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ــتــعــلّــقـــة بــالــبــضــائع الــتــجــاريـــة ا
وبـــــاخلـــــدمـــــات الـــــتـي ال تـــــخـــــضع
لــلـــعـــقــوبـــات". ويـــرأس بــونـــكـــاريــر
مــجــمــوعــة الــصــداقــة الــفــرنــســيــة-
اإليـــرانـــيــــة في مـــجـــلـس الـــشـــيـــوخ
الفـرنـسي وقـد أدلى بـهـذا الـتـصريح
خالل مـؤتــمــر صـحــافي مــشــتـرك مع
نــظــيـــرته في اجلــمـــعــيــة الـــوطــنــيــة
الفـرنـسـية ديـلـفـ أْو ونظـيـرهـما في

ان اإليراني كاظم جاللي. البر
وشارك في الـزيـارة التي قـام بـها إلى
طهران بـونكـارير وأْو خـمسـة أعضاء

ان الفرنسي. آخرين في البر
وقـالـت أْو إن هــذه الـزيــارة هي دلــيل
على "عزم فـرنسـا ورغبـتهـا في إحياء
االتـفــاق الــنــووي" مــذكّــرة بـعــدد من
ـــبـــادرات الـــتي اتّـــخـــذهـــا االحتــاد ا

األوروبي في هذا الصدد.
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ولفـتت الـنائـبـة الـفرنـسـية خـصـوصاً
إلى "اآللــيــة اخلــاصـــة" الــتي أعــلــنت
عنها بـروكسل في نهـاية أيلول  وهي
عـبـارة نـظـام مـقايـضـة يـسـمـح إليران
ـواصــلـة بــيع الــنـفط. وقــالت "هـذه
االدوات ليـست مـثالـية ونـحن نـعرف
ذلك". من جهته قـال جاللي "نعـتقد أنّ
إجــــــــــراءات االتّـــــــــــحــــــــــاد األوروبـي
واألوروبي يـجب أن تذهـب أبعد من

. اني الفرنسي ذلك" شاكراً البر
وأضاف "آمل أن يـتمّ الوفـاء بالـوعود
الـتي قـطــعت وأنّ مـا أعـلــنه االتّـحـاد
األوروبي ســوف يـــتمّ تــنـــفــيـــذه قــبل

الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر".
مكن لكن بونكارير أكّـد أنّه "من غير ا
وضع اآللية اخلـاصة مـوضع التنـفيذ
قبل 4 تشرين الثاني/نوفمبر" معرباً
عن أمله في التـمكن من ذلك في الربع

قبل. األول من العام ا

العدو".
وتشـددت ايـران في مـكـافـحـة الـفـساد
ـتـحـدة من مـنـذ انـسـحـاب الواليـات ا
االتــفـــاق الــنـــووي مــعـــهــا في 2015
واعادة الـعـمل بالـعـقوبـات االمـيركـية

عليها.
وأعـلن سـنـاتــور فـرنـسي خالل زيـارة
إلى طـــــهــــران امـس أن األوروبــــيــــ
يبـذلـون قـصـارى جـهـدهم "لـكي يـبقى
مـــصـــرف إيــــراني واحـــد عــــلى األقل
ي ــصـرفي الـعـا " بــالـنـظـام ا مـتّـصالً
بــعــد دخـول الــعــقــوبــات األمــيــركــيـة
اجلديـدة علـى اجلمـهوريـة اإلسالمـية
حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـي مــطــلع تــشــرين

قبل. الثاني/نوفمبر ا
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب
قـــــرر إعــــادة فـــــرض الـــــعـــــقـــــوبــــات
االقتصاديـة على إيران فـي أيار/مايو
الـفــائت بــعــد انـســحــابه من االتــفـاق
الـنـووي الـذي ابـرمتـه الـدول الـكـبرى

معها في تموز 2015.
ــقــرر أن تــســتــكــمل الــواليــات ومن ا
تـحـدة إعادة فـرض عـقـوباتـهـا على ا
طهران في  5تشـرين الثـاني/نوفـمبر
ـرة قـطاعي قـبل لـتـسـتهـدف هـذه ا ا
ـصــارف. وقـال الــسـنــاتـور الـنــفط وا
فيـليب بونـكاريـر للـصحـافيـ "علـينا
أن نـــــقـــــول بــــصـــــراحـــــة" إنّ ســـــعي
األوروبـيــ لــتــمـكــ اإليــرانــيـ من
ــزايــا االقـتــصــاديـة االسـتــفــادة من ا
لالتـــفــاق الـــنــووي رغم الـــعــقـــوبــات
األمــيــركــيــة هــو "أمــر صــعب ولــكــنّه
ـكن". وأضـاف إنّ أحـد االقـتـراحـات
التي طرحها األوروبيون هو "أن يظلّ
هـنــاك بــنك إيــراني واحــد عــلى األقل
ي من ـصرفي الـعا متّـصالً بالـنظام ا
خالل ســــويـــفت (نــــظـــام الــــدفع بـــ
الـبـنـوك) إلتـاحــة اسـتـمـرار الـعالقـات
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ــتـفــانــيـة" مـثــنــيــاً عـلى "اخلــدمــات ا
و"اجلــهــود اخملــلــصــة" الــتي بــذالهــا

خالل توليهما منصبيهما.
وعيّن روحاني مساعد وزير الصناعة
رضا رحـمـاني خـلفـاً لـشـريعـتـمداري
ومـحـافظ مـزانــداران (شـمـال) مـحـمـد
إسالمي خــلــفــاً آلخــونـدي عــلى رأس
وزارة النقل. وبحسب تقارير إعالمية
فــقــد قــدّم الــوزيــران اســتــقــالــتــهــمــا
لروحاني قبل أكثـر من شهر ح كان

ان يستعد لطرح الثقة بهما. البر
وكـانت شـائـعـات ســرت في مـنـتـصف
أيـــلــول/ســـبـــتـــمـــبــر بـــشـــأن تـــقــد
شريـعـتـمداري اسـتـقـالـته لكن وزارته

سارعت في حينه إلى نفيها.
ولـكن آخــونــدي نـشــر الـســبت كــتـاب
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اضي,وقبل ان تبدأ االنتخابات االخيرة كتبت مقاال عنوانه في ايار ا
رسالـة الى السـيد عالوي,كان مـضمـون رسالـتي او مقـالي االول هو
ايـصـال فـكـرة لــلـسـيـد عالوي عـن كل مـا تـعـرض لـه الـقـاضي رحـيم
العكيلي من اذى نفسي ومادي. واوضحت في مقالي االول اني كنت
سافة ناسـبات بحيـث ان ا قريبـا من السيـد اياد عالوي في احـدى ا
بيـني وبيـنه لم تـكن تتـجاوز بضـعة امـتار.وقـلت في مقـالي االول انني
فكرت باحلديث معه عن قضية العكيلي لكني لسبب اجهله لم افعل.
ــوقف عــلى شـكل رســالـة اوجــهـهــا الـيه لــعـله ورايت ان اكـتب ذلك ا

سيتخذ اجراء ما حال رصدها من قبل مكتبه. 
وفعال اتصـلت بي اجلريدة طـالبة مني رقم هـاتفي الن مكـتب الدكتور
اراد ان يـتـواصل مـعي.قـلت اول الـغـيث قـطر,وهـا هي قـطـرات رائـعة
تهطل.وتـدخل احد مرشـحي القائمـة العراقيـة على خط ملف الـعكيلي
ديـر مـكـتب الـسـيـد عالوي.لـكن سـتار ـوضـوع النه يـلـتـقي  وتـبـنى ا
النـسيـان اخفى قـصة الـعكـيلي واغـرق رسالـتي االولى في بئـر اكثر

عمقا من بئر يوسف الصديق.
 الـيـوم هــا انـا ذا ارسل رسـالــتي الـثـانــيـة الى الـدكــتـور ايـاد عالوي
عـارضـا عـلـيه ان يـقوم بـخـطـوة في سـبيل تـسـويـة هـذه القـضـيـة غـير
كن الحد ان يـتدخل في عـقدة. وقـد يقـال ان القـضاء مـستقـل وال  ا
شـؤونه. ومع ذلك يظل هـنـاك هامـشا اخالقـيا وانـسـانيـا في حل هذه
ـشـكـلـة التـي كلـفت هـذا الـقـاضي الـشهـم وقتـا ومـاال وارقـا وغـربة. ا

ليس في ملف العكيلي شائبة واحدة.
لف بال شوائب فهنا سيدخل مبدأ عفا الله عما سلف. واذا كان ا

ومن هـذا الـبـاب سـيـكــون لـلـدكـتـور كـمـا اتــوقع دورا ايـجـابـيـا بـحـكم
عالقاته الطيبة واجليدة مع االطراف جميعا.

ـها الـغـريب فان وعـلى الـرغم من اني لم ادخل شـبكـة الـسـياسـة وعـا
التـجربة عـلمتـني ان بعض االخـطاء ال تغـتفر امـا اذا كانت اخلالفات
ـمكن ان تـنـتهي بـعد ال الـعام فـمن ا تتـعـلق باشـخاص,وال تـتعـلق بـا

مرور وقت طويل عليها. 
في الواقع هـذه هي رسالـتي الى السـيد عالوي,وما دفـعني لكـتابـتها
هـو اصـرار مـجمـوعـة من رجـال القـانـون والـكتـاب والـصحـفـيـ على

تبني موقف جدي ازاء قضية العكيلي.
وطـالب الــبـعـض الى اقـامــة تـمــثـال.ومن يــدري فــالـزمن كــفـيل بــقـلب
ـوازين كـلـهـا.ونحـن صرنـا الـيـوم نـرى كـيف تتـالعب اصابـع الزمن ا
ـصائـر الـناس حـيث رفـعت من رفعت وخـفـضت من خـفضت بـدقة.

هي رسالة عابرة اوجهها وساوجه غيرها.
ـا يراني الـبعض انـفخ في رمـاد مبـلل لـيكن اذا كـانوا ر
هـكـذا يــرونـني لــكـني اعــلم يـقــيـنــا ان جاللـة احلق
يلـمس صـدق نـيتي,وحلـمي ان يـعود كـل الشـرفاء
لـيـمـارســوا دورهم في بـلـد غـني.اذن هي رسـالـة
شـغولة عابـرة في عمـر الزمـن وعمـر السـياسـة ا

ناصب. با

مسعود البارزاني

{  السلـيمانـية (العراق) (أ ف ب) -
بـعــد عـام عــلى فــشل اسـتــفـتــاء عـلى
االســتــقالل أجــراه زعــيــمه مــســعــود
وقراطي بارزاني فرض احلـزب الد
الـكــردسـتــاني نـفــسه كـصــاحب الـيـد
الــعـــلــيـــا بال مــنـــازع في كـــردســتــان
الــعــراق مع حتــقـــيق مــكــاسب عــلى
الـســاحـة الـســيـاسـيــة االحتـاديـة في
بــغــداد. وعــلـى الــرغم من أن احلــزب
ــوقــراطي الـكــردســتـاني خــسـر الـد
مــؤخـــرا مــعـــركــتـه النــتـــزاع رئــاســة
ه التقليدي حزب اجلمهورية من غر
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني الـذي
أوصل مــــرشــــحه بــــرهم صــــالح إلى
نـصب الـفخـري فـإن ميـزان الـقوى ا
في الـســبـاق إلى احلـقــائب الـوزاريـة
ــقـراطي يـصب لــصـالح احلــزب الـد

الكردستاني.
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ويـــفـــتـــرض أن تــبـــصـــر احلـــكـــومــة
الـعــراقــيـة الــنــور في مـطــلع تــشـرين

قبل. الثاني ا
ومــنــذ االنـــتــخــابــات الــتـــشــريــعــيــة
ــاضي الــعــراقــيــة في أيــار/مــايــو ا
ـــــوقـــــراطي يـــــشـــــدد احلـــــزب الـــــد
الكـردسـتـاني عـلى أنه احلـزب األكـبر
في الــعــراق يــعـد حــصــوله عــلى 25
ــان بـغـداد مـعـتـبـرا أن نـائـبـا في بـر
اللـوائح التي سـبقـته تمـكنت من ذلك

ـالية أو منصب نائب كاخلارجية وا
رئيس الوزراء".

ويــضــيف بــكــوان أن احلــزب "خــسـر
رهان االسـتـفتـاء في أيـلول/سـبـتمـبر
2017 ولكن االنـتخـابات الـتشـريعـية
في أيــار/مــايــو 2018 كــان مــرحــلــة
كــــــبـــــــيــــــرة لـه إذا القى تـــــــوددا من
" الــقـوتـ األمـيــركـيــ واإليـرانــيـ
الـكـبـيـرتـ الـنـافـذتـ علـى الـسـاحة

السياسية العراقية.
WOÝU   «¡«dł«

ــكن لـــلــحــزب بــعـــيــدا عن بـــغــداد 
ــوقـــراطي الـــكـــردســـتــاني اآلن الـــد
تـصـفــيـة حــسـابـاته مـع أولـئك الـذين
كانوا في معسكر احلكومة االحتادية
عنـدمـا اتخـذت إجـراءات قاسـيـة ضد

اإلقليم ردا على االستفتاء.
فـبـعد تـصـويت غـالـبـيـة سـكـان إقـليم
كــردســـتــان عـــلى االســـتــقالل الـــعــام
اضي اعتـبرت بـغداد العـمليـة غير ا
قــــانـــونــــيـــة. وعــــلى األثــــر اجتـــهت
درعـات الـعـراقـية شـمـاال السـتـعادة ا
مـنـاطق مــتـنـازع عـلــيـهـا مع أربـيل ال
سـيــمــا تـلك الــغـنــيــة بـالــنـفط وذلك
بحـسب الـتـحـليـالت باتـفـاق ضـمني

مع االحتاد الوطني الكردستاني.
وانسـحبت قـوات البـشمـركة من دون
قتـال أمام تـقدم الـقوات الـعراقـية في
اضي نهايـة تشـرين األول/أكتـوبر ا

في ما اعتـبره برزاني "خـيانة وطـنية
عــظـمـى" من دون أن يــسـمـي االحتـاد
الـوطــني الــكـردســتـاني الــذي حـصل
ـان احلـالي على 21 مـقـعـدا في الـبـر

بدال من 18 سابقا.
أمـا اخلـاسـر األكـبــر في االنـتـخـابـات
ـرة فـهو الـتشـريـعـيـة احملـليـة هـذه ا
ــعـارض حــزب الـتــغــيــيـر (غــوران) ا
األكبر للـحزب الـتاريخـي في إقليم
كردسـتـان مع فقـدانه نـصف مقـاعده

وحصوله على  12مقعدا فقط.
ويقـول عـضـو الـهيـئـة الـتنـفـيـذية في
غوران رؤوف عـثـمـان لوكـالـة فرانس
بـرس إن الـوضع االقـتـصادي الـسيء
ــوظــفـ فـي اإلقـلــيم وقــطع رواتب ا
ـشاركة "أدى إلى ابتـعاد الـناس عن ا
في احليـاة السـياسـية واالنـتخـابات
ــانـــا مــنـــهم بـــأن الــوضع لن (...) إ
يـتـغــيـر". ويـرى مـراقــبـون أن سـقـوط
ـعـارضـة غـوران هـو ثـمـرة انـقـسـام ا
إلى جـــبـــهــات عـــدة. فـــمع خـــســارته
نصـف مقـاعـده حـصل حـراك "اجليل
اجلـديــد" الــذي تـأسس مــؤخــرا عـلى
ثـمـانــيـة مـقـاعــد. رغم ذلك أعـلن هـذا
األخـيــر رفـضه نــتـائـج االنـتــخـابـات
داعـيا إلـى تشـكـيل مـعـارضـة مـوحدة
ـان. ـشــاركـة في الــبـر أو مـقــاطـعــة ا
ويشـيـر الـقيـادي في "اجلـيل اجلـديد"
ـــهـــزلــة آرام ســـعــيـــد إلى أن "هـــذه ا

مـســتــمـرة مــنـذ  27عـامــا حتت حـكم
احلزبـ الرئـيسـي بـسبب الـتزوير

." واطن والتالعب بأصوات ا
ويــخـشى الــبــعض خــطـر االنــقــسـام.
وسبق أن شهد اإلقليم "حرب اإلخوة"
بــ الـــعــامــ 1994 و 2006الـــــتي
أســــفـــرت عـن نـــشــــوء إدارتي حــــكم
وقراطي الكردستاني في احلزب الد
أربيل واالحتاد الوطني الكردستاني

في السليمانية.

سـرحية إحدى أهم ليسوا كـطقطق وريـكا وكاظم بـيه! حتوالت الغـريزة ا
متع احليـاة. طرفة بن العـبد تغـنَّى بها كـاشفاً رغـبته في أنْ يتـمظهرَ في
شخـصيـةٍ أخرى " لـو شاء ربي كـنتُ قـيس بن خالـد ولو شـاء ربي كنت

 ." عمرو بن مرثدِ
ــعــاهـد وكــتبَ زيــنـوفــون عن ســقــراط (يــذهب صــبـاحــاً في نــزهــة إلى ا
الريـاضـيـة وفي الـوقت الـذي يكـون الـسـوق في أوجه يـذهب إلى عـمقهِ
ليلتـقيَ عدداً أكبرَ من الـناس) فرنسـيس وولف سقراط ترجـمة منصور

القاضي ص45.
سـقـراط ابن عــامل الـنـحت أدركَ أنَّهُ ال شـيء ولم يـتـأثـر بــجـواب عـرَّافـة
معـبد دلـفي (ال يوجـد أعلم مـن سقـراط) لم يفـرح بل تسـاءل (ماذا يـعني
... ألنني على اً ال قليالً وال كثيراً هذا الكالم? أنا أعرف نفسي لستُ عا
األقل ال أعتقدُ أنني أعـرف ما ال أعرفه... ال أحدَ في الواقع يـعرف شيئاً

عما يعتقد أنَّهُ يعرفه/ م. س- ص46).
بهذا الوعي اجلديد خرجَ سقراط من أثينا.  الرئيس العراقي يتجوَّل يوم
اجلـمـعـة 2018/10/19 في شـارع الــكـتب حتـديــداً ويـصــافح الـنـاس

ويلتقطون معه الصور. هل يجد الرئيس وقتاً للقراءة? 
في الـســنـة 8760 سـاعــة نــصــفـهــا أو أكــثـر لــلــنــوم واألكل. والـبــقــيـة
بروتوكوالت ومراسيم وإيفادات وأسفـار واتصاالت ومؤتمرات فالرئيس
ياه الدولي ؤتمرات العـلمية وخاصةً مـؤتمر ا السابق كان يحضـر كل ا
نـصبه لـيتفـكَّر فيـما بقيَ من رء  في استنبول 2009 قبل أنْ يُعـجبَ ا
أسالفهِ صفحـات يكـتبهـا التـاريخ كزيارة رسـمية لـلرئـيس العراقي إلى
صري! ونُشِرَ اخلبر في القاهرة كان في استقباله وكيل وزير الزراعة ا
تـربـصـ من ر فـي ا الـصـفـحـات األولى من اجلـرائـد الـعـراقـيـة! ولـيـتفـكـَّ
مـخـالـفـيه ولـيـتـفـكَّـر في أنـدادهِ ونـظـرائه من رؤسـاء الـدول وحَـمـاقـاتـهم.

زيدان جاء يبكي بغداد! 
ـثـقف الوافـد من بالد الـنـيل إلى بالد بـ الـنهـرين: ال تـبكِ عـينك أيُّهـا ا
. وقبل أنْ يجنَّ الرجل قاهرتك ليست بأفضل! وهي تـستحق عويالً أطولْ
من شِدَّة إعـجابـهِ بنـفسهِ وغـزارة عـلمهِ وعـلو حـظهِ وال غُـربةَ أوحشُ من

رء بنفسهِ).  العُجْبِ وفي احلديث (ثالث مهلكات... وإعجاب ا
وكتـبَ اجلاحـظ في كتـابهِ (احلـيـوان) بـاب ذكـر نـوادر وأحـاديث وأشـعار
وكالم يتمّ بـها اجلزء اخلـامس (وقال عـليّ بن أبي طالب رضـي الله عنه:
نـذر بن اجلارود: مـا وجدنـا عنـد صاحبك لصعـصعـة بن صوحـان في ا
شـيــئـا! قـال صــعـصــعـة: إن قـلـت ذاك إنه لـنــظّـار في عــطـفـيـه تـفّـال في

شراكيه تعجبه حمرة برديه)! 
وقال احلسن بن سيَّار البصري: لو كـان الرجل كلما قال أصاب وكلما

عمل أحسن ألوشك أن يجنّ من العجب). 
رء بـنفـسه دلـيل على ضـعف عـقله). بـزيارة وقول اإلمـام علي (إعـجـاب ا
زيدان إلى القـصر الرئـاسي في اخلضـراء صار رئيـسنا مـثقفـاً وشعرَ
تنبي! فَنشرَ زيدان في صفحته (بعد زيارة يوسف بحاجةٍ ملحة لزيارة ا
ـتنـبي معـلنـاً بداية له- يعـني الرئـيس- الرئـيس العـراقي يتـفقـد شارع ا
). بزيارة زيـدان بدأت بغـداد حقبـة جديدة ثـقفـ حقبـة جديدة لـصالح ا
! لم يسـلم إنسان من نقص والعاقل يرى عـيوبه فيغالبها ثقف لصالح ا
ويصارعها واجلاهل مصيبته إلى األبد يرى نفسه
ـدحُ نـفــسه إال األحـمق اجلـاهل. أنْ بال عـيب! وال 
ـرء نـفـسه مـركـزَ الـكـون مـحـرك األفالك يـعـتـقـد ا

ناشر العلوم والثقافات.
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تـــوقــعت الــهــيــئـــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لـوزارة النـقل تـساقط امـطـار خفـيـفة
الــيـــوم الــثالثــاء  فــيــمــا ســتــســجل
درجة درجـات احلـرارة الـعـظـمى 30 

مئوية.
وقـــالت  الــهــيــئــة فـي بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان ) أمس ان ( الــطـقس الـيـوم
ــنـــطـــقــة الــثـالثــاء  ســـيـــكــون فـي ا
الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم
وغائما جزئيا في اقـسامها الشرقية
مع فـرصــة لـتـسـاقط امــطـار خـفـيـفـة
فيـها فيـما سـتكـون درجات احلرارة

مقاربة ليوم أمس).
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واضــــــــاف ان (درجــــــــات احلـــــــرارة
الــعــظــمى ســتــسـجـل في بــغـداد 30
درجـة مـئــويـة والـصـغـرى 17 درجة
مئوية) ,واوضح البيـان ان (الطقس
ـنـطـقـتـ  الـشـمـالـيـة سـيـكـون فـي ا
واجلنـوبيـة غائـما جـزئيـا مع فرصة
لتـساقط امـطار خفـيفـة في اقسـامها
الـشـرقـيـة ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة
لــلــيــوم الــسـابق وســتــكــون الــريـاح
جنـوبيـة شرقيـة خفـيفـة الى معـتدلة

السرعة).
وتـابع ان ( الـبالد شـهـدت يوم امس
تـساقط امـطـار غـزيـرة ادت الى غرق
بـــعض الـــشــوارع الـــرئــيـــســيــة وان

مــنـاطق  عــديـدة  تــعـرضت لــهـطـول
شــــديـــد من األمـــطــــار والـــعـــواصف
الـرعـديـة  وصـلت الى حـد الـسـيـول
في بــعــضـهــا وطــفح الــشــوارع فـكل

ناطق شملها الغيث ).  ا
ــنـــبئ اجلــوي من الــهــيــئــة وكــان  ا
صـادق عـطـيــة تـوقع  هـطـول أمـطـار
غــــزيــــرة في عـــدد مـن احملـــافــــظـــات

وتشمل بغداد.
 وقـــال عـــطــيـــة في صـــفـــحــتـه عــلى
الــفــيــسـبــوك أن (تــطــورات الــطـقس
تــشــيـر الـى وجـود  ســحب ركــامــيـة
رعديـة وامطـار تمـتاز بـالغـزارة على
اغلب مـناطق نيـنوى وجـنوب ديالى
وشـمــال واسط وشــرق الـعــاصـمـة).
وأضاف ان (السحابـة العمالقة على
غـرب نـيــنـوى تـتـجه حــالـيـا نـواحي
ـا تـصل ـركـز ودهــوك واربـيل ور ا
الى كــركــوك وســلــيــمــانــيــة وصالح

الدين).
وتـابـع عـطـيــة (كـذلك تــوجـد  سـحب
ركـامـيــة قـيـد الـتـكــوين عـلى مـنـاطق
ـطرة مـتفـرقـة من االنـبار وسـحب 
في مناطق متفرقة من البالد) مشيرا
الى (اسـتمـرار حـالـة عدم االسـتـقرار

في البالد). 
فـيـما اعـلن  مـصـدر في دائـرة صـحة
مـــحـــافـــظــة واسـط عن أن الـــدائــرة
سـجــلت 400 حــالـة اخــتـنــاق جـراء
الـعــواصف الـتـي ضـربت احملــافـظـة
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{ طهـران (أ ف ب) - أصـدر القـضاء
االيراني امس حكما بإعدام شخص
ديــنـــا بــتـــهـــريب الــعـــمـــلــة أطـــلــقت
الـصـحـافـة عـلى أحــدهـمـا لـقب "أمـيـر
الـقـطع الــذهـبـيـة" بــحـسب مـا افـادت
وكالـة انـبـاء ميـزان الـتابـعـة لـلسـلـطة

القضائية.
ــتـحــدث بـاسم ونـقــلت الـوكــالـة عن ا
الــســلــطــة الــقـضــائــيــة غـالم حــسـ
محسني ايجئي قـوله "نظرت احملكمة
الـعـليـا فـي أمـر اثنـ مـن االشـخاص
الذين دينوا خالل محاكـمات تمهيدية
بـــنــشـــر الـــفـــســـاد في االرض وحـــكم

عليهما اليوم باالعدام".
و"الــفــســاد في االرض" هـي الــتــهــمــة
االكــثــر خــطــورة فـي ايــران ويــعــاقب

عليها باالعدام.
واحملكومان هما وحيد مزلوم الذي
لـقــبه االعالم االيــراني "أمــيــر الــقـطع
الذهـبـيـة" ومـحمـد اسـمـاعـيل قـاسمي

الذي لم ترشح أي معلومات عنه.
واتــهــمـا أوال ب"إثــارة اضــطــراب في
االقتـصاد" االيـراني عبـر إقامـة شبـكة
غير قـانونيـة لتبـادل العمـلة والذهب

وفق ميزان.
W¹bONLð  U Kł

وخالل اجللـسات الـتمـهيديـة في هذه
احملـاكـمــة الـتي بـدأت فـي الـثـامن من
ايلـول/سـبـتـمـبـر اتـهم شخـص ثالث
هـو حـمـيــد بـاقـري درمـانـي بـالـفـسـاد
وحـكم عـلـيه بـاالعـدام. لكـنـه استـأنف
احلـكم امـام احملـكـمـة العـلـيـا الـتي لم

تصدر قرارها بعد في شأنه.
ــصـادقـة االحـد واعـتـبــر ايـجـئي ان ا
ـــتــهــمــ عــلى حــكـم االعــدام بــحق ا

" ـذكـورين هي "حتـذيـر لالنـتـهـازيـ ا
الذيـن يسـعـون الى زعـزعـة االقـتـصاد
في وقت تــتــعــرض ايــران "لــضــغــوط
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ـصــدر في تـصـريح امس  ان وقـال ا
(مستشفيـات احملافظة  سجلت 400
حالـة اختنـاق جراء الـعواصف التي
ضـربت احملـافـظـة كـمـا ان الـعـاصـفة
تسببـت ايضا باحلـاق اضرار مادية
كـبـيرة فـي الشـوارع الـعـامـة ومـحال
جتـاريـة وإصـابـة ثـمـانـيـة أشـخاص
من عـائــلـة واحـدة بـسـقــوط مـنـزلـهم

بسبب االمطار).
WFÐ«— W¾

فيـما اشـتـد اإلعصـار ويال إلى الفـئة
الــرابــعــة اخلــطــيــرة قــبــالــة ســاحل
ـكسـيك عـلى احملـيط الـهادىء وفق ا
تـوقـعـات مـراكـز الـرصـد األمـيـركـيـة
ـركز الـوطـني لألعاصـير في وحذر ا
مـيـامي في بـيـان امس أن (اإلعـصـار
ويـال شـــديـــد اخلـــطـــورة يـــكـــتـــسب
ـزيـد من الـقـوة  مع تـوقع بـســرعـة ا
أن يـــشـــــــتــد إلـى عــاصــفـــة مــهــددة
لـلـحـيــاة تـرافـقــــــــهـا ريـاح وأمـطـار
فوق أجـزاء من جنـوب غرب وشـمال
ـــكــســيك ابـــتــداء من الــيــوم وسط ا

الثالثاء).
ـهـيب بات  واضاف ان ( اإلعـصـار ا
عـلى بــعـد 365 كــيـلــومــتـرا جــنـوب
وجنوب غرب كابو كورينتس ترافقه
ريـاح تـصل ســرعـتـهـا إلى 220 كـلم
في السـاعة وهـو في طريـقه باجتاه
الشـمال والـشمـال الغـربي بسـرعة 9

كيلومترات في الساعة). UD—∫ جانب من االمطار التي سقطت ليل اول امس على بغداد «

بــفـضـل حتـالــفــات أحــزاب وحــركـات
سـيـاسـيـة بـيــنـمـا هـو الـوحـيـد الـذي

خاض السباق منفردا.
ــــوقــــراطي وتــــصــــدر احلـــــزب الــــد
الــكــردســتــاني نــتــائج االنــتــخــابــات
التشـريعـية لإلقلـيم التي جـرت أخيرا
وصـدرت نـتـائـجـهـا الـنـهـائـيـة األحـد
حاصدا  45مقـعدا من أصل 111 في
ـان احملـلـي. وبـالـتــالي بـان في الـبــر
إمـكـانه أن يـقــدم نـفـسه عـلى أنه إلى
مثل األكبر ألكراد العراق. حد بعيد ا
ـوقراطي ـكن لـلحـزب الد ونظـريا 
الـكــردســتـاني ضــمـان الــغــالـبــيـة في
ـــان من دون أن يــــضـــطـــر إلى الـــبــــر
الــــتـــحــــالف مـع أي من مـــنــــافــــســـيه
الــســيــاســيــ بـل فــقط بــضم نــواب
األقليات الذي يبلغ عددهم  11 نائبا
بحـسب ما يـشيـر خبـراء. لكن عـملـيا
الـغــالـبــيـة يــفـتــرض ان تـضم بــشـكل
ــكـون األكـبـر في أسـاسي الـشــيـعـة ا

البالد.
ويـقـول الـبـاحـث في كـلـيـة الـدراسـات
العليا في الـعلوم السيـاسية بباريس
ا عادل بكوان لوكـالة فرانس برس "
وقراطـي الكردستاني أن احلزب الد
هــو اآلن صــاحب الــثـــقل الــســيــاسي
األكــبــر في الــســيــاســة الـكــرديــة فال
ـكن إقـصـاؤه في بـغـداد وبـالتـالي
فإن مسعود بـارزاني سيطلب وزارات

وبـــعـــد مـــرور أكـــثـــر من عـــقـــد عـــلى
ـــصــاحلـــة "قــد نـــشــاهـــد إدارتــ ا

مـجــددا" بـحـسـب احملـلل الــسـيـاسي
العراقي واثق الهاشمي.

لكن الهـاشمي يـلفت في الـوقت نفسه
إلى أن "األمـور لن تــصل إلى مــرحـلـة
احلــــــرب في ظـل وجــــــود ضــــــغـــــوط
خارجيـة" من الدول اإلقـليمـية التي ال
يــنـاســبـهــا نــشـوء حــرب جــديـدة في

نطقة على حدودها. ا
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اســتـــقــالـــته وقــد وقّـــعه في األول من
أيلول/سبتمبر وعزا فيه سبب تنحّيه
إلى "اخـتـالفـات في اآلراء" لـم يـوضح

طبيعتها.
¡«—“Ë ‰eŽ

ــان عـــزل في آب وزيــري وكــان الـــبــر
العمل واالقتصاد في حكومة روحاني
بـسـبب طـريـقـة تـعـامـلـهـمـا مع األزمـة
االقتـصادية احلـادة التـي غرقت فـيها
الــبالد وجنـــمت في جـــزء مــنـــهــا عن
الــعــقـــوبــات الــتي أعـــادت واشــنــطن
فرضها على طهران بعد قرار الرئيس
األمــيـــركي االنـــســحـــاب من االتـــفــاق
الـنـووي الـذي أبـرمتـه الـدول الـكـبرى
مع إيران في 2015 حول بـرنـامـجـها

النووي.

وأعـلـنت الـرئـاسـة اإليـرانـيـة امس أنّ
الــرئــيس حــسن روحــاني وافق عــلى
اسـتــقـالــة وزيـري الــصـنــاعـة مــحـمـد
شريعتمداري والنقل عباس آخوندي.
ويـــتــــعــــرض روحــــاني وحــــكـــومــــته
لـــــضــــغـــــوط مـــــتـــــزايــــدة مـن نــــواب
يـلـومــونـهـمـا عــلى طـريـقــة إدارتـهـمـا
لألزمة االقتصـادية التي تتـخبّط فيها
اجلـمــهــوريــة اإلسالمــيــة وقــد سـبق
لـــهـــذه الــــضـــغـــوط وأن أطــــاحت في
آب/أغـســطس بــعــضـوين آخــرين في
حكومته هما وزيـرا العمل واالقتصاد

ان منهما الثقة. اللذان سحب البر
وقالت الرئاسة اإليرانية على موقعها
اإللــكــتــروني إنّ روحـــاني وافق عــلى
اسـتـقــالـة شـريــعـتـمــداري وآخـونـدي


