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�إثنان من المر�شحين الجدد فازا في انتخابات  2018ولم ي�ؤديا اليمين

"ت�شرين" تق�صي  8محافظين عن االنتخابات
والبـقـية ي�ستـخدمـون المنـا�صب للـدعـاية
 بغداد /تميم الح�سن

قرر نحو ن�ص ��ف املحافظني (با�ستثناء
كرد�ست ��ان) دخ ��ول االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة ،املفرت� ��ض اجرا�ؤه ��ا يف
ت�شرين االول املقبل.
اثن ��ان م ��ن املحافظ�ي�ن الذي ��ن ين ��وون
الرت�شح جم ��ددا ،مل ي�صال اىل الربملان
رغ ��م فوزهما يف اقرتاع  ،2018وقررا
البقاء يف منا�صبهما ال�سابقة.
والق�سم الآخر من املحافظني املر�شحني

كان ��وا حت ��ى وق ��ت قري ��ب مطلوب�ي�ن
للق�ض ��اء ،و�آخرين يتحملون م�س�ؤولية
عدم حما�سبة قتلة املتظاهرين.
ويرجح �سب ��ب امتناع  8من املحافظني
م ��ن دخول االنتخابات اىل احتجاجات
ت�شري ��ن ،التي ف�ضح ��ت الف�ساد و�سوء
اخلدمات -بح�سب نا�شطني.
ويبل ��غ ع ��دد املر�شح�ي�ن الذي ��ن ينوون
خو� ��ض االنتخابات� ،أك�ث�ر من ،3500
ا�ستبعد منهم حتى الآن نحو .160
حماف ��ظ بغ ��داد حمم ��د جاب ��ر العط ��ا،

يحر� ��ص عل ��ى ان تن�ش ��ر �صفحته على
"في�سب ��وك" و�صفحات اخ ��رى داعمة
له ،ن�شاطه اليوم ��ي يف جنوبي بغداد،
التي ين ��وي الرت�شح عنه ��ا �ضمن دولة
القانون.
باملقاب ��ل يه ��دد النائب كاظ ��م ال�شمري،
العط ��ا ب�إقالت ��ه بع ��د ا�ست�ضافت ��ه يف
قب ��ة الربمل ��ان ،ب�سبب ان�شغ ��ال االخري
بالدعاي ��ة االنتخابي ��ة عل ��ى ح�س ��اب
اخلدمات.

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

المفو�ضية تلغي الرقم  56من ت�سل�سل المر�شحين
 بغداد /المدى
ا�ضط ��رت املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة
لالنتخابات ،ال�ستبعاد والغاء الرقم 56
م ��ن الت�سل�سالت املمنوح ��ة للمر�شحني
لالنتخابات املقبلة يف ت�شرين الأول.
وقالت الناطق ��ة با�سم املفو�ضية جمانة
الغالي ،يف بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة
من ��ه� ،إن "جمل� ��س املفو�ض�ي�ن رف ��ع

كتاب� � ًا �إىل جلنة �ش� ��ؤون املر�شحني ب�أن
الرق ��م  56قد ي�ؤثر عل ��ى حظوظ بع�ض
املر�شحني وبالتايل يجب �إلغا�ؤه".
و�أو�ضح ��ت �أن "الإلغ ��اء ج ��اء ل�سببني
ارتب ��اط رق ��م  56بالرقم�ي�ن الأخريي ��ن
م ��ن امل ��ادة  456م ��ن قان ��ون العقوبات
العراق ��ي رق ��م  111ل�سن ��ة ،1969
واخلا�ص ��ة بالن�ص ��ب واالحتي ��ال،
والثاين احتمالي ��ة ت�أثريه على احلملة

االنتخابي ��ة اخلا�ص ��ة باملر�ش ��ح و�آراء
الناخبني".
ويتداول ال�شارع العراقي مزحة تتعلق
بالرقمني  56املتعلقني باملادة القانونية
لتهم ��ة الن�ص ��ب واالحتي ��ال ،حي ��ث
يخت�ص ��ر العراقيون و�ص ��ف املحتالني
والن�صاب�ي�ن يف الأ�س ��واق �أو ال�ش ��ارع
العراق ��ي ب�إط�ل�اق ت�سمي ��ة " "56عل ��ى
ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
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الحكومة ال تمتلك قاعدة بيانات عن �آثار رفع �سعر الدوالر

المالية النيابية :البنك المركزي يواجه
الأزمة االقت�صادية بـ"حلول قليلة"
 بغداد /فرا�س عدنان
ك�شفت اللجنة املالية يف جمل� ��س النواب� ،أم�س الأحد ،عن
مقرتحات البنك املركزي ملواجهة الأزمة االقت�صادية ،الفتة
اىل �أنه ��ا تنح�صر ب�ضخ املزيد من ال ��دوالر يف مزاد العملة
ف�ض ًال عن تخ�صي� ��ص مبالغ للقطاع اخلا�ص وبناء مدار�س
يف عموم املحافظة.
وانتق ��دت اللجن ��ة عدم امت�ل�اك اجله ��ات املخت�ص ��ة قاعدة
بيان ��ات ع ��ن املوظف�ي�ن ومق ��دار التغي�ي�ر احلا�ص ��ل جراء
امل�ستجدات الأخرية على الو�ضع االقت�صادي.
ويق ��ول ع�ضو اللجنة النائب جم ��ال كوجر ،يف حديث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "�إجراء عملية ا�ستج ��واب لأي م�س�ؤول �سواء
وزي ��ر املالي ��ة عل ��ي عبد الأم�ي�ر ع�ل�اوي �أو حماف ��ظ البنك

املرك ��زي م�صطف ��ى غال ��ب الك ّت ��اب �أمر يف غاي ��ة ال�صعوبة
كون ��ه �سيخ�ض ��ع �إىل املعاي�ي�ر ال�سيا�سي ��ة وك�س ��ر ن�ص ��اب
اجلل�سات".
و�أ�ضاف كوج ��ر� ،أن "اال�ستجوابات قائمة وال ميكن القول
ب�أنن ��ا ق ��د غادرنا ه ��ذه الإج ��راءات ،لكن علين ��ا �أن ن�صارح
ال ��ر�أي العام ب�أن حتقيقها �صع ��ب يف ظل الأو�ضاع احلالية
التي يعي�شها جمل�س النواب وحمى ال�صراع االنتخابي".
ولفت� ،إىل �أن "اخليار الأمثل هو جلوء الربملان �إىل حلول
م ��ن �ش�أنه ��ا �أن مت�س احلال ��ة املعي�شية للمواط ��ن بجل�سات
ا�ستم ��اع وا�ست�ضاف ��ة للم�س�ؤول�ي�ن ،وه ��ذا يع� � ّد �أف�ض ��ل
م ��ن الذه ��اب �إىل اال�ستج ��واب و�إقال ��ة ال ��وزراء ل�صعوبة
حتقيقهما يف وقت يعاين ال�سوق من غالء كبري".

من تقاطع الدلفية باجتاه جامع النداء و�سط بغداد ..فتح �شوارع كانت مغلقة بـ "ال�صبات"  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
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ح�������ض���ان���ة ال����ط����ف����ل �أب�����������رز �إ�����ش����ك����ال����ي����ات ال����ق����ان����ون

للمرة الخام�سة ..تعديل "الأحوال ال�شخ�صية"
يثير �سخط المنظمات الحقوقية
 بغداد /ح�سين حاتم
تع ��اين ن ��ور ،الت ��ي م�ض ��ى عل ��ى
انف�صالها عن زوجه ��ا �أكرث من عام،
م ��ن م�ش ��كالت �أك�ث�ر م ��ن امل�شكالت
الت ��ي ح�صلت معه ��ا عندما كانت يف
بيت زوجها ،بح�سب تعبريها.
وتقول نور (ا�سم م�ستعار) واحلزن
وا�ض ��ح عل ��ى مالحمه ��ا" ،ا�ستمرت
ف�ت�رة زواجي ح ��وايل قرابة الثالث
�سن ��وات ،وب ��د�أت امل�ش ��كالت بع ��د
الأ�شه ��ر ال�ستة الأوىل ،وحينها كنت
حام ًال".
وم�ضت ن ��ور بالق ��ول" ،بعد طالقي

حدث ��ت خالف ��ات عدي ��دة ب�ش� ��أن
النفق ��ة التي هي من حق ��ي ال�شرعي
والقان ��وين� ،إذ 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�ل�اق .وينب ��ع االلت ��زام من
قان ��ون الطالق �أو قانون الأ�سرة يف
كل دولة .وتقليدي ��ا ،يتم دفع النفقة
من قبل الزوج �إىل زوجته ال�سابقة.
وت ��رى ن ��ور ان ��ه "ال يوج ��د قانون
من�صف يقف مع املر�أة" ،م�شرية اىل
�أنه "رغم وقوف القانون مع الرجل
م ��ا يزال الربمل ��ان والق�ض ��اء يطالب

بتعديل القوانني اخلا�صة بالأ�سرة،
وجعلها ل�صالح الرجال".
النا�شط ��ة واملدافع ��ة ع ��ن حق ��وق
امل ��ر�أة �س ��ارة جا�س ��م تق ��ول يف
حديث لـ(امل ��دى)� ،إن "تعديل قانون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة عل ��ى وف ��ق
الفق ��رات الت ��ي و�ضعه ��ا جمل� ��س
النواب جمحف بحق االم والطفل".
ب ��دوره ،ي ��رى املخت� ��ص بال�ش� ��أن
القان ��وين علي التميم ��ي يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،أن "الق ��راءة االوىل
مل�ش ��روع تعدي ��ل قان ��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية الناف ��ذ يعد م�سكا للع�صا
م ��ن الو�سط ويح ��اول �إر�ض ��اء االم

رعد العراقي يكتب:

قفوهم �أنهم م َْ�ص َل ِح َّيون!
د .فالح الحمـراني يكتب:

تهريب المخدرات في العراق وتعاطيها كق�ضية �أمنية
طالب عبد العزيز يكتب:

�أوقفوا الزيادة بعدد ال�سكان
�سالم رو�ضان المو�سوي يكتب:

ف�شل المعالجة الت�شريعية و�أثارها ال�سلبية
�ستار كاوو�ش يكتب:

م�����ع�����ج�����زة ����ص���غ���ي���رة

واالب من حيث مدة احل�ضانة حيث
�أعطى لالم ال�سبع �سنوات الأوىل ثم
نقله ��ا �إىل االب يف ال�سب ��ع الثاني ��ة،
قب ��ل ان يخ�ي�ر املح�ض ��ون يف الـ14
�سنة".
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول ع�ض ��و مفو�ضية
حق ��وق االن�س ��ان فا�ضل الغ ��راوي،
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "هن ��اك
العديد من املالحظ ��ات ب�ش�أن قانون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة املوج ��ود يف
جمل� ��س الن ��واب" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"املفو�ضي ��ة واجله ��ات ذات ال�صلة
قدمت مالحظاتها �إىل الربملان".
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وتعوق �أكثر من  100طفل ورجل في خم�سة �أ�شهر
عبوات تقتل
ّ

عائ��د
طف��ل
الأم��م المتح��دة� :أكث��ر م��ن � 80أل��ف
ٍ
ٍ
من النزوح حُ رم من المدر�سة

 ترجمة /حامد �أحمد
يف اول تقري ��ر ر�ص ��د �شام ��ل ع ��ن االو�ض ��اع
الإن�ساني ��ة واملعي�شي ��ة والأمني ��ة وال�صحي ��ة
والرتبوي ��ة لعوائ ��ل نازح�ي�ن وعائدي ��ن يف
خمتل ��ف مناطق الع ��راق للفرتة ما ب�ي�ن كانون
الث ��اين اىل �أي ��ار م ��ن ه ��ذا العام ،ك�ش ��ف مكتب
الأمم املتح ��دة لل�ش� ��ؤون الإن�ساني ��ة يف العراق
 OCHAبان العدد الكلي للنازحني انخف�ض ما
ب�ي�ن نهاية كان ��ون الأول  2020و نهاية ني�سان
 2021بح ��دود  25،000الف �شخ�ص مع زيادة
ع ��ددالعائدي ��نبح ��دود�35,000شخ� ��ص.
و�أ�ش ��ار املكت ��ب اىل ان افتق ��ار عوائ ��ل نازح ��ة
لوثائ ��ق ر�سمي ��ة ع ��ن �أطف ��ال لهم ول ��دوا خالل

ظ ��روف املعارك �ض ��د داع� ��ش ت�سب ��ب بحرمان
دخ ��ول  80,000ال ��ف طف ��ل للمدر�س ��ة ،وان
عب ��وات نا�سف ��ة والغام ت�سببت خ�ل�ال اخلم�سة
ا�شهر الأوىل من ه ��ذا العام مبقتل وجرح 104
�أ�شخا� ��ص بينه ��م  34طف�ل�ا وذل ��ك يف مناط ��ق
خمتلفة من العراق.
وفيم ��ا يتعل ��ق بو�ض ��ع النازح�ي�ن واملخيم ��ات
�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل انه يوجد حالي ��ا  27خميما
م ��ا ت ��زال مفتوح ��ة مقارنة ب� �ـ 67خميم ��ا كانت
مفتوح ��ة قب ��ل �سن ��ة خ�ل�ال �شه ��ر �أيار م ��ن عام
 ،2020وكان اح ��دث �آخ ��ر اغ�ل�اق ملخي ��م خالل
ف�ت�رة اعداد هذا التقرير هو خميم ال�سالمية يف
حمافظة نين ��وى .ونتج عن �إج ��راءات االغالق
املفاج ��ئ للمخيم ��ات ت�صاع ��د ب�أع ��داد العائدين
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خ��ل��ي��ة الأزم��������ة ت����ن�����أى ب��ن��ف�����س��ه��ا ع����ن ات����خ����اذ �إج�����������راءات ج���دي���دة
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 بغداد /المدى

6
6
7

م ��ن النازحني ط ��وال الن�ص ��ف الث ��اين من عام
 2020رغم انه لي�س كل العائدين عا�شوا و�ضعا
م�ستقرا حيث �شهدت الفرتة نف�سها عودة نزوح
عك�سي ،وبينما ا�ستمر النا�س بالرجوع ملناطق
�سكناه ��م اال�صلي ��ة ف ��ان حرك ��ة الع ��ودة ب ��د�أت
تتباط�أ.
ونب ��ه التقرير اىل انه ب�شكل 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
االم ��ر تدخ�ل�ات من اط ��راف �أخرى عل ��ى املدى
املتو�سط والبعي ��د ب�ضمنه ��م احلكومة ،وكذلك
عاملني يف جمال التنمية واحللول امل�ستدامة.
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الـوبـاء فـي الـعــراق ..الـمــوجـة الثـالثـة تتمـكـن مـن محـافظـتين
يبدو �أن املوجة الثالثة من وباء كورونا ،التي
حذرت منه ��ا وزارة ال�صحة الأ�سبوع املا�ضي،
قد اقتحمت �أجواء العراق على عجالة.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ارتف ��اع مع ��دالت الإ�صابة
بالفايرو� ��س ب�ي�ن العراقي�ي�ن ،بح�س ��ب
االح�صائيات الر�سمي ��ة اليومية� ،إال �أن وزارة
ال�صح ��ة �أو خلي ��ة االزم ��ة ،مل تعلن ��ا ع ��ن �أي
�إجراءات للإغالق او فر�ض مزيد من القيود.
ذي قار �أعلى الإ�صابات

وك�شف م�صدر مطلع يف دائرة �صحة حمافظة
ذي ق ��ار� ،أم�س االح ��د ،عن ت�سجي ��ل املحافظة
اليوم لأعلى مع ��دل ا�صابات يومية منذ ظهور
الوباء.
وقال امل�صدر يف ت�صريحات �صحفية ،تابعتها

الر�صافة واربيل التي �سجلت  3حاالت وفاة.
وا�شارت امل�ص ��ادر اىل ان هذا العدد جاء لعدة
ا�سب ��اب منه ��ا ع ��دم الت ��زام املواطن�ي�ن بطرق
الوقاية وعودة املنا�سبات.

(امل ��دى) ان "املحافظ ��ة �سجلت الي ��وم (�أم�س)
 801ا�صاب ��ة جديدة بفايرو�س كورونا ح�سب
نتائ ��ج التحليالت املختربي ��ة" ،م�شريا اىل ان
هذا الرقم من اال�صابات يعد االعلى منذ ظهور
وباء فايرو�س كورونا ولغاية اليوم (�أم�س).
بابل ت�ستنجد
كم ��ا ت�ص ��درت املحافظ ��ة للم ��رة الثانية خالل
ا�سب ��وع ،حمافظ ��ات الع ��راق باع ��داد وفي ��ات م ��ن جهته ،وج ��ه حمافظ بابل ح�س�ي�ن منديل
فايرو� ��س كورون ��ا ،متقدم ��ة بذل ��ك عل ��ى  15ال�سري ��اوي� ،أم� ��س االح ��د ،ن ��دا ًء عاج�ل�ا اىل
حمافظة.
املواطن�ي�ن لاللت ��زام ب�إج ��راءات الوقاي ��ة،
ووفق ��ا للموق ��ف الوبائ ��ي املعل ��ن ع ��ن وزارة المتالء ردهات امل�ست�شفيات بامل�صابني بوباء
ال�صحة العراقية ،فان حمافظة ذي قار �سجلت كورونا يف املحافظة.
 7وفي ��ات بفايرو� ��س كورون ��ا ،مت�صدرة بذلك وقال ال�سرياوي يف بي ��ان �إن "املوجة الثالثة
جميع مديريات ال�صحة يف عموم العراق.
م ��ن وباء كورونا قادمة� ،إذ مت ت�سجيل ارتفاع
وت�شري التقارير اىل انه بهذا العدد فقد تقدمت بن�سب ��ة الإ�صاب ��ات يف بلدن ��ا وحمافظتن ��ا
ذي ق ��ار عل ��ى كل م ��ن حمافظ ��ات ال�سليماني ��ة خا�صة".
وكركوك والب�صرة التي �سجلت كل واحدة من و�أ�ض ��اف �أن "الرده ��ات الوبائي ��ة يف
هذه املحافظ ��ات  4وفيات باال�ضافة اىل بغداد م�ست�شفياتن ��ا قد امت�ل��أت بامل�صابني ،وال جند

اي ��ة ا�ستجاب ��ة م ��ن املواطن�ي�ن يف االلت ��زام
ب�إج ��راءات الوقاي ��ة ال�صحي ��ة" ،داعي ��ا
"املواطن�ي�ن يف بابل �إىل االلتزام ب�إجراءات
الوقاي ��ة ال�صحي ��ة ،والتوج ��ه �إىل املراك ��ز
ال�صحية لأخذ اللقاح اخلا�ص بكورونا".
وب�ي�ن �أن ذل ��ك االج ��راء �ض ��روري "حت ��ى ال
ن�ضط ��ر اىل اتخاذ قرارات ق ��د تت�سبب بتعطل
احلي ��اة والع ��ودة �إىل �إج ��راءات احلظ ��ر
ال�شامل".
هذا و�أعلنت وزارة ال�صح ��ة والبيئة ،املوقف
الوبائي لفايرو� ��س كورونا خالل الـ� 24ساعة
املا�ضية.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إن "الك ��وادر
ال�صحي ��ة �سجل ��ت � 6264إ�صاب ��ة جدي ��دة
بفايرو� ��س كورونا ،فيما متاثل  5158م�صاب ًا
�إىل ال�شف ��اء ،وقابل ��ت ذل ��ك وف ��اة  35م�صاب� � ًا
خالل املدة املذكورة".
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الحكومة ال تمتلك قاعدة بيانات عن �آثار رفع �سعر الدوالر

المالية النيابية :البنك المركزي يواجه الأزمة االقت�صادية بـ"حلول قليلة"
بغداد /فرا�س عدنان
ك�شفت اللجنة املالية يف جمل�س النواب� ،أم�س
الأح���د ،عن مقرتح���ات البنك املرك���زي ملواجهة
الأزم���ة االقت�صادي���ة ،الفت���ة اىل �أنه���ا تنح�صر
ب�ضخ املزيد م���ن الدوالر يف مزاد العملة ف�ض ًال
عن تخ�صي����ص مبال���غ للقطاع اخلا����ص وبناء
مدار�س يف عموم املحافظة.
وانتقدت اللجنة عدم امتالك اجلهات املخت�صة
قاع���دة بيان���ات ع���ن املوظفني ومق���دار التغيري
احلا�ص���ل ج���راء امل�ستج���دات الأخ�ي�رة عل���ى
الو�ضع االقت�صادي.
ويق���ول ع�ض���و اللجن���ة النائ���ب جم���ال كوجر،
يف حدي���ث �إىل (امل���دى)� ،إن "�إج���راء عملي���ة
ا�ستجواب لأي م�س�ؤول �سواء وزير املالية علي
عب���د الأمري ع�ل�اوي �أو حمافظ البن���ك املركزي
م�صطفى غالب الك ّتاب �أم���ر يف غاية ال�صعوبة
كون���ه �سيخ�ضع �إىل املعاي�ي�ر ال�سيا�سية وك�سر
ن�صاب اجلل�سات".
و�أ�ض���اف كوج���ر� ،أن "اال�ستجوابات قائمة وال
ميكن الق���ول ب�أننا قد غادرنا ه���ذه الإجراءات،
لك���ن علينا �أن ن�صارح الر�أي العام ب�أن حتقيقها
�صعب يف ظل الأو�ض���اع احلالية التي يعي�شها
جمل�س النواب وحمى ال�صراع االنتخابي".
ولف���ت� ،إىل �أن "اخلي���ار الأمث���ل ه���و جل���وء
الربمل���ان �إىل حل���ول م���ن �ش�أنه���ا �أن مت����س
احلال���ة املعي�شي���ة للمواطن بجل�س���ات ا�ستماع
وا�ست�ضاف���ة للم�س�ؤول�ي�ن ،وه���ذا يع��� ّد �أف�ض���ل
م���ن الذه���اب �إىل اال�ستجواب و�إقال���ة الوزراء
ل�صعوبة حتقيقهما يف وقت يعاين ال�سوق من
غالء كبري".
ويج���د كوجر� ،أن "املت�ض��� ّرر الوحيد من جميع
الإج���راءات احلكومي���ة املتخذة عل���ى ال�صعيد

االقت�ص���ادي ه���و املواطن ،رغم ارتف���اع �أ�سعار
النفط وبنحو جيد".
و�أورد� ،أن "ال�ش���ارع العراقي يغل���ي حالي ًا من
الو�ضعني ال�سيا�س���ي واخلدمي� ،أ�ضيف �إليهما
م�ؤخ���ر ًا الو�ضع االقت�صادي وما مت اتخاذه من
قرارات من �ضمنها رفع �سعر �صرف الدوالر".
وي�شخ�ص كوج���ر" ،واحدة من امل�شكالت التي

خـاص

تواجه الدولة العراقية هي �أنها ال متتلك قاعدة
بيان���ات �أو درا�س���ات تظه���ر لنا مق���دار الت�أثري
االيجاب���ي �أو ال�سلب���ي الذي ط���ر�أ على املواطن
الب�سي���ط عل���ى وج���ه التحدي���د م���ن الق���رارات
االقت�صادي���ة الأخرية ،لكنن���ا نالحظ من خالل
الر�أي العام ان هناك امتعا�ضا كبريا وغالء يف
الأ�سعار".

و�أو�ض���ح� ،أن "ك ًال م���ن وزي���ر املالي���ة ووزي���ر
التخطي���ط حتدث���ا بع���دم امتالكهم���ا قاع���دة
البيان���ات ع���ن املوظفني يف م�ؤ�س�س���ات الدولة
وذل���ك ب�ش���كل �صري���ح �أم���ام جمل����س النواب،
وه���و ذنب ال تتحمل���ه احلكوم���ة احلالية� ،إمنا
احلكومات ال�سابقة".
وي�أ�سف لـ"عدم امتالك الدولة درا�سات م�سبقة

مل���ا تتخذه من ق���رارات اقت�صادي���ة ،وكذلك �أنها
تفتق���ر �إىل التوقع���ات العلمي���ة مل���ا �ستفرزه يف
امل�ستقبل ،با�ستثناء م���ا يقدمه بع�ض الباحثني
والأكادمييني".
و�أورد كوجر� ،أن "حل���ول البنك املركزي قليلة
ملواجه���ة الأزم���ة االقت�صادي���ة وه���ي تنح�ص���ر
ب�ض���خ املزيد م���ن املبال���غ يف م���زاد العملة ملنع
ح�صول انخفا�ض �أكرب للدينار العراقي ،ف�ض ًال
ع���ن تخ�صي�ص ملي���ار دينار لبن���اء مدرا�س يف
عم���وم املحافظ���ات ،وملي���ار دوالر للم�شاري���ع
ال�صغرية للعاملني يف القطاع اخلا�ص".
وم�ض���ى كوج���ر� ،إىل �أن "احلكومة ال ت�ستطيع
�أن جت���ري �إ�صالح��� ًا حقيقي���ا عل���ى الو�ض���ع
االقت�ص���ادي ،ه���ي بال���كاد ق���ادرة يف الوق���ت
الراه���ن على �إدارة ملفها امل���ايل و�سداد رواتب
املوظفني".
وكان جمل����س الن���واب ق���د ا�ست�ض���اف ال�شه���ر
املا�ضي حمافظ البن���ك املركزي م�صطفى غالب
الكت���اب وتباحث معه حول جمل���ة من الق�ضايا
املتعلق���ة بالو�ضع االقت�صادي ،بعد �أن ف�شل يف
ا�ستجواب���ه ب�سب���ب ع���دم اكتم���ال الن�صاب يف
املخ�ص�صة.
اجلل�سة
ّ
كم���ا ا�ست�ضاف جمل�س الن���واب يف وقت الحق
وزي���ر املالي���ة عل���ي عبد الأم�ي�ر ع�ل�اوي الذي
يوج���د بحق���ه طل���ب ا�ستج���واب �أي�ض��� ًا بهدف
مناق�شة تطبيق فق���رات قانون املوازنة و�أمتتة
الكمارك واملنافذ احلدودية.
م���ن جانب���ه ،ذكر ع�ض���و اللجن���ة املالي���ة الآخر
النائب عبد اله���ادي ال�سعداوي ،يف حديث �إىل
(امل���دى)� ،أن "الو�ضع االقت�ص���ادي ي�شهد حالي ًا
تخبط ًا كب�ي�ر ًا ب�سبب القرارات غ�ي�ر املدرو�سة
التي تتخذها احلكومة".
و�أ�ض���اف ال�سع���داوي� ،أن "ق���رار رف���ع �سع���ر

الدوالر كان من بني ال�سيا�سات غري ال�صحيحة
الت���ي تنتهجه���ا امل�ؤ�س�س���ات املعني���ة باملل���ف
االقت�ص���ادي و�أثرها �أ�صب���ح وا�ضح ًا اليوم من
غالء يف املعي�شة وارتفاع غري م�سيطر عليه يف
الأ�سواق".
ولف���ت� ،إىل �أن "الدلي���ل عل���ى ع���دم ج���دوى
ه���ذا الق���رار ،هو ارتف���اع �سعر النف���ط العاملي،
والعائدات التي ميكن من خاللها تغذية رواتب
املوظفني ،وكان مربر احلكومة يف اللجوء �إىل
رف���ع �سعر �صرف الدوالر ه���و عدم قدرتها على
ت�أمني هذه الرواتب خالل العام احلايل".
ويج���د ال�سع���داوي� ،أن "التخب���ط ظه���ر ب�شكل
وا�ضح يف �إعداد املوازنة املالية للعام احلايل،
فت���ارة مت �إر�س���ال امل�ش���روع مببل���غ كب�ي�ر جد ًا
م�ب�رر ويف تارة �أخ���رى كان هناك
وعج���ز غري ّ
تلويح بفر�ض �ضرائ���ب على رواتب املوظفني،
و�أخ�ي�ر ًا مت رف���ع �سعر ال���دوالر وك�أن���ه طريقة
ملتوية لفر�ض �أعباء مالية على املواطنني".
وب�ي�ن� ،أن "اجلمي���ع كان ينتظ���ر �أن حتق���ق
احلكوم���ة وعوده���ا الت���ي قطعته���ا قب���ل رف���ع
ال���دوالر ،فلم جن���د فر�ص��� ًا للعم���ل مت توفريها
للخريجني والعاطلني ،وال ت�شجيع ًا على املنتج
الوطني ،وما زالت املبالغ تذهب �إىل اخلارج".
وانته���ى ال�سع���داوي� ،إىل �أن "احلل���ول ينبغي
�أن ال تك���ون �آني���ة متعجل���ة� ،إمن���ا م���ن خ�ل�ال
و�ض���ع �سرتاتيجي���ة ن�ضمن من خالله���ا و�ضع ًا
اقت�صادي��� ًا م�ستق���ر ًا ال ي�ؤث���ر عل���ى املواطن�ي�ن
ال�سيما الطبقتني املتو�سطة والب�سيطة".
وكان رئي����س ال���وزراء م�صطف���ى الكاظم���ي قد
�أج���رى جولة �أوروبية �شملت بلجيكا وايطاليا
مت فيه���ا الرتكي���ز عل���ى عدد م���ن امللف���ات �أهمها
التع���اون االقت�ص���ادي واال�ستثم���ار وتخفي���ف
حدة الأزمة املالية.

ح�ضانة الطفل �أبرز �إ�شكاليات القانون

للمرة الخام�سة ..تعديل "الأحوال ال�شخ�صية" يثير �سخط المنظمات الحقوقية

 لجنة الطاقة النيابية تتبر�أ من �أزمة الكهرباء!
تب���ر�أت لجنة النفط والطاقة النيابية� ،أم�س االحد ،م���ن �أزمة ا�ستهداف الأبراج الناقلة
للطاق���ة ف���ي العراق ،م�ؤك���دة �أن دوره���ا يقت�صر على الرقاب���ة والت�شري���ع .وقال ع�ضو
اللجن���ة النائ���ب محم���د كامل �أبو الهي���ل ،في حديث لـ(الم���دى)� ،إن "لجنت���ه غير معنية
بالأم���ور الفني���ة التي تتعر�ض لها الكهرب���اء في العراق" ،مبين��� ًا �أن "دور اللجنة يكمن
في الرقابة والت�شريع فقط".
وطالب �أبو الهيل ،رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،بـ"و�ضع الحلول ال�سريعة
الزم���ة الكهرباء و�إيقاف ومنع ا�ستهداف �أبراج نقل الطاقة" .وب�ش�أن ملفات الف�ساد في
وزارة الكهرب���اء� ،أ�شار �أب���و الهيل� ،إلى �أن "اللجنة لديها العديد من ملفات الف�ساد بحق
ال���وزارة على مدار ال�سن���وات الما�ضية" .و�أو�ضح �أبو الهي���ل� ،أن "اللجنة �سلمت هذه
الملفات �إلى هيئة النزاهة ،لكن لغاية االن ال توجد �أية تحركات بخ�صو�صها".
و�شه���د العراق ،فج���ر الجمعة الما�ضي���ة ،انقطاع ًا تام ًا للتي���ار الكهربائي في محافظات
الب�ل�اد با�ستثناء �إقليم كرد�ستان .هذا و�أم���ر رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،باتخاذ
�إج���راءات "فوري���ة" لمعالجة االنقطاع الت���ام للكهرباء عن محافظات الب�ل�اد با�ستثناء
�إقليم كرد�ستان.

 بغداد /ح�سني حامت
من�صف يق���ف مع امل���ر�أة" ،م�شرية اىل
�أن���ه "رغم وقوف القانون مع الرجل ما
يزال الربملان والق�ضاء يطالب بتعديل
القوانني اخلا�ص���ة بالأ�س���رة ،وجعلها
ل�صالح الرجال".
وانتق���دت ن���ور ،ب�ش���دة تعدي���ل قانون
االح���وال ال�شخ�صية وا�صف���ة التعديل
تعاين نور ،التي م�ضى على
انف�صالها عن زوجها �أكثـر من بـ"املجحف بحق املر�أة".
و�أنه���ى جمل����س الن���واب ،اخلمي����س
عام ،من م�شكالت �أكثـر من
املا�ضي ،الق���راءة االوىل ملقرتح قانون
امل�شكالت التي ح�صلت معها
تعديل قان���ون االحوال ال�شخ�صية رقم
عندما كانت يف بيت زوجها 188 ،ل�سن���ة  ،1959ال���ذي ين����ص على
بح�سب تعبريها.
"منح حق احل�ضانة �إىل الأم ا�ستنادا
اىل ن����ص امل���ادة ( )57فق���رة  1والت���ي
وتقول نور (ا�سم م�ستعار)
واحلزن وا�ضح على مالحمها ،ن�ص���ت عل���ى �أن (الأم �أح���ق بح�ضان���ة
الطفل وتربيته)".
"ا�ستمرت فرتة زواجي
ولكن تعدي�ل�ات �أجريت عل���ى القانون
حوايل قرابة الثالث
لي�ست الأوىل من نوعها ،اثارت �سخط
امل�شكالت
�سنوات ،وبد�أت
منظم���ات املجتم���ع امل���دين واملنظمات
بعد الأ�شهر ال�ستة الأوىل،
املهتمة ب�ش�ؤون امل���ر�أة والطفل� ،إذ يعد
وحينها كنت حام ً
ال".
القان���ون م�سرح���ا دائم���ا لل�ص���راع بني
اال�سالميني داخ���ل الربملان واملنظمات

 بغداد تخ�ص�ص  25ملياراً لإعمار مدينة ال�صدر
ك�شف���ت لجنة الخدم���ات واالعمار النيابية� ،أم�س االحد ،ع���ن تخ�صي�ص مبلغ  25مليار
دين���ار لإعم���ار مدين���ة ال�ص���در ،و 14مليار دين���ار لحي المنتظ���ر .وقال ع�ض���و اللجنة
جا�س���م البخاتي ،ف���ي حديث لـ (المدى)� ،إن "محافظة بغ���داد خ�ص�صت  25مليار دينار
م���ن الميزانية الخا�صة بها م���ن اجل البدء بم�شروع �إعادة اعم���ار مدينة ال�صدر �شرقي
العا�صم���ة بغ���داد" .و�أ�ضاف البخات���ي� ،أن "المحافظة خ�ص�صت اي�ض��� ًا مبلغ  14مليار
دين���ار به���دف اعمار حي المنتظ���ر التابع لمدين���ة ال�ص���در" ،مبين ًا �أن "اعم���ار المدينة
�سيرك���ز على ت�أهيل البنى التحتية (الكهرباء ،مي���اه ال�صرف ال�صحي ،اك�ساء ال�شوارع
واالر�صف���ة ،و�شبكة مياه ال�ش���رب)" .وب�ش�أن �أ�سباب عرقلة تنفيذ الم�شروع لغاية الآن،
�أ�ش���ار البخاتي� ،إلى عدم "وجود عرقلة للم�شروع من قبل جهات معنية ،وانما الت�أخير
يع���ود �إل���ى الم�سائ���ل المادية ك���ون الموازن���ات المالية الخا�ص���ة بالمحافظ���ة لم ت�صل
�إل���ى الآن" .و�ش���دد رئي�س مجل�س ال���وزراء ،م�صطفى الكاظمي ،ال�شه���ر الما�ضي ،على
�ض���رورة تنفيذ م�شروع �إعمار مدينة ال�صدر بعيد ًا ع���ن الح�سابات ال�سيا�سية ال�ضيقة.
ف���ي المقابل ،دعا النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب ،ح�سن الكعبي ،في وقت �سابق،
�إلى اال�سراع بتنفيذ خطة �إعمار مدينة ال�صدر �شرقي العا�صمة بغداد.

وت�ضيف يف حديثه���ا لـ(املدى)" ،مرت
يف ال�س���نوات الث�ل�اث م���ن زواج���ي
م�ش���كالت عدي���دة� ،أب���رز �أ�س���بابها هو
تدخ���ل عائل���ة زوج���ي ب�ش����ؤوننا ،م���ا
ا�ض���طرين ل�ت�رك املنزل واللج���وء �إىل
بيت عائلت���ي لأكرث من مرة" ،م�ش�ي�رة
�إىل �أنه���ا مكثت يف بيت عائلتها فرتات
طويلة بعيدة عن زوجها ،قبل ان تعود
�إىل بيته.
وم�ض���ت ن���ور بالق���ول" ،بع���د طالق���ي
حدث���ت خالف���ات عدي���دة ب�ش����أن النفقة
التي هي من حقي ال�شرعي والقانوين،
�إذ كان هن���اك جتاه���ل متعم���د م���ن قبله
(الزوج)".
والنفق���ة ه���ي الت���زام قان���وين عل���ى
الرج���ل ،لتوف�ي�ر الدعم امل���ايل للزوجة
بعد الطالق .وينبع االلتزام من قانون
الطالق �أو قانون الأ�س���رة يف كل دولة.
وتقليدي���ا ،يت���م دف���ع النفق���ة م���ن قب���ل
الزوج �إىل زوجته ال�سابقة.
وت���رى ن���ور ان���ه "ال يوج���د قان���ون

� ضوابط و�آليات جديدة لعملية الت�صويت في
االنتخابات
�أعلن���ت مفوّ �ضي���ة االنتخاب���ات� ،أم����س الأح���د ،و�ضع �آلي���ات و�ضوابط جدي���دة لعملية
الت�صوي���ت ،ف���ي االنتخاب���ات المقبل���ة .وذك���رت المفو�ضية ه���ذه ال�ضواب���ط والآليات
ف���ي كلمته���ا الأ�سبوعي���ة ،بح�سب بيان تلقت (الم���دى) ،ن�سخة منه� ،أنه���ا حددت طريقة
ا�ستخدام البطاقة الإلكترونية "ق�صيرة الأمد" ،الأمر الذي ي�ضمن دقة عملية الت�صويت
م���ن خالل �إب���راز الم�ستم�س���كات الر�سمي���ة .و�أ�شارت �إل���ى �أن "�إجراء عملي���ة المطابقة
لأ�صحابه���ا �ستك���ون بموجب الم���ادة  39من القان���ون االنتخابي التي تتي���ح ا�ستخدام
ب�صم���ات الأ�صاب���ع الع�ش���رة بع���د ت�سجي���ل �أ�صحابه���ا بايومتري���ا" .و�أك���دت مفو�ضية
االنتخاب���ات" ،وجود �ضوابط وتعليم���ات خا�صة بتغيير �أ�سماء الأح���زاب ال�سيا�سية،
المج���ازة �أو التي ال تزال قيد الت�أ�سي����س" .و�أو�ضحت �أنه "يقدم الحزب طلبا من خالل
دائ���رة �ش�ؤون الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية موقع���ا من رئي�سه �أو المخول بذلك مع
ا�ستيفاء مبلغ قيمته  12مليونا و� 500ألف دينار عراقي غير قابل للرد".
وع���زت ال�سبب وراء هذا التغيي���ر� ،إلى "تر�صين العملية االنتخابي���ة و�ضمان �إجرائها
وفقا للمعايير الدولية في  10ت�شرين الأول المقبل".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

احلقوقي���ة املدني���ة والن�سوي���ة� ،إذ ان
ه���ذا ال�صدام يع���د اخلام�س م���ن نوعه
بع���د رف����ض مق�ت�رح قان���ون االح���وال
ال�شخ�صي���ة امل���دين يف الع���ام 2006
ال���ذي قدمت���ه جمموع���ة م���ن املنظمات
الن�سوي���ة ،ورف����ض مق�ت�رح قان���ون
االح���وال املدني���ة اجلعف���ري يف العام
 2013ال���ذي قدمت���ه كتل���ة الف�ضيل���ة،
ورف�ض مق�ت�رح م�شابه تقدم به النائب
حام���د اخل�ض���ري م���ن كتل���ة املواط���ن
يف الع���ام  ،2018ورف����ض يف امل���رة
الأخرية بعد ان قدمته منظمات مدافعة
عن حقوق امل���ر�أة والطفول���ة يف العام
.2020
النا�شط���ة واملدافع���ة عن حق���وق املر�أة
�سارة جا�سم تقول يف حديث لـ(املدى)،
�إن "تعدي���ل قانون الأحوال ال�شخ�صية
على وفق الفقرات التي و�ضعها جمل�س
النواب جمحف بحق االم والطفل".
وت�ضي���ف جا�س���م� ،أن "الطف���ل يك���ون
احتياجه اىل االم بالدرجة االوىل �أكرث
م���ن احتياجه ل�ل�اب يف مرحلة طفولته
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ومراهقت���ه" ،م�ش�ي�رة اىل �أن "فق���رات
القان���ون مل ت�ستن���د اىل ا�ست�ش���ارة
خرباء نف�سي�ي�ن او منظم���ات خمت�صة
بالطفولة".
وت���رى �أن "االم احر�ص على طفلها من
�أي �شخ�ص �آخر" ،الفتة اىل �أن "الطفل
يف حال ذهاب���ه اىل بيت ابيه �سيق�ضي
�أك�ث�ر وقت���ه بعي���دا ع���ن االب ب�سب���ب
االن�شغاالت احلياتية لالب".
وطالب���ت جا�س���م �أن "يك���ون تعدي���ل
القان���ون من�صف���ا بح���ق االم والأب من
ناحي���ة احل�ضانة والنفقة وغريهما من
الأمور امل�شرتكة".
ب���دوره ،ي���رى املخت����ص بال�ش����أن
القان���وين عل���ي التميم���ي يف حدي���ث
لـ(امل���دى)� ،أن "القراءة االوىل مل�شروع
تعدي���ل قان���ون الأح���وال ال�شخ�صي���ة
الناف���ذ يعد م�س���كا للع�صا م���ن الو�سط
ويح���اول �إر�ض���اء االم واالب من حيث
م���دة احل�ضانة حيث �أعطى لالم ال�سبع
�سن���وات الأوىل ثم نقله���ا �إىل االب يف
ال�سبع الثانية ،قبل ان يخري املح�ضون

يف الـ� 14سنة".
وي�ضي���ف التميم���ي� ،أن "امل�شرع خلق
حال���ة �إن�ساني���ة تراعي عل���م النف�س يف
ا�سا����س تربي���ة االطف���ال يف ال�سنوات
ال���ـ 15من العمر وح���اول �أن يجد حالة
�إن�ساني���ة ع���ن طريق عواط���ف ال�صغار
الفطري���ة يف ر�أب ال�صدع بني الطرفني
و�إنه���اء اخل�ل�اف ،وه���و ،اي امل�ش���رع،
ارجعن���ا �إىل م���ا قب���ل تعدي���ل قان���ون
الأح���وال ال�شخ�صي���ة وه���و توج���ه
�إيجاب���ي ير�ضي كل الأط���راف يف هذه
النقطة".
وي�أم���ل املخت����ص بال�ش����أن القان���وين
ان "يف���رق م�ش���روع القان���ون ب�ي�ن
املح�ض���ون الذكر والأنث���ى" ،الفتا اىل
ان "االع���م االغل���ب من املذاه���ب فرقت
يف م���دة ح�ضان���ة الأنثى ل���دى االم بـ9
�سن���وات والذك���ر بـ� 7سن���وات لأ�سباب
ف�سيولوجية تتعلق بالأنثى".
ويعتق���د التميمي �أن "انتقال احل�ضانة
�إىل اجل���د (والد االب) عن���د وفاة االب
ويكون لالم املتابعة والرتبية واملبيت
و�أجاز �سفر املحكوم مبوافقة الطرفني
واملحكم���ة تفا�صيل حتت���اج �إىل مل�سات
يف الق���راءة الثانية للم�ش���روع" .الفتا
اىل �أن "امل�ش���روع مل ي�ش���ر �إىل �إل���زام
الدول���ة بدف���ع �أج���رة احل�ضان���ة عن���د
�إع�سار االب".
م���ن جهت���ه ،يق���ول ع�ض���و مفو�ضي���ة
حقوق االن�س���ان فا�ضل الغ���راوي ،يف
حدي���ث لـ(امل���دى)� ،إن "هن���اك العدي���د
م���ن املالحظات ب�ش�أن قان���ون الأحوال
ال�شخ�صي���ة املوج���ود يف جمل����س
الن���واب" ،م�ش�ي�را اىل �أن "املفو�ضي���ة
واجلهات ذات ال�صلة قدمت مالحظاتها
�إىل الربملان".
وطال���ب الغ���راوي ،جمل����س الن���واب
بـ"جع���ل هذا القان���ون ي�ستهدف ب�شكل
�أ�سا�س���ي اال�ستق���رار اال�س���ري وابع���اد
الأ�سر ع���ن املناكف���ات وامل�شكالت التي
حت���دث نتيج���ة التف�س�ي�رات اخلاطئ���ة
للقانون احلايل".
ويرى الغ���راوي� ،أن "القانون اجلديد
�سي�ض���ع م�س�ألة ح�ضان���ة الأطفال وحل
النزاعات حول ه���ذا املو�ضوع" ،مبين ًا
�أن "الربمل���ان يحت���اج �إىل وق���ت طويل
لتمرير قانون الأحوال ال�شخ�صية".
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�إثنان من املر�شحني اجلدد
فازا يف انتخابات  2018ومل
ي�ؤديا اليمني

"ت�شرين" تق�صي  8حمافظني عن االنتخابات والبقية
ي�ستخدمون املنا�صب للدعاية

قرر نحو ن�صف
المحافظين (با�ستثناء
كرد�ستان) دخول
االنتخابات البرلمانية،
المفتر�ض اجرا�ؤها في
ت�شرين االول المقبل.
اثنان من المحافظين
الذين ينوون التر�شح
مجددا ،لم ي�صال الى
البرلمان رغم فوزهما
في اقتراع  ،2018وقررا
البقاء في منا�صبهما
ال�سابقة.
 بغداد /تميم الح�سن
والق�س ��م الآخ ��ر م ��ن المحافظي ��ن المر�شحين
كان ��وا حتى وق ��ت قري ��ب مطلوبي ��ن للق�ضاء،
و�آخري ��ن يتحمل ��ون م�س�ؤولية ع ��دم محا�سبة
قتل ��ة المتظاهري ��ن .ويرج ��ح �سب ��ب امتناع 8
م ��ن المحافظي ��ن من دخ ��ول االنتخاب ��ات الى
احتجاج ��ات ت�شري ��ن ،الت ��ي ف�ضح ��ت الف�س ��اد
و�سوء الخدمات -بح�سب نا�شطين.
ويبلغ ع ��دد المر�شحين الذي ��ن ينوون خو�ض
االنتخاب ��ات� ،أكث ��ر م ��ن  ،3500ا�ستبع ��د منهم
حتى الآن نحو .160

بي ��ان" :تركي ��ز محاف ��ظ بغ ��داد عل ��ى منطقته
االنتخابي ��ة ق ��د �أدى الى ت�أخير اق ��رار موازنة
 2021وعدم تنفيذ ومتابعة موازنات -2019
 2020حي ��ث لم ينف ��ذ منه ��ا �إال  ."%30وي�ؤكد
ال�شمري ان البرلمان �سي�ست�ضيف العطا "وفي
حال ع ��دم القناعة ب�أجوبت ��ه �سيطلب المجل�س
م ��ن رئي�س الوزراء �إعف ��اء المحافظ من مهامه
حت ��ى يتف ��رغ لحملت ��ه االنتخابي ��ة" .وكان
محافظ بغداد وهو ع�ضو في حزب الدعوة ،قد
و�ص ��ل الى المن�صب ف ��ي  2019بعد �صراع مع
ال�صدريين والمحافظ ال�سابق فالح الجزائري
الذي ا�ستقال في فترة االحتجاجات.

تعطيل الموازنة
محافظ بغداد محمد جابر العطا ،يحر�ص على
ان تن�ش ��ر �صفحته عل ��ى "في�سبوك" و�صفحات
اخرى داعم ��ة له ،ن�شاطه اليوم ��ي في جنوبي
بغ ��داد ،التي ين ��وي التر�شح عنه ��ا �ضمن دولة
القانون .بالمقابل يهدد النائب كاظم ال�شمري،
العطا ب�إقالته بعد ا�ست�ضافته في قبة البرلمان،
ب�سب ��ب ان�شغال االخي ��ر بالدعاي ��ة االنتخابية
عل ��ى ح�س ��اب الخدم ��ات .يق ��ول ال�شم ��ري في

المحافظون النواب!
اما ف ��ي الب�صرة وهي من اكب ��ر واغنى المدن،
في�ستخ ��دم المحاف ��ظ ا�سع ��د العيدان ��ي مل ��ف
الكهرب ��اء ،بح�سب �س ��كان المحافظ ��ة ،ل�صالح
حملت ��ه االنتخابي ��ة .العيدان ��ي وال ��ذي كان
مر�شح ��ا قويا للحكومة بعد عادل عبد المهدي،
هدد قبل ايام بف�صل كهرباء الب�صرة عن بغداد
في خ�ضم ازمة الطاقة.
والمحاف ��ظ الحال ��ي كان قد فاز ف ��ي انتخابات

 2018ع ��ن ائت�ل�اف الن�صر قب ��ل ان ين�شق عن
رئي� ��س االئتالف العب ��ادي وين�ضم الى تحالف
الفتح .لك ��ن العيداني رغم ذلك ل ��م ي�ؤد اليمين
الد�ستوري ��ة ،فيم ��ا ير�شح الآن �ضم ��ن تحالف
جديد تحت ا�سم "ت�صميم".
االم ��ر ذات ��ه ح�صل م ��ع محافظ كرك ��وك راكان
الجبوري ،الذي يدي ��ر المحافظة بالوكالة منذ
ازمة ا�ستفتاء االقليم في .2017
الجب ��وري كان اي�ض ��ا ق ��د فاز ف ��ي االنتخابات
االخيرة عن التحالف العربي في كركوك ،لكنه
لم يذهب الى البرلمان وبقي في من�صبه.
المحافظ اليوم ير�شح مرة اخرى عن التحالف
العرب ��ي ،فيم ��ا يواج ��ه انتق ��ادات وا�سع ��ة من
الك ��رد والتركم ��ان ف ��ي كرك ��وك بـ"احت ��كار
المنا�صب" البناء ع�شيرته.
حرب ملفات الف�ساد
ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن ي�أخ ��ذ طاب ��ع التناف� ��س
االنتخاب ��ي �ش ��كال ح ��اد ًا ،حيث ق ��رر المحافظ
عم ��ار جب ��ر االن�شق ��اق ع ��ن كتل ��ة (اب ��و مازن)
تحالف الجماهير ،واالن�ضمام الى "تقدم".
ابو مازن وهو النائب ال�سابق احمد الجبوري

ال ��ذي ا�ستبع ��د واعيد مرة اخرى ال ��ى ال�سباق
االنتخاب ��ي ،فت ��ح الن ��ار م ��ع �شركائ ��ه الج ��دد
ف ��ي تحال ��ف "عزم" بقي ��ادة خمي� ��س الخنجر،
�ضد جب ��ر .جبر ب ��دوره ا�ستثمر مل ��ف الف�ساد
الهائ ��ل في �صالح الدي ��ن ليكون مدخال لحملته
االنتخابي ��ة ع ��ن "تق ��دم" التي يقوده ��ا رئي�س
البرلمان محم ��د الحلبو�سي .المحافظ الحالي
كان ق ��د ك�شف ملفات ف�ساد تق ��در قيمتها بنحو
رب ��ع تريلي ��ون دينار خ�ل�ال فت ��رة الحكومات
المحلي ��ة ال�سابق ��ة .وبطريق ��ة اق ��ل �سخون ��ة
يدي ��ر محاف ��ظ االنب ��ار عل ��ي الدليم ��ي حملت ��ه
االنتخابي ��ة ع ��ن "تق ��دم" حي ��ث الثق ��ل الأكبر
للكتل ��ة في المحافظة .والدليمي كان قد فاز في
االنتخاب ��ات  ،2018لكن تنازل عن كر�سيه الى
محمد الكربولي وهو الرجل الثاني في "تقدم"
بعد الحلبو�سي ،مقابل من�صب المحافظ �ضمن
�صفقة تم تداولها وقت ذلك.
هروب من المواجهة
اما في بابل ،فقرر المحافظ ح�سن منديل الذي
يدي ��ر المحافظة بالوكالة من ��ذ اكثر من عام ان
ير�ش ��ح �ضمن تحال ��ف الحكمة ،ال ��ذي يتزعمه

عمار الحكيم .منديل كان قبل �شهرين هاربا من
المحافظة ب�سب ��ب مذكرة اعتقال �صدرت بحقه
عل ��ى خلفي ��ة اتهام ��ات بالف�ساد ،فيم ��ا اليعرف
كيف تم ��ت ت�سوي ��ة الق�ضية وعودت ��ه بعد ذلك
الى مزاولة عمله! وينتق ��د �سكان الحلة (مركز
محافظة بابل) �أداء منديل ،ويتهمونه بالت�ستر
عل ��ى الحم�ل�ات الت ��ي طال ��ت المتظاهرين في
االحتجاج ��ات .والتهمة ذاته ��ا تالحق محافظ
كرب�ل�اء ن�صيف الخطاب ��ي عن دول ��ة القانون،
ال ��ذي اختف ��ى ع ��ن ال�ص ��ورة بعد �ساع ��ات من
اط�ل�اق �سراح القيادي في الح�شد قا�سم م�صلح
الذي اعتقل حينها على خلفية قتل نا�شطين..
الخطابي كان قد وعد نا�شطين ،بانه قد ي�ضطر
الى ترك منزله في كرب�ل�اء اذا لم يحا�سب قتلة
النا�شط ايهاب الوزني ،لكنه بعد ذلك ابتعد عن
الت�صريحات.
خارج التناف�س
بالمقابل ق ��رر محافظ النجف ل� ��ؤي اليا�سري
ع ��دم خو�ض االنتخاب ��ات .واليا�سري تعر�ض
ال ��ى �سل�سل ��ة م ��ن "اله ��زات ال�سيا�سي ��ة" منها
�سجن ابنه بتهمة االتجار بالمخدرات.

عبوات تقتل وتعيق �أكثر من  100طفل ورجل في خم�سة �أ�شهر

عائد من النزوح حُ رم من المدر�سة
طفل ٍ
الأمم المتحدة� :أكثر من � 80ألف ٍ
 ترجمة  /حامد �أحمد
في اول تقري ��ر ر�صد �شامل عن االو�ضاع
الإن�ساني ��ة والمعي�شي ��ة والأمني ��ة
وال�صحي ��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 �أيار
م ��ن ه ��ذا الع ��ام ،ك�ش ��ف مكت ��ب الأم ��م
المتحدة لل�ش� ��ؤون الإن�سانية في العراق
 OCHAب ��ان العدد الكل ��ي للنازحين
انخف� ��ض م ��ا بي ��ن نهاي ��ة كان ��ون الأول
 2020و نهاي ��ة ني�س ��ان  2021بح ��دود
 25،000ال ��ف �شخ� ��ص م ��ع زي ��ادة ع ��دد
العائدين بحدود � 35,000شخ�ص.
و�أ�ش ��ار المكت ��ب ال ��ى ان افتق ��ار عوائ ��ل
نازح ��ة لوثائ ��ق ر�سمي ��ة ع ��ن �أطف ��ال لهم
ولدوا خ�ل�ال ظروف المعارك �ضد داع�ش
ت�سبب بحرمان دخول  80,000الف طفل
للمدر�س ��ة ،وان عب ��وات نا�سف ��ة والغ ��ام
ت�سببت خالل الخم�س ��ة ا�شهر الأولى من
هذا الع ��ام بمقتل وج ��رح � 104أ�شخا�ص
بينهم  34طفال وذل ��ك في مناطق مختلفة
من العراق.
وفيم ��ا يتعل ��ق بو�ض ��ع النازحي ��ن
والمخيمات �أ�ش ��ار التقرير الى انه يوجد
حاليا  27مخيما ما تزال مفتوحة مقارنة
بـ 67مخيما كانت مفتوحة قبل �سنة خالل
�شه ��ر �أيار م ��ن ع ��ام  ،2020وكان احدث
�آخ ��ر اغالق لمخيم خ�ل�ال فترة اعداد هذا
التقرير هو مخي ��م ال�سالمية في محافظة
نينوى .ونتج ��ت عن �إج ��راءات االغالق
المفاج ��ئ للمخيم ��ات ت�صاع ��د ب�أع ��داد
العائدي ��ن م ��ن النازحين ط ��وال الن�صف
الثاني م ��ن عام  2020رغم ان ��ه لي�س كل
العائدي ��ن عا�ش ��وا و�ضع ��ا م�ستقرا حيث
�شهدت الفترة نف�سها عودة نزوح عك�سي،
وبينما ا�ستمر النا� ��س بالرجوع لمناطق
�سكناهم اال�صلية فان حركة العودة بد�أت
تتباط�أ.
ونب ��ه التقري ��ر ال ��ى ان ��ه ب�ش ��كل ع ��ام
ف ��ان العدي ��د م ��ن العوام ��ل الم�ساهم ��ة

لالحتياج ��ات الإن�ساني ��ة له ��ا عالق ��ة في
خط ��وات التق ��دم لإيج ��اد حل ��ول دائمية
للمجتمعات النازح ��ة ،ولهذا ال�سبب فانه
يتطلب االم ��ر تدخالت من اطراف �أخرى
على المدى المتو�س ��ط والبعيد ب�ضمنهم
الحكوم ��ة ،وكذل ��ك عاملي ��ن ف ��ي مج ��ال
التنمية والحلول الم�ستدامة.
وبخ�صو� ��ص جان ��ب الو�ض ��ع الترب ��وي
بالن�سب ��ة لأطفال العوائ ��ل النازحة خالل
الع ��ام � ،2021أ�ش ��ار التقرير ال ��ى ازدياد
حالة عدم تمكن �أطفال غادروا مع�سكرات
الن ��زوح م ��ن دخ ��ول مدار� ��س ب�سب ��ب
افتقاره ��م لوثائ ��ق ر�سمي ��ة مدني ��ة تثبت
هوياته ��م .وذك ��ر التقري ��ر ب ��ان معوقات
�سيا�سي ��ة و�إداري ��ة عرقلت �أطف ��اال ولدوا
تح ��ت حكم داع�ش او نزح ��وا من مناطق
احتله ��ا داع�ش من الح�ص ��ول على وثائق
ت�سجي ��ل والدتهم .وت�سب ��ب ذلك بحرمان
اكث ��ر م ��ن  80,000طف ��ل ،ول ��دوا تح ��ت

ظروف الح ��رب ،من ح ��ق الح�صول على
تعليم ر�سم ��ي .وان اغالق المخيمات زاد
من ه ��ذا الو�ضع �س ��وءا ،حي ��ث ان كثيرا
م ��ن الأطف ��ال الذي ��ن كان ��وا بمدار�س في
المخيم ��ات ل ��م يح�صلوا عل ��ى ال�شهادات
ال�ضروري ��ة قب ��ل مغادرته ��م المفاجئ ��ة
للمخيمات خالل الن�ص ��ف الثاني من عام
 ،2020وبالتال ��ي عرق ��ل ذل ��ك ت�سجيلهم
ف ��ي مناطق نزوحهم الجدي ��دة او مناطق
�سكناهم اال�صلية.
وم ��ا يتعل ��ق بجان ��ب الو�ض ��ع المعي�شي
الط ��ارئ للنازحين والعائدي ��ن فانه على
الرغم من ان دخل العوائل تح�سن ب�شكل
ع ��ام خ�ل�ال الع ��ام  2021مقارن ��ة بع ��ام
 2020بع ��د تخفي ��ف القي ��ود المفرو�ضة
للحد م ��ن انت�شار فايرو� ��س كوفيد ،19-
فان مع ��دل الدخل وح�ص ��ول المعي�شة ما
يزال واطئا بالن�سبة لق�سم من الأ�شخا�ص
المت�ضررين الذين ه ��م بحاجة لم�ساعدة

وبمعدات متفاوت ��ة على م�ستوى مناطق
واحياء .اال�ستطالعات الموجودة ت�شير
ال ��ى وج ��ود عالقة بي ��ن البطال ��ة وتدني
م�ست ��وى التعلي ��م واالفتق ��ار للمه ��ارات
للتمكن من دخول �سوق العمل.
عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال ،ك�شف ��ت تخمين ��ات
�أجري ��ت في اح ��دى مناط ��ق الفلوجة في
محافظ ��ة االنب ��ار ان  %22م ��ن العوائ ��ل
العائ ��دة الت ��ي يبل ��غ عدده ��ا  111عائل ��ة
قال ��وا ان دخله ��م ال�شه ��ري اق ��ل م ��ن
� 110,000آالف دين ��ار فق ��ط  ،وان %29
منهم فقط لدي ��ه وظيفة ر�سمية .ووجدت
ا�ستطالعات �أخرى انه في مناطق معينة
مث ��ل طوزخورمات ��و ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن
والحويج ��ة ف ��ي كرك ��وك ،ف ��ان عوائ ��ل
تلج� ��أ ال ��ى بي ��ع ممتلكاته ��ا ل�س ��د نق� ��ص
دخله ��ا الناج ��م ع ��ن البطالة وع ��دم توفر
فر� ��ص عم ��ل ،او ار�س ��ال �أطفاله ��م للعمل
ل�س ��د احتياج ��ات العائل ��ة ،ومم ��ا ي�ؤدي

ذل ��ك ال ��ى تخلف الأطف ��ال ع ��ن المدر�سة.
بالإ�ضاف ��ة الى ذل ��ك فان �أرب ��ع عوائل من
بي ��ن خم� ��س ف ��ي الحويج ��ة ت ��م اج ��راء
مقاب�ل�ات معهم ذك ��روا ب�أنه ��م يقتر�ضون
�أم ��واال ل�سد احتياجاته ��م الأ�سا�سية وان
ثلثه ��م ي�شترون م ��واد غذائية من محالت
بالدفع الآجل .و�أ�شار نازحون في منطقة
خانقين في ديالى الى ان دخلهم ال�سنوي
انخف� ��ض بن�سب ��ة  50ال ��ى  %65خ�ل�ال
الأ�شه ��ر الأول ��ى م ��ن ع ��ام  2021مقارنة
بال�سنة التي قبلها.
ام ��ا ما يتعلق بحماية النازحين العائدين
من مخاطر الألغام والعبوات النا�سفة في
مناطق كان ي�سيط ��ر عليها داع�ش �سابقا،
فق ��د �أو�ض ��ح التقري ��ر انه خ�ل�ال الأ�شهر
الخم�س ��ة الأولى من ع ��ام  2021الممتدة
من كانون الثاني الى �أيار تم ت�سجيل 50
حادث انفجار لعب ��وات ومخلفات حربية
وثقه ��ا مكتب حقوق االن�س ��ان في العراق
نجم عنه ��ا مقتل � 40شخ�ص ��ا وجرح 64
�آخري ��ن .وج ��اء ف ��ي تقري ��ر اليوني�سيف
ان ��ه خ�ل�ال الرب ��ع الأول من ع ��ام 2021
قت ��ل وتع ��وق م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  34طف�ل�ا
جراء انفج ��ارات لمخلفات حربية حدثت
ف ��ي محافظ ��ات ديالى ونين ��وى واالنبار
و�صالح الدي ��ن والب�صرة والمثنى ،منهم
 16قتيال و 18معوقا بترت �أطرافهم.
ولف ��ت التقري ��ر ال ��ى ان تل ��وث المناطق
بالمتفج ��رات الت ��ي كان يحتله ��ا داع� ��ش
�سابق ��ا يجعله ��ا ُتعتب ��ر مناط ��ق معق ��دة
الحتوائها على عب ��وات نا�سفة ومخلفات
حربي ��ة منت�ش ��رة ف ��ي مناط ��ق �سكني ��ة
ومراك ��ز مدنية وارا�ض ��ي زراعية .ورغم
الجه ��ود التي تبذله ��ا منظم ��ات �إن�سانية
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 �إزال ��ة الألغام
وذلك لقلة التمويالت او ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية غير الم�ستقرة في تلك المناطق.
عن مكتب  OCHAالتابع
للأمم المتحدة

والمحافظ المق ��رب من دولة القانون كانت قد
�صدرت بحقه مذكرة اعتقال في  ،2019بتهمة
ا�ستخ ��دام العن ��ف �ض ��د المحتجي ��ن ،قب ��ل ان
تت ��م ت�سويتها .وفي ديالى ل ��م تظهر اي دعاية
انتخابي ��ة حتى الآن للمحاف ��ظ مثنى التميمي
التاب ��ع لمنظمة بدر ،اما وا�سط فقرر المحافظ
محمد المياحي ان ير�أ�س فيها كتلة انتخابية.
المياحي كان قد عزل قبل عدة ا�شهر عن مزاولة
اعمال ��ه با�ستثناء في مناط ��ق نفوذ ع�شيرة في
جنوب المدنية ،ب�سبب االحتجاجات �ضده.
والمحاف ��ظ كان �ضم ��ن قي ��ادات تي ��ار الحكمة
قب ��ل ان ين�ش ��ق بعد ذل ��ك ليتحول ال ��ى "حزب
المرحلة" ال ��ذي تداول ا�سم ��ه وقتذاك كحزب
تاب ��ع لرئي� ��س الحكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظمي.
وحت ��ى االن لم يظهر ا�س ��م الحزب (المرحلة)،
فيم ��ا المياح ��ي �ش ��كل تجمع ��ا با�س ��م "اهال ��ي
وا�س ��ط" و�ضمن ع ��دد من المر�شحي ��ن .يقول
حي ��در عدن ��ان اح ��د النا�شطي ��ن ف ��ي الك ��وت
لـ(المدى) ":بع ��د التظاهرات تراجعت �شعبية
المياحي" .وي�شير عدنان الى ان المياحي بد�أ
بالظه ��ور م�ؤخ ��را في م�شاري ��ع "التبليط" مع
اقتراب موعد االنتخابات.
ف ��ي الديواني ��ة ل ��م ير�ش ��ح المحاف ��ظ زهي ��ر
ال�شع�ل�ان ال ��ى االنتخابات ،فيم ��ا الحقت احد
المر�شحي ��ن ع ��ن ح ��زب الف�ضيل ��ة اتهام ��ات
بالتزوير.
ال�شعالن كانت �شعبيت ��ه قد تراجعت اي�ضا مع
ت�صاعد االحتجاجات في المحافظة ،وتعر�ض
الى انتقادات ب�سبب �سوء الخدمات.
اما علي دواي وه ��و من ا�شهر المحافظين في
العراق ،فانه ل ��ن ي�ش ��ارك باالنتخابات اي�ضا،
حي ��ث �أم�ضى ف ��ي من�صب ��ه كمحاف ��ظ لمي�سان
نح ��و � 12سن ��ة .دواي الذي ا�شته ��ر بمالب�سه
الب�سيط ��ة وم�شاركته العم ��ال وجبات الطعام،
يق ��ول م�صطف ��ى احم ��د ،النا�شط ف ��ي مي�سان
ع ��ن اداء المحاف ��ظ ب ��ان "ال�ش ��يء تغي ��ر ف ��ي
المحافظ ��ة .كان ه ��ذا كان دعاي ��ة" .وي�ضي ��ف
النا�ش ��ط ف ��ي ات�صال م ��ع (الم ��دى) ان ن�شاط
دواي التاب ��ع للتي ��ار ال�ص ��دري "ينح�ص ��ر في
ق�ض ��اء المج ��ر ،الذي وظف بع� ��ض �أبنائها في
منا�صب حكومية".
االم ��ر ذات ��ه ف ��ي النا�صري ��ة ،حي ��ث ل ��ن يدخل
المحافظ الجديد احمد الخفاجي االنتخابات،
فيم ��ا �سلف ��ه ناظ ��م الوائل ��ي يواج ��ه مذك ��رات
اعتقال ب�سبب ر�شاوي وق�ضايا ف�ساد.
كذلك قرر محافظ المثنى احمد منفي عن حزب
الدع ��وة ع ��دم الم�شاركة باالنتخاب ��ات ،ومثله
محاف ��ظ نينوى ،ال�ضابط الرفيع ال�سابق نجم
الجبوري.

قال �إن التهدئة مفيدة للجميع

الكاظمي :تجنبنا
االنزالق �إلى الهاوية

 بغداد /المدى
�أكد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي� ،أم�س ،ت�أثير نتائج المفاو�ضات بين
الواليات المتحدة الأميركية و�إيران على العراق.
وق ��ال الكاظم ��ي في ح ��وار �صحفي اجرت ��ه مع ��ه �صحيف ��ة "الريبوبليكا"
الإيطالي ��ة نقل ��ه المكت ��ب الإعالم ��ي" ،تج ّنبن ��ا الهاوي ��ة الت ��ي كان العراق
يتده ��ور نحوها؛ نتيجة �أح ��داث خريف عام  ،2019لك ��ن التحديات التي
نواجهها تبقى قوية".
وا�ض ��اف الكاظم ��ي" ،داع� ��ش م ��ا زال ��ت ت�ش ��كل خط ��ر ًا ،وتح ��اول تجميع
�صفوفه ��ا ،لك ��ن لم يع ��د الإرهابي ��ون قادرين ف ��ي الح�صول عل ��ى حوا�ضن
جغرافية .ووجهنا لهم �ضربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم".
وتاب ��ع" ،تعاوننا اال�ستخباري مع حلفائنا �أ�صبح �أكثر فاعلية ،وطلبنا من
�إيطالي ��ا �أن تبقى ف ��ي ال�صف الأول في تدريب قواتن ��ا" ،مبينا �أن "العراق
م�ستعد لتعزيز التعاون الع�سكري مع �إيطاليا ،في مجال التدريب وتطوير
العمل في مكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن ��ه "طلبنا من الأميركيي ��ن والإيرانيين االبتع ��اد عن ت�صفية
ح�ساباته ��م في العراق ،لق ��د ك ّنا منذ �سن ��وات �ساحة للت�ص ��ادم وال�صراع.
وعلين ��ا اختي ��ار طري ��ق الح ��وار ال�سيا�س ��ي لح ��ل الخالف ��ات ،و�سي�ستفيد
الجميع من ثمار التهدئة".
ولف ��ت �إلى �أن ��ه "نتوا�صل م ��ع �إدارة الرئي�س بايدن ،و�أعتق ��د �أ ّننا �سنكون
قادرين على التح ّرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي".
و�أو�ضح" ،نرغب ب�أن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح،
ولي� ��س من تلك ال ��دول التي تت�سبب �أو تت�أثر بها" ،مبين� � ًا �أن "االتفاق بين
�إي ��ران والوالي ��ات المتحدة مهم للغاي ��ة ،وهو حا�سم للمنطق ��ة و�أعتقد �أنه
قابل للتحقق� .إن النجاح في مفاو�ضات فيينا �سي�ؤثر �إيجاب ًا على المنطقة،
كما �سيخدم ا�ستقرار العراق".
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معام��ل الثل��ج ..حمط��ات مندث��رة �أع��ادت له��ا ال��روح �أزم��ة الكهرب��اء
 مي�سان /مهدي ال�ساعدي
الثل ��ج يف املدينة من �أجل احل�صول على
قطع ��ة من ��ه مم ��ا �سب ��ب زحام ��ا ملحوظا
ر�ص ��د ن�ش ��وة احلا�صل�ي�ن علي ��ه بالظف ��ر
وخيب ��ة امل املنتظري ��ن و�سط موجة من
ال�صي ��اح وتع ��ايل الأ�ص ��وات للمطالب ��ة
باحل�ص ��ول ول ��و عل ��ى �أ�صغ ��ر قطعة من
�أزمة انقطاع التيار الكهربائي الثلج.
معام ��ل الثلج التي انح�س ��ر وجودها يف
التي اجتاحت البالد يف
الآون ��ة الأخ�ي�رة يف حمافظ ��ة مي�س ��ان
الآونة الأخرية �إثر انهيار
ب�سب ��ب قلة الإقبال عليه ��ا لتوفري �أجهزة
ت�سببت
ال�شبكة الكهربائية
التربيد واملاء الب ��ارد واقت�صر وجودها
ب�صورة او ب�أخرى بتوقف
ب�ش ��كل كب�ي�ر يف مداخل مدين ��ة العمارة
جميع �أجهزة التربيد
امل�ؤدي ��ة اىل اق�ضية ونواح ��ي املحافظة
حي ��ث توج ��د فر�ص ��ة لت�سويق ��ه هن ��اك
املنزلية خ�صو�صا الثالجات
وحت ��ول غالبيته ��ا املوج ��ودة يف مرك ��ز
واملجمدات يف ظل ظروف
املدينة �إىل حمال جتارية خمتلفة.
اجواء حارقة ي�شهدها
ميث ��م منات ��ي اح ��د العامل�ي�ن يف معامل
�صيف  2021ومالم�سة درجة
الثلج يق ��ول لـ(املدى) �إنه "انح�سر عملنا
الغليان
احلرارة ن�صف درجة
ب�ص ��ورة كبرية على مقدار الطلبات التي
جعلت املواطن يبحث عن
ترد من قب ��ل باعة الثل ��ج واملنتفعني منه
�أ�ساليب بديلة لتربيد ماء
يف التربي ��د مث ��ل باع ��ة امل ��اء والع�صائر
و�أ�صح ��اب حم ��ال املرطب ��ات و�أ�صحاب
ال�شرب.
املنا�سب ��ات و�س ��رح �أ�صح ��اب املعام ��ل
الكثري من العمال ب�سبب قلة �إقبال النا�س
حمل ��ت ال�ساع ��ات الأوىل ل�صبيح ��ة يوم على �شرائه حتى يف ف�صل ال�صيف وقام
اجلمعة الث ��اين من �شهر مت ��وز اجلاري �أ�صحاب العديد من معامل الثلج الكبرية
تقاط ��ر �أبناء مدينة العم ��ارة على معامل والرئي�س ��ة يف املدين ��ة ببيعه ��ا او هدمها

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

الثلج للح�صول عليه من �أجل تربيد املاء
وو�ضعه على املواد الغذائية املخزنة يف
�أجهزة التربيد خ�شي ��ة ف�سادها من احلر
ب�سبب ارتفاع مع ��دالت درجات احلرارة

املحافظ ��ة برمتها معامل الثلج واالعتماد
عل ��ى املول ��دات ال�صغ�ي�رة الت ��ي ت�سببت
بتباط� ��ؤ العمل وقلة العم ��ال �أمام تقاطر
املئ ��ات م ��ن املواطن�ي�ن وزي ��ادة الطل ��ب
بالإ�ضاف ��ة �إىل التزام ��ات املعام ��ل جتاه
�آخري ��ن ،كله ��ا �أ�سباب جمتمع ��ة �أدت �إىل
الزحام حول املعامل يف املدينة".
ع�ل�اء احد بائعي الثل ��ج يف املدينة يقول
"و�ص ��ل �سعر قال ��ب الثل ��ج الواحد �إىل
�أك�ث�ر م ��ن ثماني ��ة �آالف دين ��ار بينما يف
الأي ��ام العادية يكون �سع ��ره الفني دينار
فق ��ط والنا� ��س مقبل ��ة على �شرائ ��ه دون
ج ��دوى ب�سبب نفاده م ��ن قبل اجلميع".
وعزا ع�ل�اء ال�سب ��ب بارتف ��اع �سعره من
قبل الباعة �إىل دفع الباعة مبالغ ا�ضافية
لأ�صح ��اب املعام ��ل م ��ن �أج ��ل احل�صول
عل ��ى كمية اكرب من الثل ��ج و�سط الزحام
الكبري.
ع ��ادة ما يب ��اع الثل ��ج على �ش ��كل قوالب
بط ��ول مرت تقريب ��ا وم�ساح ��ة م�ستطيلة
ويك ��ون الطلب عادة عل ��ى ن�صف او ربع
قالب ولك ��ن �أزمة انقطاع الكهرباء رفعت
مقدار الطلب �إىل �أكرث من قالب.
بدرجة عالية مما �سبب زحاما كبريا".
"بحث ��ت عن الثلج لتربيد املاء ل�ضيوف
منات ��ي بني اال�سباب الرئي�س ��ة التي �أدت قدم ��وا �إلين ��ا من خ ��ارج املحافظة وكنت
�إىل زح ��ام النا� ��س عل ��ى معام ��ل الثل ��ج م�ستع ��دا ل�شرائه ب�أي مبلغ كان ولكني مل
بالق ��ول "�شم ��ل الإطف ��اء ال ��ذي اجت ��اح اج ��ده" ،يقول حممد جواد احد مواطني

مدينة العم ��ارة وي�ضيف "االحراج الذي
تعر�ضنا ل ��ه بتقدمي املاء احلار لل�ضيوف
كان بادي ��ا للجميع ولك ��ن �ضيوفنا كانوا
متفهم�ي�ن للو�ض ��ع واو�ضح ��وا �أنه ��م
يعي�شون نف�س املعاناة".
�أ�صح ��اب املح ��ال التجاري ��ة ال�صغ�ي�رة
كان ��وا يعان ��ون نف� ��س املعان ��اة ،غي ��ث
�صاحب اح ��د املحال يقول "زيادة الطلب
عل ��ى املاء الب ��ارد جعلنا نعت ��ذر من بيعه
ب�سبب نفاده وعدم متكن �أجهزة التربيد
من اال�ستمرار بالعمل لالعتماد على تيار
املول ��دات الكهربائية" .وبني غيث "ازمة
الثلج �أوقفت الباعة املتجولني للماء لعدم
ح�صولهم على الثلج من املعامل وارتفاع
ا�سع ��اره عند الباعة املخت�صني ببيعه يف
املدينة رغم قلة اعدادهم".
يعود بناء اغلب معام ��ل الثلج يف مدينة
العم ��ارة اىل عق ��ود لي�س ��ت بالقريب ��ة
وكان معظ ��م عمله ��ا يرتك ��ز يف ف�ص ��ل
ال�صي ��ف �إب ��ان العقود املا�ضي ��ة و�آخرها
�أي ��ام حك ��م النظام البائ ��د ب�سبب انقطاع
التي ��ار الكهربائ ��ي لنهار كام ��ل وانح�سر
ن�شاطه ��ا وعمله ��ا م ��ا بع ��د  2003اال من
قب ��ل القلي ��ل واعادته ��ا ظ ��روف انطف ��اء
التيار الكهربائي للواجهة وبقوة لي�شكل
ح�ضوره ��ا ورقة يف مل ��ف االزمات التي
يعي�شها املواطن املي�ساين.

بعد ت�صريحات �أطلقها حمافظ الب�صرة

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

 النا�صرية  /املدى
بلغ ��ت �إنتاجي ��ة حمافظ ��ة ذي ق ��ار م ��ن الطاق ��ة
الكهربائي ��ة� ،أم� ��س الأح ��د 660 ،ميغ ��اواط ،يف
وق ��ت طالب فيه فني ��ون �إدارة املحافظة بالإ�سراع
ب�إن�شاء حمط ��ات كهربائية قبل ح ��دوث "كارثة".
وبح�سب م�صادر ،ف� ��أن �إنتاج حمافظة ذي قار من
التيار الكهربائي ال يتجاوز  660ميغا واط ،الفت ًا

�إىل �أن م ��ا ت�سحبه املحافظة م ��ن ال�شبكة الوطنية
يبل ��غ م ��ن � 1000إىل  1500ميغ ��ا واط .ونقل ��ت
امل�ص ��ادر ،ع ��ن "فني�ي�ن متخ�ص�ص�ي�ن يف الطاقة"
قولهم� ،إن احلديث ع ��ن ف�صل كهرباء الب�صرة عن
ال�شبك ��ة الوطني ��ة �ستك ��ون في ��ه النا�صرية "اكرب
املت�ضرري ��ن" .وه ��و "بح�س ��ب املتخ�ص�ص�ي�ن"،
مبثابة ر�صا�صة الرحمة على الكهرباء باملحافظة،
كونه ��ا تعتمد بن�سب ��ة  %90من التجهي ��ز الوطني

عل ��ى حمط ��ات الب�ص ��رة ،مطالب�ي�ن �إدارة ذي قار ملكتب ��ه ،دوائ ��ر الكهرب ��اء بـ"ا�ستنف ��ار جهوده ��ا
بالإ�س ��راع يف �إن�ش ��اء حمط ��ات كهربائي ��ة خا�صة والعم ��ل ب�ش ��كل م�ستم ��ر لإدام ��ة عم ��ل ال�شبك ��ة
باملحافظة قبل حدوث ما و�صفوها بـ"الكارثة" .الوطني ��ة ،واحلف ��اظ عل ��ى م�ستوي ��ات االنت ��اج
م ��ن جانب ��ه ،تر�أ� ��س حماف ��ظ ذي قار احم ��د غني والتوزيع والنقل" .ووج ��ه اي�ض ًا الدوائر املعنية
اخلفاج ��ي� ،أم�س االح ��د ،اجتماع� � ًا مو�سع ًا لغرفة بـ"تخاذ االجراءات كافة التي ت�سهم يف دعم عملها،
عمليات الكهرباء التي يرت�أ�سها وبح�ضور مديري م�ؤكد ًا ان ادارة املحافظة �ستعمل مع هذه الدوائر
االنت ��اج وال�شبكات والتوزي ��ع ،ف�ضلاً عن عدد من ب�ش ��كل مبا�شر لغر�ض م�ساعدته ��ا يف جتاوز هذه
امل�س�ؤول�ي�ن املحليني .ووجه املحاف ��ظ وفقا لبيان الأزم ��ة" .وكان حمافظ الب�صرة ،ا�سعد العيداين،
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ق��دم املدع��ي (ناصر ياس�ين ناصر) دع��وى واملتضمن
تبديل لقب��ه وجعله (اخلطيب) بدال ً 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  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

العدد6 :
التاريخ2021 :

قال يف حديث �صحفي م�صور� ،إنه �سيقوم بف�صل
كهرباء املحافظة عن ال�شبكة الوطنية فور اكتمال
�إن�ش ��اء اح ��د اخلط ��وط الكهربائية املهم ��ة .ودعا
امل�ست�ش ��ار مبجل�س النواب ع ��ن حمافظة ذي قار،
ح�سن دعدو� ��ش؛ احلكوم ��ة املحلي ��ة �إىل املبادرة
ب�إن�ش ��اء حمط ��ات توليد م ��ن �ضم ��ن تخ�صي�صات
املنافع االجتماعية �أو موازنتها ال�سنوية.
و�ش ��دد عل ��ى �أن تكون ه ��ذه املحط ��ات جاهزة يف

حال مت ف�ص ��ل املحافظات املكتفية ذاتي ًا من التيار
الكهربائ ��ي ،والت ��ي ي ��روج لها بع� ��ض املحافظني
الذي ��ن اكتملت حمطات التوليد لديهم .وفجر يوم
اجلمعة  2متوز � ،2021شهد العراق انقطاع ًا تام ًا
للتي ��ار الكهربائي يف حمافظات الب�ل�اد با�ستثناء
�إقلي ��م كرد�ست ��ان .والحق� � ًا� ،أف ��ادت ال�سلط ��ات
العراقي ��ة بعودة التي ��ار الكهربائ ��ي تدريجي ًا يف
حمافظات البالد.

�إعالن مناق�صة تنظيف رقم ()6
العراق  /دائرة �صحة بغداد  /الر�صافة
جهة التعاقد  /دائرة �صحة بغداد  /الر�صافة

�إىل  /ال�سادة �أ�صحاب ال�شركات واملكاتب املتخ�ص�صة بالتنظيف

م ( /مناق�ص��ة تنظيف مركز الدائرة ،ال�شعبة االنتقالية لالي��دز ،الرقابة ال�صحية  +املطبوعات،
اللج��ان الطبية ( ،)55خمازن ك�سرة وعط�ش ،ق�سم التفتي�ش ،خم��ازن الر�شاد ،معهد االناث  ،مركز
بغ��داد للأطراف ال�صناعية ،العيادة اال�ست�شارية الطبية ،مركز الت�أهيل الطبي وامرا�ض املفا�صل،
مرك��ز الغدد ال�صم ،مركز احل�سا�سية والرب��و ،مركز ا�سنان ال�صدر ،مركز الغدي��ر لت�أهيل املعاقني،
مرك��ز ا�سنان البلديات ،مركز ال�سالم ،مركز ا�سن��ان ال�شعب ،مركز ا�سنان باب املعظم ،مركز ال�شهيد
ن��وار مو�سى لط��ب اال�سنان ،م�صرف دم الكي��ارة ،مركز ا�سن��ان الكيارة ،مركز ا�سن��ان الثورة ،مركز
ال�شهي��د و�سي��م لط��ب اال�سن��ان  ،مركز ا�سن��ان ال�شيخ عم��ر ،مركز امل�ؤم��ل للت�أهيل ،مرك��ز اال�سنان
الوقائي ،مركز ا�سنان �شارع املغرب ،مركز �صدر القناة للأطراف ال�صناعية)
 -1يس��ر (دائ��رة صحة بغ��داد  /الرصافة) دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الش��ركات واملكاتب
اخملتصة بالتنظيف واملس��جلني رس��ميا ً داخل العراق لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص (مناقصة تنظيف مركز
الدائرة ،الش��عبة االنتقالية لاليدز ،الرقابة الصحية  +املطبوعات ،اللجان الطبية ( ،)55مخازن كس��رة وعطش،
قس��م التفتيش ،مخازن الرش��اد ،معهد االناث  ،مركز بغداد لألطراف الصناعية ،العيادة االستش��ارية الطبية،
مركز التأهيل الطبي وامراض املفاصل ،مركز الغدد الصم ،مركز احلساس��ية والربو ،مركز اس��نان الصدر ،مركز
الغدير لتأهيل املعاقني ،مركز اس��نان البلديات ،مركز الس�لام ،مركز اس��نان الشعب ،مركز اسنان باب املعظم،
مركز الش��هيد نوار موس��ى لطب االسنان ،مصرف دم الكيارة ،مركز اس��نان الكيارة ،مركز اسنان الثورة ،مركز
الش��هيد وسيم لطب االسنان  ،مركز اسنان الش��يخ عمر ،مركز املؤمل للتأهيل ،مركز االسنان الوقائي ،مركز
اسنان شارع املغرب ،مركز صدر القناة لألطراف الصناعية)
 -2تتوفر لدى (دائرة صحة بغداد  /الرصافة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة اجلارية وينوي استخدام جزء منها
لتنفيذ (مناقصة تنظيف مركز الدائرة ،الشعبة االنتقالية لاليدز ،الرقابة الصحية  +املطبوعات ،اللجان الطبية
( ،)55مخازن كس��رة وعطش ،قس��م التفتيش ،مخازن الرش��اد ،معهد االناث  ،مركز بغداد لألطراف الصناعية،
العيادة االستشارية الطبية ،مركز التأهيل الطبي وامراض املفاصل ،مركز الغدد الصم ،مركز احلساسية والربو،
مركز اس��نان الصدر ،مركز الغدير لتأهيل املعاقني ،مركز اس��نان البلديات ،مركز السالم ،مركز اسنان الشعب،
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).
 -3بإمكان 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 ( 150.000مائة وخمس��ون ألف دينار عراقي) ،بإمكان مقدمي العطاء
الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
 -4تس��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 ( 2021/7/26املصادف 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 ( % 1من قيمة العطاء) وس��يتم اعتماد الوثائق القياس��ية  /وثيقة اخلدمات الغير استش��ارية
وااللتزام مبلئ البيانات اخلاصة مبقدم العطاء وتقدم على شكل (ورق  +قرص .)CD
مالحظ��ة( -1 :علم��ا ً ان الكلفة التخميني��ة للمناقصة ( )121.486.500مائة وواحد وعش��رون مليون واربعمائة
وستة وثمانون ألف وخمسمائة دينار عراقي شهرياً.
مالحظة -2 :يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -3في حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد لليوم التالي.

ء /املدير العام
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باختصار ديمقراطي

نا�شد الوزير لدعم مع�سكر كينيا ب�ضمانة (كي كارد) !

محمد عبداهلل � :أعدكم بميدالية �آ�سيا ..وتحطيم االرقام ّ
عدل
راتبي الى  200دوالر!

 رعد العراقي

قفوهم �أنهم م َْ�ص َل ِح َّيون!

 ب��ط��ول��ة ال��ع��رب غ���دت ع��ال��م��ي��ة ..و(ط����ه ودان�����ة) خ�ضعا لفح�ص المن�شطات!
 بغداد � /إياد ال�صالحي
�أكد حممد عبدالله بطل العراق ب�سباق 3000
مرت موان ��ع� ،أن رقمه احلايل ي� ّؤهله لتحقيق
اجن ��از �آ�س ��يوي يفتخ ��ر ب ��ه كل العراقي�ي�ن،
مبين ًا �أن ما قدّمه يف مناف�سات بطولة العرب
بتون� ��س ب� ��أداء مغاير عن مت ّي ��زه يف بطولة
بور�ص ��ة الدولي ��ة ج ��اء ب�س ��بب م�ض ��اعفات
ا�ص ��ابته ،مفن ��د ًا يف الوق ��ت نف�س ��ه احلمل ��ة
الت ��ي �أثريت يف او�س ��اط �ألعاب القوى حول
تن ��اول بع� ��ض عدائ ��ي املنتخ ��ب للعقاق�ي�ر
ّ
املن�شطة كونها ت�س ��تهدف اللعبة التي �أخذت
بالتطوّ ر برغم الظروف ال�صعبة التي حتيط
بالريا�ضة.
وق ��ال حمم ��د امللق ��ب بـ(حباني ��ة) يف حديث
للم ��دى ":منذ ع ��ام � 2014أخ ��ذتُ �أر ّكز على
فعّالي ��ة  1500م�ت�ر رغبة من ��ي لتحقيق رقم
�سريع ميهّد يل للتفوّ ق يف �سباق  3000مرت
برقم قيا�سي ي� ّؤهلني لبطولة �آ�سيا ،وبالفعل
ح ّقق ��ت يف بطول ��ة العرب بتون� ��س حزيران
املا�ض ��ي زمن� � ًا �شخ�ص ��ي ًا جدي ��د ًا 3:45.05
دقيقة ،وجاء ت�سل�س ��لي �ساد�س ًا بعدما خطف
بحرين ��ي ومغربي�ي�ن املراك ��ز الثالثة الأوىل
وه ��م م� ّؤهل ��ون ل ��دورة طوكي ��و الأوملبي ��ة،
كونه ��م يوا�ص ��لون الإع ��داد من ��ذ �س ��نتني
مبع�س ��كرات تق ��ارب قيمته ��ا  30الف دوالر،
بينم ��ا مل يو ّفر يل حتى مبل ��غ �ألف دوالر يف م�ت�ر مبدين ��ة �أر�ض ��روم ،ومت ترتي ��ب الأمر
من�س ��ق االحتاد يف تركيا و�س ��ام ح�س�ي�ن
لعبة رقمية حتتاج اىل الدعم املادي".
مع ّ
الكرب ��ويل ،فت� � ّم ت�س ��هيل �س ��فري اىل املدينة
م ��ع �أن االحت ��اد مل مينحن ��ي �س ��وى %��1 0
تحطيم رقم
وت�ساءل حممد ":ال �أعرف ملاذا يق ّلل البع�ض من حقوقي كعداء �أوا�ص ��ل ت�س ��جيل الأرقام
من اجنازي ،بينما كنت الوحيد الذي رك�ض اجليدة"!
 5000م�ت�ر بزم ��ن  14:00,56دقيق ��ة يف
 50يوم ًا في تركيا
بطولة بور�صة الدولية برتكيا ،وحطمتُ رقم
العداء عبدالكرمي خ�ض�ي�ر  14:09.42دقيقة وع ��ن ظ ��روف مع�س ��كره الرتك ��ي ،يق ��ول
املُ�سجّ ل يف دورة الألعاب الآ�سيوية العا�شرة ":ا�ستم ّر مع�س ��كري �سبعة وع�ش ��رين يوم ًا،
يف �س ��يئول عام  ،1986ومل يكن �أحد يجر�ؤ ثم ذهبت اىل بور�ص ��ة للم�شاركة يف ال�سباق
على ذلك ،وحالي ًا �أ�س ��عى لتحقيق �أقل من  14ومكثت خم�س ��ة �أي ��ام ،وبعده ��ا توجّ هت اىل
دقيق ��ة ،وامل�ش ��اركة يف �س ��باق 10000م�ت�ر مع�س ��كر مدين ��ة �سام�س ��ون ملدة ثالثة ع�ش ��ر
للمناف�سة يف الـ  29دقيقة ،و�أعدكم باالجناز يوم� � ًا ،ثم عُدت اىل بور�ص ��ة وبقيتُ خم�س ��ة
يف  3000م�ت�ر موانع يف بطولة �آ�س ��يا و�إن �أي ��ام قب ��ل عودت ��ي اىل بغ ��داد� ،أي تدرب ��ت
مل �أمت ّك ��ن من خطف �إحدى امليداليات الثالث وحدي خم�س�ي�ن يوم ًا ،ومل ت�س ��مح الظروف
�س� ��أحقق الرقم الذي ي�ؤهلني لبطولة العامل ،ملدربي اجلا�س ��ور �س ��وى احل�ض ��ور يف �أيام
وه ��ذا يعتمد عل ��ى ما يوف ��ره يل االحتاد من البطول ��ة ،وهناك �ألتقيت خبري �ألعاب القوى
دعم ب�سيط".
املدرب �آرميناك �س ��ورين الذي �ش ّد من �أزري
و�أ�ض ��اف �:أوا�ص ��ل التدري ��ب حتت ا�ش ��راف وقدّم �أهم ن�صائحه ،مثلما �أثمّن بتقدير كبري
امل ��درب الدكت ��ور �أحم ��د حاك ��م عبدالواح ��د موقف �أهايل الأنبار وخا�صة مدينة احلبانية
اجلا�س ��ور ،وهو عدّاء �س ��ابق� ،إذ كنا نتد ّرب بدعمهم يل يف هذه البطولة وغريها".
مع� � ًا ،من ��ذ ع ��ام  ،2011و�س ��اندين يف كل
تكتيك جزائري
م�ش ��اركاتي ،وبعد �إنتهاء درا�س ��ته بح�صوله
تخ�ص ���ص يف علم و�أف ��اد حممد �":ش ��اركتْ يف بطولة بور�ص ��ة
عل ��ى �ش ��هادة الدكت ��وراه ّ
التدري ��ب ،وفاحتت ��ه ليك ��ون مدرب ��ي لثقتي الدولي ��ة منتخبات ُعم ��ان والكويت واملغرب
العالي ��ة ب ��ه ،وبالفعل حقق ��تُ �أف�ض ��ل �إجناز وتون� ��س واجلزائ ��ر ،وناف�س ��تُ �أوّ ًال يف
�س ��باق  3000مرت موانع وح ّققت 8:44.86
بف�ضل امكاناته".
دقيق ��ة حمطم� � ًا الرق ��م العراقي املُ�س ��جّ ل يف
ه ��ذه الفعّالي ��ة ،بعدها بثمانية �أيام �ش ��اركتُ
مع�سكر �أر�ضروم
وذك ��ر حمم ��د "قب ��ل م�ش ��اركتي يف بطول ��ة يف �س ��باق  1500م�ت�ر و�س ��جّ لت 3:46.21
الع ��رب� ،ص ��ارحتُ االحت ��اد ب� ��أن مع�س ��كر دقيق ��ة ،وج ��اء ت�سل�س ��لي رابع ًا بعد تق�س ��يم
النج ��ف �أو �أربيل ال يخ ��دم طموحي ،ويمُ كن املجموع ��ات ،م ��ع �إين ح�ص ��لت عل ��ى املرك ��ز
�أن �أع�س ��كر يف تركي ��ا الكت�س ��اب الفائ ��دة من الأول يف جمموعت ��ي ،ويف فعّالي ��ة 5000
التدريب فوق م�ستوى �سطح البحر بـ  2400م�ت�ر كن ��ت � ّ
أخط ��ط لتحقي ��ق رق ��م حت ��ت 14

ح�س�ي�ن يا�س�ي�ن ودانة ح�س�ي�ن م ��ن اتهامات
مبا�ش ��رة بتناوله ��م املن�ش ��طات ،وق ��ال ":لو
يعل ��م ا�ص ��حاب االته ��ام م ��دى اجله ��د الذي
نبذل� � ُه يف التمرين مل ��ا �ش� � ّككوا باجنازاتنا،
و�شخ�ص ��ي ًا م�س ��تعد للفح�ص م ��ن قبل دائرة
الط ��ب الريا�ض ��ي يف �أي وق ��ت ت�س ��تدعيني
للح�ض ��ور ،فالع ّين ��ات الت ��ي ت�ؤخ ��ذ لتحليل
"بول ودم" الريا�ضي قبل ال�سباق �أو بعده
ال تت�أثر بقِدم الفح�ص حتى لو ت� ّأخر فح�ص ��ه
ثالث ��ة ا�س ��ابيع ،وميك ��ن �أن تظه ��ر النتيجة
بعده ��ا �س ��لب ًا �أو �إيجاب� � ًا ،امله ��م �أن �س ��معتنا
�أغل ��ى من لقب البطل �أو اي اجناز لنا ّ
نحطم
فيه �أرقام اللعبة".
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه ":مل يتم اخ�ض ��اع منتخبنا
اىل الفح� ��ص الطب ��ي م ��ن قب ��ل دائ ��رة الطب
الريا�ض ��ي قب ��ل م�ش ��اركتنا يف بطولت ��ي
بور�ص ��ة الرتكي ��ة والع ��رب بتون� ��س ،لك ��ن
جلن ��ة فح� ��ص ّ
املن�ش ��طات يف بطول ��ة العرب
ا�ص ��طحبت طه ح�س�ي�ن ودان ��ة ح�س�ي�ن �أمام
انظاري لأخذ عيّنة حتليل منهما ،ويف اليوم
الت ��ايل عاد وفدنا اىل بغ ��داد ،ولو كان هناك
�ش ��ك بنتيجة التحلي ��ل الأولية لت� � ّم �إيقافهما
و�أخبار االحتادين العراق ��ي والدويل بذلك،
و ُ
حل ِرم ��ت دان ��ة م ��ن امل�ش ��اركة يف �أوملبي ��اد
طوكيو".
مع�سكر كينيا

دقيقة ،لكن قوة املناف�سة وتكتيك املت�سابقني
اجلزائري�ي�ن خا�ص ��ة لتحديد املراكز ح�س ��ما
ال�س ��باق ل�ص ��احلهم� ،أم ��ا �أن ��ا ف�أنهيت ��ه بزمن
14:00.5دقيقة بعد �أن عانيت من م�ضاعفات
�إ�صابتي بالتم ّزق الع�ضلي يف ال�ساق".
�شكوك  ..و�إ�صابة

وب�ش� ��أن حظوظه يف بطولة العرب بتون�س،
قال ":للأ�س ��ف تولدّت لدى البع�ض ال�شكوك
ب�أنن ��ي تناولت املن�ش ��طات ،وت�س ��اءَلوا كيف
ّ
حط� � َم الرق ��م القيا�س ��ي يف بور�ص ��ة الرتكية
و�أخف ��ق يف تون� ��س؟ �ص ��راحة ه� ��ؤالء ال
ي�ستح ّقون الرد ،فباال�ضافة اىل معاودة الأمل
القوي يف �ساقي وا�ضطراري لإبطاء رك�ضي
يف �س ��باق  5000م�ت�ر ،وع ��دم ان�س ��حابي
من ��ه ك ��ي ال �أتع ّلم عل ��ى االن�س ��حاب يف هكذا
ظ ��روف ،ف�إن بطولة العرب غدت بطولة عامل
بحد ذاتها ،نظر ًا لقوّ ة امل�ش ��اركني خا�صة من
املغرب واجلزائر وتون�س وقطر والبحرين،

فال ��دول الثالث ��ة الأوىل وخا�ص ��ة املغارب ��ة
يتد ّربون فوق �س ��طح البح ��ر ،و�أغلب �أبطال
العامل ي�ؤدّون وحداتهم التدريبية هناك� ،أما
قطر والبحري ��ن ف�أنهم يُج ّن�س ��ون �أبطا ًال من
املغرب وكينيا و�أثيوبيا"!
ولفت اىل �أنه "م ��ن املُمكن �أن نحقق االجناز
يف �س ��باقات  800و 1500و 3000م�ت�ر
ببطولة �آ�س ��يا ،لكن يُ�ص ��عب ذل ��ك يف بطولة
الع ��رب! لأن �أه ��ل اللعب ��ة ُهم �أبط ��ال العامل،
ف�إن رك�ض ��تُ �س ��ريع ًا وه ��م خلف ��ي بامكانهم
�أن يتق ّدم ��وا يف النهاي ��ة ،و�إن �أبط�أتُ �س ��يتم
اجتيازي لأنه لديهم قدرة حتمّل حتافظ على
ا�س ��تمرار ت�س ��ارعهم للظفر باملراكز الأوىل،
فت�ص ��وّ ر ًا عدّائ�ي�ن متق ّدم�ي�ن مثل ُه ��م الأعل ��ى
البطل العاملي �س ��عيد عويطة فماذا �س ��يكون
م�ستوى �أ�شبالهم؟

وعن ا�س ��تحقاقه القادم� ،أك ��د حممد ":ق ّررتُ
باالتف ��اق مع مدرب ��ي ،على مفاحت ��ة االحتاد
بتوف�ي�ر دع ��م م ��ايل ال يتجاوز خم�س ��ة �آالف
دوالر لإقامة مع�س ��كر طويل ميتد �ستة �أ�شهر
يف كينيا� ،س� ��أترك خالله ��ا زوجتي و�أوالدي
م ��ن �أج ��ل حتقي ��ق اجن ��از عظيم لبل ��دي يف
بطول ��ة �آ�س ��يا مطل ��ع ع ��ام  ،2022ويج ��ري
التن�س ��يق مع الأمني املايل لالحتاد د.زيدون
ج ��واد ال�ستح�ص ��ال ت�أ�ش�ي�رة الدخ ��ول اىل
كينيا ،حيث �أ�س ��عى ال�س ��تئجار بي ��ت هناك،
و�س�أ�س� � ّلم بطاق ��ة (ك ��ي كارد) اخلا�ص ��ة ب ��ي
لالحتاد ك�ض ��مان ال�س�ت�رداده املبل ��غ املذكور
يف حال ��ة �إخفاقي يف �إحراز �إحدى ميداليات
�آ�س ��يا� ،أو ع ��دم حتقيق رقم ت�أهيل ��ي لبطولة
العامل".
منا�شدة لدرجال

وختم حممد عبدالله حديثه :اتقدّم نيابة عن
زمالئي بال�ش ��كر لوزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
عدن ��ان درجال الت�ص ��اله بنا �أثن ��اء تواجدنا
يف بطولة العرب بتون�س بهدف َّ
ح�ضنا على
تقدمي العط ��اء الكبري ،ما يدلل على حر�ص ��ه
واهتمامه ،و�أنا�شده ب�أن يُذلل من خالل نظام
الربوتوكول الريا�ض ��ي محِ نة ح�صويل على
ت�أ�ش�ي�رة الدخول اىل كينيا لإقامة مع�سكري
هن ��اك ا�س ��تعداد ًا لبطول ��ة �آ�س ��يا ،فحاجت ��ي
للمال لي�س لتكرميي ،بل النفاقه على برنامج
تدريب ��ي فوق م�س ��توى �س ��طح البح ��ر ،علم ًا
�أن مق ��دار راتبي يف احت ��اد اللعبة � 165ألف
دين ��ار فق ��ط لعام ��ي 2019و 2020وبع ��د
اجن ��ازي بتحطيم االرق ��ام مت تعديل الراتب
اىل  300ال ��ف دين ��ار (�أي م ��ا يع ��ادل مئت ��ي
عينات طه ودانة
دوالر) وم�ض ��ت �أربع ��ة �أ�ش ��هر عل ��ى ت� ّأخ ��ر
وف ّن ��د حمم ��د م ��ا وجّ ��ه الي ��ه ولزميلي ��ه ط ��ه �صرفه".

م ��ن اخلط ��ورة مب ��كان �أن تظ � ّ�ل ذريع ��ة احلق تعب ��ث بعقول
ال�س� � ّذج واملُغيّبني وراء ت�أثري دهاليز الإعالم وال�صحافة غري
ُ
املهنية ليت�س�ّت رّ�ر خلفها الباطل في�س ��ود ق�س ��ر ًا ويرتفع �ش� ��أنه
ويتح ��وّ ل مرتدوا الأقنعة املزيّفة اىل �أبطال يف نظر الأجيال
احلالية.
قد يكون هناك ت�أثري ونهج تتبعه بع�ض امل� ّؤ�س�سات الإعالمية
يف الرتويج عن ر�س ��التها ،وتفر�ض على الإعالميني العاملني
معه ��ا ذل ��ك النهج ،لك ّننا مل ن�س ��مع يوم� � ًا �أن �إعالمي� � ًا �أو مق ّد َم
برنامج ريا�ض ��ي هو م ��ن يفر�ض على تلك امل� ّؤ�س�س ��ة حتويل
برناجمه ملوقع ت�ش ��هري وت�صفية ح�س ��ابات �شخ�صية و�ساحة
ق�ض ��اء افرتا�ضي وورقة �ض ��غط وتهديد بك�شف ملفات ف�ساد
�ض ��د �ش ��خو�ص بعينهم ب�ش ��كل تدريج ��ي حتى يتح ّق ��ق �أحد
الأمري ��ن "�إمّا االعرتاف والر�ض ��وخ له وم ��ا يتبع ُه من تنازل
دعاو ق�ض ��ائية �ضدّه" �أو "ا�س ��تمرار ن�شر الف�ضائح حتى
عن ٍ
و�إن طال الزمن ل�شهور طويلة"!!
ُف�س ��ر م�ش ��هد ما يجري وفق ًا ملعطيات االحداث ،وتو ّتر
هكذا ي َّ
العالقة بني الأطراف املعنية التي يعلم بها القا�صي والداين،
وحال ��ة الإ�ص ��رار غري املربّر يف حتويل برنامج ريا�ض ��ي من
ناقِد مبو�ضوعية اىل جالِد للتطبيعية!
ال�ص ��راع بني بع� ��ض الربامج الريا�ض ��ية م ��ع التطبيعية بد�أ
ي�أخذ حيّز ًا �أكرب من كونه ي�س ��تهدف �ش ��خو�ص بعينهم ،بقدر
م ��ا ت�ش�ي�ر كل الدالئ ��ل �أنه ي�س ��عى لالطاحة مبع�س ��كر الوزير
ّ
للرت�ش ��ح ملن�ص ��ب رئي� ��س االحت ��اد
عدن ��ان درج ��ال الطام ��ح
وحتييد دور املُق ّربني له قبل انتخابات �أيلول القادم ،وهو ما
جعل كل االتهامات تربط بني �أع�ض ��اء الهيئة التطبيعية وبني
افرتا�ض ��ية حت ّكم عدن ��ان درجال مبق ��ود القيادة �أو الت�س�ّت رّ
عل ��ى كل خروقاته ��م متهي ��د ًا ال�ض ��عاف حظوظ ��ه يف الف ��وز
باالنتخابات القادمة!
ل�س ��نا �ضد ك�ش ��ف حاالت الف�س ��اد �أو اخلروقات الإدارية لأي
مف�ص ��ل ريا�ض ��ي ،بل �إن الإعالم الريا�ض ��ي مُطالب بالتح ّقق
ور�ص ��د تل ��ك احل ��االت حت ��ت واجب الإ�ص�ل�اح والت�ص ��حيح
بحيادية و�شفافية ال تت�أثر بالعالقات �أو املواقف ال�شخ�صية،
وينتهي دور الإعالمي يف ك�ش ��ف �أية حالة �سلبية عند عر�ضه
الأد ّل ��ة والوثائق التي يراها مت ّثل خرق ًا قانوني ًا ،بينما يرتك
للجهات املعنية والق�ضائية اتخاذ القرار بالإدانة �أو الرباءَة،
وخالف ذلك ،ف�إن تكرار احلديث حول ذات املو�ضوع حللقات
عدّة و�إجبار امل�ش ��اهد على ح�ص ��ر اهتمامه بتلك الق�ضية فهي
م�ص ��ادرة ب�ش ��كل غري مبا�ش ��ر لعقل وحق املتابع حتت ت�أثري
مقولة "كلمة حق يُراد بها باطل".
�س� ��ؤال يف غاية الأهمية يُطرح لن�س ��توعب وفق ًا لد ّقة الإجابة
علي ��ه حج ��م اخلِ ��داع والتزييف ال ��ذي ميار�س ��ه البع�ض يف
التالع ��ب مبل ّف ��ات الف�س ��اد لتكون ورق ��ة �ض ��غط ال �أكرث ،فكم
�أثريت مل ّفات �إن�ش ��غل ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي بها وع َلتْ �أ�صوات
برامج ريا�ض ��ية و�ض ��يوف كان ��ت متتلك �إدل ��ة ووثائق ُتدين
الكث�ي�ر م ��ن ال�شخ�ص ��يات وامل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ية ،لك ّننا مل
ن�س ��مع عن ق�ض ��ية واح ��دة مت ا ُ
حلكم به ��ا �أو �إدان ��ة املتهمني،
ونالوا جزاءهم العادل ،بينما خفتت تلك الأ�ص ��وات و�سوّ فت
جميع االتهامات واختفت الوثائق ،بل �إن الكثري ممّن اتهموا
بالف�ساد ا�صبحوا بعد �سنوات �ضيوف دائمني لذات الربامج
ويتحدّثون بل�سان النزاهة!
ال نريد خلط الإعالم الريا�ضي �أن ينحرف عن م�سار احليادية
�أو يفر� ��ض �أدوار ًا جدي ��دة ملهامّه قد ُت�س ��يء حلقيقة نواياها
املهني ��ة ،كم ��ا �إن �ص ��مت اجله ��ات املعنية عن تقيي ��م وتقومي
�أبن ��اء البيت ال�ص ��حفي ومُعاجل ��ة �أي خروق ��ات واجتهادات
�شخ�ص ��ية ميك ��ن �أن ُتثل ��م تاج ومهنية ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية
التي مل يتلبّ�س ��ها الوهن و�ض ��عف احلال �أو يُطاح بكربياءها
ونقاء �سريرتها مثلما تواجهه اليوم بعد �أن َ
فر�ض الطارئون
واملَ ْ�ص� � َل ِح َّيون �س ��طوتهم من دون رادع ،وارت�ضى البقية �إما
ال�صمت �أو الت�شبّث بكر�سي املن�صب اىل الأبد!
ل�سنا �ضد ك�شف حاالت الف�ساد �أو
الخروقات الإدارية لأي مف�صل
ريا�ضي ،بل �إن الإعالم الريا�ضي
ّ
بالتحقق ور�صد تلك الحاالت
مُ طالب
تحت واجب الإ�صالح والت�صحيح
بحيادية و�شفافية ال تت�أثر بالعالقات
�أو المواقف ال�شخ�صية،

بر�شلونة لأوم��ت��ي��ت��ي :ال ت��ق��اوم  ..عمومية ال�سلة تناق�ش نظامها و�سماكة ي�شهر (الفيتو)!
�إما خف�ض العقد �أو المغادرة!
 متابعة  /المدى
ي�ستمر احل��دي��ث ع��ن م�ستقبل الفرن�سي
�صمايول �أومتيتي ،مدافع الفريق الكروي
الأول بنادي بر�شلونة الإ�سباين ،وموقفه
من اال�ستمرار داخل الكامب نو يف املو�سم
اجلديد .2022 - 2021
وت���س�ع��ي �إدارة ب��ر��ش�ل��ون��ة خ�ل�ال ال�ف�ترة
احل ��ال� �ي ��ة ،ل �ت �� �س��ري��ح ب �ع ����ض ال�لاع �ب�ين،
وتخفي�ض عدد من عقود العبيه ،من �أجل
مواجهة الأزم��ة املالية التي
يعاين منها خالل الفرتة
احلالية.
و�أك� � � � � ��دت � �ص �ح �ي �ف��ة
"�سبورت" الإ�سبانية،
�أن �إدارة ب��ر� �ش �ل��ون��ة
ت��در���س ف�سخ عقد
" �أومتيتي"،
م��ن جانب
واح��د يف
ح � ��ال � ��ة

رف�ض اخلروج ال�صيف اجلاري.
��ش�دّدت ال�صحيفةعلى �أن بر�شلونة يفكر
يف اتباع نف�س اخل�ط��وات التى فعلها مع
ال�لاع��ب م��ات�ي��و���س ف��رن��ان��دي��ز،يف ال�ف�ترة
امل��ا��ض�ي��ة بف�سخ ع �ق��ده م��ن ط��رف واح��د.
و�أ� �ش��ار التقرير �إىل �أن بر�شلونة يف�سخ
ع�ق��د ال�لاع��ب م��ن ط��رف واح� ��د ،يف حالة
قيامه مبقاومة املغادرة عن الكامب نو ،مع
تخفي�ض راتبه.
وان�ضم "�أومتيتي" �إىل �صفوف البار�سا
يف �صيف  2016قادما من �أوملبيك ليون
ال �ف��رن �� �س��ي ،وي��رت �ب��ط ب �ع �ق��د م ��ع ال�ق�ل�ع��ة
ال�ك��ات��ال��ون�ي��ة ح�ت��ى  30ح��زي��ران .2023
وم�ن��ذ ان�ضمام امل��داف��ع الفرن�سي� ،شارك
م��ع بر�شلونة يف  132م �ب��اراة ،مبختلف
ال��ب��ط��والت ،مت �ك��ن م��ن ت�سجيل
هدفني و�صناعة هدف �آخر.

 متابعة  /المدى
ت�ش ��هد قاعة كلية الرتبي ��ة البدنية وعلوم
الريا�ض ��ة ،يف جامعة بغ ��داد باجلادرية،
بع ��د غد الأربعاء ،االجتماع اال�س ��تثنائي
للهيئ ��ة العام ��ة الحت ��اد ك ��رة ال�س ��لة،
لغر�ض املناق�شة وامل�ص ��ادقة على النظام
الأ�سا�سي لالحتاد.
وق ��ال د.ح�س�ي�ن العميدي رئي� ��س احتاد
اللعب ��ة� ،أن ��ه مت دع ��وة الهيئ ��ة العام ��ة
لالجتماع كونها �ص ��احبة ال�س ��لطة العليا
يف امل�ص ��ادقة على النظام الأ�سا�سي وفق ًا
لقان ��ون االحت ��ادات  24ل�س ��نة ،2021
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ه ��ذه اخلطوة تع ��د مهمّة
لتعزي ��ز ا�س ��تقرار االحتاد �أ�س ��وة بعديد
االحت ��ادات الت ��ي �أقام ��ت اجتماعاته ��ا
م� ّؤخر ًا للغر�ض نف�سه.
و�أ�ض ��اف العمي ��دي يف ت�ص ��ريح للمدى
�:س ��يم ّثل ع�ض ��و واح ��د ع ��ن كل ن ��ا ٍد من
الأندي ��ة ال� �ـ ( )12امل�ش ��اركة يف ال ��دوري
املمتاز للمو�س ��م  ،2021-2020وت�شمل
(النفط ،ال�ش ��رطة ،احل�شد ال�شعبي ،نفط
الب�ص ��رة ،الكهرب ��اء ،زاخو ،الت�ض ��امن،
اخلطوط ،نفط ال�ش ��مال ،الأعظمية ،غاز
ال�شمال واحللة) وممثل واحد عن كل نا ٍد
م ��ن الأندية الـ ( )27امل�ش ��اركة يف دوري

الدرج ��ة الأوىل للمو�س ��م 2021-2020

وه ��ي ( ال�س ��ماوة ،الوح ��دة ،احلم ��زة
ال�شرقي ،عنه ،القوة اجلوية ،النا�صرية،
ال�ش ��طرة ،عم ��ال نين ��وى ،ام ��ام املتقني،
احلي ،الرو�ضتني ،النعمانية ،امل�شاهدة،
ال�ص ��ليخ ،العمال ،ال�ش ��هداء واجلرحى،
ال�ص ��مود ،احلباني ��ة ،جزي ��رة اخلالدية،
هي ��ت ،امل�س ��تقبل� ،س ��والف اجلدي ��د،
�س ��امراء ،الف ��رات ،قلعة �س ��كر ،الرفاعي
والفو�سفات.
وذك ��ر :مت دعوة ممث ��ل واحد عن الأندية
الثمانية امل�ش ��اركة يف بط ��والت ()3×3
للمو�س ��م  2021-2020وه ��ي (دجل ��ة
اجلامع ��ة ،دربندخان� ،أكاد ،الغا�ض ��رية،
ب�ل�اد الرافدي ��ن� ،ش ��هربان ،جل ��والء
والبي�شمركة).
و�أ�شار رئي�س االحتاد اىل ،ح�ضور ممثل
واحد عن كل احتاد فرعي من االحتادات
ال� �ـ (� )18س ��واء كرئي� ��س احت ��اد �أو م ��ن
ين ��وب عنه م ��ن �أع�ض ��اء ف ��روع (بغداد،
الب�ص ��رة ،ذي ق ��ار ،مي�س ��ان ،وا�س ��ط،
املثنى ،الديوانية ،بابل ،النجف ،كربالء،
دياىل� ،ص�ل�اح الدي ��ن ،الأنب ��ار ،كركوك،
نينوى� ،أربيل ،ال�سليمانية ودهوك).
وخت ��م العمي ��دي ت�ص ��ريحه :مت دع ��وة
ممثل�ي�ن ع ��ن رواد كرة ال�س ��لة� ،س ��بق �أن

مثل ��وا ودربوا املنتخب الوطني �س ��ابق ًا،
ك�ض ��يوف �شرف ،وهم �ص ��بيح ال�ضايف،
د.علي جعفر �سماكة ،د.هالل عبدالكرمي،
ونعمة عبد �س ��امل ،وكذل ��ك احلكم الدويل
د.عل ��ي �س ��موم دغ ��ل ،وه�ؤالء يح � ُّ�ق لهم

�إب ��داء ال ��ر�أي وال يح ��ق لهم الت�ص ��ويت،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ممثل واحد ع ��ن كل جلنة من
اللج ��ان العامل ��ة يف االحت ��اد (املدربني،
الن�سوية ،3×3 ،املدار�س والأكادمييات،
احلكام ،امل�س ��ابقات والإح�ص ��اء) وميكن

له ��م �أن يناق�ش ��وا م ��واد النظ ��ام من دون
الت�صويت عليه.
ويف ال�سياق ذاته� ،أبدى رائد كرة ال�سلة
د.عل ��ي �س ��ماكة اعرتا�ض ��ه على ت�س ��مية
�أندي ��ة ( )3×3والدرج ��ة الأوىل �ض ��من
الهيئة العامة الحتاد اللعبة.
وقال �س ��ماكة �:ألفتُ عناي ��ة الهيئة العامة
اىل امل ��ادة ( 6ع�ض ��وية االحت ��اد) الفقرة
ثاني� � ًا م ��ن قان ��ون االحتادات الريا�ض ��ية
اجلدي ��د ل�س ��نة  2021والت ��ي تن�ص على
�أنه "ال يُعد النادي الريا�ض ��ي ع�ض ��و ًا يف
االحت ��اد �إال بع ��د موافق ��ة الهيئ ��ة العامة
لالحتاد على ذلك ،وميكن للهيئة الإدارية
لالحت ��اد �أن ت�س ��مح ل ��ه بامل�ش ��اركة يف
ن�شاطاته".
و�أ�ض ��اف �:إن �أندي ��ة ( )3×3والدرج ��ة
الأوىل مل تكت�س ��ب الع�ضوية يف االحتاد
حت ��ى الآن لع ��دم وج ��ود اجتم ��اع للهيئة
العامة لالحتاد مينحهم ال�ص ��فة ويت�سنى
لهم �أن يكونوا �أع�ضاء عاملني يف االحتاد
ويح ��ق له ��م الت�ص ��ويت يف االنتخابات،
فامل�ش ��اركة يف الن�ش ��اطات تق� � ّرره الهيئة
الإداري ��ة لالحت ��اد� ،أما �أن يك ��ون النادي
ع�ض ��و فالق ��رار من ��اط بالهيئ ��ة العام ��ة
لالحت ��اد ،وعليه ف�إن وج ��ود هذه الأندية
يف الهيئة العامة غري �شرعي.
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قناطر

�أوقفوا الزيادة بعدد ال�سكان

 طالب عبد العزيز
يعت�ب�ر ارتف ��اع ع ��دد ال�سكان واحد ًا م ��ن امل�شاكل الت ��ي تعيق الربنامج
احلكوم ��ي� .إذ ي�ش�ي�ر تقرير وزارة التخطي ��ط اىل �أنَّ ع ��دد العراقيني قد
ي�ص ��ل اىل  80مليون� � ًا بعد  25عام� � ًا ،وتبلغ ن�سبة النم ��و ال�سكاين خالل
ال�سن ��وات الأربع املا�ضي ��ة  %2.6من املجموع الذي جتاوزالـ  40مليون
ن�سم ��ة .وهذه زي ��ادة غري حم�سومة النتائج ،وتن ��ذر بخطر كبري على كل
اال�صع ��دة ،وال حل ��ول له ��ا �إال باعتم ��اد برنام ��ج حكومي �ص ��ارم ،يوافق
وينا�س ��ب املوازن ��ة العامة ،والدي ��ون وم�شاريع امل�ستقبل ع ��دد ال�سكان،
الذي يفرت�ض �أن يكون منا�سب ًا.
تتح ��دث احلكوم ��ة عن ف�شلها يف ت�أمني الكهرب ��اء للعراقيني -نقول هذه
بعي ��د ًا عن اله ��در والف�ساد يف م�شاريعه ��ا -مع انَّ االنت ��اج منها يفوق ما
كان يف عهد النظام ال�سابق ،بل وهناك زيادة �سنوية جراء ن�صب الكثري
من حمط ��ات التوليد ،لكنَّ الزيادة ت�صطدم بعقب ��ة الزيادة امل�ضطردة يف
ع ��دد ال�سكان ،والبي ��وت امل�شيدة حديث� � ًا ،والتي ال منظم له ��ا ،وال توجد
اح�صائي ��ة ر�سمي ��ة تدر� ��س احلاجة عل ��ى وفق االنت ��اج .ف�ض�ل ً�ا عن عدم
قدرته ��ا على ا�ستيف ��اء مبالغ اال�ستهالك م ��ن �ساكنيها.ومبعن ��ى �آخر فان
احلكومة �ستظل عاجزة عن ت�أمني حاجة مواطنيها من الكهرباء اىل يوم
يبعثون ،ما مل تعتمد برناجم ًا يح ُّد وبفاعلية من الزيادة يف ال�سكان.
وملعاجل ��ة ق�ضي ��ة م ��ن النوع ه ��ذا �سي�صط ��دم الربنام ��ج احلكومي� -إن
وج ��د -بعقبت�ي�ن رئي�سيت�ي�ن( النظ ��ام االجتماع ��ي واملنط ��وق الدين ��ي)
وكلتاهم ��ا تدع ��وان اىل الزي ��ادة بع ��دد ال ��والدات ،فنظ ��ام اال�س ��رة قائم
عل ��ى �أ�سا�س(ح ��زام الظهر) واالب بحاج ��ة اىل (ملّة زمل) يفاخ ��ر بهم� ،أو
ي�ستدعيه ��م يف (طالبة) والع�شرية تهاب بعدد بنادقه ��ا ،والنظام الديني
قائ ��م عل ��ى منط ��وق احلدي ��ث ال�شري ��ف( � ....إين مباه ��ل �أو مفاخر بكم
االمم) وك�أن امل�سلم�ي�ن مل يتجاوز عديدهم امليلي ��ار .وهذه الق�ضية حتل
بالوع ��ي ،واال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني ،وفر�ض �سلطة القانون� .إذ من
غ�ي�ر املعقول �أننا ن�ضيف اىل عدد (الع ّتاك ��ة) عتاكة جددا ،وال اىل �سوّ اق
ال�ستوتات �سائقني �آخرين ،واىل املت�سولني يف ال�شارع مت�سولني بحجج
جديدة.
يف ب�ل�اد تعتمد اقت�صاد ًا ريعي ًا ،انهارت منظومتها االقت�صادية ،فهي بال
م�صانع ،وتعتمد �سوقها على ا�سترياد كل �شيء ،وتبلغ ديونها اخلارجية
�أرقام� � ًا خيالية  ..ال ب َّد من وقفة تدب ��ر ومعاينة ،وهذه ال تتم �إال بحكومة
قوي ��ة وخمل�صة� ،صادقة ،وتتمت ��ع بقدر من القبول ،ت�ض ��ع ال�سكان �أمام
حقيق ��ة ما يج ��ري ،وتعلمهم ب�أنَّ الب�ل�اد ال قدرة لها على احت ��واء الزيادة
هذه ،وت�ش ��رع بربنامج جاد ،يب�سط االمن ويتج ��ه للتعليم ،وهنا جوهر
الق�ضي ��ة .املواط ��ن الب�سي ��ط ي�ستجيب اىل تقنني ع ��دد اف ��راد ا�سرته �إذا
وجد نف�سه حممي ًا بالقان ��ون ،و�سيكف رجل الدين عن دعوته بـ (املباهلة
مثال �سوى ما
واملفاخ ��رة) �إذا مل يج ��د م�صغي� � ًا لندائه .وال �أقرب لنا م ��ن ٍ
تعم ��ل عليه حكومة �إيران اال�سالمية ،حيث مت حتديد االجناب بواحد �أو
اثنني ح�سب� ،ضمن ثقافة جمتمعية وبرنامج حكومي.
الزي ��ادة يف ال�سكان تعني مئات الآالف من الب�شر واملركبات والوحدات
ال�سكنية والكليومرتات من �شبكة املجاري وا�سالك نقل الطاقة واملدار�س
واال�س ��واق ووو  .ثم ،م ��اذا يعني �أنَّ عدد العراقي�ي�ن �أكرث من  40مليون
بينهم �أكرث من  5مليون �أمّي؟ �أين املفاخرة يف ذلك؟

نافـذة من موسـكو

تهريب المخدرات في العراق وتعاطيها كق�ضية �أمنية
�إن معدالت البطالة المرتفعة والي�أ�س والإعاقات ونزوح
ال�سكان وعدم اال�ستقرار والحروب واالحتالل التي عانى
منها العراق والنزاعات الم�سلحة والإرهاب الذي ما زال
يعاني منها  ،كلها عوامل جعلت عموم ال�سكان  ،وال �سيما
ال�شباب والفئات المهم�شة � ،أكثر عر�ضة لتعاطي المخدرات
و�إنتاجها وتهريبها كو�سيلة لك�سب المال .وهناك � ً
أي�ضا
درجة معينة من م�شاركة الم�س�ؤولين الحكوميين ال�ساعين
�إلى الت�أثير على التطورات في البالد.

�إن العوامل الرئي�سية التي �أدت �إىل زيادة
تعاطي املخ ��درات يف العراق هي �أ�سباب
اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة ونف�سي ��ة وكذلك
ارتفاع معدالت العنف الأ�سري ،والو�ضع
الأمن ��يالع ��ام .يف الوق ��ت نف�س ��ه �أ�صبح
الإجت ��ار باملخ ��درات وتعاطيه ��ا ق�ضي ��ة
�أمنية وطنية ملح ��ة � ،إذ �إنها تهدد ك ًال من
الأ�س ��رة واملجتم ��ع لأن منوهاحمف ��وف
مب�شاكل اقت�صادية واجتماعية ونف�سية.
وهن ��اك �أ�سباب عديدة النت�ش ��ار التهريب
وتعاط ��ي املخ ��درات  ،منه ��ا حقيق ��ة �أن
مناط ��ق الن ��زاع �أك�ث�ر انفتاحا عل ��ى مثل
ه ��ذه التج ��ارة  ،والت ��ي تع ��ادل عوائدها
االقت�صادية �إنت ��اج الأ�سلحة .عالوة على
ذل ��ك  ،الف�س ��اد املتف�شي ب�ي�ن امل�س�ؤولني.
وق ��ال ع�ضو يف مفو�ضية حقوق الإن�سان
يف العراق يف �سبتم�ب�ر املا�ضي� ،إنه منذ
بداي ��ة الع ��ام  ،مت اعتق ��ال و�إدان ��ة 4594
�شخ�ص يف ق�ضايا املخ ��درات يف العراق
 ،م�ضيف ��ا �أن ه ��ذه الأرق ��ام ت�ستثني اقليم
كرد�ست ��ان الع ��راق لأن لديه ��ا هيئ ��ات
وق ��وات خا�ص ��ة مبكافح ��ة املخ ��درات. .
و”�أ�صبح الإجتار باملخ ��درات وتعاطيها
ي�ش ��كالن تهدي ��دا للأ�س ��رة واملجتم ��ع.
ووفق ��ا لبع� ��ض املعطي ��ات فق ��د بل ��غ عدد
املوقوف�ي�ن واملحكوم�ي�ن يف ق�ضاي ��ا
الإجت ��ار باملخ ��درات وتعاطيها خالل عام
 2018بل ��غ  9328حال ��ة  ،بينم ��ا يف عام
 2019مت ت�سجي ��ل  6407حال ��ة فق ��ط.
�أم ��ا بالن�سب ��ة لع ��ام  ، 2020فم ��ن بداي ��ة
الع ��ام حت ��ى � 1سبتم�ب�ر  ، 2020بل ��غ
ع ��دد املوقوف�ي�ن واملحكوم�ي�ن يف ق�ضايا
الإجت ��ار باملخ ��درات وتعاطيه ��ا ، 4594
با�ستثناء �إقليم كرد�ستان “.
كري�ست ��ال وكبتاغ ��ون  ،وعق ��ار قائم على

الأمفيتام�ي�ن يُطل ��ق علي ��ه ا�س ��م “العقار
اجله ��ادي” ب�سب ��ب �شعبيته ب�ي�ن مقاتلي
تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمي ��ة  ،لهم ��ا �أعل ��ى
مع ��دالت تعاط ��ي يف الب�ل�اد  ،وبح�س ��ب
�أرق ��ام �ص ��ادرة ع ��ن الهيئة . .وم ��ع ذلك ،
ميكن �أن ي�شري م�صطلح “كري�ستال” �إىل
كل من امليثامفيتامني البلوري وهريوين
ال�ش ��ارع ع ��ايل النق ��اء  ،وال ��ذي ُيع ��رف
�أحيا ًنا با�سم “كرياك”.
�إن معظ ��م املخدرات التي يتم تهريبها �إىل
الع ��راق تعرب احل ��دود املليئ ��ة بالثغرات
م ��ع �إي ��ران وتذه ��ب �إىل تركي ��ا و�سوريا
و�أوروب ��ا و�أمريكا ال�شمالي ��ة .ويذكر �أن
العراق �أ�صبح نقطة عبور خطرية لتهريب
املخ ��درات يف ال�سنوات الأوىل لالحتالل
الأمريك ��ي ب�سب ��ب الفو�ض ��ى وتفكي ��ك
الدول ��ة .ومنذ ذلك احل�ي�ن � ،ساء الو�ضع.
ووف ًق ��ا لتقرير ع ��ام  2014ح ��ول تعاطي
املخدرات والكح ��ول يف العراق“ :نتائج
�أول جمموع ��ة عم ��ل معني ��ة بالوبائي ��ات
العراقي ��ة العام ��ة”  ،ف� ��إن “امل ��واد الأكرث
�شيوعً ��ا ه ��ي الكح ��ول واحل�شي� ��ش
والعقاق�ي�ر الت ��ي ت�ستلزم و�صف ��ة طبية.
بالإ�ضاف ��ة �إىل م ��ادة الكابتاغون من نوع
الأمفيتام�ي�ن وامليثامفيتام�ي�ن البلوري ،
وي�ستخ ��دم م�سكن الآالم ترام ��ادول على
نط ��اق وا�س ��ع .وق ��د ت�ش�ي�ر امل�ضبوطات
ال�ضخمة م ��ن الكبتاغون وامليثامفيتامني
والأفيون الأفغ ��اين والرتياك (�شكل خام
م ��ن الأفي ��ون) والهريوي ��ن عن ��د املعاب ��ر
احلدودي ��ة �إىل �أن ه ��ذه امل ��واد �أ�صبح ��ت
�أك�ث�ر �شيوعً ��ا “ .وه ��ذا ي�ش�ي�ر �إىل �أن
الكارث ��ة �ست ��زداد �سوءًا مب ��رور الوقت ،
عل ��ى الرغم م ��ن حقيق ��ة �أن ق ��وات الأمن
تعلن عن عمليات ناجحة.

 د .فالح احلمـراين

ويف درا�ست ��ه “�ش ��ن احل ��رب :مناط ��ق
ال�ص ��راع وانعكا�ساته ��ا عل ��ى �سيا�س ��ة
املخ ��درات”  ،يلف ��ت الباح ��ث ف .ريتانو
االنتب ��اه �إىل م ��ا ي�سمي ��ه “من ��وذج
احلك ��م العني ��ف” يف �أوق ��ات النزاع ��ات
وال�صراعات امل�سلحة “ ،حيث يتم حتقيق
النف ��وذ ال�سيا�س ��ي م ��ن خ�ل�ال الو�ص ��ول
�إىل امل ��وارد وم�ص ��ادر املال ،ل�ش ��راء دعم
الكيان ��ات االجتماعي ��ة املحلية ،من خالل
توفري �سبل العي�ش لها ،وحتقيق الت�أثري
ال�سيا�س ��ي عليه ��ا (م ��ن خ�ل�ال الف�س ��اد)
“ ،وحي ��ث توف ��ر امل ��وارد � ً
أي�ض ��ا �إمكانية
اقتن ��اء الأ�سلحة واملقاتل�ي�ن (امليلي�شيات
�أو اجليو� ��ش �أو احلرا� ��س امل�ست�أجري ��ن
�أو “ذوي الثق ��ل الثقي ��ل”) الذي ��ن ميك ��ن
ا�ستخدامه ��م لل�ضغ ��ط عل ��ى املعار�ض ��ة،
�أو مهاجمته ��ا �أو ا�ستخ ��دام العن ��ف،
وال�سيط ��رة على الأرا�ض ��ي والأ�صول �أو
ممار�سة االبت ��زاز”� .إن جتارة املخدرات
ال تفي ��د الأجه ��زة احلكومي ��ة فح�سب ،بل
ت�ستفي ��د منها �أي�ض ��ا الت�شكيالت امل�سلحة
غ�ي�ر النظامي ��ة عل ��ى اخت�ل�اف �أنواعها،
واملنظم ��ات الإرهابي ��ة .ويق ��در املرك ��ز
الرنويج ��ي للتحلي ��ل العامل ��ي �أن عائدات
الإجت ��ار باملخدرات متث ��ل  28٪من دخل
ه ��ذه اجلماع ��ات يف مناط ��ق الن ��زاع� .إن
معظم هذه الإيرادات ال ت�أتي من �إنتاج �أو
توزيع املخ ��درات �أو غريها من الو�سائل
املبا�شرة للم�شارك ��ة يف جتارة املخدرات
 ،ولك ��ن م ��ن ال�ضرائ ��ب املفرو�ض ��ة عل ��ى
جت ��ار املخدرات التي متر ع�ب�ر الأرا�ضي
الت ��ي ت�سيط ��ر عليه ��ا ه ��ذه اجلماع ��ات.
وم ��ن الأمثل ��ة عل ��ى ذل ��ك �أفغان�ست ��ان ،
حي ��ث �أ�صبحت طالب ��ان يف زمن الوجود
الأمريك ��ي  ،يف الواق ��ع  ،القوة الرئي�سية

واملحرك ��ة وراء زراعة و�إنت ��اج وتهريب
املخ ��درات .هذا ه ��و  ،امل�شاركني يف هذه
ال�سل�سلة ب�أكملها.
لك ��ن العام ��ل اجلغ ��رايف هو ال ��ذي ي�ؤكد
�أهمي ��ة الع ��راق كنقط ��ة عب ��ور لطري ��ق
البلق ��ان �سي ��ئ ال�سمع ��ة ال ��ذي ي�ستخدمه
املهرب ��ون  ،بح ��دوده الطويلة واملفتوحة
مع �إي ��ران بالإ�ضافة �إىل تركي ��ا و�سوريا
من جه ��ة ودول اخلليج م ��ن جهة �أخرى.
ووف ًق ��ا ملكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي
باملخ ��درات واجلرمي ��ة  ،يت ��م تهري ��ب
الهريوين املنتج يف �أفغان�ستان �إىل �إيران
�إما مبا�شرة �أو عرب باك�ستان  ،ومن هناك
�إىل الع ��راق  ،ع�ب�ر الب�ص ��رة و�أربيل  ،ثم
�إىل تركيا والأردن.
وه ��ذه � ً
أي�ضا ق�ضية مهم ��ة �أي�ضا بالن�سبة
لرتكي ��ا .ذكرت وكالة �أنب ��اء الأنا�ضول �أن
تركيا �صادرت ما قيمته  165مليون لرية
( 18.7ملي ��ون دوالر) م ��ن املخ ��درات يف
عام  .2020كما تظهر �أرقام العام املا�ضي
�أن قوات الأمن نفذت  158960عملية �ضد
مهرب ��ي املخ ��درات ومت اعتق ��ال 23693
م�شتبه� � ًا بهم .وتويف نح ��و � 314شخ�صا
ب�سب ��ب تعاط ��ي املخ ��درات انخفا�ضا من
 342يف  .2019وتركيا هي طريق عبور
لتهريب املخدرات بني �آ�سيا و�أوروبا� .إن
�أمري ��كا اجلنوبية هي امل�ص ��در الرئي�سي
لتهري ��ب الكوكاي�ي�ن واملخ ��درات املماثلة
�إىل الب�ل�اد � ،س ��واء لال�سته�ل�اك املحل ��ي
�أو كنقط ��ة عب ��ور للتهري ��ب �إىل ال ��دول
الآ�سيوية.
�إن �إدراج الع ��راق يف طري ��ق البلق ��ان
ي�ساع ��د �إي ��ران  ،م ��ن ب�ي�ن �أم ��ور �أخرى ،
عل ��ى ك�س ��ر احل�ص ��ار االقت�ص ��ادي ال ��ذي
تفر�ض ��ه الوالي ��ات املتح ��دة  ،ويوف ��ر

فوائ ��د مالي ��ة �أك�ب�ر للت�شكي�ل�ات امل�سلحة
غ�ي�ر النظامية وق ��وات الأم ��ن التي تدير
املعابر احلدودية .ويزداد هذا �أهمية لأن
عائ ��دات جتارة املخ ��درات تتجاوز مليار
دوالر �سنو ًي ��ا  ،والت�شكي�ل�ات امل�سلح ��ة
غري النظامية نف�سها  ،بالإ�ضافة �إىل 50٪
من ق ��وات الأمن  ،مدمن ��ون على الكحول
ويتعاط ��ون املخ ��درات مث ��ل الرتي ��اك
والكري�ست ��ال ميثامفيتامني والكبتاغون.
و�أ�ش ��ار نورم ��ان �أويل ��ر  ،م�ؤل ��ف كت ��اب
الأدوي ��ة يف �أملاني ��ا النازي ��ة � ،إىل �أن
النظ ��ام الن ��ازي زود جن ��وده ب�أقرا� ��ص
بلوري ��ة  ،عل ��ى غ ��رار امليثامفيتام�ي�ن ،
مل�ساعدته ��م على �أن ي�صبحوا �آالت حرب.
وم ��ن املعروف �أن تعاط ��ي املخدرات كان
منت�ش ��را ب�ي�ن الق ��وات الأمريكي ��ة يف كل
حروبه ��ا  ،خا�صة بعد فيتن ��ام  ،ومن قبل
املرتزق ��ة واملتعاقدي ��ن الأمني�ي�ن  ،كم ��ا
�شوهد يف العراق و�أفغان�ستان.
�إن متوي ��ل النزاعات م ��ن املخدرات لي�س
بالأم ��ر اجلديد .املخ ��درات �سلعة مربحة
للغاي ��ة ي�سه ��ل نقلها ن�سب ًي ��ا  ،ال �سيما يف
بلد تك ��ون ح ��دوده مليئ ��ة بالثغ ��رات �أو
يحكمه ��ا �أولئ ��ك الذي ��ن ي�ستفي ��دون م ��ن
ه ��ذه التج ��ارة .ال�ص ��راع امل�ستم ��ر عل ��ى
ال�سلط ��ة وقم ��ع املعار�ض ��ة  ،كم ��ا ر�أين ��ا
يف الع ��راق  ،يعن ��ي �أن بع� ��ض النا� ��س
ي�ستم ��رون يف اال�ستف ��ادة م ��ن جت ��ارة
املخ ��درات  ،وه ��ي حجة ل�صال ��ح ع�سكرة
ق ��وات ال�شرط ��ة املحلية .وبغ� ��ض النظر
ع ��ن ع ��دد الت�صريح ��ات الت ��ي ين�شرونها
ح ��ول توقي ��ف مدمني املخ ��درات وجتار
املخ ��درات  ،ف� ��إن احلكوم ��ة احلالي ��ة ل ��ن
تكون قادرة عل ��ى و�ضع حد لهذه امل�شكلة
 ،لأنها بحد ذاتها جزء من هذه امل�شكلة.
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(ح�ضانة الأطفال امنوذج ًا)

اعلن مجل�س النواب العراقي عن عزمه
على تعديل �أحكام ح�ضانة الأطفال في
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ل�سنة  1959المعدل وا�ستب�شرنا خيراً بان
ال�سلطة الت�شريعية �أ�صبحت مهتمة بمعالجة
الأزمات االجتماعية بعدما و�صل الي�أ�س
حتى �إلى �أحالمنا ،لكن وبعد االطالع على
م�سودة م�شروع قانون التعديل والذي كتب
في مخاتلة عن �أعين المخت�صين من ذوي
االخت�صا�ص في علم االجتماع وعلم النف�س
وحتى رجال القانون ،وهذا الم�شروع كان
الق�صد منه معالجة �أزمة ح�ضانة الأطفال
وا�سميها �أزمة لأنها دخلت في دهاليز
ال�سيا�سة وا�صبحت �أهداف ًا انتخابية ،حيث
جاء في الأ�سباب الموجبة للم�شروع بان
الق�صد من التعديل الحفاظ على الأطفال
من ال�ضياع والت�شتت ومحور التعديالت
ان�صب على �سلب ح�ضانة الأطفال من الأم
ومنحها �إلى الأب بدون اي ا�ستثناء اذا ما بلغ
ال�سابعة من العمر �سواء كان المح�ضون ذكراً
ام �أنثى ،وفيما يلي بع�ض المالحظات على
الم�شروع:

1.1ان جعل �س ��ن ال�س ��ابعة من العمر �سببا
ل�سل ��ب ح�ضانة الأم في ��ه �إجحاف حلق
املح�ض ��ون قب ��ل ح ��ق احلا�ضن ��ة الأم،
الن يف ه ��ذا العم ��ر وه ��و بداية تكوين
�شخ�صية الطفل يك ��ون بحاجة �شديدة
الم ��ه اك�ث�ر م ��ن �أي �س ��ن �أخ ��رى وعلى
وجه اخل�صو�ص البنت ف�إنها تبد�أ فيها
بواكري البل ��وغ ال�شرعي ،والبد لها من
الع ��ودة اىل امر�أة تعينه ��ا على جتاوز
تلك املرحل ��ة اخلطرية م ��ن حياتها وال
يوجد من هو اه ��م واف�ضل من الأم يف
هذه املهمة ،وه ��ذا ما ت�ؤكده الدرا�سات
النف�سي ��ة واالجتماعي ��ة وال�صحي ��ة
وكان على جمل�س الن ��واب ان ي�ستعني
باملخت�ص�ي�ن يف ه ��ذه العل ��وم للوقوف
على الأثار ال�سلبية التي �ستنعك�س على
البنت الأنثى وكذل ��ك على الطفل الذكر
وان تعر� ��ض تقارير ه� ��ؤالء املخت�صني
على النواب جميع ًا ال ان تقف عند عتبة
احدى اللجان يف املجل�س.
2.2ان غاي ��ة الت�شري ��ع كم ��ا ت�ضمنت ��ه
الأ�سب ��اب املوجب ��ة ه ��و احلف ��اظ عل ��ى
الأ�س ��رة وحماي ��ة الأطفال ،فه ��ل �سلب
الأم م ��ن ح�ضانته ��ا �سيقل ��ل من حاالت
الت�ش ��رد وال�ضياع الت ��ي �سلب الطفولة
�أحالمها ،وهل الأطف ��ال امل�شردين الآن
ه ��م فقط م ��ن الذي ��ن ح�ضانته ��م المهم
وهل االنحراف االخالقي واالجتماعي
لبع� ��ض الأطف ��ال يقت�صر عل ��ى الأطفال
الذي ��ن ه ��م يف ح�ضان ��ة امه ��م ،فه ��ل
اعتمد جمل�س النواب على �إح�صائيات
دائ ��رة �إ�صالحالأح ��داث ومعرف ��ة عدد
املوقوفني واملحكومني الذين يعي�شون
يف كن ��ف والده ��م ،فان نق ��ل احل�ضانة
م ��ن االم اىل االب مث ��ل نقل امل�شكلة من
اليم�ي�ن اىل الي�سار ،ولن تعالج امل�شكلة

التي تزعم معاجلتها ،وامنا �ستزيد من
تفاقمها.
3.3ان القان ��ون يج ��ب ان يتف ��ق واح ��كام
الد�ست ��ور الذي اوجد حقوق د�ستورية
للمواطن اليجوز �سن قانون يتعار�ض
معه ��ا الن �سل ��ب تل ��ك احلق ��وق يجع ��ل
م ��ن القان ��ون عر�ض ��ة للطع ��ن بع ��دم
د�ستوريت ��ه ،الن ديباج ��ة الد�ست ��ور
اكدت عل ��ى اال ْه ِتمَام ِباملَ ْر�أةِ وحُ ُقو ِقهَا،
كم ��ا ورد يف امل ��ادة (/29اوال/ب) م ��ن
الد�ست ��ور عل ��ى واج ��ب الدول ��ة بكفالة
حماي ��ة االموم ��ة ،فكي ��ف �ستك ��ون
احلماي ��ة لالمومة وان ت�سلب االم احلة
فرتات عمره ��ا عندما تداع ��ب وحتنوا
على اطفالها.
4.4ورد يف امل�ش ��روع عقوب ��ة مبطن ��ة
ل�ل�ام عندم ��ا جعل م ��ن زواجه ��ا برجل
غ�ي�ر وال ��د املح�ض ��ون �سبب� � ًا ال�سق ��اط
احل�ضان ��ة عنه ��ا ،وهذا مبثاب ��ة عقوبة
الن �سل ��ب احل�ضان ��ة يعد م ��ن التدابري
االحرتازي ��ة ال�سالب ��ة للحقوق ملن يدام
بجرمي ��ة م ��ن اجلرائ ��م ويحك ��م عنه ��ا
الخالل ��ه بواجبات ��ه جت ��اه املح�ض ��ون
وعل ��ى وف ��ق اح ��كام امل ��ادة ( )111من
قانون العقوبات النافذ رقم  111ل�سنة
 1969املع ��دل ،فهل قي ��ام الأم بالزواج
من رج ��ل �آخ ��ر جرمي ��ة حت ��ى نعاقبها
ب�سل ��ب ح�ضانته ��ا مثلم ��ا يح�صل لالب
الذي يرتكب جرمية؟.
5.5ان جع ��ل زواج الأم م ��ن رج ��ل اخ ��ر
غ�ي�ر وال ��د املح�ض ��ون �سبب� � ًا ال�سق ��اط
احل�ضان ��ة يتقاط ��ع ومب ��د�أ امل�س ��اواة
الذي اق ��ره الد�ستور العراقي يف املادة
( )14الت ��ي جاء فيها االتي (العراقيون
متييز
مت�س ��اوون �أم ��ام القان ��ون دون
ٍ
ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو القومية �أو

� سامل رو�ضان املو�سوي

*

الأ�صل �أو اللون �أو الدين �أو املذهب �أو
املعتقد �أو الر�أي �أو الو�ضع االقت�صادي
�أو االجتماعي ، ).بينما الأب حتى وان
تزوج باكرث م ��ن امر�أة واحدة يف ذات
الوق ��ت فان ��ه احل�ضانة الت�سق ��ط عنه،
وهذا ع�ي�ن التمييز ب�سبب اجلن�س النه
ذكر فال يحرم من احل�ضانة واالم النها
�أنثى حت ��رم من احل�ضان ��ة ان تزوجت
من رجل اخر.
6.6امل�ش ��روع اوغ ��ل يف حرم ��ان االم م ��ن
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�ستعادة
ح�ضانته ��ا حت ��ى ل ��و توف ��ى االب  ،الن
امل�شروع نق ��ل احل�ضانة اىل اجلد الب،
فه ��ل يك ��ون اجلد اك�ث�ر حنان� � ًا من االم
على وليدها.
7.7امل�ش ��روع من ��ع االم م ��ن ا�ستع ��ادة
ح�ضانته ��ا الت ��ي ا�سقط ��ت عنه ��ا بحكم
ق�ضائ ��ي اال بعد مرور �سنة على �صدور
ه ��ذا احلك ��م ،لكن ��ه تنا�س ��ى ان تك ��ون
ه ��ذه ال�سن ��ة كافي ��ة الح ��داث ا�ض ��رار
باملح�ض ��ون الميكن معاجلتها م�ستقب ًال

فهل هذا من باب العدل  ،وملاذا مل يرتك
االم ��ر اىل الق�ض ��اء لدرا�س ��ة كل حال ��ة
بحالته ��ا  ،فهل نحن ام ��ام انعدام الثقة
بالق�ضاء الذي كان ومازال امل اجلميع
بحمايته من االعت ��داء؟ ونحر�ص عليه
م ��ن �أي خ ��رق او تدخ ��ل ،اذ ًا مل ��اذا هذا
االنتقا�ص من هذه الثقة؟
8.8م�ش ��روع التعدي ��ل �أ�ش ��ار �إىل امل�شاهدة
وجعله ��ا على مرحلت�ي�ن الأوىل مرحلة
الر�ضاع ��ة والثاني ��ة ما بع ��د الر�ضاعة،
ال�س� ��ؤال ما هي م ��دة الر�ضاعة وملاذا ال
ي�أتي م�ش ��روع القان ��ون بتحديد العمر
بال�سنني ولي�س بحالة الر�ضاعة ،وهذه
�صياغ ��ة غري موفقة الن م ��دة الر�ضاعة
حددها القر�آن الكرمي بحولني يف الآية
 233م ��ن �س ��ورة البق ��رة (« وَالْوَا ِل َداتُ
ُي ْر ِ�ض ْع ��نَ �أَ ْولاَ َد ُه � َّ�ن َح ْو َل�ْي� ِننْ َكامِ َل�ْي� ِننْ )
واحل ��ول ف�س ��ره بع� ��ض املخت�صني يف
عل ��وم التف�س�ي�ر بان ��ه ع�ش ��رة ا�شه ��ر،
بينم ��ا جن ��د قول الإم ��ام ال�ص ��ادق (ع)
جعل م ��دة الر�ضاع ��ة بقول ��ه (الر�ضاع
واحد وع�ش ��رون �شهر ًا فم ��ا نق�ص فهو
ج ��ور عل ��ى ال�صبي» .ال ��كايف ج 6باب

الر�ضاع،وه ��ذا الن� ��ص �س ��وف يجع ��ل
م ��ن الت�أويل باب� � ًا لالنح ��راف عن غاية
الت�شري ��ع ،لذل ��ك كان عل ��ى جمل� ��س
الن ��واب ان يحدد امل ��دد بال�سنني ح�سم ًا
لكل �شبهة وت�أويل.
9.9وم ��ن خ�ل�ال املالحظات �أع�ل�اه جند ان
امل�ش ��رع مل يعال ��ج امل�شكل ��ة و�إمن ��ا قام
بنق ��ل مرك ��ز الق ��وة م ��ن الأم �إىل الأب
ومن ثم �سوف ن�سم ��ع مناجاة ومناداة
من الأم حلماية حقوقها ،لذلك احلل يف
املعاجلة ال�صحيح ��ة ان نخلق التوازن
ب�ي�ن الطرف�ي�ن و�أ�سا� ��س امل�شكل ��ة لي�س
احل�ضانة بقدر ما هو متعلق بامل�شاهدة
الن القان ��ون االن في ��ه تع�س ��ف نح ��و
اح ��كام امل�شاه ��دة ،وكن ��ا ق ��د اقرتحن ��ا
عل ��ى �أ�صحاب الق ��رار ومنذ عام 2010
مبق�ت�رح يتعل ��ق بتنظي ��م امل�شاه ��دة
وان يت�ضم ��ن لتعدي ��ل امل ��ادة ( )57من
قانون الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة حق الأب
بامل�صاحب ��ة الن الن�صو� ��ص النافذة مل
تتط ��رق �إليها،ف�أ�صبحت حمل لالجتهاد
ومعن ��ى امل�صاحبة ه ��و �أن يتمكن الأب
م ��ن م�صاحب ��ة املح�ضون خ�ل�ال النهار
�إىل�أماك ��ن متع ��ددة دون املك ��وث يف
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 الأماكن التوفر
الفر�ص ��ة احلقيقية للرتبي ��ة و�أ�صبحت
و�سيلة لإي ��ذاء �أم املح�ضون بينما حق
امل�صاحب ��ة ميكن الأب م ��ن التجول مع
املح�ض ��ون واالنتق ��ال ب ��ه �إىل �أماك ��ن
الرتفي ��ه او املتنزه ��ات والأماك ��ن
ال�صاحلة الأخرى ،عل ��ى �أن تتم �إعادته
�إىل �أم ��ه قب ��ل غ ��روب ال�شم� ��س دون
املبي ��ت عند �أبي ��ه ،الن التعديل املقرتح
مل يتط ��رق اىل هذه احلال ��ة حيث حدد

فق ��ط امل�شاهدة واملبي ��ت دون االلتفات
�إىل ه ��ذه احلالة وارى ان تكون �صيغة
الفقرة املقرتحة على وفق الآتي ( للأب
ح ��ق م�صاحب ��ة املح�ض ��ون ال ��ذي بل ��غ
ال�سابعة م ��ن العمر عل ��ى �إن يبيت عند
الأم) وحتدي ��د العم ��ر ببل ��وغ ال�سابعة
الن الطف ��ل يكون قادر عل ��ى اال�ستغناء
عن رعاي ��ة الأم خالل النه ��ار وهو �سن
الدخ ��ول �إىل املدر�س ��ة االبتدائية ويف
ذل ��ك فر�ص ��ة اك�ب�ر للتوفي ��ق ب�ي�ن الأب
وولده يف الرعاية والرتبية .
لذل ��ك الب ��د م ��ن وج ��ود معاجل ��ة جذري ��ة
ولي�س ترقيعية ذات �أهداف انتخابية ،الن
الت�شرد واالنحراف لي�س ب�سبب احل�ضانة
و�إمن ��ا لعدم قي ��ام الدول ��ة بواجبتها جتاه
الطفول ��ة ،فهل ه� ��ؤالء الن ��واب ال يعلمون
ان التعلي ��م بادن ��ى م�ستويات ��ه وان البنى
التحتي ��ة للرتبي ��ة منعدم ��ة ،والقط ��اع
ال�صح ��ي للأطف ��ال يع ��اين م ��ن �أزم ��ات
مالي ��ة وبنيوية ،وم�ست ��وى املعي�شة الذي
جتاوز خط الفقر انح ��دار ًا ،والأمن الذي
يفتق ��ده الطفل يف �أ�سرته وحميطه ب�سبب
الفو�ض ��ى وال�س�ل�اح املنفل ��ت وح ��وادث
اخلط ��ف والقت ��ل ،وغريه ��ا م ��ن الأ�سباب
فهذه هي �أ�سباب الت�شرد واالنحراف ولو
كان النواب يف جدية من املعاجلة لذهبوا
اىل مواق ��ف دوائ ��ر ا�ص�ل�اح االح ��داث
ومعرف ��ة حقيق ��ة اال�سب ��اب الت ��ي حت ��رف
الأطف ��ال ،ولو كان ��وا يهدفون �إىل معاجلة
حقيقية ال�ستمع ��وا ل�صوت املخت�صني يف
عل ��م االجتماع وعلم النف�س وعلم االجرام
وغريها من العلوم ذات ال�صلة بالطفولة،
واطلع ��وا عل ��ى الدرا�س ��ات العلمي ��ة التي
تعج بها مكتبات اجلامعات العراقية حول
ت�شرد االطفال وت�سولهم وانحرافهم.
قا�ض متقاعد
* ٍ
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التج�سيد الب�صري لرواية طبل ال�صفيح
عالء المفرجي
تدور الق�صة حول حياة �أو�سكار ماتزيراث،
كم ��ا يرويه ��ا بنف�س ��ه ،عندم ��ا يحج ��ز يف
م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية خالل ال�سنوات
 .1954-1952ولد �أو�سكار عام  1924يف
مدينة غدان�سك يف بولندا ،وقد كان ذو قدرة
عل ��ى التفكري والإدراك ،ق ��رر �أنه ال يريد �أن
يكرب عندما �س ��مع والدة يقرر �أنه �سي�ص ��بح
بق ��ا ًال .كان موهوب� � ًا بقدرت ��ه عل ��ى حتطيم
الزجاج ب�ص ��راخه اخلارق ،وا�ستخدم هذه
املوهبة ك�س�ل�اح ف�أعلن �أو�س ��كار نف�سه ب�أنه
�أح ��د ه�ؤالء الذي ��ن اكتمل منوه ��م الروحي
عند ال ��والدة ويحتاج ��ون لإثبات �أنف�س ��هم
فح�س ��ب .احتفظ �أو�سكار مبكانة الطفل يف
ف�ت�رة بدايات احل ��رب العاملي ��ة الثانية ،فقد
كان ل ��ه عدة عالقات حب ،وع ��امل �أوروبا ما
بعد احلرب .خالل كل ذلك ،بقي طبل �صفيح
تلق ��اه كهدي ��ة يف عي ��د مي�ل�اده الثالث كنزه
العزيز ،وكان على ا�ستعداد لأن يقتل مقابل
احلفاظ عليه.
مل ُت�ص ��ب ال�س ��ينما يف كل م ��رة يجري فيها

نق ��ل رواي ��ة اىل ال�س ��ينما� ،إال م ��ع روايات
بعينها خلدتها ال�سينما ،مثلما خلدها الأدب
كرواي ��ة ،مث ��ل رواي ��ة احل ��رب وال�س�ل�ام،
وذه ��ب م ��ع الري ��ح ،وعناقي ��د الغ�ض ��ب..
وغريه ��ا .وعند ه ��ذا امل�س ��توى تقف رواية
الطبل ال�ص ��فيح لغونرت غرا� ��س وهي التي
نالت جائزة نوبل الأدبية  .فقد ترجمت اىل
اغل ��ب لغات الع ��ام وعدها النق ��اد من عيون
الأدب العاملي.
(الطبل ال�ص ��فيح) عاجلتها ال�سينما على يد
املخ ��رج الأمل ��اين الكبري فولكر �ش ��لندروف
وق ��د دخ ��ل ه ��ذا الفيل ��م قائمة كال�س ��يكيات
ال�س ��ينما ،واملفارق ��ة ان ه ��ذا الفيل ��م انتزع
�س ��عفة كان الذهبية نهاية �سبعينيات القرن
املن�ص ��رم م ��ع حتف ��ة �س ��ينمائية �أخرى هي
(القيام ��ة الآن) لفرن�س ��ي�س كوبوال ،ووجه
املفارقة ان الفيلمني ا�س ��تمدا مو�ض ��وعيهما
م ��ن عمل�ي�ن �أدبي�ي�ن مهم�ي�ن ،ولع ��ل ذلك هو
العن�صر الأهم يف جناحهما.
الفيل ��م ي�س ��تمد م ��ن رواي ��ة غون�ت�ر غرا�س
الأه ��م مو�ض ��وعه وق ��د �أب ��دع يف معاجل ��ة
مو�ض ��وعة الرواي ��ة عل ��ى الرغم م ��ن فر�ض
ر�ؤيت ��ه اخلا�ص ��ة عل ��ى الن�ص الأدب ��ي ،كان
�ش ��ديد االلت ��زام بن ��ا ًء عل ��ى �ش ��رط غرا� ��س

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

باليت

� ستار كاوو�ش

من عم ��ره احتجاج ًا على ع ��امل الكبار الذي
�صنع احلرب وكر�س ب�شاعتها ثم ا�ستئناف
من ��وه بعد انتهاء احلرب ليواجه جمتمع ما
بعد احلرب املنغم�س يف ال�سعي اىل الرثاء
واالقتناء واال�ستهالك.جتلت ال�صعوبة يف
حتويل الن�ص الأدبي يف طريقة ال�س ��رد فـ «
�أو�س ��كار» يروي ذكريات ��ه بطريقة االنتقال

م ��ن احلا�ض ��ر اىل املا�ض ��ي وه ��و م ��ا يل ��زم
الكام�ي�را بالع ��ودة اىل ال ��وراء على طريقة
الـ»فال�ش ب ��اك»  ،ولالفالت م ��ن هذه الفكرة
يلج�أ �ش ��لندروف اىل طريق التتابع الزمني
الذي ا�ض ��طره اىل تخط ��ي املرحلة الأخرية
يف املذك ��رات الت ��ي تعال ��ج �أح ��داث م ��ا بعد
احلرب ،وهي �أي�ض� � ًا مرحلة كتابة املذكرات
واالكتفاء بالت�سل�سل الزمني حلياة �أو�سكار
حت ��ى انتهاء احلرب بخلفي ��ة الأحداث التي
ترافقها..
يف الن� ��ص الروائ ��ي يكت ��ب غون�ت�ر غرا�س
�س�ي�رة تاريخي ��ة م ��ن خ�ل�ال �س�ي�رة بطله ،
مبعن ��ى �إن ��ه ير�ص ��د الأح ��داث التاريخي ��ة
من خ�ل�ال منظ ��ور حي ��اة متف ��ردة ،منظور
�شخ�ص ��ية م�ص ��طنعة ه ��ي �شخ�ص ��ية القزم
«�أو�س ��كار» والذي هو بدوره مر�آة م�شوهة
له ��ذا الواق ��ع ب�س ��بب رف�ض ��ه ل ��ه ومت ��رده
علي ��ه ..فكان م ��ن امله ��م �أن ي�س ��تعني الفيلم
بو�س ��ائله اخلا�ص ��ة لتكري�س ه ��ذه احلقيقة
فمنذ اللقط ��ة التي يرفع بها الطبيب املولود
اجلديد �أو�سكار من قدميه وتثبيت الكامريا
عند م�س ��توى ر�أ�س ��ه يجعلنا املخ ��رج نلتزم
يف �أغل ��ب امل�ش ��اهد واللقط ��ات مبنظ ��وره
للأحداث التي �ستقع بعد والدته.

الدي�ستوبيا وف�ساد ال ُمدن في هذا العالم
محمد عطوان

�أ�صدر الباحث والأكاديمي العراقي
علي عبا�س ُمراد كتاب ًا َحمل عنوان
(دي�ستوبيا ـ كوابي�س المدن الفا�سدة
كتاب نقدي
في الأدب والفن) ،وهو
ٌ
المظلمة
يبحث في فكرة الع�صور ُ
قبال فكرة الع�صور الذهبية،
المخربة والفا�سدة قبال
والعوالم
ّ
العوالم الخيالية ال�سعيدة.

كان ق ��د قيل �س ��ابق ًا �إن اليوتوبي ��ا معيا ٌر
نقدي يتناق�ض مع الواقع ،وي�ست�شرف �صورة
املكان والإن�سان يف الال مكان جتاوز ًا ل�صورته
املعيو�ش ��ة الرديئ ��ة ،يف حماول ��ة للخروج عن
ال�ش ��روط االجتماعي ��ة املوج ��ودة بغي ��ة نفيها
مببتك ��رات م�س ��تقبلية ،والتطل ��ع �إىل حال ��ة
تك ��ون فيها كل ال�ص ��راعات وال�ل�ا توافقات قد
�أزيل ��ت ..ومع ذلك ،فاليوتوبي ��ا تبدو �إرجائية
�أو انتظاري ��ة هن ��ا �إن مل نق ��ل ُهروبية ومثالية
(ي�صح و�ص ��فنا هذا لو �أنها عجزت عن تخطي
الواقع فعلي ًا و�أبدلته بت�صورات نظرية فقط).
ومتام ًا ميكن القول �إن الدي�ستوبيا معيا ٌر
�أدبي نقدي �أي�ض� � ًا ،لكن ��ه معيار يُعاين اخلراب
والف�س ��اد يف املكان نف�س ��ه ،كما هو ،ولي�س يف
مكان �آخ ��ر غريه ،فيعر� ��ض للكوابي�س الثقيلة
مب ��ا حتمله م ��ن رُعب ،بخا�ص ��ة عندما ت�ص�ي�ر
التكنولوجي ��ا منتج ��ة ملث ��ل ه ��ذه الكوابي�س،
فتتح ��ول �إىل وب ��ال يحا�ص ��ر الإن�س ��ان من كل
جهة ،فيبدو كل ما كان طبيعي ًا م�ص ��طنع ًا ،وكل
ما كان م�ألوف ًا غريب ًا على الكائن .فالدي�ستوبيا
تف�ضح املكان الذي تهيمن فيه الفكرة العقالنية
ـ خيار ًا ـ وهي حممولة ب�إمكانيات التكنولوجيا
الفائق ��ة ،فتواج ��ه �ش ��عاراتها التنويري ��ة
املوعودة بو�ص ��ف نقدي واقع ��ي كئيب ،واقع
قائ ��م لي�س عل ��ى الفو�ض ��ى �إمنا على ال�ش ��يئية
والعقاب واملراقبة واالرتياب والتح�سّ ب..
ت�ش�ي�ر الدي�س ��توبيا �إىل حقيق ��ة قب ��ح ما
يجري يف الواقع بف�ص ��احة؛ و ُترينا ال�صورة
العلمي ��ة مقلوب ��ة بكل حتوالتها وت�ش ��وهاتها،
ِ

بخا�ص ��ة عندم ��ا تتك�ش ��ف نق ��اط ال�ض ��عف يف
الطبيع ��ة الب�ش ��رية الت ��ي ال ميك ��ن اخفائها مع
متامية التكنولوجيا وتغولها ،ومع ت�س ��لطها،
مبعن ��ى �أن الإن�س ��ان يق ��ف عاج ��ز ًا عن حتقيق
التكام ��ل يف ه ��ذا الع ��امل ،واملعان ��اة في ��ه هي
جوه ��ر البداي ��ة .به ��ذا املعن ��ى يقف الإن�س ��ان
مُ�س ��تهلك ًا �س ��لبي ًا بت�أث�ي�ر م ��ن ال�ش ��عارات
الط ّنان ��ة والدعاي ��ات والأيديولوجي ��ات
التزويقي ��ة (امل�ص ��طنعة) املعرو�ض ��ة �أمام ��ه..
و[الدي�س ��توبيا] ت�أت ��ي ُهن ��ا مبثاب ��ة النق ��د
ال�سيا�س ��ي والفل�س ��في املُح َرر من خالل الأدب
ـ �أمنوذج� � ًا تقريري� � ًا ..ولي� ��س يوج ��د �ش ��يءٌ،
�امل مُ�ص ��مم بدرج ��ة �ص ��ارمة م ��ن
ملواجه ��ة ع � ٍ
التخطي ��ط الإداري وال�سيا�س ��ي ،غ�ي�ر الأدب
مقولة ُ
ت�صف مرارة هذا العامل.
يق� �دّم الدكت ��ور علي عبا�س ُم ��راد يف هذا
الكت ��اب فر�ش ��ة وا�س ��عة م ��ن الأعم ��ال الأدبية
الدي�س ��توبية مل�ؤلف�ي�ن كتب ��وا يف ه ��ذا املجال،
ب ��دء ًا بكتابات الق�س الربيطاين جوزيف هول
يف منت�صف القرن ال�سابع ع�شر يف (عامل �آخر
مع �أنه نف�س ��ه) ،مرور ًا بـ جونثان �س ��ويفت يف
(رحالت جيلفر) ،وو�ص ��و ًال �إىل جاك لندن يف
(العق ��ب احلديدي ��ة) ،ويفغين ��ي زاميات�ي�ن يف
(نح ��ن) ،والدو� ��س هك�س ��لي يف (ع ��امل جديد
ذائعي
�ش ��جاع) ،وج ��ورج �أورويل يف عملي ��ه ّ
ال�ص ��يت (مزرع ��ة احلي ��وان) و(،)1984
وانتها ًء ب�سوزان كولنز (مباريات اجلوع).
ُيربِّر الدكتور مُراد �سبب اختياره للكتابة
خ�ص�ص ��ة
يف ه ��ذا املو�ض ��وع ،ب� ��أن ال ُكت ��ب املُ ّ
للد ر ا �س ��ة

العا م ��ة

ال�ش ��املة لنماذج مُ�ض ��ادات املدن الفا�ضلة كما
ي�س ��ميها الفارابي (املدن الفا�س ��دة) �ش ��حيحة،
�أو يف الأقل تبدو ال�ش ��حة وا�ضحة يف الكتب
العربي ��ة حتديد ًا� ،إذ مل ي�ص ��ادف يف درا�س ��ته
عن املدن الفا�ض ��لة واملدن الفا�سدة غري عملني
وحيدي ��ن للباحث�ي�ن العربيني �أ�ش ��رف توفيق
و�أني�س الربع�ص ��ي .وثالث متخ�ص�ص للمفكر
الفرن�س ��ي و�أ�س� �ــتاذ تاري ��خ الفك ��ر ال�سيا�س ��ي
يف جامع ��ة لن ��دن غريغوري كاليــ� ��س ،والذي
لي� ��س ثمة دليــل ميكن العثور عليه يُ�ش�ي�ر �إىل
ترجمت ��ه �إىل العربي ��ة ،يف مقاب ��ل كرثة كاثرة
من املقاالت والدرا�س ��ات املن�ش ��ورة يف مواقع
�شتى �سواء عن مو�ضوع الدي�ستوبيا عامة �أو
ع ��ن م�ؤلفني تخيلوا مناذج املدن الدي�س ��توبية
و�أعمالهم املتعلقة بذلك.
وم ��ن النماذج التي جرى تناولها :رواية
(العق ��ب احلديدي ��ة) للروائ ��ي الأمريكي جاك
لن ��دن والت ��ي كان ��ت ت�ش�ي�ر �إىل ف�س ��اد النظام
الر�أ�س ��مايل القائ ��م عل ��ى اجل�ش ��ع والتماي ��ز
الطبقي ،والقائم على القهر واال�ستعباد ،وهو
يكتب ذلك من منطلق �أيديولوجي ا�ش�ت�راكي،
حيث النظ ��ام االجتماعي املُعا�ص ��ر يقوم على
ا�س ��تغالل العمالة .لذلك وم ��ن خالل اعرتا�ض
اح ��د �شخ�ص ��يات الرواي ��ة عل ��ى النظ ��ام وم ��ا
يج ��ري فيه يعدل بقية ال�شخ�ص ��يات املتطامنة
م ��ن مواقفهم املحافظ ��ة ليقبلوا بتل ��ك النظرة
االعرتا�ض ��ية .وتعد رواية (العقب احلديدية)
�أوىل النم ��اذج الأدبية الدي�س ��توبية يف مطلع
القرن الع�شرين.
كذلك رواية (نحن) لزامياتني التي تدور
يف �س ��ياق حياة دولة �ص ��ارمة يُطلق عليها
م�س ��مى الدولة الواح ��دة� ،أو العامل القائم
عل ��ى �سيا�س ��ة ال�ض ��بط واملراقب ��ة ،حي ��ث
ذوات الأف ��راد جم ��رد �أرق ��ام ،وانتظامه ��م
�ضمن عالقات انتاج عاطفية مقننة يف �ضمن
وجود مكاين م�ص ��مم بطريقة البانوبتيكون،
�إذ ال ��كل مُع ّر�ض للر�ص ��د واملحا�س ��بة يف عامل
�أ�سواره من زجاج.
وللحيلول ��ة دون ح ��دوث �أي ع ��داء �ض ��د
هذه الدولة يتعر�ض امل�ش ��كوك يف والئهم �إىل
ا�س ��تهداف �أدمغته ��م بالأ�ش ��عة ال�س ��ينية �أك�س
لإزال ��ة املُخيلة وامل�ش ��اعر عنه ��م .فثمة جماعة
معار�ض ��ة حتمل ا�س ��م ال� �ـ ميفي ال�س ��رية تقبع
خارج ال�س ��ور الأخ�ضر ت�س ��تجلب كل من لديه
ميل ان�ش ��قاقي �أو انقالبي يف �أ�سو�أ االحوال.
لذل ��ك َ
يخ�ض ��ع الأف ��راد للمراقب ��ة وال�ض ��بط ،
و ُت نّقن �سعاداتهم وحرياتهم يف �آن� ،إذ ال�سعادة

ـ من منظور الدولة الواحدة ـ ال يتطلب حتققها
م�ستوى من الإباحة املفرطة.
ووف ًق ��ا لأوروي ��ل ،تعك� ��س (مزرع ��ة
احلي ��وان) م ��ا ج ��رى م ��ن �أح ��داث يف الثورة
الرو�س ��ية الع ��ام  ،1917وما تالها يف احلقبة
ال�س ��تالينية يف زم ��ن الإحت ��اد ال�س ��وفياتي.
كان �أوروي ��ل من النقاد اال�ش�ت�راكيني املعادين
لل�س ��تالينية املوجهة من مو�سكو ،وهو املوقف
ال ��ذي اتخ ��ذه �أثن ��اء معاي�ش ��ته لنزاع ��ات �أيام
ماي ��و بني ح ��زب العم ��ال املارك�س ��ي والقوات
ال�س ��تالينية خالل احلرب الأهلية الإ�س ��بانية.
وال�س ��تالينية ،كما هو عليه احلال ،نظا ٌم يقوم
على عبادة ال�شخ�صية ،ولأجل �إدامته ال بد من
االنخ ��راط يف �سيا�س ��ة االعتق ��االت اجلماعية
واملحاكم ��ات والإعدام ��ات ال�س ��رية ب�أوام ��ر
عرفي ��ة .ولق ��د �ص ��رح �أوروي ��ل عق ��ب �ص ��دور
كتاب ��ه ه ��ذا ب�أنه �أول كتاب كتب ��ه بوعي عندما
جعل الغر�ض ال�سيا�س ��ي يت�ص ��اعد مع الغر�ض
الفن ��ي عل ��ى ال�س ��واء� .أم ��ا روايت ��ه الأخ ��رى
ذائع ��ة ال�ص ��يت ( ،)1984فهي م ��ن الروايات
الدي�س ��توبية الالذع ��ة ،التي ت�ص ��ف م�س ��تقب ًال
متخي�ل ً�ا ،حمكوم ًا بحروب دائمة ،و�سيا�س ��ات
مراقب ��ة حكومية مت�س ��ربة يف كل مكان ،تعمل
عل ��ى التالع ��ب والتحك ��م بالذاك ��رة التاريخية
للأف ��راد واجلماعات ،عرب الدعاية والت�ض ��ليل
وتكذيب احلقيقة .فهي ت�ص� �وّر بريطانيا دولة
اوقيانو�سيا ال�ش ��مولية العظمى التي يحكمها
احل ��زب املعتمد على �ش ��رطة الفك ��ر ،والذي ال
يتورع عن ا�ضطهاد كل ما هو فردي وم�ستقل.
لق ��د و�ص ��فت ه ��ذه الرواي ��ة احلك ��م
ال�س ��تاليني �أي�ض ًا ،والفرتة ال�ش ��مولية عموم ًا
يف تل ��ك احلقبة .لذل ��ك ت�ش ��رح الرواية احلكم
ال�ش ��مويل الذي يتحك ��م بالأف ��كار عرب حتكمه
باللغ ��ة ،بانتاج �أف ��كار و�ص ��ياغات لغوية غري
قابلة للت�ص ��ور احلريف ..ولقد جرى ا�ستعمال
كث�ي�ر م ��ن مف ��ردات ه ��ذه الرواي ��ة يف مباحث
العلوم االن�سانية ويف التو�صيفات ال�صحفية؛
من قبي ��ل اللغ ��ة املخادع ��ة ،التفك�ي�ر املزدوج،
�شرطة االفكار ،وبروفيلد ،والأخ الأكرب.
�أم ��ا رواي ��ة �س ��وزان كولين ��ز (مباري ��ات
اجل ��وع) فت ��دور �أحداثه ��ا ح ��ول الكابيت ��ول
وثالثة ع�ش ��ر مقاطعة ،ويف ذلك و�صف متخيّل
مل ��ا �س ��يكون علي ��ه واق ��ع الوالي ��ات الأمريكية
املتح ��دة يف امل�س ��تقبل� ..إذ عق ��ب �سل�س ��لة من
احلوادث والك ��وارث والأزمات التي مرت بها
املقاطع ��ات ،تظه ��ر الكابيتول ،تلك احلا�ض ��رة
املو�ص ��وفة بالرائع ��ة ،جالب ��ة الأمن وال�س�ل�ام

والرخ ��اء ملواطنيه ��ا .و�إن كان هذا الرخاء يتم
على ح�س ��اب املقاطعات امل�س ��تعبدة منها ،وهو
م ��ا ق ��اد �إىل مت� � ّرد املقاطعات �ض ��دها ..فانتهى
الأم ��ر بهزمي ��ة املتمردي ��ن عليه ��ا ،وب�إث ��ر ذلك
�أُزيل ��ت املقاطعة الثالثة ع�ش ��رة ،م ��ن الوجود.
وق ��د فر�ض ��ت الكابيت ��ول �سيا�س ��ة عقابي ��ة
للمقاطع ��ات املتبقي ��ة� ،س ��متها اتفاقية اخليانة
ل�ض ��مان ال�س�ل�ام ،تن� ��ص ه ��ذه االتفاقي ��ة على
تق ��دمي كل مقاطع ��ة م ��ن املقاطع ��ات االثنت ��ي
ع�ش ��رة ،يف كل عام �ض ��من مو�سم �سمته مو�سم
احل�ص ��اد ،واح ٍد من ُفتيانه ��ا وفتياتها كقرابني
�أو جمالدي ��ن ترتاوح �أعمارهم ما بني 18-12
عامًا ،يت ��م اختيارهم بالقرعة لدخول مباريات
اجل ��وع ،حي ��ث حتب� ��س �س ��لطات الكابيت ��ول
�أولئ ��ك املُجالدي ��ن الأربع ��ة والع�ش ��رين يف
حممي ��ة ،ليتقاتل ��وا فيها حتى امل ��وت ،ويكون
الفائز منهم� ،آخر مجُ الد يبقى على قيد احلياة.
باخت�ص ��ار �أن ما واجهه العامل يف �أوائل
الق ��رن الع�ش ��رين ه ��و االنتقال ��ة االن�س ��انية
الفكري ��ة احل ��ادة م ��ن مراقي الفك ��ر اليوتوبي
�إىل انحطاط ��ات الدي�س ��توبيا ..ب�س ��بب م ��ا
جلب ��ه النظام الر�أ�س ��مايل والتطور التقني من
افق ��ار مطلق على امل�س ��توى امل ��ادي واملعنوي
حلي ��اة الكادح�ي�ن ،حي ��ث اال�س ��تنزاف الكبري
للم ��وارد ،واال�س ��تغالل املُف ��رط للب�ش ��ر،
واحلروب املريرة التي ع ّر�ضت �أرواح املاليني
للم ��وت ،وا�س ��تخدام الأ�س ��لحة التدمريي ��ة
(الكيمياوية والذرية والبيولوجية) ،وانتهاك
اخل�صو�ص ��يات الثقافي ��ة لل�ش ��عوب مبربرات
كولنيالي ��ة مف�ض ��وحة اله ��دف .لذل ��ك ظه ��رت
الدي�ستوبيا لتعرب عن الواقع الفعلي للأو�ضاع
الإن�س ��انية ال�س ��لبية املعا�ش ��ة ،وتتنب�أ بالواقع
امل�س ��تقبلي الأك�ث�ر �س ��لبية وتده ��ور ًا له ��ذه
االو�ضاع..
لك ��ن ،مع ه ��ذا ،فق ��د ب ��دت �س ��لبية القرن
الواحد والع�ش ��رين �أكرث م�ض ��اعفة من �سابقه
عندما �أ�سفرت �سيا�ساته الكونية عن دي�ستوبيا
واقعي ��ة �أكرث م ��رارة ،فبدا املظل ��ة الدولية لكل
الغ ��زوات اال�س ��تعمارية الثاني ��ة ،واالحت�ل�ال
الأجنبي املبا�شر واحلروب الأهلية ،والتعذيب
والقتل والتطه�ي�ر العرقي والديني واملذهبي،
والتهج�ي�ر والهج ��رة ،والت�ش ��رد والغربة على
الهوي ��ة وب�س ��ببها ..ب ��دا ه ��ذا الق ��رن املظل ��ة
الدي�س ��توبية للحكومات الفا�س ��دة التي فرطت
بال�س ��يادة ،ونهبت املوارد ،وب ��ددت الرثوات،
وه ��ددت النا� ��س يف معا�ش ��هم وحا�ض ��رهم
وم�ستقبلهم

م������������������وزارت����� ..س����ط����وة ال���ح���ب
ترجمة احمد الزبيدي
ه ��ذا هو عن ��وان كت ��اب جديد يتناول �س�ي�رة
حي ��اة املو�س ��يقار العظيم ،لقد م ��ر قرن كامل
من ��ذ �أن �أ�ص ��در امل� ��ؤرخ املو�س ��يقي االمل ��اين
هريمان �أبريت كتابه ال�ضخم الذي تناول فيه
�س�ي�رة حياة املو�س ��يقار وولفغانغ اماديو�س
موزارت ( )1756-1791و�أكرث من اربعني
عا ًم ��ا عل ��ى ظه ��ور م�س ��رحية «اماديو� ��س» ،
الت ��ي كتبه ��ا بي�ت�ر �ش ��افري وحقق ��ت جناح ��ا
كب�ي�را كما هو ح ��ال الفيلم ال ��ذي انتج الحقا
بنف� ��س العنوان وتناول في ��ه حياة موزارت
واال�ساطري التي احاطت بها والتي ا�صبحت
مادة للثقافة ال�ش ��عبية .ا�ستفاد م�ؤلف الكتاب
جان �سوافورد من بع�ض املعلومات اجلديدة
ون�ش ��ر �س�ي�رة حي ��اة حمدث ��ة لأح ��د �أعظ ��م
امللحن�ي�ن يف تاري ��خ املو�س ��يقى الغربي ��ة.
وهو ال يقدم و�ص� � ًفا مف�ص ًال ووا�سعا ومفعمًا
باحليوي ��ة عن حياة موزارت والع�ص ��ر الذي
عا� ��ش في ��ه  ،ولكنه � ً
أي�ض ��ا يت�ص ��دى لك�ش ��ف

“جمموع ��ة م ��ن الأ�س ��اطري الت ��ي احاط ��ت
ب�سرية حياته».
يبد�أ الكتاب ب�س ��رد م�ش ��هد يف منزل موزارت
يف �س ��الزبورغ يف النم�سا  ،يف عام .1761
ح�ي�ن كان ولفغان ��غ البال ��غ من العم ��ر اربعة
�س ��نوات  ،وعلى الرغم من �أن ��ه مل يُظهر �أبدًا
�أي �إهتم ��ام غ�ي�ر ع ��ادي ب�آل ��ة الهارب�س ��كورد
الت ��ي تعترب �أح ��د مراحل تط ��ور البيانو ،اال
ان ��ه �أذهل افراد عائلته ح�ي�ن متكن من عزف
قطع ��ة مو�س ��يقية كان ��ت �ص ��عبة �إىل ح ��د ما،
وكان ق ��د �س ��مع �أن �أخت ��ه الك�ب�رى ماري ��ا �آنا
حاولت ان تعزفها م ��ن قبل ،والتي كانت هي
نف�سها عازفة بيانو مذهلة .يف الأيام التالية،
وحت ��ت رعاية والده ،ليوبولد ،يبد�أ ال�ص ��بي
وولفغان ��غ باالط�ل�اع عل ��ى املزيد م ��ن القطع
املو�سيقية من دفرت مالحظات �أخته ،وي�شرع
يف عزفها ب�إيقاع ال ت�ش ��وبه �ش ��ائبة .و ي�شري
امل�ؤل ��ف اىل تلك اللحظة قائال“ :عندما جل�س
ذل ��ك الطف ��ل ال�ص ��غري ليعزف عل ��ى البيانو ،
�أظهر براعة يف �أدائه».
ك�ش ��ف ال�ص ��بي موزارت � ً
أي�ض ��ا عن امتالكه
عبقري ��ة يف الت�ألي ��ف املو�س ��يقي.فقد ن�ش ��ر

�أربعة �س ��وناتات كمان وهو يف �سن ال�سابعة
وبد�أ يكتب ال�س ��يمفونيات وه ��و يف الثامنة
من عم ��ره .وقال والده ليوبول ��د عنه حينها
�أن “الله يخلق كل ي ��وم معجزات جديدة من
خالل هذا الطفل».
ق�ضى موزارت معظم �سني طفولته يف ال�سفر
 ،وقام بجوالت متعددة يف ظل ظروف �شاقة
ا�س ��تمرت ل�س ��نوات  ،وكان ي� ��ؤدي عرو�ض ��ه
ل�ص ��الح املل ��وك الأوروبي�ي�ن حتت �إ�ش ��راف
والده .كر�س عازف الكم ��ان وامللحن واملعلم
ليوبولد موزارت كل جهوده لرعاية وتعزيز
مواهب �أطفاله غري العادية.
عندم ��ا كان م ��وزارت مراه ًقا �ص ��غريًا � ،أثبت
�أن ��ه م�ؤلف مو�س ��يقي ال نظ�ي�ر له بالإ�ض ��افة
�إىل كونه عازفا جمتهدا للغاية .يف ال�س ��ابعة
ع�ش ��رة من عمره ،انتهى م ��ن تدريبه املهني،
وب ��ات يعمل عازفا مو�س ��يقيا يف بالط حاكم
�س ��الزبورغ .و�ص ��ل يف وقت الحق �إىل فيينا
 ،حي ��ث ق ��ام بت�أليف العديد من �أ�ش ��هر �أعماله
 ،مبا يف ذلك ال�س ��مفونيات والأوبرا واعمال
الكون�س�ي�رتو وال�س ��وناتات .كان بار ًع ��ا
يف جمي ��ع الأن ��واع املو�س ��يقية  ،وكان �أح ��د

�أك�ث�ر امللحنني �إث ��ارة للإعجاب يف ع�ص ��ره،
ناهي ��ك ع ��ن ان ��ه كان الأك�ث�ر قرب ��ا اىل قلوب
النا� ��س م ��ن الباق�ي�ن ،حي ��ث �أن الكث�ي�ر م ��ن
م�ؤلفاته املو�س ��يقية كانت جتذب امل�س ��تمعني
العاديني .يلخ� ��ص امل�ؤلف الأمر بذكره الزمة
�ش ��ائعة حول موزارت كان ي�ص ��فه بها النقاد
واخل�ب�راء عل ��ى ح ��د �س ��واء“ :كان يف ذهنه

الكثري م ��ن الأفكار ،ويعزف عل ��ى الكثري من
الآالت املو�س ��يقية ،ويحم ��ل مع ��ه الكثري من
النوتات املو�سيقية».
�س ��بق مل�ؤلف الكتاب جان �س ��وافورد ان كتب
�س�ي�ر حياة للعديد من عباقرة املو�س ��يقى من
انثال لودفيغ فان بيتهوفن ويوهان�س برامز
وت�ش ��ارلز �آيف ��ز ولقي ��ت ا�ستح�س ��ا ًنا كب�ي�را.
وهو � ً
أي�ض ��ا م�ؤلف مو�س ��يقي يف �أورك�س�ت�را
بو�سطن ال�س ��يمفونية ،بالإ�ض ��افة �إىل قيامه
بع ��دد م ��ن الأبح ��اث الرائعة ،وه ��و يقدم يف
كتابه ه ��ذا تقييمات ور�ؤى م�س ��تنرية حول
�أعم ��ال م ��وزارت .كم ��ا �أن ��ه ي�س ��تفيد جي� �دًا
م ��ن جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن الر�س ��ائل الت ��ي
كتبها م ��وزارت و�أف ��راد عائلت ��ه والعديد من
اال�ش ��خا�ص الآخرين .متنح ر�سائل موزارت
الق ��ارئ ملح ��ة مبا�ش ��رة ع ��ن ذكائ ��ه ،وروحه
املرح ��ة ،الت ��ي غال ًب ��ا ما تك ��ون ذات ا�س ��لوب
ح ��اد ،من خ�ل�ال نقده ال�ل�اذع للنا� ��س ونقاط
�ضعفهم الكثرية.
كان هناك طلب كب�ي�ر على موزارت باعتباره
عازف ��ا وملحنًا ،ومتتع مبدخ ��ول مايل جيد،
ورغ ��م ذل ��ك كان يع ��اين م ��ن �ض ��ائقة مالي ��ة

معجزة �صغيرة
� رَ َ
إقت َبتْ مني �صاحبة الغالريي خوين �أيزرمان ،بعد �أن �أوم�أت يل
م�شرية لبدء الإفتتاح ،كي �أقول كلمة و�أرحب باحلا�ضرين كما يحدث
أخذت مكاين بجانبها ،يف حني � َ
عادة يف املعار�ضُ � .
إ�صط َّف احلا�ضرون
على �شكل دائرة غري منتظمة مم�سكني ب�أقداحهم بهدوء ،وهم ينقلون
ب�صرهم بف�ضول بيني وبينها .بدء الأفتتاح و�أخذ الزائرون بالتنقل بني
�أرجاء املعر�ض الذي �أقي َم يف غالريي �أيزرمان مبدينة دوكم �شمال هولندا.
جتولت بعد قليل و�سط الغالريي �صحبة الأ�صدقاء واملعارف ،ثم � ُ
ُ
إقرتبت
ُ
من بع�ض اللوحات التي مت �إقتنائها و� ُ
أخذت �أت�أ َّمل تفا�صيلها ،فرمبا تكون
هذه امل َّرة هي الأخرية التي �أراها فيها ،لكني ُ
فكرت �أي�ض ًا -كما تقت�ضي
ال�ضرورة -بالنقود التي �ستعرف طريقها نحو جيبي ،وكيف �س�أ�ستثمرها
للم�ضي قدم ًا يف هذا البلد .بكل الأحوال كان ذلك املعر�ض خطوة جيدة
كنت �أطمح �إليها ،وبداية �سَ عيي اىل �إنت�شار �أعمايل ب�أماكن عديدة يف
هولندا .حدث هذا قبل ع�شرين �سنة تقريب ًاُ ،
وكنت وقتها حديث العهد يف
الأرا�ضي املنخف�ضةُ ،
وكنت مع كل خطوة �أفكر مبا تخبئه يل الأيام القادمة.
مرت ب�ضعة �أيام بعد الإفتتاح ،حتى جائني �إت�صال من �صاحبة
الغالريي ،تلك املر�أة �صاحبة ال�شخ�صية الرفيعة والكرم غري املحدود،
و�س�ألتني �أن كانت لديَّ رغبة لتناول الطعام مع بع�ض النبيذ يف بيتها الذي
يقع يف الطابق العلوي للغالريي الذي يحاذي قناة مائية تن�ساب بهدوء
و�سط املدينة ،ف�إتفقنا على اليوم التايلُ .
ذهبت اىل هناك و�أنا مت�شوق
لأخبار املعر�ض و�أتطلع ملعرفة �إن كانت ثمة زيارات قد حدثت ،ف�إ�ستقبلتني
�إ�ستقبا ًال جمي ًال كعادتها ،لكنها كانت �أكرث �إن�شراح ًا يف ذلك اليومُ ،
حيث
�أظهرت يل جمموعة من الر�سومات التي ر�سمها ثالثة �أطفال زاروا املعر�ض
(فتاتان وولد واحد) وجتولوا و�سط اللوحات التي �أثارت �إعجابهم ،ثم
قاموا بتنفيذ جمموعة من الر�سومات كهدية يل ،بعد ان كتبوا �إ�سمي
عليها و�أ�ضافوا له بع�ض عبارات املحبة والتحيات اللطيفة م�صحوبة
ب�إ�سمائهم الكاملة التي توزعت على الر�سومات .ولأين مل �أكن موجود ًا
وقت ح�ضورهم ،لذا تركوها لديها لت�سلمني �إياها عند جميئي يف يوم
�آخر ،وفوق هذا ذكرت يل (خوين) ب�أنها قامت بت�صويرهم �أثناء الر�سم
و�سرت�سل يل ال�صور بعد طباعتها يف املخترب القريب ،وبالفعل ا�ستلمت
بعد �أيام �صور الأطفال وهم مبتهجني يف معر�ضي ومنهمكني بتنفيذ
الر�سومات التي �أهدوها يل مبحبة تفوق الو�صف .وقد �إنتهى املعر�ض ومل
�أ�ستطع ر�ؤيتهم وقتها مع الأ�سف.
ع�شرون �سنة م َّرت على تلك الر�سومات و�صور الأطفال الذين كانت
ترتاوح �أعمارهم بني ال�ساد�سة وال�سابعة .وكنت قد �إنتقلت من مدينة
اىل �أخرى ومن مر�سم لآخر ،وتغري �سكني بني هذه املقاطعة وتلكُ .
كنت
�أتنقل بني الأماكن املختلفة و�صور الأطفال معي ت�صاحبها ر�سوماتهم التي
ت�شبه كنز ًا �صغري ًا ،ال مير وقت طويل �إال و�أخرج هذه ال�صور و�أتطلع اىل
الأطفال الذين ال �أعرفهم �شخ�صي ًا ،لكنهم كانوا مثل �أوالدي .كان هناك �شيئ ًا
ما يربطني بهم ،وكانت الر�سومات التي كتبوا �أ�سمي عليها يف معر�ضي
و َثبَّتوا عليها �أي�ض ًا �أ�سمائهم الكاملة ،تعني يل الكثري.
بعد املعر�ض بعدة �سنوات �أُغ ِل َق الغالريي و�إنتقلت �صاحبته خوين
للعي�ش مع �إبنتها ،وبالن�سبة يل مل �أذهب اىل مدينة دوكم �سوى ب�ضعة
مرات عابرة� ،أما �أ�صدقائي ال�صغار ،فلم يكن هناك طريقة للو�صول اليهم
�أو �أية معلومات للتوا�صل معهم .وهكذا م�ضت ع�شرون �سنة ،واملو�ضوع
ي�شغلني كل يوم �أكرث من ال�سابق ،حتى فكرت �أن �أبحث عن �أ�سمائهم على
في�سبوكُ ،
بحثت ب�شكل جيد  ،فلم �أ�ستطع العثور على (كري�ستينا) ،كذلك
ً
بحثت عن (�سيت�سه) فلم �أعرث عليه �أي�ضا مع الأ�سف ،و�إزدادت حريتي حني
ُ
ُ
ُ
فدققت
وجدت �شخ�صيات عديدة بذات الأ�سم،
بحثت عن (�سيمونه) حيث
ببع�ض املعلومات وال�صور ،لتظهر يل هي ذاتها ،تلك الفتاة ال�صغرية
التي كربت كثري ًا الآن .ف�إنتابني �شعور خمتلط من ال�سعادة والأرتباك
والرتقب ،نعم هي بنف�س الوجه الطفويل والإبت�سامة اللطيفة ،وذاتَ
الأ�سم واملدينة .يالها من مفاجئة مقد�سة� ،أن �أرى تلك الطفلة وقد �أ�صبحت
�أمر�أة جميلة و�أم ًا رائعة لطفلني ،طفلني ذكرتني �صورتهما بها هي ذاتها
وقت زيارتها املعر�ضُ .
هيئت نف�سي جيد ًا لأكتب لها ر�سالة .لكننا ل�سنا
�أ�صدقاء على في�سبوك ،لكن املحاولة ت�ستحق ذلك و�أكرث ،لذا � ُ
أر�سلت لها
البارحة ر�سالة فع ًالُ ،
كتبت فيها الوقائع واملكان والغالريي و ََ�صحَ ب ُْت
ذلك بال�صور والر�سومات التي مازالت قريبة من روحي .واخربتها ب�أين
وزوجتي �ألي�س ندعوهم هي وزوجها والأطفال لزيارتنا يف حفلة غداء
تليق باملنا�سبة ،كي نلتقي من جديد بعد هذه ال�سنوات الطويلة ،و�أ�سلمهما
�أي�ض ًا واحدة من لوحاتي اجلديدة ،تكون مبثابة �إمتنان عن ر�سم �صغري
َت َر َك ْت ُه قبل ع�شرين �سنة ،فتاة يف ال�سابعة من العمر وهي تزور معر�ض
ر�سام غريب… هو �أنا.
ب�إنتظار َردّها ،وكلي �أمل �أن َت َّطلع على ر�سالتي ،ر�سالة ر�سام يعرفها
منذ ع�شرين �سنة لكنه لي�س �صديقها على في�سبوك.
مرت على تلك الر�سومات
ع�شرون �سنة َّ
و�صور الأطفال الذين كانت تتراوح
�أعمارهم بين ال�ساد�سة وال�سابعة .وكنت
قد �إنتقلت من مدينة الى �أخرى ومن مر�سم
لآخر ،وتغير �سكني بين هذه المقاطعة
وتلكُ .
كنت �أتنقل بين الأماكن المختلفة
و�صور الأطفال معي ت�صاحبها ر�سوماتهم
التي ت�شبه كنزاً �صغيراً،

م�س ��تمرة ب�س ��بب ا�س ��لوب معي�ش ��ته الفخ ��م
وع ��دم قدرته عل ��ى التعام ��ل مع امل ��ال .لي�س
هن ��اك �ش ��ك يف �أن وفات ��ه املبك ��رة يف �س ��ن
اخلام�س ��ة والثالث�ي�ن كانت ب�س ��بب الإرهاق
يف ج ��زء كب�ي�ر منه ��ا .و�أدى ه ��ذا الح ًق ��ا �إىل
ظهور �أ�س ��طورة تقول �أن �إرهاقه كان ب�سبب
الإهم ��ال والفق ��ر والي�أ� ��س .يعار� ��ض م�ؤلف
الكتاب هذا اال�س ��تنتاج ،م�ؤك� �دًا �أن موزارت
ق ��ام بالكثري من العمل لأن ��ه كان يرغب بذلك،
حي ��ث كان ي ��رى يف كل عم ��ل فر�ص ��ة يج ��ب
اغتنامها.
ي�ؤك ��د امل�ؤل ��ف �س ��وافورد �أن م ��وزارت كان
“رج�ًل�اً �س ��عيدًا يف الأ�س ��ا�س”  ،ويرف� ��ض
الت�ص ��ور ال�س ��ائد عن موزارت عل ��ى �أنه كان
عبقري ��ا تعي�س ��ا .كان ��ت ه ��ذه الفك ��رة  ،التي
ن�ش� ��أت خ�ل�ال الع�ص ��ر الرومان�س ��ي  ،غريبة
متا ًم ��ا خ�ل�ال ع�ص ��ر التنوي ��ر ،وه ��ي الفرتة
الت ��ي عا�ش فيها م ��وزارت .وه ��و يقول “ان
موزارت مل يكن متبنيا لفكرة عبادة العبقرية
الرومان�س ��ية  ،ومل يكن ي�ص ��نع الفن من �أجل
الف ��ن ”.يف الواق ��ع  ،مل يكن م ��وزارت يعتقد
�أنه ي�ؤلف املو�س ��يقى من اجل تخليد �أ�س ��مه،

بل من اجل الزمن الذي عا�ش فيه .
بالن�س ��بة �إىل ق�صة تناف�سه القاتل مع امللحن
�أنطوني ��و �س ��اليريي  ،فان هذه فكرة �ش ��ائعة
�أخرى ال ي�ؤيدها م�ؤل ��ف الكتاب ويتجاهلها.
عندم ��ا و�ص ��ل م ��وزارت �إىل فيين ��ا  ،كان
�س ��اليريي ملح ًنا را�س � ً�خا يف عامل املو�سيقى
وكان مف�ض�ًل�ااً عن ��د الإمرباط ��ور جوزي ��ف
الث ��اين .ويف �أيام ��ه ،كان ��ت �أوبرا �س ��الريي
�أك�ث�ر �ش ��هرة بكث�ي�ر م ��ن �أوب ��را م ��وزارت و
ي�ؤك ��د م�ؤل ��ف الكت ��اب �أنه مل يكن لديه �س ��بب
كاف للنظر اىل رجل �أ�صغر منه �سنا مناف�سً ا
ٍ
ل ��ه .للأ�س ��ف ف ��ان من �س ��وء ح ��ظ �س ��الريي
انه انت�ش ��رت �ش ��ائعة �أنه �س ��مم م ��وزارت يف
�سنواته الأخرية وما بعدها.
ق ��دم م ��وزارت عمل ��ي �أوب ��را خ�ل�ال ثالث ��ة
�أ�س ��ابيع يف عام  ،1791ع ��ام وفاته  ،وكتب
املزي ��د من االعمال املو�س ��يقية وحقق �أرباحً ا
�أك�ث�ر م ��ن �أي فرتة مماثل ��ة .م ��ن وجهة نظر
م�ؤلف الكتاب  ،فان امل�أ�ساة العميقة الوحيدة
يف حياة مورزارت هي وفاته املبكرة ،عندما
كان على و�شك االرتقاء بفنه �إىل �آفاق �أعلى.
عن كري�ستيان �ساين�س مونيتور
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الطيور ُ
احلمر

ع ��ن دار امل ��دى �صدرت رواي ��ة الكات ��ب الباك�ست ��اين حممد
حني ��ف "الطيور احلمر" والت ��ي ترجمه ��ا �إىل العربية علي
عب ��د الأم�ي�ر �صالح .ح ��رب النهائية ه ��ي اخللفي ��ة الرئي�سة
لرواية "الطيور احلم ��ر" و�إن توقف الق�صف ف�سيكون ذلك
ب�سب ��ب ظروف غام�ضة .يُن َق ��ل الطيار املفق ��ود الرائد �إيلي
�إىل خمي ��م لالجئني من قبل الفتى موم ��و ،الذي يعرث عليه
بينم ��ا كان يجوب ال�صحراء بحث ًا عن كلبه اجلريح .الفتى
موم ��و هو من �أك�ث�ر �شخ�صيات الكت ��اب �إ�شراق� � ًا ،هو ذلك
املراهق الذي يعمل وكيل �إعالنات ،ويقود جيب �شريوكي
حتمل �شعار الوكال ��ة الأمريكية للتنمية الدولية .وم�صمم
عل ��ى �إنق ��اذ �شقيق ��ه الأكرب املوج ��ود يف قاع ��دة ع�سكرية
م�ش�ؤومةُ ،تعرف بحظرية للطائرات.

مواطن يحول منزله �إىل متحف يحوي � 5آالف قطعة �أثرية
متابعة املدى
فخ ��ري �سليم ��ان الطائ ��ي ،ع�سك ��ري متقاعد،
ح ��ول داره يف املو�ص ��ل �إىل متح ��ف يزين ��ه
ال َعل ��م والأزي ��اء الكردي ��ة ،يق ��ول الطائي �إن
"احل ��ب هو كل �ش ��يء عن ��دي� ،أرتدي الزي
الك ��ردي يوم� � ًا والعرب ��ي يوم� � ًا ،وامل�سيح ��ي
يوم ًا �آخر" ،ويريد بذل ��ك �أن يعر�ض ح�ضارة
مدينته.
�أي غرف ��ة تدخله ��ا يف دار فخ ��ري ،جت ��د فيها
مقتني ��ات و�أدوات تراثي ��ة؛ فق ��د جمع 5000
قطع ��ة م ��ن املقتني ��ات والأدوات القدمي ��ة
ح

ول العا

لم

العائ ��دة ل ��كل مكون ��ات املو�ص ��ل ،بع ��د �إجالء
داع� ��ش و�إنه ��اء �سيطرت ��ه عل ��ى املدين ��ة ،بد�أ
فخري بعمله هذا يف العام  ،2018ويروم من
خالله حتقيق هدفني.
ويق ��ول فخ ��ري" :ه ��ديف الأول ه ��و تو�صيل
ر�سالة للجي ��ل القادم تخ�ص ح�ضارة مدينتهم
و�آبائه ��م و�أجداده ��م الت ��ي كادت �أن تندث ��ر
ب�سب ��ب احل ��روب ودخول داع� ��ش �إىل املدينة
و�أنن ��ي جمعته ��ا لريوه ��ا ه ��م ،وبع ��د حترير
املو�ص ��ل وا�ستتباب الأمن فيه ��ا ر�أيت الدمار
فعرف ��ت �أن هدفهم كان تخري ��ب ح�ضارة هذه
املدينة لذا حاولت احلفاظ على هذه املقتنيات
كمواطن ع ��ادي ،ولدي �أكرث من � 5آالف قطعة �أق ��دم القط ��ع املعرو�ض ��ة يف متحف ��ه هي باب
من املقتني ��ات املو�صلية ال�صوتي ��ة واملعدنية خ�شب ��ي عم ��ره � 140سنة ،وه ��ذا الباب ميثل
واخل�شبية ملختلف القوميات".
ج ��زء ًا من تاريخ املو�صل ،ويو�ضح فخري �أن

من امل�سامري احلديدية واخل�شب النادر".
مل يقدم �أحد م�ساعدة لفخري الطائي �إال بع�ض
�أف ��راد �أهدوه بع� ��ض القطع الن ��ادرة ،ويقول
�إن ��ه باع �سيارته اخلا�ص ��ة وحلي زوجته لكي
ين�شئ هذا املتحف يف بيته.
�إىل جان ��ب القط ��ع الت ��ي ا�ستط ��اع احل�صول
عليه ��ا بنف�س ��ه �أو قدمه ��ا ل ��ه �آخ ��رون ،ي�ت�ردد
فخ ��ري �سليم ��ان با�ستم ��رار عل ��ى املح�ل�ات
الت ��ي تبي ��ع املقتني ��ات الرتاثي ��ة يف املو�صل
و�أطرافه ��ا ،وكم ��ا يق ��ول ه ��و ،ف�إن ��ه من ��ذ �أن
ب ��د�أ عمله هذا ابت ��اع خالل ال�سن ��وات الثالث
الأخ�ي�رات ما قيمته �أكرث من  50مليون دينار
"للباب ق�صة فمن خالل امتالكي له وقد تعبت عراق ��ي م ��ن املقتني ��ات الأثري ��ة وحفظه ��ا يف
ج ��د ًا يف احل�ص ��ول علي ��ه و�إر�ض ��اء �أ�صحابه داره.
لإقناعه ��م ببيع ��ه يل وه ��و
م�صنو ع يرتدد با�ستمرار عل ��ى الأماكن التي تباع فيها

بريتني �سبريز
تخ�سر ق�ضية
و�صاية والدها

يفوز بجائزة يان�صيب بقيمة مليون دوالر للمرة الثانية
ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة يف ح �ي��ات��ه ،رب��ح
م � ��واط � ��ن �أم �ي��رك � ��ي م � ��ن والي � ��ة
ما�سات�شو�ست�س جائزة يان�صيب
بقيمة مليون دوالر ،بعد �أن اتخذ
ق��رار ًا يف اللحظة الأخ�يرة ب�شراء
التذكرة الفائزة.
وب�ح���س��ب ��ش�ب�ك��ة "�سي �إن �إن"
الأمريكية ،فقد ا�شرتى �ستيفن �سي
توتو التذكرة من حمطة وقود يف
مدينة فرامنغهام مقابل  30دوالر ًا.
ورغم تردده يف البداية ،ف�إنه قرر
�سريع ًا خ��و���ض التجربة ليفاج�أ
ب �ف��وزه ب��اجل��ائ��زة ل�ل�م��رة الثانية
خالل � 4أعوام.

ف �� �س �ب��ق �أن ح �� �ص��ل ت ��وت ��و ع�ل��ى
ج��ائ��زة ي��ان���ص�ي��ب ت��اب �ع��ة ل��والي��ة
ما�سات�شو�ست�س بقيمة مليون
دوالر �أي�ض ًا يف عام .2017
وت��وت��و لي�س املقيم الوحيد
يف ما�سات�شو�ست�س الذي فاز
م�ؤخر ًا يف يان�صيب الوالية
للمرة الثانية .فقد فاز مايكل
روك��ا من بيت�سفيلد مبليون
دوالر يف ع� � ��ام 2000
ث��م م ��رة �أخ� ��رى يف �أي ��ار
 .2021وف�ق� ًا مل�س�ؤويل
ي ��ان� ��� �ص� �ي ��ب والي� � ��ة
ما�سات�شو�ست�س.

�شاب يعي�ش  555يوم ًا
من دون قلب

متكن �شاب �أمريكي من العي�ش حياة طبيعية لأكرث
من ع ��ام دون قل ��ب ،ممار�س ��ا الريا�ضة ط ��وال تلك
الفرتة يف حالة �أذهلت الكثريين.
ال�ش ��اب الأمريك ��ي �ست ��ان الركن ،البالغ م ��ن العمر
 25عام ��ا ،مت ت�شخي�ص �إ�صابته باعتالل يف ع�ضلة
القل ��ب العائل ��ي ،وهو نوع من ق�ص ��ور القلب الذي
م ��ن املمك ��ن �أن ي�صي ��ب الب�ش ��ر دون �ساب ��ق �إن ��ذار
مت�سببا بالوفاة.
الرك ��ن ،ال ��ذي مت ت�شخي� ��ص حالت ��ه بع ��د �إ�صابت ��ه
باالنهي ��ار خالل ممار�ست ��ه لكرة ال�سل ��ة ،متكن من
العي�ش م ��دة  555يوما ،بقلب ا�صطناعي حمله يف
حقيبة على ظهره.
حي ��ث انتظ ��ر كل تلك الف�ت�رة بانتظ ��ار عملية زرع
القل ��ب ،حيث قام �أطباء جامع ��ة مي�شيغان برتكيب
جهاز للقلب اال�صطناعي الكلي الذي يبلغ وزنه 13
رطال بينما كان �ستان ينتظر املتربع املنا�سب.

القط ��ع واملقتني ��ات الرتاثي ��ة والقدمي ��ة يف
املو�ص ��ل و�أطرافها ،وكلما وقع ��ت عيناه على
قطعة فريدة يبتاعها ليحفظها يف متحفه.
ويقول ب�س ��ام علي وهو بائع مقتنيات تراثية
�إن ��ه "خالل حرب داع�ش �شهدت املدينة دمار ًا،
وال�ت�راث املو�صل ��ي ه ��و م ��ا يع�ب�ر ع ��ن �أهل
املدين ��ة ،وعندم ��ا ت�صلن ��ا قطع ن ��ادرة نت�صل
بفخ ��ري دون االلتف ��ات �إىل ال�سعر لأنه يهدف
جلمع الرتاث املو�صلي".
مدين ��ة فخري تفتق ��ر �إىل متحف ،فف ��ي العام
 2015دم ��ر داع� ��ش متحف املدين ��ة الذي كان
ي�ض ��م �آث ��ار ح�ض ��ارة متت ��د لآالف ال�سن�ي�ن،
وحطم القطع الأثرية املوجودة فيه ،ويتلهف
فخري لر�ؤية متح ��ف مدينته عامر ًا من جديد
يوم ًا ما ،فيهديه ما عنده من مقتنيات.

ق��وب��ل ط �ل��ب ال�ن�ج�م��ة بريتني
� �س �ب�يرز ب��ال��رف ����ض م��ن جهة
ق��ا��ض�ي��ة امل�ح�ك�م��ة يف لو�س
�أجن �ل��و���س ب�خ���ص��و���ص ع��زل
والدها من و�صايتها ،على الرغم من
��ش�ه��ادة "�سبريز" امل�ث�يرة يف املحكمة
الأ�سبوع املا�ضي.
وب �ح �� �س��ب م ��وق ��ع الغارديان" ك��ان
"�صمويل �إنغام الثالث" حمامي املغنية
"�سبريز" قد تقدم بطلب يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب املا�ضي يف �إحدى
حم��اك��م ل��و���س �أجن �ل��و���س لإن�ه��اء
�سيطرة الأب "جيمي �سبريز"
على ممتلكاتها ،وقال �إن النجمة
خائفة من والدها وتريد �إقالته
ب�صفته الو�صي الوحيد عليها
 وهو الدور الذي قام به منذعام .2008
رف�ضت القا�ضية "بريندا
بيني" تعليق وال��ده��ا من
ال��و� �ص��اي��ة ،ع �ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن �أن � �ه� ��ا مل ت���س�ت�ب�ع��د
االلتما�سات امل�ستقبلية
لعزله �أو تعليقه .وقد
ورد يف �سجل املحكمة
ال���ص��ادر ي��وم الأرب �ع��اء
الفائت �أن املحكمة ق�ضت
ب�أن "�سبريز" غري قادرة �إىل
حد كبري على �إدارة مواردها
املالية �أو مقاومة االحتيال �أو
الت�أثري غري ال�ضروري.

�آمرب هريد تفاجئ العامل
بطفلتها الأوىل
ك�شف ��ت املمثل ��ة الأمريكي ��ة �آمرب ه�ي�رد �أنها ُرزق ��ت بطفلة يف
ني�س ��ان املا�ض ��ي ،ون�ش ��رت �صورة له ��ا مع ابنته ��ا ذات الثالثة
�أ�شه ��ر الت ��ي �سمته ��ا �أونا بي ��دج .و�أف ��ادت م�صادر ملوق ��ع "بيدج
�سيك� ��س" املتخ�ص� ��ص يف �أخب ��ار امل�شاه�ي�ر ب�أن الطفل ��ة ولدت عن
طري ��ق �أم بديلة ،بعد �أن �أخرب الأطباء ه�ي�رد ب�أنها ال ت�ستطيع حملها
بنف�سه ��ا .الأم البديل ��ة ه ��ي ام ��ر�أة حتم ��ل جنين� � ًا ل�شخ�ص �آخ ��ر ،غالب ًا
لزوجني يعاني ��ان من م�شاكل اخل�صوبة .وبع ��د والدة الطفلُ ،ت�سلم الأم
البديل ��ة الوليد �إىل ال�شخ�صني الذي ��ن ا�ستعانا بها لتحمل طفلهما .وكتبت
هريد" :ق ��ررت منذ �أربعة �أعوام �أنني �أري ��د �إجناب طفل ،و�أردت
فعل ذلك بطريقتي اخلا�صة� .أمتنى �أن ن�صل �إىل نقطة يكون فيها
م ��ن الطبيعي �أن ننجب �أطفا ًال من دون زواج .جزء مني يتم�سك
بفكرة �أن حياتي ال�شخ�صية لي�ست من �ش�أن �أحد� .أدرك �أي�ض ًا �أن
طبيعة عملي جت�ب�رين على التحكم يف هذا الأمر .طفلتي ولدت
يف � 8إبري ��ل /ني�سان .ا�سمها �أونا بيدج هريد ،وهي بداية بقية
حياتي".

كل عام ،يف مثل هذا ال�شهر
"متوز" ،يتذكر الفي�سبوك
العراقي ما جرى �صبيحة 14
متوز ،البع�ض ي�ستعيدها بالدفاع
عن عبد الكرمي قا�سم ونزاهته
ووطنيته ،ويتذكر بيوت الفقراء
واملدار�س وامل�ست�شفيات،
وقانون الإ�صالح الزراعي
والنفط ،والأحوال ال�شخ�صية.
البع�ض الآخر ينتقد حكم الع�سكر
واملجزرة التي حدثت للعائلة
املالكة ..وبينما تدور حرب
الب�سو�س هذه على �صفحات
الفي�سبوك بني �أن�صار اجلمهورية
ودعاة امللكية ينتظر املواطن
العراقي ان حتتفل الدولة
بالق�ضاء على املولدات االهلية
 ،اكرث مما ينتظر �أن حتتفل
مبئوية هذه البالد ،والنني
مواطن ي�ؤمن بالدميقراطية ،
فانا ارى ان يتم االحتفال بذكرى
جلو�س �إبراهيم اجلعفري على
كر�سي رئا�سة الوزراء ،ففي
عهده كانت "الوالدة اجلديدة"
للعراق ،كما �أريد له �أن يتحول
�إىل خرائب ..ومادمنا نتحدث عن
املئويات ،فقد احتفلت ال�صني قبل
�أيام مبئوية انطالق ثورتها التي
قادها ماوت�سي تونغ  ،ال�صني
التي مرت مبنعطفات وخالفات
و�صراعات  ،ال تزال متم�سكة
ب�صورة ماو التي احتلت مكان ًا
بارز ًا يف �أكرب �ساحة لالحتفال
و�شاهدنا الرئي�س ال�صيني
�شي جينبينغ يقف امامها ليلقي
خطاب ًا يقول فيه �إن "زمن التنمر
على ال�صني انتهى" ،جينبينغ
الذي عا�ش طفولة قا�سية ،
تعر�ض والده القيادي ال�شيوعي
للتطهري يف ال�ستينيات كما
تعر�ضت �أ�سرته للإذالل  ،ومثله
تعر�ض باين ال�صني احلديثة دنغ
�شياو بنغ �إىل الإق�صاء وال�سجن،
لكن ما �إن �سنحت له الفر�صة �أن
ي�شارك يف بناء بالده ،وليخرج
على ال�شعب قائ ًال�" :سوف نكمل
بناء ال�صني ولكن من خالل العمل
فقط ،ال من خالل املن�شورات"..
مل ي�شتم ماو الذي �سجنه
و�أق�صاه ومل يتهمه بالعمالة..
ومل يطالب باجتثاث كل من عا�ش
يف زمن ماو.
عندما ت�س ّلم دنغ دنغ �شياو
ال�سلطة ،كانت ال�صني بني
�أ�ضعف دول العامل اقت�صاد ًا،
�أكرث من ن�صف �سكانها يعانون
من البطالة .وعندما ترك ال�سلطة
عام  1992كانت ال�صني ت�صنع
ال�سيارات والإلكرتونيات وكل ما
يهم �سكان الكرة الأر�ضية.
قدّم دنغ للعامل �صورة خمتلفة عن
اجلن�س الأ�صفر و�أ�صحاب البدلة
الواحدة� ،أراد �أن ير�سل املا�ضي
�إىل الن�سيان ،وقال ملنتقديه
وهم يهاجمونه على فتح قنوات
ات�صال مع �أمريكا� :إن الأنظمة
التي تغلق على نف�سها الأبواب
متوت .يجب �أن �أعرتف ب�أنني
دائم ًا ما �أعيد على م�سامعكم
جتارب ال�شعوب ،و�أن�سى �أننا
بالد ع ّلمنا الب�شرية القراءة
ّ
وخط احلرف� ،أكتب عن ال�صني
و�أن�سى �أن حمورابي و�ضع �أول
م�س ّلة للقوانني ،و"�أعيد و�أ�صقل"
بحكايات ماليزيا ورئي�سها
امل�ؤمن مهاتري حممد ،و�أن�سى �أن
لدينا �أكرث من مئة �ألف م�س�ؤول
ي�ؤدون الفرائ�ض بانتظام
و�سيماء التقوى على وجوههم،
هذا معيب يا�سادة ،ويجب �أن
�أتوارى خج ًال لأنني �أعتقد �أن
الكتابة عن نظرية مانديال يف
امل�صاحلة� ،أجدى و�أكرث نفع ًا
من احلديث عن امل�صاحلة التي
كان يقودها " املنا�ضل " عامر
اخلزاعي .

جت��رب��ة ج��دي��دة للمخرج ع�ل�اء ق��ح��ط��ان 25" ..ريخرت" ع��ل��ى م�����س��رح ال��راف��دي��ن
 عالوي كاظم ك�شي�ش
ال�شاع ��ر واالكاديم ��ي �ص ��در ل ��هع ��ن
من�ش ��ورات االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّت ��اب في الع ��راق الكتاب النقدي
"فل�سف ��ة الإيقاع في النق ��د العراقي
المعا�ص ��ر  "2010 -1950والكت ��اب
ي�سل ��ط ال�ضوء على الحرك ��ة النقدية
في العراق خالل �ستة عقود ظهر فيها
الكثي ��ر من النقاد الذين �شكلوا عالمة
في الحركة االدبية في العراق.
 ح�سين نعمة
المط ��رب الكبي ��ر زاره ببيت ��ه ف ��ي
محافظ ��ة ذي قار وف ��د نقابة الفنانين
برئا�س ��ة نقي ��ب الفناني ��ن العراقيين
الدكتور جبار جودي لالطمئنان عليه
�ضمن مب ��ادرة التوا�صل م ��ع مبدعي
الف ��ن والوق ��وف عل ��ى احتياجاته ��م
وت ��رك الأث ��ر الطي ��ب ف ��ي نفو�سه ��م.
وراف ��ق النقيب ف ��ي زيارت ��ه هذه كل
م ��ن الفنان علي عبد عي ��د رئي�س فرع
النقاب ��ة ف ��ي ذي ق ��ار والفن ��ان مازن

عامر م�ؤيد

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

 محمد الدراجي
المخ ��رج ال�سينمائ ��ي ت ��م اختي ��اره
�ضم ��ن كادر الأكاديمية الم�شرفة على
جوائز الأو�سكار العالمية ،رفقة عدة
مخرجي ��ن ع ��رب .الدراج ��ي ق ��ال �إن
"االختيار لهذه اللجنة ،لي�س بالأمر
ال�سه ��ل ..ب ��ل هن ��اك ع ��دة مح ��ددات
ومعايير و�ضعتها لجنة االختيارات،
و�أبرزه ��ا هو النظ ��ر �إل ��ى �إنجازاتك
ال�سينمائي ��ة كمخ ��رج ،وكذل ��ك
�إنجازاتك المحلية والدولية".

�شهد م�سرح الرافدين و�سط العا�صمة بغداد،
عر�ض املخرج امل�سرحي عالء قحطان لعمله
" ٢٥ريخرت" من متثيل يا�سر قا�سم وزمن
الربيع ��ي ،و�س ��ط ح�ض ��ور الف ��ت للجمهور
والو�سط الفني.
ويق ��ول املمث ��ل يا�س ��ر قا�س ��م يف حديث ��ه
لـ(امل ��دى) "هن ��اك اخت�ل�اف يف ه ��ذا العم ��ل
مبعن ��ى ن�ض ��ج فك ��ري يخ� ��ص الطرف�ي�ن من
ناحي ��ة الدرا�س ��ة الأكادميي ��ة ك ��وين ادر�س
املاج�ستري واملخرج يدر�س الدكتوراه كذلك
بالن�سب ��ة لالا�شتغال مبعن ��ى التجارب التي
م ��ن �ش�أنها تنمية اخليال وكيفية التعامل مع
املفردات امل�سرحية".
وا�ضاف "فيما يتعلق بهذه التجربة حتديدا
هن ��اك اخت�ل�اف كبري ك ��ون الن� ��ص كتب من

الطقس

قب ��ل ع�ل�اء وتبن ��ى اخراج ��ه بر�ؤي ��ة مل�س ��ت
فيها ن�ضجا عالي ��ا من ناحية الأبعاد الفكرية
كذل ��ك اال�شتغال عل ��ى ال�شخ�صي ��ة من خالل
الغ ��ور يف اعماقه ��ا واي�ص ��ال الأحا�سي� ��س
التي ينبغى ان ت�ص ��ل ور�سم الف�ضاء بالدقة
التاريخية للأحداث".
وتاب ��ع "اعتق ��د ان ع�ل�اء قحط ��ان كمخ ��رج
جنح يف ذل ��ك كون ال�شخ�صي ��ة اختلفت عن
�سابقته ��ا جذري ��ا النن ��ي ت�شرف ��ت بالتواجد
�ضمن نتاجات عالء �أخراجيا".
ويق ��ول خم ��رج العر� ��ض ع�ل�اء قحطان يف
حديث ��ه لـ(امل ��دى) ان جن ��اح العر�ض يحدده
اجلمه ��ور بالن�سب ��ة يل فحاول ��ت الو�ص ��ول
من ناحية التطبيق واالجتهاد قدر امل�ستطاع
�ش ��كال وم�ضمون ��ا ك ��ون ال�شخ�صي ��ة تنتمي
حلقب ��ة �سابقة ومل تغادر املكان الذي وجدت
فيه".

وا�ض ��اف ان "ال�شخ�صي ��ة االخ ��رى للممثلة
تتج�سد باحلبيبة والذكريات لذا اجد ب�أنني

تو�صل ��ت اىل اي�ص ��ال الر�سال ��ة مب�ساع ��دة
فري ��ق فن ��ي متكامل �ساع ��د يف �إظه ��ار �شكل
مغاير لل�شخ�صية ور�سائلها املتعددة".
فيما تذهب املمثلة زمن الربيعي يف حديثها
لـ(املدى) عن عودة امل�س ��رح قائلة ان "عودة
امل�سرح هي عودة احلياة كون امل�سرح حياة
نع�ب�ر فيها عن جمم ��ل التفا�صي ��ل التي نرى
اهمي ��ة تداوله ��ا من خ�ل�ال هذا الع ��امل الذي
احببناه و�آمنا به و�سيلة للتغيري".
وت�ضيف "نرى �أهمية وجود حياة م�سرحية
نتعل ��م منها ونعلم وانعكا� ��س ذلك واقعا من
خ�ل�ال ه ��ذا العامل امل�ش ��ع الذي ين�ي�ر الدرب
دوم ��ا واذ انطف� ��أ كما ح�صل من ��ذ فرتة مرت
فذل ��ك يع ��د انع ��دام االوك�سج�ي�ن ع ��ن رواد
وحمب ��ي ه ��ذا الع ��امل ال ��ذي ن�أم ��ل دوم ��ا ان
يتنام ��ى م ��ن خ�ل�ال العرو� ��ض والن ��دوات
والور�ش واحلياة".

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ة احلرارة تنخف� ��ض قليال مقارنة مبعدالته ��ا ليوم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

الفن ��ان امل�سرحي احمد �شرج ��ي والذي كان
�شاهدا على العر�ض قال يف حديثه لـ(املدى)
�إن ��ه "تكم ��ن اهمي ��ة م�ش ��روع ع�ل�اء قحطان
امل�سرح ��ي يف كون ��ه يعم ��ل مبنطق ��ة ميكننا
ت�سميته ��ا (االداء االجتماعي) وهنا ال نعني
التمثيل بل منظوم ��ة عر�ض او نظام عر�ض
يرك ��ب وف ��ق ا�شرتاط ��ات ر�ؤيوي ��ة تعتم ��د
ال�سه ��ل املمتن ��ع وكذلك وف ��ق ثنائي ��ة الهدم
والبناء امل�شهدي ب�صريا ولفظيا وحركيا".
وا�ض ��اف "انحاز بكامل قناعاتي اىل جتربة
عالء قحط ��ان النه خمرج جمتهد يعرف ماذا
يريد بوع ��ي جمايل وحركي متقن ،وعر�ضه
االخري( ٢٥ريخرت) خ�ضعت جميع عنا�صره
لر�ؤي ��ة اخراجي ��ة بان�ضباطي ��ة عالي ��ة ح ��دد
م�سبق ��ا ان�ساقه ��ا اال�شتغالية وه ��ذه التقانة
ملنظموم ��ة العر� ��ض انعك�س ��ت عل ��ى اداءات
املمثلني يا�سر قا�سم وزمن الربيعي".
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