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كـشــهـود ولـيس كـمـجــرمـ في مـسـعى
لـتـحـديــد طـبـيـعـة الـشــحـنـة ووجـهـتـهـا
الــنــهــائــيــة. وكـرر الــرئــيس األمــريــكي
دونـــالـــد تـــرامب حتـــذيـــره إليــران دون
اإلشـــارة إلى واقـــعـــة الــنـــاقـــلـــة. وقــال
لـلصـحـفيـ في البـيت األبيض  سـنرى
مـا سيحدث مع إيـران. يجب أن تتوخى
إيــران احلـــذر بــشــدة. واعــتـــلى مــشــاة
لـكـية الـناقـلـة يوم اخلـميس الـبحـريـة ا
ــنـطــقـة الـتــابـعــة لـبــريـطــانـيـا قـبــالـة ا
وســيــطــروا عــلــيــهــا. وأنــزلــوا طــائـرة
هليكوبتر على م الناقلة وهي تتحرك
وسط ظـالم دامس. وتــــــصـــــعـــــد هـــــذه
اخلـطــوة مـواجـهـة بــ إيـران والـغـرب
بـعد أسـابيع قـليـلة من تـراجع الواليات

ـتـحـدة عن تنـفـيـذ ضربـات جـويـة ضد ا
طــهــران في الــلـحــظــة األخــيــرة وتــلـقي
بـحليف وثيق لـواشنطن في خضم أزمة
سـعت فيـها القـوى األوروبيـة جاهدة أن
تـبــدو مـحـايـدة. وقـالت مــتـحـدثـة بـاسم
وزارة اخلــارجـــيــة األمـــريــكــيـــة نــرحب
بـتصميم الشركاء الدولي على االلتزام
بــالـعــقـوبــات وتــطـبــيــقـهــا. واســتـدعت
طهران السفير البريطاني يوم اخلميس
لـلـتـعـبـيــر عن احـتـجـاجـهـا الـقوي عـلى
ـــقــبـــول واخملــالف االحــتـــجـــاز غـــيــر ا
لــلـــقــانــون وهـي خــطــوة بـــددت أيــضــا
الــشــكـوك فـي مــلـكــيــة الــســفــيــنــة. قـال
ـتحـدث بـاسم وزارة اخلارجـية عـباس ا
مـوسـوي إن شـحـنـة الـنـفط اخلـام كانت

الـنووي مع طهران.  وكان هدف االتّفاق
وضع حـدّ ألزمــة دولـيّـة حـول الـبـرنـامج
الــنـووي اإليــراني اسـتــمـرّت  12عــامًـا.
وقــالت الـبــعـثــة اإليـرانــيـة في بــيـان إنّ
"طـلب أمـيركـا ال يـتنـاسب مع مـسؤولـية

مجلس احلكام".
والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة
عن التحقق من وفاء طهران بااللتزامات
الـتي اعلنـتها حيـال اجملتمع الدولي في
تموز  2015في فيينا عبر اتفاق يضمن
الـطبـيعـة السـلمـية ألنـشطـتهـا النـووية.
وردا على قرار الرئيس األميركي دونالد
تـرامب فـي ايار  2018 انـسـحـاب بالده
من جـــــانب واحــــد مـن هــــذا االتــــفــــاق
وإعــادة فـرض الــعــقـوبــات عــلى إيـران
أعـلـنت طـهـران أنـها تـعـتـزم االنـسـحاب
تـدريـجا من الـتزامـاتـها إذا كـانت الدول
ــانــيـا األخــرى الــتي وقــعت االتــفــاق (ا
والـص وفرنسا وبريطانيا وروسيا) ال
تـــســـاعـــدهــــا في جتـــنـب الـــعـــقـــوبـــات

واخلروج من عزلتها االقتصادية.
…UA  “U−²Š≈

من جـهــته هـدد قـائـد بـاحلـرس الـثـوري
اإليـراني امس باحتجاز ناقـلة بريطانية
ـلكية ردا عـلى احتجـاز مشاة البـحرية ا
الـبريـطـانيـة نـاقلـة نفط إيـرانـية عـمالقة
في جــبل طـارق. وقــال مـحــسن رضـائي
عـلى تـويـتـر إذا لم تـفـرج بـريـطـانيـا عن
نـاقـلــة الـنـفط اإليـرانـيــة فـسـيـكـون عـلى
الـسـلــطـات (اإليـرانـيـة) واجب احـتـجـاز
نـاقـلـة نـفط بـريـطـانـيـة. وذكـرت حـكـومة
جـــبل طــارق أن أفـــراد طـــاقم الـــنــاقـــلــة
جــريس  1 يــخــضـــعــون لالســتــجــواب
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من إيــران. وتـقــول أوراق الـســفـيــنـة إن
الـنـفط من الـعـراق لـكن بـيـانـات الـتـتـبع
الـتي أطـلـعت علـيـهـا رويتـرز تـشـير إلى
أنه  حتـــمـــيـــلـه في مـــيـــنـــاء إيـــراني.
واتـخـذت الـدول األوروبـيـة نـهـجـا حذرا
ــاضي عــنــدمـا جتــاهــلت مــنــذ الــعــام ا
تحدة مناشداتها وانسحبت الـواليات ا
من االتـفـاق الـنـووي بـ إيـران والـقوى
ــيـــة الــذي ســاعـــد طــهـــران عــلى الــعـــا
ـيـة مـقـابل الـوصـول إلى الـتـجـارة الـعـا
فـرض قــيـود عـلى بـرنـامــجـهـا الـنـووي.
وشـــددت واشــنـــطن الـــعــقـــوبـــات عــلى
طـهــران بـدرجـة كـبـيــرة خالل الـشـهـرين
األخــيــرين بــهــدف وقف كل صــادراتــهـا
الـنـفــطـيـة. ودفع اإلجـراء طـهـران خـارج

{ فــيــيــنـا - (أ ف ب): تــعــقــد الــوكــالـة
الـدوليـة للـطـاقة الـذرية اجـتمـاعا طـارئا
يـوم االربعـاء في العـاشر من تـموز بـناء
ـتــحــدة لــعـرض عــلى طــلب الــواليــات ا
انـتـهاكـات ايـران لالتـفاق الـنـووي الذي
وقـع العام  2015 وفق مـا افـاد متـحدث
ــيــة فــرانس بــرس بــاسم الــوكــالــة اال
تحدث إن مجلس حكام اجلـمعة. وقال ا
الـوكالـة التي مـقـرها في فـييـنا سـيلـتئم
"االربــعــاء في الــســاعـة  .14,30وكــانت
ـتـحدة طـلبـت عقـد االجتـماع الـواليات ا
ـسـموح بـعـدما جتـاوزت طـهـران احلد ا
به في االتـفاق خملزونـها من الـيورانيوم
اخملـصب. كما أعلـنت ايران انها سـتنفذ
األحـد تـهديـدهـا بتـخـصـيب اليـورانـيوم
حـتى درجـة مـحظـورة. وطـالبـت البـعـثة
الـدبلومـاسية األمـيركـية في فيـينا بـعقد
ـمـثـلي الدول ال  35في هـذا االجـتـمـاع 
ناقشة أحدث تقرير مـجلس احملافظ "
لـلـمديـر الـعـام لـلوكـالـة الـدولـية لـلـطـاقة
الـــذريـــة" الــذي أكـــد في وقـت ســابق أن
انــــتـــــاج إيــــران جتــــاوز  300كـــــلغ من
الــيــورانـيــوم الــضــعــيف الــتــخـصــيب.
ـدير واكـدت الـبعـثـة "ضـرورة أن يقـدم ا
الـعـام عرضـا شـامال وواقـعيـا لألنـشـطة
اإليـرانــيـة وكل الـتـغـيــيـرات الـتي تـطـرأ
عـليـهـا". واعتـبرت الـبـعثـة اإليرانـية في
فــيــيــنــا أنّ األنــبـاء عـن طــلب الــواليـات
ــحـدة عـقـد هـذا االجــتـمـاع هـو دلـيل ـتّ ا
عــلـى "الــعـــزلــة" األمـــيــركـــيّــة واصـــفــةً
ـــنــتــهك ـــتــحــدة بـــأنّــهــا "ا الــواليــات ا
ــة الــعــمل الــشــامــلـة الــرئــيــسي" لـ"خــطّ
ــعــروفـــة بــاسم االتّــفــاق ــشــتـــركــة" ا ا
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ـركبات من تكـرار ظاهرة قطع الـطرق الرئـيسة بشـكل مفاجىء الجراء شكا سـائقو ا
عنية بالقيام بهذه احلمالت ليال كما هو احلال في الدول الصيـانة مطالب اجلهات ا
االخرى و ادى الـقطع اجلزئي لـطريق محـمد القـاسم للمـرورالسريع حتـديداً للـمقطع
مـتد من بارك النـهضة وحتى الـباب الشرقي الى اخـتناقات مـرورية في ظل ارتفاع ا

درجات احلرارة.
ــــركــــبـــات وقــــال عــــدد من ســــائــــقي ا
لـ(الـــزمــان) امس ان (قـــطع الـــطــرقــات
جــــزئــــيــــا وبــــشــــكل مـــــؤقت تــــســــبب
بـأختناقات مرورية في مـنطقة النهضة
حتــــديــــدا والــــتـي امــــتــــدت بــــأجتــــاه
مـســتـشـفى الــكـنـدي ذهــابـا وايـابـا من
جـانب واحـدثت زخمـا ايضـا في سريع
مــحــمــد الــقـاسـم حــتى نــزول الـســريع
بـأجتاه االندلس االمر الذي اثار غضب
سـائــقي الـعـجالت وانـتــقـادهم لـتـكـرار
صـيـانة الـطرقـات وقت الذروة وفي ظل
ارتـفاع درجـات احلرارة) ,واضـافوا ان
ة (اغـلب شـوارع بغـداد متـهالـكة وقـد
ـركـبات نـتيـجة وبـاتت ال تـسع حلجم ا
عــدم وجـــود اجــراءات رادعــة حتــد من
اســتـــيــراد الـــعــجالت بـــرغم من اقــرار
رور اجلـديد  ,حـتى قـرار منع قـانـون ا
ـركـبـات التي حتـمل لـوحات تـسـجيل ا
اقـليـم كردسـتان جـاء متـأخرا) مـؤكدين
ـتـقـدمة ان (اغـلب دول الـعـالم لـيـست ا
دى لـتوسـعة تـضع خطـطـا متـوسطـة ا
ــا يـــتالءم مع الـــشــوارع الـــضــيـــقـــة 
الــزيــادة احلــاصـلــة في عــدد الــســكـان
ولـكن فقط بـالعراق بـقاء الـشوارع على
وضـعهـا منـذ تأسـيسـها في سـبعـينات
ـــاضي ســوى اضــافــة بــعض الــقــرن ا
الـتــوسـعـات لــطـرق مـعـيــنـة وسـاحـات
اخـــرى) الفـــتـــ الى ان (هـــذا االجــراء
سؤولـ في العراق غـائب عن انظـار ا

واالسـتـفـادة من جتـاربـهـا في مـعـاجلـة
الكات ـروية بـعد عـجز ا االخـتنـاقات ا
احملـلـيــة من تـوسـعـة الـطـرق وصـيـانـة
ـتـهالـكة مـنـها والسـيـما ان هـذا االمر ا
اصــبح يــعــالج فـي بــعض الــدول عــبـر

خدمات االنترنت). 
Í—Ëd  rš“

وادى الــقـطـع اجلـزئي لــطــريق مـحــمـد
الــقـاسـم من الـنــهـضــة بــأجتـاه الــبـاب
الـشرقي الى حدوث زخم مروري وشلل
شـبه تـام بـحـركـة الـسـيـر في الـشـوارع
الـقــريـبـة من الــتـقـاطع . وكــانت امـانـة

اضي أنها بـغداد قد اعلنت اخلـميس ا
ســتــقــوم بــقـطـع جـزئـي عـلـى الـطــريق
الـسريع لغـرض اجراء الصـيانة.وقالت
االمــانـة في بــيـان إن (الــقـطع ســيـكـون
ألغـــراض الـــصـــيـــانـــة والـــتي تـــشـــمل
اســتـبــدال وصــيـانــة مــفـاصـل الـتــمـدد
فقـودة وصيـانة اجلدران ـتضـررة وا ا
ــقــاطع الــزاحــفـة الــســانــدة وارجــاع ا
وتــبـديل وصــيـانــة الـسـيــاج اخلـارجي
ـــقـــاطع من بـــاالضـــافـــة الى اكـــســـاء ا
الـطـريق) ,واضــاف ان (تـوقـيت الـقـطع
جـاء بـالـتــزامن مع الـعـطـلـة الـصـيـفـيـة

لـلمدارس واجلامعات) وتابع البيان ان
ـسير (الـقطع جـزئي اي سيـنتـقل خط ا
الى اجلـانـب االخر لـيـكـون بـذلـك ذهـاباً
وإيــابـاً حـتى اكــمـال االعـمــال اخلـاصـة
سار بـالطريق مع اإلشارة الـى تأثيث ا
ـوجـهـة ـروريـة الـدالـة وا بـالـعـالمـات ا
لـــلـــطـــريق الـــبـــديل). في غـــضـــون ذلك
ــرور الـعــامـة قـرارا اصــدرت مـديــريـة ا
ـركـبـات الـتي ـنع تـسـجــيل ا يـقــضي 
حتـمل لوحات اقلـيم كردستان . وذكرت
ـــديــــريـــة فـي بـــيـــان أنـه ( ايـــقـــاف ا
ـركـبــات الـشــمـالــيـة حـسب تــسـجـيـل ا

مــــــنـــــذ  2003وحــــــتى االن ومــــــازالت
عــمـلـيــات اسـتــيـراد الــعـجالت بــتـزايـد
ة وديالت الـقد مـستـمر دون ترحـيل ا
وبــالـــتــالي انـــعــكس ذلـك ســلــبـــا عــلى
الــتـــقــاطـــعــات والــشـــوارع الــرئـــيــســة
واحـدثت اخـتـنـاقـات مـروريـة رغم ازالة
الـكــتل الـكــونـكـريــتـيـة وفــتح الـشـوارع

غلقة منذ سنوات). ا
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واردفـوا ان (هنـاك مـطبـات اصطـناعـية
ال فـائدة منها سـوى احداث طوابير من
الــعــجالت او وجــود تــخــســفـات تــدفع
ــركـبــات الى تـخــفـيف اغــلب سـائــقي ا
ـا يؤثر عـلى حركة الـسرعـة لعبـورها 
الـسيـر وتسـبب حوادث سـير فضال عن
ان عـــمــلـــيـــات اعــادة تـــأهـــيل الـــطــرق
الـــســريـــعــة بـــطـــيــئـــة وال تــرتـــقي الى
ـطـلـوب في مـراحـل االجناز ـسـتـوى ا ا
حـيث شهـد سريع مـحمـد القـاسم قـطعا
ـسـتـوى جـزئـيـا مـرات عـدة ومـقـارنـة 
االجنـاز ال يكـاد يـذكر) مـتسـائلـ (متى
ـتـقدمـة واجراء صـاف الدول ا نـرتـقي 
حـمالت الصيانة ليال وبـاوقات قياسية
ال تـؤثر على حركـة السير صـباحا? كما
وان االمـــوال الــــتي تــــســـتـــحــــصل من
ســـائــقـي الـــعــجـالت كــرســـوم الـــطــرق
ــركــبـات في واجلــسـور عــنــد حتـويل ا
رور الى اين تذهب?) ,مـطالب دوائـر ا
ية احلـكومة بـ (االستـعانة بشـركات عا

ـديـرية وحـكـومة وقـع ب ا احملـضـر ا
كــردسـتــان) ولـفت الى (ايــقـاف الــعـمل
بـــالــفـــقــرة  2لـــســنــة  2016اخلـــاصــة
ركـبات التي حتـمل لوحات بـتسجـيل ا
ـرتـبـطة االقـلـيم الى احملـافـظـات غـيـر ا

بــاقـلـيم). وجــاء هـذا الـقــرار بـعـدمـا 
ـركـبـات التي حتـمل لـوحات تـسـجيل ا
مـــحـــافــــظـــات كـــردســـتــــان بـــأســـمـــاء
االشــخـــاص الــذين لـــديــهم وكـــالــة في
مـــحــافـــظــات وسط وجـــنــوب الـــعــراق
وبـدون الـرجـوع الى صـاحـب الـسـيارة

األصلي.

األســواق الــرئــيــســيــة وأجـبــرهــا عــلى
الـبــحث عن بـدائل غـيــر تـقـلـيــديـة لـبـيع
واجهة بـعدا عسكريا اخلـام. واتخذت ا
في األسـابـيع األخـيـرة باتـهـام واشـنطن
ـهاجـمـة سـفن بـاخلـلـيج وما لـطـهـران 
تاله من إسـقـاط إيـران لطـائـرة أمريـكـية
مـسيـرة. وأمر الرئـيس األمريـكي دونالد
تـرامب بـضـربـات جـوية انـتـقـامـيـة على
إيــران لـــكـــنه ألــغـــاهـــا في الـــلــحـــظــات

األخيرة. 
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وفي ظل وجـود الـدبـلـوماسـيـة الـنـووية
في قــــلب األزمـــة أعــــلـــنـت إيـــران هـــذا
األسـبـوع أنـهـا جمـعت كـمـيـة يـورانـيوم
ـنـصـوص عـلـيه في مـخـصب أكـبـر من ا
االتـفاق الـنووي وقالت إنـها سـتخصب
تفق الـيورانيوم بدرجـة نقاء أعلى من ا
عــلـيه اعــتــبـارا من الــسـابـع من يـولــيـو
تـموز. واحتـجزت النـاقلة جريس  1 في
جـــبل طــارق عـــنـــد الــطـــرف اجلـــنــوبي
إلسـبـانـيـا بـعـدمـا قـطـعت طـريـقا طـويال
حــول أفــريـقــيــا لــلــوصــول إلى الــبــحـر
ـتـوسط وهو طـريق يوضح اخلـطوات ا
غــيـــر الـــعــاديـــة الــتـي يــبـــدو أن إيــران
تــتـخــذهـا حملــاولـة احلــفـاظ عــلى تـدفق
بـعـض صـادراتـهـا. ذكـر مــتـحـدث بـاسم
حــكـومــة جـبل طــارق أن أغـلب الــطـاقم
الـــذي يــضم  28فــردا ظـــلــوا عــلى مــ
الـناقـلة الـعمالقـة من الهـنود وبـعضهم
من بـاكستـان وأوكرانيا. وظـلت الشرطة
ومـسـؤولـو اجلـمـارك عـلى مـ الـنـاقـلـة
إلجـراء التـحقـيقـات لكن مـشاة الـبحـرية

لكية البريطانية غير موجودين. ا سفن بحرية إيرانية في مياه اخلليج

األجــراءات الـقــانـونــيـة بــحـقــهـا وفــقـا
لـقانـون الكـمارك رقم 23 لـسـنة 1984)
واد جـاءت بصـفة مـبـينـا ان (كمـيـات ا
جتـارية و سـبق وان حذرت الـهيـئة من
جــلب اي مـواد بـكـمــيـات جتـاريـة عـبـر
ـطـارات كـون الـقـوانـ والـتـعـلـيـمات ا
الـنافذة التـسمح بذلك وبـاألمكان شحن
ـواد عـبـر كمـرك الـشـحن اجلوي هـذه ا
وافـقات الـرسمـية), بـعـد استـحصـال ا
وتـــابع الــبـــيــان انه ( ضـــبط ايــضــا
لـيبالت ورقيـة الصقة موسـومة بعالمة
جتـاريـة ألدويـة بـيـطـرية عـلـيـهـا عـبارة
صـــنـع في األردن تـــســـتـــخــدم لـــلـــغش
الـتجـاري). كما واعـادت الهيـئة اصدار
ارسـاليـة سكـائر مخـالفه لـلضوابط في
كــمـرك طـريـبـيـل.واشـار الـبـيـان الى ان
(الـسـلطـة الـكمـركـية في مـركـز طريـبيل
احلـــدودي تــمــكـــنت من اعــادة اصــدار
ارســالـيــة سـكـائــر بـسـبب مــخـالـفــتـهـا
لـشروط وضوابط االستيراد) ,موضحا
ان (هـذا االجـراء جـاء نـتيـجـة عـدم ذكر
الـتـحـذيـر بـاللـغـة الـعـربيـة عـلى اغـلـفة
الــتــعــبــئـة وهــذا مــا يــخـالـف ضـوابط
وتـــعــلـــيــمـــات االســتـــيــراد) واردف ان
(اجـراءات االعـادة تمـت وفقـاً لـلقـوان

والتعليمات النافذة).

ُـدان مع الــتــفــتــيش األصـولـي بـحـق ا
تـــأيــيــد احلـــجــز الــواقع عـــلى أمــواله
ـنــقــولـة فــضال عن ــنــقــولـة وغــيــر ا ا
تضـررة بحق طلب االحـتفاظ لـلجهـة ا
ـدنـيـة بـعـد الــتـعـويض أمـام احملـاكم ا
اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية).
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واعــلن الــوزيــر عـبــد الــله لــعـيــبي عن
اسـتـكمـال االسـتعـدادات كـافة لـتـفويج
ـقــدســة. وقـال احلــجــاج الى الــديــار ا
لــعـيــبي في بـيـان عــلى هـامش تــفـقـده
مـطـار اربـيل الـدولي ان (حـركـة الـناقل
الـوطـنـي واحلـركـة اجلـويـة لـلـطـائرات
تـسـيـر بـانـسـيـابـيـة عـالـيـة) ولـفت الى
(اسـتكـمال االسـتعـدادات كافـة لتـفويج
حـــجــاج بــيـت الــله احلــرام لـــلــمــوسم
احلـالي). الى ذلك  ,احـبط كـمرك مـطار
بـغداد الدولي عملـية ادخال كميات من
ــواد اخملــتـلــفــة اخملـالــفــة في احـدى ا
ـطـار دون مـوافقـات رسـمـية. صـاالت ا
وذكــرت الـهـيـئــة الـعـامـة لــلـكـمـارك في
ـواد التي  ضبـطها بـيان امس ان (ا
هـي عبـارة عن كمـية من اجـهزة قـياس
مـخـتـلفـة ومـكـمالت غـذائيـة وامـبوالت

تـقويـة للشـعر واعـشاب طبـية حيث 
ــــواد عـــلـى ان يـــتـم اتـــخـــاذ حــــجـــز ا

ــتـهم قـام بـفــتح حـسـاب جـارٍ في ان (ا
ـصــارف األهـلــيـة وأودع مــبـالغ أحــد ا
مـالية فيه حلساب الـشركة وبعدها قام
هـــو وأشــقــاؤه الــذيـن هم أعــضــاء في
مــجـلس إدارة الـشـركـة بـطـلب مـنـحـهم
قــروضــاً شـخــصـيــة تـتــراوح بـ 5-6
مـليارات دينارٍ بضـمان حساب الشركة
بــعـد جـلب كـتب تـأيـــيـدٍ مـنـهـا) واشـار
ركزي العراقي الـى ان (كـالً من البنك ا
وشـركة الـتأمـ الوطنـية قـاما اثر ذلك
بـاحلـجـز عـلى حـسـاب الـشـركـة كـونـها

.( مَدينةً
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واوضـح ان (مــــحـــكــــمــــة اجلـــنــــايـــات
اخملـتـصـة بـقـضايـا الـنـزاهـة في بـغداد
وبــعــد اطالعـهــا عـلى تــقـريــري ديـوان
ـمثل ـالـية والـبـنك وأقـوال ا الـرقـابـة ا
الـقانـوني لـلوزارة الذي طـلب الـشكوى
ــتـــهم إضــافـــةً إلى الــتـــحــقــيق ضـــد ا
ــدان ـــتــضـــمن مــقــصـــريــة ا اإلداري ا
وقــريـنـة هــروبه وصـلت إلى الــقـنـاعـة
ه وأصدرت بحقه حكماً الكافية بتجر
ـدة ســبع سـنـوات غــيـابــيـاً بـالــسـجن 
ــادَّة 340مـن قــانــون وفـــقــاً ألحـــكــام ا
الـــعــقــوبــات) مــؤكــدا ان (قــرار احلــكم
تـــضـــمـن إصــدار أمـــر قـــبـضٍ وإجــراء

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

افـصـحـت هـيئـة الـنـزاهـة عن تـفـاصـيل
احلـكم الـصـادر بحق الـرئـيس الـسابق
جملـلس إدارة الـشـركـة الـعراقـيـة لـلـنقل
الــبـري الـتـابــعـة لـوزارة الـنــقل بـسـبب
تـعمده إحداث الضرر بأموال ومصالح
اجلــهـة الـتي كـان يـعــمل فـيـهـا. وقـالت
دائـرة الـتـحـقـيـقـات بـالـهـيـئـة فـي بـيان
دان الهـارب قام بـاالشتراك امـس ان (ا
فرقـة قضاياهم مـع اثن من أشقـائه ا
بـإحداث ضرر عـمديا بـأموال ومصالح
اجلـهـة التي كـان يعـمل فـيهـا) واضاف
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هم جـدا جدا االهـتـمام ونـشر تـقريـر منـظمـة هيـومن رايتس ووتش من ا
على اوسع واكبـر نطاق والـذي نشريـوم اخلميس  4 تموز 2019 بشأن
ـكن عــده صـورة مـتـكـرره ووضع مـراكـز االحــتـجـازفي نـيــنـوى والـذي 
مـوجــود في اغـلب مــنـاطق الـعــراق. مـراكـز االحــتـجـاز الــذي اشـار الـيه
سـميات والعـناوين مثل (موقف وتـسفيرات التقريـر يشمل الـعديد من ا
ـا هو سـجون مـراكـز اصالح مـراكـز حجـز مـراكـز ضـبط) وغيـرهـا 
معـروف او غيـر مـعروف والـتي يتم فـيـها تـوقيف وحـجز واخـفاء اآلالف
من االشخاص بـتهم واسبـاب بعضهـا قانونـية اي صدرت بـحقهم اوامر
قـبض وقرارات تـوقـيف من مـحـاكم مخـتـصـة وحسب الـقـانـون والكـثـير
عـروفـة على االرض منـهم بـوشـايات واوامـر من سـلطـات االمـر الـواقع ا
ـنظمـة الدولـية حتاول اخـتيار كـلماتـها بدبـلوماسـية وحذر من يدان. ا وا
كنـا في العراق فـردات التي جتعل من اسـتمرار عـملهـا  ابسط واقل ا
نع ومع ذلك فـان الصور وغيره من دول الـعالم بحـيث ال تتـعرض الى ا
نشورة عن سجون تلكيف والفيصلية وهما معروفان ومهيآن أساوية ا ا
راكز االخرى لزيارة الوفود وبعثات التفتيش فما بالكم وتصوركم عن ا
عـروفة واجملهولـة السماء وجمـاعات مسلـحة تمتـلك السلطـة العليا غير ا
طلقـة في رقاب العبـاد والبالد. (آالف السجـناء العراقـي محجوزون وا
مـعظـمهـم بتـهم تـتعـلق بـاإلرهاب الوقـات طويـلـة في ظروف مـهـينـة لـلغـاية
نـظـمة ـعامـلـة)هـو اكثـر مـا تسـتـطـيع قولـه ا بـحيـث ترقى إلى حـد سـوء ا
ـشـاهدات اخملـزونـة في ذاكـرة الـعـراقـي ـعـلـومـات وا الـدولـيـة وتبـقى ا
ــوجـودة في كل لــغـات الــعـالم ــفـردات ا اقـسـى واكـثــر واشـد من كل ا
فالتعذيب بـانواعه واشكاله وصـوره التي ال تكون له نهـاية اال باالعتراف
ـعـامـلـة وانـتـهـاك ابسـط حـقوق ـا يـريـده الـسـجّـان والـتـجـويع وسـوء ا
ـعامـلـة اآلدميـة في مـكان االنسـان في احلـصـول على احلـد االدنى من ا
يستطيع اجللوس فيه او مد رجـليه الى امام ونسمة هواء حتى لو كانت
ـعروف بـها ـات احلنـطة ا الهبـة وشربـة مـاء ولقـمة خـبز من ماليـ دو
العراق هي امنية كل من ساقته الظروف واالحوال الى هذه االمكنة. ان
ـفـروض عـلى احلـكـومـة الــعـراقـيـة ومـجـلس الـنـواب الـواجب وااللـتــزام ا
ـدني ـسـتـقــلـة ومـنـظـمــات اجملـتـمع ا والــسـلـطـة الـقــضـائـيـة والـهــيـئـات ا
ـلك انـسـانـيـة وانـتـمــاء ووطـنـيـة هـو تـبـني قـضـيـة والـصـحـافــة وكل من 
ــواطن الـعــراقي قـبل ومــظـلــومـيـة الــسـجــنـاء في الــعـراق بــحث يـقــتـنع ا
ـنـظـمـات واجملـتـمع الـدولي بـان تـغـيـيـرا نـحو االفـضـل قد ا
يــحـدث في الــعـراق وان عــلـيــنـا جــمـيــعـا مــسـؤولــيـة
حتــسـ الــظــروف واالوضـاع فـي سـجــون الــعـراق
ـظالم فيـها النهـا اليوم مع ـزيد من ا بحث ال تقع ا

االسف مقابر لالحياء واحلياة.

دائـمـا مــا اشـيـر  في احـاديـثي وكــتـابـاتي  الى حـقـيــقـة اكـدتـهـا سـني
عمري وهي ان  لـلذّكريـات جتاعيد  تـماماً كـالسنـ غير انـها  تسكن
ـكـنـاً  ذلك ان األرواح ال الـوجــوه  السـيـمـا حــ  لم يـعـد الــنـسـيَــان 
كن أن يحدث لنا ثانيةً  وح  يقلب بعض ذكرياتنا أفضل من كل ما 
الـعراقـيـون  كـتـاب ذكريـاتـهم  يـجـدون ما هـو بـهي  الى جـانب مـا هو
مـظـلـم .. وكـمـثـال عـلى احلــالـ  اذكـر انه  في بـدايــة  غـبش ثالثـيـنـات
اضـي وحتديـداً في  22 كـانـون ثـان عام  1930  افـتـتاح أول الـقـرن ا
مصـنع لـتعـليب الـتمـور في العـراق .. و اخـتيـار ثغـر العـراق  البـصرة
صـنع الذي زُود بآالت إنكليـزية وهندية الصنع .. الفيحاء  ,مكاناً لهذا ا
ـعلـبة واحملشـوة بالـلوز واجلوز والـبندق  ,مغـلفة وبقـينا نـتذوق  الـتمور ا
بالسلوفان .. وتنبه األخوة اخلليـجيون إلى هذا احلدث الصناعي الكبير
في وقـتـها  ,وهم الـذين كـانوا يـهـيـمـون بتـذوق الـتـمـر العـراقي من خالل
ـا يـســمى بـاحلالن وهـو أكـيــاس بـدائـيــة مـصـنــوعـة من (اخلــوص) أو 
اعز واخلراف .. فكيف بالتمر العراقي وقد احتضنه مصنوع من جلد ا
ّاع مثل شعـاع الشمس موشـوم برسم نخلـة عمالقة? فأقـبلوا على ورق 
ـهـمـة شـرائه ثم واسـتـيـراده.. وكـانـت الـكـويت والـبـحـرين من األسـواق ا
لـلتـمور الـعـراقيـة في حـلتـهـا الصـناعـيـة اجلديـدة ! وتـتسع شـهـرة التـمر
ية ـعلب .. لـتصل إلى انكـلترا ,فأخذت سـلسلـة األسواق العـا العراقي ا
ـواطـنيـهـا في كل بـقـاع الـعـالم مقـرونـة بـعـبارة (أورزدي بـاك) تـسوّقـهـا 
(صنع فـي العـراق)! ويزدهـر األمـر ... وتتـوسع صنـاعـة التـعـليب لـتضم
مصانع أخـرى في الفـرات األوسط ... وتنشئ الـدولة الفـقيرة بـوارداتها
آنئذ مصنعـاً للتعليب في كربالء  ,إلنتاج تمور معـلبة ملحقـاً بها مصنعاً
إلنتاج (عسل التمر) وهو الدبس  ,وتتأسس بعد ذلك شركة تضم أحدث
كائن لتـصنيع وتعلـيب التمور بـاسم (شركة التـمور العراقيـة) اخملتلطة ا
.. وال زالت أطاللها باقية قرب جامع براثا ببغداد حتى اآلن ! وكما قال
رحوم (عـزيز علي) بأن دوام قار ستـراتيجـية العراق  ,فناننـا الكبـير ا
احلال من احملـال بـدأت هذه الـصنـاعة بـاالنـدثار .. ثم اضـمحـلــت وبدالً
من الـقيـام بـخطـوات إنـعاش لـهـذه الصـناعـة بـادرت (الدولـة) إلى خـطوة
"خطـيـرة " متـمثـلـة بإرسـال أطنـان من الـتمـور إلى إحدى الـشـقيـقات في
اخلليج العربي  ,لتعلـيبها وإعادتـها إلينـا .. وفق سياسة غـريبة تؤكد أن
ـلك فـيصل األول  ,الـذي كان االسـتـهالك أهم من اإلنـتـاج !  رحم الـله ا
يصلي وأمامه جـذع نخلة في بـلد النخيل األول فـي العالم والذي أصبح
شعبه يحلم بـ(ماعون) فيه بضع حبات من تمور البرحي أو اخلضراوي
أو البربرن أو البر أو اخلستاوي أو أصـابع العروس! وتهنئة لصاحب
قتـرح القاضي بـإرسال تمـور العراق لـلتعـليب في اخلارج لـتعود إلـينا ا

من جديد !
ـكـائن الـتي أطـالب بـإقـامـة مـعـرض يـضم (رفـات) ا

شهدت أول صناعة عراقية للتمور ..
وعـذراً لـعـمـتـنـا الـنـخـلـة .. فـأبـنـاؤهـا أصـبـحـوا في

الشتات مثل مواطني العراق !

فم مفتوح .. فم مغلق
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يعتذر الزميل Íœ«Ë qOKł عن كتابة عموده
لهـذا االسبوع بـسبب الـسفر خلـارج العراق.

وسيعاود اطاللته االسبوعية بعد عودته.
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قـدم الــدكـتــور ظــافـر ســلـمــان هـاشم رئــيس جــمـعــيـة مــكـافــحـة الــتـدرن
واالمراض الـصدريـة في العـراق شهـادة تقـديرية الـى جريـدة (الزمان)
شاركتـها في اثراء احلركة الثقافية فـي اجلمعية. وتسلم الدكتور تثمينا 
ي وطبي واعالمي ضمن احمد عبد اجمليد الشهادة وسط حضور اكاد
اضي لـلدكـتور زهـير الراوي محـاضرة اقامـتهـا اجلمـعيـة يوم اجلـمعـة ا
ــيــاه بــاالوزو بـدال مـن الــكــلـور). وقــال هــاشـم ان (هـذه عن (مــعــاجلــة ا
الـشــهـادة تــعــبـر عن دعم (الــزمــان) وحـضــورهـا الــفـاعـل في نـشــاطـات
ـؤرخ التراثي رفـعت مرهون الـصفار الذي اجلمعيـة). وادار احملاضرة ا
اشاد بدوره بـالزمان كـمنـبر صحـفي وطني بـارز. واحيطت االفـكار التي
ــداخالت وردت في مــحــاضــرة الــراوي بــاهــتــمــام مــلــحــوظ من خالل ا

واالسئلة واالضافات النوعية.  عبد الله لعيبي
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