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ال تزال حاضرة وطرّية في ذهن االمريكان وحساباتهم، 
في  األمريكية  السفارة  على  الهجوم  في  المريرة  التجربة 
سقوط  بعد  مختلطة  مليشيات  من  السفير  وقتل  طرابلس 
فإّن  الهاجس  هذا  من  وانطالقاً  ليبيا.  في  القذافي  نظام 
االمريكان يتوّقعون حدوث أّي شيء في العراق الذي يضم 
في  مايوجد  أضعاف  منضبطة  وغير  منضبطة  مليشيات 
ليبيا. لكن هناك بعض االختالفات االساسية منها انَّ الخبرة 
االمريكية في العراق باتت راسخة فضالً عن وجود قوات 
الى  واشنطن  ذهبت  ذلك  ومع  وتحصينات.  واستعدادات 
نيتها  في  عنها  نقل  ما  عبر  االخيرة  الخيارات  من  خيار 
اغالق السفارة في المنطقة الخضراء، وهي ليست سفارة 
من  تقرب  بنائها  كلفة  وكانت  والتجهيز،  الحجم  عادية 
ستمائة مليون دوالر ، فضالً عن انها قادت عملية اقامة 
يعني  وهذا   ،٢٠٠٣ بعد  العراق  في  جديد  سياسي  نظام 

الكثير في الحسابات الدقيقة وجرد دفع الفواتير.
قرار اغالق السفارة االمريكية ، ليس مزحة تمر وتعبر، 
هذا احد قرارات الحرب الكبرى . فما جرى بين العراق 
وايران من حرب المليون قتيل في ثماني سنوات لم يمنع 
مفتوحتين.  المتحاربين  البلدين  بين  السفارتين  ابقاء  من 

ولنتخيل جسامة االغالق لو تّم فعالً .
 هناك ما اليقل عن اثنتي عشر سفارة اجنبية في  بغداد 
تعتمد على تأمين وضعها االمني بشكل غير مباشر على 
في  إذ  واشنطن،  سفارة  يحمي  الذي  االمريكي  المارينز 
السفارات  تحتمي  والحروب  والهجمات  االزمات  أوقات 
آمن  اجالء  عن  بحثاً  االخر  بالبعض  بعضها  االجنبية 
ذلك  اذا حدث  والدبلوماسيين، السيما  والموظفين  للرعايا 
وجهة  من  لهم  الحماية  تأمين  في  فشل  الذي  العراق  في 

نظرهم ساعة االجالء.
 إنَّها مقاربة لوصف كارثة حقيقية، لم يمر بها العراق من 
قبل، حتى في زمن النظام السابق. هل تدرك ذلك القوى 
السياسية التي أنفقت ثماني عشرة سنة تعيسة في تصفيات 
ومناكفات واهدار لطاقات البلد عبر االهمال او الفساد. أال 
وثرواته  وشعبه  العراق  اختطاف  تكرار  وصف   ينطبق 
وزّجه في أتون غابة من الظلمات لن يخرج منها إال بعد 

استنزاف ما بقي منه سالماً حتى اآلن .
ببساطة ، اقرب لكم الصورة أكثر ، إنَّ  تنفيذ قرار غلق 
السفارات والبعثات االجنبية يعني أن العراق لم يعد يحمل 
صفة دولة يثق فيها العالم، وهو أقرب الى شريعة الغابة 
هي  وتلك   ، والمواثيق  الدولية  العالقات  سياق  الى  منه 

النهاية لو تعلمون.

زاد أبو علي
 قبل أن يكتب لي القدر زيارة المغرب وأقيم فيها لعدة سنوات، وإكمال 
إخواننا  طقوس  من  أنَّ  وهناك،  هنا  من  أسمع  العليا، كنت  دراساتي 
يساق  الخبر  وكان  عاشوراء  بيوم  احتفاؤهم  هو  السنوية  المغاربة 
عن  يعبر  التقليد الذي  هذا  استنكُر  بصراحة  كنُت  حتى  باستياء، 
لي  سمحت  أن  وبعد  حزنها،  مدى  جميعا  ندرك  مناسبة  في  الفرح 
يوم  في  االحتفالي  التقليد  هذا  فعال الحظت  المغرب  الظروف لزيارة 
عبارة  فهو  جدا،  مبالغ  ينقل بشكل  ما  بحجم  ليس  ولكن  عاشوراء، 
عن رش الماء في الطرقات بين األهل واألحباب والجيران، وتوزيع 
المعجنات بمختلف  لكنها  المغاربة  الحلوى كما يطلقون عليها إخواننا 
أشكالها، إضافة إلى فسحة من السرور والبهجة، هكذا  كانت صورة 
التقليد المغربي ببساطة،  وال أخفي عليكم شعرت باالستفزاز وقررت 
الكتابة عن هذه الظاهرة التي ليست بمحلها في نظر الكثيرين من داخل 
المغرب ومن خارجه، وقبل أن أباشر في الكتابة عن هذه الظاهرة الغير 
مألوفة لدينا؛ حاولت معرفة حيثيات هذا االحتفاء من المغاربة أنفسهم 
الحزين  اليوم  بهذا  يحتفلون  لماذا  الناس،  بسطاء  الكثير من  وسألت 
الذي استشهد فيه ابن بنت رسول هللا صلوات هللا عليه، دفاعا عن الحق 
وترسيخ رسالة جده المصطفى وحمايتها من سطو المنحرفين عليها، 
وكان الجواب إنهم يقلدون من سبقوهم من األجداد، ثم توجهت بالسؤال 
ذاته إلى شريحة المثقفين من األصدقاء، وكان الجواب: هواحتفاء بنجاة 
سيدنا النبي موسى من فرعون، لكن في الواقع اإلجابتين غير مقنعتين 
في  وحزنا  تأبيناً  العزاء  يقيمون  كانوا  القدماء  المغاربة  أجدادنا  ألن 
هذه الذكرى األليمة وإلى يومنا هذا هناك مناطق في المغرب مازالت 
تستذكر استشهاد اإلمام الحسين بحزن وتأبين، هذا ما يتعلق باإلجابة 
من  موسى  سيدنا  نجاة  الثانية، إن  لإلجابة  إما بالنسبة  األولى، 
فانفلق  البحر  موسى  بعصاه  ضرب  عندما  بطش فرعون  وجنوده 
إلى يابسة بإرادة الباري عز وجل، ونجى هو ومن آمن معه، وغرق 
فرعون وجيشه، فهي ليس في العاشر من محرم الحرام ، بل في الثامن 
من شهر ذو القعدة حسب بعض المصادر، ومصادر أخرى تقول إنَّ 
ما يعتقده إخواننا  الحرام، وهذا  محرم  من  العاشر  في  موسى  نجاة 
المغاربة، لكن األرجح أنَّ نجاة موسى في الثامن من شهر ذو القعدة 
وهناك أحاديث نبوية ودالالت كثيرة تؤكد هذا الرأي، بعد هذه المقدمة 
ورش  تناول الحلوى  على  يقتصر  الذي  المغاربة  عن احتفال إخواننا 
والذي  المناسبة،  في هذه  الناس  الذي يتناوله  الطعام  أنَّ  الماء، إال 
الذي   ) أبو علي  العراق منذ سنين طويلة هو توزيع ) زاد  في  ألفناهُ 
أبو علي  المعروف ) تمن وقيمة وشاي  هو عبارة عن الرز والمرق 
وسبيل يا عطشان أي توزيع الماء تيمناً بعطش اإلمام الحسين (، لكن 
ع على الناس في ثواب أبي عبد  اليوم تنوعت أنواع الطعام التي توزَّ
هللا الحسين بدءا من األول محرم وحتى أربعينية اإلمام الحسين عليه 
السالم، التي تصادف في العشرين من شهر صفر أي بعد أربعين يوماً 
على استشهاد سيد شباب أهل الجنة، وفي هذه األيام أصبحت كربالء 
مدينة األلق الحسيني، والوهج الذهبي المقدس حاضنة بكل دفء الكرم 
ماليين،  عدة  إلى  تعدادهم  يصل  الذي  الحسين  اإلمام  لزوار  والمحبة 
على  الوسطية شناشيل المواكب  وساحاتها  وأرصفتها  أزقتها  وغطت 
والسيوف  الحسينية  الرايات  واجهاتها  وتزيَّن  كبيرة،  سرادق  شكل 
وحامل  هاشم  بني  قمر  العباس  سيدنا  حملها  التي  والقربة  والدروع، 
لواء أبي عبد هللا الحسين في معركة الطف،  ليجلب الماء الى أطفال 
نهر  نزل  إلى  صوره عندما  اإليثار بأسمى  جسد  وقد  الحسين، 
أخيه  أنَّ  يعلم  العطش ألنه  أشد  في  وهو  الماء  يشرب  الفرات، ولم 
اإلمام عطشان. وبعد أيام ستمأل رائحة  الطعام  أنوف الزائرين وترى 
سة، وترسم الشوق  قدور الطبخ تترى في شوارع وأزقة المدينة المقدَّ
إلى كربالء مشيا على األقدام من  القادمة  الوفود  والرضا على وجوه 
كل محافظات العراق، فقد شهدت أربعينية اإلمام الحسين في السنوات 
األخيرة مختلف أنواع الطعام الذي تفرش موائده في الشوارع حتى ال 
الزحام، بعد أن كنا نمارس الطقوس  تستطيع رؤية األرض من شدة 
الحسينية ونتناول ) التمن والقيمة زاد ابو علي (، لكن مدينة كربالء 
هذه االرض الخالدة، وشاعر ة الليل، وقبلة الزائرين ومحج المصلين، 
تتفرد في كرمها الذي لم تشهده أرض قبلها وال بعدها، وهي تحتضن 
كربالء  إنها  ضيق،  أو  كلل  دون  ذراعيها  بين  الوافدة  الماليين  هذه 
األطياف  كل  جعلت  التي  الحسيني  العشق 
والمذاهب واألديان تحذو حذوها في إقامة هذه 
الشعائر الحسينية الخالدة، ال لشيء ولكن  ألنها 
يشعُّ  درّي  مثل كوكب  كربالء شاخصة  تبقى 

بنور القداسة على جسد التاريخ.

معرض استعادي عن شانيل يضيء على مبادئ عملها العابرة لألزمنة

شبهات اغتصاب حول مدير سابق لوكالة عرض األزياء
باريس- الزمان -)أ ف ب( 

املدير  ماري،  جيرار  يطال  حتقيق  فتح 
عرض  لوكالة  األوروبي  للفرع  السابق 
شبهات  خلفية  على  "إيليت"،  األزياء 
من  شكوى  إثر  قاصرات،  باغتصاب 
صحافية عملت سابقا في "بي بي سي" 
سابقات،  عارضات  من  بالغات  وثالثة 
بحسب ما أفاد مصدر في النيابة العامة 

في باريس وكالة فرانس برس.
بهذا  القاصرين  حماية  وحدة  وكّلفت 
التحقيق الذي أطلق االثنني على خلفية 
واغتصاب  جنسي  واعتداء  "اغتصاب 
وفق  قاصر"،  على  جنسي  واعتداء 

املصدر عينه.
وتطّرقت النساء في هذه الشكوى وهذه 
صحيفة  عنها  كشفت  التي  البالغات 
وكالة  عليها  واطلعت  مينوت"   20"
بني  وقعت  أحداث  إلى  برس  فرانس 
جزائيا  سقطت  تكون  قد  1980و1998 

مبرور الزمن.
الصحافية  برينكوورث  ليزا  وكانت 
اّدعت  قد  سي"  بي  "بي  في  السابقة 
مجال  أغوار  لتسبر  أزياء  عارضة  أنها 
جنسية  "تصّرفات  في  وحتّقق  املوضة 
إطار  في  الوكالء"  لبعض  الئقة  غير 
وثائقي أجرته حلساب الهيئة اإلذاعية 
شكواها  في  ذكرت  وهي  ضّجة.  أثار 
اعتداء جنسيا وقع ليل 5 إلى 6 تشرين 
األول/أكتوبر 1998 في ناد ليلي خّلف 
تتطّرق  لم  نفسها  في  عميقة"  "صدمة 
إليه علنا بسبب اتفاق أبرم سنة 2001 
إثر  "إيليت"  ووكالة  سي"  بي  "بي  بني 
شكوى تشهير قّدمتها األخيرة. وهي لم 
"تكن ملزمة قانونا بهذا االتفاق ولم يكن 
قالت  لكن هيئة +بي بي سي+  يعنيها، 
لها إنه ال يحّق لها مهما كان السبب أن 
تتطّرق علنا إلى األحداث التي عاشتها 
في  جاء  ما  بحسب  حتقيقها"،  خالل 
هذه  في  أصحابها  يرى  التي  الشكوى 

النقطة سببا لتعليق التقادم الزمني.
بالغات  بثالثة  مرفقة  الشكوى  وهذه 
"عمليات  بشأن  سابقات  عارضات  من 
وكشفت  باريس.  في  وقعت  اغتصاب" 
كاريه سوتون عن عمليات اغتصاب "ال 
عندما   1986 العام  في  وقعت  حتصى" 
حني  في  عشرة،  السابعة  في  كانت 
سنة  املولودة  كارلسون  إيبا  تطّرقت 
 1990 في  حدث  اغتصاب  إلى   1969
هذا  من  بحادثة  دود  جيل  وأبلغت 

كانت  عندما   1980 سنة  وقعت  القبيل 
وهذه  العمر.  من  عشرة  التاسعة  في 
حيث  من  الزمن  مبرور  سقطت  األفعال 
املبدأ.وحاولت وكالة فرانس برس مرارا 
االتصال مبحامي جيرار ماري لكن من 
"دحض  قد  ماري  وكان  جدوى.  دون 
تصريحات  في  االتهامات  هذه  قطعيا" 
تاميز".  "صنداي  إلى  السبت  بها  أدلى 
معرض  أول  باريس  في  يقام  فيما 
غابرييل  الرائدة  للمصممة  استعادي 
العالم  نساء  زالت  ما  التي  شانيل 
املصممة  لهذه  األناقة  مبفهوم  يقتدين 
في  نفوذا  األكثر  من  املصنفة  الشهيرة 

القرن العشرين.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لقاهرة- مصطفى عمارة
الكرة  العب  اسم  عصابة  استغلت 
علي  النصب  صالح  محمد  املصري 
ملواطنني من خالل طرق ابواب عدد من 
قرر  صالح  محمد  بان  واالدعاء  املنازل 
منح هدايا لالهالى بشرط تعليق صور 
محمد صالح فى املنزل ومبجرد سماح 
يقومون  بالدخول  بالسماح  االسرة  رب 
منقوالت  على  واالستيالء  بتخديرها 
املنزل . وبعد االبالغ عن جرائمهم قامت 
جرت  والتى  املنوفية  محافظة  مباحث 
لهم   كمني  بنصب  احلوادث  تلك  فيها 
عندما حاولوا الفرار اصطدم وا ببرميل 
حتدث  وكادت  تسخينه  يتم  مازوت 
كارثه بعد اشتعال املواد البترولية حتى 

مت القاء القبض عليهم
وكان محمد محمود الطالب بكلية جتارة 
اثار  قد  البحيرة  مبحافظة  دمنهور 
العديد من املشاكل بسبب التشابة بينا 
وبني جنم الكرة محمد صالح مما رفع 
لالحتفاء  والفنادق  املطاعم  من  العديد 
كما  صالح  محمد  النجم  انه  على  به 
معه  صور   اللتقاط  املواطنون  سارع 
االانه  املشاكل  من  العديد  سبب  وهو 
الشبه  لم يحاول استغالل هذا  انه  اكد 

للنصب على املواطنني.

اخلبر )السعودية(, 2020-9-29 )أ ف ب( - بات 
التمتع  السعودية  في  الكالب  أصحاب  إمكان  في 
حيواناتهم  مع  املنزل  خارج  قهوة  فنجان  بتناول 
شرق  اخلبر  مدينة  في  مقهى  افتتاح  إثر  األليفة، 
في  احليوانات  بهذه  يسمح  الذي  األول  هو  البالد 
اململكة احملافظة. فقد أصبح مقهى "ذي باركينغ لوت" 
املدينة  في  املاضي  حزيران/يونيو  في  افُتتح  الذي 
الساحلية، مالذا لعشاق الكالب في بلد ال يضم مواقع 
كثيرة ميكن اصطحاب احليوانات األليفة إليها خارج 
املنزل. وُيحظر في العادة إخراج الكالب في األماكن 
نطاق  على  الكالب  إلى  ُينظر  إذ  اململكة،  في  العامة 
واسع بأنها حيوانات جنسة في اإلسالم على عكس 
باملعروف  األمر  هيئة  كانت  السابق،  وفي  القطط. 
بني  الفصل  بفرضها  املعروفة  املنكر،  عن  والنهي 
احليوانات  مع  التنزه  حتظر  اململكة،  في  اجلنسني 
وسيلة  ذلك  يستخدمون  الشبان  إن  قائلة  األليفة 
للتحرش بالنساء ومضايقة العائالت. =ومع تخفيف 

احليوانات  مشهد  بات  املاضية،  األعوام  في  القيود 
السنوات  في  السعودية. وظهرت  في  مألوفا  األليفة 
سعودية  مدن  في  للحيوانات  عدة  مالجئ  األخيرة 
الضالة  احليوانات  تبني  شعبية  وتزايدت  مختلفة. 
واسعة.  اجتماعية  تغييرات  تشهد  التي  اململكة  في 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أجرى  فقد 
اململكة سمح مبوجبها  كبيرة في  سلمان إصالحات 
بإقامة احلفالت املوسيقية، وإعادة فتح دور السينما 
إطار  في  السيارة  بقيادة  احلق  النساء  منح  كما 
قطاعي  تطوير  =ويشكل  اململكة.  لتحديث  مشروعه 
"رؤية 2030"  السياحة والترفيه أحد أسس مشروع 
الرامي إلى حتضير أكبر اقتصاد عربي للتحرر من 
مالكة  =وتقول  النفطية.  الثروة  على  التام  االعتماد 
املقهى وهي شابة كويتية تدعى دالل أحمد، إن فكرة 
املقهى راودتها عندما زارت اململكة قبل سنوات مع 

كلبها ولم تتمكن من املشي معه.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عصابة تستغل اسم  
الالعب محمد صالح 

أول مقهى لعشاق الكالب في السعودية
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السلطات  تنوي   - ب(  ف  )أ  باريس- 
استخدام  تدريجا  حتظر  أن  الفرنسية 
السيرك  عروض  في  البرية  احليوانات 
حيتان  إضافة  عن  فضال  املتنّقل، 
األحواض  إلى  جديدة  دالفني  أو  أوركا 
وزيرة  أعلنت  ما  بحسب  االصطناعية، 

التحّول البيئي بربارا بومبيلي.
التدابير  من  سلسلة  الوزيرة  وقّدمت 
في  احليوانات  بـ"رعاية  املتعّلقة 
األسر"، معلنة عن قرار وقف تربية املنك 
األميركي لفروه مع القول "تغّير موقفنا 

من احليوانات البرية في عصرنا هذا".
صحافي  مؤمتر  خالل  صّرحت  وهي 

إعجابنا  يتوّقف  كي  الوقت  "حان 
الضارب في القدم بهذه الكائنات البرية 
ظروف  وتقييد  بأسرها  التسبب  عن 

عيشها".
االستعانة  عن  بالكامل  التوّقف  وسيتّم 
السيرك  فرق  في  البرية  باحليوانات 
املتنّقل "في السنوات املقبلة"، بحسب ما 
مهلة  أي  دون حتديد  الوزيرة من  قالت 
تاريخ  "حتديد  أن  إلى  مشيرة  زمنية 
معّين ال يحّل املشكلة. وأفضل بدل ذلك 
في  األمر  بحدوث  تسمح  آلية  وضع 

أسرع وقت ممكن".
وسيتّم إيجاد حلول لكّل حالة على حدة 

احليوانات.  هذه  مصير  يخّص  ما  في 
على  سوى  القرار  هذا  يطّبق  ولن 
يشمل  ولن  املتنّقلة  الفرق  حيوانات 
فيها  تقّدم  التي  األخرى  العروض 

حيوانات برية.
احلكومة  تخّصص  أن  املرتقب  ومن 
مبلغا قدره 8 ماليني يورو ملساعدة فرق 

السيرك وأحواض الدالفني.
 20 من  أكثر  بأن  الوزيرة  وذّكرت 
استخدام  من  احلّد  قّرر  أوروبيا  بلدا 
حظره،  أو  العروض  في  احليوانات 
فضال عن نحو "400 منطقة" في عموم 

فرنسا.

العامة  النيابة  أعلنت   - ب(  ف  ستوكهولم-)أ 
مع  املعاملة  "إساءة  تهمة  توجيه  السويدية 
باولو  اإليطالي  للجراح  للعقوبة"  أسباب مشددة 
فاشلة  زرع  عمليات  عن  املسؤول  ماكياريني 
ترددت  فضيحة  محور  شّكلت  الهوائية  للقصبة 
اإليطالي  الطبيب  وكان  العالم.  حول  أصداؤها 
العامني  بني  أشخاص  لثمانية  عمليات  أجرى 
2011 و2014 لزرع قصبات هوائية اصطناعية، 

كارولينسكا  مستشفى  في  عمليات  ثالث  بينها 
بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

كما كان ماكياريني باحثا في معهد كارولينسكا 
الذي تتبع له اجلمعية املسؤولة عن منح جائزة 

نوبل للطب.
اهتماما  اإليطالي  اجلراح  أثار  البداية،  وفي 
العمليات  هذه  خلفية  على  عامليني  وتقديرا 
من  سبعة  بوفاة  األمر  انتهى  أن  إلى  الرائدة، 

مع  ماكياريني  أجرى  الذين  الثمانية  املرضى 
فريقه لهم عمليات زرع قصبات هوائية اصطناعية 

باستخدام خاليا جذعية من املرضى.
العريق  كارولينسكا  معهد  الفضيحة  هزت  وقد 
مجلة  أن  كما  استقاالت،  سلسلة  إلى  أدى  ما 
علميتني  مقالتني  في 2018  "ذي النست" سحبت 
 2011 العامني  في  اجلراح  للطبيب  نشرتهما 

و2012.

فرنسا تعتزم حظر احليوانات البرية في عروض السيرك املتنقل

السويد: فضيحة عاملية عن زراعة جراح إيطالي

خالد اخلفاجي

مادونا.. حديث الساعة عن ابن غير شرعي
لوس اجنلس -الزمان 

الشهيرة  األمريكية  البوب  جنمة  اعتادت 
تصرفاتها  بسبب  اجلدل  إثارة  على  مادونا، 
أحيانا، خاصة  األغرب  الغريبة وتصريحاتها 
رودمان  دنيس  املاضية.وحتدث  السنوات  في 
عن  السلة،  لكرة  بولز  شيكاغو  فريق  جنم 
عالقته بالنجمة الشهيرة، قبل سنوات بعيدة.
"الرقصة  الوثائقي  الفيلم  في  دنيس  وأكد 

"شيكاجو  نادي  مسيرة  يلّخص  األخيرة"الذي 
في  بدأت  مادونا  أن  التسعينيات،  في  بولز" 
موعدته.وأوضح رودمان أن مادونا كانت حتبه 
كبير  مبلغ  لرصد  االستعداد  درجة  إلى  كثيرًا 
من املال فقط من أجل حملها منه.وأشار إلى أن 
مادونا اتصلت به يومًا من الس فيجاس، وأنه 
سافر لرؤيتها، وأنها أخبرته أنه إذا مت احلمل 

فسوف متنحه 20 مليون دوالر.


