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االستجابة احلكومية للتعامل مع تداعيات السيول التي ضربت عددا من مناطق
الـبالد اتـصفت بـردة فعـلهـا السـريعـة من خالل تـشكـيل خلـية لالزمـات مهـمتـها
اخالء للـعوائل احملاصـرة وتقد الـعون لهـا  فضال عن تصـريف مياه الـسيول
وتـوجـيـهـهـا الى أمـاكن خـزن لالسـتـفـادة مـنـهـا خالل فـصل الـصـيـف . غـير ان
الالفت لـلـنـظر ان مـشـكلـة الـسـيول الـتي تـضرب بـعض احملـافـظات وخـصـوصا
ـرتفعات احلدودية مـنها لـيست مستـحدثة ففي كـل عام هناك سـيول قادمة من ا
اإليــرانـيــة  والــتـركــيـة واضــيف الــيـهــا هــذا الـعــام سـيــول قــادمـة من االراضي
السـعودية  وكـأن للـسيول هـي االخرى حسـابات ومـصالح تـبتغـيهـا من العراق

عاناة تتكرر رغم التجارب السابقة .   واهله  لكن وبرغم هذا كله جند ان ا
وعلى مـدى عقد من الزمن عانت بعض احملافظات العراقية من تداعيات السيول
متلكات  اال ان احلكومات احمللية لم تنجح في انشاء وأضرارهـا التي تلحق با
ـتـلـكـاتـهم تــدابـيـر حـقـيـقـيـة جتــنب الـسـكـان ويالت الـسـيــول وغـرق او جـرف 
فـاألزمـات  تالحق الـعـراق صـيـفـا وشــتـاء فـمن انـقـطـاع الـكـهـربـاء إلى سـيـول
مدمرة قـد تتيح وفرة مـائية في فترة زمـنية محـددة من العام لكنـها قد ال تسعف
ائـية يـاه صـيفـا مع انـخفـاض حصـة الـبالد من االطالقـات ا في معـاجلـة شُح ا

نبع تركيا .  التي تصلها من بلد ا
ـيــاه واحلـكـومــات احملـلــيـة في احملــافـظـات ــلف ا ـعـنــيـة  واتــهـمت الــوزارات ا
اضية  وإذا ما يـاه خآلل الفتـرات ا باإلهـمال وعدم القـدرة على إدارة موارد ا
اسـتـمر احلـال بهـذا الشـكل فـنحن مـقـبلـون على أزمـة ميـاه مـجددا في الـصيف
قـبل برغم ميـاه السيـول وكثـرتها  حـيث اشارت دراسـات متخـصصة سـابقة ا
ياه في الـشرق األوسط ان قلـة األمطار وشح تـحدة حول أزمـة ا أعدتـها اال ا
ـقـبل وسيـكـون العـراق من ب ائـيـة سيـسـتمـر حتـى منـتصف الـعـقد ا ـوارد ا ا

الدول األكثر معاناة جراءها.  
زروعة جـراء اجلفاف ـساحـات ا يـة ايضا عـن تناقص ا وحتدثت الـتقاريـر اال
سناه ياه. ولعل هذا ما  في العـراق وحذرت من تزايد الصراعات على مـوارد ا
ــاضـيــة من خالل جتـاوز بــعض احملـافــظـات الــزراعـيــة عـلى خالل الـســنـوات ا
يـاه وحتذير احلـكومات الـسابقة من الـنتائج الـسلبـية لتلك حصص غـيرها من ا

التجاوزات على الواقع الزراعي في البالد.
ــعـاجلـة تـداعـيـات خالصــة الـقـول ان اإلجـراءات االنـيـة 
الـسـيـول او اسـتـثـمـارهـا لـلـحـد من أزمـة اجلـفـاف غـير
كافـية مع غياب خـطة ستراتـيجيـة وبرامج تنمـية تسهم
في إيجـاد حلـول مسـتدامـة وال يبـدو هذا االمـر متـاحا

ستقبل القريب. في ا

بابادوبولس مع زوجته سيمونا

{ مـوسـكـو) ,أ ف ب) حـذر الـرئـيس
ـيـر بـوتـ أوكـرانـيـا الـروسي فالد
امس الــثالثــاء من الــقــيــام بــأعــمـال
"مــتــهــوّرة" بـعــد قــرار كــيــيف فـرض
قـانــون الـطـوار رداً عـلـى احـتـجـاز
حــرس احلـــدود الــروس ثـالث ســفن

أوكر
انـية ـستـشـارة األ انيـة وطـلب من ا
أنغيال ميركل الضغط على أوكرانيا

حليفة الدول الغربية.
ـفتـوحة األولى ب واجـهة ا وهي ا
مــوسـكـو وكــيـيـف مـنـذ ضـمّ روسـيـا
شـــبـه جـــزيــــرة الــــقــــرم عـــام 2014
ـسـلح في أوكرانـيا واندالع الـنزاع ا
ب القوات األوكرانية واالنفصالي
وال لـروسيا الـذي أوقع منذ ذلك ا

احل أكثر من  10آالف قتيل.
ـان األوكراني في وقت وصوّت الـبـر
متـأخّـر مسـاء اإلثـن لـصـالح فرض
ـــــنــــاطق قــــانــــون الـــــطــــوار في ا
األوكرانـيّـة احلدوديّـة بـعد احـتـجاز
روسـيـا األحـد ثـالث سـفن أوكـرانـيـة
قبالـة القـرم مع طواقمـها الـبالغ عدد

أفرادها حوالى عشرين بحارة.
وفي خطـاب متـلـفز مـوجّه إلى األمّة
بــــرّر الــــرئــــيس األوكــــراني بــــتــــرو
بــوروشــنــكــو هــذا اإلجــراء الــذي لم
يـــســـبق له مـــثـــيل مـــنـــذ اســـتـــقالل

اجلمهوريّة الـسوفياتيّـة السابقة في
الـعام 1991 بـوجود "تـهـديـد مـرتفع
للـغايـة" بـإمكـان حصـول هجـوم برّي

روسي.
وتـــتــهم روســـيــا الـــتي تــؤكـــد أنــهــا
تـصـرّفت "بـشـكل يـتـطـابق تـمـامـاً مع
القـانون الدولي" الـسفن األوكـرانية
وهي سـفـيـنـتـان حـربـيـتـان وقـاطـرة
بــالـدخــول بـشــكل غــيـر قــانـوني إلى
ياه اإلقليـمية الروسيـة قبالة القرم ا
وتـعــتـبـر ذلك "اسـتــفـزازاً" من جـانب

كييف.
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واتـهمـت وزارة اخلارجـيـة الـروسـية
الـــتـي اســـتــــدعت االثــــنـــ الــــقـــائم
بــاألعــمـــال األوكــراني في مــوســكــو
كــيــيـف بـ"إيــجــاد ذريـــعــة لــتـــعــزيــز
الــعــقـوبــات" الـغــربــيـة عــلى روســيـا

فروضة منذ 2014. ا
ـة هــاتـفــيـة مع وأجــرى بـوتــ مـكــا
ميركل ليل االثن الثالثاء وعبّر لها
عـن قــلق مــوســكــو "الـــبــالغ" بــســبب
فرض قانون الطوار في أوكرانيا.
ونــدد الــرئــيس الــروسي بـ"األعــمــال
االســتــفــزازيــة من جــانـب أوكــرانــيـا
واالنـتهـاك الـصـارخ ألحكـام الـقـانون
الدولي من جـانب سـفنـها الـبحـرية"
معرباً عن األمل في أن "تـتمكن برل

من التأثير على السلطات األوكرانية
ـزيـد من وإقــنـاعـهــا بـعـدم الــقـيــام 
ـــتــــهـــورة" وفق بــــيـــان األعـــمــــال ا
. ويـدخل قـانـون الـطوار لـلـكـرمـلـ
حـيّــز الـتـنــفـيـذ صـبــاح األربـعـاء في
أوكـرانــيـا في حــوالى عـشــر مـنـاطق
حـــدوديـــة خـــصـــوصـــاً مـع روســـيــا
وبيالروسيـا ومن جانب بحر آزوف.
وسيُـتيح عـلى مـدى شهـر للـسلـطات
األوكـــرانـــيـــة أن تـــقـــوم بـــتـــعـــبـــئــة
مـواطـنـيـهـا وتـنـظـيم وسـائل اإلعالم

واحلدّ من التجمّعات العامّة.
وحصلت احلادثة ب حرس احلدود
الــــروس الـــتـــابـــعـــ جلـــهـــاز األمن
الـــــفـــــدرالـي الـــــروسي (اف اس بي)
والـــســـفن األوكـــرانــيـــة في الـــبـــحــر
األســود مـســاء األحــد عـنــدمــا كـانت
هــذه الـســفن حتـاول عــبـور مــضـيق
كــيــرتـش لــلــدخــول إلى بــحــر آزوف
الــذي يــعــتـــبــر حــيـــويــاً لــصــادرات
احلــــــبـــــوب والــــــفــــــوالذ فـي شـــــرق

أوكرانيا.
وأدت احلــادثـة إلى ســقــوط عـدد من
اجلــرحى بــ األوكــرانــيــ - ســتـة
أشخـاص بحـسب كيـيف فيـما تـفيد
موسـكـو عن إصـابة ثالثـة أشـخاص
فـــقط - مـــا أثـــار احـــتـــجــاجـــات في
أوكـــرانــيـــا ومن جــانـب حــلــفـــائــهــا

. الغربي
ـتحدة في ونددت سـفيرة الـواليات ا
ـتـحـدة نـيـكي هـايـلي االثـنـ األ ا
خالل اجـتـماع جملـلس األمـن الدولي
بــتـــحــركــات روســيــا "اخلــارجــة عن
الـــقـــانـــون" الـــتي جتــــعل "الـــعالقـــة
الـطـبيـعـيـة" ب واشـنـطن ومـوسـكو

"مستحيلة".
وقـــال الـــرئــيـس األمــيـــركي دونـــالــد
تــرامب تــعــلــيــقــاً عــلى احلــادثــة "لم
يـعــجـبـنـا مـا حـدث" مــضـيـفـا "نـحن
ـــوضــــوع" مع نـــعــــمل عــــلى هــــذا ا

. األوروبي
واعـتـبـر األمــ الـعـام حلـلف شـمـال
األطــلــسي يــنـس ســتـولــتــنــبــرغ من
جــهـتـه أن مـا حــصل األحــد "خـطــيـر
جداً".وأكـد متـحدث بـاسم اخلارجـية
الفـرنـسيـة أنه ال يـرى "مـبرراً ظـاهراً
في استخـدام روسيا الـقوة". ونددت

لندن بـ"العمل العدائي" الروسي.
ــرحــلـة ولــيــست هــذه احلـادثــة إال ا
األخيرة من تصعيد بطيء للتوترات
في مـــحــيط مــضــيـق كــيــرتش الــذي
يـــفــصل شـــبه جـــزيــرة الــقـــرم الــتي
ضـمّــتـهــا مـوسـكــو في الـعـام 2014

وروسيا.
وتطالب روسيـا بالسيـطرة على هذا
مر البـحري الوحيد الذي ضيق ا ا

يربط البحر األسود ببحر آزوف.
وبـنت مـوسكـو جـسـراً يـربط روسـيا
بشبه اجلزيرة وافتتحه بوت بحفل

كبير في أيار/مايو.
واتــهــمت كــيــيـف والــدول الــغــربــيـة
بـشــكل مـنــتـظم في األشـهــر األخـيـرة
روسيـا بتـعمـد "إعاقـة" إبحـار السفن
الـتجـاريـة بـ الـبحـر األسـود وبـحر

آزوف.
وبــدأ مـــســـاعـــد ســـابق فـي حـــمـــلــة
الـرئـيس دونـالـد تـرامب االنـتـخـابـيّة
كـان نـقـطـة انــطالق الـتـحـقـيـقـات في
الــتــدخّـل الــروسي في االنــتــخــابــات
الــرئـاســيـة األمــيـركــيـة تــنـفـيــذ حـكم
بالـسجن بحـقّه مدة أسـبوعـ لكذبه
فـي إفــادة أمـــام مــكـــتب الـــتــحـــقــيق

الفدرالي.
ودخل جـورج بـابــادوبـولـوس وحـدة
احلـمايـة اخملـفّفـة في أوكـسـفورد في
ســجن ويـســكـونـسـن الـفـدرالـي بـعـد
مرور أكثر من عـام على إقراره بذنبه
بالكذب في الـتحقيق في إحدى أولى
الـــقـــضـــايـــا الـــتي أثـــارهـــا احملـــقّق
اخلاص روبـرت مولر وفـق ما أكدته

مصلحة السجون.
وبابـادوبـولس الذي كـانت اتـصاالته
مـع روســيــا مـــحــور الـــتــحـــقــيق في
التـواطـؤ ب حـمـلة تـرامب وروسـيا
هـو الـشـخصـيـة الـثـانـيـة في حتـقيق
مولر الـذي يُحكَم عـليه بالـسجن بعد
احملـــامي الــلـــنــدني ألـــيــكس فــان در
زوان الـذي ســجن  30يــومـا إلفــادته
الـــكــــاذبـــة بــــشـــأن عــــمـــلـه مع بـــول
مـانـافـورت رئـيس حـمـلـة ترامـب عام

.2016
 rJŠ —Ëb

ويـواجه مــانـافـورت احـتــمـال قـضـاء
أكثر من عشر سنوات وراء القضبان
عــنـــدمـــا يـــصــدر احلـــكم بـــحـــقه في
ـقبل بـتـهم مـتـعددة شـباط/فـبـرايـر ا
مــتــعــلـــقــة بــغــسـل أمــوال والــقــيــام

بحمالت ضغط غير شرعية.
وكــان بـابــادوبـولس مــحـلالً نــفـطــيًـا
مـــــغـــــمــــورًا فـي آذار/مــــارس 2016
عنـدمـا انضمّ إلى الـفـريق الذي يُـقدّم
االســتـشــارات في مــجـال الــسـيــاسـة

اخلارجية حلملة ترامب.
ومن مقرّه في لندن أقام بابادوبولس
اتّــصـاالت مع مـن كـان يــعـتــقــد أنّـهم
مسؤولون روس من ذوي األهمية أو
ـســؤولــ روس كــبـار عــلى صــلــة 
عرضوا من خاللـه على حمـلة ترامب
ـرشّح تــرامب والــرئـيس لــقـاءً بــ ا

. ير بوت الروسي فالد
وأبـلغ أحــدهم وهـو أسـتــاذ جـامـعي
غــامـض يــدعى جــوزيـف مــيــفــســود
بـابــادوبـولـوس بــأنّ مـوسـكــو تـمـلك
مـــعــلـــومــات مــســـيــئـــة عن هــيالري
كــــلــــيــــنـــتــــون مــــنــــافــــســـة تــــرامب

وقراطية حينها. الد
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وبــعـدمــا نـقـل بـابــادوبـولــوس وهـو
ـعـلـومـات مـخـمـور كـمـا يـزعم هـذه ا
إلى دبـــلــومـــاسي أســتـــرالي وقــيــام
األخــيــر بـتــمـريــرهــا عـبــر الـقــنـوات
االســـتـــخـــبــاراتـــيـــة شـــرع مـــكـــتب
الـتحـقـيقـات الـفدرالـي بفـتح حتـقيق
حـول االتـصـاالت بــ حـمـلـة تـرامب

وروسيا.
وأظهـرت رسـائل البـريـد اإللكـتروني
وشــــهــــادات أدلى بــــهــــا آخـــرون أنّ
بــابـادوبـولــوس أبـلـغ حـمـلــة تـرامب
مرارًا عن اتّـصاالته واجـتمـاعاته مع
روســـيــــا مــــا أثــــار الــــشـــكــــوك في

التواطؤ.
وبعد أسبـوع واحد من تولّي ترامب
السلطة في كانون الثاني/يناير عام
 2017أجــرى مــكــتب الــتــحــقــيــقـات
الفـدرالي مقـابـلة مع بـابادوبـولوس
حـــــيث كــــذب حــــول اتّـــــصــــاالته مع
ــــا في ذلـك الـــعـالقـــة مع روســــيـــا 

ميفسود وفقًا للتّهم الفدرالية.
وفي  5تشـرين األوّل/أكـتـوبر 2017
أقرّ بـأنه مذنب وتـعهّـد بالـتعاون مع
الــتـحــقـيـق ووصـفه تــرامب في ذلك
الـوقـت بـأنه "مـتــطـوّع شــاب ضـئـيل
سـتـوى اسمه جـورج اثـبت سابـقا ا

أنه كاذب".
وحـكم عـلـيه في  7أيـلـول/سـبـتـمـبـر
هــذا الـعــام بـعــد أن أعــرب عن نـدمه
"لــــكـــــذبه فـي حتــــقـــــيق هـــــام لألمن
القومي".لكن بعـد ذلك مباشرة أعلن
بابـادوبولـوس أنه تعـرّض للـخديـعة
من أجــهـزة اســتـخــبـارات أمــيـركــيـة
وأجنبـية وزعم أنّ ميـفسود كان من
ركـزيّة عمالء وكـالـة االستـخبـارات ا
وجــــزءاً من حـــمـــلـــة أوسع نـــطـــاقـــاً

إلحلاق الضرر بترامب.
ـاضي ووصف في مـقـابـلـة الـشـهـر ا
مـع فــــوكس نــــيـــــوز اتــــصــــاالته في

روسيا بأنها "منظمة بالكامل".
وحاول بابـادوبولوس تـأجيل تنـفيذ
احلكم بـالسـجن مدّعـيًا في احملـكمة
بأنّ التـحقيق مع مـولر غيـر قانوني
إال أن الــــقــــاضي رفـض األحـــد تــــلك

اخلطوة األخيرة.
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ــبــكي ان جتــد عــشــرات اإلعالنــات عــلى صــفــحــات الـتــواصل ــضــحك ا من ا
االجتـماعي  والتي تـروج إلى مواد عالجـية او شابه ذلك كـما يدعي مـنتجـيها 
الـغرض مـنـهـا يتـعـلق بـاألعضـاء الـتنـاسـلـية وكـان هم االنـسان الـعـربي وشـاغله
الوحـيد هو اجلنس وليس هنالك هم اخر فاجملتمع العربي مثالي واحلمد لله في
قـراطيات كل شيء على صـعيـد االستقـرار االمني في مـجتـمعـات حتكمـها الـد
ـقراطـيـات الـغـربـية  وان االنـسـان الـعـربي في غـاية الـتي ال تـقل شـان عن الـد
الـسـرور والـبـهـجـة والـرخـاء وكـأن لــيـست هـنـاك بـطـالـة وال جـهل وال تـخـلف وال
واطنـ في بحور ئـات من ا حروب داخـلية وال تـهجـير وال هجـرة تسبب غـرق ا
الله الـواسـعة وال زنـزانـات او اغـتيالت او مـجـاعـة  وكل شيء مـتوفـر لإلنـسان
العـربي من تعـلـيم وخدمـات وضمـان صـحي واقتـصادي وحـصـانة  نـاهيك عن
تطور الزراعة والصناعة والتعليم والنقل  ولم يبق شيء امام االنسان العربي 
ـوضوع الستكمـال حياته ليـعيشها بـشكل كامل دون نقص  ان الذين اال هذا ا
ـثل هـذه األشـيـاء عـلـيـهم ان يـعـلـموا أن هـنـالـك أسبـابـاً تـتـعـلق بـواقع يـروجـون 
اجملتـمع العربي ال تـمنح للـرجل العربي الـراحة اجلنـسية حـتى وان تزوج اجمل
ادية  ان ا يـعيش في واقـع مزر  وتنـقصه مـتطـلبـات احليـاة ا نسـاء العـالم طا
ـشكلـة وليست تـلك العالجات الظـروف النفـسية لـها الدور الـرئيسي في عالج ا
اذا كنتم حـريص على ـال  صنـعة في بالد الغـرب لغرض الربح وا زعـومة ا ا
إنسـان العربي ايـها الـغربيـون وعلى راحتـه  عليـكم ان تتركـوه وشأنه بـعيد عن
التـآمـر وزرع الفـرقة ومـسـاعدة احلـاكم الظـالم عـلى البـقاء

عاقبة شعبه .و
ان تعـــــــطـوا الفـرصة لـلشـعـوب ان جتد نـفسـها وان
تبـني دولـهـا بعـيـدا عن االسـتغالل والـتـخـلف واجلهل

والطائفية والقبلية والتحزب .

ت حليته. التعب و
وأضـــاف "في الــســـنــوات الــثـــمــاني
األخــيـــرة كــانت الـــرحــلـــة صــعـــبــة

وطويلة. 
ـاضيـة كانت وفي األشهـر الـعشـرة ا

صعبة جدا وباردة".
ـالــيــزيـون في ــسـؤولــون ا وأعــلن ا
وقـت ســابق أنـــهم ســيـــعــمـــلــون مع
الـســلـطـات الــسـوريـة لـتــرحـيـله إلى

بالده التي تشهد نزاعا.
لــكن مـحــامـيه أنــدرو بـرويــر قـال إن
السلطـات أحضرت القنـطار مباشرة
بـور االثنـ قبل أن إلى مطـار كـواال
تضعه على م طـائرة متوجهة إلى

فانكوفر.
وقـال بـرويـر إن الـسـلـطـات الـكـنـديـة
اعـــتــبــرت مــوكــله الجـــئــا ومــنــحــته
ـوجـب بـرنــامج اإلقــامــة الــدائــمــة 

. الالجئ
وأضــاف "بــالـطــبع ســررنــا جـدا ألن
مــالـــيـــزيـــا وافـــقت عـــلى مـــا يـــبــدو

والتزمت بالقانون الدولي".
وفي شريـط الفـيديـو يـقول الـقنـطار
إنه ســيــعــبــر تــرانــزيت فـي تــايـوان
وسيصل إلى "الـوجهـة النهـائية" في

بـور (أ ف ب) حـصل الجئ { كـواال
سوري تقـطعت به السـبل ألشهر في
مـطار مـالـيـزي على إقـامـة دائـمة في
كـــــنــــدا وهـــــو فـي طـــــريــــــــــــقه إلى
فـانكـوفـر بـحسـب ما أعـلن مـحـاميه

الثالثاء.
وباتت قضية الالجئ حـسن القنطار
مـعــروفـة عـلى نــطـاق واسع بـعـد أن
نـــــشـــــر عـــــلى مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـــتــمــاعي صـــورا تــظــهــره وهــو
يقتات من وجـبات طعام تـبرعت بها
شـركات طـيـران أو يـسـتـحم ويقص
شــعـره فـي حـمــامــات أحـد مــطـارات

بور. كواال
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ـبـور مـنـذ وعـلق الـقـنــطـار في كـواال
آذار/مـارس بـعـد أن مـنع من دخـول
سـائل تـتعـلق بـالتـأشـيرة. مـاليـزيـا 
كـمــا لم يـتــمـكن من الــسـفـر إلى دول

اضي. أخرى و توقيفه الشهر ا
وقــال الــرجـل الــبــالغ  36 عــامــا في
فـيـديـو نــشـره عـلى "تـويـتـر" االثـنـ
"أعـرف أنــني أبــدو وكـأنــني خـرجت
من الـعـصـور احلـجـريـة والـوسـطى.
آسف لذلك" فيـما بدت عـليه عالمات
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ـقــاطـعـة ت غ) في مــديـنــة لـيـشــان 
سيتشوان.

ولـم تُـــحـــدد الـــشـــرطـــة مـــا إذا كـــان
احلادث عـرضـيا أو مـتعـمـدا مشـيرة
فـــقط إلـى تــوقـــيـف الــســـائق وفـــتح

حتقيق في القضية.

اليوم التالـي.ويتابع "ما كنت ألجنح
فـي ذلك بـــدون دعـــمـــكم ودعـــواتـــكم

جميعا".
والــقـــنــطـــار لـــيس طــالـب الــلـــجــوء
الوحيد الذي احتجز في مطار لفترة

طويلة.
f¼œ ÀœUŠ

فـفي 2015 أمــضت أســرة عــراقــيــة
أكـثـر من شـهـرين في حـجـرة تـدخ
ـوسكو وعـاشت على ما في مطار 
ـسـافرون لـها من طـعام كان يـقدمه ا

وماء.
وفر مالي السوري من نزاع مدمر
في بالدهم مستمر منذ سبع سنوات
أودى بـــحــيـــاة أكـــثــر من  350 ألف

شخص.
الى ذلك قُتل سـبعة أشـخاص وجُرح
أربعـة آخرون عـندمـا دهست سـيارة
ـــارة امـس الـــثالثـــاء في عـــدداً من ا
جنـوب غـرب الصـ ألسبـاب ال تزال
غـــيـــر مــعـــروفــة حـــسب مـــا أفــادت
السلطـات.وقالت الشرطـة احمللية إن
السيارة انـدفعت نحـو الرصيف قبل
أن تصـدم الضـحـايا حـوالي السـاعة
العـاشـرة بـالتـوقـيت احمللي (02,00

وكالة الـص اجلـديدة إنه كان يـفكر
"بـــاالنـــتــحـــار" بــســـبب خـالفــات مع
زوجــــته عــــنـــــدمــــا دهس األطــــفــــال
بسـيارته.وتـتكـرر حوادث الـسير في
الـــصــ حــيث ال كــثـــيــرا مــا ال يــتم

رور. احترام قوان ا

وتأتي احلادثة بعد خمسة أيام على
مقتل خمـسة تالميذ عنـدما دهستهم
سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في

قاطعة لياونينغ. هولوداو 
و توقيف السائق البالغ من العمر
 29عاما والعاطل عن العمل. وقالت

مركز شرطة الرسالة
العدد/ 12154

الـــــــتــــــــاريخ/ 2016/9/28

h ý Ê«bI

ـنـشـورة صورته w½U© ا —e? « ÍœU?³?Ž qłUŽ r?ÝU  5? ?Š® ـدعو فـقـد ا
اعاله بتاريخ 7/10/ 2006 من مواليد  1984 يعمل كاسب يسكن ابي
غــريب/ الــشــهــداء عــلى مـن لــديه اي مــعــلــومــات ابالغ مــركــز شــرطـة

الرسالة.

تنـبي  فضلت ان امتطي منـذ مدة ... وفي طريق عودتي كل جمـعة من شارع ا
صهوة احـدى العبـارات الباخرة بـ ضفتي نهـر دجلة  بـجانبيه من مـستشفى
ستـنصرية . يـعبر من خاللها ـدرسة ا الكـرخ حتى ضفاف الرصـافة من جهة ا
رواد شــارع االدب والــفن واالعالم والــتــظــاهـر ... لــكــثــيـر من عــشــاق الــعـراق
ؤسسات واجلمال والنظام ... التي طال انتظارها ـ والباحث عن دولة ا احلا
ـخـر تــاريخ الـعـراق ـتــدنـيـة بــاحلـضـارة ) ونــحن   بـعـد ردح من االزمــنـة ( ا
وحاضـره ومستقـبله  في رحلة قـصيرة مع انهـا ال تستغـرق اال دقائق معدودة
لكـنها تمـتلك قدرة استـدرار الدمع وتهيـيج نبض احلن ونـبش الذاكرة  فضال

قل . عن قدح االفق بأنواع االمل وان شابها زخ في ا
ـنثورة في شوارع قبل ايـام وفي جمعـة مباركة ونـحن نطوف عـلى االف الكتب ا
تنـبي  وهي تسـتصـرخ القـراء في شعب نـضبت فـيه القـراءة  بعد ان منـطقـة ا
اصـبح جـل الـشــبـاب جــلــيـسي الــفــيس - الـنــاركــيـلي) –كــوصف ادق لـبالوي
اض واحلاضر وستكون مدمرة للمستقبل  قـراطية التي عصفت بالدنا با الد
ـشـاهـدة جـمـهـرة ـيـدان تـعـجـبــنـا   ـدخل ا ان لم تـدارك من أولي االلـبــاب . 
مـبـتـهـجـة واعالم مـرفـوعــة ودفـوف مـضـروبـة  واصـوات انـغـام مـسـمـوعـة وهي
تصـدح وتغني وتنـشد : (احمد مـحمد سيـدي واسنادي ...  صلـوا على اخملتار
نقـطع لله والذائب طه الهـادي ) .. كانوا مجموعة من الـشباب والدراويش وا
وحدين بال تفرقة ومن دون اجندات مسمومة  وهم يعبرون عن بنبي الرحمة وا
ـولـد الـرسـول االعـظم (ص)  وقـد الـتـفت حـولـهم حـبـهم وسـعـادتـهم الـغـامـرة 
نـظر ـذاهب بـثقـافات مـتـنوعـة وهم يسـعـدون  جـموع كـثـيرة مـتفـرقـة االديان وا
جـمعـوي جـميل . فـيمـا كـنت اشارك اجلـموع بـتلـقـائيـة مفـرطة ابـتل فـيهـا رحيق
ـنظر  تـذكرت احد ايـام شهـر نيسـان الدمار تطـاير شدوا مع نـشوة ا شفـتي ا
من عام  2007 وبقـمة السقوط االجنـداتي االرهابي الذي ضرب العراق  كنت
امـشي عـلـى رسـلي مـهـمـومـاً مـن شـعـر راسي حـتى اخـمـص قـدمي يـائـسـا من
عراقـي اال ما رحم ربي  وقد اخذني التيه بال دراية في مدخل شارع الرشيد 
ـوت .. واذا بـاحـدهـم قـال مـحـذرا ومـشـفـقـا : (اسـتـاذ وين رايح .. انه شـارع ا

ارجع ارجع ارجع .. قبل ان يصطادوك) .  
حينـما همـمنا بـالعـبور ب ضـفتي النـهر اخلالـد  شاهدت رجال كـبيرا قـد اتكأ
ـعـززة مـيـمـمًـا وجــهه نـحـو الـشــمس ودمـوعه تـتــراقص عـلى حلن مـوج الــنـهـر ا
بامـطار الغـيث السـماوي االخـير  وقـد اخذته الـشهـقة وطـفرت مـنه الدمـعة وهو
يردد بـصوت خافت : ( يـا دجلة اخلـير يا ام الـبسـاتيني حـييت سفـحك عن بعد
فحـييني ) .  كفضول صحفي مطلوب  استوقفني منظر الرجل السباب شتى 
لـكـني قـدمت عـلــيـهـا الـبـعـد الـوطـني واالحـســاس الـعـراقي  فـقـلت له : (هل لي
اشاركك ثـمالـتك  فاذا طـابت النـفوس غـنت )  التفـت الي ف قال : (يا اخي 
ان نـفـسي تـاقت فـبكت حـد االشـتـيـاق لعـراق جـديـد  تـكون به دجـلـة لـنـا وليس
ـتعـاقبـة  واني مسـافر للـصوص والـسراق والـفاسـدين من جالدي الـسلـطات ا
غدا  بـعيـدا عن ارض اهلي واجـدادي اعيش سجن االغـتراب  بـعد ان شردت
ـراحل شـر مـتـعـاقب مع اجـيـالي واحـفـادي  من هـمـوم 
حل بـعقود الـعراق احلـديث .. وقد دعـوت الله هـنا على
ـقدس الـنابض منـذ االف السنـ يعتـمر ويحج موجه ا

الي .. اليه ا
ن عـلى العراقي كل العراقي باالمن والسالم  كي 

والوحدة.. ثم اجهش واجهشت معه ..) .

بغداد
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة: ٢٧١٩/ ٢٠١٨
التاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨
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ديـرية من خالل اشعـار مركـز شرطة الـعدل بالـعدد ٧٢٦٥ في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٨انك مجـهول محل لـقد حتقق لـهذه ا
ـكن اجـراء الـتبـلـيغ عـلـيه واسـتنـادا لـلـمـادة (٢٧) من قـانون اإلقـامـة وليـس لك موطـن دائم او مؤقـت او مخـتـار 
الـتنـفيذ تـقرر تبـليـغك اعالنا بـاحلضور في مـديريـة التنـفيذ الـكرخ خالل خـمسة عـشر يـوما تبـدأ من اليـوم التالي
ـديرية بـاجراءات التـنفيذ عامالت الـتنفـيذية بحـضورك وفي حالـة عدم حضـورك ستبـاشر هذه ا باشـرة ا لـلنشـر 

اجلبري وفق القانون:
‰bF « cHM*«                                                                                                                      
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ـفوض ـديـر ا ـتـضـمن بالـزام ا قرار مـحـكـمـة الـبداءة/ الـكـرخ بـالـعدد ٢١٠/جتـاريـة/ ٢٠١٧ في ١٥ / ٢ / ٢٠١٨ وا
دعي خميس لـشركة طاقـات لالستثـمار/ اماراتيـة اجلنسيـة (عارف عبـد الله عارف) اضافـة لوظيفـته بتأديـة الى ا
حميـد حمـود مبـلغا مـقداره ثـمنـمائـة وتسعـة وثمـانون مـليـون دينار حـكمـا حضـوريا قابـال لالستئـناف والـتمـييز

وافهم علنا في ١٥ / ٢ / ٢٠١٨.
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{ بـويـنـوس ايـرس- (أ ف ب): قـدمـت مـنـظـمـة "هـيـومن رايـتس ووتش" شـكـوى امس إلى
القضـاء األرجنتيني ضد ولي العهد السعودي مـحمد بن سلمان الذي يُفترض أن يشارك
اجلمـعة في قمـة مجمـوعة الدول الـعشرين في بـوينوس أيـرس وذلك في ملفي الـصحافي

السعودي جمال خاشقجي والنزاع في اليمن.
نـظمة غـير احلـكوميـة في بيان "بـدأت السـلطات الـقضائـية األرجنـتيـنية الـنظر في وقالت ا
ـفـترض لـولي العـهد مـحمـد بن سـلمـان بشـأن جرائم حـرب محـتمـلة شـكوى حـول الدور ا
ارتـكـبــهـا الـتـحـالف بــقـيـادة الـسـعـوديـة فـي الـيـمن وحـاالت تـعـذيـب عـلى أيـدي مـسـؤولـ

." سعودي
نـظمـة أيضـاً من القـضاء األرجـنتـيـني إجراء حتـقيق حـول "احتـمال تـواطؤ" ولي وطـلبـت ا
ـة قـتل خاشـقـجي في الـثاني من تـشـرين األول/أكـتوبـر داخل الـقـنصـلـية الـعـهد في جـر

السعودية في اسطنبول.
دعي الـعام رامـيـرو غونـزاليـز اتخـاذ قرار وأفـادت الصـحافـة األرجـنتـينـية أنه يُـفـترض بـا

بشأن فتح حتقيق.
وأوضحت "هـيـومن رايتس ووتش" في بـيـانهـا أنهـا أخـذت في االعتـبـار واقع أن الدسـتور

ي" في ما يتعلق بجرائم ضد اإلنسانية. األرجنتيني يعترف بـ"االختصاص العا


