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بغداد - وعد الشمري:
برغــم اجنــاز مجلــس النــواب 
القراءتني االولى والثانية ملشروعي 
واملفوضية  االنتخابــات  قانــون 
العليا املســتقلة لالنتخابات، ما 
زال اجلدل بني القوى السياســية 
على عــدد من الفقــرات ابرزها 
عمر املرشــح وحتصيله الدراسي 

والنظام االنتخابي.
ويؤّكد حتالــف الفتح ان التوجه 
النيابــي هــو املوافقــة علــى 
النسخة املرســلة من احلكومة، 
لكن احتاد القوى العراقية سجل 
اعتراضات عديــدة ابرزها اعتماد 
فــوز اصحــاب اعلــى االصوات، 
وجعل الدوائــر االنتخابية ضمن 

حدود االقضية.
وبني املوقفني، تأتــي دعوة احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني إلى 
مزيد مــن احلــوارات قبل املضي 
املعنية  التشريعات  حزمة  بسن 

بالعملية االنتخابية.
وقــال النائب عــن حتالف الفتح 
إلى  فــي حديث  الكناني،  أحمد 
"الصباح اجلديد"، مجلس النواب 

والثانية  االولــى  القراءتني  انهى 
ملشــروعي قانــون االنتخابــات 

واملفوضية".
واضاف الكناني، ان "املناقشــات 
بحدود  تتطلب  القانونــني  حول 
اربعــة أيام من أجل االســتماع 
الكتل  إلى وجهات نظــر جميع 
السياســية، وبالتالي ســيكون 

التصويت في الشهر املقبل".
ولفت، إلى ان "الكتل السياسية 
مال زالــت تختلف على عدد من 
النقاط فــي القانونني من بينها 
عمر املرشــح، وكذلــك موضوع 
مزدوجــي اجلنســية، والنظــام 

االنتخابي".
وأشار الكناني، إلى أن "النسخة 
بتوافق مبدئي  احلكومة حتظــى 
بني القوى داخــل مجلس النواب 
وبالتالي، نحن أمام التزام اخالقي 
بتشــريع القانونني الســيما مع 
الضغط اجلماهيري، وأن املرجعية 
الدينية قد اشــارت صراحة إلى 
ضــرورة اقرارهمــا وعلــى وجه 

السرعة".
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التصويت على قانون االنتخابات الشهر المقبل والكتل 
السياسية تتأرجح بين الضغط الجماهيري واراداتها

جلسة سابقة جمللس النواب

الصباح الجديد - وكاالت: 

االيراني  الداخلية  وزيــر  اعلن 
عبد الرضــا رحماني فضلي، 
تفجير  إفشال  االربعاء،  امس 
اكبــر مســتودع للبنزين في 
احدى مدن البالد، وإحراق عدد 
من املباني احلكومية والدينية 
اثنــاء االحتجاجــات األخيرة 
املدن  عشرات  شهدتها  التي 

واحملافظات في ايران.
 وفيمــا عد املرشــد األعلى 
هــذه  ان  خامنئــي  علــي 
خطيرة،  مؤامرة  االحتجاجات 
نُقل عــن أحد النواب قوله إن 
من  أكثر  اعتقلت  السلطات 
تلك  بســبب  شخص   7000

االحتجاجات.
في  فضلي  رحمانــي  وقــال 
تصريــح للقنــاة االولى في 
التلفزيون االيراني، ان "األشرار 
احملتجني- حاولوا  الى  إشارة   –

في احدى املــدن تفجير اكبر 
ولو  فيها  للبنزين  مســتودع 
هــذه  محاولتهــم  جنحــت 

املدينة خالل  الحترق نصــف 
احداث التظاهــرات األخيرة" 
مشــيرا الــى "احــراق 731 

و9  و140 مكانا عاما  مصرفا، 
مراكز دينية و70 محطة وقود 
و34 سيارة اسعاف"، بحسب 

قوله.
وفي مناسبة الذكرى األربعني 
النشــاء قوات الباسيج التي 
قال  األربعــاء،  امس  صادفت 
للجمهورية  األعلى  املرشــد 
آيــة  اإليرانيــة  اإلســالمية 
البالد  أن  اهلل علي خامنئــي 
أحبطــت مؤامــرة "خطيرة 

جداً".
ما  حســب  خامنئي  واضاف 
الرســمي،  التلفزيون  نقــل 
أحبط  اإليراني  "الشــعب  إن 
وواســعة  عميقة  مؤامــرة 
األعداء  ووظف  جداً،  وخطيرة 
أمــواالً طائلــة لهــا وبذلوا 
جهوداً كبيــرة ليقوموا مبثل 
التخريب  أي  املمارسات،  هذه 

واألعمال الشريرة والقتل".
خامنئي  تصريحــات  وجاءت 
خالل كلمة لــه أمام أعضاء 
التي ساعدت  الباسيج  قوات 

في إخمـاد املظاهرات.
بالشرطـة  خاللهـــا  أشـاد 

واحلـرس والباسيج لدخولهم 
واضطالعهــم  امليــدان 

مبهمتهم".
الــذي له  ووصــف خامنئي، 
فــي جميع  الفصل  القــول 
الدولة، االحتجاجات  شــؤون 
قبــل  مــن  مدبــرة  بأنهــا 
"الغطرســة العامليــة"، في 
إشــارة إلى الواليات املتحدة. 
وقال إن أمريــكا ُصفعت برد 

السلطات.
املتحدث  عن  نُقل  السياق،  في 
باســم جلنــة األمــن القومي 
والسياسة اخلارجية في البرملان 
اإليراني حسني تقوي حسيني، 
حســبما نقل موقع "انتخاب" 
احمللــي، قولــه إن الســلطات 
 7000 مــن  أكثــر  اعتقلــت 
شخص بســبب االحتجاجات 
ممن شــاركوا في االحتجاجات 
ضد رفع أســعار الوقــود، في 

مختلف مناطق البالد.
تتمة ص2

تقريـر

احراق 741 مصرفا وعشرات األماكن العامة 
وحصيلة أولية باعتقال 7000 من المتظاهرين

نتائج االحتجاجات في ايران بعد أيام من وأدها:

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف رئيس مجلس الوزراء 
العراقــي عادل عبــد املهدي، 
االعتياديــة  اجللســة  خــالل 
أمس  أول  املنعقدة  للحكومة 
احملاكــم أصدرت  أن  الثالثــاء، 
قــرارات بإطالق ســراح 2500 
بوقوع  اقــر  فيمــا  موقوفــا، 
التي  التظاهرات  خالل  أخطاء 

تشهدها البالد.
املهدي،  عبــد  عــادل  وأضاف 
خــالل كلمتــه فــي اجتماع 
مجلس الوزراء ونشرها املكتب 
اإلعالمي لرئيــس الوزراء أمس 
األربعــاء، أنه لم يتبق ســوى 
240 فقط من املوقوفني؛ وذلك 
عن جرائم جنائيــة، مبينا أنه 
التحقيقات  اكتمال  ســيتم 

وبناء عليه يحدد مصيرهم.
وتابــع رئيس احلكومــة قائالً: 
"ال يوجد موقــوف عن قضايا 
لقانــون  وفقــا  التظاهــرات 
ما  وهو  اإلرهــاب،  مكافحــة 
التعامل مع  أهمية  إلى  يشير 
تلــك القضية بالتعــاون مع 
الدولة، وما هم أحداث سيتم 

إطالق سراحهم جميعاً".

واقر رئيس الــوزراء في كلمته 
بوقوع أخطاء في ملف حقوق 
االنسان خالل التظاهرات التي 

تشهدها البالد.
وقال عبد املهــدي في كلمته 
بوقــوع أخطــاء لكن  "نقــر 
هناك اعتداء وقع على النظام 

وواجبنا حمايته".
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بغداد - الصباح الجديد:
التربية  جلنــة  عضو  كشــف 
املكصوصي،  رعــد  النيابيــة، 
أمس األربعاء، ان اللجنة تعمل 
على متابعة ملــف تلكؤ اجناز 
األبنية املدرســية فــي بغداد، 
حيث ميثــل امللف رقــم واحد 

في وزارة التربيــة، الفتا الى ان 
هيئة النزاهة تعمل اليوم على 
الســابقني  الوزراء  اســتقدام 
مبلفات  املتورطــني  واحلاليــني 

فساد.
“الواقع  ان  املكصوصــي  وقال 
الذي  والــوزراء  بائس  التربــوي 

زادوا  التربية  وزارة  تعاقبوا على 
تعاني  الســوء، حيث  هذا  من 
األبنية املدرســية مــن اهمال 
كبيــر رغــم املبالــغ الكبيرة 

اخملصصة لها”.
األبنية  “مشــكلة  ان  وأضاف، 
)ام  اليــوم  تعــد  املدرســية 

من  الكثير  وفيها  املشــاكل(، 
الفســاد، حيث مازالت الكثير 
من املدارس وخاصة في املناطق 
النائية عبــارة عن هياكل ولم 
يتــم اســتكمالها على مدى 

سنوات”.
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كردستان - الصباح الجديد:
أكــد مصدر سياســي كردي 
مطلــع، أمــس األربعــاء )27 
رئيس  أن   )2019 الثاني  تشرين 
اقليــم كردســتان نيجيرفان 
بارزاني عقد اجتماعاً مبختلف 

للخروج  الكرديــة  األطــراف 
مبوقف موحد إزاء ما يجري من 

توتر في بغداد واملدن األخرى.
وقــال املصدر فــي حديث إن 
"بارزاني أجرى لقاءات يوم أمس 
مع قيادة حركة التغيير واالحتاد 

لقاًء  اليــوم  وأجرى  الوطنــي 
اإلســالمية  اجلماعة  أمير  مع 
لقاءات  وســيجري  بابير  علي 
مــع جميع األطــراف الكردية 

األخرى".
أبلــغ  "بارزانــي  أن  وأضــاف، 

خــالل  الكرديــة  القيــادات 
االجتماعــات التــي عقدهــا 
معهم أن عليهم االســتعداد 
يحــدث في  قــد  ألي طــارئ 
بغداد وعلــى األحزاب الكردية 
توحيد الصــف وترك اخلالفات 

اجلانبية". وأشار إلى أن "بارزاني 
أخذ موافقة مبدئية للحديث 
باســم الكرد جميعــاً واتخاذ 
املوقــف املناســب ملــا يجري 
في بغــداد وجعــل مصلحة 
أبلغهم  فيمــا  أوالً  اإلقليــم 

هنالك  أن  االجتماعــات  خالل 
محتملة  عدة  ســيناريوهات 
العــراق وعلى  قد حتــدث في 
الكردية االستعداد ملا  األحزاب 

هو قادم".
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إطالق سراح 2500 موقوفًا من المتظاهرين
التربية النيابية: النزاهة تعمل على استقدام وعبد المهدي يقر بوقوع اخطاء

 وزراء التربية المتورطين بملفات فساد

على خلفية تلكؤ انجاز األبنية المدرسية

خولت نيجرفان بارزاني التحدث باسمها

األحزاب الكردية توحد موقفها إزاء ما يجري في بغداد

الغضبان يدعو الى تسهيل انتظام 
6العاملين في القطاع النفطي  طالباني يدعو الرجال الى الوقوف 

2بوجه العنف ضد المرأة 

االحتجاجات في ايران

بغداد - الصباح الجديد:
رفض عضــو اللجنــة املالية 
امس  القــدو  النيابيــة حنني 
االربعاء، اعادة العمل باتفاقية 
كردســتان  اقليم  مع  النفط 
خــالل موازنة 2020 ، مبينة ان 
اللجنة ســترفض اي اتفاقية 
مخصصات  االقليــم  متنــح 
حســاب  على  اضافية  مالية 

احملافظة اجلنوبية.
وقال القدو في تصريح اطلعت 
“اي  ان  عليه الصبــاح اجلديد، 
اتفــاق سياســي مــع اقليم 
بسبب  سيفشــل  كردستان 
عــدم التزامهــم بالبنود كما 

حصل في السنوات االخيرة”.
املالية  “اللجنــة  ان  واضــاف 
اي موازنة تتضمن  ســترفض 
رفــع حصة اقليم كردســتان 

اكثــر مــن 12 % او تتضمــن 
مستنســخة  اتفاقية  بنــود 
عن ســابقاتها لتسلم بغداد 
250 الــف برميل نفط مقابل 
االحتادية  احلكومــة  تســليم 

االموال لكردستان”.
لن نسمح  “اننا  القدو  واوضح 
باعــادة منح امتيــازات مالية 
للمحافظات الشــمالية على 
حســاب احملافظــات اجلنوبية 

والوسطى كما جرت العادة”.
وكان أعضاء فــي جلنة املالية 
النيابية أكــدوا في تصريحات 
ســابقة أن اتفاقــات رئيــس 
املهدي  الــوزراء عــادل عبــد 
النفطية مع كردستان الميكن 
القبــول بها اذ يجــب حتقيق 
العـــدالة واملســـاواة بيـــن 

جميـع املكونـات.

المالية النيابية تعتزم رفض 
اي اتفاقية مع كردستان على 
حساب المحافظات الجنوبية

بغداد - الصباح الجديد:
املتحدة  األمم  حــدد محققــو 
هويات 160 من عناصر تنظيم 
داعش متهمني بقتل االيزيديني 
ويجري   ،2014 البالد عــام  في 
حاليــاً إعداد دعــاوى قضائية 

ضدهم.
وقــال رئيــس فريــق احملققني 
تنظيم  جرائــم  فــي  الدولي 
داعش، كرمي أسد أحمد خان، ان 
" فريــق محققي األمم املتحدة 
الذى شــكله مجلــس األمن 
الدولــي بدأ العمــل قبل عام 
أدلة إلجــراء محاكمات  جلمع 
ارتكبه  ما  على  املستقبل  في 
تنظيم داعش مــن أعمال رمبا 
متثــل جرائم حــرب أو جرائم 
ضـــد اإلنسانيـــة أو إبـــادة 

جماعيـة".

"فيما  خــان،  أحمد  واضــاف 
االيزيدية  بالطائفــة  يتعلــق 
التــي  واجلرائــم  وحدهــا 
استهدفتها فقد حددنا هويات 
160 شــخصا ممن  أكثر مــن 
ارتكبــوا مذابح ضد االيزيديني 
إعداد قضايا  نركز عملنا على 
أمل  لــكل منها علــى  قوية 
أن يتــم تقدميهــا للمحاكم 

احمللية".
وكـان حـذر خبـراء األمم املتحدة 
فـي حزيـران عـام 2016 من أن 
حرب  ارتكب  داعش  تنظيـــم 
إبــادة ضد االيزيديـــني فـــي 
تلك  لتدمير  والعراق  سوريـــا 
التـي  الدينيـــة  الطـائفـــة 
متـــثل أقـلـــية من خـــالل 
القتـــل واالسترقـاق وجرائـم 

أخـرى.

األمم المتحدة: 160عنصرا 
من داعش تورطوا بقتل

 االيزيديين 

بغداد - الصباح الجديد: 
القانوني  اخلبيــر  أوضـــح 
امـــس  حـــرب،  طــارق 
األربعـاء، ان القضـاء سيرد 
طعـن مجالـس احملافظـات 
البرملـــان  قـــرار  بشــأن 

القاضـي بإيقـاف عملها.
 الفتا الى ان اقالة احملافظني 
من قبل اجملالس املنحلة لم 

يعد ساريا.
تصريح  فــي  حــرب  وقال 
لـــه ان “تصويــت مجلس 
محافظــة نينــوى املنحل 
منصـــور  اقالة  على  مثال 
قانونـي،  غـــير  املرعيـــد 
احملافـظ  هـــذا  وسيبقـى 

فـي منصبـه”.
وأضاف ان “البرملان عمل يوم 
امس – الثالثاء - على الغاء 
املادة 44 من قانون انتخابات 
احملافظــات  مجالــس 
مجالـس  تعطـــي  والتي 

احملافظـات الصالحيـة فـي 
بقائهـا”.

وأوضح ان “املــادة املذكورة 
مجالس  ان  علــى  تنــص 
تســتمر  احملافظــات 
فــي عملهــا حلــني اجراء 

االنتخابات.
 في حــني ان البرملان عمل 
علــى الغــاء هذه املــادة، 
وبالتالــي فــأن مجالــس 
أصبحــت  احملافظــات 

ملغـاة”.
وبني ان “مجالس احملافظات 
امام  الطعــن  بإمكانهــا 
لــن  لكنهــم  القضــاء، 
شــيء  علــى  يحصلــوا 
الن  الطعــن،  هــذا  مــن 
املــادة التي تؤيــد بقائهم 
الغيــت،  الســلطة  فــي 
وبالتالي فأن اجملالـــس لـن 
اجــراء  بعــــد  اال  تعــود 

االنتخابــات”.

حرب: مجالس المحافظات 
باتت ملغاة ولن ينفعها 

الطعن امام القضاء 
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الملف األمني

بغداد – انفجار عبوة 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء ان انفجارا وقع 
في منطقة الوزيرية شمالي العاصمة 

بغداد .
ان »االنفجــار وقــع  وافــاد املصــدر 
قرب محطة لغســل الســيارات في 
املواد  بيــع  احد محــال  واســتهدف 
الكحوليــة في منطقــة الوزيرية » ، 
مشيرا الى »إحتراق محال قريبة على 
املوقــع بســبب االنفجــار« الفتا الى 
»وصــول فرق الدفاع املدني وســيارات 

النجدة الى موقع احلادث«.

ديالى – اعتقال متهمني 
أعلــن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة ديالى امس االربعاء ان مفرزة 
امنيــة القت القبض علــى متهمني 

أثنــني بتهمة حيــازة وتعاطي احلبوب 
اخملدرة في بعقوبة.

وقــال املصــدر ان »خالل املمارســات 
األمنية متكنت مفازر قســم شــؤون 
اخملدرات واملؤثــرات العقلية من اللقاء 
اثنني في قضاء  القبض على متهمني 
وتعاطي  حيــازة  بتهمــة  بعقوبــة، 
اخملــدرات« ، موضحــة انــه »مت اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم لعرضهم 

على القضاء«

كركوك – عملية استباقية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركــوك  امــس االربعــاء ان القوات 
األمنية قتلــت ارهابياً فــي عصابات 

داعش في وادي ابو شحمة .
وذكــر املصــدر االمني ان »قــوة من 
الفرقة اخلامسة شرطة احتادية، نفذت 
عملية أمنية استباقية، ملداهمة وكر 

وادي  في،  اإلرهابيــة  داعش  لعصابات 
)ابو شــحمة ( في محافظة كركوك« 
، مضيفــا ان القــوة »متكنت من قتل 

إرهابي وحرق وتدمير الوكر بالكامل«.

بابل – عصابة تهريب
بعــد ورود معلومات دقيقة، لشــعبة 
االوســط  الفرات  نفط  اســتخبارات 
اســتخبارات  مديرية  الــى  التابعــة 
شرطة الطاقة، بوجود موقع يستخدم 
لتهريب وملتاجرة بالنفط ومشــتقاته 

في قضاء الكفل مبحافظة بابل.
وبعد استحصال املوافقات القضائية، 
مت القــاء القبض علــى عصابة تضم 
اثنني مــن املتهمني باجلرم املشــهود، 
بعــد نصب كمني محكــم لهما في 
اثناء البدء  بتشغيل الروبنات املوجودة 
داخل املوقع لتبادل املنتج النفطي مع 
احدى العربات املعــدة للتهريب ، وقد 

مت ضبط عجلة نــوع صهريج وعربتان 
على شكل خزان كبير احداهما مملوءة 
مبنتــج نفطي ،واالخــرى فارغة ومواد 
أخــرى ، حيث جرى تســليم املتهمني 
القضائية  اجلهــات  الى  واملضبوطات 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهما.

صالح الدين – تفكيك عبوات 
أعلن مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امس االربعاء تفكيك 5 عبوات ناسفة 
في جزيرة مكيشــيفة شمالي قضاء 

سامراء مبحافظة صالح الدين .
وقــال املصــدر االمنــي إن »اجلهــد 
الهندســي لقيــادة الفرقــة الرابعه 
شــرطة احتادية في جزيرة مكيشيفة 
شــمال ســامراء متكن من تفكيك 5 
عبوات ناسفة نوع قمعية وأخرى على 
وتفجيرها  إتالفها  مت  شــكل جليكان 

موقعيا حتت السيطرة« .

االنبار – مرابطات ليليلة  
اكد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة االنبار امس االربعاء ان قوات 
مشــتركة اقامــت مرابطــات ليلية 
على طريــق الرطبة – عكاشــات في 
محافظة األنبــار بهدف تأمني الطريق 
وافشال مساعي داعش للتسلل باجتاه 

السواتر.
وذكر املصدر االمني إن قوات مشتركة 
اقامت مرابطات ليليــة على الطريق 
والرطبة  الرابط بني قضاءي عكاشات 
فــي محافظــة األنبــار ، مضيفا أن 
الهــدف مــن املرابطات زيــادة تأمني 
“داعش”  مســاعي  وافشــال  الطريق 

للتسلل باجتاه السواتر.

الديوانية – حملة دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

الديوانيــة امــس االربعــاء ان دوريات 
ومفــارز امنية نفذت حملة واســعة 
للبحث عن املطلوبــني للقضاء وذلك 
لتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة 

من القضاء.
وقــال املصدر ان احلملة أســفرت عن 
إلقاء القبض علــى عدد من املتهمني 
بقضايا مختلفة، مشــيرة إلى اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

نينوى – ضبط مخبأ للقنابر 
شــرطة  في  امني  مصــدر  كشــف 
محافظة نينوى امــس االربعاء ان قوة 
مشتركة من اجليش واحلشد الشعبي 
عثرت على مخبــأ لقنابر الهاون غربي 

احملافظة .
وافاد املصدر ان »قوة مشتركة من اللواء 
واســتخبارات  الشعبي  باحلشــد   53
عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي 

امنية  عمليــة  اليوم،  صبــاح  نفذت، 
جنوب قضاء البعــاج غربي محافظة 
نينوى ، اســفرت عن العثور على مخبأ 

يضم قنابر هاون عيار 82 ملم«.

البصرة - نزاع مسلح 
أفاد مصدر أمني في مديرية شــرطة 
االربعاء مبقتل  امس  البصرة  محافظة 
أحد وجهاء العشائر على يد مسلحني 

مجهولني في احملافظة  .
وقال املصدر االمني إن »مسلحني اثنني 
يستقالن دراجة نارية، أطلقا النار على 
الشــيخ حيدر عبد األمير املالكي ، في 
قضــاء اخلصيب، جنوبــي احملافظة« ، 
مضيفا أن »املالكــي، وهو أحد وجهاء 
عشــائر بني مالك، لقــي حتفه على 
الفــور« مشــيرا إلى أن قــوات األمن 
طوقت مكان احلادث بعــد فرار اجلناة، 

وفتحت حتقيقا فيه«.

انفجار عبوة ناسفة في منطقة الوزيرية شمالي بغداد * مقتل ارهابًي في وادي ابو شحمة بمحافظة كركوك 
تفكيك 5 عبوات في جزيرة مكيشيفة شمالي سامراء * العثور على مخبأ لقنابر الهاون غربي الموصل 

التصويت على قانون 
االنتخابات الشهر املقبل 

والكتل السياسية تتأرجح بني 
الضغط اجلماهيري واراداتها

وأكــد، أن »الكتــل كانت تتعمد 
اخلالفية  القوانــني  تلــك  تأجيل 
نتيجــة الصراعات فيمــا بينها، 
لكن احلال قد تغّير اليوم، مع وجود 
الدينية  املرجعيــة  إلرضاء  توجه 
واعادة  الشــارع  زخم  وامتصاص 
الثقة بني الرأي العام والسلطات 

االحتادية«.
وحتــدث الكناني، عــن »رأيني في 
موضوع النظــام االنتخابي، االول 
مع االبقاء على املسودة احلكومية 
%50 من املقاعد تخصص  وجعل 
إلــى اصحــاب اعلــى االصوات، 
إلى  النسبة  تلك  زيادة  واالخر مع 
القوائم  العــودة على  %100 دون 

االنتخابية«.
إن  بالقــول،  الكنانــي  وخلــص 
»مطالــب املتظاهريــن اصبحت 
في  الينــا  بالنســبة  واضحــة 
مقدمتهــا اجــراء تعديالت على 
قانــون االنتخابــات واســتبدال 
املفوضية وأن جهودنا تنصب في 

حتقيق تلك املطالب«.
من جانبه، ذكــر النائب عن احتاد 
القوى العراقية هيبت احللبوسي 

في تصريح إلى »الصباح اجلديد«، 
أن »كتلتنــا داخل مجلس النواب 
لديها رأي فــي القوانني املتعلقة 

بالعملية االنتخابية«.
واضاف احللبوســي، أن »استمرار 
نزوح العديد من عائالت احملافظات 
احملررة يتطلــب مراعاته فنياً في 
التعديــالت املعروضة حالياً على 

مجلس النواب«.
ونــّوه، إلى ان »قانــون االنتخابات 
ينطــوي على اجحاف وظلم فهو 
متت كتابته من جهة سياســية 

معروفة للجميع«.
لديهم  »نوابنا  أن  احللبوسي،  وزاد 
القانــون كونه من  رؤية بصــدد 
املعنية  املصيريــة  التشــريعات 
برسم خارطة العراق السياسية«.

ويســجل، »اعتراضــاً على جعل 
االقضية دوائــر انتخابية ألنها ال 
تصب في املصلحة العامة ونحن 
مــع ابقاء احلال ذاتــه بجعل كل 

احملافظة دائرة انتخابية«.
كمــا أشــر احللبوســي حتفظاً 
اعلى  اعتماد  موضــوع  على  آخر 
االصوات وأرجع ذلك إلى أن »قسما 
من احملافظات فيها مناطق متنازع 
عليها تســيطر علــى وحداتها 
ســيؤثر  معينة  احــزاب  االدارية 
نفوذهــا في مخرجــات العملية 

االنتخابية«.
النائب عن احلزب  أفــاد  إلى ذلك، 
الكردستاني شيروان  الدميقراطي 
الدوبرداني بأن »القانونني قد اخذا 
وقتــاً طويالً من النقاشــات بني 

الكتل«.
»الصباح  إلى  الدوبرداني،  وأضاف 
حــول  »التفــاوت  أن  اجلديــد«، 
املعروضة على مجلس  النصوص 
النــواب ما زال موجــوداً ولم يتم 
التوصل إلى صيغة موحدة لغاية 

االن«.
وتوقع، بأن »تتولى اللجان اخملتصة 
في مجلس النواب حسم اخلالفات 
على القانونني قبل عرضهما على 

التصويت خالل الشهر املقبل«.
أن  إلــى  الدبوردانــي،  ومضــى 
النظام  شــملت  »االعتراضــات 
املرشــح  وشــهادة  االنتخابــي 
وعمره، ونتمنى أن يكون ملنظمات 
اجملتمع املدني واملؤسسات املعنية 
باالنتخابات دور في وضع منظومة 

تشريعية انتخابية عادلة«.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد 
ارســل في وقت سابق مشروعي 
واملفوضية  االنتخابــات  قانــون 
املستقلة لالنتخابات بالتزامن مع 
اســتمرار التظاهرات في العديد 
من احملافظات العراقية للمطالبة 

باإلصالح والقضاء على الفســاد 
واحملاصصة.

 األحزاب الكردية توحد موقفها 
إزاء ما يجري في بغداد

وكان رئيس إقليم كردســتان زار 
الســليمانية في وقت سابق من 
يــوم أول أمس الثالثــاء من أجل 
االجتمــاع مع االطــراف الكردية 
وتوحيد موقفها من ما يجري في 

العراق.
وقال مستشــار بارزاني دلشــاد 
شــهاب فــي مؤمتــر صحفــي، 
إن »الهــدف مــن زيــارة رئيــس 
اإلقليــم الــى الســليمانية هو 
لتوحيــد موقف االحزاب واجلهات 
التي  االوضــاع  ازاء  السياســية 

يشهدها العراق«.

إطالق سراح 2500 موقوف من 
املتظاهرين وعبد املهدي يقر 

بوقوع اخطاء
وأضــاف أن »الدولــة ال ميكن أن 
تقف مكتوفة أمام ما يحدث من 
حاالت اعتداء وإال سينهار النظام 
والدولة حتــى اآلن في حالة دفاع 
وما يجري في العراق فتنة كبيرة«.

وتابــع »الدولــة تواجــه ضغطا 
شديدا وواجبنا هو حماية النظام 

العام واملواطنني على حد سواء«.
وأشار عبداملهدي، إلى أن التجربة 
العراق  في  الناشئة  الدميقراطية 
لم تؤســس قوات خاصة مدربة، 
وبدأت البالد حديثا في تأســيس 
والدفاع  القانــون  حفــظ  قوات 
عن القانــون لكن األحــداث لم 
تكــن مواتيه ولم تســمح لهم 

بالتدريبات اجليدة.
وأكد رئيس احلكومة العراقية، أن 
األمنية  واألجهزة  القضاء  تصرف 
مت مبســؤولية عاليــة والدليــل 
رغم  املعتقلني  أعــداد  انخفاض 
وجود جرائم قتــل وحرق واعتداء 
واالعتداء على  األمــن  قوات  ضد 

املمتلكات العامة واخلاصة.

التربية النيابية: النزاهة تعمل 
على استقدام وزراء التربية 

املتورطني مبلفات فساد
وأوضــح، ان “هنــاك جلنة قامت 
املدرسية،  األبنية  واقع  بدراســة 
التــي وصلت  املــدارس  ان  حيث 
نســب إجنازها الى اكثر من 60% 
كان مــن املقرر إجنازهــا بالكامل 

خالل العام اجلاري”.
وبــني، ان “التخصيصــات املالية 
رصــدت حملافظــة بغــداد، حيث 
اعلنــت حينها عن خطــة لبناء 

165 مدرسة ولكن لم يتم انشاء 
وهذا ملف فســاد  املدارس،  تلك 
الى ملفات سابقة، وجلنة  يضاف 
التربيــة النيابيــة تعمــل على 

مراقبة ومتابعة هذه املشاريع”.
واكد، ان “األراضــي لبناء املدارس 
في بغــداد مخصصــة وجاهزة، 
لكــن املشــاريع لم تنفــذ بعد، 
متابعة  اللجنة على  وســتعمل 
امللف”، الفتا الى ان “هيئة النزاهة 
تقــوم بدورها الســتقدام الوزراء 
الســابقني واحلاليني الذين يثبت 

فسادهم”.

احراق 741 مصرفا وعشرات 
األماكن العامة وحصيلة أولية 
باعتقال 7000 من املتظاهرين

وأكد ضرورة انتظار إعالن اجلهات 
الرســمية عن أعــداد املوقوفني 

جراء االحتجاجات.
ومــن جانبه حــذر مكتب حقوق 
اإلنســان )IHR( فــي إيــران من 
أن املعتقلــني فــي التظاهــرات 
األخيرة يواجهون مصيرا مجهوال 
وســط مخاطر التعذيب وانتزاع 
ميكن  والتي  القسرية  االعترافات 
أن جتعلهــم فــي مواجهــة مع 

أحكام باإلعدام.
أن املعتقلني محتجزون  واوضــح 

في أماكن مجهولة وال يتم إبالغ 
ناهيك  وجودهم،  عائالتهم مبكان 
عن احلظر الذي متارسه السلطات 
في تدفــق املعلومــات التي يتم 

تداولها عبر شبكة اإلنترنت.
األميركي  اخلارجيــة  وزيــر  وكان 
مايك بومبيو قد أعلن أنهم تلقوا 
تتضمن  رســالة  ألــف   20 نحو 
انتهاكات  توثق  وفيديوهات  صورا 
الســلطات اإليرانيــة فــي قمع 

التظاهرات.
التــي  االحتجاجــات  وجــاءت 
أســعار  رفع  على  ردا  انطلقــت 
احملروقــات بعد عــام ونصف من 
عقوبات قاســية فرضها الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب بهدف 

احتواء الدور اإلقليمي إليران.
ولم تقــدم احلكومة اإليرانية إلى 
اآلن أيــة إحصائيات عن اإلصابات 
أو االعتقــاالت أو الوفيــات جراء 
االحتجاجــات واإلجراءات األمنية 
التي أعقبت رفع احلكومة أسعار 
البنزيــن في 15 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي. وتقول منظمــة العفو 
الدولية إنها تعتقد أن قوات األمن 
قتلت ما ال يقل عن 143 شخصاً 
خالل االحتجاجات، وهو ما تنفيه 
إيران من دون تقدمي أي دليل لدعم 

مزاعمها.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

ونشــاطات  فعاليــات  اطــار  في 
اســبوعي مناهضــة العنف ضد 
رئيس حكومة  نائب  املرأة، شــارك 
اقليــم كردســتان قبــاد طالباني 
هذا العام باملناســبة بنوع وشكل 

مختلف.
طالبانــي الــذي عرف مبســاندته 
للشباب والنساء ومنظمات اجملتمع 
ارتدى قميصا اســود، كتب  املدني 
على صدره وظهره باللغتني الكردية 
واالنكليزيــة، »كن رجالً وقف بوجه 

العنف ضد املرأة«.
والقــى موقــف طالبانــي ترحيبا 
واشــادة مــن قبل  واستحســانا 
املنظمات النســوية فــي االقليم 
التواصــل  وســائل  وتناقلــت 
االجتماعي صور نائب رئيس حكومة 
الــذي شــارك كذلك في  االقليم 
والفعاليات  النشاطات  من  العديد 
التي اقيمت مبناسبة اليوم العاملي 

ملناهضة العنف ضد املرأة.
من جانبهــا اعلنت املديرية العامة 
في  املــرأة  ضد  العنف  ملناهضــة 
امرأة،   35 مقتل  كردســتان  اقليم 
وانتحار 57 اخريات خالل التســعة 

اشهر املاضية في االقليم.
وكشــفت املديرية عــن احصائية 
تضمنــت نســبا وعدد ممارســات 
العنف ضد النســاء فــي االقليم، 
لالشــهر التســعة املنصرمة من 

العام احلالي 2019.
املديرية  فــان  لالحصائية  ووفقــا 
املاضية،  االشــهر  ســجلت خالل 
مقتل 35 امرأة، وانتحار 57 اخريات، 
207 اخريــات بحرق  بينما قامــت 

انفسهن.
واضافت املديرية انها ســجلت 94 
حالة اعتداء جنســي، خالل العام 
احلالي، بعد ان كانت 97 حالة خالل 
املدة ذاتها من العام املنصرم 2018.    
واوضحــت ان العام احلالي شــهد 
ارتفاعــاً فــي نســب الشــكاوى 
لدى  املنصرم  العام  املســجلة عن 
احملاكم التي قالت انها بلغت ثمانية 
االف 409 حالة، بعد ان كانت ست 

االف و857 شكوى العام املنصرم. 
بدوره اعلن مدير عام املديرية العامة 
في  االجتماعية  التنمية  للمتابعة 
محافظة السليمانية عمر گوڵپی، 
االشهر  استضافت خالل  دائرته  ان 
املنصرمــة من العــام احلالي 191 
امرأة تعرضن لالضطهاد والتعنيف 

من قبل ازواجهن.  
واضاف گوڵپی في تصريح للصباح 
اجلديــد ان دائرته ومبناســبة اليوم 
املرأة،  العنف ضد  العاملي ملناهضة 
اعــدت احصائيــة عن نشــاطات 
محافظة  في  مديريتــه  وفعاليات 
السليمانية للمســاهمة في رفع 

العنــف والقهر الــذي ميارس ضد 
املرأة. 

واشــار الى ان املديريــة متكنت من 
191 امــرأة خالل االشــهر  ايــواء 
املنصرمة من العام احلالي، في بيت 
ايواء النساء املعنفات برفقتهن 45 
طفالً جلأن الى منــزل ايواء املديرية 
على  جدية  مخــاوف  وجود  نتيجة 

حياتهن.   
واوضــح گوپــی، ان 166 حالة من 
تركن  اللواتي  املعنفــات  النســاء 
منازلهــن قاربت مشــكالتهن من 
ايجاد حلول مناســبة لهــا، بينما 
بقيت 25 امرأة يقمن في املنزل لم 

تصل مشــاكلهن الى مرحلة احلل 
النهائي.

واضــاف، ان منــزل ايواء النســاء 
 2014 تأســس عام  الذي  املعنفات 
هو احدى مؤسســات وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة وهو مأوى 
ملئات النساء املعنفات اللواتي عانني 
من مشــكالت عائلية واجتماعية 
ومتكنت املديرية حلــد االن بالتعاون 
مع اجلهــات املعنية فــي حكومة 
املدني  اجملتمع  ومنظمــات  االقليم 
من معاجلة االف املشكالت العائلية 
واالجتماعية واعادة مئات النســاء 

املعنفات الى حياتهن الطبيعية.

وعلــى صعيد ذي صلــة ذكر تقرير 
على  اجلديــد  الصبــاح  حصلــت 
نســخة منه، ان رجال يشــملهم 
قانون منع تعــدد الزوجات جلأوا الى 
التحايــل على القانــون عبر طرق 

ووسائل متنوعة.
واضــاف التقريــر، ان الرجال الذين 
يتجــاوزون على قانــون منع تعدد 
الزوجات، الذي اقره برملان كردستان 
الى  2010 في االقليم، يلجأون  عام 
املأذون الشــرعي لعقــد مهورهم 
بعيدا عن احملاكم، وهو ما اســهم 
في ارتفاع نســبة تعــدد الزوجات 

%6.8 في االقليم.

ويقــول محمد صالح وهو تاجر في 
سوق اجلملة مبحافظة السليمانية 
للصبــاح اجلديد ويبلــغ من العمر 
45 عاماً انا متزوج من ثالث نســاء 
اسكنت كل واحدة منهم في منزل 
خــاص بها، وفي معــرض رده على 
سؤال عن كيفية متكنه من حتقيق 
بينهن، قــال لقد قمت  املســاواة 
بتســجيل منزل باسم كل واحدة 
منهم لكي اضغط عليها واضمن 
واحدة  مــن  تزوجي  رفضهــا  عدم 

اخرى.   
ووفــق احصائية لــوزارة التخطيط 
في اقليم كردستان فان نسبة تعدد 

الزوجات ارتفعت في اقليم كردستان 
خالل العام املاضي 2018 عن االعوام 
الســابقة حيــث بلغــت  %9.6في 
محافظة اربيل بعــد ان كانت 5.3% 
بينما وصلت في محافظة دهوك الى 
%6.5 بعد ان كانت %2.9، فيما بلغت 
في محافظة السليمانية %5.7 بعد 

ان كانت 4.5%..
ووفقا لقانون منع تعدد الزوجات الذي 
اقره برملان كردستان فانه يحاكم كل 
من يتجاوز على القانون مبدة ســجن 
ال تتجاوز الســنة وال تقل عن ســتة 
اشهر، كما ويغرم مببلغ عشرة ماليني 

دينار. 

طالباني يدعو الرجال الى الوقوف بوجه العنف ضد المرأة 
مقتل وحرق 92 امرأة خالل تسعة أشهر في كردستان
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العنف ضد املرأة 

القى موقف طالباني 
ترحيبا واستحسانا 
واشادة من قبل 
المنظمات النسوية 
في االقليم وتناقلت 
وسائل التواصل 
االجتماعي صور نائب 
رئيس حكومة االقليم 
الذي شارك كذلك في 
العديد من النشاطات 
والفعاليات التي اقيمت 
بمناسبة اليوم العالمي 
لمناهضة العنف ضد 
المرأة
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بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير املــوارد املائية د . جمال 
ضم  مشــتركاً  اجتماعا  العادلي 
عددا من املتخصصــن من وزارتي 
املوارد املائية والعلوم والتكنولوجيا 
ملناقشة دراسة امكانية استعمال 
لتربية  العــام  املصــب  محرمات 
جلنة  اعمــال  ضمــن  االســماك 
العام  املصــب  ميــاه  اســتغالل 

الغراض الزراعة وتربية االسماك .
وتناولت الدراسة بيان مدى مالءمة 
وانتاج  لتربية  العــام  املصب  مياه 
وحالتها  االقتصاديــة  االســماك 
ومقارنتها  والفسلجية  الصحية 
مع مســطحات مائية اخرى ، كما 
نوعية  ان  الى  الدراســة  اشــارت 
مياه املصــب العام احلالية مالئمة 
لتواجــد ومنو انواع االســماك في 

املواقع اخملتلفة .
بعــد ذلــك زار الدكتــور العادلي 
البديلة  للمياه  الســاقي  مشروع 
التابــع للعتبــة العباســية في 
يرافقه مدير عام  محافظة كربالء 
دائرة التخطيط واملتابعة املهندس 
جمال محســن ومدير عام الهيئة 
العامــة للمياه اجلوفيــة الدكتور 
الوزارة  دوائر  وممثلو  ابراهيم  محمد 
في احملافظة وعــدد من اخملتصن ، 
لالطالع على التجربة الرائدة ملزرعة 
النخيل فــي املنطقة الصحراوية 
املقابلــة لقصــر االخيضر ، حيث 
اشتمل املشروع على زراعة النخيل 
ملســاحة 10 االف دومن باستعمال 
الــري بالتنقيــط والصناف تصل 
الى اكثر مــن 80 صنفا من التمور 

باالعتماد على املياه اجلوفية .
فقــد قامــت الهيئــة العامــة 
للميــاه اجلوفيــة بحفــر 50 بئرا 
تعمل  منها  املزرعة قســم  داخل 
والقســم  الشمســية  بالطاقة 
االخر باملضخات الغاطســة ، كما 
متت زيــارة موقع بئــر الضخ وبئر 
طبيعة  بدراســة  اخلاصة  املراقبة 
املياه اجلوفية في منطقة املشروع 
من خالل استعمال برنامج املوديل 
الرياضــي املعتمــد علــى القيم 
التنبؤ  بهــدف  واحلقلية  الفعلية 
حول مســتقبل املياه اجلوفية من 
حيــث الكميــة والنوعيــة خالل 

وكذلك   ، املقبلة  اعوام  اخلمســة 
اطلــع الوزيــر خالل الزيــارة على 
للعتبة  التابعة  البطاطــا  مزرعة 
العباسية والتي تعتمد في اروائها 
على املياه اجلوفية باستعمال الري 

بالرش .
الى ذلك تقــوم دائرة تنفيذ اعمال 
كــري االنهر فــي محافظة املثنى 
الطينية  الترســبات  وازالة  بكري 
والنباتات الضارة من مجرى شــط 
بواسطة  املسبح  مقطع  الرميثة 
الكــراءة ابن ســينا ضمن املرحلة 
األولى. لغرض تأمــن ايصال املياه 

الى االساالت .
فقــد بلغــت الكميــة اخملططة 
١٢ الــف م٣/ثــا وبنســبة اجنــاز 
٢١%واســتمرار االعمــال في كري 
باســتعمال  احملدد  نهــر  وتطهير 
البرمائيــات واالليات التخصصية 
بهدف ايصــال احلصص املائية الى 

ذنائب النهر ، اذ بلغت نسبة االجناز 
٤٤% اضافــة الى كــري وتنظيف 
البرنامج  اعمال  الفرات ضمن  نهر 
احلكومي في مجال املوارد للموسم 
الشتوي احلالي ضمن اعمال خطة 

الطوارئ.
من جهة اخرى تتواصل االعمال من 
قبل املالكات الهندســية والفنية 
العامة  والعراق  الرافدين  لشركتي 
احدى تشكيالت وزارة املوارد املائية 
وباشــراف مديرية املوارد املائية في 
محافظــة املثنى بأعمال انشــاء 
محطة ضــخ التعزيــز في قضاء 
الرميثة بهدف تعزيز شط الرميثة 

بكميات اضافية من املياه .
ويتكــون املشــروع مــن انشــاء 
رئيســة حتتوي على  محطة ضخ 
اربــع مضخــات عموديــة بقدرة 
تصريف للمضخــة الواحدة ٥م٣/
ثــا اي بطاقة تصريف كلية ٢٠م٣/

الثانوية  احملطة  منشــأ  وتنفيذ  ثا 
واملذب ومخازن الوقود .

كما تضمن العمل اكمال االعمال 
الترابيــة وصــب اســس واجلدران 
ومنشــأ  الرئيســة  حملطة  االولى 
املذب بالكونكريت املسلح والعمل 
ورفــع جدران  في عمل  مســتمر 
الثانوية وصب اسس غرفة  احملطة 
احملــوالت الثانوية ومخــازن الوقود 
واالعمال مســتمرة وبوتائر عالية 
االجناز بحدود  حيث بلغت نســبة 
٥٠% اذ يبلغ الطــول الكلي لقناة 
تعزيز التعزيز ٢٠كم .ط الغرض من 
املشروع لزيادة وتعزيز كميات املياه 
الواصلة من نهر الفرات باجتاه مركز 
الرميثة  محافظة املثنى في شط 
الى األراضي الزراعية واساالت املياه 
بشــكل منتظم ومستمر وضمن 

اخلطة العامة للمحافظة.
ادارة شــركة  اكدت  من جانبهــا 

العراق العامة احدى تشكيالت وزارة 
العام  باملدير  متمثلة  املائية  املوارد 
وبالتعاون  مهــدي  غني  امَلهندس 
والتنســيق مع دائرة املصب العام 
متمثلــة بدائرة املهنــدس املقيم 
في البصرة ان اعمال تأهيل ناظم 
شط البصرة تســير بوتيرة عالية 
وضمــن اخلطط املرســومة لها ، 
حيــث مت تأهيل بوابــات التحكم 
االولى  اجملموعة  وهــي  بالتصريف 
وتتألف من ٥ بوابات رئيسة بابعاد 
٤م×٤م وتعمل بنظام هيدروليكي 
واجملموعــة الثانيــة وتتكــون من 
بوابتن بعرض ٦م وتعمل بواسطة 
رافعــة كهربائيــة تتحــرك على 
ســكة حديدية في ارضية املنشأ 
املياه  لتصريــف  جســري(  )كرين 
الفائضة )بوابــات فيضان( وتأهيل 
وتنظيــف املمــر املالحــي والذي 
يبلغ طولــه ١٠٠م وبعرض ١٦،٥م 

ويحتــوي على بوابتن شــعاعية 
اضافة لتأهيل جســر املرور الثابت 
وبطول ٥٠م وكذلك اجلسر احلديدي 
الدوار بطــول ٣٣م والذي يقع على 
مبنظومة  ويعمــل  املالحــي  املمر 

هيدروليكية وميكانيكية .
وشــملت ايضا اعمال الشــركة 
تأهيل الرافعة اجلســرية بالكامل 
وتنفيــذ ابنيــة الســيطرة على 
السيطرة  وابراج  التصريف  بوابات 
واالعمال  واجلنوبيــة  الشــمالية 
جارية على رفع ســداد الغلق على 
في  البصــرة  شــط  قناة  مقطع 
املقــدم واملؤخر للناظــم واعمال 
الربط النهائية ملنظومات التحكم 
االلكترونيــة وتبليط الطريق فوق 
اخلارجية  االنــارة  واعمال  اجلســر 
والداخلية وقد بلغت نسبة االجناز 
اكثر مــن ٨٥%وبكلفــة ١٦ مليار 

دينار. 

وزير الموارد المائية يبحث امكانية استعمال 
محرمات المصب العام لتربية االسماك

باشرت بتنفيذ عقدها الموقع مع شركة انتاج الطاقة الكهربائية

ترأس اجتماعًا مشتركًا للمتخصصين من العلوم والتكنولوجيا

تناولت الدراسة 
بيان مدى مالءمة 

مياه المصب 
العام لتربية 

وانتاج االسماك 
االقتصادية 

وحالتها الصحية 
والفسلجية 

ومقارنتها مع 
مسطحات مائية 

اخرى

اخلميس 28 تشرين الثاني 2019 العدد )4301(

مجلـس الصـدر منتـدى المفكريـن
 وملتقى المبدعين  يعقد جلسته االعتيادية

مستشفى االورام بمدينة الطب يقيم
 فعاليات للتصدي لسرطان الثدي

الزراعة تهيب بالمتظاهرين 
السماح للفالحين بتسويق 
محاصيلهم في واسط وبابل

مصدر: وزارة الدفاع تعارض 
االستثمار الزراعي بحجة 
)المحرمات العسكرية(

بغداد _ الصباح الجديد :
بحضور حشد من العلماء واملفكرين 
اجملالس  ورواد  واالعالميــن  واألدبــاء 
الثقافيــة ، عقــد مجلــس الصدر 
جلسته الشــهرية مساء اول امس 

الثالثاء . وقد تضمنت بحثاً للقانوني 
االستاذ الدكتور علي الطائي بعنوان 
) الوعــي السياســي فــي مدينة 
الكاظمية املقدسة ( وبحثا للدكتور 
الباحــث مرتضى النــوري بعنوان ) 

جــوالت التراخيص وآثارهــا حاضراً 
ومســتقبالً ( وبحثاً لالديب الباحث 
األكادميي الســيد محسن املوسوي 
بعنــوان ) المــح الفتنــة في كالم 
( وقصيدة  االمام علي عليه السالم 

للشاعر السيد هاشم املوسوي .
لراعي  بحديــث  اجللســة  وختمت 
الســيد  العالمة  ســماحة  اجمللس 
حســن الصدر عن احلراك الشعبي 

احلالي .

بغداد _ الصباح الجديد :
برعاية وحضور مديــر عام دائرة 
مدينــة الطب الدكتور حســن 
محمــد عبــاس التميميي اقام 
مستشــفى االورام التعليمــي 
/ مركــز الكشــف املبكــر عن 
ملدينة  والتابــع  الثــدي  امراض 
الطب فعاليات الشــهر العاملي 
للتصدي لســرطان الثدي لعام 
2019. والقــى املدير العام كلمة 
فــي حفــل االفتتاح بــن فيها 
دعم شــريحة مرضى  أهميــة 
االورام بكافــة أنواعه وبذل دائرة 
مدينة الطب ومستشفى االورام 
مبدينة الطب وسعيها بالتنسيق 
مــع وزارة الصحة لتوفير جميع 
العالجــات املهمــة للمرضــى 
للكشف  املتخصصة  واألجهزة 
وباالخص  وللتشــخيص  املبكر 

سرطان الثدي عند النساء فضال 
عن املالكات الطبية املتخصصة 
في هذا اجملال. من جهتها رحبت 
الدكتورة ندى العلوان مستشارة 
رئيــس للجمهوريــة بالزمــالء 
بالعمل  وأشادت  الكرام  احلضور 
املرجعي  املركز  ملنتسبي  املتميز 
للكشف املبكر عن أمراض الثدي 
في وزارة الصحة واملركز الوطني 
الريــادي لبحوث الســرطان في 
وزارة التعليم العالي والتي بادرت 
 ٢٠٠١ عامي  في  بتاسيســهما 
و ٢٠١٢ علــى التوالــي . وركزت 
في كلمتها  العلــوان  الدكتورة 
على أهميــة بذل جهود إضافية 
اجلماهيرية  التوعيــة  لترويــج 
ودعــم  الســرطان  داء  حــول 
املراكز  لتلــك  التحتية  البنــى 
املتخصصــة بالكشــف املبكر 

عن ســرطان الثدي كونه األكثر 
العراقي،  اجملتمــع  في  شــيوعا 
احصائيات  اســتعرضت  كمــا 
حــول اخلصائــص الدميوغرافية 
لسرطان  واملرضية  والســريرية 
و  البحوث  فــي  املوثقة  الثــدي 
في  نشــرتها  التي  الدراســات 
واعربت عن   . العامليــة  اجملــالت 
اجلمهورية  رئاســة  اســتعداد 
لتعزيز نشاطات احلملة الوطنية 
للكشف املبكر عن السرطان في 
بالتعاون والتنســيق مع  العراق 
العالي  وزارتي الصحة والتعليم 
جلســة  الندوة  تضمنت  كما   .
نقاشــية للمحاضرات العلمية 
ترأســها اجلــراح االستشــاري 
محمود  شــاكر  عقيل  الدكتور 
رئيــس اجلمعية العراقية لألورام 
إلقاء عدد من احملاضرات  حيث مت 

من قبل االطبــاء اخملتصن بهذا 
. واكد من جانبــه مدير  اجملــال 
عبد  وئام  الدكتور  املستشــفى 
وزارة  إلعــالم  الصالح  الفتــاح 
الصحــة على اهــم التوصيات 
التي خرجــت بها هــذه الندوة 
مبناســبة  والفعاليات  العلمية 
شــهر التحــدي منهــا أهمية 
من  االعالمي  والدعــم  التوعية 
واملؤسســات  الوزارة  اعالم  قبل 
واالعتماد  اخملتلفــة  االعالميــة 
وزيادة  املراكز احلكوميــة  علــى 
اســهم  والذي  احلديثة  األجهزة 
بشــكل كبير على تقليل نسب 
املرحلــة الرابعة وزيــادة املرحلة 
االولــى والتركيــز علــى توفير 
منها  واحلديثة  اخلاصــة  االدوية 
اضافة الى االدوية األخرى خدمة 

للمرضى واملراجعن. 

بغداد _ الصباح الجديد :
ناشــدت وزارة الزراعة ومن خالل شــركة ما بن 
النهرين العامــة للبذور املتظاهرين الســلمين 
الســماح للفالحن واملزارعن املسوقن بتسويق 
محاصيلهم الزراعية مــن الذرة الصفراء وجتهيز 
الشــعير العلفي للموســم الزراعي احلالي في 

محافظتي واسط وبابل.
إذ تهيب الوزارة باملتظاهرين الســلمين السماح 
بتســويق احملاصيل الزراعية التي تشــهد إنتاجا 
وفيرا خالل املوســم احلالي مما ينعكس بشــكل 
ايجابــي على االقتصــاد الوطنــي وتوفير األمن 
الغذائي للمواطن العراقي، فضال عن عدم تعرض 
العامة واحملافظة على انســيابية  للممتلــكات 
العمل في معامل الذرة الصفراء ومراكز تســلم 
الشــعير العلفي في محافظتي واســط وبابل، 
والتي من شــأنها توفير املزيد مــن فرص العمل 

للفالحن ومربي الثروة احليوانية وأبناء احملافظة.
يذكــر إن تســلم احملاصيــل وجتهيــز األعــالف 
الزراعية يتم على وفــق توقيتات  واملســتلزمات 
محددة اســتنادا إلــى الروزنامــة الزراعية التي 
وضعتهــا الوزارة مــن اجل ان يواكــب الفالحن 
واملزارعن ملواســم زراعــة محاصيلهم مبا يخدم 
القطاع الزراعــي في العــراق واملصلحة العامة 

للمجتمع. 

بغداد _ الصباح الجديد :
كشــف مصدر في وزارة الزراعة امس األربعاء أن 
عملية االستثمار الزراعي تواجه عقبات عدة، أدت 

إلى إيقاف العديد من املشاريع.
وقال املصدر إن »الكثير من األراضي توقفت طلبات 
اســتثمارها أو استغاللها بســبب اعتراض وزارة 
الدفــاع، كونها محرمات عســكرية، على الرغم 
من كونها غيــر مخصصة لها وغير مســجلة 
باسمها، وأن مديريات ودوائر الزراعة في احملافظات، 
تؤيد أن هذه املســاحات غير داخلة ضمن احملرمات 
العسكرية، لبعدها مبســافات كبيرة عن املواقع 

العسكرية«.
وأضاف املصــدر، أن »الوزارة طالبت األمانة العامة 
جمللــس الــوزراء، بالتدخــل إليجاد احللــول لهذه 
املشكلة التي تواجه القطاع الزراعي واالستثمار، 
خصوصاً في احملافظات التي اســتصلحت فيها 
مساحات واســعة من األراضي الزراعية، وأنفقت 

عليها الدولة مبالغ طائلة«.
وأشــار املصدر إلى أن »املطالبة شــملت، إصدار 
قرار من مجلس الوزراء، بشــأن إيقاف تدخل وزارة 
الدفاع في املشاريع االستثمارية اخلاصة بالقطاع 
الزراعي، وحتديد صالحياتها في األراضي اخملصصة 

لها واملسجلة باسمها«.
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بغداد _ الصباح الجديد :

تواصــل الشــركة العامــة للفحص 
شركات  إحـــدى  الهندسي  والتأهيل 
وزارة الصناعة واملعادن أعمال الفحص 
واالشراف على تصنيع الروافد احلديدية 
اخلاصة بالفضاء االخير  جلســر حتويلة 

سامراء .
وقال مدير عام الشركة عالء الدين عبد 
احلســن علي ان الشركة تقوم بأجراء 
جميع الفحوصات اخملتبرية الكيميائية 
واملواد  املعــادن  جلميــع  والفيزيائيــة 
الداخلة فــي أعمال تصنيــع الروافد 
البالــغ عددهــا ) 12( رافــدة والتأكد 
مــن مطابقتها للمواصفــات الفنية 
املطلوبــة قبل البــدء بأعمال تصنيع 
وحلام الروافد مشيراً الى انه يتم حالياً 
خطوط  جلميــع  والفحص  االشــراف 
املطلوبة  الفحوصــات  واجراء  اللحام 
كالفحص البصري والفحص بالدقائق 
باملوجات  والفحــص  املغناطيســية 
فوق الصوتيــة لوصالت اللحام مبوجب 

. ) AWSD1.5 ( املواصفة القياسيـة

وفي الســياق ذاته اعلــن املدير العام 
عن مباشــرة قسم هندســة االنتاج 
املبرم  العقد  بتنفيذ  التابع للشــركة 
مع الشــركة العامة النتــاج الطاقة 
الكهربائية / الفرات االوســط واخلاص 
بتبديل واصالح الطــور ) T ( للمحول 
الذاتي رقــم 4 العائد حملطــة كهرباء 
املســيب احلرارية وبأشراف مباشر من 
الشركة.  في  االنتاج  هندســة  قسم 
وبن املدير العــام  بأنه مت االجناز جلميع 
مراحل العمل ضمن الفترة احملددة بدءاً 
مــن مرحلة تفريغ الزيــت الى عملية 
تفكيــك احملول وفصله عن الشــبكة 
ثم رفع االجــزاء املفتوحــة عن احملول 
العاطــل ومرحلة رفع اجلزء الفعال من 
احملول ونقله الى اخملــازن وتهيئة املوقع 
الستقبال احملول البديل ومعاجلة كسر 
البوشــنك ) اجللباب ( اخلاص بالطور ) 
S ( وربط بوشــنك جديد واجناز جميع 
االعمال املتعلقة بالعمل والتشــغيل 
بعد ان جتاوز احملول الفحوصات املطلوبة 

التي تضمن سالمة التشغيل .
مــن جانبها باشــرت شــركة الزوراء 
العامة احدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن باعمالها في نصب ســخان 

شمسي لوزارة االتصاالت.
املهندس   الشــركة  عام  مدير  واوضح 
ان مــالكات موقع  هادي علــي طــه 
املنصور التابع للشركة باشرت بنصب 
سخان شمســي نوع )flat plate( في 
موقع شــركة الســالم العامة احدى 
تشكيالت وزارة االتصاالت لالسهام في 
ترشيد اســتهالك الطاقة الكهربائية 
تنفيــذا لتوجيهــات اجمللــس الوزاري 
للطاقة بأســتعمال مصــادر الطاقة 
املتجــددة اخملتلفــة ألغــراض إنتــاج 

الكهرباء والتسخن والتدفئة.
واشــار املدير العام الى ان املســؤولن 
في شركة الســالم العامة اعربوا عن 
شــكرهم لفريق العمــل ملايتمتع به 
من خبرة في جتميع ونصب السخانات 
الدولة  مؤسســات  في  الشمســية 
، مؤكدا اســتعداد الشــركة لنصب 
الســخانات وتوصيلهــا مجانــا لدور 
املواطنــن لتعزيز اســتعمال الطاقة 
النظيفــة ، ســيما وان موقع املنصور 
ميتلك كفاءات هندســية وفنية قادرة 
على اجناز جميع االعمال بكفاءة عالية.
مــن جانبها اعلنت الشــركة العامة 
شــركات  احدى  الفوالذية  للصناعات 

وزارة الصناعة واملعادن عن إمكانياتها 
وتعبئة  وتســويق  وشــحن  انتاج  في 
داعية  والصناعي،  الطبي  األوكسجن 
جميــع الشــركات والــوزارات االخرى 
والقطــاع اخلاص الى االســتفادة من 

امكانيات الشركة في هذا اجملال.
واشــار مدير عام الشــركة املهندس 
عــالء ناصــر حســن الــى ان معمل 
انتــاج األوكســجن والنتروجــن في 
مصنع اخلدمات املركزية في الشــركة 
يعــد من املعامــل املهمة فــي انتاج 
الصناعي  االوكســجن  وغاز  ســائل 
حيث  الصناعي  والنتروجــن  والطبي 
مت اســتحداث خط جديد لتعبئة غاز 
بقدرة  اســطوانات  في  األوكســجن 
تصل ما بن ) ٤٠ - ٥٠ ( اســطوانة في 
الســاعة فضال عن جتهيز الســيارات 
احلوضيــة باملنتج ، مؤكــدا ان املعمل 
يهدف إلــى توفير مادة األوكســجن 
والنتروجــن عالية النقــاوة تصل الى 
)%99.6 ( وبواقع )1000( لتر في الساعة 
لتغطية حاجة السوق احمللية والتقليل 
من االستيراد ، الفتا الى ان معمل انتاج 
االوكســجن والنتروجن قد مت تأهيله 
مؤخرا لزيادة طاقته االنتاجية واخلزنية.

تقرير

التأهيل الهندسي يواصل االشراف على تصنيع الروافد الحديدية الخاصة لجسر تحويلة سامراء

جانب من اجتماع وزير املوارد املائية مع املتخصصني من وزارة العلوم والتكنولوجيا
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
شّن سالح اجلّو اإلســرائيلي امس األربعاء غارات عّدة 
على مواقع تابعة حلركة املقاومة اإلســالمّية )حماس( 
في قطــاع غّزة، بعد ســاعات على إطــالق صاروخني 
باّتاه إســرائيل. وقــال مصدر أمني في غــزة لوكالة 
فرانس برس »إّن طائرات حربّية إســرائيلّية نّفذت بعد 
منتصف الليل وفجر اليوم عــّدة غارات عدوانّية على 
مواقــع للمقاومــة وأراض خالية، أســفرت عن وقوع 
أضرار، دون أن يبلغ عن وقــوع إصابات«. وأوضح املصدر 
أّن الطيران احلربي »أطلق ســبعة صواريخ على موقع 
عني جالوت )التابع لكتائب القســام اجلناج العسكري 
حلماس( في مدينة خانيونس« جنوب القطاع. وأّكد أّنه 
»متّ اســتهداف موقعني آخرين للمقاومة في منطقة 
احملررات )املستوطنات السابقة( غرب رفح وخانيونس«.

وذكر شــهود عيان أّن »طائرة اســتطالع إســرائيلّية 
اســتهدفت بصــاروخ أرًضا زراعّية قــرب موقع تونس 

)التابع للقسام( شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة«.
وكان اجليش االســرائيلي أعلن عن إطالق صاروَخني من 
قطاع غّزة على جنوب البالد مســاء الثالثاء، أحدهما 
اعترضته منظومة »القّبة احلديد«، بعد أسبوعني من 
اندالع أعمال عنف بني الدولــة العبرّية وحركة اجلهاد 
اإلســالمي. وقبل ذلك بدقائق، دّوت صفارات اإلنذار في 
جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.

في 12 تشــرين الثاني ، شّن اجليش اإلسرائيلي عملّية 
في قطاع غّزة ضّد أحد قادة حركة اجلهاد اإلســالمي 
التي رّدت بإطالق صواريخ على إسرائيل. وردًا على هذه 
الصواريخ، ضاعف اجليش اإلســرائيلي الضربات على 
القطاع، مستهدًفا حسب قوله عناصر حركة اجلهاد 
اإلســالمي. وبعد يوَمني من املواجهات التي أوقعت 35 
قتيالً في غّزة ولم يَُســّجل خاللها ســقوط قتلى في 
إســرائيل التي استهدفها 450 صاروًخا، وافقت حركة 
اجلهاد اإلسالمي وتّل أبيب على وقٍف هّش إلطالق النار 

دخل حّيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حذر نائــب رئيس الوزراء التركي الســابق علــي باباجان 
مــن مخاطر »حكم الرجل الواحد« وقــال إنه يتطلع إلى 
تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام ليتحدى حزب 
العدالة والتنمية احلاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
إردوغان. وكان باباجان استقال من حزب العدالة والتنمية 
في يوليو متوز مرجعا خطوته تلك إلى »خالفات عميقة«. 
وهو عضو مؤســس في حزب العدالة والتنمية ذي اجلذور 
اإلســالمية والذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وشــغل 
منصب وزير االقتصاد ثم وزير اخلارجية قبل أن يصبح نائبا 

لرئيس الوزراء بني 2009 و2015.
ولكن في أعقــاب محاولة انقالب عســكري عام 2016، 
أشــرف أردوغان على حمالت تطهير فــي اخلدمة املدنية 
والقضاء واجليش واجلامعات يقــول منتقدوه إنها تقوض 

حكم القانون واحلريات الدميقراطية.
وتقلد إردوغــان كذلك صالحيات جديــدة مبوجب إصالح 

دستوري على حساب البرملان واحلكومة.
وقال باباجان لتلفزيون خبر ترك امس األول الثالثاء في أول 
مقابلة على الهواء منذ اســتقالته من العدالة والتنمية 
»رأينا أن تركيا دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكالتها في 

كل قضية كل يوم«.
وأحجم باباجان إلى حد بعيد عن انتقاد أردوغان بشــكل 
مباشــر لكنه قال مــرارا إن غيــاب الدميقراطية في ظل 

”حكم الرجل الواحد“ أضر بالبالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
مقابلة نشرت على موقع الكتروني امس 
األول الثالثاء أنه يعتزم تصنيف كارتيالت 
مجموعات  املكســيك  فــي  اخملــدرات 

»إرهابية«.
وتأتي تلــك اخلطوة بعــد أن دعا ترامب 
إلى »حــرب« على تلك الكارتيالت مطلع 
تشــرين الثاني في أعقاب مقتل تســع 
نســاء وأطفال من طائفــة املورمون في 

شمال املكســيك في إطالق نار كثيف. 
وكان الضحايــا يحملــون اجلنســيتني 

األميركية واملكسيكية.
أورايلي  بيــل  احملافظ  اإلعالمي  وســأله 
فــي املقابلة التي نشــرها على موقعه 
االلكتروني الشــخصي »هل ستقومون 
املكسيك  في  الكارتيالت  تلك  بتصنيف 
كمجموعات إرهابيــة وتبدأون بضربهم 

بالطائرات املسيرة؟«.
وأضاف »سوف أقوم بتصنيف الكارتيالت 

... قطعا. عملت على ذلك لأليام التسعني 
املتعلقــة  والتصريحــات  األخيــرة«. 
باملكســيك هي جزء مــن مقابلة أكبر 
متاحة للمشــتركني فــي موقع أورايلي 
عن طريق الدفع. وســارعت الســلطات 
اخلارجية  وزارة  وقالت  للرد  املكســيكية 
إنها اتصلت مبسؤولني أميركيني »لفهم 

معنى وهدف التصريحات«.
وقالــت الوزارة فــي بيان إن املكســيك 
»ستســعى أيضا لعقــد اجتماع رفيع 

املســتوى في أقرب وقت من أجل عرض 
موقف املكسيك«.

وبحســب الترجمة الرسمية للبيان فإن 
املكســيك ستســعى حملادثات »بهدف 
إحراز تقدم بشأن خفض تدفق األسلحة 
واألمــوال من الواليــات املتحدة للجرمية 
املنظمة في املكسيك، إضافة إلى املواد 
الكيميائية واملواد التي تدخل في صناعة 
اخملدرات والتي تعبر األراضي املكسيكية 

في طريقها إلى الواليات املتحدة«.

وكثيرا ما اشــتكت املكسيك من تدفق 
الواليات  يتم شراؤها من  التي  األسلحة 

املتحدة وتهريبها جنوب احلدود.
أن املسؤولني املكسيكيني سبق  واضاف 
أن أوضحوا آراءهم لواشــنطن »وكذلك 
تصميمنــا علــى التصــدي للجرميــة 

املنظمة العابرة للدول«.
طائفة  أبنــاء  مقتل  قضية  وســلطت 
املورمون الضوء على أعمال العنف التي 
املكسيك،  اخملدرات في  تغذيها كارتيالت 

أندريس  اليســاري  الرئيس  يبــذل  فيما 
للسيطرة  لوبيز مســاع حثيثة  مانويل 
عليها. وســقط الضحايــا، ومن بينهم 
ثمانية أشــهر،  يبلغان  توأمــان  طفالن 
عندمــا كانوا بســيارة علــى طريق ناء 
بشمال  وشــيواوا،  واليتي ســونورا  بني 
فيها  تنشط  وهي منطقة  املكســيك، 

كارتيالت اخملدرات املتحاربة.
ويقول املسؤولون املكسيكيون إن إحدى 
الكارتيــالت وهــي »ال لينيــا« قد تكون 

اعتقــدت خطــأ أن الضحايــا هم من 
أفراد عصابة منافســة. غيــر أن األقارب 

يعتقدون أن الضحايا استهدفوا عمدا.
هاجر املورمون إلى املكســيك في أواخر 
القرن التاسع عشر، هربا من االضطهاد 

بسبب عاداتهم ومنها تعدد الزوجات.
وتعيش مجموعة انفصلت عن الكنيسة 
الرسمية التي حظرت تعدد الزوجات في 

1891، في املكسيك منذ أجيال.

الجيش اإلسرائيلي يشن 
غارات عدة على مواقع 

لحماس في غزة

حليف سابق ألردوغان يقول تركيا 
»في نفق مظلم« ويعتزم تأسيس 

حزب بنهاية العام

ترامب يعتزم تصنيف كارتيالت المخدرات في المكسيك مجموعات »إرهابية«

متابعة ـ الصباح الجديد :

أعلــن رئيس احلكومة املســتقيل 
ســعد احلريري مســاء امس األول 
الثالثاء، أنه ال يرغب بتولي رئاســة 
توتر  املقبلة، في ظــل  احلكومــة 
حاد بني القوى السياســية وتبادل 
اتهامــات بالتعطيــل علــى وقع 
احتجاجات شعبية مستمرة منذ 
أكثر من شــهر تصــر على رحيل 

الطبقة السياسية مجتمعة.
وحتت ضغط الشــارع، قدم احلريري 
الذي يــرأس تيار املســتقبل ويعد 
البالد،  أبرز الزعامات الســنية في 
اســتقالته في 29 تشــرين األول ، 
مــن دون أن يحدد رئيس اجلمهورية 
ميشــال عــون حتــى اآلن موعداً 
لالستشــارات النيابيــة امللزمــة 
لتســمية رئيس حكومــة جديد. 
ويثير ذلك غضب املتظاهرين الذين 
من  مؤلفة  بحكومــة  يطالبــون 

اختصاصيني.
وأعلــن احلريــري في بيــان أنه إزاء 
املسؤولية« من  »املمارسات عدمية 
أطراف لــم يذكرها وحالة »اإلنكار 
املزمــن« ملطالــب املتظاهرين، هو 
»متمســك بقاعدة ليــس أنا، بل 
أحد آخر لتشكيل حكومة حتاكي 

طموحات الشباب والشابات«.
وانتقد احلريري أطرافاً لم يســمها 
»بأنهــم ما زالــوا يتحججون تاه 
الرأي العام بأنهــم ينتظرون قراراً 
من سعد احلريري املتردد، لتحميلي 
زوراً وبهتانــاً، مســؤولية تأخيــر 
تشــكيل احلكومة اجلديدة«. وأمل 
الدعوة  إلــى  يبادر عــون »فوراً  أن 
امللزمة،  النيابيــة  لالستشــارات 
لتكليــف رئيس جديد بتشــكيل 

حكومة جديدة«.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين األول 
غير مسبوقة  تظاهرات شــعبية 
بــدأت علــى خلفيــة مطالــب 
معيشــية، فــي حراك بــدا عابراً 
للطوائــف واملناطق، ومتمســكاً 
السياسية  الطبقة  رحيل  مبطلب 

بال استثناء.
ومبوجــب الدســتور، يتوجب على 
الرئيــس اللبناني بعد اســتقالة 
موعــداً  يحــدد  أن  احلكومــة 
الستشــارات ملزمــة يجريها مع 
الكتــل النيابية لتســمية رئيس 
يُكّلف تشــكيل حكومة جديدة. 
بلد يقوم على احملاصصة  لكن في 
التوافق  يتم  مــا  غالباً  الطائفية، 
على اســم رئيــس احلكومة قبل 

االستشارات التي تأتي شكلية.
غضــب  التأخيــر  هــذا  ويثيــر 
على  يحملون  الذيــن  املتظاهرين 
القــوى السياســية محاولتهــا 

وإضاعة  مطالبهم  على  االلتفاف 
املتظاهــرون  ويطالــب  الوقــت. 
تضــم  حكومــة  بتشــكيل 
اختصاصيــني ومســتقلني عــن 
واألحزاب  السياســية  الطبقــة 
التقليدية، وتكون قادرة على بلورة 
واملالية  االقتصادية  لألزمات  حلول 

امللحة.
واقترح عون في وقت سابق تشكيل 
حكومــة مؤلفة من سياســيني 
وتكنوقراط، قبل أن يبدي األسبوع 
املاضي استعداده ألن تضم كذلك 

ممثلني عن احلراك الشعبي.
وتعارض قوى رئيســية تشــكيل 
اختصاصيني فقط،  مــن  حكومة 
خصوصاً حزب اهلل والتيار الوطني 
احلر بزعامة عــون اللذين يتمتعان 
في  وازنة  بأكثريــة  مع حلفائهما 

البرملان واحلكومة.
الواليات  في غضون ذلــك، اعلنت 
إن ال موقفا لديها  الثالثاء  املتحدة 
ازاء »شــخصيات« ميكن أن تتولى 

رئاسة احلكومة املقبلة.
لكن ديفيد شينكر، كبير مسؤولي 
اخلارجية  وزارة  في  االوسط  الشرق 
اللبنانيون  إذا كان  تســاءل عمــا 
إلى  تشبه  »حكومة  ســيتقبلون 
حــد كبير احلكومــة األخيرة التي 

احتجوا عليها«.
وقــال للصحافيــني »أعتقــد أن 
اللبنانيــني طفح الكيــل لديهم 
وانهــم يريدون صنفــا جديدا من 

احلكومات«.

»حكومة مختلطة« 
العلوم السياسية  ويقول أســتاذ 
في اجلامعــة األميركية في بيروت 
هالل خشــان لوكالة فرانس برس 
إن احلريــري »ال يريــد أن يشــكل 
حكومــة في الوقــت احلالي، ألنه 
أمامها مهمة شــاقة  أن  يعلــم 
بسبب صعوبة إيجاد حلول للوضع 

االقتصادي«.
قيد  البلد  »اقتصاديــاً،  ويضيــف 
الــذي  القليــل  االنهيــار وثمــة 
استعادة  بهدف  فعله  يســتطيع 
ثقــة الناس وإعــادة االقتصاد إلى 
عجلة النمو. فاختــار االبتعاد في 
الوقت احلاضر، من دون أن يعني هذا 

أنه ال يريد العودة في املستقبل«.
ويشــير الى أن »حزب اهلل يعارض 
أي حكومــة ال تضــم أعضاء من 
صفوفــه«، مــا يناقــض طرحــا 
للحريــري مت التداول بــه ويقضي 

بترؤسه حكومة تكنوقراط.
وأقر عون في حــوار تلفزيوني قبل 

أســبوعني بوجود ضغوط خارجية 
متارس الســتبعاد حــزب اهلل عن 

احلكومة املقبلة.
وبعدمــا حافــظ املتظاهرون على 
سلمية حتركاتهم منذ انطالقتها، 
توترات  األخيــران  اليومان  شــهد 
مناصرين  مهاجمــة  عــن  نتجت 
حلــزب اهلل وحليفتــه حركة أمل 
التي يتزعمهــا رئيس البرملان نبيه 
بري، متظاهرين في وســط بيروت 
وكذلك  جنوبــاً،  صور  مدينة  وفي 
فــي بعلبك شــرقاً حيث حطموا 
وحاصروهم  للمتظاهريــن  خياماً 
الثالثاء. وتدخل اجليش حلماية  ليل 

املتظاهرين.
حقوق  مجلس  فــي  خبراء  واعتبر 
االنســان التابع لــألمم املتحدة في 
بيان امــس األول الثالثاء أن »قوات 
التدخل  عــن  تقاعســت  األمــن 
الســلميني  املتظاهرين  حلمايــة 
دعوة  غداة  مرتكبيهــا«،  واعتقال 
إلى  بيان  الدولي في  مجلس األمن 
احلفــاظ على »الطابع الســلمي 

لالحتجاجات«.
وحــذرت منظمة العفــو الدولية 
أن هجمات  مــن  الثالثاء  بدورهــا 
اليومني األخيرين »املنســقة على 
األرجح ميكن ان تؤشر الى تصعيد 

إلى  الســلطات  داعية  خطيــر«، 
»حمايــة املتظاهرين والتمســك 

بحقهم في التظاهر السلمي«.
ودعت األمم املتحدة ودول عدة بينها 
بريطانيا وفرنســا وجهات مانحة 
القادة السياســيني إلى االســراع 
في تشــكيل حكومة حتظى بثقة 

الشارع.

انهيار مالي واقتصادي 
مع  السياســية  األزمة  وتترافــق 
انهيار اقتصــادي ومالي تاوز معه 
سعر صرف الليرة مقابل الدوالر في 
الســوق املوازية ألفي ليرة، بعدما 
كان مثبتاً منــذ عقود على 1507 
االحتجاجات،  بــدء  ومنــذ  ليرات. 
لثالثة  أبوابهــا  املصــارف  أقفلت 
أســابيع، وفرضت قيوداً مشــددة 
على عمليات التحويل والســحب 
بالــدوالر، األمــر الــذي أثــار هلع 
املودعــني. وبــات املســتوردون في 
عن  عاجزين  القطاعــات  مختلف 

توفير الدوالر لشحن بضائعهم.
وقالت مديرة مركز كارنيغي للشرق 
األوسط مهى يحيى لفرانس برس 
»نحن في خضم تدهور اقتصادي«.

وحــّذر وزير الصحة فــي حكومة 
تصريــف األعمــال جميــل جبق 

مــن النقص احلاصل فــي املعدات 
الطبيــة املســتوردة مــن اخلارج، 
مطالبــاً مصرف لبنــان بالتدخل 
لتوفيــر املبالــغ الضرورية الالزمة 
بالدوالر لتسهيل عملية االستيراد.
وقال »نعاني مــن نقص كبير في 
الطبية،  واملســتلزمات  املعــدات 
وإذا اســتمر هذا الوضع قد نصل 
إلى وضع خطيــر«. ودعت الهيئات 
االقتصادية إلــى اقفال تام لكافة 
املؤسســات اخلاصــة فــي لبنان 
أيــام اخلميس واجلمعة والســبت 
حكومة«،  لتأليــف  لـ«الضغــط 
محــذرة من أن »آالف املؤسســات 
باتــت مهددة باالقفال وعشــرات 
مهددون  والعمــال  املوظفني  آالف 

بفقدان وظائفهم«.
املطاعم  أصحــاب  نقابة  وأعلنت 
والباتيســري  واملالهي  واملقاهــي 
في بيــان اإلثنني املاضــي أن »265 
التي  املؤسســات  مؤسســة من 
أقفلت  والشراب  الطعام  تتعاطى 

أبوابها نهائياً خالل شهرين«.
لبنان  املتراكمة على  الديون  وتبلغ 
86 مليــار دوالر، أي مــا يعادل 150 
في املئة مــن إجمالي الناجت احمللي. 
وســّجل االقتصاد نسبة منو شبه 

معدومة العام املاضي.

في ظل توتر حاد بين القوى السياسية

الحريري يضع عون في الواجهة بعد عزوفه
 عن رئاسة حكومة جديدة في لبنان

تحت ضغط الشارع، 
قدم الحريري الذي 

يرأس تيار المستقبل 
ويعد أبرز الزعامات 

السنية في البالد، 
استقالته في 29 تشرين 
األول، من دون أن يحدد 

رئيس الجمهورية 
ميشال عون حتى اآلن 

موعدًا لالستشارات 
النيابية الملزمة لتسمية 

رئيس حكومة جديد
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متابعة ـ الصباح الجديد :

رفض زعيم حــزب العمال البريطاني 
الثالثاء  األول  امــس  كوربــن  جيرميي 
مطالب متعددة لتقدمي اعتذار لليهود 
في هــذا البلد بعــد أن اتهمه كبير 
حاخامــات اململكــة املتحــدة افرامي 
ميرفــس بالعجــز عن منع انتشــار 

»سم« معاداة السامية داخل حزبه.
وخــالل مقابلة تلفزيونيــة مع هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( سئل 
كوربن مــرارا عمــا إذا كان يرغب في 
تقدمي اعتذار إلــى الطائفة اليهودية 
املفتــرض في قمع  بســبب إخفاقه 

املشكلة داخل احلزب اليساري.
واكد كوربن »ما ســأقوله هو هذا: أنا 
مصمم على أن يكون مجتمعنا آمنا 

للناس من جميع األديان«.
وتابع »ال أريد أن يشــعر أي شــخص 
بعدم األمان في مجتمعنا وستحمي 
حكومتنــا كل مجموعة من ســوء 

املعاملة التي تتلقاه«.
وفــي تدخل غير مســبوق في حملة 
االنتخابات البريطانية التي ســتجري 
الشــهر املقبل، أشار احلاخام ميرفس 

الــى ان كوربــن »ال يصلــح لتولــي 
الوزراء« بسبب فشله في حل  رئاسة 

املشكلة داخل حزبه.
ولكن فــي كلمة إلطــالق مجموعة 
من سياســات احلزب املتعلقة بالعرق 
والدين، دافع كوربن عن نفســه نافيا 
تلــك االتهامــات، ووصــف معــاداة 
الســامية بأنه أمر »شــرير وخاطئ« 
ومؤكدا ان حزبه لديه »نظام ســريع 
الشــكاوى  مع  للتعامــل  وفعــال« 

املتعلقة.
وأضــاف »ال يوجد مــكان مطلقاً ألي 
شكل من أشــكال معاداة السامية. 
ولن يتم التسامح معها في أي مكان 
في بريطانيــا املعاصرة أو في حكومة 

العمال«.
بشــكل  التصريحات  هذه  وتتناقض 
الذي  كبير مــع تصريحات ميرفــس 
وصــف مزاعم كوربن الســابقة بأنه 
تعامل بشــدة مع جميــع االتهامات 

بأنها »خيال كاذب«.
وفي مقال شــديد اللهجة نشــرته 
الثالثاء،  األول  امــس  »تاميز«  صحيفة 
قال احلاخــام ان كوربن مســؤول عن 
»اخفاق في القيادة بشــكل ال يتوافق 
مع القيم البريطانية التي نفخر بها«.

وأضاف ميرفس »ان سما جديدا، برضا 

القيــادة، تغلغل في حــزب العمال« 
مــا يجعل يهــود اململكــة املتحدة 

»يتملكهم القلق«
وتابع »عندما يحــني موعد 12 كانون 
االول ، ســأطلب من اجلميع التصويت 

وفق ضميرهم. الشك في ذلك، ان روح 
أمتنــا على احملك« معتبــرا ان كوربن 

»عاجز« عن احلكم.
»شعور بانعدام األمان« 

بانتشار  اتهامات  العمال  حزب  يواجه 

معاداة الســامية بــني اعضائه منذ 
تولــي كوربــن - الذي ُعــرف بتأييده 
لقضايا الفلسطينيني طوال حياته - 

زعامة احلزب في 2015.
واســتقال عدد من اعضاء احلزب بعد 

اتهامهم االشتراكي كوربن بالسماح 
للمشكلة باالنتشار بني صفوف احلزب 

وعدم بذل جهد ملعاجلتها.
وكان كوربن اعتــرف في آب 2018 بان 
حزبه لديه »مشكلة حقيقة« تتعلق 
مبعاداة الســامية وأنــه »تأخر كثيرا« 
في انزال عقوبــات تأديبية في احلاالت 
املؤكدة، وأكــد ان االولوية هي »إعادة 

كسب ثقة« يهود بريطانيا.
اتهمت لوســيانا بيرغــر )يهودية من 
الدميقراطيــني االحرار( حــزب العمال 
الذي تخلت عنه في شباط 2019 بأنه 

»معاد للسامية في هيكليته«.
وقبــل اطــالق برنامج حــزب العمال 
وزيرة  اعتبــرت  العنصرية  ملكافحــة 
انه  بيتيل  بريتي  )محافظة(  الداخلية 
»من املدهش ان يقدم كوربن دروســا 
التمييز  مكافحــة  حــول  لالخريــن 
العرقي والديني في وقت يخضع فيه 
حزبه لتحقيق جلنة املســاواة وحقوق 
االنســان بشــأن مناهضة السامية 

السائدة في صفوفه«.
من ناحيــة اخرى قال جســن ويلبي 
اســقف كانتربيري ان تدخل ميرفس 
»يجــب أن ينبهنا إلى مشــاعر عدم 
األمــان العميقــة التي يشــعر بها 

اليهود البريطانيون«.

وأضاف »يوفر بيان كبير احلاخامات لنا 
جميعاً الفرصة للتأكد من أن كلماتنا 
وأفعالنــا تعكــس بشــكل صحيح 
التزاماتنا باالزدهار والتكامل املتبادلني، 

من أجل الصالح العام«.
في األسبوع املاضي، دعا ويلبي ونائبه، 
رئيس أســاقفة يورك جون سينتامو، 
االنتخابات  يخوضون  الذين  املرشحني 
لرفض خطاب الكراهية خالل احلملة.

بدوره قال اجمللس اإلسالمي البريطاني 
إنــه يؤيد أيضاً التحــدث مع ميرفس 
لكنه أشــار إلى أن حــزب احملافظني 
احلاكم فشــل كذلك في التعامل مع 

شكاوى معاداة اإلسالم في صفوفه.
في كشفه امس األول الثالثاء برنامجه 
حول »العرق والديــن«، عبر احلزب عن 
أمله في أن يتجاوز هذه القضية التي 
اقتراحات واســعة  به من خالل  تضر 
لتحسني العدالة االجتماعية وحقوق 

اإلنسان ونشر املساواة العرقية.
االطفال  تعليم  االقتراحات  وتشــمل 
ودور  والظلــم  االســتعمار  عــن 
وذلك ضمن  البريطانية،  االمبراطورية 
التمييز  ومعاجلة  املدرســية،  املناهج 
من خالل إجبار الشــركات االبالغ عن 
اية فروقات فــي الرواتب بني مختلف 

األقليات العرقية.

تقرير

زعيم حزب العمال البريطاني يرفض االعتذار اثر جدل حول معاداة السامية
بعد ان اتهمه كبير حاخامات المملكة المتحدة افرايم ميرفس بالعجز
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الصباح الجديد _ وكاالت :

تغذي قيود تفرضهــا البنوك اللبنانية 
على السيولة بواعث قلق لدى املودعني 
الذي يخشــون على مدخراتهم برغم 
تأكيدات احلكومة بأنها آمنة من أسوأ 
أزمة مالية تشــهدها البالد منذ احلرب 

األهلية بني 1975 و1990.
جتتاح االحتجاجات لبنان منذ 17 تشرين 
اول ممــا يفــرض مزيدا مــن الضغوط 
على النظــام املالي ويعمق أزمة عملة 
صعبة متنــع مســتوردين كثيرين من 
جلب الســلع، األمر الذي يدفع األسعار 
للصعود ويزيد اخملاوف من حدوث انهيار 

مالي.
جاءت اســتجابة البنوك - التي قيدت 
األجنبية  للعملــة  الســحب  حــدود 
وأوقفت تقريبا جميــع التحويالت إلى 
اخلارج - لتلقــي بضبابية كثيفة على 

كثير من املودعني.
وقال منير فقيه، وهو متقاعد يبلغ 66 
عامــا ومدخراته بالعملة األجنبية هي 
ثمرة عملــه باخلارج 17 عامــا، »يوجد 
قلق، قلق كبيــر: إذا كنت ادخرت طوال 

حياتي جلمع مبلــغ ووضعته هنا، فأين 
سيذهب؟«.

وتابــع »نحن في أزمة كبيــرة، وأنا قلق 
جدا على مدخراتي«.

لبنان  رئيس جمعيــة مصارف  ووصف 
في مقابلة مع رويترز األســبوع املاضي 
القيــود بأنها »حاجــز حلماية النظام« 
حتى تعود األمور إلــى طبيعتها. وقال 

مصرف لبنان املركزي إن الودائع آمنة.
لكــن القلــق يتنامى. فقد شــهدت 
القيود على السحب بالدوالر مزيدا من 
التشــديد منذ بــدء تطبيقها في أول 

نوفمبر.
وخفض بنك بلوم، أحد أكبر البنوك في 
لبنان، تدريجيا احلد األقصى األسبوعي 
للســحب من 2500 دوالر إلى 500 دوالر 
تقل  الذين  للمودعــني  األســبوع  هذا 
حســاباتهم عن 100 ألــف دوالر. وفي 
بنك عوده، يبلغ احلد األقصى 300 دوالر 
، وهزت األزمة الثقة في نظام مصرفي 
ظل أحد أركان اســتقرار لبنان ما بعد 

احلرب.
ودور البنوك مهم في النظام من خالل 
جذب الدوالرات مــن اجلاليات اللبنانية 
الضخمة في اخلارج، واستخدامها في 
والعجز  بالديون  املثقلــة  الدولة  متويل 

التجاري للبنان.
الزعامات  تســمية  عــدم  ظــل  وفي 
الطائفية املنقسمة رئيس وزراء جديدا 
احلريري  االحتجاجات سعد  دفعت  منذ 
لالســتقالة فــي 29 أكتوبــر ، تتأخر 
االقتصاد  النتشــال  ضرورية  إصالحات 
من األزمة، ويخشــى املودعــون من أن 

أموالهم لم تعد في مأمن.
وقال مودع عرف نفســه باسم مايكل، 
وهو قلق علــى مدخراته التي جمعها 
على مدار سبع سنوات من العمل في 
إفريقيــا، »ال أثق فــي احلكومة عندما 
يقولــون إن أموالي آمنة فــي البنوك 
نظــرا لعــدم مصداقيتهــم. هذا ما 

اكتشفناه«.
وقال مروان ميخائيل، مدير البحوث لدى 
بنك بلوم إنفست، »يسحب الناس املال 
كل أســبوع، بالقدر الذي يسمح لهم 

به البنك.
»املشكلة أن البنوك ال تعرف إلى متى 
ستســتمر هذه األزمة، لذا يأخذون في 
االستمرار ألقصى  في  الرغبة  احلسبان 

وقت ممكن«.
قال بعض املودعني إنهم سيســحبون 
بقية مدخراتهم إذا استطاعوا، مبدين 
ندمهم علــى أنهم لــم يفعلوا ذلك 

مســبقا ، وقال أنطوان بويز )42 عاما( 
ويعمل في اخلدمــات املالية »نحن في 
حيرة تامــة. ال أعرف ما هو آمن وما هو 
ليس بآمن«، مضيفــا أن احلد األقصى 
للسحب األسبوعي البالغ 500 دوالر ال 

يكاد يغطي احتياجاته.
التي أطلقها  وتســببت االحتجاجات، 
الغضــب من طبقــة حاكمــة يراها 
احملتجون تنهب لبنان، في إبطاء اقتصاد 
ضعيف بالفعل. وقامت شركات عديدة 
بتســريح عاملــني أو خفــض األجور 

وتشغيل العمال بدوام جزئي.
وعلى الساعني للدوالرات االعتماد على 
حيث  التكلفة،  باهظة  موازية  ســوق 
باملئة عن ســعر   40 الليرة منخفضة 

الصرف الرسمي اليوم الثالثاء.
وينــوء لبنــان بأحد أعلى مســتويات 
العالــم، ومن املنتظر  العام في  الدين 
أن تتعــرض احتياطيات النقد األجنبي 
لديه ملزيد من الضغوط هذا األســبوع 
عندما يحل اســتحقاق سندات دولية 

بقيمة 1.5 مليار دوالر.
وقال مودع كان عليــه أن يُثبت أنه في 
حاجة لشراء دواء لوالدته ليتمكن من 
سحب ألف دوالر »البنك يجعلك تشعر 

أنك تتسول للحصول على مالك. 

تقـرير

قلق المودعين يتنامى مع تشديد البنوك اللبنانية القيود على السيولة
تزايد المخاوف من حدوث انهيار مالي 

تضاعف بنسبة %50 خالل السنوات العشر الماضية

بغداد _ الصباح الجديد : 
اعلن مصرف الرافدين امــس االربعاء عن منح قروض 
لبناء وانشاء عدد من املشاريع االستثمارية السكنية 

في احملافظات.
وقال املكتب االعالمي للمصرف انه »مت متويل وتسويق 
عدد من املشــاريع واســتقطاب العديد من الشركات 
واملستثمرين الذين يرومون التعاون مع املصرف لغرض 

احلصول على تلك القروض«.
واضــاف ان »اجملمعــات الســكنية التــي مت متويلها 
وتسويقها لغرض بناء مساكن للمواطنني هي )مجمع 
ديوان الســكني في املوصل - مجمع لؤلؤة ســاوة في 
املثنى - مجمع الكوثر الســكني فــي بابل - مجمع 
الون الســكني في جلــوالء - مجمع بــاب الناصرية 
الســكني في الناصرية - مجمع مدينة الســالم في 
النجف االشــرف - مجمع ارض بابل السكني في بابل 
- مجمع جبل عامل الســكني في الديوانية - مجمع 
األمل الســكني في البصرة - مجمع اسكان الدوحة 
فــي املثنى - مجمع الزقورة الســكني في الناصرية - 
مجمع العزيز السكني في الناصرية - مجمع النزاهة 
الســكني في الناصرية - مجمع بيسان السكني في 

الناصرية«.

الصباح الجديد _ وكاالت :
اقتنص ســهم دانة غاز خالل التعامــالت الصباحية 
جللســة يوم امس األربعاء، ســيولة ســوق العاصمة 

اإلماراتية بنسبة 29.1 باملائة من إجمالي السيولة.
وبحلول الســاعة 11.15 صباحاً بتوقيت اإلمارات، نفذ 
مستثمرو السوق 180 صفقة على السهم هي األكبر 
بني صفقات السوق، محققاً سيولة قدرها 9.83 مليون 

درهم، من إجمالي سيولة 33.71 مليون درهم.
ووفي غضون ذلك، بلغت التعامالت على ســهم دانة 
غاز بنحو 10.54 مليون ســهم، مســتحوذاً على 71 
باملائة من التداوالت اإلجماليــة البالغة 14.87 مليون 
سهم ، وارتفع السهم على إثر تلك التعامالت بنسبة 
2.29 باملائة، إلى ســعر 0.94 درهم، وهو أعلى ســعر 
منذ جلســة 23 أكتوبر/تشرين األول املاضي، مبا يعادل 
نحو شــهر من التعامالت.  وأعلنت الشــركة مؤخراً،  
عن قفزة في أرباحها بنســبة 246 باملائة بنهاية فترة 
التســعة أشــهر األولى من عام 2019 ، وارتفع إنتاج 
شركة دانة غاز، بنسبة 23 باملائة في إقليم كردستان 
العراق بنهاية التســعة أشــهر األولى من عام 2019 
على أساس ســنوي. ووصل إنتاج الشــركة إلى 31.8 
ألف برميل نفط مكافئ، ُمقابل 25.8 ألف برميل نفط 
مكافئ يومياً في ذات الفتــرة من عام 2018 ، واعتمد 
مجلس إدارة الشــركة  خــالل اجتماعه األخير خطة 
القادمة وامليزانية السنوية  العمل لألعوام اخلمســة 
لعام 2020. وفــي ذلك التوقيت، صعد املؤشــر العام 
لسوق أبوظبي لألوراق املالية بنسبة 0.26 باملائة، بالغاً 

مستوى 5059.19 نقطة، رابحاً 11.69 نقطة. 

الرافدين يمنح 
قروضا لبناء 

مجمعات سكنية 

سهم »دانة غاز« 
يقتنص %29 من 

سيولة بورصة أبوظبي

بغداد _ الصباح الجديد :

طالــب وزيــر النفــط  ثامــر 
الغضبان امس االربعاء، احملتجني 
في احملافظات اجلنوبية بتسهيل 
وزارة  منتســبي  دوام  انتظــام 

النفط.
تصريح  فــي  الغضبان  وقــال 
وزارة  إن »منتســبي  صحفــي 
النفــط العاملني فــي احلقول 
الوقود  ومحطــات  واملنشــأت 
واالســتيراد  التصدير  وارصفة 
الوطني  هم ماكنــة االقتصاد 
باجمعه«  العــراق  ميثــل  الذي 
وهم  ابناءنا  »أطالــب  وتابــع   ،
أبنــاء العــراق فــي احملافظات 
البصرة  في  اجلنوبية وخصوصاً 
والناصرية وميسان وواسط بأن 
يســهلوا عمل  منتسبي وزارة 

النفط«.
ان »انقطاع  واضاف الغضبــان 
الغــاز او الوقود يؤدي الى توقف 
جميع االعمال النه يعني توقف 
الطاقــة الكهربائيــة والتــي 
املستشفيات  عن  ســتنقطع 
مشــيرا  احليوية«،  واملنشــأت 
هي  النفطية  »املنشأت  ان  الى 
وأن  العراقيني  جلميع  منشــأت 
االعتداء على املنتســبني يعني  
تأخر اخلدمات واضرار باالقتصاد 

الوطني«.
وكان تقرير أملانــي قد حذر من 
احليوية  املؤسســات  تعطــل 
العراقية،  النفطية  واملنشــآت 
حــدة  تصاعــد  مــع  وذلــك 
العاصمة  فــي  االحتجاجــات 
بغــداد ومــدن أخــرى، ووصول 
احملتجــني ملداخل آبــار نفطية 

وموانىء تصديره.
انــه »إذا كان  وذكــر التقريــر 
مليون   700 يوميا  يخسر  لبنان 
االحتجاجات  خضــم  في  دوالر 
الشــعبية التــي جتتاحه منذ 
أســابيع، فــإن العــراق بثروته 
النفطية الضخمة يخسر أكثر 
من ذلك في خضم احتجاجات 
مماثلة، خلفــت حتى اآلن مئات 

القتلى واجلرحى«.
»املعطيات  أن  التقريــر  وأضاف 

املتوفــرة في هذا الســياق من 
أكثر من مصدر تفيد بأن إغالق 
ميناء أم قصر التجاري من قبل 
محتجــني ومتظاهريــن كلف 
مليارات  من ســتة  أكثر  البالد 
دوالر في أســبوع واحــد أواخر 
الشهر  وأوائل  املاضي  الشــهر 

احلالي 2019«.
تبعات   »من  انه  التقرير  واوضح 
تأخير رسو البواخر وتفريغها في 
الوقت احملدد تلف الكثير من من 
ينتظر وصولها  التي  املواد  هذه 
ماليني العراقيني، كما ان توقف 
الصادرات النفطية يعني انهيار 
االقتصاد ومعه الدولة العراقية 
خالل أشهر قليلة، ألن العراق ال 
يصدر في الوقت احلالي الذهب 
األســود تقريبا. كمــا أن كتلة 
إلى   6 حلوالي  واألجــور  الرواتب 

7 ماليــني عراقــي تعتمد على 
عوائــد النفط. وتعــد الرواتب 
واألجور مصدر الدخل األساسي 

للعراقيني«.
النفط  عوائــد  قيمــة  وتصل 
العراقــي حســب املعطيــات 
الرسمية إلى نحو 90 مليار دوالر 
سنويا، لكن الرقم الفعلي يزيد 
عن ذلك بكثيــر إذا أخذنا بعني 
الشرعي  غير  التصدير  االعتبار 
وتهريب النفط عبر كردســتان 
والدول اجملاورة، وتشــكل واردات 
النفط لوحدهــا 40 باملائة من 
النــاجت احمللي اإلجمالــي املقدر 
بنحو 225 مليار دوالر خالل العام 
اجلاري 2019 حســب مؤسسة 

التجارة واالستثمار األملانية.
وأشــار التقرير إلى ان »األضرار 
أخرى  حيويــة  مرافق  تشــمل 

مثل تعطيل إمــدادات مصفاة 
اإلنترنت  وقطع  الناصرية  نفط 
وتعطيــل  اجلســور  والطــرق 
املدارس، إضافة إلى تعطيل نقل 
النفط من حقل القيارة الواقع 
ان  في منطقة كركــوك، كما 
تأجيل الدورة احلالية من معرض 
بغداد الدولي الذي سجلت فيه 
نحو 800 شــركة من مختلف 
أنحاء العالم للمشــاركة فيه، 
يسبب خسارة كبيرة لالقتصاد 
العراقي في وقت يســعى فيه 
إلى جذب شــركات إلى السوق 
بناء  في  للمشــاركة  العراقية 
ومن  إعمــاره،  وإعــادة  البلــد 
الكلي  احلجم  تقديــر  الصعب 
التي تزيد على  لهذه اخلســائر 

مليار دوالر يوميا«.
اخلبيــر  مــن جانبــه وصــف 

محمد،  ضرغــام  االقتصــادي 
املؤسسات  اســتهداف  تبعات 
العامة بأنه »أمر خطير وال يعبر 
عن مطالب املتظاهرين رغم أنه 
يعد ورقة ضغط على احلكومة 
لتلبية هذه املطالب«، مبينا ان« 
الستهداف املنشآت انعكاسات 
ســلبية على مجمل االقتصاد 
وحركة الســلع واألسعار التي 
ترتفع بشــكل مخيف بسبب 
إلى  اإلمدادات  إيصــال  صعوبة 

السوق«.
فــان  مراقبــني  وبحســب 
املنشــآت  علــى  االعتــداءات 
االحتجاجات  خــالل  العامــة 
والثورات ليست ظاهرة عراقية 
وحسب، بل تتكرر بشكل خاص 
العالم  وبلدان  عربية  بلدان  في 
الثالث خالل ثورات شعوبها من 

أجل إصالح نظمها السياسية 
معيشتها،  مســتوى  وحتسني 
ما شــهدته  ذلك  علــى  ويدل 
بلدان مثل لبنان وتشيلي ومصر 
وإيران من اعتــداءات على هذه 
املنشآت التي مت بنائها من أموال 
الضرائب  ودافعــي  املواطنــني 
الفاســدين  أموال  وليس مــن 

والدكتاتوريات.
يذكــر ان مينــاء أم قصر الذي 
عن  اجلزئي  للتعطيــل  يتعرض 
العمل بسبب قطع الطرق إليه، 
يعــد امليناء الرئيســي للعراق 
على ضفة اخلليج الشــمالية، 
وذلــك ألن القســم األكبر من 
من  والــواردات  النفط  صادرات 
واألدوية  الغذائية  واملواد  احلبوب 
الالزمة خملتلــف مناطق العراق 

تتم عن طريقه.

الغضبان يدعو الى تسهيل انتظام العاملين 
في القطاع النفطي النهم ماكنة االقتصاد الوطني

بعد وصول المحتجين لمداخل آبار نفطية وموانىء تصديره

 انقطاع الغاز او 
الوقود يؤدي الى 
توقف جميع االعمال 
النه يعني توقف 
الطاقة الكهربائية 
والتي ستنقطع 
عن المستشفيات 
والمنشأت الحيوية 
وأن االعتداء على 
المنتسبين يعني  تأخر 
الخدمات واضرار 
باالقتصاد الوطني

بغداد _ الصباح الجديد : 
افصحت شركة نفط ميسان عن 
وصول انتــاج النفط ضمن حقول 
التراخيص  وجوالت  الوطني  اجلهد 
الــى 650 الف برميــل يوميا، في 
وقت احتفلت فيه بافتتاح مشاريع 
خدمية منفذة ضمن مبالغ املنافع 

االجتماعية. 
وقال مديــر عام الشــركة عدنان 
نوشــي في تصريحات صحفية ان 
الشركة احتفلت بافتتاح مشاريع 
من  تنفذ  التي  االجتماعية  املنافع 
خالل عقد حقل البزركان النفطي 
بالتنســيق املشــترك مع شركة 
النفطية،  الصينيــة  )ســينوك( 
باعادة  املشــاريع  تلــك  وتتمثــل 
تأهيل الطــرق اخلارجية ومحطات 
وانارة مدخل  للشرب  الصالح  املاء 

ناحية املشرح.
وتعد سلســلة من املشاريع التي 
نفذتها الشــركة الصينية ضمن 
مبالــغ املنافــع االجتماعية التي 
نفذت في املرحلتني االولى والثانية 
التي  للمشاريع  واستكماال  حاليا 
نفذت سابقا، مشيرا الى ان كلف 
املشاريع املنفذة بلغت )12( مليون 
دوالر وسيتم تنفيذ مشاريع اخرى 

خالل املدة املقبلة.
واضــاف املدير العام ان املشــاريع 
بشــركة  اخلاصــة  االخــرى 
)بتروتشــاينا( في حقــل احللفاية 
الكحالء  قضــاء  فــي  النفطــي 
بلغــت كلفتها )18( مليــار دينار 
اذ ســيتم  التنفيذ،  وما زالت قيد 
افتتاح مشــاريع منطقة احللفاية 
فــي القريب العاجــل وتقع ضمن 

نشاطات شركة نفط ميسان.
ان الشــركة اعتمدت في  واوضح 
احملافظة  موارد  تعظيم  سياستها 
والبلــد من خــالل زيــادة االنتاج 
النفطي الذي بلغ في احلقول التي 
ضمن  مســؤوليتها  ضمــن  تقع 
عمليــات نفــط ميســان بحدود 
(650( الــف برميل يوميا تتوزع بني 
حقول انتاج اجلهد الوطني وجوالت 
لشــركتي  النفطية  التراخيــص 
نفط )بتروتشاينا( بطاقة 400 الف 
برميل يوميا، وحقول ميسان اكثر 

من )250( الف برميل يوميا.
واشار الى حفر اكثر من )300( بئر 
نفطية في حقــل احللفاية واكثر 
من )150( بئرا في حقول ميســان 
وحقول اجلهد الوطني جتاوزت )230) 
بئرا، مبينا ان خطط الشركة تركز 

على زيــادة االنتــاج خصوصا من 
وجوالت  الوطنــي  اجلهــد  حقول 
التراخيــص النفطيــة، وكذلــك 
لعمليات  املصاحب  الغاز  استثمار 
يوجد  حيــث  النفط،  اســتخراج 
هناك مشروع كبير للغاز في حقل 
اجنازه  من  االنتهاء  سيتم  احللفاية 
نهايــة العام 2021 ويبــدأ االنتاج 
فيه بداية العام 2022 ويقدم الغاز 
الكهربائية  للمحطــات  كوقــود 
العاملــة فــي احملافظــة، اضافة 
الســائل  والغاز  الطبخ  غــاز  الى 
واملنتجات االخــرى املصاحبة التي 
في  تســتخدم  ان  املمكــن  مــن 
الى  الفتا  التحويليــة،  الصناعات 
ان الغاز املنتــج من حقل احللفاية 
وصل الى حــدود )400 ( مليون متر 

/ مكعب قياسي.

الصباح الجديد _ وكاالت :
األردنيــة  اجلمعيــة  قالــت 
للتامينــات الصحية، إن قيمة 
اإلنفــاق على الصحة في األردن 
تضاعفت بنسبة 50 % خالل الـ 

10 سنوات املاضية.
لرئيسها  وفقاُ  اجلمعية،  وبينت 
الرأي،  ليومية  العجلونــي  فواز 
 2.2 النســبة تضاعفت من  أن 
8.5 %من  مبعــدل  دينــار  مليار 
اجمالي النــاجت القومي ومبعدل 
239 ديناراً للفــرد الواحد، الفتا 
الى أن هذا الرقــم مرتفع جداً، 

بالقوت الذي بلغت فيه الفاتورة 
العالجيــة االجمالية للمعاجلة 
للعام  القطاعات  جلميع  باالردن 
املاضي )2.4( مليار دينار بنسبة 
%9 من اجمالي الدخل القومي 
للمملكة وهي تفــوق ما انفق 
في عدد مــن الــدول االوروبية 

املتقدمة.
تطبيــق  العجلونــي  وتوقــع 
التأمني الصحي جلميع االردنيني 
الوطنــي  للرقــم  احلاملــني 
نســمة  ماليني   )7( وعددهــم 

بنسبة %100 عام 2023.

من  عــددا  العجلوني  وعــرض 
التحديــات التي يجــب جتنبها 
املنظومــة  علــى  للحفــاظ 
اهمها  االنهيــار،  من  الصحية 
تعــدد نظم التأمــني الصحي 
العاملــة باململكــة، والنمــو 
السكاني الكبير وتدني الكفاءة 
واالفراط في  الطبي  العمل  في 
السياســات  وغياب  املعاجلــة، 
التأمينات  وفوضــى  العالجية 
الصحية املبعثرة، وعدم حساب 

اخملاطرة بالقطاع بدقة.
اجلمعية  ان  العجلونــي  وبــني 

تضم )14(شــركة تأمني صحي 
ادارات  و)6(  تأمني  و)10( صناديق 
تأمــني صحي جميعهــا تتبع 

القطاع اخلاص.
وقــال ان اجلمعيــة تديــر )30) 
تأمني  تأمني وصناديق  مؤسسة 
وادارات تأمــني صحــي تؤمــن 
شــخص  مليون   )1.25( زهــاء 
بنسبة 10 %، الى جانب التأمني 
الطبية  واخلدمــات  احلكومــي 
التي  واجلامعــات  العســكرية 
وصلت نســبة املؤمنني صحيا 

لديها 73%. 

ارتفاع انتاج النفط في محافظة ميسان الى 650 الف برميل يوميا
تقرير : الفاتورة العالجية باألردن اعلى

 من انفاق دول اوروبا المتقدمة



الفنون وحدودها عن نقاد القطيعة
بين األدب والفن

ضياء العزاوي: اهتمامي بالحرف
جزء من قناعتي بأهمية الهوية

معرض لفنانين عراقيين بالهاي..
الفن يواسي من خذلتهم الحياة

ال ميكن النظر ألهمية واســتخدام احلــروف العربية في طابعها 
الفني واجلمالي من دون املــرور بالفنان العراقي ضياء العزاوي فما 
تركه من بصمة أســلوبية وملسات مؤثرة في الغالب من الفنانني 
الذين حملوا لواء التبشير بقيمة اخلط والزخرفة والتلوين وقيمة 
احلــروف وأبعادها الروحية واجلمالية، كفيل بان يجعل احملاورة معه 

تعيدنا لذكريات املرحلة األولى...

في قاعة غاليري »بوخلي«، وهي إحدى أهم القاعات في مدينة الهاي 
العاصمة السياسية لهولندا، افتتح هذا الشهر معرض مشترك 
للفنانني العراقيني حســن عبود وفاضل نعمــة، وكان من املقرر أن 
يشــترك إلى جانبهما الفنانان فاخر محمــد وعاصم األمير لكن 
األخيرين لم يســتطيعا احلصول على فيزا للحضور واملشاركة في 

هذا املعرض.

أسعد عرابي889 9صالح حسنحاوره: خضير الزيدي

من الطبيعي أن يتفوق الفنانون املمارســون للغة اخلط واللون على 
النقاد )رغم تباين درجاتهم في الشــطح اجملازي والرمزي( في ميدان 
الكتابة التشــكيلية. هم يعاجلون مادتهم املعاشــة، ومصادفاتها 
وخبراتها املتراكمــة وتواصلها مع مختبــرات مناذجهم األثيرة من 
الرواد واحملدثــني. لوحتهم هي مرآتهم التــي تعكس مجاهداتهم 

ومعاريجهم في كمونات سلوك الفرشاة..

 لم تكن صــورا كاريكاتورية ، تلك التــي أبدعتها التكعيبية 
بعد أن متردت على شــروط ومظاهر الرسم املدرسي األكادميي 
، بل كانت صورا قائمة على فكرة استحضار األصل الهندسي 
لألشــياء وحتوير أشــكال مفردات عاملنا املرئي مبــا يحتويه من 
كائنــات حية وجمادات مــن دون ان تكون هذه الصور رســوما 
ساخرة أو محورة بطريقة تثير الضحك. وحني اكتشف الفنان 
الروسي االصل )فاسيلي كاندينسكي( رسما )نقيـــا( بجانـب 

الرسم االعتيادي..

عمار داود
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 28 Nov. 2019 issue )4301اخلميس 28 تشرين الثاني 2019 العدد

الفن التشكيلي.. خلق كيان متفرد لواقع مفترض
تســعى أغلب الفنون والكتابات، أما للتماهي 
مع الواقع من خالل جعل النصوص واللوحات 
متثل انعكاســا لذلــك الواقع بــكل جتلياته 
تناقضاتــه التي تكــون على متــاس مع حياة 
الفنان أو الكاتب، وتؤثر فيه لدرجة أنها ترغمه 
على إيجــاد منفذ للهرب منــه، ويتمثل ذلك 
املنفذ باألدب أو الفن. الفن التشــكيلي، بدوره 
يسعى خللق كيان متفرد، ولد من رحم الواقع، 
كيان ميثل جتســيدا مثاليا لواقع مفترض، خال 
من النتــوءات والتناقضــات واالخفاقات. ذلك 

الكيان وإن لم يكن مثاليا عند البعض، أو ميتاز 
بالغموض التطرف أحيانــا، لكنه في النهاية 
يســعى لتأســيس واقع مختلــف، بعيد عن 
الواقع املوجود، واقع متخيل، اسهمت الظروف 
في إرغامه على التشــكل في مخيلة الفنان 
ومن ثم جتسيده ليكن واقعا مفترضا جديدا، أو 
ما ينبغي أن يكون. الصباح اجلديد، وإميانا منها 
بأهمية الفن التشكيلي، ودوره املؤثر في حركة 
الفن بصورة عامة، حتاول من خالل هذا امللحق، 
أن تســلط الضوء بشكل أكبر على هذا الفن، 
من خالل نشــر مادة مهمــة وقيمة عن الفن 

التشكيلي. متثلت تلك املادة بحوار موسع مع 
الفنان التشكيلي ضياء العزاوي، حاوره الكاتب 
الناقد خضيــر الزيدي. ثم مادة مجتزأة للفنان 
والكاتب إسماعيل زاير، حتدث فيها عن حداثة 
احلركة التشــكيلية العراقية. ثم مادة للفنان 
العراقي عمار داود عــن التكعيبية ودورها في 
الفــن. ثم خبر عن معرض تشــكيلي لفنانني 
عراقيــني هما حســن عبود وفاضــل نعمة. 
وثمة مــادة عن نقاد القطيعة بني األدب والفن 
للكاتب أسعد عرابي. والذي جاء فيه أن تراجع 
سلطة النقد األدبي هو نتيجة طبيعية لفشل 

األدباء في التقارب مع احلساسية التشكيلية. 
ونالحــظ بروز دور مهم للفن التشــكيلي في 
احلركة االحتجاجية التي يشهدها البالد، حيث 
جند أن أغلب اجلســور والتقاطعــات واجلدران 
تزينت برسومات جميلة ورائعة لفنانني وطلبة 
الفنــون اجلميلة، الهدف من تلك الرســومات 
هو توثيق التظاهرات وجتســيد االيقونات التي 
أفرزتها التظاهرات من شهداء ومغيبني دفعوا 
حريتهم وأرواحهم ثمنا إلعالء صوت اجلمهور. 
يقــول الدكتور املصري أحمد حســني رضوان 
»عند دراســة الفنون اجلميلــة في اجملتمعات 

الغربيــة، مثــال، كان الفن في فتــرة تاريخية 
معينة - على ســبيل املثــال ال احلصر- يؤكد 
على القيم اآللهية واجلمــال الطبيعي، أي أن 
اهلل كان احملور الوحيد للفن، وفي فترة تاريخية 
أخرى كان للفــن دور في بناء الــروح املعنوية 
واالســتقامة، وفي فترة ثالثة يدافع الفن عن 
الفكر الشــمولي، وبالعكس في فترات أخرى 
كان للفن دور فاعل في محاربة الظلم والنظم 
البائدة، وفي فترة تاريخيــة أخرى أصبح الفن 

من أجل الفن.
ويضيف »هــذا التفاعــل املتبادل بــني الفن 

واجملتمــع كان وما يزال مســتمرا فــي الدول 
الغربيــة، ويتغيــر دور الفن والفنان حســب 
تطور هذه اجملتمعات وحركتها، مبعنى أن الفن 
جــزء فاعل ومهم من حركــة اجملتمع وتطوره، 
أي أن هنــاك حركــة حية متحركــة وجدلية 
والفن هو رســالة ســامية، يحاول هذا اجليل 
الذي تشــكل مــن داخل خيــم االعتصامات 
والتظاهرات أن يجعل للفن التشــكيلي الدور 
األساس في توثيق أهم مرحلة وأخطرها فـــي 
حيـاة العراقييـــن، مرحلـة فاصلة بني احلرية 

والفوضى.

من اعمال الفنان فاضل نعمة

رئيس التحرير يكتب عن:
 الحداثة التشكيلية العراقية

ص 10



في أحيان أخرى 
تتشظى انفعاالت 

عبود فيحاول 
التعامل مع السطح 

التصويري للوحة 
بحس انفعالي 

وتعبيري بشكل 
يوازي القدرة 

الموضوعية للعمل 
الفني، سواء كان 

ذلك عماًل كرافيكيًا 
أو زيتيًا أو أية خامة 

أخرى. وهناك 
خصوصية للخامة 
التي يعمل عليها، 

وبما أنه فنان 
كرافيك باألساس 
فإنه يتعامل مع 

الخامات األولية 
بحسية لونية فوق 

العادة في معالجة 
السطح وظالل 

الكتل والخطوط 
وملمس المادة 

اللونية. وأقام عبود 
عشرات المعارض 

في العالم العربي 
وأوروبا وهو مقيم 

في هولندا منذ 
سنوات طويلة.

العزاوي: دعني 
اقل لك شيئا أراه 

مهما مبدئيا كان 
اهتمامي بالحرف 
كجزء من قناعتي 

بأهمية الهوية، إال 
أنني أيضا لم أكن 

مياال بأن يشكل 
الحرف القيمة 

الكلية للوحة، فأنا 
رسام أوال أرسم 

الحرف ال أخطه كما 
يفعل الخطاطون 

التقليديون ولذا 
ذهبت للتجريد 
لكي يتماهى 

التكوين الكلي 
مع األجزاء األخرى 

وهي الحروف، بهذا 
امتلكت حرية تطوير 

خبرتي بتكوينات 
تتبدل بفعل اللون 
وحركة واتجاهات 
الحرف او الكلمة، 

ولم أتردد بأن 
يتداخل الحرف مع 
أشكال تشخيصية 

، وبعدها قادني 
ذلك لبناء أعمال 

ذات أبعاد ثالثة هي 
اقرب لمنطق النحت 

البارز من اجل أبعاد 
الحرف عن محدودية 
تواجده وفي نفس 

الوقت إلغاء الصورة 
النمطية للمشاهد 
األوروبي بإحالة أي 

عمل فني يستخدم 
الكلمة العربية 

إلى الجانب الحرفي 
المرتبط بالدين.

الملف8

حاوره: خضير الزيدي

ال ميكــن النظــر ألهمية واســتخدام 
الفني  العربية في طابعهــا  احلــروف 
واجلمالي من دون املرور بالفنان العراقي 
ضياء العــزاوي فما تركــه من بصمة 
أســلوبية وملســات مؤثرة في الغالب 
من الفنانني الذين حملوا لواء التبشير 
بقيمة اخلط والزخرفة والتلوين وقيمة 
احلــروف وأبعادها الروحيــة واجلمالية، 
كفيل بان يجعل احملــاورة معه تعيدنا 
األسماء  واهم  األولى  املرحلة  لذكريات 
التــي رافقته من اجليل الســتيني يوم 
كان للحــروف وطاقاتهــا كمحمــول 
اعتبار مهم  وعربية  إســامية  لهوية 
في ذهنيــة الفنانني .العزاوي الذي خبر 
فن الرســم ومتثل فــي جوارحه ورؤيته 
يكشــف لنا في هذا احلوار عن فهمه 
للحروف وكيفية التعامل معها ضمن 

أنساقها التعبيرية واجلمالية. 

* اســمح لــي أن أتســاءل معك من 
حيث إصــرارك علــى أن تكون بعض 
اســتخداماتك للحــرف ذات طابــع 

جتريدي بحت؟ 
دعني اقل لك شــيئا أراه مهما مبدئيا 
كان اهتمامي باحلرف كجزء من قناعتي 
بأهميــة الهويــة، إال أننــي أيضا لم 
أكن مياال بأن يشــكل احلــرف القيمة 
الكلية للوحة، فأنا رســام أوال أرســم 
احلرف ال أخطــه كما يفعل اخلطاطون 
التقليديون ولــذا ذهبت للتجريد لكي 
يتماهــى التكوين الكلي مــع األجزاء 
امتلكت  احلروف، بهــذا  األخرى وهــي 
حرية تطوير خبرتــي بتكوينات تتبدل 
بفعل اللــون وحركة واجتاهات احلرف او 
بــأن يتداخل احلرف  أتردد  الكلمة، ولم 
مــع أشــكال تشــخيصية ، وبعدها 
قادني ذلك لبناء أعمال ذات أبعاد ثاثة 
هي اقرب ملنطق النحت البارز من اجل 
أبعاد احلــرف عن محدودية تواجده وفي 
النمطية  الصــورة  إلغاء  الوقت  نفس 
للمشاهد األوروبي بإحالة أي عمل فني 
يســتخدم الكلمة العربية إلى اجلانب 

احلرفي املرتبط بالدين.

** طيب لكنــك عاجلت احلرف العربي 
ضمن ثالثــة صياغــات األولى احلرف 
مفــردا إلظهــار اجلانــب التجريــدي 
فيه وفــي الثانية اجلملة الشــعرية 
بأكملها مثلما حدث في مجموعتك 
املعلقــات والثالثة الكلمــة ..من أي 
منظار فكري مت لديك هذا التمرحل؟ 

ال أجد هناك فوارق فيما اســتهدفته، 
الصياغات الثــاث هي ابنة اخلبرة التي 
اكتســبتها عبر السنوات وعاقة هذه 
اخلبرة بفعل احلــوار مع ثقافة اآلخر. ما 
حاولتــه منذ منتصف الســبعينيات 
خلق جتربة يتداخل فيها احلرف بشكله 
التجريدي أو النــص املقروء مع عناصر 
التداخل  تشــخيصية متنوعة، هــذا 
قادني الختبار تطويــر ما بدأت التعرف 
عليــه منذ قدومــي إلى لنــدن وهي 
املرســومة، كان  العربية  اخملطوطــات 
جتربة محرضة بكل معنى الكلمة لم 
عندنا  الشائعة  الواسطي  رسوم  تكن 

اال جــزءا من مســار إبداعــي ال ميكن 
جتاهلــه وتركه ضمن رفــوف املكتبات 
للمختصني في الدراســات اإلسامية 
والعربية. من هنا بــدأت أزاوج بني هذه 
التركة التاريخية وبني ما تعرفت عليه 
من أعمال الفنانني الفرنسيني، وخاصة 
كتــاب )اجلاز( ملاتيس ومحــاوالت دفيد 
هوكني مبجموعتــه املعروفة ) الكيتار 
األزرق ( إلــى جانب أعمال فنانني آخرين 
ممن أقاموا شراكة إبداعية مع الشعراء.

وقد انعكست هذه املزاوجة على سبعة 
أعمال ورقية خملتارات شعر للمتنبي عام 
١٩٧٧ ونشــرتها في مجلة آفاق عربية 
فيها اســتفادة من مفهوم اخملطوطة 
التالية  الســنة  قادتني في  التي  وهي 
إلجناز ثاثة عشر عما ورقيا للمعلقات 
السبع ثم اخترت منها سبة أعمال مع 

املقدمة لطبعها بالسلك سكرين

إزاء  موقفكــم  حــددت  **كيــف 
املعطيات الشكلية والتنظيرية فيما 
يخص مرحلــة جماعة البعد الواحد 
من خالل التأســيس لها والنشــاط 
فيهــا وحتديدا من خالل عملك الفني 

واستلهامك للحرف العربي ..؟ 
البعــد الواحد بدأ بدعــوة من جميل 
حمــودي، كنا عبد الرحمــن الكياني، 
الناصري وصاحب  رافع  شاكر حســن، 
الدعوة وأنا، كان املوضوع هو في تنظيم 
معرض للفنانني املعنيني باحلرف العربي 
ال غير ومبوجبه توزعت املهمات، كّلفت 
الوثائقي  اجلانــب  تهيئــة  شــخصيا 
وأوكلت لشــاكر مهمة اإلشراف على 
الكاتلوك. ما حدث عندما جاء االفتتاح 
إن الكاتلــوك مت إجنازه كليا من منطلق 
شــخصي بحت لم يستشــر أحدا ال 
باملادة الداخلية وال بأسماء من فاحتهم 
مــن الفنانني ، اســتغل شــاكر هذه 

بان وضع اســمه على غاف  املناسبة 
الكتــاب وجعــل من مقالتــه تتصدر 
الكاتلوك منشــورة بخط يــده بينما 
نشــر املقاالت األخرى باحلرف الطباعي 
االعتيــادي، إضافــة لذلك اســتخدم 
ما اســتطاع بوضع نصــوص صوفية 
بعضها ال عاقة لها باملشروع نفسه، 
وذهب بعيدا بخياله االفتراضي أن يكون 
متثــال جيكومتي متماهيــا مع حرف 
األلف أو لوحة هارتنك متاهيا مع حركة 
احلرف العربي، بهذه احملاولة أراد شــاكر 
أن يلبس اجلميــع رداءه بكل افتراضاته 
املتناقضة مع قناعاتي الشخصية فأنا 
لســت من املؤمنني بأسبقية النظرية 
على العمل الفني وليس لدي يقني في 
أن تداخــل احلرف العربــي مع التكوين 
الفنــي لوحده يعطــي العمل الفني 
هويتــه العربية مهما كان جناح العمل 
افتراضات ذات  ومهما كان هناك مــن 

عاقة بالوهم التاريخي. 

* هل تقاطعت معهم اقصد شــاكر 
حسن وجميل حمودي ومديحة عمر 
هــل ثمة تآلف في األفــكار جمعتك 

معهم؟ 
لم أتعرف علــى مديحة عمر ولم التِق 
فكريا مع شاكر أو جميل ، فالثاني لم 
بالنسبة  فعليا  حتريضا  جتربته  تشكل 
لي اما شــاكر فله تاريخ إبداعي هائل 
منذ اخلمسينيات وقد كان األهم ضمن 
جماعــة بغداد بعد جــواد ولرمبا لوفاة 
جواد أثــر كبير على انطفــاء جماعة 
بغداد، على الرغم من محاولة شــاكر 
إعادة احليــاة لها فيما بعد بإصدار بيان 
جديد مع املعــرض اجلماعي الذي أقيم 
عام ١٩٧٥. لم تتمكــن جماعة بغداد 
من العودة لتأكيــد ماضيها اإلبداعي، 
وكذلك لم حتقق جماعة البعد الواحد 

مبا كان يأمله شــاكر، لــذا ظل مبدعا 
ملفــرده وهو ما لم مييل إليــه. لم أكن 
علــى قناعة بإحاالتــه الصوفية على 
وال مبرجعية مجموعة  الفنــي  العمل 
األعمال التــي تعامل بها مــع اجلدار، 
والتي عندما اختبــرت عامليا من خال 
مشاركته مبعرض اإلشارات الذي نظمه 
معهــد العالم العربي فــي باريس لم 
يكن النقاد رحماء معــه، إال أن ذلك ال 
يقلل من قيمة إســهامه الفّعال في 
التاريخ الفني العراقي وبشــكل الذي 

لن يضاهيه أحد.

** بودي أن أسالك هل يوجد فن عربي 
ميتلــك خصائص معينــة ال باملعنى 

اجلغرافي وال باملعنى اجلمعي؟
مــا حاولــه رواد احلداثــة عربيــا منذ 
للهويــة  طــرح  مــن  اخلمســينيات 
كأسلوب كانت له عاقة ما بالتحوالت 
النزعة  على  وانعكاساتها  السياسية 
التي وضعــت نصب عينيها  الوطنية 
التخلص من ثقافة االستعمار. وضمن 
هذا املسعى متكنت بعض األسماء من 
أوربية بشــكل  خلق جتربة لها مراجع 
احلضارات  األشــكال متداخلة مع  من 
القدمية واملوروث الشعبي، إال أنها ظلت 
إجنازات قطرية حيث لم تتوفر الظروف 
الختبارهــا على الصعيــد العربي عبر 
املعارض املشــتركة ، ولرمبا لو أن جتربة 
معرض الســنتني العربــي االول الذي 
أقيم في بغداد مبهنية عالية قد استمر 
إيجاد عناصر مشتركة  باإلمكان  لكان 
قابلة للتطور خــارج البحث القطري، 
اما البحث احلروفي بشكل خاص والذي 
انتشر بشــكل واســع خالطا ما بني 
التنفيذ الكرافيكي ذات العاقة بحرفة 
اخلطاط وبني املسعى الذي حاوله بعض 
الرســامني في إخضاع هــذه العناصر 

اللوحة ومتطلباتها، ومع حتول  ملفهوم 
) احلروفيــة ( إلى نزعة شــائعة عربيا 
أوجدت بسببها نوعا من القبول بعروبة 
اللوحة عبر تواجد التركيبات احلروفية. 

* ما املشكلة في ذلك ؟ 
هذه النزعة أشاعت نوعا من السهولة 
فــي األحــكام النقدية كمــا أقامت 
عاقة ما بالســوق بعيدا عن املواجهة 
اختبرت  ، وعندما  املطلوبــة  اإلبداعية 
عامليــا واجهت هذه التجربة إشــكاال 
واضحــا حيث وجدنا مســاهمات من 
بدأ  هنا  وماليزيــا،  باكســتان  ايــران، 
الســؤال إن كانت هذه التجربة عربية 
أم إســامية؟ من هنــا ميكنني القول 
ليس هناك ما ميكن تســميته بتجربة 
أننا  إال  عربية على الصعيــد اجلمعي، 
نزعة  التسعينيات مامح  وجدنا ومنذ 
ســنوات  بضعة  ومبرور  الفردي  البحث 
أصبح تفرد الفنان توجها بديا للهوية 
مبعناها القدمي فيمــا يقدمه من بحث 

جمالي منفتح على الثقافات األخرى
* وهذا ما نرصده اليوم؟

نعم وهو مــا جنــده اآلن وبوضوح في 
أعمال أسماء عربية فاعلة في املشهد 
الفني عامليا حيث جنــد بعض املامح 
ملرجعيــة عربية شــخصية. وهذا ما 
ينطبق على املشــهد الفني عامليا من 
نيويورك، مع بعض االختاف  الى  بكني 
فيما جنده في الفــن الهندي من غلبة 
للنزعــة اإلثنية مع اســتثناء لبعض 
أخذوا  الذين  الشــباب  الفنانني  أعمال 
بالعمل على  الصينيني  الفنانني  طريق 
خلق ثيمة معاصرة ذات عاقة مباشرة 
باليومــي واعتمادها عنصرا أساســيا 
يتبــدل ويتطور بتبدل املوضوع. من هنا 
نتساءل ان كانت أعمال الفنان الهندي 
كوبتــى أو أنيش كابور مثا مدرســة 

هندية أو النحاتــة الكولومبية دوريس 
رافايل كومزباروس  الفنان  أو  سلسيدو 
مدرسة كولومبية وهذا التساؤل يصح 
على العديــد من الفنانــني في انحاء 

العالم.

** دعنــي أعــود لفنــك ماذا لــو قيل 
عنك بأنك وضعت ملسات فن شرقي 
وخاصة فيما جــاء من أعمال احلروف 

وبث طاقتها اجلمالية ؟ 
هذا ســؤال ميكن أن يجيــب عنه ناقد 
فني متابع بحق ألعمالي، شــخصيا ال 
اعتقد بذلك الن جل ما حاولته لم يكن 
خلق مواصفات فنية معينة مبقدار بناء 
نوع من االختاف الشخصي وإن حصل 
ان كانت هناك إشــارة ملراجع ثقافية أو 
شكلية )كاحلرف( فإمنا هو حتصني لهذا 
االختاف بأبعــاد ثقافية وجمالية ذات 

أبعاد تاريخية مختلفة. 

** حسنا احتاج إلى مقارنة أسلوبية 
تضعها لي ملعرفة الفرق بني ما أجنزه 
رافــع الناصري مع طاقــة احلروف وما 
عملــت عليه ..مــا اخملتلــف جماليا 

بينكما ؟ 
ظل رافع منــذ بداية تعرفه على قيمة 
احلــرف العربــي مخلصــا للمــوروث 
التجريــدي فيــه، قلما أعطــى احلرف 
معنى ما ومبقدار ما تنوع في استخدام 
احلرف اختزاال أو انحيازا لقيمة تكوينه 
فتحــت أمامه نوافذ غايــة في التنوع 
كان قادرا على تفكيكهــا ثم إعادتها 
بأشــكال مغايرة وجديدة، ففي بعض 
األعمال شــكّلت القيمة اللونية جزءا 
ذات تضــادات تنفصل عــن انحناءات 
احلرف وشكله وفي أعمال أخرى يذهب 
إلــى جتريد لوني مع مســاحات بيضاء 
اللون كحضــور تكويني  لها أهميــة 
بينما يأخذ احلــرف أداة اجلمع بني هذه 
األخيرة  ســنواته  في  وفي  التكوينات. 
اهتــم باحلــرف ببعده الكاســيكي، 
ومبقدار ما حتولت اجلملة املقروءة مبنزلة 
كوالج يضيف لبناء العمل ذات العناصر 
التجريدية صوتا بفعل سهولة القراءة 
مبقدار ما جعل اللوحة من اللوحة ذات 

طابع مشهدي. 

** تقول ذات طابع مشهدي ؟ 
نعم ذات طابع مشهدي يثير الفضول 
ويحــرض علــى العــودة ملعاينتهــا. 
بالنســبة لي هو انتســاب لم يتحدد 
باحلــرف بل هو نــوع مــن املزاوجة بني 
بحث عن الذاكــرة اجلمعية ومراجعها 
والفن  القدمية  اخملتلفة في احلضــارات 
الشــعبي وبني امليل الــى موضوعات 
ميثولوجيــة حينا ويوميــة حينا آخر، 
هذا التوجــه جعلني بعيدا عن االلتزام 
الكلي بهذا البحث، اذ غالبا ما تداخلت 
تركيبات متنوعة من احلروف مع عناصر 
تشخيصية، مما جعل من احلرف تكوينا 
جانبيــا قيمته اجلمالية هو في عاقته 
مع هذه العناصر ومبرور الوقت وبسبب 
ما توفرت لي من ظــروف لاطاع على 
التجارب العاملية وما طرحته من أفكار 
فيما يتعلــق بالهوية ومــدى العاقة 
الثقافية والفنية مع اآلخر بدت لي هذه 
التجربة بحثا لم يعد يقدم لي الكثير.

صالح حسن*

فــي قاعــة غاليري »بوخلــي«، وهي 
إحدى أهم القاعات في مدينة الهاي 
العاصمــة السياســية لهولنــدا، 
افتتح هذا الشــهر معرض مشترك 
للفنانــني العراقيــني حســن عبود 
وفاضل نعمــة، وكان مــن املقرر أن 
فاخر  الفنانان  جانبهما  إلى  يشترك 
محمد وعاصم األمير لكن األخيرين 
لم يســتطيعا احلصــول على فيزا 
للحضور واملشاركة في هذا املعرض.
حسن عبود هو أحد أعضاء »جماعة 
األربعة« التي تأسســت في مطلع 
الثمانينيــات فــي بغــداد من قبل 
فاخر محمد وعاصم األمير وحســن 
الذي  والفقيد محمــد صبري  عبود 
توفــي في وقــت مبكر فــي عمان 
حيــث تفرقت اجملموعــة بعد احلرب 
العراقية – اإليرانية. وكان عبود وصل 
إلى هولندا طلبــاً للجوء، فيما بقي 
فاخر محمد وعاصم األمير في بغداد 
وأكما دراستهما العليا حيث يعمل 
األول عميــدا لكلية الفنون اجلميلة 

في بابل ويعمل الثاني أستاذاً فيها.
كان هاجس حســن عبــود وما يزال 
يتمثــل في إقامة حــوار على درجة 
مــن الســحر للدخول إلــى احلياة، 
هذا احلوار الذي ميتلــك عاقات ذات 

ومؤثراته  الوجود  صلة مشتركة مع 
في  تنمو  حــاالت  وهنــاك  احمليطة. 
عمــق الزمــن حتتل مســاحة أكبر 
على ســطح ذي ملمــس ناعم هو 
للفنان.  أساسية  قيمة  ذات  اللوحة 
الفنان  يحــاول  احتوائها  ولغــرض 
أن يجســدها في أشــكال ومامح 
فنية. عبود يتعامل مع ما يحيط به 
ضمن جدلية احلــوار األزلي بني املرأة 
كمخلوق غض وجميل ميارس سلطة 
علــى جمالية العمــل الفني، لكن 
هذه السلطة اجلمالية غير املباشرة، 
أي حضــور املرأة الطاغــي، ال توجد 
كشكل ظاهري بل هي مكرسة في 

أعماله كلها.
في أحيان أخرى تتشــظى انفعاالت 
السطح  مع  التعامل  فيحاول  عبود 
التصويــري للوحة بحــس انفعالي 
القدرة  يــوازي  بشــكل  وتعبيــري 
الفني، ســواء  املوضوعيــة للعمل 
كان ذلك عمــاً كرافيكياً أو زيتياً أو 
أية خامة أخــرى. وهناك خصوصية 
للخامة التي يعمــل عليها، ومبا أنه 
فنان كرافيك باألساس فإنه يتعامل 
لونية  األولية بحســية  اخلامات  مع 
فوق العــادة في معاجلة الســطح 
وظال الكتل واخلطوط وملمس املادة 
اللونية. وأقام عبود عشرات املعارض 
في العالم العربي وأوروبا وهو مقيم 

في هولندا منذ سنوات طويلة.

أمــا فاضــل نعمة فقــدم في هذا 
املعرض لوحات من تقنيات الكرافيك 
والزيت، وهو فنــان ينقلب على ذاته 
في كل معــرض جديــد يقيمه وال 
يستقر على أسلوب معني ألنه يريد 
للحكاية أن تكــون جديدة كل مرة.  
كل يوم يذهب إلى مرسمه ال يشغله 
شــاغل غيره وال توجد مسافة بينه 

وبني عمله. لم يذهب يوما إال وأنتج 
عما ما، يســاعده في ذلك تفرغه 
التام له وتعدد أدواته والتقنيات التي 
اشــتغل عليها من رسم وكرافيك 

وأعمال بتقنيات ومواد مختلفة.     
 لديه مخــزون ال ينتهــي من صور 
وأشــكال وحياة مليئــة ومواقف ال 
تنســى، فقد عاش حروباً ومآســي 

كثيــرة تطــارده حتى فــي أحامه. 
عاش النكبات واحلروب والهرب وزمن 
القسوة واخلوف واجلوع واأللم. عاشها 
واقعا واآلن يعيشــها أحاما والفن 
ألنه  له عاج سيكولوجي  بالنسبة 
يؤمن بقول فان غوخ »الفن يواســي 
إنه فنان ملول  من خذلتهم احلياة«. 
لهــذا يتنقل من عمل آلخر بتقنيات 

ومعاجلــات متعددة كــي ال يقع في 
التكرار. أدواته اللون والشكل واحلرف 
والرقم ومواد مســتهلكة ومتنوعة 
من ورق وقماش ومــواد صلبة وبقايا 
إعانات وكتابات يجمعها كلها في 
لوحة واحدة لتكــون قصة مصورة. 
إنه رســام وحفار يتنقل بني تقنياته 
بســهولة ويحول األشــكال واملواد 
والصور إلى صور ذهنية قبل أن يقوم 
بتنفيذها على القماش أو اخلشــب 
مع أنه ال يخطط لعمله قبل أن يبدأ 
في تنفيذه وال يعرف كيف ســينتج 
هذا العمل في النهاية، شيء يشبه 
الســحر يقــوده إلى ذلــك، وفجأة 
يكتمل العمل بطريقة مذهلة.               
 تعالج أعمــال فاضل نعمة اجلديدة 
فكرة املوت بطرق مختلفة وبتقنيات 
كثيرة ســواء في الكرافيك أو الزيت 
على الكانفاس وبحرية كاملة، فتارة 
احلروف  وتارة  األرقام  يســتعمل  نراه 
وقطع اإلعانــات واألوراق امللونة في 
لوحة واحدة ال تغيب عنها بطبيعة 
احلال قطعة ساح أو جمجمة فارغة 
أو ختــم غريب باللــون األحمر الذي 
ميثل السلطة في كثير من األحيان. 
أقام  فاضل نعمة فنان مجتهد وقد 
الكثيــر من املعارض داخــل هولندا 

وخارجها.

* عن موقع ضفة ثالثة

ضياء العزاوي: اهتمامي بالحرف
جزء من قناعتي بأهمية الهوية

معرض لفنانين عراقيين بالهاي..

الفن يواسي من خذلتهم الحياة

ضياء العزاوي
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 لعّله من نافل 
القول استدراك أن 
استهالالت القرن 
العشرين تشهد 
تملص التشكيليين 
النهائي من ربقة 
النقد )خاصة 
الرومانسي( مع 
رواد عالميين 
مقيمين في 
ألمانيا على 
مثال واسيلي 
كاندينسكي 
)١٨٦٦-١٩٤٤م( 
المهاجر الروسي 
من الدهمائية 
البلشفية، الذي 
بادر قبل ذلك 
عام ١٩٠٨ إلى 
اكتشاف التجريد 
من قلب لوحة 
مائية بالصدفة، 
أعقبها ١٩١٠م 
تأليف كتابه 
االنعطافي: »ما 
هو روحاني في 
الفن المعاصر«، 
يؤكد فيه أن 
البعد الروحي 
في اللوحة يزداد 
وجدًا مع تواصل 
بنائها مع النواظم 
الموسيقية، 
ثم يضع توأمه 
األلماني الصوفي 
الموسيقي – 
المصوّر بول كلي 
كتابه: »النقطة 
والخط والدائرة« 
متعقبًا تواصل 
اللوحة مع 
اإليقاعات الكونية 
الشمولية )خاصة 
في حالة تصوير 
األطفال(.

حين اكتشف 
الفنان الروسي 
االصل )فاسيلي 
كاندينسكي( 
رسما )نقيا( بجانب 
الرسم االعتيادي، 
وهو رسم ال يحيلنا 
الى األشياء العينية 
التي نطالعها في 
الحياة اليومية، 
بل الى عالم زاخر 
بالمفردات المجردة 
من األصل الواقعي. 
لم يضع هذا الفنان 
في حسبانه ان ينتج 
زخارف لستائر او 
سجادات بالمعنى 
الديكوري، بل 
لوحات هي من 
منتجات ) الضرورة 
الداخلية ( كما عبر 
عن ذلك في كتابه ) 
الروحانية في الفن(
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أسعد عرابي*

مــن الطبيعــي أن يتفــوق الفنانون 
واللون على  اخلــط  للغة  املمارســون 
النقــاد )رغــم تبايــن درجاتهــم في 
الشــطح اجملازي والرمــزي( في ميدان 
يعاجلون  هــم  التشــكيلية.  الكتابة 
ومصادفاتهــا  املعاشــة،  مادتهــم 
وخبراتهــا املتراكمــة وتواصلهــا مع 
مختبــرات مناذجهم األثيــرة من الرواد 
التي  واحملدثني. لوحتهم هــي مرآتهم 
في  ومعاريجهم  مجاهداتهم  تعكس 
كمونات ســلوك الفرشــاة ومأزومية 
العجائن الصباغية، وكأن طوبوغرافية 
تكويناتهــم ال ميكن أن تكــون مواقع 
عناصرها إال كما هــي عليه. فتقاليد 
الكتابة عن الفن أسسها الفنانون منذ 
فاســاري )عصر النهضة اإليطالي في 
القرن اخلامس والســادس عشر( وحتى 
بول  املعاصرة  الفنية  الكتابة  مؤسس 
سينياك في الفترة ما بعد االنطباعية 
مع استهالالت القرن العشرين وبالذات 
في كتابه الشائع: »من دوالكروا وحتى 
ما بعد االنطباعية«، ثم أخذ الفنانون 
يبوحون كيف تكون اللوحة مشــروعاً 
فكرياً نخبوياً، حتى تفوقت أعداد كتب 
فكتور فازاريللي على عدد لوحاته )التي 

احلاسمة  الشــراكة  كان ملســاعديه 
فــي اإلجناز(. وهكذا تأســس تيار الفن 
البصــري األوبتيك – ســينيتيك. هذا 
هو شــأن مؤســس تيار البرفورمانس 
إيف كلــني، أي األداء الفني ملرة واحدة 
بحضــور اجلمهــور، يحيي ســهراته 
امللطخة  عارياتــه  أجســاد  بتبصيم 
)األنديكو(،  النيلــي  اللــون  بحمامات 
يدعــو في أحــد معارضه الــزوار دون 
لوحات، مدعياً بأن وجوده الفكري أهم 
من مادة اللوحة. هكــذا كانت دادائية 
تيــار املفاهيمية تتفــوق فيه الفكرة 
أو احلالــة الوجودية التأملية  النظرية 
املألوفة،  التشــكيلية  الوسائط  على 
يتمدد الفنــان أوبنهامي عام ١٩٧٠م في 
سعير الشمس واصفاً كتاباً رحباً على 
صدره لساعات ثم يعرض صورة صدره 
العاري وقد رســمت عليه آثار الكتاب 

ووشمه البرونزي.

»تراجع سلطة النقد األدبي هو 
نتيجة طبيعية لفشل األدباء 

في التقارب مع احلساسية 
التشكيلية«

تترســخ إذاً حداثات وســائط ما بعد 
احلداثــة من خــالل أفضليــة الفكر 
يســترد  التشــكيلي.  الفعــل  على 
بذلــك الفنان حقه فــي اإلفصاح عن 

وتتعقد  اإلبداعي.  مشروعه  مكنونات 
بنفس السياق متاهات كتابات النقاد، 
املتعثرة في التعميــم األدبي. كان لي 
ذات مرة فرصــة معاجلة موضوع املوت 
لدى الفنانني )بدعوة رئيســة قســم 
الفلسفة رشــيده تريكي في اجلامعة 
التونســية(، أســهبت فــي تفاصيل 
انتحار النمــاذج الرائدة في تاريخ الفن 
ما بــني فان جوخ ونيكوال دوســتائيل، 
وتســاءلت في النهاية ملاذا لم نسمع 
وال مــرة واحــدة بانتحــار ناقــد فني 
معروف؟ ال شــك بأن اإلجابة البديهية 
علــى هــذه املفارقــة أن األول يعيش 
وجوديتها  وأحيانــاً  لوحتــه  وجدانية 
العدميــة وكثيــراً ما يصــل مع كل 
محّطة إلــى الوجــد )أي الكافاليا أو 
النيرفانا(. في حني أن الناقد يعّلق على 
التجربة مبادة أدبيــة محايدة تتناقض 
مــع طبيعتهــا املأزومــة االنتحارية. 
قد يســألني ناقــد كيف نكتــب إذاً 
بدون عدة كتابة أدبيــة؟ أقول له وهنا 
الطامــة الكبرى، فاللغــة التواصلية 
ليســت حكراً علــى األدب، للتصوير 
وكذلك  لغتهــا  وللموســيقى  لغته 
العمــارة. إن أقرب الكتابــات املتوازية 
مع الفنون هي الفلســفة ومناهجها، 
أي »علم اجلمال«، خاصة في مناهجه 
احلديثــة علــى غــرار »علــم اجلمال 

املقــارن« لدى إيتني ســوريو في نهاية 
القرن التاســع عشــر. يطبق البعض 
األملاني هوســير  الفيلســوف  منهج 
»الفينومينولوجي«،  ميتافيزيقية  في 
وتعني  بالظاهراتيــة(  خطــأً  )تترجم 
شــرحاً باالقتصار على املقارنة بنفس 
األنســاق النوعية، فالفاكهة ال تقارن 
باخلضرة، ولكن أيضاً ال تقارن التفاحة 
الكروية بثمرة املوز األنبوبية الشــكل. 
علينا عنــد املقارنة أن جنريها بني مناذج 
جنس معني من التفاح. هو ما ينطبق 
على تقومي علــم اجلمال لهذه التيارات 
الفنيــة، كلما عبرنا إلــى واحد منها 
تغير قيــاس التحليــل. فعلم اجلمال 
يُعنــى بالتحليــل والتركيــب، وليس 
بعرض التقوميــات املزاجية أو النصائح 

النقدية أو االنتقادية.

الفنانون التربويون وريادة احلداثة
 لعّله مــن نافل القول اســتدراك أن 
اســتهالالت القرن العشــرين تشهد 
متلص التشــكيليني النهائي من ربقة 
النقد )خاصــة الرومانســي( مع رواد 
عامليني مقيمني فــي أملانيا على مثال 
)١٨٦٦-١٩٤٤م(  كاندينسكي  واسيلي 
املهاجــر الروســي مــن الدهمائيــة 
البلشــفية، الذي بادر قبــل ذلك عام 
التجريــد من  إلــى اكتشــاف   ١٩٠٨

بالصدفة، أعقبها  قلب لوحة مائيــة 
١٩١٠م تأليف كتابــه االنعطافي: »ما 
هو روحاني في الفــن املعاصر«، يؤكد 
فيــه أن البعد الروحي في اللوحة يزداد 
النواظم  وجداً مع تواصل بنائهــا مع 
املوســيقية، ثم يضع توأمــه األملاني 
الصوفــي املوســيقي – املصــّور بول 
والدائرة«  واخلط  »النقطة  كلي كتابه: 
متعقباً تواصــل اللوحة مع اإليقاعات 
الكونية الشــمولية )خاصة في حالة 
تصوير األطفال(، قبل أن يســتغرق في 
روحانية الفن اإلســالمي بعــد زيارته 
مليتافيزيقية  واكتشــافه  لقرطاجــة 
أنه  املتقابلة، ويعلن  األلوان املشكاتية 

يحس ألول مرة بأنه »مصّور«.
إذا قفزنا إلى عام ١٩٢٣م تاريخ تأسيس 
مدرســة الباوهاوس في وامير من قبل 
املعمــاري غروبيــوس، جند أنــه اختار 
لن  املمارسني.  الفنانني  مدرســيه من 
نعثر على ناقد فني واحد في التدريس 
النظــري، كاندينســكي )فريســك(، 
بول كلي )الزجاج املعشــق(، شــالمير 
)سينوغرافيا( ثم موندريان )للتكوينات 
الهندسية( وأيتني وموهولي ناجي، ومن 
جنســيات متباعدة، وإذا تأملنا تيارات 
احلداثة في روســيا وجدناهــا مبادرات 
)التصعيدية(  مالفيتــش  مثل  فنانني 
والريونوف )اإلشعاعية(. وإذا راجعنا مع 

التــوأم كاندينســكي وكلي »جماعة 
دعمهمــا  وجدنــا  األزرق«  الفــارس 
للتجريــدي الفرنســي روبيــر دولوني 
بدعوته مرات عديدة للعرض مثله مثل 
كوبكا.. إن تراجع سلطة النقد األدبي 
هو نتيجة طبيعية لفشــل األدباء في 
التشكيلية  احلساســية  مع  التقارب 
على مثال فضيحة رواية إميل زوال التي 
تســخر من صديقه بول سيزان. لكن 
هذا ال ينفي توأمية الندرة من العباقرة 
الكلمة  بــني  اإلبداعية  وتعدديتهــم 
واللون على رأســهم فكتور هوجو، أو 
شعرية بعض املصورين مثل مصنفات 

ماكس إرنست السوريالية.
أفضت هذه اخملاضات في أعقاب نهاية 
احلرب العامليــة الثانية إلى حتول النقد 
إلــى تأريخ الفــن املعاصر علــى غرار 
اإلنكليــزي هربرت ريد، بــل وإلى نقاد 
متنورين مثل الروائي أندريه مالرو )وزير 
الثقافة في عهد شــارل ديغول( الذي 
صدر لــه كتابان نقديــان انعطافيان: 
و»املتحــف  الصمــت«  »جمهوريــة 
اخليالي« وكان وراء شــهرة بيكاســو 
وجياكوميتي، ثم بيير ريســتاني الذي 
قاد في الســتينات جماعة »الواقعية 
أول تبادل  اجلديدة« الفرنسية، محققاً 
تصاحلــي فــي معارضه مع مدرســة 

نيويورك.

عن نقاد القطيعة بين األدب والفن

عمار داود

 لم تكن صــورا كاريكاتورية ، تلك 
أن  بعد  التكعيبية  أبدعتهــا  التي 
الرسم  ومظاهر  متردت على شروط 
، بل كانت صورا  املدرسي األكادميي 
قائمة على فكرة استحضار األصل 
الهندسي لألشــياء وحتوير أشكال 
مفردات عاملنا املرئي مبا يحتويه من 
ان  كائنات حية وجمــادات من دون 
تكون هذه الصور رسوما ساخرة أو 

محورة بطريقة تثير الضحك.
الروســي  الفنان  اكتشــف  وحني 
كاندينســكي(  )فاســيلي  االصل 
رســما )نقيــا( بجانــب الرســم 
االعتيادي، وهو رســم ال يحيلنا الى 
األشياء العينية التي نطالعها في 
احلياة اليومية، بــل الى عالم زاخر 
باملفردات اجملردة من األصل الواقعي. 
لم يضع هذا الفنان في حســبانه 
ان ينتج زخارف لستائر او سجادات 
باملعنى الديكوري، بل لوحات هي من 
منتجات ) الضرورة الداخلية ( كما 
عبر عــن ذلك في كتابه ) الروحانية 
في الفــن (. وحتى الكالم االعتيادي 
املعاصر،  الشــاعر  الذي يستعمله 
ال يقدم لنا شــعرا بالصيغة ذاتها 
التي يقدمها لنــا الكالم االعتيادي 
في حياتنــا املعيشــة. فهو« لغة 
ضمن لغــة » وهكذا احلال مع الفن 
املفاهيمي، فهــو ال يقترن بطريقة 
البث اخلاصــة بامللصقات اإلعالنية 
املتوافرة على املباشــرة وتبســيط 
الفكرة ألجل متريرها بأسرع وسيلة 

لالستيعاب. 
فوتوغرافيا  ليــس  الفوتــو  وفــن 
صريحا فــي طبيعتــه. وليس فن 
احلدث مسرحا بحتا وال فن الفيديو 

ســينما. والفن اجلاهــز الذي خرج 
علينا به الفنان الفرنسي مارسيل 
من  عنه  انبثقــت  وما  دوشــامب، 
اجتاهــات تأثرت به، مثــل فن البوب 
أبقى على خيطه اخلفي  االميركي، 
الرفيــع الذي يفصله عــن الطابع 

املألوف ألشياء عاملنا.
وإن لم يكن احلال هكذا، فالســؤال 
الذي يفرض نفســه بإحلاح هو: أين 
الفن؟ وأين الرســم؟ ما زلت مؤمنا 
أن الفنانــني من أصحاب الفتوحات 
الكبــرى في الفن وعــوا وأدركوا أن 
ان  اإلبداعية ال ميكــن لها  احلريــة 
تطمس احلدود اخلفية بني األصناف 
ومدارســه  الفن  الجتاهات  اخملتلفة 
، وإال ملا كان يســيرا ان يتم احلكم 
عليها كأصناف، ولكنهم في الوقت 
عينه أدركوا أن وضع حدود واضحة 
سيحّول الفن الى ضرب من ضروب 
العلم له شــروط وقوانني يتعلمها 
الفنان الناشئ ، وهي صفة ال ميكن 

ان تكون من صفات الفن .
أعتقد انهم ارتكبوا فضيلة كبرى، 
مفادهــا أنهم البــاب مواربا لكل 
ذي حس رهيف وحــدس قوي حتى 
يتســنى لــه أن ميــارس حريته في 
التلقي، ولكن شريطة أن يبقي على 

ذلك اخليط الرفيع اخلفي والفاصل.
وهنا تكمن املوهبــة احلقيقية في 
التواصل مــع العمــل الفني. هل 
ســنقول إذن: أن الفن ألغى احلدود 
بني األصنــاف ولكن أبقى على تلك 
)احلدود اخلفية ( التي نشعر بها حني 
نطالــع منتجات الفــن التكعيبي 
بالكاريكاتير؟  ان نصفهــا  دون  من 
والفن التجريدي ليس مناذج زخرفية 
التطبيقي.  للفن  ديكورية صاحلة   /
والفن املفاهيمــي ليس ملصقا او 
أو جتاريا لتصريف  اعالنا سياســيا 

بضاعــة او نشــر فكرة ملشــروع 
سياســي . وهكــذا احلــال مع فن 
والتنصيب  والفيديو  الفوتو واحلدث 
؟ ال شــك في أن فن اليــوم يعاني 
بشدة من اشــكالية فرض او إلغاء 
احلــدود ، ومــع ذلك فلدينــا اليوم 
والرســامني  الفنانني  العديد مــن 
الذين وعوا وأدركوا حجم  املعروفني 

وخطورة هذه املشــكلة فحافظوا 
لهذا السبب على ذلك اخليط اخلفي 
الفاصل ولكن املشعور به من أجل 
تكريس الشخصية املميزة ألصناف 

الفنون اخملتلفة .
دواعــي كتابتي لهذا  إن واحدا من 
النــص متعلق بإشــكالية الفهم 
التــي اعتقد ان عددا من فنانينا قد 

وقع فيهــا ، فالعني احلاذقة واخلبيرة 
ســترى أن واقعا فنيــا جليا يفتقر 
الى وعي احلدود اخلفية بني األصناف 
اخملتلفة قد ظهر على السطح منذ 
أن بدأت عملية إدراك ووعي أساليب 
التواصــل البصري وثقافته اجلديدة 
ومــا حتتويه من تقنيات ووســائل ، 
من دون ان ينال هذا االفتقار نصيبه 
من النقد والتنبيه ، حتى انه توسع 
بشــكل ُملفــت للنظــر ! فلنقل 
بصراحــة ولكن مــن دون أن نعمم 
: لدينــا اليوم أعمــاال كاريكاتورية 
تنسب خطأ إلى فن الرسم بدال من 
ان تنســب الى الرسم التوضيحي 
او الســاخر وهــو صنفهــا األكثر 
! لدينا فنانــون صنعوا  مطابقــة 
أعمــاال في فــن الرســم والنحت 
والتنصيــب وفن الفوتــو والفيديو 
وهــي فــي حقيقتها ال تعــدو ان 
تكون سوى اعماال إعالنية صريحة 
ومباشرة وفي اغلب احلاالت تتوسل 
السطحية  بروح  تلبست  مبضامني 

والسذاجة .
ففــن احلــدث مثــال ، الــذي تعود 
منابعه إلى الدادائية والســوريالية 
، ال يعتمد على حدث متسلســل 
بشــكل مخطــط مســبقا ، بل 
يعتمــد على حالة االرجتــال ، التي 
ميكن لهــا أن تبــدأ فــي أي وقت 
كان فــي أثناء تتابــع االحداث التي 
يصنعها كل مــن الفنان واجلمهور 
على الســواء ، فمن مميزاته الهامة 
في  اجلمهور  لتوريــط  التحريــض 
توجيه مســار األحداث في اجتاهات 
مختلفــة وقد تبنى اســتراتيجية 
التأثير على املتلقي وإحداث رد فعل 
عنــده اثناء معايشــته للحدث مما 
ان يجد نفسه مدفوعا  الى  يدفعه 
للمشاركة فيه وتوجيهه . لكن فن 

األداء باملقابل يعتمــد على اإلمياءة 
والطقــس املســرحي ، االمر الذي 
مييزه عن فن احلدث ، فمن شــروطه 
الســماح  ، وعدم  حتييد اجلمهــور 
مبشاركته في سير األحداث . ميكن 
حوصلة النشاطني بالشكل التالي 
: نشاط يشــتغل ببوصلة ونشاط 
ثــاٍن بدونها . لكــن كليهما معني 

باحلدث كمحور أساسي .
ســقت هذين املثلني للتدليل على 
الفــروق ما بني النشــاطني رغم أن 
كليهما مهتم باحلدث كما أسلفت 
، فكما هو واضــح ان الفروق هنا ال 

تبدو جلية من النظرة األولى .
اجلســد  مفــردة  أيضــا  هنــاك 
املســتخدمة مرارا في فــن األداء ، 
فهل يا ترى ميكــن إيجاد حد فاصل 
ما بني األداء وفن اجلســد ؟ املعروف 
، أن فن اجلســد يعتمــد على مبدأ 
شيأنة اجلسد ، أما فن األداء فيكون 
للجســد فيه دور املعنى أو الكلمة 
، وبصيغة اخرى يكون شيئا إشاريا 
في هذا الفن ، في حني اجلســد في 

فن األداء هو عبارة ومعنى .
متاما كما هو األمر مع اخلط الفاصل 
ما بني الفلسفة والنشاط اإلبداعي 
فالفيلسوف   ، املفاهيمي  الفن  في 
يستخدم الكلمات واألفكار إليصال 
خطابــه وهو يهتــم باملعاني التي 
تبثها كلماته وجمله ، في حني يقوم 
الفنان املفاهيمــي بتحويل املعاني 
واألفكار الى أشــياء عينية تتواجد 
في فضاء العرض » من الصعب ان 
يكــون فنان اليوم فنانــا من دون ان 
يكون في الوقت نفســه فيلسوفا 
» بهذه الكلمات شــرع الناقد ) يان 
 Jean-Francois ) فراجنويس ليوتارد
رؤيته ملستقبل  Lyotard في حتديد 

الفنان ووعيه.

الفنون وحدودها

)Thu. 28 Nov. 2019 issue )4301اخلميس 28 تشرين الثاني 2019 العدد

من اعمال الفنان كاندينسكي

 اللوحة األخيرة لنيكوال دوستائيل قبل انتحاره



البعد الرابع10

اسماعيل زاير

 بدأ الناقد والفنــان الراحل جبرا 
ابراهيــم جبرا مداخلتــه ، نهاية 
اخلمسينيات ، حول » الفن احلديث 
بدايًة استشــرافية   « العراق  في 
.. ورأى  مفعمة بالنبوءات الطيبة 
، وهو ينظر بعني اخلبير والشريك 
معاً » ان احلركــة الفنية احلديثة 
في العراق تتقدم بسرعة عجيبة 
» ، وقبــل ذلك ســجل مالحظته 
امللهمة عــن القوة التعبيرية في 
اعمال الفنانــني العراقيني تلك » 
التي تشــير دوماً الى شــخصية 

الفنان اإليجابية ». 
واآلن ، بعد زهــاء نصف قرن على 
تلــك الشــهادات ورحيــل جبرا 
واجليل الذي اطراه، ما تزال احلركة 
العراقية محافظة  التشــكيلية 
ً على ديناميتهــا ، وما زال الفنان 
العراقي » ايجابي الشــخصية » 
. طبعاً ثمة اشــياء كثيرة تغيرت 
املثير  اخلمســينيات  مشهد  في 
وتقلبت وتائر التقــدم ، ولم يعد 
تعثرات  عن  التغاضي  وسعنا  في 
تلك احلركة ، ال ســيما ونحن قد 
دخلنا القرن الواحد والعشرين مبا 
يحمله من دالالت ال تقتصر على 
الداللة الرمزية لتخطي البشرية 
عتبة من عتبات وجودها احلي ، بل 
تتجاوزها الى اثارة سؤال املراجعة 
امللــح واملهــم بســبب الظروف 
تعيشــها  التــي  اإلســتثنائية 
وفي  بالدنا  فــي  والفنون  الثقافة 

العالم الثالث قاطبًة . 
 األمر اجلوهري هنا ، والذي ينطوي 
على بعض العــزاء الالزم لنا ، هو 
ان احلركة التشكيلية العراقية ما 
زالت ، وبرغم كل العوائق الصعبة 
 . الســير نحــو وجهتها  تواصل 
ويكفي القاء نظرة ســريعة على 
العراقي  التشــكيلي  املشــهد 
لنجد اننا امام حركة فنية تتجاوز 
في حجمها تلك النخبة املعدودة 
علــى اصابــع اليد؛ التــي قادت 
التي  التاريخية  عملية اإلختــراق 
حتــدث عنها جبــرا ، والتي وصف 
اجنازها، الحقاً ، شاهد آخر هو بلند 
احليدري بأنها » مغامرة من يحرث 

بأرض بكر«.
 هنالك اآلن عدد هائل من الفنانني 
العراقيــني يجتمعــون حتت راية 
احلداثة التشكيلية، وكم مماثل من 
التقنيات  متنوع  اإلبداعي  اإلنتاج 
يكفي مللء متاحف عديدة ، واكثر 
من ذلك مــا زال الهــم البصري 
يشــغل الفــن العراقــي ، على 
اختالف اجياله ، وتتجسد ابحاثه 
بوضــوح لــكل مراقــب.   ولكن 
يتعني اإلقرار بأن املشهد العام لم 

الرومانتيكية  بالــروح  يتميز  يعد 
نفسها  اإلقتحامية  والشــحنة 
التي عبــر عنها اجليــل االول، بل 
املشهد عناصر كثيرة  الى  دخلت 
غير ايجابية على اإلطالق، بعضها 
جاء مــن خارج الفــن والفنانني ، 
وبعضها جاء باألحرى من الداخل. 
النصــوص  ان تقــدم   يفتــرض 
والوثائــق التاريخية عن أي ظاهرة 
انسانية ، وما يرافقها من دراسات 
وتعريفــات ومعطيــات ، صــورة 
هيكلية في اقل األحوال للمتلقي. 
اال اننا ، وبقدر تعلق األمر بالظاهرة 
التشكيلية العراقية جند انفسنا 
ازاء مشــهد مضبب غير واضح ، 
وتختلط فيه الوقائع باإلفتراضات 
، األوهام باحلقائق. ولعلنا ال نبتعد 
عن الواقع بقولنا ان لهذه الصورة 
، مبــا فيها وعلى رغم مــا فيها ، 
منطقهــا املتكامــل وفرضيتها 
العامة ، ولكن املشكلة تكمن في 
ان تلك الصورة ال تفسر املاضي وال 

تساعد على تفهم احلاضر. 
 بعد زهاء نصف قرن على مساعي 
اجيال عديدة من الفنانني والنقاد 
ورثنا هيكالً وصفياً مليئاً باإلطناب 
والتقريــظ ال يــكاد ميس عصب 
احلركة اجلوهرية للفن التشكيلي 
وحداثته في العراق. وجند انفسنا 
بحاجــٍة الــى نفض الغبــار عن 
ما  اذا  بالــذات  وتاريخها  حداثتنا 
اريــد ملنظومتنا املعرفية ان تقدم 
والنقديــة  التوثيقيــة  اخلدمــة 
فرضيات  من  لإلنتقــال  املطلوبة 
الهيكليات السابقة الى فرضيات 
احلقائــق  بتســجيل  تكتفــي 
وتنظيمها وتقييمها مبا يســمح 
للجيل اجلديــد ان يلتحق بحركة 
التي  بالطريقة  املتقــدم  العالم 

التحق فيها اسالفه الرواد . 
 إن مهمة تشــريح ملف احلداثة 
التشــكيلية واحلداثة بوجه عام ، 
في العراق وغيره من بلدان العالم 
الثالــث ، حتولت الــى ضرورة البد 
منها. بل ان العملية تأخرت اكثر 
ممــا ينبغي ، وباتــت تتطلب اكثر 
من اجملهــودات الفرديــة املنعزلة 
أوســع يتولى  واخلجولــة، جهداً 
مراجعة ومعاجلــة الركام الهائل 
من املقوالت واملنطلقات امللتبسة 
التي سادت محلياً وإقليمياً ودولياً 
. من هنا فقــط ، وبعد اجناز تلك 
املهمــة، بوســعنا الشــروع في 
تأســيس منهجي لذاكــرة فنية 
وتستجيب  متســقة  انســانية 
ملتطلبــات فهم املســار املركب 
للحيــاة الثقافيــة احمللية ضمن 

اطار عاملي شامل .
 ان فتح الباب امام جتارب الفنانني 
الفني  طريقهم  لتبني  الشــباب 
وافساح اجملال لهم لقول كلمتهم 

في الواقع الراهــن وفي الطريقة 
التــي يــرون فيها مســتقبلهم 
الفنــي ال بد ان ميــر عبر تخليص 
الذاكرة الفنية التشــكيلية من 
خالل  املتراكم  املنهجي  األلتباس 
عقود مــن اخللــل اإلجتماعي وا 

لنكوص. 
فاألطروحات التي وضعت لتتواءم 
ومصالــح القــوى اإلجتماعيــة 
والسياســية التــي ادارت العراق 
كرســت كمــا هو منظــر منها 
منظورهــا للفنــون ووظائفهــا 
املرجتاة. وفعلــت تلك األطروحات 
واملضامــني واملفاهيــم فعلهــا 
مقدمًة خدمات كبيرة ألصحاب » 
العقول اخلاملة » كما يقول جبرا 
ابراهيم جبرا. ولكــن ضرر » ذوي 
العقول اخلاملة » ســيبقى ثانوياً 
باملقارنة مع الضــرر الذي احلقته 
القوى السياســية التي حتكمت 
منذ أربعة عقــود مبصائر األجيال 

الثقافية العربية وثقافتها.
 فبرغــم مرور اكثر من خمســة 
الفنون  انطالقــة  علــى  عقــود 
تزال  مــا  العراقية  التشــكيلية 
وملحة  ماســة  هنــاك حاجــة 
لوضــع تعريف ملفــردة » احلداثة 

التشــكيلية » مبا يسمح إلدراك 
ماهيتهــا ومــا نقصــده عندما 
نتطــرق اليها كمعطــى ال غنى 
املمارســة  او  الفني  للجدل  عنه 

املباشرة .

عقد اخلمسينيات
و »اإلنقالب امللون« !

وللنظر الى املشــهد التشكيلي 
من زاويــة تأريخية يجب ، بادئ ذي 
ان الصحوة  التوكيد علــى   ، بدء 
الفنية التي شهدناها في العراق 
بــني أواخــر األربعينيــات وبداية 
اخلمســينيات ، قلبت صورة الفن 
التشكيلي رأســاً على عقب الى 
القــدر الذي جعل جبــرا ابراهيم 
جبرا يصف فــي مذكراته ما كان 
يحدث بأنــه » حركة انقالبية في 
اساليب الرسم » . بينما كانت قد 
طويت اربعة قرون سود من حكم 
الســالطني العثمانيني، مبا مثلته 
الوطأة  ثقيلة  وظلمات  غياب  من 
في العراق وغيره من البلدان التي 
. وقــد تكفلت تلك  ابتليت بهم 
اشــياء  ، ضمن  املدلهمة  القرون 
عديدة اخرى ، مبحو ومالشــاة ما 
كانت التجــارب واملوروثات الفنية 

واجلماليــة حتى القــرن اخلامس 
عشر امليالدي قد راكمته في ذاكرة 
الشعوب العربية واإلسالمية من 
جتارب وتقاليد ليســت مدرســة 
الثالث  القرن  فــي  للفنون  بغداد 
عشر اال وجهاً واحداً من وجوهها . 
 وال ميكــن للمراقــب املنصــف 
واملوضوعــي ان ينكر ، ما لم يكن 
يتقصد العبث بالتاريخ والذاكرة ، 
ان » السالطني العثمانيني » الذين 
انشغلوا بالنهب والقمع والتتريك 
، لم يهتموا بــأن يتركوا لنا  بيئة 
اجتماعية للفن او تنمية اساليب 
مميــزة للفنــون البصريــة حتى 
مبقاييس ما قبلهم ، ناهيكم عن 
مقاييس الفــن املعاصر، فالفنون 
التي ســادت قبل االربعينيات في 
التي  العواصــم  وبقية   ، بغــداد 
ان  العثمانيني  قيض للســالطني 
يحكموها ، امنــا كانت صورة من 
واخلامد  البليد  التركي  اإلرث  صور 
وما  زخــارف جدارية  تتجــاوز  وال 
تتطلبه الفخاريــات ، أو تنويعات 
علــى احلــروف واخلــط والنقوش 
حاجات  تقتضيــه  ممــا  املكــررة 
والقصــور  والدواويــن  اجلوامــع 

العثمانية واململوكية وغيرها . 

 ومع اضمحالل الدولة العثمانية 
وانتقــال احلمالت اإلســتعمارية 
الــى املنطقة ووراثتهــا للحكم 
العثمانــي » املريــض » ، بــدأت 
املنطقــة بتلقي ونقــل تعبيرات 
تشــكيلية جديــدة انضجتهــا 
حركة الفنون فــي اوروبا والغرب 
. وجــاء هذا النقــل اول األمر عبر 
املؤسســات العســكرية التــي 
العرب  الضباط  بعض  استوعبت 
واألتــراك ، ومــن ثم عبر أرســال 

املبعوثني من ابناء البالد . 
 وبوســعنا ان نعثر ، فــي بواكير 
هذا التحول ، على صيغ بسيطة 
، وخاصة  األوروبي  الغــرب  لفنون 
في بريطانيا وفرنســا ، ال تتجاوز 
الرســوم  تعبيراتها  افضــل  في 
الســاذجة  واملناظر  الطبيعيــة 
والصحراء  النهــر  موضوعهــا   ،
فولكلورية  وجتســيدات  واخليــم 
والبورتريــت التقليــدي بصيغته 
الساذجة التي اعتدنا على رؤيتها 
في رســوم األستشــراق . وتشير 
املصادر التاريخية الى ان املمارسة 
الفنية آنــذاك كانت تلبية حلاجة 
اإلســتعمارية  احلمــالت  ضباط 
لهواياتهم، اكثر منها  واشــباعاً 
نزعة أو سياسة ثقافية مقصودة 
لنشــر املمارســة التشــكيلية 
املعاصرة بالشــكل الــذي كانت 

عليه في بلدانهم األصلية .
  وكان يتعني ان ننتظر عشــرات 
الســنني قبــل ان تتبلــور جتربة 
وخبراتهــم  العــرب  الفنانــني 
ويعلنوا حضورهم   ، ومعارفهــم 
القــوي كطليعة واعيــة لدورها 
وادواتها اجلديدة ، ال سيما  » انهم 
استوردوا احملراث من اوروبا ليحرثوا 
فيــه ارضهم » كما يقــول بلند 
احليــدري . ولم يكن من اليســير 
علــى الفنانني اجلدد ان يشــقوا 
طريقهــم مــن دون قــوة اإلرادة 
واحلماســة كنخبة تتصدى خللق 
جتربة محلية تتواءم وتتكامل مع 
صورة التجربة احلســية والتقنية 

للنخب األوروبية املشابهة .
التاريخية  الشــهادات  وتشــير   
الى ان انصار القدمي ، ســواء على 
الفــن حاولوا  او  األدب  مســتوى 
الثقافي  التمرد  حركة  وقف  عبثاً 
والفني هذه » ونسبوا الى الفنانني 
تهماً شــتى منها تهم سياسية 
وغير سياســية »   دخــل اجلدل 
حــول األســاليب واملضامني الى 
قاموس احلركــة الفنية العراقية 
ودشــن ما ميكن ان نطلق عليه » 
حداثة فنية تشــكيلية » عراقية 
باملعنــى الواســع . وخــالل اجناز 
املعاصروممارسته  العراقي  الفنان 
، وليس على  ومعاركه الفكريــة 
القرون  يد نقاشي جدران وخزافي 

، رسخت  تلك احلداثة  العثمانية 
مسارها وعمقته مكرسًة خطاباً 
تشكيلياً معاصراً بصيغة ومالمح 
وجلت  الطابع  محلية  وأســاليب 
منهــا اجيال من الفنانــني بوابًة 
املشهودة  التشــكيلية  التجربة 

الى فضاء العالم الفسيح . 
 لقد هزت احلــرب العاملية الثانية 
واحلــوادث التي تلتها » القشــرة 
وحملت  العراق  ألرض  السطحية 
اجيــال الشــباب املثقــف على 
البحــث عــن انفســهم » كما 
احليدري  بلند  الراحل  الناقد  يقول 
، ولكنهم سرعان ما ادركوا انهم 
امنا » يبدأون من الصفر.. صفر في 
البحث .. فالفنانون كانوا يجهلون 
تراثهم من ناحية ويجهلون الفن 

األوروبي ». 
  مــع الزمــن وتطــور التجربــة 
ومفرداتها   ، وتنويعاتهــا  الفردية 
ومضامينهــا ، ومبــا تؤججه من 
للوصول  محتدمــة  منافســات 
ابداع تشــكيلي متوافق مع  الى 
املشهد الواسع للفن احلديث في 
العالــم ، بدأنا نتلمس ما ميكن ان 
نطلــق عليه : املرجعيــة الفنية 
العراقية  التشــكيلية  للتجربة 
، وهــي مرجعيــة حتمــل قلقها 
ومقدرتها على التطور وارجحيتها 
في التعبير عــن متايزها وتبلورها 
كانت  فهــي  املقادير.  مــن  بقدر 
مثل أية مرجعية حية تتغذى من 
اجنازات الفنانني ، وتكتسب ارضية 
حضاري  وتفاعــل  وجــدل  اقناع 
وتقني من خاللهــم . وقد قيض 
لهذه املرجعية ان ترفع الغطاء عن 
موروثها الفني والثقافي ما قبل ـ 
، وجتري عليه املراجعات  العثماني 
الضرورية ليصبح جزءاً من ذاكرة 

الفنان العراقي املعاصر . 
  وإبتداءاً من هنا ميكننا تفســير 
التي  املندفعة  الطاقــة  ومتابعة 
 . العراقية  احلداثــة  اكتســبتها 
فالتجربة ، فردية كانت أوجماعية 
، وتفاعالتها املتبادلة فيما بينها ، 
من جهة ، ومع احللقات التحديثية 
العربية االخرى مــن جهة ثانية ، 
هي التي افضــت الى بروز حقائق 
فنية  تيــارات  وبلورة  مســتجدة 
املفاهيم  علــى حســاب  عديدة 

والتجارب القدمية.   

* مقطع من مادة طويلة

طيران مبكر فوق سماء مضطربة!
 الحداثة التشكيلية العراقية*: 
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اسماعيل زاير

جبرا ابراهيم جبرا

من اعمال الفنان كاظم احليدري
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د. علي شمخي 

التعقيد في املشــهد السياســي العراقي 
املتراكمة حتتاج  االخطــاء  وحزمــة  واضح 
الــى قــرارات تعالج األمــور جذريــا وكان 
من املمكــن حلكومتي رئيس الــوزراء نوري 
املالكي الذي تولى رئاســة الــوزراء ملرتني أن 
تشــرع بوضع االصالحات السياســية مع 
تنامي الفساد  في مؤسسات الدولة وهدر 
األموال العامة إلى جانب حصول االنهيارات 
االمنية والعســكرية التي مكنت عصابات 
داعــش االرهابية من احتــالل املوصل ومن 
ثم احتالل محافظات صــالح الدين واالنبار 
وأجزاء من محافظتــي ديالى وكركوك ولم 
يتعامل املالكي بشــكل مسؤول مع حركة 
االحتجاجات الشــعبية التي انطلقت عام 
2011 والتي طالبت بشــكل سلمي بوقف 
الفســاد وانهــاء نظام احملاصصــة اللذين 
تسببا في زعزعة الثقة بالنظام السياسي 
االنتخابية  ووصمها  بالعملية  والتشكيك 
بالتزويــر وكان من املتوقــع حينها أن تصل 
أصوات احملتجني إلى قبب الرئاســات الثالث 
انطلقت  التي  وان تستجيب للمناشــدات 
في احملافل املدنية ووســائل االعالم لتحقيق 
االصالحــات اال أن ماحصــل  هو تســويف 
ومماطلة وتكــرار التجربة السياســية في 
باتفاقــات حزبية  العبادي  حكومة حيــدر 
قادهــا زعماء االحزاب والكتل السياســية 
املنضوية في قبة البرملان واسهم االنشغال 
باحلــرب ضد داعش في تدعيم اوضاع القوى 
احلزبية ومنحها وقتــا أطول في املضي في 
نهجها  لالبقاء على مصاحلها واالســتئثار 
باملناصب  ومع تفاقــم األزمات اإلقتصادية 
ونفاد صبــر العراقيني أصبحــت املواجهة 
حتمية مــع حكومة عادل عبد املهدي الذي 
اخطأ في حساباته حني أعتقد بأن خلع رداء 
احلزبية عنه ســيمكنه من العمل بشكل 
مســتقل مــن دون ضغوطــات وما حصل 
أن هذه االســتقاللية كانت الباب الواســع 
لفرض االرادات احلزبية على قرارات احلكومة.

 ومادامــت املواجهة حصلت بني الشــعب 
والنظــام السياســي من اجل اســتعادة 
احلقوق وتقــومي النظام وحتقيق االصالح فان 
الرهان على هذه الطبقة السياســية بات 
اليــوم رهانا خاســرا مع كل هذا الفشــل 
واالخفاق ومحطات الوعود والتســويف وان 
عراقا جديــدا مختلفا الميكــن أن نراه مع 
بقاء الوجوه السياســية نفسها التي مل 
العراقي ولم يعــد يتقبل  منها الشــعب 
حتى سماع اسمائها وبالتالي فان مفاتيح 
التغيير الســلمي وجتنيــب البالد الفوضى 
الداخلي تتمثل  واالنطالق نحــو االقتتــال 
بخطوتني أعلنــت عنهما املرجعية الدينية 
األولى تشريع قانون جديد لالنتخابات يتبنى 
التصويت الفردي في الدوائر املتعددة واجمليء 
مبفوضية قضائية لالشراف على االنتخابات 
اليحمل اعضاؤها  أي ارتباط سياســي مثل 
هذا القانون ومثل هذه املفوضية تخشاهما 
أحــزاب الســلطة ألنها تعني ببســاطة 
التأثيــر والتمويل والتزوير في  اغالق منافذ 
االنتخابات وبالتالي لن يرى العراقيون وجوه 
الطبقة السياســية احلالية وهذه يجب أن 
تكون مهمة احلكومة احلالية على ان تقدم 
اخلطوتني  هذيــن  تنفيذ  بعد  اســتقالتها 
ومن ثــم االنتقال الجــراء انتخابات مبكرة 
وبهذا نكــون قد قطعنــا الطريق على أية 
سيناريوهات مرسومة لتأجيج االوضاع في 

العراق وجره إلى منزلقات خطيرة     
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

لقمان عبد الرحيم الفيلي 

عندمــا يقّيــم املراقــب، األجنبي 
الواقــع السياســي  الوطنــي،  او 
للمشــهد العراقي يدرك وللوهلة 
األولــى أن التعقيــد هــو من أهم 
معوقــات فهمه للمشــهد. إذ ال 
بسهولة  يستكشف  أن  يستطيع 
او بوضــوح مكامــن القــوة فــي 
منظومة حكمه. فهناك كم هائل 
رســمياً  املتحالفة  االحــزاب،  من 
واملتحاربــة واقعياً، وتنــوع االثنو- 
وهناك  واجتماعي،  سياسي  قومي 
زعيم  من  لقياداتهــا،  عديدة  رموز 
إلى قائــد إلى رئيس..إلــخ وهناك 
اســماء سياســية قدمية تريد دور 
لها في املســتقبل، وان كانت في 
مرحلة شــيخوختها، وهناك أفراد 
وأســر حاكمة تريد ان تتمدد أكثر، 
وهناك قبلية وعشائرية مجتمعية 
تتجّذر وتقابلهــا حركة مدنية في 
النشــوء، وهنــاك برجوازية  بداية 
دينية وأخرى قومية تريد ان تعكس 
هيمنتهــا على مذهــب او دين او 

قومية معينة. 
يا ترى كيف وصلت احلالة العراقية 
إلى هذا التعقيد املرهق غير املفيد؟ 
لهذا  للوصــول  اســتغرقت  وكم 

االنسداد السياســي والذي يتطور 
انســداد مجتمعي؟،  الى  ســلبياً 
وهل نســتطيع تبسيطه او ضبط 
نبدأ من االن فصاعداً  إيقاعه لكي 
النفق؟  آخر  املرجو فــي  النور  لنرى 
أم علينا ان نلزم انفســنا في فهم 
التعقيد ونحــاول أن نفكك رموزه 
وأبجدية طالســمه ولــو بعد حني 
إذ ال خيــار آخر لنا.  وقبل هذا وذلك 
نســأل ملاذا ال نبسط املعقد ونريح 
البال قبل إراحة احلال؟، أي لنبّسط 
ادارة  نســتطيع  لكــي  املعقــد 
ومؤثرة  بطريقة سلسة  املشكالت 
بعيًدا عن التعقيد عســى أن يحل 

لنا الزمن باقي األمور.
تســتطع  لم  إن  يقــول  املنطــق 
تبســيط اي منظومــة معقــدة 
فعليك أن حتسن ادارتها. إذن علينا 
أن نؤمــن بالتعقيد لكي نســعى 
والتعامل معه  ذلك لفهمــه  بعد 
كما هــو ال كما يحلــو لنا، ولكي 
ال ننغلــق على أنفســنا علينا ان 
نعترف بأننا نعيش في عالم رقمي 
وليس  ايضاً  افتراضي  فيســبوكي 
يم فيها شــبكات  فــي عالــم يُقَّ
اإلنترنت كحاجة كمالية، او كعالم 
افتراضي متأمر، نلتزمه لنعرف أين 
نحن وماذا نريــد وكيف نصل معاً 
كعراقيني إلى بناء بلد احتادي فدرالي 

دميوقراطي متنّوع األديان والطوائف 
السياســية  واملذاهب  واملعتقدات 

كما ينص عليه الدستور.
مــن جانب آخــر، هناك مدرســة 
التعقيــد بل  ان تفهــم  تريــد  ال 
بأن  متناسيًة  بتبســيطه  تكتفي 
مــع التعقيد تأتــي خصال مهمة 
أغلب  التبســيط  ومــع  وضرورية 
وأثرها  هذه اخلصال تفقد حيويتها 
ان نتحدث  اإليجابي. فمثال ال ميكن 
أن على العراقــي ان ال تكون له إاّل 
هوية واحدة او ان التنوع األثنو قومي 
في البالد حالة سلبية او ان نحتاج 
إلى قانون انتخابات بسيط من دون 
رعاية كيفية ادارة التنّوع في بلدنا 
وتعدد القوميات واألقليات والتمثيل 
النســبي فيــه او ان الدميقراطية 
منظومة معقــدة ومرهقة وعليه 
نحتــاج فقط إلى حاكــم دكتاتور 
عادل. مقنعني أنفســنا بــأّن ذلك 
احلاكــم العــادل او الفقيه املرجع 
او الزعيــم القائد..الخ يســتطيع 
ان يفّكر بدالً عنــا ويقدم لنا حلوالً 
واملردود،  الفعالية  سريعة  سحرّية 
تنتظر ذلك  العقــول  تــرى  وعليه 
اخلطاب التاريخي او خطبة اجلمعة 
التي ســوف حتدد كّل مشــكالتنا 
وتعطينا احللول البســيطة اآلنّية 

الوافية الكافية.   

تكنولوجية  ثــورات  انطــالق  ومع 
كبيرة وتزامنها مع زيادة ســكانية 
بيئيــة خطيرة  وحتديــات  هائلــة 
وصراعــات ايديولوجيــة مختلفة 
نحتــاج ان نعرف أين نحن وأين نريد 
أن نصل لكي ال نتوه وسط تالطم 
واجملتمعية  البشــرية  العواصــف 
اخملتلفــة. نعيــش االن فــي نهاية 
الثالثة  األلفية  الثاني مــن  العقد 
ومع كّل دقة من دقات الساعة يزداد 
واحمللي  والوطني  الدولــي  التعقيد 

للمجتمعات.
وبعــد أن بّينــا املطلــوب وكيفية 
الوصول لــه، يا ترى أيــن نحن من 
التعقيد  إدارة  خصلــة  امتالكنــا 
لكــي نطّبق ما نعــرف ونترجم ما 
نريد على الواقع نحو املرجو ونسير 
بســفينة التنمية في العراق نحو 
األمــان والبناء القــومي؟، كما قلنا 
سابقاً فاخلصال احلميدة ال تأتي، او 
تتطور، عمومــا إاّل بالتركيز واجلهد 
احلثيــث، وهذا التطــور يحتاج الى 
وتوجه  ايجابيــة  فضــاءات  ايجاد 
جماعــة وثقافــة وعرف تشــجع 
على اإلبــداع واملراجعة، نحو هدف 

مشترك وواضح. 
وعليــه نحتاج أن نتفــق أوالً على 
التي  واملهمــة  الكبيرة  األهــداف 
تواجه العراق ونحدد معالم خارطة 

لها.  الوصول  الطريق في كيفيــة 
هذه األهداف من الضروري ان تكون 
ذكيــة، اي واضحة ومحددة وممكنة 
للقياس  وقابلة  وواقعية،  التطبيق 
بزمــن محدد  ومرتبطة  واإلحالــة 
لتحقيقها، وقيادات الدولة واجملتمع 
ونخبها مســؤولة عن هذه املهمة 
ولكن كلنا يعترف بوجود أزمة نخبة 
غير فّعالة وشحة قيادة غير حيوية 

في واقع السياسة العراقية. 
هنــاك مــن يــرى أّن احلديــث عن 
التعقيــد هو فلســفة النخبة او 
موجودة  احللول  وان  االنتلجنســيا 
وحتتاج فقط إلى قيادات مخضرمة. 
ففي العالقات اخلارجية مثاًل يطرح 
اصحاب هذه املدرســة شعار النأي 
عن النفس وان معاجلة سياســاتنا 
اخلارجية بســيطة وحتتــاج فقط 
إلى معرفة وإدارة سياســة التوازن 
بني اجلمهورية اإلسالمية والواليات 
املتحــدة، او احلديث عــن “بس لو” 
يعملــوا ألف او باء فســنرى حتوال 
إيجابيا بني ليلة وضحاها. هؤالء هم 
اصحاب مدرســة األبيض واألسود 
في السياســة، مدرسة ال تعترف 
بوجود ألوان القــوس القزح نتيجة 
عن  ناجتة  فيزيائية  ظاهرة طبيعية 
انكسار وحتلل ضوء الشمس خالل 
قطرة مــاء املطر، هــذا التنوع في 

اإلشــعاع الرباني يعطينا ســبعة 
واألســود.  األبيض  غير  أخرى  ألوان 
السياسة  جملريات  للمتتبع  فيمكن 
أن يرى بأّن سياسة األبيض واألسود 
دفنت في متاحــف التاريخ. فاليوم 
هناك العالقــات الثنائية واملتعددة 
ميكن  وال  والشخصية  واالفتراضية 
أن نبســط أهداف دولنــا ومناهج 
إدارتنا إلى لونــني فقط فذلك غير 

واقعي وال يغني من جوع.
ولعل املقلق في املشــهد العراقي 
هو ذلك الكم من القرارات ومسودة 
التشــريعات واألوامر الديوانية من 
دون رعاية كافية او حتســب دقيق، 
إّن هذا الكم يعقد املشــهد أكثر 
ســلبية  ارتدادات  له  ســتكون  او 
فــي القريب العاجــل. نعم هناك 
قـرارات  إلـى  حالة معقدة وحتتـاج 
جريئـــة ولكن ذلك ال يعني قرارات 
سريعة غير مدروسة تعقد املشهد 

أكثر.
أخيرا نســأل بعد معرفتنا لضرورة 
ادارة التعقيد، أيــن يكمن زر إعادة 
ضبط اإليقــاع العراقي لنخرج من 
هذه األزمــة او باألحرى من يوميات 
األزمــات املزمنة؟ نعم نحتاج اعادة 
ضبــط اإليقاع العراقــي ألّن هناك 
االن أسس جيدة ميكن البناء عليها. 
الدســتور الئق إلى حــد كبير رغم 

للقوانني  فوضوي  تشــويش  وجود 
عديدة حتتها. 

هناك ممارســة مقبولة تتمثل في 
النقل الســلمي للسلطة وهناك 
مجتمــع مدنــي يقوى يومــاً بعد 
يوم، دون إغفال كيف اســتطاعت 
وبعــض  الدينيــة  املرجعيــة 
من  العراق  سحب  من  السياسيني 
فيه  وقعنا  والــذي  املتزايد،  العنف 
بعد ٢٠٠٣م، في وســط حكومات 
في منطقتنــا تفتقر إلى هذا، وهو 
إيجابي كبير. ولعل إحدى  مؤشــر 
الطرق للخروج مــن هذا النوع من 
الفوضى فــي البلدان األخرى كانت 
حتويلية  سياســية  قيادات  بخروج 
)كما عند  وليســت كالســيكية 
أغلــب قياداتنــا(. نعــم ديغول او 
مانديــال او غاندي أمثلــة ميكن ان 
نحذو حذوهــا ونحتــاج إلى خلق 
فضــاءات تســاعد على بــروز من 
أمثــال هؤالء. العراق بلد غنـــي ال 
وتاريخه فحسب بل في  ثرواته  في 
رجاالته ايضاً ولكــن نحتاج قبلها 
ان نلبــس نظــارة مجتمعية غير 
التي لبســناها منــذ ٢٠٠٣م، هذه 
النظارات حتتاج ان ترى بوضوح كل 
الشمسي  الطيف  تعقيدات  ألوان 
األبيض  ببساطة  نفسها  تقّيد  وال 

واألسود فقط.

ة إدارة التعقيد مهّمة إلزاميَّ

جرجيس كوليزادة *

ولهذا اثبتت الثــورات ان الهوة 
واســعة وشاســعة جــدا بني 
احلكومــات واملواطنــني، وبــني 
النظام  وبني  والشــعب،  الدولة 
والعالقة  واجلماهير،  السياسي 
مبنية دائما على اساس القوةة 
واالطاعــة للحاكم، وليس على 
اساس احترام احلقوق االنسانية 
واملدنية والدستورية، والدساتير 
هــي اكثــر الوثائــق اخملترقــة 
اعتبار اي مقام  واملسحوقة دون 

لها.
الضــروري على  لهذا جنــد من 
اجلــاد  التحــرك  املتحــدة  االمم 
لضمان وســائل عملية حلماية 
الثــورات االحتجاجيــة املدنية، 

التغيير  في حتقيق  ومساعدتها 
انها  وبالرغم  املنشود،  واالصالح 
التدخل  حريصة وملتزمة بعدم 
في الشــؤون الداخليــة للدول، 
لكن الدوافع االنســانية حلماية 
واضطهاد  قمع  من  الشــعوب 
االنظمة لها تلــزم االمم املتحدة 
التدخل في هذا اجملال ولعب دور 
افراد الشعوب  اممي فعال النقاذ 
مــن العنف القاتــل لألنظمة، 
نتقدم  االنساني  الغرض   ولهذا 
باالقتراحــا التاليــة لضمانــن 
توفير احلماية االنسانية للثورات 
بالوســائل  الثائرة  الشــعبية 

السلمية واملدنية، وهي:
(1( تكليف مجلس االمن الصدار 
قــرار دولــي بااللتــزام الكامل 
واالحتجاجات  الثــورات  حلماية 
واالنتفاضــات  واملظاهــرات 

الســلمية املدنية فــي اي دلة 
عضو باالمم املتحدة وموقع على 

لوائحها ومواثيقها الدولية.
(2( تشــكيل مجلس اممي )مثل 
مرتبط  االنسان(  حقوق  محلس 
باجلمعة العامة لالمم املتحدة او 
ومراقبة  لرعاية  االمــن  مجلس 
االحتجاجــات املدنية في ارجاء 
في  حقوقهم  لضمــان  العالم 
التعبيــر والراي وطــرح املطلب 
الســلمي  والتظاهر  املشــروع 
املدنــي، ومتابعــة مواقفهــم 

وتطوراتهم الالحقة.
(3( التاكيد علــى اصدار الئحة 
خاصة  التحدة  االمم  مــن  دولية 
الســلمي  التظاهــر  بحــق 
املدنــي وبيان اطرهــا القانونية 
دولة  والتــزام كل  واالنســانية 
عضــو باالمم املتحــدة بالتوقيع 

عليها وتنفيذها وفق االلتزامات 
الشرعية الدولية.

(4( التعامــل الفوري مع احداث 
االحتجاجات املدنية في اي دولة 
املتحدة  االمم  قبــل  من  بالعالم 
ومجلــس االمن، وارســال ممثل 
ملتابعة  املعنيــة  للدولــة  أممي 
وضمان  ومراقبتها  االحتجاجات 
املرعية  الدولية  اللوائح  تطبيق 

بحق ضمان حقوق االنسان.
(5( تكليــف كل دولــة من قبل 
االمم املتحــدة باصــدار الئحــة 
املواطنــة  بحقــوق  خاصــة 
نشــرها  والــزام  الدســتورية 
ضمن  وادخالهــا  للمواطنــني 
وللمعلومات  الدراسية،  املناهج 
فان اغلب شعوب ودول املنطقة 
الئحة  على  معتادة  غير  مازالت 

حقوق املواطنة الدستورية.

باختصار هذه املقترحات االولية 
لضمان حماية الثورات الشعبية 
املدنية من قبل االمم املتحدة، لها 
حاجة ماســة ضرورية لتحديد 
الســلمية،  االنتفاضات  مصير 
ولكي ال تقمــع من قبل انظمة 
الــدول البوليســية التي حتارب 
الشرعية  احلقوق  الوسائل  بكل 
والدســتورية  واالنســانية 
للمواطنــني وخاصــة االصوات 
بالتغيير  املطالبــة  الســلمية 
واالصالح، ولهذا وبســبب شدة 
قمع االنظمة وكثــرة الضحايا 
والقرابني والشــهداء واملصابني 
للثورات االحتجاجية بالرغم من 
من  البد  ومدنيتها،  ســلميتها 
عاملية  ومنظماتية  دولية  وقفة 
للتعامــل الفوري مــع الثورات 
الشعبية اجلارية للسيطرة على 

املوقف وابعاد الثورة من نهاياتها 
املأساوية والكارثية كما حصلت 
في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها 
فيها  اريقــت  التي  الــدول  من 
انهار من الدماء بســبب اجرام 
الســلطة، والثورة العراقية في 
مقدممــة االحتجاجــات اجلارية 
على مســتوى احــداث العالم 
بحاجة ماسة الى دعم وموقف 
بر  الى  اليصالهــا  ودولــي  أممي 
األمان وحتقيق التغيير واالصالح، 
الدعــم  ان جنــد هــذا  نأمــل 
بالقريب  الثائريــن  للعراقيــني 
العاجــل لضــرورات انســانية 
بنجاح  التمنيــات  مــع  وأممية، 
ثورة  وباالخص  ثورة شعبية  كل 

الشباب العراقي الثائر.

* كاتب وباحث سياسي

االمم المتحدة ومصير الثورات الشعبية
القسم الثاني
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متابعة الصباح الجديد : 
مبناســبة اليوم العاملــي للقضاء على 
املــرأة، نُظمــت وقفات  العنف ضــد 
احتجاجية نســائية في عــدد من دول 
العالم، من بينها املكســيك وإيطاليا 
وتركيا والسودان، للمطالبة ببذل املزيد 

من اجلهود لدعم حقوق املرأة.
حيث نُظمــت تظاهرات في دول عديدة 
العاملي  باليــوم  االحتفــال  مبناســبة 
للقضــاء علــى العنــف ضــد املرأة 
يــوم االثنــن 25 نوفمبــر . وتقول األمم 
املتحــدة إن نحو 87 ألف امــرأة وفتاة 
في جميع أنحــاء العالم ُقتلن في عام 
2017، مضيفة أن العنف ضد النســاء 
والفتيــات يعد واحداً مــن "انتهاكات 
حقوق اإلنسان األكثر انتشاراً واستمراراً 
وتدميراً في عاملنا اليوم" وما يزال يجري 
اإلبالغ عنه إلى حد كبير بسبب قضايا 

تشمل اإلفالت من العقاب والعار.
ســيتي  مكســيكو  مدينــة  فــي 
املكســيكية خرجــت تظاهــرات في 
الشوارع تطالب السلطات ببذل املزيد 
من اجلهــود ملكافحة ارتفــاع معدالت 
قتل املرأة بســبب جنسها واالغتصاب 

في البالد.
أخرى في  احتجاجات كبيــرة  ونُظمت 
جميع أنحــاء دول أميريــكا الالتينية، 
حيث تقــول األمم املتحــدة إن 12 امرأة 
لتظاهرات  والصــورة  يوميــا،  تُقتــل 
احتجاجيــة فــي مدينة مكســيكو 

سيتي.
مدن  في شــوارع  تظاهــرات  وخرجت 
العالــم للمطالبة  كثيــرة مــن دول 
بإنهــاء العنف ضد املرأة، ومنها مدينة 

ميكسيكو سيتي املكسيكية.
وفي تشــيلي خرجــت متظاهرات إلى 
الشــوارع وعلى أفواههــن طالء على 
شكل كف يد حمراء، في أثناء دعوتهن 

لبــذل املزيد من اجلهــود للقضاء على 
العنف ضد املرأة.

تبنت النســاء في األرجنتن أســلوباً 
للنساء في تشيلي، إذ غطت  مشابهاً 

النســاء أفواههن بطالء على شــكل 
كف يد باللــون األرجوانــي، وفي أثناء 
في  الوطني  املؤمتــر  أمــام  جتمعهــن 

العاصمة بوينس آيرس.

كذلك خرج رجال ونســاء في عاصمة 
مالبس  يرتدون  مونتيفيديــو  أوروجواي 
سود في أثناء تنظيم مسيرة مناهضة 
للعنــف القائــم على أســاس النوع 

االجتماعي.
وفي عاصمة هندوراس تيغوســيغالبا، 
علق متظاهرون دمى حيوانات محشوة 
بالقطــن على حبال في ذكرى نســاء 

تعرضن لعمليات قتل.
وجسدت مجموعة من النساء في بنما 
مشــهداً متثيلياً مبالءات بيض مغطاة 
بدماء مزيفة إلحياء ذكرى نســاء قتلن 

بسبب النوع.
احتجاجــات كبيرة في  نُظمــت  كما 
دول أوروبية، والصــورة في مدينة نانت 
إذ كتبت نساء في تظاهرة  الفرنسية، 
و "138" على  االثنن "توقف"  مســاء 
أيديهــن للتعبير عدد النســاء الالئي 
ُقتلــن على أيــدي شــركاء حالين أو 

سابقن لهن في البالد هذا العام.
مبنــى مجلس  أضــاء  إيطاليا  وفــي 
الشــيوخ في تورينو، واملعروف باســم 
قصر "ماداما" باللون األحمر لالحتفال 
باليوم العاملي للقضاء على العنف ضد 

املرأة.
وفي إســبانيا تظاهــر اآلالف في عدة 
مدن للمطالبــة بالقضاء على العنف 
ضد املرأة، وتشير بيانات إلى اإلبالغ عن 
52 امرأة على أيدي شــركائهن  مقتل 
احلالين أو شــركائهن الســابقن في 

البالد منذ بداية عام 2019.
كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة 
اليوم  مبناســبة  التركية  اســطنبول 
العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة 

واملطالبة ببذل املزيد من اجلهود.
تخللــت تظاهرات مدينة اســطنبول 
بعــض  بــن  اشــتباكات  التركيــة 
املتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. 
وتقول جماعة "سنوقف قتل النساء" 
في اســطنبول إن 300 امرأة ُقتلت في 

تركيا حتى اآلن هذا العام.
وفــي مدينــة بروكســل البلجيكية، 
ُوضعت أحذية حمراء على األرض كرمز 

لضحايا عمليات القتل من النساء.
إلى  الســودان  في  النســاء  وانضمت 
حركــة التظاهرات العاملية مبناســبة 
العنف  العاملــي للقضاء علــى  اليوم 
ضد املرأة، وهتفن لـ "احلرية والســالم 
والعدالــة" فــي أثنــاء مســيرة في 

العاصمة اخلرطوم.

متابعة الصباح الجديد: 
كان بإمكانها امتهــان احملاماة األكثر 
ازدهاراً وكسباً للمال هذه األيام، لكنها 
أحجمت عن األمر برمته، بتوظيف ما 
تلقفته من القانــون، في إنصاف من 
جنى عليهن القانون نفسه، وحرمهن 
ما تبقــى من إنســانيتهن، فأضحن 
خاليات الوفاض من كل شيء ما خال 
آدميتهن التي خدشها الزمن مبخالب 

ما زالت عميقة غائرة.
بعد تخرجها في كليــة القانون عام 
2011 انخرطــت احملامية رشــا خالد 
في العمل اإلنســاني ضمن »جمعية 
نساء بغداد« املعنية مبناهضة العنف 
ضد املرأة، وشاركت بحمالت املدافعة 
عن النســاء واملطالبة بتشريع قانون 
ما  الذي  األســري  العنف  مكافحــة 
النواب  أدراج مجلس  فتئ حبيساً في 

العراقي منذ العام 2010.

عمل دؤوب
أولى  ربيعاً  الـ29  ابنة  خاضت احملامية 
معاركهــا لتمريــر قانــون مكافحة 
العنــف األســري عــام 2015 وفتح 
النســاء،  للمعنفات من  اإليــواء  دور 
25 منظمة  املهمــة  في  تشــاركها 
محلية، بإضفاء تعديالت على مسودة 
حماية املرأة من خالل حوارات معّمقة 

مع صناع القرار للخروج بكلمة سواء 
لتمرير تلك املسودة.

لكن صراعهــا األكبر كان بعد عامن 
ملنــع محاولــة إلغاء قانــون األحوال 
الشــخصية رقم 188 لســنة 1959 
املســتلهم مــن مذاهب إســالمية 
»املذهب  بقانون  واستبداله  مختلفة، 
اجلعفــري« الــذي يقضــي بتزويــج 
املذاهب  بن  الزيجات  ومينع  القاصرات 
اخملتلفــة، ويحّول احملاكــم املدنية إلى 
القضاء  من  الســلطة  بسلب  دينية 

ومنحها لرجال الدين.
كانت »رشا« من بن املتظاهرات الالئي 
شــاركن في حمالت ترفــض تعديل 
انتهى  أثار جــدال كبيراً  القانون الذي 

برفضه شعبياً وسياسياً.

العشوائيات
متضي املستشارة القانونية »رشا« جّل 
يومها مع املعدمن القاطنن باملناطق 
العشــوائية فــي أطــراف العاصمة 
بغداد، ممن يعيشون على الكفاف في 
بيوت من الصفيح أو هياكل متروكة، 
حيــث يتــوارون عن أنظــار احلكومة 

والناس وحتى احلياة.
غالبيــة أولئك املبعديــن ُهّجروا من 
أماكن سكناهم على خلفية طائفية 
بعد عام 2005، فطــال عليهم األمد 

حتى اآلن، وآخرون نفوا من عشائرهم 
الرتكابهم جرائم قتل وجرائم الشرف 
مبــا يســمى »اجللــوة العشــائرية« 
ومعظمهم ينحدر من أقصى اجلنوب، 

إضافة إلى قبائل الغجر.
وما بن قوانن األعراف التي عفا عليها 
الزمن وتقاعس احلكومة في تشــريع 
قوانــن حتفــظ كرامتهــم، يتأرجح 
سكنة العشوائيات بن اليأس واألمل 

الذي يخفت أحيانا أو يكاد ينطفئ.

مخاطر وحتديات
الولــوج فــي اجملمعات العشــوائية 
حيث  العواقــب،  مجهولة  مغامــرة 
ومسوغاتها،  اجلرمية  أســباب  تنشط 
فال سطوة إال لتقاليد بالية وشريعة 
تكفــل البقاء لألقــوى، كما يصفها 
املسؤول املالي في جمعية نساء بغداد 
»محمد عبد« كاشفاً أن حجم اخملاطر 
التــي تكتنف العمل هنــاك »جتازف 
رشا بالذهاب إلى حيث اجلهل والفقر 
يخيمان، لكنها ال تعــرف التراجع إذا 

كان ثمة من يحتاج املساعدة«.
تصف احملامية الطموحة جتربتها تلك 
بعبارات مقتضبة »ال هدف لدي سوى 
إنقاذ اإلنســان بغض النظر عن الدين 
واملعتقد أو العــرق واللون«، وتضيف: 
»ال ذنب لألطفال احملرومن من التعليم 

لعدم امتالكهم أوراقاً ثبوتية، مهمتنا 
تصديــق الزيجــات التي تتــم خارج 
احملاكم وإثبات نســب األبناء آلبائهم، 

ثم إحلاقهم باملدارس«.
العشوائيات  سكان  إحدى  زهراء«  »أم 
في مدينة الصدر شمال بغداد تصف 
إحلاق ابنتها باملدرســة بحلم حياتها 
من خــالل حديثهــا : »أنــا لم أحظ 
بفرصة للتعلــم منذ صغري وال أحب 
أن تكــون ابنتي مثلي، أمــا اآلن فهي 
ترتاد املدرسة يومياً، أنا مسرورة لذلك 

ومدينة ملن ساعدها«.
الدكتــور محمد  األكادميي  الباحــث 
العشــوائيات  الزهيــري عــّد متــدد 
واتساع رقعتها في أطراف العاصمة، 
بالظاهــرة املفزعة التــي يفترض أن 
تقّض مضاجــع احلكومة بعد جتاوزها 
األلف عشــوائية على وفق إحصائية 
وزارة التخطيط العراقية، وأن جتد لها 

بديال.
تتســع رقعة البؤس يومــاً بعد آخر، 
لتطــال األبنــاء بعد اآلباء فــي بيئة 
تصطبغ بالفاقة والعوز، تلكم معاناة 
يعيشــها ســاكنو األطراف من دون 
حلول وسط عدا بعض اجلهود املبعثرة، 
في حــن حتث اخلطــى منظمات غير 
وناشــطون مدنيون إلعادة  حكومية، 
البسمة إلى شفاه فارقتها منذ زمن.

 نساء العالم يتظاهرن لدعم حقوقهن

محامية عراقية تهجر مهنتها لمحاربة العنف ضد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 

شاركت بحمالت للمطالبة بتشريع قانون مكافحة العنف األسري

تمضي المستشارة القانونية »رشا« جّل يومها مع 
المعدمين القاطنين بالمناطق العشوائية في أطراف 

العاصمة بغداد، ممن يعيشون على الكفاف في بيوت 
من الصفيح أو هياكل متروكة، حيث يتوارون عن أنظار 

الحكومة والناس وحتى الحياة

متابعة الصباح الجديد:
ميثــل العنف ضد املرأة انتهــاكاً من أكثر 
انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارًا وشيوًعا 
في العالم. فقد ميارَس العنف ضد النساء 
في جميع البلدان وفــي جميع اجملتمعات، 
في املنزل واملدرسة والشارع ومكان العمل 
التقديرات  اإلنترنت، تشــير  وعلى شبكة 
التي نشــرت من قبــل منظمة  العاملية 
الصحــة العامليــة أن واحدة مــن كل 3 
نســاء )%35( من النساء في أنحاء العالم  
يتعرضــن فــي حياتهن للعنــف على يد 
شركائهن احلميمن. ال يقتصر العنف ضد 
املرأة على األذى اجلسدي فقط، بل يتعّداه 
إلى كّل فعل أو قول أو إمياءة قد يسيء لها.
ان قضية العنف ضد املرأة قضية متجددة 
مع الزمــن، فكلما تطــور اجملتمع ووصل 
الــى مرحلة كبيــرة من التطــور تتطور 
طرق العنف ضد املرأة واشــكاله فتعددت 
اشــكال العنف ضد املــرأة منها العنف 
اجلســدي  والعنف  والعاطفي  اللفظــي 

والعنف اجلنسي والعنف املالي.
انتشــار ظاهر  الرئيسي في  ان الســبب 
العنف ضد املرأة بصورة كبيرة هي ثقافة 
اجملتمع واملفاهيم الســائدة فيه أحد أهم 
أســباب العنف ضّد املرأة، فالبعض ال يقر 
بوجود العنــف، وال يأخــذ مخاطره على 
محمل اجلــد، بوصفها ال تســتدعي الرد 
أو اتخــاذ أّي إجــراءات رادعــة، ويُعزى هذا 
االعتقاد إلى موروثات تعتبر تعنيف الرجل 
للمرأة أمراً مشــروعاً ومبــرَّراً ، بحّجة أّن 
الرجــل عنيف بطبيعتــه، ويصعب عليه 

التحّكم بغضبه.
تتعرض املرأة حتى فــي مكان عملها الى 
التعنيف مــن قبل صاحب العمل او املدير 

املرأة  املســؤول عن عملها، فقد دخلــت 
ســوق العمل من كل أبوابــه التعليمية 
والسياسية واالقتصادية واإلدارية، وأثبتت 
كفاءة عاليــة وقدرة كبيرة فــي ما يُناط 
إليها من أعمــال، وأصبحنا نرى القاضية 
والبرملانية واحملاميــة واملعلمة واإلعالمية، 

وأصبحت تبذل جهداَ مضاعفاً في العمل 
واملنــزل لتثبت نفســها فــي كل مكان 
وضعت فيــه، حتى مثلــت %40 من اليد 

العاملة العاملية.
العمل هو حق من حقوق أي انســان وأداة 
املســاواة لكن هنالك  لتحقيق  أساسية 
نظرية ترى أن العمل ليس من حق املرأة وان 
املرأة مكانها البيت وتربية األطفال فقط، 
والننكــر ان هــذه هي اللبنة األساســية 
في حياة املــرأة ولكن ما الضيــر من أداء 
الوظيفتن معــا وظيفة األم واملربية وأداء 

املرأة شوطها الوظيفي خارج البيت.
ولكــن مع كل األســف هنالك بعض من 
يــرى أن املرأة املوظفة هي امرأة خارجة عن 
القانــون الطبيعي واختــارت العمل على 
البيت لذا ينظــرون إليها نظرة العالة في 
مكان عملها ونظرة االســتهجان ويكون 
اســلوب بعض املرؤوســن مــع املوظفة 
اسلوب اســتنزاف جميع القوى والطاقات 
جلعل بيئة العمل غيــر صاحلة ويتبع كل 
الطرق لكي يثبت أن املــرأة ليس مكانها 
العمل ولكي يجعلها ترفع الراية البيضاء 
يحولها  التي  املعوقات  امام  وتستســلم 

الرجل امام املرأة في بيئة العمل.
فتتعــرض املرأة الى التمييز على أســاس 
اجلنس بحيث يتــم التفرقة بن العاملن 
الذكــور واإلناث فــي الواجبــات واحلقوق 
الوظيفيــة والترقيــات والرواتــب وغيره، 
ايضــاً التمييــز الديني والسياســي من 
خالل القيــام بأفعال أو ألفاظ عدائية جتاه 
بعض املوظفات بسبب الديانة أو االنتماء 
السياســي أو التفرقــة بنــاًء على هذه 

األسس في الترقيات والفرص الوظيفية.
ان تنشئة املرأة البايولوجية تفرض عليها 

ان تكون انسانة تتحمل املسؤوليات وتنجز 
منظم  وبشــكل  وســرعة  بدقة  عملها 
ومرتــب فبدالً مــن ان تكون هــذه نقطة 
ايجابيــة لها ترجــع عليهــا بالفائدة بل 
على العكس حصدت منها نتائج سلبية 
فيستغل املدير او مرؤوسها هذه النقطة 
لتتراكــم عليهــا املســؤوليات واالعمال 
املنوطة مبقابل راتب ال يكفي امام املهمات 
الكبيرة التــي تنجزها،  مما يخلق لها بيئة 

عمل غير مناسبة.
تتعــرض املــرأة العاملة فــي العمل الى 
التعنيف ليس فقط من مســؤول العمل 
أو مــن هو أعلى منها رتبــة، وإمنا ميكن أن 
يكون أحد الزمالء أو املرؤوســن أو العمالء 
أو غيرهم. البل احياناً يكون من قبل احدى 
العمل وهذا في  الزميالت فــي  املوظفات 
حــد ذاته قضية يحتاج لهــا وقفة كبيرة 
الى  للمــرأة  الدونية  للنظــرة  فنتيجــة 
نفسها اجتماعياً تعنف زميلتها وال تترك 
لها اجملال فــي العمل فقــط ألنها تنظر 
الى املرأة نظــرة اجملتمع الدونية فال تتقبل 
جناح زميلتها بل على العكس تعمل على 

فشلها.
لذا نرى ان كابــوس العنف يطارد املرأة في 
كل مكان تذهب إليه ولعل احد االســباب 
الرئيســة حول مطاردة العنــف لها هي 
نفسها وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح 
واخلضــوع أو الســكوت عليه كــرد فعل 
لذلك، مما يجعل اآلخر يأخــذ في التمادي 
والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه احلالة 
أكثر عند فقد املرأة إلى الشــخص املعيل 
لها وأطفالها واحتياجهــا إلى عملها مما 
يجعلها تخضع و تســكت عن التعنيف 

الذي يواجهها في بيئة عملها.

المرأة العاملة: تعددت األسباب والعنف واحد
تحديات وضغوطات تتعرض لها النساء في العمل

متابعة الصباح الجديد: 
بعد 47 عاماً على تصدر صورتها وســائل 
اإلعالم الدولية، تؤكد كيــم فوك فان ثي 
أنها  النابالم«  باسم »فتاة  املعروفة عامليا 
تعيش بسالم مع نفســها والعالم برغم 
الندوب املســتمرة لديها منــذ طفولتها 

املعذبة في جحيم حرب فيتنام.
أما ســرها فهو اإلميــان الراســخ لديها، 
على مــا تؤكد لوكالة فرانــس برس على 
هامش زيارتها باريس ملناسبة نشر كتابها 
والذي  اجلحيم«  بالفرنسية »مخّلصة من 
تروي فيه هذا املســار الروحي الذي قادها 

إلى السالم الداخلي.
وقد عاشت كيم فوك فان ثي اجلحيم بعد 
إلقاء قذيفة نابالم على قريتها في فيتنام 
اجلنوبية في الثامن من يونيو/حزيران 1972. 
يومها كانت الفتاة البالغة تســع سنوات 
تركض على الشــارع فيمــا تلفح النيران 
ظهرها وتلتهم مالبســها كما أن رقبتها 

وظهرها وذراعها اليمنى كلها حتترق.
وقــد خّلــد املصور الشــاب فــي وكالة 
»أسوشــييتد برس« نك أوت هذه اللحظة 
التي نال صاحبها  الرهيبة. وأثارت الصورة 
بفضلهــا جائــزة »بوليتــزر«، صدمة في 
العالم أجمع واستحالت رمزا حلرب فيتنام.
وعانت كيم فوك خالل الطفولة وسنوات 
آالمــا مضاعفة، منها اجلســدية  الصبا 
التي الزمت جســدها الهزيــل حتى بعد 
14 عمليــة جراحيــة وزرع خضعــت لها 
في الســنوات التالية. لكن املعاناة كانت 
خصوصــا نفســية. وهي تقــول بصوت 
هادئ »كنت أشــعر بالغضب واملرارة. لقد 

كنت فاقــدة لألمل والســواد يلف الدنيا 
في نظــري. فّكرت في االنتحار. كنت أعلم 
أني ال أســتطيع أن أكمل حياتي على هذا 

النحو إلى األبد«.
وتضيف »كانت أســئلة كثيــرة تراودني: 
ملاذا أنا؟ ملــاذا حصل ذلك؟ كنت في حاجة 
إلى إجابــات«. وهي لم جتد هــذه األجوبة 
في الديانــة الكاودية وهو معتقد توفيقي 
ظهر في مطلع القرن املاضي في منطقة 
كوشينشــن التاريخيــة )الواقعة حاليا 
فــي فيتنام( حيــث تربت. وتقــول »كنت 
ملتزمة دينياً لكن في النهاية كنت أفتقر 
للسالم واحلب وكان قلبي خاويا«. وفي حن  
البسمة وجه  تسترجع ذكرياتها، ال تفارق 
كيم فــوك لكنها تخفق أحياناً في إخفاء 
تأثرها الــذي يخنق الكلمات لديها قبل أن 

تستجمع قواها وتواصل تالوة قصتها.
في سن التاسعة عشــرة، توجهت »فتاة 
النابالم« إلــى مكتبة وغاصت في الكتب 
الدينية إلى أن اســتوقفها العهد اجلديد 
مــن الكتاب املقــدس. وهي تقــول »لقد 

شّكل ذلك منعطفا في حياتي«.
وهي تتطرق في كتابها إلى هذا املنعطف 
لنقل بعض »السالم واألمل«. وتقول »في 
كتابــي ال أحتدث عن الدين بــل عن اإلميان، 

إمياني اخلاص بالطريقة التي حررت قلبي«.
وميكن لقراء هــذا الكتاب متابعة تطورات 
حياتها الزاخرة باألحــداث من فيتنام إلى 
كوبا حيــث التقت زوجها تــوان وهو من 
فيتنام الشــمالية وصمد زواجهما لفترة 

قبل أن يقع الطالق في كندا.
وفي مواجهة هذه املشقات التي عاشتها 
طوال سنوات طويلة، تؤكد كيم فوك فان 
ثي أن إميانها كان سالحها األمضى، قائلة 
»يســوع هو قوتي«. وهي تشدد على أنها 
صفحت عمن كان الســبب في مأساتها 
وتصاحلــت مع الصــورة الشــهيرة التي 
التقطها »العم أوت« كما تســميه حتببا 
والتــي لطاملا ذّكرتهــا بـ«املعاناة وفقدان 
الطفولــة«. وهي »اختــارت احلياة« ونقل 

جتربتها إلى اآلخرين.
وقد اختارت منظمة اليونسكو كيم فوك 
فان ثي ســفيرة للنيات احلسنة في 1997. 
الفيتنامية منظمة خيرية  كما تدير هذه 
تعنى مبســاعدة األطفال وتدعم مشاريع 
طبية ودراســية بالشراكة مع مؤسسات 
أخرى بينهــا »أطباء بال حــدود« و«أنقذوا 

األطفال«.

» فتاة النابالم » المحترقة
 تروي قصة عودتها من الجحيم

صاحبة أشهر صورة في تاريخ الحروب
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الدوحة ـ حسام سيف الدين:

الســلوفيني،  املــدرب  ابــدى 
منتخبنا  مــدرب  كاتانيتــش، 
الوطني لكرة القدم  ســعادته 
بنتجية الفوز في افتتاح بطولة 
بالنسخة  العربي  اخلليج  كأس 
24 على حســاب منتخب قطر 
واحد،  بهدفــن مقابل هــدف 
مبديا سعادته بالنتيجة وباالداء 
الشــباب  الالعبون  الذي قدمه 
بأنه حقق  انه محظــوظ  وقال 
الفوز بالعبن جدد وانه سيمنح 
الفرصة جلميــع الالعبن خالل 
هــذه البطولــة ورمبا يشــرك 
احلــراس الثالثــة ايضــا خالل 
بانه  كاتانيتش  واضاف  املباريات 
سيواصل العمل من اجل حصد 
نصف  الى  والتأهــل  التقــاط 
ســيكون  وبعدها  اوال  النهائي 

لكل حادث حديث .
فوزا  الوطني  منتخبنــا  وحقق 
رائعا عندما تغلب على شقيقه 
القطــري بهدفــن لهدف في 
افتتاح بطولــة اخلليج الرابعة 
والعشــرين والتي اقيمت على 
الف   ٣٧ بحضور  خليفة  استاذ 

و٨٩٠ مشجع .
اما مــدرب املنتخــب القطري 
املباراة  بعــد  فقال  سانشــيز 
بــأن املنتخب العراقــي عاقب 
منتخبــه الــذي اضــاع فرصا 
بداية  خالل  للتسجيل  سانحة 
املبــاراة ومتكن مــن الفوز على 
سانشــيز  .واضاف  منتخبــه 

بأنه ميتلك العبــن جيدين وان 
القطري قــادر على  املنتخــب 
التعويض في املباريات املقبلة .

من جانــب اخر، خاض منتخبنا 
الوطني، صباح أمس، اول وحدة 
تدريبية بعد الفوز على منتخب 

قطــر يوم امــس فــي افتتاح 
بطولــة خليجــي ٢٤ ، حيــث 
احتضن ملعــب اجلامعة املران 
ملنتخبنا بتواجد جميع الالعبن، 
املهم  للقاء  منتخبنا  ويستعد 
امام منتخب اإلمــارات يوم غٍد 

اجلمعة عند الســاعة اخلامس 
ملعب  فــي  عصرا  والنصــف 

خليفة الدولي.
رئيس  قال  متصل،  صعيد  على 
االســدي  علي  منتخبنا،  بعثة 
: اوال احب ان ابارك الى شــعبنا 

اجلماهير  والى  الكبير،  الرياضي 
العراقية والى شــبابنا األبطال 
في ســاحة العــز والنصر بعد 
منتخب  على  التاريخــي  الفوز 
قطر يــوم امــس، وأملنا كبير 
في  ايجابية  نتائــج  في حتقيق 

املباريات املقبلة، طموحنا ليس 
فقط الفوز في األدوار املقبلة بل 
الصعود الــى منصات التتويج، 
ومالكنا  بالعبينا  كبيرة  وثقتنا 
التدريبــي الذين اثبتوا للجيمع 

انهم على قدر املسؤولية.
ليلة  عريس  اعــرب  جانبه،  من 
امــس األول، النجــم محمــد 
قاســم، عن سعادته بتسجيل 
هدفي الفوز في افتتاح خليجي 
، وقال: مــن خاللكم ابعث   ٢٤
الرياضية  جماهيرنا  الى  رسالة 
وســنقدم  بالصبر  يتحلوا  بأن 
لكم اجمــل هدية، نعم املباراة 
كانت ليست سهلة، واملنتخب 
القطري مــن افضل املنتخبات 
في اســيا، لكننا بروح الشباب 
تليق بســمعة  قدمنا مبــاراة 
اننا  من  بالرغم  العراقية  الكرة 
لم نخــض انا واغلــب زمالئي 
الالعبن، هكــذا مباراة وبأجواء 
مشحونة، لكننا استطعنا من 

اثبات اجلدارة في هذه املباراة.
واضاف قاسم: سنطوي صفحة 
الفــوز، ونركــز علــى مباراتنا 
االماراتي  املنتخب  امام  املقبلة 
يوم غٍد اجلمعة والتي ســنحدد 

من خاللها صدارة اجملموعة .
وحتتضــن قاعة فنــدق ويندام، 
اليوم اخلميس، املؤمتر الصحفي 
امام  الوطني  منتخبنــا  ملباراة 
شقيقه االماراتي عند الساعة 
املؤمتــر  ويســبقها   ،)٣٠-١١  )
الصحفــي للمــدرب االماراتي 
عند الســاعة احلادية عشــرة 

صباحا.

كاتانيش سعيد بالنقاط.. وسانشيز يصف خسارة العنابي بالعقوبة
سمير خليل فندق ويندام يحتضن اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة الوطني واإلمارات

فرحة عراقية عند 
مرافيء الخليج

لم يكن اكثر املتابعن تفاؤال يتوقع ان يفوز منتخبنا الوطني 
على نظيره القطري في املباراة التي أقيمت بينهما مســاء 
اول امس باســتاد خليفة الدولي في افتتاح بطولة خليجي 

24 املقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.
هذه القناعة كانت تســتند الى واقع الفريقن الذي يعطي 
االفضلية ملنتخــب العنابي مســتضيف البطولة ويلعب 
بكامل العدد واالعداد واالســتعداد وهــو يضع صورة كأس 
آســيا التي احرزها بداية العام اجلاري علــى صدور العبيه، 
باملقابل جاءت مباراة اول امس ومنتخبنا في حال اليحســد 
عليه بســبب غياب ابرز عناصره مــن الالعبن احملترفن في 
اخلارج الذين تعذر التحاقهم باملنتخب كهمام طارق في نادي 
االسماعيلي املصري وبشار رســن العب نادي بيرسبوليس 
االيرانــي باالضافة لالعبي نادي الشــرطة الذين نازلو فريق 
نواذيبو املوريتاني قبل يوم من مباراة قطر وامطروه بخمسة 
اهداف نظيفة في طريقهم لربع نهائي بطولة كأس محمد 

السادس لألندية األبطال.
وبناءا على هذه املعطيات قرر مدرب منتخبنا الســلوفيني 
كاتانيتش ركوب موجة املغامرة واالستعانة بالشباب فلعب 
بتشكيلة ضمت خمسة العبن من التشكيلة االساسية 
هــم احلارس جالل حســن واحمــد ابراهيم وعلــي عدنان 
وابراهيم بايش ومهند علي )ميمي( وســبعة اسماء جديدة 
منهم من يلعب للمرة االولــى بقميص الوطني هم ميثم 
جبار ومصطفى محمد ومحمد قاسم ومحمد رضا وحسن 
محمود وشريف عبد الكاظم، هل كانت مغامرة لكاتانيتش 

فعال!!.
حاول املنتخب القطري االســتفادة مــن وضعية منتخبنا 
وضغط منذ الدقيقة االولى للمباراة ليســيطر على ايقاع 
اللعب واضــاع العبوه ثالثة فــرص في ثمــان دقائق، لكن 
احلال انقلب بعد ذلك ليمســك شــبابنا بزمام املباراة ويبدأ 
الزحف نحو مرمى ســعد الشيب حارس قطربعد ان امتص 
العبونا فــورة اخلصم بانظباط تكتيكي مــع تأمن الدفاع 
وتألق احلارس جالل حســن ومتاسك خط الوسط الذي حترك 
فيه ابراهيم بايش بشــكل ملفت حتى الدقيقة 18 عندما 
انبرى شــبلنا الصغير محمد قاسم ليضع اسمه في سفر 
تاريخ بطولة اخلليج بكرة طويلــة غالطت الدفاع واحلارس 
القطري وعانقت الشــباك،  والن الثقة تزهر ابداعا فقد عاد 
هذا الالعب وســجل هدفا على طريقة الكبار في الدقيقة 
27 بكرة صاروخية ليعزز صدمــة املنتخب القطري ومدربه 
االســباني فليكس سانشــيز، في الشــوط الثاني ورغم 
تقليص النتيجة بهدف عبد العزيــز حامت عند الدقيقة 49 
واصل العبونــا تألقهم والتحكم بايقاع املبــاراة مع تعزيز 
خطوط منتخبنا باشــراك الالعبن االساسين سعد ناطق 
وامجد عطــوان ليحصد منتخبنا ثالث نقــاط ثمينة تعزز 
مســيرته في البطولة التي تعتبر مبثابة كأس العالم لدول 

اخلليج العربي من حيث االهمية .
خالصة القول ان كاتانيتش جنح فــي مغامرته التي اضطر 
خلوضها كما جنحت خطة لعبه باالعتماد على مهاجم واحد 
هو ميمي الذي كان بحاجة للتسجيل في قطر حتديدا والذي 
مازال بحاجة لالعب يوصل الكرة له بشكل سليم، والنأتي 
بجديد عند التأكيد بان كرتنــا العراقية والدة باملواهب وان 
بناء املنتخبات الوطنية يعتمد على البحث واالستكشــاف 

والتبني لهذه املواهب.
كما ان هذا الفوز الكبير اثلج صدورنا جميعا ونثر الفرح في 
ارجاء وطننا العزيز الذي باتت كرة القدم العراقية بلســما 
لهمومه وجتســدت الفرحة في ســاحات التظاهر عندما 
احتشدت اجلموع الغفيرة فيها ملشــاهدة املباراة، وبانتظار 
تواصل الفرح في لقائي منتخبنا امام االمارات واليمن يومي 
غدا اجلمعة واالثنن املقبل ضمــن مباريات اجملموعة االولى 

لهذه البطولة.

لقطة من مباراة الوطني أمام قطر

تقرير

الدوحة ـ وكاالت:

حقــق املنتخب اإلماراتي، فوزًا ســهاًل 
على نظيره اليمني بثالثية من دون رد، 
مســاء أول أمس، في مستهل مشوار 
الفريقن ببطولة كأس اخلليج، املقامة 
حالًيــا في قطــر.. واعتلــى املنتخب 
اإلماراتي قمــة اجملموعة األولى برصيد 
3 نقــاط بفــارق األهداف عــن نظيره 
العراقي الــذي حل ثانيــاً بفوزه على 

املنتخب القطري 1-2.
وسجل أهداف املنتخب اإلماراتي، العبه 
علي مبخوت »هاتريك« في الدقائق 21 
و38 و55، ليشــعل مبكراً الصراع على 

جائزة هداف البطولة.  
من جانبــه، اعتبر يوســف جابر قائد 
املنتخــب اإلماراتــي أن فريقــه حقق 
اليمن  مواجهة  خالل  املطلوب  الهدف 
في افتتاح مباريات الفريقن باجملموعة 
األولى مــن منافســات بطولة كأس 
)خليجي  القدم  لكــرة  العربي  اخلليج 

.(24
وحققت اإلمارات الفوز بثالثية نظيفة 

على اليمن أول أمس فــي املباراة التي 
جمعــت الفريقن باســتاد عبد اهلل 
لتتصدر  الدحيــل،  بنــادي  بن خليفة 
األولى بفــارق األهداف عن  اجملموعــة 
الفريــق العراقي الذي فــاز على قطر 

بهدفن مقابل هدف واحد .
وقال يوسف جابر بعد املباراة »سعداء 
للغاية بهذا االنتصار في بداية املشوار 
وبغض النظر عن األداء واملستوى الفني 

لكن املهم هو حتقيق الفوز«.
وطالــب قائد الفريــق اإلماراتي زمالءه 
اليمن  مبــاراة  صفحة  بغلق  الالعبن 
والتفكيــر في املواجهــة املقبلة أمام 
العراق في اجلولة الثانية حلسم بطاقة 
التأهــل الى الــدور التالــي في كأس 

اخلليج.
وعن الصعوبات التــي واجهها الفريق 
اإلماراتي في بعض أوقات مباراة اليمن، 
قال يوســف جابــر »كل مبــاراة ولها 
ظروفها ويجب أن نركز دائما، ونتعامل 
مع مجريــات كل لقاء على حدة، ونثق 

في أن لدينا األفضل لنقدمه«.
املنافســة  في  الفريق  حظــوظ  وعن 
أوضح أن »املنافسة في هذه النسخة 

من بطولة اخلليج صعبة للغاية، ونحن 
ندرك قوة املباريات التي ســنخوضها، 
لكننا نحترم كل الفرق وسنتعامل مع 
البطولة بكل قوة ونتمنى أن يحالفنا 
التوفيق، والقادم أفضل للفريق إن شاء 

اهلل«.
إلى ذلك، أبدى حســن الهيدوس، قائد 
منتخب قطر، أســفه خلسارة العنابي 
أمام العراق )1/2(، أول أمس، في افتتاح 
خليجــي 24.وقــال الهيــدوس، خالل 
تصريحــات تلفزيونية: »بدأنــا اللقاء 
بشــكل جيــد، وأهدرنــا العديد من 
الفرص، وكان من الطبيعي أن تعاقبنا 
الكــرة ونســتقبل هدفن، ونخســر 

املباراة«.
وأضــاف: »هذا هو قانون كــرة القدم، 
تســتقبلها،  األهداف  تضيــع  عندما 
وبالتالي تخســر املباريــات.. علينا أال 
نقف كثيرا أمام الهزمية، وأن نفكر في 
حتقيــق الفوز في املباراتــن املقبلتن، 
املنافسة«.وواصل:  في  البقاء  أجل  من 
»العنابــي لــم يكــن محظوظا في 
التســجيل، لكن املشوار ما زال طويال، 
واملنتخــب قــادر علــى التعويض في 

مباراتي اليمن واإلمارات«.واختتم قائال: 
»ما تعرضنا لــه مبنزلة درس، في بقية 

مشوار البطولة«.
فــي حــن، وصف عبــد العزيــز حامت 
العــب املنتخــب القطــري خســارة 
العزيز  بالقاســية.وقال عبــد  فريقه، 
في تصريحــات صحفية عقب املباراة: 
»اخلسارة قاســية للغاية ومبنزلة درس 
قاس لنــا جميًعا كالعبــن، علينا أن 
نتفادى آثار هذه الهزمية والتركيز فيما 

هو قادم«.
وأشــار جنم قطر إلــى أن فريقه أضاع 
العديد من الفرص السهلة أمام املرمى 
العراقي، وبالتالي كان عقاب الكرة، ملن 
العزيز على  الفرص.وشــدد عبد  يهدر 
ضرورة إغــالق ملف مبــاراة اليوم من 
أجل التركيز في املرحلة املقبلة والفوز 
باملباراتــن املتبقيتن للتأهل إلى الدور 

نصف النهائي.
ورفض عبد العزيــز التعليق على قرار 
املــدرب بعدم الدفــع به منــذ بداية 
اللقاء، مؤكداً أنه حتت أمر مدربه األدرى 
األول  املســؤول  وهو  الفريق،  مبصلحة 

واألخير عن اختيارات الالعبن.

هاتريك مبخوت يمنح اإلمارات فوزًا سهاًل على اليمن
الهيدوس يؤكد ان قطر تلقت درسا قاسيا

علي مبخوت

6:50 مساًء

11:00 مساًء
8:55 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

أستانا ـ مان يونايتد 

أرسنال ـ فرانكفورت
باشاك شهير ـ روما 

التسيو ـ كلوج

الدوري األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم،  العراقــي لكرة  قرر االحتاد 
تكــرمي العبي املنتخــب الوطني 
حقق  بعدما  مزدوجــة  مبكافــأة 
اســود الرافديــن انتصارين على 
إيران وقطر خــالل 12 يوماً.وتغلب 
اوسد الرافدين على إيران 2-1 في 
التصفيات  من  اخلامســة  اجلولة 
املزدوجة املؤهلــة لنهائيات كأس 
العالم 2022 وكأس آســيا 2023 

في الـ24 من تشرين الثاني احلالي.
واســتطاع األســود ايضاً، حتقيق 
الفوز على قطــر 2-1 في افتتاح 
بطولــة كأس اخلليــج "خليجي 

24"، أمس األول.
والرياضة،  الشــباب  وزيــر  وأعلن 
احمد ريــاض، أمس، احلصول على 
موافقة من رئاسة مجلس الوزراء 
بتكرمي املنتخب الوطني واستمرار 

تخصيص طائرة خاصة لهم.

وكان من املقرر ان يُســلم االحتاد 
مكافــأة مبــاراة إيــران في وقت 
موافقة  حصول  بعد  لكن  سابق، 
رئاسة الوزراء، واالنتصار في مباراة 
امــس األول، تقرر تكرمي األســود 
اخلميس. اليوم  مزدوجــة  مبكافأة 
ويتضاعف  ان يستمر  املؤمل  ومن 
املقبلة في  املباريــات  التكرمي في 
حــال حقق األســود نتائج كبيرة 

بكأس اخلليج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يترقب فريق اجلوية مباراته املقبلة 
التي يحــل فيها ضيفا على فريق 

مولوديــة اجلزائر في ملعب األخير 
يــوم 16 من شــهر كانــون األول 
املقبل، علما ان اللقاء السابق بن 

ملعب  في  اقيــم  الذي  الفريقن 
فرانســوا حريري فــي محافطة 

أربيل انتهى بالتعادل السلبي.

قسم االعالم واالتصال الحكومي
احرز فريــق املثنى لقــب بطولة 
كاس وزيــر الشــباب والرياضــة 
الشباب  لفئة  الشــعبية  للفرق 
القــدم فــي نســختها  بكــرة 
اخلامســة بعد تغلبه، الســبت، 
على فريــق الرصافة فــي املباراة 
النهائية بركالت الترجيح بنتيجة 
(8-7( بعد انتهــاء الوقت االصلي 
)1-1(، في البطولة التي  بالتعادل 
نظمتهــا دائرة التربيــة البدنية 
والرياضــة ـ قســم االنشــطة 
الشــباب  وزارة  فــي  الرياضيــة 
والرياضة وجرت منافســاتها في 
بحضور  الرياضية  البصرة  مدينة 
االحتــادات  مســؤولي  مــن  عدد 
ورياضين في  الرياضيــة  واالندية 

محافظة البصرة.
دائرة  واكــد معــاون مدير عــام 
التربيــة البدنيــة والرياضة علي 
الــوزارة تدعــم بطوالت  ان  وجر، 
الرافد  تعد  النها  الشعبية  الفرق 
ملا متتلكه  العراقيــة  للكرة  االول 
مــن مواهــب وطاقــات افرزتها 
هناك  موضحا  البطولة،  مباريات 
تعاون مثمر بن الوزارة واملسؤولن 
التنظيم  فــي  تكلل  البصرة  في 
العالي للبطولة، وقدم شكره الى 
املســؤولن في محافظة البصرة 

ملــا قدموه مــن كــرم الضيافة 
وحفاوة االستقبال.

فيما بن رئيــس اللجنة املنظمة 
عبد  جنــم  الدكتــور  للبطولــة 
مطشــر ان الــوزارة جنحــت في 
لم شــمل مجموعة من شــباب 
ارض  العراقيــة على  احملافظــات 
وتسعى  الفيحاء،  البصرة  مدينة 
بطوالت  هكذا  خــالل  من  الوزارة 
الــى التعاون والتاخــي والتالحم 
االســتثنائية  الظروف  هــذا  في 
التي ميــر فيها بلدنا العزيز، مؤكد 
ان البطولة افرزت خامات شبابية 
مميزة جدا في جميع املراكز، والتي 

حتتاج الى صقل مهاراتهم.

وفي ختــام املنافســات قدم درع 
واجلائزة  الفائز  للفريــق  البطولة 
املالية وقدرها ســتة مالين دينار 
ثم قلد الفريــق الثاني )الوصيف( 
مالية  ونــال جائــزة  امليداليــات 
وجائز  دينار،  اربعة ماليــن  قدرها 
احمد  البطولة من نصيب  هداف 
حســن من فريق املثنــى، وافضل 
العب حيدر صــدام من محافظة 
كانت  حــارس  وافضل  البصــرة، 
من نصيب الالعب حارث حســن 
من فريق الرصافــة، وجائز الفريق 
املثالي كانت لفريق ميسان فضال 
اجلوائز علــى لطاقم  توزيــع  عن 

التحكيمي.

بغداد ـ حسين الشمري:
اربعة اوسمة متنوعة حصيلة 
سباحنا البطل  قاسم محمد 
الدولية  بولنــدا  بطولــة  في 
املفتوحة التي اختتمت مطلع 
عدد  مبشاركة  احلالي  االسبوع 
من  العاملية  املنتخبــات  مــن 

اوروبا واسيا وافريقيا.
احتاد ســباحة  رئيــس  وقــال 
املعاقــن هاشــم فــرز نحن 
سعداء جدا بهذا االجناز الكبير 
الــذي حققه بطلنا الســباح 
توج  ان  بعــد  قاســم محمد 
بأربعة اوســمة متنوعة االول 
كان ذهبياً فــي فعالية ٤٠٠ م 
والثاني فضي في فعالية  حرة 
٢٠٠ م حرة ثم الوســام الثالث 
فعالية ٢٠٠  في  ايضاً  الفضي 
بالوســام  م متنــوع وختمها 

الرابع البرونزي في فعالية ١٠٠ 
متر حــرة هذا االجنــاز بجهود 
والسباح  صبيح  سمير  املدرب 

قاسم محمد.
وأضاف فرز بهــذا االجناز وضع 
السباح قاســم محمد قدماً 
فــي باراملبيــاد طوكيــو التي 
ســتقام العام املقبــل ونحن 
بأنتظار الكتاب الذي يرسل من 
االحتاد الدولي لسباحة املعاقن 
لتأكيــد احقيتنا باملشــاركة 
على  كثيرا  نعول  كأحتاد  ونحن 
ســباحنا بأن يكون عند حسن 
الظــن بتحقيــق إجنــاز يليق 
باراملبياد  في  املعاقن  بسباحة 
الوضع  بأن  فرز  وأشــار  اليابان 
املالي للجنــة الباراملبية حتم 
علينا ان نشــارك بسباح واحد 
تدريبي  اقمنا له معسكر  وقد 

له في اربيل ومــن ثم التوجه 
للبطولــة املذكــورة برفقــة 
مدربه واحلمــد هلل أثبتا بأنهم 
امللقاة  املســؤوليه  مبســتوى 
على عاتقهــم بحصد افضل 

االجنازات بسباحة املعاقن .
وانهى فرز حديثة بالقول اهدي 
هذا الفوز الى الشعب العراقي 
البطــل والــى كل االخوة في 
التنفيــذي للجنــة  املكتــب 
مقدمتهم  وفــي  الباراملبيــة 
رئيس اللجنــة الدكتور عقيل 
املشرفة  وقفتهم  على  حميد 
الذي  املعنوي  الدعم  معنا عبر 
والســباح  احتادنا  بــه  حضى 
البطل ومدربــه ونامل ان نعزز 
هــذا االجنــاز بأجنــاز مماثل في 
العام  فــي  باراملبيــاد طوكيو 

املقبل.

مكافأة مزدوجة السود الرافدين
 بعد انتصاري إيران وقطر

الجوية ضيفا على مولودية في 16 المقبل

شباب المثنى بطاًل لكاس وزير الشباب 
والرياضة للفرق الشعبية 

اربعة اوسمة متنوعة لسباحة 
البارالمبية في بطولة بولندا

جانب من التتويج



مواطن بريطانــي اقتحم موكب رئيس 
الوزراء ونســتون تشرشــل وهتف في 
فاعتقلت  أحمــق"  "أنــت غبي  وجهه 

الشرطة املواطن واقتادته الى السجن.
البرملان اســتدعي تشرشل وسأله أحد 
األعضاء الغاضبني: "هل يجوز أن تعتقل 
الشــرطة مواطناً وتضعه في السجن 

جملرد أنه قام بسبك!؟"
أجاب تشرشل: إن الشرطة لم تعتقله 
ألنه سّبني بل ألنه أفشى سراً من أسرار 

الدولة.
هــذا هو "تشرشــل" الذي قــال "كل 
شــعب في العالم ينال احلكومة التي 

يستحقها!"
القادة  أشــهر  مــن  "تشرشــل"  يعّد 
العالم، كان ضابًطا في  السياسني في 
بدايــة حياته ثم كاتباً ومؤرخــاً وفناناً، 
الــوزراء الوحيــد الذي نال  ويعّد رئيس 

جائزة نوبل في مجال األدب.
وهو القائل: "كثيرون ارتقوا ســّلم اجملد 
أو على  إما على أكتــاف أصدقائهــم، 

جماجم أعدائهم!
وألن السياسة أصبحت عندنا حتتل جزءاً 
مهمــاً من حياة املواطــن املغلوب على 
أمره، يتنفســها مع الهــواء، ويتناولها 
مــع الهبيــط أو القــوزي أو حتى مع 

أو فرضاً   "لفة الفالفل"، جبــراً  
أو اختيــاراً  أو .. طمعــاً.. وهذ 

أضعف اإلميان!  
في السياسة.. هناك انتصارات 

وهزائــم، وإحباطات، وفقر، وثراء،  
،وأتبــاع، وضحايا،  ونفوذ  وفســاد، 
ومافيــات وعصابــات، وتبييــض 
وترهيب،  وترغيب  وسرقات،  أموال، 

ومســاومات، ومفاجأت، ومغامرات، 
وافتراءات  وسماســرة،  وسمســرة 

وخنوع..  وخضــوع  ودجــل،  وكــذب 
وضحك على الذقون!

الوطنية،  أيضاً، هناك  السياســة  وفي 
واحلكمــة واحلنكــة واخلبــرة والتجربة 
اخلطابة  علــى  والقدرة  و"الكاريزمــا"، 
والتأثير في الناس، ومهارة إدارة شــؤون 

البالد واألزمات!

ومن السياســيني َمن  يعمل على بناء 
دولــة قوية يغّيــر من خاللهــا خارطة 
تضــرب  حضــارة  بنــاء  أو  املنطقــة، 
سمعتها اآلفاق، وهناك من يتسبب من 
السياسيني األغبياء واحلمقى  واملراهقني 
واملغرورين والطغاة بانهيار كل ذلك في 
دقائق، أو يكونون  سبباً في انهيار دولهم 
أو حضارتهم  بجرة قلم أو بقرار  مزاجي 

فردي غبي أو حلظة تهّور!
وهنا لســنا فــي موضع اإلشــادة  بـ 
والرســام  السياســي  "تشرشــل" 
والصحفــي واملؤرخ وكاتب الســيناريو 
وكاتب الســير ورجــل الدولــة والوزير 
والضابط  والقائد العسكري الذي رضع 
وتعاطى "السياسة" على مدى أكثر من 
70 عاماً بعد أن ورثهــا عن والده ، لكن 
املثل الشعبي يقول: "مو كلمن صّخم 
وجهه َكال آني حــداد"! وال "كلمن" فاز 
باالنتخابــات بالتصويــت أو التزويــر أو 

املساومات "َكال آني سياسي!"
هنا.. ال نستغرب إن خرج علينا "مقدم" 
أحد البرامــج التلفزيونية.. وهو يتملق 
أحد ضيوفه من "املراهقني" احملســوبني 
على الطبقــة السياســية عندنا، ممّن 
لم ينبت له شــعر في حلية السياسة.. 
بالقيــادي  ليصفــة 

والسياسي احملّنك !

- ضوء
الفارغة  العربــة 
"جتعجع" أكثر من 
العربة اململوءة !

عاصم جهاد

كاريزما !

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Thu. 28 Nov . 2019 issue (4301( اخلميس 28 تشرين الثاني 2019 العدد ASSABAH ALJADEED

جمال جصاني

في الثالثينيــات من القــرن املنصرم رفــع رواد احلركة 
الوطنية والدميقراطية العراقية، وعلى رأســهم الزعيم 
الوطنــي البارز جعفر ابــو التمن شــعار "ال انتخابات 
من دون أحزاب". شــعار يعكس الوعــي العميق لذلك 
اجليــل الذي نهــض مبهمات بناء العــراق احلديث، حيث 
وجود االحزاب والتنظيمات السياســية احلديثة يشكل 
الرافعة االســاس لوجود الدولة احلديثة ومؤسســاتها 
ومدوناتها. لقد واجه ذلك املطلب مقاومة شرســة من 
قبل القــوى التقليدية )االقطاع وحلفــاءه داخل املدن( 
لتصــل العملية السياســية بفعل تلك السياســات 
املعادية للحداثة والتعددية واحلريات، الى طريق مسدود 
افضــى الى والدة ما يعرف بـــ "اجلمهورية االولى" على 
أنقاض النظــام امللكــي. العهد اجلديــد وبالرغم من 
املشوار املشــرف الذي قطعه في مجال حتقيق العدالة 
االنتقالية، وتقليص حجــم احليف والظلم االجتماعي 
والطبقي، وكذلــك البرامج الواعدة في مجال التعليم 
والصحة واخلدمات وباقي احلقول احليوية، اال ان احلكومة 
اجلديدة أخفقت في التصــدي للمهمة االهم؛ اال وهي 
اتخاذ كل اخلطوات الالزمة لنقل احلكم الى املدنيني، عبر 
اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن وصول ممثلي الشعب 
احلقيقيني جمللس النواب، ومن خالل املشــاركة الفاعلة 

لالحزاب السياسية.
خطأ كلف "اجلمهوريــة االولى" حياتهــا وارواح خيرة 
ما اجنبه العراق من مالكات وقيادات عســكرية ومدنية 
واجتماعيــة وعلمية. بعد ذلك مت وعبر عمل شــيطاني 
ممنهج سحق كل ما ميت للتعددية السياسية والنقابية 
والثقافيــة بصلة، وقــد اختصر شــعار "اذا قال فالن.. 
قال العراق" ذلك احلضيض الــذي انحدر اليه وطن كان 
مترعاً باآلمال والتطلعات الوطنية واحلضارية املشروعة. 
كابوس "جمهورية اخلوف" انتهى عبر املشرط اخلارجي، 
اال ان مطلب رواد الوطنية األوائــل )ال انتخابات من دون 
أحــزاب" ما زال بعيــد املنال رغم انــف قائمة االحزاب 
التي اجازتها "املفوضية املســتقلة لالنتخابات" والتي 
جتاوزت حاجــز الـ 200 حــزب وكيــان. ان االحتجاجات 
االخيرة بوصفها احدى جتليات املــأزق الذي وصلت اليه 
العملية السياســية لعراق ما بعد "التغيير" قد أكدت 
بقوة حاجتنا الى وجود احزاب سياسية باملعنى احلديث 
لهذا العنوان، والذي تفتقد اليه احزاب الســلطة وباقي 
"االحزاب" التي اجازتها مفوضية االنتخابات. ان شــعار 
احملتجني باسقاط االحزاب احلالية ال يتنافر وروح الدستور 
واملدونــات االممية في هذا اجملال، فهي متثل الضد النوعي 
لالحــزاب التي يحتاجهــا العراق من اجــل رص حلمته 
الوطنية واللحاق بركــب االمم احلرة، "أحزاب" لم ينضح 
عنها ســوى املزيد من التشــرذم والعجز في مواجهة 
حتديــات ما يفترض انها مرحلة للعدالة االنتقالية وبناء 

مؤسسات الدولة الوطنية احلديثة.
هــذا النقص البنيوي )عــدم وجود احــزاب وتنظيمات 
وطنيــة ودميقراطيــة( واجهتــه شــريحة املتظاهرين 
الشــباب االكثر ثقافة ووعيــاً وقربا مــن احلداثة، بعد 
أســابيع من انطالق االحتجاجات االخيرة، عندما وجدت 
نفســها أمام مهمــات وحتديات تتطلــب وجودها، كي 
تتمكن احتجاجاتهم وعبر طرق السبل الواقعية واجملربة 
من حتقيق مطالبها العادلة واملشــروعة. احلاجة لوالدة 
احزاب سياسية باملعنى الذي اشرنا اليه، ستكون اكثر 
احلاحــاً عندما جند أنفســنا امام دورة جديــدة ومغايرة 
لالنتخابات، وهي مهمة ليســت باليســيرة ال تتحقق 
باالرادة الذاتية وحدها او التمنيات، حيث تتطلب العديد 
من املستلزمات والشروط ومشوار من اجلهد والتراكمات 
كي تتحول هذه االمكانيــة الى واقع. هذا الوعي هو ما 
حتتاجه االجيال اجلديــدة ال طفح املديح والتبجيل الذي 

يوهمهــا بانها قاب قوســني او ادنى من 
صناعة الثورات واالنتفاضات.... 

ومضــة

ال انتخابات من دون أحزاب

الصباح الجديد - وكاالت:
عثــر علمــاء اآلثــار الروس فــي زقاق 
موســكو  بوســط  كوستيانســكي 
على كنز من النقــود القدمية يعود إلى 
عصر القيصر الروســي نيقوالي الثاني 
)1894 – 1917(، ويعتبــر الكنز من أثمن 
االكتشــافات األثرية في موسكو عام 
2019، وجاء على موقع عمدة موسكو 
أن قيمته تقــدر بـ مليــون روبل )نحو 
15.6 ألــف دوالر(. ويحتــوي الكنز على  
60 قطعــة نقدية من فئــة 5 روبالت 
و10 روبالت تعود كلها إلى القرن الـ19 
إدارة  الـ20، وقــال رئيس  ومطلع القرن 
تراث موســكو، أليكسي مييليانوف، إن 

الكنــز حفظ داخل علبــة قصدير. ومت 
اكتشــافه عند تفكيك سرداب مبنى 

قدمي.
ويرى اخلبراء أن القطــع النقدية بقيت 
داخل العلبة منذ أيــام ثورة عام 1917 
واحلــرب األهليــة في روســيا. وأضاف 
املوظف أن الكنز هو مــن أكبر الكنوز 
املكتشفة في موسكو باألعوام األخيرة 
املاضية، فيما أشار، أليكسي مييليانوف، 
إلى أن بقايــا إناء الطني الذي عثر عليه 
في بولفار غوغول هي أقدم  اكتشــاف 
أثري مبوســكو عام 2019، إذ أنها تعود 
إلى العصر احلجري احلديث ) أعوام 3500 

– 4000 قبل امليالد(.

العثور على كنز من القطع النقدية القديمة في موسكو 

وداد إبراهيم  
يقع في قلب سوق السراجني بالقرب من 
ســوق املتنبي ويضيف للسوق جمالية 
مبا يتميز به من زخرفة فنية في العمارة 
وجمالية في البناء، بابه اخلشبي محاط 
بالطابوق األصفــر واملزجج باألزرق كتب 
عليــه تاريخ  واســم املبنــى،  حني تلج 
البناء تعتقد بأنك ســتكون امام مبنى 
ال تتجاوز مســاحته مســاحة أي محل 
من احملالت التي حتيطه حتى تتفاجأ بأنك 
داخل باحة واســعة تصل الى اكثر من 
بالزخارف  1000 متر مربع وجدران مزينه 
بانك امام حتفة  التي توحــي  والكتابات 

اثارية نادرة هي جامع )الوزير(
 يقول السيد قاسم علوان صالح مؤذن 
اجلامع: بني جامــع الوزير على اثر قصة 
قد تكــون حقيقية او خيالية وهذا يعود 
الى ما مدون في كتــب التاريخ، القصة 
حتكي غرق ســفن على ضفة نهر دجلة 
أدت الى بناء هذا اجلامع، عملت فيه قبل 
اكثر من عشــرين عاما وكانت تقام فيه 
االحتفاالت الدينيــة وحلقات الذكر وله 
خصوصية في رمضان اذ تقام فيه صالة 
التراويح حتى ســاعة متأخرة من الليل 
مــع اعداد كبيرة مــن املصلني يأتون من 
جانبي الكرخ والرصافة، لكن بعد احداث 
عــام 2003 تراجع عــدد املصلني فيه بل 
صار يغلق بعد صــالة العصر باإلضافة 
الى انه في منطقة غير سكنية االن هذا 
اجلامع لــه خصوصية في جمالية البناء 
والطراز املعمــاري الفني النادر، وهو يعد 
من اجمل عشــرة جوامــع تاريخية في 
العراق فيه شــجرة للسدر وعمرها من 
عمــر البناء، نال اجلامــع عمليات تأهيل 
وترميم فــي ثمانينيات القــرن املاضي. 
والميكن ان نقوم بــأي عملية ترميم االن 

اال بالعودة الى دائرة التراث".   
منقب االثــار عالء جاســم محمد في 
دائرة االثار والتراث يؤكد ان ما مييز جامع 
الوزيــر انه بني على اثــر قصة حقيقية 
حدثت في بغداد عندما تعرضت بضاعة 
كبيرة جدا للغرق فــي نهر دجلة، وحني 

مت انقاذها وجــد التجار ان بضاعتهم قد 
اختلطت فأشار عليهم الوزير)حسن ابن 
1661 ببيع  الوزير محمد الطويل( عــام 
البضاعــة وبناء مســجد بالعائد املادي 
للبضاعة فحمل املســجد اسم )الوزير( 
كونه هو من اقترح هذه الفكرة وشــيد 
املســجد مبســاحة تصل الى 1000 م2 
وفيــه مكانني  للصالة الصيفي يســع 
ل 330شــخص، والشــتوي يسع ل 500 
شخص، له بابان، واحد يقع مقابل جسر 
السراجني  سوق  على  واألخرى  الشهداء 
وهو الباب الرئيســي ويعتبر من اجلوامع 
املهمة واالثرية في بغداد لكونه واحد من 
سلســة أبنية مهمة تقع على ضفاف 

الســلجوقية  للفتــرات  وتعود  دجلــة 
والعباسية والعثمانية.

 بعــض اآلراء تقــول انه كان مدرســة 
سلجوقية في عهد احلاكم السلجوقي 
)قاتيار اين عبد اهلل( وعلى انقاضها أقيم 
هذا اجلامع ويضيف " يحتوي  على مأذنة 
وقبة بصلية مغلفــة بالقرميد املزجج 
والرخام ومن الداخل فيــه زخارف عبارة 
عن حنايا ومقرنصات مزينة بأيات قرآنية 
العراقي  املعماري  ابــدع  نباتية،  وزخارف 
واملهنــدس وحتى البناء فــي اجناز هذه 

التحفة التاريخية".
 ويؤكد املؤرخ محمود االلوســي ان هذا 
اجلامع كان قد انهــار عام 1952 فقامت 

مديرية األوقاف ببنائــه عام 1957 بذات 
التصميم والزخرفــة وكانت تصدر منه 
)الثقافة اإلسالمية(،  صحيفة تســمى 
وتوالــى علــى ادارتــه عدد مــن االئمة 
واخلطبــاء النــه مركز فكــري أقيم في 
منطقــة معروفة ببيع الكتــب وتداول 
واحد  التاريخية، وهو  واملقاهــي  األفكار 
من عشــرة جوامع مهمــة ونادرة لذلك 
ارجو مــن الوقف الســني االلتفات الى 
هذا اجلامع الذي يحكــي قصة حضارة 
قبل اكثر من 400 سنة،  ومرتبط بقصة 
تاريخيــة باالخص وانه بنــي على مكان 
مهم، وهو املدرســة السلجوقية وهذه 

الكنوز اذا انتهت الميكن اعادتها".

جامع الوزير تحفة اثارية تتوسط سوق السراجين
اللبنانية  النجمة  تستعد 
مايا دياب للمشــاركة في 
عمٍل مسرحي ضخم في 
اململكة العربية السعوية 
بعنوان "لوكاندة األوباش،" 
إلى جانب عــدد من جنوم 
الوطــن  فــي  التمثيــل 
تفاصيل  وفــي  العربــي، 
بني  املقــرر عرضه  العمل 
املقبــل  االول  كانــون   4
حتــى الـــ8 منــه ضمن 
فعاليات موســم الرياض، 
بطولياً  دوراً  ديــاب  تلعب 
الفنانني حسن  جانب  الى 
الرداد، هالــة فاخر، ماجد 
النجوم.  من  وعدد  املصري 
تأليف  مــن  أنــه  علمــاً 
فوزي  وأحمد  عــز  محمد 

وإخــراج الدكتور أشــرف 
بدأت  أنهــا  يذكر  زكــي، 
للعمل  الدعائية  باحلملة 
بنشــر امللصــق الدعائي 
الرســمي للمســرحية" 
عبــر حســاباتها اخلاصة 
علــى مواقــع التواصــل 
القى  حيث  اإلجتماعــي، 
من  كبيراً  تفاعالً  املنشور 

محبيها.

فتحــت أجنلينــا قلبهــا 
وحتّدثت بصدق عن حياتها 
خاّصــة  الشــخصية، 
فيمــا يتعّلــق انفصالها 
عن زوجها بــراد بيت أثناء 
 E! ظهورهــا فــي برنامج
News وقالــت: "تغّيــرت 
بعــد  لألســوأ  حياتــي 
انفصالي عن براد بيت فلم 
أو االستقرار  أشعر باألمان 
ولم أسلْم من األذى طيلة 
هذه الســنوات"، وأضافت 
جولــي: "قــد أســتطيع 
اخفاء ما يختلج في صدري 
من اآلم عــن الناس وأكتم 

لكّنني  بداخلي  مشاعري 
حتاصرني  بالقيود  أشــعر 
مــن كّل جانب وأفتقر إلى 
واالطمئنان  واألمان  احلرية 
وكّلها مشــاعر يستحيل 
فتمّلكني  بدونها  العيش 

اخلوف من كّل شيء".

أثارت صور الفنانة اللبنانية 
إليسا خالل حفلها الغنائي 
جدل  حالة  املكســيك  في 
واســعة بني اجلمهــور عبر 
منّصــات مواقــع التوصل 
وتبدو كأنها  ألنها ظهــرت 
حامل، وارتدت إليسا باحلفل 
فستانًا بألوان باستيل فاحتة 
وبدْت بشــكل أنيــق لكن 
ببطن  أظهرها  الفســتان 
من  واســًعا  كونه  منتفخ 
أسفل الصدر فظّن البعض 
تداول  وبعــد  أّنهــا حامل، 
الصور، انهالت التســاؤالت 
حــول مــدى حقيقة حمل 
بســبب  اللبنانية  الفنانة 
الطريقة  بهذه  بطنها  بروز 
لكن اإلجابات كانت سريعة 
الفستان  بأن  آخر  من طرف 

أظهرهــا بهــذا الشــكل 
وليســت حامــاًل كما ظّن 
واســتغرب عدٌد  البعــض، 
أسئلة  توجيه  املتابعني  من 
بشــأن حمل إليسا خاصًة 
بأنها  عنها  معــروف  وأنها 
ليســت متزوجة، فيما قال 
التقاط  زاويــة  بــأن  آخرون 
تصميم  وطريقة  الصــورة 
الفستان قد أثارتا الشكوك 

في الوهلة األولى

مايا دياب

إليسا

أنجلينا جولي

أخبــارهــــــــــم

جامع الوزير

تشــتهر املغنيــة 
مــاري  األمريكيــة 
بسبب  فقط  ليس  كاري 
صوتها اجلميــل، ولكن أيًضا 
بســبب ثرائهــا الفاحــش، 
صحفية  تقاريــر  وأشــارت 
تتبع ثــروات املغنية واملمثلة 
 49  ( كاري  ماريــا  األمريكية 
عاًما( إلــى أنَّ النجمة بدأت 
رحلتها في جمع األموال في 
أغنيتها  بصــدور   1994 عام 
 All" في رأس السنة اجلديدة
 I Want for Christmas Is

You"، حيــث وصــل معدل 
األغنيــة منذ  تلك  تصفــح 
بدايــة طرحها علــى موقع 
اليوتيوب فــي عام 2010 إلى 
مــا ال يقل عــن 400 مليون 
مشاهدة طبًقا لتقارير العام 
األغنية  وهــي  فقط  املاضي 
التــي حتتل املركــز األول في 
أوروبــا وأمريــكا مــن حيث 
يوم  في  االســتماع  نســبة 
"الكريســماس" وهي واحدة 
في  مبيًعا  األغنيات  أكثر  من 
تاريخ املوســيقى األمريكية، 
واملفاجأة أن هذه األغنية التي 

مازالــت تدخل ربًحــا خيالًيا 
ملاريا متت كتابتها في غضون 
15 دقيقــة فقــط، ووفًقــا 
"إيكونومســت"،  لصحيفة 
فإنهــا مازالت حتصــد قدرًا 
هذه  عن  األمــوال  من  كبيرًا 
في  حصلت  حيــث  األغنية، 
عــام 2018 علــى 60 مليون 
يــزداد  الرقــم  وهــذا  دوالر 
باســتمرار وان حجم ثروتها 
يصل ألكثر مــن 300 مليون 
التقارير احلديثة  دوالر، لكــن 
 500 إلى  ثروتها  تؤكد وصول 

مليون دوالر.

ماريا كاري مغنية 
فاحشة الثراء

الصباح الجديد - وكاالت:
 يوحــي فيلم )نايفــز أوت( ان فكرته من 
أعمــال أجاثا كريســتي، لكــن الكاتبة 
البوليسية البريطانية ذائعة الصيت لم 
يكن ليخطر ببالها مثل هذه املعاجلة 
لقصة من قصص اجلرمية والغموض، 
فالفيلم الذي طــرح في دور العرض 
امس  يوم  والبريطانيــة  األمريكية 
بصمتــه  يتــرك  األربعــاء 
علــى هذا النــوع من 
بلمسات  األفالم 
ة  صــر معا
وفكاهية، 
الفيلم 

من إخراج رايان جونسون الذي قدم فيلم 
)ستار وورز: ذا الست جيداي( ومن بطولة 
كوكبة من النجوم في مقدمتهم دانيال 
كريج الذي يلعــب دور محقق من جنوب 
الواليات املتحدة يسعى لكشف احلقيقة 
وراء مقتل مسن ثري غريب األطوار يؤدي 
دوره املمثل الشــهير كريســتوفر 
بالمر، وفي سياق األحداث يتطرق 
الفيلم إلــى جوانب أخرى على 
املتحدة  الواليات  الســاحة في 
اليــوم منهــا الهجــرة ومتييز 
البيض، وقال جونســون ”جعلنا 

أحداث هذا الفيلم تدور في أمريكا اليوم، 
والفكرة كلها هي أنه لن يكون بال عنصر 
زمني ولن يكون قصة غامضة قدمية، بل 
ســنخوض في قضايا اليوم“، وأضاف أنه 
على الرغم مــن أن الفيلم يطرح قضايا 
جــادة فإن ذلك يحــدث ”بطريقة جتعلك 
تضحك“. وفي إشــارة للرئيس األمريكي 
دونالــد ترامب، قالــت املمثلة جيمي لي 
كيرتــس التي تلعب دور كبرى بنات عائلة 
القتيل ”إنه ليس فيلما ضد ترامب وليس 
فيلما مــع ترامب، إنه حــوار عائلي حول 

القضايا التي حتيق ببالدنا“.

)نايفز أوت(.. فيلم بوليسي معاصر 
يستلهم قصص أجاثا كريستي

الصباح الجديد - وكاالت:
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