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أتابـعـكم عبـر الـشاشـات و أدعـو الـله أن يحـفـظكم من
كل مكروه

أوالدنا أبطالنـا غيرة و شجاعة و عزة نـفس منحتمونا
الشعور باألمان و االطمئنان ... 

لـيس جديـدا علـيكم و ال غريـبا عـنكم مـا نشـاهده و ما
نسمع عـنه من بطوالت و صوالت مـنضبطـة و شجاعة
ــبــالــغــة نــعم شــجــعــان تــواجــهـون فــاقت كـل صـيـغ ا
سيل للدموع بصدور الرصاص و القنابر و الدخان ا
مـقــبـلــة ولـيــست مـدبــرة و يـغــادرنـا الــشـهــداء بـوجـوه

مبتسمة آمنة مطمئنة الى جنات اخللد.
ستقبل فرحة هؤالء شباب العراق رجال احلـاضر و ا
كل اآلبـــاء و األمــهـــات و حـــصن األخـــوات و الـــنــاس

. أجمع
صبر حتى مل الصبر و عـملتم في كل األعمال بثقة
ـان بـقدسـيـة الـعـمل و لم تـثـنكم الـصـعـاب فـكـنتم و ا
ـقـاهي عـمــال بـنــاء و سـواق ســيـارات األجـرة و فـي ا
ـطـاعم و عربـات الشـربت و عـربات الـقـهوة الـعربـية وا
واللـبلـبي و الـباقـالء و اجلنـابر و بـعـتم مخـتـلف أنواع
ـزدحـمــة ...مـنـاديل ورقـيـة... األشـيـاء في الــشـوارع ا
كــارتــات مــوبـايل... قــطع قــمــاش... ألـعــاب أطــفـال...
مـعطـرات السيـارات.. لكم حق الـفخـر بأنـفسـكم فأنتم
هم انـها تصـنعـون األمـوال صنـعا و ان كـانت قـليـلـة ا

حالل. 
 لم تقـصروا مع أنفـسكم و أهلـكم و ال مع الوطن لكن
الوطن أسـير لم يعـطكم ما تـستحقـون كما أعـطت بقية

األوطان ألوالدها. 
فال مدارس كافية تليق بكم و ال مشافي تراعي صحة
ــســتــوى أبــدانــكـم و عــقــولــكم و ال مــســاكـن تــرتــقي 
شــجـاعـتـكـم و ال مـاء نـقي و ال كــهـربـاء تـخــفف عـنـكم

لهيب صيف الوطن.
ــزارع اغـتـيـلـت و ال ضـمـان لـكم ـصــانع قـبـرت و ا  ا

وأنتم تصارعون الصعاب من أجل لقمة العيش.
طالبة بـاحلقوق! اليوم اليوم قرر اخلـروج من أجل ا

قلتم كفانا صبرا !
أيــوب صـبـر سـبـع سـنـ و أنــتم صـبـر ســتـة عـشـر

عاما. 
االنسان يعـيش مرة واحدة و اذا لم يعش عـيشة الئقة

بانسانيته فهو ليس حيا!
كونـوا على ثقـة أننا مـعكم و ندعـوا الله أن يحـفظكم و

ينصركم و يحقق آمالكم 
ـتـلـكاتـكم فـكل مـا عـلى أرض الـعراق حـافظـوا عـلى 

ملكا لكم و كل ما حتت أرض العراق ملكا لكم. 
ال تضـربـوا الـقوات الـعـراقـيـة أبدا فـهم رجـال الـعراق

كما أنتم.
و بثـورتكم هـذه و همتـكم أيها األبـطال ال تتـركوا زمام
األمـور ألي ســيـاسي و ألي قـائـد
كائنا من يكون و اعلموا من اآلن
انــكـم أنــتم الـــقـــادة و كل من في
الـــســـلـــطـــات مـــوظف عـــنـــدكم ال

يستمر بعمله اال برضاكم.
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{ لـندن - وكاالت - حتتـفل العديد
مـن دول الــعـــالم نـــهــايـــة الــشـــهــر
اجلـاري بـعـيـد الـهـالوين. فـمن أين
جـاءت فـكـرة االحتـفـال بالـهـالوين?
هـناك اعتقاد شائع بأن االحتفاالت
تـعود إلى تقاليد كلـتية (أو سلتية)
ــة. والــكـلـت (أو الـســلت) هي قــد
مجموعة الشعوب التي تنتمي إلى
الـــفـــرع الـــغـــربي فـي مـــجـــمـــوعــة
الــشـعـوب الـهــنـدو-أوروبـيـة ومن

امــتـــداداتــهم الــلـــغــويــة واألثــريــة
والـــتــراثــيـــة الــشــعب األيـــرلــنــدي
واالســـكـــتــــلـــنـــدي حـــسب بـــعض
الـنـظـريـات التـاريـخـيـة.وكـانت تلك
ــواسم االحـــتــفـــاالت مــرتـــبــطـــة 
احلـــــصــــاد وجـــــني احملـــــاصــــيل.
ــواسم الــزراعــيـة والــعالقــة بــ ا
ــرتـبــطــة بـاجملــهـول والــطــقـوس ا
والـــقــــوى اخلـــارقـــة شـــائـــعـــة في
الــتــاريخ.وكــانت تـلـك االحـتــفـاالت

سـتقبل سـابقـا تتـضمن الـتنـبؤ بـا
ــوت والــزواج فـي مــا يــتــعـــلق بــا
وأمـور شــبـيـهـة. في تـفـسـيـر آخـر
وفــقــا لـتــقـريــر لــلـبـي بي سي فـإن
ــوضــوع له عـالقــة بــعـيــد كــلــتي ا
يـســمى سـامـهـاين يـرتـبط بـبـدايـة
الـبرد والظالم (حيث يـقصر النهار
ويــطـول الـلـيل). فــوفـقـا لـلــمـعـتـقـد
الـكـلـتي يـقع إله الـشـمس فـي أسر
ـــوت والـــظالم يــوم  31تـــشـــرين ا

األول. وفـي هـذه الــلــيــلــة تــتــجـول
أرواح األمــــوات في مـــلــــكـــوتـــهـــا
وحتـاول العودة إلى عـالم األحياء.
فــفـي هــذه الــلــيــلـــة كــان الــكــهــنــة
الـدارويديون (كهـنة أتقياء في بالد
ــة و بــريــطــانــيــا و الــغـــال الــقــد
ايـرلـنـدا) يـقـيـمـون عـيـدا كـبـيـرا و
ـــوت كــــانــــوا يــــؤمـــنــــون أن إلـه ا
الـعظـيم و يسـمى سامـهايـن يدعو
فـي هذه الليلة كل األرواح الشريرة
الــتي مــاتـت خالل الــســنـة و الــتي
كـان عـقـابهـا بـأن تـستـأنف احلـياة
فـي أجـسـاد حــيـوانــات وبـالــطـبع
كــانت هـذه الـفــكـرة كـافــيـة إلخـافـة
الـنـاس لـذا كانـوا يـوقـدون مشـعـلة
راقـبة شديدة ضـخمة ويلـتزمون 
لهذه األرواح الشريرة.ومن هنا في
الــــــواقع بــــــدأت الـــــفــــــكـــــرة بـــــأن
الــسـاحــرات و األرواح تـكــون هـنـا

وهناك في الهالوين.
وظهر هذا العيد في شكله احلديث
ــتــحــدة فـي الــقـرن فـي الــواليـات ا
الـتاسع عشر مع هجرة االيرلندي
الـيـها ومـعـهم عاداتـهم وتـقالـيدهم
وقـصـصهم.هـنـاك مظـاهر مـخـتلـفة
لـالحــتــفـــال به في أنــحـــاء الــعــالم
حـاليا ففي الـنمسا يـتركون بعض

اء ومصباحا مضاء على اخلبز وا
الـطاولة قبل أن يـخلدون إلى النوم
في لــيـلــة الـهــالـوين وهــذا يـهـدف
الســـتــقــبـــال األرواح الــزائــرة.وفي
ـاء الــصـ يــضــعـون الــطـعــام وا
.أمـا أمــام صــور األعـزاء الــراحـلــ
في جـمـهـوريـة الـتـشـيك فـيـضـعون
الــكـراسـي حـول الــنـار واحــد لـكل
فــرد مـن أفــراد الــعــائــلــة األحــيـاء
وواحـد لكل مـيت. ماذا تـعني كـلمة
هــالـوين? الـكـلـمــة حتـريف لـعـبـارة
هـالــوين إيـفـنـيـنغ أي الـلـيـلـة الـتي
تـسـبق عـيد جـمـيع الـقديـسـ لدى
ـسـيحـيـة الكـاثـوليـكـية. الـطـائفـة ا
وهــو عـيـد يـحـتـفل به في االول من
تـشـرين الـثاني من كل عـام. وهـكذا
أصـبح االحـتـفـال بـهـالـوين في 31
تــشــرين أول مـن كل عــام.والن هـذا
الـعـيـد هو في األسـاس وثـني فـقد
نع سيحيـة بعد ظهورها  عـمدت ا
ــرور الــزمن االحــتــفــال به.ولــكن 
وعـبر التاريخ اختلطت األعياد ب
ديـنـية ووثـنيـة لدى الـناس. تـشمل
تـقالـيد عـيد الهـالوين طـقس يعرف
بـاسم حـيـلـة أم حـلـوى حـيث يـقوم
األطـفـال في فـتـرة الـعيـد بـالـتـجول
مـن مـــنـــزل آلخـــر مــــرتـــدين أزيـــاء

الـهـالـوين ويـطـلـبـون احلـلـوى من
ـــنـــازل وذلك بــإلـــقــاء أصـــحــاب ا
الـسـؤال حـيـلـة أم حـلوى? عـلى من
يـفـتح الـباب وهـذه الـعبـارة تـعني
أنـه إذا لم يـعط صــاحب الـبـيت أي
حـلـوى للـطـفل فإنـه سيـقـوم بإلـقاء
نزل خـدعة أو سحر على صاحب ا

تلكاته. أو على 
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ارتــبط الــهــالــوين فـي الـعــديــد من
الـثـقـافـات بثـمـار الـقـرع ولعل أهم
رمـــوزه مـــا يــــســـمى بــــمـــصـــبـــاح
الـقـرع.تـقـول أسـطـورة إن شـخـصا
كــلـتــيــا يـدعى جــاك كـان كــسـوال ال
يـــحـب الـــعـــمل يـــســـكـــر ويـــقـــطع
الـطـريق وكل هذا بـسبب وسـوسة
الـشـيـطـان. لـكـنه كـان ذكـيـا. وحـ
أراد جاك التوبة استدرج الشيطان
وأقنعه بأن يصعد إلى قمة شجرة
وحــ صـعــد الــشـيــطـان إلى قــمـة
الـشجرة حفر جاك صليبا في جذع
الــشـجــرة فـفـزع الــشـيــطـان وبـقي
عـالقا على قمة الشجرة.وح مات
جــاك لم يــســمح لـه بــالـدخــول إلى
اجلـنـة بـسبب أعـمـاله ولم يـجد له
مــكــانــا في جــهـنـم بل حــكم عــلـيه
بـالتشرد األبدي وحتى ال يهيم في
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الــــظالم أعــــطـي قــــبـــســــا مـن نـــار
جـهـنم.واشـار تـقـرير الـبي بي سي
(انـه في االحــــتــــفــــاالت الالحــــقــــة
بـالــهـالـوين الـتي تـسـتـوحي قـصـة
جـاك اسـتـبـدل الـقـبس بـجـزرة ثم
اسـتبدله األمريـكيون بثـمرة القرع.
وهـــكـــذا نـــشــأ مـــصـــبـــاح الـــقــرع.
وأصــــبح الـــقــــرع كـــرمــــز مالزمـــا
لالحـتـفـاالت بـعـيـد الـهالـوين في
أمـــريــكــا الــشــمـــالــيــة في وقت
الحق). وهناك أشكال وألوان
مـن مـالبس وأقـــــــنـــــــعــــــة
الـهـالـوين تـتـغـيـر عـبر
األجـيال وتتابع آخر
ـوضـة تـقـلـيـعـات ا
ولـكـنهـا تـدور حول
ــــــــوت فـــــــــكـــــــــرة ا
واألشــــبـــاح بـــشـــكل

عام.
فـي السنـوات األخيرة
ــالبــس بــــــــــــــــــــــدأت ا
واألقـــنـــعــة تـــســـتــقي
أفــــــــــكـــــــــارهــــــــــا من
شــــخـــصـــيـــات أفالم
هـــــولــــيــــوود مــــثل
بــاتــمــان وســبــايـدر

مان.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - حققت النجمة
ية سيلينا غوميز جناحا ساحقا ونسب العا
Lose you to  مشاهدة عالية بأغنيتها اجلديدة
love meاذ  تخطت الـ  57مليون مشاهدة بعد
طرحها على يوتيوب بثالث ايام فقط.األغنية هي
األولى من ألبومها اجلديد الذي حتضر له بعد
أربع سنوات من الغياب بعد ألبومها
األخير(ريفافل) عام .2015 كلمات األغنية
تتحدث عن ضرورة أن تكره حبيبها لتحب نفسها
وأن تخسره لتربح نفسها واشار موقع الفن (انه
عند سماعها نشعر بشكل كبير أنها موجهة
حلبيبها السابق جاس بيبر الذي تزوج من
حبيبته اجلديدة هايلي بالدوين).
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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - حـــلَّت الـــنــجـــمــة
ي مـور ضـيـفـة في بـرنـامج الـعـرض األمـريـكـيـة د
ــقـززة مـقــابل عـدم ــأكـوالت ا ـتــأخـر) وتــنـاولت ا ا
اإلجــابــة عــلى األســئــلــة بــصــدق مــحــافــظــة عــلى
قدّم خصوصـيتهـا وتهربـاً من اإلجابـة عن أسئلـة ا
جــيــمس كـــوردن وإمــتــنــعـت مــور اإلجــابــة عن أي
ـــمــثــلــ الــقــدامى مــوضــوع يــتــعـــلق بــزمالئــهــا ا
ـايونيز واحلالي مـا أجبرهـا على شرب عـصير ا
ـطــهي. كــمـا لـم جتب عن ســؤال الـذي يــجــعـلــهـا ا
ـمـثـلـ تعـتـقـد أنه ال تـخـتـار واحـداً من زمالئـهـا ا
يسـتـحق أجـراً أعـلى من أجـرهـا فتـنـاولت عـصـير

الفلفل احلار. 
من جـهـة أخــرى تـنـاول كــوردن عـ سـمـكــة نـيـئـة
ودمــاء بـقــر مــعــجــون بـلــســان عــجل مــقــابل عـدم
اإلجابة عـلى أسئـلة أكـثر حـساسـية. يُـذكر أن قول
احلقيقة في البرنامج يفرض عل ضيوفه في احدى

فقراته تناول أطعمة مقززة.

{ مــدريــد  –وكــاالت - عــلـى مـدار
عـقـود كـان موقع قـبـر الـديكـتـاتور
الــراحل اجلــنــرال فــرانــســيــســكـو
فـــرانــكـــو مــحل جـــدل كــبــيـــر.لــكن
الــفــصل األخــيــر في هــذه الــقــصـة
انـــــتـــــهـى اذ جـــــرى في الـ  25مـن
الــشـهـر اجلـاري  اسـتـخـراج رفـات
الـدكتـاتور اإلسـباني فـرانسـيسـكو
فـرانكـو بعـد سجـال قضـائي طويل
مـع احلـــكــومـــة االشـــتـــراكـــيـــة في
إسـبـانـيـا.لـيـودع رفـات فـرانـكو في
مــقــبــرة قــرب مــدريــد لـتــوارى إلى
جــــــانـب رفــــــات أســــــرته.لــــــكـن لم
ــطـــالب بــنـــقل رفــاة تـــصــاعـــدت ا
فـــرانــكــو? ولم أثـــار األمــر كل هــذا
اجلـدل? تفاصيل االمـر كما جاء في
تــقـريــر لـلــبي بي سي (ان فــرانـكـو
حـــكم أســبــانـــيــا مــنــذ عــام 1939
حــتـى وفـاتـه عـام  .1975ودُفن في
ضـــريح ضـــخم يــحـــمل اسم وادي
الـشـهـداء في ضواحي مـدريـد لكن
ــقـــبــرة حتــول إلى قـــبــلــة مـــوقع ا

ـتطـرف وهـو ما يـرفضه لـلـيمـ ا
الـكثير من األسبان..وحاولت أسرة
ـتـشـددون فـرانــكـو والـيـمـيـنـيـون ا
مـنع نـقل الـرفـات لـكن مـحـاوالتهم
بـاءت بالفشل. وانتـصر فرانكو في
احلـرب األهلية في ثالثـينات القرن
ـــاضي الـــتـي انــدلـــعـت بــســـبب ا
انـقـالبه عـلى احلـكـومـة الـيـسـاريـة
نتخبة.وأسس نظاماً استبدادياً ا
ونـصّب نـفـسـه رأسا لـلـدولـة. وظل
قـابضا على احلكم حتى وفاته عام
 ?1975ثم انـتقلت اسـبانيـا بعدها
ـــقــراطـــيـــة.ورغم إرســاء إلـى الــد
قـراطي حـالـيا إال أن الـنـظـام الـد
شـبح حـقـبة فـرانـكو مـا زال يـطارد
الــبالد. وثـمـة اتـفـاق نــسـيـان غـيـر
مـكـتوب أُرسي مع مـرحلـة االنتـقال
ـقـراطي وأُزيـلـت كل تـمـاثـيل الــد
فـــــرانـــــكــــــو وغُـــــيّـــــرت أســـــمـــــاء
الـــشــوارع.ودُفن جـــســده في وادي
الـــشــهــداء مع عــشــرات اآلالف من
ضــــحـــايــــا احلـــرب األهــــلــــيـــة من

.لــكن عـــدداً غــفــيــراً من اجلـــانــبــ
ــكــان جتـســيـد األســبــان يـرى أن ا
والـية لـفرانـكو النـتصـار القـوات ا
. كـما عـلى مـعـارضيه اجلـمـهوريـ
أن جـزءاً من الـضريح بُـني عـلى يد
الـــســجــنــاء الـــســيــاســـيــ الــذين
اسـتـغـلتـهم حـقـبة فـرانـكـو كعـمـالة
إجــبــاريــة.ويـعــتــبــر الــيـمــيــنــيـون

ـــتـــشـــددون مـــحل دفن فـــرانـــكــو ا
ضــــريـــحــــا يــــزورونه كــــنـــوع من
الـتـقـدير لـلـديـكـتاتـور الـراحل. كـما
يـــجــتـــمــعــون فـــيه إلحـــيــاء ذكــرى
وفــاته.لـكن احلـكـومــة االشـتـراكـيـة
احلـــالــيـــة الــتي أتـت لــلـــحــكم في
ـاضي جعـلت نقل رفات حـزيران ا

فرانكو على رأس وعودها.
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{ بـــــاريس  –وكـــــاالت - افـــــتـــــتح
مــتـــحف الـــلـــوفــر فـي الــعـــاصـــمــة
الـفرنـسيـة باريس أخـيرا واحدا من
ــعـارض الـفـنــيـة في الـعـالم أبـرز ا
احـتفـاال بالـذكرى الـسنـوية الـ 500
لـوفاة فنان عصر النهضة ليوناردو
دافـنـشي.وكـانت أعـمـال الـتـحـضـير
عرض قد استغرقت أكثر من لـهذا ا
عــشـــر ســنــوات وتـــوقــفت بـــســبب
خالف دبـــلـــومـــاسي وثـــقــافـي بــ

فرنسا وإيطاليا.
وافـتـتح الـلـوفـر الـذي يـضم لـوحـة
ـوناليزا أبواب معرضه اخلميس ا
ـاضي بعرض أكثر من  160لوحة ا
ورسم من فــنــون عــصــر الــنــهــضــة
لــدافــنــشي بــعــضـهــا عــلى ســبــيل
ــلــكــة إلــيــزابــيث االســتــعــارة من ا

الـثــانـيـة وبـيل ومــيـلـيــنـدا غـيـتس.
ـتوقع عـرض الـذي من ا ويـهـدف ا
أن يــجـذب أكـثــر من نـصف مــلـيـون
قـبـلة زائـر خالل األشـهر األربـعـة ا
إلى تـوفير فهم أعـمق ألساليب عمل
الـفنـان من خالل االستـعانـة بدفـاتر
مالحــظـــاته وتــقـــنــيــة الـــتــصــويــر
بــاألشــعــة حتت احلــمــراء والــواقع

االفتراضي.
وكـشف تسليط ضوء باألشعة حتت
احلـمراء عـلى بـعض أعمـاله الـفنـية
األكـثـر شهـرة عـددا من األسرار مع
اكــتـــشـــاف طــبـــقــات مـــتـــعــددة من
الـرسـومـات أسـفل القـطع الـنـهـائـية
رة األولى لـلفنان. لـيست هذه هي ا
الـتي تسـتـخدم فـيهـا هذه الـطريـقة
فـــفـي شـــهــــر آب رصـــد اخلــــبـــراء

بـاستخدام خرائط ضـوئية باألشعة
الـسينية الكليـة والتصوير باألشعة
حتت احلـمــراء واألشـعـة الـطــيـفـيـة
ـسيـح طفال تـصـمـيـمـات لـلـمالك وا
أسفل سطح لوحة رسمها ليوناردو
بــعـــنـــوان عــذراء الـــصــخـــور. كــان
لـــيـــونــاردو دافـــنـــشـي مـــهـــنـــدســا
ـا وفــنـانــا مـولــعـا ومـصــمــمـا وعــا
بــالـــتـــكـــوين اجلـــســدي الـــبـــشــري
وسـلوكيـات احليـوانات والنـباتات.
ـــو األشــــجـــار إلى حــــركـــة فـــمـن 
الـطيور كان ليوناردو مولعا بفكرة
الــطـــيــران لـــذا صــمم آلـــة طــيــران
تـعتمد على أجنـحة اخلفافيش كما
درس الـتعقـيدات ووثّقهـا بالرسوم
ـعــرض بـعـضـا مـنـهـا.كـمـا ويـضم ا
اسـتـطـاع تـصـمـيم أسـلـحـة وأدوات

وأوعـية وحتـتوي دفاتـر مالحظاته
عـلى تــفـسـيــرات لـتـقــنـيـات الــبـنـاء
ــعـمــاري. ونُــقـلـت الـلــوحــة الـتي ا
ـعرض سـتعـرض ضـمن مقـتنـيات ا
ـدة ثــمـانــيـة أسـابــيع إلى بـاريس
ــاضي عـــلى الــرغم من األســبـــوع ا
مـــحـــاوالت مـــنـــعـــهـــا من مـــغـــادرة
ــعـرض إيــطــالـيــا. وقــال مــنــسق ا
فـيـنـسـان ديـلـيـوفـان وفـقا لـلـبي بي
سي(إنـه عـــــلـى الـــــرغـم من عـــــرض
األعمال الفنية الدقيقة فإن الرسوم
تـظــهـر أهــمـيــة الـعالقــة بـ الــعـلم
والــفـن).وأضــاف(في هــذه احلــالــة
يــــــــظــــــــهـــــــر جــــــــمــــــــال اجلــــــــسم
الـبشـري).قال(نأمل أن نـبيّن من هو
ـاذا وكيـف كان لـيـونـاردو كـفـنـان و
في غــايـة األهــمــيـة. لــقــد اسـتــخـدم

طـريــقـة خــاصــة ومـبــتـكــرة لـلــعـمل
اعـتـمدت عـلى العـلم). وتـعد جتـربة
تــقـنـيــة الـواقع االفــتـراضي األولى
من نـــوعــهـــا في مــتـــحف الـــلــوفــر
وتـهدف إلى الكـشف بطريـقة علـمية
عن تــفـاصـيل غــيـر مــرئـيـة بــالـعـ
ـــطــوري اجملــردة لـــلـــوحــة وفـــقــا 
ــشـــروع فــيف أرتس. كـــمــا يــضم ا
ـعـرض قطـعـا فـنـية مـسـتـعارة من ا
ـلكـة إليـزابيث الـثانيـة وهي قطع ا
يُــحــتـــفظ بــهــا عـــادة خــلف أبــواب
مــــغـــــلــــقــــة في قــــصــــر ونــــدســــور
ـلكـي.ومن ب هـذه القـطع الـفنـية ا
دراسـة ليونـاردو أليدي ورأس ليدا
الـوالـدة األسـطـورية لـهـيـلـ فـاتـنة
طــروادة.وقـــال ديــلـــيــوفـــان( كــانت
ـة للـغايـة إذ أرسلت إلـيزابـيث كر

 24قـــطـــعـــة مـن مـــجـــمــــوعـــتـــهـــا
وبــســبـــبــهـــا اســتـــطــعـــنــا عــرض
مـجموعة رائـعة من رسوماته. وقال
ديـلـيـوفـان لبـي بي سي (إنه يـتوقع
ــــــعـــــرض فـي بـــــاريس أن يـــــزور ا
حــوالي  600ألف شـــخص بــفــضل
ــعـــروضــة). ولــد حــجـم األعــمـــال ا
لـيونـاردو في توسـكانـا في إيطـاليا
عـــام  1452وكـــان رســام ونـــحـــاتــا
ومهندسا وعالم رياضيات في
عـصر الـنهـضة وأمضى

ســنــواته األخــيــرة
قــــبل وفــــاته في
أيـار  1519في
فــــــرنــــــســــــا
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كـضيف للملك فرانسوا األول. كانت
هـذه احلــقـيـقـة قـد أدت إلى اخلالف
الــسـيــاسي والـثــقــافي األخـيــر بـ
فـرنـسا وإيـطالـيـا.وتعـطـلت اخلطط
الــكـــبــرى الـــتي اســتـــغــرقـت وقــتــا
طــــويال والــــتي صُــــمــــمـت إلعـــداد
ـاضي ـعـرض فـي نـهـايـة الـعـام ا ا
عـــنـــدمـــا عـــارض حـــزب الـــرابـــطــة
الــوطـنــيــة الـيــمــيـنـي في إيـطــالــيـا
إرســـال الـــعــديـــد من
األعمال الفنية.
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اضية أمام مقر السفارة العراقية بباريس تضامنا مع التظاهرات التي جتري في مختلف احملافظات العراقية  وتأييدا جتمع العشرات من ابناء اجلالية العراقية اجلمعة ا
شروعة  رافع فيها العلم العراقي واصواتهم التي تغنت بالوطن ووحدته.و وقفة اجلالية العراقية بباريس هي الثانية بعد وقفتهم االولى مقابل قوس النصر طالبهم ا

وسط باريس قبل نحو اسبوع .


