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عدم تلقي ويا لـتعليم رسمي جعله
في مـوقف ضعـيف أمام مـنافـسته
الـسـيـاسـيـة اخملـضـرمـة وخـريـجـة

جامعة هارفرد األمريكية.
وفي عام  ?2014رشح ويـا نـفـسه
لـعـضـويـة مـجـلس الـشـيـوخ وفـاز

قعد عن مقاطعة مونتسرادو.
ومع حلول انتخـابات الرئاسة عام
 2017 كـوّن حـزب ويـا حتـالـفا مع
حـزبـ آخـرين حـمل اسـم مـؤتـمر
ــقــراطي وأصـبح الــتــغـيــيــر الـد

مرشح التحالف للرئاسة.
وتـصـدر ويا األصـوات في اجلـولة
ئة ثم في األولى بنسبه  38 في ا
اجلـولــة الـثـانـيــة بـنـسـبـة  29 في

ئة. ا
وفي اجلــــولــــة الـــنــــهــــائـــيــــة في
ديسمبر/كانون األول  2017 أُعلن
فـوز ويا رسـميـا بنـسبـة تزيـد على
ـــــــئـــــــة مـن األصــــــوات  60 فـي ا
لـيـصـبح أو العب كـرة قـدم يـترأس
البالد. وجـرت مراسم تنـصيبه في

يناير/كانون الثاني 2018
 ÊuKÞUŽË ÊuFJ ²

rJ(« ”√— vKŽ

وابـرز مثـال لـهم سيـاسـيو الـعراق
الـذين وجـدوا انـفـسـهـم امـام ثروة
هــائــلــة لــكن لم يــحــسـن اي واحـد
مـنـهم الـتعـامل الـصـحيح مـعــــــها
النه بـال خـــــبــــــرة وبـال شــــــهـــــادة
جـــامــعـــيــة وان ســيـــرته حـــافــلــة
ــحـطـات الــتـســلق والـوصــولـيـة
ونـهب الــفـرص لالســتـحــواذ عـلى

ال. ا
اي عـالم هـذا يـحكـمه قـليـلـو اجلاه
واخلــبـــرة ســوى ان واشـــنــطن او
غـيــرهـا تــدعم وصـولــهم الى سـدة
احلـــكم ولـــتــذهـب الــشـــعــوب الى

اجلحيم.

ــعــيـشــيـة وبــتــحـســ األوضـاع ا
لـلـفقـراء في الـبالد والسـعي نـحو
الــتــحــول بــبــاكــســتــان إلى "دولــة

إسالمية تتمتع بالرفاه".
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حــقق جـورج ويـا إجنـازا ريـاضـيـا
كبـيرا عام  ?1995بحـصاده ثالثة
يـة هي أفـضل العب كرة ألـقاب عـا

في أفريقيا وأوروبا والعالم.
ويــشــار إلـيـه دائـمــا كــأحــد أفـضل
العـبي كــرة الـقـدم فـي الـتـاريخ إذ
لـــعب في صــفـــوف فــرق أوروبــيــة
كـبرى مـثل مونـاكو وبـاريس سان

جيرمان ومانشستر سيتي.
ولد جـورج ويـا عام  1966 ألسرة
فــقـيــرة في مـديــنـة مــونـروفــيـا في
لـيبـيـريـا. وعـمل كـتـقـني في شـركة
االتــصــاالت احملــلــيــة
قــــبل احــــتــــرافه كـــرة

القدم.
وتــقــاعـد ويــا من لـعب
كـرة الـقـدم عام ?2002
بعد تأهل منتخب بالده
لـكأس الـعـالم وتـراجعه
فــي كـــــــــــــــــــــــأس األ

األفريقية.
ثم عــاد إلى لــيـبــيــريـا
عـام  2003كــســفــيــر
لــلـــنــوايــا احلــســنــة
وحــمـل عــلى عـــاتــقه
دعم جــهـــود تــعــافي
الـــــــــبـالد مـن آثــــــــار

احلرب األهلية.
وتـــرشـح لـــلـــرئـــاســة
ألول مـرة عام ?2005
لكـنه خسـر في اجلولة
الـــثـــانــــيـــة أمـــام إلـــ

جــونــســون ســيــرلــيف.
وأشـار مـحـلـلـون إلى أن

الـسـيـاسـة بـتـأسـيس حـزب حـركـة
اإلنــــــصـــــاف وأصـــــبـح من أشـــــد
ـعارضـ للـحكـومة والفـساد في ا

باكستان.
ووجه خـــان اتـــهــامـــات مـــتـــكــررة
نع للمعارضة بتزوير االنتخابات 
ـان. حـزبه من الــوصـول إلى الــبـر
ــان وكــان من بـــ أعــضــاء الـــبــر
الـــــــــذيـن اســـــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــوا في
أكــــتــــوبـــر/تــــشــــرين األول 2007
احـــتـــجــاجـــا عـــلى إعالن بـــرفـــيــز
مـشـرف إعــادة تـرشـحه لــلـرئـاسـة.
وقـاطع حـزبه االنـتـخـابـات الـعـامة

التي جرت في 2008
وفاز خان بـرئاسة وزراء بـاكستان
ــاضي بـــعــد في أغـــســطـس/آب ا
تصويت  176من أعضاء اجلمعية

الوطنيـة لصاحله مقابل 96
ــنــافــسه شــهــبــاز صــوتــا 

شريف.
واعــــــتـــــــمــــــد خـــــــان في
برنامجه االنتخابي على
كـافحة الـفساد وعود 

ديـــنـــيـــة وحتــــول من شـــاب دائم
الهي الـلــيـلـيـة إلى الـظـهــور في ا

صوفي ملتزم.
وفي عـام 1996 انــطـلـق إلى عـالم

الـبــاكــســتــاني إلى الــفــوز بــكـأس
فقرر العالـم للكريـكيت عام  1992 
أن دوره الرياضي قد انتهى وحان
وقـت الـــتـــحـــول إلـى الـــســـيـــاســـة

والعمل االجتماعي.
ولد عمران خان عام  1952 لعائلة
مـرمـوقـة من الـبـشـتـون. وتعـلم في
مــدارس الــصــفـوة في بــاكــســتـان
تـحـدة. ثم تـخرج ـمـلـكـة ا وفي ا
في جــامـــعــة أوكـــســفـــورد عــام
 1976حــيث درس الــفــلــســفــة
واالقـــــتــــــصـــــاد والـــــعـــــلـــــوم

السياسية.
ويحمل خان إرثاً عائلياً من
اإلجنــــــازات في ريــــــاضــــــة
الكـريكـيت إذ قاد اثـنان من
أبـــنـــاء عـــمــومـــتـه الــفـــريق
الوطني البـاكستاني وكانوا
. ثم حــان من أبــرز الالعـــبــ
دوره لــقــيــادة الــفـريـق عـام
 ?1982حــتى تــقــاعــده عـام
 1992بـعـد أن أدى رسـالـته

بالفوز بكأس العالم.
ومـــــر خــــان فـي نــــفس
الـــفـــتــرة بـــصـــحــوة

سانتـا لوتشـيا. ثم اجته إلى صقل
خــبـرتـه الـتــجــاريـة بــدراسـة إدارة
األعمـال في جامـعة سـان كارلوس
وحـصل عـلى درجـة الـدكـتـوراه في

الدراسات االستراتيجية.
ولم تــــــبـــــدأ عـالقـــــة مــــــورالـــــيس
بـالـسـيـاسـة سـوى عام 2011 ح
ــنـصـب عـمــدة بــلـدة رشح نــفــسه 
مـــكـــســـيـــكـــو وخـــســـر أمـــام جنل
الــرئــيس الــســـابق أوتــو بــيــريــز

مولينا.
وفي عام  2013 انضـم إلى جبـهة
الدمج الـوطني وأصـبح مرشـحها
لــلــرئــاســـيــة في انــتــخــابــات عــام

2015.
واعـتــمـدت حـمــلـة مــورالـيس عـلى
مــبــدأ ثالثي هــو "الــله واجلــذور
والــعـمــال" وتـبــنت شــعـارا يــقـول

"لـــيس فـــاســداً
." وال لصاً

لــــكـن بــــعــــد
فـــــــــــــــــــــــوزه
باالنتخابات
أثـــــار اجلــــدل
بتبـنيه مواقف
مــثل مــعــارضـة
اإلجـــــــــهــــــــاض
ودعـم عــــقــــوبــــة
اإلعدام وإنكاره
ــــــذابـح ضـــــد ا
شــعب إكــســيل
مـــــــــايــــــــــا في
ثــمــانــيــنــيـات
الـــــــــــــقـــــــــــــرن

العشرين.
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قاد عـمران خان
فريق الـكريـكيت

اإلطاحة بسلفه أوتو بيريز مولينا
ومحاكمته بتهم فساد.

وقـضى مـوراليس األشـهر الـقـليـلة
بـ فوزه وتـنصيـبه يـطوف أرجاء
غواتـيمـاال يلتـقي النـاس ويسمع
مــنـــهم تـــداعـــيـــات الــصـــعـــوبــات
االقتصادية التي تواجهها البالد.
لكن خالل عام أصبح موراليس
رئيـسـا بال شـعـبـيـة يـحـاول بسط
سـيـطرتـه عـلى مـؤسـسـات الـدولة
ويـعـلـن إجـراءات من شـأنــهـا قـمع
ـعــارضـة والـقــضـاء عــلى جـمـيع ا

سائلة. أشكال ا
ولـــعل أبـــرز مــــحـــاولـــة كـــانت في
يـنـايــر/كـانـون الــثـاني عـام 2017
عـنــدمـا أعـلـن في مـؤتـمــر صـحـفي
االنسـحاب من بـعثـة تدعـمها األ
تحدة للتـحقيق في قضايا فساد ا
في الـبالد ومـنح أعــضـاء الـبـعـثـة

مهلة  24 ساعة للمغادرة.
ويـحــظى مـورالـيس بـدعم اجلـيش
واألحــزاب الـيــمــيــنــيـة والــنــخــبـة
احملــافـظــة وكــذلك إدارة الــرئـيس

األمريكي دونالد ترامب.
ــعـارضـة من ـقــابل تـكـرر ا وفي ا
ـقراطـية األحـزاب الـيسـارية والـد
اتـهــامـاتـهـا له بـالــتـأسـيس لـدولـة
عــــســــكــــريـــة وخــــرق الــــقــــوانـــ
واألعـراف الدولـية واحملـليـة. كذلك
منع أي حتقيقات في قضايا فساد
تــــطـــاله أو أســــرته أو الـــنــــخـــبـــة

احلاكمة.
وعاش موراليس الـبالغ من العمر
 49 عاما طـفولة قـاسية إذ توفي
والده وهو بعـمر ثالث سنوات في
حــادث سـيـارة فـانـتـقل مع والـدته

وإخوته الثالثة إلى منزل جده.
وعـمل مـنـذ سن الــعـاشـرة في بـيع
ـوز في ســوق مـحـلي في مــديـنـة ا
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ـمـثل يـنـظــر الـعـالم بـدهــشـة إلى ا
يـر زيليـنسكي الكـوميدي فـولود
الــذي قـادته الــصــدفـة إلى رئــاسـة
أوكـرانــيـا مــثـلــمـا قــادت الـصــدفـة
السـيئـة سيـاسيي الـعراق الى دفة
احلـكم. ويشـيـر كثـيرون إلى غـياب
أي خــبـرة لـ زيـلــيـنــسـكي بــالـعـمل
الـسـيـاسي. نــاسـ ان بـلـد الـنـفط
ال العام ثرواته منذ اهدر سراق ا
 16عـــامـــا وان زيـــلــيـــنـــســـكي لم
يـقـتــرب من مـؤسـســة الـرئـاسـة إال
ـســلــسل الــكــومــيـدي عـن طـريـق ا
(خـــادم الـــشــعب) الـــذي قـــدم فــيه
شـخـصــيـة مـدرس قــادته الـصـدفـة

ليصبح رئيسا.
لـكن حـالـة زيـليـنـسـكي لـيـست هي
األولـى من نـوعـهــا فـبـعض الـدول
األخـــرى يــقـــودهــا حـــالــيـــا رجــال
وصــلــوا إلى احلــكم بــدون خــبــرة

سياسية حقيقة.
U Oz— `³B¹ ÃdN

في عــــــــام 2016 أدى جــــــــيــــــــمي
مـــــورالـــــيس الـــــقــــسـم رئــــيـــــســــا
لــــغــــواتـــيـــمــــاال بـــعــــد فـــوزه في
انـتـخـابـات أكـتـوبـر/تـشـرين األول

ئة.  2015بنسبة  67 في ا
ـمثل الـكومـيدي وتـندر كـثيـرون با
ـهـرج الــذي أصـبح رئــيـسـاً بال وا
خــبـــرة ســيـــاســيـــة تُــذكــر وال أي
صالت داخل مــؤســســات الــدولــة.
فـهو - مـثل زيلـينـسكي - ال يـعرف
عن الـرئـاسـة سـوى دور راعي بـقر
أصــبـح رئــيــسـاً فـي أحــد حــلــقـات

سلسل الكوميدي "األخالق". ا
وعـلّق الـبـعض آمـاال عـلى الـرئيس
الـــشـــبـــاب الـــذي ال يـــربـــطه شيء
ـؤسـسة الـرئـاسة الـفـاسدة بـعد

هندس / حيدر سهر نعيمة ا
دير العام وكالة ورئيس مجلس االدارة ا

Ê«bI
ـرقـمة ٥٦ في ٢٠٠٥/٤/٧ الـصادرة ـدرسـية ا فـقدت مـني الـوثيـقة ا
يـة الشرطة من اعداديـة الزعفرانـية الصـناعيـة ومعنونـة الى اكاد
ن يــعـثـر عـلــيـهـا تـســلـيـمـهـا بـاسم (عــلي سـعـد عــبـاس) الـرجـاء 

صـــدرها.
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تـعـلن مـسـتـشـفى الـهالل االحـمـر لـلـوالدة عن امـكـانـيـة انـشاء
مــركـز تـخــصـصي لــلـعــقم واطـفــال االنـابــيب. فـعــلى االطـبـاء
ركز تقد طلباتهم اخملتص بهذا اجملال الراغـب بانشاء ا
نـصـور/ مـقـابل سـتـشـفـى الكـائـنـة فـي ا وعـروضـهـم الدارة ا
شروع من ادارة نقابة الـصيادلة بـعد االطالع على تفـاصيل ا

ستشفى. ا
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