
كل صفـقة حتيد عـن مسارها وتـخرج عن دائرتهـا هي صفقـة خاسرة حتى وان
كانت جتني ثروة طائلة .

وكل صفـقـة تسـيـر على نـهج واضح وحتت وضح الـشمس دون تـسـتر أو خـفاء
هي صفقة رابحة حتى وان لم جتن شيء من ثروة .

فالصـفقة التجارية الـتي تساوم على سلعة أو بـضاعة ثم يشوبها غش أو رشوة
طاف وان كانت أرباحها تبدو للعيان قد حققت ما أو ربا هي خاسرة في آخر ا
تصـبو اليه  ذلك أنهـا لعبة خـطرة فيـها خداع وسرقـة واستغالل  أما الـصفقة
عقولة التجـارية التي من شأنـها خدمة االقـتصاد الوطـني غير ناسـية أرباحهـا ا

ولكن بأمانة وصدق وال تروم ايذاء أقوات الفقراء فهي صفقة رابحة .
فاذا تطـلعنـا الى الصفقـات السياسـية فسـوف نرى كم تكمن اخلـطورة في أكثر
هــذه الـصـفــقـات .. ذلك أنـهــا تـعـمـل في الـظالم وخــلف الـكـوالــيس لـتـكــون لـهـا
السيادة والنفوذ بطريق غير مشروع لتحدث ضررا بالغا بالوطن وسيادته  لقد
نـحـرفة مـصـاحلهـا وكـرست جـهدهـا اليـقاف عـجـلة الـتـقدم آثـرت هذه الـفـئـات ا
لتكسب هي ثروة فوق ثروة على حساب أكثرية تئن من وطأة الفقر واحلرمان .
ان اخلـطــر كـله يـكــمن في هـذه الــصـفـقـات الــسـيـاســيـة الـتي تــنـأى بـأســلـوبـهـا
واطن وتضع حاجزا سـميكا بيـنها وبينه لـيضيع الوطن في مثل الرخـيص عن ا
شبوهة .ولعلنا ندرك الـيوم ما آل اليه وطننا من تخلف فلم تعد هذه الصـفقات ا
جتدي مـحاوالت االصالح الـتي يروم بـها البـعض النقـاذ هذا الـوطن من مخالب
وأنياب عـبيد السلطة والنفوذ .لقد فرض االستبداد نفسه على هذه الفئة الباغية
الـتي سـلـكت سلـوكـا مـنـحـرفا وهي مـع ذلك تتـظـاهـر بـالـنزاهـة واألمـانـة وخـدمة
شبوهة  لـتوية ا الوطن .نخـسر كل يوم ضحايـا أبرياء كناجت لهـذه الصفقات ا
ونـخـسـر أيـضـا ثـروات طـائـلـة في عـمــلـيـات تـرمـيم كـاذبـة .أرأيت أكـثـر من هـذه
اخليـانة في مثل هـذه الصـفقات !أرأيت كـيف يتراجـع وطننـا خطوات ومـسافات
ازاء هجـوم شرس من فئـات متطرفـة حتتويـها االثرة عـلى أي شيء آخر !كما ال
يـخفى عـلـينـا أن هـناك صـفـقات اعالمـيـة تمـأل الدنـيا ضـجـيجـا ابـتغـاء مـكاسب
متـناسـية أمور الـوطن وهمـومه .ومثل هـذه الصـفقـات تريـد أن تغـير واقع احلال
لـنـرى الـصــورة مـشـوهـة مـقـلـوبـة ولـتـكـون الـرشـوة أمـرا مـقـبـوال والـسـرقـة حـقـا

مشروعا وقتل األبرياء احترازا من خطر .
وهكذا تـسول الصفقات االعالميـة لنفسها أن تكـون منبرا للدفاع عن الوطن في
الــوقت الــذي هي تــسيء الــيه االســاءة الـبــالــغــة وتـكــتم عــلى أنــفـاس
اكرة .هذه مواطـنيه ليـكونوا حتت رحـمة القوى الـغاشمـة ا
هي الصـفقات اخلاسرة التي يـكون شأنها أخطر من أي
شأن ولـكنـها ال تـرعوي وال تـريد لـلوطن أن يـأخذ مـكانته

الالئقة حتت الشمس .
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W¹bKÐ∫ مرشحة حزب النهضة التي انتخبت رئيسة بلدية العاصمة التونسية

الـتـمـكـن من انـتـشـال جثـث خـمـسة
مهاجـرين لقوا حتـفهم لدى وصول

طاقم االنقاذ.
واشــار الى الــعــثــور عــلى طــفــلـ
فارقا احلـياة على مـ القارب دون

تقد مزيد من التفاصيل.
ــتــحــدث بــاسم الــبــحــريــة وكــان ا
الـلـيـبيـة الـعـميـد ايـوب قـاسم اعلن
لـفـرانس برس فـجـر الثالثـاء انـقاذ
 41مـهـاجـرا غـيـر شـرعي واعـتـبـار
فـقـودين إثر  63آخـرين في عـداد ا
غــرق زورق مــطــاطـي كــان يــقــلــهم

قبالة سواحل بالده االحد.
وقــال إن  41مـــهــاجـــرا جنـــوا من
وت النـهم كانـوا يرتـدون سترات ا

جناة و انقاذهم.
وبــحــسـب إفــادات الــنــاجــ كــان
هـــنـــاك  104أشـــخــاص عــلى مــ
الـزورق الــذي غـرق قـبـالـة سـواحل
الـقره بـوللي عـلى مسـافة نـحو 50

كلم شرق طرابلس.
نطـقة في االشهر وأصبحت هـذه ا
ـاضـيـة مركـز االنـطالق الـرئـيسي ا
ـــطـــاطـــيـــة احملـــمّـــلـــة لـــلــــزوارق ا
هاجرين يـجازفون بارواحهم في
هـذه الـرحــلـة احملـفـوفــة بـاخملـاطـر

على أمل الوصول الى ايطاليا.
واجلــمـعـة  انـتــشـال جـثث ثالثـة
أطـفال واعـتبر حـوالى مـئة مـهاجر
بـــيـــنــــهم نـــســــاء وأوالد في عـــداد
ـفـقـودين اثر غـرق مـركـبهم قـبـالة ا

سواحل الـقره بـوللي في حادث لم
يــــنج مــــنـه ســـوى  16مــــهــــاجــــرا

جميعهم من الشبان.
ـسؤول في الهالل والثالثـاء اعلن ا

االحمـر اللـيبي مـحمـد اإلمام انه 
في االيـام الـثـالثـة االخـيـرة الـعـثور
عـلى حـوالى  20جـثــة عـلى شـاطئ
شرقي الـعاصمـة طرابلس مـرجحا
ــهــاجــرين ان تــكــون هــذه اجلــثث 
قضوا غرقا وقـذفت االمواج جثثهم

الى الشاطئ.
وقـصــد مــصـور في وكــالــة فـرانس
ـــكــان الــثـالثــاء حــيث رأى بــرس ا
اء اربع جـثث طـافـيـة عـلى سـطح ا

او عالقة ب الصخور.
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نظـمة الدولـية للـهجرة وبحـسب ا
فــإن حـصـيـلـة األيـام األخـيـرة تـرفع
إلـى ألف عــــدد الــــذين قــــضــــوا في

توسط عام 2018 ا
وقـررت احلـكـومـة االيطـالـيـة تـقد
 12زورقــــا ســـــريــــعــــاً إلـى خــــفــــر
ـساعـدتهم في الـسواحل الـليـبـي 
الـتــصــدي بـشــكل أفــضل حملـاوالت
ــــهــــاجـــــــــــــرين الــــوصــــول الى ا

ايطاليا.
ونـقل بـيـان رسـمي عن وزيـر الـنـقل
دانـيـلـو تـونـيــنـيـلي قـوله "نـدرك ان
هذا ال يكفي ومن الضروري العمل
عــلى اســـتــدامـــة هـــذا الــبـــرنــامج
وتــعــزيـز دولــة الــقــانـون وحــمــايـة

كـــرامـــة األشـــخـــاص عـــلى أراضي
الدولة الليبية الناشئة

ــنـظــمـة وقــد اشـار رئــيس بــعـثــة ا
الـدولـيـة للـهـجرة فـي ليـبـيا عـثـمان
بلـبيـسي الى "زيادة مـقلـقة في عدد
الوفيـات في البحر قـبالة السواحل
ـــهـــربـــ الــــلـــيـــبـــيــــة".وقـــال إن "ا
هاجرين ورغبتهم يستغلون يأس ا
زيد غادرة قبل قيام أوروبا  في ا
من احلمـالت على طـرق العـبور في

توسط". البحر ا
وبـعـد أسـابـيـع من الـتـوتـر الـشـديد
حـول مـسألـة الـهجـرة تـوصل قادة
االحتـــــاد األوروبي إلى تـــــســــويــــة
تــنص عـــلى إنــشــاء "نــقــاط إنــزال"
لــــلـــــمــــهــــاجــــرين خــــارج االحتــــاد
األوروبي لــــردعـــــهم عـن الــــقــــيــــام
بـالــرحـلـة.ويــرى مـحـلــلـون أن هـذه
الــتــســـويــة تـــســمح لـــقــادة الــدول
الــواقــعـــة في اخلــطــوط األمــامــيــة
هـاجـرين بإنـقـاذ ماء بـوجه تـدفق ا
الــوجه لـــكــنه يــبــقى غــامــضــا وال
يـتـضــمن مـا يــكـفي من الــتـعـهـدات
الـعــمـلــيـة لـلــتـوصل الـى حل لـهـذه
ـسـألـة.وكـان الـعـمـيـد ايـوب قاسم ا
ـاضي بـأن مـهربي حـذر األسـبوع ا
هاجـرين كثفوا الـرحالت حتسبا ا
الغالق احلــدود األوروبـيــة بــعــدمـا
مـنــعت رومـا ســفن مـنــظـمــات غـيـر

حكومية من دخول مرافئها.
وتـولى خـفـر الـســواحل الـلـيـبـيـون
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رهق وأنـا أراقب وضع عروس العراق  –دجـلة - من بعـيد خطرت عـلى ذهني ا
عـشـرات الـصـور وآالف األفـكــار الـتي لن يـتـقــبـلـهـا الـطـرف اآلخــر إال بـالـتـهـكم
والـسخرية ومع هـذا فأنا أفكر  –إذاً أنـا موجود على خـارطة البشر وإن لم أكن
ـصـادر اخملتـلـفة من أن الـسد مـوجـودا في ذهن اآلخرين  – فحـسب مـاذكرته ا

الذي شيدته تركيا قد بلغ ملياراً واحداً من الدوالرات فقط . 
لـكـهـا عشـرون شـخـصا من مـلـيار واحـد اليـشـكل قـيمـة أمـام الـدوالرات التـي 
تلكها هولة التي  بالغ ا عمالـقة العراق . بضربة زر واحدة عثرت على ارقـام ا
19 20 21 28 28 29 30 31 37 44 أؤلـــــــــــــئـك األشـــــــــــــخـــــــــــــاص 66 –
7 7وكلها مليارات  – ال حاجة لذكر األسماء ألنها 14 14 16 17 18 19

موجـود ةعلى الـنت لـكن ما نـريـد ذكره هـو أننـا لـو أخذنـا مـليـاراً واحداً من كل
ليـارات ألستـطاع العـراق بناء  20 سـد اًعلى شاكـلة سد تـركيا ال بل من هـذه ا
مـكن حتويل العراق الى جنـة على األرض ولكن هناك ألف لـكن تعترض طريق ا
الـبـناء والـتـقـدم . لـو كـانت احلـكـومـة الـعـراقـيـة اجلـديـدة بـعـد الـتـغـيـير وزوال –
ـمـتد من بـغداد الـطـاغيـة - عزمـت على بـناء أحـواض مـائيـة علـى طول الـطريق ا
الى الـبصـرة سعـة كل حوض  20 كلـيـو متـراً مربـعاً ومـألته من ماء دجـلة أثـناء
الـشـتـاء أي تـخـزنه ألسـتـطـعـنـا أن نـحــصل عـلى مـيـاه حـتى قـيـام الـسـاعـة دون
ـا احلـاجـة الى أي طـرف آخـر ونــبـني عـلـيـهــا مـشـاريع تـصـفــيـة ومـاشـابه ذلك 
ـوضـوع أكـثـر من ــاء الـنـقي من دول أخـرى. أعــرف أن ا أصـبـحــنـا نـسـتـورد ا
ـكن أن تـزيل حـتى اجلـبـال إذا كانت خـيـالي لـكن لـدى األنـسـان طاقـة جـبـارة 
ـة وإصـرار من أجل إحــيـاء احلـيـاة في بــلـدنـا. هل يُــعـقل أن الـعـقل هـنـاك عــز
الـتركي أذكى من العقل العراقي  –ولـدينا كل هذا الكم الـهائل من عباقرة الري
والزراعـة والتخـطيط الـهندسي !!! . الـعقل العـراقي حاد جـدا وهذا ما نـشاهده
هـاجر الى خارج هنـدس العـراقي ا من خالل البـرامج الكـثيرة الـتي يقـوم بهـا ا
احلـدود. الـقـضـيـة لـيـست هـكـذا ولـكن تـوجـد قضـيـة أخـرى هي الـتي وقـفت في
ــقـدسـة. كل مـا نـحــتـاجه هـو قـائـد اليــفـكـر اال بـاإلنـسـان طــريق تـقـدم أرضـنـا ا
ـشـاريع مـايـريد من الـعـراقي ويـترك مـنـافـعه الـشـخـصـيـة وليـأخـذ بـعـد إجنـاز ا
خيـرات العـراق التي التـنـتهي. أتـمنى أن يـكون سـد تـركيـا درس وعبـرة لكل من
ـستقـبل وليفكـر بالعـراق على أنه بيـته اخلاص ويحـافظ عليه يحـكم العراق في ا
بـــكل صــدق ألنه أمــانــة فـي عــنق كل مــســؤول صــاحـب قــرار. الــكالم في هــذا
وضـوع كـثـير لـكن أتـمـنى أن تـكـون قد وصـلت الـرسـالة ا
الـتي لن يــفـتــحـهـا أي شــخص وسـتــبـقى مــطـويــة ألنـهـا
صالح الشخصية. عاش العراق وقدرة تتعارض مع ا
الله كـبيـرة سيـجد ويفـتح بابـاً آخر لـلفـقراء ألنهم  –أي
الــفــقـراء - لــيس لــديــهم إال الــلـه ....تـبــارك الــله أعــظم

بغداد
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{ بـــــــــاريس   (أ ف ب) - حـــــــــكم
الـقضـاء الـفرنـسي في بـاريس على
البلـجيكي من أصل تـونسي فاروق
بن عــبــاس مــســاء امس بــالـســجن
اربع سنـوات مع النـفاذ بـعد ادانته
بـالـعــمل لـدى "انـصــار احلق" اكـبـر
موقع جهـادي ناطق بالفـرنسية في

اواخر العقد االول من االلفية.
وبــعـد ادانــة بن عـبـاس ( 32عـامـا)
بـالـتـواطـؤ مع مـجـرمـ ارهـابـي

ـنع الـتـام من حـكم عـلـيه ايـضــا بـا
الــتـواجـد في االراضي الـفـرنـسـيـة.
وكان االدعاء طالب بعقوبة السجن
لست سنوات بينما دعا الدفاع الى

االفراج عنه.
RÞ«uð WLNð

ومـــثل بن عـــبــاس امـــام احملــكـــمــة
اجلنـائية بـتهـمة التـواطؤ الغراض
ارهابـية مع ثـالثة اشـخاص عـملوا

وقع. مثله على ادارة ا
ـوقع كـان يـنـشـر وقـال االدعـاء ان ا
بـيانات لـتنـظيـمات متـطرفـة وتبني
اعتداءات وتطبيقات للتشفير وانه
كـــان "اداة بـــتـــصـــرف مـــنـــظـــمـــات
ارهـابـيـة من اجـل الـتجـنـيـد وحـتى

التواصل".

ـاضي وكـان الـقـضـاء حـكم الـعـام ا
ـوقع الــفـرنــسـيـة عـلـى مـؤسـســة ا
ـونـيـيه بـالسـجن ست مـاريـون تـا

سنوات.
الى ذلك انـــتـــخـــبـت ســـعـــاد عـــبــد
الـرحيم الـتي تصـدرت الئحـة حزب
النـهضـة االسالمي في االنتـخابات
الـبــلـديـة الـثالثــاء رئـيـسـة لــبـلـديـة

الـعاصـمـة التـونسـيـة لتـصبح اول
نصب. امرأة تتولى هذا ا

وقالت عبدالرحـيم التي تدير شركة
أدويــة وتـبـلغ مـن الـعـمـر  53عـامـا
اليوم  انتخـاب اول امرأة رئيسة
بـلـدية «لـلـعـاصـمـة وأضـافت »هذا
رأة الفوز أهديه لكل التونسي وا
التـونسيـة (…) اهديه لـنساء بالدي

والشبـاب التونسي .وانتخبت عبد
ــكـتب الــسـيـاسي الـرحـيـم عـضـو ا
حلزب الـنهـضة وتعـرف عن نفـسها
بــانـهــا مـســتـقــلــة من قـبل اعــضـاء
اجمللس البلدي اجلديد ب 26صوتا
مقابل  22خلصمها الـرئيسي كمال
ايـديـر.وسـعـاد عبـد الـرحـيم تـتـمتع
بشعبية كبيرة لدى قاعدة النهضة
واكـــبـت احلـــزب مـــنـــذ فــــــــــــــتــرة

طويلة. 
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وكــــانت نـــاشـــطــــة خالل ســـنـــوات
دراسـتــهـا اجلـامــعـيــة وعـضـوا في
تكـتل النهـضة في اجملـلس الوطني
الــتـــأســـيـــسي من  2011الى 2014
ــــشــــهـــد قــــبـل ان تــــخــــتــــفي مـن ا
الـسيـاسي تمـاما حـتى االنتـخابات
الــبــلـــديــة.وقــد انــتــخــبت في دورة
ثانـية قاطـعهـا بعض نواب الـيسار
والـوسط الـذين رفضـوا الـتـصويت

حلزبي النهضة ونداء تونس.
كـما انـتخب اجملـلس البـلدي الـبالغ
عـدد اعـضائه  60اربـعـة مـسـاعدين
لـرئـيـسـة الـبـلـديـة (واحـد عـن حزب
النداء واثنان عن الـنهضة وواحدة
مـستـقلـة) و االتـفاق عـلى تشـكيل

 15جلنة ستتولى كل منها ملف
الية وغيرها. النظافة وا

وحـل حـــزب الـــنـــهــــضـــة االسالمي
نـداء ــتــحــالف حــالــيــا مـع حــزب ا
ـسـتـوى الـوطـني في تـونس عـلى ا
الـطـليـعـة في عـدد من البـلـديات في
االنتـخابـات البـلديـة التي جرت في
الــســـادس من ايــار/مـــايــو وكــانت

االولى منذ ثورة  .2011
وفي صـــفـــاقس ثـــاني مـــدن الــبالد
ركز االقـتصادي الكبـير انتخب وا
ـقـربـ من الـنـهـضـة رئـيـسا احـد ا

للبلدية في نهاية حزيران/يونيو.
وفي الـعـاصـمـة الـتـونـسـيـة حل في
الـطـلـيـعـة بـدون ان يـحـقق أغـلـبـيـة
وحــصل عــلى  21مــقــعــدا من اصل
ســتــ في اقـــتــراع شــهـــد نــســبــة
امـتـنـاع كـبـيـرة خـصـوصـا من قـبل
الــشــبــاب تــغـــذيــهــا الــصــعــوبــات
ستمرة وغـياب الثقة االقتصاديـة ا

في النخب.
وعل مـســتـوى تـونس فـازت لـوائح
قاعد ستقـل بالعدد االكـبر من ا ا
وحصـلت على  2367منـها في 350
ــئـة من بــلــديــة اي نــحـو 32 9بــا

قاعد. ا
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مــنـذ اجلــمــعــة انـقــاذ أو اعــتـراض
نـحـو الف مـهـاجـر تقـوم الـسـلـطات
بـعـد وصـولـهم بـنـقـلـهم الى مـراكـز
احــتـجـاز حـيـث يـتـكـدس االالف في
اوضـــاع صـــعـــــــــــبـــة بـــانـــتـــظـــار

ترحيلهم.
ـنــظـمـة الـدولـيـة لـلـهـجـرة وتـنـفـذ ا

برنامج "عودة طوعية". 
ــسـؤول عن ذلـك جـمــعـة بن وقــال ا
ــهـــاجــرين غـــيــر حـــسن إن "عـــدد ا
الـــنــــظـــامــــيـــ الـــذيـن عـــادوا إلى
بــــلـــدانـــهم األصــــلـــــــــــــــيـــة خالل
الــنــصف األول من الــعــام اجلـاري
ضــــــمن بــــــرنـــــامــــــــــج الـــــعـــــودة
الـطوعـيـة بلغ  8938مهـاجرا (...)
من  30دولــة مـن قــارتي أفــريـــقــيــا
ـنــظـمـة الـدولـيـة وآسـيـا".ورحّـلت ا
للـهـجرة نـحو  20ألف مهـاجر غـير
شـرعـي الـعـام  2017في اطـار هـذا
الــبــرنــامـج وتــأمل ان يــرتــفع هــذا

العدد الى  30الفا في .2018
وابـان عـهـد الـزعـيم الـسـابق مـعـمر
هاجـرين بعبور القذافي قـام آالف ا
حدود ليبيا اجلنوبية البالغ طولها
خــمـسـة آالف سـعـيـا لـلـوصـول إلى

توسط. أوروبا عبر ا
وبـعد االطـاحة بـالـقذافي في 2011
ـهـاجـرين ومـقـتـله اغـتـنم مـهـربـو ا
حـالــة الـفــوضى لـتــهـريـب عـشـرات
ــــهــــاجــــرين ســــنــــويــــا الى آالف ا

ايطاليا.

إفريقيا على اإلنترنت.
ــشــرحـة وعــنــدمــا عــاد عـامـل في ا
لــفـــحص اجلــثــة الــتـي تــركــهــا في

رأة تتنفس. الثالجة وجد أن ا
رأة وأكد مسؤول لبي بي سي أن ا
تـعـالـج حـالـيــا في مـسـتــشـفى يـقع
شرقي العاصمة جوهانسبيرغ بعد
أن أحـالــهـا مـوظف الـطب الـشـرعي
ــســـتــشــفى. ولـم يــكــشف عن إلى ا

رأة. اسم ا
وقـد بدأ حتـقيـق في احلادثـة عقب
ـرأة لـبـعض األسـئـلة إثـارة أسـرة ا

بشأن ما حدث.

وقـــال أحــد أفـــراد األســـرة - الــذي
طـلـب احلـفـاظ عـلى سـريـة اسـمه -
لبي بي سي "نحن كأسرة لن نتكلم
عن هـــذا إال إذا كـــانت الـــشـــرطــة
ـشـرحـة ـسـعـفـون ومـسـؤولـو ا وا
ــوضــوع الــذين كــان لـــهم يــد في ا

حاضرين. نحن نريد إجابات".
وأضــف الـــــــــــــرجــل أن األســـــــــــــرة

مصدومة.
وقـال "الـقــضـيـة هي أنــنـا نـريـد أن
نـعرف وهـذا هـو كل ما نـريده ألن

األمور غير واضحة".
وقـال مــديـر الـعــمـلـيــات في شـركـة

(ديــســـتــريس ألــيـــرت) لإلســعــاف
غيـريت برادنـيك إنه "ال يوجـد دليل

على اإلهمال" من قبل الشركة.
ـــــز اليف أن ــــوقـع تــــا وأضـــــاف 

"مسعفينا مدرب تدريبا جيدا".
ــرأة وقــال بــرادنــيك لــلــمــوقع إن ا
كــــانـت من بـــــ عــــدة أشـــــخــــاص
أصــيـبـوا في حـادثــة الـطـريق الـتي
قـــتل فــيـــهــا شــخـــصــان األحــد 24
يــونـيـو/حـزيـران.ولـيـست هـذه هي
ـــــرة األولى هـــــذا الـــــعــــام الـــــتي ا
يـكـتـشـف فـيـهـا شــخص وهـو عـلى

شرحة. قيد احلياة في ا
W¦ł `¹dAð

فــفي شـهــر يـنــايـر/كــانـون الــثـاني
اســتـــرد نــزيل ســجـن في مــنــطــقــة
ســـبـــ أســـتـــوريــاس وعـــيه قـــبل

ساعات من تشريح جثته.
وكان ثالثة أطباء قد أعلنوا رسميا
وفاته قبل ذلك.ولم يـحدث هذا ألول
مرة في جـنوب إفريـقيا. فـقبل سبع
سنوات هب رجل في اخلـمس من
عـــمــره صـــارخــا فـي مــشـــرحــة في

إيسترن كيب.
وفي  2016وقـــعت حــادثـــة طــريق
وأعـــــــلـن عـن وفـــــــاة شـــــــخـص من
كـوازولــو ثم عــثــر عـلــيه بــعـد ذلك

وهو ينتفس في اليوم التالي.
ثم توفي الرجل بعـد خمس ساعات

من العثور عليه.
وقتلت امرأة أمـريكية في الـ 92من
عــمــرهــا ابــنــهــا الــبــالغ  72عــامــا
بـإطالق الـنـار عـلــيه حـتى تـتـفـادى
إرسـالـها إلى دار لـلـرعايـة بـحسب

ما قالته الشرطة األمريكية.
وشـعــرت آنـا مــاي بـلــيـســيغ الـتي
اتـهــمـتـهـا الــشـرطـة بـالــقـتل بـعـزم
ابـنـها عـلى نـقلـهـا إلى دار للـرعـاية
لـبــعض األيـام بـحـسب مـا ورد في
وثــائق احملــكــمــة.وأفــادت تــقــاريــر
بأنـها قـالت بينـما كـانت تصحـبها
الـشــرطـة خـارج مــنـزلــهـا في واليـة
أريـزونـا حـيث كـانت تـشـارك ابـنـها
الـــعــيش فــيـه "لــقــد قــضـــيت عــلى
حـــيـــاتي ولــــذلك ســـأقــــضي عـــلى
حـيـاتك".وقـالت بـلـيـسيـنغ لـلـشـرطة
أيضا إنهـا كانت تنوي قـتل نفسها
أيـضـا.وقـد وقـعت تـلك احلـادثة في
صـبـاح  2يـولــيـو/تــمـوز في بــلـدة
فـاونـتـاين هـيل بـحـسب مـا نـقـلـته
وســائل إعالم مـحـلــيـة عن سـجالت
الـشرطـة.وكـان ابن بلـيـسيـنغ الذي
لم يـكـشف عـن اسـمه يـريـد نــقـلـهـا
إلى دار لـرعـايـة كـبـار الـسن تـتـوفر
ساعدة ألنها "أصبح فيها وسائل ا

من الصعب العيش معها".
وخـبــأت األم مـســدسـ في جــيـبي
ردائــهــا قـبـل أن تــواجه ابــنـهــا في

»WŁUſ∫ فريق اغاثة على م سفينة بحث وانقاذ ينتشل جثة بعد غرق سفينة سياحية قبالة محطة فوكيت في جنوب تايالند

{ فــوكـــيت (تـــايالنــد)) ,أ ف ب) -
انـتُــشـلت جـثث  37شــخـصــا لـقـوا
حتفهم لدى غرق سفينة كانت تنقل
سـيّـاحا مـعـظمـهم صـينـيـون قبـالة
منـتجع فـوكيت الـبحـري في جنوب
تــايالنــد كــمــا اعـلــنت الــســلــطـات

امس.
وعُـثر عـلى اجلـثث طافـيـة بسـترات
الــــنـــجــــاة عــــلى بــــعـــد بــــضــــعـــة
كــيــلـــومــتـــرات من مــكـــان الــغــرق.
وواجـــهـت الـــســـفـــيـــنـــة عـــاصـــفـــة
اخلـمـيس مع أمـواج بـلغ ارتـفـاعـها
خـمـســة أمـتـار أثـنــاء عـودتـهـا من
رحـلة اسـتمـرت يومـا كامال بـعد أن

كانت انطلقت من فوكيت.
وأعـــلـن مـــســــؤول في الـــبــــحـــريـــة
التايالندية رفض الكشف عن اسمه
أن "حـصـيلـة الـقتـلى بـلغت  37 مع

 18مفقوداً".
ونـقـلت نـاجيـة صـينـيـة عثـر عـليـها
عــلى بـعــد كــيـلــومــتـرات من مــكـان
الــغـرق بــعــدمــا امـضـت الـلــيل في
ـســتـشـفـى في فـوكـيت ــاء الى ا ا
كــمــا ذكــر مــراسل لــوكــالـة فــرانس
برس. ولم تعرف حالتها الصحية.
وفـوجـئت الـسفـيـنة فـونـيـكس التي
كــــانت تــــنــــقل  105مــــســــافــــرين
ـوجـة يـبلغ غـالبـيـتـهم صـيـنـيـ 
ارتــفــاعـهــا خـمــســة امـتــار بـعــدمـا
جتـــاهــلـت مــعــلـــومــات عـن امــكــان
هبوب عاصفة في هذا الفصل الذي
يـشـهـد ريـاحــا مـوسـمـيـة وامـواجـا

صاخبة في بحر أندامان.
وقال وو جون الذي كان قرب سرير
ـسـتشـفى ان "الـسـماء زوجـته في ا
كـانت صـافـيـة عـنـدمـا انـطلـقـنـا لم
ـكن ان نــكن نـتـصــور ان الـطـقس 

يتغير بهذه السرعة".
ونقـلت جـثث موضـوعة في أكـياس
سـتـشفى الى فـوكـيت ومنـهـا الى ا

للتعرف اليها.
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واحلــطــام كــمــا تــقــول الــبــحــريــة
الــتـايالنـديــة عـلى عـمق  40مـتـرا
وعـلى بـعـد بضـعـة كـيلـومـترات من
ـعروفة جزيـرة كوه هي الصـغيرة ا

رجانية. بشعابها ا
وبــاالضـافـة الى الـغــطـاسـ الـذين
يــشــاركــون في عــمــلــيــات الـبــحث
نطقة. مشطت مروحيات اجلمعة ا
وقــــال حـــاكـم فــــوكـــيـت نــــورافـــات
بــلــودثــونغ لــلــصــحــافــيــ "لــست
كن ان متأكدا فعال من عدد الذين 

يبقوا على قيد احلياة".
و انـــقـــاذ حـــوالى  50شـــخـــصــاً
اخلـــمـــيس قـــبل وقـف عـــمـــلـــيــات

البحث خالل الليل.
وحصـيلـة حادث الـغرق هـذا جتعل
منه واحدا من أسوأ حوادث الغرق

في التاريخ احلديث لتايالند.
سؤول الثاني في اجملموعة وأمر ا
الــتـــايالنــديـــة احلـــاكــمـــة بــراويت
وونـغـســوون بـفـتح حتــقـيق حـول
االسباب التـي حملت السـفينة على
ـعــلــومـات عن اإلبـحــار عــلى رغم ا
امكان هبوب عاصفة منذ االربعاء.
ويبدو ان عددا كبـيرا من السفن قد
جتاهل حتذيرات بعدم نقل السيّاح

الى جزر حول فوكيت.
وواجــهت ســفن أخــرى صــعــوبـات
نـطقة نفسها مساء اخلميس في ا
لـكن امكن فـي النـهايـة انـقاذ جـميع

سافرين بحسب احلاكم. ا
وكانت السفينة فونيكس عائدة من
كوه راشا وهـو مكان مـفضل لهواة

الغوص.
–UI½«  UOKLŽ

ووصل موظف قـنصـلي صيني الى
مـــركـــز الـــعـــمـــلـــيـــات في فـــوكـــيت

لالشراف على عمليات االنقاذ.
وجتـتذب فـوكـيت اعدادا كـبـيرة من
ن فــــيــــهم الـــزائــــريـن االجــــانب 
الغـربيـون والسـائحون الـصيـنيون
الـذين يـشكـلـون حـوالى ثلث ال 35
نـتـظـر وصـولـهم مـلـيـون شـخـص ا
الى تايالند هـذه السنـة. وفي العام
ـــــــاضي زار  9,8مـاليـــ ســــائح ا
صـــيــــني تـــايـالنـــد وفـي االشـــهـــر
اخلمسة االولى من السنة اجلارية

. بلغ عددهم خمسة مالي
وتشكل تايالند محط أنظار وسائل
ــيـة بـسـبـب عـمـلـيـة ال االعالم الـعـا
تــــزال جــــاريــــة النــــقــــاذ  12طــــفال
ومدربهم لكرة القدم عالق منذ 13
يـوما في مـغارة تـايالنـدية غـمرتـها

ياه في شمال البالد. ا
الى ذلـك لـقـي نــحـو  180شــخــصـا
حـــتـــفـــهـم او اعـــتـــبـــروا في عـــداد
ـفــقـودين اثــر غـرق ثالثــة مـراكب ا
خالل خـــمـــســــة ايـــام في الـــبـــحـــر
توسط مع تسارع وتيرة االبيض ا
مـغـادرة مـهــاجـرين غـالــبـيـتـهن من
االفـارقـة لـيـبيـا بـعـد اتـفاق اوروبي

اثلة. لردع عمليات عبور 
والــثالثـاء غـرق زورق اخـر لـيـعـيـد
الى االذهـان مــاسـاة الــهـجــرة غـيـر
الـشـرعـيـة. ولـقي سـبـعـة اشـخـاص
مصرعـهم بينـهم طفالن و إنقاذ
 123آخرين بـعد غرق قـاربهم ليس

بعيدا عن الساحل الليبي.
واكد قبـطان سفينـة تابعة لـلبحرية
الــلــيــبــيــة هــو رامي غــمــيـض عـدم
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ـنـتج الـوطـني وكـذلـك أرتـفـاع االسـعـار احملـلـيـة فـتـحت الـطـريق أمـام أن رداءة ا
ـنتج احملـلي من الـسلع ـنـتجـات االجـنبـيه الأثـبات جـدارتـها وصـدارتـها عـلئ ا ا
ستهلك العراقي واخلدمات في أسـواقنا احمللية نتيجة أستحواذها على هتمام ا
ـتـمـثـلة ـواطـنـ ذوي الـدخل احملـدود وا ـتـوافـقـة مع ا وذلك بـسـبب أسـعـارهـا ا
بالغـالبـية اجملتـمعيـة وهذه االسـعار عشـوائية االسـتيـراد وهي الصورة الـسائدة

في البالد وذلك أنعكست سلباً علئ منتجاتنا 
ـنـتج احمللي حـيث أكـد مـسؤول في شـركـة ألـبان ومـثـلـجات مـرمـوقـة أن غيـاب ا
يعـود سبـبه لعـدم الدعم احلـكـومي للـقطـاع اخلاص وعـدم االعتـماد عـلئ االيدي
العامـله اخلارجية واالكـتفاء بااليدي الـعامله احمللـية لتوفيـر الكثيـر من العناصر
ويأتي في مـقدمة هـذه العناصـر عنصـر اخلبرة في مـجال العـمل الصناعي وأن
ستهلك نتج احمللي مؤديـة الئ رفض ا هذه االسـباب دعت الئ أرتفاع أسعـار ا

ية التي حتمل اسعاراً منخفضه  أقتناء تلك السلع واالكتفاء بالسلع العا
هـندس (لطيف عـبد السالم العـكيلي) قائالً وايضـاً حتدث اخلبيـر االقتصادي ا
أن ضرورة تطـبيق قانون التعرفة الكمركية سيسهم بأدخال البالد ضمن منظمة
ية مشيراً الئ ان احلكومـة ملزمة بأتخاذ أجراءات من اجل حماية التـجارة العا
االقـتـصـاد وعـدم أرتــفـاع االسـعـار احملـلـيـة ودعـم االقـتـصـاد الـوطـني من خالل
تـفعـيل الـقطـاعات االنـتاجـيه وطالب الـعكـيـلي احلكـومة االحتـادية بـتهـيئـة افضل
نتج الوطني الذي يعد السـلع والبضائع بالنظر الئ اهميـة هذا القرار في دعم ا
ـساعده عـلئ تنـميـة موارد الـدخل موضـحاً ان الـكثـير من الدول احد الـعوامل ا
ختلف البضائع والسلع بغية حتقيق اهداف تسـعى الئ اغراق السوق احمللية 
سـتفيد من دعم تـنفيذ احلـكومة العـراقية لقرار سياسـية واقتصـادية ويجعـلها ا
نتج احمللي التعـرفة الكمـركية وبدوره يـعود لعدة اسـباب وفي مقدمـتها معانـاة ا
يل ي وفي بعض احلـاالت  ـنتـج العـا لعـدم توفـر صالحيـة كـثيـرة مقـارنة مع ا
ـيل الئ اقـتـنـاء الـسلـع التـي حتمـل شكالً ـسـتـهلـك للـمـنـتج اجلـيـد والـبـعض  ا
ـنـتج مـتـدني الـكـلـفه نـظـراً ـيـزاً امـا الـبـعض فـيـبـحـث عن ا ومــظـهـراً خـارجـيـاً 
لـلـفوارق الـطبـقـية في مـجتـمـعنـا وخاصـة اصحـاب الـدخل احملدود في مـا أشار
ا يفضل بغض اركـة البضاعـة عند الشـراء وأ ـواطني الئ عدم الـنظر  أحد ا
نـتج علئ سبـيل مثـال بيبـسي بغداد صـدر ولكن يـنظر الئ عالمـة ا النـظر عن ا
ـشـروبـات االخـر امـا من نـاحـيـة بـعض ـيـة مـقـارنـة بـأنـواع ا يـحـمل جـودة عـا
اخر يفـضل االستيـراد لعدة اسبـاب تأتي في مقـدمتها عـنصر النـظافة وكذلك
ركـزي للتـقيـيس والسـيطرة الـنوعـية على ـنتج وبـهذا يـعمل اجلهـاز ا صالحية ا
ـادي والفني والـبشري والـقانوني ومـنحه للـسلطة تقـد الدعم الكـامل بانواعه ا
ؤسسـات واضافة لـلقطاع اخلـاص ليتم الرقـابية كـاملة علـئ جميع الـوزارات وا
فرض الرقـابة الكاملة والصارمـة علئ العملية االستيـرادية برمتها واعادة تأهيل
واكبة التطورات العملية في عامل احلكومية واعادة البلد  صانع وا نشـأت وا ا
جميع مـجاالت الصـناعة وايـضاً البد من اخـتيار الـكفاءات الـعلمـية والتـي لديها
اخلـبـرة الطـويـلـة في اجملاالت الـصـناعـيـة ووضعـهـا في االمـاكن القـيـادية الدارة
هـذا الـقـطـاع احلـيـوي جـداً بـعـيـداً عن الـتـقـسـيـمـات الـسـيـاسـيـة الـتـي حتـكـمـها

صالح احلزبية والطائفية ا

ونفى بن فاروق اخلـميس ان يكون
ـوقع وأكد قـام بـالتـجنـيـد لصـالح ا
انه نشر الدعاية "لدواعي االعالم".

وحــكم الـقـضــاء عـلى نـور الـدين ز.
الـــذي اعـــد تـــطـــبـــيق الـــتـــشـــفـــيــر
"مــجــاهـــدين ســيــكــرت" ودافــيــد ر.
ــــشـــتـــبه بـــانـه ســـاهم في اعـــداد ا

وقع بالسجن خمس سنوات. ا
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تتـعافى امـرأة حاليـا في مسـتشفى
في جــنـوب إفـريــقـيــا بـعـد الــعـثـور
عـلـيـهــا وهي عـلى قــيـد احلـيـاة في

ثالجة مشرحة.
شرحة رأة قد نـقلت إلى ا وكانت ا
الـواقـعـة في كـارلتـونـفـيل في إقـليم
ـســعــفـون غــاوتـيــنغ بــعــد إعالن ا

وفاتها في أعقاب حادثة طريق.
وقــالت شـركـة (ديـسـتـريس ألـيـرت)
ـرأة لم يـبـدُ عـلـيـهـا لـإلسـعـاف إن ا
"أي عالمات حياة" بـحسب ما قاله
ــــز اليـف في جــــنــــوب مــــوقع تــــا

غـرفـة نـومه بحـسب مـا ذكـره بـيان
الشرطة.

وخـالل اجلـــــــــــدل الــــــــــذي تـال ذلـك
بينهما سحبت األم مسدسا كانت
قـد اشـتـرتـه في الـسـبـعــيـنـيـات من
ـاضي وأطـلقت الـنـار على الـقرن ا
ابــنـهـا.وعـثـرت الـشـرطـة عـلى االبن
مـيـتـا بـسـبب إصـابـتي طـلـق ناري
في الــعــنق والــفك.ثم أشــهــرت األم
ــســـدس جتــاه صــديـــقــة ابـــنــهــا ا
البالغة  57عاما لكنـها تمكنت من
سدس بعيدا في مغالبتهـا وإلقاء ا

ركن الغرفة.
”b  V×Ý

سدس الثاني الذي فسحبت األم ا
أعـطـاهـا إياه زوجـهـا - بـحـسب ما

قالته للشرطة - في السبعينيات.
ولــكن صـديــقـة ابــنـهــا تـمــكـنت من
ـسدس الـسيـطرة عـليـها وإسـقاط ا
من يـــدهــا قـــبل أن تــهـــرب وتــبــلغ

مكتب رئيس الشرطة.
ووجـدت الشـرطة بـليـسيـنغ عنـدما
جــاءت جـــالــســـة عــلـى كــرسي في
غـرفـة نـومهـا. وقـالت لـلشـرطـة بـعد
ـوت" نـتـيـجة ذلـك إنـهـا تـسـتحـق "ا
أعـمالـها.وقـد اتـهمت بـالقـتل العـمد
ــفــرط واخلــــــــــــطف واالعــتــداء ا
وبلـغت الـكـفـالـة الـتي طـلـبت مـنـها

 500ألف دوالر.
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