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البحث عن العراق الضائع
لكي ال نبقى أسرى حالة التشاؤم والتذمر السلبي ال بد لنا من تفكير ايجابي 
وتفاؤل نهضة تشدها عزمية الرجال التي أشرت لها في ختام مقالي بعد التوكل 

على الله.
إنها مهمة كل مواطن يشعر بانتماء للعراق بفخر وكرامة إنسانية ويسعى إلى 
دور في احلياة، مستحضرًا صور من يعمل ويضحي من أبناء الشعوب األخرى 
في عزة نفس. كما علينا أن ال ننسى وأن نتذكر كم من الشعوب، ومنها نحن، 
قد داستها حوافر األيام، ثم بعثت في روحها الهمة واضاءت في عقولها النور  
وزرعت في نفوسها التسامح لكي تنهض من جديد تفكر وتعلم وتزرع احملبة قبل 

البذر وتبني.
ورمبا كنا قد تعمدنا طرح ما سقناه في مقالنا من خطايا ارتكبناها لنبدأ بتجنب 

ارتكابها ثانية والوقوع في خرائبها.
نفطنا الذي نرتوي منه، ليس إال نعمة إذا أحسنا االستفادة منها، وهو نقمة كما 
تعاملنا معه طيلة العقود املاضية. لقد كان سوطًا علينًا من قبل اآلخرين في اللعب 
بأسعاره وأسواق انتاجه وتصريفه. كما كان أداة سطوة وقمع ورشوى وشراء 

للذمم من قبل رجاالت أنظمتنا عندما جهلت أو  أخطأت أو خانت وطغت.
لقد علمونا كيف نعمل دون أن ننتج، وأن نصرف الوقت دون جدوى... لقد خانتنا 
قيم عقيمة، وقتلنا احملبة بيننا في غيبة ومنيمة، وأذهبنا ريحنا في عنجهية وبداوة 

وحقدًا دفينًا.
تعالوا نعيد بناء مدارس أطفالنا بوعي جديد، وبتربية عصرية ناقدة تتيح لهم تفتح 
شخصياتهم وقدراتهم في ضوء ميولهم ورغباتهم وتوجيهنا املشارك والناصح 

لهم.
نحن بحاجة يومية إلى تذكر معنى واقعيًا للحياة تزينه أنوار املثالية اإلنسانية، 
في جمالياتها وآدابها وفنونها اجلميلة. وأن نعي حقوقنا على اآلخرين والتزاماتنا 

جتاههم في آن واحد، إذا ما أردنا عداًل وانصافًا.
وعندها سترون كم سيخجل السياسيون منا ومن أنفسهم، ويذرفون دموع الندم 

على من ال نختاره ونحترمه وعيًا وعزمًا ويقينا.
الله يهدي من  نحن ندرك معنى اآلية الكرمية: "إنك ال تهدي من أحببت، ولكن 

يشاء، وهو أعلم باملهتدين"، ناهيك عن من ال نحب.
وكذلك اآلية التي تقول: إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

تعالوا نتذكر من نحن، وماذا ميكن أن نقوم به جتاه أنفسنا وأهلينا ووطننا، دون 
خياالت وأوهام ونفاق، بعد أن نتكل على الله ونستحضر الثقة والوعي والعزم، 

والصبر اجلميل.
لن نكون قادرين على شيء، إذا لم نكن قد وقفنا على ما 
أزلقنا مبستنقع ما نحن عائمني فيه. ولن يكون لعملنا 

من فعل دون األخذ باألسباب.
د. نزار محمود
برلني

البريطاني  الشارع  فنان  - خسر  ب(  مدريد-)أ ف 
الشهير  الغرافيتي  لرسم  املسجلة  املاركة  بانكسي 
تعذر  يعني  هويته  على  تكتمه  الن  الزهور"  "رامي 
قرار  في  جاء  ما  على  رسميا  إليه  العمل  نسب 

أوروبي نشر اخلميس.
للملكية  األوروبي  االحتاد  مكتب  قرار  ويشمل 
أعمال  أشهر  أحد  إسبانيا  في  ومقره  الفكرية 
العام  القدس  في  جدار  على  أجنز  الذي  بانكسي 
برمي  يهم  مقنعا  متظاهرا  الرسم  وميثل   .2005
هويته  على  املتكتم  الشارع  فنان  وكان  زهر.  باقة 
تقدم بطلب من االحتاد األوروبي جلعل هذا الرسم 

ماركة مسجلة في العام 2014.
لكن في العام 2018 احتج صانع بطاقات املعادية 
في  الرسم  استخدام  أراد  الذي  بالك"  كولور  "فول 
منتجاته، على هذا القرار، معتبرا أن بانكسي تقدم 
بالطلب ب"سوء نية" أي من دون أن يكون لديه النية 

باستخدامها على منتجات أو خدمات.
ورأى مكتب االحتاد األوروبي للملكية الفكرية في 
قراره "من الواضح أن بانكسي عندما تقدم بالطلب 

سلع  لتسويق  العمل  باستخدام  نية  لديه  يكن  لم 
"املشكلة  القرار  نص  وأضاف  خدمات".  توفير  أو 
+رامي  عمل  حول  بانكسي  حقوق  تطرحها  التي 
الفكرية  بامللكية  حقوقه  فحماية  واضح:  الزهور+ 
الذي  األمر  هويته  عن  التكتم  عن  تخليه  يتطلب 
ميكن  ال  "لذا  وأضاف  كفنان.  به"  الضرر  سيلحق 
أقام  بانكسي  وكان  األعمال".  هذه  مالك  يعتبر  أن 
إلى  يهدف  عابرا  متجرا  لندن  في  املاضي  العام 
الرد على األسئلة املتعلقة بهذا النزاع حول اثباته 
السلطات  واعتبرت  املسجلة.  املاركة  يستخدم  أنه 
األوروبية أن هذه املبادرة على العكس، تعزز حجج 
املاركة  األوروبي  املكتب  وابطل  الشكوى.  مقدم 
كلفة  بتغطية  ومحاميه  بانكسي  وأمر  املسجلة 
كولور  "فول  على  املترتبة  القانونية  اإلجراءات 

بالك". وأمام بانكسي شهران الستئناف القرار.
كثيرة  ومناطق  مدن  في  بانكسي  أعمال  وتنتشر 
األراضي  في  بينها غزة وبيت حلم  العالم من  في 
في  عليها  كبير  إقبال  مع  احملتلة،  الفلسطينية 

مزادات علنية.

لندن- )أ ف ب( - بعرض أزياء لدار "بوربري" ُصّور في غابة، من دون 
جمهور وال جنوم في الصف األول، افُتِتح اخلميس أسبوع املوضة في 
لندن بصيغة يتكيف من خاللها هذا احلدث مع الواقع الصحي السائد.

وأعطى عرض "بوربري" الذي أقيم في وسط إحدى الغابات بالتعاون مع 
الفنانة األملانية املعاصرة آّن إميهوف، إشارة االنطالق ألسبوع املوضة 
اللندني. وُنقل العرض مباشرة عبر منصة "تويتش" للبث التدففي وتابعه 
نحو 40 ألف مستخدم. وساهم في تعزيز اهتمام اجلمهور حوار عبر 
"تويتش" دام نحو نصف ساعة، بني الفنانني إريكا بادو وروزاليا وستيف 
اليسي وعارضة األزياء بيال حديد. وأطلقت تسمية "إن بلوم" )مزِهَرة( 

املصمم  خاللها  من  واصل  التي  وصيفها   2021 ربيع  تشكيلة  على 
البريطانية  التجارية  العالمة  تصاميم  تيتشي جتديد  ريكاردو  اإليطالي 
التي تأسست عام 1856.  ويشهد أسبوع املوضة في لندن عددًا محدودًا 
حتى  تشكيالتهم  مصممًا   80 يقدم  حني  في  امليدانية،  العروض  من 

الثالثاء، بعضهم وفق مواعيد فقط، والقسم األكبر من خالل الفيديو.
وقالت رئيسة مجلس املوضة البريطاني ستيفاني فير لوكالة فرانس برس 
إن أسبوع املوضة "يتأقلم مع واقع جديد" من خالل تقدمي عروض "على 
مستوى أصغر بكثير". ومن املصممني الذين جترأوا على تقدمي عروض 
حّية بحضور جمهور، ولكن مع تطبيق التباعد االجتماعي، التركي املقيم 

مارك فاست،  الفاخرة  واملتخصص في احلياكة  أكسو،  بورا  لندت  في 
واملاركة الصينية "بروناونس".

ومن أبرز محطات األسبوع، تشكيالت املغنية في فريق "سبايس غيرلز" 
سابقًا فيكتوريا بيكهام والكوري اجلنوبي املقيم في لندن يودون تشوي 

والبريطانية مولي غودارد.
وسيكون أسبوع املوضة اللندني "محايدًا جندريًا" هذه السنة، رغم كونه 
مخصصًا لألزياء النسائية وحدها في العادة، وستعرض فيه تشكيالت 
للنساء والرجال، وأخرى مختلطة، وهو ما ستنتهجه كذلك كل أسابيع 

املوضة املقبلة في لندن.

بانكسي يفقد العالمة املسجلة لرسم رامي الزهور

جنمة األوبرا الروسية آّنا نتريكو في املستشفى 
ثالث أغنيات لفان موريسون تنتقد احلجر املنزلي

لندن- موسكو -)أ ف ب( - يستعد املوسيقي 
إلصدار  موريسون  فان  الشمالي  اإليرلندي 
ثالث أغنيات ينتقد فيها احلجر املنزلي الذي 
جائحة  من  األولى  املوجة  ذروة  في  ُفِرض 
كوفيد19-، معتبرًا أنه مناٍف للحرية، على ما 

أعلن اجلمعة عبر موقعه اإللكتروني.
و"براون  "غلوريا"  أغنيتي  صاحب  واتهم 
حقائق  "يخترعون  بأنهم  العلماء  غيرل"  آيد 
الناس،  على  "عبودية"  فرض  لتبرير  ملتوية" 
أوردتها  الثالث  أغنياته  من  فقرات  بحسب 

وسائل إعالم بريطانية.
إحدى  في  عامًا(   75( موريسون  واعتبر 
ليس  اجلديد  الطبيعي  "الوضع  أن  األغنيات 

طبيعيًا"، وأضاف "لقد ولدنا لنكون أحرارًا".
اآلن(،  بعد  حجَر  )ال  لوكداون"  مور  "نو  وفي 
اليوم  بعد  للحدود  "ال جتاوز  موريسون  غّنى 
اليوم  بعد  فاشيني  طغاة  و"ال  احلكومة،  من 

يعكرون سالمنا".
ومن املتوقع أن تصدر األغنية األولى، على أن 
تليها األخريان، بفارق أسبوعني بني الواحدة 

واألخرى.
وقال موريسون في بيان نشر على موقعه "إنها 
مسألة حرية اختيار، وأعتقد أن الناس يجب 

أن يحظوا بحق التفكير بأنفسهم".
صاالت  فتح  إلى  دعوته  موريسون  وجدد 
االستيعابية  بطاقتها  املوسيقية  احلفالت 

الكاملة.
هانكوك  مات  البريطاني  الصحة  وزير  وأعلن 
في  جديد  حجر  فرض  أن  اجلمعة  صباح 
إذ  األخير"،  الدفاع  "خط  سيكون  بريطانيا 
في  احمللي  احلجر  اعتماد  احلكومة  تفضل 
الدولة  بريطانيا  وُتعتبر  معينة.  مناطق 
األوروبية األكثر تضررًا من اجلائحة مع بلوغ 
حاليًا  وتشهد  ألفًا،   41 فيها  الوفيات  عدد 

تزايدًا متسارعًا لعدد اإلصابات.
فيماأعلنت جنمة األوبرا الروسية آّنا نتريكو 
إلصابتها  املستشفى  ُأدِخَلت  أنها  اخلميس 
من  أيام  يعد  املستجد،  كورونا  بفيروس 
مشاركتها في حفلة إعادة فتح مسرح "بولشوي" 
في موسكو. ويأتي إعالن السوبرانو الشهيرة 
الروسيان  إصابتها في وقت واجه املسرحان 
موسكو  في  "بولشوي"  وهما  الرئيسيان، 
و"مارلينسكي" في سانت بطرسبورغ إصابات 
بالفيروس بعد وقت قصير من إعادة فتحهما، 

مما أثار مخاوف على صحة الفنانني.
في  صفحتها  على  عامًا(   48( نتريكو  وكتبت 
"إنستغرام" تغريدة أشارت فيها إلى أنها "في 
"سأبدا  مضيفة  أيام"،  خمسة  منذ  املستشفى 

قريبًا بالتماثل للشفاء".
وأضافت نتريكو التي ُتعَتَبر من أهم مغنيات 
الوقت  في  املستشفى  "دخلت  راهنًا  األوبرا 
املناسب، وهم يساعدونني. كل شيء سيجري 
منذ  نفسها  عزلت  أنها  مؤِكَدًة  يرام"،  ما  على 

ظهرت لديها أول العوارض.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وباء  سدد   - ب(  ف  )ألبانيا(-)أ  جيروكاسترا 
كوفيد19- ضربة قوية للسياحة في ألبانيا، غير 
ُيقِبلون مع  أن قلة من الزوار األجانب ال يزالون 
سلسلة  شّكلتها  متاهة  داخل  التنقل  على  ذلك 
خوجة  أنور  السابق  الديكتاتور  حفرها  أنفاق 

حلماية نفسه من هجوم نووي لم يحصل يوما.
الزعيم  زرع  احلكم،  في  عقود  أربعة  خالل  في 
الشيوعي الراحل البلد الصغير في منطقة البلقان 
بآالف املالجئ كما حفر حتت األرض كيلومترات 
من السراديب املعدة لالحتماء من أي هجوم ذري 
يبقى  لالهتمام  إثارة  األكثر  امللجا  لكن  محتمل. 
ذلك احملفور في الصخر حتت القصر املشيد في 
قريته جيروكاسترا في جنوب ألبانيا حاليا، وهو 

مدرج على قائمة اليونسكو للتراث.
يشكل  الشيوعية،  على سقوط  عقود  ثالثة  وبعد 
"نفق احلرب الباردة" نقطة جذب سياحي بارزة، 
رغم أن عدد الزوار األجانب تراجع بنسبة 90 % 

هذه السنة بسبب فيروس كورونا املستجد.
هذا  توافدوا  الذين  الـ300  الزوار  بني  ومن 
املعلوماتية  مهندس  يتنقل  املوقع،  إلى  الصيف 
داخل  عاما   39 البالغ  بنالالم  ألكسندر  الفرنسي 
اجلبل  ثغر  في  متر   1500 على  املمتدة  االنفاق 
حتت القصر املشيد في القرن الثاني عشر والذي 

فعل  كما  الشيوعيني  زمن  في  كمعتقل  اسُتخدم 
النازيون قبال.

هذا  "نزور  برس  فرانس  لوكالة  بنالالم  ويقول 
التي نعيشها  الكئيبة  الذي يذّكر باحلقبة  امللجأ 
من حرياتنا  بعضا  نحن محرمون  اجلائحة.  مع 
مثل حرية التجمع"، غير أن هذه "القيود تصب في 
االجتاه السليم"، خالفا لتلك التي وقع ضحيتها 
األلبان في احلقبة الشيوعية. وجتوب اجملموعة 

هذا  أرجاء  سياح  عشرة  من  املؤلفة  الفرنسية 
العالم املبني حتت األرض بأمر من أنور خوجة 
الذي خاصم العالم بأسره، من الغرب إلى الصني 
ويوغوسالفيا  السوفياتي  باالحتاد  مرورا 

السابقة، وكان ينتظر الضربات من أي مكان.
النظام  كوادر  يؤوي  أن  اجملمع  من  يراد  وكان 
والقيادة العسكرية في حال النزاع إذ كان ليوفر 
لهم مركزا سريا لقيادة العمليات العسكرية. وكان 

ُيطلب من سكان تنفيذ مناورات في املوقع مرات 
 60( سيرجاني  إنغجل  ويستذكر  سنويا.  عدة 
لديهم  مقاتلني  أمة  كان  برّمته  "الشعب  أن  عاما( 

واجب حماية الوطن".
في  احمللية  اإلذاعة  في  صحافيا  كان  وهو 
في  املوقع  هذا  من  شارك  وقد  جيروكاسترا، 
وجود  ال  مفترضة  حرب  بـ"تغطية"  الثمانينات 
ويوضح  خوجة.  أنور  نظام  مخيلة  في  إال  لها 

عن  معلومات  تصور  علينا  "كان  سيرجاني 
على  املسجلة  واخلسائر  والقتلى  الهجمات 

+اجلبهة+ واإلعداد لبرامج خاصة".
داخل  ببطء  تتفتت  باتت  املوقع  جدران  أن  ومع 
الواقع  في  كان  اجملمع  فإن  املتداعية،  األنفاق 
معلما ذا هندسة معقد، يضم قاعات كثيرة معدة 
وفيها  طن  ألف   20 بزنة  الذرية  القنابل  ملقاومة 
االستخبارات  وأجهزة  العسكرية  للقيادة  غرف 
التجسس،  وعمليات  والقضاء  العامة  والنيابة 
أستريت  املتقاعد  العسكري  يوضح  ما  وفق 

إمييري البالغ 67 عاما.
مخصصة  غرفا  األنفاق  هذه  تضم  كانت  كذلك 
لإلرسال اإلذاعي أو للتنصت، فضال عن مهاجع 
رشاشات  وحتى  مياه  وصهاريج  ومخبز 
الروسية  توكاريف  ومسدسات  كالشنيكوف 
معاد  تسلل  أي  ملواجهة  األوتوماتيكية  نصف 
محتمل. وقد كان النفق مزودا "كل املواد املطلوبة 
لساعات  وليس  كاملة  وأسابيع  أليام  للصمود 

فحسب"، وفق إمييري.
القرن  سبعينات  في  بدأ  الذي  تشييده  واستمر 
تعمل  فرق  مع  سنوات،  عشر  من  أكثر  املاضي 
ال  كي  أخرى  مواقع  إلى  االنتقال  قبل  بالتناوب 

يكّون أي منها فكرة شاملة عن املوقع.

أنفاق الديكتاتور الشيوعي نقطة جذب للسّياح في ألبانيا
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مسحة من فنانة أملانية في افتتاح أسبوع االزياء بلندن

رومانيا تعثر على كتب 
قدمية مباليني الدوالرات 

ُسرقت من لندن 
بوخارست-أ ف ب( - أعلنت رومانيا اجلمعة اكتشاف 
ماليني  ثالثة  من  تقرب  بقيمة  قدمي  كتاب  مئتي  حوالى 
بريطانيا سنة  في  من مستودع  ُسرقت  قد  كانت  دوالر 

.2017
وكانت كتب بارزة لغاليليو واسحق نيوتن وأخرى قدمية 
لبتراركا من القرن الرابع عشر وإصدارات نادرة لدانتي 
فضال عن حوالى 80 مسودة رسومات للفنان اإلسباني 
إلى   29 ليل  الفتة  عملية سطو  ُسرقت خالل  قد  غويا، 
اللصوص  دخل  وقد   .2017 الثاني/يناير  كانون   30
النزول  قبل  لندن،  قرب  فلتهام  في  من سقف مستودع 
12 مترا على احلبال من دون كشفهم عن طريق أجهزة 
وأوقف  عينها.  بالطريقة  خرجوا  ثم  التحركات،  رصد 
الرومانية في حزيران/ أربعة مشتبه بهم من اجلنسية 
يونيو 2019 إثر حوالى ثالثني مداهمة في شمال شرق 
رومانيا، فيما أوقفت السلطات بريطانية عشرات آخرين 
لم تكشف جنسياتهم. غير أن توقيف روماني في مدينة 
الرأس  هو  الثاني/يناير،  كانون  في  اإليطالية  تورينو 
املدبر املفترض لهذه الشبكة، واملعلومات التي أدلى بها 
"كان لها دور حاسم في جناح هذه العملية" التي تعاونت 
ورومانيا،  وإيطاليا  بريطانيا  في  الشرطة  أجهزة  فيها 

بحسب بيان لوكالة "يوروجست" القضائية األوروبية. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

انتشار إعالنات
زوج حتت الطلب

في مصر
القاهرة- مصطفى عمارة

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  مؤخرا  انتشرت 
اعالنات تطلب شباب كمحللني شرعيني مبقابل مادي .

وأرجع علماء اإلجتماع انتشار تلك الظاهرة تزايد ظاهرة 
الطالق وسعي بعض األزواج إلى السعي العادة زوجته 
مرة أخرى إلى عصمته من خالل محلل شرعي يتزوجها 
ثم يطلق لتحل له مرة أخرى ، وعن رأي الدين في تلك 
الظاهرة  تلك  أن  فتوى  اإلفتاء  دار  أصدرت  الظاهرة 
ألنها  واحلنابلة  والشافعية  املالكية  عند  شرعا  محرمة 
حتايل على الشرع أما إذا كان هناك إتفاق عليه في عقد 
الزواج إال أنه مكروه ، وأوضح د/ محمود عبد السالم 
الدين  أن  األزهر  بجامعة  والقانون  الشريعة  أستاذ 
اإلسالمي اشترط نية دوام الزواج وحرم الزواج املؤقت 
واملشروط مبدة معينة أما التحايل من خالل وجود محلل 
شرعي فهو نوع من الزنا ، وعن اجلانب االجتماعي لتلك 
الظاهرة ارجعت د/ هند البالصي أستاذة علم االجتماع 
ورغبة  الطالق  نسبة  ازدياد  إلى  الظاهرة  تلك  إنتشار 
الزوجني إلى التحايل على الدين والقانون وعلى اجملتمع 

ورغبة احملللني في احلصول على املال دون أي جهد .
.

جميع الذين جرى توقيفهم، ومن سيشملهم التوقيف في اطار 
ما اصطلحت عليه احلكومة حملة مكافحة الفساد، لم ينزلوا 
تقف  كبيرة  رؤوس  كانت  واّنما  مناصبهم،  الى  السماء  من 
وراء تعيينهم ودعمهم واستمرارهم. من الصعب ان نتوقع اية 
نتائج حاسمة في هذا امللف ما لم تشمل التحقيقات الوجوه 

الظاهرة والبطانات والواقفني في الكواليس. 
يحدث،  ما  إزاء  جتاوزها  الميكن  الناس  لدى  شكوك  هناك 
رّبما بسبب فقدان الثقة باحلكومات جميعًا من دون استثناء 
مرتعًا  الساحات  وتركت  أمواله  وبّددت  البلد  أن خّربت  بعد 
شخص  توقيف  في  اليوم  اجراءات  ستكون  لذلك  للناهبني، 
ومساءلة مسؤول حتت عيون التدقيق بل الشك أيضًا، حتى 
في  الشّفافة  االجراءات  من  واضحة  صيغة  هناك  تكون 

مالحقة ملفات الفساد.
 ما يقلق العراقيني هو أنهم لم يطلعوا على الغايات الدقيقة 
حني  املتوسطة.  الدرجات  ذوي  من  املسؤولني  توقيف  في 
حدثت اجراءات مماثلة في مصر، كان هناك اعالنات واضحة 
عن املبالغ املطلوب استردادها، وجرى الكشف عن االسماد 

املطلوبة داخل مصر وخارجها بوضوح. 
في العراق االمور مكشوفة منذ سنوات بعيدة ، وحتى الطفل 
يعرف أّن احلرامية أكثر من الصاحلني في املشهد العام بالبلد 
، ومن باب اولى ان اجلهات اخملتصة تعرف كل التفاصيل، 

وان الكشف عن املطلورب بدقة من املهام السهلة واملمكنة.
حاليًا  اجلارية  العملية  تكون  أن  أيضًا  اخملاوف  من 
ال  رّبما  مباشرة،  غير  سياسية  مسحة  وفيها  استعراضية، 
تدركها احلكومة، ألّن جهات جهات سياسية تريد القاء عبء 
الفساد على جهات أخرى وتقدميها كأهداف مكشوفة امام 

احلكومة املتحمسة الثبات الوجود.


