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حي����ن تك����ون الم����راأة االول����ى ف����ي كل 
�ش����يء مواقفها، انتقاالتها وتطورها، 
وتاألقه����ا، وهي كانت الرائ����دة في كل 
�ش����يء، انطالقًا من مجال تخ�ش�ش����ها 
مواقفه����ا  وحت����ى  عراقي����ة  كطبيب����ة 
الحقوقي����ة والن�ش����وية واالإن�ش����انية، 
اأول����ى الطبيب����ات في العراق �ش����انحة 
اأمين زكي ُت�ش����تعاد ذكرياتها في بيت 
المدى في �ش����ارع المتنبي �شباح يوم 
اأم�����س الجمعة بح�ش����ور العديد ممن 

واكبوها وتتلمذوا على يدها ...

رائدة النه�شة الن�شوّية
ف����ي  النه�ش����ة  رائ����دات  م����ن  واح����دة 
وعالم����ة  طبيب����ة  وه����ي  الع����راق، 
واأكاديمي����ة، يذكر الباح����ث رفعة عبد 
الرزاق  مقّدم الجل�ش����ة اأن " المحتفى 
بها قدمت ال�ش����يء الكثير لهذه البالد، 
حي����ث رحلت عّن����ا  قبل حوال����ي عام ، 
والفجيعة في رحيلها خففتها الن�شرة 
الت����ي اأ�ش����درتها بعن����وان "مذك����رات 
طبيبة عراقية " الذي يعد من اأف�ش����ل 
كتب المذكرات وهو كتاب كبير ومهم 
يتحدث ع����ن تفا�ش����يل دقيق����ة للحياة 
الق����رن  ع�ش����رينيات  من����ذ  العراقي����ة 

الما�شي حتى ثورة 14 تموز."
�شانحة اأمين زكي واحدة من رائدات 
النه�شة الن�ش����وية في العراق، ويذكر 
عب����د الرزاق ب����اأن " لها مزاي����ا كثيرة،  
فهي اأول م�شلمة دخلت الكلية الطبية 
في العراق، وهي م����ن اأوائل اللواتي 
دخل����ن الكلي����ة حي����ث اأن  اأول طبيب����ة 
ه����ي  الكلي����ة  ف����ي  تخرج����ت  عراقي����ة 
الدكتورة ملك غنام حكمت." وي�ش����ير 
عب����د ال����رزاق ال����ى رائ����دات النه�ش����ة 
ك�ش����بيحة  الع����راق   ف����ي  الن�ش����وية 
ال�ش����يخ اأحمد، وه����ي اأول فتاة دخلت 
كلية الحقوق، و�شرية الخوجة  وهي 
اأول دبلما�ش����ية في العراق، و�ش����ليمة 
عبد ال����رزاق م����ن اأوليات ال�ش����اعرات 
العراقيات، موؤكدًا اأن"هوؤالء الن�شوة 
جدي����رات باالحتفاء ب����كل وقت، حيث 
جلب����ن معه����ن م����ا ل����م يك����ن موج����ودًا 
و�ش����نعن �شيئًا من ال �شيء." وتحدث 
عبد الرزاق  عن حياة ون�شاأة الراحلة 
واأ�ش����رتها وه����ي بكل تاأكي����د غنية عن 
التعريف، فهي من اأ�شرة علمية وفنية 

عريقة.

ق�شة �شانحة
الفرد عن  يتح���دث  اأن  ال�ش���عب  "م���ن 
لجن���ة  ورئي�ش���ة  النائب���ة  عائلت���ه"، 
الثقافة واالإعالم في البرلمان العراقي 

مي�ش���ون الدملوج���ي تتح���دث ُمبتدئًة 
بهذه الجملة عن خالتها �ش���انحة اأمين 
زك���ي وتق���ول " الحدي���ث ع���ن خالتي  
يت�ش���من الغور ف���ي اأعم���اق النفو�س، 
الخال���ة محاذي���ة للوال���دة، كان���ت م���ن 
االأخوات االأكبر �ش���نًا وحين �شاألت عن 
�شبب ت�شميتها �شانحة ذكرت جدتي اأن 
ف���ي ذلك الوقت هنالك فتاتين ا�ش���مهما 
�ش���انحة اأمين زك���ي الثانية هي زوجة 
المهند�س المدني محم���د المخزومي، 
اإ�شافة الى خالتي وقد �ُشميت االثنتان 
عل���ى ا�ش���م بطل���ة رواي���ة �ش���درت في  
الع�ش���رينيات م���ن الق���رن الما�ش���ي."  
وتتحدث الدملوجي ع���ن خالتها وعن 
كت���اب مذكراتها قائلة " تكلمت  خالتي 
عن اال�شرة في مذكراتها، واأ�شارت الى 
اأنه���م  يعت���زون ببغدايته���م وانتمائهم 
ومناطقه���ا  واأحيائه���ا  المدين���ة  ال���ى 
القديم���ة، ر�ش���م الراح���ل جواد �ش���ليم 
بورتري���ه  لخالت���ي ووالدت���ي وكانت 
من اأجم���ل البورتريهات." ت�ش���اوؤالت 
ابن���ة  فت���اة  اإدخ���ال  ع���ن  الدملوج���ي 
�شابط عثماني من عائلة محافظة الى 
كلي���ة الطب اآن���ذاك رغم االعترا�ش���ات 
ال�ش���ديدة التي القاها جدها اأمين زكي 
لتذكر قائلة "كان���ت والدة جدي امراأة 
قوي���ة ومعروفة بحكمته���ا وكان يلجاأ 
له���ا جميع اأف���راد العائلة ال�شت�ش���ارتها 
في الكثير من الق�شايا ويبدو اأن جدي 
اأراد اأن تت�ش���ف بناته بحكمة والدته، 
وحي���ن قبلت �ش���انحة في كلي���ة الطب 
الق���ى ج���دي العديد م���ن المعار�ش���ات 
حت���ى القطيع���ة م���ع عمت���ي الت���ي ت���م 
ال�ش���لح معها بعد اأن اأ�ش���يبت بمر�س 

ال�شكر وعالجها بنات اأخيها."

ُملّخ�ص �شيرتها
المهند����س  يتح���دث  عم���ه  ابن���ة  ع���ن 
المعماري ه�ش���ام المدفعي قائاًل " اإننا 
ن�ش���غرها وكنا نعدها بطلة في العائلة  
�ش���انحة ابن���ة عم���ي كان���ت االولى في 
تلك الفترة بالن�ش���بة لنا وهي اأنموذج 
بقي���ت معه���ا حت���ى  اأن���ا  ب���ه،  ُيقت���دى 
ال�ش���نوات االخيرة وزرتها ف���ي بيتها 

في اإنكلترا."
 كان���ت �ش���انحة ولمع���ان بنات ال�ش���يد 
اأمي���ن زك���ي �ش���ديقات لوال���د ه�ش���ام 
المدفع���ي، ُك���ن يتحاورن مع���ه باالأدب 
اللغ���ة  وال�ش���عر والكت���ب وقوامي����س 
المدفع���ي  يذك���ر  عنه���ا،  ويتحدث���ون 
اأن �ش���انحة "واح���دة م���ن �شخ�ش���يات 
جيله���ا الذين عملوا عل���ى بناء العراق 
الحديث، وه���ي واحدة من ال�ش���يدات 
بن���اء  ف���ي  الطري���ق  فتح���ن  الالت���ي 
لحي���اة  الم���راأة  وخ���روج  المجتم���ع 
اأمي���ن  �ش���انحة  العم���ل."  تخرج���ت  
زكي عام 1943 و�ش���محت لها الفر�س 
ف���ي الدرا�ش���ة ف���ي اإنكلت���را واأمري���كا 
عراقي���ة  موؤتم���رات  ف���ي  و�ش���اركت 
ودولي���ة ف���ي الطب ومج���االت اأخرى، 
م���ن  "واح���دة  اأنه���ا  المدفع���ي  يذك���ر 
ع�شرات بنات العائلة و�شيدات العائلة 

�ش���انحة وذك���رت �ش���ورهّن  ذكرته���ّن 
اأي�شا في مذكراتها." 

اأحب���ت الراحل���ة الطب كتخ�ش����س اإال 
ان المدفع���ي يوؤكد اأنه���ا "اأحبت االدب 
وال�شعر والم�شرح وال�شينما وح�شلت 
عل���ى �ش���هادة م���ن اإنكلت���را وكانت من 
ال�شابات العراقيات المتميزات الالتي 
عا�ش���رنها ف���ي مقتبل حياته���ا  الالتي 
بن���اء  عل���ى  فك���ّرَن وعمل���َن جاه���دات 
العراق، وكان���ت من اأوليات الطبيبات 
العراقي���ات وتمي���زت بج���راأة حدي���ث 
عالية." وهنا ي�ش���ير المدفعي لحكاية 
ال���وزراء  برئي����س  الراحل���ة  تجم���ع 
ال�ش���ابق نوري ال�ش���عيد خالل جل�ش���ة 

نقا�شية جريئة دارت بينهما.
اأ�شار المدفعي اإلى دور ال�شيد "اإح�شان 
رفع���ة " اب���ن خ���ال الراحل���ة وزوجها 
وه���و مهند�س نفط، ذاك���رًا اأنه " بفعل 
مرك���زه االجتماع���ي ق���دم له���ا العدي���د 
م���ن الم�ش���اعدات خا�ش���ة ف���ي تكوين 
عالقات مع �شخ�شيات �شيا�شية ارتقت 
الراحل���ة م���ن خ���الل توا�ش���لها معهم.  
وف���ي ال�ش���تينيات من القرن الما�ش���ي 
اأخ���ذت �ش���انحة بتقديم م�ش���رحية من 
ح�ش���رها  وق���د  واإخراجه���ا  تاأليفه���ا 
وكان  لذل���ك،  اأ�ش���ار  ال���ذي  المدفع���ي 
ه���ذا العمل بح�ش���ب م���ا اأك���د المدفعي 
والثقافة  ب���االدب  الراحل���ة  "الهتم���ام 
اإ�ش���افة ال���ى اهتمامه���ا الطب���ي." بعد 
عام 1958 توفي زوجها اإح�شان رفعة 
وبقي���ت  بع���د ح���ادث وفاته فت���رة في 
بغداد، ث���م انتقلت الى ال�ش���عودية في 
م�شت�ش���فى الملك فهد وبعده���ا انتقلت 
للم�شت�ش���فى الع�ش���كري، وكان���ت على 
عالق���ة طيب���ة باالميرات ال�ش���عوديات 
ال�ش���عودية  مغ���ادرة  رف�ش���ن  الالت���ي 
ولك���ن لم يك���ن ذل���ك ممكن���ًا فغادرتها. 
عن دورها الحقوقي والن�ش���وي يذكر 

المدفع���ي "طالبت  �ش���انحة اأمين زكي 
بحقوق المراأة ونادت بالكثير  وعملت 
الكثير وحققت بع�س اال�ش���ياء وكانت 
خير طال���ب للحقوق ثم غادرت العراق 
الى لندن وا�ش���تقرت هناك مع اأوالدها 

واأحفادها." 

مّثلت الحداثة العراقّية
ا�ش���مها يتذكره االأطب���اء جميعًا، حيث 
يذك���ر  ممث���ل نقاب���ة االأطب���اء  جا�ش���م 
الع���زاوي  اأن الراحل���ة "حققت الكثير 
م���ن االمني���ات واالف���كار وقد �ش���محت 
ه���ذه  بتحقي���ق  اآن���ذاك  له���ا  الظ���روف 
ال���ى  الع���زاوي  ���ر  ي�شِ اال�ش���ياء."  ل���م 
�ش���يرة الراحل���ة، بل ذكر اأه���م مزاياها 
قائ���اًل" اإنه���ا طبيب���ة وامراة وان�ش���انة 
ف���ي  وه���ي حبيب���ة  وباحث���ة  ومثقف���ة 
اأوائ���ل  م���ن  انه���ا  االطب���اء،  قل���وب 
الطالب���ات ولي�ش���ت الطالب���ة العراقي���ة 
االولى ف���ي كلية الطب، ذل���ك اأن هنالك 
طالب���ة م�ش���يحية ارمنية قبله���ا وكانت 
�ش���يرتها للذي���ن يذكروه���ا انه���ا مث���ال 

االدب والرزانة والكيا�شة."
طالب���ة مثالي���ة ف���ي كل �ش���يء، تك�ش���ب 
االخرين من منطلق �شفاتها در�شت في 
العراق وتخرجت وعمل���ت في العراق 
و�ش���افرت كم���ا ذك���ر الع���زاوي لتغي���ر 
اخت�شا�ش���ها حيث "كان اخت�شا�ش���ها  
عل���م االدوية، وفي لندن ح�ش���ب فر�س 
العم���ل المتوفرة اخت�ش���ت ف���ي مجال 
الطب النف�شي وابدعت بهذا المو�شوع 
ب�ش���بب خلفيتها الثقافية التي �شاعدت 
بهذا المجال وهذا العنوان الذي تعينت 
به في ال�شعودية." مثلت �شانحة امين 
بال���ذات  العراقي���ة  والم���راأة  الع���راق 
ومثل���ت الحداث���ة العراقي���ة المحترمة 
ولم ت�ش���تفز التقالي���د والقيم اأبدًا حيث 
يوؤك���د العزاوي اأنها "�ش���فيرة الحداثة 
العراقية والعلم العراقي وال�شخ�ش���ية 
العراقي���ة المتط���ورة ومثل���ت الع���راق 
والرق���ي واأعط���ت انطباع���ًا راقي���ًا عن 
ف���ي  باحث���ة  وه���ي  العراقي���ة  الم���راأة 
�شوؤون التراث ال�شعبي وهذا �شنلم�شه 
م���ن مذكراته���ا ،وفي تفا�ش���يل حديثها 
بالمذك���رات بروز الجان���ب الطيب من 

عاداتنا وثبتتها في مذكراتها." 

 كتاب مذّكراتها
م����ا  واأهمي����ة  كتابه����ا  ع����ن  تح����دث 
بك����ر  الدكت����وراه  طال����ب  ب����ه،  ج����اء 
ال����راوي حيث يذك����ر اأن" ف����ي كتابها 
نج����د تعاري����ف ع����ن و�ش����ائط النق����ل 
واالأعراف والتقاليد،وم�شدر الحياة 
االجتماعي����ة الذي نح����ن االآن بحاجة 
اليه لم تكن �شانحة 
حداثة  مج����رد 

ل����م  محافظ����ة  حداث����ة  ب����ل  مح����دودة 
تمنعها ر�ش����الة الماج�ش����تير اأن تكمل 

درا�شتها."
لم تخت�����س بالطب فح�ش����ب ب����ل اإنها 
نا�ش����طة اي�ش����ًا .يوؤكد ال����راوي "اأنها 
كانت تجد الحلول حيثما تكُمن، وقد 
وج����دت ذاتها في درا�ش����تها النف�ش����ية 
لالمرا�����س الوالدية، كما اأ�ش����ارت في 
مذكراته����ا ال����ى عائلتها وم����اذا فعلت 
فت����اة  ن�ش����اأة  ف����ي  ودوره����ا  العائل����ة 
دخلت ف����ي معترك الطب وال�شيا�ش����ة 
الع�ش����كرية  المذك����رات  ف����ي  حت����ى 
والحياة ال�شيا�شية واالجتماعية في 

العراق."
الريادة 

بع����س اال�ش���ياء ُتمّيز ب�ش���بب طبيعة 
البيئة التي نعي�شها وتعي�شنا، وهكذا 
تمي���زت �ش���انحة اأمي���ن زكي كم���ا ذكر 
الكات���ب داود العنبك���ي قائ���ال " ل���وال 
كونه���ا عراقية لم���ا احتجن���ا للحديث 
عنها في محاور عديدة جدا قد الندخل 
فيه���ا اأو نعر�س لها او نناق�ش���ها لو لم 
تك���ن ه���ذه الم���راأة  عراقية."ُمبين���ًا" 
اأعن���ي اأن انتماءها ال���ى بدايات القرن 
الما�ش���ي وما عا�ش���ته من حياة علمية 
م���ا  ال���ى  تدعون���ا  ح�ش���ارّية  مدنّي���ة 
نعي�ش���ه االآن من ابتعاد ع���ن المدينية 
والح�ش���ارية." وهنا تحدث العنبكي 
ع���ن ري���ادات زك���ي قائ���اًل"  الكثير من 
النق���اط الت���ي  تجبرنا  عل���ى الدخول 
فيه���ا ه���ذه المراأة وهي  الن�ش���وية في 
مجتم���ع الجامع���ة، اال�ش���رة، الري���ادة 
الجامعية، الطب، الجراأة، االإ�ش���رار، 
وال�ش���جاعة، وه���ذه كله���ا عناوي���ن ال 
يمكن الحديث عنه���ا االآن ولكن ممكن 
ان ن�شير الى مفردات منجزة يمكن ان 

تثبت ما نقوله." 

تلميذها
الحاف���ظ  عب���د  الدكت���ور  تلميذه���ا 
الخزرجي ي�شتذكر معلمته عام 1967 
قائاًل " اأنا ل�ش���ت الدكتور عبد الحافظ 
اأن���ا طالبها عام  1967 �ش���انحة الخير 
والعط���اء والك���رم وال�ش���هامة واالإباء 
اأ�ش���مح  طيب���ة  مف���ردة  وكل  والع���ز، 
لنف�ش���ي اأن اأقول لها �ش���انحة  من دون 
األق���اب .ه���ي اأنيقة بكل �ش���يء �ش���كلها 
وهندامه���ا وم�ش���يتها، كانت اأ�ش���تاذة 
رائع���ة ومخل�ش���ة وكن���ا ف���ي ق�ش���مها 
ال���ى مجامي���ع كل مجموع���ة  نت���وزع 
تذه���ب ال���ى اأ�ش���تاذ، كن���ت اأه���رب من 
مجموعتي الى مجموعتها ال�ش���تاأن�س 
بم���ا تقوله." وا�ش���تذكر ما خاطبت به 
�ش���انحة ال�ش���باب بعد نك�ش���ة حزيران 
قائل���ة  "اأنت���م جيل النكبة ول���ن اأعتذر 

عن هذا القول حتى تنتف�شوا."

بي��ت  ي�ستذكر ر�ئ��دة من ر�ئد�ت �لنه�س��ة �لن�سوّية  �سانح��ة �أمني زكي 
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اقــــرأ

اأ�شل االأ�شياء بطبعة جديدة ت�شدر عن دار املدى  وهو عبارة 
عن جمموعة من الدرا�شات يف االأنرثوبولوجيا االجتماعية 
والثقافي���ة تلق���ي اأ�ش���واء عل���ى التاري���خ الثقايف لالإن�ش���ان، 
م�شرت�شدة بنتائج الدرا�شات امليدانية التي قام بها خمت�شون 
يف عل���م االأجنا����س يف خمتل���ف ق���ارات العامل بني �ش���عوبها 
االأ�ش���لية.  وتخت�س كل من هذه الدرا�ش���ات اخلم�س ع�ش���رة 
التي ي�ش���مها الكت���اب مبعاجلة ظاهرة اجتماعي���ة معينة، اأو 
جانب هام من حياة االإن�ش���ان منذ وجوده، وتتبع تطور هذه 
الظاهرة واإلقاء اأ�ش���واء على عوامل هذا التطور باالأ�ش���لوب 
الو�ش���في والتحليلي املق���ارن.  والكتاب به���ذا املعنى يعترب 

مرجعًا اأ�شا�شيًا للمهتمني بعلوم االجتماع  والفولكلور .

اأ�شل الأ�شياء

العمود
الثامن

منذ �شدور كتاب "العامل اإرادة 
ومتثُّل" الأرثر �شوبنهور قبل 
اأكرث من مئة وخم�شني عامًا، 

ومو�شوعة الت�شاوؤم والتفاوؤل  
ت�شغل بال االأدباء والفال�شفة. 

ظّل �شوبنهور يقول للجميع 
اإّن "احلياة لي�شت حماًل للكالم 
عن الفرح وال�شعادة، بل مكان 
لالإجناز"، فالكالم جمّرد وهم 

ن�شمعه كل يوم، اأما االإجناز فهو 
الذي �شيبقى يف ذاكرة النا�س.

�شيقول البع�س يارجل مالَك 
تقلِّب بدفاتر املت�شائمني وتريد 

اأن  تتفّوق على  ابن الرومي 
يف ت�شاوؤمه ، و�شيحاول 

البع�س اأن يدّق على اخل�شب، 
فبالتاأكيد اأنا كاتب ال اأرى حجم 

ما حتقق من اإجنازات يف جمال 
التعليم وال�شحة والكهرباء 

واال�شتثمار ، ولهذا ينطبق علّي 
ما قاله ال�شيد حيدر العبادي 
اأم�س من اأّن املت�شائمني "من 

اأمثايل" اليريدون حلركة 
االإعمار واال�شتثمار اأن ت�شتمّر 

وتزدهر. اإذن دّقوا على اخل�شب 
واحلديد والنحا�س ، واتركوين 

مع   القا�شي منري حّداد وهو 
يكتب اأُطروحته "الفنطازّية" 

يف الدفاع عن النائبة حنان 
الفتالوي، واأطروحة منري حّداد 

تختلف عن اأطروحة اأ�شتاذنا 
علي ال�شوك الذي فاجاأ العراقيني 
يف منت�شف ال�شبعينيات بكتاب 
غريب ال�شكل واملو�شوع ، لكنه 
غني املحتوى بكل ما هو جديد 

من معارف العلوم والفنون 
واالأدب ، اأما اأطروحة القا�شي 

حداد  فهي عن الظلم الذي 
تعر�شت له حنالن الفتالوي 
، فهي مل تكن طائفّية يف يوم 

من االأيام ، واإّن م�شروعها هو 
اإقامة دولة مدنّية حترتم جميع 

املكونات، واأعتقد اأن ال�شيد 
القا�شي يعتقد اأننا �شعب بال 

ذاكرة، عندما يقول قا�ٍس حمرتم 
اإّن ال�شيا�شة م�شالح وين�شى اأّن 

هناك  �شيئًا من االأخالقيات  التي 
يجب اأن حترتم عقول النا�س، 

فاإّن هذا لي�س من العلم ال�شيا�شي 
احلديث. �شحيح اأّن ميكافيللي 

دعا اإىل �شيء من االنتهازية  يف 
اإقامة الدول، لكّن الدول التبنى 

على خطب املديح و�شعارات  بل 
على العقول التي ت�شّر على اأن 

جتعل هّم املواطن قبل هموم 
طائفتها وع�شريتها . 

لقد �شمعنا يف االأيام االأخرية 
خطبًا وهتافات وندوات عن 

الدولة املدنية والقوائم العابرة 
للطوائف وحماربة الف�شاد ، 

وبتحليل هذه اخلطب �شنتاأكد 
اأّن بناء البلدان لي�س يف الكلمات 

واإمنا يف االإجناز ، كما يتاأكد 
لنا اأّن امل�شدر الوحيد ل�شعادة 
النا�س يف كل زمان ومكان هو 

االإجناز الذي تقدمه الدولة 
للمواطن ، ولي�س بيانات 

اليون�شيف التي اأخربتنا اأّن 
يف العراق مليونًا ون�شف طفل 
نازح، واأن هناك اأربعة ماليني 

طفل يحتاجون اإىل مّد يد العون 
لهم .  

لقد حّدثتكم عن الت�شاوؤم ترى.. 
ماالذي دعاين لذلك؟ انظروا 
حولكم و�شتجدون اجلواب.

هّيا بنا نتفاءل 
باأو�مر حكومّية!!

 علي ح�شني

6°C -18°C  / الب�شرة          5°C -    17°C   /بغداد

4°C -14°C  / الرمادي          3°C -    12°C   /املو�شل

5°C -17°C  / النجف          2°C -    11°C   /اأربيل

الطقس
اأعلنت هيئة االأنواء اجلوية،   اأّن الطق�س 
الو�شطى  املنطقة  يف  ال�شبت  ال��ي��وم 
تدريجيًا  يتحول  جزئيًا  غائمًا  �شيكون 
درج��ات  �شتنخف�س  فيما  �شحو  اإىل 

كما  ال�شابق،  اليوم  عن  قلياًل  احل��رارة 
ال�شمالية  املنطقة  يف  الطق�س  اأّن  بينت 
مطر  زخات  ت�شاقط  مع  غائمًا  �شيكون 

يتحّول تدريجيًا اإىل �شحو.

قالت النا�شطة والممثلة الفرن�شية ال�شهيرة 
بريجي���ت ب���اردو اإن الكثي���ر م���ن الممثالت 
يقمن باإغراء منتجي االأفالم للح�ش���ول على 
اأدوار ث���م ي�ش���تكين م���ن التحر�س الجن�ش���ي 
للف���ت االأنظار اإليه���ّن! وجاءت ت�ش���ريحاتها 
بع���د اأ�ش���بوع م���ن اإث���ارة الممثلة الفرن�ش���ية 
كاتري���ن دينوف ل���ردود فعل غا�ش���بة بعد اأن 
قالت اإن الهجوم على الرجال بعد ف�ش���يحة 
االأميرك���ي هارف���ي  ال�ش���ينمائي  المنت���ج 
واين�ش���تين زادت ع���ن حدها. وو�ش���فت 
حمل���ة "م���ي ت���و" المناه�ش���ة للتحر����س 

الجن�شي باأنها بلغت حد "الت�شدد".
ونقلت مجلة باري مات�س االأ�شبوعية عن باردو 
قوله���ا اإن اأغلب �ش���كاوى التحر�س الجن�ش���ي التي 
تطلقها ممثالت، ولي�س من ن�ش���اء ب�ش���كل عام، هي 

�شكاوى "�شخيفة وتنطوي على نفاق وبال طائل". 
واأ�ش���افت ب���اردو )83 عام���ا( ف���ي المجل���ة "هناك 
الكثير م���ن الممثالت الالتي ياأتي���ن لمنتجين فقط 
م���ن اأجل دور... ث���م يقلن اإنهن تعر�ش���ن للتحر�س 
كي يتحدث عنهّن النا�س فح�ش���ب". وقالت باردو، 
الت���ي ا�ش���تهرت ف���ي خم�ش���ينيات القرن الما�ش���ي 
وتزوجت بالمخرج ال�شينمائي روجر فاديم عندما 
كانت في الثامنة ع�ش���رة، اإن الحديث عن التحر�س 
الجن�شي يطغى على مو�ش���وعات اأهم واأكدت اأنها 
لم تكن يومًا �ش���حية تحر�س جن�ش���ي. ونقلت عنها 
المجلة قولها "كان قولهم لي اأني جميلة ي�شحرني 
ب�ش���دة... ه���ذا الن���وع م���ن المجام���الت لطي���ف". 
وظه���رت ب���اردو في اأكثر م���ن 40 فيلمًا و�ش���نفتها 
مجل���ة "بالي ب���وي" باأنها واحدة م���ن اأكثر خم�س 

نجمات جاذبية في القرن الع�شرين.

ت�شريحات جريئة لـ"بريجيت 
�ص باردو" ب�شاأن التحرُّ قالت رئي�ش����ة وزراء نيوزيلندا جا�ش����يندا اأرديرن اأم�س الجمعة، اإنها حامل 

ف����ي طفله����ا االأول واإنها تعت����زم اأخذ عطلة ق�ش����يرة بعد ال����والدة في تموز . 
وبح�ش����ب رويترز، قالت اأرديرن في بيان اأُر�ش����ل بالبري����د االإلكتروني اإنها 

�شت�ش����تاأنف جميع مهامها بعد اأن تاأخذ عطلة لمدة �ش����تة اأ�ش����ابيع بعد 
ال����والدة على اأن يتولى نائ����ب رئي�س الوزراء وين�ش����تون بيترز 

رئا�ش����ة الوزراء خالل تل����ك الفترة. وقال����ت "من وجهة 
نظر �شخ�شية، اأتطلع ب�ش����دة اإلى دوري الجديد كاأم. 

لكنني اأركز بنف�س القدر على عملي وم�شوؤولياتي 
كرئي�ش����ة للوزراء". وحمل ال�شيا�شية البالغة 

م����ن العم����ر 37 عاما الت����ي تحظى ب�ش����عبية 
هو اأح����د االأمثلة القليلة جدا على مبا�ش����رة 
زعيم����ة منتخب����ة لمه����ام عملها وه����ي حامل 
ويعد �ش����ابقة في تاريخ نيوزيلندا. و�ش����بق 

اأن و�شعت بينظير بوتو مولودة حين كانت 
رئي�شة وزراء باك�شتان عام 1990

ــــــــوزراء حــامــل ــة ال ــش ــ� ــي رئ
 خ�شري فلّيح الزيدي

القا����س والروائ���ي ، �ش���درت له عن 
دار الرافدين للطباعة والن�شر رواية 
التي  " املل���ك يف بيجامته" الرواية 
املعا�ش���ر  العراق���ي  التاري���خ  �ش���ّكل 
الف�ش���اء ال�ش���ردي له���ا،  تتحدث عن 
حلظ���ة تاريخي���ة فا�ش���لة يف تاريخ 
الع���راق ه���ي ث���ورة 14 مت���وز ع���ام 

.1958

 يا�شني الكعبي 
املخ���رج امل�ش���رحي، يقدم م�ش���رحية 
ومتثي���ل  اإخراج���ه  "االأق���وى" م���ن 
الفنان���ة فائ���زة جا�ش���م والفنان���ة اآن 
خالد، والفنان رحمن مهدي واآخرين 
م�ش���اء ي���وم غ���د االأح���د على خ�ش���بة 

م�شرح الرافدين.

  قا�شم العبودي
نائ���ب رئي����س اللجن���ة القانونية يف 
جمل����س الن���واب العراق���ي، ُي�ش���ّيفه 
االحت���اد الع���ام لالأدب���اء والكّتاب يف 
العراق يف جل�ش���ة حواري���ة تناق�س 

انتخاب���ات الع���راق ) اأّي���ار 2018 ( 
تاأجيله���ا.  اأو  اإجرائه���ا  ومقوم���ات 
وذل���ك �ش���باح الي���وم ال�ش���بت   على 

قاعة اجلواهري يف مقر االحتاد.

 عبد �شلمان البديري
فن���ان الكاريكات���ري، يقي���م معر�ش���ه 
ال�شخ�ش���ي الرابع عل���ى قاعة حوار 
وذلك �شباح يوم الثالثاء املقبل وقد 
ا�شتهر �شلمان بر�ش���وماته ال�شاخرة 
لع���دد م���ن ال�شخ�ش���بات ال�شيا�ش���ية 

،كما اأنه برع يف فن البورتريت .

جا�سم العزاوي داود العنبكي

مي�سون الدملوجي مع مقدم اجلل�سة رفعة عبد الرزاق

بكر الراوي

عبد احلافظ اخلزرجي

ه�سام املدفعي


