
تقارير وتحقيقات

“طري��ق امل��وت“، هك��ذا ب��ات ي�سم��ى الطريق 
الراب��ط بني حمافظت��ي بغداد وكرك��وك، والذي 
مي��ر م�س��اره يف ناحي��ة العظي��م، اإذ اإن ع�رشات 
مروره��م  اأثن��اء  م�رشعه��م  لق��وا  الأ�سخا���ص 
يف ه��ذا الطري��ق، ب�سب��ب التخ�سف��ات الكث��رة 
واملطبات غر النظامية التي باتت تهدد �سالمة 
جمي��ع املركب��ات ال�سغ��رة والكب��رة على حد 

�سواء.

عشرات الضحايا
اأح��د موظف��ي حمافظ��ة كرك��وك وال��ذي يعم��ل  يق��ول 
يف اإي�س��ال الربي��د احلكوم��ي ب��ني حمافظت��ي كرك��وك 
والعا�سمة بغ��داد اإنه يعاين كل اأ�سب��وع م�سقة ال�سفر اإىل 
العا�سم��ة والعودة اإىل كركوك، ب�سبب الطريق الرابط بني 

املحافظتني والذي مير بناحية العظيم يف دياىل.
اإذ ي�س��ف فا�س��ل الطري��ق، باأنه��ا طري��ق �س��وؤم يح�س��د 
اأرواح ع��دد م��ن العراقيني املارين في��ه اأ�سبوعًيا، ب�سبب 

ك��رة احلوادث املرورية التي ل يكاد مير يوم اإل وي�سجل 
حادث��ة اأو اثنتني فيه. واأو�س��ح، اأن ال�سهر املا�سي الذي 
�سه��د هط��ول اأمطار كثيف��ة، �سهد اأربعة ح��وادث مرورية 
كب��رة اأثن��اء �سف��ره، اأودت بحياة عديد م��ن امل�سافرين، 
ب�سبب التخ�سفات الكب��رة املنت�رشة يف الطريق وخا�سة 
مل�ساف��ة 30 كيلومرًتا التي متر بناحية العظيم، لفًتا اإىل 
اأن الطري��ق مل ي�سه��د اأي اأعمال �سيانة منذ اأكر من ع�رش 
�سنوات. اآخر احلوادث املميتة التي �سهدها الطريق كانت 
يف الأ�سب��وع املا�سي، اإذ لقي �سخ���ص م�رشعه واأ�سيب 
اأربع��ة يف حادث ت�س��ادم �ساحنتني كبرت��ني للب�سائع 
م��ع مركبة مدني��ة �سغرة. ويقول رئي���ص جمل�ص ناحية 
العظي��م “حممد اجلبوري” يف حديث �سحفي اإن احلادث 
امل�س��ار اإلي��ه ت�سبب مبقت��ل واإ�ساب��ة اأربع��ة مدنيني مع 
خ�سائ��ر مادي��ة تقدر ب��� 60 ملي��ون دين��ار عراقي، هي 
ح�سيل��ة الأ���رشار الت��ي خلفه��ا احل��ادث يف املركب��ات 
وتل��ف الب�سائع الغذائي��ة التي كانت تقله��ا ال�ساحنتان 
الكبرتان املتجهتان اإىل مدينة كركوك. واأ�سار اجلبوري 
اإىل اأن احل��ادث وق��ع يف طريق اخلال���ص – العظيم )47 
كيلوم��رًتا �سمال مدينة بعقوبة(، لفًتا اإىل اأن هذا امل�سار 
يع��د جزًءا مهًما من طريق بغ��داد – كركوك، وبات يطلق 
عليه حملًيا بطريق املوت، ب�سبب كرة احلوادث املرورية 
في��ه.  ويف ختام حديثه، ك�سف اجلب��وري عن اأن الطريق 
مل ي�سه��د اأي عملي��ات تعبي��د و�سيانة منذ �سن��وات، واأن 
احلكوم��ة املحلية يف دياىل مل ت�ستجب لكرة املنا�سدات 
الت��ي قدمت ب���رشورة �سيانة الطريق ال��ذي بات طريًقا 
مل��وت املارين في��ه. من جانب��ه اأو�سح قائمق��ام ق�ساء 
اخلال���ص “عدي اخل��دران” ان جميع احل��وادث امل�سجلة 
يف هذا الطري��ق مرعبة وت��وؤدي يف غالبيتها اإىل املوت. 
اخل��دران اأو�س��ح اأن احل��وادث غالًب��ا ما تق��ع يف منطقة 
قريب��ة من منطق��ة ال�سف��رة ب�سب��ب التخ�سف��ات الكبرة 
والكث��رة في��ه، والت��ي ت��وؤدي اإىل خ��روج املركبات عن 
م�ساره��ا وا�سطدامه��ا م��ع مركب��ات اأخ��رى قادمة من 
الجت��اه الآخ��ر. واأ�س��ار اخل��دران اإىل اأن طري��ق بغداد – 
كرك��وك بات ميثل رعًبا حقيقًيا جلميع امل�سافرين عربه، 

لفًتا اإىل اأن الطريق مل ي�سهد اأي عمليات �سيانة، اإ�سافة 
اإىل �سي��ق م�سارات��ه املروري��ة وعدم وج��ود اأي عالمات 
مروري��ة اإر�سادي��ة ت�س��ر اإىل تغ��ر م�سار الطري��ق مييًنا 
وي�س��اًرا ، اإ�سافة اإىل غياب اأي عالمات مرورية اإر�سادية 
للمطبات والتخ�سفات. ويف خت��ام حديثه، اأ�سار اخلدران 
اإىل اأن هذا الطريق اأودى بحياة الع�رشات من امل�سافرين، 

واأن بع�ص احلوادث اأدت اإىل موت عوائل باأكملها.

غياب الصيانة
مل ي�سه��د طري��ق بغ��داد – كرك��وك اأي عملي��ات �سيان��ة 
وتاأهي��ل من��ذ ما يقرب م��ن اثنتي ع�رشة �سن��ة، ويف هذا 
ال�س��دد، يقول املهند���ص الذي يعم��ل يف مديرية بلديات 
حمافظ��ة دي��اىل “غ��ازي في�س��ل” اإن الطري��ق مل ي�سهد 
بالفع��ل اأي عملي��ات �سيانة خ��الل ال�سن��وات املا�سية، 
عازًي��ا ذلك اإىل تردي الو�سع الأمن��ي الذي كانت ت�سهده 
املنطق��ة يف ال�سنوات ال�سابقة. واأ�س��ار في�سل اإىل اأنه يف 
بداي��ة عام 2014 اأحيل طري��ق )اخلال�ص– العظيم( اإىل 
م�ساري��ع تنمي��ة الأقالي��م يف املحافظة من اأج��ل اإعادة 
تاأهيل��ه، اإل اأن �سيط��رة داع���ص عل��ى م�ساح��ات �سا�سعة 
وخط��ورة الطري��ق، اأدى اإىل تاأجي��ل امل�رشوع ث��م اإلغائه 
ب�سب��ب �سح��ب امليزاني��ة املخ�س�سة ل��ه.  وع��ن اإمكانية 
تاأهي��ل الطري��ق خالل الف��رتة القادمة، اأ�س��ار في�سل اإىل 
اأن مديري��ة بلديات دياىل، و�سعت الطريق �سمن خطتها 
لعام 2019، وبانتظار امليزانية املالية ملديريته، فيما 
اإذا كان��ت تكف��ي لإع��ادة تاأهيل الطريق م��ن عدمه. ويف 
ال�س��اأن ذاته، اأو�سح املقدم يف مديري��ة املرور العامة – 
دائ��رة ال�سالمة املروية “ري��ان حامد” اأن طريق بغداد– 
كرك��وك ب��ات يعد م��ن اأكر الط��رق خط��ورة يف العراق، 
ب�سب��ب ت�سجي��ل ما ل يق��ل ع��ن 244 حادًثا ه��ذا العام، 
بع�سه��ا ب�سيط واأخرى اأدت اإىل موت اأبرياء. واأ�سار حامد 
يف حديث��ه اإىل اأن مديري��ة امل��رور العام��ة اأحيطت علًما 
بو�س��ع الطريق، واأوعزت ملديرية م��رور حمافظة دياىل 
بن�رش دوريات على الطريق لإر�ساد املركبات، لكنه اأ�سار 
اإىل اأن الطري��ق مه��رتئ ول ي�سل��ح لل�سف��ر ب�سب��ب ك��رة 

التخ�سف��ات والت�سققات في��ه، الأمر ال��ذي يتطلب تاأهياًل 
�رشيًع��ا له م��ن الدوائ��ر ذات العاق��ة. من جانب��ه اأو�سح 
خبر ال�سالمة املروري��ة “ق�سي الأمر” اإن طريق بغداد 
– التاأميم يعد واحًدا من ع�رشات طرق املوت الرابطة بني 
خمتل��ف املحافظات واملدن العراقي��ة. واأ�سار الأمر اإىل 
طرق اأخ��رى تعاين من ذات امل�سكل��ة، كطريق النا�رشية 
وطري��ق املو�س��ل – كرك��وك، وطريق املو�س��ل – تلعفر 
وطري��ق بغداد – وا�س��ط يف جزء منه، لفًتا اإىل غياب اأي 
اأعم��ال �سيانة للط��رق ال�رشيعة يف الب��الد. وعن �سالمة 
الط��رق و�سيانتها، اأ�سار خبر ال�سالمة املرورية “ق�سي 
الأم��ر” اإىل اأن جمي��ع دول العامل، تعتم��د يف �سيانتها 
للطرق، على اجلباية املرورية التي ت�ستح�سلها مديريات 
املرور من ت�سجي��ل املركبات وحتويله��ا ومن الغرامات 
املرورية، وه��ي مبالغ طائلة تكفي لفتتاح و�سق طريق 

جديدة.

إصابات مميتة
ح��وادث مروعة يف طري��ق املوت تت�سب��ب بحالت وفاة 
واإ�ساب��ات حرجة، اإذ يقول الطبيب “فرا�ص خ�رش” الذي 
يعم��ل يف م�ست�سفى اخلال�ص، اإن احل��الت الطارئة التي 

ت�س��ل م�ست�سفاهم نتيجة احل��وادث املرورية على طريق 
بغ��داد – التاأمي��م وال��ذي مي��ر يف ج��زء من��ه يف طريق 

العظيم – اخلال�ص دائًما ما تكون خطرة وحرجة.
خ���رش اأو�سح اأنه نتيجة لل�رشع��ات املفرطة يف القيادة 
و�سوء الطري��ق، فاإن احلوادث غالًبا م��ا تكون يف الراأ�ص 
والظه��ر. ال�ساب��ط يف مديري��ة م��رور حمافظ��ة دي��اىل 
الرائ��د “�س��الم �ساك��ر” يق��ول اإن الطري��ق امل��ار ب��ني 
العظي��م واخلال���ص �س��يء للغاية م��ن حي��ث التخ�سفات 
واحلفر وعدم وجود عالم��ات دالة. وعن م�سوؤولية و�سع 
عالم��ات مرورية على الطرق ال�رشيع��ة بني املحافظات 
يف الع��راق، اأ�سار �ساك��ر اإىل اأن غالبية املواطنني يلقون 
باللوم على دوائر املرور، غر اأن م�سوؤولية ذلك تقع على 
وح��دة تخطيط املرور التابع��ة لدوائر البلدية والبلديات، 
ولي�س��ت من م�سوؤولية رج��ال املرور. واأو�س��ح خ�رش اأن 
مديرية م��رور دياىل بداأت ت�سي��ر دوريات مرورية على 
الطري��ق للم�ساعدة يف اإر�ساد املركبات و�سبط ال�رشعات 
والتنبي��ه للتخ�سف��ات. وم��ا بني و�سع اأمن��ي غر م�ستقر 
ي�سه��ده العراق منذ 15 عاًما، وطرق �رشيعة �سيئة كذلك، 
حت�س��د اأرواح العراقي��ني على اأهون الأ�سب��اب، يف بلد ل 

يعر م�سوؤولوه اأي اهتمام لالإن�سان.

طريق الموت بديالى.. مصرع عشرات المواطنين بحوادث السير
بغداد - متابعة

بين االنتخابات واالغتياالت.. أهم أحداث العراق في العام 2018

انتهى عام 2017 باإعالن العراق انت�ساره على تنظيم 
املدمرة  الأرا�سي  من  الكثر  على  �سيطر  لكنه  داع�ص، 
فروا  الذين  النازحني  اأزمة  مواجها  املتداعي،  والركام 
العام  ومر  اأرا�سيهم،  داع�ص  احتالل  بعد  بيوتهم  من 

2018 باحداث مهمة وكبرة بالن�سبة للعراق.
عائدون

ك�سفت   ،2018 يناير  الثاين/  كانون  من  الرابع  يف 
3.22 ماليني نازح  املنظمة الدولية للهجرة عن عودة 
اإعالن  مع  وبالتزامن   2017 نهاية  مع  منازلهم  اإىل 
الأرا���س��ي  كافة  م��ن  داع�����ص  ط��رد  العراقية  ال�سلطات 
يزالون  ل  مليون   2.61 هناك  اأن  حني  يف  العراقية، 

نازحني.
من  املئة  يف   15 زه��اء  اأي  ماليني،  �ستة  نحو  وك��ان 
اأخ��رى  مناطق  اإىل  وجل��اأوا  منازلهم  غ��ادروا  ال�سكان 
ثلث  على  و�سيطر   ،2014 عام  الإرهابيني  هجوم  منذ 

الأرا�سي العراقية.
وح�سب املنظمة، فاإن اأقل من ن�سف مليون نازح عادوا 
اإىل منازلهم يف نهاية 2015، ويف 2017 عاد 1،85 

مليون نازح.
�سجالت  كانت   ،2018 �سبتمرب  اأي��ل��ول/  مطلع  ويف 
مليوين  من  اأقل  وجود  توؤكد  للهجرة  الدولية  املنظمة 
الثاين/ ت�رشين  منذ  م�ستوى  اأدن��ى  وهو  بقليل،  ن��ازح 

نوفمرب 2014.
اإىل ديارهم، كما جميع  الذين عادوا  النازحون  ويعاين 

العراقيني، من بنى حتتية متداعية اأو غر موجودة.
فالنق�ص املزمن يف الكهرباء واملاء يزيد من �سعوبات 

الأ�رش وخ�سو�سا تلك التي تعتا�ص من الزراعة.
�سباط/ من  الرابع  يف  الأوىل  القائمة  داع�ص..  مالحقة 
الأوىل،  للمرة  العراقية  ال�سلطات  ن�رشت   ،2018 فرباير 
ب�سبب  اأمنيا  املطلوبني  اأه��م  من  �سخ�سا   60 اأ�سماء 
انتمائهم لتنظيمات داع�ص والقاعدة وحزب البعث الذي 
كان يراأ�سه الدكتاتور ال�سابق �سدام ح�سني الذي ظهرت 

ا�سم ابنته رغد يف هذه القائمة.
وت�سمنت القائمة الأوىل، 28 من كوادر داع�ص، و12 من 
قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث املنحل، 
اإ�سافة اإىل منا�سبهم داخل التنظيمات، وبع�سهم ن�رشت 

�سورهم.
بكر  "اأبو  داع�ص  زعيم  ا�سم  الالئحة  هذه  يف  يدرج  ومل 
ب�14  جديدة  قائمة  ن�رشت  ال�سلطات  لكن  البغدادي"، 
ا�سما جديدا كان هو على راأ�سها، ثم نائبه والرجل الثاين 
يف التنظيم عبد الرحمن م�سطفى القادويل، املعروف ب� 

"اأبو عالء العفري".
و�سمت هذه القائمة ت�سعة عراقيني وخم�سة من جن�سيات 

عربية هم �سعوديان وقطري واأردين وميني.
اإعمار العراق.. من الكويت

يف الرابع ع�رش من �سباط/فرباير 2018، ح�سل العراق 
يف موؤمتر املانحني يف الكويت على التزامات بقيمة 30 
مليار دولر من حلفائه للنهو�ص جمددا بالبنية التحتية 

التي تعاين من ال�سعف ال�سديد.
م�ساركة  من  وا�سع  زخ��م  عن  "نتج  املبلغ  ه��ذا  وك��ان 
ال�سناديق  اإقليمية ودولية و51 من  76 دولة ومنظمة 
و107  ودولية  اإقليمية  مالية  وموؤ�س�سات  التنموية 
غر  املنظمات  من  ودول��ي��ة  واإقليمية  حملية  منظمة 
القطاع  ممثلي  من  خمت�سة  جهة  و1850  احلكومية 

اخلا�ص".
على  دولر  مليار  للعراق  �ستقدم  اأنها  الكويت  واأعلنت 
اآخر  دولر  مليار  با�ستثمار  و�ستقوم  قرو�ص  �سكل 

للم�ساهمة يف اإعادة اإعمار البلد اجلار.
لكن بغداد كانت تاأمل يف احل�سول من هذا املوؤمتر على 

م�ساهمات مالية بنحو 88 مليار دولر.
م�سادرة ممتلكات �سدام ح�سني

هيئة  اأعلنت   ،2018 مار�ص  اآذار/  من  اخلام�ص  يف 
الأمالك  وم�سادرة  حجز  العراقية  والعدالة  امل�ساءلة 
العراقي  للرئي�ص  املنقولة  وغ��ر  املنقولة  والأم���وال 
اأقاربه  اآلف من  اأربعة  واأكر من  ال�سابق �سدام ح�سني 

واأركان نظامه ال�سابق.
العليا  الوطنية  الهيئة  "اأجنزت  ر�سمي  بيان  يف  وجاء 
امل�سمولني  اأ�سماء  تدقيق  الإثنني  والعدالة  للم�ساءلة 
املنقولة  الأم��وال  وم�سادرة  بحجز  اخلا�ص  بالقانون 
عدد  وبلغ  ال�سابق،  النظام  لأرك���ان  املنقولة  وغ��ر 

امل�سمولني 4257 �سخ�سا".
و�سمل قرار الهيئة املكلفة اجتثاث نظام البعث ال�سابق، 
يف  اأع��دم  ال��ذي  املجيد  ح�سني  �سدام  ال�سابق  الرئي�ص 
حتى  واقربائه  واأحفاده  اأولده  اإىل  اإ�سافة   ،2006
الدرجة الثانية، ووكالئهم ممن اأجروا نقل ملكية الأموال 

امل�سار اإليها يف هذا القانون مبوجب وكالتهم.
وين�ص القرار على اأن حتال الأموال لوزارة املالية.

كما �سمل هذا القرار جميع املحافظني ومن كان بدرجة 
ع�سو فرع فما فوق يف حزب البعث املنحل، ومن كان 
برتبة عميد يف الأجهزة الأمنية للنظام ال�سابق كجهاز 
والأمن  الع�سكري  والأم��ن  اخلا�ص  والأم��ن  املخابرات 

العام وفدائيي �سدام، وفقا للبيان.
رفع الحظر عن كردستان

ال���وزراء  رئي�ص  ق��رر   ،2018 م��ار���ص  اآذار/   13 يف 
العراقي ال�سابق حيدر العبادي اإعادة فتح مطاري اأربيل 
بعد  الدولية،  الرحالت  اأمام  كرد�ستان  يف  وال�سليمانية 
�ستة اأ�سهر من احلظر، وبعد موافقة حكومة الإقليم على 

اإخ�ساعهما ل�سلطة احلكومة الحتادية.
اأيلول/ نهاية  فر�ست  قد  العراقية  احلكومة  وكانت 
واإىل  من  الدولية  الرحالت  على  حظرا   2017 �سبتمرب 
غلق  اإىل  اإ�سافة  وال�سليمانية(،  )اأربيل  الإقليم  مطاري 
من  اأي���ام  بعد  الإق��ل��ي��م،  يف  ال��ربي��ة  احل��دودي��ة  املنافذ 
غر  بغداد  اعتربته  كرد�ستان  م�ستقبل  حول  ا�ستفتاء 
نفطية  موارد  الإقليم  خ�سارة  اإىل  اأدى  ما  وهو  قانوين، 

كانت حتت �سيطرته يف تلك املحافظة.

ال�سفر  ج��وازات  على  �سيطرتها  ا�ستعادة  بغداد  واأك��دت 
الر�سوم  اإىل  اإ�سافة  كرد�ستان،  يف  الإقامة  وت�ساريح 

اجلمركية وعائدات اجلمارك.
أخيرا.. عودة المباريات الدولية

تاريخية  حلظة  العراق  عا�ص  النتظار،  من  عقود  بعد 
م�ساء اجلمعة 16 اآذار/ مار�ص 2017، عندما �سمح له 
القدم )فيفا( با�ست�سافة مباريات  الدويل لكرة  الحتاد 

دولية ر�سمية بعد حظر ا�ستمر لأعوام.
واأعلن رئي�ص الفيفا جاين اإنفانتينو ال�سماح با�ست�سافة 
وكربالء  الب�رشة  مدن  يف  الر�سمية  للمباريات  العراق 
ال�سمايل، يف  اإقليم كرد�ستان  اجلنوبيتني، واأربيل مركز 
خطوة انتظرها العراقيون منذ فرتة طويلة، وعملوا بجهد 

للو�سول اإليها يف الأ�سهر املا�سية.
ول  الآ�سيوي  الحت��اد  بدعم  العراقية  اجلهود  وحظيت 
اآل  ابراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  البحريني  رئي�سه  �سيما 
الب�رشة،  مدينة  �سباط/فرباير  يف  زار  ال��ذي  خليفة 
ملتابعة مباراة ودية تاريخية ا�ست�ساف فيها املنتخب 
العراقي نظره ال�سعودي، كانت الأوىل للمنتخب الأخ�رش 

يف العراق منذ 1979.
أولى الضربات في سوريا

ال��وزراء  رئي�ص  اأعلن   ،2018 ني�سان/اأبريل   19 يف 
اأن القوات اجلوية العراقية �سنت  ال�سابق حيدر العبادي 
قرب  �سوريا  يف  "داع�ص"  لتنظيم  مواقع  على  غ��ارات 

احلدود العراقية.
اإىل  اإن ال�رشبات كانت تهدف  وقال بيان �سدر حينها 
الت�رشيع يف الق�ساء على التنظيم، بعد الق�ساء عليه يف 

العراق.
االنتخابات للمرة الرابعة

اإىل  العراقيون  توجه   ،2018 مايو  اأي���ار/   12 يف 
يف  الربملان  يف  ممثليهم  لختيار  الق��رتاع  �سناديق 
�سقوط  منذ  البالد  ت�سهدها  ت�رشيعية  انتخابات  راب��ع 

النظام ال�سابق عام 2003.
ب�329  للفوز  مر�سح  اآلف  �سبعة  نحو  ال�سباق  وخا�ص 

مقعدا يف الربملان العراقي.
مقاطعة االنتخابات

العامة  املفو�سية  ك�سفت   2018 مايو  اأي��ار/   13 يف 

النتخابات  يف  امل�ساركة  ن�سبة  اأن  لالنتخابات 
الت�رشيعية بلغت 44،52 يف املئة من اأ�سل نحو 24،5 
مليون ناخب فقط اأدلوا باأ�سواتهم لختيار ممثليهم يف 

جمل�ص النواب.
حريق صناديق انتخابية

يف العا�رش من حزيران/ يونيو 2018، اأتى حريق �سخم 
على اأكرب خمازن �سناديق القرتاع الواقعة يف الر�سافة 

باجلانب ال�رشقي من العا�سمة بغداد.
ومل حتدد ال�سلطات اأ�سباب اندلع احلريق، لكنه جاء بعد 
10 ماليني  لأكر من  والفرز  العد  اإعادة  الربملان  قرار 
�سوت ب�سكل يدوي، اإثر مزاعم عن ح�سول عمليات تزوير 
كبرة خالل النتخابات الت�رشيعية التي اأعلن فيها فوز 
مقتدى  ال�سيعي  الزعيم  يقوده  الذي  "�سائرون"  حتالف 

ال�سدر.
إعدام

بعد يوم من قرار رئي�ص الوزراء حيدر العبادي القا�سي 
بحق  ال�����س��ادرة  الإع����دام  لأح��ك��ام  ال��ف��وري  بالتنفيذ 
"اإرهابيني"، وبالتحديد يف 29 حزيران/ يونيو، نفذت 
ال�سلطات العراقية حكم الإعدام بحق 13 اإرهابيا مدانا، 
خطفهم  كان  عراقيني  ثمانية  جثث  على  العثور  بعد 
داع�ص وظهروا يف ت�سجيل للتنظيم هدد فيه بقتلهم ما مل 

تطلق بغداد �رشاح "املعتقالت من اأهل ال�سنة".
على  �سخ�سا   111 �سنقا  العراقية  ال�سلطات  واأعدمت 
الأقل يف 2017، ويف 2018 بلغت ح�سيلة الإعدامات 

44 مدانا.
وبح�سب امل�سادر الق�سائية فقد �سدرت اأحكام بالإعدام 
اأجنبي،  مئة  نحو  بينهم  �سخ�ص،   300 من  اأكر  بحق 
كما �سدر عدد مماثل من الأحكام بال�سجن مدى احلياة 
ملدانني باللتحاق بداع�ص الذي �سيطر يف 2014 على 

نحو ثلث م�ساحة العراق.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإن�سان كرة اأحكام 
يف  الإره��اب  مكافحة  حماكم  ت�سدرها  التي  الإع��دام 

العراق ب�سكل �سبه يومي.
اندالع المظاهرات

2018، اندلعت املظاهرات  يف الثامن من متوز/يوليو 
يف حمافظات العراق اجلنوبية الغنية بالنفط احتجاجا 
ونق�ص  الف�ساد  وانت�سار  اخلدمات  وتردي  البطالة  على 
بالت�سمم من املياه  الآلف  اإ�سابة  اخلدمات، وذلك بعد 

امللوثة.

البالد،  جنوب  يف  اأخرى  مدن  اإىل  التظاهرات  وامتدت 
ثم امتدت اإىل العا�سمة بغداد، وهاجم املتظاهرون مقر 
القن�سلية الإيرانية يف الب�رشة، ومقار الأحزاب ال�سيعية 

يف املحافظة، وعددا من املباين احلكومية.
متفرقة  م��دن  يف  �سخ�سا   14 قتل  اأ�سبوعني  وخ��الل 
البالد، بح�سب ما قال م�سوؤول يف مفو�سية حقوق  من 

الن�سان العراقية.
انتخاب رئاسة البرلمان

وبالتحديد  اأ�سهر،  اأربعة  من  لأك��ر  �سيا�سي  �سلل  بعد 
الأنبار  حمافظ  النواب  انتخب  �سبتمرب،  اأيلول/   15 يف 
النواب، والذي  ال�سابق حممد احللبو�سي، رئي�سا ملجل�ص 
ه��ادي  بزعامة  "الفتح"  حت��ال��ف  م��ن  مدعوما  ك��ان 
العامري املقرب من اإيران. وبعيد ذلك، انتخب املجل�ص 
ائتالف  مر�سح  كرمي،  ح�سن  هو  للحلبو�سي،  اأول  نائبا 

"�سائرون"، والقائمقام ال�سابق ملدينة ال�سدر.
اغتياالت أرعبت الشارع

واأيلول/�سبتمرب  اآب/اأغ�سط�ص  يف  قليلة  اأ�سابيع  خالل 
العراق،  يف  حتفهن  �سهرات  ن�ساء  اأربع  لقيت   ،2018
اثنتان منهن على الأقل اغتيلتا بر�سا�ص م�سلحني اأمام 

كامرات مراقبة.

)22 عاما(  فار�ص  تاره  الأزياء  اأبرزهن عار�سة  كانت 
فاق  جدل  �سبتمرب  اأيلول/   27 يف  اغتيالها  اأثار  التي 
كان  اإذ  اجلريئة،  �سورها  تثره  كانت  ال��ذي  اجل��دل 
يتابعها اأكر من مليونني ون�سف املليون على �سفحتها 

يف تطبيق اإن�ستغرام.
املا�سي،  اآب/اأغ�سط�ص  يف  وحتديدا  فار�ص،  تاره  قبل 
حتفيهما  بغداد  يف  جتميل  مركزي  اأب��رز  مديرتا  لقيت 
بفارق اأ�سبوع متاما. الأوىل هي رفيف اليا�رشي، امللقبة 
ر�سا  هي  والثانية  مركزها،  ا�سم  اإىل  ن�سبة  ب�"باربي" 

احل�سن، �ساحبة مركز "فيول" التجميلي.
وقبل يومني من اغتيال فار�ص، تلقت النا�سطة يف جمال 
ج�سدها  يف  عدة  ر�سا�سات  العلي  �سعاد  املراأة  حقوق 
الب�رشة  مدينة  يف  �سيارتها  اإىل  بال�سعود  تهم  وهي 

النفطية يف جنوب البالد.
رئيس ورئيس وزراء جديدين

انتخب   ،2018 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  من  الثاين  يف 
الربملان العراقي املر�سح الكردي الأكر قبول لدى بغداد 
العراقية،  للجمهورية  رئي�سا  عاما(،   58( �سالح  برهم 
وهو من�سب فخري خم�س�ص لالأكراد منذ عام 2005، 
ال�سيا�سة  و�سهد للمرة الأوىل مناف�سة �رش�سة بني قطبي 

الكردية.
وبعد اأقّل من �ساعتني من انتخابه، كلف �سالح، النائب 
ت�سكيل  املهدي  عبد  عادل  اجلمهورية  لرئي�ص  ال�سابق 

احلكومة العراقية
ال�سابق م�سوؤول يف  )76 عاما(، يف  املهدي  وكان عبد 
اأحد الأحزاب املقربة من اإيران، واعتربه البع�ص مقبول 
الإم�ساك  على  قادرا  يجعله  ما  املتحدة،  الوليات  لدى 
بالع�سا من املنت�سف يف بلد يجد نف�سه يف خ�سم التوتر 

بني وا�سنطن وطهران.
جائزة نوبل للسالم

جائزة  منحت  اأكتوبر،  الأول/  ت�رشين  من  اخلام�ص  يف 
موكويغي  ديني�ص  الكونغويل  للطبيب  لل�سالم  نوبل 
لتنظيم  ال�سابقة  ال�سحية  مراد  ناديا  العراقية  وال�سابة 
اجلن�سي  العنف  مكافحة  يف  جلهودهما  تكرميا  داع�ص، 

امل�ستخدم "�سالح حرب" يف النزاعات.
ولدى ت�سلمها جائزة نوبل لل�سالم طالبت ناديا املجتمع 
اآلف  الدويل بتوفر حماية ل�سعبها والعمل على حترير 
الن�ساء والأطفال الذين ل يزالون يف قب�سة تنظيم داع�ص.

منح جزئي
الربملان  منح   ،2018 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين   25 يف 
رئي�ص  اقرتحها  التي  احلكومة  من  جلزء  الثقة  العراقي 

الوزراء املكلف عادل عبد املهدي.
 14 اأ�سماء  اأع�ساء الربملان اجلديد، على  ووافق غالبية 
فيما مل  والنفط،  واملالية  اخلارجية  وزراء  بينهم  وزيرا 

ت�سمل الثقة حقائب رئي�سية مثل الداخلية والدفاع.
200 مقبرة جماعية

تقرير  ك�سف  نوفمرب  الثاين/  ت�رشين  من  ال�ساد�ص  يف 
جماعية  مقربة   202 على  العثور  عن  املتحدة  ل��الأمم 
ت�سم حوايل 12 األف جثة يف حمافظات عراقية خمتلفة 
 2014 عامي  بني  داع�ص  تنظيم  �سيطرة  حتت  كانت 

و2017.
اآلف  �ستة  املقابر بني  ال�سحايا يف هذه  ويرتاوح عدد 
وكبار  واأطفال  ن�ساء  بينهم  �سحية  األف   12 من  واأكر 
�سن وذوو اإعاقة وعمال اأجانب، بالإ�سافة اإىل عنا�رش 

�سابقني من قوات الأمن وال�رشطة، وفقا للتقرير.
ثالثة

يف الرابع والع�رشين من كانون الأول/ دي�سمرب 2018، 
وزيرين جديدين  ل�سالح  العراقي  النواب  �سوت جمل�ص 
�سمن حكومة رئي�ص الوزراء عادل عبداملهدي من اأ�سل 
اخلالفات  ب�سبب  عالقة  بقيت  وزاري��ة  حقائب  خم�ص 

ال�سيا�سية بني الكتل النيابية.
زيارة مفاجئة

يف 26 كانون الأول/ دي�سمرب و�سل الرئي�ص الأمركي 
دونالد ترامب اإىل العراق يف زيارة مفاجئة لتفقد قوات 
بالده هناك وتهنئتها بعيد امليالد نافيا يف الوقت نف�سه 
وجود اأي خطط ل�سحب القوات الأمركية من العراق، بعد 

قرار الن�سحاب من �سوريا

بغداد – متابعة
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