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مـا قـاله الــرئـيس االمـريـكي تـرامـب قـبل يـومـ في ايـران
وقــيـادتــهـا يــشـبـه قـصــيـدة الــغـزل. كــلـمــات فـيــهـا حــنـان

واطمئنان ومودة وحب ودفء.
كلمـات ال تنتـمي الى هذا الـضجيج االعالمي والـسياسي

الذي يطبق على صدر اخلليج منذ اسابيع.
كـلـمـات شـخص عـاشـق راض كل الـرضـا عن مـحـبـوبـته

لكنه فقط يريد أن يتأكد أنها ال تلعب بذيلها من ورائه.
يزان السياسي وبعد ذلك كله فهي كـلمات حاسمـة في ا
وروث االمـريـكي في الصـياغـات السـياسـية تخـالف كل ا
عـنـدمــا ال تـرضى واشـنـطـن عن نـظـام حـكـم مـعـ وتـريـد
تبـديله فهي تـقول ان شـعب البـلد الفالني يـستـحق قيادة
وقـال انّ ايـران افـضل من هـذه. لـكن تـرامب حـسم االمـر

وجودة اآلن. ستكون أفضل مع هذه القيادة ا
كلمات ال أوضح منـها في القاموس الـسياسي االمريكي
االن أو من قبـل. وقال الـرئيـس شيـئـاً عاطـفيـاً جـميالً أنّ
هناك أنـاساً رائعـ في طهـران. وهذا كله من أجل تـأكيد
ـتـحـدة ال تـريـد تــغـيـيـر الـنـظـام في حـقـيـقــة انّ الـواليـات ا

ايران.
وهـو صـادق في ذلك واسـتـغـرب عـدم تـصـديق نـيّـاته من

قبل البعض.
تــــرامب صــــادق ولــــيس في ســــلــــوكه شيء يــــطــــعن في
صدقـيـته سوى االسـتـعراض بـقطـعـت بـحريـتـ عاشـتا
رعبـاً حقـيقـياً وهـما تمـكثـان حتت مرمى صـواريخ ايران
التي مـهمـا حاول بـاتـرويت الذكي صـدها فال بـد أن تنـفذ
بـعـضـهــا الى قـلب حـامـلـة الـطــائـرات االمـريـكـيـة ابـراهـام
نـيـكـولن في حــال نـشـبت حـرب. وهـو االحـتـمـال الـذي ال
وجـــــود له إالّ فـي خـــــيـــــال افالم هــــــولـــــوود الـــــتي بـــــات
السياسيون في البيت االبيض أحوج الناس الى استعارة
افكارهـا وألعابهـا الفنـية االخراجيـة األخّاذة للـقلوب. لكن
وزير اخلارجية االيراني بعد كلّ ذلك الذي نطق به ترامب
ــا يــشــبه صـك الــغــفــران نــراه غــيــر راض وغــاضــبـاً
وزعالناً ألنّ قـصيدة تـرامب الغـزلية في ايـران وقيـادتها

تضمنت كلمة ولكن.
ياتُـرى مَن يسـتطـيع اقنـاع هذا الـوزير انّه يـجوز لـلشـاعر
ما ال يجوز لـغيره وخـاصّة اذا كان (الشـاعر) هو ترامب

ال غيره.

يعاني العراقيون األصالء من الدوار وهم يتلمسون طريق
الـنــجـاة لــلـعــراق الـذي وقع في عــ االعـصــار األمـريـكي
ـنـطـقــة رغم أنه لـيس هـنــاك مـشـكـلـة اإليـراني الــذي لف ا
حـدود بـ أمـريــكـا وإيـران أو مـشـكــلـة طـمع في مـصـادر
ثروات بعـضهم الـبعض أو تنـازع على أسـواق أو مصادر
ـا هــو كـمــا يــبـدو صــراع فـيـه رغـبــات قـادة في ثــروة وا
ـنطـقة واحلفـاظ على مـصاحلهم الهـيمنـة والوصـاية على ا

الشخصية في االستمرار في احلكم. 
وخالل مــعـانــاتـنــا من هـذا اإلعــصـار مــرَّ حـدث لم يــأخـذ
الـكـثـيـر من االهـتـمـام وهو اسـتـقـالـة الـسـيـدة تـيـريـزا ماي
رئيسـة وراء بريطانـيا ألنهـا شعرت أن بالدهـا بحاجة الى
تـعثرة لـلخروج من فاوضـات ا رئيس وزراء جديـد يقـود ا
االحتــاد األوربـي وقــبل ثالثـــة ســنــوات تــقـــريــبــا من هــذا
التـاريخ وحتـديـدا في تـموز  2016إسـتقـال الـسـيـد ديـفـيد
كاميرون رئيس وزراء بريطانيـا بعد اإلستفتاء على خروج
بـريـطـانـيـا من االحتــاد األوربي رغم أنه لم يـكن هـنـاك أي
إلـزام قــانـونـي أو اخالقي أو حـزبـي يـوجب إســتـقــالـته إذ
كــان اإلسـتـفــتـاء بـشــأن بـقـاء بــريـطــانـيـا من عــدمه ضـمن
االحتــــاد  االوربـي بـــدون تــــبــــني أحــــزاب احلــــكــــومـــة أو
عارضة لوجهات نـظر محددة. ومن أنبل االستقاالت في ا
رأي كـانت اسـتـقـالـة وزيـر اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة الـلـورد
كارنـغتون ووزراء الـدولة في وزارته في  5آذار عام 1982
بعـد أن ربـحت بريـطـانيـا حـرب الفـوكالنـد حيـث اعتـبر أن
حدوث غـزو األرجنتـ جلزر الـفوكالند الـتابـعة لبـريطـانيا
دون أن تـــتـــوقــعه وزارتـه أو تــمـــنـــعه تــقـــصـــيــر فـي عــمل

الدبلوماسية البريطانية التي يقودها.
خطر لي وان أرى كيف أن الـساسة البـريطانيّـون يدعمون
قراطية برفيع أخالقهم أن أتساءل كيف أن هذا البلد الد
ـكــون من أربــعـة شــعـوب (اإلنــكـلــيـز الــصـغــيــر نـســبـيــا ا
واإلسكـوتـلنـديـون والويـلـزيون واأليـرلـنديـون) الـذي مارس
ـقــراطــيـة قــبل غـيــره بــعـدة قــرون وتـمــكن من انــهـاء الــد
سيطـرة البحريـة االسبانـية على الـبحار واحملـيطات ودحر
نابليون وصدَّر الشيوعية دون أن يصاب بها وربح حرب
ـيت واحـتل معـظم أصقـاع األرض. ثم عاد الى داخل عا
أراضيه وهو متـماسك ومحافظ عـلى رخائه وتقدمه (بدون

حسد). هل جنح بأخالق أمته وقادته كما قال
ــا األ األخالق إن أمــيـــر الــشــعـــراء أحــمــد شـــوقي: ا

بقيت.... 
ـقــراطـيـة هي وإن هم ذهـبت أخـالقـهم ذهـبــوا أم أن الـد
األخالق الـتي حتافـظ على الـدول والـشـعوب أمـام الـطـغاة

من حولها?. 
ــقـراطــيـة ورغم أنــني كــمــا الـكــثــيـر مــنــا مـحــبط من الــد
العراقية احلالية بسبب حتايل الساسة فيها على صندوق
اإلقــتـــراع من خالل خـــلق الــتـــبــعـــيــة الـــعــمـــيــاء لـــلــقــادة

باخلزعبالت وتغرير اجلماهير 
بـتـجاوز إخـفـاقـاتـهم دون احلـاجة الـى إستـقـاالت مـشـرفة
ـقـراطـيـة ودولـة ونـادم كـمـا الــكـثـيـر مـنـا عـلى فــقـدان الـد
لك فـيصل األول بشق رحـوم ا ؤسـسات التي أقـامهـا ا ا
ـقراطية األنفس إال أنني أعتـقد أننا الزلـنا أفضل في الد
واحلرية من جميع الدول احملـيطة بنا فلنـصمد بالقليل من
قـراطـيتـنـا وحريـتـنا كـما صـمـد أبو نـاجي (إسم مـنحه د
العـراقـيـون لإلنكـلـيـز مطـلع الـقرن
ـــاضي) أمـــام اجلـــبــابـــرة عـــبــر ا
ـــاضــيـــة وصــبـــر وهــو الـــقــرون ا
يــعـــرف كــمــا قــال تـــشــرتــشل ان
ــقــراطــيــة نــظــام سيء لــكــنه الــد

أفضل من غيره.
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{ مـــــدريــــــد (أ ف ب): أوقـــــفت
الـشـرطـة اإلسـبــانـيـة امس عـددا
من الالعــــبـــ احلــــالـــيــــ مـــثل
الــدولي الــســـابق راوول بــرافــو
وآخـرين مــعـتــزلـ إضــافـة الى
ـسـؤول عـلى خـلفـية عدد من ا
تالعب بـــالــنــتـــائج في بـــطــولــتي
الـدرجـتـ األولى والـثـانـيـة لـكرة

القدم.
وأعلـنت الشـرطة في بـيان تـنفـيذ
مـــداهـــمـــات فـي أمـــاكن عـــدة لم
تــســـمـــهــا بـــهـــدف تـــوقــيف 11
شخـصـا هم (معـتـزلون والعـبون
حـــالــــيـــون في الــــدرجـــة األولى
العــبـــون حـــالــيـــون في الـــدرجــة
الـثــانــيـة ومــســؤولــون في نـادٍ).
وأشـــــار مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب من
ـــبـــاريـــات الـــتـــحـــقـــيـق إلى أن ا
ــــــشـــــكــــــوك بــــــوجـــــود تـالعب ا
بـنــتـائــجـهــا جـرت في مــوسـمي
 2019 - 2018و .2018 - 2017

ــبــاريــات الــتي تــدور ومن بــ ا
شبـهـات حول تالعب بـنـتائـجـها
كـان فـريق بـلـد الـولـيـد طـرفـا في
الـعـديـد مـنـهـا. ويـشـارك الـنـادي
في مــنــافــسـات الــدرجــة األولى
ـهــاجم الــبــرازيـلي واسـتــحــوذ ا
الـســابـق رونـالــدو عــلى غــالــبــيـة
أســهــمـه في أيــلـــول/ســبــتـــمــبــر
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لم يتم اتمام أي عرض. وكانت صحيفة
(ديلي مايل) االنكليزية اشارت الصيف
ـــاضي إلى أن الـــشـــيخ خـــالـــد وهــو ا
رئـــيس مــجـــلس إدارة (مــجـــمــوعــة بن
زايــد) الـتـي تـتــخــذ من دبي مــقـرا لــهـا
وتـنـشط  بـحـسب مـوقـعـهـا االلـكـتروني
مـجـاالت الـطـاقـة والتـجـارة والـعـقارات
واالسـتــثـمـارات تـقــدم بـعـرض قــيـمـته
مـلـيــاري جـنـيه اسـتــرلـيـني (نـحـو 2,6
ملياري دوالر أميركـي) لشراء ليفربول
الـذي كـان سـيـصـبح في حـال حـصوله
أضــخم صـفـقـة اسـتـحـواذ عـلى نـادٍ في
تـاريخ الــلــعـبــة. واوضـحت ان الــشـيخ
خالد تـواصل مع مالكي الـنادي األحمر
ـمـتــدة بـ أواخـر 2017 في الـفـتــرة ا
ومــــطـــلع  .2018وأكـــدت مــــجـــمـــوعـــة
ــالـــكــة (فــنـــواي ســبـــورتس غـــروب) ا
لـلـيفـربـول غـداة التـقـرير الـصـحافي أن

النادي (ليس للبيع).
ـز) وكـانت صـحــيـفـة (فـايـنــانـشـال تـا
كــــشــــفت الــــســــبـت أن شــــركــــة قــــطـــر
لالسـتـثـمارات الـريـاضـية مـالـكـة نادي
بـاريس سـان جرمـان الـفرنـسي تـبحث
عن االسـتـثمـار في الـدوري وقـد دخلت
بـالفـعل في مفـاوضـات مع مالـكي نادي

ليدز يونايتد.

الـوقت احلالي أي تـعـلـيق رسمي. ومع
ذلك قـــــــال مــصـدر مــقـرب إن الــنـادي
كـان مـهـتـمـا ولــكن تـبـقى هـنـاك األمـور
الــتي يـــتــعـــــــــ حـــلــهــا قـــبل إتــمــام

االتفاق. 
خالل عـطـلــة نـهـايـة األســبـوع كـشـفت
وســائل اإلعالم الـبــريــطـانــيـة عن نــيـة
الـشـراء من الــشـيخ خــالـد أحـد أقـارب
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي
اسـتـحـوذ مـنـذ عام  2008عـلى مـلـكـية
نـادي مـانـشسـتـر سـيتي بـطل الـثالثـية
وسم (الدوري احمللية التاريخية هذا ا
وكأس الرابطة وكأس االحتاد) مشيرة
الى أن الـــصــفـــقــة عـــلى وشك االجنــاز
مـقـابل  350مـلـيــون جـنـيه ســتـرلـيـني

(حوالي  396مليون يورو). 
وكــان أشــلي مــالك ســلــســلــة مــتــاجـر
(ســــبــــورتس دايــــريــــكـت) لأللــــبــــســـة
الــريــاضــيــة اشــتــرى نــيــوكـاسـل عـام
 2007مــقــابل  134,4مــلــيـــون جــنــيه
استرليني (حوالي  152مليون يورو).
مــنــذ ذلك احلــ وهــو يــواجه غــضب
مشـجعي النـادي الذين يعـتبرون أنه ال
. وهي ا يـكفي في الالعـب يـستـثمـر 
ـرة الـثالـثـة التي يـحـاول فيـهـا آشلي ا
إعـادة بـيع نـيـوكـاسل ولـكن حـتى اآلن

{ لــــــنـــــدن (أ ف ب)- يــــــبـــــدو فــــــريق
نيوكاسل ثالث عشر الدوري االنكليزي
لـكرة الـقدم في طـريـقه إلى البـيع لرجل
األعمال اإلماراتي الشيخ خالد بن زايد
بـن صقـر آل نـهـيـان بـعـد تـوقـيع اتـفاق
بيـنه وب رئـيس النـادي احلالي مايك
أشـلي بـحـسب مـا عــلم لـدى مـجـمـوعـة
ـلــيـارديــر اإلمـاراتي.  وجــاء االتـفـاق ا
بـعـد أيـام قـلـيــلـة عـلى كـشف صـحـيـفـة
ــز)  االنـكــلـيــزيـة أن (فــايـنــانـشــال تـا
مـالكي فـريق ليـدز يـونايـتد من الـدرجة

األولى (الثانية
عملـيا) دخلوا في مـفاوضات مع شركة
(قطر لالستثمارات الرياضية) من أجل

بيع الفريق. 
وأعلنت مجمـوعة الشيخ خالد بن زايد
ــكــنــنــا أن نــؤكـد أن فـي بــيــان لــهــا (
ـثـلي سـمو الـشـيخ خـالـد بن زايد آل
نــهــيــان يـجــرون مــنــاقــشـات مـع مـايك
اشـلي وفـريـقه من أجل احلـصـول عـلى
نــادي نــيــوكــــــــاسـل يــونــايــتــد لــكــرة

القدم).
وأضــاف (لـــقــد وافـــقــنـــا عـــلى شــروط
(الـتنـازل) ونـواصل العـمل بـجد إلتـمام

كن).  هذه الصفقة في أقرب وقت 
من جانبه رفـض النادي اإلنكـليزي في
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حاجة) مشيـرة إلى أنها تشعر
بـالـضعف عـنـد مرض والـدتـها
وتــلــغي كل أعــمــالــهـا الــفــنــيـة
لتكون حتت قدمـيها مؤكدة أن
ـكن أن تـفـعـله هـذا أقل شـيء 

لوالدتها.
لطـيفة وجهـت رسالة لـوالدتها:
بـــقــولـــهـــا: (أنــا من غـــيــرك وال
حاجـة إنت علـمتـينـي االلتزام
وعـلـمـتـيــني أحـتـرم الـفن جـدا
وإنـي ال أتــــهــــاون في أي شيء
بقدمه وعلمـتيني إن اي حاجة
عـايــزة أحـقــقـهـا أتــعب عـلــيـهـا
هتتحقق.. يارب يخليكي ليا). 

التفكير كانت اعتزلت منذ فترة
طويلة الفتـة إلى أن من يحبها
البد أن يـحبهـا بفنـها ويدعـمها

لكي تصبح أفضل. 
ومـن جــــهـــــة أخــــرى حتـــــدثت

لطيفة عن والدتها بقولها: 
(أنـا ال أسوى شيء من غـيـرها
أدت دور األب واألم ألن والــــدي
توفى وأنـا صغيـرة أمي تعبت
أوي في حــــيـــاتـــهــــا عـــلـــشـــان
تربينا). ووصفت نـفسها بأنها
نسخة من والدتها في طباعها
حـيث قــالت: (أخــدت مــنــهـا كل
حاجة.. أنـا نسخـة منها في كل

احلـيـاة الـفـنــيـة بـتـاخـد الـعـمـر
والوقت).

وأضـافـت: من الـصـعب لـلـغـايـة
أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــوازن بـــ
احلـيــاة الـفــنـيـة والــشـخــصـيـة
لــلــفـنــان لــذلك هــذا األمــر كـان
ســبـبًــا في عــدم ارتــبــاطي مـرة
أخــــرى ألن الــــرجل الــــشــــرقي
لـيـست لديه الـقـدرة عـلى حتمل
حياة فنانة نـاجحة وأولوياتها

الفن.
الفنانـة التونسـية أكدت أنها ال
ــكن أن تـعـتــزل الـفن من أجل
رجل وأنـهـا إن كان لـديـهـا هذا

القاهرة - الزمان
كشفت الفنانة التونسية لطيفة
الـكـثــيـر من تـفـاصــيل حـيـاتـهـا
الـشــخـصـيــة الـتي ال يـعــرفـهـا
عنها جمهورها من قبل. وقالت
الــفــنـــانــة الـــتــونــســـيــة خالل
تـضيـيفـهـا في برنـامج (عايـشة
شو) إنـها تـزوجت مرة واحدة
في حـيـاتـهـا الفـتـة إلى أن هذه
الـــزيــــجـــة اســــتـــمـــرت  5أو 6
ســـــنـــــوات. وعـن ســـــبب عـــــدم
تــكـرارهـا لـتـجـربـة الـزواج مـرة
أخرى قالت الفنانة التونسية:
(مـــتـــجــوزتـش تــانـي عــلـــشــان
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{ الــــــــــــــقـــــــــــــدس - (أ ف ب):
سـيحيـة الرئيـسية الطـوائف ا
الــثالث الــتـي تــديــر كـــنــيــســة
الـقــيـامـة فـي الـقـدس فـي بـيـان
مشـترك اإلثـن إطالق مـشروع
ـبنـية لـترمـيم أرض الكـنيـسة ا
ـسيـحي فوق ان ا بحـسب اإل

سيح. قبر السيد ا
وخالل مؤتمر صحافي مشترك
ـسـيـحـيـة لـرؤسـاء الـطـوائف ا
الـرئيـسيـة الثالثـة القـيّمـة على
كـــنـــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة (الـــروم
األرثــوذكس والـفـرنـسـيـسـكـان
ـــثّـــلـــون الــكـــنـــيـــســة الـــذين 
الــكـاثــولــيـكــيــة واألرمن) قـال
بــــطــــريــــرك الــــقــــدس لــــلــــروم
األرثوذكس ثـيوفـيلـوس الثالث
إنّ أعــمـال الـتـرمـيم تـهـدف إلى
مـعـاجلـة مـشـكـلـة الـرطـوبـة في
الـطـابق الـسـفلي مـن الكـنـيـسة

وجتديد أرضيتها.
سيحـيون بأنّ كنيسة ويؤمن ا
الــقــيـامــة أو (كــنـيــســة الـقــبـر

ـكان الذي قـدّس) بنيت في ا ا
صـــلب فــــيه الـــســـيـــد يـــســـوع
ـــــــــــســــــــــيـح ودُفـن. وهــــــــــذه ا
الكاتدرائيـة التي تعتبر أقدس
مـوقع عـلـى اإلطالق بـالـنــسـبـة
لـلــمـســيـحــيــ تـقع بــالـبــلـدة
ـة في الــقـدس الـشـرقـيـة الـقـد
الـتي احـتـلّـتــهـا إسـرائـيل مـنـذ
أكـثر من  50عـامـاً ثمّ ضـمّـتـهـا
إلـيــهــا في قـرار لـم يـعــتـرف به

اجملتمع الدولي.
وفي بـــــيــــانــــهـم قــــال رؤســــاء
الطـوائف الثالث (نـحن رؤساء
سـؤولة ـسيـحيـة ا الـطوائف ا
عن الـوضع الـراهن في كنـيـسة
الـقـيـامـة نــعـلن بـبـالغ الـسـرور
مـوافـقتـنـا عـلى إطالق مـشروع
لـتـرمـيم وجتــديـد أسس الـقـبـر
ـــقـــدس وأرضــيـــة كـــنـــيـــســة ا

القيامة).
وفي  2017أجنـز قسم أول من
أعـــمـــال الـــتـــرمـــيم قـــام خالله
متخصّصون يونانيّون بترميم

ـســيح وأعـادوا قـبــر الــسـيــد ا
بـناء الـصـخرة الـرخـاميـة التي
كـانت مـدعّــمـة بـهـيــكل مـعـدني
ـنطـقة مـنذ عـقـود ح ضـرب ا

زلزال.
ـــشــروع الـــذي وافق عـــلــيه وا
رؤســــاء الـــــكــــنــــائـس الــــثالث
: األولى يـشتـمل عـلى مرحـلـت
تــنـطــلق في أيـلــول/سـبــتـمــبـر
ويــــــجـــــــري خـاللــــــهـــــــا وضع
ـتـعـلّـقـة بـاألعـمـال الـدراسـات ا
الــواجب إجنــازهـا والــثــانــيـة
مـرحـلـة تـنـفـيـذ هـذه الـدراسات
وإجنــــاز أعــــمــــال الـــتــــرمــــيم.
وأوضح الــبــيـان أنّ أســتــاذين
جـامـعـيـ إيــطـالـيـ ومـعـهـداً
ــــســــتـــوى عــــلـــمــــيــــاً رفــــيع ا
سـيـكـونـون مـسـؤولـ عن هذه
األعـمــال الـتـي سـتــجـري حتت
إشــــراف جلـــنــــة مــــكـــوّنــــة من
سيحية ثّل عن الطوائف ا

الثالث.
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صرية غادة حتدثت الفنانة ا
عبدالرازق عن مسلسلها اجلديد
(حدوتة مرة) والذي تشارك به
في السباق الرمضاني احلالي.
وقالت خالل لقائها في برنامج
ذيعة جيهان (رسايل) مع ا
ذاع عبر (جنوم إف عبدالله وا
سلسل شكل جديد إم): (يعتبر ا
ونوعية جديدة حيث أقدم فيه دور
الشر الناجت عن ما مرت به
الشخصية من أحداث خالل
سلسل فضلَ عن أنها غيرت ا
من شكلها وقدمته مع طاقم عمل
جديد كما عبرت عن تمنيها بأن
يلقى إعجاب اجلمهور). كما
حتدثت عن أحفادها قائلة:
(حياتي اتغيرت بأحفادي بحس
إنهم حتة مني ويفكروني بنفسي
رايا و ا بشوفهم يقفوا قدام ا
يرقصوا ويغنوا). وعن األدوار
التي تتمنى القيام بها كشفت عن
رغبتها الشديدة في أن تؤدي دور
حتشبسوت أو شجرة الدر
ولكنهما قد يحتاجا إلى إنتاج
ضخم. 
غادة عبدالرازق نفت خالل
تواجدها في احللقة وجود أي
خالفات بينها وب الفنان مجدي
كامل وتأكيدًا على ذلك وجوده
بجانبها في مسلسلها احلالي
كما أكدت علي أنها باركت
للمخرج محمد سامي على
مسلسله اجلديد (ولد الغالبة).


