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قبل  وقعت  المؤلمة  الدموية  الناصرية  أحداث  أنَّ  لنتخّيل 

أسبوعين،  أو  بأسبوع  المقبلة  العراقية  االنتخابات  موعد 

كيف سيكون وضع صناديق االقتراع، وما حال المحافظات 

الجنوبية االخرى في ذلك الوقت ؟

ال  الناصرية  احداث  انَّ  ضمانات  العراق  في  توجد  هل 

تتكرر، في ذلك التوقيت االنتخابي، وتنتقل الى اية مدينة 

يجتمع فيها االحتقان من الظلم العميق الى السالح المتاح 

بيد الجميع، وال أقول السالح المنفلت، ألنه اتخذ له عناوين 

طبيعية  من  يخرجه  أن  اليمكن  وصف  أي  وبات  ثابتة 

المشهد العراقي.

ال توجد حتى اليوم ممهدات توحي باالمل في عقد انتخابات 

في موعدها في اجواء من الحرية التامة والرقابة الصارمة 

على نزاهتها. وال نزال نسمع من مسؤولين في بغداد ان 

العراقيون  يعلق  انتخابات  نزاهة  ضمان  هو  االكبر  الهم 

اآلمال عليها في إحداث التغيير، الذي سيؤدي عدم تحققه 

الى انفالت كبير يهدد السلم االجتماعي .

اوضاع  ظل  في  االنتخابات،  أمام  ضيقاً  يزال  ال  الوقت 

بلد كالعراق، حائر بجميع الملفات المعيشية واالقتصادية 

والزراعية  والسياسية  والعسكرية  والمالية  واالمنية 

والتعليمية والتربوية والثقافية واالعالمية، وسواها.

كان يجب أن يتم تدارك حدوث مأساة الناصرية منذ أن تّم 

في بغداد االعالن المتفق عليه في انهاء اعتصامات ساحة 

السياسية  االجهزة  لدى  الخطر  استشعار  درجة  التحرير. 

واالمنية لم تكن بمستوى الحدث أبداً. 

البّد من مراجعات من خارج االقطاب السياسية التي ال هّم 

لها سوى تحالفات انتخابية تدور في نفس المستنقع.

صعلكة
)١(

• قبل يومين من والدة ابني الِبكر تبارك، هاتفتني زوجتي من البصرة  حيُث 
اتحاد األدباء، اتصلْت بأهلي  إلى  التلفون األرضي  مسكن أهلها من خالل 
ُه في بغداد، وبحدسها توقَّعْت وجودي في  ل وهلٍة وأخبروها أنَّ في كربالء أوَّ
نادي األدباء لتخبرني أنَّها بحاجة إلى أجور الوالدة؛ كان ذلك في أشد سنوات 

الحصار عام ١٩٩٥من شهر تموز... 
سألتها يائساً: كم هي أجور الوالدة؟

قالت: عشرة آالف دينار
همَس  قنوطي،  إلى  حولي  من  األصدقاء  فتنبَّه  منكسراً،  المائدة  إلى  عدُت 

بأذني گزار حنتوش ليسألني:
- أراَك لست على مايرام؟

- زوجتي على وشك الوالدة
- كان عليك أْن تكون بجوارها

- ال أمتلك أجور سفري إليها
كتفي  أقبل وربََّت على  بعد نصف ساعة  هبَّ گزار مثل عاصفة وتركنا، 

وأمرني بالنهوض، أخذ بيدي إلى باب نادي األدباء ودسَّ بجيبي نقوداً..
سألتُه بوضوح:

- كم النقود؟
م وقال: تبسَّ

- ما تكفي وصولك إلى البصرة وتكاليف إنجاب رجاء وشرب بطل عرق 
نخب الوليد.

وبرغم لقاءاتنا التي ال تعد وال ُتحصى، لم يذكر لي  كيف حصل عليها؟ ولم 
أسألُه من أين جاء بالنقود تلك الليلة؟

رحل  صديقي الفذ گزار وكُبر صغيري تبارك، ولم أعرف حتى اللحظة من 
أين جاء گزار حنتوش بعشرين ألف دينار وتركها في جيبي.

•في سنوات الحصار، وبعد مضي سنة على زواجي في عام ١٩٩٤، لم يكن 
أمامي سوى تربية خمس دجاجات فوق سطح المنزل، أجمُع بيضها في كل 
ان رحمن في حي اإلسكان/ مدينة كربالء،  أسبوع وأبيعه على  صاحب الدكَّ
مقابل شراء بعض الحاجيات الضرورية التي تسدُّ رمق جوعي مع زوجتي 
بعمر سبعة شهور.  الذي كان  الِبكر »تبارك«  لولدي  وأدوية  ومستلزمات 
ولكي أجعل الدجاجات تبيض في كل يوم، كان ال بدَّ من النزول قبل الغروب 
إلى األسواق الشعبية في مدينة كربالء، ألجمع أوراق البصل األخضر  التي 
تعلَّمُت  لقد  البيض،  إنتاج  على  الدجاج  تحفِّز  فهي  النفايات،  في  يتركونها 
استمر  الزراعي،  المعهد  ثم  الزراعة  إعداية  في  دراستي  سنوات  في  ذلك 
هذا العناء لمدة عامين، صارت الدجاجات أكثر من عشرين دجاجة، وكنُت 
مواظباً على جلب ورق البصل األخضر كعلف لها. ذات يوم قارص البرد، 
انشغلُت مع زوجتي نتيجة مرضها، فنزلُت إلى المدينة بعد الساعة العاشرة 
بدسِّ  منهمكاً  كنُت  وبينما   ، دجاجاتي  علف  لجمع  األقدام  على  اً  مشيَّ لياًل 
الحمزة،  ابن  نفايات، وفي شارع  البصل األخضر في كيس  حزمة أوراق 
قني أربعة رجال من األمن، طلبوا مني هويَّتي، ارتبكُت، استغرق األمر  طوَّ
أكثر من دقيقة حتى أخرج من جيبي ما طلبوا مني، كان جسدي  مثل حقل 
بصل يفوح برائحتِه المزعجة لهم،  أخذ أحدهم هويتي ليقرأها تحت مصباح 
ُن بها لوقٍت طويل، جعلني أرتاُب من مكروه  حانوت لم ُيغلق بعد، راَح يتمعَّ
ينتظرني منهم. أخيراً عاَد بوجٍه يبتسُم بلؤم، وهو 

يقول لجماعته:
- هذا شاعر البصل؛ اتركوه

باستهانٍة  األدباء  اتحاد  هوية  المتثلجة  ليدي  أعاَد 
سافرٍة؛ وابتعدوا وُهْم يضحكون.

حسن النواب

 - ب(  ف  -)أ  ايرس  بوينوس  روما- 
روما  ضيفه  مع  األحد  نابولي  يتواجه 
في املرحلة التاسعة من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم بقميص املنتخب األرجنتيني، 
وذلك تكرميا ألسطورته دييغو مارادونا 
الذي فارق احلياة األربعاء عن 60 عاما 

إثر انتكاسة صحية.
وكشف النادي اجلنوبي في بيان األحد 
القميص  استخدام  يعتزم  كان  أنه 
األرجنتيني  النجم  وفاة  قبل  اجلديد 
 ،1986 مونديال  بلقب  بالده  مع  الفائز 
كابا  مع  بالتعاون  عام،  "قبل  موضحا 
الراعية  الرياضية  املستلزمات  )شركة 
خاص  قميص  فكرة  راودتنا  للفريق(، 
يذكرنا بدييغو مارادونا وببلده احلبيب 
بسكان  الوطيدة  والعالقة  األرجنتني 

نابولي".
باخلطني  املصحوب  البيان  وأوضح 
لقميص  واألبيض  األزرق  العموديني 

املنتخب األرجنتيني "كنا نأمل أن يتمكن 
دييغو من رؤيته، وملا ال أن يضعه على 
الطقم  "تقدمي  أن  الى  مشيرا  كتفيه..."، 
اجلديد كان مقررا اصال من أجل املرحلة 
نابولي  مباراة  مبناسبة  التاسعة، 
مارادونا(  وفاة  وبعد  )اآلن  روما.  ضد 
القميص الذي سيرتديه الالعبون مساء 
كان  أكبر مما  معنى  له  )األحد( سيكون 
يتصور". وسبق لالعبو نابولي أن كرموا 
مارادونا اخلميس قبل مباراة فريقهم مع 
الدوري  في  )-2صفر(  الكرواتي  رييكا 
األوروبي "يوروبا ليغ" على ملعب "سان 
القميص  ارتداء  من خالل  وذلك  باولو"، 

رقم 10 واسم األسطورة.
وارتدى جميع الالعبني الشارة السوداء 
الرمز خالل تقدمي  بالقميص  واحتفظوا 
حيث  الصمت  دقيقة  وخالل  الفريقني 
ظهرت صورة للغائب االكبر على شاشة 
خبر  اعالن  ومنذ  امللعب.  داخل  عمالقة 

نابولي  انصار  توافد االالف من  الوفاة، 
باجتاه ملعب "سان باولو" الذي سيطلق 
عليه قريبا اسم مارادونا كما اقترح ذلك 
صرح  حني  في  االربعاء،  املدينة  عمدة 
لورنتيس  دي  اوريليو  النادي  رئيس 
"اعتقد انه من املنصف ان نسمي ملعب 

سان باولو بإسمك لكي تبقى معنا".
مجلس  قرار  نابولي  انصار  ينتظر  ولم 
اسوار  على  الفتات  فوضعوا  االدارة 
امللعب ُكتب عليها "ملعب دييغو ارماندو 
االرجنتيني  لوجه  صورة  مع  مارادونا" 
"كورفا  الشهير  املدرج  انصار  وتوقيع 
بي". وترك مارادونا بصمة ال متحى في 
تاريخ نابولي الذي دافع عن الوانه على 
و1991،   1984 بني  سنوات  سبع  مدى 
احمللي  اللقب  احراز  الى  فيها  وقاده 
االوروبي  االحتاد  كأس  من  وكل  مرتني، 

وكأس ايطاليا مرة واحدة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

دموع وذكريات في يوم عودة الدوري األرجنتيني بغياب الالعب التاريخي
 نابولي بقميص األرجنتني ضد روما

تكرميا ألسطورته مارادونا
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وارسو- )أ ف ب( - تظاهر اآلالف السبت 
وارسو  البولندية  العاصمة  شوارع  في 
املئة  بعد  الثانية  السنوية  الذكرى  في 
إطار  في  التصويت،  حق  النساء  ملنح 
قضائي  حكم  ضد  احتجاجات  حملة 
يحظر اإلجهاض في البالد بصورة شبه 

كاملة.
"لم  فيسبوك  عبر  املنظمون  وأوضح 
أكثر  قبل  احلقوق  هذه  على  نحصل 
في  املوجودين  ألولئك  لنسمح  قرن  من 
حقوقنا  منا  يسحبوا  بأن  السلطات 

اإلنسانية".
وقد لّوح املشاركون برايات عليها شعار 
وسط  احلركة،  رمز  احلمراء  الصاعقة 

انتشار كثيف لقوات الشرطة.
في  الضخمة  التظاهرات  وانطلقت 
حكم  إثر  األول/أكتوبر  تشرين   22
عند  نزوال  الدستورية  احملكمة  أصدرته 
الذي  احلاكم  الكاثوليكي  احلزب  طلب 
يحظر  تركيبتها،  على  تعديالت  أدخل 
اإلجهاض حتى في حال وجود تشوهات 

"ال  باعتباره  اجلنني  لدى  خطرة  خلقية 
احلكم  ويحظر  الدستور.  مع  يتماشى" 
في  إال  اإلجهاض  عمليات  كل  القضائي 
حاالت االغتصاب وسفاح القربى أو في 

حال كانت حياة األم في خطر.
غير أن استطالعات للرأي ال تزال تظهر 
صفوف  في  لإلجهاض  واسعا  رفضا 
والذي  بامتياز  الكاثوليكي  البلد  سكان 
يعتمد تشريعا من بني األكثر تشددا في 
إقراره  جرى  الصعيد  هذا  على  أوروبا 
بعيد سقوط الشيوعية في إطار تسوية 

بني الدولة والكنيسة.
معهد  أجراه  للرأي  استطالع  بّين  فقد 
فقط   %  22 أن  املاضي  الشهر  "كانتار" 
من البولنديني يؤيدون تشريع اإلجهاض 

الطوعي في البالد.
"بشدة"  األوروبي  البرملان  أعضاء  وندد 
اخلميس بهذا احلكم القضائي، معتبرين 
النساء  صحة  "يهدد  القرار  هذا  أن 
اإلنسانية  احلقوق  وينتهك  وحياتهن" 

األساسية.

تظاهرات حاشدة في وارسو رفضًا حلظر اإلجهاض
البريطاني  املمثل  توفي   - ب(  ف  لندن-)أ 
ديف بروز الذي جّسد شخصية "دارث فيدر" 
في الثالثية األولى من سلسلة أفالم "حرب 
النجوم"، السبت عن 85 عاما، على ما أعلن 

األحد وكيل أعماله.
فيسبوك  عبر  بوينغتون  توماس  وكتب 
"ببالغ األسى نعلن لكم أن عميلنا ديف بروز 

توفي صباح أمس )السبت( عن 85 عاما".
سي"  بي  "بي  لقناة  األعمال  وكيل  وقال 
األبد"،  إلى  معه  القوة  "فلتكن  رسالته،  في 
موجعة  "خسارة  بأنها  بروز  وفاة  واصفا 
حول  املعجبني  وملاليني  لنا  حقا  بعمق 
من  انتقل  الذي  بروز  ديف  وكان  العالم". 
رفع األثقال إلى التمثيل، قد حصل على دور 
"دارث فيدر" بفضل بنيته الضخمة إذ كان 

يقرب طوله من مترين )98%1 متر(.
ممثال  العمل  على  القائمون  اختار  لكن   
بديال هو جيمس إيرل جونز ليضع صوته 
املتحدر  بروز  أداها  التي  الشخصية  على 
بعدما  إنكلترا  غرب  بريستول  مدينة  من 

اعتبروا أن لكنته الظاهرة ال تالئم الدور.

من سوء  بعد سنوات   - ب(  اباد-)أ ف  اسالم 
للحيوانات  آباد  إسالم  حديقة  في  املعاملة 
األميركية  املغنية  قادتها  إلنقاذه  عاملية  وحملة 
شير، انطلقت األحد عملية نقل الفيل كافان إلى 

محمية في كمبوديا.
املاضي  األسبوع  الشهيرة  املغنية  وقد وصلت 
عاما   36 البالغ  الفيل  ملواكبة  آباد  إسالم  إلى 
والذي كان يتعرض لسوء معاملة، بعدما أثارت 
محنته سخط املدافعني الباكستانيني عن حقوق 

احليوانات بدعم من شير.
وقالت املغنية في بيان "كنا ننتظر هذه اللحظة 
رؤيتنا  ننسى  ولن  طويال،  بها  حلمنا  التي 
احليوانات"  حديقة  خارج  ُينقل  كافان  أخيرا 

في إسالم آباد.
وكان وضع كافان الذي وصل إلى باكستان بعد 
والدته بوقت قصير في العام 1985 وبقي مقّيدًا 
حالة  على  الضوء  سّلط  لسنوات،  بالسالسل 
حديقة احليوان في العاصمة الباكستانية، وقد 
دفع وضعها املزري للغاية القضاء الباكستاني 
كل  بنقل  الفائت  أيار/مايو  في  يأمر  أن  إلى 

احليوانات منها.
التي  احلملة  وراء  بوز"  "فور  منظمة  وكانت 
من  فريق  أمضى  وقد  كافان،  إنقاذ  أثمرت 
عدة  شهورًا  ومعاجليها  البيطريني  أطبائها 

لنقله. وقد ركزوا  الفيل من أجل التحضير  مع 
على تدريبه على دخول الصندوق املعدني املعد 

لنقله إلى املطار.
وُينقل الفيل عبر شاحنة إلى مطار إسالم آباد، 
قبل انتقاله على طائرة شحن ضخمة إلى سييم 

رياب في شمال غرب كمبوديا.
تتوقف  استمرارها،  املتوقع  الرحلة  وخالل 

الطائرة في نيودلهي للتزود بالوقود.
اجلمعة  شير  األميركية  املغنية  التقت  وكانت 
الذي  خان  عمران  الباكستاني  الوزراء  رئيس 
في  دورها  على  شخصيا  شكرها  على  حرص 

إنقاذ الفيل كافان.
كمبوديا  إلى  عاما   74 البالغة  النجمة  وتنتقل 

األحد الستقبال الفيل.
الفيل  أن  إلى  العملية  عن  مسؤولون  وأشار 
سيخضع للحراسة في بادئ األمر داخل نطاق 
املمتدة على 10  الكمبودية  صغير في احملمية 

آالف هكتار حيث تعيش فيلة أخرى.
وقال وزير البيئة مالك أمني أسلم لوكالة فرانس 
برس إن إرسال الفيل "إلى مكان يكون فيه مع 
الصحيح  اخليار  هو  جنسه...  من  أخرى  فيلة 

حقا".
في  سعيدا  لرؤيته  سعداء  "سنكون  وأضاف 

كمبوديا ونأمل أنه سيجد سريعا شريكا له".

ف  املتحدة(-)أ  )اململكة  ستنهوسمير 
ب( - شّنت فتيات اسكتلنديات حملة بال 
هوادة إلتاحة السدادات القطنية والفوط 
قانونا  استحالت  باجمّلان  الصحية 
اعتمده البرملان احمللي أخيرا، وهن يأملن 

في أن حتذو بلدان كثيرة هذا احلذو.
الطالبة  فوثرينغهام،  إيل-روز  وتقول 
في  الربرت  مدرسة  في  عاما   17 البالغة 
"في  إسكتلندا  وسط  في  ستنهوسمير 
العالم بأسره نساء بحاجة إلى استخدام 
باجمّلان.  النسائية  النظافة  مستلزمات 

إّنها ضرورة بكّل ما للكلمة من معنى".
بيزنيس"  "ليدي  الفتاة مجموعة  وشّكلت 
وتيلي  راي  ميريديث  زميالتها  مع 
عن  مقال  إعداد  بعد  ريد  وآبي  أودونيل 
في  املنتجات  هذه  إلى  النفاذ  صعوبة 

مجّلة املدرسة.
توعية  على  األربع  الرفيقات  وعكفت 
الرأي العام بأهمية هذه املسألة، مع إلقاء 
خطابات في املدارس وتنظيم جتّمع أمام 

البرملان االسكتلندي.
الثالثاء  باإلجماع  البرملان  واعتمد 

نيكوال  الوزراء  رئيسة  وصفته  قانونا 
بإتاحة  يقضي  "الثوري"  بـ  ستورجون 
الصحية  والفوط  القطنية  السدادات 
العامة كافة.وأشادت  املرافق  باجمّلان في 
النائبة مونيكا لينون التي قّدمت مشروع 
السكتلندا  "الرائد"  بالدور  هذا  القانون 
"ليدي  بحملة  منوّهة  اجملال،  هذا  في 

بيزنيس" في خطابها أمام البرملان.
إلى  التعليمية  املؤسسات  دعت  وهي 
توفير حصص تثقيفية حول هذه املسألة 
لوضع حّد لوصمة العار احمليطة بالدورة 
توفير  إلى  باإلضافة  وذلك  الشهرية، 
الصحية  والفوط  القطنية  السدادات 

باجمّلان.
"فرحنا  فوثرينغهام  إيل-روز  وتقول 
لهذه  جميعا مبساهمتنا في تغيير كبير 

الدرجة في العالم".
وهي مألت مع زميالتها آالت التوزيع في 
مدرستها مبستلزمات النظافة النسائية. 
وقد توقّفت أعمال التخريب عندما بلغت 

الفتيات مقصدهن.
عشر  الستة  ابنة  ميريديث،  وتكشف 

عندما  كبير  بارتياح  أنها شعرت  ربيعا، 
اعُتمد مشروع القانون في البرملان، قائلة 
هذه  لتحقيق  جّدا  كبير  بجهد  "عملنا 

الغاية".
اسكتلندا  في  املعتمد  القانون  وينّص 
من  بكثير  نطاقا  أوسع  إجراءات  على 
تلك املّتخذة في مدارس إنكلترا وويلز أو 
تخفيض ضريبة القيمة املضافة على هذه 

املنتجات في الواليات املتحدة وفرنسا.
يتوّجب  القانوني،  النّص  بهذا  وعمال 
اسكتلندا  في  واجلامعات  املدارس  على 
أن توّفر باجمّلان في مراحيضها مجموعة 
الشهرية.  بالدورة  املنتجات اخلاصة  من 
ويحّق للحكومة أن تلزم الهيئات العامة 
بتزويد هذه املنتجات مّجانا. تغّيبت أكثر 
من نصف املراهقات )52 %( عن املدرسة 
بسبب الدورة احليضية، وفق ما أظهرت 
 2019 أيار/مايو  في  أجريت  دراسة 

شملت ألف مراهقة في بريطانيا.
أن  إلى  اجملال  هذا  في  نشطاء  ويشير 
الدورة  مستلزمات  إلى  النفاذ  صعوبات 
تعليم  على  مباشر  أثر  لها  الشهرية 

الفتيات وهي تفاقم التفاوت القائم.
بالسهلة  بيزنيس"  "ليدي  مهّمة  تكن  ولم 
مبسألة  احمليطة  العار  وصمة  لرفع 

احليض.
وتقول  "شّكل ذلك مصدر استياء كبير... 
بطبيعة  املسألة  هذه  تكون  أال  وينبغي 
احلال من احملّرمات"، مضيفة "عملنا منذ 
البداية على هذا اخلّط وأجرينا مداخالت 
في  تغّيرا  فعال  والحظنا  الصفوف  في 
سلوك الفتيان ورّبما حّتى عند املدّرسني 

األكبر سّنا".
لاللتحاق  وميريديث  إيل-روز  وتستعّد 
الشعلة  نقل  تأمالن  وهما  باجلامعة 
هذا  إلى  للتطّرق  أخريات  لفتيات 

املوضوع بال حرج.
التي  عاما(   13( كالرك  لوسي  تعرب 
عن  بيزنيس"  "ليدي  إلى  حديثا  انضّمت 
النضال.  هذا  خلوض  استعدادها  كامل 
"قد يجد البعض األمر مقّززا  وهي تقول 
لكنني أعتبره طبيعيا. فليس باليد حيلة 
النظافة  منتجات  إلى  بحاجة  والفتيات 

هذه لصحة جّيدة وحياة سعيدة".

نقل الفيل املظلوم إلى كمبوديا بعد حملة مغنية شهيرة

تلميذات يصنعن قانون مجانية مستلزمات النظافة النسائية

وفاة ديف بروز  
جنم  حرب النجوم 
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واشنطن- )أ ف ب( - أعلنت "أمازون" السبت أن 
زيادة في قدرات التخزين كانت السبب في العطل 
احلوسبة  خدمة  األربعاء  طاول  الذي  الضخم 
املتحدة  الواليات  في  للمجموعة  التابعة  السحابية 
متعاونة  كثيرة  شركات  إلى  تردداته  ووصلت 
وأشارت  صحافية.  إلكترونية  مواقع  بينها  معها 
"أمازون" في بيان إلى أن "العامل الذي أدى إلى 
ظهور العطل، من دون أن يكون السبب الرئيسي 
التخزين".  في  نسبيا  صغيرة  زيادة  كانت  لذلك، 
وقد شهدت خدمة "أمازون ويب سرفيسز" التابعة 
احلوسبة  خدمات  في  واملتخصصة  لـ"أمازون" 
عطال  واألفراد،  للشركات  الطلب  عند  السحابية 
بعضها  كثيرة  شركات  أصاب  األربعاء  تقنيا 
باخلدمة  تستعني  احلجم  وكبيرة  جدا  معروفة 
خوادمها  إلدارة  احلاجة  دون  من  بيانات  لتخزين 
أيضا  أميركية  إعالم  وسائل  وذكرت  اخلاصة. 
أن العطل أصاب أيضا شبكة املترو في نيويورك 
وأعلنت  التدفقي.  بالبث  للتلفزيون  "روكو"  وخدمة 
"وول ستريت جورنال" بدورها أنها تضررت جراء 
)اململوكة  بوست"  "واشنطن  غرار  على  العطل، 
"أمازون  "أمازون"(. وتهيمن  جليف بيزوس رئيس 
ويب سرفيسز" التي أنشئت في 2006، على سوق 
اخلدمات املعلوماتية عن بعد، وهي تستحوذ على 
30 % إلى 50 % من سوق احلوسبة السحابية 

العامة في العالم، وفق شركات الدراسات.

زيادة قدرات التخزين 
وراء العطل في خدمة 

الغيمة العمالقة


