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السليمانية ـ عباس كاريزي:
الس��نوي لهيئة  التقري��ر  كش��ف 
النزاهة في كردستان حجم الفساد 
املستش��ري ف��ي اإلقلي��م، وأورد أن 
الهيئة س��جلت 183 ملف فس��اد 
وترّب��ح خالل 2017 في مؤسس��ات 

ودوائر حكومة اإلقليم.
تقريره��ا  ف��ي  الهيئ��ة  ووضع��ت 
الس��نوي وزارة املالي��ة ف��ي املرتب��ة 
االول��ى م��ن حي��ث حجم الفس��اد 
املستش��ري ألن حصتها من ملفات 
الفس��اد 76 ملفا، بينما جاءت وزارة 
الثانية بخمسني  باملرتبة  الداخلية 
مل��ف لفس��اد، فيم��ا حل��ت وزارة 
الصحة باملرتبة الثالثة ب� 24 ملف 
فس��اد، كم��ا حل��ت وزارة الث��روات 
الطبيع��ة باملرتبة االخي��رة بثماني 

ملفات.
وقال رئيس هيئة النزاهة في االقليم 
احمد انور، ان االرقام التي نش��رتها 
الهيئة بشأن حجم وحاالت الفساد 
ليس��ت نهائية وهي ال متثل الواقع 
احلقيق��ي للفس��اد ف��ي االقلي��م، 
وان حجم الفس��اد اكب��ر بكثير من 

االرقام التي تنشرها الهيئة.
وتاب��ع ان��ور ان الهيئة تقوم بنش��ر 
املعلوم��ات واالرق��ام الت��ي حتص��ل 
عليها من اجلهات والوزارات املعنية، 
وان االش��ارة ال��ى وجود فس��اد في 

بع��ض الوزارات ال يعن��ي عدم وجود 
فس��اد ف��ي ال��وزارات االخ��رى، الن 
حجم الفساد اكبر من االرقام التي 
الهيئة س��نويا، حس��ب  تنش��رها 

قوله.
بدوره ق��ال عضو جلن��ة النزاهة في 
برملان االقليم اومي��د حمه علي، ان 
جلنة النزاه��ة في برملان كردس��تان 
قامت بدراسة دقيقة ألغلب ملفات 
اغل��ب  ان  ال��ى  مش��يرا  الفس��اد، 
املوج��ود في مؤسس��ات  الفس��اد 
االقلي��م ترك��ز ف��ي وزارت��ي املالية 

والثروات الطبيعية.
وتابع حمه عل��ي "ان املتابعات التي 
اجرته��ا اللجنة توض��ح دون مجال 
للش��ك تورط وزارة املالية وتسترها 
على قضايا الفساد املسشتري في 
االقليم، فضال ًعن الفس��اد الكبير 
املوجود واملس��تمر في وزارة الثروات 

الطبيعية.  
ويوض��ح تقرير هيئ��ة النزاهة الذي 
ارس��ل الى برمل��ان االقلي��م، اصدار 
اوام��ر القاء قبض واس��تقدام بحق 
118 ش��خصاً وموظف��اً حكومي��اً، 
ويضيف التقرير "اال انه وحلد االن لم 
يتم القاء القبض على 83 شخصاً 
من ال� 118 الذي��ن صدرت بحقهم 

اوامر قضائية.  
تفصيالت أوسع ص2

183 ملفا للفساد والتربح في اإلقليم لسنة 2017 فقط

برملان االقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
مددت احلكومة العراقية احلظر 
اجلوي على الرحالت اخلارجية من 
إقليم كردس��تان  وإلى مطاري 
الع��راق، حس��بما أف��اد مصدر 
رفيع ف��ي مطار أربي��ل الدولي 

االثنني.
وق��ال املص��در لوكال��ة فرانس 
ب��رس إنه "مت متديد احلظر لثالثة 

أشهر اخرى". 
العراقي��ة  احلكوم��ة  وكان��ت 
املاض��ي  ايل��ول  ف��ي  حظ��رت 
الرح��الت الدولي��ة م��ن وإل��ى 
مطاري أربيل و السليمانية، ردا 

على االستفتاء بشأن مستقبل 
كردستان الذى نظمته سلطات 
اإلقلي��م واعتبرت��ه بغ��داد غير 

قانوني.
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  وأك��د 
العبادي، ف��ي مؤمتره الصحفي 
األس��بوعي، أن��ه ال حصار على 
إقلي��م كردس��تان، ب��ل تواصل 
بغداد تعزيز سلطتها االحتادية 
واملطارات في  املنافذ  بضمانها 
الس��ليمانية وأربي��ل، موضحا 
أن��ه ف��ي جمي��ع دول العال��م 
املنافذ احلدودية هي مسؤولي�ة 

احتادية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الس��امية  املفوضي��ة  أك��دت 
لألمم املتحدة لش��ؤون الالجئني، 
االثن��ني، ان احلكوم��ة اليابانية 
مالي��ة  مس��اعدات  قدم��ت 
والالجئني  العراقي��ني  للنازحني 

السوريني.
وقال��ت املفوضي��ة ف��ي بي��ان، 
الصب��اح   " علي��ه  اطلع��ت 
اجلدي��د"، ان "الياب��ان تعه��دت 
بتقدمي 19 مليون دوالر للنازحني 
في العراق وس��وريا خالل العام 
احلال��ي 2018"، مش��يرة إلى ان 
15 ملي��ون دوالر تقدم��ت به��ا 
الياب��ان ملس��اعدة النازحني في 
العراق، بينما خصصت 4 ماليني 

الالجئي���ن  ملس��اع�دة  اخ��رى 
السوريني".

الياباني��ة  الس��فارة  وأعلن��ت 
ف��ي بغداد، في وقت س��ابق، ان 
اليابان وافقت على منح العراق 
قرضا إلص��الح البنية التحتية 
للكهرباء س��يما ف��ي املناطق 
املستعادة من سيطرة تنظيم 

داعش.
وكانت الياب��ان قدمت في وقت 
س��ابق، مس��اعدات مالية إلى 
الع��راق، ووص��ل إجمال��ي م��ا 
قدمت��ه من��ذ ب��دء احل��رب ضد 
تنظيم داع��ش في العام 2014 

نحو 73 مليون دوالر أميركي.
تفصيالت ص7

اليابان تقدم 15 مليون دوالر 
لمساعدة النازحين العراقيين

تمديد الحظر الجوي على 
مطارات كردستان ثالثة أشهر

الدولة المدنية والتركيز على 
البرامجية في العالم العربي

تيار الحكمة يسعى لتغيير
معادالت اللعبة من السليمانية 23

محافظة اربيل في المرتبة االولى 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
إن  بوس��ت  واش��نطن  قال��ت 
الركود واالنحدار، سوف يصيبان 
بالرك��ود  املتح��دة  الوالي��ات 
واالنح��دار، إذا ق��رر الكونغرس 
تقليصا كبيرا للهجرة، مضيفة 
أن��ه ال ميك��ن للجمهوري��ني أن 
يكونوا دع��اة للنمو االقتصادي 
ومعارضني للهج�رة في الوقت 
نفس��ه، معتب��رة أن األمرين ال 

يجتمع�ان.
صفح��ة  حتري��ر  رئي��س  واورد 
الرأي بالصحيف��ة فريد هيات، 
في مق��ال إن خف��ض معدالت 
الهجرة ،كما يرغب اجلمهوريون 
، س��يحّول أمي��ركا إل��ى يابان 

أخرى.
وأش��ار إلى أن اليابان وبس��بب 
للهج��رة  الكبي��ر  تقليصه��ا 

عج��وزا  أم��ة  "أصبح��ت 
ومنكمشة، فقبل نهاية 2030 
سيبلغ أكثر من نصف السكان 
عمر اخلمس��ني فما فوق، وقبل 

نهاية 2050 س��يكون عدد من 
بلغ��وا 65 عاما وم��ا فوق ثالثة 
أضعاف عدد من بلغوا 14 عاما 

وما حتتها".

مع��دل  أن  الكات��ب  ويضي��ف 
الوفيات قد أصبح أكثر بنسبة 
كبيرة من معدل الوالدات. ومن 
املتوقع أن يتقلص عدد س��كان 
ملي��ون   127 البال��غ  الياب��ان 
نس��مة مبع��دل الثل��ث خ��الل 

األعوام اخلمسني القادمة.
وقال هي��ات إن الياب��ان تعتب�ر 
"نسخة متطرفة لدول العال�م 
األول الت��ي ت���زداد فيه�ا أعمار 
الن��اس وتنخف��ض مع���دالت 
خصوبته��م" وإن م��ن نتائ���ج 
ذل��ك ب��طء النم��و االقتصادي 
واضمحالل  االبتكارات  وتقلص 
التجديد ونقص األيدي العاملة 
عل��ى  الش��ديد  والضغ��ط 
العوائ��د املالي�ة للمعاش���ات 

التقاعدية.
تتمة ص3

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
رّد العراق رس��مياً عل��ى اعتراض 
األميركي��ة،  املتح��دة  الوالي��ات 
لعزمه شراء منظومة الصواريخ 
م��ن   )S400(  400 أس  املتط��ورة 
روس��يا، بالق��ول إن هذا الش��أن 
عس��كرية  العتب��ارات  يخض��ع 
تعن��ى بها وزارة الدف��اع، لكونها 

اجلهة املعنية.
املتح��دث باس��م املكتب  وق��ال 

االعالم��ي لرئيس الوزراء، س��عد 
احلديث��ي ف��ي تصري��ح صحفي 
"حت��ى اآلن ل��م يُبرم الع��راق أية 
صفق��ة م��ع روس��يا الس��تيراد 
منظوم��ة الدف��اع اجلوي��ة ) أس 
� 400(" مبين��اً أن "احلدي��ث ع��ن 
هذه الصفقة يج��ري في اإلعالم 

فقط".
وأض��اف "ه��ذا األم��ر ال يخض��ع 
العتب��ارات سياس��ية، ب��ل إل��ى 

وفني��ة  عس��كرية  اعتب��ارات 
خالصة".

وأشار احلديثي الى، ان "وزارة الدفاع 
العراقية ه��ي اجلهة اخملتصة في 
والقضايا  والتس��ليح  التجهي��ز 
األخرى  العسكرية  واملستلزمات 
للق��وات العراقي��ة، وه��ي اجلهة 
الت��ي حتدد طبيعة ونوع وش��كل 
ومص��در األس��لحة الت��ي ت��ورد 
للعراق، أو التي يقوم العراق بعقد 

صفقات لشرائها من أي دولة من 
دول العالم".

واوضح احلديثي "لم نبلغ بصورة 
رس��مية م��ن اجلان��ب األميركي 
بهكذا موقف، ال اآلن وال س��ابقاً، 
فيما يخص نوع وشكل وطبيعة 
األسلحة التي توّرد إلى العراق، أو 
مصدر هذه األسلحة من أي دولة 

من دول العالم".
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
القانوني��ة  اللجن��ة  وجه��ت 
النيابية، ام��س االثنني، انتقادات 
واس��عة ال��ى رئاس��ة مجل��س 
مبخالف��ة  واتهمته��ا  الن��واب، 
النظام الداخلي وعقد جلس��ات 
تفتق��ر الى النصاب وعجزها عن 
معاجلة الغياب املتكرر لالعضاء، 
تش��ريعية  ع��ن فوضى  وحتدثت 
بس��ن قوان��ني عل��ى مقاس��ات 
املش��اريع  ورف��ض  ش��خصّية 
الدس��تورية كما حص��ل عندما 

افشلت مساعي وضع مادة متنع 
 td ترش��يح مزدوج��ي اجلنس��ية

االنتخابات.
وق��ال عضو اللجنة زانا س��عيد 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "مجلس النواب يعيش فوضى 
املزاي��دات  تش��ريعية؛ وس��ببها 
السياس��ية  الكت��ل  ومصال��ح 

املتعارضة".
وأضاف سعيد أن "رئاسة مجلس 
الن��واب تس��عى للتحاي��ل على 
القانون من خالل مترير تشريعات 

في جلسات ليس فيها نصاب".
وبني أن "هناك طعنا امام احملكمة 
بقانون  يتعل��ق  العليا  االحتادي��ة 
لالنتخاب��ات  الثان��ي  التعدي��ل 
العام��ة؛ وس��ببه ع��دم اكتمال 
النصاب، ولو صدر حكم قضائي 
يتفق وه��ذا الطعن فأن رئاس��ة 
مجل��س الن��واب س��تكون ف��ي 

موقف ال حتسد عليه".
ويجد س��عيد أن "تأكد احملكمة 
من عدم وجود نصاب قانوني في 
جلس��ة تعديل قانون االنتخابات 

البرمل��ان ق��د  أن رئاس��ة  يعن��ي 
خالف��ت القانون وهي احلارس��ة 
على تطبيق��ه والنظام الداخلي 

جمللس النواب".
القانونية  اللجن��ة  وحتدث عضو 
عن "رغبة خ��الل املرحلة املقبلة 
مبقاس��ات  تش��ريعات  لتمري��ر 
للقاع��دة  خالف��اً  اش��خاص 
القانونية التي تفرض العمومية 
والتج��رد فيما يصدر عن مجلس 

النواب".
تتمة ص3

شراء منظومة صواريخ S400 شأن عسكري يخص الدفاع

القانونية النيابية: رئاسة البرلمان تتسبب
بفوضى وتعقد جلسات بال نصاب

العراق يرّد على اعتراض أميركي

فيما اشر المقرر 6000 حالة غياب خالل الدورة النيابية

أميركا من دون هجرة.. عجوز منكمشة
الركود واالنحدار سوف يصيبها

الهجرة الى اميركا

#نهضة_اقتصادية

٤

بمزيد من األس��ى ينعى رئيس التحرير إس��ماعيل زاير وأس��رة تحرير 
"الصباح الجديد"، فقي��د الوطن، عالم االجتماع العراقي البارز الدكتور 
فالح عبد الجبار، الذي وافاه األجل المحتوم فجر أمس االثنين، عن عمر 
ناه��ز ال� 72 عاما إث��ر جلطة قلبية في مستش��فى الجامعة األميركية 
بالعاصمة اللبنانية بيروت، تغمده اهلل برحمته الواس��عة وأسكنه فسيح 

جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. 
الراحل عبد الجبار من مواليد بغداد 1946، وأحد أبرز علماء االجتماع في 
العراق والمنطقة، وله عدة مؤلفات وبحوث ومقاالت، ويعد متخصصا 
عربيا بارزا في دراسة الفكر السياسي واالجتماعي في الشرق األوسط، 
وتناول��ت أعماله موضوعات "الدي��ن، ودور القان��ون، والصراع الديني 
والمجتم��ع المدني"، يتحدث اللغة اإلنجليزي��ة واأللمانية فضال عن لغته 

األم.
عمل أس��تاذا وباحثا في علم االجتماع بجامعة لندن ومدرس السياس��ة 
وعل��م االجتم��اع في كلية بيركبي��رك، التي كان قد حص��ل فيها على 

شهادة الدكتوراه.
ق��اد منذ ع��ام 1994 مجموع��ة بحث المنت��دى الثقاف��ي العراقي في 
كلي��ة بيركبيك، ومن أش��هر كتب��ه التي قدمها طوال مس��يرة بحثية 
طويل��ة: "الدول��ة والمجتم��ع المدن��ي ف��ي الع��راق"، "الديمقراطية 

ف��ي المس��تحيلة- حالة الع��رق"، "معالم العقالني��ة والخرافة 
الفكر العرب��ي"، "المادية والفكر الديني المعاصر"، 
"بنية الوعي الديني والتطور الرأسمالي"، "المقدمات 

الكالسيكية لنظرية االغتراب"..
كما ق��دم العديد م��ن الترجم��ات المهمة منها 

"االقتصاد السياس��ي للتخلف"، "موجز رأس المال"، 
"رأس الم��ال"، "نتائج عملية اإلنتاج المباش��رة"، 

وكان آخ��ر المناص��ب التي ش��غلها د.عبد 
الجبار، رئاس��ة معهد الدراس��ات العراقية 

في بيروت.

نعي 
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ف��ي  النزاه��ة  هيئ��ة  كش��فت 
كردس��تان خالل تقريرها السنوي 
حجم الفس��اد املستشري، والذي 
وجهت��ه الى برملان كردس��تان، عن 
تسجيل واصدار احكام بحق 183 
ملفاً للفس��اد والتربح س��جلتها 
خ��الل ع��ام 2017 في مؤسس��ات 

ودوائر حكومة االقليم.
الهيئ��ة ف��ي تقريره��ا  ووضع��ت 
الس��نوي وزارة املالي��ة ف��ي املرتبة 
االول��ى م��ن حيث حجم الفس��اد 
املستش��ري بواقع 76 ملفا، بينما 
جاءت وزارة الداخلية باملرتبة الثانية 
بواقع 50 ملفاً للفساد، فيما حلت 
وزارة الصح��ة باملرتب��ة الثالثة ب� 
24 ملف فس��اد، فيم��ا حلت وزارة 
الثروات الطبيع��ة باملرتبة االخيرة 

بثمان ملفات فساد.
وق��ال رئي��س هيئ��ة النزاه��ة في 
االقلي��م احم��د انور ف��ي تصريح، 
ان االرق��ام الت��ي نش��رتها الهيئة 
بش��أن حج��م وح��االت الفس��اد 
ليس��ت نهائية وهي ال متثل الواقع 
احلقيقي للفساد في االقليم، وان 
حج��م الفس��اد اكب��ر بكثير من 

االرقام التي تنشرها الهيئة.
وتابع ان��ور ان الهيئة تقوم بنش��ر 
املعلوم��ات واالرق��ام الت��ي حتصل 
وال��وزارات  اجله��ات  م��ن  عليه��ا 
املعني��ة، وان االش��ارة ال��ى وج��ود 
فس��اد في بعض الوزارات ال يعني 
ع��دم وجود فس��اد ف��ي ال��وزارات 
االخ��رى، الن حجم الفس��اد اكبر 
م��ن االرقام التي تنش��رها الهيئة 

سنويا، حسب قوله.
ب��دوره ق��ال عض��و جلن��ة النزاهة 
ف��ي برمل��ان االقلي��م اومي��د حمه 
عل��ي، ان جلن��ة النزاهة ف��ي برملان 
كردس��تان قامت بدراس��ة دقيقة 
ألغل��ب ملفات الفس��اد، مش��يرا 
ال��ى ان اغلب الفس��اد املوجود في 
مؤسسات االقليم تركز في وزارتي 

املالية والثروات الطبيعية.
وتابع حمه علي »ان املتابعات التي 
اجرتها اللجن��ة توضح دون مجال 

للشك تورط وزارة املالية وتسترها 
على قضايا الفس��اد املسش��تري 
ف��ي االقلي��م، فضال ًعن الفس��اد 
الكبير املوجود واملس��تمر في وزارة 

الثروات الطبيعية.  
ويوضح تقرير هيئ��ة النزاهة الذي 
ارس��ل الى برملان االقلي��م، اصدار 
اوامر القاء قبض واس��تقدام بحق 
118 ش��خصاً وموظف��اً حكومياً، 
ويضيف التقري��ر »اال انه وحلد االن 
لم يت��م الق��اء القب��ض على 83 
ش��خصاً من ال� 118 الذين صدرت 

بحقهم اوامر قضائية.  
وبع��د توزي��ع تقرير هيئ��ة النزاهة 
حجم الفس��اد املستش��ري على 
محافظ��ات االقلي��م خ��الل ع��ام 
اربي��ل  محافظ��ة  حل��ت   ،2017

باملرتب��ة االول��ى بواق��ع 717 مليار 
دينار حجم الفساد الذي سجلته 
الهيئ��ة، بينم��ا حل��ت محافظة 
بواقع  الثانية  باملرتبة  السليمانية 
40 ملي��ار دين��ار تلته��ا محافظة 
ده��وك ب��� 18 ملي��ار دين��ار حلجم 

االموال املهدورة.   
وتضيف هيئة النزاهة في تقريرها، 
ان لديه��ا اكث��ر م��ن 30 مص��درا 
ومعلوم��ة ح��ول حجم الفس��اد 
في ملف النفط واس��ترداد وارداته 
املالية، مؤك��دة انها وجهت خالل 
العام املنصرم، تهم بالفس��اد الى 
وزير واحد ووكيل وزير ومستش��ار 
وس��تة مدراء عام��ن وثالثة مدراء 
دوائ��ر ومنظم��ات غي��ر حكومية 

بالتورط بقضايا فساد.   

م��ن جانبه دع��ا نائ��ب رئيس جلنة 
برمل��ان  ف��ي  والطاق��ة  االقتص��اد 
كردستان علي حمه صالح، هيئة 
النزاه��ة ف��ي اإلقلي��م إل��ى اجراء 
املتابعات القانونية الالزمة، وحتريك 
دعوى بحق وزير الثروات الطبيعية 
في حكومة اإلقليم اشتي هورامي 
ومحاف��ظ كرك��وك الس��ابق جنم 
الدين كرمي وبنك كردستان االهلي.

حم��ه صال��ح اضاف ف��ي تصريح 
للصب��اح اجلدي��د، إن وثائ��ق وادلة 
حصل عليها اثبتت حصول فساد 
كبي��ر ف��ي مل��ف النف��ط وتوزيع 

وارداته في االقليم.
وتاب��ع حم��ه صال��ح ان حكوم��ة 
االقلي��م كانت تضع ام��وال البترو 
تخصصه��ا  كان��ت  الت��ي  دوالر 

حملافظة كركوك، م��ن اموال نفط 
احملافظ��ة الذي كان��ت تصدره عبر 
انب��وب االقلي��م ال��ى اخل��ارج، في 
حس��اب بنك��ي فتحته ف��ي بنك 
باسم محافظ كركوك  كردستان 

السابق جنم الدين كرمي.
واضاف ان حكومة االقليم وضعت 
ملبغ 207 مليون دوالر في حس��اب 
محافظ كركوك الس��ابق وحتديدا 
»م��ن تاري��خ الس��ادس من ش��هر 
تش��رين األول ع��ام 2015 ولغاي��ة 
الثاني عش��ر من أيلول 2017، حتت 
رقمي احلساب املصرفي 5003797 
و 5003385 وهما مسجلن بسم 
محافظ كركوك املقال جنم الدين 
كرمي، وتاب��ع »ومن إجمال��ي املبلغ 
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مليون دوالر م��ازال مودعا في بنك 
باسم محافظ كركوك  كردستان 

لم يتم سحبه حلد االن. 
بن��ك  أن  صال��ح  حم��ه  وأوض��ح 
املبل��غ  دف��ع  يرف��ض  كردس��تان 
املتبقي حملافظة كركوك، مبينا ان 
»ه��ذا املبلغ هو مل��ك للمواطنن 
في محافظة كركوك، وليس ملك 
لوزير الث��روات او محافظ كركوك 
وال يح��ق للبن��ك التص��رف به��ذا 

املبلغ كما يشاء.
وطالب حمه صالح هيئة النزاهة 
إلى املتابعة وحتريك دعوى قانونية 
ال��واردة  املعلوم��ات  عل��ى  بن��اء 
والوثائ��ق املرفقة بحق وزير الثروات 
االقليم ومحافظ  ف��ي  الطبيعية 

كركوك وبنك كردستان االهلي.

هيئة النزاهة الكردستانية تسجل 183 ملفا
للفساد والتربح في اإلقليم

وضعت محافظة أربيل في المرتبة األولى عبد الزهرة محمد الهنداوي

لي��س أمرا عاب��را أن يتداعى العالم بأس��ره ميمما 
وجهه ش��طر الع��راق .. وأكاد أجزم أن��ه لو لم يكن 
العراق ملا حصل هذا االحتش��اد العاملي في الكويت 
وال��كل ميني نفس��ه بالظفر بفرصة ف��ي بالد وادي 
الرافدي��ن .. هذه الب��الد التي اجتاحته��ا موجة من 
االرهاب االس��ود لم يس��بق له مثيل ، فكانت قبل 
سنتن امام حتد مرعب يتمحور في البقاء من عدمه 
عندما كانت الغرابيب السود تهدد العاصمة بغداد 
، واكتفى هذا العال��م املتزاحم اليوم بالتفرج على 
مس��ارات االحداث ح��ن ذاك ، منتظرا ما س��تؤول 
اليه نهاياتها  بس��قوط هذا البطل املثخن باجلراح 
.. ولك��ن ، االمر لم يكن كم��ا كان االخرون يتوقعون 
او رمب��ا يتمنون ، فالفاعل العراق��ي كانت له كلمة 
اخرى ، كلمة غيرت مسار االحداث ، ليصحو العالم 
من سكرته وهو يفرك جفون عينيه غير مصدق ما 
يح��دث امام ناظريه .. فقد انتفض البطل متحامال 
عل��ى جراحات��ه الغائرة وصال صولة الفرس��ان في 
املي��دان مزمجرا )وقفت وما في املوت ش��ك  لواقف 
...  كأنك في جفن الردى وهو نائم ... متر بك االبطال 
ُكلم��ى هزمي��ة  ووجهك وضاح وثغرك باس��م( ..وان 
هي اال اي��ام خاض فيها العراقيون اش��رس املعارك 
وسطروا فيها اروع املالحم حتى حتررت االرض وعادت 
الش��مس لتش��رق من جديد في بالد مابن النهرين 
.. وهنا وقف العالم مش��دودا مبه��ورا متحيرا في 
موقف��ه ، ثم ما لب��ث ان طأطأ رأس��ه منحنيا ازاء 
البط��ل العراقي ، فاصط��ف  مؤدي��ا التحية لهذا 
البط��ل .. ومن هنا تخيلت ان املش��اركن في مؤمتر 
الكوي��ت جاءوا ليقف��وا جميعا في س��احة كبيرة 
ويق��ف الفارس  ف��وق منص��ة البطول��ة ليحظى 
باعتراف وشهادة وتتويج عاملي ملا قام به من بطولة 
ق��ل نظيرها قهر فيه��ا الظالم وحمى االنس��انية 

جمعاء من خطر محدق .. 
نعم ، لو لم ينتصر العراق – ال س��مح اهلل- لوجدنا 
العال��م اليوم في واد اخر ، ولكن ، ما حتقق هنا فوق 
ه��ذه االرض كان مدع��اة للعالم ان يق��ف محييا ، 
والتحي��ة كانت مقرونة بفعل متث��ل مبؤمتر الكويت 
اخل��اص بإعمار الع��راق ، فعلى مدى ثالث��ة ايام كان 
اعض��اء الوفد العراقي محط انظ��ار اكثر من ثالثة 
آالف شخصية ش��اركوا في املؤمتر ميثلون حكومات 
وش��ركات ومنظم��ات ، وجمي��ع املش��اركن كانوا 
يسعون لتحقيق لقاءات مع اعضاء الوفد العراقي 
ليعرفوا الصورة عن قرب ، وفي هذا الس��عي مؤشر 
واضح بأن املرحلة املقبلة ستشهد تنافسا حادا بن 
كبريات الشركات العاملية وفي شتى االختصاصات 
للظفر بفرصة استثمارية من تلك الفرص العمالقة 
الت��ي اعلن عنها من فوق منصة التتويج العاملية .. 
وبصرف النظر عن مخرجات مؤمتر الكويت املتمثلة 
باحلص��ول عل��ى ق��روض اس��تثمارية وتس��هيالت 
ائتماني��ة ومنح وصلت إلى نحو 30 مليار دوالر ، في 
وقت اعلنت فيه احلكومة العراقية ان حاجة العراق 
االني��ة من االم��وال هي قرابة 23 ملي��ار دوالر ، فيما 
احلاجة على املدى املتوسط تصل إلى نحو 65 مليار 
دوالر ، فان املؤمتر ميثل ف��ي اطاره العام اعترافا دوليا 
صريح��ا باحقية العراق ف��ي التنمية جزاء ملا قدمه 

من عطاء في مواجهة االرهاب  .
ومع هذه املعطيات يبرز في وس��ط املش��هد سؤال 
مه��م مف��اده : ه��ل كان املوقف الدول��ي في مؤمتر 
الكويت ملبيا لطموح العراقين ؟ او لنقل هل كان 
مبستوى ماقدمه العراقيون من دماء وما تعرضوا له 
من دمار وخراب ؟ .. من املؤكد ان االجابة ، كال  ، فكل 
اموال العالم ال تس��اوي قطرة دم لشهيد او جريح 

سالت في معركة الدفاع عن العراق والعالم .. 

مؤتمر الكويت.. 
حصاد النتائج

تقـرير

مبنى برملان اقليم كردستان

رئيس هيئة النزاهة 
في االقليم احمد انور 

في تصريح، ان االرقام 
التي نشرتها الهيئة 
بشأن حجم وحاالت 

الفساد ليست نهائية 
وهي ال تمثل الواقع 
الحقيقي للفساد في 

االقليم، وان حجم 
الفساد اكبر بكثير من 

االرقام التي تنشرها 
الهيئة

الثالثاء 27 شباط 2018 العدد )3889(

Tue. 27 Feb. 2018 issue )3889(

مروان المعّشر*

حالة جدي��دة بدأت بالتش��كل في أنحاء 
عديدة من العالم العربي، وهي بروز تيارات 
واحزاب تنادي بالدول��ة املدنية وتركز على 
البرامجية في العم��ل بعيداً عن األحزاب 
اآليديولوجي��ة التقليدي��ة، الدينية منها 

واملدنية.
ف��ي األردن ب��رز حزب جديد ين��ادي بالدولة 
املدنية وس��يادة القانون وتوازن السلطات 
واملواطنة املتساوية والبرامج االقتصادية 
حاج��ات  حتاك��ي  الت��ي  واالجتماعي��ة 
املواطن��ن. وقد متكن هذا احلزب الناش��ئ 
من اس��تقطاب ج��زء ال يس��تهان به من 
اجليل اجلديد ألنه يركز على األفكار وليس 
األش��خاص، وذل��ك بالرغم م��ن املعارضة 
الت��ي يلقاها م��ن بعض أجزاء الس��لطة 
املدني��ة  أن  يعتق��دون  ومم��ن  التنفيذي��ة 
ضد الدي��ن بالرغم من أن الرس��ول صلى 
اهلل علي��ه وس��لم كان أول م��ن أرس��ى 
قواع��د الدولة املدنية ف��ي املدينة املنورة. 
وقد أطلق هذا احلزب على نفس��ه اس��م 
»التحال��ف املدن��ي« باعتب��ار أن��ه يض��م 
العديد من التي��ارات واألحزاب التي يغلب 

عليها الطابع الدميقراطي االجتماعي.
في لبنان برز أيضاً، ومن دون تنسيق، حتالف 
مدني ين��وي املنافس��ة عل��ى االنتخابات 
االصطفاف��ات  ع��ن  بعي��داً  القادم��ة 
الطائفية وأحزاب الزعام��ة الواحدة التي 
ميزت العمل السياسي في البالد. ويضم 
ه��ذا التحالف ال��ذي أطلق على نفس��ه 
اس��م »وطن��ي« ث��الث عش��رة مجموعة 
أغلبها من احل��راك املدني الدائر هناك من 

مثل »طلعت ريحتكن« وأفراد من »بيروت 
مدينتي« و»بدنا نحاس��ب« وغيرها تنادي 
بدولة مدنية دميقراطي��ة متاماً كما يدعو 

لذلك التحالف املدني في االْردن.
ف��ي العراق، مت تأس��يس التحال��ف املدني 
الدميقراط��ي خلوض انتخاب��ات عام 2014، 
وذل��ك م��ن قبل تي��ارات وأح��زاب متعددة 
جنحت ف��ي احلص��ول على ثالث��ة مقاعد 
في البرمل��ان العراقي من محافظة بغداد. 
ويدع��و احلزب إلى دول��ة مدنية دميقراطية 
بعيداً عن احملاصص��ات الطائفية املعمول 

بها في العراق.
ليست هذه هي األمثلة الوحيدة، ولكنها 
تؤش��ر جميعاً إلى حالة سياسية جديدة 
تتشكل في أجزاء عدة من العالم العربي، 
وه��ي تطلع اجلي��ل اجلديد لكس��ر حاجز 
احتكار املشهد السياس��ي في املنطقة 
م��ن القوت��ن الرئيس��تن احلاليت��ن: إما 
ق��وى حتك��م بش��كل س��لطوي وال تريد 
املشاركة في السلطة، أو أحزاب دينية لم 
تنج��ح أيضاً في إقن��اع املواطنن بإميانها 
بالتعددية بكاف��ة وجوهها وقدرتها على 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  التحديات  حل 

في املنطقة.
بطبيع��ة احل��ال، ل��ن يكون من الس��هل 
كس��ر هذا االحتكار في وقت قريب، ولكن 
املؤش��رات األولية تشير إلى أن ما يحصل 
ليس حالة طارئة أو عرضية. هناك اقتناع 
لدى قطاع واس��ع م��ن اجلي��ل اجلديد بأن 
بعض القوى التقليدية في العالم العربي 
فشلت في إحداث التنمية املستدامة، وأن 
الوضع لم يعد يحتمل اخلمول والقبول مبا 

قبل به آباء وأمهات هذا اجليل.
ال ي��زال هناك لغ��ط كثير ح��ول مفهوم 

الدولة املدنية، بعضه نابع من عدم الفهم 
الصحيح ألس��س هذه الدول��ة، والبعض 
اآلخ��ر محاول��ة مقص��ودة لتصوي��ر من 
ينادي بالدولة املدنية وكأنه يحاول طمس 
هوية األمة، لذل��ك من املفيد التمعن في 
بعض القضايا الت��ي يتمحور حولها هذا 

النقاش.
ليس��ت  املدني��ة  الدول��ة  نقي��ض  أوالً: 
الدول��ة الديني��ة، بل الدولة الس��لطوية، 

التي تس��تأثر بالس��لطة والفكر وتتغول 
على الس��لطات األخرى وتطب��ق القانون 
بش��كل انتقائي. الدولة املدنية ليس��ت 
عدوة الدين، بل عدوة السلطوية. لم ينادِ 
املس��لمون بدولة دينية منذ نزول الدعوة، 
والدول��ة الديني��ة الوحي��دة في اإلس��الم 
ج��اءت مع بدع��ة والية الفقيه ف��ي إيران 
التي ال تعترف بها األغلبية الساحقة من 
املس��لمن، شيعة وس��نة. ال ميكن لدولة 

مدنية حتترم حرية املعتقد والفكر والدين 
أن تك��ون ض��د الدين ألن ذل��ك ينافي أحد 
أهم أسسها. حرية االعتقاد مكفولة في 
الدول��ة املدنية التي تقف نفس املس��افة 
م��ن كافة الناس. ه��ذا يختلف طبعاً عن 
غ��رض البعض ف��رض تفس��يرهم للدين، 
حسب فهمهم هم له، على كافة الناس 
باإلكراه، فالدولة املدنية في هذه احلالة ال 
تسمح بذلك وإال حتولت لدولة سلطوية.

ثاني��اً: ال يجوز احلديث ع��ن الدولة املدنية 
من دون إقرانها بالدولة الدميقراطية أيضاً، 
فالصفت��ان متالزمت��ان. الدول��ة املدني��ة 
م��ن دون الدميقراطي��ة تعن��ي االس��تئثار 
بالس��لطة من قبل فصيل واحد، والدولة 
تعن��ي  املدني��ة  دون  م��ن  الدميقراطي��ة 
االس��تئثار بالسلطة من قبل فصيل آخر. 
الدولة املدنية الدميقراطية تعني س��يادة 
القانون واحترام احلريات وتداول الس��لطة 
والدينية  اإلثني��ة  بالتعددي��ة  واالحتف��اء 
والفكرية واجلندرية للمجتمع، وهي التي 
م��ن املفت��رض أن تعم��ل م��ن أجلها هذه 

األحزاب الناشئة.
ثالث��اً: ال تعارض على اإلط��الق بن الدولة 
املدني��ة واإلس��الم. لو كان هن��اك تعارض 
مل��ا اس��تطاع التونس��يون والتونس��يات 
االتف��اق على عق��د اجتماع��ي جديد من 
خالل دستور يضمن حقوق كافة مكونات 
اجملتمع، اإلسالمية والعلمانية والليبرالية 
واحملافظة، إدراكاً منهم أن ال مجال إللغاء 
أح��د، وأن التعددية حتت مظلة الدس��تور 
ه��ي الضمان لالنط��الق نحو مس��تقبل 
أفضل. ولو كان هن��اك تعارض بن الدولة 
املدنية واإلس��الم، ملا تعاي��ش العلمانيون 
واإلس��الميون في وفاق ف��ي دول كاملغرب 

وماليزيا وإندونيسيا وغيرها.
ما سيكون سر جناح هذه احلالة املتكونة؟ 
إن أسباب فشل معظم األحزاب الناشئة 
ف��ي العالم باتت واضحة، جتمعها صفات 
مش��تركة؛ فه��ي مرتكزة حول ش��خص 
أو قل��ة، وال توج��د لديها ق��درة تنظيمية 
فاعلة، أو قاعدة شعبية واضحة، أو برامج 
اقتصادية واجتماعية تس��تطيع محاكاة 
حاجات الناس، أو قدرة متويلية مستدامة. 

إذن واحلال��ة كذل��ك، ف��إن أس��باب جن��اح 
هذه األحزاب الناش��ئة س��تكون العكس 
متام��اً: قدرته��ا على التركي��ز على الفكر 
ال الش��خص، والقاع��دة الش��عبية قبل 
االنتخابات، والبرامجية قبل اآليديولوجيا، 

والقدرة التمويلية.
من األكيد أن القوى التقليدية في العالم 
العربي س��تقاوم ه��ذه احلالة الناش��ئة. 
ف��ي بي��روت اجتمع األض��داد م��ن القوى 
التقليدية ضد الئحة »بيروت مدينتي« في 
االنتخاب��ات البلدية املاضية وبرغم ُش��ح 
املوارد وقصر املدة، استطاعت هذه احلركة 
حصد عش��رات اآلالف من األص��وات. في 
االْردن كذلك، وبرغم منع التحالف املدني 
من إقامة حفل إشهاره في البداية، حضر 
حفل اإلشهار بعد أن سمحت السلطات 
ب��ه أكثر من أل��ف ش��خص فاضت بهم 
القاع��ة إلى قاعة أخ��رى خارجية، إضافة 
إلى ثمانية آالف آخرين حضروا احلفل على 

اإلنترنت وملدة ثالث ساعات متواصلة.
هناك حالة جيدة تتش��كل في املنطقة؛ 
حالة بلغ بها الي��أس من قوى تقليدية ما 
حفزها لتطوير نهج جديد يعتمد املدنية 
الدميقراطية إطاراً والبرامجية التي حتاول 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  التحديات  حل 
أس��لوباً. ف��إن جتنبت ه��ذه احلال��ة مزالق 
وأخطاء األمس وعملت بش��كل منهجي 
جماعي مثابر، فسيكون لها شأن عظيم 

في تكوين مالمح العالم العربي اجلديد.

* ينشر هذا املقال باإلتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ إتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.org/sada

الدولة المدنية والتركيز على البرامجية في العالم العربي

الدعوة الى العلمانية في العالم العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا وزي��ر التخطي��ط س��لمان 
اجلميلي، امس االثنن، الشركات 
االملاني��ة إل��ى تق��دمي املزي��د من 
الدع��م للع��راق به��دف توفي��ر 
واع��ادة  االس��تقرار  متطلب��ات 

اعمار املناطق املتضررة.
وبحث اجلميلي عدد من القضايا 
االملاني  الس��فير  لقائ��ه  خ��الل 
في العراق س��يريل ن��ون ورئيس 
 )GIZ( املؤسسة االملانية للتنمية
يوهانس ش��نايدر، وقال في بيان 
تلقت " الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه، ان "العالقات ب��ن العراق 
ومتميزة  قوي��ة  واملاني��ا عالقات 
وكان للحكومة االملانية مواقف 

داعم��ة للع��راق خ��الل املرحل��ة 
الس��ابقة ف��ي اجمل��االت االمنية 
ودعم  واالقتصادية  والسياسية 

النازحن".
واض��اف ان "احلكوم��ة وضع��ت 
توجه��ات واضحة لدعم وتطوير 
ومتك��ن القطاع اخل��اص ليكون 
ش��ريكا تنموي��ا ف��ي عملي��ات 
حتقيق التنمية املطلوبة السيما 
في املناطق احمل��ررة"، موضحا ان 
"هن��اك الكثي��ر من االج��راءات 
التي اتخذتها احلكومة لتكريس 
مب��ادئ احلك��م الرش��يد وتعزيز 
االدارة الالمركزي��ة والعمل على 
فت��ح االف��اق ام��ام االس��تثمار 
لتنفيذ املش��اريع االستراتيجية 

املهم��ة التي من ش��أنها حتقيق 
التنمي��ة وتوفي��ر ف��رص عم��ل 
للشباب وحمايتهم من التيارات 
املتطرف��ة، فض��ال ع��ن حتقي��ق 
املصاحلة اجملتمعية واملضي قدما 
في تنفيذ مش��اريع التنمية في 

عموم العراق".
البي��ان، عل��ى  واك��د، بحس��ب 
إل��ى  احمل��ررة  املناط��ق  "حاج��ة 
واملراكز الصحية  املدارس  تأهيل 
واملستش��فيات وبن��اء اجلس��ور 
واخلدمات االخ��رى لتوفير البيئة 
وع��ودة  لالس��تقرار  املناس��بة 
جميع النازحن إلى مناطقهم"، 
مش��ددا على ان "حتقي��ق االمن 
واالس��تقرار في العراق ينعكس 

بنح��و ايجابي واض��ح على دول 
الن  اجم��ع،  والعال��م  املنطق��ة 
الع��راق يعد مص��درا مهما من 
مص��ادر الطاقة وهو ميثل موقعا 
جغرافيا مهم��ا للمالحة اجلوية 
وقناة جافة بن الشرق والغرب".

ودعا اجلميل��ي، املانيا إلى "تقدمي 
واالستش��اري  املال��ي  الدع��م 
التخطيط  وزارة  والفني جله��ود 
في مجال تطوير القطاع اخلاص 
وتعزيز االدارة الالمركزية واشراك 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي ف��ي 
التنمي��ة في  عملي��ات حتقي��ق 
الع��راق، فضال ع��ن تطوير املناخ 
ومتكن  واالقتصادي  االستثماري 
تأهيل  عل��ى  والعمل  الش��باب، 

االبنية اجلامعي��ة في احملافظات 
احمل��ررة مل��ا متثل��ه اجلامع��ات من 
مراك��ز علمي��ة وثقافية مهمة 
مناب��ع  جتفي��ف  ف��ي  تس��هم 
التط��رف وحتقي��ق التنمي��ة في 

العراق".
من جانبه اكد الس��فير االملاني 
س��يريل ن��ون، اس��تعداد ب��الده 
لتقدمي املزيد م��ن الدعم والعون 
للحكوم��ة العراقية لتمكينها 
من تنفيذ برامجها التنموية في 
املناطق احملررة، كاشفا عن "وجود 
عدد من املش��اريع الت��ي متولها 
احلكوم��ة االملانية من بينها بناء 
عدد من املدارس واملس��توصفات 

في محافظة نينوى".

الوكال��ة  رئي��س  أش��ار  ب��دوره، 
)GIZ( يوهانس  االملانية للتنمية 
ش��نايدر، إلى ان "الوكالة تعمل 
م��ن  مجموع��ة  متوي��ل  عل��ى 
املهمة في  االنس��انية  املشاريع 
العراق، السيما في املناطق احملررة 
وخصوص��ا في مج��ال التعليم 
والصحة وع��ودة النازحن ودعم 
القط��اع اخلاص ودع��م القدرات 
االدارية واملالية للحكومات احمللية 
احملافظات ومتك��ن قطاعات  في 
التنمية من خالل االستش��ارات 
وتطوي��ر الق��درات"، مؤك��دا ان 
"احلكومة االملانية تولي اهتماما 
كبي��را للعراق وتس��عى لدعمه 

في جميع املستويات".

دعوة الشركات األلمانية للمشاركة بإعمار المناطق المتضررة



 
بغداد – سطو مسلح 

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثنني ان مس��لحني مجهولني 
اقتحموا مكتب للصيرفة في منطقة 
بغداد اجلديدة ش��رقي العاصمة بغداد 
، وأس��فر االقتحام ع��ن إصابة صاحب 

املكتب وسرقة 40 الف دوالر.
وق��ال املص��در االمن��ي ان "مس��لحني 
مجهولون اقتحموا صباح امس مكتباً 
للصيرفة في منطقة بغداد اجلديدة"، 
مبينا ان "املس��لحني أصاب��وا صاحب 
املكتب بطلق ناري حني اراد مقاومتهم 
ومنعهم م��ن الس��رقة" ،  مضيفا ان 
"العملي��ة اس��فرت عن س��رقة قرابة 
40 ال��ف دوالر اميرك��ي"، مش��يرا الى 
اكم��ال  بع��د  هرب��وا  "املس��لحني  ان 
عمليته��م، فيم��ا توجه��ت الق��وات 

االمنية الى مكان احلادث لفتح حتقيق 
موسع باحلادثة".

ديالى – هجوم مسلح 
اعلن رئيس مجلس قضاء املقدادية في 
محافظ��ة ديالى عدنان التميمي امس 
االثن��ني بأن راع��ي أغنام قت��ل وأصيب 
آخر بهجوم ملسلحي تنظيم "داعش" 
االرهاب��ي ق��رب بحيرة حمرين ش��مال 

شرقي احملافظة. 
وق��ال رئي��س اجملل��س إن "راع��ي اغنام 
قت��ل واصي��ب آخ��ر بنيران مس��لحي 
تنظي��م داعش االرهاب��ي قرب منطقة 
احلفاير في اط��راف بحيرة حمرين، )65 
كم شمال ش��رقي ب عقوبة(". وأضاف 
التميم��ي، أن "االجهزة االمنية فتحت 

حتقيقا باحلادث". 

كركوك – عملية تفتيش 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك امس االثن��ني، بتنفيذ عملية 
تفتيش واس��عة من الشرطة االحتادية 
بحث��ا عن عناص��ر تابع��ة لداعش، في 
أط��راف ناحي��ة التون كوبري ش��مالي 

محافظة كركوك.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "القوات االمنية نفذت عملية 
تفتيش واسعة في أطراف ناحية التون 
كوب��ري بحثا عن عناصر تابعة لداعش 
وعناصر خارجة عن القانون تقوم بإثارة 
التوتر األمني في كركوك" ، مضيفا ان 
"العملية نفذها لوائني من الش��رطة 
االحتادية وهما اللواء ١٨ ولواء املغاوير".

بابل – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 

بابل امس االثنني عن القاء القبض على 
ع��دد من املتهم��ني املطلوبني للقضاء 

العراقي بشتى اجلرائم.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وب��ني 
الكش��ف عن اسمه ان قوات الشرطة 
متكنت خالل العمليات األمنية ونصب 
الس��يطرات م��ن ألقاء القب��ض على 
عدد من املتهم��ني واملطلوبني للقضاء 
بجرائم جنائية ومخالفات متنوعة بناء 

على معلومات استخبارية دقيقة.

صالح الدين – خطة امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االنني ان قائد عمليات 
صالح الدين الفريق الركن جمعه عناد 
سعدون واللواء احلقوقي قنديل خليل 
محمد مدير ش��رطة محافظة صالح 
الدين واملنش��آت تفق��دا ضمن خطة 

امنية قاطع فوج طوارئ احلادي عشر .
واوضح املصدر االمني ان قائد العمليات 
ومدير شرطة احملافظة التقيا بالضباط 
توجيهاتهم��ت  وابدي��ا  واملنتس��بني 
بض��رورة حتكيم املوض��ع بصورة جيدة 
لتفوي��ت  الفرصة على العدو االرهابي 
م��ن تنفي��ذ مخططاته��ا االجرامية، 
واش��اد قائد العمليات ومدير الشرطة 
باجله��ود املبذول��ه من قب��ل الفوج في 

حفظ امن قاطع املسؤولية.

االنبار – تفجير مخلفات
الرم��ادي  قض��اء  قائممق���ام  اعل��ن 
إبراهيم العوس��ج  مبحافظ��ة األنب��ار 
ام��س االثني���ن، ع��ن تفجي��ر القوات 
األمني��ة مخلف�ات ل�"داعش" جنوب�ي 

املدين�ة.
وقال العوس��ج  إن "اجلهد الهندس��ي 

لط��وارئ ش��رطة األنبار ق��ام بتفجير 
مخلفات داعش جنوبي الرمادي، خارج 
مرك��ز املدين��ة" ، الفت��ا ال��ى أن "تلك 
اخمللف��ات عب��ارة عن عبوات ناس��فة مت 
جمعه��ا خالل عملي��ات تطهير بعض 
املناط��ق من جنوبي الرمادي"، مش��يرا 
ال��ى أن "التفجير كان مس��يطر عليه 

دون خسائر مادية او بشرية".

ميسان – عملية امنية 
اك��د مصدر امني في مديرية ش��رطة 
ميس��ان ام��س االثن��ني ع��ن تواص��ل 
تش��كيالتها من تنفيذ عمليات أمنية 
واستباقية أس��فرت عن إلقاء القبض 
على عدداً من املتهمني بقضايا جنائية 

مختلفة. 
وق��ال مدير الش��رطة الل��واء احلقوقي 
ظاف��ر عب��د راض��ي دواي ان األجه��زة 

األمنية بجميع تشكيالتها وبإشرافنا 
املباش��ر ومبتابع��ة اخلط��ة األمنية مبا 
يحقق األمن و االستقرار ألقت القبض 
عل��ى ع��دداً م��ن املتهم��ني بجرائ��م 
جنائية مختلفة  خالل عمليات أمنية 
واستباقيه في احملافظة خالل "سبعة 

" أيام املاضية
الته��م  ان  الش��رطة  مدي��ر  واض��اف 
تنوعت ب��ني جرائ��م الش��روع والقتل 
واإليذاء  والتهدي��د  والس��رقات  العمد 
العمد، وجرائم االحتيال و التزوير وجتارة 
وتعاطي املواد اخملدرة واملؤثرات العقلية، 
ومود قانونية مختلفة أخرى، وأشخاص 
مش��تبه به��م ، وآخري��ن اليحمل��ون 
مستمسكات ثبوتية ، فضالً عن ضبط 
أسلحة واعتدة، و العديد من املركبات 
و الدراج��ات اخملالف��ة  ، وم��واد مخدرة 

وأدوات تستخدم لتعاطي اخملدرات.

مسلحون يقتحمون مكتبا للصيرفة في بغداد الجديدة * تنفيذ عملية واسعة بحثا عن مطلوبين شمالي كركوك 
تفجير أسلحة وأعتدة خّلفها "داعش" جنوبي الرمادي * تنفيذ عمليات استباقية ضد اإلرهابيين في ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة، ام��س االثنني، عن 
متكنه��ا من منع ه��در أكثر م��ن 4 مليارات 
دينار والكش��ف عن 335 حالة فس��اد اداري 
ومالي في مفاصل الوزارة خالل شهر كانون 

الثاني من العام اجلاري 2018.
وذك��ر التقرير الش��هري الصادر عن قس��م 
التخطي��ط واملتابع��ة في مكت��ب املفتش 
العام في ال��وزارة، وتلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، ان "مديريت��ي تفتيش بغداد 
واحملافظات متكنتا خالل الش��هر املاضي من 
اكتش��اف 335 حالة فساد اداري ومالي في 
مفاصل ودوائر الوزارة في بغداد واحملافظات، 
االداري  الفس��اد  ح��االت  بلغ��ت  حي��ث 
املكتش��فة من قبل مديرية تفتيش بغداد 
127 حالة، وحاالت الفس��اد املالي 17 حالة، 
كما بلغ��ت مؤش��رات الفس��اد االداري 80 
حالة اهمال، و 21 حالة اس��تغالل وظيفي، 
و 18 حالة تزوير، و 8 حاالت س��وء استخدام 
للس��لطة. فيما كانت مؤش��رات الفس��اد 
املالي املكتشفة، 12 حالة رشوة، و 5 حاالت 

هدر باملال العام".
واض��اف التقري��ر، أن "مؤش��رات الفس��اد 
االداري املكتش��فة من قبل مديرية تفتيش 
احملافظ��ات كان��ت، 135 حال��ة اهم��ال و23 
حال��ة اس��تغالل وظيفي، و 9 حاالت س��وء 
اس��تخدام للس��لطة، و 6 ح��االت تزوي��ر، 
وحالتي ابتزاز. فيما كانت مؤشرات الفساد 
املالي، 5 حاالت اخت��الس ومثلها هدر باملال 
العام، و 3 حاالت اخفاء مواد، وحالة س��رقة 

واحدة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر نائب ع��ن محافظ��ة ديالى، أم��س االثنني، 
م��ن الف��راغ االمني ف��ي محيط بحي��رة حمرين 
شمال شرق احملافظة، مؤكدا أن انشطة تنظيم 

"داعش" زادت مؤخرا في استهداف املدنيني.
وق��ال ف��رات التميمي ف��ي تصري��ح صحفي، إن 
"راعي غنم قتل، واصيب آخر بهجوم شنه داعش 
مؤخ��راً في منطق��ة احلفاير ف��ي محيط بحيرة 
حمرين، )58 كم ش��مال ش��رق ب عقوبة("، مبينا 
أنه "واحد من سلس��لة جرائم قام بها التنظيم 
مؤخرا في مناطق محيطة بالبحيرة في مسعى 
لتحويلها الى منطقة نف��وذ له لتجميع فلوله 

."
واض��اف التميم��ي، ان "اغل��ب املناط��ق احمليطة 
ببحي��رة حمري��ن ومنه��ا احلفاي��ر تخل��و من اي 
وج��ود امني"، مح��ذرا من خطورة "ه��ذا الفراغ 
الذي س��يؤدي ال��ى زعزع��ة االمن ف��ي منطقة 

ستراتيجية".
واش��ار الى أن "انش��طة داعش ازدادت مؤخرا، ما 
يس��تدعي وضع خط��ط وقائية تضم��ن حماية 

االهالي ومتنع عودة التنظيم".
وتؤكد مصادر أمنية ف��ي ديالى، تواجد "داعش" 
ف��ي عدد من مناطق احملافظة على ش��كل خاليا 
نائمة، ابرزها حمرين وتاللها حيث شهدت مؤخرا 
تك��رار اعم��ال عن��ف راح ضحيته��ا العديد من 

املدنيني ومنتسبي القوى االمنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت "مجموعة البرهان"، إحدى الش��ركات 
العاملة في مط��ار بغداد الدولي، تنفيذها أول 
رحلة طي��ران عمودي بطائ��رة الهليكوبتر ذات 

."YI-BAA" التسجيل
 وقال��ت اجملموع��ة في بيان له��ا اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إنه��ا ستباش��ر رح��الت 
الطي��ران العم��ودي بطائ��رة الهليكوبت��ر ذات 
التس��جيل "YI-BAA"، قريب��ا، لتغطي جميع 

احملافظات العراقية.
وأضافت "س��نطلق رحالت عدي��دة في مجال 
اإلس��عاف اجل��وي، ونقل الش��خصيات املهمة 
م��ن مطار بغداد الدولي إل��ى أي من احملافظات 

العراقية".
وأجري��ت أول جتربة للطائ��رة أمس األحد، حيث 
هبطت الطائرة على مهبط فندق الرشيد في 

بغداد لتسجل أول رحلة من نوعها.

"الداخلية" تكشف 
عن 335 حالة فساد

تحذير من فراغ أمني 
في محيط بحيرة حمرين

إطالق خدمة رحالت 
"الطيران العمودي" 

في مطار بغداد

الملف األمني

 S400 شراء منظومة صواريخ
شأن عسكري يخص الدفاع

وأك��د، ان "مل��ف تس��ليح الق��وات 
العراقية يخضع للمتطلبات واحلاجة 
لبناء وتعزيز قدرات القوات العراقية، 
إضافة إلى توافق هذه األس��لحة مع 
القوات.  له��ذه  القتالية  املنظوم��ة 
ه��ذه ه��ي املعايير األساس��ية التي 
حت��دد طبيع��ة توج��ه وزارة الدف��اع 
باعتباره��ا اجلهة الفني��ة، في عقد 
الصفقات وتوقيع االتفاقات لش��راء 

األسلحة".
واض��اف "ال يوجد بند ف��ي االتفاقية 
الس��تراتيجية املوقع��ة م��ع اجلانب 
األميرك��ي، ما يلزم أو مينع العراق من 
استيراد األسلحة من دولة محددة"، 
موّضحاً أن "االتفاقية تتضمن تأكيد 
دع��م الوالي��ات املتح��دة األميركية 
للع��راق، فيم��ا يتعل��ق بالتس��ليح 
والتجهيز والتدري��ب وبناء املنظومة 
العس��كرية، لكن هذا ال مينع العراق؛ 
عن��د وجود حاجة ميداني��ة � فنية � 
عس��كرية، من اس��تيراد االس��لحة 
م��ن دولة أخ��رى، وال يوج��د نص في 

االتفاقية بهذا الشأن".

القانونية النيابية: رئاسة البرملان 
تتسبب بفوضى وتعقد جلسات 

بال نصاب
ويعط��ي مثالً ب��أن "نواب��اً انتفضوا 
بالض��د م��ن إدراج فق��رة مصدره��ا 
الدس��تور في قانون االنتخابات متنع 
مزدوج��ي اجلنس��ية م��ن الترش��ح، 
واملوقف ذاته بالنسبة ملشروع قانون 
من اين لك ه��ذا كونه ميس املصالح 
املالية للطبقة التي حصلت عليها 

بطريقة غير قانونية".
وفي مقابل ذلك، كما يقول سعيد:" 
قوان��ني جند أنه��ا طبخت بس��رعة، 
ومت متريره��ا ف��ي مدة قياس��ية كما 
حصل مع تعديل قان��ون االنتخابات 
الثان��ي عندم��ا س��مح للحاصل��ني 
والدبلوم  االعدادي��ة  الش��هادة  على 

بالترشح".
كما انتقد "جل��وء البرملان إلى اصدار 
ق��رارات م��ن دون عرضه��ا للنق��اش 
والدراس��ة من اللج��ان اخملتصة، بل 
يتم طلب التصويت عليها مباش��رة 

في منصة هيئة الرئاسة".
ون��ّوه الى "مقت��رح مت تقدميه يقضي 
بالتعامل م��ع القرار النيابي اس��وة 
بالقان��ون م��ن خ��الل عرض��ه عل��ى 
اللج��ان وطرح��ه للنق��اش، لك��ن مت 

اهماله بدوافع سياسية".
ومضى س��عيد إل��ى أن " مس��توى 
عمل رئاس��ة البرملان خالل االش��هر 

انح��داراً  ش��هد  األخي��رة  الس��تة 
خطي��راً، كونه��ا تع��رف جي��داً ب��أن 
محاس��بتها لن حتصل بسبب ضيق 
الوق��ت وق��رب موع��د االنتخابات"، 
واتهمه��ا ب��� "الوقوف عاج��زة أمام 
حتقيق النصاب القانوني للجلسات، 
ومعاجلة موض��وع الغيابات، وأن نواباً 
يأتون إلى اجملل��س لكنهم يبقون في 
الكافتيريا، فهي غير قادرة على وضع 
ضوابط جتبرهم على االلتزام بدخول 

القاعة".
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة القانونية 
االخ��ر أرش��د الصاحلي ف��ي تصريح 
إلى "الصباح اجلدي��د"، أن "اخلالفات 
م��ن  العدي��د  جعل��ت  السياس��ة 
القوانني تركن على طاولة اللجان وال 

يتم اقرارها".
وأض��اف الصاحل��ي أن "اخل��الف االبرز 
يتعلق حالياً بقانون املوازنة، بوصفه 

عصب احلياة االقتصادية للدولة".
وأشار إلى أن "الكتل السياسية بدأت 
تنشغل حالياً بحسابات االنتخابات 
املقبلة، وكيف يتم تشكيل احلكومة 
عندها، وتتناسى املشاريع التي تهم 

الشارع العراقي".
وأكد الصاحلي أن "مناقشة القضايا 
االمنية ومل��ف النازحني وأزمة املياه 
اصبحت بعيدة ع��ن مجلس النواب، 

في ح��ني أنها تخ��ص املواطن ومتس 
حياته مباشرة".

من جانب آخر كش��ف مقرر مجلس 
الن��واب، معم��ار نيازي اوغل��و، امس 
االثنني، ع��ن توفير البرمل��ان اكثر من 
ثالث��ة مليار دينار م��ن ميزانيته جراء 
االس��تقطاعات م��ن روات��ب النواب 
الذين يتغيبون عن اجللسات من دون 

عذر. 
وقال اوغلو ف��ي تصريحات صحفية 
ان "مجل��س الن��واب اعتم��د تغ��رمي 
املتغيب م��ن النواب بقطع 500 الف 
دين��ار من راتبه عن كل يوم غياب دون 

عذر ".
وبقسمت املبلغ االجمالي على مبلغ 
االس��تقطاع جند ان ح��االت الغياب 
خالل ال��دورة البرملاني��ة بلغت 6000 

حالة.
أوغلو قال ايضا، ان "هيئة الرئاس��ة 
س��بق وان أنذرت الكتل السياس��ية 
نلم��س  ول��م  اعضائه��ا  بغي��اب 
اي اس��تجابة للحض��ور م��ن قب��ل 
ان "هيئ��ة  ال��ى  املتغيب��ني"، الفت��ا 
الرئاس��ة من��ذ بداي��ة ال��دورة ل��م 

تستطع السيطرة على الغيابات".
ودعا نيازي اوغلو في الدورة البرملانية 
املقبلة الى ان "يك��ون هناك تعديل 
للنظام الداخلي جمللس النواب واقرار 

قان��ون للبرملان لك��ي يعمل مجلس 
مس��تقلة"،  كمؤسس��ة  الن��واب 
موضحا ان "اللجن��ة البرملانية التي 
الداخلي  النظ��ام  لتعديل  ش��كلت 
جملل��س الن��واب منذ اكثر من س��نة 
ل��م تعم��ل، كم��ا جلن��ة التعديالت 

الدستورية ". 
وب��ني ان "هيئ��ة الرئاس��ة اتخ��ذت 
اجراءاته��ا بحق املتغيب��ني من خالل 
االنذار والنش��ر في االعالم ولكن هذا 
اليفي بالغرض، واملفترض اقالة عدد 
م��ن النواب "، مش��يرا الى ان "هيئة 
الرئاس��ة نفذت قرارها بتغرمي النواب 
املتغيب��ني، والبرملان ووف��ر اكثر ثالث 
ملي��ار دينار عن تغي��ب النواب طيلة 

فترته البرملانية".
يش��ار إلى أن رئاس��ة مجلس النواب 
ق��د أك��دت مطل��ع الش��هر احلالي 
وج��ود 20 قانون��اً جاه��زاً للتصويت، 
داعية االعض��اء للحض��ور، واعلنت 
عن مضاعفة غرامات الغياب ليصل 
مبلغه��ا ملي��ون دينار عن اجللس��ة 

الواحدة.

أميركا من دون هجرة.. عجوز 
منكمشة

ويضيف أن نس��بة إعالة كبار السن 
ف��ي اليابان )وه��و مصطلح معروف 

واجلغرافي��ا  االقتص��اد  عل��وم  ف��ي 
والسكان بأنه نسبة السكان الذين 
ال يعمل��ون لبلوغهم س��ن التقاعد 
إلى من يعملون( أي نسبة من بلغوا 
65 س��نة وما فوق إلى من يبلغون ما 
بني 15 و65 عاما س��تصل عام 2050 
نس��بة %71.2. وفي أميركا س��تبلغ 
ف��ي نف��س الع��ام %36.4 ب��دال من 

%25.7 عام 2020.
وع��زا هي��ات انخفاض نس��بة إعالة 
كبار الس��ن في أميركا إلى الهجرة. 
وق��ال إن ه��ذا البلد ال ي��زال يجتذب 
باحليوي��ة  مفعم��ني  أش��خاصا 
والنش��اط من جميع أنح��اء العالم 
يقوم��ون هم وأبناؤهم باحلفاظ على 
األميركي  االقتص��اد  تس��ارع حركة 
وعل��ى منو تعداد الس��كان، مش��يرا 
إل��ى أن البيانات الص��ادرة من مركز 
بيو لالس��تطالع ومن صندوق النقد 

الدولي تؤيد ذلك.
وتبلغ نسبة احلاصلني على شهادات 
جامعية ب��ني املهاجري��ن املعاصرين 
للوالي��ات املتح��دة قراب��ة النص��ف 
ع��دد  رب��ع  حوال��ي  أن  كم��ا   )48%(
ش��ركات التكنولوجي��ا الت��ي بدأت 
خ��الل الفترة م��ن 2008 إل��ى 2012 
تضم أح��د املهاجرين على األقل بني 

مؤسسيها.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

شكل افتتاح مكتب تيار احلكمة 
العراق��ي في مدينة الس��ليمانية 
في إقليم كردس��تان في التاس��ع 
عش��ر من كانون الثاني )يناير( من 
هذا العام تطورا جديدا، إذ يسعى 
الش��يعية  األغلبي��ة  ذو  التي��ار 
والذي مت إعالنه بعد االنشقاق من 
اجمللس األعلى اإلسالمي في الرابع 
والعشرين من متوز )يوليو( املاضي، 
يس��عى الى إيجاد موطئ قدم له 

في اإلقليم.
التيار ال��ذي يقوده عم��ار احلكيم 
الزعيم الس��ابق للمجلس األعلى 
اإلسالمي )47 س��نة( يسعى الى 
كس��ب اجلمهور في االقليم خالل 
االنتخاب��ات املقبل��ة مث��ل م��دن 
وسط وجنوب العراق ذات االغلبية 

الشيعية.
ويب��دو أن تي��ار احلكم��ة يريد جتاوز 
شعار حزب الطائفة الواحدة الذي 
انتهجته القوى الشيعية بعد عام 
2003 وان افتتاح مكتب التيار في 
الس��ليمانية يأتي في هذا اإلطار 

كما يقول نشطاء التيار.
البرزجن��ي  وق��ال عيس��ى رش��يد 
مس��ؤول العالقات الوطنية لتيار 
احلكم��ة ف��ي الس��ليمانية وه��و 
كردي س��ني، بش��أن ذل��ك "نريد 
أن نكون جس��را للخير للتوس��ط 
وخدمة شعب كردستان والشعب 
العراق��ي". وأض��اف: "نحن نعمل 

ككرد وليس كسنة".
الق��وى  ب��ني  العالق��ات  ومتي��زت 
الش��يعية واألطراف السياس��ية 
في اقليم كردس��تان إبان سلطة 
حزب البع��ث بالق��وة عندما كان 
الطرفان يشكالن جبهة املعارضة 
ض��د النظ��ام، اال ان العالقات بني 
االقلي��م واحلكوم��ة املركزية ذات 
األغلبية الش��يعية ب��دأت تتعقد 
خالل الس��نوات الثمانية املاضية 
وق��د وصل��ت اخلالف��ات بينهم��ا 
ال��ى ح��د املواجه��ة العس��كرية 
بس��بب قضي��ة االس��تفتاء على 

االستقالل.
ومع ان افتتاح مكتب احلكمة في 
الس��ليمانية له أهداف انتخابية، 
ولكن يبدو انه محاولة مللء الفراغ 
الذي ح��دث بني الش��يعة والكرد 

حتى وان كان ظاهريا.
ويقول البرزجن��ي إن "انتصار التيار 
هو انتصار للش��عب الك��ردي وإذا 

حصلن��ا عل��ى أص��وات املواطنني 
الك��رد س��ننجز أعم��اال كبي��رة، 
وس��يكون افتتاح مكتبنا س��ببا 
إلعادة حتسني العالقات بني اإلقليم 

واملركز".
ولتي��ار احلكمة مكت��ب مماثل في 
اربي��ل عاصمة اإلقلي��م كان مقرا 
للمجل��س األعلى اإلس��المي في 
الس��ابق، اال ان معرف��ة الش��يعة 
للس��ليمانية هي أكثر، اذ شهدت 
من��ذ  حس��ينية  اول  افتت��اح 
املاضي  الق��رن  التس��عينيات من 
فضال عن ان املنطقة لديها اطول 
ح��دود م��ع إي��ران نظيرة ش��يعة 

العراق في املذهب.
وتنص القوانني النافذة في العراق 
عل��ى ح��ق أي حزب مس��جل في 
بغ��داد وموج��ود ل��دى املفوضية 
العليا لالنتخاب��ات ككيان، بفتح 

مكاتب في جميع أنحاء العراق.
واشار د. احمد ورتي اخلبير القانوني 
وعضو اللجنة القانونية في الدورة 
الس��ابقة لبرملان كردستان إلى أن 
"قانون األحزاب في اإلقليم يخص 
األحزاب داخل إقليم كردستان، اما 
إذا أراد اي ح��زب او جهة اخرى غير 
كردية فتح مكاتب او فروع ومقرات 

تابعة لها داخل اقليم كردس��تان 
فاالم��ر يحت��اج ال��ى ترخيص من 
قب��ل حكومة اقليم كردس��تان اذ 
ليس لدينا قانون خاص ينظم هذا 

اجملال".
ولم يصنف املواطن��ون في اقليم 
مذهبه��م،  حس��ب  كردس��تان 
وبرغم كون غالبية الس��كان من 
االنتم��اء  ان  اال  الس��ني  املذه��ب 
القوم��ي يطغ��ى عل��ى االنتم��اء 
املذهبي وان كان هناك كرد شيعة 

في االقليم.
وق��ال مري��وان النقش��بندي مدير 
وزارة  ف��ي  والتعاي��ش  العالق��ات 
اوقاف اقليم كردستان إن "نسبة 
%17 من س��كان االقليم مبنا فيها 
املناط��ق املتن��ازع عليه��ا هم من 
الش��يعة، ولك��ن ه��ذه النس��بة 

ليست دقيقة متاما".
ول��م مين��ع ك��ون غالبية س��كان 
االقليم من الس��نة تي��ار احلكمة 
من فتح باب التس��جيل ألعضائه 
برغم ان الذين يديرون املكتب هم 

من املذهب السني.
ويبدو ان العالق��ات التاريخية بني 
العائ��الت كانت له��ا دور في هذا 
التقارب، اذ تتمت��ع عائلة احلكيم 

بعالق��ات متينة مبس��ؤولي التيار 
في السليمانية اسهمت في فتح 

املكتب في املدينة.
ويش��غل مصطف��ى كاوه احلفيد 
ف��ي  احلكم��ة  تي��ار  أم��ني  نائ��ب 
الس��ليمانية وهو حفيد الش��يخ 
محمود احلفي��د، وعرف جده مبلك 
كردستان في بعض مناطق إقليم 
كردستان في بدايات القرن املاضي 

بعد محاربته البريطانيني.
احلفي��د  للش��يخ محم��ود  وكان 
عالقات مع محس��ن احلكيم اجلد 
األكب��ر لعم��ار احلكي��م اذ تعارفا 
الش��عيبة ع��ام  خ��الل معرك��ة 

.1914
ويبدو ان افتتاح مكتب تيار احلكمة 
في السليمانية لن مير مرور الكرام 
والس��يما مع وجود منتقدين إلى 
جان��ب الداعم��ني يعتب��رون االمر 
اس��تغالال لألوض��اع االقتصادي��ة 

والسياسية في اإلقليم.
أب��و بكر كاروان��ي العضو القيادي 
الس��ابق في االحتاد االسالمي في 
كردس��تان اب��دى رأي��ه ل�"نقاش" 
قائال: "استثنائية الوضع تؤدي الى 
التوجس من مثل هذه النشاطات، 
يج��ب ان نخش��ى من اس��تغالل 

الوض��ع االقتص��ادي للمواطن��ني 
رغبة  بخ��الف  واالس��تفادة من��ه 
ان  اإلقلي��م،  ومصلح��ة  وتوج��ه 
كانت ه��ذه اخلطوة أم��را طبيعيا 
من الناحي��ة القانونية فانها غير 
طبيعية من الناحية السياس��ية 

واالجتماعية".
النائ��ب كاوه محمد عضو البرملان 
العراق��ي عن حرك��ة التغيير قال 
بش��أن ذلك  "مثلما هو مسموح 
لألحزاب الكردستانية فتح مقرات 
لها في بغداد يحق ألحزاب وس��ط 
وجنوب الع��راق ايضا فتح مقرات 

لها في اإلقليم".
وأض��اف: "رمبا يك��ون الوضع الذي 
احدثه االس��تفتاء في االقليم قد 
ادى الى ان يفس��ر افتتاح مقر تيار 
احلكم��ة بنح��و مختل��ف ويتوقع 
من��ه خط��را باعتب��ار ان األحزاب 
الشيعية تسعى لكسب اصوات 

مواطني االقليم".
ويتلخ��ص مضم��ون املعادلة في 
ان تيار احلكم��ة يريد ايجاد موطئ 
قدم له ف��ي االقلي��م لالنتخابات 
العراقي��ة القادمة املق��رر إجراؤها 
خ��الل ش��هر أيار م��ن ه��ذا العام 
لذل��ك فهو يحت��اج ال��ى اصوات 

الك��رد للمش��اركة ف��ي العملية 
واختي��ار ممثليهم في بغداد، فضال 
عن س��عيه الى تعوي��ض جزء من 
الفشل الذي ميكن ان يواجهه في 

وسط وجنوب العراق.
 احلكي��م يري��د أيض��اً أن يصي��ب 
عصفورا آخر بهذا احلجر الس��يما 
وان��ه ين��ادي من��ذ تأس��يس تي��ار 
احلكم��ة برغبت��ه في جت��اوز جتربة 
املذهب الواحد برغم كون غالبية 

قيادة تياره من الشيعة.
ويرى د. عابد خالد اخلبير السياسي 
وعميد كلية العلوم السياس��ية 
في جامعة السليمانية ان افتتاح 
مكت��ب تي��ار احلكمة س��يحظى 
بتفاعل مواطني االقليم وسيحتل 
مكانت��ه الس��يما وانه يع��د تيارا 
معتدال جتاه الكرد مقارنة بالقوى 
الش��يعية األخرى كما سيتمكن 
الش��يعة  اص��وات  ضم��ان  م��ن 

املتعاطفني مع الكرد.
د. عاب��د خال��د ق��ال ان "اله��دف 
م��ن افتت��اح مكت��ب احلكمة في 
الس��ليمانية ه��و اظهار نفس��ه 
كتيار عراقي وطني شامل وانه لم 

ينشأ على حساب الطائفية".
*عن موقع نقاش.

يبدو أن تيار الحكمة 
يريد تجاوز شعار 
حزب الطائفة الواحدة 
الذي انتهجته القوى 
الشيعية بعد عام 
2003 وأن افتتاح 
مكتب التيار في 
السليمانية يأتي في 
هذا اإلطار كما 
يقول نشطاء التيار

عمار احلكيم

الحكيم يجد موطئ قدم في كردستان:

تّيار الحكمة يسعى لتغيير معادالت اللعبة من السليمانية
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البصرة - سعدي السند:

يعّد الش��ارع املؤدي الى عدد من 
املنش��آت والش��ركات النفطية 
س��كنية  ومناط��ق  الكبي��رة 
متعددة والذي يب��دأ من تقاطع 
ف��ي  الفيح��اء  مستش��فى 
الى  )العسكري سابقا(  البصرة 
منطق��ة الش��عيبة النفطي��ة 
م��ن الش��وارع املهمة الت��ي متّر 
عب��ره يوميا عش��رات اآلالف من 
األحج��ام  وبش��تى  الس��يارات 
ومنها الس��يارات االختصاصية 
بالنف��ط  احململ��ة  والش��احنات 
النفطية  وغيرها من املشتقات 
.. وال��ذي يحت��اج ال��ى عمليات 
تأهيل وتوس��يع بس��بب قدمه 
.. فكان��ت مب��ادرة وزي��ر النفط 
اخلبير جبار اللعيبي في مكانها 
عندما أوعز بتأهيل وتوسيع هذا 
الطري��ق في سلس��لة املبادرات 
التي قدمته��ا ومازالت تقدمها 

الوزارة الهالي البصرة.

العمل على اجناح املشروع 
الذي اوكلت عملية تنفيذه 

لشركتنا
»الصب��اح اجلدي��د« زارت موق��ع 
عمل تنفيذ هذا املش��روع املهم 
في منتصف الطريق املؤدي الى 
الش��عيبة وحتدي��دا قب��ل عبور 
جسر محمد القاسم .. والتقت 
املهندس جعف��ر صادق عبداهلل 
مدير هيئة تنفيذ هذا املش��روع 
املوس��وم )تأهيل وتوسيع طريق 
محم��د القاس��م ( وال��ذي قال 
ش��ركتنا  تكلي��ف  مت  أن  بع��د 
)شركة آشور العامة للمقاوالت 
األنشائية( بتنفيذ هذا املشروع 
هيأنا وبش��كل عاج��ل ومدروس 
حتق��ق  الت��ي  التفاصي��ل  كل 
أجن��اح ه��ذه املهم��ة خصوص��ا 

وان الش��ركة بخبرته��ا وخب��رة 
مالكاته��ا وباألختصاصات التي 
تتعام��ل بها متتلك روع��ة األداء 
الدقيق لألعمال التي توكل لها 
فباش��رنا في التاس��ع م��ن متوز 
املاضي ، اذ ان املشروع عبارة عن 
جزءي��ن مبرحلة واحدة وتش��مل 
الشارع من البداية حتى النهاية 
فباش��رنا باجل��زء األول الذي يبدأ 
من تقاطع مستشفى الفيحاء 
)العس��كري س��ابقا( الى جسر 
 5 وبط��ول  القاس��م  محم��د 
ك��م وق��د تضم��ن العم��ل رفع 
االس��فلت القدمي وانشاء طريق 

جديد مع اكسائه بثالث طبقات 
) أس��اس ورابط��ة وس��طحية( 
م��ن  حتتي��ة  بني��ة  وتتخلله��ا 
عبارات كونكريتية ملياه االمطار 
وعب��ارات مس��تقبلية لصال��ح 
عدد من الشركات ومنها شركة 
وش��ركة  النفطي��ة  االنابي��ب 

مصافي اجلنوب .

عبارات متنوعة وعمليات 
تعريض للشارع

أم��ا اجل��زء الثان��ي فق��د اوضح 
عن��ه املهن��دس جعف��ر ص��ادق 
مدير هيئة تنفيذ املش��روع  انه 

يبدأ عبر جس��ر محمد القاسم 
الش��عيبة  بتقاط��ع  وينته��ي 
وبطول 10 كم ويتضمن العمل 
رفع وقلع االس��فلت املتضرر مع 
تعريض الش��ارع ليصبح 10,5م 
تبليط وتض��اف اليه أكتاف من 
ويش��مل  2،5م  بع��رض  اجلانبني 
ايضا البنى التحتية من عبارات 
كونكريتي��ة ملياه االمطار وعبارا 
االنابيب  ت مستقبلية لشركة 
مصاف��ي  وش��ركة  النفطي��ة 
اجلنوب وم��ن املؤمل اجناز العمل 

نهاية شهر آب املقبل .

متابعة متواصلة من وزير 
النفط ومحافظ البصرة 

ومدير عام شركة آشور
وقال مدير هيئة تنفيذ املشروع 
ان هذا املش��روع يحظى مبتابعة 
من قب��ل وزير النفط اخلبير جبار 
اللعيبي وهناك متابعة ايضا من 
قبل املهندس أس��عد العيداني 
محاف��ظ البص��رة اضاف��ة الى 
قب��ل  م��ن  اليومي��ة  املتابع��ة 
املهندس علي عبدالواحد الحج 
مدير عام ش��ركة آشور العامة 
للمقاوالت األنش��ائية والذي زار 
املش��روع خم��س م��رات ليكون 

قريب��ا من اخوان��ه العاملني في 
املش��روع من منتس��بي شركة 
اشور الذين اثبتوا انهم متميزون 
حق��ا ف��ي اصرارهم عل��ى اجناز 
العم��ل ب��ذات الدق��ة املطلوبة 
وبوقت قياس��ي محققني نسبا 
ليتم تس��ليم  باالجناز  متمي��زة 
املشروع مبوعده املقرر ... وترافقنا 
ف��ي املش��روع 69 آلي��ة متعددة 
القالبات  منه��ا  األختصاص��ات 
والفارش��ات واحل��ادالت وتناك��ر 
والكري��درات  والش��فالت  امل��اء 
اخلدمية  والس��يارات  والكرينات 

األخرى . 

محليات 4
يبدأ من تقاطع المستشفى العسكري وحتى منطقة الشعيبة

»آشور« تواصل تأهيل وتوسيع طريق محمد القاسم في البصرة
 

تم تكليف شركة 
آشور العامة 

للمقاوالت اإلنشائية 
بتنفيذ مشروع 

توسيع طريق محمد 
القاسم في البصرة 
هيأنا وبشكل عاجل 

ومدروس كل 
التفصيالت التي تحقق 

إنجاح هذه المهمة

مدير املشروع يتحدث الى مراسل الصباح اجلديد
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مناقشة بحوث الطلبة 
لنيل شهادة التخصص في 
التخدير والعناية المركزة

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت اللج��ان العلمية ف��ي اجملل��س العراقي 
لالختصاص��ات الطبية بحوث الطلبة لنيل درجة 
زمال��ة اجملل��س في اختص��اص التخدي��ر والعناية 
املركزة واس��تضافت دائرة مدينة الطب جلس��ات 
املناقش��ة التي تضمنت اربعة بح��وث هي بحث 
الدكتور س��فيان انيس قادر ح��ول دور البناغلوبني 

في االنتان ) تعفن الدم(.
واش��رف على البحث الدكتور اياد عباس س��لمان 
وتألف��ت جلنة املناقش��ة من الدكت��ور امين حميد 
والدكتور عالء حسني الطائي والدكتور رعد حنون 
ش��نني وبحث الدكتورة س��ارة صادق جاسم الذي 
ج��اء ح��ول ) املقارنة ب��ني وضع القرفص��اء ووضع 
اجلل��وس لتس��هيل عملية ادخ��ال اب��رة التخدير 
الش��وكي النصف��ي ف��ي العملي��ات القيصرية 
( بإش��راف الدكت��ور اي��اد عباس س��لمان وكذلك 
بح��ث للدكتورة مروة عادل ك��رمي الذي جاء حول ) 
قياس مس��توى الوعي مقارنة ب��ني الرمييفانتانيل 
والبروبوفول ف��ي جراحة القلب املفتوح ( اش��رف 
على البحث الدكتور عالء حسني الطائي وتكونت 
جلنة املناقش��ة من الدكت��ور اياد عباس س��لمان 
والدكتور محمد جواد والدكتور حس��ن س��رحان 
ام��ا فيما يخص الدكت��ور احمد س��الم داود فقد 
قدم بحث بعن��وان مقارنة بني 1،2 دقيقة وضعية 
جلوس مقابل االس��تلقاء مباشرة على متغيرات 

الدورة الدموية بعد التخدير النصفي .

أزك��ى التهان��ي وأجمل 
األه��ل  م��ن  األمني��ات 
واألصدق��اء ال��ى )مروان 
نص��ر اهلل وهبة مجيد( 
خطوبتهم��ا،  ملناس��بة 
جعل اهلل أيامكم كلها 
أفراح وس��عادة وعقبال 
فرح��ة زفافكم وبالرفاه 

والبنني إن شاء اهلل...

تهنئة

عمليات لتنمية 
ورعاية األسماك 

المهددة باالنقراض
بغداد - الصباح الجديد:

أكدت وزارة الزراعة ان املالكات البيطرية والفنية 
اخملتصة في قسم االنتاج احليواني ودائرة الثروة 
احليواني��ة مس��تمرة بعملي��ات إكث��ار وتنمية 
ورعاي��ة وتطوي��ر االس��ماك العراقي��ة املهددة 

باالنقراض في بغداد واحملافظات كافة.
اذ قام��ت امل��الكات املتخصصة بنق��ل عدد من 
االس��ماك العراقي��ة امله��ددة باالنق��راض م��ن 
مفقس الصويرة الى بحيرات محمية الرضوانية 
وبواقع وجبتني، وشملت الوجبة االولى اسماك 
)بني، ش��بوط، كطان( وبعدد بلغ )250( سمكة، 
فيم��ا بلغ اعداد الوجبة الثانية )350( س��مكة، 
وب��وزن )1( كغ��م، اضافة الى عدد من اس��ماك 

)البز( بوزن )22( كغم.
يذك��ر ان وزارة الزراعة تعم��ل جاهدة للحفاظ 
عل��ى هذه االس��ماك النادرة م��ن االنقراض من 
خالل توفي��ر املس��تلزمات املطلوب��ة للتلقيح 
االصطناع��ي والتفقيس، والعم��ل على تطوير 

املفاقس في بحيرات الرضوانية وغيرها .
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت الش��ركة العام��ة لصناعات 
النسيج واجللود إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملع��ادن عن إكمال جميع 
االستعدادات الفتتاح املعرض الدائم 
للبي��ع املباش��ر ملنتجاته��ا في مقر 

وزارة الكهرباء. 
وأكد مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
أحم��د الكعبي ف��ي تصريح للمركز 
اإلعالمي في الوزارة إش��رافه املباشر 
ومتابعته امليدانية آلخر االستعدادات 
والتحضيرات الفتت��اح معرض البيع 
املباش��ر ملنتجات الش��ركة اجللدية 
والنس��يجية املتنوعة في مقر وزارة 

الكهرباء .
ولفت املدير العام إلى أنه عقد لقاءات 
مع وكي��ل وزارة الكهرباء ومدير عام 
الدائ��رة اإلداري��ة في ال��وزارة لبحث 
ومناقشة س��بل التعاون والتنسيق 
لتلبي��ة احتياج��ات مديري��ات ودوائر 
وزارة الكهرباء من منتجات الشركة 

وباألخص منتجات السالمة املهنية 
دعما للمنتج الوطني ، مشددا على 
أن إقامة معارض البيع املباشر خطوة 
مهمة وضروري��ة للترويج عن اإلنتاج 
الوطني وتفعيل عمليات التس��ويق 
ف��ي ض��وء توجيهات وزي��ر الصناعة 
واملع��ادن املهن��دس محم��د ش��ياع 
السوداني بهذا اخلصوص ، مفصحا 
عن نية الشركة وعزمها على إقامة 
مع��ارض للبي��ع املباش��ر ملنتجاتها 

لتشمل وزارات الدولة كافة . 
في س��ياق متصل اشار الكعبي إلى 
الزيارة الت��ي قام بها إل��ى مقر وزارة 
الع��دل ولق��اء املفتش الع��ام فيها 
إلبداء رغبة الش��ركة واس��تعدادها 
لتجهي��ز دوائر وتش��كيالت ال��وزارة 
الش��ركة اجللدية  املذكورة مبنتجات 
اخملتلف��ة ، الفت��ا إل��ى أن مفتش عام 
وزارة الع��دل قام ب��دوره بإعداد كتاب 
إل��ى جمي��ع دوائ��ر ال��وزارة بش��راء 
منتجات الشركة العامة لصناعات 
النس��يج واجلل��ود وحس��ب قوائ��م 
املنتجات املعدة بهذا الصدد ، مؤكدا 

على أنه قد ج��رى االتفاق أيضا على 
تنفي��ذ زي��ارات ملمثل��ي دوائ��ر وزارة 

العدل لالطالع على املعامل التابعة 
اإلنتاجية فيها  واخلطوط  للش��ركة 

، مؤك��دا االس��تمرار بب��ذل اجله��ود 
مع  للتنس��يق  واملكثف��ة  املمكن��ة 

مؤسسات الدولة وحثها على اقتناء 
املنتج الوطني بديال عن االستيراد . 

من جانب اخر نفذت الشركة العامة 
احدى  الهندسي  والتأهيل  للفحص 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  ش��ركات 
عق��ودا لالش��راف واملصادق��ة عل��ى 

املعادالت القياسية ونسب التلف .
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
عص��ام كاظم جب��ارة ف��ي تصريح 
ملرك��ز االع��الم والعالق��ات العام��ة 
في ال��وزارة ان الش��ركة اجنزت عقدا 
م��ع الش��ركة العام��ة للصناع��ات 
الكهربائية وااللكترونية الحتس��اب 
نس��ب التلف،  موضحا بأن شركته 
قامت من خالل هذا العقد الذي تقدر 
قيمته االجمالي��ة ب�) 5( ماليني دينار 
باالش��راف واملصادقة على املعادالت 
القياسي  التلف  القياسية ونس��ب 
املع��دة م��ن قب��ل الش��ركة للمواد 
االولي��ة الداخل��ة في االنت��اج حملرك 
مبردة الهواء 4/1 حصان مضيفا بأن 
الش��ركة اتفقت  في الس��ياق ذاته 
مع الشركة العامة لصناعة االدوية 

س��امراء   / الطبي��ة  واملس��تلزمات 
وذل��ك  التل��ف  نس��ب  الحتس��اب 
باالش��راف واملصادقة على املعادالت 
القياسي  التلف  القياسية ونس��ب 
املع��دة م��ن قب��ل الش��ركة للمواد 
االولي��ة الداخل��ة في االنت��اج خالل 
سقف زمني امده ستة اشهر ومببلغ 

اجمالي قدره ) 30( مليون دينار .
وذكر املدير العام بأن الشركة نفذت 
عدد من الدورات التدريبية منها دورة 
اعداد مدقق دول��ي من قبل منظمة 
للش��هادة  املانح��ة   )  tve cert  (
 IRCA ( واملعتمدة من قب��ل منظمة
( لع��دد م��ن منتس��بي قس��م ادارة 
اجل��ودة ف��ي ش��ركات ال��وزارة وعلى 
مدى خمس��ة اي��ام كم��ا ومت تنفيذ 
للمواصف��ة  التحويلي��ة  ال��دورة 
القياس��ية الدولي��ة م��ن املواصفة  
 ISO ال��ى املواصفة ISO9001:2008
ادارة  9001:2015 الستشاريي قسم 
اجلودة في الش��ركة مبج��ال التأهيل 
والتدقيق وعلى م��دى ثالثة ايام ومن 

قبل املنظمة  ذاتها .

تقرير

قريبًا.. النسيج والجلود تقيم معرضا للبيع المباشر في وزارة الكهرباء
لتلبية احتياجات المديريات والدوائر من منتجات الشركة

اعالم التجارة 
دعت الش��ركة العامة لتصنيع 
التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
وكالءالطح��ني ف��ي محافظتي 
نينوى وكرك��وك ملراجعة مراكز 
لتجهيزهم  والتس��ويق  القطع 
امل��ادة  م��ن  الثاني��ة  باحلص��ة 
املواطني����ن  عل��ى  لتوزيعه��ا 
البطاق���ة  مف���ردات  ضم���ن 

التمويني�ة.
الش��ركة  مديرع��ام  واوض��ح 
املهن��دس طه ياس��ني عباس ان 
ف��رع الش��ركة ف��ي نين��وى دعا 
جمي��ع وكالء الطح��ني ملراجعة 
مراك��ز القطع والتس��ويق مبقر 
الف��رع مبجمع دوائر وزارة التجارة 
في بازوايا الس��تالم قوائم قطع 
وجتهي��ز مادة الطح��ني للحصة 

الثانية 
ان جدوال زمنيا ملراجعة  مضيفاً 
لغ��رض  اعتم��اده  مت  ال��وكالء 
حتقي��ق انس��يابية ف��ي القطع 
والتجهي��ز ضمن الفت��رة احملددة 
للتوزيع حس��ب خط��ة التوزيع 
املركزي��ة والبيان��ات ال��واردة من 
دائرة التخطي��ط واملتابعة بعدد 

العوائل واالفراد.

 الفتا ال��ى ان جميع القطوعات 
يج��ري جتهيزه��ا م��ن مطاح��ن 
احملافظ��ة الت��ي اعي��د تأهيلها 
واعادتها للعم���ل والبالغ�ة 22 

مطحن�ة.
موضحا ان فرع كركوك دعا جميع 
وكالء الطحني ف��ي محافظ��ة 
كركوك والطوز والطوز االطراف 
ال��ى مراجع��ة مراك��ز القطع� 
الستالم قوائم التجهيز اخلاصة 
باحلصة الثانية من الطحني وفق 
املعتمد حس��ب  الزمني  اجلدول 
القواطع اجلغرافية في مناط�ق 

احملافظ�ة.
من جان��ب اخر تفق��د مديرعام 
الس��يطرة  قس��م  الش��ركة 
في  البايولوجي  النوعيه شعبة 
الش��ركة لالط��الع عل��ى االليه 
املتبع��ه م��ن قبل القس��م في 
إج��راء الفحوصات على النماذج 
التي يتم س��حبها من املطاحن 
األس��س  باتب��اع  التوجي��ه  ومت 
العلميه وتوخي الدقه في إجراء 
لغ��رض احلص��ول  الفحوص��ات 
على نتائج مطابقه للمواصفه 
بهدف حتقيق اجل��ودة في نوعية 

الطحني املنتج.

واش��ار ياسني الى تنظيم قسم 
التخطيط واملتابعة في الشركة 
ورش��ة عم��ل للم��الك املتقدم 
في اقس��ام ومفاصل الش��ركة 
خاص��ة باخلطط الس��تراتيجية 
املستقبلية للشركة واهميتها 
في وض��ع اخلطط املس��تقبلية 
املستندة على معطيات واقعية 
دقيق��ة مبني��ة على مس��توى 
االجنازات املتحققة وضرورة طرح 
الرؤى في ضوء النش��اطات التي 

يتم تنفيذها  .
مبيناً ان منهاج الورشة تضمن 
ال��وزارات  آللي��ة عمل  توضي��ح 
وعالقته��ا ف��ي دع��م االقتصاد 
دوائ��ر  عم��ل  والي��ة  الوطن��ي 
وش��ركات ال��وزارة وعالقتها في 
حتقي��ق االه��داف اضاف��ة ال��ى 
الش��ركة  هيكلي��ة  مناقش��ة 
وتش��خيص العي��وب وامكانية 
تالفيها وكذلك عمل االقس��ام 
بع��ض  مس��ارات  وتصحي��ح 
االخطاء املؤشرة فضال عن شرح 
آللي��ة وض��ع اخلطط الس��نوية 
التي تصب  التوصي��ات  وتق��دمي 
في وضع اخلطط الس��تراتيجية 

الصحيحة .

بغداد - الصباح الجديد:
الدكت��ور  التخطي��ط  وزي��ر  ثم��ن 
س��لمان اجلميل��ي جه��ود الطلبة 
جامع��ة  ف��ي  االوائ��ل  املتفوق��ني 
النهرين الذين حصلوا على املراتب 
 2016- الدراس��ي  للع��ام  االول��ى 

. 2017.
وق��ال الوزي��ر خ��الل لقائ��ه رئيس 
نبيل  الدكت��ور  النهري��ن  جامع��ة 
كاظ��م عب��د الصاح��ب وعمي��د 
والطلبة  السياسية  العلوم  كلية 
املتفوق��ني فيه��ا ان ه��ذه اجلامعة 
تع��د م��ن اجلامع��ات الرصينة في 
العراق والوطن العرب��ي وهذا كله 
يع��ود ال��ى رئاس��ة ه��ذه اجلامعة 
والتدريس��ي والى  االداري  ومالكها 
ان  متمني��ا   ، املتميزي��ن  طلبته��ا 
تس��تمر اجلامعة به��ذا التميز وان 

ترفد مجتمعنا باملتفوقني.
واض��اف الوزي��ر الش��ك ب��ان هذه 
املتفوق��ة  الش��ابة  الطاق��ات 
س��يكونون قادة املس��تقبل و بناة 
الدول��ة ، مؤكدا ان البل��د بحاجة 
ماسة الى هكذا كفاءات لالسهام 
في اع��ادة بنائه ، مش��يدا بجهود 
رئي��س جامع��ة النهري��ن وعمداء 
الكليات واس��اتذة اجلامعة واملالك 
مازال��وا  كونه��م  فيه��ا  االداري 
حريصني على استمرارية جناح هذه 
باخلريجني  اجملتم��ع  ورف��د  اجلامعة 

املتفوقني.
 م��ن جانب��ه ثم��ن رئي��س جامعة 
النهري��ن مب��ادرة وزي��ر التخطيط 
بتش��جيع املتفوق��ني االوائ��ل من 
الطلبة كونه��م بناة اجملتمع وقادة 
املستقبل ، موضحا ان هذا التكرمي 

يع��د دالل��ة واضحة عل��ى اهتمام 
وزير التخطيط باجملتمع والس��يما 
املتفوق��ني الذين س��يصبحون اداة 
العم��ل لل��وزارات كاف��ة وخاص��ة 
وزارة التخطي��ط باعتبارها العقل 
عم��ل  لتخطي��ط  االس��تراتيجي 
الوزارات للنهوض بالبلد اقتصاديا.

املب��ادرة  ه��ذه  ان  بالق��ول  وتاب��ع 
حتملن��ا مس��ؤولية كبي��رة ام��ام 
الوزي��ر وامام الدول��ة بغية االرتقاء 
بواقع اجلامعة وتطويرها من خالل 
مجلس اجلامعة ومجالس الكليات 
والذوات اعضاء الهيئة التدريسية 
ويعد رس��الة واضحة الى الطلبة 
باحلفاظ على هذا املستوى الرصني 
من اجلانب االكادميي والذوق املهني 
واالخالقي في اداء اجلامعة واالعراف 

اجلامعية. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغ��داد امس االثنني عن 
اعداد دراس��ة لتطوير ش��ارع جامعة 
بغ��داد وتنفي��ذ ع��دد م��ن املش��اريع 

االستثمارية فيه .
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم ان 
» دائرة التصامي��م أكملت االجراءات 

واملس��ح امليداني واملتطلبات اخلاصة 
ش��ارع  وتطوي��ر  تأهي��ل  بدراس��ة 
جامع��ة بغ��داد  عبر تنفي��ذ عدد من 
املش��اريع االس��تثمارية » . واضاف��ت 
إس��تثمار  تتضم��ن  الدراس��ة   « ان 
رصيف الش��ارع بعرض )12( م إلنشاء 
وكافتريات  الس��يارات  لوقوف  مرائب 

ومطاعم مفتوحة بتصاميم تضاهي 
م��ا معمول ب��ه في ال��دول املتقدمة 
مع إضفاء ملس��ات جتميلية للش��ارع 
»  ، مبين��ة ان » املش��روع ماي��زال في 
طور الدراسة وس��يتم مناقشته مع 
اللجنة املرورية وعرضه أمام منظمات 

اجملتمع املدني«. 

دعـوة وكـالء الطحيـن فـي نينـوى
 وكركـوك مراجعـة مراكـز القطـع  

تكريم الطلبة المتفوقين 
األوائل في جامعة النهرين 

إعداد دراسة لتطوير شارع جامعة بغداد 

وصول بواخر محملة بالحنطة والرز المستورد لحساب التموينية 
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الصباح الجديد - وكاالت:
ُقت��ل أربعة أش��خاص في انفجار وق��ع في مبنى 
ام��س االول  األحد في مدينة ليس��تر في وس��ط 
انكلترا، ال عالقة له ب�«االرهاب«، حسب ما أعلنت 

الشرطة البريطانية امس اإلثنني.
وقال��ت الش��رطة احمللي��ة في بي��ان »ُقت��ل أربعة 
أش��خاص في انفجار وقع في ش��قة في ليس��تر 

أمس االول االحد ».
وأضاف��ت الش��رطة أن أربعة أش��خاص آخرين ال 
يزالون يتلقون العالج في املستش��فى من بينهم 

شخص مصاب بجروح خطيرة.
وقال مسؤول الشرطة ش��اين اونيل في البيان أن 
املبن��ى الذي وقع فيه االنفج��ار »مؤلف من محل 
جتاري في أس��فله ومن شقة مؤلفة من طبقتني. 
تس��تمر اجلهود )في اطار عمليات( االنقاذ للعثور 

على ضحايا آخرين«.
وأض��اف »عندما يتم اعتبار املوقع آمنا، س��ُيجرى 
حتقي��ق مع ف��رق االنقاذ واالطفاء ل��درس الظروف 
احمليطة باحلادث، التي ال تزال حتى هذه املرحلة غير 

مرتبطة باالرهاب«.
وتعم��ل ف��ي موق��ع احلادث س��تة فرق م��ن رجال 

االطفاء من بينها فرقة بحث وانقاذ متخصصة.
وتأث��رت التغذي��ة بالتيار الكهربائ��ي في عدد من 
املنازل باحل��ادث وقد ضرب طوق أمني في املنطقة 
لكن لم يتم اخالء أي من��زل مجاور ملوقع حصول 

احلادث خالل الليل.

الصباح الجديد - وكاالت: 
عبر نائب وزير اخلارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن 
قلق موس��كو من أن تزيد واشنطن من ضغوطاتها 
بالعقوب��ات على كوريا الش��مالية في وقت ظهور 

آفاق لتطبيع العالقات بني بيونغ يانغ وسيئول.
وق��ال ريابك��وف للصحفي��ني في موس��كو، امس  
االثن��ني: »يثي��ر قلقن��ا أن الواليات املتح��دة اتخذت 
خطوة جديدة تهدف لزيادة ضغوطاتها على كوريا 
الش��مالية وذل��ك في حلظ��ة ظهور آف��اق لتطبيع 
العالق��ات ب��ني بيون��غ يانغ وس��يئول عل��ى هامش 

األلعاب األوملبية«.
وأضاف أنه توجد في العقوب��ات األمريكية املعلنة 

سلسلة من النواحي التي تثير قلقا في موسكو.
وتابع: »يخ��ص ذلك اإلج��راءات األمريكي��ة أحادية 
اجلانب لتفتيش ما يسمى بالشحنات املشتبه بها. 
ويتناق��ض ذلك م��ع التفاهم الت��ي مت التوصل إليه 
في االجتماعات الس��ابقة مبا ف��ي ذلك في إطار ما 
يس��مى ب� »مبادرة مكافحة نشر أس��لحة الدمار 

الشامل، التي نشارك فيها أيضا«.
كما عبر الدبلوماس��ي الروس��ي عن اعتق��اده بأن 
الضغوط��ات األميركي��ة على كوريا الش��مالية ال 
تتفق مع مبادئ الش��راكة ألعض��اء مجلس األمن 

الدولي.
وقال: »ال ميكنن��ا أن نكرر دائما الوضع، عندما تتفق 
ال��دول باإلجماع على أي ش��يء ف��ي مجلس األمن 
ويوافق��وا عل��ى قرار بهذا الش��أن ويلي��ه بعد فترة 
قصيرة فرض عقوب��ات إضافية من جانب واحد من 

قبل الواليات املتحدة«.

مقتل أربعة أشخاص في انفجار 
ليستر في وسط بريطانيا

قلق روسي من الضغط 
األميركي على بيونغ 
يانغ باالتفاق مع سيؤل

متابعة - الصباح الجديد :

وس��ط ش��كوك بتطبيق جدي لقرار 
مجل��س األم��ن 2401 ال��ذي طال��ب 
بوقف األعمال العسكرية في سورية 
ورفع احلصار، تظاف��رت جهود غربية 
حلّض روس��يا ممارس��ة  الضغط على 
بالهدنة،  الس��وري لاللت��زام  النظام 
فيما لّوحت إيران باس��تمرار الهجوم 
على الغوطة الشرقية وأكدت تركيا 
مواصلة عمليتها العسكرية شمال 

البالد.
روس��يا  وفرنس��ا  أملاني��ا  وطالب��ت 
مبمارس��ة »أقصى الضغ��وط« على 
النظام السوري للتوصل إلى تطبيق 
»ف��وري« لق��رار وقف النار. وش��ددت 
املستش��ارة األملاني��ة أنغي��ال مركل 
والرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون 
في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني على »األهمية احليوية 
لتطبيق سريع وشامل للقرار« الذي 
تبن��اه مجل��س األمن، بحس��ب بيان 
ملكتب م��ركل، ال��ذي أض��اف أنهما 
وجها »ن��داء على ه��ذه اخللفية إلى 
روس��يا مبمارس��ة أقص��ى الضغوط 
على النظام السوري من أجل تعليق 

فوري للغارات اجلوية واملعارك«.
أن  الكرمل��ني  أوض��ح  جانب��ه،  م��ن 
الزعم��اء الثالثة دع��وا إلى »مواصلة 
اجلهود املش��تركة« من أجل الهدنة 
واتفقوا »تس��ريع تب��ادل املعلومات« 

في شأن سورية.
وجت��ه وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي جان 
إي��ف لودري��ان الي��وم الثالث��اء إل��ى 
موسكو حيث س��يبحث مع نظيره 
الروسي سيرغي الفروف في »السبل 
الكفيلة بتطبيق فعال لقرار مجلس 
األمن وحتريك جهود التوصل إلى حل 

سياسي«.
وكان قص��ر اإلليزيه وص��ف القرار ب� 
»اخلط��وة األول��ى الضروري��ة«، لكنه 
حّذر من »أننا سنكون يقظني للغاية 
خالل الس��اعات واأليام املقبلة بشأن 
تطبيق��ه العمل��ي«. ون��دد البيان ب� 
»عمليات القصف العش��وائية التي 
ينفذها النظام السوري« مشيراً إلى 
أن »احلاجات امليدانية هائلة وال سيما 
في منطقة الغوطة«. ورحبت روسيا 
بتبن��ي مجل��س األمن الق��رار 2401، 
واعتب��رت أن موافقته��ا علي��ه يفند 
»افتراءات« بأنها تعطل جهود اجملتمع 
الدول��ي. وحّضت موس��كو األطراف 

الغربية على اس��تخدام نفوذها من 
اج��ل الت��زام املس��لحني املعارض��ني 
باالتف��اق، متعه��دًة »الوق��وف بحزم 
ضد محاوالت إثارة هستيريا معادية 

لروسيا وسورية«.
أن  الروس��ية  اخلارجي��ة  وأوضح��ت 
موس��كو دعمت ق��رار مجلس األمن 
انطالق��اً م��ن رغبته��ا ف��ي تخفيف 
مراع��اة  وبع��د  املدني��ني،  معان��اة 
التعدي��الت الروس��ية املقترح��ة إثر 
أي��ام صعبة من النق��اش«. وتعّهدت 
موس��كو ب��� »الوق��وف بح��زم ضد 
مح��اوالت إضافي��ة إلثارة هس��تيريا 
بعدما  لروس��يا وس��ورية«  معادي��ة 

ذهبت إلى دعم القرار.
م��ن جانبه��ا، ذك��رت إي��ران أمس أن 
الهج��وم عل��ى م��ن وصفته��م ب��� 
اإلرهابية« سيستمّر في  »اجملموعات 
الغوطة. وق��ال رئي��س أركان اجليش 
اجلن��رال محم��د باقري ف��ي تصريح 
نقلت��ه وكال��ة األنباء الرس��مية، إن 
»مناطق في ضاحية دمشق في أيدي 
اجملموعات اإلرهابية، ليس��ت معنية 
بوقف الن��ار، وستس��تمر الهجمات 
وعملي��ة التنظي��ف الت��ي يقوم بها 

اجليش السوري«.
بق��رار  التركي��ة  اخلارجي��ة  ورحب��ت 
األمم املتح��دة، لكنه��ا ش��ددت على 
العس��كرية  عملياته��ا  مواصل��ة 
شمال سورية الس��تهداف املقاتلني 
األكراد الذين تصنفه��م »إرهابيني«. 
ب��دوره، وصف الرئي��س التركي رجب 
طيب أردوغان، رئيس النظام السوري 
بش��ار األس��د، بالقاتل الذي تسبب 
في مقتل نحو مليون مواطن سوري 
والتقليدية.  الكيمياوية  باألس��لحة 
وأبدى أردوغان ف��ي كلمة أمام أنصار 
حزبه »العدال��ة والتنمية« في والية 
غازي عنتاب، اس��تغرابه حيال وقوف 
العال��م إلى جانب النظام الس��وري، 
ودفاعه عن األس��د. وأّكد أّن العملية 
العسكرية في عفرين ستستمر إلى 
أن يتم »تطهير املنطقة بالكامل من 

التنظيمات اإلرهابية«.
في غضون ذلك، وّجه البابا فرنسيس 
»نداًء ملحاً لوقف فوري للعنف« في 
سورية والسماح بإيصال املساعدات 
اإلنس��انية وإجالء اجلرح��ى واملرضى، 
خصوص��اً ف��ي الغوطة. وق��ال البابا 
فرنسيس في ساحة القديس بطرس 

في روما بعد ص��الة األحد: »في هذه 
األي��ام، غالباً م��ا تتجه أف��كاري إلى 
س��ورية احلبيب��ة والش��هيدة، حيث 
تع��ود احل��رب خصوصاً ف��ي الغوطة 

الشرقية«.
ولفت البابا إلى أن الشهر اجلاري من 
األكثر عنفاً خالل س��بع سنوات من 
األزمة، مضيفاً: »مئات آالف الضحايا 
املدني��ني، أطف��ال، نس��اء، مس��نون. 
املستشفيات تأثرت. الشعب لم يعد 
ق��ادراً على احلصول عل��ى طعام. كل 
ه��ذا غير إنس��اني. ال ميكن أن نحارب 

الشر بشّر آخر«.
إل��ى  توص��ل  األم��ن  وكان مجل��س 
تس��وية روس��ية غربية بإق��رار وقف 
لألعمال القتالية في س��ورية مدته 
ثالث��ون يوم��اً م��ن دون أن يتمكن من 
حتديد موعد بدء الهدن��ة أو نطاقها 
اجلغرافي الفعلي بس��بب اس��تثناء 
الق��رار العملي��ات العس��كرية التي 
و  »داع��ش«  تنظيم��ات  تس��تهدف 
»القاع��دة« و »جبه��ة النصرة« وكل 
من يرتبط بها من اجملموعات املصنفة 
إرهابي��ة مبوجب قرارات مجلس األمن 

السابقة.

الق��رار  عل��ى  التس��وية  وج��اءت 
ال��ذي حمل الرق��م 2401 بع��د نزاع 
سلس��لة  س��ببته  ديبلوماس��ي 
مطالب قدمتها موس��كو بش��كل 
تصاعدي وعل��ى مراحل متتالية أدت 
إل��ى متديد متكرر للمش��اورات حتى 
الدقيق��ة األخيرة قبيل ط��رح القرار 

على التصويت.
وحقق��ت روس��يا مطالب ع��دة في 
املشاورات، السيما املتعلقة بشطب 
اإلطار الزمني للب��دء بتطبيق القرار 
ال��ذي كان ُحدد ف��ي الصيغة األولية 
باثنتني وس��بعني س��اعة بع��د تبني 
الق��رار، وتوصلت إل��ى تعديل الفقرة 
األول��ى م��ن الق��رار لتنص عل��ى أن 
مجلس األمن »يطل��ب أن توقف كل 
األط��راف األعمال القتالي��ة من دون 
تأخير«. وحملت السفيرة األميركية 
في األمم املتحدة نيكي هايلي روس��يا 
مس��ؤولية تأخ��ر مجل��س األمن في 
تبن��ي الق��رار »بعد اس��تنفادها كل 
السبل لتجنب تبنيه«، مشددة على 
أن على »نظام األسد وحلفائه التقيد 
باملطال��ب ال��واردة ف��ي الق��رار«. في 
املقابل، دعا السفير الروسي في األمم 

املتحدة فاس��يلي نيبينزي��ا الواليات 
املتحدة إلى وقف التهديدات العلنية 

»إلى دولة ذات سيادة هي سورية«.
وق��ال الس��فير الفرنس��ي ف��ي األمم 
املتحدة فرنسوا ديالتر، إنه »يعود اآلن 
إلى من يدعم النظام ليقول بوضوح 
إنه ال بد من وصول املساعدات وإجالء 
املصاب��ني واملرضى بش��كل ف��وري«. 
كذلك دعا املندوب البريطاني جوناثان 
آلن إلى »تنفي��ذ القرار من دون تأخير 

ورصد مدى تقيد األطراف به«.
وج��اء إجم��اع مجلس األم��ن وتبني 
الق��رار ثم��رة جهود بعثت��ي الكويت 
بج��د  عملت��ا  اللت��ني  والس��ويد 
عل��ى التوص��ل إل��ى التس��وية في 
مجلس األم��ن، باعتبارهما الدولتني 
املمس��كتني مبلف الوضع اإلنس��اني 

في سورية في اجمللس.
وبعد صدور الق��رار، دعا األمني العام 
لألمم املتح��دة أنطونيو غوتيريش إلى 
تنفيذه فوراً. وذّكر غوتيريش األطراف 
كافة »بواجبه��م احلتمي في حماية 
املدنيني«، مش��دداً عل��ى أن »اجلهود 
حملارب��ة اإلره��اب ال حت��ل م��كان هذه 

االلتزامات«.

اتفقوا على »تسريع تبادل المعلومات« في شأن سوريا

باريس وبرلين تطالبان بوتين بالضغط على االسد اللتزام الهدنة

وحضت موسكو 
األطراف الغربية 

على استخدام 
نفوذها من أجل 
التزام المسلحين 

المعارضين باالتفاق
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آثار الدمار في سوريا

الصباح الجديد - وكاالت:
االثن��ني  ام��س  ع��ام  اض��راب  ش��ل 
جميع املرافق والدوائ��ر احلكومية مبا 
فيه��ا قطاع��ات الصح��ة والتعليم 
والقض��اء في غزة تلبي��ة لدعوة من 
نقاب��ة املوظف��ني العمومي��ني ف��ي 

القط��اع احتجاج��ا عل��ى "جتاه��ل" 
الفلسطيني حلقوق  الوفاق  حكومة 

املوظفني.
وق��ال خليل حم��ادة الناطق باس��م 
نقابة املوظفني ان هذا االضراب "جزء 
من فعالي��ات احتجاجية للموظفني 

ستتواصل الى ان تستجيب احلكومة 
حلقوق املوظفني بالكامل".

واش��ار الى ان املوظف��ني "لم يتلقوا 
سوى ما قيمته %40 من رواتبهم منذ 
خمسة أشهر".واضاف حمادة ان هذه 
الفعاليات االحتجاجية تاتي "بسبب 

اس��تمرار نك��ران وجتاه��ل احلكومة 
حلقوق املوظفني وعائالتهم".

ويتلقى ه��ؤالء املوظف��ون دفعة من 
الراتب بقيمة الف شيكل )250 دوالر 
تقريبا( ش��هريا تدفع لهم مباش��رة 
من وزارة املالية ف��ي غزة التي ال تزال 

تواص��ل اجلباية وجم��ع الضرائب في 
اس��تيعاب  ويعتب��ر ملف  القط��اع. 
موظف��ي حكومة حماس الس��ابقة 
وعدده��م نح��و أربع��ني ال��ف مدني 
وعس��كري م��ن ب��ني اه��م القضايا 

العالقة بني حركتي حماس وفتح.

والس��لطة  فت��ح  وتطال��ب 
الفلس��طينية ب�"التمكني الكامل" 
حلكوم��ة احلم��د اهلل خصوص��ا في 
جانبي االم��ن واجلباية بالكامل فيما 
تطالب حماس باستيعاب موظفيها 

في احلكومة.

إضراب عام يشل المؤسسات الحكومية في غزة



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد: 

وف��رت اليابان متويالً حيوياً للمش��اريع 
الس��ريعة األث��ر ف��ي مناط��ق العودة 
واجملتمع��ات املضيف��ة والتي تس��هل 
والتماس��ك  املس��تدامة  الع��ودة 

االجتماعي في العراق .
ورحب��ت املفوضي��ة الس��امية ل��أمم 
املتحدة لش��ؤون الالجئني بالتعهدات 
املالية اجلديدة التي قدمها الش��عب 
اليابان��ي البال��غ مقداره��ا 19 مليون 
دوالر أميرك��ي للعام احلال��ي 2018، اذ 
مت تخصي��ص 15 مليون دوالرا أميركيا 
والعائدين  النازحني  حلماية ومساعدة 
إلعان��ة  دوالر  مالي��ني  و4  العراقي��ني، 

الالجئني السوريني. 
ف��ي  األخي��ر  الص��راع  بداي��ة  ومن��ذ 
العراق ف��ي عام 2014، قام��ت اليابان 
بتق��دمي من��ح س��خية ملفوضية األمم 
املتح��دة لش��ؤون الالجئ��ني تق��در ب� 
73 مليون��دوالر، وحي��ث قامت بدعم 
املس��اعدة احليوية ملاليني األش��خاص 
الذي��ن أجبروا على الف��رار من ديارهم 

بسبب هذا الصراع. 
مفوضي��ة  الياب��ان  ك��رم  ويس��اعد 
ش��ؤون الالجئني على القيام مبهامها 
في تغيي��ر وضع الع��راق. فمن ناحية 
بالنسبة للمفوضية، فإن إيجاد حلول 
أصبح  والالجئني  للنازحني  مستدامة 
اآلن أولوي��ة في العراق، مع احلفاظ في 
الطارئة  الوقتعل��ى املس��اعدة  نفس 
واحلماية لأش��خاص الذي��ن ال يزالون 
في اخمليمات. وتوفر اليابان متويالً حيوياً 
للمشاريع الس��ريعة األثر في مناطق 
الع��ودة واجملتمع��ات املضيف��ة والتي 
تسهل العودة املستدامة والتماسك 

االجتماعي. 
تأم��ني  تدع��م مس��اعدات  وكذل��ك 
املأوى واملس��اعدات النقدية للنازحني 
ال  الذي��ن  املس��تضعفني  والالجئ��ني 
يس��تطيعون الع��ودة إل��ى دياره��م، 
إضافة الى تقدمي الرعاية واملس��اعدة 
في اخمليمات. وسوف يستفيد النازحون 

والعائدون العراقيون بش��كأكبر من 
احلص��ول عل��ى املس��اعدة القانونية 
وإجراءات منع العنف القائم على نوع 
اجلنس. ومن خ��الل دعم أكثر من 100 
الف من العراقيني الضعفاء - س��واء 
كانوا نازحني أو ممن عادوا إلى ديارهم - 
وأكثر من 22 ألف الجئسوري، فإن هذا 
التمويل احليوي س��وف يساعد الناس 
على العودة إل��ى حياتهم الطبيعية 
ف��ي الوقت ال��ذي ينتقل في��ه العراق 

خارج األزمة.

وقد ق��ال س��فير اليابان ف��ي العراق، 
فومي��و إي��واي: »ه��ذه ه��ي الس��نة 
الرابع��ة عل��ى التوالي من��ذ أن بدأت 
اليابان بتقدمي املساعدة إلى العراقيني 
املتضررين  والس��وريني  املستضعفني 
ميزانيته��ا  خ��الل  م��ن  الن��زاع  م��ن 
التكميلي��ة. وتق��وم هذه املس��اعدة 
بإبراز الت��زام الياب��ان الق��وي واملؤمن 
بتلبي��ة االحتياج��ات األساس��ية في 
اخمليم��ات ومناطق العودة في العراق«. 
وأضاف السفير أن »املساعدة املقدمة 

للمفوضي��ة تأت��ي كجزء م��ن حزمة 
اإلنس��انيةوحتقيق  اجلهود  جديدة من 
االس��تقرار في الع��راق تصل الى 100 
مليون دوالر تقريبا. إن اليابان مصممة 
والعائدي��ن  النازح��ني  خدم��ة  عل��ى 
والالجئ��ني واجملتمع��ات املضيف��ة فى 
العراق، وتدعم جه��ود قطاع التنمية 

في العراق«. 
م��ن جانب��ه رح��ب برونو جي��دو، ممثل 
املفوضي��ة الس��امية ل��أمم املتح��دة 
الع��راق،  ف��ي  الالجئ��ني  لش��ؤون 

باملس��اهمة الس��خية من الش��عب 
اليابان��ي، قائال: »هذه حلظة حاس��مة 
بالنس��بة للعراق حيث ع��اد أكثر من 
3 ماليني ش��خص إل��ى ديارهم،ولكن 
م��ا ي��زال هن��اك مليون��ني و500 الف 
نازح. وهن��اك 240 ألف الجئ س��وري 
بحاج��ة إلى حلول مس��تدامة. اذ  متر 
البالد مبرحلة انتقالي��ة، ولكن الكثير 
م��ن الناس م��ا زالوا فى وضع ش��ديد 
الدع��م  إل��ى  ويحتاج��ون  الضع��ف 
لبعض الوقت فياملس��تقبل. وبفضل 

س��خاء الش��عب اليابان��ي، ل��ن يتم 
نسيان العراقيون الضعفاء والالجئون 

السوريون«. 
وعب��ر الش��عب العراقي ع��ن إلتزامه 
بإس��تمرار مب��ا بذله من اجله��ود التي 
انهت اإلرهاب من خالل الدعم الدولي 
له ومن اجل حتقيق املصاحلة الوطنية 
مبك��راً وإع��ادة احلي��اة الطبيعية له 
آخذي��ن بنظ��ر االعتبار فت��رة ما بعد 
انتهاء العمليات العس��كرية لتحرير 

املوصل . 

تعهدات جديدة تمنحها اليابان لحماية
ومساعدة النازحين العراقيين والالجئين السوريين

مع الحفاظ على المساعدة الطارئة والحماية لألشخاص في المخيمات

قدمت اليابان منحا 
سخية لمفوضية 
األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين 
تقدر بـ 73 مليون 
دوالر، كما قامت 
بدعم المساعدة 
الحيوية لماليين 
األشخاص الذين 
أجبروا على الفرار 
من ديارهم 

مخيمات النزوح في العراق

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفع املؤش��ر »نيكاي« الياباني إلى أعلى مستوى 
في نح��و ثالثة أس��ابيع امس اإلثن��ني ، إذ حققت 
معظم القطاعات مكاس��ب مع اس��تمرار حتسن 
ثق��ة املس��تثمرين، بعدم��ا صع��دت بورص��ة وول 

ستريت صعوداً مضطرداً.
واختتم املؤشر القياسي مرتفعاً 1.2 في املئة إلى 
22153.63 نقط��ة بعدم��ا المس في وقت س��ابق 
22226.53 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السابع 
م��ن ش��باط اجلاري ، وم��ن بني املؤش��رات الفرعية 
لبورصة طوكي��و لأوراق املالي��ة البالغ عددها 33 
مؤشراً، ارتفع 31 مؤشراً وتصدرت األسهم اآلمنة 
نسبياً، مثل أسهم قطاع األدوية قائمة الرابحني.

وفي ش��كل عام، كانت مكاسب السوق محدودة 
بفعل احلذر قبل ش��هادة رئيس »مجلس االحتياط 
االحتادي« )البنك املرك��زي األميركي( اجلديد جيروم 
باول النصف س��نوية أمام الكونغ��رس التي تبدأ 

اليوم الثالثاء .

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفعت أس��عار الذه��ب امس االثن��ني ، مدعومة 
بانخف��اض ال��دوالر مع هب��وط عوائد الس��ندات 
األميركية، بينما يتوخى املستثمرون احلذر قبل أول 
شهادة أمام الكونغرس لرئيس »مجلس االحتياط 
االحتادي« )البنك املرك��زي االميركي( اجلديد جيروم 

باول.
ويدلي باول بش��هادته في ش��أن تقرير السياسة 
النقدية واالقتصاد نصف الس��نوي للبنك املركزي 
غ��داً، أمام جلن��ة اخلدم��ات املالي��ة التابعة جمللس 

النواب األميركي.
وبحلول الس��اعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، ارتفع 
الس��عر الفوري للذهب 0.8 في املئة إلى 1338.97 
دوالر لأوقي��ة، بعدم��ا صع��د إل��ى 1340.85 دوالر 

مسجالً أعلى مستوياته في حوالى أسبوع.
وكان��ت األس��عار تراجعت1.4  في املئة األس��بوع 
املاضي، في أكبر انخفاض لها على مدى ش��هرين 
ونصف. وارتفع��ت عقود الذهب األميركية اآلجلة 

0.9 في املئة إلى 1341.9 دوالر لأوقية.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعاد املصرف العقاري يوم األحد افتتاح فرعه في 
مدينة املوصل بهدف دعم إع��ادة إعمار املدينة، 
الت��ي يس��كنها نحو مليون��ي نس��مة، بعدما 

دمرتها املعارك ضد تنظيم )داعش(.
وقال مدير املصرف سيف الدين محمد افتتحت 
بناية املصرف، وس��يتم اإلقراض من طريق تقدمي 
طلب��ات مباش��رة أو التق��دمي االلكترون��ي عب��ر 
االنترنت ، وأضاف س��يتم منح القروض لبناء أو 

شراء أو أعادة تأهيل الوحدات السكنية .
وأغل��ق املص��رف العق��اري فرعه لدى س��يطرة 
التنظيم في حزي��ران )يونيو( 2014 على املدينة، 
بعدما حتولت معظم مبانيها الى حطام نتيجة 
معارك استعادة السيطرة عليها ، وتعرض نحو 
21 أل��ف و500 منزل لدمار كامل أو أضرار كبيرة 
فيها، خالل املعارك التي قادتها القوات العراقية 
وانتهت بطرد املتطرفني في متوز )يوليو( املاضي.

ووفقا لبرنامج األمم املتحدة لإلسكان.

»نيكاي« يقفز ألعلى 
مستوى في ثالثة أسابيع

ارتفاع الذهب
مع هبوط الدوالر

عودة الحياة الى المصرف 
العقاري في الموصل

الصباح الجديد– وكاالت 
اعلن��ت الغرف��ة التجاري��ة االيراني��ة 
العراقية، ان صادرات ايران للعراق بشأن 
الس��لع غير النفطية تبلغ اكثر من 5 
مليارات دوالر، مبينة ان هذه الصادرات 

خالل 11 شهرا.
وق��ال األم��ني الع��ام للغرف��ة حام��د 
حس��يني ف��ي مقابلة م��ع صحيفة 
»الص��ادرات  ان  تريبي��ون،  فايننش��ال 
االيرانية ال��ى العراق خالل 11 ش��هرا 
بلغت اكثر من 5 مليارات دوالر«، مبينا 
ان »ه��ذه الص��ادرات هي للس��لع غير 
النفطية« ، مضيفا ان »املواد الغذائية 
البناء  وم��واد  واخلض��روات  والفواك��ه 

كانت من السلع الرئيسة املصدرة الى 
العراق من ايران«.

من جانبه، اكد رئي��س منظمة ترويج 
التجارة االيرانية مجتبى خسروتاج ان 
»اي��ران كانت ثالث اكبر ش��ريك جتاري 

للعراق في عام 2016«.
وبحس��ب وكالة االنب��اء االيرانية فان 
تركي��ا، الت��ي متتلك 22 ف��ي املائة من 
التج��ارة اخلارجي��ة للع��راق، تعد اكبر 
ش��ريك جت��اري لبغ��داد تليه��ا الصني 
بنس��بة 20 في املائة وايران بنسبة 16 

في املائة.
وأش��ار خس��روتاج إل��ى أن »الصادرات 
الغذائي��ة ش��كلت ٪19 م��ن صادرات 

إي��ران غير النفطية إل��ى العراق خالل 
تليه��ا  املاضي��ة  الث��الث  الس��نوات 
واملنتجات   )15٪( الزراعي��ة  املنتج��ات 
الكيماوي��ة )٪15( ومنتج��ات الطاقة 
واآلالت   ،  10٪( البن��اء  وم��واد   )11٪(
واملركبات )٪5(، واألجهزة املنزلية )4٪(، 
واملنسوجات )٪3( وغيرها من املنتجات 

.»)18٪(
وتاب��ع ان »ايران صدرت في املتوس��ط 
س��لع بقيمة 6 مليارات دوالر س��نويا 
للب��الد اجملاور خ��الل الس��نوات الثالث 
املاضي��ة الن صادرات الع��راق الى ايران 
كان��ت منخفضة وتتراوح بني 50 و 60 

مليون دوالر«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النقل االحد، قرب املباشرة 
مبشاريع تنموية في محافظة البصرة، 
فيما اش��ارت ال��ى أن أبوابها مفتوحة 
أم��ام أي ش��خص يرغ��ب ف��ي تق��دمي 

املشاريع اخلدمية.
وقالت الشركة العامة ملوانىء العراق 
ف��ي بيان اصدرت��ه وزارة النقل اطلعت 
»الصب��اح اجلديد« على نس��خة منه، 
»ف��ي الوقت الذي تس��عى في��ه وزارة 
النقل إلنش��اء عدة مش��اريع تغير من 
واق��ع مدننا وتش��غل األي��دي العاملة 
لش��بابنا العاطلني عن العمل بعقود 
تشغيل مش��ترك مع كبرى الشركات 

صفح��ات  بع��ض  تنب��ري  الرصين��ة، 
املش��بوهة  االجتماع��ي  التواص��ل 
الت��ي ال تريد اخلير له��ذا البلد وأبنائه، 
املش��اريع  ه��ذه  مبث��ل  للتش��كيك 
وتظهر نفس��ها احلري��ص واملدافع عن 

املواطنني«.
واضاف��ت الش��ركة، أن »ه��ذا البهتان 
الذي ال ميت للواقع بصلة من قبل بعض 
املأجوري��ن املتاجرين بإس��م وس��معة 
العراق وممن ال يريدون اخلير ألهل البصرة 
التابعني الى بعض اجلهات، حيث تعتبر 
هذه االيام فرصة للتسقيط السياسي 
م��ع بداية الدعاي��ة االنتخابية، جعلنا 
نضط��ر الس��تعراض أهمي��ة وقيم��ة 

هذا املش��روع«، موضحة أن��ه »بعد أن 
كانت شواطئ البصرة مقبرة للغوارق 
س��يكون بدال عنه��ا كورنيش رائع في 
املنطقة احملصورة بني اجلسرين، ويعتبر 

من أهم املواقع على شط العرب«.
وبينت الش��ركة، »ستباش��ر ش��ركة 
رصينة بعقد تش��غيل مش��ترك بعد 
اإلنتهاء م��ن إزالة الهي��اكل احلديدية 
للس��فن كاف��ة عل��ى حف��ر وتعميق 
الش��اطئ ق��در املس��تطاع، وبالتوازي 
مع ذلك س��تتم املباشرة بانشاء جدار 
س��اند للرصي��ف النه��ري للكورنيش 
وحافة النهر، ورصفه باحلجارة، وإنشاء 

مرسى للزوارق.

مشاريع تنموية للنقل في البصرة5 مليارات دوالر صادرات ايران غير النفطية للعراق
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بدأت احلملة الضارية ضد مؤمتر الكويت 
)املنعقد في 13-14 فبراير/شباط 2018(، 
العمار الع��راق، وطبَّلوا وروَّجوا بفش��له 
حتى قبل انعقاده. واملتتبع لهذه احلملة 
يرى وراءها الوجوه نفسها واجلهات التي 
حاربت، وما تزال حتارب العراق اجلديد منذ 
2003 وإلى اآلن. فهؤالء يغيظهم أي جناح، 
أو عم��ل جيد لصالح العراق، وهم خبراء 
في تشويه احلقائق، وتضليل الرأي العام، 
ونشر أقوال ظاهرها حق وغاياتها باطلة. 
وكالعادة متسكوا بذريعة الفساد إلحلاق 
املزيد من الضرر بالعراق، وكأن الش��عب 

العراقي لم ينجب إال الفاسدين.
أعتقد أن مؤمتر الكويت كان ضرورياً ولم 
يكن من��ه بد، وليس كما ي��روج البعض 
أن الع��راق راح يس��تجدي العالم إلعمار 

م��ا خرب��ه اإلره��اب والفس��اد. فالعراق 
تضرر أكث��ر من أي بلد آخ��ر من اإلرهاب 
البعثي الداعشي، ودفع عشرات األلوف 
م��ن الش��هداء م��ن أبنائه ف��ي محاربة 
اإلره��اب نيابة ع��ن العال��م، إضافة إلى 
الدم��ار الش��امل ملدن��ه، وخاص��ة مدن 
املناطق الشمالية الغربية التي احتلتها 
عصابات داع��ش. لذلك فمن حق العراق 
أن يطالب العالم أن يتحمل قسطاً من 
مس��ؤولياته من تكالي��ف اإلعمار، وهذا 
ليس استجداًء أو إهانة لكرامة الشعب 
كما ي��روِّج البعض. فالعراق ال يعاني من 

عقدة الكرامة.
واجلدي��ر بالذكر أن أمي��ركا قامت بإعمار 
أوروبا بع��د احلرب العاملي��ة الثانية على 
وف��ق )خط��ة مارش��ال(، ولم يق��ل أحد 

أن ه��ذه املس��اعدات كانت اس��تجداًء، 
أو إس��اءة لكرام��ة الش��عوب األوروبية 
وس��يادتها. كم��ا وس��اعدت أميركا في 
إعمار الع��راق بعد 2003 مب��ا ال يقل عن 
60 ملي��ار دوالر لغاي��ة 2014. فنحن في 
عص��ر العوملة حيث أصبحت املش��كلة 
الوطني��ة مش��كلة دولي��ة. ومحاول��ة 
عزل الع��راق عن الدعم الدولي ليس��ت 
جدي��دة، إذ س��بق أن طالب ه��ؤالء حتى 
بعدم مشاركة أميركا والقوات الدولية 
ف��ي دعم العراق في حرب��ه على اإلرهاب 
بع��د 2014، بدعوى أن وجود هذه القوات 
في العراق إس��اءة للسيادة الوطنية، وال 
يعتب��رون احتالل داعش لثلث مس��احة 
الوطني��ة.  للس��يادة  إس��اءة  الع��راق 
وبنف��س االس��طوانة املش��روخة أدعوا 

أن أمي��ركا هي عدوة للع��راق وهي التي 
خلقت داعش والقاع��دة… الخ، وأوجدت 
داعش لكي ترس��ل قواتها للعراق ثانية 
بحجة محاربة اإلرهاب!! ال شك أن هذه 
الدعوات تصب في خدمة )داعش( وفلول 

أيتام البعث وأشباه البعث.
احلكومة  تقدي��رات  فالع��راق، وحس��ب 
العراقي��ة يحت��اج إل��ى 88 ملي��ار دوالر 
العمار مدنه اخملربة، وكان يأمل من املؤمتر 
أن يتعهد احللفاء بهذا املبلغ. وقد شارك 
في املؤمت��ر 77 دولة، كما و حضره األمني 
العام لألمم املتحدة الس��يد غوتيريس، و 
وزي��رة خارجية االحت��اد األوروبي فيديريكا 
موريغيني و حش��د إعالمي عاملي كبير، 
ف��كان املؤمتر عب��ارة عن تظاه��رة دولية 
لدعم العراق وإبراز ما تضرر من اإلرهاب. 

ورغ��م ما حتقق من تعهدات املش��اركني 
كان دون الطم��وح، إذ كم��ا ص��رح وزي��ر 
إبراهي��م  الدكت��ور  الع��راق  خارجي��ة 
اجلعف��ري: إن “املؤمتر متك��ن من جمع 30 
ملي��ار دوالر امريكي، ونح��ن نثمن الدول 
واملنظمات الت��ي اعطتنا منح او قروض 
او اس��تثمارات خ��الل املؤمت��ر”. إال إن هذا 
املبلغ بحد ذات��ه ليس قليالً، وال يعني أن 
عقد املؤمتر كان خطأً، أو إهانة للش��عب 
كان��وا  وم��اذا  يدع��ون.  العراق��ي كم��ا 
سيقولون لو لم تسع احلكومة العراقية 
لعقد مثل ه��ذا املؤمتر؟ بالتأكيد لرفعوا 
عقيرته��م بالص��راخ أن ه��ذه احلكومة 
ليس��ت مهتم��ة مب��ا أصاب الع��راق من 

دمار. 
واملضح��ك املبكي أن ادع��ى آخرون ضد 

املؤمتر أن في حالة جناحه سيوفر الفرصة 
للفاس��دين في احلكومة لس��رقة املزيد 
من األموال. فما احلل في هذه احلالة، هل 
إبق��اء اخلراب على حال��ه، وعدم محاولة 
االعم��ار، وإلى متى؟ املؤمتر أيها الس��ادة 
لم يفش��ل كما متنى أعداء العراق، نعم 
كان��ت نتائجه أقل م��ن الطموح، ولكن 
االتصاالت ل��م تنته بعد، وحلد اآلن وكما 
ذكرنا أعاله، جنح املؤمتر في ما تعهدت به 
ال��دول احلليفة للعراق بنحو ثالثني مليار 
دوالر على شكل منح واستثمارات وديون، 
وهذا املبلغ يجب أن ال يُس��تهان به. وفي 
جميع األحوال، جنح املؤمتر أم فش��ل في 
حتقيق الطم��وح فهو إجراء ال بد منه، إذ 
كم��ا قيل: أن حتاول وتفش��ل خير من أن 

ال حتاول.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

د.عبدالخالق حسين

ستيفاني ستانتشيفا

أستاذة علم االقتصاد 
في جامعة هارفارد

كاتب عراقي

 م��ع تفاق��م التف��اوت االقتص��ادي ف��ي 
الوالي��ات املتحدة، رمبا يفترض كثيرون من 
املراقبني أن األميركيني يرغبون في تقليص 
الفوارق في الدخل من خالل إنشاء نظام 
ضريبي أكثر تصاعدية. لكنه افتراض غير 
صحيح. ففي شهر ديسمبر/كانون األول، 
أقر الكوجنرس األميركي مشروع القانون 
الضريبي الش��امل الذي ستستفيد منه 
على نحو غير متناسب، في األمد القريب 

في األقل، األسر األعلى دخال. 
عل��ى الرغم م��ن فجوة الدخ��ل املتزايدة 
االتساع في بالدهم، فإن دعم األميركيني 
إلعادة التوزيع ظل ثابتا لعقود من الزمن، 
وفقا للمس��ح االجتماعي الع��ام. ولعل 
ج��ون ش��تاينبك كان عل��ى ح��ق عندما 
ق��ال: »لم مت��د االش��تراكية جذورها في 
أمي��ركا َق��ط ألن الفق��راء هن��اك ال يرون 
أنفسهم بوصفهم بروليتاريا ُمْسَتَغلَّة، 
ب��ل بوصفهم أصحاب ماليني ميرون بفترة 

حرجة مؤقتة«.
وم��ن منظور أولئ��ك الذي��ن يعتقدون أن 
اجملتم��ع الب��د أن يق��دم ألعضائ��ه تكافؤ 
الف��رص، وأن كل م��ن يجته��د في عمله 
يس��تطيع أن يرتقي الس��لم االجتماعي 
االقتصادي، تَُعد عملية إعادة التوزيع غير 
ضرورية وظاملة. فكما يقول أنصار تكافؤ 
الفرص، إذا انطلق اجلميع من نفس نقطة 
البداية، فالبد أن تكون أي نتيجة س��يئة 

راجعة إلى أخطاء فردية.
متاثل هذه النظرة رؤية غالبية األميركيني. 
فوفقا لدراس��ة مس��ح القي��م العاملية، 
يعتقد نحو %70 من األميركيني أن الفقير 
ميكنه اخلروج من الفقر دون مساعدة من 
أح��د. ويتناقض هذا بش��دة م��ع املواقف 
ف��ي أوروبا، حي��ث ي��رى %35 فقط نفس 
ال��رأي. بعبارة أخرى، ي��رى أغلب األوروبيني 
أن الفقراء قليلو احلظ، في حني يعتبرهم 
أغل��ب األميركيني كس��ولني. ولعل هذا 
من األس��باب التي تدفع ال��دول األوروبية 
إلى دعم حتويالت اجتماعية أكثر س��خاء 
���� وأكث��ر تكلفة ���� مقارن��ة بالواليات 

املتحدة.
يتبنى األميركي��ون وجهات نظر متفائلة 
عميق��ة اجلذور حول احل��راك االجتماعي، 
وهي آراء تضرب جذورها عميقا في تاريخ 
الوالي��ات املتح��دة وتعززها رواي��ات حول 
مهاجري��ن حتولوا م��ن الفقر إل��ى الثراء. 
غير أن معتقدات األميركيني حول احلراك 
االجتماع��ي اليوم أصبحت تس��تند إلى 

األساطير أكثر من استنادها إلى الواقع.
وفقا لبحث اس��تقصائي قمت مع بعض 
زمالئ��ي مؤخ��را بإدارت��ه وحتلي��ل بياناته، 
يخم��ن األميركي��ون أن %12 من األطفال 
ف��ي الش��ريحة الدنيا من الدخل س��وف 
يش��قون طريقهم إلى الش��ريحة العليا 
بحل��ول وق��ت تقاعده��م. كم��ا يعتقد 

األميركي��ون أنه من خالل العمل الش��اق 
لن يظل س��وى %22 فقط م��ن األطفال 
الفق��راء الي��وم عل��ى فقره��م عندم��ا 

يبلغون. 
لكن األرق��ام الفعلية هي %8 و%33 على 
التوال��ي. بعبارة أخ��رى، يبالغ األميركيون 
ف��ي تقدي��ر احل��راك الجتماع��ي الصاعد 
ويقلل��ون من احتم��ال البقاء ف��ي الفقر 
ألجي��ال. وهم يعتقدون أيضا أنه إذا عمل 
اجلمي��ع بجدي��ة، ف��إن احلل��م األميركي 
املتمث��ل في حتقي��ق النج��اح العصامي 

يُصِبح أقرب إلى الواقع.
من الواضح أن املشاركني في االستطالع 
من األوروبيني أكثر تش��اؤما بشأن احلراك 
االجتماعي: فهم على عكس األميركيني، 
يبالغ��ون في تقدير احتم��االت البقاء في 
الفقر. على س��بيل املثال، قال املشاركون 
م��ن فرنس��ا وإيطالي��ا وبريطاني��ا عل��ى 
التوالي إن %35، و%34، و%38 من األطفال 
ذوي الدخل املنخفض سوف يبقون فقراء، 
في ح��ني كانت النس��ب احلقيقية 29%، 

و%27، و%31 على التوالي.
الواق��ع أن وجه��ات النظ��ر ح��ول احلراك 
االجتماعي ليس��ت موحدة عبر الطيف 
السياسي أو املناطق اجلغرافية. ففي كل 
من الواليات املتحدة وأوروبا، على س��بيل 
املثال، يعتقد األش��خاص الذين يعتبرون 
أنفس��هم »محافظ��ني« في م��ا يتصل 

بشؤون السياسة االقتصادية أن الفرصة 
املتكافئ��ة متاح��ة ل��كل األطف��ال، وأن 

اقتصاد السوق احلرة في بالدهم عادل.
والعك��س صحيح في نظ��ر أولئك الذين 
اقتصاديا.  »ليبراليني«  أنفسهم  يسمون 
التدخ��ل  يفضل��ون  الن��اس  فه��ؤالء 
احلكومي، ألنهم يعتقدون أن األسواق، إذا 
تُرَِكت تتدبر أمورها دون تدخل، لن تضمن 
العدالة، بل ورمب��ا حتى تعمل على توليد 

املزيد من التفاوت.
يتمث��ل النم��ط األكث��ر إثارة للدهش��ة 
ف��ي تف��اؤل األميركي��ني املف��رط بش��أن 
احل��راك االجتماع��ي في أجزاء م��ن البالد 
حي��ث احلراك الفعل منخف��ض �� مبا في 
ذل��ك الوالي��ات اجلنوبية الش��رقية مثل 
ون��ورث  وفيرجيني��ا،  وأالبام��ا،  جورجي��ا، 
كارولين��ا، وس��اوث كارولين��ا. ف��ي هذه 
الواليات، تتج��اوز تقديرات املس��تجيبني 
لالس��تطالع للحراك االجتماعي ِضعف 
حقيقته. وعلى النقي��ض من هذا، يقلل 
للح��راك  تقديره��م  م��ن  املس��تجيبون 
االجتماعي في الواليات الش��مالية �� مبا 
في ذلك فيرمونت، ومونتانا، ونورث داكوتا، 
وس��اوث داكوتا، وواش��نطن �� حيث هو 

أعلى في حقيقة األمر.
وكجزء من دراس��تنا، تبادلنا مع شركائنا 
الطبق��ي  الترتي��ب  ح��ول  البيان��ات 
االجتماعي في أوروبا وأميركا. وقد وجدنا 

أن تفس��يرات هذه املعلوم��ات تتباين بني 
م��ن يعتب��رون أنفس��هم ليبراليني ومن 
أنفس��هم محافظ��ني. عل��ى  يعتب��رون 
سبيل املثال، أصبح الليبراليون أكثر دعما 
لسياس��ات إعادة التوزي��ع، مثل التعليم 
العام والرعاية الصحية الشاملة، عندما 
أُطلِع��وا على معلومات متش��ائمة حول 

احلراك االجتماعي.
عل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك، ل��م تتحرك 
مش��اعر احملافظني عندم��ا أطلعوا على 
نف��س املعلوم��ات. وفي ح��ني أق��روا بأن 
احل��راك االجتماعي املنخفض يعمل على 
احلد من القدرة االقتصادية، فإنهم ظلوا 
على بغضهم للتدخ��ل احلكومي وإعادة 
التوزيع كما كانوا م��ن قبل أن نطلعهم 

على البيانات.
أعتق��د أن جزءا من الس��بب وراء رد ِفعل 
احملافظ��ني ه��و انع��دام الثق��ة. فالعديد 
من احملافظ��ني ي��زدرون احلكوم��ة بدرجة 
عميق��ة؛ يقول %17 فقط م��ن الناخبني 
ف��ي الواليات املتحدة إنهم يس��تطيعون 
وضع ثقتهم في القادة السياس��يني في 
بالدهم. وقد بلغت نسبة احملافظني الذين 
يحملون وجهة نظر س��لبية في اإلجمال 
للحكوم��ة %80؛ وب��ني الليبراليني كانت 
النس��بة أق��رب إل��ى %50. وع��الوة على 
ذلك، ترى نس��بة مرتفعة م��ن احملافظني 
أن أفضل وسيلة لتضييق فجوة التفاوت 

بني الناس هي خفض الضرائب املفروضة 
على الشركات واألشخاص.

لكن الشكوك في احلكومة قد تنبع أيضا 
من اعتقاد مفاده أن األنظمة السياسية 
م��زورة وأن الساس��ة غي��ر قادري��ن على 
حتسني األمور أو غير راغبني في حتسينها 
ألنهم أصبحوا »فاسدين« بِفعل مصالح 
راسخة، أو غارقني في اجلمود التشريعي، 
أو مقيدين بِفعل البيروقراطية. باختصار، 
احل��راك  أن  احملافظ��ون  يعل��م  عندم��ا 
االجتماعي أقل مما كانوا يتصورون، فإنهم 
يعتق��دون أن احلكوم��ة ه��ي املش��كلة، 
وليس��ت احل��ل. وكم��ا الحظ جي��ه. دي. 
فانس ف��ي مذكرات��ه املنش��ورة في عام 
2016 بعن��وان »هيليبيل��ي إيليجي«، فإن 
كثيرين م��ن اليمني األميرك��ي يعتقدون 
اآلن أنه »ليس خطأ املرء أن يكون خاسرا؛ 

بل اخلطأ من جانب احلكومة«.
رمب��ا أصبحنا مس��تقطبني ف��ي الواليات 
املتح��دة وأوروب��ا، إلى احلد ال��ذي يجعلنا 
املعلوم��ات  نف��س  تلق��ي  بع��د  حت��ى 
نس��تجيب بطرق مختلفة. فاليسار يريد 
دورا أكبر للحكومة، في حني يريد اليمني 
حتجيم دورها. ومن الواضح أن الواقع ليس 
بسيطا إلى هذا احلد. لكن األمر الواضح 
ه��و أن آراء الناس حول احلراك االجتماعي 
ترتب��ط باإليديولوجية واجلغرافيا بقدر ما 

ترتبط بظروفهم.

أسرى الحلم األميركي
PROJECT
SYNDICATE

عقلية راعي البقر
طارق حرب 

البصرة تستأهل 
اجراءات رئيس الوزراء 

الي��وم الرابع لالج��راءات التي اتخذها رئي��س الوزراء 
واحلكوم��ة بتطبيق القانون وضب��ط االمن والقضاء 
عل��ى اجلرمي��ة وايقاف الطغي��ان احلاص��ل من بعض 
اجلهات احملسوبة على العشائر الكرمية اذ ان العشائر 
العراقي��ة الفاضل��ة املوج��ودة في البص��رة ال تغادر 
قوله سبحانه وخلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
ش��عوبا وقبائل لتعارفوا فالتع��ارف والرحمة واحملبة 
واالحسان واملعروف والسالم والوئام والعفو واملغفرة 
والتسامح واحلق والقسط واالنصاف ومنع الطغيان 
واالس��تبداد والقهر واالكراه الذي يظهر من البعض 
ف��ي البصرة غير مقب��ول دس��توريا وقانونيا واخالقا 
ووطني��ا اذ هل ميكن اعطاء مس��اغ او تبرير الي عمل 
من هذه االعم��ال كاالنتقام والث��أر واالرهاب بكتابة 
مطل��وب عش��ائريا او قطع الطريق العام لس��اعات 
والعصابات املنظم��ة وكثرة حاالت انتحال الوظائف 
والصفات كما مت التصريح يوم 2018/2/32من العثور 
على مكاتب تنتحل صفة احلش��د الشعبي وحاالت 
القت��ل  وجتارة املمنوعات وغي��ر ذلك من االعمال غير 
املش��روعة  والتي تعد من اجلرائم اجلسيمة واخلطرة 
الت��ي تكون اضراره��ا واثاره��ا كبيرة والت��ي ظلمت 
ه��ذه احملافظة وظلم��ت ابناءها وه��ذه الظالمة البد 
ان تتدخ��ل احلكومة االحتادية النهائها وحس��نا فعل 
رئيس الوزراء بالش��روع بهذه احلمل��ة والقضاء على 
هذه املظاهر غير القانونية والظواهر غير الش��رعية 
ذل��ك ان الدس��تور والقوان��ني عه��دت ال��ى اجلهات 
احلكومية اتخاذ االجراءات القانونية لتأمني ممارس��ة 
املواط��ن حقوق��ه الدس��تورية والقانوني��ة وحرياته 
واحملافظ��ة على ش��خصه وامواله وتوفي��ر الظروف 
املطلوب��ة للعي��ش الكرمي والعمل في ج��و  اليعكره 
اي ظرف وحس��ناً فعل رئيس الوزراء مرة اخرى عندما 
رافق القوات العسكرية الذاهبة الى البصرة لتأمني 
تطبيق القانون وانهاء جميع اش��كال مخالفته وما 
ق��ام به من زي��ارة لعائلة ش��يخ القناص��ني االبطال 

الذين حرقوا االرض حتت ارجل داعش.
فه��ذه الزيارة من رئيس الوزراء لعائلة الش��هيد تنم 
عن وفاء لدماء الش��هداء واعت��راف بالفضل وفطنة 
ونباهة عالية من رئي��س الوزراء وكذلك ما فعله من 
استقباله لشيوخ عشائر ومثقفني وفئات اخرى من 

اجملتمع البصري.
وان كل م��ا اتخ��ذه رئي��س ال��وزراء في البص��رة  من 
نش��اطات  وما اتخذته القوات االمني��ة من اجراءات 
يتف��ق مع ما انتهى اليه مؤمت��ر الكويت حيث كانت 
البص��رة صاحب��ة احلص��ة االكبر من ب��ني احملافظات 
العراقية في االس��تثمار وفي املش��اريع التي ستتم 
القيام بها في العراق بحيث ال متاثل حصتها مامقرر 
لع��دد من احملافظات العراقي��ة االخرى اي ان نصيبها 
كان يس��اوي نصيب عدد من احملافظ��ات وفي جميع 
االحوال نعما ملن خط��ط واقترح ونفذ وطبق احلملة 

في تخليص البصرة من الدرن الذي اصابها .
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قصة قصيرة

قصيدة

الفقر بسوطه.
اس��تفزه رفضها فهو ابن ملح األرض التي 
التهزم,يش��يح بوجهه نحو أرض يباب ليس 
فيها سوى نخيالت متوزعة بشكل فوضوي 
هنا وهناك,وحش��ائش تتجمهر حتت الظل 

كأنها هاربة من لهيب الشمس احلارقة .
قال لها :لس��نا فقراء ه��ذه األرض لوزرعت 
لن جت��دي الوقت لعد أم��وال احملصول هزت 
سعدية يدها باس��تهزاء.. لو زرعت ياراضي 

لو..! 
األرض مات��ت وانطم��رت اال ت��رى أن األمالح 
أكل��ت األخضر واليابس .ال��ف مرة أخبرتك 
أن تبيعها وتنتفع بثمنه��ا انظر الى جارك 
عب��د اهلل أصبح��ت أرض��ه دورا س��كنية 
وزوجته تنع��م باألموال والذهب ولم تكمل 
جملته��ا حت��ى ص��اح به��ا راض��ي :إبلعي 
لسانك الطويل واالقصصته إن كررتي هذا 
ثاني��ة ,طاملا أرض��ي معي فانا أش��عر انني 
ملك افهمي هذا جيدا هذه أرضي ومملكتي 
أقف عند أقصاها فأرى شمالها هذا املنظر 
وح��ده يعيد ل��ي روح��ي أنا رج��ل اليعيش 
االعلى رائحة تراب اجداده.انظري هناك كان 
أب��ي يطعم فرس��ه التي اهداه��ا له جدي, 
كان ج��دي يقول ان خيولنا س��اومه عليها 
املل��ك في ذل��ك الوقت لكن��ه رفض بيعها 
لندرتها,كوخ ج��دي ليس البقاي��ا املتناثرة 
الت��ي ترينه��ا وتلعنيه��ا كل ي��وم ,بل كا ن 
م��الذا للجائعني واصح��اب القضايا وحتى 

رؤساء القبائل.
ظَل راض��ي منتصبا كس��يِف محارب وهو 
يتكلم ع��ن مملكته الطيني��ة بينما تركته 
س��عدية وع��ادت أدراجه��ا وه��ي تتهامس 
وتبتل��ع كلماته��ا بخفاء كي اليس��معها 

ويؤنبها من جديد..
_عيش بجنتك من��و مانعك ؟جنة من غير 

ناس ماتنداس ياراضي
وتغلق خلفه��ا الباب وتترك��ه يتأمل عامله 
الواس��ع بينم��ا تغوص قدم��اه في حجيم 

الفقر.

ايمان الشمري
يجلس��ان  متجاوري��ن، كتمثالني من اجلبس 
إن م��ال أحدهما على اآلخر كس��ره .برغبات 
مطفأة ووجوه تبدو ش��احبة متجهمة فعل 

بها الزمن فعلته.
يحاول )راضي(خرق ذلك اجلمود الذي تس��لل 
ال��ى حياتهم بفعل فاعل س��يء الس��معة 

وهو واقع احلياة املعدمة.
مي��د يده النحيل��ة ليغازل خصالت ش��عرها 
املتسللة من حتت شال أسود بأرضية رمادية 
منقوش��ة بأزه��ار ناعم��ة متيل ال��ى االحمر 
الداكن.فتبعده��ا بضجر كأنها  مش��مئزة  
من وج��ود كائن غريب التعرفه,فيفس��ر هو 
ذلك كنوع من الغن��ج والدلع العنيف الذي 
متتاز ب��ه بعض نس��اء اجلنوب,فغالبا ماتبدو 
احداهن كمهر بري يصعب ترويضه لتختبر 
فارس��ها فهي بعني نفس��ها مه��رة أصيلة 
,لكن هذا االعتقاد ولى مع آخر جواد كبا في 

معركة احلياة واحلرمان.
يقترب كعنكب��وت يحاول احتواءها  من كل 
اجلهات ,تبع��ده وتُصر أنه الجدوى ثم ترمقه 
بنظ��رة غريب��ة لم يألفه��ا تنم ع��ن احلقد 
وليس احل��ب بل تعبر عن ش��يء في داخلها 
حتاول البوح ب��ه لتقول له :حتى أنت ياراضي 
موهوم باس��مك وََصدقت أن لكل ش��خص 
من اس��مِه نصيب فاتخذتها حجة ورضيت 
وكأن��ك وج��دت لنفس��ك مب��ررا لتتوه��م 
وتوهمني ببؤس��نا و انحنائن��ا  كلما ضربنا 

الباردة،
،غي��ر األم��ل الذي ي��ورق في ش��عر ملكي 

وشعر جمهوري 
يشرب كل اخيلتك،،يسكن في ردائك،،

يتارجح بني صوتك وصمتك،
،كل ابياتك متر كنسمة في سحر،

،،متد اياديها التعبى لنوافذ املتعبني
،،وتخضر على الرغم من األس��ى كحكاية 

سمحاء،،،
مت��رق ف��ي دمائن��ا عل��ى الرغم م��ن عتمة 

الدروب،،
الش��عري  تاج��ك  يرصع��ن  احلل��وات 

بالياسمني،
،يا ملك الفقراء والش��عراء وااملشاكسني 

غراما بالعراق،
،،لقد جتردت كسيف يشبه نحولك،،

،وأطلقت الكالم القتيل،،
،أنت ال تقف في منتصف املسافة،

،وال تخفي سطورك ظل الكابات،
،، والتعجز عن شقائك،،،

،وكنزك العظيم ضميرك،،،
سيبقى البنائنا وابنائك،،

،انا ال ارثيك حيا ،،
امنا اذكروا محاسن االحياء منكم

،،وانت التطرق باب القصيدة،
،، القصيدة تطرق بابك،،

والتربت على كتفي القصيدة،،،
، القصيدة تربت على كتفيك.

شعر محمد صالح عبد الرضا

..أيها املبتسم
 في رجاء وبسمتك النزيف.

.أخجل ان اقول فيك شعرا او نثرا..
.وما يهب الش��عر هو خيال وظرافة وهجاء 
لص��وص وهم��وم وس��لوى ونظ��ر بعني من 

نهرين،،
مصابي��ح  عي��ون  ف��ي  حدق��ت  احس��بك 

البصرة،
،والرياح الشتوية توخزك كرؤوس الدبابيس،

،،ال شيء طي ابطك غير القصيدة،
،،،وبهجة األلوان وشيء من عبير،،

،والش��يء غير الصبر املسكوب في كاسك 

االيحاء بسينمائية الرواية !  : 
ان اجلزم بس��ينمائية هذه الرواية، سيكون 
متعج��ال مل��ا لألثن��ني م��ن فروق��ات تقنية 
وبنائي��ة. فالس��ينما تُعن��ى بتق��دمي صورة 
مرئية يدخل عليها الكالم فيكّمل الصورة 
أو يضيف عليها، بينم��ا في تقانات الرواية 
)وفق نظرية علم الكالم( هي الس��رد كله، 
س��رد ٌيعمل على حتويل ه��ذه االجزاء كلها 
ال��ى املتخي��ل الذي سيش��كل الصورة في 
نهاي��ة املط��اف. وبالتالي، ميكنن��ا القول ان 
ه��ذه الرواية اس��تعارت األداء الس��ينمائي 
للوص��ول إلى بني��ة س��ردية مختزلة تغاير 

الس��ائد  وفضال عن ذلك كله، ثمة يوتوبيا 
)ش��كلية( تدفع برواية »قلع��ة طاهر« الى 
اخل��روج ع��ن النم��ط التقليدي في ش��كل 
الرواية الذي عادة ما نقّس��مه الى )واقعي، 
س��حري، فنتازي، اس��طوري، رم��زي .. الخ( 
.. ول��ن اغامر كثي��را، إذا ما قل��ت إن الرواية 
الواقعية هذه، رواية »قلعة طاهر« حلس��ن 
الس��لمان، متثل – في واحدة من مفارقاتها 
الشكلية - العودة الى الرومانسية بطريقة 
مضمرة وغير مكشوفة، وسيلمس القارئ 
عن كثب، إلتقاطة املبنى اإلش��كالي الذي 
س��يتمثل بتأرجحها بني اشتغالني )واقعي 
/ رومانس��ي( وهي مفارقة ش��كلية تسبغ 

على الرواية تعددية ش��كلية تضيف اليها 
وال تأخذ منها . 

قلعة طاهر واملوقف من احلياة !! : 
إن فكرة الرواية، وموضوعتها األم تكاد تكون 
محاي��دة وهي نقلي��ة بالض��رورة، حتى وإن 
كان��ت متخيلة بعتبات التناغم مع الواقع، 
لكنها ستجري على لسان كاتب الرواية في 
»قلعة طاهر« بإنحيازات مختلفة ومتعددة. 
انه��ا رواي��ة حتتض��ن التاري��خ الش��خصي 
للعائلة اإلقطاعية بطريقة محببة، طريقة 
تتشابه مع اداء الس��يرة الذاتية التي تتبع 
حي��اة عائلة بعينها وصوال الى ما آلت اليه 
عبر تاري��خ يتجاوز زمنه ما يزيد على نصف 
قرن م��ن الزمان، عل��ى الرغم م��ن انها لم 
تكتِف بهذه احل��دود، امنا عبرتها الى حتوالت 
زمنية تس��تثمر في تاريخ الح��ق من احلياة 
العراقية – نهاية الرواية على س��بيل املثال 
– ستش��ير الى التح��والت الزمنية الهائلة 
التي تس��بغ على منت الرواية تصاعدا الفتا 

ومهماً للغاية.    

عن براءة االقطاع من االستبداد !
في ه��ذه الرواية، رواية »قلع��ة طاهر« ثمة 
مضمرات تتمّثل في نوع العالقات اإلنسانية 
الت��ي كان��ت تتحّك��م بعالق��ة الش��يوخ 
اإلقطاعي��ني وه��م الطبق��ة )البورجوازية( 
في الرواي��ة، بجمهور الفالحني وهم طبقة 
)البروليتاري��ا( مبعنى من املعان��ي، الطبقة 
التي تقف قبالة الطبقة األكثر إس��تحواذاً 
على احلكاية.. يحدث ذلك بطريقة متعالية 
تنحاز كثي��راً ملنظوم��ة اإلقط��اع وتوليها 
عناية كبيرة، وال متر سوى بهوامش مبتسرة 
وش��حيحة للغاي��ة على هؤالء املنس��يني، 
واملغيب��ني في رواية تخت��رق البعد الثقافي 
لتاريخه��م اإلجتماعي والسياس��ي، الذي 
يظهر م��ن خالل اإلح��االت الت��ي يفهمها 
القارئ – على انه��ا تخص طبقة الفالحني 
- دون أن يعتمده��ا الروائ��ي كمنٍت من متون 

الرواية. 

قلعة االيروتيك!
يفص��ح خطاب رواي��ة »قلع��ة طاهر« عن 
ثيمة مس��تترة تبدو وكأنها صيغت بعناية 
بالغة، وهي الوج��ه األيروتيكي في الرواية. 
إذ لم تنش��أ العالق��ات اجلنس��ية في هذه 
الرواي��ة، إالّ لتق��ول إن الريفي��ني يتعاطون 
اجلنس بطريقة طبيعية للغاية، وهم غالبا 
ما ميارس��ونه بضغط من الغري��زة وحدها، 
ال أكثر من ذلك، اعني ان حس��ن السلمان، 
ينجح في التعاطي مع مش��اهد االيروتيك 
غير امللفقة، وقد جاءت في س��ياق انساني 
يتناغم م��ع طبيع��ة احلياة الريفي��ة التي 
تريد للجن��س أن يكون مضمراً ومهمالً في 

احلياة. 
ان كل بطالت »حس��ن الس��لمان« في هذه 
الرواية، هن من العاش��قات الّلواتي تتقدم 
احملب��ةُ لديهن على الش��هوة، مب��ا في ذلك 
»حورية« التي تبدو سعيدة وهي تتمرَّغ في 
أحضان »طوفان« املتغطرس، فيستعملها 
بطريقة غير إنسانية بحضور زوجها اخملّنث 
/ الضعي��ف/ ال��ذي يتفاعل م��ع العبودية 
بطريقة عجيب��ة : ينتص��ف الليل، ويصل 
ش��يخ طوفان وراهي الى صريف��ة حورية . 
يدخل الش��يخ ال��ى الصريفة فينس��حب 
زوجه��ا عطية مث��ل كلب مبل��ل، ذيله بني 
رجلي��ه، الى الصريفة االخرى، مخلياً املكان 

للمحف��وظ، وهو ال يكف ع��ن الترحيب به. 
تس��تقبله حورية باألحض��ان .. تقّبل يديه 
وجبين��ه وتش��ّم ثياب��ه، وهي عل��ى أربعة 
وعش��رين حباي��ة« )الرواي��ة ص65( .. ه��ذا 
املش��هد ال��ذي يلف��ت االنتباه إل��ى براعة 
»حس��ن الس��لمان« ف��ي تغيي��ر وظيف��ة 
املش��هد القاس��ي ف��ي تعاط��ي العبودية 
املتصاع��دة إل��ى أعلى مراحلها، سيش��ير 
أيضاً إلى أن حورية ل��م تكن مغتصبة، إمنا 
كانت احملبُة تتقدم خضوعها الى ش��هوات 
طوفان، وإن العبودية والغطرس��ة املتبادلة 
ب��ني )عطي��ة/ طوف��ان(، ستش��ّكل طرف��اً 
آخ��ر م��ن املعادلة خ��ارج نطاق املش��هدية 

األيروتيكي��ة، الت��ي يتصاع��د بخوره��ا في 
الصريف��ة اجمل��اورة بع��د أن يلتحم جس��دا 
حورية وطوفان وفق إرساليات مشهد يدفع 
باخمليلة الى الش��هوة املزدانة باحملبة، بعيداً 
عن االستحواذ الغاشم الذي يغّلف الصورة 
اخلارجية لتلك العالق��ة الغريبة. االمر ذاته 
س��ينطبق على زهرة وهي تتلّمس طريقها 
ملعرفة اجلسد الذكوري ألول مرة  عن طريق 
مالمستها وحميميتها مع الناطور ماهود. 
وال��ذي ينته��ي بواح��دة م��ن املنعطف��ات 
الكبرى في تلك الرواية الباهرة، حيث هروب 

ماهود ومقتل زهرة.   

التاريخ وسرد الرواية : 
الرواي��ة الت��ي تس��تدعي التاري��خ لتفكك 
مقصدياته، س��تتعالق مع احلياة املعاصرة 
ش��ئنا أم ل��م نش��أ. وهو ديدنه��ا من خالل 
املقارن��ة، أو من خ��الل التراب��ط املوضوعي 
وفق بديهيات )املاض��ي / احلاضر( .. فمالذي 
احلي��اة  إستش��رفته ه��ذه احلكاي��ة، م��ن 
العراقي��ة التي تت��وزع على نح��و قاٍس بني 
األري��اف النائي��ة وبني امل��دن الب��اردة؟.. االن 
وبعد أكثر من س��تني عاماً على مضي تلك 
احلقبة التي أّسس��ت ملا تاله��ا في اجملتمع 
العراقي، س��نجد أن نس��قاً ثقافي��اً وقبلياً 
متوارث��اً، كان ق��د انغ��رز في بني��ة اجملتمع 
وشّكَل ما ميكن أن نسّميه بؤرة حكاية ذلك 
اجملتمع الذي غابت فيه النزعات القبلية، أو 
وهنت لسنوات طويلة، وباتت في قاع أمناط 
التفكير اجملتمعي، بعد انبثاق )اجلمهوريات( 
غي��ر البريئة متام��ا من اخل��راب. لكنها – اي 
العصبي��ات القبلية - س��رعان ما برزت الى 
الس��طح، محدثًة تده��وراً بالغ��اً في بنية 
اجملتمع الذي بات مهّيئاً متاماً للترييف على 

حساب املدنيات الناشئة والرجراجة . 
عن��د االنته��اء من ه��ذه الرواية، س��ينبثق 
س��ؤاٌل مف��اده : كي��ف س��يكون ش��كل 
ومضم��ون التاريخ املنقول عب��ر الرواية، إذا 
م��ا أردنا ل��ه أن يكون فناًّ عظيم��اً نقرأ فيه 
مضم��رات املاضي ونستش��رف القادم من 
خالل��ه.. مال��ذي س��يحصل إذا م��ا توّج��ه 
الروائي ب��كل إجراءاته الفني��ة الى نقليات 
التاري��خ اجلام��دة.، إلى الفوتوغ��راف العام 
الذي يجّس��د مالمح وس��مات تلك الفترة 
الغامض��ة. مال��ذي س��يحصل إذا م��ا أراد 
الروائي أن ينقله لنا جامداً وساكناً ومجرداً 
من املوق��ف الثقافي واملعرفي والفكري من 
االح��داث..، اعن��ي املوقف الش��خصي من 
تلك احلي��اة الغابرة ؟! .. وكيف سيتس��نى 
لنا – نحن قّراء الروايات – أن نفهم إستعادة 
التاريخ في الرواي��ة، التي نزعم على الدوام 
أنها إعادة قراءٍة وحفريات في املكان والزمان 
والشخصيات، وصوال إلى الهوية التاريخية 

التي حتاصر حاضرنا ومستقبلنا!!

علي سعدون 
كل عمٍل أدبّي ه��و موقٌف من احلياة، يتحّدد 
من خالله ما تؤمن به رؤيُتنا الشخصية من 
أفكارٍ وتطلعاٍت وق��راءاٍت.. الخ، وفي ضوئها 
س��يظهر ميلُنا إلى من��وذٍج إبداع��ي بعينه 
دون س��واه.. بالطب��ع، س��يأتي املوقُف بعد 
الف��راغ م��ن اجلماليات بوصفه��ا واحدة من 
بديهيات وأساس��يات العم��ل االدبي، بل إن 
العمل األدبي اخلالي م��ن الصبغة اجلمالية 
والتعبيرية الفذة، لن يش��كل قيمة ثقافية 
في نهاية املطاف بطبيعة احلال.، وس��يؤدي 
العمل األدبي عندئذ، إلى إنتاج إنشائي عادي 
ال يحتمل البالغة وال يحتمل احلفريات النادرة 

التي يتوخاها القارئ من العمل املكتوب. 

رواية البناء املتقن  : 
عن رواية »قلعة طاهر« ل� »حسن السلمان« 
وهي رواية بن��اء متقن، س��نتحدث في هذا 
البح��ث، متلّمس��ني أوالً مس��تويات بنائها 
ومعمار اشتغالها وفق االجراء النقدي الذي 
يعن��ى بنصّية الرواي��ة أوالً، بوصفها الوعاء 
الذي س��تصب فيه مضامني السرد وثيمات 
احلكاية وطرائق اداء الش��خصيات الرئيسة 
والثانوي��ة، االمر الذي يش��ي إبت��داًء مبقدرة 
»حسن الس��لمان« على توليف شخصيات 
روايته بتناغ��م ممتاز، قلَّ نظي��ره في الرواية 
العراقي��ة التي غالبا ما تزّج بحزمة متعددة 
من الش��خصيات التي ال يربط بينها سوى 
اخل��ط الدرامي العام للحكاية، وس��ينفرط 
عقدها كلما توغلنا في التفاصيل الداخلية 
للمت��ون الروائية، وبالتالي ميكننا ان نقول ان 
تناغم الش��خصيات في رواية قلعة طاهر، 
ساعد كثيرا على نضوج احلبكة وانسيابية 
تصاعد االحداث فيها وصوال الى اهمية ذلك 
التناغ��م في صنع احلي��اة الكاملة في هذه 
الرواية. انها رواية حياة تكتمل عناصُر بنائها 

في الزمان واملكان والشخوص واحلكاية.. 
فيم��ا ميكننا عّد التغاير في إس��تدعاء نوعاً 
من الش��عرية في الس��رد، س��مة ثانية من 
الس��مات الرئيس��ة التي متيز ه��ذه الرواية 
عّما س��واها. أقول بالتغاير، وأعني أن حسن 
الس��لمان ل��م يت��وَخ الش��عرية م��ن خالل 
التداع��ي واملنولوج الداخلي للش��خصيات 
– وه��و ما يحدث عادة في إضفاء الش��عرية 
على اخلطاب الروائ��ي – ، إمنا عمل على ذلك 
من خالل بناء املش��هدية املتكاملة للحدث 
ال��ذي ميوج حت��ت تأثير التوصيف الش��عري، 
وه��و أداء تس��تثمره الّلغ��ة دون أن حتيد عن 
مراميها السردية، ودون الدخول في موجبات 
البالغ��ة الفضفاضة. ش��عرية هذه الرواية، 

هي شعرية مشهد، ال شعرية مونولوج..

قلعة طاهر والموقف من الحياة !! .. بحث في النص والسياق

أحالم َسعدية

»كاظم الحّجاج«

يفصح خطاب رواية »قلعة 
طاهر« عن ثيمة مستترة 

تبدو وكأنها صيغت 
بعناية بالغة، وهي الوجه 
األيروتيكي في الرواية. إذ 

لم تنشأ العالقات الجنسية 
في هذه الرواية، إاّل لتقول 

إن الريفيين يتعاطون 
الجنس بطريقة طبيعية 

للغاية، وهم غالبا ما 
يمارسونه بضغط من 

الغريزة وحدها
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صدرت حديثاً عن دار املتوس��ط للنش��ر 
املوت��ى«  »س��يمفونية  رواي��ة  والتوزي��ع 
لعباس معروفي، وهي واحدة من الروايات 
القليلة املشهورة خالل السنوات األخيرة 
في إيران، وش��هدت إقب��االً كبيراً من لدن 
القراء والنقاد على حد س��واء. هي رواية 
ذات بنية متينة تتميز بأس��لوب س��لس. 
وظ��ف الكات��ب، عن وع��ي وبدق��ة ورّقة، 
تقني��ات خاصة في الرواية بش��كل عام، 

وفي أقسامها اخملتلفة أيضاً.
يس��تهل عباس معروف��ي روايته مبقدمة 
مختص��رة عن قصة قت��ل قابيل لهابيل 
م��ن خ��الل افتتاح��ه باآلية رق��م 26 من 
سورة املائدة. ولعل للكاتب دوافع جعلته 
يقحم ه��ذه املقدمة القرآني��ة، من ذلك 
مقاربة »الذنب األول« و«قتل األخ ألخيه« 
بس��بب الطم��ع أو احلس��د أو املل��ك أو 

العشق.
»سيمفونية املوتى« ليست فقط قصة 
»قتل األخ« البسيطة. بل إنها سيمفونية 
اضطراباته��م  باخت��الف  الن��اس  حي��اة 
ارتب��ط  الذي��ن  والش��خصية،  الروحي��ة 
مصيرهم مبصي��ر اجملتم��ع. اجملتمع الذي 

متاث��ل حياتُه الن��ارَ حتت الرم��اد، مجتمع 
يعلم اجلميع أنه حي، لكن ال وجود ألمارة 

تدل على بقائه على قيد احلياة.
 تبدأ الرواية بقصة قابيل وهابيل وتعزف 
عل��ى وترها. ورغ��م أن أس��لوب معروفي 
ف��ي س��رد الوقائ��ع اعتمد عل��ى البداية 
والنهاي��ة، وتداخل األح��داث والعودة إلى 
املاض��ي بش��كل متكرر )فالش ب��اك(، أي 
أنه خل��ق فضاًء في مقطع زماني قصير، 
لكنه ف��ي اآلن نفس��ه كان يوّس��ع هذا 
الفضاء متوسالً باسترجاع املاضي، وهي 
تقني��ة متداولة، وميكن أيضاً مالحظة أن 
معروفي في خلقه لقصة الرواية رس��م 
دائ��رة، على نف��س إيقاع الس��يمفونية 
املوس��يقية، يتح��رك عل��ى قطره��ا من 
احلركة األول��ى إلى احلرك��ة الثانية وإلى 
الثالثة، إل��ى أن يصل إلى احلركة الرابعة 
حي��ث يج��د القارئ نفس��ه مج��دداً في 

بداية القصة.
أسلوب الس��رد في الرواية، ميتاز بالرجوع 
إلى املاضي في زمن احل��ال، وتغيير الراوي 
يتم بس��رعة كبيرة لدرج��ة يحتاج فيها 
القارئ، أحيان��اً، كي ال تضيع منه أحداث 

الرواي��ة، الرجوع إل��ى الفقرة الس��ابقة 
وإع��ادة قراءته��ا. ويتم تغيي��ر الزمان من 
املاض��ي إل��ى احلاض��ر وم��ن احلاض��ر إلى 

املاضي وكأنك تشاهد فيلماً سينمائياً.

بدمش��ق  مت��وز  دار  ع��ن  حديث��ا  ص��در 
نص��وص  وه��ي  »القّن��اص«  مجموع��ة 
نثرية للكاتب عباس علي موس��ى، وهي 
مجموع��ة نصوص تُعنى بيوميات احلرب، 
عب��ر ش��خصية القّناص ب��كّل جتّلياتها 
وحتّوالتها النفسية، حيث هو يتعامل مع 
الضحية بدم بارد على عكس املقاتِل في 

ساحة املعركة.
تتكّون اجملموعة من اثني عشر نّصا، تدور 
كّله��ا حول القّن��اص، حيث جن��ده يقول 
ف��ي أح��د النصوص:«األهب��ة ذاته��ا في 
جس��دي وأنا أن��اُم وكأّن الرص��اص يجري 
في عروق��ي، ما يجعلني مش��دودا كوتر 
في آلة موسيقية، األفق يبدو بعيدا، فما 
أحوجني إلى الركض بعيدا، فأمّرن قدمّي 

على احلياة، كما أمّرن عينّي على املوت.
العني ه��ي اجلزء األهّم في احلياة كما في 
املوت. أتراني كقّناص أس��تطيع املطالبة 

بت��رك عينّي مفتوحتني ح��ني أموت، كي 
يك��ون حليات��ي الت��ي س��أتركها خلفي 

معنى«.
وفي أحد املشاهد يصف القّناص مشهدا 
ألطف��ال احل��رب، ه��و تعبير ف��ي العمق 
اإلنس��انّي إال أّن��ه لألس��ف ال يقي هؤالء 

األطفال من هول احلرب، حيث يقول:
»أجمع مئات الشمسيات امللّونة وأفّرقها 
على أطف��ال املدين��ة، وأعط��ي أجملها 
لطفلي: )إن أمطرت رصاصاً فلتحملوها(، 
وكّلم��ا أرعدت الس��ماء أراه��م يجوبون 

الشوارع بشمسياتهم امللّونة«.
تق��ع اجملموعة ف��ي ثمان��ني صفحة من 
القط��ع املتوس��ط، وهي املؤّل��ف الثاني 
ل� عباس علي موس��ى، حي��ث إّنه أصدر 
مجموع��ة قصصي��ة بعنوان »ش��امبو 
برائحة التفاح« بطبعة خاصة في العام 

.2017

القّناص ويوميات الحرب ..
حكايات بطعم الرصاص

»سيمفونية الموتى« رواية لعباس معروفي

من اعمال هادي ماهود



11 الثالثاء 27 شباط 2018 العدد )3889(اعالن

Tue. 27 Feb . 2018 issue )3889(



اعالن الثالثاء 27 شباط 2018 العدد )3889(

Tue. 27 Feb . 2018 issue )3889( 12



13 الثالثاء 27 شباط 2018 العدد )3889(اعالن

Tue. 27 Feb . 2018 issue )3889(



اعالن الثالثاء 27 شباط 2018 العدد )3889(

Tue. 27 Feb . 2018 issue )3889( 14



لندن ـ وكاالت:
جنح اإلس��باني بيب جوارديوال، املدير 
الفني لنادي مانشس��تر سيتي في 
العودة إل��ى طريق األلق��اب مجددًا، 
بعدم��ا حص��د لق��ب كأس رابط��ة 

احملترفني اإلجنليزية.
وحق��ق جواردي��وال أول ألقاب��ه م��ع 
مانشستر سيتي مس��اء أول أمس، 
عق��ب الفوز عل��ى آرس��نال بثالثية 
نظيفة، ف��ي املب��اراة النهائية التي 
أقيمت على ملع��ب "وميبلي".وخرج 
امل��درب اإلس��باني خال��ي الوف��اض 
في املوس��م املاضي مع مانشس��تر 
س��يتي، وكان آخر ألقابه م��ع بايرن 
ميونخ، عندما ق��اده للحصول على 
كأس أملانيا عام 2016، إثر الفوز على 
بوروس��يا دورمتوند ب��ركالت الترجيح 
)4-3(.. وللمصادفة ش��ارك املهاجم 
اجلابون��ي بيي��ر إميري��ك أوبامياجن مع 
دورمتوند في املب��اراة النهائية لكأس 
أملاني��ا 2016، كم��ا أنه لع��ب اليوم 
أيًضا مع آرس��نال ف��ي نهائي كأس 

الرابطة.
يش��ار إل��ى أن أوبامي��اجن انتقل إلى 
االنتق��االت  فت��رة  خ��الل  آرس��نال 
الشتوية املاضية، قادًما من بوروسيا 

دورمتوند.
وأع��رب بيب جواردي��وال، املدير الفني 
لنادي مانشس��تر س��يتي اإلجنليزي، 
ع��ن س��عادته الكبيرة، بع��د تتويج 
احملترف��ني  رابط��ة  ب��كأس  فريق��ه 

اإلجنليزي��ة، إث��ر الفوز على آرس��نال 
بثالثية نظيفة ف��ي املباراة النهائية 

التي أقيمت على ملعب وميبلي.
وقال جواردي��وال في املؤمتر الصحفي 
األول  "الش��وط  التتوي��ج:  عق��ب 
ل��م يكن جي��دا، أعتقد أننا ش��عرنا 
بضغط اللع��ب في مب��اراة نهائية، 
لك��ن الش��وط الثان��ي كان أفضل، 
لعبنا بشكل جيد حّقا، أهنئ الكل 

في مانشستر سيتي".
وحق��ق جواردي��وال أول ألقاب��ه منذ 
انتقاله لتدريب مانشس��تر س��يتي 
امل��درب  أن  إال   ،2016 ع��ام  صي��ف 
اإلس��باني فّضل التركي��ز على إجناز 
الفريق ككل بقوله: "أنا سعيد جدا، 

لكني جزء من مانشستر سيتي".
وأردف: "أنا س��عيد للنادي، ال أنس��ى 

كي��ف مت تدعيم��ي املوس��م املاضي 
رغ��م أن األم��ور لم تس��ر على نحو 
جيد، مانشستر س��يتي فاز باللقب 
وأنا جزء من ه��ذا االنتصار".وواصل: 
"ف��ي ك��رة الق��دم، يبق��ى املدربون 
دائم��ا احللق��ة األضعف، أش��عر بأّن 
النادي ساندني، والالعبون يعرفون أن 
الكل متحد".وع��ن قدرة لقب كأس 
الرابطة عل��ى منح الفري��ق القدرة 
عل��ى الف��وز ببطوالت أخ��رى، أجاب 
بيب: "الفوز بلقب ما يساعدنا على 
حتقي��ق املزيد".وأكم��ل: "يجب على 
الت��ي  إدراك أن الطريق��ة  الالعب��ني 
لعبنا بها في الشوط األّول لن متضي 
بنا قدما، خصوصا في دوري األبطال، 
إذا اس��تطعنا اللعب كما فعلنا في 

الشوط الثاني فإننا سننافس".

بغداد ـ الصباح الجديد:
لك��رة  العراق��ي  املنتخ��ب  خس��ر 
ام��ام  أم��س  أول  مس��اء  الس��لة 
املنتخ��ب االيراني بنتيج��ة 53 – 83 
ضمن اجلولة الثالث��ة من تصفيات 
كاس العالم.. وبرغم تقدم املنتخب 

العراقي ف��ي الربع االول بنتيجة 22 
– 21 ، اال ان املس��توى الفني للفريق 
هبط بش��كل تدريجي فانهى الربع 

الثاني متاخرا بنتيجة 35 – 40 .
انهيار املنتخ��ب بدأ يظهر في الربع 
الثال��ث حي��ث بدأ الف��ارق النقطي 

ي��زداد ملصلح��ة املنتخ��ب االيران��ي 
45 – 64 وس��ط دهش��ة  بنتيج��ة 
كبي��رة لعج��ز املنتخ��ب العراق��ي 
في اس��تعادة توازنه قبل ان تنتهي 
املب��اراة ملصلحة املنتخ��ب االيراني 

بنتيجة 53 – 83 .

سلة العراق تفقد األفضلية وتنهار أمام إيران

نعمت عباس*
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كأس القارات في دبي
نظم مجلس دب��ي الرياضي كأس القارات علي 
مالع��ب مدينة دب��ي الرياضية في البرش��ا في 
إم��اراة دب��ي مبش��اركة 20 فريقاً م��ن مختلف 
أنح��اء العالم أبرزها برش��لونة و ري��ال مدريد و 
يوفاتنس و ليفربول و إستراليا واليابان و روسيا 
وباإلضاف��ة إلي أندية دبي الوصل ، النصر ، نادي 
الشارقة ، نادي الوحدة ، ساهم في دعوة جميع 
الف��رق للمش��اركة النج��م املدريدي الس��ابق 
س��لفادو والذي إلتقيته في البطولة وشكرته 
على مهرجان البصرة ال��ذي جمع جنوم العالم 

وجنوم العراق.
 وظه��ر في البطول��ة بصورة رائع��ة فريق ريال 
مدريد الذي قدم درساً فنياً للفرق املشاركة وهو 
) بدائل البدائل ( حيث أش��رك 3 تشكيالت في 
املباراة الواحدة مس��تفيداً م��ن نظام البطولة 
التبدي��ل املفتوح . بقي أن نثمن جناح العراقيني 
املب��دع س��امي امام مدير قس��م اإلع��الم في 
مجلس دبي الرياضي والنجم الكروي الس��ابق 
سلطان احلديثي العب منتخب ناشئني العراق 
ونادي الوصل سابقاً علي مساهمتهما القيمة 

في جناح البطولة.
أحل��ي ال��كالم: الالع��ب رق��م 13م��ن الفريق 
األس��ترالي علي حس��ن جن��م وه��داف الفريق 
أصله عراق��ي وعمه العب الزوراء س��ابقاً علي 
صال��ح الك��وري يتملك مؤهالت فني��ة وبدنية 
ممتازة يحم��ل صفات اخلليف��ة ليونس محمود 
، عل��ي مدربي املنتخبات الس��نية متابعة هذا 
الالعب واإلستفسار من جنومنا املتواجدين في 
أس��تراليا للوقوف علي مس��توى ه��ذا الالعب 

وضمه للمنتخب العراقي.
آخ��ر ال��كالم :تقنية فيديو احل��كام طبقت في 
اإلمارات هذا اإلس��بوع في دوري احملترفني ودوري 
الدرج��ة األولى وتطبق حالياً في إملانيا وهولندا 
وإيطالي��ا وس��تطبق ف��ي ال��دوري اإلجنلي��زي 
والفرنسي واإلسباني ورغم كل هذه التقنيات 

يبق احلكم هو صاحب القرار.
إذا كانت هناك نية ف��ي إحتاد الكرة في تطبيق 
ه��ذه التقنية عليه أن يعمل ورش عمل نظرية 
وعملي��ة للح��كام للوق��وف عل��ي املرتك��زات 

األساسية لنجاح هذه التجربة احلديثة.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

حق��ق فري��ق القوة اجلوية مس��اء 
أمس فوزا ًثمينا على فريق السويق 
العمان��ي في املب��اراة التي اقيمت 
ف��ي العاصمة مس��قط حلس��اب 
اجلولة الثاني��ة للمجموعة االولى 
لبطول��ة كأس االحت��اد اآلس��يوي 
منطقة غربي آس��يا، الهدف جاء 
في الدقت ب��دل الضائع عن طريق 

الالعب كرار علي بري.
وكان حامل اللقب في النسختني 
الس��ابقتني للبطولة، فريق القوة 
اجلوي��ة تع��ادل ف��ي اللق��اء األول 
امام فريق اجلزي��رة األردني بهدفني 
ملثلهما، وحلس��ابي اجملموعة ذاتها 
فاز اجلزي��رة االردني عل��ى املالكية 
البحري��ن به��دف م��ن دون مقابل، 
وبالتالي فان اجلزي��رة تصدر ترتيب 
اجملموع��ة ول��ه 4 نق��اط متفوق��ا 
عل��ى اجلوي��ة بفارق االه��داف، في 
حني للمالكي��ة البحريني 3 نقاط 
والس��ويق العماني اخي��را من دون 

نقاط.
فيم��ا تعادل ال��زوراء ام��ام اجليش 
السوري من دون أهداف في اجلولة 
ذاتها حلس��اب اجملموعة الثانية في 
اللقاء ال��ذي اقيم ف��ي العاصمة 
الدوحة.. وس��بق للزوراء  القطرية 
ان تع��ادل مع العه��د اللبناني في 

املباراة االولى بهدف ملثله.
ومن املقرر ان يلعب اجلوية مباراته 
املالكي��ة  فري��ق  ام��ام  املقبل��ة 
البحريني يوم 5 آذار املقبل حلساب 
اجلولة الثانية للمجموعة الثانية، 
فيما يلتقي في اجلولة ذاتها باليوم 

التال��ي فريق ال��زوراء م��ع املنامة 
البحريني ضمن اجملموعة الثانية.

إل��ى ذل��ك، اعل��ن االحت��اد املركزي 
لك��رة القدم ان حقوق ب��ث مباراة 
املنتخب العراقي والسعودي التي 
س��تجري يوم االربعاء املقبل على 

الدولي س��يكون  ملعب البص��رة 
مجان��ا ل��كل القن��وات احمللي��ة و 
العربي��ة واالجنبية ، داعيا في بيان 
أمس، التواصل مع شركة عشتار 
للترتي��ب والتنس��يق الفني فيما 

يخص املوضوع اعاله.

اكد رئي��س االحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم, عب��د اخلالق مس��عود, ان 
االحتاد س��بق وان اكد في اكثر من 
مناس��بة ان تذكرة دخ��ول مباراة 
العراق والسعودية يوم غٍد االربعاء 
لن تتج��اوز ال���5 االف دينار عراقي 

حس��ب العقد املبرم مع املتعهد.. 
وق��ال مس��عود: عل��ى جماهيرنا 
الراغب��ة في حضور املب��اراة والتي 
من املتوقع ان متلئ اس��تاد البصرة 
الدول��ي, ان تبلغ اجله��ات اخملتصة 
حال��ة  اي  تش��خيص  ح��ال  ف��ي 

استغالل للجماهير من خالل رفع 
سعر التذكرة.

واض��اف: مت االتف��اق م��ع مدي��ري 
الش��رطة في مختل��ف احملافظات 
وعب��ر مناف��ذ بيع التذاك��ر باتخاذ 
قرارات صارمة بحق كل من تسول 
ل��ه نفس��ه ان يس��تغل اجلماهير 
ملس��اندة  العاش��قة  العراقي��ة 
منتخ��ب بالده��ا ف��ي الكرنف��ال 
واختتم  البصرة..  الذي ستشهده 
ان  اجلمي��ع  قائ��ال: عل��ى  حديث��ه 
يتكات��ف من اج��ل اظه��ار املباراة 
بالش��كل ال��ذي يلي��ق بالتاري��خ 
الناصع للكرة العراقية ومبا يتالءم 
والرسالة الى االحتاد الدولي لتعزيز 
اجله��ود الرامي��ة لرف��ع احلظر عن 

مالعبنا.
م��ن جان��ب اخ��ر، اعلن��ت جلن��ة 
العراقي  االحت��اد  املس��ابقات ف��ي 
لك��رة ع��ن تغي��ر موع��د مباراتي 
النف��ط و نف��ط الوس��ط ضم��ن 
الك��رة  دوري  م��ن  ال���17  اجلول��ة 
املمت��از الى يوم الثالث من ش��هر 
اذار املقبل املوافق يوم الس��بت من 
االس��بوع املقبل, فيما تقام مباراة 
الش��رطة والصناعات الكهربائية 
يوم االحد املوافق الرابع من الشهر 
املقب��ل.. اجلدير بالذك��ر ان ملعب 
ن��ادي الصناعة س��يضيف احداث 

املباراتني.
من جانب اخر، اعتبر فريق السماوة 
ام��ام  مبارات��ه  لنتيج��ة  خاس��را 
النف��ط بق��رار إداري عل��ى خلفية 
الالعب  املقدمة بح��ق  الش��كوى 
محم��د حس��ن.. وبذل��ك يك��ون 
النفط 32 نقطة ليقفز إلى املركز 

الثالث واجلويه رابعآ.

كأس االتحاد اآلسيوي: فوز ثمين للجوية.. وتعادل سلبي للزوراء 
حقوق بث لقاء الوطني أمام السعودية مجانًا لجميع القنوات

من مباراة اجلوية والسويق أمس »عدسة: حيدر حمزة«

جانب من التتويج
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10:00 مساًء
11:30 مساًء

مفكرة اليوم

إسبانيول ـ ريال مدريد
جيرونا ـ سيلتا فيجو

الدوري اإلسباني

جوارديوال يعود لحصد األلقاب
 من بوابة مانشسر سيتي

توج بكأس رابطة المحترفين اإلنجليزي

إعالم الشباب والرياضة
بارك وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان، انتخ��اب هيئة 
اداري��ة جديدة لنادي ص��الح الدين 
الرياض��ي.. ونق��ل مدير ع��ام دائرة 
التربية البدنية والرياضة الدكتور 
عالء عب��د الق��ادر حتيات الس��يد 

الوزي��ر، خ��الل حض��وره انتخ��اب 
الهيئ��ة االداري��ة اجلدي��دة للنادي 
التي اقيمت ف��ي تكريت، موضحا 
ان االدارة اجلدي��دة س��تأخذ عل��ى 
عاتقه��ا اع��ادة احلي��اة الرياضي��ة 
لن��ادي ص��الح الدين بع��د حقبة 

داعش االرهابية.

واض��اف عب��د الق��ادر ان الهيئ��ة 
االدارية اجلديدة التي سيترأس��ها 
محمد خليل ستاخذ على عاتقها 
تطوي��ر النادي واالهتم��ام برياضة 
س��تقدم  ال��وزارة  وان  احملافظ��ة 
الدع��م واالس��ناد بغي��ة تطوي��ر 

الواقع الرياضي.

بغداد ـ فالح خابط *
أه��واز  مدين��ة  ف��ي  اختتم��ت 
اإليراني��ة منافس��ات بطول��ة فجر 
رجال مبش��اركة  للكابادي  الدولي��ة 
س��تة منتخب��ات ومتك��ن منتخبنا 
الوطن��ي للكاب��ادي باحلص��ول على 
مرك��ز الوصي��ف بعد خس��ارته من 

إيران  البطول��ة منتخ��ب  مضي��ف 
بنتيج��ة 29/41. وق��ال حميد نعمه 
احلمداني آمني س��ر جلن��ة الكابادي 
ان منتخبن��ا الوطن��ي العراق��ي في 
جمي��ع مش��اركاته اخلارجيه حقق 
إجن��ازات للرياض��ة العراقي��ة وعلى 
اللعب��ة  ه��ذه  أنص��اف  القائم��ني 

وتوفير مس��تلزمات جناحه��ا .مبينا 
أن بطولة فجر الدولية شاركت بها 
س��تة منتخبات هي إي��ران وأرمينيا 
وجورجي��ا واذربيج��ان باإلضافة إلى 

منتخبنا الوطني العراقي .

* املنسق اإلعالمي للجنة الكابادي

عبطان يبارك انتخاب هيئة ادارية 
جديدة لنادي صالح الدين الرياضي

»الكابادي« وصيفا لبطولة
 الفجر الدولية في إيران

بغداد ـ محمد حمدي*
الوطن��ي  منتخبن��ا  وف��د  غ��ادر 
بالسنوكر متوجها الى العاصمة 
للمش��اركة  الدوح��ة  القطري��ة 
العال��م للمصنفني  في بطول��ة 
بالس��نوكر الت��ي تفتت��ح هناك 

اليوم الثالثاء.
وبني رئيس االحتاد العراقي املركزي 

للبليارد والس��نوكر شمس الدين 
عبد الع��ال ان البطول��ة العاملية 
للمصنف��ني باللعبة ه��ي االقوى 
على مستوى املشاركات اخلارجية 
وميثلنا فيها املصنفان علي جليل 
وحس��ني علي وجاء ترش��يحمها 
وفقا للنتائج التي حصلوا عليها 
وس��جلت رس��ميا في كشوفات 

االحتاد الدول��ي للعبة وهو افضل 
اجناز على مس��توى اللعبة عربيا 
وليس عل��ى صعيد االجن��از احمللي 
فقط ، واضاف ان االحتاد متكن الى 
ح��دود بعي��دة من تذلي��ل جميع 
مش��اركة  اج��ل  م��ن  العقب��ات 
ناجحة نامل ان يرتقي فيها جليل 
وعل��ي ال��ى درج��ات متقدمة وان 

تكن البطولة احلالية التي تشهد 
مشاركة 24 دولة هي االفضل في 

التصنيف العاملي املعتمد.
ال��ى ذل��ك اوض��ح عب��د الع��ال 
ان االحت��اد املرك��زي ناق��ش خ��الل 
االسبوع املاضي في جلسة عمل 
مكثف��ة بتواج��د اعض��اء االحتاد 
الوطني��ة  املنتخب��ات  ومدرب��ي 

تكثي��ف البط��والت احمللي��ة على 
مس��توى الفئات العمرية بالعاب 
اج��ل  م��ن  والبلي��ارد  الس��نوكر 
جي��دة  توليف��ة  عل��ى  احلص��ول 
للمنتخب��ات الوطني��ة باالضافة 
ال��ى مناقش��ة الية املش��اركات 
اخلارجي��ة ف��ي البط��والت الت��ي 
تعتم��د االرتقاء مبس��توى اللعبة 

والتصني��ف الدول��ي مع��ا وفتح 
واستضافة  لتنظيم  افاق جديدة 
البط��والت احمللية والدولية ومنها 
بطولة غربي اس��يا ف��ي البصرة 

خالل العام احلالي.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
البليارد

السنوكر يدخل اليوم منافسات بطولة العالم للمصنفين 
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الطفولة والمحاصصة

جمال جصاني

يبدو أن ش��راهة احملاصصة لم تس��تثن املؤسسات والهيئات 
املعنية برعاية الطفولة في عراق ما بعد "التغيير" حيث تعيد 
الوزارات واإلدارات املعنية بهذه الش��ريحة املهمة من اجملتمع، 
توزيع نفس املالكات والش��خصيات املرشحة من قبل الكتل 
املتنفذة لقيادة هذه املس��ؤوليات اخلطي��رة. إن إدارة مثل هذا 
املل��ف )رعاية الطفولة( يختلف ع��ن بقية امللفات األخرى، ملا 
يتسم به من خصوصيات، ويعد التعاطي معه وفقاً حلاجات 
ومعايير احملاصصة، جرمي��ة ال تغتفر ملا يلحقه ذلك من أضرار 
فادحة على مصير هذه الش��ريحة بنحو خاص واجملتمع بنحو 
عام. لقد جّرت احلروب املتتالية وعلى مدى عقود، ويالت وكوارث 
ال مثيل لها على س��كان هذا الوطن املنك��وب، وكان تأثيرها 
على األطفال العراقيني واسعاً وعميقاً، ومبقدورنا تلمس ذلك 
فيما ينضح من مش��كالت نفسية وسلوكيات غير متوازنة، 
لقطاعات واسعة من األجيال احلالية، التي عاشت طفولتها 
من دون أن حتظى بأدنى رعاية واهتمام من قبل األسرة والدولة 
واجملتمع. ما نحصده اليوم من تدهور قيمي وأخالقي وانسداد 
ف��ي اآلف��اق، ال ميكن فصله عما مت زرع��ه باألمس، وما يحصل 
اليوم م��ن انعدام للمس��ؤولية في التعاطي م��ع هذا امللف 
احليوي، سيش��كل عقبة كبي��رة أمام األجي��ال املقبلة. لقد 
خلفت احلروب والسياسات املتهورة للنظام املباد، وامتداداتها 
بعد زوال س��لطته شكلياً، آثارا ال ميكن أن متحى بسهولة من 
أعم��اق املاليني م��ن األيتام واملش��ردين، هذه األع��داد الهائلة 
حتت��اج ال��ى مالكات مس��كونة ب��روح اإليثار وخدمة الش��أن 
العام، الى مالكات جتد نفس��ها في مثل هذه النشاطات غير 
التقليدي��ة، ومتتل��ك املوهبة والكفاءة في خدم��ة وإدارة مثل 
هذه املسؤوليات اخلطيرة. مثل هذه املالكات موجودة وبشكل 
غي��ر محدود في مجتمعنا، وقد ش��اهد الكثير منا ذلك، في 
جماع��ات العم��ل والنش��اط الطوعي التي ظه��رت في غير 
مكان م��ن بلدنا، لكن مخلوق��ات ومعايير احملاصصة هي من 
تعيق هذه الثروات واإلمكانات البشرية في الوصول ألهدافها 
وغاياتها النبيلة. إن االلتفات مللف الطفولة والش��روع بإجراء 
التح��والت النوعي��ة ف��ي التعاطي معه وحتريره من س��طوة 
شبكات الفساد والال أبالية واإلجرام، مبقدوره أن يحدث تغييرا 
جدياً في ركود املش��هد الراه��ن، والذي يحتاج الى الكثير من 
اجلهد والقرارات الش��جاعة كي نطمئن اجملتمع الدولي حول 

استعدادنا ملرحلة البناء وإعادة اإلعمار.
إن توجيهات وزير الداخلية السيد قاسم األعرجي األخيرة، 
جاءت منس��جمة وامل��ادة )29( ثالثاً من الدس��تور: )يحظر 
االس��تغالل االقتص��ادي لألطف��ال بصوره كاف��ة، وتتخذ 
الدول��ة اإلجراء الكفيل بحمايتهم( وهي تؤكد خطورة ما 
تتعرض له هذه الش��ريحة )األطفال( من اس��تغالل بشع 
وبعي��د عن كل قيم الش��هامة والش��رف؛ حي��ث صدرت 
التوجيه��ات للقبض على كل من يثب��ت تورطه بامتهان 
ظاهرة التسول، عبر استغالل األطفال، وأن تباشر األجهزة 
األمنية املعنية بالقضاء على تلك الشبكات والعصابات. 
لك��ن هذه التوجيهات وحدها س��تظل عاج��زة عن تقدمي 
املعاجلة اجلذرية ملثل هذه الظواهر التي تفاقمت بش��كل 
مري��ع في الس��نوات الثالث األخيرة، فهي حتت��اج أن تكون 
ج��زءا من حلقات متعددة ومتكاملة في التعاطي مع هذا 
امللف اخلطير. على احلكوم��ة العراقية أن تضع هذا امللف 
بي��د مالكات مدني��ة وأمنية، ال متت بصل��ة لديناصوراتها 
اجملرب��ة في هذا اجملال وغيره من مجاالت العمل االجتماعي 
واألمن��ي والترب��وي، وف��ي ه��ذا التوج��ه ميكن للش��رطة 
اجملتمعي��ة أن تلع��ب دوراً مهماً بالتعاون مع ش��خصيات 
وجماع��ات برهنت على جديتها وحرصه��ا وعالقتها مبثل 

هذه الهموم واالهتمامات..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 حاوره: حيدر ناشي: 
 الباحث واملوسيقي ستار الناصر، 
فن��ان متعدد املواه��ب، عمل في 
واملوسيقى  واملس��رح  الصحافة 
الفنون االدبي��ة األخرى.  وكتاب��ة 
عضو احت��اد االدب��اء والكّتاب في 
االدارية  الهيئ��ة  وعض��و  العراق، 
للنقابة الوطنية للصحفيني في 

العراق.
 أص��در العديد م��ن املؤلفات في 
اجملاالت املذكورة آنفاً، التقيناه في 
القاهرة لنس��أله عن انطباعاته 

في زيارته األولى 
الش��عب املص��ري ش��عب طيب 
ج��دا. عكس م��ا تظه��ره بعض 
االف��الم، ش��عب متفه��م، لديه 
ثقافة س��ياحية، يحت��رم الفنان 
ج��داً، كن��ت اتنقل ف��ي القاهرة 
حامال عودي فكان الكل يناديني، 
أن  دون  م��ن  يافن��ان،  تفض��ل 
يعرفوني. لم أشعر مطلقا 

اني ف��ي غربة، ب��ل كأمن��ا انا في 
بغداد. وجدت كذل��ك أن القاهرة 
حتتاج إلى ش��هر لكي تطلع على 
كل مفاتنه��ا. فالقاه��رة مغرية 
كورنيش��ها،  س��يما  للتج��وال، 

ونيلها الرائع.

دهشت مبنظر االهرامات وجتولت 
في انحائها فمعمارها وطريقة 
بنائها عجيبة فكيف يتس��نى 
ل��ك ان تس��توعب نق��ل حجر 
بهذا احلجم ورصه بهذا اجلمال 
إل��ى مص��ر  والدق��ة.. س��أعود 
حتما وس��أمكث فيها ما وسع 
ل��ي الزم��ن. هل وج��دت تالقحاً 

حضارياً بني العراق ومصر؟ 
- اكيد ان هن��اك تالقحا حضاريا 
بني مصر والعراق، بوصفهما اول 
الفرعونية  احلض��ارة  احلض��ارات. 
عبقري��ة،  نتاج��ات  لن��ا  ترك��ت 
التحنيط، وسبل العيش، وأنظمة 

احلكم، واملوسيقى، وبرغم احلروب 
التي عاش��تها مصر لكن آثارها 
م��ا زال��ت عامرة، وم��ن هنا ميكن 
أن نوج��ه حتي��ة للعامل��ني على 

إدامة بهاء املتحف، تذكرت اثارنا 
املنهوبة، ومتحفنا الذي بات مثل 
جس��د بال روح .تباً مل��ن فعل هذا 
برس��ائل اهلنا من س��ومر وبابل 

واشور. 

 * كيف وجدت استقبال اجلمهور 
املصري للموسيقى العراقية؟ 

منش��غال  كان  ال��كل  لألس��ف 
مبع��رض القاه��رة، واجلمهور على 
قلته نوعي، فقد حضرت االستاذة 
ج��دا  املبه��ورة  القان��ون  عازف��ة 
باألغنية العراقية الس��يدة وسام 
ش��بانة، وغيره��ا م��ن االصدقاء، 
حتدثنا عن االغنية العراقية وأثرها 
على املوسيقى العربية وتالقحها 
م��ع االغني��ة املصري��ة، وع��ن دور 
االفالم في نش��ر االنت��اج الغنائي 
املص��ري ف��ي رب��وع أرض الع��رب 
املعمورة. وكذل��ك قدمت اغنيات 
عراقية ومصرية نالت استحسان 

احلضور.

 * ذك��رت في احدى منش��وراتك 
ان البص��رة أجم��ل م��ن مدين��ة 

اوج��ه  ماه��ي  االس��كندرية، 
اجلمال الت��ي تفوقت بها مدينة 

البصرة؟
اإلس��كندرية جميلة جداً واهلها 
وبحره��ا  واس��واقها  ومبانيه��ا 
املمت��د على م��د البص��ر وجّوها 
األخاذ، وهناك حيث البحر تذكرت 
البص��رة قب��ل مج��يء الطغ��اة، 
ك��م كانت جميل��ة وبهية، الفرق 
املوس��يقية التي تعرف باخلشابة 
متأل احياء البصرة مبناس��بة او من 
غير مناسبة، فالطرب في البصرة 
ع��رف الينف��ك عن��ه البصري��ون. 
تذكرت اسواقها العامرة بالسياح 
القادمني من دول العالم املتعددة. 
تذكرت شط العرب وفيه السفن 
تذك��رت  ص��وب  كل  م��ن  تت��رى 
اغاني اليام��ال والصيادين، فقلت 
البصرة أجمل. عذراً من اهلي في 
اإلس��كندرية هكذا رأيت البصرة 

من خالل جمال اإلسكندرية.

ستار الناصر: البصرة أجمل من اإلسكندرية

ستار الناصر مع احملاور

ذك��رت تقارير صحفية أن 
الس��يد ج��ني بي��ت وهي 
بي��ت كانت  ب��راد  وال��دة 
بخب��ر  س��عادًة  األكث��ر 
عن  أنيس��تون  انفص��ال 
ثيرون،  زوجه��ا جاس��تني 
وذلك ألنها كانت وما تزال 
تكّن له��ا احملبة واالحترام 
مع��اً  عودتهم��ا  وتري��د 
خاصة انهم��ا لم يتوقفا 
عن املراسلة بني بعضهما 
الرغم من  البعض عل��ى 

انفصال أنيستون وبراد.
وتعد ج��ني ان ابنه��ا براد 
وجينيفير أنيستون يجب 
ان  بع��د  ان يكون��ا مع��اً 
وأضافت  زواجهما.  فشل 

التقاري��ر، أّن ج��ني كانت 
باألخب��ار  س��عيدة ج��داً 
الت��ي وردت حول انفصال 

أنيستون عن زوجها .
وأّك��دت التقارير أّن والدة 
براد مصمم��ة على لقاء 
عن  واحلدي��ث  انيس��تون 
ان  ميك��ن  ثاني��ة  فرص��ة 

تنشأ بينها وبني براد .

فاج��أت املمثلة املصرية 
دينا الشربيني جمهورها 
نش��رت  عندما  الكبي��ر 
بدت  لها  صورة جدي��دة 
فيه��ا م��ن دون أن تضع 
أي من مساحيق جتميل 

على وجهها.
اس��تبقت  الش��ربيني 
بحظر  للصورة  نش��رها 
خاصي��ة التعلي��ق على 
الص��ور عب��ر حس��ابها 
اإللكترون��ي، وذلك خوفاً 
يُش��ن  قد  م��ن هج��وم 
عليها م��ن قبل جمهور 
الفن��ان املص��ري عم��رو 

أنهم  خصوص��ا  دي��اب، 
يعدونها س��بباً للخالف 
السابق بني دياب وزوجته 
عاش��ور،  زينة  الس��يدة 
س��لباً  ينعك��س  مم��ا 
عل��ى مس��يرة جنمه�م 

الفني�ة.

املمثل��ة  فّج��رت 
وعارض��ة االزي��اء إميل��ي 
راتاجكوس��كي مفاج��أة 
كبي��رة جلمهوره��ا ح��ني 
أعلن��ت عن خب��ر زواجها 
من صديقها سيباستيان 
بي��ر م��اكالرد، اذ نش��رت 
صورة لها مع زوجها عبر 
اخل��اص عل��ى  حس��ابها 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 

اإلجتماعي.
مصدر مقرب من النجمة 
البالغ��ة م��ن العم��ر 26 
عام��اً، أكد خب��ر زواجها 
ملوقع "جاست جيرد"، في 

وقت أشارت املعلومات الى 
عقدت  راتاجكوسكي  أن 
محكم��ة  ف��ي  قرانه��ا 
وحضر  نيوي��ورك،  مدينة 
الزواج صديقان  مراس��م 
فقط، وكان الكاتب جوش 

أوستروفسكي احدهما.

براد بيت

إميلي راتاجكوسكي

دينا الشربيني

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت سلس��لة "عائلة سمبس��ون" الكرتونية، ذهوال كبيرا 
ف��ي الواليات املتحدة، قبل عام، حني تبني أنها توقعت وصول 
دونال��د ترام��ب إلى البي��ت األبيض، لك��ن ظهر، مؤخ��را، أن 
السلس��ة جنحت أيضا ف��ي التنبؤ بتتوي��ج رياضي للواليات 

املتحدة.
وبحس��ب ما نقلت صحيف��ة "إندبندن��ت" البريطانية، فإن 
السلس��لة التي بدأت عام 1989، عرضت في 2010 مقطعا 
يع��رض ف��وزا للفريق األميرك��ي في رياض��ة الكيرلينغ على 

نظيره السويدي.
وما عرضته السلسلة الكرتونية، قبل ثماني سنوات، هو ما 
حصل حتديدا في األوملبياد الش��توي، مؤخرا، بكوريا اجلنوبية، 
حي��ث توج الفري��ق األميرك��ي بامليدالية الذهبي��ة فيما نال 

الفريق السويدي ميدالية فضية.
وق��ال كاتب حلقة التنبؤ بفوز ترام��ب، دان غريني، إن العمل 

كان مبنزلة حتذير ألميركا من قطب العقارات.

"سمبسون" يتنبأ 
بمستقبل أميركا

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��ف الفنان املغربي سعد جملرد أن 
احلديث عن حض��وره إلى احملكمة في 
قضي��ة االعتداء املرفوع��ة ضده من 
قبل الفتاة الفرنسية لورا بريول غير 
صحيح، وأش��ار إلى أن البعض يقرر 
عنه ويحس��م األمور م��ن حوله من 
دون الع��ودة إليه وق��ال: "ال أدري من 

أين يأت��ي البعض بتل��ك املعلومات التي 
تبدو في أكث��ر األحيان مفبركة ووهمية، 
وال متت إل��ى احلقيقة بصلة، وأنا س��وف 
أزوِّد الرأي الع��ام بأية معلومات حقيقية 
في حال حصلت أي مستجدات قضائية 

جديدة" .
اجملرد أوضح في حديث إلى احدى الوكاالت 
املصري��ة أن هناك أكثر من عمل فني في 

طريقه إلى العلن في األيام املقبلة، وأشار 
إلى أن األزمة لم تبعده عن العمل الفني 
وق��ال: "بالعك��س اصبح��ت متمس��كاً 
بالغناء أكثر وأكثر، ومن البديهي أن أجد 
نافذة إل��ى عالم آخر بع��د كل العقبات 
التي واجهتني في املراحل املاضية. وتابع: 
"هناك أيضاً فيديو كليب جديد س��يرى 

النور قريباً".

 سعد لمجرد ينفي مثوله أمام المحكمة

بغداد - الصباح الجديد 
الورش��ة  باس��م  املتح��دث  ق��ال 
النجاح  الدولية اخلاص��ة بقصص 
العراقي��ة في بي��ان تلقت الصباح 
اجلدي��د نس��خة منه ان “الورش��ة 
النجاح  الدولية اخلاص��ة بقصص 
العراقي��ة ناقش��ت, ف��ي أعم��ال 
جلس��تها املسائية س��يناريوهات 
والقص��ص  الفني��ة  األعم��ال 
التي عرضه��ا الكت��اب والروائيون 
أن  واخملرج��ون العراقي��ون”, مبين��اً 
لوا خالل الورشة  “املشاركني س��جّ
بغداد  العاصم��ة  التي حتتضنه��ا 
للمدة من 25 الى 28 شباط 2018، 
مالحظاته��م ومقترحاتهم باجتاه 
املعاجلة واحلبكة السردية لالحداث 
التي س��يتعامل معه��ا املنتجون 

في شركة هوليوود”.
وأضاف أن “احلاضري��ن اتفقوا على 
صناع��ة أف��الم ذات رس��ائل فنية 
حتم��ل ثيم��ات املش��هد العراق��ي 
وتخاطب الرأي العام العاملي وتعزز 
مضم��ون تلك الرس��ائل في ذاكرة 
االنس��انية عن صورة ش��عب دافع 

عن العالم وقدم تضحيات ال ميكن 
اغفاله��ا او تناس��يها مم��ا يوج��ب 
التزاما دوليا لدعم العراق وشعبه 
في ايصال صوت بطولته ومواقفه 
االنس��انية الت��ي واج��ه به��ا قوى 

داعش االرهابية”.
من جانبه, أعرب فريق هوليوود, عن 
“استعداده الكامل لدعم القصص 
العراقي��ة متوي��ال ومعاجل��ة فني��ة 
وتس��ويقا عامليا يعضد قيم احلب 
والتسامح والتعاطي االيجابي مع 
جتارب الشعوب التي خلدت موقفاً 

إنسانياً وانتصاراً تاريخياً”.

الصباح الجديد - وكاالت:
حّذر علماء بيئة من القضاء على 
أنواع مهاجرة م��ن طيور ُمهددة 
باالنقراض، بعد اكتشافهم قتل 
مليون طائر س��نويا في موقع واحد 
تلجأ إليه الطيور بفصل الشتاء في 
إيران، وقالوا في رسالتهم إلى مجلة 
"ساينس العلمية" األسبوع املاضي، 
إن مدين��ة فريدونكن��ار اإليرانية تعد 
موقًع��ا ل�"ذبح" طي��ور مهددة 
نط��اق  باالنق��راض عل��ى 

واسع.
ف��ي  وأضاف��وا   
ل��ة  لرس��ا ا
التي نقلت 
صحيفة 

مقتطفات  البريطاني��ة  "غاردي��ان" 
بحي��رات  "ث��الث  أن  األح��د،  منه��ا، 
رئيسة، إحداها في مدينة فريدونكنار 
اإليراني��ة تع��د موقعا لالس��تراحة 
الش��توية ألنواع من الطيور، لكنها 
تتع��رض للخط��ر الش��ديد هناك"، 
وتش��مل األنواع امله��ددة باالنقراض 
البط األبي��ض، واألوز األحم��ر، واألوز 
األصغر حجم��ا، والزقزاق الش��امي، 
والطيور الشتوية مثل الصقور، وقد 
أصبحت هذه الطيور في إيران أهدافا 
للصيادي��ن احملليني وأحيان��ا لآلخرين 

الذين يزورون منطقة فريدونكنار.
 وقال عالم البيئة اإليراني جمش��يد 
بارتش��يزاده، وعالم احليوان ساموال 
ويليام��ز، م��ن جامع��ة فين��دا ف��ي 
جن��وب أفريقيا، في رس��التهما إلى 
سسينس: "يقتل الصيادون احملليون 
نحو ثالثة آالف من هذه الطيور يوميا 
لبيعها في األس��واق، األمر الذي قد 
يس��فر ع��ن آث��ار كارثي��ة"، في حني 
أوضح ويليامز لصحيفة "األوبزرفر" 
البريطانية إن حجم ذبح الطيور في 

جزيرة فريدونكينار اإليرانية هائل.

بطوالت وانتصارات القوات األمنية 
العراقية ُتجّسد في “هوليوود”

علماء يستنجدون إلنقاذ 
الطيور من صيادي إيران

الصباح الجديد - وكاالت:
تتصدر كوريا الش��مالية عناوين 
العس��كرية  بالع��روض  األخب��ار 
والبرام��ج النووية، لك��ن معرضا 
أليقون��ات كوري��ة في لن��دن يلقي 
الض��وء عل��ى منح��ى آخ��ر للبل��د 
الش��يوعي املنع��زل أال وه��و تصميم 

اجلرافيك.
ويض��م مع��رض "صن��ع ف��ي كوري��ا 

م��ن  يوم��ي  جرافي��ك  الش��مالية: 
الش��عبية  كوري��ا  جمهوري��ة 
وقص��ص  ملصق��ات  الدميقراطي��ة" 
مصورة دعائي��ة للحكومة إلى جانب 
أش��ياء اعتيادية مث��ل أغلفة أطعمة 

وتذاكر وطوابع.
)ه��اوس  جالي��ري  ف��ي  واملعروض��ات 
أوف إالستريش��ان( في لن��دن جزء من 
مقتنيات شخص يدعى نيكوالس بونر 

أسس ش��ركة س��ياحة مقرها بكني 
لترتي��ب رحالت إلى كوريا الش��مالية 

التي زارها مئات املرات.
وق��ال بون��ر لرويت��رز، إن التصميم��ات 
مبنزلة نافذة للخارج على بلد ال يفهمه 
الكثي��رون. وأض��اف "ال نفه��م كوريا 
الش��مالية. إنها دولة معقدة للغاية. 
نفهم عناصر فيها لكن وجهة نظرنا 

تتراوح بني األبيض واألسود".

"أيقونات كوريا الشمالية" في لندن
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