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واحدة من معالــم الفتنة التي حتدث فيها 
االمام علي بقوله انها "أهواٌء تتبْع وأحكاٌم 
تُبتدْع" وما كشــف طه حسني عن بعدها 
التاريخــي من انها ال تعلن عن نفســها إال 
بوســيلة من جنس الفتنة، فيما حّذر رابع 
اخللفــاء، وبعده عميــد االدب العربي بالف 
واربعمائة عام من اخطار الفتنة، على مصير 
االمة، ومصاحلها ودمائها، وحّمال املسؤولية  
عن النتائج على اصحابها، وحتى املتفرجني 
عليهــا بوصفهم متواطئني مع الفتنة عن 

سبق اإلصرار.
فلمرشح وزارة  الداخلية فالح الفياض  في 
كابينــة حكومة انتخابــات 2018 "اهواء" 
معروفة يســتطيع أي متقــص معرفتها.. 
اهواٌء نقلتــه من خيمة تنظيــم الدعوة- 
العراق الى فريق أبو احمد اجلعفري )اإلصالح( 
الى قائمة )النصر( لرئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي، ثم الى الفتح بقيادة العامري 
وأخيرا الى دولة القانون بقيادة نوري املالكي 
الذي اعلن منذ يومــني ان كتلته لن توافق 
على رفع ترشيح الفياض الى وزارة الداخلية  
بناء على طلب الســيد مقتدى الصدر وال 
على رجاء هادي العامري، وال حتى استجابة 

لرغبة رئيس الوزراء عادل عبداملهدي. 
وحتــى اآلن، فــي هــذا اليــوم االثنني 10 
ديســمبر، فان فالح الفياض لم يدل بحرف 
واحــد تعليقــا على ما قيــل ويقال بصدد 
ترشيحه لوزارة الداخلية، مثار اجلدل، تاركا 
للفتنة ان تتحدث بالنيابــة عنه إذْ ضربت 
غبارا خانقــا حول كل مفاصل الســاحة 
السياســية وامتدت احتقاناتهــا الى دورة 
البيع والشــراء ومؤشرات العملة ومفاتيح 
االمن واالســتقرار، وسوق السالح، والغريب 
هنا، ان الالعبني املنخرطني في األزمة صاروا 
يتبارون على امتداح الرجل" الفتنة" وكأنه 
ضحية لهم فيما هــم جميعا ضحايا له، 
هم يعرفون ذلك وهو يعرف، وهذا بحد ذاته 
مدعاة للخشــية من ان تتحول فتنة فالح 
الفيــاض الى فتيل مواجهة ليس فقط بني 
بل  احمللية،  السياســي  املشــهد  جماعات 
والدوليني،  اإلقليميني  األقطــاب  وأيضا بني 
حيث )يقال( ان الفياض مقبول من طهران، 

وانه مرفوض من واشنطن. 
فما احوجنا لوأد هذه الفتنة.

فتنة اسمها
فالح الفياض
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بغداد - وعد الشمري:
االثنني،  أمــس  نواب،  كشــف 
لتخفيــض  نقاشــات  عــن 
الداخلية  وزارتــي  تخصيصات 
والدفــاع للعــام املقبل وحتويل 
إلى امللف  قسم من مبالغهما 
االســتثماري، الفتــني إلــى أن 
الشاغرة  احلقائب  على  الصراع 
عطل عمل اللجنة املشــتركة 
واحلكومة  النــواب  بني مجلس 
بخصوص املوازنــة، فيما أكدوا 
النفط بـ  بقاء ســعر برميــل 
56 دوالراً مــع حصول تعديالت 
تراجع  ملعاجلة  االنفاق  اوجه  في 

االسعار العاملية.
االقتصاد  اللجنــة  عضو  وقال 
النيابيــة، حامد املوســوي في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "موازنة 2019 هي استنساخ 
للموازنات الســابقة، كما أنها 
تنطوي على مشــكالت عديدة 

يجري معاجلتها".
وأضاف املوســوي، أن "حكومة 
عادل عبد املهدي اعطت جمللس 
النواب مســاحة هي االولى من 
املوازنة  نوعها فــي مناقشــة 

بنحو تفصيلي".
وأشــار، إلى أن العرف الســائد 
اقرار  أن  الســابقة  الدورات  في 
املوازنة يكون باتفاق سياســي 

كردستان  اقليم  حصة  مبعرفة 
مسبقاً، ومن ثم تقسيم واردات 
العراق في ابــواب الصرف التي 
يشكل النفط %95 منها، وتتم 

الكتل  رفــع مطالب  ذلك  بعد 
للتصويت  وصوالً  احلكومة  إلى 
متأخر  وقت  فــي  القانون  على 

من العام".

"بــادرة  أن  املوســوي  ويجــد 
جيدة حصلــت وخطوة باالجتاه 
الصحيــح من خالل تشــكيل 
جلنة مشــتركة بــني احلكومة 

والبرملان ملناقشة القانون".
وشدد، على أن "موضوع الصراع 
عرقل  الشــاغرة  الوزارات  على 
مجلس النواب في اقرار املوازنة، 

اللجنة  عمــل  اصبح  واليــوم 
املشتركة معطالً".

ونوه املوســوي، إلى أن "الوقت 
ما زال متوفراً القرار املوازنة قبل 
نهايــة العام احلالــي أو مطلع 
االرادة  توفرت  املقبل متى  العام 

السياسية".
وأكــد عضــو جلنــة االقتصاد 
املوازنة  "مشــروع  أن  النيابية، 
باملائــة مــن   20 نحــو  افــرد 
التخصيصات لوزارتي الداخلية 
والدفاع، وهذا قد يكون ســبباً 
بني  احلقيبتني  على  الصراع  في 
كونهما  السياســية  الكتــل 
تشــكالن بالنســبة لها موردا 

ماليا مهما".
ويواصــل، أن "نقاشــاً يحصل 
االن على تخفيض هذه النسبة 
التي نراهــا كبيرة جــداً، كون 
االرهابي  داعــش  تنظيم  خطر 
قد تراجع الى ادنى مســتوياته، 
حيث نســعى لتدوير قسم من 
املوازنة  الى  التخصيصات  تلك 

االستثمارية".
وافاد املوسوي، بأن "ثمن برميل 
النفط فــي املوازنة بـ 56 دوالرا 
لن يتغير؛ بسب تراجع االسعار 
هناك  سيحصل  لكن  العاملية، 

تعديل في مجاالت االنفاق".
تتمة ص3

 تخصيصات الدفاع والداخلية في الموازنة
سبب صراع الكتل عليهما

اإليزيديون يحتفلون بعيد الصيام
3ويطالبون بإنقاذ 3000 من مختطفيهم التخطيط تجري مسحا تجريبيا لتجمعين 

2في بغداد ضمن برنامجها الوطني

جلسة سابقة جمللس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
الغضبان  ثامر  النفــط  وزير  توقع 
أمــس االثنــني توقــف انخفاض 
مبرور  وارتفاعها  النفــط  أســعار 
الوقت، مبيناً أنــه لو لم تخفض 
أســعار  لتراجعت  اإلنتــاج  أوبك 
النفط إلى ما بــني 45 و50 دوالرا 

للبرميل بالنسبة لسلة املنظمة.
العقود  ارتفعــت  االثنني  وأمــس 
اآلجلة خلام برنــت بعد أن اتفقت 
أوبك وبعض املنتجني املســتقلني 
يوم اجلمعة على خفض اإلمدادات 

بدءاً من كانون الثاني املقبل.
وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس 

62.03 دوالر للبرميل  العاملي برنت 
بارتفاع 36 ســنتا أو ما يعادل 0.6 

باملئة مقارنة مع اإلغالق السابق.
خالل  الغضبــان  حديــث  وفــي 
مناسبة للوزارة في بغداد، قال إن 
انخفاض صادرات العراق في اآلونة 
األخيرة ال يرجع ألســباب فنية، إذ 

ان حقــول النفط العراقية تتمتع 
بقدرة عالية، إمنــا يرجع ذلك إلى 

األحوال اجلوية السيئة.
وأكد: ”هدفنــا الوصول إلى طاقة 
يوميا  برميل  مليون   6.5 تصديرية 

لكن عبر مراحل“.
نفط  اتفــاق  وفــي حديثه عــن 

كركوك املبرم فــي اآلونة األخيرة 
إقليم كردستان، قال  مع حكومة 
الغضبان إن شركة تسويق النفط 
)ســومو( احلكومية تلقت أسعارا 
تفضيلية بالرغم من أن الكميات 

قليلة.
تراجعت من  العراق  وكانت حصة 

تخفيــض اإلنتاج علــى وفق آخر 
اتفاق بني أعضــاء أوبك ومنتجي 
النفط من خارجها، إلى 139 ألف 
برميل يوميــا. في حني كانت 220 
ألف برميل يوميا، خالل عام 2017 

والتزم بها العراق.
تتمة ص3

وصف حصة العراق من خفض إنتاج أوبك بـالمقبولة

 الغضبان: نتوقع ارتفاع أسعار الخام وهدفنا بلوغ طاقة التصدير 6.5 مليون برميل يوميا

a

بغداد - الصباح الجديد:
عموم  فــي  املواطنون  احيــا 
الذكرى  اإلثنــني،  امس  البالد 
تنظيم  من  لـتحريرها  األولى 
الدولة اإلســالمية، مع تعهد 
رئيس الوزراء اجلديد عادل عبد 
املهدي بإعــادة اإلعمار وعودة 

النازحني إلى مناطقهم. 
وكان رئيس احلكومة السابقة 
حيدر العبــادي، أعلن في مثل 
هذا اليوم مــن العام املاضي، 
دحر اجلهاديني بعــد أكثر من 
ثــالث ســنوات مــن املعارك 
الداميــة فــي غــرب العراق 

وشماله. 
وقال رئيس الوزراء العراقي في 
كلمة لهذه املناسبة اليوم إن 
العراق سجل "أكبر نصر على 
وانتصرنا  واإلرهاب،  الشر  قوى 

بشرف عظيم".
وفــي الســياق، تعهــد عبد 

"عودة  على  بالعمــل  املهدي 
مدنهم"،  وإعمــار  النازحــني 
"اخلدمات  تقــدمي  إلى  إضافة 
للمحافظات  العمــل  وفرص 

بتحقيــق  أســهمت  التــي 
النصر". 

أن  على  املهــدي  عبــد  وأكد 
"النصــر النهائي الذي نصبو 

إليه هو حتقيق الرفاه لشعبنا 
الفساد. ما لم  والقضاء على 
الفساد، سيبقى  ننتصر على 

نصرنا منقوصا".

العــراق "لن  أن  وشــدد على 
يكون مقــرا أو ممــرا لإلرهاب 
ومصــدرا لالعتــداء على دول 

أخرى". 
ومــدن  بغــداد  وشــهدت 
األخرى  البــالد  ومحافظــات 
امس احتفــاالت متنوعة، إلى 
جانب استعراضات عسكرية.

وافتتحت مســاء امس أيضا 
مبناســبة هذه الذكرى، بعض 
الشــوارع احمليطــة باملنطقة 

اخلضراء واملؤدية اليها. 
وكان ســيطر تنظيم الدولة 
 2014 العام  منذ  اإلســالمية 
أكثر من ثلث مســاحة  على 
البــالد، وجعــل مــن مدينة 
املوصل ما يشــبه "عاصمة" 
أعلنهــا  التــي  ل"اخلالفــة" 
مساحات  في  انتشــاره  بعد 

شاسعة من سوريا والعراق.
تتمة ص3

تقريـر
احتفاء بالذكرى األولى لـ"يوم النصر" على داعش

احتفاالت بهيجة واستعراضات عسكرية
عمت مدن ومحافظات البالد أمس

بغداد - الصباح الجديد:
ســلمت وزارة اخلارجية، امس 
اســتيضاح  مذكرة  االثنــني، 
الكويتي بشأن  الســفير  الى 
ما مت الكشــف عنــه مؤخراً 
عن مقتل 50 مقيمــاً عراقياً 
في الكويت، عقب انســحاب 
عام  منهــا  العراقي  اجليــش 

 .1991

للوزارة  االعالمي  املكتب  وذكر 
تلقت  صحفــي  بيــان  فــي 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان "رئيــس الدائرة العربية في 
احمد  السفير  اخلارجية،  وزارة 
السفير  الدليمي، سلم  نايف 
بغداد  في  املعتمــد  الكويتي 
سالم غصاب الزمانان مذكرة 
لالستيضاح حول ما مت تداوله 

مــن معلومات بشــأن مقتل 
)٥٠( شــخصاً يعتقــد انهم 
عراقيــني مقيمني فــي دولة 
"مقطع  الى  واشار  الكويت". 
فيديــو متداول علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي الحد 
إبان  الكويتيني  الشرطة  رجال 
الغزو الصدامي لدولة الكويت 
عــام ١٩٩١"، يتحدث فيه عن 

هذه الواقعة.
الشــرطة  رجــل  وكشــف   
الكويتــي هــذا، خــالل لقاء 
رفيعاً  مســؤوالً  ان  تلفزيوني 
فــي وزارة الداخلية الكويتية، 
50 مواطناً  بقتــل  أمراً  أصدر 
عراقيــاً كانــوا يقيمــون في 
انسحاب  الكويت، عقب  دولة 

اجليش العراقي منها.

بغداد - الصباح الجديد:
عــد الدكتــور لطيف رشــيد، 
األســبق،  املائية  املــوارد  وزيــر 
املستشــارین  هیئــة  ورئیــس 
الســابق،  اجلمهوریة  لرئاســة 
والقوانین  التشــریعات  تأخــر 
املــوارد  الســتغالل  املنظمــة 
بین  من  رئیســا  ســبباً  املائیة 
املوارد  ادارة  عدة اسباب لســوء 

املائية وسوء استغاللها معتبراً 
للتصدي  االولیة  املهام  ذلك من 

للمشكلة مستقبالً.
في  رشــيد  الدكتــور  وتنــاول 
الهیئــة  عقدتــه  اجتمــاع 
لإلصالح  العراقیة  االستشاریة 
املاضــي،  الشــهر  والتنمیــة، 
العــراق  فــي  املائیــة  األزمــة 
واحللــول الواقعیــة ومتطلبات 

احلكومیة  االســتعدادات  توفیر 
لالزمة مستقبلیاً.  والشــعبیة 
كما تطــرق بتفصیل عن آلیات 
وظروف  املنبع  دول  مع  التفاوض 
ذلك التفاوض مبدیاً حرصه على 
العمل الداخلــي ملعاجلة األزمة 
قبل التوجــه ملطالبة دول اجلوار 
مباحثاته  نتائج  عارضاً  بالعالج، 
الراحل  الرئيــس  فخامــة  ودور 

جــالل الطالباني فــي تخفیف 
تأثیــرات املشــاریع املائیة لدول 
اجلوار مشــدداً على أنه في ضل 
غیاب اتفاقیــات ملزمة الیبقى 
ســوى  العراق  املفــاوض  بیــد 
واستخدام ممكنات  احلوار  تطویر 
التفاوض بالنظــر لواقع العراق 

احلالي وتغیرات االدارة فیه.
تفصيالت ص2

د. عبد اللطيف رشيد: تأخر التشريعات المنظمة
الستغالل الموارد المائية سبب رئيس ألزمتها

الخارجية تسلم مذكرة استيضاح الى الكويت
بشأن قتل 50 مقيمًا عراقيًا فيها

جانب من احتفاالت العراقيني بالنصر على داعش "ارشيف"

اللجنة االقتصادية النيابية تحتمله..

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت جمعيــة الدفاع عن 
حرية الصحافة في العراق امس 
االثنــني إن 40 صحفيــا قتلوا 
فيما أصيب 76 آخرون بني عامي 

2015 و2017.
تقرير  في  اجلمعيــة  وأوضحت 
نشــرته على موقعها الرسمي 
40 صحفيــا قتلــوا خالل  أن" 
 76 وأصيب  الثالثــة،  األعــوام 
خالل  قضوا  معظمهم  آخرين، 
العســكرية  العمليات  فتــرة 
احتلها  التي  األراضــي  لتحرير 
عصابات داعــش اإلرهابية عام 

."2014
وأشارت اجلمعية إلى "تسجيل 
انتهاكا صريحا ضد حرية   430
العراق،  فــي  الصحفي  العمل 
معظمها كانت من قبل جهات 
توضيح  دون  وأمنية"،  حكومية 
طبيعــة تلــك االنتهــاكات ، 
وأضافــت أن "معظــم حاالت 
اإلصابــات التــي تعــرض لها 

الصحفيــون كانــت خالل عام 
الذي شــهد  العام  وهو   ،2017

معارك حترير املوصل".
كمــا لفتــت اجلمعيــة إلــى 

اجلماعات  استهداف  "استمرار 
املســلحة اجملهولة للعديد من 
مسلسل  وتواصل  الصحفيني، 

اإلفالت من العقاب".

مقتل 40 صحفيًا
في العراق منذ 2015

استمرار استهداف الصحفيني في العراق



شؤون عراقية

استضافت الهیئة االستشاریة یوم 
األحد املصادف 18-11-2018 األستاذ 
وزیر  رشــید  الدكتور لطیف جمال 
املوارد املائیة األســبق في احلكومة 
املستشارین  هیئة  ورئیس  العراقیة 
لرئاسة اجلمهوریة السابق، وكرست 
الیوم لالســتماع  اجتماعهــا هذا 
للمحــاور التــي قدمهــا الدكتور 
لطیف رشــید وبحضور عدد كبیر 
من أعضائها وعدد من الضیوف في 
في  عیدان  عدنــان  الدكتور  مكتب 

لندن.
   وبعــد مقدمــة ترحیبیــة مــن 
االســتاذ الدكتور گوران الطالباني 
بالضيــف الكرمي، حتــدث فیها عن 
تقییمه ملســیرة الدكتــور لطیف 
رشید املهنیة في وزارة املوارد املائیة 
وكذلك دوره في احلیاة السیاســیة 
التغییر،  وبعــد  قبل  مــا  العراقیة 
والقومي  العراقي  الوطنــي  باحلس 
الكردي للدكتــور لطیف في حیاته 

العملیة.
   واســتهل الدكتور لطیف رشيد 
الهیئة  لعمــل  بتقییمه  حدیثــه 
تضّمه  وما  العراقیة  االستشــاریة 
وخبرات  وشــخصیات  كفاءات  من 
علمیــة، مبدیــاً دعمــه لتجربتها 
وحرصــه علــى إیصــال نتاجهــا 
وصوتها لألطــراف املعنیة بعملها، 
للعمل  اســتعداده  ومبديــاً  داعياً 
على ايصال نتاجها وصوتها لإلعالم 
العراقي ملا فیه مصلحة الشــعب 
احلكومة  أعمال  وتقییــم  العراقي، 
وتطویرهــا عبر تقدیم الدراســات 

واحللول املنهجیة.
بعد ذلــك عرض الدكتــور لطيف 

رشيد ثالثة محاور حملاضرته، وهي:
األزمة املائیة، الوضع السیاسي في 
األطرف  بین  العالقــة  وواقع  العراق 
الكردیة من جهة وبینها وبین املركز 

من جهة أخرى.
    واســتهل احملــور االول باحلدیــث 
عــن األزمــة املائیــة فــي العراق 
واحللــول الواقعیة ومتطلبات توفیر 
والشعبیة  احلكومیة  االستعدادات 
لالزمــة مســتقبلیاً. كمــا تطرق 
بتفصیــل عن آلیــات التفاوض مع 
دول املنبــع وظروف ذلــك التفاوض 
مبدیــاً حرصه على العمل الداخلي 
ملطالبة  التوجه  قبل  األزمة  ملعاجلة 
دول اجلــوار بالعالج، عارضــاً نتائج 
مباحثاتــه ودور فخامــة الرئيــس 

الراحل جالل الطالباني في تخفیف 
تأثیــرات املشــاریع املائیــة لــدول 
اجلــوار مشــدداً على أنــه في ضل 
غیاب اتفاقیــات ملزمة الیبقى بید 
املفاوض العراق ســوى تطویر احلوار 
واستخدام ممكنات التفاوض بالنظر 
لواقع العــراق احلالي وتغیرات االدارة 

فیه.
  مشــيراً الى أن تطویــر ادارة املیاه 
واملوارد االستثماریة بشكل عام على 
أســس علمیة هو الكفیل باخراج 
العــراق من العدید من املشــكالت 
التنمویة والسیاسیة، وهناك حلول 
تخص الكفــاءات العلمیة واخلبراء، 
ولكن التدخل الشدید للسیاسیین 
واالحزاب أوقــف العدید من االدارات 
الفنیة من ممارســة أعمال كان من 
علمیة  الدارات  تؤســس  أن  املمكن 
ومهنیة تعالــج الكثیر من االزمات 
ومنهــا أزمة املوارد املائیة، و اشــاد 
بجهــود الكثیر مــن العاملین في 
وزارة  وباالخــص جتربة  القطاع  هذا 
املــوارد املائية واحللــول التي تبنتها 

فــي االزمة ومعاجلتهــا للكثیر من 
املفاصل املؤثرة في ادارة املیاه. 

  وعد تأخر التشــریعات والقوانین 
املنظمة الســتغالل املــوارد املائیة 
سبباً رئیســیا من بین عدة اسباب 
لســوء ادارة تلــك املــوارد وســوء 
اســتغاللها معتبراً ذلك من املهام 
للمشــكلة  للتصــدي  االولیــة 
مســتقبالً. وأجاب على العدید من 
التســاؤالت التي طرحها احلاضرون 
والتــي غطت الكثیــر من املفاصل 
واســلوب  والسیاســیة  االجرائیة 

معاجلة االزمة.
  كما حتدث في القســم الثاني من 
احملاضرة عن أزمة احلكم السیاسیة 
وبدرجة رئیســة عن غیــاب االدارة 
الرشیدة الوطنیة وممارسات االحزاب 
تسیطر  التي  السیاســیة  والكتل 
على مقالید احلیاة احلكومیة والتي 
أدت الى غیاب احللول املؤسســاتیة 
املنهجیات  مــن  الكثیــر  وغیــاب 
التغییر ومــروراً  احلكومیــة منــذ 
بســلبیات االدارة في فترة االحتالل 

وعــدم وجود خطــة منهجیة لدى 
االحتالل اخلطــط الدارة البالد، ومن 
املائیة  واملــوارد  الثروة  ادارة  بینهــا 
والطاقــة، واعتبــر أن أزمات احلكم 
الالحقــة نابعة اساســا من غیاب 
البرامج بعــد التغییــر وحتى االن 
ومنها أزمة احلكومــة االحتادیة مع 
االقلیم والتــي اعتبر فیها موضوع 
النفط والغــاز وتأخر اصدار القانون 
الذي ینظم املنفعة املشــتركة بین 
املركز واالقلیم أحد اهم االســباب 
فــي اســتمرار أزمــة العالقة بین 
تقویة  بأن  الطرفین، مؤكدا قناعته 
مركز الدولة االحتادیة ســیؤدي الى 
حتســین واقع االقلیم وهــو مابنى 
علیه شعاره في حملته االنتخابیة 
لشــغل منصب رئیس اجلمهوریة ، 
متوقعا ان تتعــدد مثل هذه االزمة 
بین املركز واحملافظات في ظل غیاب 
احللول واالنصاف وعدالة توزیع املوارد 
لسكان احملافظات املنتجة واحملرومة 

من اخلدمات.
  واكــد الدكتور لطيف رشــيد في 

الدولة  بنــاء  أن  نهایــة محاضرته 
االحتادیــة القویــة فــي اقتصادها 
وادارتها كفیل بحل جمیع مشكالت 
االقلیــم واحملافظــات داعیا اجلميع 
الى االســهام في بناء مؤسســات 
والبناء  العمل  الدولة وفق منطــق 
املهني واملؤسســاتي، طارحا حزمة 
من احللول االداریة واملهنیة بینها أن 
تكون لنا قوات أمنیة موحدة تكون 
فیها قوات الى ان تكون البیشمركة 
جزءاً من اجلیش العراقي، وان نشجع 
إدارة احلكومــة للدولــة ولیس ادارة 
املطالیب  داعیــاً  للدولة،  االحــزاب 
القومیة هي مطالیب حیاتیة بدردة 
رئیسیة ومعیشیة، مؤكداً أن لدینا 
العراق،  على  وطنیة حریصــة  إدارة 
أمر  للمحافظات  احلالي  الواقع  عاداً 
مخجل من حیــث التأخر والتخلف 
في البنیة التحتیــة، ومت إهداء عدد 
الدكتور  ومؤلفــات  مطبوعات  من 
لطیــف رشــید اخلاصــة بتجربته 
في إدارة املوارد املائیة والسیاســیة 
للهیئــة االستشــاریة العراقیــة 

بینها كتاب  من  والتنمیة،  لإلصالح 
»الكالیري« الذي أسسه واهداه بیتاً 
فنیاً یعود الســرته وأصبــح مركزاً 
لفنانین عراقیین من كل احملافظات 
ضم فــي جنباته ألفاً ومائتي لوحة 
فنیــة، داعیــاً اجلمیــع لزیارته في 

مدینة السلیمانیة.
االستشــاریة  الهیئــة  إعــام 

العراقیة لإلصاح والتنمیة
.......................................................

الهیئــة االستشــاریة العراقیــة 
لإلصاح والتنمیة:

فــي  رســمیا  مســجلة  هیئــة 
106 من  بریطانیــا وتضم حالیــا 
اخلبراء واألخصائیین العراقیین في 
شتى مجاالت احلیاة. تعنى الهیئة 
بإنتــاج دراســات تعنــي بإصاح 
األوضــاع في العــراق وتنمیته في 

املستقبل.
COM.GROUP- اإللكتروني:  املوقع 

املوقــع  ینشــر   ICCRD.WWW
كل نشــاطات الهیئــة، النظــام 

الداخلي، محاور الدراسات

تقرير- اجتماع الهيئة االستشارية
العراقية لإلصالح والتنمية

Iraqi Consultative Committee for Reform and Development الهيئة االستشارية العراقية لإلصالح والتنمية

جانب من االجتماع

بعد مقدمة ترحیبیة من 
االستاذ الدكتور َكوران 
الطالباني بالضیف الكريم، 
تحدث فیها عن تقییمه 
لمسیرة الدكتور لطیف 
رشید المهنیة في وزارة 
الموارد المائیة وكذلك 
دوره في الحیاة السیاسیة 
العراقیة ما قبل وبعد 
التغییر، بالحس الوطني 
العراقي والقومي الكردي 
للدكتور لطیف في حیاته 
العملیة
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افــرز النظــام االنتخابي فــي العــراق مجموعة من 
املعادالت السياسية اتسق بعضها مع ارادات ورغبات 
احزاب وكتل سياســية وخالف االخــر رغبات وارادات 
احزاب اخــرى وتصاعــدت املطالبات باجــراء تعديل 
دســتوري يشــمل النظام االنتخابي برمته من اجل 
تصحيح الكثير من هذه املعادالت التي تسبب بعضها 
باحلــاق احليف واالذى باهداف كيانــات وكتل متطلعة 
للوصول الى مسارات ســليمة تؤمن حتقيق التعددية 
احلقيقية من دون االنحدار الى عوالم املصالح واملنافع 
وحتد من استئثار مجموعة معينة من االحزاب مبقاليد 
الســلطة وانهاء ادعاءاتها بوجود شــرعية دستورية 
لتشــبثها بالســلطة واالبقاء على نهجها في ادارة 

املؤسسات.
 وعلى الرغــم من مــرور عــدة دورات انتخابية اال ان 
الدعوات لتعديل الدســتور ماتــزال مجرد دعوات ولم 
تفلــح حــركات االحتجــاج والتظاهرات الســلمية 
والوقفات االعتصامية في اجبار السلطة التشريعية 
او التنفيذية للبدء بهذا املشــروع الذي يتطلب اقرارا 
برملانيا اوال باجراء االســتفتاء علــى التعديل ومن ثم 
تنفيذا الليات عملية دميقراطية جديدة يتم مبقتضاها 
مراجعة بنود القوانني التي حتتاج الى االلغاء او التعديل 
او االضافة واستغلت الكثير من االحزاب العراقية التي 
نالت اعلى االصوات في الدورات االنتخابية الســابقة 
هــذا التلكؤ والتعثر في اعادة النظر ببنود الدســتور 
وعمقت من مظاهر متسكها باملناصب يدعمها وجود 
شــرعية القانون االنتخابي املشــوه الذي مكنها من 

تسلم عناوين السلطة في الدولة العراقية.
 وفــي االنتخابــات االخيرة حــاول عدد مــن الزعماء 
السياسيني اعادة توجيه بوصلة العملية السياسية 
مبا يصحــح الكثير من التقاليد التي انتجت لنا نظام 
احملاصصة من خالل تشــكيل كتل سياســية عابرة 
للطائفية والتحالف مع احزاب اخرى والتعاهد معها 
على نبذ الطائفية في توزيع املناصب وقد افلحت الى 
حد ما توجهات الســيد مقتدى الصدر عبر تشكيل 
كتلة سائرون في احداث خلخلة في نتائج التحالفات 
التي اعقبت العملية االنتخابية وجرى تشكيل حتالف 
عريض انضم اليه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 
والسيد عمار احلكيم وكتل ســنية اخرى وكان ميكن 
لهذا التحالف ان ميضي في التأسيس لتقاليد جديدة 
في العمل السياســي من دون انتظار تعديل الدستور 
اال ان نكــوص احزاب اخرى ووقوفهــا ككتل معارضة 
لتوجهات سائرون وحلفائها اعاد من جديد احلديث عن 
الشرعية الدستورية ومكن دعاة احملاصصة من تكرار 
دعواتهم لاللتزام بالشــرعية االنتخابية وقد تناسى 
هؤالء ان شرعية الشعب ورضاه هي الشرعية االعظم 
واالســمى التي يجب الوقوف خلفهــا حتى وان تأجل 

تنفيذ املطالبات بتعديل الدستور سنوات اخرى . 

الشرعية األصدق !

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجرت وزارة التخطيط مســحا جتريبيا 
لعدد من جتمعات الســكن العشوائي 
في العاصمة بغــداد .. وذلك في إطار 
اســتعدادات الوزارة لتنفيذ مشــروع 
املسح االجتماعي واالقتصادي الشامل 
لألســر في التجمعات العشوائية في 
الذي ســينفذه   ،2019 املقبــل  العام 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء بالتعاون 
التنفيذية إلســتراتيجية  اإلدارة  مــع 

التخفيف من الفقر.
املكتب  عــن  بيــان صحفــي  وذكــر 
االعالمــي لــوزارة التخطيــط ان فرق 
للجهاز  التابعــة  امليدانيــة  العمــل 
املركــزي لإلحصــاء واإلدارة التنفيذية 
الفقر  التخفيف مــن  إلســتراتيجية 
اجــرت اليوم مســحا جتريبيا شــمل 
جتمعني للسكن العشوائي ضمن احمللة 
405 التابعة لبلدية الكاظمية .. مبينا 
ان الهدف من هذا املســح هو الوقوف 
على واقع العشوائيات التي مت حتديدها 
سابقا ، ،ويأتي ضمن البرنامج الوطني 
إلعادة تأهيل وتسوية جتمعات السكن 
العشــوائي في العراق ، وفقا خلريطة 
الطريق التــي اعدت  بالتعاون منظمة 
االمم املتحدة للمســتوطنات البشرية 
، وتشــمل عــددا من االطر  )هبيتات( 
واإلجــراءات ، فنية وإداريــة  وقانونية 
، وأشتمل  كل  ومالية ومؤسســاتية 
اطار مــن هذه االطر علــى جملة من 
املعاجلة  لتحقيــق  وصــوال  االجراءات 

الكاملة مللف العشوائيات
وأضــاف البيان  ان  نتائج هذا  املســح  

التجريبــي ســتمثل  اهميــة خاصة 
ومعاجلة  تذليــل  وتســهم كثيرا في 
املشــاكل والتحديات املتوقع ظهورها 
خالل تنفيذ املســح الوطني الشامل 
للعشــوائيات خــالل العــام املقبل ، 
وبالتالي سيجري العمل على معاجلتها 
قبل الشــروع بتنفيذ املســح املذكور 
.. مضيفــا ان فــرق العمــل امليدانية 
التــي تقوم بتنفيذ املســح التجريبي 
على  مكثــف  بنحو  تدريبهــا  جــرى 
التي سيتم  )تابليت(  اللوحية  االجهزة 
اســتعمالها في تنفيذ املسح ، االمر 
الذي ســيعطي البيانــات دقة عالية 
البرنامج  ضمن  ادخالها  في  وســرعة 

الوطني ملعاجلة العشوائيات .
ولفت البيان إلى ان املسح االجتماعي  
في  لألســر   الشــامل  واالقتصــادي 
إلى  يهــدف  العشــوائية  التجمعات 
بناء قاعدة بيانات شــاملة وكاملة عن 
العشوائي في عموم  السكن  جتمعات 
العراق ، بغية ايجــاد احللول واملعاجلات 
لهــذه امللــف املهــم .. موضحــا ان 
تتضمن  باملسح  اخلاصة  االســتمارات 
جملــة مــن املعلومــات التفصيلية  
التــي تتعلق باألســر الســاكنة في 
خصائــص  وكذلــك   ، العشــوائيات 
السكن العشــوائي وطبيعة اخلدمات 
املرتبطــة بالوحدة الســكنية ، التي 
النفايات  الطــرق ومعاجلــة  تشــمل 
واملــاء والكهرباء والصــرف الصحي ، 
ومدى امتالك االســرة للسلع املعمرة 
، وطبيعة املادة املشــيدة منها الوحدة 
السكنية وعدد الغرف ، وفيما اذا كان  
التجمع العشــوائي  ضمن التصميم 
االســاس للمدن وموقعه  في وسط او 

اطــراف املدينة ، و ماهي اســتعماالت 
االرض  التــي نشــأ فيهــا التجمــع 
السكني وعائدية ملكية هذه االرض ، 
وفيما اذا كانت هناك مساحات  شاغرة 
ميكن  تطويرها الحقا ‘ فضال عن حالة 
صالحيته  ومدى  العشــوائي  التجمع 
للسكن ، وطبيعة  النسيج العمراني 

،.. مبينــا ان عمليــة حصــر وترقيم 
للمباني واألسر التي تقطن التجمعات 
العشــوائية ستســبق عملية تنفيذ 

املسح .
البيــان اوضــح ايضــا ..  ان املســح 
االجتماعــي  واالقتصادي لالســر في 
التجمعات العشوائية  سيجري تنفيذه 

على وفق الية ومنهجية معتمدة دوليا 
جرى تكييفها  مع الواقــع العراقي .. 
مؤكدا ، ان نتائج هذا املســح وكذلك 
مسح  تثبيت السكن العشوائي الذي 
ســبق للوزارة ان قامــت بتنفيذه عام 
2016 سيحدد نوع  التدخل او املعاجلة 
املطلوبة في كل جتمع  عشوائي ، سواء 

من خالل التأهيل او اجراء عملية اعادة 
توطني او مشاركة في االرض .

ودعت وزارة التخطيط في بيانها االسر 
العشوائية  التجمعات  في  االســكان 
إلى التعاون مع فــرق العمل امليدانية 
الكاملة  باملعلومــات  االدالء  من خالل 
والصحيحة ، الن الهدف من هذا املسح 
هو معاجلة مشكلة العشوائيات ، من 
يوفر  الذي  املناسب  البديل  ايجاد  خالل 

السكن املريح لساكني لهم .
وســبق لوزارة التخطيط ان اعلنت ان 
اكثر من 3 ماليني انســان يعيشون في 
يبلغ  التي  العشوائي  السكن  جتمعات 
4 آالف عشوائية وتضم  عددها حوالي 
اكثر مــن 500 الف وحدة ســكنية ، 
وحتتل العاصمة بغــداد املركز االول مبا 

يزيد عن )1000( عشوائية . 
وكانــت وزارة التخطيــط قد اطلقت 
الشهر املاضي نتائج املسح العنقودي 
السادســة  اجلولة  املؤشــرات  متعدد 
لســنة 2018 في العــراق ، الذي نفذه 
املركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء  اجلهاز 
منظمة  مع  بالتعاون  كردستان  إقليم 
اليونيسف والذي يعد من اهم االدوات 
التقدم في  وقياس  لرصد  االساســية 
تبني حقوق االطفال والنســاء ويقدم 
صورة عن اوضاعهم خــالل احتفالية 
بقاعــة كلكامش في  الوزارة  اقامتها 

فندق بابل ببغداد. 
للشــؤون  الوزراء  رئيــس  نائــب  وقال 
االقتصاديــة ووزير املاليــة /التخطيط 
وكالة الدكتور فؤاد حسني في كلمته 
له نحتفل اليوم باطالق نتائج املســح 
العنقــودي متعدد املؤشــرات / اجلولة 
السادســة لســنة 2018 ، مضيفا ان 

اطالق هذه النتائج تاتي ضمن سلسة 
وهيئة  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  اجنازات 
احصاء اقليم كردســتان بالتعاون مع 
وزارة الصحــة ومنظمــة االمم املتحدة 

للطفولة اليونيسف . 
واشار الى ان وضع االم والوليد والطفل 
الميكــن اعتبــاره كيانــا منفصال عن 
الواقع االجتماعــي لذلك فأن التنمية 
والرعايــة في هــذا اجملال يعــد هدفا 
اساسيا من اهداف التنمية املستدامة 
، مبينــا ان ضمان بقاء الطفل وحماية 
ليســت  مشــاركته  وتوســيع  امنه 
مســؤولية احادية اجلانب اواالجتاه وامنا 
هــي محصلة عوامل وظــروف عديدة 

تتفاعل تاثيراتها.  
وتابــع بالقــول فــي ضــوء املتغيرات 
العاملية من االهــداف االمنائية االلفية 
الى اهداف التنمية املســتدامة اصبح 
موضوع توفير بيانات احصائية حديثة 
من االولويات السيما وان الوزارة  تتولى 
التنموية  اخلطــط  اعداد  مســؤولية 
الوطنية  واالســتراتيجية  اخلمســية 
للتخفيف من الفقر وبالتنســيق مع 
الــوزارات ومنظمــات اجملتمــع املدني 
واملنظمات املدنية كمــا وتتبنى توفير 
املستدامة  التنمية  اهداف  مؤشــرات 
، مؤكدا ان املســح العنقودي متعددا 
املؤشــرات MICS6  ســتتيح قيــاس 
وتقييــم البرامــج الصحيــة لتكون 
نقطــة االنطالق نحــو برامج صحية 
موجه تسعى لتحقيق االهداف املرجوة 
والتي جاءت نتيجة جهود حثيثة بذلها 
اجلهــاز املركزي لالحصــاء باجتاه توفير 

بيانات احصائية دقيقة وحديثة .

استعدادا لتنفيذ المسح الشامل لألسر في العشوائيات العام المقبل

التخطيط تجري مسحا تجريبيا لتجمعين في بغداد ضمن برنامجها الوطني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حّملــت الباحثة االجتماعيــة، نيران 
يوســف، وزارتــي الداخليــة والعمل 
والشــؤون االجتماعيــة مســؤولية 

ظاهرة تشرد األطفال.
وقالت يوسف في تصريحات صحفية 
»عمالة  إن  اجلديــد،  الصباح  تابعتها 
األطفــال مــن الظواهر التــي تنمو 
في البلــدان النامية بســبب انعدام 

حقوق الطفل وال سيما داخل اجملتمع 
»لــو كان هناك  العراقــي« مضيفة 
قانون مفعــل يضمن احلقوق ملا وصل 

األطفال الى هذا احلد من التشرد«.
وعزت أسباب تشرد األطفال والعمالة 
الى«العــوز احلقيقي وحصــراً لفاقد 
األبــرز لألطفال  الدافع  وهــو  األبوين 
للعمل، وعندما ينعدم التكافل داخل 
االســرة وهــو األكثر خطــورة، حيث 

ســيعمل األطفال بوجود األبوين في 
االســرة« ، وبينــت ان« القوانني التي 
ولو  مفعلــة،  غير  األطفــال  تنصف 
كانت هناك وقفة حقيقية من وزارتي 
العمــل والداخلية لتنفيــذ القرارات 
والقوانني ومنهــا الزامية التعليم ما 

آل الطفل اليوم الى التشرد«.
يشــار الى ان تعريف أطفال الشوارع 
منظمــة  حســب  واملتشــردين 

اليونيسيف يقســمهم إلى صنفني: 
الشــوارع طول  في  عاملــني  أطفال 
ساعات النهار ثم يعودون إلى أسرهم 
للمبيت، وأطفال تتقطع صالتهم مع 
للدخل  الشارع مصدراً  ويكون  ذويهم 

والبقاء. 
وهناك دراســات بينت إن العراق كان 
عام 1999 يحتــل املرتبة الرابعة على 
صعيــد الوطــن العربي في شــيوع 

اجلرمية، فقد أرتفع عــدد اجلرائم التي 
ارتكبها اإلحداث، وخاصة الطالب، من 
 1669 1995 لتصبح  1404 جرمية عام 
جرميــة عــام 1998 و1826جرمية عام 

.1999
2003 حتول أطفال الشوارع  وبعد عام 
إلــى ضحية ســهلة ملافيــا اخملدرات 
ولتجارة  واالغتصاب  للدعارة  وفريسة 

األعضاء البشرية.

باحثة تحّمل الداخلية والعمل مسؤولية تشرد األطفال

جانب جتمعات السكن العشوائي في بغداد



بدء النقل المجاني داخل 
مطار بغداد الدولي لحاملي 

تذاكر الخطوط العراقية

البيئة: خلو سكراب توزيع 
المنتجات النفطية من 

التلوث اإلشعاعي

استمرار تنقالت طلبة 
الصفوف المنتهية الى 

نهاية الشهر الجاري  تخصيصات الدفاع والداخلية 
في املوازنة سبب صراع الكتل 

عليهما
تثبيت  ملــف  "تعطيل  ونفــى 
العقود السيما في وزارة الكهرباء 
حيث ســوف تغطى من اجلباية 
موازنة  مبوجب  ســتحصل  التي 
الدرجات هي  تلك  أن  2019، كما 
باالساس شاغرة وفق الية احلذف 

واالستحداث".
وأكمــل املوســوي بالقــول، إن 
"املوازنــة العراقيــة ال تكفــي 
جميعهــا،  املشــاريع  ملعاجلــة 
لكن يجــب أن يســاندها ايضاً 
االستثمار اخلارجي كوننا بحاجة 
إلى 3 ماليني وحدة ســكنية في 
البالد حلــل ازمة الســكن، وهو 
ما نعمل عليــه في املدة املقبلة 
كوننــا منتلــك االن تشــريعات 

تساعد على ذلك".

مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
النيابية املالية، احمد حمة رشيد، 
زالت مســتمرة  أن "اخلالفات ما 
وبانتظار  املوازنــة  موضوع  على 
ما ســتؤول اليه املباحثات داخل 

اللجنة املشتركة".
إلى  وتابع رشــيد، فــي تصريح 
"الصباح اجلديد"، أن "نســبة ما 
مت تخصيصــه للموظفــني في 
املوازنــة يبلغ %67 مــن اجمالي 

االنفاق".
بأن  املوسوي،  مع  رشــيد  ويتفق 
الداخلية  وزارتــي  "تخصيصات 
والدفــاع كبيــرة جــداً وينبغي 
معاجلــة هــذا االمر مــن خالل 

املباحثات".
كما حتــدث، عن "امــوال كبيرة 
خصصت ايضاً جلوالت التراخيص 
مقارنة بااليرادات النفطية، حيث 
أن جميــع امللفات التــي جندها 

ال تصب في مصلحة الشــعب 
مع  نطرحها  ســوف  العراقــي 

احلكومة".
ويسترســل رشــيد، أن "املوازنة 
اعتمــدت ايضــاً علــى النفط 
بالدرجــة االســاس مــع فرض 
ضرائب جديــدة، في وقت نحتاج 
االســتثمار  ملف  تفعيــل  إلى 

للنهوض باملشاريع اخلدمية".
يشــار إلى أن احلكومة السابقة 
قانون  اعدت مشــروع  قد  كانت 
املوازنة للعام املقبل وارسلته إلى 
مجلس النــواب الذي ابدى بدوره 

العديد من املالحظات عليه.

الغضبان: نتوقع ارتفاع أسعار 
اخلام وهدفنا بلوغ طاقة 

التصدير 6.5 مليون برميل 
يوميا

وعلــق وزيــر النفط علــى ذلك 

لبالده،  مقبــول  بأنه  التخفيض 
خاصة أن ســعر برميــل النفط 
مبوازنــة عام 2019 هــو 56 دوالرا 
مقدر  إجمالي  بعجــز  للبرميل، 

بنسبة 20%.
وأضاف الغضبــان في بيان على 
يحتاج  العراق  أن  الــوزارة،  موقع 
لســعر أفضــل عمليــا وليس 

تخطيطيا.
ولفت إلى أن تأثيــر االتفاق كان 
أســعار  على  وســريعا  إيجابيا 
بعد   5% ليرتفع  العاملية،  النفط 
ساعات قليلة من تسريب القرار 

لوسائل اإلعالم.
وكان منتجو النفط من األعضاء 
غير  مــن  واملنتجني  باملنظمــة 
األعضــاء توصلو التفاق بشــأن 
تخفيض االنتاج بنحو 1.2 مليون 
العام  بدايــة  مع  يوميــا  برميل 

املقبل 2019 وملدة 6 أشهر.

في الســياق، أعلنت الســفارة 
األميركية في بغداد ان واشنطن 
النفط  %17 من صادرات  تشتري 

العراقي.
وقالت الســفارة، ان “واشــنطن 
تشتري %17 من الصادرات النفط 
العراقي”، في حني أكدت سعيها 
الى "اجراء شــراكة متبادلة مع 

العراق”.
واضافــت ان “الصادرات ســوف 
لن تقتصر علــى النفط فقط”، 
مشــددة على ان “يعــود العراق 
اقليميا  اقتصاديا  قائــدا  ليكون 

مرة أخرى”.
وأوضحــت ان “غرفــة التجــارة 
50 شــركة  بـ  أتت  األميركيــة 
أميركية للسوق العراقية إلجراء 
متطورة”،  سلع  وتقدمي  شراكات 
ان “امريكا تســعى  إلــى  الفتة 
الــى اجراء شــراكة متبادلة مع 

العراق”.

احتفاالت بهيجة 
واستعراضات عسكرية عمت 

مدن ومحافظات البالد أمس
برهم  اجلمهورية  رئيــس  واعتبر 
صالح في تغريدة عبر حســابه 
العراق  أن  امــس  "تويتــر"  على 
بأثمان  العسكري  "النصر  حقق 
عظيمة، ما يتوجــب علينا إجناز 
النصر النهائي بنصر سياســي 
به  ننهي  وثقافــي  ومجتمعــي 
عوامــل وبيئــة نشــوء العنف 

واإلرهاب اجلرمية".
وتأتــي هذه الذكــرى في وقت ال 
تزال البالد وسط أزمة سياسية، 
في انتظار استكمال التشكيلة 
احلكوميــة، وأمــام حتديات عدة، 
املناطق  إعمــار  إعــادة  أبرزهــا 

املتضررة وإعادة النازحني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

العراق  فــي  اإليزيديــون  يحتفــل 
والعالــم بعيد الصيــام الذي يبدأ 
اليوم الثالثــاء وينتهي يوم اجلمعة 
بإنقاذ أكثر  املقبل، وسط مطالبات 
من 3000 مــن مختطفيهم الذين 
فقــد معظمهــم منذ نحــو أربع 
سنوات بعد اجتياح عصابات داعش 
اإلرهابيــة ملعقلهــم الرئيــس في 

العراق في قضاء سنجار.
نصر حاجي  اإليزيدي  اإلعالمي  وقال 
الى "الصباح  الدوملي في حديــث 
ان "االيزيديــني يحتفلون  اجلديــد" 
في مثل هــذه األيام مــن كل عام 
بعيــد الصيــام )صوم إيــزي(، إذ أن 
عامة النــاس يصومون 3 أيام والتي 
تكــون دائما أيام الثالثــاء واألربعاء 
واخلميس، في حني يكون يوم اجلمعة 
عيدا، ويشــمل هــذا العيد جميع 
مناطق االيزيديني في العراق وإقليم 
كردستان وأيضا في أرمينيا وجورجيا 
فضال عن اإليزيديــني القاطنني في 
الـ  يتجاوز  عددهــم  والذين  املهجر 

100 ألف مغترب ومهجر".
بــه عدة  الصيام  واضــاف "عيــد 
تقاليد وممارسات طقسية توارثناها 
عــن ابائنا، فهنالــك اضحية يقوم 
ميســورو احلال بذبحها، وبعضهم 
للفقــراء  مجانــا  اللحــم  يــوزع 
واملعوزين، وهنالك تكاتف اجتماعي 
كبير بــني االيزيديني قبل وخالل ايام 
عيد الصيام، كما ان االسر االيزيدية 
اجلديدة  املالبس  شــراء  على  حترص 
الغلب او جلميــع افرادها، فضال عن 

مراسيم دينية اخرى".
ويــرى الدوملــي ان "عيــد الصيام 
اعيادنا  جميع  باالحــرى  او  االيزيدي 
بهجتها  مــن  كبيرا  جــزءا  فقدت 
وطعمها، منذ  اكثر من 4 ســنوات 
ونصف السنة، بعد اجتياح عصابات 
داعش االرهابية ملناطقنا وخاصة في 
سنجار، حيث مت قتل وخطف وسبي 
االالف من اهلنا، فضــال عن الدمار 
الهائل الذي حــاق مبناطقنا، يضاف 
لذلك ان نحو %75 من االيزيديني ما 
زالوا يعيشــون في مخيمات النزوح 

البائسة منذ صيف عام 2014 وحلد 
االن في محافظة دهوك".

وتابــع "نناشــد اجلهــات اخملتصة 
بذل  الى  االمنيــة  االجهزة  وخاصة 
اقصى جهودهم النقاذ 3083 ايزيديا 
من االطفال والنساء والرجال الذين 
حلد يومنــا هذا ال نعرف اي شــيء 
عنهم بعدما وقعــوا بيد عصابات 
داعش االرهابية ومن ســاندهم من 

اخلونة من جيران االيزيديني".
وبحسب احدث احصائية صدرت عن 
املديرية العامة لشؤون اإليزيديني في 
وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان 
فان “عــدد االيزيديني في العراق نحو 
ان  الى  550,000 نسمة"، مشــيرة 
“عدد النازحني من جراء غزوة داعش 

بلغ نحو 360,000 نازح".
واشــارت الى ان "عــدد القتلى في 

االيــام االولى من الغــزوة بلغ 1293 
التي  ان “عــدد االيتــام  إيزيديــا، و 
افرزتها الغــزوة كاالتي، “االيتام من 
االب 1759، وااليتــام مــن االم 407، 
359، واالطفال  الوالدين  وااليتام من 
الذين والداهم بيد داعش قرابة 220 
طفــال، وان اجملموع الكلــي لاليتام 
2745، بينما عــدد املقابر اجلماعية 
املكتشــفة في ســنجار حتى االن 
الى  إضافة  مقبــرة جماعيــة،   71
العشرات من مواقع املقابر الفردية".
وأوضحــت االحصائيــة ان "عــدد 
املفجرة من  الدينية  واملراقد  املزارات 
قبل داعــش بلغت 68 مــزاراً، فيما 
بلغ عــدد الذين هاجــروا الى خارج 
البلد بنحو )100.000("، بينما "عدد 
اخملتطفني بلغ 6417 مختطفاً 3548 

من االناث، و2869 من الذكور".

الناجيات  أعــداد  اما فيمــا يخص 
والناجــني من قبضــة داعش فهي 
)اجملمــوع: 3334 عــدد االناث منهم 
1159، وعــدد الرجال 337، واألطفال 
اإلناث 962 طفلة، واألطفال الذكور 
876 طفال(، اما عن عدد الباقني بيد 
داعش فيبلغ 3083، بضمنهم 1427 
من النساء واالطفال االناث، و 1656 

من الرجال واالطفال الذكور".
ان  بالقول  بيانها  املديرية  واختتمت 
“هذه االحصائية وفق اخر حتديث في 

الـ29 من تشرين الثاني احلالي".
ويقع صوم )ايزي( لهذا العام للفترة 
13/ كانون أول/ديســمبر  11ـ  مــن 
حسب التقومي الغربي، وسيكون يوم 

اجلمعة املقبل يوم عيد.
وبحسب مصادر ايزيدية مطلعة فان 
يوم االثنني الذي يسبق الصوم، ميكن 

تســميته بيوم الذبائح، حيث عادة 
مــا يقوم اإليزيديــون بذبح نذورهم 
من املواشــي أو الطيــور كالدجاج 
وغيرهــا، فيما يقوم اخرون بشــراء 
اللحوم الســتخدامها في السحور 
أو الفطور طوال أيام الصيام وأيضا 

يوم العيد.
ويقول كرمي ســليمان عضو الهيئة 
االستشــارية للمجلــس الروحاني 
اإليزيدي األعلــى أن جميع اإليزيدية 
سيبدأون صيامهم اعتبارا من ليلة 
)ايزي(،  االثنني فيما يســمى بصوم 
مبينا انه "هناك عالقة بني عيد صوم 
للشعوب  الزراعية  والتقاليد  )ايزي( 
القدميــة واالنقالب الشــتوي الذي 
سيبدأ بعد بضعة أيام وفق التقومي 

الشرقي الذي يعتمده االيزيديون".
وتابع بالقــول أن "جميع اإليزيديني 

في كل اصقاع املعمورة سيصومون 
بتوقيــت واحــد، مع وجــود خالف 
الشــيخان  إيزيدية  بــني  بســيط 
)40كم شــمالي املوصل( و إيزيدية 

سنجار )124كم غربي املوصل(".
الديانة  تعــد  باحثــني  وبحســب 
اإليزيديــة مــن الديانــات الكردية 
نصوصهــا  جميــع  الن  القدميــة 
الدينيــة تتلى باللغــة الكردية في 

مناسباتهم وطقوسهم الدينية.
وبحســب إحصائيات غير رسمية، 
يقدر عــدد اإليزيديــة بنحو نصف 
مليون نسمة في العراق، غالبيتهم 
يقطن في محافظتي نينوى ودهوك. 
فضال عن وجــود أعداد غير معروفة 
في سوريا وتركيا وجورجيا وأرمينيا، 
وأعداد أخرى مــن املغتربني في دول 

أوربية أبرزها أملانيا.

االيزيديين يحتفلون في مثل 
هذه األيام من كل عام 
بعيد الصيام )صوم إيزي(، 
إذ أن عامة الناس يصومون 
3 أيام والتي تكون دائما 
أيام الثالثاء واألربعاء 
والخميس، في حين يكون 
يوم الجمعة عيدا، ويشمل 
هذا العيد جميع مناطق 
االيزيديين في العراق 
وإقليم كردستان وأيضا 
في أرمينيا وجورجيا فضال 
عن اإليزيديين القاطنين في 
المهجر والذين عددهم 
يتجاوز الـ 100 ألف مغترب 
ومهجر

اإليزيديون يحتفلون بعيد الصيام
ويطالبون بإنقاذ 3000 من مختطفيهم

الملف األمني

بغداد– اعتقال ارهابي 
ذكــر مصــدر أمني في الشــرطة 
املطلوبني  أحــد  اعتقال  العراقيــة 
بإحدى  "اإلرهاب"  بتهمــة  للقضاء 
سيطرات الشعب شمالي العاصمة 

بغداد.
وقال املصــدر إن "قوة امنية متكنت 
املطلوبني  احــد  القبــض على  من 
على وفق املــادة ٤ ارهاب اثناء مروره 
في احدى نقــاط التفتيش التابعة 
ملنطقــة الشــعب" ، ومت نقله الى 
احدى املراكز االمنية للتحقيق معه 

."

ديالى– إحباط تسلل 
أحبطت قوات احلشد الشعبي امس 
االثنــني محاولة تســلل لعصابات 
اطراف بحيرة  االرهابية فــي  داعش 

حمرين مبحافظة ديالى.

وذكر بيان العالم احلشــد  إن مفارز 
قتالية من لواء 110 ضمن احلشــد 
الشــعبي احبطت فجــر يوم امس 
محاولــة تســلل لعناصــر داعش 
اإلرهابــي في منطقة تل ســليمه 
بأطــراف بحيــرة حمريــن }55/كم 
شمال شــرق بعقوبة{ ، مضيفا أن 
التصدي  املتسللني وبعد  "الدواعش 
لهــم، الذوا بالفــرار نحــو عمــق 
البحيــرة،" مؤكــدا أن "الوضع اآلن 

حتت السيطرة" 

كركوك – اعتقال مطلوبني  
اعلن قائد العمليات اخلاصة الثانية 
قائــد خطة فــرض القانــون امس 
االثنني القاء القبض على 12 عنصرا 
محاولتهم  اثنــاء  في  "داعش"  من 

التسلل الى مدينة كركوك.
وقــال اللواء الركن معن الســعدي 
إن "ابطال جهــاز مكافحة األرهاب 

نوعيتني  في عمليتني  القبض  القوا 
على ســبعة عناصر من داعش في 
عملية امنية وخمسة عناصر أخرين 
جرى تتبعهم علــى وفق معلومات 
القبض  والقي  دقيقه  اســتخبارية 

عليهم" .

بابل – اعتقال متهمني 
أعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
بابل امــس االثنني عن القاء القبض 
على خمســة متهمــني مطلوبني 

بجرائم قتل في احملافظة.
وذكــر املصــدر ان "قــوة أمنية من 
االجرام  مكافحة  ومكتب  الشرطة 
متكنت من إعتقال خمسة متهمني 
العمد( من  )القتــل  على وفق مواد 
وإحالتهم  العراقي  العقوبات  قانون 
الى القضــاء" ، مضيفــا أن "تلك 
املفارز متكنت مــن إعتقال ثالثة من 
هؤالء املتهمني في مناطق مختلفة 

مبدينة احللة الصــوب الصغير وفق 
القبض  أُلقي  )405(، ومتهمني  املادة 
عليهــم ضمــن قاطع مســؤولية 
قسم شرطة االقضية مبوجب املادة 

 ." )406(

واسط – ضبط مخدرات 
افــاد مصــدر امنــي فــي مديرية 
مكافحة اخملدرات في واســط امس 
االثنني باعتقال ثالثة متهمن ضبط 
بحوزتهم حبوب مخدرة، مشيرا الى 
أن املعتقلني يروجون ويتعاطون تلك 

احلبوب.
"مكافحة مخدرات  إن  املصدر  وقال 
شــرطة واســط القــت القبــض 
علــى ثالثــة متهمني مــن مروجي 
ومتعاطــي اخملــدرات" ، مضيفا أن 
املعتقلني "ضبــط بحوزتهم حبوب 
نوع كريستال  مخدرة ومواد مخدرة 
ومت عرضهــم على القضــاء التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم".

االنبار – عملية نوعية 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
العســكرية امس االثنــني، القبض 
علــى عنصر امنــي يــزود تنظيم 
في  امنيــة  مبعلومــات  "داعــش" 

الكرمة مبحافظة االنبار . 
وقــال املصــدر إن "مفارزهــا فــي 
قيــادة الفرقة 14 وبالتنســيق مع 
وبعملية  الفرقة  فوج اســتخبارات 
نوعيــة القــت القبض علــى احد 
العناصر االمنيــة التي كانت تعمل 
مع داعش"، مشــيرا الى أن املعتقل 
"كان يزود تنظيم داعش بتقارير عن 
حتركات قطعاتنا االمنية واالخبار عن 
املتعاونني معها قبل التحرير وهو ما 
تســبب باعتقال العديد منهم من 
االرهابية في  داعــش  قبل عصابات 

منطقة الكرمة باالنبار".

نينوى – اعتقال ارهابي 
امني في شــرطة  كشــف مصدر 
محافظــة نينوى امــس االثنني عن 
اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" 
في منطقة كوكجلي، مشيرا الى ان 
املعتقل كان يعمل حارسا شخصيا 
والية  زراعة  ديوان  بـ"رئيس  ملايسمى 

نينوى" في التظيم.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديرية 
فوج  في  العســكرية  االستخبارات 
املهمات االول - لواء املهمات- التابع 
للمديريــة القت القبــض على احد 
الــرؤس املهمــة لعصابــات داعش 
االرهابيــة والــذي كان والده يعمل 
حارسا شــخصيا ملا يسمى برئيس 
ديوان زراعة واليــة نينوى في داعش 
املوصل"،  ايســر  مبنطقة كوكجلي 
السراق  املعتقل "هواحد  أن  مضيفا 
واملبتزين للمزارعني وتهديدهم بدفع 
االمــوال لداعــش مــن منتجاتهم 

الزراعية ".

البصرة – ضبط عصابة 
البصرة  صدقــت محكمة حتقيــق 
الثالثــة يــوم االحــد أقــوال ثالثة 
متهمني شــكلوا عصابــة انتحلت 
ومارســوا  األمنية  األجهــزة  صفة 

عمليات ابتزاز ملواطنني في البصرة.
وقــال مجلــس القضــاء االعلى ان 
"محكمــة حتقيق البصــرة الثالثة 
صفة  انتحل  متهمــا  اســتجوبت 
ضابط برتبة رائد في األجهزة األمنية 
واثنني آخرين انتحال صفة منتسبني"، 
مضيفا أن "املتهم ادعى انه ابن لواء 
في اجليــش العراقــي وان املتهمني 
اآلخرين انتحال صفة ســائق ومرافق 
له مارســوا عمليات ابتزاز من خالل 
التردد على عدد من الدوائر احلكومية 
بعد ضبــط عجالت وأســلحة غير 

مرخصة بحوزة املتهمني". 

اعتقال إرهابي بإحدى سيطرات الشعب شمالي بغداد * إحباط محاولة تسلل لداعش ببحيرة حمرين في ديالى 
القبض على 12 عنصرا من "داعش" في كركوك * تصديق أقوال 3 متهمين شكلوا عصابة لالبتزاز بالبصرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل املهنــدس عبد اهلل لعيبي 
أمــس االثنني، بدء النقل اجملاني حلاملي تذاكر 
اخلطوط اجلوية العراقية للمسافرين من والى  

مطار بغداد الدولي.
واكد الوزير بــدء العمل بالنقــل اجملاني من 
والى مطار بغداد الدولي عبر سيارت مشروع 
تكسي بغداد التابع الى الشركة ، مضيفا ان 
هذه االجراءات جاءت بعد دراسة  بنود العقد 
دراســة مستفيضة  املعنية  الشــركة  مع 
وعمل  لقــاءات واجتماعات مكثفة من اجل 
حتقيــق  املصلحة  العامــة وخدمة املواطن 
الكرمي وعكس الصــورة احلقيقية والناصعة 
ملؤسســات  الدولة اخلدميــة  وآلية ترجمة 

املقترحات واالفكار الى عمل واقعي .
ولفــت الوزير الــى ان هذه االجــراءات تأتي 
انســجاما مــع توجهات احلكومــة اجلديدة 
واستجابة ملناشدات املواطنني الكرام وايضا 
ضمن مســاعي الوزارة املســتمرة واحلثيثة 
للمواطنني  النقــل  افضــل خدمات  لتوفير 

الكرام .
يشــار الى ان وزيــر النقل عبــد اهلل لعيبي 
قد اعلن مســبقا عن تخفيــض اجور النقل 
بنســبة ٥٠٪ من ســاحة عباس ابن فرناس 
الى مطار بغداد الدولي وبالعكس مع النقل 

اجملاني لالطفال دون الثامنة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبيئــة، خلو مواقع  وزارة الصحة  أعلنــت 
احلديــد العائد الى شــركة توزيــع املنتجات 
النفطية إحدى تشكيالت وزارة النفط من أي 
تلوث إشعاعي بعد إجراء الكشوفات امليدانية 

من قبل فرق مركز الوقاية من اإلشعاع.
وقالت مدير مركز الوقاية من االشعاع بشرى 
علي أحمد، فــي بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه امس االثنني ، ان "الفرق الفنية 
التابعة للمركز، أجرت املسوحات االشعاعية 
لشــركة توزيــع املنتجات النفطيــة/ احدى 
تشــكيالت وزارة النفط باســتخدام أجهزة 
الفحص االشــعاعي احملمولة على السكراب 
العائد للشركة" ، مشيرة الى ان "املسوحات 
أثبتت خلــو مخلفــات احلديد مــن التلوث 

االشعاعي".
وأضافــت مديرة املركــز ان "املركز اعتمد في 
عمليات الفحص واملســح احــدث التقنيات 
املتبعــة في تقييــم املواقع امللوثــة وإجراء 
املســوحات االشــعاعية املتكاملــة علــى 
الســكراب والتي خضعت مسبقا لعمليات 
الصيانــة الدورية باســتخدام أجهزة قياس 

مستوى اإلشعاع احلديثة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
التربية عن  لــوزارة  املكتــب اإلعالمي  أعلن 
اســتمرار حركة تنقــالت الطلبة للصفوف 
املنتهية الى الـ31 من الشهر اجلاري ، موضحا 
أن هذا اإلجراء يأتي لتنظيم ســير العملية 
التعليميــة واحلفــاظ على انســيابيتها مبا 

يخدم هذه الشريحة.
وقــال املكتــب ان املديرية العامــة للتقومي 
واالمتحانات في الوزارة قررت االســتمرار في 
حركــة تنقالت الطلبة للصفــوف املنتهية 
)الثالث املتوســط/ الســادس اإلعدادي( في 
بغــداد واحملافظات كافة عــدا اإلقليم لغاية 
الـ31 من هذا الشــهر، مشــيراً الى انه تقرر 
منــع حركة النقــل لطــالب املرحلتني بعد 
انتهاء املدة املقــررة، العتبارات تتعلق بصورة 

رئيسة مبشروع الدفاتر اإللكترونية.

جانب من االحتفال "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
الناشــطة العراقيــة  تســلمت 
االيزيديــة، نادية مــراد، والطبيب 
الكونغولــي موكويغــي، امــس 
االثنني، جائزة نوبل للســالم للعام 

احلالي 2018.

مراد في حفل رسمي  وتســلمت 
تابعته الصباح اجلديد، هذه اجلائزة 
نوبل للسالم لسعيها في مكافحة 
استخدام العنف اجلنسي كسالح 
بعد  املســلحة،  النزاعــات  فــي 
فترة  فــي  لالعتصاب،  تعرضهــا 

االرهابي حملافظات  داعــش  احتالل 
العراق الشمالية والغربية. 

يشــار الــى ان جلنة جائــزة نوبل 
5 تشــرين  يوم  للســالم، منحت 
األول املاضــي، جائزتها لعام 2018 
للناشــطة العراقيــة االيزيديــة 

نادية مــراد، والطبيب الكونغولي 
موكويغي، لسعيهما في مكافحة 
استخدام العنف اجلنسي كسالح 

في النزاعات املسلحة.
التي  نادية مراد،  ان  اللجنة  وذكرت 
اختطفت مــن قبل تنظيم داعش 

لالغتصاب  وتعرضــت  االرهابــي، 
واإلســاءات مرارا، منحــت اجلائزة 
غير  "أظهــرت شــجاعة  ألنهــا 
ملعاناتها  مألوفة خــالل ســردها 

اخلاصة".
واشــارت الى ان " الطبيب دينيس 

موكويغي، من جمهورية الكونغو 
الدميقراطيــة كان "أهم وأكبر رمز 
الوطني  الصعيديــن  على  موحد 
والدولــي للنضال مــن أجل إنهاء 
العنــف اجلنســي فــي احلــروب 

والنزاعات املسلحة".

نادية مراد تتسلم جائزة نوبل للسالم لعام 2018
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»اإلنشائية» توفر 
مواد متنوعة في فروع 

الشركة بالمحافظات

صيانة وإصالح )21( 
جهازا طبيا في مستشفى 

المحمودية العام

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجــارة عن توفير الشــركة 
العامة للمواد األنشائية كميات متنوعة من 
املواد األنشائية في فروعها ببغداد واحملافظات 

كافة .
وقال مدير عام الشركة عبد القادر عبد اجلليل 
أن الشــركة وضمــن خطتها التســويقية 
أجــرت عدد من املناقالت لتوفيــر مواد البناء 
وأكسســواراتها في فروعها باحملافظة وذلك 
ضماناً لتسهيل عملية البيع املباشر للمواد 
األنشــائية املتوفرة لديها من الســيراميك 
واألرضيات واجلدران وسيتات احلمام وخالطات 
الســنك اللبناني بأنواعه واخلالط التليفوني 

أضافة إلى املواد األخرى .

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندســية والفنية في وحدة 
االجهزة الطبية في مستشفى احملمودية العام 
صيانــة واصالح )21( جهازا طبيا خالل شــهر 
تشــرين الثاني .وقال مســؤول وحدة الصيانة 
املهندس احمد جنم عبد اهلل ان وحدة االجهزة 
الطبية نفذت نفــذت أعمال صيانــة لـ )21) 
جهازا طبيا بجهــود ذاتيــة واصبحت جاهزة 
للعمــل واعطاء النتائج بصــورة دقيقة حيث 
مت صيانة  واصـــالح حاضـنات االطـفال اخلدج 
تخطيط  وأجهزة  الضـــوئي  الضوئي  والعالج 
القلـــب وأجـــهزة مراقبة املريــض واالجهزة 
اخملتبـــرية واالجهزة الساندة و االشعة اضافة 
لصيانة جهاز التحميض )CR( و جهاز املوجات 
القصيرة لشــعبة العــالج الطبيعي واصالح 
جهاز املونيتر اخلــاص بردهة الطوارىء و اجهزة 
النبواليزر وجهاز التخطيط الكهربائي  ومنظم 
أالوكسجني وجهاز قيـاس نبـض اجلنني وأجهزة 

سحب السوائـل
واضاف عبد اهلل ان الـــوحدة تـــقوم بصـيانة 
دورية و شهرية جلميع االجهزة الطـــبية داخل 
املســـتشفى اضـافة الى االجـــهزة الطبية 
املـــوجودة فــي ســيارات االســعاف ووحدة 
االستشـــارية اضافة الى ادخال املـــهندسني 
والفنيني في دورات وورش عـمل خاصة بصيانة 
االجـهزة الطبية من اجـــل االرتـقـاء بعمـل 
االجهزة الطبيـــة بـصـــورة دقيقة وتـــقدمي 
افضـــل النتائج جلميع املـراجـــعني واملـرضى 

والـراقدين .

بغداد _ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  تواصــل 
إحدى  الهيدروليكية  للصناعات 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
ســعيها للحصول على شهادة 

اجلودة.
وذكر مدير عام الشركة املهندس 
حيدر ناصــر ظاهر في تصريحات 
صحفية ان الشركة وقعت عقدا 
مع شــركة فكسل العاملية ملنح 
جلميع  الدوليــة  اجلودة  شــهادة 
، مشــيرا  التابعة لها  املصانــع 
الى ان الشــركة باشــرت باجراء 
في  الداخلي  التدقيــق  عمليــة 
التابعة  واالقسام  املعامل  جميع 
لهــا منــذ مطلع العــام احلالي 
واجنزت بحدود )50( عملية تدقيق 
وتستعد الجراء عمليات التدقيق 
اخلارجي للحصول على الشهادة .

ولفــت املديــر العام الــى قيام 
الشــركة بتنظيم دورة تعريفية 
حول نظام ادارة اجلودة جرى خاللها 
تقدمي شــرح مفصل عــن فوائد 
االيجابية  والنتائــج  النظام  هذا 
للحصــول على شــهادة اجلودة 
وعمليــة تطبيق النظــام حيث 
تخلل الــدورة طــرح العديد من 
االسئلة واالستفسارات املتعلقة 
بهذا املوضوع كما شهدت تفاعال 

بناء بني املشاركني واحملاضر. 
مــن جهــة اخــرى اكــد املدير 
حققــت  الشــركة  ان  العــام 
جميع متطلبــات اجلهاز املركزي 
للتقييــس والســيطرة النوعية 
وتســميتها  املصادقة  ملنحهــا 
كجهة مركزيــة معتمدة ملعايرة 
عدد القياس ) قدمــات القياس ، 
املايكرومترات الداخلية واخلارجية( 
للتتبع  العاملية  للمواصفة  وفقا 
 ،  )ISO 9001:2015( والقيــاس 
موضحا بأنه قــد مت تأهيل مالك 
الفاحصــني  مــن  متخصــص 
مخولني من قبــل اجلهاز املركزي 
للتقييــس والســيطرة النوعية 
فضال عن امتالك الشركة لنظام 

معايرة متكامل مصادق ومعتمد 
من االخيرة.

اقامت  متصــل  صعيــد  علــى 
للفحــص  العامــة  الشــركة 
إحــدى  الهندســي  والتأهيــل 
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
اجلودة  إدارة  التوثيق لنظــام  دورة 
لعــدد من منتســبي شــركات 
القطاع العام من الوزارة والوزارات 

األخرى .
باســم  الرســمي  الناطق  وقال 
الــوزارة عبــد الواحد الشــمري 
برامجها  تواصــل  الشــركة  إن 
التدريبيــة في تنظيــم الدورات 
لنظام  التوثيق  دورة  أقامت  حيث 
اجلودة  ثقافة  لنشــر  اجلودة  إدارة 
اخملتلفــة  القطاعــات  وتوعيــة 

الدوليــة  املواصفــات  بأهميــة 
 Iso 10013:2001 , 9001:2015
iso ومن هــذا املنطــق مت إقامة 
دورة التوثيــق لنظــام إدارة لعدد 
العامة  املديريــة  من منتســبي 
 / الكهربائيــة  الطاقــة  لنقــل 
األنابيب  وشركة  األوسط  الفرات 
النفطية كذلك شركة ابن ماجد 
الهندســية  للصناعات  العامة 
إضافة إلى شركة االستكشافات 
النفطية وشركات القطاع العام 
من الــوزارة والوزارات األخرى وملدة 
التدريب  أيــام على قاعــة  ثالثة 
الكبرى فــي مقر الشــركة وان 
البرنامج  الدورة هي مقررات  هذه 
الــذي نفذته الشــركة في كل 
سنة ملساعدة الشركات للتأهيل 

للحصول على شهادات املطابقة 
مبوجــب املواصفــة القياســية 
 iso  9001:2015 الدوليــة  
, إضافة  العالقة  ذات  واملواصفات 
إلــى إن الشــركة لديهــا فريق 
استشــاري حاصل على شهادات 
مدققي جــودة دوليني معتمدين 
لتســجيل  الدولية  املنظمة  من 
مدققي اجلودة )irca( في بريطانيا 
التأهيل  عمليــات  كافة  لتنفيذ 
األخرى  والشــركات  للشــركات 
إضافة إلــى شــهادات املتدربني 
املعتمدين التــي تؤهلهم إلقامة 

الدورات التدريبية .  
من جانبها حققت شركة الفرات 
الكيمياوية  للصناعــات  العامة 
واملبيــدات إحدى شــركات وزارة 

الصناعة واملعادن تطورا كبيرا في 
حجم االنتــاج واملبيعات ملنتجها 
من مادة حامض الكبريتيك املركز 
خالل شهر تشرين الثاني املاضي 
مقارنة بشهر تشــرين األول من 

هذا العام.
وقال الشــمري ان كميــة انتاج 
املركــز  الكبريتيــك  حامــض 
املتحققة لشــهر تشرين الثاني 
مــن هذ العام بلغــت )850( طنا 
شهر  عن   )+77%( تطور  بنســبة 
تشــرين االول للعام نفسه فيما 
بلغت كمية املبيعات في شــهر 
تشرين الثاني )801( طنا وبنسبة 
بالشــهر  مقارنة   )+157%( تطور 

الذي سبقه. 
اســتمرار  ان  الشــمري  وأكــد 

الشــركة في حتقيق هذا التطور 
فــي االنتاج واملبيعــات جاء نتاج 
وثمرة العمــال الصيانة والتأهيل 
الدوريــة علــى معــدات مصنع 
املركــز  الكبريتيــك  حامــض 
توسيع  في  املعتمدة  وللسياسة 
املســاحة التســويقية لتشمل 
جميع مناطق البــالد إضافة الى 
قيــام الشــركة بنقــل وإيصال 
املــواد الكيمياويــة الــى مواقع 
بواســطة  املســتفيدة  اجلهات 
عجالتهــا التخصصية للحفاظ 
على جــودة ونوعيــة املواصفات 
القياســية لهذه املــادة احليوية 
التي حتتاجها شــركات ومصافي 
النفط ومحطــات توليد الطاقة 

الكهربائية.

التأهيل الهندسي تقيم دورة التوثيق لنظام إدارة الجودة

»الهيدروليكية« تسعى للحصول على شهادة 
الجودة الدولية من شركة فكسل العالمية

حققت الشركة 
جميع متطلبات 

الجهاز المركزي 
للتقييس والسيطرة 

النوعية لمنحها 
المصادقة 

وتسميتها كجهة 
مركزية معتمدة 

لمعايرة عدد القياس 
وفقا للمواصفة 

العالمية 

مبنى وزارة الصناعة واملعادن

 بغداد _الصباح الجديد:
وقع سماحة العالمة السيد حسني 
الصدر كتابه املوســوم بـــ ) العراق 
اجلديد رؤية من الداخل( في احتفال 
االدارية  الهيئة  أقامته  نوعي متمّيز 
العلوية  نادي  في  الثقافية  واللجنة 

ببغداد مساء امس االول األحد .
وقــد أدار اجللســة االســتاذ صادق 
اجلمل وحتّدث سماحته بتركيز على 

مجمل ما حفل بــه )العراق اجلديد( 
من مفارقات سياســية واختراقات 

للموازين والقيم املوضوعية . 
وأشار ســماحته أيضا الى مسارب 
اخلروج من عنــق الزجاجة ، وابتدأت 
تنهــال عليه االســئلة مــن قبل 
العديد من الشخصيات السياسية 
واألكادميية واالعالمية ، واالجتماعية 
، كمــا كان احلفل غنّيــاً باملداخالت 

أبداها احلضور – سادًة  التي  القّيمة 
وسيدات – 

هذا وقد قــّدم )نــادي العلوية( في 
ختام احلفل مشكوراً درعه مصحوباً 
بشهادة الشكر والتقدير لسماحته 
. كما جّدد الســيد الصدر شــكره 
وثناءه لنادي العلوية وللمشــاركني 
جميعــاً متمنيــاً النـــصر والعزة 

للعراق ولشعبه العريق .

العراق الجديد رؤية من الداخل 

واسط _ الصباح الجديد:
محمد  الدكتور  واســط،  محافظ  قال 
جميــل املياحــي، إن االعــالم بجميع 
الرصينــة واحملترمــة هو  مؤسســاته 
شريكنا في كشف اخللل، ونشجع من 
يرصد السلبيات من االخوة الصحفيني 
واالعالميني بحقيقتها من دون أن يجعل 

منها أداة للتشهير.
وأضــاف خــالل لقائه الهيئــة االدارية 
لفرع نقابة الصحفيــني العراقيني في 
احملافظة برئاســة ماجــد العتابي إن " 
الصحافة لهــا دورُ متميــزً في جميع 
اجلوانب وكذلــك لها الــدور البارز في 
بنــاء اجملتمــع وتعزيز ثقافتــه العامة 
التي تنعكــس بالتالي على بناء الدولة 
احلديثة ." مؤكدا أن "االعالم ســيكون 
شريكاً لنا كسلطة تنفيذية للكشف 
عن املســارات العملية اخلاطئة أو التي 

فيها نــوع من اخللل خاصة فيما يخص 
اخلدمات املقدمة للمواطنني."

وأضاف " لهــذا نحن ندعم ونشــجع 
أياً مــن االعالميــني والصحفيني حني 
يرصــد الســلبيات ويبصرنــا بها كي 
نتمكن من وضــع املعاجلات لها قبل أن 
الى "ضرورة  تنفجر وتتوسع." مشــيراً 
أن يكون ذلك بطريقة مهنية شــفافة 
وليس بقصــد التشــهير ، ولهذا فأن 
مفتوحة  كافة  ودوائرها  احملافظة  أبواب 
الســتقبال الصحفيني واالعالميني في 
أي وقت ونوافذ التواصل متاحة أمامهم 
وكذلك مــع املواطنني كي نســتطيع 
تعزيــز الثقــة بينهم وبــني احلكومة 
احمللية ." داعياً الــى "أهمية رعاية رواد 
الصحافة في احملافظة وتفقد أحوالهم 
الصحيــة واملعاشــية بصــورة دورية 
والعمل على تقدمي املســاعدة املطلوبة 

لهــم ولعائالتهم وفاء ملــا قدموه من 
جهد كبير في خدمة البلد واحملافظة .

اخــر كشــف محافظ  علــى صعيد 
واســط، الدكتور محمد جميل املياحي 
عــن رغبة إحــدى الشــركات العاملية 
محافظة  فــي  واالســتثمار  للعمــل 
واسط ضمن قطاعي الطاقة والسكن، 
مؤكدا حرص احلكومة احمللية على فتح 
أبواب االســتثمار أمام جميع الشركات 
واملستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.

لقائه  املياحي عقــب  احملافــظ  وقــال 
بوفد ميثل الشــركة املذكــورة بحضور 
النائــب االول للمحافظ، املهندس عادل 
حمزة الزركاني، إن " الشــركة العاملية 
إحدى  وهي  واملستشــارين،  لالتصاالت 
في  املتخصصة  العامليــة  الشــركات 
قطاع البناء واالنشــاءات أبدت رغبتها 
للعمل واالستثمار في محافظة واسط 

من خالل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء 
بطاقــة 3000 ميكاواط و20 ألف وحدة 
ســكنية."وأوضح أن " هنــاك إجراءات 
جيدة بهذا الصدد وبانتظار اســتكمال 
التوقيع معها  ليتــم  املوافقات  جميع 
على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في 
3000 ميكاواط  بطاقــة  االحرار  ناحية 
وكذلك إنشاء مجمع سكني في موقع 
الكــوت يحتــوي على 20 ألــف وحدة 
ســكنية .واكد احملافظ حرص احلكومة 
احملليــة على فتح باب االســتثمار أمام 
واملستثمرين  العاملية  الشركات  جميع 
االجانــب والعراقيني الســتثمار رؤوس 
أموالهم فــي احملافظة التي حتتوي على 
الكثير من الفرص االستثمارية الكبيرة 
واملهمــة ، مضيفا اننا ســنعمل على 
تذليل العقبات أمام جميع املستثمرين 

ونوفر لهم مناخا مناسباً."

السعي للتعاقد على بناء 20 ألف وحدة سكنية 

محافظ واسط : اإلعالم شريكنا في كشف 
"الخلل" ونشجع من يرصد "السلبيات"

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة عن بحث شــركة 
تصنيع احلبوب آفاق التعاون املشــترك 
مع شــركة أبيــكار التركية أنشــاء 
وحتديــث وتطويــر عدد مــن املطاحن 
الهندسية  املالكات  وتدريب  احلكومية 

والفنية فيها .
املهندس  الشــركة  عام  مدير  واوضح 
جاســم محمد العامــري خالل لقائه 
التنســيق  جرى  أنــه  الشــركة  وفد 
والتعــاون في مجال تدريــب املالكات 
الهندســية والفنية من العاملني في 
املطاحــن احلكوميــة وتوريــد األدوات 
األحتياطية ، مضيفا انه حث الشركة 
التركية على أهمية أنشاء مخازن لها 
داخل العراق لتوفير األدوات األحتياطية 
للمطاحن التــي تتعامل معها فضالً 
عن أمكانية تســريع جتهيز الشــركة 
بتلك املواد املتعاقــد عليها مع حتديد 

مكان التسلم األنسب لها .
على صعيد متصل أشــار املدير العام 
إلى تنفيذ اللجان الرقابية املشــتركة 
عدة زيارات للمطاحن العاملة والوكالء 
في كركوك وميسان والنجف مت خاللها 
الداخلة في  سحب عينات من احلبوب 
األنتاج لغرض أجــراء الفحص اخملتبري 
عليها ملتابعة خلطات احلبوب ، . مشيراً 

أن الزيارات شملت كذلك ناحية التون 
الناحية  كوبري للوقوف على مدى تأثر 
مبوجة األمطار والسيول التي أجتاحت 

البالد في األسابيع املاضية .
وفــي أطار التشــغيل التجريبي لعدد 
من املطاحــن احلديثة لفت املدير العام 

إلى قيام الشــركة بعملية التشغيل 
التجريبــي ملطحنة النبــراس احلديثة 
فــي محافظــة نينــوى والتــي تبلغ 
باليوم  طــن   200 األنتاجية  طاقتهــا 
أنتاج مريحة  حيث ستضيف مساحة 
للمحافظــة وتوفيرها فائض بالطاقة 

األجماليــة يتيــح حتقيــق مرونة في 
تطبيــق خطة األنتــاج والتوزيع حيث 
مت أخذ عينــات من الطحني املنتج بعد 
املركزي  اخملتبر  إلى  وأرسالها  التشغيل 
ألصدار شهادة صالحية األنتاج لغرض 

أدخالها ضمن األنتاج الفعلي . 

التجارة وأبيكار التركية تبحثان 
إنشاء وتطوير مطاحن حكومية

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلــن وزير العمل والشــؤون 
باســم  الدكتور  االجتماعية 
عبــد الزمان اطالق مشــروع 
التعــاون  خللــق  )اصدقــاء( 
االيجابــي بــني املؤسســات 
احلكوميــة ومنظمات اجملتمع 
ذوي  لدعم شــريحة  املدنــي 

االعاقة واالحتياجات اخلاصة. 
االحتفال  خــالل  الوزير  وبارك 
الســنوي بيوم املعوق العاملي 
الــذي اقامه جتمــع املعوقني 

العراقيني يومهم العاملي .
وقال ان الوزارة تســعى لفتح 
شأنها  من  اوسـع  تعاون  افاق 
ان تنعكــس ايـــجابا علــى 
لـــشريحة  املقدمة  اخلدمات 
ان  مضيـــفا   ، االعاقــة  ذوي 
الــذي  )اصدقــاء(  مشــروع 
اطلـــقته الــوزارة ال يقتصر 
علـــى التعامل مع مـنظمة 
معينة بحـد ذاتها وامنا اجلميع 
واالسهام  املشاركة  حـق  لـه 
فــي النـــشاطات اخلـــاصة 
بــذوي االعاقة ، مـــشيرا الى 
املـشروع  في  املشاركـــني  ان 

مت توزيعهم بـــني ســتة فرق 
للتعامــل مــع القضايا التي 

تخص هذه الشريحـة. 
واوضح الوزير ان الـفريق االول 
ســيتولى تعديل قانون رعاية 
ذوي االعـــاقة واالحـتياجـات 
يختــص  والثانــي  اخلاصــة، 
العـداد  الوزارات  مع  بالتعامل 
ورقــة عمل تتضمن املـــهام 
جتـــاه  الوزارات  علــى  امللقاة 
تفـــعيل حقوق ذوي االعـاقة، 
وفريق ثالـث يختص باالحصاء. 
وبــني الوزير ان الفريــق الرابع 
يـــدرس التمكني االقـتصادي 
واخلامس  الشــريحة  لهــذه 
لدعم املــرأة املعـــاقة، الفتا 
فريق ســادس  تشــكيل  الى 
املـــعوق،  بالطـــفل  يعنــى 
وان هــذه الفــرق جميعهــا 
يدار  بفريق حـكومي  مرتبطة 
من قبلنــا. واشـــار الى قرب 
اجنــاز مـــخرجات الفرق على 
ان يـــتم حتـقيق كامل  امـل 
االهـــداف خالل عــام 2019 ، 
الذي  العـام  انـه فـــي  مبينا 
يليـه سيـكون هـناك تـقـومي 

ومـراقـــبة ملا مت اجنـازه طيلة 
املدة احملددة لهذا املـشروع. 

من جانبه، طالب رئـيس جتمع 
مـوفق  الـــعراقيني  املعوقني 
قـــانون  بتـــعديل  اخلفاجي 
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة مبا يؤّمــن حياة كرمية 

للمعـوقني في العـراق. 
وشهـــدت االحتفالية افتتاح 
من  املعوقني  ملنتجات  معرض 
قبل الوزير الدكـــتور باســم 
عبد الـــزمان وفعاليات فنية 
وفلكـــلورية اخرى قدمت من 
قبل املبدعني من ذوي االعاقة، 
الوزير وتسليمه  فيما مت تكرمي 
درعــا تذكاريا جلهوده في دعم 

ورعاية هذه الشريحة. 
االبـــداع  درع  الوزير  قدم  كما 
للـعراقيـة )آر.بي( الـي تـعيش 
اخـتيارها  بـعد  هـولنـدا  في 
االحتياجات  لــذوي  ســفيرة 
اخلاصة في االحتـــاد االوروبـي، 
املعوقني  تكــرمي  عـــن  فضالً 
اختيارهم ســفراء  الذيــن مت 
لذوي اإلعـــاقة واالحـتياجات 

اخلاصـة لـعام ٢٠١٩. 

العمل تحتفل بيوم
 المعوق العالمي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت متحدثة باســم وزارة التعليم الفرنسية، 
امــس اإلثنني، عن احتجاجــات طالبية في البالد، 
مشيرة إلى أنها تشمل من 100 إلى 120 مدرسة 
ثانوية، الفتة في الوقت نفســه إلى أن هناك 40 

مدرسة يحاصرها الطالب متاما.
ويحتــج الطالب الفرنســيون علــى اإلصالحات 
احلكوميــة األخيرة فــي قطاع التعليــم، والتي 
تشــمل التغييرات في املدارس الثانوية والنظام 

اجلامعي.
وتأتي االحتجاجات في الوقت الذي يســتعد فيه 
الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون خملاطبة األمة، 
فــي باريس رداً على 4 أســابيع مــن احتجاجات 
أصحاب »الســترات الصفراء« فــي جميع أنحاء 

البالد.

الصباح الجديد - وكاالت: 
شــهدت الســويد أمــس االول  األحــد، عقد أول 
محادثــات ترعاهــا األمم املتحدة مباشــرة بينهما 
منذ عامــني، في وقت امللك الســعودي ســلمان 
بــن عبدالعزيز خــالل افتتاحه اجتمــاع الدورة الـ 
39 للمجلــس األعلى جمللس التعــاون في الرياض 
أمــس االول األحــد، أن دول التحالف العربي لدعم 
الشــرعية في اليمن تواصل دعمها جلهود الوصول 
إلى حل سياسي لألزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس 
األمن 2216، واملبــادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 

ونتائج احلوار الوطني اليمني الشامل.
والتقى الطرفان في قلعة خارج ستوكهولم لبحث 
تنفيذ اتفاق لتبادل األسرى، وهو أحد إجراءات عديدة 
لبناء الثقة بهدف البدء في عملية سياسية تنهي 
الصراع، وذلك بعد أن تنقل مســؤولو األمم املتحدة 
منذ انطــالق احملادثات اخلميس املاضــي، بني وفدي 
احلكومة اليمنية الشرعية وجماعة احلوثي املوالية 

إليران.
وباملقابــل  أعلن التحالف الــذي يحارب في اليمن 
بقيادة الســعودية امس االول األحــد إنه أصدر 17 
تصريحا لســفن حتمــل مواد غذائية ومشــتقات 

نفطية متجهة للموانئ اليمنية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قاطع معظــم الفنزويليني امــس االول األحد 
االنتخابــات البلديــة ليمهــدوا الطريق بذلك 
للحزب احلاكم بالفوز لكن بنســبة مشــاركة 

بلغت 27 باملئة فقط.
وأفــادت رئيســة اجمللــس الوطنــي االنتخابي 
تيبيســاي لوتشــينا أن نســبة االمتنــاع عن 
التصويت بلغــت 72,6 باملئة. وأكــدت أن ذلك 
يعنــي فوز احلــزب احلاكم بـــ142 من مجالس 
البلديــات الـ156 التي جــرى التصويت الختيار 
اعضائها. ونحو 20,7 مليون فنزويلي يحق لهم 

التصويت.
واعتبرت لوتشــينا أن االنتخابات جرت في »يوم 

هادئ من العمل املدني والدميوقراطي«.
ولم تكن النتائج مفاجئة إذ توقع احملللون نسبة 
مشــاركة ضئيلة مشيرين إلى غياب الثقة في 
العملية ومنع أحزاب املعارضة وانتشار الشعور 
بالتململ في أوســاط املواطنني في ظل األزمة 

االجتماعية واالقتصادية التي تعيشها البالد.
وتأتي االنتخابات قبل شــهر من بــدء الرئيس 
نيكوالس مــادورو واليته الثانية التي تســتمر 
لست سنوات بعدما فاز في انتخابات جرت في 
أيار واعتبرها معارضوه واالحتاد األوروبي والواليات 
املتحــدة ومعظــم دول أميــركا الالتينية غير 

شرعية.

احتجاجات طالبية في فرنسا 
وترقب خطاب لماكرون 

األطراف اليمنية تعقد أول 
محادثات مباشرة منذ عامين

مقاطعة واسعة النتخابات فنزويال 
البلدية والحزب الحاكم يفوز

متابعة - الصباح الجديد:

اجتمــع ممثلــو 159 دولــة امس 
االثنني في مراكــش إلقرار ميثاق 
الذي  الهجرة،  بشأن  املتحدة  األمم 
انســحبت منــه عــدة دول وأثار 
انتقــادات ومخــاوف القوميــني 

املعادين للمهاجرين.
ومت تبنــي »امليثــاق العاملــي من 
أجــل الهجرة اآلمنــة واملنظمة 
واملنتظمة« شــفهيّا بعد ضربة 
مطرقة رمزية صباح امس االثنني، 
بحسب معلومات حصلت عليها 
وكالة فرانس برس من مصادر في 

األمم املتحدة مبراكش.
ولن يتم التصويت على امليثاق أو 
التوقيع عليه خالل مؤمتر مراكش 
الذي يعد محطة شكلية تسبق 
التصويــت بشــكل نهائي عليه 
فــي اجتماع مرتقــب للجمعية 
 19 بتاريخ  املتحــدة  لألمم  العامة 
كانون األول فــي نيويورك. إال أنه 
أثار انتقادات واعتراضات إذ أعلنت 
15 دولة انسحابها منه أو تعليق 

قرارها النهائي بخصوصه.
واســتغربت املمثلة اخلاصة لألمم 
املتحدة املكلفة شــؤون الهجرة 
العاملية لويز أربور »احلجم الهائل 
من التضليل الذي يحيط بامليثاق 
وما يتضمنه ، مــع أنه ال يجعل 
الهجرة حقا وال يحمل الدول أية 
التزمــات«. وتابعــت قائلة خالل 
مبراكش  األحــد  نــدوة صحافية 
»هذه الوثيقة ليست سرا ولغتها 

واضحة«.
دولــة، مــن أصل   159 وأكــدت 
193 عضــوا فــي األمم املتحــدة، 
مشــاركتها في مؤمتــر مراكش. 
ســتكون  املشــاركني،  بني  ومن 
مئة دولة ممثلة برؤســاء أو رؤساء 
حكومات أو وزراء، وهو »ما يتوافق 
متاما مع املعدل املطلوب« إلقراره، 

بحسب أربور.
الواقع  امللزم  غير  النص  ويتضمن 
تتعلق  مبــادئ  25 صفحة  فــي 
اإلنســان  عــن حقوق  بالدفــاع 
واألطفــال واالعتراف بالســيادة 
الوطنية للــدول. ويقترح إجراءات 
تواجه  التــي  البلدان  ملســاعدة 

موجــات هجرة من قبيــل تبادل 
ودمــج  واخلبــرات  املعلومــات 
املهاجرين، كمــا ينص على منع 
فــي  العشــوائية  االعتقــاالت 
صفوف املهاجريــن وعدم اللجوء 

إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
ويرى املدافعون عن حقوق اإلنسان 
أن مضمــون النــص يبقــى غير 
كاف، مســجلني أنــه ال يضمن 
املساعدة  املهاجرين على  حصول 
اإلنســانية واخلدمات األساسية، 
كما ال يضمن حقوق العاملني من 

بينهم.
وأعربت منظمــة العفو الدولية 
»تطبيق  لكــون  أســفها  عــن 
مقتضيــات امليثاق يبقــى رهينا 
بحســن نوايا الدول التي تدعمه 
ما دام غير ملزم«، بحسب وثيقة 
تلقتها فرانس برس من أحد ممثلي 

املنظمة.

*انسحابات 
ويعتبر منتقدو امليثاق من جهتهم 

موجات  أمــام  الباب  يفتــح  أنه 
هجرة كثيفــة ال ميكن التحكم 
املتحدة  الواليــات  وجددت  فيها. 
عن  التعبير  اجلمعــة  األميركية 
»رفــض امليثــاق وأي شــكل من 
أشكال احلوكمة العاملية«، بعدما 
إعداده  محادثات  من  انســحبت 
في كانون األول عام 2017 مؤكدة 
أن سياســة أهدافه »ال تنسجم 
مع القانون االميركي وسياســة 

الشعب االميركي ومصاحله«.
للبعثة  اللهجة  حــاد  بيان  وقال 
الدبلوماسية األميركية لدى األمم 
أمن  حول  »القــرارات  إن  املتحدة 
احلدود في شأن من يتم السماح 
أو احلصول  له باالقامــة قانونــا 
على اجلنســية، هي بني القرارات 
السيادية األكثر أهمية التي ميكن 

ان تتخذها دولة ما«.
وكثفت واشــنطن حتركاتها في 
لرؤيتها  للترويج  األخيرة  األشهر 
حول امليثاق لدى عدة بلدان خاصة 
ديبلوماسيني  بحسب  أوروبا،  في 

من األمم املتحدة.
وانسحبت حلد اآلن ثماني دول من 
بعدما  امليثاق  تفعيــل  محادثات 
كانت ضمــن املوافقني عليه في 
13 متوز بنيويورك. وتشمل الئحة 
املنســحبني كال مــن النمســا 
وأستراليا وتشــيكيا وجمهورية 
وليتوانيــا  واجملــر  الدومينــكان 
وارتــأت  وســلوفاكيا.  وبولنــدا 
ســبع دول أخرى إجراء املزيد من 
املشــاورات الداخلية بخصوصه، 
وهــي كل من بلجيــكا وبلغاريا 
وسلوفينيا  وإيطاليا  وإســتونيا 
وسويســرا وإســرائيل، بحسب 

أربور.
الكندية  العاصمــة  وشــهدت 
البرملان  مقــر  أمــام  مواجهــة 
بــني مدافعــني عــن املهاجرين 
ومتظاهريــن ميينيــني يعارضون 
امليثاق. وأكد رئيس الوزراء الكندي 
جوســتان ترودو عزمــه التوقيع 
على امليثاق، مذكرا بأن »الترحيب 
بالناس من جميــع أنحاء العالم 

من خالل نظــام هجرة صارم هو 
ما جعل كندا قوية، وفي احلقيقة 
هذا شيء يحتاجه العالم أكثر«.

ووصلت املستشارة األملانية أنغيال 
األخرى  هــي  الداعمة  ميــركل، 
للميثــاق، األحــد إلــى مراكش 
للمشــاركة في املؤمتــر. وينتظر 
أيضا وصــول رؤســاء حكومات 
والبرتغــال  واليونــان  إســبانيا 
والدمنارك إلى هــذه املدينة التي 
في  الســياحة  عاصمة  تعتبــر 

املغرب.
وتســبب قــرار رئيــس الــوزراء 
ميشــال  شــارل  البلجيكــي 
املؤمتر في تصدع  املشــاركة في 
اإلئتالف الذي يقوده مع انسحاب 
حزب التحالف الفلمنكي اجلديد 

بعد خالف استمر لعدة أيام.
ونظم هذا احلزب املعادي للهجرة 
الســبت فــي بروكســل جتمعا 
للتنديد بامليثــاق بحضور زعيمة 
اليمني الفرنســي املتشدد مارين 
املستشار  بانون،  وســتيف  لوبن 

دونالد  األميركي  للرئيس  السابق 
ترامب. وبــات ملف الهجرة ورقة 
انتخابية يرفعها الشعبويون في 
بلدان االحتــاد األوروبي، مع اقتراب 
انتخابات برملان التكتل املقررة في 

آيار املقبل.
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  وأوكل 
ماكــرون من جهتــه متثيل بالده 
الدولة للشــؤون اخلارجية،  لوزير 
وســط معارضة للميثاق يعارض 
اليمني واليمني املتشــدد وبعض 
الصفراء«  »الســترات  عناصــر 
لألســبوع  تظاهــروا  الذيــن 
احتجاجا  التوالــي  علــى  الرابع 
الضريبيــة  السياســية  علــى 

واالجتماعية في فرنسا.
ويوجد حوالى 258 مليون شخص 
مهاجرين حــول العالم، ما ميثل 
3,4 باملئــة من مجموع ســكان 
العالم، ومتثــل حتويالتهم املالية 
حوالي 450 مليار دوالر، أي حوالى 
9 باملئة من النــاجت اخلام العاملي، 

بحسب أرقام األمم املتحدة.

رغم االعتراضات عليه

إقرار مرتقب لميثاق األمم المتحدة للهجرة في مراكش 

ولن يتم التصويت على 
الميثاق أو التوقيع عليه 

خالل مؤتمر مراكش الذي 
يعد محطة شكلية تسبق 

التصويت بشكل نهائي عليه 
في اجتماع مرتقب للجمعية 

العامة لألمم المتحدة 
بتاريخ 19 كانون األول في 

نيويورك. إال أنه أثار انتقادات 
واعتراضات إذ أعلنت 15 

دولة انسحابها منه أو تعليق 
قرارها النهائي بشأنه   
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اقرار مرتقب

متابعة - الصباح الجديد:

وجه املدعــون العامون فــي طوكيو 
لكارلوس غصن رسميا تهمة ارتكاب 
مخالفــات مالية تتعلــق بتصريحه 
عن راتب أقل وأصدروا مذكرة توقيف 
جديــدة متعلقــة بتهمــة إضافية 
بحقــه، وفق ما أفادت وســائل إعالم 
محليــة امــس االثنني، مــا يعني أن 
جنم صناعة الســيارات فــي العالم 
سيقضي عيد امليالد على األرجح في 

زنزانته اليابانية.
واعتقل رئيس شركة نيسان السابق 
فــي 19 تشــرين الثاني فــي اليابان 
لالشــتباه بعدم تصريحــه عن جزء 
من دخله يبلغ نحو خمســة مليارات 
ين )44 مليون دوالر( بني األعوام 2010 
و2015، وأصاب ســقوطه املدوي عن 
واإلدارة  عرشــه في قطاع األعمــال 

العالم بصدمة.
وأمــر القضــاء امس االثنــني بإعادة 
توقيف غصن بتهمــة إضافية وهي 
عدم تصريحه عــن اربعة مليارات ين 

أخرى خالل السنوات الثالث املاضية.
ومبوجب القانــون الياباني ميكن إعادة 
اعتقــال املشــتبه بهم عــدة مرات 
بتهم مختلفة، ما يســمح للمدعني 

العامني باستجوابهم لفترات طويلة، 
وهو نظام قضائــي تعرض النتقادات 

دولية.
وكان آخــر يوم ميكن فيــه للمدعني 
العامــني االبقاء امــس االثنني على 
غصــن وأقرب معاونيــه غريغ كيلي، 
موقوفني قبــل توجيه االتهام اليهما 
أو اعادة توقيفهما. ويســمح القبض 
عليهما مجددا للقضاء باســتكمال 

استجوابهما ملدة 22 يوما.
وباإلضافــة إلى االتهامــات املوجهة 
إلى غصــن، فإن االدعاء العام الياباني 
وجه التهمة أيضا إلى كيلي وشركة 
نيسان نفســها، وفقا لوسائل إعالم 
محلية، ألن الشركة هي التي قدمت 
املستندات الرســمية التي تقلل من 

قيمة دخل غصن.
وينفي غصن هذه االتهامات وهو في 
مصادر  وفق  »قتاليــة«،  ذهنية  حالة 
في شــركة رينو الفرنســية التي ال 
يزال يقودها رسميا بالرغم من تعيني 

رئيس مؤقت لها.
وميتسوبيشــي  نيســان  وكانــت 
التحالف  في  اليابانيتان  الشــركتان 
الثالثي مــع رينو عزلتــا غصن رجل 
الفرنسي-اللبناني-البرازيلي  األعمال 

من رئاستيهما.
ويقبع غصن، الذي تعرض في السابق 

عيشه  أســلوب  بســبب  النتقادات 
الباذخ، حاليا وحيدا فــي زنزانة تبلغ 
مساحتها خمســة امتار مربعة في 

أحد سجون طوكيو.

زواره من  أبلــغ  أنــه  وذكــرت تقارير 
السفارات انه يحظى مبعاملة جيدة، 
لكنه اشــتكى من البرد. وتســجل 
احلرارة فــي العاصمة اليابانية االثنني 

حوالي خمس درجات مئوية.
ويقضي غصن وقته في قراءة الكتب 
والتقاريــر االخباريــة، وأعــرب عــن 
اســتيائه إزاء الطعام الــذي يعتمد 

مبعظمه على األرز، بحسب تقارير.

*طائر فينيق لبناني 
أقّر  أنباء »كيــودو« فقد  ووفق وكالة 
غصن بتوقيــع وثائق لتأجيل جزء من 
راتبه إلى ما بعد إحالته الى التقاعد، 
لكنه قــال إن هذا املبلغ ال يحتاج إلى 
التصريــح عنه ألنه لــم يتم حتديده 

بشكل نهائي.
التحقيق  مــن  مقّرب  وذكر مصــدر 
أن غصن وكيلي ابتكــرا هذا النظام 
بعد صــدور قانون جديد يجبر أعضاء 
رواتب  يتقاضــون  الذين  الشــركات 

مرتفعة على التصريح عنها.
ويشتبه في أن غصن قام بتأجيل جزء 
من دخلــه لتجنب انتقادات املوظفني 

واملساهمني الرتفاع راتبه.
وقدمت نيســان التماسا حملكمة في 
ريو دي جانيــرو للمطالبة مبنع ممثلي 
غصن من دخول شقة فخمة مطلة 

على شاطئ كوباكابانا الشهير.
وقال ســاتورو تاكادا احمللل في شركة 
»تي آي دبليو« لألبحاث واالستشارات 
نراقب عن  ومقرهــا طوكيو »نحــن 
كثب إذا ما مت حقا توجيه االتهام اليه 

واعتباره مذنبا«.
وأضاف لفرانس بــرس »اذا اعفي من 
احملاكمة او ثبتت براءته، فسيؤدي ذلك 

الى إرباك كبير داخل إدارة نيسان«.
ومن غير الواضح ما إذا كان باالمكان 
اخراج غصن من السجن بكفالة قبل 

احملاكمة احملتملة.
وتبدأ احملاكمة في اليابان في محكمة 
محلية. وبإمــكان املدعني واملتهمني 
االســتئناف بعد صــدور احلكم أمام 
محكمة عليا، لكن هذا قد يستغرق 
عدة ســنوات قبل التوصل إلى حكم 

نهائي.
ومتثل هــذه القضيــة انقالبا مذهال 
لشخص اشتهر عامليا بعد مساهمته 
في انقاذ نيســان من اإلفالس وإعادة 

بنائها كشركة ناجحة تدر األرباح.
وبدأت نيســان عملية اختيار خليفة 
لغصن، ومن املتوقــع أن يتخذ القرار 

النهائي في 17 كانون األول.
وأثــار اعتقــال غصن شــكوكا في 
شــركة رينو التي متلك 43 في املئة 
من شركة نيســان، وقالت الشركة 
على  تطّلــع  لم  انهــا  الفرنســية 
تفاصيــل مفصلة حــول االتهامات 

املوجهة لغصن.
أثار اعتقاله غضب  وفي لبنان، حيث 
الكثيريــن، أكد وزيــر الداخلية نهاد 
املشــنوق »لكارلوس غصن نقول في 
اللبناني لن  محنته ان طائر الفينيق 

حترقه شمس اليابان«.

سيقضي عيد الميالد على األرجح في زنزانته اليابانية

تهمة جديدة توّجه رسميا لكارلوس غصن واستمرار توقيفه لتهم سابقة

تقـرير

توجيه االتهام لكاروس

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عواقب  من  كندا  الصني  حذرت 
فـــوراً  تطلق  لم  إذا  وخيمــة، 
لشركـــة  املالـــية  املديــرة 
مينـغ  للتكنولوجيـا  "هواوي" 

وانتشـو.
الكندية  الســلطات  واعتقلت 
مينــغ )46 ســنة(، وهــي ابنة 
مطلــع  الشــركة،  مؤّســس 
من  بطلــب  اجلــاري  الشــهر 
تطلب  التي  املتحــدة  الواليات 
بالتستر  تتهمها  إذ  تسليمها، 
على صالت شــركتها بشركة 
معدات،  إيران  بيع  حاولت  أخرى 
منتهكــة العقوبات األميركية 

املفروضة على طهران.
واســتمعت محكمــة كندية 
اجلمعة إلى دفوع تفيد بأن مينغ 

إلى  ترحيلها  حــال  في  تواجه، 
الواليات املتحــدة، تهماً بالتآمر 
لالحتيــال علــى مؤسســات 
مالية، تصل عقوبتها القصوى 
إلى الســجن 30 سنة عن كل 
قراراً  احملكمة  تتخذ  ولم  تهمة. 
 6 دامت  التــي  اجللســة  خالل 
ســاعات، والتي رُفعت على أن 

تُستأنف اليوم.
احلكومــة  محامــي  وطلــب 
رفـض  احملكمـة  مـن  الكنديـة 
إطـالق مينـغ بكفالة، العتبـاره 
بـ"التآمـــر  متهمـــة  أنهــا 
مؤسســات  علــى  للتحايــل 
أنها ُمتهمـــة  ماليــة"، علماً 
بالكـذب على مصـرف أميركي، 
بزعم استخدامها لشركـــات 
مـــع  جتارية  صفقـــات  إلبرام 

إيـران.
اخلارجيـــة  وزارة  وأعلنــت 
الصينيـــة أن لــي يوشــينغ، 
استدعـى  اخلارجية،  وزير  نائـب 
السفيـر الكندي في بكني جـون 
"احتجاجـاً  وسّلمـه  مكالـوم 
شديـداً"، مطالباً بإطالق مينغ. 
واعتبر لي أن اعتقال مينغ لدى 
توقفهــا في فانكوفــر لتبديل 
"اعتداء سافر« على  طائرة، هو 
حقوقهــا القانونية ومصاحلها 
بوصفها مواطنة صينية. وتابع 
القانـون  "جتاهلـت  اخلطـوة  أن 
منطقيـــة  غيـــر  وكانـــت 

ومنحّطـة".
ووَرَدَ فــي بيان أصدرتــه الوزارة: 
"حتّض الصــني كندا بقوة على 
وحماية  فــوراً  املعتقلة  إطالق 

املشــروعة  القانونية  حقوقها 
بــكل جديــة، وإال علــى كندا 
أن تتحّمــل كامل املســؤولية 
عن عواقب خطرة سيســّببها 

األمر".
"الشــعب"  صحيفــة  وأوردت 
الرسمية الناطقة باسم احلزب 
الصني  في  احلاكم  الشــيوعي 
بأن بكني "ال تسّبب مشكالت"، 
مســتدركة أنها ال تخشــاها. 
وأضافــت في افتتاحيــة: "لن 
يتمّكن اجلانب الكندي من جتّنب 
إذا صّحح  دفع ثمن باهــظ، إال 
خطأه وأوقف فوراً التعّدي على 
واملشــروعة  القانونية  احلقوق 

ملواطنة صينية".
فــي املقابل، قال ناطق باســم 
الكنديــة  اخلارجيــة  وزيــرة 

كريســتيا فريالند إنــه "ليس 
هنــاك ما ميكــن إضافته على 
اجلمعة  الوزيــرة"  قالتــه  مــا 
املاضيــة، ومفــاده أن العالقات 
وتلقى  مهمــة  الصــني  مــع 
تقديراً، وأن السفير الكندي في 
بكني أكد للصينيــني أن مينغ 
بالتواصـل مـع  سُيسمح لهـا 

قنصليتهـا.
وُســئل رئيس الــوزراء الكندي 
عواقب  عــن  تــرودو  جاســن 
محتملة العتقال مينغ، فشدد 
علــى أن ألوتــاوا عالقات طيبة 

جداً مع بكني.
على صعيد آخر، أوردت وســائل 
إعالم رســمية أن الســلطات 
إقليم شــاندونغ  في  الصينية 
 10 اعتقلــت  البــالد  شــرق 

أشخاص شاركوا في تظاهرات 
للمحاربــني القدامــى، مطلع 

تشرين األول املاضي.
وتظاهــر مئــات مــن احملاربني 
القدامى وســط بكني ليومني، 
تقاعــد.  مبزايــا  مطالبــني 
أن  الرســمي  التلفزيون  وبــّث 
احتجاجــات شــهدتها مدينة 
بينغدو فــي إقليم شــاندونغ 
فــي تشــرين األول، كانت غير 
قانونية، مشيرة الى أن احملتجني 
اشــتبكوا مع الشرطة وأتلفوا 

باصات.
مبعاملة  مرات  احلكومة  ووعدت 
احملاربــني القدامى في شــكل 
أفضل، وشّكلت هذا العام وزارة 
تعديل  إطــار  لشــؤونهم، في 

وزاري أوسع.

الصين تلّوح بـ«عواقب خطرة« العتقال كندا ابنة مؤّسس »هواوي«
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القاهرة ـ رويترز:

قال اجلهاز املركزي املصري للتعبئة 
االثنني  أمــس  واإلحصاء  العامــة 
إن التضخــم الســنوي ألســعار 
املســتهلكني باملــدن تراجــع إلى 
15.7 باملئة على أساس سنوي في 
تشــرين الثاني من 17.7 باملئة في 

تشرين األول.
انكمشت  شــهري،  أساس  وعلى 
أســعار املســتهلكني فــي املدن 
املصريــة 0.8 باملئــة في تشــرين 
الثاني، في مقابــل تضخم بلغت 

نسبته 2.6 في تشرين األول.
رئيس  الســويفي  رضــوى  وقالت 
االستثمار  بنك  في  البحوث  قسم 
الهبوط  نتوقع  ”لم  فاروس  املصري 
بهــذا الشــكل...الهبوط إيجابي 
على أي حــال وعاد بنــا من جديد 
ملستهدف البنك املركزي للتضخم 
ما بــني 10-16 باملئــة بنهاية هذا 

العام“.
اخلضــراوات  أســعار  وتشــهد 
زيــادات  والفاكهــة فــي مصــر 
األخيرة  الفتــرة  خــال  متواصلة 
وهو ما دفع وزارة الداخلية املصرية 
لطــرح بعــض الســلع الغذائية 
للمواطنني بأســعار أقل من سعر 
الســوق فــي محاولــة لتخفيف 

املعاناة عن كاهلهم.
وفــي الوقــت الــذي تُظهــر فيه 
في  تراجعا  احلكوميــة  البيانــات 
مســتويات التضخم على أساس 
الثاني  سنوي خال نوفمبر تشرين 
وانكماشا في األسعار على أساس 
شــهري، تقول هبة محمد وهي أم 
ألربعة أطفال وتقطن في شــمال 
الزوجية  ”اخلافات  القاهرة  شــرق 
اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية 
دخل زوجــي الذي يبلغ 1500 جنيه 
توفير مصروفات  وعدم قدرته على 
ارتفاع  الضرورية بســبب  البيــت 

أسعار كل شيء.
وفي اآلونة األخيرة، رفعت احلكومة 
أسعار املواد البترولية وتذاكر مترو 
األنفاق وامليــاه والكهرباء وعدد من 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وقال ألني ســانديب رئيس البحوث 
في نعيم للوســاطة فــي األوراق 
كثيرا من  أفضــل  ”النتائج  املالية 
السياسات  صناع  ويشعر  املتوقع، 
بارتياح كبيــر ألن معدل التضخم 
في املدن عاد إلى النطاق املستهدف 

للبنك املركزي“.             
وتقول فاطمة رفعت من محافظة 
كفر الشيخ شمال مصر ”األسعار 
والتجــار أصبحوا يتاعبــون بنا...

أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب 
مصروفات الطعام“.

ويســعى البنــك الدولــي لزيادة 
القطاع  يشــغلها  التي  املساحة 
اخلاص في مصــر عبر منحه قرضا 
جديدا بقيمة مليار دوالر، كجزء من 
الذي يجيء  للدعم  الثانية  املرحلة 
في أعقاب عامــني من اإلصاحات 

االقتصادية املؤملة.

جاء هــذا على لســان فيريد بلحاج 
نائب الرئيس اإلقليمي للبنك الدولي 
والذي أشــاد من جانبه باجلهود التي 
من  املصريــة  الســلطات  تبذلهــا 
أجــل إعادة ضخ الدماء في شــرايني 

االقتصاد املصري املأزوم.
ويجيء هذا التمويل في أعقاب حزمة 

بقيمــة 3.15 مليــارات دوالر منحها 
البنك الدولي للبلد العربي منذ العام 
2015 في وقــت أقدمت فيه القاهرة 
على حترير سعر صرف عملتها احمللية 
أمام العمات اآلخــرى فيما يُعرف بـ 
»تعــومي اجلنيه«، ما أســهم في رفع 
معــدالت التضخم قبــل أن يتراجع 

مجددا وإن كان بوتيرة بطيئة.
وقال بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي 
وشمال  األوســط  الشــرق  ملنطقة 
أجرته معه  إفريقيا في حوار حصري 
النســخة اإلجنليزية لوكالة »رويترز« 
على هامي منتدى أعمال إفريقيا في 
منتجع الشرم الشيخ:« هذا اقتصاد 
يقفــف اآلن علــى قدميــه االثنني 
اإلصاحات  مــن  قليلة  أعــوام  بعد 

االقتصادية اجلريئة.
وأضاف بلحاج:« االقتصاد  واقف اآلن، 
واآلن يحتاج ألن ميشي، ونحن نعتقد 

أن القطاع اخلاص هو حقا احملرك«.
وشهدت مؤشــرات االقتصاد الكلي 
في مصر حتسنا ملحوظا منذ أن بدأ 
إفريقيا  شمالي  الواقع  العربي  البلد 
تنفيــذ برنامــج إصــاح بطلب من 
صندوق النقد الدولي في العام 2016، 

لكن االقتصاد يظل هشا.
املواطنني  اإلصاحات  تلك  وضغطت 
العاديــني الذين يعيش عئات املايني 
منهــم حتت خــط الفقــر. وينضم 
ما يقدر بـــ 700 ألف شــخصا في 
العام سنويا- أحد  إلى ســوق  مصر 
التحديات التي يواجهها الدعم الذي 

يقدمه البنك الدولي ملصر.
بلحاج: »انخرطنا فيما ميكن  وأضاف 
للمــرء أن يطلق عليــه اجليل الثاني 
مــن اإلصاحات التي ســتدفع حقا 
القطــاع اخلاص، وســتحرر القطاع 

اخلاص من الركود، وتهييء مســاحة 
أكبر للقطاع اخلاص«.

وبدعم مــن صندوق النقــد الدولي 
أقدمت احلكومــة املصرية في العام 
2016 على  تعومي اجلنيه، كما رفعت 
الضرائب وخفضــت الدعم، وأوقفت 
تقريبا الزيادات فــي األجور بالقطاع 
احلكومي- وهــي التدابير التي قالت 
لتجنب كارثة  إنها ضرورية  احلكومة 

اقتصادية في العام 2016.
وكان صنــدوق النقد الدولي قد توقع 
في تقرير »آفــاق االقتصاد اإلقليمي 
وشمال  األوســط  الشــرق  ملنطقة 
وباكســتان«  وأفغانســتان  إفريقيا 
الصادر عنه مؤخــرا أن يرتفع معدل 
النمو مبصر إلى %5.2 في العام املالي 
2018، بزيــادة من  %4.2 فــي العام 
2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل 
إلــى 5.5 % في الســنة املالية 2019 
بدعم مــن زيادة متوقعــة في إنتاج 

الغاز.
ويكافح االقتصــاد املصري للتعافي 
منذ ثورة الـ 25 مــن يناير 2011 وما 
تاها من اضطرابات سياســية قادت 
إلى خــروج رؤوس األمــوال األجنبية 
إلى اخلــارج، فضا عن انهيار القطاع 
الســياحي، أحــد مصــادر العملة 
الصعبة فــي البلد العربــي الواقع 
القاقل  بســبب  إفريقيا،  شــمالي 

األمنية.

تقـرير

تراجع التضخم السنوي المصري في تشرين الثاني
مليار دوالر للقطاع الخاص من البنك الدولي

أحد االسواق املصرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لسوق العراق لألوراق املالية 
تعامات األحد، أولى جلسات األسبوع، مرتفعا 
%0.41، عند مستوى 504.85 نقطة، رابحاً 2.06 
نقطة، مقارنة مبســتوياته جلســة اخلميس 

املاضي.
ودعم أداء املؤشــر ارتفاع 10 أســهم، بينها 5 
مصارف، وتقدم األسهم الرابحة إنتاج األلبسة 
اجلاهزة بنســبة %5.77، وارتفع مصرف اخلليج 

التجاري %5.26، ومصرف بغداد 3.45%.
في املقابل، تراجعت أسعار 9 أسهم، تقدمها 
مصرف الثقة الدولي بنسبة %9.09، وانخفض 
النخبــة للمقــاوالت %5.88، واملصرف األهلي 

.2.56%
وارتفــع حجم التــداوالت إلــى 388.7 مليون 
ســهم، مقارنة بنحو 352.62 مليون ســهم 
التداوالت  زادت قيمة  املاضية، كما  باجللســة 
إلــى 236.89 مليون دينار، فــي مقابل 199.74 

مليون دينار باجللسة السابقة.
وتصدر سهم مصرف اخلليج  التجاري النشاط 
حجماً بتداول 138 مليون ســهم، بينما تصدر 
النشاط قيمًة سهم بغداد للنقل العام بنحو 

41.88 مليون دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانات من معهــد اإلحصاء التركي، 
أمــس االثنني، أن اقتصاد البــاد منا %1.6 على 
أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، ليأتي 
لرويترز  التوقعات في اســتطاع  دون  النمــو 

والتي بلغت 2%.
وكان مــن املتوقع أن ينخفــض النمو مع تأثر 
وتداعيات  املرتفع  التضخــم  مبعدل  االقتصاد 

أزمة الليرة التركية.
وأشــارت البيانات إلى أن الناجت احمللي اإلجمالي 
بعد التعديــل في ضوء العوامل املوســمية، 
والتقييم انكمــش 1.1 باملئة في الربع الثالث، 

مقارنة مع الربع السابق.
وأظهرت البيانات أن االقتصاد منا بنســبة 5.3 
باملئة على أســاس سنوي في الربع الثاني بعد 
التعديل، مقارنــة مع 5.2 باملئة في التقديرات 

األولية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أســعار الذهب، أمس االثنني، بعدما 
المست مستوى جديدا هو األعلى في خمسة 
أشهر في أوائل اجللسة، مع تراجع الدوالر بعد 
صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف األميركية، 
عززت التكهنات بأن مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركــزي األميركي( قد يتوقف عن رفع 

أسعار الفائدة في وقت أقرب من املتوقع.
واستقر الســعر الفوري للذهب عند 1247.99 
دوالر لألوقية بعدما بلغ أعلى مســتوياته منذ 
11 متــوز عنــد 1250.55 دوالر لألوقية في وقت 

سابق من اجللسة.
وزاد الذهب في العقــود األميركية اآلجلة 0.1 

باملئة إلى 1254.4 دوالر لألوقية.
ومن بني املعادن النفيســة األخرى، انخفضت 
الفضــة 0.4 باملئة إلــى 14.56 دوالر لألوقية، 
بينما هبط الباديوم نحو واحد باملئة إلى 1212 

دوالرا لألوقية.
وارتفع الباتــني 0.1 باملئة إلــى 790.70 دوالر 
لألوقيــة، بعدمــا انخفضت األســعار ألدنى 
مســتوياتها منــذ 12 ايلول عنــد 779 دوالرا 

لألوقية في اجللسة السابقة.

أسهم المصارف ترفع 
مؤشر »األوراق المالية«

تباطؤ نمو
 االقتصاد التركي

الذهب قرب ذروته
 في 5 أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

املركزي  البنــك  محافظ  أعلن 
أمس  العــاق  بالوكالــة علي 
االثنــني العمــل علــى اطاق 
لتمويل مشاريع  قروض جديدة 
وصفهــا بـ«املهمــة«، محذرا 
في الوقت ذاته من عدم ســداد 
مقترضني ملبلغ قدره 6 ترليونات 

دينار عراقي.
وقال العاق فــي كلمة له مع 
الرابع  الســنوي  املؤمتر  انطاق 
أمس  العراقي  املركــزي  للبنك 
االثنــني في بغــداد، ان »البنك 
يواصــل  العراقــي  املركــزي 
النقدي  االستقرار  في  جناحاته 
بالسيطرة على التضخم بأدنى 
مبستوى  واالحتفاظ  مستوياته 

عال من العمات االجنبية«.
واشار الى اطاق متويل املشاريع 
الصغيــرة مــن خــال ترليون 
ان  بالقــول  مردفــا  ونصــف، 
هــذا املبلغ يعد »اكبــر مبادرة 

اقراضية في تاريخ العراق«.
»البنــك  ان  العــاق  واضــاف 
املركــزي يعمــل حاليــا على 
القــروض اجملّمعة واملشــتركة 
بالتنسيق مع املصارف لتمويل 

مشاريع مهمة«.
وتابــع محافظة البنك املركزي 
ان 6 ترليونــات مــن اصــل 37 
ترليونا متعثرة ولم يتم دفعها 
من قبــل املقترضني ممــا يؤدي 
 2،5% املصــارف  اقتطــاع  الى 

من خســائر الديون املتعثرة مما 
يشمل %16 من اموال املصارف، 
الفتا الى ان هذا التعثر في دفع 
الديون يؤثر على املصارف ويهدد 

عملها.
مبيعات  ارتفعــت  ذلــك،  الى 
من  العراقي  املركــزي  البنــك 

العملة األجنبيــة إلى 174.42 
مليون دوالر؛ في مقابل مبيعات 
قيمتها 165.49 مليون دوالر يوم 
اخلميــس املاضــي؛ بواقع 8.92 

مليون دوالر.
وذكر البنــك في بيان صحافي، 
العملــة  مــن  »املبيعــات  أن 

 174.42 إلى  ارتفعت  األجنبية، 
مليون دوالر؛ في مقابل مبيعات 
قيمتها 165.49 مليون دوالر يوم 
اخلميــس املاضــي؛ بواقع 8.92 
مليون دوالر«، مبيناً ان »ســعر 
1190 ديناراً لكل  الصرف بلــغ 
دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 

31 مصرفاً، وشركة حتويل مالي 
واحدة«.

البيع  أن »إجمالي  البيان،  وأضاف 
الكلي بلغ 198.29 مليون دوالر«.

ولفــت، إلــى ان »حجــم املبالغ 
املصارف  أرصدة  لتعزيــز  املبيعة 
دوالر،  173.02 مليون  اخلــارج  في 

في حــني ُقــدر إجمالــي النقد 
املبيع بنحــو 25.27 مليون دوالر«، 
مشيرا إلى أن »بيع املبالغ احملولة 
اخلارج  فــي  املصارف  حلســابات 
يكون بســعر 1190 دينــاراً لكل 
دوالر، أما البيع النقدي فسيكون 

بالسعر نفسه«.

بلغت مبيعاته 174.42 مليون دوالر

البنك المركزي يحّذر من تعّثر سداد
 مقترضين 6 ترليونات دينار

البنك المركزي 
العراقي يواصل 
نجاحاته في االستقرار 
النقدي بالسيطرة 
على التضخم بأدنى 
مستوياته واالحتفاظ 
بمستوى عال من 
العمالت االجنبية

البنك املركزي العراقي

متابعة الصباح الجديد:
االقتصاديــني في  توقــع كبيــر 
صندوق النقد الدولي، أن ينعكس 
املسجل  االقتصادي  النمو  تباطؤ 
في عّدة دول على الواليات املتحدة، 
مســتبعدا فــي الوقــت الراهن 
انكمــاش أكبر قوة اقتصادية في 

العالم.
"وول  حديــث لصحيفتــي  وفي 
ســتريت جورنال" و"فايننشــال 
تاميــز"، قال موريس أوبســتفلد: 
"نحن نتوقــع منذ فتــرة تباطؤ 
في  األميركي  للنمــو  تدريجــي 
مع  احلالي"،  بالعام  مقارنة   2019
تراجع احلوافــز الضريبية واملالية 

التي تقدمها اإلدارة األميركية.
التباطــؤ  إن  أوبســتفلد  وقــال 
مع  مقارنة   2020 عام  "ســيزداد 
عام 2019 حسب معطياتنا"، في 
توقعاته  الصنــدوق  خفض  حني 
للنمو األميركي للعام املقبل من 

2.9 إلى 2.5 %.
وتابع: "بالنســبة لبقيــة أنحاء 
العالم، )يبدو أن البالون بدأ يفرغ 
من الهــواء… الفورة بدأت تخمد( 
وهذا ســيؤثر فــي نهاية املطاف 
مستندا  املتحدة"،  الواليات  على 
اقتصادية  إلى معطيات  ذلك  في 
أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا 

في الفصل الثالث.

وعلــى غرار ما فعل منذ أشــهر، 
ندد أوبستفلد الذي يغادر منصبه 
بالنزاعات  اجلــاري  العــام  نهاية 
التي أطلق شــرارتها  التجاريــة 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب، 

معتبرا أنها تهدد النمو العاملي.
العودة  إمكانية  اســتبعد  لكنه 
إلى حقبة مشــابهة للكســاد 
االقتصاد حتت  انهار  الكبير "حني 

ضغط القيود التجارية".
ورّجح أن "تصبح التوترات احلالية 
مضرة ألن االســتثمارات واإلنتاج 
على مســتوى العالــم مرتبطة 
بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك 
أن يقود إلى االنهيار الذي شهدناه 

في ثاثينيات القرن املاضي".
وفي مقابلة أجرتها معها شبكة 
التلفزيونيــة  إس"  بــي  "ســي 
صندوق  مدير  جــددت  األميركية 
الغارد،  كريســتني  الدولي  النقد 
تؤدي  أن  مــن  إبــداء مخاوفهــا 
التوترات التجارية إلى فرض مزيد 

من الضرائب والرسوم اجلمركية.
ولدى ســؤالها عــن التظاهرات 
الغارد  ردت  فرنسا  تشهدها  التي 
أنه ســيكون لها "با شك" تأثير 

اقتصادي.
وقالــت: "إنها مشــاهد محزنة 
جــدا، أن يحدث ذلــك في باريس 
أمر محزن للغاية" في إشارة إلى 

مشــاهد أعمال العنف واألضرار 
التظاهرات  خال  ســجلت  التي 
االحتجاجيــة املتواصلــة منذ 4 

أسابيع.
فــي الســياق، ســّجل الفائض 
والواليات  الصــني  بــني  التجاري 
املتحــدة قيمة قياســية قدرها 
ازدياد  35.6 مليار دوالر فــي ضوء 
الــواردات،  وتراجــع  الصــادرات 
أرقام رســمية صدرت  بحســب 

مؤخراً. 
إلى  الصينية  الصادرات  وارتفعت 
الواليات املتحدة بنسبة 9.8 باملئة 
في تشــرين الثاني على أســاس 
الواردات  انخفضت  بينما  سنوي، 

فــي الشــهر نفســه 25 باملئة، 
بحسب املعلومات الواردة من إدارة 

اجلمارك الصينية. 
الشــهري  الفائــض  ويتجــاوز 
القياســي احلجــم الــذي جــرى 
تســجيله في تشرين األول، وقدره 
31.8 مليار دوالر، ويأتي بالرغم من 
التي فرضتها  الرســوم اجلمركية 
الواليــات املتحدة علــى املنتجات 

الصينية.
وبلغ الفائض التجاري الصيني مع 
الواليــات املتحدة لألشــهر الـ11 
األولى من العام اجلاري 293.5 مليار 
دوالر، مقارنة بـــ251.3 مليار دوالر 

للفترة عينها من العام املاضي. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن اجلهــود املبذولــة ما بعد 
احلــرب، وقــع العــراق واالحتــاد 
اجلهود  لدعم  اتفاقات   3 األوروبي 
واملســاعدة في تعزيــز التنمية 
وإزالة  واملســاءلة  والشــفافية 

التلوث واأللغام.
بالوكالة،  التخطيــط  وزير  وقال 
فؤاد حســني، في مؤمتر صحافي، 
إن »العراق وقع مع االحتاد األوروبي 
اتفاقيــة تخص قضايــا تطبيق 
القطــاع  ودعــم  الامركزيــة، 

النفطي، ودعم عودة النازحني إلى 
مناطق ســكناهم، ال سيما بعد 
إزالة األلغام، وإعــادة إعمار املدن 
احملررة، واالســتمرار فــي تفعيل 
الشراكة وتوســيعها مع االحتاد 
ملســاعدة  معا  والعمل  األوروبي 

الشعب العراقي ودعم اقتصاده«.
من جانبه قال ممثل االحتاد األوروبي: 
»نحــن هنــا لتنفيذ مــا اتفقنا 
عليه في مؤمتــر الكويت وترجمته 
إلى أفعال، من خــال توقيع ثاثة 
اتفاقــات، وأن اجملموعة األولى من 

االتفاقات تعنى بدعم العراق مببلغ 
72 مليون يورو إلعادة اإلعمار«.

»أن  األوروبــي  املســؤول  وتابــع 
االتفاقات  مــن  الثانية  اجملموعــة 
املالية  املساعدة  حزمة  تستهدف 
لتحقيق االنتعاش واالستقرار، من 

خــال التنمية احملليــة التي تركز 
والبصرة  األنبــار  محافظات  على 
ودهــوك وأربيل وميســان ونينوى 
وصــاح الدين والســليمانية وذي 
قار، بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 

مليون يورو«.

انعكاسات سلبية لتباطؤ النمو العالمي والحروب التجارية لى االقتصاد األميركي

العراق يوقع ثالث اتفاقيات مع االتحاد األوروبي لتعزيز التنمية

فائض تجاري قياسي بين بكين وواشنطن في تشرين الثاني



ميغان كونيلي

تكشــف أســماء مرّشــحي احلــزب 
للمناصب  الكردســتاني  الدميقراطي 
العليا في كردســتان عن اعتقاد احلزب 
بأنه قادر على حتديد مســار السياسة 
في اإلقليم مــن دون مراعــاة املعايير 

القائمة لتشارُك السلطة.
األول/ديســمبر،  كانون  الثالث من  في 
أعلن احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
عــن مرّشــَحيه ملنصَبي رئيــس وزراء 
حكومة إقليم كردستان ورئيس إقليم 
يتوّلى مسرور  العراق. سوف  كردستان 
البارزاني، جنــل الرئيس املنتهية واليته 
الوزراء، في  رئاســة  البارزاني،  مسعود 
حــن أن رئيس الــوزراء املنتهية واليته 
عّمه  البارزاني ســيخلف  نيجيرفــان 
في رئاســة اإلقليم. في حــن يُتوقَّع 
أن يُثّبت مجلس النــواب تعين رئيس 
الوزراء اجلديد خالل األســابيع املقبلة، 
يُثير هذا اإلعالن مخاوف جديدة بشأن 
الوضع القانوني ملؤسسة رئاسة إقليم 
كردســتان، والتي ُعلِّقت مهامها منذ 

تشرين األول/أكتوبر 2017. 
ويطرح أيضاً عالمات اســتفهام بشأن 
التي ســيمارس بها مسرور  الطريقة 
البارزاني، الذي اشــتهر بصورة الرجل 
القوي املسؤول عن جهاز االستخبارات 
كردســتان،  إقليم  حلكومــة  التابــع 
وعن مجلــس أمن إقليم كردســتان، 
لتشكيل  الواسعة  اجلديدة  صالحياته 

احلكومة وقيادة إقليم كردستان.
إشــارة إلى أن قانون الرئاســة للعام 
2005، الذي نص على إنشــاء منصب 
رئاســة إقليم كردستان، منَح الرئيس 
اإلقليم في  لتمثيل  واسعة  صالحيات 
اخلــارج، وقيادة قواته املســلحة، وحل 
البرملــان، وإعــالن حال الطــوارئ. وقد 
اتفاق  أحد مكّونــات  القانون  شــّكل 
تشارُك الســلطة مناصفًة بن احلزب 
واالحتــاد  الكردســتاني  الدميقراطــي 
الوطنــي الكردســتاني بهــدف منح 
رئاســة اإلقليم للحــزب الدميقراطي 
الكردســتاني مع االحتفاظ برئاســة 
الكردســتاني.  الوطني  لالحتاد  العراق 
ومنذ إقرار القانون قبل ثالثة عشر عاماً، 
حتّول نطاق الصالحيات الرئاســية إلى 
موضع خالف شــديد مع هيمنة نفوذ 
الكردســتاني على  الدميقراطي  احلزب 
الكردستاني  الوطني  االحتاد  حســاب 
في إربيــل، وقد ظهرت جبهٌة معارِضة 
بقيادة حركة التغيير )غوران(، وطالبت 

بإنشاء منظومة برملانية.
بدالً مــن التوصــل إلى اتفــاق يُحدد 
باملنصــب  املنوطــة  الصالحيــات 
بطريقــة من شــأنها أن تُرضي احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني، واالحتــاد 

التغيير،  وحركة  الكردستاني،  الوطني 
البرملان سلسلة تعديالت للقانون.  أقّر 
نــّص التعديل األول فــي العام 2006 
على اســتحداث منصب نائب الرئيس 
)فــي خطــوٍة حملت تنــازالً ملصلحة 
وفي  الكردســتاني(.  الوطنــي  االحتاد 
إطار تســوية قصيرة املــدى بن احلزب 
واالحتــاد  الكردســتاني  الدميقراطــي 
تعديٌلُِقر  نّص  الكردســتاني،  الوطني 
الوالية  2013 على متديــد  العــام  في 
الثانيــة للرئيس البارزانــي ملدة عاَمن 
بانتظار إقرار دســتور إقليم كردستان 
العراق الذي من شــأنه أن يُحّدد نطاق 
السلطة الرئاســية. وفي العام 2015، 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  سعى 
إلى قطــع الطريق علــى اجلهود التي 
قادتها املعارضــة بهدف إقرار تعديالت 
التنفيذية،  السلطة  صالحيات  لكبح 
مبا يؤّدي إلــى إرغام الرئيــس البارزاني 
على التنحي في نهاية واليته املمّددة. 
وبلغت األزمــة ذروتها مع قيام الرئيس 
بتعليق عمل الســلطة التشــريعية 

وطرد حركة التغيير من إربيل.
أعلن   ،2017 األول/أكتوبر  تشــرين  في 
الرئيــس البارزاني أنه ســيتنّحى من 
منصبــه بعدمــا اســتعادت القوات 
املســلحة العراقيــة الســيطرة من 
حكومة إقليم كردستان على األراضي 
املتنازع عليها، وذلك رداً على استفتاء 
االســتقالل الكردي في أيلول/سبتمبر 
العــداوات احلزبية،  أثــارت  2017. وقد 
التقســيمي  اخلطاب  مــن  بتأجيــٍج 
أعقبه  ومــا  االســتفتاء  رافــق  الذي 
زعزعة  للراضي، خطــر  من خســارة 
تنّحي  ومــع  اإلقليم.  في  االســتقرار 
تقّدم مجلس  الرئاســة،  من  البارزاني 
النواب الذي اســتأنف عمله من جديد 
لكنه كان قد أصبح ضعيفاً، من أجل 
ملء الفراغ عبر إقــرار التعديل الثالث 
لقانــون الرئاســة، والذي نــّص على 
توزيع الصالحيات الرئاســية بن رئيس 
الوزراء نيجيرفــان البارزاني ونائبه قباد 
طالباني في مســعى طارئ للحفاظ 
علــى ترتيب تقاســم الســلطة بن 
احلزب الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 

الوطني الكردستاني. 
وكان مــن املقــرر أن ينتهــي العمل 
بالتعديــل لــدى إجــراء االنتخابــات 
أن  يجب  التــي  والرئاســية  البرملانية 
حتــدث بصورة متزامنــة مبوجب قانون 
2005. غير أن نيجيرفــان البارزاني قّرر 
عدم إجراء انتخابات رئاســية، فاضُطّر 
احلزب الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني الكردســتاني وحركة التغيير 
إلــى التوصل إلى ترتيــب آخر في متوز/
التعديل حتى  2018 لتمديــد  يوليــو 
يتمكــن البرملــان العتيد مــن »تقرير 

مستقبل منصب الرئاسة«. وقد ارتأى 
االحتــاد الوطني الكردســتاني أنه من 
شــأن تعاونه مع احلــزب الدميقراطي 
بالتعديل  العمل  لتمديد  الكردستاني 
أن يساهم في تســهيل التوصل إلى 
تسوية في املستقبل حول إطار قانوني 
للرئاسة يُحافظ على دوره كالعب فيتو 

في احلكومة. 
أمــا حركــة التغيير فقــد أملت، من 
الترتيب الذي  جهتها، فــي أن يتيــح 
جرى التوصل إليه في متوز/يوليو 2018، 
فرصًة إلقرار تشــريع دائــم في الدورة 
البرملانيــة املقبلة، ال بل حتى دســتور 
جديد، بغية إخضاع منصب الرئاســة 
للمســاءلة أمــام مجلــس النــواب 
أو إلغائه.مبــا أن احلــزب الدميقراطــي 
الكردســتاني يشــغل منصب رئيس 
الوزراء الذي يتمتع بصالحيات رئاسية، 
فلم يعد بحاجة إلى الرئاســة لفرض 
هيمنتــه فــي إربيل. بيد أن تســمية 
البارزاني للرئاسة تؤّشر إلى  نيجيرفان 
أن احلزب ينوي إنعاش املنصب من جديد 

– سواًء مبوجب تشريع أو نّص دستوري 
– تفاديــاً لتجّدد الصراعات املســتترة 
على السلطة بن معسكرَي نيجيرفان 
ومســرور داخل عائلة البارزاني. سوف 
يحتاج احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
الذي يستحوذ على أكثرية من املقاعد 
في مجلــس النواب، إلى الدعم من 11 
نائبــاً إضافياً إلقرار تشــريع يؤّدي إلى 
إيجاد حل ملســألة الرئاسة. لكن بعد 
كســبه ســبعة مقاعد إضافية في 
 ،2018 األول/أكتوبر  تشــرين  انتخابات 
بات في موقع أفضــل بكثير لتحقيق 
ذلك باملقارنــة مع مــا كان عليه في 
النقيض،  علــى  الســابقة.  احلكومة 
يُعتَبر االحتاد الوطني الكردستاني الذي 
يعاني مــن التصــّدع واملعارضة التي 
االنتخابية، غير  أضعفتها خســائرها 
مجّهزَين كما يجب لرفع التحّدي معاً 
في وجه األجندة التشــريعية للحزب 

الدميقراطي الكردستاني.
مبوجب إطار العمــل القانوني الراهن، 
لن يتقّدم مســرور البارزاني وحســب 

ألداء دور رئيس الوزراء، بل ســيضطلع 
األساســي  الدولة  رجل  مبهــام  أيضاً 
والقائــد العســكري. وســوف يتولى 
الرئاسة  اإلشراف على مؤسسة  أيضاً 
التي تُرِكت كما هــي مبوجب التعديل 
الذي أُِقر في تشرين األول/أكتوبر 2017 
وُوِضعت حتــت إدارة مجلس الوزراء في 
الوزراء  رئيس  يتسّلم  متوز/يوليو. سوف 
حن  إلى  الرئاســة  صالحيات  املكّلف 
قيــام مجلس النــواب بإقرار تشــريع 
أن  الرئاســة، على  لتســوية موضوع 
يتم بعد ذلك إجراء انتخابات رئاســية. 
يفرض مشــروع القانــون الصادر في 
تشــرين األول/أكتوبر 2017 على رئيس 
الوزراء تشــارُك بعضاً من ســلطاته 
مــع نائٍب له، وهــو منصب احتفظت 
به احلكومة الســابقة لالحتاد الوطني 
الكردستاني. بيد أن احلزب الدميقراطي 
اقترح استحداث منصب  الكردستاني 
نائب ثاٍن لرئيس الوزراء يتم اختياره من 
األقليــات اإلثنية-الدينيــة، األمر الذي 
من شــأنه أن يؤّدي إلى تقليص إضافي 

في نفوذ االحتاد الوطني الكردســتاني 
في منصب رئاســة الوزراء. فضالً عن 
ذلك، غالــب الظن أن االحتــاد الوطني 
يــرزح حتت وطأة  الذي  الكردســتاني، 
لن  قيادييه،  بــن  الداخلية  الصراعات 
إليه  الــوزراء املنتمي  مينح نائب رئيس 
دعماً كافياً لإلفادة مــن هذا املنصب، 
كمــا أنه من غيــر املتوّقــع أن يتمتع 
املدهش  القيادي  باألســلوب  مرّشحه 
الذي يّتســم به نظيــره املنتمي إلى 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.
في حن أن تســمية احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني ملســرور البارزانــي لم 
تكــن خطــوة مفاجئــة، إال أن احلزب 
واالحتــاد الوطني الكردســتاني اتفقا، 
املاضي، على مرشــحن مقبولن  في 
التفاوض. تكشــف  منهما عن طريق 
تســمية مســرور البارزانــي من دون 
استشارة االحتاد الوطني الكردستاني، 
بات  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  أن 
أقل اهتماماً بإرساء توازن في السلطة 
معــه. يُعرَف عــن مســرور البارزاني 
أنه متشــّدٌد متعّنــت اتهم خصومه 
السياســين علناً باخليانة، وذلك على 
النقيض من ابن عّمه نيجيرفان املعروف 
بقدرته على التوصل إلى تســويات مع 
االحتاد الوطني الكردستاني. وعلى وجه 
العداوة بن مسرور  اخلصوص، شّكلت 
البارزانــي ونظيــره فــي مجلس أمن 
اإلقليم، الهور طالباني – الذي ســيطر 
فصيله في االحتاد الوطني الكردستاني 
على مجلس القيادة داخل احلزب خالل 
العــام املنصــرم – عائقاً أمــام دمج 
األجهزة األمنية واالستخبارية التابعة 
للحــزب الدميقراطــي الكردســتاني 
الكردســتاني. على  الوطني  واالحتــاد 
الرغــم مــن تراجــع مكانــة االحتاد 
الوطني الكردستاني داخل املؤسسات 
السياســية في اإلقليم، ال يزال احلزب 
يســيطر على الســليمانية وحلبجة 
وإدارياً، ويتولــى قيادة نحو  سياســياً 
نصــف القوات العســكرية وشــبه 
العســكرية في اإلقليم. لذلك سوف 
يتعّذر على رئيس الوزراء العتيد حكم 
البــالد بفعالية، إال إذا أقــّر مبا يعتبره 
االحتاد الوطني الكردســتاني حّقه في 
استشارته حول املســائل األساسية. 
وفي حــن أن الصراعات الداخلية التي 
يشــهدها االحتاد الوطني الكردستاني 
على مستوى القيادة تُتيح فرصاً وافية 
للحزب الدميقراطي الكردســتاني من 
أجل استيعاب العناصر األكثر توافقية 
في االحتاد الوطني الكردســتاني بغية 
تنفيذ أجندة مشــتركة على مستوى 
أنه في  إال  إقليم كردســتان،  حكومة 
حال أصّرت اإلدارة اجلديدة على تهميش 
شــريكها في السلطة في إربيل، ثمة 

خطر بأن تتســبب بتعزيز نفوذ نظرائه 
املتشــددين الصاعديــن مثــل الهور 
وبافيــل طالبانــي في الســليمانية.
البارزاني  مسرور  تسمية  تؤّكد  كذلك 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب  أن 
لم يعد بحاجة إلى اســترضاء حركة 
التغيير أو األحزاب املعارضة اإلسالمية. 
فطوال رئاسة مســرور البارزاني جلهاز 
ومجلــس  )باراســن(  االســتخبارات 
أمــن إقليم كردســتان علــى امتداد 
عشرين عاماً، كانت هاتان املؤسستان 
العنفي  القمع  مسؤولَتن عن حمالت 
االحتجاجــات،  اســتهدفت  التــي 
العشــوائية،  واالعتقاالت  والتوقيفات 
والنزوح القســري، وإعدام النشــطاء 
األحــزاب  وأعضــاء  والصحافيــن 
املعارضة من دون محاكمة في املناطق 
اخلاضعة لســيطرة احلزب الدميقراطي 
الكردستاني. على الرغم من أن مسرور 
البارزاني ســعى جاهداً لُيقّدم نفسه 
في صورة رجل الدولة، إال أن انتهاكات 
حقوق اإلنسان التي مارستها األجهزة 
األمنية واالســتخبارية حتت إشــرافه 
ســاهمت في تعزيز ســمعته احمللية 
كرجل قوي يستعمل األجهزة األمنية 
فــي اإلقليم لفــرض الطاعة قســراً 
للحزب الدميقراطي الكردستاني.تُظهر 
البارزاني  ونيجيرفان  مســرور  تسمية 
للمناصب األعلى فــي حكومة إقليم 
كردســتان، ثقــة احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني في قدرتــه على حتديد 
مســار اآلليات السياسية في اإلقليم 
في األعــوام األربعة املقبلــة من دون 
مراعــاة املعاييــر القائمة لتقاســم 
الســلطة أو التعددية السياســية – 
وبوجود الرئاســة أو مــن دونها. لكن 
في حــن تراجَع تأثيــر معارِضي احلزب 
داخــل  الكردســتاني  الدميقراطــي 
التابعــة  السياســية  املؤسســات 
تبقى  كردســتان،  إقليــم  حلكومــة 
باملقارنة  ضعيفــة  املؤسســات  هذه 
لكل  التابع  السياســي  املكتــب  مع 
من احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 
واالحتاد الوطني الكردســتاني، واللذين 
احلقيقين  النفــوذ  يُشــكالن مركزَي 
فــي إقليــم كردســتان. بنــاًء عليه، 
العتيدة  احلكومة  على  يتعن  ســوف 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  بقيادة 
الوطني  تقاسم الســلطة مع االحتاد 
الكردســتاني، ولو بصورة غير رسمية، 
من أجل بســط حكمها فــي اإلقليم 
بكامله وفرض االســتقرار على امتداد 

األعوام األربعة املقبلة.

ميغــان كونيلــي طالبــة دكتــوراه 
ودكتوراه في القانون في جامعة والية 

نيويورك في بوفالو. 

د. أحمد عدنان الميالي
شــهدت فرنســا موجة احتجاجات 
منذ ثالثة أســابيع مــا تعرف بحركة 
تلــك  بــدأت  الصفــراء،  الســترات 
االحتجاجــات من اعتراضات على قرار 
احلكومــة الفرنســية، برفع أســعار 
البيئة، ودعم  احملروقات كإجراء حلماية 
الضرائب، إلى حركة منظمة تضمنت 
املطالــب االقتصادية  إلــى  إضافــة 
وسياســية،  اجتماعيــة  مطالــب 
وبــدأت تأخذ منحــى راديكالي بإطار 
سياسي وصل إلى مستوى مطالبات 
الرئيــس ماكــرون وحل  بإســتقالة 
مجلــس الشــيوخ، كمــا تضاعفت 
بدخول  االحتجاجــات  تلــك  دافعية 
اجلماعات املتشددة التي تؤمن بالعنف 
السياســي على خط احلركة، وبدأت 
تشــاغب وترفض أي مسارات للحوار 
ذلك  وأنعكس  واإلنتظــام،  والتفاهم 
على مشــاهد فوضى وحرق وتكسير 
باريس،  العاصمة  قلــب  في  وحتطيم 
مما يدلل علــى احتمــاالت خروج عن 
االحتجاجات  هــذه  على  الســيطرة 

وإبتعادها عن أهدافها الرئيسة.

والذي فاقــم حجم هذه االحتجاجات 
وضاعف االصطفاف الشــعبي معها 
هو تراجع الوضع االقتصادي للمواطن 
الفرنســي مــن الطبقــات الفقيرة 
الشرائية؛  قدرته  وضعف  واملتوسطة 
مما ســبب حالة غضب عام واحتجاج 
على تدهور أوضاعهم. ما يؤشــر على 
هــذه االحتجاجات هو بروز ســيناريو 
العنف واالصطدام بن حركة السترات 
الصفراء وبن قــوى األمن، مواجهات 
الشانزليزيه  شارع  إلى  لتصل  امتدت 
مقرا لها مما أعطى إنطباعا أن الوضع 
األمني قد يشهد خروقات خطيرة تؤثر 
على صورة فرنســا فــي اخلارج وعلى 
في  ومصداقيته  ماكــرون  شــعبية 

الداخل. 
اجلمهورية  رئيــس  واجــه  باملقابــل 
إدوار  احلكومة  ورئيس  ماكرون  إميانويل 
فيليب في البداية مطالب تلك احلركة 
مبواقــف صلبــة رافضــة ألي تراجع 
عن القــرارات الضريبية ورفع ســعر 
احملروقــات التي فرضــت على املواطن 
الفرنســي حتت مبررات حماية البيئة 

ومتويل مشاريع لهذا الغرض.

وفــي ظل مشــهد تصلــب مواقف 
الطرفن احلكومة والسترات الصفراء 
وابتعادهمــا عن التنــازل لآلخر وعدم 
وجــود مؤشــرات تلــوح فــي األفق 
للتفاوض، برغم حصول لقاء بن رئيس 
احلكومة ووفد عن السترات الصفراء، 
إال أن احلكومــة أصرت علــى اإلبقاء 
على سياســتها الضريبية والسترات 
الصفراء تطالب بإجراءات لتحســن 
قدراتها الشــرائية وإلغاء سياســات 
رفع الضرائب وأسعار الوقود، مما يرجح 
أن خيــار صراع اإلرادات هــو الذي مييز 

املشهد السياسي الفرنسي.
وفــي اجلانــب اآلخــر، هنالــك طرف 
األحزاب  وهو  األوضاع،  أســتغل  ثالث 
نزلت  إذ  ملاكــرون،  املعارضة  والتيارات 
السترات  وساندت حركة  الشارع  إلى 
الصفــراء. ومن هذه األحــزاب زعيمة 
احلزب اليمني املتطرف مارين لوبن، إذ 
عبرت عن دعمها ملطالب هذه احلركة، 
األبية جان لوك  كذلك حزب فرنســا 
ملونشــون اليســاري املتطرف الذي 
قال إنه سيشــارك شخصيا في هذه 

االحتجاجات.

 أمــا اليمن التقليــدي بزعامة لوران 
فوكيي فيحاول بشــعبوية أن يركب 
موجة الغضب التي عبرت عنها هذه 
السياسية  الشــعبوية  احلركة. هذه 
املســتغلة ملطالبات حركة السترات 
الصفراء قــد تفرز تداعيات ســلبية 
في وســائل تعامــل احلكومة معها، 
وتتصلب أكثر برغــم أن أعضاء هذه 
حركتهم  تســييس  يرفضون  احلركة 
ومطالبهم وركــوب موجتها، ويعدون 
للشارع  تأجيج  مبنزلة  اإلستغالل  هذا 
ال لغرض حتقيق املطالب، إمنا لتصفية 
ماكرون  الرئيس  وإضعاف  احلســابات 
املعقد  الفرنسي  للمشــهد  وتفجير 
أمنية شــديدة  مقاربة  إلتباع  ودفعه 
التعامــل مــع احلركــة ممــا يصعب 

املعاجلات وإيجاد احللول.
ومــن املهــم أن تفــرز تلــك احلركة 
األحزاب  إســتغالل  عــن  مواقفهــا 
والتيــارات وعزلها  لها ألنها أدركت أن 
نوايا البعض تتمثــل بتحطيم صورة 
الدولة وهيبتها وحتاول البحث عن ربيع 
فرنسي ملكاســب سياسية محاولة 
التصدير بأن ما يحصل هو ثورة جياع 

أنتاج مشــهد جديد ومشابه  وإعادة 
لثورة 1968، لكــن مع ذلك ال ميكن أن 
ينكر الشــارع الفرنسي أنه أمام أزمة 
يترسخ  ومأزق  حقيقية مســتفحلة 
التي ضمت  واحلركــة  بن احلكومــة 
مواقــف مؤيــدة وقد تزداد شــرارتها 
وعنفوانهــا. ويصبــح مــن الصعب 
املراهنــة على تراجــع أو يأس ألعضاء 
تراجعهم،  وعدم  الصفراء  الســترات 
وتزداد  بل ســتحتفظ على مطالبها 
شــعبيتها على الرغم من مشــاهد 

العنف التي لطختها في باريس.
ومــن هنا، علــى ماكــرون واحلكومة 
أن يتعاملــوا بحكمــة وبعد نظر في 
إجتراح حلول هادئة بعيدة عن احللول 
األمنية، ألنها غير كافيــة، وتولد ردة 
فعل قويــة ال ميكن من خاللها احتواء 
األوضاع عبر البطش وتفريق احملتجن أو 
عبر خطوات قانونية مثل إعالن حالة 
الطــوارئ، وعلى ماكــرون واحلكومة 
جتريــب األجوبــة السياســية وفتح 
ألن  والتفاهم،  والتواصل  احلوار  قنوات 
تصلب املواقف ووجود أوضاع تســمح 

بتصاعد التوتر.

العالم واإلعالم ووسائل   ومع اهتمام 
أصبحت  التي  االجتماعــي  التواصل 
أكبــر حــزب معــارض فــي التاريخ 
مــن حيث التــداول والضغــط وإبراز 
العيوب واإلنتقــادات وضخ املعلومات 
والشــائعات، فأن فرنســا ســتكون 
الصفراء  السترات  وألن حركة  بخطر، 
ليست حركة سهلة أو اعتيادية، فهي 
منظمــة، وفيها بعد وعمــق فكري، 
ولهــا هيكليتها، وهي نتــاج العوملة 
والثورة التكنولوجية والرقمية، وأيضا 
نتيجة الـفراغ  وامللـــل والتراجع في 
اجملــال النقابي والسياســي، لذا ال بد 
من إطالق آليـات حوار وتواصل وتنازل 
من احلكومة وطرح مبادرات ومقـاربات 
الشــعبوين  اســتغالل  ملنع  واقعية 
وإحــداث  للمطالــب  واملتطرفــن 
الفوضى وجر فرنســا ملشــكالت في 
غنــى عنهــا، خاصة مــع قربها بعد 
أشــهر من استحـــقاق انتخابي في 
البرملان األوروبي في مايس آيار املقبل. 

الســترات  حــل مشــكلة حركــة 
مع  التعامــل  وكيفيــة  الصـــفراء 
املطالـــب ميثــــل أصعــب اختبــار 

واجه شــعبية ومكـــانة ومستقبل 
الرئيــس ماكرون وحزبــه )اجلمهورية 
إلى األمام(، خاصة في ظل مشكالت 
أحاطت به بعد حادثة رئيس حرســه 
في اإلليزية، وفي ظــل أوضاع تعتقد 
أن أميانويــل ماكرون لديــه نزعة في 
تركيز السلطات في قـــصر اإللـيزية 
تتعــارض مــع املعاييــر الدميقراطية 
في فرنســا، رغــم أن مــا حصل هو 
تنــازل احلكومة للســترات الصفراء 
ووضعــت تعليقا مؤقتــا لقرارتها، إذ 
ادوارد فيليب »ال  رئيس احلكومة  أعلن 
ضرائب تستحق أن تعرض وحدة األمة 
للخطــر«، وقرر تعليــق الزيادات على 
والكهرباء ثالثة أشهر،  الغاز  أســعار 
الـتقنية  املراقبة  وإجـــراءات تشديد 
ســتعلق  تلويثا،  األكثر  للســـيارات 
ستة أشــهر. لكن مع ذلك، يتضح أن 
أهم مدخـــل للخروج من هذه األزمة 
ال يرتبط فقط باإلستجابة للمـطالب 
وإلغاء سياسات رفع الضرائب وأسعار 
احملروقـات وسياسـات حمــاية البيئة، 
تغـــيير ماكرون مـن  تتم عبـــر  إمنا 

أسلوبه في احلـكم واإلدارة. 

جوزيف ستيجليتز

إنتشون 

 قبل أقل من عشــر ســنوات، أصدرت 
اللجنة الدولية لقياس األداء االقتصادي 
والتقــدم االجتماعــي تقريرها بعنوان 
»إســاءة تقدير حياتنا: ملاذا ال يُعد الناجت 

احمللي اإلجمالي مقياسا صحيحا«. 
الواقــع أن العنوان يلخص األمر: فالناجت 
احمللــي اإلجمالي ليس مقياســا جيدا 
للرفاهــة. إن ما نقيســه يؤثر على ما 
نقوم به من عمل، وإذا قســنا الشــيء 
اخلطأ، فلــن نقوم بالعمــل الصحيح. 
وإذا ركزنا فقــط على الرفاهة املادية ــ 
ولنقل على إنتاج السلع، وليس الصحة 
والتعليم والبيئة ــ فإننا بهذا ننحرف 
بقدر ما تنطوي عليه هذه املقاييس من 

تشوه، ونصبح أكثر مادية.
كنا أكثر من سعداء باستقبال تقريرنا، 
الــذي عمل على حتفيز حركة دولية من 
املدني،  اجملتمع  ومنظمــات  األكادميين، 
واحلكومات لبناء واســتعمال مقاييس 
للرفاهة.  أوســع  مفهومــا  تعكــس 

االقتصادي  التعاون  منظمة  فأنشــأت 
الذي  األفضل،  احلياة  مؤشــر  والتنمية 
يحتوي على مجموعة من املقاييس التي 
تعكس على نحو أفضل كل ما يشكل 
الرفاهة ويقود إليها. كما دعمت خلفا 
للجنة، وهو فريق اخلبراء الرفيع املستوى 
املعني بقياس األداء االقتصادي والتقدم 
االجتماعي. وفي األســبوع الفائت، في 
إطار منتدى منظمة التعاون االقتصادي 
والتنميــة العاملي الســادس لإلحصاء 
واملعرفة والسياســة الذي استضافته 
مدينــة إنشــتون في كوريــا اجلنوبية، 
»ما  بعنوان  تقريرهــا  اجملموعة  أصدرت 
وراء الناجت احمللي اإلجمالي: قياس ما يعبر 

عن األداء االقتصادي واالجتماعي«.
يســلط التقريــر اجلديد الضــوء على 
عــدة مواضيع، مثــل الثقــة وانعدام 
األمــان، والتي لم يتناولها أحد إال بنحو 
موجــز في تقرير إســاءة تقدير حياتنا، 
عمقا  أكثــر  بشــكل  ويستكشــف 
مواضيــع أخرى عديدة، مثــل التفاوت 
النــاس واالســتدامة. وهو يوضح  بن 
كيف قــادت املقاييس غير الكافية إلى 
سياســات منقوصة فــي العديد من 

اجملاالت.
املؤشرات األفضل لتكشف عن   كانت 
التأثيرات الشديدة السلبية، والتي من 
احملتمــل أن تدوم لفتــرة طويلة نتيجة 
لالنكمــاش العميق في فتــرة ما بعد 
2008، على اإلنتاجية والرفاهة، وفي هذه 
احلالــة رمبا لم يكن صناع السياســات 
ليفتتنوا إلى هذا احلد بتدابير التقشف، 
التــي أدت إلى انخفــاض العجز املالي، 
لكنها أســفرت عن املزيد من انكماش 
الثــروة الوطنية، املقاســة على النحو 

الالئق.
َعبَّرَت النتائج السياســية في الواليات 
املتحــدة وبلــدان أخــرى عديــدة في 
الســنوات األخيــرة عن حالــة انعدام 
الشــعور باألمان التي يعيشها العديد 
مــن املواطنن العاديــن، والتي يوليها 
الناجت احمللي اإلجمالي قــدرا ضئيال من 
االهتمــام. فقد ركــزت مجموعة من 
السياســات بشــكل ضيق على الناجت 
احمللي اإلجمالي وقد تسبب احلذر املالي 
في تغذية هذا الشعور بانعدام األمان. 

الناجمــة عن  اآلثــار  ولنتأمــل هنــا 
»إصالحــات« معاشــات التقاعد التي 

ترغــم األفراد علــى حتمــل املزيد من 
أو »إصالحات« ســوق العمل  اخملاطــر، 
التي تســببت، باســم تعزيز »املرونة«، 
في إضعاف قدرة العمال على املساومة 
والتفاوض من خالل إعطاء أرباب األعمال 
قدر أكبر مــن احلرية في فصلهم، األمر 
الذي أدى بــدوره إلى انخفــاض األجور 
واملزيــد من الشــعور بانعــدام األمان. 
لتزن هذه  املقاييس األفضــل  وكانــت 
التكاليف في مقابل الفوائد على األقل، 
ورمبــا كانت لترغم صناع السياســات 

على إقران مثل هــذه التغييرات بأخرى 
تعمل على تعزيز األمن واملساواة.

البلدان،  مــن  صغيرة  مجموعة  قامت 
بتحفيز من اسكتلندا، بتشكيل حتالف 
اقتصاد الرفاهة. ومكمن األمل هنا هو 
أن تقوم احلكومــات التي تضع الرفاهة 
في صدارة مؤشــراتها بإعــادة توجيه 
لذلك. على ســبيل  وفقا  ميزانياتهــا 
املثال، من املنطقــي أن حترص حكومة 
نيوزيلندا التــي تركز على الرفاهة على 
توجيه املزيد من اهتمامها ومواردها إلى 

معاجلة الفقر بن األطفال.
وقد تعمل املقاييس األفضل أيضا كأداة 
تشخيصية مهمة، تساعد الدول على 
حتديد املشــكالت قبل أن تخرج األمور 
املناسبة  األدوات  واختيار  السيطرة  عن 
ملعاجلتها. على سبيل املثال، لو كرست 
الواليات املتحدة قدرا أكبر من تركيزها 
اإلجمالي  احمللي  النــاجت  وليس  للصحة 
فقط، فإن تراجع متوسط العمر املتوقع 
بن أولئك من غير احلاصلن على تعليم 
جامعــي، وخاصة أولئك فــي املناطق 
األميركية التي تراجعت فيها الصناعة، 

كان ليظهر بوضوح قبل سنوات.

على نحو مماثل، لم تكشــف مقاييس 
التكافــؤ في الفــرص إال مؤخــرا عن 
النفاق الذي ينطــوي عليه زعم أميركا 
بأنها أرض الفرص: فصحيح أن بوســع 
أي شــخص أن يتقدم إلى األمام، ما دام 
مولودا ألبويــن ثرين من ذوي البشــرة 
البيضاء. وتكشــف البيانات أن الواليات 
املتحدة عامرة مبا يسمى فخاخ التفاوت: 
فأولئك الذين ولِدوا في القاع من املرجح 
أن يظلوا هناك. وإذا كنا راغبن حقا في 
إزالة فخاخ التفاوت هذه، فيتعن علينا 
أن نعلــم أوال أنها موجــودة، ثم نتأكد 
من األســباب التي تؤدي إلــى ظهورها 
وتعمــل علــى إدامتها.قبــل مــا يزيد 
قـــليال على ربع القرن من الزمن، خاض 
الرئيس األميركـــي بِل كلينتون حملته 
االنتخابيــة على أســاس برنامج يقوم 
على »وضــع النــاس أوال«. ومن الالفت 
للنظــر مدى صعوبــة القيــام بذلك، 
حتى في ظل نظام دميقراطي. تســعى 
املصالح  أصحاب  من  وغيرها  الشركات 
اخلاصة دوما إلى ضمان حتقيق مصاحلها 
أوال. وتَُعــد التخفيضــات الضريبيــة 
الضخمــة في الواليــات املتحدة والتي 

أقرتهــا إدارة ترامب في مثل هذا الوقت 
من العام املنصرم مثاال واضحا بامتياز. 
فسوف يكون لزاما على الناس العادين 
ــــ املنتمن إلــى الطبقة املتوســطة 
املتضائلــة ولكنها ال تزال ضخمة ــ أن 
يتحملوا زيادة ضريبية، وســوف يخسر 
املالين منهم التأمن الصحي، من أجل 
متويل تخفيض ضريبي لصالح أصحاب 
املليارات والشــركات.إذا كنا راغبن حقا 
فــي وضع النــاس أوال، فيتعن علينا أن 
نتعرف على ما يهمهم، وما هو املطلوب 
لتحسن رفاهتهم، وكيف ميكننا توفير 
املزيد منه أيا كان. وسوف تستمر أجندة 
قيــاس مــا وراء الناجت احمللــي اإلجمالي 
في االضطــالع بدور بالــغ األهمية في 
األهداف  مســاعدتنا في حتقيق هــذه 

احلـاسمة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
جوزيف ســتيجليتز حائز على جائزة 
نوبــل التذكارية في علــوم االقتصاد 
لعــام 2001. وأحــدث مؤلفاته كتاب 
»عــودة إلــى العوملــة ومنغصاتهــا: 

مناهضة العوملة في عصر ترامب«.
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غالف الكتاب

دراسة

شعر قصة قصيرة

شؤونه وواقعه العملي.
 كتــاب التحليــل النفســي للمهجر 
واملنفى هو إضاءة كاملة على شــروط 
الهجــرة ونتائجهــا وعواملهــا وعلى 
جذورها التاريخية وامليثلوجية،وهو ايضا 
النفســيني من  ً مناذج عينية للمرضى 
داخل عيادة الطب النفســي، ويتضمن 
رســائل وشــهادات من كبــار الكتاب 

واملفكرين  العامليني في املنفى .

احلياة  رحيل دائم  
 شيء وحيد ومؤكد املرء ال يعود أبدا؛ 

املرء يرحل فقط« »
بهذه العبارة أنهــت الكاتبة واملترجمة 
العراقية الراحلة حترير السماوي كتابها 
للمنفى  النفســي  »التحليل  األخيــر 
واملهجــر« لـــليون غرينبــرغ وربيــكا 
غرينبرغ، الصادر عن دار املدى في  دمشق 
سنة  2008  ب 280 صفحة من القطع 
والذي يضم سبعة وعشرين  املتوسط، 
فصــال تندرج ضمــن ســياق التحليل 
واملعاجلة النفســية لظاهــرة الهجرة 
املهاجر طوعا  الفرد  على  وانعكاساتها 

أو قسرا من وطنه إلى املنفى.
يعتبر كتاب التحليل النفسي للمهجر 

واملنفــى من الكتــب النــادرة واملميزة 
التــي تزخر بها املكتبــة العربية، وذلك 
التي تخص  املترجمــة  لشــح املصادر 
ظاهرة املنفــى واالغتــراب وأثرها على 
اإلنســان، فقد عالج الكتــاب مواضيع 
النفســي  التحليل  هامة وعميقة في 
للمغتربني واملهجرين من خالل تسليط 
الضوء علــى عــدة أمثلة فــي عيادة 
التحليل النفســي، وما يعانيه املغترب 
مــن صدمة وأزمة، وانقســام في عامله 
الداخلــي، وذاته التي يســيطر عليها 
اخلوف مــن اجملهول، واخلوف مــن النبذ 
والطرد خــارج اجملتمع، ومــا ترافقه من 

كآبة انفعالية حادة .
يبدأ الكتاب مبقدمة مميزة كتبها الشاعر 

العراقي عواد ناصر جاء فيها:
»إنه كتــاب املرايا: مرايا يضعها الباحث 
أمــام وجوهنا القلقــة وأرواحنا الالئبة 
ونحن نبحث عن زاوية أمينة تؤمن احلد 
النيران  الهاربني من ممرات  للبشر  األدنى 
واألقبيــة املظلمة. إن املــكان أي مكان 
حســب جتربتي املتواضعة ليس معاديا 
للكائن البشري، ســواء كان مقيما، أو 
وافــدا، مهاجرا أو مغتربــا أو منفيا، بل 
أن املنفي أو الوافــد أو املهاجر هو الذي 
إزاء  املســبقة  عدوانيته  معــه  يحمل 

املكان اجلديد«.
يغــوص الكتــاب عميقا فــي ظاهرة 
الهجــرة ميثولوجيــاً ً ودينيــاً ً،مرجعا 
جذورها األولى إلى األساطير كهجرة آدم 
وحواء وأسطورة جنة عدن وبناء برج بابل 
وتراجيديــا أوديب اإلغريقية، التي أثبتت 
إلى حد ما أن جزءا من شخصية اإلنسان 
يطمح للمعرفة، بينما أجزاء أخرى تقف 
علــى النقيض من ذلك ممــا يولد لدينا 
اإلمكانية لفهم نوايا البشر في البحث 
والهجــرة وتعدي احلدود املرســومة من 
أجل اكتساب املعرفة، فتتحول الهجرة 
إلى هجــرة نفي وعقوبة ممــا يولد لدى 
اإلنســان عوامل األلــم واإلرباك وعدم 

التواصل.
يعرض الكتــاب أيضا ظاهــرة الهجرة 
واخلارجية  الداخلية  والعوامل  ونتائجها 
التي تؤثــر جوهريا في شــروطها، وما 
يصاحبها من إشــكاالت نفسية تعمق 
لــدى  واالزدواج  باالنفصــال  الشــعور 
املهاجــر، بني محيطه القــدمي واجلديد، 
فيحيا اإلنســان في صــراع بني زمنني 

وشخصيتني، .
 من خــالل املواقف واالنفعــاالت التي 

تتشــكل بني املهاجر ومحيطه اجلديد، 
وبــني املهاجــر والناس الذيــن تركهم 
فــي البلــد األصلي، فتســتيقظ لدى 
الفرد مخاوف وهواجــس عدة: مخاوف 
االضطهاد الناجــم عن التغيير واجلديد 
الكآبة  واجملهول، ومخاوف حتمــل طابع 
الناجمــة عن احلــزن والرثــاء، وفقدان 
والتي  للفرد  احلقيقية  الداخلية  األدوات 

جتعله متماسكا وصلباً ً.
يقــع الفرد املهاجر بــني صراع نقيضني 
في عامله الداخلي،فيكون أســيراً لهذه 

التجاذبات العنيفة:.. 
وهي فقدان األحســاس بالهوية،وتعزيز 
الــذات في محيطــه اجلديــد، فإما أن 
يصبح ضحية هزة عنيفة يبتلع نفسه 
واآلخر،وإما أن تخرج هــذه املعاناة على 
شــكل ابداع وخلق جديد متجاوزاً ً كل 
التي يتسبب بها  النفســية   الكوارث 

املنفى لإلنسان.  .

 يعالج الكتاب ظاهــرة التبني وتأثيرها 
أهلهم  تركهــم  الذين  على األطفــال 
وهاجروا، نتيجة الظــروف الصعبة من 
النفسية،  العيادة  اجللســات في  خالل 
والتي يطلب فيها احمللل النفســي من 
األطفال الرسم والتعبير عن مشاعرهم 
لكشــف الدالالت العميقة اخملتبئة في 

مكنونات الوعيهم .
هنــاك عــدة مواضيع محوريــة أيضا 
يســلط الكتاب الضــوء عليها منها: 
عالقة املهاجــر باللغة، وقابلية تواصله 
واندماجه مع اآلخرين في احمليط اجلديد، 
الوالدة  الزمن،مــع  مع  ترتبــط  فاللغة 
واملــوت ومــن خاللها ميكن اعــادة بناء 
العالــم وهدمه،مدعما  هــذه الفكرة 
بنظريــات ودراســات هامة فــي علم 
والسيموطيقيا  كالسيمولوجيا  اللغة 
)علــم الرموز والدالالت(، إلــى آخره، ثم 
يــدرس  إمكانية  عودة الفــرد املهاجر 

إلى موطنــه األصلي، وما يصاحبها من 
أثر نفســي عندما يعود؛ ليجد أنه فقد 
واحلنني  الذكريات  في  القدمية  نشــوته 
.فاألشــخاص الذين تركه؛ لــم يعودوا 
كما هم أو كما زينــت له مخيلته في 
املنفى، وال املكان توهج بســحره القدمي 
في الذكرى، فيهوي في صراع عنيف مع 

الذات والزمن. .
وفــي بــاب »املنفيــون وشــهادتهم« 
يســتعرض الكتــاب بعض الرســائل 
والشهادات الشــخصية، التي تعكس 
اختالف أشــكال الهجرة، منها رسالة 
الكاتب توماس مان إلى هيرمان هيسه 
والتي يتحدث فيها عن العودة الالممكنة؛ 
ورسالة ســيغموند فرويد من لندن إلى 
تلميذه ماكس آيتنغون قبل وفاته بعام 
واحد، واملؤرخة بتاريخ السادس من يونيو 
سنة 1938، والتي يصف فيها مشاعره 
عندمــا ترك منزلــه ومدينتــه احملببة 
إخفاقاته  الشــاهدة على مجمل  فينا 
وجناحاته، ومسيرته التي تكللت بأعظم 

وأشهر النظريات في علم النفس.
لم يكن بنية فرويد ترك فينا في يوم من 
الثانية  األيام، لوال ظروف احلرب العاملية 
التي أجبرته على الهجرة القسرية إلى 
لندن، لكنها الســجن اجلميل الذي ظل 
يحن إليه فرويد، كما جاء في رســالته 
إلى ماكس: »الســجن الذي ســيتركه 

املرء يوما، يكن له محبة خاصة.«.
إن عودة اإلنســان لذاته وجوهره، ووعيه 
الكامل بخياراته وقراراته من خالل قوة 
أداوته الداخلية وعالقتها باألشــياء من 
حوله ترسم له مصيره املرتبط بالشقاء 

أو البؤس في هذا الوجود .
وإن محصلة األهداف النهائية لإلنسان 
التي ترتبط مبدى وعينا  هي الســعادة، 
وإدراكنا العميق للحياة، فرغم قســوة 
املنافي وألم االغتــراب، يجب أن نتعلم 
كيف ندرب أنفسنا على الفقدان وكيف 
نهضم احلزن والرثاء، لنؤنســن معاناتنا 
وشــقاءنا في هذا العالم، فاحلياة عبارة 
عن رحلة طويلة وشــاقة داخل تعرجات 
النفس البشــرية، كي تتوهــج باحملبة 

وفرح الكينونة.
  دائمــا هناك و في  مــكان ما من هذا 
العالــم الفســيح ســعادة  ال مرئية 
األشــياء  ،وجمــال غامــض يســكن 

وبساطتها الساحرة. 
كن حاضرا ً وأيقظها من األعماق ...

أوس حسن 
 

العالم  شــبكة من العالقــات املعقدة، 
نســيج  متداخل مــن األحــداث التي 
ترتبط مــع بعضها البعــض في نظام 
غير مدرك للعقل البشري. هذه الذاكرة 
اإلنســان منذ نشــأته  التــي يحملها 
وحتى فنائه،تصور لنا العالم والزمن من 
حولنــا من خالل حركة األشــياء ومنوها 
وتغيرها،وارتباطهــا مع هذه الشــبكة  

كتصنيفات ذهنية وحقائق واقعية .
ال يوجد تعريف محدد للزمن الذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً باأللم اإلنساني،ومبا ابتكرته 
اللغة من صور ورموز وهواجس مختبئة 
في  العقل الباطن . لوكان اإلنســان بال 
ذاكرة الستشــعر بالزمن وهو ينســاب 
كمــاء رقراق بني يديه، وألصبح  جواالً في 
الشاسعة في هذا  والفضاءات  األمكنة 
العالم،بــال ذكريات تثقلــه، وال نقائض 

تشطره إلى نصفني. 
لكن بــال صــراع التناقضات،لــن يكون 
الــذي  العالــم  إنســاناً،وال  اإلنســان 
يكتنفــه  هــو  كمــا  ســيبقى  نــراه 

السحروالغموض  
الذاكرة البشــرية أيضاً  ترتبط  بدالالت 
واجلحيــم   العقــاب  رمزيــة ملفاهيــم 
واخلطيئة األولى،وهــي أيضاَ كنز العالم 
وإرثه؛النها ستبقى من بعدنا   كشيفرات 
لغوية  وترددات في كــون ال متناه ،وبالغ 

التعقيد.  
يصاب اإلنســان بوجع متكــرر وفقدان 
لألحبــة وإنهيــار لألحالم،وأحياناً يفقد 
تكفل  التــي  العيش  أبســط مقومات 
احلياة،فيضطر  هذه  في  كإنســان  حقه 
أن يســافر إلى البقاع اخملتلفة،وأن يجوب  
مشارق األرض ومغاربها في سبيل حتقيق 
ســعادته وإنســانيته،لكنه يصطــدم 
اجلديد،ويصبح   اإلجتماعــي  مبحيطــه 
إلى  داخلي عنيف،يشطره  لصراع  أسيراً 

نصفني، فيعيش بني زمنني وذاكرتني 
والصدمــة هنــا نوعان :- إمــا أن تكون 
ســلبية فيصيبــه نكوص وارتــداد إلى 
املاضي نتيجة عــدم اندماجه في واقعه 
بأمراض نفســية وفي  اجلديد،فيصــاب 

أحيان كثيرة يلجأ إلى االنتحار.
وقــد تكون الصدمــة   ايجابية حتفيزية 
فيبدأ حياتــه من جديد بــال ذاكرة وبال 
ماض.  مندمجاً مع ثقافــة وتراث البلد 
املهاجر إليه ومنخرطا ً انخراطاً تاماً في 

يفسر بنظريات عدة بعضها شكلي باعتباره 
اصعب للحفظ على الذاكرة الشفاهية ولكن 
هذه احلجة واهية وال تكفي واملسألة مرتبطة 

بظهور االسالم واملوقف من االدب قبله.
عفيراء الكاهنة تعبر رؤيا مرثد بن عبد كالل:

روي أن مرثــد بن عبد كالل قفل من غزاة غزاها 
بغنائم عظيمــة؛ فوفد عليه زعمــاء العرب 
وشــعراؤها وخطباؤها يهنئونه؛ فرفع احلجاب 
عن الوافدين، وأوسعهم عطاء، واشتد سروره 
بهــم؛ فبينما هو كذلك إذ نــام يوًما فرأى رؤيا 
فــي املنام أخافتــه وأذعرته وهالتــه في حال 
منامه؛ فلما انتبه أنسيها حتى لم يذكر منها 
شــيًئا، وثبت ارتياعه في نفسه بها؛ فانقلب 
ســروره حزنًا، واحتجب عن الوفود حتى أساءوا 
به الظن، ثم إنه حشــر الكهان فجعل يخلو 
بكاهن كاهن، ثم يقول لــه: أخبرني عما أريد 

أن أسألك عنه،
فيجيبه الكاهن بأن ال علم عندي، حتى لم يدع 
كاهًنا عليــه إال كان إليه منه ذلك؛ فتضاعف 
قلقه، وطــال أرقه، وكانت أمــه قد تكهنت؛ 
فقالت له: أبيت اللعن أيها امللك، إن الكواهن 
أهدى إلى ما تســأل عنــه؛ ألن أتباع الكواهن 

من اجلان، ألطــف وأظرف من أتبــاع الكهان؛ 
فأمر بحشر الكواهن إليه، وسألهن كما سأل 
الكهان، فلم يجــد عند واحدة منهن علًما مما 
أراد علمه، وملا يئس من طلبته ســال عنها، ثم 
إنــه بعد ذلك ذهب يتصيــد، فأوغل في طلب 
الصيد، وانفرد عــن أصحابه؛ فرفعت له أبيات 
مــن ذرا جبل، وكان قد لفحــه الهجير؛ فعدل 
إلى األبيات، وقصد بيًتا منها كان منفردًا عنها؛ 
فبرزت إليه منه عجوز؛ فقالت له: انزل بالرحب 
املدعدعة،  واجلفنة  والدعة،  واألمن  والســعة، 
والعلبة املترعة، فنزل عن جواده، ودخل البيت؛ 
فلما احتجــت عن الشــمس، وحفقت عليه 
األرواح، نام فلم يستيقظ حتى تصرم الهجير؛ 
فجلس ميسح عينه؛ فإذا هو بني يديه فتاة لم 
ير مثلها قواًما وال جمااًل؛ فقالت: »أبيت اللعن 
أيهــا امللك الهمــام! هل لك فــي الطعام؟ » 
فاشتد إشفاقه وخاف على نفسه ملا رأى أنها 
عرفته، وتصام عن كلمتها؛ فقالت له: »ال حذر، 
فداك البشر، فجدك األكبر، وحظنا بك األوفر«. 
ثــم قربت إليه ثريًدا وقد يًدا وحيًســا، وقامت 
تــذب عنه، حتى انتهى أكله، ثم ســقته لبًنا 
صريًفا وضريًبا؛ فشرب ما شاء، وجعل يتأملها 

مقبلــة ومدبرة؛ فمألت عينيه حســًنا، وقلبه 
هوى، فقال لها: ما اســمك يــا جارية؟ قالت: 
اســمي عفيراء، فقال لها: يا عفيراء، من الذي 
دعوته بامللك الهمــام؟ قالت: »مرثد العظيم 
والكهان، ملعضلة بعد  الكواهن  الشأن، حاش 
عنها اجلــان«، فقال يا عفيــراء: أتعلمني تلك 
املعضلة؟ قالــت: »أجل أيها امللــك، إنها رؤيا 
منام، ليســت بأضغاث أحــالم«. قالت امللك: 
أصبت يا عفيراء، فما تلك الرؤيا؟ قالت: »رأيت 
أعاصير زابع بعضهــا لبعض تابع، فيها لهب 
المع، ولها دخان ســاطع، يقفوها نهر متدافع، 
وســمعت فيما أنت ســامع، دعــاء ذي جرس 
صادع: هلموا إلى الشــارع4، فروي جارع، وغرق 
كارع« فقال امللك: أجل، هذه رؤياي؛ فما تأويلها 
يا عفيراء؟ قالــت: »األعاصيــر الزوابع، ملوك 
تبابع، والنهر علم واســع، والداعي نبي شافع، 
واجلــارع ولي تابع، والكارع عــدو منازع«. فقال 
امللك: يا عفيراء، أســلم هــذا النبي أم حرب؟ 
فقالت: »أقســم برافع السماء ومنزل املاء من 
القماء، إنه ملطل الدماء، ومنطق العقائل نطق 
اإلماء«. فقال امللك: إالم يدعو يا عفيراء؟ قالت: 
»إلى صالة وصيام، وصلة أرحام، وكسر أصنام: 

وتعطيــل أزالم، واجتناب آثــام« فقال امللك: يا 
غفيــراء، إذا ذبح قومه فمن أعضــاده؟ قالت: 
أعضاده غطاريف ميانــون، طائرهم به ميمون، 
وإلى  احلــزون  يغزيهم فيغــزون، ويدمث بهم 
نصره يعتــزون«. فأطرق امللك يؤامر4 نفســه 

في خطبتها، فقالت: »أبيت اللعن أيها امللك! 
إن تابعي غيور، وألمــري صبور، وناكحي مثبور، 
والكلف بــي ثبور5«. فنهــض امللك وجال في 
صهوة6 جواده، وانطلق، فبعث إليها مبائة ناقة 

كوماء7.

 
منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن ينشر هذا 
الكتاب على حلقات فــي الزميلة » الصباح 
اجلديــد » واليوم يســرني ان اصنــع بني يدي 
صديقي وزميلي العزيز اســماعيل زاير رئيس 
التحريــر » مجلــة لقمان » وهــو كتاب الذي 
استغرقت في اعداده ست سنوات وقد جاءت 
فكرته من غيــاب رافد مهم مــن روافد ادبنا 

ولغتنا وهو » النثر اجلاهلي » 
 ------------------

املفارقة الكبيرة تكمن في أن الشــعر اجلاهلي 
وصلنــا ولو مجزأ في عدد من الكتب واملعلقات 
والدواوين، اما النثــر فال يوجد حتى كتاب واحد 
يجمعه، علما ان كان منتشــرا جدا وميأل اسواق 
وحياة العرب قبل االســالم كما يؤكد ذلك كل 
املؤرخني العرب لكنهم لــم يجمعوا هذا النثر 
ولــم يعتنوا به وظل متفرقــا مبعثرا في كتب 

التاريخ 
من هنا تأتي اهميــة جمع هذا التراث العظيم 

ونشره في كتاب خاص به .
بالطبــع ان عدم االهتمام بالنثر قبل االســالم 

غالف الكتاب

التحليل النفسي للمهجر والمنفى . .

الصدمة الثقافية وصراع 
اإلنسان مع الذاكرة

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان( لشوقي عبد األمير

الذاكرة البشرية أيضًا  
ترتبط  بدالالت رمزية 

لمفاهيم العقاب 
والجحيم  والخطيئة 

األولى،وهي أيضَا كنز 
العالم وإرثه؛النها ستبقى 

من بعدنا   كشيفرات 
لغوية  وترددات في كون 

ال متناه ،وبالغ التعقيد

شذى اسعد

هكذا تعودت اجللوس عند بابه الهائلة كل 
مساء 

 افترش األضاحي بأكفان ملونة
  وأستبسل كثيراً في جمع بساطيل 

ضائعة من على يافطات احلروب
 أرصفها بأتقان محارب فقد قدميه بأحدى 

حمالت التبرع تلك ..
كل مساء تبقى البوابة موصدة

وأبقى بالقرب أعد عشاءا فاخرا بصحبة 
كل هذا املوت ... 

***
ما كان علي ان أستعجل املكوث داخل اروقة 

املتحف
 واالنصياع ألوامره مرة واحدة

ما كان علي ان أسمح له بإلتقاط الصور 
العابرة

 وتعليقها قرب كل األشياء املتحجرة 
هناك.. 

ما كان علي ان اموت هنا
 واكتفي بصندوق زجاجي

 ورقما عامليا حتفظه لي هيئة األثار 
والسياحة.. 

ما كان علي ان أنام طويال
 طويال جدا فوق أريكة اجللوس

 مكشوفة الغطاء وأتسبب بكل هذه 
الفوضى..

عمار حميد مهدي

انقطعت اشارات شبكة األثير التي 
كانت منتفضًة في شاشته الصغيرة 

امللتحمًة مع اصابعه واملشغول جدا 
معها منذ وقت طويل ... آٍه كم اكره هذه 

الشاشة. 
راقبته وهو يقف وسط الغرفة يحك 
رأسه محتاراً، ذهب الى املطبخ حيث 

الثالجة فهو اليزال ضمن مجال رؤيتي 
عبر الباب املوارب ...  نظر الى داخلها ثم 

عاد فأغلقها، تقول السطور ان من يفعل 

ذلك يعاني من فراغ كبير.
عرفت بعد ذلك انه اشعل التلفاز بعد 
ان تناهى الى سمعي صوته من غرفة 

اجللوس، لم يكن هناك سوى اصوات 
زعيٍق مع كلمات مثل ..سّراق ...امتيازات 

... وطن ...برملاني!
خيَّم الصمت من جديد على املكان، يبدو 

انه لم يجد شيئاً فيه.
عاد الى الغرفة، وقف امامي ينظر الي ... 
هل سيفعلها؟ هل سيجرؤ؟... ثم امتدت 
يده الي , أمسكني وسحبني من مكاني.

قلَّب في صفحاتي ... وبدأ يقرأ.

نصان قصيران الكتاب ... 

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

من اعمال الراحل احمد الربيعي



11كتب

*هذا يعني بأن ذلك اللقاء كان بداية 
للقطيعة بينك و بني البارزاني؟

- حــن خرجت من عنــده توصلت الى 
قرار نهائــي، وأتذكر أنه في تلك الليلة 
جاء جنله مســعود وكان شابا حينذاك 
فسأله املال مصطفى "مسعود ملاذا ال 
تأخذ أمك الى الطبيب"؟، هناك علمت 
بأن أم كاك مســعود كانــت مريضة، 
وكنت وما أزال أقدر وأحترم هذه السيدة 
ما  كثيرا  باملناســبة  واملتزنة،  احملترمة 
وجهت إلي إنتقادات بســبب عالقاتي 
الطيبــة مــع عائلة املــال مصطفى، 
السيدة محبوبة خان  الكبرى  فزوجته 
أم عبيــداهلل ولقمان كانت عزيزة علي 
وقد ســاعدتها حن كانــت على قيد 
احلياة وضاقت بها املعيشــة بن عامي 
مبوافقة  ذلك طبعا  وكان   ،1988-1984
األخ نوشــيروان و املكنب السياســي 
لإلحتاد الوطني، باإلضافة إليها ساعدنا 
وبنتن  والشيخ صادق  عائلة عبيداهلل 
للشــيخ أحمــد، وكنت أعتبــر ذلك 
إمتدادا لعالقتي القدمية والطيبة بهذه 

العائلة.
على كل حال أعتبر ماجرى بتلك الليلة 
من أسوأ حلظات حياتي، فقد إنزعجت 
من موقف املال مصطفى، وكان يحتم 
علــي أن أتخذ قــراري، وكان القرار هو 
إلتزام جانــب احلزب، رغم إعتقادي بأنه 
كان بإمــكان احلــزب أن يتصالــح مع 
البارزاني، ولكن باملقابل توجب علي أن 

أحترم وألتزم بقرار األغلبية.

* هــل كان هنــاك أعضــاء باملكتب 
السياسي أو اللجنة املركزية يفكرون 

مثلك في ذلك الوقت؟
- نعم، فاألســتاذ حلمي علي شريف 
وأحمد عبداهلل أيداني بأن الوقت ليس 
مناســبا ملواجهة املال مصطفى، حتى 
ان حلمي بصفته املرشــد السياسي 
جلميع قوات البيشــمركة كان يعتقد 
بأننا لســنا قادرين على تلك املواجهة 
أصــال، وأن ال أحد سيســاندنا في هذا 
الصراع.أما نوري شاويس فقد كان يردد 
مقولته الشــهيرة "سأنصب رشاشا 
على جســر مــاوت ولــن أدع أحدا مير 
فوقــه إال على جثتــي". وفي احلقيقة 
لم نكن مع تصعيد املواجهة وحتويلها 
الى صراع مسلح، ألن ذلك خطأ فادح، 
ونعتقــد أن األمــور لم تنضــج بعد 
وســنحتاج الى فترة أطول، املهم في 
هذه احلالة أن نحول دون وقوع أي صدام 
مسلح، ألن احلزب كان ضرورة تاريخية، 
واملال مصطفى أيضا أصبح أمرا واقعا 
وضرورة تاريخية.فاحلزب واملال مصطفى 
كانــا ضرورين للثــورة وإســتمرارية 
الكفاح املســلح، وعليــه يفترض أن 
يتوافقا ويحال املشكالت بينهما ألنها 
وبدل  الشعب،  كانت مشكالت تخص 
املواجهة واإلقتتال يفترض أن يتفاهما 
ويتنازال بعضهما لبعض ويحرصا على 
التنازالت  أعتبر  العامة، وكنت  املباديء 
هي الطريــق الصحيح واألســلم لنا 
جميعا وليس خــوض الصراع وتفتيت 

صفوف الشعب.

*وهــل كانــت هناك أطراف تســعى 
لصب الزيت على نيران تلك اخلالفات؟
- بالطبع، وأستطيع القول بأنه كانت 
هناك فعال أيــاد خفية تعبث لتخريب 
العالقة بن احلزب واملكتب السياسي، 
تخريبيا في  دورا  لعبوا  فالشــيوعيون 
بث الفتنة وتأجيــج اخلالفات، وكذلك 
اإليرانيــون الذين لعبــوا دورهم بذكاء 
وكان هدفهم على ما أعتقد هو إخراج 
احلــزب من الســاحة. وهنــاك نقطة 
مهمة البد أن نشــير إليهــا، وهي أن 
جميــع عشــائر كردســتان واألغوات 
على  كانوا ســاخطن  واإلقطاعيــن 

احلزب لسببن:
األول: قضــى احلــزب علــى نفوذهم، 
وتنامى باملقابل دور املنظمات والكوادر 
الى  منهم  الســلطة  وحتولت  احلزبية 
أيدي أعضاء احلزب الذين باتوا ميتلكون 
عناصر القوة من خالل السيطرة على 

قوات البيشمركة املسلحة.
الثاني: تشكيل مجالس القرى لم يكن 
بصالح األغوات، فهــذه اجملالس كانت 
تدعم الفالحن، ولذلك إنضم األغوات 
الى صف  أرجاء كردســتان  في جميع 
املال مصطفى حتى أولئك الذين وقفوا 

معنا في الســابق، شاركوا في هجوم 
املال مصطفى على املكتب السياسي.

إقتراح البارزاني بتغيير إسم احلزب
الى  )حزب الشعب الكردي(

* حســنا، مــادام املــال مصطفى لم 
يؤمــن باحلزب، ملاذا ســعى الى إحياء 

احلزب من جديد؟
- كان املثقفون احمليطون باملال مصطفى 
في تلك الفترة يتكالبون على املناصب 
واملكاســب، فهم همشوا في السابق 
وضعف دورهم ولذلك طمعوا باإلرتقاء 
الســريع للمناصب، وكانوا يشجعون 
املال لإلبقاء علــى احلزب ويقنعونه بأنه 
اليجدر أن يتخلى عن احلزب الذي حقق 
كل تلــك املكاســب وذاع صيتــه بن 
اجلماهير التي أصبحت بغالبيتها تؤيد 
احلــزب وتلتف حوله، وقالوا له يجب أن 
التتخلى عن تلك املكاســب ليهنأ بها 
املكتب السياسي وحده، عد الى احلزب 
وكن رئيسا له حينها جال بخاطر املال 
مصطفى أن يعود الى ممارســة العمل 
احلزبي، وفي البداية أراد أن يختار إسما 
آخر للحــزب علــى  إعتبار أن إســم 
احلزب قد شــوه ويفترض تغييره، وكان 
املقربن  أحد  وهــو  قرداغي  مصطفى 
الشــعب  "حزب  إســم  إقتــرح  منه 
الكردي"، و وافق البارزاني على ذلك، وال 
أدري كيف وملاذا رجع الى اإلسم القدمي 
للحــزب الدميقراطــي الكردســتاني، 
وأظن بأن ذلك كان بتأثير من هاشــم 
عقراوي وعزيز عقراوي وكانا من ضمن 
املناصب،  نحو  الساعية  اجملموعة  تلك 
فأقنعــاه بعقــد مؤمتر حزبــي جديد 

للحزب بدال من تشكيل حزب جديد.

إنقسام احلزب

* هــذا يعني بأن املؤمتر اجلديد رســخ 
إنقسام احلزب بني املكتب السياسي 

و املال مصطفى؟
- نعم هــو ذاك، مت عقــد إجتماع غير 
منضبط في ماوت فــي األول من متوز 
1964 ودعــي إليه أنــاس كثر أغلبهم 
مــن غير املنتمــن للحــزب، فمن بن 
400 شخص شــاركوا لم يكن ملائتن 
منهم أية صفة حزبيــة، وتذرعوا بأنه 
مؤمتر شــعبي اليفرق بن املشــاركن 
فيه فهو إذن مؤمتر لكل الشعب. وفي 

هذا املؤمتر تقرر طرد 15 عضوا من أصل 
17 عضوا مــن قيادة احلزب وبقي فقط 
املال مصطفى وهاشــم عقراوي. وقرر 
املؤمتر تأييــد سياســة البارزاني وحل 
املكتب السياســي، وتقرر أيضا حشد 
السياســي،  املكتب  ملهاجمة  القوات 
قــوات كبيرة  لذلك  البارزاني  وجمــع 
خاصة من عشائر محور جبل اسوس، 
وقوات أخرى من محــور جوارتا بقيادة 
عبدالوهــاب األتروشــي مدعومة من 
أغوات منطقتي شلير وسيويل منهم 
فتاح اغا و والده، وتشكلت قوات أخرى 
حتت قيادة رشــيد ســندي والتي مرت 
من داخل مدينة الســليمانية بسماح 
من احلكومة العراقية التي زودت قواته 
بالذخائر، وإســتولينا على وثائق تؤكد 
الطلقات  صرف كميــات كبيرة مــن 
املكتب  على  يشــنوا هجومهم  لكي 

السياسي للحزب.

* إذن احلكومــة العراقيــة تدخلــت 
بشكل غير مباشر في تعميق األزمة 

مع البارزاني؟
- بالطبــع، فأحــد أهم عوامــل تأزم 
احلكومــة  دور  كان  بيننــا  العالقــة 
العراقيــة التــي ظنــت بــأن املكتب 
السياســي يعيق التصالح بينها وبن 
لــم تكن مواقف  فإذا  املال مصطفى، 
املكتــب السياســي هكذا فــإن املال 
ســوف يعتزل ولــن تكون لــه عالقة 
باملســألة الكردية وسيكتفي مبطالب 
شــخصية له. لقد شجعت احلكومة 
املال مصطفى وهو إستغل ذلك، ففي 
إجتماع ســابق عقد في ناحية خلكان 
بن املال مصطفى وطاهر يحيى رئيس 
قائد  األنصاري  فيصل  وإبراهيم  الوزراء 
الفرقة الثانية وشــاركت أنا واإلستاذ 
إبراهيم أحمد وعدد آخر من الرفاق فيه، 
قال املال مصطفــى لطاهر يحيى "أنا 
عن نفســي ال أريد شيئا، بل هؤالء هم 
من يطالبون بحقوق الكرد"؟، كان املال 
مصطفى على قناعة تامة وراســخة 
بضرورة اإلتفاق مــع احلكومة في ذلك 
اإلجتمــاع. ولكــن األســتاذ إبراهيم 
أحمد رد عليــه بالتشــديد والتأكيد 
علــى احلكــم الذاتي وتأمــن حقوق 
احلــزب معارضا األفــكار التي طرحها 
ممثلــو احلكومة بتأســيس حزب واحد 
جلميع العراقين ومتييع مطالب الكرد. 

وقال طاهر يحيى "هســة إفتهمنا أن 
املكتب السياســي يعارض إتفاق املال 
مصطفى! وأنكم تعارضون حل احلزب 
احلكم  والتنازل عــن حق  والتصالــح 
الذاتــي". هنــاك قام املــال مصطفى 
مبناورة ذكية حن ألب احلكومة واحلزب 
على بعضهما البعض وأظهر نفســه 
بأنه رجل متزن وال يريد شــيئا، وأن قادة 
احلزب وخصوصا األستاذ إبراهيم أحمد 
ويثيرون  اخلالفــات  يؤججــون  من  هم 

الفنت ويسعون للتصادم مع احلكومة.
بداية اإلقتتال الداخلي

*ومتى تفجرت اخلالفات السياســية 
الــى حــد اإلقــدام علــى االقتتــال 

الداخلي؟
- بدأت حن هاجم املال مصطفى يوم 13 
متوز 1964 على مقر املكتب السياسي 
بناحية ماوت، أعتبر ذلك جرمية تاريخية 
إرتكبها املال مصطفــى، فكانت هذه 
املرة األولى في تاريخ الشــعب الكردي 
التي يحســم خالف سياسي باللجوء 
الى الســالح واالقتتال الداخلي، فبدال 
من حــل املســائل باحلــوار والتفاهم 
شهر السالح بوجهنا، وكانت هي املرة 
أيضا يجمع فيهــا رئيس حزب  األولى 
واإلقطاعين  األغــوات  مجموعات من 
ليشــن  اخلدمة  من  الفارين  والضباط 
هجوما عســكريا بهم ضــد املكتب 
السياســي واللجنة املركزية وأعضاء 
حزبــه. كانت تلك بدايــة لصراع قاتل 
وكارثة حلت بالشــعب الكردي والتي 
“القتال األخوي “هجموا على  بـ  تعرف 
املكتب  وطبعــا  السياســي،  املكتب 
السياسي لم يســتطع الصمود أمام 
تلك الهجمة الشرســة فقتل العديد 
مــن حــراس وأعضاء احلــزب فإضطر 
املكتب السياسي الى اإلنسحاب نحو 
األراضي اإليرانية. وهكذا حدث الشقاق 
بن املال مصطفى واملكتب السياسي، 
وفي الليلة التي هاجم فيها املال على 
املكتب السياســي صدر بيان وتلي من 
إذاعــة احلزب التي أهداها الســوفيات 
للثورة وتســلمها سيد عزيز شمزيني 
في بغداد، وتال البيان األســتاذ إبراهيم 
أحمد الذي أشــار الى خطــورة وهول 
الكارثــة التي حلت باحلزب والشــعب 
وطالب  مصطفى،  املــال  مواقف  جراء 
الشــعب بالدفاع وعدم اإلستســالم 

لتلك املؤامرة.

من همدان الى بغداد
النزوح الى ايران

* ألــم جتدوا حال آخر غيــر النزوح الى 
إيران؟

- ال..فإما أن نقاتل أو نعبر احلدود.
*وكيف سمح لكم اإليرانيون بالعبور؟

- لــم يكن أحــد على احلــدود، ولكن 
القوات اإليرانية جاءت وحاصرتنا وكان 

عددنا حوالي 400 شخص.
تنشــقوا كمكتب  لم  ملاذا  *حســنا، 
سياسي عن احلزب و تؤسسوا تنظيما 
آخر قبل هجوم املال مصطفى عليكم، 
أو على األقل أن تتفقــوا مع احلكومة 
العراقية أو تذهبوا الى إيران قبل اندالع 
القتال أو تختاروا مكانــا آخر لإلقامة 

فيه؟
- هذا ســؤال غريب، فنحــن كنا حزبا 
ولدينا مقرات وقوات بيشــمركة، فعن 

أي تنظيم جديد تتحدث!

* ومتــى إنشــققتم عــن البارزانــي 
بصورة نهائية؟

- نحن إعتبرنا البارزاني هو املنشق عن 
احلزب ولسنا نحن! فاحلزب مبجمله كان 
معنــا، جميع اللجان احملليــة والفروع 
و 90 باملائة مــن الكوادر، وأقولها بدون 
مبالغة أن املال مصطفى لم يكن معه 
سوى نسبة 5 باملائة فقط من الكوادر 
واألعضاء والبقية معنا، فمن مجموع 
17 عضــوا باللجنــة املركزية كان 15 
عضوا معنــا ماعدا بارزاني وهاشــم 

عقراوي.

* إذن ملاذا فشلتم و إستفرد البارزاني 
بقيادة احلزب؟

الفشل كان عســكريا بسبب جلوء   -
البارزاني الى إســتخدام قوة العشائر، 
ألم أقل لك بأنه كان إنقالبا عسكريا. 
الى  أنه كســب جميع العشــائر  ثم 
جانبــه، ومن بقــي معنا لــم يتجاوز 
عددهم ألفا من عناصر البيشــمركة 
فلم تكن لديهم القدرة على مواجهة 
البارزاني  آالف ممن حشــدهم  خمسة 
ضدنا، ولذلك كانت هزميتنا عســكرية 

وليست سياسية.
وحتــى يــوم هجومه علينــا لم نكن 

نتوقــع أن يلجأ الى إســتخدام القوة، 
كنا نعتقــد بأنه ســيكتفي بتوجيه 
التهديــدات لتخويفنا فحســب، ولم 
نتوقــع أن يلجــأ املــال مصطفى في 
النهاية الى قوة العشائر ليحسم أمره 
معنا، كل ما خطــر ببالنا هو أن يلجأ 
الى تأسيس حزب آخر عندها يكون كل 
طرف في منطقة ميــارس عمله. حتى 
حن ســمعنا بأنه ينوي تشكيل حزب 
الشــعب لم نعارضه بل على العكس 
كنا ســعداء بــأن يفعل ذلــك وكنا 
ســنهنئه، ولكنه حــن واصل عمله 
ضده.  وقفنا جميعنــا  احلزب  بإســم 
وقبيل عقــده لذلك املؤمتر عقدنا نحن 
املكتب السياســي كونفراسا للحزب 
من 4-9 نيسان 1964 في ماوت، وشارك 
فيه جميــع أعضاء احلزب مــن أنحاء 
كردستان كافة، وتقرر هناك باألغلبية 
أن تســحب جميع الصالحيات من املال 
اإلجراء  ووافق على هــذا  مصطفــى، 
جميــع األعضاء مبــن فيهــم أولئك 
الذين عادوا فيما بعــد الى خيمة املال 
وحبيب  علي سنجاري  مثل  مصطفى 
محمد كــرمي ويداهلل فيلي. أما أنا فلم 
أشارك في ذلك الكونفراس ألني كنت 
أعلم بأنه سيتخذ قرارات عنيفة، فلم 
أحبذ أن أشــارك فيه مبثل هذه األجواء 

املتشنجة.
قرر الكونفراس إرســال وفــد الى املال 
مصطفى ولكنه رفض إستقباله وقال 
مطرودون"!،  جميعا  وهؤالء  احلزب،  "أنا 
وأعتقد بأن تقدير املكتب السياســي 
هــذا كان خاطئــا، فتصــرف املكتب 
السياســي كأنه القوة الغالبة، وقلل 
من شأن قوة املال مصطفى، وظنوا بأن 
املال لن يلجأ للقتال األخوي وإستخدام 

القوة ضدهم، ولكنه فعل ولم يبال.
كمــا ظــن املكتــب السياســي بأن 
البيشــمركة لــن يخــوض قتاال ضد 
املكتــب السياســي بأمــر مــن املال 
مصطفى، ولكن حن هاجم املال مبئات 
مــن أفراد عشــيرته البارزانين وألفن 
آخرين من أفراد العشــائر املســلحة، 
جرهــم بنجاح الى أتــون املعركة، مع 
أن العديــد منهــم جــروا للقتال دون 
رغبتهم، وأرسل بعضهم برسائل إلينا 
ويقولون فيها بأنهم جروا جرا الى هذه 
املعركة وهم اليريــدون قتال إخوتهم، 
وفعــال كانت هناك مواقــع لم تطلق 

فيهــا رصاصة واحــدة. وحن هجموا 
على املكتب السياســي لم يعد لدينا 
خيار سوى الرد أو اإلنسحاب من ساحة 
الى  القتــال  اليتحول  حتــى  املعركة 
حرب إبادة.وهكذا إنســحبنا الى قرية 
)آالن( علــى احلدود العراقيــة اإليرانية 
املشــتركة والتي يفصلها نهر صغير 
تقــل املياه فيه صيفــا. إخترنا موقعا 
جبليا يقع خلف بيتوش مقرا لنا، وكان 
املوقع منيعا فإذا أراد املال مصطفى أن 
يهجم علينا كان يفترض به أن يذهب 
بقواتــه الى الســليمانية ومن هناك 

يتقدم نحو قلعة دزة..
حن وصلنا الى داخل األراضي اإليرانية 
في أواســط متوز، أرسل اإليرانيون على 
الفــور من يســتطلع أســباب جلوئنا 
التالي صحونا على  اليوم  اليهم، وفي 
وقع تقدم لواء عســكري وهي تنصب 
خيامهــا حولنــا. وكان معهم ضابط 
كردي يدعى سمكو علي يار يعيش اآلن 
في السويد وهو أحد أقرباء صالح الدين 
مهتدي قد حذرنا مسبقا قائال "انهم 
حن  وبالفعل  ليطوقوكــم".  جــاءوا 
صحونا الصبح وجدناهم قد طوقوننا، 
ثم أرســلوا وفدا ســألنا عمــا نفعل 
هنــاك وملاذا عبرنا احلدود بشــكل غير 
قانوني، فأوضحنا لهــم وضعنا وقلنا 
بأننــا إلتجأنا اليكــم مجبرين وليس 
دبابة وعلي  أنا وعمــر  مختارين.حتدثنا 
عسكري، وقلنا لهم بأن مجموعنا هو 
600-700 شخص وبأنه لم يكن أمامنا 
خيار ســوى اللجوء اليكم أو أن نقاتل 
إخوتنا، وقد فضلنا اللجوء بدل القتال، 
فنحــن ال نضمر لكم عداء وليســت 

لدينا نوايا سيئة جتاهكم.
فقالوا حســنا إبقوا هنــا ليومن ثم 
غادرونــا، قلنا لهم "ان املدة غير كافية 
فنحــن متعبــون ونحتاج الــى املزيد 
الراحة، وهكذا بعــد جهد جهيد  من 
ســمحوا لنــا بالبقاء إلســبوع واحد 
فقط، ولكنهم سدوا علينا كل املنافذ 
حتــى يقطعوا علينا طريــق اإلتصال 
بأي طــرف كان ، في هذا الوقت بالذات 
برئاســة صالح  للمصاحلة  وفد  جاءنا 

اليوسفي.

* ملــاذا بقــي صالــح اليوســفي مع 
البارزاني؟

- بقــي هناك ولم يكن له أي نشــاط 
يذكر، وكان على إتصــال بنا، كما أنه 
لم يذهب الى مؤمتر البارزاني حاله حال 
حبيب  حتى  اآلخريــن،  القيادة  أعضاء 
محمد كرمي لم يشارك في املؤمتر رغم 
أنه أصبح سكرتيرا للحزب فيما بعد. 
وكان حبيب أصال إنتمى الى احلزب بعد 
أن إســتفزه عبدالرحمن زبيحي، فقد 
كان زبيحــي حاد الطبــع وبخيال جدا 
وهو مسؤول مالية احلزب، وكان حبيب 
يتسلم راتبا شهريا من احلزب قدره 15 
دينارا كأي كادر حزبي في بغداد، ولكن 
راتبه، فطلب حبيب منه  زبيحي قطع 
أن يتريث حلن تعيينــه بوظيفة مذيع 
يوافق  لــم  زبيحي  اإلذاعــة، لكن  في 
وأصــر على وقف صــرف راتبه، ولذلك 
حن عرض منصب سكرتير احلزب على 
حبيب قال لزبيحي "مادمت مصرا على 
وقف راتبي فواهلل ســأتقدم لعمل لن 
أحتاج معه إليك أبــدا"، وهكذا رضي 
مبنصب ســكرتير احلزب ألنه أصال لم 
يكن يطيــق العمل مع املال مصطفى. 
نرددها  قوالن شــعيرانكنا  عنه  وعرف 
بــن رفاقنا في احلركــة التحررية ولم 
أكن أستخدم مثل تلك التعابير ولكن 
حبيب فعل، فقد كتب لشمس الدين 
املفتي رســالة يتحــدث فيها عن املال 
مصطفــى ويصفه بزعيم عشــائري 
معاد للحزب ويختتم الرســالة بقوله 
"بارك اهلل بهذا الزعيم الهمشــري". 
وهذه عبــارة يرددها اآلن الدكتور كمال 
فؤاد كثيرا، كما أشيع عنه قوال لعمر 
دزةيي حن كانا يعمالن في إذاعة احلزب 
مباوت بــأن "بارزاني علبة جميلة، ولكن 
عندما تفتحها تطلعلك )...("، وأنا عن 
نفسي لم أكن أستخدم هذه اللهجة 
في احلديث عــن البارزاني..أطلق الناس 
على تلك اخلالفات فــي البداية وصف 
"اخلالف بن احلزب والبارزاني “أو "خالف 
احلزبين مع املاللــي"، ولكن فيما بعد 
زجوا بإســمي فأصبــح اخلالف هو بن 

"اجلاللين واملالئين".

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــالل طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صالح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 26

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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مال مصطفى بارزاني رشيد سندي مع سليمان حاجي بدريان

كان المثقفون المحيطون بالمال مصطفى في تلك الفترة يتكالبون على المناصب والمكاسب، 
فهم همشوا في السابق وضعف دورهم ولذلك طمعوا باإلرتقاء السريع للمناصب، وكانوا 

يشجعون المال لإلبقاء على الحزب ويقنعونه بأنه اليجدر أن يتخلى عن الحزب الذي حقق كل تلك 
المكاسب وذاع صيته بين الجماهير التي أصبحت بغالبيتها تؤيد الحزب وتلتف حوله، وقالوا له يجب 

أن التتخلى عن تلك المكاسب ليهنأ بها المكتب السياسي وحده
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقــى احملاضــر الدولــي بالكــرة 
الشــاطئية، كــرار علــي صابــر، 
نهائيات  رســمية حلضــور  دعــوة 
كاس العالــم التــي ســتقام في 
البارغواي شهر تشــرين الثاني من 
العــام املقبل، وكشــف عن تلقيه 
البارغواي  من  اخرى  رســمية  دعوة 
اقامة دورة تدريية  للمشــاركة في 
دولية ملدربي البلد االميركي اجلنوبي 

بالكرة الشاطئية.
وبني انه سيغادر إلى األرجنتني شهر 
في  املشاركة  لبدء  املقبل  نيســان 
بألقاء  املتخصص  الثانــي  الكورس 
احملاضرات على مدربــي قارة أميركا 
3 أشــهر، بعد  اجلنوبية ويســتمر 

الكورس األول الذي اختتم في البلد 
نفسه ملدة 3 أشهر ايضا.

ووجــه صابر، نقداً إلــى جلنة الكرة 
إلى ان عملها  الشاطئية، مشــيراً 
منذ 9 ســنوات، لم يشــهد تطوراً 
ملموســاً على صعيد مشــاركات 
البطوالت  فــي  الوطني  املنتخــب 
اخلارجية او تنظيم البطوالت احمللية 
او االهتمام بالبنى التحتية، مؤكداً 
ان هنالــك خروقــات تســهم في 
انه  اللعبــة. واوضح  تعطيل تقدم 
تلقى دعوة لتدريب املنتخب الوطني 
بالكرة الشاطئية، بيد أنه اعتذر عن 
بانه  اللجنة  عمــل  واصفاً  الدعوة، 
يعتمــد آليات خاطئــة، ال ميكن ان 

تتطور اللعبة في ضوئها.

طوكيو ـ وكاالت:
فــاز فريــق أوراوا ريــدز، بلقب كأس 
بعــد   ،2018 اليابانــي  اإلمبراطــور 
الفــوز علــى فيجالتا ســينداي )1-
0(، باملبــاراة النهائيــة التي أقيمت 
أول أمــس، علــى ملعب ســايتاما 
اليابانية.  سايتاما  مبحافظة  الدولي، 

جاء لهــدف في الدقيقــة )13(، عبر 
الظهير األيســر تومويا يوغاجني، 30 
اإلمبراطور  بلقب  فريقه  ليتوج  عاًما، 
للمرة الســابعة فــي تاريخه، حيث 
غــاب عن اللقب منذ فوزه بنســخة 
بلقــب  أوراوا  فــوز  وســاعد   .2006
اإلمبراطور 2018، على التأهل رسمًيا 

لــدور اجملموعات بدوري أبطال آســيا 
2019، حيث ســيتواجد في اجملموعة 
بكــني جوان  أندية  مــع  الســابعة 
الصيني، وجيونبــوك موتورز الكوري 
اجلنوبي، وبوريــرام يونايتد التايالندي، 
حيث سبق له الفوز باللقب اآلسيوي 

في النسخة قبل املاضية 2017.

أوراوا ريدز يحرز كأس اإلمبراطور الياباني

بغداد ـ الصباح الجديد:

مباريات  األربعاء  غٍد  يوم  تنطلق 
اجلولــة 12 من املرحلــة األولى 
لــدوري الكرة املمتــاز بإجراء 7 
املتصدر  الشرطة  فريق  لقاءات، 
24 سيشــد رحاله  الـ  بنقاطه 
صــوب أربيــل صاحــب املرتبة 

احلادية عشرة وله 13 نقطة.
ويحل اجلويــة ثالث الترتيب وله 
23 نقطــة وله مبــاراة مؤجلة، 
ضيفــاً على فريــق امليناء الذي 
يقف في املركز 12 وله 12 نقطة 
في مبــاراة يحتضنهــا ملعب 
الفيحاء، وفــي ملعب الصناعة 
جترى مبــاراة النفــط والطلبة، 
لألول 17 نقطة باملركز السادس 
وله مباراتــني مؤجلتني، وللثاني 

13 نقطة باملركز التاسع.
ملعب النجف الدولي ســيكون 
مســرحاً ملواجهة النجف الذي 
الثامن عشــر وله  يقف باملركز 
8 نقــاط، امــام فريق احلســني 
الذي يسبقه مبرتبتني وله العدد 
نفســه من النقــاط، ويضيف 
أمانــة بغداد فــي ملعبه فريق 
الديوانيــة، أهل الدار ميلكون 10 
في  الرابع عشــر،  باملركز  نقاط 
باملركز  نقــاط   8 للضيوف  حني 

التاسع عشر ما قبل االخير.
امــا مبــاراة الســماوة واحلدود 
األول،  فــي ملعــب  فســتقام 
نقطة   11 لــه  املضيف  الفريق 
يقف بالترتيب الثالث عشر، اما 
الضيف فيحتل الترتيب السابع 
ولــه 16 نقطــة، ويلتقــي في 
ملعب التاجي، فريقا الصناعات 
الكهربائية ونفط الوسط، األول 
ميلك 10 نقــاط باملركز اخلامس 
عشــر والثاني رصيده 14 نقطة 

باملركز الثامن.
وتســتكمل املباريــات بعد غٍد 

اخلميس، باقامة 3 مباريات، نفط 
اجلنوب بنقاطــه الـ 13 وترتيبه 
ملعب  فــي  يضيف  العاشــر، 
الفيحاء فريــق الزوراء الرابع في 
الالئحــة وله 22 نقطــة، وفي 
الكرخ  فريق  ملعبه، يســتقبل 
ثاني الالئحة وله 24 نقطة، فريق 
الترتيب  خامس  ميســان  نفط 
وله 20 نقطة, اما مباراة البحري 
الي يقف في الترتيب الـ 17 بـ 8 
نقاط، فيضيف في ملعب الزبير 

الذي  الكهرباء  فريق  منافســع 
االخير  العشرين  الترتيب  يحتل 

وله 7 نقاط.
وفي صــدارة ترتيــب الهدافني، 
يقف هداف املوســم الســابق، 
وسام سعدون من نفط ميسان 
أوالً ولــه 8 أهداف، يطارده ثنائي 
الزهرة  الشــرطة عــالء عبــد 
ديالو،  احلســن  املالي  واحملتــرف 
والعب النفط محمد داود والعب 
ولكل  خليــل  محمود  الكــرخ 

7 أهداف، ثم مهند علي  منهم 
من الشرطة بـ 6 أهداف.

إلى ذلك، أعلن مجلس إدارة نادي 
املدرب  تعيني  أمــس،  أول  أربيل، 
في  الفريق  لقيادة  ناظم شاكر، 
املمتاز.وقال  الدوري  منافســات 
مصدر مقرب من إدارة النادي، في 
تصريح خاص ل، إن اإلدارة اتفقت 
رســميا مع املدرب ناظم شاكر، 
للمدرب  خلفا  الفريــق،  لقيادة 

املستقيل عماد عودة.

أن شاكر، سوف  املصدر  وأضاف 
يســاعده املــدرب فــاروق عبد 
جاسم وهادي جابر مدربا حلراس 
املرمــى.. وأوضح أن االتفاق جرى 
بشــكل رســمي، وسيباشــر 
اعتبارا  اجلديــد  الفني  الطاقم 
مــن يوم غــد، لقيــادة الوحدة 
إدارة  وأن  للفريــق،  التدريبيــة 
النــادي تضع ثقتهــا بالطاقم 
اجلديد لتصحيح مســار الفريق 
بعد النتائج السلبية في األدوار 

األخيرة.
مــن جانبهــا، اعلنــت جلنــة 
االنضباط التابعــة الحتاد الكرة 
املهمة على  القرارات  جملة من 
التي  األحــداث  بعــض  خلفية 
حضرت فــي دوري الكرة املمتاز 

ودوري الفئات العمرية.
وقال امني ســر جلنة االنضباط، 
محمــد املوســوي: ان »اللجنة 
قررت حرمان مدير فريق السماوة 
علي عبد احلســني، بعد االساءة 
على مشــرف مباراة الســماوة 
واربيــل ، باالضافــة الى حرمان 
حيدر  الطلبــة،  فريق  مشــرف 
ملباراتــني لتجاوزه  الــرزاق،  عبد 
ملباراة  التحكيمي  الطاقم  على 

الطلبة والبحري«.
واضــاف املوســوي ان »اللجنة، 
املقدمة  الشكاوى  دراسة  وبعد 
من قبــل اندية الفئات العمرية، 
نــادي اجليش لفئة  قررت اعتبار 
امليثاق  نادي  فائزا على  الناشئني 
خارج  العبــاً  إلشــراكهم   0-3
الســن القانونية، باالضافة الى 
اعتبار النادي نفســه فائزا على 
نــادي الصناعة للناشــئني 0-3 
إلشراك االخير العبا خارج السن 

القانونية«.
وأشــار الى: ان اللجنة قررت في 
اجتماعهــا اعتبار نادي الصليخ 
لفئة الشــباب فائزا على آليات 
الشــرطة 3-0 إلشــراكه العباً 
املســابقة.  لتعليمات  مخالفا 
كمــا ان اللجنة اعتبــرت نادي 
مصافي الوسط فائزا على نادي 
3-0 إلشــراكهم العبني  الفتح 

مخالفني للسن القانونية.
وتابع: ان اللجنة قررت استدعاء 
رئيس جلنة االنضباط الســابق، 
نادي  طه عبــد حالته، والعــب 
في  محمــد  كــرار  الشــرطة 
الســاعة الواحــدة مــن اليوم 

الثالثاء في مقر االحتاد.

ناظم شاكر يقود فريق أربيل

الجولة 12 لدوري الكرة الممتاز تنطلق غدًا بإجراء 7 لقاءات

15رياضة الثالثاء 11 كانون األول 2018 العدد )4072(

Tue. 11 Dec. 2018 issue )4072(

»الشباب« تحتفي اليوم 
بالنصر على داعش

المبارزة يبدأ مشاركته 
في بطولة العرب

شباب الصاالت 
يطمح بلقب آسيا

إعالم الشباب والرياضة
يدعو قســم اإلعالم واالتصــال احلكومي فــي وزارة 
الشــباب والرياضة، وسائل اإلعالم لتغطية احتفالية 
الــوزارة بيوم النصر على الزمــر اإلرهابية وحترير املدن 
املغتصبة وذلك في الساعة العاشرة من صباح اليوم 
الثالثــاء في قاعة االحتفاالت املركزية بدائرة العالقات 

والتعاون الدولي.

بغدادـ الصباح الجديد:
يبــدأ اليــوم الثالثاء منتخبنــا الوطنــي باملبارزة 
بسالحي سيف املبارزة والسيف العربي مشاركته 
في بطولة العــرب بتونس، وضم وفد املبارزة املدرب 
األرمينــي احملترف،  كوريك مودريان، وســعد صالح 
وبالل قاســم لفئة النســاء، إلى جانــب 5 العبني 

والعدد نفسه من الالعبات.
وكان وفــد املنتخب غادر أول أمــس إلى تونس بعد 
اختتامه ملعســكراً تدريبياً اقيم فــي قاعة املركز 
التدريبي الحتاد املبارزة باملدينة الشــبابية، شــهد 
اقامة وحدات تدريبية منتظمة بدعم احتاد اللعبة 

ومواكبته امليدانية، وجهود املالك التدريبي.
يشــار إلى ان املنتخب الوطني لفئة الشباب بفئة 
الســيف العربي، شــارك مؤخراً في بطولة كاس 
العالم التي اقيمــت في إيران وحصل على تنقيط 
متقــدم، فاحتل الترتيب اخلامس اســيوياً، والـ 19 

عاملياً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب شــباب العراق للصــاالت، علي طالب، 
أنه كان واثقا من التأهل إلى نهائيات آســيا، وجتاوز 
التصفيات، برغم ضعف إعــداد الفريق في الفترة 

التي سبقت التصفيات.
وقــال طالب في تصريحات صحفية »برغم إعدادنا 
الضعيف للتصفيــات، إال أننا كنا واثقني من تأهل 
الفريق، ألن طموحنا املنافســة على لقب آســيا، 
بعد أن خســرنا نهائي النسخة املاضية أمام إيران، 

وبالتالي نطمح هذا العام حلصد اللقب«.
وأشــار إلى أن الفريق يحتاج إلى دعم كبير حتضيرا 
للنهائيات التي ستقام في شهر حزيران املقبل، في 
مدينة تبريز اإليرانية.وتابع »نأمل أن جند الدعم من 
وزارة الشــباب والرياضة واللجنــة األوملبية واالحتاد 
العراقي ألن العراق بــدأ يحقق مكانة مرموقة في 
كرة الصاالت وعلينــا أن نعزز هذه املكانة«، مقدما 

شكره إلى كل من دعم الفريق في التصفيات.
وختم »علينا أن نبدأ بالتخطيط للنهائيات ودعواتنا 
لوزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي بتوفير قاعة 
متخصصة لكرة الصاالت من أجل إجراء التدريبات 

بشكل يومي«.

دوري الكرة يزداد ندية وإثارة

كرار علي صابر

مدريدـ وكاالت:

بعد تأخير ألكثر من أســبوعني وعلى 
بعد نحو عشرة آالف كلم من بوينوس 
اإلســبانية  العاصمة  توجــت  ايرس، 
مدريــد ريفر باليــت األرجنتيني بطال 
ألندية  ليبرتادوريــس  كوبا  ملســابقة 
أميركا اجلنوبية، بفوزه على غرميه بوكا 
جونيــورز 3-1 بعد التمديد األحد على 
إياب  في  برنابيو«  »ســانتياغو  ملعب 

الدور النهائي.
ووســط تدابير أمنية مشددة، حسم 
للمرة  يجمــع  الذي  القــرن«  »نهائي 
أرجنتينيني، لصالح  األولى بني فريقني 
الذي كان  ريفر باليت  األرض«  »صاحب 
تعادل ذهابا خــارج ملعبه 2-2 في 11 
تشــرين الثاني ، ليرفع الكأس املوازية 
لدوري أبطال أوروبــا للمرة الرابعة في 
تاريخه بعد أعوام 1986 و1996 و2015 

)خسر نهائي 1966 و1976).
ومبا أن نظام األهداف املســجلة خارج 
امللعــب ال يعتمــد في نهائــي هذه 
املســابقة، فالتعــادل 1-1 في الوقت 
األصلي بعد أن تقدم بــوكا عبر داريو 
بينيديتو )44(، قبــل أن يعادل لوكاس 
براتو )66(، لم يحســم اللقب لصالح 

ريفر لكنه جنــح في نهاية املطاف في 
رفــع الــكأس للمرة الرابعــة بفضل 
خوان  الكولومبــي  البديــل  هدفــي 
كينتيــرو )109( وغونزالــو مارتينيــز 

.)120+2(
وفشــل بوكا في احراز لقبه األول منذ 
2007 واللحــاق مبواطنه انديبيندينتي 
األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم  صاحب 
في هــذه املســابقة )7 مــن أصل 7 
مباريات نهائيــة لكن آخرها يعود الى 

.)1984
وكان من املفترض أن تقام مباراة اإلياب 
فــي 24 تشــرين الثاني علــى ملعب 
»مونيومنتــال« التابــع لريفر، لكنها 
أرجئــت بعد اعتداء مشــجعيه على 
حافلة بوكا قبيــل وصولها للملعب. 
وقــرر االحتاد القــاري )كومنيبول( بداية 
املباراة ملوعد الحق في األمسية  إرجاء 
التالي،  لليوم  يرّحلها  أن  نفسها، قبل 
ويرجئهــا مجــددا قبل ســاعات من 
املوعد اجلديد. بعد ذلــك، أعلن االحتاد 
نقل املباراة خلارج األرجنتني، وحدد لها 
بتوقيت   19,30 الســاعة  عند  موعدا 
غرينيتش في التاســع من كانون األول 
على ملعب »سانتياغو برنابيو« التابع 

لنادي ريال مدريد.
وفي حــني أن فرصة اللعب في امللعب 

81 ألف  التاريخي الذي يتســع لنحو 
متفرج قد تــروق ألي العب في العالم، 
اال أن العبي الفريقني لم يخفوا خيبة 
الظفر  أملهــم الضطرارهم حملاولــة 
بأغلى لقب بالنســبة الى أندية كرة 
القدم األميركيــة اجلنوبية بعيدا من 

القارة.
وأثار نقل املباراة الــى مدريد حفيظة 
الناديــني: ريفــر رفض خــوض املباراة 
في مدريد، على اعتبــار أنه ال يتحمل 
مســؤولية االعتداء على حافلة بوكا 
ألنه وقع خــارج ملعبه »مونيومنتال«، 
ويستحق أن يخوض اإلياب على أرضه 
بعد تعادل الفريقني ذهابا على ملعب 

بوكا »بومبونيرا«.
في املقابل، بقي بوكا حتى الســاعات 
األخيــرة قبــل املبــاراة مّصــرا على 
أنه يســتحق نيل اللقب مــن دون أن 
يخوض اإلياب، ورفع حتى القضية الى 
محكمة التحكيم الرياضي )»كاس«(، 
للمطالبة مبعاقبــة ريفر مبوجب مواد 
قانونية من نظام االحتاد القاري تتصل 
رفضت  احملكمة  لكــن  مماثلة،  بحاالت 
باقامة  »كومنيبول«  قرار  وأكدت  طلبه 
املباراة في مدريد التي ابتســمت في 
نهاية املطاف لريفــر باليت الذي توج 
باللقب األخير في هذه الصيغة، ألنها 

املرة األخيرة التي ســيقام فيها الدور 
النهائي بنظــام الذهاب واإلياب، حيث 
تقرر اعتمــاد نظام املبــاراة النهائية 
اعتبارا مــن العام املقبل، على أن يقام 
النهائي األول في العاصمة التشيلية 

سانتياغو.
وحصل جونزالو »بيتي« مارتينيز، العب 
وســط ريفر بليــت األرجنتيني، على 
جائزة أفضــل العب في إيــاب نهائي 
بوكا جونيورز،  أمام  ليبرتادوريس  كأس 
مســاء األحد، على ملعب سانتياجو 

برنابيو.
وحصل زميله في الفريق، الكولومبي 
خوان فرناندو كينتيرو، صاحب الهدف 
الثاني فــي املباراة التي فــاز بها ريفر 
بليت 3-1، ليتــوج باللقب، على جائزة 
»اللعب النظيف«، التي يرعاها مصرف 
قائد  اإلســباني.وتولى  »ســانتاندير« 
ريفر بليت، ليوناردو بونزيو، مهمة رفع 
الــكأس في ســماء العاصمة مدريد، 
املواجهة.وبفــوزه،  التــي احتضنــت 
بات لريفــر بليت 4 ألقــاب في كأس 
ليبرتادوريس، بعد تلك التي توج بها في 

1986 و1996 و2015 وهذه النسخة.
ونال ريفر شرف متثيل أميركا اجلنوبية 
فــي كأس العالم لألنديــة املقررة في 

اإلمارات في كانون االول املقبل.

بفوزه على غريمه بوكا جونيورز بعد التمديد

ريفر باليت يتوج بطال لكوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة

تقرير

جانب من التتويج باللقب

 11:00 مساًء

 11:00 مساًء
 11:00 مساًء

 11:00 مساًء
 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ توتنهام

أنتر ميالن ـ أيندهوفن
ليفربول ـ نابولي

زفيزادا  ـ سان جيرمان
كلوب ـ أتليتكو مدريد

دوي أبطال أوروبا

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
تســلمت جلنة احلكام فــي االحتاد 
التي  األسماء  القدم  لكرة  العراقي 
مت اعتمادها كحــكام دوليني للعام 
2019 اعلــن ذلــك أمني ســر جلنة 
احلكام جنم عبود وأضاف أن األسماء 
التي متت تسميتهم كحكام دوليني 

للعام 2019 والذي متت املوافقة على 
تســميتهم بعــد حصولهم على 
درجة النجاح فــي االختبارات التي 
أجرتها جلنة احلكام في وقت سابق، 
الساحة"علي صباح ومهند  حكام 
قاسم وواثق محمد ويوسف سعيد 

وزيد ثامر ومحمد سلمان".

املســاعدين،  الدوليــني  وقائمــة 
ضمــت" مؤيــد محد علــي وواثق 
مدلل و امير داود وحيدر عبداحلسن 
و ميثم خماط وجهاد عطية واكرم 

علي واحمد صباح.

* املنسق اإلعالمي للجنة احلكام

بغداد ـ رافد البدري*
تأهل ناديا االسحاقي والعمال الى 
دوري الدرجة املمتازة بالشــطرجن، 
بإحرازهمــا املركزين االول والثاني 
على التوالي في الدوري التأهيلي، 
الذي انطلق يوم اخلميس في قاعة 
مبشــاركة  ببغداد،  االنتــر  فندق 
5 انديــة واســتمر ملــدة 3 ايام. 
وقال ضمير جبار موســى، االمني 
املالــي الحتــاد اللعبة: شــهدت 
بني  قوية  منافســات  البطولــة 
اندية االسحاقي والعمال والفكر 
ناديا االسحاقي  الكربالئي، ومتكن 
الــذي احــرز املركــز االول، ونادي 
الثاني،  الترتيب  صاحــب  العمال 
املمتازة،  الدرجة  الى  الصعود  من 
حيث كانت الترشــيحات لصالح 
ناديي االســحاقي والفكر، ولكن 
نادي العمال حقق املفاجأة بنخبة 

من الالعبني الشباب الذين متكنوا 
مــن احلصول على املركــز الثاني، 
وبفارق نقاط الطاوالت عن صاحب 
املركــز االول، وهــي نتيجة جيدة 
لهذا الفريق الفتي. جبار، اكد: ان 
مشاركة 5 اندية تعد حالة نادرة، 
اذ غابت االندية الشمالية، وكذلك 
اندية البصرة وميسان والناصرية، 
والسبب يعود الى الضائقة املالية 
وقلــة التخصيصات، والذي بدوره 
حرم مشاركة شريحة كبيرة من 
الالعبني في هذه البطولة املهمة، 
والذين لم يتمكنوا من ايجاد طرق 
قانونية لتوفير مبالغ املشــاركة 
واالقامة في بغــداد. موضحاً: ان 
وجرت  دولياً،  مســجلة  البطولة 
على وفق النظام السويسري من 
5 جوالت، زمــن اجلولة 70 دقيقة، 
مــع اضافة 30 ثانيــة لكل نقلة 

منجزة، واشــرف علــى البطولة 
احلكــم العام ســعد محســن 

الكناني،
ومتكن نادي االســحاقي من احراز 
املركز االول برصيد 7 نقاط، وبفارق 
نقاط الطــاوالت عن نادي العمال 
الذي احرز املركز الثاني، وبالرصيد 
نفســه، حيث فاز الفريقان في 3 
جوالت، وتعادال فــي جولة واحدة 
بينهمــا)2-2(، وحل نــادي الفكر 
الكربالئــي ثالثــاً برصيد 4 نقاط 
من فوزين وخســارتني، فيما حل 
وبرصيد  الرابع،  باملركز  ديالى  نادي 
2 نقطتــني، جمعها مــن فوز و3 
خســارات، وجاء نــادي االنتر في 
املركز اخلامس واالخير بدون نقاط.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الشطرجن

اعتماد 14 حكمًا دوليًا لعام 2019 

 االسحاقي والعمال إلى ممتاز الشطرنج

كرار علي صابر يتلقى دعوة رسمية 
لحضور نهائيات العالم بالكرة الشاطئية



أحالم يوسف
نقرأ كثيــرا من اللــوم على "هذا 
الزمــن"، الذي يبحــث كل منا عن 
صديق حقيقي فيه، أو فارس أحالم، 
لكــن.. هل من املعقــول ان نفتقر 
جميعنا الى مثل هؤالء في حياتنا. 
اذا ما أســاس عالقــات احلب التي 
تتوج بالــزواج في كثير من األحيان، 
وما أســاس العالقــات التي جتمع 
كثيرا من الناس ليبوحوا بأسرارهم، 

واسرار عائالتهم الى بعضهم؟
اذاً هناك بالفعل من يستحقون ان 
نصفهم بأصدقاء حقيقيني، نفتح 
امامهم مــا في دواخلنــا من دون 
خــوف او قلق، او توجس لئال يعايرنا 
هذا الصديق يوما ما مبا بحنا له من 

اسرار او عيوب. 
يقول االمام الشافعي: أثقل أخواني 
على قلبي، من يتكلف لي، وأتكلف 
لــه، وأحب أخواني إلــى قلبي، من 

أكون معه، كما أكون وحدي.
قد تكــون العالقــات تعرضت الى 
التغييــر بســبب تعدد  نوع مــن 
وسائل التواصل، لكن ظل الصديق 
االحالم  وفــارس  موجودا،  احلقيقي 
الواقعي موجودا أيضا. يقول مهند 
الياســري الباحث في علم النفس 

بشأن املوضوع:
الى  يطمــح  بطبعــه  االنســان   
الكمــال دائمــا، لذلك فــال ميكن 
ان يصــل أحدنا الى حــال يكتفي 
فيه مبــا لديه، ويبقى يســعى الن 
يصل الى ابعد مــن مكانه احلالي، 
تعاني  احلقيقي،  الصديق  وموضوع 
ان  منه غالبا األجيــال اجلديدة مع 
وسائل التواصل لديهم أكثر وحتى 
األماكن التي ميكــن ان يتجمع بها 

األصدقاء أكثر وأجمل.
واضاف: بعض الشباب اليوم يشعر 
متأل  التي  الفوضى  بسبب  بالضياع 

احليــاة العراقية بــكل تفاصيلها، 
وحتى نحن، لوال اننا اسســنا حلياة 
متوازنة مسبقا، لكنا ضعنا معهم 
والتشويش  اخليبات  اكوام  وســط 
انواعه، لذا  وانعدام االستقرار بكل 
فقد ميتلك صديقا حقيقيا بالفعل، 
لكنه ال يدرك حتى أهمية االحتفاظ 
به، وال حتى الطريقة التي تساعده 
بذلك، لكن يبقى هؤالء فئة قليلة.

وتابع: هناك بعض الشباب ميتلكون 
أصدقــاء حقيقيني، وهــؤالء غالبا 
نشأوا في بيئة سوية، فهناك اسر 

عديــدة متتلك من الوعــي واالدراك 
ما ميكــن ان يتحصن بهــا أوالدها، 
لينشــأوا متوازنــني، يعرفــون اين 
ومتى ومع من يتجهون نحو األفق. 
ويجــب ان اذكر ان بعض الشــباب 
الذيــن يتحدثــون عــن افتقارهم 
لصديق حقيقي ويكتبون عن الغدر 
واخليانة هؤالء يســتجدون تعاطف 
االخرين ليــس أكثر، فهم يفتقرون 
الى اإلحســاس باألمــان، اكثر من 
حاجتهــم الــى صديــق او حبيب 

حقيقي، تلك هي مشكلتهم. 

الصديق احلقيقــي موجود في كل 
زمــان ومكان، لكن يحتــاج العثور 
عليــه الى اختيــار متــأٍن، فاغلب 
الى  يتعرضــون  مــن  مشــكالت 
اخليبــة بالصديــق او احلبيب، كان 
اختيارهم خاطئــا، فيبدأون بالبوح 
بكل اسرارهم لشخص لم مير على 
عالقتهم به ســوى أيام معدودات، 
لكنهم وبسبب حاجتهم الفعلية 
ليوهموا  به،  الى صديق، متســكوا 
أنفســهم بأنهم وجدوا ضالتهم، 

ومن ثم يصدموا بحقيقتهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
انتشــرت هذه األيام طرفــة مفادها 
ان رجال كان يســير بســرعة جتاوزت 
احلد املســموح به، فلحق به شرطي 
لتغرميه، لكنه ســأله في بادئ االمر 
عن ســبب سرعته، فأخبره انه نسي 
هاتفــه باملنزل، ويخــاف ان تعبث به 
زوجته، فهرع الشرطي الى مساعدته 
بــان أطلــق "صفارة" الســيارة كي 

يسمح له بالسير مسرعا.
اليوم ال يحتاج مثل هذا الرجل اال الى 
ســترة ذكية، فقد أثمــر التعاون بني 
شــركتي غوغل وليفايس األميركية 

للمالبس عن إدخال حتديث على سترة 
تلقائيا  تنبيه مرتديها  ذكية، ميكنها 

في حال نسي هاتفه.
"أندرويــد  موقــع  وبحســب 

بوليس" فإن اخلاصية اجلديدة 
التــي أضيفــت للســترة 

 Always  " تســمى 
أو   "Together

دائمــا"  "معــا 
بتنبيــه  تقــوم 

لشخــــــــص  ا
أوتوماتيكيــا في 
عن  ابتعد  حــال 

ملســافة  هاتفه 
معينة.

تعــد  و

حتديث  مبنزلــة  اجلديــدة  اخلاصيــة 
 find your" خلاصيــة قدمية تســمى
phone"  وكانت حتتاج من الشخص 
مرتدي الســترة الــى القيام بحركة 
معينة بيده ليقــوم الهاتف بالرنني 
بأعلى الصوت في حــال كان يبحث 

عنه.
بعــض  أيضــا  تتضمــن  الســترة 
اخلصائص الذكية مثل التحكم في 
أو استعمال  الهاتف،  مستوى صوت 
تطبيق "غوغــل مابس"، وغيرها من 
الوظائف. ويصل ســعر السترة في 

األسواق إلى 350 دوالرا.

ال تقلق إن نسيت هاتفك فالجاكيت سينبهك

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصديق الحقيقي يحتاج الى اختيار صح

الصداقة

جمال جصاني

يحتفــل العراقيون في العاشــر من شــهر كانون االول 
بوصفه يومــاً للنصر على رأس رمــح االرهاب والهمجية 
واالجرام )داعــش). يومــا لتحرير االراضــي العراقية من 
براثن تلك العصابات التي مثلت ابشــع القيم الظالمية 
ومارست افظع االنتهاكات بحق كرامة البشر وحقوقهم. 
ذلــك االنتصار الذي حتقــق عبر تضحيات مريــرة وهائلة 
قدمها العراقيون، وفي املقدمة منهم املنتســبني للقوات 
املسلحة واالمنية، واملتطوعني من فصائل احلشد الشعبي 
وقوات البيشمركة والفصائل الشعبية والوطنية االخرى، 
وبدعم مــن قوات التحالف الدولي وباقــي الدول القريبة 

منها والبعيدة. 
هــذه املأثرة العراقية )يوم النصر) كانت تســتحق جتليات 
وسياســات اخرى، غير التي نشــاهدها اليوم على شتى 
االصعــدة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية. فما 
يجري حالياً من عبث ومواقف بعيدة عن روح املســؤولية 
والشــجاعة وااليثار، فــي مجال السياســة واالنتخابات 
وتشــكيل احلكومة وغير ذلك الكثير؛ يتنافر وروح النصر 
ومســتلزماته، والتي تتعرض الى خطر حتولها الى حانوت 
لالستثمار من قبل طيف واسع من املتطفلني على العمل 

السياسي في املشهد الراهن.
 ان معــارك االنتصار علــى داعش تختلــف متاما عن 
باقي املعارك واحلروب التي جــر اليها العراقيني بفعل 
الســابقة.  والهوجاء لالنظمة  املغامرة  السياســات 
وهــي ال حتتاج الى ما يذكرنا باحتفــاالت النظام املباد 
بقادسياته وخزعبالته وكوارثه، والى العودة الى اناشيد 
"فوت بيه وعل الزلم خليها" وغير ذلك من ســكراب 

التراتيل مدفوعة الثمن.
 نحن بحاجة الى انعطافة شــجاعة ومسؤولة تنسجم 
ومــا اجترحته قوافل كبيرة مــن العراقيني في تلك املأثرة 
الوطنية. نحتاج الى حتوالت جذرية، جتفف كل ما له عالقة 
باملناهج والعقائد الداعشية من شتى الرطانات وااللوان، 
والى صوالت شــجاعة في املياديــن االقتصادية واالدارية 
والتربويــة، ال أن نختزل يــوم النصر هــذا مبجموعة من 
االحتفاالت الرسمية، والتي تطمئن قوى اجلرمية والفساد 
على دميومة بقاءهــا ومتددها على تضاريــس اقطاعاتها 

السياسية واملالية. 
من دون ادنى شــك ســتتعرض هذه الصفحات املشرقة 
مــن تضحيات العراقيني في ســبيل حريتهم وكرامتهم 
ومستقبل اجيالهم ال الى اخلطر وحسب، بل الى التشويه 
واملسخ؛ ان استمر التعاطي معها بوصفها ملكية خاصة 
لفئة ما واشــخاص محددين، ال جزء وامتداد لتاريخ طويل 
من البطوالت واملآثر يجترحه سكان هذا الوطن القدمي عند 
مفترق الطرق ووفي مواجهة حتديــات الوجود واملصير. ان 
صيانة ومواصلة ذلــك االنتصار، ينتقل اليوم الى اجلبهات 
االخرى البعيدة عن العســكرة واحلــروب، الى حيث اعادة 
اعمار وبناء ما خربه القتلة واالرهابيني واجملرمني. مثل هذه 
االنعطافات واالنتقاالت خاضتها وعرفتها دول ومجتمعات 
عديدة، جترعت مثلنا مرارة ووجع احلروب والنزاعات، عندما 
قررت وضع التشريعات والسياسات الكابحة لكل نزعات 
الكراهة والعدوان، لتغذ السير صوب احلقول التي أكرمت 
ســالالت بني آدم، اي انتاج اخليرات املادية والقيمية، والتي 
لن تتيح لطفيالت وعصابات من نسيج داعش واملتاجرون 
بالدين ودكاكني الوصاية على عيال اهلل، بالعودة وســلب 
قدرتها في االلتحاق بركب االمم التي اكرمتها األقدار باالمن 

واالستقرار واالزدهار.
 بعد مرور عام على )يوم النصر) تشير املعطيات جميعها 
على ان آخر ما تفكر فيه هذه الطبقة السياسية )من الفاو 
لزاخو) هــو التواصل مع قيم ومآثر تلك امللحمة الوطنية، 
ومــا يجري في املناطق التي حررتهــا تلك التضحيات من 
داعش، وعلى رأســها املوصل وضواحيها؛ لهو أكبر مثال 
على نوع اولويات ومعايير هذه الطبقة السياسية املتنافر 

ومغزى هذه املناسبة الوطنية...   

ومضــة

ما بعد يوم النصر
تعزيـة

يعزي رئيس التحرير واسرة 
اجلديــد،  الصبــاح  حتريــر 
الزميل جنــم عبداهلل لوفاة 
خالــه عبد الكرمي حســن 

اخلميس املاضي.
نســأل اهلل تبارك في عاله 
ان يتغمــد الفقيد برحمته 
وان يسكنه فسيح جناته 
ويلهم اهله وذويه واســرته 
و زميلنا أبا عبد اهلل الصبر 
والســلوان وانا هلل وانا اليه 

راجعون

تهنئة
اتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والى مقام 
املرجعيــة الدينية املباركة واجهزتنا االمنية وحشــدنا الشــعبي 
بالذكرى االولى للنصر العراقي املؤزر على عصابات داعش االرهابية.
ان العاشــر من كانون االول من العام املاضي كان يوما اســتثنائيا 
فهو يوم دحــر به االرهاب وخارت قواه وانهارت اركان دولته املزعومة 
وكان للقطاع النفطي وقطاع توزيع املنتجات النفطية الدور البارز 
في رفد املعركــة بكل احتياجتها وقدمت شــركة توزيع املنتجات 
النفطية العديد من الشهداء واجلرحى وكانت من اوائل املؤسسات 
التــي تدخل املدن احملــررة عطفا على الدور الذي تلعبه املشــتقات 

النفطية في استعادة احلياة والقها.
اننا اذ نبارك النفسنا ولشعبنا وقيادتنا هذه املناسبة نرى انفسنا 
محملــن وملزمن باالنتباه والتركيز على املســتقبل في بناء عراق 

امن مزدهر ينعم اهله باخلير والبركات.
اكرر مباركة ذكرى النصر والى مزيد من االفراح واملسرات.

املهندس 
كاظم مسير ياسن 
مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية

الصباح الجديد - وكاالت:
العاملية  الكولومبية  املغنية  تواجه 
شــاكيرا، اتهامات من الســلطات 
اإلســبانية بالتهرب مــن الضرائب 

وإخفاء ما يقرب من 15 مليون يورو.
ووفقا ملا نشــرته صحيفــة "ديلي 
ميــل"، أمضــى اإلّدعــاء العام في 
إســبانيا مــا يقرب من ســنة في 
حتقيقات مكثفة بشــأن شــاكيرا، 
وتوصلت التحقيقات إلى أن املغنية 
الشــهيرة خدعت ســلطات جمع 

الضرائــب وتهربت من دفع مبلغ 15 
مليون يورو بني عامي 2012 و2014.

وأفادت مصادر أن ســبب االتهام قد 
يعود إلى عدم تســجيل شــاكيرا 
نفســها كمقيمة بنحــو دائم في 
إســبانيا خالل تلــك املــدة، وأنها 
ســجلت نفســها في عــام 2015 

فقط.
وينص القانون في إســبانيا على أن 
األشــخاص الذين يقيمون في البالد 
ملدة تزيــد على 183 يومــا يجب أن 

كمقيمني  أنفسهم  يسجلوا 
دائمــني، وأن يدفعوا الضرائب 
املفروضة عليهم بنحو كامل.
باســم  املتحــدث  وأكــد 
شــاكيرا، أنهــا ال تدين بأية 
أمــوال لســلطات الضرائب 
أنها  اإلسبانية، وشــدد على 
اتبعت نصيحة مستشاريها 
استعداد  على  وأنها  املاليني، 
للتعــاون مــع الســلطات 

اإلسبانية.

شاكيرا تواجه السلطات اإلسبانية

الصباح الجديد - وكاالت:
استعرض موقع "فيستي" 
بالسيارات  قائمة  الروسي 
رباعية الدفــع التي تتمتع 
املميزة  التصاميم  بأجمل 

والغريبة.
مركبة  الســيارات  هــذه  ومن 
التــي  الصغيــرة،   "Suzuki X90"
أنتجت عــام 1996، وكانت تعــد من أغرب 
الوعــرة، ومتيزت  للطرق  الســيارات اخملصصة 

بقمرة تتسع لراكبني فقط، ونظام تعليق ممتاز.

 Murano" فجــاءت  الثانيــة  الســيارة  أمــا 
CrossCabriolet" التي أنتجتها نيسان عام 2011، 
ومتيزت بهيكلها املكشوف كمركبات الكابريوليت.
 "VehiCross" وجاءت فــي القائمة أيضا ســيارة
التي أطلقت منها "Isuzu" ما يعادل 8000 نسخة 
فقط، وعدت من أفضل السيارات اخملصصة للطرق 

الوعرة في العالم.
كما تعد "AMG G63 6×6" التي تنتجها مرسيدس 
من بني تلك السيارات، كونها أتت من أول سيارات 
البيك آب فــي العالم والتي يعتمــد دفعها على 

ست عجالت.

أغرب سيارات الطرق الوعرة

الصباح الجديد - وكاالت:
يشــارك املطرب اإلماراتي، حسني 
اجلســمي، "الســفير فوق العادة 
للنوايا احلســنة"، كأول فنان عربي 
في حفــل "أعياد امليــالد" اخليري 
السنوي "كونشرتو دي ناتالي" في 
النســخة الـ 26 في "الفاتيكان"، 

وفقا لصحيفة "األهرام" املصرية.
وأكد حسني اجلسمي سعادته في 
املســاهمة دائما باألعمال اخليرية 
بيئة هدفها  وتوفيــر  زرع  من أجل 
احلياة الكرمية واالحترام واملســاواة 

والسالم بني األديان والشعوب.
وســيتم تخصيــص ريــع احلفل 
الســنوي "كونشــرتو دي ناتالي" 
في "الفاتيــكان" هذا العام ألزمة 

الالجئني فــي مدينة أربيل بالعراق 
معيشتهم،  تعزيز  بهدف  وأوغندا، 
مع التركيز على األطفال والشباب 

التعليم  توفيــر  خــالل  من 
واألنشطة  املهني  والتدريب 
التــي تســهم  العمليــة 
بتعزيز عملية الدخل، والتي 
الرئيسة  العوامل  من  تعد 
احملددة ملســتقبل األطفال 
ومســتويات  الالجئــني 
من  وذلــك  معيشــتهم، 
اخليرية  املؤسســة  خالل 
 "Scholas Occurrentes"
البابــا  التــي أسســها 
 The"و فرنســيس 
 ،"Missioni Don Bosco
اعمال  في  تسهم  التي 
إنسانية خيرية متعددة 

في العالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
وصــل املمثــل األميركي الشــهير 
شــون بن إلى تركيا، والتقى عدداً من 
املســؤولني األتراك، فــي إطار قضية 
مقتــل الصحفي الســعودي جمال 
خاشــقچي، حيث يفكر فــي إعداد 

عمل سينمائي عن املوضوع. 
ونشــرت صحيفة "صباح" التركية، 
أن جنــم هوليوود ســيلتقي خطيبة 
خاشــقچي، خديجة جينكيز، وعدداً 

من املسؤولني األتراك.
وقالت الصحيفة إنها علمت أن شون 
بن سيقوم بتسجيل فيلم وثائقي أو 
سينمائي بشــأن خاشقجي، يتناول 
األحــداث كافة التــي حصلت معه، 
واملرتبطة باغتياله في قنصلية بالده 

في إسطنبول التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أن املســؤولني 
بن،  وافقوا على مقابلة شون  األتراك 
الذي سيتنقل بني أنقرة وإسطنبول، 

مع  ســيتعاون  أنه  معلناً 
الســلطات التركية للكشف 

عن قضية خاشقچي ونقلها للعالم.
ونقلــت الصحيفــة عن شــون أنه 
ســيعرض الفيلــم الوثائقي خالل 
أقــرب وقت ممكــن، وأنــه يخطط 
الســتعمال الصور واحملتوى املرئي 
الــذي سيســجله خــالل زيارته، 
إلى  لتحويــل قصة خاشــقچي 

فيلم وثائقي أو سينمائي.

الجسمي يشارك بحفل الفاتيكان

التحضير لفيلم سينمائي عن خاشقجي

طارق حرب
إســتقالة رئيس الوزراء من املتوقعات بعد أن 
رفــض البرملانيون والبرملانيات اســتقباله يوم 
4/12  وتكرر الرفض في جلسة يوم6/12  وأعاد 
البرملان الرفض بحيث لم يدعوه جللسة اليوم 

السبت 8/12
وفي اجللسة االولى لم يسمحوا بالدخول الى 
القاعــة البرملانية وجتاهلــوه وتركوه حتى لم 
يسمعوا قوله ويشــاهدوا من استصحبهم 
كوزراء وفي املوعد الثاني واملوعد الثالث اليوم 
الثامن من الشهر االخير جتاهل البرملان رئيس 
الوزارء وتشــكيلته الوزاريــه التي جلب فيها 
ســتة وزرا ء ولكــن البرملان رفض اســتقبال 
رئيس الــوزراء ورفض من كانوا  معه ممن كانوا 
البرملان سيصوت لهم ويصبحوا  ان  يعتقدون 

وزراء
والســؤال فأن هذا الصــدود البرملاني لرئيس 
الــوزراء واملرشــحني الذين اختارهــم كوزرا ء 
والكثر من مــرة آخرها اليوم الثامن من كانون 
االول ســيترتب عليه ان رئيس الوزراء سيقدم 
اســتقالته ونحــن ال نصدق ذلــك حتى وان 
قال ســابقاً رئيس الوزراء انه سيستقيل وان 
االســتقالة في جيبه اذ ليس بعد هذا الرفض 

البرملاني رفض آخر

 ال نصدق ان رئيس 
الوزراء سيستقيل 
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