء
واملرء ليعجب حقا ً لقصر نظر أمثال
هؤالء الرجــال الطغاة واســتهتار
وشعور مطلق باالمان من طائلة هذه
القوانني اجلائزة التي استنوها لالخرين
دون ان يفكروا يوما ستطبق عليهم
وعلى اخوانهم وزمالئهم فمثال طبق
قانون اسقاط اجلنسية على الدكتور
ساطع احلصري واحمد قدري ودرويش
املقدادي وعدد من القوميني اصدقائه
في العام  1943كما طبق مرســوم
االدارة العرفية عليه هو نفسه وعلى
شــركائه في حركة مايــس ونال به
حكم االعدام وطبق املرسوم الثالث
على جميع الذين شاركوا في حركة
مايس باعتقال املئات منهم وزجهم
فــي معتقــات اجلنوب بعــد نهاية
احلركة.
*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيــب وســعيد يحيــى والكتاب
مــن منشــورات دار أراس للطباعة
والنشر ،منشورات اجلمل ،الطبعة
األولى 2012
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الديمقراطية في أميركا
يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي ّ
ملط ،ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي،
أال وهي تشريح العملية الديمقراطية ،وتشريح النظام الديمقراطي ،ولعل أفضل طريقة إلنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي
بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الواليات المتحدة.
ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس دي توتكيفل
الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحوالت الجديدة في العالم الراهن وهي تحوالت البد من وضعها في إطارها التاريخي
واإلنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بال عنف ،ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة،
ومحاربة الفقر ،ونبذ االستغالل االقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط اإلمبريالي أو الدكتاتوريات األيديلوجية ،ويعلي
بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن االجتماعي وتعزيز القيم الحضارية واالنتصار للعدل والحياة.
تنشر "الصباح الجديد" حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية
للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.
شبلي ّ
ملط:
 - 14نظــرة مختلفة لــدور اجليش في
اجملتمع
من املواضيــع التي تكرر ذكرها في هذه
الدراســة التالزم املتنامــي بني قضايا
الداخليــة واخلارجيــة والعاملية  .ومنذ
جتارب جنوب شرق اســيا صار الفاصل
بني ( اســتعمال القوه ) ( حفظ السالم
عنوان ضياع الفاصل بني احلرب والسلب
) فيما حتولت عمليات تعد منفردة الى
اهــوال تتخطى احيانا تلك التي حتدثها
حــرب جرارة على منط تقليدي  .فقد ادت
احلــرب ضد الواليات املتحــدة في بيروت
عام  1998الى عمليات تفجير حصدت
حرب ضروس في كوسوفو دامت حوالي
ثالثة اشــهر وقد ترســخ منط السلب
واحلرب منــذ انهيار جدار احلــرب الباردة
 .فقد قضى من املواطنــن االميركيني
في انفجار اوكالهوما ســتي في ســنة
 1995عــدد اكبــر من مجمــوع االرواح
األميركيــة التي حصدهــا القتال ضد
اجليش العراقي خالل حرب اخلليج من اب
1990الى نيســان 1991ومن اوكالهوما
ســتي ضد مركز التجــارة العاملية في
مدينه نيويورك في شــباط  1993فقد
انعــزال الواليات املتحدة القاري شــيء
من مناعته التاريخيــة  ،وضاق هامش
التحــرك الفريد الــذي تتحلى به اكثر
الــدول جبروتا بالنظــام العاملي بفضل
وضعه اجلغرافي والقاري اخلاص  ،فتغيرت
طبيعة احلرب وحتولت طيفا مستحدث

التعقيدات اليزال مجهول املعالم .
يحتاج مثل هــذا التغيير العميق الى
مفكــره حديث مــن الطــراز كلوز فيز
لإلملام بابعاده.
وحتــى بروز فكــر بهذا املســتوى البد
للغموض فــي حتديد الفاصل بني االمن
الداخلي والدولي ان يستمر مهيمنا على
النقاش حول سياسة الدفاع األميركية
وهوه نقاش ميكن مقارنته بشكل اولي
عــن طريــق ركيزتيه االساســيتني في
العقد املنصرم  :كواليــم باول ومادلني
اوبرايــت وتختصــر عقيده بــاول من
جملــة وجيزة وهيه عدم الســماح باي
تدخل عســكري خارج الواليات املتحدة
اذا هدد هذا التدخل بهذا البقاء مفتوحا
فاما اليكــون تدخل او يكون التدخل او
ان يكون التدخل ضخما مركزا وقاضيا
بحيــث يبــدو االنتصار فــي خوضه
وشــيكا اكيدا وســاطعا ومتثل حرب
اخلليج الثانية التجسيد املثالي لهذه
املدرسة .
املشــكلة ان هذه العقيــدة ال ترتفع
الى مســتوى املناسب لدرجة التعقيد
التي بلغتها معادلته احلرب والسلم في
نهاية القرن العشرين  .فايا يكن احلكم
في مســببات حرف اخلليج  ،اذا اخذناها
على ســبيل املثال فــان القصف اجلوي
كان مســتمرا ضد العــراق بالطائرات
األميركيــة والبريطانيــة بعد عشــر
ســنوات من العان رئيس مجلس االمن
النهاية الرســمية للحرب في نيســان
 ، 1991بعدما عمت في حينها احتفاالت

االنتصار مجمل املدن األميركية مقابل
التقصير في عقيده باول ظهرت نظرية
تعــزا في بعضها الى مارلــن اوبرايت ،
وان لــم تكن وزيرة اخلارجيــة األميركية
قد طورتها بشكل مقنع  .فاهم ما جاء
في هــذه العقيدة اقتصــر على بعض
املالحظــات التي انتقــدت فيها كولن
عندما كانت البرايت التــزال تعمل في
بالدها األمم املتحدة.
وعقيده اولبرايت  ،ليست متكامل وقد
يكون مناسبا ترتيب مقوماتها من خالل
اقتراحات تتيح للحكومة االميركية ان
تبلــور مفاهيمها ومنابــع هنا بعضها
في شق عسكري تنظيفي  ،كالسيكي
فيمــا نترك موضــوع اســلحه الدمار
الشامل بســبب منطقة االستراتيجي
اخلاص ملعاجله الحقه  .النها تبقى خارج
معادلــه التدخل العســكري وعمليات
حفض الســام على العمــوم والنظام
العسكري الكالســيكي يقتدي بتقدمي
عدد من االفكار التي ترتبط بها العقيدة
اجلدية قبل النظر في مقومات التدخل
العسكري االمريكي خارج حدود الواليات
املتحدة :
الفكرة االولــى تتطرق الى دور األجهزة
األمنيــة وضــرورة اخضاعهــا لوزارتي
الدفــاع واخلارجية ليس املــكان كافيا
هنا ملناقشه دور اخملابرات  ،وهي املعروفة
بعنوان الذكاء في ترجمة حرفية لعبارة
اإلنكليزيــة  .فتوطــن الــذكاء بهذه
األجهزة مهمة تفتقر الى موضوع من
اوليات ما بعد احلــرب الباردة انت تبتعد

هذه األجهزة علــى اختالفها وانواعها
من وكاله االســتخبارات االميركية الى
وكالــه االمن القومي وهــي غير اجمللس
القوي الى جهاز التنصت السري املرقب
بالسلم .
وغيرهــا مــن املؤسســات التي ال
تتصــف بالشــفافية والعلنية التي
يجدر تقليص دورها في السياســة
اخلارجية االميركيــة  .والى كانت اداره
كلنتون قد اظهــرت بعض التقدم في
هذا اجملال بافصاحها ملدة قصيرة عن
ميزانية وكالة االســتخبارات املركزية
 ،اال انها عادت بســرعة على متكنها
السابق وتطبيق دعوة الرئيس ويلسون
الى نبــذ االتفاقيات الســرية اصبح
ملحا من الناحيتني املبدئية والعلمية
في مايخــص الواليــات الذكية فمن
الناحية العمليــة ان اي قارئ متمعن
في املصادر املنشــودة علنا على نسق
نعوم شومســكي اكســبيل للمثال
 ،كاشــف المحال الكثــر العمليات
سرية كتمان  .اما من الناحية املبدئية
فــا حاجه اطالقا لعمليــات محاطة
بالسرية على نسق الكونرا وايران كيت
وكلها ترتد علــى منظميها وتقوض
السياســة الدولة املرسومة لضاربها
معها .
فاملقتــرح االول اذا هوه اعاده النظر
بأجهزة الذكار االســتخبارية وجعلها
خاضعــة للمســؤولية العلنيــة
مثلهــا مثل اي عمليه لــوزارة الدفاع
االميركيــة  .فمن مبادئ األساســية

فــي الدميقراطيــة االميركية اخضاع
العســكر للمدنيني وليس العكس ،
وال تتمتــع اجهزه االســتخبارات مبيزه
جتعلها اكثر ســرية او اقل مسؤولية
من تلك التي تتعلق بالرجال والنساء
الذين يضعــون حياتهم في خطر في
العمليات العسكرية العلنية .
وفي زمــن ال يختلف فيــه احد حول
التفوق العســكري العاملــي للواليات
املتحدة تلقي هذه احلاجه الى مؤازرة في
املســؤولية الضوء على دور اجليش في
ســائر اجملتمعات السيما في بالد التي
صارت فيها انقالبات عســكرية فيها
مزمنة واهمها إندونيســيا وباكستان
ونايجريه  ،فيأخذ ضباط عســكريون
مغمــورون على عاتقهــم تصويب ما
يرونــه تقصيرا من قبل السياســيني
املدنيــن  .فبعــض النظر عــن تصير
احلكومة املدنيــة وقد يكون التقصير
حقيقــه ام ال – فان جناح السياســة
االميركيــة اخلارجية مرهون بحفضها
 ،اجتــاه الــدول اخلارجيــة  ،املســافة
نفســها من التدخل العســكري في
الشــؤن املدنية التي تتبعها احلكومة
االميركية داخل الواليات املتحدة  .ففي
دول مثل باكســتان وإندونيسيا ودول
اجلهة الشرقية سابقا مبا فيها روسيا
بات عنوان عدم التدخل للعسكر في
الشــأن املدني امرا حيويا لالســتقرار
فــي اجملتمع  .فدور اجليش يختصر على
حمايه احلــدود وليس دوره ابداء تصنيع
وفاق اجتماع قصري او اخضاع اجملتمع

الى مايراه هوه مناسب له .
هــذا املبدأ ســهل التأكيــد صعب
التطبيــق  ،وان كان التطبيــق املرجو
خاضعــا بطبيعتــه ملبدأ التــدرج .
وللمزين من التفاصيل قد تكون بعض
النســب واالرقام مفيدة منها دراسة
اعدها معهد بروكنلس في واشنطن
وانتهت الى ان اصالحات العقد املاضي
قد ابقت على فعالية اجليش االمريكي
وهيــه معروفه باجلهوزيــة القتالية ،
بالرغــم من كون العســكر االمريكي
انخفض حجمه بنســبه الثلث وقلت
كلفته بالنســبة ذاتها عما كان عليه
في نهاية احلــرب الباردة  .في مختلف
شــعبه كان اجليــش االمريكي بعده
بتاريــخ  31كانــون االول  1999مليون
ونص شــخصا في اخلدمة وميثل هذا
العــدد اقل من  0.5باملئة من مجموع
املواطنــن األمريكيــن البالغني 280
مليون وال باس قياســا مــن تقليص
العســكر في جميع البلدان ال نصف
باملئة من مجموع السكان كما يجدر
تخفيض املدفوعات العســكرية الى
حــد املعتمد أمريكيــة واقصاه ثالثة
باملئة من الناجت العام .
طاملــا بقيت الدول مبفهوم طاملا بقت
الــدول مبفهوم الدولــة القومية هيه
النمط االساســي في لعبه االمم لسنا
بصدد تغييب اجليــوش عن اجملتمعات
اإلنســانية ومع ذلك فالفكرة الثانية
التــي ميكــن للحكومــة االميركية
بتعميمها تتماثــل بحمل احلكومات

فــي العالم علــى تخفيــض حجم
جيوشها وحصتها في ميزانية الدولة
الى مــا هيه عليه في الواليات املتحدة
كحد اقصى  :جيش في اخلدمة نسبه
عديــده اقل من  0.5باملئة من مجموع
الســكان  ،وامليزانيــة حدها االقصى
ثالثة باملئة من الناجت االقتصادي العام
واملشروع الثاني هوه اعتماد السياسة
االميركيــة تعتمد على تخفيض عدد
العســكر وحجم االنفــاق في العالم
وليس اجحافا جعل الســقف االعلى
في اي بلــد حديث للواليــات املتحدة
مماثال للذي اختارته هيه جليشها عددا
وعتــادا  :فــا حاجه الى جيــش جرار
فــي دول اعضاء فــي منظمه احللف
االطلســي مثل تركيا وليس طبيعيا
ان يصــرف بلد حليفا مثــل اململكة
العربية السعودية  13باملئة من الناجت
العــام في ميزانيــه الدفــاع فيجدر
بواشنطن اذا ان جتهد في اقناع جميع
الــدول  ،بدءا بأقــرب احللقات بضرورة
اعتنــاق هــذا الســقف وان تتصرف
احلكومة االميركيــة بحزم اجتاه الدول
التي تتعمد تخطي او التغاضي عنه .
والتاريــخ يدعم مناف هذه الطرح في
عدد من االمثله  :فان دوله كوستريكا
تتمتع بارقى اجملتمع في بالد االميركية
الالتينيــة في القرن العشــرين وهيه
اكثرهــا اســتقرارا علــى االطــاق ،
ونسبه اجليش كوستريكا وميزانيتها
العســكرية الى عدد ســكانها هيه
االدنى في القارة االميركية جمعاء.
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تسلط األضواء على الجيل الواعد
«الصباح الجديد»

«الشبابي» يخسر

برباعية أمام السعودية

أكاديمية الشهيد طالب هاشم تدعم
المواهب في مهرجانها الرياضي

بغداد ـ فالح الناصر:
ضيف ملعــب رواد قطاع  39أول
أمس ،مهرجانا ً رياضيا ً ســنويا ً
اســتذكارا ً لرحيــل الشــهيد
حــارس املرمى طالب هاشــم «
أبو حنشــة»  ،بحضور اســرة
الالعــب الشــهيد ،ونخبــة
مــن الشــخصيات الرســمية
والرياضيــة واملدربــن تقدمهم
عضو مجلــس محافظة بغداد،
فالح اجلزائري.
املهرجان ،نظمته ،إدارة اكادميية
الراحل الشهيد ،طالب هاشم،
بكرة القدم ،التي يديرها ،عباس
جمعة ،ويســاعده كــرمي دواي
وعلي جبار ومحمد معالك وعبد
الســتار الشــبلي ،وقدمت فرق
االكادميية لفئات ( 2000ـ 2013
) ،استعراضا ً نال اعجاب احلضور،
وقدمــت اإلدارة مبناســبة بــدء
املوسم الدراســي 2019/2018
قرطاســية لالعبيهــا من أجل
حثهم علــى التفــوق وحتقيق
النجاح على صعيد الدراسة.
وقدم ،عضــو مجلس محافظة
بغداد ،فــاح اجلزائري ،شــكره
إلى إدارة األكادمييــة التي حتمل
اســم الشــهيد الراحل حارس
املرمــى طالــب هاشــم ،الذي
ســبق له الذود عن شباك أندية
النفط والدفاع اجلوية والشرطة
والنجف ودهوك وقدم مستويات
فنية عالية بني اخلشبات الثالث.
واشــار اجلزائري ،إلــى انه لعب
إلى جوار الشــهيد ،فــي فريق
جنــوم الثــورة بقيــادة الراحل
حســن حياوي في فترة مطلع

الشهيد طالب هاشم

مواهب أكادميية الشهيد طالب هاشم

هاشم ..كفاءة واعدة
التسعينيات من القرن املاضي،
مبينــا ان طالــب ،كان يحمل
اخالقــا ً عاليــة ،إلــى جانــب
الشجاعة في امللعب والذود عن
شــباكه ،وايضا اجادته اللعب
في اخلط الهجومــي ،مبينا انه
ذات مرة اســتطاع الشهيد ،ان
يســجل  5أهداف عندما لعب
مهاجما فــي احــدى املباريات
للفرق الشعبية التي اقيمت في
ساحة قتيبة الشهيرة.

من جانبه ،اشار مدير االكادميية،
عباس جمعة ،إلى ان االكادميية
تأسســت قبــل  6ســنوات،
استذكارا ً الحياء اسم الشهيد
الذي قدم الكثير في مســيرته
مع االندية التي دافع عن الوانها
محليــا وخارجيــاً ،واملهرجــان
يأتي ايضا مبناسبة بدء املوسم
الدراســي اجلديــد وتشــجيعا
لالعبــي االكادميية علــى بذل
اجلهود وتســجيل النجاح على

غدًا ..بعثة العراق تغادر إلى األرجنتين
للمشاركة في أولمبياد الشباب العالمي
بغداد ـ الصباح الجديد:
تغادر بغــداد يوم غــ ٍد الثالثاء
بعثــة العــراق إلــى األرجنتني
للمشاركة في أوملبياد الشباب
العاملي ،الذي ينطلق في بوينس
آيرس يوم  6تشرين األول اجلاري،
وتتكون من ســرمد عبد األله
االمــن املالي للجنــة األوملبية
رئيسا ،وزياد حسن نائبا وهيثم
عبد الســتار إداريا ،وعلي رياح
إعالميا.
ويشــارك العراق بـ  5فعاليات

في األوملبياد ،هي الفروسيـــة
والرماية واملبارزة وألعاب القوى
وكرة الصاالت.
حيث تكون وفد الفروسية من
املدرب ســعد حميد والفارسة
ان شاء اهلل سعد ،في حني ضم
منتخــب املبــارزة علي محمد
مدربــا ومهــدي رحيــم العبا،
وتألف وفد القوى علي حســن
مهــدي مدربــا والالعبات ليث
حكيم وذو الفقار حيدر.
وتكون فريق الرماية من ليـــث

هاشــم مدربا والرامية فاطمة
عباس ،اما وفد فريق خماســي
الكرة ،فضم علي طالب مدربا
وياســر حميد مدربــا وعقيل
عبد الزهرة إداريــا وفارس عبد
علي معاجلــا والالعبني  ،هادي
عالء وحيدر حســن وحســن
صبري ومحمد فائق وحســن
عبــد الرحمن وقصــي منتظر
وعباس عبد الكـــرمي ومحمـد
إسماعيـــل وعـــزت صبيـح
وليـث نـوري.

برشلونة يفقد جهود روبيرتو
مدريد ـ وكاالت:
تأكد غيــاب العب نادي برشــلونة
اإلســباني ،عن مواجهــة توتنهام
اإلجنليزي ،األربعــاء املقبل ،في إطار
اجلولة الثانية لــدور اجملموعات في
دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشــلونة ،تفاصيل اإلصابة
التي تعرض لها ســيرجي روبيرتو،
خالل مواجهة أتلتيك بيلباو ،والتي
انتهت بالتعــادل اإليجابي  1-1في
الليجا.
وقال البيان الرســمي لبرشــلونة

«بعد إجراء الفحوصــات الطبية،
تبني إصابة ســيرجي روبيرتو بتمدد
بسيط في عضلة الساق اليمنى».
وأضاف البيان «روبيرتو سيغيب عن
املباراة املقبلة أمام السبيرز ،وعودته
مرتبطة بقدرته على التعافي».

تقرير

مقاعد الدراسة.
وقدم جمعة ،شــكره إلى إدارة
ملعــب رواد قطاع  ،38حســن
حميد ومحمد صبير لتعاونهم
الكبير في تضييــف التدريبات
لفرق االكادمييــة ،مبينا ان العام
املاضي ،شــهد امللعب نفســه
تضييــف بطولــة حتت شــعار
(الشهيد طالب في قلبونا) لفرق
االكادمييات ،مبشاركة  8فرق هي (
اكادميية الشهيد طالب هاشم

واخليرات وعلــي عباس والزعيم
والسالم والصقور) واحرز الفرق
املضيف لقبها.
اما عضو املالك التدريبي السابق،
حافظ حســن ،فاثنى على دور
جميع العاملني فــي األكادميية
التي سجلت حضورا ً ناجحأ ً منذ
بدايتها في ملعب الراحل ناطق
هاشم قبل االنتقال إلى ملعب
رواد قطــاع  ،38ومنهــا انطلق
العديد مــن الالعبني صوب فرق

الفئــات العمريــة ألندية أمانة
بغــداد واجليــش والصناعــات
الكهربائيــة ،وكذلك متت دعوة
العديد من الالعبني إلى منتخب
البراعم.
من جانبه ،قال ،هاشــم طالب
هاشــم ،جنل الشــهيد الراحل،
انــه مواليــد  2005انطلق من
االكادمييــة ،حالرســا ً للمرمى
ليقتفي اثر والــده ،انضم حاليا
في فريق اشبال نادي أمانة بغداد،
طامحا ً بتسجيل احلضور الفني
االفضل بني اخلشبات الثالث.
يذكــر ان بدايات حــارس املرمى
طالب هاشــم كانت في قطاع
 37مبدينــة الصدر ،ثــم قرر ان
يلعب في االندية وحتديدا ً كانت
اولى محطاته فــي نادي النفط
قبل ان ينتقل الــى نادي الدفاع
اجلوي «االســتقالل» ثــم انتقل
الــى نادي الشــرطة اجلماهيري
والنجــف قبل ان يشــد الرحال
صــوب املالعــب الشــمالية
ليستقر فيها لسنوات مدافعا ً
عن شــباك كرة دهوك ثم زاخو
اخــر محطاتــه قبــل ان يهجر
عالم الكــرة ولينضم الى مالك
وزارة الداخلية بعد تعيينه على
مالكات حراســات وزارة العدل،
ولم ميهل القدر هاشــما ً سوى
ايــام معدودات بعــد وجوده في
مكانــه اجلديد حتــى تعرضت
الوزارة الى انفجار عنيف صباح
يــوم اخلامــس والعشــرين من
تشــرين االول من العــام ،2009
ليسقط طالب هاشم شهيدا ً
مظلومــاً ..حاز الشــهيد على
شــهادة اعدادية الصناعة وهو
مواليد .1973

«نساء الجوية» يحرز كأس السداسي

بغداد ـ كريمة الركابي*
بحضور مدير عــام دائرة العالقات
والتعاون الدولي في وزارة الشباب
احمد املوســوي ،اختتمت بطولة
املرحوم عباس محمود بسداسي

الكــرة النســوية التــي اقامها
احتــاد الكــرة املصغــرة اللجنة
التاسيسية بالتعاون مع مديرية
شباب ورياضة مدينة الصدر على
ملعب منتدى شــباب جميلة بني

فريقي القوة اجلوية وغاز الشمال
وانتهت بفوز القوة اجلوية بنتيجة
.١/٣
* إعالم شباب الصدر

محمد أنور ..مالكم ناشئ يتطلع إلى األلقاب
بغداد ـ الصباح الجديد:
املالكــم الناشــئ ،محمــد أنور،
امللقــب بـــ (تايســون) ،ينتظره
مســتقبل واعد في رياضة الفن
النبيل بحســب املدربــن الذين
اشــرفوا على تدريبــه ،لعب في
املركــز الوطني لرعايــة املوهبة
الرياضية ،باشراف البطل السابق،
إبراهيــم جمعة ،وهــو حاليا في
نادي احلســنني الرياضي ،يشــرف
على تدريبه الكابنت انور جاسم.
ميلك املوهوب الصغير (تايســون)،
مؤهالت فنية عاليــة في احللبة،
فقد توج بالوســام الذهبي في 3
بطوالت اقيمت لفئات األشــبال
والناشــئني اخرها في منافسات
أنديــة الناشــئني التــي اقيمت

محمد أنور

مبحافظة البصرة في املدة من 26
حزيران ولغاية  2متوز .2018
املوهوب ،الذي يعد مشــروع جنم
اوملبي برياضة الفن النبيل ،يحتاج
إلى دعم واهتمام اســوة بزمالئه
الذيــن متــت دعوتهــم لصفوف
املنتخب الوطني لفئة الناشــئني
حتضيــرا ً للمشــاركات املقبلة،
وبينهــا بطولــة أملانيــا الدولية
املقررة شهر تشرين الثاني املقبل.
طموحات املالكم الناشــئ ،تأتي
فــي مقدمتهــا متثيــل املنتخب
الوطني في االستحقاقات املقبلة،
ونيل أوســمة التفوق في حلبات
املنافســة ،والوصول إلى مستوى
األبطال الكبار الذين مثلوا العراق
بجدارة في احملافل اخلارجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خســر منتخبنــا الشــبابي أول امــس مباراتــه
التجريبية االولى في معسكره التدريبي باململكة
العربية الســعودية حتضيرا لنهائيات آســيا بكرة
القدم امام البلد املضيــف ،باربعة اهداف من دون
مقابل ،وسيلعب الفريقان مباراة ودية اخرى يوم غ ٍد
الثالثاء.
ويلعب منتخبنا في النهائيات باجملموعة الثانية إلى
جانب اليابان وكوريا اجلنوبية وتايالند.
يقع األخضر الشــاب في اجملموعة الرابعة إلى جوار
منتخبات طاجيكســتان والصــن وماليزيا ،ضمن
بطولة كأس آســيا حتت  19عا ًما ،املزمع انطالقها
في  18تشــرين األول اجلاري.يشــار إلى أن البطولة
اآلســيوية ،تقود إلى التأهل لكأس العالم حتت 20
عا ًما  2019في بولندا.

«ليوث الصاالت» في المجموعة
األولى بتصفيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضعت قرعة بطولة تصفيات آسيا لكرة الصاالت
حتــت  20عا ًما ،العراق على رأس اجملموعة األولى إلى
جانب منتخبــي اإلمارات والبحرين ،في حني ضمت
اجملموعة الثانية (لبنان ،الكويت ،السعودية).
ويتأهــل أول كل مجموعة تلقائيــا إلى النهائيات،
بينمــا تقام مباراة فاصلة بني صاحبي املركز الثاني
لتحديد الفريق الثالث املتأهل.

«األقاليم والمحافظات»:

جاهزون لنهائي غربي القارة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن دائرة شــؤون األقاليم واحملافظــات في وزارة
الشــباب والرياضة جاهزية ملعب كربالء الدولي،
ألحتضان املبــاراة النهائية لبطولــة كأس األحتاد
األســيوي واخلاصة مبنطقة غربي أسيا بني فريقي
القوة اجلوية واجلزيرة األردني والتي ســتقام يوم غد
الثالثاء.
في وقت أن امللعب شــهد حملة واســعة ألدامتة
وتأهيلة قبل فترة قصيرة  ،أســتعدادا ً لهذا املباراة
املهمه أضافة الى مباريات الدوري ،واالدمة شملت
أرضية امللعب والتي أصبحت مهيئة متاما ً وكذالك
املدرجــات ومنازع الالعبــن والبوبات الرئيســية
وغيرها مــن املرافق املهمه في امللعــب التي تأمن
سير املباريات بأفضل صوره.

الجوية يضم المالي
علي تيام

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم احملترف املالي علي تيام ،رســميا ،لصفوف
القوة اجلوية  ،بعد أن اجتــاز االختبارات البدنية،
والفحوصــات الطبية.وقــال املدرب املســاعد
لفريق القوة اجلوية ،أحمد خضير ،في تصريحات
صحفيــة ،إن اإلدارة أكملت التعاقد مع املهاجم
املالي ،ليكــون احملتــرف الرابع مــع الفريق هذا
املوسم.
وأشــار إلــى أن الالعب ميتلك مواصفــات بدنية
عاليــة جدا ،وســيكون إضافة للخــط األمامي
لفريق القوة اجلوية.
وكان القــوة اجلوية ،تعاقد مع  3محترفني قبل أن
ينضم املالي علي تيام للفريق ،وهم السوري زاهر
ميداني والكرواتي ماتيو والسنغالي دومنيك.

الخزري يتصدر قائمة خاصة مع سانت إيتان

نيمار ّ
ّ
يغير تاريخ الدوري الفرنسي
يؤمن الفوز الثامن لسان جيرمان ..وتوخيل
باريس ـ وكاالت:
حقق باريس ســان جيرمان ،حامل
اللقــب ،العالمــة الكاملــة في
املوسم احلالي من الدوري الفرنسي،
وتغلب على مضيفــه نيس (،)0-3
أول أمس ،فــي املرحلة الثامنة من
املسابقة.
وفاز ســان جيرمان للمــرة الثامنة
علــى التوالي ،ليعــزز موقعه في
الصدارة برصيــد  24نقطة ،فيما
جتمد رصيد نيس عند  10نقاط في
املركز احلادي عشر.
وتقــدم البرازيلي نيمار دا ســيلفا
بهدف لســان جيرمان في الدقيقة
 ،22ثم أضاف كريســتوفر نكونكو
الهــدف الثاني فــي الدقيقة ،46
قبــل أن يعــود نيمــار ليســجل
الهدف الثاني لــه والثالث لفريقه
في الدقيقــة األخيرة.ولعب نيس
بعشــرة العبني منذ الدقيقة ،59
لطرد ويالن سيبريان.
أهدى تومــاس توخيل ،املدير الفني
لباريــس ســان جيرمــان ،فريقه
رقما قياســيا جديدا ،بالفوز على
نيس ( ،)0-3فــي اجلولة الثامنة من
الدوري الفرنسي.وأشــارت شبكة
أوبتــا ،إلى أن بي إس جــي بات أول
فريق في الدوري الفرنســي يحقق

الفــوز فــي أول  8جــوالت ،منذ أن
ســبقه ليل لنفــس اإلجنــاز في
موســم  ..1936/1937ويتربع سان
جيرمان على صدارة الدوري برصيد
 24نقطــة ،بفضــل الثالثية التي
ســجلها نيمار جونيــور «هدفني»
وكريستوفر نكونكو.
و أشــاد نيمار جونيــور ،جنم باريس
ســان جيرمان ،بتطور األداء الفني
للفريق هذا املوســم حتــت قيادة
املدرب األملاني ،توماس توخيل.
وصرح نيمار عبر قناة ناديه« :حققنا
مهما على نيس ،واســتكملنا
فوز ًا
ً
سلســلة االنتصــارات التاريخية
بالفوز في أول  8جوالت من الدوري،
لقــد بدأنــا اللقاء بشــكل جيد،
وعملنا كفريق وكتلة واحدة».
وأضــاف النجــم البرازيلي« :فرض
ً
سهل،
أســلوبنا وخطتنا لم يكن
إال أنني سعيد مبساعدة فريقي قدر
اإلمكان ،وتضاعفت فرحتي بإحراز
هدفني في شباك نيس».
وسجل نيمار هدفني في فوز بي إس
جي على نيس بثالثيــة من دون رد،
ليرفع رصيده إلى  7أهداف ،يتصدر
بها الئحة هدافي الدوري الفرنسي.
وســلطت الصحــف الفرنســية
الصادرة ،ج أمــس ،الضوء على أبرز
نتائــج اجلولة الثامنــة من بطولة
الــدوري احمللــي ،وموقــف األندية

نيمار يتألق في فرنسا

الكبيرة في البطولة.
وكتبت صحيفة (ليكيب) في صدر
صفحتها األولى« :نيمار يصنع إجناز
الـــ 8األعظم» ،في إشــارة إلحراز
النجــم البرازيلي هدفــن ،وقيادة
باريس ســان جيرمــان للفوز على
ً
فضل عن الوصول لرقم
نيس ،0-3
قياسي بالفوز في أول  8جوالت من

املسابقة.
وفــي األعلــى أضافــت« :أوملبيك
مارســيليا مطالب بتعزيز قوته»،
وذلك قبــل مباراتــه أمــام ليل..
وكتبت مجلــة (فرانــس فوتبول)
عبــر موقعها اإللكترونــي« :ليون
يتعثر وجاجنون ينطلق» في إشــارة
لتعــادل األول علــى ملعبــه أمام

نانت  ،1-1وفــوز الثاني خارج أرضه
علــى أجنيه  .0-1فــي حني عنونت
صحيفة (بروفانس)« :نقطة حتول»
في رســالة لتحفيز العبي أوملبيك
مارسيليا قبل مباراتهم أمام ليل.
إلى ذلك ،يعيش مســؤولو باريس
ســان جيرمان حالة مــن الترقب
والقلق ،بعدما قــرر االحتاد األوروبي

لكرة القدم (يويفا) فتح ملف اتهام
النادي الفرنســي باختــراق لوائح
اللعب املالي النظيف.
وتورط العمالق الباريســي في هذه
القضية بعد تعاقــده مع الثنائي
كيليان مبابي ونيمار جونيور مبقابل
مادي يزيد عن  400مليون يورو.
وأشــارت صحيفــة (جورنــال دو
دومانش) إلى أن اليويفا سيفحص
ملف بــي إس جي بالكامل مجددا،
مســتعينا بوكالة ثالثة ،لتقييم
عقــود الرعايــة اخلاصــة بالنادي
الباريســي ،ودراســة مــدى تأثير
صفقتي مبابي ونيمار على امليزانية
بحلول  30حزيران .2017
وذكــرت الصحيفة الفرنســية أن
جلنة الفحــص اخلاصــة باليويفا
ســبق أن قامت بتخفيض تقييم
عقود رعاية ســان جيرمان بنسبة
 ،37%إال أن تقاريرهــا تعارضت مع
الوكالة اخلاصة بالنادي الفرنسي.
وأوضحت أيضــا أن عملية فحص
امللف الباريسي ســتطول نسبيا،
ولــن يتم إبالغ إدارة ســان جيرمان
بالنتائج النهائية قبل  3أشهر.
من جانبه ،استسلم باتريك فييرا،
املديــر الفني لنيــس ،لألمر الواقع
باخلســارة أمــام ضيفــه باريــس
ســان جيرمان ،بثالثيــة من دون رد،

فــي إطار اجلولــة الثامنة من عمر
الدوري الفرنســي.وقال فييرا عقب
اللقاء «حاولنا استغالل أي وسيلة
في املبــاراة ،وإربــاك اخلصم ،لكن
املهمة كانت صعبــة فنيا وبدنيا،
نظــرًا للفوارق الفرديــة بني العبي
الفريقني».
وأضــاف «ال ميكن أن ألــوم العبي
نيس الليلة ،لقــد بذلوا أقصى ما
لديهم ،ولكن ذلك لم يكن كافيا».
وأمت باتريــك فييرا حديثــه بقوله
«لقد واجهنا فريقا صعبا للغاية أن
تنافسه».
وخسر نيس ،بثالثية سجلها نيمار
«ثنائيــة» وكريســتوفر نكونكو،
ليتجمــد رصيد النســور عند 10
نقاط ،في املركز الثالث عشر.
من جانبه ،حقق الدولي التونســي
وهبي اخلزري ،العب ســانت إيتيان،
رقمــا مميــزا خالل مشــاركته في
ً
االنتصــار بهدفــن دون رد علــى
موناكو،وبحسب شــبكة «أوبتا»
لإلحصائيات ،فإن اخلزري أصبح أكثر
العب تونسي تسجيال لألهداف في
الدوري الفرنســي برصيد  40هدفا.
وأشــارت الشــبكة ،إلى أن اخلزري
تخطــي مواطنه ســانتوس الذي
ميلك فــي رصيــده  39هدفا.وجنح
اخلزري في تســجيل هدفي فريقه
في املباراة بالدقيقتني  41و.54

أحالم يوسف

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

رسالة الى أمينة بغداد
كتبت في احدى املرات عن ان احلكومات نتاج الشــعوب،
ليــس من حق شــعب الكثير منه ميارس فعل الســرقة
بشــكل او بآخر ،ان يلوم لصوصية حكومة ،او ان يصفها
بالطائفية اذا كانت غالبيته متخندقة طائفيا او دينيا.
في العراق وبسبب غياب او تغييب القانون املتعمد ،غلبت
على ارضه عشــوائية مقيتة بأكثر من زاوية ،حتى صرنا
نتحســر على منظر شــارع او رصيف من دون نفايات ،او
مولدات كهربائية يحيطها عدد من املواد التي سورت به
بشــكل عبثي ،وقبيح ،او بضاعة حملل ،وغيرها من أسباب
التشوه.
امتدت العشــوائية الى دواخل النفس ،فأصبح العراقي
يقلب املعادالت واملوازين ،ويغير املفاهيم واملعاني حســب
اهوائه وافكاره .يريد احلصول علــى الكثير ،لكنه يخاف
السعي ،ويخاف حتى من احلصول على ما كان يحلم به،
وكأن الوصول اليه ،سيغير من تفاصيل حياته التي اعتاد
عليها.
عدد ممن التقيتهم وســألتهم ماذا لو كنت امينا لبغداد
ســأفعل قوانني واســتحدث قوانــن إلزالة كل
قالــوا:
ّ
التجاوزات ،ومعاقبة كل متجاوز ال يلتزم بالقانون ،وفرض
غرامــات باهظة علــى كل منهم وعلــى كل من يخرب
منظر املدينة ،وقبل هذا وذاك اختار أعضاء هيئة تنفيذية
مخلصني ،ومحبني للوطن ،فحب الوطن أساس كل فعل
خير ،واساس لتفعيل وسن قوانني تصب في مصلحته!
بعض من هؤالء كانوا ضمن فئة املتجاوزين على الرصيف،
واملرتشــن بحكم منصبهم الوظيفــي ،اذن ماذا ينتظر
هــؤالء؟ فرض غرامات وعقوبات كي يبــدأوا بتغيير امناط
حياتهم؟ ..هل ان حرصهم على منظر وروح بغداد مرتبط
بالقوانــن التي تفرض عقوبــات؟ اذن ما أهمية الضمير،
والصالة والصوم وكل طقوس العبادة احلريصني جدا كل
احلرص على أدائها؟
املشــكلة التي يعاني منها العراقيون في الوقت احلاضر،
متراخ او فاســد ،اال ما رحم ربي،
ان اجلهــاز التنفيذي اما
ٍ
واكتبها خوفا من ظلم أحد "لم اســمع به" .شــاهدت
بعيني هدم ســور إلحدى املدارس التي اختارت اسم أحد
االئمة ليكــون عنوانا جلذب االهل ،بعدمــا أصبح الدين
وسيلة للربح من ّجتاره ،وهنا تكمن املفارقة ،اذ ان غالبية
العراقيــن العظمى يعانــون األمرين بســبب األحزاب
اإلســامية الدينية ،لكن ما زال خداعهم ســهال باسم
الدين.
أقول ان األمانة قامت بهدم الســور الذي جتاوزت به إدارة
املدرســة على رصيف الشارع ،واستبشرنا خيرا بأن امانة
بغــداد بدأت بالعمل اجلاد الذي يقع ضمن مســؤوليتها،
لكن الغريب تلــك اإلدارة قامت فيما بعــد بإعادة بنائه
وبشــكل أكثر متانة ،ومبا يعني انها استشــعرت األمان
وألســباب مريبة ،هناك من ذكر ان الرشــوة هي السبب
الذي احاطهم باألمان ليعيدوا بناء السور مرة أخرى ،مثله
مثل عدد من احملال التجارية.
هــل تعلم امينة بغداد بحقيقة مــا يجري؟ وان لم تكن
تعلم فكيف السبيل الى مكتبها إلخبارها ان ما تصدره
مــن تعليمات تنفيذيــة للقانون ،يضــرب بعرض حائط
الفســاد ،بغداد باتت مشوهة ،واألســباب كثيرة ،لكنها
جتتمع حتت قبة الفساد ،الفساد األخالقي الذي ال يتوانى
معه أحد من سرقة رصيف ،او رمي النفايات وسط اجلزرات
الوســطية ،او في الشارع ،والفساد اإلداري الذي تتغاضى
معه السلطات التنفيذية عن كل املتجاوزين واخملالفني.
العراق يحتاج الى إعادة تأهيل ،اجتماعيا ،كي يصحو من
غفلته عما يجري من حوله من تخريب متعمد في اغلب
األحيان ،الفرد العراقي محتاج الى صحوة ،صحوة ضمير
قبل صحوة الغفلة التي جرته الى منحدرات مؤســفة،
ســيضعف امامها أكثر ان لم يصحح ويعيد حساباته،
حرصا على حاضره ومستقبل أوالده.

مبدعون في بريطانيا يناصرون البصرة
لندن  -ابتسام يوسف الطاهر
نظمــت مجموعة من املثقفني في
بريطانيــا ،كتابا وشــعراء وفنانني
وسياســيني مغتربني ،امسية حتت
شــعار (مبدعــون مــع البصرة ،ال
للقمع) حضرها جمهور غفير.
وقرأت
ألقيت خالل األمسية قصائد
ْ
نصوص لشــعراء مثل عواد ناصر،
وعبد الكرمي گاصد ،ونصوص اخرى
قرأهــا الفنان فالح هاشــم ألديب
البصــرة املعروف محمــد خضير،
والشاعر كرمي عبد.
وتخلــل األمســية عــرض لوحات
للفنــان فيصل لعيبــي ،عبرت عن
الظلــم والتحــدي الذي يعيشــه
شعب العراق ،ومنهم ابناء البصرة.
كذلــك تخللتها افالم تســجيلية
ومقطوعات فنية عن مايجري هناك،
ومعاناة الشــعب فــي تلك املدينة
التي كانت مدرســة للعلم واالدب
في كل العصور االسالمية ،البصرة
جوهــرة اخلليج في اخلمســينيات
من القرن املاضي ،حتولت الى مكب
للنفايات .تتآمر عليها دول طامعة،
مســتغلة غياب القانون ،مع ابناء
جاحدين وخونة جشــعني ،منزوعي
الضمير.
واختتمت االمســية بقــراءة نداء
يدين القمــع للمتظاهرين ويطالب
بتحســن اخلدمات واالســتجابة
الفورية ملطالب املواطن.
وقد انطلقت قبل مــدة تظاهرات
قام بها شــباب البصــرة مطالبني
بكهرباء طبيعية مثل البشــر كما
فــي دول اجلوار ،فجــو مدينتهم ال
يطاق في فصــل الصيف الطويل.
لكن املسؤولني عن تلك املأساة في

األفالم؟ ســيكون من الرائع مشاهدة
فيلم على التلفزيون أو الكمبيوتر".
وعندما رفض الوالدان عرض ليندسي
لوهان ،أصبحت أكثــر حدة معهما،
وواجهتهما قائلة" :ليس من املفترض
أن يكون لديكم ابن نائم على األرض".
وقالــت لألم" :يجــب أن تعملي بجد
ويجب أن تبذلي كل ما في وســعك
من أجل أطفالك ،وذلك لكي يتمتعوا
بحياة أفضل".
وتابعت" :إذا عرض شــخص عليكم
وأقصــد أنا ســريرا ومنــزال البنكم،
فيجب أن تعطوه لي ،وهو سوف يعود
إليكم".
وقالت لوهان لالبــن" :لن أغادر املكان
حتى أصطحبك معــي ،لقد علمت
اآلن من أنتم ،فال تعبثون معي".

مجموعة من املثقفني يناصرون البصرة في بريطانيا

كل مــدن العراق حتــى العاصمة،
بدل ايجاد حل سريع وناجع ،تفرغوا
لتفريغ خزينــة الدولة في جيوبهم
رواتبــا وتقاعــد و..نثريــات! حتى
فوجيء ابناء البصرة مبشكلة أخطر
من الكهربــاء .بحرمانهم من مياه
الشــرب بل ،واالســتعمال اليومي
حتــى ،بعدمــا زادت ملوحة االنهر
التــي تلتقي في البصرة ،بســبب
االهمال والتقصير املفجع من قبل
املســؤولني في العــراق .والتعدي

وظهــرت الشــابة فــي
الفيديــو وهي تضرب
حبيبهــا وتشــده
مــن قميصه ،في
ملعــب لكــرة
القــدم مبدينة
تشونغتشينغ
ا لصينيــة ،
فيمــا كان
الالعب يحاول
اإلفــات منها

بعدها ،قامت األســرة من
مكانهــا ورحلــت،
لتتتبعهــم
ليندسي لوهان
في الشــارع،
ولكــن حتــول
املوقــف إلى
أكثر عدائية،
عندما قامت
األم بتوجيه
صفعــة
علــى وجه
لو هـــا ن ،
لكـــي
تتر كهــم
ميضون في
طريقهم.

"الخمسون" العمر
الذهبي للرجال
الصباح الجديد  -وكاالت:
يخشى الكثير من البشــر التقدم في
الســن ،فاملرأة تخاف من بلوغ األربعني،
والرجــل يهاب الوصول إلى اخلمســن،
لكــن مــا أن يصــل أحدهم إلــى أحد
العمرين يكتشــف أنه لم يكن مصيبا
في هذا التخوف.
ويتحدث غرانت فيلر ،الكاتب البريطاني
اخملتص بأســلوب احلياة فــي صحيفة
"التلغراف" البريطانية ،عن أبرز األسباب
التي جتعل الرجل ســعيدا أكثر في عمر
اخلمســن ،خاصة حني يختبر أشــياء
جديدة ال تتوفر فيما مضى من السنني.
وألن "لكل ســن حكمه" وجتاربه أيضا،
فإن على اإلنســان ،خصوصا الرجل ،أال
ييأس إن وصل إلى سن اخلمسني ،فلهذا
العمر فوائده أيضا ،بل رمبا يكون العصر
الذهبي للرجل لألسباب التالية:
بلــوغ اخلمســن يجعلك تــدرك أكثر
مــن أي وقــت مضى مــدى رغبتك في
حتقيــق إجنازات أكثر والتمتــع بالفوز ،ال
لشــيء ســوى أن ذلك يجعلك تبتسم
ألنك حققت هذا اإلجنــاز في هذا العمر
بالتحديد.
في سن اخلمسني تكون اخلبرات احلياتية
قد نضجــت مبا فيه الكفايــة ملراكمة
الذكريات واالســتفادة منهــا ،وكذلك

الوقوف عند احملطات التي لم
تستغلها في حياتك واألمنيات
التي لم حتققهــا يوما ،حينها
فقــط تــدرك كــم أن احلياة
قصيرة.
في اخلمســن تصبح لدى
الرجــل قابليــة للتغيير
واســتعمال مهاراتــه بطرق
مختلفــة متامــا واالنتفــاض على
التقاليد ،لكن ذلك يتطلب نوعا خاصا
من الرجال أمثال أولئك الذين يقبلون
على احلياة ويعشقون املغامرات.

بول مكارتني

وصممت رســوم الكتاب
الفنانة كاثرين دورســت
املقيمة في تورنتو.
وقــال مكارتنــي "يطلق
(اجلــد) عليهــم اســم
"تشــيلرز" وهم يحبونه
ويذهبــون فــي مغامرات
معــه ،وهو ميلــك قدرات
سحرية نوعا ما".

كيم كارداشيان

السافر من قبل دول اجلوار بعد قطع
االنهر التي تغذي دجلة والفرات.
خــرج اجلميــع مطالبــن بإنقــاذ
مدينتهــم وابنائها .وهــو اقل ما
ميكــن عملــه ازاء غــض الدولــة
بوزراءهــا وبرملانييها-الطــرف عنكل مــا يجري .فحــق التظاهر هو
كل ماحصــل عليــه العراقي بعد
التضحيات اجلســام التي تكبدوها
طــوال احلكم البعثــي الصدامي.
متأملني من الدميقراطية احلديثة ان

تســمع نداءاتهم وتلبى طلباتهم،
بتوفير ماهو حقهــم بعيش كرمي.
فاملــاء والكهرباء صارت في كل دول
العالم من البديهيات! فمن حقهم
املطالبة بالعــاج والتعليم اجملاني
الذي يجــب على الدولة توفيره ،في
االقل ردا للجميل بانتخابهم ممثلني
عنهــم! ولنضالهم املريــر طوال
عقود .فتوفير تلك املطالب ليست
مكرمــة .بل هــي حــق للمواطن
وواجب على احلكومة.

صديقة العب كرة قدم تلقنه درسًا في الملعب
الصباح الجديد  -وكاالت:
تعرض العــب كرة فــي الصني إلى
موقف محرج ،بعد أن تعرض للضرب
مــن قبــل صديقتــه أمــام جميع
الالعبني خالل إحــدى املباريات التي
كان يخوضها ،وذلك الكتشافها أنه
متزوج.
واقتحمت الفتــاة امللعب ،وهجمت
على الالعب أمام زمالئه ،فيما أطلق
احلكم صافرته إليقــاف املباراة حلني
فض االشتباك.

أخبــارهــــــــــم
ألف بــول مكارتني مغني
فريق البيتلز السابق كتابا
لألطفــال يحمل اســم
"أهال يــا جدي"(هاي جران
داد) وهي جملــة يقول إن
أحفــاده اعتــادوا مناداته
بها.
وقال مكارتنــي ( 76عاما)
في مقطع مصور نشــره
على تويتر "لــدي ثمانية
أحفاد وهــم رائعون .وفي
يوم ما قــال علي أحدهم،
هاي جران داد فقلت :ماذا؟
أعتقد أننــي أحببت هذا
اللقب".
ويروي الكتاب املصور قصة
جد مع أحفــاده األربعة،

الجئة سورية تصفع ليندسي لوهان
الصباح الجديد  -وكاالت:
تتعرض املمثلة األميركية ،ليندسي
لوهان ،النتقــادات الذعة على مواقع
التواصل االجتماعي ،بعد مضايقتها
ألسرة مشردة في الشارع.
وبثــت لوهــان فيديو مباشــر عبر
حســابها على "إنســتغرام" ،وهي
تتتبــع عائلة مشــردة في الشــارع،
وحتاول فصل ابنهما عن الوالدين.
وتزعم ليندســي لوهــان أن العائلة
املشردة من سوريا ،بحسب ما تشير
في الفيديو ،الذي صورته ليال.
وعندمــا وصلت لوهان الى األســرة
املشــردة في الشارع ،وجهت حديثها
لالبن قائلة لــه" :أتريد أن تأتي معي،
ســأعتني بك ،هل تريــد البقاء في
فندق الليلة؟ هل ترغب في مشاهدة
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من دون جدوى.
وقالت الشابة وهي
تضربــه" :هــل
أنت متزوج؟..
قد ال تكترث
ز و جتــك ،
لكننــي
أ كتر ث ! ،
هل أنت
متز و ج
أم ال؟،

ظهرت جنمــة تليفزيون
الواقع كيم كارداشــيان
فــي شــوارع مدينــة
نيويورك مرتدية زيا ورديا
أنيقا ،فــي أثناء خروجها
من أحد النوادي الليلية
التــي اعتــادت التــردد
عليها .وكانــت إطاللة
كيــم مــن تصميمات
زوجهــا كاني ويســت،
وتابعــة ملاركــة yeezy
اخلاصة بــه ،والتي ينتج
من خاللهــا العديد من
أشكال املوضة.
وجذبت اإلطاللة الوردية
االنظــار عــدد كبير من
املصورين حلظة توجهها
لســيارتها للمغــادرة.

وكانت كارداشــيان قد
شــاركت متابعيهــا
صورة جديــدة لها عبر
حســابها الرســمي
مبوقع الصور الشــهير
"إنســتجرام" .وظهرت
بهيئة جديــدة وجذابة،
والقت الصــورة إعجاب
متابعي حسابها ،وقاموا
مبشــاركتها على نطاق

سيركان شاي أوغلو

ملاذا فعلت هذا بي؟ هل أبدو وكأنني
سهلة اخلداع؟" ،حسب ما ذكر موقع
"ميرور" البريطاني.
ومع تأزم املوقف ،حاول بعض الالعبني
االقتــراب لفض الشــجار ،إال أنهم
لم يفلحوا بذلك ،لينتهي املشــهد
الحقا بالقرب من سور حديدي حيث
قامت الشــابة بـ"حشر" صديقها
في الزاويــة وانهالت عليه بالصراخ،
فيمــا أدار هــو وجهـــه محـــاوال
إخفـاءه.

تعاقــد الفنــان التركي
ســيركان شــاي أوغلو
على بطولة عمل درامي
جديد مــن املقرر عرضه
على الشاشة مع بداية
العــام اجلديــد .العمل
من املقرر أن تدور أحداثه
فــي إطــار بوليســي،
وتتجه الشركة املنتجة
لعقــد جلســة عمــل
مع البطل خــال األيام
املقبلة لترشيح األبطال

املشــاركني لـ سيركان،
حيــث حــددوا موعــد
مبدئــي للقيام بتصوير
أولى املشاهد.

نسخة مصنوعة من الذهب آليفون Xs Max
الصباح الجديد  -وكاالت:
أطلقــت شــركة Brikk
العامليــة املتخصصــة
بتصميــم وصناعــة
امللحقات الفاخرة،
عــة
مجمو
إصــدارات مــن
أجهــزة iPhone
 XSوXS Max
وحتى الساعة
الذكية اجلديدة،
حيــث تكلف
ا لنســخة
ا لر ا قيــة
 72،626جنيه
إسترليني.
وفقا ملا نشره
موقع mirror
ا لبر يطا نــي ،
فإن الشــركة

تصــف النســخة الذهبيــة من
هواتف ايفون التي قامت بإصدارها
بأنهــا الوحيــدة مــن نوعها في

العالــم ،موضحة أنه يتم طالؤها
مــن قبل روبــوت دقيــق ،وتعتمد
على تكنولوجيــا متطورة ،وتتميز
هذه النســخة بأنها صلبة وقوية
للغاية بنحو كبيــر ،اذ يتميز طراز
 XSبوجــود  250جراما من الذهب
عيار  ،22في حني يتميز هاتف XS
 Maxبوجود  313جراما من الذهب
عيار .22
وإذا لم يكن الذهب اخلالص مرهقًا
مبا يكفى بالنسبة إلى املستخدم،
فيمكــن لــه إضافــة املزيد من
التخصيصــات ،مبــا فــي ذلــك
الشعارات واألســماء ،إضافة إلى
القدرة على إضافة بعض املاس في
الهاتف ،كما توجد بعض اخليارات
األخرى لهاتــف iPhone XS Max
املصنوعــة من الذهــب الوردي أو
البالتني والتي مت نقشها وتضمني
املاس بها.

هاكر يتحدى مؤسس
"فيس بوك" في بث مباشر
الصباح الجديد  -وكاالت:
حتدى هاكر تايواني مؤســس فيس
بــوك مــارك زوكربيــرغ ،باختراق
حســابه ،وحذف صفحة األخير
من موقع التواصــل االجتماعي،
في بث مباشر عبر اإلنترنت.
وهدد الهاكر تشــاجن تشي-يوان
عبر صفحته علــى فيس بوك،
بأنه سيحذف صفحة زوكربيرغ،
فــي بث مباشــر أمــام ماليني
املستخدمني حول العالم.
ورفعت شركة حافالت دعوى
قضائيــة ضــد الهاكر
تشــاجن بعــد اختراقه
نظــام بيــع التذاكــر
اإللكتروني للشركة ،على
وفق ما ذكرت وسائل إعالم
غربية عدة ،قبل أيام.
وأقر تشــانغ فــي اآلونة
األخيــرة ،عبر صفحته
بفيس بــوك ،أنه يقوم
بعمليــات القرصنة من
أجــل املال ،على وفق مــا نقل موقع
"ماشابل".
وفــى عــام  2011جنح هاكر فــي اختراق
صفحــة زوكربيــرغ في فيس بوك ونشــر

بيانا يطالب فيه مؤســس فيــس بوك بتحويله
إلى منصة اســتثمار اجتماعي ،بدال من منصة
للتواصل االجتماعي.
وأعلنت فيس بوك ،أن موقع التواصل االجتماعي
تعرض خلــرق أمني كبير ،عــ ّرض نحو  50مليون
مستخدم خلطر القرصنة.
ولم توضح الشركة بعد ما إذا كان اخلرق مرتبطا
باختراق حسابات ،أو بتسرب معلومات ،كما أنها
لــم تتوصل إلى اجلاني ،لكنها أشــارت إلى أنها
أبلغت الشرطة باألمر.

