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يب��دو اأن احل��ادث كان ب�شب��ب ان�شغ��ال �شقيقه��ا ع��ن 
الطري��ق حي��ث  تعر�ش��ت الإعالمي��ة الأردني��ة ومقدمة 
الربام��ج على قن��اة ام بي �شي عال الفار���س، من املوت 
باأعجوب��ة وذل��ك بع��د تعر�شها حل��ادث �شريخطري جدا  
يف مدين��ة دب��ي، وكان��ت برفق��ة �شقيقه��ا ادى اىل نقل 
ع��ال الفار���س  و�شقيقها اإىل امل�شت�شف��ى على الفور  ومت 
اإخ�شاعهم لفحو�شات طبية، ومت التاأكد من عدم وجود 
اأي اإ�شاب��ات خطرية. وقامت ع��ال بن�رش جمموعة �شور 
ل�شيارتها بعد احلادث وذلك عرب �شفحتها الر�شمية عرب 
موق��ع التوا�شل الجتماعي وانهال��ت عليها التعليقات 

من متابيعها يتمنون لها ال�شالمة 

ع��ادل  �ش��ريي  ال�شاب��ة  امل�رشي��ة  الفنان��ة   اأب��دت 
ا�شتيائه��ا من تداول البع�س ل�شور مفربكة لها على 
نط��اق وا�ش��ع، لتظهر فيه��ا وكاأنها ترت��دي ف�شتانًا 
يك�ش��ف عن �شاقيه��ا بالكامل. وقال��ت �شريي عادل 
اأن ال�شور املتداولة كانت لف�شتانها الذي ارتدته يف 
مهرجان الإ�شكندرية ال�شينمائي، واأن من قام بذلك 
ه��م اأ�شخا�س معدوم��ي ال�شمريواحلي��اء  ليفربكوا 
�شور على هذا النحو ال�شيء  وكانت �شريي عادل قد 
بهرت كل حمبيه��ا باإطاللتها الرقيقة يف مهرجان 
الإ�شكندرية ال�شينمائي، والذي اطلت  فيه بف�شتانها 
الأ�شود الذي نال اإعجال اجلمهور لرقته واأناقته يف 

ذات الوقت.

تواجدت النجمة الرتكية نا�شليهان اأتاغول يف حفل 
عيد ميالد اأحد الأ�شدقاء برفقة زوجها النجم قادير 
اأوغل��و باإطاللة غري متوقع��ة لفتت اأنظار ال�شحفيني 
الأتراك. نا�شليهان اأتاغول اعتمدت و�شع القرط يف 
اأنفه��ا بطريقة مل يحبها الكثري م��ن متابعيها بعدما 
انت���رشت �شوره��ا يف ال�شح��ف واملج��الت ومواقع 
ال�شو�شي��ال ميدي��ا كذل��ك اأطل��ت بلوك واأزي��اء كانت 

بعيدة عن اللوك املعتاد لها.
تن�شغ��ل الي��وم النجمة الرتكي��ة نا�شليه��ان اأتاغول 
باإمتام��ا اجل��زء الث��اين م��ن م�شل�شله��ا الرتكي "حب 
املتابع��ني  م��ن  هائ��ل  ك��م  ح�ش��د  ال��ذي  اأعم��ى" 
واملعجب��ني لدوره��ا برفق��ة النج��م الرتك��ي بوراك 

اأوزت�شيفيت.

مازال��ت ق�شي��ة ط��الق النجمني ب��راد بي��ت واأجنلينا 
ج��ويل ت�شغل العامل خا�شة مع توايل اأخبارهما ب�شكل 
م�شتم��ر، لتكون اآخر امل�شتج��دات هي انهيار الأول فور 
روؤيت��ه لثنني من اأبنائه. حيث التقى براد بيت باثنني 
من اأبنائ��ه لأول مرة بعد انف�شاله ع��ن اأجنلينا جويل 
وطلبها الطالق منه ر�شمي��ًا، لتتم املقابلة ملدة �شاعة 
واحدة فقط بح�ش��ور اأخ�شائي نف�شي. وكان براد بيت 
واأجنلين��ا جويل قد اتفقا على روؤيت��ه لأبنائه بح�شور 
اأخ�شائي نف�شي حلني �ش��دور املحكمة لقرارها ب�شاأن 
احل�شان��ة. وك�شفت �شحفية "ديل��ي ميل" اأن براد بيت 
دخ��ل يف نوبة بكاء فور روؤيته لثنني من اأبنائه، واأن 

اأجنلينا جويل رف�شت اأن ي�شاهد ال�شتة اأبناء.
باإمكانية  الذين تكهنوا  املراقبني  اأنظار  واإهتمام  ال�ضوء عليها وجذب  ناتايل بورمتان من ت�ضليط  الأمريكية  املمثلة  متكنت 

Jackie ح�ضولها على جائزة اأو�ضكار عن اأحدث اأدوارها  يف الفيلم

يب��دو اأن تفا�شيل �شخ�شية الفنانة املثرية للمتاعب �شارة �شالمة داخل 
اأح��داث فيل��م "اأخالق العبي��د" اأثرت عل��ى ت�رشفاتها بالواق��ع، فبينما 
جت�ش��د داخ��ل العم��ل فت��اة منحرف��ة اأخالقيًا تبي��ع ج�شدها مل��ن يدفع 
وتت��وب على ي��د بطل الفيلم خالد ال�شاوي، باتت خ��ارج العمل ملتزمة 
متامًا ومل ي�شدر عن فريق الفيلم اأي �شكوى منها، بعك�س اأزمات فيلمها 
الأخري "�شاب��ر جوجل" التي حتولت ملحا�رش و�ش��كاوى ر�شمية بينها 
وب��ني املخ��رج. �ش��ارة امل�شه��ورة بالغياب ع��ن موقع الت�شوي��ر بدون 
اإذن وافتع��ال الأزم��ات، اإلتزمت على غري الع��ادة بربنامج ت�شوير فيلم 
"اأخ��الق العبيد"، و�شاف��رت مع النجم خالد ال�شاوي لتايالند لت�شوير 
امل�شاه��د اخلارجية ويتبقى له��ا 10 اأيام ت�شوير فق��ط داخل القاهرة، 
لي�شب��ح الفيل��م اأول عمل لها يتم ت�شوير ب��دون حما�رش يف ال�رشطة اأو 
�شكاوى بنقابة املمثلني من �رشكة النتاج اأو �رشاعات مع بقية النجوم 

وهم ي�رشا اللوزي و�شلوى عثمان وكارولني خليل وحممد �رشف.

�شج��ت و�شائ��ل الإعالم اخلليجية  ح��ني ن�رش خربالقاء  
القب�س على املنتج عادل امل�شلم زوج املهرة البحرينية 
و�شقي��ق املمث��ل املع��روف عبدالعزي��ز امل�شل��م بتهم��ة 
جت��ارة وترويج املخ��درات. بالرغم م��ن تكتم املقربني 
للمجرم��ني عادل امل�شل��م و�شقيق��ه وتاأكيدهم اأن اخلرب 
غري �شحيح خرجت زوجته امله��رة البحرينية بتغريدة 
عرب ح�شابها ال�شخ�شي على موقع تويرت لتوؤكد اأن اخلرب 
يق��ني واأنها مل تكن على دراية مبا ح��دث قائلة :"اللهم 

اأجرين يف م�شيبتي واأخلف يل خرياً منهم".
الكث��ري م��ن املواق��ع الإلكرتوني��ة اأ�ش��ارت اأن امله��رة 
البحريني��ة حام��ل و�ش��رتزق مبول��ود جديد قريب��ًا وقد 
اأ�شعل��ت مواقع ال�شو�شيال ميدي��ا بطائرتها التي اأهداها 
اإياها زوجها حني ن�رش الفيديو وهي تتجول يف داخلها.

يعت��رب متحف املو�شل اأحد اأه��م املتاحف يف العراق وُيعد 
يف املرتب��ة الثانية من حيث الأهمية بعد املتحف العراقي 
يف بغ��داد. تاأ�ش���س يف الع��ام 1952 وكان مقت���رشاً على 
قاع��ة �شغ��رية اإل اأن��ه مت اإن�ش��اء املبن��ى اجلدي��د للمتحف 
واملوج��ود يف يومن��ا ع��ام 1972 حي��ث �شم��ت بنايت��ه 
اجلدي��دة اأرب��ع قاع��ات اأحده��ا لالآث��ار القدمي��ة واأخ��رى 
لالآثار الآ�شوري��ة وثالثة لالآثار احل�رشية والأخرية لالآثار 

الإ�شالمية.
وكباقي متاح��ف العراق وموؤ�ش�شات��ه احليوية الخرى، مل 
ي�شل��م املتحف احل�ش��اري يف مدينة املو�ش��ل من ال�رشقة 
املنظم��ة الت��ي طال��ت بع���س معرو�شات��ه النفي�شة خالل 
اح��داث ني�شان عام 2003 ومل ُت�شرتد حل��د الآن. منذ ذلك 
التاري��خ اأُقفلت اأب��واب املتحف دون اأية �شيان��ة تذكر، اإل 
اأن��ه بقي املكان مفتوحًا لزي��ارات حمدودة اقت�رشت على 

الوفود الر�شمية وطلبة الآثار والتاريخ فقط، 
ج��رت عدة حم��اولت لإع��ادة تاأهي��ل املتح��ف ح�شب ما 
ق��ال قائ��م مق��ام املو�ش��ل اآنذاك زه��ري الأعرج��ي، وكان 
هن��اك العديد من املطالب باإعادة تاأهيل املتحف من قبل 
ال�ش��كان والهيئات املحلي��ة، ورمبا يعد الث��ور املجنح من 

اأهم معامل واآثار متحف املو�شل.
ومل يقت�رش دور متحف املو�شل احل�شاري بعد تاأ�شي�شه يف 
خم�شينيات القرن املا�شي على عر�س الآثار واملوجودات 
القدمية من اآ�شورية وح�رشية وعربية ا�شالمية، بل �شهدت 
قاعات��ه ومكتبت��ه الغني��ة ع���رشات الن�شاط��ات الثقافي��ة 
والفنية. وبالعودة اىل العتداءات الجرامية  على املتحف 
الوطن��ي، ال��ذي ق��ام ب��ه عنا�رش داع���س  الرهاب��ي الذي 
يالقي نهايته على يد ابطال القوات العراقية البا�شلة وهذه 
العت��داءات طالت عدد م��ن التماثيل التاريخي��ة والنادرة 
باإ�شتخدام الأدوات اليدوية والكهربائية. ومن بينها متثال 
ب��وذا الن��ادر والوحيد من نوع��ه اإ�شاف��ة اىل بع�س القبور 
والأ�رشح��ة. كم��ا دّم��روا التمث��ال الآ�شوري الكب��ري الذي 
يعترب م��ن اأقدم الآثار ويعود تاريخ��ه اىل القرن 19 ق.م، 

وقاموا بتحطيم الثور املجنح اخلا�س يف بوابة نركال.
 هكذا يكون تنظي��م داع�س قد دّمر ح�شارة اآ�شورية عمرها 
اآلف ال�شن��ني يف اأب�شع هجوم تتعر���س له معامل حمافظة 
نين��وى، علمًا اأنه��ا كانت املدينة الت��ي �شكنها الآ�شوريون 

واأ�شبح��ت عا�شمة لهم من القرن احلادي ع�رش واىل 611 
قبل امليالد.

اأما الي��وم في�شل عدد املواقع الأثري��ة يف العراق اىل اأكرث 
م��ن 12 األ��ف موق��ع ت�ش��م اآث��اراً تع��ود اإىل حق��ب زمنية 
خمتلف��ة، لكن ه��ذه املواقع ل جت��د احلماي��ة الكافية اإذ ل 
يتوف��ر له��ا �ش��وى اأربع��ة اآلف حار�س غ��ري مدربني وغري 
جمهزي��ن بالقدر الكايف لإمتام عملية احلرا�شة على الوجه 
الأكم��ل، الأم��ر الذي جعل العديد من ه��ذه الأماكن عر�شة 

لل�رشقة حتى يومنا هذا.
ومن جه��ة اأخرى هن��اك تعاون دويل من اج��ل ا�شرتجاع 
مفق��ودات املتحف، واأنه �شيتم العمل بالتعاون مع القوات 
العراقي��ة وال�رشطة الدولية )النرتب��ول( على اعادة القطع 
الثري��ة املفق��ودة من متح��ف املو�شل احل�ش��اري الكبري 
ال��ذي ي�ش��م ج��زء كبري م��ن تاري��خ الع��راق الزاخ��ر الذي 
لنهاية له مهم��ا طالت عليه ايادي الرهاب والتي �شوف 

تقطع على يد ابطال العراق قريبا

ما هي اآلثار والتماثيل التي دمرها داعش في متحف الموصل؟

بغداد
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                  اث��ار مو�ش��وع العل��م العراق��ي و عب��ارة 
" اهلل اك��رب" املوجودة فيه كث��ريا من النقا�س . لهذه 
العب��ارة يف الواق��ع تاريخ ظريف. لق��د امر بها �شدام 
ح�ش��ني ليتملق لالأ�شالمي��ني . �رشعان ما اثارت كثريا 
م��ن الت�شاوؤل و ال�شتغ��راب. فقد كتب��ت لفظة اجلاللة 
وهي حتمل الهمزة على الألف. ا�شتغرب النا�س ان يقع 
مبث��ل هذا اخلطاأ الوا�شح ابن��اء العراق ، بلد �شيبويه و 
نفطويه ومدر�شة الكوفي��ني و الب�رشيني. كيف وقعوا 
مبث��ل هذا اخلط��اأ؟ وكيف مل يجروؤ اح��د على تنبيههم 
اليه و املب��ادرة اىل ت�شليحه. ظل��ت العالم العراقية 
حتى �شقوط النظام حتم��ل عبارة التكبري بهذا اخلطاأ، 

الهمزة على لفظة اجلاللة. حار النا�س يف تف�شريها. 
و لكنن��ي تذك��رت م��ا ج��رى ل�شك��ة حديد   
لنينغ��راد - مو�شك��و. فه��ذا اخل��ط الطويل م��ن ال�شكة 
احلديدي��ة ميتد با�شتقام��ة تامة و يظ��ل القطار ي�شري 
عل��ى خط طوي��ل م�شتقيم حتى اذا اق��رتب من مو�شكو 
انح��رف اىل اجلنوب و اخذ قو�ش��ا منحنيا لعدة اميال 
بدون اي مربر جغرايف او طبوغرايف ثم ي�شتقيم ثانية 
و ي�ش��ل املحطة النهائية يف مو�شكو. حتري النا�س يف 
امر ه��ذه احلنية. و لكن بعد �شق��وط النظام ال�شوفيتي 
، انك�ش��ف �رشه��ا. لقد بني ه��ذا اخل��ط يف الثالثينات 
باأمر من �شتالني. ا�شتدعى الزعيم ال�شوفيتي مهند�شي 
ال�ش��كك و قال له��م اريد منكم خطا مبا���رشا م�شتقيما 
اىل مو�شكو. قالوا له هذا غري ممكن يا ح�رشة الرفيق. 
ل ميك��ن م��د ه��ذا اخل��ط ب�ش��ورة مبا���رشة م�شتقيمة 
م��ن لنينغ��راد اىل مو�شك��و. فق��ال له��م و مل ل؟ هاتوا 
اخلرائط. فجاوؤه بخريطة املنطقة . قال هاتوا م�شطرة 
فج��اوؤه مب�شط��رة . فو�شعه��ا عل��ى اخلارط��ة و مدها 
ب��ني لنينغراد و مو�شك��و. ثم اخرج قلم��ه و ر�شم خطا 
م�شتقيم��ا ب��ني املدينت��ني. و لكن��ه طبع��ا احتاج اىل 
تثبي��ت امل�شطرة باأ�شابع��ه على اخلريطة بحيث خرج 
ابهام��ه عن امل�شطرة قليال. فلم��ا ر�شم اخلط ، انحرف 
قليال عندم��ا ا�شطدم باإبهامه فعم��ل قو�شا حوله. ثم 
�شل��م �شتال��ني اخلريط��ة للموظف��ني و قال نف��ذوا هذا 
اخل��ط. فنف��ذوه بال�شبط كما امره��م. و ا�شبح انحناء 
اخل��ط ح��ول اإبه��ام �شتالني ه��و احلنية الكب��رية التي 

يقوم بها القطار. 
تذك��رت احلكاي��ة عندم��ا اث��ري مو�ش��وع   
الهم��زة عل��ى لفظ��ة اجلاللة. قل��ت لأ�شحاب��ي، اعتقد 
ان م��ا ح��دث ه��و ان �ش��دام ح�ش��ني ا�شتدع��ى طارق 
عزي��ز و قال له اريدكم ت�شيفون ه��ذه العبارة للعلم . 
ث��م  كتب عب��ارة " اهلل اك��رب" . ويف جهل��ه املعروف، 
و�ش��ع همزة على الل��ف . اعطاها لطارق عزيز و قال 
ا�شيفوه��ا ف��ورا. و بالطب��ع ، و ملا كان ط��ارق عزيز 
ن�رشاني��ا فل��م ينتبه للخطاأ، او انتب��ه و لكنه مل يجروؤ 
عل��ى ت�شحيح �شدام ح�شني . فق��ام هو بدوره بت�شليم 
الورق��ة للم�شمم��ني. و كما نتوقع اي�ش��ا، مل يجروؤ اي 
واحد منهم حتدي الرئي�س. فاأ�شيفت للعلم بهذا اخلطاأ 
. ال��وف اخلياطني  و اخلطاطني ظلوا ي�شيفون الهمزة 
، عارف��ني خطاأهم فيها  و لكنهم جميعا حتدوهم هذه 
الفك��رة و هي ان اإث��ارة غ�شب اهلل عليهم اهون و ا�شلم 
م��ن اإثارة غ�ش��ب �شدام ح�شني. و �رشع��ان ما �شاعت 
الغلط��ة من اق�ش��ى �شمال الع��راق اىل جنوبه دون ان 
يج��روؤ احد على مد يده و حذف هذه الهمزة اللعينة. و 
احتاج القوم اىل حرب �شارمة و تغيري �شامل ليجروؤا 

على حذف همزة! 
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