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 1991وهو األم العام األول والوحيد من دول
أمــيـركــا الالتـيــنـيـة.وكــان األمـ الــعـام احلـالي
انطونيو غوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة
ـنـاسـبة تـهـنـئة في  19 كـانـون الـثـاني/يـنايـر 
ـئـة قـال فـيـها “أقـدم لـك أمنـيـاتي بـلـوغه عـامه ا
ا تمعنت ئة ولطا الكبيرة مع احتفالك بعيدك ا
ــثــال الـــذي تــقــدمه وفـي خــبــرتك كـــثــيــرا فـي ا
الســتـلـهم مــنـهـمـا.”وعــمل دي كـويـيــار كـسـفـيـر
لــبالده في عــدة دول مـنـهــا سـويــسـرا واالحتـاد
ـثال الــسـوفــيـتـي وبـولــنـدا وفــنـزويال/ وكــان 
ـثال ــتـحــدة. وعـيّن  دائــمـا لـبــلـده لـدى األ ا
خـــاصــا لألمـــ الــعــام فـي قــبــرص عــام 1975

{ لـــيــمــا-(أ ف ب)  –تــوفي فـي الـبــيــرو األمـ
تـحدة خـافيـير بـيريز دي الـعام الـسابق لـأل ا
ــيـة خالل ــنـظــمــة األ كــويــيــار الـذي تــرأس ا
احلـرب العـراقيـة االيرانـية وايـضا خالل احلرب
االهـلـيـة في الـسلـفـادور وفق مـا أعلـنت عـائـلته
االربــعـاء. وقــال ابـنه فـرانــسـيــسـكـو بــيـريـز دي
كــويـيـار لـراديـو “ار بي بي ”الــبـيـروفي “تـوفي
والــدي بـعــد اسـبــوع حـافـل بـالــتـعــقـيــدات عـنـد
الـساعة  8,09مـساءً الـليـلة ( 01,09ت غ) وهو
اآلن يــرقـد في سالم.”وشــغل دي كـويــيـار الـذي
ولــد في لــيـمــا في الــبـيــرو عـام  1920مــنــصـبه
كــخــامس أمــ عـام لـأل من عـام  1981حــتى

ـواطن الفخـري وهو ما يرجح أن يـكون ضربة ا
لــعـدوه الـسـيـاسي الـرئــيس جـايـر بـولـسـونـارو
الــذي تـــدهــورت عالقــته مع فــرنــســا.وأيــدت آن
هـيداجلـو رئيـسة بـلديـة باريس وهـي اشتـراكية
ــواطـن الـفــخــري.وقــالت عــلى مــنح لــوال لــقب ا
ـنح لوال تـويـتـر امس إنهـا لـسـعادة غـامـرة أن 
واطن الـفخري. سـتقف بـاريس دائما إلى لـقب ا
جـانب من ال تُـحتـرم حقـوقهم). وقـالت هيـداجلو
لــلــرئــيس الــبــرازيــلي الــســابق في احــتــفـال إن
ــقــراطــيــة مــنـذ الــبــرازيل أدارت ظــهــرهــا لــلـد
انـتخاب بولسـونارو. وحضر االحتـفال الرئيسة

البرازيلية السابقة ديلما روسيف.

ــــــعــــــاجلــــــة الـــــوضـع في ــــــثـال خـــــاصــــــا  و
أفـــغــانــســتــان.في عــام  1982بــدأ دي كــويــيــار
ـفـاوضات نـظـمة  سـنـواته الـعشـر عـلى رأس ا
مـكـثـفـة بـ بـريـطـانـيـا واألرجـنـتـ بـشـأن جزر
ـتـنـازع عـلــيـهـا وانـتـهت عـام 1991 فــوكالنـد ا
وفـق غوتـيريش ب”اتـفـاقات الـسالم الـتـاريخـية
فـي السـلفادور.”وأعـلن فـرانسـيـسكـو بيـريز دي
كــويـيـار أن جــثـمـان والـده ســيـسـجى في وزارة
اخلــارجــيــة حـتى يــوم اجلــمــعـة حــيث ســتــقـام

مراسم الدفن.
فـيـمـا مـنـحت بـلديـة بـاريس الـرئـيس الـبـرازيلي
الــسـابق لـويـس إيـنـاسـيــو لـوال دا سـيــلـفـا لـقب
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ـواجهة الكـذب والوقاحة ـفتوحة  هل ادلكم عـلى مواطن عراقي اعـلن خصومته ا
هل ادلـكم عـلـى هـذا الـرجل االمـ عــلى دمـاثـة الــعـصـافـيـر والـقـحط االخـالقي 
شـرقة  هل ادلكم على هذا وزهو الـعشب ونظافة الـسريرة  وشفـاعة االصباح ا
ـواطن الـشـاعـر الـذي جنح الى حـد بــعـيـد في تـسـجـيل وثـيـقـة  امـتالك بـأسـمه ا
لـلـنبل والـنخـوة واالنـصيـاع  الى الصـمت بـجدارة نـخلـة عراقـيـة ادمنت ان تـمنح

رطبها حتى للذين يرمونها باحلجارة . 
ــارس الـتــطــبــيب من خالل انه الــعــضــاض  جــلـيـل  الــذي كـان جــده االكــبــر 
(الـعض) وكـانت وصفـته الـطـبيـة تـلك طريـقـا لـلشـفـاء وفق معـلـومـة صديـقي عـبد
احلسن الـغرابي  وهـكـذا توارث االبـناء واالحـفاد هـذا اللـقب الـفريـد  اذ للـمرة
ـعروفـة ( اخر ـتالزمـة النـهـائيـة ا االولى يـكـون العض  مـرادفـا عالجيـا لـلكي  ا

العالج الكي ).
 لـقـد قدم  الـشـاعر جـليـل  الذي رحل عـنـا قبل عـدة ايـام وصفـا مـتيـمـا لنـضارة
قـارنة نادرة ب  قـامة  سيدة  عـراقية وقامـة بندقيـة (البرنو )  وافنان االنـوثة 
بل وايضـا ب مشـية تـلك السيـدة وانعـطافات نـهر الـغراف  فلـقد انـصف جليل
ــدلـلـة  واجـزم هـنـا ان تــلك االنـعـطـافـات ا
ميز من دجلة الذي يجيد الغـراف  الفرع ا
 الـرومانسـية الـهادئـة حتى في اوج غضب
ائية الفـيضانات  او عند غـضب الشحة ا

.
لقـد قـدم العـضاض الـشـاعر نـسخـة نادرة
عـن مـقــارنـات مــجــال احلـضــور االنـوثي 
(شـوصفـنه كـصـر بـرنـو   اوصـفنـه مشي

الغراف من يعكب على الشطرة ).
ــاذا  اذكـــر انــنـي ســألـت  الــعـــضـــاض  
اختـرت الصيكل (مـصلح البـنادق) للحوار
مـعه في هـذه القـصـيـدة  فـقـال  جلـأت اليه
ــــهـــارة وهــــو لــــذلك االجـــدر ألنـه ســـيــــد ا
عـاجلـة هـمومي (يـاصـيـكل بداللي كـثـيرة
ـضـني عن هـمـوم شـيـعـمـره) انـه الـبـحث ا

الشفاء من اوجاع القلب  وما اشدها كانت عند جليل.
ـشـردين  والـنـساء في الـنـاصريـة   مـديـنـتي الـتي اسـتقـتـلت مـطـربـة الـفقـراء وا
الية من اجل ان ترحل اليها (بوجناغ بل ومطربه االغنياء  صديقة ا قهورات  ا
ــزيـنـة بــالـكـسل والــدعـة  ونـقـاء ـديـنـة ا في هــذه ا اروح  اويــاك  لـلـنــاصـريـة )  
الصـخب وشهـامة الفـرات وقلق الـنوارس  وبـهجة الـفسـائل  وعلى مـرمى حجر
من شواخص ( اور) الـضاحية الـتاريخـية العـريقة التي كـانت قد سكـنتها  ارقى
اجلينات على وفق اكتشافات عالم  اجلينات االمريكي من اصل روسي  اناتولي
كـولـوسـوف فقـد عـرض ادلـة مـدعـمـة بـاحلقـائق ان تـلك الـرقـعـة اجلـغـرافـية  من

جنوب العراق عاشت فيها ارقى االجناس البشرية فكريا .
اقول في الـناصـريـة  عرفت جـلـيل العـضاض وتـوثـقت صداقـتـنا  وكـان  طالب
القـره غولي  شـاطئـا انسـانيا انـيسـا  معـنا بـعوده ونـكاته وصـوته الـطري طراوة
وشاءت االقدار ان اهاجر الى بغداد ويـبقى جليل في الناصرية  ولكن (القـيمر)
لم نــنـقــطع عن بــعــضــنـا  كــان يــزور بــغـداد بــ احلــ و االخــر وكـنــا نــلــتـقي
بـدع زهـير الـدجـيلـي  واجزم هـنا ان واصطـحـبه الى (القـره غـولي)  او  الى ا
اسمع صوته من بـعيد ) تمخضت من  رحم احدى تلك قصـيدة زهير ( البارحه 
ـقدمة التي كـتبتـها لديوان زامل والشيء بالـشيء يذكر   قـرأ جليل ا اللـقاءات  
ـكير) فـأقترح عـلي ان اكتب مقـدمة لديـوانه الذي كان يـنوي طبعه سعيـد فتاح (ا

 لكن الفكرة ضاعت في متاهات البعد اجلغرافي بيننا .
من ضـرورات الـفـرات  ان يـعـلن احلــداد عـلـيك  بل من حق الـغـراف ان جـلــيل 
ديـنة الـتي اوصيت (الـصيكل ) يقـيم مجـلس عزاء لك  عـلى مشـارف الشطـرة ا

ان يأخذك اليها ( ياصيكل اخذهه اوياك ذبهه روحي بالشطرة)
طرزة بـأحزان االطفال   جلـيل   ما يواسـيني  برحـيلك مواويـلك  وقصائـدك ا
) مالح يـشق الـنهـر عـلى صدر زورق مـتـماهـيـا مع مـحنـة سـمكـة حـمريه و (ونـ
(شـاغت) روحـهـا عـلى وفق تـشـخـيص مـظـفـر الـنـواب  (حـمـريـة كـصب مـهـزومـة

بالفاله ولك روحي ) .  
عتق لداخل حسن جليل ما يواسيني برحيلك  الصوت ا
ه) نبيـذا جنوبـيا ووصـفة طبـية نادرة ه يـا وهو يـهدر( 

عاجلة أشجان العشق.
جـلـيل  مـا يـواسـيـني بك  حـزمـة نـسـائم بـشـريـة تدفـقت

على شارع احلبوبي فاقامت مهرجانات االمل .

بغداد
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{ واشنطن (أ ف ب) - بـعد أيّام على
تنـظيـمه مؤتـمره الـسنـوي الكبـير في
ـؤيّد واشـنـطن أعـلن لـوبي "آيـبـاك" ا
إلسرائـيل اجلمـعة أنّ اثنـ من الذين
ـؤتمـره مصـابـان بفـيروس شاركـوا 
.وكـــان اآلالف ــــســـتــــجــــدّ كــــورونــــا ا
ؤتـمـر في وسـط واشنـطن حـضـروا ا
بــ األول والــثـــالث من آذار/مــارس
ن فــيـهـم نـائب الــرئــيس األمــيـركي
مـايـك بـنس ووزيــر اخلــارجـيــة مـايك
بــومـــبــيــو وعــدد كــبـــيــر من أعــضــاء
الكـونـغرس.وقـال اللـوبي عـلى تويـتر
"لــقــد أكَّــدنــا أنّ اخــتــبــارات فــيـروس
كــــــورونـــــا الثــــــنـــــ عــــــلى األقـلّ من
ـؤتــمـر كــانـا قــدِمـا من ـشــاركـ بــا ا
نــيـويــورك جـاءت إيــجــابـيّــة".وأشـار
اللوبي إلى أنّه "على اتصال دائم" مع
السلطـات الصحيـة في ويستشـيستر
في واليـة نــيـويــورك ومع الـعــاصـمـة
ـوضوع.ونصح الفدرالـية حـول هذا ا
ـــشـــاركــــ في مــــؤتـــمـــره جــــمـــيـع ا
بـالــتـشـاور مـع االطـبـاء إذا مــا كـانـوا

مرضى أو كانت لديهم أسئلة.
 «dzUÞ lOÐ

فيـمـا  وافـقت واشنـطن الـثالثـاء على
بيع طـائرات تـزويد بـالوقـود جوا من
طراز "كـاي سي- 46بيـغـاسوس" إلى
إسرائيل التي تصـبح بذلك من حلفاء
تحدة الكبار القالئل الذين الواليات ا
ـلـكـون هـذه الـطـائـرة.وسـتـحل هـذه
كن استخدامها أيضا الطائرة التي 
لـلــنـقل الــعـســكـري مـكــان طـراز آخـر
مــوضـــوع في اخلــدمـــة مــنــذ احلــرب
الــبــاردة.وســمح الــبــنــتــاغــون بــبــيع
إســرائــيل ثــمــانــيــة طــائــرات تــزويـد

بالوقـود هذه من صنع "بـوينغ" بكـلفة
 2,4مــلـيــار دوالر عــلى مــا أوضـحت
وزارة الـــــدفـــــاع األمــــــيـــــركــــــيـــــة في
بــــيـــان.وجــــاء في الــــبـــيــــان أن هـــذه
الطائـرات ستسـمح السرائيل بـتزويد
طائـرات أخرى بـالوقـود جوا مـا يزيد
من نـطاق حتـركـهـا و"يـؤهلـهـا تـوفـير
قدرات إضافـية لـلجـيش األميركي في
ــنـطــقـة مــا يـســمح له بــتـخــصـيص ا
ــنــاطـق أخــرى في حــال جتــهـــيــزات 
وقــوع حـرب".وكــان بــرنـامج تــطــويـر
طـــــائــــرات "كـــــاي سي- "46تـــــأخــــر
لـســنـوات مـع كـلـفــة إضـافــيـة كــبـيـرة
لـــبـــويـــنـغ.وقـــد اخـــتـــار سالح اجلـــو
األميركي هذه الطائرة في  2011بعد
مــنــافـــســة شــرســة مع مــنــافــســتــهــا
األوروبـيـة "إيـربــاص" لـلـحـلـول مـكـان
"كاي سي- (1981) "10و"كاي سي-
.(1957) "135ورصــــد سـالح اجلــــو
األمــــيـــركي عــــيـــوبـــا فـي كـــامـــيـــرات
الـطـائــرات الـتي تـســاعـد عـلى اجنـاز
ناورة الدقـيقة لتـزويد طائرة اخرى ا
بــالــوقــود جــوا.وردا عــلى ســؤال في
الكـونـغرس حـول هـذا البـرنـامج قال
قــائـــد أركــان سـالح اجلــو األمـــيــركي
اجلنرال ديفيد غولدف إن البنتاغون
ـشكلة يضغط عـلى "بوينغ" لتـسوية ا
ــكن.وإسـرائــيل هي في أقــرب وقت 
تحدة يحصل ثاني حليف للواليـات ا
عـلى مــوافـقـة لـشــراء هـذه الـطـائـرات
بــــعـــد الـــيــــابـــان الـــتـي أوصت عـــلى

. طائرت
الى ذلك قـالت مؤسـسـة ياسـر عـرفات
في رام الــله إنــهـا ســتــتــيح لالجــئـ
الذين غـادروا األراضي الـفـلسـطـينـية

قـــبـل عـــام  1948أو أجــــبـــروا عــــلى
اخلـروج مـنهـا االطالع عـلى سـجالت
ملكـية األراضي الـتي أصبـحت الحقا
خاضعة للـسيطرة اإلسرائـيلية. وقال
نـاصــر الــقـدوة رئــيس مــجـلس إدارة
ـــؤســـســـة خـالل نـــدوة عـــقـــدت في ا
متـحف يـاسر عـرفـات في رام الله إنه
 االنـــتــــهـــاء من حـــوســــبـــة ســـجل
األراضي الـذي أجنـزته جلــنـة تـابـعـة
ـتـحـدة عام  1966 . مـضـيـفا لأل ا
أن هذا السجل الـذي سيتاح بدءا من
يـوم الــثالثـاء يــتـضــمن حتـديـد 540
ـلـوكــة لالجـئي ألف قـطـعـة أرض ”
.“وقـال الــقـدوة إن الـلــجـنـة فـلـسـط
وذجا خاصا لكل ية ”وضعت  األ
مـــنـــهــــا أســـمـــته آر.بي. 1وتـــضـــمن
الك ونـوع ـالك أو ا مـعـلـومــات عن ا
األرض ومــســاحـــتــهــا وخــريــطــتــهــا
لكية) وتسجيلها في الطابو (سجل ا
فـروضة عليها إن وجد والضرائب ا
وحتى وثـيقـة الـسجل الـعثـماني وإن
كـــــــــان مـــــــــعــــــــظـم هـــــــــذه غـــــــــيــــــــر
مـقـروءة.“وأضـاف ” حتـديـد 210
آالف مالك خـصص لـكل مـنهم بـطـاقة
إندكس ألمالكـه/ ألمالكهـا في الـلواء
هذا بـاإلضـافة إلى حـوالي سـتة آالف
ــنــاطق خــريــطــة لــقـــطع األراضي وا
والــقــرى. وأوضح أن الــلــجــنـة الــتي
تولت عـمليـة التـسجيل ”قامت أيضا
ـاذج أخرى لـقـطع األراضي بـوضع 
ـــمـــلـــوكـــة جلـــهـــات مـــثـل األوقــاف ا
والـكـنـائس وسـلـطـة االنـتداب وكـذلك
ــــــــمــــــــلـــــــوكــــــــة ألفــــــــراد غــــــــيـــــــر ا
.“واسـتـعــرض الـقـدوة فـلـســطـيـنـيـ
ــراحل الــتي مــر بـهــا هــذا الــسـجل ا

الـذي بـقي سـريـا مـنـذ عام  1966إلى
عام  1973حتى  إعـطاء نـسخة من
هـتمـة وشملت كل السجل لـألطراف ا
من مصـر وإسرائـيل واألردن وسوريا
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وقال ”الحقا حصلت منـظمة التحرير
الفلـسطيـنية عـلى نسخـة أيضا حيث
ــنـظـمــة بـوضع الـنــسـخـة في قـامت ا
أحــد مـكــاتــبـهــا في دمــشق ثم فــقـدت
الــنـســخــة بــعـد ذلك.“وأضـاف ”وفي
ــاضي اهــتـمت تــسـعــيــنــات الـقــرن ا
مؤسسة الدراسـات الفلسطـينية بهذا
علومات وروجت لضرورة الكنز من ا

احملافظة على السجل وتطويره تقنيا
ثم استـخـدامه وأجنزت بـعض الـعمل
فـــيه إال أنه لـم يــكـــتـــمل.“وأوضح أن
ـؤســســة أجنـزت الــعـمل والــسـجل ا
اآلن مـــتــوفــر بـــالــلــغـــتــ الــعـــربــيــة
واإلجنـــلــيـــزيـــة.وقــال الـــقــدوة ”هــذا
الــــســــجـل الــــذي يـــوضـح مــــلــــكــــيـــة
الـفـلـسـطـيـنـيـ حلـوالي  5.5مـلـيـون
دو فــيــمــا أصــبح الــيــوم إسـرائــيل
ـثل ردا عـلى خـطـة الـرئـيس تـرامب
الـــتي تــتـــجــاهـل قــضـــيــة الالجـــئــ
. و خالل الــنـدوة الــفــلــسـطــيــنــيــ
عــــرض طـــــريــــقــــة احلــــصــــول عــــلى
ـطلوبـة من السجل وهي علـومات ا ا

ــكن مـن خاللــهــا عـــمــلــيـــة ســهــلـــة 
احلصـول على مـعلـومات كـاملـة حول
ن أي قطـعة أرض ومـكان وجـودها و
تعود مـلكيـتها بإدخـال اسم الشخص
ـــطــــلـــوب عن بـــحث مــــلـــكـــيـــته من ا
األراضي.وذكر القدوة أن هذا السجل
سيـكون متـاحا فـقط في متـحف ياسر
عرفـات ولم يـتـقـرر بعـد وضع نـسـخة
مـنه عـلى الشـبـكـة الـعـنكـبـوتـيـة.وقال
ؤسسـة على توفير اجملال ”ستعمل ا
ا ـهـتمـ بتـصـفح السـجل ور لكل ا
احلـــصــول عـــلى نـــسخ من الـــوثــائق
ـعنـية أو باألرض رتـبطـة باحلـالة ا ا

احملددة.
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