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مبعوث ترامب ا�شرتط على الكتل االتفاق على رئي�س الوزراء احلايل �أو بديل ي�شبهه

حر�س احلدود يحبط الهجمات بدعم من التحالف الدويل

حتالف جديد يُعيد حظوظ العبادي �إىل
والية ثانية وي�ستبعد العامري واملالكي

حماوالت �أ�سبوع ّية من داع�ش الخرتاق
احلدود العراق ّية مع �سوريا

 بغداد  /محمد �صباح
مار�س ��ت الإدارة الأمريكية عرب مبعوث رئي�سها
بري ��ت ماكغ ��ورك املتواج ��د يف الع ��راق من ��ذ
م ��دة� ،ضغوط ��ات كبرية عل ��ى ر�ؤ�ساء القوائ ��م الفائزة يف
االنتخاب ��ات� ،أف�ض ��ت اىل موافقته ��ا عل ��ى �إع ��ادة تر�شيح
رئي� ��س احلكوم ��ة حيدر العب ��ادي لوالية ثاني ��ة و�ساهمت
ب�إبعاد رئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي ورئي�س
حتالف الفتح هادي العامري ورئي�س جهاز الأمن الوطني
فالح الفيا�ض عن دائرة املناف�سة.
وتعلن الق ��وى الفائزة يف االنتخابات �أنها ت�سعى لت�شكيل
حتالف برملاين عابر للطائفية ي�ضمن م�شاركة اجلميع يف

احلكومة اجلدي ��دة بعدما �أجرت �سل�سل ��ة من االجتماعات
واللق ��اءات متكنت من ح�س ��م توزيع الكثري م ��ن املنا�صب
واملواقع.
وي ��رى ع�ضو الهيئ ��ة العامة لتي ��ار حلكمة ن ��زار ال�سلطان
يف ت�صري ��ح لـ(املدى) �أن"ال�ضغوط ��ات الدولية �أثرت على
حركة الق ��وى ال�سيا�سية وحددت مالم ��ح الكتلة الربملانية
الأكرب ومر�شح رئا�س ��ة احلكومة اجلديدة" ،كا�شف ًا عن �أن
مبعوث الرئي�س الأمريكي"عمل طوال الأيام املا�ضية على
توحيد �صف ��وف القوى الكردية وال�سني ��ة لإعادة انتخاب
العبادي لوالية ثانية".
وكان ماكغ ��ورك قد و�صل اىل الع ��راق و�أجرى �سل�سلة من
اللقاءات مع القوائم الفائزة يف االنتخابات متهيد ًا لإعالن

 بغداد /وائل نعمة
ال ينف � ّ�ك تنظي ��م داع� ��ش
املوج ��ود يف �سوري ��ا م ��ن
حماوالت العب ��ور باجتاه االرا�ضي
العراقي ��ة ،حي ��ث يتك ��رر ه ��ذا االمر
�أ�سبوعي ًا .وتقلق حماوالت التنظيم
الإرهاب ��ي امل�س�ؤول�ي�ن يف حمافظ ��ة
االنبار من عودة التنظيم مرة �أخرى
عرب بوابة ال�صح ��راء ،وهو رمبا ما
دفع التحالف الدويل لأن يقول �أم�س
�إن الق ��وات االمريكية"باقي ��ة يف
الع ��راق"دون �أن يح ��دد �سقفا زمنيا
لإجالئها.

الكتلة الربملانية الأكرب وح�سم مر�شح رئا�سة احلكومة.
وي�ضي ��ف ال�سلطان �أن"ممثل الرئي� ��س الأمريكي بحث مع
الق ��وى املختلف ��ة �إمكاني ��ة �إع ��ادة الثقة برئي� ��س احلكومة
احلالية �أو تر�شيح �شخ�صية قريبة من توجهات العبادي"،
م�ؤكد ًا �أن"هذه التلميحات الأمريكية �ساهمت يف �إبعاد كل
من ن ��وري املالك ��ي وفالح الفيا� ��ض وه ��ادي العامري عن
دائرة املناف�سة لرئا�سة احلكومة املقبلة".
ويتناف� ��س ب�ض ��راوة فريق ��ان م ��ن الق ��وى ال�شيعي ��ة على
من�صب رئا�سة ال ��وزراء،الأول ميثل �سائرون مع احلكمة،
والث ��اين الفتح ودول ��ة القانون وه ��و �أمر �أث ��ر على ت�أخر
ت�شكيل حتالف القوى الربملانية.
 التفا�صيل �ص2

ويطم ��ح عنا�صر التنظي ��م املحليني،
خ�صو�ص� � ًا يف غ ��رب االنب ��ار ،الذين
هربوا نهاية الع ��ام املا�ضي بالعودة
اىل مدنهم ،عل ��ى الأقل للقاء �أقاربهم
�أو احل�ص ��ول عل ��ى بع� ��ض املعونة،
م�ستغلني معرفتهم اجليدة بجغرافيّة
املنطقة.
ويف بع�ض االوقات ينجح عدد منهم
يف عبور احلدود بالفعل ،لكنّ تطور
�إمكانات القوات الع�سكرية العراقية
وعنا�ص ��ر حماية احل ��دود ،الت�سمح
له ��م بالبق ��اء �أكرث من ب�ض ��ع �ساعات
حت ��ى يت ��م قتله ��م �أو اعتقاله ��م يف
مناطق قريبة من ال�شريط احلدودي

مع �سوريا.
ومات ��زال الق ��وات االمريكي ��ة،
املتواجدة بكثاف ��ة يف الأنبار ،تلعب
دور ًا حموري� � ًا يف عملي ��ة حماي ��ة
احلدود ور�صد التحركات امل�شبوهة
عرب االقم ��ار ال�صناعي ��ة ،كما توجه
يف �أغل ��ب االوق ��ات غ ��ارات �ضد �أي
حماوالت للت�سلل.
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه �أعل ��ن املتح ��دث
با�س ��م التحالف ال ��دويل الكولونيل
�شون رايان �أم�س الأحد� ،أن القوات
الأمريكي ��ة �ستبق ��ى يف العراق طاملا
اقت�ضت ال�ضرورة.
 التفا�صيل �ص3

املفو�ضني يطالب بردّ االعتبار بعد جتميده
جمل�س
ّ

االحتاديّة ت�صادق على نتائج
انتخابات � 12أيّار
 بغداد /املدى
�أعلنت املحكمة االحتادية،
�أم� ��س الأح ��د ،امل�صادق ��ة
عل ��ى النتائ ��ج النهائي ��ة النتخاب ��ات
جمل� ��س النواب الت ��ي �أجريت يف 12
�أي ��ار املا�ضي ،مب ّين ��ة �أن القرار �صدر
باتفاق الآراء.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم املحكمة
�إيا� ��س ال�سام ��وك يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ،ن�سخ ��ة من ��ه �إن"املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا عق ��دت �صب ��اح
الأحد الـ 19م ��ن �آب احلايل ،جل�ستها
بح�ض ��ور كام ��ل �أع�ضائه ��ا ،ونظ ��رت
يف طل ��ب ت�صدي ��ق النتائ ��ج النهائية
النتخابات جمل�س النواب".

و�أ�ض ��اف ال�ساموك �إن"املحكمة دققت
يف الأ�سم ��اء ال ��واردة م ��ن املفو�ضية
العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ال ��ذي
�أرفقت ��ه بكتابها امل� ��ؤرخ يف الـ 16من
�آب احلايل" ،مبين� � ًا �أنه"بعد التدقيق
واملداول ��ة ح ��ول اال�سم ��اء ال ��واردة
واالعرتا�ض ��ات عل ��ى بع� ��ض منه ��ا،
�أ�ص ��درت املحكمة بعد ظهر يوم الأحد
قراره ��ا بامل�صادق ��ة عل ��ى الأ�سم ��اء
ال ��واردة ،حي ��ث �صدر الق ��رار باتفاق
الآراء".
وكان ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ق ��د
�أج ��رت الع� � ّد والف ��رز الإلك�ت�روين
عل ��ى الأ�ص ��وات ،وت�سبب ��ت النتائ ��ج
الظاهرة مبوجة غ�ضب من �سيا�سيني
خ�س ��روا مقاعده ��م ،ولـ"الث�أر"م ��ن

جمل� ��س املفو�ضي ��ة �أق ��روا قانون ًا يف
الأي ��ام الأخ�ي�رة م ��ن عم ��ر الربمل ��ان
مبقت�ضاه"جمّدوا"جمل�س املفو�ضني
و�أل ��زم ب�إع ��ادة العد والف ��رز بطريقة
يدوية ب�إ�ش ��راف الق�ض ��اة .وعلى �إثر
ذل ��ك كل ��ف ق�ض ��اة ت�سع ��ة عل ��ى الع ��د
والفرز اليدوي ،لك ��ن النتيجة جاءت
تطابق العدّين اليدوي والإلكرتوين.
وعل ��ى �إثر ذلك ،طالب ع�ضو مفو�ضية
االنتخابات ك ��رمي التميمي ،بـ"�إعادة
االعتبار"للمفو�ضي ��ة واالعت ��ذار
م ��ن جمل� ��س املفو�ض�ي�ن ب�سب ��ب
توجيه"الته ��م الباطلة"له ��م م ��ن قبل
اخلا�سرين باالنتخابات.
 التفا�صيل �ص2

ال�سه�لاين :ا�ستم��رار معار�ض��ة االحت��ادات ُي��� ّؤزم ريا�ضتنا
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ت�صاعد احلركة التجارية يف اال�سواق مع قرب عيد اال�ضحى ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

التحالف الدويل :ق ّواتنا تبقى يف العراق طاملا اقت�ضت ال�ضرورة
 ترجمة /حامد �أحمد
�أعل ��ن متح ��دث با�س ��م التحال ��ف ال ��دويل
�ض ��د داع� ��ش� ،أم� ��س الأح ��د� ،أن الق ��وات
االمريكي ��ة �ستبقى يف العراق"طامل ��ا اقت�ضت ال�ضرورة
لذلك"للم�ساع ��دة يف �إع ��ادة اال�ستق ��رار للمناط ��ق التي
كانت �سابق ًا حتت �سيطرة تنظيم داع�ش.
وق ��ال املتحدث با�سم التحال ��ف الكولونيل �شون رايان،
خالل م�ؤمتر �صحفي يف �أبو ظبي�":سنبقي على تواجد
ق ��وات هن ��اك طامل ��ا نعتقد ب� ��أن هن ��اك �ض ��رورة تتطلب
ذلك ...الهدف الرئي�س من ذلك ،بعد الق�ضاء على داع�ش
ع�سكري� � ًا ،ه ��و للم�ساع ��دة يف جه ��ود �إع ��ادة اال�ستقرار
ونحن مانزال نحت ��اج �إىل �أن نكون هناك لهذا الغر�ض،
وله ��ذا ف�إن ذلك يعت�ب�ر �أح ��د الأ�سباب الت ��ي تتطلب م ّنا
�إبقاء تواجد للقوات".
وق ��ال رايان ،انه رغم ذل ��ك ف�إن عدد اجلن ��ود االمريكان

ق ��د يتقل� ��ص اعتماد ًا عل ��ى موع ��د �إر�سال ق ��وات �أخرى
من حل ��ف الناتو للعراق للم�ساع ��دة يف تدريب اجلي�ش
العراق ��ي ،م�ش�ي� ً
را اىل تواجد ما يق ��ارب  5,200جندي
�أمريكي حالي ًا يف العراق.
وكان وزراء دفاع حلف الناتو قد اتفقوا يف �شباط على
مهم ��ة �أك�ب�ر للتدريب وامل�ش ��ورة يف الع ��راق وذلك بعد
دع ��وة تقدمت بها الوالي ��ات املتحدة للحل ��ف للم�ساعدة
يف جه ��ود �إعادة اال�ستقرار للبالد بعد ثالث �سنوات من
احلرب �ضد داع�ش.
و�أ�ض ��اف الكولونيل رايان قائال"م ��ن املحتمل �أن يكون
هن ��اك تقلي�ص بعدد القوات ولكن ذل ��ك يعتمد فقط على
موعد جم ��يء فريق حلف الناتو يف الع ��راق لي�ساعدوا
يف تدريب القوات كذلك".
وكان الع ��راق ق ��د �أعل ��ن ر�سمي� � ًا الن�ص ��ر عل ��ى م�سلحي
تنظي ��م داع�ش يف كانون االول وذل ��ك بعد خم�سة �أ�شهر
من ال�سيطرة على املو�صل.

فالح احلمـراين يكتب:
العراق بني"حمور
ال�شر!"و"ال�شيطان
الأكرب!"
6
فوزي كرمي يكتب:
ملاذا �أحتا�شى
"ال�شعرية"؟
ِ
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القا�ضي
�سامل رو�ضان
املو�سوي يكتب:
�إلغاء �صوت
الناخب العراقي
بني الد�ستور
وقرارات
املفو�ضية

وحتتف ��ظ الواليات املتحدة �أي�ضا مبا يقارب  2000جندي
�أمريكي يف �سوريا يقومون مب�ساعدة القوات الدميقراطية
ال�سوري ��ة الكردي ��ة لتم�شي ��ط اجليوب الت ��ي ماتزال حتت
�سيطرة داع�ش املمتدة على طول احلدود مع العراق.
وق ��ال املتح ��دث رايان"بد�أن ��ا ن�شاه ��د كث�ي� ً
را م ��ن حاالت
التع ��اون ب�ي�ن الق ��وات الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة والقوات
العراقية".
ومن ��ذ العام املا�ضي �شن اجلي� ��ش العراقي عدة �ضربات
جوي ��ة �ض ��د مواق ��ع لتنظي ��م داع� ��ش يف �سوري ��ا وكان
�آخره ��ا قب ��ل �أي ��ام قليلة م�ض ��ت وذلك مبوافق ��ة من قبل
احلكومة ال�سورية والتحالف الدويل.
وا�ستن ��اد ًا اىل الكولوني ��ل راي ��ان ف�إن عملي ��ات القوات
الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة لإحل ��اق الهزمي ��ة بداع� ��ش يف
اجلان ��ب ال�س ��وري ق ��د ت�أخ ��رت ب�سبب مئ ��ات العبوات
النا�سفة التي زرعها م�س ّلحو التنظيم.
عن :رويرتز

"في�سبوك"
يزيد حوادث
املرور يف
بغداد

هيومن رايت�س ووت�ش :التعذيب يف �سجون
املو�صل �أودى بحياة م�شتبه بهم
 بغداد /املدى
ج ��ددت منظم ��ة هيوم ��ن
رايت� ��س ووت� ��ش� ،أم� ��س،
احلدي ��ث ع ��ن تعذي ��ب املحتجزين يف
مراك ��ز نين ��وى ،فيم ��ا �أك ��دت �أن �أح ��د
امل�شتبه بارتباطهم بداع�ش تويف �أثناء
التعذيب.
وقال ��ت املنظم ��ة يف تقري ��ر له ��ا تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن"معتق َل�ْي نْ�ن
�ساب َق�ْي نْ�ن ووال ��د رج ��ل ت ��ويف �أثن ��اء
االعتق ��ال قدم ��وا تفا�صي ��ل ع ��ن �س ��وء
املعامل ��ة والتعذيب وامل ��وت يف مراكز
تديرها وزارة الداخلية يف املو�صل".

 بغداد  /املدى
�أك ��د عدد م ��ن املراقب�ي�ن �أن ازدياد
ح ��وادث امل ��رور يف العا�صم ��ة
بغ ��داد والط ��رق اخلارجي ��ة ،يع ��ود لع ��دم
الرتكي ��ز �أثن ��اء القيادة على الط ��رق ،ب�سبب
ا�ستخ ��دام الهات ��ف املحم ��ول �أو مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماعي"في�س بوك – وات�س
�آب" ،وقل ��ة القوانني املروري ��ة الرادعة بهذا
ال�ش�أن".
ويطال ��ب املراقب ��ون اجله ��ات احلكومي ��ة
لو�ضع الئحة ار�شادات وغرامات مالية بحق

ونقل ��ت املنظم ��ة ع ��ن �شخ� ��ص كان
حمتجز ًا ل ��دى مديري ��ة اال�ستخبارات
ومكافحة الإرهاب (اال�ستخبارات) يف
�سجن �شرقي املو�صل من كانون الثاين
اىل �أيار  2018قوله �إنه"�شاهد وتلقى
تعذيب ��ا متك ��ررا �أثن ��اء اال�ستج ��واب،
ور�أى  9رج ��ال ميوتون هن ��اك ،اثنان
على الأقل من �سوء املعاملة".
كما ق ��ال والد رج ��ل �آخر م ��ن املو�صل
اعتق ��ل يف �آذار م ��ن قب ��ل ال�شرط ��ة
املحلي ��ة� ،إنه"تويف �أثن ��اء ا�ستجوابه
م ��ن قبل هذه القوات يف مركز تابع لها
يف املو�صل".
ويف �شه ��ادة ثالث ��ة ،قال رج ��ل اح ُتجز

املخالف�ي�ن مم ��ن ي�ستخدم مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي �أثناء قيادته ملركبته".
وي�ؤك ��د م�ص ��در �أمن ��ي� ،أن"احلدي ��ث يف
الهات ��ف املحم ��ول �أو االن�شغ ��ال بو�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماعي"وات� ��س اب"يع ��د
�أح ��د �أ�سباب احل ��وادث املرورية يف الطرق
ال�سريع ��ة ،لأنه ي�ساعد عل ��ى ت�شتت االنتباه
وع ��دم الرتكي ��ز خ�ل�ال القي ��ادة ،ف� ��إن تل ��ك
الو�سائل �ساهمت خ�ل�ال الفرتة املا�ضية يف
وقوع  %20من احلوادث �أثناء القيادة �أعلى
الطرق ،ويت�سبب يف حوادث مرورية".
وي�ضي ��ف امل�ص ��در الأمن ��ي يف حدي ��ث ل� �ـ

يف �سج ��ن اال�ستخب ��ارات يف القي ��ارة
�إن ��ه"ر�أى رج ��ا ًال �آخري ��ن ع ��ادوا م ��ن
اال�ستجواب وهم يحملون عالمات من
�سوء املعاملة على �أج�سادهم".
وقال ��ت مل ��ا فقي ��ه ،نائب ��ة مدي ��رة ق�سم
ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف منظم ��ة هيومن
رايت�س ووت�ش":هذه املزاعم الأخرية
ال تعك� ��س املعاملة الوح�شية ملحتجزي
وزارة الداخلي ��ة يف منطق ��ة املو�ص ��ل
فح�سب ،بل �أي�ضا ع ��دم �إحقاق العدالة
من قبل ال�سلط ��ات الأمنية والق�ضائية
عند وجود دليل على التعذيب".
 التفا�صيل �ص3

(امل ��دى)� ،إن"�سائق ��ي ال�سي ��ارات م ��ن فئ ��ة
ال�شب ��اب م ��ن اجلن�سني يقوم ��ون بالتحدث
يف الهات ��ف املحمول �أو ال�ش ��ات عرب مواقع
التوا�صل االجتماع ��ي ،ما ي�ؤدي �إىل وقوع
ح ��وادث مروري ��ة ،وتق ��ع ب�ش ��كل يومي يف
بغداد ( )3ح ��وادث مرورية ناجتة عن تلك
العادات اخلاطئة ،الف ًت ًا �إىل �أنه يف ال�سنوات
املا�ضي ��ة كان يع ��اين رجال امل ��رور من قيام
�سائق ��ى ال�سي ��ارات بالت�صف ��ح يف مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي �أثناء القيادة".
 التفا�صيل �ص4
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يف مو�ضوع ال�س ّيارات
اخلارجة على القانون
ج ��زى الل ��ه خ�ي�ر ًا عملي ��ات بغ ��داد وقائده ��ا الفريق الرك ��ن جليل
الربيع ��ي �إذ يُ�ص ��دران تعليم ��ات م�ش� �دّدة بحظر جت ��وال املركبات
(ال�سيارات) التي ال حتمل �أرقام ًا وكذلك مظللة الزجاج طوال �أيام
عيد الأ�ضحى.
البي ��ان ال�صادر عن قي ��ادة العمليات بتوقيع الفري ��ق الربيعي �أكد
�أنه"�سيجري احتجاز ال�سيارات املخالفة على الفور" ،و�أن"عنا�صر
النجدة واملرور �سيتحمّلون م�س�ؤولية ت�سهيل مرور العجالت".
ه ��ذا �إج ��راء جي ��د ومتوجّ ب لي�س فق ��ط يف عيد الأ�ضح ��ى و�سائر
املنا�سب ��ات املماثلة ،و�إمنا يف كل �أيام ال�سنة من دون �أي ا�ستثناء.
لي� ��س من املنطق والأخالق والقانون �أن يُ�سمح ل�سيارات ال حتمل
�أرقام� � ًا با�ستخ ��دام الط ��رق العامة ،فامل ��وت كام ��ن يف كل �سيارة،
وترخي� ��ص ال�سيارة بالتجوال م ��ن دون لوحة �أرقام هو ترخي�ص
بالقت ��ل وبالإفالت من العدالة ،فما من �أحد �سيكون ب�إمكانة معرفة
هوية القاتل �إذا ما ح�صل حادث ده�س ب�سيارة ال حتمل �أرقام ًا.
ال�سري يف الطريق العامة من دون هوية دالة على ال�سائق ،ولوحة
الأرق ��ام �إحدى هويات التعريف بال�سي ��ارة و�سائقها ،هو ا�ستهتار
بحي ��اة الب�ش ��ر وانتهاك للقانون والنظام العام م ��ن الطراز الأول.
م ��ا من دولة يف العامل حت�ت�رم نف�سها وحترتم مواطنيها تقبل ب�أن
تن ��زل اىل الطريق العام ��ة �سيارة �أو د ّراج ��ة نارية ال حتمل لوحة
�أرق ��ام� .إذا ما ح�ص ��ل مثل هذا يف بلد فمعناه �أن ال دولة وال قانون ًا
وال نظام ًا يف هذا البلد ،و�أن �شريعة الغاب هي ال�سائدة فيه ،ولذا
حتى امللوك والزعماء يف الدول املتح�ضرة ال يركبون �إال �سيارات
حتمل �أرقام ًا وم�سجلة لدى دوائر املرور.
اخت�صت به ��ا الأنظمة
�أم ��ا ال�سي ��ارات مظللة الزج ��اج فهي بدع ��ة
ّ
القمعية حتديد ًا ،من فرط خ�شية م�س�ؤوليها من مواجهة النا�س.
يف ح ��دود علمنا �أن احلكومة وقيادات العمليات كانت قد �أ�صدرت
يف منا�سب ��ات �سابقة تعليمات بحظ ��ر �سري املركبات التي ال حتمل
�أرقام ًا وكذا ال�سيارات مظللة الزجاج ،ومل يلتزم بها �أحد .اخل�شية
�أن يك ��ون م�ص�ي�ر تعليم ��ات قيادة عملي ��ات بغداد الأخ�ي�رة �شبيه ًا
مب�صري التعليمات ال�سابقة التي بقيت حرب ًا على ورق.
الغري ��ب يف بيان قيادة عملي ��ات بغداد الأخري �أن ��ه يحمّل عنا�صر
النج ��دة واملرور وحده ��م م�س�ؤولية التغا�ضي ع ��ن �سري املركبات
املحظ ��ورة ،من دون حتمي ��ل �أي م�س�ؤولية لأ�صح ��اب ال�سيارات،
وهم يف العادة من م�س� ��ؤويل الدولة الكبار وعنا�صر امليلي�شيات،
و�سائقيها م�س�ؤولية مماثلة.
ملن ��ع وق ��وع ال�ش ّر يتعينّ اقتالع ��ه من جذوره ،وج ��ذور اال�ستهتار
بالقان ��ون والنظام الع ��ام بالتجوال ب�سيارات ال حتم ��ل �أرقام ًا �أو
مظلل ��ة الزجاج �إمنا توج ��د يف بيوت امل�س�ؤول�ي�ن املو�ضوعة هذه
ال�سي ��ارات يف خدمته ��م .لي� ��س بو�س ��ع عنا�ص ��ر النج ��دة واملرور
امل�ساكني حتدّي م�س�ؤويل الدولة وعنا�صر امللي�شيات ،لأنهم ميكن
�أن يتع ّر�ض ��وا اىل العدوان ال�سافر ،مب ��ا يف ذلك القتل ،كما ح�صل
يف ع�شرات امل ّرات يف بغداد واملدن الأخرى.
نّ
يتعي اقتالعه من
ال�شر
ملنع وقوع
ّ
جذوره ،وجذور اال�ستهتار بالقانون
والنظام العام بالتجوال ب�سيارات ال
حتمل �أرقام ًا �أو مظللة الزجاج �إمنا
توجد يف بيوت امل�س�ؤولني املو�ضوعة
هذه ال�سيارات يف خدمتهم

بغداد /املدى
�أعلن ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة� ،أم� ��س الأحد،
امل�صادق ��ة على النتائ ��ج النهائية النتخابات
جمل� ��س النواب الت ��ي �أجري ��ت يف � 12أيار
املا�ض ��ي ،مب ّين ��ة �أن الق ��رار �ص ��در باتف ��اق
الآراء.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم املحكمة �إيا�س
ال�سام ��وك يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ،ن�سخة
من ��ه �إن"املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا عقدت
�صب ��اح الأحد الـ 19من �آب احلايل ،جل�ستها
بح�ضور كام ��ل �أع�ضائها ،ونظرت يف طلب
ت�صديق النتائج النهائية النتخابات جمل�س
النواب".
و�أ�ض ��اف ال�سام ��وك �إن "املحكم ��ة دقق ��ت
يف الأ�سم ��اء ال ��واردة من املفو�ضي ��ة العليا
امل�ستقل ��ة لالنتخابات ال ��ذي �أرفقته بكتابها
امل� ��ؤرخ يف ال� �ـ 16م ��ن �آب احل ��ايل" ،مبين ًا
�أنه"بع ��د التدقيق واملداولة ح ��ول اال�سماء
ال ��واردة واالعرتا�ض ��ات على بع� ��ض منها،
�أ�ص ��درت املحكم ��ة بع ��د ظه ��ر ي ��وم الأح ��د
قراره ��ا بامل�صادق ��ة على الأ�سم ��اء الواردة،
حيث �صدر القرار باتفاق الآراء".
وكان ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ق ��د �أج ��رت
الع� � ّد والفرز الإلك�ت�روين عل ��ى الأ�صوات،
وت�سبب ��ت النتائ ��ج الظاه ��رة مبوج ��ة
غ�ض ��ب م ��ن �سيا�سي�ي�ن خ�س ��روا مقاعدهم،
ولـ"الث�أر"م ��ن جمل� ��س املفو�ضي ��ة �أق ��روا
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مبعوث ترامب ا�شرتط
على الكتل االتفاق على
رئي�س الوزراء احلايل �أو
بديل ي�شبهه

 عدنان ح�سني

جمل�س املفوّ �ضني يطالب
بردّ االعتبار بعد جتميده
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حتالف جديد يُعيد حظوظ العبادي �إىل
والية ثانية وي�ستبعد العامري واملالكي

مار�ست الإدارة الأميركية
عبر مبعوث رئي�سها بريت
ماكغورك المتواجد في
العراق منذ مدة� ،ضغوطات
كبيرة على ر�ؤ�ساء القوائم
الفائزة في االنتخابات،
�أف�ضت الى موافقتها على
�إعادة تر�شيح رئي�س
الحكومة حيدر العبادي
لوالية ثانية و�ساهمت
ب�إبعاد رئي�س ائتالف دولة
القانون نوري المالكي
ورئي�س تحالف الفتح هادي
العامري ورئي�س جهاز الأمن
الوطني فالح الفيا�ض عن
دائرة المناف�سة.

ال�صدر
والعبادي يف
لقاء �سابق..
ار�شيف
 بغداد  /محمد �صباح
وتعل ��ن الق ��وى الفائ ��زة يف االنتخابات
�أنها ت�سعى لت�شكيل حتالف برملاين عابر
للطائفي ��ة ي�ضم ��ن م�شارك ��ة اجلمي ��ع يف
احلكومة اجلدي ��دة بعدما �أجرت �سل�سلة
م ��ن االجتماع ��ات واللق ��اءات متكن ��ت
م ��ن ح�س ��م توزي ��ع الكثري م ��ن املنا�صب
واملواقع.
ويرى ع�ضو الهيئ ��ة العامة لتيار حلكمة
ن ��زار ال�سلط ��ان يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�أن"ال�ضغوط ��ات الدولي ��ة �أث ��رت عل ��ى
حركة الق ��وى ال�سيا�سية وحددت مالمح
الكتل ��ة الربملانية الأك�ب�ر ومر�شح رئا�سة
احلكوم ��ة اجلدي ��دة" ،كا�شف� � ًا ع ��ن �أن
مبع ��وث الرئي� ��س الأمريكي"عمل طوال
الأي ��ام املا�ضي ��ة عل ��ى توحي ��د �صف ��وف
القوى الكردي ��ة وال�سنية لإعادة انتخاب
العبادي لوالية ثانية".
وكان ماكغ ��ورك ق ��د و�ص ��ل اىل الع ��راق
و�أجرى �سل�سلة من اللقاءات مع القوائم
الفائ ��زة يف االنتخاب ��ات متهي ��د ًا لإعالن
الكتل ��ة الربملاني ��ة الأكرب وح�س ��م مر�شح

رئا�سة احلكومة.
وي�ضي ��ف ال�سلط ��ان �أن"ممث ��ل الرئي�س
الأمريك ��ي بح ��ث م ��ع الق ��وى املختلف ��ة
�إمكاني ��ة �إع ��ادة الثقة برئي� ��س احلكومة
احلالي ��ة �أو تر�شيح �شخ�صي ��ة قريبة من
توجه ��ات العب ��ادي" ،م�ؤك ��د ًا �أن"ه ��ذه
التلميحات الأمريكي ��ة �ساهمت يف �إبعاد
كل م ��ن ن ��وري املالك ��ي وفال ��ح الفيا�ض
وه ��ادي العام ��ري ع ��ن دائ ��رة املناف�س ��ة
لرئا�سة احلكومة املقبلة".
ويتناف� ��س ب�ض ��راوة فريق ��ان م ��ن
الق ��وى ال�شيعي ��ة عل ��ى من�ص ��ب رئا�س ��ة
ال ��وزراء،الأول ميث ��ل �سائ ��رون م ��ع
احلكم ��ة ،والثاين الفت ��ح ودولة القانون
وه ��و �أمر �أثر على ت�أخ ��ر ت�شكيل حتالف
القوى الربملانية.
ويعترب ع�ضو الهيئة العامة لتيار حلكمة،
�أن"جناح �أي حكومة م�ستقبلية م�ستقرة
لأربع �سن ��وات قادمة مره ��ون مب�شاركة
�سائ ��رون والفت ��ح والأجنح ��ة امل�سلح ��ة
�ضمنها" ،كا�شف ًا عن"وجود م�ساع لإقناع
رئي�س حتالف الفت ��ح هادي العامري يف
الدخ ��ول �إىل التحال ��ف الرباع ��ي ال ��ذي

ي�ضم قوائم �سائ ��رون واحلكمة والن�صر
وائتالف الوطنية".
وكان ائت�ل�اف �سائ ��رون املدع ��وم م ��ن
الزعيم ال�شيع ��ي مقتدى ال�صدر وائتالف
الوطني ��ة برئا�س ��ة �إي ��اد ع�ل�اوي وتي ��ار
احلكمة بزعامة عم ��ار احلكيم ،قد و ّقعوا
يف ال�ساب ��ع م ��ن حزي ��ران املا�ض ��ي عل ��ى
وثيقة"مب ��ادئ الربنام ��ج ال�سيا�س ��ي
لتحالف الأغلبية الوطنية الأبوية".
ويلف ��ت ال�سلط ��ان �إىل �أن"عطل ��ة العي ��د
�ست�شه ��د ح ��راك ًا للقوائ ��م الأرب ��ع م ��ع
الأط ��راف الأخ ��رى حل�س ��م كل املتعلقات
ب�ش� ��أن مواعيد ت�شكي ��ل الكتلة الكربى"،
منوه ��ا �إىل ان"العب ��ادي ب ��ات ميتل ��ك
حظوظا كب�ي�رة لتويل رئا�س ��ة احلكومة
اجلديدة".
ويتوق ��ع ال�سلط ��ان �أن"�إع�ل�ان ت�شكي ��ل
الكتلة الربملانية الأكرب عدد ًا �سيكون بعد
عطلة العيد" ،م�ؤكدا �أن"احلديث اجلاري
خل ��ف الكوالي�س ب�ي�ن القوائ ��م املتقاربة
حل�سم حتالفاتها ي ��دور ب�شكل دقيق على
توزيع املنا�صب واملواقع".
وكان ��ت اطراف يف تيار احلكمة قد اكدت

لـ(املدى) م�ؤخ ��را ،وجود مف�أجاة �سيعلن
عنها بعد عطلة العيد.
ب ��دوره ،يتح ��دث �سكرت�ي�ر اللجن ��ة
املركزي ��ة للحزب ال�شيوعي العراقي رائد
فهم ��ي لـ(املدى) قائ�ل ً�ا �إن"قوائ ��م الن�صر
و�سائ ��رون واحلكمة وائت�ل�اف الوطنية
اتفق ��ت على و�ض ��ع بنود املب ��ادئ العامة
ل�ش ��كل حتالفها ال ��ذي بات مه ّي� ��أ للإعالن
عن ��ه خ�ل�ال الأي ��ام املقبل ��ة" ،الفت� � ًا �إىل
�أن"ه ��ذا التحال ��ف يع ّد الن ��واة احلقيقية
للكتلة الربملانية الأكرب عددا".
و�أ�سف ��رت نتائج االنتخاب ��ات التي جرت
يف � 12أي ��ار املا�ض ��ي ع ��ن ف ��وز ائت�ل�اف
(�سائرون) الذي يتزعمه الزعيم ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر مع ق ��وى مدنية واحلزب
ال�شيوع ��ي باملرتب ��ة الأوىل بعد ح�صوله
عل ��ى  54مقع ��د ًا ،فيما حل ��ت قائمة الفتح
الت ��ي يتزعمه ��ا ه ��ادي العام ��ري باملركز
الثاين بـ 48مقع ��د ًا ،يليها ائتالف الن�صر
الذي يتزعمه حيدر العبادي بـ 42مقعد ًا.
وي�ضي ��ف فهم ��ي �أن"�أطراف� � ًا يف احت ��اد
الق ��وى العراقي ��ة و�أخ ��رى كردي ��ة
�ستعل ��ن ان�ضمامه ��ا �إىل حتال ��ف القوائم

االحتاديّة ت�صادق على نتائج انتخابات � 12أيّار

قانون� � ًا يف الأيام الأخ�ي�رة من عمر الربملان
مبقت�ضاه"جمّدوا"جمل� ��س املفو�ض�ي�ن
و�أل ��زم ب�إع ��ادة العد والف ��رز بطريقة يدوية
ب�إ�ش ��راف الق�ض ��اة .وعل ��ى �إث ��ر ذل ��ك كل ��ف
ق�ض ��اة ت�سع ��ة عل ��ى الع ��د والف ��رز اليدوي،
لكن النتيجة ج ��اءت تطابق العدّين اليدوي
والإلكرتوين.
وعل ��ى �إث ��ر ذل ��ك ،طال ��ب ع�ض ��و مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ك ��رمي التميم ��ي ،بـ"�إع ��ادة

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

االعتبار"للمفو�ضي ��ة واالعتذار من جمل�س
املفو�ضني ب�سبب توجيه"التهم الباطلة"لهم
من قبل اخلا�سرين باالنتخابات.
وق ��ال التميم ��ي يف بي ��ان �صحف ��ي تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة منه":تعال ��ت �أ�ص ��وات
اخلا�سري ��ن و�أبواقهم الإعالمي ��ة و�أقالمهم
امل�أج ��ورة بالب ��كاء والنحيب بدع ��وى �أنهم
ظلم ��وا ،وبنا ًء عليه متت �إعادة العد والفرز
الي ��دوي ،وثبتت مطابق ��ة النتائج مع ما ّ
مت

�إع�����ل�����ان�����������ات
+ 964 7715510100
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

�إعالن ��ه م ��ن خ�ل�ال الأجه ��زة الإلكرتونية"،
مو�ضح� � ًا �أنه"تب�ي�ن �أن الناخ ��ب العراق ��ي
رف�ض ه ��ذه ال�شخو�ص الت ��ي مل تقدم �شيئا
للبالد ،و�آن الأوان ب�أن ترحل وكان الفي�صل
واحلكم هو جهاز الع ّد االلكرتوين".
و�أ�ض ��اف التميم ��ي� ،أنه"بع ��د عم ��ل �ش ��اق
متوا�ص ��ل من ��ذ �إع�ل�ان النتائ ��ج االوىل،
ولغاي ��ة ي ��وم اخلمي� ��س ٢٠١٨ /٨/٩
وك ��وادر املفو�ضية تعمل بج ��د دون النظر
اىل امل�شكك�ي�ن واتهاماته ��م اىل �أن ظه ��ر
احل ��ق جلي� � ًا و�أعلنه ��ا جمل� ��س الق�ض ��اة
املنت ��دب ب� ��أن النتيجة ه ��ي نف�سها مل تتغري
و�أعل ��ن كف ��اءة �أجه ��زة الع ��د الإلكرتوين"،
مطالب ًا بـ"�إع ��ادة االعتبار للمفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات ،واالعتذار من جمل�س
املفو�ضني ال� �ـ ٨ولي�س الـ ،٩مل ��ا ّ
مت توجيهه
له ��م من ته ��م باطل ��ة ،وحما�سبة م ��ن �أ�شعل
الفتيل لتدمري امل�ؤ�س�سة ال ل�شيء �سوى لأن
جهات خارجية دفعته اىل فعلته".
وتاب ��ع التميمي":مل ��ن �ش ��كك بالنتائج ومل
يتقبلها مت�صور ًا �أن خ�سارته يف االنتخابات
�أم ��ر م�ستحي ��ل� ،أق ��ول ل ��ه �إن ��ك مل تفه ��م
الدميقراطي ��ة مبعناه ��ا ال�صحي ��ح و�أدعوه
اىل التفك ��ر قلي�ل�ا مبواقف ��ه واالعت ��ذار من
املفو�ضية وجمل�سها وموظفيها واالعرتاف
بخطئه" ،م�شري ًا اىل �أن"االعرتاف باخلط�أ
ف�ضيلةّ ،
ولعل هذا االمر يكون ك ّفارة له ع ّما
�سبّبه من �أذى وهدر و�ضياع بالوقت".

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

الأرب ��ع (احلكم ��ة �سائ ��رون والن�ص ��ر
والوطنية)"م�ؤك ��د ًا �أن"ب ��اب احلوارات
م ��ازال مفتوح ��ا �أم ��ام غالبي ��ة القوائ ��م
الفائزة".
ويف خ�ض ��م ه ��ذه الأحداث و�ص ��ل زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر اىل بغداد
و�أج ��رى عددا من اللق ��اءات اجلانبية مع
بع�ض الكت ��ل والقوائم من �أجل الت�سريع
حل�سم ت�شكيل التحالف اجلديد.
مقاب ��ل ذل ��ك ،ي�ؤك ��د املر�ش ��ح الفائ ��ز ع ��ن
حتالف الن�صر عدنان الزريف �أن"القوائم
الأربع قطعت �شوطا كبريا من املفاو�ضات
وو�صل ��ت �إىل مراح ��ل متقدم ��ة لت�شكي ��ل
الكتلة االكرب".
و�صادق ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة� ،أم� ��س
الأح ��د ،على النتائ ��ج النهائية النتخابات
جمل� ��س الن ��واب .ويب�ي�ن ال ��زريف يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن حتالف ��ي الق ��رار
واحتاد الق ��وى العراقية و�أطراف �أخرى
�سيعلن ��ون ان�ضمامهم �إىل القوائم الأربع
لت�شكي ��ل الكتل ��ة الأك�ب�ر عددا"م�ش ��ددا
عل ��ى �أن التحالف املرتق ��ب مل ي�شكل على
�أ�سا�س مذهبي �أو طائفي".

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

AL – MADA

General Political Daily
Issued by : Al – Mada
Establishment for Mass
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4258ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني (� )20آب 2018

Email: info@almadapaper.net

حر�س احلدود وف�صائل
احل�شد يحبطان
الهجمات بدعم من
التحالف الدويل

http://www.almadapaper.net

3

سياسة

حماوالت �أ�سبوع ّية من داع�ش الخرتاق
احلدود العراق ّية مع �سوريا

 بغداد /وائل نعمة

ّ
ينفك تنظيم داع�ش
ال
املوجود يف �سوريا من
حماوالت العبور باجتاه
االرا�ضي العراقية ،حيث
يتكرر هذا االمر �أ�سبوعي ًا.
وتقلق حماوالت التنظيم
الإرهابي امل�س�ؤولني يف
حمافظة االنبار من عودة
التنظيم مرة �أخرى عرب
بوابة ال�صحراء ،وهو رمبا
ما دفع التحالف الدويل
لأن يقول �أم�س �إن القوات
االمريكية "باقية يف العراق"
دون �أن يحدد �سقفا زمنيا
لإجالئها.

ويطم ��ح عنا�ص ��ر التنظي ��م املحلي�ي�ن،
خ�صو�ص ًا يف غرب االنبار ،الذين هربوا
نهاية الع ��ام املا�ضي بالعودة اىل مدنهم،
على الأق ��ل للق ��اء �أقاربه ��م �أو احل�صول
عل ��ى بع�ض املعون ��ة ،م�ستغلني معرفتهم
اجليدة بجغرافيّة املنطقة.
ويف بع� ��ض االوق ��ات ينج ��ح ع ��دد منهم
يف عب ��ور احل ��دود بالفع ��ل ،لك ��ن تطور
�إمكان ��ات الق ��وات الع�سكري ��ة العراقي ��ة
وعنا�ص ��ر حماية احل ��دود ،الت�سمح لهم
بالبقاء �أكرث م ��ن ب�ضع �ساعات حتى يتم
قتله ��م �أو اعتقاله ��م يف مناطق قريبة من
ال�شريط احلدودي مع �سوريا.
ومات ��زال القوات االمريكي ��ة ،املتواجدة
بكثاف ��ة يف الأنبار ،تلع ��ب دور ًا حموري ًا
يف عملي ��ة حماي ��ة احل ��دود ور�ص ��د
التح ��ركات امل�شبوه ��ة ع�ب�ر االقم ��ار
ال�صناعي ��ة ،كما توجه يف �أغلب االوقات
غارات �ضد �أي حماوالت للت�سل�سل.
القوات الأمريك ّية باقية
ويف ال�سي ��اق ذاته �أعل ��ن املتحدث با�سم
التحالف الدويل الكولونيل �شون رايان

جنود
يراقبون
ال�سياج
احلدودي
مع �سوريا..
(�أر�شيف)
�أم�س الأحد� ،أن القوات الأمريكية �ستبقى
يف الع ��راق طامل ��ا اقت�ض ��ت ال�ض ��رورة.
وتاب ��ع" :القوات �ستبق ��ى للم�ساعدة يف
حتقي ��ق اال�ستق ��رار بع ��د هزمي ��ة تنظيم
داع�ش".
و�أ�ض ��اف رايان يف م�ؤمتر �صحفي عقده
يف دول ��ة الإم ��ارات "�سنبق ��ي الق ��وات
هناك طامل ��ا ر�أينا �أن هن ��اك حاجة لها...
بع ��د هزمية داع�ش ع�سكري� � ًا ف�إن ال�سبب
الرئي� ��س لبقائن ��ا ه ��و جه ��ود حتقي ��ق
اال�ستق ��رار و�ستظل هن ��اك حاجة للبقاء
له ��ذا ال�سب ��ب .لذلك فه ��ذا �أح ��د الأ�سباب
التي �ستجعلنا نبقى".
ويف �شباط املا�ضي� ،أعلن املتحدث با�سم
احلكوم ��ة العراقية �أن القوات الأمريكية
بد�أت بخف� ��ض �أعداده ��ا يف العراق بعد

�أن �أعلن ��ت ال�سلط ��ات العراقية "الن�صر"
على تنظيم داع� ��ش.وكان لدى الواليات
املتح ��دة �أك�ث�ر م ��ن  5500ع�سك ��ري يف
الع ��راق وق ��ت ذروة معرك ��ة املو�صل يف
حزيران � 2017أي ما ميثل ن�صف قوات
التحالف الدويل يف البالد.
حينه ��ا ،رف�ض متح ��دث با�س ��م التحالف
ت�أكي ��د �أو نف ��ي الب ��دء بتخفي� ��ض �أع ��داد
القوات ،وقال "ا�ستمرار وجود التحالف
�سيتحدد وفق� � ًا للظروف ومب ��ا يتنا�سب
م ��ع احلاج ��ة وبالتن�سيق م ��ع احلكومة
العراقية".
وعلى النقي�ض من ت�صريحات احلكومة،
تق ��ول م�ص ��ادر �أمنية مطلع ��ة يف االنبار
لـ(امل ��دى) ان ��ه "منذ �أ�شهر تق ��وم القوات
االمريكية بتو�سيع قاعدة عني الأ�سد يف

غ ��رب املحافظ ��ة ،وال �إ�ش ��ارات تدل على
قرب ان�سحابهم �أو تقلي�ص �أعدادهم".
وتظهر احلاج ��ة لبقاء القوات االمريكية
الآن ب�سب ��ب ع ��دم زوال خط ��ر داع� ��ش
ب�ش ��كل نهائي داخل الب�ل�اد ومن حميطه
�أي�ض� � ًا ،ف�ض ًال عن ع ��دم ا�ستكمال القوات
العراقي ��ة كل قدراته ��ا وخا�ص ��ة يف م ��ا
يتعلق بالغطاء اجلوي واال�ستخبارات.
ويف منت�ص ��ف �آب اجل ��اري ذك ��ر تقري ��ر
�أ�صدرت ��ه الأمم املتح ��دة� ،أن م ��ا بني 20
و� 30ألف� � ًا م ��ن م�سلحي تنظي ��م داع�ش ال
يزال ��ون يف العراق و�سوري ��ا (موزعني
بالت�س ��اوي تقريب ��ا ب�ي�ن البلدي ��ن) رغم
هزمي ��ة التنظيم وتوق ��ف تدفق الأجانب
لالن�ضمام �إىل �صفوفه.
ً
وجاء يف التقرير �أي�ضا �أن تنظيم داع�ش

"ال ي ��زال قادر ًا على �شن هجمات داخل
الأرا�ضي ال�سورية ،ورغم انه ال ي�سيطر
أرا�ض يف العراق،
ب�شكل كامل عل ��ى �أي � ٍ
ف�إن ��ه ال ي ��زال ن�شط� � ًا من خ�ل�ال اخلاليا
النائم ��ة" م ��ن العم�ل�اء املختبئ�ي�ن يف
ال�صحراء وغريها من املناطق.
العودة �إىل الأرا�ضي العراقية
ب ��دوره ي�ؤك ��د عي ��د عما� ��ش الكرب ��ويل،
امل�س� ��ؤول املحل ��ي يف غ ��رب االنب ��ار،
�أن هن ��اك جمامي ��ع م ��ن م�سلح ��ي داع�ش
مازال ��وا متواجدي ��ن يف مناط ��ق واقعة
بني العراق و�سوريا ،وه�ؤالء يحاولون
دوم ًا العبور داخل �أرا�ضي املحافظة.
وي�ضي ��ف الكربويل ،وهو ع�ضو جمل�س
حمافظ ��ة االنب ��ار ،يف ت�صري ��ح �أم� ��س

لـ(امل ��دى) �إن "منطق ��ة الباغ ��ور التابعة
لناحي ��ة الرمان ��ة �شم ��ال القائ ��م ،قريب ��ة
مب�ساف ��ة  50كم فقط ع ��ن مناطق �سو�سة
وهجني ال�سوريتني ،وهما حتت �سيطرة
داع�ش".
وتاب ��ع�" :أك�ث�ر امل�سلح�ي�ن الهارب�ي�ن من
غ ��رب االنب ��ار والقائ ��م خا�ص ��ة ،جل� ��أوا
اىل تلك املناط ��ق ،وهم يحاولون يف كل
م ��رة العودة اىل املدينة" .و�أ�شار اىل �أن
الهجم ��ات حت ��دث يف ال�شه ��ر الواحد 4
مرات على الأقل.
وقبل �أ�سبوع �أعلن �آمر الفوج الثالث يف
قيادة عمليات اجلزي ��رة ،العقيد حممود
املح�ل�اوي ،مقت ��ل خم�س ��ة م ��ن عنا�ص ��ر
تنظي ��م داع� ��ش واعتقال اثن�ي�ن �آخرين،
خالل حماولته ��م الت�سلل من �سوريا �إىل

الأرا�ضي العراقية يف ق�ضاء القائم غرب
الأنبار.
وقال املح�ل�اوي �إن "القوات �ضبطت مع
العنا�صر الإرهابي ��ة ثالثة �أحزمة نا�سفة
وخم�سة �صواريخ (�آر بي جي) و�أ�سلحة
خفيف ��ة م ��ع �أجه ��زة ات�ص ��ال وهوي ��ات
م ��زورة وكمي ��ة م ��ن امل ��واد املتفج ��رة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن عنا�ص ��ر التنظيم حاولوا
الت�سل ��ل �إىل الأرا�ض ��ي العراقي ��ة هرب� � ًا
م ��ن مع ��ارك حتري ��ر املناط ��ق ال�سورية،
وخ�صو�ص ًا يف منطقة هجني ال�سورية.
وينتظر امل�سلح ��ون ،بح�سب امل�س�ؤولني
يف االنب ��ار ،الوق ��ت املنا�س ��ب للهج ��وم،
وهو عادة يتزامن م ��ع املناخ ال�سيّئ� ،أو
حدوث حاالت ا�سرتخاء لالجهزة االمنية
يف بع� ��ض االوقات .ويق ��ول الكربويل:
"ل ��وال دور التحالف ال ��دويل و�إعطا�ؤه
املعلومة عن حتركات امل�سلحني وتوجيه
�ضربات ل�صار الو�ضع �أ�سو�أ".
وتكررت عملية عبور امل�سلحني يف �شهر
�آب اجلاري ومتوز املا�ضي ،حيث تت�سلل
يف الع ��ادة جمامي ��ع �صغ�ي�رة متكون ��ة
م ��ن  5اىل � 10أف ��راد يف كل م ��رة ،لك ��ن
قط ��ري العبيدي ،وهو قيادي يف احل�شد
الع�شائري يف غرب االنبار ي�ؤكد انه يتم
�إف�شال �أغلب حماوالت الت�سلل.
وي�ضيف العبيدي يف ات�صال مع (املدى)
�أم� ��س �إن "هن ��اك فرقت�ي�ن ع�سكريت�ي�ن
باال�ضاف ��ة اىل فرقة حر�س ح ��دود تقوم
بت�أم�ي�ن ال�شري ��ط احلدودي م ��ن جنوب
�سنج ��ار اىل منف ��ذ الولي ��د ،مب�ساع ��دة
احل�شدين الع�شائري وال�شعبي".
ويك�ش ��ف امل�س�ؤول يف احل�شد عن �إن�شاء
�سواتر ترابية يف بع�ض مناطق احلدود،
�ار عل ��ى �إن�ش ��اء مث ��ل تلك
و�إن العم ��ل ج � ٍ
ال�سواتر واخلنادق ب�شكل تدريجي على
ط ��ول ال�شري ��ط احل ��دودي يف املحافظة
الذي يبلغ  300كم.
من جهته ي�شري �أحمد املحالوي قائممقام
القائم� ،إىل �أن الو�ضع يف املدينة طبيعي،
لك ��نّ هناك خماوف م ��ن ت�سلل امل�سلحني
م ��ن ال�صح ��راء الرابط ��ة م ��ع نين ��وى.
وي�ؤك ��د املح�ل�اوي يف ات�ص ��ال هاتف ��ي
م ��ع (امل ��دى) �أم� ��س" :هن ��اك م�سلح ��ون
يف ال�صح ��راء القريب ��ة من القائ ��م ،لكنّ
�أعدادهم �صغرية".
وعاد نحو  %65م ��ن نازحي القائم حتى
الآن ،عل ��ى الرغم م ��ن � ّأن  105منازل قد
�سوي ��ت باالر� ��ض متام� � ًا و�آالف� � ًا �أخرى
ق ��د تعر�ضت لأ�ض ��رار متفاوت ��ة .ويقول
امل�س� ��ؤول املحل ��ي" :هن ��اك منظم ��ات
�إن�ساني ��ة ت�ساع ��د يف �إع ��ادة �إعمار 740
من ��ز ًال مت�ض� � ّرر ًا� ،أم ��ا امله ��دم فننتظ ��ر
التعوي�ضات من بغداد".

نقلت �شهادات عن معتقلني �سابقني ووالد �شخ�ص فقدَ حياته

هيومن رايت�س ووت�ش :التعذيب يف �سجون املو�صل �أودى بحياة م�شتبه بهم
 بغداد /املدى
ج ��ددت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س
ووت�ش� ،أم�س ،احلديث عن تعذيب
املحتجزين يف مراكز نينوى ،فيما
�أك ��دت �أن �أحد امل�شتب ��ه بارتباطهم
بداع�ش تويف �أثناء التعذيب.
وقال ��ت املنظمة يف تقرير لها تلقت
(امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن "معتق َل نْي
�ساب َق�ْي نْ�ن ووال ��د رجل ت ��ويف �أثناء
االعتقال قدم ��وا تفا�صيل عن �سوء
املعامل ��ة والتعذي ��ب وامل ��وت يف
مراك ��ز تديرها وزارة الداخلية يف
املو�صل".
ونقل ��ت املنظم ��ة عن �شخ� ��ص كان
حمتجز ًا لدى مديرية اال�ستخبارات
ومكافحة الإرهاب (اال�ستخبارات)
يف �سج ��ن �شرق ��ي املو�ص ��ل م ��ن
كانون الثاين اىل �أيار  2018قوله
�إن ��ه "�شاهد وتلق ��ى تعذيبا متكررا
�أثن ��اء اال�ستجواب ،ور�أى  9رجال
ميوتون هن ��اك ،اثنان عل ��ى الأقل
من �سوء املعاملة".
كم ��ا ق ��ال وال ��د رج ��ل �آخ ��ر م ��ن
املو�ص ��ل اعتق ��ل يف �آذار م ��ن قبل
ال�شرط ��ة املحلية� ،إنه "تويف �أثناء
ا�ستجوابه من قبل هذه القوات يف
مركز تابع لها يف املو�صل".
ويف �شه ��ادة ثالث ��ة ،ق ��ال رج ��ل
اح ُتج ��ز يف �سج ��ن اال�ستخبارات
يف القيارة �إنه "ر�أى رجا ًال �آخرين
ع ��ادوا م ��ن اال�ستج ��واب وه ��م
يحملون عالمات من �سوء املعاملة
على �أج�سادهم".
وقال ��ت مل ��ا فقي ��ه ،نائب ��ة مدي ��رة
ق�س ��م ال�شرق الأو�س ��ط يف منظمة

هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش" :ه ��ذه
املزاعم الأخ�ي�رة ال تعك�س املعاملة
الوح�شي ��ة ملحتج ��زي وزارة
الداخلي ��ة يف منطق ��ة املو�ص ��ل
فح�س ��ب ،ب ��ل �أي�ض ��ا ع ��دم �إحق ��اق
العدالة من قب ��ل ال�سلطات الأمنية
والق�ضائي ��ة عند وج ��ود دليل على
التعذي ��ب .تقاع� ��س احلكوم ��ة عن
التحقي ��ق يف التعذي ��ب والوفيات
يف االحتج ��از ه ��و �ض ��وء �أخ�ض ��ر
لق ��وات الأم ��ن ملمار�س ��ة التعذي ��ب
دون �أي عواقب".
وقال ��ت املنظمة ان ��ه "ب�سبب معدل

�إط�ل�اق ال�سراح املنخف� ��ض ن�سبي ًا،
مل يتمك ��ن الباحث ��ون م ��ن العثور
على معتقلني �سابقني �آخرين كانوا
على ا�ستع ��داد للتحدث" .و�أ�شارت
اىل �أن ��ه "م ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن �أ�سالي ��ب
التعذي ��ب املو�صوف ��ة تتف ��ق م ��ع
ممار�س ��ات التعذيب التي متار�سها
ق ��وات وزارة الداخلي ��ة الأخ ��رى،
الت ��ي و�صفها للباحثني حمتجزون
�سابقون �آخ ��رون و ُو ِّثقت بال�صور
ومقاط ��ع الفيدي ��و الت ��ي ن�شره ��ا
امل�صور ال�صحفي علي �أركادي يف
�أيار ."2017

ورغ ��م ذل ��ك �أكدت هيوم ��ن رايت�س
ووت� ��ش �أن باحثيه ��ا ح�صل ��وا من
املعتقلني على �أدلة مادية �أو وثائقية
�أو فوتوغرافي ��ة لإثبات رواياتهم.
كما �أك ��دت �أن "الرج ��ال املعتقلون
�أو املفرج عنهم مل يُخربوا الق�ضاة
ب�أنه ��م تعر�ضوا ل�س ��وء املعاملة �أو
�أنهم �شهدوا �س ��وء معاملة ،خ�شية
االنتقام من حرا�سهم ،وقالوا �إنهم
ل ��ن يتخ ��ذوا �أي خط ��وات للإبالغ
عن �سوء املعاملة".
ق ��ال �أح ��د املعتقل�ي�ن ،بح�س ��ب
التقري ��ر� ،إن ��ه "�أ�صي ��ب بكدم ��ات

يف جمي ��ع �أنح ��اء ذراعي ��ه ،كان ��ت
وا�ضح ��ة للقا�ض ��ي ،لك ��نّ القا�ضي
مل ي�ستف�س ��ر عنه ��ا �أو يحق ��ق يف
�إمكانية ا�ستخ ��دام التعذيب" .لكن
الأب الذي فقد ابن ��ه قال �إنه "تقدم
ب�شك ��وى ر�سمية �إىل ال�شرطة لكنه
مل ّ
يتلق ر ّد ًا بعد".
و�أ�ض ��اف االب �س�ل�ام عبي ��د عب ��د
الل ��ه �إن "ال�شرط ��ة اعتقل ��ت ابن ��ه
يف ال�ساع ��ة  11:30م�س ��اء يف 22
�آذار .مل يق ��دم العنا�ص ��ر �أي �سبب
لالعتقال ،لكنهم قالوا �إنهم يريدون
ا�ستج ��واب ابن ��ه يف مركزه ��م

م�شتبه بهم يف احد مراكز التدقيق االمني يف املو�صل�( ..أر�شيف)

املحلي .بعد يومني ،عرب ات�صاالت
�شخ�صية ،قال عبد الله �إنه ت�أكد يف
النهاية من املركز الذي يحتجز فيه
ابنه .وبعدها �أخربه رجل �أمن يف
املرك ��ز �أن عبي ��د قد ت ��ويف يف ذلك
ال�صب ��اح �أثن ��اء ا�ستجوابه ب�سبب
نوبة قلبية .قال عبد الله �إنه طالب
ب�إج ��راء فح�ص طب ��ي �شرعي ،لكن
رج ��ل الأمن قال �إن ��ه �سيحتاج �إىل
انتظار و�صول فريق حتقيق طبي
من بغداد".
يف  23ني�س ��ان� ،أع ��ادت ال�شرط ��ة
جث ��ة عبي ��د �إىل عائلت ��ه ،قائل ��ة �إن
الفري ��ق ق ��د �أج ��رى فح�ص ��ا ،لكنه
�سيحت ��اج �إىل �إ�ص ��دار التقرير من
بغ ��داد .مل تتل ��ق العائل ��ة التقرير.
عر� ��ض عب ��د الل ��ه � 3ص ��ور جلث ��ة
عبي ��د ،تظه ��ر فيه ��ا ج ��روح عل ��ى
جبينه وظه ��ره ،وكدمات وحروق
عل ��ى �ساقيه ،وكدم ��ات على كتفيه،
ودم جاف يف �أذنيه و�أنفه.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ال حممود
( 35عاما) ،الذي طلب عدم الك�شف
عن ا�سمه الثنائي� ،إنه "�س ّلم نف�سه
�إىل م�س� ��ؤويل اال�ستخب ��ارات يف
املو�ص ��ل يف كان ��ون الث ��اين بع ��د
�أن �أخ�ب�ره �صاح ��ب العم ��ل �أن
اال�ستخب ��ارات قد �أ�ص ��درت مذكرة
توقي ��ف بحق ��ه .اح ُتج ��ز � 4أ�شهر،
تعر� ��ض خالله ��ا للتعذي ��ب م ��رارا
لأنه ا�ش ُتب ��ه يف انتمائه �إىل تنظيم
داع�ش" ،وقال �إنه "ر�أى �شخ�صني
ميوتان ب�سبب التعذيب".
�أُطل ��ق �سراح حمم ��ود يف �أيار ،من
قب ��ل قا�ض ��ي حتقي ��ق يف حمكم ��ة
نين ��وى ملكافح ��ة الإره ��اب ،حيث

وج ��د �أن ��ه ال يوج ��د دلي ��ل يرب ��ط
حمم ��ود بداع� ��ش .وق ��ال" :يف
معظ ��م اللي ��ايل� ،أرى كوابي� ��س
حي ��ث يُته ّي� ��أ يل �أنن ��ي م ��ا زلت يف
ال�سجن� .أ�ستيق ��ظ و�أنا �أتعرق وال
�أقوى على التقاط �أنفا�سي �إال حني
�ألتفت حويل و�أرى �أنني يف بيتي،
م�ستلقي ًا بجوار زوجتي".
قال حمم ��ود �إنه ُع ّل ��ق يف و�ضعية
"البزون ��ة" (القط ��ة)  6م ��رات
على الأق ��ل �أثناء احتج ��ازه طوال
�ساع ��ات .ق ��ال �إن ��ه خ�ل�ال  4مرات
على الأق ��ل ،فقد وعيه قب ��ل �أن يتم
�إنزال ��ه .يف بع� ��ض الأحي ��ان كان
العنا�صر ير�شون املاء عليه قبل �أن
يعاودوا �ضرب ��ه بكابالت معدنية،
بح�سب ما قال.
ك ��رمي ه ��و الثال ��ث مل ي�سل ��م ،فق ��د
احتج ��ز � 11شه ��ر ًا� ،أو ًال يف �سجن
اال�ستخب ��ارات يف القي ��ارة ،عل ��ى
بعد  60كيلومرت ًا جنوب املو�صل،
ث ��م يف �سج ��ن الفي�صلي ��ة حي ��ث
كان حمم ��ود حمتج ��زا .ق ��ال كرمي
لـ(هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش) يف
مت ��وز �إن ��ه مل يت ��م ا�ستجواب ��ه �أو
تعذيبه ،لكن ��ه ر�أى عالمات تعذيب
على  5رجال يف �سجن القيارة".
وج ��د قا� ٍ��ض يف �أي ��ار  ،2017بعد
ف�ت�رة وجيزة م ��ن احتج ��ازه� ،أنه
ال يوج ��د دليل وا�ض ��ح �ضده و�أمر
ب�إج ��راء فح� ��ص �أمن ��ي لإخ�ل�اء
�سبيل ��ه .لكن ��ه اح ُتج ��ز حت ��ى �أيار
 ،2018عندم ��ا متك ��ن حماميه من
حتدي ��د مكان ��ه والإثب ��ات للقا�ضي
�أنه ال يوجد �أي دليل �ضده.
يف � 12آب احل ��ايل ،كتبت هيومن

رايت�س ووت�ش �إىل حيدر العكيلي،
ممثل اللجن ��ة اال�ست�شارية لرئي�س
ال ��وزراء ،طالبت ��ه بال ��رد عل ��ى
ادع ��اءات الأ�شخا� ��ص الذي ��ن متت
مقابلته ��م .وكت ��ب العكيل ��ي يف رد
�أويل يف � 14آب �أن ��ه ملت ��زم يف
التحقي ��ق يف م ��وت داود �س�ل�ام
العبيد ،لكنه لن يتمكن من التحقيق
يف االدع ��اءات الأخرى ما مل يُعلن
عن هوية الأ�شخا�ص املعنيني.
�أو�ضح ��ت هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش يف ر�سال ��ة الحق ��ة �أنه ��ا
وف ��رت معلوم ��ات كافي ��ة للتحقيق
يف ادع ��اءات التعذي ��ب وامل ��وت
�أثن ��اء االعتق ��ال ،مبا فيه ��ا فرتات
االحتج ��از و�أماكن ��ه والأ�شخا� ��ص
الذي لعب ��وا دورا .وكتب العكيلي
الحق ��ا يف اليوم نف�س ��ه يف ر�سالة
�إلكرتونية ،يف �إ�ش ��ارة �إىل الطلب
من مكتبه �إجراء حتقيق:
�أود �أن �أقول نح ��ن متفقون ول�سنا
خمتلفني لأننا بالطبع �سنقوم بذلك
و(لك ��ن) ...عملي ��ة فت ��ح حتقيقات
بهذه التفا�صي ��ل الدقيقة بناء على
"رواي ��ة" �شخ� ��ص غ�ي�ر معروف
�أم ��ر �صع ��ب ...وم ��ع ذل ��ك ف�سوف
نقوم بكل م ��ا ن�ستطيع .كما قدمت
املنظم ��ة ،املعلوم ��ات �إىل املفت� ��ش
العام بوزارة الداخلية.
و�أ�ضاف ��ت فقي ��ه" :املحتج ��زون
وعائالتهم يقدم ��ون دلي ًال ملمو�س ًا
عل ��ى �إ�س ��اءة املعامل ��ة يف مراك ��ز
وزارة الداخلي ��ة .الك ��رة الآن يف
ملع ��ب ال�سلط ��ات لتظه ��ر �أن لديها
الهيكلي ��ات املنا�سب ��ة للتحقي ��ق
واملالحقة والتعوي�ض".
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محليات
الحاالت المماثلة كثيرة
ومت�شعبة …….يت�ألق
ال�ضوء الأخ�ضر  ،تتحرك
ال�سيارة  ،ليظل الهاج�س
المعذب يطرق حنايا
القلب وي�ستوطن الذاكرة
 ::هل يمكن لبلد يعوم على
بحر من البترول �أن يعانى
�أهله — �سيما اليافعين
من �أبنائه — مذلة
الإ�ستجداء..
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من امل�س�ؤول؟؟
م ��ا �إنْ توقف ��ت ال�سي ��ارة عن ��د تقاط ��ع الطريق
�إمتث ��ا ًال للإ�شارةال�ضوئي ��ة  ،با�شتع ��ال ال�ضوء
الأحم ��ر  ،حت ��ى تقاط ��ر عل ��ى ناف ��ذة ال�سيارة ،
�أطف ��ا ًال و�صبي ��ة � ،أحدهم يحمل عي ��دان بخور
.والآخ ��ر يعر�ض علب مناديل ورقية  ،والثالث
يل ��وح بقن ��اين م ��اء ،،،يتو�سل ��ون— ب�شب ��ه
�إ�ستج ��داء — � ،أن يب ��ادر ال ��ركاب لإبتي ��اع ما
يعر�ضون .

�صبي ��ة  ..مكانه ��م مقاعد الدرا�س ��ة  ..ا�ضطروا
لرتك املدر�سة  ،لق�سوة الظروف العائلية ،وعدم
قدرة الأهل على توفري متطلبات الدرا�سة � ،أما
لوف ��اة املعي ��ل ( الأب او الأ ّم )� ،،أو مر�ضهما �أو
ملد يد امل�ساعدة للأ�سرة .
…….
ق ��ال ال�صب ��ي بائ ��ع عي ��دان البخ ��ور ب�ص ��وت
م�ستج ��دي  :ا�ش�ت�روا ه ��ذا البخ ��ور للربك ��ة ،،

والل ��ه مل ا�ستفت ��ح حل ��د الآن  ،،وزوج �أم ��ي
ي�ضربن ��ي �شديد ًا �إذا مل �أ�سلم ��ه ح�صيلة البيع ،
يتهمني ب� ��أين كذاب  ،و�إين �أخف ��ي عنه بع�ض
م ��ا �أح�ص ��ل علي ��ه … .ال متل ��ك �إال الإ�ست�سالم
لدواع ��ي ال�شفق ��ة  ،فت�سلم ��ه بع� ��ض النق ��ود ،
وترتك له الإحتفاظ بعيدان البخور !
�أما بائع قناين املاء  ،فب�ضاعته مطلوبة يف هذا
اجل ��و الاله ��ب  ،،ولكن ال�صبي يق�س ��م ويتعلل

بع ��دم �آرج ��اع بقية الع�ش ��رة �آالف دين ��ار لعدم
وجود (( فكة )) .
……
احلاالت املماثلة كثرية ومت�شعبة …….يت�ألق
ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر  ،تتح ��رك ال�سي ��ارة  ،ليظ ��ل
الهاج�س املعذب يطرق حنايا القلب وي�ستوطن
الذاك ��رة  ::ه ��ل ميكن لبلد يع ��وم على بحر من
الب�ت�رول �أن يعانى �أهله — �سيما اليافعني من

�أبنائ ��ه — مذلة الإ�ستج ��داء  ،بعدما ا�ضطروا
ل�ت�رك مقاع ��د الدرا�س ��ة  ،ليت�سلمه ��م ال�ش ��ارع ،
ويزج بهم بكل ما يحويه من رذائل ،،
َم ��نْ يق ��ي اليافعني م ��ن مذلة الإ�ستج ��داء الذى
يتخذ �شكل عيدان بخور �أو قنينة ماء؟؟ من ؟
ومن امل�س�ؤول عن ظاهرة الت�سرب من املدار�س
( يف ظ ��ل التعلي ��م الإلزامي ال ��ذي ق�ضى نحبه
بفعل فاعل جمهول تقديره  (:هو).

الفي�سبوك "و�أخواته" يزيد من حوادث املرور يف بغداد
 بغداد /فادية اجلواري

�أكد عدد من املراقبني �أن
ازدياد حوادث املرور يف
العا�صمة بغداد والطرق
اخلارجية  ،يعود لعدم
الرتكيز �أثناء القيادة على
الطرق ،ب�سبب ا�ستخدام
الهاتف املحمول �أو مواقع
التوا�صل االجتماعي "في�س
بوك – وات�س �آب"  ،وقلة
القوانني املرورية الرادعة
بهذا ال�ش�أن ".
ويطالب املراقبون اجلهات
احلكومية لو�ضع الئحة
ار�شادات وغرامات مالية
بحق املخالفني ممن ي�ستخدم
مواقع التوا�صل االجتماعي
�أثناء قيادته ملركبته".
وي�ؤك ��د م�ص ��در �أمن ��ي� ،أن "احلديث
يف الهات ��ف املحم ��ول �أو االن�شغ ��ال
بو�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
"وات� ��س اب" يع ��د �أح ��د �أ�سب ��اب
احل ��وادث املروري ��ة يف الط ��رق
ال�سريع ��ة ،لأن ��ه ي�ساعد عل ��ى ت�شتت
االنتباه وعدم الرتكيز خالل القيادة،
ف� ��إن تل ��ك الو�سائ ��ل �ساهم ��ت خالل
الف�ت�رة املا�ضية يف وق ��وع  %20من
احلوادث �أثناء القيادة �أعلى الطرق،
ويت�سبب يف حوادث مرورية".
وي�ضيف امل�صدر الأمني يف حديث لـ
(امل ��دى)� ،إن " �سائقي ال�سيارات من
فئ ��ة ال�شباب من اجلن�س�ي�ن يقومون
بالتح ��دث يف الهات ��ف املحم ��ول
�أو ال�ش ��ات ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،م ��ا ي� ��ؤدي �إىل وق ��وع
حوادث مرورية ،ويقع ب�شكل يومي
يف بغ ��داد (  )3ح ��وادث مروري ��ة
ناجت ��ة ع ��ن تل ��ك الع ��ادات اخلاطئة،
الف ًت� � ًا �إىل �أنه فى ال�سن ��وات املا�ضية
كان يعان ��ى رج ��ال امل ��رور م ��ن قيام
�سائق ��ى ال�سي ��ارات بالت�صف ��ح يف

مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي �أثناء
القيادة ".
ويلف ��ت اىل �أن "اغل ��ب التقاري ��ر
ال�سنوية للمرور عن �أ�سباب احلوادث
املرورية ه ��ي ب�سبب جتاوز ال�سرعة
املحددة لل�سائق ��ي املركبات  ،وجند
�أن مديري ��ات امل ��رور تتجاه ��ل ٪80
من �أ�سباب احل ��وادث خا�صة القيادة
املته ��ورة وع ��دم االلت ��زام بقواع ��د
ال�سري ب�سبب غياب الرقابة املرورية
ال�صارمة عل ��ى الطرق وع ��دم تدخل
املرور يف املخالفات املتكررة والذي
ي�شجع ال�سائق�ي�ن يف اال�ستمرار يف
االنته ��اكات املروري ��ة الت ��ي �أ�سهمت
بع ��دد كبري م ��ن احل ��وادث املرورية
والوفي ��ات الناجم ��ة عنه ��ا منه ��ا

وزارة العدل  /مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة االوىل

ع ��دم تطبيق ارت ��داء ح ��زام الأمان  ،امل�سج ��ل للوفي ��ات ميث ��ل فق ��ط  ٪30تفاديه لو �أن ال�سائق التزم بال�سرعة
وت�صوي ��ر مقاطع الفديو على مواقع من الع ��دد الكل ��ي ح�س ��ب الدرا�سات املحددة �أو اتبع قوانني املرور".
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي غ�ي�ر مبالني امليدانية ،مم ��ا يجعل الرقم احلقيقي وت�ضي ��ف امل�صطف ��ى يف حدي ��ث ل� �ـ(
بنتائج هذه الت�صرفات املتهورة " .للوفي ��ات مرتفع ًا ج ��د ًا اذا م ��ا �أخذنا امل ��دى)� ،إن "�أغلب ح ��وادث الده�س
ويب�ي�ن �أن "الع ��راق يحت ��ل مرك ��ز بنظ ��ر االعتب ��ار ن�سب ��ة العج ��ز التي �أو ت�ص ��ادم ال�سي ��ارات يف بغ ��داد
ال�صدارة يف ن�سب ��ة الوفيات مقارنة ي�صاب بها امل�صاب".
تقع م�س�ؤوليتها عل ��ى ال�سائق نف�سه
ب�إح�صائي ��ات امل ��رور للمخالف ��ات وبدوره ��ا تقول طبي ��ة الطوارئ يف ال ��ذي غالب ًا مايك ��ون م�شت ��ت الذهن
املرورية وعدد الإ�صابات من حوادث اح ��دى م�ست�شفي ��ات العا�صم ��ة رمي ب�سبب ا�ستخدام ��ه وت�صفحه ملواقع
ال�سري والتي ت�شمل الوفيات يف مكان امل�صطفى " : ،ال مير يوم �إال �إذا كان التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كالفي�س بوك
احل ��ادث �أو عند الو�صول اىل �أق�سام هناك ثمة ح ��ادث م ��روري �أو وقوع وت�صوي ��ر مقاط ��ع ال�سن ��اب ج ��ات ،
الط ��وارئ يف امل�ست�شفيات وال ت�أخذ ح ��وادث �س�ي�ر م�ؤمل ��ة تفج ��ع عائل ��ة الفت ��ة اىل �أن ه ��ذا الأمر يع ��د كارثي ًا
باحل�سبان الوفيات التي حت�صل يف كاملة ج ��راءه ب�سب ��ب فقدانه ��م �أحد ال�سيم ��ا �إن ��ه ب ��ات يتزاي ��د ولي� ��س
غ ��رف العملي ��ات �أو العناي ��ة املركزة �أفراد العائلة �أخ �أو �أخت �أو �أ ّم او �أب هن ��اك من ي�شع ��ر بج�سام ��ة خملفاته
نتيج ��ة احل ��وادث ،حي ��ث ت�صن ��ف فيكون هذا احلادث من الأهوال التي امل�أ�ساوي ��ة �إذ �أن �أرقام دخول �أق�سام
منظمة ال�صحة العاملية الوفيات ملدة ال يع ��رف ج�سامتها �إال من فقد عزيز ًا الط ��وارئ يف امل�ست�شفي ��ات كب�ي�رة
�شهر من احلادث ،وبالتايل ف�إن العدد جراء حادث م ��روري كان من املمكن والب ��د م ��ن �أن يك ��ون هن ��ك تدخ ��ل
الرقم10694 :
تاريخ2018/8/16 :

�إعـــــالن

طلب ت�سجيل عقار جمدداً

بناء على الطلب املقدم إلى هذه الدائرة بتاريخ  2018/8/16لتس��جيل العقار  296جديد حس��ن باش��ا باسم وقف
رازقية خامن بنت محمد اغا مجددا ً باعتباره حائزا ً له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
متهيدا ً للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعلى كل من
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقدمي عائدية من بيانات إلى هذه خالل مدة ثالثني يوما ً اعتبارا ً
من اليوم التالي لنش��ر هذا االعالن وكذلك احلضور في موقع العقار في الس��اعة العاشرة صباحا ً من اليوم التالي
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا ً في الكشف الذي سيجري في اليوم املذكور لهذا الغرض.

مدير الت�سجيل العقار يف الر�صافة 1/

قرار ت�سجيل فرع �شركة �أجنبية

Approval of Registration of Forgein
Company's branch

اس��تنادا ً الحكام امل��ادة ( – 3أوال ً) من نظام فروع
الشركات االجنبية رقم ( )2لسنة .2017
ان��ي مس��جل الش��ركات ق��ررت املوافقة على
تسجيل فرع في العراق لشركة:

�سور�سوم ال�سلع املحدودة

SURSUM COMMODITIES LIMITED

امل�ؤ�س�سة يف جمهورية ال�صني ال�شعبية
صدر في بغداد لليوم  6من شهر آب لسنة 2018م.
زهرة �شيبان حمادة
م�سجل ال�شركات  /وكالة

عل ��ى �أعل ��ى امل�ستوي ��ات لإيج ��اد حل
له ��ذه الظاه ��رة القاتل ��ة التي لطخت
ال�ش ��وارع بدم ��اء �ضحاي ��ا الده� ��س
واال�صطدامات ما بني ال�سيارات من
دون �أن ن�ص ��ل ردع حقيق ��ي قانوين
ملن ��ع ا�ستخ ��دام وت�صف ��ح مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماعي �أثن ��اء القيادة
 ،مبين ��ة �أن �أغلب ح ��االت الده�س �أو
الت�صادم تنتقل اىل نزاعات وف�صول
ع�شائرية ".
ومن جهته يقول �سائق تك�سي ب�شار
النعيم ��ي� ،إن "ح ��وادث ال�سي ��ارات
داخ ��ل العا�صمة بغداد وحتى الطرق
اخلارجي ��ة يف تزاي ��د و�أغل ��ب تل ��ك
احلوادث تنتهي بفاجعة ".
وي�ضي ��ف النعيم ��ي يف حدي ��ث

جمهورية العراق /وزارة العدل
دائرة التنفيذ (الكرادة)

العدد2010/2726 :
التاريخ2018/8/19 :

املدين :حممد �صفاء مهدي
العنوان :االعظمية م 312ز 24دار 33

بالنظ��ر لتعذر تبليغك عل��ى العنوان املثبت
في اعاله وحسب شرح القائم بالتبليغ وتأييد
اجملل��س البلدي حلي االعظمية انه ليس لديك
موط��ن دائ��م او مؤقت للتبليغ غي��ر العنوان
املثبت في اع�لاه تعذر تبليغك مبضمون ورقة
التكليف باحلضور خالل مدة ثالثة أيام اعتبارا ً
م��ن اليوم التالي للنش��ر للحض��ور إلى هذه
املديري��ة لتس��ديد دين االضبارة ع��ن النفقة
ومتراكمها اعالنا ً بصحيفتني محليتني.
املنفذ العدل

لـ(امل ��دى) ،وه ��و �سائ ��ق تك�س ��ي من
ن ��وع "�سايب ��ه"" ،تعر�ض ��ت مرت�ي�ن
حل ��ادث ت�صادم ب�سب ��ب ت�شتت ذهن
ال�سائ ��ق ال ��ذي قام ب�ض ��رب �سيارتي
�أثن ��اء الوقوف يف تقاط ��ع اجلادرية
ح�س ��ب الإ�ش ��ارة ال�ضوئي ��ة وكان ��وا
جمموعة �شب ��اب و�سائق املركبة كان
يقود بتهور وي�ص ��ور مقاطع الفديو
لربنام ��ج ال�سن ��اب ج ��ات  ،الفت ًا اىل
�أن مركبت ��ه تعر�ضت اىل تدمري جزء
كب�ي�ر منه ��ا وح ��دوث م�شاج ��رة يف
ال�ش ��ارع واللج ��وء اىل التخطي ��ط
امل ��روري  ،وبالت ��ايل مت ا�ص�ل�اح
�سيارت ��ي وتعطلها م ��ا ا�ضطرين اىل
بيعها و�شراء �أخرى ".
ويتابع �سائق التك�سي �إن "القوانني
املروري ��ة غري رادع ��ة واغلب �شرطة
امل ��رور يقوم ��ون بعم ��ل ي�شك ��رون
عليه حي ��ث �إنهم مازال ��وا يتحا�شون
بع� ��ض �سائق ��ي املركب ��ات املتهورين
وال يقوم ��ون ب�إج ��راءات رادع ��ة
مل ��ن ي�ستخ ��دم مواق ��ع التوا�ص ��ل �أو
الت�صوير �أو التهور ب�سرعة تتجاوز
ال� �ـ  100كيلو م�ت�ر يف داخل �شوارع
العا�صم ��ة الت ��ي ت�شه ��د اكت�ضا�ض ��ا
�سكاني ��ا وازدحام ��ات مروري ��ة يف
�أغلب �شوارعها ".
وم ��ن جانبه ��ا تق ��ول الباحث ��ة
االجتماعي ��ة د .ن�ض ��ال العبادي �إن "
هناك �أ�سباب� � ًا عديدة حلوادث املرور
يف العا�صم ��ة ميكنه ��ا �أن ت�ؤدي �إىل
عرقل ��ة القي ��ادة ،منه ��ا اكت�ضا� ��ض
ال�ش ��وارع باملركب ��ات وغل ��ق الطرق
 ،وق ��د �سج ��ل م�ؤخر ًا ح ��دوث زيادة
ملحوظ ��ة يف ا�ستخ ��دام ال�سائق�ي�ن
للهوات ��ف املحمولة مم ��ا �أ�صبح يثري
قلق ًا متنامي� � ًا يف جمال ال�سالمة على
الطرق".
وت�ضي ��ف العب ��ادي يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)� ،إن ��ه " التوج ��د بيان ��ات
حقيقي ��ة ودقيقة م ��ن امل ��رور العامة
ع ��ن ت�سجي ��ل ح ��وادث مروري ��ة
ب�سب ��ب ا�ستخ ��دام مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي  ،و كيفي ��ة احل ��د م ��ن
ا�ستخ ��دام الهواتف املحمول ��ة �أثناء
القي ��ادة ،الفت ��ة اىل �ض ��رورة اتخاذ
�إجراءات ا�ستباقية يف هذا املجال".
وت�ش�ي�ر العب ��ادي اىل �أن "م ��ن �أه ��م
الإج ��راءات الت ��ي ميك ��ن اتخاذه ��ا
اعتم ��اد تداب�ي�ر ت�شريعي ��ة ،و�إطالق
حم�ل�ات للتوعي ��ة العام ��ة ،والعم ��ل
بانتظام على جمع البيانات اخلا�صة
بال�سه ��و �أثن ��اء القي ��ادة م ��ن �أج ��ل
حت�سني فهم طبيعة هذه امل�شكلة".

العدد35765 /1438 :
التاريخ2018/8/8 :

�إىل  /املدين جا�سم حممد فتاح ويل  /موظف �سابق لدى �شركة نفط ال�شمال

�إعــــــالن

ترتب بذمتك مبلغا ً قدره ( )33.954.000ثالثة وثالثون مليونا ً وتسعمائة واربعة وخمسون
ألف دينار وذلك عن سحب امتيازات الفصل السياسي للفترة من  2007/5/23ولغاية
 2016/10/1مبوجب األمر االداري املرقم ( )4515في .2011/10/26
ونظرا ً جملهولية محل اقامتك مت توجيه هنا االخطار اليك عن طريق النشر في صحيفتني
محليتني يوميتني بوجوب اعادة املبلغ أعاله الى شركة نفط الشمال  /قسم حسابات
االفراد /منطقة عرفة  /كركوك خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغك بواسطة النشر وبخالفه
سيتم حتميلك كافة التبعات القانونية واملالية الناجمة عن ذلك.
وقد أعذر من أنذر
دائرة كاتب العدل /كركوك
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رياضة

قيم الت�ضحية والنه�ضة العلمية تنقذان كرتنا من االنحطاط

 مه��دي عب��د ال�صاح��ب :اتع ّه��د برتحي��ل الفئ��ات و�صناع��ة �أق��وى منتخب�ين جمان�� ًا!
� أغ�����ض��ب��ت ال���ب���دري يف ق���ط���ر ..و�أك���ادمي���ي���ة ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة جت���رب���ة راق��ي��ة
 بغداد� /إياد ال�صاحلي

نظ ��ر ًا ملا قدمت ��ه من جه ��د ونتائ ��ج الفتة
داخ ��ل االكادميي ��ة ،حت ��ى �أن م�س� ��ؤويل
املحافظ ��ة �أ�ش ��ادوا بربام ��ج ال ��دورات
وتن ��وع الوح ��دات التدريبي ��ة وان�ضمام
ع�ش ��رات املوهوب�ي�ن الذي ��ن ا�ستف ��ادوا
منها و� ّأ�س�ست انطالقة �صحيحة للكرة
يف املحافظة� ،آمل �أن ي�ستمر عليها من
�شغل املهمة بعدي.

تعهّد جن ��م الكرة العراقية ال�سابق مهدي
عب ��د ال�صاح ��ب على تنفيذ خط ��ة ترحيل
منتخب ��ات وطني ��ة ب�أعم ��ار 14و15و16
�سن ��ة ليكون ��وا ن ��واة �صاحل�ي�ن لياقي� � ًا
وذهني ًا ومهاري ًا لتمثيل منتخبي ال�شباب
والأوملبي حتت فئتي  19و 23عام ًا على
التوايل خ�ل�ال ال�سنني اخلم� ��س املقبلة،
لت�شري ��ف الع ��راق يف املحاف ��ل اخلا�صة
بهم ��ا واملناف�سة على اللق ��ب بجدارة من
دون تقا�ضي �أي �أجر نظري العمل.
خ�ص
وق ��ال عب ��د ال�صاح ��ب يف حدي ��ث ّ
ب ��ه (امل ��دى) :من ��ذ �أع ��وام ع ��دة وكرتن ��ا
تع ��اين م�ش ��اكل ال ح�صر له ��ا على �صعيد
ت�سجل
بن ��اء منتخب ��ات الفئ ��ات دون �أن ّ
جناح� � ًا وف ��ق ر�ؤية خ�ب�راء اللعبة الذين
�أب ��دوا ع ��دم ر�ضاه ��م على م ��ا يجري من
�سوء �إعداد وانتق ��اء عنا�صر غري م�ؤهلة
دفع ��ت كرتنا ثمن� � ًا باهظ� � ًا ب�سببهم حتى
�أن احت ��اد الك ��رة ق� �دّم اعت ��ذاره م�ؤخ ��ر ًا
ملنظمي دورة الألعاب الآ�سيوية عن عدم
م�شارك ��ة املنتخ ��ب الأوملب ��ي و�أن�سح ��ب
منها جم ً
ربا.

ك� � ��� � �س � ��ب
الع �ب�ين �صغار
للم�ستقبل ك��ي ي���س�ت�م��روا يف ال�ع�ط��اء
وت�ستفيد منهم منتخباتنا.

قيم التعاون والت�ضحية
و�أ�ضاف :كنت وما زلت �أعر�ض خدماتي
عل ��ى احت ��اد كرة الق ��دم والأندي ��ة جمان ًا
برغم اعت ��زازي بنف�سي وقيمتي واجلهد
العلم ��ي ال ��ذي بذلته ط ��وال عم ��ري وما
حققت ��ه لبل ��دي م ��ن �ألق ��اب م ��ع ال�شب ��اب
والوطني ،كوين �أروم ن�شر قيم التعاون
والت�ضحي ��ة م ��ن �أجل تن�شئ ��ة جيل ُكفء امل�ست ��وى املتميّز من امله ��ارات والتكنيك
قادر على ت�شريف اللعبة يف �أي مناف�سة ،والتكتيك وثقافة اللعب والبناء اجل�سمي
م�ستفي ��د ًا م ��ن خزي ��ن هائ ��ل ملعلوم ��ات والثق ��ة العالي ��ة بالنف� ��س ،و�أن ��ا م�ستعد
فني ��ة قيّمة نتيجة جتارب ��ي يف ال�سويد ،لذل ��ك ،و�أمتنى من �إخوتي الإعالميني �أن
ول ��ديّ �شه ��ادة دبل ��وم ع ��ايل �سنتني يف ي�سان ��دوين يف م�سع ��اي ،وعلى االحتاد
علم التدريب وحمرتف يف خ�صو�صيات تهيئة متطلب ��ات الإع ��داد لأبا�شر مهمّتي
كرة القدم ،وم ��ن املتفوّ قني يف الدرا�سة ،جمان ًا خدمة للعراق.
وحا�ص ��ل عل ��ى � ١٥شه ��ادة �أوروبي ��ة
خمتلف ��ة وحما�ض ��ر �ساب ��ق يف االحت ��اد
حلقة مفرغة
ون ّب ��ه عبد ال�صاحب من هب ��وط م�ستوى
ال�سويدي.
املنتخ ��ب الوطن ��ي وع ��زا ذل ��ك اىل غياب
مرتك ��زات �أ�سا�سي ��ة ،ف�ل�ا يوج ��د مهاجم
مهمة بال �أجر
و�أو�ضح �أن رغبتي جاحمة للعمل كمدرب �صريح مث ًال ،وهناك بع�ض الأ�سماء �سواء
يف االحت ��اد لبناء منتخب ��ات قوية متتلك يف مرك ��ز حرا�سة املرم ��ى �أم بقية املراكز

ال�سهالين :ا�ستمرار معار�ضة
االحتادات ي� ّؤزم ريا�ضتنا
 بغداد /املدى
�أكد جزائر ال�سهالين املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية �أن اللجنة الأوملبية
الدولي ��ة م�س�ؤولة عن انتخاب ��ات املكتب التنفيذي للأوملبي ��ة الوطنية  ،و�ستربق
اىل االحت ��ادات الدولية ملفاحت ��ة االحتادات العراقية ب�ض ��رورة �إقامة انتخاباتها
يف مواعيده ��ا والت ��ي يرت َّت ��ب على �ضوئه ��ا اجتم ��اع املكت ��ب التنفيذي.و�أ�ضاف
ال�سه�ل�اين يف ات�ص ��ال �أجرت ��ه (امل ��دى) لتو�ضيح املوق ��ف الأوملب ��ي اجلديد� :أن
االحتادات العراقية ت�أخرت يف �إجراء انتخاباتها ومل تنجزها يف موعدها املحدّد
 ،وطلب ��ت ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات بينما الأوملبي ��ة الدولية غري معنية ب�أم ��ر الت�أجيل
ً
م�شريا
ولي� ��س لها عالقة باالحتادات الوطنية  ،بل بجمعي ��ة االحتادات الدولية ،
اىل �أن ا�ستمرار موق ��ف االحتادات بعدم �إقامة انتخاباتها �سي�ؤجّ ل عملية �أنبثاق
مكت ��ب تنفيذي جدي ��د نهاية �أيلول املقب ��ل  ،لذلك ح�سمت الأوملبي ��ة الدولية الأمر
وترك ��ت �ش�أن االحت ��ادات الوطني ��ة اىل جمعية االحتادات الدولي ��ة التي بدورها
�ست�شعره ��ا ب�ضرورة �إقامة انتخاباتها بتوقيتاته ��ا التي ت�سهم يف �إنعقاد امل�ؤمتر
االنتخابي يف � 30أيلول.و�أو�ضح �أن الهيئة امل�شرفة على االنتخابات امل�ش ّكلة من
نقاب ��ة املحام�ي�ن مل حتدّد توقيت ��ات انتخابات االحتادات  ،ب ��ل طلبت من الأخرية
حتدي ��د ذلك  ،وبالت ��ايل �سيكون الأمر بيدها ح�سب القان ��ون واالنظمة اال�سا�سية
الدولية مع الأخذ باحل�سبان ر�أي االحتادات الدولية م ً
ُلزما على احتاداتنا ولي�س
� ً
إجتهادا  ،لأن توقيتات االحتادات �إذا عربت على توقيت انتخاب املكتب التنفيذي
�ستبقى امل�شكلة قائمة و�ستتعرّ�ض الريا�ضة العراقية اىل �أزمة كبرية.

مل تتغ�ّي�رّ يف املنتخب الوطني منذ �سنني
طويل ��ة ،ف�أين نتاج املدار� ��س وما م�صري
املوهوب�ي�ن؟ العم ��ل الإداري لالحت ��اد لن
ينج ��ح �إال بتكامل جن ��اح ال�ش� ��أن الفني،
وهذا مرتبط بتو�أمة التخطيط مع اللجنة
الفنية ومدربي الفئ ��ات ،وما مل ي�ستدرك
الإخوة يف االحت ��اد القيام بنه�ضة علمية
�شامل ��ة ملنتخب ��ات الرباع ��م والأ�شب ��ال
والنا�شئ�ي�ن وال�شباب والأوملبي� ،سيبقى
منتخبن ��ا الوطني ي ��دور يف حلقة مفرغة
ويخرج م ��ن الت�صفيات "بخا�صة امل�ؤهلة
اىل ك�أ� ��س الع ��امل" بعك�س م ��ا يحدث يف
الياب ��ان وكوري ��ا اجلنوبي ��ة م ��ن اهتمام
يفوق الت�صوّ ر مع املنتخبات العمرية من

ناحية تخ�صي� ��ص �أموال طائلة ومدربني جميع االحت��ادات الوطنية ،وكنت وما
�أكف ��اء ومع�سك ��رات متع� �دّدة لك�س ��ب زل��ت �أث ّقف يف جميع املحا�ضرات التي
اخلربة.
قدّمتها للمدربني �أن نتائج املنتخبات
من الرباعم اىل الأوملبي غري ذات �أهمية
تدرج العبي الفئات
وغري ملزمة ،فالتد ّرج ال�صحيح بك�سب
ّ
وع��ن �آف��ة ال�ت��زوي��ر ال�ت��ي ن�خ��رت قاعدة خم�سة الع �ب�ين م��ن ال�ن��ا��ش�ئ�ين ومثلهم
الكرة العراقية ،قال �إن �سبب انحطاط من ال�شباب وكذا الأوملبي كل �سنة ،هو
ال �ل �ع �ب��ة يف ب �ل��دن��ا ه ��و ع���دم حم��ا��س�ب��ة املك�سب احلقيقي للكرة العراقية ،وعدا
امل��زوّ ري��ن وا�ستمرار التالعب بوثائق ذلك �أي �إجناز يُح ّقق وفق حت�ضري �سليم
الالعب منذ زمننا �أواخ��ر ال�سبعينيات هو داعم معنوي لالعبني واالحتاد �أي�ض ًا،
حتى الآن ،وهذا الأمر ال ينبغي ال�سكوت �أما �إذا حتقق بالتحايل و�ض ّم العبني �أكرب
عليه كونه م�ؤ ّثر ًا يف �سمعة بلدنا وكذلك من فئتهم ال�سنية ،فهذا دمار كبري ندفع
يه ّز مكانة احتادنا �أمام م�ؤ�س�ستي الفيفا ثمنه عاج ًال �أم �آج ًال ،وعلى الإعالم ف�ضح
والآ�سيوي املعنيتني بتطوير ومتابعة امل��زوّ ري��ن وت�سليط ال�ضوء على �أهمية

جتربة العربي القطري
وبخ�صو� ��ص �أ�سب ��اب ع ��دم ا�ستم ��رار
جتربت ��ه مع النادي العربي القطري �أكرث
من �سنت�ي�ن ( )2009-2007ق ��ال :كانت
م ��ن �أجمل التج ��ارب الت ��ي عا�صرتها يف
مو�سم�ي�ن ،وم�س�ؤول ��و الك ��رة يف النادي
�أب ��دوا اعجابه ��م بالوح ��دات التدريبي ��ة
والنتائ ��ج املتحققة ،لكن ظ ��روف عائلتي
يف ال�سوي ��د وعدم ال�سم ��اح يل بزيارتهم
�إال مل ��دة �شه ��ر واح ��د يف ال�سن ��ة� ،أثر يف
نف�سيت ��ي كث�ي� ً
را ،وقدم ��ت ا�ستقالت ��ي
مرت�ي�ن ،فغ�ضب الرائ ��د الريا�ضي القدير
م�ؤيد الب ��دري مدير �إدارة الن ��ادي �آنذاك
علي بعد
ورف�ضه ��ا ب ��ادئ الأمر ،ثم زع ��ل َّ
ا�ص ��راري ومغادرت ��ي جم�ب�ر ًا لالن�ضمام
م ��ع عائلتي وم�ساندته ��ا يف الغربة ،و�أنا
�أذكر جتربتي مع النادي العربي ب�إعتزاز
كب�ي�ر وال �أن�س ��ى ت�صري ��ح الب ��دري لأحد
الإعالمي�ي�ن "ل ��و بقي مه ��دي يف الدوري
القط ��ري لأ�صب ��ح م ��ن �أب ��رز املدرب�ي�ن
الكبار".
�أكادميية ال�سليمانية
وذك ��ر عب ��د ال�صاح ��ب� ،أن ا�ش ��رايف على
�أكادميي ��ة ال�سليماني ��ة قب ��ل �أع ��وام عدة،
يع ��د من التج ��ارب الراقي ��ة يف م�شواري

�إدامة ملعب ال�شعب
و�أ�ش ��ار اىل �أن ت ��رك العم ��ل يف �إدارة
ملع ��ب ال�شع ��ب الدويل ج ��اء رغبة مني
للتف ��رغ اىل �ش� ��ؤون التدري ��ب ،ال�سيم ��ا
�أن وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة �أ�ش ��ادت
كثري ًا مبا قدّمته خ�ل�ال فرتة م�س�ؤوليتي
وم ��ا واجهته م ��ن م�صاعب خا�ص ��ة اثناء
ف�ت�رة ال�شت ��اء وحماولة تهيئ ��ة الأر�ضية
ملناف�س ��ات دوري الك ��رة ،حت ��ى �إين كنت
�أخرج �ساعة � 5صباح� � ًا ل�سحب املياه من
و�سط ال�ساح ��ة وجوانبها ع�ب�ر الأجهزة
املع� �دّة له ��ذا الغر� ��ض ،حر�ص� � ًا مني على
�أداء واجب ��ي ب�إدام ��ة امللع ��ب يف �أق�س ��ى
الظروف ،لهذا نل ��ت �أف�ضل تقييم من قبل
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة عب ��د احل�سني
عبط ��ان وم�ست�شاري ��ه وه ��ذا يكفين ��ي،
لذل ��ك �أرى �أن اللعب ��ة بحاجة اىل خربتي
م ��ع الأندية واملنتخب ��ات ،و�أنا جاد للبدء
اليوم متى ما تلقيت دعوة من االحتاد �أو
�أي نا ٍد لإعداد الالعبني للمو�سم اجلديد.
قلق م�شروع!
واختت ��م مه ��دي عب ��د ال�صاح ��ب حديثه:
�أمتن ��ى �أن تتعاون جمي ��ع مفا�صل اللعبة
م ��ن احت ��اد ومدربني والعب�ي�ن و�إداريني
و�إعالم لإجناح املو�س ��م الكروي اجلديد
م ��ن دون م�ش ��اكل ،والتوجّ ��ه بعي ��د ًا عن
ال�صراعات ال�شخ�صية التي ق ّللت تركيزنا
نح ��و عملي ��ة االرتق ��اء بكرتن ��ا مقاب ��ل
ت�صاع ��د م�ستوي ��ات �أندي ��ة ومنتخب ��ات
عربي ��ة و�آ�سيوي ��ة ،وه ��ذا الأم ��ر مدع ��اة
لقلق م�ش ��روع ،و�أخ�ش ��ى �أن تعجز كرتنا
ع ��ن جماراة من كن ��ا نت�س ّلى ب�شباكها قبل
�سن�ي�ن ع ��دة ،له ��ذا الن�صيحة واجب ��ة �أن
يتع ��اون اجلمي ��ع ب�إيث ��ار كبري م ��ن �أجل
ك ��رة عراقي ��ة معاف ��اة وواع ��دة بتحقيق
البطوالت.

كاتانيت�ش يواجه م�أزق ًا كبري ًا قبل لقاء الكويت
 بغداد /حيدر مدلول
يواج ��ه ال�سلوفين ��ي �سريجي ��و كاتانيت� ��ش
م ��درب منتخبن ��ا الوطني لكرة الق ��دم م�أزق ًا
كبري ًا يف التحاق الالعبني املحليني باملع�سكر
التدريبي الذي �سينطلق بدء ًا من يوم الثالث
من �شه ��ر �أيلول املقب ��ل ،حت�ض�ي� ً
را للمباراة
الدولي ��ة الودي ��ة مع املنتخ ��ب الكويتي يوم
العا�ش ��ر من ال�شه ��ر ذاته ،عل ��ى ملعب جابر
الدويل التي �ستكون بداي ��ة نقطة االنطالق
لبطولة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوية التي ت�ضيّفها
دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة ،خ�ل�ال
الف�ت�رة من  5كانون الث ��اين ولغاية �1شباط
املقبلني.
وذكر م�صدر مق ّرب من احتاد الكرة لـ(املدى):
�أن �إدارات �أندي ��ة ال�شرطة والزوراء والنفط
توجه ��ت اىل ع ��دم ال�سم ��اح لالعبيه ��ا
الذي ��ن ّ
مت ��ت دعوتهم م ��ن قبل احت ��اد الكرة
باالن�ضم ��ام اىل �صف ��وف منتخبن ��ا الوطني
�إال قب ��ل � 72ساع ��ة م ��ن موعد �إقام ��ة مباراة
الكوي ��ت ،ح�س ��ب ال�ضواب ��ط والتعليم ��ات

ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة
الق ��دم كم ��ا ه ��و احل ��ال م ��ع زمالئه ��م الذين
يلعبون يف �صفوف عدد من الأندية القطرية
والآ�سيوي ��ة والأوروبي ��ة والأمريكي ��ة ،اىل
جان ��ب �أن ه� ��ؤالء الالعب�ي�ن متواج ��دون
�ضم ��ن �صف ��وف فريقه ��م الت ��ي �ستدخ ��ل يف
مع�سك ��رات تدريبية خارجي ��ة يف العا�صمة
امل�صرية القاه ��رة والعا�صمة الرتكية �أنقرة
ومدين ��ة �أنطالي ��ا ،و�ست�ستم ��ر لغاي ��ة ي ��وم
التا�س ��ع م ��ن �شهر �أيل ��ول املقب ��ل ،ا�ستعداد ًا
للمو�س ��م الك ��روي اجلدي ��د امل�ؤم ��ل انطالقه
يوم الرابع ع�شر م ��ن ال�شهر ذاته ،مب�شاركة
 20فريق� � ًا من العا�صمة بغ ��داد واملحافظات
ال ��ذي �سيق ��ام بنظ ��ام ال ��دوري العام.وبينّ
امل�ص ��در �أن مدربي الأندية الثالثة وبخا�صة
املونتيغ�ي�ري نيبوي�شا� ،أك ��د حاجته املا�سة
لبق ��اء  11العب� � ًا م ��ن �صف ��وف فريق ��ه الذين
مت ��ت ت�سميتهم �ضمن قائمة املنتخب (حممد
حمي ��د وم�صطفى ناظم ووليد �سامل وح�سام
كاظ ��م و�سع ��د عب ��د الأم�ي�ر و�أجم ��د عطوان
ومهدي كامل وعالء علي مهاوي ومهند علي

كاظ ��م وحمم ��د جبار �ش ��وكان) ول ��ن ي�سمح
مبغادرتهم �إال قبل ثالث ��ة �أيام خالل مع�سكر
القاه ��رة ال ��ذي �سيتخلله ��ا خو�ض ��ه عدد من
املباري ��ات التجريبي ��ة مع الأندي ��ة امل�صرية
والعربية املتواج ��دة هناك من �أجل التعرف
عل ��ى امل�ستوي ��ات احلقيقي ��ة له ��م وزي ��ادة
االن�سجام بني اجلميع ،وبخا�صة املن�ضمني

اجل ��دد لكتيب ��ة ال�شرط ��ة واكت�ش ��اف نق ��اط
اخلل ��ل من �أج ��ل معاجلتها ب�ص ��ورة �سريعة
حتى ال يتم تكراره ��ا يف املباريات الر�سمية
يف ظل رفع �شعار �أن درع الدوري لن يخرج
من جعبة القيثارة ،بعد �أن اكت�سبوا الفائدة
م ��ن املو�سم الك ��روي املا�ضي ،ف�ض�ل ً�ا عن �أن
املدرب يتطلع اىل حتقي ��ق اجناز له ي�ضاف

اىل �سل�سلة االجنازات التي حققها مع فريق
الفي�صلي الأردين.و�أو�ضح �أن رئي�س الهيئة
التنفيذية الحتاد الكرة عبد اخلالق م�سعود،
�أبلغ املدير الإداري للمنتخب الوطني با�سل
كوركي� ��س ،با�ستبع ��اد العب ��ي فري ��ق القوة
اجلوي ��ة (فه ��د طال ��ب و�سعد ناط ��ق وحممد
قا�س ��م و�أحم ��د عبد الر�ض ��ا و�أجم ��د را�ضي
وعماد حم�سن) من القائمة النهائية ملنتخبنا
الوطن ��ي م ��ن �أجل التف ��رغ الت ��ام للمواجهة
امل�صرية التي تنتظر فريقهم يوم التا�سع من
�شهر �أيلول املقبل ،مع فريق احتاد العا�صمة
اجلزائ ��ري على ملعب  5جوني ��ه بالعا�صمة
اجلزائري ��ة� ،ضم ��ن جولة الإي ��اب من الدور
الث ��اين والثالث�ي�ن لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب
للأندي ��ة الأبطال ،مما يعن ��ي عدم تواجد �أي
الع ��ب با�ستثناء حار�س املرمى حممد كا�صد
يف فرتة انطالق املع�سكر الداخلي يوم  3من
ال�شهر نف�سه ،وي�ضع ال�سلوفيني كاتانيت�ش
يف حرية وده�شة م ��ن �أمره قبل �أول مباراة
دولية �سيقودها �أمام املنتخب الكويتي لكرة
القدم.

الأوملبية ت�ؤكد �إقامة انتخابات التنفيذي نهاية �أيلول
 جاكرتا /ق�صي ح�سن
�أعل ��ن رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة رعد حمودي،
�أن انتخاب ��ات املكت ��ب التنفي ��ذي
للجن ��ة الأوملبي ��ة �ستق ��ام يف
موعده ��ا يف الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر
�أيلول املقبل ،ولن يكون هناك �أي
متديد عن املوعد املحدد.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اجتم ��اع رئي�س
اللجن ��ة الأوملبية ،م ��ع مدير ق�سم
العالق ��ات امل�ؤ�س�ساتية مع اللجان
الأوملبي ��ة الوطني ��ة يف اللجن ��ة
االوملبي ��ة الدولي ��ة الفرن�س ��ي
جريوم بويف ��ي ،وبح�ضور مدير
الق�س ��م الريا�ض ��ي يف اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الدولي ��ة حي ��در فرم ��ان
ونائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبية
فالح ح�سن والأم�ي�ن العام للجنة

الأوملبية حيدر اجلميلي.
وق ��ال حم ��ودي بع ��د اللق ��اء الذي
ج ��رى عل ��ى هام� ��ش اجلمعي ��ة
العمومي ��ة للمجل� ��س الأوملب ��ي

الآ�سي ��وي يف ن�سخته ��ا الـ 37يف
القاعة الكربى يف فندق موليا يف
العا�صمة االندوني�سية جاكرتا� ،إن
االحتادات الريا�ضية الـ 24مطالبة

ب�إجراء العملية الدميقراطية عرب
�صنادي ��ق االق�ت�راع  ،و�صو ًال اىل
انتخاب ��ات مكتب تنفي ��ذي جديد
للجنة الأوملبية الوطنية العراقية
 ،مبين� � ًا �أن االحت ��ادات الريا�ضية
�ستح� �دّد مواعي ��د انتخاباته ��ا يف
�ض ��وء املخاطب ��ات الر�سمي ��ة م ��ع
االحتادات الدولية.
وعق ��دت اجلمعي ��ة العمومي ��ة
للمجل� ��س الأوملب ��ي الآ�سيوي يف
ن�سخته ��ا ال� �ـ� ،37أم� ��س الأح ��د،
اجتماعه ��ا ال ��دوري يف فن ��دق
موليا يف العا�صمة جاكرتا ،وذلك
عل ��ى هام�ش �إقام ��ة دورة الألعاب
الآ�سيوية وح�ضره رئي�س اللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقية رعد
حم ��ودي ونائ ��ب رئي� ��س اللجنة
الأوملبي ��ة ف�ل�اح ح�س ��ن والأم�ي�ن
العام حيدر اجلميلي.

وق ��ال حم ��ودي� ،إن االجتم ��اع
ح�ضرت ��ه  45دول ��ة ،ومت خالل ��ه
تق ��دمي التهنئ ��ة للكوي ��ت عل ��ى
عودتها اىل احل�ض�ي�رة الآ�سيوية
بع ��د رف ��ع احلظ ��ر ع ��ن الريا�ضة
الكويتي ��ة ،ومبارك ��ة اندوني�سي ��ا
على تنظيمها لل ��دورة الآ�سيوية،
مبين� � ًا �أن رئي�س املجل�س االوملبي
الآ�سيوي �أحمد الفهد ،قدّم ال�شكر
يف كلمت ��ه للجن ��ة املنظم ��ة لدورة
الألع ��اب الآ�سيوي ��ة يف جاكرت ��ا
وبامليبان ��غ واللج ��ان العامل ��ة
واجلمهور.
و�أ�ضاف رئي� ��س اللجنة الأوملبية
الوطنية العراقي ��ة� ،أنه مت تثبيت
�إقام ��ة دورة الألع ��اب الآ�سيوي ��ة
 19يف ال�ص�ي�ن و 20يف الياب ��ان،
وتثبي ��ت روزنام ��ة ال ��دورة
ال�شاطئي ��ة  2020يف ال�ص�ي�ن،

م�ش�ي� ً
را اىل �أن ��ه مت ��ت مناق�ش ��ة
تقارير اللج ��ان والعمل الريا�ضي
وتعزيز الت�ضامن الآ�سيوي الذي
يتحقق عن طريق الريا�ضة.
من جانب �آخر� ،أو�ضح حمودي �أن
ثقتنا كبرية بريا�ضيينا يف حتقيق
النتائج املرجوّ ة يف دورة الألعاب
الآ�سيوية برغم قوة املناف�سني� ،إذ
�أن جنوم �آ�سيا ه ��م �أبطال العامل،
وم ��ع ذل ��ك نعوّ ل عل ��ى العبينا يف
تقدمي امل�ستوى الذي ي�ؤكد مكانة
الريا�ضة العراقية ،م�شري ًا اىل �أن
اللجنة الأوملبية ق ّررت تخ�صي�ص
مكاف�آت كب�ي�رة لأ�صحاب االجناز
الذي ��ن �سريفع ��ون ا�س ��م الع ��راق
عالي ًا يف املحفل الآ�سيوي.
ويف مناف�س ��ات الألعاب ،ي�صطدم
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة اليد يف
ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�ش ��رة ظه ��ر ًا

بتوقي ��ت بغ ��داد ،الي ��وم االثنني،
باملنتخب القطري بطل العامل يف
�أوىل مواجهات املجموعة الأوىل
ب ��دور الثماني ��ة يف دورة الألعاب
الآ�سيوي ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة يف
جاكرت ��ا وبامليبان ��غ الت ��ي ت�ستمر
حت ��ى الث ��اين م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول
املقبل.
وق ��ال م ��درب املنتخ ��ب الوطن ��ي
بك ��رة اليد ظاف ��ر عب ��د ال�صاحب،
�إن املواجه ��ة ام ��ام ابط ��ال العامل
�صعب ��ة ،ال�سيم ��ا �أن املنتخ ��ب
القط ��ري ي�ض ��م يف �صفوفه خرية
الالعب�ي�ن املجن�س�ي�ن الع ��رب
والأجان ��ب ،ولدي ��ه حار�س مرمى
م ��ن اف�ض ��ل احل ّرا� ��س يف العامل،
لدي معلومات وافية عن
مبين ًا �أن َّ
املناف�س وطريقة لعبه ،و�سنحاول
ق ��در الإم ��كان احل ��د م ��ن �إمكانات

العبي ��ه العالية ،و�سنق ��دم مالدينا
م ��ن ق ��درات م ��ن خ�ل�ال الرتكي ��ز
عل ��ى دقائ ��ق ال�ش ��وط الأول ومن
ثم اختيار الأ�سل ��وب املنا�سب يف
املتبقي من عمر املباراة.
و�أ�ض ��اف عب ��د ال�صاح ��ب� ،أن
الالعب�ي�ن جاه ��زون للق ��اء وال
نعاين من الإ�صابات ،وقد اعطيت
الالعب�ي�ن التعليم ��ات واال�سل ��وب
ال ��ذي �سنواج ��ه ب ��ه املنتخ ��ب
القط ��ري ،واجلمي ��ع ي ��درك حجم
امل�س�ؤولية بعد انتقالنا اىل الدور
ربع النهائ ��ي برغ ��م �أن القرعة مل
تن�صفن ��ا �سواء يف ال ��دور الأول،
�أو يف الدور الثاين ،لأن اللقاءات
جمعتنا م ��ع املنتخبات القوية يف
�أول امل�ش ��وار ومن ث ��م املنتخبات
الأقل م�ستوى.
* موفد احتاد الإعالم الريا�ضي
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�إلغاء �صوت الناخب العراقي بين الد�ستور وقرارات المفو�ضية
�أ�ص ��در جمل� ��س املفو�ض�ي�ن املنت ��دب
للإ�ش ��راف عل ��ى املفو�ضي ��ة العلي ��ا
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ق ��راره الع ��دد
( )68يف املح�ض ��ر رق ��م ( )41يف
 2018/8/9ال ��ذي ق�ض ��ى ب�إلغاء نتائج
الت�صويت الواردة يف عدد من املحطات
االنتخابية .وهذا احل ��ال يتكرر يف كل
عملي ��ة انتخابي ��ة� ،إذ تق ��وم املفو�ضي ��ة
ب�إلغاء عدد من املحطات التي ترد عليها
�شكاوى حم ��راء كما ت�صفه ��ا املفو�ضية
يف التعليم ��ات الت ��ي �أ�صدرتها بعنوان
(�إج ��راءات �شكاوى االق�ت�راع النتخاب
جمل�س الن ��واب العراقي لع ��ام )2018
املن�شورة يف موقع املفو�ضية حيث جاء
يف الفق ��رة (ثامن ًا) من تل ��ك الإجراءات
حتت عنوان (التو�صي ��ات والقرارات)
يف البند ( )3من الفقرة �أعاله �صالحية
ملجل�س املفو�ضني (�إلغاء نتائج حمطة).
وللوق ��وف عل ��ى م ��دى د�ستوري ��ة ه ��ذا
الإجراء اعر�ض الأمر على وفق الآتي :
� 1ص ��وت الناخ ��ب� :أف ��رد الد�ست ��ورالعراق ��ي لع ��ام  2005الناف ��ذ ب ��اب
للحق ��وق واحلريات وجع ��ل لهذا الباب
�أهمي ��ة متي ��زه عن بقي ��ة �أبواب ��ه عندما
ّ
ا�شر يف البند (ثاني� � ًا) من املادة ()126
م ��ن الد�ست ��ور �إىل ع ��دم ج ��واز تعديل
املب ��ادئ ال ��واردة في ��ه �إال بع ��د دورتني
انتخابيت�ي�ن وب�آلي ��ة معق ��دة ن�سبي� � ًا
متنحه ��ا الثب ��ات ويبعده ��ا ع ��ن �أهواء
الأح ��زاب املهيمنة على جمل�س النواب،
وح ��ق االنتخ ��اب ج ��اء يف امل ��ادة ()20
م ��ن الد�ست ��ور التي تق ��ع �ضم ��ن الباب
الأول ،وه ��ذا �أ�ضف ��ى عليه ��ا الأهمي ��ة
التي ميت ��از بها ه ��ذا الب ��اب ،ف�ض ًال عن
كونها الو�سيلة ال�سلمية والدميقراطية
لت ��داول ال�سلطة و ُتع� � ّد مظهر ًا ح�ضاري ًا

لل�شع ��وب املتقدم ��ة واملتح�ضرة .وامتد
االهتمام �إىل تكوي ��ن مفو�ضية م�ستقلة
له ��ا و�أ�صدر جمل�س الن ��واب ت�شريعات
متع ��ددة لتنظي ��م العملي ��ة االنتخابي ��ة،
وبذلك ف� ��إن حق املواطن باالنتخاب هو
حق د�ستوري ال ميكن تعطيله ب�أي �آلية
كانت �سواء بالت�شري ��ع �أو بالإجراءات
التنفيذية .وقد ع� � ّرف قانون انتخابات
جمل� ��س النواب رق ��م  45ل�سن ��ة 2013
املع ��دل الناخ ��ب يف الفق ��رة ( )1ب�أن ��ه
العراق ��ي ال ��ذي تتوف ��ر في ��ه ال�ش ��روط
القانوني ��ة والأهلي ��ة للت�صوي ��ت يف
االنتخاب ��ات .ويف تطبيق ��ات الق�ض ��اء
الد�ست ��وري يف الع ��راق ع ��دة ق ��رارات
ق�ض ��ت بوجوب اح�ت�رام �إرادة الناخب
ع�ب�ر الت�صوي ��ت وع ��دم التع ��دي علي ��ه
�سواء بالتغيري �أو التحويل �أو الإلغاء،
وم ��ن تلك الق ��رارات م ��ا ج ��اء يف قرار
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا رق ��م /12
احتادي ��ة 2012/يف ،2012/6/14
حيث ق�ضى بع ��دم د�ستورية ن�ص املادة
( )3م ��ن القان ��ون رق ��م  26ل�سنة 2009
قان ��ون تعدي ��ل قان ��ون االنتخابات رقم
 16ل�سن ��ة  2005لأن حتـوي ��ل �صــ ��وت
الناخـب ب ��دون �إرادته من املر�شح الذي
انتخب ��ه �إىل مر�شـح من قائمـة �أخرى مل
تتجـ ��ه �إرادته االنتخـابي ��ة يعترب تعديـ ًا
على حقوقه الد�ستورية وي�شكل خمالفة
لن�ص املادة ( )20من الد�ستور التي جاء
فيه ��ا الآتي (للمواطنني رج ��ا ًال ون�ساءً،
ح ��ق امل�شارك ��ة يف ال�ش� ��ؤون العام ��ة،
والتمتع باحلق ��وق ال�سيا�سية ،مبا فيها
حق الت�صويت واالنتخاب والرت�شيح)
وكذلك قراره ��ا الع ��دد 99ـ 104ـ /106
احتادية 2018/يف  2018/6/21الذي
ق�ض ��ت فيه بع ��دم د�ستوري ��ة ن�ص املادة

�سامل رو�ضان املو�سوي

*

( )3م ��ن قانون التعدي ��ل الثالث لقانون
انتخابات جمل�س النواب رقم  45ل�سنة
 ،2013وه ��ي امل ��ادة التي �ألغ ��ت نتائج
الت�صوي ��ت يف اخل ��ارج والنازحني يف
بع� ��ض املحافظات ،واعت�ب�رت املحكمة
االحتادية العليا �إن هذه املادة تتعار�ض
وامل ��واد ( )38 ،20 ،14م ��ن الد�ست ��ور،
لأن �إلغ ��اء �أ�ص ��وات الناخب�ي�ن ي�ش ��كل
هدر ًا لهذه الأ�ص ��وات وم�صادرة لإرادة
الناخب�ي�ن ،طاملا �أن ه� ��ؤالء الناخبني مل
يرتكب ��وا �أي خمالف ��ة ،وبذل ��ك ف� ��إن �أي
ت�شريع ّ
يعطل ح ��ق الناخب بالت�صويت
�س ��واء مبنع ��ه �أو �إلغ ��اء �صوت ��ه الحقاً،
ه ��و خمالف ��ة للمب ��ادئ الد�ستورية على
وفق ما ج ��اء يف الد�ست ��ور ويف ق�ضاء
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا مبوج ��ب
عدة قرارات كانت ق ��د �أ�صدرتها �سابق ًا،
فم ��ا بال ��ك يف �إلغ ��اء حمط ��ات بكاملها،
واملحطة تعن ��ي املكان املخ�ص�ص �ضمن
مرك ��ز االق�ت�راع يعم ��ل فيه فري ��ق عمل
م ��ن موظف ��ي االق�ت�راع وجت ��ري في ��ه

عملية االقرتاع والعد والفرز على وفق
التعري ��ف ال ��وارد يف الفق ��رة ( )11من
امل ��ادة (�أو ًال) من نظام االق�ت�راع والعد
والفرز الذي �أ�صدرت ��ه املفو�ضية العليا
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات بالع ��دد  7ل�سنة
.2018
واملحطة ع ��ادة فيها �صن ��دوق انتخابي
واحد �أو �أكرث من �صندوق وكل �صندوق
فيه �أعداد من �أوراق االقرتاع التي تعبرّ
عند عدد امل�صوتني ،لأن كل ورقة اقرتاع
هي �صوت لناخ ��ب واحد ،ف�إذا مت �إلغاء
هذه املحط ��ات ب�أكملها ،ف�إننا �أمام �إلغاء
و�إه ��دار �آالف الأ�ص ��وات االنتخابي ��ة
وم�ص ��ادرة �إرادة �آالف الناخب�ي�ن ،ب ��ل
ق ��د يتع ��دى الرق ��م �إىل �أن ي�ص ��ل �إىل
�أكرث م ��ن مليون� ،إذا �أخذن ��ا باحل�سبان
يف حال ��ة �إلغ ��اء �أ�ص ��وات الناخبني يف
مكت ��ب بغ ��داد الر�صاف ��ة ال ��ذي تعر�ض
�إىل احل ��رق ،وهذا املكتب يغطي منطقة
�سكانية يكاد تعداد نفو�سها يعادل ثلثي
�س ��كان حمافظة بغ ��داد ب�أكمله ��ا ،حيث

بناء عراق متقدم جديد بحاجة ما�سة لجهود و�إبداعات الطبقة الو�سطى
مامي ��ر ب ��ه الع ��راق م ��ن �أزم ��ات متتالي ��ة
حتم ��ل يف طياته ��ا خماط ��ر متنوعة جمة
على �أم ��ن وازدهار وتقدم الفرد ،املجتمع
والدول ��ة العراقية ي�شري ل�ضرورة وجود
"طبقة و�سطى متنورة وم�ؤثرة" ن�سبي ًا
يف جمري ��ات الأم ��ور ،ما ميك ��ن ت�سميته
"الكتلة احلرجة" التي ت�أخذ على عاتقها
م�سان ��دة م�سرية �أي ا�ص�ل�اح حكومي او
م�ؤ�س�س ��ي جدي ��د يه ��دف �إىل امل�ضي قدم ًا
يف بناء عراق متقدم جديد.
ي�شري الباحث �صباح علو �إىل "�أن بدايات
ت�شكل الطبقة الو�سط ��ى كان مع ت�أ�سي�س
الدولة العراقية احلديثة يف مطلع القرن
املا�ض ��ي ثم منوه ��ا بعد احل ��رب العاملية
الثانية ،حيث �أ�سهم ��ت الدولة يف منوها
ع ��ن طري ��ق تط ��ور ر�أ� ��س امل ��ال الب�شري
ونظ ��ام امللكي ��ة والتعلي ��م وامل�ؤ�س�س ��ات
االداري ��ة] ،كم ��ا[ من ��ت ر�ؤو� ��س الأموال
وا�ستثماراته ��ا ومترك ��زت يف القط ��اع
التجاري ال ��ذي كان �سبب ًا يف ن�ش�أتها"...
جدي ��ر بالذكر �أن هذه العوامل والأ�سباب
التي �أ�س�ست للطبقة الو�سطى يف العراق
الميك ��ن ف�صله ��ا ع ��ن بع�ضه ��ا البع� ��ض،
حيث تفاعل ��ت ب�صورة وا�ضح ��ة مواكبة
ت�صاع ��د وت�ي�رة عوائ ��د النف ��ط العراقي
يف اخلم�سيني ��ات م ��رور ًا ب�ستين ��ات
و�سبعين ��ات الق ��رن املن�ص ��رف ،م�شكل ��ة
بح�س ��ب تع ��داد  1977ح ��وايل ()% 35
م ��ن �سكان امل ��دن و( )% 22م ��ن �إجمايل
ال�سكان ،حيث �ضمّت خريجي اجلامعات
من �أطباء ومهند�سني و�صيادلة وحمامني
يف خمتل ��ف تخ�ص�صاته ��م و�صنوفه ��م
ورج ��االت تعلي ��م عل ��ى خمتل ��ف مراحله
و�سا�س ��ة وع�سك ��ر نهل ��وا جميعه ��م م ��ن
م�ص ��ادر العل ��م واملعرف ��ة داخ ��ل وخارج
الع ��راق� .إ�ضاف ��ة �إىل منو مت ��درج لطبقة
خمت ��ارة م ��ن رج ��ال الأعم ��ال وال�صناعة
و�إداري�ي�ن يف مواق ��ع الدول ��ة املختلف ��ة
التي منت هي الأخرى ب�صورة مت�سارعة
ن�سبيا .
كل ه ��ذا رغم اعرتافنا ب� ��أن �أمامها �شوط ًا
طوي�ل ً�ا جد ًا ك ��ي تقارن بطبق ��ات و�سطى
يف دول متقدم ��ة لديها من ��ذ نهاية احلرب
العاملية الثاني ��ة "طبقات و�سطى" م�ؤثرة
تتمت ��ع مبزايا مالي ��ة واقت�صادية وتقنية
و�سيا�سي ��ة كب�ي�رة ج ��د ًا وفق� � ًا لأهمي ��ة
الدولة مث ��ار االهتمام م ��ا يعني �ضرورة
اال�ستف ��ادة من جتارب (الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة� ،أملاني ��ة ،فرن�س ��ا ،بريطانيا،
الياب ��ان ،ال�ص�ي�ن ،رو�سي ��ا و�سنغاف ��ورة
وفنلن ��دة وغريه ��ا الكثري) .م ��ن املنا�سب
الإ�ش ��ارة �إىل �أن ك ��ون الدول ��ة متقدم ��ة
تقني ًا واقت�صادي ًا اليعني يف كل االحوال
�أن الطبق ��ة الو�سط ��ى فيه ��ا متجان�س ��ة
قوي ��ة �أو م�ؤث ��رة يف احلي ��اة االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة ،ب ��ل وحت ��ى االقت�صادي ��ة
والثقافي ��ة .م ��ن هنا وجدن ��ا مقالة مثرية
لالهتم ��ام ن�ش ��رت يف موق ��ع كوارت ��ز
 Quartzعنوانه ��ا :فرن�سا وبريطانيا

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

ميك ��ن �أن تعلم ��ا ترام ��ب كيفي ��ة �إنعا� ��ش
الطبقة الو�سط ��ى املنكم�شة يف الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة .حمور املقال ��ة ي�ؤكد
�أن ��ه �إذا �أراد ترام ��ب �أن ي�ستجيب ملطالب
فئ ��ة العم ��ال الذي ��ن اقرتع ��وا النتخاب ��ه
رئي�س� � ًا لأمريكا علي ��ه �أن ينظر يف طبيعة
االح ��وال الت ��ي متك ��ن الطبق ��ة الو�سطى
م ��ن �أن تو�س ��ع حجمه ��ا وقيم ��ة �إ�سهامها
يف تنمي ��ة االقت�صاد الوطن ��ي الأمريكي.
يتبينّ من الدرا�سات التي �صدرت م�ؤخر ًا
ح ��ول الطبق ��ة الو�سط ��ى �أن دول ال�شمال
االوروب ��ي اال�سكندنافي ��ة – البلطي ��ق
(ال�سويد ،ال�ن�روج ،الدامنارك ،وفنلندة)
تتمت ��ع بوج ��ود طبق ��ة و�سطى له ��ا ثقلها
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ،بحيث ت�صل
ن�سبته ��ا من املجمل الكل ��ي لعدد ا�صحاب
العق ��ارات �أو الأم�ل�اك ماب�ي�ن � 65إىل 70
باملئ ��ة مقارن ��ة بحجم الطبق ��ة الو�سطى
الآخ ��ذ يف االنكما� ��ش يف بع� ��ض ال ��دول
االجنل ��و – �ساك�سوني ��ة منه ��ا الواليات
املتحدة ،كندا وبريطانيا.
�أم ��ا دول الق ��ارة الأوروبي ��ة التقليدي ��ة
الرئي�سة (�أملاني ��ا ،فرن�سا وايطاليا) ف�إنها
تق ��ع ماب�ي�ن دول البلطي ��ق اال�سكندنافية
من جهة وال ��دول االجنلو�ساك�سونية من
جهة �أخ ��رى ،من حيث م�ؤ�ش ��رات تو�سع
حجم الطبقة الو�سطى� .إن وجود الطبقة
الو�سط ��ى �ض ��رورة ا�سا�سي ��ة �إذا ما اريد
التو�ص ��ل للتنمي ��ة االقت�صادي ��ة الب�شرية
امل�ستدام ��ة .م ��ن هن ��ا ،اهمي ��ة اال�ستفادة
م ��ن جتارب الدول الأخ ��رى التي جنحت
ن�سبي� � ًا يف متك�ي�ن الطبق ��ة الو�سطى يف
بلدانها مثل فرن�سا ،اململكة املتحدة� ،أملانيا
والياب ��ان وا�سرتالي ��ا ونيوزلن ��دا ودول
جنوب �شرقي �آ�سيا غريها� ..أما الواليات
املتح ��دة الأمريكية ،فربغم م ��ن ت�صدرها
من ��اح الق ��وة مبعناه ��ا الوا�س ��ع انكم�ش
فيه ��ا حج ��م الطبق ��ة الو�سطى م ��ن ن�سبة
عالية و�صل ��ت �إىل  60باملئة من ا�صحاب
الأمالك العقارية يف ال�سبعينيات �إىل 51
باملئة يف عام  .2013علم ًا ب�أن خط الفقر
يف الواليات املتحدة الأمريكية و�صل �إىل
 21200دوالر لعائل ��ة مكون ��ة م ��ن اربعة
ا�شخا� ��ص وفق ًا لـ( .)2010مو�ضوع كهذا
ي�أخذن ��ا اىل ت�سا�ؤالت عدة منها الت�سا�ؤل

عن ماذا يعني مفهوم "الطبقة الو�سطى"
وهل ميكن قيا�س ��ه؟ لعل املفهوم املتداول
للطبق ��ة الو�سطى م ��ن ال�صع ��ب حتديده
ب�شكل دقيق ولكن وب�شكل عام يعني �أنها
�شريحة اجتماعية – اقت�صادية – علمية
حيوية تتو�سط ه ��رم احلياة االجتماعية
– االقت�صادي ��ة ب�ي�ن الطبق ��ة الرثي ��ة �أو
املتمكنة �إقت�صادي ًا  -اجتماعي ًا ومالي ًا ،ما
ميكن ت�سميتها "بالطبقة املرفهة" هذا من
جهة وطبقات �أخرى لذوي الدخل املحدود
ج ��د ًا هم يف الغالب م ��ن طبقة املحرومني
�أو فئ ��ة الفق ��راء الذين ال ي ��كاد يح�صلون
على قوت يومهم ،ما يجعلهم يف و�ضعية
عمل م�ستم ��ر ليل نهار للح�صول على �أقل
القليل من الدع ��م احلكومي �أو من جهات
غ�ي�ر حكومي ��ة مث ��ل م�ؤ�س�س ��ات املجتمع
املدين وذات النفع العام.
�أهمي ��ة الطبق ��ة الو�سط ��ى �إنه ��ا طبق ��ة
النخب ��ة املثقفة الت ��ي تتحم ��ل م�س�ؤولية
قي ��ادة احل ��راك الفك ��ري  -االجتماع ��ي-
ال�سيا�س ��ي – الثق ��ايف بق�ص ��د حتقي ��ق
تغي�ي�رات �إيجابية يف احلياة العامة لكل
مواط ��ن عراقي بل ول ��كل مقيم على هذه
الأر�ض الطيبة .ما مييّز الطبقة الو�سطى
�أن لديها م�ستوى تعليمي – ثقايف عايل
ن�سبي ًا واقت�صادي من املفرت�ض �أن يكون
معق ��و ًال �أو متقب�ل� ًا م ��ا ميكنه ��ا يف نهاية
املط ��اف م ��ن �إب ��داء �أفكاره ��ا �أو �أرائه ��ا
وت�سجي ��ل مواقفه ��ا اجل ��ادة ملواجهة كل
التحدي ��ات الداخلي ��ة واخلارجي ��ة التي
تعر� ��ض ويتعر� ��ض له ��ا الع ��راق خا�صة
يف زمن الأزمات املزمنة � .إن توفر مناخ
احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة و�سي ��ادة �أو ت�س ّي ��د
الأم ��ن وحري ��ة التعام�ل�ات االقت�صادي ��ة
من ال�شروط الأ�سا�سي ��ة يف توفري مناخ
منا�س ��ب ج ��د ًا لنم ��و ولتط ��ور الطبق ��ة
الو�سط ��ى .م ��ن هنا  ،ميك ��ن الق ��ول ب�أن
�أهمي ��ة ت�صاع ��د دور الطبق ��ة الو�سط ��ى
يف احلي ��اة العامة للمجتمع ��ات �سيكون
مرتبط� � ًا ب�ش ��كل وثي ��ق بوج ��ود نظم ��ة
�سيا�سي ��ة ح ��رة م�ستقل ��ة تتقب ��ل النق ��د
وال ��ر�أي وال ��ر�أي املقابل �أو امل�ض ��اد� .إن
عملي ��ة القيا� ��س املعدة للطبق ��ة الو�سطى
لي�س ��ت م�س�أل ��ة ي�س�ي�رة طامل ��ا ي�ستم ��ر
التناف� ��س ال ��دويل ب�ي�ن املواطن�ي�ن حول

احل�ص ��ول عل ��ى �أف�ض ��ل و�أج ��ود خدم ��ة
حكومية �أو حتى غري حكومية بالتوازي
م ��ع حيوي ��ة تقدير مدى �أهمي ��ة م�ساهمة
الطبق ��ة الو�سط ��ى ببن ��اء الوط ��ن عل ��ى
خمتلف ال�صعد االن�سانية واملادية بعيد ًا
ع ��ن مركزي ��ة الدول ��ة ال�شدي ��دة  .ترتيب ًا
عل ��ى ذلك ،يعد مقيا� ��س الدخل وم�ستوى
التعلي ��م وم ��دى عم ��ق املعرفة م ��ن ابرز
امل�ؤ�شرات القيا�سية ملدى ما ميكن للطبقة
الو�سطى �أن تقدمه من �إجنازات حقيقية
� .إذا كان م ��ن الي�سر ن�سبي� � ًا قيا�س حجم
وق ��وة الطبق ��ة الو�سطى ،وفق� � ًا مل�ستوى
الدخل والتعليم فما الميكن قيا�سه ب�شكل
دقيق ن�سبي ًا ما لدى الطبقة الو�سطى من
قيم والتزامات �أخالقية وقوة حتمل عند
مواجهة االزمات املعق ��دة واحلرجة� .إن
قي ��ام دول ��ة املواطن ��ة املدني ��ة بعيدة عن
كل ان ��واع املحا�ص�ص ��ات واالنق�سام ��ات
الفئوي ��ة والطائفية والديني ��ة والعرقية
والقبلي ��ة رهني باالهتم ��ام اجلدي بدور
الطبق ��ة الو�سط ��ى "مهني� � ًا" لي� ��س فق ��ط
م ��ن �أج ��ل تطوي ��ر احلق ��ول االنتاجي ��ة
الزراعي ��ة وال�صناعي ��ة واخلدمي ��ة
وغريها على م�ست ��وى القطاعات العامة
واخلا�ص ��ة وامل�شرتك ��ة –�إن وج ��دت، -
و�إمنا ب�ض ��رورة ت�شجيع جميع املواهب
العلمي ��ة –التقني ��ة – الثقافي ��ة والفني ��ة
الت ��ي يزخ ��ر به ��ا املجتم ��ع العراق ��ي من
�أق�ص ��ى �شمال ��ه �إىل جنوب ��ه وم ��ن �شرقه
�إىل غرب ��ه ،كي تدل ��و بدلوها يف معاجلة
م�شكالت وازمات جدية.
�إن جن ��اح الع ��راق يف ت�شكي ��ل وبل ��ورة
من ��اذج ناجح ��ة م ��ن الطبق ��ة الو�سط ��ى
رهني بانفتاح الع ��راق ومواكبته جلميع
التط ��ورات العلمي ��ة والتقني ��ة احلديثة
�سريع ��ة االيقاع ما �سيفت ��ح الباب وا�سع ًا
ام ��ام ال�شع ��ب العراقي بفئات ��ه وطبقاته
كافة حت ��ى تلك التي تع ��د دون الو�سطى
م ��ن االنتق ��ال بي�س ��ر ن�سب ��ي اىل الطبقة
الو�سط ��ى .ولك ��ن الآمال �ش ��يء والعمل
احلثيث �ضمن �سرتاتيجية �شاملة عملية
هدفه ��ا االرتقاء بالع ��راق اىل م�ستويات
علي ��ا التعتم ��د عل ��ى الطاق ��ة االحفورية
(اقت�صاد النف ��ط والغاز الطبيعي) و�إمنا
على تنمي ��ة اقت�صاد متن ��وع خ�صيب من
املعرف ��ة والثقاف ��ة والطاق ��ات املتج ��ددة
م ��ع التكيي ��ف ال�سريع ملواجه ��ة خمتلف
ان ��واع الأزمات �أمر ي�ستوجب ا�ستقطاب
الكف ��اءات العراقي ��ة كاف ��ة وم ��ن �ضمنها
تلك التي غ ��ادرت الب�ل�اد نتيجة لظروف
ا�ستثنائي ��ة انتابها توتر وعنف �شديدين
ومركزية قاتلة لروح التجدد واالبداع.
�أخري ًا لعل من املنا�س ��ب جد ًا التفكري يف
كيفية متكني الطبقة الو�سطى من �إنعا�ش
ال ��دور الإنتاجي -الإبداع ��ي الذي ين�شد
وب�ش ��دة �ضرورة تقدمي حل ��ول مل�شكالت
و�أزم ��ات الع ��راق حا�ض ��ر ًا وم�ستقب ًال ما
ي�سه ��م ببناء عراق م ��دين  -جديد حديث
بحق.

�ش ��ارك يف الت�صوي ��ت �أكرث م ��ن مليون
وثمامنئ ��ة ناخ ��ب م ��ن حمافظ ��ة بغداد
فقط عل ��ى وف ��ق �إح�صائي ��ات مفو�ضية
االنتخاب ��ات الر�سمية التي �أعلنتها عرب
و�سائل الإعالم ،وهذا ي�شكل ن�سبة تقدر
 19%من الع ��دد الإجمايل للم�صوتني
يف عم ��وم العراق ،لذلك ف� ��إن اخلطورة
يف �إجراء مفو�ضي ��ة االنتخابات ب�إلغاء
نتائج املحطات تكمن يف كونها �أهدرت
�أ�صوات� � ًا م�ؤث ��رة متام� � ًا يف العملي ��ة
االنتخابية وتتغ�ي�ر مبوجبها معطيات
كثرية.
 2عدم د�ستورية �إجراء املفو�ضية� :إناملفو�ضي ��ة عند �إلغائها نتائج الت�صويت
يف عدد لي�س بالقليل من املحطات كانت
تعتمد على �إجراء و�ضعته يف تعليمات
ت�ستند فيه ��ا �إىل ال�صالحية املخولة لها
مبوجب الفقرة ( )1املادة ( )1من قانون
املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقل ��ة لالنتخابات
رق ��م  11ل�سنة  2007املع ��دل التي جاء
فيه ��ا الآتي (و�ض ��ع الأ�س� ��س والقواعد

املعتمدة يف االنتخابات واال�ستفتاءات
االحتادية والإقليمية املحلية يف جميع
�أنح ��اء العراق ل�ضمان تنفيذها ب�صورة
عادل ��ة ونزيه ��ة) ف�ض ًال ع ��ن �صالحيتها
بالبت بالطعون وال�شكاوى على وفق ما
جاء يف الفق ��رة (خام�س ًا) من املادة ()4
من القانون �أعاله ،ومل �أجد يف القانون
�أو يف الد�ست ��ور �أو يف �أي قان ��ون �آخر
ذي �صلة بالعملية االنتخابية ،ما ي�شري
�إىل �إلغ ��اء �أ�ص ��وات الناخبني باجلملة،
و�إمنا كان اجتهاد ًا من املفو�ضية �سارت
عليه منذ ت�شكيله ��ا ولغاية الآن ،وبذلك
ف�إن ه ��ذا الإجراء في ��ه خمالفة �صريحة
للمب ��ادئ الد�ستورية الوارد ذكرها ،كما
في ��ه خمالف ��ة �صريحة لأح ��كام املحكمة
االحتادي ��ة العليا الت ��ي اعتربت �صوت
الناخ ��ب من احلق ��وق الد�ستورية التي
يتمت ��ع به ��ا الف ��رد العراق ��ي وال يجوز
امل�سا�س بها.
 3م ��ا هو احلل للمعاجل ��ة :بعدما ثبت�أن �إلغ ��اء �أ�ص ��وات الناخب�ي�ن ي�ش ��كل
خمالف ��ة د�ستوري ��ة تلق ��ي بظاللها على
د�ستوري ��ة العملي ��ة االنتخابية مع قول
البع�ض عن كيفي ��ة التعامل مع حمطات
ح�صلت فيه ��ا خمالفات كب�ي�رة ال ميكن
ت�صحيحه ��ا �إال ب�إلغائه ��ا ،مث ��ال ذل ��ك
ح�ص ��ول تزوي ��ر فيه ��ا ي�ص ��ل اىل ن�سب
عالية �أو �سرقة �أوراق االقرتاع �أو مثلما
ح�صل ب�إتالفها املتعمد عرب احلريق يف
مكت ��ب بغ ��داد الر�صاف ��ة� ،أرى �إن احلل
يكمن يف �إع ��ادة الت�صوي ��ت واالقرتاع
يف تل ��ك املحط ��ات ،لأن املفو�ضي ��ة يف
بع�ض �أنظمتها منحت لنف�سها �صالحية
فح� ��ص كل �ص ��وت ،ف� ��إذا وج ��دت في ��ه
�شائبة متعمدة مرتكبة من قبل الناخب،
ف� ��إن الورق ��ة تعد ملغاة ،حي ��ث جاء يف

نظام العد والفرز اليدوي رقم  13ل�سنة
 2018تو�صيف لورقة االقرتاع الباطلة
�أو امل�ستبعدة ومل يرد تو�صيف للمحطة
الباطلة �أو امل�ستبعدة �أو امللغاة� ،أما �إذا
كان ��ت املخالفة مرتكبة م ��ن قبل املر�شح
و�ضعت له عقوبات ت�صل �إىل حد �شطب
نتائج ��ه وعل ��ى وفق م ��ا ج ��اء يف البند
(هـ) من الفقرة (ثالث ًا) من املادة ( )6من
نظام ال�ش ��كاوى والطع ��ون االنتخابية
النتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي
رقم  6ل�سن ��ة  ،2018وبهذه الإجراءات
ب�إمكانه ��ا بع ��د الفح�ص �أن تق ��رر ما �إذا
كان ��ت املحط ��ة االنتخابي ��ة م ��ن املمكن
�أن تعتم ��د نتائجه ��ا دون ت�أث�ي�ر عل ��ى
العملي ��ة االنتخابي ��ة �أو �إن ذل ��ك اخللل
�سي�ؤث ��ر يف النتائ ��ج ،ف� ��إذا كان اخلل ��ل
م�ؤث ��ر ًا ب�إمكانه ��ا �أن تعي ��د الت�صوي ��ت
لهذه املحط ��ة يف املنطقة التي تواجدت
فيها لذات الأ�شخا�ص امل�صوّ تني ح�صر ًا
ومبوجب �سج�ل�ات املفو�ضية امل�سجلة
فيه ��ا �أ�سما�ؤهم وحت ��ت �إ�شراف كادرها
وب�ش ��كل مك ّثف لأنه ��ا �ستج ّند اكرب عدد
م ��ن املوظفني ملحط ��ة واح ��دة وتتمكن
م ��ن ال�سيطرة على العملي ��ة االنتخابية
يف ي ��وم عطل ��ة ر�سمي ��ة وم ��ن دون �أي
دعاية انتخابي ��ة ،باعتبار �إن املر�شحني
ا�ستوفوا حقه ��م يف الرتويج والدعاية
وه ��ذه ال تكلف �أم ��وا ًال �أو جهود ًا و�إمنا
تو ّفر �ضمانة د�ستورية حلماية �أ�صوات
الناخب�ي�ن وتام�ي�ن ال�شفافي ��ة والنزاهة
التي من اجلها ت�شكلت املفو�ضية وعلى
وف ��ق ما ج ��اء يف قان ��ون ت�أ�سي�سها رقم
 11ل�سنة  2007املع ��دل ولي�س بطريقة
�إلغ ��اء الأ�ص ��وات وخمالف ��ة املب ��ادئ
الد�ستورية.
* نائب رئي�س حمكمة ا�ستئناف بغداد

نافذة من موسكو

العراق بين "محور ال�شر!" و"ال�شيطان الأكبر!"

د .فالح احلمـراين

لفت املراقبون ال�سيا�سيون يف مو�سكو �إىل تناق�ضات املواقف
يف الع ��راق م ��ن ق�ضي ��ة العقوب ��ات الأمريكي ��ة عل ��ى �إي ��ران.
و�أ�ش ��اروا �إىل االنتقادات التي وجّ هت لرئي�س احلكومة حيدر
العب ��ادي الت ��ي متحورت على رف� ��ض العقوبات كمب ��د�أ ،ولكن
وجوب التعام ��ل معها من زاوية امل�صلح ��ة الوطنية� .إن غياب
املوقف املوحد يف الن�سق الأعلى لل�سلطة بالعراقية هي �إحدى
�سم ��ات النظ ��ام ال�سيا�س ��ي القائ ��م ،ويعك�س هذا غي ��اب مركز
اتخ ��اذ الق ��رار ،ف�ض ًال عن التناف ��ر بني الق ��وى ال�سيا�سية التي
ت�صن ��ع العراق ،حتى يف التكتل الواحد .و ُا�شري �إىل �أن هناك
قوى مرتبطة ع�ضوي ًا ب�إيران تتجاهل امل�صلحة الوطنية متام ًا
وتدع ��و �إىل ع ��دم االلت ��زام بالعقوب ��ات الأمريكي ��ة ،وتتجاهل
التداعي ��ات ال�سلبية التي ميكن �أن تعود على االقت�صاد والأمن
الوطن ��ي العراقي وانتقال ��ه �إىل مع�سكر املواجهة مع الواليات
املتحدة.
كم ��ا عك�س ��ت املواق ��ف املتذبذبة بني اي ��ران و�أم�ي�ركا �إن هناك
ق ��وى ال ت�ض ��ع م�صلحة العراق يف �أولوياته ��ا ،و�إمنا تدفع يف
الأولوي ��ة م�صلحة القوى التي تقدم له ��ا الدعم ب�شتى �أ�شكاله،
وت�ساعده ��ا يف البق ��اء يف ال�ساح ��ة العراقي ��ة .وعل ��ى خلفي ��ة
تلك املواق ��ف املت�أرجح ��ة تتنامى اخلالفات ب�سب ��ب العقوبات
الت ��ي فر�ضته ��ا �إدارة دونال ��د ترامب عل ��ى �إيران ب�ي�ن العراق
والوالي ��ات املتحدة التي تنظر له وا�شنط ��ن كحليف للواليات
املتح ��دة يف ال�ش ��رق الأو�سط .وج ��اء يف تقرير ملكت ��ب وكالة
�أنباء "ريا .نوف�ستي" يف وا�شنطن �إن " بغداد ترف�ض االلتزام
ب�شكل كامل يف العقوب ��ات يف �ضوء �ضرورة دعم التجارة مع
�إيران ،وتهدد احلكومة الأمريكية بفر�ض عقوبات على العراق
التي مازال يرابط بها � 5آالف جمند �أمريكي".
ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن دبلوما�س ��ي عراق ��ي رفي ��ع امل�ست ��وى يف
وا�شنط ��ن قوله "لريا نوف�ست ��ي" �إن " الواليات املتحدة تتفهم
متام� � ًا التعقي ��دات التي حت ��ف بعالقات الع ��راق م ��ع �إيران"،
ولكنه ��ا" توا�ص ��ل ال�ضغط على بغ ��داد" .وعلى ح ��د قوله "�إن
الع ��راق يف و�ض ��ع ميل ��ي علي ��ه �أن يرتبط بعالق ��ات جيدة مع
الوالي ��ات املتحدة وم ��ع �إيران" .وح�س ��ب التقرير �سيكون من
ال�صع ��ب عل ��ى العراق حتقيق ه ��ذا التوازن يف ظ ��ل ال�سيا�سة
التي تنتهجها حالي ًا �إدارة دونالد ترامب حيال �إيران.

و�أ�شار �إىل �أن جد ًال علني ًا �ساخن ًا اندلع يف الآونة الأخرية بني
الع ��راق والواليات املتحدة ،حيث �أعل ��ن رئي�س الوزراء حيدر
العبادي ،عن �أن بغداد تلتزم جزئي ًا بالعقوبات املفرو�ضة على
�إي ��ران .وذكرت وزارة اخلارجية الأمريكي ��ة اجلانب العراقي
� ":إننا نوا�صل حتميل امل�س�ؤولية على عاتق البلد الذي ينتهك
العقوبات".
وق ��ال التقري ��ر� ،إن �ش ��ركات ك�ب�رى مث ��ل توت ��ال وماير�س ��ك
وريوطي ��وت وج�ن�رال اليكرتي ��ك� ،أعلنت ع ��ن االن�سحاب من
ايران وباتت ال�شكوك حتوم حول االتفاقيات املرتقبة .ويرى
التقرير �أن من امل�ستحيل على العراق وقف التجارة مع �إيران.
ب�سبب اعتماده على جاره يف توريدات الغاز والكهرباء واملاء
وامل ��واد الغذائية .وقدرت قيمة ا�ست�ي�رادات العراق من �إيران
ب� �ـ  6.6مليار دوالر ،ف�ض ًال عن قيام من � 2إىل  3ماليني �إيراين
بزيارة العتبات املقد�سة �سنوي� � ًا ،ويعتربون م�صدر ًا للعمالت
ال�صعبة.
وح�س ��ب معطي ��ات الدبلوما�سي العراقي ال ��ذي التقته الوكالة
بوا�شنط ��ن ،ف�إن العراق ي�سع ��ى الآن للح�صول عل ��ى ا�ستثناء
من العقوبات التي تعتزم الإدارة الأمريكية فر�ضها على الدول
الت ��ي ال تلت ��زم ب�إجراءاته ��ا بالن�سبة لإي ��ران� .إىل ذلك نقل عن
م�ص ��ادر �صحفية قوله ��ا� ،إن وفد ًا م ��ن وزارة املالية الأمريكية
كان ق ��د زار الع ��راق يف ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،و�أعل ��ن �إن الواليات
املتح ��دة �ستفر� ��ض عقوب ��ات �ض ��د �أي بنك عراق ��ي يتعامل مع
ايران ويربم معها ال�صفقات.
ونقل ��ت عنه �أي�ض� � ًا �إن �أف�ضل من ��وذج للعراق يف ظ ��ل الو�ضع
القائ ��م هو انته ��اج " احلياد الإيجاب ��ي" على غ ��رار �سوي�سرا
مث�ل ً�ا .وعلى �سبيل املزحة قال الدبلوما�س ��ي "علينا �أن نرتبط
بعالق ��ات جيدة مع كل من " حمور ال�ش ��ر" (الذي ي�ضم �إيران)
و ال�شيطان الأكرب" (كما ي�ص ��ف الإيرانيون الواليات املتحدة
الأمريكية).
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق �أ�ش ��ار تقري ��ر ملعه ��د ال�شرق الأو�س ��ط بقلم
الباح ��ث ال�سيا�س ��ي �سريغ ��ي جفريل ��وف ،اىل �أن تط ��ورات
الأي ��ام الأخ�ي�رة تبينّ �أن الدول املجاورة لإي ��ران بد�أت بتبني
الق ��رارات التي حت ��دد مواقفها م ��ن العقوب ��ات الأمريكية �ضد
�إي ��ران .و�أ�ضاف "وكحد �أدنى هذا يتعل ��ق بالعراق ،الذي �أثار
ق ��راره فور ًا ا�ستياء طهران" .و�أ�شار بهذا ال�صدد �إىل �أن ع�ضو
الربملان الإي ��راين مهدي �صادقي ،انتقد بح ��دة قرار احلكومة
العراقي ��ة باالمتث ��ال للعقوب ��ات الأمريكي ��ة �ض ��د اجلمهوري ��ة
الإ�سالمية .وعر�ض بذلك بيانات رئي�س الوزراء حيدر العبادي
يف م�ؤمت ��ره ال�صحفي بتاريخ � 7آب� /أغ�سط�س الذي قال فيه،
�إن بغ ��داد ال تواف ��ق عل ��ى العقوبات الت ��ي فر�ضته ��ا الواليات
املتح ��دة �ض ��د �إيران ،ولكن "الع ��راق �سيلتزم به ��ذه العقوبات
انطالق� � ًا من م�صاحله الوطنية" .وعلى ح ��د ر�أي التقرير ،ف�إن
العب ��ادي ق ��ارن ب�ص ��ورة غ�ي�ر مبا�شرة ب�ي�ن النظ ��ام الإيراين
احلايل ونظام الديكتاتور �صدام ح�سني ،من جهة دفع ال�شعب
�إىل الفق ��ر واملعاناة خالل احل�صار الذي ا�ستمر  13عام ًا ،و�إن
هذا امل�صري نف�سه ينتظر ال�سلطة الإيرانية احلالية.
وعر� ��ض التقرير �أي�ض ًا ملا كتبه النائب الإيراين مهدي �صادقي
عل ��ى �صفحت ��ه يف "التويرت" ،حيث �أ�ش ��ار �إىل �أن على العراق
وفق� � ًا للفق ��رة ال�ساد�س ��ة من ق ��رار جمل� ��س الأمن ال ��دويل رقم
� 597إن يدف ��ع لإي ��ران تعوي�ض ��ات بـ  1.1ترلي ��ون دوالر على
الأ�ض ��رار التي �سبّبه ��ا للجمهورية الإ�سالمي ��ة الإيرانية خالل
احل ��رب الإيراني ��ة ـ العراقي ��ة 1980ـ  .1988وعل ��ى ح ��د قول
النائ ��ب الإيراين ،ف�إن �إيران مل تطالب بتلك التعوي�ضات نظر ًا
لل�صعوبات ال�شاقة التي مير بها �شعب العراق بعد انتهاء هذه
احلرب .والآن يت�ضامن الع ��راق مع العقوبات الأمريكية �ضد
�إيران ،بد ًال من ت�سديد تلك التعوي�ضات.

العدد ( )4258ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني (� )20آب 2018
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في الثامن من �آب  2018التقى رئي�س مجل�س الوزراء حيدر العبادي بر�ؤ�ساء النقابات واالتحادات  ،حيث تمت
مناق�شة ال�سبل الكفيلة بتطوير عمل هذه المنظمات ..الناقد والكاتب ناجح المعموري رئي�س االتحاد العام
لالدباء والكتاب و�أحد الم�شاركين في اللقاء ..يقدم ت�صوراته عن اللقاء ويطرح عدداً من الم�شكالت التي
تواجه الحركة الثقافية والفنية في العراق..

7

ثقافة

مالحظات و�أفكار قدمها رئي�س اتحاد الأدباء والكتاب

ناجح املعموري

يف البداية �أقول �إن بغداد كانت قد �ضيفت
اجتم ��اع الأمان ��ة العام ��ة لأحت ��اد الأدباء
والكت ��اب العرب مع مهرج ��ان اجلواهري
يف ي ��وم  5 /26ولغاي ��ة 2018/6/1
وحققن ��ا جناح� � ًا الفت� � ًا للأنتب ��اه �ضياف ��ة
وحماي ��ة وتكرمي ًا.و�أك ��دت :م ��ن خالل ��ك
�سي ��ادة رئي� ��س ال ��وزراء وبا�س ��م قي ��ادة
االحتاد �أتوج ��ه بال�شك ��ر والتقدير لل�سيد
وزير الداخلية الذي وفر للم�ؤمتر وحلركة
�أك�ث�ر من ( ) 50ع�ضو ًا م ��ن الوفود �أف�ضل
و�أرقى �أنواع احلماي ��ة �أثناء الأجتماعات
وال�سياحة يف بغداد لي ًال ولوقت مت�أخر.
لك ��ن للأ�سف ال�شدي ��د مل تهت ��م م�ؤ�س�سات
الدولة بهذا احلدث مثلما ح�صل مع بغداد
عا�صمةالإعالم احلربي واالهتمام املبالغ
جد ًا.
�أم ��ا مق�ت�رح دع ��م الثقاف ��ة والف ��ن فتت ��م
معاجلته ب�أيداع ن�صف دوالر من �سعر كل
برميل نفط.
ل ��ذا اقرتحن ��ا ح ��ول تقري ��ر نق ��ر�أه عل ��ى
ال�سي ��د رئي� ��س الوزراء.قل ��ت ل ��ه بالن�ص
الواحد:ه ��ذا �أمر خط�أ و خطري،لأنه يلغي
دورالبع�ض،و�أنا حري�ص على تبيان ر�أي
احت ��اد الأدب ��اء ال ��ذي انتظر طوي�ل ً�ا لقاء
رئي� ��س الوزراء.و�أكدت علي ��ه�:إن العراق
ذاه ��ب نحو الهاوي ��ة ،فكيف يت ��م اختزال
اللق ��اء بجانب واحد فق ��ط ،حاول عدد من
�أع�ضاء الوفد ت�أكي ��د املقرتح ،وات�ضح يل
الحق ًا ب�أنه ��م �أع�ضاء اللجنة التي اقرتحها
ال�سيد الالمي واجتمع معها ما يقارب �أحد
ع�شر اجتماع ًا ومتخ�ض ذلك عن تقرير مت
اللتفاق على توحيده .ويف جل�سة جانبية
قب ��ل اللق ��اء تك ��رر احلديث مع ��ي من قبل
�شخ�ص �آخر وهو نقيب املعلمني .قال :
كان وق ��ت االجتم ��اع ق�ص�ي�ر ًا ورئي� ��س
ال ��وزراء من�شغ ��ل ،قل ��ت م�ؤك ��د ًا الميك ��ن
�أن �أر�ض ��ى بتقرير مل �أ�ش ��ارك به و�أختزل
ح�ض ��وري باال�ستم ��اع للتقري ��ر وت�أك ��د

توقع ��ي ب�أن ال�سي ��د الالمي ه ��و الذي قر�أ
التقرير.رف�ض ��ت و�أكدت على اخل�صائ�ص
املمي ��زة ل ��كل منظم ��ة والب ��د م ��ن �إي�ل�اء
ال�ش� ��أن الوطن ��ي اهتمام� � ًا ا�ستثنائي� � ًا.
وتداخلت الأ�صوات بع ��د ا�ستالم �شفرات
لتحقي ��ق التوافق.لك ��ن �أ�شك ��ر ال�سي ��دة
نقي ��ب املهند�س�ي�ن الت ��ي دخل ��ت للت�أكي ��د
على وج ��ود وظيفت�ي�ن ّللقاء�.أحدهما عام
والآخ ��ر خا�ص.عندما غ ��ادر ال�سيد م�ؤيد
الالمي وعاد و�أنا واثق �أنه نقل الإ�شارات
اجلديدة ملكتب ال�سيد رئي�س الوزراء.
دخلن ��ا اىل املكان املخ�ص� ��ص وكل رئي�س
منظم ��ة جال� ��س �أمام ا�سم ��ه املوجود على
من�ضدة الأجتماع�.أخذت مكاين وللأ�سف
�أقول ب� ��أن االحت ��اد م�سته ��دف و�أعرب عن
انزعاج ��ي اذا كان الالم ��ي وراء ذل ��ك �أم
مكت ��ب ال�سي ��د رئي� ��س ال ��وزراء �،إال �أنني
ا�ستطع ��ت ا�ستق ��راء �شخو� ��ص �أع�ض ��اء
املكتب حيث ح�صل ماي�شبه التعارف معي
و�أكربهم ح�ض ��ور ًا و�أهمي ��ة تقدم نحوي
قبل املغ ��ادرة وتبادلنا الكالم ،لكني �أعتقد
ب�أن الالمي هو الذي جعل مكاين اخلام�س
عل ��ى مي�ي�ن رئي� ��س ال ��وزراء ،وح�س ��ب
الت�سل�س ��ل :ال�سي ��د م�ؤي ��د الالم ��ي ال ��ذي
تعام ��ل معه العب ��ادي بو�صفه زائ ��ر ًا مهم ًا
للغاية ،وبع ��ده نقيب الأطباء  ،واملحامني
،والفالحني  ،واملعلمني ،ونحن الفقراء.
ق ��دم الالم ��ي تقري ��ره الذي حت ��ول وثيقة
للحكوم ��ة العراقي ��ة .وم ��ن يطل ��ع علي ��ه
الي�ص ��دق ب� ��أن التقري ��ر نت ��اج �أح ��د ع�شر
اجتماع ��ا لأنه ت�ضمن كالم� � ًا قالته الوفود
الكثرية التي التقاه ��ا د .العبادي وح�صل
تك ��رار لبع�ض الأجوب ��ة ال�سابق ��ة .والبد
م ��ن الإ�ش ��ارة لق ��درة ال�سي ��د الالم ��ي يف
احل�ض ��ور املتمي ��ز والإمكان ��ات العالي ��ة
عل ��ى �إعداد تقرير طلب من ��ه �إعداده،لكني
�أ�ش ��ك بذلك فه ��و له خربة لأق�ت�راح �آلية ما
يجع ��ل م ��ن لقائ ��ه مهيمن� � ًا وي�ضف ��ي على

�شخ�صيته �أهمية بالغة جدا .انتهى تقرير
ال�سيد الالمي ال ��ذي جتاهل احتاد الأدباء
والكتاب علن ًا.
وانتظ ��رت دوري بعد ان تغ�ي�ر الأجتماع
ومل يح�ص ��ل الأكتف ��اء بالتقري ��ر ،وب ��ادر
الالم ��ي بتوزي ��ع الأدوار ب�ي�ن الذي ��ن
عل ��ى اليم�ي�ن وعل ��ى الي�س ��ار د .العبادي
و�أ�شه ��د ب�أن كل من حت ��دث قدم �آراء مهمة
جد ًا،و�أحي ��ي نقي ��ب الأطب ��اء والفالح�ي�ن
واملحام�ي�ن واملعلم�ي�ن واملهند�س�ي�ن
والفنانني.عل ��ى الرغ ��م م ��ن طل ��ب ال�سيد
الالمي ب�ضرورة الإخت�صار والرتكيز.
جاء دوري وبادرت بتحيتي ونقلت �سالم
قي ��ادة االحت ��اد و�أع�ض ��اء الهي� ��أة العام ��ة
ل�سيادته وابتد�أت قائال  :يل حتفظ �سيادة
دول ��ة رئي�س الوزراء عل ��ى الآلية التي مت
اعتماده ��ا لأع ��داد ه ��ذا اللق ��اء والإعتماد
على م�ؤي ��د الالم ��ي لإع ��داد التقرير الذي
ان�شغ ��ل به خالل �أحد ع�شر اجتماعا وجاء
بال�صيغة التي ا�ستمعنا لها
�أخ�ي�ر ًا �أق ��ول ب�أنن ��ي حتدث ��ت ب�ص ��وت
م�سم ��وع �أكرث وقلت ل ��ه � :أمتنى عليك �أن
تكون �أكرث حذر ًا من الع�شائرالتي يحدها
الد�ست ��ور و�ص ��ارت م�ؤ�س�س ��ة اجتماعية
تتمت ��ع بنظام ثق ��ايف خا� ��ص ومميز لكل
واح ��دة منه ��ا ا ّال �أنه ��ا معوّ ق ��ة للمدني ��ة
،ويت�ض ��ح ه ��ذا ب�أنه ��ا تعط ��ل القان ��ون
وت�س ّي ��د قانونه ��ا الع ��ريف وت�شج ��ع على
القت ��ال وه ��ذا م ��ا �أكدته ع�شائ ��ر اجلنوب
،النا�صرية والب�صرة.
واملث�ي�ر �سيادة دولة رئي� ��س الوزراء ب�أن
التقرير مل ت ��رد به �إ�شارة الحت ��اد الأدباء
ومترك ��ز التقري ��ر على مطالي ��ب �أكرث من
ثانوية عرفنا ب�أنها مر�سلة لك.
مالحظات ��ي تع�ب�ر ع ��ن املوق ��ف الثق ��ايف
وال�سيا�سي :
�أوال – جم ��دت ع�ضوي ��ة احتادن ��ا يف
الأمان ��ة العامة لأحت ��اد الأدب ��اء والكتاب

الع ��رب فرتة طويلة ب�سب ��ب تهمة احتالل
العراق وقب ��ول الأدباء بق ��وات الأحتالل
واعرتا�ض ��ه على وج ��ود الأحتالل.وبذل
احتادن ��ا جه ��ود ًا كب�ي�رة جد ًا وح ��وارات
كث�ي�رة حت ��ى ا�ستعدن ��ا ع�ضويتن ��ا وظل
حل ��م ا�ست�ضاف ��ة بغ ��داد لإجتم ��اع الأمانة
العام ��ة وظ ��ل الرف� ��ض حا�ض ��ر ًا ب�سب ��ب
العن ��ف والأره ��اب والتهديد.لكننا متكنا
م ��ن اقناع الأمان ��ة العام ��ة باملوافقة على
عق ��د الإجتماع ي ��وم  2018/5/26حتت
عنوان
كان الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي الع ��ام وم ��ا
�ست�ؤول �إليه الأح ��داث �أحد �أبرز الأ�سئلة
والتوقع ��ات يف قب ��ويل للدع ��وة الت ��ي
�أبلغن ��ي به ��ا ال�سي ��د م�ؤيد الالم ��ي نقيب
ال�صحفي�ي�ن وتب� �دّى يل ب�أن ��ه مكل ��ف
بالتح�ض�ي�ر واختيار املنظم ��ات حل�ضور
الإجتم ��اع ،وهذا �أم ��ر يف منتهى الغرابة
لأن الأجتم ��اع متظهر ع ��ن واحدية اللقاء
وه ��و �إ�ش ��كاالت املنظم ��ات [ ال�صحفيون
 /الأطب ��اء  /املحام ��ون /الفالح ��ون /
املعلمون /الأدب ��اء /املهند�سون /العمال
] م ��ع ح�ضور �شخ�صيات من مكتب ال�سيد
العبادي.
يف اللحظ ��ة التي و�صلن ��ا اىل مقر رئي�س
الوزراء �أخذين الالمي من يدي وقال يل:
�إن ال�سي ��د رئي� ��س ال ��وزراء متعب ووقته
مزدحم جد ًا.
�أما اجلانب الث ��اين والأكرث خطورة فهو
:
� –1أعتقد ب� ��أن الو�ضع ال�سيا�سي يتجه
نح ��و الهاوي ��ة ،لأن احلكوم ��ة مل تقدم ما
يطمّن املتظاهرين
والأكتف ��اء بالعه ��ود لأن احلل ��ول بحاجة
اىل �سنوات.
 –2اال�ستعم ��ال املفرط للق�سوة و�إطالق
الر�صا� ��ص احل ��ي والت�سب ��ب با�ست�شهاد
الع�ش ��رات و�إ�صاب ��ة املئ ��ات .قاطعن ��ي

 فوزي كرمي

"ال�شعرية"؟
ملاذا �أحتا�شى ِ

 الق�سم الثقافي

حول لقاء رئي�س الوزراء مع
ر�ؤ�ساء النقابات واجلمعيات

البرج العاجي

قائ ًال:
ه ��ل ر�أي ��ت تظاه ��رة �سلمي ��ة تعر�ض ��ت
للق�سوة.
هذا ماقالته �صور الف�ضائيات.
� –3أتوق ��ع ازدي ��اد زخ ��م االحتج ��اج
وحتول ��ه اىل انتفا�ض ��ة لأن الأعداد تزداد
وهاجم ��ت مق ��رات الأح ��زاب الأ�سالمي ��ة
وه ��ذه الر�سال ��ة الحتت ��اج �شرح� � ًا
واي�ضاح ًا.
ثاني ��ا  :ن�سبة كبرية من الأدباء تعاين من
�أمرا�ض مزمنة ،حتتاج ا�ستمرار مراجعة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،نتمنى على �سيادتك
ا�ص ��دار �أم ��ر اىل وزارة ال�صح ��ة ب�شمول
الأدب ��اء بن�سبة تخفي� ��ض مل�ساعدتهم على
جتاوز �أزمتهم ال�صحية.
و�أج ��د �ض ��رورة �سي ��ادة رئي� ��س الوزراء
التذك�ي�ر بالكارث ��ة الك�ب�رى الت ��ي يعاين
منه ��ا املواطنون ،ه ��ي الأدوية واالرتفاع
اخليايل لأ�سعارها و�شيوع ف�ساد وانتهاء
ال�صالحية.
والب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة اىل ف�ضيح ��ة ه� � ّزت
مدين ��ة احللة يقوده ��ا تاج ��ر �أدوية كبري
ويت�ش ��ارك معه اثن ��ان �أحدهم ��ا يف ر�أ�س
احلكومة املحلية والثاين قيادي بارز يف
�أحد الكيان ��ات الأ�سالمية ومل حت�سم حلد
الآن وظل ��ت الدعوى قائمة على الرغم من
الأغراء اخليايل للقا�ضي.
وامللف ��ت للأنتب ��اه �إن تظاه ��رات امل ��دن
املقد�س ��ة ،جتاوزت حرمة املقد�س وارتفع
�ص ��وت االحتج ��اج واملطالب ��ة بتغي�ي�ر
احلكوم ��ة وه ��ذا هو احل ��ل ،قلم ��ا ح�صل
مع تظاه ��رات عمان التي كان ��ت منوذج ًا
�سلمي ًا وحقق لهم امللك املطالب.
 – 4م ��ا زالت داع�ش موجودة من كركوك
حت ��ى ابوغري ��ب وهناك خ�شي ��ة �أن ت�ؤثر
التظاه ��رات عل ��ى املحافظ ��ات الغربي ��ة
وتندف ��ع للت�ش ��ارك به ��ا وه ��م ا�صح ��اب
مطال ��ب مو�ضوعية " ه ّز العب ��ادي ر�أ�سه
م�ؤيدا ".
– 5اخلدم ��ات ال�صحي ��ة مرتدي ��ة ج ��د ًا
ويذه ��ب م ��ن ميل ��ك امل ��ال للم�ست�شفي ��ات
الأهلي ��ة والأ�س ��و�أ �إن تالمي ��ذ الأبتدائي ��ة
م ��ن ال�ص ��ف الث ��اين �صع ��ود ًا يخ�ضعون
للدرو�س اخل�صو�صية.
� – 6أن ��ا م ��ن الأدب ��اء الذي ��ن تعر�ض ��وا
للأجتث ��اث زم ��ن �صدام ح�س�ي�ن وهذا �أمر
مع ��روف ،ونقلت من التعلي ��م اىل وظيفة
مدنية ،ومل يط ��ردين النظام �أنا وعائلتي
اىل ال�شوارع بينما ح�صل هذا يف العراق
ب�سب ��ب قان ��ون امل�ساءل ��ة والعدالة لأثنني
من الأدباء املعروفني هما (�سامي مهدي )
موج ��ود يف بغداد منذ ال�سقوط و(حميد
�سعيد )مقيم يف عمان  ،ولو كانت عليهما
ته ��م جنائية جلرى تقدميهم ��ا للمحاكمة.
ولك ��ن مل ��اذا الت�ص ��رف لهم ��ا رواتبهم ��ا
التقاعدي ��ة وه ��ي مرتاك ��م التوقيف ��ات
التقاعدية.وه ��ذا يعني موقف ًا �ضد العائلة
العراقي ��ة التفت رئي�س ال ��وزراء للأ�ستاذ
نبي ��ل م�ست�شاره الثقايف و�أي ��د امل�ست�شار
احلالة.

�أحتا�ش ��ى ،يف احلقيق ��ة ،معظ ��م امل�صطلح ��ات النقدي ��ة العربي ��ة ،ال
"ال�شعري ��ة" وحده ��ا ،الت ��ي �شاعت يف العق ��ود الأخ�ي�رة (الأن�شائية،
الأ�سلوبي ��ة ،االنزياح ،الب� ��أررة ،الن�س ��ق ،التنا�ص..الخ) ،حت ��ى �أنها ال
جت ��ر�ؤ �أن تقف ��ز �سه ��و ًا �إىل النرث النقدي ال ��ذي �أكتب ��ه� .أحتا�شاها لأنها
ق�سرية� ،إيهامية ،وال متا�س لها مع واقع الن�ص العربي ،وال واقع كاتبه.
وه ��ي خماتلة عن �إرادة� ،أو عمياء عن غفلة .يطيب لها �أن تنت�سب ادّعا ًء
�إىل تيارات النقد الغربي ،وهي يف احلقيقة تنت�سب ملوجة حمدودة يف
الزم ��ان واملكان من ه ��ذا النقد الغربي ،نبتت يف باري� ��س ،ثم قفزت �إىل
بع�ض اجلامعات الأمريكية ،و�صارت ُتدعى "بنيوية ،وما بعد بنيوية"،
و"تفكيكي ��ة ،وما بعد تفكيكية"� ،أو باجلملة "مابعد احلداثة" .ثم �سعت
اىل �أمات ��ة امل�ؤل ��ف (عن ��د ب ��ارت) واالن�س ��ان (عن ��د فوك ��و) ،وطا�ش ��ت،
بتط ��رف مل ي�شهد تاريخ الأدب له مثي ًال ،يف �إنكار العقل ،العلم ،املنطق،
املو�ضوعي ��ة ،املعن ��ى ،املعرفة .وك�أن النقد الأدب ��ي الغربي ،الذي يتمتع
بغنى �سبق �أن عرفنا الي�سري منه ،قد بد�أ معها ،وينتهي بانتهائها.
جمي ��ع امل�صطلح ��ات الت ��ي تبناه ��ا الناقد العرب ��ي طلعت م ��ن لغة هذه
املوج ��ة الغربي ��ة املحدودة يف تاريخها وجغرافيته ��ا .وهي موجه ٌة �إىل
لغة هذه املوج ��ة ،و�إىل حقل املعرفة التي تنت�سب لها هذه املوجة ،و�إىل
احل�ض ��ارة التي حتت�ضنهم ��ا .وال ميكن �أن مت�س بط ��رف ال�سبابة اللغة
العربي ��ة ،وال �إن�س ��ان اللغة العربي ��ة وال حقل معرفتهم ��ا املجدب .ولكي
يتطاب ��ق معها الناقد العربي من ��ذ �سبعينيات الق ��رن الع�شرين فعليه �أن
يمُ ي ��ت امل�ؤل ��ف واالن�س ��ان ،ويُعلن �إن ��كار العقل واملنط ��ق واملو�ضوعية
واملعنى واملعرفة ..ووا�ضح �أن تطابق ًا كهذا ال ميكن �أن يتم �إال مبعجزة.
ولك ��ن هذه املعجزة حتققت بي�سر ،فهذا الناقد العربي اكت�شف يف العلن
�إن ��ه يعي�ش حي ��اة عربية فقرية� ،أو ت ��كاد تكون خالية م ��ن العقل والعلم
واملنط ��ق واملو�ضوعي ��ة واملعن ��ى واملعرف ��ة ،ينخله ��ا القائ ��د اخلالد من
ف ��وق ،والدين ال�سيا�سي من حت ��ت .وجد �شروط "مابعد حداثته" ،دون
جهد ،جاهزة على طبق ،وو�سائل �إي�صالها متوفرة بدعم و�سائل االعالم
والن�ش ��ر .ولكنه يحاول بجهد �أن يجعل من هذا االكت�شاف العلني خفي ًا،
يتما�ش ��ى مع خفاء �أ�ساليب ��ه اللغوية ال�سحرية� .إنه �ض ��رب من ا�ستمناء
بال ��غ اخلط ��ورة على �صح ��ة الكي ��ان ال ��ذي ين�ص ��رف كلي� � ًا �إىل املخيلة
الإيهامية.الن�سب ��ة الكربى من قراء هذا النق ��د النظري هم م�شاريع نقاد
داخ ��ل ال�صحافة الثقافي ��ة� ،أو م�شاريع مدر�سني داخ ��ل اجلامعة .ولذلك
ات�سم ��ت كتاب� � ُة الك ّتاب وق ��راء ُة الق ��راء بالت�ضخم الثق ��ايف (على قيا�س
الت�ضخم املايل) ،دون غطاء من ح�ضارة .مل يعد القارئ متلقي ًا للمعرفة،
بل �أ�صبح "ظاهرة م�ستقرة يف الن�ص ،وهو �صفحة البيا�ض التي يكتب
الن� ��ص فيها ج�سده" ،على حد قول كمال �أبو ديب .هذا الت�ضخم الثقايف
يتم يف اللغة اجلديدة ،التي ي�سّ رت على اجلميع احتقار املعنى( ،ي�سميه
�أدوني� ��س "طني املعنى" �أو "وحل" املعنى) .ت�ضخم ثقا ّ
يف يتطلب �أعلى
درج ��ات البالغة اللفظية" :ال�شعر ه ��و ا�ستبطان ملا ميكن من الالممكن.
ه ��و �شرود وانف�ل�ات من الوقت ��ي نكاي ��ة بالعار�ض الزائل ،ب ��ل نعتربه
مث ��وى للوجود ،وم�سكن� � ًا له" ،".لي� ��س ال�شعر �س ��وى ذاك الكيف امللبّد
بال�س� ��ؤال الأنطولوجي ".ويع ��ود �أبو ديب ل�ي�رى "ال�شعرية"" :احللم
الأ�سم ��ى يف ع ��امل الإن�سان وذات ��ه ،نزوعه الدائب �إىل خل ��ق بعد املمكن
 ..وه ��ي قدرة عميق ��ة قادرة على ا�ستبطان الإن�س ��ان والعامل والطبيعة،
و�آلهتها ،املجتمع و�صراعات ��ه ،احل�ضارة و�سموها ،وعظمتها ،الطبقات
امل�سلوب ��ة امل�ستغلة و ملحم ��ة �صراعها� ،ضد طبق ��ات  ..مت�سح وجودها
بالق�س ��ر والقه ��ر والقم ��ع وكل م ��ا يف اللغة م ��ن قافات وقياف ��ات � "..أال
يث�ي�ر الفزع ،تطلع "ال�شعري ��ة" هذا ،الذي يتجاوز ما عرفناه من التطلع
اليوتوب ��ي للأمميني والقوميني واال�سالمي�ي�ن ال�سلفيني؟ ال بل يتجاوز
تطل ��ع "روالن بارت" الذي يرى �شعر احلداثة العجيب :ممار�سة ذهنية
ولعب ��ة جمانية مليئ ��ة بالرعب لأنه “ نزهة على تخ ��وم الهذيان “.ك ّتاب
وق ّراء "ال�شعرية" العرب مثريون لل�شفقة ،ال لأنهم ي�ستطيبون "النزهة
عل ��ى تخ ��وم الهذي ��ان" فقط ،ب ��ل لأنهم ال يك ّف ��ون ع ��ن ا�ستح�ضارها من
الكتب الغربي ��ة ،وا�صطناعها يف الوهم ،وهي ال حقيقة لها يف حياتهم.
عل ��ى العك�س ،كل ه ��ذا يتم حتت وط� ��أة حياة �شخ�صية زاخ ��رة بالنفي،
والفقر املادي والعقلي والروحي.
جميع الم�صطلحات التي تبناها الناقد
العربي طلعت من لغة هذه الموجة
الغربية المحدودة في تاريخها
ٌ
موجهة �إلى لغة
وجغرافيتها .وهي
هذه الموجة ،و�إلى حقل المعرفة
التي تنت�سب لها هذه الموجة ،و�إلى
الح�ضارة التي تحت�ضنهما.

ث��ق��اف��ة ال���ذاك���رة ..وال���ب���ح���ث ع���ن ج����ذور الأ����ص���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة
عبداهلل حبه

�أج ��د يف ال�صح ��ف العراقي ��ة ب�ي�ن ح�ي�ن و�آخ ��ر
"�ش ��ذرات " م ��ن ذاك ��رة بع� ��ض �أبن ��اء جي ��ل
اخلم�سيني ��ات وال�ستيني ��ات ال ��ذي عا�ش ��وا يف
�أعوام �إزدهار الثقافة وت�صاعد احلركة الوطنية
يف الع ��راق� .إنها االع ��وام التي ن�ش� ��أت �أنا فيها
يف اج ��واء معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة يف ور�ش ��ة
ج ��واد �سلي ��م  ،وح�ض ��رت هن ��اك مرة ح�ي�ن كان
ي�صن ��ع التمث ��ال الن�صفي لعازف الع ��ود ال�شهري
�سلم ��ان �شكر  ،كما ح�ضرت درو� ��س فائق ح�سن
يف ر�س ��م املودي ��ل ..وبروف ��ات حق ��ي ال�شبل ��ي
ل ��دى �إخ ��راج م�سرحي ��ة " �شه ��رزاد" لتوفي ��ق
احلكيم ..والأم�سيات املو�سيقية لعازفة البيانو
بياتري� ��س اوهان�سي ��ان .وكن ��ت �أزور املعار�ض
الفني ��ة التي عر�ض ��ت فيها لوح ��ات الفنانني من
جماع ��ة بغ ��داد للف ��ن احلدي ��ث وجماع ��ة الرواد
وغريهما من اجلماعات الفنية.وبقي يف ذاكرتي
م�شه ��د "�إعتقال" جواد �سليم و�إقتياده اىل مركز
ال�شرطة لأنه وقف بالقرب من ال�صيدلية يف ركن
�ش ��ارع املتنب ��ي لري�سم جام ��ع احليدرخانة "بال
رخ�ص ��ة" .وكان امل�شهد طريفا حي ��ث كان جواد
يرتدي ال�شورت وقمي� ��ص البحارة وعلى ر�أ�سه
اخلوذة اخلاك ��ي ومي�شي وهو يبت�سم لل�شرطة.
و�آن ��ذاك تعلق ��ت بح ��ب الفن ��ون بالإ�ضاف ��ة اىل

تعلق ��ي بقراءة الكتب من مكتبة جامع اخلالين.
وكنت غالبا ما �أح�ضر لقاءات الفنانني واجلدال
بينهم  ،وكان يف طليعة املنظرين �شاكر ح�سن �آل
�سعيد وزميله النحات حمم ��د احل�سني والفنان
والكاتب الإعالمي الحقا خالد الق�شطيني.
�إن الرج ��وع يف الذاكرة اىل �أح ��داث تلك الفرتة
كواقع ��ة اجل�س ��ر وم�ص ��رع زميل ��ي يف املدر�سة
ناج ��ي نعمة ال�سماوي وحيد �أمه وما كابدته من
معان ��اة و�أنا �أراه حمم ��وال اىل �سيارة الإ�سعاف
جعلن ��ي �أفك ��ر دوم ��ا ب� ��أن الأق ��دار حكم ��ت على
ب�ل�ادي ب� ��أن تع ��اين م ��ن املح ��ن والأرزاء  .كما
بق ��ي يف الذاك ��رة وق ��وف اجلواه ��ري يف باب
املعظم ف ��وق �سلم لعمال الكهرب ��اء �أم�سك به نفر
م ��ن ال�شبان حيث �ألقى رائعت ��ه " �أخي جعفر"..
ل ��دى �إ�ست�شهاد �أخيه .و�أيام ��ذاك تعلمت الكتابة
عل ��ى �آلة طابعة زودين به ��ا " الرفاق" من احتاد
الطلب ��ة الع ��ام ال�س ��ري حي ��ث كن ��ت �أطب ��ع على
�ست ��ة ن�سخ م ��ن الورق ال�شف ��اف بيانات االحتاد
لتوزيعه ��ا �س ��را يف املدار�س واملعاه ��د العالية.
�إنه ��ا �آل ��ة الطابع ��ة ذاتها الت ��ي �أخفته ��ا �أمي يف
"باركيل"بيتن ��ا يف �صبابي ��غ الأل ح�ي�ن ج ��اء
ال�شرطة اىل بيتنا للتح ��ري فيه .وتعلمت �آنذاك
�إبت�ل�اع التقارير ال�سري ��ة لإجتماعاتنا الطالبية
واملكتوب ��ة عل ��ى ورق �شفاف وطيه ��ا وحتويلها
اىل �ش ��ئ بحج ��م الل ��وز ي�سه ��ل �إبتالعه ��ا ل ��دى
اخلطر .وبقي يف الذاك ��رة �إقتيادي اىل مديرية
التحقيق ��ات اجلنائية حيث و�ضعت حتت رحمة
املفو�ض �سعيد الأ�سود الذائع ال�صيت الذي �أراد
�أن يعلمن ��ي كيفي ��ة "الإن�صي ��اع اىل الأوام ��ر".

و�آن ��ذاك �أخ ��ذت �أول در� ��س يف ال ��روح الوطنية
حني �شاهدت �صمود املوقوفني و�صالبتهم.
والي ��وم �أرى يف كل م ��كان يف رو�سي ��ا الن�ص ��ب
واللوح ��ات التذكارية لل�شخ�صي ��ات البارزة من
رجال ال�سيا�س ��ة والع�سكريني والثقافة والعلوم
الت ��ي تخلد ذكراه ��م  .و�أدركت حينئ ��ذ ال�سر يف
ت�صاعد ال ��روح الوطنية ل ��دى الرو�س وال�سيما
يف فرتة املح ��ن والأخطار على بالدهم .وعرفت

ال�سب ��ب يف هزمي ��ة جحاف ��ل نابلي ��ون يف ع ��ام
1812والنازي�ي�ن يف ع ��ام  1945لدى هجومها
على رو�سيا .و�أنا �أزور الآن مدينة �أوفا عا�صمة
جمهوري ��ة ب�شكريي ��ا ومدين ��ة اورنب ��ورغ يف
رو�سي ��ا مبنا�سب ��ة تخلي ��د ذك ��رى الدبلوما�س ��ي
ال�سوفيتي كرمي حكيموف �أول مبعوث �سوفيتي
اىل اليم ��ن واحلجاز بعد ث ��ورة �أكتوبر .1917
فعجب ��ت لوج ��ود جمي ��ع الوثائ ��ق الت ��ي تتعلق

بحيات ��ه وعمله هن ��اك يف الأر�شيفات احلكومية
للمدينت�ي�ن ويف املتح ��ف اخلا� ��ص ب ��ه يف قري ��ة
ديو�سيانوف ��و الب�شكريي ��ة حيث م�سق ��ط ر�أ�سه.
كما �أده�شني �إطالق �إ�سمه على ال�شوارع وو�ضع
لوح ��ات تذكاري ��ة يف املدر�س ��ة الإ�سالمي ��ة التي
تعل ��م فيه ��ا يف طفولته ويف املدر�س ��ة الإ�سالمية
يف بل ��دة كرغ�ل�ا يف مقاطعة اورنب ��ورغ ومن ثم
يف مدر�س ��ة "عالي ��ة" يف �أوف ��ا .علم ��ا �إن رو�سيا
غنية بال�شخ�صيات العظيمة الأخرى على �صعيد
ال�سيا�س ��ة والثقافة والعلم  ،وي�أت ��ي الإهتمام به
قبل كل �شيء من �أبناء جلدته يف ب�شكرييا.
�إن ك ��رمي حكيموف �أبن الف�ل�اح يعترب من �أبطال
ال�شع ��ب الب�شك�ي�ري حي ��ث ح ��ارب يف �صف ��وف
اجلي� ��ش الأحم ��ر يف ف�ت�رة احل ��رب الأهلي ��ة
( )1919-1918وم ��ن ث ��م ع�ي�ن قن�ص�ل�ا عام ��ا
يف اي ��ران ( )1924-1921حي ��ث �أتق ��ن اللغ ��ة
الفار�سي ��ة اىل جان ��ب اللغ ��ة الفرن�سي ��ة  ،وبع ��د
ذل ��ك ار�س ��ل اىل جزي ��رة الع ��رب ب�صف ��ة مبعوث
�سوفيت ��ي يف اليم ��ن واحلجاز حي ��ث �أتقن اللغة
العربية  ،وكان ذلك يف فرتة قارع فيها حكيموف
عم�ل�اء املخاب ��رات الربيطاني ��ة والدبلوما�سيني
الربيطاني�ي�ن الذي ��ن عملوا مبختل ��ف الد�سائ�س
عل ��ى �إبعاد النفوذ ال�سوفيت ��ي من جزيرة العرب
الت ��ي كان ��ت حت ��ت �سيطرته ��م  .ولك ��ن ك�ث�رت
الد�سائ� ��س حول ��ه و�أ�ستدع ��ي اىل مو�سكو حيث
لق ��ي حماكمة �صورية بتهم ��ة التج�س�س حل�ساب
بريطاني ��ا ويف �أي ��ام القمع ال�ستالين ��ي �أعدم يف
 10يناير عام  ،1938لكن �أعيد الأعتبار �إليه يف
عام . 1956

وعندم ��ا كن ��ت �أجت ��ول يف الأماك ��ن التذكاري ��ة
يف �أوف ��ا واورنب ��ورغ يف الأماك ��ن املتعلق ��ة
بك ��رمي حكيم ��وف وغ�ي�ره م ��ن ال�شخ�صي ��ات
املرتبطة بهات�ي�ن املدينتني مثل ال�شاعر بو�شكني
والكات ��ب دال ورائ ��د الف�ض ��اء غاغاري ��ن وحتى
نيكليوي ��ف �أول حماف ��ظ ملدين ��ة اورنب ��ورغ يف
العهد القي�صري� ،ص ��رت �أتذكر ما واجهت فكرة
ت�أ�سي�س متحف للجواهري يف بغداد من م�شاكل
ومدى العراقيل الت ��ي �أقيمت �أمام هذا امل�شروع
ال ��ذي مل ي ��ر النور حت ��ى الآن ،وخل ��و مدننا من
املواقع التذكارية لرج ��ال عملوا الكثري من �أجل
بن ��اء هذا الوط ��ن املنكوب دائم ��ا .ف�أين الن�صب
واللوح ��ات التذكاري ��ة واملتاح ��ف الت ��ي تخل ��د
ذك ��رى ال�شخ�صي ��ات العظيمة يف ه ��ذه الأر�ض
ك�سرج ��ون ونبوخ ��ذ ن�ص ��ر و�آ�ش ��ور بانيب ��ال
واملن�ص ��ور والر�شي ��د واملعت�صم وب ��اين الدولة
العراقي ��ة احلديثة امللك في�صل الأول ناهيك عن
ال�شعراء ورجال الثقاف ��ة كالر�صايف والزهاوي
وعلي الوردي وغائب طعمة فرمان وجواد �سليم
وحمم ��ود �صربي� .إن التالم ��ذة يف رو�سيا على
�إختالف قومياتهم يرت ��ادون املتاحف والأماكن
التذكاري ��ة املتعلقة بتاري ��خ بالدهم لكي ترت�سخ
يف نفو�سه ��م م�شاعر الفخر والإعتزاز بوطنهم ،
وهذا بالذات يجعله ��م يتالحمون لدى الكرب من
�أجل �صيانة هذا التاريخ والدفاع عن الوطن يف
حلظة اخلطر .متى �سنتعلم من الأمم املتح�ضرة
درو�س العناي ��ة بتاريخنا بدال من نهب املتاحف
وحتطي ��م حمتوياتها لكي مي�سح من الذاكرة كل
ما يتعلق بهذا التاريخ؟
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اقــــرأ
الوارفة
عن دار امل ��دى �صدرت الطبعة الرابعة من رواية
الوارفة للكاتبة �أميمة اخلمي�س .و�سبق للرواية
�أن ر�شح ��ت للجائ ��زة العاملي ��ة للرواي ��ة العربية
لع ��ام  ،2010البوك ��ر  ،يف رواي ��ة "الوارف ��ة"
ت�سم ��ح الكاتب ��ة لـ"جوهرة" بطلته ��ا ال�سيطرة
ً
تعوي�ض ��ا لقيود املجتمع على
عل ��ى �سرد الرواية
الكاتب ��ة .تعم ��ل "جوه ��رة" يف م�ست�شفى حيث
تتع� � ّرف على "�أدريان" زميتله ��ا الأوروبّية التي
تفتح لها عاملًا جديد ًا بق�ص�صها .ك�أ ّنها ال ت�ستطيع
العي� ��ش �إال من خالل حياة "الآخر" ولو كان هذا
الآخر طبيبًا التقت به يف تورونتو.
ح

ول العا

لم

�شارع املتنبي يتغنى باملقام العراقي

�سكارليت جوهان�سون
امل����م����ث����ل����ة الأغ�����ل�����ى
ن�شرت جملة «فورب�س» قائمة
ب ��أ� �س �م��اء امل �� �ش��اه�ير الأع �ل��ى
�أج��ر ًا ،تفوقت فيها �سكارليت
جوهان�سون على زميالتها
من ممثالت هوليوود بدخل
� �س �ن��وي ب �ل��غ  40.5مليون
دوالر.
ووف� �ق� � ًا ل�ل�م�ج�ل��ة ،ف � ��إن دخ��ل
جوهان�سون ت�ضاعف �أرب��ع
مرات لتقدميها دور جا�سو�سة
رو� �س �ي��ة يف ف�ي�ل��م «الأرم� �ل ��ة
ال � � �� � � �س� � ��وداء» .وح��ل��ت
�أجن�ل�ي�ن��ا ج��ويل يف
املرتبة الثانية يف
قائمة «فورب�س»
بدخل بلغ 28
مليون دوالر
يف ال �ف�ت�رة
ذات�� � � �ه� � � ��ا،
خ � ��ا�� � �ص � ��ة
ب � �ف � �� � �ض� ��ل
�أدائها دور
ال �� �س��اح��رة
ماليف�سينت
يف ال�ف�ي�ل��م
ال��ذي يحمل
اال� �س��م ذات��ه.
و��� �س� ��اب�� �ق� ��ت
ج�� � ��ويل ب ��ذل ��ك
جن �م��ة م�سل�سل
«ف��ران��دز» جينيفر
�آن� �ي� ��� �س� �ت ��ون ال �ت��ي
�شغلت املركز الثالث،
�إذ ب�ل��غ دخ�ل�ه��ا 19.5
مليون دوالر (يف مقابل
 22.5مليون دوالر يف
العام املا�ضي) .وجاءت
املمثلتان جينفر لورن�س
وري ����س وي��زر��س�ب��ون يف
نهاية القائمة.
وك� ��ان� ��ت امل �م �ث �ل��ة �إمي� ��ا
�ستون احل��ائ��زة جائزة
«�أو��س�ك��ار» يف �صدارة
ق��ائ�م��ة ال �ع��ام املا�ضي

بك�سبها  26مليون دوالر ،يف
ح�ين مل ت��دخ��ل جوهان�سون
القائمة ال�سابقة.
وع � � � � ��ام  ،2016ك���ان���ت
جوهان�سون على ر�أ�س قائمة
املمثلني الذين حققت �أفالمهم
�أكرب العائدات املالية يف دور
ال�سينما العاملية.

 بغداد /املدى
املق ��ام العراقي ذو نكهة خا�صة يف
جمال الف ��ن واملو�سيقى والطرب،
وحيث ما يوجد ه ��ذا املقام توجد
�أ�سم ��اء كب�ي�رة خا�ص ��ة ال تتك ��رر،
م ��ن بينه ��ا الباح ��ث املخت� ��ص يف
هذا املجال الدكتور والباحث عبد
الله امل�شه ��داين ،الذي لع ��ب دور ًا
كب�ي�ر ًا يف �إحي ��اء املق ��ام العراقي،
�صباح يوم اجلمعة الفائت  ،وعلى
قاعة �شنا�شيل �أقيم حفل عن املقام
العراقي لالحتفاء بامل�شهداين.
امل�شه ��داين ق ��دم عناي ��ة خا�ص ��ة
باملقام العراقي ،وميك ��ن �أن ن�ؤكد
ان ��ه م ��ن �أب ��رز ال�شخ�صي ��ات التي
�أحيت هذا اللون لي�س فقط من
خالل معلومات ��ه والن�صائح
الت ��ي يقدمها يف هذا املجال
ب ��ل ب�سب ��ب م ��ا نظم ��ه م ��ن
حفالت �إ�ضافة اىل الوجوه
ال�شاب ��ة الت ��ي قدمها خالل
فرتة حيات ��ه وحتى اليوم
له ��ذا �سع ��ى قارئ ��و املق ��ام

يف الع ��راق عل ��ى االحتف ��اء ب ��ه،
وهو م�ؤل ��ف كتاب مو�سوعة املقام
العراقي الذي يع� � ّد من �أهم الكتب
يف جماله ��ا  ،ذكر امل�شهداين خالل
كلمت ��ه قائ�ل�ا "يعترب ه ��ذا الكتاب
�سياحه تاريخية ومعرفية يف عامل
املقام العراقي نطل من خالله على

ال������رج������ال �أ�������س������رع ت����ف����ك��ي�راً م�����ن ال���ن�������س���اء
�أثب ��ت علم ��اء م ��ن جامع ��ة وا�شنط ��ن
�أن الرج ��ال يفك ��رون يف �ش ��كل �أ�س ��رع
ويتخ ��ذون الق ��رارات الأك�ث�ر �صواب� � ًا
ويتحمل ��ون ال�ضغوط يف �ش ��كل �أف�ضل
كث�ي�ر ًا م ��ن الن�س ��اء ،وفق ًا ملوق ��ع «اليف
رو».و�أج ��روا جترب ��ة فري ��دة در�س ��وا
فيه ��ا ردود الفع ��ل عل ��ى املعلوم ��ات
املج�سدة بالر�سم .وعلى رغم �أن معاجلة
البيان ��ات م ��ن الر�س ��وم التو�ضيحي ��ة
واملخطط ��ات حت�صل من جه ��از الر�ؤية
ل ��دى امل ��ر�أة والرج ��ل بالطريق ��ة ذاتها،

 عبد الر�ضا الالمي
الكاتب ،يقدم جل�سة بعنوان
"ملح ��ات م ��ن تاري ��خ الف ��ن
واملنت ��ج الإبداع ��ي" وذل ��ك  ماجد ال�سنجري
لت�سليط ال�ض ��وء على املنتج الفن ��ان الت�شكيل ��ي ،يق ��دم
الإبداع ��ي والفن ��ي للف ��رد ،معر�ضه الت�شكيلي ال�شخ�صي
اجلل�س ��ة تق ��ام يف البي ��ت ال�ساد� ��س بعن ��وان " ثنائي ��ة
احل ��ب والأمل" وذل ��ك �صباح
يوم الإثنني املوافق � 3أيلول
 2018عل ��ى قاعة الفنون يف
وزارة الثقافة.
 دل�شاد بهاء
مدي ��ر كال�ي�ري زامب ��و يف
كرد�ست ��ان ،يعلن عن افتتاح
معر� ��ض للف ��ن املعا�ص ��ر
وه ��و معر� ��ض م�ش�ت�رك
خا�ص بالف ��ن الفوتوغرايف
املعا�ص ��ر وف ��ن الديجيت ��ال
يف قاع ��ة كال�ي�ري "زامبو"
بال�سليمانية� ،شارك فيه 16
فنانا وفنان ��ة� ،ضم �أكرث من
 ٧٥عم ًال فني ًا.

فق ��د �أ�ش ��ار العلم ��اء �إىل �أن الرج ��ال هم
الذي ��ن يتخذون الق ��رارات الأك�ث�ر قرب ًا
م ��ن املنط ��ق والعقالني ��ة ا�ستن ��اد ًا �إىل
البيان ��ات ،وفق� � ًا ل�صحيف ��ة «.»Cell
ووفق ًا للعلم ��اء ،ف�إن دماغ امل ��ر�أة يعالج
املعلوم ��ات ال ��واردة �أبط� ��أ م ��ن الرجال
بن�سب ��ة ت�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن  25و 75يف
املئ ��ة .وهذا ما ال ي�سمح ع ��ادة بالإجابة
عل ��ى الأ�سئلة املتعلقة بالتحكم العقالين
يف �ش ��كل �صحي ��ح ،م ��ا ي� ��ؤدي �إىل عدم
الق ��درة �أي�ض� � ًا عل ��ى تق ��ومي الق ��درات

املعرفي ��ة للجن� ��س اللطي ��ف يف �ش ��كل
دقي ��ق .ومع ذلك ،ف�إن �أك�ث�ر ردود الفعل
احلادة واملعاجل ��ة ال�سريعة للمعلومات
والبيان ��ات يف الدماغ تعود �إىل الرجال
الذين يعانون من ا�ضطرابات يف النمو
العقلي ،ولي�س ل ��دى الرجال الأ�صحاء.
ويعتق ��د العلماء �أن العملي ��ات الدماغية
ملثل ه�ؤالء الرجال م�صحوبة بانخفا�ض
يف تنظي ��م الن�ش ��اط الع�صب ��ي ،وه ��ذا
ي� ��ؤدي ب ��دوره �إىل ال�سرع ��ة يف ردود
الفعل و�إىل ا�ستيعاب �أدق للمعلومات.

كم تبلغ م�صاريف �أطفال �أجنلينا جويل وبراد بيت؟
مربيات ومعلمون ورح�ل�ات جوية خا�صة ،حياة
�أطفال امل�شاهري فاخرة ومكلفة �أي�ض ًا .وقد خرجت
نفق ��ات الأطف ��ال يف ق�ضي ��ة ط�ل�اق �أجنلينا جويل
وبراد بيت للعلن م�ؤخر ًا.
�إذ قال ��ت �سامانثا بل ��ي دوغان ،حمامية جويل يف
بيان" :مل يلت ��زم بيت بواجبه القانوين املتعلق
بدف ��ع �إعال ��ة الأطف ��ال ،ومل يق ��دم حت ��ى اليوم

وقفة مع
الثقايف يف ال�صويرة �صباح
يوم غد الثالثاء.

الن�ش� ��أة التاريخية للمقام العراقي
ومراح ��ل تط ��وره باال�ضاف ��ة اىل
حتلي ��ل �أن ��واع املقام ��ات العراقية
وت�صنيفه ��ا وبيبغرافي ��ا ب�أع�ل�ام
املق ��ام العراق ��ي وق ��راءه ع�ب�ر
املراح ��ل الزمني ��ة الت ��ي يتناوله ��ا
الكتاب و�ص ��و ًال اىل وقتنا احلايل

وق ��د عملت عل ��ى �إرف ��اق جمموعة
نادرة من ال�ص ��ور لق ّراء املقام مما
زادت ��ه قيم ��ة وجم ��ا ًال �إ�ضاف� � ًة اىل
بع�ض ال�سري الذاتية لق ّرائه".
وميك ��ن اعتب ��ار الكت ��اب م�ص ��در ًا
الباحثني وطالب املعرفة يف جمال
الغناء واملو�سيقى  ،باال�ضافة اىل

كون ��ه توثيق� � ًا ملرتك ��ز �أ�سا� ��س من
مرتك ��زات املو�سيق ��ى والغناء يف
العراق.
والدكت ��ور عب ��د الل ��ه امل�شه ��داين
مو�سوع ��ة تاريخي ��ة ومعرفية يف
ع ��امل املق ��ام العراقي ال ��ذي ي�ؤكد
" �أن ال�ت�راث ال ��ذي متتد جذوره
اىل �أق ��دم احل�ض ��ارات الإن�ساني ��ة
ال ميك ��ن �أن مي ��وت وال ميكن لأيّ
حمنة �أن متحو عنه وجهه اجلميل
والبهي ".
و�ش ��ارك باالحتفالي ��ة فرق ��ة �أنغام
الرافدي ��ن للرتاث النغمي العراقي
حيث ب ��د�أت الفرقة ب� ��أداء �أغانيها
بقيادة الفنان (طه غريب) الباحث
يف املق ��ام العراق ��ي م ��ع �أع�ض ��اء
الفرق ��ة .حيث قدم ��ت الفرقة عددا
م ��ن املقامات والب�ست ��ات العراقية
امل�شه ��ورة ،وراف ��ق الفرق ��ة ق� � ّراء
املق ��ام العراقي  :حام ��د ال�سعدي
يف مق ��ام �أو�ش ��ار و�إبراهي ��م
الع ��زاوي يف مق ��ام �أوج و�أحم ��د
مثن ��ى يف مق ��ام نهاون ��د و خال ��د
ال�سامرائي.

تقف ه ��ذه الزاوية م ��ع �شخ�صية مبدعة
يف جماله ��ا يف �أ�سئل ��ة �سريع ��ة حول ما
ت�شغل ��ه الآن وجدي ��د �إنتاجها وبع�ض ما
تو ّد �أن تقوله ملتابعيها من خالل �صحيفة
املدى ،يف وقفة مع الفنان حممد ها�شم:
أنت من�شغل هذه الأيام ؟
*مباذا � ِ

�أي دع ��م حقيقي لهم منذ انف�صال ��ه عن زوجته".
كم ��ا ذك ��رت �أن موكلتها تطالبه بدف ��ع ما يتوجب
علي ��ه و�أ�ضاف ��ت" :تعت ��زم موكلت ��ي تق ��دمي طلب
قان ��وين للمحكم ��ة لإ�ص ��دار �أمر يل ��زم بيت بدفع
�إعال ��ة للأطف ��ال نظ ًرا لأن ��ه مل يلت ��زم بالرتتيبات
غري الر�سمية حي ��ال النفقة لأكرث من عام ون�صف
العام".

جماعة "ما ننطيها"
ما مييّزنا عن �سائر �شعوب
العامل� ،أننا بلد النحبّ املفاج�آت،
و�إذا فوجئنا ،ب�أمر غريب مثل
اعتزال ال�سيد �إبراهيم اجلعفري
للعمل ال�سيا�سي ،ن�ضحك ونطلق
على هذه املفاج�أة"كذبة ني�سان"،
واحلمد لله �أجه�ضت املفاج�أة
باق
و�أخربنا اجلعفري �أنه ِ
ويتمدّد ،مثله مثل الع�شرات
الذين يعتقدون � ّأن هذا ال�شعب
عقيم مل ينجب �سوى"ل�صقات
جون�سون"� ،أطلقنا على ه�ؤالء
و�صف"اخلطوط احلمر"،
واليزال اال�سم �ساري املفعول
حتى هذه اللحظة التي ينتظر
فيها ال�شعب �أن ّ
يحل �أ�صحاب
الفخامة"كي�سهم"لي�شكلوا
احلكومة.
منذ �أن �أغلقت �صناديق
االنتخابات �أو بتعبري �آخر
�أحرقت �أو �ضاعت ،واجلميع
يتحدثون عن حكومة عابرة
للطوائف ،و�أبقوا لنا باب
املفاج�آت مفتوح ًا ،ففوجئنا،
واحلمد لله بعودة ح�سن ال�سنيد
الذي �ضحّ ى بال�شعر من �أجل
م�صلحة الوطن!.
هل تتبّع مثلي �أخبار بالد
الرافدين؟ هل �شاهدت املحللني
ال�سيا�سيني وهم يق�سمون
ب�أغلظ الأميان � ّأن حيدر
العبادي لن يعود �إىل كر�سي
رئا�سة الوزراء،لأنه �أغ�ضب
طهران ،هل ا�ستمعت �إىل عزت
ال�شابندر وهو يقول � ّإن ت�شكيل
ملف اّ
احلكومة العراقية ٌ
تتوله
�إيران ،ومن يريد �أن يحجز له
مقعد ًا يف املنطقة اخل�ضراء
عليه �أن ير�ضي �إيران �أو ًال،
وثاني ًا ،وثالثا؟ هل تعرفون
�سيا�سي ًا �آخر يعي�ش على
هذه الأر�ض ،يتحدث مبثل
هذه الثقة"الوطنية ،من دون
�أن ينتبه �أنه يهني البلد التي
يتقا�ضى منها راتبا تقاعديا
وميار�س فيها نهبه للمال العام
وال�ضحك على الب�سطاء.
تب يف ال�سيا�سة منذ عهد
ُك َ
افالطون وحتى مارك�س جملدات
كثرية،ال حاجة �إىل تعدادها.
لكن ال�سيا�سة الآن مع ت�صريح
ال�شابندر ،مهنة الذين يرفعون
ت�ستح فافعل ما
�شعار"�إن مل ِ
�شئت".
ولأن هذه البالد التزال تنتظر
الفرج من دول اجلوار ،تعلمنا
جتارب ال�شعوب �أن املواطن هو
امللك املتوّ ج يف الدميقراطيات
احلقيقية ،وهاهي بريطانيا
بجميع �أحزابها التزال تطالب
وزير اخلارجية ال�سابق
بوري�س جون�سون باالعتذار
النه �أ�ساء يف مقال �صحفي
من الن�ساء املنتقبات.فيما
لعنة"بنعال"التزال تالحق
الرئي�س الفرن�سي ماكرون ،رغم
اعتذاره للمتظاهر الذي �ضربه
رجل احلماية.وانتم تتابعون ما
يجري يف العامل� ،أمتنى عليكم
�أن تتذكروا الطائرات التي
غارت على ناحية يف الب�صرة
لأنها طالبت باخلدمات،
وال�شباب الذين قتلتهم القوات
االمنية النهم تظاهروا ،وان
ت�صدقوا مثلي ان الرئي�س
الفرن�سي م�صاب باجلنون
النه َقدم اعتذاره لل�شعب
الفرن�سي.

عما قدمته خالل م�سريتك؟  -الق ��ر�آن الك ��رمي في ��ه الكث�ي�ر م ��ن
را�ض ّ
ٍ
ً
وملاذا؟
بورتريه
جماال �آخر
احلكم واملواعظ� ،أ�صدقاء كرث ولكن * م��اذا ت�شاه��د الآن؟ وه��ل تق�ترح * ه��ل تتمنى لو اخ�ترت
ً
ً
لتخت�ص به؟
م�سل�س�لا
برناجم��ا �أو
 طموح ��ي كب�ي�ر ولكن ��ي قدم ��ت �أعما ًال يف ه ��ذا الوق ��ت االق ��رب يل غ ��امن عل��ى الق��راءّ
الفنان حممد ها�شم فنان عراقي
 ال بالعك� ��س �أح ��ب جم ��ايل و�أمتنى �أنحمي ��د ،االغ ��اين بح�س ��ب االمزج ��ة ميكن م�شاهدته؟
جيدة ولكن �سقف طموحي ال نهاية له.
* م��ا ه��و التغي�ير ال��ذي ت�أم��ل �أن ولكنني �أحب كاظ ��م ال�ساهر وحالي ًا  -حالي ��ا ال �أ�شاهد �شيئ� � ًا وال �أقرتح �شيئ ًا �أعي�ش حياتي من جديد مثل ما ع�شتهاُ .مقلّ يف �أعماله �إال �أنه انتقائي يف
�أ�ستمع لأغنية ت�س�ألني على حايل.

يح�صل يف العراق؟

* �شخ�صي��ة يف املا�ض��ي تتمن��ى ل��و
تلتقي بها اليوم وملاذا؟

 �آخر عمل قدمته برنامج رم�ضاين علىقن ��اة الفرات� ،أما الآن ف�أن ��ا �أته ّي�أ لتقدمي � -أمتنى �أن �ألتقي بالفنان زكي ر�ستم �أو
م�سرحي ��ة " "the homeللكاتب علي الفنان حممود املليجي.
ً
دوم��ا� ،أو �صدي��ق
عبد النبي الزيدي واملخرج غامن حميد * .كت��اب تع��ود �إلي��ه
* ه��ل �أن��ت

 علي ح�سني

حممد ها�شم� :أمتنى لو التقيت حممود املليجي

 حالي� � ًا �أعم ��ل عل ��ى ت�صوي ��ر برنام ��ج  -ال يوجد تغيري ما �أنا �أطمح له �،إذ يجب"طائر خري" وهو برنامج يعزز الطاقة �أن تتع ��اون وزارة الثقاف ��ة واحلكوم ��ة
عل ��ى دعم الثقافة والف ��ن لالرتقاء بواقع
االيجابية بني اال�شخا�ص .
* م��ا هو �آخ��ر �أعمالك ،وم��اذا تهيّئ الأعمال ب�شكل �أكرب.
للم�ستقبل ؟

العمود
الثامن

تتذكره دائما� ،أو �أغنية ترددها دائما؟

الطقس

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية ،حالة الطق�س ودرج ��ات احلرارة يف عموم
مناطق العراق لليوم الإثنني .
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن طق�س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية
�سيكون �صحو ًا ،ودرجات احلرارة �ستكون م�ساوية لليوم ال�سابق.

خا�صة على القنوات العراقية.

* م��اذا تقر�أ الآن ،ول��و تريد اقرتاح
القراء �أي كتاب �ستختار؟
كتاب على ّ

 حالي� � ًا ال �أقر�أ لأنني من�شغل بالت�صويرب�ي�ن الربنام ��ج وب�ي�ن بروف ��ات العم ��ل
امل�سرح ��ي .لكن ��ي �أح ��اول �أن �أق ��ر�أ
مو�ضوعات ب�سيطة.
حيات��ك مل
* ه��ل هن��اك �أمني��ة يف
ِ
حتققها ،وملاذا؟

هنال ��ك الكث�ي�ر م ��ن الأمني ��ات .العراقللأ�س ��ف ال يحقق الأمنيات ولكننا ن�سعى
ون�أمل.

ما يقدم ،عمل يف جمال امل�سرح
والدراما �إ�ضافة اىل تقدمي
الربامج التلفزيونية الإن�سانية ،
�أبرز �أعماله اجلميلة كان دوره
يف م�سل�سالت"م ّناوي با�شا� ،أنا
واملجنون،التيتي �،أعماق الأزقة،
�أوان احلب�،سقوط اخلالفة"
وغريها ع�شرات الأعمال اجلميلة.
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