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{ ( الــقـدس- أ ف ب) - يـلــتـقي
رئـــيـس الـــوزراء االســـرائــــيـــلي
بــنــيـامــ نـتــانــيـاهــو الــرئـيس
ــيـــر بــوتــ في الــروسـي فالد
ـقبل بحسب موسـكو االربعاء ا
مـا افـاد مـكـتـب نـتـانـيـاهـو قـبل
ـوعـد احملـدد لـلـقـرار االميـركي ا
بـشـأن االنسـحـاب او الـبـقاء في

االتفاق النووي االيراني.
وســـيـــنــــاقش الـــزعــــيـــمـــان في
االجـــتــــمـــاع الــــذي ســـيــــجـــري
االربـعـاء "التـطـورات االقـليـمـية"
بحسـب مكتب نتـانياهو. ويأتي
الـلـقاء بـعـد ان كـشف نـتانـيـاهو
مـــا اعــــتــــبــــر انه "دلــــيل" عــــلى
تـطلعـات ايران السابـقة المتالك

سالح نووي.
وبـعد عـرضه لـ"الـدلـيل" االثـن

ات هاتفية اجرى نتانياهـو مكا
بـقادة العالـم بينهـم بوت حيث
نـــاقش مـــعه االتــفـــاق الـــنــووي

االيراني والوضع في سوريا.
وتــتـهم ســوريـا اســرائــيل بـشن
ضـربـات دامــيـة عـلـى اراضـيـهـا
30 كــــــــان آخــــــــرهـــــــــا في  9و 
نــيــسـان/ابــريل ادت الـى مـقــتل

. ايراني وجنود سوري
ودعـا بــوتـ الــذي يـدعم نــظـام
الــرئـيس الـســوري بـشـار االسـد
عــسـكــريـا نـتــانـيــاهـو الى عـدم
زعزعـة الـوضع بشـكل اكـبر في
وقت تـسـعـى اسـرائـيل الى مـنع
ايــران وحـــلــيـــفـــهــا حـــزب الــله
الــــلـــبـــنـــاني من ارســـاء وجـــود

عسكري في سوريا.
من نــاحــيــتــهــا جــددت روســيــا
تـأكـيـد دعـمـهـا لالتـفـاق الـنووي
االيـــراني بــحـــيث ابـــلغ بـــوتــ
ـة الهاتفية كا نتانـياهو خالل ا
االثـن ان االتـفـاق "مـهم للـغـاية
لـــضــــمـــان االســـتــــقـــرار واالمن

. " ي العا
وهـدد الـرئيس االمـيركي دونـالد
تـرامب باالنـسـحـاب من االتـفاق
الــنــووي االيــراني الــذي يــحـ

12 مــــــــوعـــــــد جتــــــــديــــــــده في 
أيــار/مــايــو مــطـالــبــاً حــلــفـاءه
االوروبـيـ "بـاصالح الـنواقص
الـفظـيـعـة" في االتـفـاق واال فانه
ســيـعــيــد فـرض عــقــوبــات عـلى

طهران.

ودعـا نتانـياهو مـرارا الى الغاء
او تعـديل االتفـاق الذي ابرم في
 2015بـ ايـران مـن جـهـة وكل
من بـريطـانـيا والـصـ وفرنـسا
ــانــيـــا وروســيــا والــواليــات وا

تحدة من جهة اخرى. ا
الى ذلك حــمـلت كـتـائب الـقـسـام
اجلـــنـــاح الـــعــســـكـــري حلـــركــة
حــمــاس امـس االحــد اســرائــيل
مــســـؤولـــيـــة مـــقـــتل ســـتـــة من
عناصرها في انفجار وقع مساء
الـســبت في مــنــزل وسط قــطـاع
غـزة وتوعـدت ب"حـسـاب تـكون

ة" السرائيل. نتائجه مؤ
وقالت الـقـسـام في بيـان "نـحمل
الـــعـــدو الــــصـــهـــيـــوني اجملـــرم
ــبـاشــرة عن هـذه ــسـؤولــيـة ا ا
ــــة وعن جــــرائم أخـــرى اجلـــر
سـابقة" مـضيـفة "سيـدفع العدو

الصـهيوني الـثمن غالـياً ونقول
ان تسديد فاتورة احلساب قادم
ال مـحـالـة وان النـتـائج سـتـكون

ةً لهذا العدو الغاصب". مؤ
واوضحت ان القـتلى كانوا "في
مـهـمـةٍ امنـيـة ومـيـدانـيـة كـبـيرة
حـــيث كــانــوا يــتــابــعــون اكــبــر
مـنـظـومـة جتـسس فـنـيـة زرعـها
االحـتالل في قــطـاع غـزة" بـدون
اعــطـاء اي تـفــاصـيل حـول هـذه
ـنظـومـة.واكـدت ان عنـاصـرها ا
جنـحـوا "فـي الـوصـول الى تـلك
نظومة اخلـطيرة وتمكنوا من ا
حـمــايـة شـعـبـنــا ومـقـاومـته من
مـخــاطــر غـايــة في الــصـعــوبـة"

بدون مزيد من التفاصيل.
وقــــــالت الــــــقـــــســــــام ان "هـــــذه
ـنظومـة اخلطيـرة كانت حتمل ا
في تركيبتهـا التفجير اآللي كما

اعدها العدو الصهيوني".
وكـان سـتة عـنـاصـر من اجلـناح
ـســلّح حلـمــاس قـد قــتل جـراء ا
تـفـجـيـر في قـطـاع غـزة بـحسب
مـا أعلـنت احلـركـة الـتي اتـهمت

سؤولية عنه. إسرائيل با
وبــحـــسـب وزارة الــصـــحـــة في
قــــــطــــــاع غـــــزة قُــــــتـل ســــــتـــــة
فــلــســطــيــنــيــ وأصــيب ثـالثـة
آخـرون بجـروح في انفـجار وقع
نازل مسـاء السبت داخل أحـد ا
فـي مـنـطــقـة الــزوايـدة في وسط
القطاع. وقال سكان إنّ االنفجار

بدا أنه عرَضي.
وكـانت حصـيـلـة سابـقـة أشارت
. إلى مـقـتل خمـسـة فلـسـطيـنـي
وقــال أشـــرف الـــقــدرة الـــنــاطق
بــاسم وزارة الــصـــحــة في وقت
ســـابق "وصل  5شــهــداء أشالء

ـســؤولـيـة عن االنــفـجـار من بـا
دون أن تقدّم تفاصيل أو أدلة.
وأكدت كـتـائب الـقسـام في بـيان
"أنـه في إطــار عـــمــلــيـــة أمــنــيــة
واستـخـباريـة معـقـدة قامت بـها
ـتـابـعـة حـدث أمـني (الـكـتـائب) 
خـــطــيـــر وكــبـــيــر أعـــده الــعــدو
الـــصــــهــــيـــونـي لــــلـــمــــقــــاومـــة
ـة الـفــلـسـطــيـنــيـة وقــعت جـر
نـكـراء بـحق مـجـاهـديـنـا األبـرار
في منطقـة الزوايدة وسط قطاع
غـزة". ويتجـمع فلـسطيـنيون من
قـطـاع غـزة مـنذ  30آذار/مارس
(يــــــوم االرض) بــــــاالالف قــــــرب
احلـدود مع اسـرائيل خـصـوصا
يـوم اجلـمعـة لـلـمطـالـبة بـحـقهم
في الـعـودة الـى اراضـيـهم الـتي
طـردوا مـنــهـا او غـادروهــا عـنـد

تأسيس اسرائيل في .1948

ö…∫ مراسيم صالة اجلماعة لشهداء حركة حماس

و 3إصـابـات بـجــروح مـخـتـلـفـة
إلى مـسـتـشـفى شـهـداء األقصى
بــديـر الـبــلح ونـنـتـظــر الـتـعـرف

على أسماء الشهداء".
وذكر شـهـود أنّ اخلمـسـة قُتـلوا
في انـفـجـار وقع داخل مـنزل في
مـنطقـة الزوايـدة. وأوضحوا أن
االنـفـجــار كـان قـويــا وشـوهـدت
ـــنـــزل الـــنــــيـــران تـــنــــدلع فـي ا
ـــــكــــان طـــــواقم وهــــرعـت إلى ا
ـدني إلطــفـاء احلـريق. الــدفـاع ا
كــمــا وصــلت قــوة من الــشــرطـة
الـتي تـديـرهـا حـمـاس وبـاشـرت

التحقيق.
وأعــــلــــنت كــــتـــائـب عـــز الــــدين
سلّح حلماس القسام اجلناح ا
التي تسيطر على غزة في بيان
أنّ الــقــتــلى كــانــوا أعــضــاء في
احلـــركـــة مـــتـــهـــمــةً إســـرائـــيل بغداد
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اسـكـنه الـله فـسـيح جـنـاته والـهم
اهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون

لم تـثــر شـخـصـيــة اجلـدل حـولـهـا كـمــا فـعل وزيـر الــشـبـاب الـعــراقي عـبـد
احلـس عبـطان.. فـصار محـبوبـا لدى الشـباب إلجنازاته كـنجـاحه في بناء
ـنشـأت الريـاضية في ظـرف سيـاسي ومالي صعب وجـوهرة سـلسـلة من ا
اإلجنـازات جنـاحه في تـوحيـد اجلـهود لـرفع احلـضر عن الـكـرة العـراقـية

بعد مرور عشرات السن من فرضه.
كن عـده إجنازا لعـبطان يـجب اإلطالع على ـا  لـيكـون تقيـيمـنا صحـيحا 
واقع حـال وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة.. فــهي لـيـسـت سـيـاديـة أو مـن الـتي
ال لـتتقاتل عليهـا األحزاب.. ولم تملك كادرا فعاال كـما تظهره ـكنها در ا
مـستـويات نـشاطـاتهـا خالل السـنوات الـسابـقة.. ولم تـخصص لـها مـيزانـية
حتـقق وال حـتى عَشـر مـا حقـقته األن فـكيف جنح هـذا الـشاب في تـفعـيلـها

لتحقق كل هذه اإلجنازات?!
من الـواضح إمـتالك الرجل لـكـاريزمـا شـخصـية تـمـيزه عن غـيره وجنـاحه
رغم قــلـة خـبـرته فـي اجملـال الـريـاضي بـتــشـكـيل فـريق إســتـشـاري مـوفق
نشأت بـإحترافية عالية وثقة راسخة وتـعامل مع الشركات التي تنفذ تلك ا
ال مـسـبـقا كـمـا هو ـا دفعـهـا لـتـنجـز أعـمـاال كانت تـرفـضـهـا دون دفع ا

قاول بأموال الدولة?! معتاد لدينا بان يعمل ا
بـسـاطته وتـواصـله الـيـومي مع الشـبـاب وهم غـالـبيـة الـشـعب الـعراقي عـلى
ـتداخل أعـطاه ـواقع التواصل اإلجـتماعي وإجـابته على كل ا صـفحاته 
.. وحتى من هاجمه فيها جنح سؤول شعبية وتفردا عن بـاقي الساسة وا

في جتيير هذا الهجوم لصاحله من خالل ردود عقالنية مهذبة.
يـظـهر مـا تـنشـره مـواقع الـوزارة اإلعالمـية وصـفـحاته ومـا يـتداوله مـحـبوه
ـتابعة ومـتابعوه نـشاطا غـير طبـيعي للرجل مـقارنة بغـيره من الوزراء في ا
ـسـتـمرة واحلـثـيـثة لـكل مـواقع مـشاريع وزارته ومـشـاركـته في كـثـير من ا
.. وإمتالكه شـارك األحـداث الريـاضية وتـفاعـله اإلنساني والـعاطـفي مع ا
ـيزة في الـتـحـدث بعـاطـفـية مـحـبـبة جـعـلت كثـيـرا من العـراقـي لـطـريقـة 

رحلة عمرية ليست شبابية. يحبونه وهم بعيدين عن الرياضة و
ـا أكمل ما بـدأه سابقه وهـذا ميزة له ال اكـثر ما يـنتقد به أنه لـم ينجز وإ
عـلـيه.. وكـذلك إنـتـمـاؤه لـتيـار إسالمي فـهـاجـمه الـعـلمـانـيـون والـيـسـاريون
ثير وهـذا اإلنتقـاد الفارغ أتـاح للجهة واحلـقيقـة أن طريقـة عمله وجنـاحه ا
وذجا ناجحا لرجل كن أن تقدم  التي ينتمي إليها عبطان أن تـظهر أنها 
ــكن أن يـكــون صـادقـا الــدولـة وأن مـا تــسـوقـه من مـشــاريع سـيــاسـيـة 
ـميزات التي فـصارت ميزة له ولها ال إنـتقاصا عـليهمـا. كل تلك العوامل وا
ـتــلـكـهـا الـرجل هل هي كـافـيـة لــتـتـيح له تـولي مـســؤولـيـة قـيـادة بـلـد مـثل
ـتــراكـمــة وأزمـاته وتــخـالف فــرقـائه الـعــراق? وبـكل تــعـقــيـداته ومــشـاكــله ا

وتناحرهم?
الـــواقع يـــقــول أن من يـــتــولـى احلــكم فـي الــعــراق يـــأتي به حتـــالف قــوي
مـتـمـاسك يـقـوده من يـحـقق الـنـتـائج األعـلى في اإلنـتـخـابات ولـديه خـطـوط
ؤثرة دوليا.. والتيـار الذي ينتمي إليه عبطان تـواصل ومقبولية مع الـقوى ا
لـيس مقـربا من أيـران وأمريـكا لـكنه لـيس عدوا لـهما و كـليـهمـا يحـترمانه

عتدلة. واقفه ا
شاكل أو كن لها إغراق أي حاكم با مـؤثر أخر يتعلق بدول اإلقليم فـهي 
خـنقه إقتـصاديا.. وتـمنع أدواتهـا احمللية من الـتعاون معه وتـنجح بـإفشاله

عجزات!  ولو كان يحمل معه ا
الـعـامل األهم في جنـاح احلاكم هـو وقـوف اجلمـهـور معه في تـنـفيـذ خـطته
ومـشروعه.. والصبر معه فـي أي إجراءات تتطلب حزمـا وتنظيما إقـتصاديا

وقانونيا.. فهل نحن مستعدون لهكذا حالة?
عـوامل النـجـاح والفـشل لـيـست دوما مـرتـبطـة بـالشـخص نـفسه وقـد تـتـأثر
بـعوامل خارجـة عن إرادته.. لكن الـقائد احلـقيقي سـينجح في حتـقيق ما لن
ناصب يـحققه غـيره من الرجـال العادي وعـبطـان حقق حلـد األن في كل ا
التي توالها شـيئا غير مألوف من سـاسة وقادة العراق.. ولديه كل مؤهالت

القيادة الالزمة.
فـهل سيـنجح في قـيادة العـراق? وهل سيـتاح له أصال أن يـجرب قدراته في
ا تـملك ما ال هـكذا منـصب قريبا مع وجـود كل هذه الشـخصيات الـتي ر

لكه?!


