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ع��ادًة، ي�ص��اب العراقي��ني بال�صدم��ة واخلج��ل حني 
يذهبون الأخذ جواز ال�صفر، او هوية االحوال املدنية، 
او بطاقة املوحدة، الأن ال�صورة تكون خميبة للآمال 
وال تع��ر ع��ن ال�ص��كل االأ�صل��ي، فكاأن ال��ذي نراه يف 
ال�ص��ورة هو �صخ���ص غريب عنا وال مي��ت اإىل الواقع 

ب�صلة، لي�صل احلال اخرياً اىل بطاقات الناخبني.
يف اح��دى مراك��ز املفو�صي��ة اثن��اء حتدي��ث بطاقة 
الناخ��ب، وو�ص��ط اخط��اء يف العمر واجلن���ص واال�صم 
ورق��م البطاقة لكثري من املواطن��ني، تدار الكثري من 
احلوارات وكان حمور ال�صباب اآنذاك هو �صور بطاقة 

الناخب الب�صعة )ح�صب و�صفهم(.
ميتن��ع كرار طال��ب جامعي �صاحب الع���رون عامًا 
م��ن حتديث بطاقة الناخب بعدم��ا راأى وجه �صديقه 
ال��ذي اختل��ف جذري��ا بال�ص��ورة، ويع��زو ال�صبب اىل 
الكام��ريا رديئة املوا�صفات التي يلتقط بها املوظف 
�ص��ور للناخبني ويق��ول بلهجت��ه العامي��ة :"�صورة 

البطاقة راح تطلعني زومبي".
بينم��ا يقول حممد وهو االخ��ر يعاين من �صورته يف 
بطاق��ة الناخ��ب م�صتغربًا :"مك��درت املفو�صية بدل 
جه��از واحد م��ن اجه��زة الت�صويت اجيبلن��ا كامريا 

زينة نحب وجوهنا بيها".
وي�صتهج��ن اآخرون احالة كتاب��ة املعلومات وبرامج 
احلا�صب��ة اىل الكب��ار يف ال�ص��ن ال��ذي يهج��ل اغلبهم 
التعام��ل مع برنامج ال���)word( مما ي�صطر الكثري 
م��ن املواطن��ني اىل االنتظ��ار ل�صاع��ات طويلة حتى 

تكتمل معلوماتهم دون اخطاء تذكر!.
�صورة بطاقة الناخب جتعلني ابدو كالل�صو�ص

واإذا كان الرج��ل يع��اين م��ن "قب��ح" �صورت��ه، ف��اإن 
املعان��اة تك��ون اأك��ر بالن�صبة اإىل ال�صي��دات اللواتي 
يحاولن ق��در االإمكان و�ص��ع امل�صاحي��ق التجميلية 
و"دهن" الوجه بالبودرة واملاكياج ليظهرن باأبهى 
حللهن يف ال�صورة، وم��ع ذلك تكون النتيجة خميبة 

للآمال.
تق��ول الطالب��ة اجلامعي��ة، �صع��اد موف��ق ان "والدي 
مل يتع��رف عل��ي حينم��ا كان يبح��ث يف البطاق��ات 
االنتخابية يف املركز، ب�صبب ال�صورة التي بدوت بها 

كل�ص او قاطع طريق".
وت�صي��ف "البطاق��ة االنتخابي��ة والبطاق��ة املوحدة 
هي بطاقات مهمة، ووجودها دائمي مع املواطن لذا 

يجب االعتناء بتفا�صيلها".
وتتاب��ع "ف��وك ال�صيم ال�صورة باالبي���ص واال�صود".
م�صتغربة بعدم جعله��ا ملونة وخا�صة وان احلكومة 
انفقت الكث��ري على مو�صوع االنتخاب��ات من اجهزة 
ت�صويت الكرتونية وبطاقات الكرتونية، فالكامريات 

لن تكلف �صيئًا.
ب�صب��ب  االنتخاب��ات  بقولها:"كره��ت  وت�صرت�ص��ل 
�صورت��ي، ا�صع��ر باخلج��ل منه��ا، ولن اريه��ا الحد". 
وت�ص��ري اىل ان لتحدي��ث بطاق��ات االنتخاب��ات لي�ص 
�روري��ًا، الن بكل االحوال لن يتم التعرف علينا يف 

حال بقاء هذه ال�صور.
HD الكامريات خا�صة وال ميكن ان تكون

العلي��ا  املفو�صي��ة  يف  االنتخابي��ة  االدارة  رئي���ص 
للنتخاب��ات ريا���ص الب��دران يق��ول ان "من��ذ عام 
2014 حولن��ا �صج��ل الناخبني من ورقي اىل �صجل 
الك��رتوين لطباع��ة بطاق��ات الناخب��ني، وكانت هذه 
بيان��ات  عل��ى  حتت��وي  االم��د  ق�ص��رية  البطاق��ات 
ال�صخ�صي��ة فق��ط، ث��م حتولن��ا اىل برنام��ج طوي��ل 
االم��د اخلا�ص بتحديث بطاق��ات الناخب بايومرتيًا 

باإدخال ال�صور وب�صمات اال�صابع".
وي�ص��ري اىل ان "حدثت يف هذا النظام بع�ص االخطاء 
غ��ري املق�ص��ودة وقد مت معاجله ه��ذا االمر من خلل 
رف��ع البيان��ات اىل �ركة ان��درا اال�صباني��ة لطباعة 
بطاق��ات الناخبني وكانت االخط��اء حمدودة ومتت 
ال�صيطرة عليها". ويتاب��ع "ال�صورة ال توؤخذ مبا�رة 
وتطب��ع، بل يق��وم املوظف بالتق��اط اكرث من �صورة 
حت��ى ي�صتق��ر عل��ى واح��دة". وبتعجب يق��ول "قابل 
ذات��ه  ال�صي��اق  ويف  HDمث��ًل".  �ص��ورة  ناخذل��ه 
يتحدث ع�صو جمل�ص املفو�صني يف املفو�صية العليا 
للنتخاب��ات ح��ازم الردين��ي قائ��ًل ان "الكامريات 
امل�صتخدم��ة  يف بطاقات الناخبني هي كامريات من 

نوع خا�ص تلتقط املوا�صفات احليوية فقط".
ويتاب��ع "ه��ذه الكامريات موج��ودة من��ذ انتخابات 
2014 زودتنا بها �رك��ة ا�صبانية". الكامريا التي 
ت�صخدمه��ا مراك��ز املفو�صية موج��ودة يف الب�صطات 
من جانبه يقول امل�صور علي دب دب ان "الكامريات 
الت��ي  ت�صتخ��دم يف مراكز املفو�صي��ة رديئة جداً من 

ناحية اال�صاءة والدقة".

يف  حت��ى  موج��ودة  الكام��ريات  "ه��ذه  وي�صي��ف 
الب�صطات، وي��رتاوح �صعرها من 10 _$30 واحيانا 

ت�صتخدم كامريا احلا�صبة نف�صها يف املراكز".
ويتاب��ع "عن��د ذهابي لتحديث البيان��ات الحظت ان 
مركز املفو�صي��ة ال يعتمد على �صوء معني او خلفية 
معين��ة بالت�صوي��ر". م�صتغربًا بك��ون املفو�صية غري 
ق��ادرة عل��ى تاأج��ري م�ص��ور ت�صتطيع م��ن خلله ان 

تنتج �صورة �صحيحة للمواطنني.
وي�ص��ري اىل ان "هذه ال�صور �صتوؤث��ر �صلبًا على نف�صية 
املواط��ن ال�صيما ال�صب��اب فاذا كانت �ص��ورة الهوية 
قدمي��ة او �ص��ورة اح��د املعام��لت لي�ص��ت بال�ص��كل 
املطل��وب �صيتعر���ص لل�صخري��ة م��ن ا�صدقائ��ه مم��ا 
ي�صب��ب املو�ص��وع احراج، ويتج��اوز املو�صوع بعدم 

اخراج هذه البطاقة او الهوية مطلقا الحد".
باخت�ص��ار م�صكلة �ص��ور البطاقات الر�صمية ال تكمن 
يف �ص��كل ال�صخ���ص وملحم��ه، فاالأخ��ري ق��د يك��ون 

"فوتوجيني��ك" بامتي��از، ويتمتع مبعاي��ري جمالية 
مقبولة، ومع ذلك تكون �صورته �صيئة!

ب�رفكم هذا �صكلي!
اىل ذل��ك فوجئ النائ��ب الكردي ال�صاب��ق يف برملان 
اقليم كرد�صتان �رور عبد الرحمن، من و�صع �صورة 
امراأة عل��ى بطاقت��ه االنتخابية. وكت��ب عبدالرحمن 
ر�صال��ة اىل مفو�صية االنتخابات على ح�صابه مبوقع 
في�صب��وك، "االخوة يف املفو�صي��ة، اأحلفكم ب�رفكم، 
ه��ل كان �صكلي هك��ذا حني زرت مرك��ز املفو�صية". 
ون���ر عب��د الرحم��ن �ص��ورة لبطاقت��ه االنتخابي��ة 
الت��ي حتمل �صورة امراأة ب��دل �صورته. وا�صاف عبد 
الرحم��ن "ان عمل املفو�صية الت��ي يعتر اأنها حتمل 
على عاتقه��ا م�صري اخلارطة ال�صيا�صية لوطن كامل، 
مل��يء باالأخط��اء والنواق�ص". وبح�صب م��ا اأفاد عبد 
الرحم��ن فاإن��ه زار مرك��ز املفو�صي��ة اأك��رث م��ن مرة 
لت�صحي��ح االأخطاء ال��واردة يف بطاقته �ص��واء اال�صم 

والعم��ر ورقم البطاقة وعدا عن كل ه��ذا فقد ال�صقوا 
�ص��ورة ام��راأة ب��دل �صورت��ي. موؤك��داً "ان موظف��ي 
املفو�صي��ة اأخ��روه باأن بطاقته يج��ب اأن تعود مرة 
اأخرى اىل بغداد فيما اأكدوا باأنه ال يحق له الت�صويت 
يف ه��ذه االنتخابات كون��ه �صلم بطاقت��ه ال�صابقة". 
و�صدد على اأنه "�صريفع �صكوى اىل اجلهات املخت�صة 
ملحا�صب��ة املفو�صي��ة عل��ى مث��ل ه��ذه االأخط��اء". 
ويذك��ر اأن االنتخاب��ات الرملاني��ة املقبل��ة �صتق��ام 
يف 12 ماي��و/ اأي��ار املقب��ل، وان ما يق��ارب ال� 12 
ملي��ون ناخب قام بتحديث بيانات��ه بايومرتيا لدى 
املفو�صية من جمموع 24 مليون ناخب. ويف الوقت 
الذي ا�صت��وردت فيه املفو�صية اجه��زة ت�صويت بلغ 
عدده��ا 59،800 بقيم��ة تتج��اوز ال��� 130ملي��ون 
دوالر، اذ ان كلف��ة اجلهاز الواح��د 1،200 دوالر، ال 
ت�صتطيع ان تخدمنا بكامريا ال ُن�صدم  بها بوجه اآخر 

غري الذي نراه دائمًا. 
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الكهربائي  املولد  بت�صغيل  ابو علي �صباحه  يبداأ 
اجلاف  حقله  يف  بئٍر  من  املياه  �صخ  ل�صمان 
جنوب العراق. مل تكن �صابقًا حاجة اىل البئر يف 
قريته، لكن اجلفاف الذي حّل �صيفًا غليظًا الذي 
هدد الزراعة و�صبل العي�ص الكرمي، جعل ابو علي 

يخرج �صباحًا يتفقد بئره. 
“يف  عامًا،   73 العمر  من  البالغ  امل��زارع  يقول 
لدينا  واليوم  ين�صب  النهر  ب��داأ  املا�صي  العام 
اآبارنا لتزويدنا باملاء”. ومنذ الطفولة، اقام ابو 
علي وعائلته على هذه االر�ص وهي �صيد دخيل 

يف �رق مدينة النا�رية. 
دوالر   1600 تبلغ  ال��واح��د  البئر  حفر  كلفه 
يوفر  ال��ذي  الوحيد  النجاة  حبل  فهو  امريكي، 
لل�رب  ال�صاحلة  املياه  على  احل�صول  فر�صة 

كون العراق ي�صتهر باملياه اجلوفية. 
يتحدث ابو علي وهو يرتدي ثوبًا بيجي اللون عن 
املياه التي يبحث عنها هي مياه �صاحلة لل�رب 
له وللبقار واالغنام، فرغم الطعم املر، ُي�صتخدم 
ابو  ا�رة  وحتاول  وال�رب.  للطهي  الطعام  هذا 
يتم  �صغرية  خزانات  ب�صتة  املياه  تخزين  علي 
الف   20 مبلغ  مقابل  ا�صبوعيًا  مرة  كل  تعبئتها 
ابو علي  17 دوالراً.  يعادل  ما  اي  دينار عراقي 
ع�رات  اجر  اجلفاف  لكن  البقاء،  على  م�ص�صم 

 20 الفرار من منازلها باأكرث من  العائلت على 
منط  منها  كثرية  اجلفاف  م�صاكل  وتبدو  قرية. 
وفقًا  االأزم��ة،  يف  الرئي�صي  ال�صبب  وهي  الطق�ص 

ملهند�ص يف وزارة املوارد املائية العراقية.
الثاين  للمو�صم  “بالن�صبة  ر�صيد،  مهدي  ويقول 
عن  ف�صًل  �صحيحة  االمطار  كانت  التوايل،  على 

ارتفاع درجات احلرارة”. 
االأهوار مهددة باجلفاف

املياه  موارد  من  املائة  يف   30 االمطار  ومتثل 
يف   70 وه��ي  املتبقية  الن�صبة  ام��ا  ال��ع��راق،  يف 
التي  املائية  والرك  االنهار  من  م�صتمدة  املائة 

يتقا�صمها العراق مع ايران وتركيا و�صوريا.  
امل�صرتكة  املائية  ال��رك  جم��رى  حتويل  ولعب 
بالعراق، وقال  الدول، دوراً يف اجلفاف  تلك  مع 
نهر  م�صار  اي��ران  “اعادت  ال�صاأن  هذا  يف  ر�صيد 
الكارون بالكامل ل�صاحلها، فقبل ذلك كانت نهراً 
عابراً للحدود العراقية وم�صدراً رئي�صيًا لعراقيي 
ببناء  قامت  “ايران  ر�صيد  واأ�صاف  اجلنوب”.  
ادى  مما  اخل��راج،  نهر  على  عملقة  �صدود  ثلث 
االرا�صي  يف  املياه  مل�صتويات  كبري  خف�ص  اىل 
البلدين”.  بني  امل�صرتكة  احل��دود  عر  الرطبة 
مائيًا  رافداً   45 اكرث من  ايران حّولت  ان  ويبدو 
لتبقى ثلثة روافد فقرية ممتدة مع العراق. جمعة 
الدراجي املوظف يف اليون�صكو املوؤ�ص�صة املعنية 
املائي  االأمن  وال�صيما  العاملي  الرتاث  بحماية 
يقول اإن “االهوار ال�صهرية يف جنوب البلد هي 

اجلفاف. وحتاول  ب�صبب  �صوءاً  املناطق  اكرث  من 
وحتويلها  اآث��ار  من  تبقى  ما  حماية  املنظمة 

ملحميات طبيعية. 
وتركيا  ال��ع��راق  يخو�ص  ذل���ك،  غ�صون  ويف 
حمادثات مع اجلانب الرتكي ب�صاأن تاأجيل ملء 
الذي  دجلة،  نهر  حول  للجدل  املثري  اإيل�صو  �صد 
العراقية  املنطقة  ومتتد   .2006 عام  بناوؤه  بداأ 
من نهر دجلة باإجتاه تركيا مما يجعلها عر�صة 

للتدفق املنخف�ص.
نهر الفرات هو االآخر يتعر�ص حني يدخل العراق 
وكرثة  املتزايدة  املياه  فندرة  االنخاف�ص،  اىل 

ال�صدود جتعل املاء �صحيحًا بالعراق. 
فان  احلكومة،  املهند�ص  ر�صيد،  قاله  ملا  ووفقًا 
املائة  يف   12 حاليًا  متتلك  ال��ب��لد  خ��زان��ات 
جعل  ما  وهذا  عام،  ب�صكل  قدراتها  اجمايل  من 
املياه  �صحة  من  تعاين  اجلنوبية  املحافظات 
التي يقطنها  الديوانية واملثنى ومي�صان  ال�صيما 

ربع �صكان العراق وهم على �صفا اجلفاف.
يف  ال��زراع��ة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   80 نحو  ويعتمد 
وم�صخات  املولدات  على  اجلنوبية  املافظات 
املياه ل�صحبها، وفقًا ال�صماعيل عبد الواحد رئي�ص 

املوارد املائية يف جمل�ص حمافظة الديوانية. 
وم��ع ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة وت��راج��ع هطول 
االمطار وجتفيف جماري االنهار ب�صكل تدريجي 
�صفاء  بح�صب  عام”،  كل  يتزايد  “الكافح  فان 

اجلنابي.

ونتيجة لذلك، هناك كثري من اجلرحى ومبتوري 
االأطراف يف قرية ت�صمى )جرف امللح( بجنوب 
البرتان(  )قرية  ي�صمونها  النا�ص  اأ�صبح  العراق، 

اأي مبتوري االأطراف.
جراء  اأطرافهم  القرية  �صكان  من  مئات  وفقد 
احل��رب  خملفات  م��ن  وع��ب��وات  األ��غ��ام  انفجار 
لثماين  رحاها  دارت  التي  العراقية-االإيرانية 

�صنوات بني 1980 و1988.
وروى ذات الق�صة كثريون من اأهل قرية البرتان 
الب�رة على جمرى �صط  الواقعة �رقي مدينة 
العرب املائي الذي ميثل حدود العراق مع اإيران.
رعاة  من  االأ�صا�ص  يف  ال�صحايا  اأوائ��ل  وك��ان 
يف  لرتعى  قطعانهم  ي��اأخ��ذون  ال��ذي��ن  الغنم 
األغام  حقول  باعتبارها  حم��ددة  غري  مناطق 
املنفجرة  غري  والقذائف  القنابل  انت�صار  رغم 
جامع  م��وؤذن  وه��و  اهلل  عبد  �صنو  وق��ال  فيها. 
القرية و�صحية للألغام اأي�صا ”عام 1980 اأول 
اإيرانية  طائرات  هجوم  بداأت  احلرب،  بداأت  ما 
�ربت املنطقة )اخلا�صة بنا(، �ربتها حوايل 
ال�صاعة الرابعة والن�صف الع�ر، املنطقة كلها 
هجروها اأهلها وبقي نا�ص قليلني". واأردف عبد 
املنطقة"،  الرجوع  بداأ  احلرب  انتهاء  وبعد  اهلل 
بااللغام  مزروعة  كانت  "االر�ص  ان  اىل  الفتا 
"انا  منوها  علينا"،  تنفجر  متى  يعلم  احد  وال 

تعر�صت النفجار لغم.
ويف عام 1991 بداأت القرية، كغريها من قرى 

للعقوبات  نتيجة  الفقر  تعاين  العراق،  وم��دن 
غزو  بعد  ال��ب��لد  على  ُفر�صت  التي  الدولية 

الكويت.
واأ���ص��ب��ح جمع امل��ع��ادن اخل���ردة واالأ���ص��لك 
املهجورة  الع�صكرية  املعدات  من  الكهربائية 
ب�صاحات القتال و�صيلة لك�صب الزرق لكثري من 
النا�ص  عدد  يف  زي��ادة  والنتيجة  القرية  اأبناء 

مبتوري االأطراف.
عن  بحثا  خرج  اإنه  فالح  يدعى  �صخ�ص  وقال 
الرزق بجمع احلديد والنحا�ص م�صريا اإىل ارتفاع 
�صاقه  الرجل  وفقد  كبري.  ب�صكل  الغذاء  اأ�صعار 

وخم�صة من اأ�صابع يديه يف انفجار.
يف  املبتورة  االأط��راف  ذوي  عدد  تنامي  ومع 
جنوب العراق افُتتح مركز للأطراف ال�صناعية 
اللجنة  من  مب�صاعدة   1995 عام  الب�رة  يف 
اأطرافا �صناعية  الدولية لل�صليب االأحمر ليوفر 

لنحو ثمانية اآالف.
يف  قطعة   50 اإىل  ي�صل  م��ا  امل��رك��ز  وي�صنع 

ال�صهر.
وقال حم�صن ال�صيد اأحد م�صوؤويل املركز اإن نحو 
ثلث الوافدين على املركز فقدوا اأطرافهم ب�صبب 
ب�صبب  اآخرين  املئة  يف  و10  ال�صكري  مر�ص 
احلاالت  باقي  ترتبط  بينما  متعددة  ح��وادث 

باحلرب.
وبداأت قوات احل�صد ال�صعبي حملة لنزع االألغام 
با�صتخدام معدات  البرتان  املا�صي قرب  ال�صهر 
املنطقة  لتطهري  متخ�ص�صة  ومركبات  ثقيلة 

ال�صحراوية.

البداية..
م�صاكل  من  يعاين  االإعدادية  الدرا�صة  يف  طالب  حممد 
خمتلفة اأبرزها نف�صية قد تذهب اىل االختلل بالتوازن 
ال�صديد  واخلوف  ال�صخ�صية  �صعف  عن  ف�صل  العقلي، 
من دون وجود اأي مرر، حتى انه ال ميتلك اأ�صدقاء فهو 
يبقى طيلة الوقت وحيدا يلتجاأ اىل جملة من االعمال 
التي ي�صغل فيها وقته وكانت من اأبرز تلك االعمال او 

الهوايات الر�صم.
االأ���ص��ب��اب  ال��ت��ع��رف على  ك��ث��ريا  اه��ل حممد ح��اول��وا 
اىل  والو�صل  العزلة  اىل  البكر  ابنهم  دفعت  الرئي�صية 
مرحلة االنف�صام بال�صخ�صية والتحدث مع نف�صه ب�صكل 
لهم  �صبب  الذي  االمر  حوله،  من  كل  متجاهل  م�صتمر 
احراجات جما خ�صو�صا خلل التجمعات واملنا�صبات 

العائلية.
والد حممد طبيب م�صهور يف جراحة العظام واملفا�صل 
كر�ص حياته اىل الدرا�صة وتكوين ثروة �صغرية متكنه 
جامعة  ا�صتاذه  والدته  برفاهية،  العي�ص  من  واوالد 
فكرة  رف�صت  انها  حتى  تربيته  عن  كثريا  ان�صغلت 
اجناب طفل اخر لكرثة ان�صغاالتها وبالفعل بقي حممد 

ماأخاة  االب��وان  قرر  ان  بعد  عامني،  قبل  حتى  وحيدا 
حممد وبالفعل جاءت لهم )مرمي( التي تبلغ من العمر 

عامني.
ال�ر يف لوحة....

ذات  فعمد  الر�صم،  امل�صطرب  طالبنا  هوايات  ابرز  من 
اللوحة  ت�صمنت  انا(  )هذا  ا�صمها  لوحة  ر�صم  اىل  يوم 
الدرا�صية،  مراحله  اغلب  يف  معنف  لطالب  �صورة 
عن  غ��اب  ال��ذي  اخلطري  ال�ر  اللوحة  ه��ذه  ف�رحت 
جاهدين  حاولوا  التي  ال�صفرات  جميع  وفك  االبوين 
الذي  ال�صبب  املدار�ص  وال�رب يف  العنف  معرفتها.... 

دمر االبن البكر.
الع�صبي  اجل��ه��از  ام��را���ص  يف  االخ�صائي  الطبيب 
"اغلب الذين  وال�صوك لدى االطفال علي كاظم قال ان 
يعانون من حاالت نف�صية �صبيه حلالة حممد يكونون 
ي�صبب  ال��ذي  االم��ر  الرا�ص،  على  لل�رب  تعر�صوا  قد 
اخلليا  الح��رتاق  نتيجة  ابتدائيا  عقليا  تخلفا  لهم 

الدماغية".
تاأثري  له  ال�رب  النف�صي  اجلانب  "يف  ان  بني  كاظم 
كبري حتى انه يت�صبب يف الكثري من االحيان بانف�صام 
عر�صة  يكونون  والذين  االطفال  لدى  ال�صخ�صية  يف 
لل�صتغلل يف امور عدة، ف�صل عن عجزهم يف تدبري 

امورهم".
االهمال وغياب املتابعة

املعلم جميد اجلبوري اكد وجود عوائل مماثلة لعائلة 
عن  وم�صتمر  كبري  ب�صكل  تن�صغل  التي  حممد  ال�صاب 
اىل  املعلمني  من  الكثري  يدفع  مما  ابناءها  متابعة 
الإميانهم  م�صتمر  ب�صكل  االط��ف��ال  و���رب  التمادي 

بغياب العقاب وعدم حما�صبتهم".
لو�صائل  املعلمني  من  عدد  اتباع  عن  ك�صف  اجلبوري 
ابرزها ال�رب لنيل منافع  الطالب ومن  ال�صغط على 
عن  ف�صل  الدرا�صي،  اجلانب  عن  بعيدا  بهم  خا�صة 
جلوء البع�ص االخر اىل تفريغ اختلجاتهم وم�صاكلهم 
االجتماعية يف الطلبة، االمر الذي ينعك�ص ب�صكل كبري 

على احلالة النف�صية للطالب ويدفعه اىل كره الدرا�صة.
والد حممد ايقن يف فرتة متاأخرة للغاية ان اهماله بحق 
ابنه دفع نحو تدمري حياة االخري ب�صكل كبري حتى ان 
اىل  بنف�صه حتتاج  ثقته  واعادة  النف�صية  احلالة  ترميم 

جمهود كبري وم�صن مع غياب ن�صبة جناحه العالية.
مي�صون  االجتماعية  امل��ر���ص��دة  اك���دت  جانبها  م��ن 
اعمام  اكرث من  �صددت يف  الرتبية  "وزارة  ان  الربيعي 
ر�صمي على منع التعامل بال�رب يف املدار�ص، اال ان 

خروقات عدة حتدث يف هذا االطار".

بغداد - متابعة

بغداد – متابعة 

الجورنال - رغد دحام

ملا �ساقت �سبل العي�ش على 
قرويني عراقيني، ا�سطر كثري 

منهم للتنقيب يف �ساحات 
معارك �سابقة بحثا عن معادن 

واأ�سالك �سمن خملفات حروب 
�سابقة لبيعها وك�سب قوتهم. 

وقد اأقدموا على ذلك وهم 
يعلمون ما فيه من خماطر 
هائلة تتمثل يف التعر�ش 
لألغام وذخائر مل تنفجر.


