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ـتحـدة عقـوبات فرضت الـواليات ا
عــلى أكـــبــر مــجـــمــوعــة إيـــرانــيــة
لـلـبـتـروكـيـمـيـائـيـات وعـشـرات من
فـروعـها بـسـبب صالتهـا بـاحلرس
الــــثــــوري اإليــــراني في خــــطــــوة
جـديدة تـنـدرج في إطار "الـضـغوط
ــارسـهـا الـبـيت الـقـصـوى" الـتي 
األبـــــيـض عـــــلى اجلـــــمـــــهـــــوريــــة

اإلٍسالمية.
وقــالت وزارة اخلـزانــة األمـريــكـيـة
في بـــيــان إنّ هــذا اإلجـــراء اتّــخــذ

ـالي الــذي تـقـدمه بــسـبب "الــدعم ا
اجملـــمــوعـــة لـــلـــحـــرس الـــثــوري"
مضـيفة أن الـعقـوبات تشـمل أيضاً
39 فـــرعـــاً ووكـــيالً لـــلـــشـــركـــة في
اخلارج ضـمنهـا فروع للـشركة في
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وقــــال وزيـــر اخلـــزانـــة االمـــريـــكي
ستيـفن منوتشـ في بيان إنّ "هذا
ـــثــــابـــة حتـــذيـــر أنـــنـــا اإلجـــراء 
ســنـواصل اسـتـهـداف اجملـمـوعـات
الــقــابــضـة والــشــركــات في مــجـال

البـتروكـيمـيائـيات وأي مـجال آخر
والـتي تـقـدم دعـمـا مـالـيـا لـلـحرس

الثوري".
وحــــــذّرت الـــــوزارة الــــــشـــــركـــــات
االجـنـبـيـة الـتـي تـشـارك اجملـمـوعة
االيـرانـيـة أو فـروعـهـا أو عـمالءهـا
من انها "تعـرّض نفسها لـلعقوبات

األمريكية".
ومـــنـــذ قــرار الـــرئـــيس األمـــريــكي
دونــــالـــد تـــرامب فـي ايـــار/مـــايـــو
2018 االنــــســـحـــاب مـن االتـــفـــاق
الـنــووي الـذي تــوصل إلـيه ســلـفه

الـوزيـر مـنـوتـشـ في بـيـانـه "عـبر
استـهـــــــداف هـذه الشبـكة نـعتزم
حــرمــان عـنــاصــر رئــيــــــــــسـة في
قـطـاع البـتـروكيـمـيائـيـات االيراني

ال لدعمه احلرس الثوري". من ا
ولــــفــــتـت وزارة اخلــــزانــــة الى أن
اجملـمـوعة وفـروعـهـا تمـثل أربـع
ــــئــــة من انــــتــــاج ايــــران من في ا
الـبـتـروكـيـمـيـائيـات وخـمـسـ في

ئة من صادرات هذا القطاع. ا
من جــهـــته قــال وزيــر اخلــارجــيــة
األمـيـركي مـايـك بـومبـيـو فـي بـيان
إنّـه "يـنـبــغي عـلـى إيـران أن تـوقف
تـهـديـداتـهـا وتـصـعـيـدهـا الـنـووي
وأن تــــوقف جتــــارب الـــصــــواريخ
الـــبـــالــســـتــيـــة وأن تـــكفّ عن دعم
الــوسـطــاء اإلرهـابــيـ وأن تـوقف
االحـتـجـاز الـتـعـسّـفي لـلـمـواطـنـ

األجانب".
وأضـاف أّن "السـبيل الـوحيـد أمام
إيـران هــو الـتــفـاوض عـلـى اتـفـاق
ـــعـــاجلــة هـــذه األنــشـــطــة شــامل 

زعزعة لالستقرار". ا
وتـــصـــاعــــد الـــتـــوتـــر بـــ إيـــران
ــــتـــــــــــحـــدة الــــتي والـــواليــــات ا
عــــــــزّزت وجـودهـا الـعـسـكري في
الــــــــشــــــــرق األوسـط ونــــــــشــــــــرت
واشــــــــــــنــطـن حــامـــلــة طـــائــرات
وقــاذفـات بي- 52في اخلــلــيج في
كـمـا زادت من مــبـيـعــات االسـلـحـة
مـلكة الـسعوديـة ردا على ما إلى ا
تـــســمـــيه واشـــنـــطن "تـــهـــديــدات"
مــصـدرهـا اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة
في ايــران.وقــال الــرئــيس دونــالــد
تـرامب اخلــمــيس إنه يــود إحــيـاء
ــبــاحــثــات مع إيــران إذا وافــقت ا
على التخلي عن األسلحة النووية
لــكنّ طـهــران رفــضت هــذا اخلــيـار
مـــطـــالــبـــة واشـــنــطـن بـ"تــغـــيـــيــر

سلوكها".

األمريكـية أنها تـستهدف مـجموعة
"بي جـي بـي آي سـي" بــــــــســـــــــبب
صـالتــهــا بـــالــذراع االقــتـــصــاديــة
للحـرس الثوري االيـراني. ومنحت
الشركة الذراع االقتصادية للحرس
اليـ من ـئــات ا عــقـودا "عــادت 
الــدوالرات عـلى تــكــتل اقــتــصـادي
يـتـبع احلرس الـثـوري ويـنشط في
الــقـطــاعـات الــرئــيـســة لالقـتــصـاد

اإليراني".
وبـــدايــة نـــيــســـان/ابــريل ادرجت
واشنطن احلـرس الثوري االيراني
عـلى الئـحـتـهــا الـسـوداء اخلـاصـة
ـنـظـمـات االرهـابـيـة االجـنـبـية" بـ"ا
بــــهـــــدف تــــشــــديـــــد الــــضــــغــــوط
االقتـصاديـة على ايـران. وهو قرار
يــــعــــني أن كـل من يــــتـــــعــــامل مع
احلـرس الثـوري قـد يواجه عـقـوبة

تحدة. السجن في الواليات ا
ــكــافــحــة وقــال مــســاعــد الــوزيــر 
ــالــيـة االرهــاب واالسـتــخــبـارات ا
ســيـــغـــال مـــانــدلـــكـــر إن "احلــرس
الـثـوري تـســلل في شـكل مــنـهـجي
الى قطاعات رئيـسية في االقتصاد

االيراني لتمويل نفسه".
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وحتـظـر الـعـقـوبـات اجلـديـدة عـلى
الــشــركــة وفــروعــهـا الــدخــول إلى
الي السوق األمـريكية أو الـنظام ا
ـــا فـي ذلك من خالل األمـــريـــكي 
الـشـركـات األجـنـبـيـة األخـرى كـمـا
جتــمـد جـمــيع األمـوال أو األصـول
تحدة وجودة لها في الـواليات ا ا
أو حـتـى الـتي حتـتـفظ بـهـا شـركـة

أمريكية.
وجـاء في الـبيـان أنّ الـعقـوبـات قد
تـمـتـد لـتـشمـل "أي مؤسـسـة مـالـية
أجـنـبـيـة تـســهل عن عـمـد مـعـامـلـة
مالية كبيـرة أو تقدم خدمات مالية
ـعــنـيـة".وقـال كــبـيـرة لــلـكـيــانـات ا

WO½«d¹≈ WŽuL−  vKŽ  UÐuIŽ ÷dHð sDMý«Ë

 UOzUOLO Ëd²³K  Èd³
بــــاراك اوبـــامـــا فـي الـــعـــام 2015
تـواصل اإلدارة األمـريـكـيـة تـشـديـد
اخلناق على االقتصاد اإليراني في
إجراءات اغـضبت حـلفـاء واشنطن

. االوروبي
وأوقــــفت عــــدد مـن الـــدول واردات
الـنـفط من اجلـمـهـوريـة اإلسالمـية
فيمـا حاولت أوروبا الـتوصل آللية
ـعـامالت الـتـجـاريـة مع ــواصـلـة ا
طـهــران بـدون انـتــهـاك الـعــقـوبـات

االمريكية.
وأوضـــــــــحـت وزارة اخلـــــــــزانـــــــــة
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احب هذه الـبلـدة االوربية  واتـردد علـيها في كل مـرة يسـعفني احلظ
ـواضيع واتـلـقى فـيـهـا دعوة لـالشتـراك بـورشـة تـدريـبيـة بـشـأن احـد ا

رأة. احليوية التي تخص ا
وقـد امضـيت نـحـو ثالثة عـقـود ونيف في فـأنـا خبـيـرة في هذا اجملـال 
دراسـة وحتـلـيل وكـتـابـة مـشـاريع الـقـوانـ الـتي تـسـهم  في الـنـهوض

رأة العراقية. بواقع ا
رأة وكـانت الورشـة االخيـرة هذه تـدور حـول موضـوعة الـعنف ضـد ا
ـكن ان تـكـون عونـا في إغـنـاء مـسودة وقـد خـرجـنـا بتـوصـيـات غـنيـة 

قانون احلماية من العنف االسري الذي انتظرناه طويال.
وكان لدي مـتسع من الوقت الخلد انتهى برنـامج الورشة بعد الظـهيرة
ـطـار والعـودة الى ارض الـوطن الى الـراحـة اسـتـعـدادا لـلـذهـاب الى ا

فجر اليوم التالي.
حزمـت امتعـتي وامسـكت حقـيبـة اليد ومـضيت سـيرا بـاجتاه حـديقة
الـزهور حـيث احملمـية الـطبـيعـية الـتي تضم بـ جنـباتـها اروع الـطيور

واندر انواع الزهور واحليوانات البرية .
واتــخـذت لــنــفـسي مــكــانـا بــ بــاقـات الــنــرجس والـيــاســمـ ورحت
غـمس باريج احلشائش فـيما كانت استنـشق بسعادة عـبير النـسيم ا
وكـانـهــا تـرحب بـي في هـذه الــبـلـدة الـســمـاء تــهـديــني رذاذا خـفــيـفــا 

اخلالبة.
وتـأمـلت قـطـار الـسـكـة ـصـاطب اتـخـذت لـنـفـسي مـكـانـا عـلـى احـدى ا
احلـديد الـذي يشـطر احملـميـة نصـفـ ورحت امتع نـظري بـالسـناجب
ـيــاه الـتي وانــصت الى هـديــر ا الـتي تــتـقــافـز من شــجـرة الـى اخـرى

تنساب في جدول صغير يجري ب جانبي احملمية .
تـطي ظهـور اخليل الـقزمة فـيمـا اختار كان بـعض مرتـادي احلديـقة 

شي أو اليوغا . ارسة رياضة ا بعضهم اآلخر 
أنا. وكانت السعادة ترتسم على وجوه اجلميع وبضمنهم 

ـثـل هـذه الـطــبـيـعـة لـيـنــــعــمـوا  كم تــمـنـيت ان تــكـون عـائــلـتي قـربـي 
الساحرة .

سنات وحتدثت معي بلغة البلدة التي ال تقدمت مني احدى السيدات ا
أتـقـنـهــا.واسـتـعـنت بـلـغـة االشــارة ألفـهم انـهـا تـسـتـمــيـحـني لـلـجـلـوس

قربي.فوافقت على الفور.
فقـد كنت في حالـة استـرخاء مذهـلة .ثم ماالـضيـر ان تشاركـني سيدة

صطبة ? ذات وجه سمح ا
ابـتـسـمت لي وراحت تـتـحـدث مـعي وتـفـهـمـني ان حـديـقـة الـزهـور هذه
وبـقـيت مالذهــا اآلمن بـعـد ان تـوفـي اوالدهـا الـثالثـة في حــادثـة مـرور

صطبة حتديدا. وحيدة اال من ذكرياتها معهم على هذه ا
تـعاطـفت معـها وهــــــــممت ان افـتح حقـيبــــــــــتي اليـدوية لـكي اخرج
لـكـنــهـا دفـعـــــــــت يـدي بـقــوة فـفــــــهــمت انـهـا مـنــهـا بـعـض الـنـقــود 
وانـهـا حتـكي مـعـي لتـنـفـس عـما يـعـتـمل داخـلـهـا من مـيسـورة احلـال 

حزن.
المـح الـســمــحـة وبــعـد دقــائق تــقــدمت مــنـا ســيــدتـان حتــمالن ذات ا
ثم ابـتسـمـتا واسـرعـتا صـوبي وراحـتا حتـيـيـاني وحتتـضـناني بـلـهفـة 

للسيدة اجلالسة جواري. 
فخمنت انهما صديقتان لها.

ـكـان بـصـحبـة جـلـيـسـتي  ومضت ومـا هي اال حلـظـات حـتى غـادرتا ا
النساء الثالث صوب القطار سريعا.

تـبــادلن مـعي حتــيـة الــوداع من نـافــذة الـقــطـار.ومــا أن ابـتـعــدن حـتى
فلم أجدها في حضني. ياإلهي ? حتسست حقيبة يدي 

اين هي? 
بقيت مندهشة برهة قبل ان انخرط في موجة ضحك عالية.

ـــــــقــلب الــذي دبــرته الــســارقـات الــثالث لي كـنـت ال أضـحـك عـلـى ا
ـجـرد فـتـحهن ـفـاجـأة الـتي تـنـتظـرهن   بـإتـقـان قـدر ضـحكـي على ا

لغنيمتهن:
فاحلقيبة لم يكن فيها سوى بضعة دوالرات حسب.

ة ومـهترئـة وكنت انوي رمـيـــــــها في سـلة مهـمالت احلديقة وهي قد
عـلـومات قـبل خـروجي .علـمـا انني كـنـــــــت قـد تـسلـحت من قــــــبل 
حتــــــــذرني فـيـهـا من الـتـعرض الـى االحتـيـال في حـديـقـــــــة الـزهور

هذه . 
وهـكـذا ابـقـيت جــواز سـفـري ونـقـودي وهـويــاتي في صـنـدوق امـانـات

الفندق!!!
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ـتـحـدة أنّ مـسـاعـدة أعـلـنت األ ا
أمـينـها الـعام لـلشـؤون السـياسـية
روزمــاري ديـكــارلـو سـتــتـوجه إلى
الــريـاض يـومي غــد اإلثـنـ وبـعـد
غـد الثـالثاء لـلـبحث خـصـوصاً في
الـوضع في اليـمن في زيـارة تأتي
بـــعــد االنـــتـــقـــادات احلـــادّة الـــتي
وجّـهـهـا الرئـيس الـيـمـني عـبد ربه
ي بعوث األ منصور هادي إلى ا
ـتـحـدة إنّ إلى بالده.وقـالت األ ا
ديـكـارلـو سـتـلــتـقي خالل زيـارتـهـا
إلى الريـاض "مسـؤول سـعودي
ـنـاقـشـة قـضـايـا السالم ـنـيـ  و
ــا في ذلك واألمن اإلقــلــيـــمــيــ 
الــوضع في الــيــمن".وتــأتي زيــارة
ديـكـارلــو إلى الـريـاض بــعـد ثالثـة
أسابـيع من اتّهام الـرئيس الـيمني
نظمـة الدولية إلى بالده مبعـوث ا
مــــارتن غــــريـــفــــيث بــــاالنـــحــــيـــاز
للحوثي وذلك في رسالة أرسلها
ــتــحــدة إلى األمــ الــعــام لأل ا
أنــطـونـيـو غـوتـيـريش.وقـال هـادي
في رسـالة أرسـلهـا لـغوتـيريش في
 22أيــار/مـايــو إنّ غـريـفــيث "عـمل
عـــــلى تـــــوفـــــيـــــر الــــضـــــمـــــانــــات
لـلـميـلـيشـيـات احلوثـيـة للـبـقاء في
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مدينة احلديدة مركز احملافـــــــظة
الـــــتي حتـــــمل االسـم ذاته.وتـــــابع
الـــرئـــيـس الـــيـــمــــني مـــخــــاطـــبـــاً
غـوتيـريش "أودّ التـأكـيد أيـضاً أنّه
ــــكـن أن أقــــبل بــــاســــتــــمــــرار ال 
الــتــجــاوزات الــتـي يــقْــدم عــلــيــهـا
مــبـعــوثــكم اخلــاص والــتي تــهـدّد
بـانـهـيار فـرص احلل الـذي يـتـطلّع

له أبناء الشعب".
w2√ œ—

وفـي الــــــيــــــوم الــــــتــــــالـي في 23
أيار/مايو أرسل غـوتيريش رسالة
جـوابــيـة إلـى هـادي قــال فـيــهـا إنّ
ـنـظـمـة الـدولـيـة لن تـدّخـر جـهـداً ا
لــلـحــفـاظ عـلـى اتـفــاقـات الــسـويـد
".وأضـاف غوتـيريش "نـصاً وروحـاً
"بـوســعي أن أؤكــد لــكم أيــضـاً أنّه
ــتــحـدة أي نــيّـة لـيـس لـدى األ ا
إلقــــــــــامـــــــــة إدارة دولـــــــــيــــــــــة في
احلـديـدة".ومـنـذ 2014 يـدور نـزاع
ـتــمـرّدين مـســلّح في الــيـمن بــ ا
ـتّـهـمـ بـتـلقـي الدعم احلـوثـيـ ا
ــــوالــــيـــة من إيــــران والــــقـــوّات ا
ـعـتـرف بـها لـلـحـكـومـة الـيـمـنـيـة ا
دولــيـاً وقــد تــصـاعــدت حــدّة هـذا
الـنـزاع مع تـدخّل حتـالف عـسـكري
بـقيـادة السـعوديـة في آذار/مارس

منظمات إنسانية مختلفة.وال يزال
هـــنـــاك  3,3ماليــ نـــازح فــيــمــا
يـحـتاج 24,1 مـلـيـون شخص أي
أكـــثـــر مـن ثـــلـــثي الــــســـكـــان الى

ــعـتـرف 2015 دعـمًــا لـلـحــكـومـة ا
ــقـتل بـهــا.وتـســبّب هـذا الــنـزاع 
عــشـرات آالف األشــخـاص بــيـنـهم
ـدنــيـ بــحـسب عـدد كــبـيــر من ا

احلـديــدة ومـوانــئـهــا حتت مـظــلّـة
تـحدة".وفي  14أيار/مـايو األ ا
تـحدة أنّ احلـوثي أعلـنت األ ا
انــســـحــبــوا من مـــوانئ احلُــديــدة
والــصـلـيف ورأس عـيـسى تـنـفـيـذاً
لـــلـــخـــطـــوة األولى في اتـــفـــاقـــات
سـتـوكـهـولم الـتي شـكّـلت اخـتـراقاً
ـية الرامـية إلنهاء في اجلهود األ
احلـــرب في الـــيـــمن.لـــكنّ الـــقــوات
ــوالـيـة لـهـادي قـالت إنّ مـا جـرى ا
ــتـمــرّدين مــا زالـوا "خـدعــة" وإنّ ا
ـــوانئ ألنّــهم يـــســيـــطــرون عـــلى ا
ـوال سـلّمـوهـا خلفـر الـسواحل ا

لهم.
…dOš« W d

وأضــــــاف هـــــــادي في رســـــــالــــــته
"سـنـعـطي فـرصـة أخـيـرة ونـهـائـية
لـغـريفـيث لـتـأكيـد الـتـزامه احلرفي
رجـعيات الـثالث في كل جهوده با
وإنــفــاذ اتـفــاق ســتــوكــهـولـم عـلى
ضـوئهـا".ونصّت اتـفاقـات السـويد
على وقف اطالق النار في محافظة
ـقاتـل احلـديدة وسـحب جمـيع ا
مـن مــــيـــنــــاء مــــديـــنــــة احلــــديـــدة
ـــيــنـــاءين اآلخـــرين في شـــمــال وا
احملـافـظة ثم انـسـحاب احلـوثـي
والـقــوات احلـكـومـيـة من كـامـــــــل

ــتـحـدة مـسـاعــدة بـحـسب األ ا
الـتي تـصف األزمـة اإلنـسـانـيـة في
الــيـمـن بـأنــهــا األســوأ في الــعـالم

حالياً.

تحدة خالل زيارته الي اليمن “U¹—…∫ وفد من اال ا
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ـاني في دوسـلـدورف بـدأ الــقـضـاء األ
مـحــاكـمــة اسالمـيـ مــتـطـرفــ كـانـا
يــخـــطــطــان لــشـن اعــتــداء بـ"قـــنــبــلــة
انـيا كان بيـولوجـية" بـالريسـ في ا
ـكن أن يـؤدي الى وقـوع مـذبـحـة لـو

جنح حسب قول اإلتهام.
ـكـافـحة انـــــــــيـة  وتتـهم الـنـيـابـة األ
االرهـاب الـتـونــــــــسي سـيف الـله هـ.
ـــانـــيـــة ( 30عـــامـــا) وصـــديـــقـــته األ
يـــاســمــ هـ. (43 عـــامــــا) بـ "صـــنع
سالح بــيــولــوجي خــطــيــر عن ســابق
تصـور وتـصـمـيم" بـهـدف "الـتـحـضـير

لعمل خطير".
كن أن يـحكم علـيهمـا بالسجن 15 و

عاما.
ورفـض الـزوجــان اإلدالء بـأي تــعــلـيق
في بـدايــة احملــاكـمــة الــتي جتـري في
جـنـاح فـرضت عـلــيه إجـراءات أمـنـيـة

مشددة في محكمة دوسلدورف.
ـدعـيـة الـعـامـة فـيـريـنـا بـويـر وقـالت ا
خالل تـالوة مــــحـــــضــــر االتـــــهــــام إن
ـتـهـمـ يـتـبـنـيـان مـنـذ مـدة طـويـلة "ا
أهــــداف(تـــنــــظـــيم داعـش). وأضـــافت
أنهـما "قـررا تفجـير شـحنة نـاسفة في
كن من مـكان مـكـتظ لقـتل أكـبر عـدد 

الكفار".
włu uOÐ Âu−¼

ـانية وكان قـائد الـشرطـة اجلنائـية األ
هولغـر مونش صرح أن توقـيفهما في
حـــزيـــران 2018 ســـمـح عـــلى األرجح
بـتـجــنب حـصـول مـا كــان سـيُـعـد أول
ـانــيــا.وأفـاد هــجـوم بــيــولـوجـي في أ
مــحـضــر االتــهـام الــذي أعـدتـه نـيــابـة
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كــرة مــعــدنــيــة وزجـاجــتــ من مــزيل
األسـيـتـون وكـابالت مـتـصـلـة بـقـوارير
و 950غــرامـــا من مــســـحــوق رمــادي
ــنــيـوم وهــو مــزيج مـن مــســحــوق األ

ومواد نارية.
وذكــرت الــنـيــابــة ان الــزوجــ حـاوال
أيـــضـــا صــنـع األمــونـــال وهـــو مــادة
مـتـفـجـرة استـخـدمت خـصـوصا خالل
ــيـة األولى.وقــال هـانس احلـرب الــعـا
غـــــيـــــورغ مــــــاسن رئـــــيـس اجـــــهـــــزة
االسـتـخبـارات احملـلـيـة في ذلك الوقت

ستة عـشر يومـا من جلسـات االستماع
انـيا في حالة حتى 30 آب.وما زالت أ
تأهب بسبب هجمات مــــسلحة عديدة
نـــفـــذت أو خـــطـط لـــهـــا في الـــبالد في
الــــســــنــــوات األخـــــيــــرة.والــــهــــجــــوم
األخــــــــــطــر الـذي وقــــــــع في كـانـون
األول 2016 نـفـذه الـتـونســـــــي أنيس
عـمري ( 23 عـامـا) بـشـــــــــاحـنـة عـلى
ـــيالد في بـــرلــ ســـوق لــعــــــــــــيــد ا

واسـفـر عن مـقتل 12 شـخـصـا واعلن
تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

إن اعتـقالـهمـا  "بفـضل التـعاون ب
أجـــهــزة االســـتـــخــبـــارات الـــوطــنـــيــة
انية والدولية".وذكـرت وسائل إعالم أ
ــركــزيــة أن وكــالــة االســـتــخــبـــارات ا
انـيا األمـيركـية (سي آي ايه) حـذرت أ
بــعــد اكـتــشــاف عـمــلــيـات شــراء عــبـر
ــــواد كـــان يــــفـــتـــرض أن اإلنـــتــــرنت 
ــشــتـبه بـه في صـنع يــســتـخــدمــهـا ا
الـــقـــنــبـــلـــة.وأوقف في آب فـي تــونس
رجالن آخران يـشتـبه بأنهـما شـريكان
.وحـددت احملـكـمـة حـتى االن لـلـزوجـ

مــكـــافــحــة االرهــاب أنــهــمــا "قــررا في
خـــريف 2017 شن هــــجــــوم طـــابــــعه
ـانــيــا وتــفـجــيــر عــبـوة إسالمي فـي أ
نـاسـفـة وسـط حـشد كـبـيـر مـن الـناس.
وأرادا بـذلك قــتل واصــابــة أكـبــر عـدد

كن من األشخاص".
وكـان ســيف الـله هـ. حـاول مـرتـ في
آب وأيـلول 2017 من دون حتـقيق اي
جناح الوصول إلى سوريا عبر تركيا
ـقـاتـلي داعش الـذيـن كان لإللـتـحـاق 
عـــلى اتــصـــال دائم بــهم كـــمــا ذكــرت
الـنـيـابـة العـامـة. وقـد سـاعـدته زوجته
من خالل شـــــراء الــــتــــذاكــــر وإجــــراء
حتـــويالت مـــصــرفـــيـــة.وحـــيـــال هــذه
اإلخــفـاقـات قـرر الـزوجـان االنـصـراف
الى الـتـحـضيـر لـهـجـوم على األراضي

انية. األ
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وبـعـد أيـام من تـوقـيف سيـف الله هـ .
في بدايـة حزيران 2018 في كولـونيا
وجد احملقـقون في شقته 843 ملغ من
الـريسـ ونـحو 3300 بـذرة من بذور
اخلـروع التي تـتـيح صنع الـسم.وتـعد
األقوى بـستة آالف مرة من ادة  هذه ا
الـسـيـانـيـد  قـاتـلـة إذا  تـنـاولـها أو

استنشاقها أو حقنها.
وتـقول مـجلـة ديـر شبـيغل األسـبوعـية
كن أن انـية إن هـذا الهـجوم كـان  األ
يــؤدي إلى مــقـــتل مــا يــصل إلى مــئــة
شـــــــخـص فـي وقت واحـــــــد.ومـن أجل
اخـتـبـار آثـار الـسم اشـتـرى الـزوجـان
حـــيــوانــا من الـــقــوارض كــمــا ذكــرت

النيابة العامة.
وكــان احملـقـقـون ضـبـطـوا ايـضـا 250

b∫ اعضاء وفد زائر لشركة ايرانية Ë

شتبه به التونسي سيف الله هـ.يخفي وجهه خالل مثوله أمام محكمة دوسلدورف  ×WLJ∫ ا
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على ذمة قلم 

ر بي كنـت انتظـر بلـهفـة وشوق مـجيىء الـعيـد  بالـرغم من ان العـيد 
ا اعرف مرور الكرام وكأن هناك تـقاطع بيني وبينه او زعل ازلي  ر

الكثير عن االسباب التي جتعلني اجتاهل العيد
ولكن حتى االن لم اعرف (سببا مقنعا واحدا ) لتجاهل العيد لي.

ـهم اني رسـمت االمـنـيات واالحـالم ألقوم بـزيـارة الـنـاصريـة السـيـما ا
واني لم ازر مدينتي منذ وقت طويل بسبب مشاغلي وااللتزام الوظيفي

في بغداد .
ــديــنــة نــعـم  كــنت في شــوق الـى ان احــلق عــالـــيــا في ســمــاء تـــلك ا
الصـغيرة الـكبيـرة في اهلهـا وطيبـتها وسـحرها وجـمال ايامـها  كنت
في شوق ان اكـحل عيـني في شواطيء الـغراف  الـتي حتتـضن بدفء
مدينة (سويج شجر) سابقا  قضاء الفجر حاليا   تلك االجواء التي
ـدينة تذكـرني بكل ماهـو عذب وراق مازال ويـبقى في الـذاكرة  هذه ا
الـتـي اعـتــادت ان تــتــوسـد بــأمــان وسالم وحب عــلى تــلك الــشـواطيء
الـعــامـرة بــاحلب والـبــسـاطــة وااللـفــة والـتي ابت اال ان تــبـقـى مـوحـدة
ـدينـة حتى بـصوبـيهـا من خالل ذلك اجملـسر احلـديدي الـذي يـتوسط ا
وان  اضـاع  الــكـثـيــر من ذكـريـاتــهـا وجـمــالـهــا في مـقـدمــته ذلك (بـلم

ناجي).
ـفـعـم بـأنـســام اجلـنـوب فـمــا اروع تـلك االجـواء ومــا اجـمل هــدوئـهــا ا
اء في االرض الـعـطشى وامـسـياته الـرائـعة  الـتي تـنسـاب كـأنسـيـاب ا
التي يـتخلـلها جـلسات الـسمر ومـايصاحـبها من مـطاردات شعـرية ب
دينة صالح عبيد وطالب لطيف ومعلمنا سامي غيالن وصوت شعراء ا

كر علك وهو يشدو بأغنيات داخل حسن . 
ـاضي نــعم كـنـت  في شـوق الى ان تــعـيــد لـنــا االيـام بـعـض من ذلك ا
عـنـدمـا كـنـا جنـلس كل مـسـاء ولـســاعـات مـتـأخـرة من الـلـيل عـلى تـلك

الشواطيء .
ديـنتي بالـرغم من ان هناك من ايام العـيد (انتـهت) لالسف ولم اذهب 
انـتهت ايـام العـيد ولم االهل واالصـدقاء واالحـبة من وعـدتهم بـاجمليء 
دينه واهلهـا وشواطئها وازقتـها ووجوه اهلها اكحل عيني برؤيـة تلك ا
 كم وددت ان اغـــسل احـــزاني عـــلى تـــلك الـــشـــواطيء واطـــوف بــ

غفرة  شوارعها كمعتمر يرجو من الباري ا
دينة وكأني اسير في شـوارعها ومقاهيها  مقهى ابو اكتب عن تلك ا
موسى (عبد اجلاسم) و مقهى محـسن ابو عادل رحمهما الله .. اكتب
وامام عيـني وفي قلـبي ذاكرة عامـرة بكل ماهـو جميل عن مـدينة االهل
واالصــدقــاء واحلـب االول وعــلي اال انــسى  صــديق
الــعـمـر الـشـهـيـد (عـلـي عـبـد جـاسم ) ابـو حـيـدر

والصديق الشهيد ماجد غضيب .
عــيـــد ســعـــيــد وكـل عــام والــغـــراف يــحـــتــضن
(الــفـجـر) بـحـبـه كـمـا يـحـتــضن دجـلـة والـفـرات

العراق واهله .


