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 بغداد/ المدى

ا�سط����رت املفو�سي����ة العلي����ا امل�ستقل����ة 
لالنتخابات، ل�ستبعاد والغاء الرقم 56 
م����ن الت�سل�سالت املمنوح����ة للمر�سحني 

لالنتخابات املقبلة يف ت�سرين الأول.
وقالت الناطق����ة با�سم املفو�سية جمانة 
الغالي، يف بيان تلق����ت )املدى( ن�سخة 
رف����ع  املفو�س����ني  "جمل�����س  اإن  من����ه، 

كتاب����ًا اإىل جلنة �س����وؤون املر�سحني باأن 
الرق����م 56 قد يوؤثر عل����ى حظوظ بع�س 

املر�سحني وبالتايل يجب اإلغاوؤه".
واأو�سح����ت اأن "الإلغ����اء ج����اء ل�سببني 
ارتب����اط رق����م 56 بالرقم����ني الأخريي����ن 
م����ن امل����ادة 456 م����ن قان����ون العقوبات 
 ،1969 ل�سن����ة   111 رق����م  العراق����ي 
والحتي����ال،  بالن�س����ب  واخلا�س����ة 
والثاين احتمالي����ة تاأثريه على احلملة 

النتخابي����ة اخلا�س����ة باملر�س����ح واآراء 
الناخبني".

ويتداول ال�سارع العراقي مزحة تتعلق 
بالرقمني 56 املتعلقني باملادة القانونية 
حي����ث  والحتي����ال،  الن�س����ب  لتهم����ة 
يخت�س����ر العراقيون و�س����ف املحتالني 
والن�ساب����ني يف الأ�س����واق اأو ال�س����ارع 
العراق����ي باإط����الق ت�سمي����ة "56" عل����ى 

هوؤلء الأ�سخا�س.

المفو�سية تلغي الرقم 56 من ت�سل�سل المر�سحين

 بغداد/ تميم الح�صن

قرر نحو ن�س���ف املحافظني )با�ستثناء 
النتخاب���ات  دخ���ول  كرد�ست���ان( 
يف  اجراوؤه���ا  املفرت����س  الربملاني���ة، 

ت�سرين الول املقبل.
اثن���ان م���ن املحافظ���ني الذي���ن ين���وون 
الرت�سح جم���ددا، مل ي�سال اىل الربملان 
رغ���م فوزهما يف اقرتاع 2018، وقررا 

البقاء يف منا�سبهما ال�سابقة.
والق�سم الآخر من املحافظني املر�سحني 

قري���ب مطلوب���ني  وق���ت  كان���وا حت���ى 
للق�س���اء، واآخرين يتحملون م�سوؤولية 

عدم حما�سبة قتلة املتظاهرين.
ويرجح �سب���ب امتناع 8 من املحافظني 
م���ن دخول النتخابات اىل احتجاجات 
ت�سري���ن، التي ف�سح���ت الف�ساد و�سوء 

اخلدمات- بح�سب نا�سطني.
ويبل���غ ع���دد املر�سح���ني الذي���ن ينوون 
خو����س النتخابات، اأك���ر من 3500، 

ا�ستبعد منهم حتى الآن نحو 160.
حماف���ظ بغ���داد حمم���د جاب���ر العط���ا، 

يحر����س عل���ى ان تن�س���ر �سفحته على 
داعمة  اخ���رى  "في�سب���وك" و�سفحات 
له، ن�ساطه اليوم���ي يف جنوبي بغداد، 
التي ين���وي الرت�سح عنه���ا �سمن دولة 

القانون.
باملقاب���ل يه���دد النائب كاظ���م ال�سمري، 
يف  ا�ست�سافت���ه  بع���د  باإقالت���ه  العط���ا 
قب���ة الربمل���ان، ب�سبب ان�سغ���ال الخري 
ح�س���اب  عل���ى  النتخابي���ة  بالدعاي���ة 

اخلدمات.
 التفا�صيل �س3

اإثنان من المر�صحين الجدد فازا في انتخابات 2018 ولم يوؤديا اليمين

"ت�سرين" تق�سي 8 محافظين عن االنتخابات 
والب�ق�ية ي�ست�خدم�ون المن�ا�سب لل�دع�اية

 بغداد/ فرا�س عدنان

ك�سفت اللجنة املالية يف جمل�����س النواب، اأم�س الأحد، عن 
مقرتحات البنك املركزي ملواجهة الأزمة القت�سادية، لفتة 
اىل اأنه����ا تنح�سر ب�سخ املزيد من ال����دولر يف مزاد العملة 
ف�ساًل عن تخ�سي�����س مبالغ للقطاع اخلا�س وبناء مدار�س 

يف عموم املحافظة.
وانتق����دت اللجن����ة عدم امت����الك اجله����ات املخت�س����ة قاعدة 
بيان����ات ع����ن املوظف����ني ومق����دار التغي����ري احلا�س����ل جراء 

امل�ستجدات الأخرية على الو�سع القت�سادي.
ويق����ول ع�سو اللجنة النائب جم����ال كوجر، يف حديث اإىل 
)امل����دى(، اإن "اإجراء عملية ا�ستج����واب لأي م�سوؤول �سواء 
وزي����ر املالي����ة عل����ي عبد الأم����ري ع����الوي اأو حماف����ظ البنك 

املرك����زي م�سطف����ى غال����ب الكّت����اب اأمر يف غاي����ة ال�سعوبة 
كون����ه �سيخ�س����ع اإىل املعاي����ري ال�سيا�سي����ة وك�س����ر ن�س����اب 

اجلل�سات".
واأ�ساف كوج����ر، اأن "ال�ستجوابات قائمة ول ميكن القول 
باأنن����ا ق����د غادرنا ه����ذه الإج����راءات، لكن علين����ا اأن ن�سارح 
ال����راأي العام باأن حتقيقها �سع����ب يف ظل الأو�ساع احلالية 

التي يعي�سها جمل�س النواب وحمى ال�سراع النتخابي".
ولفت، اإىل اأن "اخليار الأمثل هو جلوء الربملان اإىل حلول 
م����ن �ساأنه����ا اأن مت�س احلال����ة املعي�سية للمواط����ن بجل�سات 
اأف�س����ل  يع����ّد  وه����ذا  للم�سوؤول����ني،  وا�ست�ساف����ة  ا�ستم����اع 
م����ن الذه����اب اإىل ال�ستج����واب واإقال����ة ال����وزراء ل�سعوبة 

حتقيقهما يف وقت يعاين ال�سوق من غالء كبري".
 التفا�صيل �س2

الحكومة ل تمتلك قاعدة بيانات عن اآثار رفع �صعر الدولر

المالية النيابية: البنك المركزي يواجه 
االأزمة االقت�سادية ب�"حلول قليلة"

 بغداد/ المدى

يبدو اأن املوجة الثالثة من وباء كورونا، التي 
حذرت منه���ا وزارة ال�سحة الأ�سبوع املا�سي، 

قد اقتحمت اأجواء العراق على عجالة.
وعل���ى الرغ���م م���ن ارتف���اع مع���دلت الإ�سابة 
بح�س���ب  العراقي���ني،  ب���ني  بالفايرو����س 
الح�سائيات الر�سمي���ة اليومية، اإل اأن وزارة 
ال�سح���ة اأو خلي���ة الزم���ة، مل تعلن���ا ع���ن اأي 

اإجراءات لالإغالق او فر�س مزيد من القيود.

ذي قار اأعلى الإ�صابات
وك�سف م�سدر مطلع يف دائرة �سحة حمافظة 
ذي ق���ار، اأم�س الح���د، عن ت�سجي���ل املحافظة 
اليوم لأعلى مع���دل ا�سابات يومية منذ ظهور 

الوباء.
وقال امل�سدر يف ت�سريحات �سحفية، تابعتها 

)امل���دى( ان "املحافظ���ة �سجلت الي���وم )اأم�س( 
801 ا�ساب���ة جديدة بفايرو�س كورونا ح�سب 
نتائ���ج التحليالت املختربي���ة"، م�سريا اىل ان 
هذا الرقم من ال�سابات يعد العلى منذ ظهور 

وباء فايرو�س كورونا ولغاية اليوم )اأم�س(.
كم���ا ت�س���درت املحافظ���ة للم���رة الثانية خالل 
ا�سب���وع، حمافظ���ات الع���راق باع���داد وفي���ات 
 15 فايرو����س كورون���ا، متقدم���ة بذل���ك عل���ى 

حمافظة.
ووفق���ا للموق���ف الوبائ���ي املعل���ن ع���ن وزارة 
ال�سحة العراقية، فان حمافظة ذي قار �سجلت 
7 وفي���ات بفايرو����س كورون���ا، مت�سدرة بذلك 

جميع مديريات ال�سحة يف عموم العراق. 
وت�سري التقارير اىل انه بهذا العدد فقد تقدمت 
ذي ق���ار عل���ى كل م���ن حمافظ���ات ال�سليماني���ة 
وكركوك والب�سرة التي �سجلت كل واحدة من 
هذه املحافظ���ات 4 وفيات بال�سافة اىل بغداد 

الر�سافة واربيل التي �سجلت 3 حالت وفاة. 
وا�سارت امل�س���ادر اىل ان هذا العدد جاء لعدة 
ا�سب���اب منه���ا ع���دم الت���زام املواطن���ني بطرق 

الوقاية وعودة املنا�سبات.

بابل ت�صتنجد
م���ن جهته، وج���ه حمافظ بابل ح�س���ني منديل 
ال�سري���اوي، اأم����س الح���د، ن���داًء عاج���ال اىل 
الوقاي���ة،  باإج���راءات  لاللت���زام  املواطن���ني 
لمتالء ردهات امل�ست�سفيات بامل�سابني بوباء 

كورونا يف املحافظة.
وقال ال�سرياوي يف بي���ان اإن "املوجة الثالثة 
م���ن وباء كورونا قادمة، اإذ مت ت�سجيل ارتفاع 
وحمافظتن���ا  بلدن���ا  يف  الإ�ساب���ات  بن�سب���ة 

خا�سة".
يف  الوبائي���ة  "الرده���ات  اأن  واأ�س���اف 
م�ست�سفياتن���ا قد امت���الأت بامل�سابني، ول جند 

اللت���زام  م���ن املواطن���ني يف  ا�ستجاب���ة  اي���ة 
داعي���ا  ال�سحي���ة"،  الوقاي���ة  باإج���راءات 
باإجراءات  اإىل اللتزام  "املواطن���ني يف بابل 
املراك���ز  اإىل  والتوج���ه  ال�سحي���ة،  الوقاي���ة 

ال�سحية لأخذ اللقاح اخلا�س بكورونا".
وب���ني اأن ذل���ك الج���راء �س���روري "حت���ى ل 
ن�سط���ر اىل اتخاذ قرارات ق���د تت�سبب بتعطل 
احلظ���ر  اإج���راءات  اإىل  والع���ودة  احلي���اة 

ال�سامل".
هذا واأعلنت وزارة ال�سح���ة والبيئة، املوقف 
الوبائي لفايرو����س كورونا خالل ال�24 �ساعة 

املا�سية.  
"الك���وادر  اإن  بي���ان  يف  ال���وزارة  وقال���ت   
جدي���دة  اإ�ساب���ة   6264 �سجل���ت  ال�سحي���ة 
بفايرو����س كورونا، فيما متاثل 5158 م�سابًا 
اإىل ال�سف���اء، وقابل���ت ذل���ك وف���اة 35 م�ساب���ًا 

خالل املدة املذكورة".

ــا عــــن اتــــخــــاذ اإجـــــــــــراءات جـــديـــدة ــه ــص ــ� ــف ــن خــلــيــة الأزمــــــــة تــــنــــاأى ب

ال�وب�اء ف�ي ال�ع��راق.. ال�م��وج�ة الث�الث�ة تتم�ك�ن م�ن مح�افظ�تين

 بغداد/ ح�صين حاتم

عل���ى  م�س���ى  الت���ي  ن���ور،  تع���اين 
انف�سالها عن زوجه���ا اأكر من عام، 
م���ن م�س���كالت اأك���ر م���ن امل�سكالت 
الت���ي ح�سلت معه���ا عندما كانت يف 

بيت زوجها، بح�سب تعبريها.
وتقول نور )ا�سم م�ستعار( واحلزن 
وا�س���ح عل���ى مالحمه���ا، "ا�ستمرت 
ف���رتة زواجي ح���وايل قرابة الثالث 
بع���د  امل�س���كالت  وب���داأت  �سن���وات، 
الأ�سه���ر ال�ستة الأوىل، وحينها كنت 

حاماًل".
وم�ست ن���ور بالق���ول، "بعد طالقي 

ب�س���اأن  عدي���دة  خالف���ات  حدث���ت 
النفق���ة التي هي من حق���ي ال�سرعي 
والقان���وين، اإذ كان هن���اك جتاه���ل 

متعمد من قبله )الزوج(".
والنفق���ة ه���ي الت���زام قان���وين على 
الرجل، لتوفري الدعم املايل للزوجة 
بع���د الط���الق. وينب���ع اللت���زام من 
قان���ون الطالق اأو قانون الأ�سرة يف 
كل دولة. وتقليدي���ا، يتم دفع النفقة 
من قبل الزوج اإىل زوجته ال�سابقة.

وت���رى ن���ور ان���ه "ل يوج���د قانون 
من�سف يقف مع املراأة"، م�سرية اىل 
اأنه "رغم وقوف القانون مع الرجل 
م���ا يزال الربمل���ان والق�س���اء يطالب 

بتعديل القوانني اخلا�سة بالأ�سرة، 
وجعلها ل�سالح الرجال".

حق���وق  ع���ن  واملدافع���ة  النا�سط���ة 
يف  تق���ول  جا�س���م  �س���ارة  امل���راأة 
حديث ل�)امل���دى(، اإن "تعديل قانون 
وف���ق  عل���ى  ال�سخ�سي���ة  الأح���وال 
جمل����س  و�سعه���ا  الت���ي  الفق���رات 
النواب جمحف بحق الم والطفل".
بال�س���اأن  املخت����س  ي���رى  ب���دوره، 
القان���وين علي التميم���ي يف حديث 
الوىل  "الق���راءة  اأن  ل�)امل���دى(، 
الأح���وال  قان���ون  تعدي���ل  مل�س���روع 
ال�سخ�سية الناف���ذ يعد م�سكا للع�سا 
م���ن الو�سط ويح���اول اإر�س���اء الم 

والب من حيث مدة احل�سانة حيث 
اأعطى لالم ال�سبع �سنوات الأوىل ثم 
نقله���ا اإىل الب يف ال�سب���ع الثاني���ة، 
قب���ل ان يخ���ري املح�س���ون يف ال�14 

�سنة".
م���ن جهت���ه، يق���ول ع�س���و مفو�سية 
حق���وق الن�س���ان فا�سل الغ���راوي، 
"هن���اك  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف 
العديد من املالحظ���ات ب�ساأن قانون 
الأح���وال ال�سخ�سي���ة املوج���ود يف 
اأن  م�س���ريا اىل  الن���واب"،  جمل����س 
ال�سلة  ذات  واجله���ات  "املفو�سي���ة 

قدمت مالحظاتها اإىل الربملان".
 التفا�صيل �س2

ــــات الــــقــــانــــون ــــي ــــال ــــك ــــص حـــ�ـــصـــانـــة الــــطــــفــــل اأبـــــــــــرز اإ�

للمرة الخام�سة.. تعديل "االأحوال ال�سخ�سية" 
يثير �سخط المنظمات الحقوقية 

 ترجمة/ حامد اأحمد

الو�س���اع  ع���ن  �سام���ل  ر�س���د  تقري���ر  اول  يف 
وال�سحي���ة  والأمني���ة  واملعي�سي���ة  الإن�ساني���ة 
يف  وعائدي���ن  نازح���ني  لعوائ���ل  والرتبوي���ة 
خمتل���ف مناطق الع���راق للفرتة ما ب���ني كانون 
الث���اين اىل اأي���ار م���ن ه���ذا العام، ك�س���ف مكتب 
الأمم املتح���دة لل�س���وؤون الإن�ساني���ة يف العراق 
OCHA بان العدد الكلي للنازحني انخف�س ما 
ب���ني نهاية كان���ون الأول 2020 و نهاية ني�سان 
2021 بح���دود 25،000 الف �سخ�س مع زيادة 

ع���دد العائدي���ن بح���دود 35،000 �سخ����س.
واأ�س���ار املكت���ب اىل ان افتق���ار عوائ���ل نازح���ة 
لوثائ���ق ر�سمي���ة ع���ن اأطف���ال لهم ول���دوا خالل 

ظ���روف املعارك �س���د داع����س ت�سب���ب بحرمان 
وان  للمدر�س���ة،  طف���ل  ال���ف   80،000 دخ���ول 
عب���وات نا�سف���ة والغام ت�سببت خ���الل اخلم�سة 
ا�سهر الأوىل من ه���ذا العام مبقتل وجرح 104 
اأ�سخا����س بينه���م 34 طف���ال وذل���ك يف مناط���ق 

خمتلفة من العراق.
وفيم���ا يتعل���ق بو�س���ع النازح���ني واملخيم���ات 
اأ�س���ار التقري���ر اىل انه يوجد حالي���ا 27 خميما 
م���ا ت���زال مفتوح���ة مقارنة ب����67 خميم���ا كانت 
مفتوح���ة قب���ل �سن���ة خ���الل �سه���ر اأيار م���ن عام 
2020، وكان اح���دث اآخ���ر اغ���الق ملخي���م خالل 
ف���رتة اعداد هذا التقرير هو خميم ال�سالمية يف 
حمافظة نين���وى. ونتج عن اإج���راءات الغالق 
املفاج���ئ للمخيم���ات ت�ساع���د باأع���داد العائدين 

م���ن النازحني ط���وال الن�س���ف الث���اين من عام 
2020 رغم انه لي�س كل العائدين عا�سوا و�سعا 
م�ستقرا حيث �سهدت الفرتة نف�سها عودة نزوح 
عك�سي، وبينما ا�ستمر النا�س بالرجوع ملناطق 
�سكناه���م ال�سلي���ة ف���ان حرك���ة الع���ودة ب���داأت 

تتباطاأ.
ونب���ه التقرير اىل انه ب�سكل عام فان العديد من 
العوام���ل امل�ساهمة لالحتياج���ات الإن�سانية لها 
عالقة يف خط���وات التقدم لإيجاد حلول دائمية 
للمجتمعات النازحة، ولهذا ال�سبب فانه يتطلب 
الم���ر تدخ���الت من اط���راف اأخرى عل���ى املدى 
املتو�سط والبعي���د ب�سمنه���م احلكومة، وكذلك 

عاملني يف جمال التنمية واحللول امل�ستدامة.
 التفا�صيل �س3

اأ�صهر خم�صة  في  ورجل  طفل  عبوات تقتل وتعّوق اأكثر من 100 

االأم��م المتح��دة: اأكث��ر م��ن 80 األ��ف طف��ٍل عائ��ٍد 
من النزوح ُحرم من المدر�سة

من تقاطع الدلفية باجتاه جامع النداء و�سط بغداد.. فتح �سوارع كانت مغلقة بـ "ال�سبات" .. عد�سة: حممود روؤوف



 بغداد/ ح�سني حامت

تعاين نور، التي م�سى على 
انف�سالها عن زوجها اأكثـر من 

عام، من م�سكالت اأكثـر من 
امل�سكالت التي ح�سلت معها 

عندما كانت يف بيت زوجها، 
بح�سب تعبريها.

وتقول نور )ا�سم م�ستعار( 
واحلزن وا�سح على مالحمها، 

زواجي  فرتة  "ا�ستمرت 
حوايل قرابة الثالث 

�سنوات، وبداأت امل�سكالت 
بعد الأ�سهر ال�ستة الأوىل، 

وحينها كنت حاماًل".

وت�ضيف يف حديثهـــا لـ)املدى(، "مرت 
زواجـــي  مـــن  الثـــاث  ال�ضـــنوات  يف 
م�ضـــكات عديـــدة، اأبـــرز اأ�ضـــبابها هو 
تدخـــل عائلـــة زوجـــي ب�ضـــوؤوننا، مـــا 
ا�ضـــطرين لـــرك املنزل واللجـــوء اإىل 
بيت عائلتـــي لأكرث من مرة"، م�ضـــرة 
اإىل اأنهـــا مكثت يف بيت عائلتها فرات 
طويلة بعيدة عن زوجها، قبل ان تعود 

اإىل بيته.
وم�ضـــت نـــور بالقـــول، "بعـــد طاقـــي 
حدثـــت خافـــات عديـــدة ب�ضـــاأن النفقة 
التي هي من حقي ال�ضرعي والقانوين، 
اإذ كان هنـــاك جتاهـــل متعمـــد مـــن قبله 

)الزوج(".
علـــى  قانـــوين  التـــزام  هـــي  والنفقـــة 
الرجـــل، لتوفـــر الدعم املـــايل للزوجة 
بعد الطاق. وينبع اللتزام من قانون 
الطاق اأو قانون الأ�ضـــرة يف كل دولة. 
وتقليديـــا، يتـــم دفـــع النفقـــة مـــن قبـــل 

الزوج اإىل زوجته ال�ضابقة.
قانـــون  يوجـــد  "ل  انـــه  نـــور  وتـــرى 

من�ضف يقـــف مع املـــراأة"، م�ضرة اىل 
اأنـــه "رغم وقوف القانون مع الرجل ما 
يزال الربملان والق�ضاء يطالب بتعديل 
القوانني اخلا�ضـــة بالأ�ضـــرة، وجعلها 

ل�ضالح الرجال".
وانتقـــدت نـــور، ب�ضـــدة تعديـــل قانون 
الحـــوال ال�ضخ�ضية وا�ضفـــة التعديل 

بـ"املجحف بحق املراأة".
اخلمي�ـــس  النـــواب،  جمل�ـــس  واأنهـــى 
املا�ضي، القـــراءة الوىل ملقرح قانون 
تعديل قانـــون الحوال ال�ضخ�ضية رقم 
188 ل�ضنـــة 1959، الـــذي ين�ـــس على 
ا�ضتنادا  الأم  اإىل  احل�ضانة  حق  "منح 
اىل ن�ـــس املـــادة )57( فقـــرة 1 والتـــي 
ن�ضـــت علـــى اأن )الأم اأحـــق بح�ضانـــة 

الطفل وتربيته(". 
ولكن تعديـــات اأجريت علـــى القانون 
لي�ضت الأوىل من نوعها، اثارت �ضخط 
منظمـــات املجتمـــع املـــدين واملنظمات 
املهتمة ب�ضوؤون املـــراأة والطفل، اإذ يعد 
القانـــون م�ضرحـــا دائمـــا لل�ضـــراع بني 
ال�ضاميني داخـــل الربملان واملنظمات 

ان  اإذ  املدنيـــة والن�ضويـــة،  احلقوقيـــة 
هـــذا ال�ضدام يعـــد اخلام�س مـــن نوعه 
بعـــد رف�ـــس مقـــرح قانـــون الحـــوال 
 2006 العـــام  يف  املـــدين  ال�ضخ�ضيـــة 
الـــذي قدمتـــه جمموعـــة مـــن املنظمات 
قانـــون  مقـــرح  ورف�ـــس  الن�ضويـــة، 
الحـــوال املدنيـــة اجلعفـــري يف العام 
الف�ضيلـــة،  كتلـــة  قدمتـــه  الـــذي   2013
ورف�س مقـــرح م�ضابه تقدم به النائب 
حامـــد اخل�ضـــري مـــن كتلـــة املواطـــن 
املـــرة  يف  ورف�ـــس   ،2018 العـــام  يف 
الأخرة بعد ان قدمته منظمات مدافعة 
عن حقوق املـــراأة والطفولـــة يف العام 

.2020
النا�ضطـــة واملدافعـــة عن حقـــوق املراأة 
�ضارة جا�ضم تقول يف حديث لـ)املدى(، 
اإن "تعديـــل قانون الأحوال ال�ضخ�ضية 
على وفق الفقرات التي و�ضعها جمل�س 

النواب جمحف بحق الم والطفل".
وت�ضيـــف جا�ضـــم، اأن "الطفـــل يكـــون 
احتياجه اىل الم بالدرجة الوىل اأكرث 
مـــن احتياجه لـــاب يف مرحلة طفولته 

ومراهقتـــه"، م�ضـــرة اىل اأن "فقـــرات 
ا�ضت�ضـــارة  اىل  ت�ضتنـــد  مل  القانـــون 
خرباء نف�ضيـــني او منظمـــات خمت�ضة 

بالطفولة".
وتـــرى اأن "الم احر�س على طفلها من 
اأي �ضخ�س اآخر"، لفتة اىل اأن "الطفل 
يف حال ذهابـــه اىل بيت ابيه �ضيق�ضي 
اأكـــرث وقتـــه بعيـــدا عـــن الب ب�ضبـــب 

الن�ضغالت احلياتية لاب".
تعديـــل  "يكـــون  اأن  جا�ضـــم  وطالبـــت 
القانـــون من�ضفـــا بحـــق الم والأب من 
ناحيـــة احل�ضانة والنفقة وغرهما من 

الأمور امل�ضركة".
بال�ضـــاأن  املخت�ـــس  يـــرى  بـــدوره، 
القانـــوين علـــي التميمـــي يف حديـــث 
لـ)املـــدى(، اأن "القراءة الوىل مل�ضروع 
ال�ضخ�ضيـــة  الأحـــوال  قانـــون  تعديـــل 
النافـــذ يعد م�ضـــكا للع�ضا مـــن الو�ضط 
ويحـــاول اإر�ضـــاء الم والب من حيث 
مـــدة احل�ضانة حيث اأعطى لام ال�ضبع 
�ضنـــوات الأوىل ثم نقلهـــا اإىل الب يف 
ال�ضبع الثانية، قبل ان يخر املح�ضون 

يف الـ14 �ضنة".
وي�ضيـــف التميمـــي، اأن "امل�ضرع خلق 
حالـــة اإن�ضانيـــة تراعي علـــم النف�س يف 
ا�ضا�ـــس تربيـــة الطفـــال يف ال�ضنوات 
الــــ15 من العمر وحـــاول اأن يجد حالة 
اإن�ضانيـــة عـــن طريق عواطـــف ال�ضغار 
الفطريـــة يف راأب ال�ضدع بني الطرفني 
واإنهـــاء اخلـــاف، وهـــو، اي امل�ضـــرع، 
ارجعنـــا اإىل مـــا قبـــل تعديـــل قانـــون 
توجـــه  وهـــو  ال�ضخ�ضيـــة  الأحـــوال 
اإيجابـــي ير�ضي كل الأطـــراف يف هذه 

النقطة".
القانـــوين  بال�ضـــاأن  املخت�ـــس  وياأمـــل 
بـــني  القانـــون  م�ضـــروع  "يفـــرق  ان 
املح�ضـــون الذكر والأنثـــى"، لفتا اىل 
ان "العـــم الغلـــب من املذاهـــب فرقت 
يف مـــدة ح�ضانـــة الأنثى لـــدى الم بـ9 
�ضنـــوات والذكـــر بـ7 �ضنـــوات لأ�ضباب 

ف�ضيولوجية تتعلق بالأنثى".
ويعتقـــد التميمي اأن "انتقال احل�ضانة 
اإىل اجلـــد )والد الب( عنـــد وفاة الب 
ويكون لام املتابعة والربية واملبيت 
واأجاز �ضفر املحكوم مبوافقة الطرفني 
واملحكمـــة تفا�ضيل حتتـــاج اإىل مل�ضات 
يف القـــراءة الثانية للم�ضـــروع". لفتا 
اىل اأن "امل�ضـــروع مل ي�ضـــر اإىل اإلـــزام 
اأجـــرة احل�ضانـــة عنـــد  الدولـــة بدفـــع 

اإع�ضار الب".
مفو�ضيـــة  ع�ضـــو  يقـــول  جهتـــه،  مـــن 
حقوق الن�ضـــان فا�ضل الغـــراوي، يف 
حديـــث لـ)املـــدى(، اإن "هنـــاك العديـــد 
مـــن املاحظات ب�ضاأن قانـــون الأحوال 
جمل�ـــس  يف  املوجـــود  ال�ضخ�ضيـــة 
النـــواب"، م�ضـــرا اىل اأن "املفو�ضيـــة 
واجلهات ذات ال�ضلة قدمت ماحظاتها 

اإىل الربملان".
النـــواب  جمل�ـــس  الغـــراوي،  وطالـــب 
بـ"جعـــل هذا القانـــون ي�ضتهدف ب�ضكل 
اأ�ضا�ضـــي ال�ضتقـــرار ال�ضـــري وابعـــاد 
الأ�ضر عـــن املناكفـــات وامل�ضكات التي 
حتـــدث نتيجـــة التف�ضـــرات اخلاطئـــة 

للقانون احلايل".
ويرى الغـــراوي، اأن "القانون اجلديد 
�ضي�ضـــع م�ضاألة ح�ضانـــة الأطفال وحل 
النزاعات حول هـــذا املو�ضوع"، مبينًا 
اأن "الربملـــان يحتـــاج اإىل وقـــت طويل 

لتمرير قانون الأحوال ال�ضخ�ضية".
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بغداد/ فرا�س عدنان

ك�ضفت اللجنة املالية يف جمل�س النواب، اأم�س 
الأحـــد، عن مقرحـــات البنك املركـــزي ملواجهة 
الأزمـــة القت�ضاديـــة، لفتـــة اىل اأنهـــا تنح�ضر 
ب�ضخ املزيد مـــن الدولر يف مزاد العملة ف�ضًا 
عن تخ�ضي�ـــس مبالـــغ للقطاع اخلا�ـــس وبناء 

مدار�س يف عموم املحافظة.
وانتقدت اللجنة عدم امتاك اجلهات املخت�ضة 
قاعـــدة بيانـــات عـــن املوظفني ومقـــدار التغير 
علـــى  الأخـــرة  امل�ضتجـــدات  احلا�ضـــل جـــراء 

الو�ضع القت�ضادي.
ويقـــول ع�ضـــو اللجنـــة النائـــب جمـــال كوجر، 
"اإجـــراء عمليـــة  اإن  )املـــدى(،  اإىل  يف حديـــث 
ا�ضتجواب لأي م�ضوؤول �ضواء وزير املالية علي 
عبـــد الأمر عـــاوي اأو حمافظ البنـــك املركزي 
م�ضطفى غالب الكّتاب اأمـــر يف غاية ال�ضعوبة 
كونـــه �ضيخ�ضع اإىل املعايـــر ال�ضيا�ضية وك�ضر 

ن�ضاب اجلل�ضات".
واأ�ضـــاف كوجـــر، اأن "ال�ضتجوابات قائمة ول 
ميكن القـــول باأننا قد غادرنا هـــذه الإجراءات، 
لكـــن علينا اأن ن�ضارح الراأي العام باأن حتقيقها 
�ضعب يف ظل الأو�ضـــاع احلالية التي يعي�ضها 

جمل�س النواب وحمى ال�ضراع النتخابي".
هـــو جلـــوء  الأمثـــل  "اخليـــار  اأن  اإىل  ولفـــت، 
مت�ـــس  اأن  �ضاأنهـــا  مـــن  حلـــول  اإىل  الربملـــان 
احلالـــة املعي�ضيـــة للمواطن بجل�ضـــات ا�ضتماع 
وا�ضت�ضافـــة للم�ضوؤولـــني، وهـــذا يعـــّد اأف�ضـــل 
مـــن الذهـــاب اإىل ال�ضتجواب واإقالـــة الوزراء 
ل�ضعوبة حتقيقهما يف وقت يعاين ال�ضوق من 

غاء كبر".
ويجـــد كوجر، اأن "املت�ضـــّرر الوحيد من جميع 
الإجـــراءات احلكوميـــة املتخذة علـــى ال�ضعيد 

القت�ضـــادي هـــو املواطن، رغم ارتفـــاع اأ�ضعار 
النفط وبنحو جيد".

واأورد، اأن "ال�ضـــارع العراقي يغلـــي حاليًا من 
الو�ضعني ال�ضيا�ضـــي واخلدمي، اأ�ضيف اإليهما 
موؤخـــرًا الو�ضع القت�ضادي وما مت اتخاذه من 
قرارات من �ضمنها رفع �ضعر �ضرف الدولر".

وي�ضخ�س كوجـــر، "واحدة من امل�ضكات التي 

تواجه الدولة العراقية هي اأنها ل متتلك قاعدة 
بيانـــات اأو درا�ضـــات تظهـــر لنا مقـــدار التاأثر 
اليجابـــي اأو ال�ضلبـــي الذي طـــراأ على املواطن 
الب�ضيـــط علـــى وجـــه التحديـــد مـــن القـــرارات 
القت�ضاديـــة الأخرة، لكننـــا ناحظ من خال 
الراأي العام ان هناك امتعا�ضا كبرا وغاء يف 

الأ�ضعار".

واأو�ضـــح، اأن "كًا مـــن وزيـــر املاليـــة ووزيـــر 
قاعـــدة  امتاكهمـــا  بعـــدم  حتدثـــا  التخطيـــط 
البيانـــات عـــن املوظفني يف موؤ�ض�ضـــات الدولة 
وذلـــك ب�ضـــكل �ضريـــح اأمـــام جمل�ـــس النواب، 
وهـــو ذنب ل تتحملـــه احلكومـــة احلالية، اإمنا 

احلكومات ال�ضابقة".
وياأ�ضف لـ"عدم امتاك الدولة درا�ضات م�ضبقة 

ملـــا تتخذه من قـــرارات اقت�ضاديـــة، وكذلك اأنها 
تفتقـــر اإىل التوقعـــات العلميـــة ملـــا �ضتفرزه يف 
امل�ضتقبل، با�ضتثناء مـــا يقدمه بع�س الباحثني 

والأكادمييني".
واأورد كوجر، اأن "حلـــول البنك املركزي قليلة 
ملواجهـــة الأزمـــة القت�ضاديـــة وهـــي تنح�ضـــر 
ب�ضـــخ املزيد مـــن املبالـــغ يف مـــزاد العملة ملنع 
ح�ضول انخفا�س اأكرب للدينار العراقي، ف�ضًا 
عـــن تخ�ضي�س مليـــار دينار لبنـــاء مدرا�س يف 
عمـــوم املحافظـــات، ومليـــار دولر للم�ضاريـــع 

ال�ضغرة للعاملني يف القطاع اخلا�س".
وم�ضـــى كوجـــر، اإىل اأن "احلكومة ل ت�ضتطيع 
الو�ضـــع  علـــى  حقيقيـــا  اإ�ضاحـــًا  جتـــري  اأن 
الوقـــت  يف  قـــادرة  بالـــكاد  هـــي  القت�ضـــادي، 
الراهـــن على اإدارة ملفها املـــايل و�ضداد رواتب 

املوظفني".
وكان جمل�ـــس النـــواب قـــد ا�ضت�ضـــاف ال�ضهـــر 
املا�ضي حمافظ البنـــك املركزي م�ضطفى غالب 
الكتـــاب وتباحث معه حول جملـــة من الق�ضايا 
املتعلقـــة بالو�ضع القت�ضادي، بعد اأن ف�ضل يف 
ا�ضتجوابـــه ب�ضبـــب عـــدم اكتمـــال الن�ضاب يف 

�ضة. اجلل�ضة املخ�ضّ
كمـــا ا�ضت�ضاف جمل�س النـــواب يف وقت لحق 
وزيـــر املاليـــة علـــي عبد الأمـــر عـــاوي الذي 
يوجـــد بحقـــه طلـــب ا�ضتجـــواب اأي�ضـــًا بهدف 
مناق�ضة تطبيق فقـــرات قانون املوازنة واأمتتة 

الكمارك واملنافذ احلدودية.
مـــن جانبـــه، ذكر ع�ضـــو اللجنـــة املاليـــة الآخر 
النائب عبد الهـــادي ال�ضعداوي، يف حديث اإىل 
)املـــدى(، اأن "الو�ضع القت�ضـــادي ي�ضهد حاليًا 
تخبطًا كبـــرًا ب�ضبب القرارات غـــر املدرو�ضة 

التي تتخذها احلكومة".
"قـــرار رفـــع �ضعـــر  اأن  واأ�ضـــاف ال�ضعـــداوي، 

الدولر كان من بني ال�ضيا�ضات غر ال�ضحيحة 
بامللـــف  املعنيـــة  املوؤ�ض�ضـــات  تنتهجهـــا  التـــي 
القت�ضـــادي واأثرها اأ�ضبـــح وا�ضحًا اليوم من 
غاء يف املعي�ضة وارتفاع غر م�ضيطر عليه يف 

الأ�ضواق".
جـــدوى  عـــدم  علـــى  "الدليـــل  اأن  اإىل  ولفـــت، 
هـــذا القـــرار، هو ارتفـــاع �ضعر النفـــط العاملي، 
والعائدات التي ميكن من خالها تغذية رواتب 
املوظفني، وكان مربر احلكومة يف اللجوء اإىل 
رفـــع �ضعر �ضرف الدولر هـــو عدم قدرتها على 

تاأمني هذه الرواتب خال العام احلايل".
ويجـــد ال�ضعـــداوي، اأن "التخبـــط ظهـــر ب�ضكل 
وا�ضح يف اإعداد املوازنة املالية للعام احلايل، 
فتـــارة مت اإر�ضـــال امل�ضـــروع مببلـــغ كبـــر جدًا 
وعجـــز غر مـــرّبر ويف تارة اأخـــرى كان هناك 
تلويح بفر�س �ضرائـــب على رواتب املوظفني، 
واأخـــرًا مت رفـــع �ضعر الـــدولر وكاأنـــه طريقة 

ملتوية لفر�س اأعباء مالية على املواطنني".
حتقـــق  اأن  ينتظـــر  كان  "اجلميـــع  اأن  وبـــني، 
احلكومـــة وعودهـــا التـــي قطعتهـــا قبـــل رفـــع 
الـــدولر، فلم جنـــد فر�ضـــًا للعمـــل مت توفرها 
للخريجني والعاطلني، ول ت�ضجيعًا على املنتج 
الوطني، وما زالت املبالغ تذهب اإىل اخلارج".
وانتهـــى ال�ضعـــداوي، اإىل اأن "احللـــول ينبغي 
اأن ل تكـــون اآنيـــة متعجلـــة، اإمنـــا مـــن خـــال 
و�ضـــع �ضراتيجيـــة ن�ضمن من خالهـــا و�ضعًا 
اقت�ضاديـــًا م�ضتقـــرًا ل يوؤثـــر علـــى املواطنـــني 

ل�ضيما الطبقتني املتو�ضطة والب�ضيطة".
وكان رئي�ـــس الـــوزراء م�ضطفـــى الكاظمـــي قد 
اأجـــرى جولة اأوروبية �ضملت بلجيكا وايطاليا 
مت فيهـــا الركيـــز علـــى عدد مـــن امللفـــات اأهمها 
التعـــاون القت�ضـــادي وال�ضتثمـــار وتخفيـــف 

حدة الأزمة املالية.

المالية النيابية: البنك المركزي يواجه االأزمة االقت�صادية بـ"حلول قليلة"
الحكومة ل تمتلك قاعدة بيانات عن اآثار رفع �سعر الدولر

ح�سانة الطفل اأبرز اإ�سكاليات القانون

للمرة الخام�صة.. تعديل "االأحوال ال�صخ�صية" يثير �صخط المنظمات الحقوقية   لجنة الطاقة النيابية تتبراأ من اأزمة الكهرباء!

تبـــراأت لجنة النفط والطاقة النيابية، اأم�س الحد، مـــن اأزمة ا�ضتهداف الأبراج الناقلة 
للطاقـــة فـــي العراق، موؤكـــدة اأن دورهـــا يقت�ضر على الرقابـــة والت�ضريـــع. وقال ع�ضو 
اللجنـــة النائـــب محمـــد كامل اأبو الهيـــل، في حديث لـ)المـــدى(، اإن "لجنتـــه غير معنية 
بالأمـــور الفنيـــة التي تتعر�س لها الكهربـــاء في العراق"، مبينـــًا اأن "دور اللجنة يكمن 

في الرقابة والت�ضريع فقط".
وطالب اأبو الهيل، رئي�س مجل�س الوزراء م�ضطفى الكاظمي، بـ"و�ضع الحلول ال�ضريعة 
لزمـــة الكهرباء واإيقاف ومنع ا�ضتهداف اأبراج نقل الطاقة". وب�ضاأن ملفات الف�ضاد في 
وزارة الكهربـــاء، اأ�ضار اأبـــو الهيل، اإلى اأن "اللجنة لديها العديد من ملفات الف�ضاد بحق 
الـــوزارة على مدار ال�ضنـــوات الما�ضية". واأو�ضح اأبو الهيـــل، اأن "اللجنة �ضلمت هذه 

الملفات اإلى هيئة النزاهة، لكن لغاية الن ل توجد اأية تحركات بخ�ضو�ضها".
و�ضهـــد العراق، فجـــر الجمعة الما�ضيـــة، انقطاعًا تامًا للتيـــار الكهربائي في محافظات 
البـــاد با�ضتثناء اإقليم كرد�ضتان. هذا واأمـــر رئي�س الوزراء م�ضطفى الكاظمي، باتخاذ 
اإجـــراءات "فوريـــة" لمعالجة النقطاع التـــام للكهرباء عن محافظات البـــاد با�ضتثناء 

اإقليم كرد�ضتان.

 بغداد تخ�س�س 25 ملياراً لإعمار مدينة ال�سدر

ك�ضفـــت لجنة الخدمـــات والعمار النيابية، اأم�س الحد، عـــن تخ�ضي�س مبلغ 25 مليار 
دينـــار لإعمـــار مدينـــة ال�ضـــدر، و14 مليار دينـــار لحي المنتظـــر. وقال ع�ضـــو اللجنة 
جا�ضـــم البخاتي، فـــي حديث لـ )المدى(، اإن "محافظة بغـــداد خ�ض�ضت 25 مليار دينار 
مـــن الميزانية الخا�ضة بها مـــن اجل البدء بم�ضروع اإعادة اعمـــار مدينة ال�ضدر �ضرقي 
العا�ضمـــة بغـــداد". واأ�ضاف البخاتـــي، اأن "المحافظة خ�ض�ضت اي�ضـــًا مبلغ 14 مليار 
دينـــار بهـــدف اعمار حي المنتظـــر التابع لمدينـــة ال�ضـــدر"، مبينًا اأن "اعمـــار المدينة 
�ضيركـــز على تاأهيل البنى التحتية )الكهرباء، ميـــاه ال�ضرف ال�ضحي، اك�ضاء ال�ضوارع 
والر�ضفـــة، و�ضبكة مياه ال�ضـــرب(". وب�ضاأن اأ�ضباب عرقلة تنفيذ الم�ضروع لغاية الآن، 
اأ�ضـــار البخاتي، اإلى عدم "وجود عرقلة للم�ضروع من قبل جهات معنية، وانما التاأخير 
يعـــود اإلـــى الم�ضائـــل المادية كـــون الموازنـــات المالية الخا�ضـــة بالمحافظـــة لم ت�ضل 
اإلـــى الآن". و�ضـــدد رئي�س مجل�س الـــوزراء، م�ضطفى الكاظمي، ال�ضهـــر الما�ضي، على 
�ضـــرورة تنفيذ م�ضروع اإعمار مدينة ال�ضدر بعيدًا عـــن الح�ضابات ال�ضيا�ضية ال�ضيقة. 
فـــي المقابل، دعا النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب، ح�ضن الكعبي، في وقت �ضابق، 

اإلى ال�ضراع بتنفيذ خطة اإعمار مدينة ال�ضدر �ضرقي العا�ضمة بغداد.

 �سوابط واآليات جديدة لعملية الت�سويت في 
النتخابات

اأعلنـــت مفّو�ضيـــة النتخابـــات، اأم�ـــس الأحـــد، و�ضع اآليـــات و�ضوابط جديـــدة لعملية 
الت�ضويـــت، فـــي النتخابـــات المقبلـــة. وذكـــرت المفو�ضية هـــذه ال�ضوابـــط والآليات 
فـــي كلمتهـــا الأ�ضبوعيـــة، بح�ضب بيان تلقت )المـــدى(، ن�ضخة منه، اأنهـــا حددت طريقة 
ا�ضتخدام البطاقة الإلكترونية "ق�ضيرة الأمد"، الأمر الذي ي�ضمن دقة عملية الت�ضويت 
مـــن خال اإبـــراز الم�ضتم�ضـــكات الر�ضميـــة. واأ�ضارت اإلـــى اأن "اإجراء عمليـــة المطابقة 
لأ�ضحابهـــا �ضتكـــون بموجب المـــادة 39 من القانـــون النتخابي التي تتيـــح ا�ضتخدام 
ب�ضمـــات الأ�ضابـــع الع�ضـــرة بعـــد ت�ضجيـــل اأ�ضحابهـــا بايومتريـــا". واأكـــدت مفو�ضية 
النتخابـــات، "وجود �ضوابط وتعليمـــات خا�ضة بتغيير اأ�ضماء الأحـــزاب ال�ضيا�ضية، 
المجـــازة اأو التي ل تزال قيد التاأ�ضي�ـــس". واأو�ضحت اأنه "يقدم الحزب طلبا من خال 
دائـــرة �ضوؤون الأحزاب والتنظيمات ال�ضيا�ضية موقعـــا من رئي�ضه اأو المخول بذلك مع 

ا�ضتيفاء مبلغ قيمته 12 مليونا و500 األف دينار عراقي غير قابل للرد".
وعـــزت ال�ضبب وراء هذا التغييـــر، اإلى "تر�ضين العملية النتخابيـــة و�ضمان اإجرائها 

وفقا للمعايير الدولية في 10 ت�ضرين الأول المقبل".

خـاص
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 بغداد/ تميم الح�سن

والق�ش����م االآخ����ر م����ن المحافظي����ن المر�شحين 
كان����وا حتى وق����ت قري����ب مطلوبي����ن للق�شاء، 
واآخري����ن يتحمل����ون م�شوؤولية ع����دم محا�شبة 
قتل����ة المتظاهري����ن. ويرج����ح �شب����ب امتناع 8 
م����ن المحافظي����ن من دخ����ول االنتخاب����ات الى 
احتجاج����ات ت�شري����ن، الت����ي ف�شح����ت الف�ش����اد 

و�شوء الخدمات- بح�شب نا�شطين.
ويبلغ ع����دد المر�شحين الذي����ن ينوون خو�ض 
االنتخاب����ات، اأكث����ر م����ن 3500، ا�شتبع����د منهم 

حتى االآن نحو 160.

تعطيل الموازنة
محافظ بغداد محمد جابر العطا، يحر�ض على 
ان تن�ش����ر �شفحته عل����ى "في�شبوك" و�شفحات 
اخرى داعم����ة له، ن�شاطه اليوم����ي في جنوبي 
بغ����داد، التي ين����وي التر�شح عنه����ا �شمن دولة 
القانون. بالمقابل يهدد النائب كاظم ال�شمري، 
العطا باإقالته بعد ا�شت�شافته في قبة البرلمان، 
ب�شب����ب ان�شغال االخي����ر بالدعاي����ة االنتخابية 
عل����ى ح�ش����اب الخدم����ات. يق����ول ال�شم����ري في 

بي����ان: "تركي����ز محاف����ظ بغ����داد عل����ى منطقته 
االنتخابي����ة ق����د اأدى الى تاأخير اق����رار موازنة 
2021 وعدم تنفيذ ومتابعة موازنات 2019-

2020 حي����ث لم ينف����ذ منه����ا اإال 30%". ويوؤكد 
ال�شمري ان البرلمان �شي�شت�شيف العطا "وفي 
حال ع����دم القناعة باأجوبت����ه �شيطلب المجل�ض 
م����ن رئي�ض الوزراء اإعف����اء المحافظ من مهامه 
وكان  االنتخابي����ة".  لحملت����ه  يتف����رغ  حت����ى 
محافظ بغداد وهو ع�شو في حزب الدعوة، قد 
و�ش����ل الى المن�شب ف����ي 2019 بعد �شراع مع 
ال�شدريين والمحافظ ال�شابق فالح الجزائري 

الذي ا�شتقال في فترة االحتجاجات.

المحافظون النواب!
اما ف����ي الب�شرة وهي من اكب����ر واغنى المدن، 
في�شتخ����دم المحاف����ظ ا�شع����د العيدان����ي مل����ف 
الكهرب����اء، بح�شب �ش����كان المحافظ����ة، ل�شالح 
كان  وال����ذي  العيدان����ي  االنتخابي����ة.  حملت����ه 
مر�شح����ا قويا للحكومة بعد عادل عبد المهدي، 
هدد قبل ايام بف�شل كهرباء الب�شرة عن بغداد 

في خ�شم ازمة الطاقة.
والمحاف����ظ الحال����ي كان قد فاز ف����ي انتخابات 

2018 ع����ن ائت����الف الن�شر قب����ل ان ين�شق عن 
رئي�����ض االئتالف العب����ادي وين�شم الى تحالف 
الفتح. لك����ن العيداني رغم ذلك ل����م يوؤد اليمين 
الد�شتوري����ة، فيم����ا ير�شح االآن �شم����ن تحالف 

جديد تحت ا�شم "ت�شميم".
االم����ر ذات����ه ح�شل م����ع محافظ كرك����وك راكان 
الجبوري، الذي يدي����ر المحافظة بالوكالة منذ 

ازمة ا�شتفتاء االقليم في 2017.
الجب����وري كان اي�ش����ا ق����د فاز ف����ي االنتخابات 
االخيرة عن التحالف العربي في كركوك، لكنه 

لم يذهب الى البرلمان وبقي في من�شبه.
المحافظ اليوم ير�شح مرة اخرى عن التحالف 
العرب����ي، فيم����ا يواج����ه انتق����ادات وا�شع����ة من 
ب�"احت����كار  كرك����وك  ف����ي  والتركم����ان  الك����رد 

المنا�شب" البناء ع�شيرته.

حرب ملفات الف�ساد
التناف�����ض  طاب����ع  ياأخ����ذ  الدي����ن  �ش����الح  ف����ي 
االنتخاب����ي �ش����كال ح����ادًا، حيث ق����رر المحافظ 
عم����ار جب����ر االن�شق����اق ع����ن كتل����ة )اب����و مازن( 

تحالف الجماهير، واالن�شمام الى "تقدم".
ابو مازن وهو النائب ال�شابق احمد الجبوري 

ال����ذي ا�شتبع����د واعيد مرة اخرى ال����ى ال�شباق 
االنتخاب����ي، فت����ح الن����ار م����ع �شركائ����ه الج����دد 
ف����ي تحال����ف "عزم" بقي����ادة خمي�����ض الخنجر، 
�شد جب����ر. جبر ب����دوره ا�شتثمر مل����ف الف�شاد 
الهائ����ل في �شالح الدي����ن ليكون مدخال لحملته 
االنتخابي����ة ع����ن "تق����دم" التي يقوده����ا رئي�ض 
البرلمان محم����د الحلبو�شي. المحافظ الحالي 
كان ق����د ك�شف ملفات ف�شاد تق����در قيمتها بنحو 
رب����ع تريلي����ون دينار خ����الل فت����رة الحكومات 
اق����ل �شخون����ة  ال�شابق����ة. وبطريق����ة  المحلي����ة 
يدي����ر محاف����ظ االنب����ار عل����ي الدليم����ي حملت����ه 
االنتخابي����ة ع����ن "تق����دم" حي����ث الثق����ل االأكبر 
للكتل����ة في المحافظة. والدليمي كان قد فاز في 
االنتخاب����ات 2018، لكن تنازل عن كر�شيه الى 
محمد الكربولي وهو الرجل الثاني في "تقدم" 
بعد الحلبو�شي، مقابل من�شب المحافظ �شمن 

�شفقة تم تداولها وقت ذلك.

هروب من المواجهة
اما في بابل، فقرر المحافظ ح�شن منديل الذي 
يدي����ر المحافظة بالوكالة من����ذ اكثر من عام ان 
ير�ش����ح �شمن تحال����ف الحكمة، ال����ذي يتزعمه 

عمار الحكيم. منديل كان قبل �شهرين هاربا من 
المحافظة ب�شب����ب مذكرة اعتقال �شدرت بحقه 
عل����ى خلفي����ة اتهام����ات بالف�شاد، فيم����ا اليعرف 
كيف تم����ت ت�شوي����ة الق�شية وعودت����ه بعد ذلك 
الى مزاولة عمله! وينتق����د �شكان الحلة )مركز 
محافظة بابل( اأداء منديل، ويتهمونه بالت�شتر 
عل����ى الحم����الت الت����ي طال����ت المتظاهرين في 
االحتجاج����ات. والتهمة ذاته����ا تالحق محافظ 
كرب����الء ن�شيف الخطاب����ي عن دول����ة القانون، 
ال����ذي اختف����ى ع����ن ال�ش����ورة بعد �شاع����ات من 
اط����الق �شراح القيادي في الح�شد قا�شم م�شلح 

الذي اعتقل حينها على خلفية قتل نا�شطين..
الخطابي كان قد وعد نا�شطين، بانه قد ي�شطر 
الى ترك منزله في كرب����الء اذا لم يحا�شب قتلة 
النا�شط ايهاب الوزني، لكنه بعد ذلك ابتعد عن 

الت�شريحات.

خارج التناف�س
بالمقابل ق���رر محافظ النجف ل���وؤي اليا�شري 
ع���دم خو�ض االنتخاب���ات. واليا�شري تعر�ض 
ال���ى �شل�شل���ة م���ن "اله���زات ال�شيا�شي���ة" منها 

�شجن ابنه بتهمة االتجار بالمخدرات.

والمحافظ المق���رب من دولة القانون كانت قد 
�شدرت بحقه مذكرة اعتقال في 2019، بتهمة 
ا�شتخ���دام العن���ف �ش���د المحتجي���ن، قب���ل ان 
تت���م ت�شويتها. وفي ديالى ل���م تظهر اي دعاية 
انتخابي���ة حتى االآن للمحاف���ظ مثنى التميمي 
التاب���ع لمنظمة بدر، اما وا�شط فقرر المحافظ 
محمد المياحي ان يراأ�ض فيها كتلة انتخابية.

المياحي كان قد عزل قبل عدة ا�شهر عن مزاولة 
اعمال���ه با�شتثناء في مناط���ق نفوذ ع�شيرة في 

جنوب المدنية، ب�شبب االحتجاجات �شده.
والمحاف���ظ كان �شم���ن قي���ادات تي���ار الحكمة 
قب���ل ان ين�ش���ق بعد ذل���ك ليتحول ال���ى "حزب 
المرحلة" ال���ذي تداول ا�شم���ه وقتذاك كحزب 
تاب���ع لرئي����ض الحكوم���ة م�شطف���ى الكاظمي. 
وحت���ى االن لم يظهر ا�ش���م الحزب )المرحلة(، 
فيم���ا المياح���ي �ش���كل تجمع���ا با�ش���م "اهال���ي 
وا�ش���ط" و�شمن ع���دد من المر�شحي���ن. يقول 
حي���در عدن���ان اح���د النا�شطي���ن ف���ي الك���وت 
ل�)المدى( :"بع���د التظاهرات تراجعت �شعبية 
المياحي". وي�شير عدنان الى ان المياحي بداأ 
بالظه���ور موؤخ���را في م�شاري���ع "التبليط" مع 

اقتراب موعد االنتخابات.
ل���م ير�ش���ح المحاف���ظ زهي���ر  ف���ي الديواني���ة 
ال�شع���الن ال���ى االنتخابات، فيم���ا الحقت احد 
اتهام���ات  الف�شيل���ة  ح���زب  ع���ن  المر�شحي���ن 

بالتزوير.
ال�شعالن كانت �شعبيت���ه قد تراجعت اي�شا مع 
ت�شاعد االحتجاجات في المحافظة، وتعر�ض 

الى انتقادات ب�شبب �شوء الخدمات.
اما علي دواي وه���و من ا�شهر المحافظين في 
العراق، فانه ل���ن ي�ش���ارك باالنتخابات اي�شا، 
حي���ث اأم�شى ف���ي من�شب���ه كمحاف���ظ لمي�شان 
نح���و 12 �شن���ة. دواي الذي ا�شته���ر بمالب�شه 
الب�شيط���ة وم�شاركته العم���ال وجبات الطعام، 
يق���ول م�شطف���ى احم���د، النا�شط ف���ي مي�شان 
ع���ن اداء المحاف���ظ ب���ان "ال�ش���يء تغي���ر ف���ي 
المحافظ���ة. كان ه���ذا كان دعاي���ة". وي�شي���ف 
النا�ش���ط ف���ي ات�شال م���ع )الم���دى( ان ن�شاط 
دواي التاب���ع للتي���ار ال�ش���دري "ينح�ش���ر في 
ق�ش���اء المج���ر، الذي وظف بع����ض اأبنائها في 

منا�شب حكومية".
االم���ر ذات���ه ف���ي النا�شري���ة، حي���ث ل���ن يدخل 
المحافظ الجديد احمد الخفاجي االنتخابات، 
فيم���ا �شلف���ه ناظ���م الوائل���ي يواج���ه مذك���رات 

اعتقال ب�شبب ر�شاوي وق�شايا ف�شاد.
كذلك قرر محافظ المثنى احمد منفي عن حزب 
الدع���وة ع���دم الم�شاركة باالنتخاب���ات، ومثله 
محاف���ظ نينوى، ال�شابط الرفيع ال�شابق نجم 

الجبوري.

والبقية  االنتخابات  عن  حمافظني   8 "ت�صرين" تق�صي 
ي�صتخدمون املنا�صب للدعاية

اإثنان من املر�سحني اجلدد 
فازا يف انتخابات 2018 ومل 
يوؤديا اليمني

قرر نحو ن�سف 
المحافظين )با�ستثناء 

كرد�ستان( دخول 
االنتخابات البرلمانية، 
المفتر�س اجراوؤها في 

ت�سرين االول المقبل.
اثنان من المحافظين 
الذين ينوون التر�سح 

مجددا، لم ي�سال الى 
البرلمان رغم فوزهما 

في اقتراع 2018، وقررا 
البقاء في منا�سبهما 

ال�سابقة.

 ترجمة / حامد اأحمد

في اول تقري����ر ر�شد �شامل عن االو�شاع 
واالأمني����ة  والمعي�شي����ة  االإن�شاني����ة 
وال�شحي����ة والتربوي����ة لعوائ����ل نازحين 
وعائدي����ن ف����ي مختل����ف مناط����ق الع����راق 
للفت����رة ما بي����ن كان����ون الثاني ال����ى اأيار 
االأم����م  مكت����ب  ك�ش����ف  الع����ام،  ه����ذا  م����ن 
المتحدة لل�ش����وؤون االإن�شانية في العراق 
ب����ان العدد الكل����ي للنازحين   OCHA
انخف�����ض م����ا بي����ن نهاي����ة كان����ون االأول 
2020 و نهاي����ة ني�ش����ان 2021 بح����دود 
25،000 ال����ف �شخ�����ض م����ع زي����ادة ع����دد 

العائدين بحدود 35،000 �شخ�ض.
واأ�ش����ار المكت����ب ال����ى ان افتق����ار عوائ����ل 
نازح����ة لوثائ����ق ر�شمي����ة ع����ن اأطف����ال لهم 
ولدوا خ����الل ظروف المعارك �شد داع�ض 
ت�شبب بحرمان دخول 80،000 الف طفل 
للمدر�ش����ة، وان عب����وات نا�شف����ة والغ����ام 
ت�شببت خالل الخم�ش����ة ا�شهر االأولى من 
هذا الع����ام بمقتل وج����رح 104 اأ�شخا�ض 
بينهم 34 طفال وذل����ك في مناطق مختلفة 

من العراق.
النازحي����ن  بو�ش����ع  يتعل����ق  وفيم����ا 
والمخيمات اأ�ش����ار التقرير الى انه يوجد 
حاليا 27 مخيما ما تزال مفتوحة مقارنة 
ب�67 مخيما كانت مفتوحة قبل �شنة خالل 
�شه����ر اأيار م����ن ع����ام 2020، وكان احدث 
اآخ����ر اغالق لمخيم خ����الل فترة اعداد هذا 
التقرير هو مخي����م ال�شالمية في محافظة 
نينوى. ونتج����ت عن اإج����راءات االغالق 
باأع����داد  ت�شاع����د  للمخيم����ات  المفاج����ئ 
العائدي����ن م����ن النازحين ط����وال الن�شف 
الثاني م����ن عام 2020 رغم ان����ه لي�ض كل 
العائدي����ن عا�ش����وا و�شع����ا م�شتقرا حيث 
�شهدت الفترة نف�شها عودة نزوح عك�شي، 
وبينما ا�شتمر النا�����ض بالرجوع لمناطق 
�شكناهم اال�شلية فان حركة العودة بداأت 

تتباطاأ.
ع����ام  ب�ش����كل  ان����ه  ال����ى  التقري����ر  ونب����ه 
الم�شاهم����ة  العوام����ل  م����ن  العدي����د  ف����ان 

لالحتياج����ات االإن�شاني����ة له����ا عالق����ة في 
خط����وات التق����دم الإيج����اد حل����ول دائمية 
للمجتمعات النازح����ة، ولهذا ال�شبب فانه 
يتطلب االم����ر تدخالت من اطراف اأخرى 
على المدى المتو�ش����ط والبعيد ب�شمنهم 
الحكوم����ة، وكذل����ك عاملي����ن ف����ي مج����ال 

التنمية والحلول الم�شتدامة.
وبخ�شو�����ض جان����ب الو�ش����ع الترب����وي 
بالن�شب����ة الأطفال العوائ����ل النازحة خالل 
الع����ام 2021، اأ�ش����ار التقرير ال����ى ازدياد 
حالة عدم تمكن اأطفال غادروا مع�شكرات 
ب�شب����ب  مدار�����ض  دخ����ول  م����ن  الن����زوح 
افتقاره����م لوثائ����ق ر�شمي����ة مدني����ة تثبت 
هوياته����م. وذك����ر التقري����ر ب����ان معوقات 
�شيا�شي����ة واإداري����ة عرقلت اأطف����اال ولدوا 
تح����ت حكم داع�ض او نزح����وا من مناطق 
احتله����ا داع�ض من الح�ش����ول على وثائق 
ت�شجي����ل والدتهم. وت�شب����ب ذلك بحرمان 
اكث����ر م����ن 80،000 طف����ل، ول����دوا تح����ت 

ظروف الح����رب، من ح����ق الح�شول على 
تعليم ر�شم����ي. وان اغالق المخيمات زاد 
من ه����ذا الو�شع �ش����وءا، حي����ث ان كثيرا 
م����ن االأطف����ال الذي����ن كان����وا بمدار�ض في 
المخيم����ات ل����م يح�شلوا عل����ى ال�شهادات 
المفاجئ����ة  مغادرته����م  قب����ل  ال�شروري����ة 
للمخيمات خالل الن�ش����ف الثاني من عام 
2020، وبالتال����ي عرق����ل ذل����ك ت�شجيلهم 
ف����ي مناطق نزوحهم الجدي����دة او مناطق 

�شكناهم اال�شلية.
وم����ا يتعل����ق بجان����ب الو�ش����ع المعي�شي 
الط����ارئ للنازحين والعائدي����ن فانه على 
الرغم من ان دخل العوائل تح�شن ب�شكل 
ع����ام خ����الل الع����ام 2021 مقارن����ة بع����ام 
2020 بع����د تخفي����ف القي����ود المفرو�شة 
للحد م����ن انت�شار فايرو�����ض كوفيد -19، 
فان مع����دل الدخل وح�ش����ول المعي�شة ما 
يزال واطئا بالن�شبة لق�شم من االأ�شخا�ض 
المت�شررين الذين ه����م بحاجة لم�شاعدة 

وبمعدات متفاوت����ة على م�شتوى مناطق 
واحياء. اال�شتطالعات الموجودة ت�شير 
ال����ى وج����ود عالقة بي����ن البطال����ة وتدني 
م�شت����وى التعلي����م واالفتق����ار للمه����ارات 

للتمكن من دخول �شوق العمل.
عل����ى �شبي����ل المث����ال، ك�شف����ت تخمين����ات 
اأجري����ت في اح����دى مناط����ق الفلوجة في 
محافظ����ة االنب����ار ان 22% م����ن العوائ����ل 
العائ����دة الت����ي يبل����غ عدده����ا 111 عائل����ة 
م����ن  اق����ل  ال�شه����ري  دخله����م  ان  قال����وا 
110،000 اآالف دين����ار فق����ط ، وان %29 
منهم فقط لدي����ه وظيفة ر�شمية. ووجدت 
ا�شتطالعات اأخرى انه في مناطق معينة 
مث����ل طوزخورمات����و ف����ي �ش����الح الدي����ن 
ف����ان عوائ����ل  ف����ي كرك����وك،  والحويج����ة 
تلج����اأ ال����ى بي����ع ممتلكاته����ا ل�ش����د نق�����ض 
دخله����ا الناج����م ع����ن البطالة وع����دم توفر 
فر�����ض عم����ل، او ار�ش����ال اأطفاله����م للعمل 
ل�ش����د احتياج����ات العائل����ة، ومم����ا يوؤدي 

ذل����ك ال����ى تخلف االأطف����ال ع����ن المدر�شة. 
باالإ�شاف����ة الى ذل����ك فان اأرب����ع عوائل من 
بي����ن خم�����ض ف����ي الحويج����ة ت����م اج����راء 
مقاب����الت معهم ذك����روا باأنه����م يقتر�شون 
اأم����واال ل�شد احتياجاته����م االأ�شا�شية وان 
ثلثه����م ي�شترون م����واد غذائية من محالت 
بالدفع االآجل. واأ�شار نازحون في منطقة 
خانقين في ديالى الى ان دخلهم ال�شنوي 
خ����الل   %65 ال����ى   50 بن�شب����ة  انخف�����ض 
االأ�شه����ر االأول����ى م����ن ع����ام 2021 مقارنة 

بال�شنة التي قبلها.
ام����ا ما يتعلق بحماية النازحين العائدين 
من مخاطر االألغام والعبوات النا�شفة في 
مناطق كان ي�شيط����ر عليها داع�ض �شابقا، 
فق����د اأو�ش����ح  التقري����ر انه خ����الل االأ�شهر 
الخم�ش����ة االأولى من ع����ام 2021 الممتدة 
من كانون الثاني الى اأيار تم ت�شجيل 50 
حادث انفجار لعب����وات ومخلفات حربية 
وثقه����ا مكتب حقوق االن�ش����ان في العراق 
نجم عنه����ا مقتل 40 �شخ�ش����ا  وجرح 64 
اآخري����ن. وج����اء ف����ي تقري����ر اليوني�شيف 
ان����ه خ����الل الرب����ع االأول من ع����ام 2021 
قت����ل وتع����وق م����ا ال يق����ل ع����ن 34 طف����ال 
جراء انفج����ارات لمخلفات حربية حدثت 
ف����ي محافظ����ات ديالى ونين����وى واالنبار 
و�شالح الدي����ن والب�شرة والمثنى، منهم 

16 قتيال و18 معوقا بترت اأطرافهم.
ولف����ت التقري����ر ال����ى ان تل����وث المناطق 
بالمتفج����رات الت����ي كان يحتله����ا داع�����ض 
ُتعتب����ر مناط����ق معق����دة  �شابق����ا يجعله����ا 
الحتوائها على عب����وات نا�شفة ومخلفات 
�شكني����ة  مناط����ق  ف����ي  منت�ش����رة  حربي����ة 
ومراك����ز مدنية وارا�ش����ي زراعية. ورغم 
الجه����ود التي تبذله����ا منظم����ات اإن�شانية 
دولي����ة ف����ي تنظي����ف ه����ذه المناط����ق م����ن 
المتفج����رات، فانه ما ت����زال هناك مناطق 
ملوثة حي����ث تفتقر لجهود اإزال����ة االألغام 
وذلك لقلة التمويالت او ب�شبب االأو�شاع 

االأمنية غير الم�شتقرة في تلك المناطق.
 عن مكتب OCHA التابع 
لالأمم المتحدة

عبوات تقتل وتعيق اأكثر من 100 طفل ورجل في خم�سة اأ�سهر

االأمم المتحدة: اأكثر من 80 األف طفٍل عائٍد من النزوح ُحرم من المدر�صة

 بغداد/ المدى

اأكد رئي�ض الوزراء م�شطفى الكاظمي، اأم�ض، تاأثير نتائج المفاو�شات بين 
الواليات المتحدة االأميركية واإيران على العراق.  

وق���ال الكاظم���ي في ح���وار �شحفي اجرت���ه مع���ه �شحيف���ة "الريبوبليكا" 
االإيطالي���ة نقل���ه المكت���ب االإعالم���ي، "تجّنبن���ا الهاوي���ة الت���ي كان العراق 
يتده���ور نحوها؛ نتيجة اأح���داث خريف عام 2019، لك���ن التحديات التي 

نواجهها تبقى قوية".  
وا�ش���اف الكاظم���ي، "داع����ض م���ا زال���ت ت�ش���كل خط���رًا، وتح���اول تجميع 
�شفوفه���ا، لك���ن لم يع���د االإرهابي���ون قادرين ف���ي الح�شول عل���ى حوا�شن 

جغرافية. ووجهنا لهم �شربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم".  
وتاب���ع، "تعاوننا اال�شتخباري مع حلفائنا اأ�شبح اأكثر فاعلية، وطلبنا من 
اإيطالي���ا اأن تبقى ف���ي ال�شف االأول في تدريب قواتن���ا"، مبينا اأن "العراق 
م�شتعد لتعزيز التعاون الع�شكري مع اإيطاليا، في مجال التدريب وتطوير 
العمل في مكافحة الف�شاد وغ�شيل االأموال والجريمة المنظمة والمافيات".  
واأ�ش���ار اإلى اأن���ه "طلبنا من االأميركيي���ن واالإيرانيين االبتع���اد عن ت�شفية 
ح�شاباته���م في العراق، لق���د كّنا منذ �شن���وات �شاحة للت�ش���ادم وال�شراع. 
وعلين���ا اختي���ار طري���ق الح���وار ال�شيا�ش���ي لح���ل الخالف���ات، و�شي�شتفيد 

الجميع من ثمار التهدئة".  
ولف���ت اإلى اأن���ه "نتوا�شل م���ع اإدارة الرئي�ض بايدن، واأعتق���د اأّننا �شنكون 

قادرين على التحّرك نحو مرحلة من الحوار االإقليمي".  
واأو�شح، "نرغب باأن يكون العراق من البلدان التي تدير االأزمات بنجاح، 
ولي����ض من تلك ال���دول التي تت�شبب اأو تتاأثر بها"، مبين���ًا اأن "االتفاق بين 
اإي���ران والوالي���ات المتحدة مهم للغاي���ة، وهو حا�شم للمنطق���ة واأعتقد اأنه 
قابل للتحقق. اإن النجاح في مفاو�شات فيينا �شيوؤثر اإيجابًا على المنطقة، 

كما �شيخدم ا�شتقرار العراق". 

قال اإن التهدئة مفيدة للجميع

الكاظمي: تجنبنا 
االنزالق اإلى الهاوية
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اأزمة انقطاع التيار الكهربائي 
التي اجتاحت البالد يف 

الآونة الأخرية اإثر انهيار 
ال�سبكة الكهربائية ت�سببت 

ب�سورة او باأخرى بتوقف 
جميع اأجهزة التربيد 

املنزلية خ�سو�سا الثالجات 
واملجمدات يف ظل ظروف 

اجواء حارقة ي�سهدها 
�سيف 2021 ومالم�سة درجة 

احلرارة ن�سف درجة الغليان 
جعلت املواطن يبحث عن 

اأ�ساليب بديلة لتربيد ماء 
ال�سرب.

حمل����ت ال�شاع����ات االأوىل ل�شبيح����ة يوم 
اجلمعة الث����اين من �شهر مت����وز اجلاري 
تقاط����ر اأبناء مدينة العم����ارة على معامل 

الثل����ج يف املدينة من اأجل احل�شول على 
قطع����ة من����ه مم����ا �شب����ب زحام����ا ملحوظا 
ر�ش����د ن�ش����وة احلا�شل����ني علي����ه بالظف����ر 
وخيب����ة امل املنتظري����ن و�شط موجة من 
ال�شي����اح وتع����ايل االأ�ش����وات للمطالب����ة 
باحل�ش����ول ول����و عل����ى اأ�شغ����ر قطعة من 

الثلج. 
معام����ل الثلج التي انح�ش����ر وجودها يف 
االأخ����رة يف حمافظ����ة مي�ش����ان  االآون����ة 
ب�شب����ب قلة االإقبال عليه����ا لتوفر اأجهزة 
التربيد واملاء الب����ارد واقت�شر وجودها 
ب�ش����كل كب����ر يف مداخل مدين����ة العمارة 
املوؤدي����ة اىل اق�شية ونواح����ي املحافظة 
هن����اك  لت�شويق����ه  فر�ش����ة  توج����د  حي����ث 
وحت����ول غالبيته����ا املوج����ودة يف مرك����ز 

املدينة اإىل حمال جتارية خمتلفة. 
ميث����م منات����ي اح����د العامل����ني يف معامل 
الثلج يق����ول ل�)املدى( اإنه "انح�شر عملنا 
ب�ش����ورة كبرة على مقدار الطلبات التي 
ترد من قب����ل باعة الثل����ج واملنتفعني منه 
يف التربي����د مث����ل باع����ة امل����اء والع�شائر 
واأ�شح����اب حم����ال املرطب����ات واأ�شحاب 
املعام����ل  اأ�شح����اب  و�ش����رح  املنا�شب����ات 
الكثر من العمال ب�شبب قلة اإقبال النا�س 
على �شرائه حتى يف ف�شل ال�شيف وقام 
اأ�شحاب العديد من معامل الثلج الكبرة 
والرئي�ش����ة يف املدين����ة ببيعه����ا او هدمها 

لتتح����ول اىل حم����ال جتاري����ة او اأبني����ة 
خا�شة". من جانب����ه، بني النا�شط حيدر 
جا�شم "نتيجة انقطاع التيار الكهربائي 
اجت����ه الكث����ر م����ن النا�����س نح����و معامل 

الثلج للح�شول عليه من اأجل تربيد املاء 
وو�شعه على املواد الغذائية املخزنة يف 
اأجهزة التربيد خ�شي����ة ف�شادها من احلر 
ب�شبب ارتفاع مع����دالت درجات احلرارة 

بدرجة عالية مما �شبب زحاما كبرا".
منات����ي بني اال�شباب الرئي�ش����ة التي اأدت 
اإىل زح����ام النا�����س عل����ى معام����ل الثل����ج 
بالق����ول "�شم����ل االإطف����اء ال����ذي اجت����اح 

املحافظ����ة برمتها معامل الثلج واالعتماد 
عل����ى املول����دات ال�شغ����رة الت����ي ت�شببت 
بتباط����وؤ العمل وقلة العم����ال اأمام تقاطر 
املئ����ات م����ن املواطن����ني وزي����ادة الطل����ب 
باالإ�شاف����ة اإىل التزام����ات املعام����ل جتاه 
اآخري����ن، كله����ا اأ�شباب جمتمع����ة اأدت اإىل 

الزحام حول املعامل يف املدينة".
ع����اء احد بائعي الثل����ج يف املدينة يقول 
اإىل  الواحد  الثل����ج  قال����ب  �شعر  "و�ش����ل 
اأك����ر م����ن ثماني����ة اآالف دين����ار بينما يف 
االأي����ام العادية يكون �شع����ره الفني دينار 
فق����ط والنا�����س مقبل����ة على �شرائ����ه دون 
ج����دوى ب�شبب نفاده م����ن قبل اجلميع". 
وعزا ع����اء ال�شب����ب بارتف����اع �شعره من 
قبل الباعة اإىل دفع الباعة مبالغ ا�شافية 
الأ�شح����اب املعام����ل م����ن اأج����ل احل�شول 
عل����ى كمية اكرب من الثل����ج و�شط الزحام 

الكبر. 
ع����ادة ما يب����اع الثل����ج على �ش����كل قوالب 
بط����ول مرت تقريب����ا وم�شاح����ة م�شتطيلة 
ويك����ون الطلب عادة عل����ى ن�شف او ربع 
قالب ولك����ن اأزمة انقطاع الكهرباء رفعت 

مقدار الطلب اإىل اأكر من قالب. 
"بحث����ت عن الثلج لتربيد املاء ل�شيوف 
قدم����وا اإلين����ا من خ����ارج املحافظة وكنت 
م�شتع����دا ل�شرائه باأي مبلغ كان ولكني مل 
اج����ده"، يقول حممد جواد احد مواطني 

مدينة العم����ارة وي�شيف "االحراج الذي 
تعر�شنا ل����ه بتقدمي املاء احلار لل�شيوف 
كان بادي����ا للجميع ولك����ن �شيوفنا كانوا 
اأنه����م  واو�شح����وا  للو�ش����ع  متفهم����ني 

يعي�شون نف�س املعاناة". 
ال�شغ����رة  التجاري����ة  املح����ال  اأ�شح����اب 
غي����ث  املعان����اة،  نف�����س  يعان����ون  كان����وا 
�شاحب اح����د املحال يقول "زيادة الطلب 
عل����ى املاء الب����ارد جعلنا نعت����ذر من بيعه 
ب�شبب نفاده وعدم متكن اأجهزة التربيد 
من اال�شتمرار بالعمل لاعتماد على تيار 
املول����دات الكهربائية". وبني غيث "ازمة 
الثلج اأوقفت الباعة املتجولني للماء لعدم 
ح�شولهم على الثلج من املعامل وارتفاع 
ا�شع����اره عند الباعة املخت�شني ببيعه يف 

املدينة رغم قلة اعدادهم". 
يعود بناء اغلب معام����ل الثلج يف مدينة 
بالقريب����ة  لي�ش����ت  عق����ود  اىل  العم����ارة 
ف�ش����ل  يف  يرتك����ز  عمله����ا  معظ����م  وكان 
ال�شي����ف اإب����ان العقود املا�شي����ة واآخرها 
اأي����ام حك����م النظام البائ����د ب�شبب انقطاع 
التي����ار الكهربائ����ي لنهار كام����ل وانح�شر 
ن�شاطه����ا وعمله����ا م����ا بع����د 2003 اال من 
قب����ل القلي����ل واعادته����ا ظ����روف انطف����اء 
التيار الكهربائي للواجهة وبقوة لي�شكل 
ح�شوره����ا ورقة يف مل����ف االزمات التي 

يعي�شها املواطن املي�شاين.

الكهرب��اء  اأزم��ة  ال��روح  له��ا  اأع��ادت  مندث��رة  حمط��ات  الثل��ج..  معام��ل 
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مركز اس��نان باب املعظم، مركز الش��هيد نوار موسى لطب االس��نان، مصرف دم الكيارة، مركز اسنان الكيارة، 
مركز اسنان الثورة، مركز الشهيد وسيم لطب االسنان ، مركز اسنان الشيخ عمر، مركز املؤمل للتأهيل، مركز 

االسنان الوقائي، مركز اسنان شارع املغرب، مركز صدر القناة لألطراف الصناعية(.
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء باللغات )اللغة العربية( بعد تقدمي طلب حتريري إلى 
)دائ��رة صح��ة بغداد / الرصافة / باب املعظم / مكتب املدير العام / ش��عبة العقود / مقرر جلنة الفتح( وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة )150.000 مائة وخمس��ون ألف دينار عراقي(، بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
4- تس��لم العطاءات الى العنوان اآلتي )مركز دائرة صحة بغداد / الرصافة / مكتب املدير العام / شعبة العقود/ 
مق��رر جلنة فت��ح العطاءات( موعد الغلق للمناقص��ة )2021/7/26 املصادف يوم االثنني نهاية الدوام الرس��مي(. 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور 
ف��ي العنوان اآلتي )مرك��ز دائرة صحة بغداد / الرصافة( في الزمان والتاريخ )ف��ي اليوم التالي من غلق املناقصة( 
يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق معتمد من قبل البنك املركزي 
العراق��ي( ومببلغ )1 % من قيمة العطاء( وس��يتم اعتماد الوثائق القياس��ية / وثيقة اخلدمات الغير استش��ارية 

 .)CD وااللتزام مبلئ البيانات اخلاصة مبقدم العطاء وتقدم على شكل )ورق + قرص
مالحظ��ة: 1- )علم��اً ان الكلفة التخميني��ة للمناقصة )121.486.500( مائة وواحد وعش��رون مليون واربعمائة 

وستة وثمانون ألف وخمسمائة دينار عراقي شهرياً. 
مالحظة: 2- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن. 
3- في حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد لليوم التالي. 

ء/ املدير العام 

اإع����الن
ق��دم املدع��ي )ناصر ياس��ني ناصر( دع��وى واملتضمن 
تبديل لقب��ه وجعله )اخلطيب( بدالً من )الكبيس��ي( 
فم��ن لديه حق االعتراض مراجع��ة مقر هذه املديرية 
خالل خمسة عش��ر يوم وبعكسه سيتم النظر في 
طلبه وفق أحكام املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2016.  
اللواء ريا�ش جندي الكعبي 
مدير اجلن�سية العام / وكالة 

 النا�سرية / املدى

الطاق���ة  م���ن  ق���ار  اإنتاجي���ة حمافظ���ة ذي  بلغ���ت 
الكهربائي���ة، اأم����س االأح���د، 660 ميغ���اواط، يف 
وق���ت طالب فيه فني���ون اإدارة املحافظة باالإ�شراع 
باإن�شاء حمط���ات كهربائية قبل ح���دوث "كارثة". 
وبح�شب م�شادر، ف���اأن اإنتاج حمافظة ذي قار من 
التيار الكهربائي ال يتجاوز 660 ميغا واط، الفتًا 

اإىل اأن م���ا ت�شحبه املحافظة م���ن ال�شبكة الوطنية 
يبل���غ م���ن 1000 اإىل 1500 ميغ���ا واط. ونقل���ت 
امل�ش���ادر، ع���ن "فني���ني متخ�ش�ش���ني يف الطاقة" 
قولهم، اإن احلديث ع���ن ف�شل كهرباء الب�شرة عن 
ال�شبك���ة الوطني���ة �شتك���ون في���ه النا�شرية "اكرب 
املتخ�ش�ش���ني"،  "بح�ش���ب  وه���و  املت�شرري���ن". 
مبثابة ر�شا�شة الرحمة على الكهرباء باملحافظة، 
كونه���ا تعتمد بن�شب���ة 90% من التجهي���ز الوطني 

عل���ى حمط���ات الب�ش���رة، مطالب���ني اإدارة ذي قار 
باالإ�ش���راع يف اإن�ش���اء حمط���ات كهربائي���ة خا�شة 

باملحافظة قبل حدوث ما و�شفوها ب�"الكارثة".
م���ن جانب���ه، تراأ����س حماف���ظ ذي قار احم���د غني 
اخلفاج���ي، اأم�س االح���د، اجتماع���ًا مو�شعًا لغرفة 
عمليات الكهرباء التي يرتاأ�شها وبح�شور مديري 
االنت���اج وال�شبكات والتوزي���ع، ف�شًا عن عدد من 
امل�شوؤول���ني املحليني. ووجه املحاف���ظ وفقا لبيان 

جهوده���ا  ب�"ا�شتنف���ار  الكهرب���اء  دوائ���ر  ملكتب���ه، 
ال�شبك���ة  عم���ل  الإدام���ة  م�شتم���ر  ب�ش���كل  والعم���ل 
االنت���اج  م�شتوي���ات  عل���ى  واحلف���اظ  الوطني���ة، 
والتوزيع والنقل". ووج���ه اي�شًا الدوائر املعنية 
ب�"تخاذ االجراءات كافة التي ت�شهم يف دعم عملها، 
موؤكدًا ان ادارة املحافظة �شتعمل مع هذه الدوائر 
ب�ش���كل مبا�شر لغر�س م�شاعدته���ا يف جتاوز هذه 
االأزم���ة". وكان حمافظ الب�شرة، ا�شعد العيداين، 

قال يف حديث �شحفي م�شور، اإنه �شيقوم بف�شل 
كهرباء املحافظة عن ال�شبكة الوطنية فور اكتمال 
اإن�ش���اء اح���د اخلط���وط الكهربائية املهم���ة. ودعا 
امل�شت�ش���ار مبجل�س النواب ع���ن حمافظة ذي قار، 
ح�شن دعدو����س؛ احلكوم���ة املحلي���ة اإىل املبادرة 
باإن�ش���اء حمط���ات توليد م���ن �شم���ن تخ�شي�شات 

املنافع االجتماعية اأو موازنتها ال�شنوية.
و�ش���دد عل���ى اأن تكون ه���ذه املحط���ات جاهزة يف 

حال مت ف�ش���ل املحافظات املكتفية ذاتيًا من التيار 
الكهربائ���ي، والت���ي ي���روج لها بع����س املحافظني 
الذي���ن اكتملت حمطات التوليد لديهم. وفجر يوم 
اجلمعة 2 متوز 2021، �شهد العراق انقطاعًا تامًا 
للتي���ار الكهربائي يف حمافظات الب���اد با�شتثناء 
ال�شلط���ات  اأف���ادت  والحق���ًا،  كرد�شت���ان.  اإقلي���م 
العراقي���ة بعودة التي���ار الكهربائ���ي تدريجيًا يف 

حمافظات الباد.

بعد ت�سريحات اأطلقها حمافظ الب�سرة

الكهرب��اء "كارث��ة" بقط��اع  م��ن  يح��ذرون  النا�صري��ة  فني��و 



 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

م���ن اخلط���ورة مب���كان اأن تظ���ّل ذريع���ة احلق تعب���ث بعقول 
ال�ُص���ّذج واملُغّيبني وراء تاأثري دهاليز الإعالم وال�صحافة غري 
املهنية ليت�ص���ّر خلفها الباطل في�ص���ود ق�ص���رًا ويرتفع �ص���اأنه 
ويتح���ّول مرتدوا الأقنعة املزّيفة اىل اأبطال يف نظر الأجيال 

احلالية.
قد يكون هناك تاأثري ونهج تتبعه بع�ض املوؤ�ّص�صات الإعالمية 
يف الرويج عن ر�ص���التها، وتفر�ض على الإعالميني العاملني 
معه���ا ذل���ك النهج، لكّننا مل ن�ص���مع يوم���ًا اأن اإعالمي���ًا اأو مقّدَم 
برنامج ريا�ص���ي هو م���ن يفر�ض على تلك املوؤ�ّص�ص���ة حتويل 
برناجمه ملوقع ت�ص���هري وت�صفية ح�ص���ابات �صخ�صية و�صاحة 
ق�ص���اء افرا�صي وورقة �ص���غط وتهديد بك�صف ملفات ف�صاد 
�ص���د �ص���خو�ض بعينهم ب�ص���كل تدريج���ي حتى يتحّق���ق اأحد 
الأمري���ن "اإّما العراف والر�ص���وخ له وم���ا يتبعُه من تنازل 
عن دعاٍو ق�ص���ائية �صّده" اأو "ا�ص���تمرار ن�صر الف�صائح حتى 

واإن طال الزمن ل�صهور طويلة"!!
���ر م�ص���هد ما يجري وفقًا ملعطيات الحداث، وتوّتر  هكذا ُيف�صَّ
العالقة بني الأطراف املعنية التي يعلم بها القا�صي والداين، 
وحال���ة الإ�ص���رار غري املرّبر يف حتويل برنامج ريا�ص���ي من 

ناِقد مبو�صوعية اىل جاِلد للتطبيعية!
ال�ص���راع بني بع����ض الربامج الريا�ص���ية م���ع التطبيعية  بداأ 
ياأخذ حّيزًا اأكرب من كونه ي�ص���تهدف �ص���خو�ض بعينهم، بقدر 
م���ا ت�ص���ري كل الدلئ���ل اأنه ي�ص���عى لالطاحة مبع�ص���كر الوزير 
عدن���ان درج���ال الطام���ح للر�ّص���ح ملن�ص���ب رئي����ض الحت���اد 
وحتييد دور املُقّربني له قبل انتخابات اأيلول القادم، وهو ما 
جعل كل التهامات تربط بني اأع�ص���اء الهيئة التطبيعية وبني 
افرا�ص���ية حتّكم عدن���ان درجال مبق���ود القيادة اأو الت�ص���ّر 
عل���ى كل خروقاته���م متهي���دًا ل�ص���عاف حظوظ���ه يف الف���وز 

بالنتخابات القادمة!
ل�ص���نا �صد ك�ص���ف حالت الف�ص���اد اأو اخلروقات الإدارية لأي 
مف�ص���ل ريا�ص���ي، بل اإن الإعالم الريا�ص���ي ُمطالب بالتحّقق 
ور�ص���د تل���ك احل���الت حت���ت واجب الإ�ص���الح والت�ص���حيح 
بحيادية و�صفافية ل تتاأثر بالعالقات اأو املواقف ال�صخ�صية، 
وينتهي دور الإعالمي يف ك�ص���ف اأية حالة �صلبية عند عر�صه 
الأدّل���ة والوثائق التي يراها  متّثل خرقًا قانونيًا، بينما يرك 
للجهات املعنية والق�صائية اتخاذ القرار بالإدانة اأو الرباَءة، 
وخالف ذلك، فاإن تكرار احلديث حول ذات املو�صوع  حللقات 
عّدة واإجبار امل�ص���اهد على ح�ص���ر اهتمامه بتلك الق�صية فهي 
م�ص���ادرة ب�ص���كل غري مبا�ص���ر لعقل وحق املتابع حتت تاأثري 

مقولة "كلمة حق ُيراد بها باطل".
�ص���وؤال يف غاية الأهمية ُيطرح لن�ص���توعب وفقًا لدّقة الإجابة 
علي���ه حج���م اخِل���داع والتزييف ال���ذي ميار�ص���ه البع�ض يف 
التالع���ب مبلّف���ات الف�ص���اد لتكون ورق���ة �ص���غط ل اأكرث، فكم 
اأثريت ملّفات اإن�ص���غل ال�ص���ارع الريا�ص���ي بها وعَلْت اأ�صوات 
برامج ريا�ص���ية و�ص���يوف كان���ت متتلك اإدل���ة ووثائق ُتدين 
الكث���ري م���ن ال�صخ�ص���يات واملوؤ�ّص�ص���ات الريا�ص���ية، لكّننا مل 
ن�ص���مع عن ق�ص���ية واح���دة مت احُلكم به���ا اأو اإدان���ة املتهمني، 
ونالوا جزاءهم العادل، بينما خفتت تلك الأ�ص���وات و�صّوفت 
جميع التهامات واختفت الوثائق، بل اإن الكثري مّمن اتهموا 
بالف�صاد ا�صبحوا بعد �صنوات �صيوف دائمني لذات الربامج 

ويتحّدثون بل�صان النزاهة!
ل نريد خلط الإعالم الريا�صي اأن ينحرف عن م�صار احليادية 
اأو يفر����ض اأدوارًا جدي���دة ملهاّمه قد ُت�ص���يء حلقيقة نواياها 
املهني���ة، كم���ا اإن �ص���مت اجله���ات املعنية عن تقيي���م وتقومي 
اأبن���اء البيت ال�ص���حفي وُمعاجل���ة اأي خروق���ات واجتهادات 
�صخ�ص���ية ميك���ن اأن ُتثل���م تاج ومهنية ال�ص���حافة الريا�ص���ية 
التي مل يتلّب�ص���ها الوهن و�ص���عف احلال اأو ُيطاح بكربياءها 
ونقاء �صريرتها مثلما تواجهه اليوم بعد اأن فر�َض الطارئون 
���َلِحيَّون �ص���طوتهم من دون رادع، وارت�صى البقية اإما  واملَ�صْ

ال�صمت اأو الت�صّبث بكر�صي املن�صب اىل الأبد!

َلِحيَّون! قفوهم �أنهم َم�صْ

ل�سنا �سد ك�سف حاالت الف�ساد اأو 
الخروقات االإدارية الأي مف�سل 

ريا�سي، بل اإن االإعالم الريا�سي 
ُمطالب بالتحّقق ور�سد تلك الحاالت 

تحت واجب االإ�سالح والت�سحيح 
بحيادية و�سفافية ال تتاأثر بالعالقات 

اأو المواقف ال�سخ�سية،
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المن�سطات!   لفح�ص  خ�سعا  ودان�����ة(  و)ط����ه  ع��ال��م��ي��ة..  غ���دت  ال��ع��رب  ب��ط��ول��ة   

 بغداد / اإياد ال�سالحي

اأكد حممد عبدالله بطل العراق ب�صباق 3000 
مر موان���ع، اأن رقمه احلايل يوؤّهله لتحقيق 
اجن���از اآ�ص���يوي يفتخ���ر ب���ه كل العراقي���ني، 
مبينًا اأن ما قّدمه يف مناف�صات بطولة العرب 
بتون����ض ب���اأداء مغاير عن متّي���زه يف بطولة 
بور�ص���ة الدولي���ة ج���اء ب�ص���بب م�ص���اعفات 
ا�ص���ابته، مفن���دًا يف الوق���ت نف�ص���ه احلمل���ة 
الت���ي اأثريت يف او�ص���اط األعاب القوى حول 
للعقاق���ري  املنتخ���ب  عدائ���ي  بع����ض  تن���اول 
املن�ّصطة كونها ت�ص���تهدف اللعبة التي اأخذت 
بالتطّور برغم الظروف ال�صعبة التي حتيط 

بالريا�صة.  
وق���ال حمم���د امللق���ب ب�)حباني���ة( يف حديث 
للم���دى :"منذ ع���ام 2014 اأخ���ذُت اأرّكز على 
فّعالي���ة 1500 م���ر رغبة من���ي لتحقيق رقم 
�صريع  ميّهد يل للتفّوق يف �صباق 3000 مر 
برقم قيا�صي يوؤّهلني لبطولة اآ�صيا، وبالفعل 
حّقق���ت يف بطول���ة العرب بتون����ض حزيران 
 3:45.05 املا�ص���ي زمن���ًا �صخ�ص���يًا جدي���دًا 
دقيقة، وجاء ت�صل�ص���لي �صاد�صًا بعدما خطف 
بحرين���ي ومغربي���ني املراك���ز الثالثة الأوىل 
وه���م موؤّهل���ون ل���دورة طوكي���و الأوملبي���ة، 
�ص���نتني  من���ذ  الإع���داد  يوا�ص���لون  كونه���م 
مبع�ص���كرات تق���ارب قيمته���ا  30 الف دولر، 
بينم���ا مل يوّفر يل حتى مبل���غ األف دولر يف 

لعبة رقمية حتتاج اىل الدعم املادي".

تحطيم رقم
وت�صاءل حممد :"ل اأعرف ملاذا يقّلل البع�ض 
من اجنازي، بينما كنت الوحيد الذي رك�ض 
يف  دقيق���ة   14:00،56 بزم���ن  م���ر   5000
بطولة بور�صة الدولية بركيا، وحطمُت رقم 
العداء عبدالكرمي خ�ص���ري 14:09.42 دقيقة 
املُ�صّجل يف دورة الألعاب الآ�صيوية العا�صرة 
يف �ص���يئول عام 1986، ومل يكن اأحد يجروؤ 
على ذلك، وحاليًا اأ�ص���عى لتحقيق اأقل من 14 
دقيق���ة، وامل�ص���اركة يف �ص���باق 10000م���ر 
للمناف�صة يف ال� 29 دقيقة، واأعدكم بالجناز 
يف 3000 م���ر موانع يف بطولة اآ�ص���يا واإن 
مل اأمتّك���ن من خطف اإحدى امليداليات الثالث 
�ص���اأحقق الرقم الذي يوؤهلني لبطولة العامل، 
وه���ذا يعتمد عل���ى ما يوف���ره يل الحتاد من 

دعم ب�صيط".  
واأ�ص���اف :اأوا�ص���ل التدري���ب حتت ا�ص���راف 
امل���درب الدكت���ور اأحم���د حاك���م عبدالواح���د 
اجلا�ص���ور، وهو عّداء �ص���ابق، اإذ كنا نتدّرب 
كل  يف  و�ص���اندين   ،2011 ع���ام  من���ذ  مع���ًا، 
م�ص���اركاتي، وبعد اإنتهاء درا�ص���ته بح�صوله 
����ض يف علم  عل���ى �ص���هادة الدكت���وراه تخ�صّ
التدري���ب، وفاحتت���ه ليك���ون مدرب���ي لثقتي 
العالي���ة ب���ه، وبالفعل حقق���ُت اأف�ص���ل اإجناز 

بف�صل امكاناته".

مع�سكر اأر�سروم
وذك���ر حمم���د "قب���ل م�ص���اركتي يف بطول���ة 
مع�ص���كر  ب���اأن  الحت���اد  �ص���ارحُت  الع���رب، 
النج���ف اأو اأربيل ل يخ���دم طموحي، ومُيكن 
اأن اأع�ص���كر يف تركي���ا لكت�ص���اب الفائ���دة من 
التدريب فوق م�صتوى �صطح البحر ب� 2400 

م���ر مبدين���ة اأر�ص���روم، ومت ترتي���ب الأمر 
مع من�ّص���ق الحتاد يف تركيا و�ص���ام ح�ص���ني 
الكرب���ويل، فت���ّم ت�ص���هيل �ص���فري اىل املدينة 
م���ع اأن الحت���اد مل مينحن���ي �ص���وى 10 ���� % 
من حقوقي كعداء اأوا�ص���ل ت�ص���جيل الأرقام 

اجليدة"!

تركيا في  يومًا   50
يق���ول  الرك���ي،  مع�ص���كره  ظ���روف  وع���ن 
:"ا�صتمّر مع�ص���كري �صبعة وع�ص���رين يومًا، 
ثم ذهبت اىل بور�ص���ة للم�صاركة يف ال�صباق 
ومكثت خم�ص���ة اأي���ام، وبعده���ا توّجهت اىل 
مع�ص���كر مدين���ة �صام�ص���ون ملدة ثالثة ع�ص���ر 
يوم���ًا، ثم ُعدت اىل بور�ص���ة وبقيُت خم�ص���ة 
اأي���ام قب���ل عودت���ي اىل بغ���داد، اأي تدرب���ت 
وحدي خم�ص���ني يومًا، ومل ت�ص���مح الظروف 
ملدربي اجلا�ص���ور �ص���وى احل�ص���ور يف اأيام 
البطول���ة، وهناك األتقيت خبري األعاب القوى 
املدرب اآرميناك �ص���ورين الذي �صّد من اأزري 
وقّدم اأهم ن�صائحه، مثلما اأثّمن بتقدير كبري 
موقف اأهايل الأنبار وخا�صة مدينة احلبانية 

بدعمهم يل يف هذه البطولة وغريها".

تكتيك جزائري
واأف���اد حممد :"�ص���اركْت يف بطولة بور�ص���ة 
الدولي���ة منتخبات ُعم���ان والكويت واملغرب 
يف  اأّوًل  وناف�ص���ُت  واجلزائ���ر،  وتون����ض 
�ص���باق 3000 مر موانع وحّققت 8:44.86 
دقيق���ة حمطم���ًا الرق���م العراقي املُ�ص���ّجل يف 
ه���ذه الفّعالي���ة، بعدها بثمانية اأيام �ص���اركُت 
يف �ص���باق 1500 م���ر و�ص���ّجلت 3:46.21 
دقيق���ة، وج���اء ت�صل�ص���لي رابعًا بعد  تق�ص���يم 
املجموع���ات، م���ع اإين ح�ص���لت عل���ى املرك���ز 
 5000 فّعالي���ة  ويف  جمموعت���ي،  يف  الأول 
م���ر كن���ت اأخّط���ط لتحقي���ق رق���م حت���ت 14 

دقيقة، لكن قوة املناف�صة وتكتيك املت�صابقني 
اجلزائري���ني خا�ص���ة لتحديد املراكز ح�ص���ما 
ال�ص���باق ل�ص���احلهم، اأم���ا اأن���ا فاأنهيت���ه بزمن 
14:00.5دقيقة بعد اأن عانيت من م�صاعفات 

اإ�صابتي بالتمّزق الع�صلي يف ال�صاق".

�سكوك .. واإ�سابة
وب�ص���اأن حظوظه يف بطولة العرب بتون�ض، 
قال :"لالأ�ص���ف تولّدت لدى البع�ض ال�صكوك 
باأنن���ي تناولت املن�ص���طات، وت�ص���اَءلوا كيف 
حّط���َم الرق���م القيا�ص���ي يف بور�ص���ة الركية 
ل  ه���وؤلء  �ص���راحة  تون����ض؟  يف  واأخف���ق 
ي�صتحّقون الرد، فبال�صافة اىل معاودة الأمل 
القوي يف �صاقي وا�صطراري لإبطاء رك�صي 
ان�ص���حابي  وع���دم  م���ر،   5000 �ص���باق  يف 
من���ه ك���ي ل اأتعّلم عل���ى الن�ص���حاب يف هكذا 
ظ���روف، فاإن بطولة العرب غدت بطولة عامل 
بحد ذاتها، نظرًا لقّوة امل�ص���اركني خا�صة من 
املغرب واجلزائر وتون�ض وقطر والبحرين، 

الثالث���ة الأوىل وخا�ص���ة املغارب���ة  فال���دول 
يتدّربون فوق �ص���طح البح���ر، واأغلب اأبطال 
العامل يوؤّدون وحداتهم التدريبية هناك، اأما 
قطر والبحري���ن فاأنهم ُيجّن�ص���ون اأبطاًل من 

املغرب وكينيا واأثيوبيا"!
ولفت اىل اأنه "م���ن املُمكن اأن نحقق الجناز 
م���ر  و3000  و1500   800 �ص���باقات  يف 
ببطولة اآ�ص���يا، لكن ُي�ص���عب ذل���ك يف بطولة 
الع���رب! لأن اأه���ل اللعب���ة ُهم اأبط���ال العامل، 
فاإن رك�ص���ُت �ص���ريعًا وه���م خلف���ي بامكانهم 
اأن يتقّدم���وا يف النهاي���ة، واإن اأبطاأُت �ص���يتم 
اجتيازي لأنه لديهم قدرة حتّمل حتافظ على 
ا�ص���تمرار ت�ص���ارعهم للظفر باملراكز الأوىل، 
فت�ص���ّورًا عّدائ���ني متقّدم���ني مثلُه���م الأعل���ى 
البطل العاملي �ص���عيد عويطة فماذا �ص���يكون 

م�صتوى اأ�صبالهم؟

عينات طه ودانة
وفّن���د حمم���د م���ا وّج���ه الي���ه ولزميلي���ه ط���ه 

ح�ص���ني يا�ص���ني ودانة ح�ص���ني م���ن اتهامات 
مبا�ص���رة بتناوله���م املن�ص���طات، وق���ال :"لو 
يعل���م ا�ص���حاب الته���ام م���دى اجله���د الذي 
نبذل���ُه يف التمرين مل���ا �ص���ّككوا باجنازاتنا، 
و�صخ�ص���يًا م�ص���تعد للفح�ض م���ن قبل دائرة 
الط���ب الريا�ص���ي يف اأي وق���ت ت�ص���تدعيني 
للح�ص���ور، فالعّين���ات الت���ي توؤخ���ذ لتحليل 
اأو بعده  "بول ودم" الريا�صي قبل ال�صباق 
ل تتاأثر بِقدم الفح�ض حتى لو تاأّخر فح�ص���ه 
ثالث���ة ا�ص���ابيع، وميك���ن اأن تظه���ر النتيجة 
بعده���ا �ص���لبًا اأو اإيجاب���ًا، امله���م اأن �ص���معتنا 
اأغل���ى من لقب البطل اأو اي اجناز لنا نحّطم 

فيه اأرقام اللعبة".
واأ�ص���ار اىل اأن���ه :"مل يتم اخ�ص���اع منتخبنا 
اىل الفح����ض الطب���ي م���ن قب���ل دائ���رة الطب 
بطولت���ي  يف  م�ص���اركتنا  قب���ل  الريا�ص���ي 
بور�ص���ة الركي���ة والع���رب بتون����ض، لك���ن 
جلن���ة فح����ض املن�ّص���طات يف بطول���ة العرب 
ا�ص���طحبت طه ح�ص���ني ودان���ة ح�ص���ني اأمام 
انظاري لأخذ عّينة حتليل منهما، ويف اليوم 
الت���ايل عاد وفدنا اىل بغ���داد، ولو كان هناك 
�ص���ك بنتيجة التحلي���ل الأولية لت���ّم اإيقافهما 
واأخبار الحتادين العراق���ي والدويل بذلك، 
وحُلِرم���ت دان���ة م���ن امل�ص���اركة يف اأوملبي���اد 

طوكيو".

مع�سكر كينيا
وعن ا�ص���تحقاقه القادم، اأك���د حممد :"قّررُت 
بالتف���اق مع مدرب���ي، على مفاحت���ة الحتاد 
بتوف���ري دع���م م���ايل ل يتجاوز خم�ص���ة اآلف 
دولر لإقامة مع�ص���كر طويل ميتد �صتة اأ�صهر 
يف كينيا، �ص���اأترك خالله���ا زوجتي واأولدي 
م���ن اأج���ل حتقي���ق اجن���از عظيم لبل���دي يف 
بطول���ة اآ�ص���يا مطل���ع ع���ام 2022، ويج���ري 
التن�ص���يق مع الأمني املايل لالحتاد د.زيدون 
اىل  الدخ���ول  تاأ�ص���رية  ج���واد ل�صتح�ص���ال 
كينيا، حيث اأ�ص���عى ل�ص���تئجار بي���ت هناك، 
و�صاأ�ص���ّلم بطاق���ة )ك���ي كارد( اخلا�ص���ة ب���ي 
لالحتاد ك�ص���مان ل�ص���رداده املبل���غ املذكور 
يف حال���ة اإخفاقي يف اإحراز اإحدى ميداليات 
اآ�ص���يا، اأو ع���دم حتقيق رقم تاأهيل���ي لبطولة 

العامل".

منا�سدة لدرجال
وختم حممد عبدالله حديثه :اتقّدم نيابة عن 
زمالئي بال�ص���كر لوزير ال�ص���باب والريا�ص���ة 
عدن���ان درجال لت�ص���اله بنا اأثن���اء تواجدنا 
نا على  يف بطولة العرب بتون�ض بهدف ح�صَّ
تقدمي العط���اء الكبري، ما يدلل على حر�ص���ه 
واهتمامه، واأنا�صده باأن ُيذلل من خالل نظام 
الربوتوكول الريا�ص���ي حِمنة ح�صويل على 
تاأ�ص���رية الدخول اىل كينيا لإقامة مع�صكري 
هن���اك ا�ص���تعدادًا لبطول���ة اآ�ص���يا، فحاجت���ي 
للمال لي�ض لتكرميي، بل لنفاقه على برنامج 
تدريب���ي فوق م�ص���توى �ص���طح البح���ر، علمًا 
اأن مق���دار راتبي يف احت���اد اللعبة 165 األف 
وبع���د  2019و2020  لعام���ي  فق���ط  دين���ار 
اجن���ازي بتحطيم الرق���ام مت تعديل الراتب 
اىل 300 ال���ف دين���ار )اأي م���ا يع���ادل مئت���ي 
اأ�ص���هر عل���ى تاأّخ���ر  اأربع���ة  دولر( وم�ص���ت 

�صرفه". 

نا�سد الوزير لدعم مع�سكر كينيا ب�سمانة )كي كارد( !

محمد عبد�هلل : �أعدكم بميد�لية �آ�صيا.. وتحطيم �الرقام عّدل 
ر�تبي �لى 200 دوالر!
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ت�ص���هد قاعة كلية الربي���ة البدنية وعلوم 
الريا�ص���ة، يف جامعة بغ���داد باجلادرية، 
بع���د غد الأربعاء، الجتماع ال�ص���تثنائي 
ال�ص���لة،  ك���رة  لحت���اد  العام���ة  للهيئ���ة 
لغر�ض املناق�صة وامل�ص���ادقة على النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد.
وق���ال د.ح�ص���ني العميدي رئي����ض احتاد 
العام���ة  الهيئ���ة  دع���وة  مت  اأن���ه  اللعب���ة، 
لالجتماع كونها �ص���احبة ال�ص���لطة العليا 
يف امل�ص���ادقة على النظام الأ�صا�صي وفقًا 
 ،2021 ل�ص���نة   24 الحت���ادات  لقان���ون 
م�ص���ريًا اىل اأن ه���ذه اخلطوة تع���د مهّمة 
لتعزي���ز ا�ص���تقرار الحتاد اأ�ص���وة بعديد 
اجتماعاته���ا  اأقام���ت  الت���ي  الحت���ادات 

موؤّخرًا للغر�ض نف�صه.
واأ�ص���اف العمي���دي يف ت�ص���ريح للمدى 
:�ص���يمّثل ع�ص���و واح���د ع���ن كل ن���اٍد من 
الأندي���ة ال���� )12( امل�ص���اركة يف ال���دوري 
2020-2021، وت�صمل  املمتاز للمو�ص���م 
)النفط، ال�ص���رطة، احل�صد ال�صعبي، نفط 
الب�ص���رة، الكهرب���اء، زاخو، الت�ص���امن، 
اخلطوط، نفط ال�ص���مال، الأعظمية، غاز 
ال�صمال واحللة( وممثل واحد عن كل ناٍد 
م���ن الأندية ال� )27( امل�ص���اركة يف دوري 

الدرج���ة الأوىل للمو�ص���م 2021-2020 
احلم���زة  الوح���دة،  ال�ص���ماوة،   ( وه���ي 
ال�صرقي، عنه، القوة اجلوية، النا�صرية، 
ال�ص���طرة، عم���ال نين���وى، ام���ام املتقني، 
احلي، الرو�صتني، النعمانية، امل�صاهدة، 
ال�ص���ليخ، العمال، ال�ص���هداء واجلرحى، 
ال�ص���مود، احلباني���ة، جزي���رة اخلالدية، 
اجلدي���د،  �ص���ولف  امل�ص���تقبل،  هي���ت، 
�ص���امراء، الف���رات، قلعة �ص���كر، الرفاعي 

والفو�صفات.
وذك���ر :مت دعوة ممث���ل واحد عن الأندية 
الثمانية امل�ص���اركة يف بط���ولت )3×3( 
)دجل���ة  وه���ي   2021-2020 للمو�ص���م 
اجلامع���ة، دربندخان، اأكاد، الغا�ص���رية، 
جل���ولء  �ص���هربان،  الرافدي���ن،  ب���الد 

والبي�صمركة(.   
واأ�صار رئي�ض الحتاد اىل، ح�صور ممثل 
واحد عن كل احتاد فرعي من الحتادات 
ال���� )18( �ص���واء كرئي����ض احت���اد اأو م���ن 
ين���وب عنه م���ن اأع�ص���اء ف���روع )بغداد، 
وا�ص���ط،  مي�ص���ان،  ق���ار،  ذي  الب�ص���رة، 
املثنى، الديوانية، بابل، النجف، كربالء، 
دياىل، �ص���الح الدي���ن، الأنب���ار، كركوك، 

نينوى، اأربيل، ال�صليمانية ودهوك(.
دع���وة  ت�ص���ريحه :مت  العمي���دي  وخت���م 
ممثل���ني ع���ن رواد كرة ال�ص���لة، �ص���بق اأن 

مثل���وا ودربوا املنتخب الوطني �ص���ابقًا، 
ك�ص���يوف �صرف، وهم �ص���بيح ال�صايف، 
د.علي جعفر �صماكة، د.هالل عبدالكرمي، 
ونعمة عبد �ص���امل، وكذل���ك احلكم الدويل 
د.عل���ي �ص���موم دغ���ل، وهوؤلء يح���قُّ لهم 

اإب���داء ال���راأي ول يح���ق لهم الت�ص���ويت، 
ف�ص���اًل ع���ن ممثل واحد ع���ن كل جلنة من 
اللج���ان العامل���ة يف الحت���اد )املدربني، 
الن�صوية، 3×3، املدار�ض والأكادمييات، 
احلكام، امل�ص���ابقات والإح�ص���اء( وميكن 

له���م اأن يناق�ص���وا م���واد النظ���ام من دون 
الت�صويت عليه.

ويف ال�صياق ذاته، اأبدى رائد كرة ال�صلة 
د.عل���ي �ص���ماكة اعرا�ص���ه على ت�ص���مية 
اأندي���ة )3×3( والدرج���ة الأوىل �ص���من 

الهيئة العامة لحتاد اللعبة.
وقال �ص���ماكة :األفُت عناي���ة الهيئة العامة 
اىل امل���ادة 6 )ع�ص���وية الحت���اد( الفقرة 
ثاني���ًا م���ن قان���ون الحتادات الريا�ص���ية 
اجلدي���د ل�ص���نة 2021 والت���ي تن�ض على 
اأنه "ل ُيعد النادي الريا�ص���ي ع�ص���وًا يف 
الحت���اد اإل بع���د موافق���ة الهيئ���ة العامة 
لالحتاد على ذلك، وميكن للهيئة الإدارية 
يف  بامل�ص���اركة  ل���ه  ت�ص���مح  اأن  لالحت���اد 

ن�صاطاته".
والدرج���ة   )3×3( اأندي���ة  :اإن  واأ�ص���اف 
الأوىل مل تكت�ص���ب الع�صوية يف الحتاد 
حت���ى الآن لع���دم وج���ود اجتم���اع للهيئة 
العامة لالحتاد مينحهم ال�ص���فة ويت�صنى 
لهم اأن يكونوا اأع�صاء عاملني يف الحتاد 
ويح���ق له���م الت�ص���ويت يف النتخابات، 
فامل�ص���اركة يف الن�ص���اطات تق���ّرره الهيئة 
الإداري���ة لالحت���اد، اأما اأن يك���ون النادي 
العام���ة  فالق���رار من���اط بالهيئ���ة  ع�ص���و 
لالحت���اد، وعليه فاإن وج���ود هذه الأندية 

يف الهيئة العامة غري �صرعي.

عمومية �ل�صلة تناق�ش نظامها و�صماكة ي�صهر )�لفيتو(! 

 متابعة / المدى

الفرن�صي  م�صتقبل  ع��ن  احل��دي��ث  ي�صتمر 
الكروي  الفريق  مدافع  اأومتيتي،  �صمايول 
وموقفه  الإ�صباين،  بر�صلونة  بنادي  الأول 
من ال�صتمرار داخل الكامب نو يف املو�صم 

اجلديد 2021 - 2022.
ال��ف��رة  خ���الل  ب��ر���ص��ل��ون��ة  اإدارة  وت�����ص��ع��ي 
احل���ال���ي���ة، ل��ت�����ص��ري��ح ب��ع�����ض ال��الع��ب��ني، 
اأجل  من  لعبيه،  عقود  من  عدد  وتخفي�ض 

التي  املالية  الأزم��ة  مواجهة 
يعاين منها خالل الفرة 

احلالية.
واأك�������������دت ���ص��ح��ي��ف��ة 

الإ�صبانية،  "�صبورت" 
ب��ر���ص��ل��ون��ة  اإدارة  اأن 

عقد  ف�صخ  ت��در���ض 
 ، ومتيتي" اأ "

جانب  م��ن 
واح��د يف 

ح�����ال�����ة 

رف�ض اخلروج ال�صيف اجلاري.
يفكر  بر�صلونة  اأن  ال�صحيفةعلى  ���ص��ّددت 
مع  فعلها  التى  اخل��ط��وات  نف�ض  اتباع  يف 
ال��الع��ب م��ات��ي��و���ض ف��رن��ان��دي��ز،يف ال��ف��رة 
امل��ا���ص��ي��ة بف�صخ ع��ق��ده م��ن ط���رف واح���د.
يف�صخ  بر�صلونة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
ع��ق��د ال��الع��ب م��ن ط���رف واح����د، يف حالة 
قيامه مبقاومة املغادرة عن الكامب نو، مع 

تخفي�ض راتبه.
البار�صا  �صفوف  اإىل  "اأومتيتي"  وان�صم 
ليون  اأوملبيك  من  قادما   2016 �صيف  يف 
ال��ف��رن�����ص��ي، وي��رت��ب��ط ب��ع��ق��د م���ع ال��ق��ل��ع��ة 
.2023 ح��زي��ران   30 ح��ت��ى  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة 

�صارك  الفرن�صي،  امل��داف��ع  ان�صمام  وم��ن��ذ 
مبختلف  م��ب��اراة،   132 يف  بر�صلونة  م��ع 

ت�صجيل  م���ن  مت��ك��ن  ال���ب���ط���ولت، 
هدفني و�صناعة هدف اآخر.

.. ت��ق��اوم  ال  الأوم��ت��ي��ت��ي:  بر�صلونة 
�إما خف�ش �لعقد �أو �لمغادرة!  
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قناطر

اأوقفوا الزيادة بعدد ال�سكان

 د. فالح احلمـراين

 �سامل رو�سان املو�سوي*

 طالب عبد العزيز

نافـذة من موسـكو

   يعت���رب ارتف���اع  ع���دد ال�شكان واحدًا م���ن امل�شاكل الت���ي تعيق الربنامج 
احلكوم���ي. اإذ ي�ش���ر تقرير وزارة التخطي���ط اىل اأنَّ ع���دد العراقيني قد 
ي�ش���ل اىل 80 مليون���ًا بعد 25 عام���ًا، وتبلغ ن�شبة النم���و ال�شكاين خالل 
ال�شن���وات االأربع املا�شي���ة 2.6 % من املجموع الذي جتاوزال�  40 مليون 
ن�شم���ة. وهذه زي���ادة غر حم�شومة النتائج، وتن���ذر بخطر كبر على كل 
اال�شع���دة، وال حل���ول له���ا اإال باعتم���اد برنام���ج حكومي �ش���ارم، يوافق 
وينا�ش���ب املوازن���ة العامة، والدي���ون وم�شاريع امل�شتقبل ع���دد ال�شكان، 

الذي يفرت�ض اأن يكون منا�شبًا.
  تتح���دث احلكوم���ة عن ف�شلها يف تاأمني الكهرب���اء للعراقيني- نقول هذه 
بعي���دًا عن اله���در والف�شاد يف م�شاريعه���ا- مع انَّ االنت���اج منها يفوق ما 
كان يف عهد النظام ال�شابق، بل وهناك زيادة �شنوية جراء ن�شب الكثر 
من حمط���ات التوليد، لكنَّ الزيادة ت�شطدم بعقب���ة الزيادة امل�شطردة يف 
ع���دد ال�شكان، والبي���وت امل�شيدة حديث���ًا، والتي ال منظم له���ا، وال توجد 
اح�شائي���ة ر�شمي���ة تدر����ض احلاجة عل���ى وفق االنت���اج. ف�ش���اًل عن عدم 
قدرته���ا على ا�شتيف���اء مبالغ اال�شتهالك م���ن �شاكنيها.ومبعن���ى اآخر فان 
احلكومة �شتظل عاجزة عن تاأمني حاجة مواطنيها من الكهرباء اىل يوم 

يبعثون، ما مل تعتمد برناجمًا يحدُّ وبفاعلية من الزيادة يف ال�شكان.
  وملعاجل���ة ق�شي���ة م���ن النوع ه���ذا �شي�شط���دم الربنام���ج احلكومي- اإن 
وج���د- بعقبت���ني رئي�شيت���ني) النظ���ام االجتماع���ي واملنط���وق الدين���ي( 
وكلتاهم���ا تدع���وان اىل الزي���ادة بع���دد ال���والدات، فنظ���ام اال�ش���رة قائم 
عل���ى اأ�شا�ض)ح���زام الظهر( واالب بحاج���ة اىل )ملّة زمل( يفاخ���ر بهم، اأو 
ي�شتدعيه���م يف )طالبة( والع�شرة تهاب بعدد بنادقه���ا، والنظام الديني 
قائ���م عل���ى منط���وق احلدي���ث ال�شري���ف) .... اإين مباه���ل اأو مفاخر بكم 
االمم( وكاأن امل�شلم���ني مل يتجاوز عديدهم  امليلي���ار. وهذه الق�شية حتل 
بالوع���ي، واال�شتقرار ال�شيا�شي واالمني، وفر�ض �شلطة القانون. اإذ من 
غ���ر املعقول اأننا ن�شيف اىل عدد )العّتاك���ة( عتاكة جددا، وال اىل �شّواق 
ال�شتوتات �شائقني اآخرين، واىل املت�شولني يف ال�شارع مت�شولني بحجج 

جديدة.
  يف ب���الد تعتمد اقت�شادًا ريعيًا، انهارت منظومتها االقت�شادية، فهي بال 
م�شانع، وتعتمد �شوقها على ا�شتراد كل �شيء، وتبلغ ديونها اخلارجية 
اأرقام���ًا خيالية .. ال بدَّ من وقفة تدب���ر ومعاينة، وهذه ال تتم اإال بحكومة 
قوي���ة وخمل�شة، �شادقة، وتتمت���ع بقدر من القبول، ت�ش���ع ال�شكان اأمام 
حقيق���ة ما يج���ري، وتعلمهم باأنَّ الب���الد ال قدرة لها على احت���واء الزيادة 
هذه، وت�ش���رع بربنامج جاد، يب�شط االمن ويتج���ه للتعليم، وهنا جوهر 
الق�شي���ة. املواط���ن الب�شي���ط ي�شتجيب اىل تقنني ع���دد اف���راد ا�شرته اإذا 
وجد نف�شه حمميًا بالقان���ون، و�شيكف رجل الدين عن دعوته ب� )املباهلة 
واملفاخ���رة( اإذا مل يج���د م�شغي���ًا لندائه. وال اأقرب لنا م���ن مثاٍل �شوى ما 
تعم���ل عليه حكومة اإيران اال�شالمية، حيث مت حتديد االجناب بواحد اأو 

اثنني ح�شب، �شمن ثقافة جمتمعية وبرنامج حكومي.
  الزي���ادة يف ال�شكان تعني مئات االآالف من الب�شر واملركبات والوحدات 
ال�شكنية والكليومرتات من �شبكة املجاري وا�شالك نقل الطاقة واملدار�ض 
واال�ش���واق ووو . ثم، م���اذا يعني اأنَّ عدد العراقي���ني اأكرث من 40 مليون 

بينهم اأكرث من 5 مليون اأّمي؟  اأين املفاخرة يف ذلك؟

اإن العوامل الرئي�شية التي اأدت اإىل زيادة 
تعاطي املخ���درات يف العراق هي اأ�شباب 
اقت�شادي���ة واجتماعي���ة ونف�شي���ة وكذلك 
ارتفاع معدالت العنف االأ�شري، والو�شع 
االأمن���ي   الع���ام. يف الوق���ت نف�ش���ه اأ�شبح 
ق�شي���ة  وتعاطيه���ا  باملخ���درات  االإجت���ار 
اأمنية وطنية ملح���ة ، اإذ اإنها تهدد كاًل من 
منوهاحمف���وف  الأن  واملجتم���ع  االأ�ش���رة 

مب�شاكل اقت�شادية واجتماعية ونف�شية.
وهن���اك اأ�شباب عديدة النت�ش���ار التهريب 
اأن  حقيق���ة  منه���ا   ، املخ���درات  وتعاط���ي 
مناط���ق الن���زاع اأك���رث انفتاحا عل���ى مثل 
ه���ذه التج���ارة ، والت���ي تع���ادل عوائدها 
االقت�شادية اإنت���اج االأ�شلحة. عالوة على 
ذل���ك ، الف�ش���اد املتف�شي ب���ني امل�شوؤولني. 
وق���ال ع�شو يف مفو�شية حقوق االإن�شان 
يف العراق يف �شبتم���رب املا�شي، اإنه منذ 
بداي���ة الع���ام ، مت اعتق���ال واإدان���ة 4594  
�شخ�ض يف ق�شايا املخ���درات يف العراق 
، م�شيف���ا اأن ه���ذه االأرق���ام ت�شتثني اقليم 
هيئ���ات  لديه���ا  الأن  الع���راق  كرد�شت���ان 
وق���وات خا�ش���ة مبكافح���ة املخ���درات. . 
و”اأ�شبح االإجتار باملخ���درات وتعاطيها 
واملجتم���ع.   لالأ�ش���رة  تهدي���دا  ي�ش���كالن 
ووفق���ا لبع����ض املعطي���ات فق���د بل���غ عدد 
ق�شاي���ا  يف  واملحكوم���ني  املوقوف���ني 
االإجت���ار باملخ���درات وتعاطيها خالل عام 
2018 بل���غ 9328 حال���ة ، بينم���ا يف عام 
فق���ط.  حال���ة   6407 ت�شجي���ل  مت   2019
اأم���ا بالن�شب���ة لع���ام 2020 ، فم���ن بداي���ة 
بل���غ   ،  2020 �شبتم���رب   1 حت���ى  الع���ام 
ع���دد املوقوف���ني واملحكوم���ني يف ق�شايا 
االإجت���ار باملخ���درات وتعاطيه���ا 4594 ، 

با�شتثناء اإقليم كرد�شتان “. 
كري�شت���ال وكبتاغ���ون ، وعق���ار قائم على 

االأمفيتام���ني ُيطل���ق علي���ه ا�ش���م “العقار 
اجله���ادي” ب�شب���ب �شعبيته ب���ني مقاتلي 
تنظي���م الدول���ة االإ�شالمي���ة ، لهم���ا اأعل���ى 
مع���دالت تعاط���ي يف الب���الد ، وبح�ش���ب 
اأرق���ام �ش���ادرة ع���ن الهيئة. . وم���ع ذلك ، 
ميكن اأن ي�شر م�شطلح “كري�شتال” اإىل 
كل من امليثامفيتامني البلوري وهروين 
ال�ش���ارع ع���ايل النق���اء ، وال���ذي ُيع���رف 

اأحياًنا با�شم “كراك”. 
اإن معظ���م املخدرات التي يتم تهريبها اإىل 
الع���راق تعرب احل���دود املليئ���ة بالثغرات 
م���ع اإي���ران وتذه���ب اإىل تركي���ا و�شوريا 
واأوروب���ا واأمريكا ال�شمالي���ة. ويذكر اأن 
العراق اأ�شبح نقطة عبور خطرة لتهريب 
املخ���درات يف ال�شنوات االأوىل لالحتالل 
وتفكي���ك  الفو�ش���ى  ب�شب���ب  االأمريك���ي 
الدول���ة. ومنذ ذلك احل���ني ، �شاء الو�شع. 
ووفًق���ا لتقرير ع���ام 2014 ح���ول تعاطي 
املخدرات والكح���ول يف العراق: “نتائج 
اأول جمموع���ة عم���ل معني���ة بالوبائي���ات 
العراقي���ة العام���ة” ، ف���اإن “امل���واد االأكرث 
واحل�شي����ض  الكح���ول  ه���ي  �شيوًع���ا 
والعقاق���ر الت���ي ت�شتلزم و�شف���ة طبية. 
باالإ�شاف���ة اإىل م���ادة الكابتاغون من نوع 
االأمفيتام���ني وامليثامفيتام���ني البلوري ، 
وي�شتخ���دم م�شكن االآالم ترام���ادول على 
نط���اق وا�ش���ع. وق���د ت�ش���ر امل�شبوطات 
ال�شخمة م���ن الكبتاغون وامليثامفيتامني 
واالأفيون االأفغ���اين والرتياك )�شكل خام 
م���ن االأفي���ون( والهروي���ن عن���د املعاب���ر 
احلدودي���ة اإىل اأن ه���ذه امل���واد اأ�شبح���ت 
اأن  اإىل  ي�ش���ر  وه���ذا   .“ �شيوًع���ا  اأك���رث 
الكارث���ة �شت���زداد �شوًءا مب���رور الوقت ، 
عل���ى الرغم م���ن حقيق���ة اأن ق���وات االأمن 

تعلن عن عمليات ناجحة. 

مناط���ق  احل���رب:  “�ش���ن  درا�شت���ه  ويف 
�شيا�ش���ة  عل���ى  وانعكا�شاته���ا  ال�ش���راع 
املخ���درات” ، يلف���ت الباح���ث ف. ريتانو 
“من���وذج  ي�شمي���ه  م���ا  اإىل  االنتب���اه 
احلك���م العني���ف” يف اأوق���ات النزاع���ات 
وال�شراعات امل�شلحة ، “حيث يتم حتقيق 
النف���وذ ال�شيا�ش���ي م���ن خ���الل الو�ش���ول 
اإىل امل���وارد وم�ش���ادر املال، ل�ش���راء دعم 
الكيان���ات االجتماعي���ة املحلية، من خالل 
توفر �شبل العي�ض لها، وحتقيق  التاأثر 
الف�ش���اد(  )م���ن خ���الل  ال�شيا�ش���ي عليه���ا 
���ا اإمكانية  “، وحي���ث توف���ر امل���وارد اأي�شً
اقتن���اء االأ�شلحة واملقاتل���ني )امليلي�شيات 
اأو اجليو����ض اأو احلرا����ض امل�شتاأجري���ن 
اأو “ذوي الثق���ل الثقي���ل”( الذي���ن ميك���ن  
املعار�ش���ة،  عل���ى  لل�شغ���ط  ا�شتخدامه���م 
العن���ف،  ا�شتخ���دام  اأو  مهاجمته���ا  اأو 
وال�شيط���رة على االأرا�ش���ي واالأ�شول اأو 
ممار�شة االبت���زاز”. اإن جتارة املخدرات 
ال تفي���د االأجه���زة احلكومي���ة فح�شب، بل 
ت�شتفي���د منها اأي�ش���ا الت�شكيالت امل�شلحة 
غ���ر النظامي���ة عل���ى اخت���الف اأنواعها، 
املرك���ز  ويق���در  االإرهابي���ة.  واملنظم���ات 
الرنويج���ي للتحلي���ل العامل���ي اأن عائدات 
االإجت���ار باملخدرات متث���ل ٪28 من دخل 
ه���ذه اجلماع���ات يف مناط���ق الن���زاع. اإن 
معظم هذه االإيرادات ال تاأتي من اإنتاج اأو 
توزيع املخ���درات اأو غرها من الو�شائل 
املبا�شرة للم�شارك���ة يف جتارة املخدرات 
، ولك���ن م���ن ال�شرائ���ب املفرو�ش���ة عل���ى 
جت���ار املخدرات التي متر ع���رب االأرا�شي 
الت���ي ت�شيط���ر عليه���ا ه���ذه اجلماع���ات. 
 ، اأفغان�شت���ان  ذل���ك  عل���ى  االأمثل���ة  وم���ن 
حي���ث اأ�شبحت طالب���ان يف زمن الوجود 
االأمريك���ي ، يف الواق���ع ، القوة الرئي�شية 

واملحرك���ة وراء زراعة واإنت���اج وتهريب 
املخ���درات. هذا ه���و ، امل�شاركني يف هذه 

ال�شل�شلة باأكملها.
لك���ن العام���ل اجلغ���رايف هو ال���ذي يوؤكد 
لطري���ق  عب���ور  كنقط���ة  الع���راق  اأهمي���ة 
البلق���ان �شي���ئ ال�شمع���ة ال���ذي ي�شتخدمه 
املهرب���ون ، بح���دوده الطويلة واملفتوحة 
مع اإي���ران باالإ�شافة اإىل تركي���ا و�شوريا 
من جه���ة ودول اخلليج م���ن جهة اأخرى.
املعن���ي  املتح���دة  االأمم  ملكت���ب  ووفًق���ا 
تهري���ب  يت���م   ، واجلرمي���ة  باملخ���درات 
الهروين املنتج يف اأفغان�شتان اإىل اإيران 
اإما مبا�شرة اأو عرب باك�شتان ، ومن هناك 
اإىل الع���راق ، ع���رب الب�ش���رة واأربيل ، ثم 

اإىل تركيا واالأردن.
ا ق�شية مهم���ة اأي�شا بالن�شبة  وه���ذه اأي�شً
لرتكي���ا. ذكرت وكالة اأنب���اء االأنا�شول اأن 
تركيا �شادرت ما قيمته 165 مليون لرة 
)18.7 ملي���ون دوالر( م���ن املخ���درات يف 
عام 2020. كما تظهر اأرقام العام املا�شي 
اأن قوات االأمن نفذت 158960 عملية �شد 
مهرب���ي املخ���درات ومت اعتق���ال 23693 
م�شتبه���ًا بهم. وتويف نح���و 314 �شخ�شا 
ب�شب���ب تعاط���ي املخ���درات انخفا�شا من 
342 يف 2019. وتركيا هي طريق عبور 
لتهريب املخدرات بني اآ�شيا واأوروبا. اإن 
اأمري���كا اجلنوبية هي امل�ش���در الرئي�شي 
لتهري���ب الكوكاي���ني واملخ���درات املماثلة 
اإىل الب���الد ، �ش���واء لال�شته���الك املحل���ي 
ال���دول  اإىل  للتهري���ب  عب���ور  كنقط���ة  اأو 

االآ�شيوية.
البلق���ان  طري���ق  يف  الع���راق  اإدراج  اإن 
ي�شاع���د اإي���ران ، م���ن ب���ني اأم���ور اأخرى ، 
عل���ى ك�ش���ر احل�ش���ار االقت�ش���ادي ال���ذي 
ويوف���ر   ، املتح���دة  الوالي���ات  تفر�ش���ه 

فوائ���د مالي���ة اأك���رب للت�شكي���الت امل�شلحة 
غ���ر النظامية وق���وات االأم���ن التي تدير 
املعابر احلدودية. ويزداد هذا اأهمية الأن 
عائ���دات جتارة املخ���درات تتجاوز مليار 
امل�شلح���ة  والت�شكي���الت   ، �شنوًي���ا  دوالر 
غر النظامية نف�شها ، باالإ�شافة اإىل 50٪ 
من ق���وات االأمن ، مدمن���ون على الكحول 
الرتي���اك  مث���ل  املخ���درات  ويتعاط���ون 
والكري�شت���ال ميثامفيتامني والكبتاغون. 
واأ�ش���ار نورم���ان اأويل���ر ، موؤل���ف كت���اب 
اأن  اإىل   ، النازي���ة  اأملاني���ا  يف  االأدوي���ة 
باأقرا����ض  الن���ازي زود جن���وده  النظ���ام 
 ، امليثامفيتام���ني  غ���رار  عل���ى   ، بلوري���ة 
مل�شاعدته���م على اأن ي�شبحوا اآالت حرب. 
وم���ن املعروف اأن تعاط���ي املخدرات كان 
منت�ش���را ب���ني الق���وات االأمريكي���ة يف كل 
حروبه���ا ، خا�شة بعد فيتن���ام ، ومن قبل 
كم���ا   ، االأمني���ني  واملتعاقدي���ن  املرتزق���ة 

�شوهد يف العراق واأفغان�شتان.
اإن متوي���ل النزاعات م���ن املخدرات لي�ض 
باالأم���ر اجلديد. املخ���درات �شلعة مربحة 
للغاي���ة ي�شه���ل نقلها ن�شبًي���ا ، ال �شيما يف 
بلد تك���ون ح���دوده مليئ���ة بالثغ���رات اأو 
يحكمه���ا اأولئ���ك الذي���ن ي�شتفي���دون م���ن 
ه���ذه التج���ارة. ال�ش���راع امل�شتم���ر عل���ى 
ال�شلط���ة وقم���ع املعار�ش���ة ، كم���ا راأين���ا 
النا����ض  بع����ض  اأن  يعن���ي   ، الع���راق  يف 
جت���ارة  م���ن  اال�شتف���ادة  يف  ي�شتم���رون 
املخ���درات ، وه���ي حجة ل�شال���ح ع�شكرة 
ق���وات ال�شرط���ة املحلية. وبغ����ض النظر 
ع���ن ع���دد الت�شريح���ات الت���ي ين�شرونها 
ح���ول توقي���ف مدمني املخ���درات وجتار 
املخ���درات ، ف���اإن احلكوم���ة احلالي���ة ل���ن 
تكون قادرة عل���ى و�شع حد لهذه امل�شكلة 

، الأنها بحد ذاتها جزء من هذه امل�شكلة.

اعلن مجل�س النواب العراقي عن عزمه 
على تعديل اأحكام ح�سانة الأطفال في 

قانون الأحوال ال�سخ�سية رقم 188 
ل�سنة 1959 المعدل وا�ستب�سرنا خيراً بان 

ال�سلطة الت�سريعية اأ�سبحت مهتمة بمعالجة 
الأزمات الجتماعية بعدما و�سل الياأ�س 

حتى اإلى اأحالمنا، لكن وبعد الطالع على 
م�سودة م�سروع قانون التعديل والذي كتب 

في مخاتلة عن اأعين المخت�سين من ذوي 
الخت�سا�س في علم الجتماع وعلم النف�س 

وحتى رجال القانون، وهذا الم�سروع كان 
الق�سد منه معالجة اأزمة ح�سانة الأطفال 

وا�سميها اأزمة لأنها دخلت في دهاليز 
ال�سيا�سة وا�سبحت اأهدافًا انتخابية، حيث 

جاء في الأ�سباب الموجبة للم�سروع بان 
الق�سد من التعديل الحفاظ على الأطفال 

من ال�سياع والت�ستت  ومحور التعديالت 
ان�سب على �سلب ح�سانة الأطفال من الأم 

ومنحها اإلى الأب بدون اي ا�ستثناء اذا ما بلغ 
ال�سابعة من العمر �سواء كان المح�سون ذكراً 

ام اأنثى، وفيما يلي بع�س المالحظات على 
الم�سروع:

ان جعل �ش���ن ال�ش���ابعة من العمر �شببا . 1
ل�شل���ب ح�شانة االأم في���ه اإجحاف حلق 
املح�ش���ون قب���ل ح���ق احلا�شن���ة االأم، 
الن يف ه���ذا العم���ر وه���و بداية تكوين 
�شخ�شية الطفل يك���ون بحاجة �شديدة 
الم���ه اك���رث م���ن اأي �ش���ن اأخ���رى وعلى 
وجه اخل�شو�ض البنت فاإنها تبداأ فيها 
بواكر البل���وغ ال�شرعي، والبد لها من 
الع���ودة اىل امراأة تعينه���ا على جتاوز 
تلك املرحل���ة اخلطرة م���ن حياتها وال 
يوجد من هو اه���م واف�شل من االأم يف 
هذه املهمة، وه���ذا ما توؤكده الدرا�شات 
وال�شحي���ة  واالجتماعي���ة  النف�شي���ة 
وكان على جمل�ض الن���واب ان ي�شتعني 
باملخت�ش���ني يف ه���ذه العل���وم للوقوف 
على االأثار ال�شلبية التي �شتنعك�ض على 
البنت االأنثى وكذل���ك على الطفل الذكر 
وان تعر����ض تقارير ه���وؤالء املخت�شني 
على النواب جميعًا ال ان تقف عند عتبة 

احدى اللجان يف املجل�ض.
ت�شمنت���ه . 2 كم���ا  الت�شري���ع  غاي���ة  ان 

االأ�شب���اب املوجب���ة ه���و احلف���اظ عل���ى 
االأ�ش���رة وحماي���ة االأطفال، فه���ل �شلب 
االأم م���ن ح�شانته���ا �شيقل���ل من حاالت 
الت�ش���رد وال�شياع الت���ي �شلب الطفولة 
اأحالمها، وهل االأطف���ال امل�شردين االآن 
ه���م فقط م���ن الذي���ن ح�شانته���م المهم 
وهل االنحراف االخالقي واالجتماعي 
لبع����ض االأطف���ال يقت�شر عل���ى االأطفال 
فه���ل  امه���م،  ح�شان���ة  يف  ه���م  الذي���ن 
اعتمد جمل�ض النواب على اإح�شائيات 
دائ���رة اإ�شالحاالأح���داث ومعرف���ة عدد 
املوقوفني واملحكومني الذين يعي�شون 
يف كن���ف والده���م، فان نق���ل احل�شانة 
م���ن االم اىل االب مث���ل نقل امل�شكلة من 
اليم���ني اىل الي�شار، ولن تعالج امل�شكلة 

التي تزعم معاجلتها، وامنا �شتزيد من 
تفاقمها.

ان القان���ون يج���ب ان يتف���ق واح���كام . 3
الد�شت���ور الذي اوجد حقوق د�شتورية 
للمواطن اليجوز �شن قانون يتعار�ض 
معه���ا الن �شل���ب تل���ك احلق���وق يجع���ل 
بع���دم  للطع���ن  عر�ش���ة  القان���ون  م���ن 
الد�شت���ور  ديباج���ة  الن  د�شتوريت���ه، 
اكدت عل���ى  االْهِتَمام ِباملَْراأِة وُحُقوِقَها، 
كم���ا ورد يف امل���ادة )29/اوال/ب( م���ن 
الد�شت���ور عل���ى واج���ب الدول���ة بكفالة 
�شتك���ون  فكي���ف  االموم���ة،  حماي���ة 
احلماي���ة لالمومة وان ت�شلب االم احلة 
فرتات عمره���ا عندما تداع���ب وحتنوا 

على اطفالها.
مبطن���ة . 4 عقوب���ة  امل�ش���روع  يف  ورد 

ل���الم عندم���ا جعل م���ن زواجه���ا برجل 
غ���ر وال���د املح�ش���ون �شبب���ًا ال�شق���اط 
احل�شان���ة عنه���ا، وهذا مبثاب���ة عقوبة 
الن �شل���ب احل�شان���ة يعد م���ن التدابر 
االحرتازي���ة ال�شالب���ة للحقوق ملن يدام 
بجرمي���ة م���ن اجلرائ���م ويحك���م عنه���ا 
الخالل���ه بواجبات���ه جت���اه املح�ش���ون 
وعل���ى وف���ق اح���كام امل���ادة )111( من 
قانون العقوبات النافذ رقم 111 ل�شنة 
1969 املع���دل، فهل قي���ام االأم بالزواج 
من رج���ل اآخ���ر جرمي���ة حت���ى نعاقبها 
ب�شل���ب ح�شانته���ا مثلم���ا يح�شل لالب 

الذي يرتكب جرمية؟.
اخ���ر . 5 رج���ل  م���ن  االأم  زواج  جع���ل  ان 

غ���ر وال���د املح�ش���ون �شبب���ًا ال�شق���اط 
امل�ش���اواة  ومب���داأ  يتقاط���ع  احل�شان���ة 
الذي اق���ره الد�شتور العراقي يف املادة 
)14( الت���ي جاء فيها االتي )العراقيون 
مت�ش���اوون اأم���ام القان���ون دون متييٍز 
ب�شبب اجلن�ض اأو العرق اأو القومية اأو 

االأ�شل اأو اللون اأو الدين اأو املذهب اأو 
املعتقد اأو الراأي اأو الو�شع االقت�شادي 
اأو االجتماعي.( ، بينما االأب حتى وان 
تزوج باكرث م���ن امراأة واحدة يف ذات 
الوق���ت فان���ه احل�شانة الت�شق���ط عنه، 
وهذا ع���ني التمييز ب�شبب اجلن�ض النه 
ذكر فال يحرم من احل�شانة واالم النها 
اأنثى حت���رم من احل�شان���ة ان تزوجت 

من رجل اخر.
امل�ش���روع اوغ���ل يف حرم���ان االم م���ن . 6

اه���م مزاياه���ا الت���ي وهبه���ا الل���ه اليها 
وه���ي غري���زة االموم���ة عندم���ا متادى 
يف حرمانه���ا بحيث منعها من ا�شتعادة 
ح�شانته���ا حت���ى ل���و توف���ى االب ، الن 
امل�شروع نق���ل احل�شانة اىل اجلد الب، 
فه���ل يك���ون اجلد اك���رث حنان���ًا من االم 

على وليدها.
ا�شتع���ادة . 7 م���ن  االم  من���ع  امل�ش���روع 

ح�شانته���ا الت���ي ا�شقط���ت عنه���ا بحكم 
ق�شائ���ي اال بعد مرور �شنة على �شدور 
ه���ذا احلك���م، لكن���ه تنا�ش���ى ان تك���ون 
ه���ذه ال�شن���ة كافي���ة الح���داث ا�ش���رار 
باملح�ش���ون الميكن معاجلتها م�شتقباًل 

فهل هذا من باب العدل ، وملاذا مل يرتك 
االم���ر اىل الق�ش���اء لدرا�ش���ة كل حال���ة 
بحالته���ا ، فهل نحن ام���ام انعدام الثقة 
بالق�شاء الذي كان ومازال امل اجلميع 
بحمايته من االعت���داء؟ ونحر�ض عليه 
م���ن اأي خ���رق او تدخ���ل، اذًا مل���اذا هذا 

االنتقا�ض من هذه الثقة؟
م�ش���روع التعدي���ل اأ�ش���ار اإىل امل�شاهدة . 8

وجعله���ا على مرحلت���ني االأوىل مرحلة 
الر�شاع���ة والثاني���ة ما بع���د الر�شاعة، 
ال�ش���وؤال ما هي م���دة الر�شاعة وملاذا ال 
ياأتي م�ش���روع القان���ون بتحديد العمر 
بال�شنني ولي�ض بحالة الر�شاعة، وهذه 
�شياغ���ة غر موفقة الن م���دة الر�شاعة 
حددها القراآن الكرمي بحولني يف االآية 
233 م���ن �ش���ورة البق���رة )» َوالَْواِلَداُت 
 ) َكاِمَل���نْيِ َحْوَل���نْيِ  اأَْواَلَدُه���َنّ  ْع���َن  ُيْر�شِ
واحل���ول ف�ش���ره بع����ض املخت�شني يف 
التف�ش���ر بان���ه ع�ش���رة ا�شه���ر،  عل���وم 
بينم���ا جن���د قول االإم���ام ال�ش���ادق )ع( 
جعل م���دة الر�شاع���ة بقول���ه )الر�شاع 
واحد وع�ش���رون �شهرًا فم���ا نق�ض فهو 
ج���ور عل���ى ال�شبي«. ال���كايف ج6  باب 

الر�شاع،وه���ذا الن����ض �ش���وف يجع���ل 
م���ن التاأويل باب���ًا لالنح���راف عن غاية 
جمل����ض  عل���ى  كان  لذل���ك  الت�شري���ع، 
الن���واب ان يحدد امل���دد بال�شنني ح�شمًا 

لكل �شبهة وتاأويل.
وم���ن خ���الل املالحظات اأع���اله جند ان . 9

امل�ش���رع مل يعال���ج امل�شكل���ة واإمن���ا قام 
بنق���ل مرك���ز الق���وة م���ن االأم اإىل االأب 
ومن ثم �شوف ن�شم���ع مناجاة ومناداة 
من االأم حلماية حقوقها، لذلك احلل يف 
املعاجلة ال�شحيح���ة ان نخلق التوازن 
ب���ني الطرف���ني واأ�شا����ض امل�شكل���ة لي�ض 
احل�شانة بقدر ما هو متعلق بامل�شاهدة 
في���ه تع�ش���ف نح���و  القان���ون االن  الن 
اح���كام امل�شاه���دة، وكن���ا ق���د اقرتحن���ا 
عل���ى اأ�شحاب الق���رار ومنذ عام 2010 
امل�شاه���دة  بتنظي���م  يتعل���ق  مبق���رتح 
وان يت�شم���ن لتعدي���ل امل���ادة )57( من 
قانون االأح���وال ال�شخ�شي���ة حق االأب 
بامل�شاحب���ة الن الن�شو����ض النافذة مل 
تتط���رق اإليها،فاأ�شبحت حمل لالجتهاد 
ومعن���ى امل�شاحبة ه���و اأن يتمكن االأب 
م���ن م�شاحب���ة املح�شون خ���الل النهار 
يف  املك���وث  دون  متع���ددة  اإىلاأماك���ن 
م���كان امل�شاه���دة ال���ذي غالبا م���ا يكون 
يف دوائ���ر التنفي���ذ او مراك���ز ال�شرطة 
او مق���ر املحكمة وه���ذه االأماكن التوفر 
الفر�ش���ة احلقيقية للرتبي���ة واأ�شبحت 
و�شيلة الإي���ذاء اأم املح�شون بينما حق 
امل�شاحب���ة ميكن االأب م���ن التجول مع 
اأماك���ن  اإىل  ب���ه  املح�ش���ون واالنتق���ال 
واالأماك���ن  املتنزه���ات  او  الرتفي���ه 
ال�شاحلة االأخرى، عل���ى اأن تتم اإعادته 
دون  ال�شم����ض  غ���روب  قب���ل  اأم���ه  اإىل 
املبي���ت عند اأبي���ه، الن التعديل املقرتح 
مل يتط���رق اىل هذه احلال���ة حيث حدد 

فق���ط امل�شاهدة واملبي���ت دون االلتفات 
اإىل ه���ذه احلالة وارى ان تكون �شيغة 
الفقرة املقرتحة على وفق االآتي ) لالأب 
ح���ق م�شاحب���ة املح�ش���ون ال���ذي بل���غ 
ال�شابعة م���ن العمر عل���ى اإن يبيت عند 
االأم( وحتدي���د العم���ر ببل���وغ ال�شابعة 
الن الطف���ل يكون قادر عل���ى اال�شتغناء 
عن رعاي���ة االأم خالل النه���ار وهو �شن 
الدخ���ول اإىل املدر�ش���ة االبتدائية ويف 
ذل���ك فر�ش���ة اك���رب للتوفي���ق ب���ني االأب 

وولده يف الرعاية والرتبية .
لذل���ك الب���د م���ن وج���ود معاجل���ة جذري���ة 
ولي�ض ترقيعية ذات اأهداف انتخابية، الن 
الت�شرد واالنحراف لي�ض ب�شبب احل�شانة 
واإمن���ا لعدم قي���ام الدول���ة بواجبتها جتاه 
الطفول���ة، فهل ه���وؤالء الن���واب ال يعلمون 
ان التعلي���م بادن���ى م�شتويات���ه وان البنى 
والقط���اع  منعدم���ة،  للرتبي���ة  التحتي���ة 
اأزم���ات  م���ن  يع���اين  لالأطف���ال  ال�شح���ي 
مالي���ة وبنيوية، وم�شت���وى املعي�شة الذي 
جتاوز خط الفقر انح���دارًا، واالأمن الذي 
يفتق���ده الطفل يف اأ�شرته وحميطه ب�شبب 
وح���وادث  املنفل���ت  وال�ش���الح  الفو�ش���ى 
اخلط���ف والقت���ل، وغره���ا م���ن االأ�شباب 
فهذه هي اأ�شباب الت�شرد واالنحراف ولو 
كان النواب يف جدية من املعاجلة لذهبوا 
االح���داث  ا�ش���الح  دوائ���ر  مواق���ف  اىل 
ومعرف���ة حقيق���ة اال�شب���اب الت���ي حت���رف 
االأطف���ال، ولو كان���وا يهدفون اإىل معاجلة 
حقيقية ال�شتمع���وا ل�شوت املخت�شني يف 
عل���م االجتماع وعلم النف�ض وعلم االجرام 
وغرها من العلوم ذات ال�شلة بالطفولة، 
واطلع���وا عل���ى الدرا�ش���ات العلمي���ة التي 
تعج بها مكتبات اجلامعات العراقية حول 

ت�شرد االطفال وت�شولهم وانحرافهم.
* قا�ضٍ متقاعد

ف�����س��ل ال���م���ع���ال���ج���ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة واأث������اره������ا ال�����س��ل��ب��ي��ة
)ح�سانة الأطفال امنوذجًا(

تهريب المخدرات في العراق وتعاطيها كق�سية اأمنية

اإن معدلت البطالة المرتفعة والياأ�س والإعاقات ونزوح 
ال�سكان وعدم ال�ستقرار والحروب والحتالل التي عانى 

منها العراق والنزاعات الم�سلحة والإرهاب الذي ما زال 
يعاني منها ، كلها عوامل جعلت عموم ال�سكان ، ول �سيما 

ال�سباب والفئات المهم�سة ، اأكثر عر�سة لتعاطي المخدرات 
ا  واإنتاجها وتهريبها كو�سيلة لك�سب المال. وهناك اأي�سً

درجة معينة من م�ساركة الم�سوؤولين الحكوميين ال�ساعين 
اإلى التاأثير على التطورات في البالد.
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يل  اأوماأت  اأن  بعد  اأيزرمان،  خوين  الغالريي  �شاحبة  مني  َبْت  اإقَتَ
يحدث  كما  باحلا�شرين  واأرحب  كلمة  اأقول  كي  االإفتتاح،  لبدء  م�شرية 
احلا�شرون  اإ�شَطفَّ  حني  يف  بجانبها،  مكاين  اأخذُت  املعار�ض.  يف  عادة 
ينقلون  وهم  بهدوء،  باأقداحهم  مم�شكني  منتظمة  غري  دائرة  �شكل  على 
بالتنقل بني  الزائرون  االأفتتاح واأخذ  بدء  بيني وبينها.  ب�شرهم بف�شول 
اأرجاء املعر�ض الذي اأقيَم يف غالريي اأيزرمان مبدينة دوكم �شمال هولندا. 
جتولُت بعد قليل و�شط الغالريي �شحبة االأ�شدقاء واملعارف، ثم اإقتبُت 
ُل تفا�شيلها، فرمبا تكون  من بع�ض اللوحات التي مت اإقتنائها واأخذُت اأتاأمَّ
تقت�شي  -كما  اأي�شًا  فكرُت  لكني  فيها،  اأراها  التي  االأخرية  هي  ة  املرَّ هذه 
ال�شرورة- بالنقود التي �شتعرف طريقها نحو جيبي، وكيف �شاأ�شتثمرها 
جيدة  خطوة  املعر�ض  ذلك  كان  االأحوال  بكل  البلد.  هذا  يف  قدمًا  للم�شي 
يف  عديدة  باأماكن  اأعمايل  اإنت�شار  اىل  �َشعيي  وبداية  اإليها،  اأطمح  كنت 
هولندا. حدث هذا قبل ع�شرين �شنة تقريبًا، وكنُت وقتها حديث العهد يف 
االأرا�شي املنخف�شة، وكنُت مع كل خطوة اأفكر مبا تخبئه يل االأيام القادمة. 
�شاحبة  من  اإت�شال  جائني  حتى  االإفتتاح،  بعد  اأيام  ب�شعة  مرت 
املحدود،  غري  والكرم  الرفيعة  ال�شخ�شية  �شاحبة  املراأة  تلك  الغالريي، 
و�شاألتني اأن كانت لديَّ رغبة لتناول الطعام مع بع�ض النبيذ يف بيتها الذي 
تن�شاب بهدوء  قناة مائية  الذي يحاذي  للغالريي  العلوي  الطابق  يقع يف 
مت�شوق  واأنا  هناك  اىل  ذهبُت  التايل.  اليوم  على  فاإتفقنا  املدينة،  و�شط 
الأخبار املعر�ض واأتطلع ملعرفة اإن كانت ثمة زيارات قد حدثت، فاإ�شتقبلتني 
حيُث  اليوم،  ذلك  يف  اإن�شراحًا  اأكرث  كانت  لكنها  كعادتها،  جمياًل  اإ�شتقبااًل 
اأظهرت يل جمموعة من الر�شومات التي ر�شمها ثالثة اأطفال زاروا املعر�ض 
ثم  اإعجابهم،  اأثارت  التي  اللوحات  )فتاتان وولد واحد( وجتولوا و�شط 
اإ�شمي  كتبوا  ان  بعد  يل،  كهدية  الر�شومات  من  جمموعة  بتنفيذ  قاموا 
م�شحوبة  اللطيفة  والتحيات  املحبة  عبارات  بع�ض  له  واأ�شافوا  عليها 
موجودًا  اأكن  مل  والأين  الر�شومات.  على  توزعت  التي  الكاملة  باإ�شمائهم 
يوم  يف  جميئي  عند  اإياها  لت�شلمني  لديها  تركوها  لذا  ح�شورهم،  وقت 
الر�شم  اأثناء  بت�شويرهم  قامت  باأنها  )خوين(  يل  ذكرت  هذا  وفوق  اآخر، 
ا�شتلمت  القريب، وبالفعل  ال�شور بعد طباعتها يف املخترب  و�شت�شل يل 
بتنفيذ  ومنهمكني  معر�شي  يف  مبتهجني  وهم  االأطفال  �شور  اأيام  بعد 
الر�شومات التي اأهدوها يل مبحبة تفوق الو�شف. وقد اإنتهى املعر�ض ومل 

اأ�شتطع روؤيتهم وقتها مع االأ�شف.
الذين كانت  االأطفال  الر�شومات و�شور  تلك  ت على  ع�شرون �شنة مرَّ
مدينة  من  اإنتقلت  قد  وكنت  وال�شابعة.  ال�شاد�شة  بني  اأعمارهم  تتاوح 
اىل اأخرى ومن مر�شم الآخر، وتغري �شكني بني هذه املقاطعة وتلك. كنُت 
اأتنقل بني االأماكن املختلفة و�شور االأطفال معي ت�شاحبها ر�شوماتهم التي 
ت�شبه كنزًا �شغريًا، ال مير وقت طويل اإال واأخرج هذه ال�شور واأتطلع اىل 
االأطفال الذين ال اأعرفهم �شخ�شيًا، لكنهم كانوا مثل اأوالدي. كان هناك �شيئًا 
اأ�شمي عليها يف معر�شي  التي كتبوا  الر�شومات  ما يربطني بهم، وكانت 

وَثبَّتوا عليها اأي�شًا اأ�شمائهم الكاملة، تعني يل الكثري. 
الغالريي واإنتقلت �شاحبته خوين  اأُغِلَق  املعر�ض بعدة �شنوات  بعد 
ب�شعة  �شوى  دوكم  مدينة  اىل  اأذهب  مل  يل  وبالن�شبة  اإبنتها،  مع  للعي�ض 
مرات عابرة، اأما اأ�شدقائي ال�شغار، فلم يكن هناك طريقة للو�شول اليهم 
اأو اأية معلومات للتوا�شل معهم. وهكذا م�شت ع�شرون �شنة، واملو�شوع 
ي�شغلني كل يوم اأكرث من ال�شابق، حتى فكرت اأن اأبحث عن اأ�شمائهم على 
اأ�شتطع العثور على )كري�شتينا(، كذلك  ، فلم  في�شبوك، بحثُت ب�شكل جيد 
بحثت عن )�شيت�شه( فلم اأعرث عليه اأي�شًا مع االأ�شف، واإزدادت حريتي حني 
بحثُت عن )�شيمونه( حيث وجدُت �شخ�شيات عديدة بذات االأ�شم، فدققُت 
ال�شغرية  الفتاة  تلك  ذاتها،  هي  يل  لتظهر  وال�شور،  املعلومات  ببع�ض 
واالأرتباك  ال�شعادة  من  خمتلط  �شعور  فاإنتابني  االآن.  كثريًا  كربت  التي 
وذاَت  اللطيفة،  واالإبت�شامة  الطفويل  الوجه  بنف�ض  هي  نعم  والتقب، 
االأ�شم واملدينة. يالها من مفاجئة مقد�شة، اأن اأرى تلك الطفلة وقد اأ�شبحت 
ذاتها  بها هي  ذكرتني �شورتهما  لطفلني، طفلني  رائعة  واأمًا  اأمراأة جميلة 
ل�شنا  لكننا  ر�شالة.  لها  الأكتب  جيدًا  نف�شي  هيئُت  املعر�ض.  زيارتها  وقت 
لها  اأر�شلُت  لذا  واأكرث،  ذلك  ت�شتحق  املحاولة  لكن  في�شبوك،  على  اأ�شدقاء 
َحْبُت  َو�شَ والغالريي  واملكان  الوقائع  فيها  كتبُت  فعاًل،  ر�شالة  البارحة 
ذلك بال�شور والر�شومات التي مازالت قريبة من روحي. واخربتها باأين 
غداء  حفلة  يف  لزيارتنا  واالأطفال  وزوجها  هي  ندعوهم  األي�ض  وزوجتي 
تليق باملنا�شبة، كي نلتقي من جديد بعد هذه ال�شنوات الطويلة، واأ�شلمهما 
اإمتنان عن ر�شم �شغري  اأي�شًا واحدة من لوحاتي اجلديدة، تكون مبثابة 
تزور معر�ض  العمر وهي  من  ال�شابعة  فتاة يف  �شنة،  ع�شرين  قبل  َتَرَكْتُه 

ر�شام غريب… هو اأنا. 
لع على ر�شالتي، ر�شالة ر�شام يعرفها  باإنتظار َرّدها، وكلي اأمل اأن َتطَّ

منذ ع�شرين �شنة لكنه لي�ض �شديقها على في�شبوك.   

ت على تلك الر�سومات  ع�سرون �سنة مرَّ
و�سور الأطفال الذين كانت تتراوح 

اأعمارهم بين ال�ساد�سة وال�سابعة. وكنت 
قد اإنتقلت من مدينة الى اأخرى ومن مر�سم 

لآخر، وتغير �سكني بين هذه المقاطعة 
وتلك. كنُت اأتنقل بين الأماكن المختلفة 

و�سور الأطفال معي ت�ساحبها ر�سوماتهم 
التي ت�سبه كنزاً �سغيراً،

عالء المفرجي

محمد عطوان

ترجمة احمد الزبيدي 

 

اأ�سدر الباحث والأكاديمي العراقي 
علي عبا�ش ُمراد كتابًا َحمل عنوان 

)دي�ستوبيا ـ كوابي�ش المدن الفا�سدة 
في الأدب والفن(، وهو كتاٌب نقدي 

يبحث في فكرة الع�سور الُمظلمة 
قبال فكرة الع�سور الذهبية، 

والعوالم المخّربة والفا�سدة قبال 
العوالم الخيالية ال�سعيدة.

كان ق���د قيل �ش���ابقًا اإن اليوتوبي���ا معياٌر 
نقدي يتناق�ض مع الواقع، وي�شت�شرف �شورة 
املكان واالإن�شان يف الال مكان جتاوزًا ل�شورته 
املعيو�ش���ة الرديئ���ة، يف حماول���ة للخروج عن 
ال�ش���روط االجتماعي���ة املوج���ودة بغي���ة نفيها 
حال���ة  اإىل  والتطل���ع  م�ش���تقبلية،  مببتك���رات 
تك���ون فيها كل ال�ش���راعات وال���ال توافقات قد 
اأزيل���ت.. ومع ذلك، فاليوتوبي���ا تبدو اإرجائية 
اأو انتظاري���ة هن���ا اإن مل نق���ل ُهروبية ومثالية 
)ي�شح و�ش���فنا هذا لو اأنها عجزت عن تخطي 
الواقع فعليًا واأبدلته بت�شورات نظرية فقط(.
ومتامًا ميكن القول اإن الدي�شتوبيا معياٌر 
اأدبي نقدي اأي�ش���ًا، لكن���ه معيار ُيعاين اخلراب 
والف�ش���اد يف املكان نف�ش���ه، كما هو، ولي�ض يف 
مكان اآخ���ر غريه، فيعر����ض للكوابي�ض الثقيلة 
مب���ا حتمله م���ن ُرعب، بخا�ش���ة عندما ت�ش���ري 
التكنولوجي���ا منتج���ة ملث���ل ه���ذه الكوابي�ض، 
فتتح���ول اإىل وب���ال يحا�ش���ر االإن�ش���ان من كل 
جهة، فيبدو كل ما كان طبيعيًا م�ش���طنعًا، وكل 
ما كان ماألوفًا غريبًا على الكائن. فالدي�شتوبيا 
تف�شح املكان الذي تهيمن فيه الفكرة العقالنية 
� خيارًا � وهي حممولة باإمكانيات التكنولوجيا 
التنويري���ة  �ش���عاراتها   فتواج���ه  الفائق���ة، 
املوعودة بو�ش���ف نقدي واقع���ي كئيب، واقع 
قائ���م لي�ض عل���ى الفو�ش���ى اإمنا على ال�ش���يئية 

والعقاب واملراقبة واالرتياب والتح�ّشب.. 
ت�ش���ري الدي�ش���توبيا اإىل حقيق���ة قب���ح ما 
يجري يف الواقع بف�ش���احة؛ وُترينا ال�شورة 
الِعلمي���ة مقلوب���ة بكل حتوالتها وت�ش���وهاتها، 

بخا�ش���ة عندم���ا تتك�ش���ف نق���اط ال�ش���عف يف 
الطبيع���ة الب�ش���رية الت���ي ال ميك���ن اخفائها مع 
متامية التكنولوجيا وتغولها، ومع ت�ش���لطها، 
مبعن���ى اأن االإن�ش���ان يق���ف عاج���زًا عن حتقيق 
التكام���ل يف ه���ذا الع���امل، واملعان���اة في���ه هي 
جوه���ر البداي���ة. به���ذا املعن���ى يقف االإن�ش���ان 
ال�ش���عارات  م���ن  بتاأث���ري  �ش���لبيًا  ُم�ش���تهلكًا 
واالأيديولوجي���ات  والدعاي���ات  الطّنان���ة 
التزويقي���ة )امل�ش���طنعة( املعرو�ش���ة اأمام���ه..  
النق���د  مبثاب���ة  ُهن���ا  تاأت���ي  و]الدي�ش���توبيا[ 
ال�شيا�ش���ي والفل�ش���في املُحَرر من خالل االأدب 
� اأمنوذج���ًا تقريري���ًا.. ولي����ض يوج���د �ش���يٌء، 
ملواجه���ة ع���امٍل ُم�ش���مم بدرج���ة �ش���ارمة م���ن 
االأدب  غ���ري  االإداري وال�شيا�ش���ي،  التخطي���ط 

مقولة ت�شُف مرارة هذا العامل.
يق���ّدم الدكت���ور علي عبا�ض ُم���راد يف هذا 
الكت���اب فر�ش���ة وا�ش���عة م���ن االأعم���ال االأدبية 
الدي�ش���توبية ملوؤلف���ني كتب���وا يف ه���ذا املجال، 
ب���دءًا بكتابات الق�ض الربيطاين جوزيف هول 
يف منت�شف القرن ال�شابع ع�شر يف )عامل اآخر 
مع اأنه نف�ش���ه(، مرورًا ب� جونثان �ش���ويفت يف 
)رحالت جيلفر(، وو�ش���واًل اإىل جاك لندن يف 
)العق���ب احلديدي���ة(، ويفغين���ي زاميات���ني يف 
)نح���ن(، والدو����ض هك�ش���لي يف )ع���امل جديد 
�ش���جاع(، وج���ورج اأورويل يف عملي���ه ذائعّي 
و)1984(،  احلي���وان(  )مزرع���ة  ال�ش���يت 

وانتهاًء ب�شوزان كولنز )مباريات اجلوع(. 
ر الدكتور ُمراد �شبب اختياره للكتابة  ُيربِّ
�ش���ة  يف ه���ذا املو�ش���وع، ب���اأن الُكت���ب املُخ�شّ
�ش���ة  ا ر للد

العام���ة 

ال�ش���املة لنماذج ُم�ش���ادات املدن الفا�شلة كما 
ي�ش���ميها الفارابي )املدن الفا�ش���دة( �ش���حيحة،  
اأو يف االأقل تبدو ال�ش���حة وا�شحة يف  الكتب 
العربي���ة حتديدًا، اإذ مل ي�ش���ادف يف درا�ش���ته 
عن املدن الفا�ش���لة واملدن الفا�شدة غري عملني 
وحيدي���ن للباحث���ني العربيني اأ�ش���رف توفيق 
واأني�ض الربع�ش���ي. وثالث متخ�ش�ض للمفكر 
الفرن�ش���ي واأ�ش�����تاذ تاري���خ الفك���ر ال�شيا�ش���ي 
يف جامع���ة لن���دن غريغوري كالي������ض، والذي 
لي����ض ثمة دلي��ل ميكن العثور عليه ُي�ش���ري اإىل 
ترجمت���ه اإىل العربي���ة، يف مقاب���ل كرثة كاثرة 
من املقاالت والدرا�ش���ات املن�ش���ورة يف مواقع 
�شتى �شواء عن مو�شوع الدي�شتوبيا عامة اأو 
ع���ن موؤلفني تخيلوا مناذج املدن الدي�ش���توبية 

واأعمالهم املتعلقة بذلك.
وم���ن النماذج التي جرى تناولها: رواية 
)العق���ب احلديدي���ة( للروائ���ي االأمريكي جاك 
لن���دن والت���ي كان���ت ت�ش���ري اإىل ف�ش���اد النظام 
والتماي���ز  اجل�ش���ع  عل���ى  القائ���م  الراأ�ش���مايل 
الطبقي، والقائم على القهر واال�شتعباد، وهو 
يكتب ذلك من منطلق اأيديولوجي ا�ش���تاكي، 
حيث النظ���ام االجتماعي املُعا�ش���ر يقوم على 
ا�ش���تغالل العمالة. لذلك وم���ن خالل اعتا�ض 
اح���د �شخ�ش���يات الرواي���ة عل���ى النظ���ام وم���ا 
يج���ري فيه يعدل بقية ال�شخ�ش���يات املتطامنة 
م���ن مواقفهم املحافظ���ة ليقبلوا بتل���ك النظرة 
االعتا�ش���ية. وتعد رواية )العقب احلديدية( 
اأوىل النم���اذج االأدبية الدي�ش���توبية يف مطلع 

القرن الع�شرين.
كذلك رواية )نحن( لزامياتني التي تدور 
يف �ش���ياق حياة دولة �ش���ارمة ُيطلق عليها 
م�ش���مى الدولة الواح���دة، اأو العامل القائم 
ال�ش���بط واملراقب���ة، حي���ث  عل���ى �شيا�ش���ة 
وانتظامه���م  اأرق���ام،  جم���رد  االأف���راد  ذوات 
�شمن عالقات انتاج عاطفية مقننة يف �شمن 
وجود مكاين م�ش���مم بطريقة البانوبتيكون، 
اإذ ال���كل ُمعّر�ض للر�ش���د واملحا�ش���بة يف عامل 

اأ�شواره من زجاج. 
وللحيلول���ة دون ح���دوث اأي ع���داء �ش���د 
هذه الدولة يتعر�ض امل�ش���كوك يف والئهم اإىل 
ا�ش���تهداف اأدمغته���م باالأ�ش���عة ال�ش���ينية اأك�ض 
الإزال���ة املُخيلة وامل�ش���اعر عنه���م. فثمة جماعة 
معار�ش���ة حتمل ا�ش���م ال���� ميفي ال�ش���رية تقبع 
خارج ال�ش���ور االأخ�شر ت�ش���تجلب كل من لديه 
ميل ان�ش���قاقي اأو انقالبي يف اأ�شواأ االحوال. 
لذل���ك يَخ�ش���ع االأف���راد للمراقب���ة وال�ش���بط ، 
وُتقّن �شعاداتهم وحرياتهم يف اآن، اإذ ال�شعادة 

� من منظور الدولة الواحدة � ال يتطلب حتققها 
م�شتوى من االإباحة املفرطة. 

)مزرع���ة  تعك����ض  الأوروي���ل،  ووفًق���ا 
احلي���وان( م���ا ج���رى م���ن اأح���داث يف الثورة 
الرو�ش���ية الع���ام 1917، وما تالها يف احلقبة 
ال�ش���وفياتي.  االإحت���اد  زم���ن  يف  ال�ش���تالينية 
كان اأوروي���ل من النقاد اال�ش���تاكيني املعادين 
لل�ش���تالينية املوجهة من مو�شكو، وهو املوقف 
ال���ذي اتخ���ذه اأثن���اء معاي�ش���ته لنزاع���ات اأيام 
ماي���و بني ح���زب العم���ال املارك�ش���ي والقوات 
ال�ش���تالينية خالل احلرب االأهلية االإ�ش���بانية. 
وال�ش���تالينية، كما هو عليه احلال، نظاٌم يقوم 
على عبادة ال�شخ�شية، والأجل اإدامته ال بد من 
االنخ���راط يف �شيا�ش���ة االعتق���االت اجلماعية 
باأوام���ر  ال�ش���رية  واالإعدام���ات  واملحاكم���ات 
عرفي���ة. ولق���د �ش���رح اأوروي���ل عق���ب �ش���دور 
كتاب���ه ه���ذا  باأنه اأول كتاب كتب���ه بوعي عندما 
جعل الغر�ض ال�شيا�ش���ي يت�ش���اعد مع الغر�ض 
الفن���ي عل���ى ال�ش���واء. اأم���ا روايت���ه االأخ���رى 
ذائع���ة ال�ش���يت )1984(، فهي م���ن الروايات 
الدي�ش���توبية الالذع���ة، التي ت�ش���ف م�ش���تقباًل 
متخي���اًل، حمكومًا بحروب دائمة، و�شيا�ش���ات 
مراقب���ة حكومية مت�ش���ربة يف كل مكان، تعمل 
عل���ى التالع���ب والتحك���م بالذاك���رة التاريخية 
لالأف���راد واجلماعات، عرب الدعاية والت�ش���ليل 
وتكذيب احلقيقة. فهي ت�ش���ّور بريطانيا دولة 
اوقيانو�شيا ال�ش���مولية العظمى التي يحكمها 
احل���زب املعتمد على �ش���رطة الفك���ر، والذي ال 
يتورع عن ا�شطهاد كل ما هو فردي وم�شتقل. 
احلك���م  الرواي���ة  ه���ذه  و�ش���فت  لق���د 
ال�ش���تاليني اأي�شًا، والفتة ال�ش���مولية عمومًا 
يف تل���ك احلقبة. لذل���ك ت�ش���رح الرواية احلكم 
ال�ش���مويل الذي يتحك���م باالأف���كار عرب حتكمه 
باللغ���ة، بانتاج اأف���كار و�ش���ياغات لغوية غري 
قابلة للت�ش���ور احلريف.. ولقد جرى ا�شتعمال 
كث���ري م���ن مف���ردات ه���ذه الرواي���ة يف مباحث 
العلوم االن�شانية ويف التو�شيفات ال�شحفية؛ 
من قبي���ل اللغ���ة املخادع���ة، التفك���ري املزدوج، 

�شرطة االفكار، وبروفيلد، واالأخ االأكرب.
اأم���ا رواي���ة �ش���وزان كولين���ز )مباري���ات 
الكابيت���ول  ح���ول  اأحداثه���ا  فت���دور  اجل���وع( 
وثالثة ع�ش���ر مقاطعة، ويف ذلك و�شف متخّيل 
مل���ا �ش���يكون علي���ه واق���ع الوالي���ات االأمريكية 
املتح���دة يف امل�ش���تقبل.. اإذ عق���ب �شل�ش���لة من 
احلوادث والك���وارث واالأزمات التي مرت بها 
املقاطع���ات، تظه���ر الكابيتول، تلك احلا�ش���رة 
املو�ش���وفة بالرائع���ة، جالب���ة االأمن وال�ش���الم 

والرخ���اء ملواطنيه���ا. واإن كان هذا الرخاء يتم 
على ح�ش���اب املقاطعات امل�ش���تعبدة منها، وهو 
م���ا ق���اد اإىل مت���ّرد املقاطعات �ش���دها.. فانتهى 
االأم���ر بهزمي���ة املتمردي���ن عليه���ا، وباإث���ر ذلك 
اأُزيل���ت املقاطعة الثالثة ع�ش���رة، م���ن الوجود. 
عقابي���ة  �شيا�ش���ة  الكابيت���ول  فر�ش���ت  وق���د 
للمقاطع���ات املتبقي���ة، �ش���متها اتفاقية اخليانة 
ل�ش���مان ال�ش���الم، تن����ض ه���ذه االتفاقي���ة على 
تق���دمي كل مقاطع���ة م���ن املقاطع���ات االثنت���ي 
ع�ش���رة، يف كل عام �ش���من مو�شم �شمته مو�شم 
احل�ش���اد، واحٍد من ُفتيانه���ا وفتياتها كقرابني 
اأو جمالدي���ن تتاوح اأعمارهم ما بني 18-12 
عاًما، يت���م اختيارهم بالقرعة لدخول مباريات 
اجل���وع، حي���ث حتب����ض �ش���لطات الكابيت���ول 
يف  والع�ش���رين  االأربع���ة  املُجالدي���ن  اأولئ���ك 
حممي���ة، ليتقاتل���وا فيها حتى امل���وت، ويكون 
الفائز منهم، اآخر جُمالد يبقى على قيد احلياة.
باخت�ش���ار اأن ما واجهه العامل يف اأوائل 
االن�ش���انية  االنتقال���ة  ه���و  الع�ش���رين  الق���رن 
الفكري���ة احل���ادة م���ن مراقي الفك���ر اليوتوبي 
م���ا  ب�ش���بب  الدي�ش���توبيا..  انحطاط���ات  اإىل 
جلب���ه النظام الراأ�ش���مايل والتطور التقني من 
افق���ار مطلق على امل�ش���توى امل���ادي واملعنوي 
حلي���اة الكادح���ني، حي���ث اال�ش���تنزاف الكبري 
للب�ش���ر،  املُف���رط  واال�ش���تغالل  للم���وارد، 
واحلروب املريرة التي عّر�شت اأرواح املاليني 
التدمريي���ة  االأ�ش���لحة  وا�ش���تخدام  للم���وت، 
)الكيمياوية والذرية والبيولوجية(، وانتهاك 
اخل�شو�ش���يات الثقافي���ة لل�ش���عوب مبربرات 
كولنيالي���ة مف�ش���وحة اله���دف. لذل���ك ظه���رت 
الدي�شتوبيا لتعرب عن الواقع الفعلي لالأو�شاع 
االإن�ش���انية ال�ش���لبية املعا�ش���ة، وتتنباأ بالواقع 
له���ذه  وتده���ورًا  �ش���لبية  االأك���رث  امل�ش���تقبلي 

االو�شاع.. 
لك���ن، مع ه���ذا، فق���د ب���دت �ش���لبية القرن 
الواحد والع�ش���رين اأكرث م�ش���اعفة من �شابقه 
عندما اأ�شفرت �شيا�شاته الكونية عن دي�شتوبيا 
واقعي���ة اأكرث م���رارة، فبدا املظل���ة الدولية لكل 
الغ���زوات اال�ش���تعمارية الثاني���ة، واالحت���الل 
االأجنبي املبا�شر واحلروب االأهلية، والتعذيب 
والقتل والتطه���ري العرقي والديني واملذهبي، 
والتهج���ري والهج���رة، والت�ش���رد والغربة على 
الهوي���ة وب�ش���ببها.. ب���دا ه���ذا الق���رن املظل���ة 
الدي�ش���توبية للحكومات الفا�ش���دة التي فرطت 
بال�ش���يادة، ونهبت املوارد، وب���ددت الرثوات، 
وحا�ش���رهم  معا�ش���هم  يف  النا����ض  وه���ددت 

وم�شتقبلهم 

تدور الق�شة حول حياة اأو�شكار ماتزيراث، 
يف  يحج���ز  عندم���ا  بنف�ش���ه،  يرويه���ا  كم���ا 
م�شت�شفى لالأمرا�ض العقلية خالل ال�شنوات 
1952-1954. ولد اأو�شكار عام 1924 يف 
مدينة غدان�شك يف بولندا، وقد كان ذو قدرة 
عل���ى التفكري واالإدراك، ق���رر اأنه ال يريد اأن 
يكرب عندما �ش���مع والدة يقرر اأنه �شي�ش���بح 
بق���ااًل. كان موهوب���ًا بقدرت���ه عل���ى حتطيم 
الزجاج ب�ش���راخه اخلارق، وا�شتخدم هذه 
املوهبة ك�ش���الح فاأعلن اأو�ش���كار نف�شه باأنه 
اأح���د هوؤالء الذي���ن اكتمل منوه���م الروحي 
عند ال���والدة ويحتاج���ون الإثبات اأنف�ش���هم 
فح�ش���ب. احتفظ اأو�شكار مبكانة الطفل يف 
ف���تة بدايات احل���رب العاملي���ة الثانية، فقد 
كان ل���ه عدة عالقات حب، وع���امل اأوروبا ما 
بعد احلرب. خالل كل ذلك، بقي طبل �شفيح 
تلق���اه كهدي���ة يف عي���د مي���الده الثالث كنزه 
العزيز، وكان على ا�شتعداد الأن يقتل مقابل 

احلفاظ عليه.
مل ُت�ش���ب ال�ش���ينما يف كل م���رة يجري فيها 

نق���ل رواي���ة اىل ال�ش���ينما، اإال م���ع روايات 
بعينها خلدتها ال�شينما، مثلما خلدها االأدب 
كرواي���ة، مث���ل رواي���ة احل���رب وال�ش���الم، 
الغ�ش���ب..  وعناقي���د  الري���ح،  م���ع  وذه���ب 
وغريه���ا. وعند ه���ذا امل�ش���توى تقف رواية 
الطبل ال�ش���فيح لغونت غرا����ض وهي التي 
نالت جائزة نوبل االأدبية . فقد ترجمت اىل 
اغل���ب لغات الع���ام وعدها النق���اد من عيون 

االأدب العاملي.
)الطبل ال�ش���فيح( عاجلتها ال�شينما على يد 
املخ���رج االأمل���اين الكبري فولكر �ش���لندروف 
وق���د دخ���ل ه���ذا الفيل���م قائمة كال�ش���يكيات 
ال�ش���ينما، واملفارق���ة ان ه���ذا الفيل���م انتزع 
�ش���عفة كان الذهبية نهاية �شبعينيات القرن 
املن�ش���رم م���ع حتف���ة �ش���ينمائية اأخرى هي 
)القيام���ة االآن( لفرن�ش���ي�ض كوبوال، ووجه 
املفارقة ان الفيلمني ا�ش���تمدا مو�ش���وعيهما 
م���ن عمل���ني اأدبي���ني مهم���ني، ولع���ل ذلك هو 

العن�شر االأهم يف جناحهما.
الفيل���م ي�ش���تمد م���ن رواي���ة غون���ت غرا�ض 
االأه���م مو�ش���وعه وق���د اأب���دع يف معاجل���ة 
مو�ش���وعة الرواي���ة عل���ى الرغم م���ن فر�ض 
روؤيت���ه اخلا�ش���ة عل���ى الن�ض االأدب���ي، كان 
�ش���ديد االلت���زام بن���اًء عل���ى �ش���رط غرا����ض 

نف�ش���ه بالواقعية احل���ادة التي ميزت العمل 
االأدب���ي.. وتعتم���د الرواي���ة- الفيل���م عل���ى 
مذك���رات القزم )او�ش���كار( الت���ي يكتبها يف 
م�شحة عقلية عن جانب من التاريخ االأملاين 
ال���ذي متي���ز ب�ش���عود هتل���ر والنازي���ة ث���م 
�ش���قوطهما املدوي من خالل �ش���رية )القزم( 
وقراره باإيقاف منوه وهو يف �ش���ن الثالثة 

من عم���ره احتجاجًا على ع���امل الكبار الذي 
�شنع احلرب وكر�ض ب�شاعتها ثم ا�شتئناف 
من���وه بعد انتهاء احلرب ليواجه جمتمع ما 
بعد احلرب املنغم�ض يف ال�شعي اىل الرثاء 
واالقتناء واال�شتهالك.جتلت ال�شعوبة يف 
حتويل الن�ض االأدبي يف طريقة ال�ش���رد ف� » 
اأو�ش���كار« يروي ذكريات���ه بطريقة االنتقال 

م���ن احلا�ش���ر اىل املا�ش���ي وه���و م���ا يل���زم 
الكام���ريا بالع���ودة اىل ال���وراء على طريقة 
ال�«فال�ض ب���اك« ، ولالفالت م���ن هذه الفكرة 
يلجاأ �ش���لندروف اىل طريق التتابع الزمني 
الذي ا�ش���طره اىل تخط���ي املرحلة االأخرية 
يف املذك���رات الت���ي تعال���ج اأح���داث م���ا بعد 
احلرب، وهي اأي�ش���ًا مرحلة كتابة املذكرات 
واالكتفاء بالت�شل�شل الزمني حلياة اأو�شكار 
حت���ى انتهاء احلرب بخلفي���ة االأحداث التي 

ترافقها..
يف الن����ض الروائ���ي يكت���ب غون���ت غرا�ض 
�ش���رية تاريخي���ة م���ن خ���الل �ش���رية بطله ، 
مبعن���ى اإن���ه ير�ش���د االأح���داث التاريخي���ة 
من خ���الل منظ���ور حي���اة متف���ردة، منظور 
�شخ�ش���ية م�ش���طنعة ه���ي �شخ�ش���ية القزم 
»اأو�ش���كار« والذي هو بدوره مراآة م�شوهة 
له���ذا الواق���ع ب�ش���بب رف�ش���ه ل���ه ومت���رده 
علي���ه.. فكان م���ن امله���م اأن ي�ش���تعني الفيلم 
بو�ش���ائله اخلا�ش���ة لتكري�ض ه���ذه احلقيقة 
فمنذ اللقط���ة التي يرفع بها الطبيب املولود 
اجلديد اأو�شكار من قدميه وتثبيت الكامريا 
عند م�ش���توى راأ�ش���ه يجعلنا املخ���رج نلتزم 
امل�ش���اهد واللقط���ات مبنظ���وره  اأغل���ب  يف 

لالأحداث التي �شتقع بعد والدته.

التج�صيد الب�صري لرواية طبل ال�صفيح

الدي�صتوبيا وف�صاد الُمدن في هذا العالم

ه���ذا هو عن���وان كت���اب جديد يتناول �ش���رية 
حي���اة املو�ش���يقار العظيم ،لقد م���ر قرن كامل 
من���ذ اأن اأ�ش���در امل���وؤرخ املو�ش���يقي االمل���اين 
هريمان اأبريت كتابه ال�شخم الذي تناول فيه 
�ش���رية حياة املو�ش���يقار وولفغانغ اماديو�ض 
موزارت )1791-1756( واأكرث من اربعني 
عاًم���ا عل���ى ظه���ور م�ش���رحية  »اماديو����ض« ، 
الت���ي كتبه���ا بي���ت �ش���افري وحقق���ت جناح���ا 
كب���ريا كما هو ح���ال الفيلم ال���ذي انتج الحقا 
بنف����ض العنوان وتناول في���ه  حياة موزارت 
واال�شاطري التي احاطت بها  والتي ا�شبحت 
مادة للثقافة ال�ش���عبية. ا�شتفاد موؤلف الكتاب 
جان �شوافورد من بع�ض املعلومات اجلديدة 
ون�ش���ر �ش���رية حي���اة  حمدث���ة الأح���د اأعظ���م 
الغربي���ة.  املو�ش���يقى  تاري���خ  يف  امللحن���ني 
وهو ال يقدم و�ش���ًفا مف�شاًل ووا�شعا ومفعًما 
باحليوي���ة عن حياة موزارت والع�ش���ر الذي 
���ا يت�ش���دى لك�ش���ف  عا����ض في���ه ، ولكنه اأي�شً

احاط���ت  الت���ي  االأ�ش���اطري  م���ن  “جمموع���ة 
ب�شرية حياته«.

يبداأ الكتاب ب�ش���رد م�ش���هد يف منزل موزارت 
يف �ش���الزبورغ يف النم�شا ، يف عام 1761. 
ح���ني كان ولفغان���غ البال���غ من العم���ر اربعة 
�ش���نوات ، وعلى الرغم من اأن���ه مل ُيظهر اأبًدا 
اأي اإهتم���ام غ���ري ع���ادي باآل���ة الهارب�ش���كورد 
الت���ي تعترب اأح���د مراحل تط���ور البيانو، اال 
ان���ه اأذهل افراد عائلته ح���ني متكن من  عزف  
قطع���ة مو�ش���يقية كان���ت �ش���عبة اإىل ح���د ما، 
وكان ق���د �ش���مع اأن اأخت���ه الك���ربى ماري���ا اآنا 
حاولت ان تعزفها م���ن قبل، والتي كانت هي 
نف�شها عازفة بيانو مذهلة. يف االأيام التالية، 
وحت���ت رعاية والده، ليوبولد، يبداأ ال�ش���بي 
وولفغان���غ باالط���الع عل���ى املزيد م���ن القطع 
املو�شيقية من دفت مالحظات اأخته، وي�شرع 
يف عزفها باإيقاع ال ت�ش���وبه �ش���ائبة. و ي�شري 
املوؤل���ف اىل تلك اللحظة قائال: “عندما جل�ض 
ذل���ك  الطف���ل ال�ش���غري ليعزف عل���ى البيانو ، 

اأظهر براعة يف اأدائه.«
���ا عن امتالكه  ك�ش���ف  ال�ش���بي موزارت اأي�شً
ن�ش���ر  املو�ش���يقي.فقد  التاألي���ف  يف  عبقري���ة 

اأربعة �ش���وناتات كمان وهو يف �شن ال�شابعة 
وبداأ يكتب ال�ش���يمفونيات وه���و يف الثامنة 
من عم���ره. وقال والده  ليوبول���د عنه حينها 
اأن “الله يخلق كل ي���وم معجزات جديدة من 

خالل هذا الطفل.«
ق�شى موزارت معظم �شني طفولته يف ال�شفر 
، وقام بجوالت متعددة  يف ظل ظروف �شاقة 
ا�ش���تمرت ل�ش���نوات ، وكان ي���وؤدي عرو�ش���ه 
ل�ش���الح املل���وك االأوروبي���ني حتت اإ�ش���راف 
والده. كر�ض عازف الكم���ان وامللحن واملعلم 
ليوبولد موزارت كل جهوده لرعاية وتعزيز 

مواهب اأطفاله غري العادية.
عندم���ا كان م���وزارت مراهًقا �ش���غرًيا ، اأثبت 
اأن���ه موؤلف مو�ش���يقي ال نظ���ري له باالإ�ش���افة 
اإىل كونه عازفا جمتهدا للغاية. يف  ال�ش���ابعة 
ع�ش���رة من عمره، انتهى م���ن تدريبه املهني، 
وب���ات يعمل عازفا مو�ش���يقيا يف بالط حاكم 
�ش���الزبورغ. و�ش���ل يف وقت الحق اإىل فيينا 
، حي���ث ق���ام بتاأليف العديد من اأ�ش���هر اأعماله 
، مبا يف ذلك ال�ش���مفونيات واالأوبرا واعمال 
بارًع���ا  كان  وال�ش���وناتات.  الكون�ش���ريتو 
يف جمي���ع االأن���واع املو�ش���يقية ، وكان اأح���د 

اأك���رث امللحنني اإث���ارة لالإعجاب يف ع�ش���ره، 
ناهي���ك ع���ن ان���ه كان االأك���رث قرب���ا اىل قلوب  
النا����ض م���ن الباق���ني، حي���ث اأن الكث���ري م���ن 
موؤلفاته املو�ش���يقية  كانت جتذب امل�ش���تمعني 
العاديني. يلخ����ض املوؤلف االأمر بذكره الزمة 
�ش���ائعة حول موزارت كان ي�ش���فه بها  النقاد 
واخل���رباء عل���ى ح���د �ش���واء: “كان يف ذهنه 

الكثري م���ن االأفكار، ويعزف عل���ى الكثري من 
االآالت املو�ش���يقية، ويحم���ل مع���ه الكثري من 

النوتات املو�شيقية.«
�ش���بق ملوؤلف الكتاب جان �ش���وافورد ان كتب 
�ش���ري حياة  للعديد من عباقرة املو�ش���يقى من 
انثال لودفيغ فان بيتهوفن ويوهان�ض برامز 
وت�ش���ارلز اآيف���ز ولقي���ت ا�شتح�ش���اًنا كب���ريا. 
���ا موؤلف مو�ش���يقي يف اأورك�ش���تا  وهو اأي�شً
بو�شطن ال�ش���يمفونية، باالإ�ش���افة اإىل قيامه 
بع���دد م���ن االأبح���اث الرائعة ،وه���و يقدم يف 
كتابه ه���ذا تقييمات وروؤى م�ش���تنرية  حول 
اأعم���ال م���وزارت. كم���ا اأن���ه ي�ش���تفيد جي���ًدا 
الت���ي  الر�ش���ائل  م���ن  كب���رية  م���ن جمموع���ة 
كتبها م���وزارت واأف���راد عائلت���ه والعديد من 
اال�ش���خا�ض االآخرين. متنح ر�شائل موزارت 
الق���ارئ ملح���ة مبا�ش���رة ع���ن ذكائ���ه، وروحه 
املرح���ة، الت���ي غالًب���ا ما تك���ون ذات ا�ش���لوب 
ح���اد، من خ���الل نقده ال���الذع للنا����ض ونقاط 

�شعفهم الكثرية.
كان هناك طلب كب���ري على موزارت باعتباره 
عازف���ا وملحنًا، ومتتع مبدخ���ول مايل جيد، 
ورغ���م ذل���ك كان يع���اين م���ن �ش���ائقة مالي���ة 

م�ش���تمرة ب�ش���بب ا�ش���لوب معي�ش���ته الفخ���م 
وع���دم قدرته عل���ى التعام���ل مع امل���ال. لي�ض 
هن���اك �ش���ك يف اأن وفات���ه املبك���رة يف �ش���ن 
اخلام�ش���ة والثالث���ني  كانت ب�ش���بب االإرهاق 
يف ج���زء كب���ري منه���ا. واأدى ه���ذا الحًق���ا اإىل 
ظهور اأ�ش���طورة تقول  اأن اإرهاقه كان ب�شبب 
االإهم���ال والفق���ر والياأ����ض. يعار����ض موؤلف 
الكتاب هذا اال�ش���تنتاج، موؤك���ًدا اأن موزارت 
ق���ام بالكثري من العمل الأن���ه كان يرغب بذلك، 
حي���ث كان ي���رى يف كل عم���ل فر�ش���ة يج���ب 

اغتنامها.
اأن م���وزارت كان  يوؤك���د املوؤل���ف �ش���وافورد 
ويرف����ض  االأ�ش���ا�ض” ،  يف  �ش���عيًدا  “رج���اًل 
الت�ش���ور ال�ش���ائد عن موزارت عل���ى اأنه كان 
عبقري���ا تعي�ش���ا. كان���ت ه���ذه الفك���رة ، التي 
ن�ش���اأت خ���الل الع�ش���ر الرومان�ش���ي ، غريبة 
متاًم���ا خ���الل ع�ش���ر التنوي���ر، وه���ي الفتة 
الت���ي عا�ض فيها م���وزارت. وه���و يقول “ان 
موزارت مل يكن متبنيا لفكرة عبادة العبقرية 
الرومان�ش���ية ، ومل يكن ي�ش���نع الفن من اأجل 
الف���ن.” يف الواق���ع ، مل يكن م���وزارت يعتقد 
اأنه يوؤلف املو�ش���يقى من اجل تخليد اأ�ش���مه، 

بل من اجل الزمن الذي عا�ض فيه  .
بالن�ش���بة اإىل ق�شة  تناف�شه القاتل مع امللحن 
اأنطوني���و �ش���اليريي ، فان هذه فكرة �ش���ائعة 
اأخرى ال يوؤيدها موؤل���ف الكتاب ويتجاهلها. 
كان   ، فيين���ا  اإىل  م���وزارت  و�ش���ل  عندم���ا 
�ش���اليريي ملحًنا را�ش���ًخا يف عامل املو�شيقى 
جوزي���ف  االإمرباط���ور  عن���د  مف�ش���اًل  وكان 
الث���اين. ويف اأيام���ه، كان���ت اأوبرا �ش���الريي 
اأك���رث �ش���هرة بكث���ري م���ن اأوب���را م���وزارت و 
يوؤك���د موؤل���ف الكت���اب اأنه مل يكن لديه �ش���بب 
كاٍف للنظر اىل رجل اأ�شغر منه �شنا  مناف�ًشا 
ل���ه. لالأ�ش���ف ف���ان من �ش���وء ح���ظ  �ش���الريي 
انه انت�ش���رت �ش���ائعة اأنه �ش���مم م���وزارت يف 

�شنواته االأخرية وما بعدها.
ق���دم  م���وزارت عمل���ي اأوب���را خ���الل ثالث���ة 
اأ�ش���ابيع يف عام 1791، ع���ام وفاته ، وكتب 
املزي���د من االعمال املو�ش���يقية وحقق اأرباًحا 
اأك���رث م���ن اأي فتة مماثل���ة. م���ن وجهة نظر 
موؤلف الكتاب ، فان املاأ�شاة العميقة الوحيدة 
يف حياة مورزارت هي وفاته املبكرة، عندما 

كان على و�شك االرتقاء بفنه اإىل اآفاق اأعلى.
عن كري�ستيان �ساين�س مونيتور

م������������������وزارت.. �����ص����ط����وة ال���ح���ب
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�صهد م�صرح الرافدين و�صط العا�صمة بغداد، 
عر�ض املخرج امل�صرحي عالء قحطان لعمله 
قا�صم وزمن  يا�صر  "٢٥ ريخرت" من متثيل 
الربيع���ي، و�ص���ط ح�ص���ور الف���ت للجمهور 

والو�صط الفني.
حديث���ه  يف  قا�ص���م  يا�ص���ر  املمث���ل  ويق���ول 
ل�)امل���دى( "هن���اك اخت���الف يف ه���ذا العم���ل 
مبعن���ى ن�ص���ج فك���ري يخ����ض الطرف���ن من 
ناحي���ة الدرا�ص���ة االأكادميي���ة ك���وين ادر�ض 
املاج�صتري واملخرج يدر�ض الدكتوراه كذلك 
بالن�صب���ة لالا�صتغال مبعن���ى التجارب التي 
م���ن �صاأنها تنمية اخليال وكيفية التعامل مع 

املفردات امل�صرحية".
وا�صاف "فيما يتعلق بهذه التجربة حتديدا 
هن���اك اخت���الف كبري ك���ون الن����ض كتب من 

قب���ل ع���الء وتبن���ى اخراج���ه بروؤي���ة مل�ص���ت  
فيها ن�صجا عالي���ا من ناحية االأبعاد الفكرية 
كذل���ك اال�صتغال عل���ى ال�صخ�صي���ة من خالل 
الغ���ور يف اعماقه���ا واي�ص���ال االأحا�صي����ض 
التي ينبغى ان ت�ص���ل ور�صم الف�صاء بالدقة 

التاريخية لالأحداث".
وتاب���ع "اعتق���د ان ع���الء قحط���ان كمخ���رج 
جنح يف ذل���ك كون ال�صخ�صي���ة اختلفت عن 
�صابقته���ا جذري���ا النن���ي ت�صرف���ت بالتواجد 

�صمن نتاجات عالء اأخراجيا".
ويق���ول خم���رج العر����ض ع���الء قحطان يف 
حديث���ه ل�)امل���دى( ان جن���اح العر�ض يحدده 
اجلمه���ور بالن�صب���ة يل فحاول���ت الو�ص���ول 
من ناحية التطبيق واالجتهاد قدر امل�صتطاع 
�ص���كال وم�صمون���ا ك���ون ال�صخ�صي���ة تنتمي 
حلقب���ة �صابقة ومل تغادر املكان الذي وجدت 

فيه".
وا�ص���اف ان "ال�صخ�صي���ة االخ���رى للممثلة 
تتج�صد باحلبيبة والذكريات لذا اجد باأنني 

الر�صال���ة مب�صاع���دة  اي�ص���ال  تو�صل���ت اىل 
فري���ق فن���ي متكامل �صاع���د يف اإظه���ار �صكل 

مغاير لل�صخ�صية ور�صائلها املتعددة".
فيما تذهب املمثلة زمن الربيعي يف حديثها 
ل�)املدى( عن عودة امل�ص���رح قائلة ان "عودة 
امل�صرح هي عودة احلياة كون امل�صرح حياة 
نع���ر فيها عن جمم���ل التفا�صي���ل التي نرى 
اهمي���ة تداوله���ا من خ���الل هذا الع���امل الذي 

احببناه واآمنا به و�صيلة للتغيري".
وت�صيف "نرى اأهمية وجود حياة م�صرحية 
نتعل���م منها ونعلم وانعكا����ض ذلك واقعا من 
خ���الل ه���ذا العامل امل�ص���ع الذي ين���ري الدرب 
دوم���ا واذ انطف���اأ كما ح�صل من���ذ فرتة مرت 
فذل���ك يع���د انع���دام االوك�صج���ن ع���ن رواد 
وحمب���ي ه���ذا الع���امل ال���ذي ناأم���ل دوم���ا ان 
م���ن خ���الل العرو����ض والن���دوات  يتنام���ى 

والور�ض واحلياة".

الفن���ان امل�صرحي احمد �صرج���ي والذي كان 
�صاهدا على العر�ض قال يف حديثه ل�)املدى( 
اإن���ه "تكم���ن اهمي���ة م�ص���روع ع���الء قحطان 
امل�صرح���ي يف كون���ه يعم���ل مبنطق���ة ميكننا 
ت�صميته���ا )االداء االجتماعي( وهنا ال نعني 
التمثيل بل منظوم���ة عر�ض او نظام عر�ض 
يرك���ب وف���ق ا�صرتاط���ات روؤيوي���ة تعتم���د 
ال�صه���ل املمتن���ع وكذلك وف���ق ثنائي���ة الهدم 

والبناء امل�صهدي ب�صريا ولفظيا وحركيا".
وا�ص���اف "انحاز بكامل قناعاتي اىل جتربة 
عالء قحط���ان النه خمرج جمتهد يعرف ماذا 
يريد بوع���ي جمايل وحركي متقن، وعر�صه 
االخري)٢٥ ريخرت(  خ�صعت جميع عنا�صره 
لروؤي���ة اخراجي���ة بان�صباطي���ة عالي���ة ح���دد 
م�صبق���ا ان�صاقه���ا اال�صتغالية وه���ذه التقانة 
ملنظموم���ة العر����ض انعك�ص���ت عل���ى اداءات 

املمثلن يا�صر قا�صم وزمن الربيعي".

متابعة املدى 
فخ����ري �صليم����ان الطائ����ي، ع�صك����ري متقاعد، 
ح����ول داره يف املو�ص����ل اإىل متح����ف يزين����ه 
الَعل����م واالأزي����اء الكردي����ة، يق����ول الطائي اإن 
الزي  اأرتدي  �ص����يء عن����دي،  "احل����ب هو كل 
الك����ردي يوم����ًا والعرب����ي يوم����ًا، وامل�صيح����ي 
يومًا اآخر"، ويريد بذل����ك اأن يعر�ض ح�صارة 

مدينته.
اأي غرف����ة تدخله����ا يف دار فخ����ري، جت����د فيها 
مقتني����ات واأدوات تراثي����ة؛ فق����د جمع ٥000 
القدمي����ة  واالأدوات  املقتني����ات  م����ن  قطع����ة 

العائ����دة ل����كل مكون����ات املو�ص����ل، بع����د اإجالء 
داع�����ض واإنه����اء �صيطرت����ه عل����ى املدين����ة، بداأ 
فخري بعمله هذا يف العام ٢018، ويروم من 

خالله حتقيق هدفن.
ويق����ول فخ����ري: "ه����ديف االأول ه����و تو�صيل 
ر�صالة للجي����ل القادم تخ�ض ح�صارة مدينتهم 
تندث����ر  اأن  كادت  الت����ي  واأجداده����م  واآبائه����م 
ب�صب����ب احل����روب ودخول داع�����ض اإىل املدينة 
واأنن����ي جمعته����ا لريوه����ا ه����م، وبع����د حترير 
املو�ص����ل وا�صتتباب االأمن فيه����ا راأيت الدمار 
فعرف����ت اأن هدفهم كان تخري����ب ح�صارة هذه 
املدينة لذا حاولت احلفاظ على هذه املقتنيات 
كمواطن ع����ادي، ولدي اأكرث من ٥ اآالف قطعة 
من املقتني����ات املو�صلية ال�صوتي����ة واملعدنية 

واخل�صبية ملختلف القوميات".

اأق����دم القط����ع املعرو�ص����ة يف متحف����ه هي باب 
خ�صب����ي عم����ره 140 �صنة، وه����ذا الباب ميثل 
ج����زءًا من تاريخ املو�صل، ويو�صح فخري اأن 

"للباب ق�صة فمن خالل امتالكي له وقد تعبت 
ج����دًا يف احل�ص����ول علي����ه واإر�ص����اء اأ�صحابه 

وه����و  يل  ببيع����ه  ع الإقناعه����م  م�صنو

من امل�صامري احلديدية واخل�صب النادر". 
مل يقدم اأحد م�صاعدة لفخري الطائي اإال بع�ض 
اأف����راد اأهدوه بع�����ض القطع الن����ادرة، ويقول 
اإن����ه باع �صيارته اخلا�ص����ة وحلي زوجته لكي 

ين�صئ هذا املتحف يف بيته.
اإىل جان����ب القط����ع الت����ي ا�صتط����اع احل�صول 
عليه����ا بنف�ص����ه اأو قدمه����ا ل����ه اآخ����رون، ي����رتدد 
املح����الت  عل����ى  با�صتم����رار  �صليم����ان  فخ����ري 
الت����ي تبي����ع املقتني����ات الرتاثي����ة يف املو�صل 
واأطرافه����ا، وكم����ا يق����ول ه����و، فاإن����ه من����ذ اأن 
ب����داأ عمله هذا ابت����اع خالل ال�صن����وات الثالث 
االأخ����ريات ما قيمته اأكرث من ٥0 مليون دينار 
عراق����ي م����ن املقتني����ات االأثري����ة وحفظه����ا يف 

داره.
يرتدد با�صتمرار عل����ى االأماكن التي تباع فيها 

يف  والقدمي����ة  الرتاثي����ة  واملقتني����ات  القط����ع 
املو�ص����ل واأطرافها، وكلما وقع����ت عيناه على 

قطعة فريدة يبتاعها ليحفظها يف متحفه.
ويقول ب�ص����ام علي وهو بائع مقتنيات تراثية 
اإن����ه "خالل حرب داع�ض �صهدت املدينة دمارًا، 
وال����رتاث املو�صل����ي ه����و م����ا يع����ر ع����ن اأهل 
املدين����ة، وعندم����ا ت�صلن����ا قطع ن����ادرة نت�صل 
بفخ����ري دون االلتف����ات اإىل ال�صعر الأنه يهدف 

جلمع الرتاث املو�صلي". 
مدين����ة فخري تفتق����ر اإىل متحف، فف����ي العام 
٢01٥ دم����ر داع�����ض متحف املدين����ة الذي كان 
ال�صن����ن،  اآث����ار ح�ص����ارة متت����د الآالف  ي�ص����م 
وحطم القطع االأثرية املوجودة فيه، ويتلهف 
فخري لروؤية متح����ف مدينته عامرًا من جديد 

يومًا ما، فيهديه ما عنده من مقتنيات.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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ع����ن دار امل����دى �صدرت رواي����ة الكات����ب الباك�صت����اين حممد 
حني����ف "الطيور احلمر" والت����ي ترجمه����ا اإىل العربية علي 
عب����د االأم����ري �صالح. ح����رب النهائية ه����ي اخللفي����ة الرئي�صة 
لرواية "الطيور احلم����ر" واإن توقف الق�صف ف�صيكون ذلك 
ب�صب����ب ظروف غام�صة. ُينَق����ل الطيار املفق����ود الرائد اإيلي 
اإىل خمي����م لالجئن من قبل الفتى موم����و، الذي يعرث عليه 
بينم����ا كان يجوب ال�صحراء بحثًا عن كلبه اجلريح. الفتى 
موم����و هو من اأك����رث �صخ�صيات الكت����اب اإ�صراق����ًا، هو ذلك 
املراهق الذي يعمل وكيل اإعالنات، ويقود جيب �صريوكي 
حتمل �صعار الوكال����ة االأمريكية للتنمية الدولية. وم�صمم 
عل����ى اإنق����اذ �صقيق����ه االأكر املوج����ود يف قاع����دة ع�صكرية 

م�صوؤومة، ُتعرف بحظرية للطائرات. 

كل عام، يف مثل هذا ال�صهر 
الفي�صبوك  يتذكر  "متوز"، 

العراقي ما جرى �صبيحة 14 
متوز، البع�ض ي�صتعيدها بالدفاع 

عن عبد الكرمي قا�صم ونزاهته 
ووطنيته، ويتذكر بيوت الفقراء 

واملدار�ض وامل�صت�صفيات، 
وقانون االإ�صالح الزراعي 

والنفط، واالأحوال ال�صخ�صية. 
البع�ض االآخر ينتقد حكم الع�صكر 

واملجزرة التي حدثت للعائلة 
املالكة ..وبينما تدور حرب 

الب�صو�ض هذه على �صفحات 
الفي�صبوك بن اأن�صار اجلمهورية 

ودعاة امللكية ينتظر املواطن 
العراقي ان حتتفل الدولة 

بالق�صاء على املولدات االهلية 
، اكرث مما ينتظر اأن حتتفل 
مبئوية هذه البالد، والنني 

مواطن يوؤمن بالدميقراطية ، 
فانا ارى ان يتم االحتفال بذكرى 

جلو�ض اإبراهيم اجلعفري على 
كر�صي رئا�صة الوزراء، ففي 

عهده كانت "الوالدة اجلديدة" 
للعراق، كما اأريد له اأن يتحول 

اإىل خرائب.. ومادمنا نتحدث عن 
املئويات، فقد احتفلت ال�صن قبل 
اأيام مبئوية انطالق ثورتها التي 

قادها ماوت�صي تونغ ، ال�صن 
التي مرت مبنعطفات وخالفات 

و�صراعات  ، ال تزال متم�صكة 
ب�صورة ماو التي احتلت مكانًا 
بارزًا يف اأكر �صاحة لالحتفال 

و�صاهدنا  الرئي�ض ال�صيني 
�صي جينبينغ يقف امامها ليلقي 

خطابًا يقول فيه اإن "زمن التنمر 
على ال�صن انتهى"، جينبينغ 

الذي عا�ض طفولة قا�صية ،  
تعر�ض والده القيادي ال�صيوعي 

للتطهري يف ال�صتينيات كما 
تعر�صت اأ�صرته لالإذالل ،  ومثله 

تعر�ض باين ال�صن احلديثة دنغ 
�صياو بنغ اإىل االإق�صاء وال�صجن، 

لكن ما اإن �صنحت له الفر�صة اأن 
ي�صارك يف بناء بالده، وليخرج 

على ال�صعب قائاًل: "�صوف نكمل 
بناء ال�صن ولكن من خالل العمل 

فقط، ال من خالل املن�صورات".. 
مل ي�صتم ماو الذي �صجنه 

واأق�صاه ومل يتهمه بالعمالة.. 
ومل يطالب باجتثاث كل من عا�ض 

يف زمن ماو. 
عندما ت�صّلم دنغ دنغ �صياو 
ال�صلطة، كانت ال�صن بن 

اأ�صعف دول العامل اقت�صادًا، 
اأكرث من ن�صف �صكانها يعانون 

من البطالة. وعندما ترك ال�صلطة 
عام 199٢ كانت ال�صن ت�صنع 

ال�صيارات واالإلكرتونيات وكل ما 
يهم �صكان الكرة االأر�صية.

قّدم دنغ للعامل �صورة خمتلفة عن 
اجلن�ض االأ�صفر واأ�صحاب البدلة 
الواحدة، اأراد اأن ير�صل املا�صي 

اإىل الن�صيان، وقال ملنتقديه 
وهم يهاجمونه على فتح قنوات 

ات�صال مع اأمريكا: اإن االأنظمة 
التي تغلق على نف�صها االأبواب 
متوت. يجب اأن اأعرتف باأنني 

دائمًا ما اأعيد على م�صامعكم 
جتارب ال�صعوب، واأن�صى اأننا 

بالد عّلمنا الب�صرية القراءة 
وخّط احلرف، اأكتب عن ال�صن 
واأن�صى اأن حمورابي و�صع اأول 

م�صّلة للقوانن، و"اأعيد واأ�صقل" 
بحكايات ماليزيا ورئي�صها 

املوؤمن مهاتري حممد، واأن�صى اأن 
لدينا اأكرث من مئة األف م�صوؤول 

يوؤدون الفرائ�ض بانتظام 
و�صيماء التقوى على وجوههم، 

هذا معيب يا�صادة، ويجب اأن 
اأتوارى خجاًل الأنني اأعتقد اأن 
الكتابة عن نظرية مانديال يف 
امل�صاحلة، اأجدى واأكرث نفعًا 

من احلديث عن امل�صاحلة التي 
كان يقودها " املنا�صل " عامر 

اخلزاعي .

مئوية.. ومئوية!! 

الطي�ر احُلمر

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)االثن���ن( اأن درج���ة احلرارة تنخف����ض قليال مقارنة مبعدالته���ا ليوم اأم�ض، 

واأن اجلو �صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق البالد.
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حول العالم

ال��راف��دي��ن  م�����س��رح  ع��ل��ى  ريخرت"   25" ق��ح��ط��ان..  ع���اء  للمخرج  ج��دي��دة  جت��رب��ة 

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف ح��ي��ات��ه، رب��ح 
م�����واط�����ن اأم������ريك������ي م�����ن والي�����ة 
يان�صيب  جائزة  ما�صات�صو�صت�ض 
اتخذ  اأن  بعد  دوالر،  مليون  بقيمة 
ب�صراء  االأخ��رية  اللحظة  ق��رارًا يف 

التذكرة الفائزة.
اإن"  اإن  "�صي  ���ص��ب��ك��ة  وب��ح�����ص��ب 
االأمريكية، فقد ا�صرتى �صتيفن �صي 
التذكرة من حمطة وقود يف  توتو 
مدينة فرامنغهام مقابل 30 دوالرًا.

قرر  فاإنه  البداية،  يف  تردده  ورغم 
ليفاجاأ  التجربة  خ��و���ض  �صريعًا 
الثانية  ل��ل��م��رة  ب��اجل��ائ��زة  ب��ف��وزه 

خالل 4 اأعوام.

ع��ل��ى  ت���وت���و  ح�����ص��ل  اأن  ف�����ص��ب��ق 
ج���ائ���زة ي��ان�����ص��ي��ب ت��اب��ع��ة ل��والي��ة 
مليون  بقيمة  ما�صات�صو�صت�ض 

دوالر اأي�صًا يف عام ٢017.
الوحيد  املقيم  لي�ض  وت��وت��و 
يف ما�صات�صو�صت�ض الذي فاز 
موؤخرًا يف يان�صيب الوالية 
للمرة الثانية. فقد فاز مايكل 
مبليون  بيت�صفيلد  من  روك��ا 
 ٢000 ع������ام  يف  دوالر 

ث���م م���رة اأخ�����رى يف اأي���ار 
مل�صوؤويل  وف��ق��ًا   .٢0٢1

ي����ان���������ص����ي����ب والي������ة 
ما�صات�صو�صت�ض.

متكن �صاب اأمريكي من العي�ض حياة طبيعية الأكرث 
من ع���ام دون قل���ب، ممار�ص���ا الريا�صة ط���وال تلك 

الفرتة يف حالة اأذهلت الكثريين.
ال�ص���اب االأمريك���ي �صت���ان الركن، البالغ م���ن العمر 
٢٥ عام���ا، مت ت�صخي�ض اإ�صابته باعتالل يف ع�صلة 
القل���ب العائل���ي، وهو نوع من ق�ص���ور القلب الذي 
م���ن املمك���ن اأن ي�صي���ب الب�ص���ر دون �صاب���ق اإن���ذار 

مت�صببا بالوفاة.
الرك���ن، ال���ذي مت ت�صخي����ض حالت���ه بع���د اإ�صابت���ه 
باالنهي���ار خالل ممار�صت���ه لكرة ال�صل���ة، متكن من 
العي�ض م���دة ٥٥٥ يوما، بقلب ا�صطناعي حمله يف 

حقيبة على ظهره.
حي���ث انتظ���ر كل تلك الف���رتة بانتظ���ار عملية زرع 
القل���ب، حيث قام اأطباء جامع���ة مي�صيغان برتكيب 
جهاز للقلب اال�صطناعي الكلي الذي يبلغ وزنه 13 

رطال بينما كان �صتان ينتظر املترع املنا�صب.

يف�ز بجائزة يان�سيب بقيمة ملي�ن دوالر للمرة الثانية

 عاوي كاظم ك�سي�ش 
ال�صاع����ر واالكاديم����ي �ص����در ل����ه  ع����ن 
لالأدب����اء  الع����ام  االتح����اد  من�ص����ورات 
والكّت����اب في الع����راق الكتاب النقدي 
العراقي  النق����د  في  االإيقاع  "فل�صف����ة 
المعا�ص����ر 19٥0- ٢010" والكت����اب 
ي�صل����ط ال�صوء على الحرك����ة النقدية 
في العراق خالل �صتة عقود ظهر فيها 
الكثي����ر من النقاد الذين �صكلوا عالمة 

في الحركة االدبية في العراق. 

 ح�سين نعمة 
ف����ي  ببيت����ه  زاره  الكبي����ر  المط����رب 
محافظ����ة ذي قار وف����د نقابة الفنانين 
برئا�ص����ة نقي����ب الفناني����ن العراقيين 
الدكتور جبار جودي لالطمئنان عليه 
�صمن مب����ادرة التوا�صل م����ع مبدعي 
الف����ن والوق����وف عل����ى احتياجاته����م 
وت����رك االأث����ر الطي����ب ف����ي نفو�صه����م. 
وراف����ق النقيب ف����ي زيارت����ه هذه كل 
م����ن الفنان علي عبد عي����د رئي�ض فرع 
النقاب����ة ف����ي ذي ق����ار والفن����ان مازن 

احم����د  والفن����ان  م�صطف����ى  محم����د 
حمود.

 محمد الدراجي 
اختي����اره  ت����م  ال�صينمائ����ي  المخ����رج 
�صم����ن كادر االأكاديمية الم�صرفة على 
جوائز االأو�صكار العالمية، رفقة عدة 
مخرجي����ن ع����رب. الدراج����ي ق����ال اإن 
باالأمر  لي�ض  اللجنة،  لهذه  "االختيار 
ال�صه����ل.. ب����ل هن����اك ع����دة مح����ددات 
ومعايير و�صعتها لجنة االختيارات، 
واأبرزه����ا هو النظ����ر اإل����ى اإنجازاتك 
وكذل����ك  كمخ����رج،  ال�صينمائي����ة 

اإنجازاتك المحلية والدولية".

 5 July 2021

�ساب يعي�ش 555 ي�مًا 
من دون قلب

مو�طن يحول منزله �إىل متحف يحوي 5 �آالف قطعة �أثرية

ك�صف���ت املمثل���ة االأمريكي���ة اآمر ه���ريد اأنها ُرزق���ت بطفلة يف 
ني�ص���ان املا�ص���ي، ون�ص���رت �صورة له���ا مع ابنته���ا ذات الثالثة 

اأ�صه���ر الت���ي �صمته���ا اأونا بي���دج. واأف���ادت م�صادر ملوق���ع "بيدج 
�صيك����ض" املتخ�ص����ض يف اأخب���ار امل�صاه���ري باأن الطفل���ة ولدت عن 

طري���ق اأم بديلة، بعد اأن اأخر االأطباء ه���ريد باأنها ال ت�صتطيع حملها 
بنف�صه���ا. االأم البديل���ة ه���ي ام���راأة حتم���ل جنين���ًا ل�صخ�ض اآخ���ر، غالبًا 

لزوجن يعاني���ان من م�صاكل اخل�صوبة. وبع���د والدة الطفل، ُت�صلم االأم 
البديل���ة الوليد اإىل ال�صخ�صن الذي���ن ا�صتعانا بها لتحمل طفلهما. وكتبت 

هريد: "ق���ررت منذ اأربعة اأعوام اأنني اأري���د اإجناب طفل، واأردت 
فعل ذلك بطريقتي اخلا�صة. اأمتنى اأن ن�صل اإىل نقطة يكون فيها 
م���ن الطبيعي اأن ننجب اأطفااًل من دون زواج. جزء مني يتم�صك 
بفكرة اأن حياتي ال�صخ�صية لي�صت من �صاأن اأحد. اأدرك اأي�صًا اأن 
طبيعة عملي جت���رين على التحكم يف هذا االأمر. طفلتي ولدت 
يف 8 اإبري���ل/ ني�صان. ا�صمها اأونا بيدج هريد، وهي بداية بقية 

حياتي".

بريتني �سبريز 
تخ�سر ق�سية 

و�ساية والدها

 اآمرب هريد تفاجئ العامل 
بطفلتها االأوىل

بريتني  ال��ن��ج��م��ة  ط��ل��ب  ق��وب��ل 
���ص��ب��ريز ب��ال��رف�����ض م���ن جهة 
لو�ض  يف  امل��ح��ك��م��ة  ق��ا���ص��ي��ة 
اأجن���ل���و����ض ب��خ�����ص��و���ض ع��زل 
من  الرغم  على  و�صايتها،  من  والدها 
املحكمة  يف  امل��ث��رية  "�صبريز"  ���ص��ه��ادة 

االأ�صبوع املا�صي.
ك��ان  الغارديان"   م���وق���ع   وب��ح�����ص��ب 
الثالث" حمامي املغنية  اإنغام  "�صمويل 
ت�صرين  يف  بطلب  تقدم  "�صبريز" قد 
اإحدى  يف  املا�صي  الثاين/نوفمر 
حم��اك��م ل��و���ض اأجن��ل��و���ض الإن��ه��اء 
�صبريز"  "جيمي  االأب  �صيطرة 
على ممتلكاتها، وقال اإن النجمة 
اإقالته  خائفة من والدها وتريد 
عليها  الوحيد  الو�صي  ب�صفته 
- وهو الدور الذي قام به منذ 

عام ٢008.
"بريندا  القا�صية  رف�صت 
من  وال��ده��ا  تعليق  بيني" 
ال���و����ص���اي���ة، ع��ل��ى ال��رغ��م 
ت�����ص��ت��ب��ع��د  اأن����ه����ا مل  م����ن 
امل�صتقبلية  االلتما�صات 
وقد  تعليقه.  اأو  لعزله 
املحكمة  �صجل  يف  ورد 
ال�����ص��ادر ي��وم االأرب��ع��اء 
اأن املحكمة ق�صت  الفائت 
باأن "�صبريز" غري قادرة اإىل 
اإدارة مواردها  حد كبري على 
املالية اأو مقاومة االحتيال اأو 

التاأثري غري ال�صروري.
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