
d¹—UIðË —U³š√8

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

d(« ‰œU³² « ¡«“≈ W½uO  d¦ √ n u  sŽ dÒ³F¹ V «dð
mM¹uÐ WOJ¹d _« UN² UM  vKŽ tO¹œ—U³ uÐ W¹bMJK  wzUC  —UB²½≈

وتـقع عـلى بـعـد 3640 كـيـلـومـتـر
شمال شرق فيجي.

واستـأنف محـامـو رئيس الـبرازيل
الـســابق لـويس إيــنـاســيـو لـوال دا
سيـلفـا يوم اجلـمعـة قرار مـصادرة
جواز سـفره بـعـد أن أيدت مـحكـمة

استئناف إدانته باتهامات فساد.
جـاء قــرار مـصــادرة جـواز الــسـفـر
بـعد أن أيـدت مـحـكـمة االسـتـئـناف
إدانـته بـأخــذ رشـوة وغـسل أمـوال
ومــددت احلــكم الــصـادر عــلــيه في
ضربـة قـوية خلـطـطه للـتـرشح مرة

أخرى للرئاسة هذا العام.
وكان لوال يعتزم السفر إلى مؤتمر
االحتاد األفريقي في إثيوبيا. وقال
محـاموه إن مـصادرة جـواز السـفر
تـنـتـهك حـقه الـدسـتـوري في حـرية

احلركة.

ــتـــوقع ان تــســـتــغــرق وكـــان من ا
الــرحـلـة الــتي يــبـلغ طــولـهـا 260

. كيلومتر مدة يوم
وقال مركز تـنسيق عمـليات االنقاذ
ـركب الــنـيــوزيـلــنــدي "نـعــرف ان ا

خضع الصالحات قبل انطالقه".
واضـاف "هـذا قــد يـكـون سـاهم في

ركب". مشاكل ابحار ا
واشـــار الى ان "الـــطـــقس فـي هــذا
اجلـزء مـن احملـيط الــهـادي حــالـيـا

معتدل مع بعض التقلبات".
وكـلـفت الــسـلـطـات الـنـيـوزيـلـنـديـة
طــائــرة اوريــون تــابـعــة لــقــواتــهـا
سح الطريق الذي كان من اجلوية 

قرر ان تسلكه العبّارة. ا
ويـبلغ عـدد سـكـان الدولـة اجلـزيرة
كــيــريــبــاتـي الــتي تــتــألف من 33
جزيرة مرجانية 110 آالف نسمة
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ـاضـيـ التـخاذ ـان االسـبـوع ا الـشـد واجلذب الـطـويل الـذي شـهـده البـر
قبلة اثر سلبا على مجمل العملية االنتخابية قرار حتـديد موعد االنتخابات ا
ــوعـد الـثــاني عـشـر مـن ايـار ومن ثم قـرار احملــكـمـة  فـبـ مــؤيـد ورافض 
ـان بـالـتـصـويت عـلـيه... ـوعـد وألـزمت الـبــر االحتـاديـة الـعـلـيـا الـتـي ثـبـتت ا
ـان دائم االنقـسام اوال; وتـضـررت صورة االنـتخـابات تـضررت صـورة البـر
رشح وقـرارهم في الترشيح في تـفكير الـناخب ثانيـا; وأثرت سلبا عـلى ا

شارك من قوائم واحزاب خامسا. من عدمه رابعا; وفي استعدادات ا
ـقـبـلـة عقـبـة  جتـاوزها واذا كـان االتفـاق عـلى مـوعـد محـدد لالنـتـخـابات ا
قـاطعة قد ال يتم سـاعدة احملكمـة االحتادية العـليا  فان عـقبة ا بـصعوبة و
جتـاوزها بسهولـة خصوصا وأنـها خطيـرة جداً رغم ان دعاتهـا ما زالوا قلة
من مـجمـوع الـنـاخبـ  ولـكن ان لم تـتخـذ اجـراءات مـناسـبـة لـطمـأنـة فريق
ا يـؤدي الى تدني نسب ـكن ان يتـوسع  ـقاطعـ الذي قـد يتـشكل فانه  ا
ـشاركـة وبشكل قـد يضـر بشـرعيـة االنتـخابـات  فمـا العـمل للـوقوف امام ا
ـناسـبـة لطـمأنـة دعـاة هذا الـتوجه ضـر? ومـا هي اإلجراءات ا هـذا اخليـار ا

شاركة الفاعلة?  ودفعه الى ا
ال خالف ان ايـة انـتـخابـات في الـعـالم تـشـهـد مـشاركـة وعـزوفـا او مـقـاطـعة
تـبعة ـعارضـة تارة ومن الغـاضبـ او الرافضـ للـسياسـات ا احـيانا من ا

تارة اخرى... 
ولـكن للـتجربـة في العـراق خصـوصية فال مـعارضـة داخلـية في البالد اوال;
ـثال بـهـا بـطـريـقـة مـبـاشـرة او واجلـمـيع مـشـارك في االنـتـخـابـات ثـانـيـا; و
بـأخرى عبر مـفوضيـة االنتخابـات. واألبواب مفـتوحة بحـسن االختيـار ثالثا;

واطن دون تقييد. ومشرعة للتغيير امام ا
ومع غـيـاب الــبـديل اوال; واخلـوف من الـتــزويـر ثـانـيـا; واخلــشـيـة من تـكـرار

تبعة رابعا...  الوجوه ثالثا; وتكرار السياسات ا
ـشاركة والتغيـير... واحلقيقة االمر قاطـعة في مواجهة دعاة ا يـنطلق دعاة ا
شـاركـة هم الـطرف األرجـح حتى االن وهم وكل مـا زال طـبيـعـيـا الن دعـاة ا
ـستـقلـة لالنـتخـابات وكـافة الـقوى فـوضيـة الـعلـيا ا ؤسـسـات الرسـميـة وا ا
ـدنية الفاعلة يجب ان يعملوا عـلى بث صورة ناصعة عن نزاهة االنتخابات ا
ـنع ورصـد حاالت الـتزويـر بشـفـافيـة ويجب ان يـعمل واإلجـراءات الكـفيـلة 
واطن وأهـمية قـراره امام صـناديق االقتـراع باعـتباره اجلـميع علـى توعيـة ا

ستقبل افضل. الوسيلة االمثل 
تبـقية ـعادلـة غير مـتوازنة وتـبقى األشـهر االربعـة ا لـكن رغم كل ذلك تبقى ا
ـشـاركـة ـنـاسـبـة إلقــنـاع الـنـاخـبــ بـا هي الـفـرصــة ا
ـقاطعـ  الن اية انتـخابات نـاجحة وتـفتيت وطـمأنة ا
هي الـطريق االمـثل للـتغـييـر في الوجـوه والسـياسات
وأيـة انتخابـات ناجحة ومـثالية هي التـي تخلو من اية

مقاطعة واسعة.

تحدة œuŽ…∫  الرئيس االمريكي دونالد ترامب قبل صعوده م الطائرة الرئاسية وعودته من سويسرا الى الواليات ا

{ واشـــــــنــــــــطن (أ ف ب) - فــــــــتح
الــرئــيس االمــريــكي دونــالـد تــرامب
الـباب اجلـمـعـة امام عـودة الـواليات
ـتـحـدة الى اتفـاقـيـة الـتـبـادل احلر ا
لــدول احملــيط الــهــاد بــعــد ان كـان
اضي اعلن االنسـحاب مـنها الـعام ا

بعيد توليه الرئاسة.
وصرح تـرامب في مقـابلـة مع شبـكة
"سي ان بـي سي" االمـــريــكـــيـــة عــلى
ي نـتـدى االقـتصـادي الـعا هـامش ا
فـي مــنـــتــجـع دافــوس بـــســويـــســرا
"سانـضم الى اتـفـاقيـة الـتبـادل احلر
ب دول احمليط الهـاد اذا توصلنا
الى صــــيـــــغــــة اتــــفــــاق افـــــضل من

السابق".
يقـول اخلبـير لـدى مجلـس العالقات
اخلــــــــارجـــــــــيــــــــة ادوارد آلــــــــدن ان
"تـصـريحـات تـرامب حـول االتـفـاقـية
تــشـكل مــنـعـطــفـا فـعــلـيــا". فـقـد وقع
الـــرئـــيس قـــبل عـــام في 23 كـــانــون
الثـاني/ينـاير 2017 مرسـومـا يضع
ـتـحـدة في ـشـاركـة الـواليـات ا حـدا 

االتــفــاقـــيــة. وكــان ذلك بــرأيه قــراره
االول مـن اجل حـــمــــايـــة الــــوظـــائف
االمــريــكـيــة الـتـي يـهــددهــا الـتــبـادل

احلر.
وكان الـرئيـس السـابق باراك اوبـاما
خـاض مـفاوضـات شـاقـة قـبل تـوقيع
االتـفـاقيـة في 2015 مع 12 دولة من
اســيــا واحملــيط الــهــاد تــشــكل 40
ي وذلك ــئـة من االقــتـصـاد الــعـا بـا
. اال تـنامي لـلص واجـهة النـفوذ ا
ان هـذه االتـفـاقــيـة لم تـكن قـد دخـلت
بعد حيـز التنفيـذ عند وصول ترامب

الى البيت االبيض.
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تـحدة ولم يؤد انـسـحاب الـواليـات ا
الى انــهـيـار االتــفـاقــيـة. فـقــد اعـلـنت
ــوقـــعــة هــذا الــدول الـ11 االخـــرى ا
االسـبــوع اتـفـاقـيـة جــديـدة ال تـشـمل

واشنطن.
وقالت خبيرة السياسة التجارية في
مـعـهد بـيـتـرسـون لالقـتـصـاد الدولي
مــونـــيـــكــا دي بـــول ان "االتـــفــاقـــيــة

اجلـــديـــدة الـــتي يُـــفـــتـــرض ان يـــتم
تـــوقــيـــعــهــا فـي اذار/مــارس اثــارت
غضب الـرئـيس االمـريكي دون شك"
خصوصا وانه  التوصل اليها في

ا كان متوقعا. وقت أسرع 
وكـانت الـدول الـ11 وهي اسـتـرالـيـا
وبـرونـاي وكنـدا وتـشـيـلي والـيـابان
ـكــسـيك ونــيـوزيــلـنـدا ومــالـيــزيـا وا
والـبـيـرو وسـنـغـافـورة وفـيـتـنـام قد
ـفـاوضات حـققت تـقـدما كـبـيرا في ا
في تـشــرين الـثـاني/نــوفـمـبـر 2017
عـــلى هــــامش مـــنـــتــــدى الـــتـــعـــاون
االقـتــصـادي آلســيـا احملــيط الـهـاد
(ابـيك) في فـيــتـنـام لـكن كـان ال يـزال

سائل العالقة. امامها بعد ا
تــــابــــعت دي بــــول ان "هــــذه الـــدول
اظــهـرت بــوضـوح رغــبـتــهـا في ملء
الــــفـــراغ الـــذي أحـــدثـــته الـــواليـــات

تحدة". ا
واضــــافت ان تــــرامب الـــذي يــــؤكـــد
بــاســتــمــرار انه يــفــضـل االتــفــاقـات
الثـنائـية "تراجـع عن موقفـه" على ما

يبدو بعـد ان قالت اليابان عـلنا انها
ال تـريــد مـثل هــذا االتـفـاق اذ ادركت
ادارته اخلــــســـائــــر االقــــتـــصــــاديـــة

احملتملة لذلك.
ويــخــتـصــر غــريـغــوري داكــو كـبــيـر
االقـتصـاديـ لـدى مركـز اوكـسـفورد
ايكونوميـكس ان ترامب "يدرك فجاة
ان الـــعــالم يــســـتــمــر وان الــواليــات

تحدة اصبحت خارج اللعبة". ا
ويــواجه تــرامب الــذي فــرض اعـادة
التفاوض حول اتفاقية التبادل احلر
ب دول امـريـكا الـشـمالـيـة (نافـتا -
ـــتـــحـــدة وكـــنــدا تــضـم الــواليـــات ا
ــكـسـيـك) والـتي جتــري بـشــأنـهـا وا
مفـاوضات جـديـدة هذا االسـبوع في
ـــكـــســيك مــونـــتــريـــال مع كـــنــدا وا
ضـغـوطـا مـتـزايـدة من عـالم االعـمال
ــوقف حلــثـه عــلى عــدم الــتـــشــبث 
حـمـائي مـتـطـرف. ويـضـيف آلـدن ان
"تـرامب فـهم بـوضـوح هـذه الـرسـالة
من شـــخــصـــيـــات نـــافـــذة واثـــريــاء

واشخاص يكن لهم االحترام".

كن ان تكون استراتيجية كندا كما 
احــد ابــرز الــشــركــاء االقــتــصــاديـ
ـــرونــة ــتـــحـــدة وراء ا لـــلـــواليـــات ا

وقف واشنطن. الظاهرة 
فقد شددت اوتاوا هذا االسبوع على
اهمية انـتمائهـا الى اتفاقيـة التبادل
احلر ب دول احملـيط الهـاد مذكرة
ـــطـــالب االدارة بـــانـــهـــا لن تـــرضخ 

االمريكية حول "نافتا".
ولم تـتـردد وزيـر اخلـارجـيـة الـكـنـدي
كــــريــــســــتـي فـــريـالنــــد في اعالن ان
بالدهـا تـســتـعـد الحـتـمـال انـسـحـاب
امريـكي من اتفـاقيـة "نافـتا" الـسارية
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وتـشـدد اوتـاوا من جـهـة أخرى عـلى
ان واشـــنــــطن الــــتي تــــعــــتـــمــــد في
وظائفهـا البالغ عددهـا تسعة مالي
على التجـارة واالستثمـارات الكندية
لــديــهـا الــكــثـيــر لــتـخــســره في حـال

انسحابها من اتفاقية "نافتا".
وبــدا تـرامب اجلــمـعــة امـام مــنـتـدى
دافـــــوس وكـــــانـه مـــــدرك خملـــــتـــــلف
الـتـحـذيـرات عـنـدمـا صـرح ان شـعـار
"امــريــكـا اوال لــيس مــعــنـاه امــريــكـا
وحدها" مضـيفا "نحن نـؤيد التبادل
احلــــر لـــكـن يـــجب ان يــــكـــون عـــادال

ومتبادال.
على صعيد أخر حققت "بومباردييه"
انـتـصـارا قـضـائـيـا عـلى مـنـافـسـتـها
االمــريــكــيــة بــويـنـغ وادارة الـرئــيس
دونـالــد تـرامب بـعـد ان قــررت هـيـئـة
تحدة جتميد مستقلة في الواليـات ا
رسوم جمركية ضخمة على استيراد
طائـرات تـنتـجـها اجملـموعـة الـكنـدية

للصناعات اجلوية.
ورأى اعــضــاء الــلــجــنــة االمــريــكــيـة
لــلــتـــجــارة الـــدولــيــة بـــاالجــمــاع ان
الــصــنــاعــات االمــريـكــيــة لــلــطــيـران
وخــصــوصــا مـجــمــوعــة "بـويــنغ" لم

تتأثر ببرنامج "بومباردييه".
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وكــانت وزارة الــتــجــارة االمــريــكــيـة
اعتبرت في كانون االول/ديسمبر ان
الـــطــائــرات الـــكــنــديـــة الــصــنع ذات
ـــتـــوسـط "سي-ســـيـــريـــز" احلــــجم ا
(100- 150مـقـعدا) حتـظى بـدعم من
احلكومة الـكندية وتـباع بسعر ادنى

من سعر الكلفة.
وفـي مــســـعى حلـــمـــايــة الـــشـــركــات
والـعـمـال االمريـكـيـ الـذين يـعـانون
ــنـافـســة غـيـر عــلى حـد قـولــهـا من ا
العادلة فـرضت ادارة ترامب رسوما
ــئــة لـتــعـويض بـنــســبـة 212,29 بـا
الـدعـم احلـكـومي الــكـنـدي وضــريـبـة
ــكـــافــحــة االغــراق بــنــســبــة 79,82

ئة. با
واشــادت بــومــبــارديــيه عــلى الــفـور

بـكـسـبـهـا هـذه الـقـضـيـة مؤكـدة انه
"انتصار لشركات الـطيران االمريكية
". واعـتـبرت ـسافـرين االمـريـكيـ وا
وزيـرة اخلارجـيـة الكـنـدية كـريـستي
فريالنـد ان القـرار يؤكـد موقف كـندا
بــــان "الـــطــــائـــرات مـن طـــراز سي ال

تشكل تهديدا جتاريا لبوينغ".
وذكــرت فـــريالنـــد بـــان الـــصـــنـــاعــة
اجلويـة "قطـاع حيـوي" لكـندا ويدعم
"اكـــثــر من مـــئــتـي الف وظــيـــفــة من
الــطــبــقـــة الــوســطى في كل انــحــاء"
البالد وتـعهـدت بان تـقدم احلـكومة
دعــمــا ثــابــتــا لــصـــالح "الــصــنــاعــة
اجلــويــة الــكـــنــديــة والـــعــمــال ضــد

مارسات التجارية احلمائية". ا
واشـــــادت رئـــــيــــســـــة احلـــــكـــــومــــة
الـبــريـطـانـيـة تـيــريـزا مـاي بـالـقـرار
مــــــشـــــيـــــرة الـى ان مـــــجــــــمـــــوعـــــة
"بـومبـارديـيه" تـلعب "دورا اسـاسـيا"

في اقتصاد ايرلندا الشمالية.
من جهـته عـلق رئيس مـجلس ادارة
شركة ايرباص توم اندرز "سنواصل
مــشــروعــنـا سي-ســيــريــز بــعـزم مع
الـتـركــيـز عـلى حـاجــات زبـائـنـنـا من
ـزيد الشـركات اجلـوية ومع ايـجاد ا
من الـوظـائف الـتي تـتـطـلب مـهارات

تحدة". عالية في الواليات ا
نـافس االوروبي ووقـعت ايـربـاص ا
التـاريخي لـبويـنغ مؤخـرا اتفـاقا مع
بومباردييه النتاج طائرات من طراز
"سي-ســــيـــريــــز" في مــــصــــنـــعــــهـــا

تحدة. بالواليات ا
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اال ان بـويـنغ ابـدت خـيـبـة امـلهـا من
قرار الـلـجنـة الـتي "لم تلـحظ الـضرر
الـذي اصـاب بـويــنغ جـراء مـلـيـارات
الـدوالرات من الـدعم احلـكـومي غـيـر
ــشــروع" جملــمـوعــة بــومــبــارديـيه. ا
وقــالت "سـنــدرس الـقــرار بــعـمق مع
نـشر مـزيـد من الـتـفـاصـيل في االيام
ـــقــبـــلــة". ولم تـــوضح اجملـــمــوعــة ا
االمــريــكــيــة مـا اذا كــانت ســتــتــقـدم
بــطــعـن في قــرار الــلــجــنــة مع انه ال
يـزال امــامـهـا خــيـاران لالســتـئـنـاف
امام احملكمـة التجاريـة في نيويورك
ومن بــعــدهـا مــحــكـمــة االســتـئــنـاف
الفدرالية في واشنطن. ويأتي القرار
مع االســـتـــعــداد هـــذا االســـبــوع في
مـــونـــتــــريـــال الســـتــــئـــنـــاف اعـــادة
الـتــفـاوض حـول اتــفـاقـيــة الـتـجـارة
احلرة المـريكـا لشـمالـية (نـافتـا) ب
تحدة. كسيك والواليات ا كندا وا
وجلـنـة الـتـجـارة الـدولـيـة هي جلـنـة
مـستـقلـة مـكونـة حـاليـا من عـضوين
وقـراطـي جـمهـوريـ وآخريـن د

ومـهمـتـها الـتـحقق من الـضـرر الذي
يـصيب الـصـناعـات االمـريكـيـة جراء

استيراد سلع من دول اخرى.

 لم جتـد احدى "نـائبـات" مـجلس الـنواب الـعراقي مـا يـلفت نـظرهـا ويدعـوها
الى الـكالم والــتـصـريح رغـم كل االخـبـار واالحــداث الـتي تـقع عــلى امـتـداد
ثأل لعموم شـعبه فلم تهتم فـروض ان يكون النائـب  خـارطة العراق ومن ا
ـطار او تُـعلـق على اخـبـار مـجلس مـحـافـظة الـنـجف ورفـضه تسـلـيم ادارة ا
لـوزارة النقل االحتاديـة والنزاع العشـائري اجلديد الـذي اندلع في البصرة
وإطالق الـنـارٍ الـكـثـيف وقـطع الـطـريقِ الـرابط بـ الـبـصـرة ومـيـسـان والـتي
عـاشت في ظالم دامس بـعد االنـقـطـاع التـام لـلـكهـربـاء في عـموم احملـافـظة
والـفوضى االداريـة والفـسـاد في دائرة تـقاعـد كربـالء التي تـعاني من غـياب
ـتقاعديـن فيما تـهدد عبـوات غير منـفلقة التـنظيم والـيات الصـرف ومعاناة ا
زيدِ من الشهداءِ وصل الذين يعانون من انتشار األلغامِ و سقوطَ ا اهـالي ا
ا يـنذر ـة  واجلـرحى جراءَ الـعـبواتِ وانـتشـار اجلـثث داخل االحيـاء الـقد
بـحدوث كوارث بيئيـة وتفشي االمراض واالوبئة بـ السكان في ح تغرق
احـيـاء اجلـمـهوري والـتـنك بـالـسـمـاوة بـالـطـ واالوحـال بـعـد سـقـوطِ امـطار
خـفيـفة ألقل  من سـاعـةٍ واحدة بـينـما تـناشـد عـشيـرة اجلبـور الكش ف عن
مالبـسات اخـتـطاف عـدد من وجـهـائهـا شـمال بـابل والـذين لم يسـلـموا رغم

أعمارهم التي كانت بـ  65 – 75 سنة.
ـنتـشرة بـشكل يـكاد شـبه يومي الـسيدة لم جتـد كل تلك الـوقائع واالخـبار ا
فكـان اهتـمامـها خـارج احلدود "الـنائـبة" لـتمـارس لدورهـا النـيابـي والرقـابي
حـيث دعت احلكـومة العـراقيـة ووزير اخلـارجية بـبيـان "أسبـاب وجود رئيس
حـكومـة اقلـيم كردسـتان جنـيرفـان بارزاني في مـؤتمـر دافوس مـعتبـرة بأنه
يـدل على مساعي االقليم لـ"تـمرير االستفتاء واعالن الـدولة" مضيفة إن "ما
جـرى في دافوس هو جتاوز واضح على الـدستور والقانون الـعراقي ويعتبر
مـحاولـة جلعل االقـليم دولـة" وأن "حضـور البـارزاني هو أمـر ال يسـكت عنه
ويـجب مـحـاسـبـته كـونه جتـاوز كل اخلـطـوط احلـمـر بـالـنـسـبـة الى احلـكـومة
الـعراقـية" داعـية احلـكومـة ووزير اخلـارجـية الى "اسـتبـيان اسـباب حـضور

بارزاني مؤتمر دافوس وهل اصبح االقليم دولة دون علم العراق".
وال نـدري هل ان الـسيـدة الـنـائـبة قـد اطـلـعت عـلى االخبـار واجـتـمـاع رئيس
الـوزراء العـراقي الـدكـتـور حيـدر الـعـبادي ورئـيس حـكـومـة اقلـيم كـردسـتان
نـيجـيـرفان بـارزاني ولـقـائهـمـا والذي لـو لم يـكن تـواجد وفـد حـكومـة االقـليم
ا جرى هـذا االجتماع بـ رئيس الوزراء الـعراقي الذي دسـتورياً وقـانونيـاً 
ــبــاشـر عن ــسـؤول الــتــنــفـيــذي ا ـادة  78من الــدسـتــور (ا ــثل حــسب ا

سلحة...). السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات ا
ـلك كـمـا ان الـلـقـاءات الـتي اجـراهـا وفــد االقـلـيم (بـارزاني وطـالـبـاني) مع ا
عـبدالـله الثـاني ملك االردن ورؤساء وزراء كـندا وهـولنـدا والنـرويج وارميـنيا
ـانـيـا ونـائب رئـيس وزراء الـســويـد ووزيـر خـارجـيـة امـريــكـا ووزيـرة دفـاع ا
ومـسؤولـ وشخـصـيات ومـفكـرين مـثل السـيـد راشد الـغنـوشي ومـستـشار
كانة تحدة يـب الدور وا رئـيس الوزراء الياباني ونائب االمـ العام لال ا
ـفـروض ان يفـرح كل عـراقي الـتي يـحـتـلـهـا االقـليـم في الـعـالم والـذي من ا
عـنـدمـا يــجـد ان جـزءأ مـنـه يـحـظى بـكـل هـذا الـتـرحــيب واحلـضـور في هـذا
احملـفل الدولي الهام بدال من هذه التصريحات والكالم الذي يعبر عن جهل

تام بالدستور والقانون العراقي الذي نص على احلقوق التالية:
ادة (1) من الـدسـتــور (جـمـهـوريـة الــعـراق دولـة احتـاديـة 1- مـا ورد فـي ا
اني واحـدة مستقلة ذات سيادة كـاملة نظام احلكم فيهـا جمهوري نيابي بر

قراطي وهذا الدستورضامن لوحدة العراق). د
ــدنـيــة والـســيـاســيـة ــواد من (14) الى (46) واخلـاصــة بـاحلــقـوق ا 2- ا
ضـمونة جلـميع العـراقي واالقـتصاديـة واالجتمـاعية والـثقافـية واحلـريات ا

كونة من (144) مادة. ئة من مواد الدستور ا وهي تشكل ما يقارب 23 با
ـادة (115) (كل مــا لم يـنص عــلـيـه في االخـتــصـاصــات احلـصــريـة  3- ا
نتظمة في لـلسلطات االحتادية يكون من صالحية االقاليم واحملافظات غير ا
ـشتـركـة بـ احلـكومـة االحتـاديـة واالقـاليم اقـلـيم والصـالحيـات االخـرى ا
نـتظمـة في اقليم في تـكون االولويـة فيهـا لقانـون االقاليم واحملـافظات غـير ا

حالة اخلالف بينهما).
ادة (116) (يـتكون النظام االحتادي في الـعراق في جمهورية العراق 4- ا

من عاصمة واقاليم...).
ــادة (117) (اوالً:يـقــرهــذا الــدسـتــور عــنــد نــفـاذه اقــلــيم كــردســتـان 5- ا

وسلطاته القائمة اقليماُ احتادياً).
ــارســة الــســلــطــات ــادة (121) اوالً:لــســلــطــات االقــلــيم احلق في  6- ا
:تؤسس التـشريعـية والتنـفيذية والـقضائيـة وفقا ألحكـام هذا الدستـور. رابعاً
ـتابـعة مـكاتب لالقـاليـم واحملافـظات في الـسـفارات والـبعـثـات الدبـلومـاسـية 

ائية. الشؤون الثقافية واالجتماعية واال
ان مـشـاركـة وفــد حـكـومـة اقــلـم كـردسـتــان في مـنـتـدـ دافــوس االقـتـصـادي
ـشـاركة 70 رئـيـسـا ورئيـس وزراء إلى جانب  300شـخـصـية من 100 و
ثل جناحاً مهـما لالقليم وكسـراً للحصار واجلـمود الذي فرض بعد دولـة 
االستـفتاء كـما انه يعـتبر تـطبيـقا للدسـتور العـراقي والذي يفـترض بالـنائبة
ــســؤولــيــة وال يُـــقــدمــوا عــلى مــثل هــذه ــســتــوى ا وغــيــرهــا ان يــكـــونــوا 
دن شـكالت التي تعانيها ا عاجلة ا الـتصريحات االستفزازية وان يـهتموا 
الـعراقيـة وان يقرئـوا الدسـتور ويفـهموا مـواده جيداً النـه من صميم عـملهم
كـمــا ان وفـد االقــلـيم قـد عــبَـربــشـكل واضح خـالل لـقـاءاته
واجـتـمـاعاته وجـوالته الـدبـلـومـاسـية الـنـاجـحـة الـتزام
االقـلــيم بـالــدسـتـور واحلــوار وانه الـسـبــيل االفـضل
حلل كــافـة اخلالفــات وقـد حــظي بـاحــتـرام وتــقـديـر

االوساط السياسية واالعالمية للعالم.
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{  ويــــلــــيــــنــــغــــتـــون (أ ف ب) -
اسـتمـرت الـسـبت عـملـيـات الـبحث
عن عـــبّـــارة حتـــمل 50 شـــخـــصــا
فـقــدت مـنـذ اكـثــر من اسـبـوع قـرب
كــيـريــبـاتي وهي دولــة مـكــونـة من
رجـانـية في مـجمـوعـة من اجلـزر ا

وسط احمليط الهادي.
وقال مـسؤولـو عمـليـات االنقاذ في
نيـوزيـلنـدا الـذين طلـبت الـسلـطات
الـفيـجـية مـسـاعـدتهم انه  اعالن
عن فــــــقــــــدان الــــــعــــــبّــــــارة "ام في
بوتيراوي" التي تقوم برحالت ب
اجلزر في وقت متأخر اجلمعة.

وابحرت العـبّارة التي يبـلغ طولها
17,5 مـــــــتـــــــر في 18 كـــــــانــــــون
الـثاني/يـنـاير مـن جزيـرة نـونوتي
بـاجتـاه بـيـتـيـو تـاراوا احـدى جزر

كيريباتي.
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عـلى انه سـيـتم اتـخـاذ اجـراءات مـحددة
في حال تعارضت قوان اوربية جديدة
ـرحلة االنـتقـالية مع يتم تـبنيـها خالل ا

صالح البريطانية". "ا
عــلى صــعـيــد اخــر ادلى الـنــاخــبـون في
اجلـمـهـوريـة الـتـشـيـكـيـة اجلـمـعة االدالء
بــأصـــواتـــهم في الـــدورة الـــثـــانــيـــة من
االنــتـخـابــات الـرئـاســيـة لالخـتــيـار بـ
ؤيـد لـروسـيا ـان ا الـرئيـس ميـلـوش ز
ـــــوالـي الوربـــــا ويـــــيــــــري دراهــــــوس ا

ية العلوم. والرئيس السابق ألكاد
كــشـفـت االنـتــخــابـات الــتي جتــري عـلى
يـوم بـ مـرشحـ يـقفـان عـلى طرفي
نـــقـــيض الــــتـــصـــدعـــات فـي اجملـــتـــمع
الــتــشـــيــكـي وال ســيــمـــا حــول مـــســائل

الهجرة.
ـــان (73 عـــامــــا) الـــيـــســـاري وكـــان ز
ـؤيـدة لـلـصـ ـعـروف ايـضــا بـآرائه ا ا
ناهضة للمسلم ويتمتع بدعم قوي وا
ـئـة في االريـاف حـصل عـلى 38,56 بـا
من االصـوات في الـدورة االولى بـحـسب
الـنـتــائج الـرسـمــيـة في مـقـابل 26,60
ئـة لدراهوس (68 عامـا) الذي كسب با
هـــذه االصــــوات خــــصــــوصــــا بـــفــــضل

دن الكبرى. الناخب في براغ وا
وكـانـت اسـتـطـالعـات الـرأي تــرجح فـوز
دراهــوس في الـــدورة االولى الن مــعــظم
ـرشــحـ الـســبـعـة اآلخــرين قـدمـوا له ا
دعمهم. لـكن عشـية الدورة الـثانيـة تميل
نـتهـيـة واليته الـكفـة لصـالح الـرئيـس ا
ــتــعــلـق بــاخلــيـار بــســبـب الــغــمـوض ا
ـرشـحــ االخـرين احلــقـيـقـي ألنـصــار ا
والعدد الكبير للذين لم يحسموا امرهم
وايضـا بـسبب الـوضـوح الذي عـبـر عنه
ـــنـــاظـــرات امــام خـــصم ـــان خالل ا ز

يعاني من ضآلة اخلبرة السياسية.
ــرحـــلــة االخـــيـــرة اخلــمـــيس من وفـي ا
احلـمـلـة الـتي اتـسـمت بـالـتـوتـر والـعدد
الكبيـر ايضا لألخطـاء كان ابرز وكاالت

ــان بـنـتــيـجـة الــرهـانـات يــرجح فـوز ز
55.1 فــيـــمــا كــانت نــتــيــجــة دراهــوس
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ـنــتـهـيــة واليـته االوفـر وكـان الــرئـيس ا
حــظــا في مـعــظم مــنــاطق الـبـالد فـيــمـا
ارتفـعت نـتـيـجته الى 30 في العـاصـمة
براغ وحتى الى  50 ب التشيك الذين

يعيشون في اخلارج.
وفي بـــلــد تـــعـــارض غـــالــبـــيـــة ســـكــانه
ـان اســتـقــبـال مــهـاجــرين لم يـفــوت ز
ـهاجـمة خـصـمه في هذا الـشأن. فرصـة 
وقد ذكـر خـصـوصا بـان دراهـوس صرح
في حــــــزيـــــران/يــــــونـــــيـــــو  2017 ان
"اســتــقــبـال حــوالى 2600 مــهــاجـر او
الجىء بعـد حتقيق كل الـشروط االمـنية

يفترض اال يطرح مشكلة".
وجـودة في كل انحاء وعلى مـلصقـاته ا
الــبـالد كــتب "تـــصـــدوا لـــلــمـــهـــاجــرين
ولــدراهــوس. هــذا الــبـلــد لــنــا! صــوتـوا

ان". لز
وعلى مـلصـقات دراهـوس كتب "فـلنـختر

التغيير! اللياقة قوة!".
وافاد حتقيق لوكالـة ستيم-مارك نشرته
ـئــة من في بــدايــة االســبـوع ان 42 بــا
الذين يرغبون في الـتصويت لدراهوس
كانوا يقولون انهم يريدون جتنب اعادة

ان. انتخاب ز
وكــانت ايـريــنـا كــودالكـوفــا الـتي تــعـمل
طـاهيـة في إحـدى مـدارس بـراغ تـتذوق
في حانة كأسا من النبيذ األحمر وقالت
ان. لوكـالـة فرانس بـرس "سـأصوت لـز
اقدر خـصوصـا صراحـته. الصـراحة في

كل ما يقول".
وسـرعـان مـا حـمـلت زبـونـا كـان جـالـسـا
عـلى مـقربـة مـنـهـا على تـوجـيه االنـتـقاد

الى ما قالته. 
وتساءل "كيف نرى هنـا شخصا يصوت

لهذا الرجل?".

{ لـنــدن (أ ف ب) - اتـخــذ ثالثـة وزراء
بـريـطـانـي مـوقـفـا مـوحـدا غـيـر مـتوقع
رحـلـة االنـتقـالـيـة بعـد بـريـكست حـول ا
والتي تعـتبر عـادة موضوعـا خالفيا في
احلــكــومــة وذلك في رســالــة مــفــتــوحـة

مساء اجلمعة الى قطاع األعمال.
وقع الرسـالة وزراء االعمـال غريغ كالرك
الـية فيليب وبريكست ديفـيد ديفيس وا

هاموند.
وكـان ديـفيس حـذر خالل كـلـمـة اجلـمـعة
من وجود "رؤى مختلفة" داخل احلكومة
ومن "خالفات حول االستراتـيجية" التي
ـفـاوضـات مع يـجب اعـتـمــادهـا بـشـأن ا

بروكسل حول بريكست.
واخلـمـيس في دافـوس اعـتـبـر هـامـوند
ان بريطانيا لن تبـتعد اال "بشكل بسيط"
عن االقتـصاد االوربي بـعد خـروجها من
الـتكـتل. اال ان رئـيـسة احلـكـومة تـيـريزا
ماي نأت بـنفـسها من هـذه التصـريحات
وقــال مـــتـــحـــدث بــان رغـــبـــة لــنـــدن في
ــوحـدة واالحتـاد اخلـروج من الــسـوق ا
ـــكن وصـــفـــهــا اجلـــمـــركي االوربي "ال 

بانها تغيير بسيط".
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وأكـد الـوزراء في الـرسـالـة ان الـعالقـات
ـملـكة التـجاريـة بـ االحتاد االوربي وا
رحلة االنتـقالية ما تحدة ستـظل في ا ا
بعـد بريـكست بـنفس "الـشروط احلـالية"
حــتى ال يــكــون هـنــاك ســوى"مـجــمــوعـة
رحـلة واحدة من الـتـغيـرات في نـهايـة ا
االنــتـقــالـيـة عــنـدمــا يـحــ وقت حتـديـد

شراكة جديدة".
رحلـة االنتقالية واوضحوا انه وخالل ا
وجب فان التبادالت التجارية ستكون 
"األحـكـام والـقــوانـ االوربـيـة الـسـاريـة
عــلى كل الــشـركــات ولن يــقــام أي عـائق
ـــواطـــنـــ االوربـــيــ جــديـــد" بـــوجه ا
ملكة "الراغب في العيش والـعمل في ا

تحدة". ا

واذا كـان ال يـتـمـتع بـصالحـيـات واسـعة
فــرنـسـا فــان الـرئـيس الــتـشـيــكي يـعـ
رئيس الوزراء طبقا لنـتيجة االنتخابات

التشريعية ثم يع احلكومة. r
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ويصادق على القوانـ التي يقرها على
ـان ويــعـ ايـضـا اعـضـاء مـجـلس الـبـر
ــركـــزي والــقـــضــاة واســـاتــذة الــبـــنك ا

اجلامعة.


