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  بغداد/ نباأ م�صرق

اأجنز الع���راق، اأم�س الأح���د، النتخابات 
بع���د  ج���اءت  الت���ي  الأوىل،  املبك���رة 
 2019 ع���ام  م���ن  ت�سري���ن  احتجاج���ات 
واأطاح���ت بحكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي، 
فيم���ا ت�سري تقدي���رات ميدانية اإىل �سعف 

امل�ساركة ال�سعبية.
الكت���ل  اأج���رت  الحتجاج���ات  ه���ذه 
ال�سيا�سي���ة عل���ى امل�س���ي اإىل انتخاب���ات 
و�س���ن  الن���واب،  جمل����س  وح���ل  مبك���رة 
جمموع���ة م���ن الت�سريع���ات تتعل���ق باآلية 

ونظام الت�سويت وتوزيع املقاعد.
يف  اأبوابه���ا  الق���راع  مراك���ز  وفتح���ت 
اأم����س،  �سب���اح  م���ن  ال�سابع���ة  ال�ساع���ة 

لغاي���ة  الناخب���ني  با�ستقب���ال  وا�ستم���رت 
ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة م�س���اًء، وه���و املوع���د 
املح���دد لإغالق ال�سنادي���ق مبوجب نظام 

الكروين حمكم.
الت���ي  الأوىل  النتخاب���ات  ه���ذه  وتع���د 
جت���ري م���ن دون فر����س حظ���ر للتجوال، 
رغم الإجراءات امل�سددة التي مت اتخاذها 

بالقرب من املراكز النتخابية.
يف  املفو�س���ني  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
موؤمت���ر  يف  عدن���ان  جلي���ل  املفو�سي���ة 
�سح���ايف بعد اغ���الق �سنادي���ق القراع 
"طري���ق  اإن  )امل���دى(،  وتابعت���ه  الع���ام، 
كان  ت�سري���ن  انتخاب���ات  اإىل  الو�س���ول 
�سعبًا واجهتنا في���ه الكثري من التحديات 

طوال عامني".

نتائ���ج  "اع���الن  اأن  عدن���ان،  واأ�س���اف 
وخ���الل  �سريع���ًا  �سيك���ون  النتخاب���ات 
ال�ساع���ات املقبلة، وب�س���كل علني و�سوف 

جتهز و�سائل الإعالم بالبيانات كافة".
واأ�سار، اإىل اأن "جمل�س املفو�سني �سوف 
ينظ���ر يف جميع ال�سكاوى على املخالفات 

النتخابية خالل 24 اإىل 48 �ساعة".
واأو�سح عدن���ان، اأن "جمي���ع الإجراءات 
الت���ي تتخذها املفو�سية بعد اجناز عملية 
الت�سويت تكون امام اجلهات املعنية ول 

توجد خ�سية عليها اطالقًا".
ولف���ت، اإىل اأن "وجود �س���كاوى لن يوؤثر 
على اع���الن النتائ���ج التي �سيت���م الك�سف 

عنها خالل 24 �ساعة".
ي�سم���ح  "القان���ون  ان  عدن���ان،  واأورد 

ل���كل را�سد خ���رق اأن يقدم �سك���وى بحقه 
وي�سعه���ا يف �سن���دوق اآم���ن و�س���ري ول 

توجد خ�سية عليها".
واأك���د، ان "الأمم املتح���دة تعم���ل بنظ���ام 
ينته���ي بتقرير ي�سدر خ���الل ثالثني يومًا 

وبالتايل فاأن موقفهم �سيعلن يف حينه".
مكات���ب  "جمي���ع  ان  عدن���ان،  يوا�س���ل 
�سه���دت  املحافظ���ات  يف  املفو�سي���ة 
انتخاب���ات تتمت���ع بان�سب���اط عم���ل م���ن 
قب���ل املوظف���ني واملراقب���ني واملوؤ�س�س���ات 

الداعمة".
ونوه اإىل اأن "اللجنة الأمنية لالنتخابات 
هي م���ن اأ�سرفت عل���ى حماي���ة ال�سناديق 
وبالت���ايل �ستك���ون ه���ذه ال�سنادي���ق يف 

مكان اآمن".

وم�س���ى عدن���ان، اإىل اأن "جمي���ع مكات���ب 
املفو�سية ق���د فتحت اأبوابه���ا يف ال�ساعة 
ال�سابعة �سباح���ًا، وقد كان هناك خلل يف 
بع����س الأماكن مت اإ�سالح���ه وباإجراءات 
ر�سينة حتت نظر الأمم املتحدة واجلهات 

ذات العالقة".
اإىل ذلك، ذكرت مراكز ا�ستطالع انتخابية 
م�سارك���ة  ن�س���ب  ع���ن  )امل���دى(،  تابعته���ا 
اإع���الن  رغ���م  النتخاب���ات،  يف  متدني���ة 
جمل�س املفو�سني يف وقت �سابق اأن هذه 
الن�سب���ة �سوف تتحدد عل���ى اأ�سا�س الذين 

ميتلكون بطاقة انتخابية فقط.
�سه���د  ق���د  املا�سي���ة  ي���وم اجلمع���ة  وكان 
ال���ذي  اخلا����س  الت�سوي���ت  اإج���راءات 

�ساركت فيه القوات الأمنية والنازحني.

مراكز ال�صتطالع ت�صير اإلى ن�صب متدنية في الم�صاركة

العراق يح�شد ثمرة انتفا�شة ت�شرين
 بغداد/ المدىوينجز اأول انتخابات مبكرة

ال����وزراء،  جمل�����س  رئي�����س  اأك����د 
م�سطف����ى الكاظمي، اأم�����س الأحد، 
واجبه����ا  اأمت����ت  احلكوم����ة  اأن 
ووعدها باإج����راء انتخابات نزيهة 
اآمن����ة، موؤكدًا اأنها وفرت الإمكانات 

لإجناحها.
ل����ه  الكاظم����ي، يف تغري����دة  وق����ال 
تابعته����ا  "توي����ر"،  من�س����ة  عل����ى 
الل����ه،  بحم����د  "اأمتمن����ا  )امل����دى( 
واجبنا ووعدنا باإجراء انتخابات 
الإمكان����ات  ووفرن����ا  اآمن����ة  نزيه����ة 

لإجناحها".

واأ�س����اف: "اأ�سكر �سعبن����ا الكرمي، 
الناخب����ني واملر�سح����ني  كل  اأ�سك����ر 
واملراقب����ني  ال�سيا�سي����ة  والق����وى 
والعاملني يف مفو�سية النتخابات 
والقوى الأمنية البطلة التي وفرت 
الم����ن، والمم املتحدة واملرجعية 

الدينية الر�سيدة".
الأح����د،  اأم�����س  م�س����اء  واأُغلق����ت، 
�سنادي����ق القراع العام يف جميع 
املحافظ����ات العراقي����ة، �سم����ن اأول 
بع����د  مبك����رة  برملاني����ة  انتخاب����ات 
العام 2003، بعدما فتحت اأبوابها 
ال�ساع����ة  مت����ام  يف  للت�سوي����ت 

ال�سابعة �سباحًا بتوقيت بغداد.

الكاظمي: اأوفينا بوعدنا 
بانتخابات نزيهة واآمنة

 اأربيل/ المدى

لإقلي���م  ال���وزراء  رئي����س  ك�س���ف 
ع���ن  ب���ارزاين  م�س���رور  كرد�ست���ان 
اتف���اق مع رئي�س الوزراء الحتادي 
م�سطفى الكاظمي على التحقيق يف 
م�سكالت رافقت عملي���ة الت�سويت، 
مع���رًا ع���ن ثقت���ه بق���درة احلكومة 
احلالية عل���ى اإدارة مرحلة ت�سريف 

الأعمال.
تلقت���ه  بي���ان  يف  ب���ارزاين  وق���ال 
لالأ�س���ف  يدع���و  "م���ا  اإن  )امل���دى(، 
حدث���ت  الت���ي  الفني���ة  امل�س���اكل  اأن 
الق���راع  مراك���ز  م���ن  العدي���د  يف 
واملحطات حرمت الكثريين من حق 

الت�سويت".
واأ�س���اف بارزاين، اأن���ه "يف بع�س 
املناط���ق  يف  �سيم���ا  ول  الأماك���ن، 
الكرد�ستاني���ة خ���ارج اإدارة الإقليم، 

منعت جمامي���ع م�سلحة خارجة عن 
القان���ون الناخبني من الو�سول اإىل 

مراكز القراع".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ذل���ك ي�سكل م�سدر 
قلق وا�ستياء عميق وانتهاك ملبادئ 
حري���ة  يف  واحل���ق  الدميقراطي���ة 

امل�ساركة يف عملية القراع".
وك�سف ب���ارزاين عن ات�سال هاتفي 
جمعه مع رئي����س الوزراء م�سطفى 
اتف���اق  ع���ن  وحت���دث  الكاظم���ي، 
عل���ى "اأهمي���ة التحقي���ق واملتابع���ة 
ب�س���اأن امل�س���اكل الت���ي حدثت خالل 
عملي���ة الت�سوي���ت ب�س���ورة �سفافة 

وبتوقيتات حمددة ومنا�سبة".
وع���ر ع���ن ثقت���ه، بق���درة الكاظمي 
ت�سري���ف  مرحل���ة  اإدارة  "عل���ى 
الأعم���ال عل���ى نح���و جي���د، و�سوف 
به���ذا  وم�ساندي���ن  داعم���ني  نك���ون 

ال�سدد".

بارزاني: بغداد �شتجري تحقيقًا 
 بغداد/ تيم الح�صنفي م�شكالت رافقت الت�شويت

حت���ى منت�س���ف نهار الح���د، ي���وم القراع 
الت�سوي���ت  اجه���زة  عط���ل  �سج���ل  الع���ام، 
وا�ستبع���اد مراقب���ني م���ن نح���و 600 حمطة 

انتخابية.
م�ساج���رات  دي���اىل  يف  مناط���ق  و�سه���دت 
تط���ورت اىل ا�ستخدام ال�س���الح ادت احداها 
اىل مقتل �سرطي، فيما �سجلت حالت اإجبار 

للناخبني يف مدن اخرى.
وغط���ت م�ساه���د ت�سوي���ت رئي�س ال���وزراء 

م�سطف���ى الكاظم���ي حلظة افتت���اح �سناديق 
املنطق���ة  خ���ارج  ال�سب���اح،  يف  الق���راع 

اخل�سراء، على اغلب الخبار.
الكاظم���ي وعلى غري ع���ادة امل�سوؤولني وقادة 
الحزاب اخت���ار مدر�سة خارج فندق الر�سيد 
ال���ذي يخ�س����س لكب���ار امل�سوؤول���ني، لالدلء 

ب�سوته.
ودعا رئي�س الوزراء من اأمام مركز القراع 
يف العا�سمة، جميع اأبناء البالد اإىل اخلروج 
وامل�سارك���ة يف هذا ال�ستحق���اق النتخابي، 

من اأجل امل�ساهمة يف التغيري.

وك���رر اأكرث م���ن م���رة دعوت���ه العراقيني اإىل 
اخرج���وا  "اخرج���وا  قائ���ال:  الت�سوي���ت، 
و�سارك���وا و�سوتوا يف النتخابات من اأجل 

التغيري".
كم���ا دع���ا العراقي���ني اإىل انتخاب م���ن يرونه 
منا�سب���ا مل�سلح���ة الب���الد، قائ���ال: "فر�ستن���ا 
يف الإ�س���الح موج���ودة، ولك���ن نحت���اج اأن 
يختار ال�سعب املر�س���ح الذي ي�سعى مل�سلحة 
بل���ده. وتاب���ع: اخت���اروا من ترون���ه منا�سبًا 
مل�ستقبلكم وللب���الد، فيجب اأن ن�سارك جميعا 

يف تغيري واقعنا.

اإىل ذل���ك، ك�س���ف اأن احلكوم���ة �ستعل���ن غ���دا 
الثنني مفاج���اأة واإجنازا اأمني���ا كبريا، دون 

اأن يف�سح عن ماهيته.
اأما ع���ن منج���زات احلكومة احلالي���ة، فقال: 
توف���ري  يف  �سن���ة  م���ن  باأق���ل  جنح���ت  اإنه���ا 
احتياط���ي 12 ملي���ار دولر يف دول���ة �سب���ه 
مفل�س���ة، وو�س���ط انخفا�س كب���ري يف اأ�سعار 
النف���ط، ف�س���ال عن الظ���روف الت���ي فر�ستها 

كورونا.
وعلى طريقة الكاظمي، اختار رئي�س الرملان 
وزعي���م حتالف "تقدم" حممد احللبو�سي ان 

يديل ب�سوته خارج فندق الر�سيد اي�سا.
وظهر احللبو�سي و�سط اجواء احتفالية يف 
الكرم���ة، �سرقي الفلوجة، حيث ادىل ب�سوته 

هناك.
ويف رمزي���ة لبي���ت ال�س���در وح���ادث اغتيال 
العالمة حمم���د �سادق ال�سدر يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي، و�سل زعي���م التيار ال�سدري 
يف  الق���راع  مرك���ز  اىل  ال�س���در  مقت���دى 
النجف، م�ستقال نف�س نوع ال�سيارة التي كان 

ي�ستقلها والده واأ�سقاوؤه حلظة اغتيالهم.
 التفا�صيل �س2

االقتراع العام: ف�شائل تهدد بـ"قطع اأ�شابع" الناخبين

 بغداد/ المدى 

اأعلن���ت خلي���ة الإعالم الأمن���ي، اأم�س 
العلي���ا  الأمني���ة  اللجن���ة  اأن  الأح���د، 
لالنتخاب���ات األقت القب����س على 77 

خمالفًا للعملية النتخابية.
وقال���ت اخللي���ة يف بي���ان له���ا تلقت���ه 
)امل���دى( اإن "مف���ارز اللجن���ة الأمنية 
العلي���ا لالنتخابات األقت القب�س على 
خمالف���ات  لرتكابه���م  �سخ�س���ًا   77
تتعلق ب�سري العملي���ة النتخابية يف 
املحافظ���ات: بغ���داد ونينوى ودياىل 
وكركوك والب�سرة والأنبار و�سالح 
الدين واأربيل ووا�سط والديوانية".

واأ�ساف���ت، اأنه "مّتت اإحالة املخالفني 
مت  الت���ي  الق�سائي���ة  اللج���ان  اإىل 
ت�سكيله���ا م���ن قب���ل جمل����س الق�ساء 
الأعل���ى متهي���دًا لتخ���اذ الإج���راءات 

القانونية بحقهم".
وتابعت، اأن "اج���راء اللجنة الأمنية 
العلي���ا لالنتخاب���ات ياأت���ي يف اإط���ار 
احلر����س عل���ى نزاه���ة النتخاب���ات 
بتعك���ري  ال�سم���اح  ع���دم  و�سم���ان 
الأج���واء النتخابي���ة الت���ي ات�سم���ت 
بال�سفافية والدميقراطية املنبثقة عن 
حري���ة الناخ���ب العراق���ي يف اختيار 

من ميثله".
 التفا�صيل �س4

 متابعة/ المدى

متكئا عل���ى ع���كازه، كان ال�سبعيني 
يف  املقرع���ني  اأّول  �سك���ر  ع�س���ام 
مركزه النتخابي يف بغداد، مع فتح 
ال�سنادي���ق يف النتخاب���ات املبكرة 
الت���ي جرت يوم الأح���د. لكن العديد 
م���ن ال�سباب مل يندفع���وا للم�ساركة، 
يائ�سني من اإمكانية تغيري الأو�ساع 
الراهن���ة و�سط عم���ق الأزمات التي 

تواجه العراق.
وبح�س���ب تقرير للوكال���ة الفرن�سية 
العا�سم���ة  �س���وارع  ف���اأن  لالأنب���اء، 
كان���ت خالية م���ن الزدح���ام املعتاد، 
وق���د انت�سر ع���دد كبري م���ن عنا�سر 
القوى الأمني���ة ل �سيما عند مداخل 
مراك���ز الق���راع، يف بل���د ل ت���زال 
املخ���اوف الأمنية حا�س���رة فيه، اإىل 
جانب اخل�سية من مظاهرات منددة 
بالعملي���ة النتخابي���ة. وق���د حّلق���ت 

يف اأج���واء العا�سمة طائرات "اإف- 
16" احلربية.

يقول مواطن يدع���ى ع�سام "اأفتخر 
كل  يف  ي�س���ّوت  م���ن  اأول  لأنن���ي 
انتخاب���ات" ج���رت بع���د 2003، اأي 
واإ�سق���اط  الأمريك���ي  الغ���زو  بع���د 
النظ���ام ال�سابق، م���ن اأجل "حت�سني 
برمل���ان  وت�سكي���ل  البل���د  اأو�س���اع 

جديد".
يف املركز النتخابي مبدر�سة الأمل 
و�س���ط بغ���داد، يف ال�سب���اح الباكر، 
توافد عدد كبري من كبار ال�سن. ويف 
حميط املرك���ز، مل�سق���ات انتخابية 

ممزقة وملقاة على الأر�س.
املبك���رة  النتخاب���ات  وتع���د 
القليل���ة  التن���ازلت  م���ن  واح���دة 
الت���ي قدمته���ا ال�سلط���ة لمت�سا����س 
الغ�س���ب ال�سعب���ي بع���د احتجاجات 
�س���د   2019 ع���ام  نهاي���ة  اندلع���ت 
اخلدم���ات  وتراج���ع  الف�س���اد 

القت�س���ادي. والتده���ور  العام���ة 
عل���ى  الحتجاج���ات  وتراجع���ت 
وق���ع قم���ع دم���وي اأ�سف���ر ع���ن مقتل 
واإ�ساب���ة  �سخ����س   600 نح���و 
اأك���رث م���ن 30 األف���ا بج���روح، لك���ن 
الأو�س���اع املعي�سي���ة والقت�سادي���ة 
مل تتح�س���ن، فيم���ا يع���اين اثنان من 

كل 5 �سب���اب عراقي���ني م���ن البطالة.
ويف اأربيل )مرك���ز اإقليم كرد�ستان 
عب���د  كارزان  اأع���رب  الع���راق( 
اخلال���ق )39 عام���ا(، وه���و رج���ل 
اأن حت���دث  اأمل���ه يف  ع���ن  اأعم���ال، 
الب���الد.  يف  تغي���ريا  النتخاب���ات 
حت�ّس���ن  ه���و  يهمن���ا  م���ا  وق���ال: 

الو�س���ع ال�سيا�س���ي والقت�سادي.
)�سم���ال(  املو�س���ل  مدين���ة  ويف 
الت���ي كانت معق���ال لتنظي���م الدولة 
الإ�سالمي���ة قب���ل ط���رده منه���ا ع���ام 
2017، قال العام���ل جا�سم �سلطان 
)54 عام���ا(، ويف طريقه للم�ساركة 
يف النتخابات، اإن���ه يثق بالعملية 
وا�ستق���رار  "لإعم���ار  النتخابي���ة 

بلدنا".
واأ�ساف "من ال�سروري اأن ن�سارك 
جميع���ا لختيار الأ�سل���ح" رغم اأن 
مدينت���ه ل تزال بع���د 4 �سنوات من 
نهاي���ة احل���رب، تعاين م���ن الدمار 

وتردي البنى التحتية.
واخت���ارت مدّر�س���ة م�سيحية تبلغ 
م���ن العمر 30 عام���ا وتقطن و�سط 
وقال���ت  الت�سوي���ت.  ع���دم  بغ���داد 
ال�ساب���ة الت���ي ف�سل���ت ع���دم اإعطاء 
ا�سمها "مل���اذا ن�سّوت؟ ل نثق باأحد 
ول  م�سيحي���ني  ل  املر�سح���ني  م���ن 

غريهم…ل ننتظر اأي تغيري. اإنهم 
نف�سهم يديرون البلد منذ 18 عاما، 

ومل نر اأي حت�سن".
حتى منت�سف النهار، مل يكن هناك 
اإقب���ال كب���ري عل���ى الت�سوي���ت يف 
بغ���داد. وقال���ت �سحفي���ة م���ن اأحد 
مراكز الق���راع اإن الع�سرات فقط 
توافدوا اإىل املرك���ز منذ فتحه عند 

ال�سابعة �سباحا.
عملي���ة  واجه���ت  الأثن���اء،  يف 
بع����س  الإلك���روين  الت�سوي���ت 

امل�ساكل التقنية يف اأنحاء البالد.
وم���ن النا�سرية )جنوبا( التي تعد 
املظاه���رات، و�سف���ت  ثق���ل  مرك���ز 
املهند�س���ة الزراعي���ة اإمي���ان الأمني 
باأنه���ا  النتخاب���ات  عام���ا(   54(

خدعة. دميقراطية" بل  "لي�ست 
واأ�ساف���ت بياأ����س "نعي�س يف دولة 
ي�سيط���ر عليها �س���الح متفلت يقتل 

من يناف�سه اأو يختلف معه".

�صوارع خالية وانت�صار مكثف للعنا�صر الأمنية

فــي االنتخابــات العراقيــة م�شــنون ي�شــوتون و�شــباب يقاطعــون
توقيف متهمين بمخالفات 

انتخابية

لقطات من مراكز االقرتاع.. عد�سة حممود روؤوف
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الكاظم���ي وعلى غي���ر ع���ادة الم�شوؤولين 
وق���ادة الح���زاب اخت���ار مدر�ش���ة خ���ارج 
لكب���ار  يخ�ش����س  ال���ذي  الر�شي���د  فن���دق 

الم�شوؤولين, لالدلء ب�شوته.
ودع���ا رئي����س ال���وزراء م���ن اأم���ام مرك���ز 
اأبن���اء  العا�شم���ة, جمي���ع  ف���ي  القت���راع 
ف���ي  والم�شارك���ة  الخ���روج  اإل���ى  الب���الد 
ه���ذا ال�شتحق���اق النتخاب���ي, م���ن اأج���ل 

الم�شاهمة في التغيير.
وك���رر اأكثر من مرة دعوته العراقيين اإلى 
الت�شوي���ت, قائ���ال: "اخرج���وا اخرج���وا 
و�شارك���وا و�شوتوا ف���ي النتخابات من 

اأجل التغيير".
كما دعا العراقيين اإلى انتخاب من يرونه 
منا�شبا لم�شلح���ة البالد, قائال: "فر�شتنا 
ف���ي الإ�ش���الح موج���ودة, ولك���ن نحت���اج 
اأن يخت���ار ال�شعب المر�ش���ح الذي ي�شعى 
لم�شلح���ة بل���ده. وتاب���ع: اخت���اروا م���ن 
ترونه منا�شبًا لم�شتقبلكم وللبالد, فيجب 

اأن ن�شارك جميعا في تغيير واقعنا.
اإل���ى ذلك, ك�ش���ف اأن الحكومة �شتعلن غدا 
الثني���ن مفاج���اأة واإنج���ازا اأمني���ا كبيرا, 

دون اأن يف�شح عن ماهيته.
اأما عن منجزات الحكومة الحالية, فقال: 
اإنه���ا نجح���ت باأق���ل م���ن �شنة ف���ي توفير 
احتياط���ي 12 ملي���ار دولر في دولة �شبه 
مفل�شة, وو�شط انخفا�س كبير في اأ�شعار 
النفط, ف�ش���ال عن الظروف التي فر�شتها 

كورونا.
وعل���ى طريق���ة الكاظم���ي, اخت���ار رئي�س 
البرلم���ان وزعي���م تحالف "تق���دم" محمد 

الحلبو�ش���ي ان يدلي ب�شوته خارج فندق 
الر�شيد اي�شا.

وظهر الحلبو�شي و�شط اجواء احتفالية 
ف���ي الكرمة, �شرقي الفلوج���ة, حيث ادلى 

ب�شوته هناك.
وح���ادث  ال�ش���در  لبي���ت  رمزي���ة  وف���ي 
اغتي���ال العالم���ة محم���د �ش���ادق ال�ش���در 
ف���ي ت�شعيني���ات الق���رن الما�ش���ي, و�شل 
زعيم التي���ار ال�شدري مقتدى ال�شدر الى 
مركز القت���راع في النجف, م�شتقال نف�س 
ن���وع ال�شيارة الت���ي كان ي�شتقله���ا والده 

واأ�شقاءه لحظة اغتيالهم.
بالمقاب���ل واجه قيادي ك���ردي بارز عطال 
ف���ي اجه���زة الت�شوي���ت, فيم���ا اعتب���ر ان 

المر "م�شّي�س".
واأك���د فا�شل ميراني, القيادي في الحزب 
الديمقراط���ي الكرد�شتاني خ���الل موؤتمٍر 
�شحفي, عدم تمكنه م���ن الإدلء ب�شوته, 

مرجحًا اأن تكون الأعطال م�شي�شة.
وقال اإنه لن يوج���ه اأي ر�شالة للمفو�شية 
العليا الم�شتقلة لالنتخاب���ات بهذا ال�شاأن 

عادًا ذلك بغير المجدي.
ميراني اأ�شار اي�شا اإل���ى "تحويل اأ�شماء 
الإيزيديي���ن, من �شنج���ار والمو�شل اإلى 
كرب���الء وكرك���وك حت���ى ل يتمكن���وا م���ن 

الت�شويت".
اإل���ى حرم���ان نح���و 10  ولف���ت ميران���ي 
اآلف ن���ازٍح ف���ي المخيمات م���ن حقهم في 
اأ�شمائه���م  ت�شجي���ل  ب�شب���ب  الت�شوي���ت, 
ف���ي مراك���ز انتخابي���ة بعي���دة ع���ن اأماكن 
تواجده���م, والمفو�شية ل���م تحرك �شاكنًا 

ب�شاأنهم.
اإل���ى محاول���ة  واأف���اد ميران���ي بتوجه���ه 

جدي���دة للت�شوي���ت, حيث ظه���ر فيما بعد 
وهو يدلي ب�شوته.

وذك���رت مجموع���ة م���ن منظم���ات مراقبة 
النتخابات ان نح���و 300 محطة توقفت 
الت�شوي���ت  م���ن  التحق���ق  اجه���زة  فيه���ا 
وت�شريع النتخابات, وهو مايعادل %10 

من مجموع المحطات.
وقال���ت المجموع���ة ف���ي موؤتم���ر �شحفي 
ان هن���اك "نح���و 300 محط���ة اخ���رى تم 

ا�شتبعاد المراقبين فيها".
محط���ات   9 عط���ل  مراقب���ون  و�شج���ل   
انتخابية من ا�شل 11 في مدر�شة الن�شر 
في الدائرة النتخابية الثالثة في ح�شيبة 

ال�شرقية في النبار.
كم���ا لم ي�شمح للمواطنين بالدخول لحين 
ت�شغي���ل المحط���ات بحجة "تغيي���ر الرقم 

ال�ش���ري" ول يمكن فتحه���ا لحين و�شول 
الرقم ال�شري من العا�شمة بغداد.

 90% من مراك���ز الأنبار منعت المراقبين 
دخ���ول  هن���اك  كان  وان  الدخ���ول  م���ن 

المراقبين فهم تابعون لتحالف تقدم.
كذلك �شجل عط���ل اربع محطات من اأ�شل 
8 بمرك���ز الر�شي���د ف���ي جزي���رة الخالدية 
الثاني���ة. ام���ا ف���ي كرك���وك, ف���ان الدائرة 
الثانية, مدر�شة الوركاء في حي العروبة 
ح�شب خط���ة انت�شار المحط���ات يجب ان 
يك���ون فيه���ا 10 محطات, لك���ن الموجود 

كان 8 محطات فقط.
كم���ا �شج���ل عط���ل 6 اجه���زة ف���ي مدر�شة 
اللطيفية التابعة لناحية العبا�شي جنوب 

غرب كركوك �شمن الدائرة الثالثة.
في ديالى مدر�شة الج�شر ناحية ال�شعدية 

رق���م المركز 1498, تاأخ���ر افتتاح المركز 
للناخبي���ن  ي�شم���ح  ول���م  �شاع���ات  ع���دة 

بالدخول.
المحطة الثالثة مدر�شة العبارة البتدائية 
ف���ي �شمال���ي بعقوب���ة �شجلت عط���ل احد 
اجهزة الت�شويت, وتوقف اغلب الأجهزة 
داخ���ل مراكز القتراع في  ق�شاء بلدروز, 
في مدر�ش���ة �شومر في بل���دة روز توقفت 

جميع الجهزة ب�شكل كامل.
بالمقاب���ل توق���ف 80 جه���از ت�شويت في 
مراكز القتراع في عموم مناطق محافظة 

ذي قار.
�شج���ل  الزبي���ر,  منطق���ة  الب�ش���رة  ف���ي 
مراقبون في اح���د المراكز  توقف اجهزة 
التحق���ق 3 مرات, وتوقف الختم الخا�س 
بالجه���از مرتي���ن, ا�شافة ال���ى 4 بطاقات 

للناخب لم تعمل.
 وبع���د منت�ش���ف النهار قال���ت المفو�شية 
ان جمي���ع اجهزة القتراع عادت للخدمة, 
فيم���ا كان���ت قبلها قد اعتب���رت ان ماجرى 

هو "خلل فني" ولي�س توقفا لالجهزة.
والفت���ح  ال�ش���دري  التي���ار  زعي���م  وكان 
مقت���دى ال�شدر وه���ادي العام���ري, دعوا 
ان�شارهم���ا ال���ى ع���دم "الن�شح���اب" من 
مراك���ز القتراع ال بع���د الت�شويت, عقب 

انباء توقف الجهزة.
ب���دوره ك�شف النائب ال�شاب���ق والمر�شح 
جوزي���ف �شلي���وه, قي���ام جمه���ور اح���د 
المر�شحي���ن ف���ي �شه���ل نين���وى باإجب���ار 

الناخبين على الت�شويت له.
وقال �شليوه في �شفحته على "في�شبوك" 
ان���ه "من���ذ ال�شاع���ة الخام�شة م�ش���اء يوم 

ال�شب���ت الم�ش���ادف 2921/10/9  يت���م 
الت�شال بافراد وعوائل من الم�شيحيين 
امن���ي  جه���از  ف���ي  منت�شب���ون  لديه���م 
ويجبرونهم عل���ى التوجه ال���ى �شناديق 
رائ���د  للمر�ش���ح  والت�شوي���ت  القت���راع 

ا�شحق داود".
 وا�شاف: "يهددون بف�شلهم من الوظيفة 
انتخ���اب  يت���م  ل���م  اإن  الروات���ب  وقط���ع 

ال�شخ�س المحدد".
الك���وت  ف���ي  مراقب���ون  ا�ش���ار  بالمقاب���ل 
ان  ال���ى  وا�ش���ط(,  محافظ���ة  )مرك���ز 
ا�شخا�ش���ا يدع���ون انتماءه���م ال���ى حركة 
حقوق التابعة لكتائب حزب الله يقومون 

ب�"عمليات تهديد" للناخبين.
ق���رب  الناخبي���ن  يح���ذرون  المجموع���ة 
مراك���ز القت���راع ب���ان "لديه���م �شج���الت 
وقواع���د بيان���ات �شياأخذوه���ا ف���ي الليل 
مهددي���ن  ينتخ���ب",  ل���م  م���ن  ويعرف���ون 

ب�"قطع ا�شبع من لم ينتخب حقوق".
اما في الدائرة الثانية مدر�شة �شباأ للبنات 
ف���ي العم���ارة, ف�شج���ل مراقب���ون وج���ود 
�شخ�شي���ن م���ن الح���زاب ام���ام المدر�شة  
يتوع���دون ب����" ح���رق المنطقة لي���ال" في 

حال لم يفز احد المر�شحين.
وف���ي منطق���ة الب�ش���رة القديم���ة مدر�شة 
ال�شرط���ي  يق���وم  للبن���ات,  الب�ش���رة 
الم�شوؤول عن التفتي�س باخبار الناخبين 
ان يختاروا مر�شحا معينا, مقابل "تعيين 

على احد الوزارات".
وفي ديالى اأظه���رت مقاطع فيديو ن�شرت 
الجتماع���ي,  التوا�ش���ل  من�ش���ات  عل���ى 
م�شاجرة بين ناخبي���ن وقوة من الجي�س 
في حو�س حمرين, �شمال �شرق بعقوبة, 
تطورت اإلى ا�شتخدام ال�شلحة, ما ا�شفر 

عن مقتل جندي واإ�شابة اآخر.
لك���ن العملي���ات الم�شترك���ة علق���ت عل���ى 
الح���ادث, وقالت ان ماج���رى هو "اطالق 

ر�شا�س عن طريق الخطاأ".
وف���ي منطق���ة جديدة ال�ش���ط, �شمال غرب 
بع���د  ر�شا����س  اط���الق  �شم���ع  بعقوب���ة, 
م�شاجرة بين قوة من ال�شرطة ومراقبين 

لحد الكيانات ال�شيا�شية.
واأطلق���ت ال�شرط���ة الر�شا�س ف���ي الهواء 
لمنع المراقبين م���ن التجمع امام المركز 
النتخابي, حيث كانت المجموعة تروج 

لأحد المر�شحين.

قيادي كردي يعتبر الخلل 
في تكن�ل�جيا المف��سية 
"م�سّي�س"

االنتخابات: ف�صائل تهدد بـ"قطع اأ�صابع" الناخبني وتوقف 
اأجهزة وا�صتبعاد مراقبني

 متابعة/ المدى

في نه���ار النتخاب���ات المبكرة, الت���ي طالبت بها 
ث���ورة ت�شري���ن, تزينت �ش���وارع الع���راق ب�شور 
الن�ش���اء هذا الع���ام ب�شكل مختلف ع���ن ال�شنوات 
و�ش���ع  معظمه���ن  بمق���دور  ب���ات  فق���د  ال�شابق���ة 
�شورهن بدل من �ش���ور ذويهن او اأزواجهن كما 

حدث في النتخابات ال�شابقة عام 2018.
�ش���ور باأزياء تعك�س ثقافته���ن وتوجههن الديني 
والعقائدي, منهن م���ن اختارت الحجاب واأخرى 
ارت���دت العب���اءة العراقي���ة فيم���ا ب���دت اأخري���ات 
ب�ش���ور تعك����س توجهه���ن "الليبرال���ي" للمناداة 
كان  معظمه���ن  بي���ن  الم�شت���رك  لك���ن  بالمدني���ة. 
واعتماده���ن  الن�ش���اء,  ق�شاي���ا  حي���ال  ال�شم���ت 
عل���ى التروي���ج التقلي���دي الخدمات���ي الذك���وري 
لالنتخابات, عبر رفع �شعارات الإعمار وتح�شين 
وال�ش���ور  التلفزيوني���ة  اللق���اءات  ف���ي  الط���رق, 
المن�شورة على مواق���ع التوا�شل الجتماعية في 

المناطق الفقيرة لمالقاة ا�شتعطاف الجمهور.
وعل���ى الرغ���م من دخ���ول الم���راأة العراقي���ة عالم 
ال�شيا�ش���ة وح�شدها المقاعد ف���ي مجل�س النواب 
حري�ش���ات  مازل���ن  كثي���رات  اأن  اإل  العراق���ي 
عل���ى المتث���ال لقوانين الكت���ل الحزبي���ة فتمتنع 
المر�شحات عن التحدث بالتابوهات الجتماعية 
كق�شايا العن���ف الأ�شري وجرائم "ال�شرف" التي 

تح�شد اأرواح الن�شاء.
ت�شري���ن  احتجاج���ات  ذك���رى  م���ن  عامي���ن  بع���د 
الت���ي �شهدت م�شارك���ة ا�شتثنائي���ة لن�شاء خرجن 
للم�شارك���ة ف���ي ث���ورة ك���ّن بحاج���ة اإليه���ا لرف���ع 
اأ�شواته���ن عاليا بعد ان ارهقته���ا �شطوة ذكورية 
وديني���ة كتم���ت انفا�شه���ا وحّول���ت الن�ش���اء اإل���ى 
�شحاي���ا �شامت���ة. ل���م تك���ن م�شاركة الن�ش���اء في 
حراك ت�شرين �شيا�شية بالدرجة الأولى, بل كانت 
م�شارك���ة ن�شوية, تحم���ل اأكثر ما تحم���ل, ق�شايا 

الن�شاء ومحاولة ك�شر التمييز الالحق بهن.
الي���وم بع���د م���رور �شنتي���ن, وتحق���ق اأح���د اأه���م 
مطالب الثورة, األ وهو انتخابات نيابية مبكرة, 
اإل اأن الن�شاء العراقيات الن�شويات ل ت�شعرن اإل 
بالخيب���ة من ا�شتم���رار الو�شع على م���ا هو عليه 
حي���ث لم ت�شه���د الب���الد اأي تغيي���ر ف���ي القوانين 
المدني���ة ول حت���ى القواني���ن التي تم����س حقوق 
الن�ش���اء ب�شورة خا�شة. ول يبدو اأن المر�شحات 
اللوات���ي خ�شن النتخاب���ات, تحملن ايًا من هذه 

الهموم.
ف���ي اإح�شائيات ن�شرت عام 2019 اأفادت مديرية 
�ش���وؤون الم���راأة اأن ثالث���ة ماليي���ن ام���راأة ترملن 
)7.5% م���ن اإجمالي ال�ش���كان( كنتيج���ة مبا�شرة 
للن���زاع الم�شل���ح والجريم���ة المنظم���ة والقت���ل 
عل���ى اأ�شا����س الهوي���ة في الع���راق. وم���ع ذلك, لم 
تتط���رق اأي م���ن المر�شحات من خ���الل حمالتهن 

النتخابي���ة اإل���ى ه���ذه الق�شي���ة ول اإل���ى ق�شاي���ا 
جرائم قت���ل الن�شاء والعنف الأ�ش���ري, كما تقول 
ريم فا�شل )26 عام���ا(, وهي مهند�شة من بغداد: 
"ن�شاء كثيرات مرغمات على تحمل التعذيب من 
قب���ل عوائلهن فه���ن يخ�شي���ن ردة فع���ل المجتمع 
والع�شيرة, هل يمكنك ان تتخيل امراأة تهدف الى 
ك�ش���ب الأ�ش���وات النتخابية تتح���دث عن جرائم 
ال�ش���رف مثاًل؟ �شتالحقها الع�شيرة وحتى عائلتها 
ال�شغيرة �شتمتنع عن انتخابها", وتحزن فا�شل 
لأن بع����س المر�شح���ات ا�شطررن اإل���ى ك�شب وّد 
م���ن يريد �شلب الح�شانة من الأمهات, كل ذلك من 

اأجل ان ت�شلن اإلى البرلمان. 
الحقوقي���ة  نادي���ة موؤيد )30 عاما( م���ن الب�شرة, 
تتف���ق مع ريم, على ان "حي���اة الن�شاء تمثل �شيئا 
ثانوي���ا بالن�شب���ة للمجتم���ع العراق���ي الذك���وري 
ف���ال يت���م التعامل بجدي���ة مع من يطال���ب بحقوق 

الن�شاء ول يتم انتخابه لأن هنالك اأولوية لبع�س 
الق�شايا البديهية مثل المطالبة بالماء والكهرباء 
وبقي���ة الأم���ور اأم���ا ق�شاي���ا الن�ش���اء وم�شاكله���ا 
فلي�ش���ت �شمن برامجه���ن النتخابي���ة ول اأهمية 

لها". 
بموج���ب  العراق���ي  النتخاب���ات  قان���ون  ين����س 
الد�شت���ور عل���ى تخ�شي����س م���ا ل يقل ع���ن %25 
م���ن مقاعد البرلم���ان للن�شاء وبح�ش���ب مفو�شية 
النتخاب���ات العراقي���ة بل���غ اإجمالي ع���دد الن�شاء 
المر�شح���ات لنتخاب���ات مجل����س الن���واب له���ذا 
الع���ام 951 مر�شح���ة ومن اأ�ش���ل 329 مقعدا في 
المجل�س الت�شريعي العراقي ت�شمح ح�شة النوع 
الجتماع���ي للم���راأة بالح�ش���ول عل���ى 83 مقعدا 

وفقا للد�شتور المعتمد منذ عام 2005. 
وتق���ول النا�شط���ة ال�شيا�شي���ة ن���ور اله���دى م���ن 
ظه���ور  �شه���دت  النتخاب���ات  ه���ذه  ان  بغ���داد, 

اأ�ش���وات ومطالبات خجولة م���ن قبل المر�شحات 
الم�شتق���الت مم���ن ه���ن عل���ى احت���كاك بالمجتمع 
المدن���ي, ح���ول ق�شاي���ا الم���راأة, لك���ن ب�ش���ورة 
�شطحي���ة, ولم تطرح���ن برامجه���ن لإيجاد حلول 
لهذه القوانين ول���م تجروؤ اّي منهن على التحدث 
عالنية عبر تثقيف الناخبين حول جرائم ال�شرف 

وما زال الطريق طويال لتحقيق ذلك".
تالحظ ن���ور اأن التمثيل الن�شائ���ي داخل ال�شلطة 
التمثي���ل  يتج���اوز  الع���راق  ف���ي  الت�شريعي���ة 
الن�شائ���ي ف���ي برلمان���ات العال���م العرب���ي, "لكن 
الم���راأة العراقي���ة تعان���ي الكثي���ر م���ن الم�ش���اكل 
وغي���اب مقترح���ات لقوانين داعمة للم���راأة داخل 
ال�شلط���ة الت�شريعي���ة وع���الوة عل���ى ذل���ك تعاني 
الم���راأة ال�شيا�شية في العراق م���ن �شعف القيادة 
الفاعل���ة في ت�شنم المنا�ش���ب داخل قبة البرلمان, 
لع���دة اأ�شب���اب مجتمعي���ة و�شيا�شي���ة اأو قد تكون 
المراأة غير موؤهلة لممار�ش���ة المن�شب ال�شيا�شي 
داخ���ل ال�شلط���ة". كما تعاني الن�ش���اء من ال�شلطة 
الذكوري���ة والدينية المتج���ّذرة داخل البرلمانات 
المتعاقب���ة, ول���ن يكون الأم���ر مختلف���ًا كثيرًا في 

البرلمان المقبل.
ه���ذا الأمر يحب���ط نور محمد )30 عام���ا(: "لم نر 
اأي مر�شحة قد تحدثت حول م�شاكل الن�شاء حتى 
ان بع�شه���ن م���ن ال���دورات البرلماني���ة ال�شابق���ة 
ا�شتغلت الكوت���ا الن�شائية للو�شول الى البرلمان 
والنتف���اع �شخ�شيا ب���دون دعم ق�شاي���ا الن�شاء, 
اتطل���ع الى تمثي���ل برلماني كف���وء يمار�س دوره 
الرقاب���ي ب�شفافي���ة ومهني���ة". تق���ول ن���ور ذل���ك, 
لتنقل خيب���ة الأمل الكبيرة الت���ي اأ�شابت الن�شاء 
اللواتي �شاركن ف���ي حراك ت�شرين, لذلك كثيرات 
اخترن المقاطعة ب�شب���ب غياب البديل المنا�شب, 
واحتجاج���ا عل���ى التهمي����س ال���ذي تتعر����س ل���ه 
والبرلم���ان  النتخابي���ة  القواني���ن  ف���ي  الم���راأة 

العراقي.

بعد االقرتاع: يوم انتخابي ذكوري خمّيب الآمال الن�صويات

حتى منت�سف نهار االحد، ي�م االقرتاع العام، �ُسجل 
عطل اجهزة الت�س�يت وا�ستبعاد مراقبني من نح� 600 
حمطة انتخابية. و�سهدت مناطق يف دياىل م�ساجرات 

تط�رت اىل ا�ستخدام ال�سالح ادت احداها اىل مقتل 
�سرطي، فيما �سجلت حاالت اإجبار للناخبني يف 

مدن اخرى. وغطت م�ساهد ت�س�يت رئي�س ال�زراء 
م�سطفى الكاظمي حلظة افتتاح �سناديق االقرتاع يف 
ال�سباح، خارج املنطقة اخل�سراء، على اغلب االخبار.

 بغداد/ المدى

اأكدت بعثة التحاد الأوروب���ي لمراقبة النتخابات العراقية, 
اأم�س الأحد, عدم ت�شجيل اأية م�شاكل فنية اأو تقنية في مراكز 

القتراع.
وقالت رئي�شة البعثة, فيول فون كرامون, في موؤتمر �شحفي 
تابعت���ه )الم���دى(, اإن "البعثة ل���م ت�شجل اأية خ���روق منذ بدء 

الت�شويت العام".
واأ�شاف���ت كرام���ون, اأن "البعث���ة ل���م ت�شج���ل م�ش���كالت م���ن 

الناحيتين التقنية والفنية في مراكز القتراع".
وكان���ت البعث���ة ق���د نف���ت اأي�ش���ًا وج���ود اأي���ة م�ش���كالت خالل 

القتراع الخا�س الذي اجري يوم الجمعة الما�شية.
وفتحت مراكز القتراع اأبوابها, اأم�س الأحد, للت�شويت العام 
ف���ي تمام ال�شاع���ة ال�شابعة بتوقيت بغداد ف���ي اأول انتخابات 

برلمانية مبكرة ت�شهدها البالد منذ العام 2003.
ويتناف�س في النتخابات 3249 مر�شحًا و21 تحالفًا, و109 

اأحزاب.

االحتاد االأوروبي: مل 
 ن�صجل م�صكالت فنية 

يف االنتخابات

مر�سحات باأزياء تعك�س ثقافتهن وت�جههن الديني والعقائدي



 متابعة/ فرا�س عدنان

وذك���ر رئي����س الجمهورية بره���م �صالح، في 
"االنتخاب���ات  اأن  لالإعالميي���ن،  ت�صريح���ات 
الع���راق  وفر�ص���ة  كبي���ر  ا�صتحق���اق وطن���ي 
لالنط���الق نحو االإ�ص���الح وتحقيق ما يتطلع 

له المواطنون من حياة حرة كريمة".
واأ�ص���اف �صال���ح، اأن "االمني���ات تاأت���ي ل���كل 
مواطن ف���ي اأن يمار�س حق���ه الد�صتوري من 

خالل الم�صاركة بر�صم م�صتقبل بلده".
ولف���ت، اإل���ى اأن "نتائ���ج االنتخاب���ات الت���ي 
�ص���يتم االإعالن عنها نتطلع اإلى اأنها ت�صهم في 
و�ص���ع العراق بما يليق ب���ه ومكانته الدولية 

واالإقليمية".
ف���ي المرحل���ة  "التركي���ز  اأن  وبي���ن �ص���الح، 
المقبل���ة ينبغي اأن ين�ص���ب على م���ا هو اأهم، 
الع���راق واحت���رام حق���وق  ببن���اء  المتعل���ق 

وحريات المواطن".
وو�ص���ف االنتخابات، باأنها "يوم المواطن، 
وتحقي���ق  بنج���اح  اإنجازه���ا  اإل���ى  ونتطل���ع 

تطلعات ال�صعب الم�صروعة".
وم�ص���ى �ص���الح، اإلى اأن "النتائج �ص���نعرفها 
يوم غد بعد اأن اأدلى المواطن ب�ص���وته، وفي 

�صوئها �صيكون اأمامنا قرار لبناء الوطن".
م���ن جانب���ه، ق���ال رئي�س ال���وزراء م�ص���طفى 
الكاظم���ي لالإعالميي���ن، اإن "الحكومة وعدت 

باإج���راء االنتخاب���ات ف���ي العا�ص���ر من �ص���هر 
ت�صرين االأول واأوفت بوعدها".

وتابع الكاظم���ي، اأن "الحبر االأزرق ا�ص���بح 
ف���ي ا�ص���بعي واأ�ص���بع كل العراقيي���ن الذين 

�صاركوا في االنتخابات".
واأ�ص���ار، اإل���ى اأن "الواج���ب كان عل���ى جميع 
العراقيين بال ا�ص���تثناء، باأن يغيروا واقعهم 

عبر �صناديق االقتراع".
ف���ي  "الم�ص���اركة  اأن  الكاظم���ي،  وبي���ن 

االنتخاب���ات كانت م���ن اأجل الع���راق وتغيير 
واقع المواطنين اإلى ما هو اأف�صل".

و�ص���دد، عل���ى اأن "انتخاب���ات ت�ص���رين ه���ي 
االأول���ى التي تجري من���ذ عام 2003 من دون 
حظ���ر للتج���وال، ول���م ي�ص���ترك فيه���ا رئي�س 
ال���وزراء بالتر�ص���يح، لكي يبعث ر�ص���الة باأن 

الحاكم خادم لل�صعب".
وم�صى الكاظمي، اإلى اأن "ان�صطارًا مجتمعيًا 
ح�صل ب�ص���بب الحراك الت�ص���ريني الذي كان 

يطالب باإ�صالح اجتماعي �صادق".
اإلى ذل���ك، اأفاد رئي�س مجل����س النواب محمد 
الحلبو�ص���ي لالإعالميي���ن ف���ي الفلوج���ة، باأن 
�ص���اهدته  االقت���راع  مراك���ز  عل���ى  "االقب���ال 

بعيني، وهو موؤ�صر جيد".
واأ�ص���اف الحلبو�صي، زعيم تحالف تقدم، اأن 
اأجل  "الم�صاركة في االنتخابات ح�صلت من 
العراق واختيار من ي�ص���تحق الو�ص���ول اإلى 

مجل�س النواب".
بالن�ص���بة  "الظ���روف  اأن  عل���ى  و�ص���ّدد، 
للمحافظ���ات التي كانت تعاني م���ن االإرهاب 
اأ�ص���بحت اآمنة وا�صتطاع اأهلها الم�صاركة في 

االنتخابات".
"الجمي���ع  اأن  اإل���ى  الحلبو�ص���ي،  وانته���ى 
يتطل���ع لتغيي���ر ملمو����س وفعلي عل���ى واقع 
حي���اة النا�س ف���ي �ص���وء نتائ���ج االنتخابات 

والممار�صة الديمقراطية".
وفي �صياق مت�ص���ل، ذكر رئي�س ائتالف دولة 
اأن  لالإعالميي���ن،  المالك���ي  ن���وري  القان���ون 
"الجمي���ع ا�ص���بح فرحًا ب���اأن االنتخابات قد 

ح�صلت، وقد اأدلى العراقيون باأ�صواتهم".
واأ�صاف المالكي، اأن "�ص���عورًا بالم�صوؤولية 
ل���دى الجميع ب�ص���رورة االإ�ص���هام ف���ي عملية 
�ص���ناعة الديمقراطية واإ�ص���راك ال�ص���عب في 

ت�صكيل ال�صلطات".
له���ا موق���ف  كان  "المرجعي���ة  اأن  واأو�ص���ح، 
ف���ي مو�ص���وع الم�ص���اركة م���ن حي���ث الكثافة 

واختي���ار االأف�ص���ل واإبع���اد ال�ص���الح والمال 
الفا�ص���د عن العملية االنتخابية كونها تتعلق 

بال�صمير والوجدان".
ونب���ه المالكي، اإل���ى اأن "الد�ص���تور العراقي 
للع���ام 2005 يجب اأن يحكم الجميع ال�ص���يما 

في مرحلة ما بعد االنتخابات".
ف���ي حي���ن، ي���رى زعيم ع�ص���ائب اأه���ل الحق 
قي����س الخزعلي في ت�ص���ريحات لالإعالميين، 
اأن "الحكوم���ة المقبل���ة ينبغي اأن تختلف عن 

نوع و�صخ�صية وموا�صفات �صابقاتها".
ودعا الخزعلي، اإلى "االبتعاد عن �صخ�ص���نة 
رئي����س ال���وزراء، ولنثب���ت حالي���ًا المب���ادئ 
اقت���رب  اأن  بع���د  ال�ص���يما  والموا�ص���فات، 
ال�صراع بين اإيران وال�صعودية من النهاية".

وي�صتر�ص���ل، اأن "�ص���وتي اعطيته لمن اعتقد 
اأن���ه �ص���يدافع عن الح�ص���د ال�ص���عبي، ويذهب 
باتج���اه االتفاقية مع ال�ص���ين، ولمن يرف�س 

التطبيع".
م���ن جانب���ه، اأكد زعي���م تحالف ع���زم خمي�س 
اأن  لالإعالميي���ن،  ت�ص���ريحات  ف���ي  الخنج���ز 
جي���دة  كان���ت  لالنتخاب���ات  "اال�ص���تعدادات 
مختلفة عن التجارب الما�ص���ية وعن المرات 

ال�صابقة".
العملي���ة  "ننج���ز  ب���اأن  الخنج���ر،  وياأم���ل 
دون  م���ن  النتائ���ج  تظه���ر  واأن  االنتخابي���ة 

ح�صول اأية م�صكالت اأو �صبهات".
ويتح���دث الخنجر، عن اأن "تاأتي باأن ت�ص���ير 
العملي���ة ال�صيا�ص���ية عل���ى النح���و ال�ص���حيح 
وتخ���دم العراقيي���ن لك���ي نكون اأم���ام مرحلة 

جديدة من الدور االإقليمي والعالمي".
وكان زعيم التيار ال�ص���دري مقتدى ال�ص���در 
اأول  ف���ي  النج���ف  ف���ي  ب�ص���وته  اأدل���ى  ق���د 
�ص���اعة بعد فتح �ص���ناديق االقت���راع، لكنه لم 
ي���دل بت�ص���ريحات برغ���م التواج���د المكث���ف 
في���ه  اأدل���ى  ال���ذي  المرك���ز  ف���ي  لالإعالميي���ن 

ب�صوته.
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افتتحت �ص���ناديق االقتراع عند ال�صاعة 
ال�صابعة �صباحا بالتوقيت المحلي حيث 
�ص���هد اح���د مراك���ز االنتخ���اب ف���ي مبنى 
مدر�ص���ة و�ص���ط بغداد قدوم اع���داد قليلة 
من الم�ص���وتين في ال�صاعات االولى من 

الت�صويت .
جيمان���د خال���د 37 عاما، الت���ي كانت من 
المبكري���ن لالإدالء ب�ص���وتها قالت "جئت 
ال�ص���وت م���ن اج���ل التغيي���ر ف���ي بالدي 
نحو االح�ص���ن، ومن اجل تغيي���ر القادة 
الحاليي���ن غي���ر الكفوئين، لق���د وعدونا 
بوعود كثيرة ولكن لم يحققوا اي �ص���يء 

منها".
عامر فا�ص���ل 22 عاما، م�ص���وت اآخر من 
منطق���ة الكرادة و�ص���ط العا�ص���مة بغداد 
قال "انا �صوت النه هناك حاجة الحداث 
تغيي���ر. ال اري���د هذه الوجوه نف�ص���ها ان 
تبق���ى وال نف����س االح���زاب ان تع���ود من 

جديد ."
اجراءات امنية م�صددة �صهدتها العا�صمة 
بغ���داد تخللته���ا طلعات جوي���ة لطائرات 
مقاتل���ة جاب���ت �ص���ماء بغداد ف���ي الوقت 
ال���ذي يتم فيه تفتي����س الناخبين لمرتين 
�ص���ناديق  الت�ص���ويت.  محط���ات  عن���د 

االقت���راع بقي���ت مفتوح���ة لحد ال�ص���اعة 
ال�صاد�ص���ة م�ص���اء، حي���ث م���ن المتوق���ع 
اعالن النتائ���ج االولية خالل 24 �ص���اعة 
م���ن موعد االغ���الق. االتح���اد االوروبي 
ن�ص���ر الع�ص���رات من مراقبي االنتخابات 
وكذل���ك كوادر اخرى م���ن االمم المتحدة 

تم ن�صرهم لمراقبة وقائع الت�صويت.
رئي�س الوزراء م�ص���طفى الكاظمي ادلى 
ب�ص���وته مبكرا ف���ي المنطقة الخ�ص���راء 
حيث قال حاثا العراقيين على الت�صويت 
الى  اخرج���وا  للتغيي���ر،  فر�ص���ة  "ه���ذه 
محط���ات االقت���راع وادلوا باأ�ص���واتكم، 
غي���روا واقعكم، م���ن اجل الع���راق ومن 

اجل م�صتقبلكم."
الم�ص���ككين  مخاطب���ا  الكاظم���ي  وق���ال 
والمترددي���ن "اخاطب المترددين، �ص���ع 
ثقت���ك بالله واذهب الختيار الذين تراهم 

منا�صبين، هذه هي فر�صتنا لالإ�صالح".
باأج���ر  عام���ل  عام���ا،   45 قا�ص���م  محم���د 
يومي من اهالي بغداد، ي�ص���كك بجدوى 
االنتخاب���ات وه���و م���ن بين الراف�ص���ين 
للت�ص���ويت يق���ول "لن يتغير اأي �ص���يء. 
النا����س  احت���ج  الت���ي  االح���زاب  نف����س 

وتظاهر �صدها �صتفوز باالنتخابات".
ف���ي انتخاب���ات ع���ام 2018 كانت ن�ص���بة 
الم�ص���اركين بالت�ص���ويت من الم�صجلين 
بحدود 44% وكانت ادنى ن�صبة ت�صويت 
ف���ي حينها، ويخ�ص���ى مراقبون ان يكون 

الحال كذلك في هذه االنتخابات.
كان م���ن المفتر�س ان تق���ام االنتخابات 
ف���ي  الد�ص���تورية  التوقيت���ات  ح�ص���ب 
موعده���ا المقرر العام المقب���ل ولكنه تم 
تقديمها ا�ص���تجابة الحتجاجات �ص���عبية 
�ص���هدتها العا�ص���مة بغ���داد ف���ي ت�ص���رين 
االول ع���ام 2019 وكذل���ك المحافظ���ات 
الجنوبي���ة. ع�ص���رات االآالف م���ن ابن���اء 
البلد جلهم من ال�صباب خرجوا لل�صوارع 
لالحتجاج �صد ف�ص���اد م�صت�صر وخدمات 
البطال���ة.  بمع���دالت  وارتف���اع  متردي���ة 
جوبهت هذه الح�ص���ود بق���وة مميتة من 
قب���ل ق���وات امني���ة اطلق���ت ني���ران حية 
وقنابل غاز م�ص���يلة للدموع، وقع خاللها 
ما يق���ارب من 600 قتي���ل وجرح االآالف 

منهم خالل اأ�صهر قليلة.
 يتناف����س في ه���ذه االنتخاب���ات 3،449 
برلماني���ا،  مقع���دا   329 عل���ى  مر�ص���حا 

والتي �صتكون االنتخابات ال�صاد�صة منذ 
�ص���قوط نظام �صدام ح�ص���ين بعد الغزو 

االميركي للعراق عام 2003.
انها  االنتخابات االولى منذ العام 2003 
تجري بدون حظر للتجوال، مما يعك�س 
التح�صن الكبير الحا�صل للو�صع االمني 
في الب���الد بعد الح���اق الهزيم���ة بتنظيم 
داع�س االرهابي عام 2017. االنتخابات 
ال�ص���ابقة رافقته���ا نزاع���ات وتفجي���رات 
مميتة عانت منها البالد على مدى عقود.
وكذلك هي االولى التي تعقد وفق قانون 
انتخاب���ي جدي���د يق�ص���م الع���راق لدوائر 
اآخ���ر  مطل���ب  وه���و  ا�ص���غر،  انتخابي���ة 
للنا�ص���طين الم�ص���اركين في احتجاجات 
عام 2019، ويف�صح المجال اي�صا لمزيد 

من المر�صحين الم�صتقلين.
ت���م ن�ص���ر اكث���ر م���ن 250،000 عن�ص���ر 
اأم���ن في انح���اء البالد اوكل���ت لهم مهمة 
حماية عملية الت�ص���ويت. عنا�صر جي�س 
و�ص���رطة وق���وات مكافح���ة االره���اب تم 
محط���ات  خ���ارج  ون�ص���رهم  توزيعه���م 
الت�صويت التي احيط ق�صم منها با�صالك 
�صائكة. ويتم تفتي�س الناخب قبل دخوله 

لمحطة االقتراع.
بع���د �ص���نوات عا�ص���ها العراقي���ون وه���م 
ي�ص���اهدون االحزاب ال�صيا�صية الحاكمة 
ق���د ف�ص���لت ف���ي تقدي���م خدمات ول���م تقم 
با�صالحات �صمن اداء اداري غير فعال، 
فانهم قد خرجوا اليوم االحد في اختبار 
لمدى ثق���ة الناخبين بالنظام ال�صيا�ص���ي 
العلي���ا  للمفو�ص���ية  ا�ص���تنادا  العراق���ي. 
الم�صتقلة لالنتخابات فان هناك اكثر من 

25 مليون ناخب م�صجل .
�صيا�ص���يون ف���ي المناط���ق ذات الغالبي���ة 
ال�صنية وعدوا خالل حمالتهم االنتخابية 
بالم�ص���اعدة ف���ي اع���ادة اعم���ار المناطق 
التي لحقه���ا الدمار خ���الل المعارك التي 

دامت ل�صنوات �صد داع�س .
عن���د محط���ة اقت���راع  ف���ي اح���د احي���اء 
انه���م  ناخب���ون  ق���ال  بغ���داد  العا�ص���مة 
يخ�ص���ون ان التوؤدي االنتخابات الى اأي 

تغيير.
اأر�ص���د يا�ص���ر )40 عاما( قال "انا �صوت 
لحزب م�ص���كل حديثا من النا�ص���طين، انا 
اتمن���ى ان ال يخي���ب ظن���ي ه���ذه الم���رة، 
يفقه���وا  ل���م  النا����س  متفائ���ل.  ولكنن���ي 

الدر�س عبر ال� 18 �ص���نة الما�صية من ان 
جميع ال�صيا�صيين لما بعد عام 2003 هم 

�صيئون وفا�صدون."
وا�ص���اف يا�ص���ر قائ���ال "اطم���ح ان ارى 
تغيي���را حقيقي���ا. اري���د ان ارى الع���راق 
وابن���اءه  ال�ص���الح  مظاه���ر  م���ن  خالي���ا 
يذهب���ون ب���دال م���ن ذل���ك للعم���ل والبناء 
وتطوير البنى التحتية ونحو ال�صناعة 

والزراعة."
مراج���ع دينية بارزة ف���ي العراق تقدمت 
لدع���م العملي���ة االنتخابي���ة والت�ص���جيع 
للم�ص���اركة فيها. المرجع الديني االعلى، 
علي ال�صي�ص���تاني، دعا لم�صاركة وا�صعة 
في الت�صويت م�ص���يرا الى ان الت�صويت 
يبقى اف�صل و�صيلة للعراقيين للم�صاهمة 

في �صياغة م�صتقبل بلدهم.
ف���ي هذه االثناء توجه ناخبون في اقليم 
كرد�ص���تان ل���الدالء با�ص���واتهم وكان من 
بين االوائ���ل الذي���ن يدلون با�ص���واتهم 
ف���ي عا�ص���مة اقلي���م كرد�ص���تان، اربي���ل، 
رئي�س االقليم نيجيرفان بارزاني، حيث 
دع���ى العراقيين للتوحد من اجل �ص���الح 
بلدهم متمنيا ان توف���ر هذه االنتخابات 

ف���ي  للع���راق،  وق���ال  اف�ص���ل  م�ص���تقبال 
ت�ص���ريح مقت�ص���ب ل���ه بع���د الت�ص���ويت  
توحد  ان  االنتخابات  انته���اء  بعد  "اآمل 
االحزاب في كرد�ص���تان ا�صواتها ل�صالح 
حق���وق اقلي���م كرد�ص���تان �ص���من ع���راق 

فيدرالي ."
وفي مدين���ة النجف جنوب بغ���داد ادلى 
رج���ل الدي���ن، مقتدى ال�ص���در، ب�ص���وته 
ثم غ���ادر مركز الت�ص���ويت دون ان يدلي 
بت�ص���ريح، وكان ال�ص���در ق���د حقق اعلى 

ن�صبة مقاعد في انتخابات عام 2018.
وا�صتنادا الى المفو�صية العليا الم�صتقلة 
محط���ة   570 هن���اك  ف���ان  لالنتخاب���ات 
اقت���راع منت�ص���رة ف���ي اقلي���م كرد�ص���تان 
�صت�ص���تقبل ملي���ون و 275،000 ناخب. 
كذلك هناك 146 مر�صحا يتناف�صون على 

46 مقعدا برلمانيا .
يقط���ن  حي���ث  �ص���نجار  مدين���ة  وف���ي 
م���ن  الذي���ن عان���وا كثي���را  االيزيدي���ون 
تبع���ات احتالل تنظيم داع����س لمناطقهم 
ع���ام 2014 هناك من ي�ص���كك في جدوى 
الت�ص���ويت في حين يدعوا اآخرون منهم 

للت�صويت من اجل التجديد.
منطق���ة  م���ن  االيزيديي���ن  اح���د  يق���ول 
�ص���نجار "بالن�ص���بة لاليزيديين فان هذه 
االنتخابات مهم���ة جدا وهي تختلف عن 
�ص���ابقاتها، فهناك الكثير من المر�صحين 
الم�ص���تقلين ويمك���ن اختي���ار مر�ص���حين 

با�صمائهم."
وق���ال ناخ���ب اآخ���ر م���ن �ص���نجار "نحن 
�ص���عداء بان نرى مر�ص���حين ج���دد. نحن 
نري���د طبقة ال�ص���باب م���ن االيزيديين ان 

يحققوا طموحاتهم ."
من جانب اآخر ي�صير محللون ومراقبون 
الى انه م���ن المحتمل ان تنتج انتخابات 
ح�ص���يلة  نف����س  البرلماني���ة  الع���راق 
االنتخاب���ات ال�ص���ابقة، وح���ذر كثير من 
المحللين انه من المهم بالن�ص���بة للبلدان 
االوروبية ان تكون واقعية بخ�ص���و�س 
مدى قدرة الحكومة العراقية على تفعيل 

اال�صالحات .
القادم���ة  االئتالفي���ة  الع���راق  حكوم���ة 
�صت�ص���م كت���ال ومجامي���ع ذات اتجاهات 
مختلف���ة، حيث م���ن المتوقع ان ت�ص���تمر 
ح���ل  ايج���اد  جاه���دة  تح���اول  الب���الد 
ومواجه���ة لتحديات مزمنة كانت �ص���ببا 
في احداث ا�ص���طرابات داخلي���ة. ورغم 
ان رئي����س ال���وزراء الكاظم���ي ق���د لب���ى 
مطال���ب المحتجي���ن باإقام���ة انتخاب���ات 
مبكرة وتعديل لقانون االنتخابات، فانه 
م���ن المتوق���ع ان تنتج ه���ذه االنتخابات 
المحتج���ون  يتمن���اه  �ص���امال  ا�ص���الحا 

للنظام ال�صيا�صي العراقي.
عن �صحف ووكاالت عالمية 

وكاالت عاملية: �لعر�ق ياأمل باإجر�ء �إ�صالحات 
حقيقية عرب �النتخابات

حتدثت عن �صنوات 
من احلروب و�صوء 
االإدارة

و�صط اجراءات امنية 
م�صددة توجه الناخبون 
العراقيون اليوم )اأم�س( 

االحد نحو �صناديق 
االقتراع النتخاب 

برلمان جديد ياأمل 
كثيرون بانه �صيدخل 

ا�صالحات �صرورية بعد 
�صنوات من حروب و�صوء 

ادارة، حيث اقدم العراق 
على غلق مجاله الجوي 
ومعابره الحدودية في 

انتخابات عامة تعد 
اختبارا مف�صليا لنظامه 

الديمقراطي.

�لروؤ�ص��اء و�لق��ادة بع��د �النتخاب��ات: قطعن��ا ن�ص��ف �لطري��ق وننتظ��ر �لنتائج
دعوات مبكرة لاللتزام بالد�صتور في ت�صكيل الحكومة المقبلة

اأكدت الرئا�صات الثالث، اأم�س االأحد، اأن الم�صاركة في االنتخابات كانت خطوة مهمة 
لع��ودة العراق اإل��ى مكانته االإقليمي��ة والدولية، الفتي��ن اإلى ان النتائ��ج �صتكون في 
�ص��وء اإرادة المواطن باأمل تحقي��ق تطلعاته. في حين تحدث ق��ادة كتل بعد االإدالء 
باأ�صواته��م ع��ن �ص��رورة ت�صكيل حكوم��ة تتنا�صب مع الو�ص��ع الحال��ي، م�صددين على 
�صرورة االلتزام بالد�صتور، داعين اإلى اإكمال نزاهة االنتخابات لحين اإعالن النتائج.
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 وا�ش���اف ان "ه���ذه العط���ال مت ر�شدها 
يف جمم���ل املحافظ���ات العراقي���ة، ف�ش���ا 
عن باق���ي النته���اكات مث���ل التاأث���ر على 
يف  النتخابي���ة  والتجمع���ات  الناخب���ني 
والدعاي���ة  م���ر  ال����100  ح���دود  �شم���ن 
النتخابي���ة الت���ي كان���ت متار����س من قبل 

اغلب املر�شحني والكتل ال�شيا�شية".
 وب���ني البط���اط انه "من خ���ال م�شاهدات 
مراقبينا، تقدر ن�شبة امل�شاركة اىل ما بعد 
الظهر يف عموم حمافظات العراق بن�شبة 
25%، وم���ن املوؤك���د ان ه���ذه الن�شب���ة هي 
قليل���ة، وكنا ناأمل بان ترتف���ع هذه الن�شبة 
م���ع القراب م���ن ال�شاعة 6 م�ش���اء، لأننا 
كن���ا نعرف باأن عدم ت�شجي���ل م�شاركة فان 
الربملان املقبل �شيكون ا�شواأ من �شابقه".

 وكان م�ش���در مطلع يف حمافظة الب�شرة، 
قد اأفاد بتوقف اأك���ر من 20 جهاز اقراع 
ع���ن العمل، خ���ال الت�شويت الع���ام اأم�س 

الأحد، يف املراكز النتخابية.
 وق���ال امل�ش���در اأن "اأك���ر م���ن 20 جه���از 
اق���راع داخ���ل املحط���ات النتخابي���ة يف 
عم���وم حمافظ���ة الب�ش���رة، توقف���ت ع���ن 

العمل".
واأطلقت امل�شاجد يف عدة مناطق عراقية، 
منا�ش���دات ع���رب مك���ربات ال�ش���وت دع���ت 
املواطن���ني اىل التوج���ه ملراك���ز القراع، 

وذلك بعد ت�شجيل ن�شب اإقبال �شعيفة.
م���ن  والعدي���د  املتح���دة  المم  وكان���ت 
املنظم���ات الدولي���ة دع���ت العراقي���ني اىل 
كم���ا  النتخاب���ات،  وا�شع���ة يف  م�شارك���ة 
�ش���در بيان ع���ن مكتب املرج���ع العلى يف 

النج���ف يحث املواطنني على امل�شاركة يف 
النتخابات، بينما األقى القادة الر�شميون 
خطب���ا ون�شروا تغري���دات متاحقة تدعو 
مل�شارك���ة �شعبي���ة كب���رة يف النتخاب���ات 
وت�شابق قادة الح���زاب والتحالفات على 
بث دعوات عرب خمتل���ف الو�شائل تطالب 

املواطنني بامل�شاركة يف النتخابات.
واأك���دت اأرق���ام متداول���ة �شع���ف القب���ال 
على مراك���ز القراع، وبين���ت الرقام ان 
حمافظ���ة �ش���اح الدي���ن ه���ي العل���ى يف 

ن�ش���ب امل�شارك���ة لكنه���ا مل تتج���اوز حت���ى 
ال�شاعة الثانية ع�شر حاجز ال� 25% وتلتها 
حمافظ���ة دي���اىل باملرتبة الثاني���ة، بن�شبة 
م�شارك���ة 22% وج���اءت الأنب���ار باملرتب���ة 
الثالثة، لتحقق ن�شبة 21% من العدد الكلي 

ملن يحق لهم الت�شويت.
فيم���ا تقا�شم���ت املثن���ى والب�ش���رة املرتبة 
الرابع���ة بن�شبة م�شاركة بلغت 20%، ويف 
املرتب���ة اخلام�شة ج���اءت حمافظة مي�شان 

بن�شبة م�شاركة بلغت %18.5.

ق���ار،  وذي  اأربي���ل،  �شجل���ت  ح���ني  يف 
ووا�شط، ن�شبة م�شاركة بلغت %18.

وج���اءت حمافظ���ة الديواني���ة يف املرتبة 
ال�شابعة بن�شب���ة  % 17 فيما حلت حمافظة 
ال�شليمانية باملرتبة الثامنة م�شجلة ن�شبة 

15% حتى ال�شاعة 12 ظهرا.
الع���راق  يف  الق���راع  مراك���ز  وفتح���ت 
اإيذان���ا  الأح���د،  اأم����س  �شب���اح  اأبوابه���ا، 

بانطاق النتخابات النيابية املبكرة.
�شوت العراقي���ون حتى ال�شاعة ال�شاد�شة 

م�شاء وبعدها مت اإغ���اق مراكز القراع، 
فيم���ا من املقرر اأن ت�ش���در النتائج الأولية 

خال 24 �شاعة.
ويتناف����س اأك���ر م���ن 3 اآلف مر�ش���ح يف 
النتخاب���ات العراقية على 329 مقعدا يف 

الربملان.
وقال رئي�س ال���وزراء م�شطفى الكاظمي، 
الأحد، عرب تغريدة له عرب توير: "�شعبنا 
الي���وم  منت�ش���ف  جتاوزن���ا  الك���رمي... 
النتخاب���ي، وج���رت العملي���ة النتخابية 

بان�شيابية".
وي�شيف الكاظمي ع���رب تغريدته: "اأ�شكر 
واأدع���و   الق���راع،  يف  �ش���ارك  م���ن  كل 
الناخب���ني غ���ر امل�شوتني حت���ى الآن اإىل 
�شرع���ة التوجه نح���و املراك���ز النتخابية 

لختيار ممثليهم".
اأج���ل  م���ن  "�شوت���وا  بالق���ول:  واختت���م 

العراق، ومن اأجل م�شتقبل اأجيالنا".
واأكد برهم �شال���ح رئي�س اجلمهورية يف 
كلمة له ع�شية انطاق ال�شباق النتخابي، 

اأن هذه املحطة تعد الأهم يف تاريخ الباد 
النتخاب���ات  اأن  اإىل  م�ش���را  احلدي���ث، 
العراقي���ة فر�ش���ة ل�شرب الف�ش���اد وتعزيز 

ال�شتقال وال�شيادة.
ع���ام  يف  ال�شابق���ة  النتخاب���ات  وكان���ت 
2018 �شجلت ن�شب���ة م�شاركة بلغت %44 
من الناخب���ني ح�ش���ب البيان���ات الر�شمية 
بينم���ا تق���ول البيانات غ���ر الر�شمية انها 
كان���ت اأق���ل بكث���ر، مم���ا مت الإع���ان عنه 

ر�شميًا.

مر�ض��د رقاب��ي ي�ؤك��د م�ضارك��ة �ضعيف��ة يف النتخاب��ات وينتق��د تعط��ل الأجهزة

 بغداد/ املدى

نفت وزارة االت�صاالت، اأم�س 
االحد، وجود �صعف يف خدمة 

االنرتنت يف عموم العراق.
وقال املتحدث با�صم الوزارة رعد 

امل�صهداين، يف ت�صريح تابعته 
)املدى(، اإن "الكوادر الهند�صية 

والفنية التابعة للوزارة 
متواجدة يف كل املراكز".

واأ�صار اإىل اأن "اخللل الذي ح�صل 
يف بع�س املحافظات هو خلل 

يف االجهزة التابعة ملفو�صية 
االنتخابات ولي�س يف االنرتنت".

املراقب����ني  تف�ش����رات  تباين����ت  ذل����ك،  اإىل 
النتخابيني لعط����ل بع�س اأجهزة الت�شويت 
اللك����روين يف حمافظ����ة مي�ش����ان، لكنه����م 
اتفق����وا ان ن�شبة العطال �شئيل����ة ول توؤثر 

يف �شر العملية النتخابية.
وحتدث علي ب����در احد اأع�شاء �شبكة �شفراء 
احلري����ة ملراقبة النتخاب����ات يف مي�شان اإىل 
)امل����دى( قائ����ا: "�شه����دت بع�����س حمط����ات 
الق����راع يف املراك����ز النتخابية يف مي�شان 
توقف����ا وتلك����وؤا يف العم����ل ب�شب����ب توق����ف 
الأجه����زة الإلكرونية مم����ا اأدى اإىل تعطيل 

عملية الت�شويت".
وق����ال بدر ان "اغلب امل�ش����اكل التي اأدت اإىل 
توقف الأجه����زة الإلكروني����ة، تقنية وفنية 

تتعل����ق بالأجه����زة ذاتها وكان م����ن املفر�س 
ت�شغيله����ا والتاأك����د م����ن عملها قب����ل ت�شليمها 
ودخوله����ا حيز العمل"، مق����درا ن�شب العطل 
يف عم����وم حمط����ات الق����راع يف املحافظة 

ب�%5.
يف املقابل، بني جمع����ة املالكي من�شق �شبكة 
يف  النتخابي����ة  العملي����ة  ملراقب����ة  �شم�����س 

مي�شان، �شببا اآخر لعطل الأجهزة.
واو�ش����ح املالك����ي اإىل )امل����دى(، ان "�ش����ر 
العملية النتخابية مل يتاأثر بتوقف الأجهزة 
الإلكروني����ة كث����را وكان����ت ن�شب����ة عطله����ا 
ب�شيط����ة ج����دا، والأ�شباب اغلبه����ا ترجع اإىل 
�ش����وء ال�شتخدام وعدم الت����درب جيدا على 

اآلية عملها".
م����ن جانبه����ا، قال����ت منظم����ة مت����وز ملراقب����ة 
العملي����ة النتخابي����ة، ان 30 جه����ازا توقف 
املراك����ز  داخ����ل  الت�شوي����ت  عملي����ة  خ����ال 

النتخابي����ة يف حمافظة ذي ق����ار مما �شبب 
زخما كبرا وتذمرا بني الناخبني.

يف  للمنظم����ة  القليم����ي  املدي����ر  واو�ش����ح 
اإىل  حدي����ث  يف  عبي����د،  رزاق  املحافظ����ة 
)امل����دى(، ان "اجهزة الق����راع التي توقفت 

و�شل عددها اىل 30 جهازا".
ب����ني  تذم����را  �شب����ب  "التوق����ف  واأ�ش����اف: 
الناخبني ما دفع عددا منهم ملغادرة حمطات 

القراع دون الدلء باأ�شواتهم".
وانتق����د عبي����د اج����راءات املفو�شي����ة، لفت����ا 
اىل "�ش����رورة ان يك����ون احل����ل البدي����ل هو 
الت�شويت اليدوي للمحطات املتوقفة حلني 

اكمال ا�شاحها".
وا�ش����ار اىل ان "املحط����ات املتوقف����ة تركزت 
والفج����ر  النا�شري����ة والدواي����ة  مدين����ة  يف 

و�شيد دخيل وال�شطرة واحلّمار".
مكت����ب  اع����ام  م�ش����وؤول  اأك����د  املقاب����ل،  يف 

مفو�شي����ة انتخاب����ات ذي ق����ار رائ����د عزي����ز، 
ان "الك����وادر الفني����ة عمل����ت عل����ى ا�ش����اح 
اغل����ب الجهزة املتوقفة ومت����ت اعادتها اىل 

العمل".
حمافظ����ة  يف  ال�شعبي����ة  املناط����ق  �شه����دت 
باب����ل، يوم الحد، اقب����ال وا�شعا على مراكز 
الق����راع عل����ى العك�����س م����ن مرك����ز املدينة، 
كم����ا �شجل املراقبون توق����ف بع�س الجهزة 
اللكرونية فيما ب����ررت املفو�شية العطال 

بكرة الناخبني.
وق����ال النا�ش����ط امل����دين علي املعم����وري اإىل 
)امل����دى( اإن "م�شت����وى القب����ال عل����ى مراكز 
الق����راع يف املناط����ق ال�شعبي����ة اكرب بكثر 
من القبال يف مركز املدينة، ب�شبب الطبيعة 
الجتماعي����ة للمناط����ق ال�شعبي����ة والريفي����ة 
الت����ي متتثل لرج����ل الع�شرة ورج����ل الدين 
دورة  كل  "يف  اأن����ه  اىل  وا�ش����ار  اي�ش����ا". 
انتخابي����ة يكون م�شتوى القبال يف اق�شية 
ونواح����ي املحافظة اكر من مرك����ز املدينة، 
الأم����ر ال����ذي يدف����ع باملر�شح����ني اىل تكثيف 

جهودهم يف تلك املناطق".
م����ن جهته، اك����د م�شوؤول الع����ام يف مكتب 
املفو�شي����ة مبحافظ����ة باب����ل، اأم����ر ح�ش����ني 
اإىل )امل����دى(، اأن "املحافظ����ة �شجل����ت بع�س 
العط����ال يف اجه����زة الق����راءة اللكروني����ة 
يف املراكز النتخابي����ة يف املناطق ال�شعبية 
ب�شب����ب زخم القب����ال"، لفت����ا  اىل ان "فرق 
ال�شيان����ة التابع����ة للمفو�شي����ة عمل����ت عل����ى 
ا�ش����اح جمي����ع العط����ال الفني����ة واع����ادت 

الجهزة للعمل من جديد".
بع�����س  �شجل����ت  "املفو�شي����ة  ان  وا�ش����اف 
بع�����س  م����ن  �ش����درت  الت����ي  اخلروق����ات 
ا�شخا�����س  تواج����د  خ����ال  م����ن  املر�شح����ني 
تابع����ني له����م يحملون �شوره����م ويتحدثون 
مع الناخبني"، موؤكدا اأن "املفو�شية �شجلت 
هذه اخلروقات و�شتتخذ بحقها الجراءات 

القانونية املحددة". 

الت�ضالت تنفي انقطاع الإنرتنت يف العراق اأثناء الت�ض�يت العام
قالت اإن العار�س الفني يف بع�س املراكز �صببه خلل اأجهزة املفو�صية

 بغداد/ املدى 

اأعلنت خلية الإعام الأمني، ام�س الأحد، اأن اللجنة 
الأمني����ة العليا لانتخاب����ات األقت القب�����س على 77 

خمالفًا للعملية النتخابية.
وقال����ت اخللي����ة يف بي����ان له����ا: اإن "مف����ارز اللجن����ة 
الأمني����ة العليا لانتخاب����ات األقت القب�����س على 77 
�شخ�ش����ًا لرتكابهم خمالفات تتعل����ق ب�شر العملية 
النتخابية يف املحافظ����ات: بغداد ونينوى ودياىل 
وكركوك والب�شرة والأنبار و�شاح الدين واأربيل 

ووا�شط والديوانية".
واأ�شاف����ت، اأنه "مّت����ت اإحالة املخالف����ني اإىل اللجان 
الق�شائي����ة التي مت ت�شكيلها من قبل جمل�س الق�شاء 
القانوني����ة  الإج����راءات  لتخ����اذ  متهي����دًا  الأعل����ى 
بحقهم". وتابعت، اأن "اجراء اللجنة الأمنية العليا 
لانتخاب����ات ياأت����ي يف اإط����ار احلر�س عل����ى نزاهة 
النتخابات و�شمان ع����دم ال�شماح بتعكر الأجواء 
النتخابية التي ات�شم����ت بال�شفافية والدميقراطية 
املنبثق����ة عن حرية الناخ����ب العراقي يف اختيار من 

ميثله".
اإىل ذلك، اعلن جمل�س الق�شاء الأعلى، اأم�س الأحد، 
ع����ن توقي����ف خم�ش����ة متهم����ني ميزق����ون بو�شرات 
املر�شح����ني يف بغ����داد، فيما اأ�ش����ار اإىل اعتقال متهم 

ج لأحد املر�شحني. يروِّ
وذك����ر املجل�س يف بيان تلقت )امل����دى(، ن�شخة منه، 
اأن "اللجن����ة الق�شائي����ة يف الك����رخ اأوقف����ت خم�ش����ة 
متهمني يقومون بتمزي����ق بو�شرات املر�شحني يف 

بغداد".
واأ�ش����اف اأن "ثاث����ة منهم يف الرم����وك واثنني يف 
الغزالي����ة"، م�شرًا اىل اأن "التوقيف مت وفق م. 35 

/ اأوًل من قانون النتخابات".
وتاب����ع املجل�����س اأن "اللجن����ة الق�شائي����ة يف )اأب����و 

املر�شح����ني  لأح����د  ي����روج  متهم����ًا  اأوقف����ت  غري����ب( 
"بتوزي����ع كارت با�ش����م املر�شح"، مو�شحًا اأنه "مت 

�شبط 85 بطاقة انتخابية بحوزته".
واأعل����ن جمل�����س الق�ش����اء الأعلى، اأم�����س الأحد، عن 
ر)باج( مراقبة  توقي����ف ممثل اإحدى املر�شح����ات زوَّ

يف منطقة الكاظمية ببغداد.
كم����ا اأف����اد جمل�����س الق�ش����اء يف بي����ان اآخ����ر تلقت����ه 
)املدى(، ب����اأن "رئي�شه القا�شي فائ����ق زيدان �شارك 
واأدىل ب�شوت����ه يف الت�شوي����ت بانتخاب����ات جمل�س 

النواب العراقي".
واأكد زي����دان، اأّن "امل�شاركة يف الت�شويت واختيار 
الأن�ش����ب م����ن ب����ني املر�شح����ني ه����و واج����ب على كل 
مواط����ن عراق����ي حري�����س عل����ى بل����ده ويطم����ح يف 
اإي�ش����ال م����ن يعتق����ده الأن�شب يف ع�شوي����ة جمل�س 
النواب ال����ذي يعد مبثابة الأم الت����ي من خمرجاتها 
تت�ش����كل احلكوم����ة الأقدر عل����ى قيادة البل����د اىل برِّ 

الأمان".
بتلق����ي  املكلف����ة  الق�شائي����ة  اللج����ان  زي����دان  تفق����د 
ال�ش����كاوى ع����ن اجلرائ����م التي ق����د ترتك����ب يف يوم 

القراع.
وبح�ش����ب بيان ق�شائي، تلقته )امل����دى(، فاأن زيدان 
"زار اللجن����ة الق�شائية الفرعية يف البياع والتقى 
الق�ش����اة واع�ش����اء الدع����اء العام ووج����ه مبعاجلة 
ال�شكاليات التي قد حت�شل مبوجب القانون ورافق 
رئي�س املجل�س يف جولته رئي�س الدعاء العام جنم 
عب����د الله احم����د". وكان جمل�س الق�ش����اء الأعلى قد 
اأ�ش����در ق����رارًا يف اجتماع����ه الأخ����ر بت�شكيل جلان 
ق�شائي����ة تت����وىل النظر يف املخالف����ات التي حت�شل 
يوم النتخابات �شواء يف القراع العام واخلا�س 
وت�ش����م ع�شوية هذه اللج����ان ق�شاة واأع�شاء ادعاء 
عام مبختل����ف رئا�شات حماكم ال�شتئناف املنت�شرة 

يف حمافظات العراق.

ت�قيف العديد من املتهمني مبخالفات 
انتخابية يف خمتلف املحافظات

متابعة ق�صائية للتاأكد من �صالمة اإجراءات االقرتاع العام

رغم منا�صدات امل�صاجد اإىل املواطنني ب�صرورة التوجه ملراكز االقرتاع

اف��اد مدي��ر �صبك��ة ع��ني ملراقب��ة االنتخاب��ات والدميقراطي��ة �صع��د 
البطاط، باأن م��ا مت ر�صده اأم�س يف االقرتاع العام، هو �صعف امل�صاركة 
يف االنتخاب��ات، وال�صم��ة االخ��رى الت��ي ر�ص��دت ه��ي تعط��ل اجهزة 
االنتخ��اب، م�صرياً اىل ان ن�صبة كبرية من ه��ذه االجهزة ابتداأ عطلها 
من��ذ وقت مبكر م��ع انطالق االق��رتاع.  وقال البط��اط يف ت�صريحات 

�صحافي��ة تابعته��ا )امل��دى( اإن��ه "كان املفرو���س ان تك��ون ال�ص��ركات 
الفاح�صة واملتعاق��دة معها مفو�صية االنتخاب��ات مباليني الدوالرات، 
ه��ي ال�صامنة لهذه االجهزة، بدال من ان حت��رج املفو�صية، االمر الذي 
ت�صبب باحراج الناخبني الذي��ن مل ي�صتطيعوا ان ي�صوتوا، الن اعداداً 

كبرية من االجهزة ا�صابها العطل".

 اأربيل/ املدى

اأعلن رئي�س احلكومة املحلية يف 
حمافظة اربيل اأوميد خو�شناو، 
اأم����س الأح���د، ت�شجي���ل اعط���ال 
م���ن  ع���دد  يف  وتوقف���ات  فني���ة 
املراكز النتخابية يف املحافظة.

وق���ال يف ت�شري���ح لل�شحفي���ني 

تابعته )امل���دى( اإن���ه "لدينا عدد 
من امل�ش���اكل تواجه امل�شوتني"، 
"مليون���ا  اإن  بالق���ول  مردف���ا 
و150 الف���ا 700 �شخ����س ع���دد 
اولئ���ك الذي���ن يحق له���م الإدلء 
باأ�شواته���م يف اربي���ل يف 498 

مركزا انتخابيا".
م�ش���اكل  "هن���اك  اأن  واأ�ش���اف 

تواج���ه  الأماك���ن  م���ن  ع���دد  يف 
املقرع���ني يف ع���دد م���ن املناطق 
و)مرك�ش���ور(،  )برم���ام(  يف 
مرك���ز  وداخ���ل  )خب���ات(،  ويف 
مل  وبع�شه���ا  اي�ش���ا  املحافظ���ة 
متاأخ���رة،  اأوق���ات  حت���ى  يفت���ح 
وه���و اأم���ر يع���د غ���ر مقب���ول"، 
م�ش���را اإىل اأن احلكومة املحلية 

توا�شل���ت م���ع املفو�شي���ة العليا 
لانتخاب���ات ملعاجل���ة  امل�شتقل���ة 

تلك امل�شاكل.
وتابع خو�شن���او بالقول: عملنا 
ج���اء م���ن اأجل ع���دم حرم���ان اي 
ناخب يف املحافظة من ممار�شة 
حق���ه وان يتمك���ن جميعه���م م���ن 

الت�شويت.

�شاع���ات  يف  اأربي���ل  وفتح���ت 
ال�شب���اح الأوىل م���ن ي���وم اأم�س 
اأم���ام  النتخابي���ة  مراكزه���ا 
املواطن���ني ل���اإدلء باأ�شواته���م، 
وكان���ت املدين���ة ق���د �شجلت يوم 
القراع اخلا�س ن�شب م�شاركة 
عالية مقارنة بباق���ي املحافظات 

العراقية.

احلكومة املحلية توا�صلت مع املفو�صية حللها

اأربيل ت�ضجل ت�قفات يف عدد من املراكز ب�ضبب اأعطال فنية
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بالمرصاد

 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

غدًا تدور عجلة التحّدي للجولة الرابعة �شمن الت�شفيات النهائية 
املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2022 عندما يلتقي منتخبنا الوطني 
نظ���ره الإمارات���ي على ملعب زعبي���ل يف مدينة دب���ي واملنتخبان 
يحمالن الأمل ذاته يف ح�ش���د نقاط املباراة وتخّطي عتبة النح�س 
الذي رافقهما خالل اجلولت املا�شية ويف جعبتهما نقطتان فقط!

مزي���ج م���ن الت�ش���اوؤم والأم���ل يطغي على م���زاج ال�ش���ارع الكروي 
العراق���ي وه���م يرتّقب���ون اأن ينتف����س الأ�ش���ود من حال���ة التوهان 
والعت���الل النف�ش���ي ال���ذي اأ�ش���اب اأداءه���م واأربك اتزانه���م داخل 
املي���دان، حتى ب���دت حتّركاته���م وكاأنه���ا مقّيدة ب�شال�ش���ل اخلوف 
والرتّدد وُهم يدركون اأن هناك م�شانق النقد والتجريح والت�شقيط 
ن�ش���بت لهم وتنتظر �ش���قوطهم ليعّلقوا عليها ك�شحية للف�شل الذي 

اأ�شابهم..
يف البداي���ة ..اإن ك���رة الق���دم ل يحُكمه���ا قانون ثابت ول ت�ش���ّرها 
احل�ش���ابات النظرية بقدر ما متيل نحو عوامل اأخرى اأكرث تاأثرًا 
تتعّلق بالظروف املحيطة وجاهزية الالعبني بيوم املباراة نف�ش���يًا 
وبدني���ًا وقلياًل من احلّظ هي من �ش���تتحّكم بالنتيجة وخا�ش���ة مع 
الفرق املتقاربة امل�شتوى الأمر الذي قد يغّر من التوّقعات ويذهب 
بالأ�شود نحو قلب املعادلة واقتنا�س الفوز اأمام الإمارات و�شوريا 
اأي�ش���ًا والو�ش���ول اىل النقط���ة الثامن���ة والبق���اء �ش���من مناط���ق 
املناف�ش���ة بانتظ���ار نتائج الف���رق الأخرى والرد على كل من �ش���ّخر 
موا�شل التوا�شل الجتماعي وبراجمه الريا�شية نحو النتقا�س 
ال�شخ�ش���ي م���ن الالعب���ني، متنا�ش���ني اأّن لهم احا�ش���ي�س وم�ش���اعر 
ت�ش���تجيب لكل تلك الت�ش���ّرفات التي تق�شي يف داخلهم على جذوة 

العطاء والعزمية.
عفوًا ...ل تذهبوا باأ�شباب ما ح�شل من تراجع واخفاق اىل حيث 
احللقة الأ�ش���عف، واإن كانت تتحّمل جزءًا من امل�ش���وؤولية.. بينما 
نتنا�ش���ى الحداث امل�ش���ّببة ملا يجري ودور �شخو�س من املفرت�س 
اأنهم يت�ش���ّدرون امل�شهد الكروي تخّلوا عن م�شوؤولياتهم يف اإعداد 

منتخب يقارع كبار اآ�شيا وفق منهاج متكامل ودقيق.
ب���دًل من ذل���ك، فاإن الف���رتة الزمني���ة الطويلة التي �ش���بقت انطالق 
الت�ش���فيات النهائي���ة كانت الهيئ���ة التطبيعية وم���ن خلفها املحّرك 
احلقيق���ي له���ا عدنان درجال م�ش���غولني يف اقن���اع الحتاد الدويل 
يف متدي���د عمله���ا، والبق���اء اأطول ف���رتة ممكنة، وبالت���ايل تاأجيل 
انتخاب���ات الحت���اد اجلديد اىل حيث الوقت الذي ينا�ش���ب و�ش���ع 
مر�ش���حها الأكرث حّظًا الذي كان يتزامن مع بدء انطالق الت�شفيات 
النهائية، اأمر �شاهم بزيادة الرباك يف برنامج حت�شر الأ�شود من 

قبل اللجنة الفنية يف التطبيعية!
ب�شراحة مطلقة �شراع املنا�شب وحّب الذات اأطاح مبلف م�شاركة 
املنتخب باأهم ا�ش���تحقاق على الطالق، والدليل على ذلك اأن الهيئة 
التطبيعية وعدنان درجال يعلمون جيدًا مبوعد انطالق الت�شفيات 
النهائية، وكان من املفرت�س اأن يكونوا اأكرث حر�ش���ًا على الإ�شراع 
يف اإج���راء النتخاب���ات وتذلي���ل كل العقب���ات بدًل م���ن البحث عن 
التجدي���د بذرائع واهية اإيثارًا منهم ملهم���ة اإعداد املنتخب واإبعاده 

عن اأية �شغوط جانبية مثلما اأجتمعت كّلها يف توقيت �شّيئ!!
ال�شقطة احل�شابية الأخرى، هو حماولة اإطفاء الإثارة على امل�شهد 
املُرتب���ك لإعداد املنتخب عرب اإبعاد كاتانيت�س ق�ش���رًا برغم اأنه بات 
مُي�ش���ك مبفاتيح امل�ش���توى الفن���ي للمنتخب ولدي���ه خزين معريف 
باإمكانّي���ات الالعب���ني، ومن املنطق اأن نحر�س على ا�ش���تمراه بدًل 
من املجازفة غر امل�ش���مونة ل�ش���يق الوقت اإل اأن كل تلك احلقائق 
مل تق���ف عائق���ًا اأمام رغب���ة اقتنا�س املواقف وا�ش���تثمار ا�ش���تمالة 
اجلماه���ر من خ���الل التعاقد مع مدرب عاملي بقيم���ة ديك اأدفوكات 
وهم يدركون جّيدًا اأنه لي�س ب�ش���احر ول قادر على �شناعة منتخب 

بفرتة ق�شرة حتى واإن اأن�شّم اليه جوزيه مورينيو!
باخت�ش���ار.. لي�س اأمامنا اإل اأن ُن�ش���ك باملنط���ق، ونرفع عن كاهل 
لعبينا الإح�ش���ا�س بامل�ش���وؤولية املُطلقة من اأجل اأن نحّرر اقدامهم 
ونحّف���ز جذوة العزمية بداخلهم لي�ش���تعيدوا الثقة بالنف�س بعد اأن 
نوؤمن باأن ذلك هو الطريق الوحيد الذي ميكن اأن يغّر من �ش���ورة 
اأداءه���م ويقِلبوا الطاولة على روؤو�س كل م���ن حاول اأن يجعلهم 
ال�ش���حّية الوحيدة ملا ح�ش���ل، ولتكن البداية م���ن لقاء الإمارات 

غدًا! 

�سقطة ب�أثر رجعي!

ب�صراحة مطلقة �صراع المنا�صب 
وحّب الذات اأطاح بملف م�صاركة 

المنتخب باأهم ا�صتحقاق على 
االطالق، والدليل على ذلك اأن 

الهيئة التطبيعية وعدنان درجال 
يعلمون جيداً بموعد انطالق 

الت�صفيات النهائية،

 بغداد / اإياد ال�صاحلي

نا�شد عبدالرحمن ر�ش���يد، ع�شو الهيئة الإدارية 
لن���ادي ال���زوراء واملتح���ّدث با�ش���مه، اجلمه���ور 
الريا�ش���ي للوق���وف خل���ف املنتخ���ب الوطن���ي 
ودعمه معنوّيًا يف مباراته يوم غد الثالثاء اأمام 
املنتخ���ب الإمارات���ي لتحقيق نقاط الف���وز التي 
ز �ش���عيه لتعوي�س م���ا فاته يف ثالث جولت  تعزِّ

من ت�شفيات مونديال قطر 2022.
وقال ر�شيد يف حديثه للمدى :"مل يفقد منتخبنا 
الأم���ل بعْد، لديه �ش���بع مباريات ميك���ن اأن تقِلب 
ف���رق املجموع���ة الأوىل، وم���ن  الطاول���ة عل���ى 
ال�ش���روري اأن نتكات���ف كاإعالميني وريا�ش���يني 
وجمهور مع لعبي املنتخب لأنهم ميّثلون بلدنا 
ولي����س اأنف�ش���هم، فالِثقة �ش���الح مه���م يواجهون 
به الإم���ارات يف ملعب���ه واأنا متفاِئ���ل بتحقيقهم 

الفوز".
ت�ش���كيل  عل���ى  ال�ش���تقرار  :"اأمتّن���ى  واأ�ش���اف 
متجان����س، ب���دًل م���ن اللع���ب بعنا�ش���ر خمتلفة 
اأن  برغ���م  واأخ���رى،  مب���اراة  ب���ني  وجتريبه���ا 
يع���ود اىل روؤي���ة  الالعب���ني  ت�ش���مية  مو�ش���وع 
املدرب ديك اأدفوكات ومالكه الفني امل�شاعد، فهو 
امل�ش���وؤول عن خياراته وما ت�شفر عنه املباريات، 
وحتى لو كانت مل�ش���اعدِه م�ش���ورة، يبقى القرار 
الأخ���ر ل���ه، ليمن���ح الفر�ش���ة لالع���ب اجلاه���ز 

والقادر على تنفيذ تعليماته".

�صخ�صية حازمة
�شخ�ش���ّية  "اأدف���وكات  اأن  اإىل  ر�ش���يد  واأ�ش���ار 
معروف���ة بحزمها لالأم���ور �ش���واء يف الأندية اأم 
املنتخب���ات الت���ي عمل معه���ا مثل منتخ���ب بلده 
ال���ذي ق���اده ث���الث م���ّرات، والإم���ارات، وكوريا 
اجلنوبية، وبلجيكا، ورو�ش���يا و�شربيا اإ�شافة 
ورينج���رز  الهولن���دي،  اأيندهوف���ن  اأندي���ة  اىل 
الأ�شكتلندي وزينيت �شان بطر�شربغ الرو�شي، 
اأم���ا ما تعّر�س له من �ش���دمات متوالية يف فرتة 
وج���وده م���ع الأ�ش���ود الذي���ن مل ي�ش���ّجلوا هدفًا 
واح���دًا حت���ى الآن، فذلك ب�ش���بب تعاق���ده بوقت 
متاأّخ���ر جدًا م���ع الهيئة التطبيعية برئا�ش���ة اإياد 
بني���ان ي���وم ال�ش���بت يف احل���ادي والثالثني من 
�ش���هر متوز عام 2021، اأي قبل �ش���هر واحد من 

بدء الت�شفيات وهذه مّدة غر كافية".

دعوة فا�صل
م���ع  ُج���دد  بالعب���ني  ال�ش���تعانة  جترب���ة  وع���ن 
الوطن���ي، اأك���د "اإذا كان هناك لع���ب مظلوم يف 
م�ش���رة املنتخب���ات الوطني���ة فهو اأحمد فا�ش���ل 
ال���ذي كان يلع���ب اأ�شا�ش���يًا يف فري���ق ال���زوراء 
وزميله �شفاء هادي احتياطيًا له، ومت ا�شتدعاء 
�ش���فاء منذ عّدة �ش���نوات، وبعد م�شاهدة املدرب 
الأجنب���ي امل�ش���اعد مب���اراة واح���دة لأحم���د يف 

الدوري قّرر تر�ش���يح ا�ش���مه لأدفوكات ودعوته 
للمنتخ���ب با�ش���تحقاق، وهذا حتفي���ز بحد ذاته 
جلميع لعبي الدوري لتقدمي اأف�شل امل�شتويات 

اأمام املدرب الأجنبي".
وخلُ�س ر�ش���يد يف راأيه عن املنتخب باأن "املركز 
الث���اين يف املجموع���ة الأوىل لي����س بعي���دًا ع���ن 
الأ�ش���ود برغم الفارق يف النقاط، وميكن اللعب 
بجدي���ة اأك���رب، وحر�س �ش���ديد على عدم �ش���ياع 
نقاط اجلولت القادمة عندها �شنقرتب اأكرث من 
البطاقة الثانية، فل�شُت مع املت�شائمني والّداعني 

اىل مقاطعة املنتخب بذريعة فقدان الأمل".

�صيا�صة اال�صتقرار
وب�شاأن مدى جاهزية فريق الزوراء بعد انطالق 
املو�ش���م اجلديد، قال "يوا�ش���ل فريقنا املناف�شة 
بطموح���ات كب���رة يف ظ���ّل وجود م���درب كفء 
الكاب���ن ع�ش���ام حم���د، امل���درب الوحي���د ال���ذي 
يعتمد �شيا�ش���ة ال�ش���تقرار يف اأي فريق يدّربه، 
و�ش���بق اأن توا�شل ملدة ثالث �ش���نوات مع فريق 
ُمدعم���ة  اأمان���ة بغ���داد، ولدي���ه عنا�ش���ر جّي���دة 
باأربع���ة لعبني حمرتفني هم زاهر ميداين لعب 
منتخب �شوريا، وح�شن حوابيب لعب منتخب 

موريتاني���ا، وه���واري الطوي���ل لع���ب منتخب 
املغ���رب،  م���ن  ال�ش���نهاجي  وحم���زة  اجلزائ���ر، 
والأخري���ن ملتحقني مع منتخب���ي بلديهما، اأما 
بقية الالعب���ني املحّليني فهم جاهزون للدفاع عن 

النوار�س بهدف احل�شول على اللقب".

معالجة �صوان
ولف���ت اىل "وج���ود حالت���ي اإ�ش���ابة قوي���ة يف 
الفري���ق، اإحداها لالعب جنم �ش���وان الذي عانى 
ك�ش���رًا يف وركه اأثن���اء الوح���دة التدريبية، ومت 
تهيئ���ة م�ش���تلزمات اإج���راء عمليت���ه اجلراحي���ة 
يف اأملاني���ا بع���د اأن ح�ش���لنا له على تاأ�ش���رة من 
ال�ش���فارة وحجزنا تذكرة �شفره الأربعاء القادم، 
و�ش���يبقى هن���اك مل���دة ع�ش���رين يوم���ًا، وبعده���ا 
يتوّجه اىل قطر لق�ش���اء ف���رتة تاأهيلية يعود لنا 
مطل���ع كان���ون الث���اين 2022 لالنخراط �ش���من 
�ش���فوف الفريق، وتتحّم���ل اإدارة النادي نفقات 
رحل���ة عالج���ه ما تقارب خم�ش���ة وع�ش���رين األف 
يورو، وال�ش���ابة الثانية للحار�س جالل ح�ش���ن 
فقد اأج���رى عملي���ة جراحية يف الإم���ارات ويتم 

حت�شره للعودة اىل املالعب قريبًا".

مع�صكر تركيا
وذك���ر ر�ش���يد اأن "ف���رتة تاأهيل فريقن���ا للدوري 
اجلدي���د كان���ت قليل���ة ولي����س وحده، ب���ل جميع 
الفرق، عانت من عدم توفر املدة الطبيعية لراحة 
الالعب���ني بعد عناء مناف�ش���ات طويلة و�ش���اقة ل 
تقل عن خم�شة واأربعني يومًا، ورمبا كنا النادي 
الوحي���د الذي ع�ش���كر خ���ارج الع���راق يف تركيا 
حتدي���دًا ولعبنا ثالث مباري���ات جتريبية قوية، 
م���ع اأن الالعب���ني املحرتف���ني الأربع���ة وخم�ش���ة 
يف املنتخ���ب الوطن���ي وثالث���ة يف الأوملب���ي مل 
يتواج���دوا معنا، ولهذا عمدنا اىل ا�ش���افة ثالثة 
لعبني م���ن فريق �ش���باب النادي فاأ�ش���بح العدد 

ع�شرين لعبًا ا�شتفادوا كثرًا من املع�شكر".

محّك الخام�صة
وب���نّي "اأن امل�ش���توى الع���ام للدوري �ش���يتجلى 
اعتب���ارًا م���ن اجلول���ة اخلام�ش���ة التي �ش���تكون 
املح���ك احلقيق���ي جلمي���ع الفري���ق، وبالن�ش���بة 
العالم���ة  وحق���ق  مبارات���ني  خا����س  لل���زوراء 
الكاملة، فاز على ال�ش���ناعة بهدف واحد، وكذلك 
على القا�ش���م بثالث���ة اأهداف نظيفة، و�ش���يلتقي 
ي���وم اجلمع���ة  الديواني���ة يف مب���اراة موؤّجل���ة 
املقب���ل، وبعده���ا بثالثة اأيام يواج���ه الطلبة، ثم 
يلعب مع �شامراء يوم الثالث والع�شرين وهكذا 

يكمل بقية مباريات مرحلة الذهاب".

الملعب الجديد
وبخ�ش���و�س موعد افتتاح امللعب اجلديد، اأفاد 
اأكدت  %90 مثلما  "اأن ن�ش���بة اجن���ازه بلغ���ت 
امل�ش���وؤولة  ال�ش���باب والريا�ش���ة اجله���ة  وزارة 
عنه بالتن�ش���يق م���ع ال�ش���ركة الإيراني���ة املعنية 
بالبن���اء، وهو �ش���به جاهز من ناحية الأر�ش���ية 
ومقاعد املدّرجات، لكن مت حتديد اأربعة مواعيد 

لت�شليم امللعب لإدارة نادي الزوراء ومل يتم 
التنفيذ حتى اأ�شبح انتظاره اأ�شبه 

وليل���ة،  ليل���ة  األ���ف  بق�ش����س 
ونرج���و اأن يك���ون املوع���د 
اخلام�س هو الثابت بعد اأن 
تناوب اأربعة وزراء ريا�شة 

عل���ى ت���ويّل �ش���وؤون اأعم���ار 
املالع���ب من���ذ ه���دم ملع���ب 

ال�شاجلية عام 2011".

نتائج فرق الفئات
وتابع "تتدرب فرق النادي يف ملعبني، اأحدهما 
للفري���ق الأول، والثاين مت ا�ش���تبدال اأر�ش���يته 
)تارتان( و�شيتم ال�شتالم خالل الأيام القادمة، 
����س لفرق الفئ���ات العمرية التي ح�ش���لت  خم�شّ
على نتائج جيدة يف م�ش���ابقات الحتاد املو�شم 
الفائ���ت، لدين���ا الأ�ش���بال نال���وا املرك���ز الث���اين 
والنا�ش���ئني الأول وال�ش���باب الث���اين والرديف 
الث���اين اأي�ش���ًا، وح�ش���دنا ثمار التع���ب مع هذه 
الفرق برتحيل ت�شعة لعبني اىل الفريق الأول، 
وكذلك مت اإعارة �ش���تة لعب���ني اآخرين اىل اأندية 
زاخ���و والديواني���ة والرم���ادي �ش���من �شيا�ش���ة 

اإدارة النادي".

غياب الميزانية
وك�شف ر�شيد اأن "عدم تخ�شي�س ميزانية ثابتة 
لنادي الزوراء من اأهم امل�شاكل التي نعاين منها 
برغ���م مفاحتتنا وزارة املالي���ة عن طريق وزارة 
النق���ل املوؤ�ّش�ش���ة الراعية لنا، اإل اأنه مل حت�ش���ل 
املوافق���ة عل���ى ذلك لأ�ش���باب جمهولة، وا�ش���تمّر 
منحن���ا ُدفعات ل تتجاوز 100 اىل 150 مليون 
دين���ار يف اأوق���ات متباع���دة وغ���ر منتظمة من 
ناحية قيمة الدفعة، وهي ل ت�ش���ّد حاجة النادي 
لالإيف���اء بعقود املدّرب���ني والالعب���ني، وما ميّيز 
عالق���ة الالعب���ني م���ع الإدارة اأنهم �ش���ربوا على 
تاأّخ���ر ت�ش���ّلم حقوقهم م���دة طويلة م���ن دون اأي 

ت�شّكي برغم تقديرنا لظروفهم ".

حق با�صم
وخت���م ر�ش���يد حديثه عم���ا ورد يف ت�ش���ريحات 
املدرب با�ش���م قا�ش���م عن حّقه يف ذم���ة الزوراء، 
قائ���اًل "يحتفظ الكابن با�ش���م بحّق���ه البالغ ربع 
قيم���ة العقد )60 ملي���ون دينار( فقط كونه رغب 
يف تقدمي ال�ش���تقالة يف بداية الدوري، واملبلغ 
ال���ذي يطالب به هو ا�ش���تحقاقه نظر املدة التي 
ق�ش���اها مع الفريق، ومبوجب اتف���اق كنت اأحد 
�ش���هوده، وعتبن���ا اأنه قّدم �ش���كواه اىل 
ن���زل  كن���ا ومل  وق���ت  الق�ش���اء يف 
نوؤّي���د ا�ش���تحقاقه للمبل���غ ومل 
ننك���ره، و�ش���ُيعطى له حال 
توّفره كون الكابن با�ش���م 
حائز على وثيقة املخال�شة 
بتوقي���ع اأع�ش���اء الإدارة، 
وم���ن حق���ه املطالب���ة به 

خالل �شنتني".

طالب االإعالم والجماهير بتعزيز ثقة االأ�صود .. عبد الرحمن ر�صيد:

اأدفوك�ت �سخ�سية ح�زمة.. وا�ستدع�ء ف��سل يحّفز العبي الدوري
 المالّية ترف�ص تخ�ص��ي�ص الميزانّية .. واإنج��از ملعبنا من حكايات األف ليلة وليلة!

 متابعة - املدى

ي�شتمر احلديث عن م�شتقبل الرنويجي اإيرلينغ 
هالن����د، مهاج����م الفريق الأول بنادي بورو�ش����يا 
دورمتون����د، واإمكاني����ة الرحي����ل اأو ال�ش����تمرار 
داخ����ل اأملاني����ا، الف����رتة املقبل����ة، يف ظ����ل �ش����راع 

الأندية الأوروبية من اأجل �شّمه.
وي�ش����ع ري����ال مدري����د، وبر�ش����لونة هالن����د على 
اجلاري����ة،  ال�ش����يفية  التعاق����دات  قائم����ة  راأ�����س 
وقطب����ي  ت�شيل�ش����ي،  م����ن  اهتم����ام  و�ش����ط 

الإنكليزي����ني. و�ش����يتي  يونايت����د  مان�ش�ش����رت 
واأكدت �شحيفة "�شنداي اإك�شرب�س" الإنكليزية، 
ع����ن تخطي����ط اإدارة مان�ش�ش����رت يونايت����د، لعق����د 
اجتماعات حا�ش����مة خالل الأيام املقبلة، من اأجل 

ح�شم �شفقة هالند.
وكان رافا يو�شتي، نائب رئي�س نادي بر�شلونة، 
قد حتّدث عن فر�س النادي الكتالوين يف التعاقد 

مع هالند، خالل املركاتو ال�شيفي املقبل.
وق����ال يو�ش����تي، يف ح����وار اأج����راه مع �ش����حيفة 
"مون����دو ديبورتيفو" الإ�ش����بانية: "اإذا ا�ش����تمّر 

بر�شلونة يف �شيا�شة اإ�شالح 
ي�ش����تطيع �ش����ّم  ه����ل  املن����زل 
هالن����د يف ال�ش����يف املقب����ل؟ 

م����ا ب����ني الآن والعام املقبل �ش����رنى 
ه����و الو�ش����ع وم����ا ميكنن����ا العتم����اد علي����ه من 

�شفقات".
ويرتب����ط هالند بعقد مع دورمتوند، حتى 

�ش����يف 2024، يف وج����ود �ش����رط جزائي 
بقيم����ة 75 ملي����ون ي����ورو، ي�ش����مح ل����ه 

بالرحيل خالل �شيف 2022.

م�ن�س�سرت يون�يتد ي�سعى للتع�قد مع ه�الند

 بغداد / املدى

وعد الكاب����ن عدنان درجال رئي�����س احتاد كرة 
الق����دم، باح����داث تغي����ر يف املنتخ����ب الوطني 
 2022 الع����امل  كاأ�����س  ت�ش����فيات  يف  امل�ش����ارك 
بالتف����اق مع املالك التدريب����ي من دون اأن يوؤثر 
عل����ى النتائ����ج املرتقب����ة يف املباري����ات ال�ش����بع 
املتبقية، �ش����اعيًا لتاأهيل املنتخب اىل املونديال 

برغم �ش����عوبته، وطالبًا من اجلمهور مب�شاندة 
الالعبني ب� )ها�ش����تاقات( من اأج����ل دعم مهّمتهم 

اأمام الإمارات.
وقال درجال يف مقطع فيديو بّثه على ح�ش����ابه 
يف موقع التوا�ش����ل الجتماعي تابعته )املدى( 
اإن "التجديد �شيكون م�شاحب للعمل القادم مع 
املنتخب ب�شكل هادىء ومدرو�س ومو�شوعي، 
�ش����يما اأن مباراة لبنان �ش����هدت م�شاركة لعبني 
ُج����دد منهم حمم����د علي عب����ود لأول م����ّرة وقّدم 
مب����اراة رائعة جدًا، و�ش����يكون له م�ش����تقبل مع 

املنتخب الوطني".
التدريب����ي  امل����الك  م����ع  التف����اق  "مت  واأ�ش����اف 
امل�ش����اعد املتواج����د يف العا�ش����مة بغ����داد، على 
امل�ش����اركة يف  �ش����واء  الأندي����ة،  زي����ارة جمي����ع 
املمت����از اأم الأوىل، لالط����الع على عمل فرق كرة 
الق����دم، وتاأ�ش����ر اأب����رز لعبيه����ا، واتفقن����ا على 
و�ش����ع برامج خا�ش����ة لالعبي املنتخب من اأجل 
تهيئتهم باأف�شل حال ومن �شمنهم الالعب عالء 

عبا�س".
وفيم����ا يخ�����سّ املغرتبني لف����ت درج����ال اإىل اأن 
فيها  الي����د  بداأ �ش����فحة جدي����دة ميدُّ  "الحت����اد 
اىل جمي����ع اأبناء الوط����ن يف الداخل واخلارج 

للنهو�س مب�شتوى كرة القدم".

وب����نّي "توا�ش����لت م����ع الالع����ب ريبني �ش����ولقا 
لالطمئن����ان عل����ى و�ش����عه بع����د اإ�ش����ابته، وكان 
م����ن املفرت�س اأن ي�ش����ارك يف لقاء لبن����ان، لكّنه 
اأكد حاجته للنقاهة، و�ش����يكون جاهزًا للتدريب 
ا�ش����تعدادًا ملباراتي �ش����وريا وكوريا اجلنوبية 

يف 11 و16 ت�شرين الثاين املقبل".
م����ن  اجلمه����ور  "�ش����يتمّكن  درج����ال  واأعل����ن 
الدخول اىل مالعب الدوري ب�ش����كل متدّرج بني 
)30و50( % خ����الل املرحل����ة القادم����ة، بدءًا من 
اجلولة الرابع����ة، مع اأولوية الهتمام ب�ش����حة 

�شبابنا".
وك�ش����ف رئي�����س احت����اد الك����رة "حتّدث����ت ي����وم 
اجلمع����ة املا�ش����ي م����ع رئي�����س الحت����اد الدويل 
للعب����ة جي����اين اإنفانتينو بخ�ش����و�س ال�ش����ماح 
للمالعب العراقية بت�شييف املباريات الدولية، 
وحتديدًا ملعب املدينة الريا�ش����ية يف الب�ش����رة 
التي زارتها جلنة مكّلف����ة لهذا الغر�س، وكتبْت 
تقري����رًا اإيجابيًا جدًا، كما طلب����ُت من اإنفانتينو 
اأن جت����ري مباراتي �ش����وريا وكوريا اجلنوبية 
يف ملع����ب )ج����ذع النخلة( بالب�ش����رة و�ش����يمّهد 
احل�شور اجلماهري ملالعب الدوري الأجواء 
لتح�ش����يد فّعال يف ت�ش����فيات املونديال اأماًل يف 

حتقيق نتائج اإيجابية ملنتخبنا".

وتاب����ع "اأعلم����ُت اإنفانتينو بخ�ش����و�س افتتاح 
ونرتّق����ب  بغ����داد،  بالعا�ش����مة  املدين����ة  ملع����ب 
و�ش����ول جلنة دولي����ة للفرتة 26-28 ت�ش����رين 
الأول اجل����اري لزي����ارة امللع����ب وكتاب����ة تقرير 
����ل عنه، به����دف تهيئة جميع امل�ش����تلزمات  مف�شّ
اخلا�ش����ة برف����ع احلظ����ر الكل����ي ع����ن املالع����ب 
العراقي����ة، وهو اأح����د الأه����داف احلقيقية التي 

اأ�شعى اإىل حتقيقها".
وطال����ب عدنان درجال من اجلمهور الريا�ش����ي 
بال�ش����رب قلي����اًل، وذل����ك "لق�ش����ر ف����رتة حتّم����ل 
الكب����ر  اخل����راب  مقارن����ة بحج����م  امل�ش����وؤولية 
و�شعوبة البناء امل�شتقبلي ولي�س الآين فقط".

وتعّه����د رئي�����س احت����اد الكرة برف����ع احلظر عن 
ل منتخبنا  مالعبنا وعودة اجلماهر اليها وتاأهُّ
الوطني اىل نهائيات كاأ�س العامل برغم �شعوبة 
املهّمة، موؤكدًا "�شنعمل حتى اللحظات الأخرة 
ولن ن�شت�ش����لم مطلقًا مهما كّلف الأمر، �ش����نوفر 
لتحقي����ق  الوطن����ي  املنتخ����ب  م����ا يحتاج����ه  كل 
احُللم، وهذه فر�ش����ة ملطالبة اجلميع مب�ش����اندة 
املنتخب، فثقة الالعبني باأنف�شهم مهّمة لتحقيق 
النتائ����ج الإيجابي����ة وخا�ش����ة اأم����ام الإمارات، 
مل����وؤازرة  )الها�ش����تاقات(  ُتطل����ق  اأن  ويج����ب 

الالعبني يف مهمتهم اأعتبارًا من اليوم".

درج�ل يعُد بت�أهيل المنتخب للموندي�ل ويه�تف اإنف�نتينو لرفع الحظر 
 بغداد / املدى

مبادرة ت�شامنية خّطط لها رّواد امل�شارعة ) لعبني ومدّربني وحّكام( 
الأول  ت�شرين  من  والع�شرين  احل��ادي  موعد  بتحديد  �شابقًا  دوليني 
اجلاري للقاء ت�شاوري فيما بينهم مّمن و�شفهم �شاحب املبادرة احلكم 
الهيئة  يف  التمثيل  عن  واملغّيبني  ب�)املهّم�شني  العبيدي  با�شل  الرائد 
ال��رّواد  بع�س  ي�شم  وفد  ت�شكيل  اللقاء  من  وينبثق  لالحتاد(  العامة 
لتعديل  منهم  الدولة حماولة  الريا�شي يف  القرار  ا�شحاب  يناق�شون 
قانون الحتاد الذي حرم �شريحة كبرة من اأبطال امل�شارعة ورافعي 
التواجد  حق  من  والدولية  والقارية  العربية  املحافل  يف  الوطن  علم 
امل��وؤمت��رات  يف  الت�شويت  اأو  للرت�شيح  العمومية  الهيئات  �شمن 
النتخابية التي حتّدد نوع الت�شكيلة الإدارية وتقّرر م�شر اللعبة كل 

اأربع �شنوات.
جتاه  العالية  بامل�شوؤولية  ال�شعور  عن  تعرّب  النوع  هذا  من  مبادرة 
الرّواد الذين لولهم ملا و�شلت ريا�شة امل�شارعة اىل املرحلة  حقوق 
اأي��دي  على  تتلمَذْت  تدريبية  وم��الك��ات  عري�شة  ق��اع��دة  م��ن  احلالية 
اأبطالها القدامى مّمن تقّدم بهم العمر واأ�شبحوا بعيدين عنها ج�شديًا 
وقريبني روحيًا، وهاهم يفّكرون بتعديل قانون ونظام احتادهم وفقًا 

مل�شلحة اجلميع ولي�س ل�شخ�س اأو جمموعة معّينة.
نتمّنى من عديد روابط الريا�شات يف العراق اأن تتبّنى املبادرة ذاتها 
للدفاع عن حقوق الرّواد الأبطال وما اأكرثهم مل حتقق جمال�س اإدارات 
ومنجزاتهم  تاريخهم  وتنا�شْت  امل�شروعة،  طموحاتهم  احتاداتهم 

و�شنوات ت�شحياتهم خ�شية مزاحمتهم على كرا�شي ومزايا املواقع!

رّواد امل�س�رعة ُيعّدلون ق�نونه�



ظل الو�سع ال�سيا�سي الداخلي في 
العراق ع�سية الإنتخابات لمجل�س 

النواب معقدا ً. وا�ستدت التناق�سات 
الخطيرة حول عدد من الق�سايا 

الأ�سا�سية لل�سيا�سة الداخلية 
والخارجية بين القوى ال�سيا�سية 
النافذة في البالد، مما عقد حل 

العديد من الم�ساكل ال�سيا�سية 
والقت�سادية والع�سكرية المهمة 

التي تتطلب حلوًل عاجلة.

وكان���ت �ش���رعية االنتخابات و�ش���فافيتها 
مو�ش���ع ت�شاوؤل و�ش���كوك، ب�ش���بب تزايد 
ح���وادث العن���ف �ش���د ن�ش���طاء االحتجاج 
واملر�ش���حني امل�ش���تقلني واع���ان عدد من 
االأحزاب واحلركات ال�شيا�شية مقاطعتها. 
العراقي���ون حمبط���ني ب�ش���دة،  ي���زال  وال 
والعديد منه���م غري متاأكدين مم���ا اإذا كان 
باإم���كان املوؤ�ش�ش���ة ال�شيا�ش���ية يف الب���اد 

اإجراء ت�شويت عادل.*
املراقب���ون  اعتق���د  كم���ا  ع���ام،  وب�ش���كل 
ال�شيا�شيون، “كان ال�شكان واثقني من اأن 
االنتخابات لن جتلب التغيريات املرجوة 
للب���اد، ونتائجه���ا حمددة �شلًف���ا. وجرى 
اإته���ام االأح���زاب التقليدي���ة التي ظلت يف 
ال�شلط���ة لف���رة طويلة ب�ش���راء االأ�شوات 
وحماباة االأقارب. وعلى الرغم من حقيقة 
الرحيب مبر�شحي الكتل ال�شيا�شية التي 
مت اإن�شاوؤه���ا نتيج���ة احتجاجات 2019-
يوؤمن���ون  ال  العراقي���ني  اأن  اإال   ،2020
بفوزهم. وال�شبب يف عدم مباالة ال�شكان 
يكم���ن يف ا�شتم���رار ع���دم اال�شتق���رار يف 
اقت�شاد الدولة، ف�شا عن ف�شاد احلكومة 
العراقية التي يعتربه���ا النا�س غري فعالة 

.«
وكان احلدث االأ�شا�شي للحياة ال�شيا�شية 
العراقي���ة يف ال�شه���ر املا�ش���ي، التح�شري 
ملجل����س  االأول  ت�شري���ن   10 النتخاب���ات 
االأح���زاب  ن�ش���اط  وازداد  الن���واب. 
واحل���ركات ال�شيا�شي���ة العراقي���ة، وكبار 
ال�شيا�شي���ني يف الب���اد، ب�ش���كل ملحوظ. 
واتخ���ذت ال�شلط���ات اإج���راءات تنظيمية 
اال�شتع���دادات  ال�شتكم���ال  وغريه���ا 

لانتخابات املقبلة.
و�شنت ال�شلط���ات العراقية حملة ملكافحة 
التزوي���ر وتاأمني �شام���ة الناخبني. لذلك، 
اأعلن جمل�س الق�ش���اء االأعلى يف العراق، 
يف االأول م���ن اأيل���ول، ع���ن ت�شكي���ل جلنة 
ملنع االنتهاكات والتزوير يف االنتخابات 
الربملاني���ة. وت�شم اللجن���ة ق�شاة حتقيق 
وحمقق���ني �شرعيني �شيعمل���ون مع قوات 
االأمن ملراقبة االنتخابات و�شمان �شفافية 
ا عن  الت�شوي���ت. واللجنة م�شوؤول���ة اأي�شً
من���ع �ش���راء االأ�ش���وات املحتم���ل، حي���ث 
لوحظت مث���ل هذه االنته���اكات �شابًقا يف 

العراق.
واأم���ر رئي����س ال���وزراء حمم���د الكاظم���ي 
جمي���ع امل�شوؤول���ني مبن���ع املر�شح���ني من 
ا�شتخ���دام �شلطاته���م وعاقاته���م لتحقيق 
جمي���ع  ودع���ا  االنتخاب���ات،  يف  مي���زة 
االأط���راف اإىل »تكري����س اأنف�شه���م ملناف�شة 
�شحي���ة«. وباأمر م���ن رئي�س احلكومة، مت 
ت�شكيل قيادة العمليات امل�شركة، والتي، 
بناًء على نتائج منذجة الو�شع يف مراكز 
االق���راع، اأدخلت تعدي���ات على اخلطط 
الق���وات  �شتحر����س  ورد،  كم���ا  االأمني���ة. 
تع���ني  ومت  االق���راع.  اأماك���ن  اخلا�ش���ة 
نح���و 500 مراقب م�شتق���ل يف الباد ملنع 
التزوي���ر يف مراكز االق���راع. ومبوجب 
اخلطة اجلدي���دة، انق�شم الع���راق اإىل 83 
دائ���رة ولي����س 18 كم���ا كان يف ال�شاب���ق. 
ولن يتمكن العراقيون من الت�شويت هذه 
ا  املرة، اإال يف مناط���ق اإقامتهم، للحد اأي�شً

من اإمكانية التزوير.
امل�شتقل���ة  العلي���ا  املفو�شي���ة  واأف���ادت 
لانتخابات العراقي���ة اأنه مع اقراب يوم 

االنتخاب���ات، تتلق���ى املفو�شي���ة �شكاوى، 
مب���ا يف ذل���ك ح���االت ا�شتخ���دام االأحزاب 
لاأ�شلح���ة لرهي���ب الناخب���ني باالإ�شاف���ة 
اإىل بي���ع بطاقات الناخبني. وقال متحدث 
بالتزامه���ا  �شتف���ي  اللجن���ة  اإن  با�شمه���ا 
االنتخاب���ات  نتائ���ج  باإع���ان  القان���وين 
يف غ�ش���ون 24 �شاع���ة بعد اإغ���اق مراكز 
االق���راع. ويعد اإدخ���ال بطاقات االقراع 
البيومرية طريقة اأخرى تاأمل اللجنة يف 
وقف تزوير الناخبني. كما تقرر ا�شتخدام 
اأجهزة التحقق االإلكرونية لتحديد هوية 
الناخب���ني وجتن���ب الت�شوي���ت امل���زدوج 
الذي ح���دث يف االنتخابات ال�شابقة. ومت 
اإ�ش���دار بطاق���ات بيومرية ل���� 17 مليون 
عراق���ي، لك���ن 5 ماي���ني �شي�شتمرون يف 
ا�شتخ���دام بطاق���ات الناخ���ب االإلكرونية 
عل���ى  فق���ط  حتت���وي  والت���ي  القدمي���ة، 

معلومات ال�شرية الذاتية.
وق���ال رئي����س ال���وزراء الكاظم���ي يف 15 
اأيل���ول: »احلكوم���ة العراقي���ة ومفو�شية 
الإج���راء  ا�شتع���داد  عل���ى  االنتخاب���ات 
ت�شري���ن   10 يف  الربملاني���ة  االنتخاب���ات 
االأول كم���ا وع���دت«. واأعلن���ت ال�شلط���ات 
العراقي���ة عن ا�شتكم���ال �شبه كامل جلميع 
اال�شتع���دادات، معرب���ة ع���ن اأمله���ا يف اأن 
ير�ش���ي الت�شويت االأ�شا����س لاإ�شاحات 
املوع���ودة، عل���ى الرغم من �شك���وك الراأي 
اأعل���ن  ايل���ول،   16 يف  الكب���رية.  الع���ام 
رئي����س احلكوم���ة اأن���ه مت توف���ري جمي���ع 
االنتخاب���ات،  للجن���ة  الازم���ة  املع���دات 
واأن ق���وات االأمن م�شتع���دة للم�شاعدة يف 
عملية الت�شوي���ت ال�شلمية. ودع���ا ال�شيد 
يف  امل�شارك���ة  اإىل  العراقي���ني  الكاظم���ي 

االنتخاب���ات والقيام ب���دور يف دفع الباد 
نحو االإ�شاح االإداري وال�شيا�شي.

واأف���ادت جلن���ة االنتخاب���ات املركزي���ة اأن 
اجلنود العراقي���ني وموظفي قوات االأمن 
االنتخاب���ات  يف  �شي�شوت���ون  االأخ���رى 
الربملاني���ة يف ي���وم اق���راع خا����س - 8 
باالإ�شاف���ة  اأكتوب���ر.   / االأول  ت�شري���ن 
اإىل ذل���ك، ف���اإن ال�شجن���اء املحك���وم عليهم 
بال�شج���ن مل���دة تقل ع���ن خم����س �شنوات، 
واملواطن���ون العراقيون الذي���ن يعي�شون 
حالًي���ا يف خميمات النازحني �شي�شوتون 
2583 مرك���ز  اأكتوب���ر. مت جتهي���ز   8 يف 
 309 و  الع�شكري���ني  للناخب���ني  اق���راع 

للنازحني و 7 لل�شجناء.
وقعت االأح���زاب ال�شيا�شي���ة واملر�شحون 
امل�شتقل���ون الذي���ن خا�ش���وا االنتخاب���ات 
الربملاني���ة يف 10 ت�شري���ن االأول مدون���ة 
ال�شل���وك االنتخابي���ة يف اأيلول يف جميع 
املحافظات العراقي���ة الثماين ع�شرة ويف 
بغ���داد. وكان التوقي���ع جزء م���ن اجلهود 
التع�ش���ب والعن���ف  م���ن  للح���د  املبذول���ة 
وخطاب الكراهي���ة، �شواء اأثناء احلمات 
االنتخابي���ة اأو اأثن���اء الت�شويت. القانون 
هو اتفاق اأخاقي و�شيا�شي على القواعد 
التي يج���ب اأن تتبعها االأحزاب ال�شيا�شية 
وموؤيدوه���ا اأثن���اء العملي���ة االنتخابي���ة. 
وكان الغر����س من االتفاقي���ة هو احلفاظ 
والتنفي���ذ  والنزاه���ة  ال�شرعي���ة  عل���ى 
ال�شلي���م للعملي���ة. ته���دف مدون���ة قواع���د 
���ا اإىل امل�شاعدة  ال�شل���وك االنتخابية اأي�شً
يف بن���اء الثق���ة يف العملي���ة االنتخابي���ة، 
ومن���ع ال�ش���راع وزي���ادة الدع���م ال�شعبي 
لانتخاب���ات يف الع���راق. م���ن املتوقع اأن 

حت���رم االأط���راف املوقع���ة عليه���ا حقوق 
وحري���ات جمي���ع االأط���راف االأخ���رى ق���م 
بحمل���ة واأن�ش���ر اإيديولوجيات���ك ومبادئك 
ال�شيا�شي���ة دون ترهي���ب اأو خوف من اأي 
جه���ة اأخرى. كم���ا طلبت مدون���ة ال�شلوك 
االنتخابي���ة م���ن جميع املوقع���ني احرام 
حرية ال�شحفيني وو�شائل االإعام، ودعم 
امل�شارك���ة  العراقي���ة  واالأقلي���ات  الن�ش���اء 
والر�ش���ح كمر�شح���ات يف االنتخاب���ات. 
تن�س مدون���ة قواعد ال�شل���وك االنتخابي 
عل���ى اأن���ه �شيتم فر����س عقوب���ات �شارمة 
عل���ى االأحزاب اأو التحالفات اأو املر�شحني 
واللوائ���ح  للقوان���ني  وفًق���ا  املخالف���ني 

والتعليمات املعمول بها.
يف  لعراقي���ق  مفو�ش���ي  جمل����س  وكان 
انتخاب���ات 10 اأكتوب���ر، ق���د واف���ق عل���ى 
3249 مر�شًح���ا، بينه���م 951 ام���راأة، على 
329 مقعًدا يف الربمل���ان العراقي، يتوزع 
 83 يف  املحافظ���ات  عل���ى  منه���م   320
دائرة. املقاعد الت�شع���ة املتبقية حمجوزة 
لاأقليات القومية والدينية. �شجلت جلنة 
االنتخب���ات املركزية اأكرث م���ن 25 مليون 
عراقي للم�شاركة يف االنتخابات، 48.6٪ 

منهم ن�شاء.
24 �شبتم���رب، دع���ا ال�شي���د الكاظم���ي  يف 
ال�شع���ب العراقي مرة اأخرى اإىل امل�شاركة 
يف االنتخاب���ات النيابي���ة م���ن اأجل “كبح 
الف�شاد”. وبح�شب قوله، “مت تلبية جميع 
متطلب���ات العملي���ة االنتخابي���ة بالكامل. 
�شيخ���رج العراق م���ن االنتخاب���ات املقبلة 
بنتيج���ة تقوم عل���ى النزاه���ة وال�شفافية. 
ل���ن نت�شام���ح ب���اأي ثم���ن م���ع املح�شوبية 
رئي����س  ودع���ا   .“ والف�ش���اد  واالحتي���ال 
يف  الثق���ة  ع���دم  اإىل  ال�ش���كان  احلكوم���ة 
الوعود غ���ري الواقعي���ة للمر�شحني ب�شاأن 

توزيع االأرا�شي والتعيينات اجلديدة.
وبح�ش���ب ما ورد، ف���اإن ن�شطاء االحتجاج 
يخف���ون  كمر�شح���ني  ير�شح���ون  الذي���ن 
االأ�شواء، خوًفا م���ن جماعات امليلي�شيات 
ال�شيعية التي يقول امل�شوؤولون اإنها وراء 
حمل���ة القتل والرهي���ب، والت���ي تنكرها 
امليلي�شي���ات نف�شه���ا. باالإ�شاف���ة اإىل ذلك، 
ت�شب���ب انق�شام يف احلرك���ة االحتجاجية 
يف تهدي���دات �ش���د مر�شح���ني م���ن بع�س 
مقاطع���ة  يوؤي���دون  الذي���ن  اأن�شاره���ا، 

الت�شويت.

اعتم���دت امل���ادة عل���ى تقري���ر املر�ش���د ال�ش���هري 
للتط���ورات يف الع���راق الذي يعده معهد ال�ش���رق 

االو�شط يف مو�شكو.

انتخاب���ات  تاأ�شي�شه���ا  من���ذ  العراقي���ة  الدول���ة  ت�شه���د  -مل 
دميقراطي���ة تناف�شي���ة لغر����س ا�شتام ال�شلط���ة ال�شيا�شية 

رغم اجرائها باأ�شكال �شورية يف املرحلة امللكية.
- النظ���م ال�شيا�شية اال�شتبدادية بات���ت �شمة مميزة للدولة 

العراقية منذ ن�شوئها وحتوالتها امللكية واجلمهورية.
- ث���ورة 14 متوز الوطنية اعتمدت �شرعية دميقراطية يف 
انتخ���اب املنظمات املهني���ة والنقابات العمالي���ة، ولكنها مل 
ترق اىل انتخابات وطنية الختيار �شلطة الباد ال�شيا�شية. 
االحت���ال  بع���د  الديكتاتوري���ة  الدول���ة  �شلط���ة  انهي���ار   -
االأمريكي للع���راق اأف�شى اىل �شي���ادة ال�شرعية االنتخابية 
وم���ا نت���ج عنها من بن���اء �شلط���ات الدول���ة الث���اث بق�شمة 

طائفية. 
ا�شتن���ادا اىل ه���ذه املقدم���ة املكثف���ة اأح���اول جه���د االإمكان 

التوقف عند حماور ا�شا�شية اأهمها- –
اأوال -- الدولة الوطنية و�شرعيتها ال�شيا�شية.

ثانيا-– ال�شرعية االنتخابية و�شلطتها ال�شيا�شية.

ثالثا -- ال�شرعية الدميقراطية وبنيتها ال�شيا�شية.
ا�شتنادا اىل املح���اور ال�شيا�شية املثارة اأ�شعى اىل التوقف 
عند م�شامينها الفكرية وتاأثرياتها ال�شيا�شية على م�شتقبل 

الدولة العراقية.
اأوال -- الدولة الوطنية و�شرعيتها ال�شيا�شية.

تت�ش���كل املنظوم���ة ال�شيا�شية للدولة م���ن ال�شلطات الثاث 
الق�شائية - الت�شريعية -التنفيذية - واالأحزاب ال�شيا�شية 

املوالية واملعار�شة ل�شلطة الباد الوطنية. 
ا�شتن���ادًا اىل التو�شي���ف امل�شار اليه تتح���دد طبيعة النظم 

ال�شيا�شية وتقدير �شرعيتها الوطنية من - 
1 - طبيع���ة النظام ال�شيا�شي للدولة هل هو نتاج ال�شرعية 

الدميقراطية او ال�شكل الديكتاتوري للحكم. 
-2 طبيعة الق���وى االجتماعية املا�شكة بال�شلطة ال�شيا�شية 
بن���اء  يف  فاعل���ة  اأ�شا�شي���ة  اجتماعي���ة  طبق���ات  ه���ي  ه���ل 
االقت�شادات الوطنية؟ ام اإنها طبقات فرعية تابعة ل�شيا�شة 
االحت���كارات الدولي���ة؟ 3 -- ه���ل تع���رب اأح���زاب ال�شرعية 
االنتخابي���ة ع���ن م�شالح الطبق���ات االأ�شا�شي���ة اأم تعرب عن 

م�شالح طبقات اجتماعية فرعية.
-4 ه���ل ت�شع���ى ال�شرعية االنتخابية اىل الت���داول ال�شلمي 
لل�شلط���ة ال�شيا�شي���ة ام انه���ا ته���دف اىل احت���كار ال�شلط���ة 

ال�شيا�شية. 
اعتم���ادًا على تلك اال�شئلة املنهجية اأ�شعى اىل التفريق بني 
مفهومي- ال�شرعية االنتخابي���ة وال�شرعية الدميقراطية - 

للحكم وفق فكرية - �شيا�شية. 
ثانيا --ال�شرعية االنتخابية و�شلطتها ال�شيا�شية.

ت�شود يف اأغل���ب الدول الوطنية �شرعي���ة انتخابية تتجلى 
ب�شمات اجتماعية - �شيا�شية منها--

-1 تع���رب ال�شرعي���ة االنتخابي���ة يف الدول���ة الوطني���ة عن 
هام�شي���ة ال���دورة االقت�شادي���ة وتراج���ع �شي���ادة الطبقات 

اال�شا�شية يف الت�شكيلة االجتماعية الوطنية.
-2 �شي���ادة الطبق���ات الفرعي���ة يف الت�شكيل���ة االجتماعي���ة 
الوطني���ة وحتكمها بال�ش���كل االنتخابي يف حي���ازة �شلطة 

الباد ال�شيا�شية.
-3 تعتم���د ال�شرعي���ة االنتخابي���ة عل���ى �شي���ادة الطبق���ات 
وال�شرائح االجتماعي���ة الفرعية وحتكمها مبنظومة الباد 

ال�شيا�شية. 
�ش���كا  باعتباره���ا  املذهبي���ة  االأيديولوجي���ات  تتمت���ع   4-
رئي�شي���ا من ا�ش���كال ال�شبط االجتماعي للق���وى الهام�شية 

باأهمية كبرية يف ال�شرعية االنتخابية.
-5 تعتمد الهيمن���ة الطائفية ال�شبط االأيديولوجي املتمثل 

ب-
-- الطقو�س واالعراف الدينية. 

- زيارة العتبات املقد�شة واحياء املنا�شبات الدينية.
- الت���ربك مبراق���د االولي���اء ال�شاحل���ني وتق���دمي الن���ذور 

والهدايا اىل رجال الدين.
اخلالدين.  االئمة  اأرواح  على  الدينية  املواكب  – اإقامة 

-6 يتعاظ���م الدور االأيديولوجي للفئ���ات الفرعية احلاكمة 
ع���رب اليات ال�شب���ط االجتماع���ي الطائف���ي وتعاظمه بقدر 

تفكك ت�شكيلة الباد الطبقية.
-7 يرافق تفكك ت�شكيلة الباد الطبقية واآليات اقت�شادية 
�شيا�شي���ة دولي���ة – اإقليمي���ة يتقدمها تقوي���ة التحالف بني 
الر�شامي���ل االأجنبية والطبقات الفرعية وما ينتجه ذلك من 

حتكم القوى اخلارجية يف تطور بناء الدولة الوطنية. 
-8 يتع���زز الطاب���ع االممي لاإ�ش���ام ال�شيا�ش���ي يف النظم 
عل���ى  مبني���ة  اإقليمي���ة  حتالف���ات  اىل  ا�شتن���ادًا  الطائفي���ة 

التوافقات الطائفية.

ثالثًا -- -- ال�شرعية الدميقراطية وبنيتها ال�شيا�شية
تتمت���ع ال�شرعي���ة الدميقراطي���ة للحك���م باأهمي���ة �شيا�شي���ة 
يف النظ���م الدميقراطي���ة كونها االإط���ار ال�شيا�شي ال�شامن 
لاأمن االجتماعي واملناف�شة ال�شيا�شية يف الدولة الوطنية 

املرتكزة على--
اأ- ا�شتقرار البناء الطبق���ي للت�شكيلة االجتماعية الوطنية 
ون�شوج م�شالح طبقاتها االجتماعية حيث تن�شد الطبقات 
االجتماعية حتقيق مطالبها على اأ�شا�س مواقعها االإنتاجية 

وفعالية قواها ال�شيا�شية.
ب—املطال���ب االقت�شادي���ة – ال�شيا�شي���ة ت�ش���كل عام���ا ً 
رئي�شًا يف تعزي���ز م�شالح الطبق���ات االجتماعية وتر�شيخ 

اأدوراها يف املناف�شة الدميقراطية.
ال�شلط���ة  ال�شلمي���ة والو�ش���ول اىل  املناف�ش���ة  ت�ش���كل  ج- 

ال�شيا�شية جوهر االنتخابات الدميقراطية.
ا�شتنادا اىل م�شامني ال�شرعيتني االنتخابية والدميقراطية 

البد من تثبيت اال�شتنتاجات التالية -- 
اأوال- ترتك���ز ال�شرعية الدميقراطية على املناف�شة ال�شلمية 
ب���ني القوى واالأح���زاب ال�شيا�شي���ة بينما ته���دف ال�شرعية 
االنتخابي���ة اىل تاأبي���د �شيط���رة الطبقات الفرعي���ة اعتمادًا 

على تاأجيج الروح املذهبية.
ال�شرعي���ة الدميقراطي���ة عل���ى الربام���ج  – تعتم���د  ثاني���ا 
ت�شكيلته���ا  لطبق���ات  املتناف�ش���ة  ال�شيا�شي���ة  االقت�شادي���ة 
االجتماعية بينما ته���دف ال�شرعية االنتخابية اىل تكري�س 
هيمن���ة الطبق���ات الفرعي���ة واأيديولوجيته���ا الطائفي���ة يف 

الت�شكيلة الوطنية.
ثالثا – تتناف�س يف ال�شرعية الدميقراطية برامج االأحزاب 
ال�شيا�شية بينما توظ���ف الطائفة ال�شيا�شية االيديولوجية 

الطائفية وامل�شاعر الدينية يف حماتها االنتخابية.
رابعا – تهدف ال�شرعية الدميقراطية اىل التداول ال�شلمي 
لل�شلطة ال�شيا�شي���ة بينما تعمد القوى الفرعية اىل احتكار 

ال�شلطة ال�شيا�شية وتاأبيد هيمنتها ال�شيا�شية.
خام�شا -- تلب���ي ال�شرعية الدميقراطي���ة م�شالح الطبقات 
االأ�شا�شي���ة يف الت�شكيل���ة االجتماعية بينم���ا ت�شعى القوى 
الفرعي���ة اىل التحالف مع الق���وى اخلارجية لغر�س تاأمني 

م�شاحلها الطبقية.
ختام���ًا الب���د م���ن التاأكي���د عل���ى ان االختاف���ات الفكرية - 
ال�شيا�شي���ة ب���ني ال�شرعيت���ني االنتخابي���ة والدميقراطي���ة 
تنطل���ق م���ن م�شال���ح الب���اد الوطني���ة وم�شال���ح طبق���ات 
ت�شكيلته���ا االجتماعي���ة وبه���ذا ال�شي���اق ت�شع���ى الطبق���ات 
االأ�شا�شي���ة عل���ى تطوي���ر الدول���ة الوطني���ة وابعاده���ا عن 
التبعي���ة والتهمي����س وبعك�ش���ه ت�شع���ى الطبق���ات الفرعية 
اىل التحال���ف مع الق���وى االأجنبية به���دف ادامة م�شاحلها 

الطبقية.
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 د. فالح احلمـراين

  لطفي حامت
  ر�سا املحمداوي

نافـذة من موسـكو قناطر

ه���ل اأكتب م���ادة عن زيارت���ي ملعر�س الريا����س للكتاب؟ رمبا. هن���اك اأكرث من 
مو�ش���وع للكتابة، فالريا�س مدينة خمتلفة عن التي راأيتها قبل ع�شر �شنوات، 
هي مدينة رقمية بحق، اإذ ال وجود للورق يف تعامات الكثري من موؤ�ش�شاتها، 
حت���ى اأنني مل اأقراأ )فولدر( مطبوع���ًا ير�شدين اىل الدار هذه اأو تلك، وما على 
زائ���ر املعر�س اإال اأنَّ ي�شع ا�شبعه عل���ى التطبيق الرقمي، املن�شوب يف اأمكنة 
كث���رية من املعر�س، لري�شده اىل الدار التي يري���د زيارتها. وال اأجد حرجًا اذا 
قل���ت: باأنني كنت غريبا فيها، فقد ا�شتع�شى عليَّ احل�شول فيها على قنية ماء 
لل�ش���رب!! اإذ مل اأكن املك)فيزا كارت( ل�شرائها، ب���ل وا�شتع�شى علي ت�شريف 

الدوالرات، التي كانت معي اىل الريال ال�شعودي، خارج البنك الر�شمي.
تذكرُت كلمة الرئي�س التون�شي بورقيبة، بعد حرب العام 1967 مع ا�شرائيل، 
حي���ث قال:” علين���ا ان ال نحارب ا�شرائيل بعد اليوم، فقد هزمتنا ثقافيًا”. وال 
اأري���د القول باأن العامل هزمنا ثقافي���ا، اإمنا هزمنا رقيمًا!! نعم، نحن يف الدرك 
اال�شفل يف التعامل الرقمي مع العامل، ومن زار ايران يعلم ذلك جيدًا، ف�شاحب 
ال���دكان، وبائع عربة الرقي اأو الكرزات عل���ى الطريق العام يتعامل مع زبائنه 
ع���رب الفيزا كارت، اأما يف اململك���ة العربية ال�شعودية فتجاوز االمر ذلك، حيث 
ع���دَّ التعامل بال���دوالر خيانة وطني���ة، ولي�س من حق اأي م���ن كان الت�شريف، 
وهن���اك �شوابط �شارمة تتعلق بحماية الري���ال ال�شعودي واالقت�شاد وراأيت 
النظ���ام ال�شريبي قائمًا بق���وة على الب�شائع كلها، هن���اك دولة خمتلفة ت�شعى 
حلماي���ة مواطنيها، وتعّدث نف�شها لتكون الب���اد رقم واحد يف املنطقة يف كل 

�شيئ. 
وق���د ال اأكون بحاجة اىل احلدي���ث عن االحتفاء الذي قوبل ب���ه الوفد الثقايف 
العراق���ي، يف الريا����س بو�شفه �شيف �ش���رف املعر�س، فهو يتج���اوز احتفاء 
وزارة الثقافة اأو اجله���ة املنظمة للمعر�س اىل املواطن التقليدي، يف ال�شارع 
والفن���دق واملطعم ولدى �شاح���ب املتجر الب�شيط. ما راأين���اه يفوق الت�شور، 
، جارف وعارم م���ن ال�شكان لن���ا، نحن العراقي���ني، تر�شمه  هن���اك حبٌّ فط���ريٌّ
امل�ش���ركات الكثرية بني ال�شعبني، قد تكون عبارات مثل هذه، جمًا �شحافية، 
اأو مما تكتبه و�شائل االعام، لكنني، احتدث عن جملة ما راأيناه يف الريا�س، 
املدين���ة التي قو�شت من عمل هيئة االمر باملع���روف اىل احلد الذي ماأت بهم 
ال�شج���ون، كما يتحدث لنا اال�شدق���اء املعنيني هناك، ذلك الإدارك احلكومة باأن 
هوؤالء اإمنا يعرقلون عملها وبراجمها وتنفيذ م�شاريعها، التي تتظافر اجلهود 

لتحقيقها.
اأخ���ذين اأح���د اال�شدق���اء يف جولة زرت خاله���ا احل���ي الدبلوما�شي، وجممع 
ال�شف���ارات، و�شك���ن الدبلوما�شيني، وهو م���كان متاح لل�ش���كان اأي�شًا، يق�شده 
البع�س للتمتع بحدائق���ه املزهرة، وا�شواقه العامرة والهدوء الن�شبي فيه، ثم 
ق�شدن���ا )الريا�س ووك( وهو �ش���ارع طويل وجميل، �شّي���د باأحدث الطرق، ال 
تدخل���ه ال�شيارات، يحمل م�شتخدموه ت�شريح )توكل( اخلا�س ب�شامتهم من 
الكوفي���د، وهذا تطبي���ق الكروين، ُيعمل به يف جميع انح���اء اململكة، يتحمل 
املخال���ف في���ه غرامات ت�ش���ل اىل حد ال���� 300 دوالر، فالقانون هن���ا �شارم، ال 
جمامل���ة فيه، وال�شرطي يخ�شى العقوبة من م�شوؤوله املبا�شر، يف حلقة اأمنية 

وا�شحة و�شفافة ال تقبل التهاون.

مما �شاهدته في الريا�ض

 طالب عبد العزيز

ج���اء ج���واب املرج���ع الدين���ي االأعل���ى ال�شي���د 
عل���ي ال�شي�شت���اين بتاأري���خ 29/ 9 /2021 ردًا 
عل���ى �ش���وؤال جم���ع م���ن املواطن���ني ع���ن موقف 
املرجعي���ة الديني���ة العلي���ا ب�ش���اأن امل�شارك���ة يف 
االإنتخاب���ات املقبل���ة الت���ي م���ن املق���رر اإجرائها 
ي���وم 10/10 / 2021 وما تراُه من م�شلحة يف 
عًا  ذل���ك... جاء اجل���واب ليكون حمف���زًا وُم�شجِّ
للجمي���ع للم�شارك���ة )الواعي���ة وامل�شوؤولة( يف 
تل���ك االإنتخاب���ات مع �ش���رورة )اإبع���اد االأيادي 
الفا�ش���دة وغ���ري الكفوءة( ع���ن اإدارة الدولة مع 
تفادي خط���ر الوقوع يف)الفو�ش���ى واالإن�شداد 
)امل���ال(  اإ�شتخ���دام  م���ن  وح���ّذَرْت  ال�شيا�ش���ي( 
و)ال�ش���اح غري القانوين( واأ�شارْت اىل اأن هذه 

االإنتخابات)ال تخلو من بع�س النواق�س(.
وميك���ُن االإ�ش���ارة اإىل بع�س ه���ذه )النواق�س( 
ال�شيا�ش���ي  امل���ال  بوج���ود  لن���ا  تتمّث���ل  الت���ي 
الفا�ش���د والنف���وذ احلزب���ي وال�ش���اح املنفل���ت 
وقب���ل  الدول���ة  واأدوات  اأجه���زة  واإ�شتغ���ال 
وعملي���ات  املمنه���ج  االإ�شته���داف  كان  ه���ذا 
القت���ل للمتظاهري���ن والنا�شطني وق���ادة الراأي 
واالإحتج���اج الت�شرين���ي وجميعه���ا موؤ�ش���رات 
خط���رية ت�ش���كل حتدي���ات للبيئ���ة االإجتماعي���ة 
االإنتخابات،ف�ش���ًا  الإج���راء  ال�شليم���ة  االآمن���ة 
عّم���ا �ش���اَع واأنت�ش���ر م���ن عملي���ات بي���ع و�شراء 
البايومري���ة، وم���ا متَّ  االإنتخابي���ة  البطاق���ات 
الك�ش���ف عن���ه م���ن عملي���ات تزوي���ر وخروقات 
األكروني���ة اأعلن���ْت عنها مفو�شي���ة االإنتخابات 
نف�شها،فامل���ال ال�شيا�ش���ي ق���د تراك���م عل���ى مدى 
�شن���وات طويلة لدى الق���وى واالأحزاب والكتل 
ال�شيا�شي���ة املا�شك���ة بدفة احلك���م والدولة،وقد 
جتّذرْت وتر�شخت هذه القوى واالأحزاب داخل 
منظومة الدولة منذ الع���ام 2003،ُي�شاف اإليها 
النف���وذ احلزبي والتنظيم���ي وال�شيا�شي داخل 
مفا�ش���ل الدولة ذاتها الت���ي مت اإبتاعها من قبل 
تلك االأحزاب م���ع اإخطبوط اللجان االإقت�شادية 
املحا�ش�ش���ة  وزارات  يف  والفاعل���ة  العامل���ة 

ال�شيا�شية املقيتة.
اإما اإذا حتدثنا عن الف�شاد ذلك الورم ال�شرطاين 
امل�شتفح���ل يف ج�ش���د الدول���ة وملفات���ه الكثرية 
واملتع���ددة وال���ذي ميّث���ل الوجه الب���ارز ل�شوء 
اإدارة اأم���وال الدولة وما يحيق بها من اإختا�س 
و�شرق���ة وتهري���ب العمل���ة ال�شعب���ة اىل خارج 
�شج���ون  وذو  طوي���ل  حدي���ث  فذل���ك  الع���راق 

و�شوؤون يك�شف يف جانب كبري منه ف�شل االأداء 
ال�شيا�شي املراكم منذ �شنوات طويلة.

كل هذه الوقائع واملجريات يف يوميات النظام 
ب)العملي���ة  جزاف���ًا  علي���ه  ويطل���ق  ال�شيا�ش���ي 
ال�شيا�شي���ة( الميكن للح���راك الت�شريني وقواه 
ال�شيا�شي���ة النا�شئة والفتي���ة اأن يقف بوجه تلك 
االأحزاب والكت���ل ال�شيا�شية الكبرية املت�شخمة 
احل���راك  الأن  وزعمائها،ذل���ك  قادته���ا  واأ�شم���اء 
الت�شرين���ي ُوِل���َد ون�شاأَ وترع���رع داخل حا�شنة 
اإحتجاجي���ة  طبيع���ة  ذات  فق���رية  اإجتماعي���ة 
َم االآالآف من ال�شهداء واجلرحى  راف�ش���ة وقد قدَّ
وامل�شاب���ني الت���ي تثبْت ه���ذه الهوي���ة البارزة، 
وه���و يف النتيجة النهائية �ش���دٌّ �شيا�شي نوعي 
م�شامل واأعزل اإاّل من قوة ح�شوره اجلماهريي 

و�شاحه االإحتجاجي الراف�س.
خو����س  ت�شتح���ق  التاأريخي���ة  املنازل���ة  لك���ن 
غم���ار جتربته���ا والن���زول اىل مع���رك العملية 
ال�شيا�شية وحماولة اإثبات الوجود خا�شة ً بعد 
َم هذه االإحتجاج اجلماهريي الت�شحيات  اأْن قدَّ
الكبرية يف االأرواح والدماء واالأج�شاد، وعليه 
اأن عملية اإجراء االإنتخاب���ات املُبكرة بحد ذاتها 
تعد مك�شب���ًا �شيا�شيًا يح�شُب الإنتفا�شة ت�شرين، 
كم���ا اأنَّ اله���دف منه���ا كان موجه���ًا �ش���د احزاب 
َف اإداوؤه���ا بالف�شل والف�شاد  ال�شلطة الت���ي ُو�شِ
و�شي���ادة املحا�ش�شة ال�شيا�شي���ة التي �شيطرْت 
عل���ى اإدارة الب���اد من���ذ الع���ام 2003.ومن هنا 

جاء تغيري النظ���ام االإنتخابي واإعتماد الدوائر 
ال�شغرية واملتعددة م���ع األغاء لفكرة الت�شويت 
للقائمة املغلقة مما اأتاح الفر�شة الكبرية لتقدمي 
املر�شحني لاإنتخابات من االأفراد وال�شخ�شيات 
امل�شتقلة بعي���دًا عن االأح���زاب وحتالفات الكتل 

الكبرية.
و ُب���دَّ م���ن التذكري اأن عملية اإج���راء االإنتخابات 
دون  ذاته���ا  بح���د  مق�ش���ودة ً  لي�ش���ْت  املبك���رة 
غاي���ة حم���ددة وه���دف مق�ش���ود ذل���ك الأن ه���ذه 
االنتخاب���ات كانت واحدة م���ن مطالب و�شروط 
حركة التظاه���رات واإحتجاجتها يف حمافظات 
ال  اأن  تذكرن���ا  اإذا  م���ا  واجلنوب،ال�شيَّ الو�ش���ط 
وج���ود يف الد�شت���ور العراقي الناف���ذ منذ العام 
2005 اأي���ة م���ادة اأو فق���رة ت�شري اىل م���ا ي�شمى 

ب)االإنتخابات املبكرة( 
�شحي���ح اأن هنال���ك ق���وى وتي���ارات وح���ركات 
و�شجل���ت  تقدم���ْت  وجدي���دة  �شاب���ة  ت�شريني���ة 
نف�شه���ا كاأح���زاب جدي���دة يف دائ���رة االأح���زاب 
الر�شمية وهي���اأْت قاعدتها اجلماهريية للدخول 
واأح���زاب  كت���ل  م���ع  االإنتخابي���ة  املناف�ش���ة  يف 
ل نوعي ُمهم �شهَدُه  ال�شلط���ة املتنفذة وهو حت���وِّ
احل���راك الت�شرين���ي االإحتجاجي،لك���ن باملقابل 
م���ن ح���ق هذه الق���وى ال�شاب���ة الفتي���ة اأن تبدي 
خماوفه���ا و�شكوكه���ا وهواج�شه���ا م���ن البيئ���ة 
االإنتخابي���ة االآمن���ة الت���ي يفر����س باحلكوم���ة 
التمهي���د  �شبي���ل  يف  ه���ا  توفرَّ اأْن  العراقي���ة 
ما اأن  للم�شارك���ة اجلماهريي���ة الوا�شع���ة، ال �شيِّ
تلك االأح���زاب ال�شيا�شي���ة الكب���رية وحتالفاتها 
ق���د هيمن���ْت بنفوذه���ا و�شطوته���ا عل���ى النظام 
وزارات  داخ���ل  وتغلغل���ْت  برمت���ه  ال�شيا�ش���ي 
الدولة وموؤ�ش�شاتها الر�شمي���ة وا�شبحْت لديها 
م���ن  املراكم���ة  واخل���ربة  الطويل���ة  التجرب���ة 
العم���ل ال�شيا�ش���ي والتنظيم���ي واإدارة امللف���ات 
والتفاهمات ال�شيا�شية عل���ى مدى اأربع دورات 
اإنتخابي���ة اإمت���دْت على م���دى 16 عامًا، يف حني 
اأن الق���وى واحل���ركات ال�شبابي���ة املنبثق���ة م���ن 
اإنتفا�ش���ة ت�شري���ن ما زال���ْت يف املراحل االأوىل 
يف خو�س العمل ال�شيا�شي والتنظيم احلزبي، 
ولذل���ك فهي بحاج���ة اإىل املزيد م���ن الوقت،كما 
حتتاج اىل الدخ���ول يف جتارب العمل امليداين 
كي تكت�شب اخل���ربة واملمار�شة ال�شيا�شية التي 
توؤهلها للوقوف ندًا لتلك االأحزاب املا�شكة لدفة 

الدولة وموؤ�ش�شاتها.

مالمح الو�شع في العراق ع�شية االنتخابات لمجل�ض النواب
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ح���ني يحقق رجل ما اإجن���ازًا فريدًا، يردد النا����س مقولة )وراء كل 
رج���ل عظي���م ام���راأة(، وهن���ا اأتوق���ُف اأمام ه���ذه اجلملة ال�ش���هرية 
واأحاوُل اإ�ش���تبدالها بكلمة واح���دة فقط، كلمة اأراها اأن�ش���ب معنًى 
واأوفر عدًل، وهي )الإميان( هذه الكلمة ال�ش���حرية التي ت�شري اىل 
معاين عديدة تنطبق على الرجال والن�ش���اء على حد �ش���واء. نعم، 
فالأميان بالأ�شخا����س املميزين هو الذي يخلق تطورهم، وخا�شة 
حني ي�شحب ه���ذا الإميان ت�شحيات وم�شاع���دات مادية ومعنوية 
وروحي���ة، لي�ش���ل الن�ش���ان �شواء كان رج���ًا اأم ام���راأة، اىل ذروة 

الإبداع وخا�شة العبقرية. 
وَددُت اإن تك���ون ه���ذه الكلمات، مدخ���ًا للحديث ع���ن لورنا �شليم، 
الفنانة الربيطانية-العراقية، والتي رحلت قبل فرتة قريبة، خملفة 
ورائه���ا مكان���ني �شاهما يف بن���اء �شخ�شيتها واأهميته���ا وتاأثريها، 
وهم���ا لندن وبغداد. هذه الفنانة الت���ي ارتبطت بالعراق من خال 
زواجه���ا من اأعظم نحات اجنبه هذا البلد، وهو جواد �شليم، حيث 
تركت لندن وذهبت معه اىل بغداد، تركت كل �شيء خلفها يف لندن 
اجلميل���ة، وجاءت اىل بل���د ل تعرفه، لكنها مع ذل���ك كانت م�شتعدة 
للتعل���م ومعرفة ع���ادات وثقافة هذا البلد لأنه���ا اإرتبطْت بواحد من 
اأجم���ل واأهم ابنائه. تركت لورن���ا بريطانيا العظمى وودعْت بيتها 
وا�شدقائها، ث���م بعد ذلك قللت الإهتمام مبوهبتها وفنها، لتقف مع 
ج���واد يف البيت ويف امل�شغل وه���و ينجز اأعماله. فقد حد�شْت هذه 
امل���راأة املده�شة باأنه���ا اأمام حلظة تاريخية عظيم���ة، و�شعرت باأنها 
تعي�س اأيامًا �شتكون جزًء من تاريخ العراق البداعي واحل�شاري. 
وهكذا متاهت مع اأجواء بغداد، حيث عائلة جواد وكذلك ا�شدقاءه 
جربا اإبراهيم جربا وفائق ح�شن وعي�شى حنا وغريهم الكثري من 

الفنانني وال�شعراء والكتاب. 
كان���ت لورنا على مفرتق طرق، وه���ي ال�شابة الجنليزية املوهوبة 
الت���ي در�ش���ت الف���ن يف مدر�ش���ة �شيل���د بلن���دن، فاأم���ا ان تبق���ى يف 
مدينتها لتعي����س ثقافتها وتكرب مع تطلعاتها يف املكان الذي ولدت 
وترعرع���ت في���ه، واأم���ا اأن ت���رتك كل ذلك وتتب���ع قلبه���ا وعاطفتها 
واإميانه���ا مبكانة جواد الفنية والثقافي���ة، وفوق هذا حبها له، هذا 
احلب الذي كرب و�شمل العراق كله. جاءت اىل بغداد وق�شت اأجمل 
اأيام عمرها �شحبة جواد، الذي �شاء القدر اأن يرحل �شريعًا، وبقيت 
ه���ي وحيدة بعد وفاته الفاجعة، لتقرر اأن ت�شحب اإبنتيهما وتعود 
اىل لندن حاملة معها حب جواد والعراق. لكن رغم الدور الريادي 
الذي قام���ت به لورنا، فهي مل حت�شل �شوى عل���ى اإ�شارات ب�شيطة 
وتب���دو عابرة هنا وهناك رغم اأهمي���ة �شنواتها �شحبة جواد. ولو 
اأخذن���ا مبدع���ة اأخ���رى وو�شعناه���ا يف م���راآة لورن���ا، لعرفنا كيف 
اإنن���ا مل ن�ش���ع �شورة هذه الأخ���رية يف املكانة التي تلي���ق بها. اأمل 
تع�س -على �شبيل املث���ال- زها حديد العراقية يف بريطانيا، وكان 
الربيطاني���ون يفخرون بها كل الوقت ويقولون باأنها جزء مهم من 
َ مَلْ نفعل ولو جزء �شغري  بلدهم واإيقونة اإجنليزية لابداع. ُترى ملمِ
من ذل���ك مع لورنا الجنليزي���ة التي جتن�ش���ت باجلن�شية العراقية 
وعا�ش���ت بيننا؟ ل اأريد الق���ول باأننا كان يجب اأن ن�شعها يف مكانة 
زه���ا، مع اأين اأراها قد تكب���دت م�شقة عالية، مقارنة بال�شهولة التي 
عا�ش���ت فيها املعمارية ال�شهرية، لأن لورنا كانت تعرف �شعوبة اأن 
تتطور موهبتها وتقنياتها يف العراق بذلك الوقت البعيد، كذلك مل 
ت���رتدد ب�شبب عن���اء العي�س والتغيري ال���ذي �شيح�شل لها، مل تثنها 
الع���ادات والتقالي���د املختلفة، ومل تق���ف اللغة الأخ���رى عائقًا اأمام 
جميئه���ا الواثق اىل العراق. هكذا ح�شمت اأمرها وجائت اىل بلدنا 

وعا�شت كاأنها بني اهلها، وقد اأحبها العراقيون كثريًا. 
عا�ش���ت لورن���ا يف الظ���ل كي متن���ح ال�ش���وء ملوهبة ج���واد، ورغم 
قل���ة ن�شاطها الفني، لكنه���ا اأجنزت اأعماًل جميل���ة وقامت بتدري�س 
الر�ش���م يف ق�شم الهند�شة املعمارية بجامع���ة بغداد. جابت �شوارع 
العا�شم���ة، وتربعم���ت مث���ل زه���رة رازق���ي عراقية و�ش���ط ب�شتان 
النه�ش���ة الثقافي���ة يف اخلم�شينيات وبداية ال�شتيني���ات من القرن 

املا�شي. 
ذهب���ْت لورنا بعيدًا وبقيت ذكراها بني دفاتر العراق وجمال اأعمال 
ج���واد، رحل���ت لورنا دون اأن حت�ش���ل على املكانة الت���ي تليق بها، 
وع�ش���ى اأن نلتفت رمزيًا اىل هذه املراأة الت���ي اأ�شَرَفْت بنف�شها على 
تثبي���ت وتعلي���ق ن�شب احلرية عند وف���اة جواد. �شخ�شي���ًا �شاأظل 
اأحل���م بي���وم ن�شع في���ه اإ�شمها على ج���ادة اأو ملم���ح اأو حتى �شارع 
�شغري، يف املنطقة املحيطة بن�شب احلرية، ليبقى اإ�شمها قريبًا من 
جواد، و�شط بغداد التي اأحبتها. اأقول ذلك لأين موؤمن اأن لورنا لها 

حق كبري علينا… لورنا لها حق على العراق. 

جاءت �لى بغد�د وق�ست �أجمل �أيام 
عمرها �سحبة جو�د، �لذي �ساء �لقدر 

�أن يرحل �سريعًا، وبقيت هي وحيدة 
بعد وفاته �لفاجعة، لتقرر �أن ت�سحب 

�إبنتيهما وتعود �لى لندن حاملة معها 
حب جو�د و�لعر�ق.

عالء �لمفرجي

�بر�هيم ر�سيد

عندما زرت نيويورك عام 2000، 
�ساهدت �سريط فيديو للفنان و�لمفكر 
�لحد�ثوي �اللماني )جوزيف بوي�ش( 

في �حد �لمعار�ش �لفنية، وهو يتحدث  
فيه �لى طالب جامعة نيويورك 

للفنون في بد�ية �لثمانينات من �لقرن 
�لما�سي. �لطالب هم طالب فن من نف�ش 

جيلي، كانو� يناق�سون �فكارهم �لفنية 
�لمعا�سرة وطروحات )جوزيف بوي�ش( 

�لمفاهيمية و�لحد�ثوية عن �لبيئة 
و�الأن�سان. و�أنا، كنت في نف�ش هذ� 

�لزمن جنديا في جبهة �لحرب، وربما 
في نف�ش �لوقت )مجاز�( عندما �نفجرت 

دبابتي و��سيب كل من فيها! كنت مع 
ثالثة �أج�ساد ب�سرية فزعة، مح�سورة 

في �سندوق فوالذي محكم، وحر�رة 
حارقة، �نتظر �سهيق �لحياة �الأخير. 

�عتقد، وربما )في �لالوعي( كنت 
�ناق�ش مع نف�سي �ي�سا �فكار�عن �لموت 

و�لحرب و�لبيئة بطريقة مختلفة!! 

هاتان التجربتان يعك�شان با �شك حالتني 
متناق�شتني ج����دا، يف كا املكانني هنالك: 
معاي�ش����ة وافعال حيوية ونتائج خمتلفة. 
ويف الواق����ع عندما ادركت هذا بعد �شنني 
من الهجرة، مل احزن او اغ�شب ابدا، فلقد 
كانوا يتعلمون يف نيويورك من ماقام به 
)جوزيف بوي�����س( وانا كنت اتعلم من ما 
قام به )�شدام ح�ش����ني(!!. اعتقد ان كانا 
ق����د تعلم، لكن ، كل على طريقته اخلا�شة! 
هذا ماكنت احتدث عن����ه مع طلبتي اي�شا 
يف كلي����ة الفن����ون يف تورونت����و، ح����ول: 
كي����ف ميكن ان تكون اخل����ربة ال�شخ�شية 
م�ش����درا مهما للبح����ث يف العم����ل الفني؟ 
فن����ان قادرعل����ى ان ي�شتله����م خربت����ه  كل 
ال�شخ�شي����ة )مهم����ا كان����ت واينم����ا كانت( 
لتكوي����ن عمل فني مب����دع، ب�شكل خمتلف، 

وفكر ابداعي مغاير.
بعد انتهاء احلرب وهجرتي اىل ال�شويد 
�شت����اء عام 1991 ، تعرف����ت عن كثب على 
الفن����ان )جوزي����ف بوي�����س( وال����ذي قدمه 
الغ����رب كواح����د من اه����م فن����اين احلداثة 
يف الق����رن الع�شري����ن. حيث ج����اء ظهوره 
يف الزم����ن ال�شع����ب بالن�شب����ة اىل املاني����ا 
الت����ي كانت جتم����ع ا�شتاتها لتع����ود للعامل 
ب�ش����ورة جديدة اكرث ان�شانية بعد احلكم 
احل����رب  اىل  الع����امل  ق����اد  ال����ذي  الن����ازي 
العاملية الثانية عام 1939. كان)جوزيف 
بوي�����س(  ميث����ل اح����د اأقط����اب فن م����ا بعد 
احلداث����ة، وق����د اأث����ريت ت�ش����اوؤلت كثرية 
حول نوعية وفح����وى اأعماله وطروحاته 

الفل�شفي����ة والفكرية للف����ن املفاهيمي. لقد 
جلبت انتباهي كثريا جتربته ال�شخ�شية 
عندما كان طي����ار يف �شاح اجلو الأملاين 
و�شقط����ت طائرت����ه اثن����اء احل����رب، حيث 
جرح وقامت قبائل ال�شومان او )الغجر( 
طبيع����ة  مب����واد  ومعاجلت����ه  برعايت����ه 
وحيواني����ة، ا�شبح����ت هذه امل����واد لحقا 
بع�س من م����واده الفنية الت����ي ي�شتعملها 
يف اعمال����ه الفني����ة الت����ي جت�ش����د اف����كارا 
ع����ن البيئة والأن�ش����ان يف املجتمع، وهذا 
ماا�شماه لحق����ا ب ) النحت الجتماعي(. 
وهي نظرية طورها يف �شبعينيات القرن 
املا�ش����ي على اأ�شا�س مفه����وم اأن كل �شيء 
ميك����ن ان يك����ون ف����ن، واأن كل جان����ب من 
جوان����ب احلياة ميكن التعامل معه ب�شكل 
اإبداع����ي كعم����ل فني. ونتيجة لذل����ك ، فاأن 
الفن �شياأخذ دورا اكرب يف تطويراملجتمع 
واإحداث تغيري ثوري، وبعد ذلك �شيكون 
عل����ى كل �شخ�����س امل�شاهمة في����ه من اجل 
اأع����ادة بن����اء ومعاجل����ة م�ش����اكل املجتمع 

والبيئة.
 يف هذا ال�شياق ميكن اأن ياأخذ كل فرد دور 
الفن����ان وان يكون فناًنا، وميكن ان تكون 
امل����ادة بحد ذاتها عما فنيا اذا ت�شكلت يف 
عق����ل ابداع����ي، وت�شب����ح )امل����ادة( �شورة 
من �ش����ورة لاأن�ش����ان واملجتم����ع. هذا ما 
كان ي�شع����ى الي����ه كفن����ان وباح����ث ومفكر 
ونا�شط �شيا�شي، ترك اأثره الوا�شح على 
ف����ن احلداثة يف الق����رن الع�شري����ن. كانت 
اكت�شاف ه����ذه التجارب والأفكاربالن�شبة 
يل مبثاب����ة )ال�شهيق الأخ����ري( الذي كنت 
ابح����ث عن����ه بع����د خروج����ي م����ن الدبابة 
الع����راق،  م����ن  اوخروج����ي  املحرتق����ة، 
ان����ه با�ش����ك توا�ش����ل ان�ش����اين وثق����ايف 
غريمبا�ش����ر وغ����ري معل����ن ب����ني ثقافت����ني، 

وبيئتني وحربني، وجتربتني. 
ان�شاني����ة  جترب����ة  اي  مث����ل  كان����ت  لق����د 
الفن����ي  عمل����ي  افه����م  جعلتن����ي  قا�شي����ة، 
لأن  �شعي����ت  اورمب����ا  خمتلف����ة،  بطريق����ة 
تك����ون خمتلف����ة ع����ن اق����راين يف اورب����ا 
وامريكا. الي����وم اأرى ان احلرب اواملوت 
م����ازال يزح����ف بنعوم����ة واحتي����ال، على 
اج�ش����اد الب�شر، يعيد �ش����وره املرعبة من 
جدي����د باأ�شكال خمتلف����ة وباأنفجارات يف 
اله����واء الطلق! ق����وة ال�شلط����ة ال�شمولية، 
�ش����واءا كان����ت ايدولوجي����ة او �شيا�شي����ة 
او اقت�شادي����ة او ديني����ة، مازال����ت تتحكم 
مادي����ا  لان�ش����ان،  البيولوج����ي  باجل�ش����د 
وفكري����ا، عن قرب او بع����د، ومن خال كم 
هائل من الو�شائط املادي����ة والتكنلوجية 
والبيولوجي����ة، ومل تعرياهتماما حلريته 
او وج����وده الثق����ايف اوالن�ش����اين. لك����ن 
اإخم����اد فاعلي����ة الإن�ش����ان، كم����ا توؤمن بها 
ثقافي����ًا  يت����م مبحاربت����ه  الق����وة، ل  ه����ذه 
فق����ط، اإمن����ا بالتعام����ل البيولوج����ي مع����ه 
اوالقت����ل  )اللغ����اء  بوا�شط����ة  كج�ش����د 
اوالب����ادة او احل����رب(. فال�شلطة تعلم ان 
)امل����وت( موج����ود يف داخ����ل كل ان�ش����ان، 
وه����و نقي�س حيات����ه، ولذل����ك فلقد اخذت 
ه����ذه الغريزة وا�شتغلتها م����ن اجل انتاج 
�شاح، او)م�ش����اد ثقايف( جل�شد الن�شان 
بيولوجي����ا، لتخويفه بفر�س ثقافة املوت 
والعن����ف والقم����ع م����ن ناحي����ة، اولتغ����ري 
 ( غ�ش����ل  خ����ال  م����ن  اوخيارات����ه  فك����ره 
اوفل����رتة( العق����ل بالعق����م الأيدولوج����ي، 
او بالنتحار)كما يح����دث يف التفجريات 

الأنتحارية(. 
يف درا�شت����ه املعنون����ة )يج����ب الدفاع عن 
الفرن�ش����ي  الفيل�ش����وف  يث����ري  املجتم����ع( 
امل����وت  ع����ن  عدي����دة  ت�شائ����ات  فوك����و 
 ، ال�شا�شي����ة(  او)الهيمن����ة  وال�شيط����رة 
وكيف ا�شبحت احل����رب منوذجا لتحليل 
عاق����ات الأن�ش����ان بال�شلط����ة. يك�شف عن 
مفه����وم جديد للحرب ا�شب����ح ا�شا�س دائم 

يف موؤ�ش�شات ال�شلطة، وهو يف احلقيقة 
ا�شا�س خف����ي داخل املجتمع وم�شدر قلق 
مهيمن ومه����ني لاأن�شان اليوم. يف خ�شم 
التح����ولت الكب����رية للحي����اة و�شراع����ات 
وافعال الن�شان اليومية، ا�شبح الفن لغة 
متنوعة و�شورهجين����ة لان�شان والبيئة 
وال�شي����اء، ي�شورويف�شح الطريقة التي 
به����ا ت�شيي�����س الن�ش����ان ومراقبت����ه  يت����م 
يف ا�شغ����ر خاي����اه وحت����ى م����ن الأقم����ار 
ال�شناعي����ة، انه با �شك موت وهيمنة عن 

بعد!
ه���ذه الأفكار اخذت تلع���ب دورا مهما يف 
حياتن���ا اليومي���ة ويف الب���داع الثق���ايف 
والفن���ي عموم���ا. فمن جترب���ٍة �شخ�شيٍة، 
قارب���ت الن�شف ق���رن تقريب���ا، كنت دائم 
البحث عن عمليات فنية وجتريبية ميكن 
ان تقودين اىل مفهوم وتطبيق جديدين 
لل�شكل واملعنى يف العمل الفني.  وجدت 
بعد ذلك، ان اأهم ُم�شكٍل لل�شكل هو املعنى 
نف�شه القاب���ع يف املجتمع، اأو لنقل “قوة 
معن���ى” الفكر يف تكوي���ن املجتمع. هذه 
الطريق���ة يف التفك���ري ا�شتقطب���ت الكثري 
من العنا�شرالب�شرية واملعرفية املحيطة 
يف حياتن���ا اليومي���ة، لأن ه���ذه العنا�شر 
لتقف عند حدود ال�ش���كل بل تغورعميقا 
يف معن���ى الفك���ر. لقد ا�شب���ح املعنى يف 
ه���ذا ال�شي���اق ليك���رتث لنهاي���ة ال�ش���كل 
واخلط���وط  احل���دود  وان  وحتولت���ه، 
البياني���ة الت���ي كون���ت ال�ش���كل ا�شبحت 
تتنام���ى وتكت�ش���ح ال�ش���كل نف�ش���ه لت�شل 
اىل ح���دود ابع���د للمعن���ى . �شل�شل���ة م���ن 
اأفكاروجت���ارب ب�شرية )لل�شكل واملعنى( 
اخ���ذت تتعم���ق يف تفك���ريي كلما تغريت 
فيها جتاربي احلياتي���ة اليومية، بداأ من 
ال�ش���راع ال�شيا�ش���ي واحل���رب والهجرة 
والتحول ال���ذي دام اكرثمن ثاثني عاما 
بني العراق وال�شويد وامريكا ال�شمالية. 

فكيفم���ا كان العمل الفن���ي او الأابداعي، 
فال�ش���كل واملعن���ى كاهم���ا ي�ش���ريان يف 
ي�ش���ريان  لكنهم���ا  اجتاه���ني متوازي���ني، 
اىل ه���وة وا�شح���ة بينهم���ا، ب�شبب عدم 
وجود اوا�شتعم���ال الو�شائل والأ�شاليب 
يائ���م  مب���ا  جتمعهم���ا  ان  ميك���ن  الت���ي 
وقتن���ا احلا�ش���ر. ولهذا ال�شب���ب جند ان 
الكثري م���ن الفنانني والكت���اب يف الغرب 
، يحاول���ون دائما ال�شتف���ادة من و�شائل 
احلديث���ة  والتعبريوالتقني���ة  البح���ث 

واياجهما �شوية يف العمل الفني.
ه���ذا بع����س م���ا ي�شغلن���ي الي���وم: كيفية 
التعام���ل مع الن�شاط الب�شري، واحليوي 
)�شواء كان فكري���ا اوحياتيا اوفنيا ويف 
اي م�شت���وى كان( ليك���ون م�شدر)الهام( 
ابداع���ي للفنان. يف اعتق���ادي ان هذا هو 
جوهرالعم���ل الفني والفك���ري وهو جزء 
م���ن جوه���ر املجتم���ع، ام���ا العم���ل الفني 
بح���د ذاته فما ه���و ال واحدا م���ن ا�شكال 
املجتم���ع.  الظاه���ره واملختفي���ة  املعن���ى 
هذا الأمر يح���دث با�شتمرار، فكل مانراه 
الي���وم يخف���ي �شيئ���ا اآخر، ولذل���ك فنحن 
غالب���ا م���ا نرغ���ب يف روؤية ماه���و خمفي 
وراء م���ا ن���راه. هناك ف�ش���ول دائم حول 
م���ا ه���و وراء املخفي، وماه���و جلي لكنه 
غري ظاه���ر لنا يف الواقع. ه���ذا الف�شول 
قد ي�شبح مغامرة للبحث، وهو �شكل من 
اأ�ش���كال الوجود الأجتماع���ي الذي ميكن 
و�شف���ه ب )ق���وة املعن���ى يف املجتم���ع(، 
الق���وة القابع���ة ب���ني الواق���ع واحلقيقة، 

واملوت واحلياة، والبناء والتدمري.
 هذه بع�س املقاربات النقدية يف ال�شياق 
الفني لتجربة احل���رب والفن واملجتمع، 
مل  التج���ارب  بع����س  م���ن  الرغ���م  فعل���ى 
يتعم���ق فيه���ا البع���د املفاهيم���ي يف تل���ك 
املرحلة، لك���ن تعمق فيه���ا فكرها )الآين( 
يف حماولة نقد، وتوثيق قوة معنى الفن 

واملجتم���ع ، كما ح���دث مثا يف جمموعة 
من اعمايل الفنية التي ر�شمتها ون�شرتها 
يف ال�شحافة اليومية، على اعتبارها لغة 
التوا�ش���ل اليومي م���ع املجتم���ع. عندما 
التحق���ت يف جبهة ح���رب اخلليج الوىل 
الثاني���ة  اخللي���ج  ح���رب  و   1982 ع���ام 
ع���ام 1991، كجندي يف �شن���ف الدروع 
ر�شمت �شل�شل���ة من الر�ش���وم الكرافيكية 
ال�ش���وداء والت���ي كانت بعن���وان )�شاة 
الغائب( و)بقايا ماتبقى( و)لغة اجل�شد( 
ور�ش���وم عديدة اخرى ن�ش���رت يف جملة 
وق���ت  يف  �شيته���ا  ذاع  عربي���ة(  )اأف���اق 
احل���رب، ملا عك�شته م���ن ا�شلوب تعبريي 
ح���اد يعك����س رف�ش���ا للح���رب. كانت هذه 
الر�ش���وم مبثاب���ة حت���دي يوم���ي يج�شد 
م�شاهدات يومية جلنود قد قتلوا امامي، 
ر�شم���ت ماتبق���ى منه���م وم���ن امتعته���م، 
باأ�شل���وب تعب���ريي �شوري���ايل. �شاهدت 
اج�شاده���م ملتوية وحمرتقة مع الفولذ، 
اأ�شبح���ت بالن�شبة يل مثل �شرح فني عن 
احلرب. كتبت حينها اىل �شديقي الفنان 
الكب���ري �شاكر ح�شن األ �شعيد، والذي هو 
بدوره ن�شره���ا يف جملة الطليعة الأدبية 
ان���ذاك ، حيث كان متابعا �شغفا لتجربتي 
الفني���ة يف احل���رب )...لق���د ا�شتحال يل 
ماتبق���ى م���ن ه���وؤلء اجلن���ود، ادواته���م 
كينون���ات  اىل  وال�شخ�شي���ة  الع�شكري���ة 
بيئي���ة وان�شانية جدي���دة تعك�س يل فكرا 
فني���ا جدي���دا يرتب���ط بالن�ش���ان والبيئة 
واملوت واحلي���اة...(. اليوم عندما انظر 
اليه���ا م���ن جدي���د، فاأن���ا افح�شه���ا بفك���ر 
خمتلف، وروؤي���ة مفاهيمي���ة جديدة. لقد 

كانت كما يجب ان تكون لوقتها!
 واخلا�ش���ة، ف���اإن ال�شب���ب ال���ذي دعاين 
اإىل  كتابة هذا املقال هو حماولة الك�شف 
عن ماهو خمفي يف حياتنا وذاكرتنا من 
معانى ودلئل وا�شكال اخذت تعاد اليوم 
ب�شورخمتلف���ة. لق���د تع���ددت التج���ارب 
واملواد والو�شائل وامل�شادروالنتائج يف 
الفن املعا�ش���ر، وهي لي�ش���ت بال�شرورة 
ان تك���ون جتارب ت�شكيلية واأمنا جتارب 
ب�شري���ة وثقافي���ة واأجتماعي���ة متنوعة، 
تتقاطع جميعها مع مبداأ الوجود ومعنى 
امل���وت واحلي���اة. وله���ذا مل تع���د عنا�شر 
ومب���ادىء الف���ن التقليدي���ة مث���ل اخل���ط 
واملنظوروغريه���ا  والل���ون  وال�ش���كل 
)فق���ط( الأ�شا�س يف تكوين العمل الفني، 
ب���ل هنال���ك عنا�شرمعرفي���ة ومفاهيمي���ة 
جدي���دة تكون���ت وامتزجت معه���ا، نابعة 
م���ن التطورالفكري والأن�شاين والثقايف 
ال���ذي نحن ج���زءا منه ومن ه���ذا العامل. 
ان���ا ا�شع���ى م���ن خ���ال جتارب���ي الفني���ة 
وكتاباتي اىل التعريف مب�شامني )مابعد 
احلداث���ة( يف الفك���ر )الآين اللحظ���وي( 
ولي����س املعا�شرمن���ه فق���ط ، وال���ذي هو 
بحد ذاته �شل�شلة م���ن الأفكار والتجارب 
التي جت�شد الظاهرة احل�شارية اليومية 
وامل���ادة  ال�شخ�شي���ة  باخل���ربة  م���رورا 
والفكرة، واملوؤثرات الأخرى التي اخذت 
بالأزدي���اد والتو�ش���ع ب���ا ه���وادة يوم���ًا 
بع���د ي���وم. اليوم نحن بحاج���ة اأكرث،اىل 
عقل ن���ري، جديد، منفتح، ج���ريء يك�شف 
ماه���و خمفي يف الواقع الدفني ، واملعنى 
العميق للحقيقة، واملعنى الآخر للمعنى، 
ومفاهي���م  عنا�شرومب���اديء  وي�شن���ع 
جدي���دة للف���ن وللثقافة واملجتم���ع نابعة 
م���ن ) قوة املعنى( نف�ش���ه يف اأرادة البقاء 
والوج���ود! ال�ش���وؤال الآن: كيف ميكن ان 
ي�شتله���م الفن���ان اح���داث الع���راق اليوم؟ 
وكي���ف ميك���ن ان يعك�شه���ا بفك���ر و�شكل 
حلظ���وي ومعا�ش���ر، ينق���ذ معن���ى الف���ن 
م���ن �شذاجته الب�شري���ة وتخلفه الفكري، 
نح���و اآف���اق جدي���دة يف الق���رن احل���ادي 

والع�شرين؟ �شوؤال يطرح الآن! 

كتاب ديانا كليهاني )ديانا.. �سيرة 
متخيلة( �ل�سادرعن د�ر �لمدى بترجة 

عزة ح�سون، و�لمبني على �حد�ث 
حقيقية نال كاأف�سل �لكتب مبيعا وفقا 

للنيويورك تايمزوهو عن �الميرة ديانا 
وعن حادث �ل�سيارة �لذي وقع لها عام 

1997 و�لذي �دى �لى وفاتها �لماأ�ساوية.

فبينم���ا ينتظ���ر العامل اخب���ارا عن م�شري 
الم���رية ديان���ا بعد احل���ادث ال���ذي �شببه 
امل�ش���ورون املرتزق���ة ت�شتيق���ظ ديانا من 
غيبوبتها لتكت�شف انها جنت من احلطام 
ولك���ن وجهها امل�شهور الذي كان هدف كل 
الكام���ريات يف الع���امل تغ���ريرّ اىل البد.. 
اأت���ت  اح���داث حقيقي���ة  وبال�شتن���اد اىل 
الرواية املتخيلة حلياة ديانا بعد احلادث 
اأنيق���ة وناب�ش���ة باحلي���اة جتم���ع ق�ش�س 
املا�شي وم���ا �شيح�شل معها يف امل�شتقبل 

كاأيقونة وحبيبة واأم امللك امل�شتقبلي.
تتخيل املوؤلف مع احتف���ال العامل بذكرى 
وفاة الأمرية ديانا ، كان هناك العديد من 
الإ�شادة ، من الأفام الوثائقية اإىل ال�شري 
الذاتية. لكن كتاًب���ا واحًدا فقط - �شاغته 
ديان كليهان ، من �شكان غرينت�س - ي�شاأل 
عما كان �شيحدث لو جنت ديانا من حادث 

باري�س املاأ�شاوي.
قد غط���ت كليهاين ثقافة الب���وب ل�شنوات 
عدي���دة، يف التغطي���ات الت���ي تظه���ر يف 
جمل���ة فانيتي فري ، فورب�س، والن تكتب 
عموًدا اأ�شبوعًيا �شهرًيا ل�م جملة ايدويك.

فبع���د �شن���وات م���ن كتابه���ا ال���ذي حق���ق 
�شه���رة كبرية، ون���ال ا�شتح�شاًن���ا وا�شًعا 
ب�شب���ب املقاب���ات املكثف���ة الت���ي اأجرتها 
م���ن  لديان���ا  احل�شري���ة  والر�شوم���ات 
قب���ل م�شمم���ي الأزي���اء املف�شل���ني لديها، 
)ديان���ا: اأ�شرار اأ�شلوبه���ا (، قابلت كليهان 
�شقيق ديانا ، ت�شارل���ز �شبن�شر ، واأدركت 
قوي���ًا.  ي���زال  ل  بالأم���رية  اهتمامه���ا  اأن 
»لق���د اأجري���ت مقاب���ات م���ع الكث���ري م���ن 
الأ�شخا����س امل�شهوري���ن ، لكنن���ي �شعرت 
دائًما اأنها تتمتع بنوعية جنمية ل ت�شدق 
ب�شكل اإيجابي والتي جذبت النا�س اإليها. 
تق���ول كليهان: »كلما تعرفن���ا عليها اأكرث ، 
وال�شعوب���ات الت���ي واجهته���ا ، اأ�شبحت 
اأك���رث ارتباًطا بها«. »م���ا تعلمته يف كتابة 
كت���اب املو�ش���ة هو اأنه���ا كان���ت �شخ�شية 
اأك���رث اإقناًعا مما كنت اأدرك���ه يف الأ�شل. 
يف ال�شن���وات التي تل���ت طاقها ، �شعرت 
اأنها تق���وم باأ�شياء مث���رية لاهتمام ، من 
خ���ال عملها يف جم���ال الألغ���ام الأر�شية 
دور  اإيج���اد  ع���ن  ب�شراح���ة  وحتدث���ت   ،
جدي���د. كانت عل���ى و�شك اإع���ادة اكت�شاف 

نف�شها ».تخي���ل ديانا يلقي نظرة مبا�شرة 
عل���ى احتم���الت اإعادة ابت���كار ديانا ، هل 
كان���ت ل ت���زال معن���ا الي���وم. يف الآون���ة 
الأخ���رية ،جل����س Serendipity م���ع 
Clehane للحدي���ث عن هذا امل�شروع 

الفريد.
تق���ول كليه���اين: لق���د كتبت خم�ش���ة كتب 
دائًم���ا  و�شع���رت  روائي���ة  غ���ري  اأخ���رى 
بالراح���ة يف ه���ذا الن���وع ، ولكن يف هذه 
احلال���ة ، كان هن���اك الكث���ري م���ن العم���ل 
ممتًع���ا  كان  لق���د  بالفع���ل.  ح���دث  ال���ذي 
للغاي���ة وجتربة غري عادي���ة ب�شكل خاق 
، لل�شم���اح لنف�ش���ي بالتفك���ري فيم���ا كانت 
�شتقول���ه اأو تفعل���ه. يب���دو الأم���ر مبت���ذًل 
للغاي���ة ولكنه ج���اء يل نوًعا م���ا. وعملت 
بجد. لق���د �شاهدت كل قطعة فيلم ميكنني 
اأن اأ�ش���ع يدي عليها. قراأت كل كتاب كتب 
عنه���ا. عا�ش���ت يف راأ�ش���ي ط���وال الوقت 
ال���ذي كتبت في���ه الكتاب. ا�شتغ���رق الأمر 
عدة اأ�شهر. لقد كانت عملية مكثفة للغاية.

يج���ب اأن يكون ذلك �شه���وًرا قليلة مركزة 
حًق���ا ... ميكنني اجللو����س والكتابة ملدة 

عندم���ا  �شاع���ات.  ثم���اين 
يتعل���ق الأم���ر ب���ك ، عليك 
فق���ط اأن تتما�ش���ى مع���ه. 
لكن ل���دي ابن���ة تبلغ من 
واأنقذنا  عاًما  العمر 12 
كلًب���ا خ���رج م���ن عقل���ه 
متاًم���ا - لذل���ك مت ذلك 
حي���اة  ح���دود  يف 

اأ�شرية جمنونة.
اإىل  ميي���ل  الكت���اب 
م���ع  التعاط���ف 
ت�شارل���ز،  الأم���ري 
تعر����س  فق���د 
ت�شارل���ز  الأم���ري 
وكان   ، لل�شمع���ة 
ه���ذا ه���و خوفه 
مات���ت  عندم���ا 
ديان���ا. اأو�شح 
ر  جلمه���و ا
ين  يط���ا لرب ا
العائل���ة  اأن 

ق���د  املالك���ة 

تخل���ت عنه���ا. اأعتق���د اأن���ه بناًء 
بحث���ي  يف  وجدت���ه  م���ا  عل���ى 
وديان���ا  ت�شارل���ز  عل���ى  كان   ،
التو�ش���ل اإىل ن���وع م���ن التفاهم 
ب�شب���ب اأبنائهم���ا. ت�شع���ر املوؤلفة 
وكاأنه���م وج���دوا طريق���ة لتكوي���ن 
�شداقة. لقد اأجرت مقابلة مع جملة 
بريطاني���ة اأن هذا موؤمل عندما قراأت 
اأ�شياء عنه مل حتبه اأبًدا. عندما ترى 
العاطف���ة العميق���ة الت���ي ي�شع���ر به���ا 
اأبن���اوؤه جتاه���ه يف احلي���اة الواقعية 
... ل اأح���د ذو بعد واح���د. لقد حاولت 

عمدا ا�شتك�شاف جانب خمتلف منه.
وع���ن تاأث���ري ديان���ا يف باق���ي الأم���راء 
يف  لاهتم���ام  “املث���ري  املوؤلف���ة:  تق���ول 
ويلي���ام وه���اري ه���و اأنهما مثله���ا متاًما. 
ميث���ل ويلي���ام ال�شخ�س التقلي���دي امللزم 
بالواجب. كانت ديانا تدعم النظام امللكي 
كثرًيا. وهاري ، من ناحية اأخرى ، منفتح 
للغاية وعاطفي ... يتحدث عن رغبته يف 
العث���ور عل���ى احل���ب. اإنهما ن�شف���ان لكل 

واحد. اأجده موؤثرا حقا«.

يجب الدفاع عن )قوة المعنى(

عمل ان�شتلي�شن للفنان الأملاين جوزيف بوي�س بعنوان، الربق مع الأيل يف وهجها، 1985-1958

 عمل فني للفنان ابراهيم ر�شيد بعنوان ،الأخ الكبري)م�شتلهما من رواية جوزيف بوي�س بنف�س العنوان 
عن ال�شلطة ال�شمولية( فيديو، فوتوغراف ور�شم 

دي���������ان���������ا.. ح������ي������اة م���خ���ت���ل���ف���ة ب�����ع�����د رح���ي���ل���ه���ا



�ن�ضم �لهندي موكي�ش �أمباين، 
�أغنى �ضخ�ش يف �آ�ضيا، �إىل �أثرياء 

�لواليات �ملتحدة �أمثال جيف 
بيزو�ش و�إيلون ما�ضك، يف نادي 

�لثـروة �لفائقة و�لتي تتجاوز 
100 مليار دوالر.
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العمود
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�س����در عن دار املدى كتاب "من �سيبرييا.. جزيرة �ساخالني" 
تاألي����ف الكاتب الرو�س����ي اأنط����ون ت�س����يخوف وترجمة عبد 
الله حبه، ويف الكتاب اأراد ت�س����يخوف اأن ي�س����جل للحقيقة 
والتاري����خ وللأجي����ال القادم����ة، وقائ����ع ف����رة قامت����ة م����ن 
الأحداث الأليمة يف جزيرة �س����اخالني املنعزلة يف اأق�س����ى 
رو�س����يا، بعد انته����اء عهد القنانة يف رو�س����يا القي�س����رية، 
لتكون منطلقًا يف عمل جميع الباحثني عن م�ستقبل اأف�سل 
للب����لد. ومل يخربن����ا ت�سيخوف ع����ن اأ�سب����اب اإقدامه على 
القيام برحلة اإىل جزي����رة املنفيني، واإ�سافة اإىل �ساخالني 

يروي لنا ت�سيخوف وقائع رحلته اإىل �سيبرييا.

لي�ست امل�سكلة يف الأرقام ال�سادمة 
للمواطنني العراقيني الذين اكت�سفوا 

اأن ذهابهم اإىل �سناديق النتخاب 
يعني منح هذه الطبقة ال�سيا�سية 

�سكًا بالرباءة من اخلراب ، 
ورغم القرار الكوميدي ملفو�سية 
النتخابات، التي تريد اأن جتمل 

النتخابات، عندما اأعلنت اأن ن�سبة 
الت�سويت ل ت�سمل جميع العراقيني، 

واإمنا فقط الذين يحملون البطاقة 
النتخابية، وما تبقى من ال�سعب 

فهم جمرد قبائل "بدون" ل يحق لهم 
تقرير م�سري العراق . �سحيح اأن 
مثل هذه الألعيب حتدث يف بلد 

ار�س اأكرب  الرافدين دائمًا، حيث متمُ
عملية ن�سب على املواطن با�سم 

الدميقراطية، ولأن العراقيني اأدركوا 
اأن �سعارات الإ�سلح وبناء الدولة 

جمرد لفتات انتهت �سلحيتها، 
فقد اأ�ساحوا بوجوههم عن اخلدعة 

التي ت�سمى "الربملان"، ليقولوا 
للعامل اإنهم يرف�سون ال�ستمرار يف 
م�ساهدة الفيلم الكوميدي "جمل�س 

النواب" الذي يتناف�س على بطولته 
حممد احللبو�سي وخمي�س اخلنجر.

يف كل مرة يتوهم العراقيون اأن 
النتخابات  �ستمنحهم اأمًل بالعي�س 
يف اأمان ورفاهية، واأن الدميقراطية 

التي و�سعت اأ�سولها حنان الفتلوي 
�ست�سلح من اأحوالهم املعي�سية، لكن 

بعد اأن تغلق ال�سناديق بالأقفال، 
يجد املواطن اأن القوى ال�سيا�سية ل 
تزال تتمتع بفيتو �سد اأي مطالبات 

�سعبية ل تراها ملئمة مع ح�س�سها 
يف ال�سيطرة على موؤ�س�سات الدولة 

. �سيقول البع�س يارجل هل اأنت 
مع املقاطعة وترك امل�سرح للوجوه 

القدمية؟ اأنا يا�سادة مواطن كان 
ياأمل اأن جتلب اإليه الدميقراطية 

اخلري وال�ستقرار والزدهار، فاإذا 
به يجد نف�سه يف مواجهة  قوى 

تعتقد اأن مهمة ال�سيا�سة هي "لفلفة" 
الدميقراطية وو�سعها يف جيبها 
الأمين، وتعلن خ�سيتها من دولة 
العدالة الجتماعية حيث يعتقد 
البع�س من دراو�سة ال�سا�سة اأن 

م�سكلة العراقيني لي�ست مع غياب 
اخلدمات والفقر واملح�سوبية 

والنتهازية، واإمنا م�سكلتهم اأنهم 
قوم "كفرة " يعي�سون ع�سور 

اجلاهلية، واأن من واجب حماة 
الف�سيلة اأن يهدوهم اإىل طريق 
الهداية. كانت النا�س تتمنى اأن 
حتقق النتخابات التعاي�س بني 
مكونات املجتمع العراقي كافة، 
وكانت النا�س تتمنى اأن ترجم 

�سناديق النتخابات اإىل موؤ�س�سات 
حتت�سن الكفاءات، وقوانني حتارب 

الطائفية والنتهازية ال�سيا�سية 
و�سرقة املال العام. 

اليوم ي�سعر املواطن العراقي ان 
يعي�س و�سط حلبة يتلقى  فيها 

ال�سربة تلو الأخرى دون اأن يلوح 
يف الأفق اأي تغيري يف ل�ساحله . 
هل يدفعنا هذا الأمر اإىل الياأ�س؟  

بالتاأكيد ل، ف�سياأتي يوم جند  فيه 
املواطن العراقي ومن خلل �سناديق 

القراع نف�سها يعرب على جثة 
ال�سطفاف الطائفي، لأنه �سيدرك 

حتمًا اأن التغيرياحلقيقي الذي 
ي�ستحقه ل يعنى تغيري ال�سلطة، اأو 

وجوه احلا�سية، اأو ا�ستبدال جماعة 
طائفية، باأخرى اأكرث طائفية..    لي�س 
�سناديق انتخابات فقط، بقدر ما هو 

تفكيك بنية فا�سلة ترى يف كر�سي 
احلكم حقًا �سرعيًا، وهذا لن يتم 

مبجرد تنظيف الواجهات، بينما 
يبقى العفن يحتل اأركان الوطن.

يريدونها انتخابات 
على مقا�سهم 

جزيرة �ضاخالني

 علي ح�ضني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  حال���ة  العراقي���ة 
)الأثن���ني( اأن درج���ات احل���رارة ترتف���ع 
قلي���ل مقاربة ملعدلتها لي���وم اأم�س، واأن 
اجل���و �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق 

البلد. 

C°  21 -C°  38  / �لنجف     C°  19 -    C° 34   /أربيل�

C°  23 -C°  40  / �لب�ضرة      C°  21 -    C° 38 /بغد�د

C°  20 -C°  37 �لرمادي/     C°  21 -    C° 35   /ملو�ضل�

حول العالم

مثقفون يتحدثون عن �النتخابات �لربملانية: �لغالبية ذهبت للمقاطعة ب�ضبب �ل�ضيا�ضيني 

"اآلة  من  ت��زوج  ال��ذي  الإندوني�سي  الرجل  قام 
املا�سي،  الأ�سبوع  ب��ه،  اخلا�سة  الأرز"  طبخ 

بتطليقها بعد 4 اأيام فقط.
وعلق ال��زوج خ��وارول اأن��ام، على زواج��ه يف 
"الآلة مطيعة، وحمبة، وجيدة  باأن  يوم زفافه 
�سهادة زواج  بالتوقيع على  الطهي"، وقام  فى 

قانونية.

هذا وظهر العري�س يف مرا�سيم الزواج بقمي�س 
ح�سوة  ج��ان��ب  اإىل  رق��ي��ق  تطريز  م��ع  اأب��ي�����س 
الزفاف  حفلت  يف  فقط  امل�ستخدمة  الباتيك 
الأرز  اآل��ة  جانب  اإىل  يجل�س  وه��و  التقليدية، 
ويغطيها ب�سال اأبي�س �سفاف مثل الطرحة التى 

ترتديها العرائ�س يف حفلت الزفاف.
اأيام فقط، ن�سر خوارول، تدوينة  اأربعة  وبعد 

الجتماعى  التوا�سل  موقع  على  ح�سابه  عرب 
"في�سبوك"، ليعلن اأنه طلق زوجته - يف اإ�سارة 

اإىل اآلة الطهي.
يعود  النف�سال  �سبب  اأن  خ��وارول،  واأو�سح 
ل  لكنها  الأرز،  طهي  يف  "بارعة"  الآل��ة  لكون 
اأي �سيء �سوى الأرز، وهذا ما  ت�ستطيع طهي 

جعله يعيد التفكري يف حبه ويقرر الطلق.

اآم���رب ه���ريد النجمة العاملي���ة احتفلت ببل���وغ ابنتها 
عم���ر ال� 6 ا�سه���ر ب�سكل اأثار اإعج���اب متابعيها عرب 
و�سائل التوا�سل الجتماعي حيث عربت النجمة 
الأمريكية عن �سعادتها مع ابنتها ال�سغرية. وقد  
ن�س���رت عرب ح�سابه���ا على "ان�ستغ���رام" �سورة 
جتمعه���ا بابنته���ا اأون���اج باي���ج حي���ث احتفلت 
النجمة العاملية ببل���وغ ابنتها عمر ال�6 اأ�سهر، 
حيث و�سفت هذه الفرة بكونها اأف�سل اأ�سهر 
يف حياته���ا، يف ا�س���ارة وا�سح���ة اإىل حج���م 
التاأثري الكبري الذي ت�سببت فيه ابنتها اأوناج 
بايج عليها، وظهرت اآمرب هريد يف ال�سورة 
م���ع ابنتها وه���ي حتملها يف �سع���ادة بالغة، 
وعلقت عليها فكتبت: "اأف�سل �ستة اأ�سهر يف 
حيات���ي، الأ�سه���ر ال�ستة الأوىل م���ن حياتها". 
وقد حققت �سورتها م���ع ابنتها تفاعل وا�سعا 
عل���ى و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماع���ي وحققت 
اأك���رث م���ن 75 األف اإعج���اب من قب���ل املتابعني، 
لك���ن ما لف���ت الأنظار هو اإغ���لق النجمة العاملية 
خا�سية التعليقات على ال�سورة، اآمرب هريد كانت 
ق���د ا�ستقبل���ت ابنته���ا الر�سيعة يف اأبري���ل )ني�سان( 
املا�س���ي ع���ن طري���ق اأم بديل���ة، لكنها انتظ���رت حتى 
الأول م���ن يولي���و )مت���وز( للك�سف ع���ن تفا�سيل هذه 
اخلط���وة املهم���ة يف حياته���ا، وت���ردد اأن ا�س���م ابنتها 
اأون���اج بايج جاء تيمن���ا با�سم والدة اآم���رب هريد التي 

توفيت يف �سهر ايار  2020.

�إندوني�ضي يتزوج "�آلة طبخ �الأرز" ويطلقها بعد 4 �أيام
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انفعل���ت الفنان���ة اللبناني���ة، اإلي�سا، 
الأو�س���اع  ع���ن  حديثه���ا  اأثن���اء 
القت�سادية وال�سيا�سية يف بلدها، 
واأكدت اإلي�سا يف ت�سريحات خلل 
حف���ل فني اأنه���ا ل ترغ���ب اأن تتغري 
ول  حريات���ه،  اأو  وطنه���ا  هوي���ة 
تري���د اأن حترم من ارت���داء ملب�س 
يحك���م  ح���زب  ب�سب���ب  مك�سوف���ة 

بلدها.
يف  اأعي����س  اأن  "اأري���د  واأ�ساف���ت: 
لبنان مثلم���ا تربيت يف منزل اأهلي 
وعلم���وين اأن يل حري���ة يف ارتداء 

امللب�س والختيار".

كل  مبحا�سب���ة  اإلي�س���ا  وطالب���ت 
الفا�سدين يف بلدها واأن يحا�سبوا 
على ما و�سل اإليه لبنان من اأو�ساع 

�سيئة.
اللبناني���ة  الفنان���ة  ع���ربت  كم���ا 
ع���ن �سيقه���ا م���ن م�ساه���دة بع����س 
م���ن  الذي���ن يخرج���ون  اللبناني���ني 
لبن���ان، ويقبلون اأر����س املطار فور 
و�سوله���م اإىل البلد الذي ي�سافرون 
كان���وا  وكاأنه���م  لي�س���وروا  اإلي���ه، 

يعي�سون يف جهنم.
وتابع���ت موؤك���دة اأنه لي�س���ت لديها 
الذي���ن  اللبناني���ني  م���ع  م�سكل���ة 

ي�ساف���رون خ���ارج الب���لد م���ن اأجل 
الدرا�سة اأو العمل وجمع املال، لكن 
اأملت اأن يك���ون لديهم بع�س احلب 

لبلدهم.
و�س���ددت اإلي�سا يف كلمتها اأنه لديها 
الإمكاني���ة اأن تهاجر للخارج، لكنها 
ت�سع���ر اأن بلده���ا يف حاج���ة اإليه���ا، 
واأن  في���ه،  الإقام���ة  ق���ررت  ولذل���ك 
تتعاي����س م���ع كل ظروف���ه ال�سعبة، 
من انقطاع للكهرباء 3 مرات يوميا، 
وانتظارها اأمام املحطات للح�سول 
على بنزين، واأردفت: "اأنا اأمثل كل 

لبناين جائع وحمتاج".

رغ���م ال�سعبي���ة الكب���رية التي حظ���ي به���ا م�سل�سل 
"لعبة احلبار"، اإل اأنه اأثار جدل وا�سعا بعد عر�سه 
عل���ى "نتفليك�س". وتعر����س امل�سل�س���ل لنتقادات 
لذع���ة م���ن قب���ل معلم���ي املدار����س الذي���ن راأوا يف 
العم���ل ت�سجيع���ا للأطف���ال للخو����س يف حتدي���ات 
خط���رية. واأ�سدرت مدر�س���ة "ج���ون برام�ستون" 
البتدائية يف �سرق لندن ر�سالة اإىل اأولياء الأمور 
ت�سرح فيها خماوفها من اأن الأطفال الذين �ساهدوا 

امل�سل�س���ل يتظاه���رون باإط���لق النار عل���ى بع�سهم 
البع����س كو�سيلة لإعادة متثيل امل�سل�سل. وح�سبما 
ذك���رت �سحيف���ة "اإندبندنت" الربيطاني���ة فقد جاء 
يف الر�سال���ة: "الأطفال الذي���ن ي�ساهدون امل�سل�سل 
يتعر�س���ون مل�ساهد العنف، وللأ�سف ف���اإن الأطفال 
ميار�سون ه���ذه ال�سلوكيات، التي لن يتم الت�سامح 
معه���ا، لأنه���ا ت�سب���ب ال�س���راع داخ���ل جمموع���ات 
برام�ست���ون"،  "ج���ون  واإىل جان���ب  الأ�سدق���اء". 

ب���داأت مدر�س���ة اأخ���رى يف كن���ت جن���وب �سرق���ي 
اإجنلرا، بتق���دمي درو�س حول العنف والأذى عرب 
الإنرن���ت، ا�ستجاب���ة ل�سعبي���ة امل�سل�س���ل الكبرية، 

واإقبال الطلب على م�ساهدته.
م���ن 9 حلق���ات ح���ول  املوؤل���ف  امل�سل�س���ل  وي���دور 
مت�سابق���ني يعان���ون من �سائق���ة مالي���ة يتناف�سون 
حتى املوت يف حماولة للفوز مببلغ يعادل 38.31 

مليون دولر.

مد�ر�ش حتذر طالبها من م�ضاهدة م�ضل�ضل "لعبة �حلبار"

 �إلي�ضا تهاجم �ل�ضيا�ضيني: يجب �أن يحا�ضبو� 

 عامر موؤيد 

ع����رب مثقفون ع����ن راأيه����م يف امل�ساركة 
بالنتخابات الربملانية التي جرت يوم 
ام�س، حيث اكد كثريون منهم املقاطعة 
ب�سب����ب ما يجري م����ن �سيط����رة للقوى 

ال�سيا�سية.
وعل����ى �سفحت����ه يف مواق����ع التوا�سل 
حم�س����ن  الروائ����ي  كت����ب  الجتماع����ي 
الرمل����ي "من ح����ق العراق����ي اأن يرتاب 
وي�س����األ "لي�����س القتل����ة هم اأك����رث نا�س 
النتخاب����ات؟..  به����ذه  فرحان����ني 
م�سرحي����ة:  النتخابات_العراقي����ة 

عر�س الدم".
بينم����ا ق����ال ال�ساع����ر عمر ال�س����راي يف 
حديث����ه ل�)امل����دى(:  ان "ال�سعب عوقب 
بحكومة اأ�س����اءت له اأكرث م����ن اإ�ساءات 
�سابقاتها ولأن )اجلاب����ي( الذي اقتطع 
ق����وت النا�س م����ازال متحّكم����ًا، يحاول 
ويفر�����س  ال����دولر،  �سع����ر  يرف����ع  اأن 
امل�سك����ني  م����ن  ويقت�����سّ  ال�سرائ����ب، 
الإرادة  ولأن  الق����وي  م����ن  ويرجت����ف 
م�سلوبة دائما للجوار والإقليم والدول 

العظم����ى ولأن الوج����وه املر�سح����ة هي 
نف�سه����ا الوجوه. اأدع����و وبقلب �سادق 

للمقاطعة ال�ساملة".
وا�س����اف "اأنا املتظاهر ال����ذي ل اأمتلك 
املنا�س����ب  واأمق����ت  ال�س����رف،  ه����ذا  اإل 
والوا�س����ح  املتنّفذي����ن،  وال�سيا�سي����ني 
ال����ذي ل يرى ح����ّلً اإل بالثورة العارمة 
التي يجب اأن منتلكها، ل اأن نمُدفع اإليها 
حت����ى يح����ّق احل����ّق اأو من����وت دون ما 
نريد".. وا�ساف "مييز املفكر جوزيف 

غو�سفيل����د يف املجتمعات التعددية بني 
نوعني م����ن املجموعات بح�سب الهيكل 
الجتماعي لكل منهما، فالأوىل تخ�س 
جمتمع����ات )التعددي����ة املرتبطة( حيث 
جن����د النت�سابات الجتماعي����ة للأفراد 
ومت�ساه����رة،  ومت�سابك����ة  متما�سك����ة 
وجمتمعن����ا العراق����ي لي�����س كذل����ك، بل 
بالعك�����س ينتم����ي للمجموع����ة الثاني����ة 
)تعددي����ة  جمتمع����ات،  تخ�����س  الت����ي 
تت����لءم  حي����ث  التجمع����ات(  منق�سم����ة 

الجتماعي����ة  النت�ساب����ات  اأ�س����كال 
فيه����ا م����ن اأجل جمموع����ة اأف����راد، وهذا 
النوع م����ن املجتمع����ات يتعر�����س اأكرث 
ال�ستق����رار  انع����دام  اإىل  غ����ريه  م����ن 
ال�سيا�سي، وا�ستع����داده لإفراز حركات 
متطرفة، وهذا عك�س املجموعة الوىل 
)التعددي����ة املرتبط����ة( الت����ي م����ن خلل 
انت�ساباتها الجتماعي����ة ت�سعى لتهدئة 
ال�سراع����ات، وجعله����ا اأكرث اعت����داًل".  
بينم����ا راأي الكات����ب وال�سحف����ي قي�س 

دلئ����ل  وف����ق  ا�ستفهامي����ا  كان  ح�س����ن 
حي����ث كت����ب "نع����م �ساأنتخ����ب ل����و اين 
ايقن����ت ان الذي اخت����اره �سيقوم بعمل 
واح����د مما وعدنا به، واح����د فقط، نعم 
�ساأنتخ����ب لو اين ايقن����ت ان 329 نائبا 
�سينتج����ون قانون����ا واح����دا فقط يخدم 
ال�سع����ب.  واحد فق����ط". وا�ساف "نعم 
�ساأنتخ����ب ل����و اين ايقن����ت ان الربمل����ان 
�سيحا�س����ب م�سوؤول فا�س����دا مهما كانت 
درجت����ه. واحد فقط، نع����م �ساأنتخب لو 
اين ايقن����ت ان الربملان �سيخدم منطقة 
واح����دة، او فئة فق����رية واحدة، ارامل، 
عاطل����ني،  ايت����ام،  معاق����ني،  نازح����ني، 
مر�س����ى.. فئ����ة واحدة، نع����م �ساأنتخب 
لو اين ايقن����ت ان ل�سا واحدا من اآلف 
الل�سو�س الذين �سرقوا اموال النا�س، 
�سيت����وب ويتوقف عن ال�سرقة". ا�ستاذ 
الفل�سف����ة والكاتب �ستار ع����واد قال يف 
حديث����ه ل�)امل����دى( ان "النتخابات هي 
فع����ل دميقراط����ي وم����ن ح����ق اجلمي����ع 

امل�ساركة به".
وا�س����اف عواد ان "الكث����ري وبعد فرة 
طويل����ة م����ن النتخاب����ات وج����دوا عدم 

وج����ود �سرورة يف امل�ساركة بها ما زاد 
العزوف يف هذا العام".

يف  تكم����ن  م�س����اكل  "هن����اك  ان  وب����ني 
التزوي����ر وانت�سار ال�س����لح ا�سافة اىل 
�سيطرة قوى �سيا�سية كبرية على امور 
كث����رية كل ه����ذا الم����ر جع����ل امل�ساركة 

�سعيفة".
الباح����ث والكات����ب واث����ق البي����ك ذك����ر 
"النتخ����اب  ان  ل�)امل����دى(  حديث����ه  يف 
ح����ق ل����كل ف����رد، وج����زء م����ن م�سوؤولية 
الفرد ام����ام نف�سه وعائلت����ه وجمتمعه، 
وم�ساأل����ة تتعل����ق بقدرت����ه عل����ى حتديد 
اخلي����ار ال�سحي����ح وال�سليم م����ن جهة، 
ال�سليم����ة  وقراءت����ه  وعي����ه  ومق����دار 
للواق����ع ال�سيا�س����ي واخلدم����ي من جهة 
ثاني����ة، ل�ست �س����د املقاطع����ة، كما ل�ست 
�س����د امل�سارك����ة، كل الفريق����ني يحملن 
روؤى واف����كار فيه����ا �س����يء م����ن املنطق 
وال�سح����ة، لك����ن الواق����ع عل����ى الر�س 
دائم����ا م����ا يفر�����س نف�س����ه بق����وة عل����ى 
امل�سه����د ال�سيا�س����ي ال����ذي ل اتوق����ع من 
النتخاب����ات احلالي����ة ان تف����رز تغيريا 

جذريا فيه".

 متابعة �ملدى 

�سرك���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  دخ���ل 
اإىل  الهند  اإند�سريز" يف  "ريلين����س 
املجموع���ة اخلا�س���ة املكون���ة م���ن 11 
رجل، بعدما قفز ثم���ن �سهم جمموعته 
اإىل م�ست���وى قيا�س���ي، ي���وم اجلمع���ة، 

ح�سبما ذكرت وكالة "بلومبريغ".
وتبل���غ ث���روة اأمب���اين الآن 101 مليار 
"بلومب���ريغ"  ملوؤ�س���ر  وفق���ا  دولر، 
مبق���دار  زادت  بعدم���ا  للملياردي���رات، 
23.8 ملي���ار دولر من���ذ بداي���ة الع���ام 
اجلاري. وياأتي ترتيب الأغنياء الذين 
تتج���اوز ثرواته���م 100 ملي���ار دولر 

كالتايل:
اإيلون ما�س���ك 222 مليار دولر، جيف 
برن���ارد  دولر،  ملي���ار   191 بيزو����س 

اأرن���و     156 ملي���ار دولر، بيل غيت�س  
 125 بي���غ   لري  دولر،  ملي���ار   128

ملي���ار دولر، م���ارك زوكرب���ريغ 123 
 120 بري���ن  �سريغ���ي  دولر،  ملي���ار 
 108 اإلي�س���ون  لري  دولر،  ملي���ار 
ملي���ار دولر، �ستيف بامل���ر 106 مليار 
دولر، وارن بافي���ت 103 مليار دولر، 

موكي�س اأمباين 101 مليار دولر.
جمي���ع اأع�ساء القائمة م���ن الأمريكيني 
با�ستثن���اء اأرن���و، وه���و فرن�س���ي، اإىل 
جانب اأمباين الهندي، كما اأن جميعهم 
تقريب���ا جمع���وا ثرواته���م م���ن اأعم���ال 
اأرن���و الذي  التكنولوجي���ا، با�ستثن���اء 
يعم���ل يف جم���ال ال�سل���ع ال�ستهلكية 
تتن���وع  ال���ذي  وبافي���ت  واملو�س���ة، 

ا�ستثماراته يف جمالت عدة.
اأم���ا اأمب���اين، فق���د ورث اأعم���ال والده 

الراح���ل يف ع���ام 2005 لتكرير النفط 
والبروكيماوي���ات، و�سع���ى من���ذ ذلك 
احل���ني، الهن���دي البالغ م���ن العمر 64 
عاما، اإىل حتويل جمموعة الطاقة اإىل 
عملق لتجارة التجزئة والتكنولوجيا 

والتجارة الإلكرونية.
وحدة الت�سالت ال�سلكية والل�سلكية 
اخلا�سة ب���ه، والتي بداأت خدماتها يف 
ع���ام 2016، ه���ي الآن مق���دم اخلدم���ة 

املهيمن يف ال�سوق الهندي.
البي���ع  جم���ال  يف  م�ساريع���ه  جمع���ت 
 27 نح���و  والتكنولوجي���ا  بالتجزئ���ة 
ملي���ار دولر العام املا�س���ي، حيث باع 
ح�س�س���ا مل�ستثمري���ن عاملي���ني بينه���م 

"في�سبوك" و"غوغل".

�آمرب هريد تغلق 
�لتعليقات يف �ن�ضتغر�م  
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