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{ جدة (أ ف ب) - الـتقى وزير
اخلـــارجــــيـــة األمــــيـــركـي مـــايك
بـومــبـيــو صــبـاح امس اإلثــنـ
ـلك سلـمان الـعاهل الـسعـودي ا
عبد العزيز في جدة في مسعى
بالده الــتـنــسـيـق مع حـلــفـائــهـا
وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وأكــد الــعــاهل الــســعــودي لـدى
مــصــافــحــته الــوزيــر األمـيــركي
ومساعديه "أنت صديق عزيز".
وتــأتـي زيــارة بـــومـــبــيـــو بـــعــد
إسـقــاط إيـران اخلـمـيس طـائـرة
مـسـيـرة أمـيـركـيـة تـقـول طـهران
إنـهـا اخـترقت مـجـالـهـا اجلوي

فيما تنفي واشنطن ذلك.
ـتوقع أن يـلـتقي بـومبـيو ومن ا
ولي العـهد الـنافذ األمـير مـحمد
بن ســلــمــان في وقت الحق قــبل
أن يــــــــتــــــــوجـه إلـى اإلمـــــــارات
بـــحـــسب مـــا أفــاد مـــســـؤولــون

أميركيون.
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ويـــــــؤيـــــــد الـــــــســـــــعـــــــوديــــــون
ــوقف احلــازم واإلمــاراتــيـــون ا
الــذي تــعــتــمــده إدارة الــرئــيس
األمـيــركي دونـالـد تـرامب حـيـال

إيران.
وفـي تـــــعـــــلـــــيق عـــــلـى زيـــــارته
لـــلـــســـعــــوديـــة واإلمـــارات قـــال
بومبيو األحد للصحافي قبيل
مــغــادرته واشــنــطن "ســنــبــحث
مـعـهم كــيـفـيـة الـتــثـبت من أنـنـا
جـــــمـــــيـــــعـــــا عـــــلى خـط واحــــد
اســتــراتـيــجــيــا وكــيــفــيــة بــنـاء
حتالـف دولي" واصفـا الدولـت
اخلـليـجـيـتـ بـأنهـمـا "حـلـيـفان
كـــبـــيـــران فـي الـــتـــحـــدي الـــذي

تطرحه إيران".
وقــــــال إن بـالده تــــــســــــعـى إلى
تــشـكــيل حتـالف "لــيس فـقط في
أنحاء دول اخلـليج بل في آسيا
وأوروبـا يـتــفـهم هـذا الــتـحـدي
ويكـون مستـعدا لـلتصـدي ألكبر

دولة راعية لإلرهاب في العالم".
وفي ســـلـــطـــنـــة عُـــمــان الـــتـــقى
ــــبـــعـــوث األمــــيـــركي اخلـــاص ا
إليـــــــران بــــــــراين هـــــــوك وزيـــــــر
اخلــارجــيــة يـــوسف بن عــلــوي
بــــــحـــــسـب مـــــا أعــــــلـــــنت وزارة
اخلارجية العُمانية في تغريدة.
وكـان هــوك زار الـكــويت قــبـلــهـا
بيوم وأكـد أن بالده "غير مـهتمة
(...) بـنـزاع عسـكـري ضـد إيران
ـنطـقة عـززنا وضع قـواتنـا في ا

ألهداف بحت دفاعية".
ـبــعـوث األمـيــركي عـلى وشــدد ا
أنّه "ال يـوجد قـناة خـلـفيـة حالـيا
(لــلـتــواصل مع إيــران) ولم يـقم
الــرئـــيس بــتــوجـــيه رســالــة إلى

إيـران (...) ولـكن لـديـنــا الـكـثـيـر
مـن الـــــــــدول الــــــــــتي عــــــــــرضت
مسـاعدتـنا في خفض الـتصـعيد
وحث إيــــــــران عـــــــلـى إنـــــــهـــــــاء

نطقة". تهديداتها لهذه ا
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وردا عـــلـى إســـقــــاط الـــطــــائـــرة
األمـــيـــركـــيـــة أعـــدت واشــنـــطن
ضــربــة عــســكــريــة ضــد أهــداف
إيـرانـيـة لـكن الـرئـيس األمـيـركي
دونــــالــــد تــــرامب ألــــغــــاهــــا في
الـلــحـظـات األخــيـرة العـتــبـارهـا
"غـيـر مــتـنـاسـبــة".وجـاء إسـقـاط
ـسيّـرة األميـركيـة بعد الطـائرة ا
تعرض ناقالت نفط لهجمات في
مــــنــــطـــقــــة اخلــــلـــيـج اتـــهــــمت

".ولم تــؤكّـد وأبــهــا اإلقــلـيــمــيــ
الـسـلـطـات السـعـوديـة مـا أعـلنه
احلــوثــيــون عن تــعــرض مــطــار

جيزان لهجوم.
تمردون احلوثيون واستهدف ا
مـطـار أبـهـا في وقت سـابق هـذا
الـشــهـر بـ"مـقـذوف" مـا أدّى إلى

إصابة  26شخصاً بجروح.
وتـتّـهم الــسـعـوديــة إيـران بـدعم
ـتـمـردين احلـوثـيـ عـسـكـريا ا
لــكن طـــهــران تــنــفي االتــــــــهــام
وتـؤكــد ان دعـمــهـا لــلـمـتــمـردين

سياسي.
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ويشـهد اليـمن منذ 2014 نزاعاً
ــــتـــمــــرّدين احلــــوثــــيـــ بــــ ا
ــوالــيــة لــلــحــكــومـة والــقــوّات ا
. ـعــتـرف بـهــا دولـيـاً الـيــمـنــيـة ا
وتـــصـــاعـــدت حـــدّة الـــنـــزاع مع
تــدخّـل الــتـــحـــالف الـــعــســـكــري
بـــــقـــــيـــــادة الــــــســـــعـــــوديـــــة في
آذار/مـــــــــارس 2015 دعـــــــــمــــــــاً
قتل للـحكومة.وتـسبّب النـزاع 
عشرات اآلالف بينـهم عدد كبير
ـدنـيـ بـحـسـب مـنـظـمات من ا

إنسانية مختلفة. 
وال يـــــــزال هــــــنــــــاك 3,3 مالي
نازح فيمـا يحتاج 24,1 مليون
شــــخص أي أكــــثــــر مـن ثــــلــــثي
الـــســــكـــان إلـى مـــــــــــســــاعـــدة
ـــتـــحـــدة الـــتي بـــحـــسب األ ا
تـــصف األزمـــة اإلنـــســـانــيـــة في
الـيـمن بـأنـهـا األسـوأ في الـعـالم
.واعــتـبــرت مــنـــــــــظــمـة حــالــيــاً
"هــــــــيـــــــــومـن رايــــــــتـس ووتش"
ــــاضـي أن قــــصف األســـــبــــوع ا
ـــــــــكن احلوثـي مـطار أبـها 
أن يــــــــــــرقـى إلـى مــــــــــــصـــــــــــاف
ـــــــــــــــة حــــــرب" ودعت "جـــــــر
ـــتــمــرديـن الــيــمـــنــيــ إلى أن ا
يـوقفـوا فورا كل الـهـجمـات على
ــدنــيــة في "الــبــنـى الــتــحـتــيــة ا

السعودية".

مـــقـــتـل شـــخص واحــــد يـــحـــمل
اجلنـسيـة السـورية وإصـابة 21

. دني شخصا من ا
صاب وبحسب التحـالف فإن ا
هم من السعودية ومصر والهند
وبــنـــغالدش وبــيـــنــهم 3 نــســاء
وطـــــــفـالن و نـــــــقــــــلـــــــهـم إلى

ستشفى لتلقي العالج. ا
ولم يــوضح الــتــحـالف طــبــيــعـة
ــتـمـردون الـهــجـوم الــذي شـنّه ا

طار. احلوثيون على ا
ــتــمــردون من جـــهــتــهم أعـــلن ا
ـسـيـرة" احلـوثـيـون عـبـر قـنـاة "ا
الــنــاطــقـة بــاســمـهـم عن تـنــفــيـذ
"عــمـــلــيــات واســـعــة بـــطــائــرات
قاصف (...) عـلى مطـاري جيزان

واشنطن طهران بتـنفيذها فيما
نـفت اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة أي

ضلوع لها فيها.
وأعــلن الــتــحــالف الــذي تــقــوده
الـسـعوديـة في الـيـمن لـيل األحد
ــصـــابــ في اإلثــنـــ أن عــدد ا
الــــــهـــــــجــــــوم الــــــذي شـــــــــــــــنه
ــتـمـــــــــردون احلــوثـيـون عـلى ا
مـطـار أبــهـا الـســـــــــــعـودي بـلغ
21 مدنيـا باإلضافـة إلى سقوط
قـــتـــيل يـــحـــمـل اجلـــنــــــــــســـيــة
ـتــحـدث بـاسم الـسـوريــة.وقـال ا
"حتالف دعم الشرعية في اليمن"
ـالـكي في بـيـان الـعـقـيـد تـركـي ا
نـشرته وكـالة األنـباء الـسعـودية
أن "الـهــجـوم اإلرهـابي" أدى إلى
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{ جــاكــرتــا (أ ف ب) - ضــرب زلــزال
عـنـيف بـلغـت قوّته 7,3 درجـات قـبـالة
الـسواحل الـشرقـيـة ألندونـيسـيا ظـهر
ــــعـــهـــد امـس اإلثـــنـــ كــــمـــا أفـــاد ا
األميركي لـلمسح اجليـولوجي وشعر
به النـاس حتى فـي استرالـيا لـكنّه لم
يـتــطـلب الـتــحـذيـر من خــطـر حـصـول
تـسونـامي. ولم تـتوافـر مـعلـومات عن
ضـحـايــا مـحـتـمــلـ او وقـوع اضـرار

على الفور.
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اإلندونـيسـية الـتي قدرت قـوة الزلزال
ب 7,7 درجــات أن الـنــاس شـعـروا به
حــتـى في بـــالي الـــتي تـــبــعـــد مـــئــات
الـكـيـلـومـتــرات فـيـمـا أحس به أيـضـا
سكان مدينة داروين شمال أستراليا.
وذكرت شـبكـة آي.بي.سي األستـرالية
ديـنة األسـترالـية الـواقعـة جنوب أن ا
مـركـز الـزلـزال أخـلت جـزءا مـن حـيـها

التجاري بعد الزلزال.
وقـبل قــلـيل ضــرب زلـزال آخــر بـلـغت

أثار حالـة من الهلع في صـفوف بعض
سكان العاصمة.

وفـي حـــــــ أكّــــــــدت وســـــــائـل اإلعالم
اإليطالية أنّ الهزّة األرضية لم تتسبّب
بــأيــة أضــرار أعـــلــنت شــركـــة الــنــقل
ــشـتـرك في رومـا "آتـاك" أنّـهـا عـلّـقت ا
في إجراء احـترازي عـمل أحد خـطوط
مـتـرو العـاصـمـة بانـتـظار الـتـحقّق من
سالمــــته مــــشـــيــــرة إلى أنّ احلــــركـــة
اســـتـــؤنــفـت في وقـــــــت مـــتـــأخــر من
الــلـيل بـعـد الـتـأكّـد من عـدم حـدوث أي

أضرار.
ووقع الزلزال بالقرب من كولونا وهي
بـلدة صـغيـرة تقع شـرق روما لـكنّه لم
يتسـبّب بأيّة إصابـات أو أضرار تذكر
بـــحـــسـب مـــا نــــقـــلت وســــائل اإلعالم
ـدنية اإليـطالـية عن مـديريـة احلمـاية ا

وشهود عيان.
نطقة لكنّ العديـد من سكان كولونـا وا
احمليـطة بـها خرجـوا من منـازلهم لدى
ـــعـــهـــد وقـــوع الـــهـــزة الـــتـي ســـجّل ا
اإليطالي للمـسح اجليولوجي حدوثها

في الساعة  19,43) 20,43ت غ).
ونـقـلت وكالـة األنـبـاء اإليطـالـية "آجي"
عـن خــبـــراء قــولـــهم إنّ ســبـب شــعــور
الــسـكــان بـهــذه الـهــزّة عـلـى الـرّغم من
ضعف قـوّتها هـو أنّ مركزهـا يقع على
عمق 9 كيـلومـترات فـقط أي أنّه قريب

من سطح األرض.
ومع أنّ رومــــا ال تــــقع مــــبــــاشــــرة في
مـنـطقـة نـشطـة زلـزاليـاً إلّـا أنّ سكّـانـها
غـالـبـاً مـا يـشعـرون بـالـهـزّات األرضـية
التي تـضرب أبروتـسو اجملاورة وهي
مـنـطقـة مـشـهـورة بـنـشـاطـهـا الـزلزالي

قــوته 6,1 درجـــات بــابــوا في أقــصى
شرق األرخبيل اإلندونيسي.

ويـبعـد مـركز الـزلزال الـذي يـبلغ عـمقه
21 كيلومترا 240 كيلومترا من مدينة
ــعـــهــد أبـــيــبـــورا غـــربــاً كـــمــا ذكـــر ا

األميركي.
ـاضي تــسـبب زلـزال وفي األســبـوع ا
بـــلــــغت قــــوته 6,4 في شـــمــــال غـــرب
الـيــابـان في إصــابـة حـوالـى عـشـرين
شـــخـــصـــا بــــجـــروح وأحـــدث بـــعض

األضرار.
ؤلف من ويـقع ارخـبـيل اندونـيـسـيـا ا

17,000 جزيرة وتشكل من جراء
تـالقي ثالث صـفـائح تـكـتـونـيـة كـبـيرة
(احملــــيــــطــــان الــــهــــنــــدي والــــهــــاد
واألسـترالـيـة واألوراسيـة) عـلى حزام
النـار في احمليط الـهاد وهي منـطقة

ذات نشاط زلزالي قوي.
اضي خـلف زلزال بـلغت وفي العـام ا
قوته 7,5 درجـات وأعـقـبه تـسـونـامي
في بـالـو بجـزيـرة سوالويـزي أكـثر من

فقودين. 2200 قتيل وآالف ا
وفي 26 كـانـون األول/ديـسـمـبـر 2004
وقع زلزال عـنيف جدا بـلغت قوته 9,1
درجات فـي مقـاطعـة اتشـيه في أقصى
غـرب األرخبـيل اإلنـدونيـسي وتـسبب
في حـــدوث تــســـونـــامي هـــائل في كل
أنــحــاء احملــيـط الــهــاد واســفــر عن

حوالى 170000 الف قتيل.
ــعـــهـــد اإليــطـــالي لـــلـــمــسح وأعـــلن ا
اجليولوجي أنّ زلزاالً خفيفاً بقوّة 3,7
درجــات وقع مــســاء األحــد عــلى بــعــد
حــوالي 30 كـــلم من رومـــا من دون أن
يـســفـر عن إصــابـات أو أضـرار لــكـنّه

208 وقع الــــــــزلــــــــزال عـــــــلـى عــــــــمق 
كـيــلـومـتـرات فـي بـحـر بــانـدا جـنـوب
أرخـبــيل مــولـوك فـي الـســاعـة 11,53
بــالــتــوقـيـت احملـلي (02,53 بــتــوقـيت

عهد األميركي. غرينتش) كما ذكر ا
لـــكن مـــركــز الـــتـــحــذيـــر من حـــصــول
تـسـونامي لـلـمحـيط الـهاد لم يـصدر
حتـذيـرا يـقـول فـيه انه وقع عـلى عـمق

كبير.
واوضــــحـت هــــيـــــئــــة رصــــد الــــزالزل
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تضرر االول من احلروب النساء فهذه تـفقد زوجها وابنها واخاها ان ا
وتلك يـصيبـها الـفقـر واخرى تبـاع وتشـترى واخرى تـغتـصب. ومن هنا
اقول من كل قـلبي الـلهم ابـعد عـنا وعن العـالم كله كـل حرب.. ولعل من
ـنــعـرجـات ـهــمـة وا ســوء حظ الـبــشـريـة ان كل احملــطـات احلـضــاريـة ا
التاريخيـة احلادة في مسيرة االنسـانية كانت نتيـجة أو سببا حلرب من
احلروب او كـمـا رأى بعض الـفالسـفة ان الـروح العـدائـية في االنـسان
جتـاه اخيـه االنسـان هي الـتي انـتقـلت بـاالنـسـانيـة من طـور الـبداوة الى
ـا هـذا مـا دفع كـارل ماركـس الى الـقـول "احلرب طـور احلـضـارة.. ور

قاطرة التاريخ". 
اال ان فيلسـوف الشيوعيـة ومهندس االشتـراكية العلـمية لم ينوه الى ان
هـذه الـقـاطـرة الـدمـويـة صـنـعـهـا الـرجـال وقـادوهـا بـأنفـسـهم –علـى مر
العصور- وتـنافسوا علـيها في خضم صراعـاتهم على النفـود والسلطة
ومراكز القوة بينما كانت النساء دائما اولى ضحايا عجالتها الطاحنة

التي الترحم واندفاعها الشرس اجملنون.
ـزيـد من العـبـودية فـلم جتلب احلـروب لـلنـسـاء عـلى مر الـتـاريخ سوى ا
والـــســـبي. وقـــد يـــبـــدو لــبـــعـض الـــنــاس -ونـــحـن في الـــقـــرن احلــادي
ة والعشـرين- ان هذه الـظاهرة قـد اختفـت واندثرت مع الـعصور الـقد
ة. لـكن ما تكـاد تنـتشر االخـبار عـما يجـري في العراق واحلروب الـقد
ـقنـعة. فـلم يعد حتى نـصحـو من وهمـنا ومن غرور حـضارتـنا الـزائفة ا
احد يـستطـيع ان يشـكك او ينسب الـى االشاعة مـا تتعـرض له الفـتيات
العـراقيـات من تهـديد وخـوف اثر انـتشـار ظواهـر اخلطف واالغـتصاب
نـاهيـك عن فخـاخ االسـقـاط وخدع عـقـود العـمل اخلـارجـية لـتي تـديـرها
عـصـابات مـحـترفـة لـتجـد الـفـتاة نـفـسهـا مـجـردة من اوراقهـا الـثبـوتـية
مرغمة على تعاطي الدعارة وقد بيعت دون علمها مقابل خمسمئة دوالر

لالجتار بجسدها. 
واليـكـفي الـعراقـيـات مـا عـشـنه في ظل احلـكومـات الـسـابـقـة من حروب
داخل الـوطن وخـارجه وتـرمــلن من ذلك وال مـايـزلن يـعـشـنه من مـعـانـاة
عـلـى صـعـيـد انـسـاني واجــتـمـاعي كـمـواطــنـات حتت الـقـصف واحلـرب
يـاه الـصاحلـة لـلشـرب في بالد الـرافدين واحلـصار واجلـوع ونـقص ا
ـرأة صنـاعة لـتزداد مـعانـاتهن عـلى صعـيد انـثـوي ولتـصبح الـتجـارة با
ومهنة دارجـة. ان العراق اكثـر التزاما بـاالعراف والتقـاليد العـربية فأي
رأة قـراطيـة هذه الـتي اطاحت الـنظـام السـابق لـتتـحول ا حريـة وأي د
في ظـلـهـا الى سـلـعـة جـسـديـة تـسـعـر حـسب عـمـرهـا وجـمـالـهـا بـبـضع
دوالرات? بعد ان اخذ السبي شكال جديدا معصرنا فأصبحت النساء
ـكـيـفـة والـطائـرات بـيـنـمـا اصـبـحت اسواق يـسـقن لـلـبـيع بـالـسيـارات ا
اجلواري وعـملـيات الـبيع والـشراء والـعرض والـطلب تـدار على شـبكات

االنترنت وبالهواتف احملمولة? 
ومــاذا تـفـعل الــبـلـدان اجملــاورة الـتي يـتـم تـهـريب الــلـحم الـعــراقي عـبـر
حدودها ازاء ذلك وهي التي فتـحت قبل ذلك جميع مجاالتـها الستقبال
ـرأة العراقية نطـلقة حترير الـعراق! أم ان عبودية ا القوات االمريـكية ا

هي جزء من حترير العراق? 
لعل ذاكرة حمورابي أول من وضع القوانـ وشرع احلقوق والواجبات
ا يحصل على وصدرها للعالم قبل ثمانية عشـر قرنا جلريحة وحزينة 
ـديـن لبـابـل واشـور وسـومـر بـالـكـثـيـر الـكـثـير ارضـهـا او لـعل الـعـالم ا
سـيخـجل ان يـقف مكـتوف االيـدي امـام سرقـة الـنسـاء العـراقـيات كـما
تـاحف العـراقـية والـبـترول الـعراقي وقف سـلبـيا وعـاجـزا امام سـرقـة ا
والـكـرامة الـعـراقـية. والـسـؤال االخـيـر ماذا جـنى الـفـقيـر من ذلك? وهل
دارس! سـتـشـفـيـات وايـن ا ـريض عـلى عالج يـريـحه? فـأيـن ا حـصل ا
ـسـؤولـ اهـتـموا تـكـاد تـكـون شـبه مـنـتهـيـة الن كـبـار ا
ـــدارس والــــكــــلـــيــــات االهــــلـــيــــة والـــتــــدريس بــــا
اخلــصــوصي اصــبح ظــاهــرة مــرعــبــة فال يــجـد
الـفـقـيـر الـطـريق الـيه النه مـفـلس.. امـا اصـحاب
ـرفـهـون االمـوال فـهم دائـمـا فـوق اجلـمـيع وهم ا

شتكى. سحوقون.. فألى الله ا ونحن ا
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ـتـغـلـغـل في أعـمـاق الـروح االسـفـة بـعــد سـنـوات من الـوجع الـشــعـبي ا
واحلـزيـنـة واحملـبــطـة جـراء سـيـاسـات حـزبـيـة ضـيـقـة جـعـلت من الـعـقل
ـسـتـنزف بـكم الـتـضـحـيات  ال الـشـعـبي الـغارق فـي تيه الـشـعـارات وا
ينظر الى ما يقـولون ويهزجون ويرفـعون ويلبسون ويتـبجحون  فالناس
تـطلعـون كانوا ومـا زالوا ال يفـرقون ب ما ـعوزون احملتـاجون ا منهم ا
قبل 2003 وانقالب مـا بعـده .. فـما دامت الـنتـيجـة والظـروف واالماني
والـطمـوحـات مضـروبـة حتت احلائـط .. والطـغم الـدكتـاتـورية اسـتـحالت
ــصـالح عـلى ذات ـقـدرات وا ـقـراطـيــة  تـلـعب بــاحلـكم وا الى طــغم د
الطريقـة التي خاطب فيهـا أبو سفيـان اهله  : (تالقفوها يـا بني امية فو
الــذي نـــفــسي بـــيــده ال جـــنــة وال نـــار ) .. وهــا قــد مـــر عــقـــد ونــصف
سميـات والشخوص والعراقـيون يدورون بفـلك ذات الكتل واألحـزاب وا
نـاصب بينـهم بال حياء وال وجل وال والعنـوان .. هم نفسـهم يتـداولون ا
حرمة  .. حتى غدا مشهـد العراق حزيناً صحراويـاً مجدباً ضائعاً ب
حـصص الكـتل وتـهـاوش األحزاب واالشـخـاص علـى مصـالح أصـبحت
تباع وتشترى . كل متنفذ منهم يتسنم اكثر من منصب واكثر من راتب
قراطي غير مسبوق .. فيما الشعب عاد الى ... اما االمتيازات فزخ د
عـتادة ويدعو ـواكب والزيارات يـؤدي طقوسه ا اجلامع واحلسـينيات وا

الرب الزاحة هذه الطغمة التي سلبت كل شيء ولن تبقي شيئاً ..
دة الطويلة من االنتظار يئس الشعب من  إمكانية حتقيق بعد كل هذه ا
هدي  زعومـة  اذ لم يتمكن السيـد عادل عبد ا جزء من اإلصالحات ا
من اكمـال تشـكيـلته الـوزارية فـضال عن تنـفيـذ برامـجه .. جراء جتاذب
نهج عرفهم الناس من خالل مصالح الكتل واألحزاب التي تسيـر وفقا 
ـطـبلـون له خـمس عـشـرة سـنـة مـضت ... كـانت فـيه مـصـالح احلـزب وا
ـصـالح الـعـلـيـا وهـذا مـا ظـهـر من شـحوب وجـه الـشعـب وخراب فـوق ا
ــســؤول حــد الــتــخــمــة مــؤســســات الــدولــة في وقت انــتــفــخت اوداج ا

واالشباع..
قـرانا وسـمـعنـا ان هـناك تـاريـخاً حـدد بـيوم  30حزيـران الـقادم لـيـكون
اخـر مـسمـار في نـعش الـعـراق اجلـديد  اذا مـا ظـلت الـكـتل واألحزاب
ــنـاصب تـتــعـاطى وتــعـمـل بـطــريـقــتـهــا احلـزبــيـة الــضـيــقـة فـي تـوزيع ا
نوال وااللية الـعقيمة ضاربة والكراسي والدرجات اخلاصـة على ذات ا

بكل مطالب الناس وتضحياتهم وتظاهراتهم عرض احلائط ..
ـقروء ان احلـكـومة هي احلـلقـة األضعف شـهد ا يـقال وفـقا لـلمـنطـق وا
بــ الـكــتل واألحـزاب جــراء الـيـات االنــتـخــاب وطـريـقــة اخـتــيـار رئـيس
الـوزراء الــذي لم يـعـد قـادراً عـلى مــخـالـفـة الـكـتل الــتي اوصـلـته لـسـدة
س مــصـالح افــرادهـا احلـكم وتــعـتــقــد انـهــا مـتــفـضــلــة وعـلــيه ان ال 
قـررة مـنذ 2003 حتى يـامـر الـله .. وما بـرنـامجه اال ذر وحصـصـهم ا
رماد في عـيون الـشعب او امـنيـات حكـوميـة عاجـزة عن التـطبيـق بسبب
ــطــالب احلــزبــيــة الــتي اخــذت واســتــحــوذت كل شيء حــتى شــراهــة ا
تنافست على منصب مـدير مدرسة ابتدائية ومـدير دائرة و ناحية وقرية
ـرية هـدمت العراق الى في فضـيحة مـحاصـصاتيـة طائـفية تـوافقـية بر

كن وال يترجى منها خيرا  ..  االبد .... ال 
اال اذا ما استـغفـرت الكتل عـن ذنوبهـا وابعدت كل
من ســرق وفــســد واذل رقــاب الــنــاس بــاســمــهـا

وحتت عنوانها .. 
واال فان س الـله حاكـمة وسيـعلم الذين ظـلموا

أي منقلب ينقلبون !!
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السويـدي شتيفـان إدبرغ ونسخة
طـبق األصل مـن الـكــأس الـفــضـيـة
ــــتـــحـــدة لــــبـــطـــولــــة الـــواليـــات ا
ـفـتــوحـة آخـر الــبـطـوالت األربع ا
الـــكــبـــرى الـــتي صـــمــمـــتـــهــا دار
"تـيــفــاني" األمــيــركــيــة الــشــهــيـرة
لـلــمـجـوهــرات والـتي نـالــهـا عـلى
حـسـاب األمـيركي إيـفـان لـنـدن عام

.1989
ـبلدون اإلنكـليزية 3 وكان بطل و
مرات (تـوج بها أيـضا عام 1989)
ــمــلــكــة الــذي تـالحــقه ســلــطــات ا
ـتـحـدة بسـبب تـراكم الـديـون قد ا

أشهر إفالسه عام 2017.
اضي ادعى وفي حزيران/يونيو ا
أنه يـــحــظـى بــوضـع دبــلـــومــاسي
وحــصــانــة تــقـــدم بــهــا لــلــقــضــاء
الــــبـــريــــطـــاني مــــا أدى إلى وقف
الــدعـــوى واحلـــؤول دون بـــيع في
ـزاد الـعلـني جلـوائـزه وذكـرياته ا
ـفـترض أن الـشـخـصـيـة الـتي من ا

يسدد بها جزئيا ديونه.
ــــيــــا ــــصــــنف األول عــــا وادعى ا
سـابـقـا والبـالـغ من الـعـمـر حـالـيا

51 عاما تعيينه في
نـــيـــســـان/أبـــريـل من قـــبل رئـــيس
جــمــهـــوريــة إفــريــقـــيــا الــوســطى
"مـلــحـقـا" لـهــا لـلـشـؤون الــثـقـافـيـة
والـريـاضـيـة والـشـؤون اإلنـسـانـية

لدى االحتاد األوروبي.

{ لندن (أ ف ب)  –بيعت  بدأ من
امس اإلثنـ اجلوائـز والتـذكارات
ــضـرب الــشـخــصــيـة لــنـجـم كـرة ا
ـزاد ـانــيـة بـوريـس بـيـكــر في ا األ
العلني على االنترنت من طرف دار
زادات البريطـانية وايلز هاردي ا
وذلك أجل سداد جزئي لديون بطل
ـبـلـدون  3مـرات والــذي أشـهـر و

. إفالسه قبل عام
وتـشـمل اجلـوائـز والـتـذكـارات 82
قــطــعــة ألصــغـر مــتــوج في تــاريخ
الـــبـــطـــولـــة اإلنـــكـــلـــيــزيـــة ثـــالث
الــبـطـوالت األربع الـكـبـرى عـنـدمـا
نال لقـبها في سن السـابعة عشرة
ـــيـــدالـــيـــات والـــكــؤوس وتـــضم ا
ــضـارب والــســاعــات والــصـور وا

الفوتوغرافية.
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ــزادات الـعــلـنــيـة وأوضـحت دار ا
وايـــلـــز هـــاردي عــــلى مـــوقـــعـــهـــا
االلــكـــتـــروني إن عــمـــلـــيــة الـــبــيع

ستنتهي في 11 تموز/يوليو.
ــعـــروضــة في ومن بـــ الــقـــطع ا
ــزاد نـســخــة من كـأس الــتــحـدي ا
الــتـي مــنــحت إلى بـــيــكــر من قــبل
ضرب عقب اني لكرة ا االحتاد األ
ـبـلدون تـتـويـجه بـلـقب بـطـولـة و
عــامي 1985 و1986 ومـــيــدالـــيــة
الـوصـيف في الـبطـولـة اإلنـكلـيـزية
لــعــام 1990 عــنــدمــا خــســر أمــام

لكـن وزارة الشـؤون اخلارجـية في
جمـهوريـة إفريقـيا الـوسطى أكدت
أن جــواز الــســـفــر الــدبــلــومــاسي
اخلـــاص بـــبـــيــــكـــر "مـــزور" وهـــو
يـــحـــتــوي عـــلـى رقم مـــتـــســلـــسل
يـتطـابق مع "جـوازات سـفر فـارغة

سرقت عام 2014.
ـاني في النـهاية وتخـلى النجم األ
عن احلـصـانـة الـدبلـومـاسـيـة أمام
مـحـكـمـة في لـندن مـتـخـصـصة في
قـــــضـــــايـــــا اإلفالس حـــــيـث قــــال
احملامـي طوني بـيسـويثـريك الذي
عــ لإلشــراف عـلـى إفالس بـيــكـر
وتوزيع أصوله لدائنيه أن األخير
كـــتب فـي رســـالـــة عـــبـــر الـــبـــريــد
االلـكــتـروني أنه "لـيس لـديه خـيـار
سوى الـتـخلي عن طـلب احلصـانة

الدبلوماسية".
وأقـر الـبطل الـسـابق الـذي لم يكن
ال في اجلــلــسـة ــثـَّ حــاضـرا وال 
بأنه "غـير قادر" مـاليـا على تغـطية
كـلـفة هـذه الـقضـيـة أمام احملـكـمة
ــزادات وبـــالـــتــالـي عــرضـت دار ا

كؤوسه وجوائزه للبيع.
ـسـؤول وقـال مـارك فورد أحـد ا
القـانونـي الثالثـة للـدار اللنـدنية
سؤولة عن تخفيض ديون بيكر ا
أن احملــــــــاولـــــــة األولـى "جــــــــذبت

عروضا كبيرة جدا".
 ومع ذلك لن تـكـون كـافـيـة لـسداد

وفي 2002 حــكـم عــلــيه الـــقــضــاء
ـاني بـالسـجن سـنـت مع وقف األ
الـتـنـفيـذ وغـرامـة بقـيـمة 500 ألف
يــورو بـسـبب الـتـهـرب من تـسـديـد
ضــــرائب عن مـــبـــلغ  1,7مـــلـــيـــون

يورو.
وتــوج بــيـــكــر بـــســتــة ألـــقــاب في
الـبطـوالت األربع الـكبـرى وحـصد
49 لقبا في مسيرته االحترافية

اليــ ديـــون تــقـــدر قـــيــمـــتـــهـــا 
اجلنيهات االسترلينية.

ـالحقات وسبق لـبيـكر أن تـعرض 
قـضـائيـة في إسبـانـيا عـلى خـلفـية
ديـــون لـم تـــســــدد ال ســـيــــمـــا عن
أشــغـــال فـي مــنـــزلـه الــفـــاخـــر في
مــايــوركــا وأيــضــا في ســويــسـرا
بسبب عدم دفع أجرة الكاهن الذي

عقد قرانه في 2009.

الـــتي جـــنى مــنـــهــا أكـــثــر من 20
مــلـيــون يــورو. وســطع جنــمه في
العام 1985 عندما أصبح في سن
السابعة عشرة أصغر العب يحرز
لقب بطـولة كبـرى بتتـويجه بلقب

بلدون اإلنكليزية. و
ويـركـز بـيكـر حـالـيا عـلى أنـشـطته
ـضـرب خصـوصا ـتعـلـقة بـكرة ا ا

مجال التعليق.
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