
قد  الحصين  األبيض  البيت  بوابة  أن  يقيناً  أظنه  ال  الذي  النبأ  في  جاء 
وبعد   ، شخصياً  الرئيس  عنوان  الى  مرسالً  مريباً  طرداً  اعترضت 
التفتيش والتمحيص والفحص المخبري تبين للشباب الساهر أّن الرسالة 
تحتوي على مادة سمية عالية الخطورة ، وان الرب القدير قد دفع ما كان 

أسوأ ولم يصل المكتوب الى مائدة الرئيس القلق دوني !!
بأمريكا  الدعاية  وسائط  به  تنشغل  ولم  كبيرة  بسرعة  الخبر  هذا  مات 
باب  على  لبن  بصحن  عيونهم  المفتوحة  العقالء  وحسبه   ، وخارجها 
الدعاية واإلشاعة االنتخابية ، واتفقوا على أن مايحدث في هذه الدورة 
االنتخابية القائمة بسنة الجائحة الكورونية ، لم يحدث في أي من سابقاتها 
البائدات ، من جهة ألعاب تسقيط اآلخر واستعمال وسائل خسيسة ودنيئة 
المتحدة  الواليات  في  يحدث  لن  هذا  بأن  قبل  من  خدعنا  قد  كنا  للفوز 
األمريكية ، وهي بذلك ليست واحدة من دول العالم الثالث حتى تبّين أن 

أرض العم سام ليست مأمونة ومحروسة بالديمقراطية القوية أبداً .
في باب االستثمار الترامبي لفصل كورونا الرهيب ، قام الرئيس بأفعال 
وحماقات قد يصل بعضها الى باب الجريمة شديدة الوضوح ، ففي أولها 
أخبر الرئيس شعبه بأن المسألة ال تتعدى االنفلونزا الموسمية وستختفي 
انه كان يعرف مدى خطورة هذا  قليلة وقال  أيام  ، ثم عاد قبل  سريعاً 
الوباء لكنه لم يشأ أن يصيب الناس بالهلع الكبير . جاء هذا االعتراف 
المصابين نحو سبعة  ألف وعديد  المائتي  الضحايا  تجاوز عدد  أن  بعد 

ماليين !!
اختار ترامب لخصمه بايدن مجموعة من األوصاف ليس بينها ما جاء 
 « فتّني  األوصاف  كامل   « أغنية  في  العظيم  حافظ  الحليم  عبد  عليه 
واستقر أخير على تسميته جو النعسان ، الذي لو فاز بسباق الرئاسة هذا 
قراءاتي  بكل  أنني  ولعمري   ، بأمريكا  ستتحكمان  وايران  فنزويال  فان 

ومسموعاتي لم أقع على مثل هكذا صورة رقيعة وغبية ومهينة !!
قبل ذلك بكثير كان الرجل الطرمبة قد شنَّ هجمات كبرى السعة ضد 
منظمة الصحة العالمية والصين وروسيا ، وحتى على حلفائه التقليديين 
في أوربا العجوز ، وثرثر كثيراً في مسألة اكتشاف لقاح قاتل لكورونا 
اللعين ، وحدد تواريخ مبعثرة لنجاح مختبراته وأبحاثه ، وكلما سقطت 

كذبة نسج أخرى !!
وأخيراً فاجأ الرئيس نصف العاقل الرعية المخدرة المضللة التي كانت 
حينما   ، المنفوخ  االيراني  للبعبع  يتفرغ  كي  والعافية  بالفوز  له  تدعو 
قال بلغة واضحة الشك فيها ، انه سيوقع اتفاقاً مجدياً مع ايران ويغلق 
ملفها تماما بعد شهر من فوزه بالكرسي الثمين ، كما فعل وطّبع عالقته 
هو  بهم  وأعجب  الذين صافحهم  أن  جيداً  يعلم  افغانستان وهو  بطالبان 
ووزيره السمين بومبيو في بيت الدوحة المريح 
وهؤالء  وأخواتها  وداعش  القاعدة  هم  انما   ،
ويذبحون  بكابل  الحكم  قصر  على  سينقضون 
ويشنقون كل من فيه ، مع أول دقائق خروج 

آخر دبابة أمريكية هاربة أو حتى قبل ذلك !!

مّوال سيادة العراق

مكاتيب عراقية

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

علي السوداني

كلّما جاء مسؤول كبير زائر من دولة اخرى الى العراق، 
االعالمي  التنميق  كان  مهما  لزيارته،  االكبر  االيحاء  فإّن 
والتزويق الدبلوماسي يحّف بها، هو اّنها زيارة تمس سيادة 
من  لتخرجه  بيده  وتأخذ  وتدعمه  تنفعه  منها  اكثر  العراق 
الغنية  الدول  تعرفها  التي  الحياة  نور  الى  الظلمات  مجاهل 

والمتقدمة .
الرئيس الفرنسي ماكرون حين زار بغداد على نحو مفاجىء 
قبل اسابيع، انطوت كلماته القليلة التي صرح بها على اظهار 
العداء لخصمه تركيا عبر العراق وأرضه، بالرغم من اّن 
بغداد تظلمت واشتكت وتحاورت مع االتراك حول القصف 
في الجبال الحدودية وهي أدرى من سواها بمشكلتها هناك.

هو  االيحاء  فإن  بغداد  كبير  أمريكي  مبعوث  يزور  وحين 
الساحة  عن  االيراني  النفوذ  اقصاء  على  المسؤولين  حث 
العراقية، وهو نفوذ يعاني منه البلد من دون الحاجة الى ذلك 
النوع من الحث السياسي الذي له مرام أخرى تتصل بملفات 
ساخنة بين واشنطن وطهران، وقد بات من المستحيل تحقيق 
ببغداد  السلطة  دفة  في  مسؤولون  يغنيها  التي  األمنية  تلك 
المنطقة.  العراق صراعات  في موال مستمر حول تجنيب 
وكانت زيارة جيمس جيفري مبعوث الرئيس االمريكي الى 
رتوشاً  سوريا،  شرق  الى  َعَبَر  ومنها  يومين،  قبل  أربيل 
ذلك  انَّ  في  قوي  نحو  على  آخر  بعد  يوماً  تتضح  لصورة 
الجزء من العراق المتصل مع سوريا والمتشابك مع ملفات 
جديد  بزج  صلة  على  وداعش  المحظور  وحزبها  تركيا 
في  ناعمة  تكون  قد  التي  الصراعات  من  وادي  في  للبلد 
اطار االحتكاك الروسي االمريكي في مناطق كردية عربية 

بسوريا.
حسن  االيراني  الرئيس  الماضي  العام  وصل  حين  وكذلك 
روحاني الى بغداد والتقى حكومتها السابقة، التي تدري وال 
تدري أنها تدري أو التدري، كان الراشح من الزيارة هو 
األقدام  تحت  من  البساط  من  بقي  ما  لجّر   مؤكدة  محاولة 
المتهالك باالقتصاد  العراقي  االمريكية عْبر ربط االقتصاد 

االيراني الُمعاقب .
ُكل َمن يريد أن يزور العراق يجد فيه تلك االرض الخصبة 
لالشتغال السياسي ورّبما العسكري واألمني لتحريك أوراق 

صراع في االقليم لها صلة مع العالم .

ترامب والسم وكرسي الرئاسة

لندن-)أ ف ب( - دعت الشرطة البريطانيةاإلثنني 
حصلت  بسرقة  تتعلق  معلومات  ميلك  من  كّل 
قبل نحو ستة أشهر على بعد نحو 20 كيلومترًا 
إلى الشمال من لندن وطالت خمسة من األسلحة 
إلى  أفالمه،  في  بوند  جيمس  استعملها  التي 
يعرفه، في محاولة جديدة إليجاد  إبالغها مبا 

اللصوص.
وكانت األسلحة اخلمسة سرقت مساء 23 آذار/
مارس الفائت من منزل صاحبها في إنفيلد فيما 
كانت بريطانيا غارقة في احلجر املنزلي. ورغم 
في  هؤالء  جنح  اللصوص،  إلى  اجليران  تنّبه 

الفرار قبل وصول الشرطة.
"بيريتا  مسدسات  اللصوص  غّلة  وضّمت 
بي" و"سميث  بي  و"وولتر  و"تومكات"  تشيتاه" 
 ،22 عيار  و"الما"  ماغنوم"   44 ويسن  أند 
استخدمت في أفالم "داي أناذر دي" و"إيه فيو 
تو إيه كيل" و"ليف أند لت داي"، علمًا أن كل هذه 
أحد  على  فاعلة.وُعَثَر  وليست  ُعّطَلت  األسلحة 
املقبض  ذو  "الما"  مسدس  وهو  األسلحة،  هذه 
األصفر، وقد أصابه الصدأ، في حقل على مقربة 
نيسان/أبريل  في  للقطارات  إسكس  من محطة 
الفائت، إال أن األسلحة األخرى ال تزال مفقودة.

وشدد بول ريدلي، أحد مسؤولي التحقيق، في 
بسهولة"  التعّرف  اإلمكان  "في  أن  على  بيان، 
كان  أّي  رآها  حال  في  املسروقة  األسلحة  على 

أو عرضها عليه أحدهم للبيع.

البحث عن سارقي خمسة من أسلحة جيمس بوند

التحقيق مع املذيعة رضوى الشربيني 
بتهمة مهاجمة السافرات

القاهرة -مصطفى عمارة بدأت جلنة الشكاوي باجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم التحقيق مع املذيعة التلفزيونية رضوى الشربيني بشأن ما صرحت به في برنامجها هي وبس املذاع على قناة 
سفرة والتي دعت الفتيات إلى التمسك بارتداء احلجاب وعدم خلعه ألن احملجبة أفضل مائة مرة من السافرة التي ال ترتدي احلجاب ويستحوذ عليها الشيطان ، ووجهت جلنة الشكاوي باجمللس 

األعلى لإلعالم اتهامات للمذيعة بإثارة اجملتمع وإهانة غير احملجبات وكانت رضوى الشربيني قد تضامنت منذ فترة مع الفتيات التي يتعرضن للتحرش ودعمت موقف الفتيات الالتي قررن كتابة 
شهادتهن في قضايا التحرش واالغتصاب .

باريس-)أ ف ب( - في سن اخلامسة، أدرك 
فيكتور أنه سيكون قّصابًا. وبعد 15 عامًا، 
صّمم الشاب على إدراج "فّن" تقطيع اللحم 
التراث  قائمة  ضمن  الفرنسية"  "بالطريقة 
تعتمدها منظمة  التي  للبشرية  املادي  غير 
والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم 

)يونسكو(.
كيف ميكن أن يكون سّكني اجلّزار أداة لعمل 
املعّلقة  الذبيحة  اعتبار  ميكن  وكيف  فنّي؟ 
أما  تراثًا؟  السقف  من  املتدلي  باخلّطاف 
عامًا(،   21( دوما  فيكتور  الشاب  القّصاب 

فال يشّك للحظة في أن مهنته هي كذلك.
"أحّب  برس  فرانس  لوكالة  فيكتور  ويقول 
تستهويني.  دائمًا  كانت  لقد  املهنة.  هذه 

إنها تعني لي اجلمع والتقاسم".
منطقة  جبال  في  والديه  مزرعة  في  طفاًل، 
ذلك  ذبح  أو  البقرة  هذه  نحر  كان  ليون، 
السعيدة،  باملناسبات  مرتبطًا  اخلروف 
فيما  العائلة،  يساعدون  اجليران  وكان 

فيكتور يشارك وتسَند إليه بعض املهام.
معّلموه  وفي اخلامسة عشرة، عندما شاء 
التعليم  في  االستمرار  إلى  توجيهه 

األول  الصف  إلى  واالنتقال  األكادميي 
قراره وفرض خياره، وهو  اتخذ  الثانوي، 
التقنية  تعّلم  وهكذا،  القصابة.  دراسة 
والدقة والسرعة، فبات اليوم يقوم بأصعب 
على  دقائق  عشر  في  القصابة  عمليات 

األكثر.
منذ عام، يجول القّصاب الشاب في مختلف 
املاشية  مرّبي  يلتقي  حيث  فرنسا،  أنحاء 
في  العاملني  وحتى  والطهاة  واجلّزارين 
أن  إلى  فيكتور  ويسعى  الدباغة.  مجال 
ُيبرز "الصورة اجلميلة للمهنة، واملنتجات 
اجليدة، والتعريف باألسلوب الفرنسي في 

القصابة"، وحشد الدعم.
القصابة  ترشيح  تقدمي  فكرة  أن  ويوضح 
إلى "يونسكو" خطرت في باله "خالل بطولة 
العالم لتقطيع اللحم عام 2018 في إيرلندا"، 

حيث حّل ثالثًا ضمن فئة املبتدئني.
عمل  طريقة  رأى  عندما  لفيكتور  وتبّين 
املرشحني اآلخرين املتنافسني، أن "لفرنسا 
وهو،  اللحم"،  تقطيع  في  خاصًا  أسلوبًا 
الحظ  كذلك  وغنّي.  مميز  كمطبخها، 
املرشحني  إلى  ينظر  كان  "اجلميع  أن 

ذبيحة  "في  فيكتور  ويشرح  الفرنسيني". 
بقرة مثاًل، ميكننا استخراج نحو 40 قطعة 
)...( في حني أن آخرين لن يعطوا الذبيحة 
القيمة نفسها"، و"لن يقتطعوا منها سوى 

خمس أو ست قطع" مختلفة.
القصابة  فن  ينضّم  أن  في  فيكتور  ويأمل 
من  كبير  عدد  إلى  الفرنسية  الطريقة  على 
التقليدية  احلرف  او  الثقافية  املمارسات 
املدرجة ضمن التراث العاملي الثقافي غير 

املادي.
مهارة  أو  حلرفة  الدولي  التقدير  ويساهم 
جّراء  املهددة  الثقافات  حماية  في  معينة 

العوملة.
غير أن فيكتور ال يرى أن القصابة الفرنسية 
في خطر، بل بالعكس، إذ يقول إن "الناس 
الطعام،  تناول  إلى  دائمًا  سيحتاجون 
وأكثر فأكثر باتوا يهتمون بالنوعية، وهذا 

ما لوحظ خالل مرحلة احلجر".
ويرفع تفاؤل فيكتور معنويات العاملني في 
يتعرضون  التي  الضغوط  بعد  املهنة  هذه 
الصرف  النباتي  الطعام  حركة  من  لها 
"فيغن" ومن الناشطني في مجال الدفاع عن 

فن القصابة الفرنسي مرّشح ليصبح ضمن التراث غير املادي للبشرية

بهيواندي )الهند(- )أ ف ب( - لقي ما ال يقل عن 
13 شخًصا حتفهم، وعلق نحو 25 آخرين حتت 
طوابق  ثالثة  من  مؤلف  سكني  مبنى  أنقاض 
انهار قبيل فجر االثنني في غرب الهند، وفق ما 

ذكرت السلطات.
صباحا   3,40 الساعة  قرابة  املبنى  وانهار 
)10,10 مساء األحد ت غ( في بلدة بهيواندي، 

القريبة من بومباي، العاصمة املالية للبالد.
الكوارث  إلدارة  الوطنية  الهيئة  قائد  وصرح 
"العدد  أن  برس  فرانس  لوكالة  بانديت  إيثاب 

اإلجمالي للقتلى )...( بلغ 13".
متكن رجال اإلنقاذ التابعون للهيئة من إخراج 
20 شخًصا، بينهم صبيان يبلغان أربعة وسبعة 

أعوام، من حتت األنقاض.
وقال املدير العام للهيئة ساتيا نارايان برادهان 
في تغريدة إن الفرق املتخصصة ال تزال تبحث 
عالقون"  أنهم  ُيعتقد  شخًصا   25 إلى   20" عن 

حتت األنقاض.
على  الهيئة  نشرتها  التي  الصور  وأظهرت 
حسابها الرسمي على تويتر رجال اإلنقاذ وهم 
تتدلى  فيما  واحلجارة  األسمنت  يزيلون حطام 

أسالك الكهرباء فوق رؤوسهم.
املباني  انهيار  لكن  احلادث،  سبب  ُيعرف  ولم 
حزيران/يونيو  بني  الهند  في  نسبًيا  شائع 
مع  املوسمية،  الرياح  خالل  وأيلول/سبتمبر، 

هطول أمطار غزيرة في بعض األحيان.

مقتل 13 شخصًا اثر انهيار مبنى 
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نفوق مئات الفيلة 
بسبب بكتيريا

في  ُعثر   - ب(  ف  )بوتسوانا(-)أ  غابورون 
بوتسوانا  شمال  في  أوكافانغو  دلبتا  منطقة 
على مئات الفيلة النافقة، وأوضحت احلكومة 

اإلثنني أن نفوقها عائد إلى بكتيريا.
احلياة  وزارة  في  البيطري  الطبيب  وشرح 
أن  روبن  ممادي  الطبيعية  واحملميات  البرية 
بفعل  تسممها  هو  )احليوانات(  نفوق  "سبب 
البكتيريا الزرقاء التي كانت آخذة في االنتشار 

في املياه".
زامبيا  بني  تقع  التي  بوتسوانا  وتضم 
إفريقيا نحو 130 ألف فيل  وناميبيا وجنوب 
حّر، أي ما يعادل ثلث العدد اإلجمالي املعروف 

للفيلة في كل أنحاء إفريقيا.
منذ  نافقة  عليها  عثر  التي  الفيلة  عدد  وبلغ 
واستبعد   .300 من  أكثر  الفائت  آذار//مارس 
احتمال أن يكون الصيد اجلائر هو السبب ألن 
ُتَمّس.  ولم  سليمة  بقيت  النافقة  الفيلة  أنياب 
مبرض  إصابتها  فرضية  اسُتبعدت  كذلك 

اجلمرة اخلبيئة.
والحظ روبن أن نفوق الفيلة توقف في نهاية 
شهر حزيران/يونيو، وهي الفترة التي جتّف 

فيها مستنقعات املياه.
بكتيريا  هو  السبب  أن  الدم  حتاليل  وأكدت 

زرقاء تنتج سمومًا عصبية.

األمير  زوجة  ماركل  ميغن  محامو  رفض   - ب(  ف  لندن-)أ 
هاري، االثنني أن يكون الثنائي قد ساهم في كتاب "فايندينغ 
عن  ابتعادهما  ويتناول  الصيف  هذا  صدر  الذي  فريدوم" 

العائلة امللكية.
شكوى  عامًا   39 البالغة  السابقة  األميركية  املمثلة  ورفعت 
أمام محكمة لندن العليا ضد شركة "أسوشييتد نيوزبايبر" 
الناشرة لصحيفتي "مايل أونالين" و"دايلي مايل" ونسختها 
خصوصًا  وتتهمها  صانداي".  اون  "مايل  األحد  الصادرة 
رسالة  من  مقتطفات  نشر  عبر  اخلاصة  حياتها  بانتهاك 

موّجهة إلى والدها توماس ماركل في آب/أغسطس 2018.
وأعلن وكالء الدفاع عن شركة "أسوشييتد نيوزبايبر" االثنني 
دوقة ساسكس  أن  دفاعهم مؤكدين  تغيير  في  يرغبون  أنهم 
نشره  الذي  فريدوم"  "فايندينغ  كتاب  مؤلفي"  مع  "تعاونت 
آب/  11 في  دوران  وكارولني  سكوبي  أوميد  الصحافيان 
بتلقي  لهما  السماح  أو  إعطائهما  عبر  أغسطس "خصوصًا 

معلومات بشأن الرسالة".
وأكد جاسنت راشبروك محامية ميغن، أن "املدعية وزوجها لم 

يتعاونا مع مؤلفي الكتاب، ولم يجريا أي مقابلة معهما ولم 
يعطيا أي صورة للمؤلفني".

وأضاف أن ميغن وهاري، السادس في ترتيب خالفة العرش 
تعطيهما  لم  اللذين  الصحافيني  مع  يتحدثا  لم  البريطاني، 
في  الرسالة  مضمون  نشر  تريد  أنها  "انطباعا  موكلته  أبدًا 
الكتاب". وعندما ُنشرت مقتطفات من كتاب "فايندينغ فريدوم" 
في متوز/يوليو في صحيفة "تاميز" قبل صدوره، أكد متحدث 

باسم دوق ودوقة ساسكس أنهما لم يساهما فيه.
مييل  اللذين  للصحافيني  للثنائي  أصدقاء  قال  املقابل،  في 
كتابهما إلى تأييد موقف الزوجني، أن األمير هاري )36 عاما( 
يقف وراء قرار االنسحاب من العائلة امللكية في حني حملت 
االميركية  املمثلة  البريطانية  الشعبية  الصحف  من  الكثير 

السابقة )38 عاما( مسؤولية ذلك.
ومنذ انسحابهما من العائلة امللكية الذي أعلناه في كانون 
قرر  نيسان/أبريل،  مطلع  منذ  نافذًا  وأصبح  الثاني/يناير 
مع  كاليفورنيا،  والية  في  للعيش  االنتقال  وميغن  هاري 

طفلهما.

ميغن وهاري:لم 
نشارك في كتاب حول 

العائلة امللكية


