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ضبط موظف في مكتب رئيس

نفت انشقاق الحزب الشيوعي ورغبته بالترشيح للحكومة

سائرون تتهم كتال سياسية باستغالل نافذة عبد المهدي
اإللكترونية للزج بمرشحيها على أنهم مستقلون
بغداد  -وعد الشمري:
نفت قائمة سائرون ،أمس األربعاء،
نية احلــزب الشــيوعي العراقي
املشــاركة في احلكومة املقبلة،
مؤكدة متاســكها من خالل كتلة
نيابيــة متتلك برنامجا سياســيا
موحدا ،في حني اتهــم نائب عن
القائمة نفســها ،وفــي الوقت
ذاته ،كتال سياســية لم يسمها
باســتغالل النافــذة اإللكترونية
التي فتحها رئيس الوزراء املكلف
عــادل عبــد املهــدي للراغبــن
بالترشــح لــوزارات الدولة ،للزج
مبرشــحيها ،مؤكــدا ً ان حتالفه
سيقوم بتدقيق األسماء املرشحة
للوزارات بعد إعالنها.
ويأتــي هــذا في وقت شــدد تيار
احلكمة علــى ان مكونات حتالف
االصــاح واالعمــار مســتمرة
مبشــروعها ،ولن تتأثر بقرار زعيم
التيــار الصدري مقتــدى الصدر
بعدم تقدمي مرشــحني للكابينة
الوزارية.
وقال النائب عن ســائرون طلعت
كرمي أن "االنباء التي حتدثت عنها
وسائل اعالم ،بوجود انشقاق داخل
القائمة وان نية احلزب الشــيوعي
العراقــي تتجــه إلى املشــاركة
في احلكومة وعــدم االلتزام بقرار
زعيــم التيــار الصــدري مقتدى
الصــدر مبنــح احلريــة للمكلف
بتشــكيل الكابينة الوزارية عادل
املهدي باختيار شخصيات تتمتع
بالنزاهــة والكفــاءة ،عارية عن
الصحة متاماً".
وأضــاف كرمي فــي حديــث إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "مكونات

عادل عبد املهدي
القائمــة متماســكة ولديهــا
جناحا سياسيا يجتمع باستمرار
ويتخذ القرارات بالتشاور مع هذه
املكونات مبا فيها احلزب الشيوعي
العراقي".
وأشــار إلى ان "جميــع مكونات
ســائرون ســيتمعون إلى آرائها،
ولدينا ثقل ايضا ً في كتلة االصالح
واالعمار النيابية التي جتمعنا مع

بقية اطرافها مشــروع تصحيح
مسار العملية السياسية".
ولفــت كــرمي إلــى أن "الكتــل
السياســية جميعهــا ادركــت
جيدا ً بأن احملاصصة كانت ســببا ً
في مــا وصلت اليه حال البالد من
مشــكالت على صعيد استشراء
الفساد في مؤسســات الدولة،
أو تراجــع اخلدمــات إلــى ادنــى

تدخل أطراف بمسألة الجباية يعيق
االرتقاء بتقديم الطاقة للمواطنين
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املســتويات ،وعليها ان تتخذ ما
يلبي طموح الشارع العراقي".
وزاد النائــب عــن ســائرون أن
"القائمة موقفها احلالي هو دعم
عبد املهدي في تنفيذ مشــروعه
احلكومي والســعي العداد طاقم
وزاري يتناســب مــع طبيعــة
املرحلة".
ومضى كرمي إلى أن "قائمة سائرون

مسعود يشكر آل الشيخ..
واألسود يالقي األرجنتين اليوم

أزمة البنك المركزي تشتد

 90مليار دينار كلفة العملة الجديدة ووضع اسم العالق فيها
بغداد ـ الصباح الجديد:
أفــادت مصــادر اقتصادية أمس
األربعــاء بأن إجمالــي العمالت
التي طبعت أخيراً ،ووضع اســم
محافظ البنك املركزي بالوكالة
عليها ،تبلغ أكثــر من  90مليار
دينار.
وكان البنك املركزي العراقي أعلن
السبت املاضي ،بنحو مفاجيء،
قيامه بطباعة كميــات كبيرة
مــن الفئات الصغيــرة للعملة
العراقية وبــدء توزيعها ،وكتابة
اسم احملافظ (وكالة) علي العالق
aتقريـر

فيها ،وذلك بعد حتسني نوع املادة
املستعملة وإجراء تغيير بسيط
في شكل هذه الفئات.
وأثارت خطوة العالق بوضع اسمه
على العملــة فضال عن توقيعه
نوعــا من اجلــدل في الشــارع
العراقي ،وطالب البعض مجلس
النواب بإزالة هذه اإلضافة.
وناقش مجلس النواب املوضوع،
وقال النائــب األول لرئيس اجمللس
حســن الكعبــي ،إن "مداخالت
اجللسة ألزمتنا بحضور محافظ
البنك املركزي بخصوص العملة

اجلديدة ،سوف يتم حتديد موعد
استضافة احملافظ اليوم اخلميس
 ،إال أن مدير احملاســبة في البنك
املركزي إحسان الياسري عد في
تصريــح صحفي اخلطــوة أمرا
طبيعيــا على اعتبــار أن الكثير
من البنــوك املركزية في العالم
تضــع اســم احملافــظ بجانب
التوقيــع ،وتكتفي فــي أحيان
أخرى بالتوقيع ،مبررا ذلك بكونه
"بصمة تؤرخ للعملة العراقية".
وأضــاف ،ان "الفئــات الصغيرة
هذه هي تلك التــي طبعت في

لم تبحث يوما ً عــن مناصب في
الســلطة التنفيذيــة ،والدليل
على ذلك هــو تفكيرها جديا ً في
اكثــر من مناســبة بالذهاب إلى
املعارضة وقــد صرحت بذلك في
أكثر من مناسبة ،وهي مستمرة
بهذا التوجه ألم يتحقق االصالح
ضمن مواقيت زمنية محددة".
من جانبه ،ذكر القيــادي في تيار

احلكمة عبد الزيــدي في تصريح
إلى "الصباح اجلديد" ،أن "مشروع
كتلة االصالح واالعمار مســتمر
ولن يتأثر مبا طرحه الصدر في عدم
مشــاركة ســائرون في احلكومة
املقبلة".
وأضاف الزيدي أن "قائمة سائرون
موقفهــا بعــدم احلصــول على
املناصب التنفيذية ليس باجلديد،
امنا عبرت عنه في مناسبات عدة
وقد الزمت به نفسها".
ولفــت إلــى ان "تيــار احلكمــة
واالخرين املتحالفني ضمن مشروع
االصالح لديهم وجهات نظر اخرى،
لكنها ال تتعارض مع عمل الكتلة
النيابيــة املؤتلفة من نواب قوائم
عديدة فــي مقدمتها ســائرون
والنصر واحلكمة والوطنية".
وزاد الزيــدي أن "اجتماعات حتالف
االصالح ســوف تكون مســتمرة
ولــن تتأثــر باحلكومــة اجلديدة،
وهناك مشــروعات سوف نعمل
على طرحها داخل مجلس النواب
من أجل تصحيح مسار العملية
السياســية وتقدمي اخلدمات إلى
املواطن العراقي".
وفي الســياق ،اتهــم النائب عن
حتالف ســائرون عبــاس عليوي،
امس األربعــاء ،كتال سياســية
لم يســمها باســتغالل النافذة
االلكترونيــة التــي اطلقهــا
رئيس الوزراء املكلــف عادل عبد
املهدي للترشــيح للوزارات للزج
مبرشــحيها ،مؤكــدا ً ان حتالفه
سيقوم بتدقيق االسماء املرشحة
للوزارات بعد إعالنها.
تتمة ص3

عام  ،2004وتشــمل فئات 250
و 500و 1000دينار ،وقد أصبحت
احلاجة ماســة اليوم لضخ مزيد
منها فــي الســوق العراقية" ،
مبينــا أن "العراق تســلم قبل
يومني الشــحنة األولى من فئة
األلف دينار وقــام بتوزيعها على
املصــارف واملؤسســات املالية
من أجــل طرحها للتــداول في
السوق ،وسيتسلم هذا الشهر
الشــحنات اخلاصة بفئتي 250
و 500دينار".
تتمة ص3
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ويقــول مســؤولون أتــراك إن
"القافلــة غــادرت القنصليــة
بعد نحو ســاعتني مــن دخول

خاشــقجي ،وقــد أظهــرت
كاميرات أمنية وجــود صناديق
في الشــاحنة التي حتمل لوحة

دبلوماسية".
وبعد مغادرة القنصلية ســارت
 3سيارات يســارا ،بينما اجتهت

إحباط إدخال إطالقات نارية مخبأة
داخل سماعة موكب الى كربالء

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنت مفارز السيطرات اخلارجية
مــن ضبط إطالقــات نارية مخبأة
داخل ســماعات موكب كان يروم
صاحبهــا ادخالها الــى محافظة
كربالء يدعي انه صاحب موكب.
وقــال بيان لشــرطة كربالء تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه
امس انــه "وبنا ًء علــى توجيهات
إجراء التفتيش الدقيق لألشخاص
وعجــات الوافدين الــى احملافظة

فقد متكنــت احدى الســيطرات
اخلارجية من ضبط عجلة بداخلها
إطالقــات ناريــة مخبئــة داخل
سماعات موكب".
وأضافت شــرطة كربالء في بيانها
ان "عــدد االطالقــات النارية التي
ضبطــت مايقــرب مــن ( )1800
إطالقــة بندقيــة من نــوع ( ) GC
كانت مخبئة داخل احدى العجالت
القادمة من احدى احملافظات".
تتمة ص3

مجددًا ..الجواز العراقي

األسوأ بالعالم في 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
تصــ ّدر جواز ســفر اليابــان ترتيب
أفضل اجلوازات وأقواها في العالم،
حسب مؤشــر "هينلي آند بارتنرز
باســبورت إندكس" اخلــاص بعام
 ،2018فــي حني تذيلت  4دول عربية
القائمة بينها العراق.
وقــال موقــع مؤسســة "هينلي
باســبورت" إن اجلواز الياباني يتيح
زيارة  190دولة ،ممــا يجعله متفوقا
على نظيره السنغافوري ،الذي مينح
حامله حــق دخــول  189دولة دون
تأشيرة مسبقة  ،ويأتي تفوق اليابان

على سنغافورة ،بعد حصول اليابان،
في وقت ســابق من الشهر اجلاري،
علــى تصريــح دخــول مواطنيها
ميامنار دون احلاجة إلى تأشيرة  ،فيما
تقاســمت أملانيا وفرنســا وكوريا
اجلنوبية املركز الثالث بجوازات سفر
تتيح زيارة  188دولة.
وكعادتهــا تصدرت دولــة اإلمارات
العربيــة املتحدة أفضــل جوازات
الســفر بني الدول العربية ،إذ مينح
حلاملــه فرصة زيــارة  161دولة دون
تأشيرة مسبقة.
تتمة ص3

برميل النفط ورفع نسبة ضريبة العقار
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مســودة مشروع قانون
موازنــة العــراق للعــام املقبل
 2019أن اإليــرادات اخملمنــة جرى
احتســابها من تصديــر النفط
اخلام على أســاس معدل ســعر
 56دوالرا للبرميل الواحد ومبعدل
تصدير قــدره  3ماليني و 880ألف
برميل يوميــا ،بضمنها  250ألف
برميل يوميا عــن كميات النفط
اخلام املنتج في محافظات إقليم
كردستان على أساس صرف 1182
دينار لكل دوالر.

وأشــارت املســودة ،ان "اجمالي
العجز اخملطــط للموازنة العامة
االحتاديــة للســنة املالية 2019
بلغت  22ترليون و 873مليار و365
مليون و 557الف دينار".
وبينــت ان "العجــز ســتجري
تغطيتــه من العجز مــن الوفرة
املتحققة من زيادة اسعار النفط
اخلــام املصــدر او زيــادة صادرات
النفط اخلام".
واوضحــت املســودة ان "حصة
اقليم كردســتان مــن مجموع
االنفاق الفعلي بحســب نفوس

البقية ميينا ،أما الشــاحنة التي
غطيت نوافذها باللون األســود
فقد اجتهت إلى طريق سريع قرب
القنصلية.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن
احملققــن األتــراك حملــوا إلى أن
لديهــم معلومات عــن اختفاء
الصحفــي الســعودي أكثر من
التي كشفوا النقاب عنها.
وبعد أسبوع من اختفائه ،طالب
الرئيــس التركــي رجــب طيب
أردوغــان ،مســؤولي القنصلية
السعودية بإسطنبول بتوضيح
أســباب عــدم خــروج الكاتب
والصحفي املعارض من املبنى.
وأكد أردوغان على أن "خاشقجي
دخــل قنصليــة بــاده فــي
إســطنبول" ،مشــيرا إلى أنه
"يتابــع شــخصيا مالبســات
اختفائه الغامض ،قائال "متابعة
ومالحقة هذه القضية وظيفتنا

كل محافظــة بعــد اســتبعاد
النفقات السيادية" ،مشيرة الى
ان "عــدم قيام اقليم كردســتان
بتســديد االيــرادات االحتاديــة
املستحصلة الى اخلزينة العامة
االحتادية ســيجري باســتقطاع
احلصة احملددة لها وجتري التسوية
احلسابية الحقا".
وأكدت املســودة "منــع التعيني
في دوائر الدولة كافة باســلوب
التعاقد مع امكانية جتديد العقود
الســابقة في حالة وجود ضرورة
لذلك وحتتســب مــدة التعاقد

للمثبتــن علــى املــاك الدائم
خدمة فعلية وايقــاف التعينات
في الرئاســات الثــاث (مجلس
النــواب ورئاســة اجلمهوريــة
ومجلس الوزراء واجلهات التابعة
لها)".
وبينت "تعديل نســبة الضريبة
من قانــون ضريبة العقــار رقم
 162لســنة  1959املعدل مبوجب
القسم  6من امر سلطة االئتالف
املوقتــة رقــم  49لســنة 2004
من  10%الى  12%مــن العائدات
السنوية لالمالك العقارية".

مركز اإلعالم الرقمي :االنترنت

أردوغان يطالب القنصلية السعودية بتوضيح
أسباب عدم خروجه منها وخطيبته تناشد ترامب التدخل

جمال خاشقجي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتــب املفتش العام لوزارة
الداخلية في مديرية املرور العامة
أمــس األربعاء ،عن ضبــط أربعة
أشــخاص متورطني بتزوير بطاقة
ســكن بينهم موظف لدى جلنة
النزاهة البرملانية الســابقة بغية
اســتعمالها في ترويــج معاملة
مروريــة فــي موقع الرســتمية
املروري.
وذكــر بيــان للمكتــب تلقت "
الصباح اجلديد" نســخة منه ان
"عملية الضبط متت على خلفية
قيــام جلنــة تفتيشــية خاصة
برئاسة مدير مكتب تفتيش املرور

بعملها التفتيشــي والتدقيقي
فــي موقع الرســتمية املــروري،
حيــث متكنت اللجنة من ضبط 3
أشــخاص بترويج معاملة مرورية
خالفا ً للضوابط وببطاقة ســكن
مزورة" .وبــن انه "وعند التحقيق
مع األشخاص الثالثة اعترفوا على
موظف فــي مكتــب رئيس جلنة
النزاهة البرملانية الســابق بتزويره
بطاقة الســكن باالتفاق مع أحد
املعقبني في منطقة البياع ،الذي
أصدر لهم بطاقة ســكن مزورة،
بغيــة اســتعمالها فــي ترويج
معاملة اصدار إجازة سياقة".
تتمة ص3
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صحيفة تنشر أسماء  15سعوديا ضالعون في اختفاء جمال خاشقجي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشــرت صحيفــة " صبــاح "
التركية املؤيدة للحكومة أمس
األربعــاء أســماء  15ســعوديا
مــن رجــال اخملابــرات ،وذكــرت
أنهــم ضالعــون فــي اختفاء
الصحفي السعودي البارز جمال
خاشقجي ،بعد ان كانت قد أوردت
صحيفة "الغارديان" البريطانية،
ان الســلطات التركية تفحص
تســجيالت كاميرات الشــوارع
بحثا عن شاحنة سوداء خرجت
من القنصلية الســعودية بعيد
اختفاء خاشقجي ،وكتب مارتن
شولوف وباتريك وينتور تقريرا من
إســطنبول الثالثاء ،قاال فيه إن
"محققني أتراك يعتقدون أن تلك
الشــاحنة واحدة من  6سيارات
كانــت "تقــل فريقا ســعوديا
يعتقد أنه وراء اختفاء الصحفي
السعودي جمال خاشقجي".

النزاهة البرلمانية متلبسًا بالتزوير

السياســية واإلنسانية" ،وشدد
الرئيس التركي على أن مسؤولي
القنصلية السعودية ال ميكنهم
تبرئة ســاحتهم عبر القول "إنه
قد غادر" املبنى.
وأعلنــت الســلطات التركية،
اول امس الســبت ،أنها فتحت
حتقيقا رسميا في قضية اختفاء
الصحفــي الســعودي جمــال
خاشــقجي ،الذي فقد االتصال
بــه إثر دخولــه قنصليــة بالده
بإسطنبول يوم الثالثاء  2أكتوبر
املاضي.
وفي تطور ازمة اختفاء خاشقجي
املتنامي ،نشرت صحيفة صباح
التركية املؤيدة للحكومة امس
األربعاء أســماء  15سعوديا من
اخملابــرات ذكرت أنهــم ضالعون
في اختفاء الصحفي السعودي
البارز جمال خاشقجي.

لن ينقطع عن العالم اليوم

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلــن مركز اإلعــام الرقمي
أمس األربعــاء أن األنباء التي
حتدثت عن انقطــاع االنترنت
عن العالم اليوم اخلميس غير
دقيقة.
وقــال املركز في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه
ان "منظمة ( آيــكان ICANN
) املســؤولة عــن ادارة ارقــام
بروتوكوالت االنترنت واســماء
النطاقات اعلنت انها ستقوم
بتغيير مفتاح التشفير اليوم
اخلميس في الساعة اخلامسة
مسا ًء بتوقيت العراق" ،مشيرا ً
الــى ان "العملية ستســير
بسالســة ولــن يشــعر بها
املستخدمون اطالقا ً وستعمل
انظمتهــم كاملعتــاد دون
مشكالت ".
واضــاف املركــز ان "تغييــر
مفاتيح التشفير قد مت تأجيله
مــرات عديدة في الســنوات
السابقة بسبب عدم استعداد
مزودي خدمــات االنترنت حول
العالــم" ،موضحــا انه "بعد

قــرار املنظمة إجــراء التغيير
يــوم اخلميــس فقــد يواجه
بعض املســتخدمني مشاكل
بالوصــول لبعــض املواقــع
بسبب عدم اســتعداد مزودي
خدماتهم (شــركة االنترنت)
للتغيير وسيتعني على مزودي
اخلدمة تعطيل  DNSSECثم
تثبيت املفاتيح اجلديدة واعادة
تشغيل ." DNSSEC
واكــد املركــز انــه "حتى في
حــال تضــرر مــزودي اخلدمة
في العراق بهــذا التغيير فإن
املواقع املعروفة مثل فيسبوك
ويوتيــوب وغوغــل وخدماتها
ستبقى تعمل بدون مشاكل
باالضافــة الــى تطبيقــات
الهواتف الذكية".
ورصــد مركز االعــام الرقمي
خبــرا يتحــدث عــن انقطاع
االنترنت تداولته وسائل اعالم
عراقية اجتــزأت فيه مقطعا
من بيــان آيــكان ،موضحا ً ان
املشــاكل املذكورة في اخلبر ال
تســبب انقطاع االنترنت عن
العالم اطالقاً.
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شؤون عراقية

بمشاركة  250دار نشر بسبعة آالف عنوان

افتتاح معرض أربيل الدولي  13للكتاب
عبدالمنعم األعسم

 5مفارقات من المشهد
*بيان رئيس احلكومة املكلف عادل عبداملهدي «من
يجد بنفســه املؤهالت ان يكون وزيرا ليقدم طلباً»
اكثر من غريب ،وليس راجحا من وجوه كثيرة ،فلم
يســبق العراق بل ٌد في العالم ان تصبح الوزارة فيه
وظيفة يتقدم اليها املواطنون ..والســؤال هو ماذا
ســيصنع عبداملهــدي في حال تقــدم االلوف من
العراقيني املؤهلني الى «وظيفة وزير» ووقفوا طوابير
امام مكتبه؟.
اقل ما يقال في هذه اخلطوة انها تضيف شــكوكا
جلدية تشــكيل «حكومة نزاهة وكفاءات» واتوقع
«ســهو» او
بعض
الحــق يؤكد وجود
اعالن
صدور
َ
ٍ
ٍ
ٍ
بعض السواهي ..وحتت السواهي دواهي.
*رئيس مجلس النواب محمد احللبوســي لم ميض
على «انتخاب»ــــه ساعات حتى طار الى الكويت
وعاد منها ليطير الــى مصر التي عاد منها ليطير
ثالثة الى تركيا ..وكل ذلك في غضون عشرة ايام..
وقبل ان تتشــكل احلكومة ،وفي وقت كان يفترض
في بلد (رمبا غير العــراق) ان ينصرف رئيس مجلس
النواب الى شــؤون منصبه األحوج مــا يكون الى
اجلهود والتدبــر واالصالح واعاد البناء والترشــيد،
فيما الشــكوك حتيط اهلية احللبوســي في ادارة
السلطة التشــريعية ..والسؤال التفصيلي املهم
هو :هل مجلس النواب ســلطة تشريعية ام وزارة
خارجية؟ أم ان ثمة وراء الزيارات مزارات؟.
*علــي العالق ،رئيــس البنك املركــزي علي العالق
أظهر اســمه وتوقيعه على ورقة العملة اجلديدة
بطريقة اســتفزازية ح َيــرت و «اضحكت» كل من
اطلــع عليها ،وذلــك في وجهني ،االول ،دســتوري
حيث اعطى لنفســه صفة «محافــظ» فيما هو
«وكيل احملافظ» فمن املعروف ان مجلس النواب لم
يص َوت له ليكون محافظا وبقي دون هذا املنصب..
وثانيــا ،اجرائيا ،إذ كان له ان يكتفي بالتوقيع فقط
ليسهَ ل علينا ابتالع املفارقة الثقيلة ،التي قد جتر
معها مفارقات.
*هادي العامري رئيس كتلة الفتح كان (هو وبتنسيق
مع جهــات خارجية)وراء تدبيــرات اخلروج من مأزق
«الكتلة االكبر» بتمرير تكليــف عادل عبداملهدي
ليشــكل حكومة جديدة ،وذلك عبرجســر ش ّيده
بـ»مهارة»بني دولة القانون وســائرون ،حيث تسلم
التكليف من رئيس اجلمهورية مباشــرة وليس من
قبل الكتلة االكبر كما ينص الدستور.
اآلن ،العامــري يطبــخ صفقــة «وزراء التكنوقراط
السياسي» التي ال تعدو عن كونها محاولة جتسير
وترضية ..التكنوقراط جلهة والسياسي جلهة أخرى..
واملطلــوب ان نصم آذاننا ..فاملشــهد فيــه الغاما
كثيرة.
*نادية مراد ،شــتمها رجال نعرف ما حتت شــوارب
البعض منهم من روائح ..لكن الغريب ان يشــتمها
البعــض من ابناء جنســها :نســا ٌء جلســن على
كراس وفتحن صفحات «تويتر» و»فيسبوك» وقمن
ٍ
باســتنكار نيلها جائزة نوبل ضد تعنيف النســاء،
وترخيص اغتصابها مرة اخرى ..يا للعار.
األعاجيب من بعضها
ُ
صروف الليالي أن تُدميَ لنا ...
تأبَى
ْ
َ
حاال فصبرا إِذا جاءتك بالع َج ِب
*مؤيد الدين الطغرائي -عن نزهة االبصار

تقـرير

أربيل  -الصبــاح الجديد–
عباس كاريزي:
مبشاركة  250دار نشر ومكتبة
من  35دولة افتتح صباح أمس
األربعاء ،معــرض أربيل الدولي
الثالث عشــر للكتــاب ،الذي
يقام سنويا بدعم من حكومة
إقليم كردســتان ،والذي يضم
هذا العــام  700ألف عنوان ،في
شــتى اجملاالت األدبية والدينية
والعلمية والفلسفة والتاريخ.
وقــال الكاتــب والباحث فرهاد
عونــي فــي تصريــح للصباح
اجلديــد ،ان املعــرض يحتــوي
الكثيــر مــن الكتــب القيمة
لدور نشــر معروفة في الوطن
العربــي ،معربا عــن امله في
يستمر التبادل الفكري واالدبي
والثقافي بني الكرد والعرب.
وحــول تراجع التبــادل الفكري
بــن مكونــات العــراق اضاف
عوني »،اتذكر في خمســينيات
وســتينيات والــى حــد نهاية
السبعينيات من القرن املاضي
كانت هنــاك حركة نشــطة
بني مكونات الشــعب العراقي
وكان هنــاك تناغــم مصيري
وحيوي حول كثير من القضايا
السياسية واالدبية والثقافية،
وكان املثقفون من العرب والكرد
يناضلــون فــي ســبيل وحدة
الشــعوب العراقــي ،ولكن مع
االسف وبعد ســقوط النظام
الصدامي حصل نوع من التباعد
والذي يتحمله املثقفون العرب
نظــرا النحصــار دور املثقفني
والفكر السياسي ودور املثقفني
اليســاريني والدميقراطيني في
العــراق وخاصــة من اليســار
وباالخص من احلزب الشــيوعي
العراقــي ،بعــد ان كان هناك
شعار على صغرة االحتاد العربي
الكــردي تتحطــم مؤامــرات

ان المعرض يحتوي
الكثير من الكتب
القيمة لدور نشر
معروفة في الوطن
العربي ،معربا عن
امله في يستمر
التبادل الفكري
واالدبي والثقافي بين
الكرد والعرب

معرض أربيل الدولي  13للكتاب

االســتعمار والرجعيــة ،واردف
ولكننا نــرى االن مع االســف
ال يوجــد اهتمام متبــادل بني
املثقفني من عرب وكرد وغيرهم
من مكونات البالد.
بدوره قال ســعيد عبدو رئيس
مجلــس ادارة مؤسســة دار
املعــارف املصرية رئيــس احتاد
الناشرين املصريني ،الذي التقته
الصبــاح اجلديد علــى هامش
املعرض ،بعد ان اثنى على حفاوة
االســتقبال واالهتمام من وزارة
الثقافة فــي حكومة االقليم،
ان خمســن دار نشــر مصرية
مشاركة في املعرض بنحو الف

وخمسمئة عنوان ،متنوعة بني
كتب سياسية والتاريخ والنقد
االدبي وكتب لألطفال وتفسير
للقرآن ولسان العرب.
واكــد ان دار املعــارف املصرية
تهتــم بتحقيــق املزيــد من
التعاون املشترك واالنفتاح على
الثقافــة الكرديــة ونقل ذلك
الى مصر وبالعكس ،في شتى
اجملــاالت االدب والفــن والتاريخ
الن الثقافــة هي التــي توحد
الشعوب وتلغي الفوارق بينها،
مؤكدا ان دار نشــره ستسعى
لتحقيــق مشــاركة اكبر في
املعرض خالل السنوات املقبلة.

قيادي في داعش :البغدادي
أرسل قـادة غير مؤهلين للقتال
بغداد– الصباح الجديد
كشــف أصغــر أمــراء اجملال
العســكري في "داعش" املدعو
أبو عبــد احلــق العراقــي عن
أســرار وخفايا دارت في أواسط
التنظيم خالل معاركه األخيرة
في العراق وسوريا.
وقــال العراقــي فــي تصريح
صحافي خالل اإلدالء باعترافاته
إن "داعش خسر معركة املوصل
بالرغــم مــن أن مقاتليه كانوا
أكثر أو مســاوين لعــدد قوات
اجليش العراقي"،

مشــيرا الى ان "هناك خالفات
كثيرة نشــبت آنــذاك بني قادة
التنظيم".
واضاف ان "داعش خســر كثيرا
من املعارك بسبب ارسال زعيم
التنظيم ابــو بكــر البغدادي
قادة غير مؤهلــن للقتال ,ولم
يتجرأ أحد على االعتراض على
قراراته" ،الفتا الى ان "اضطهاد
السكان احملليني كان أحد أسباب
الهزمية ايضا".
وكان القضــاء العراقــي قــد
كشــف عــن خضــوع أصغر

بدورهــا قالــت معــاون مدير
عام قســم الطباعة والنشــر
فــي وزارة الثقافة والشــباب
بحكومــة إقليم كردســتان،
نيان أحمد للصبــاح اجلديد ،ان
«أغلــب العناوين فــي معرض
أربيــل الدولــي الثالث عشــر
للكتاب عناوين فلسفية وأدبية
وتاريخية ،ومنعت الكتب التي
تسهم في نشر اإلرهاب والفكر
املتطــرف مــن املشــاركة في
املعرض».
وكان رئيس احلــزب الدميقراطي
الكردستاني مســعود بارزاني
وعدد من كبار مسؤولي حكومة

إقليــم كردســتان والكتّــاب
واألدباء حضروا مراســم افتتاح
املعرض الذي يســتمر ملدة 10
ايام ،ويعد احد ابرز املعارض على
مستوى العراق والشرق االوسط
 ،الذي ستتخلله مجموعة من
النــدوات الفكريــة والنقدية
يســتضيف خاللها عــددا من
الكتاب واألدباء والشعراء.
حضــر حفل االفتتــاح كل من
وزيــري الثقافة والشــباب في
حكومتــي اقليم كردســتان
والعراق وعدد من الوزراء والنواب
واملســؤولني واملثقفني ومحبي
القــراءة والكتاب مــن اقليم

كردستان والعراق ،حيث يهدف
املعــرض الــى إعــادة االعتبار
للثقافة ،فضــا ً عن حتويل تلك
املعارض إلى مناسبة ،تستعيد
من خاللها املرجعيات الثقافية
دورها وتأثيرها ،وكذلك تشجيع
الناشرين واملؤسسات الثقافية
علــى توســيع حركة النشــر
والترجمــة ،وتنظيمها لتواكب
ما بلغتــه مثيالتها في العالم،
من خالل إشراك ذوي االختصاص
من املفكريــن والكتاب ،ووضع
البرامج واألســس التي تكفل
تغطيتها لكل اجملاالت وامليادين
التي تتغير وتتطور.

بغداد تستهلك أربعة ماليين متر مكعب
ّ
مياه يوميا وتخلف  11الف طن نفايات

أُمــراء تنظيم داعــش اإلرهابي
للمحاكمة ،بعد إلقاء القبض
عليه داخل األراضي السورية.
وابــو عبــد احلــق هــو عراقي
اجلنســية ،في الـ 26من العمر،
واكد مجلس القضاء األعلى إن
اسمه احلقيقي عصام الزوبعي
وهو أحد أُمراء اجملال العسكري
في "داعــش" ،وتدرج في العمل
ضمــن التنظيمــات اإلرهابية
املسلحة منذ أن كان في الـ15
من العمــر في مناطــق غربي
العراق.

بغداد -الصباح الجديد
كشــف مجلــس محافظــة
بغـــداد ،أمــس األربعــاء ،عن
معدل ما تستهلكه العاصمة
وتخلفــه من امليــاه والنفايات
يوميا.
مبينا أن حجم ما تســتهلكه
من املياه وصل إلى اربعة ماليني
متر مكعب ،في حني أشــار إلى
أن أمانة بغــداد تزيل يوميا 11
ألف طن من النفايات.
وقــال عضو مجلــس احملافظة
رعــد جبار في تصريــح تابعته

الصبــاح اجلديــد إن “أمانــة
ومحافظــة بغــداد تزيالن نحو
 11الف طن كمعدل يومي من
عموم مناطق العاصمة”.
مبينــا أن “معدل اســتهالك
العاصمــة من مياه الشــرب
يقــدر بنحو أربعــة ماليني متر
مكعـب”.
واوضح أنــه “يجــري التعامل
مــع مليوني متــر مكعب من
املياه الثقيلة يتم تصفية نحو
 700إلــف منها فــي محطة
الرســتمية ومليون و 300الف

متر مكعب مــن املياه الثقيلة
تذهب دون اي معاجلة ما تسبب
بإضــرار بيئية جســيمة على
النهر”.
وأوضح جبار ان “جميع النفايات
املرفوعة ال تعاد تدويرها أو نقلها
الى مناطق الطمر الصحي بل
يتم رميهــا في اي منطقة دون
معاجلة او إعادة تدوير”.
الفتا إلى أن “احملطــة الوحيدة
إلعــادة تدويــر النفايــات في
احملموديــة متوقفــة منذ عدة
سنوات”.

ّ
ينفذ بالتعاون والدعم من البنك الدولي للحكومة المركزية

العمل تطلق المشروع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود في العراق
متابعة الصباح الجديد:
أكــد وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعية املهندس محمد شياع
الســوداني أن االنتصار الكبير الذي
حققــه العــراق في حتريــر جميع
املناطق التي كان يســيطر عليها
تنظيم داعــش اإلرهابــي يتطلب
التحرك سريعا لتقدمي الدعم على
صعيــد اجلوانب اإلنســانية جلهود
إعادة االســتقرار وحتقيق التعافي
على مستوى الفرد واجملتمع في تلك
املناطق.
وشدد السوداني في كلمته مبناسبة
انطــاق املشــروع الطــارئ لدعم
االستقرار االجتماعي والصمود في
العراق على ضرورة التركيز على أبناء
احملافظات احملررة وال سيما العائدين
من خالل توفير النقد مقابل العمل
والوظائف املؤقتة وغيرها من سبل
الدعم االجتماعــي للفئات االكثر
هشاشــة العادة الثقة بني الدولة
واملواطن بعد توفير االمن والوظائف
وحتقيق النمو االقتصادي.
واضــاف الوزير ان املشــروع الطارئ
سيســتهدف الفقــراء واحملرومني
والنازحني املتضررين من احلرب على
االرهــاب ،مبينــا ان عامــل الوقت
يشــكل حتديا للحكومة في تلبية
االحتياجــات االنســانية آلالف من
املواطنني في املناطــق التي حتررت
مؤخــرا ،وان توفيــر فرص كســب
الــرزق والوظائف بشــكل ســريع

ملواطني تلك املناطق يشــكل امرا
اساســيا ومســاهمة كبيــرة في
حتقيق التعافي واعادة بناء الترابط
االجتماعي على املستوى الوطني.
واوضــح الســوداني ان احلكومــة
تعمل بشــراكة مع البنك الدولي
لتنفيذ املشروع الطارئ الذي بدوره
زود العراق بدعم مالي على شــكل
قــرض بقيمة  200مليــون دوالر مت
تضمينه في موازنة  ،2018مشــيرا
الى ان املشــروع يهدف لتحســن
فرص كسب الرزق الكثر من مليون
مواطــن فــي املناطق احملــررة عبر
توفيــر النقد مقابل العمل وكذلك
الوظائف املؤقتة ملشاريع تنفذ في
هــذه احملافظات والوســائل االخرى
للدعــم االجتماعــي والنفســي
والصحي.
وبني ان املشــروع ســيدعم تطوير
ســجل وطني فعال وتعزيز البنية
التحتيــة للباحثــن االجتماعيني
والتوســع فــي البرنامــج احلالي
للتحويالت النقدية املشــروطة ألن
ذلك مــن االجراءات التي تســهم
فــي التخفيــف من وطــأة الفقر
على االســر الضعيفة في اجملتمع،
فضال عن تطوير املشاريع الصغيرة
من خــال دعم االقــراض للراغبني
بتأســيس مشــاريع خاصة بهم،
الفتا الــى ان هذا النشــاط يدعم
االصالحات التــي تقودها احلكومة
حاليا في مجال احلماية االجتماعية
وتعزيز البرامــج القائمة من خالل
االستفادة من اخلبرات الدولية التي

يقدمها البنك الدولي.
يذكر ان املشــروع الطــارئ لدعم
االســتقرار االجتماعــي والصمود
الذي ينفــذ بتعاون ودعم من البنك
الدولي يدعم اجلهــود التي تبذلها
احلكومة فــي التحرك الــى داخل
املناطق التــي مت حتريرها من قبضة
داعش ،ويســعى لتقدمي دعم عاجل
ومباشر للعائدين والسكان احملليني
وحتســن القدرة على الوصول الى

فرص كســب الرزق مع العمل على
بناء شبكات امان اجتماعي صامدة
على املدى الطويل ،وينفذ املشــروع
مــن قبــل وزارة العمل والشــؤون
االجتماعية من خــال دوائر العمل
التابعــة لهــا فــي كل محافظة
واالدارات احمللية وعلى وجه التحديد
برنامج النقد مقابل العمل.
اعلــن وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعية املهندس محمد شياع

العراق.
وبني الســوداني ان اســتراتيجية
التدريــب والتعليم املهني والتقني
في العــراق ( )2023-2014تضمنت
برنامجــن العداد املعاييــر املهنية
وتطويــر املناهــج التدريبيــة
وتطبيقهــا جتريبيا ً على وفق احدث
االنظمــة التدريبية الــذي يطلق
عليــه نظــام التدريــب والتعليم
املبني على الكفاءة ( )CBETلذلك
وضمــن برنامــج اصــاح التدريب
والتعليم املهني والتقني في العراق
الــذي تنفذه اليونســكو وبتمويل
من االحتــاد االوروبي فقد شــرعت
وزارتا العمل والشــؤون االجتماعية
الفيدراليــة وفي اقليم كردســتان
بتشــكيل فريق عمل فني مشترك
باشراف اليونســكو لتطوير ثالثة
مناهج تدريبية على مهن مطلوبة
في ســوق العمل بنظــام التدريب
املبني علــى الكفــاءة وتطبيقها
جتريبيا ً في ثمانية مراكز تدريبية في
السوداني خالل القاء كلمته املركز واالقليم.
واضاف الوزير ان البرنامج ســيتم
السوداني اطالق البرنامج التدريبي تنفيذه في ست محافظات عراقية
املبنــي علــى الكفاءة في ســت هــي (بغداد والبصــرة واربيل وبابل
محافظات عراقية متهيدا لتنفيذه وكربالء والنجــف ) متهيدا لتنفيذه
في ثماني محافظات ضمن املرحلة في ثماني محافظات ضمن املرحلة
املقبلــة علــى وفق اســتراتيجية املقبلة  ،الفتا الى ان البرنامج ميكن
تضمنت خمســة وثالثني برنامجا ً املؤسســات من زيــادة إنتاجيتها
وسبعني مشــروعا ً طموحا ً سيؤدي من خالل حتســن مهارات ومعارف
املضي ُقدما ً في تنفيذها الى ارساء وســلوكيات املتدربني ويهدف الى
بنــى حتتية مؤسســاتية للتدريب تأقلــم الفئــات املســتهدفة مع
والتعليــم املهنــي والتقنــي في املســتجدات احلاصلة فــي البيئة

اخلارجيــة للمؤسســة ،املتعلقة
باملهــام والوظائــف املنوطة بهم
ويقود الى خلق القدرة لدى العمال
املتدربني علــى حتمل املســؤولية
واملبــادرة .الســوداني وفي ســياق
حديثه عن اهميــة تطوير املهارات
وتنفيــذ متطلبــات التنميــة
االجتماعية اكد ان التدريب املهني
يعد احملرك الرئيس لعجلة االقتصاد
فــي أي بلد مــن البلدان لــذا فان
دائرة العمل والتدريــب املهني في
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
عملت كفريق واحد مع شــركائها
االخريــن في التعليــم التقني في
وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمي والتعليــم املهني في وزارة
التربية وشركائها في الوطن ضمن
اقليم كردستان وممثلي سوق العمل
وبتمويل من االحتاد االوربي وباشراف
اجمللــس الثقافــي البريطاني على
مدى ثــاث ســنوات ()2013-2011
على اعــداد ســتراتيجية التدريب
والتعليــم املهنــي والتقنــي في
العــراق ( )2023-2014ودخلت هذه
االســتراتيجية حيــز التنفيذ بعد
إقرارها من مجلس الوزراء املوقر في
الشهر السابع من عام  .2014وتابع
ان هذه االســتراتيجية الطموحة
تهدف الى االرتقاء بجودة مخرجات
البنى التحتية وتلبيــة احتياجات
ســوق العمل مــن االختصاصيني
والفنيني والعمال الكفوئني مما يعزز
من بقاء مؤسسات السوق في دائرة
املنافسة االقتصادية.

شؤون عراقية
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تجهيز الكهرباء في نينوى مهدد بالتراجع أعوامًا الى الوراء

العراق يشارك في أعمال
المجلس التنفيذي لمنظمة
اإليسيسكو بالمغرب

ّ
تدخل أطراف بمسألة الجباية يعيق
االرتقاء بتقديم الطاقة للمواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك العراق في أعمــال اجمللــس التنفيذي
للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
بدورته التاسعة والثالثني (دورة القدس الشريف)
الذي يقام في مقر املنظمة في الرباط.
واوضح بيــان صادر عن املكتــب اإلعالمي لوزير
التربية إن مدير عام املنظمة االسالمية للتربية
والعلوم والثقافة الدكتور عبد العزيز التويجري
ثمن موقــف معالي وزير التربية الدكتور محمد
اقبال الصيدلي رئيس اللجنة الوطنية العراقية
لتأدية العراق كافــة التزاماته لعام  ، 2018جاء
ذلك عن طريق توجيه كتاب شــكر لهذا املوقف
والذي عكس إلتــزام العراق جتاه املنظمة ودعما
لها للقيام باملهام املناطة بها .
وأشــار الدكتور كرمي الوائلي مبعوث معالي وزير
التربية الى إن ورقة عمل اجمللس التنفيذي بدورته
التاســعة والثالثون ناقشــت مواضوع تقييم
عمل املنظمة لألعوام  2015-2013ومساهمات
الــدول االعضاء في موازنــة املنظمة باالضافة
الى مشــروع خطة العمل الثالثية للمنظمة ،
مضيفــا االتفاق على وضع رابطة مؤسســات
تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها وتعديل
ميثاق االيسيســكو وبعض االنظمة الداخلية
للمنظمة .

نينوى ـ الصباح الجديد:
ّ
حذر مصدر مطلــع في كهرباء
نينوى مــن أن جتهيــز الكهرباء
ألهالي احملافظة مهدد بالتراجع
عدة أعوام الى الــوراء ،مبينا أن
جهــات أمنية تتدخل مبســألة
اجلباية وبإجراءات مديرية كهرباء
نينــوى لالرتقاء مبســتوى جتهيز
الطاقــة الكهربائيــة لعمــوم
سكان نينوى.
املصدر الذي طلب عدم الكشف
عــن هويتــه ،ألنه غيــر مخول
بالتصريــح لوســائل اإلعــام،
قــال لـــ "الصباح اجلديــد" إن
"محافظة نينوى تشهد ارتفاعا
ملحوظا في اســتهالك الطاقة
الكهربائية بعد عودة عشــرات
اآلالف مــن العائــات النازحــة
الى القــرى والنواحي واألقضية،
فضال عن إعادة إعمار آالف املنازل
بجهــود أصحابهــا واملنظمات
اإلنسانية الدولية وليس بالدعم
احلكومي".
واضــاف "رغــم كل املعوقــات
واالعمــال التخريبيــة التــي
يرتكبهــا بقايــا تنظيم داعش
االرهابي في تفجير بعض االبراج
الناقلة للطاقة الكهربائية بني
محافظتي نينــوى وكركوك ،اال
ان كوادر كهربــاء نينوى يبذلون
اقصى جهودهم لتأمني الطاقة
الكهربائيــة لســكان احملافظة
على وفق جدول محدد يتناسب
وانتاج الكهرباء في عموم البالد".
واشار املتحدث الى ان "من ركائز
اســتمرار انتاج وتوليــد وجتهيز
الطاقة الكهربائية في كل دول
العالم هو عملية اجلباية لالجور،
حيــث ان املبالغ املســتوفاة من
املســتهلكني تؤمن جانبا كبيرا
من اعمــال الصيانــة والكلفة
التشــغيلية فضال عــن االرباح

مصدر :إن "محافظة
نينوى تشهد ارتفاعا
ملحوظا في استهالك
الطاقة الكهربائية بعد
عودة عشرات اآلالف
من العائالت النازحة
الى القرى والنواحي
واألقضية ،فضال عن
إعادة إعمار آالف المنازل
بجهود أصحابها
والمنظمات اإلنسانية
الدولية وليس بالدعم
الحكومي

( )14614طائرة عبرت
األجواء العراقية خالل
شهر آب

جانب من عمليات تأهيل شبكات نقل الطاقة في نينوى

للشــركات املنتجــة واملوزعــة
للطاقة الكهربائية".
مبينا ان "عملية جباية الكهرباء
فــي محافظــة نينــوى تواجه
معوقات عديدة ،بضمنها امتناع
الكثير من االهالــي عن دفع ما
يترتب بذمتهم من اموال ،فضال
عن تدخل جهات امنية بإجراءات
اجلباية املعتمدة".
وحــول نوعيــة هــذا التدخــل
واســبابه ،افاد املتحدث بالقول
"عندما يتــم قطــع الكهرباء
عــن احدى املناطــق لتحذيرهم
كــي يســارعوا بدفــع االموال
التــي بذمتهم ،تأتــي اتصاالت

من اطــراف امنية لهــا مواقع
عســكرية ونقاط ومقــار بتلك
املنطقة تطالب باعادة التغذية
باســرع ما ميكــن ،واال فاننا قد
نواجه ما ال يحمد عقباه".
منوها الى ان "عــدة حوادث من
هــذا النوع وقعت فــي الفترات
املاضية ،وبالتالي فــان اجراءاتنا
في جباية االمــوال تذهب ادراج
الريــاح ،االمر الــذي يعوق توفير
االمــوال املطلوبــة والضرورية
الجراء اعمال الصيانة ،وبالتالي
فــان محافظة نينــوى مهددة
بالتراجع عدة اعــوام للوراء في
ســاعات جتهيز الكهرباء ما لم

يتم ايجاد حل لهذه املسألة".
ويــرى املصــدر ان "تدخل بعض
الوحدات االمنيــة وآمريها بهذه
املسألة سيدفع نحو االستمرار
بالتجهيز ومن دون جباية لالموال،
وبالتالــي فانــه مــن دون اموال
لن تكون هنالــك اعمال صيانة
باملســتوى املطلوب ،وســيؤثر
ذلك بســاعات جتهيز املواطنني
بالطاقــة الكهربائيــة ،خاصة
واننا مقبلون على فصل الشتاء
الذي يشــهد ضغطا كبيرا على
الشبكة الكهربائية".
وبحســب املصدر نفســه ،فان
"اخملاطبــات الرســمية الكثيرة

حول هذه املســألة لــم تأت باي
نفع ،حيث لالســف لم جند اذانا
صاغيــة ملطالبنــا التي تصب
مبصلحــة املواطــن اوال واخيرا،
ونحن نحتــاج الى قــوة امنية
حلمايــة محطــات التوزيع في
محافظــة نينــوى ،لــردع من
يتدخل باجراءات توزيع الكهرباء
و جبايتهــا ،وخاصة في احملطات
التي شــهدت مثل هذه احلوادث
املؤسفة".
وحمــل املصدر "اجلهــات التي
ّ
تتدخــل فــي هــذه املســائل
مســؤولية التــردي احملتمــل
لســاعات التجهيــز بالطاقــة

الكهربائية في محافظة نينوى،
ما لــم يتم ايجاد حلــول لهذه
التدخالت التي تعوق ".
ودعا املتحدث املســتهلكني الى
"ضرورة االلتزام بنظــام اجلباية
لالمــوال املترتبــة بذممهم عن
تزويدهــم بالكهرباء الوطنية"..
منوها الى ان "اقيامها بسيطة
جــدا قياســا بالكهربــاء التي
يحصلــون عليها مــن املولدات
االهلية ،وفي الوقت نفســه فان
هذه االموال ستضمن االستمرار
بتجهيــز الكهربــاء مــن خالل
االستمرار باعمال الصيانة التي
حتتاج تلك االموال".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب ّينــت الشــركة العامة للمالحــة اجلوية أحد
تشكيالت وزارة النقل إحصائية ألعداد الطائرات
املدنية العابــرة لألجواء العراقيــة التي بلغت
( )14614طائرة خالل شهر آب املاضي .وقال مدير
عام الشركة املهندس عبد اهلل لعيبي باهض :
ان حصة الطائرات التركية وااليرانية واإلماراتية
والقطرية كانت األكبر بني أعداد الطائرات التي
تنتمي الى جنســيات أخرى والتي عبرت االجواء
العراقية خالل شهر اب املاضي.
يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق
على تأسيس شركة العامة للخدمات املالحية
اجلويــة والتــي تبســط نفوذها علــى األجواء
العراقية كلهــا ،وتضمن ســيادة العراق على
سماءه وهواءه".
يشــار الى ان هذه الشــركة الوطنية الواعدة
ستتولى مهمة تعديل اجور ورواتب العاملني في
الرقابة اجلوية و ِفي االتصاالت ،ومشــغلي الرادار
والعاملني في منظومات السالمة اجلوية".

تتمات ص1
سائرون تتهم كتال سياسية
باستغالل نافذة عبد املهدي
اإللكترونية للزج مبرشحيها
على أنهم مستقلون
وقــال عليوي فــي تصريــح إن
“معلومــات وردت الينا بأن هناك
كتال سياســية تســعى الى زج
مرشــحني للوزارات املقبلة على
اعتبارها مســتقلة عبر النافذة
االلكترونية التــي اطلقها رئيس
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي” .
واضاف ان “املرشــحني سيقومون
بترشــيح انفســهم بشــكل
شــخصي عبــر بوابــة موقــع
رئيــس احلكومة املكلــف عادل
عبد املهــدي”  ,مطالبــا الكتل
السياســية بـ”عدم اللجوء الى
مثل هكذا اسلوب ألنه سيكشف
عاجال ام اجال”.
واوضــح عليــوي ،أن “الكابينــة
الوزارية التي سيطرحها الرئيس
املكلــف بالتأكيــد ســتخضع
للتدقيق من قبــل جميع الكتل
السياسية مبا فيها سائرون”.
يشــار إلى ان املكلف بتشــكيل
احلكومــة عــادل عبــد املهدي
مســتمر فــي تشــكيل طاقم
الوزاري خالل املواقيت الدستورية

التي تنتهي في الثاني من الشهر
املقبل.
ضبط موظف في مكتب رئيس
النزاهة البرملانية متلبساً
بالتزوير
وأشــار البيــان الــى ان "اللجنة
التفتيشــية نظمــت محضــر
ضبــط أصولــي ودونــت أقوال
املتهمــن األربعة ،حيــث اعترف
ثالثــة منهم علــى موظف جلنة
النزاهــة البرملانية بأنــه من قام
بتزويــر البطاقــة ووضعهــا في
فايل املعاملــة املرورية" الفتا الى
ان "اللجنة التفتيشــية صدقت
إفــادات املتهمــن لــدى قاضي
حتقيق محكمة الرصافة الذي قرر
توقيفهم على ذمة التحقيق".
إحباط إدخال إطالقات نارية
مخبأة داخل سماعة موكب
الى كربالء
مشــيرة الى ان "يقظة األجهزة
االمنيــة واحلس األمنــي العالي
والتفتيــش الدقيق من قبل افراد
الســيطرات اخلارجية لشــرطة
احملافظة أثمر عــن القبض على
الشــخص الــذي حــاول ادخال

االطالقــات الناريــة وإحالته الى
اجلهــات اخملتصــة لينــال جزاءه
العادل".
وأهابــت قيــادة شــرطة كربالء
"بأصحــاب املواكــب بالتعــاون
معهــا فيما يخص ادخــال املواد
والتجهيــزات من خــال االلتزام
بالتعليمــات التي اصدرتها قيادة
الشــرطة وبالتعاون مع قســم
املواكب احلســينية وتأكيدا ً على
عدم دخــول الغرباء واملندســن
ضمــن املواكــب وذلــك لتجنب
التعــرض للمســاءلة القانونية
وحفاظــا ً علــى أمن واســتقرار
املدينة بعدم اختراق تلك املواكب
من قبل ضعاف النفوس".
ولم يشر البيان الى اسم صاحب
املوكب او احملافظــة التي انطلق
املوكب منها.
مجدداً ..اجلواز العراقي
األسوأ بالعالم في 2018
وكانــت اإلمارات أطلقــت ،العام
املاضي ،مبــادرة "تعزيز قوة اجلواز
اإلماراتي" ،الهادفة إلى وضع جواز
الســفر اإلماراتي ضمــن قائمة
أقوى  5جوازات سفر في العالم.
وتذيلــت  4دول عربيــة القائمة،

حيث حلت اليمن في املركز ،103
وتقاســمت الصومال وســوريا
املركز  ،105فيما حلت العراق في
املركز  106واألخير مع أفغانستان.
وقــال "هينلــي باســبورت" إن
التصنيــف اخلاص بعــام 2018
مت اعتمــاده بناء علــى معطيات
حصريــة صادرة عن احتــاد النقل
اجلوي الدولــي  ،مضيفا ان االحتاد
يحتفــظ بأكبــر قاعــدة بيانات
في العالم وأكثرها شــموال عن
معلومات السفر ..ويتم تعزيزها
عــن طريق إجراء بحــوث داخلية
مكثفة .
 90مليار دينار كلفة العملة
اجلديدة ووضع اسم العالق فيها
وقد غير البنــك املركزي العراقي
صورة الدينار اإلسالمي على فئة
األلف دينار وجعلها صورة للشعار
اآلشوري.
مــن جانبه أكد اخلبيــر القانوني
جمال األســدي ،وجــود مخالفة
قانونيــة في ذكر أســم محافظ
البنك املركــزي ،علــى الطبعة
الثانية للعملــة العراقية ،وقال
ان عــدم اإلشــارة لصفة احملافظ
بالوكالة وكتابــة فقط محافظ

في العملة وهو ليــس باألصالة
"انتحال للصفة يحاسب عليها
القانون النه وعلى وفق الدســتور
العراقي يفتــرض التصويت على
األصل في مجلــس النواب وعلي
العــاق محافظــا بالوكالة ومن
الناحية القانونية اذا رفعت فتعد
إنتحال صفــة"  ،فيما عد املؤرخ
غازي أحمد الســامرائي ،اخلطوة
بـ"الســابقة لم حتــدث بتاريخ
العملــة العراقيــة احلديثة منذ
إصدارها قبل  87عاماً"  ،اما مدير
عام اإلصدار واخلزائــن في البنك
املركــزي عبد الكرمي حســن عزا
أســباب كتابة اسم احملافظ على
العملــة النقديــة اجلديدة لكي
يعرف املواطن من هو احملافظ".
واثار موضوع ادراج محافظ البنك
املركــزي بالوكالة علــي العالق
اســمه في املطبوع من العملة
اجلديــدة لغطــا واســعا داخل
األوساط السياســية واخملتصني
بهــذا اجلانــب اذ عقــد مجلس
النواب العراقي جلسة مخصصة
ملناقشة هذا االمر.
وناقش مجلس النواب في جلسته
اخلامسة من الفصل التشريعي
االول لسنته التشريعية االولى في

دورته االنتخابية الرابعة برئاســة
حسن كرمي الكعبي النائب االول
لرئيس اجمللس وبحضور  225نائبا
بجلســة عقدها اليوم اجراءات
البنــك املركــزي اخلاصــة بطبع
العملة النقدية اجلديدة
وناقش اجمللــس اجــراءات البنك
املركــزي اخلاصة بطبــع العملة
النقديــة اجلديدة بعــد تصويت
اغلبيــة النــواب علــى اضافة
املوضوع الى جدول االعمال.
وفي هذا الصدد قال النائب احمد
اجلبوري الى أن ادخال اسم احملافظ
وكالة مســالة خالفية ليس لها
مبرر ،مقترحا اصــدار قرار بعدم
تداول العملة التي عليها اســم
احملافــظ وكالة وحتميــل كلفة
الطباعة للبنك املركزي.
ونوه النائب صباح الساعدي الى
ان وضع اســم محافــظ البنك
املركزي على العملــة اثار لغطا
كثيــرا الســيما ان اللوائح تفيد
باالشــارة الى صفة احملافظ بدون
كتابة اسمه الصريح.
وشــهد االســبوع املاضي اطالق
البنك املركــزي العراقي ،كميات
من فئــات العمالت الصغيرة الى
االســواق مع اجراء تغييرات على

تصميمها.
وتخلو الطبعــة اجلديدة من فئة
األلــف دينار من ســورة اإلخالص
حيث تتوســط العملــة اجلديدة
جنمة آشــورية يتقدمها تصميم
لتمثال فيما أحاطت بالدائرة التي
فيهــا النجمة اآلشــورية عبارة
مبناســبة إدراج أهوار العراق على
الئحة التراث العاملي .2016
ومتت إضافة اسم وتوقيع احملافظ
بالوكالة علي محسن اسماعيل
علــى التصميـــم اجلديـــد
للعمـالت.
وكشــفت اخلبيــرة االقتصادية
سالم سميســم ،يوم االثنني ،ان
محافــظ البنك املركــزي /وكالة
علي العــاق ارتكــب "مخالفة
كبيرة" بوضع اسمه على العملة
العراقية بطبعتها اجلديدة.
وبهذا الصدد قــال البنك املركزي
ان خالل ايضاح علــى ذلك "هذه
العمــات تضمنت كتابة اســم
الســيد احملافظ بدال من توقيعه
في اإلصدار القدمي ،انسجاما ً مع
مــا هو متبع اآلن فــي دول أخرى،
كما مت تعديل التاريخني الهجري
وامليالدي إلــى التاريخني (1440ه
-2018م).

الملف األمني

ّ
اعتقال  35مطلوبا في عدد من مناطق شرقي بغداد *  5مطلوبين يسلمون أنفسهم طوعيا الى إجرام ديالى
مقتل  3من الشرطة المحلية بهجوم مسلح في االسحاقي * اعتقال  17متهمًا بجرائم متنوعة في كربالء

بغداد – اعتقال مطلوبني
ذكر مصــدر أمني في مديرية مكافحة
إجرام بغداد أمس األربعاء ،إلقاء القبض
علــى  35متهمــا بقضايا شــتى في
العاصمة
وذكر املصدر أنه "بإشــراف مباشر من
قبــل مدير مكافحة إجــرام محافظة
بغداد اللواء صالح مهدي عبداهلل القي
القبض علــى ( )٣متهمــن مطلوبني
بـــ ٣قضايا للقتل العمــد في مناطق
حســينية املعامــل واملدائــن ومدينة
الصــدر"  ،مؤكــدا اعتقــال عصابة
لقيامهم بتســليب شخص (مبلغ من
املال ومصوغات ذهبية) من خالل ايقاف
عجلته في منطقــة احملمودية ،ومتهم
لقيامه بسرقة مبلغ من املال قدره (٢٥
مليون دينــار ) من داخل دار في منطقة

البيــاع ،واخر في منطقــة االعظمية
لقيامه بســرقة مبلغ من املال قدره (٥
ماليني دينار عراقي) من شــخص اثناء
مراجعته مجمع مدينة الطب".
ديالى – عملية امنية
اعلنــت مديريــة شــرطة محافظة
ديالى امس االربعاء ،عن قيام خمســة
مطلوبني بتسليم أنفسهم طوعيا الى
شعبة مكافحة إجرام احملافظة.
وقالت املديرية إن "خمســة مطلوبني
قاموا بتسليم أنفســهم طوعيا الى
مكافحة اإلجرام في ناحية بني ســعد
جنــوب مدينة بعقوبــة"  ،مضيفة ان
"املتهمني مت ايقافهم وفق احكام املادة
( )٤٠٦من قانــون العقوبات العراقي ومت
اتخاذ االجــراءات القانونيــة بحقهم
لعرضهم على القضاء".

بابل – حملة امنية
شــنت قوات شــرطة ناحية القاسم
التابعــة ملديريــة شــرطة بابل امس
االربعاء حملة أمنية موسعة ملكافحة
اجلرمية وتنفيذ اوامــر القبض الصادرة
من السلطة القضائية شملت مناطق
متفرقة ضمن قاطع مسؤولية الناحية
جنوبي احملافظة.
وافــادت املديريــة ان احلملــة جــاءت
ملكافحــة اجلرمية واالســراع في تنفيذ
اوامر القبض التي تصدرها الســلطة
القضائية كونها متثل حقوق املواطنني
املتمثلــة في حســم الدعــاوي فضال
عن محاســبة اجملرمني مما يســهم في
اســتدامة االســتقرار االمنــي الذي
تشــهده احملافظة  ،مضيفة ان احلملة
أســفرت عن القاء القبــض على عدد

من املتهمني بقضايا جنائية ومخالفات
متنوعة  ،مؤكدة احالة جميع املتهمني
الى مراكز االحتجــاز االمني التخاذ ما
يلزم بصددهم.

ســيطرة القوات االمنية على احملافظة
من تنظيــم داعش االرهابيــة ،وتنفيذ
عمليات استباقية اسفرت عن القبض
على عدد من االرهابيني.

صالح الدين – اشتباكات مسلحة
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
صــاح الدين امــس االربعــاء مقتل 3
منتســبني من الشرطة احمللية ،واصابة
عدد اخر بجروح بهجوم مسلح لداعش
في ناحية االسحاقي.
وقال شــهود عيان ان "هجوم مســلح
لعناصــر داعش على الشــرطة احمللية
في ناحية االســحاقي في صالح الدين،
ما اســفر عــن استشــهاد ثالثة من
املنتســبني وجرح عدد اخــر"  ،واضاف
ان احملافظة تشــهد اســتقرارا امنيا،
في عــدد مــن مناطقها ،حتقــق بعد

النجف – اعتقال مطلوبني
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظة النجف امس األربعاء ،القبض
على خمســة مطلوبني بينهم إرهابي
هارب من سجن بادوش في احملافظة.
وقال املصدر إن "قســم الســيطرات
والطرق اخلارجية القى القبض على عدد
من املطلوبني على وفق مــواد قانونية
مختلفــة إذ مت إلقاء القبض على ثالثة
مطلوبني في سيطرة مفرق الكفل وفق
املواد القانونية  ٤٠٦واملادة  ٤٥١واملادة ٣٥
اوال  ٥من قانون العقوبات"  ،مضيفا "مت
القاء القبض علــى اثنني من املطلوبني

وفق املــادة  ٤٥٩واملــادة  ٤٤/٤٣/٤٢في
سيطرة جسر ام عباسيات".
كربالء – عملية استباقية
افاد مدير اعالم قيادة شرطة محافظة
كربالء امــس االربعاء ،بالقــاء القبض
على  17متهما ً بجرائم متنوعة ضمن
العمليــات االســتباقية قبيــل زيارة
األربعني.
وذكر العقيد عــاء الغامني انه "تنفيذا ً
لتوجيهــات قائــد الشــرطة اللــواء
احمد علي زويني فــي اجراء العمليات
االستباقية قبل زيارة األربعني والرامية
لتعزيــز األمــن والنظام متكنــت مفاز
شرطة احملافظة من القاء القبض على
 17متهما خالل األيام املاضية"  ،مضيفا
ان مفــارز مكافحــة االجــرام ومراكز
شرطة البلدة واألقضية وبقية مفاصل

األجهزة األمنية شــرعت بتنفيذ أوامر
القبض الصادرة مــن القضاء العراقي
بهــدف إيصال املطلوبــن الى العدالة
بسرعة قياسية".
نينوى – هجوم مسلح
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
نينــوى امــس االربعــاء ان عناصر من
تنظيــم داعش شــنوا هجومــا على
مقاتلــن مناهضــن له مــا يعرفون
باحلشــد العشــائري في بلدة تقع الى
الشرق من مدينة املوصل .
وقــال املصدر ان عناصر مــن التنظيم
املتشــدد هاجموا في الساعات األولى
من فجر يوم امس احلشــد العشــائري
قــرب قرية "كشــاف" التابعة لناحية
الكوير  ،مشــيرا الى ان الهجوم اسفر
عن سقوط قتلى وجرحى من اجلانبني .
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النقل تبحث تفويج

الوافدين للزيارة األربعينية
مع الجانب اإليراني

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث مدير الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عبد
العظيم الســاعدي مع ممثلــي وزارة النقل اإليرانية
عمليــة تفويــج الوافديــن االيرانني الــى االماكن
املقدسة في اربعينية االمام احلسني (ع).
وقــال املدير العام ان اللقاء كــرس لبحث آلية نقل
وفــود الزائريــن اإليرانيني ملدينتي النجف األشــرف
وكربالء خــال األيام املقبلة إلحياء الزيارة االربعينية
خالل األيام املقبلة .
واكد الســاعدي لقد مت االتفاق على إمكانية تفويج
الزائريــن من احلدود العراقيــة االيرانية الى األماكن
والعتبات املقدســة ضمن خطط أعدتها الشركة
 ،مضيفــا ان هناك إمكانية للتعاون املشــترك في
مجال النقل اخلاص بني الوزارتني وما يحقق ذلك من
فائدة للجانبني».
يذكر ان الشــركة العامة للنقل اخلاص جنحت في
األعــوام املاضية بتفويــج ماليني الزائريــن بأوقات
قصيرة وبإنسيابية عالية  ،األمر الذي عزز روح اإلبداع
لدى منتسبيها.

أعمال صيانة جسر حديثة
الحديدي متواصلة

بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العامة اعمال مشروع صيانة تأهيل جسر حديثة
احلديدي بجزءية االول والثاني في محافظة االنبار
بكلفة بلغت مليارا و 316مليون دينار .
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان دائــرة الطرق
واجلسور احدى تشــكيالت الوزارة اجنزت  70%من
اعمال مشروع صيانة تأهيل جسر حديثة احلديدي
بجزئية االول والثاني بطول ( )487م وعرض ( )7,5م
في احملافظة .
وبني املركز االعالمي للــوزارة ان االعمال تضمنت
اصــاح االضرار التــي حلقت بالهيــكل احلديدي
وتدعيمــه وصيانة عدد من دوب اجلســر وتصنيع
اخــرى اضافية لزيــادة كفاءته وانشــاء عوارض
متحركة عند مداخل اجلسر ملنع احلموالت الثقيلة
التي تتجاوز احلد املســموح به  ,اضافة الى اعمال
االنارة وغيرها .
يذكر ان هذا اجلســر يعد من اجلســور املهمة اذ
يســهم في ربط محافظــة االنبــار باحملافظات
الشمالية اضافه الى كونه املمر الرئيسي الرابط
بني قضاء حديثة وناحية بروانة التي يصل تعدادها
الى  100الف نسمة .

محليات

«الصباح الجديد» تواصل متابعاتها ألعمال إيصال المياه الصالحة لالستعمال الى عموم البصرة

ّ
توجه الشركات العاملة على تنفيذ
وزيرة اإلعمار

مشروع الماء الكبير بأكمله في نهاية العام الحالي
البصرة  -سعدي السند:
تتواصل اجلهود واملتابعات من قبل
جهــات حكومية وشــعبية ألجناز
املشــاريع العاجلــة التــي تتعلق
بتحليــة ماء البصــرة وانقاذه من
امللوحة التــي داهمته مــن مياه
البحر وجتري تلك األعمال بشــكل
متواصل ليال ونهــارا أليصال املياه
الصاحلــة لألســتعمال الى عموم
مدينــة البصرة ومنهــا أقضيتها
ونواحيها.
«الصبــاح اجلديــد» تابعــت هذه
الفعاليــات املهمــة ومنها اعالن
وزيرة االعمار واالســكان والبلديات
العامة آن نافع أوســي بان الوزارة
وجهــت الشــركات العاملة على
تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير
باكمالــه ضمن املــدة التعاقدية
احملددة في نهاية العام احلالي  ،فيما
اشارت الى ان عقد لقاءين موسعني
مع تلك الشركات لتذليل املعوقات
التي تواجه مراحل االجناز.
االطالع على املشكالت التي
تعوق مشروع ماء البصرة واملدد
احملددة لالجناز
وقالت الوزير فــي تصريح صحفي
عقــب زيارتهــا الــى املشــروع
وسلســلة لقاءاتها مبالك مديرية
ماء البصرة ومشــروع ماء العباس
بأن عمليــات اجناز قد متــت لعدد
من املشــاريع واخلاصــة بالصيانة
وغيرها اضافــة الى عملية ايصال
املياه للمناطــق النائية عن طريق
احلوضيات والتعاون املشــترك بني
مالكات الوزارات في هذه العملية..
واشــارت الى لقــاء وفد الــوزارة
برئاســتها مع مالكات الشركات
العاملــة مبشــروع مــاء البصرة
الكبير ،واالطالع على املشــكالت
التــي تعوق املشــروع واملدد احملددة
لالجناز.

شكر وتقدير
يتقدم الســيد (حســن علي) بالشكر
والتقدير الى مالك كلية اإلسراء اجلامعة
املتمثلــة بعميدها األســتاذ املســاعد
الدكتور (عبد الرزاق جبر املاجدي) واملالك
الطبــي في عيــادات طب األســنان في
الكلية والدكتورة (سوســن عبد الكرمي
زيدان) للجهود املبذولة وإســهامهم في
إجناح العمليــة التعليمية فــي عراقنا
العزيز والشــكر موصول لطالبة قسم
األسنان (داليا سعد ناطق) متمنني لهم
التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وجهت وزير اإلعمار
الشركات العاملة على
تنفيذ مشروع ماء
البصرة الكبير باكمله
ضمن المدة التعاقدية
المحددة في نهاية
العام الحالي 2018

جانب من أعمال نصب املضخات وفعاليات الصيانة ملشاريع ماء البصرة
واضافــت الوزيــر بأنها ناقشــت
خــال زيارتها محافظــة البصرة
وبشــكل مفصل ودقيق ،معاجلة
ملوحة وشــحة املياه في احملافظة
 ..وتبــادل الرؤى واملقترحات الرامية
الى معاجلــة املشــكلة والتأكيد
على االســراع في اجناز وتشــغيل
وحدات التحلية في الفاو وسيحان
ومناقشــة املعوقات التــي تعوق
ســير العمل في مشــروع مجاري
الزبير املتوقف حاليا وايجاد احللول
املناسبة لإلسراع بإجنازه وتشغيله
وكذلــك محطات معاجلــة مياه
اجملاري.

املباشرة باملرحلتني الرابعة
واخلامسة من مشروع تصفية
ومعاجلة مجاري البصرة
وعلى الصعيد نفســه اعلن وكيل
وزارة االعمــار واالســكان والبلديات
العامــة املهنــدس جابرعبد خاجي
 ،عــن االيعــاز الى مديريــة مجاري
البصرة باملباشرة باملرحلتني الرابعة
واخلامســة مــن مشــروع تصفية
ومعاجلة مجــاري البصرة بعد توفير
التمويــل بقــرار صدر مــن مجلس
الوزراء.
وقال عبد خاجي في تصريح صحفي
عقب زيــارة وفــد الوزارة برئاســة

أولياء أمور التالميذ يؤكدون ّ
تدني
مستوى التعليم في اطراف بغداد
كامل العكيلي
اكد اولياء امور عــدد من التالميذ عن تدني
مســتوى التعليم في مناطق اطراف بغداد
 ،اضافــة الى عدد الرحالت املدرســية التي
بالكاد تكفي ربع عدد هؤالء التالميذ .
واضافوا ان الصفوف (الكرفانات) اصبحت ال
تستوعب االعداد الكبيرة للتالميذ والطلبة
املنتشــرة فــي العــراء  ،فهــي ال تقيهم
حر الصيــف وال برد الشــتاء  ،ونتوجه الى
املسؤولني في وزارة التربية ومحافظة بغداد
الى السعي اجلاد لبناء مدارس امنوذجية من
اجل تطوير العملية التربوية في البالد .
وذكــر أحد مدراء املدارس أن هناك تســوية
باملالكات املدرســية من أجل سد الشواغر
لكن لم تطبق بســبب اجملامــات وتدخل
املســؤولني مما يوثر على عدم وجود تسوية
باملالكات املدرســية كمــا ان هناك نقصا
كبيــرا في الرحالت املدرســية في مدارس
منطقة املعامل .

الوزيــرة آن نافع أوســي الى البصرة
التي التقــت مبالك مديرية اجملاري في
احملافظــة وااليعاز باملباشــرة بهاتني
املرحلتــن ،مبينــا ً ان اللقاء تضمن
ايضا ً االســتعدادات ملوسم الشتاء
وخططهــا بهذا اجملــال اضافة الى
اخلطط االستثمارية للدوائر التابعة
لوزارته في البصرة من بلديات وبلدية
وماء .
كما دعــا وكيل الــوزارة وزارة املوارد
املائيــة االلتــزام بواجبهــا بايصال
املياه الى محافظة البصرة حســب
الكمية والنوعية املطلوبة  ،مبينا ً ان
أي خلل في تزويد البصرة باملياه اخلام

ســيكون هناك خل ًل في انتاج املياه
الصاحلة لالستعمال .
وقال خاجــي في تصريــح صحفي
عقب زيارة وفد الوزارة برئاسة الوزيرة
آن نافع أوســي الى مشــروع RO
ان الــوزارة تدعــو املــوارد املائية الى
األهتمــام بقناة البدعــة من خالل
تبديل القنــاة الترابية بخط انبوبي
ناقل للمياه اخلام.
دراسة لغرض تنفيذ خط ناقل
جديد للمياه الى مشروع
البراضعية
وأكد الوكيل ايضــا ان وزارته اوعزت

الى اجلهــات املعنية باعداد دراســة
لغرض تنفيذ خط ناقل للمياه يكون
بديالً عــن اخلط القدمي الــذي يقوم
بايصال املياه الى مشروع البراضعية
وســط البصرة مــن اجــل ضمان
ايصال ماء البدعة لتغذية مشــروع
البراضعيــة وقال خاجي ان محافظ
البصرة املهندس اســعد العيداني
اتخذ اجــراءات بهــذا اخلصوص من
اجل اجناز املشــروع وذلــك لضمان
عدم التجاوز على خطوط املياه اخلام
الواصلة الى مشروع ماء البراضعية
 ،مشيرا ً الى ان املياه تصل حاليا ً الى
املشروع ولكن ليس بكميات كبيرة.

حملة كبرى لتنظيف
وتأهيل طرق المرور السريع
بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت امانة بغداد اجتماعا موسعا
على قاعة (املوتيل) السياحي مبتنزه
الزوراء ملناقشــة اخلطــة الزراعية
اخلاصة باملوسم اخلريفي.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان
«االجتمــاع الذي حضــره مدير عام
ومعاونو دائرة املتنزهات والتشــجير
ومعاون مدير عام العالقات واالعالم
ومديرو اقســام الزراعــة في الدوائر
البلدية ومدير قســم احلفر النهري
ناقش موضوع ترشــيح شوارع من
قبل الدوائــر البلدية لتشــجيرها
خالل املوســم احلالي وتطوير وادامة
عدد من احلدائق والساحات العامة «.
واضافت ان «االجتمــاع ناقش ايضا
موضوع تشــكيل جلنــة ملكافحة
التصحر مــن خالل زراعــة حدائق
املستشــفيات واملــدارس وريــاض

االطفال واستثمار الفضاءات اخلالية
النشاء غابات زراعية وزيادة املساحات
اخلضر في العاصمة بغداد».
وبينــت ان «امانة بغــداد اعتمدت
خالل املوسم الزراعي احلالي على ما
تنتجه املشاتل في االقسام الزراعية
ودائــرة املتنزهــات والتشــجير من
نباتات موســمية ودائمية واشجار
دائمة اخلضرة «.
كما نفذت امانة بغداد حملة كبرى
لتنظيف وتأهيل طرق املرور السريع
في عموم مناطق العاصمة بغداد .
وذكــرت مديرية العالقــات واالعالم
ان « قســم الطرق الســريعة نفذ
حملــة لتنظيــف ورفــع النفايات
لطريقي محمد القاســم وصالح
الدين للمرور الســريع بإســتعمال
اجلهدين اآللي والبشري» واضافت ان
«شــعبة الزراعة في القسم قامت

بأعمال زراعة النباتــات في احلدائق
واكتاف الطرق باالعتماد على انتاج
مشاتل القسم من النباتات وادامة
منظومات الري وتشــذيب االشجار
وقص الثيل ورفع اخمللفات الزراعية «.
وبينــت ان « شــعبة صيانة الطرق
قامــت بصيانــة احلفــر واملطبات
وصيانة الســياج الواقي بإستعمال
ماكنة متخصصة إلصالح األسيجة
املتضررة االمر الذي حقق توفيرا ً في
االموال يتم االفادة منها في جوانب
خدمية اخرى» .
وأهابــت امانة بغداد مبســتعملي
طــرق املــرور الســريع باحملافظة
علــى نظافتها وعــدم رمي قناني
املاء وبقايــا االطعمة مــن نوافذ
مركباتهم مؤكدة ان هذا السلوك
ظاهــرة غيــر حضارية يحاســب
عليها القانون.

اعالن
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شؤون عربية ودولية

نتنياهو :سنواصل

ّ
تمسكه بالرفض القاطع لوساطة اإلدارة األميركية
بعد

ووجودها في سوريا

عباس يؤكد لميركل التزامه مفاوضات برعاية دولية

التصدي إليران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
إنه أكد لنائب رئيس الوزراء الروسي ،مكسيم
أكيموف ،في أثناء زيارتــه القدس أمس األول
الثالثاء ،إن إســرائيل ستواصل تصديها إليران
وحزب اهلل في سوريا.
وتأتي هــذه التصريحــات فــي أول لقاء بني
مسؤول روسي بارز ورئيس الوزراء اإلسرائيلي،
منذ إسقاط الطائرة الروسية في سوريا «إيل-
 ،»20وبعد إعالن موسكو رسميا أنها سلمت
اجليش الســوري منظومة «إس »-300للدفاع
اجلوي .وقال نتنياهو فــي مؤمتر صحفي أمس
االول الثالثاء ،إنه أبلغ أكيموف بأن إســرائيل
تصديها ،ملا وصفه مبحاوالت إيران
ســتواصل
ّ
الراميــة لترســيخ وجودها العســكري في
ســوريا ،وإرسال أســلحة متطورة إلى «حزب
اهلل» اللبناني.

ّ
خمسة مرشحين في جعبة
ترامب لمنصب ممثل

أميركا في األمم المتحدة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يدرس الرئيــس األميركي ،دونالد ترامب ،ملفات
خمسة مرشــحني ملنصب مندوب أميركا إلى
األمم املتحدة بعد اســتقالة نيكي هايلي ،وقال
بعد أن قبل اســتقالتها ،إنه ســيعلن اســم
خليفتها ،خالل أسابيع.
ومع أن ترامب لم يذكر في البيان الذي مت توزيعه
على الصحفيــن امس االول الثالثاء أســماء
جميع مرشــحيه في القائمة لهــذا املنصب
الهام ،لكنه أشار إلى أن مستشارته السابقة
دينا باول من بينهم .وقال «ســيعجب دينا هذا
(املنصب)» مشــيرا إلى أنه يفكر في مرشحني
آخرين.
ودينا باول ( 45عاما) مــن أصول مصرية تعمل
حاليا في مؤسسة «غولدمان ساكز» للخدمات
املالية ،وفي وقت ســابق عملت مستشارة في
البيــت األبيض .وهي من مواليــد القاهرة عام
 1973لعائلة مســيحية قبطية ،واسمها قبل
الزواج دينا حبيب.
وقال ترامب أيضا إن اســم الســفير األمريكي
في أملانيــا ،ريتشــارد غرينيل ،غيــر مدرج في
هذه القائمة ،لكنه على اســتعداد للنظر في
ترشيحه.

مقتل  79حوثيا بغارات
في محافظة الحديدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل  79حوثيا في محافظة احلديدة غرب اليمن
في غــارات شــنتها طائرات تابعــة للتحالف
بقيادة الســعودية في الساعات الـ 48املاضية،
بحسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية لوكالة
فرانس برس.
كمــا أ ّدت الغــارات التــي اســتهدفت مواقع
احلوثيني في مناطق متفرقة من احملافظة املط ّلة
على البحر األحمر والتي تضم ميناء رئيســيا،
إلى مقتل  7مدنيني ،بحسب املصادر ذاتها.
وأوضــح مســؤولون فــي قــوات احلكومــة
املعترف بها دوليا أن الغــارات أصابت مزرعتني
ومعسكرين تدريبيني وموقعا عند شاطئ قريب
من ميناء مدينة احلديــدة ،مركز احملافظة التي
حتمل االسم ذاته.
وقال مســعفون وأطباء إن جثث القتلى نقلت
إلى  5مستشــفيات في مناطــق متفرقة من
احملافظة.
وكانت القــوات احلكومية أطلقت في شــهر
يونيو املاضــي حملة عســكرية ضخمة على
ســاحل البحر األحمر بهدف الســيطرة على
ميناء احلديدة ،قبل أن تع ّلق العملية إفســاحا
في اجملــال أمام احملادثات السياســية ،ثم تعلن
استئنافها منتصف سبتمبر  2018بعد فشل
املساعي السياسية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لــم يغ ّير إعــان اإلدارة األميركية
املتواصــل أن «صفقــة القــرن»
ستكون «منصفة» لطرفي الصراع
الفلســطيني -اإلســرائيلي ،من
موقف السلطة الفلسطينية في
متسكها بالرفض القاطع لوساطة
ّ
ّ
ولعل
هذه اإلدارة فــي املفاوضات.
آخر مظاهر هذا التشــبث ،تأكيد
الرئيــس محمود عبــاس مجددا ً
طرحه الســابق بوجوب انضواء أي
مفاوضــات بآلية دوليــة متعددة
األطراف.
وأكد عباس موقفه للمستشــارة
األملانية أنغيال مركل خالل اتصالها
به هاتفيا ً أمس االول الثالثاء  ،حيث
وضعها في صورة آخر املستجدات،
ســواء مــا يتعلــق بالعالقة مع
إســرائيل ،أو الواليــات املتحــدة،
مؤكدا ً التزامه العمل السياسي،
وعدم رفض املفاوضات ،شــرط أن
«تكون مبنية علــى حل الدولتني
على حــدود عــام  ،1967وقرارات
الشرعية الدولية ،ومن خالل آلية
دولية متعددة األطراف مثل .»1+5
وشــدد عباس على التزام القيادة
الفلســطينية حتقيــق املصاحلة
الوطنية ،وعلــى رفضها الكامل
ألي مشــاريع تعمل على استمرار
االنفصال.
وأطلعــت مــركل عبــاس علــى
نتائــج لقاءاتها مــع رئيس الوزراء
اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهــو
األســبوع املاضي ،مؤكدة موقف
بالدها واالحتــاد األوروبــي الداعم
لتحقيق السالم وفق حل الدولتني.
وكانت الســلطة الفلســطينية
جمدت اتصاالتها مع إدارة الرئيس
ّ
األميركي دونالد ترامب بعد اعترافه
بالقــدس «عاصمة إلســرائيل»،
ورفضت االنخراط في أي مفاوضات
ترعاهــا باعتبارها «منحــازة في
شكل فاضح» للطرف اإلسرائيلي.
وطرح عباس أمــام مجلس األمن

شرط تكون مبنية
على حل الدولتين
على حدود عام
 ،1967وقرارات
الشرعية الدولية،
ومن خالل آلية دولية
متعددة األطراف
مثل 1+5

في شباط املاضي ،اقتراحا ً يقضي
برعاية دولية لعملية السالم بدال ً
من التفر ّد األميركي بها.
وعلــى رغــم إعــان إدارة ترامب
مرارا ً أن خطتها املرتقبة للســام
املعروفــة إعالميــا ً بـــ «صفقة
القــرن»« ،ســتكون منصفة ولن
ترضي الطرفني بالكامــل» ،إال أن
الســلطة الفلسطينية متسكت
باملقاطعة.
وقال املوفد األميركي إلى الشــرق
األوسط جايســون غرينبالت ،وهو
أحــد مهندســي الصفقــة ،في
مقابلــة مع صحيفــة «تاميز أوف
إســرائيل» ن ُشــرت قبــل يومني،
إن اخلطــة املرتقبة «ســتركز في

شكل كبير على احلاجات األمنية
إلسرائيل» مع السعي إلى أن تكون
«منصفة» مع الفلسطينيني.
ونفى أن تكــون قائمة على إقامة
كونفيديراليــة بــن فلســطني
واألردن ،وهو ما ساد الشهر املاضي
بعدما نقل ناشــطون إسرائيليون
عــن عبــاس قولــه إن غرينبالت
ومستشــار ترامب صهــره جاريد
كوشنير عرضا عليه هذه الفكرة
ورفضها.
وأكد غرينبالت فــي املقابلة التي
أجريــت على هامــش اجتماعات
اجلمعية العامة لألمم املتحدة« :نحن
ال نفكر في منوذج الكونفيديرالية»،
مضيفا ً أن «اخلطة ستحتوي على

حــل للقضايا املركزيــة كافة مبا
فيهــا قضية الالجئني ،وســتركز
أيضــا ً علــى املشــاغل األمنية
إلســرائيل ...ســتركز في شكل
كبير على حاجاتها األمنية ،لكننا
نريد أيضــا ً أن نكون منصفني جتاه
الفلســطينيني» .وقــال« :جهدنا
للحصــول على تــوازن جيد .وكل
فريق سيجد في هذه اخلطة أمورا ً
ال يح ّبذها».
إلى ذلــك ،أفادت اإلذاعــة العامة
اإلســرائيلية بــأن إســرائيل
تــدرس اقتطاع مبالــغ مالية من
مستحقات الضرائب التي جتبيها
ملصلحة السلطة الفلسطينية،
وحتويلها إلى قطــاع غزة ،في حال

نفــذ عباس تهديــده بوقف متويل
موازنــة القطاع إذا لم تســلمه
حركة «حماس» كامالً «من الباب
إلى احملراب» و»فوق األرض وحتتها».
وتوعد مســؤولون فلســطينيون
ّ
بأن تقطع السلطة الفلسطينية
عالقاتها كليا ً مع إسرائيل في كل
النواحي وفوراً ،مبا فيها التنســيق
األمني إن ح ّولت إسرائيل األموال.
وتخشى إســرائيل أن تؤدي األزمة
اإلنسانية في القطاع ،الناجتة عن
حصارها لــه منذ  11ســنة ،إلى
مواجهة عسكرية رابعة مع حركة
«حمــاس» وفصائل فلســطينية
مس ّلحة.
إلــى ذلــك ،بعث عباس برســالة

خطيــة إلــى الرئيــس اللبناني
ميشال عون ،س ّلمها إليه السفير
الفلســطيني في بيروت أشــرف
دبور ،تناولت التطورات في املنطقة
واملستجدات على صعيد القضية
الفلســطينية ،كمــا تضمنــت
«تأكيدا ً ملتانة العالقات التاريخية
والثابتة بني الشعبني الفلسطيني
واللبناني وأهميــة العمل العربي
املشــترك ملواجهــة األخطار التي
باتت تهدد قضيتنا الفلسطينية
والقضايا العربية برمتها».
وشــدد عباس في رســالته ،على
أهميــة مواجهة املرحلــة املقبلة
من خالل خطوات تنسيقية تخدم
القضايا العربية العادلة.

صحيفة تركية تنشر أسماء  15سعوديا ضالعون في اختفاء خاشقجي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشــرت صحيفة صباح التركية
املؤيدة للحكومــة أمس األربعاء
أسماء  15ســعوديا من اخملابرات
ذكرت أنهم ضالعون في اختفاء
الصحفي السعودي البارز جمال
خاشقجي.
وشــوهد خاشــقجي آخر مرة
قبل أســبوع وهــو يدخل مبنى
القنصليــة الســعودية فــي
اســطنبول الســتخراج أوراق

ترتبط بزواجه املقبل.
وقالت خطيبتــه التي كانت في
انتظاره باخلارج إنه لم يخرج قط
وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد
أن خاشــقجي ،الناقــد البــارز
للسياسات الســعودية ،مت قتله
داخل القنصلية.
ونفت الرياض االتهامات بخطف
أو قتــل خاشــقجي ووصفتها
بأنها ال أســاس لهــا .ولم تعلق
الســلطات الســعودية علــى

التقاريــر عــن وصــول  15مــن
مواطنيها إلى تركيا.
وأبلغ مصدر أمني تركي رويترز من
قبل أن مجموعة من  15سعوديا
بينهم بعض املســؤولني وصلت
إلى اسطنبول ودخلت القنصلية
في الثاني من أكتوبر تشرين األول
وهو نفس اليوم الــذي كان فيه
خاشــقجي بالداخل ثم غادرت
اجملموعة البالد في وقت الحق.
ونشــرت صحيفة صباح أسماء

 15ســعوديا وتواريــخ ميالدهم
وقالــت إنهم وصلــوا إلى مطار
أتاتــورك في الثاني مــن أكتوبر
تشــرين األول .واستنادا إلى صور
نشرتها ومت التقاطها في اجلوازات
وصل  12منهم فــي وقت مبكر
من صباح هــذا اليوم املوافق يوم
ثالثاء.
وتابعــت الصحيفــة أن جميع
املســؤولني ومجموعهــم 15
شــخصا غادروا البالد في أربعة

مواعيد مختلفة.
وأشــار تقرير الصحيفة إلى أن
الســعوديني أقامــوا في فندقي
ويندهام وموفنبيك باســطنبول
فــي نفس احلــي الــذي تقع به
القنصليــة .ورفــض الفندقان
التعقيب على التقرير.
ومن بــن الرجال الذين نشــرت
صباح صورهم وأسماءهم خبير
في الطب الشرعي وفقا لتقارير
إعالميــة ســعودية وعضو في

مجلس إدارة اجلمعية السعودية
للطب الشرعي.
وبثت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية
التركية تســجيالت مصورة ملا
قالــت إنهم رجــال يصلون إلى
املطار وخالل إجــراءات دخولهم
أحد الفنادق وتســجيالت أخرى
ملا ذكرت أنها ســيارة فان كبيرة
تصل إلى مقر إقامــة القنصل
العــام بعد ســاعتني من دخول
خاشقجي القنصلية.

األردن :فتح معبر نصيب يحتاج المزيد من المحادثات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال األردن أمــس األول الثالثــاء
إن هنــاك حاجة إلجــراء مزيد من
احملادثات مع ســوريا قبل إعادة فتح
معبر جتاري هام جــرى إغالقه منذ
نحو ثالث ســنوات نتيجــة احلرب
هناك .وقطع إغالق معبر نصيب في
عام  2015ممرا جتاريا شديد األهمية
كانت تعبره يوميا مئات الشاحنات
حاملــة البضائع بــن تركيا ودول
اخلليج وبــن لبنان ودول اخلليج ،في
حركة جتارية تقدر قيمتها السنوية

تقـرير

بعدة مليارات من الدوالرات.
واســتعادت دمشق السيطرة على
املعبر من أيدي املعارضة املســلحة
في متــوز وتأمــل في إعــادة فتح
الطريق نظرا ألهميته الشديدة في
آمالها في إنعــاش االقتصاد املدمر
وإعادة البنــاء في املناطق اخلاضعة
لسيطرتها.
غيــر أن وزير اخلارجيــة األردني أمين
الصفدي قال إن اللجان الفنية من
البلديــن والتي بــدأت احملادثات في

منتصف ســبتمبر أيلول لم تنته
بعد من الترتيبات العملية.
وقال عقــب محادثات مــع نظيره
اللبنانــي «هناك مباحثــات فنية
جتري وســيتم فتح احلــدود عندما
تنتهي اللجــان الفنية من االتفاق
على جميع الترتيبــات واإلجراءات
الالزمة لضمان فتح احلدود مبا يخدم
املصلحة املشتركة».
وتقول مصادر دبلوماســية غربية
إن عمــان احلليف القــوي للواليات

املتحدة تقاوم الضغوط الروســية
لفتح املعبر نظرا ألن هذا من شأنه
أن يســاعد دمشــق في إظهار أن
احلرب تقتــرب مــن نهايتها ومينح
الرئيس بشار األسد مكسبا كبيرا
جديدا.
واســتعادت القــوات احلكوميــة
السورية الســيطرة على معظم
مناطــق ســوريا بدعم مــن إيران
وروسيا.
ويؤيد األردن واشنطن وحلفاءها من

دول اخلليــج العربية فــي موقفها
املتشــدد جتاه إيران ،وهي بلد يشعر
املســؤولون األردنيون بالقلق حياله
بسبب وجوده العســكري املتزايد
في سوريا.
ونفــى األردن أنه وافــق على موعد
إلعــادة فتح املعبــر بعدما أعلنت
ســوريا في  29ســبتمبر أيلول أن
حركــة الســير والبضائــع بدأت.
وتراجعت ســوريا عــن اإلعالن في
وقت الحــق من ذلك اليــوم ،قائلة

إن املعبر ســيفتح مــرة أخرى يوم
األربعاء العاشر من تشرين األول.
وذكر دبلوماســيون ومسؤولون في
أحاديث خاصة أن هذه اخلطوة تشير
فيما يبدو إلى الضغوط املتصاعدة
التي متارســها دمشــق على عمان
لإلســراع بفتــح املعبــر .وكانت
السلطات السورية قالت في وقت
ســابق إنها قامــت بإصالحات في
املعبر إلعادة افتتاحه ســريعا وإنه
جاهز الستقبال الالجئني السوريني.

يطاول  320مدينة في األقاليم الـ  31في البالد

اإلضرابات تعم أقاليم إيران وكرج «مدينة أشباح»
متابعة ـ الصباح الجديد:
لليوم الثاني أضرب أمس جتار في عشرات
املــدن اإليرانية ،احتجاجــا ً على تدهور
الوضع املعيشــي ،في حني بات إضراب
ينفذه آالف من ســائقي الشــاحنات،
يطاول  320مدينة فــي األقاليم الـ 31
في البالد.
وتفيد معلومــات بأن متاجــر أغلقت
أبوابها في أكثــر من  50مدينة في كل
األقاليم ،بينها شــيراز وكــرج وأردبيل
وقزوين وقشــم وأصفهان وســنندج
وكرمانشــاه ،احتجاجــا ً علــى الفقر
والتضخم والبطالة وانهيار سعر صرف
وبث ناشــطون تسجيالً مص ّورا ً
الريالّ .
لإلضراب في كــرج القريبة من طهران،
متحدثني عن «مدينة أشباح».
وكان «اجمللس اإلسالمي للرواتب» أعلن
األســبوع املاضي أن القوة الشــرائية
لإليرانيني تراجعت بنسبة  90من املئة،
خالل األشهر الســتة املاضية ،إذ ارتفع
سعر السلع بنسبة  300من املئة.
جــاء ذلك فــي حــن واصل ســائقو

الشــاحنات إضرابهم لليوم الســابع
عشــر ،في كل األقاليم اإليرانية ،على
رغم ضغوط شــديدة ميارسها النظام،
وتهديــده بإعدامهــم ،علمــا ً انهــم
يحتجون على ظروف عملهم ،مبا فيها
تدني رواتبهــم وارتفاع أســعار قطع
الغيار.
إلى ذلك ،أعلن مسؤول عمالي في قزوين
أن « 70في املئــة من وحدات اإلنتاج في
احملافظة معطلة» ،الفتا ً إلى أن «النسبة
املتبقية شــبه معطلــة» .وحتدث عن
وضع «مر ّوع» بالنسبة إلى العمال ،إذ أن
«عملهم يتوقف مجموعة بعد أخرى».
في الســياق ذاتــه ،أعلــن النائب أكبر
تركي تقــدمي طلب إلى هيئة رئاســة
مجلس الشــورى (البرملان) ،الستجواب
وزيــر الصناعــة واملناجــم والتجــارة
محمد شــريعتمداري ،نتيجة امتناعه
عن املشــاركة في اجتماع عقدته جلنة
الصناعة واملناجم في البرملان.
على صعيد آخر طالب علي شــيرازي،
ممثل املرشــد علي خامنئي لدى «فيلق
القــدس» التابع لـــ «احلــرس الثوري»
اإليرانــي ،مجلــس صيانة الدســتور

برفض مشــروع قانــون أقــ ّره البرملان،
تنضم طهــران مبوجبه إلــى معاهدة
ّ
دوليــة ملكافحة متويل اإلرهــاب ،قائالً:
«ليس مقبوال ً أن نتخ ّلى عن دعم لبنان
وسورية والعراق» .ويؤكد نواب تلقيهم
رســائل تهديد ،قبــل موافقتهم على
املشروع وبعده ،علما ً أنه أثار اعتراضات
مــن محافظــن رأوا فيــه «خيانــة»،
من ّبهني إلى أن املعاهدة ستق ّوض قدرة
طهران على دعم تنظيمات مســلحة
في املنطقــة .لكن حكومــة الرئيس
حســن روحاني تعتبر القانون أساسيا ً
في تســهيل التعامالت املصرفية مع
العالم ،ال ســ ّيما بعد انســحاب إدارة
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب من
االتفاق النووي املُبرم عام  ،2015وإعادتها
فرض عقوبــات على طهــران ،تطاول
احلزمة الثانية منها ،املُرتقب تطبيقها
مطلع تشرين الثاني املقبل ،القطاعني
النفطي واملصرفي في إيران.
في الســياق ذاته ،تو ّقع صندوق النقد
الدولــي أن تؤدي العقوبــات األميركية
اجلديــدة إلــى انكماش فــي االقتصاد
اإليرانــي ،نســبته  1,5فــي املئة هذه

السنة ،و 3,6في املئة عام .2019
وكان الصنــدوق توقع فــي أيار املاضي،
قبل إعالن إدارة ترامــب خروج الواليات
املتحدة من االتفاق النووي ،من ّو االقتصاد
اإليراني بنسبة  4في املئة عا َمي 2018
و.2019
في الهــاي ،واصلت محكمــة العدل
الدوليــة درس دعوى رفعتهــا طهران،
مجمدة
تطالب باستعادة أصول إيرانية
ّ
قيمتها نحــو بليون َــي دوالر ،منحتها
احملكمة العليا األميركية عام  2016إلى
أســر  241جنديا ً أميركيا ً ُقتلوا بتفجير
ثكنة ملشاة البحرية (املارينز) في بيروت
عام  ،1983وهجمات أخرى نُســبت إلى
طهران.
واتهــم وزير اخلارجيــة األميركي مايك
بومبيــو طهــران بإســاءة اســتغالل
احملكمــة ،ألغراض سياســية ودعائية،
قائــاً« :ندين بالفضــل ألبطالنا الذين
ســقطوا ،ولعائالتهــم ولضحايــا
النشــاطات اإلرهابيــة إليــران ،لذلك
ســندافع بحيوية في مواجهة مزاعم
غيــر أخالقية للنظــام اإليرانــي أمام
محكمة الهاي،

اقتصاد
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بتروناس الماليزية تفوز بجائزته «خطة إدارة النفايات» لـ  5سنوات

اليورو مستقر مع

مؤتمر البصرة للنفط والطاقة في اسطنبول ..اللعيبي
يدعو الشركات العالمية اإلسهام في إعمار البصرة

متابعة ـ الصباح الجديد:
دعــا وزيــر النفط الشــركات
العاملية االستثمارية في قطاع
الطاقة واخلدمات الفنية والبنى
التحتية لإلســهام الفاعل في
إقامة املشــاريع التي تســهم
في االرتقــاء بالبنــى التحتية
واخلدمــات املقدمة للمواطنني،
جاء ذلك خالل رســالة وجهها
الــى مؤمتــر البصــرة للنفط
والطاقة السنوي اخلامس الذي
يعقــد للفترة مــن (  )10-9من
شــهر تشــرين االول اجلاري في
اسطنبول.
وفي وقت حتصلت فيه شــركة
بترونــاس املاليزيــة العاملــة
في حقل الغراف علــى اجلائزة
البيئية خلطة إدارة النفايات ملدة
 5سنوات في حفل املؤمتر ،فانها
اصبحت شركة النفط العاملية
الوحيــدة التي حتصل على هذه
اجلائزة تقديــرا ً لعملها املتميز
في (إنقاذ األرض).
ويعقــد املؤمتــر حتــت رعايــة
محافظــة البصــرة ،ومجلس
البصــرة ووزارة النفط متمثلة
بشركة نفط البصرة ،والبصرة
ميجا ملشــاريع النفــط والغاز
ويعد املنصــة الرائدة
والبيئة،
ّ
في قيادة فــرص جتارية جديدة
للنفط والغاز ومشاريع العراق
الكبــرى من خالل عرضه أحدث
التقنيــات واحللول البيئية التي
تزيد من كفاءة املشروع وتساعد
على بناء مســتقبل مستدام
لرأس املال االقتصادي للعراق.
وفي نســخته اخلامسة ،شارك
في املؤمتر ممثلــن عن احلكومة
احملليــة حملافظــة البصــرة
ومســؤولني من اجلهات املعنية
فــي القطاع النفطــي بهدف
تأمني صفقــات جديدة ،وحتديد
احللــول واالســتفادة من فرص
التواصل احلصرية للمســاعدة
في تقــدمي أهــداف العمل في
البصرة.
الى ذلك ،قــال وزير النفط جبار
اللعيبي ،في رســالته املوجهة

في وقت تحصلت
فيه شركة بتروناس
الماليزية العاملة في
حقل الغراف على
الجائزة البيئية لخطة
إدارة النفايات لمدة
 5سنوات في حفل
المؤتمر ،فانها اصبحت
شركة النفط العالمية
الوحيدة التي تحصل
على هذه الجائزة
تقديراً لعملها المتميز
في (إنقاذ األرض)

املســتثمر العراقي برأسمال ال
يقل عن  20%من اجمالي كلف
املشروع.
ودعا وزيــر النفط الشــركات
العامليــة واملنظمــات الدولية
املســاهمة الفاعلــة في وضع
البرامج واخلطط ملعاجلة التلوث
البيئي لهذه احملافظة والغازات
واالنبعاثات الناجتة عن عمليات
االنتــاج النفطــي او االلغام او
اخمللفات احلربيــة التي خلفتها
احلروب التي شهدتها البالد في
العقود املاضية.
واشار اللعيبي الى ضرورة تعاون
جميع اجلهــات املعنية لتوفير
البيئة املناســبة لالســتثمار
والنهــوض بالبنــى التحتيــة
والعمل على استقطاب مزيدا
من الشــركات العاملية ،وهذا
ما يؤدي الــى توفير فرص عمل
ألبنــاء احملافظــة والنهــوض
بالواقع االقتصــادي والتنموي
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طوكيو ـ رويترز:
تراجعت أســعار النفط أمس األربعاء
بعد أن خفض صنــدوق النقد الدولي
توقعاته للنمو العاملي لكن األســعار
تلقت دعما في الوقــت الذي يتحرك
فيــه اإلعصار مايكل صــوب فلوريدا
مما تســبب في توقف نحــو  40باملئة
من إنتــاج النفط األميركي في خليج
املكسيك.
وهبطت العقود اآلجلة خلام برنت 21
ســنتا إلى  84.79دوالر للبرميل بعد
ارتفاعها  1.3باملئة يوم الثالثاء.
وتراجع خام غرب تكســاس الوسيط
األميركي  34ســنتا أو  0.5باملئة إلى
 74.62دوالر للبرميــل بعدما زاد نحو

واحد باملئة في اجللسة السابقة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته
لنمــو االقتصــاد العاملي فــي 2018
و 2019يوم الثالثــاء ليثير مخاوف من
أن الطلب على املنتجات النفطية رمبا
يتراجع أيضا.
وقــال صنــدوق النقــد إن التوترات
التجاريــة وزيادة الرســوم اجلمركية
على الواردات تؤثر سلبا على التجارة
في حني تعاني األســواق الناشئة من
أوضــاع ماليــة أكثر صعوبــة ونزوح
لرؤوس األموال.
وفي الواليــات املتحدة ،توقف نحو 40
باملئة من اإلنتاج اليومي للنفط اخلام
من اآلبار البحريــة األميركية بخليج

لندن -رويترز:
اســتقر اليورو قــرب  1.15دوالر مبتعــدا عن أدنى
مستوى في سبعة أسابيع أمس األربعاء في الوقت
الذي فقدت فيــه موجة ارتفاع الــدوالر في اآلونة
األخيــرة بعض قوة الدفع بســبب انخفاض عوائد
أدوات اخلزانة األميركية.
وأدى ارتفــاع العوائد علــى أدوات اخلزانة األميركية
واخملاوف بشــأن اســتدامة أوضاع املاليــة العامة
إليطاليا بعد أن اقترحــت األحزاب احلاكمة ميزانية
انتقدها االحتاد األوروبي إلى تغذية ارتفاع آخر للدوالر
في اجللســات األخيرة ،مما دفع العملــة األميركية
ألعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الثالثاء.
وتوقف ذلك االرتفاع فــي التعامالت األوروبية أمس
األربعاء.
واســتقر مؤشــر الدوالر من دون تغيــر يذكر عند
 95.692غير بعيد عن مســتوى  96.163الذي بلغه
خالل اجللسة السابقة وهو األعلى منذ  20آب.
وحوم اليورو حــول  1.1486دوالر بعد أن جتاوز لفترة
وجيزة مستوى  1.15دوالر في التعامالت اآلسيوية.
وبلغ اجلنيه االســترليني أعلى مســتوى في ثالثة
أشهر ونصف الشــهر في مقابل اليورو بعد تقارير
بــأن بريطانيا واالحتاد األوروبــي يحرزان تقدما صوب
التوصل إلى اتفاق بشــأن االنفصال البريطاني .وزاد
االسترليني في مقابل الدوالر أيضا.
وارتفع الدوالر أمام العملــة اليابانية  0.1باملئة إلى
 113.06ين.
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جانب من املؤمتر

الى املؤمتر ،ان العقــود اجلديدة
التي ستبرمها وزارة النفط مع
الشركات العاملية االستثمارية
سواء على صعيد تطوير قطاع
االســتخراج او التصفيــة او
استثمار الغاز او البنى التحتية
ســوف تتضمن الزام الشركات
بإقامة املشــاريع التي تسهم
باالرتقــاء مبســتوى اخلدمــات
املقدمــة للمواطنــن وتغيير
االوضاع احلالية الى واقع افضل
سواء في قطاع البنى التحتية
والتعليــم والصحــة وامليــاه
واالسكان والترفيه االجتماعي.
وشــدد اللعيبي علــى ان تلك
العقود تكون ملزمة بتشــغيل
نســبة  85%من االيدي العاملة
العراقية ،ومســاهمة شركات
التشــييد والبناء فــي الوزارة
بنســبة ال تقل عــن  25%من
امــوال التشــييد والتنفيــذ،
اضافة الى وضع اسس لدخول

توقف ارتفاع الدوالر

املكســيك يوم الثالثاء بسبب إجالء
عاملني وإيقاف تشغيل منصات قبيل
اإلعصار مايكل.
وأجلى منتجو النفــط موظفني من
 75منصة في الوقت الذي تقطع فيه
العاصفة وسط اخلليج متجهة صوب
اليابسة في فلوريدا أمس.
وقال مينــاء لويزيانا النفطي البحري،
أكبر مرفأ للنفط اخلام مملوك للقطاع
اخلاص فــي الواليــات املتحــدة ،يوم
الثالثاء إنه علــق العمليات في مرفأه
البحري .واملنشــأة هي امليناء الوحيد
فــي الواليــات املتحدة القــادر على
التحميل والتفريــغ الكامل للناقالت
سعة مليوني برميل من النفط.

تقـرير

للمحافظة.
من جهته قال املتحدث بإســم
وزارة النفــط عاصــم جهاد ان
مؤمتر البصــرة للنفط والطاقة
العمالقة والبيئــة ،الذي يقام
هذه الســنة في اســطنبول
ناقش بناء املشــاريع العمالقة
للنفــط والغاز ووضــع احللول
للبيئة العراقيــة بالتعاون بني
احلكومة واملســتثمرين وعرض
االبتكارات والتقنيات ملشــاريع
النفــط والغــاز فــي البصرة
ومشاريع معاجلة املياه والتوسع
في مشاريع الكهرباء والطاقة
املتجددة.
وكانت شــركة بتروناس املاليزية
أعــدت خطة ملعاجلــة النفايات
احدى نواجت سياســتها البيئية
ضمن نطــاق عملياتهــا داخل
حقل الغراف النفطي باالعتماد
على مراحــل تنفذ ضمن خمس
ســنوات تبدأ من ( )2016وتنتهي

سنة ( )2020باعالن حقل الغراف
منطقة عمل خالية من النفايات
.100%
وقد شــهد العام  2016اخلطوات
االولى بالشــروع بوضــع محاور
العمــل التــي تتضمــن كبس
النفايــات وتقليــل احلجــم من
خالل استعمال مكائن لتقطيع
النفايات الصلبه كالبالســتك
واخلشــب وضغطهــا ضمن رزم
لتقليل احلاجه الى مساحة خزن
كبيرة ثــم لتدخل ضمن خطط
مستقبلية لغرض اعادة تدويرها
بالكامل .وقد بــدا العمل فعليا
باســتعمال هذا النوع من االالت
والقائمــة على اســاس تقطيع
كل انواع اخلشب والبالستك بعد
اعادة عزلها وتصنيفها حســب
النــوع ـ اذ يعد البالســتك من
النفايــات غير القابلــة للتحلل
عالوة علــى أثرهــا اخلطير على
الواقع البيئي على املدى البعيد،

اضافة الى ذلك فهو من اســهل
املواد بعد اخلشب املمكن تدويرها
واســتخدامها ضمن الكثير من
الصناعات التدويرية.
كما تتضمــن خطــة بتروناس
طريقة التسميد التي تعد احدى
الطرق احلديثة لتحويل النفايات
العضوية مــن مخلفات الطعام
وغيرها الــى اســمدة عضوية
تســتخدم في مجــال الزراعة،
ومكابــس النفايات الورقية التي
تعتمد على غلــي وكبس الورق
العادة تدويرة بالكامل مرة اخرى،
اضافة الى املعاجلات البايلوجية
التي تشــمل معاجلة مخلفات
عمليــات عزل النفــط ،وكذلك
احملارق التي تستعمل حلرق بعض
انــواع النفايــات غيــر القابلة
للتدوير لتســتعمل نــواجت احلرق
فيما بعد كمادة اساسية تضاف
الى االســفلت لتعبيد وانشــاء
الطرق.

 340ألفًا من المئة نسبة التضخم في فنزويال
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغ التضخم فــي فنزويال  233.3من
املئة في أيلول املاضي ،لترتفع أسعار
الســلع  342ألفــا ً من املئــة خالل
سنة ،وفق تقرير نشــره البرملان ،وهو
الهيئة الوحيدة التي تســيطر عليها
املعارضة .وقــال النائب خوان اندريس
ميخيا للصحافيــن« :بلغ التضخم
السنوي  342ألفا ً و 161من املئة ،وهذا
رقم محبط».
وارتفعت األســعار خالل شهر مبعدل
 233.3في املئة ،ما وصفه ميخيا بأنه
«أعلى رقم منذ بداية الســنة ،وهذا
يزيد بالطبع من حدة التضخم املفرط
الذي نتعرض له اآلن».

وأضــاف التقرير أن التضخم جتاوز في
آب املاضــي  200في املئــة ،في حني
بلغ ارتفاع األســعار باملعدل السنوي
 200005في املئة.
وقال ميخيا« :هذا يعني أن التضخم
ســيزيد على مليون فــي املئة نهاية
الســنة» ،وهو رقم يتفق مع توقعات
صندوق النقد الدولي .وفي آب املاضي،
أعلــن الرئيس نيكوالس مــادورو عن
خطة إلحيــاء االقتصاد أمــام األزمة
اخلطرة التي مير بها ،تنص حتديدا ً على
زيادة احلد األدنى لألجور  30مرة وتعومي
العملــة احملليــة البوليفار بنســبة
 96فــي املئة ،وزيــادة ضريبة القيمة
املضافة وسعر البنزين.

ولكن ذلك لم يوقف ارتفاع األســعار
الــذي يبلغ  4فــي املئة يوميــاً ،وفق
التقرير البرملاني ،ويفوق بذلك نســبة
 3.23في املئة التي سجلتها كولومبيا
اجملاورة خالل  12شهراً .ولم يعد البنك
املركزي ينشــر بيانات اقتصادية منذ
شباط .2016
ويعزو احملللــون ارتفاع األســعار إلى
إصــدار العملة بال ضوابــط في بلد
يعاني من الكســاد منذ العام ،2014
إثر انهيار أســعار النفط وإنتاجه ،إذ
حتصل فنزويال علــى  96في املئة من
مداخيلها منــه .ويعاني الفنزويليون
كذلك من نقص املــؤن واألدوية وكل
أنواع السلع االستهالكية.

لندن -رويترز:
اســتقر الذهب داخل نطاق ضيق أمس األربعاء مع
تراجع الدوالر عن ذروته في ســبعة أســابيع لكن
الدعم ظل قويا للعملة األميركية وســط أداء قوي
القتصاد الواليــات املتحدة وتوقعات لزيادات مطردة
في أســعار الفائدة من مجلس االحتياطي االحتادي
(البنك املركزي األميركي).
وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1189.35
دوالر لألوقية (األونصة) ليظــل داخل نطاق ال يعدو
األربعة دوالرات خالل اجللسة.
وزادت عقــود الذهب األميركية اآلجلــة  0.1باملئة
لتسجل  1192.60دوالر لألوقية.
وقــال نيكوالس فرابل املدير العام لدى اي.بي.ســي
بوليون في استراليا ”يبدو أن بعض الناس يتوقعون
انتعاشا معقوال في األســعار لكن مزيج البيانات
(األميركية) اجليدة وتشــديد السياسة النقدية بال
هوادة ما زال يضغط على الذهب “.
وارتفعت الفضة  0.2باملئة فــي املعامالت الفورية
إلــى  14.39دوالر وزاد البالديــوم  0.2باملئــة أيضــا
مسجال  1070.72دوالر لألوقية بينما هبط البالتني
 0.3باملئة إلى  821.74دوالر.

تراجع األسهم األوروبية
لندن -رويترز:
تراجعت األسهم األوروبية عند الفتح أمس األربعاء
إذ يعكف املســتثمرون على تقييم اخملاوف بشــأن
النمــو العاملي ملعرفة ما إن كانــت تبرر حالة احلذر
التي أدت حلركة عرضية في وول ســتريت واألسواق
اآلسيوية اجللسة السابقة.
وغذى تراجع قطاع املنتجات الفاخرة ،بفعل استمرار
اخملاوف من التباطؤ في الصني ،املعنويات السلبية.
ونــزل ســهم ال.في.ام.اتش الفرنســية  4.2باملئة
برغم أداء أفضل من املتوقع لوحدة األزياء واملنتجات
اجللدية في الربع الثالث من العام.
وأدت اخملاوف مــن تراجع الطلب من املســتهلكني
الصينيني على األســماء الفاخرة إلى تضرر أسهم
شــركات تلك املنتجات في األيــام القليلة املاضية
بفعل استمرار التوتر التجاري بني بكني وواشنطن.
ونزل املؤشر ستوكس  600األوروبي  0.3باملئة بينما
تراجع املؤشــر داكس األملانــي  0.4باملئة وانخفض
املؤشر كاك  40الفرنسي  0.63باملئة.
وانخفض املؤشــر فايننشــال تاميز البريطاني 0.22
باملئــة إذ دفعت محادثــات االنفصال عــن االحتاد
األوروبي اجلنيه االسترليني لالرتفاع وهو ما يضغط
على اإليــرادات اخلارجيــة للشــركات البريطانية
الكبيرة.

صندوق النقد :نمو َ
الدين العالمي وقيمة األصول العامة

توترات التجارة تزيد مخاطر عدم االستقرار المالي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال صنــدوق النقــد الدولي أمس
األربعــاء إن اخملاطــر التــي واجهها
النظــام املالي العاملي في األشــهر
الســتة األخيرة زادت وقد تشــهد
تناميا حــادا إذا تصاعدت الضغوط
في األســواق الناشــئة أو تعرضت
عالقــات التجارة العامليــة ملزيد من
التدهور.
وأشــار صندوق النقد إلــى أن برغم
تدعيم اجلهــات التنظيمية للنظام
املصرفي في العشر سنوات األخيرة
منذ انــدالع األزمة املاليــة العاملية
في  2008فإن أوضاع التيســير املالي
أسهمت في تراكم عوامل الضعف
مثل مستويات الدين املرتفعة و“زيادة
مفرطة“ في تقييمات األصول.
وقال الصنــدوق في تقريــره نصف
السنوي لالســتقرار املالي العاملي إن
اللوائح املصرفية اجلديدة التي تهدف
لتفادي خطط اإلنقاذ املالي مستقبال
لم تخضع لالختبار بدرجة كافية.
وقال الصنــدوق ”زادت مخاطر املدى
القريب التي تهدد االســتقرار املالي
العاملي قليال ..وبشــكل عــام تبدو
أطراف السوق متســاهلة إزاء خطر

حدوث تشــديد حــاد فــي األوضاع
املالية“.
وقــال توبيــاس أدريان مدير أســواق
املال فــي صندوق النقــد الدولي إن
الصدمات احملتملــة للنظام قد تأتي
في العديد من األشــكال مثل زيادة
أعلى مــن املتوقع في التضخم تؤدي
لقفزة حــادة في أســعار الفائدة أو
خروج ”فوضوي“ لبريطانيا من االحتاد
األوروبي.
لكن حدة تأثيــر مثل هذه الصدمات
ستتحدد وفقا لنقاط الضعف التي
تشمل منو مستويات الدين غير املالي
الذي جتــاوز اآلن  250باملئة من الناجت
احمللي اإلجمالي وانخفاض في معايير
تغطيــة القــروض خــارج القطاع
املصرفي التقليدي وأســعار األصول
املرتفعة التي قد تشهد تدهورا حادا.
وقــال توبيــاس في مؤمتــر صحافي
”إن هذا التفاعل بــن تراكم عوامل
الضعف وتراجع أســعار األصول هو
ما قد يؤدي لتداعيات معاكسة على
نشاط االقتصاد الكلي“.
وقــال التقرير إن النمــو االقتصادي
تســارع علــى مــا يبدو فــي بعض
االقتصادات الكبيرة لكن الفجوة بني
الدول املتقدمة واألســواق الناشئة
تتسع .وخفض صندوق النقد توقعاته

للنمــو العاملي يوم الثالثاء بســبب
تصاعد احلــرب التجارية بني الواليات

املتحــدة والصني ومنــو االضطرابات
املالية في األسواق الناشئة.

وذكر صندوق النقد عددا من مخاطر
املدى القريب املهددة لالستقرار املالي

مثل احتمال انفصــال بريطانيا عن
االحتــاد األوروبي ”دون اتفــاق“ أو جتدد
اخملاوف بشأن السياســة املالية في
بعــض اقتصــادات منطقــة اليورو
املثقلة بالديون.
وحث الصندوق اجلهــات التنظيمية
العاملية على اإلبقــاء على اإلجراءات
املتخذة منذ األزمة املالية وتشــديد
الرقابة على الســيولة في األسواق
وزيادة حجم رؤوس األموال التي يتعني
على البنــوك جتنيبهــا ملواجهة أي
انتكاسة.
الى ذلك ،قال صنــدوق النقد الدولي
أمس األربعــاء إن مســتويات الدين
العاملي ســجلت رقما قياســيا بلغ
 182تريليون دوالر في  2017إذ منت 50
باملئة في األعوام العشــرة السابقة
لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ
قيمة األصول العامة في احلسبان.
وقال صنــدوق النقد إن قاعدة بيانات
جديــدة في تقريره نصف الســنوي
للمراقبة املالية أظهرت صافي قيمة
ضخم لألصول في  31دولة تســهم
بنسبة  61باملئة من الناجت االقتصادي
العاملي.
وبلغــت قيمة األصول في هذه الدول
نحو  101تريليون دوالر مبا يعادل مثلي
ناجتها احمللي اإلجمالي وشكلت أصول

الشــركات العامة أكثــر من نصف
هــذه األصول بقليل بينما شــكلت
املوارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة
املعدنية أقل من النصف بقليل.
وقــال تقرير الصنــدوق ”ما أن تفهم
احلكومــات حجــم وطبيعة األصول
العامة ،ميكنها البدء في إدارتها مبزيد
من الكفاءة ..املكاســب احملتملة من
حتسني إدارة األصول ضخمة“.
وقال الصندوق إن مكاســب اإليرادات
من الشــركات العامة غيــر املالية
واألصول املاليــة احلكومية ميكن أن
تصل نســبتها إلى ثالثــة باملئة من
الناجت احمللــي اإلجمالي ســنويا وهو
ما يعادل حصيلة ضريبة الشــركات
السنوية في االقتصادات املتقدمة.
وذكر التقريــر اســتراليا ونيوزيلندا
وبريطانيــا كــدول تأخــذ خطوات
إيجابية لتحسني إدارة األصول حتسبا
لنمو االلتزامات املالية مستقبال.
وقال صندوق النقد إن االســتخدام
األكثر كفاءة للمبانــي التي متلكها
احلكومــات على ســبيل املثال ميكن
أن يســاعد فــي تقليــص تكاليف
االســتئجار بينما حتولــت بريطانيا
عن الســندات املرتبطــة بالتضخم
للحد من مخاطر ســعر الفائدة في
محفظة سندات بنك إجنلترا املركزي.
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ثقافة

دراسة

حذام يوسف طاهر

أحبك حتى ..واالشتراطات الفنية
علوان السلمان

ثقافة االبتسامة
احتفل العراقيون مثل بقية شــعوب العالم بيوم
االبتســامة العاملــي قبل أيام ،او كما يســمونه
رسميا (يوم االبتسامة) في كل عام في أول جمعة
من شهر تشرين األول _أكتوبر.
الفكرة ابتدعها الفنــان هارفي بال عام  1963هو
فنان جتاري ومخترع الســمايلي (،)Smiley Face
بــال هارفي فكرة
ومنذ عــام  ،1999جــاءت في
ِ
االحتفال كل أول يوم جمعة من شهر أكتوبر بيوم
االبتسامة ،في عام  ،2001توفي صاحب السمايلي
(الوجه املبتسم) لكنه مت إنشاء «مؤسسة هارفي
بال لالبتســامة العاملية» وذلك تكرميا ً للمصمم.
ومنذ ذلك العام ،املؤسســة هي اجلهة الكفيلة
باليوم العاملي لالبتسامة.
وكعــادة العراقيــن في مثــل هذه املناســبات
يتنافســون في مواقع التواصل االجتماعي على
مواكبة احلدث ،كل على طريقته ،إذا كان املتفاعل
شاعر او رسام ،او موظف عادي ،املهم باملوضوع ان
الكل يدعو الى االبتسامة.
ثقافة االبتســامة ،هــل حقا نحن منــارس هذه
الثقافــة؟ أم اننــا ندعــو لها فقط وفــي يوم مت
تخصيصــه عامليا ونحن مع املركب نســير مادام
باملوضوع خــروج عن الرتابة اليوميــة؟ ،كيف ما
تكون األســباب املهم هنا اننا نحــاول ،ويكفينا
شرف احملاول كما يقولون.
مؤسسة هارفي تخصص ،في كل عام ،مبالغ من
ارباحها لألعمال اخليرية ،حيث يتم التشجيع على
الفرح واألعمال اجليدة في جميــع أنحاء العالم،
وأيضا ً
وليــوم واحد على األقــل فليصاب اجلميع
ٍ
بعدوى اللطف فــي هذا اليوم ،جميــل أن تكون
لطيفا في هذا اليــوم وجتتهد لتقدم خيرا لآلخر،
عسى ان يكون ديدننا في كل يوم.
بشكل عام نحن ننجذب للوجوه املبتسمة ،هذه
الوجوه توحي بالتصالح والتشــارك ولو من بعيد،
فنشــعر بالراحة ب (الالوعي) ،ورمبا نفتح حوارات
معهم ونحن لم نلتقيهم اال قبل دقائق!.
يقول الكاتب املسرحي البريطاني جوزيف أديسون:
«الضحك ُييز اإلنسان عن كل اخمللوقات األخرى».
وفي اليــوم العاملي لالبتســامة ،الــذي يصادف
اجلمعة األولــى من تشــرين االول كل عام ،يدعو
الكثيرون لالبتســامة والبعد عــن الكآبة وجتديد
النفسية ،حتى وإن كان هناك الكثير من الهموم
التي يحملونها بداخلهم.
وفي هذا اليوم (املبتســم) وعلــى الرغم مما متر به
منطقة الشرق األوسط عموما والعراق خصوصا
من حالة اقتصادية متر ّدية ،ووضع سياســي قلق،
اال ان هناك من يحمل بداخله نقاء األطفال وميارس
طقوس االبتســامة مــع اجلميــع ،او على األقل
املقربني واالقربون أولى باالبتسامة.
األديب الروســي أنطون تشــيخوف ،قــال« :لكي
تشــعر بالســعادة في نفسك باســتمرار ،حتى
في دقائق الفجيعــة واحلزن ،يجب عليك أن تكون
قادرا ً على التمتّــع باحلاضر ،واالبتهاج بحقيقة أن
األمور كان ميكن أن تكون أسوأ من ذلك .هذا ليس
صعباً».
كثير من الصور الفوتوغرافية العاملية التي نالت
جوائز عديدة فــي املهرجانات ،كانــت تركز على
وجوه خارجة من قلب الدمار وهي مبتسمة!
وهنا البــد من التأكيد على اننــا نحتاج جدا الى
وجوه باســمة لكي نكمل يومنا بسالم ،ونحتاج
ان جنعل من االبتســامة سلوكا معتادا لنا وليس
ليوم واحد فقط ،ســيما وان الرسول الكرمي يدعو
الى االبتســامة ولقاء االخر بابتســامة في أكثر
من حديث نبوي شــريف (أنكم لن تسعوا الناس
بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن
اخللــق ) ،وقال – صلى اهلل عليه وآله وســلم ( ال
حتقرن من املعروف شــيئا ً ولو أن تلقى أخاك بوجه
طليق ) .

االشــتراطات الفنية التــي تؤثث النص
الشــعري تنحصر في اللغة الشــاعرة
الشــفيفة املدهشــة التي تكشف عن
قدرة الشــاعر في توظيف خزينه اللغوي
من اجل خلق نــص يحاكي الواقع..فضال
عن اخليال املبتكر الذي يســهم في خلق
الصور احملركة للذاكــرة من خالل القراءة
التــي هي فعل املقروء وحضــوره الواعي
املنعكس على شــعور املتلقي واستلهام
عوالم االبــداع وعمق التدفق الشــعري
الــذي يحمــل ارهاصــات الشــاعر في
مدلــوالت نصوصه التي متنــح متلقيها
ســيرورة القراءة املتأنيــة للوقوف على
دالالتهــا املتحققــة في (احبــك حتى
اشتعال الرماد)..2012اجملموعة الشعرية
التي حققتهــا ذهنية الشــاعر محمد
الصيداوي ونســجتها اناملــه وبعثتها
للوجــود جامعــة ديالى ..مــع مقدمة
تعريفية فرشت روحها لالستاذ الدكتور
سعيد عدنان احملنا..منها(جتربة الديوان في
اعماقها متســقة متكاملة منسجمة
مع ادواتها في التعبير الى حد كبير حتى
بدت قصائد هذه اجملموعة وكأنها قصيدة
واحدة من حيث رســوخ التجربة ونضج
ادائها ومتاسكه )..ص..4مع اشارة تذكيرية
اعتمدت النداء اسلوبا..
(ايها احملبون السعداء
اذكروا آهات الذين اشقاهم احلب
بشيء من الرحمة والرثاء /ص5
واهداء لالمنية املتفردة..
(اليك انت وحدك..اوليا) /ص6
فالشاعر يتجاوز همه اجلمالي وااليحائي
ويغوص عميقا بني ثنايا النص فيكشف
عن رؤية تخترق املألــوف ضمن افق اكثر
رحابة واتساعا لدراما الوجود املتواصل..
اتيت ياحبيبتي..اتيت
اتيتك االن وخلفي اخلوف..واحلب
امامي يفتح االسفلت والزحام..
وكلما قاربته وثب..
اتيت من مفازة االلهة املشردة
اتيت ال اشكو لعينيك سوى
حرائق االحالم وابتسامة اللهب /ص7

اصدار

فالشاعر يســتند في نصه على كالمية
تلقائيــة وآليات تواصل ذهنيــة (التأمل/
احلب/احللم)..فيبنــي نصــا شــعريا
قوامــه الفكــر الوجدانــي..اذ احلوار بني
الــذات الواعيــة والــذات املتخفية وراء
قناعها اللفظي..فيشــكل نصا شعريا
مــن التداعيــات وتوظيــف الظرفيــة
املكانية(خلف/امام )...التي تكشــف عن
عالقة الشــاعر باملكان فتشــكل بعدا
وجوديا يشغل حيزه فيضع الذات في ذروة
املتخيل املمتد االبعاد واملفتوح على آفاق
غير محدودة..اضافة الــى حتويل الذاكرة
الى شــعر ..فضــا عن احتشــاد النص
بالســياقات املتباينة والدالالت واملعاني..
باعتماد لغة شعرية ترتفع نحو افق يضج
باملفارقات..مع موســقة مضافة تنبعث
من التكرار الذي كشــف عــن عمق االثر
النفسي الذي تركته التجربة الوجدانية
في الشــاعر..النه صفــة بنائية حتتفظ
بضرورتهــا الدالليــة في النــص والتي
تضفي نبرة توكيدية وموسيقية ..كونها
اسلوب فني وعنصر بنيوي له داللته التي
تتعمق من خــال اضفاء االلفاظ املنتقاة
املتميزة بقربها من الفكر والواقع..
امــا العنوان اجلملة االســمية التي ال
تخلو من ترميز قصدي..بفونيماتها االربع
والتي حتيل الى احد املقاطع الشعرية التي
تشــكل موقفا وظيفيا ..كونها تسهم
في اســتبصار بنية النص وفك شفراته
باخلوض في مكنوناته..كونه بنية صغرى
تنسجم وعوالم النص الكبرى(املنت)..
أوليا..
الني احبك حتى اشتعال الرماد
الني احبك حتى تغار القصائد مني
عليك..وحتى ترف على
وجهك القمري طيور املداد /ص47
فالشــاعر يتوثــب باجتــاه املعنى وهو
يتعبد فــي صومعتــه مصطحبا احلب
وااللم ..اذ اقتحامه احملظور بنص حداثوي
جريء متمسك بجذوره الشعرية..موظفا
مجموعــة مــن التقنيات الســردية مع
استحضار املشهدية الدرامية..
قالت(عدن الي سريع)وبكت
فبكني علي كثيرا..وبكيت علي..
لكني حرضت النار املشــبوبة في اطراف

فيــه األعمال املســرح ّية التــي ُوضعت
لفيــروز .ويفتتح املؤلف الكتاب مبطالعة
في كتــاب املستشــرقة األملان ّية إينيس
فاينريــش عــن األخوين وفيروز نُشــرت
سابقا ً في صيغة أولى في مج ّلة «اآلداب»
الغ ّراء .ويكمن سبب نشر هذا النص في
ّ
مســتهل الكتاب كما يشير املؤلف «في
أ ّن كتاب فاينريش يرسم اإلطار
التاريخي
ّ
والثقافي ألعمال األخويــن الفيروز ّية ،ما
ّ
مقدمة ال
يجعل مطالعتــه تتّخذ طابع ّ
بد منها» .يلي ذلك دراســ ٌة بعنوان «شو
بيبقى مــن الرواية؟» :الزمــن في أعمال
األخوين
رحباني ( .)1972 – 1951تســتند
ّ
إلى محاضرة ألقيت في جامعة البلمند
العام .2013
السياق،
وفي هذا
تتوسط الكتاب دراس ٌة
ّ
طويلة اقتضى إعدادها من املؤلف تنقيبا ً
وكتاب ًة حوالي خمس سنوات وردت بعنوان
منصــور «ينحــت من صخــر» وعاصي
«يغرف من بحر» ،والدراســة حتاول تقدمي

قصة قصيرة

 انت كاتب فاشل..ظلت هذه العبارة يصدح صداها
في رأســي ،وادعو ربي « :يا الهي،
ولم ملّا ازل
ماذا عســاي ان افعل؟َ ،
امسك غليوني ،ومرتديا معطفا ً
طويال اصفــر باهتاً ،واعتمر قبعة
فرنسية؟ ،يا ربي ملاذا امشي مثل
الفرنســيني؟ واقلدهــم في كل
شيء؟»..
اكتب يوميــا ،تتوالى علي االفكار
وادونها جميعها ،لكن اال القليل
القليل الذي اخرجه على امت وجه،
اشعر بارتياح كبير ازاء انتهائي من
كتابة قصة ..اخلع قبعتي ،وانزل
نظارتــي ذات املاركة الفرنســية
الى ارنبة انفي ..استعجل لقراءة
القصــة ،اجدني كتبــت كالما
ال افهمه ،اشــك باني ســرقت
العبارات من كاتب فرنسي ،على
الرغم من تفكيري احملدود ،اال اني
متأكد بأن ابطالي يفكرون افضل
مني ويقولون كالما ال اســتطيع
قوله ويقودون االحداث الى خامتة
ال عالقة لي بها..
«اللهــم ابعث لي صديقا يقرأ ما
دونته ،ويشــرح لي ما كتبت ،لم
افهم شيئا .عله يفهم شيئا»
لم يحالفني احلظ لزيارة فرنســا،
على الرغــم من اني اتصــ ّور ان

معرفي يتيح التمييز بني ما ّ
مفتــاح
حلنه
ّ
عاصي وما ّ
حلنه منصور في تراث األخوين
املترامي .وتتّخذ هذه الدراســ ُة القصائ َد

الفيروز ّيــة ما ّد ًة لها ّ
مركــز ًة على اجلانب
التلحيني .أما اجلانــب
التأليفي ،الذي ال
ّ
ّ
ّ
يقــل أهم ّي ًة عن التلحــن ،فهي ال تع ّرج
عليه إالّ في ملحق ..وأمــا البحث الرابع
فجاء بعنــوان متعدد األبعــاد والدالالت
وهو «تيجان املُلك وأيدي األطفال :القائد
واحلاكم والشــعب في مســرح األخوين
رحبانــي ( ،»)1972 – 1962ويتنــاول كما
ّ
يشي عنوانه إشــكال ّية القائد واحلاكم
من زاوية عالقتهما بالشــعب في بعض
أعمال األخوين املسرح ّية.
ويســترجع هذا البحث
دراسات قصير ًة
ٍ
كان املؤلف قــد كتبهــا للصحافة في
تسعينات القرن العشرين حول شخصية
القائد فــي مســرحيات األخوين ومنها
مســرح ّية «جســر القمر» ( )1962مرورًا
باخملتــار في «ب ّياع اخلــوامت» ( )1964وصوال ً
إلى داجور ملك سيلينا في «هالة وامللك»
( ...)1967ثم يتابع املؤلف في عرض أعمال
مسرحية أخرى مثل «الشخص» ()1968

و»جبــال الصــ ّوان» ( )1969وغيرهــا من
أعمال مســرحية حتدثت عن العالقة بني
السلطة والشــعب ..ويبدو أن املؤلف في
هذا الكتاب يعيــد النظر فيها ،ويضيف
إليها ،ويصهرها في بوتقة دراسة ّ
مركزة
وموســعة ..وأما البحث األخيــر ،فجاء
ّ
بعنــوان «االنتظــار خلق ّ
احملطــة :قراءة
ّ
«محطة» األخوين
حتليلية فــي
رحباني»،
ّ
ّ
ً
ً
ويشــكل طبع ًة معدلة ومزيــدة لقراءة
حتليل ّيــة جديدة في هذه املســرح ّية من
نصا ً أدب ّيا ً نُشرت في حول ّيات
حيث كونها ّ
ك ّل ّيــة اآلداب والعلــوم اإلنســان ّية في
جامعة البلمند.
وهنا في هــذا الكتاب ،يفعــل الدكتور
أسعد ّ
قطان شيئا ً غير النقد .يكتب جز ًءا
من تاريخ لبنــان الفني ،هو اجلزء األصيل،
زمن النهوض في املســرح الغنائي ،حني
كان اجمل ُدُّ ،
كل اجمل ِد لثالثــي الرحابنّة ،وملا
يزل؛ وهو بهذا الصنيــع مينحنا الفرصة
للعودة إلى زمن جميل ال يشبه إال رواده.

شعر

حياة فرنسية
محمد الكريم

سكوني ضدي
واملاء الدافق من غيمة خوفي ان يسالهن
عالم تبادرن العود بال ضوء..
اومأن وقلن :الشــاعر ال حتمله اال ســبع
حمامات منا..عذرا..عذرا
ورجعن بال ضوء /ص14
فالشــاعر يخاجله حلمه الدفــن املعبأ
بالتــراث الروحي االنســاني فيقدم رؤية
شــعرية متــكأة علــى ممكنــات فنية

وجماليــة وايحائيــة وتخييلية..فضــا
عن انهــا جتعل جتربــة الكتابة مفتوحة
ومتعددة االبعاد بحكــم صورها املركبة
التي تبنى على اعــادة النظر في العالقة
القائمة بني االشــياء ومدلوالتها..اضافة
الى ذلك فالنص يســبح وســط عوالم
الواقــع واخليــال والترميز الــذي يحفز
الذاكرة العتماد التأويل مع توغل احلواس
في نسج الصورة الشعرية(البصر/بكني

ّ
أسعد قطان يقدم ما أنتجه الرحباني وفيروز بطريقة مختلفة

قدم أســعد قطان مــا انتجــه الثنائي
الرحباني ومعهم فيروز من أعمال فنية،
في كتابه «عن جبال في الغيم» ،وبعنوان
ّ
«مطلت دراس ّية على إرث األخوين
فرعي
رحباني وفيروز» .ويســتذكر في جزء من
ّ
عنوانه ،مطلع أغنية مهداة إلى دمشــق
بعنوان «عن جبال في الغيم» أنشــدتها
فيروز ،العــام  ،1959في أولــى حفالتها
الط ّيبة الذكر في معرض دمشق
الدولي.
ّ
ورمبا يســتحضر هذا العنــوان أيضا ً ما
كتبه الشــاعر نــزار ق ّباني عــن عاصي
الرحباني حتديدا ً بعــد انقضاء عام على
ّ
رحيله ،أنّه سيكون بعد ألف سنة «أعلى
وأهم جبل في أطلس لبنان» .وكما يقول
ّ
املؤلــف« :إن اجلبال التــي تخترق الغيم،
عاصي ومنصور وفيــروز ،تظ ّلل ،منذ اآلن
برمته».
هذا الشرق ّ
وينطــوي الكتاب على خمســة بحوث
تعكــف علــى جوانب
عــدة مــن إنتاج
ّ
األدبي
رحباني
األخويــن
واملوســيقي ،مبا
ّ
ّ
ّ

فرنســا وحدها على اخلارطة ،في
الكون كله بلدي وفرنسا ،لم اقرأ
ســوى لكتابها ،وقد اشعر باني
كاتب فرنسي يكتب بالعربي!.
امشي في الشــارع مثل سارتر،
واجلس في املقهى مثل روســو،
واركب ســيارة مثل نابليون ،وانام
مثل امبراطور فرنسي .تهرب مني
الفتيات الني ال اجيــد الكالم اال
ما احفظه من بطون فلســفات
فرنسا ،وال اصدقاء لي ،الن اجلميع
ال يفكرون مثل الفرنسيني.
بعــد تعب مشــي في الشــارع
الذي اتصوره باريســي اجلس في
مطعم اطلــب طبقا فرنســيا
دجاج الباساك ،وحلوى فرنسية.
انــا اعيش خــارج الكــون داخل
تفاصيل ال تعنــي احدا ،اكتب ما
ال يفهمــه احد واعيــش حياتي
مبفــردي ،وكأني الوحيــد في هذا
الكوكــب .قال لــي احدهم :انت
تســير عكس التيــار وتتجه الى
الضيــاع ..فكنت ال اهتم للكالم.
لكني اليوم كبرت واجد صعوبة،
علــي قضيت
ان فرنســا بعيدة
ّ
عمري ادرب نفســي على العيش
بحياة فرنسية..
يبقى سؤال يطرق تفكيري :كيف
اموت ،مثــل الفرنســيني؟ ومن
يدفنني؟
ساكتب في وصيتي :ادفنوني في
فرنسا!

احبك حتى

علي)..و(الســمع/املاء الدافــق من غيمة
خوفي )..و(اللمس/الشــاعر ال يحمله اال
ســبع حمامات )..وبتالحــم هذه احلواس
يتحقق املشهد الصوري احلسي الذي يعزز
وقع النص الشعري وتاثيره في متلقيه..
ويا (شهربان) اريحي على شفتي قوامك
مــن نخلــة عند(صيدا)وحتــى اضاميم
عوسجة
عند(وادي الغزال)..
اريحي قصائدك املبتالة بنزفي..او قبليني
فما انت اال نقوش من احلزن
في جسد من رمال/ ..ص38
فالنص يكشف عن جتربة شعرية تفيض
بنبعها االنســاني املنحصر في جتلياتها
املتعــددة االبعاد..املنبعثة فــي وجودها
الشــعري الدينامي..النامي..مــع ترجمة
للمــكان واالشــياء كــي يحقــق جتربة
مفعمة باالنبثاق وادراك االلم االنســاني
في بعده الوجودي والفكري..
فالشــاعر يركز في بنائه الشــعري على
الفكر واللغــة والصورة احليــة النابعة
مــن الواقع..فضال عن الذاكــرة الفاعلة
التي حتمل بالغة الشــعر وموســيقاه ملا
تتضمنه من مدلول ذاتي وتراثي وتوظيف
مكانــي مينح النــص وظيفــة توثيقية
تبث اوجاع كاتبها..فتقدم ســفرا داخليا
لذات الشــاعر املفعمــة بااللم واخملتلقة
للدهشة واملعنى الشعري..
لقــد قدم الشــاعر نصوصــا حفلت
بخصوبتهــا ووضوح صورها الشــعرية
املركبة وهي تعتمد مستويني شعريني:
اولهما :مستوى اخلطاب احلياتي..
ثانيهما :مســتوى اخلطاب الفني اخملتفي
خلف رمزية شــفيفة حتاول استكشاف
اخلبايا القاطنــة وراء االلفــاظ في رؤية
متعددة الضفاء ذائقــة جمالية تخاطب
الفكر والوجدان بدفقاتها الشعورية التي
حتمل وحدة موضوعيــة ولغة بعيدة عن
التقعر والتعقيد وتصوير شعري فيه رؤية
شاعرية ملا هو كوني وعاطفي ووطني ..
رصيف انا بانتظار املشاة
تاكل صدري رقيما على اجلثة الثانية
فال عابر جاسه بالبكاء
وال صبية عابثوه
وال امراة طهرت نهره حافية /ص31

قبور في الماء
محمد عرش

من اعمال جبر علوان

من حظ اخلزانة
أن زفزاف يبني الرواية
كما تبني العصافير أوكارها
باختالف الغابات
يكون اختالف األعشاش
ها أنت تصاحب اللغة
إلى معهد الرقص
وتنتظر ساعات األلم
لتقارن بني رقص العصافير
ورقص الم اجلحود
تتغير الغابات
بحسب الفصول
إال شجر األكاسيا
تبهت أثواب الوداع
وقد ع ّلقها الغرقى
بينما أشواكها
تخرج من قميص أخضر
مباذا يصرح هذا النورس
وقد تعبت جناحاه
من الرفرفة
وندى امللح؟
ليتني سليمان عصره
ألوفر السفن املهاجرة
رغم بكاء األشجار!
من حسن حظ أخشاب اخلزانة

من اعمال بتول الفكيكي
أن زفزاف
يبني عالم الرواية
من أوراق الشجر
----------------------

كتبت القصيدة بحق الروائي املغربي
محمد زفزاف  2001 – 1954وكان يعد
من اهــم الروائيني العــرب وترجمت
بعض اعماله الى لغات اجنبية ،لقبه
النقاد ب «شاعر الرواية املغربية»

«التنمر» بين تالميذ المدارس في العراق

حاالت العنف أثناء الدراسة تتزايد

أمسى ظاهرة تستوجب العالج

واألطفال بين مطرقة األهل وسندان المدرسة

بغداد  -الصباح الجديد :
مــا إن يبدأ العام الدراســي اجلديد في كل
ســنة حتى يأخذ الطلبة وذووهم باملقارنة
باألعوام املاضية اذ متتزج مشاعرهم بالعديد

من التوافقــات واملتناقضات عن ما يحمله
العام ال ِّدراســي اجلديد وما عليهم أن يبدوه
جتاهه وكيف عليهم أن يســتقبلوه  ،لكن
مخــاوف عديدة جتول بخاطــر أولياء األمور

جراء تصاعد العنف بــن املعلم والتالميذ
في شتى املراحل الدراسية « الصباح اجلديد
« ،كان لها وقفة لنقل اراء عدد من املثقفني
واخملتصني.....

10

أعداد  -احمد حمزة :
ظاهرة تنمر التالميذ فــي املدارس ،هي واحدة
مــن نتائج كثيــرة متوقعــة لظــرف وبيئة
اجتماعية مختلة من جهة ،وسلوك مكتسب

عن طريق تلقي واستقبال مناذج ثقافية تنمي
دوافع العنف في داخل الطفل من جهة ثانية».
ان «من اخلطأ الفصل بني سلوك فردي للطفل
وبني الظــروف العامة احمليطة به ســواء على

مستوى االســرة او اجملتمع ككل ،السيما بعد
أن يأخذ هذا الســلوك منحى انتشاريا ً يوصف
معــه بكونه ظاهــرة ،أي واقعــة اجتماعية
متكررة متارس نوعا ً من القوة..

11

ملحق يصدر عن مؤسسة



ASSABAH
ALJADEED
ALJADEED
"الصباح الجديد"



المدارس األهلية..
أرباح خاصة يحققها
تدهور العملية
التربوية
12
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زينب الحسني:
شــرعت أبواب العام الدراســي اجلديد
معلنة بدء املوسم الدراسي للعام احلالي
 ، -2019 2018الذي أمل الطلبة وذويهم
ان يكــون موســما ً محمــا ً باخلطوات
العلمية والتربويــة الناجحة بعيدا ً عن
االحباطات التي رافقت املواسم السابقة

للعام الدراسي الجديد ...

 ،الســيما فيما يتعلق بصعوبة املناهج
وازدواجية الدوام في بعض املدارس وعدم
خبــرة بعض املــاكات التدريســية في
كيفية التعامل مــع التالميذ والطلبة
واعتمــاد العنف منهجــا ً ثابتا ً غير قابل
للتغير وان كان تعنيف الطلبة جســديا ً
ولفظيا ً متنعــه قوانني التربية في البالد ،
اال ان عدم وجــود رادع أخالقي وتربوي هو

ما يدفع بعض املالكات التدريســية وفي
جميع املراحل الى ربط التربية بالتعنيف
.
وكأن العمليــة التربويــة فــي العــراق
ينقصها من املؤشرات السلبية ما يكفي
جلعلها عملية تتلفظ أنفاسها األخيرة.
الى جانــب حتميل األهالي مــا ال طاقة
لهم به ليزج أبناءهم في املدارس االهلية

خوفــا ً من ان يكــون عرضــة للتعنيف
وعدم االهتمــام الى جانب اغلب املدارس
احلكوميــة ذات دوام مزدوج ثنائي وثالثي،
وتعاني اإلهمال وقلة النظام ،فيما يكون
البعض االخــر عبارة عن ابنية متهالكة،
الــى جانب انتشــار ظاهــرة التنمر بني
التالميــذ والطلبــة فيمــا بينهم ،وبني
االســرة التعليمية والتالميذ من جانب

اخر ،وهذا االمر دفع بالكثير من األطفال
الى ترك املقاعد الدراسية وعدم رغبتهم
في التعليم.
مشــكالت كثيرة تعاني منها العملية
التربوية في البالد ،السيما في ظل ارتفاع
اعداد الطلبة الذي جتاوز  10ماليني طالب
وتلميــذ ،مــن دون االخذ بنظــر االعتبار
تطوير تلك العملية او حل اإلشــكاليات

التي تثقل كاهلهــا فما بني عدم كفاءة
بعض املــاكات التربوية وقلتها وتهالك
األبنيــة املدرســية املتوفــرة وتضاعف
اعــداد الطلبة واســتمرار مسلســل
التعنيف من قبل بعض احملســوبني على
الهيئات التدريسية تظل عائالت الطلبة
والتالميذ متني النفس بعام دراسي جديد
خال من كل ما ذكر سلفا ً .
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انـا ضـد
زينب الحسني:
تشهد العديد من الدول العربية واالجنبية
حملة حملاربة ظاهرة التنمر بالتنسيق مع
منظمة اليونســيف في املــدارس التي
تســببت في تزايد حــاالت االنتحار وترك

ما ال شك
فيه أن العنف
المدرسي ،نوع
من االنحطاط
في النظام
القيمي
ومكوناته،
يبدأ من عدم
الحياء مروراً
بالتهديد ثم
الضرب وقد
يصل إلى القتل
ويرجع ذلك
بنحو كبير إلى
إهمال الجانب
القيمي
في الوسط
المدرسي أي
قلة األنشطة
المدرسية ذات
البعد القيمي
أو غيابها
التام ،فالعنف
المدرسي
ظاهرة
سلوكية
منحرفة
ناجمة عن
انهيار في
السلم القيمي

شدد عضو
مجلس
المفوضية
العليا أن
حادثة مدرسة
الحكمة
االبتدائية في
بغداد التي
كانت ضحيتها
(التلميذة
ريماس
الجنابي)
وكذلك ما
جرى تناقله
عن حادثة
اخرى في
ذي قار ،يعزز
مخاوفنا في
استفحال هذه
الظاهرة في
بقية مدارس
المحافظات
العراقية
وتحوله الى
سلوك مالصق
للمالكات
التدريسية
والتعليمية
وانتهاك صريح
مع سبق
األصرار لحق
التعليم

مقاعد الدراسية ،السيما في أميركيا ،اذ
يحدث التنمر في جميع أنحاء املدرسة.
والتنمر شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء
موجه من قبل فــرد أو مجموعة نحو فرد
أو مجموعة تكون أضعــف "في الغالب
جســدياً" ،هي من األفعال املتكررة على
مــر الزمن والتــي تنطوي علــى خلل قد

يكون حقيقيا ً أو متصورا ً في ميزان القوى
بالنســبة للطفــل ذي القــوة األكبر أو
بالنسبة جملموعة تهاجم مجموعة أخرى
أقل منها في القوة.
وميكن أن يكون التنمر عن طريق التحرش
الفعلــي واالعتداء البدنــي ،أو غيرها من
أساليب اإلكراه األكثر دهاء مثل التالعب

وميكــن تعريــف التنمر بطــرق مختلفة
وكثيرة ،عادة ما يستعمل التنمر في إجبار
اآلخرين عن طريق اخلوف أو التهديد و ميكن
احلد من التنمر عن طريق تعليم األطفال
املهــارات االجتماعية للتفاعــل الناجح
مع العالم اذ سيســاعدهم ذلك على أن
يكونوا أشــخاصا بالغــة منتجة عندما

المفوضية العليا لحقوق األنسان تبدي قلقها

حاالت العنف أثناء الدراسة تتزايد

واألطفال بين مطرقة األهل وسندان المدرسة
امانة فــي عنقه يحرص على تأديتها
علــى أكمل صــورة ،لكــن الصورة
القامتة التي حتدثنا عنها هي ظاهرة
شائعة في بعض مدارسنا.

بغداد -الصباح الجديد :
ما إن يبدأ العام الدراســي اجلديد في
كل سنة حتى يأخذ الطلبة وذووهم
باملقارنــة باألعوام املاضيــة اذ متتزج
مشــاعرهم بالعديد من التوافقات
واملتناقضــات عن مــا يحمله العام
ال ِّدراسي اجلديد وما عليهم أن يبدوه
جتاهه وكيف عليهم أن يســتقبلوه
 ،لكــن مخاوف عديــدة جتول بخاطر
أولياء األمور جراء تصاعد العنف بني
املعلم والتالميذ في شــتى املراحل
الدراســية « الصبــاح اجلديد « ،كان
لها وقفة لنقل اراء عدد من املثقفني
واخملتصــن الذيــن اكــدوا ضــرورة
التخطيــط والتنظيم الســتقبال
العام الدراســي اجلديــد بعيدا ً عن
العنف واألســاليب التــي تؤدي الى
افشــال العملية التربويــة مما يؤثر
على الطالب ويسهم في زيادة اعداد
املتسربني من الدراسة .
قلق من تصاعد العنف
املفوضية العليا حلقوق األنســان في
العراق أعربت عن قلقها من تصاعد
العنف التربوي في املدارس مع بداية
العام الدراسي اجلديد.
وأكد مسؤول ملف التربية والتعليم
في املفوضية العليا حلقوق االنسان،
د أنــس أكــرم محمــد :أن تصاعد
ظاهرة الســلوك العدواني العنيف
للمعلمني واملدرســن فــي املدارس
العراقية مؤشر خطير يزيد من نسبة
العزوف والتهرب املدرسي ،ويضاعف
نســب األمية التعليمية في العراق،
ويهدد متاسك اجملتمع العراقي.
وشدد عضو مجلس املفوضية العليا
أن حادثة مدرســة احلكمة االبتدائية
في بغــداد التــي كانــت ضحيتها
(التلميذة رميــاس اجلنابي) وكذلك ما
جرى تناقله عــن حادثة اخرى في ذي
قار ،يعزز مخاوفنا في استفحال هذه
الظاهرة في بقية مدارس احملافظات
العراقية وحتوله الى ســلوك مالصق
للمالكات التدريســية والتعليمية
وانتهــاك صريح مع ســبق األصرار
حلق التعليم  ،وهو مــا يتوجب على
وزارة التربيــة ومديريــات التربية في
احملافظــات مبعاجلــة هــذه الظاهرة
واتخاذ العقوبات االنضباطية للحد
منها أن تطلب األمر .
وطالــب مســؤول ملــف التربيــة
والتعليم في املفوضية العليا حلقوق
االنســان فــي العــراق ذوي الطلبة
املعنفــن الــى مراجعــة مكاتــب
املفوضية فــي احملافظــات لضمان
حقهم فــي الشــكوى والتقاضي
والتعاون ملكافحة هذه الظاهرة قبل
استفحالها.
املفوضيــة العليا حلقوق األنســان
اهابت باملالكات التربوية والتعليمية
اعتماد النظــم واملعايير الدولية في
التربية والتعليم التي أقرتها منظمة
التربيــة والعلوم (اليونســكو) ومبا
يضمن أعــداد جيل متعلم ومحصن
ضد اآلفات اجملتمعية التي تسعى الى
نخر جسد اجملتمع العراقي .
أسباب عديدة
الدكتــور احمــد الرديني قــال  :كل
اخلير نتمنــاه لطلبتنا االعزاء واملالك
التدريسي مع بداية عام دراسي جديد
.آما عن العنف في املدارس من وجهة
نظري اخلاصة فأنه يشمل عدة محاور
اولها الضغط النفسي للطالب من
ناحية عدم وجود التكافؤ في اللبس
واحلالة املادية مع وجود عنصر املقارنة
من قبــل الطلبة االخريــن ومع ذات
الطالــب ويتعدى هــذا املوضوع الى
اســماع الطلبة لبعضهم البعض
بكلمــات جارحة مــع التفاخر فيما
بينهم من ناحية شــراء االهل لهم
مبقتنيات وحاجيات ال يستطيع بعض
الطلبة من اقتنائها بســبب الظرف
املادي  ،احملور الثاني قد يشمل التعامل
من قبــل الهيئة التدريســية وعدم

مشهد العنف
الكاتب توفيق التميمي قال :العنف
فــي املدارس هــو جزء من مشــهد
العنــف العام الــذي يســود احلياة
العراقية بنحو عــام ويلقي بظالله
على سلوكيات بعض املعلمني وهم
باألســاس نتاج تربوي لزمن تسيدته
احلروب واعمامهــا العنف في جميع
مجاالت احلياة.

معلم يحتاج الى من يعلمه !
اعطاء مســاواة في طريقة التعامل
وخاصة املعنوية بني الطالب وترغيب
وتشجيع طلبة من دون طلبة اخرين .
وقد يشــمل احملور الثالث  ،عدم وجود
مســاحات كافية خالل الفرص بني
الــدروس والتدافــع والضــرب الذي
يحصل خاصة لذوي البنية الضعيفة
من الطالب وايضا خالل خروجهم من
املدرســة وايضا قد يشمل التهديد
والوعيــد بني الطلبــة بالضرب بعد
اخلروج من املدرســة وكذلك ال بد من
ايضا بكمية واوزان حقائب
االشــارة ً
املدرســة الثقيلة خاصــة للمدارس
االهليــة  ،والتــي تعــد جــزءا من
االضطهاد البدنــي للطالب ،اضافة
الى التعامل اخلاطــئ بالضغط من
قبــل املدرســة واالهل فــي حتضير
الواجبــات .كل هــذا وذاك وغيرهــا
يشــكل ضغطا علــى الطالب يؤدي
بالنتيجة الى كره الطالب باملدرسة
وهذا ما جنده مع االســف عند اغلب
الطلبة في العراق .
اخللل في التعيينات
ويــرى املشــرف التربــوي الســابق
حمزة ســلمان اجلنابــي ،في حديث
له :أن اســتعمال العنــف أو بعض
السلوكيات السيئة األخرى من قبل
املعلمــن يعود إلى آليــة التوظيف
املتبعــة فــي وزارة التربيــة ،والتي
ســمحت بدخول أعــداد كبيرة إلى
هــذا اجملال مــن دون أن تكــون هناك
جلان متخصصة بفحص الســلوك
والسيرة لهؤالء ،أسوة بِلِجان فحص
النظر واملؤهل العلمي.
اجلنابــي الــذي عمل ألكثــر من 35
ســنة في مجال اإلشــراف التربوي
في محافظة بابل أوضح :أن تفشــي
احملســوبية والرشــاوى في تعيينات
وزارة التربيــة أوجــدت مــاكات ال
حتســن أســاليب التعليم والتربية
الصحيحــة ،وتســتعمل العنــف
البدني وسيلة أساسية مع التالميذ،
وهي حالــة مغايرة ملــا كان موجودا
ســابقًا ،حني كان املعلم يكتســب
احترام الطلبة وطاعتهـــم لـه مـن
قـوة شخصيتـه.
ويتابع اجلنابي قوله :أن الشــاب الذي
يتعامل مــع رفاقه ومجتمعه بعنف
وقسوة ،من الطبيعي أن يستمر على
معلما
املنوال نفسه حني يتم تعيينه
ً

مدرســا في وزارة التربية ،وبالتالي
أو
ً
ينقل هــذه الســلوكيات إلى داخل
أسوار املدرسة ،الفتًا إلى أن بعضهم
ال يكتفي بهذه املمارسات فقط ،وإمنا
يعمد إلــى تصويرها ونشــرها على
مواقــع التواصل نو ًعا مــن التباهي
والفخر بني أصدقائه.
مواقــع التواصــل االجتماعي تعج
بصور ومقاطــع نشــرها معلمون،
وهم يعاقبون تالميذهم باســتعمال
الضــرب والعنــف اللفظــي ،وفي
املقابل ينشــر أولياء األمور محتويات
مماثلــة إلصابــات حلقــت بأبنائهم،
نتيجة العنف الذي متارســه املالكات
التدريسية.
القانون مينع بشكل قاطع
اخلبيــر القانونــي فرهــاد اجلاف في
حديث له قــال :أن القانون وضع عدة
طرق وأســاليب لتأديب الطلبة ،ولم
يجعل الضــرب من بينها ،مشــددًا
صريحا
على أن النــص القانوني كان
ً
وواضحا مبنع العنــف البدني وبنحو
ً
قاطع.
استعمال الضرب والعنف اللفظي،
وغيرها من األســاليب املرفوضة ،من
شــأنها أن تولد حالة من النفور لدى
الطلبة.
ويبني اجلاف  :أن نظام املدارس ذو الرقم
َص
 30لعام  ،1978والساري املفعول ،ن َّ
على أن تستعمل الهيئة التعليمية
عدة أســاليب فــي تأديــب الطلبة
وتوجيههم ،ومنها :النصح والتوجيه
الفردي ،أو اســتدعاء ولــي األمر إلى
املدرســة من أجل التــداول معه في
ســبيل إرشــاد التلميذ ،الفتًا إلى أن
هذه األســاليب تتطور إلى اإلنذار أو
التوبيخ في مرحلة الحقة ،وتســمح
بنقل التلميذ إلى مدرسة أخرى.
ويتابع اخلبيــر اإلداري أن القانون حدد
عقوبة النقل ،وجعلها مناطة بقرار
من قبــل مجلس املعلمــن ،على أن
يتم تبليغ ولــي األمر بها حتريريًا ،وله
حق االعتــراض على عقوبــة النقل
لدى مدير التربية اخملتص ،وخالل مدة
ال تتجاوز األســبوع الواحــد من قرار
النقل ،مضي ًفا بأن املدرســة الناقلة
ُملزَمة بتزويد املدرسة املنقول إليها
الطالــب بتقريــر يوضح األســباب
الداعية لهذه العقوبة.
ويخلــص اجلاف  ،إلى أن القانون وضع

أمــام املــاكات التعليمية كل هذه
العقوبــات وجعــل تطبيقهــا يتم
بالتدريج في سبيل حتقيق املراد منها
في مرحلة معينــة ،ومن دون احلاجة
إلى العقوبة التــي تليها ،حتى يتم
املراد منها فــي إصالح وضع التلميذ
ً
مستدركا بأن القانون
وتقومي سلوكه،
واضح ،وينص في مادته الثانية على
«منع العقوبة البدنية بأي شكل من
األشكال من ًعا بات ًا».
كاد املعلم ان يكون رسوال
الناشط املدني شمخي جبر قال :ان
ممارسة العنف ضد الطفل تبدأ قبل
والدته ،بل قبل زواج ابيه وامه ،اي قبل
تكونه كجنني داخــل رحم املرأة االم
،التي قد تكون غير مهيأة للقيام بدور
االم (زواج القاصــرات) ورمبا حتى االب
غير قادر وغير مهيأ ان يكون أبا لعدم
اكتمال نضجــه العاطفي والعقلي
 ،والذي ســيكون ابا ً قاصرا ً غير مهيأ
الن يتصدى لهــذا الدور االجتماعي ،
بل احيانا ً حتى تأسيس هذه العائلة
اجلديــدة وتكونها االول جــاء تلبية
لرغبة الكبار في تزويج الصغارمع ان
وجود الطفل لم يكن مخططا له بل
جاء بنحــو اعتباطي مفاجئ من دون
ان تكون االســرة الصغيــرة اجلديدة
مهيأة له.
كمــا ان االم املســؤولة الوحيدة عن
تربية الطفل ومنوه في ظل مسؤولية
االب وانشــغاله في عمله قد تكون
امية وغير ناضجة نفســيا ً وعاطفيا ً
واجتماعياً ،او قد تكون امرأة معنفة
في ظل التســلط التربــوي والعنف
االســري ،وبهذا تكون مهدمة الروح
واجلسد مشــوهة عاطفيا ونفسيا.
امــرأة كهــذه حتمل كمــا هائال من
االحقــاد والضغائــن علــى واقعها
ومجتمعهــا وان لم يعــد تأهيلها
نفســيا واجتماعيــا واعــادة ثقتها
بنفســها ومجتمعهــا ،فــان كل
معاناتهــا تنعكس على طفلها .في
ظــل كل هذا يبقــى الطفل متنقال
بني العنف االسري والعنف املدرسي
الذي يتلقفه حال وصوله للمدرسة،
حني يوضع بني يدي معلم ليس لديه
من بضاعة ســوى تأهيله األكادميي
وهي املعيار الوحيد الختياره كمعلم
حــال تخرجه من احــدى الكليات او
املعاهــد اخلاصة بأعداد املعلمني ولم

يحصل على تأهيل او اعداد آخر.
وتابع جبر :ان هــذا املعلم ليس لديه
من وســيلة للتواصل مع الطفل في
املدرسة سوى وسائل الزجر واالرغام
وفرض ما يريد من دون اخذ شخصية
الطفل وتطلعاتــه وتوجهاته بعني
االعتبــار .وهــو هنا يفرض مــا يريد
بالقــوة والقســر وليس مــن خالل
التفاعل واالقناع ،وســيلته الوحيدة
الناجعة هي العنف بكل اشــكاله
النفسي واجلســدي واهمال ما لدى
الطفل من مواهب وامكانيات.
وزاد جبــر :املعلم بذلك ال يتعامل مع
الطفل ككائن له شــخصية وكيان
بل يتعامل معه كوعاء قابل للتعبئة
ليــس اال ،فيعكس املعلــم للطفل
كل امراضــه االجتماعية والثقافية
والنفســية التي تلقاهــا هو ايضا
من بيئته ومعلمــن صانعي عاهات
اجتماعيــة .معلم كهــذا ال يعمل
على تنمية شخصية الطفل وتعزيز
استقالليته وتعزيز ثقته بنفسه وما
عدته لينمو بنحو سليم.
املعلــم العاهة يعمل على ســحق
شخصية الطفل وتهدميها بالعنف
املادي (الضرب) او العنف النفســي
كاالحتقار او الشــتم .هذا املعلم ال
ينمــي روح املبادرة واالعتــداد بالذات
وتفجير امكانيــات الطفل ،بل قتل
جميع مواهبه ومسح كرامته باألرض
من خالل االهانــات التي يوجهها له.
فال يعامله باحترام بل باحتقار وازدراء،
فال يأخــذ بنظر االحتــرام توجهاته
ومواهبه ومســتوى قدراته ،فتصبح
لدى الطفل نظرة ســلبية لنفسه
ومعلمه بــل ومجتمعــه ،فيرفض
ويقاوم التواصــل والتفاعل فيصبح
الدرس ممال مكروها واملدرسة سجناً.
وأضاف :ان املعلــم في اغلب االحيان
ال يأخــذ بنظــر االعتبــار الظروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة للطفل
واسرته ،وبالتالي فهو ال يستطيع ان
يصل الى حالة التفاعل مع الطفل،
وتســهيل مرور الطفــل في مراحل
طفولته بســام من دون ان يتعرض
لألذى.
وزاد جبــر ان هذه الصورة الســلبية
للمعلم ال ميكــن اعمامها ،اذ هناك
من تنطبق عليه مقولة (كاد املعلم
ان يكون رســوال) فهو حامل لرسالة
انسانية شريفة ،رفيق بتالميذه فهم

اجلهل بالتعليم
اخلبير اإلعالمي عبــد األمير البياتي
بني ،ان طرق التربية والتعليم احلديثة
تؤكد على عــدم تعنيف الطلبة الن
هذا التعنيف يســبب لهــم وضعا ً
نفســيا ً مؤملا قــد يدفعهم الى ترك
الدراسة .ونحن بالكاد نقنع الطلبة
على ضمان االســتمرار في التعليم
خللق شخصيات اجتماعية متعلمة
في اجملتمع ،الن ترك الدراســة يعني
اجلهــل ،وللجهل هذا مســاوئ على
االطفال والشــباب والطلبة واجملتمع
بنحو عام وقــد يدفعهم اجلهل الى
االرمتاء في أحضان االرهاب من دون ان
يدركوا االضرار الكبيرة التي قد يترتب
عليها هذا العمل.
لذا على الهيئتني التعليمية واالدارية
اتباع االســاليب احلديثة في التربية
والتعليــم خللــق جيــل واع متعلم
وحتصني اجملتمع من االنزالق.
سلوك منحرف
اإلعالمية نــورس الطائي قالت :ما ال
شــك فيه أن العنف املدرســي ،نوع
من االنحطاط فــي النظام القيمي
ومكوناته ،يبــدأ من عدم احلياء مرورا ً
بالتهديد ثم الضــرب وقد يصل إلى
القتــل ويرجع ذلك بنحــو كبير إلى
إهمال اجلانب القيمي في الوســط
املدرســي أي قلة األنشطة املدرسية
ذات البعد القيمــي أو غيابها التام،
فالعنف املدرســي ظاهرة سلوكية
منحرفة ناجمة عن انهيار في السلم
القيمــي وهي متكررة في الوســط
املدرســي الذي تعرف فيه انتشارا ً ال
يســتهان به ،ويبقى خطرها كبيرة
جداً ،ملا يترتــب عليها من آثار مدمرة
للفرد وللمجتمع .
اكتظاظ املدارس
اإلعالمي املغترب حبيب محمد قال:
شهد العام الدراســي اجلديد بداية
متعثرة بســبب العنف غير املعقول
والال انســاني من قبــل املعلم ،وبات
التلميــذ مهــددا بتــرك التعليم،
بســبب التعنيف من قبل القائمني
على العملية التربويــة مما ينعكس
ســلبا ً على الطالب واملدرسة .فضالً
عن معاناة املــدارس التي تعاني من
مشكلة االكتظاظ ،حيث يصل عدد
الطالب في الصف الواحد إلى الـ 60
طالبا.
وتابع محمد قوله :العنف لم يقتصر
على املدارس ،بل طــال املعلم ايضاً،
وأصبح موقع التواصــل االجتماعي
املرآة التي تعكس الصورة الســلبية
للتعليم في البالد.
وبني ان دور املعلم كبير فهو مبنزلة اب
واخ للتلميذ ،وعليــه ان يفكر كيف
يكون امنوذجا يحبه التالميذ ومييلون
له وال يكرهون املادة التي يدرسها.
وزارد محمــد في ظل تطــور العالم
والتكنلوجية علينــا ان نعرف كيف
نستطيع ان نسخر العالم العصري
وتكنولوجياه للطلبة حتى نغير من
منهجية التعليم ففي السابق كنا
نعشق املدارس بسبب معلم محبوب
يجعلنا نعشــقه ونحتسبه ابا واخا
كبيرا يحتضن موهبنــا ويعلمنا اما
اليوم أصبح اطفالنا ال يريدون الذهاب
الى املدارس بســبب العنف والضرب
والعصبية املفرطــة التي تصدر من
اغلب املعلمني في وقتنا هذا.
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التنمـر
يتعاملون مع بعض الناس املزعجني.
واالهم فــي موضوع التنمــر ان بلد مثل
العــراق يشــهد التالميــذ والطلبة فيه
اشــكال متنوعه للتنمر في املدارس ومن
بعض املالكات التدريســية ،وهي ظاهرة
ليســت باجلديدة على اجملتمــع العراقي
الذي يتفنن االطفال فيه بأساليب التنمر

 ،الســيما وانهم في ذلك يتعرضون لذات
االذى النفســي من ذويهم او اقاربهم مما
يجعلهم يعكسون ما يتعرضون له على
اقرانهم .
ومما يثير االســتغراب ان هــذه الظاهرة ال
تلقى اي رفــض من قبــل القائمني على
العمليــة التربوية في البالد ،لكون اجلانب

النفســي للتلميذ والطالــب بعيدا كل
البعد عــن اهتماماتهم اذ مــا يهم في
العملية التربوية العراقية هو ما يتحقق
فــي ورقة االمتحان وســواها ال قيمة له،
وهذا ما افرز اجياال ً متيل للعنف واضطهاد
االضعف ،واســهم في انتشــار العديد
مــن الظواهر الســلبية وغيــر املقبولة

اجتماعياً.
لذا يجــب على مــن يهمه امــر الوضع
التربــوي والتعليمــي في البــاد العمل
علــى محاربة جميع الظواهر الســلبية
التي ممكن ان تكون ســببا ً فــي ان يترك
الطفل مقعد الدراسة او ان يتعرض لألذى
اجلسدي والنفسي خلف جدران املدرسة.

بسبب الحروب والفقر

«التنمر» بين تالميذ المدارس في العراق
أمسى ظاهرة تستوجب العالج

أعداد  -احمد حمزة :
ظاهرة تنمــر التالميذ في املدارس ،هي
واحدة من نتائج كثيرة متوقعة لظرف
وبيئــة اجتماعية مختلــة من جهة،
وســلوك مكتســب عن طريــق تلقي
واســتقبال مناذج ثقافيــة تنمي دوافع
العنــف فــي داخل الطفــل من جهة
ثانية».
ان «من اخلطأ الفصل بني ســلوك فردي
للطفل وبني الظــروف العامة احمليطة
به سواء على مستوى االسرة او اجملتمع
ككل ،السيما بعد أن يأخذ هذا السلوك
منحى انتشــاريا ً يوصــف معه بكونه
ظاهــرة ،أي واقعــة اجتماعية متكررة
متارس نوعا ً مــن القوة والقســر على
االفراد ،وتلعــب التكنولوجيا املتقدمة
دورا ً مهمــا ً فــي التأثير علــى الطفل،
وحتفيز السلوك العنيف في داخله ،بدءا ً
من أفالم الكارتــون التي تعج باملعارك
والقتال واحليل ،وااللعــاب االلكترونية
القائمة على الفكرة نفسها ،كل هذا
من شأنه أن يســهم في خلق نفسية
متوترة قلقة عنيفة في الوقت ذاته».
«اليونسكو» كانت تقديراتها الصادرة
عام  2017تشير إلى أن من بني أكثر من
مليار طفل في املــدارس حول العالم،
يتعــرض ربعهــم ألعمــال البلطجة
والعنف املدرسي .وإن مراهقا ً واحدا ً من
أصل ثالثــة مراهقني ،في أوروبا وأميركا
الشمالية تعرضوا للتنمر في املدارس،
مرة واحدة في األقل .وإن األكثر عرضة
خلطر التنمر هم فــي كثير من األحيان
مــن الفقــراء أو األقليــات العرقية أو
اللغوية أو الثقافية.
دراسة في العراق
في دراســة أجريت بالعراق عام ، 2015
شــملت الدراســة  300طالب وطالبة
اعدادية ،مت اختيارهم بطريقة عشوائية،
وكانت نســبة الذكور الى االناث .1.3:1
وعند مقابلة كل طالب مت اســتحصال
معلومات دميوغرافية والتعرض للعنف،
وكذلك التنمر .ومــن مجموع الطلبة،
ظهــر  86.5%متنمرين ،و  80.5%ضحايا
تنمــر و  74%متنمرين وضحايا تنمر أي
تبادلــوا ادوار التنمر وضحايــا التنمر،
و 765متفرجني علــى التنمر وضحاياه.
اما انواع التنمر فكانت جســدية أي ما
يوجهه طالب الى آخر (ضرب او رفس او
دفع او بصــاق او عدم الترحيب وغيرها)
بني  77%من الطلبة ،اما النمر اللفظي
(االســتفزاز والتنابز باأللقاب واالهانة
والتهديــد وغيرهــا) بــن  60.5%من
الطلبة ،وتنمر عالقــات (إطالق كلمات
وتسميات جنسية) بني .42.5%
االرقــام املذكورة اعاله فــي نوع التنمر
(جســدي او لفظي او جنسي) او الدور
في التنمر (متنمر او ضحية او متفرج)
اعلى من النسب التي وردت من العالم
العربــي .ورمبا تفســير هــذه الظاهرة
بالنمو فــي مجتمع وثقافــة تتماهى
مــع النزاعات السياســية والطائفية،
حيث تقضي هذه الثقافة حل النزاعات
بالعنف.
وقد استمر التعرض للعنف ألكثر من
عقد من الســنوات .ان هــذه الثقافة
والتعرض للعنف يشــجع االحســاس
باالنتساب جملموعة (عشــيرة او قبيلة
او عائلة او غيرها) والشعور باألفضلية
على االخرين .كما تشجع هذه الثقافة
عــدم تقبل االختــاف ،والشــعور بأن
اخملتلف اقل قيمة او مرتبة ،وهذا يشجع
على الكره.
النســبة العالية للتنمر في العالقات
(التنمــر اجلنســي) وممارســته عــن
طريق إطالق طرائف جنســية قذرة او
مالحظات جنســية او غيرها ،يعكس
االجتاهات اجلنســية بني املراهقني .وقد
اكدت دراســات عديدة بأن التنمر يتأثر
باالجتاهات اجلنســية ،وتتأثــر االخيرة
بالتعرض للحروب والعنف.
ان االنتشــار الواســع متثل في النسب
العاليــة التــي وردت تعنــي تعاظــم
املشــكلة فــي املــدارس وحتتــاج الى
معاجلات.
بحوث جديدة
لقد ظهــر العديد من البحــوث التي
فســرت ظاهرة (التنمر) وآخرها ما قام

املتنمرون مشاريع مبكرة للجرمية
به اخلبراء وتركيزهم على وضع دراسات
مطولة لتقييم اآلثــار احلقيقية على
املــدى الطويل لظاهــرة التنمر ,وحلل
الباحثــون مــن كلية لنــدن اجلامعية
 ، University College Londonوهــي
مــن أقدم اجلامعــات اللندنيــة وبينوا
أن الطفــل «الضحيــة « الذي يتعرض
للتخويف في ســن الـــ  11من عمره
يصاب بحالــة من االكتئــاب والقلق،
ولكن هذه احلالة ال تستمر عند وصوله
سن الـ 16من عمره أي بعد مرور خمس
ســنوات وال تترك عليه ظاهرة (التنمر)
أية ندبات عقلية دائمة.
استجابة األطفال للتنمر
حلل الباحثون ظاهرة (التنمر) من خالل
بحث أجــري على نحــو  11108توائم
ولدوا فــي اجنلترا ومقاطعــة ويلز بني
العامني  1994و  1996ومت اختيار التوائم
للحد من التأثير احملتمل للحياة املنزلية
أو العلم الوراثــي الذي يؤثر بنحو كبير
على مدى استجابة األطفال للبلطجة
(التنمر).
وظهرت نتائج الدراســة مبينة تقييم
الصحة النفســية للمشــاركني وما
يترتــب عليــه مــن الشــعور بالقلق
واالكتئــاب ،االندفاعية ،عــدم االنتباه
وفرط النشــاط ،مشــكالت السلوك
وقلة اخلبرات مثل شرود الذهن وتذبذب
األفكار ،إضافة الى جنون العظمة.
أطفال أكثر مرونة من اآلباء
يقــول الدكتــور ســيلبرغ إن معظم
األطفــال الذين يتعرضــون الى ظاهرة
(التنمر) ســوف يحصلــون على نتائج
أفضل وهــم أكثــر مرونة مــن اآلباء
واملعلمــن فــي طريقــة تفكيرهــم
علــى الرغم مــن انهم يكذبــون عند
ســوء معاملة أقرانهم في املدرســة
وإصابتهــم بجنون العظمــة غالبا ً ما
تســتمر وألســباب غيــر واضحة في
حياتهم الالحقة.
وتكشف النتائج عن أن األطفال الذين
يتعرضــون للتخويــف عنــد  11عاما ً
أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب والقلق
وعدم االنتباه وفرط النشاط ،إال أن هذه
الظروف ال تســتمر بعد مــرور خمس
سنوات.
الدكتــورة بونــي ليدبيترتضيف  ،وهي
باحثة نفســية من جامعــة فيكتوريا
في كندا ،التي لم تشارك في الدراسة
 :أن آثار (التنمر) قد يقل مع مرور الوقت

وقــد يكون عرضيا ً أو مزمنــا ً والتقييم
احملدود (للتنمر) قد يقلل من أثره املزمن
على الصحة النفســية واملشــكالت
السلوكية .وذكرت أن االطفال في سن
املراهقــة ميرون بظروف نفســية جتعل
منهم أطفاال ً عدوانيــن يتنمرون على
أقرانهم كي يثأروا ألنفسهم.
أسباب الظاهرة
ترجع الدراسات أسباب ظهور التنّمر في
املدارس إلى التغ ّيــرات التي حدثت في
اجملتمعات اإلنسانية  ،و املرتبطة أساسا ً
بظهور العنــف و التمييز بكل أنواعه ،
واختالل العالقات األسرية في اجملتمع ،
وتأثير االعالم على املراهقني في املراحل
املتوســطة والثانوية  ،وكثرة املهاجرين
الفقراء الذين يسكنون األحياء الفقيرة
ُنمرين
وعدم قدرة أهل هؤالء الطلبة املت ّ
على ضبــط ســلوكياتهم  .و عموما ً
ميكن تلخيص أهم األســباب التي أدت
إلى انتشــار ظاهرة التنمر لألســباب
التالية :
األسباب السيكوسوسيولوجية
في كثير من األحيــان ،ينحدر املتنمرون
من األوســاط الفقيرة و مــن العائالت
التي تعيــش في املناطــق احملرومة  ،أو
ما يســمى أحزمة الفقر  ،و تعاني من
مشــكالت اقتصادية  ،فــي ظل وضع
سوسيولوجي يتســم باتساع الهوة و
الفوارق بني الطبقات االجتماعية .
و من الناحيــة الســيكولوجية عاد ًة
مــا يكــون املتنمــرون  ،و خصوصــا ً
القــادة منهم  ،ذوي شــخصيات قوية
و مــن الشــخصيات الســيكوباثية
 psychopathاملضــادة للمجتمــع  ،و
تكمن خطورة هــذا النوع في إمكانية
حتوله خارج املدرسة إلى مشروع مجرم
يهــدد اســتقرار اجملتمــع  ،اذ غالبا ً ما
يؤســس املتنمرون عصابات إجرامية أو
ينضمون إلى عصابات إجرامية قائمة .
إلى جانب ما ذكر  ،ميكن أن يلجأ الطفل
إلى العنــف نتيجة مرضه واضطراباته
السلوكية التي حتتاج إلى عالج وتدخّ ل
من أشــخاص مهنيني ،مثــل األطباء
النفسيني اخملتصني في الطب النفسي
لألطفال أو االختصاصيني النفســيني
أو املرشــدين في املدارس  .فأحيانا ً تعود
أســباب التنمر إلى اضطرابات نفسية
قد حتتاج إلــى عالج دوائي وهذا بالطبع
يكون بعــد أن يتم الكشــف من ِقبل
طبيب نفســي ومن األهمية أن يكون

هــذا الطبيــب مختصا ً فــي الطب
النفسي لألطفال.
األسباب األسرية
متيل األســر فــي اجملتمعــات املعاصرة
إلى تلبيــة االحتياجــات املادية لألبناء
من مســكن وملبس ومــأكل وتعليم
جيــد وترفيه ،مقابل إهمال الدور األهم
الواجــب عليهم بالنســبة للطفل أو
الشاب ،أال وهو املتابعة التربوية وتقومي
الســلوك وتعديل الصفات الســيئة
والتربية احلسنة .وقد يحدث هذا نتيجة
انشــغال األب أو األم أو همــا ً معا ً عن
تربية أبنائهمــا ومتابعتهم ،مع إلقاء
املسؤولية على غيرهم من املدرسني أو
املربيات في البيوت .إلى جانب اإلهمال،
يعد العنف األســري من أهم أســباب
التنمــر ،فالطفل الذي ينشــأ في جو
أسري يطبعه العنف سواء بني الزوجني
أو جتــاه األبنــاء أو اخلدم  ،البــد أن يتأثر
مبا شــاهده أو ما مورس عليه  .وهكذا
فإن الطفل الذي يتعــرض للعنف في
والتنمر
األسرة ،مييل إلى ممارسة العنف
ّ
علــى الطلبة األضعف في املدرســة،
كذلــك احلماية الزائدة عــن احلد تعوق
نضج األطفال وقد تظهر لديهم أنواع
من الفوبيا كفوبيا املدرســة واألماكن
املفتوحــة العتمادهــم الدائــم على
الوالدين ،فاحلماية األبوية الزائدة تقلل
من شــأن الطفل وتضعــف من ثقته
بنفسه وتشعره بعدم الكفاءة.
احلياة املدرسية
ارتقى العنــف في املــدارس املعاصرة
إلى مستويات غير مســبوقة ،وصلت
حد االعتداء اللفظي و اجلســدي على
املدرســن من طرف الطــاب و أولياء
أمورهم ،حيث اندثرت حــدود االحترام
الواجــب بني الطالــب ومعلمه ،مما أدى
إلى تراجــع هيبة املعلمــن و تأثيرهم
علــى الطــاب ،األمــر الذي شــجع
بعضهــم علــى التســلط و التنمر
على البعض اآلخــر ،متاما ً كما يقع في
اجملتمعات عندمــا تتراجع هيبة الدولة
و املؤسســات  .إلى جانب ذلك ميكن أن
يؤدي التدريــس بالطرق التقليدية التي
تعتمد مركزيــة املدرس كمصدر وحيد
للمعرفة و كمالك للســلطة املطلقة
داخل الفصل ،إلــى دفع هذا األخير إلى
اعتماد العنــف و اإلقصاء كمنهج حلل
املشكالت داخل الفصل ،مما يخلق بيئة
مناسبة لنمو ظاهرة التنمر .إضافة إلى

غياب األنشــطة املوازية داخل املدارس ،
و اختزال احلياة املدرســية في األنشطة
الرسمية التي متارس داخل الفصل في
إطار تنزيل البرامج الدراسية .
اإلعالم و الثورة التقنية
تعتمد األلعــاب اإللكترونية عادة على
مفاهيــم مثل القوة اخلارقة وســحق
اخلصوم واســتعمال جميع األساليب
لتحصيل أعلى النقــاط واالنتصار من
دون أي هدف تربوي  ،لذلك جند األطفال
املدمنني على هذا النــوع من األلعاب ،
يعــدون احلياة اليومية مبــا فيها احلياة
املدرســية  ،امتــدادا لهــذه األلعاب ،
فيمارســون حياتهم في مدارسهم أو
بني معارفهم واحمليطني بهم بالكيفية
نفسها  .وهنا تكمن خطورة ترك األبناء
يدمنون ألعاب العنــف  ،لذلك ينبغي
على األســرة عدم الســماح بتقوقع
األبنــاء على هــذه األلعاب والســعي
للحــد من وجودها  ،كمــا ينبغي على
الدولــة أن تتدخل ومتنع انتشــار تلك
األلعــاب اخمليفة ولو بســلطة القانون
ألنها تدمــر األجيال وتفتك بهم  .و إلى
جانب األلعــاب اإللكترونية  ،و بتحليل
بســيط ملا يعرض في التلفاز من أفالم
ســواء كانت موجهة للكبار أو الصغار
 ،نالحظ تزايد مشــاهد العنف و القتل
الهمجي و االستهانة بالنفس البشرية
بنحو كبير في اآلونة األخيرة  ،و ال يخفى
على أحد خطورة هذا األمر خصوصا ً إذا
اســتحضرنا ميل الطفل إلى تصديق
هذه األمور و ميله الفطري إلى التقليد
و إعادة اإلنتاج .
عالج الظاهرة
أول خطــوة لعالج هذه املشــكلة هو
االعتــراف بوجودهــا ،تليهــا مرحلة
التشــخيص للوقوف على حجم هذه
الظاهرة في مدارسنا وحتديد املستويات
الدراسية التي تنتشــر فيها أكثر من
غيرها ،ومعرفة األسباب التي تؤدي إلى
انتشــار التنمر .عندئذ ميكننا أن نعمل
على إيجاد حلول لهذه املشــكلة التي
تنتشــر أكثر في الدول الغربية بسبب
التغييــرات التي حتدث فــي اجملتمعات
وتأثيــر اإلعالم الــذي غ ّير كثيــرا ً من
ســلوكيات األطفال واملراهقني ،وامتد
تأثيره ليشمل حتى سلوكيات البالغني.
و في اخلليج العربــي  ،تعد الوقاية من
التنمر في املدارس أحــد برامج اخلطة
اجلديدة لـ”اليونيســف” فــي املنطقة

للمرحلة  ،2017والهدف الرئيسي لهذا
البرنامج هو الوصول ملدارس خالية من
التنمر لضمان بيئ ٍة آمن ٍة لألطفال.
العالج األسري
تعد األســرة البيئة األولى التي تؤثر في
ســلوك الطفل ،و هي بذلك تكتسب
أهمية بالغة فــي ترتيب املتدخلني في
عالج ظاهــرة التنمر  ،و ليكون التدخل
ً
فعال  ،البد مــن التروي و عدم
األســري
العجلة في احلكم على سلوك الطفل
و وصفه باملتنمر قبل أن تتضح الرؤية و
تتم دراسة املشكلة من جميع اجلوانب
 ،و استشارة جميع املتدخلني في حياة
الطفل  ،مبا في ذلــك بحث الصعوبات
التــي ميكــن أن يواجههــا الطفل في
املدرســة فيمــا يخــص التحصيــل
الدراســي  ،و التي ميكــن أن تكون وراء
سلوكه العدواني .
و في حالة ثبــوت تنمر الطفل  ،يجب
مناقشته بهدوء و تعقل  ،و استفساره
عن األســباب التي جتعله يســلك هذا
املنحــى جتــاه أقرانــه  ،وتوضيح مدى
خطورة الســلوك  ،و آثاره املدمرة على
الضحية  .وفي جميــع األحوال ،يجب
تفادي وصف الطفل باملعتدي أو املتنمر
أو أي نعــت قادح أمــام زمالئه ،ألن ذلك
ميكن أن يأتي بنتائج عكســية وخيمة،
كما يجب على اآلباء عدم اختالق األعذار
للطفل والتبرير ألفعاله وبخاصة أمام
املعلمني و الزمالء.
من جهة أخــرى  ،ينبغي التحكم فيما
يشــاهده الطفل في التلفاز  ،و تذكير
األطفال بوجوب احترام مشاعر اآلخرين
 ،مبناســبة عرض مشــاهد ألشخاص
يتعرضون ملواقف مضحكة أو محرجة
 ،وإقناعهم أن هذه األمور غير مســلية
وشــرح شــعور اآلخرين إذا مــا كانوا
ضحايا ملثل هذه التصرفات.
وينبغي علــى الوالديــن التعامل مع
املوضــوع بجديــة ألن األطفــال الذين
يتنمرون على اآلخرين عادة ما يواجهون
مشــكالت خطيــرة فــي حياتهــم
املســتقبلية ،وقد يواجهــون اتهامات
جنائية ،وقد تســتمر املشــكالت في
عالقاتهــم مع اآلخريــن  .أما في حالة
كان االبن ضحيــة للتنمر ،فيجب على
الوالديــن إبــاغ اإلدارة ،والشــروع في
تعليــم الطفل مهــارات تأكيد الذات،
ومســاعدته على تقدير ذاته من خالل
تقدير مســاهماته و إجنازاته ،وفي حال
كان منعزال اجتماعيا ً باملدرسة فيجب
إشراكه بنشــاطات اجتماعية تسمح
له باالندمــاج مع اآلخريــن وبناء ثقته
بنفسه.
بعض النصائح
التنمر الطالبي ســواء كان نفسياً ،أو
لفظياً ،أو جسديا ً أو اجتماعياً ،له آثاره
الســلبية على أداء األطفال الضحية
وعلى مستواهم الدراسي ،كما يعرقل
منوهم النفســي واالجتماعي ،ويشعره
بأنه غير مرغــوب فيه من قبل اآلخرين،
ويتولــد لديه إحســاس القلق واخلوف
والشــعور بعدم االرتيــاح ،ويجعله ال
يشــترك في األنشطة املدرســية ،أو
يكــره الذهــاب الى املدرســة ،ويظهر
عدم استفادته من املناهج التعليمية.
ومــن اهم النصائح ملســاعدة الطفل
للتخلص من هذا املرض النفسي هذه
بعض النصائح :
*إشراك الطالب العدواني في األنشطة
املدرســية التي تفرغ طاقته ،والتعامل
معه كابن لهم.
*عــدم معاقبة الطالــب بالطرد خارج
الفصل مهما كانت األســباب ،حتى ال
يشعر باإلحراج أمام زمالئه.
*توزيع الطالب حســب الفروق الفردية
على الصفوف.
*توعيــة الطالب بحــل خالفاتهم عن
طريق التفاهم واحلوار وجتنب محاوالت
العنف.
*كما يجــب على املرشــدين التربويني
اجللوس مع هؤالء الطالب ملعرفة أسباب
التنمر والعمل على جتنبها.
*يجب االهتمام بالبرامج الوقائية التي
توعي وحتد من السلوك العدواني.
*يجب تواصل املدرســة مع أولياء أمور
هؤالء الطالب.
* توجيــه طاقة الطالب إلــى اجلوانب
النافعة.

ارتقى العنف
في المدارس
المعاصرة إلى
مستويات
غير مسبوقة،
وصلت حد
االعتداء
اللفظي و
الجسدي على
المدرسين من
طرف الطالب
و أولياء
أمورهم،
حيث اندثرت
حدود االحترام
الواجب بين
الطالب
ومعلمه،
مما أدى إلى
تراجع هيبة
المعلمين و
تأثيرهم على
الطالب ،األمر
الذي شجع
بعضهم على
التسلط و
التنمر على
البعض اآلخر

التنمر الطالبي
سواء كان
نفسي ًا ،أو
لفظي ًا ،أو
جسدي ًا أو
اجتماعي ًا،
له آثاره
السلبية على
أداء األطفال
الضحية وعلى
مستواهم
الدراسي،
كما يعرقل
نموهم
النفسي
واالجتماعي،
ويشعره بأنه
غير مرغوب
فيه من
قبل اآلخرين،
ويتولد لديه
إحساس
القلق والخوف
والشعور
بعدم االرتياح،
ويجعله ال
يشترك في
األنشطة
المدرسية ،أو
يكره الذهاب
الى المدرسة،
ويظهر عدم
استفادته
من المناهج
التعليمية

الملف
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المدارس األهلية ..أرباح خاصة يحققها تدهور العملية التربوية
متابعة الصباح الجديد:
أصبحت املدارس األهليــة متثل عبئًا
إضاف ًيــا علــى مدخــوالت العائلة
العراقيــة في ظــل اإلقبــال املتزايد
عليها بســبب التــردي احلاصل في
التعليم احلكومي ،وســط اتهامات
بســوء التعليم احلكومي وتفشــي
العنــف وصــار االمر يرهــق األهالي
بسبب التكاليف الباهظة لها .
وال توجد حتــى اآلن إحصائية دقيقة
عن عدد املــدارس األهلية في العراق،
وذلك بســبب التزايد املســتمر لها،
حتى فاقت الــ 1500مدرسة بحسب
تقديرات اخملتصني ويستحوذ التعليم
األساســي «االبتدائيــة» على العدد
األكبــر منهــا ،وتأتي بعدهــا رياض
األطفــال واملدارس الثانويــة ،وتتركز
النســبة األكبر منها في العاصمة
بغداد ،تليها احملافظات اجلنوبية وباقي
املدن ،في حني تسجل أقل عدد لهذه
املدارس في محافظــة «األنبار» غرب
العراق.
أحمد عبد الســميع البياتي يصف
جلوءه إلى تسجيل أوالده في مدرسة
خاصــة ،بأنه حل اضطــراري ال مفر
منه ،بعد تردي مســتواهم العلمي
بنحــو كبيــر ،نتيجة الزحــام وعدم
انتظام الدروس ،واملتابعة في املدرسة
احلكومية التي كانــوا فيها ،مضي ًفا
بأنهــم يحصلون اآلن علــى مقاعد
مســتقلة ،ولغات إضافية ،وأساليب
حتفيزيــة مبتكرة للنجــاح والتفوق
في املدرسة األهلية املشهورة ،والتي
بات التسجيل واحلصول على مقعد
فيها يتم بالواســطة برغم نفقاتها
العالية.
باتت املدارس األهلية متثل عبئًا إضاف ًيا
على مدخــوالت العائلة العراقية في
ظل اإلقبال املتزايد عليها.
ويبني البياتي الــذي يعمل في مجال
تنفيذ املقاوالت للدوائــر احلكومية،
بأنه يدفــع  10آالف دوالر ســنويًا أي
أكثر من  12مليون دينار للمدرســة
التــي يتعلــم بهــا أبنــاؤه الثالثة،
ً
فضل عن نفقات شــراء الزي املوحد،
والقرطاســية ،واملواصــات اخلاصة،
والتي تكلفة ســنويًا بحــدود الـــ3
آالف دوالر  -4ماليــن دينار ،-مشــيرًا
إلى أن هذه النفقات ستشــهد زيادة
بنســبة الضعف ،بعد انتقالهم إلى

أحمد عبد السميع البياتي يصف لجوءه إلى تسجيل أوالده في مدرسة خاصة ،بأنه حل اضطراري ال
مفر منه ،بعد تردي مستواهم العلمي بنحو كبير ،نتيجة الزحام وعدم انتظام الدروس ،والمتابعة
ً
مضيفا بأنهم يحصلون اآلن على مقاعد مستقلة،
في المدرسة الحكومية التي كانوا فيها،
ولغات إضافية ،وأساليب تحفيزية مبتكرة للنجاح والتفوق في المدرسة األهلية المشهورة
مرحلة الدراسة الثانوية ،والتي يعتزم
أيضا ضمن مدارس القطاع
بأن تكون ً
اخلاص.
وبالرغم من هذه النفقــات العالية
فإن البياتي يؤكد  ،أنها تســتحق أن
يتحملهــا مقابل املناهــج العلمية
وطرائق التدريس والتربية املتبعة في
مدرسة أبنائه ،والتي يحرص مديرها
واملــاك التدريســي علــى متابعة
جميع التفاصيــل معه عبر الهاتف،
حتى وصــل بهــم األمر إلــى زيارة
أحــد أبنائه في البيــت عند تعرضه
لوعكة صحية خفيفة ،مشــيرًا إلى
استعداده لتحمل نفقات مالية أكثر
من احلالية ،في سبيل حصول أبنائه
على التعليم املمتاز ،والذي يؤهلهم

ً
مســتقبل لنيل وظيفة مرموقة في
العراق أو خارجه ،وإحراز مؤهل علمي
راق
ميكنهم من العمل في تخصص ٍ
من اإلعمال احلرة.
وإذا كان البياتــي يتحمــل نفقــات
تعليم أبنائه في املدارس اخلاصة؛ فإن
ســام كرمي احلياني يعدها الســبب
األول في املشــكالت املستمرة داخل
بيته ،حيت يتشــاجر باســتمرار مع
زوجته التي تصــر على إخراج ولديها
من املدرســة احلكوميــة ،وإحلاقهم
مبدرسة أهلية سمعت عن مستواها
املتميز من جارتها ،التي تفتخر بتفوق
ابنها الطالب في هذه املدرسة.
احليانــي ،هــو موظــف فــي وزارة
التخطيــط أوضح أن املوضوع أصبح

يدخل ضمــن الغيــرة النســائية،
والتفاخر الذي كان ســابقًا يدور عن
املمتلــكات اخلاصــة ،بينمــا دخلت
املــدارس األهلية اليــوم ضمن هذه
الغيــرة ،مبينًا عجزه التــام عن دفع
 7آالف دوالر ســنويًا مقابــل التحاق
ولديه باملدرســة األهلية الواقعة في
منطقة املنصور غرب بغداد ،ألن راتبه
الشــهري يعجز في معظم األحيان
عن ســداد نفقات اإليجار ،ومصروف
البيت ،وشراء العالج لألمراض املزمنة
التي يعاني منها.
ويتمســك احلياني مبوقفــة الرافض
اللتحاق ولديه باملدرسة األهلية ،مبينًا
أن حرص الطالب ومساعدة أهله له
في اســتحضار الدروس وبنحو يومي

التربية توضح آلية الخمس درجات

نائب :مناهج الدراسة االبتدائية تدميرية
وليست تعليمية وسنناقشها بالبرلمان

بغداد  -الصباح الجديد:
بينــت وزارة التربيــة املديرية
العامة للتقــومي واالمتحانات
ان اخلمس درجات التي اطلقها
معالــي وزير التربيــة الدكتور
محمــد اقبــال الصيدلــي
منحــت الى طلبــة الصفوف
غيــر املنتهية في املتوســطة
واالعداديــة وهــي ملعاجلــة
الدرجات احلرجة .
في حــن بينــت الــوزارة من
خــال مكتبهــا االعالمي ان

اخلمس درجات هي للكورسني
واملراحل املســتفيدة منها هي
االول والثاني متوســط والرابع
واخلامس اعدادي فقط.
في حني انتقد النائب عن حتالف
سائرون رعد املكصوصي ،امس
األربعــاء ،آلية تغييــر مناهج
الدراســة االبتدائيــة من قبل
اشــخاص "غير متخصصني"،
عادا ان تلــك املناهج تدميرية
وليست تعليمية.
وقال املكصوصي في بيان صدر

عن مكتبه االعالمي إن "املناهج
الدراســية للمرحلة االبتدائية
شــهدت تغييرا ً ملحوظا في
مفردات هذه املناهج ،فأصبحنا
نرى استحداثا ملواد غير مألوفة
بالنسبة لتالميذ هذه املراحل"،
مبينــا ان "مناهــج االبتدائية
تدميرية وليســت تعليمية مما
ينعكس سلبا على التالميذ".
وأضــاف أن "تأليــف املناهج
الدراســية يتــم مــن قبــل
أشــخاص غير متخصصني"،

الفتا إلى أن "املناهج الدراسية
لطلبــة املرحلــة االبتدائية ال
تتناســب مع عقلية الطالب
والقدرة العقلية للتالميذ".
وتابع املكصوصي ان "العشرات
من الشكاوى وردت الى مكتبنا
بخصوص صعوبة املناهج التي
تدرس فــي املرحلة االبتدائية"،
موضحــا ان "قضيــة املناهج
ســتتم مناقشــتها داخــل
مجلس النواب عقب تشكيل
اللجان البرملانية".

كفيالن بتفوقه ســواء فــي املدارس
احلكوميــة أو األهليــة ،وبعيــ ًدا عن
مظاهر التفاخر بالزي الذي يلبســه،
أو الســيارة التي تقوم بتوصيلة إلى
املدرســة ،أو عدد السفرات السنوية
التــي تنظمها املدرســة لهــم ،أو
غيرها مــن االمتيازات التــي توفرها
لهم إدارة املدرسة األهلية ،مستغربًا
مــن اإلصــرار عليها بالرغــم من أن
جميع أساتذة ومدراء ومشرفي هذه
املدارس تخرجوا من مدارس حكومية،
ً
فضل عن جميــع الكفاءات العلمية
العراقيــة التــي خدمــت الدولــة،
واسهمت حتى بتطور الدول العربية
واألجنبية ،طيلة العقود املاضية من
تاريخ الدولة العراقية.

إلى ذلك يؤيد املشرف التربوي السابق
حمزة اجلنابي رأي «احلياني» بخصوص
التعليم احلكومي في العراق ،مؤك ًدا
بأنه استطاع في ســبعينيات القرن
املاضي وبشهادة منظمة اليونسكو،
أن يصل إلى مســتوى تعليمي مياثل
املوجود فــي الدول االســكندنافية،
بينما ســجل فــي الثمانينــات أقل
نســبة من األميــة بــن العراقيني،
وتصدر بنحــو دائم مع الدول العربية
ذات النسب األعلى من املتعلمني.
ويضيف اجلنابي في حديث لــــه أن
اجلامعــات واملستشــفيات ومراكز
وخصوصا
البحوث في العالم العربي،
ً
دول اخلليج ،إضافة إلى أوروبا وأميركيا
حرصت وتنافست سابقًا على الفوز

بالكفــاءات العراقية املشــهود لها
بالتميز والتفوق ،وهي جمي ًعا تخرجت
من املدارس احلكومية ،وبعضها جاءت
من مــدارس القرى واألريــاف ،وحتى
املناطق احلدودية ،معربًا عن أســفه
أن يصل احلال بالتعليم إلى الشــكل
املوجود في الوقت احلاضر ،والذي ينظر
إليه واحد ًة من أشــكال التجارة التي
انتشرت بعد االحتالل األميركي ،الذي
اســهم بتدهور معظم املؤسسات
احلكوميــة ،ومنهــا التعليم مقابل
ازدهــار مثيالتهــا التابعــة للقطاع
اخلاص.
املشرف الذي أمضى أكثر من  3عقود
في اجملال التربوي يؤكد :بأن مشــروع
امتالك املدرســة األهلية يعد واحدة
رواجــا في العراق
من أكثــر األعمال ً
اليوم ،متاب ًعا بأن مشــروع املدرســة
األهلية في بغداد وحتدي ًدا في األحياء
الراقيــة منهــا ميكن أن يعــود على
صاحبــه بأرباح تتجــاوز الـ  100ألف
دوالر ســنويًا قابلة للزيــادة ،في حال
تنظيم دورات التقويــة في العطلة
الصيفية.
ويتابع اجلنابــي:أن هذه العوائد املادية
جعلــت من املؤسســات التعليمية
األهلية محط أنظــار أصحاب رؤوس
األمــوال ،الذين ال يأبهون بالرســالة
التربوية ،ويكــون تركيزهم مقتصرًا
على األرباح والتوسع املستمر ،مبينًا
أنه يعرف مدير مدرســة في منطقة
«اليرمــوك» ببغــداد ،ألــزم جميع
املدرســن بوضع عالمــات متقدمة
ملعظم التالميذ ،وبغــض النظر عن
مستواهم الدراسي ،خو ًفا من أولياء
األمور الذين يقومون وبكل ســهولة
بســحب أبنائهم من هذه املدرســة
وتسجيلهم في أخرى.
ويعتقد اجلنابــي  ،بأن التدهور احلالي
في املؤسســة التعليمية احلكومية،
هو نتيجة صفقة وتواطؤ بحســب
تعبيــره ،جتري بــن القائمــن على
املؤسســة من جهة ،والتجار ورجال
األعمال من جهة أخرى ،مستشه ًدا
على هــذا االعتقاد بكثــرة املدارس
املوجــودة حال ًيــا ،والتــي ســيتم
افتتاحها في العام الدراســي ،والتي
يســتفيد أصحابها من التسهيالت
التي تقدمها وزارة التربية لهم بهذا
اخلصوص ،وفــي مقدمتها :التغاضي
عن املواصفــات والشــروط الواجب
توفرها في بناية املدرسة ومالكها.

إبقاء الضوابط الخاصة بقبوالت

الدراسة المسائية للعام الحالي نفسها
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية ،عن ابقائها
ضوابــط قبــول الطلبــة في
الدراسة املسائية نفسها ،فيما
حددت اعمار التالميذ والطلبة
الذين يســمح لهم بالدوام في
تلــك املدارس للعام الدراســي
احلالي .2019 – 2018
وقالــت الوزارة فــي بيان تلقت
« الصبــاح اجلديــد « نســخة
منــه ،أن  :املديريــة العامــة
للتقــومي واالمتحانــات أعلنت
عن ضوابط القبوالت مبا يخص

املدارس املسائية وأعمار الطلبة
الذيــن يســمح لهــم بالدوام
فيها  ،موضحــة أن  ،الضوابط
والقبــوالت تأتي علــى النحو
التالــي (يقبــل الطالــب في
الدراســة االبتدائية املســائية
من كان عمره  17سنة فما دون
للذكــور ،و 19فمــا دون لإلناث،
ويقبل في الدراســة املتوسطة
املســائية مــن كان عمــره 20
سنة فما دون للذكور ،و 22سنة
فما دون لإلنــاث ،كما يقبل في
الدراســة اإلعدادية املســائية

مــن كان عمره  25ســنة فما
دون للذكور و 27ســنة فما دون
لإلناث.
وأضافت الوزارة ،أن من الضوابط
ايضا ً يســمح للطالب الراسب
ســنتني متتاليتني في املدارس
الصباحية ،بالدوام ســنتني في
املدارس املسائية بشرط ان يكون
عمر ُه ضمن االعمار احملددة آنفا،
وكذلك احلال بالنسبة للطالب
الراسب ســنتني متتاليتني في
الدراســة املســائية ال يحق له
االســتمرار بالدوام حتى لو كان

عمــره ضمن االعمــار املصادق
عليها من قبل الوزارة».
وأكدت الــوزارة ،أحقية الطالب
الراسب لسنة واحد في املدارس
الصباحية ومن ثــم انتقل الى
املســائية الدوام لسنتني فقط
فيها اذا كان عمره ضمن االعمار
احملددة ذاتها» ،مشــيرة الى أنه
«في حالة عدم السماح لطلبة
الثالث متوســط والســادس
االعــدادي الدوام فــي املدارس
املســائية فبإمكانهم التقدمي
لالمتحانات اخلارجية».

لدينا عشرة ماليين وثالثمائة ألف تلميذ من كال الجنسين بشتى المراحل

التربية :جهزنا جميع المديريات العامة بالمناهج الجديدة
بغداد  -الصباح الجديد:
توجه يوم  30من أيلول ما يزيد عن عشرة ماليني
وثالثمائة ألف تلميذ من كال اجلنسني ،وبشتى
املراحل الدراســية ،إلى مدارسهم إيذانا ً ببدء
العام الدراسي اجلديد .2019 – 2018
هذا ما أعلنته وزارة التربية التي كشــفت عن
استعداداتها املبكرة لتجهيز املدارس بالكتب
املنهجية اجلديدة جلميع مديرياتها العامة في
بغداد واحملافظات.
كما قالت الوزارة في بيان لها بهذه املناسبة،
أنها عملت أيضا ً على تهيئة األثاث املدرســي
وبحســب اإلمكانات من أجل استيعاب إعداد
الدارسني اجلدد.
أال أن انتقادات الذعة جوبهت بها وزارة التربية
مفندة اغلبها تصريحات االســتعدادات التي
عرضتهــا في بيان لها  ،والســبب تصريحات
ســابقة أطلقتها الوزارة تداولها نشطاء عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
وأظهرت وثيقة نشــرت عبــر مواقع التواصل
االجتماعي تقنــن توزيع الدفاتر املدرســية

«االكتفاء بتوزيــع  3دفاتر فقط لتالميذ األول
ابتدائي».
فيما أثــارت حملة وزيــر التربيــة (حقيبتي
أجمل) التبرعية امتعاض األوســاط التربوية
والشــعبية فكانت القشــة التــي قصمت
ظهر البعير بعدما دعــا الصيدلي إلى إطالق
مبادرة (حقيبتي أجمل) بالشراكة مع منظمة
صوت املرأة التربوية ،داعيا ً جميع امليســورين
وقادة الرأي العام وجميــع املواطنني الراغبني
للمشاركة في احلملة التربوية إلى مساندتها
بكل اجلهود.
برر خاللها الصيدلي إلى أن هذه املبادرة جاءت
نتيجة عدم توفير التخصيصات املالية للوزارة
لتوفيــر القرطاســية للطلبة ودعــا اجلميع
لدعم املبادرة.
تربويون وأولياء أمور وصفوا اســتعدادات وزارة
التربية للعام الدراســي اجلديد بـ (إســقاط
الفرض) مؤشــرين إخفاقات ال ترتقي ملستوى
العملية التعليمية في العراق.
يقول التدريسي علي جاسم :أن االستعدادات
التي تطلقها وزارة التربية كل عام (إســقاط
فرض) هي أشــبه برســم صوره غير حقيقة

وتصديقها ،فال استعدادات مبكرة وال متأخرة
واحلال ينحدر لألسوأ عاما بعد عام أخر.
جاســم أشــار إلى أن  ،مســؤوليات الوزارة
واســتعداداتها ال تقتصــر علــى توفيــر
القرطاسية أو الكتب أو حتى املالك التدريسية
وإمنا بالقرارات املتخبطة للوزارة.
وأضاف  ،التخبط بالقرارات الوزارية املتخبطة
وغيــر املدروســة ألقت بظاللهــا على تدني
مســتوى الثقافة في البالد بشكل عام وواقع
التربية بنحو خاص.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن تســجيلها
ألكثر من مليون تلميــذ وتلميذة في الصف
األول للمرحلــة االبتدائية وللعام الدراســية
القادم  ،2019 – 2018لشتى احملافظات ما عدا
إقليم كردستان.
أحــد أولياء األمــور انتقد تصريحــات الوزارة
وأنكر مزاعم اســتعداداتها ،مشــيرا ً إلى أن
أغلب املدارس تضج بدوامني مزدوجني وأحيانا
ثالثة ،واألثاث املدرسي حدث وال حرج لدرجة أن
بلغ األمر باالعتماد علــى أولياء األمور بتأهيل
املدارس وبناءها وصبغها حتت عناوين احلمالت
التطوعية وغيرها.

وأضاف اســعد الربيعي أب لثالثــة أبناء في
مراحل دراسية مختلفة ،أن ،الكتب املنهجية
التي ال تصــل إلى الطلبــة إال بحدود نصف
اإلعداد فــي أفضل األحــوال مع بــدء العام
الدراســي ،مع نقص واضح بأعداد املدرســن
واملعلمني وعشــوائية توزيعهم على مدارس
املركز واإلطراف.
فيما تســاءل عبد اهلل خالد وهــو أيضا أحد
أوليــاء األمور بالقــول :أين هي اســتعدادات
الــوزارة؟ فمشــكالت العمليــة التعليمة،
نبكيهــا كل عام من دون أن جنــد أذانا ً صاغية
لها وحللها والتقليل من مخاطرها وأثارها.
وأضاف العام املاضي دخلت األســر العراقية
بأزمــة نقص الكتــب املنهجية ،وهاجســنا
وقلقنا مــن أن يكون العام القادم أســوأ من
العام احلالي.
وشــهدت وزارة التربية العام املاضي ،أزمة في
الكتب املدرسية ،بررت ذلك بقلة التخصيصات
املالية ،األمر الذي قوبل بــازدراء كبير من قبل
املواطنني وخروج عدد من التظاهرات في بغداد
وعدة محافظــات ،ومطالبات عدة بإقالة وزير
التربية محمد إقبال الصيدلي.
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ما التداعيات طويلة األمد للتوافق الروسي  -التركي على سوريا؟
مايكل يونغ
مطالعــة دورية خلبراء حــول قضايا
تتعلق بسياســات الشــرق األوسط
وشمال إفريقيا ومسائل األمن.
دميتري ترينــن | مدير مركز كارنيغي-
موسكو
 بالنسبة إلى موســكو ،يُعد االتفاقمع تركيــا املتعلق بإدلب اختبارا ً مهما ً
آخر لعالقتهــا مع أنقــرة .فقد ألغى
الرئيس الروسي فالدميير بوتني العملية
العســكرية فــي احملافظــة ،التي ال
ّ
تشــكل شــوكة في خاصرة النظام
الســوري وحســب ،بل أيضــا ً مصدر
خطر بالنســبة إلى القوات الروسية
املتواجدة في محافظة الالذقية اجملاورة.
ويبــدو جليا ً أن بوتني لــم يرغب ال في
حصول كارثة إنسانية في إدلب تُلقى
الئمتهــا على روســيا ،وال في انقطاع
العالقة مع الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الذي يُعــد حليفا ً ق ّيما ً له في
املنطقة.
مــع ذلك ،ال يُعد قرار بوتــن هذا تنازال ً
عد فرص ًة
حلليفــه التركي ،بقدر مــا ي ُ ّ
تســمح ألردوغان بتسوية األوضاع في
إدلب ،أي ضبط قوات املعارضة السورية
املدعومة من أنقرة والتخ ّلص من هيئة
حترير الشــام (وأكبــر مجموعة فيها
هي تلك التابعة لتنظيم القاعدة في
ســورية املســماة جبهة فتح الشام،
واملعروفــة ســابقا ً بجبهــة النصرة)
وغيرهــا مــن اجملموعــات املتط ّرفة.
ستمنع روسيا دمشــق من املهاجمة،
يتعي على
وتضبط إيــران ،في حــن
ّ
تركيا القيام باجلــزء األكبر من العمل،
وذلك في غضون بضعة أســابيع .وإذا
ما فشــل أردوغان في القيــام بذلك،

سيتوجب عليه اإلنصات إلى بوتني في
ّ
املرة املقبلة.
ســنان أولغني | باحث زائــر في مركز
كارنيغي أوروبا في بروكسل
 يُعد هذا االتفاق عموما ً مؤشرا ً إيجابيا ًعلى وجــود توافق بني تركيا وروســيا
حــول ســورية .لقد اكتســب الروس
نفوذا ً كبيرا ً على دمشق ،في حني ميلك
األتــراك تأثيرا ً في توجيه جزء في األقل
من املعارضة .لذا فعمل الدولتني سويا ً
التوصل
سيزيد بالتأكيد من احتماالت
ّ
إلى تسوية سياسية دائمة في سورية.
لكن الســؤال الذي يطرح نفسه هنا
يتم ّثل فــي إمكانية أن يســتمر هذا
التوافق بالفعل .وحتى لو افترضنا أنه
باإلمكان إيجاد حــل للوضع في إدلب،
من غيــر الواضح مــا إذا كانت أنقرة
وموسكو قادرتني على مواصلة العمل
بالتوافق املقبل حالياً.
ومن األمور التي حتتّل أهمية أساسية،
وجود تبايــن ُمحتمل جدا ً في املصالح
بشــأن مســتقبل ســورية ،فروسيا
متتد ســيطرة
ستســعى جاهد ًة كي ّ
النظام على كامل األراضي الســورية.
بيــد أن أنقــرة ســتحاول أن تضمن
معاجلــة مخاوفها األمنية الرئيســة،
التي تتعلق أيضا ً بالوضع النهائي في
املنطقة الكردية.
زياد ماجد | أستاذ مشارك في اجلامعة
األميركية في باريس
ثمة العديد مــن املعوقات
التي تقــف في وجه تطبيــق االتفاق
الروســي -التركي حــول إدلب ،أهمها
كيفية التعامل مع هيئة حترير الشام.
مع ذلك ،يعكــس االتفاق ديناميكيات
جديدة في العالقات بني روسيا وتركيا
وإيران استنادا ً إلى ثالثة اعتبارات.
االعتبــار األول ،عــزم تركيــا على أن
تبقى جهة فاعلة حاسمة في شمال

بوتني واردوغان

ســورية ،وأن تقــاوم أي محاولــة من
شأنها السماح إليران والنظام السوري
باالنتشــار عند حدودها اجلنوبية .وقد
أ ّدى ذلك إلى انتشــار القوات التركية
واألســلحة الثقيلــة فــي املنطقة،
والقيــام مبنــاورات إلظهــار أن احلدود
التركية لــن تُغلق في وجه مجموعات
أي مــن
املعارضــة الســورية خــال ّ
العمليات املُقبلة ،كما جرى في درعا.
االعتبــار الثانــي ،أن روســيا متر ّددة
بشــن حملة عسكرية
في الســماح
ّ
واســعة في إدلب قد تتط ّلب انخراط
القوى اإليرانية واملليشيات الشيعية.
فموســكو حتاول احتــواء دور إيران في
ســورية لتزيــد حظوظها فــي إبرام
صفقة مع األميركيــن الذين يص ّرون
على انسحاب إيران من البالد.
االعتبار الثالث ،أن أوروبا تخشى وقوع
أزمة الجئني جديدة تصل إلى أراضيها
شــن هجوم
(عبر تركيــا) في حال مت
ّ
واســع النطاق على إدلب ،ســيما أن
روسيا تأمل في إقناع األوروبيني بتمويل
إعادة إعمار ســورية .وال شك أن وقوع
أزمة الجئــن جديدة في أعقاب هجوم
عسكري ُمحتمل س ُيعيق هذه اجلهود.
أتاحــت كل هــذه االعتبــارات الثالث
وغيرها إيرام االتفاق .لكن من الصعب
ســيمتد
افتراض أنه ســيدوم أو أنه
ّ
ليشمل قضايا سياسية أخرى .فروسيا
ال تريد أن تخســر تركيــا ،وأنقرة تريد
البقاء ضمن أي إطــار عمل أو تفاهم
مينحها دورا ً أساسيا ً في شمال سورية،
والقــدرة علــى إضعاف امليليشــيات
الكرديــة هناك .لكن مصالح روســيا
وتركيا تتباين في مــا يتع ّلق
بالتوصل
ّ
ّ
حــل نهائي ،بانتظار ما ســتق ّرره
إلى
الواليات املتحدة حيال قواتها املنتشرة
في شرق سورية ،وسياساتها إزاء الدور
اإليراني في املنطقة عموماً.

ســام هيلر | مح ّلل أول في مجموعة
األزمــات الدوليةّ ،
تركــز أعماله على
التنظيمات املس ّلحة غير الدولتية
 االتفاق الروســي -التركي في سوريةاليأتي بالضرورة على حساب احلكومة
السورية .فروسيا بذلت جهودًا حثيثة
ّ
يتمكن حليفها السوري من إعادة
كي
بسط سيطرته على معظم األراضي
ثم أن األرضية املشتركة التي
السوريةّ .
توصلت إليها روسيا مع تركيا ،شملت
ّ
مســائل تســهم في حتقيق األهداف
الروســية – خاص ًة تقويض املشــروع
الــذي ترعاه الواليات املتحــدة ويقوده
األكراد في شرق سورية ،والذي يعتبره
ٌّ
كل من تركيا وروسيا تهدي ًدا لهما.
اليبــدو أن االتفاق الروســي -التركي
حول إدلــب يناوئ احلكومة الســورية
شــن
فــي دمشــق ،إذ إنه ،عبر تفادي
ّ
هجوم عسكري على إدلب ،يحول هذا
االتفاق دون وقوع كارثة إنســانية .ومن
الواضح أنه يلقى ترحيبا ً في موسكو
ويحمي مصالح تركيا ويل ّبي حاجاتها
األمنية .لكنه رمبا يُثقل كاهل تركيا ،إذ
تشدداً،
يلزمها بضبط املتم ّردين األكثر
ّ
وأيضاً ،في حال جنح ذلك ،بتأمني الطرق
الرئيسة داخل إدلب والتي تُعتبر األهم
لدمشــق – وكل ذلك في غضون مهل
قريبة وصعبة.
مهّ دت روسيا لدور تركي أكبر وأنشط
يصــب في صالح
فــي إدلب ،لكنه قد
ّ
الرئيس السوري بشــار األسد .فواقع
احلــال أن هذه اخلطوة ،قــد تُضاف إلى
سلســلة اخلطــوات التــي اتّخذتها
روســيا للموازنة والتوفيق بني مصالح
الدول اجملاورة لسورية ،فيما تعمل هي
تدريجيا ً علــى تعزيز حملتها الداعمة
لدمشق.
مركز كارنيغي

سهيل كيوان في «بلد المنحوس» :المرأة اليهودية
عادل األسطة
ملا كتبــت روايتي «تداعيــات ضمير
اخملاطب» ورويت فيها عن (نينا) ،كنت
أروي ما ألم بي في أملانيا.
لــم يصدقني أحد فــي العام 1990
ومــا بعــده .ال األملــان وال الفصائل
الفلسطينية وتساءلوا :من أنت حتى
يتجسســوا عليك ويرسلوا لك فتاة
لتوقع بك؟
اآلن ليســت املشــكلة فــي صدق
روايتي أو كذبها ،وما عدت شــخصيا
أطلب من أي شــخص أن يصدقني.
ولم أعــد أرى املشــكلة فيما حدث
معي .صرت أرى املشــكلة في أدبيات
الفلســطينيني معظمهــا .لتكن
روايتي كاذبة ،فمــاذا عن روايات أكثر
كتابنا؟
هل أعدد الروايات التي أتت على الزمة
توظيف اليهــود فتياتهــم لإليقاع
بأعدائهم؟
رمبا يجب ،ابتداء ،أن أشــير إلى رسالة
ماجســتير أجنزت فــي جامعة حيفا
بشأن الفتيات اليهوديات «املضيفات»

ودورهن في قيام دولة إســرائيل .ورمبا
وجب أن أشــير إلى جدل جرى مؤخرا
أجــاز فيه بعض رجــال الدين اليهود
فكــرة أن تســخر املــرأة اليهودية
جمالها خلدمة الدولة .وهذه ليســت
لروايتي فيها نصيــب ،وليس لروايات
كتابنا أيضا فيها نصيب.
ســهيل كيــوان فــي روايتــه «بلد
املنحــوس»  ،2018يكتب عــن املرأة
اليهودية التي توقع بالفلســطيني
من أجــل توظيفــه خلدمــة الدولة
الناشئة .وقبل أن أخوض في هذا أود
أن آتي علــى بدايات الفكرة في األدب
الفلسطيني.
أول روايــة فلســطينية هــي رواية
«الــوارث» ( )1920خلليــل بيدس ،وقد
جــرت أحداثها في مصــر بني 1914
و 1918ولــم تقــارب االســتيطان
الصهيوني في فلســطني ،ومع ذلك
تســتغل املــرأة اليهوديــة جمالها،
ومعها أقاربها لتبتز عزيز الشامي.
وأول عمــل أدبي فلســطيني قارب
املوضوع من منظور اســتعماري هو
مســرحية محمد عزة دروزة «املالك

والسمسار» ( )1935تقريبا .املسرحية
لم تصل إلينــا ،وكل ما نعرفه عنها
ما قالــه صاحبهــا عنهــا .توظف
الفتاة الصهيونية السترداد املال من
املــاك الذي باع أرضه .وهذا ما خلصه
إبراهيم طوقان في قصيدته «نعمة»
«وباذل هــذا املال يعلم أنه /يســلم
باليمنى إلى يده اليســرى»  -أي أنه
يعطي املال للمالك ،مقابل األرض ،ثم
يرسل الفتاة إليه لتستعيد املال.
في مسرحية برهان الدين العبوشي
«وطن الشــهيد» ( )1947يبدو األمر
واضحا .يجســد العبوشي ما أوجزه
طوقان.
في ســتينيات القرن العشرين كتب
ناصــر الديــن النشاشــيبي روايته
«حفنة رمــال» وتأتي علــى الفكرة
نفسها .ترســل الوكالة الصهيونية
ســارة إلى ثابت لتغريــه حتى يبيع
أرضه ،ولكن ســارة تخبره باحلقيقة،
فأبوها عربي ،والدماء العربية تسري
فــي عروقها .وفــي روايتــه الثانية
«حبــات البرتقال» توظــف الوكالة
اليهودية الفتيــات اليهوديات خلدمة

احلركة الصهيونية ،فترسلهن للنوم
مع ضباط جلــان التحقيق في جرائم
النازية لتجيير النتائج لصالح اليهود
والفتيــات يرفضن القيــام باملهمة
ويتساءلن كيف تفرط الوكالة بشرف
الفتيات؟.
كم قصة مــن الواقع ،أو كم رواية ،أو
قصة قصيرة ميكن أن نشير إليها أتى
أصحابهــا على الفكرة ذاتها في أدب
املنفى ،أو أدب األرض احملتلة كلها؟
فــي انتفاضــة األقصــى ،أعــدم
فلسطيني نابلسي ألنه أوقع به من
خالل فتاة ،فاضطر إلــى التعاون مع
االحتــال ،ومثله حاالت كثيرة ،ورواية
حسام شــاهني «زغرودة الفنجان» -
وقد صدرت قبل سنوات قليلة  -رواية
تتحدث عن اإلسقاط.
فــي رواية ســليم خــوري «روح في
البوتقة «(1985؟) تالحق فكرة الفتاة
اليهوديــة املرســلة من «املوســاد»
تفكير الفلسطينيني.
وفي رواية أحمد رفيق عوض «مقامات
العشــاق والتجــار» ( )1997نلحظ
الشيء نفســه ،واحلكاية تطول وقد

تتبعتها في دراستي «املرأة اليهودية
مــن حيث هــي محبوبة فــي األدب
الفلسطيني» ،وقدمتها ورقة علمية
جلامعة فيالدلفيا.
آخــر الروايــات التي تظهــر الصورة
نفسها هي رواية سهيل كيوان «بلد
املنحوس»  .2018يعود الزمن الروائي
إلى ما قبــل العــام  ،1948بعقدين
تقريبا ،وتتوقــف الرواية مطوال أمام
األعــوام  1948حتــى ،1951ثم حتدث
فجوة زمنية تقدر بعشــرات السنني
 -1998قفــزة زمنية  -لنعرف مصيربعض الشخصيات اليهودية.
مــا يهمني هنــا ،ما ميــس الفكرة
احملورية لكتابتــي وهي فكرة توظيف
احلركة الصهيونية للفتيات لتحقيق
أهدافها.
في رواية كيوان هناك أكثر من منوذج
نسوي يهودي .هناك فتاتان يهوديتان
هما (ريبيــكا) و(ليئــة) تقيمان في
(وارسو) وتتعرضان لالغتصاب ،ويدافع
أخوهما عنهمــا فيقتل ،وهناك (بات
شيبع) التي ولدت في فلسطني ،وهي
االمنوذج الذي يهمنا.

(بات شيبع) هذه حتب اليهودي (اوريا)
وتخلص له ،وال ترغــب في أي عالقة
أخرى ،وحني يبتزهــا الضابط (ايزاك/
راتشينسكي) ترفض ،فهي مرتبطة
بصديق ،وال ترضــخ له إال حني تعرف
أن صديقهــا خانها فــي احلرب ،حني
اغتصب فتاة عربية.
كل ما ســبق ال يأتي علــى الفكرة
احملورية وال يقاربها.
في الســنوات األولى لقيــام الدولة
العبرية تتشــمس فتيــات يهوديات
على شــاطئ عكا ،وبعضهن ميارسن
الدعارة مقابــل املال( .بات شــيبع)
تتشــمس لتوقــع بالشــاب العربي
العكــي «شــكري عــراف» عــازف
املوسيقى ،وتطلب منه أن يدلك لها
جســدها ،ثم حتــاوره فيكذب عليها
ويدعي أن اســمه يوسي وأنه يهودي
شــرقي وتكتشــف كذبــه ،وتنقل
احلوار كله إلــى الضابط (ايزاك) الذي
ال يفوت فرصــة اإليقــاع باملغرر به.
يدعوه ويطلب منه أن يقبل بوظيفة
معلم موسيقى ويهدده بفضح أمره
إن رفــض ،ويتركه يعترف ويســجل

اعترافه ،والناس تشكك فيمن يقبل
وظيفــة ،فهي ال تقــدم مجانا .ال بد
من خدمة مقابلهــا لصالح الدولة،
وهكذا أوقعت (بات شيبع) بالعربي.
صحيــح أن الزمن الروائــي يعود إلى
خمســينيات القرن العشرين ،ولكن
الزمن الكتابي هو.2017
أعتقــد أن مقاربة صــورة اليهود في
رواية «بلد املنحــوس» ومقاربته في
ضوء صورتهم في األدب الفلسطيني
املكتــوب فــي األرض احملتلــة 1948
موضوع يســتحق .إن روايات سميح
القاســم تبرز صورة مغايــرة .ايالنة
وروتــي ونوريــت لم يكن مرســات
لإليقاع بسميح وأمير ومأمون .إنهن
كما في روايتي النشاشــيبي ضحايا
املؤسسة العسكرية.
هل تختلف ريتــا محمود درويش عن
(بات شيبع)؟
ريتا التي أحبها الشاعر تختار اجليش
لتخدم فيه ،فينفصل الشاعر عنها
ويدركه الرحيل.
عن األيام الفلسطينية

تحذير من صناعة الوقود األحفوري
دانييل ليتفين
شــهدنا هــذا العــام العديــد من
الظواهــر املناخية غير املســبوقة،
بــدءا من إعصــار «الوحــش القادم
مــن الشــرق» الذي جلــب صقيعا
غير معتاد للعديــد من املناطق في
بريطانيــا في شــهر مــارس  /آذار،
إلى إعصار «فلورنــس» الذي اجتاح
الساحل الشــرقي للواليات املتحدة
وإعصار «مانغخوت» في الفلبني.
يقول العلمــاء إن أي كارثة طبيعية
معينــة هــي نتيجة لتغيــر املناخ،
ولكــن يبــدو أن كثافــة العواصف
بنحو عام مرتبطــة بتراكم الغازات
الدفيئة املســببة لالحتباس احلراري
في الغالف اجلوي التي يولدها البشر.
لكن بالنســبة للكثيرين ،ال يحتاج
توجيــه اللــوم إلى انتظــار اليقني
العلمــي الكامل .هناك عشــرات
املاليــن مــن الناس الذيــن تضررت
حياتهم بشــكل كبير من الكوارث
الطبيعية ،ورمبــا الحظ املليارات من
البشــر أحوال الطقس املتقلبة في
الســنوات األخيرة .مثل الكثير من
السياسيني ومعظم وسائل اإلعالم،
أصبــح العديــد من هــؤالء الناس
مقتنعني بأن اعتمادنــا على الوقود
األحفوري ،أحد األسباب الكامنة وراء
ذلك.
تعد صناعة الوقــود األحفوري هدفا ً
مشروعا ً للنقد ،نظرا ً ألن منتجاتها
متثل اجلزء األكبر من انبعاثات الغازات
الدفيئــة الســنوية .لقــد تضررت
شــركات «النفط الكبــرى» ،على
وجه اخلصــوص ،جــراء العديد من
اإلجــراءات املتعلقة بدورها في تغير
املناخ .إضافة إلى إقامة احتجاجات

في مواقعها في الســنوات األخيرة،
فقــد واجهوا قــرارات املســاهمني
الذي يطالبون بالتحول نحو مصادر
الطاقة املتجــددة ،وحمالت تصفية
االســتثمارات ،وعــدد متزايــد من
الدعاوى القضائية املتعلقة باملناخ،
خاصة في الواليات املتحدة.
مع ذلك ،ما يزال احلصار السياســي
لصناعة الوقود األحفوري في بدايته.
وحتــى إذا لم تكــن الظواهر اجلوية
املتطرفة مخيفة كمــا تنبأ علماء
املناخ ،فمن املرجح أن يوجه الشعب
غضبه نحو الصناعــة عند حدوث
أي إعصار أو فيضــان أو موجة حر أو
موجة جتمد.
عالوة على ذلك ،مع انتشــار الوعي
بتغير املناخ ،ســيكون السياسيون
والشعب في حاجة إلى هدف سهل
إللقــاء اللوم عليه .مــن املؤكد أنه
ميكن للمرء أن يشــير بإصبع االتهام
إلى مليــارات املســتهلكني الذين
يقــودون ســيارات تعمــل بالبنزين
ويعتمــدون على الوقــود األحفوري
لتدفئــة وإضــاءة منازلهــم .لكن
سيكون من الغباء قيام أي سياسي
يأمل في الفوز في االنتخابات بإلقاء
اللوم على الناخبني.
ويعني هذا مــن الناحية العملية أن
شــركات الوقود األحفوري  -ســيما
املتواجدة في بلدان منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية  -سوف تضطر
إلــى اجتياز بيئة تشــغيلية متنازع
عليها في الســنوات املقبلة .فيما
يتعلق بقيمة املســاهمني ،فإن حل
املشكالت االجتماعية والسياسية
لن يكون أقل أهمية من إيجاد وإنتاج
الهيدروكربونات.
فــي الوقت احلاضر ،يركــز جزء كبير
من نشــاط حملة ضد أسهم هذه

الوقود االحفوري

الصناعة على املــدى الذي قد تكون
فيه احتياطيات الشــركات من املواد
الهيدروكربونية غير قابلة للتطبيق
جتارياً ،مع ابتعاد العالم عن استعمال
الوقود األحفــوري .ولكن على املدى
القريب ،فإن رد الفعل السياسي ضد

هذه الصناعة سوف يشكل تهدي ًدا
أكبر على التقييمــات من «األصول
احملصورة».
ميكــن أن تأتــي ردود األفعــال هذه
بأشــكال متعــددة .مــن املرجح أن
تكتسب حمالت سحب االستثمارات

قوة وجتــذب أكبر املســاهمني .وقد
تبــدأ الدعاوى القضائيــة املتعلقة
باملناخ في االنتشــار خارج الواليات
املتحدة ،مما يؤدي فــي نهاية املطاف
إلى فرض تعويضات بقيمة مليارات
الدوالرات ،كما هو احلال في القضايا

املرفوعة ضد شركات التبغ الكبرى.
قد تصبــح حــركات االحتجاجات
روتينيــة .ومــن احملتمــل أن تقــرر
احلكومات فرض الوقــف االختياري
لتطويــر الهيدروكربونات اجلديدة ،أو
فرض ضرائب عقابية على شــركات
الوقود األحفــوري .في الواقع ،قامت
حكومــة نيوزيلندا مؤخــرا ً بحظر
جميع عمليات التنقيب عن النفط
والغاز في املستقبل ،وهي خطوة قد
تتبعها دول أخرى في نهاية املطاف.
ملــاذا ينبغــي علــى املــرء أن يقلق
بشــأن شــركات النفــط الكبرى
ومســتثمريها؟ بعــد كل شــيء،
من شــأن العديــد مــن الضغوط
السياسية أن تســاعد في معاجلة
مشــكلة تغيــر املناخ ،األمــر الذي
يتطلب تقليل اعتمادنا على الوقود
األحفــوري وتســريع التحــول إلى
الطاقات املتجددة.
ومع ذلك ،ميكن لردود الفعل العنيفة
ضد شــركات الوقــود األحفوري أن
يكون لها بعض اآلثار السلبية ،وقد
يســتعملها السياســيون لصرف
االنتباه عن بطء وتيرة إصالح سياسة
الطاقة الوطنية.
في معظــم البلدان ،هنــاك حاجة
ماســة لإلصالح لتحقيــق األهداف
املناخيــة .على الرغم مــن احلفاظ
على متوسط الزيادة في درجة احلرارة
العاملية في حدود درجتني مئويتني من
مســتويات ما قبل الثورة الصناعية
(احلد األعلى مبوجــب اتفاقية باريس
املناخية لعام  ،)2015ســيظل إنتاج
الوقود األحفوري ضروريا .ومثل ناقلة
النفط الضخمة ،ال ميكن أن يتحول
نظام الطاقة العاملي بنحو ســريع.
سيســتغرق االبتعاد عن استعمال
الوقود األحفوري عدة ســنوات ،وفي

هذه األثناء ،سيســتمر الطلب على
النفط والغاز والفحم.
في ضــوء هــذه احلقائق ،فــإن أحد
اخملاطــر التــي يشــكلها رد الفعل
السياســي املعاكس ضد شــركات
الوقود األحفوري تكمن في إمكانية
إخفــاء هــذه الصناعة .وبــدال ً من
التقليص في احلجم أو التركيز على
االنتقال إلى مصادر الطاقة املتجددة،
فــإن الصناعة قد حتــول اإلنتاج إلى
شــركات خاصة بدال ً من الشركات
العامة .كمــا ميكن أن ينتقل اإلنتاج
إلى شركات أقل شفافية في البلدان
غيــر األعضاء في منظمــة التعاون
االقتصادي والتنمية.
فــي كلتــا احلالتني ،ســتكون هذه
الكيانات املؤسســية أقــل عرضة
لضغــوط الناشــطني التقدميني
واملســتثمرين الذين يركــزون على
اجملتمــع .وســوف يفــرح املنتجون
األقــل التزامــا باالســتمرار فــي
االستكشاف واالســتخراج بحرية،
ألنهــم سيشــعرون بأنهــم أقــل
إلزاما ً من رؤســاء شــركات النفط
والفحم الكبرى وغير ملزمني إلثبات
مســاهمتهم في احلد من انبعاثات
الغــازات الدفيئــة .وبينمــا تواصل
حركة التصدي لتغير املناخ تشكيل
إستراتيجيتها للســنوات القادمة،
يعتبر هــذا األمر أحــد اخملاطر التي
يجب أخذها بعني االعتبار.
دانييــل ليتفــن :املديــر اإلداري
لشــركة املوارد احلرجة ،وهي شركة
استشــارية تقدم املشورة لشركات
املوارد بشــأن االســتدامة ومخاطر
«الترخيــص بالعمــل» ،ومؤلــف
كتاب «إمبراطوريــات الربح :التجارة
واالستيالء ،ومسؤولية الشركات».
بروجكت
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سالم مكي

قراءة في قانون األحزاب السياسية رقم  ٣٦لسنة ٢٠١٥
وجدان حسين المعموري
الرشــد القانونــي وفيــه
يتولى االنســان متشــية أموره
وإدارة مصاحلــه الشــخصية،
إشــكاليتنا ُجلَّها في عمر من
يحق له تقدمي طلب التأسيس
يــرأس حزبــا أو تنظيمــا
َ
لِ
سياسيا(٢٥ســنة)،نعتقد انه
عمر ال يؤهل االنســان ليكون
قائــدا سياســيا ،مبا متيســر
لديه من وسائل متواضعة ،في
الوقت ذاته الذي ســيكون به
هذا النص (عمر٢٥سنه)،سببا
المتالء الســاحة السياســية
بأحــزاب كثيــره ،تتشــابه
أجنداتها وبرامجهــا ،وبالتالي
تتوز ُع أصواتها االنتخابية تاركة
البلد يغرق فــي صراعات كتل
برملانيه صغيــرة ال تقوى على
اتخــاذ أي قرار برملاني بســبب
كثرتهــا وشــبه اســتحالة
توافقها ،منع القانون(م١٠ف)٦
أعضــاء هيئــة النزاهــة
عمومــا من االنتمــاء لألحزاب
والتنظيمــات السياســية
وكان يتوجــب أن يكون النص
واضحا ،مبنــع محققيها فقط
 ،فمن يقرأ النص يتبادر لذهن ِه
شــمول العناويــن الوظيفية
األخرى باملنع(كاتب ،محاســب
،مدقــق ،ســائق ،حــارس....
إلــى آخره)وكما جــاء في نص
املادة(١٧ف)١٠مــن قانون هيئة
النزاهة رقم(٣٠لســنة)٢٠١١
عندما حتدثت عن املشــمولني
بتقارير كشــف الذمة املالية،
فحددت محققــي النزاه ًة من
دون تلك العناوين التي ال متّاس
لهــا مع اإلجــراءات القضائية
الداخلة في البحث والتقصي
عن جرائم االختصاص اجلنائي
للهيئة ،ولم يتوســع القانون
في مفهوم(أعضاء الســلطة
القضائية)هل بضمنهم كتاب
الضبــط القضائــي البدائي،
أم ال ،وال نعلــم عــن ســبب
عدم املنع ملنفــذي دوائر تنفيذ
األحكام القضائيــة ،والكتاب
العــدول ،فهم ميارســون دورا
نعتقــده أكثــر خطــورة من
دور منتســبي هيئــة النزاهة
ومحققيهــا الــذي ال يختلف
ابدآ عن دور مراكز الشرطة في

مجلس النواب العراقي

االختصاص اجلنائي لغير جرائم
الوظيفة العامــة ،فالعناوين
آنفة الذكر ،تسهر مع القضاء،
علــى إدارة ملفــات احلمايــة
البدائية االستئنافية املتعلقة
بتعويضات األضــرار في أموال
الدولة ،املادة(١١ف)١اشــترطت
أن ال يقــل عدد أعضــاء احلزب
طالب التســجيل عــن()٢٠٠٠
عضــو مــع مراعــاة التمثيل
النسوي ،وحسنا تركت النص
من دون حتديد نسبة العضوية
النسوية ،فاشــتراك املرأة هنا
لــه عالقة وثقى بالتشــكيلة
االجتماعية املدنيــة وأعرافها
التــي قــد ال تســمح للمرأة
باالنضمام للحزب أو التنظيم
السياســي ،ولكن ماذا لو لم
يتمكن أي من األحزاب اللبرالية
املدنية من احلصول على نسبة
االنضمــام النســوي في مدن
كانت أغلقت لتيارات متشددة
هذا من بــاب ،من باب آخر ،كان

األصح عمليا أن يتم تســجيل
احلزب أو التنظيم السياســي
تســجيال ابتدائيــا ويعلن عن
ذلك ابتدائيا ،ويٌؤذَن له بالترويج
لبرنامجه السياسي ليتمكن
من جمع العدد املطلوب حينها
ســيكون العدد نوعيــا وليس
مجرد رقم ،وكجزء من إجراءات
التســجيل،،وال مسوغا جلعل
رســم التســجيل مبالغا به
الى هــذا احلد()٢٥٠٠٠٠٠٠دينار
فمبلغ كهذا سيشــكل عبئا
على ميزانيــة األحزاب العريقة
ونظيفة اليد فــي الوقت ذاته
الذي يبدو فيــه متاحا آلخرين،
املــادة(١٣ف )١أفــادت بالبــت
في طلب التأســيس من قبل
دائــرة األحــزاب والتنظيمات
السياســية خالل مــدة()١٥
يوما من موعد النظر بالطلب
وبخالفه يعتبر الطلب مقبوال،
وعبــارة (مــن موعــد النظر
بالطلب)جــاءت من دون وضوح

ومن دون حتدي ٍد للحدود الزمنية،
بوجــوب النظر ومــن ثم البت
،الفقرة()٢من املادة ذاته لم حتدد
املفوضية العليــا بفترة زمنيه
ملزمه للمصادقة من عدمها،
في الوقت ذاته الذي أوجب َفيه
القانون النشــر فــي جريدتني
(محليتني ) وكان يتوجب النشر
في جريدتني(وطنيتني)،لنتجاوز
املناطقيــة املقيتــة ،املادة()١٤
وقعــت فــي خطــا ِّ شــكلي
عندما عــدت الطعن أثرا لقرار
دائــرة األحــزاب والتنظيمات
السياســية القبول أو الرفض،
وليس لقــرار مجلس املفوضني
والنشــر ،املــادة (١٦ف)١عدت
احلزب قائما من تاريخ مصادقة
احملكمة االحتاديــة العليا وفي
ذلــك حيــف كبيــر لطالبي
التأســيس احلاصلــن علــى
قبــول دائرة األحــزاب لطلبات
تأسيســهم في حال الطعن
به من غير طالبي التأســيس

واألعضــاء ،إذ كان يتوجب عده
قائما مــن تأريخ قبــول طلب
التأســيس وموافقــة دائــرة
األحــزاب ،حيــث احلصول على
الشخصية القانونية املعنوية
يكون بأثر رجعــي لعالقة ذلك
بالكثيــر مــن احلقــوق التي
ت ُكتَسب ابتداء من ذلك التأريخ،
كمــا هو احلال فــي حقه مثال
في االشــتراك في االنتخابات
والتســجيل ككيان سياسي،
ــوف احملكمة االحتادية
فقد ت َ
ُس ِ
إجراءاتها حلرمان كيان سياسي
معني من تسجيل اسمه كما
حصل في تسويفها للكثير من
الدعاوى ،وليس آخرها الدعوى
املرقمة(/١٢احتادية)٢٠١٠/والتي
سبق أن أقامها األستاذان مفيد
اجلزائري وعمر علي حسني والتي
طالبا بهــا احملكمــة االحتادية
العليا باحلكم بعدم دســتورية
النص الوارد ضمن املادة(١٣ف)٥
من قانون انتخابــات مجالس

احملافظات واألقضية والنواحي
رقــم (٣٦لســنة ٢٠٠٨املعدل)
حيث لم تصدر احملكمة االحتادية
قرارهــا اال بتأريــخ  ١٤حزيران
 ٢٠١٠فــي حني انهــا صادقت
على نتائج االنتخابات بتأريخ١٠
حزيران ،٢٠١٠فــي الوقت ذاته
الــذي اعتبرت بــه ،قرارها هذا
موقوفا ،وفي نص محترف نقف
له بتقدير عال ،أعطت املادة()١٨
الشخصية املعنوية والقانونية
للحزب أو التنظيم السياسي،
ليتمكنوا من البيع والشــراء
ومتلــك املنقــوالت والعقارات
كمــا رســمته املادة()٣٤مــن
القانون ،والتم ُثل أمام القضاء
بوصفه شــخصا معنويا وفر
لــه القانــون كامــل احلماية
القانونيــة ،له حقــوق وعليه
واجبــات ،وأن مقراتــه مصونة
وال يجــوز تفتيشــها ،وكذلك
احلال وثائقه ومراســاته ،كما
ال يجوز التلصــص أو التنصت
عليها ،اال بقرار قضائي ،وترتب
للحزب أو التنظيم السياسي
احلق في اســتخدام وتأسيس
مؤسســات إعالميه لتدعيم
آرائــه والترويج لهــا ،املادة()٢٥
جاءت مبمنوعات العمل احلزبي،
بدءا من حظر االرتباط بأجندات
فكرية خارجية ،تســعى إلدارة
شــؤون البالد مبوجب مصالح
غير عراقية ،وهو نص ولد ميتا
في الوقــت احلاضر القريب ،ألن
غالبية الكيانات السياســية
متول وتــدار من اخلــارج ،برغم
أن املادة( )٣٣مــن القانون مدار
البحــث ،قد حددت ورســمت
مصادر متويل احلزب أو التنظيم
السياسي(اشتراكات ،تبرعات،
منح داخليه ،استثمارات ،إعانات
حكوميــة)،وأن املــادة(٤٩ف)٢
قــد عاقبت اخملالف بالســجن
مدة ال تقل عن ()٦ســنوات وال
تزيد على()١٠سنوات ومصادرة
األمــوال املتحصلــة من هذه
اجلرميــة ،برغم كل ذلــك ،إال ان
األحزاب ستتحايل وتلتف على
النص القانونــي ،ألنها اعتادت
أن تعطي هي لتابعيها وتقدم
هي لهم امليزات ليستمروا في
الســير معها ،ذلك ،لهشاشة
برامجهــا وانعــدام عمقهــا
الفكري والتاريخي.

نصوص دستورية تهمك

التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة
املادة 54
يدعــو رئيــس اجلمهورية مجلس
مبرسوم جمهوري،
النواب لالنعقاد
ٍ
خالل خمسة عشرَ يوما ً من تاريخ
املصادقة على نتائــج االنتخابات
العامة ،وتعقد اجللســة برئاســة
أكبر األعضاء سنا ً النتخاب رئيس
اجمللس ونائبيــه ،وال يجوز التمديد

ألكثر من املدة املذكورة آنفاً.
املادة 55
ينتخــب مجلس النــواب في أول
جلســ ٍة له رئيســاً ،ثم نائبا ً أول
ونائبا ً ثانياً ،باألغلبية املطلقة لعدد
أعضاء اجمللس ،باالنتخاب الســري
املباشر.
املادة 56

أوالً -:تكــون مدة الدورة االنتخابية
سنوات تقوميية،
جمللس النواب أربع
ٍ
تبــدأ بأول جلســ ٍة لــه ،وتنتهي
بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً -:يجري انتخاب مجلس النواب
اجلديد قبل خمســ ٍة وأربعني يوما ً
من تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية
السابقة.

املادة57
جمللس النواب دورة انعقاد ســنوية
بفصلني تشريعيني أمدهما ثمانية
أشــهر ،يحدد النظــام الداخلي
كيفيــة انعقادهمــا ،وال ينتهي
فصــل االنعقاد الــذي تعرض فيه
املوازنــة العامة إال بعــد املوافقة
عليها.

املادة58
أوالً -:لرئيس اجلمهورية ،أو لرئيس
مجلس الــوزراء ،أو لرئيس مجلس
النــواب ،أو خلمســن عضــوا ً من
أعضاء اجمللس ،دعوة مجلس النواب
إلى جلســ ٍة اســتثنائية ،ويكون
االجتماع مقتصرا ً على املوضوعات
التي أوجبت الدعوة إليه.

ثانياً -:يتم متديد الفصل التشريعي
لــدورة انعقاد مجلــس النواب مبا
ال يزيــد علــى ثالثني يومــاً ،إلجناز
املهمات التي تســتدعي ذلك ،بنا ًء
طلب من رئيــس اجلمهورية،
على
ٍ
أو رئيس مجلس الــوزراء ،أو رئيس
مجلس النواب ،أو خمسني عضوا ً
من أعضاء اجمللس.

نفقة األصول

وااللتفاف على القانون
مــن الطبيعي إن وجود منظومة تشــريعية
هائلــة ،تضم بــن جنبيها مئــات القوانني
والقــرارات ،يؤدي حتما الــى وجود أما تعارض
بني قانون وآخر أو الســماح لألفراد بالنفاذ أو
االلتفاف على قانون مــا باالرتكاز على قانون
ثان وهذا قد يحدث وبكثرة ،لعدة أسباب منها
إن املشرع العراقي وعلى مدى تاريخ التشريع
منذ تأسيس الدولة العراقية احلديثة في بداية
عشرينيات القرن املنصرم ،لم يأت بأشخاص
مختصــن بالقانون أو بالتشــريع ا وان هؤالء
املشــرعني يتعرضون الى ســطوة السلطة
السياســية التي جتبرهم على سن القوانني
التــي تالئم سياســتها .الســبب اآلخر هو
القضاء الذي يغفل أحيانا ويسمح الستغالل
النص القانوني للوصول الى غايات شخصية
او تهربا مــن التزام قانوني معــن .وبرغم إن
السبب األول قد يحل عبر القاعدة التي تقول:
القانون اخلاص يقيد العام .ولكن املشكلة إن
القاضــي ال يأخذ باخلــاص أو إن قناعته قد ال
تنصرف الى الغاية التي يريدها القانون لكنه
يقول لك :م ّيز! في قانون األحوال الشخصية،
ثمة عقوبــة مالية تفرض علــى الزوج الذي
يتــرك زوجته من دون نفقــة أو معيل عندما
تخرج من بيت الزوجية الى بيت أهلها ،وهذه
علــى نوعني :أما نفقة ماضية أو مســتمرة.
ميكــن للزوجة أن ترفع بها دعوى الى محكمة
األحوال الشخصية التي سوف جتيب طلبها
مبجرد إثبات عدم اإلنفاق .هذه املســألة ترهق
الكثير مــن األزواج الذين لديهم مشــكالت
مســتعصية مع زوجاتهم ويتأســفون على
سلب جزء من أموالهم رغما عنهم وإعطائها
الى الزوجة فكان عليهــم التفكير بطريقة
متكنهم من اإلفــات من هذه العقوبة ،فكان
القانــون ذاته هو وســيلتهم األجنع للتنفيذ.
املــادة  23من قانون األحوال الشــخصية قد
أوجبت نفقة على الزوج .وكما قلنا ســتأخذ
احملكمة على وفق ما جــاء بعريضة الدعوى،
وســتفرح الزوجة كونها ستجد منفذا ماليا
ميكنهــا من مواجهــة أعباء احليــاة ،لكنها
ومبجــرد الدخول الى دائرة التنفيذ ،ســتتبدد
الفرحة ،فهــي تأخذ قرارها الــى قبره! لكن
في حالة كون الــزوج موظفا أو صاحب دخل
ثابت فإن هذا ســيخفف مــن املعاناة كثيرا،
فهي ســتطلب من الدائرة إرسال كتاب الى
دائرته مطالبة إياها بحجز جزء من الراتب مبا
ال يتجــاوز اخلمس على وفق مــا جاء باملادة81
من قانون التنفيذ رقم  45لسنة  .1980هذه
النسبة تستقطع من صافي الراتب ،فإذا كان
الزوج مدينــا ألمر آخر ويســتقطع من راتبه
فان نســبة اخلمس ستكون على ما تبقى من
الراتــب ال على الراتب املثقــل بحقوق أخرى.
لذلك ّ
زوج قبل أن تترك زوجته دار الزوجية
فكر ٌ
بأنها ستقيم حتما دعوى نفقة ضده ،لذلك
قرر أن يقطــع عليها نصــف الطريق ،وكان
القانون هو وسيلته لتحقيق ذلك و مبساعدة
محامية( شــاطرة)  ،متهد له طريق االلتفاف
على القانون .هذه الطريقة تتلخص بأن يقوم
والد الزوج برفــع دعوى ضد ولــده ملطالبته
باإلنفاق عليه مبوجب املادة 61من القانون التي
تقول :يجب على الولد املوســر كبيرا كان أو
صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين
على الكســب ما لم يظهر األب إصراره على
اختيار البطالة.

الميراث وموانعه على وفق القانون العراقي
المحامية نور عبد اهلل
جاسم الطائي
ميراث الزوج
والزوج من الورثة الذين ال يرثون إال
بافرض فقط  ،وله حالتان:
احلالة األولى  :أن يرث نصف التركة
إذا لــم يكن لزوجته فرع وارث أي  :ال
يكون لها أبن وال بنت وإن نزل وال بنت
وال بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان
األبناء من زوجها املتوفى أو من غيره
 ،فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده
سواء كبنت البنت  ،وبنت أبن البنت.
احلالة الثانيــة  :أن يأخذ ربع جميع
التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن
يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ،
أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها.
ميراث األب
ويــرث األب أحيانا بالفــرض وحده ،
ويرث أحيانا بالعصبة وحدها  ،ويرث
أحيانا بالفــرض والعصبة جميعا
 ،فهــذه ثالث حــاالت أجمع عليها
األئمة األربعة وأصحابهم.
احلالة األولى:
أن يرث بالفرض املطلق وهو السدس
 :أي اخلالص عن التعصب أي بالفرض
وحده  ،وذلــك فيمــا إذا كان البنه
املتوفــى ابن أو ابن ابــن وإن نزل  ،وال
فــرق بني أن يكون مع االبن أو ابن ابن
وارث آخر  ،أو أن ال يكون  ،وإذا كان مع
االبن أو ابن االبن وارث آخر فال فرق بني

أن يكون هذا الوارث من بنات امليت أو
بنات أبنتاه وأن ال يكون.
احلالة الثانية:
أن يرث بالتعصب احملض  ،وهذه احلالة
مع غيــر الولد  ،فيأخذ املال أن انفرد
 ،وإن كان معــه وارث صاحب فرض
كــزوج أو أم أو جده فلــذي الفرض
فرضه  ،وبقية املال له  ،وإن لم يكن
معه وارث أصال أخذ جميع التركة.
احلالة الثالثة:
أن يــرث بالفــرض والتعصب معا ،
وهــذه احلالة تكون مع إنــاث الولد
 ،أو إنــاث ولــد االبن فله الســدس
لقوله تعالى  { :فلكل واحد منهما
السدس مما ترك إن كان له ولد).
ولهــذا كان لــأب الســدس مــع
البنت باإلجماع  ،ثــم يأخذ ما بقي
بالتعصب.
ميراث اجلد:
اجلد الصحيح  ،إمــا أن يكون معه
إخوة وأخوات  ،أشقاء أو ألب  ،وإما أن
ال يكون معه أحد من هؤالء.
فإن لم يكن مع اجلد اإلخوة واألخوات
 ،فإن اجلد يكون له ثالث حاالت كاألب
متاما ،وهي احلاالت التي ذكرناها في
ميراث األب وهي:
احلالة األولى
أن يأخذ الســدس بالفرض املطلق
إذا كان للميت فرع وارث مذكر  ،ألن
الفــرع املذكر يكون هــو العصبة ،
ألنه أولى رجــل ذكر وأقرب رجل إلى
امليت  ،فال يأخذ اجلد إال الفرض وهو
السدس
احلالة الثانية

أن يرث بالعصوبة وحدها إن لم يكن
للميت بــن الورثة فرع وارث أصال ال
مذكــر وال مؤنث  ،وفــي هذه احلالة
يكون اجلــد أولى رجل ذكــر فيأخذ
الباقي لكونه عصبة.
احلالة الثالثة:

أن يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي
تعصبــا  ،وذلــك إذا كان هناك فرع
وارث مؤنث  ،فيأخذ السدس بوصفه
صاحب فــرض مع الفــرع املؤنث ،
ويأخذ الباقي بوصفه أولى رجل ذكر.
واألصل الذي ثبت به ميراثه في هذه

األحوال الكتاب  ،والسنة واإلجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى  { :وألبويه
لكل واحد منهما الســدس مما ترك
إن كان له ولد فــإن لم يكن له ولد
 ،وورثه أبواه فألمــه الثلث} ......فقد
أضاف امليراث فــي الفرض لألم وهو

الثلث وترك األب بدون فرض  ،فدل أن
األب له الباقي تعصبا
احلالة الرابعة:
ال يرث اجلــد مع وجود األب متشــيا
مع القاعدة العامة  ( .من أدلى إلى
امليت بواسطة اليرث مع وجود تلك
الواسطة(
أما حاالت اجلد التــي يختلف فيها
اجلد عن األب فهي خمسة.
احلالة األولى:
األب ال يحجــب عن امليــراث أبدا إال
إذا وجــد مانع من موانع امليراث  ،أما
اجلد  ،فإنه يحجب عن امليراث باألب
حجب حرمان فال يرث مع وجود األب
،ويحجب اجلــد البعيد باجلد القريب
متشــيا مع القاعدة ( مــن أدلى إلى
امليت بواسطة ال يرث مع وجود تلك
الواسطة).
احلالة الثانية:
أن األب يحجب نفســه عن امليراث
 ،وال يحجبهــا اجلــد بل تــرث معه
إجماعــا  ،واجلدة األبويــة ال ترث مع
وجــود األب  ،ألنها تدلــى إلى امليت
وتنتســب إليه بواسطة األب  ،وأما
اجلد فترث معه أم األب  ،ألنها تدلى
إلى امليت وتنتســب إليه بواسطة
األب  ،وأما اجلد فتــرث معه أم األب
 ،ألنها زوجته  ،وكذا أم أم األب ألنها
أم زوجته  ،فهما ال تدليان إلى امليت
بواســطة  ،بخــاف أم أبي األب فال
ترث مع اجلد إلدالئهــا به إلى امليت
والقاعدة التــي تبني لنا ميراث اجلد
مع اجلدة هي ( كل جدة تنتسب إلى
امليت بواسطة ال ترث معه.

احلالة الثالثة:
أجمــع الفقهــاء أن األب مع الفرع
املؤنــث يرث الســدس فرضــا وما
بقي بعد أصحــاب الفروض تعصبا
 .واختلفــوا في اجلــد  ،فمنهم من
قــال  :هــو كاألب فــي اجلمع بني
اإلرث بالفــرض واإلرث بالعصوبة .
ومنهم من قال  :بل يرث اجلد حينئذ
بالعصوبة وحدها.
احلالة الرابعة:
أجمــع فقهــاء املســلمني أن األب
يحجب األخــوة واألخــوات من أية
جهة كانــوا  ،وأما اجلد فإنه يحجب
األخوة واألخــوات ألم باإلجماع  ،أما
األخــوة واألخوات األشــقاء  ،أو ألب
فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه
معهــم  ،فقال أبو حنيفــة وقوم :
نعم يحجبهم  ،وقال األئمة الثالثة
ال يحجبهم.
احلالة اخلامسة:
أجمــع األئمة األربعــة على أن األب
يحجــب األم من ثلــث التركة إلى
ثلث الباقي في املسألتني الغراويتني
 ،وأن اجلــد ال يحجبها إلى ذلك  ،وال
يبالي اجلد بان نصيبها أكثر أو قريب
من نصيبه  ،لعدم تســاويهما في
القرابة إلى امليت  ،ألن األم إلى امليت
من اجلد  .واملسألتان الغراويتان هما
( أب  ،أم  ،زوج ) و ( أب  ،أم  ،زوجــة
) فإن األم في هاتني املســألتني تأخذ
ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجني
ال ثلث كل التركة  ،لكي ال تستحق
األم أكثر مما يســتحقه األب أو قريبا
منه.
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فنزويال تعسكر
بإسبانيا

العواصم ـ وكاالت:
دخل املنتخب الفنزويلي ،معسكرا مبدينة فيتوريا
شمالي إسبانيا ،استعدادا للمواجهتني الوديتني
أمام منتخبي إقليم الباسك واإلمارات.وشهدت
القائمة التي أعلنها املدير الفني رافائيل دوداميل،
وضمــت  23العبا ،عددا من العناصر اجلديدة مثل
روبرتو روساليس (إســبانيول) ،وميكيل فيانويفا
(ريوس).
وستقام املباراة األولى أمام منتخب الباسك يوم
 12من الشــهر اجلاري على ملعب (مينديزوروتزا)،
معقل نادي ديبورتيفو أالفيس ،في حني ستكون
الثانية أمام املنتخب اإلماراتي بعدها بأربعة أيام
مبدينة برشلونة.

بدء بيع القميص الجديد
لبرشلونة في الصين

مدريد ـ وكاالت:
لم يستغرق قميص برشلونة للموسم اجلديد سوى
أيام قليلة ليتم بيعه خارج إسبانيا ،بعدما كشفت
بعض املصادر عن التصميم اجلديد للتيشــرت الذي
سيرتديه الفريق مبوسم .2020-2019
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن بعض احملالت
في الصني بدأت تبيع قمصان البلوجرانا بالتصميم
اجلديد ،برغم عــدم املوافقة عليه من قبل اجلمعية
العمومية للنادي بشكل رســمي حتى اآلن ..ويأتي
التصميم بشكل مختلف متاما ،عما اشتهر به في
الســنوات املاضية ،حيث اختفت اخلطوط الطولية
باللونــن األحمــر واألزرق ،لتســتبدل باملربعات مع
االحتفاظ على األلوان.

العطية يحصد

لقب رالي المغرب
الرباط ـ وكاالت:
تــوج القطري ناصر العطية ،للمرة اخلامســة على
التوالي بلقب رالي املغرب الصحراوي ،في نســخته
الـ  ،19والــذي ميثل اجلولة العاشــرة (قبل األخيرة)
من بطولة كأس العالم  2018للراليات الصحراوية
الطويلــة «كروس كاونتري» .وجاء إجناز العطية بعد
تصدره للترتيب العام النهائي للسائقني بعد انتهاء
املرحلــة الـــ  5واألخيرة.وحصــد العطية بصحبة
مالحه الفرنســي ماثيو بوميل ،لقب الرالي بعدما
احتل املركز األول في نهاية املراحل الـ  5بزمن إجمالي
قدره  16.28.38ساعة وبفارق  26.71دقيقة عن أقرب
منافسيه ،الســائق البولندي ياكوب برزيجونكسي
بصحبة مالحه البلجيكي طوم كولسول ،الذي جاء
ثانيا بزمن قدره  16.55.09ساعة.
واحتل الســائق الفرنسي ســيريل ديبريه بصحبة
مالحه ومواطنه جان بول كوتريت ،املركز الثالث في
الترتيب العام بزمن إجمالي قدره  17.12.25ساعة ،
فيما جاء السائق التشيكي مارتن بروكوب بصحبة
مالحــه ومواطنه جــان تومانيك في املركــز الرابع
بزمن إجمالي قدره  17.17.20ســاعة .وحل السائق
الفرنسي رونان شــابوت بصحبة مالحه ومواطنه
جيل بيلو ،فــي املركز اخلامس بزمــن إجمالي قدره
 19.36.50ساعة.

السنغال تضيف

أولمبياد الشباب 2022
العواصم ـ وكاالت:
أعلنت اللجنة األوملبية الدولية اإلثنني رسميا ً اختيار
الســنغال مضيفة لدورة األلعاب األوملبية للشباب
 ،2022في خطوة ،عدها ،الرئيس الســنغالي ماكي
سال «تاريخية» بالنسبة لبالده والقارة.
واعتمدت اللجنة األوملبية الدولية خالل اجتماعها
الـ 133املنعقد فــي العاصمة األرجنتينية بوينوس
ايرس ،توصيــة تقدمت بها جلنتهــا التنفيذية في
أيلول املاضي ،الختيار الســنغال لالستضافة نظرا ً
مللف ترشــيحها «األقوى» مقارنة مع املنافســن
الثالثة اآلخرين تونس وبوتسوانا ونيجيريا.
وستقام النسخة الرابعة من أوملبياد الشباب بني أيار
وحزيران  2022في ثالث مدن سنغالية هي العاصمة
دكار وديامنيادو وسالي.وكانت اللجنة التنفيذية قد
اعتبرت الشهر املاضي أن السنغال قدمت «املشروع
األقوى والذي يوفر الفرص األفضل» ،بناء على تقرير
أعدته جلنة تقييــم تابعة لألوملبيــة الدولية التي
كانت قد أبدت رغبتها فــي أن يؤول تنظيم أوملبياد
الشباب  2022لبلد إفريقي.

رياضة

يعلن اسم الالعب الفائز بالجائزة في  3كانون األول

الكرة الذهبية :مودريتش ورونالدو وصالح يتنافسون مجددا
العواصم ـ وكاالت:
كشفت مجلة «فرانس فوتبول»
الفرنســية عن الئحة الالعبني
الـ 30املرشــحني لنيــل جائزة
الكرة الذهبية ألفضل العب في
العالم ،أبرزهــم صاحب جائزة
األفضــل لالحتاد الدولــي لكرة
القــدم (فيفــا) الكرواتي لوكا
مودريتش ومنافسيه في الالئحة
النهائية البرتغالي كريســتيانو
رونالدو واملصري محمد صالح.
وكان العب وســط ريــال مدريد
اإلســباني وقائــد منتخــب
كرواتيا وصيفــة بطلة العالم
في املونديال األخير في روســيا
مودريتــش تفــوق علــى زميله
الســابق فــي النــادي امللكي
مهاجــم يوفنتــوس اإليطالي
حاليا رونالــدو الفائــز باجلائزة
خمس مرات ،وهــداف ليفربول
اإلنكليزي الدولي املصري محمد
صالح فــي جائزة الفيفا ألفضل
العب في العالم الشهر املاضي.
كما نال مودريتش متفوقا على
رونالــدو وصالح ،جائــزة أفضل
العب فــي أوروبا لــدوره الكبير
في تتويج النــادي امللكي بلقب
دوري أبطــال أوروبا للعام الثالث
تواليا ،واختيــر أفضل العب في
كأس العالم ملساهمته الفعالة
فــي بلوغ منتخب بــاده املباراة
النهائية للمرة االولى في تاريخه
قبل ان يخسر امام فرنسا .4-2
واحتكــر رونالــدو الــذي يجد
نفسه في وضع ال يحسد عليه
بسبب قضية اتهامه باغتصاب
أميركيــة عــام  ،2009وغرميــه
األرجنتينــي ليونيــل ميســي
(برشــلونة اإلســباني) خــال
األعوام العشرة املاضية ( 5لكل
منهما).
وضمــت الالئحــة ميســي
ومواطنــه هــداف مانشســتر
ســيتي االنكليــزي ســيرخيو
أغويرو اللذين خيبــا اآلمال مع
منتخب بالدهما فــي املونديال

مودريتش
الروسي ،إلى جانب جنم املنتخب
البرازيلي وباريس ســان جرمان
الفرنسي نيمار وزميله في فريق
العاصمة الدولــي األوروغوياني
إدينســون كافانــي ومواطنــه
مهاجم برشلونة لويس سواريز.
كما ضمت  6العبني من املنتخب
الفرنسي املتوج باللقب العاملي
هم حــارس املرمى هوغو لوريس
ونغولــو كانتــي وبــول بوغبا
وكيليــان مبابي ورافايــل فاران
املتــوج مــع ناديه ريــال مدريد
بدوري االبطال وانطوان غريزمان
الذي قاد فريقــه أتلتيكو مدريد
للقــب الدوري األوروبــي «يوروبا
ليــغ» ،وثالثة العبني من بلجيكا
هم حارس املرمــى ثيبو كورتوا

والعبي الوسط كيفن دي بروين
وإدين هازار مبســاهمته الكبيرة
في بلوغ منتخــب بالدهم الدور
نصف النهائي قبل ان يســقط
امام فرنســا وينهيه في املركز
الثالث على حساب انكلترا التي
تواجد العب واحد من صفوفها
فــي الالئحة هــو قائدها هداف
توتنهام هاري كاين.
وشهدت الالئحة تواجد سبعة
العبني من صفــوف ريال مدريد
هم اضافة الى مودريتش وفاران،
ســيرجيو رامــوس والبرازيلــي
مارسيلو وايســكو والفرنسي
كــرمي بنزميــة والويلــزي غاريث
بايل صاحب ثنائيــة في املباراة
النهائيــة امام ليفربــول الذي

نادال يستعيد ذكريات
موسمه األفضل خالل مسيرته
مدريد ـ وكاالت:
يُعــد عام  2010هــو األفضل في
مســيرة رافائيل نادال االحترافية،
حيث تــوج حينهــا بـــ 3ألقاب
متتاليــة في اجلراند ســام ،كما
قدم مســتويات جيدة في 2011
بتتويجــه بلقــب روالن جــاروس
وخســارة نهائي أمريكا املفتوحة
ووميبلدون.
وعند سؤال النجم اإلسباني ،عما
إذا كان عــام  2010أفضل لنادال
من  ،2011رد في تصريحات نقلها
موقع "تنس وورلد"" :رمبا ال أعلم،
ولكني أؤمــن بأني في  2010منت
أملك شيئا خاصا أكثر من ."2011
وأضاف نــادال" :الفوز واخلســارة
يعتمدان على أمور صغيرة للغاية،
وجنحت فــي أن أتعامل معها في
عام  2010بصــورة أفضل من عام
."2011وواصل الالعب اإلســباني:
"عندمــا نتحــدث عــن التطور

سان خوسيه ـ وكاالت:
قــدم االحتاد الكوســتاريكي ،أول
أمــس ،األوروجوائــي جوســتافو
ماتوســاس ،كمدير فنــي جديد
للمنتخــب الوطنــي ،على أمل
التأهل ملونديال قطر .2022
وصرح رئيس االحتاد الكوستاريكي،
رودولفــو فيالوبــوس ،خالل مؤمتر
صحفي اليــوم« :قــررت اللجنة

سواريز باق في برشلونة
خالل فترة التوقف الدولي

نادال
واللعــب بصورة أفضــل ،ال يعني
األمر إجراء العديد من التغييرات،
بل التعامل بشــكل أحســن مع
تلك األمور الصغيرة".

تواجــد ثالثيــه الضــارب فــي
الالئحة :صالح والبرازيلي روبرتو
فيرمينو والســنغالي ســاديو
مانيه.
ونشــرت اجمللة في حســاباتها
على مواقع التواصل االجتماعي
أســماء الالعبني علــى دفعات،
حيث كشفت في األولى عن 10
العبني بحسب الترتيب األبجدي،
تلتها تباعا عن أسماء املرشحني
اآلخريــن مبعــدل  5العبني حتى
الســاعة  19,30بالتوقيت احمللي
( 17,30ت غ).
ويعلــن اســم الالعــب الفائز
باجلائــزة في  3كانــون األول من
خالل تصويــت الصحافيني من
حول العالم.وعادت جائزة الكرة

الذهبية حصرا الى كنف مجلة
«فرانس فوتبول» في  2016بعد
انهاء الشــراكة التي جمعتها
باالحتاد الدولي منذ .2010
وكانــت جائزة افضــل العب في
العالم متنح خالل حقبة الشراكة
بني «فرانس فوتبول» و»فيفا» في
كانون الثاني فــي حفل يقام في
زيوريــخ السويســرية حيث مقر
االحتاد الدولي.
وأجرت «فرانس فوتبول» تغييرات
متعلقة بنظام منح اجلائزة ،حيث
ان التصويت املقرر في الفترة بني
 9تشــرين األول و 9تشرين الثاني
 ،يحــدد االفضل من بــن الئحة
ضمــت  30العبا وليــس  23كما
جرت العادة في النســخ االخيرة.

كمــا ألغيت املرحلة الوســطية
التي تعلن فيها الالئحة النهائية
املكونة من ثالثة العبني.
وحصــرت اجمللــة التصويت على
اجلائزة بالصحافيني ،خالفا ملا كان
عليــه الوضع أيام الشــراكة مع
فيفا حيــث كان التصويت موزعا
علــى مدربــي وقــادة املنتخبات
الوطنية والصحافيني.
وأطلقت اجمللة الفرنسية جائزتني
جديدتني ،الكــرة الذهبية ألفضل
العبة فــي العالم ،وكأس «كوبا»،
تيمنا بالنجم الفرنســي السابق
رميــون كوبا ،ألفضل العب حتت 21
عاما.
وعلــى غــرار الرجال ،ســيختار
الصحافيــون الفائــزة بجائــزة
الكرة الذهبية للســيدات والتي
تتنافس عليهــا  15العبة ابرزهم
البرازيليــة مارتــا املتوجة بجائزة
األفضــل للفيفــا هــذا العــام،
والفرنسيات أماندين هنري وأمال
املاجري وويندي رونار والنروجية آدا
هيغربرغ واإلنكليزية لوسي برونز
واألملانية دجينيفر ماروزان.
لكن التصويــت في كأس «كوبا»
سيكون منوطا بالالعبني الفائزين
بجائــزة الكرة الذهبية ســابقا،
وبينهــم «دينيــس لــو ،فرانتس
بكنباور ،ميشال بالتيني ،جان-بيار
بابان ،ماركو فان باسنت ،زين الدين
زيدان ،ليونيل ميسي ،كريستيانو
رونالدو ،»...بحســب بيان «فرانس
فوتبول».
ويبدو جنــم باريس ســان جرمان
واملنتخب الفرنســي بطل العالم
مبابــي ( 19عاما) املرشــح األوفر
حظــا لنيل النســخة األولى من
هذه اجلائزة التــي يتنافس عليها
 10العبني بينهــم مهاجمو ليون
اجلزائري األصل الفرنسي اجلنسية
حســام عــوار وليفربــول ترنت
ألكسندر-أرنولد وميالن اإليطالي
باتريــك كروتونــي وزميلــه في
الفريق حــارس املرمى جانلويجي
دوناروما والعب وســط بوروســيا
دورمتود األملانــي الدولي األميركي
كريستيان بوليسيتش.

يذكر أن نوفاك ديوكوفيتش هيمن
على مالعب التنــس ،عام ،2011
وتغلــب على رافائيل نادال في كل
املواعيد الكبرى.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي برشلونة بطل إسبانيا
أ ّن مهاجمــه األوروغواياني لويس
ســواريز ســيبقى فــي املدينة
الكاتالونيــة خــال اســتراحة
املباريــات الدولية ،ملعاجلة آالم في
الركبة اليمنى يعاني منها.
مع العلــم أ ّن ســواريز لم يدرج
ضمن الئحة الالعبني املستدعني
إلى منتخب بــاده لكونه ينتظر
والدة طفله الثالث.وجاء في بيان
للنادي الكاتالونــي« :خالل األيام
املقبلة ،سيتابع ســواريز برنامج
محــدد لتقويــة عضالته
عمل
ّ
والوقاية (مــن اإلصابة) في مركز
التدريــب التابــع للنــادي لعالج
األلم الــذي يعاني منه في ركبته
يحــدد النادي فترة
اليمنى».ولم
ّ
غياب متوقعة ملهاجمه البالغ من
العمر  31عاماً.
وكان احتاد األوروغــواي قد تفادى

سواريز
اســتدعاء ســواريز للمباراتــن
الوديتني مع كوريــا اجلنوبية (12
تشــرين األول) واليابان ( 16منه)
بسبب انتظار الالعب والدة طفله
الثالث.

وغاب سواريز ( 31عاماً) عن متارين
فريقــه اجلمعة املاضي بســبب
اآلالم فــي ركبته ،قبــل أن يعود
الســبت إلى التمارين ويشــارك
األحد أساســيا ً في املبــاراة التي
تعادل فيها فريقه مع فالنســيا
( ،)1-1والتي أعطــى فيها متريرة
حاســمة إلى األرجنتيني ليونيل
ميسي الذي سجل هدف التعادل.
وبعد اســتراحة املباريات الدولية،
يســتضيف برشــلونة الوصيف
(برصيــد  15نقطــة) إشــبيلية
املتصدر (برصيــد  16نقطة) في
مبــاراة قمة لصــدارة الــدوري،
السبت  20تشرين األول .وبعدها
يخــوض برشــلونة مواجهتــن
قويتني ،أوالهمــا في  24منه أمام
إنتر ميالن فــي دوري أبطال أوروبا،
ثم فــي  28منه أمام غرميه اللدود
ريــال مدريــد في «كالســيكو»
إسبانيا.

ماتوساس مدربا جديدا لمنتخب كوستاريكا
التنفيذية اليوم تعيني جوستافو
ماتوســاس كمــدرب للمنتخب
الوطني بعد أن قبل مهمة قيادته
ملونديال قطر .»2022
ووصل ماتوســاس لكوستاريكا
يــوم األحــد املاضــي ،ودخل في
مفاوضات مع االحتاد خالل اليومني
املاضيني ،قبل أن يتوصل الطرفني
التفاق.وأكــد فيالوبوس« :حيويته

ومثابرتــه وشــخصيته والتزامه
وقوتــه وذكائــه ،كلهــا صفات
جعلت كوســتاريكا تســتقبله
بثقة وتفاؤل».
مــن جانبــه ،أوضح ماتوســاس
أن املشــروع الرياضــي للمنتخب
الكوستاريكي شجعه على قبول
املهمة ،فضال عــن جدية االحتاد،
وحلمه في املشاركة في املونديال

كمدرب.وقال« :إنه شرف كبير لي
أن أمثل كوســتاريكا .إنه حتد رائع
يجعلني أشــعر بحماس شديد،
والفرصــة رائعة .أشــعر وكأنني
أدرب منتخب بالدي .ســأبذل كل
ما بوســعي ألكون على قدر هذه
املسؤولية».
وسيســتغل صاحب الـ 51عاما
الفترة املتبقية مــن العام اجلاري

من أجــل «التواصل» مع الالعبني
واملدربــن ،وحتليل املوقــف العام
للكرة في كوستاريكا.
يذكر أن ماتوساس قضى معظم
مســيرته التدريبية فــي الكرة
املكسيكية مع ناديي ليون وكلوب
أمريكا ،ولكنــه درب أيضا دانوبيو
األوروجوائــي وإســتوديانتيس
األرجنتيني.

وعقب النتائــج اخمليبة لآلمال في
مونديال روسيا لـ»لوس تيكوس»
والتي حصــد خاللهــا املنتخب
نقطة وحيدة ،لم يجدد االحتاد عقد
املدرب السابق أوســكار راميريز،
وأســند املهمة مؤقتــا لرونالدو
جونزاليس لقيادة املباريات الودية
السبعة خالل النصف الثاني من
العام.
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مع الحدث

قميص ميسي هدية إلى رئيس اتحاد الكرة السعودي

فالح الناصر

مسعود يشكر آل الشيخ ..واألسود يالقي األرجنتين اليوم
العواصم ـ وكاالت:
وجه رئيــس االحتــاد العراقي عبد
اخلالــق مســعود ،شــكره لرئيس
هيئــة الرياضة الســعودية ،تركي
آل الشــيخ ،على دعوتــه املنتخب
العراقي للمشــاركة فــي الدورة
الرباعيــة الوديــة ،التــي تقام في
الرياض.
وقــال مســعود في تصريــح بثه
حســاب االحتــاد الســعودي لكرة
القدم ،على موقع «تويتر»« :شكرًا
لتركي آل الشيخ واالحتاد السعودي،
على دعوتهم الكرمية للمشــاركة
في البطولة الرباعية ،التي ستفيد
الفريق في إعداده لكأس أمم آسيا».
وأضاف «ســنلعب املبــاراة الثانية
مــع مدربنــا اجلديــد كاتانيتش،
أمام األرجنتــن ...ونتمنى أن نقدم
املســتوى الــذي يرضــي اجلماهير
العراقية».وســيالقي املنتخــب
العراقي نظيــره األرجنتيني ،اليوم
اخلميــس  ،علــى ملعــب امللز في
الرياض.ومتنــى مســعود في ختام
حديثــه التوفيق لــكل املنتخبات
العربية في كأس أمم آســيا ،املزمع
إقامتها في اإلمــارات مطلع العام
املقبل.وتشــارك العراق في الدورة
الرباعيــة ،إلى جانب الســعودية،
البلد املضيف ،والبرازيل واألرجنتني.
وأجرى املنتخب األرجنتيني ،تدريبه

لقطءة سابقة ملنتخبنا الوطني
األول على ملعــب الهالل بالرياض،
اســتعدادا للقاء نظيره العراقي،
في الساعة الثامنة و 45دقيقة من
مساء اليوم اخلميس ،ضمن الدورة

الرباعية التي تستضيفها اململكة.
وشهدت التدريبات التي شارك فيها
جنما الدوري اإليطالي ماورو ايكاردي
وباولو ديباال ،اهتماما من وســائل

في األولمبياد العالمي للشباب

الرامية فاطمة تحتل الترتيب السابع..
والفارسة أن شاء اهلل ثالثة بقفز الحواجز
بوينس آيرس ـ علي رياح*
كانت الراميــة العراقية فاطمة
عباس وهيب على وشك الوصول
إلى موقــع متقــدم للغاية في
فعالية املســدس الهوائي للدورة
األوملبية للشــباب واملقامة حاليا
في األرجنتني  ،حني أكملت بنجاح
الدور التمهيدي من املنافســات
متفوقة على عدد مــن الراميات
األخريات جامعة ( )561نقطة وهو
رقم مميز لهــا وللرماية العراقية ،
غير أنها اكتفت في نهاية املطاف
باملركز السابع خالل الدور النهائي
الذي جمعها بســبع راميات من
دول مختلفة من العالم.
وأحــرزت الهندية مانــو بهاكير
ذهبية هذه الفعالية  ،فيما كانت
املتســابقات األخريــات يغــادرن
املنافســة الواحدة تلو األخرى مع
كل جولــة كانت تضــم رميتني
وذلك تبعــا لآللية التي مت اتباعها
في السباق من قبل االحتاد الدولي

للرماية  ،كانــت الليتوانية ديريتا
راتكليــف أول مــن غــادر دائرة
التنافــس واكتفت باملركز الثامن
على ســلم الترتيب  ،ثم حلقتها
الرامية العراقيــة فاطمة عباس
وذلك بفــارق نقطتني عن الرامية
الصينيــة التــي تبــوأت املركز
السادس ولم تكمل املنافسة .
ولم يكن حظ الرياضة النســوية
العراقية في جانب آخر من الدورة
األوملبية للشباب مختلفا  ،إذ لم
تتمكن الفارسة إن شاء اهلل سعد
حميد من حتقيق احلد األقصى من
اإلجناز يوم الثالثاء حني اشــتركت
ضمن الفريق اآلسيوي في فعالية
قفز احلواجز والذي اشتركت فيه
منتخبات القارات الست.
واحتلت الفارســة إن شــاء اهلل
املركــز الثالث في إطار التصنيف
الــذي انتهــت إليه مشــاركة
املنتخب اآلســيوي بعد الفارس
السوري مومن زينداكي والفارس

أدغار فونك من هونك كونك.
يذكر أن الفارســة إن شــاء اهلل
سعد تشترك في الدورة األوملبية
الثالثة للشــباب لتسجل بذلك
نفســها كأول فارســة تدخــل
املنافســة في هذا احلــدث  ،وقد
تأهلت إلى الــدورة بحكم الكوتا
املشروطة التي كانت حتتم عليها
احلصــول على نتيجــة متقدمة
في بطولة دولية وهو ما حققته
خالل بطولة التحدي في ســوريا
والتــي كانت جســر عبورها إلى
أوملبياد الشباب  ،كما أنها حظيت
مبعسكر طويل األمد في هولندا
قبل هذه الدورة من أجل حتســن
أدائها الفردي الذي ســيكون حتت
االختبــار اجلــدي يومــي اجلمعة
والســبت املقبلني فــي فعاليات
فردي قفز احلواجز.
* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

إعــام محلية ودوليــة . .وغاب عن
التدريبات ،مدافع مانشستر سيتي
اإلجنليزي ،نيكوالس أوتاميندي ،الذي
وصل مساء أول أمس الى الرياض.

واجري املنتخب األرجنتيتي تدريباته
 ،عند السادسة مسا ًء على ملعب
نادي الهــال ،حيث ســتكون ربع
الساعة األخيرة من التدريب متاحة

لتغطية وسائل اإلعالم.
من جانب اخــر ،أهدى كالوديو تابيا،
رئيــس االحتــاد األرجنتينــي لكرة
القدم ،قميص األســطورة ليونيل
ميســي ،إلى قصي الفــواز رئيس
احتاد الكرة السعودي ،تقديرًا لزيارة
األخير لتدريب «التاجنو» في ملعب
الهالل.
وكان الفــواز ،قــد زار معســكر
املنتخــب األرجنتيني اســتعدادًا
للمشــاركة فــي بطولة «ســوبر
كالســيكو» الودية ،ورحب باجلميع
في اململكة ،متمن ًيــا للوفد إقامة
مميزة.
وأكد الفــواز لتابيا ،حــرص االحتاد
الســعودي لكرة القدم ،على تعزيز
العالقة مع نظيــره األرجنتيني ،ملا
متلكه الكرة األرجنتينية من تاريخ
حافل وإجنازات كبيرة.
من جانبه ،أعرب تابيــا ،للفواز عن
شــكره ملا لقيه من حفاوة وتقدير،
مؤك ًدا مشــاطرته الرغبة في مد
جسور العالقة مع االحتاد السعودي،
ملا فيــه صالح كرة القدم بالبلدين.
وفي نهاية اللقاء ،قدم الفواز لتابيا
درع االحتاد السعودي لكرة القدم.
يذكــر أن ميســي لــم يحضر مع
املنتخب األرجنتينــي إلى الرياض،
ولن يشــارك فــي بطولة ســوبر
كالســيكو التــي يلعــب خاللها
منتخب التاجنو مع العراق بالرياض،
والبرازيل بجدة.

«البارالمبية» تخطف ذهب ألعاب
القوى وفضي المبارزة في اآلسياد
جاكارتا ـ طالل العامري*
ارتفع رصيد الباراملبية إلى  11وساما
في آســياد آسيا اجلاري احداثه حاليا
في أندونيســيا ،بعد ان احرز بطلنا
عباس حامت الدراجي الذهبية األولى
للعــراق بســباق  ٤٠٠للفئــة ت٣٨
والذهبية لعباس الدراجي جاءت بعد
الوســامني الفضيني لــه ونال عمار
هادي وســاما فضيا جديدا باملبارزة
الســيف العربي ايضيفه الوســام
البرونزي له بسالح الشيش..
دخلنــا اليــوم الرابع من عمــر دورة
األلعاب الباراملبية اآلسيوية املقامة
في جاكارتا عاصمة إندونيسيا التي
إستضافت ( )44دولة مي ّثلون الطيف
القــاري األصفــر وهم يتنافســون
حلصد امليداليــات امللونة التي ذهبت
حصتهــا األكبر إلى اآلن نحو ســور
ّ
الصــن العظيــم وســط مالحقة
مــن الشمشــون الكــوري اجلنوبي
كبير جدا ً يأتي بعدهما
ولكن بفــارق
ٍ
أوزباكســتان ..حيث جمع الصينيون
( )136ميدالية توزّعت بني الذهب ()75
والفضة ( )32والبرونز ( )29أما كوريا

اجلنوبية فحصــدت ( )23ذهبية و()9
فضية و( )12برونزية ،في حني جمعت
أوزباكســتان ( )18ذهبية و( )9فضية
و( )4برونزيــة ..وليكون الترتيب حتى
العاشــر اليابان رابعا ً وإيران خامسا
ووإندونيسيا سادسا ً وتايالند سابعا ً
وماليزيا ثامنا ً والهند تاسعا ً وفيتنام
عاشراً ..ولتتصدر الدول العربية دولة
اإلمارات العربية املتحدة وتأتي باملرز
( )17يليها الكويت ( )18والسعودية
( )19ثم العراق باملركــز الرابع عربيا ً
وألـ( )21على الدورة.
لم يتو ّقع أشــد املتشائمني أن تكون
امليداليــة الفضية لرســول كاظم
محسن وهذا ما حصل بعد أن تفوق
عليه اإليراني رستم روح اهلل ..حيث
فشل رســول محســن كاظم في
حتقيق الوعد الذي قطعه مثلما جرى
مع رفعة ألـ( )225كغم التي طلبها
اإليراني فــي الرفعــة الثالثة وجنح
بتأديتهــا على العكس من رســول
الــذي تضاربت األنباء حــول إصابته
قبل الســباق ،لكن رئيس الباراملبية
العراقيــة (رئيس إحتاد رفــع األثقال)

الدكتور عقيل حميد نفى ذلك
حصــد البطــل عبــاس الدراجي
قضيته الثانيــة بركضة  ١٠٠متر
 t32في الســباق الــذي جرى على
ميدان ملعب أتالنتس في العاصمة
جاكارتــا ..ضمــن دورة األلعــاب
الباراملبية اآلسيوية الثالثة ليرتفع
رصيد العــراق من غ ّلة الفضة إلى
( )4فضيات.
مــن ناحي ٍة أخرى حصل الســباح
العراقــي قاســم محمــد على
امليدالية البرونزية في منافســات
ســباق ســباحة ( )100حرة ليرفع
رصيد العراق إلى ( )9ميداليات)4( ..
فضية و ( )5برونزية.
هذا وجاء الفيتنامــي لو تانك أوال
قاطعا املســافة بدقيقــة واحدة
و 17ثانيــة وحل املاليزي محمد نور
ثانيا بدقيقة و 17ثانية و 23جزء من
الثانية وليكون قاســم ثالثا بزمن
قدره دقيقة و 23ثانية.
* موفــد االحتاد العراقــي لإلعالم
الرياضي

فوزي عبد السادة ..يسعى إلى النجاح في أولى خطواته التدريبية
بغداد ـ الصباح الجديد:
التحــق جنــم كــرة الطلبة
الســابق ،فوزي عبد الســادة
باملــاك التدريبــي ألكادميية
الوديــع الكروية بكــرة القدم،
فــي أول مهمــة تدريبية بعد
االعتزال ،وســبق لعبد السادة
ان مثــل فريق شــباب الزوراء
ثم زاخو والصناعــة والطلبة
والــزوراء ولعــب للمنتخــب
األوملبــي قبل اعتزالــه بهدوء
من املالعــب اخلضــراء ،حيث

كان العبــا ً منتجــا ً بشــكل
فعال وســط امليدان ملا ميلكه
من مهارات فنيــة عالية فوق
املســتطيل االخضر ،وشارك
في حتقيق العديد من اإلجنازات
لكرة الطلبة في مواسم تولي
املدرب ثائر أحمد مهمة تدريب
الفريق السيما للمدة من 2001
ولغاية  2003حيث حصل على
لقــب الدوري والــكأس وكأس
املثابرة بتسجيله هدفي الفوز
في مرمى القوة اجلوية وحتديدا

تقرير

فوزي عبد السادة

بشــباك هاشــم خميس في
املبــاراة التي انتهــت طالبية
بهدفي عبد السادة من رحلتي
حرة ثابتة مقابــل هدف واحد
للقوة اجلوية مبلعب الشــعب
الدولي.
يشــار إلى ان أكادمييــة الوديع
الكروية ،يديرها املــدرب ،وديع
حســن ،ويعمل فيها املدربون
ماجــد حميد عوفــي ،واحمد
طارق وعباس شراتي ،وتستقبل
املوهوبني مــن مواليد / 2003

 2011وافتتحــت مطلع العام
 ،2016فــي ملعبــن مبنطقة
الـ  unبالبلديــات ،ثم أنتقلت
تدريباتهــا حاليا فــي ملعب
زمزم ،مدينة الصدر ،مقابل حي
األمانة ،وجتــرى بواقع  3وحدات
أســبوعيا ً مع توفر وســائط
النقــل والتجهيــزات لالعبني
املوهوبني.واألكادمييــة قدمت
العبني لفئة األشــبال ألندية
الصناعــة والشــرطة وأمانة
بغداد في املدة املاضية.

falahalnasser@yahoo.com

الوطني و الرباعية
يدخــل منتخبنا الوطني لكرة القدم مســاء
اليوم اخلميس ،في منافسات البطولة الدولية
الرباعية في اململكة العربية الســعودية وهو
يالقي منتخب األرجنتني ،على ان يالقي نظيره
الســعودي يوم األثنني املقبل ،واألسود بقيادة
البوســني ،كاتانيتش ،وصل اململكة ،بطموح
حتقيــق الفائــدة الفنية الكبيــرة وهو يالقي
التاجنو باشــراف مدربه خورخي سامباولي في
لقاء اليوم.
وفي وقت ،عد ،كاتانيتــش ،البطولة الرباعية،
حتضيرا مثاليا ً لنهائيات أمم آســيا في اإلمارات
مطلع العام املقبل ،وهذا يؤكد أحترافيته في
االحاديــث الصحفية ،فــان اجلماهير واإلعالم،
سيطالبونه بتحقيق النجاحات امام األرجنتني
والســعودية ،وهــو حق مشــروع ،لكن يبقى
امليدان هو الفيصل في حصول األســود على
نتيجتني إيجابيتني في مباراتيه املقبلتني.
وفي حديثنا عن املنتخب الوطني ،فان من ينظر
إلى تشكيلته ،يستغرب ،غياب تام لالعبني من
أنديــة املقدمة اجلماهيريــة ،التي كانت حتى
وقت قريب تشــكل العمود الفقري لتشكيلة
أســود الرافدين ،في حــن كان االعتماد بنحو
شــبه كلي على الالعبــن احملترفني ،حيث بلغ
عددهم  12العباً ،اما من العبي الدوري احملليني،
فقد متيزت التشــكيلة باختيــار  7العبني من
نادي الشــرطة و 3من نادي النفــط ،فيما نال
جالل حسن حارس مرمى الزوراء شرف الدعوة
ايضا للدفاع عن عرين األسود في البطولة ،في
حــن جتاهل املالك التدريبــي امكانات الالعب
وســام ســعدون فنجان ،هــداف دوري الكرة
للموسم الســابق ،وهو العب فريق نادي نفط
ميسان ،ميلك مؤهالت فنية عالية ،كان االجدر
بـ «كشــافي» املتميزين ،ان وجدوا ،ان يوجهوا
الدعوة ،لفنجان ،لينال ابســط حقوقه ،كونه
يحمل كأس الهداف!!.

اليوم ..بدء البطولة
التنشيطية لكرة
السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ اليــوم اخلميــس  ،منافســات البطولة
التنشيطية لكرة السلة ،مبشاركة الفرق التي
حصلت علــى املراكز الـ  4األولــى في الدوري
باملوسم املاضي.
وسيشــهد اليوم إقامة مباراتان ،األولى جتمع
الشرطة والكهرباء ،أما في الثانية فسيلعب
النفط ونفط اجلنوب ،وذلك بصالة الشــعب.
وقــال املدير الفني للشــرطة ،األميركي أيرون
مكارثي ،في بيــان إن الفريق جاهز متاما للبدء
في خوض منافسات املوسم املقبل.
وبــن أن الفترة املاضية شــهدت العمل على
األســلوب التدريبي واخلططي الذي ســيتم
االعتمــاد عليه في املوســم املقبــل ،منوها
إلى أنه ســيلجأ إلى اللعــب بطريقة تتوافق
مع معطيات الــدوري العراقي ،وما يشــهد ُه
من تقارب فني بني فــرق املقدمة القوية التي
تتنافس على املربع الذهبي كل موسم.وأوضح
أن البطولة التنشيطية ســتكون االنطالقة
األولى لســلة الشرطة ،على أن يواصل الفريق
مسيرة البحث عن لقب الدوري.

«المسابقات» تؤجل مباراة الشرطة أمام حيفا ..والطلبة يخشى مفاجأة «الكفل»

منافسات بطولة كاس العراق تنطلق غدًا باجراء  9لقاءات
بغداد ـ الصباح الجديد:

أقيمت مراســم قرعة دور الـ  32من
بطولــة كأس العراق ،بحضور ممثلي
الفرق املتأهلة لهذا الدور.وأســفرت
القرعة عن مواجهات سهلة لألندية
اجلماهيريــة ،ولقاءات أخرى متوازنة،
ما يعزز حظوظ بعض الفرق في بلوغ
دور الـ .1
القرعة وضعــت األندية اجلماهيرية
األربعة في مواجهات ســهلة ،وقد
يكــون تأهلها إلى دور الـ  16شــبه
محســوم ،حيث ســيكون الزوراء
حامل اللقب على موعد مع الكوفة،
والقوة اجلوية مبواجهة بلد ،وسيالقي
الشرطة نظيره حيفا فيما سيقابل
الطلبة فريق الكفل.
وجميع منافسي األندية اجلماهيرية
من أندية الدرجة األولى ،وبالتالي فإن
حظوظها كبيــرة جدا في املرور إلى
الدور املقبل.
كمــا وضعــت القرعة  4فــرق من
الدرجــة املمتــازة ،مبواجهة  4أخرى

مــن ذات الدرجة ،وتعد هذه املباريات
األبرز في دور الـ  ،32حيث ســيواجه
نفط ميسان فريق احلسني في لقاء
سيتجدد بعد أن خاضا مباراة الدوري
في اجلولة الرابعة ،وانتهت ملصلحة
نفط ميسان بهدف من دون رد.
وســيلتقي الديوانية مع الصناعات
الكهربائية ،ومســتواهما متقارب
إلى حــد بعيد ،فيما يخوض البحري
والســماوة مبــاراة متقاربة بعض
الشــيء ،ويلعــب أمانة بغــداد مع
امليناء في لقاء ناري.
تخوض بعض الفرق مباريات متوازنة
حيــث يلعــب وصيف النســخة
املاضية نفط الوســط لقاء سهال
نســبيا أمام املثنــى ،ويواجه فريق
الكهربــاء فريق الهنديــة ،ويالعب
الكرخ فريق احلسينية ،فيما يالعب
نفط اجلنوب فريق ســامراء ،ويلتقي
فريق احلدود مع التاجي ،والنجف مع
فريق اخلطوط ،فيما يستقبل النفط
منافسه اجلنســية ،وأخيرا سيكون
آربيل على موعد مع قلعة صالح.
تقام  9مباريات من دور الـ  32يوم غ ٍد

منافسات الكأس تستأنف غدا

اجلمعة  ،فيما تقــام  6مباريات يوم
السبت املقبل ،في حني تقام مباراة
الشــرطة وحيفا يوم  25من الشهر
اجلــاري الرتبــاط العبي الشــرطة
باملنتخبات الوطنية.
ويقــام دور الـــ  32بنظــام الذهاب
واإليــاب وفي حال تعــادل الفريقني
مبجمــوع املباراتني يتــم اللجوء إلى
ركالت الترجيح بشــكل مباشر دون
الذهاب لألشواط اإلضافية.
من جانبه ،وافق االحتاد العراقي ،على
تأجيل املباراة األولى للشــرطة في
دور الـ 32ببطولة الــكأس ..وكانت
القرعــة التــي أجريــت األثنني ،في
مقر االحتاد ،أســفرت عــن مواجهة
الشــرطة بنادي حيفا ،أحــد أندية
الدرجة األولى.
وقال مشرف الفريق ،سعد قيس ،في
تصريحات صحفيــة ،إن االحتاد وافق
على طلب تأجيــل املباراة أمام حيفا
في الــدور الـ 32من الــكأس ،لتقام
يوم  25من الشهر اجلاري ،في ملعب
الشعب الدولي ،بدال من الثاني عشر
من هذا الشهر ..وجاء طلب التأجيل،

الرتبــاط  10مــن العبي الشــرطة
باملنتخبات الوطنية 8( ،مع املنتخب
الوطني والعب مــع األوملبي وآخر مع
الشباب).
إلــى ذلك ،اســتأنف فريــق الطلبة
تدريباته ،أول أمس استعدادًا ملواجهة
فريق نادي الكفل ،السبت املقبل ،في
دور الـ 32من بطولــة كأس العراق..
وقال صادق سعدون ،املدرب املساعد
لفريــق الطلبــة ،فــي تصريحــات
صحفية ،إن الفريق استأنف تدريباته
ملباراة الــكأس ،بعد أن منح الالعبني
راحة ملــدة يومــن بانتهــاء اجلولة
الرابعــة من الــدوري املمتــاز ،والتي
انتهت بالتعادل مع الشرطة.
وأشــار إلــى أن مباراة الــكأس تعد
ســهلة نســب ًيا ،لكن هذا ال يعني
أن يكــون هنــاك تهاون مــع الفريق
املنافــس ،ألن كــرة القــدم لعبــة
املفاجآت ،وبالتالي علينا أن نســتعد
بشكل جيد للمباراة.
يشــار إلى أن فريق الطلبة يعاني من
تراجع نتائجه في الــدوري ،حيث أنه
جمع  3نقاط من  4مباريات.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

المذعور ال يعول عليه
حلزمة من األســباب والعوامل لم يتمكــن العراقيون
من سبر غور التجارب القاســية واملريرة التي عاشوها
جميعا ً من دون اســتئناء على اســاس الــزي والرطانة
والهلوسات ،وبنحو خاص ذروة اإلذالل واالمتهان والرعب
الذي جترعــوه مع ما عرف بـ "جمهوريــة اخلوف" .حتى
هذه اللحظة ال ميتلك ســكان هذا الوطن املنكوب بكل
آفات التشــرذم واالنحطاط؛ موقــف موحد من حقبة
أحلقت افدح األضرار ومارست أبشع االنتهاكات ضدهم
(افرادا وجماعات) حيث ارجعتهــم الى عصور جتاوزتها
قبائل كانت لوقــت قريب تعيش حياة الغابات واالدغال.
كما ان فشــل وفساد الطبقة السياسية التي تلقفت
زمام امــور ما بعد زوال النظام املبــاد ،ال يقدم اعذارا ً أو
مبررات لتلطيف مالمــح تلك التجربة التوليتارية التي
زرعت الرعب واخلنوع بشــكل لم يعرفه العراق من قبل،
بل العكس هو الصحيح؛ عندما ســحقت الدكتاتورية
والصنميــة كل ما له صلة بالتعدديــة والتنوع والثراء
الثقافي والسياســي لصالح مللوم من حطام العقائد
والســرديات الباليــة ،أو ما عرف بـ (الرســالة اخلالدة).
البعــض يردد ومــن دون أدنى وجع من عقــل أو ضمير،
بأن البعــث قد ولى هو وكل ما يتعلــق به من مالكات
وايقاعات واهازيج وقيم ،خطابــات وقناعات ال ميكن أن
تصمد أمام ما يجري من احداث وممارسات وسلوك (فردي
وجمعي) بشكل رسمي أو شعبي ،فاجلميع (إال ما رحم
ربــي) يترنحون على ما ادمنوا عليه من ترانيم وايقاعات
طوال أكثر مــن اربعة عقــود من الهيمنــة املطلقة
ملنظومة الرعب واخلنوع واالذالل .هم اليوم بني ســاالت
جديدة من اجلالدين وطوابير اضافية من الضحايا ،وطفح
من العسكرة والتعبئة والتجييش ال يقل عما احتاجته
(القادســيات السابقة) .مخلوقات ال شيء في جعبتها
ســوى؛ ارعاب بعضهم للبعض اآلخــر ،ارضاء ملا تصل
جملساتهم العقائدية من (مسجات) سماوية مزعومة.
السباب وشروط تطرقنا اليها مرارا لم يحظ العراقيون
بفرصة مواجهة منظومة الرعــب ،والتي تقف خلف
القســم االكبر من إخفاقاتهــم وهزائمهم احلضارية
والقيميــة ،لقد تلقف "اولي االمــر" اجلدد راية الرعب
هذه من اسالفهم ليصلوا بها الى محطات اخرى ،بدال
من حشد كل اجلهود واالمكانات لتفكيكها وتصفية
آثارها املتسللة الى تفصيالت حياة العراقيني من (الفاو
لزاخو) .ان نتائج الدورة الرابعة من االنتخابات البرملانية،
أكــدت على ذلك النفوذ الكاســح للكتــل املدججة
باالجنحة العســكرية وما يرافقها من اجهزة ســرية
ضاربة ،حيث وصل احلال بالبعض للمطالبة بتأسيس
جيش شــعبي عقائدي ال يقل تعداد منتســبيه عن
الثالثــة ماليني عنصر ،وهذا يؤكد ومبا ال يقبل الشــك
علــى ان رهان القوم وبغض النظــر عما يتداولونه في
بازار الدميقراطية واحلقوق واحلداثة واحلريات ،يحتشــد
في واد آخر؛ انهم في حقيقة االمر ال يعولون في قضاء
حوائجهــم إال علــى منظومة دمارنا الشــامل ،وهو
الرعب واملزيد من الرعب الرهاب اآلخر اخملتلف .ان تكرار
واســتمرار حوادث القتل واالغتيال وولوجه الى اطوار
مبتكرة عند كل مفترق طرق ،وبقاء القتلة ال يسرحون
وميرحــون فقط  ،بل يتم االحتفــاء بهم واالرتقاء بهم
الــى املواقع التي اخالها قائد احلمالت االميانية واعوانه؛
يعنــي اننا ما زلنا بعيدين جدا ً عمــا يجري تداوله من
شــعارات ومانشــيتات للتغيير واالصالح .وهذا ما لم
يتوقف عنده غالبية املنتسبني القدامى واجلدد للكتل
املتنفذة ،من الذين انخرطوا في النشاطات السياسية،
من دون االلتفات الى ان اخمللوق املرعوب ال يعول عليه ال
في احلرب وال في السالم...

ASSABAH

اخلميس  11تشرين األول  2018العدد (Thu. 11 Oct . 2018 issue (4035

أخبــارهــــــــــم

الشهادة سالح العلم الذي نحتاج
أحالم يوسف
مع بداية املوســم اجلديد للدراسة
ســتبدأ معاناة االهل مع أوالدهم،
التكاليــف الباهظة لشــراء كل
مستلزمات الدراســة ،اضافة الى
اإلرهاق بســبب اإلهمال للدراســة
الذي أصبح سمة اغلب الطالب.
بعض االهــل يوعز اهمــال األبناء
لدراســتهم الــى معــدل الذكاء
الذي ميلكونــه ،ويصابون بحيرة من
امرهــم ،اذ يجدون ابنهم او ابنتهم
من االذكياء بعدة نواحي.
اذًا الدراســة لهــا عوامــل أخرى
إضافــة الى الذكاء كي يســتطيع
الطالب اســتيعاب اهميتها ،واولى
تلك األســباب والدوافع ،اإلحساس
باملســؤولية ،مسؤوليتهم كطلبة
علم ،وكذلك استيعابهم ألهمية او
جدوى الدراسة والشهادة االكادميية
التــي يحثهــم االهــل للحصول
عليها.
حســن اجلبــوري الباحــث بعلم
النفــس يقول ان الذكاء مســؤول
عن بعض األنشطة التي متارس من
قبل الشــخص ،لكن مســؤوليته
محــدودة ،ففــي حالــة الطالب
املهمل لدراسته هناك عدة عوامل،
وعدة أطراف يجــب ان يكون لديها
نســبة مــن الــذكاء االجتماعي
وبعــض املعلومات عن علم النفس
الــذي اجــده ضروريا لــكل االهل،
ملعرفــة الطريقة املثلــى للتعامل
مــع أبنائهــم ،فاألهــل عليهم ان
يبــرروا ألوالدهم ســبب احلاحهم
للحصول على الشهادة ،او الوصول
بدراستهم الى مراحل متقدمة ،فان
تبقى تردد عليهم اجلمل نفســها
مبطالبتهم باالهتمام بدروســهم
وواجباتهم ،مــن دون اكمال اجلملة

جيسيكا ألبا
احتفلت النجمة العاملية
جيســيكا ألبــا بعيــد
ميالد والدتها في عشــاء
عائلي مم ّيــز بأحد املطاعم
الشــهيرة فــي الواليات
املتحدة األميركية.
وشاركت جيســيكا ألبا
متابعيهــا عبر صفحاتها
الرســمية علــى مواقع
التواصل اإلجتماعي بصور
من اإلحتفالية ،وبتعليقها
عليهــا أشــارت إلى مدى
ســعادتها بتواجدهــا
مع أفــراد عائلتها.اجلدير

مارك ويلبيرج

الشهادة سالح العلم

بأســباب او غايات ،ستكون جملة
منقوصة ،غير مشــجعة بالنسبة
للطفل.
اهمــال الدراســة واالســتخفاف
بقيمتها او الرســوب باالمتحانات
ال يتعلق بالذكاء الفطري حســبما
ذكر اجلبــوري الذي أضاف :هناك من
النوابغ الذين فشــلوا بدراستهم،
اذن فالنجــاح باملدرســة يرتبــط
بالــذكاء بنســبة معينــة ،لكنه
يحتاج الى معرفة وإدراك ألهميتها
ومسؤوليته امام نفسه مستقبال،
وامام اهله ،فال الفشــل وال النجاح

يتعلقان باملطلق مبعدل الذكاء ،بل
استثمار الذكاء هو الفيصل ،نحتاج
الى القــراءة ،والتعلم ،وعيش جتارب
متعددة ،حتى وان كانت غير مجدية
في ظاهرها ،فهي ّ
اشــرت بنحو ما
على مواضع صحيحة وأخرى خطأ،
تخزن بعقلنا الباطن ،ونتعلم منها
فيما بعد من دون ان ندرك ذلك.
الشــهادة االكادميية سالح ،يضاف
الــى أســلحة عــدة نحتاجهــا
لالنتصــار والنجاح في حياتنا ،على
االهل ان يدركــوا أوال أهميتها كي
يســتطيعوا اقناع أوالدهم باألمر،

فهناك من اإلباء واالمهات يجهلون
كيفيــة تشــجيع أوالدهــم على
القراءة والتعلم ،ألنهم أنفســهم
لــم يهتمــوا بالدراســة والتعلم
ووضعوها في خانة البطر .املوضوع
يتعلق بأجيال تنشأ في بيئة جتهل
قيمة الدراســة ،وهؤالء سيكبرون
ويصبحون ارباب أســر املستقبل..
الذي بالضرورة ســيكون مستقبال
حالكا باجلهــل .الثقافــة والعلم
سالح املســتقبل ،والذكاء الفطري
سالح مضاف ،وليس االوحد حلصد
ثمرة النجاح.

موسيقيون يعزفون على  666آلة بيانو في وقت واحد
الصباح الجديد  -وكاالت:
ســجلت الصني رقما قياســيا في
موســوعة "غينيس" عقــب أداء
جماعــي على البيانو ،شــارك فيه
موســيقيون محترفون وهواة على
 666آلة بيانو في وقت واحد.
وقالت وكالة "شــينخوا" الصينية
إن عازفــي البيانــو الصينيني من

بالذكر أن جيســيكا ألبا
وضعت في شــهر كانون
الثانــي ينايــر املاضــي
طفلها الثالــث بالتزامن
مع احتفاالت رأس السنة
واطلقت عليه اسم "هانز

مديريــة أوتيــان مبحافظــة خبي
شــمالي الصني ،حطمــوا الرقم
القياســي في أثناء فعالية أقيمت
فــي إطار حفــل خيري ،مبشــاركة
محترفني وهواة البيانو من شــتى
أقاليم الصني.
ومتكنت الفعالية من جمع تبرعات
قدرها  50مليون يــوان ( 7.3مليون

دوالر) ملساعدة األطفال املكفوفني.
وأقيم احلفل اخليري مبناســبة عيد
قيــام جمهورية الصني الشــعبية
والتغيرات االقتصادية والتقدم في
البالد.
ونصــب املنظمــون  40بيانو على
اخلشــبة الرئيســة ،في إشارة إلى
اربعــة عقود مــن اإلصالحات التي

تشــهدها الصني .أمــا بقية آالت
البيانو فنصبت في ساحة قريبة.
وقال ممثــل موســوعة "غينيس"
لألرقام القياســية فــي الصني ،لو
جون ،إن املوســيقيني حطموا رقما
قياسيا سجله عام  2007زمالؤهم
من كوريا اجلنوبية ،الذين عزفوا على
 555بيانو في وقت واحد.

بدأ النجم مارك ويلبيرج
املشــاهد
بتصويــر
األولــى مــن فيلمــه
اجلديــد Wonderland
بأحــد مواقــع التصوير
اخلارجية مبدينة بوسطن
األميركية.
وظهر في اللقطات الى
جانب ويلبيــرج ،النجم
األميركــي القديــر آالن
آركني ،الذي يشاركه في
بطولة الفيلــم ويظهر
معــه علــى الشاشــة
الفضية للمرة األولى.

ويجسد ويلبيرج بفيلمه
اجلديد شخصية ضابط
يحقــق في جرميــة قتل
معقدة ويصــل األمر أن
تتعرض أســرته للخطر
بسبب حتقيقاته.

أروى جودة
أكدت الفنانة أروى جودة
ّ
أنها تعكف خــال املدة
احلاليــة علــى التحضير
لفيلم ســينمائي جديد
رافضة اإلفصــاح عن أي
تفاصيل تخصه حتى يتم
االســتقرار عليه بشكل
نهائي ،ويتم توقيع العقود
والشروع في بدء تصويره
املقرر خالل املدة املقبلة .
وكشــفت أروى أن
مسلســل "أهــو دا اللي
صــار" بعدمــا مت تأجيل
عرضه رمضــان املاضي،
تقرر عرضه خالل شــهر
رمضــان املقبــل ، 2019
وذلــك لكونــه عمل مميز
يســتحق أن يكــون في
املنافســة خالل املوسم

الرمضانــي املقبل ،حيث
جتســد أروى شــخصية
"أصــداف" وهــي فتــاة
من اإلســكندرية تعمل
كفنانة استعراضية ومتر
الشــخصية بتطــورات
كثيرة ،ولن تقف عند حد
معني ،بخاصة أن أحداث
املسلسل تبدأ في نهاية
القرن التاسع عشر وحتى
.2018

لكزس تطلق " "RCالجديدة كليًا
الصباح الجديد  -وكاالت:
اســتعرضت لكــزس في
معــرض باريــس األخيــر
للسيارات امنوذجها املعدل
اجلديد من مركبات ""RC
الرياضية الفاخرة.
ومتيز هــذا االمنوذج بهيكل
انســيابي ،وشــبك أمامي
عريــض ،تزيــن جوانبــه
مصابيح وفتحــات هوائية
تعكــس الطابــع الرياضــي
للسيارة.
كما جــاءت قمرة

السيارة مبقاعد رياضية وتصميم
مميــز لواجهــة القيــادة ،تزينه
ساعة كالسيكية كما سيارات
مرســيدس الفاخرة ،إضافة إلى
شاشتني تعمالن باللمس ،واحدة
في منتصف الواجهــة ،وأخرى
أمام املقود.
وزودت هــذه املركبــة مبحــرك
توربيني بســعة  2.0لترات ،وعزم
 245حصانــا ،وأنظمــة توفيــر
للوقود في أثناء التوقف ،إضافة
إلــى أنظمــة تعليــق ومكابح
رياضية.

في نيوزلندا علب للهواء النقي بمئات الدوالرات
الصباح الجديد  -وكاالت:
قامت شركة نيوزيلندية بعرض
"قوارير الهــواء النيوزيلندية"
للبيــع ،مقابــل  100دوالر
أميركي للمجموعة الواحدة،
ما يجعــل منها صيحة غير
مسبوقة في عالم التجارة
الدولية.
وتتألف اجملموعة الواحدة من
أربع علب حتتــوي على هواء
جبال نيوزيلندا النقي ،كما
أن املنتج منتشر في جميع
األسواق احلرة ،في مطارات
البالد.

وتباع القــارورات الهوائيــة برفقة
أقنعة للتنفس ،ال ميكن استنشــاق
الهواء من دونها .كمــا يباع القناع
مع العبــوة الواحــدة مقابل 34.5
دوالرات أميركــي ،وذلــك عبر املوقع
اإللكترونــي لشــركة "كيويانــا"،
املروجـة للمنتـج.
وورد فــي الوصف الــذي كتب على
املنتــج" :املوقــع الفريــد واملميــز
لنيوزيلندا في احمليط اجلنوبي ،يجعل
من هواء كيويانــا ال مثيل له ،إذ لم
يعبر أي قــارة قبل وصوله إلى جبال
األلــب النيوزيلنديــة النقية ،وقبل
وصوله إلى هذه القارورة".

ّ
منة شلبي :نجاح "تراب الماس"
فاق توقعاتي

الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت الفنانة منّة شلبي ،عن
ســعادتها الكبيرة بردود الفعل
التي ما تــزال تتلقاها عن فيلمها
األخير" تراب املــاس" ،والذي يتم
عرضــه حال ًيــا فــي دور العرض
الســينمائية ،مؤكدة أنها كانت
أكثر مــن رائعة بالنســبة لها
وجلميع املشاركني في العمل .
وأضافت شلبي في حديث لها

مع أحد املواقع اإلخبارية املصرية ،أنها
تعكف خالل املدة احلالية على قراءة
العديد من السيناريوهات املعروضة
عليهــا لتبدي رأيهــا النهائي فيها،
موضحة أن سر اعتذارها عن فيلم "
نادي سر الرجال" يرجع إلى أنه بعدما
مت حتديد موعــد للبدء في الفيلم ومت
االســتقرار عليه ،جرى تغيير املوعد،
واملوعد اجلديد الذي حدد ال يناسبها،
ففضلت االعتذار ،الرتباطها بأعمال
ّ

أخرى ،مؤكدة أن ما زاد من حماستها
للمشــاركة بالفيلم ،وجود النجم
كرمي عبد العزيز ،والنجمة غادة عادل.
يذكر أن فيلم" تراب املاس" يشــارك
فــي بطولتــه كوكبة كبيــرة من
النجوم منهم آســر ياســن ،ومنّة
شــلبي ،وماجد الكدوانــي ،وخالد
الصاوي ،وشيرين رضا ،والنجم عزت
العاليلــي ،ومن تأليــف أحمد مراد،
وإخراج مروان حامد.

صح النوم!
يُعد "النــوم "عند البعــض هواية
محببة أو عشقا ً ال يقاوَم ..كيف ال ..
وقد وصفه األولون بالسلطان الذي
ال سلطانعليه !
ُهناك َمن يعشق النوم على السرير
واحلرير وهناك من يغفو على احلصير،
هناك من ينــام وقوفــا ً وهناك من
ينامجلوسا ً  ،هناك من يغلبه النوم
فــي العمل أوخالل عقد جلســات
البرملان أوأثناء قيادته للسيارة أوعند
االســتماعللمحاضرات واخلطــب
السياســية اململة أو عند حضوره
الندوات واملؤمترات الصحفية أوعند
أداء االمتحاناتالوزاريــة  ،وهناك من
يعشق النوم بعد االنتهاء من تناول
طبق "ثريد" الباميا مباشرة !
بـــمبادرة ســنوية تدعــو إليهــا
ّ
وتنظمها “الرابطــة العاملية لطب
النوم” ومبشــاركة أكثر من  75دولة،
يـــحتفل العالم “باليــوم العاملي
للنوم” حيث تـهدف هذه الفعالية
الى التثقيف والتوعية بأهمية النوم
الصحي وارتباطه بنمطاحلياة ،فضالً
عن التأثيــر الســلبي الضطراباته
الـمختلفة التي تصيب ما نسبته
 45%من سكان العالم.
“النوم السليم ُ ..حـــلم في متناول
اجلميع " شــعار اليوم العاملي للنوم
اعتمدته رابطة طب النوم  ،مؤكدة
في بيانهاعلى ضرورة االهتمام
بتشــخيص وعالج األعراض
املرتبطة بقلة أو رداءة النوم
كاألرق املزمــن الذي يصيب
مابــن  30%إلــى  45%مــن
األفراد البالغني ،وهذا يتسبب في
ظهوراألمراض املزمنة كأمراض
ّ
والشرايينوالســكري
القلــب
والســمنة املفرطة ،واضطرابات
املزاج والشهية والســلوك وزيادة
النعــاس أثنــاء النهــار إضافــة
إلىارتفــاع خطر التعــرض حلوادث
السيارات .وناشدت رابطة طب النوم
اجلميــع تعزيز احليــاة الصحية ،ألن
اجلسمالسليم في النوم السليم..
وهــذا يضفي زيــادة في الشــعور
بالســعادة والثقــة فــي النفس
وارتفاع األداء العملي وجودته،فضالً

جتنـــب أعراض التوتــر والقلق
عن ّ
واالكتئاب واملشكالت الزوجية.
ويبــدو أن الكاتب العاملــي (( مارك
توين )) كان مغرمــا ً بالراحة والنوم
حتى أنه كان ميارس الكتابة والقراءة
وهونائم فــي ســريره  ،وقلما كان
يخرج من غرفة نومه !
وذات يــوم جــاء أحــد الصحفيني
ملقابلتــه  ،وعندمــا أخبرته زوجته
بذلك
قال لها (( :دعيه يدخل ))  .....غير أن
الزوجة اعترضت قائلة:
هذا ال يليق  .....هل ســتدعه يقف
بينما أنت نائم في الفراش ؟!
فأجابها (( مارك توين )) :عندك حق،
هذا ال يليق اطلبي مــن اخلادمة أن
تعد له فراشا ً آخر!
عموما فأن عشــاق النوم أو أنصار
حزب "الصباح رباح" ســيحتفلون
قبــل أنصــار " صح النــوم" بهذا
اليومالتاريخــي ..فمنهم من ينام
علــى انغــام املوســيقى أو صوت
الشخير ومنهم من ينام على أنغام
اخلطــب والتصريحاتوالشــعارات
احلماســية  ،أوعلى صياح أو عراك
ضيوف برامج التناطح السياسي !
•ضوء
ينام "السياسي"
وعينه على
الكرسي !

عاصم جهاد

