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واشــنـطن) ,أ ف ب) - مع اشــتـداد
ـــتــحــدة الــتـــوتــر بــ الـــواليــات ا
وتـركـيــا يـحـذر مـحــلـلـون بـأنه في
حــــال إغـالق قــــاعـــــدة إجنــــرلـــــيك
الـقاعـدة اجلويـة الرئـيسـية للـحلف
االطــلـسي في تـركـيــا والـتي تـشـكل
مــركــزا لــعـمــلــيـات الــتــحــالف ضـد
تـــنـــظــــيم الـــدولـــة اإلسـالمـــيـــة في
سوريا فإن أنقرة هي التي ستدفع

الثمن غاليا.
فمع تراجع العالقـات ب احلليف
األطــلـسـيـ في األسـابـيع األخـيـرة
إلى أدنـى مسـتـويـاتـهـا مـنـذ عـقود
حــذر الــرئـيس الــتـركـي رجب طـيب
اردوغـان واشـنطـن بأنه قـد يـضـطر
إلـى الـــبــــحث عـن "أصـــدقــــاء جـــدد

وحلفاء جدد".
وجـاء هـذا الـتـحـذيـر بـعـدمـا أجـرى
ة هـاتفية مع الرئيس اردوغان مكا
ــيــر بــوتــ بــحــثـا الــروسي فالد
خاللها مسائل اقـتصادية وجتارية

إضافة إلى األزمة في سوريا.
وكـشــفت وثــائق نــشـرتــهــا وسـائل
اضي أن إعالم أميـركية األسـبوع ا
مجمـوعة من احملام الـقريب من
احلكومـة التركيـة قدمت مذكرة إلى
مـحــكـمـة أضــنـة أقـرب مــديـنـة إلى
قاعدة إجنـرليك للـمطالبـة بتوقيف
ضــــبـــاط أمـــيـــركـــيــــ التـــهـــامـــهم
ـشــاركــة في مــحــاولــة االنـقالب بــا
الـــــتي شــــهـــــدتــــهـــــا تــــركـــــيــــا في

تموز/يوليو .2016
ويـــذكـــر احملـــامـــون حتـــديـــدا بــ
ـسؤولـ العـسكـري األمـيركـي ا
الـذيـن يـطـالــبـون بـتــوقـيـفــهم قـائـد
الــقـــوات األمـــيــركـــيـــة في الـــشــرق

األوسط اجلنرال جوزف فوتيل.
وسعى وزيـر الدفـاع األميـركي جيم
ماتيس للطمأنة مؤكدا أن العالقات
بــ قـــوات الــبـــلــدين لـم تــتـــغــيــر.
وصــرح لـلــصــحـافــة مــؤخـرا "إنــنـا

نواصل العمل بتعاون وثيق".
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لـكن الـقـائد الـسـابق لـقـوات احللف
األطلسي جيمس ستافريديس يرى
أن الـــوضـع مــقـــلـق وقـــال االثـــنــ

متحدثـا لشبكة "إم إس إن بي سي"
إن "خـســارة تـركـيــا سـتـكــون خـطـأ
جيوسـياسيـا هائال" مضيـفا "يجدر
بـنــا أن نــتـمــكن من وقف ذلـك لـكن
رحـلـة الـراهـنة يـعـود لـتـركـيا فـي ا

القيام باخلطوة األولى".
وعـبـر مـديـر مـركـز الـدراسـات حول
الــشــرق األوسـط جـوشــوا النــديس
ــاثل مــؤكــدا أن "تــركــيـا عن رأي 
هي الــتي ســتـعــاني األكــثــر" جـراء
األزمــة مع واشـنـطن. وقــال لـوكـالـة
فـــرانـس بــرس "أعـــتـــقـــد بـــقــوة أن
إجنرلـيك ستـبقى" مـضيـفا "إن طرد
تـحدة سيشـكل انتكاسة الواليات ا
كبـرى لتـركيـا وال أظن أن إردوغان

يريد ذلك".
ــتــجـدة قــاعـدة شــيـدت الــواليـات ا

إجنــرلـــيك بـــجــنـــوب تـــركــيـــا عــام
 ?1951في أشـد حــقـبـة من احلـرب
الـــبــاردة. وهي تــســـتــخــدم قــاعــدة
خـلـفــيـة لـلـعـمـلــيـات األمـيـركـيـة في
نطقة وتُخزن فيها خمسون رأسا ا
نــــوويــــة من ضــــمـن قــــوة احلــــلف
األطــلــسـي الــرادعــة تــضــمن مــنــذ

عقود أمن تركيا.
ومنذ اعتداءات  11أيلول/سبـتمبر
ـتحـدة تؤمن  2001في الـواليات ا
ـساعدة القـاعدة القـسم األكبر من ا
الـلــوجــســتــيـة لــعــمــلــيــات احلـلف
األطلسي في افغانستان كما تلعب
دورا كبيـرا منذ  2015في عمـليات
الـــتــــحــــالف الــــدولي في الــــعـــراق

وسوريا.
لــــــــكن فـي وقـت يـــــــزداد الــــــــوضع
اضـطـرابـا في تـركـيـا يـدعـو بـعض
اخلـــبــــراء إلى احلـــد من اعـــتـــمـــاد
القوات اجلوية األمـيركية على هذه

القاعدة.
وقـــال ســـتــيـــفن كـــوك من مـــجــلس
الـعالقات اخلـارجـية مـؤخـرا "لست
أقـول أن عـلـيـنـا قــطع عالقـاتـنـا مع
يل تركيا لكن (...) العنصر الذي 
األتــراك إلى الــتـلــويح بـه أكـثــر من
ســـــواه الـــــوصــــــول إلى قـــــاعـــــدة
إجنـرلـيك يــفـقـد من أهـمــيـته أكـثـر

وأكثر".
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ونشـر مركز "بـايبـارتيزان بـوليسي
سـنتـر" لألبـحـاث الذي يـشـجع على
الــتـــســويـــات بــ اجلـــمــهـــوريــ
ــوقــراطــيــ عـــلى مــوقــعه والـــد
خـارطـة لـلـمـنـطـقـة أدرج عـلـيـهـا كل
مـكـنة عن قـاعدة احلـلول الـبـديلـة ا
إجنـرلـيك لـلعـمـلـيات األمـيـركـية في
الـشــرق األوسط وال سـيـمـا قـواعـد

جوية في األردن والكويت.
ـتحدة كمـا أن األزمة مع الـواليات ا
قـد تـكلف تـركيـا غـاليـا عـلى صعـيد

البرامج العسكرية.
وحـظـر الـكـونـغـرس األمـيـركي عـلى
البـنتاغـون تسلـيم تركيـا أي طائرة
ـا أن مــقـاتــلـة من طـراز إف  35طـا
ضي قـدما أنـقرة لم تـتعـهـد بعـدم ا
في مـحادثـاتهـا مع روسـيا من أجل
شراء مـنـظومـة صواريخ اس-400
ضادة للطائرات التي يفترض أال ا

تتمكن من رصد طائرة إف .35
كـمـا أن أنقـرة الـشـريكـة مـنذ 2002
في الـكـونـسـورسـيـوم الـدولي الذي
مــول طــائــرة إف  ?35قــد تــخــســر
عقدا مربحا بقيمة  1,5مليار دوالر
مع بـاكـستـان لـبيـعـها  30مروحـية
هـجـومـيـة تـركـيـة الـصـنع مـن طراز

تي  129أتاك.
وذكـــرت نـــشـــرة "ديـــفـــنس نـــيـــوز"
ـتـخـصـصة في الـقـطـاع الـدفاعي ا
نقال عن مسـؤول عسـكري أتراك
أن الطائرة تتضمن قطعا مصنوعة
تحدة وواشنطن قد في الواليات ا
تـقرر مـنع تصـديرهـا إلى تركـيا في
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ال تـــزال الــعــبــوديــة مـــنــتــشــرة في
ـكن إيـجـادها ـتـحـدة و ـمـلـكـة ا ا
ـصانع في مـراكز تـقلـيم األظـافر وا
ومــــــغــــــاسـل الــــــســـــــيــــــارات وفي

رتبطة بالنظافة. الصناعات ا
هـذا مـا تـوصـلت إلـيه احملـامـية في
هـيـئة الـنـيابـة العـامـة البـريـطانـية
ــســؤولــة عن أول إران كــاتــلــيف ا
مالحقة قضائية لـلعبودية احلديثة

في بريطانيا.
وفي كـانـون الـثـاني من هـذا الـعام
حكم على ثالثة أشخاص من مدينة
ـوجب "قـانون الـرق احلديث باث 

لعام ."2015
وعـوقب اثـنان مـنـهم بـالسـجن بـعد
ــشــاركـــة في االجتــار إدانـــتــهم بـــا
بفتـيات مراهقـات من فيتنـام للعمل
فـي صــنـــاعــة تــقـــلــيم األظـــافــر في
بـريـطــانـيـا. وكـانت الــقـضـيـة مـادة
رئـيـسـيـة لـسـلـسـلـة أفالم وثـائـقـيـة

بعنوان "ذا بروسيكيوترز".
ـسـيـطـر وتــقـول إران ان الـشـعـور ا
عــلـيــنـا في الــنـهــايـة هــو الـشــعـور

باالرتياح".
"فـاالرتيـاح كـما تـقـول إران هو أن
الــعـــدالـــة في الـــبالد تـــمـــكـــنت من

العـثور عـلى الدلـيل إلثبـات ما كنت
أعتقد بوجوده".

وقضت إران عـامـ في العـمل على
هــذه الــقــضــيــة الــتــاريــخــيــة بـ
الـتـنـسـيق مـع الـشـرطـة واحملـامـ
ومـــتـــابـــعـــة إجـــراءات احملـــاكـــمـــة

اخلاصة بها.
وتــــأمـل إران في أن الــــنــــتــــيــــجــــة
ستـساعـد في نشـر مزيـد من الوعي
بــــ هــــؤالء الــــذين اليــــدركـــون أن
الـعـبويـة ال تـزال قـائمـة في مـناطق

تحدة. ملكة ا كثيرة با
وتــقـــول: "آمل فـي أن يــســـاعــد ذلك
الـنـاس على الـتـفكـيـر" مضـيـفة أنه
"أمــر ال يـتــعـلق فــحــسب بـالــذهـاب
لـتـقـلـيم األظـافـر دون الـتـفـكـيـر ولو

لثانية".
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ونــقــلـت الــفــتـيــات الــضــحــايــا من
فـيــتـنـام حــيث ال يـوجـد عــائـلـة أو
ـــمـــلـــكــة دعـم أو عـــمل لـــهن إلـى ا
ــهـربـون ـتــحـدة حـيـث وعـدهن ا ا

بحياة أفضل.
البس ـــهــــربـــون لـــهن ا وأعـــطى ا
والــطـــعــام وكنّ يــنـــامن في مــكــان
ـــنــازل لــلـــتـــخــزين بـــأعـــلى أحــد ا
تواضعة للـغاية في جنوب غربي ا

بريطانيا. وتدعو إران إلى االنتباه
ألي عالمـات تشـيـر إلى تـعرض من
نقـابلهم في األمـاكن العاديـة يوميا

للعبودية احلديثة.
وتضيف: "قد يعيشون بالقرب منك
أو مـــنـي وقــد يـــجـــلـــســون أمـــامك

مباشرة".

وتــمـــضي قــائــلـــة إنه "أمــر صــارخ
لـلـغـايـة لـدرجـة أنك ال تـسـأل ما إذا

ة أم ال". كان جر
فإذا قابلت شخصا في مركز تقليم
أظــــافـــر أو في مــــكـــان آخـــر وكـــان
صــغــيـــرا لــلــغــايــة وال يـــســتــطــيع
ـــشـــاركـــة في احلـــديـث أو يـــبــدو ا

خائـفـا أو "مـوجـهـا" عـنـدهـا يـتـع
عـليك إبالغ الـسلـطات كـما تـنصح
إران. وتـــضــيف أنـه "إذا لم نــواجه
هــذه األمــور فـــلن نــتــقــدم خــطــوة

واحدة إلى األمام".
وتعـد قضـية مـدينـة باث األولى من
ـتحـدة لـكنـها ـمـلكـة ا نـوعـها في ا
جـــزء من مـــســاعٍ دولـــيــة حملـــاربــة
االجتـــار بــــالـــبــــشـــر الـــتـي بـــاتت
ـملـكة مـنتـشرة في أنـحاء كـثيـرة با

تحدة وأوروبا. ا
وتأمل إران في أن تكون احملاكمات
الـتـي جـرت في كـانـون الـثـاني هـذا
الــعــام قــد قــدمت صــورة واضــحــة
للفـتيات اللـواتي يعملن بـشكل غير
قـانـوني في مــراكـز تـقــلـيم األظـافـر

دينة باث.
وتــــضـــــيف: "آمل بـــــكل صــــدق أنه
عـندمـا تتـاح لـهن الفـرصة لـلتـفكـير
في مـا حدث لـهن ويـشـعرن بـاألمان
في حـــــيــــاتـــــهن أن يـــــدركن أنـــــهن

تعرضن للظلم".
وتــقـول إنــهــا تـأمـل "في أن تــعـطي
لـهن هـذه الــتـجـربـة الــقـوة وبـدايـة

للمضي قدما" في حياتهن.
ولـكن كمـا يظـهر الـفيـلم الوثـائقي
عندمـا حتدد هوية ضـحايا االجتار

بـــالـــبـــشـــر من األطـــفـــال لـــيس من
الـسـهل عـلـيـهم الـعـثـور علـى أماكن
ساعدة أكثر أمانـا للحصـول على ا

والدعم.
وتـقــول إران: "ضـحـايــا الـعــبـوديـة
احلــديــثــة غــالـبــا مــا يــخــافـون من
السـلطات وكـذلك هيئـات اخلدمات
ـدعـ االجـتــمـاعــيـة والــشـرطــة وا
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وهـــرب الـــضـــحـــايـــا من األطـــفـــال
الـصـغـار في قـضـبـة بـاث مـن مـركز
الــرعــايــة الــبــديـــلــة بــعــد أيــام من
ـــهــــربــــ فــــقط حتــــريــــرهم مـن ا
لــيــعـــودوا مــرة أخــرى إلى مــراكــز
تـقلـيم األظافـر التي كـانوا يـعمـلون

فيها دون مقابل.
وتــضـيف إران أن "هـنــاك قـلـيال من
ـكـان الذي األمـان في الـعـودة إلى ا
تـعرفه ال سـيـما إذا كـنت تـستـطيع

التحدث بنفس اللغة بحرية".
وتقول إنهم "دُربوا جيدا لذلك ثمة
أمـر نفـسي يـدفعـهم لـلعـودة إلى ما

كانوا عليه".
وتـــضــيـف أنــهم "ال يـــفــعـــلــون ذلك
بــإرادة حـــرة وحــريــة لـــقــد دُربــوا

جيدا على القيام بذلك".

حـال تـدهـورت الـعالقـات أكـثـر بـ
الـبــلـدين. وفي مـؤشـر عـلى حـرص
الـــقــادة األتــراك رغم الـــتــصــعــيــد
الكالمي عـلى عدم الـسماح بـتفاقم
الــــوضع أعــــلن الــــبـــيـت األبـــيض
االثــــنـــ أن ســـفــــيـــر تـــركــــيـــا في
واشـنـطن سـردار كـيــلـيـتش الـتـقى
مسـتشار الرئـاسة األميـركية لألمن

. القومي جون بول
و أعـلـنت تـركـيـا االثـنـ مـجـمـوعة
من الـتـدابــيـر لـدعم عـمــلـتـهـا الـتي
تنـهار بقـوة على خلـفية الـتوتر مع
ــتــحــدة وعــدم الــثــقــة الـــواليــات ا
بالرئيس رجب طيب اردوغان الذي
يـتــحـدث عن "مــؤامـرة" حتــاك ضـد
ـركزي الـتركي بالده. وقـال البـنك ا
إنه سـيؤمن الـسيـولة الالزمـة التي
ـصــارف ويـتــخـذ حتــتـاج الــيـهــا ا
"كـافــة الـتـدابــيـر الالزمـة" لــضـمـان

الي. االستقرار ا
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ويــــأتي اإلعالن بــــعـــد أن شـــهـــدت
الـلـيـرة الـتـركـيـة الـتي خـسـرت هذا
الـعـام أكـثـر من  %40من قـيـمـتـهـا
مـقــابل الــدوالر والـيــورو هـبــوطـا
حــادا اجلـمــعــة مــا أثـار هــلــعـا في

ية. ال العا أسواق ا
وتـراجعت بـورصة طـوكـيو اإلثـن
(- (%1,98بــسـبـب آثـار "اجلــمـعـة
األســود" بــعـد أن خــســرت الــلــيـرة
التركـية أكثر من  %16من قيمـتها

مقابل الـدوالر. في الساعات األولى
اإلثــنـ فـي آسـيــا وصــلت الــلــيـرة
الــتــركــيـة إلـى أدنى مــسـتــويــاتــهـا
الـتـاريــخـيـة وتــخـطى الـدوالر ألول
مــرة سـبع لـيـرات قــبل أن تـتـحـسن

ركزي التركي. مع إعالن البنك ا
و التـداول بهـا بسـعر  6,65ليرة
لـلــدوالر الـواحـد في الـسـاعـة 6,30

. ت غ االثن
ـــركـــزي الـــتـــركي وراجـع الـــبـــنك ا
مـــعــــدالت االحـــتــــيـــاطـي اإللـــزامي
لـلــمــصــارف تــفــاديــا ألي مــشــكــلـة
سيولة وذكر أنه سيتم ضخ سيولة
بــقـــيـــمــة  10مـــلــيـــارات لـــيــرة (6
مــلـيــارات دوالر) وثالثــة مــلــيـارات
الي. دوالر من الذهب في النظام ا
ــال الـتــركـي بـراءة وســعى وزيــر ا
الــبـيـرق وهـو صـهـر الـرئـيس الى
الـطـمــأنـة مـســاء األحـد بـإعالنه أن
تــركـيــا سـتــتـخــذ اإلثـنــ سـلــسـلـة

تدابير الستقرار الليرة.
وكـــان أدروغـــان كـــثف انـــتــقـــاداته
لـواشنـطن وحـذر األحد بـأنه سـيرد
على ما وصـفه بـ"مؤامرة سـياسية"
أمـيـركـية ضـد تـركـيـا بـالـبـحث عن

شركاء جدد وأسواق جديدة.
ويـســجل هـبـوط الــعـمـلـة الــتـركـيـة
وسط تـصــاعـد الــتـوتــر بـ أنــقـرة
وواشنطن بـسبب عدد من الـقضايا
في صلبها احتجاز القس األميركي
أنــدرو بـرانــسـون الـذي يــحـاكم في

تـقــاتل تـنــظـيم الــدولـة اإلسـالمـيـة
وتعتبرها أنقرة "إرهابية".

وقـال اردوغـان "ال يسـعـنـا سوى أن
نقول وداعا لكلّ من يقرر التضحية
بـشـراكـته االسـتـراتيـجـيـة وبـنصف
قـــرن من الـــتـــحــالف مـع بــلـــد عــدد
ســــكــــانه  81مــــلــــيــــونــــا من أجل

عالقاتها مع مجموعات إرهابية".
وتابع "هل جترؤون على التضحية
بــتـركــيـا الـبــالغ عــدد سـكــانـهـا 81
مــــلــــيــــونــــا من أجـل قس يــــرتــــبط

بجماعات إرهابية?"
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تـحدة باإلفراج وتطالب الـواليات ا
الـــفـــوري عن الـــقس الـــذي يـــواجه
عـقـوبـة بـالـسـجن لـفـتـرة تـصل إلى
 35عــامــا فـــيــمــا تــطـــالب تــركــيــا
بـتسـليـمها الـداعيـة فتح الـله غولن
ـقـيـم مـنذ نـحـو عـشـرين عـامـا في ا
ــتـحــدة والــذي تـتــهـمه الــواليـات ا
أنقـرة بتـدبيـر محـاولة االنقالب في
تـموز .2016إضـافة الى الـتـوترات
أعــرب خـبـراء االقـتـصـاد عن الـقـلق
ــطــلــقــة عـلى لــهــيــمــنـة أردوغــان ا
االقتـصاد بـعد أن عـزز سلـطاته إثر

اعادة انتخابه في حزيران.
ــركـزي وتـطــالب األسـواق الــبـنك ا
بــتـحــسـ مــعـدالت الــفـائــدة لـدعم
الــلـيــرة والــسـيــطـرة عــلى تــضـخم
مـــــتــــزايـــــد بــــلـغ نــــحــــو  %16في

تموز/يوليو على أساس سنوي.

الشك ان الــطـبـقـة الـسـيــاسـيـة ومن خالل االنــتـخـابـات االخـيـرة
ـكثـفة  الـغـير مـعلـنـة فحـواها حتـاول اعادة وحـوار الـتحـالفـات ا
تــدويـر نــفـوذهــا وسـلــطـانــهـا الــسـيــاسي والـوزاري واحلــكـومي

واالعالمي بشكل افضل من السابق
ـقاعـد بـ هذه الـكتـلـة او تلك قـليالً اال ومـا ان اختـلفـت اعداد ا
ا ـانيـة جديـدة ر قـبلـة نـوعيـة بر انـنا سـنـشهـد خالل االشهـر ا
اكـثــر اسـتـقـاللـيـة من ســطـوة اغـلب الــزعـامـات الــتي كـشــفـتـهـا
ـصالح التـجربـة انهـا تتـعانق يـوما وتـتخـاصم يومـا اخر الجل ا
كـاسب احلزبـية الـضيـقة بل ان تـلك الزعـامات حاولـت وبقوة وا
حـماية سيـاسي وتنـفذي كـبار اسهمـوا في اثراء احزابهم من
ــال الـعــام من الـوقــوع في قـبــضـة الــعـدالـة خالل فـســادهم بـا
المـة الى الشارع الذي الكـثير من العـراقي  ومنـهم انا نكرر ا
ـؤدلج ــشـاركــة في االنــتـخــابـات وتــرك اجلــمـهــور ا عـزف عن ا
ة والتي كان والقليل الراغب بالتغيـير  يعيد بعض الوجوه القد
رجـعية الـرشيدة والـراي العام مشار الـيهـا دون تسمـيتهـا من ا
الغـاضب ضد الـفسـاد واحملاصـصة ولـكن علـينـا ان نعـترف ان
وجـوه كثـيـرة اسـتطـاعت الـفـوز السـباب بـعـضـهـا قبـلـيـة واخرى
تـمتـلك ثـقل شـعبي او مـنـاطقي او حـزبي او عـقائـدي عـدا الذين
ركـبـوا فـرس الــلـعب والـتـزويـر فــهـؤالء يـحـتـمــون بـثـوب الـقـذارة

ال واالعالم احملترف في خداع الشارع وسلطان ا
قبلـة حبلى باالحـداث وستتشكل انا اعـتقد ان االيام واالشـهر ا
حكومـة حتالفـات هشة حـكومة مـحاصصـة مغلـفة بثـوب وعنوان
جديد وشـخصـيات اشـبه باالكـسسـوارات في الوزارة وسـيغلب
صالح قبل ماراثـون العطاء الذي سيعلنون عنها عليها صراع ا
الـزعـامــات في بـدايـة الـتــشـكـيل وخالل اشــهـر قـلـيـلــة سـيـتـقـزم
الـفـاسـدون واالنتـهـازيـون والـطائـفـيـون  وتضـعف كل الـزعـامات
الفاسدة والفاشلة وهنا سوف تتجمع شخصيات وطنية  تلقائياً
وســيـمــضـون بـتــشـكــيل كـتــلـة وطــنـيـة  جــديـدة تــخـرج من رحم
ـصلـحة الـتحـالفـات الهـشة كـتلـة تمـتثل فـعالً وقوالً لـلمـباديء وا
ـرجعيـة والشارع الوطنـية في انـقاذ العـراق التي تـسعى اليـها ا
ـنـتـفض ضـد الـفـسـاد والـتـفـرقـة في الـوطن اجلـريح الـعـراقي ا
ـان وستـغير ستـكبـر هذه الكـتلـة وتعمـل ثورة شعـبيـة داخل البر
فقـرات مـفـخـخة في الـدسـتـور صارت تـفـرقـنـا الى فئـات بـحـجة
ــكــون ) وتــتــغــيــر بــنــوده نـحــو نــظــام رئــاسي بــشــكل يــؤمن (ا
خصـوصية اهلـنا في االقليم وادارة رصـينة من الكـفاءات تتولى
نصرفة وبرغم تصحيح االخطاء التي حصلت خالل السنوات ا
عدم تفاؤلي في اغـلب االحيان ولكن اشعر ومن
تـغـيرات ـرجعـيـة وا خالل ضغط الـشـارع وا
ـرة سـتـكون في الـدولـيـة ان الصـحـوة هـذه ا

ان العراقي. بيت الداء نفسه هو البر

d¼UEð» ∫ الفتات رفعها متظاهرون اتراك امام السفارة االمريكية في انقرة.
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تـــــركـــــيـــــا بـــــتـــــهـــــمـــــة "اإلرهــــاب"
و"الـتجـسس" وقـد وضع في نهـاية
تـمـوز/يولـيـو قيـد اإلقـامة اجلـبـرية

بعد اعتقاله لعام ونصف.
وصــــرح أردوغــــان األحـــد "نــــواجه
مــــؤامــــرة ســــيــــاســــيــــة جــــديـــدة.

وسنتخطاها بإذن الله".
ولم يـــبـــد أردوغـــان قـــلـــقـــا لـــقــرار
مـضـاعـفـة الرسـوم اجلـمـركـيـة على
الفوالذ واأللـومنيوم الـتركي الذي
أعـلــنه الــرئــيس األمـيــركي دونــالـد

ترامب اجلمعة في تغريدة.
وتوعد بأنه إن كانت واشنطن على
اسـتـعداد لـلـتـضحـيـة بعالقـتـها مع
أنـقرة فـإن تركـيا سـترد بـ"الـتحول
إلى أســــواق جـــديـــدة وشـــراكـــات
جديدة وحتالـفات جديدة (ضد) من
شـن حــربـــاً جتــاريـــة عــلى الـــعــالم

بأكمله وشمل بها بلدنا".
ح إلى أن الــتـحـالف بـرمـته بـ وأ
تـركــيـا الــتي انــضـمـت إلى احلـلف
األطلسي عام  1952بدعم أميركي

تحدة على احملك. والواليات ا
وتـستـضيف تـركيـا قاعـدة أميـركية
كـــبــيــرة فـي مــديــنــة إجنـــرلــيك في
جنوب البالد تستخدم حاليا مركز
عـمــلـيــات في احلـرب عــلى تـنــظـيم

الدولة االسالمية.
تحدة وتأخذ تركيا على الواليات ا
الدعم الـذي تقـدمه لـوحدات حـماية
الـشـعب الــكـرديـة في ســوريـا الـتي
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بـعد قـطـيعـة بيـني وبـينـهـا دامت اكثـر من ثالث سـنوات ومـاكنت
اسمـعه عنـها بـإنهـا رغم وضعـها االجـتمـاعي  بإنـها عـلى عالقة
بـرجل آخـر وذاع صـيـتـهـا بــ جـمـيع من حـولـهـا  دون أن تـأبه
ووصـلت بـهـا احلـالـة انـهـا تـسـرق مـدخـرات زوجـهـا من مالبس
واكـسـسـوارته الـثـمـيـنـة  لـتـهـديـهـا الى ذلك الـرجل وإنـه شـغـلـها
الـشـاغل وال تـهتـم ألي شخص دونـه حتى اوالدهـا وبـنـاتـهـا وما
كـان عـلي اال االشـمئـزاز مـنـهـا ومن تـصـرفـاتهـا ونـعـتـهـا بـشتى

الكلمات التي تليق بأمثالها من النساء. 
حـتى جاء ذاك الـيوم والـتـقيـتهـا في مـناسـبة احـدى األقارب و
الـتـدخل للـصـلح بيـني وبيـنـها  وألنـهـا كانت صـديقـتي احلـميـمة
وحـفاظا  على  الـعشرة وتلك الـسن التي قـضيناها  مـعا قبلت

الصلح ومشى احلال. 
وبـعـد اقل من اسـبــوع اتـصـلت بي وقـالت اخلــمـيس آتي لـبـيـتك
وابـات لـيـلـة عـنـدك ألنـني مـتـشـوقـة لـلـجلـوس مـعك وقـضـاء وقت
يـنـسـيـني ما امـر به من وضـع نفـسي سيء وضـغـوطـات احلـياة
وطبـعا رحبت بها واخـبرتها انـني بانتظارهـا حتى جاء اخلميس
ثـقفة  ومارسنا كل طقوس هذبة وا وزارتني مع ابنتهـا الشابة ا
تعة حتى حلّ الليل وذهب االحتفاء بالضيف  وقضـينا اوقات 
كل من افـراد اسـرتي ألمـاكن نـومـهم جـلسـنـا في الـصـالـة حيث
مـكان نومـهم نتحـدث بشـتى األمور حتى بـدأت حتدثني عن ذلك

الرجل بعدما سألتها مالذي تعان منه فوضعك ال يسر  .
فـبدأت احلـديث عن قـصـتهـا مع ذلك الـرجل دون خـجل أو ريـبة
قائلـة - احببته وصرت اختصـر العالم باللحـظات التي جتمعني
به طـبعـا كانـت تنـحدث امـام بنـتهـا الـشابـة التي إن فـكرت بـهذه
ثل هذه االمور يسـتوجب تدخل امهـا ونصحها بـعدم اخلوض 
الـقــصص وحتـذيــرهـا من الــرجـال وغــيـر ذلك اسـتــرسـلت وهي

تبكي وحتدثني عن قصتها تلك.
 اجبتهـا وبيتك واوالدك وزوجك صاحب الشأن الـكبير باجملتمع

والله الذي فوق هذا وذاك .
- اوالدي ال عالقة جتـمـعني بـهم مـنذ ان تـزوجوا وابـنـتي تراني
متـخلـفة النـها اكـملت دراسـتهـا وانا لم يـتسـنى لي ذلك اما  من
نعته بزوجي فـمنذ سن وانا وهـو ال شيء يربطنا سوى جدران
نزل الـتي ال تراه اال وقت قيلولته فـالنهار للعمـل والليل للسكر ا

الهي وحانات القمار والرذيلة. ومجالسة نساء ا
- ال تـزعــلي مـني هــذا لـيس عــذر  فـهـنــاك الـكـثــيـر من الــنـسـاء
وضـعــهن اسـوأ من وضـعـك  وصـانن ازواجـهـن وحـفـظن هــيـبـة

البيت.
- سـمـعت مـنه كـلـمـات لم اسـمـعـها مـنـذ ان تـزوجت ذلـك التـافه
حـبيـبتي عـمـري حيـاتي.. والكـثيـر من كـلمـات الغـزل كان يـقرأ

على مسامعي الشعر حتى الفجر وال ينام حتى اغفو  .
- شـعرت بـاألشمـئـزاز من وضعـهـا والنهـا  ضيـفـني لم اشأ ان
يطـول احلديث وغيـرت احاديثـنا الى منـعطف آخر حتى راح كل
مـنا  لـينـام حيـنهـا لم يـزور جفـني النـعاس  ولم تـفارق قـصتـها
ـذنب صحـيح انـا ضدهـا وضد تفـكيـري وصـرت ال اعرف من ا
تـفـكـيـرهـا ومـا آلت الـيه األمـور  لـكن لم اضع زوجـهـا في خـانـة
الــبــريء والـضــحـيــة فـهــو من قــاد بـيــته لـلــدمــار وسـمــعـته الى
ـارسـة االفـعـال الـوسخـة النه احلـضـيض وهـو من قـادهـا الى 
مثـلمـا كان يـبـات في احضـان الغـانيـات كانت
زوجته تغفو على اشعار وهمسات رجل آخر
ا مـا كـانت تـخـفيه وتـخـجل ان تـبوح به  ور

جرم اكبر.....

بغداد

إران كاتليف مع كلبها
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مــدريـد) ,أ ف ب) - أعــلــنت رابــطـة
كـرة الـقــدم احملـتـرفـة في إســبـانـيـا
أنها تـوصلت إلى اتفاق اسـتثنائي
مع شــبـكــة الــتـواصل االجــتــمـاعي
"فيسـبوك" لتمـك مستـخدميها في
جـنـوب آسـيا من مـتـابـعة مـبـاريات

الدوري اإلسباني مباشرة ومجانا
السيما في الهند.

ووصــفت الــرابــطــة اإلســبــانــيــة بـ
"الــرائــد" هـــذا االتــفــاق مع شــبــكــة
الــتـواصل االجــتـمـاعــيـة األولى في
الـعالم والـذي "يفـتح حقـبة جـديدة

ــــبــــاشــــر لألحــــداث في الــــنـــــقل ا
الرياضية".

باريات الـ380 وأوضحت أن "كل ا
ألندية الدرجة اإلسبانية االولى في
كرة القـدم ستصـبح متوفـرة مجانا
عــلـى فــيــســبـــوك في ثــمــاني دول:

أفــغــانــسـتــان بــنــغالدش بــوتـان
ـــالــديف الــهــنـــد نــيـــبــال جــزر ا

سريالنكا وباكستان".
ـرة االولى الـتي تـوقع فـيـها وهي ا
ـبـاشـر عـبر الرابـطـة عـقـدا لـلنـقل ا
منصة شبكـة للتواصل االجتماعي
والــعـقــد يـســتـهــدف يـشــكل خـاص
الـهـنـد ثـاني أكـبـر دولـة في الـعـالم
من حـــيث عـــدد الـــســكـــان مع 1,3
مليار نسمة. ويبلغ عدد مستخدمي
الـهواتف اخلـليـوية في الـهنـد أكثر
من مـلـيـار شـخص بــيـنـمـا يـتـمـتع
نحو نـصف مليار شـخص باتصال

بشبكة االنترنت.
q «uð WJ³ý

وأعـــربـت الــرابـــطـــة عـن ســـرورهــا
باشر بتوقيع "عقدها األول للنقل ا
عــبــر مـــنــصــة شــبــكـــة لــلــتــواصل
االجـتـمـاعي" دون إعـطـاء تـفـاصيل
ـالــيـة الــتي قـدرتــهـا عن الــقـيــمــة ا
صـحــيــفــة "مــاركـا" بـ  90 مــلــيـون
يورو.وأشار البيان إلى أن "االتفاق
تـد لثالث سنـوات يبدأ من الذي 

موسم  2019 -2018 الذي يـنطلق
اجلـــمــــعـــة" مــــؤكـــدا أنه "جــــمـــيع
ــبـاريــات سـتــكـون مــتـوفــرة عـلى ا
الـصـفــحـة الـرسـمـيــة لـلـدوري عـلى
فـيـسـبوك وأيـضـا علـى الصـفـحات

اخلاصة بكل ناد".
علق رئـيس رابـطة الـدوري خافـيير
تيباس عـلى االتفاق بالقـول "الليغا
ية وهذا هي مرجع لكرة القدم العا
(االتــفــاق) يــشــكل ارتــيــاحـا هــائال
بـالــنـســبـة الـيــنـا حــتى اآلن فـعـدد
األشـخـاص الـذين سـيـتـمـكـنـون من
بـاريات مباشرة في هذه مشاهدة ا
ـنـطـقة اجلـغـرافيـة سـيـكون مـهـما ا
جـــــدا أكــــثـــــر من أي وقـت مــــضى
وسيـتمكـنون من مشـاهدتهـا مجانا

عبر فيسبوك".
ـــاضي وفـي حـــزيــران/يـــونـــيـــو ا
أعـلنت الـرابطـة أنهـا جددت عـقدها
خلـمس مواسم ( 2019الى (2024
مع مجمـوعة "ميـديابرو" اإلسـبانية
ـيـا مـقابل 4,48 ـبـاريـات عـا لـبث ا
مـلـيـارات يـورو أي مـا يـعادل 896

ــوسم الـواحـد مــلـيــون يـورو في ا
بزيادة  %30 عن العقد السابق.

وبـــلـــغـت عـــائـــدات مـــوسم -2016
 2017 بــــحــــسب الــــرابــــطــــة 3,6
مـلـيـارات  %40 مـنـهـا من حـقـوق
الـنـقل الـتـلفـزيـوني بـأربـاح وصلت
الى  234مــلــيـــون يــورو. وأعــربت
الــرابـــطـــة عـن أمــلـــهـــا فـي جتــاوز
عائدات موسم  2017 -2018 أربع

مليارات يورو.
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ـباريـات عـبـر فيـسـبوك ويـعـد بث ا
أحدث خطوة ضمن اتفاقات تعاون
بـــ شــركـــات عــمـالقــة في مـــجــال
االنـــتـــرنت ودوريـــات كـــرة الـــقــدم

الكبرى.
وفي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو أعـــلـــنت
مــجـــمــوعــة "أمـــازون" األمــيـــركــيــة
الـعمالقـة الـتوصل الى اتـفـاق لبث
 20مــبـاراة من الـدوري اإلنــكـلـيـزي
تـحدة مـلكـة ا عـبر االنـترنت فـي ا
ـقـبـلة واسـم الـثالثـة ا في كل مـن ا

(بدءا من .2019-2020 بغداد


