
{ عـــمــــان (أ ف ب) - وقع األردن
ـانــيـا مــسـاء امس اتــفـاقــيـات وأ
وجـبـهـا بـرلـ إلى عـمان تـقـدم 
قروضا ومنحا ومـساعدات بقيمة
 462مــلـيـون يـورو (حـوالى 528
ياه مليون دوالر) لدعم قطاعات ا
ــوازنـة والـالجـئـ والــتـعــلـيم وا
. وأقـــــــرت هــــــذه الــــــســـــــوريــــــ
ــــســــاعــــدات خالل احملــــادثـــات ا
ــانــيــة احلــكــومــيــة األردنـــيــة األ
الـسنويـة حول التـعاون التـنموي
لــلــعــام احلــالي الــتي اخــتــتــمت
. وقــال بــيـان الــثالثــاء في بــرلــ
حـــكـــومـي أردني تـــلــــقت وكـــالـــة
فـــرانس بـــرس نـــســـخــة مـــنه إن
تمخض عـنها (احملـادثات) توقيع
مــحــضــر لــلـــمــحــادثــات تــضــمن
تــخــصــيص مــا مــجــمــوعــة 462
ملـيـون يورو كـمـساعـدات جـديدة
مـن مـــنـح ومـــســــاعــــدات فـــنــــيـــة
وقروض ميـسرة لتـمويل مشاريع
تــنـمــويــة ومــنح لــدعم الالجــئـ
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ووقع االتفاق عن اجلانب االردني
وزيـرة الــتــخـطــيط مــاري قــعـوار
ـاني مارتـن ياغر وعن اجلانب اال
وزيـر الــدولـة في وزارة الــتـعـاون

انية. االقتصادية اال
وبـــعـــدمـــا أشـــادت ب"الـــشـــراكـــة
ـانيـا" قدمت االسـتراتـيجـية مع أ
قـــعــوار "شــكــر حـــكــومــة وشــعب
انيا ملكة األردنيـة الهاشمية أل ا
ـســاعــدات الــتي قـدمــتــهـا عــلى ا
لـألردن والـتي ســاهــمت بـتــنـفــيـذ
ـشــاريع ذات األولـويـة عـدد من ا
ـسـاعـدات اإلضـافـية إلى جـانب ا
لـتـلـبـيـة احـتـيـاجـات اجملـتـمـعـات

." ستضيفة لالجئ السوري ا
ــمـلـكـة الـتي ويـعـتـمــد اقـتـصـاد ا
تواجه ظـروفـا اقتـصـادية صـعـبة
وديـنــا عـامــا يـبــلغ نـحــو أربـعـ
مـلـيـار دوالر فــضال عن الـشح في
ـوارد الطـبـيـعـية الى حـد كـبـير ا
ــســاعـدات خــصــوصـا من عــلى ا
ــــتـــحــــدة واالحتـــاد الـــواليــــات ا

االوروبي.
ويـــســتــضــيف األردن نــحــو 650
ألف الجئ سـوري مـسـجـلـ لـدى
ـتـحـدة فـيـمـا تـقـدر عـمـان األ ا
عـــــدد الــــذين جلــــأوا إلـى الــــبالد
بــنــحـو  1,3مــلــيـون مــنــذ انـدالع

النزاع السوري في .2011

وتقـول عـمـان ان كلـفـة استـضـافة
هـؤالء جتــاوزت عـشـرة مــلـيـارات
دوالر. وقـتل ضـابط سـابق بـرتـبة
لواء في اخملابرات االردنية مساء
الثالثـاء عندمـا أطلق علـيه مسلح
مـجـهـول الـرصـاص والذ بـالـفـرار
في مـحـافظـة مادبـا جـنوب عـمان
حسـبـمـا ذكـر مـصدر أمـني أردني
األربعاء لوكالة فرانس برس قبل
أن تـــعــلـن مــديـــريــة األمن الـــعــام

توقيف القاتل.
‰uN−  `K

ــصـــدر الـــذي طـــلب عــدم وقـــال ا
الــكــشـف عن هــويـــته إن "الــلــواء
ــتـقـاعــد حـابس احلـنــايـنـة (55 ا
عـامـا) قـتل مـسـاء (الـثالثـاء) بـعد
إصـابته بـثالث عـيارات نـارية في
الــصـدر من قـبـل مـسـلح مــجـهـول
أمـــام مـــنـــزله قـــيـــد االنـــشـــاء في
الفيصليـة في محافظة مادبا (32

كلم جنوب عمان)".

وأوضح أن احلنـاينة "كـان يشغل
مـنـصب مـسـؤول وحـدة مـكـافـحة
اإلرهـــاب فـي دائـــرة اخملــــابـــرات
مـلكة الـتي نادرا ما العـامة" في ا
ـسؤول تـشهد عـملـيات اغتـيال 
أمـنـيـ مشـيـرا إلى أن "األجـهزة
األمـــنــيـــة فــتـــحت حتـــقــيـــقــا في
احلـادثـة لـلـوقـوف عـلى دوافـعـها
وأسـبابـها". وأعـلن النـاطق باسم
مـديـريـة االمن الـعـام في بـيـان ان
األجــهـزة األمــنـيــة الـقت الــقـبض
الـــــثالثــــاء عــــلـى قــــاتل الــــلــــواء

احلناينة.
ـصــدر نـفــسه إن "الــقـاتل وقــال ا
اعـــتــرف خـالل الــتـــحــقـــيق بــأنه
خـطط مـنـذ فـتـرة لـقـتل احلـنـايـنة
العتـقـاده بـانه كـان وراء اعـتـقاله
أثــنـــاء وجـــوده في روســيـــا عــام
 2005وانه وراء تــعــرضه ألكــثـر

من موقف في عمله".
وأضــاف أنه " حتـــويل الــقــاتل

إلى للجهات القضائية اخملتصة".
عــلى صــعــيـد اخــر أعــلــنت أكــبـر
مجـمـوعة لـلـصنـاعات الـعـسكـرية
االسـرائـيلـية "الـصنـاعات اجلـوية
االسـرائـيلـيـة" امس األربعـاء أنـها
وقـــعـت عـــقـــدا لـــتـــســــلـــيم سالح
الـبـحريـة الـهـنـدي أنظـمـة لـلـدفاع
اجلـوي بقـيـمة  777ملـيون دوالر

( 680مليون يورو).
وقــــالـت اجملــــمــــوعـــــة الــــعــــامــــة
االســرائـيــلــيــة في بــيــان إن "هـذا
الـعـقــد الـهـائل" يــتـعـلق بــتـسـلـيم
النـسـخة الـبـحريـة من مـنظـومات
صــواريـخ الــدفـــاع اجلـــوي الــتي
تــســـمى "ال آر اس ايـه ام" (لــونغ
راجن سـرفـيس تـو اير مـيـسايل -
دى) صواريخ أرض جو بعيدة ا
مـخـصصـة لـسـبع سفن في سالح
البحرية الـهندي. وأبرم العقد مع
اجملـموعة الـهنـدية العـامة "بارات
الـكـترونـيـكس ليـمـتد" (بي إي ال)

العـقد. وقـال "إنه دليل جـديد على
أن أمن اسرائـيل يشكل اسـتثمارا
وليس نفقات. الـصناعات اجلوية
االسرائـيلية تـشكل مكسـبا وطنيا
يـجب حـمـايـته وتـعـزيـزه" مـذكـرا
عارضـته خلصخصـة اجملموعة
جـزئـيا. والـهـنـد التـي تشـهـد مـنذ
عقود نزاعـات حدودية مع الص
وبـــاكـــســــتـــان وقـــعـت عـــددا من
ـــهـــمـــة فـي اجملــال االتـــفـــاقــات ا
الـعــسـكـري مـنــذ وصـول الـقـومي
الـهـنـدوسـي نـاريـنـدرا مـودي إلى
احلـكم في  .2014وقـد زار مـودي

اضي اسرائيل. العام ا
يـر بوت نـاسبـة زيارة فالد و
اضي وقعت نيودلهي األسبوع ا
أيـضـا عـقدا بـقـيـمة  5,2مـلـيارات
دوالر ( 4,5مـــلـــيــارات يـــورو) مع
مـوســكـو لــشـراء أنـظــمـة لــلـدفـاع
اجلـــوي "اس- "400في خـــطـــوة

كن أن تثير غضب واشنطن.

ساعدات اني خالل توقيع اتفاقية تقد ا lO∫ اجلانبان االردني واال uð

الــتي كــانـت اسـرائــيـل قـد وقــعت
اضي عـقـدا يتـعلق معـها الـعـام ا
بـالــنـوع نــفـسه من الــتـجــهـيـزات
بــقـيـمـة  630مــلـيـون دوالر (551

مليون يورو).
ŸU œ  U uEM

وكـان مــديـر الـصـنــاعـات اجلـويـة
االسـرائـيـلـيـة أوضح حـيـنـذاك أن
ــــنــــظــــومـــات الــــتي يــــتم هـــذه ا
تـطــويــرهـا بــالــتــعـاون مع وزارة
الدفاع الهنـدية يفترض أن تؤمن
ردودا عـلى كل التـهديـدات البـرية

والبحرية واجلوية للسفن.
وســلـــمت اســـرائـــيل الـــهــنـــد في
نيسان 2017 صواريخ وتقـنيات
عـسكـرية بـقيـمة  1,6مـليـار يورو
في صــفــقــة اعــتـبــرت أكــبــر عــقـد
لـتصـديـر أسـلحـة تـبـرمهـا الـدولة
الــعــبــريــة. وعـــبــر وزيــر الــدفــاع
االسرائـيلي أفيـغدور ليـبرمان في
بـيان األربـعـاء عن ارتيـاحه إلبرام
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{ بـــــكـــــ  (أ ف ب) - افــــــتـــــتح
الـرئيـس الصـيـني شي جـيـنـبـينغ
أطول جسر مائي في العالم يربط
بــ هــونغ كــونغ ومــاكــاو والــبـر
الــصــيــني الــرئـيــسي فـي الـوقت
الذي تـشدد الـصـ فيه قـبـضتـها
عـلى منـاطقـها الـتي تتـمتع بـحكم

شبه ذاتي.
وأعلن شي افتتاح اجلسر رسميا
خالل احــتــفـال في قــاعــة تـقع في
أحـــد مــوانـىء مــديـــنــة جـــوهــاي
اجلــديـــدة جـــنــوب الـــبالد وسط
حــضــور زعـيــمي مـديــنــتي هـونغ

كونغ وماكاو.
»UF « ÷dŽ

وقـــال الـــرئــيـس الــصـــيـــني أمــام
شــاشــة ضــخــمــة تــنــقل مــشــاهـد
للجسر يصـاحبها عرض لأللعاب
الناريـة "أعلن افتتـاح جسر هونغ
كــونغ-جـوهــاي-مـاكـاو رســمـيـا"
قـبل مـغادرتـه مـسرح احلـفل عـلى

الفور دون القاء كلمة.
وكانت الـرئيسة الـتنفيـذية لهونغ
كـــونغ كـــاري الم قــــد حتـــدثت في
بـدايــة احلــفل وشـكــرت شي عـلى
احلضـور شـخـصـيـا وأثنـت على

"روعــة" اجلــسـر. ويــربط اجلــسـر
الــذي يـبــلغ طـوله  55كـيـلــومـتـرا
( 34مـيال) ويـتــضـمن نـفـقـا حتت
ــاء مــا بــ جــزيــرة النــتــاو في ا
هـــونغ كـــونغ ومــديـــنــة جـــوهــاي
وجـــزيـــرة مــاكـــاو الـــشــــــــهـــيــرة
بـنــوادي الـقــمـار عـبــر مـيــاه نـهـر

اللؤلؤ.
شـروع الضـخم الذي ويـعد هـذا ا
يـربط هونـغ كونغ بـالبـر الصـيني
الثـاني من نوعه بـعد افـتتاح خط
سـكـة حـديـد للـقـطـارات الـسـريـعة
ـــاضي وهــو جــزء من الــشــهــر ا
استراتيجية بك لتشكيل منطقة

اقتصادية كبرى.
ـــشــروع إن ويـــقــول مـــنـــتــقـــدو ا
اجلـســر الــبــحـري اجلــديــد الـذي
بـلـغت كـلـفـته مـلـيـارات الدوالرات
هــو وســيـلــة أخــرى لـــــــــــــــدمج
هـــــونغ كـــــونـغ مع الـــــصـــــ مع
تــــــــــــزايـــــد اخملــــاوف مـن تــــآكل
ـــديــنــة. وافــتــتح احلــريــات في ا
ـرور امس اجلــسـر أمــام حـركــة ا

االربعاء.
بــدأ الـعــمل بــاجلـســر عـام 2009
وتـعـرضت األعـمـال فـيه لـلـتـأخـير

ـيزانـية وقـضايا بـسبب تـخطي ا
فـسـاد وحـصـول حـاالت وفـاة ب
الــعـــمــال. وأعــلـــنت الــســـلــطــات
الــصــيــنــيــة عـن حــفل االفــتــتــاح

ـــاضي وسط تـــذمــر األســبـــوع ا
ان هونغ كـونغ وشركات النقل بر
ـــديــــنـــة مـن عـــدم اعـالمـــهم فـي ا
مــسـبـقــا بـاالفـتـــــــــــتـاح. ويـروّج

فـــيه آخــرون أنه مــجــرد مــشــروع
هـــائل ومـــكـــلف يـــخـــفي اهـــدافــا
ســـيـــاســيـــة. ويـــعـــتـــبـــر الــقـــسم
الرئـيـسي من اجلـسر تـابـعا لـلـبر
الـصيـني ويتـع عـلى السـائق
الـــــقــــــادمـــــ مـن هـــــونـغ كـــــونغ
"االلتـــــــزام بقوان وأنظمة البر
الـرئــيــسي" وفق مــا ذكـرته ادارة

دينة. النقل في ا
WOKŠUÝ oÞUM

ولم يـقم احـتــفـال في هـونغ كـونغ
الـثالثـاء لــكن الـشـرطـة تـواجـدت
ـنــاطق الـســاحـلـيـة بـكـثــافـة في ا
بــــالــــقـــرب مـن اجلــــســـر وقــــامت

. ارة والصحفي بتفتيش ا
وســيـتم مـنـح سـكـان هــونغ كـونغ
رخـــصــة لــلـــعــبـــور إلى جــوهــاي
بـــالــــســـيـــارات فـي حـــال كـــانـــوا
أصـحاب وظـائف ومـناصب هـامة
في الــبــر الـصــيـني أو ان كــانـوا
قـامـوا بتـقـد مـسـاهمـات كـبـيرة
للـجمـعيـات اخليـرية في مـقاطـعة

. غوانغدونغ في جنوب الص
أمــــا مــــعـــظـم الــــنــــاس فــــســـوف
يحتاجون لعبور اجلسر بواسطة

احلـــــافالت.

مـلـوحـة مـاء الـبــصـرة  فـورة جـمـاهـيـر الــبـصـرة  انـتـفـاضـة االي
ـالح كان  وال ـاء ا الـبـصـرة للـدفـاع عن وجـودهم الـبـيـولـوجي  فـا
زال يهـدد حـياة عـشـرات االالف من الـبصـريـ  صغـارا وكـبارا 
فهـو ليـس ماحلـا فقط  فـملـوحـته   منـذ  الثـمانـيـنات ولـكنه   مـلوث
ا دفع صدر  بسـموم  كيـمياوية  قـد تكون مـعلومة  او مـجهولـة أ
ه وعن  لـهيب ـواطن البـصري يـخرج مـن داره فزعـا معـبرا عن ا ا
اء االجاج  في انابيب مياه االسالة  التي يدفع ثمنها نيان سموم ا
 لـلـدولـة  بـاعـتـبـارهـا خـدمـة  بـثـمن ..!!! لـقـد عـلى خط الـتـظـاهرات
ـدســوسـة  مـن قـبل  االحــزاب احلـاكــمـة الـعــديــد من الـعــنـاصــر ا
الـفــاســدة قـامت بــأفــعـال واقــوال  كـحــرق دوائــر الـدولــة او حـرق
والـتـهـديـد بـاحلـرق لـبـعض الـقـنـصـلـيـات لـدول اجـنـبـيـة كـمـا حـدث
وانئ  وتـهـديـد شركـات الـبـترول  ? وغلـق ا لـلـقنـصـلـية االيـرانـيـة 
جـــمـــيع هـــذه الــتـــصـــرفـــات لـــيـــست  من وســـائل وال مـن اهــداف
اء الصـالح للشرب  في بالد النهرين  تظاهرين  الـتي تطالب با ا
وتـوفـير الـعـمل  واألمن واخلدمـات  فـأرادت هذه الـقـوى  ان توجه
ـبررات للـحكومة اصـابع االتهام لـلمتـظاهرين بـالتخـريب  وتعطي ا
لإليـغال في شراسـتها لـقمع التـظاهر  وضـياع دماء الـشهداء  من
تظاهرين  بالفعل انسحبت اللجـنة التنسيقية للتظاهرات وتخلت ا
ـيـدان لـلـحـد مـن هـذه الـتـجـاوزات وسـحب الـبـسـاط من حتت عن ا
ـتـظـاهرين ـنـدس  واخملـربـ   وبـالـفـعل خـمد حـمـاس ا اقـدام ا
دون ان يـحـصل البـصريـون عـلى  مطـالبـهم ... عـلى الرغم من كل
ذلك تـعــتـبـر تــظـاهـرات الـبــصـرة الـنـاصــريـة والـسـمــاوة والـعـمـارة
والـنــجف والـديـوانـيـة جـرس انــذار وإشـعـال الـضـوء االحـمـر امـام
ـكنا الـطبقـة احلاكـمة بان يـوم اقتالعـها من على كـرسي السـلطة 
جـدا وان اجلـمـاهيـر  قـادرة عـلى هـذا الـفـعل  عـلى الـرغم من كل
ـســكـنـات وأبــواق الـتــضـلــيل ... تـمــكـنـت الـســلـطـات اخملــدرات وا
وبـالـتـخــادم مع قـوى ديـنـيـة وعـشـائـريـة وقـوى اخـرى  من  ايـقـاف
تــوهج شـعــلـة االنــتــفـاضــة الـشــعـبــيـة  بــواســطـة وعــود الـتــغـيــيـر
واإلصالح  عـــلى يـــد احلـــكـــومــة الـــقـــادمـــة  الـــتي  ســـتــولـــد  من
ا ـتدنية للـمشاركة ...  زورة !!!والـنسبة ا صناديق االنـتخابات ا
جـعل الطبـقة احلاكمـة  تغتـرف  من ملوحـة ماء البـصرة  للـتخفيف
مـن مـسـوخـة الـطـبـقـة  احلـاكـمـة  لـتـكـون مـقـبـولـة  واألمل اخملـلص
ـكن تمـريـرها  بـعـد تـب  نـزاهـة االنتـخـابات لـلشـعب والـوطن  و
 %100بقـدرة قـادر ... الحظـنـا اخيـرا  لـقاءات جـمـاعيـة  وفـردية
مع مـخـابـرات اقلـيـمـيـة ودولـية  مع الـسـفـيـر االمـريكـي  واإليراني
وغـــيـــره  فـــتـــمـــخــــضت عن والدة ثـالثـــة رؤوس  من اجملـــربـــ 
هدي  لـيثبتـوا للجميع احللبـوسي   وبرهم صالح  وعادل عـبد ا
ان ارادتهم هي العـليا وليس ارادة الشـعب  فالقطيع مـطيع لعصا
واطن ـكن ان تـنطـلي عـلى ا الـراعي ولـيس لصـوت الـرعيه   وال 
الــعـراقي  دعــواهم بـاالســتـقاللــيـة  وأنــهم فـرســان اصالح  وبـنـاء
ـواطن  العراقي يقول (( ال وأرادتهم  وطنيـة حرة   ولسان حال ا
تكـذبا اني  رايتكـما معـا )).و ((ما أرجه بالصـفصاف  يـطلع  تمر
بـيه)). قريبـا ستصل الـلعـبة الى نهـايتهـا  وتكشف شـعارات الزور
والـوهم  وما عـلى اجلـمـاهـيـر  اال االستـعـداد جلـولـة  جـديدة  من
الكـفاح من أجل  احلرية واألمن  واخلـدمات عبـر التغيـير الشامل
واجلذري   ونـبـذ كـل مـا يـتعـلـق  بـقـوى  وأحزاب
احملاصصة العـرقية والطائـفية  التي أصبحت
جثـة متعفـنة  ال يطيـب ريحها مـلح البصرة وال

بهارات  ايران  وال عطور  أمريكا . 
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من الـبصـرة بـدأت الغـزوات االستـعـماريـة الـبريـطـانيـة لـلعـراق عام
 1917وفي الـبصـرة انطـلقـت االنتـفاضـات الشـعبـية وكـان اخرها
عام   1991ومن الـبـصـرة ايـضــا بـدأ خـرق بـطـون انـابـيب الـنـفط
ونــهب مـوارد الــبـتـرول وبــيـعـهـا الـى ايـران ودول اخلـلــيج بـابـخس
واطن . ـصلحـة شلـة مارقـة الحتترم الـوطن وتسـتهـزء با االسـعار 
الـبـصرة  بـالـرغم من وجـعـها وشـحـة اهـتـمام احلـكـام بـهـا  ظلت
ـاضي مـحــافـظــة عــلى طـيب اهــلــهـا وكــرم ودمـاثــة اخالقـهـم في ا
واحلــاضـر نـحـن في زمن لـيس فــيه غـطــاء ألحـد سـلــطـان كـان أم
كن مـواطن  فـعصـر الـتـقدم الـتـكـنلـوجي كـشف اجلـمـيع  لـذلك 
القـول  فان الـذين ينكـرون على بغـداد عاصمـة الرشيـد  فاالجدر
وت بسبب العطش أو الرصاص بهم ان يحموا أهل البصـرة من ا
دافع عن سـلطات جائـرة  وهم انفسهم قـد حكموا الـبصرة عدة ا
سـنـوات دون ان يحـققـوا ألهل البـصـرة ماءا لـلشـرب وفرصـة عمل
ــتــغــيــرات عــلى مــدى مـن اجل كــسب اخلــبــز . لــقــد اثــبــتـت كل ا
ـاضيـة  بان دعـاة خدمـة النـاس  ماهم سوى الـسنـوات الطـويلة ا
طالب حلـظـة االسـتفـادة  فـليس لـهم عالقـة ال بحـاجـة الوطن  وال
ــطـالب احلـقـوقــيـة لـلـنــاس  سـيـمـا عـنــدمـا تـتـحــقق الـرغـبـة في بـا
ـنشـود وهـو موقع سـلـطة االسـتـفادة  ولـو كان الوصـول لـلهـدف ا
األمر غير ذلك لتحقق على أقل تقدير ماء الشرب للمواطن . ليس
هناك نـكران للجـميل مثل حكـام العراق ألهالي الـبصرة  ليس في
هذا العهد وحده  بل ماسبقة من عهود  فاالنظمة بكل صرفياتها
ـدنـيـة الـعـامـة واخلـاصـة  ومـحـضـيـاتـهم الـريـفـيـة وحتـضـرت  وا
تأمركت  كـل ذلك من خيرات البـصرة النفـطية والغـازية والزراعية
وطرق التواصل الـبحري مع العالم  كـله من البصرة  وعن طريق
فـيـد اسـتـذكـار حقـيـقـة اسـاسـية  وهـي ان شعب الـبـصرة . مـن ا
ـتلكه غـيرة  ولكنه تـلك من الصبـر وحلم االتقـياء ماال  البـصرة 
ــة وشـجـاعــة االقـتــحـام تــشـهـد له في ذات الـوقت لــديـة من الــعـز
تواريخ تكوينه  فلقد اعطت الـسلطة وعودا مؤرخة لتحقيق وصول
ـديـنة الـبصـرة واقـضيـتهـا ونـواحيـها  كـما اء الـصـالح للـشرب  ا
اكدت نـسب محـسوبـة لتـشغـيل الـعاطـل من اخلـريجـ والشـباب
ؤسـسات الـبصـرية الـنفـطيـة واالخراجـية وغـيرها في العـديد من ا
واعـيد ترتب عـلى احلاكمـ مشروطـية القول عـامل  وهذه ا من ا
( قــطع االعـنــاق وال قـطـع االرزاق ) فـهل تــفي احلـكــومـة ومــجـلس
مـحـافـظــة الـبـصـرة بـوعــودهـا . هـنـاك احـاديـث جتـري بـ سـكـان
البـصـرة والعـديد من الـنـاس بعـظهم يـشـتغل في مـؤسـسات الـنفط
التـابعة لوزارة الـنفط  والبـعض األخر قريب جـدا من احلالة  بأن
تـنفـذين من االحـزاب ( والبـلطـجيـة ) من الـكيـانات يـقومـون ببـقر ا
بـطـون انـابـيب الـنـفط وسـرقـته وبـيـعه الـى الـدول اجملـاورة بـاسـعار
ـوضوع وكـشف الـعـديـد من هذه رخـيصـة  وقـد  مـتابـعـة هـذا ا
السـرقات واصالح االنـابيب والـغـاء الصـوندات الـنـاقلـة للـنفط الى
احلـاويات احلـوضيـة  لكـنه لم تتم مـحاسـبة أي شخـص خوفا من
الـعـشـيــرة وازالم االحـزاب والـكـيـانــات . الـبـصـرة تـنــتـظـر حتـقـيق
الـوعود  ودون ذلـك ال أحد يـعتب عـلى اهـالي البـصـرة  ألنه ليس
ـطـلق في القـرن الـواحد والـعـشرين الـذي تـفكـر فيه عـقـول با من ا
ـريخ  وسكـان البـصرة بـعض الدول الـسكـن با
يـتضـورون جـوعـا وعـطـشا ..ولـيـتـذكـر اجلـميع
بـان االحــداث الــتــغـيــيــريـة الــكــبــرى بـدأت من

البصرة ..
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{ اســطـنــبــول (أ ف ب) - أفـادت
صــحــيــفــة قــريــبــة من الــســلــطــة
الـــتــركـــيـــة األربــعـــاء أن أجـــهــزة
االسـتـخــبـارات الـتــركـيــة أطـلـعت
مـــديــرة وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات
ـركـزيـة االمـيـركيـة (سي آي ايه) ا
عـلى الـعنـاصر الـتي جمـعتـها في
إطار التـحقيق في قـتل الصحافي
السـعودي جمال خـاشقجي خالل

زيارتها تركيا.
وذكــــرت "صــــبــــاح" إحــــدى أبـــرز
الـصـحف التي تـنـشر "تـسريـبات"
تـركية مـنذ بدء قـضية خـاشقجي
أن أجـهزة االسـتخـبارات الـتركـية
"أطـلعت جـينـا هاسبـل على األدلة
ـــرتـــبـــطــة" بـــقـــتل الـــصــحـــافي ا
السـعـودي خالل زيـارتـها لـتـركـيا

الثالثاء.
وقـالت الـصــحـيـفـة خـصـوصـا إن
اجلهاز التـركي عرض على مديرة

الــسـي آي ايه "مــشــاهـــد فــيــديــو
وتـسـجيالت صـوتيـة والـعنـاصر
الــتي  احلــصـول عــلـيــهـا خالل
تـفتيش الـقنـصليـة العامـة ومنزل
الــــــقـــــنـــــصل الــــــســـــعـــــودي" في

اسطنبول.
وكان الصـحافي جمـال خاشقجي
( 59عـامـا) كـاتب مـقـاالت رأي في
صـحـيـفـة واشـنـطن بـوست وقـتل
في  2تــشــرين االول/اكــتـوبــر في
الـــقـــنــصـــلـــيـــة الـــســـعــوديـــة في
اسـطــنـبــول الـتي دخــلـهــا إلتـمـام

معامالت إدارية.
بنى. وقـد فقـد أثره بـعد دخولـه ا
وفـي األيــام الــتي تــلت اخــتــفــاءه
أفــادت صـــحف تــركـــيــة بــيـــنــهــا
"صـــبـــاح" أن احملـــقـــقـــ االتــراك
لكون تسـجيالت فيديو وأخرى
صـــوتــيــة تـــثــبت أن خـــاشــقــجي
تــعـرض لـلــتـعـذيب وقــتل وبـتـرت

أعـضـاؤه. لـكـن أنـقـرة لم تـعـتـرف
أبـدا بــشـكل رسـمـي بـوجـود هـذه
الوثـائق. كمـا أن الرئـيس التركي
رجب طـيب إردوغـان لم يـأت على
ذكـرها في اخلـطاب الطـويل الذي
ألـــقـــاه الـــثالثـــاء حـــول قـــضـــيــة
خاشقجي. وبـحسب "صباح" فان
جـيــنـا هـاسـبـل الـتي تـولت إدارة
ــركــزيـة وكــالـة االســتــخــبـارات ا
االمـــيــركــيــة في نـــيــســان/ابــريل
أجـرت من جـانب آخـر "مـحـادثات
ـستـوى" في أنـقـرة التي رفيـعـة ا

وصلتها الثالثاء.
الى ذلـك  أوقــــفت الـــــســــلــــطــــات
الـــتــركـــيـــة مـــواطــنـــا ســـويـــديــا
لالشتباه بارتباطه بحزب العمال
الـكـردسـتـاني احملـظـور حـسـبـما
اوردت وكـــالــة انــبــاء االنــاضــول

احلكومية مساء الثالثاء.
والرجل الذي عـرف عنه باآلحرف

األولـى من اســــمه "ه. ب." مــــتـــهم
بـأنه أحـد مسـؤولي حـزب العـمال
الـكـردستـاني الذي تـصنـفه تركـيا
مع حـلفـائها مـنظـمة ارهـابية في

السويد بحسب الوكالة.
وأشـــــــارت الـــــــوكــــــــالـــــــة إلى أن
ـوقـوف الــسـلـطـات تـشــتـبه بـان ا
الـبــالغ من الـعــمـر  46عــامـا جـاء
إلى تـــــركـــــيـــــا لـــــعـــــقـــــد بـــــعض
االجــتـمـاعــات الـســريـة مع "أفـراد
احلــــزب". ونـــــفــــذت قــــوات األمن
الـتــركــيـة الــعــمـلــيــة في مــنـطــقـة
ـديـنـة ديـاربـكـر ذات قـيـابـيـنـار 
الـغالـبـيـة الكـرديـة جـنوب تـركـيا
في اطار عملية تـقودها السلطات

ضد احلزب.
ـسـلـح بـ قوات وأودى الـنـزاع ا
ـتمـردين األكراد األمن الـتركـية وا
بـحـيـاة أكـثر من  40ألف شخص
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ــشــروع لـه بــاعــتــبــاره مـــؤيــدو ا
معجزة هندسية من شأنها تعزيز
األعـــمـــال وخـــفض الـــوقت الـــذي
يـسـتـغــرقه الـسـفـر في حـ يـرى

جينا هاسبيل
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