
أضــاف قــائال إن طــمــوحه بــالــلــعــبــة
حتـقــيـق الـبــطــولــة ســنــويــا إلســعـاد

الشعب السعودي والعربي.
ووصف الـــــدوســـــري نـــــفـــــسه بـــــأنه
مــحـتــرف لـكــرة الـقــدم اإللـكــتـرونــيـة

مشيرا إلى انتشارها في بالده.
ـــــــهــــــارة وأكـــــــد لـــــــبـي بي سـي أن ا
األسـاسيـة في هذه الـلعـبة هي سـرعة
عرفة بقوان كرة رد الفعل وطبعا ا

القدم ضرورية.
V¹—bð `M

ـــاني وقــــد غـــرد العـب األرســـنــــال األ
مسعود أوزيل في حـسابه على موقع
التـواصل االجـتـمـاعي تـويـتـر مـهـنـئا
الـدوســري.وتـقــدم بـعض اجلــامـعـات
األمـيـركــيـة في الــوقت الـراهن مــنـحـاً
لـلـتـدريب عـلـى األلـعـاب اإللـكـتـرونـيـة
الـريـاضــيـة بـيـنـمـا يــرتـبط كـثـيـر من
الـالعــبــ الــكــبــار بــأنــديــة أوروبــيـة
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واإلجنـلـيــزيـة. وحـيـنـمــا الـتـقـيـته
أخـــــبــــرتـه أنـــــني مـن مــــواطـــــني
أسـغـارديا فـرد عـليّ بـاإلجنلـيـزية
مبتسما "مرحبا أيها األسغاردي!"
أخـبـرني أشـوربـيـلي وهـو سـلـيل
أسـرة من نـبالء أذربـيـجـان إن مـا
لكة هو دفعه العتبار أسـغارديا 
ـتـحـدة وألن ـمـلـكــة ا إعـجـابه بــا
ـلــكـة" ذات وقع سـحـري كــلـمـة "
قــائال: "أال تــظـن أن الــكــلــمــة ذات
وقـع رومـانـسـي كـالـقــول: "لـيـأتي
ملكوتك!" وملكوت السموات الذي

ليس من األرض".
ÂuÝd  —Ëb

ورغم كون أشوربيلي مسيحيا إال
أنه أصـدر مـرسـومـا يــحـظـر كـافـة
األديـان واألحـزاب الـسـيـاسـية في
أســـغــارديــا تــفــاديــا لــصــراعــات
األرض. ومـع ذلـك يــــــــــــؤكـــــــــــد أن

قراطية بحتة". "أسغارديا د
طلع عـلى دستور أسغارديا لكن ا
ـلك سـلـطة يـجـد أن رئيـس األمة 

ان. حل البر
ـان أسـغـارديا ومن بـ نـواب بر
الـبالـغ عددهم  146نـائـبـا طـبيب
فـرنــسي يـدعى جــيـرمي ســاجـيه
ـهتـمـ منـذ أمـد طويل وهـو من ا
بــــــرحـالت الــــــفـــــضــــــاء والــــــطب
الـفضـائي.ويـقول سـاجـيه إنه كان
قــلــقــا فـي بــدايــة األمـــر العــتــبــار
ـــلــكـــة ولــكـــنه من أســغـــارديــا 
ـلـكــيـة الـدســتـوريـة. ـؤمــنـ بــا ا
ويضـيف ساجيه وهـو من أعضاء
اجملــلس الــوزاري لــلـبـالد وسـبق
وأن تــقــدم لــلـعــمل كــرائــد فــضـاء
بـــــــاالحتــــــاد األوروبي أن األمــــــر
يـتـوقف عـلى "من يـنـتـهج الـتـوجه

الصحيح".
ويــتـــوزع مـــواطـــنــو أســـغـــارديــا
وعــددهم  246ألــفــا بــ مــنــاطق
مـخـتـلـفـة من الــعـالم ومن بـيـنـهم

ــمــرضــة آرلـــ بــكالريـــفــيــتـش ا
ـشـرف ـتـخـصـصة في رعـايـة ا ا
ـــوت والـــتي تـــعـــيش في عـــلى ا
ـركـز هـاواي وتـطــوعت لـلـعــمل 
ــيـلـوا لـلــفـضـاء في هـاواي. لم إ
تــأت آرلــ إلى فــيــيـنــا ولــكــنــهـا
أوضـــحـت لي من خـالل الـــبـــريـــد
اإللــــكـــتــــروني أنــــهــــا جتـــنــــست
بـجـنسـية أسـغـارديا لـرغـبتـها في
ـشــاركـة فـي تـأســيس مـجــتـمع "ا
مستنير بالفعل يبدأ بداية جديدة

غير مسبوقة".
وتريد بكالريفيتش أن ترى ما إذا
ـيل ـتـعـلقـة بـا كـانت "الـطـقـوس ا
إلى ما وراء الـطبـيعة أمـرا جبـلنا
ــكــنــنــا الــبــدء بــدايـة عــلــيه أم 
جـديدة مـتـمتـع بـصـفاء اخلـيال
ـسـتنـيـر مع انتـهـاج فكـر جـديد ا
لألمـة".وآرل بـكالريـفيـتش أقلـية
يعتـد بها ب مواطـني أسغارديا
ــئـة فـهي امـرأة من بـ  85 في ا
ـئة من واطـن (و 72 في ا من ا
) من الـرجال - الـوزراء الـنيـابـيـ
فـمـا الــسـبب وراء نـقـص الـنـسـاء

في ذلك البلد اجلديد?
لدى زوجـة النـائب إلشـاد كازييف
- وقـــد طـــلـــبت اإلشـــارة إلـــيـــهـــا
بـ"كـــــيت" فــــقـط - رأي في ذلك إذ
تــقـــول: "أعــتــقـــد أن األوالد أكــثــر
اهـتمـاما بـاخلـيال الـعلـمي شئـنا
أم أبيـنا; فالـنساء ال يـعبأن كـثيرا
بـأمـر كـهــذا".فـهل تــنـتـقل إلى ذلك
الـكوكب لـو أتـيحت لـهـا الفـرصة?
تــقـــول دون تــردد: "قــطــعــا فــأنــا
غـامرة".ويوافقـها زوجها أعشق ا
الرأي فهو على اسـتعداد الغتنام
الـفـرصـة مـا إن تـتح وقـد جتـنس
كــــــازيـــــيـف وهـــــو آذري-روسي
بجنسـية أسغارديـا وأصبح نائبا
ـا شجـعه على ذلك ـانهـا و بـبر
طــفــولــته إذ يــقــول: "في احملــيط

الذي تـربيت فـيه كان هـناك روس
وأذريـــــــــون ويــــــــهـــــــــود وأرمن
جميعـهم في نفس البنـاية يحيون
في سالم" كــذلـك يــريــد أن تــكــون
كن لـلمـرء احلصول أسغـارديا.و
أل عـلى جـنـسيـة أسـغـارديـا بأن 
بـــيـــانـــاته عـــلى مـــوقـــعـــهــا عـــلى
ـوافقـة على اإلنـترنت ويـضغـط با
تـوافـر على اإلنـترنت دسـتورهـا ا
أيـضــا وهـكـذا يــصـبح بـبــسـاطـة
مـواطـنـا أسـغـارديـا كـمـا أصـبحت
أنـا وبسـهولـة ال تـتجـاوز سهـولة
فتح حساب على موقع فيسبوك!
ـواطـنـة كم أســعـدني أن أحـظـى 
أسغارديـا رغم معرفـتي بأن األمة
اجلــــديـــدة ال تــــوجــــد عـــلى أرض
الــواقـع ســـوى كـــقــمـــر صـــنـــاعي
مــصـغــر عـلى رقــعـة لــيـست أكــبـر

كثيرا من حجم كف اليد.
—u²Ýœ WſUO

لـكـن مـاذا عن دسـتـور أسـغـارديـا?
يقـول أشوربيـلي إنه صاغ بـنفسه
ــســاعــدة الــدســتــور بــعــنــايــة و
مــجــمــوعــة مــنـــتــقــاة من خــبــراء
ـن درسـوا الــقــانــون الــدولـيــ 
ـواطـنـون دســاتـيـر أخـرى وأقـر ا
الدستور (وإن كان إقرار الدستور
شــرطــا مـســبـقــا لــلـحــصــول عـلى
ــواطــنــة).وال يــخــتــلف دســتــور ا
أسـغـارديـا كـثـيـرا عن كـونـه بـيـانا
ـديـنة فـاضـلـة وقـد يـكون رسـمـيـا 
مــلــهــمــا ولــكــنه مــثـالـي أكـثــر من
الالزم.كــــمــــا لــــرئـــــيس األمــــة في
أسـغارديـا الصالحـية الـدستـورية
لتعـي خلفه "عـلى أساس النسب
أو عـــلـى أي أســـاس آخـــر". كـــمـــا
ان ومجلس كن أن "يسمي الـبر
الـفـضاء األعـلى مـرشـحـ خلالفة
الرئـيس" غير أن رئـيس األمة هو
من يـعـ رئـيس مـجـلـس الـفـضاء
الـذي "يـعـد هـيئـة خـاصـة لـلـحـكم"
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بغداد

فــــضال عن رقـص الـــفالمـــيـــنـــكـــو
وأغـنـيـة من الـفـولكـلـور الـيـاباني
وعـزف لـشـتـراوس عـلى آلـة كـمـان

كهربائي.
ـثـلـة الثـنـتي وجــاءت الـعـروض 
عـشــرة لــغــة رسـمــيــة تــعـتــمــدهـا
أسـغارديـا بيـنمـا اإلجنلـيزيـة لغة
التواصل الرئيسـية للبلد اجلديد.
والحـقــا أخـبــرني أشـوربــيـلي أنه
يـولي الـفن أهـميـة كـبـرى باعـتـبار
أن "احلــرب تـــفــرقــنـــا والــثـــقــافــة
ثالية جتمعنا".وما أبهى الرؤية ا
الـتي تـنـتـهـجهـا أسـغـارديـا! ولكن
كـيف لــلــوطن اجلـديــد أن يـتــغـلب
عـلى تـاريخ طـويل من الـصـراعات
ـــنـــا?كـــلـــمــة الـــتي لـم تـــبـــرح عـــا
"أسـغـارديـا" مشـتـقـة من "أسـغارد"
وهـو مــثـوى اآللــهــة في أسـاطــيـر
ة. ونقال عن ثقافة الـفايكنغ الـقد
لكة أشوربيـلي تعد أسغـارديا 
ولـكن لـقبه لـيس مـلـكا بل "رئـيـسا
لألمـة" ويحـدد دسـتور أسـغـارديا
فـتــرة الـرئــاسـة بــخـمس ســنـوات
قـابـلـة لـلـتجـديـد االنـتـخـابي حل
ـنـصب رجال وصـول من يـشـغل ا
كان أم امرأة لعمر أقصاه الثانية
والـثـمـانـ بـعـدهـا يـرشح رئـيس
األمـة ومـجلـسـا الـفضـاء والـنواب
من يـــــخـــــلـف الـــــرئـــــيس فـي ذلك

نصب. ا
وعـقب العـشـاء ارتكن أشـوربـيلي
إلى طـاولـتـه لـبـرهة لـيـتـحـدث إلى
ـواطـنـ تـبـاعـا حـيـث اصـطـفوا ا
ألخـذ صـور تـذكـاريـة مـعه. ويـقول
مـيتـشـيل بروغـان األسـغاردي من
كـنـدا ويـعـمل في مـجـال الـعمالت
ـشـفـرة إنه شـعر بـالـوجل لـلـقاء ا
رئـيس األمـة لكن أشـوربـيـلي هدأ
مـن روعه.الحـقــا أفـرد أشـوربــيـلي
ـقابالت صـحفـية مـستـعيـنا وقـتا 
ــــتـــــرجم لـــــلــــغــــة الـــــروســــيــــة
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من الـيـوم فـصـاعـدا نـلـت رسـمـيا
شرف االنتماء إلى بلدين في وقت
تـحدة واحد; أحـدهمـا الواليـات ا
األمـريكـيـة وتعـداد سـكانـها 325
ـساحـة تـنـاهز مـلـيـون نسـمـة و
عشـرة مالي كيـلومتـر مربع. أما
البلد اآلخر فـهو "أسغارديا" وهو
مـــجــتــمع جــديـــد تــعــداد ســكــانه
االفـتــراضـيـ  246ألف نــســمـة
يــنــتــمــون إلى قــمــر صــنــاعي في
الـفضـاء ويحـلـمون بـالعـيش على
مــتــنـه قــريــبــا وهــو يــدور حــول
األرض على ارتفـاع منخـفض منذ

نوفمبر/تشرين الثاني .2017
غـيـر أن "أسـغـارديـا" كـبـلـد جـديـد
يـطــمح أن يـصــبح يــومـا "كــوكـبـا
فـــضــائــيــا" ضـــخــمــا يــدور حــول
الـكوكب األم ومـستـعـمرة تـستـقر
ـا تــمـتـد عـلى ســطح الـقــمـر ور
سـيــادته إلى األجـرام الــسـمــاويـة
الــبــعـيــدة بــحــسب دســتــور تـلك

البالد.
وزعـــــيـم تـــــلـك الـــــبالد إيـــــغـــــور
روفوفيتش أشوربيلي وهو ليس
كـــأي شــخـص آخـــر فـــالـــســـيــرة
الـذاتيـة لـلمـليـارديـر األذربيـجاني
تـــشــيـــر إلى خـــبــراته فـي مــجــال
الــــنـــشـــر واالتــــصـــاالت ودراســـة
الـعـلـوم واالسـتـشـارات في مـجـال
دفـــاعـــات الـــفـــضــاء نـــاهـــيك عن
تـكــنـولــوجـيــا الـنــانـو مــتـنــاهـيـة
الــــصـــغـــر وبــــحـــوث الــــفـــضـــاء

والطيران.
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وقــد تـرقـى أشـوربــيــلي لــيــصـبح
ـاز-أنتي مـديرا تـنفـيذيـا لشـركة أ
الـروســيـة احلـكــومـيـة الــضـخـمـة
الـعـاملـة في الـتعـاقـدات الدفـاعـية
وبنـاء أنظمـة صاروخيـة ومعدات
عـــســكـــريـــة أخــرى; ومـــا إن تــرك
مـنصـبه في الـشركـة حـتى حتول
لتشييد الكاتدرائيات في روسيا.
وفي اخلــــامـس والـــعــــشــــرين من
يونـيو/ حزيـران حاز أشـوربيلي
في فـييـنا بـالنمـسا عـلى لقب أول
"رئــــيس لألمــــة" اجلـــديــــدة وقـــد
صــكت عــمــلــة رســمــيــة تــذكــاريـة
ألســـغـــارديـــا لـــتـــحـــمل صـــورته
وأهـديت لـضـيوف مـأدبـة الـعـشاء
الـــتي تــلت حــفـل اإلعالن عن تــلك

ملكة" الفضائية اجلديدة. "ا
وخالل حـــفل الــتـــدشــ بـــقــصــر
ــبــني عـلى هــوفـبــورغ الــعـتــيـد ا
طـــراز الــبـــاروك نــفـــخت أبــواق
وأنــشـدت جــوقــة فـتــيــات الـسالم
الـــوطـــني األســـغـــاردي اجلـــديــد
وأذيـع عـــلـى احلـــضــــور رســــالـــة
ســجــلــهــا رائــد روسي بــاحملــطــة
الفـضـائـيـة الدولـيـة تـلـتهـا كـلـمة
ألــقــاهــا أشــوربــيــلي وقــد تــقــلــد
نـيشـانـا أشبه بـنيـاشـ العـصور
الــــوســــطى مــــؤكـــدا الــــغــــايـــات
ـتــمــثــلــة في "إرسـاء الــســامــيــة ا
الـسلم الـفضـائي واحلـيلـولة دون
انــــتـــقـــال صــــراعـــات األرض إلى

ساحة الفضاء".
بـــعــدهـــا اصـــطـــحـب احلـــضــور
ـؤلف من  350ضــيـفــا وضـيــفـة ا
من مــواطــني أســغــارديــا اجلــدد
ـانــحـ والــداعـمـ والـنــواب وا
والـصـحـفـيـ وغـيـرهم إلـى بـهو
فـاخـر لـتـنــاول مـأدبـة عـلى أنـغـام
ــصـاحــبـة ــيـة و مــوسـيــقى عـا
عــروض رائـعــة من كالســيــكــيـات
األوبـرا والـكـونـشرتـو والـبـالـية
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تـفـوق الـسـعـودي مـسـاعـد الـدوسـري
عـلـى أكـثـر من  20 مــلـيـون مــتـنـافس
لكي "يحـول احللم إلى حقيـقة" ويفوز
بكـأس العـالم لكـرة القدم اإللـكتـرونية
ــقـامـة فـي الـعـاصــمـة الــبـريـطــانـيـة ا

لندن.
وفـاز الالعب الـسـعـودي عـلـى نـظـيره
باراة البـلجيـكي ستـيفانـو بينـا في ا
الــنــهــائــيــة بــأربــعــة أهـداف دون رد
لـيحـصل على لـقب البـطولـة ويحـصد

جائزة مالية قدرها  250ألف دوالر.
لــكن مـا هي كـأس الـعـالم لـكـرة الـقـدم

اإللكترونية?
انــطــلــقـت عـام  2004 في ســويــســرا
بــــاسم كـــأس الــــعـــالم لــــكـــرة الـــقـــدم
Interactive World الــتــفــاعــلــيـة
 Cup وتختصر كـ  FIWC هي

مـســابـقــة دولـيـة أللــعـاب فـيــديـو كـرة
القدم تقام حتت رعاية فيفا بالشراكة
مـع إي ايـه ســـــــبــــــــورتس وســــــــوني

كمبيوتر انترتينمنت أوروبا.
وفي عــــام  2018 تـــــغــــيـــــيــــر اسم
البـطولة من بـطولـة كأس العـالم لكرة
الــقـدم الـتــفـاعــلـيــة إلى بـطــولـة كـأس
الــــــــعــــــــــــــــالـم لــــــــكـــــــــرة الــــــــقــــــــدم

اإللكتــــــــرونية.
وتـعــتــبــر كــأس الــعــالم لــكــرة الــقـدم
اإللـكـترونـيـة أكـبـر مـسـابـقـة ريـاضـية
رقمية على اإلطـالق بحسب موسوعة

غنيس لألرقام القياسية.
وفي البطولة األخيـرة للمسابقة التي
جـرت الـعام اجلـاري شـارك نـحو 20
مـلـيون مـتـسـابق مـن مـخـتلـف أنـحاء
الــعـــالم في مــرحــلـــتــهــا األولى الــتي
انـطـلــقت في نـوفــمـبـر/تــشـرين ثـاني
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وتـقدم الـفائـزون بعـد ذلك إلى مرحـلة
غـلوب من تـصفـيات أخـرى بخـروج ا
خالل خـوض مــبـاريــات عـلى الــهـواء
ــوسم قـبل أن مـبــاشــرة عـلى مــدار ا
يـصل أفـضل الالعـبـ في الـعالم إلى

سابقة النهائية في لندن. ا
انطلقت أول بطولة لكأس العالم لكرة
الــــقـــدم اإللــــكـــتــــرونـــيــــة عـــام 2004
بسويسرا ودخلـت موسوعة غينيس

دولـة وقد فـاز بهـا الـسعـودي مسـاعد
الــدوســـري الــذي هـــزم الــبـــلــجـــيــكي
ـباراة الـنـهائـية سـتـيفـانـو بيـنـا في ا
بأربعـة أهداف دون رد ليـحصل على
لـقب الـبطـولة ويـحـصد جـائـزة مالـية

قدرها  250ألف دوالر.
وقد ضمت الـبطولة األخـيرة في لندن
قــســمــ جــديـدين هــمــا اخــتــبـارات
ــنـشــطـات عــشـوائــيـة لــلـكــشف عن ا
ـراهـنــات كـمـا ومـراقــبـة الجتـاهــات ا
ـدربـون احملـتـرفـون وأيـضـاً أصـبح ا

وكالء الالعب أمراً واقعاً.
وقـــال بــــطل الــــعــــالم لــــكــــرة الــــقـــدم
اإللـكـتـرونـية مـسـاعـد الـدوسـري لـبي
ـوهـبـة بـي سي إن األمـر ال يـرتـبـط بـا
فـــقط فـــهـــو يـــتـــدرب مـــنــذ  8أشـــهــر
اسـتعـدادا لـلمـسابـقـة وقد تـصل مدة

التدريب ألربع ساعات يوميا.
ووحــول طــمــوحـــاته فــيــمـــا يــتــعــلق

كـبــيــرة ويـحــقــقــون مـكــاسب مــالــيـة
جيدة.

وقال جان فرانسوا باثي مدير إدارة
خــدمـات الـتـسـويق بـاالحتـاد الـدولي
لـكـرة الـقـدم إن "نـهـائي بـطـولـة كأس
الـعـالم لـكـرة الـقـدم اإللـكـتـرونـيـة كان
ستوى ثابة فرصة ثمينة لتعزيز ا

االحترافي للعبة".
وأضاف "لـقد شهـد احلدث الـتاريخي
لـهـذا الــعـام مـسـتـويــات مـتـقـدمـة من
الـــتــطـــور ولــعـب دوراً أســاســـيــاً في
إشـراك العــبـــــــــــ ومــشـجـــــــــعـ
ـــنــــصـــات الــــرقـــمــــيـــة جـــدد عــــلى ا
والتـقلـيديـة".وأشار بـاثي إلى أن كرة
الــقــدم اإللــكــتــرونــيــة تـلــــــــعب دورًا
ـــزيــد من رئـــيــســـيًــا فـي تــشـــجـــيع ا
الـشـبـاب واجلـمـهـور حـول الــــــــعالم
ــارسـة كــرة الـقــدم سـواء في عـلى 

العالم االفتراضي أو الواقعي.

عام  2010كـأكـبـر مـسـابـقـة ريـاضـيـة
رقمية على اإلطالق.

وفي عام  2013 شهدت مـشاركة 2.5
مليون العب من كل أنحاء العالم.

وفـي بـــــطــــولـــــة عــــام  2015 شــــارك
Xbox one مـتسـابقـون على أجـهزة
و PlayStation 4 لــــلــــمــــرة األولى
وفاز الـسعـودي عبـد العـزيز الـشهري
بــالــبـطــولـة الــتي أقــيـمـت في مـديــنـة
ـــانـــيـــة بـــعـــد أن هـــزم مـــيـــونــــيخ األ
الفرنسي جوليان داسونفيل /3صفر.
وفي مـارس/آذار  2016 فــاز مـحــمـد
ـارك ببـطـولـة الـعالم الـبـاشـا من الـد
ـــديـــنـــة نـــيـــويــورك الـــتي أقـــيـــمت 
األمـريــكـيــة بـعــد أن هـزم اإلجنــلـيـزي

ش آالن.
وفي الـــبـــطـــولــة األخـــيـــرة وصل إلى
الـتـصـفـيـات الـنـهـائـيـة في الـعـاصـمة
الــبـريـطـانــيـة لـنـدن  32العـبـا من 19

نطقي لـلمقال وأعود الى فقرة اسمحوا لي ان اتالعب بالتـسلسل ا
اإلجـراءات رغم اني انـتقـلت مـنـها الى الـتـعلـيـمـات ولسـبب انـساني
ـنطق وهـو القـانون وهـو الدسـاتير حيث ان اجلـانب االنسـاني هو ا
وهــو االديـان .. فـكـلـهــا تـأسـست خلـدمــة االنـسـان الـذي وضع رب

العزة فيه شيئا من روحه وبات مقدسا .
انها قصة قصيـرة جدا تقول ان الشهيد الـلواء وليد محمود سيرت
الـذي كـانت مـهنـيـته وصالبـته وحـبه لـلعـسـكـرية الـعـراقـية  مـضـربا
ـاضي لـلـمـثل حـيـال حـيـاته ...  اعـدامـه في سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
ؤامرة ـعلن كان انه دبـر ألسقاط النـظام باالشـتراك مع ا والسبب ا
التي ال تزل مثيرة للجـدل وصودر بيته واضطرت زوجته الى دخول
ـزايــدة الـعــلـنــيــة وشـراء الــدار .. حلـد اآلن لــنـقل جــدال ان األمـر ا
طـبـيـعي ولـكن ان يـعاد حـجـز نـفس الـدار اآلن كـون الشـهـيـد نـفسه

كان عضو فرع حلظة اعدامه ..
ـصادرة هـل نقـول لـهم لتـذهب امـوالكم  مـاذا سـننـصح اهـله بعـد ا
كــلـهـا واعـتـرضـوا فـأن في االعــادة افـادة لـتـحـصـلـوا عـلى  400 م

الكم اخلاص ????? واشتروا  200 
لنعـد اآلن الى التعـليمـات وعمل اللـجنة ألقـول ان اللجـنة ان كان ما
يقـوله موظـفوهـا الذين يـردون  على الـهواتف صـحيـحا فـأنهـا تكون
ـشـمـولـ بالـقـانـون وعلـى جوهـر الـقـانون قـد اعـلـنت احلـرب على ا
الـذي تـنص مـادته (/1ثــانـيـا) عـلى (( ومـن ثـبت تـمـلــكـهم من جـراء
نـصب احلزبي او الـرسـمي وبحـكم قـضائي بـات )) اما تـسلـمهـم ا
ن ادة نفسـها فتنص على ((ولـكل ذي مصلحة  الفقرة ثالـثا من ا
ــنــــــــصب حق ــال ولم يــحــصل عــلـيـه بــســــــبـب تـولــيه ا تــمــلك ا
ادة ( /3 رابعا) فنصت على (( يستند قرار االعتراض ... )) اما ا
سؤولية صادرة االموال على واقع تملـكها بسبب توليه ا احملكمة 

احلزبية او الرسمية))
يا عـالم يا نـاس يا مسـؤول هـذا هو جـوهر القـانون ولـيس جوهره
ـقيـتـة  وهنـا يبـرز السـؤال كيف اضـوية ا الـتصـرف العـشـوائي وا
ـكن لـلــجـنـة ان تـرد طــعن ضـابط عــضـو فـرع وتـطــالـبه بـاوهي ال
تعرف (امالكه او واقع تمـلكه لها) حـيث لم يذكر ذلك في اعتراضه
بل هو اعـترض فـقط علـى عدم شمـوله بـالقانـون وأن كان ذلـك خطأ
منه فلتخبرني اللـجنة هل ان التعليمـات كان فيها شيء يقول لهؤالء

الناس كيف يقدمون االعتراض ?? 
اما كان االولى باللجنة ان تطلب منه عرض امالكه لتعرف اي منها
ـوجب الـقـانـون .. كـمـا قـلت .. انـهـا يـصـادر وأيـهـا يـبـقى لـعـيـالـه 
اعالن حـرب او هي مـرحـلـة اسـتـثـمـار الـفـوز بـعـد عقـد ونـصف من

احلرب النفسية االقسى في التأريخ
اخيـرا اقولهـا وبثقـة عاليـة ان هذه القـوان وآليـات تنفـيذها اضرت
ا اضرار بالنظام السيـاسي القائم من خالل اضرارها بالنسيج أ

اجملـتـمـعي وخـسـارة شريـحـة كـبـيـرة (وال اقـصد
شـريـحــة ديـنـيـة) كـون الـقـوانـ اعاله اضـرت
بكل اطـياف الـشعب الـعراقي ولم تـقدم شـيئا
ـكن كسـبـها مـفيـدا .. وهـذه الشـريـحة كـان 

بالنظر الى امام وليس الى اخللف

صورة متخيلة للمملكة الفضائية
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سعوديان يفوزان بكأس كرة القدم االلكترونية

تـذكـرت هـذه الـروايـة عنـدمـا تـسـلط حـكامـنـا اجلـدد واتـبـاعهـم على
الـسـلطـة ونـهبـوا وسـلـبوا كل خـيـرات البـلـد وهـذا اختـبـار لهم وهي
مـقـارنة واضـحـة ب امـنـيتـ ألخـت وهـذه حـكايـتـهمـا. يـحكى في
ـة ان امـرأتـ شـقـيــقـتـ بـلـغـتـا سن الـشـيـخـوخـة الـروايـات الـقـد
فشحب وجتعـد وجهاهما وابـيض شعرهمـا وهزل جسمهـما وكانتا
تـعـيـشــان في كـهف صـغــيـر وسط غـابـة كــبـيـرة صـاخــبـة مـوحـشـة
تقضيان يومـهما في جمع احلطب العداد الـطعام كل صباح وجمع

االعشاب الطعام بقرتهما التي تمدهما باحلليب كل يوم.
وذات صـبـاح اسـتـيـقظـتـا كـعـادتـها مـن النـوم واخـذتـا تـتـجوالن في
الغابة جلمع احلطب حتى سمعتا صوتا انـسيا فتلفتتا حولهما فلم
تـريا شـيئـا فارتـعدت فـرائصـهـما من اخلـوف والتـصقت كل مـنهـما
بـاالخـرى وبــيـنـمـا هــمـا عـلى هـذا احلــال جـاءهـمـا الــصـوت يـقـول:

كان. اطمئنا التخافا فأنا امير وسيد هذا ا
ــرأتــان في آن واحــد: واين انت يــاســيــدي? فــأجــابــهــمــا  فــردت ا
الـصـوت: انــا في قـمــقـمي ال اخــرج مـنه ابــدا اال بـأمــر من سـيـدي

 : االكبر فردتا قائلت
ومـاذا تريــــــد مـنـا ونحن الـلـتـــــــان الحـول لـنا وال قــــــــوة? فـقال
لهـما: ال تــــــخـافا فـقد اتـيــــــت الى هنا من اجــــــلكـما الحقــــــق
ح لـكل مـنكـمـا مـا حتـــــــلـم به وتصـبـوا الـيه من امـال واماني في 

البصر. 
فقالت له االخت الكبرى بلهفـة- وكانت ذات طبع يغلب عليه الغرور
والـطمع اريـدك ان تـعيـد لي شـبابي وتـبـني لي قصـرا يـخدمـني فيه
عـدد كــبــيـر جــدا من اخلـدم واحلــشم واكــون فـيـه االمـرة الــنـاهــيـة
فأجابهـا الصوت حسنـا افتحي فمك واغـلقي عينيك وعـندما فعلت
رمى في فـمها قـطعـة سكر بـعدهـا فتحت عـينـيها لـتجـد حلمـها وقد

حتقق. 
واذا بها في قـصر واسع ضخم بـ عدد هائل من اخلـدم وبعدها
تــركـهــا الــصــوت وتــوجه الى االخت الــصــغـرى وقــال لــهــا: ومـاذا

تريدين انت? 
فأجـابتـه: اريدك ان تـعيـد لي شبـابي وتزوجـني الراعي الـذي احيل
حــرمـني مـنه والـدي في مــقـتـبل حـيـاتي ثـم سـردت له قـصـتـهـا مع
الـراعي الـفقـير الـذي احـبته مـنـذ صبـاهـا ولكن الـفـارق االجتـماعي

بينهما حال دون حتقيق الزواج. 
الن والــدهـــــــــا كــان مـن االثــريــاء وهـــــــو ابـن راع فـــــــــقــيــر ثم
افــصـحت له عن مـــــــــكـان الـراعي الــذي لم يـتـزوج اخـالصـا لـهـا

وقالت له: 
اريـد ان اتـزوجه واعـيش معه فـي بيت صـغـيـر ويـرزقنـا الـله اطـفاال
نشقى ونـعمل من اجلـهم. بعدهـا قال لها الـصوت: اغمـضي عينيك
وافتحي فمك فـفعلت فألقى في فـمها قطعـة سكر ثم فتحـت عينيها
لـتــجــد نـفــســهـا فــتــــــــاة صــارخــة اجلـــــــمــال تــزف الى الـراعي
فحمدت الله كثـيرا وشكرته وعاشـت مع الراعي حيـاة سعيدة كلها
حب وعـــمل وكــــــد حـــتى صــارت لـــديــهــــــا ثـــروة طــائــلـــة وابــنــاء

صاحلون.
اما االخت الكـبرى فقد استـغلت النعـيم التي وهبهـا الله اياه ابشع

استغالل.. 
فظلمت وبخلت عن احملتاجـ وتعالت عن الناس حتى فقدت كل ما
تـمـلـكه وعـادت فـقـيـرة كـمـا كـانت جتـمع احلـطب واالعـشـاب بـيـنـمـا

عـاشت اخـتـهـا الـصـغـرى في هـنـاء ونـعـيم بـفـضل
اخالصهـا وقيـامهـا بعـمل اخليـر وطاعـة الله..
فـوالـله انتم كـالـبنـت الكـبـرى فانـتـظروا فـأنـنا
مـعكم مـنتـظـرون.. وانتم تـعلـمـون بهـذا ولكن

تماديتم في طغيانكم. فاحلمد لله وحده..

يشرف عليها رئيس األمة نفسه!
كـمــا يـحق لــرئـيـس األمـة "تــعـيـ
ــدعي وعــزل" رئــيس الــقــضــاء وا
الـــعـــام كـــمـــا يـــحق له "رفض أي
ــنـــاصب عـــلـــيـــا أخــرى مـــرشـح" 
ــــصـــــرف الــــوطـــــني كـــــرئــــيـس ا
األسغاردي وقضاة احملاكم كذلك

ان". يحق له "حل البر
وال شك أن دســــتـــور أســـغـــارديـــا
ـنح صالحـيـات واسـعـة لـرئيس

األمة.
ــان أسـغـارديـا قـبل وقـد الـتـأم بـر
يـوم من حفل الـتـدش فـي جلـسة
مــغــلــقــة اقـتــصــرت عــلى الــنـواب
واطـنـون على (الـذين يـنتـخـبـهم ا
ـــــواطــــــنـــــ اإلنــــــتـــــرنـت) دون ا
واجلــمــهــور والــصــحــافــة حــيث
يـحـظر عـلى الـنـواب اإلفـصاح عن
تــفـاصــيل اجلــلـســة. وقــد وجـهتُ
أسـئـلـة لـعــدة نـواب عن مـجـريـات
اجلــــلـــــســــة الحــــقــــا خـالل حــــفل

بهر في فيينا. التدش ا
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ويـــقــول الـــنـــائب جــون فـــاين من
تحدة الذي جاء برفقة الواليات ا
زوجـــتـه وابـــنــــته إن اجلــــلــــســـة
تـطـرقت إلى الـعـديـد من الـقـضـايا
و إقــرار حــزمــة قــوانــ ولــكن

"ليس بوسعه التـعقيب على ما 
بحثه".

وتـضـيف الـنـائــبـة لـيـنـدا جـاك أن
الـوزراء يـخـضـعـون حلـظـر يـحول
دون الكشف عن تفاصيل اجللسة.
وتــقــول إنـــهــا قــبل االجــتــمــاع لم
تــتــوقع ســوى أن يــكــون الــوزراء
" اآلخـرون "مـجمـوعـة من احلـا
ولــــكـــنـــهــــا وجـــدت "أشــــخـــاصـــا
يتمتعون بحصافة".وتقول النائبة
سـفيـتالنا بـرونيـكوفـا إن اجللـسة
ـانـيـة "كـانت شـاقـة" وامـتدت الـبـر
طــــيـــــلــــة  12ســـــاعــــة. وتـــــعــــمل
برونـيكوفـا وهي مواطنـة روسية
تعـيش في هولـندا كـخبـيرة نفس
إكـليـنيكـية وتـضيـف أنها رأت أن
زمـالءهـا الـنـواب "حتـلـوا بـالـتـزام
جم وكـــانــوا راغـــبـــ في إحــداث
تـغيـير".وحـينـما سـألتهـا إن كانت
تـريــد هي األخــرى أن تــتــخـذ ذلك
البـلد الـفضـائي اجلديـد مقـرا لها

جاء ردها قاطعا باإليجاب.
ولن تـــكــــون تـــلـك هي اجلــــلـــســـة
غلـقة بل ستـكون كافة الوحيـدة ا
ـان خلف اجلـلسـات الالحـقة لـلـبر
أبـواب مــغـلـقـة "مـا لم يُـنص عـلى
غـير ذلك" بـحسب الـناطـقة بـلسان

أسغارديا ياسم بيريز.
ويـــبــــدي أشـــوربــــيـــلي إعــــجـــابه
ــلـكـي الـدســتـوري في بــالـنــظـام ا
ـتـحـدة. غـيـر أن أي فـرد ـمـلـكـة ا ا
مـن اجلــمـــهـــور بــإمـــكـــانه دخــول
مـــجــلـــسي الـــعــمـــوم والــلــوردات
البـريطـانيـ ليطـالع بنـفسه كيف

قراطية دون رتوش. تسير الد
وخالل حــــفل الــــتــــدشـــ وصف
رئــيـس األمــة رؤيــته ألســـغــارديــا
بـاعتـبارهـا "انعـكاس حلـلم البـشر
اجلميل مـنذ فجر الـتاريخ أن يجد
مــسـتـقـرا له فـي سـمـاء اإلله حـيث
يـــســود الــسالم وحــيث ال ألم وال

بغض بل محبة وحبور".
تلك كلمـات رنانة ولكـنها ال تخفي
حقيـقة واضحـة للعيـان فحتى لو
جـاء يــوم يـعــيش فـيه الــنـاس في
كـــوكب أســـغـــارديـــا الـــطـــامح في
الــفـضــاء فـهل ســيــجـدون واقــعـا

ثل العليا? يتماشى وتلك ا
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