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أجل مــجــتـمـع اكـثــر عــدال. مـهــمــا كـانت
عركة من اجل نتيجة احلكم سأواصل ا

كرامة شعب هذا البلد".
ـنصـة خـليـفته في وانضـمت الـيه على ا
الـرئـاسـة الـتي اخـتـارهـا بـنـفـسه ديـلـمـا
روســيـف الــتي عُـــزلت في 2016 بــعــد

وازنة. ادانتها بانتهاك قوان ا
وقـــــال لــــــوال "لن أحتــــــدث الـــــيــــــوم عن
مـــحـــاكـــمــتي او عـن الــقـــضـــاء ألن لــدي

محام اكفاء اثبتوا براءتي".
واضاف "جئت ألحتدث عن البرازيل".

وقال "اشـعر بـسالم داخـلي سالم الذين
لم يـــرتــكـــبـــوا اي جـــرم. هل يـــخـــافــون
عودتي? أيـخافـون االشيـاء اجليـدة التي
قــمـنــا بــهـا?" فـي اشـارة الى مــعــارضـيه

. اليميني
ويـقـول لـوال وروسـيف وقـادة يـسـاريون
آخـرون انـهم ضـحـيـة مـخـطط من دوائـر
الـقضـاء والـسيـاسة واالعـمـال لتـهـميش

حزب العمال.
وفــرضـت ســـلــطـــات بـــورتـــو الـــيـــغــري
ــنع اقــتـراب اجــراءات امــنــيــة خــاصــة 
مـؤيـدي ومــعـارضي لـوال من بــعـضـهـمـا

البعض خشية وقوع مواجهات.
وستقوم مروحيات بالتحليق فوق مبنى
احملـكمـة بل سـيـتم االسـتـعانـة بـالـسفن

الصق لنهر. بنى ا حلماية ا
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وسـيــتـابع لـوال اجــراءات صـدور احلـكم
من منزله في ساو باولو.

وكانت روسيف قد نددت في وقت سابق
ـرحـلـة الثـالـثـة لالنقالب" ـا وصفـته "ا

ضد لوال.
رحـلة االولى كانت اجراءات وقالت ان ا
ــوازنـة عــزلــهــا والــثــانـيــة تــتــمــثـل بــا
الـتقـشـفيـة الـتي اعـلنـهـا خلـفـها مـيـشال
تامـر فيمـا الثـالثـة "تهدف لـلقـضاء على

حزب العمال وخصـوصا قائدنا". ويقول
احمللـلون ان االسواق تـراهن على تـأكيد

احملكمة للحكم بحق لوال.
ركز وقال سيلفـيو كاسيـوني في مذكرة 
اوراسـيــا لالســتـشــارات "ان االسـواق ال
كن ان تخفي حماستها: إن حكما ضد
لــــوال الـــــذي وعــــد بـــــالــــغـــــاء جــــزء من
راعية اصالحات الرئيس ميشـال تامر ا
لــلــشـركــات تــعــتـبــر عــلى نــطـاق واسع

سعاه الرئاسي". ضربة قاضية 
غـــيــر ان بــورصــة ســاو بـــاولــو اغــلــقت

{ بورتو اليغري (البرازيل) (أ ف ب) -
ينتظر الرئيس البرازيلي السابق لويس
ايـنـاسـيـو لـوال دا سـيـلـفـا امس االربـعاء
صـدور الــقـرار بـشـأن االســتـئـنـاف الـذي
تقدم به ضـد احلكم بـإدانته بالـفساد --
وهـــو الــقــرار الــذي ســيـــحــسم مــســألــة
إمـكــانـيـة تـرشــحه مـجـددا لالنــتـخـابـات
الـرئــاسـيـة هــذا الـعـام. وبـدأت مــحـكـمـة
االستـئـناف في بـورتـو اليـغـري بجـنوب

البرازيل االربعاء النظر في القضية.
وعــشــيــة صــدور الــقــرار قــال لــوال أمـام
مـؤيديـه الثالثـاء انه سـيـواصل مـعـركته

السياسية بغض النظر عن النتيجة.
واحـتشـد االالف دعـمـا للـرئـيس الـسابق
اليسـاري البالغ من الـعمر 72 عاما في

بوترو اليغري.
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وحـــكم عـــلـى لـــوال الـــذي كــــان يـــحـــظى
بشـعبـيـة كبـرى خالل فتـرت رئـاسيـت
امــــــتــــــدتــــــا من  2001الى 2010 في
ــاضي بـالــســجن تـسع تــمـوز/يــولــيـو ا
سنوات ونصف بـعد إدانته بـالفساد في
أكبـر فـضيـحـة في البـرازيل عـرفت باسم

"مغسل السيارات".
وسـتـقـرر احملـكـمـة مـا إذا كـانت سـتـؤيد
حكم االدانة بـالفـساد وتبـييض االموال
وخالل هــذه الـعــمـلــيـة سـتــتـخــذ الـقـرار
بــشـأن امــكـانــيـة تــرشـحه لـالنـتــخـابـات
رتقبـة في تشرين االول/اكـتوبر والتي ا

يبدو فيها االوفر حظا.
ــتــحــمــسـ وقــال امــام جــمــهــور من ا

الـعـديـد مـنـهم يـرتـدون فـانـيالت قـطـنـيـة
حــمــراء تــرمـز الـى حـزب الــعــمــال الـذي
يــنـــتــمي له "شيء وحـــيــد يــبــعــدني عن
شـــوارع هـــذه الـــبـالد وســـيـــكـــون يــوم

وفاتي".
واضاف "حتى ذلك الـوقت سأحارب من
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لويس ايناسيو لوال دا سيلفا

بــنـغــازي الى جــانب قــوات الـرجل
الــقــوي في شــرق لـيــبــيــا الــفـريق

خليفة حفتر.
وال يـــعـــتــرف حـــفـــتــر وحـــكـــومــته
ـان مــنــتـخب في ــنـبــثـقــة من بــر ا
2014 مقـــــــره في طبــــرق شرق
الـبالد بــشـرعـيــة حـكـومــة الـوفـاق
الــوطـنـي بـرئــاســة فـايــز الــسـراج
ــوجب اتـــفــاق والـــتي تــشـــكــلـت 
ــغـرب بـإشـراف الـصــخـيـرات في ا
ـــــــتــــــحـــــــدة فـي كـــــــانــــــون اال ا

االول/ديسمبر 2015.
وليبيا غـارقة في حال من الفوضى
منذ االنتفاضة الشعبية التي أنهت

نظام معمر القذافي عام 2011.
وبنـغازي الـتي كانت مـعقل الـثورة
اصــبـــحـت مـــعـــقال لـــلـــجـــمـــاعــات
ـديـنـة اعـمال ـسـلـحـة. وشـهـدت ا ا
عـــنـف اســــتــــهـــدفـت خــــصــــوصـــا

الدبلوماسي وقوات األمن.
وقـــــال الــــنــــاطق بـــــاسم الــــقــــوات
اخلاصة في بنـغازي العقـيد ميلود
الــزوي ان أحــمــد الــفــيــتــوري آمــر
سـرية الـقـبض والـتـحـري اخلـاصة
الـتــابـعـة لــلـقـيــادة الـعـامــة لـقـوات

حفتر قتل في االعتداء.

السليمانية

كلمات على ضفاف احلدث
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الــثـالثــاء عــلى تـــراجع بــنــســبــة 1,22
ـئــة سـبـبه بـحــسب احملـلـلـ اجـواء بـا

الترقب السائدة قبل صدور القرار.
ومهما كان احلكم سـيكون قرار احملكمة
ـوقـراطـيـة ـثــابـة اخـتـبـار جـديــد لـلـد

البرازيلية.
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وقـال خبـيـر الـسيـاسـيـة في جامـعـة ريو
دي جــانـيــرو لـوكــالـة فــرانس بـرس "إذا
كــان لـوال ال يــسـتــطـيع الــتـرشح تــكـون
االنـتـخـابــات غـيـر مـحـسـومـة وسـيـكـون
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يـحيـا الـذكي حيـاة مأسـاوية فـي بيـئة غـبيـة وفـاسدة  تـدعم اجلاهل وتـقدم
النماذج السطحية للواجهة على أنها عباقرة ونوابغ وأعالم وجنوم  فينظر
الـــذكي الـى ذكــائـه عـــلى أنه عبء وشـيء فـــائض عن احلـــاجـــة في دمـــاغه
ويـسـبب له احلـزن واإلحـبـاط  السـيـمـا إذا كـان فـقـيـرا مـاديـا. وبـذلك يـعـد
ـقـرون بـأخالق عـالـيـة ـ من غـيـر قـوة داعـمـة نـقـمـة عـلى الـذكـاء الـفـردي ـ ا

صاحبها في بيئة تصدر الغباء على أنه سعادة .
وعـليه قد يشعر الذكي في مـجتمعنا بالـغباء وهو يرى ماآلت اليه األوضاع
ألسـباب عدّة  من أهمها إهـمال الطاقات العـقلية احليويـة بكل ماتنتجه من
أفـكار علمية وإبداعات فنـية وكتابية وحياتيـة  ماأدى الى انخفاض معايير
الـتـقو (الـتقـيـيم) في مـختـلف مـجاالت الـعـمل والتـعـليم واحلـيـاة عمـوماً 
يادين ـ السـيما إذا أضـفنا الى ذلك زحف احملـاصصة احلـزبية عـلى كل ا
مـا أدى الى أن تـضرب أحـقيـة إنسـان يتـسم بـالكـفاءة عـرض احلائط وهي
تـسـرق الـفـرصـة مـنه وتـمـنحـهـا آلخـر غـيـر كفء يـصـدق نـفـسه كـمـا يـنـظر
احلـمـار ـ مع احـترامي لـلـحـمار احلـيـوان الذي يـخـتـلف تمـامـا عن احلـمار
ا يسهم في تفشي وباء الغباء رآة ويرى نفسه أسداً  و اإلنـسان ـ الى ا
شـيوع الفساد حتـى في مؤسسات تعلـيمية فتـحنا عيوننـا ح كنا صغاراً
قلوب  وأقصد بعض عـلى أنها تربي أيضا فإذا بها باتت تـفسد وتربي با
ساومة تالميذه على درس لنفسه  علم او ا ـدارس لدينا  ح يسمح ا ا
الـنـجـاح لـقـاء مـبـالغ مـالـيـة مـعـيـنـة  وهـو بـهـذا األسلـوب يـسـهم فـي جناح
ُـجد إذا لـوث  ورسـوب الذكي وا وهـوم ا الـكـسول إذا دفع ثـمن جنـاحه ا
لم يـشتر ِ استحقاقه  ومن ثم جند أولئك الكسالى يحتلون مقاعد األذكياء
كنـهم شراؤهـا بينـما يكـون نصيب في اجلـامعات ومـن ثم الوظائف الـتي 
األذكــيــاء بـيـع (حـاجــة بــربع) عــلى أرصــفــة الـعــوز  لــعــجـزهـم عن شـراء
حـصتـهم من الوظـيـفة ولـعدم تـوفر وسـاطات لـهم مثـلمـا التتـوفر لـهم فرص
ثل عـمل مناسبة في القطاع اخلاص  وإن استطاعوا الصطدموا بوضع 
ـا عـانوه في مـدارسهم  فـالـفسـاد في القـاع كـما هـو في القـمة  امـتدادا 
ــدرسـة  ودائـرة الــعـمل سـرطــان يـتــمـدد عــمـوديــا وأفـقـيــا  الى الــبـيت وا
) تاركا لـنا الـبلد نـتجـ والـشارع  يـقتل اخلاليا (األذكـياء والـطمـوح وا

عبارة عن جسد نحيل شاحب يترنح كثيرا قبل موته . 
ـبادر نـحن النـغـفل وجـود كـفاءات فـي مخـتـلف الـدوائـر واألمـكـنة وبـيـنـهـا ا
ـتمسك باحملاولـة واليائس  ولكن في بادر  والـظاهر واخلفي  وا وغـير ا
الـعـموم ثـمـة تـمدداً سـرطـانـياً لـظـاهرة تـسـيـد األقل كفـاءة وعـمالً  ويـسهم
تملق نافق ا سطح مسبقا والفرد ا دروس والفرد اجلاهل ا اإلعالم غير ا
الـنـمـام احلـاسـد في دعم ذلك الـتـمـدد وتـنـمـيـته  من خـالل إبـراز األغـبـياء
ـصـادفـة وعـبـيـدهم ـ  بـتـداول واجلـهـلـة والـفـاسـديـن ـ السـيـمـا سـيـاسـيي ا
تـصـريحـاتهـم وأسمـائـهم وأعمـالـهم على أنـهـا نتـاجـات عبـقـرية او مـؤثرة 
عـاييـر ويـصدق الـناس األكـاذيب ومايـكون نـتاج وشـيئـا فشـيـئا تـنخـفض ا
جـهل يؤدي الى مـزيد من اجلهل الـذي يُسقـط اجملتمع في دوائـر المتنـاهية
من األمـية واخلرافة  وهو مجـتمع قد عانى الكثيـر سابقا  ولكن هناك من
صـمدت قـيـمه االخالقيـة لتـأصـلهـا فيه أزاء الـتـحديـات وموجـات ضرب كل
مـاهو سلـيم وحي وإيجـابي  وهناك من سـبح مع تيـار الفسـاد واإلفساد 
أمـا ألنه ضعـيف قيمـيا وغـير صلب مـن الداخل ولهـذا تغـرقه حتى أضعف
مـوجة  وأما ألنه في االصل فاسـد غير مرئـي وكان ينتـظر الفرصـة ليظهر

للمأل على حقيقته . 
نـعود ونقول .. الذكي اخملـلص لقيمه االخالقيـة ـ وأشدد على إقران الذكاء
بـاالخالق ألن الـذكي الـسلـبي يـسـهم بالـفـسـاد وقد يـكـون هـو اخملطط له  ـ
ـد ويـحاول أن مـاذا يـحـدث له وسط هـذا الـسرطـان ? قـد يـصـمد ويـقـاوم ا
ـا يكفي او يستـحق أم لم ينتبهوا  يـقدم شيئا سـواء أانتبه اليه اآلخرون 
او تـبـنـته سـلـطـة مـستـقـلـة مـا أم لم تـفـعل  فـهـو يـعـمل ألنه بـبـسـاطة حي 
واحلـيـاة نبض فـكـر وفعل   يُـقـدم ماعـلـيه وينـاضل في مـعركـة الـدفاع عن
رتـبة األخـيرة عـلى الرغم من وت  وإن كـان قد عـاش في ا ذكـائه الى أن 
اسـتحقاقه أن يكون هو من يضع معايير التفوق ال أن يكون ضحية معايير
وتى  ألنّ الجدوى نـابتة من منبت اجلهل  وقد يُـجمد ذكاءه في ثالجات ا
من أن يـكـون الـعـقل حـيـا في بـيـئـة مـقـفـرة التـسـمح حـتى بـبـدء حـيـاة تلـيق
بـإنسان يحترم نفسه وعقله .. بعض األذكياء تمنحهم احلياة فرصة الفرار
من الـبـيـئـة الـسـلـبــيـة  الى فـضـاء رحب يـجـدون فـيه مـتـنـفـسـا ألفـكـارهم 
قدرات ويـتحولـون الى أشخـاص ناجحـ في بيئـة غير طـاردة للمـواهب وا
والـطاقات العـقليـة اإلبداعية  وبـعضهم التنـصفهم احلـياة بفرصـة فيحاول
أن يـحفر في الـصخر ولكـنه اليحاط بـإهتمام يـناسب أهمـية مايقـدم فيُحبط
ا يـحتـفى بسواه  السـيمـا وهو يـرى األقل ذكاء وكـفاءة يُـحتـفى به أكثـر 
ـاقـســمـته احلـيـاة له  وبـعـضـهم قـد حتـاول سـلـطـة او جـهـة وقـد يـرضى 
فـاسـدة جـذبه الـيـهـا لـكـنـهـا جتـابه بـرفـضه الـكـامل في أن يـكـون جـزءًا من
مـنظومة فاسدة  وبعضهم قد تقنعه اجلـهة الفاسدة في تبنيها له  فتسرقه
صلـحتها بعد أن حتـوله الى طاقة سلبـية  وبعضهم قد من ذكـائه وتوظفه 
يـجازف وينتمي الى اجلهة الفاسدة عـلى أمل أن يغير شيئا  لكنه سرعان
مـايفـطن الى غـاياتـهـا غيـر القـابلـة لإلصالح فـيرفض أن يُـجـند خلـدمتـها 
وحـينئذ تنبذه وحتاربه  وبعضهم يقضي حياته ميتا في البيئة القاتلة التي
بادر الذي اليـقبل بالتنازل قـتدر ا يـصعب على الذكي ا
ـتــلك وسـاطـة غـيـر عـقـله عن أخالقــيـاته الـعـالـيـة وال
وأخالقـه أن يـكــون في أعـلى قــمـة الــهـرم  وفي كال
وت الوطن .. أما آن األوان لـيحيا ونحيا احلـالت 
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Y¹bŠ∫  رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السابق ميشيل بالتيني يتحدث للصحفي بعد خروجه من محكمة التحكيم الرياضي

{ بــــاريس (أ ف ب) - أكــــد رئـــيس
االحتاد االوربي لـكرة الـقدم الـسابق
الفـرنسي مـيشال بالتـيني لـصحـيفة
"لوموند" الفرنسية الثالثاء انه تقدم
بـاستـئـناف لـدى احملـكمـة االوروبـية
حلـقــوق االنـســان في سـتــراسـبـورغ
ـارسة لالعـتراض عـلى ايـقـافه من 
اي نـــشــــاط كــــروي حـــتـى تـــشــــرين

االول/اكتوبر 2019.
وقــــال صــــانع االلــــعــــاب الــــســــابق
لـلـمـنتـخب الـفـرنـسي الـذي اسـتـنـفد
جميع سبل االسـتئناف ضـد عقوبته

فـي ســويـــســرا (حــيـث يــوجـــد مــقــر
االحتـــاد االوروبي لـــلــعـــبــة): "إنـــهــا
مـسـألة شـرف بـالـنـسـبـة لي أريد أن

تنصفني العدالة".
وأضـاف بالتــيـني (62 عـامـا): "هـذا
االستئـناف يدخل في إطـار منطق ما
قلـته دائمـا: أنا أعـتبـر أني لم ارتكب
أي خــطـأ وأنـا مــصـمـم عـلى تــأكـيـد
حــقـــوقي حـــتى الــنـــهـــايــة وإثـــبــات

براءتي".
وفي تـصـريح لــوكـالـة فـرانس بـرس
قـــال فــــانـــســــان ســـوالري مــــحـــامي

ـكلف بالتـيني في سـويـسـرا وغيـر ا
الـقـيـام بـهـذا اإلجـراء الـذي تـكـفل به
مـحــامـو صـاحب الـكــرة الـذهـبـيـة 3
مرات في فـرنسـا "أؤكد لـكم أن هذا

ه". االستئناف  تقد
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وابـــرز بالتــيـــني انه يــعـــتــرض "من
خالل هـذا االستـئـنـاف لدى احملـكـمة
االوروبــيــة حلــقــوق االنــســان عــلى
جمـيع اإلجـراءات اجلزائـيـة لالحتاد
الـدولي (فــيـفـا) ومـحـكـمــة الـتـحـكـيم

الرياضي".

كـنني قـبل عام وختم قـائال: "كـان 
ونــــصف من نــــهــــايــــة عــــقــــوبــــتي
االستمرار في التمتع باحلياة ولكن

أنا ال أريد أن أستسلم".
واوقف بالتـيـنـي لـلـوهـلـة االولى من
قـــبل الــقــضــاء الــداخـــلي لــفــيــفــا 8
ســنـوات في تــشــرين االول/اكـتــوبـر
2015 بسبب دفعة غير مشروعة

بقـيـمة مـلـيوني دوالر حـصل عـليـها
عام 2011 عن عمل استشاري قدمه
قــبل 9 ســـنـــوات لـــرئـــيس االحتـــاد
الـدولي آنـذاك الـسـويـسـري جـوزيف

وقوف هو ايضـا في العملية بالتر ا
نـفـسـهـا ثم قـلـصت الـعـقـوبـة الى 6
اعـوام من قبـل جلنـة االسـتـئـناف في
االحتاد الـدولي ثم الى  4اعوام عن
طـريق مـحـكــمـة الـتـحـكـيم الـريـاضي

التي مقرها في لوزان.
وبعـد ذلك جلأ بالتـيني الـذي حرمته
الـعقـوبـة من الـتـرشح لـرئاسـة فـيـفا
الى احملكمة السويسرية التي مقرها
لــــوزان ايــــضــــا لـالعــــتــــراض عــــلى
عـــقــوبــته لـــكن احملــكـــمــة اكــدت في
تـمـوز/يـولـيو 2017 ايـقـافه الربـعة
اعــوام حـتى تــشــرين االول/اكـتــوبـر
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عـلى صعـيـد آخر اسـتـبعـد الـكرمـل
امس االربــعـاء فـكــرة مـقــاطـعـة دورة
قررة في بية الشتوية ا االلعاب االو
بــيــونغ تــشــانغ ردا عــلى اســتــبــعـاد
العديد من الرياضي الروس بسبب
ــنـشـطــات الـتـي تـضـرب فــضـيــحـة ا
روســيــا وخـــلــفت الــكــثــيــر من ردود
الــفــعل الــغــاضـبــة لــكــنه حــذر بـأنه

ينوي الدفاع عن حقوق رياضييه.
ـــتــحـــدث بــاسم الـــكــرمـــلــ وقــال ا
دمـيـتـري بـيـسـكـوف في تـصـريـحـات
ــــهم جتـــنب لـــوســــائل االعالم "من ا

استخدام كلمة مقاطعة".
وأضاف "أهم شيء هـو احلفـاظ على
برودة أعـصابنـا أوال وقبل كل شيء
من أجل مـصلـحـة ريـاضيـيـنـا الذين
كـمـا تـعـلـمـون قـد اتـخـذوا قـرارا من
ـــشــاركـــة في هــذه أجـل إمــكـــانــيــة ا
بـية. هـذا القـرار تفـهمه األلعـاب األو
اجلــمـيع" في اشــارة الى اســتـئــنـاف
عـقــوبـاتـهم امــام مـحـكـمـة الــتـحـكـيم

الرياضي.
وتـابـع "يـجب الـتــحـدث الى الـلــجـنـة
ـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة والـــدفـــاع عن االو

حقوقهم قدر االمكان".
وأدى اســتـبــعــاد روسـيــا من ألــعـاب
بــــيــــونغ تـــــشــــانغ إلـى دعــــوات إلى
مقاطعة وهو اخلـيار الذي استبعده
في الــــنـــهــــايـــة الــــرئـــيـس الـــروسي
ــــــيـــــر بـــــوتـــــ فـي كـــــانـــــون فالد

اضي. االول/ديسمبر ا

لـــكن الـــكــشف فـي بــدايـــة االســبــوع
احلـالي عن أول أسـمـاء الـريـاضـيـ
ـشـاركـة في الـذين لم يـســمح لـهم بـا
ـقـررة من 9 األلـعـاب األولـيــمـبـيـة (ا
الى 25 شبـاط/فـبرايـر) حتت الـعلم
ـبي قـد أثـار ردود فـعل غـاضـبـة األو

كثيرة.
وتــضم هــذه الـقــائــمـة الــتي ســيـتم
ـقـبـلـة نـشـرهـا بـالـكـامل في األيـام ا
ريــاضـيــ من الــطـراز الــرفــيع مـثل
سـافات القصيـرة فيكتور أسطورة ا
اهن وبـــطل الـــبــيـــاتـــلـــون أنـــطــون
ــتــزجلــة كـــســيــنــيــا شــيــبــولـــ وا
ســتــولـبــوفــا الـتـي تـوجت وصــيــفـة

اضي. لبطلة اوروبا األسبوع ا
ــعــاقــبــ لم بـــعض الــريــاضــيـــ ا
ـنـشـطات يـتـورط أبـدا في قـضـايـا ا
كـــمــا اعــتـــرف به وزيــرة الـــريــاضــة
الـــفــرنـــســيـــة الـــســابـــقـــة فــالـــيــري
فــورنـــيــرون الــتي تــرأس الــلــجــنــة
بـية الـدولية كـلفة من الـلجـنة األو ا
الخـــتــــيــــار الـــريــــاضـــيــــ الـــروس

." "النظيف
5¹uŽb  WLzU

وقـــالت "إذا لم يـــكن هــنـــاك ريــاضي
ـدعـوين فـهذا ال مـدرجـا في قائـمـة ا
يــعــني بــالــضــرورة أنه قــد تـنــشط"
موضحـة أن اللجـنة أرادت "أن تكون
واثـقــة تـمـامـا من أن ال يــكـون هـنـاك
أدنى شك أو أدنى شـبـهـة في أي من

الرياضي الذين سيتم دعوتهم".
وتـعيش روسـيـا فـضيـحـة منـشـطات
مـــنـــذ الــكـــشف عن تـــقــريـــر احملــقق
الكنـدي ريتشـارد ماكالرين الذي أكد
ـنـهج لـلـدولـة وجـود نـظـام تـنـشط 
الــروســيـــة في الــفــتــرة بــ 2011
و2015 ظـهــر عـلى اخلــصـوص في
بية الشتوية التي دورة االلعاب االو
اســتــضـــافــتــهـــا مــديــنـــة ســوتــشي

الروسية عام 2014.
وأدت هــذه الـقــضـيـة الـى اسـتــبـعـاد
ريــاضـــيــ روس من دورة االلــعــاب
بـية الـصيـفية في 2016 بريو االو
دي جـانيـرو واسـتـبعـادهم بـالـكامل
عن مــونـديــال الــعـاب الــقـوى الــعـام

اضي في لندن. ا

ن يتابع االحـداث السيـاسية وسمـع باسماء الـشخصـيات السـياسية البـد 
ـؤكـد سمع بـاسم  رئـيس جنـوب افـريقـيـا الراحل (نـيـلسـون مـانديال) من ا
الـذي قضى 27 عـاما في سجـون النظـام اقلية الـبيضـاء وكان قد خصص
النظام العنصري  ضابطا في السجن مهمته تعذيب (مانديال) دارت االيام
وظـهـر رجـل بـاسم ( دي كـلـيـرك ) اخــر رئـيس جـمـهـوريــة االقـلـيـة الـبـيض
الـعنصـرين صمم ان يـعالج وضع احلكم غـير الـعادل في ذلك البـلد وتوجه
الى الـعـمل الطالق احلريـة الكثـريـة سكـان البـلد االصـلـي وهم من الـسود
لـيشاركـوا في العـمل السيـاسي واالنتخـابات وسـمح بنشـاط احزابهم ومن
نـتائج ذلك الـتـغيـير  اطالق سـراح (مانـديال) من السـجن وهو كـان زعيم
ـؤتـمـر الـوطـني الـذي كـان يـقـود الـنـضـال اكـثـريـة السـود وفي اول حـزب ا
انـتخاب حر فاز حزبه باالكثرية معلنـا بذلك انتهاء احلكم العنصري االقلية
الـبيض في جنوب افريـقيا واصبح (مانـديال) اول رئيس جمهـورية للسكان
االصـلي  ‘في الـعام االول لـرئاسـته سمع ان الضـابط الذي كـان مسؤوال
عن تـعذيبه يـهيء لالحتفال بـعيد ميالده  ‘فـكان وهو في بـيته محـتفال بتلك
ـنــاسـبـة فـاجــأه (مـانـديال) بــحـضـور االحـتــفـال ومـعه بـاقــة ورد وقـدمـهـا ا

للضابط وهنأه بكل لطف ....!
بـهـذه اخلــطـوة بـدأ مـانـديال حــكـمه مـعـلــنـا لـكل شـعب جــنـوب افـريـقـيـا ان
نـصرهم في االنـتخـابات اليـعني التـوجه الى احلقـد بهـدف االنتـقام وسحل
سؤولة من وتـعذيب االقلـية البيض بـل ان نصرهم هو اعالن لـبدء احلريـة ا

اجل البناء بجهد اجلميع .
هـذا ماحـدث هـناك .. ولـكن في مكـان اخر هـنـا او في اكثـر من مكـان اخر
هـناك اناس يحدث لهم بـغفلة من التاريخ وخارج كل مـعاني احلرية والبناء
كن انديال بل فـقط يصلون الى موقع  اليـصبحون رئيس دولة كـما حدث 
لـهم بعض السلطات والـقوة من خالل تلك السلطـة تراهم اول عمل يقومون
ة بـدءا من اول مدرسـة درس فيـها او اول به هـو البـحث في الـدفاتـر القـد
ـدرسة او من ـعرفـة من ضربه وهـو تـلمـيذ في ا مـحلـة عـاش فيـها طـفولـته 
ضـربه عنـد حدوث مـشاكسـات طفـوليـة ليـاتي به وينـتقم منـه وهو في موقع
سؤول  تـراه في ( بلده ) يقدم ـسؤوليـة .....!! والغريب في سلـوك هذا ا ا
نـفـسه امـام الـناس ( شـخـصـا مـؤدبا) يـتـحـدث عن حـرية االخـتـيـار ويـدعو

لبناء مجتمع وحكم مدني وحرية الفرد ونشر قبول االخر ....
هكذا هي الدنيا  يحدث ذلك هناك .... ويحدث هنا

{ واخـيـراً قـال مـانـديال : لـيس حـراً من يـهـان أمامه
إنسان واليشعر بإهانة.

{ وقـال مارك تـوين / كي تنـجح في احلياة  ‘فـأنت
حتتاج إلى أمرين : التجاهل والثقة ..
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{ كــابل (أ ف ب) - أعــلن تــنــظـيم
داعش مـــســؤولـــيــته األربـــعــاء عن
اعـتــداء اسـتــهـدف مـكــتب مـنــظـمـة
"أنـــــقــــــذوا األطــــــفـــــال" فـي شـــــرق
افـــغـــانـــســـتـــان أســفـــر عـن مــقـــتل
شـخــصـ عـلـى األقل وإصـابـة 14
بــجــروح. وحتــدث الـتــنــظــيم عــبـر
وكـالة "أعـمـاق" الـتـابعـة له عن شن
"عــمــلــيــة اســتــشــهــاديــة بــســيـارة
مفخخة وثـالثة هجمات انـغماسية
تـسـتـهـدف مــؤسـسـتـ بـريـطـانـيـة
وسـويــديـة ومـؤســسـات حـكــومـيـة

افغانية في مدينة جالل أباد".
من جــهـة اخــرى قـتل 34 شـخــصـا
على االقل واصيب عـشرات آخرون
في انـفــجـار سـيـارتـ مــفـخـخـتـ
امام مـسـجد في بـنغـازي في لـيبـيا
بـحـسب حـصـيـلـة جـديـدة اوردتـهـا

مصادر طبية امس االربعاء.
wÝUOÝ f UMð

ووقع االعـتـداء مــسـاء الـثالثـاء في
وسط ثاني مـدن لـيبـيا الـتي تشـهد
فــوضى وتـنــافـســا سـيــاسـيــا مـنـذ
ســقـوط نــظـام مــعـمــر الــقـذافي في
2011 اثر انتفــــــــاضة شعــــــبية

ومقتله.
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وانــفـجــرت سـيــارة مـفــخـخــة عـنـد
صـل من مـسجد في حي خروج ا
الــســلـيــمــاني بــحــسب مــصـدر في
اجـهـزة االمن. ثم انــفـجـرت سـيـارة
نطقة ثانية بعد نـصف ساعة في ا
ذاتــهـا مــوقــعـة قــتــلى في صــفـوف

. دني قوات االمن وا
ـتـحـدثـة بـاسم مـسـتـشـفى وقـالت ا
اجلالء في بنـغـازي فاديـا البـرغثي
ـــســتـــشــفى تـــســلم 25 جــثــة ان ا
واستقبل 51 جريحا بعد االعتداء.
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ونـــقـــلـت تـــسع جـــثث اخـــرى و36
جــريـحــا الى مـســتــشـفى اخــر هـو
مــركــز بــنــغــازي الــطــبي بــحــسب

الناطق باسمه خليل قويدر.
وكـانت احلـصـيلـة الـسـابـقـة تـشـير

الى مقتل 22 شخصا.
كـن ان ترتـفع احلـصـيلـة بـشكل و
اضافي الن العديد من اجلرحى في
حـالــة حـرجــة وقـد يــكـون ضــحـايـا
آخـرون ادخـلــوا الى مـسـتــشـفـيـات

خاصة.
ـسجـد الـذي وقع االعـتـداء قربه وا
مــعـروف بــانه مــعـقل لــلــجـمــاعـات
السلفية التي قاتلت اجلهادي في

لــديــنــا خــمـســة او ســتــة مــرشــحـ مع
ا يجعل من امكانية بلوغ جـولة ثانية 
انتخابات 2018 اكثر االنتخابات التي
ـكن الـتـنـبـؤ بـنـتـيـجـتـهـا مـنـذ عـودة ال 

وقراطية (في 1985). الد
في احــــدث اســـتــــطـالعـــات مــــؤســــســـة
داتـافولـيـا مطـلع كـانـون االول/ديسـمـبر
ـئة من اضي حـصل لـوال على  34با ا
نـوايـا الـتـصــويت مـتـقـدمـا عـلى الـنـائب
الــيـمـيــني جـايــيـر بـولــسـونـارو مع 17

ئة. با


