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الملف االكثر اهمية، واالعمق اتصاالً بحقوق االنسان “ من صدق 
العراق. كّنا نتوقع  القسري في  وليس قشمرة” هو ملف االخفاء 
أن يكون هذا الملف في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة، وليس 
الدوران في فلك مهمة تنظيم االنتخابات المبكرة كهدف أقصى، 
حكومًة  واالعتباري،  السياسي  المفهوم  بحسب  تبقى،  فالحكومة 
للبلد، وليست هي لجنة تصريف أعمال  الفعلية  وواجهَة السلطة 
أو هيئة سكرتارية لتصريف شؤون ضيقة فحسب، وهنا أرى أّن 
االنتخابات، على الرغم من عظم عناوينها وجسامة مهمتها، ال 
تساوي شيئاً امام قيمة العراقيين الذين جرى اختطافهم وغّيبوا في 
أماكن مجهولة، بالرغم من اّن عمليات اختطافهم كانت شبه علنية 
يتحرك  أن  دون  من  المعروفة  المعنونة  البنادق  حراب  وتحت 
للوراء،  او  لالمام  موعدها  يزحف  قد  االنتخابات  أحد.  ضمير 
تحتمل  ال  مسألة  وعوائلهم،  اطفالهم  ومستقبل  البشر  حياة  لكن 
التأجيل والتسويف. لتظهر الحقائق، وليعرف الناس َمن هو المدان 

ومضن هو البريء ؟ وحتى المدان اليحق ألحد اخفاءه.
ملف االخفاء القسري قديم بحسب ما طالعناه في تقرير المنظمة 
الحقوقية الدولية اليوم، هيومن رايتس ووتش، يرجع الى سنوات 
بعيدة السيما في أعقاب تحرير ثالث محافظات من سيطرة تنظيم 
داعش، حيث جرى اعتقال آالف من دون أن تظهر أسماؤهم في 
أّما  عراقية.  وعدلية  حقوقية  هيئة  أية  أمام  أو  رسمي  أي سجن 
شباب انتفاضة تشرين المختطفون فذلك ملف لم يحرز في متابعته 
أحد أي تقدم، وكان البّد للحكومة من انجاز في هذا المضمار، 
قد يكون كفيالً لبعض وجوهها في العودة للمشهد السياسي عبر 
االنتخابات. بالرغم من ان العمل والتفاني من أجل اظهار الحقائق 
في تحقيقات االخفاء القسري هو من صلب الواجبات الوطنية التي 
ليس لها تعريف آخر ، واّن العراقيين كانوا ينتظرون أن يسمعوا 
من الحكومة تفاصيل ما عملت في هذا الملف، ألنَّ حقوق االنسان 

يجب أن ال تخضع العتبارات سياسية مهما كانت محرجة. 
الحكومة أو األحزاب اختطاف خمسة االف أو خمسة  تقبل  هل 
عشر ألفاً من  عناصرها واعضائها وشبابها وأجهزتها، والتستر 
أو تقاعساً ألسباب مختلفة بينها  أو كرهاً  على الموضوع طوعاً 

السياسة مثال؟.
قسراً،  المغيبين  المختطفين  عن  الحديث  اعتبار  المعيب  من  إّن 
لإلخفاء  تكريس  هو  ذاته،  بحد  االعتقاد  هذا  ألّن  سياسياً،  أمراً 

القسري للبشر .. والحقائق.

النيران ال تطفئها النيران
لم يرو لنا التاريخ حكاية شعب أو أمة أو بشر خلت من اختالفات 
وخالفات، كما لم يذكر ذلك التاريخ قصة أحد كان وعلى الدوم قوياً 

عادالً منتصراً.
البشر، مع  إنسانية بمفهوم طبيعة  البشر وخالفهم قضية  فاختالف 
تعدد أسباب ودوافع وظروف تلك االختالفات والخالفات. وفي حين 

تكون االختالفات بناءة ورحمة، تكون الخالفات دماراً ولعنة.
وبالطبع، تلعب اإلدارات السياسية للمجتمعات دوراً كبيراً في اذكاء 
الخالفات بين أبنائها، من ناحية، أو  منعها وحلها من ناحية أخرى. 
تشكل  لن  سوف  والعدالة  واإلخالص  والكفاءة  الوعي  فإدارات 
المجتمع، على  أبناء  بين  الخالفات  وتنامي  لنشوء  أرضية خصبة 

خالف اإلدارات الجاهلة والمتخلفة والظالمة وغير المخلصة.
وإننا، كأبناء مجتمعات ومواطنين، تقع علينا مسؤولية الحكم على 

سلوكيات تلك اإلدارات وأخالقياتها، حقاً وواجباً.
مع  تعاملنا  في  بدائل  المجتمعات،  أبناء  نحن  أمامنا،  تقف  وهنا 
انحرافات  حجم  على  تتوقف  مثالً،  الصائبة  غير  مجتمعاتنا  إدارات 
تلك اإلدارات ومآالتها، من جهة، وعلى قدراتنا وأساليبنا، من جهة 

أخرى، في ذات الوقت الذي ندرك فيه اختالفات وجهات النظر.
التحديد الموضوعي والواقعي ألشكال االنحرافات، والتأكد من عدم 
جدية إدارات المجتمعات لتصويبها وعدم استعدادها لتفصيل المصلحة 

العامة على مصالحها الخاصة في ضوء ما متاح لها من إمكانات.
 التدرج في اعتماد وسائل وطرق التنبيه والمناصحة والمعارضة 
واالستعداد  والمخلصة  الهادفة  الممكنة  والمقاومة  والمطالبة 

للتضحية.
باإلصالح  المطالب  السياسي  الخطاب  يلعب  اإلطار  هذا  وفي 
دوره البناء وفق اشتراطات عديدة. فالخطابات السياسية الغوغائية 
والشعاراتية والتي ال تقوم على حقائق ووقائع وتخبىء بين طياتها 
ولو  حتى  بشيء  تفيدنا  لن  العامة  المصلحة  غير  أخرى  أهدافاً 

»انتصرت«!
وهناك مسألة  ضرورية، وهي مفردات الخطاب السياسي بالعالقة 
مفردات  في  أفعالها  وردود  والثقافية  النفسية  الخصوصيات  مع: 
أو تصرفاتهم واصرارهم على غيهم ومواقفهم  المقابلة  الخطابات 

كما تشير اليه اآلية الكريمة:  »تأخذهم العزة باإلثم«.
إننا في بلداننا العربية، ومنها العراق، نحتاج إلى مراجعة مفردات 
خطابنا السياسي، إذا ما أردنا له تأثيراً ايجابياً وطنياً، يحفظ ماء وجه 
الموجه له الخطاب، ويحرك فيه ما عنده أو ما بقي فيه من استعداد 

للتراجع عن انحرافه، وعدم قطع الطريق عليه لتراجع أو غياب.
لنتذكر أن النيران ال تطفئها النيران، ا!

والقذف  الشتم  عن  ونبتعد  السياسي  خطابنا  في  النفس  فلنجاهد 
وبعد  والوقائع  بالحقائق  ونتمسك  األعمى،  والتخوين  والتجريح 
إنسانية  تنازل عن حقوق  النظر والصبر دون 
في  ولخصمنا  لنا  الضامن  تكون  وطنية  أو 

حياة سالم وتعاون وجيرة طيبة.

د. نزار محمود
برلني

واحة سيوة )مصر(- )أ ف ب( - بينما يقود 
سيوة  واحة  عبر  شاحنته  دياب  يوسف 
البربرية  باللغة  أغنيات  يردد  املصرية، 

احمللية مفعمة باحلياة .. إنها "السيوي".
وتصّنف األمم املتحدة هذه اللغة املتفرعة 
من اللغة األمازيغية املستخدمة في شمال 
على  املغرب،  بالد  في  خصوصا  إفريقيا 

أنها "مهددة باالنقراض".
مصر  بصحراء  تقع  التي  الواحة  في  لكن 
كلغة  العربية  يتحدثون  من  الغربية، 
األطفال  يلعب  وحني  قالئل.  أساسية 
يتحدثون  القدمية  سيوة  قلعة  سفح  عند 

ويصيحون بالسيوي.
من  البالغ  السياحي  املرشد  دياب،  ويعبر 
نافذة  على  وضع  الذي  عاًما،   25 العمر 
ملونا  بربرًيا  علًما  اخللفية  شاحنته 
قناعته  عن  واألزرق،  واألخضر  باألصفر 
لوكالة  ويقول  متوت.  لن  األم  لغته  بأن 
فرانس برس "اجلميع يتحدثون بها هنا". 
ويعتبر البربر في سيوة من أبرز األقليات 
في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد 
راية  حملت  والتي  مليون(،  )مئة  السكان 

القومية العربية لفترة طويلة.
وتقع سيوة على بعد حوالي 560 كيلومتًرا 

الواحات  تخضع  ولم  القاهرة،  غرب 
عليها  سيطر  عندما  إال  الدولة  لسيطرة 
باشا، مؤسس مصر احلديثة،  علي  محمد 
اللغويات  أستاذة  وتقول   .1820 عام  في 
أعدت  التي  سيريلي  فالنتينا  االجتماعية 
الواحة،  في  اللغة  عن  دكتوراه  أطروحة 
إن انعزال الواحة "سمح لسيوة وسكانها 
ولغة  اخلاصة  تقاليدهم  على  باحلفاظ 

متيزهم عن الثقافة املصرية السائدة".
تكن  لم  املاضي،  القرن  ثمانينات  وحتى 

اللغة العربية رائجة هناك، إال أن "السياحة 
العالي  التعليم  أجل  من  والتنقل  واإلعالم 
انتشارها،  في  ساهمت  أمور  للعمل"،  أو 

بحسب ما تقول سيريلي.
وقّدرت األمم املتحدة في عام 2008 أن نحو 
أي  الواحة،  في  يعيشون  ألف شخص   15

تقريبا نصف السكان، يتحدثون السيوي.
ولكن سيريلي ترى أن الرقم احلقيقي يزيد 
"تعتبر  وتتابع  شخص.   5000 بحوالى 
ألن  بالتأكيد+  +مهددة  اللغة  اليونسكو 

أم  كلغة  يتعلمونها  يعودوا  لم  األطفال 
علمي،  حد  "على  وتستطرد  املنزل".  في 
هذا ليس صحيًحا .. اللغة )السيوي( هي 

السائدة في احلديث، حتى بني الصغار".
ويقول ابراهيم محمد، أحد شيوخ القبائل 
إن  قبيلة،   11 عددها  البالغ  املنطقة  في 
األمازيغية"  لـ"الهوية  مركًزا  كان  السيوي 
السياح  تدفق  من  الرغم  وعلى  للواحة. 
تزال  ال  اليها،  املاضية  القليلة  العقود  في 
الواحة معزولة نسبًيا، إذ ال ميكن الوصول 
ساحل  على  واحد  طريق  عبر  إال  إليها 
مكتب  رئيس  ويقول  املتوسط.  البحر 
ابن  احلويتي،  مهدي  احمللي  السياحة 
ثم  الدراسة  أجل  من  ابتعد  الذي  الواحة 
عاد، "السيويون في سيوة مثل السمك في 
املاء، لن يتركوها ألجل أي شيء في العالم" 
وعلى الرغم من هذا الوالء للجذور، يواجه 
سكان سيوة حتديات عديدة حلماية لغتهم، 
مبا في ذلك الهيمنة الثقافية للغة العربية 
فقط  تناقلها  يتم  السيوي  لغة  أن  وحقيقة 
إبراهيم  الشيخ  ويتذكر  العائالت.  داخل 
"في  سوداء،  قلنسوة  اعتمر  كان  الذي 
املاضي، كان اآلباء يتحدثون فقط السيوي 

التي لم يجمعها شيء مع اللغة العربية".

بربر مصر يتمسكون بلغتهم احمللية في واحة سيوة املنعزلة
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مخاوف في تركيا بشأن ترميم املعالم التراثية 

املمثلة  أعلنت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
"جونو"  جنمة  بايدج،  إيلني  الكندية 
اجلنسية  لهوّيتها  مغايرة  أنها  و"إنسيبشن"، 

وهي باتت تدعى إليوت بايدج.
"إنستغرام"  في  حساباته  على  املمثل  وكتب 
أريد  لألصدقاء،  "سالم  و"فيسبوك"،  و"تويتر" 
أن أكشف لكم أنني مغايرة لهوّيتي اجلنسية. 
وميكنكم التوّجه إلّي بصيغة املذّكر أو املثنى. 

واسمي هو إليوت".
راهنا  يؤدي  الذي  عاما(   33( بايدج  وأضاف 
أمبريال  "ذي  مسلسل  في  النسائي  فانيا  دور 
أكادميي" على "نتفليكس"، "أحّب فكرة أن أكون 
مغايرا لهوّيتي اجلنسية وحّر الهوية وامليول 

اجلنسية".
هذه  على  تعليقا  "نتفليكس"  وغّردت 
ببطلنا  جّدا  فخورون  "نحن  التصريحات 

اخلارق! نحّبك يا إليوت!".
سطع جنم إيلني بايدج في العالم سنة 2007 
"جونو".  في  حامل  مراهقة  دور  تأديتها  إثر 
أفضل  ألوسكار  هذا  دورها  عن  رّشحت  وهي 

ممّثلة في السنة التالية.
 )2010( "إنسيبشن"  في  البطولة  دور  أّدت  ثّم 
إلى جانب ليوناردو دي كابريو وشاركت في 

فيلم وودي آلني "تو روم ويذ لوف" )2012(.

وهي كشفت سنة 2014 عن مثليتها اجلنسية 
وسرعان ما باتت أحد أبرز وجوه مجتمع امليم 

في أميركا الشمالية.
إميا  الرقص  ومصممة  الراقصة  وتزّوجت 
بورتنر سنة 2018 وشاركت في عّدة مشاريع، 
الصعوبات  تعكس  ووثائقيات،  أفالم  من 
الذي  أفراد هذا اجملتمع والتمييز  التي تطال 

يقاسونه.
ولم حتظ املمثلة بأي دور بارز في فيلم عالي 
فيوتشر  أوف  دايز  "اكس-من:  منذ  امليزانية 
باست" سنة 2014، لكنها لطاملا دحضت فكرة 

أن يكون ذلك مرتبطا مبجاهرتها مبثليتها.
من  جميع  منشوره  في  بايدج  إليوت  وشكر 
توالت  ما  وسرعان  هذا  مشواره  في  دعموه 
من  التصريحات  بهذه  املنّوهة  الفعل  ردود 

أوساط مجتمع امليم.
في  السياسيني  املسؤولني  بايدج  وانتقد 
دونالد  الرئيس  إلى  موّجها سهامه  منشوره، 
بالقول  تسميتهم،  دون  من  وأنصاره  ترامب 
للمتحّولني  الصحية  الرعاية  جّرموا  "إنهم 

جنسيا ونفوا حّقنا بالوجود".
تنتهز  التي  النافذة  بالشخصيات  ندد  كذلك 
مجتمع  ضّد  العدوانية  "لتأجيج  شهرتها 

املتحّولني جنسيا".

ترميم  عمليات  تثير   - ب(  ف  )أ  اسطنبول- 
تركيا  في  جدال  الثقافية  التراثية  املعالم 
ه معالم  حيث تنَجز أعمال على عجالة وتشوَّ
تاريخية أو تلَحق بها أضرارًا، وينسب خبراء 
هذه اإلخفاقات إلى محسوبيات تغّذي تهافتا 
على األرباح من جهة وإلى اعتبارات عقيدية 

من جهة أخرى.
في  الشهير  املعلم  غالطة،  برج  ويشّكل 
عشر،  الرابع  القرن  في  املشّيد  إسطنبول 
أحدث فصل من فصول اجلدل احملتدم بشأن 
ترميم العمارات األثرية في تركيا. وقد أوقف 
هدم أحد جدرانه بالثّقابة الضغطية في آب/
تداول  إثر  األخيرة  اللحظة  في  أغسطس 
التواصل  شبكات  على  املشهد  لهذا  تسجيل 

االجتماعي أثار استنكارا شديدا.
إخماد  أرصوري  نوري  الثقافة  وزير  وحاول 
اآللة  بهذه  األشغال  أن  تأكيده  مع  اجلدل، 
أجريت على جدران "ليست جزءا من العمارة 
حّق  في  عقوبات  اّتخاذ  متعّهدا  األساسية"، 

املسؤولني عن هذه الورشة.
لكن املسألة ال تقتصر على هذا البرج، فاملعالم 
السنوات  ازدادت خالل  ترميمها  أسيء  التي 
رومانية  فسيفساء  مثاًل  ومنها  األخيرة، 
عجل،  على  أجريت  أعمال  جّراء  تضّررت 
وسطه،  في  إسمنت  ُصّب  روماني  ومدّرج 

وقالع تاريخية باتت تبدو حديثة املالمح.
معرض  صاحب  كوكر،  عثمان  ويرى 
الثقافي  التنّوع  في  املتخصص  "برزمانالر" 
آثار  لطمس  الفّظة"  "احملاوالت  أن  تركيا  في 
القدمية  العمارات  في  املسلمة  غير  األقليات 

لطاملا كانت قائمة في تركيا.
في  بكثير  حاال  أفضل  كان  الوضع  أن  غير 

فجر األلفية اجلديدة وبداية حكم رجب طّيب 
ذاك  في  للوزراء  رئيسا  كان  الذي  إردوغان 

الوقت.
ويكشف كوكر أن "ترميم املعالم التي تختزن 
رمزية كبيرة اكتسب أهمية قصوى في إطار 
االحتاد  إلى  لالنضمام  املبذولة  املساعي 
ترميم  لقي   ،2011 العام  ففي  األوروبي". 

كنيسة أكدمار األرمنية في شرق تركيا تنويها 
كبيرا.

واالحتاد  أنقرة  بني  العالقات  فتور  أن  غير 
وتشّدد  األخيرة  السنوات  في  األوروبي 
إردوغان في نهجه احملافظ غّيرا املعادلة، على 
ما يقول كرهان غوموس املهندس املتخّصص 

في حماية التراث.

لم  الترميم  "مناقصات  أن  األخير  ويوضح 
على  محسوبة  جملموعات  سوى  متنح  تعد 
في  ترى  وهي  اجملال  هذا  احتكرت  احلكومة 
هذه الورش سبيال لتحقيق األرباح في املقام 

األّول".
ويعزو املهندس هذا االنحراف إلى "نظام يدير 
ورش الترميم من خالل استدراج العروض ال 

التاريخية  االعتبارات  مراعاة  دون  من  غير، 
بترميم  "نكتفي  قائال  ويستطرد  والبيئية" 
شكلها األصلي، ما يعطي نتائج كاريكاتورية. 
وهذه املعالم تتضّمن في أحيان كثيرة أجزاء 
حضارات  قبل  من  العقود  مّر  على  أضيفت 
تعّلق  عليها".ولم  احلفاظ  ينبغي  مختلفة 
وزارة الثقافة على هذه االنتقادات في اتصال 

من وكالة فرانس برس. كان مدير قسم التراث 
بوالت  مهير  إسطنبول  بلدية  في  الثقافي 
املبادر إلى من دّق ناقوس اخلطر بشأن هدم 

أحد جدران برج غالطة.
من  رئيسها  يأتي  التي  البلدية  وتقّدمت 
طلب  أن  غير  بشكوى،  املعارضة  صفوف 
وزارة  قبل  من  ُرفض  املوقع  معاينة  بوالت 

الثقافة التي تدير الورشة.
ويقول بوالت "عندما ُينظر إلى عملية الترميم 
أهمية  نغفل  صيانة،  ورشة  مجّرد  أنها  على 

احملافظة على الطابع األصلي".
بعض  هو  نظره  في  بّلة  الطني  يزيد  وما 
"القرارات االعتباطية" التي تقّيد عمل الهيئات 

املعنية باحلفاظ على التراث.
في متوز/يوليو  اكتشف  بأنه  مثال  يقّر  وهو 
اآلسيوي  الشّق  في  أسكودار،  في  نافورة  أن 
من إسطنبول، اختفت بني ليلة وضحاها في 

إطار أعمال توسعة طريق.
وقد قّررت بلدية املنطقة املوالية للحزب احلاكم 
أن "تنقل" النافورة من دون االستحصال على 
يشّدد  الذي  بوالت  بحسب  الالزمة،  الرخص 
تتجّلى  ال  للمعلم  التاريخية  "القيمة  أن  على 
سوى في املكان الذي يقع فيه. وال ميكنكم نقله 

كما لو كان مجّرد قطعة عادية".
لم  النافورة  هذه  عن  أنباء  "اية  أن  ويالحظ 

تِرد مذاك".
بيتسبرغ  جامعة  في  الباحثة  إلى  وبالنسبة 
إلى  تركيا  تسعى  إردمير،  تانييري  توغبا 
من  بدال  ملشيئتها  الثقافي  التراث  "إخضاع 
جتّلى  "األمر  أن  إلى  مشيرة  عليه"،  احلفاظ 
آيا  للعيان مع قرار حتويل كّل من كاتدرائية 

صوفيا وكنيسة خورا" إلى مسجد.

أوقف   - ب(  ف  )أ  )الهند(-  اباد  احمد 
أرغموا  بعدما  الهند  في  أشّقاء  خمسة 
رجال على السير عاريا في شوارع محّلتهم 
في  باالنخراط  اتهامهم  على  له  عقابا 
بحسب  "فيسبوك"،  على  إجرامية  أنشطة 

ما أعلنت الشرطة احمللية.
اختطفوا  اإلخوة  بأن  الشرطة  وأفادت 
الثالثاءفأبرحوه  عاما   38 البالغ  الرجل 
على  دقيقة   45 طوال  أرغموه  ثّم  ضربا 
كامباليا  مدينة  شوارع  في  عاريا  السير 
في والية غوجارات الغربية. وقال الناطق 
تشاودارس  هيرندرا  الشرطة  باسم 
كشف  "التحقيق  إن  برس  فرانس  لوكالة 
تسجيالت  بانتظام  يبّث  كان  الرجل...  أن 
في  وّجه  وهو  فيسبوك.  على  مباشرة 
في  خطرة  اتهامات  األحد  نشره  شريط 
في  منخرطون  إنهم  قائال  األشّقاء،  حّق 
متعّددة  تهم  ووّجهت  إجرامية".  أنشطة 
شخص  اختطاف  بينها  من  اإلخوة،  إلى 
لوصمه  القّوة  واستخدام  عليه  واالعتداء 

بالعار والتخطيط لعمل إجرامي.
الضحية  أن  احمللية  الشرطة  وأوضحت 
بتهم  عّدة  مرات  بدوره  أدين  أن  سبق 
من  وهما  الكحول،  ومعاقرة  املقامرة 
غوجارات  والية  في  احملظورة  األنشطة 
التي يتحدر منها رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي.

ممثلة كندية شهيرة تكشف عن حتولها اجلنسي

روما- )أ ف ب( - وافقت بلدية روما الثالثاء على أن 
تنقل نهائيًا إلى ثالث حدائق عامة كبيرة حركة العربات 
مسموحًا  كان  بعدما  اخليول،  التي جترها  السياحية 
السيارات.  مرور  حركة  وسط  الطرق  على  تسييرها 
بيان  في  راجي  فرجينيا  روما  بلدية  رئيسة  وأعلنت 
بعد  بالتصويت  البلدي  اجمللس  اتخذه  الذي  القرار 
خالف حاد لسنوات في شأنه. ورأت أنه "حدث تاريخي 

من أجل مدينة عصرية حتترم البيئة واحليوانات".
إمكان  املدينة  في  اخليل  عربات  لسائقي  وسيتاح 
االستحصال على رخص سيارات أجرة. ويسمى هؤالء 
احلوذيون باإليطالية بوتيتشيلي، أي ناقلي البراميل، 
في إشارة إلى أن مهمتهم في روما القدمية كانت نقل 
براميل اخلمر بعرباتهم. وتنص اللوائح اجلديدة على 
بعدد  العمل  من  النوع  لهذا  اخليول  استخدام  حصر 
فحوص  إجراء  وعلى  اجلر،  خيول  سالالت  من  قليل 
حتديد  إلى  إضافة  البيطريني،  األطباء  من  لها  دورية 

"دواماتها" بسبع ساعات عمل مع فترات راحة.
خالل  العربات  سير  اجلديدة  األنظمة  حظرت  كذلك 
وآب/ في شهري متوز/يوليو  حرارة  األشّد  الساعات 
 30 احلرارة  فيها  تتجاوز  التي  األيام  وفي  أغسطس، 
 500 بني  ما  على اخملالفني  الغرامات  وتتراوح  درجة. 
يورو وإلغاء الرخصة. وأشارت صحيفة "كورييري ديال 
سيرا" إلى أن 21 من سائقي عربات اخليول ال يزالون 

يعملون اليوم في روما ويحملون رخصًا رسمية.

القاهرة- تونس - الزمان -)أ ف ب( - أفرجت 
في  شخصًا   15 عن  املصرية  السلطات 
محافظتي البحيرة واألقصر، كان مت توقيفهم 
محمود  الالعب  ضد  التنمر  بتهمة  األحد 
القدم  كرة  فريق  قائد  "شيكاباال"،  الرازق  عبد 
بنادي الزمالك، حسب ما قال مسؤول قضائي 
برس  فرانس  لوكالة  املسؤول  وقال  االربعاء. 
تقرر  )جنوب(  االقصر  في  العامة  "النيابة 
في  األربعة  املتهمني  سبيل  اخالء  )االربعاء( 
ضد  اسود  كلب  باستخدام  التنمر  واقعة 
امللقب  الرازق  عبد  محمود  الزمالك  العب 
جنيه   500 قدرها  مالية  بكفالة  بـ+شيكاباال+ 
ايتاي  "نيابة  أن  املسؤول  وأضاف    .")32$(
النيل( أخلت  )دلتا  البحيرة  البارود مبحافظة 
سبيل 11 شخصا، الثالثاء، في واقعة التنمر 

امام املقابر بضمان محل اقامتهم".
ذمة  على  االفراج هو  هذا  أن  املسؤول  وأفاد   

التحقيق، ما يعني أن القضية لم تنته.
أوقفت، األحد، 15  السلطات املصرية   وكانت 
شخصًا بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى 
الداخلية  وزارة  أعلنت  ما  بحسب  "شيكاباال"، 

لقبه  األهلي  النادي  وبعيد حتقيق  بيان.   في 
التاسع في دوري أبطال أفريقيا بفوزه اجلمعة 
خرج   ،2-1 الزمالك  التقليدي  غرميه  على 
ناديهم  وأعالم  بقمصان  لالحتفال  املشجعون 

احلمراء في مختلف محافظات مصر.
هدف  عاما(   34( شيكاباال  اخملضرم  وسجل   

الزمالك من مجهود وتسديدة رائعني.
والزمالك  األهلي  مباريات  شهدت  ولطاملا 
حساسية مفرطة داخل امللعب وخارجه، نظرًا 

للمبارزة التاريخية بينهما.
على  آنذاك،  الزمالك،  نادي  رئيس  وكتب 
"تقدم  فيسبوك  موقع  على  الرسمية  صفحته 
من  بعدد  مدعومًا  العام  للنائب  ببالغ  النادي 
للمطالبة  الالعب  ضد  املسيئة  الفيديوهات 
مبعاقبة أصحاب الوقائع اخملتلفة بعد مباراة 

القمة األخير".
بالتقليل من  "قامت  الوقائع  أن هذه   وأضاف 
شيكاباال في تصرفات مشينة يرفضها اجملتمع 
واألديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير 

مقبول".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 التنمر ضد العب الزمالكروما حتصر العربات التي جترها اخليول في احلدائق
واحتجاجات ليلية جلمهور نادي تونسي

إرغام رجل
على السير عاريًا 

بسبب فيسبوك

ريو دي جانيرو-)أ ف ب( - اقتحم نحو 30 رجاًل 
بجنوب  مدينة  في  مصرفًا  الثالثاء  االثنني  ليل 
ومتفجرات  ثقيلة  أسلحة  مستخدمني  البرازيل 
عملية  في  الشرطة  مع  النار  إطالق  وتبادلوا 
ما  على  رهائن،  احتجاز  تخللها  ضخمة  سطو 
العنف  أعمال  وأثارت  احمللية.  الشرطة  أفادت 
عدد  يبلغ  كريسيوماالتي  مدينة  في  الذعر  هذه 
 200 بعد  على  وتقع  نسمة،  ألف   217 سكانها 
عاصمة  فلوريانوبوليس،  جنوب  كيلومتر 
ولم  البرازيل(.  )جنوب  كاتارينا  سانتا  والية 
املسروقات،  قيمة  إلى  املتوافرة  املعلومات  تشر 
الفرار. وقال املسؤول في  وقد متكن اجلناة من 
الشرطة احمللية انسيلمو كروز لتلفزيون "غلوبو" 
إن عملية السطو "كانت عنيفة جدًا". وأوضح أن 
باستخدام  املصرف  "هاجموا  شخصًا   30 نحو 
فتح اخلزنات.  بهدف  ثقيلة ومتفجرات"  اسلحة 
شرطيًا  أن  إاّل  قتلى،  أي  سقوط  يسّجل  ولم 

وحارسًا اصيبا بجروح.
وسط  في  عدة  شوارع  اللصوص  أقطع  وقد 
طالء  يعيدون  كانوا  عمااًل  واتخذوا  املدينة 
معبر للمشاة رهائن، وأجبروا أحدهم على نقل 
املسروقات إلى املركبات التي هرب فيها اجلناة 

بعد ذلك، على ما ذكر موقع "جي 1" اإلخباري.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

متوز/يوليو  في  رّوعوا  األضخاص  عشرات  وكان 
ساو  والية  في  الصغيرة  بوتوكاتو  مدينة  الفائت 
فيها  استخدموا  مماثلة  سطو  بعملية  باولو 

املتفجرات.

عملية سطو باألسلحة الثقيلة
على مصرف في البرازيل


