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بغداد ـ الصباح الجديد: 
نظم آالف العراقيني في محافظات 
شــمال وغرب البــاد ذات الغالبية 
السنية وقفات داعمة لاحتجاجات 

في محافظات اجلنوب.
يأتــي ذلك بعد التطــورات الدامية 
التــي  والتجــف،  بالناصريــة 
اليوم  النواب  سيناقشــها مجلس 

األحد في جلسة خاصة، استبقها 
رئيــس الــوزراء عادل عبــد املهدي 

باإلعان عن نيته االستقالة.
وقد احتشــد اآلالف في محافظات 
األنبار وصاح الديــن ونينوى وديالى 
حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس 
االول ، معلنني دعمهم لاحتجاجات 
في وســط وجنوب الباد وتنديدهم 

بقمع قوات األمن للمظاهرات.
وفي محافظة صاح الدين شمالي 
الباد، نظــم املئات وقفات احتجاج 
دعما ملظاهرات املــدن اجلنوبية ذات 
الغالبيــة الشــيعية والعاصمــة 
بغداد، وأوقدوا الشــموع على أرواح 

القتلى.
وأوردت تقاريــر تناقلتهــا وســائل 

اعــام ومحطات تلفــزة، بأن املئات 
الباد  شــرقي  ديالى  محافظة  في 
طالبــوا خال وقفــة تضامنية مع 
عوائل ضحايا االحتجاجات واجلرحى 
بتقدمي املتورطني بقمع االحتجاجات 
اوقدوا  فيما  القضاء بســرعة،  إلى 

الشموع حزنا على الضحايا..
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد  النائــب آراس حبيــب  ان 
خطاب املرجعيــة اثبت مرة أخرى 
ان املرجعية الدينية العليا  صمام 
األمان حيــال ما يتعرض له العراق 

من محن. 

مضيفــا   ان املرجعيــة رســمت 
بوضــوح طريق التغييــر وما على 
القيام بدوره  النواب سوى  مجلس 
الدســتورية. مشددًا  اآلليات  وفق 
على عدم اللعب  بعد اليوم بالوقت  

النه أصبح كله وقتا ضائعاً.

االنبار وديالى والموصل وصالح الدين تساند احتجاجات 
بغداد ومحافظات الوسط والجنوب 

النائب آراس حبيب : خطاب 
المرجعية حدد بوضوح طريق 

التغيير

بعد التطورات الدامية في الناصرية والنجف

الكرد يناقشون مرحلة ما بعد عبد المهدي
ويتمسكون بحقهم في المادة 142 من الدستور

بغداد - وعد الشمري:
أمس  ســائرون،  قائمــة  عّدت 
رئيــس  اســتقالة  الســبت، 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي 
مــن منصبه متأخــرة، معربة 
املتورطني  محاسبة  عزمها  عن 
باســتهداف املتظاهرين بغض 
رافضة  املناصــب،  النظر عــن 
في  مجدداً  احملاصصــة  اعتماد 

تشكيل احلكومة اجلديدة.
القائمة  عــن  النائــب  وقــال 
إلى  حديث  في  العقابي،  أمجد 
"الصباح اجلديد"، إن "استقالة 
عادل عبد املهــدي من منصب 
نتيجة  جــاءت  للــوزراء  رئيس 
للضغط اجلماهيري والثورة التي 
العراقي  الشــعب  عنها  أعلن 

ضد الفساد واحملاصصة".
"زعيم  أن  العقابــي،  وأضــاف 
التيار الصــدري مقتدى الصدر 
تبــرأ من احلكومــة وأعلن أنها 
السياســات  نتيجة  متثلــه  ال 
املتظاهرين  مارستها ضد  التي 
العزل وفشلها في إداء مهامها 

الدستورية واألخاقية".
ولفت، إلى أن "املرجعية الدينية 
كان لها الــدور الواضح بعد أن 
دعت فــي خطبة أمــس األول 
مجلس النــواب إلعادة خياراته 
بشــأن احلكومة، أي أنها دعت 
لألطر  وفقــاً  اســتبدالها  إلى 
الدستورية؛ لدرء الفتنة والكف 

عن سكب الدماء".
"الشــعب  أن  العقابــي،  وزاد 
العراقي لم يلمــس تطوراً من 
هذه احلكومة وبقى رهن ســوء 

اخلدمات وتفشي الفساد بنحو 
أكثر وتزايد معدالت البطالة".

ويــرى، أن "احلكومــة فقــدت 
منذ  الدســتورية  شــرعيتها 

األول من الشهر املاضي عندما 
أطلقــت النار علــى املواطنني 
وهم يعبرون عن وجهة نظرهم 
في رفض السياســات اخلاطئة 

للسلطة التنفيذية".
وأورد العقابــي، أن "عبد املهدي 
جلأ إلى االســتقالة بعد أن وجد 
النواب  جمللس  حقيقيــاً  توجهاً 

بســحب الثقة عنه عبر جمع 
تواقيــع كان مــن املفترض أن 
إلى  األول  أمــس  ليلة  ترســل 

رئيس اجلمهورية".
النــواب  "مجلــس  أن  وتابــع، 
سيعقد جلســته اليوم األحد 
ملناقشــة التطــورات احلاصلة 
سواء على صعيد وقوع العديد 
من الضحايــا في محافظة ذي 
قــار أو موضوع اســتقالة عبد 

املهدي من منصبه".
ويواصل العقابي، أن "االستقالة 
ليســت كافيــة، بل ســتبدأ 
محاسبة جلميع الذين أسهموا 
العراقيني مهما كانت  في قتل 
مناصبهم واملسؤولية قد تطال 
القائد  بوصفــه  املهــدي  عبد 

العام للقوات املسلحة".
وأكــد النائب عن ســائرون، أن 
الوزراء  جمللــس  العــام  "األمني 
اســتقالته  قدم  الغزي  حميد 
فعليــاً بعــد ســاعتني مــن 
املهــدي تخليه عن  إعان عبد 

منصبه".
وشدد، على أن "اخلطوة املقبلة 
لتطبيق  هي  االســتقالة  بعد 
الدستور وعلى رئيس اجلمهورية 
برهــم صالح تكليف مرشــح 
لرئيس احلكومة تطبيقاً للمادة 
 15 الدســتور خــال  من   )76(

يوماً".
تتمة ص2

سائرون: لن نكتفي باستقالة عبد المهدي..
ونرفض بديال عنه من "االحزاب الفاشلة"

مؤمتر صحفي سابق لكتلة سائرون

قالت انه لجأ الى االستقالة تجنبا لسحب الثقة منه

بغداد - الصباح الجديد:
حلقوق  العليا  املفوضيــة  أكدت 
اإلنسان، أمس السبت، أن "جرائم 
املتظاهرين  املرتكبة ضد  القتل" 
السلميني "ال تسقط بالتقادم"، 
معتبرًة أن حصانة أي متورط "ال 

تضمن له اإلفات من العقاب".
وجاء في بيان للمفوضية "تؤكد 
اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية 
في العــراق أن جميع االنتهاكات 
املتظاهرون  لهــا  تعــرض  التي 

الســلميون منذ بدايــة انطاق 
التظاهرات في )1 تشــرين األول 
2019( ولغاية اليوم ووثقتها فرق 
املفوضيــة الرصدية فــي بغداد 
واحملافظــات ال بد مــن التحقيق 
بقتل  املتورطــني  وإحالة  فيهــا 
القضاء  إلى  املتظاهر  الشــباب 
لينالــوا جزاءهم العــادل بغض 
النظــر عن املنصــب واملكانة أو 

مستويات املسؤولية والقيادة".
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
وافق مجلس الــوزراء امس على 
العــام جمللس  األمني  اســتقالة 
الوزراء، حميــد الغزي عن حتالف 
رئيس  مكتــب  ومدير  ســائرون 
الــوزراء أبــو جهاد الهاشــمي، 
انبــاء توقيع عادل  أوردت  فيمــا 
عبداملهدي والوزراء على استقالة 

احلكومة.
وقدم األمــني العام جمللس الوزراء، 
حميد الغزي عن حتالف سائرون، 
اســتقالته مــن منصبــه بعد 
ساعات على اعان رئيس مجلس 
عزمه  عبداملهدي  عــادل  الوزراء 

استقالته من منصبه.
كمــا أعلن مديــر مكتب رئيس 
الــوزراء أبــو جهاد الهاشــمي، 
استقالته، بعد ساعات من أيضا.
وعقــد مجلــس الــوزراء، امس 
الســبت، جلســة اســتثنائية 
دعا اليها رئيــس مجلس الوزراء 
لعرض موضوع  عادل عبداملهدي 
وتقدميها  واحلكومة  اســتقالته 
الى مجلس النواب، وملناقشة ما 
يترتب على احلكومة من واجبات 
تســيير االمــور اليوميــة وفق 

الدستور.
تتمة ص2

حقوق االنسان: جرائم القتل ضد 
المتظاهرين "ال تسقط بالتقادم" 

والحصانة ال تنفع المتورطين

المتظاهرون: استقالة عبد المهدي 
ال تكفي وسنواصل حتى تنحية 
الفاسدين واحالتهم الى القضاء 

بعد توقيعه عليها

a

الصباح الجديد - متابعة:
منعــت منظمة الطاقــة الذرية 
اإليرانية امس الســبت ، مفتًشا 
تابًعــا للوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة من دخــول موقــع نووي 
وزير  ملساعد  تصريح  بعيد  إيراني، 
اخلارجية للشــؤون السياســية، 
قال فيه ان االتفاق النووي بات في 

العناية املركزة 
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية علي أكبر صاحلي، إن هناك 
أدلة على أن مفتًشا تابًعا للوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية مت منعه 
مؤخرًا من دخول موقع نووي إيراني 
كان يحمل "مــادة مريبة".ورفض 
صاحلي في مقابلة مع وكالة أنباء 
"جوان"، اليوم، االدعاءات بأن قوات 
األمن ألقــت القبض على مفتش 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية.

عموًما  املفتشــون  "يتمتع  وقال: 
مثل  الدبلوماســية،  باحلصانــة 
حصانة الســفراء أثناء مهامهم، 
وهذه املسائل منصوص عليها في 
"بالطبع  الدولي".وأضاف:  القانون 

يجــب فحص مفتشــي الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة عند 
دخولهــم مواقع إيــران، وهذا أمر 
طبيعي عند زيارة املنشآت النووية 
في جميــع أنحاء العالــم، وهذه 

الائحــة ال تقتصر علــى إيران".
ولفت املســؤول اإليرانــي إلى أنه 
"خال الفحص األمني، اكتشفت 
األجهــزة أن أحد املفتشــني كان 
يحمل مــواد مشــبوهة"، مبيًنا: 
ذلك،  عن  املفتش  ســئل  "عندما 
كانت إجاباته غير مقنعة، إضافة 
إلى ذلك، كانت هناك أشياء أخرى 
بالتفصيل،  أن أقولها  ال أستطيع 
والتــي مت توثيقهــا جميًعــا ومت 
وقت  وتســجيلها".في  تصويرها 
اجلاري،  الثاني  تشــرين  من  سابق 
اإلعام  تقارير وسائل  قالت بعض 
الغربية، إن إيــران احتجزت لفترة 
قصيــرة مفتشــة تعمــل لدى 
الذرية  للطاقة  الدوليــة  الوكالة 
التابعــة لألمم املتحدة فــي إيران، 

وصادرت وثائق سفرها.
تتمة ص2

تقريـر
رفضت تقارير حقوقية دولية بشأن اعداد ضحايا االحتجاجات فيها

إيران تمنع مفتشًا في الوكالة الدولية من دخول موقع نووي 
وتصف االتفاق النووي بالمودع في "العناية المركزة"

موقع نووي ايراني

2
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يمنون بخسائر كبيرة جرائها
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بغداد – سقوط صاروخ 
األمني  االعالم  ذكر مصدر في خلية 
امس الســبت عن ســقوط صاروخ 
اخلضراء  املنطقة  مبحيط  كاتيوشيا 

وسط العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن »صاروخ كاتيوشــيا 
سقط، مســاء يوم اول امس مبحيط 
املنطقة اخلضراء، وســط بغداد، دون 
وقوع خســائر« ، مضيفا ان املنطقة 
اخلضراء تتعرض بني فترة واخرى الى 
، تسفر  كاتيوشا  بصواريخ  هجمات 

اغلبها عن اضرار مادية.

ديالى – استهداف دورية  
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امس السبت بأصابة 
ضابط وجنديني بانفجار عبوة ناسفة 

في باستهداف دورية عسكرية .
وقال املصدر إن عبوة ناســفة كانت 
موضوعة في بســاتني قرية اخمليسة 
محافظة  فــي  صيدا  ابــي  بناحية 
يوم امس  انفجرت، صبــاح  ديالــى، 
مســتهدفة دورية للجيش العراقي، 
ما أسفر عن اصابة ضابط وجنديني.

بابل – اشتباك مسلح 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة بابــل امــس الســبت 
ان خمســة  متظاهريــن اصيبــوا 
باشــتباكات مســلحة مع شرطة 

مكافحة الشغب وسط احللة.
وقال املصدر ان »خمسة  متظاهرين 
اصيبوا من جراء اطالق نار على حشود 
اقتحام  حاولــوا  عندما  املتظاهرين 
مقر  لقوات مكافحة الشــغب في 

احللة » ، مضيفــا ان قوات مكافحة 
الشغب فتحت النار على املتظاهرين 

ما اسفر عن جرح خمسة منهم .

االنبار – عملية امنية 
في شــرطة  امني  كشــف مصدر 
محافظــة االنبار امس الســبت ان 
قوة مشــتركة دمرت أنفاقا لداعش 

بعملية أمنية في صحراء االنبار.
وذكــر املصدر إن “قــوة من الفوجني 
األول والثانــي في حشــد البغدادي 
األمنية  القــوات  مــع  باالشــتراك 
وبغطــاء جــوي من طيــران اجليش 
والقوة اجلوية نفذت، صباح يوم امس 
عملية أمنية واسعة النطاق لتعقب 
وتفتيش مناطــق الصحراء الغربية 
الواقعــة بني صالح الديــن واالنبار” 
، مضيفــا انــه “مت خــالل العملية 

تدمير بعض األنفاق وتأمني املنطقة 
املستهدفة من تواجد عناصر داعش 

اإلجرامي”.

النجف – حظر جتوال 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة النجف امس الســبت ان 
الشرطة احمللية فرضت حظراً جديداً 

للتجوال في احملافظة.
وافــاد املصــدر االمنــي ان احلظــر 
اجلديد جاء لفرض األمن واالســتقرار 
على خلفيــة تداعيات حــرق مبنى 
القنصليــة االيرانية في النجف يوم 

اول امس اجلمعة .

ميسان – عملية نوعية 
اعلن مدير شرطة محافظة ميسان 
واملنشآت العميد عبد اخلضر جاسم 

محمد امس السبت عن متكن مفارز 
العقلية  واملؤثرات  اخملدرات  مكافحة 
في احملافظــة وبعمليــة نوعية من 
اإلطاحــة مبورديــن للمخــدرات في 

إحدى أحياء مدينة العمارة . 
وبني العميد محمــد انه وبعد توفر 
املعلومات وبكمــني محكم متكنت 
مفــارز مكافحة اخملــدرات واملؤثرات 
العقلية من إلقاء القبض على  إثنني 
مــن املوردين للمخــدرات بحوزتهم 
كمية من مادة الكريستال اخملدرة ومت 
ضبط املواد وعجلة يستقالنها لنقل 

اخملدرات.

ذي قار – اشتباكات مسلحة 
أفــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ذي قــار امس الســبت 
وإصابة  واحد  باستشــهاد متظاهر 

25 آخرين بجــروح في  أكثــر مــن 
تظاهرات مبدينة الناصرية.

الفوج  ان »أجــزاء مقر  وذكر املصدر 
االول فــي تقاطــع املنصورية غربي 
، فيما  احلرق«  الى  الناصرية تعرضت 
شهدت املدينة استشهاد ما ال يقل 
عن 25 متظاهراً وجرح مئات اآلخرين.

نينوى – اعتقال ارهابي 
في شــرطة  امني  كشــف مصدر 
محافظة نينوى امس السبت ان قوة 
داعشــي  القبض على  القت  امنية 
يســمى  فيما  مقاتل  بصفة  يعمل 
فترة ســيطرة  اجلنــد خالل  بديوان 

داعش على مدينة املوصل. 
وقال املصدر ان »قوة مشــتركة من 
التابعة  الكرامــة  شــرطة  مديرية 
ومديرية  نينــوى  شــرطة  لقيــادة 

نينوى  ارهاب  ومكافحة  استخبارات 
وبناًء علــى معلومات اســتخبارية 
دقيقة القت القبض على الداعشي 
) ع ع ح ( والــذي كان يعمــل بصفة 
مقاتل فيما يســمى بديــوان اجلند 
خــالل فترة ســيطرة داعــش على 

مدينة املوصل .

البصرة – عملية امنية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة البصرة امس السبت، بأنه 
مت خفض حالة االنذار االمني »ج« في 

احملافظة الى 50% .
وقال املصدر انــه »تقرر خفض حالة 
االنذار االمني »ج« فــي البصرة الى 
٥٠٪« ، مضيفــا ان »ذلــك يشــمل 
املرتبطة  باستثناء  القطعات  جميع 

بقيادة عمليات البصرة«.
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الملف األمني

سائرون: لن نكتفي باستقالة 
عبد املهدي.. ونرفض بديال عنه من 

“االحزاب الفاشلة”
وأكمل العقابي بالقول، إن “اجلهة التي 
تشكل احلكومة عليها أن حتظى بقبول 
أغلبية مجلس النــواب أي )النصف1+( 
وهذه النســبة ليســت قليلــة كون 
جميع الكتل ليس لديها هذا العدد من 

األعضاء في الدورة االنتخابية احلالية”.
من جانبه، أفاد النائب األخر عن القائمة 
محمد رضا آل حيدر، فــي تصريح إلى 
“الصبــاح اجلديد”، بأن “اســتقالة عبد 
املهــدي جاءت متأخرة وهــي لن تعالج 
األخطاء التي ارتكبت خالل التظاهرات”.

وذكر آل حيــدر، أن “جميــع الفعاليات 
السياسية والشعبية كانت قد طالبت 
وعلى  مبكراً  باالســتقالة  املهدي  عبد 
رأســهم الصــدر الذي دعــاه إلى ترك 

منصبه قبل شهر من اآلن”.
في  املســؤولني  “محاســبة  إلى  ودعا، 
احلكومة الذين تورطوا بدماء املتظاهرين 
وعدم االكتفاء باالستقاالت التي نسمع 

عنها حالياً”.
وأوضح آل حيدر، أن “الشــعب العراقي 
يرفــض أن يكون بديل عبــد املهدي من 
األحزاب السياســية الفاشــلة والتي 
أوصلت البالد إلى هذه املرحلة املتأخرة”.

يشــار إلــى أن التظاهــرات مــا زالت 
مســتمرة في عدد من احملافظات، وقد 
زادت حدتها لتشمل االنبار ونينوى، على 
الرغم من إعالن رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي اســتقالته مــن منصبه، حيث 
يطالــب احملتجــون بتغيير شــامل في 

النظام السياسي العراقي.
 

املتظاهرون: استقالة عبد املهدي 
ال تكفي وسنواصل حتى تنحية 
الفاسدين واحالتهم الى القضاء 

وقال بيان صــادر عن اجمللس ورد للصباح 

اجلديــد، “أكد رئيــس مجلــس الوزراء 
على مبدأ التداول الســلمي للسلطة 
فــي النظــام الدميقراطــي، وان حتقيق 
مصالح الشــعب هدف يهــون امامه 
كل شــيء”، مبينــا ان “احلكومة بذلت 
كل ما بوســعها لإلســتجابة ملطالب 
اإلصالحات  حــزم  وتقدمي  املتظاهريــن 
الســكنية  االراضي  والتعيينات وقطع 
قانون  مثل  املهمة  القوانني  ومشــاريع 
اخلدمة  ومجلس  واملفوضية  االنتخابات 
االحتادي، وملف املناصب بالوكالة، وإعداد 
املوازنة اإلحتادية، والعمل في ظل برنامج 
حكومي متكامل”، داعيا مجلس النواب 
الى “إيجاد احللول املناسبة في جلسته 
املقبلة، كما دعــا اعضاء احلكومة الى 
الى حني تشــكيل  مواصلــة عملهم 

احلكومة اجلديدة”.
وعلى الرغم من هذا، واصل املتظاهرون  
واملناطق  بغــداد  فــي  احتجاجاتهــم 
اجلنوبية الســبت، معتبرين اســتقالة 
رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي املزمعة 
غيــر مقنعــة ومصرين علــى “تنحية 

جميع رموز الفساد”.
وجتددت التظاهــرات في الناصرية على 
الرغم من القمع الدمــوي الذي نّفذته 
قوات األمن والذي أسفر عن مقتل أكثر 
من 40 متظاهراً خالل اليومني املاضيني 

في املدينة.
كما حتدثــت مصادر إعالميــة عن توتر 
أمني جنــوب محافظــة ذي قار، حيث 

فرضت السلطات حظراً للتجول.
اندلعــت بعدما  أعمــال عنف  وكانت 
اقتحم متظاهــرون القنصلية اإليرانية 
وأحرقوها فــي مدينة النجف، متهمني 
طهــران بدعــم حكومة بغــداد. وقال 
مســعفون إن عناصر أمن بــزي مدني 
إحراق  أعقاب  فــي  التظاهرات  اخترقوا 
القنصلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 

20 محتجاً.

وُقتــل خمســة مــن املتظاهرين لدى 
ضريــح  مــن  االقتــراب  محاولتهــم 
الدينية محمد  السياسية  الشخصية 
باقر احلكيم مؤســس اجمللــس األعلى 
اإلسالمي الذي كان ينتمي حلزبه رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي.
هذه  “ســنواصل  متظاهــرون،  وقــال 
املهدي ليست  اســتقالة عبد  احلركة، 
إزالة  ســوى اخلطوة األولى، واآلن يجب 
وتقدميها  الفاسدة  الشخصيات  جميع 

إلى القضاء”.
وكان اعلن عبد املهدي عزمه االستقالة 
من منصبه اثر خطبة مرجعية النجف 
والتــي طالبت  امــس األول اجلمعــة، 

مجلس النواب بتغيير خياراته

حقوق االنسان: جرائم القتل ضد 
املتظاهرين “ال تسقط بالتقادم” 

واحلصانة ال تنفع املتورطني
وأكدت املفوضية على أن “جرائم القتل 
املرتكبة ضــد املتظاهرين الســلميني 
واالنتهاكات اجلســيمة حلقوق اإلنسان 
ال تســقط بالتقادم وال متنع حصانة أي 
متورط فيهــا من احملاســبة أو تضمن 
له األفــالت من العقاب وفــق القوانني 
العراقية النافذة واالتفاقيات والصكوك 

الدولية التي وقع عليها العراق”.
وتابعــت، أنــه “ومن هــذا املنطلق فأن 
املفوضيــة العليا حلقوق اإلنســان في 
العــراق ووفقــا ملهامها التــي كفلها 
القانــون تعمــل علــى جمــع وتوثيق 
جميع األدلة التي تثبت تورط املرتكبني 
االنسان  اجلســيمة حلقوق  لالنتهاكات 
لتحريك  استعداداً  الدستورية  واحلريات 
الشكاوى إلى رئاسة االدعاء العام عمالً 
باملــادة )٥/ رابعاً( من قانونها بالرقم )٥٣ 
لسنة ٢٠٠٨ املعدل( ومبا يحقق العدالة 
ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق 

الضحايا األبرياء”.

وكان مجلــس القضــاء األعلــى دعا، 
أمس الســبت، املصابني أو ذويهم وذوي 
لتســجيل  املتظاهرين  الشــهداء من 
إفاداتهم، مؤكداً أنه سوف يتم معاقبة 
من اعتدى على املتظاهرين وفق القانون.

االنبار وديالى واملوصل وصالح الدين 
تساند احتجاجات بغداد ومحافظات 

الوسط واجلنوب 
كما شــهدت محافظة نينوى شمالي 
البالد مســيرات حاشــدة في الشوارع 

دعما لالحتجاجات الشعبية.
أكد متظاهرو ســاحة  الســياق،  وفي 
التحرير استمرار التظاهرات واالعتصام 
كافة  حتــى حتقيــق  الســاحة  فــي 
مطالبهم، الفتني إلى أن إقالة احلكومة 
كانت املطلــب األول فقــط وهي تعد 
االنتصــار االول والذي حتقق بفضل دماء 
املتظاهرين  وثبات  وتضحيات  الشهداء 

في عموم محافظات العراق.
وأوضحوا أن “املطالب األخرى تتمثل في 
تشريع قانون انتخابات عادل يكون على 
أساس فردي ودوائر مغلقة متعددة ويفوز 
بها صاحب األعلى اصواتاً باإلضافة الى 
تشريع قانون جديد ملفوضية االنتخابات 
واختيار مجلس مفوضني من املستقلني 
بعيداً عن الشخصيات املتحزبة حالياً”.

وأشاروا إلى أنه “بعد اقرار تلك القوانني 
مــن قبل مجلس النواب يقــوم البرملان 
بالتصويت على حل نفســه لكي جترى 
االنتخابات املبكرة وبإشــراف أممي وتعد 
هذه خارطة احلــل الوحيدة لالزمة التي 
مير بهــا العراق حالياً ولــن نرضى بغير 

ذلك”.
بتأمني  البدايــة  في  احملتجــون  وطالب 
فرص عمل وحتســني اخلدمات ومحاربة 
االحتجاجات  تتوســع  أن  قبل  الفساد، 
املطالب  بصورة غير مسبوقة، وتشمل 
رحيــل احلكومة والنخبة السياســية 

املتهمة بالفساد.
في  احلاشدة  املظاهرات  اســتمرار  ومع 
العاصمــة بغداد وعدد مــن احملافظات 
معظم  دخلــت  واجلنوبية،  الوســطى 
احملافظات العراقية في ركب املظاهرات، 

باستثناء الشمالية والغربية.
وفي وقت ســابق ذكر بعض الناشطني 
واحملللــني أن دخــول املدن الشــمالية 
والغربيــة كاملوصل وتكريــت والرمادي 
على خط املظاهرات ما هو إال مســألة 

وقت ال أكثر.
وتســع  بغــداد  العاصمــة  وتشــهد 
محافظــات أخــرى منذ يــوم اجلمعة 
أول  )تشــرين  والعشــرين من  اخلامس 
املاضي(، تظاهرات احتجاجية واســعة 
بإقالة احلكومة وتقدمي قتلة  للمطالبة 
بإجراء  والعمل  العدالة  الى  املتظاهرين 
انتخابات مبكرة بإشراف دولي، واسفرت 
عن مقتل واصابة املئات من املتظاهرين 
والقوات االمنية نتيجة القمع الوحشي 

الذي تعرض اليه املتظاهرين.

إيران متنع مفتشاً في الوكالة الدولية 
من دخول موقع نووي وتصف االتفاق 
النووي باملودع في “العناية املركزة”

وفــي الســياق، كان وصف مســاعد 
السياسية،  للشؤون  اإليرانية  اخلارجية 
عبــاس عراقجي، امــس األول اجلمعة، 
االتفاق النووي بأنه في “العناية املركزة” 

وجنري محاوالت إلنقاذه.
ونقلــت وكالــة “إرنــا” اإليرانيــة، عن 
عراقجــي، قوله “ما زالــت هنالك آمال 
إلنقاذ االتفاق النووي شريطة وفاء الدول 
أنه على  بالتزاماتها”.واضاف  األوروبيــة 
أوروبا بذل املزيد من اجلهد إلنقاذ االتفاق 
النووي مع بالده، التي يؤكد مسؤولوها 
استمراره واحلفاظ عليه.واعتبر مساعد 
بأنه  النووي  االتفــاق  اإليرانية  اخلارجية 
اآلن فــي العنايــة املركزة، قائــال: “أود 

التأكيد بأن أحد الدروس التي تعلمناها 
في ملف االتفاق النــووي هو أن نتيجة 
التعامل وتنفيــذ االلتزامات أدى للمزيد 
من احلظر، فااللتزام به أدى على الظاهر 

لفرض إجراءات حظر جديدة”.
وحذر عراقجي من أنه لو اســتمر احلال 
علــى هذا املنــوال، فإن “إيران ســتغير 
نهجها والدرس اآلخر الذي نستقيه من 
االتفاق النووي هو أن املقاومة تثمر أكثر 

من الرغبة بالتعاون”.
وفــي الرد على ســؤال حــول إمكانية 
إنقــاذ االتفاق النووي قــال: “أرى هنالك 
آمــاال إلنقــاذ االتفاق النــووي في حال 
االلتزام الكامل من قبل األطراف األخرى 
بتعهداتهــا، فإيــران دفعــت من قبل 
حصتها من األثمــان الالزمة، واآلن جاء 
الدور لألطراف األخرى لتنفذ ما عليها”.

ونوه مســاعد وزير اخلارجية اإليراني إلى 
جهود الرئيس الفرنســي إلنقاذ االتفاق 
النووي، قائــال: “إننا نثمن جهوده، ولكن 
الســؤال الكبير املطــروح هنا هو هل 
أمريكا تدعم هذه اجلهود أيضا وهل هي 

جاهزة للتعاون في هذا اجملال أم ال؟”.
وأوضــح عراقجــي أن إيران مســتعدة 
للحوار بشأن اتفاق واســع مثلما تريد 
أمريــكا، وبأن طهــران ال تريد التفاوض 
حــول االتفاق النــووي مرة أخــرى، وال 
تعتزم إطالقــا التفاوض حول برنامجها 
أن الصواريخ مهمة  الصاروخي، بدعوى 

ألمن بالده القومي.
احلكومة  رفضت  منفصل،  في ســياق 
الصادرة  األرقام  السبت،  امس  االيرانية، 
عن منظمات حقوقية دولية بشأن عدد 
ضحايــا االحتجاجات األخيرة على زيادة 

أسعار الوقود.
وقال نائب وزير الداخلية اإليراني، جمال 
أورف، إن بيان منظمــة العفو الدولية، 
الذي أعلنت فيه مقتــل ما ال يقل عن 
161 شــخصا فــي االحتجاجات ليس 

صحيحا.
وادعــى أورف أن العــدد الــذي أعلنته 
املنظمة مبالغ فيه، حسبما نقلت عنه 

وكالة األنباء اإليرانية الرسمية، إرنا.
وأضــاف أن “األرقــام التــي أعلنتهــا 
منظمات دولية حول عــدد القتلى في 

األحداث، ال يعتد بها”.
ولم يكشف املسؤول اإليراني عن العدد 
النيابة هي  أن  الرسمي للضحايا، وذكر 

من ستعلن احلصيلة.
وكانت اتهمــت منظمة هيومن رايتس 
“بالتســتر  ووتش الســلطات اإليرانية 
واملعتقلني  القتلى  أعداد  على  املتعمد” 
خــالل االحتجاجات التــي اندلعت في 
مختلــف أنحــاء البالد فــي منتصف 
الشهر اجلاري.ودعت املنظمة السلطات 
اإليرانيــة إلــى “اإلعالن فــورا عن عدد 
الوفيات والتوقيفــات وحاالت االحتجاز 
والســماح بإجراء حتقيق مســتقل في 
نائب  ما تردد عن حدوث جتاوزات”.وانتقد 
األوســط،  الشــرق  في  املنظمة  مدير 
مايكل بيج، إيران موضحا أنها “رفضت 
تقــدمي العــدد الدقيق للقتلــى وبدال 
باملوت”. من ذلــك هــددت املعتقلــني 

وقالــت هيومن رايتس ووتش في بيان إن 
جماعــات حقوق اإلنســان، مبا في ذلك 
عدد  قــدرت  الدولية،  العفــو  منظمة 
القتلى مبا ال يقل عن 140 شخصاً وعدد 
املعتقلني بنحو ســبعة آالف شــخص 

خالل االحتجاجات.
إيران في  واندلعــت االحتجاجات فــي 
15 نوفمبــر اجلــاري، بعد ســاعات من 
اإلعالن عن رفع أســعار الوقود بنســب 
يصل أقصاها إلى %300.ونُشــرت أنباء 
عن حاالت وفــاة واعتقاالت، مع نشــر 
قــوات األمن لكبح جمــاح التظاهرات 
التــي حتولت إلى أعمال عنف في بعض 
املناطق، حيث أحرقت عشرات املصارف 

ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

اعلن مصدر حكومي مطلع عن تأجيل 
زيــارة كان من املقرر ان يقــوم بها وفد 
رفيع املستوى من حكومة االقليم الى 
العاصمة بغداد، لبحث تفاصيل توقيع 
اتفاق توصلت اليه حكومة االقليم مع 
بغداد لتسليم النفط مقابل حصولها 
املوازنة  مــن  كاملــة  حصتهــا  على 

االحتادية.
وكان وفــد حكومة االقليــم قد أجرى 
سلســلة مباحثات مع مسؤولني كبار 
في احلكومة االحتادية االسبوع املنصرم، 
حول الية معاجلة املشــكالت العالقة 
بشــأن ملفي النفط وميزانية االقليم،  
ومتكن اجلانبان مــن التوصل الى اتفاق 
الــف برميل الى   250 اولي بتســليم 
شــركة ســومو، لقاء حصول االقليم 

على مستحقاته من املوازنة االحتادية.
واوضــح املصــدر للصبــاح اجلديد، ان 
الــوزراء عــادل عبد  اســتقالة رئيس 
املهــدي، ادت الى تأجيــل زيارة كان من 
املقــرر ان يقوم بها وفــد من حكومة 
االقليم الــى بغداد لوضع اللمســات 

االخيرة على تفاصيل االتفاق.
وقال عضــو اللجنة املالية في مجلس 
النواب احمد حاجي رشــيد انه ونظرا 
لتقدمي عبد املهدي اســتقالته فان اي 
اليــه االقليم مع بغداد  اتفاق يتوصل 

غير قابل للتوقيع في الوقت الراهن.
وتابــع، ان اجلميع االن بانتظار جلســة 
مجلــس النــواب للمصادقــة علــى 
اســتقالة عبــد املهــدي، والذهــاب 
نحــو تعديل قانــون االنتخابات واجراء 
التصويت على  او  انتخابــات مبكــرة 

اختيار رئيس وزراء وحكومة جديدة.     
بــدوره اعلن املتحدث باســم حكومة 
االقليم جوتيار عادل، ان هدف حكومة 
اتفاق مع  الــى  التوصل  االقليــم االن 
احلكومة االحتادية، وهي تراقب عن كثب 
مرحلة ما بعد اســتقالة رئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي.
متمســكون  »نحن  عــادل،  واضــاف 
االتفاق مع  مبوقفنا ولن نغيره بهــدف 
احلكومة االحتادية لضمان حقوق شعب 

كردستان وفقا للدستور.
االقليم  حكومة  نظمت  السياق،  وغي 
بالتعــاون مــع ممثلي الكــرد في جلنة 
نقاشية  ندوة  الدســتورية  التعديالت 
فــي فندق غرانــد ملنيــوم مبحافظة 
السليمانية، مبشــاركة مسؤولني في 
حكومة االقليم وممثلي الكرد في بغداد، 
النواب وبرملان  واعضاء كرد في مجلس 

كردستان وخبراء قانونيني ودستوريني.
وقال رئيس برملان كردســتان االســبق 
عدنان مفتي في كلمة القاها بالندوة، 
ان املطالبة بتغيير شــكل النظام من 
برملاني الى رئاسي وتعديل الدستور لن 
يخدم العراق، وسوف يسهم في عودة 
احلكم التفــردي وهيمنة جهة بعينها 

على مقدرات البالد.
واكد املفتي ان وحــدة الصف وتوحيد 
البيــت الكــردي ضرورية فــي الوقت 
الراهن، اكثر من اي وقت مضى ملواجهة 
اية حتديات تطرأ في العراق اذا ما كانت 

التعديــالت بعكــس تطلعــات الكرد 
ودورهم في مستقبل العراق. 

من جانبــه لفت نائــب رئيس مجلس 
النواب بشــير حــداد، ان بعض القوى 
تطــرح االن فرضية حصــول تزوير في 
مرحلــة اقرار الدســتور عــام 2005 ، 
واضافــة مــواد اليه متنــح صالحيات 
للكــرد، وهــو مــا عــّده الي صب في 
االســتقرار  على  احلفــاظ  مصلحــة 

والعيش املشترك وحقوق املكونات.
ولفت حداد، الى ان االشــكالية االن ال 
تكمن في شكل النظام السياسي وامنا 

بانتقائية  بالتعامل  تتمثل  املشــكلة 
مع الدســتور، وتعطيل نحــو 64 مادة 
من مواده، الذي قــال، ان تطبيقها من 
دون انتقائية كفيل مبعاجلة الكثير من 
املشــكالت السياســية واالقتصادية 

واالدارية في البالد. 
واشــار الــى، ان بعض القــوى ترفض 
الفيدراليــة والنظــام الفيدرالي وهي 
تتحجج للذهاب الى تعديل الدســتور 
التعدديــة السياســية وتغيير  ملنــع 
النظــام، وهي تســعى بكل الســبل 
لتقليــل واحلد مــن ســلطات اقليم 

كردستان التي كفلها الدستور.  
الدكتور يوسف محمد  من جانبه قال 
عضو  السابق  كردســتان  برملان  رئيس 
جلنة التعديالت الدستورية في مجلس 
النواب، ان على الكــرد ان اليقفوا على 
املطالبة  مــن  بالضــد  املســار  طول 
بالتعديــالت الدســتورية، الذي قال ان 
تعديل بعض املواد ســيصب بالنتيجة 
في مصلحة الكرد ايضــا، وقال ان من 
لديه اعتراض على مواد في الدســتور 
لديــه احلق فــي اللجوء الــى احملكمة 

االحتادية.

واشــار الى ضرورة، ان يعمل الكرد على 
ثالث مسارات في الوقت الراهن لضمان 
عدم االضرار بهم فــي التعديالت املراد 

اجراؤها على الدستور.
ولفت محمد الى ان املسار االول يتمثل 
مبتابعة عمل جلنة التعديالت الدستورية 
حول  والتوصيات  باملقترحــات  ورفدها 
املواد املراد اجــراء تغيير عليها، والثاني 
العمل على معاجلة املشكالت العالقة 
بني االقليم واحلكومــة االحتادية، وفتح 
حــوارات معمقة في هــذا االطار مع 
القوى واالحزاب السياســية العراقية، 
املســار الثالــث تطبيــع االوضاع في 
االقليم والعمل على مصاحلة املواطنني 
في اقليم كردستان الذين فقدوا الثقة 
باجلانــب احلكومي ووعودهــم املتكررة 
باجراء االصالحات ومحاربة الفساد في 

اقليم كردستان.
واضاف ان اجراء االصالحات االدارية مينح 
االقليم القوة لالقليــم »وينبغي ان ال 
نتصور الى ان كل مــا يجري في بغداد 
هــو بالضد من الكــرد، الن االصالحات 
ليس كلها ضــد الكرد وامنــا بعضها 
يصب في صالح اقليم كردستان ايضاً.

مــن جانبــه اشــار اخلبيــر القانوني 
عضو مجلس النواب الســابق لطيف 
مصطفــى، ان احملاصصــة والفســاد 
الذي  للدستور،  عكست صورة سلبية 
قال انه اذا ما مت تفعيله فانه من افضل 

الدساتير املوجودة في املنطقة.
وقال،«لقــد كنت في ســاحة التحرير 
وتلمســت رغبة لــدى املتظاهرين في 
بان علينا  الدســتور، لذا اعتقد  تغيير 
نحن الكرد، ان نسعى لضمان حقوقنا 
في اية تعديالت جتــرى، النها لن تخدم 
الكــرد والدميقراطية فــي العراقي، اذا 
الصحيحة،  للســياقات  وفقا  تأِت  لم 
والبعد  واالمالءات  بعيدا عن احملاصصة 

الطائفي والقومي.

الكرد يناقشون مرحلة ما بعد عبد المهدي
ويتمسكون بحقهم في المادة 142 من الدستور

استقالة رئيس الوزراء تؤجل زيارة وفد حكومة االقليم الى بغداد

جانب من لقاء سابق

احمد حاجي رشيد: ان 
الجميع االن بانتظار 
جلسة مجلس النواب 
للمصادقة على 
استقالة عبد المهدي، 
والذهاب نحو تعديل 
قانون االنتخابات 
واجراء انتخابات مبكرة 
او التصويت على اختيار 
رئيس وزراء وحكومة 
جديدة
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بغداد _ الصباح الجديد :

اعلــن وزير الزراعــة الدكتور صالح 
احلســني ان موازنــة العــام 2020 
ســتتضمن تصدير جميع احملاصيل 
الى  الفائضة عن االستهالك احمللي 
خارج البالد لتوفير العملة الصعبة 

ودعم االقتصاد الوطني .
واوضح الوزير ان املوافقات االصولية 
قد حصلت لتضمني املوازنة املقبلة 
هــذه الفقــرة املهمة التــي تعيد 
للزراعة العراقية مكانتها املرموقة 
في ضوء االرتفاع امللحوظ بنســب 
النباتي  بشــقيه  الزراعي  االنتــاج 
واحليوانــي وبعد ان تصاعــد انتاج 
احلنطة الى اربعة ماليني و750 الف 
طن بعد ما كانت مليونني و174 الفا 
و622 طنا وهي نسبة جتاوزت 100% 
الرتب العليا الى  انتاج بذور  وارتفاع 
)250( الــف طن وزيادة املســاحات 
 )649( الى  اخملصصة لزراعة الشلب 
الفــا و562 دومنا بعد مــا كانت )5( 
االف دومن فضال عن التوســع الكبير 
للخطة  اخملصصة  املســاحات  في 
 2020  2019- املقبلــة  الشــتوية 
)15( مليونا و628 الفا و103  لتكون 

دوامن .
االعمال  علــى  احلســني  وشــدد 
الــوزارة  نفذتها  التــي  واخلطــط 
بشقيه  الزراعي  بالقطاع  للنهوض 
النباتــي واحليوانــي منهــا منــح 
مســوقي احلنطة ملســتحقاتهم 
املالية في اليوم التالي من التسويق 
، وتاجيل اســتحصال بدالت االيجار 
للعقود الزراعية لهذا العام واالعوام 
الســابقة وتخفيض اجور اخلدمات 
الزراعية التي يتم اســتيفاؤها من 

قبل دائرة االراضي الزراعية
كما اشار احلسني الى انشاء مركز 
متخصص بالنخيــل وانتاج التمور 
يقوم باعــداد الدراســات العلمية 
واملهنيــة للنهوض بهــذا القطاع 
املهم ضمن دائرة البســتنة ، الفتا 
الى التوازن واالســتقرار احلاصل في 
مستوى اســعار املنتجات الزراعية 
واحليوانية مثل بيــض املائدة حيث 

قامت الوزارة مبنع استيراد عدد كبير 
من هذه املنتجات ومبا انعكس على 
تشجيع الفالحني وممارسة عملهم 
الزراعــي وعودتهم الــى اراضيهم 

التي هجرت سابقا.
على صعيد متصل أكد مستشــار 
وزارة الزراعــة الدكتور مهدي ضمد 
القيسي سعي الوزارة والعمل اجلاد 
مبضاعفة اجلهود لتضمني محصول 
رز العنبر بالبطاقــة التموينية من 
اجل حتقيق األمن الغذائي للمواطن 
العراقي من خالل دعم املنتج احمللي 
بشــقيه النباتــي واحليواني كونه 

أكثر أماناً واطمئناناً من املستورد .
تدعم  الوزارة  إن  القيســي  وأضاف 
القطــاع الزراعــي بشــتى أنواعه 
وحماية املنتــج احمللي وزيادة إنتاجه 

الغذائي من خالل  األمــن  لتحقيق 
تضمــني عدد من احملاصيــل احمللية 
بالبطاقة التموينية ومنها رز العنبر 
دعمــاً لالقتصاد الوطنــي وحتريك 
اجلوانــب االقتصاديــة للبلد والذي 
يشمل معظم القطاعات املرتبطة 
بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة 

بالقطاع الزراعي .
وأوضــح القيســي إن وزارة الزراعة 
وسعت من خطتها الزراعية لسنة 
وعلى  الصيفية  احملاصيل  2019 من 
رأســها محصول الشــلب ، حيث 
بلغت املســاحة املزروعة منه ) 650 
( ألف دومن بعد أن كانت )5( االف دومن 
في السنة الســابقة 2018 بسبب 
املائيــة لغــرض دميومة  الشــحة 
اصناف الشلب، وهذا يعطي مؤشرا  

بأن محصول الرز سيدخل بكميات 
مفــردات  ضمن  وأشــمل  أوســع 
من  وسيتسلم  التموينية  البطاقة 
قبــل وزارة التجــارة ، نتيجة توفير 
البذور  الزراعية مــن  املســتلزمات 
وخدمــات  واملبيــدات  واألســمدة 

اإلرشاد الزراعي .
القيسي  الدكتور مهدي  كما أشار 
املنتجة  احلنطــة  كميــات  إن  إلى 
التجارة  وزارة  قبل  من  واملتســلمة 
2019 قد  2018 ـ  للموسم الزراعي 
جتــاوزت ) 4 ( ماليني و700 الف طن ، 
وزعت منها ضمن مفردات البطاقة 
التموينيــة وامتازت أصناف احلنطة 
السابقة  االصناف  بخالف  باخلبازية 
نتيجــة دور البحــث العلمــي في 
وزارة الزراعة الذي حســن الصفات 

النوعية واإلنتاجية للحنطة احمللية 
.

وبنّي إن وزارة الزراعة جادة بأن تكون 
مبفرداتها  غنيــة  العراقية  املائــدة 
احمللية  احملاصيــل  مــن  التغذويــة 
القطاع  نشــاطات  دعــم  وضرورة 
الزراعي من خالل دعم وزارة الزراعة 
واملوجهة  املعنية  اجلهة  كونها هي 
واخملططــة للعمليــة الزراعية في 

العراق .
الــى ذلك أعلنــت وزارة الزراعة من 
خــالل مديريــة زراعة كربــالء عن 
تفقيس مليونني و)401( الف بيضة 
طريق  عــن  املاضي  الشــهر  خالل 
مشاريع تفقيس البيض وانتاج حلوم 

الدجاج في احملافظة.
حيث مت انتاج هذه الكميات من بيض 

التفقيــس عن طريق )9( مشــاريع 
للدواجن عاملــة في احملافظة فيما 
بلــغ عدد البيض املرقــد خالل هذه 
الفترة مليونــني و)814( الف بيضة 
البيض  تســتعمل كأمهات النتاج 

واللحوم البيضاء.
كمــا اعلنت املديرية عن املباشــرة 
احلنطة  ومزارعي  فالحــي  بتجهيز 
بالبــذور واالســمدة الكيمياويــة 
لتنفيذ اخلطة الزراعية التي اقرتها 
الشتوي  الزراعي  الوزارة للموســم 
الكميات  بلغت  حيث   ،2019-2020
اجملهزة من بذور الرتــب العليا أكثر 
من )2875( كغم اضافة الى العمل 
الراكسيل  مببيد  البذور  تعفير  على 
من اجــل القضــاء علــى امراض 

التفحم التي تصيب احملصول. 

وزير الزراعة : موازنة 2020 تسعى الى تصدير 
الفائض من المحاصيل الى خارج البالد

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب

“التعدينية” تقيم ورشة عمل لزيادة كفاءة منتسبيها في مجال أدارة الجـودة

مستشار الوزارة اكد على العمل الجاد لتضمين رز العنبر المحلي بالبطاقة التموينية

حصلت الموافقات 
االصولية لتضمين 

الموازنة المقبلة 
هذه الفقرة 

المهمة التي تعيد 
للزراعة العراقية 

مكانتها المرموقة 
في ضوء االرتفاع 

الملحوظ بنسب 
االنتاج الزراعي 
بشقيه النباتي 

والحيواني
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شركة “الفارس” تعلن عن دوراتها التدريبية للعام الحالي لتطويـر قدرات منتسبيهـا

»كيماديا« تجهز الدوائر 
الصحية بأالمصال 

واللقاحات المنقذة للحياة

كهرباء الرصافة: تأهيل 
شبكة الضغط العالي 
والواطئ في الكريعات

أنخفاض التراكيز الملحية 
لمحافظة البصرة

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلـــن مدير عام شركة الفارس العامة 
إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
املهندس حامد عــواد محمد عن الدورات 
التي أقيمت خالل الفتــرة من 1/1/2019 
ولغاية 31/8/2019 وشملت دورات داخلية 

ودورات خارجية .
ولفت املدير العام الى ان مجموع الدورات 
الداخليــة بلغ )٢٢( دورة مبشــاركة )٧٦٤( 
منتســبا تضمنت االختصاصات الفنية 
بواقــع )٨( دورات وبعدد )671( مشــاركا 
واالختصاصــات اإلدارية بواقــع )٤( دورات 
مبشــاركة )٩٣( منتســبا ، مضيفــاً بأن 
دورة   )٢٣( بلغــت  اخلارجيــة  الــدورات 
مبشــاركة )30( منتســبا باالختصاصات 
الفنية بواقــع )12( دورة مبشــاركة )12( 
بواقع  االدارية  وباالختصاصات  منتســبا 
)11( دورة مبشاركة )18( منتسبا ، مؤكداً 
نشاط  أســتمرار  على  الشــركة  حرص 
واإلدارية  الفنية  املهارات  لتطوير  التدريب 

ملنتسبيها .
كما أعلنـت الشركة العامة للصناعات 

التعدينية إحدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن انشــطتها في مجال حتسني 

وتطوير كفاءة وقدرات منتسبيها .
وقال مصدر مخول في الشركة ان قسم 
أدارة اجلودة في الشركة أقام ورشة عمل 
الشــركة  الداخليني في مقر  للمدققني 
تضمنت مفردات التدقيــق لزيادة كفاءة 
املدققــني وحتديــد املعلومات فــي إجراء 
التدقيق احلديث للمحافظة على شهادة 
اجلــودة ملنتجات الشــركة واســتكمال 
عمليات التأهيل للمواقع التي لم حتصل 
على شــهادة اجلودة ، مضيفاً بأن قسم 
االخر  املعدنــي نظم هــو  االســتخراج 
محاضــرة علمية حول عمليــات إكمال 
وإنتاج آبــار النفط بحضور املالك املتقدم 
في الشركة ، مؤكداً حرص الشركة على 
تنظيم الــدورات وورش العمــل لتطوير 
قدرات ومهارات منتســبيها واكسابهم 

اخلبرات املطلوبة في شتى اجملاالت .
الى ذلك حصــل مركز بحوث ابن البيطار 
التابــع الــى هيئــة البحــث والتطوير 
وزارة  تشــكيالت  إحـــدى  الصناعــي 

بــراءة االختراع  الصناعة واملعــادن على 
املوســومة حتضير ودراســة املشــتقات 

الطبيعية كمضادات للسرطان. 
وأشـــار الباحث فارس عبد الكاظم الى 
حتضير عدد مــن املشــتقات الطبيعية 

املســتخلصة من نبات القرنفل والتي مت 
اخملتبرية  االجهزة  بأستعمال  تشخيصها 
)HNMR , UV, FTIR( أضافـــة الى دراسة 
فعالية هذه املشــتقات جتاه العديد من 
اخلاليا الســرطانية املزروعة داخل وخارج 

جســم الكائن احلي وبثالثة أنـــواع من 
اخلطــوط الســرطانية ) خاليا ســرطان 
الغــدة اللبنية ، خاليا ســرطان عنـــق 
الرحم ، خاليا ســرطان اخللية العضلية 
البشرية ( وقد أثبتـــت النتائج ان لهذه 

التراكيز التأثير الســام خلاليا الســرطان 
اخملتارة ومتيزت كمركبات ذات تأثير انتقائي 
تثبيطي لالنــواع الثالثة من اخلاليا وليس 

لها تأثير على اخلاليا الطبيعية .
واوضــح الباحث أن املشــتقات اظهرت 
نشــاطاً مضــاداً للخاليا خارج اجلســم 
ومبعدل يتــراوح بــني )%92-79-76( خلاليا 
ســرطان الغدة اللبنية واخلاليا العضلية 
وخاليا ســرطان عنق الرحم على التوالي 
كما اظهرت نشــاطاً مضاداً لنمو الورم 
 56% الكائن احلي مبقــدار  داخل جســم 
الى  الوقت تصل  وبنسبة تصاعدية مبرور 
82 % . من جانبها تواصل الشركـة العامة 
وااللكترونيـــة  الكهربائية  للصناعــات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  إحـــدى شركات 
جتهيز دوائر الدولة مبــواد مختلفة األنواع 

على وفق العقود املبرمة معها.
وأفـــاد مديــر عــام الشــركة املهندس 
أن الشركة باشرت  سفيان فوزي شعالن 
بتنفيذ عقدها مع شركة نفط الشمال 
لتجهيزها بكمية تبلغ )45( الف ســيل 
اخلتم حسب املواصفات املنصوص عليها 

والفتــرة احملددة في العقــد ، مضيفاً بأن 
للشــركة عقد آخر مــع محطة كهرباء 
الناصريــة البخاريــة لتجهيزهــا مبراوح 
ســحب الغازات )IDF( وبعــدد )8( قطع 
حسب املواصفات والشروط املطلوبة في 
العقد مع تقدمي شــهادة فحص املعادن 
ومناطق اللحــام وشــهادة موازنة اجلزء 
الدوار إلى اجلهة املســتفيدة على ان يتم 
التنفيذ خالل الفترة املتفق عليها ضمن 

العقد . 
وأشـــار املدير العام الى عقد الشــركة 
واإلســكان  االعمــار  وزارة  مــع  املبــرم 
مختلفة  مبولــدات  جتهيزها  واملتضمــن 
 ) KVA 650 ( القــدرات منها واحدة بقدرة
واثنان بقدرة ) ١٢٥٠ KVA ( أضافـــة الى 
مفتاح حتويل تلقائي ATS نوع ABB سعة 
) 2000A ( وأربعة سعة ) 1250A ( ، مؤكداً 
ان للشركة سمعة طيبة لدى القطاعني 
العــام واخلاص في تنفيــذ جميع العقود 
حسب املواصفات القياسية كونها متتلك 
القدرة واإلمكانــات للعمل وتلبية رغبات 

اجلهات املستفيدة .

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشــركة العامة لتســويق 
االدوية واملســتلزمات الطبية عن جتهيز دائرة صحة النجف 
بلقاح التهــاب الكبد الفايروســي HEp-B-child ، أضافه 
الــى جتهيز دائرة صحة املثنى ودائــرة صحة بغداد الرصافة 
ودائرة صحة دهوك ودائرة صحة نينوى بهذه اللقاحات . في 
حني جهزت الشــركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
 Anti-scorp الطبيــة دائرة صحة الديوانية مبصــل العقرب
ومصل االفعى Anti-snaike أضافة الى جتهيز لقاح شــلل 
األطفــال الفمــوي لدوائر الصحة كافــة  . من جهة اخرى 
جهزت كيماديا دائــرة صحة دهوك ودائــرة صحة كركوك 
ودائرة صحة املثنى ودائرة صحة ذي قار،  ودائرة صحة ديالى ، 

ودائرة صحة النجف بلقاح احلصبة

اعالم كهرباء بغداد
تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
بغــداد املهندس احمد طالب احلبوبــي مواصلة اعمال فك 
االختناقات من خالل تبديل الشبكات القدمية باخرى جديدة 
. وميتابعة مــن مدير فرع توزيع كهربــاء الرصافة املهندس 
علــي عبد النبي الســاعدي اجنــزت املالكات الهندســية 
والفنية لشــعبة اخلطوط واخلدمات التابعة لقسم تدعيم 
الشبكات ، تأهيل شبكة الضغط العالي والواطئ ملغذي ٨ 
كريعات قرب افران جوهــرة لبنان لفك االختناقات احلاصلة 
في املنطقة ، تأتي تلك االعمال ملواكبة التوســع السكاني 

ملدينة بغداد.

البصرة - بغداد الجديد:
تعلــن وزارة املوارد املائية عــن انخفــاض التراكيز امللحية 
حملافظــة البصــرة مقارنة مبا كانــت عليه العــام املاضي 
اليوم نفســه نتيجة اجلهود املبذولة من قبل الوزارة بتوفير 
الكميات املناســبة من املياه لشــط العرب التي من أهم 
نتائجها حتسني نوعية مياه شــط العرب من قضاء القرنة 
لغاية منطقة ســيحان . على صعيد متصل تقوم املالكات 
الهندسية والفنية واجلهد االلي في مديرية صيانة مشاريع 
ري وبزل محافظة البصرة وبالتعاون والتنســيق مع مديرية 
املوارد املائيــة بأعمال تنفيــذ خطة التطهيــرات العامة 
للمحافظــة والتي شــملت جميع قواطــع العمل)قاطع 
الفاو.ابي اخلصيب .شــط العرب.القرنة.املدينه.مشروع ماء 
البصرة( اضافة الى قاطع الهارثة والدير والنشوة وقد بلغت 
الكميــات الكلية اخملططــة لهذا العــام ١٠٠/٥٩٦ كم.ط 
املنجز منها ٦٠٠/٥٢٧ كم.ط اي بنسبة اجناز٨٩% ، بهدف رفع 
الترســبات الطينية واحلشائش املائية والقصب من مجاري 
االنهر لتأمني ايصال احلصص املائيــة الى االراضي الزراعية 

واحياء البساتني في جميع اقضية احملافظة.
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البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح اجلديد في البصرة 
عددا من أنشــطة وفعاليــات املديرية 
العامة لنقــل الطاقة الكهربائية في 
اجلنوب بالتنســيق مع قسم العالقات 

واالعالم في املديرية  .

اهداف وطرق ترشيد الطاقة 
الكهربائية

فمن اجل ترســيخ ثقافة الترشيد في 
اســتعمال الطاقــة الكهربائية اقام 
املديرية  واالعالم في  العالقات  قســم 
العامة لنقــل الطاقة الكهربائية في 
اجلنوب وبالتنســيق مع قسم التدريب 
تثقيفية  نــدوة  الشــركة  مقــر  في 
للمحاضر عبد الزهــرة ابراهيم طالب 
في اهــداف وطــرق ترشــيد الطاقة 
الكهربائية ملنتســبي مقر الشــركة 

اجلدد .
وتضمنت الندوة شرح الغاية والنتائج 
التي ميكن حتقيقها من خالل الترشيد 
الكهربائية  الطاقــة  اســتعمال  في 

الى جانب اســتعراض طرق الترشــيد 
املثلــى ، كذلك تناولــت الندوة ضرورة 
حث املواطــن على التعاون مع مالكات 
الكهرباء كونه مســهما اساسيا في 
دميومة عمل املنظومة ، من خالل نشر 
الوعــي اجملتمعي في الترشــيد وعدم 
االسراف في استعمال الطاقة وخاصة 
بعد النجاحــات الكبيرة التي حتققت 
في الوصول الى التجهيز شبه الكامل 
بالطاقة الكهربائية في اغلب مناطق 
محافظة البصــرة واملنطقة اجلنوبية 

نتيجة املشاريع. 

نصب وتشغيل محطة املدينة 
الرياضية املتنقلة 

ومبتابعة واشراف املدير العام املهندس 
زياد علــي فاضل اجنزت مــالكات نقل 
الطاقة في اجلنوب / شــبكات شمال 
وتشــغيل  نصب  مشــروع  البصــرة 
املتنقلة  الرياضيــة  املدينــة  محطة 
اجلديدة ٣٣/١٣٢ ك ف ســعة ٢٥ ام في 
اي ومتكنت من اكمــال العمل و اجراء 

التشغيل التجريبي عليها بنجاح .
الصيانة  اجنــزت مــالكات قســم  اذ 
البصرة  شمال  شبكات  في  والفحص 

مشروع نصب وتشغيل محطة املدينة 
الرياضية املتنقلة نوع مدينشيا يابانية 
املنشــأ جهد ١٣٢ / ٣٣ ك ف سعة ٢٥ 
أم في أي وجنحت من اجراء التشــغيل 

عليها .
وتعمل احملطــة اجلديدة علــى تغذية 
جزء من منطقة القبلة ومدينة االمل 
الســكنية ، ويأتي هــذا العمل ضمن 
حلل  الهادفة   ٢٠١٩ مشــاريع  خطــة 
االختناقــات وزيادة ســاعات التجهيز 

واخلاصة مبحافظة البصرة .
يذكــر ان مالكات الشــركة اجنزت في 
وقت ســابق العمل في مشروع نصب 
مداخل املتنقلة ١٣٢ ك ف اجلديدة على 
خط خورالزبير ٤٠٠ - ابو فلوس ١٣٢ ك 

ف رقم ١ .

صيانة خط العمارة 
وواصلت مــالكات صيانة اخلطوط في 
شــبكات اجلنوب الشرقي العمل على 
صيانــة خــط العمــارة ٤٠٠ - جنوب 
العمــارة ١٣٢ ك ف فــي محافظــة 

ميسان .
العوازل  اســتبدال  االعمال  وتضمنت 
وإزالــة مغادرات  املتضررة  الزجاجيــة 

اضافــة ملعاجلة االســالك على طول 
مســار اخلــط ، ويأتي العمــل ضمن 
اخلطة الفصلية التي اعدتها الشركة 
واخلاصــة بفصل الشــتاء وموســم 

االمطار .

تأهيل مشرك القوى في محطة 
الناصرية القدمية 

وباشــرت مــالكات نقــل الطاقة في 
اجلنوب /شبكات اجلنوب الغربي العمل 
على تأهيل مشرك القوى في محطة 
الناصريــة القدميــة ١٣٢ ك ف ضمن 

اعمال خطة ٢٠١٩ .
واســتبدال  تأهيل  االعمال  وتشــمل 
مشــرك القوى ١٣٢ ك ف في محطة 
الناصريــة القدميــة الثانويــة ، حيث 
باشرت املالكات العمل من خانات اخلط 
الذي ســيربط بني محطتــي التوليد 
اجلديــدة ومحطة الناصريــة القدمية 
التحويلية ، بهدف تهيئة اخلط ملواكبة 
املركبة  التوليــد  تشــغيل محطــة 

اجلديدة .
 ٢٠١٩ خطــة  ضمن  العمــل  ويأتــي 
الهادفة لفك االختناقات وزيادة ساعات 

التجهيز في محافظة ذي قار 

تقرير

ندوات عن ترشيد الكهرباء وتشغيل محطة المدينة الرياضية الجديدة والصيانة الخاصة بفصل الشتاء

جانب من ندوة اهداف وطرق ترشيد الطاقة الكهربائية في البصرة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أمر الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو بتعبئة وحدات 
اجليش على خلفيــة حصوله على معلومات تفيد بأن 
كولومبيا والقيــادة اجلنوبية للجيش األمريكي تعدان 

إلعمال استفزازية على احلدود مع بالده.
وقال مــادورو خالل اجتماع مع عمــال النقل، بث على 
حســابه في »تويتر« ليلة امــس األول اجلمعة: »لدي 
معلومات تفيد بأن الســلطات الكولومبية والقيادة 
اجلنوبيــة للجيش األمريكــي، تعدان الســتفزازا آخر 
على احلدود بني فنزويــال وكولومبيا، ينبغي على كافة 
أفراد القوات املســلحة البوليفارية أن تكون على أهبة 

االستعداد القتالي«.
وأضاف الرئيس أن الهدف من االســتفزازات التي تعد 
على احلدود مع بالده، هو صرف االنتباه عن االحتجاجات 

التي جتري في كولومبيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصــدرت وزارة الدفاع اللبنانية بيانــا أكدت فيه أن 
جميع وحــدات وألوية اجليش تأمتــر فقط من قيادة 
اجليش، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على التأكد من 

أن قيادة اجليش تعمل بقرارات مجلس الوزراء.
وجــاء في بيان الوزارة: »جميــع وحدات وقطع ألوية 
اجليش اللبناني تأمتر فقط من قيادة اجليش، وحتديدا 
من قائــد اجليش، عبر غرفة العمليــات، وبالتالي ال 
تنفذ أي مهمة، بدءا من حماية املتظاهرين واحلفاظ 
على املمتلكات العامة وصوالً إلى فتح الطرقات، إال 
بقرار واضح من قيــادة اجليش التي يعود لها حصرا 
اتخاذ هكذا قرارات، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على 
التأكد من أن قيادة اجليش تعمل وفق قرارات مجلس 

الوزراء«.
يأتي هذا البيان ردا على بعض وسائل اإلعالم واملواقع 
اإللكترونية التي تناقلت أخبارا عن دور لوزير الدفاع 
في بعــض املهام التي قام بها اجليش اللبناني خالل 

التظاهرات وقطع الطرقات.
وشــدد البيان على »ضرورة أن يتوخى اجلميع الدقة 
وعدم نشر أي خبر يتعلق مبهام اجليش من شأنه بث 
الشائعات الكاذبة بهدف التشويش والتشويه ملآرب 

خاصة أو سياسية«.
ويواجه لبنان خطر انهيار اقتصادي، مع عجز القوى 
السياســية عن تشــكيل حكومة جديــدة، بعد 
شهر من اســتقالة رئيس احلكومة، سعد احلريري، 
حتت ضغط الشــارع الذي يطالــب برحيل الطبقة 

السياسية احلالية كلها.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعا الرئيــس اليمني، عبــد ربه منصور 
هادي، احلوثيني وأي قوى مســلحة أخرى 
في البالد إلى التعامل مبسؤولية وجدية 
االتفاقات وتغليب مصلحة الشعب  مع 
اليمني إلنهاء األزمــة التي يعاني منها 

اليمن.
وقال هــادي في كلمة ألقاها مبناســبة 
الذكــرى الـ 52 لالســتقالل الوطني 30 
نوفمبر، ونقلتها وكالة »سبأ« اإلخبارية 
)التــي تبث من الريــاض(، اليوم اجلمعة: 

»خيار الســالم هو خيارنا االستراتيجي، 
ولم تكن احلــرب إال ضرورة فرضها علينا 
دعاتها، وسنظل مند يد السالم عند كل 
فرصة ومناســبة، ولكنه السالم العادل 
والشامل واملستدام املستند للمرجعيات 

الثالث«.
وتابع: »نســعى إلى ســالم يفضي إلى 
دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش واحد 
ومؤسســات وطنية تعمل من أجل كل 
اليمنيني، سالم نسعى من خالله إلنهاء 
أســباب احلرب ونعمــل جميعا من أجل 

دولة احتادية ضامنة للجميع«.
وأضاف الرئيس اليمنــي: »من هنا فإني 
أتوجه بالدعوة إلى املليشيا احلوثية وإلى 
كل من يظن أن الســالح ميكن أن يكون 
حــال، إلــى التعامل مبســؤولية وجدية 
واملنطق  العقل  وحتكيــم  االتفاقات  مع 
وتغليب مصلحة الشعب اليمني. نعمل 
مع املبعوث األممي بروح مسؤولة، ونسعى 
اجملتمع  واألصدقاء فــي  مــع األشــقاء 
الدولي إلى تخفيف معاناة شعبنا بكل 

الوسائل املتاحة«.

وأكد على »العمل بــكل صدق وجدية« 
لتحويل اتفــاق الرياض املوقع مع اجمللس 
االنتقالي اجلنوبي »إلى واقع حقيقي على 
األرض وتذليل الصعوبــات التي تعترض 

إحالل االستقرار«.
من جانبه، رحب رئيس اجمللس السياسي 
األعلــى )التابع لـــ »أنصــار اهلل«( في 
صنعاء، مهدي املشــاط، بأي مفاوضات 
جــادة تفضي إلــى إعالن وقــف احلرب 
واحلصــار في اليمــن، وإنهــاء التواجد 
العســكري من اجلنســيات األخرى في 

املياه واألراضي اليمنية.
ألقاه  كما أعلن املشــاط، في خطــاب 
مبناسبة عيد االستقالل الوطني، ونقلته 
»أنصار  )التابعة جلماعة  وكالة »ســبأ« 
الســالم  »على  اجلماعة  اهلل«(، حــرص 
الشــامل والعادل باعتباره الهدف الذي 
نقاتل ونناضل مــن أجله، وجندد في هذا 
السياق دعمنا املســتمر جلهود املبعوث 
األممي وكل املســاعي اخليرة إلنهاء احلرب 
وإحالل الســالم فــي اليمــن واملنطقة 
عمومــا«. وأضــاف: »نرحــب باملصالح 

املشروعة وتشــييد وبناء العالقات على 
أســاس من مبادئ حسن اجلوار واالحترام 

املتبادل والتعاون املشترك«.
وأشــاد املشــاط بقرار التحالف العربي 
إطالق دفعة من أســرى »أنصــار اهلل«، 
داعيا إلــى »املزيد من تبادل هذه املبادرات 

اإليجابية«.
مــع ذلــك فقــد حــذر رئيــس اجمللس 
السياســي األعلى من مواصلة عمليات 
التحالف العربــي الداعم حلكومة هادي 
ضد احلوثيــني، قائال إن »االســتمرار في 

احلرب واحلصــار على بلدنا ســيفضيان 
باملنطقة ككل إلــى مخاطر كبيرة من 
الصعب مســتقبال مواجهتها أو احتواء 

تداعياتها«.
وتدور على الســاحة اليمنية، منذ قرابة 
خمــس ســنوات، معــارك عنيفة بني 
جماعــة »أنصار اهلل« وقــوى متحالفة 
معها من جهــة، وبني اجليــش اليمني 
مدعومــا بتحالف عســكري يضم دوال 
عربية وإســالمية تقوده السعودية، من 

جهة أخرى.

مادورو يأمر بالتعبئة 
العامة للجيش

الدفاع اللبنانية: وحدات 
وقطع ألوية الجيش اللبناني 

تأتمر فقط من قيادتها

الرئيس اليمني يدعو »أنصار اهلل« إلى تنفيذ االتفاقات و«تغليب مصلحة الشعب«

متابعة ـ الصباح الجديد :

تظاهر محتجو اجلزائر مجددا بكثافة 
امس األول اجلمعة في العاصمة ضد 
النظــام، قبل اقل مــن 15 يوما من 
املقررة  الرئاســية  االنتخابات  موعد 

في 12 كانون االول التي يرفضونها.
يكون  »لــن  ورفع محتجون شــعار 
هناك تصويــت« معتبريــن ان هذه 
االنتخابــات تســعى العــادة انتاج 
النظام السياسي احلاكم في اجلزائر 
منذ استقاللها عن فرنسا في 1962.

ورفع كثير مــن احملتجني الفتات تعبر 
وهتفوا  لالنتخابــات  رفضهــم  عن 
ملناســبة امــس األول اجلمعة ال 41 
نتوقف«  لن  »نقســم  لالحتجاجات 
عن حركة االحتجاج املســتمرة منذ 

22 شباط 2019.
وانتشــرت حول احملتجــني قوات امن 
بأعــداد كبيــرة مع خراطيــم مياه 
وعربات مكافحة الشغب وشرطيني 

بالزي املدني. 
وقالت تسعديت اورابح )متقاعدة64- 
عاما( غاضبــة »هذا ترهيب. ملاذا كل 
هذا العــدد من عربات الشــرطة؟« 
مذكــرة بشــعار ان االحتجاجــات 

»سلمية«.
ومت توقيــف 25 شــخصا على االقل 
العاصمة، بحسب  بدء تظاهرة  قبل 

مراسلي فرانس برس.
لألفراج  الوطنية  اللجنة  وبحســب 
عن املعتقلــني، مت اعتقال ومحاكمة 
نحو 140 شخصا في االشهر االخيرة 

في سياق االحتجاجات.
اخلميس  ندد  االوروبــي  البرملان  وكان 
التوقيــف  بعمليــات  »بشــدة 
العشــوائية وغير القانونية وبحبس 
صحافيــني  وترهيــب  ومهاجمــة 
ونقابيني ومحامني وطلبة وحقوقيني 

ومتظاهرين سلميني«.
ببيــان  اجلزائريــة  احلكومــة  وردت 
االحتاد  اللهجة على موقف  شــديد 
االوروبي. ونددت ب »تدخله الســافر 
في الشــؤون الداخلية« للجزائر وبـ 

»ازدرائه« املؤسسات اجلزائرية.

كما شهدت عدة مدن جزائرية أخرى 
وسائل  بحســب  كبيرة  مســيرات 
اعــالم محلية وشــبكات التواصل 

االجتماعي.

البعض سيصوت 
ورغم تزايــد القمع مع اقتراب موعد 
االقتراع فان حركة االحتجاج ال يبدو 

انها تضعف.
وقــال ســعيد صاحلي نائــب رئيس 
اجلزائرية حلقوق االنســان  الرابطــة 

الــذي كان ضمــن املتظاهريــن في 
العاصمــة »هنــاك تعبئــة قويــة 
مستمرة وتصميم قوي بشأن رفض 
االنتخابات«. وال يتوافر اي اســتطالع 
املتوقعة  املشــاركة  نسبة  لتقييم 
في االنتخابــات الرئاســية باجلزائر، 
وينظــر الى االمتناع عــن التصويت 
الــذي كان كبيــرا فــي االنتخابات 
السابقة باعتباره املؤشر الوحيد الى 

االحتجاج على النظام.
وصور احــد احملتجني، كمــا جاء في 

ورقة  االجتماعي،  التواصل  وســائل 
الناخب  التصويت كطعم الصطياد 

ليقع في الفخ، بحسب رأيه.
وقالت جويدة )ممرضة50- عاما( »لقد 
شاركت في عدة تظاهرات اسبوعية. 
لكني ساصوت الن علينا ان نتقدم«.

وأضافت »اذا لــم يف الرئيس اجلديد 
بوعوده، سنخرج مجددا للشارع«.

لكن تســعديت ال تشــاطرها الرأي 
وقالت »شــخصيا رمبــا كنت ذهبت 
للتصويت لو وجد مرشح ليس جزءا 

من النظام. لكن في احلال احلاضرة ال 
مجال للتصويت«.

ويتقدم لالنتخابات الرئاسية خمسة 
مرشحني عمل جميعهم مع او دعم 
احملتجون  ويصفهم  بوتفليقة،  نظام 

بانهم »أبناء النظام«.
بنســالم  ســعيد  املتقاعد  وقــال 
)66 عاما( »انا ضــد االقتراع الن من 
ترشــحوا هم من رجاالت بوتفليقة 
ومن سينظمون االنتخابات ويراقبون 
االقتــراع هــم أيضــا مــن رجاالت 

»لكني  أوضح  انــه  بوتفليقة«. غير 
لن أمنع أحدا من التوجه للتصويت. 
يجــب احترام االخريــن واال أصبحنا 

مثل من نندد مبمارساتهم«.
وتشهد اجلزائر منذ 22 شباط 2019 
النظام.  احتجاج شعبي ضد  حركة 
وبعد دفع الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة الى االســتقالة في الرابع 
من نيســان ، باتت حركة االحتجاج 
تطالب باطاحة »النظام« السياسي 

احلاكم.

قبل اسبوعين من موعدها..

محتجو الجزائر يرفضون االنتخابات الرئاسية 
ويعدونها إعادة انتاج للنظام الذي حكم البالد

ورفع محتجون شعار 
»لن يكون هناك 

تصويت« معتبرين 
ان هذه االنتخابات 

تسعى العادة انتاج 
النظام السياسي 

الحاكم في الجزائر 
منذ استقاللها عن 

فرنسا في 1962
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بغداد - الصباح الجديد: 
اســتقرت أســعار صرف الدوالر في بورصة 
الكفاح واألســواق احمللية امس السبت، )30 

تشرين الثاني 2019).
وســجلت أســعار بورصة الكفاح – بغداد 
120.600 دينــار لكل 100 دوالر، اما أســعار 
البيع والشــراء في محال الصيرفة فقد بلغ 
ســعر بيع الدوالر = 121.000 دينار ، وســعر 

شراء الدوالر = 120.000 دينار.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلــن مصرف الرافدين عن صــرف وجبة جديدة 
من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي 
تتراوح مابني 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع 

االلكتروني.
وقال املكتب االعالمــي للمصرف في بيان انه »مت 
صرف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين املدنيني 

والعسكريني لنحو 1199 متقاعداً«.
وأوضح البيان ان »صرف تلك السلفة مت عن طريق 
ابالغ املتقاعد عبر إرســاله رسالة نصية تخطره 
مبنحه الســلفة وذلك بعد ان اســتكمل كافة 
اإلجــراءات القانونية ملنحه اياهــا وصرفها عن 
طريق أدوات الدفــع االلكتروني والتي متت تعبئة 

الرصيد املالي اليها«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
ارتفعت أســعار الذهب، اجلمعــة، بينما تترقب 
األسواق املزيد من التطورات في محادثات التجارة 
بني الواليات املتحــدة والصني بعد أن قالت بكني 
إنها ســتتخذ إجراءات ضد واشــنطن ردا على 
إصــدار قانون أميركي يدعــم احملتجني في هونغ 
كونغ، لكن املعدن النفيس سجل أكبر شهر من 

الهبوط منذ يونيو 2018.
وارتفع الذهب في املعامــالت الفورية 0.4 باملئة 
إلــى 1463.81 دوالر لألوقيــة في أواخر جلســة 
التــداول، وأنهى املعــدن األصفر الشــهر على 

خسائر بحوالي 3.3 باملئة.
وصعــدت العقود األميركية للذهــب 0.6 باملئة 

لتبلغ عند التسوية 1470.20 دوالر لألوقية.

بغداد - الصباح الجديد: 
التابع لوزارة  أعلن اجلهاز املركــزي لإلحصــاء 
ارتفاع بحجم االســتيرادات  التخطيط عــن 
الســلعية لســنة 2018، مشــيرة إلــى أن 
االســتيرادات عبر املنافذ البحرية هي األعلى 

قيمة باملقارنة مع املنافذ البرية.
وقــال اجلهاز فــي تقريــر أعــده إن »إجمالي 
االســتيرادات الســلعية واملنتجات النفطية 
لســنة 2018 بلغ 37 مليــار دوالر أي ما يعادل 
43.8 ترليون دينار مسجالً نسبة ارتفاع بلغت 
%17.2 عن عام 2017 الذي بلغت االســتيرادات 
فيه 31.6 مليــار دوالر أي ما يعادل 37.4 ترليون 

دينار«.
وأشار إلى أن »إجمالي االستيرادات للمنتجات 
النفطية لسنة 2018 بلغ 2.8 مليار دوالر أو ما 
يعادل 3.3 ترليون دينار، مسجالً ارتفاعاً بنسبة 
%15.5 عن سنة 2017 حيث بلغ 2.4 مليار دوالر 

أي ما يعادل 2.9 ترليون دينار«.
وأضاف، أن »حجم االســتيرادات السلعية غير 
النفطية لســنة 2018 بلغ 34.1 مليار دوالر أو 
ما يعــادل 40.5 ترليون دينار مســجالً ارتفاعاً 
مقــداره %17.4 عن ســنة 2017 التي بلغت 
االستيرادات فيها 29.1 مليار دوالر أو ما يعادل 

34.5 ترليون دينار«.
وبني، أن »شــهر حزيران احتل أعلى نسبة من 
إجمالي االستيرادات لسنة 2018 مبقدار 24.2% 
حيث بلغت 9 مليار دوالر مبا يعادل 10.6 ترليون 
دينار، بينما شــكل شهر تشــرين األول أعلى 
نسبة من اســتيراد املنتجات النفطية مبقدار 
%16.8 حيث بلغــت قيمته 472.1 مليون دوالر 

ومبا يعادل 557.9 مليار دينار«.

استقرار أسعار الدوالر 
في األسواق المحلية

الرافدين يوزع وجبة جديدة 
من سلف المتقاعدين 

الذهب يسجل أكبر هبوط 
شهري منذ حزيران 2018

التخطيط: ارتفاع حجم 
االستيرادات السلعية عام 2018

بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنت مديرية الدفاع املدني أن 200 
حريق شب في مناطق مختلفة من 
البالد منذ بــدء االحتجاجات التي 
انطلقت في اخلامس والعشرين من 

شهر تشرين الثاني املاضي .
وتــدور االتهامــات حــول تعمــد 
أطــراف »مندســة« إحــراق احملال 
واخملــازن التجارية في أكبر منطقة 
ســاحات  قرب  بالعراق،  اقتصادية 
العاصمة  وســط  االحتجاجــات 
بغــداد، مكبدة التجــار العراقيني 

خسائر مبليارات الدوالرات.
ومنــذ نحو أســبوعني شــهدت 
املناطــق قــرب جســري األحــرار 
والســنك، عمليــات كــر وفر بني 
رافقها  األمن،  وقــوات  املتظاهرين 
انــدالع حرائق ضخمــة في هاتني 
جتارية  بنايــات  املنطقتــني طالت 

وأخرى حكومية.
بالغــرف  املستشــار  كشــف  و 
التجارية العراقية محمد املوسوي 
الثالثاء  خالل مؤمتر صحفي  يــوم 
املاضي ، أن »حجم اخلســائر جراء 
احلرائق يقدر مبليارات الدوالرات، وهو 

يعادل ميزانيات دول«.
وأشــار املوســوي إلى أن »البناية 
الواحدة تبلغ قيمة ما تخزنه مليون 
دوالر، وأن عدد احملــال التي تعرضت 
للحرق جتاوز الـ900 محل ومخزن«.

املنســق  وفي حديث صحفي قال 
اإلعالمــي في الدفــاع املدني نهاد 
صباح إن »أغلب احلرائق اندلعت في 
شوارع الرشيد والنهر واجلمهورية، 
وكلها محيطة مبنطقة الشورجة، 
األكبر  االقتصادية  املنطقــة  وهي 

في العراق«.
وأوضــح صباح أن »بعــض احلرائق 
كانت كبيرة جدا، فمثال احلريق في 
عمارة شــركة التأمــني الوطنية، 
اجملاورة لســاحة اخلالني قرب جسر 
السنك وســط بغداد، استمر ملدة 
16 ســاعة من الليــل وحتى ظهر 

اليوم التالي«.
ولفت إلى أن »هذا احلريق شــاركت 
فــي إخمــاده أكثر مــن 50 فرقة 
إطفــاء، إضافة إلى الزوارق النهرية 
التي كانت مهمتها ســحب املياه 

من نهر دجلة بســبب القطوعات 
املوجودة في املنطقة«. 

أن »العديد من  إلى  وأشــار صباح 
احلرائــق مــن جهة جســر األحرار 
اندلعت نتيجة االشتباكات اجلارية 
فــي املنطقة جــراء االحتجاجات 
بعض  تعرضــت  حيث  القائمــة، 

البنايات إلى احلرق ألكثر من مرة«.
وأكد أن »السبب وراء ذلك هو قرب 
املباني من خــط التماس الفاصل 
األمنية،  والقــوات  املتظاهرين  بني 
بني  التــي جتري  االشــتباكات  وأن 
الطرفــني تعّرض املبانــي القريبة 

منها إلى احلرائق«.
وبخصوص مــا إذا كانــت احلرائق 
إن »هناك  قــال صبــاح  متعمدة، 
بالفعــل بعض املشــاغبني الذين 

يحرقــون املباني عمــدا عن طريق 
قنابــل املولوتــوف، ولدينا مقاطع 
فيديــو تثبــت ذلــك، وإن أغلــب 
والنهر  الرشيد  احلرائق في شارعي 

متعمدة«.
ذاته، يؤيد »أبو علي«،  وفي السياق 
الرشــيد،  في شــارع  التجار  أحد 
أن احلرائــق في اخملــازن القريبة من 
البنك املركزي وشارع النهر أغلبها 

متعمدة وحدثت بفعل فاعل.
أن »شــارع  »أبو علــي«  وأوضــح 
الرشــيد اآلن مقطوع نصفه، إذ مت 
فصل الشارع من متثال عبد الكرمي 
إلى جســر األحرار بكتل  قاســم 
إســمنتية، خوفا من وصول أعمال 

التخريب إلى البنك املركزي«.
ولفــت إلى أن ما يثبــت أن احلرائق 

متعمدة هــو أنها حتدث في أماكن 
دخولها فهي  ويصعــب  مغلقــة 
مقطعة بكتل إســمنتية، وهو ما 
اإلطفاء  دخول سيارات  أيضا  يعيق 

إلخمادها.
وأكــد »أبــو علــي« وجــود حالة 
سخط كبيرة لدى التجار في تلك 
املنطقة، ألن مصــدر رزقهم يحرق 
الفاعل،  أعينهم وال ميسكون  أمام 
وأن موضــوع تعويضهم يعد بعيد 

املنال في ظل األوضاع احلالية.
مــن جهته، قــال الناشــط الذي 
فضل أن يصرح باسم مستعار هو 
يرفضون  املتظاهرين  إن  »أحمــد«، 
حرق املباني واحملــال التجارية، وهم 
بعيدون كل البعد عن هذه األعمال 

التخريبية.

وأوضح أن عددا من التجار في تلك 
األمر يجري  أن  املناطق، يعتقــدون 
من جهات منظمــة وتقف وراءها 
جهات تســعى إلى إحــداث حالة 
من الفوضــى والتخريب، وأنهم ال 
يتهمون املتظاهرين بتلك األعمال.

أن  العراقي،  الناشــط  ينــف  ولم 
مثــل هــذه األعمال تســيء إلى 
االحتجاجــات، مؤكــدا أن هذا ما 
حترق  التي  اجلهــات  إليه  تســعى 
التجارية وحتدث خســائر  املراكــز 
وتشويه  اإلساءة  كبيرة،  اقتصادية 
الذي  ما  وإال  املتظاهرين،  ســمعة 

جتنيه؟
وكان ممثلو غرفة التجارة، قد أعلنوا 
املاضي،  الثالثاء  في مؤمتر صحفي، 
تشــكيل خلية مع محافظ بغداد 

محمد العطا لـ«تنســيق املواقف 
العراقي،  من أجل حماية االقتصاد 
واحلد من حــاالت احلرق التي طالت 
بنايات فــي منطقتي الشــورجة 

وشارع الرشيد«.
وحتدث أعضــاء احتــاد الغرفة عن 
ودعمهــم  الكامــل  »تأييدهــم 
املســتمر للتظاهرات الســلمية، 
ورفضهم لوجود مندسني يحاولون 
تشويه صورة التظاهرات عبر حرق 

املباني التجارية«.
وفي تصريح ســابق من األســبوع 
الدفاع  مديريــة  أعلنــت  املاضي، 
املدنــي أن 200 حريق اشــتعل في 
مناطــق متفرقة من البــالد منذ 
انــدالع االحتجاجــات قبــل نحو 

شهرين. 

200 حريق شب قرب أماكن االحتجاجات ببغداد والتجار يمنون بخسائر كبيرة من جرائها
تشير االتهامات الى أطراف »مندسة« تعمدتها

تدور االتهامات 
حول تعمد أطراف 
»مندسة« إحراق 
المخازن التجارية 
في أكبر منطقة 
اقتصادية بالعراق، 
قرب ساحات 
االحتجاجات وسط 
بغداد، مكبدة التجار 
العراقيين خسائر 
بمليارات الدوالرات

إحدى حرائق االحتجاجات

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن نقيــب أصحاب محطات الوقود 
امس  البراكــس،  ســامي  لبنان،  في 
الســبت تعليــق إضــراب محطات 
البنزيــن ابتداء من الليلة بعد يوم من 

إغالق أبوابها أمام الزبائن.
وقــال البراكس إنه "نظــرا للظروف 
املســتجدة في البالد وحتسســا منا 
باملســؤولية ، وإحساسا منا ملصلحة 
املواطنــني ولكرامتهــم ومصيرهم. 
قررنا تعليق اإلضراب ابتداء من الليلة 
وتوفير املادة مــادة احملروقات فورا رفعا 

للظلم عن املواطن".

ونقلــت صحيفــة النهــار اليومية 
اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة 
علقــت إضرابهــا إلجــراء محادثات 
النقابة ستعقد  وإن  الســلطات  مع 

اجتماعا يوم غد االثنني.
ويأتي هذا القرار بعــد يوم طويل من 
اإلضراب، إذ أغلقــت محطات الوقود 
أبوابها أمام الزبائن ما أدى إلى غضب 
شــعبي عارم في البالد أدى إلى قطع 

للطرقات.
النــاس  تزويــد  احملطــات  ورفضــت 
بالوقــود، مما أدى إلى تشــكل طوابير 
من املواطنني أمامهــا بانتظار تعبئة 

البنزين بالعبوات البالستيكية.
ويأتي قرار تعليق اإلضراب بعد اجتماع 
ووزارة  النقابة  ومفاوضات بني ممثلــي 
الطاقة، فــي حني يقــول كثيرون إن 
اإلضراب منســق بني محطات الوقود 

والشركات املستوردة للنفط. 
وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب 
اخلميس،  البالد،  مفتوح على مستوى 
بسبب اخلسائر التي منيت بها نتيجة 
اضطرارها لشــراء الدوالر من ســوق 
للعملة  الرئيسي  املصدر  تعد  موازية 
الصعبة خالل األزمة االقتصادية التي 

يشهدها لبنان.

وأغلق سائقو سيارات غاضبون الطرق 
مبركباتهم في بيــروت ومناطق أخرى 
بلبنان، اجلمعــة، مما أدى إلى اختناقات 
مرورية، وذلــك احتجاجا على إضراب 
ينظمــه أصحــاب محطــات الوقود 
للمطالبة بزيادة أسعار البنزين، بينما 
التراجع وتنزلق  العملة احمللية  تواصل 
البــالد على نحو أعمق في أتون األزمة 
املالية. وجاء إغالق الطرق بأرجاء لبنان 
في حــني ترأس رئيس البالد ميشــال 
املســؤولني  كبار  مع  اجتماعــا  عون 
املالي  الوضع  ملناقشــة  االقتصاديني 
نحو سريع  على  املتدهور  واالقتصادي 

في البالد.
وفاقمت التظاهرات بشتى بقاع البالد 
والتي بــدأت في 17 أكتوبــر املاضي 
احتجاجا على الفســاد املستشــري 
وســوء اإلدارة، مــن األزمــة املاليــة 
واالقتصادية األســوأ فــي لبنان منذ 
انتهاء احلــرب األهلية )1975 - 1990(، 
فضــال عن اســتقالة احلكومة أواخر 

الشهر املاضي.
وعلــى الرغم من أن حكومة ســعد 
احلريــري اســتقالت فــي 29 أكتوبر 
املاضي، لــم يحدد عــون بعد موعدا 
ملشــاورات ملزمة مع رؤســاء الكتل 

البرملانية لتسمية رئيس وزراء.
وتأججــت االحتجاجات فــي البداية 
بســبب ضرائــب جديــدة، لكنهــا 
سرعان مع حتولت إلى دعوات للنخبة 

السياسية كاملة بالتنحي.
يشــار إلى أن لبنان من الدول األعلى 
ديونــا فــي العالم، كمــا أن القطاع 
املصرفــي في البالد فــرض قيودا غير 
املال في خضم  مســبوقة على رأس 
الدوالر، فيما  النطاق في  نقص واسع 
ولم يســمح للمواطنني في األسابيع 
من  يريدونه  مــا  بســحب  األخيــرة 

حساباتهم املصرفية.

الصباح الجديد - وكاالت: 
يبدو أن رؤية اململكة العربية السعودية 
2030 لن تترك أي من اإلرث القدمي على 
حالة، فها هــي بعض املصادر تتحدث 
عن وزير النفط الســعودي عبد العزيز 
بن سلمان، وأنه سيلزم أعضاء أوبك + 

بتخفيض اإلنتاج أو إلغاء االتفاق.
وقــال محمــد الصبــان املستشــار 
االقتصادي والنفطي الدولي السعودي 
في حديث لـ«سبوتنيك« امس السبت 
إن اململكة العربية السعودية حتملت 
خالل العامني املاضيني أكثر مما التزمت 

به أمــام أوبك فيما يختص بتخفيض 
إنتاجهــا، وكانت تعلــم أن هناك دول 
أعضاء لم تلتزم بالتخفيض الضئيل، 

التي مت االتفاق عليه في إطار األوبك.
ويرى املستشــار النفطي، أن األوضاع 
اآلن ال بد وأن تســير فــي مجرى آخر، 
فال ميكن أن تستمر اململكة في حتمل 
عبء تخفيض إنتاجها في الوقت الذي 
تزيد بعض الدول األعضاء من إنتاجها، 
فهناك أربــع دول أعضــاء على األقل 
ال تلتــزم مبا مت االتفــاق عليه مثل دول 
ومت  وغيرها،  والعراق  ونيجيريا  روســيا 

التنبيه لهم في اجتماع جلنة مراقبة 
وأكــد جميعهم  بأبــو ظبي،  اإلنتاج 
اإلحصاءات  لكن  ســيلتزمون،  بأنهم 
األخيرة في أكتوبر/ تشرين أول املاضي 

أكدت عدم التزامهم بالتخفيض.
وأشار الصبان، إلى أن العراق في وضع 
اســتثنائي اآلن وعــدم التزامه قد ال 
يكــون اختياري نتيجــة األزمات التي 

تعصف بالعراق في الوقت الراهن.
وأكــد الصبان أن اململكة ســتوضح 
لألعضــاء في أوبــك خــالل اجتماع 
املنظمة األســبوع املقبل ، ما إذا كان 

األعضــاء جادين بالفعــل في العمل 
بهذا االتفاق، فــإن اململكة ال ميكنها 
القبول بوجود »راكب مجاني«، وسبق 
أن قلــت هذا الكالم منــذ عامني منذ 
االتفاق األول فــي بداية 2017 وحذرت 
من أنه »إما يخفض اجلميع أو ال يلتزم 

اجلميع بالتخفيض«.
الدولي،  النفطي  املستشــار  وأوضح 
أتصور أن الســعودية قد ال تلجأ إلى 
إلغــاء االتفاقيــة، وإمنا ســتحذر من 
االستمرار في عدم االلتزام بالتخفيض 
من جانــب األعضاء، وفــي حال عدم 

بإغراق  الســعودية  االنصياع ستقوم 
األســواق بالنفط إن لــم يكن هناك 
انضبــاط من جميع الــدول األعضاء، 
مشــيرا إلى أن النسب الوهمية التي 
كانــت تصدرها بعض الــوكاالت بأن 
نســب االلتزام 150 فــي املئة أو أكثر، 
تلــك نســب وهميــة لــم تأخذ في 
االعتبارالــدول غيــر امللتزمة وأدرجت 
كل من فنزويال وإيران واللتني انخفض 

إنتاجهما بشكل كبير.
وقــال الصبان، إن »تلك النســب غير 
صحيحــة وغير ســليمة، وهناك عد 

التــزام وال بد أن نكــون أكثر صراحة 
وعلى اجلميع أن يلتــزم، ووزير الطاقة 
الســعودي صريح جدا لكنه لن يقبل 
أن تتحمل اململكــة عبء التخفيض 

بينما اآلخرون هم ركاب مجانيون«.
وكانــت دول »أوبك+« قــد اتفقت في 
بدايــة يوليو/ متوز املاضــي على متديد 
خفض إنتاج النفط لـ9 أشــهر أخرى 
في مســعى لدعم أســعار اخلام، في 
االقتصاد  فيــه  الذي يشــهد  الوقت 
العاملــي ضعفا وارتفاعا فــي اإلنتاج 

األمريكي من اخلام.

تعليق إضراب محطات الوقود مع تفاقم االزمة المالية في لبنان 

المملكة العربية السعودية تهدد أعضاء أوبك بإغراق األسواق بالنفط إن لم تلتزم باالتفاق

بعد ان أدى إلى غضب شعبي عارم تسبب بقطع للطرقات

تحملت خالل العامين الماضيين أكثر مما التزمت به أمام أوبك
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ثقافة 8دراسة
علي حسن الفواز

د. سامر فاضل األسدي*

تنبثــق فكــرة البحــث مــن محاولة 
للنقد  الناســجة  اخليوط  أحد  معرفة 
الثقافــي، وهــو الُبعــد اإليديولوجي، 
بوصفه معتقداً أســهم في تشــّكله 
العربي.  احلداثوي  النقــدي  في اخلطاب 
وعلى ذلك فلســنا هنــا بصدد احلديث 
عن النقد الثقافي مــن حيث املفهوم 
الوظيفية،  واملصطلح وإشــكاليتهما 
على الرغــم من قناعتنــا بفكرة عدم 
في  واملصطلح(  اســتقرارهما)املفهوم 
النقــد العربــي، وقد ُكتبــت في ذلك 
ومنطلقات  االختالفــات  بّينت  مباحث 
منّظريهــا. ولذلك متحــور البحث في 
محاولــة معرفــة الصلة بــن النقد 
واإليديولوجيا من جهة، ومدى التفاعل 
بن الدراسات الثقافية والنقد من جهة 
ثانية، واإليديولوجيا املوّظفة في تشّكل 
ذلك النقــد عند نقاد النقــد الثقافي 

العربي من جهة ثالثة.
النقدي  إيديولوجية اخلطاب  التأسيس: 
العربــي: ليــس ثّمة طروحــات نقدية 
إيديولوجية  تأثيــرات  حتــت  تقــع  لم 
معينــة، ســواء أكانــت إيديولوجيات 
إيديولوجية شخصية  أم  عليا مركزية، 
العربي عموماً،  النقد  فردية، وهذا حال 
ألن  ذلك  خصوصــاً؛  الثقافي  والنقــد 
النقــدي العربــي بتحوالته  اخلطــاب 
لــم  النصيــة(  جميعها)الســياقية/ 
يكــن خطاباً بريئــاً، بدءاً من تشــّكل 
العربي  النقد  فــي  اإليديولوجي  النقد 
وصوالً  النضاليــة،  ووظائفــه  احلديث 
إلى النقد الثقافي الذي يشــّكل الُبعد 
رئيساً في توجيه  اإليديولوجي معَتقداً 
خطابــه، األمــر الذي يجعــل وظيفة 
اإليديولوجيا في هذا األخير تختلف عن 

االجتاه النقدي اإليديولوجي.
إن دراســة الصلة الرابطــة بن النقد 
واإليديولوجيا مشــروع سّنته النظرية 
بينهما  العالقــة  تبدو  إذ  املاركســية، 
ثريــة؛ ألن اإليديولوجيــا غــّذت األدب 
والنقــد مبفاهيم اســتعملت لتحليل 
النصوص األدبية وتفســيرها. ومن هنا 
نعتقد أن الصيغــة النقدية لبيان تلك 
الصلة هــي الصيغة التي ترى أن األدب 
بزمانها،  مشروطة  إيديولوجية  ممارسة 
وتتــم تطبيقياً في حقــل اجتماعي- 
إيديولوجــي محدد، فاألدب ال يظهر من 
العدم، أو تصنعه شياطن اإللهام، كما 
يتصّوره النقد املثالي؛ ذلك ألنه مشروط 
بسياق سوســيو- تاريخي، محدد على 
مســتوى الكتابة بــاألدوات والتقنيات 
والتراث األدبي الذي يجده الكاتب ُمنتجاً 
ذهنياً أمامه، وعلى مســتوى املمارسة 
سياق  في  املتنافســة  باإليديولوجيات 
تاريخي معن. ولهذا يُعّد األدب شــكالً 
البنية  هي  واإليديولوجيا  إيديولوجيــاً، 

الفوقية لألنســاق األدبيــة والفكرية، 
وهنا يكون األدب تابعاً لوجود سابق، هو 

سياق اإليديولوجيات.
وال ميكــن لــألدب إالّ أن يْشــغل مكاناً 
مطابق  هــو  حيــث  فمــن  مزدوجــاً، 
لإليديولوجيــا، فهــو يُعيــد إنتاجها، 
ويعطيها شــكالً، وينتج عن هذا فهم 
ضّيــق موّجه سياســياً للهيمنة على 
األدب. ومــن حيــث هــو مختلف عن 
يتجاوز)باملفهوم  فهــو  اإليديولوجيــا، 
الهيجلــي- يتجــاوز ويحافــظ على(، 
ويتجّلى  الطبقية للكاتــب،  املواقــف 
بوصفه انعكاساً عارفاً للواقع)1(. وعلى 
ذلك يكــون األدب عامًة، والنقد خاصًة، 
شكالً من أشكال اإليديولوجيا، وخطاباً 

موّجهاً تبّثه األخيرة وحتافظ عليه.
وبهــذا الفهــم تصبــح عملية فهم 
النصــوص األدبية أمراً »يتجــاوز تأويل 
رمزية هذه األعمال أو العمل على دراسة 
التاريــخ األدبي لهــا أو إضافة هوامش 
إلــى الوقائع االجتماعيــة التي تدخل 
في تكوين هذه األعمــال. علينا أوالً أن 
نفهم العالقات املعقدة غير املباشــرة 
بن هذه األعمال والعوالم اإليديولوجية 
التي تســكنها العالقات التي ال تظهر 
فقط في)الثيمات( أو)االنشــغاالت( بل 
في األسلوب واإليقاع والصورة والنوعية 
اإليديولوجية  نفهم  ال  إننا  والشــكل. 
أيضاً ما لــم نقبض على الــدور الذي 
تلعبــه في اجملتمــع برّمتــه«)2(. وهذا 
يعني أن على الناقد أن يضع نفسه في 
مركز إنتاج العمليــة األدبية من جهة، 
وأن يكشــف التصورات التي تقف وراء 
إنتاجــه من جهة ثانيــة. وبهذا تصبح 
مهمته عــرض النص بصورة لم يعرض 
الشــروط  ويُبّن  نفســه،  فيها  النص 
والدواعي التي أسهمت في خلقه؛ ذلك 
ألن النص ال يبوح بأبعاده كّلها، وعملية 
الكشــف عن ذلك تتطّلب »من النقد 
أن يتخّلــص من تاريخــه اإليديولوجي 
القبلــي، ويضع نفســه خــارج فضاء 
النــص، أي: في احلقل البديل من حقول 
املعرفــة العلميــة«)3(. وهــذا يجعل 
مــن العالقة بن النــص واإليديولوجيا 
عالقــة خصبــة بالنســبة للســياق 
التاريخي واحلضاري الذي تشــّكل فيه 
النص، فاألدب أكثر الصيغ كشــفاً عن 
اإليديولوجيــة في النص املقــروء. أما 
اإليديولوجيــا فهي التــي تغّذي النص 

مبدلوالت سياقية متباينة.
ونتيجة لتلك العالقة، وبأثر مباشر من 
الرابطة  املاركســية، أصبحت العالقة 
أكثــر تعقيداً؛ ألن معنــى األدب أصبح 
قائماً على مفهــوم اإلنتاج، فاألدب هو 
إنتاج إيديولوجي يوجــد في عالقة مع 
اللغة مبختلف أشــكال اســتعمالها، 
فهــو إنتــاج ال يوجــد إالّ بالعالقة مع 
وبذلك تكون  التاريخ،  اإليديولوجيا ومع 
الذي  الفضــاء  املاركســية قد حددت 

يتموضع فيــه األدب، فهو ال يتحّرك إالّ 
باإليديولوجيــا؛ ألنه انعــكاس للموقع 
الطبقي الــذي أنتج النــص، وهذا ما 
يجعلهــا تســكت عــن خصوصيــة 
املمارســة األدبية، وكأن األدب ممارســة 

إيديولوجية خالصة) 4(.
وقد عرف العالم العربي هذا االجتاه في 
تُعّد  التي  العشرين  القرن  خمسينيات 
املدرسة  إلى  بالنســبة  التوّهج  »عقد 

الواقعية االشتراكية«)5(.
النقــد  وظائــف  نحــدد  أن  وميكــن 
اإليديولوجــي مــن خالل نقــاده الذين 

اشتغلوا عليه، على وفق اآلتي:
أوال: ناهض أصحاب النقد اإليديولوجي 
فكرة االنعكاس في األدب، وشّددوا على 
أن األدب وليد رؤية صاحبه اإليديولوجية، 
وأن للظــروف املوضوعيــة والعوامــل 
االقتصادية أثراً مباشــراً في بلورة هذا 
النقد، ومــن ثّم في خلقه وفهمه. وهو 
ما خّلصــه )محمد مندور( عندما رأى أن 
املادية اجلدلية تــرى أن األفكار ال تهبط 
من عالم املُثل، بــل هي انعكاس لواقع 

احلياة املادية)6(. ومن هنــا رّجح أولوية 
املضمون في تكوين العمل األدبي، لهذا 
طالَب األدباء أن يلتزموا بقضايا العصر 
الراهن، إذ يقول: »والشيء الذي نحرص 
علــى أن نختم به حديثنــا عن املنهج 
اإليديولوجي فــي النقد، هو أنه منهج 
ال نريد أن يسلب األدب أو الفنان حريته، 
وكل ما نرجوه هو أن يســتجيب األديب 
وقيم مجتمعه  والفنان حلاجات عصره 
بطريقة تلقائية، وهو ال بُّد مســتجيب 
إذا فهــم وضعه احلقيقــي في اجملتمع، 
ونهض  الكاملــة،  مســؤوليته  وأدرك 
بالــدور القيادي احلر الــذي يعّزز مكانة 
األديب والفنان، ويرتفع بها إلى مستوى 
اإليجابية الفّعالة التي يعتبر االحتفاظ 
وســيلة  أهم  اجلمالية  الفنية  بالقيم 
لتحقيقها، فاألدب أو الفن بغير القيم 
اجلمالية والفنية ال يفقد طابعه املميز 
فحســب، بل يفقد أيضاً فاعليته«)7(، 
ولعّل هذا هو جوهــر منطق الواقعية 
بإيديولوجيــا  امللتزمــة  االشــتراكية 
القضايــا الراهنة، التي تــرى أن للنقد 

وظائــف عــّدة، فهو تفســير وتقييم 
وتوجيه. 

العالم(  أمن  ذلك ذهب)محمــود  وإلى 
املاركســي  النقــد  أن  رأى  عندمــا 
ليــس نقداً)آليــاً( لقوانــن اجملتمــع، 
بل هــو يســتجيب ملتغيــرات العصر 
وقــد الزمت هذه  ويتفاعل معهــا)8(. 
العالم( في كتابه  النزعة)محمود أمن 
املشــترك مع)عبد العظيم أنيس( في 
الثقافــة املصريــة، ذلك أنهمــا أقاما 
تصورهما لوظيفة الشــعر على أسس 
نتاج  فــاألدب  املاركســية،  النظريــة 
اجتماعــي، ومادته اخلصبة »املالين من 
الذين  واملوظفــن  والفالحن  العمــال 
يعملون في املصانــع واحلقول واملعامل 
والدواويــن«)9(. ورســالته األولــى في 
»االرتباط بحركة اجلماهير وتطورها نحو 
أهدافها السياسية واالجتماعية«)10(. 
وهذا ما حدا بهما إلى النظر للمضمون 
الشعري على أنه خادم للعامة، ولو كان 

قليل اإلثارة والصورة اجلمالية.
ثانيا: ناهض أصحــاب هذا النقد، املبدأ 
اجلدلية  مبدأ  محّله  وأحّلوا  الســببي، 
الســببية، مقتنعن بــأن العالقة بن 
التفاعل  واملدلــول قائمة علــى  الدال 
والتداخل، فاملضمــون يوصف عندهم 
بأنه »أحداث تقع وتتحقق داخل العمل 
األدبي، وهي بدورها أعمال متشــابكة 
متفاعلــة يفضي بعضهــا إلى بعض 
إفضــاًء حيــاً، وهذه األحــداث تعكس 

مواقف ووقائع اجتماعية«)11(.    
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* تدريســي فــي جامعة بابــل/ كلية 
اآلداب

احلديث عن فاعلية النقد، وعن اســئلته مثارا للجدل 
واالختــالف، ليس ألّن النقد يعني تعــددا في وجهات 
النظر أو في طبيعة املناهــج التي يتم توظيفها في 
البحث والقراءة حسب، بل ألّن النقد لم يعد بريئا من 
االيديولوجيا، وحتى العصاب، وأّن تســلل التسريبات 
النســقية لاليديولوجيــا تتبدى من خــالل طبيعة 
املعاجلة النقدية، أو عبر املوقف الذي ميكن استخالصه.

وبقطع النظر عن االشتغاالت التي باتت تضع املمارسة 
النقدية، وحتى اخلطاب النقدي في ســياق الدراسات 
الثقافية، فإن التوصيف االجناسي للمعاجلة النقدية 
تظل تهجس مبا يعكس أثر التســريب النسقي فيها، 
وهو أمٌر قد يُخّل مبوضوعيــة النقد أو مهنيته، أو رمبا 
يدفع بعض النقاد الى اللجوء الى اشــتغاالت النقد 
الثقافي، بوصفها اشتغاالت تٌعيدنا الى السياق، والى 
املؤلف، والى مايحملــه النص في جوهره من مواقف 
ومــن رؤى وافكار، حتــى وإن كانت مؤدجلــة، وهذا ما 
يخفف عن الناقد خطيئة الكذب النســقي، الذي قد 
يفتعله، أو قد يُبرره انحيازا الستيهامات االيديولوجيا، 

و ألطروحات علم اجلمال النمطي..
فــي اشــتغاالت النقــد الثقافي ال توجــد قصيدة 
نضرة  وأخرى بشــعة، كل ما في القصيدة هو لعبة 
كتابتها، تلك املســكونة بالنقائض، فهي تارة لعبة 
في التعري، وكلما أمعن الشــاعر في)ستربتيزه( أثار 
الفضول والشــغف والتواصل مــن حوله، وتارة أخرى 
هي تشــبه تظاهرة عمومية تســتغرقها اليافطات 
الثورية والرافضة أو املســاندة، والتــي تعتمد أيضا 
لعبة التهييج والتلذذ اإلشــباعي الذي تســتحضره 

التظاهرات عادة..
كال الصوتن تضعــان القصيدة في األفق، أقصد أفق 
قراءتها، والتمعن فيها بحثا عــن الغائب واملمحو، أو 
تلــذذا مبا تصنعه اللغة بوصفها بيت الكائن أو زاويته 

أو طاولته.
القصيــدة النِضرة هــي التي تخــّص تخّيلنا، والتي 
تدفعنــا إلدراك ما ال يُدرك فيهــا، أو ما هو ُمضمر في 
نســقها، وهذا ما يجعلها خاضعة لســياق فاعلية 
احلكم النقدي، بوصفه العتبــة االولى لفعل القراءة 

العميقة..
افتراضيتان، وخاضعتان  ثنائيتــان  والتوحش  النضارة 
لنوع من التلفيق الذي ميارســه البعض من النقاد، أو 
الدارسن، أو البعض من )محرري الصفحات الثقافية( 
والذيــن يتواطؤون مع مركزية أسماء)ُمكّرســة( لها 
وضعهــا وثقلهــا التســويقي بوصفهــم منتجن 
افتراضيــن ووهمين للنــص النِضر، وهــذا جزء من 
مظاهر اخليانة الثقافية، ومن صناعة الوهم الثقافي 
والفرجة والثقافية، وما أكثر مظاهر ذلك في ثقافتنا 

العربية، وفي مجال النشريات الثقافية..
نشــر هذه القصيدة أو تلك، أو هذه املقالة أو غيرها، 
وبقطع النظر عن توصيفهــا- تخضع ملزاج احملرر، وأّن 
وهم نضارتها يتــم فرَضه على القارئ بوصفه حكما 
متعاليا، وطبعا سيكون النشر كإشهار للتعريف به، 
ودافٍع للكتابة عنه، أو التبشير به، فال توصيف نقدي 
او مقاربة نقدية خارج لعبة النشــر، ولعبة االشهار 
والتبشــير  في ثقافتنا العربيــة لعبة خطرة ومريبة 
وخاضعــة للمــزاج العصابي القرابــي، والذي كثيرا 
مايســتعيره املثقفون/ النقاد من املرجعيات القرابية 

في البنى االجتماعية املضطربة واملهيمنة...

احملرر الثقافي اخلائن.
احملرر الثقافي هو املوظف الذي يلبس القناع العمومي 
للمؤسســة الثقافية- جريدة، مجلة، قناة فضائية، 
ورشة عمل- وهذا التوصيف يُعطيه قدرة على فرض 
خياراتــه، أو التعبيــر عنها، وتســويقها عبر مجالي 
النشــر أو العرض، السيما وأّن الرأســمال التمويلي 
للمؤسسة الثقافية يقوم على فعل العرض االشهار 
والتعريف والربحية، والذي يعني اعطاء احملرر املقصود 
صالحية كاملة للمنــاورة واالختيــار، ولفرض ارادته 

وتصوره على االخرين.
الوعي باالختالف هو يُعطي للناقد واحملرر مســؤوليته 
في تقييم هذا النص أو ذاك، مثلما يُبرر عدم اخضاعه 
ملعايير خارجية لقيم القبح واجلمال، وأن مقاربة هذه 
النصوص تعتمد على مهنية الناقد بوصفه »القارئ 
العمدة« على مســؤولية احملرر بوصفه املســؤول عن 
صفحته، وعن وجهة النظر والسياسة التي تعتمدها 
جريدتــه أو مجلته، وهذا لألســف مــن اكثر مثالب 

التصريف النقدي في ثقافتنا العراقية...

النقد والخيانة 
الثقافية

البعد اإليديولوجي في تشّكل النقد الثقافي العربي
دراسة

الصباح الجديد - وكاالت:

 أعلنــت جائزة الشــيخ زايــد للكتاب 
القائمة الطويلة لفرعي »التنمية وبناء 
الدولة« و«الفنون والدراسات النقدية«، 
ضمن دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 
- 2020، حيث ضــم الفرعان 21 عمالً، 
وقد تنوعت جنســيات مؤلفي األعمال 
اخملتارة لتشمل كتاباً ودور نشر مختلفة 

من دول عربية عدة.
لفرع  الطويلــة  القائمــة  اشــتملت 
التنميــة وبناء الدولة علــى 11 عنواناً، 
مت اختيارهــا مــن أصــل 223 عمالً مت 
القائمة  تقدميها للمشــاركة، تضــم 
العناويــن التالية؛ »ســجون الثقافة« 
للكاتب الســعودي صالح زياد، والصادر 
عــن دار التنوير للطباعة والنشــر عام 
الصــدارة: كيف  و«رحلــة نحو   ،2019
أصبــح اخلليــج العربي مركــزاً عاملياً 
الدكتور  للكاتــب  للبتروكيماويــات« 

عبد الوهاب الســعدون من السعودية، 
 ،2019 الســاقي  دار  عــن  والصــادر 
و«التسامح زينة الدنيا والدين« للكاتب 
تركي الدخيل من الســعودية، والصادر 
عــن دار مــدارك للنشــر عــام 2019، 
و«العقــاب والغلو في الفقــه والتراث 
من  اخليُّون  رشــيد  للكاتب  اإلسالمي« 
العــراق، والصــادر عن مركز املســبار 
للدراســات والبحــوث 2018، و«ال أحد 
ينام في املنامة« للدكتور نادر كاظم من 
البحرين، والصادر عن دار ســؤال للنشر 

عام 2019
القائمة كتــاب »تطور  كما تتضمــن 
الدراســات العربية فــي اليابان 1945 
للدكتــور مســعود ضاهــر   »2016 -
مــن لبنان، والصــادر عــن دار الفارابي 
عــام 2019، و«حّنبعــل بطــل قرطاج 
و املتوّســط« للكاتب محمد حســن 
فنطر مــن تونس، والصــادر عن كلمة 
للنشــر والتوزيــع عــام 2018، و«دولة 
ســالطن املماليك في مصر« للكاتب 

أمين فؤاد ســيد من مصر، والصادر عن 
الــدار املصرية اللبنانيــة 2019، و«في 
االستشــراقي، ســيرة  نقــد اخلطاب 
محّمد ونشــأة اإلسالم في االستشراق 
الفرنســي املعاصر« للكاتــب الدكتور 
حســن بزاينّية من تونس، والصادر عن 
مسكيلياني للنشر والتوزيع عام 2019، 
املغرب  والثقافــة في  القــراءة  و«أزمة 

والعالم العربي )محاولة في تشخيص 
للكاتب محمد  الــدواء(«  الداء ووصف 
دار  بوســالَّم من املغرب، والصــادر عن 
أبي رقراق للطباعة والنشــر عام 2017، 
الفكرية  النهضــة  وبناء  رشــد  و«ابن 
احلدادي  الدكتور عزيز  للكاتب  العربية« 
من املغرب، والصادر عن منشورات دار ما 

بعد احلداثة عام 2017

أّما فرع الفنون والدراسات النقدية فقد 
ضــم 10 أعمال مت اختيارهــا من أصل 
188 عمالً مت تقدميها للجائزة، وهي على 
النحو اآلتي، كتاب »بيض األداحي: رحلة 
نحو فهم الشــعر وتفســيره وتأويله« 
الســيف  العزيز  بن عبد  للدكتور عمر 
من السعودية، والصادر عن دار النهضة 
و«األســطوري:   ،2019 عــام  العربيــة 

للكاتب  والنقد«  والتجنيس  التأسيس 
محمد األمن بحري، من اجلزائر والصادر 
األمان ومنشــورات  دار  عــن كل مــن 
االختالف ومنشورات ضفاف عام 2018، 
و«املمكن املتخّيل: املرجعية السياسية 
الدكتــور  للكاتــب   « الروايــة  فــي 
عبدالرحمن التمارة من املغرب، والصادر 
عــن دار كنوز املعرفة للنشــر والتوزيع 
عام 2019، و«االنتخاب الّلســاني: نحو 
تاريخانّية جديدة للمعنى في اخلطاب« 
الفتاح  الدكتور عبد  األســتاذ  للكاتب 
أحمد يوســف من مصــر، والصادر عن 
ابن الندمي للنشــر والتوزيع ودار الروافد 

الثقافية – ناشرون عام 2019
كمــا يضم فــرع الفنون والدراســات 
بارث  جــون  »محاكاة  كتــاب  النقدية 
لشــهرزاد: ألف ليلة وليلة في املتخيل 
للكاتب  احلداثــي«  بعد  مــا  األمريكي 
الدكتور حلســن بن اعزيــزة من املغرب، 
والصــادر عن دار كنوز املعرفة للنشــر 
والتوزيــع 2017، و«الّذاكــرة في احلَكي 

الّروائــّي: اإلتيــان إلــى املاضــي مــن 
املستقبل« للكاتب عبد الرحيم جيران 
من املغــرب، الصــادر عــن دار الكتاب 
اجلديدة املتحدة 2019، و«فتنة األسالف: 
هايدغــر قارئاً كانط » للكاتب رســول 
محمد رســول من العراق، والصادر عن 
مؤمنون بال حدود للّنشر والّتوزيع 2019، 
و«األم الرسولة: رسالة األّم في احلكاية 
الشعبية العربية، دراسة أنثروبولوجية 
نفســية » للكاتــب الدكتــور محمد 
اجلويلي من تونــس، والصادر عن معهد 
2019، و«الشعر  للتراث عام  الشــارقة 
وأنســنة العالــم« للكاتبــة حوريــة 
والصادر عن  املغــرب،  اخلمليشــي من 
كل من منشــورات ضفــاف ودار األمان 
ومنشــورات االختالف 2018، و«النص و 
االختالف: هرمينوطيقا الصورة اإللهية 
عند ابن عربي« للكاتب محمد أمعارش 
مــن املغــرب، والصادر عن مؤسســة 
مؤمنون بال حدود للنشــر والتوزيع عام  

.2017

متابعة الصباح الجديد:

صدرت حديثاً عن منشــورات املتوســط – 
إيطاليا، الرواية اجلديدة للكاتب الّسوري زياد 
عبداهلل، حتت عنوان: »ســيرة بطل األبطال 
بحيرة االنكشاري، ومآثر أسياده العظام« – 
والتي حتمل أيضاً تاريخ 1984 لكن للهجرة 

هذه املرَّة!
وفي هذه الرِّواية، التي لــم يُكتب كمثلِها 
ِكتاب، فــي عصٍر ُجمعت فيه األضداد، وعمَّ 
لم واالســتبداد، يبنــي الروائي زياد  فيه الظُّ
عبداهلل صرحاً ســردّياً بديــَع التأليف، عن 
ســيرة بطل األبطــال بحيرة االنكشــاري، 
ومآثر أســياده العظــام - )1984 هـ(، وهو 
تاريــُخ أحداٍث ِجســام، حَدثت فــي ماٍض 
يســتدعي حاضُرُه مســتقبَل األيام، كأنَّنا 

بصددِ أســطورٍة، وما هي بأسطورة، لكنَّها 
دون شــكٍّ روايٌة تشــرع أبواب الواقِع على 
التاريخية  ِمصراعيها، في مواجهِة حلظتنا 
الفارقة، بــكلِّ ما فيها من مــآٍس وحروٍب 
وخراٍب إنســاني يتهــاوى ليأتي على األرض 
ُر سماًء ال خالص  وساكنيها، ويتعالى فُيدمِّ
فيهــا، وبــَن االثنتْن، نقُف علــى مخلفة 
التقوى واإلميان، بشرائعها وكتابها املُقدَّس، 

وحروبها وانتصاراتها وهزائمها.
ونحــن بصددِ كتابِة هذا التَّقــدمي، ال بدَّ وأن 
نقَف على شيٍء ممّا جاء في ُمستهلِّ الرواية، 
حيُث خطَّ كاتٌب اسمه زياد يُتبُع بـ عبداهلل، 

ما يلي:
»... إنهــا حكايٌة ملؤها الســير، منهم من 
ســبق بطل األبطــال بحيرة االنكشــاري، 
ومنهم من حلق، فشــهدوا الوقائع واألخبار، 
واســتخلصوا عظائم القصص واألحداث. 

منهــم من ظهر وأظهــر، ومنهم من غاب 
وغّيب، والشــيخ اجلليل ملّمع القدور وقارع 
ــر بالنبــأ العظيــم، يقرع  الطناجــر يبشِّ
الطناجر مســتقدماً اآلتي، وهــو يرى أوبة 
ســيد األســياد بحر بن إياب، والذي لواله ملا 
كان كلُّ ما كان، وما اقتطع من بحره بحيرة 
االنكشاري وال جاء مؤمتن الغياب وال رفرفت 

رايات مخلفة التقوى واإلميان.
واعلمــوا يا أيهــا القّراء واســمعوا يا أيها 
السّماع إنها حكايٌة ليست كما احلكايات، 
مما ال عٌن رأت وال أذٌن سمعت، سردها سفينة، 
وبيانها شــراع، تطفو على أحداٍث جسام، 
متخر عباب حروٍب وهزائم وانتصارات. واعلموا 
أننا سنقصص عليكم أوثق القصص كما 
شــهدناها بأم العــن أو مما تناقلــه الرواة 
وأصحاب األخبار، احلفظــةُ والرواة، األتقياء 
واألنقياء، القادة الشجعان واجلبناء، واألتباع، 

واألعداء، واألعــزة، والصاغرون، واملظلومون، 
والثائرون، والصاعــدون، واملتردون، واملتوارون، 
واملنتصرون، واملنهزمون، ال راوي لهم جميعاً 
إالنا، نحــن من اجتمعــت حكايانا هنا بن 
دفتي هذا الكتاب، ووضعنا ما أوتينا من كلِّ 
هذا وذاك بن يدي كاتب اســمه زياد يُتبع بـ 
عبداهلل، دّون ما أســمعناه إيــاه، وأوصيناه 
برفيع الصياغات، وعظيم السرد والكتابات، 
فغاب عنا سبع سنوات وعاد إلينا مبا هو بن 

أيديكم اآلن.
القارُئ لهذه الرِّواية، املتفرِّدِة سرداً، اخملتلفِة 
أسلوباً، الشاســعِة خياالً، ميضي في رحاِب 
دروب وضروب اإلبداع، سَيقُع، على مدار 256 
صفحة، في ســحرِ لغٍة، تفوُح منها رائحُة 
مخطوطاِت ألِف ليلــٍة وليلة، كأنَّنا بصددِ 
ِح كتاِب األغاني لألصفهاني في أعتِق  تَصفُّ
اخ، لكْن، نحن كذلَك  ها النُّسَّ نســخٍة؛ َخطَّ

بصددِ كتابٍة سابقة والحقة في آن، تتحرَّى 
واقعاً مريراً، وتتنبأ مبســتقبٍل مجهوِل املآل، 
لُيخِبرنا زياد عبداهلل أنَّ راهن احلال، ال شــكَّ 
يحتــاُج إلى كتابــٍة يصُل فيها مســتوى 
السخرية حدَّ األلم، حدَّ االعتراِف بأنَّ العصرَ 
الــذي نعيشــُه ال تُقارِبُه كتابــٌة إالَّ وفيها 

خريِة السوداء. الكثيُر من السُّ

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة 

»سيرة بحيرة االنكشاري« للسوري »زياد عبد اهلل« عن دار المتوسط

بينها عمالن عراقيان لفرعي »التنمية وبناء الدولة« و«الفنون والدراسات النقدية« متابعة

اصدار

محمد مندور
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بعد يــوم داٍم، شــهدته مدينة الناصريــة، وبعد 
االنتهاء مــن خطبة املرجعية الدينيــة، قرر أخيرا 
الســيد رئيس مجلس الوزراء، تقدمي استقالته من 
منصبه، أو قرر أنه ســوف يرفع كتابا رســميا الى 
مجلس النواب، يطلب فيه االســتقالة من رئاسة 
احلكومة. بعــد تصريح رئيس مجلــس الوزراء، ثار 
اجلدل، حول اآللية الدستورية والقانونية الستقالة 
عبــد املهدي، وهل إن اســتقالته موافقة للقانون 
والدســتور؟ أم ال، وهل ثمة آليات البد من سلوكه 
لتكون االستقالة موافقة للقانون والدستور؟ وثم: 
ماذا بعد تلك االســتقالة؟ هل هي نهاية املطاف؟ 
هل ســتنهي األزمة مع املتظاهرين؟ وهل البديل 
سيكون من خارج هذه املنظومة التي لم تعد حتظى 
بثقة الشارع؟ أســئلة طرحت من قبل مختصني 
ومتابعني للشأن السياسي، وقد متت اإلجابة عنها 
من قبل رجال قانون واستاذة جامعات، عبر منصات 
التواصل االجتماعي، بينوا فيها أن االستقالة نافذة 
وال حتتــاج إلى موافقة أحد، كــون عدم وجود نص 
في الدستور يشــترط موافقة أحد. وبالعودة الى 
فحوى بيان عبد املهدي، جند انه بني وبشكل واضح 
وجلي، أنه ســوف يرفع الى مجلس النواب الكتاب 
الرســمي لطلب االســتقالة من رئاسة احلكومة 
احلالية. وهذا يعني ان االســتقالة لم حتصل بعد، 
وان عبــد املهدي مازال حلد اللحظة رئيســا جمللس 
الوزراء. ولكن: هل ان الدســتور اشترط على رئيس 
مجلس الوزراء تقدمي اســتقالته الى رئيس مجلس 
النواب؟ بالعودة الى نصوص الدســتور جند ان املادة 
81 تنــص علــى ان رئيس اجلمهوريــة يحل محل 
رئيس مجلس الوزراء عند خلو املنصب ألي ســبب 
كان. وهذا يعني أوال، أن أي ســبب خللو املنصب وارد 
مهما كانت آليته القانونية والدستورية، بسبب ان 
النص الدستوري أعاله لم يذكر على سبيل احلصر 
طرائق خلو منصب رئيس مجلس الوزراء. وبالعودة 
الى نص املادة 76 من الدســتور، التي أشارت الى ان 
النيابية  الكتلة  رئيس اجلمهورية يكلف مرشــح 
األكثر عددا بتشــكيل مجلس الوزراء، وهذا يعني 
إمكانية ان تقدم االســتقالة الى رئيس اجلمهورية 
كونه هو الــذي كلف رئيس اجمللس الوزراء وال تقدم 
الى رئيس مجلس النواب. الســؤال املطروح حاليا: 
فيما لو أصبحت االستقالة أمرا قانونيا قائما، هل 
يجب استقالة احلكومة بشكل كامل، على اعتبار 
ان 83 من الدســتور نصت على ان مسؤولية رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء تكون تضامنية وشخصية؟ 
ان مفهوم املسؤولية يعني وجود مخالفة قانونية 
او دســتورية متحققة وثابتة مبوجب قرار قضائي، 
فلو خالــف وزير مســؤوليته وواجباته الوظيفية 
وارتكب ما يخالف تلك الواجبات، فإن مســؤولية 
ذلــك الفعل ينصــرف الى جميع أعضــاء الوزارة، 
أما في احلالة الراهنة، فإن علينا أوال بيان أســباب 
االستقالة، وهل جاءت بسبب قتل املتظاهرين؟ هل 
ثبت أن رئيس مجلس الوزراء هو من أمر بقتلهم؟ أم 
ان االستقالة وكما بينها عبد املهدي جاءت بسبب 
مطالبة املرجعية بذلك؟ ان االلتزام احلرفي بالنص 
الدســتوري، يعني عدم وجود مسؤولية تستدعي 
اســتقالة الوزارة كاملــة، كذلك فإنــه لو ثبتت 
مســؤولية عبد املهدي بقتل املتظاهرين، فإن تلك 
املســؤولية بصفته القائد العام للقوات املسلحة 
وليس بصفته رئيسا جمللس الوزراء. ان استقالة عبد 
املهــدي لو حصلت فعال فيجب أن تقدم الى رئيس 
اجلمهورية وليس الــى رئيس مجلس النواب، كونه 
ان األول هو من كلفه بتشــكيل احلكومة، كما ال 
يوجد نص في الدستور ينص على تقدمي االستقالة 
الى رئيس البرملان، إضافــة لذلك، فإن املادة 18 من 
النظام الداخلي، تشــير الى تقــدمي طلب االعفاء 
من قبل رئيس مجلس الوزراء الى رئيس اجلمهورية 
وهــذا يعني إمكانية تقدمي طلب االســتقالة الى 
رئيس اجلمهورية، وال يســتلزم ذلك ان تقدم جميع 
الوزارة استقالتها، كون ان استقالة الوزارة كاملة 
مشــروطة بتحقق املســؤولية القانونية وهو ما 

يتحقق في الوقت احلاضر.

ماذا بعد استقالة
رئيس مجلس الوزراء؟
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

جرجيس كوليزادة *

العقد االخير شــهد خروج انتفاضات 
وثورات شعبية عارمة في بلدان العالم 
االوســط،  الشــرق  ومنطقة  العربي 
وبــدأت اوال بتونــس ثم مصــر وليبيا 
وسوريا واليمن واجلزائر، وحققت الثورة 
اهدافها مبراحل متالحقة  التونســية 
نتيجة وعي وثقافة شــعبها واحزابها 
فحصل اســتقرار النتقال الســلطة 
بطريقة ســلمية ومدنية ودميقراطية 
نزيهة تفتقر اليها اغلب دول املنطقة.

وفي مصر حققت الثورة هدفها بتغيير 
النظام ولكن بشق الصعاب وبتقلبات 
سياســية مثيرة، ومازال نظام احلكم 
غير مســتقر على وتيرة دميقراطية ال 

تقبل الطعن.
الثورة الشعبية من  وفي ليبيا متكنت 
تغييــر النظام ولكن البلــد دخل في 
حرب اهلية مازال الشعب الليبي يدفع 
ثمنا باهظا مقابــل حريته وثورته من 

ارواح املواطنني املدنيني.
امــا فــي ســوريا فقــد كادت الثورة 
الشعبية الســلمية الباهرة ان حتقق 
مخططات  بفعــل  ولكن  اهدافهــا، 
ودولية  اقليميــة  ومؤامــرات  النظام 
حولــت الثــورة املدنيــة الطاهرة الى 
ســاحة للمعارك الطاحنــة واحلروب 
منظمات  بــني  بالــوكاالت  اجملنونــة 
مسلحة ارهابية تابعة للنظام احلاكم 
وروســيا،  وايران  وتركيــا  في ســوريا 

فتالشت امال الثورة بالتغيير.

وفي اليمن اندلعت ثورة شعبية عارمة 
علــي عبداهلل  املقتول  الرئيــس  ضد 
صالح، ولكــن مبراحل متالحقة حتولت 
الى صراع اقليمي وحرب اهلية، ونتجت 
عنها ازمات ومآســي انسانية كبيرة، 
واحلروب  قائمــة  الصراعات  ومازالــت 
جارية والشــعب اليمنــي يعيش في 

ويالت وكوارث انسانية كبيرة. 
واما في اجلزائر فان الثورة واالحتجاجات 
والتظاهرات تدور في حلقة ال يســمح 
لها بتجــاوز خطوط اجلبــش احلزائري 
السياسية  االمور  زمام  على  املسيطر 
واحلكومية بالبلد، ومازال الوصع عالقا 
وغبر محســوم بین االطراف احلاكمة 

واجلهات الشعبية احملتجة.
وفي الفترة االخيرة حرى حراك شعبي 
الســودانية  الشــعبية  للحماهيــر 
ضــد النظــام العســكري احلاكــم، 
ومتكنــت بتواصلها مــن تغببر رئيس 
النظام وتشــكيل محلس مشــترك 
والقوى  العســكر  بني  احلكومة  الدارة 
السياســيى املدنيــة، فحصل بعص 

االستقرار واتفاق للوصع السياسي.
وبعد ذلك انطلقت الثــورة  اللبنانية 
فــي بيروت وفــي املــدن معلنة رفض 
الثائرين للنظام السياسي السائد في 
البلد املبني على احملاصصة الطائفية، 
وقد اثمــرت احلراك فــي بدايته االولى 
عن اســتقالة رئيــس الــوزراء، ولكن 
هيكل النظام مازال قائما والتظاهرات 

مستمرة.
وفي العــراق في 25 اكتوبــر اندلعت 
ثورة مدنية ســلمية بساحة التحرير 

الشيعية، وحملت  اجلنوبية  املدن  وفي 
شــعارات وطنيــة كبيــرة مبحتواها 
التغييــر واالصالح  لصالــح حتقيــق 
في عموم شــؤون البــالد، ولكن هذه 
الســلمية  الشــبابية  االنتفاضــة 
اسلحة  ونيران  القناصني  بنار  جوبهت 
القوى واالجهزة االمنية والعســكرية 
واملليشــيوية، فأدت الى سقوط اكثر 
من 350 شــهيد واصابــة اكثر من 15 
الف مصــاب من الثائريــن، واحلكومة 
الفاسدة املارقة القائمة برئاسة عادل 
مطالب  تلبية  في  متاطلت  عبداملهدي 
املتظاهرين، واســتمر العنف والقنص 
والنيران والرصــاص احلي في مجابهة 
اجملموعات الثورية الثائرة، و وزير الدفاع 
يشير الى وجود طرف ثالث وراء القنص 
وقتل املتظاهريــن، واملظاهرات مازالت 
تدفع كل يوم قربانها من ارواح الشباب 
الثائرين في بغداد واحملافظات معا، وحلد 
االن لم تبدي احلكومــة وال البرملان وال 
املرجعيات الدينيــة وال االحزاب اجلدية 
املتظاهرين،  تنفيذ مطالب  التامة في 
وما ينفذ من ســيناريو يومي من قبل 
مكشــوفة  لعبة  مجــرد  احلكومــة 
على  واللعب  الثائرين  زخم  المتصاص 
كسب الوقت الرهاق الثورة والدفع بها 
الى الفشل واالبقاء على النظام اجلائر 

الفاسد القائم.
ومن خالل قــراءة االحداث جند ان اغلب 
الثورات املنطلقة في املنطقة تقاربت 
اســقاط  وهي:  باهــداف مشــتركة 
الصالح  البديل  وتامني  القائم  النظام 
خلدمة عموم الشــعب، والقضاء على 

الفساد وتقدمي املســؤولني الفاسدين 
الــى احملاكم، وتقدمي اصحــاب الثروات 
واملمتلكات الكبيرة الى القضاء الثبات 
اخلدمات  تقــدمي  وضمان  شــرعيتها، 
احلياتية االساســية مثــل تأمني املاء 
الصالح للشــرب والكهرباء واخلدمات 
وتأمني  املــدن،  احياء  لكافــة  البلدية 
فرص العمل لكافة اخلريجني والشباب 
العاطلني عن العمل، ومنح الســلف 
االنتاجية  املشــاريع  وانشــاء  القامة 
القوانني  وتغيير  الصغيــرة،  واخلدمية 
اجملحفــة وبعض املــواد الدســتورية 
التي ســنت لصالح الفاسقني لغرض 
الفاحش،  والثراء  الفاســد  الكســب 
وتأمني الوحدات السكنية للمواطنني، 
ضمان الدولة بتحقيق اللوائح الدولية 
والدستورية في مجال حقوق االنسان 
والكرامة  باحلرية  املواطنة  وضمان حق 

والعيش الكرمي.
ولكن ما حصل فان ردود افعال االنظمة 
كانت عنيفة وقاتلــة ضد املتظاهربن 
االبريــاء، وجائرة والحدود لقســاوتها 
وضراوتها، ودائما ما جوبهت الثورات برد 
سفك الدماء وقتل االبرياء، ودون هوادة 
وال اعتبار وال احترام حلق حرية املواطن 
ودون  الســلمي،  واالحتجاج  بالتظاهر 

تقدير وتفهم للحقوق الدستورية.
ولهذا مرت الثورات احلالية والســابقة 
مبجابهات  املاضيــة  الســنوات  خالل 
دموية صادمة، والنظام احلاكم في اي 
بلد كان غير مســتعد متاما للتفاوض 
واجراء احلوار املباشر مع الثائرين لتنفيذ 
وتلبية مطالــب اجلماهيرية املنتفضة 

ودوما  وبالتوازي  لراي الشعب،  واالذعان 
جلأت االنظمة احلاكمة الى اســتخدام 
املاشبر  والقتل  للقوة  وســائل  اعنف 
دون اي اعتبار قانوني ومعنوي بان هؤالء 

احملتجني مواطنني للنظام باالساس.
الهــوة  ان  الثــورات  اثبتــت  ولهــذا 
واسعة وشاســعة جدا بني احلكومات 
الدولة والشعب، وبني  واملواطنني، وبني 
النظام السياسي واجلماهير، والعالقة 
القوةة  اســاس  علــى  دائما  مبنيــة 
وليس على اساس  للحاكم،  واالطاعة 
احتــرام احلقــوق االنســانية واملدنية 
والدســتورية، والدســاتير هــي اكثر 
الوثائق اخملترقة واملسحوقة دون اعتبار 

اي مقام لها.
االمم  لهذا جنــد من الضــروري علــى 
املتحدة التحرك اجلاد لضمان وســائل 
االحتجاجية  الثــورات  حلماية  عملية 
املدنيــة، ومســاعدتها فــي حتقيــق 
التغييــر واالصالح املنشــود، وبالرغم 
انها حريصة وملتزمــة بعدم التدخل 
للــدول، لكن  الداخلية  في الشــؤون 
الدوافع االنسانية حلماية الشعوب من 
تلزم االمم  قمع واضطهاد االنظمة لها 
املتحدة التدخل في هــذا اجملال ولعب 
دور اممي فعال النقاذ افراد الشعوب من 
العنف القاتل لألنظمة، ولهذا الغرض  
التالية  باالقتراحــا  االنســاني نتقدم 
لضمانــن توفيــر احلماية االنســانية 
للثورات الشــعبية الثائرة بالوســائل 

السلمية واملدنية، وهي:
(1( تكليــف مجلس االمن الصدار قرار 
دولي بااللتــزام الكامل حلماية الثورات 

واالحتجاجات واملظاهرات واالنتفاضات 
الســلمية املدنية فــي اي دلة عضو 
باالمم املتحــدة وموقع علــى لوائحها 

ومواثيقها الدولية.
(2( تشكيل مجلس اممي )مثل محلس 
باجلمعة  االنســان( مرتبــط  حقــوق 
العامة لالمم املتحــدة او مجلس االمن 
املدنية  االحتجاجات  ومراقبــة  لرعاية 
في ارجاء العالم لضمان حقوقهم في 
التعبير والراي وطرح املطلب املشــروع 
والتظاهر الســلمي املدنــي، ومتابعة 

مواقفهم وتطوراتهم الالحقة.
(3( التاكيد على اصــدار الئحة دولية 
من االمم التحــدة خاصة بحق التظاهر 
السلمي املدني وبيان اطرها القانونية 
واالنسانية والتزام كل دولة عضو باالمم 
املتحدة بالتوقيع عليها وتنفيذها وفق 

االلتزامات الشرعية الدولية.
(4( التعامــل الفــوري مــع احــداث 
اي دولة  املدنيــة فــي  االحتجاجــات 
بالعالم من قبل االمم املتحدة ومجلس 
االمن، وارسال ممثل أممي للدولة املعنية 
ملتابعة االحتجاجات ومراقبتها وضمان 
تطبيق اللوائــح الدولية املرعية بحق 

ضمان حقوق االنسان.
(5( تكليــف كل دولــة مــن قبل االمم 
املتحدة باصــدار الئحة خاصة بحقوق 
نشــرها  والزام  الدســتورية  املواطنة 
للمواطنــني وادخالها ضمــن املناهج 
اغلب  فــان  وللمعلومات  الدراســية، 
غير  مازالت  املنطقــة  ودول  شــعوب 
معتــادة على الئحة حقــوق املواطنة 

الدستورية.

االولية  املقترحــات  هــذه  باختصــار 
لضمــان حمايــة الثورات الشــعبية 
املدنيــة من قبــل االمم املتحــدة، لها 
حاجة ماســة ضرورية لتحديد مصير 
االنتفاضات الســلمية، ولكي ال تقمع 
من قبل انظمة الدول البوليسية التي 
الشرعية  احلقوق  الوسائل  بكل  حتارب 
للمواطنني  والدســتورية  واالنسانية 
املطالبة  الســلمية  االصوات  وخاصة 
وبســبب  ولهذا  واالصالح،  بالتغييــر 
الضحايا  وكثرة  االنظمة  قمع  شــدة 
والقرابني والشهداء واملصابني للثورات 
االحتجاجيــة بالرغم من ســلميتها 
ومدنيتهــا، البــد مــن وقفــة دولية 
الفوري  للتعامل  عامليــة  ومنظماتية 
مع الثورات الشعبية اجلارية للسيطرة 
على املوقف وابعاد الثورة من نهاياتها 
املأســاوية والكارثيــة كمــا حصلت 
في ليبيا وســوريا واليمن وغيرها من 
الــدول التي اريقــت فيهــا انهار من 
والثورة  اجرام السلطة،  الدماء بسبب 
االحتجاجات  العراقيــة في مقدممــة 
اجلارية على مســتوى احــداث العالم 
بحاجة ماســة الى دعم وموقف أممي 
ودولي اليصالهــا الى بر األمان وحتقيق 
التغييــر واالصالح، نأمــل ان جند هذا 
الدعــم للعراقيني الثائريــن بالقريب 
العاجل لضرورات انســانية وأممية، مع 
ثورة شــعبية  بنجاح كل  التمنيــات 
العراقي  الشبـــاب  ثـــورة  وباالخص 

الثائر.

* كاتب وباحث سياسي

االمم المتحدة ومصير الثورات الشعبية

سالم مكي

عصام الخفاجي *

يكبت العراقــي )العربي( ذاكرته. 
يهرب ممّــا يعرف إلى مــا يتمّنى. 
جزيئات  املكبوتة  الذاكــرة  تختار 
اطمئنانا  تشيع  لكي  الوقائع  من 
زائفا فــي صاحبها. يرنو إلى زمان 
كان فيه األمن مســتتّبا في عهد 
البعث وميحو، عبثا، من ذاكرته ثمن 
ذلك األمان خشية من احلديث عما 
يدور في ذهنه أمام ابنه أو أخيه أو 
أبيه، خشية من أن تؤدي زّلة لسان 
قد إلى أن يرفــع أحد هؤالء تقريرا 
الى اجلهــات األمنيــة عنه يودي 
به. الحظوا أننا نســتعمل تعبير 
“يرفــع”، ال “يكتب”. التقرير موّجه 
أعلى مّنــا. يكبت  نحو من هــو 
ذاكرته  الشيعية  العشيرة  شيخ 

أفراد عشيرته  بني  الكبت  ويشيع 
ويقنعهــم بأنهم كانوا ألّد أعداء 
نظام البعث وهم الذين لعبوا دورا 
مهّما في ذبح أبناء طائفتهم ممن 
ثاروا على النظام عام 1991. يكبت 
السّني ذاكرة طائفية فيهرب إلى 
حوادث تزاوج بني أبناء طائفته وبني 
الشيعة ويكبت الشيعي والسّني 
ذاكرته عن لوحات صارت تعّلق في 
صدر غرف جلوس بيوت الشــيعة 
منذ 1980، لوحات أشجار عائلية، 
خرافيــة في معظمهــا بالطبع، 
“تثبــت” اجلــذور العربيــة لتلك 
بأن  مّتهمني  باتــوا  وإال  العائلــة 
دما فارســيا يجري في عروقهم. 
يكبت الكردي، أكبر ضحايا نظام 
فيتظاهر  ذاكرته  ومجازره،  البعث 
أن عشــائر الســورجي والهركي 
والزيباري، التــي تلعب دورا مهما 

في حياة كردستان اليوم، لم تكن 
)اجلحــوش(: مئة  “اجلــاش”  عماد 
)اشــتغلت في  ألف مرتزق كردي 
زمــن غابر على توثيــق روابطهم 
وثائــق  ومتابعــة  العشــائرية 
عنهم(  العسكرية  اإلستخبارات 
وقفوا إلى جانب نظام البعث في 

حربه على أبناء شعبهم.
الذاكــرة املكبوتة ذاكرة ســاّمة. 
صاحبهـــا  تسّمـــم  ذاكــرة 
رؤيتــه للعالم، كما  وتسّمــــم 
تسّمم مجتمعـــا يحمـل تلـك 

السمـوم.
لم تتّلــوث طائفتنــا أو قوميتنا 
بالشر. جاء الشر من خارجنا. كّنا 
ضحايا له، وقاومناه جماعيا. ولَم 
كل هــذا النبش في التاريخ؟ ألنه، 
باختصار، نبش فــي حاضرنا. هو 
اســتكمال ملقال سابق على هذا 

املوقع عن “الشر الذي ينخرنا”. هو 
أيضا، حديث عّمــا ينتظر العراق 
إذ ســتلعب  القادمة،  الفترة  في 
عصابات احلشد الشعبي دورا في 
مأسســة احلكم القادم أو انهيار 

مابه من مؤسسات منخورة.
ثمة بعــد خطير ملا ســبق يعبر 
مبآسي  احلس  انعدام  عن  ببشاعة 
“اآلخريــن”. وتعبيــر “اآلخرين” هو 
نفســه تعبير بشــاعة: “أخواننا 
األكراد” تعّرضــوا جلرائم. “أخواننا 
عاديا:  عراقيا  إســأل  الشيعة…”. 
ماهي األنفال؟ أراهن أن غالبية لن 
يعرفوا أنها مذبحــة أودت بحياة 
بأكثر من مئــة ألف كردي. وليس 
هذا أخطر ما في األمر، إن لم يكن 
ما ســبق خطيرا: لقــد انعدمت 
حساســيتنا جتاه املوت واحلق في 
احلياة. انعدمت حساســيتنا ضد 

التعذيب.
وذلك هــو اإلنحطــاط األخالقي 
الذي زرعته فينا نظم القمع الذي 

حتّدثت عنه هنه آرنت.
بعد خمس عشــرة ســنة على 
ســقوط البعث، العــراق ال يزال 
مدّمــرا. هل من حاجــة لوصف 
ما يعرف القــارئ عن حال العراق: 
تعددي  فاســد،  نظام سياســي 
بوصفــه قائما على تعــدد أمراء 
كل  يحكم  والسياســة  احلــرب 
منهــم قبضته علــى إقطاعية 
تتناســب مع وزن ســالحه وماله 
وقدرته على شحن غرائز الطائفة 
في  عــراق  والقبيلة،  والقوميــة 
آخر ســلم الدول التي تعاني من 
الفســاد املالي، عــراق بنى حتتية 
منهــارة واقتصــاد متهالك لوال 

النفط، وبطالة وفقر.

أنحــن أمــام حلقــة مفرغــة؟ 
بشاعة توّلد بشــاعة، توّلد تقّبال 
إلى  بالبشــاعة؟ كّنــا بحاجــة 
بعد  األملاني  صدمــة، كصدمــة 
لكننا  صدمــة؟  النازية.  انهيــار 
واجهنا صدمات، صدمات بشعة. 
ُهزمنا فــي حرب حتريــر الكويت 
وحتــّول العراق حطاما بســببها. 
وُهزمنــا مع اإلحتــالل األميركي 
املكبوتة  الذاكرة  لكن   .2003 عام 
التقبل توصيفا كهذا: هو احتالل 
صــّدام، ال العــراق للكويت، وهي 
هزميــة لــه ال للعراق فــي أعني 
أعني  في  مؤامــرة  وهي  املعارضة 
مؤيديه. وفــي النهايةـ، ثمة آخر، 
ال نحن من ساهم مبا حلق بالعراق 

من مآس.

* كاتب عراقي

العراق : مواجهة التاريخ.. مواجهة الذات
القسم األول



كتب

في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1991 
قــام ف.و. ديكليــرك رئيــس جنوب 
اربعة  دامت  بزيارة السرائيل  افريقيا 
ايــام اكد خاللها للدولــة اليهودية 
افريقيا اجلديدة ســتكون  ان جنوب 
صديقة اهال للثقــة كما كنا دائما 
ووقع البلدان مذكرة تفاهم وسعت 
افاق التعاون في الشؤون االقتصادية 
واضافــت  والثقافيــة  والعلميــة 
اجليروزاليم بوســت عبــارة وميادين 
اخرى وكشــفت التقاريــر في ذلك 
التجاري  التبــادل  ان قيمة  الوقــت 
 317 بلغت  العسكرية  غير  بالسلع 
مليون دوالر في عام 1990 وانه تركز 
بصورة رئيســية في اســتيراد مواد 
اولية من جنوب افريقيا مقابل سلع 
مصنوعة في اســرائيل اما التبادل 
التجــاري العســكري فقــد بلغت 
800 مليــون دوالر في عام  قيمتــه 
1987 على الرغم من تعهد اسرائيل 
رســميا باالمتناع عــن توقيع عقود 
افريقيا  مع جنوب  عسكرية جديدة 
ومــن ناحية ثانية افــادت تقارير بان 
التبادل التجاري العســكري بينهما 

ازداد في الواقع.
االسطورة

املثيرة عن  الرغم من القصص  على 
وجنوب  اسرائيل  بني  النووي  التعاون 
افريقيا فانه لم يقدم اي برهان على 

صحة هذا االدعاء.
احلقيقة

افريقيا  رفضت اســرائيل وجنــوب 
االنتشار  التوقيع على معاهدة منع 

النووي وعليه فان منشآتهما النووية 
الســلطات  لتفتيش  تخضــع  لم 
الدولية طيلــة عقود من الزمن وقد 
علمت الســي اي اي منذ عام 1968 
ان لدى اسرائيل اسلحة نووية وكان 
يعتقد على نطاق واسع منذ اواسط 
افريقيا كانت  ان جنوب  السبعينات 
قادرة على تركيب اسلحتها النووية 

اخلاصة.
وبدأ التعــاون النووي بني اســرائيل 
وجنــوب افريقيــا جديا وفــي عام 
1967 وحتى قبــل ذلك كانت جنوب 
افريقيــا تبيع اليوارنيوم الســرائيل 
النــووي في دميونة  كوقود ملفاعلها 
واحلقيقــة هــي ان احتياطي جنوب 
افريقيا الضخم مــن اليورانيوم هو 
الذي جعــل منها حليفــا طبيعيا 
الســرائيل. وعلق املراســل سيمور 
هيــرش على هــذا بقولــه: كانت 
اسرائيل تقايض خبرتها في الفيزياء 
النووية باليورانيــوم اخلام وغيره من 
املعادن االستراتيجية املتوافرة بكثرة 

في جنوب افريقيا.
النووية  العالقة  الدليل علــى  وجاء 
بني اســرائيل وجنوب افريقيا عندما 
كشــف القمر الصناعي االميركي 
فيال في 22 ايلول/ سبتمبر عام 1979 
منتصف  في  نــووي  انفجار  وميض 
املسافة بني جنوب افريقيا ومنطقة 
القطب اجلنوبي. واســتنتجت جلنة 
عينها البيت االبيض ان ما كشــفه 
القمــر الصناعــي االميركــي فيال 
يحتمل ان ال يكون ناجما عن انفجار 

نــووي لكن منــذ ذلــك الوقت اخذ 
النقاد يشــككون في صحة التقرير 
احلقيقة  بتزييف  اصحابه  ويتهمون 

العتبارات سياسية.
وتتلخص دعوى النقاد في ان اللجنة 
تعرضــت لتضييــق شــديد خالل 
عملها النها لم تــزود اال مبعلومات 
محدودة جدا واطلعت الســي اي اي 
االستخبارات  معلومات  جميع  على 
وكان استنتاجها جليا: ان املعلومات 
وحتليلها تشير الى التالي: ان انفجارا 
وقع بواســطة اداة تفجير نووي في 
اجلو قرب ســطح االرض وفيما بعد 
ذكر ســتانفيلد تيرنــر مدير وكالة 
احدا من  ان  املركزية  االســتخبارات 
اعضاء جلنة البيت االبيض لم يطلب 
معلومات من الســي اي اي وان عدم 
اللجنة  لدى  املعلومــات  وجود هذه 
جعلهــا تتوصــل الى نتائــج غير 

معقولة.
وجتــاوز نطاق التعاون االســرائيلي- 
االفريقي اجلنوبي االســلحة النووية 
الى انظمة الصواريخ التي تطلقها 
25 تشــرين االول/ اكتوبر عام  ففي 
1989 اوردت شــبكة ان بــي ســي 
التلفزيونية تقريرا وافيا عن العالقة 
النووية بني اسرائيل وجنوب افريقيا 
جاء فيه تقول املصادر االستخباراتية 
لشبكة ان بي سي لالخبار ان القدس 
عقدت شــراكه كاملة مع بريتوريا 
النتاج صاروخ ذي راس نووي حلســاب 
جنوب افريقيا وقال التقرير بان جنوب 
افريقيا اطلقت سرا في 5 متوز/ يوليو 

صاروخــا مداه 900 ميــل من صنع 
مجموعة شــركات ارمز كورب على 
اســاس التكنولوجيا االســرائيلية 
وبالرغم مــن ان اســرائيل نفت ما 
جاء في تقرير شــبكة ان. بي.ســي 
فــان صحيفة واشــنطن بوســت 
لم  اميركيني  نقلت عن مســؤولني 
تكشــف هوياتهم معلومات تؤكد 
اجــزاء كبيرة منــه وخصوصا فيما 
لبرنامج  يتعلق مبساعدة اســرائيل 
افريقيا وقال  الصواريخ في جنــوب 
احد اولئك املســؤولني ان الســفير 
ومســؤولني  ابيب  تل  في  االميركي 
قامــوا مبحاوالت  اخرين  اميركيــني 
ملالحقة القضية مع اســرائيل لكن 
قيل لهــم بفظاظة ان ذلك ال يعني 

االميركيني.
وفي تشرين االول/ اكتوبر عام 1991 
اي بعد سنتني تأكدت االستخبارات 
ان اسرائيل كانت قد  االميركية من 
شحنت خالل السنة السابقة اجزاء 
البالستية  الصواريخ  من  رئيســية 
الــى جنــوب افريقيا مــع معدات 
تكنولوجيــة اميركيــة كثيرة على 
ان الرئيــس بــوش قرر الســباب لم 
العقوبات  فرض  عدم  عنها  يكشف 
مبقتضــى القانــون االميركي وكان 
ميكن ملثل هذه العقوبات ان تشــمل 
حظرا كامال على التبــادل التجاري 

مع اسرائيل.
اسرائيل والعالم الثالث

االسطورة
"اننــا ال نبيع اســلحة الــى ايران..

والتقارير حول هذا املوضوع ال اساس 
لها من الصحة"

شــيمون بيريز رئيس مجلس الوزراء 
االسرائيلي )1986-1984(. 

احلقيقة
مما ال شك فيه ان اسرائيل كانت من 
اكبر مصدري الســالح الى ايران في 
اعقاب وصول االمام اية اهلل اخلميني 
الى احلكم وليس هناك ما يدعو الى 
الشــك في ان اسرائيل كانت تعمل 
مبوافقة من واشنطن على ان االذالل 
الــذي متخض عنه حجــز 52 رهينة 
اميركيــة منذ اواخر عام 1979 حتى 
الرئيس كارتر دفع كارتر  نهاية عهد 
الى تطبيق حظر مبيعات االسلحة 
اليــران وواصلــت ادارة الرئيس ريغن 
العمل رسميا باحلظر لكن اسرائيل 
ترســل  رئاســته  فترة  ظلت طوال 
شــحنات هائلة من االســلحة الى 
ايران وبالرغم من ان شــيمون بيريز 
رئيــس مجلس الوزراء االســرائيلي 
نفى ذلك في عــام 1986 فقد صرح 
مسؤولون اســرائيليون اخرون مرارا 
بــان الشــحنات ارســلت مبوافقة 
واشنطن وقد نفت ادارة ريغن انذاك 
ان تكون قد وافقت على شــيء من 

ذلك.
ومع هذا فانه عندما ذكرت صحيفة 
نيويورك تاميز فــي عام 1991 ان ادارة 
ريغن سمحت ســرا السرائيل ببيع 
اســلحة من صنع اميركي الى ايران 
قيمتهــا عدة باليني مــن الدوالرات 
ابتداء من ربيع عام 1981 اكد جيمس 

بيكر وزير اخلارجية االميركية فحوى 
اخلبــر بقولــه ان الواليــات املتحدة 
قــد تكون بالفعل قــد وافقت على 
مثل تلك املبيعــات ولكنه غير ملم 
بالتفاصيل وقال املراســل ســيمور 
م. هيــرش بانه لم يســتطع العثور 
على مسؤول ســابق من عهد ريغن 
ميكنه ان يقــدم تبريرا عقالنيا لتلك 

السياسة.
وهناك عدة احتماالت.

املؤامــرة  لنظريــة  فاملتحمســون 
ســارعوا الى اعتبار مــا جرى برهانا 
علــى مــا يعــرف مبؤامــرة اكتوبر 
املفاجئة وهي املؤامرة املزعومة التي 
ادعى بعــض النقاد انهــا من تدبير 
املسؤولني عن حملة ريغن االنتخابية 
بامدادها  ســرا  ايران  وعــدوا  الذين 
باالســلحة في مقابــل عدم اطالق 
انتخابات  الى ما بعد  الرهائن  سراح 
الرئاســة في عام 1980 ويفترض ان 
الدافع الى املؤامرة هو مخاوف انصار 
ريغن من ان يســاعد اطالق ســراح 
الرهائــن في تشــرين االول/ اكتوبر 

على اعادة انتخاب كارتر.
التفســيرات  من  عددا  هناك  ولكن 
االخرى التي تتصل بشــكل رئيسي 

بعالقات اسرائيل الوثيقة مع ايران.
فايران قبل كل شيء كانت منذ زمن 
طويل تشــكل الدولة الرئيسية في 
اســتراتيجية احمليط االســرائيلية. 
وكان الهدف من هذه االستراتيجية 
اواخر  فــي  اســرائيل  التي طورتها 
من  اخلمســينات  واوائل  االربعينات 

هذا القرن محاربــة البلدان العربية 
بانشــاء عالقات ودية مــع دول غير 
الشــرق  على حدود  قائمــة  عربية 
االوســط العربي ومع االقليات غير 
العربيــة داخل املنطقــة وكان هذا 
دعم  العريضة  بخطوطــه  يعنــي 
اســرائيل الي اقليات من هذا النوع 
داخل  واملوازنة  والــدروز  االكراد  مثل 
محيطه  على  ودول  االوسط  الشرق 
بالدرجة  وايران  اثيوبيا وتركيــا  مثل 

االولى.
لهــذه  نتيجــة  ايــران  وكانــت 
االســتراتيجية اول دولة اســالمية 
تعترف بحكم الواقع باســرائيل في 
عام 1950 وتوثقت العالقات بينهما 
ابعد حد  الــى  على مــر الســنني 
البترول  ايران احد مصــدري  وصارت 
اوائل  وفــي  الرئيســني الســرائيل 
الى  الســبعينات انضمت اسرائيل 
الواليات املتحدة ملساعدة شاه ايران 
علــى زعزعة االســتقرار في العراق 
عالقات  وكانت  لالكــراد.  بدعمهما 
اســرائيل الودية مع ايران تستهدف 
حتديــدا ابقاء العــراق دولة ضعيفة 
وحتويــل اهتمامها عن النزاع العربي 
االسرائيلي وكتب س. شوايتزر املعلق 
بجريدة هارتــس يقول: ان ايران تقوم 
العربي  بزعزعة اســتقرار املعسكر 
وتعطيل واحد من اقوى والد اعدائنا 
وهو العــراق وفي قوانــني اجلغرافيا 
السياســية حقيقة تقــول: ان من 
يحكم طهران يصبح ســواء اراد او 

لم يرد حليفا ملن يحكم القدس.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

التاريخية  أظن أن نعمــة احلقائــق 
كافية للرد علــى أي عبث للتالعب 
الشيوعي  احلزب  االنشقاق في  مبرارة 
الذي زامــن عملية الهــرب فالذين 
هربوا من نفق الســجن وظالمه هم 
شيوعيون أوال وأخيرا ، هم شيوعيون 
أصفــاء في جوهرهــم وأعماقهم ، 
وكانــوا يحملون ويحلمون بشــفاء 
الشيوعي  احلزب  املريضة من  األجزاء 
بــل بشــفاء اجلســد الشــيوعي 
، وهــي األجزاء التي  والنضالي كله 
مرضت قبــل االنشــقاق وتضاعف 
الداخلي  ، بهــذا الفعل  داؤها بعده 
اخلطير ذاته و فــي صفوفه . وكنت 
املندفعني ســعيا لهذا  واحدا مــن 

الشفاء . 
أورد ، هنــا ، مثاال جماعيا لوجود هذا 
السعي الفعلي النبيل حني قرر عدد 
من قادة تنظيم )القيــادة املركزية ( 
حل التنظيم في يوم ما بعد الهرب 
الرئيسة  قواعدها  بعض  وتســليم 
إلى )اللجنــة املركزية ( وكنت واحدا 
من الهاربني من ســجن احللة الذين 
سعوا وعملوا في سبيل وحدة احلزب 
وقد قمت بتســليم مطبعة حزبية 
عائدة للقيــادة املركزية )جهاز رونيو( 
، وهــي كانــت موجودة فــي البيت 
احلزبــي الذي أســكنه ، إلى اللجنة 
املركزيــة بواســطة عبــد الوهاب 

طاهر بعد أن أوصلتهــا إلى مكتب 
احملامي الشــيوعي حميــد احلكيم 
في الشــورجة بعلم همــام املراني) 
مقيم حاليا في أميركا ( وكان املراني 
القيادة  عضوا في تنظيم بغداد في 
املركزية . وقد ذهب حافظ رسن ) وهو 
من الهاربني من ســجن احللة أيضاً ( 
إلى كردســتان بصحبة همام املراني 
وعاصم اخلفاجــي بقصد اللقاء مع 
مصلح مصطفى مســئول تنظيم 
إلقناعه  وقتذاك  اإلقليم  في  القيادة 
جماعة  فألقى  القيادة  تنظيم  بحل 
مصلح القبض علــى الوفد الثالثي 
إياهم  ، واضعــني  ، بطريقة غــادرة 
بزنازين منفــردة . ثم مت إعدام حافظ 
رســن بقرار من مصلــح مصطفى 
لكن همــام املراني وعاصم اخلفاجي 
جنيا من املوت بذكاء ومبســاعدة من 
حراس زنزانتيهما و استطاعا الهرب  
اعتقال  وبعد  بغداد ســاملني  فوصال 
سامي أحمد وحامد أيوب الناشطني 
من أجل وحدة احلزب قام همام املراني 
بكتابة مســودة بيان حــل تنظيم 
القيــادة املركزية التي قمــُت ــ أنا 
الهارب من سجن احللة ــ بإيصالها 
إلــى اللجنــة املركزيــة لالطــالع 
والتعديــل ثم قمت بإعــداد موعد 
اللقاء بني عبد الوهاب طاهر مندوب 
املراني  همام  وبــني  املركزية  اللجنة 

هذا  وبعد  املركزيــة  القيادة  مندوب 
اللقاء نشر بيان حل تنظيم القيادة 
أوردتها  الواقعــة  . هــذه  في بغداد 
لتبيــان أن هرب ســجناء من تبعية 
القيــادة املركزية من ســجن احللة 
لم يكن شــرا للحزب الشيوعي بل 
كان تعبيرا عن إرادة شــيوعية جمة 
وعن تعاطف مع وحدة الشــيوعيني 
بكل شــيء من  املضحى  العراقيني 

اجلها . 
السؤال بعد هذا هو : ألم يكن الهرب 
عمال وطنيا سواء كان قائده ) س ( أو 
مخططــه ) ص ( أو منفذه ) X ( من 
شيوعيي سجن احللة ..؟ ألم يساهم 
بعــض الهاربني بطريقة بســيطة 
فــي تلبية مــا تتطلبــه مصلحة 
..؟  حزبهــم  ونضــال  الشــيوعيني 
أجيب على السؤال : نعم لقد ولدنا 
وانتمينــا جميعا من اجــل بعضنا 
البعض ومــن اجل أن نتعــاون مثل 
اجلفــون والعيــون للمحافظة على 
احلزب الشــيوعي العراقي متجاوزين 
األخطاء والصعوبات مبا فيها أخطاء 
االنشــقاق . و من هنا آمل أن ال يصل 
الباحث املوضوعي إلى حد الشطب 
ويلغي  النــواب  مظفر  أســم  على 
بذلك مرتبته الرئيســية بكونه من 
الفاعلني األوائل فــي عملية الهرب 
.. وملاذا يلغى اســم شــاب نشيط 

في العمليــة ذاتها هو عقيل حبش 
اجلنابي مــن كتابات البعض . إن هذا 
الشــطب وغيره يجعــل من مهمة 
البحث املوضوعــي لتوثيق العملية 
معضلة شائكة بعد أن حسم الزمن 
معضلة االنشــقاق والفرقة املؤقتة 
وبعد أن اختار كل واحد من الهاربني 
قضيــة واحدة هي قضيــة الوطن ، 

والشعب ، واحلزب ، ليس غير . 
أن ذاكرة الســجني ، أي سجني ، هي 
الشــيء األكثر صعوبــة من جميع 
احلاالت التــي يواجهها فــي حياته 
داخل الســجن أو حتى بعد خروجه 
منــه ، فعذابات الســجن مبختلف 
السن  نتائج  إلى  إضافة  أشــكالها 
والتجربة كثيرا مــا تؤثر على ذاكرة 
السجني . في هذا الضوء وجدت في " 
بعض " ما كتبه " البعض " كما هو 
موجود في " ذاكرة حســني سلطان 
" التــي كتبها ابنــه العزيز خالد ــ 
بعد وفاة املرحوم والده أو قبلها ــ ال 
أدري ــ ونشرها منذ أكثر من عام في 
بشراسة  املعروف  املرادي  نوري  موقع 
عدائه للشيوعية وللحزب الشيوعي 
العراقي والســاعي دومــا عن طريق 
موقعــه وكتاباته إلى تشــويه نقاء 

الشيوعيني وحزبهم . 
كانت هذه " الذاكــرة " عن عملية 
البعض  الهــرب إجحافــا بحــق " 

اآلخــر " ومحاولــة تصويرها مبعنى 
من املعاني أنها فعل ســلبي يتمثل 
الشــيوعي  النضال  معاني  بنصف 
وليــس كلها وهذا يجافــي الوقائع 
واحلقائــق امللموســة املتطابقة مع 
مخــزون ذاكــرة غالبيــة اخملططني 
. باختصار أقول أن عملية  واملنفذين 
الهرب من ســجن احللــة ال جتعل " 
الذيــن يكتبون  بعض " الســجناء 
عنها ســعداء ألنهم من هذا الفريق 
الشــيوعي أو ذاك ، إمنــا الســعادة 
آنذاك  شــملت  قد  كانت  احلقيقية 
جميع فرقاء الشيوعية الذين عملوا 
ويعملــون قبل دخولهم الســجون 
وفي أثناء وجودهــم خلف اجلدران أو 
بعد حتررهم منها من اجل دوام حياة 
مبجموع  العراقي  الشــيوعي  احلزب 

مناضليه داخل العراق وخارجه .
لقد أعاد نشــر بعض من هذه اآلراء 
، غيــر الدقيقــة ، قبل أيــام قليلة 
الباحــث محمد علي محــي الدين 
وهي حتمــل بعض افتراضات خاطئة 
ميكن اإلشارة إلى جزء منها كأمثلة 

في ما يلي :
)1( بعضهم قال أن جلنة التخطيط 
عبد  مثل  أشخاصا  والتنفيذ ضمت 
وصاحب  البستاني  إسماعيل  القادر 
احلميري) عن لقاء صحفي مع كمال 
ملكــي( وأنا هنا أؤكــد أن ال صحة 

لهذا الكالم مطلقــا فال عبد القادر 
يعرف شــيئا عن فكــرة الهرب وال 
صاحب احلميري وأطالب هذا البعض 

بتعديل ذاكرته وتصحيحها .
)2( بعضهــم قــال أن عملية حفر 
نفق الهرب ) بدأت وانتهت ( بإشراف 
حسني ســلطان من تنظيم اللجنة 
، علما أن حســني سلطان  املركزية 
نفســه لم يقل مثل الكالم أصال . 
ومن الناحيــة الواقعية ليس هناك 
فرصة وحيــدة كاملة للحقيقة في 
هذا الكالم رغــم أن هذا الرجل كان 
متحمسا للهرب من أول يوم اعتقاله 
اقتراحات  بالفعــل  لديــه  وكانــت 
وأفــكار رائعة وفريــدة تخدم عمليا 
خطة الهرب نوقشــت في كثير من 
 ، اللقاءات محاســنها ومســاوئها 
وكان رجال متحمســا للهــرب ، بل 

لتحقيق الهرب اجلماعي .
)3( بعضهــم قــال أن عملية احلفر 
بدأت بنهاية شــهر تشرين اول عام 
1967 ومت الهرب في نهاية األســبوع 
األول من تشــرين الثانــي .  في هذا 
التحديد يوجد خطا فادح إذ لم يكن 
صاحب هذا القول عــن بداية احلفر 
مالــكا ألية ذاكرة نشــيطة رغم أن 
الشــطر الثاني من قوله عن تنفيذ 
العملية كان صحيحا . املنفذون هم 
وحدهم يعرفــون تفاصيل ومواعيد 

البدء بحفر النفق ومصاعبه وفترات 
وعقيل  فاضل عباس  ومنهم  توقفه 
اجلنابــي وكمــال ملكي فــال يجوز 
الكتابة عن هــذه األمور دون الرجوع 

إلى ذاكرة هؤالء .
)4( االنشــقاق الــذي أقدمت عليه ) 
القيادة املركزية ( الذي مزق ســجناء 
احللــة إلى فريقــني ، أكثريــة مع ) 
القيادة ( وأقلية مع) اللجنة ( لم يؤثر 
للحزب  الســجناء  على حب جميع 
الشــيوعي العراقي وهم يستعدون 
للهــرب ، فقد كان هــدف األكثرية 
واألقلية هــو اخلير األكبــر ملواصلة 
النضال من اجل مصلحة الشــعب 
العراقــي مبســاهمة الشــيوعيني 
القــوى  جانــب  إلــى  العراقيــني 

الدميقراطية األخرى . 
اعــرف تفاصيلها  التي  )5( احلقيقة 
أقوال  التي قلبت فــي  تامــة  بدقة 
األخ محمد  التي نشــرها  بعضهم 
علي محي الدين والقائلة أن حسني 
ســلطان فاحت حافظ رسن فالعدالة 
التــي يجــب أن تقال هــي أن األمر 
بالهرب من سجن احللة قام  املتعلق 
بعد مفاحتة حافظ رسن إلى حسني 
. ورغم عدم  العكس  سلطان وليس 
أهمية هذه النقطــة لكني أقولها 
ألنني كنت على اطالع تام وأكيد بها 

وعنها . 

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تمكن الكاتب جاســم المطير فــي كتابه الهروب 
من جســر الحلة، أن يقدم للقراء حدثًا إنسانيًا رائعًا 
بروح نضالية شبابية عالية الهمة ومسؤولة في آن 
واحد , حدث بدأ في منتصف عام 1967 وانتهى مع 

نهايات العام تقريبًا.
كتاب المطير هذا ضــم مذكراته عن ذلك الحدث 

البعيد وما رافقته من أحداث.

 وفي هذا الكتاب ترك المطير لألخرين ممن جايلوا 
ذلك الوقت او عاشــوا الحادثة، فسحة للحوار حين 
أكد على أن من يتحدث عن مســألة معينة سيراها 
من زاويته الخاصة , وبالتالي ترك المجال لمن يريد 
أن يدلــي بدلوه في هذا الصدد , ســواء باإلضافة 
أو إبــداء المالحظة أو التعديل. غيــر انه توخى في 
من يريد التحدث او الكتابة في هذا األمر أن يكون 

ملمًا به أو يســعى لإللمام بــه ومراجعة من عايش 
الحــدث منذ البداية بهدف تجميــع موزائيك اللوحة 
كاملة قبل البدء بالكتابة عنها. هكذا طلب جاسم 
ممــن كتب عن الحدث حينذاك , وهكذا يفترض أن 

يكون.
ومن هنا تبادر " الصباح الجديد " الى نشــر سلسلة 

حلقات من هذا الكتاب الشيق. 

هـروبـنـا  
الهروب من نفق مضيء 

قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967

جاسم المطير

 بول فندلي
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متابعة الصباح الجديد :
اعتاد الصبي الهنــدي أومكار، البالغ 
من العمر 18 عامــاً، في املاضي صب 
جــام غضبه علــى روتو، شــقيقته 
األصغر منه ســنا. لكــن هذا الوضع 
تغير اآلن، فبحسب والدتهما »كانتا«، 
أصبح أومــكار يتحدث مع روتو بهدوء 

واحترام. 
كمــا بدأ ميد يد العون لألســرة بنحو 
كبير في أداء املهام املنزلية، من قبيل 
وترتيب  والتنظيــف  الشــاي  حتضير 

األشياء.
ويعود السبب في ذلك إلى أن أومكار، 
بات واحداً من بني أكثر من 5000 صبي، 
يشاركون في برنامج يُنفذ في مدينة 
بونا الهندية، حتت اســم »العمل من 
مؤسســة  أطلقته  املســاواة«  أجل 

»املساواة في اجملتمع« عام 2011.
 ويستهدف البرنامج مواجهة ظاهرة 
العنف ضد املرأة، عبر التركيز على دور 

الصبية الذكور في هذا الصدد.
وتعــد كريســتينا فورتــادو، املديــر 
التنفيــذي للمؤسســة، أن حتقيــق 
املساواة بني اجلنسني، يشبه مواجهة 
تيار نهر ســريع اجلريــان، قائلة »نُبلغ 
النساء بأنه من املهم للغاية بالنسبة 
لهن بأن يقاتلن من أجل نيل حقوقهن. 
وقــد جنحنا في ســحب بضع منهن 
)من ميــاه النهر( ووضعهن على قارب 

النجاة«.
وحــذرت فورتادو مــن أن تركيز احللول 
النساء  على  الظاهرة  لهذه  املقترحة 
وحدهن، لــن يجدي نفعا »ألن ذلك لن 
يعكس اجتــاه تدفق ميــاه النهر، في 
واملَُمكنات  املتعلمات  النساء  أن  ضوء 
ســَيُعدن في نهاية اليــوم إلى املنزل 
مع رجال ســيتصرفون معهن بعنف 

وسيسيئون إليهن كذلك«.
وفي إطار البرنامــج، يقضي الصبية 
- الذين تتــراوح أعمارهم بني 13 و17 
عاما - 43 أســبوعا في دراسة منهج 
القائم على  العنــف  يتناول  تعليمي 
أساس اجلنس، وكيفية جعل اجملتمعات 
تنعم بقــدر أكبر من اإلنصاف واألمن، 

بالنسبة للسيدات والفتيات.
وتقــول األمم املتحــدة إن العنف ضد 
املرأة يشكل آفة منتشرة في مختلف 
أنحاء العالم. وتُظهر بعض الدراسات 
أن مــا يصل إلــى 70 فــي املئة من 
النساء، عانني ملرة واحدة في األقل، من 
عنف مادي من جانب شريك حياتهن، 
سواء كان ذلك في صورة عنف بدني أو 
جنسي. كما تشــير الدراسات إلى أن 
العالم يشهد في كل يوم مقتل 137 
امرأة، على يد شــريك حياتها أو أحد 

أفراد أسرتها.
وقــد شــهدت الهند ظهــور أعمال 
العنف هذه على الســطح بوحشية، 
الثالثة  في  طالبــة  اغتصبت  عندما 
والعشرين من عمرها بشكل جماعي، 
في إحدى احلافالت بالعاصمة نيودلهي 
عام 2012. وأعقب حدوث هذه الواقعة، 
كشف النقاب عن طوفان من قصص 
أن  إلى  أدت  التي  االعتداءات اجلنسية، 
تظهر الهند حركة مشــابهة حلركة 

)#أنا_أيضا(.
»ال تقــل للفتيات إن عليهــن ارتداء 
ثياب محتشــمة بل قــل للصبية أن 
يتصرفــوا بتهذيب« عبــارة مكتوبة 
على الفتة رُِفَعت في وقفة احتجاجية 
إلبداء الدعم لضحية عملية اغتصاب 
جماعي وقعت في نيودلهي عام 2012

ولذا تلعب برامج - مثل ذاك الذي يُنفذ 
في مدينة بونــا - دورا مهما، برغم أن 
احملافظ،  الســمت  ذات  املدينــة  هذه 
رمبــا تبدو بقعــة ال يُرجــح أن يجري 
فيها تدشــني حمالت واسعة النطاق 
للدعــوة للمســاواة بني اجلنســني، 
ناهيك أن تشــكل مكانــا يتولى فيه 
الصبية الذكور زمــام األمور في هذا 
تقليدية  ففــي مجتمعــات  الصدد. 
يتدنى فيها مســتوى الدخــل، غالبا 
ما يكون الصبيــة من الذكور واإلناث، 

ُمقيدين بالعادات التقليدية العتيقة، 
التي جتعل العمــل املنزلي من نصيب 
املرأة، وتفسح الطريق للذكور لإلساءة 
دون  للنساء  وبدنيا  ولفظيا  جنســيا 

عواقب.
وقد أُْســِنَدت مهام بارزة في البرنامج 
إلى شبان في العشرينيات من العمر، 
يعدهم الصبية الدارســون فيه قدوة 
 80 اســتكمل  وقد  لهم.  بالنســبة 
في املئة من املشــاركني في البرنامج 

مختلف مراحله، وتخرجوا منه.
من بــني هــؤالء أكشــاي، البالغ من 
العمر 18 عاما والذي التحق بالبرنامج 
كمتطوع في عــام 2014 إلدارة بعض 
جلساته وتنظيمها، ثم سجل اسمه 
بعد ذلك كمتلٍق للــدروس هو ايضا، 
بجانب اثنني من أشــقائه. وقد أصبح 
هذا الصبــي بعد تخرجه - كما يقول 
- امنوذجا لبقية الصبية في منطقته.

والحظــت والدة أكشــاي كما حدث 
من قبل مع والــدة أومكار  أن تغيرات 

ملموسة طرأت على سلوك ابنها. 
وأوضحت أنه أصبح »يشارك في حتمل 
املسؤوليات في املنزل. ليس هو وحده، 
بل وكل أشــقائه كذلــك«، مضيفة 
بالقول »في واقع األمر، ظللت شــهرا 
كامال ال أؤدي أي عمل في املنزل، بسبب 

املساعدة« التي يقدمها األبناء.
لكن املشــكلة أن احلي الــذي يقيم 
فيه هذان الصبيــان، الذي يتدنى فيه 
مســتوى الدخل بدوره؛ يشهد شروع 
الكثيــر مــن الصبية في احتســاء 
الكحــول اعتبارا من ســن 14 أو 15 
إن بعضهم يدمنون معاقرة  بل  عاما، 
اخلمور عند وصولهــم ملرحلة البلوغ. 
نطاق  على  املشــكلة  هذه  وتشــيع 

واســع في املناطق املماثلة لهذا احلي 
فــي مختلف أنحــاء الهنــد. وينزع 
للتعامل  الكحول  الرجال من مدمني 
بشكل مسيء مع زوجاتهم، واإلساءة 

للفتيات أيضا.
وبطبيعــة احلال، ميثل ذلك مشــكلة 
تؤثر بشــدة على النســاء. فالفتيات 
يخشــني من أن ميارسن اللهو واللعب 
التعليقات  دُورِِهــن، بســبب  خــارج 
البذيئــة التــي يتفوه بهــا الصبية 
والرجال الثملون. كما تخشى النسوة 
في أغلب األحيان، من إبالغ الشرطة أو 
مواجهة مرتكبي هذه الوقائع بشكل 
مباشر، ألنهن يْؤِمّن بأن السلطات، إما 
ستلقي اللوم عليهن، أو لن تصدقهن 

من األساس.
لكن صبية مثل أومكار أو كانتا، صاروا 
يشــعرون بأن بوســعهم اإلبالغ عن 
وللشخصيات  للشرطة  الوقائع  هذه 
البارزة في األحياء التي يعيشون فيها، 
وذلك بفضل ما تعلموه في البرنامج 
مــن معارف، جعلــت مبقدورهم رصد 
املؤشــرات التي تؤكد حــدوث حاالت 

عنف أو حترش جنسي.
املراهقات  الفتيات  إن  أومــكار  ويقول 
التجربة  أن  يثقن فيه ألنهن يعلمــن 
التي اكتسبها خالل التحاقه ببرنامج 
منحته  املســاواة«،  أجل  من  »العمل 
القــدرة علــى مســاعدتهن، حينما 

يشعرن بعدم األمان.
وال يتردد أكشــاي عــن التدخل بدوره 
للدفــاع عــن الفتيــات. ويتذكر في 
هذا الســياق واقعة، تناهى فيها إلى 
مســامعه مصادفة صوت شجار بني 
إلى اعتداء  رجل ثمل وزوجته، تطــور 
الرجل عليها بالضرب. حينذاك، توجه 

هذا الصبي وأصدقاؤه إلى منزل الرجل 
وحاولــوا إخراجــه منــه، وطلبوا من 

الزوجة االتصال بالشرطة.
نتيجة لذلك، جلأ هــذا الرجل لتلقي 
العالج من إدمان الكحول، وهو ما أدى 
لتقليل استهالكه منه بشكل كبير، 
مما قاد بالتبعية إلى كبح جماح نزعاته 

العدوانية، حسبما يقول أكشاي.
أعتقد  الصبــي: »كنت  ويضيف هذا 
أن الفتيات ضعيفات وأنهن يخشــني 
اخلروج من دُورِِهن. لكنني أدركت أنهن 
خائفات بسبب النظام األبوي السائد 
في اجملتمع، ولذا بدأت في احترامهن«.

ويعكــف أومــكار حاليا علــى نقل 
املعارف واخلبرات التي اكتســبها في 

البرنامج إلى جيل أصغر سنا. 
فبالتعاون مع أحد أصدقائه، يُعّلم هذا 
الصبي 10 صبية آخرين - ال يزالون أدنى 
من الســن احملددة لاللتحاق بالبرنامج 
- املفاهيــم اخلاصــة باملســاواة بني 
اجلنسني وضرورة عدم التفوه بعبارات 
بذيئة أو ذات طابع جنســي عند مرور 
ذلك  ويشمل  منهم.  بالقرب  الفتيات 
أيضــا تعليم هــؤالء الصبية كيفية 
تقدمي املســاعدة للفتيــات احملتاجات 
بآرائهم عندما  إليها، وكيف يجهرون 
يرون رجاال يتصرفون على نحو مسيئ 

للسيدات.
لكــن بعــض الصبيــة يأخــذون ما 
يتعلمونه فــي البرنامج بجدية أكثر 
من الالزم، كما تقول إحدى املسؤوالت 
فيه. إذ يؤدي تعلمهم كيفية مساعدة 
الفتيــات اللواتي يواجهــن التحرش 
اجلنسي، إلى أن ينصحوا شقيقاتهم 
بعــدم ارتــداء مالبــس بعينهــا، أو 
يدفعونهن للخوف من اخلروج مبفردهن 

مــن املنزل. املفارقــة أن فرض احلماية 
املفرطــة هذا - ولو أنه يتم بحســن 
نية - قد يفضي إلى حدوث املشــكلة 
التي تســعى املؤسسة املشرفة على 
البرنامج إلــى معاجلتها، وهي هيمنة 

الرجال على النساء.
علــى أي حال، يعمد املشــرفون على 
البرنامج أن يؤكدوا خالل املراحل األولى 
منه، أن على الصبيــة امللتحقني به، 
الفتيات، عندما  املساعدة على  عرض 
يَُكّن في حاجة ماسة إليها فحسب. 
كمــا يطلبون من هــؤالء الصبية أن 
يتصلــوا بالســلطات فــي املواقف 
شــديدة احلرج، بدال من التدخل فيها 

بأنفسهم ما يجعلها تزداد حرجا.
وقد طبق أكشــاي هــذه التعليمات 
حينما َعلَِم بأن جارة له تستعد لتزويج 
ابنتها التي لم تبلغ الســن القانونية 
للزواج فــي الهند وهو 18 عاما. فبدال 
من مواجهة األب واألم بأنه َعلَِم بذلك، 
وهو ما كان سيدفعهما لالعتقاد بأنه 
صديٌق حميــم للفتاة ويقــوم بذلك 
الصبي  أبلغ  الشــخصية،  ملصلحته 
الهندي السلطات واملنظمات املعنية 
بحماية حقوق املرأة، إلقناع األب واألم 

بالعدول عن هذه الزيجة.
وفــي حــني  يعالج برنامــج »العمل 
من أجل املســاواة« القضايا املتعلقة 
باملســاواة بني اجلنسني على املستوى 
تتعامل  الهند،  والشــعبي في  احمللي 
مؤسسة »بورموندو« - التي تأسست 
1997 وتتخذ من  البرازيــل عــام  في 
مقرا  واشنطن  األميريكية  العاصمة 
لها حاليا  مع امللفات نفســها ولكن 
على الصعيد الدولي، إذ تُعنى بالرجال 
والصبيــة في أكثر مــن 25 دولة، من 

بينهــا الواليــات املتحــدة والبرازيل 
والهند ودول البلقان.

وأطلقــت هــذه املؤسســة برنامجاً 
لتقليــص حــدة عنف الشــباب من 

الذكور في املناطق احلضرية. 
وتتراوح أعمار املشاركني في البرنامج 
بني عشر ســنوات و24 عاما. ويلتقون 
أسبوعيا ملدة أربعة شهور في أماكن 
تتولى تقدمي اخلدمــات اجملتمعية مثل 

املدارس.
وتتســم مجموعــات العمل في هذا 
البرنامــج - مثلها مثل تلك املنضوية 
حتت لــواء برنامج »العمــل من أجل 
املســاواة« - باحملدودية فــي العدد، إذ 
ال يزيد عدد املشــاركني في كل منها 
تنظيمها  ويتــم  12 شــخصا،  على 
وتنســيق العمل فيها على يد شبان 

في العشرينيات من العمر.
وال تختلــف طبيعــة الــدروس التي 
يتلقاها املشــاركون فيهــا، عن تلك 
التي يحضرهــا نظراؤهم في برنامج 
»العمــل من أجل املســاواة«، إذ تركز 
علــى موضوعات من قبيــل »العنف 
االجتماعيــة  و«األدوار  املــرأة«  ضــد 
احملــددة بشــكل منطي لــكل جنس 
من اجلنســني«، مثل القيام باألعمال 
املنزليــة وتقدمي الرعايــة ملن هم في 

حاجة إليها.
ويقول تقرير حديث أصدرته مؤسسة 
علــى   - »الفتيــات  إن  »بورمونــدو« 
مستوى العالم - ينهمكن في أعمال 
غيــر مدفوعة األجر لفتــرة أطول مما 
يفعل الفتيان ممن مياثلوهم في العمر 
بنســبة 40 في املئــة«، وهو ما يعني 
أنهن ال يســتطعن تكريس وقت كاف 

للعب واالسترخاء والدراسة.

تنخرط الفتيات على مستوى العالم 
فــي أداء أعمال غيــر مدفوعة األجر - 
مثل رعاية أشــقائهن األصغر سنا - 
لفترة تزيد بنســبة 40 في املئة عما 
ميارســه الفتيان الذين مياثلونهم في 

العمر
مقياسا  املؤسســة  استحدثت  وقد 
لتقييم التغييرات، التي يقول الذكور 
إنها طرأت على ســلوكياتهم حيال 
مســائل مثل ممارســة جنس آمن أو 
تنظيم األسرة أو تراجع معدل العنف 
إزاء  ضد املرأة، أو حتســني توجهاتهم 
النساء أو بالنســبة لقضية املساواة 

بني اجلنسني.
وتشــير دراســة - لــم تُنشــر بعد 
 - و2012   2002 بــني عامــْي  وأُجريت 
إلى أن املشــاركني في البرنامج الذي 
ترعاه »بورمونــدو« في أثيوبيا قالوا إن 
 20 إلى العنف تراجع بنسبة  جلوئهم 
في املئة، كما قال نظراؤهم في الهند 
إن احتمــاالت اســتخدامهم للواقي 
الذكري خالل ممارســة اجلنس زادت عن 
ذي قبل، بنســبة تتــراوح ما بني 200 

و300 في املئة.
وبرغم أن املؤسســة حاولــت التأكد 
من صحة مــا قاله املشــاركون عن 
أنفســهم، عبــر ســؤال أقاربهــم 
وأصدقائهم عن ذلك، فإن االعتماد في 
الدراسة على بيانات يقولها الشخص 
عن نفسه، تفتح الباب بالقطع حلدوث 

أخطاء.
وتشــجع »بورمونــدو« الصبية على 
آمنة«  »بيئات  تغيير سلوكياتهم في 
- مثل الصفوف الدراســية - أوال قبل 
أن يتبنوا النهج نفســه في حياتهم 

االعتيادية.
برغم ذلــك، ال تزال هنــاك صعوبات 
املفاهيم في  تواجه عمليــة تغييــر 
اجملتمعــات التي تترســخ فيها الرؤى 
التقليدية لــألدوار االجتماعية احمُلددة 
بشــكل منطي لــكل من اجلنســني. 
الدميقراطية  الكونغو  ففي جمهورية 
مثال، سعت املؤسســة إلى مواجهة 
الرجل  بقيــام  حتيط  التــي  الوصمة 
باألعمال املنزلية، وهو األمر الذي يعد 
أحد احملظورات في هــذا البلد. وبرغم 
أن ذلك أدى إلــى أن يقتنع رجل واحد 
بكنس أرضية منزله ما أسعد زوجته، 
فقد الحظت هذه السيدة أنه يكتفي 
بالقيام بذلك داخل املنزل دون أن يُْقِدم 
على كنس الفناء، ألنه كان يخشــى 
من أن يراه الرجال اآلخرون ويســخرون 

منه.
القائمون على  أدرك  أي حــال،  علــى 
برنامــج »العمل من أجل املســاواة« 
تتبنــاه مؤسســة  الــذي  ونظيــره 
»بورموندو« أنه بينما يســهل نسبيا 
املراهقني  الصبيــة  توجهــات  تغيير 
حيال مسألة املســاواة بني اجلنسني، 
فــإن األمر األكثر صعوبــة يتمثل في 
ســلوكياتهم  تطبيق  على  حملهم 
اجلديــدة هــذه، علنا واحلفــاظ على 
اســتمراريتها، إذا كانوا يعيشون في 

مجتمعات ُمقاومة لذلك.
البرنامجني  عن  املسؤولون  يتخذ  ولذا 
إجــراءات متنوعة وعلى مســتويات 
مختلفة، تتطلــب أحيانا التعاون مع 
مؤسســات أخرى فــي اجملتمع احمللي، 

للتعامل مع هذه املشكلة.
مؤسســة  في  مســؤولة  وتُعّقــب 
»بورموندو« علــى ذلك بالقول: »حتى 
إذا غيرنا توجهات وسلوكيات الشبان، 
فإنهم ســيظلون يعيشون في عالم 

لم يطرأ عليه تغيير«.
لكن تفعيــل برامج مثــل تلك التي 
حتدثنا عنها في الســطور السابقة، 
بهــدف تغييــر ســلوكيات هــؤالء 
الصبية، ميكن أن يســاعدهم على أن 
يغيــروا مجتمعاتهم بأنفســهم، ال 
ســيما إذا مت حتديد األسباب احلقيقية 
التي تؤدي للتصرف على نحو مُيّيز بني 
اجلنسني، ومن ثم تطبيق حلول لذلك 

على املستوينْي الفردي واجملتمعي.

بغداد - الصباح الجديد :
تعــد ظاهــرة العنــف العائلي أو 
في  القدمية  الظواهر  من  االســري 
قدمية  فهي  اإلنســانية  اجملتمعات 
قدم اإلنســان الذي ارتبــط ومازال 
مع  اجتماعيــة  بروابــط  يرتبــط 
الوســط الذي فيه يؤثــر وبه يتأثر 
إال أن مظاهــره وأشــكاله تطورت 
املرأة  العنــف ضد  ومنها  وتنوعت 
والعنف ضد  والعنف ضد األطفال 
اليوم  مجتمعنا  وأصبح  املســنني 
يســوده العنف بنحو كبير بسبب 
عدم بث روح التعاون والتفاهم بني 

أفراد األسرة.
العنف ضــد املرأة ســلوك عنيف 
متعقد موجه نحو املرأة سواء كان 
من زوجها أو احد افراد أسرتها من 
الذكور ويعد من األشكال التي حتد 
من حرية املــرأة في حياتها اخلاصة 
والعامــة والعنف انتهــاك واضح 
وان عواقبه  اإلنسان  وصريح حلقوق 
املرأة وإمنا  خطيرة ال تقتصر علــى 

على اجملتمع بأكمله. 

انواع العنف 
1/العنف اجلســدي: يعد أكثر أنواع 
العنف انتشــارا ضد املرأة وعادة ما 
يتســبب بها زوجهــا أو احد افراد 

هذا  ويشــمل  الذكور  من  عائلتها 
النــوع من العنف أي اذى جســدي 
يلحــق باملرأة ســواء كان االعتداء 
ويتسبب  آلة  أو استعمال  بالضرب 
في بعض األحيــان بوفاة الضحية 
وكما يشــمل هذا النوع من جرائم 
الشرف التي ترتكب بحق املرأة في 
حال التشــكيك بعفتهــا وله آثار 

تؤثر على املرأة  وصحتها. 
2/ العنف اللفظي أو النفسي: هو 
العنف املمارس ضد املرأة من خالل 
ألفاظ وشتائم تنتقص من قدرتها 
وله  بالطالق  التهديــد  الى  إضافة 
آثار سلبية مما يؤدي إلى إصابة املرأة 

بأمراض نفسية حادة. 
3/العنف اجلنســي: لهــذا العنف 
اشــكال متعددة منهــا التحرش 
اجلنســي أو اي تهديد جنسي أو اي 

عالقة تفرض باإلكراه.
العنف  هو  االقتصــادي:  4/العنف 
الــذي مينع املرأة مــن احلصول على 
العمل وابقائهــا  كتابع ألحد افراد 
األســرة ويشــمل حرمان املرأة من 

التعليم والعمل. 

للعنف اسباب 
منها انخفاض مستويات التعليم، 
وانعدام الفرص االقتصادية، التمييز 

والتوتر  الصــراع  واملرأة،  الرجل  بني 
فــي العالقة الزوجيــة، عدم وجود 
مســاحات آمنة للنساء والفتيات 
تســمح لهن بحريــة التعبير عن 
األحيان  أغلب  وفي  والتواصل  الرأي 
يرجــع الــدور لوالدها فــي حرية 
اختيارهــا حتى في مجــال اختيار 
والتقاليد  بها،  ترغب  التي  اجلامعة 
السائدة في العائلة من األمور التي 

حتد من حرية املرأة.
وللحد من العنف ضد املرأة وايقافه 
بنحــو تام يجب علــى جميع افراد 
اجملتمــع التكافــل، فيمــا بينهم 
بشكل كبير. والبد أن نبدأ بالوقاية 
من املناهج الدراســية التي تضم 
برامج للتعريف بالعنف ضد املرأة. 

وكذلــك إقامة الــدورات والندوات 
التي حتد من هذه الظاهرة ونشــر 
الوعــي الصحــي والثقافــي بني 
الى جانــب اخلطط  اجملتمع  أفــراد 
االقتصاديــة التي متكــن املرأة من 

تعزيز دورها في اجملتمع .

العنف من وجهة نظر القانون
القانون العنف االسري  تناول  ولقد 
قانون  القوانني منهــا  بعــض  في 
 ١٩٦٩ لســنة   ١١١ رقم  العقوبات 
باألســرة وكذلك  املتعلقة  اجلرائم 

الدائم لعام  العراقي  الدستور  نص 
٢٠٠٥ بأن األســرة اســاس اجملتمع 

وتكفل الدولة حمايتها. 
كذلك قانون األحوال الشــخصية 
رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ من القوانني 
األســرية  الضمانات  وفــرت  التي 
للزوجــة حيث نصت املــادة ٤٠ )ان 
إذا  التفريق  الزوجني طلب  لكل من 
اضــر احد الزوجني بالــزوج اآلخر أو 
بأوالدهما ضررا يتعذر معه استمرار 
املبدأ  الزوجيــة( وكذلــك  احليــاة 
العاملــي حلقوق اإلنســان أقر مبدأ 
املساواة بني الرجل واملرأة وان الناس 
يولدون أحرارا متساوين في الكرامة 

واحلقوق.
االســتراتيجيات  تشجيع  من  البد 
الوطنيــة التــي تعــزز العدل بني 
الرجل واملــرأة وتقــدمي فرص لكل 
الدورات  إقامــة  وكذلــك  منهما. 
والندوات التي تشجع على احلد من 
هذه الظاهرة. وعلى افراد األســرة 
ســواء كان االب أو االبن أو الزوج أن 
يقتدي بأهل البيت، عليهم السالم، 
فــي التعامل مع املرأة وينظر كيف 
تعامل النبي االكرم واهل البيته مع 
لكي  وبناتهم  واخواتهم  زوجاتهم 
نسير على دربهم ونهجهم ونصبح 

حسينيني باملعنى الصحيح.

الهند تستعمل »المراهقين« سالحًا لمواجهة العنف ضد المرأة

المرأة بين مطرقة االضطهاد األسري وسندان العنف المجتمعي

برنامج لمواجهة العنف ضد المرأة عبر التركيز على دور الصبية الذكور 

العنف ضد المرأة سلوك عنيف متعقد موجه نحو المرأة 
سواء كان من زوجها أو احد افراد أسرتها من الذكور 

ويعد من األشكال التي تحد من حرية المرأة في حياتها 
الخاصة والعامة والعنف انتهاك واضح وصريح لحقوق 
اإلنسان وان عواقبه خطيرة ال تقتصر على المرأة وإنما 

على المجتمع بأكمله

تقول األمم المتحدة إن العنف ضد المرأة يشكل آفة منتشرة في مختلف أنحاء 
العالم. وتُظهر بعض الدراسات أن ما يصل إلى 70 في المئة من النساء، عانين 

لمرة واحدة في األقل، من عنف مادي من جانب شريك حياتهن، سواء كان ذلك 
في صورة عنف بدني أو جنسي. كما تشير الدراسات إلى أن العالم يشهد في كل 

يوم مقتل 137 امرأة، على يد شريك حياتها أو أحد أفراد أسرتها
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الدوحة ـ وكاالت:

فيليكــس  اإلســباني  أعــرب 
سانشيز مدرب املنتخب القطري 
الذي  بالفوز الكبير  عن سعادته 
 0-6 اليمن  على  العنابي  حققه 
في املبــاراة التي أقيمت بينهما 
مســاء اول أمس باجلولة الثانية 
للمجموعــة األولى من خليجي 

.24
وقــال سانشــيز فــي املؤمتــر 
»أعتقد  املباراة:  الصحفي عقب 
أن املنتخــب القطــري أظهــر 
شخصيته احلقيقية في املباراة، 
ولعبنا علــى الفوز من الدقيقة 
األولى، وهذه النتيجة ستعطينا 

ثقة كبيرة في املراحل املقبلة«.
وأضاف: »أعتقــد أننا قدمنا أداء 
وجها  الالعبــون  وأظهر  جيــدا 
مغايرا بعدما تعرضنا للخسارة 
فــي أول مبــاراة، وكانــوا أكثر 
فاعلية وســجلوا 6 أهداف وهذا 
لنا«.وحول  بالنســبة  األهم  هو 
مبــاراة اإلمارات  يــوم غد، قال 
مدرب قطــر: »ســتكون مبثابة 
نهائي بالنســبة لنا مثلها مثل 
للفوز  ســنعلب   ، اليمن  مباراة 
فقــط والتأهــل للــدور نصف 
النهائــي مــن البطولــة، نحن 
نحتــرم كل املنتخبــات التــي 

نواجهها«.
ســيناريو  إعادة  إمكانية  وحول 
مباراة اإلمارات في نصف نهائي 
كأس آسيا )4 ـ 0 للعنابي(، قال 
بني  توجد عالقة  »ال  سانشــيز: 
مختلفة  البطولــة  املباراتــني، 
والوقــت مختلــف، ســنواجه 
انتصارية من  بعقليــة  املنافس 

أجل الفوز والتأهل«.
إلى ذلــك، وصف خوخي بوعالم، 
األول  القطري  املنتخــب  مدافع 
لكــرة القــدم، االنتصــار الذي 
حققــه فريقــه على حســاب 

اليمن باملهم جًدا بعد اخلســارة 
أمام العراق في افتتاح »خليجي 

.»24
القطري  املنتخب  وأشــاد العب 
قدمه  الــذي  املميز  باملســتوى 
جميــع زمالئــه خالل املبــاراة، 
والتركيــز الكبير الــذي ظهروا 
عليه من أجــل حتقيق االنتصار 

وحصد النقاط الثالث .
وشــدد بوعالم علــى أن الفريق 

القطري كان في حاجة ماســة 
بالفعــل لتحقيق االنتصار على 
اليمن واألهم هو حتقيق النقاط 
املقبلة  »املبــاراة  الثالث.وقــال: 
وســنلعب  مهمة،  اإلمارات  مع 
خاللهــا من أجل حتقيــق الفوز، 
وحصــد بطاقة العبور إلى الدور 
قبل النهائي ألنها حاســمة في 

مشوارنا بالبطولة«.
في  كبيــرة  »ثقتنــا  وأضــاف: 

من  مزيــدا  وننتظــر  أنفســنا 
الدعم اجلماهيــري في املباريات 
املقبلة، وإن شاء اهلل نسعدهم 
باالنتصــارات املتتاليــة وحتقيق 
لقب هذه البطولة ألن إمكانياتنا 

تؤهلنا لذلك«.
وفــاز املنتخــب القطــري على 
بسداســية  اليمنــي  نظيــره 
من  الثانية  اجلولــة  في  نظيفة 
األولــى  اجملموعــة  منافســات 

ببطولــة كأس اخلليج »خليجي 
.»24

من جانبه، أكد فهد شــنني العب 
منتخب قطر، أن العنابي استحق 
على  الكبيــرة  بالنتيجة  الفــوز 
اليمن .. وقال شنني في تصريحات 
»قدمنا  اللقــاء:  بعــد  صحفية 
مبــاراة متميــزة، والعنابي أظهر 
دائرة  ودخل في  مســتوى متميز، 
الثانية  البطاقة  على  املنافســة 

باجملموعة بعد تأهل العراق«.
وأضاف شنني: »مباراة يوم غٍد مع 
خاللها  وسنلعب  مهمة  اإلمارات 
مــن أجــل حتقيق الفــوز وحصد 
بطاقــة العبور إلــى الدور نصف 
النهائــي، ومعنويــات الالعبــني 
عاليــة، والــكل يريــد أن يحقق 
الفوز وثقتنا كبيرة في أنفســنا، 
وعلينــا أن نقدم أفضــل ما لدينا 
إلى  لتحقيق ذلك«.وأشــار شنني 
أن التركيــز الكبير مــن الالعبني 
واالحترام األكبر لالعبي اليمن سر 
لم  اجلميع  أن  مؤكدا  السداسية، 
يفكر إال في اللقاء وكيفية الفوز 

به.
وحصل عبد الكرمي حسن الظهير 
األيســر ملنتخب قطر على جائزة 
أفضل العب في املباراة، وجنح عبد 
الكرمي حسن في تسجيل 3 أهداف 
29، و36، و72،  بالدقائق  اللقاء  في 
ليقود أصحاب األرض ألول فوز في 
البطولة، بعــد التعثر في البداية 
أمــام العراق.وقــدم عبــد الكرمي 
حســن واحدة من أفضل مبارياته 
مع العنابي، واستحق الفوز بهذه 
الرائع له  اجلائزة عطفا على األداء 

على مدار الشوطني.
في حني، يجرى عبــد العزيز حامت، 
العب وســط املنتخــب القطري 
األول لكــرة القدم، فحوًصا طبية 
بعد  الكتف  على  وآشعة  عاجلة، 
تعرضه لإلصابة فــي املباراة، ولم 
يتمكن حامت من استكمال املباراة 
مرتني  وســقوطه  إصابتــه  بعد 
آالم  من  واشــتكى  امللعــب،  في 
اجلهاز  الكتــف ففضل  في  قوية 
الفني استبداله خوًفا من تفاقم 

اإلصابة.
الصالت،  حســن  علي  وكشــف 
للمنتخــب  اإلعالمــي  املنســق 
القطري عن أن اآلشــعة، ستحدد 
حجم اإلصابــة، متمنًيا أن تكون 
خفيفــة، وأال يخســر املنتخــب 

القطري جهود جنم خط الوسط.

بعد فوز قطر بسداسية على اليمن في خليجي 24

سانشيز يركز على لقاء اإلمارات
 وبوعالم يؤكد قدرة العنابي على التتويج

لقطة من مباراة قطر واليمن

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي برشــلونة متصدر الدوري اإلسباني لكرة 
القــدم أول أمــس أن مهاجمه الدولي الفرنســي 
عثمان دميبيلي ســيغيب عن املالعب ملدة عشــرة 
أسابيع وبالتالي لن يخوض الكالسيكو املؤجل ضد 
ريال مدريد في 18 كانون األول اجلاري، بســبب متزق 

عضلي في فخذه األمين.
وقال برشلونة في بيان »أكدت الفحوصات أن العب 
الفريق األول عثمــان دميبيلي يعاني من متزق عضلي 
فــي الفخذ األمين. مدة غيابه )عــن املالعب( حوالي 

عشرة أسابيع«.
وكان دميبيلي )22 عاما( تعرض لإلصابة في الشوط 
األول مــن املباراة ضد بوروســيا دورمتوند األملاني )3-

1( األربعــاء في اجلولة اخلامســة قبــل األخيرة من 
دور اجملموعــات ملســابقة دوري أبطــال أوروبا، حيث 
ترك امللعب باكيا بعدما ســقط على االرض بعدما 
قفز للمنافســة على كرة عالية مــع املدافع نيكو 
شــولتس )25(.وبدا أن اإلصابة هي نفســها التي 

تعرض لها سابقا وأبعدته عن املالعب فترة طويلة.
وهي املرة الثالثة التي يتعرض فيها دميبيلي لإلصابة 
هذا املوســم، وجاءت قبل ســبعة أشهر من كأس 

أوروبا املقررة الصيف املقبل. 

اإلصابة تبعد 
ديمبيلي عن برشلونة

العواصم ـ وكاالت:

تقــام فعاليات بطولــة كأس األمم 
األوروبية القادمــة )يورو 2020( في 
12 مدينة مختلفــة بأنحاء القارة 
العاصمة  بينهــا  األوروبيــة مــن 
البريطانية لندن التي تســتضيف 
فعاليــات الدوريــن قبــل النهائي 
والنهائي.ونرصــد خالل الســطور 
التاليــة حملة مختصــرة، عن املدن 
تســتضيف  التــي  واالســتادات 
تقام خالل  التي  األوروبية،  البطولة 

شهري حزيران ومتوز املقبلني.
أمستردام - ســتاد »يوهان كرويف 
55 ألــف  آرينــا«: تبلــغ ســعته 
االستاد  هذا  ويســتضيف  مقعد، 
للمنتخب  الثــالث  املباريات  جميع 
أيام  الثالثة  الهولندي في اجملموعة 
(14 و18 و22 حزيران( ومباراة واحدة 

بدور الـ16 )في 27 حزيران(.
باكو - االســتاد األوملبــي في باكو: 
تبلغ ســعته 68 ألف و700 مقعد، 
الدوري  بطولة  نهائي  واســتضاف 
األوروبــي في 2019 والــذي فاز فيه 
تشيلسي على آرسنال في مواجهة 

إجنليزية خالصة.
ويستضيف ســتاد باكو 3 مباريات 
في اجملموعة األولى )في 13 و17 و21 
حزيران( ومباراة واحدة بدور الثمانية 

)في الرابع من متوز(.
بلباو - ستاد »سان ماميس« اجلديد: 
تبلــغ ســعته أكثر مــن 53 ألف 
الثالث  املباريات  ويستضيف  مقعد 
للمنتخب اإلســباني في اجملموعة 
)15 و20 و24 حزيران(  أيام  اخلامسة 

ومباراة بدور الـ16 )في 28 حزيران(.
بوخارست - ستاد »أرينا ناشيوناال«: 
تبلغ سعته 55 ألف مقعد، ويتميز 
هذا االستاد بوجود سقف متحرك 
كما اســتضاف نهائي مســابقة 
2012 بعد عام  الدوري األوروبي عام 

واحد من افتتاحه.
وإذا تأهــل املنتخــب الروماني عبر 
من  اثنني  سيخوض  الفاصل،  الدور 
مبارياته الثالث في اجملموعة الثالثة 
امللعب، حيث يستضيف  على هذا 
3 مباريات أيام )14 و18 و22 حزيران( 

ومباراة بدور الـ16 )في 29 حزيران(.
»فيرنــك  ســتاد   - بودابســت 
بوشكاش«: افتتح مؤخرًا في نفس 
السابق،  »الشــعب«  استاد  مكان 
وتبلغ ســعته 68 ألف مقعد، وإذا 
للنهائيات  اجملــري  املنتخب  تأهــل 
اثنني  الدور الفاصل، سيخوض  عبر 
مــن مبارياته الثــالث في اجملموعة 
السادسة على هذا امللعب، أيام )16 
و20 و24 حزيران( ومباراة بدور الـ16 

)في 28 حزيران(.
»باركــن«:  ســتاد   - كوبنهاجــن 

تبلغ  الذي  االستاد،  واستضاف هذا 
سعته 38 ألف مقعد، نهائًيا أوروبًيا 
في عام 1994 وآخر في عام 2000.. 
جميع  الدمناركي  املنتخب  ويخوض 
مبارياته الثالث في اجملموعة الثانية 

على هــذا امللعب، أيام )13 و18 و22 
حزيــران( ومبــاراة بدور الـــ16 (29 

حزيران(.
دبلن - ســتاد »دبلن آرينــا«: وتبلغ 
ســعته أكثر من 50 ألــف مقعد، 

ويستضيف هذا االســتاد مباريات 
تأهــل  إذا  األيرلنــدي  املنتخــب 
للنهائيــات عبــر الــدور الفاصل، 
حيث ســيخوض اثنني من مبارياته 
اخلامســة علــى هذا  باجملموعــة 

االســتاد أيام )15 و19 و24 حزيران( 
ومباراة بدور الـ16 )في 30 حزيران(.

جالسجو - ســتاد »هامبدن بارك«: 
جالســجو  مدينــة  اســتضافت 
الشــغوفة بكرة القدم العديد من 
اجتاز  وإذا  األوروبيــة..  النهائيــات 
املنتخب االسكتلندي الدور الفاصل 
بالتصفيــات، ســيخوض مباراتني 
بالــدور األول على هذا امللعب، الذي 
اجملموعة  3 مباريات في  يستضيف 
الرابعة أيــام )15 و19 و23 حزيران( 

ومباراة بدور الـ16 )في 30 حزيران(.
لندن - ســتاد »وميبلي«: استضاف 
1966 وكأس  بطولتي كأس العالم 
تطويــره  ومت   1996 األوروبيــة  األمم 
الذي  االســتاد،  هذا  وفاز  بالكامل، 
تبلغ ســعته 90 ألف مقعد، بحق 
اســتضافة الدورين قبــل النهائي 

والنهائي.
وحصــل ســتاد وميبلــي على حق 
دور  فــي  مباريــات   3 اســتضافة 
اجملموعــات ومباراة مــن دور الـ16 
كانت جميعها مقررة في بروكسل.

ويخوض املنتخــب اإلجنليزي جميع 
مبارياته الثالثــة في دور اجملموعات 
على ستاد وميبلي ويأمل في أن يعود 
النهائي  الدورين قبل  إليه ليخوض 

والنهائي أيًضا.
ميونــخ - ســتاد »أليانــز أرينــا«: 
اســتضافت ميونــخ نهائي كأس 

الغربيــة  بأملانيــا   1974 العالــم 
ونهائي يــورو 1988 ولكن هذا كان 
على االستاد القدمي الذي استضاف 
عام  األوملبية  األلعاب  دورة  فعاليات 

.1972
يشــارك ســتاد »أليانــز أرينا« في 
 ،2020 اســتضافة فعاليات يــورو 
وحتديــًدا املباريات الثالث للمنتخب 
األملاني باجملموعة السادسة أيام )16 
و20 و24 حزيران( ومباراة واحدة بدور 

الثمانية )في الثالث من متوز( .
»األوملبيكــو«:  ســتاد   - رومــا 
اســتضافت رومــا أوملبيــاد 1960 
كأس  اســتضافة  في  وشــاركت 
العالم 1990 وبطولتي أوروبا 1968 

و1980.
ويخوض املنتخــب اإليطالي جميع 
مبارياتــه اجملموعــة األولــى بيورو 
2020 على هذا االســتاد علما بأن 
املباراة األولى له ستكون هي املباراة 
االفتتاحية للبطولة، وكذلك مباراة 

واحدة بدور الثمانية )4 متوز( .
ســان بطرســبرج - ســتاد »سان 
مــن   7 اســتضاف  بطرســبرج«: 
مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، 
ويخوض املنتخب الروسي اثنني من 
مبارياته الثالث في اجملموعة الثالثة 
على هــذا امللعب، أيام )13 و17 و22 
حزيران( ومباراة واحدة بدور الثمانية 

(3 متوز(.

جولة تعريفية عن المالعب المضّيفة لنهائيات يورو 2020
البطولة تقام في 12 مدينة بالقارة األوروبية

تقرير

أليانز أرينا

5:00 مساًء

2:30 ظهرًا

11:00 مساًء

11:00 مساًء

7:30 مساًء

5:00 مساًء

مفكرة اليوم

نوريتش سيتي ـ أرسنال

يوفنتوس ـ ساسولو

أتليتكو مدريد ـ برشلونة

موناكو ـ سان جيرمان

مان يونايتد ـ أستون فيال

إنتر ميالن ـ سيال

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

الدوري الفرنسي 

الخرطوم ـ وكاالت:
مباراة  شــغب  أعمــال  أنهت 
قطبي كرة القدم الســودانية 
الهالل واملريخ التي جرت مساء 

أمس  على ملعب اخلرطوم.
والتقى فريقا الهالل واملريخ في 
للدوري  العاشــرة  اجلولة  قمة 
الســوداني املمتاز، وبادر املريخ 
عجب  رمضان  عبر  بالتسجيل 
ركلة  من  الـــ24  الدقيقة  في 
جــزاء، قبل أن يتعــادل الهالل 
الطاهر  أطهر  بهدف ســجله 
ركلة  من  الـــ34  الدقيقة  في 
من  دقائق  أيضا.وبعــد  جــزاء 
انطالق الشــوط األول توقفت 
املباراة لنحو ربع ساعة بسبب 
مشكلة في إنارة امللعب، وبعد 
اســتئناف اللقاء سجل عجب 
هدف املريخ الثاني في الدقيقة 
الـ83.وكانت نقطة التحول في 
البطاقة  احلكم  إشهار  املباراة 
احلمراء في وجــه العب الهالل 

عبد اللطيف بوي في الدقيقة 
الـ86 بعد تلقيه إنذارين.

احلمراء  البطاقــة  وأشــعلت 
موجة احتجاجات من جماهير 
األهلــي، وانهالــت املقذوفات 
أحد  امللعب.وجرح  أرضية  على 
العبــي نادي املريــخ، وأطلقت 
املدمعة  القنابل  األمــن  قوات 
التي ســقط عدد منها داخل 
دفع  ما  وهــو  امليــدان،  أرضية 
مغادرة  إلــى  والالعبني  احلكم 
وســط  األخضر،  املســتطيل 
داخل  كثيــف  أمني  انتشــار 

امللعب وخارجه.
كرة  احتــاد  يصدر  أن  وينتظــر 
القدم قراره بشــأن املباراة بعد 
احلكم  تقاريــر  علــى  االطالع 
والســلطات  املباراة  ومراقــب 
دخل  املريخ  أن  علمــا  األمنية، 
اللقاء وهو يحتل املركز السابع، 
في حــني كان الهالل في موقع 

الصدارة.

الشغب ينهي ديربي السودان
ميونيخ ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد األوروبي، أول أمس، فوز 
ليفاندوفســكي  روبرت  البولنــدي 
مهاجم بايــرن ميونخ، بجائزة العب 
اجلولة اخلامســة من دور اجملموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
الرســمي لدوري  ووفًقا للحســاب 
األبطال، علــى موقع التواصل تويتر، 
اجلائزة  حصد  ليفاندوفســكي  فإن 
4 أهداف )ســوبر  بعدمــا ســجل 
هاتريك( في شــباك سرفينا زفيزدا، 
في أقــل من 15 دقيقــة، وقاد بايرن 

للفوز بسداسية نظيفة.
 وكان ينافس ليفاندوفســكي على 
)برشلونة(،  ليونيل ميســي  اجلائزة، 
وكيلور  ميالن(،  )إنتر  لوكاكو  روميلو 

نافاس )باريس سان جيرمان(.
 وجنح ميسي في قيادة برشلونة نحو 
التأهل للدور ثمن النهائي رســمًيا، 
بعد الفــوز على بوروســيا دورمتوند 
بنتيجــة )3-1(، حيث ســجل هدًفا 
وصنع هدفني لزميليه لويس سواريز 

اآلخر  لوكاكو هو  وأنطوان جريزمان. 
دور ميسي، حيث سجل  قام بنفس 
هدًفا في شباك سالفيا براج، بينما 
صنع هدفني لزميله الوتارو مارتينيز.

 وتألق كيلــور نافاس حارس ســان 

ريــال مدريد من  وحــرم  جيرمــان، 
التســجيل فــي أكثر مــن فرصة 
من  متعاداًل  بفريقه  ليخرج  مؤكدة، 
ملعــب ســانتياجو برنابيو بنتيجة 

.2-2

ليفاندوفسكي يقهر ميسي في التشامبيونزليج

ليفاندوفسكي
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االتحــاد  وفــد   / الدوحــة 
العراقي للصحافة الرياضية:

بكرة  الوطني  منتخبنــا  ارتقى 
القــدم الــى صــدارة اجملموعة 
االولى جامعا ســتة نقاط وبلغ 
نصف النهائي قبل الدور االخير 
وحل العنابي القطري في املرتبة 
الثانية بفارق االهداف عن نظيره 
اليمني  الفريق  اإلماراتي وجــاء 
في اخــر الترتيب بجعبة فارغة 
ويتطلع  واالهــداف  النقاط  من 
اسود الرافدين الى امتام مهمته 
على اكمــل وجه والتغلب على 
منافسه االخير في لقاء يوم غد 

االثنني. 
صــراع البطاقــة الثانيــة في 
على  االولى ســيكون  اجملموعة 
اشده في مباراة غد بني منتخبي 
قطر الذي مزق الشباك اليمنية 
اإلماراتي  واالبيض  مرات  ســت 
وســيلعب العنابــي بفرصتني 
تضمن له االنتقال للدور نصف 
النهائــي وهي الفــوز والتعادل 
حلصيلته التهديفية التي بلغت 
ســبعة اهداف ودخلــت مرماه 
كرتــني عراقيتــني ويتطلب من 
اإلماراتيني جهــدا كبيرا النتزاع 

البطاقة بالفوز فقط.
تدريبــات منتخبنا تســير على 
الفني  املــاك  وفق ما رســمه 
بقيادة كاتانيتش ويســعى الى 
جتريب العبني اخرين امام اليمن 
االساسية  التشــكيلة  الراحة 
في  الشــباب  على  واالعتمــاد 
حتقيــق نتيجة جيدة وكســب 
عناصر تنفعه في االدوار املقبلة 
وركز فــي تدريباته على كيفية 

الفنيــة  االخطــاء  تصحيــح 
واالستفادة  امليدان  في  واملناورة 
السابقتني  املباراتني  جتربتي  من 
والسيما في الشوط الثاني من 

تراجع االداء واجلهد البدني.
وســتكون املبــاراة املقبلة مع 
اليمــن رقــم 19 فــي تاريــخ 
كانت  املنتخبني  بــني  اللقاءات 
 16 الغلبــة فيها لكرتنــا في 
مباراة وفــازت اليمن مرة واحدة 

واحدة  الفريقان مــرة  وتعــادل 
وسجل العبونا 49 هدفا ودخلت 

مرمانا 10 كرات.
ولم يخف مساعد املدرب رحيم 
الثاني  بالفوز  ســعادته  حميد 
الذي حتقــق للمنتخب العراقي 
في خليجي  الثانية  مباراته  في 
24 بعد عرض مميز واسلوب خاص 
املباراة  اثنــاء  الاعبون  طبقــه 
هناك  ان  الــى  حميد  ..واشــار 

تعاونا بني اجلهــاز التدريبي وان 
املدرب االول كاتانيش يســتمع 
للمســاعدين ويناقشهم حول 
لكن  والتبديل  اللعب  اســلوب 
يبقى الراي  االول واالخير له وان 
ما قيل حول دكتاتورية املدرب ال 
اســاس له النه سهل التعامل 

ومتعاون مع اجلميع.
الوطني  منتخبنا  مدافع  واجرى 
ســعد ناطق  يوم امس عملية 

جراحية مبستشــفى حمد بعد 
انفه  في  بليغة  تعرضه الصابة 
اثــر االلتحام القــوي مع العب 
االمارات احمد خليل في الدقائق 
االخيرة مــن مباراة منتخبنا مع 
االمــارات ممــا ادى الســتبداله 
بالاعب ميثم جبار ..ومن املؤمل 
مباريات  عــن  ناطق  يغيــب  ان 
ان  بعد  البطولــة  في  املنتخب 
شــخص الطبيب املعالج وجود 

ثاثة كســور في انفه ويحتاج 
للراحة فترة غير قصيرة.

التــي  اجلــزاء  ركلــة  وباتــت 
في  اللقــاء  حكم  احتســبها 
مباراتنــا مع اإلمارات هي االولى 
فــي بطــوالت اخلليــج التــي 
حتتسب اثر الرجوع الى )  تقنية 
الفار ( الذي يســتخدم الول مرة 
فــي خليجي 24 حيــث اضطر 
البلجيكــي للعودة الى  احلكم 
التقنية  هذه  واستخدام  اجلهاز 
للتأكد من صحة اخلشونة التي 
مارسها الاعب اإلماراتي خليفة 
احلمــداوي ضــد احــد العبينا 
صحيحة  جزاء  ركلة  ليحتسب 
في الدقيقة 81 لكن علي عدنان 
اضاع الركلة بتسديد الكرة بيد 

احلارس االماراتي.
الوطني  منتخبنا  العب  وتواجد 
املصــاب حســني علــي  فــي 
مباراة اإلمــارات على املدرجات، 
وحثهم  الاعبون  زماؤه  وساند 
لتحقيــق االنتصــار الثمــني.. 
وقــال حســني : ان تواجدي في 
املباريــات بخليجــي 24 لتقدمي 
الدعم املعنوي لاعبني ، واشعر 
بالســعادة الغامرة للفوز على 
منتخبي  قطــر واالمارات التي 
اســهمت بتصــدر منتخبنــا 

جملموعته.
باحلزن  ينتابني شــعور  واضاف: 
لعدم اشــتراكي مع االسود في 
خليجي 24 السيما اني احتفظ 
بذكريــات رائعة عن خليجي 23 
التــي قدمت فيها مســتويات 
فنية مميــزة جعلتني من افضل 
الاعبني فيها، وبرغم غيابي فان 
الرافدين  اســود  بنجوم  البركة 
حتى  النجاح  مشــوار  ملواصلة 

املباراة النهائية.

أسود الرافدين أول الواصلين لنصف نهائي خليجي 24
عالء عبد الزهرة ينال جائزة األفضل أمام اإلمارات

العبونا يتضامنون مع شهداء الوطن

تقرير

المكتب اإلعالمي لألتحاد:

زار وفــد مــن الهيئة األداريــة لنادي 
النارية  والدراجات  للســيارات  العراق 
وزير الشــباب والرياضة د. احمد رياض 
العبيدي، في مكتبة مبقر وزارة الشباب 
الزائر  العبيدي للوفد  .وبارك  والرياضة 
تأســيس النــادي باعتبــاره صفحة 
احملركات،  رياضة  فــي  ومهمة  جديدة 
بدعمــة الكبير للنــادي في  واعــداً 
تنظيم البطوالت الداخلية واخلارجية، 
كما شجع مســاعي النادي لتنظيم 
بطولة دولية في العراق خال شــهر 
أذار املقبل.وقدم وزير الشباب والرياضة 
التهاني لدخول احــد أفرد النادي وهو 
الدراج عماد حردان موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية خال الفترة القليلة 

املاضية.
وبعد جهــود كبيرة مــن قبل محبي 
رياضة احملركات دامت طوياً ،تأســس 

نــادي العــراق للســيارات والدراجات 
النارية ،بعد حصول املؤسســني على 
موافقة رســمية من وزارة الشــباب 

والرياضة.. 
وقال رئيس الهيئة األدارية رائد البياتي 
،أن النادي يعد هــو أول نادياً من نوعة 
في بلدنا احلبيب العراق يعنى برياضة 
احملركات، والذي يجمع بني الســيارات 
ما  ،وهذا  الناريــة معــاً  والدراجــات 

معمول به على الصعيد العاملي.
وشــدد البياتــي أن النادي ســيكون 
مفتوحاً أمام جميع املواهب الرياضية 
للعبة في العاصمة بغداد واحملافظات 
لألنضمام اليه ،مــع تنظيم بطوالت 
محلية كبيرة ،يتم من خالها أختيار 
املنتخب  لتمثيــل  منهم  املتميزيــن 
الوطنــي فــي املشــاركات وبطوالت 
اخلارجية على املستوى القاري والعربي 

والعاملي خال الفترة املقبلة.
هذا وحصــل دراج املنتخــب الوطني 
العراقــي للدراجــات الناريــة ،عماد 

حردان، على جائزة موســوعة غنيس 
وقوفاً  ســيره  بعد  القياسية  لألرقام 
على الدراجة النارية ملسافة ٣٥٠ كم 
وقوفاً، اي من محافظــة البصرة الي 

السماوة.
وقال حردان أن التتويج كان بدعوة من 
املوسوعة العاملية باحلضور الى مدينة 
وأعضاء  رئيس  وبتواجد  األماراتية  دبي 
األحتاد العراقي للعبــة ،وبعد األطاع 
على الفيدوات بشكل دقيق مت تتويجي 
بالدخــول الــى املوســوعة العاملية، 
وهذا أجناز كبير يحســب لي ولرياضة 

احملركات في بلدي العزيز العراق.
وفي ســياق متصل، كرم األمني العام 
حلزب األتفاق الوطنــي د. مأمول عبد 
العراقــي ومحطم  ،الدراج  الرحمــن 
الرقم القياســي في الســير بدراجة 
وقوفاً ملســافة ٣٥٠ كم من محافظة 
البصــرة الي الســماوة والداخل الى 
موســوعة غنس لألرقام القياســية 

عماد حردان.

أنه  الرحمــن  د. مأمــول عبد  وقــال 
لرفعه  داعم وبشــكل كبير حلــردان 
أســم العراق عالياً ودخوله املوسوعة 
العاملية، وأعتبارة ثروة وطنية يجب أن 
تدعم وتستثمر في حصد الكثير من 

اللقاب العاليمة للعراق.
وشــدد عبــد الرحمن علــى تواصلة 
والرياضني، من خال  الرياضــة  بدعم 
مجموعة من املبادرات املهمة السيما 
،حيث ســتكون  احملــركات  لرياضــة 
هنــاك مبــاردة كبيــرة خــال األيام 
املقبلة ،تتمحور حــول توزيع عدد من 
التجهيزات الرياضة اخلاصة بالدراجني 
في العاصمة بغداد والتي تعد األولى 

من نوعها في العراق.
إلى ذلــك، وفي مبــادرة إيجابية، قام 
اعضــاء نــادي الديوانيــة للدراجات 
النارية التابع االحتــاد العراقي املركزي 
للدراجــات النارية بتنظيف ســاحة 
االعتصام فــي محافظة الديوانية، اذ 

حازت املبادرة على الثناء والتقدير.

وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية
حردان يحصل على جائزة موسوعة غينيس لألرقام القياسية

لقاء وزير الشباب والرياضة بوفد نادي العراق

البصرة تضّيف 
»خليجي 25«

حكمان بالمالكمة 
في اولمبياد طوكيو

وطني اليد يالقي الكويت 
بافتتاح تصفيات آسيا

األقاليم تختتم دورة 
إدارة المخازن والسالمة 

الدوحة ـ وكاالت:
صوت أعضاء االحتــاد اخلليجي لكرة القدم، 
على اســتضافة البصرة ملنافسات بطولة 
كأس اخلليج »خليجــي 25«.ومتت املوافقة 
على اســتضافة البصــرة للبطولة خال 
اعمــال املؤمتر العام لبطولــة كأس اخلليج 
العربي لكــرة القدم 24 بفندق شــيراتون 

الدوحة.
ومتــت املوافقــة على إقامــة البطولة في 
العراق، بإجماع أعضــاء احتاد كأس اخلليج، 
حيث من املقرر اقامتها عام 2021. وفي حال 
حدث امر طارئ او تدهورت االوضاع االمنية 
في البصرة، ســتكون االمارات هي البديلة 
القامــة البطولة وفي حال لــم توافق يتم 

حتويل امللف الى السعودية.
البطولة  العــراق سيســتضيف  ان  يذكر 
للمرة الثانية في تأريخه بعدما اســتضاف 

النسخة اخلامسة عام 1979.

المكتب اإلعالمي التحاد المالكمة
رشــحت اللجنة املنظمة الوملبياد طوكيو 
حكمان من العــراق لقيادة نزاالت املاكمة 
التي ســتقام في طوكيو ٢٠٢٠.. وقال امني 
سر احتاد املاكمة علي عبد الزهرة ان احلكم 
العراقــي غضنفــر خليــل ابراهيم خضع 
اختبارات متهيدا لتسميته ضمن  لسلسة 
طاقم احلكام املشــرف على قيــادة نزاالت 
اوملبياد طوكيو ووضعــت اللجنة املنظمة 
مجموعة من الشــروط الواجب توفرها في 
احلكم اهمها عدم احتكاكــه مع اي احتاد 
ويجــب ان يكون غير مشــارك فــي الدورة 

االوملبية السابقة في ريو دي جانيرو.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
يلعــب منتخبنا الوطني لكــرة اليد أولى 
مبارياتــه امام منتخــب الكويت مضيف 
بطولة التصفيات اآلسيوية املقررة ان تبدأ 
يوم 16 ولغاية 27 من شــهر كانون الثاني 

املقبل.
ويلعــب منتخبنا الوطني بكــرة اليد في 
اجملموعة الرابعة، اذ يســتهل شوطه بلقاء 
الكويت يــوم 16 كانون الثانــي، ثم ياقي 
اإلمارات في اليوم التالي، وياعب هونغ كونغ 
في الثامن عشر من الشهر ذاته.. ومنتخب 

كرة اليد يقوده املدرب ظافر صاحب.

* املنسق اإلعالمي الحتاد اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمــت على قاعــة التدريــب والتأهيل 
بقســم شــؤون احملافظات في دائرة شؤون 
الشــباب  بــوزارة  واحملافظــات  االقاليــم 
والرياضــة، الدورة التدريبيــة التي اقامتها 
دائرة الدراســات وتطوير املاكات والقيادات 
الشــبابية هناك ، واســتمرت ثاثة ايام ، 
مبشــاركة نحو ٣٥متدربا مــن امناء اخملازن 
في بغــداد وعدد من  احملافظــات ، و حاضر 
فيها املــدرب احمد الشــاوي،  وقد تناولت 
ثاثة محاور  فصلت بأســتفاضة مفهوم 
علم اخملــازن وخطط التوزيع املركزية وصوال 
الى االحكام امللزمة لنظام اخملازن ، وشــهد 
ختــام الــدورة إجــراء االختبــار التحريري 

للمشاركيـن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إطلــع وزيــر الشــباب والرياضة 
الدكتور احمــد رياض على احلالة 
الصحية املتدهــورة لنجم امليناء 
السابق قاسم جبار، ووجه مبتابعة 

تقاريره  وعــرض  الصحية  حالته 
الطبيــة على اخملتصني ونقله الى 
تركيــا على نفقة وزارة الشــباب 

والرياضة ان تطلب االمر ذلك.
داعيــا بالشــفاء العاجل لنجم 

وقوف  البصرية، مؤكــدا  الكــرة 
الرياضيني  الــوزارة مــع جميــع 
ودعمهم كــون هذا األمر من يقع 
راعية  بصفتها  واجباتهــا  ضمن 

لشريحة الرياضيني والشباب.

إعالم شعبة كركوك:
والرياضة  الشــباب  وزير  برعايــة 
الدكتــور احمد ريــاض، احتتمت 
بطولــة املواهب الرياضية بألعاب 
فــي محافظــة كركوك،  القوى 
االقاليم   شــؤون  دائرة  بإشــراف 
املوهبــة  قســم   / واحملافظــات 
الرياضيــة بحضــور مستشــار 
الوزارة، ممثل الوزير د. علي سلمان، 
معــاون املديــر العــام للدائــرة 
للشــؤون اإلدارية د. ميثم حسني 
ومدير قســم املوهبــة الرياضية 

فالح عودة.
مبشــاركة فــرق مراكــز املوهبة 
، بغــداد والبصرة  في محافظات 

ونينــوى وذي قار وكركــوك و قد 
أظهرت النتائج الفرقية فوز بغداد 
بـ )١١١( نقطة ، تليها كركوك بـ 

نينوى  فيمــا حلت  نقطة،   )١١٠)
باملركز الثالث محققة )١٠٤( مئة 

واربع نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
غربي  احتاد  بطولة  قرعة  أسفرت 
آســيا للشــابات )دون ١٨ عاماً( 
املنتخب  وقــوع  القدم عن  لكرة 
إلى جانب  البحريني املستضيف 
والكويت  فلســطني  منتخبــي 
فيما  الثانيــة،  اجملموعــة  ضمن 

العراق،  لبنــان،  منتخبات  جاءت 
اجملموعة  واألردن ضمن  اإلمــارات 
األولى.. ومت خــال قرعة البطولة 
التي ســحبت اخلميس في مقر 
القدم  لكــرة  آســيا  غربي  احتاد 
توزيع املنتخبات املشــاركة على 

مجموعتني.

في  البطولة  منافسات  وتنطلق 
29 كانــون األول 2019 وتســتمر 
لغاية 6 كانون الثاني 2020 على 
ملعب الشيخ علي بن محمد بن 
نادي احملرق  آل خليفة في  عيسى 
البحرينــي، وبواقع 3 مباريات في 

اليوم الواحد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت يــوم امس بطولة نادي 
حيفا التنشــيطية لفرق أندية 
الدرجــة االولــى بكــرة القدم 
توزيعها  مت  فريقا   15 مبشــاركة 
األولى  ضمت  مجموعات،   3 بني 
فريق النــادي املضيف والعدالة 
والصحة واحلشــد واملهندسني، 
فيمــا تكونــت الثانيــة مــن 
واألثير  الشــرطة  آليــات  أندية 
ورديف نادي الشــرطة والشباب 
الثالثة  اجملموعة  اما  والسياحة، 
فتألفــت من أنديــة »املصلحة 

ورديف  وشهربان  وبساية  وبادي 
نادي اجلوية«.

وتتواصل البطولــة حتى يوم 3 
من شــهر كانون الثاني املقبل، 
وجترى املباريــات في ملعب نادي 
حيفا الرياضي، اذ اصدرت اللجنة 
جدوالً  البطولة  على  املشــرفة 
خاصاً باملباريات، التي بدأت امس 
حلســاب  والعدالة  حيفا  مبباراة 
اجملموعة االولى ، فيما تقام اليوم 
مباراة الصحة واحلشــد وحصل 
فريق املهندسني على انتظار في 

هذه اجلولة.

وتقام يوم غد االثنني مباراة آليات 
اجملموعة  واالثير ضمن  الشــرطة 
الثانيــة، في حــني تقــام مباراة 
رديف نادي الشــرطة والشــباب 
وحصل  املقبــل،  االربعــاء  عصر 
فيما  انتظار،  على  السياحة  نادي 
جتــرى اخلميس مبــاراة املصلحة 
اجملموعــة  حلســاب  وبســماية 
الثالثة، وتعقبها في اليوم التالي 
اجلوية،  نــادي  ورديف  بادي  مباراة 
وحصل نادي شهربان على انتظار.. 
وتقام جميع املباربات في الساعة 

الثانية والنصف ظهراً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يتطلع فريــق نادي النجــدة لكرة 
القــدم، إلــى بلــوغ دوري األضواء 
للموسم اجلديد، اذ سيلعب الفريق 
في الــدوري التاهيلي األخير املؤدي 
إلى مصاف أندية املمتاز للموســم 

املقبل 2021/2020.
املدرب، حيدر جمعة،  يقوده  الفريق 
بختر  يســاعده صادق جبر، وعماد 
وعقيل  البدنيــة  للياقــة  مدربــا 
ســلمان مدربــا حلــراس املرمــى، 

ومشرف الفريق عامر باكيت.
يقــول املــدرب حيدر جمعــة: في 
املدة املقبلة ســيبدأ اعداد الفريق 
باشراف مباشر من إدارة النادي التي 
تقف مساندة لفريقنا الكروي الذي 

كان قريبا من خطف أحدى بطاقات 
اللعب في دوري االضواء للموســم 

احلالي.
ســيتم البدء مبراحل االعداد األولي 

ثــم االرتفاع تدريجيــا، لنصل إلى 
والدخول  التجريبية  املباريات  اجراء 
في معسكرات تدريبية مبا يتناسب 
مع حجم املهمة املقبلة، فطموحنا 
كبير في حتقيــق النتائج اإليجابية 
فــي املباريات التي ســيلعب فيها 
فريقنــا امام أنديــة متلك مؤهات 
التأهيلي  الــدور  فنية عاليــة في 

احلاسم املؤدي إلى دوري الكبار.
االحتفاظ  فــي  جنحنــا  واضــاف: 
باعبينــا الذين دافعــوا عن ألوانه 
في املوسم السابق، لذلك سندخل 
التأهيلي  الــدور  مباريات  في  بقوة 
األخير من أجل تســجيل االفضل 
وصــوالً إلــى دوري األضــواء بكرة 

القدم.

بغداد أواًل في بطولة المواهب رياض يتكفل بعالج الالعب قاسم جبار
الرياضية بالقوى 

»الشابات« يشارك في غربي آسيا 

حيفا ينظم بطولة تنشيطية 
ألندية الدرجة األولى

فريق النجدة يتطلع إلى األضواء

تتويج الفائزين بالكأس

حيدر جمعة مدرب فريق النجدة
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جمال جصاني

من الشــعارات االكثر رواجاً في االحتجاجات االخيرة 
كان "اريــد وطن" وقد اشــرنا في مقال ســابق الى 
ضرورة أن يكون بشــكل آخر وهــو "خرجنا لصناعة 
وطن" أي الشروع بامتالك وعي آخر حول هذا املفهوم 
)الوطن(. وعي متخفــف من ذلك االحتياطي الهائل 
من الكراهة والثارات واالحقاد التي اثقلتنا بها جتارب 
التاريــخ القدمي منه واحلديث، فمــن دون هذا الوعي 
والثقافة واملعنــى اجلديد لـ )الوطن( يصبح كل هذا 
الكم الهائل من الهتافات باسم الثورة واالنتفاضة 
وغير ذلك من املفردات التقويضية، فارغة من املعنى 
واشــبه ما تكون بـ "الدقلة الهوائية". غير القليل 
من املســكونني بحلم الثــورة واالنتفاضة، ومن دون 
أدنى شعور باملســؤولية يقفزون على بديهيات مثل 
هذه املفاهيم ومضامينها القيمية والثقافية، حيث 
الثورة الفعلية تتجسد في املمارسة والسلوك وذلك 
الوعي الذي اشــرنا اليه، وجتربة 16 عاماً مما يفترض 
انها مرحلــة للعدالة االنتقالية خير شــاهد على 
ذلك، حيث اخفق العراقيون جميعاً )ال مللوم الطبقة 
احلاكمة وحدها( في مواجهة حتدياتها، والتعاطي مع 
مضامينها القيمية والثقافية والقانونية العميقة.

لقــد حذرنا مبكــراً من خطر فقــدان االحتجاجات 
لسر قوتها وحيويتها )ســلميتها( ففيها تتخصب 
كل الشروط واملناخات املناسبة لنمو وازدهار القيم 
املضادة لترســانة الدمار الشــامل املثقلة بكراهة 
اآلخر اخملتلــف واالحقاد والثــارات الصدئة. كما اننا 
لم نخفي حقيقة عســر وصعوبة مثل ذلك الهدف 
الســامي، ملــا نعرفه عــن الثقافــة والقيم الضد 
وجذورها املمتدة الى اغوار الوعي اجلمعي، والتي وجلت 
الى اطوارا وحشية ال مثيل لها في حقبة "جمهورية 
اخلــوف" حيث مــا زال فلولها يحلمون باســتئناف 
مآثرهم الوحشــية وقادسياتهم وثاراتهم على هذه 
التضاريس املســتباحة. ان كل ذلك االرث والفضالت 
الســامة لم تتقلص بعد زوال النظام املباد وحسب، 
بل وجلــت بهمة قوارض "التغيير" الى اطواراً أشــد 
عتمة والتباساً، وهذا ما ميكن تلمسه في كل جتليات 
املشهد الراهن، والضاج بكل انواع االحقاد والكراهة 
والثارات، وما تكرار تهديدات القتل والســحل واحلرق 
والتدميــر من غير القليل من اجلماعــات واالفراد اال 
دليل واضــح على ما ميكن ان تنحــط اليه االوضاع 
وبشكل لن تتخيله أكثر العقول تشاؤماً وسوداوية.

ان فقــدان االحتجاجــات لقيادة واضحــة وبرنامج 
عمل وخطة واقعية لتحقيق املطالب، عبر الســبل 
اجملربة ووجود وفد مفاوض لهم مع ممثلي الســلطة 
احلاليني، يعد مبثابة كعب أخيل لها. حيث يســمح 
هذا اخللل البنيوي بتســلل كل قراصنة املنعطفات 
اليها، وهذا ما حصل فعــالً في االيام االخيرة، حيث 
تســلم امللثمون زمام املبادرة، لترتفــع وتيرة احلرائق 
واالصطدامــات والعنف الذي ازهــق ارواح املزيد من 
العراقيني. من دون تبلور زعامات شجاعة ومسؤولة 
يثق بها اجلمهور الواســع مــن احملتجني، لن نحصد 
ســوى املزيد من االعمــال املتهورة مــن قبل جميع 
االطراف )داخل السلطة احلاكمة وخارجها( والتي لن 
تفضي في نهاية املطاف الــى ما يهدهده احملتجون 
احلقيقيون فــي مخيالتهم أي )صناعة وطن( بل الى 
تقويض ما تبقى من هذا الوطــن املنكوب مبوروثات 
وفضالت الدمار الشــامل التي اشرنا اليها. ان كبح 
جماح هذه النزعــات واخلطابــات التدميرية ما زال 
اليــوم ممكناً، لكن مثل هذه االمكانية لن تتوفر غداً، 
علينا أن نتفق جميعاً على ما ادركته االمم احلرة وهي؛ 
ان االوطان ال يصنعها امللثمون، بل اآلباء املؤسسون..

ومضــة

الملثمون ال يصنعون أوطانًا

الصباح الجديد - وكاالت:
فتح املطــرب املصري تامر حســني 
أبواب الشــهرة أمــام متابعيه على 
بعدما  االجتماعي  التواصــل  مواقع 
قرر إجراء مسابقة الكتشاف املواهب 
ســتقوم بتحكيمهــا ســارة وفيق 
مخرجــة فيلمه اجلديــد "مش أنا" 
واجلائزة ستكون املشــاركة ببطولة 

الفيلم لشاب وفتاة.
فيديو  تامر حســني، نشــر مقطع 
مــن فيلمه الشــهير "نــور عيني" 
عبر حســابه على إنستقرام مؤكدا 
حاجته ملمثلني جدد للمشــاركة في 
أنا"  "مش  اجلديد  السينمائي  فيلمه 
من إنتاج شقيقه حسام، وعلق تامر 
حســني على الفيديو قائاًل:   مســاء 

الهنــا على أحلــى نــاس باختصار 
أنــا هعمــل casting على صفحتي 
هشــجع الشــباب من خالل فرصة 
متثيل  في مشــهد مهم في فيلمي 
اجلديد محتاج شــاب وفتــاة هنزل 3 
اللي  السابقة  أفالمي  مشــاهد من 
عايز يشــارك يختار  مشــهد منهم 
ميثله ويصــوره بكاميــرا اعتيادية أو 

هيساعدوه"،  أصحابه  وأكيد  موبايل 
وتابع: وســواء ولــد أو البنت هيمثل 
دوري في املشاهد، ويرفع الفيديو على 
Instagram مع هاشــتاج   #مش_أنا، 
معاكــم مــن النهاردة حلــد 10 أيام 
واملشــاهد هتتعرض علــى مخرجة 
الفيلم األســتاذة ســارة وفيق، وهي 

 اللي هتختار".  

تامر حسني يرفض التعاون مع شقيقه األكبر

الصبــاح  موفــد   - القاهــرة 
الجديد - كاظم مرشد السلوم:

اختتمت في العاصمة املصرية القاهرة 
القاهرة  مهرجــان  وعــروض  فعاليات 
الســينمائي الدولــي بدورتــه احلادية 
العشرين  من  تواصلت  والتي  واألربعني 
مــن الشــهر اجلــاري لغاية التاســع 
والعشرين منه مبشاركة عربية وعاملية 
واسعة، باإلضافة للمشاركة العراقية 
على صعيــد األفالم والنقــد واألفالم 
بالفيلم  املتمثلة  املشــاركة  العراقية 
الروائــي )بغداد في خيالــي( للمخرج 
ســمير جمال الدين وعرض عرضا أول 
في الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 
وزمن الفيلم104 دقيقة، وفيلم )شارع 
حيفا( للمخرج مهند حيال وهو فيلم 

روائى وزمنه 79 دقيقة.
وهنا القائمة الكاملة جلوائز الدورة 41 

ملهرجان القاهرة السينمائي الدولي
 جائزة صندوق األمم املتحدة للســكان: 
لفيلم "بيــك نعيش" إخــراج مهدي 
برصاوي والذي صور بني تونس وفرنســا 
الغد  سينما  مســابقة  جائزة  ولبنان، 
لألفالم القصيــرة لفيلم "فخ" إخراج 

ندى رياض من مصروفيلم "متاس"
لبنان وفيلم  إخراج سمير سرياني من 
"سوء احلظ العجيب للتمثال احلجري" 
البرتغال  أبرانتيــس-  إخــراج جابرييل 
فرنســا - ،وذهبــت جائــزة  يوســف 
شــاهني ألحســن فيلم قصير لفيلم  
"أمبيانــس" إخراج وســام اجلعفري – 
فلسطني- ، جائزة فتحي فرج من جلنة 
التحكيــم اخلاصة لفيلــم "اعتقال" 
إخراج أندريــه كون- رومانيــا- وجائزة 
شادي عبد السالم ألحسن فيلم: "أرض 
الرماد" إخــراج صوفيا كيروس أوبيدا - 
كوســتاريكا، وتشــيلي، واألرجنتــني 
أســبوع  مســابقة  ضمن  والفيلمان 

النقاد الدولي
العربية  الســينما  آفاق  في مســابقة 
كان أحســن فيلم غير روائي هو "بيروت 

احملطة األخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، 
أداء متثيلي-  اإلمــارات وكذلك أحســن 
املمثل على ثامر – "شــارع حيفا" إخراج 
مهند حيــال- العراق- ،و جائزة صالح أبو 
التحكيــم اخلاصة  ســيف جائزة جلنة 
لفيلــم "بيــك نعيش" إخــراج مهدي 
برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان - ، و جائزة 
سعد الدين وهبة ألحسن فيلم: "شارع 
حيفــا" إخــراج مهند حيــال- العراق- 

مسابقة آفاق السينما العربية.
 15 جائزة أفضــل فيلم عربــي وقدرها 
ألــف دوالرلفيلم "بيــك نعيش" إخراج 
التونسي مهدي برصاوي، تونس، فرنسا، 
لبنان،  جائزة االحتــاد الدولي للصحافة 

الســينمائية "فيبريسي": لفيلم "أبناء 
الدمنارك" إخراج عالوي سليم-  الدمنارك،  
)اجلمهور(  رزق اهلل  جائزة يوسف شريف 
وقدرهــا 20 ألــف دوالركانت من نصيب 
خوري-  ماريان  إخــراج  "احكيلي"  فيلم 

مصر 
و ضمن املســابقة الدولية كانت جائزة 
هنري بركات ألحسن اسهام فني لفيلم 
"ميندانــاو" إخــراج بريانتــي ميندوزا- 
الفلبــني- وجائزة أحســن ممثلة: جودي 
ان ســانتوس عن نفــس الفيلم و جائزة 
أحســن ممثل: خــوان مانويل جارســيا 
تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج 
فرنانــدو فرياس -  املكســيك، والواليات 

املتحدة- و جائزة جنيب محفوظ ألحسن 
ســيناريو: فيلــم "بني اجلنــة واألرض" 
إخراج جنوى جنار- فلســطني، أيســلندا، 

لوكسمبورج- 
وجائــزة الهرم البرونــزي مناصفة: "نوع 
خــاص مــن الهــدوء" إخــراج ميكال 
والتفيا-  وهولندا،  التشــيك،  هوجينور- 
البرونــزي مناصفة: فيلم  وجائزة الهرم 
"احلائــط الرابــع" إخراج جاجن تشــوجن، 
جاجن بو- الصــني- وجائزة الهرم الفضي 
لفيلم "شبح مدار" إخراج باس ديفوس- 
بلجيكا وجائزة الهــرم الذهبي  لفيلم 
"أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - 

املكسيك، والواليات املتحدة. 

"شارع حيفا" يحصد جائزة سعد
 الدين وهبة عن احسن فيلم 

في ختام عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

رفضت الفنانة منة شلبي 
مقارنتها بالفنانة القديرة 
حمامة  فاتــن  الراحلــة 
التــي ُكرَِّمــت بتســلم 
فعاليات  ضمــن  جائزتها 
41 ملهرجان  الـــ  الــدورة 
الذي  السينمائي  القاهرة 
مساء  فعالياته  اختتمت 
وأكدت  اجلمعة،  امس  اول 
 The لبرنامج  في حديثها 
أنهــا  بالعربــي   Insider
أن جتســد قصة  ميكن  ال 
حياتهــا في يوٍم من األيام 
خطراً  سيشّكل  ذلك  ألن 

املهنية  مســيرتها  على 
في املقارنــة غير العادلة 
بينهما لكــون "حمامة" 
أعظم منها بكثير بدليل 
اختيارهــا من بني النجوم 

العمالقة.

عاصي  الفنان  كشــف   
احلالني خضوعه لعملّية 
يوم  مع  تزامنــاً  جراحّية 
شارك  حيث  ميالده  عيد 
متابعيــه عبــر مواقــع 
االجتماعــي  التواصــل 
غرفته  داخــل  من  صورة 
في املستشــفى، وكتب 
أنه  ليخبرهــم  معلقــاً 
لنزع  املستشــفى  دخل 
أســياخ معدنّية كان قد 
وضعها فــي يده وكتفه 
إثر حادثة ســقوطه عن 
احلصان وجاء في تدوينته 
املرفقة بالصورة: " حظي 
أن أكــون يــوم مولــدي 
إلجراء  املستشــفى  في 
لنزع  جراحيــة  عمليــة 

يدي  من  املعدنية  اسياخ 
والكتف اشكر كل احملبني 
جميع  علــى  الطيبــني 
رسائل املعايدة ولكم في 
واألحترام  احلب  قلبي كل 
على  دائماً  أكون  أن  أمتنى 
قــدر محبتكم راجياً من 
الســعادة  يــدمي  ان  اهلل 
عليكــم وعلــى اهلكم 

وفي بيوتكم ".

كشــفت الفنانــة لقاء 
تأسيس  عن  اخلميســي 
جديدة  غنائيــة  فرقــة 
م مــن خاللهــا  ســُتقدِّ
الغنائيــة  موهبتهــا 
لقائها  خــالل   وأوضحت 
النهار"  "آخر  برنامج  مع 
قبل  الغناء  أحبــت  أنها 
للتمثيــل  احترافهــا 
خوضها  إلــى  مشــيرًة 
عامني   منذ  غنائية   جتربة 
أفاقت فيهــا هذا احلنني 
كانت  بعدمــا  للغنــاء 
تُغّني في طفولتها الفتة 
إلى أنهــا تنتمي لعائلة 

موسيقية.
رغبتها  عن  عّبرت   وفيما 
بإيصال رســالة إيجابية 
إلى الشــباب وستحاول 
بالطاقــة  مدهــم 

أعمالها  عبــر  اإليجابية 
قالت أنها تسعى للغناء 
التوقيت  بأن  لشــعورها 
تلك  التخــاذ  مناســب 
اخلطوة كاشفة أن موعد 
حفلهــا الغنائــي األول 
الذي رمبا ســيكون خالل 
شــهر كانون اول املقبل ، 
علمــاً أنها قدمت أغنية 
بفيلم التحريك "الفارس 
واألميرة" الذي شــاركت 

فيه كضيفة شرف.

منة شلبي

لقاء الخميسي

عاصي الحالني

أخبــارهــــــــــم

اخملرج العراقي مهند حيال الفائز بجائزة افضل فلم عربي

الصباح الجديد - وكاالت:
ابتســامة  أن  فــي  شــك  ال 
جوليا روبرتس خالبة وســحرت 
الكثيريــن ويقــول املقربون من 
النجمــة العامليــة إن جميلــة 

هوليــوود كرمية جداً على نفســها 
وخصوصاً  بشــكلها  كثيراً  وتهتم 
بابتســامتها املعروفة بها لذا قررت 
جوليــا التأمــني على ابتســامتها 
كونها الوجــه اإلعالني للعديد من 

العاملية ومســتحضرات  املــاركات 
دوراً  ابتســامتها  وتــؤدي  التجميل 
مهماً في استقطاب عروض العمل 
لكــن الالفت فــي األمــر أن قيمة 
التأمني على تلك االبتســامة بلغت 

30 مليــون دوالر وهــو مبلــغ كبير 
جداً وضمانــة لها في حال تعرضت 
ألي حــادث، يذكر أن اجلميلة روبرتس 
ال متتلك فقط االبتســامة اجلميلة 
وإمنا هي أيضــاً صاحبة موهبة فذة 

وجاذبية فاتنة مما جعل منها واحدة 
بحيث  ممثالت جيلهــا  أفضــل  من 
تربعت علــى عرش األجــور وكانت 
املمثلــة األعلى أجراً فــي هوليوود 

ألعوام طويلة.

طرحت دار درو للمزادات اول امس 
اجلمعة حذاء برقبــة يعتقد أنه حذاء 
نابليون بونابــرت للبيع مببلــغ قد يصل 
إلى 80 ألف يــورو )88176 دوالرا(، وتعتقد 

دار املــزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب 
اخليل اجللدي خالل منفاه األخير في جزيرة 
ســانت هيلينا في احمليط األطلسي بعد 
هزميته في معركة ووترلو، وقال ألكسندر 
جيكيلو، املســؤول عن مــزاد بيع احلذاء: 

"من الصعب فصل هذا احلذاء عن صورة 
نابليون في أذهاننا"، وأضاف "إنه جزء من 
أيقونة عاملية اليوم، بيع مثل هذه القطع 
غيــر مألوف،  نحــن نعلم جيــدا صورة 
نابليــون في أنحاء العالــم: قبعة، حذاء 

برقبة، ورمبا سترة طويلة"، وقالت الدار إن 
املارشال برتران آخر من رافق نابليون حصل 
على احلذاء بعد وفاة اإلمبراطور الفرنسي 
في 1821  قبــل أن ينتقل للنحات كارلو 
متثال  نحت  في  الســتخدامه  ماروكيتي 

يصور نابليون علــى صهوة جواد لوضعه 
في مقبرته، ووفقا لــدار املزادات منح ابن 
ماروكيتي احلذاء للسيناتور الفرنسي بول 
لو رو في مطلع القرن العشرين ومنذ ذلك 

احلني ظل مملوكا ألسرته.

دار مزادات تبيع تذكارًا لنابليون استخدمه في منفاه األخير

مبلغ خيالي للتأمين على ابتسامة جوليا روبرتس

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت فرقة بوســي كات دولز النسائية 
األميركيــة إنها تعتزم العــودة للغناء 
من جديد في جولة تبدأ في دبلن العام 
املقبل وذلك بعد عشــر ســنوات على 
انفراط عقد الفرقة وستجتمع الفرقة 
التي تشــكلت في األصل كفريق رقص 
هزلي وتشتهر بأغنيات مثل )دونت تشا( 
و)ون آي جرو أب( "عندما أكبر" من جديد 
ابتداء من نيسان املقبل  على املســرح 
في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء 

بريطانيا على وفق ما ذكرت رويترز.
شــيرزينجر  نيكول  املغنيــة  وقالــت 

لبرنامــج هــارت بريكســفت اإلذاعي 
البريطانــي في مقابلة مشــتركة مع 
روبرتس  الفرقة آشــلي  زميالتها فــي 
باشــار  وكارميت  وجيســيكا ســوتا 
وكيمبرلــي وايــت: "تراصــت النجوم 
الدولــز مجددا"، وقالت  بنات  وجتمعت 
زميلتهــا روبرتــس: "هنــاك عمل لم 
ينته،  مرت عشــر ســنوات وجميعنا 
مســتعدات اآلن". وردا على سؤال عما 
إذا كانت تســاورهم مشاعر مختلفة 
"لقد  روبرتس:  أوضحــت  بداياتهن  عن 
مر وقت طويــل ونضجنا، لقــد كبرنا 

واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".

بعد غياب 10 سنوات.. فرقة 
"بوسي كات" تغني من جديد

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي  الطفــل  يكــون  حــني 
العاشــرة مــن عمــره، فمن 
املألوف أن يذهب للمدرســة 
بالرعاية،  محاطــا  ويعيش 
لكن فتى فــي فيتنام خرق 
هــذه القاعــدة وحتمــل 
برغم  شاقة  مسؤوليات 
حداثة سنه، وبحسب 
موقــع "ســنترال 
أوديتــي"، فــإن 
لطفــل  ا

الفيتنامــي دانــغ فان خويــن البالغ من 
العمر 10 سنوات يعمل في احلقل ويطهو 
طعامه ويتولى جميع شــؤون البيت في 

قرية معزولة من البالد.
ورفض هذا الطفــل أن يجري تبنيه 
وأصر علــى أن يعمل ويأكل مما يزرع 
بعدما رحلت والدته عن احلياة فيما 
لقي األب مصرعه في حادث بعدما 
ذهــب إلــى املدينة كــي يعمل في 

مجال البناء، أما اجلدة وهي الفرد املتبقي 
من العائلة فتزوجــت مرة أخرى وانتقلت 
للعيش في قرية أخرى وهكذا صار الطفل 

وحيدا من دون أي معيل.
وبعدما الحظ املــدرس أن الطفل يعيش 
وحده قام بإخطار السلطات لكن الطفل 
رفض أن ينتقل إلى أسرة تتبناه وأصر على 
أن يواصــل العيش وحيــدا مؤكدا قدرته 
علــى االعتناء بنفســه، ويعتمد الطفل 
أيضا على ما يجود به اجليران من الطعام 
مثل األرز، لكنه يعمــل في احلقل ويقوم 
بحصاد ســاق البامبو فضــال عن زراعة 
اخلضــار، لكن الطفــل ال يخفي أن النوم 
مبفرده داخل البيت ليس باألمر الســهل، 
وحظي اليتيم بإعجاب واســع في البلد 
اآلسيوي بعدما حتدثت وسائل اإلعالم عن 

طابعه العصامي.
وما يثير اإلعجاب فــي قصة هذا الطفل 
هو أنه لم يتخلــف يوما عن الذهاب إلى 
املدرسة برغم قســاوة الظروف ففي كل 
صباح يلتحق بالفصــل على منت دراجة 
هوائية ثــم يعود إلى العمــل في احلقل 

والبيت.

"طفل عصامي" يحطم القواعد
 ويقرر العيش بمفرده

الصباح الجديد - وكاالت:
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