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ــتــظـــاهــرين عـــلى مــواقـع الــتــواصل كـــثــيــرة هـي صــفــحـــات ا
االجتـمـاعي غـيـر أنَّ صـفحـة مـتـظـاهر بـصـري أثـارتْ فـضولي
تـابعتهـا خالل احتدام التـظاهرات في البـصرة لقد وجدتُ في
سـطــوره الــتي يــنــشـرهــا عــلى صــفــحـتـه بـتــوقــيع (أبــو عـراق)
مصـداقـيـةً واضـحةً وغـيـرةً وطـنـيـةً خالـصـةً عـلى الـبالد وحـرقةً
ـتظاهر الـبصري بألم موجـعةً على مديـنته البصـرة يكتب هذا ا
مـرير.. نـقلَ لي صـديق مـا جـعل الـدمـوع تنـهـمـر دمـاً من عـيون
وبايل وال ـشفى; لم يكن يحمل ا اإلنـسانية; أحد الشهداء في ا
ماالً وال هـويـةً; وبعـد التـعـرف علـيه من قبـل جيـرانه أخبـرنا أَّن
الشـهيد باع موبايله البسـيط قبل يوم بثمن بخس لشراء خزّان
لـوَّث أثَّر سـلباً ـاء ا ماء; ألنَّ والـدته مريـضة بـحصى الـكلى  وا
عـلى صــحـتـهـا; ولــذا اضـطـر إلى تـرك جــنـسـيـتهِ ضــمـانـة عـنـد
َّا ذهـبـنـا جللب صـاحب احملل ألنَّهُ دفع نـصف ثـمن اخلـزّان و
الـهوية من صاحب احملل لغـرض استخراج شـهادة الوفاة كاد
صــاحب احملل يـغــشى عـلــيه حــ سـمع بــالـنــبـأ; ودفع مــبـلــغـاً
مسـاعدة لـدفن الـشهـيد يـا لقـسـوة هذا الـزمان الـذي رأينـا فيه
ـاء ?¨ويـأتي تـافه ˙مـطـلـوب فـلـوس ا اإلنـسـان يـسـتـشـهـد وهـو 
; ــتـظـاهـرين يـتــحـرَّكـونَ وفقَ أجـنـدةٍ مُــعـدَّة مُـسـبـقـاً ويـقـول إِنَّ ا
وتـدعـمـهـم سـفـارات دول مـشـبـوهـة; بـيـنـمـا نـحنُ لم جنـد نـقـوداً
وتى. أجل كـافية لـدفن الشـهيـد الذي مـازال مهمالً في ثـالجة ا
لـقدْ رأيتُ بعض األشـخاص بـليـاقة جنـود القـوات اخلاصَّة وهم
قـون أسـوار الـبـنـايـات الـتي سـرعـان مـا تـصـاعـدت مـنـهـا يـتـسـلـَّ
ألـسـنـة الــلـهب; ال أعـرفُ مـن أين جـاءوا وكـيف اخــتـفـوا?! وفي
منـشور آخر يـكتب هـذا البـصري النـبيل مُـستغـيثـاً بالضـمائر..
دعــوة إلى نـــقــابــة احملــامــ في الــبــصــرة لــلــتــكــفل بــقــضــايــا
; علـماً إنَّ أغـلبـهم أحيل وفقَ مـواد ال تقبل عـتقـل تـظاهـرين ا ا
الــكـفــالـة وفــيــهـا تــشــديـد وأحــكـام حــبس من ثـالث إلى خـمس
ســنــوات إذا رُفـعـت قـضــايــاهم إلى احملــكــمــة. وأنــا لــيس لـديَّ
عالقـات باجملـتمع الـقـضائي وال مع احملـام هـنـا في البـصرة;
ـتظاهـرين األبرياء من رجاءً اتـخاذ خـطوة عاجـلة إلنقـاذ هؤالء ا
ال الكـافي للقـمه العيش; غيـاهب السجـون فعوائـلهم ال تمـلك ا
ــتـظـاهــرون خـرجـوا يــطـالـبـون فـكــيف تـدفع أتــعـاب احملـامي? ا
شي إلى مكان الـتظاهر ألنَّهُ باخلـدمات والعـمل; بعضهم كـان 
لك بطـبيعـة احلال وسـيله نقل لـك ثمن أجرة الـتكسـي وال  ال 
خاصَّـة به; فـليـكن هـذا عمالً إنـسـانيـاً وواجـباً أخالقـيـاً ووطنـياً
يـسجَّلُ إلى نـقابـة احملامـ في البـصرة أجنـدوا هؤالء األبـرياء
من االتهـامات الكيدية. ويكتب بقلق مـا الذي ينتظر البصرة بعد
اختـفاء الـتظـاهرات? أغـلقـوا مديـريه اجلوازات إلى إشـعارٍ آخر
برغـم أنَّها كانـت في أيام التـظاهرات تعـمل وبدون مشـاكل; لقد
ـنـعهم من تـظـاهرين  علـمـنا أنـهم يـعمـلـون على إعـداد قـوائم بـا
السـفر والحظنا انتشار قـوات  في احملافظة مع تصريحات إنَّ
تـظـاهرين بـيـنهم دواعـش; وانتـشار عـنـاصر في احملـافـظة مع ا
ـتظـاهـرين; هـناك تهـديـدات عـلنـيـة; إنَّ لهـم صولـة قـريـبة ضـدَّ ا
; يقولون حركه مـريبة (للمخبرين) حيثُ بدأتْ التهم تُرمى جزافاً
في فـضائيـة احلكـومة إنَّ الـشوارع واألسـواق مفـتوحـة واحلياة
طبـيعية; نعم هـكذا تعوَّدنا عـلى هذا التصريـحات الكاذبة; حيثُ
يـعتبـرونَ إنَّ اعتقال 750 مـتظاهـرا حسب آخر تـصريح ومقتل
وإصـابـة 57 شخـصـاً; حـيـاة طـبـيـعـيـة?! ويـكـتب هـذا الـبـصري
الــشـجـاع في 7 أيـلـول: صــبـاح هـذا الـيــوم; مـوقف من ضـابط
شـريف أتمنى االطالع عليه; قبل ساعة جاءتْ قوَّة عسكرية إلى
بيـتي; وهم يـحـمـلـون أمر اسـتـدعـاء مـلزم بـاحلـضـور إلى مـركز
الـشرطـة; إثـر تبـلـيغ من ضـابط دمج ضـدّي; أخي الصـغـير من
خوفه اخـتفى في الغرفـة; وكنتُ في حينـها مستلـقياً على فراشٍ
مبـسوط فوق األرض; وعينيَّ متورمت وأسعلُ دماً بسبب تهيّج
البـلعـوم من الغـازات التي أُطلـقتْ ضدَّنـا ليلـة أمس نظـر نحوي
: ماذا : هـنـاك استـدعـاء ضـدَّك; ثُمَّ سألـني بـرأفـةٍ الـضابط قـائالً
بكَ هل أنت مـريض? أجبتهُ: ال أنا بخيـر وسالمة أعطني كتاب
االسـتـدعاء ألوقّع عـلـيه وسـأذهب مـعك إلى حـيث تـريـد في تلك
علَّقة على اجلدار فسألني: اللـحظة شاهد صورتي العسكرية ا
هل أنت ضـابط في اخلدمة أم مـتقاعـد? أجبتهُ لـقد تقـاعدتُ قبل
وصل. سألني هل تعرف سنـة نتيجة إصابةٍ بالـغةٍ في أطراف ا
سـبب استـدعـائك? أجـبـتهُ مشـادَّة كالمـيـة مع ضـابط دمج أهان
ؤسـسة الـعـسكـرية ويـضع رتـبة تـليق بـالـرجال ولـيس بأشـباه ا
الــرجـال? فـتـشــاجـرتُ مـعهُ دفـاعــاً عن الـشـرف الــعـسـكـري من
غضـبي. نظر الضابط نحوي بعيـن باسمت وأخذ الورقة مني
ومزَّقـها أمام ناظريَّ; ثُمَّ قـال: أنا حصلتُ على رتـبتي من الكلية
العـسكريـة وشرفي العسـكري يرفض تـنفيذ مـا جاء في الورقة
مـادام سبب االستدعـاء هذا السبـب; ونظر نحـو جنوده وضحك

وهو يقول لهم فرصتكم لتناول الفطور?
? هـتفتُ عـلى أخوتي  أجـابهُ أحدهم سـيدي لم نـفطـر مـنذ يـوم
احـضـروا الـفـطـور بـسـرعـة أفـطـرنـا جـمـيـعـاً بـالـتـمـر والـلـ ثُمَّ
ـسـاء اتـصلت نـزل بـعـد أن أخـذت رقم هـاتـفهِ عـنـد ا غـادروا ا
بالـضابط ألطـمئن عـليه لـعدم تـنفـيذه األمـر أجابـني باخـتصار:
ـعـنى أنَّ الـقـضـيـة انـتـهتْ. لـيـلة أنا ال أعـرفك وأغـلق الـهـاتف; 
مـا أمـس كـتب: أسـتـمـيـحـكم عــذراً; بـدأت األحـرف تـخـذلـني; ربـَّ
شاغل والتعب اجلسدي واألخبار السيئة تتوالى بسبب كثرة ا
ــصـائب فـرادى بل زمــراً وأفـواجـاً; بـ صـديق وال تـنـزل بـنـا ا
ـا األربـعـ عـامـاً مـريض; و آخـر مـعـتـقل; وسـفـر ومـتـاعب ور
أخـذت مني  الكثير; وإنْ أخفى عـمري سواد حليتي; أخبار عن
مــوجـة اعـتـقـاالت قـادمـه  في الـبـصـرة وخـاصه لــلـنـاشـطـ من
احملافـظات األخرى الضيوف فيها; تواتر األخبار ب مظاهرات
ا قـادمة; وب شهر من االنتـظار; اختالف اآلراء ب سكوت ر
يــكـون سـبب في أزمــة وبـ تـظـاهـر يــكـون سـبب أزمـة  أخـرى;
حتــذيـر من الــفـيس بــوك من أصـدقــاء جـدد; صــفـحـات وهــمـيه
; حتـاول جــاهــده االتــصــال بــنــا; لــتــحــديــد مــواقع الــنــاشــطـ
اتصـاالت مريبـة من معارف ال نـعلم توجهـهم الفكـري احلقيقي;
كل تـلـك األمـور مـجـتـمـعه تـتـرك أثـرهـا عـلى حـروفـنـا شـئـنـا; أم
أبيـنـا. وفي صـرخة مـلـيـئة بـاحلـكـمة يـكـتب هذا
ــتـظــاهـر الــبـصــري الـبـاسـل: ال يـعـرف ا
وتى; ونحنُ موتى من قـيمة احليـاة إالّ ا
زمــان وأتــشــرَّف أن أمــوتُ عــلى أرض

البصرة.
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{ الـرياض-(أ ف ب)  —اعـتقـلت
السـلطـات السـعوديـة رجال ظهر
في شـريط فـيــديـو وهـو يـتـنـاول
طـعـام اإلفـطــار مع زمـيـلـة له مـا

أثار موجة من االنتقادات.
وانــتـشــر شـريط الــفـيــديـو عــبـر
وســائل الـتــواصل االجــتــمـاعي
ويــظـهــر فـيه الــرجل الــذي قـالت
وســـــائل االعـالم احملــــلـــــيــــة إنه
مـصـري يـتـنـاول طـعـام اإلفـطـار
مع سيـدة ترتدي نـقابـا وتقدم له
الــطــعـــام بــيــدهــا. وقــالت وزارة
الـعــمل والـتـنــمـيـة االجـتــمـاعـيـة
الـــســـعــــوديـــة في بـــيـــان إنـــهـــا
ضبـطت وافـدا في جـدة ظـهر في

مقـطع فيـديـو مسيء. واسـتدعت
أيـضا مـالك الـفـندق الـذي تـناوال
فــيـه اإلفــطــار. وحــثت الــنــيــابــة
ـقـيـم في الـعـامـة السـعـوديـة ا
ملـكة على مـراعاة قيم وتـقاليد ا
اجملـتـمع الــسـعـودي ومـشـاعـره.
ويــأتي احلــادث بــيــنـمــا تــشــهـد
الـسـعـوديـة في االشـهـر االخـيـرة
حــفالت ومــهــرجــانـات غــنــائــيـة
لــلــمـرة االولـى مـنــذ عــقــود لـكن
ـتـشـددة ال تـزال تـمـنع ـمـلـكـة ا ا
اختالط النساء بالرجال من غير
أقــــــاربــــــهـن في احلــــــفـالت وفي
األمـاكن الـعــامـة االخـرى. ويـأتي
تـــنـــظـــيم هـــذه احلـــفالت ضـــمن

كـسـيك) ) —أ ف { كـولـيـاكـان (ا
ب)  —وصف أسطـورة كرة الـقدم
األرجـنـتـيـنــيـة ديـيـغـو مـارادونـا
قــراره بــتــدريب دورادوس الــذي
يـــلـــعب فـي الـــدرجـــة الـــثـــانـــيــة
ـــكــســـيــكـــيــة بـــوالدة جــديــدة ا
بـــالــنـــســـبــة له بـــعـــد أعــوام من
ه رسميا اإلدمان وذلك مع تقد
اإلثـنـ كــمـدرب جـديــد لـلـفـريق.
وأثار قرار مارادونا الذي صارع
عـلــنـا مع إدمـانـه عـلى اخملـدرات
والـكـحـول والــبـدانـة بـاالشـراف
عــلى هــذا الــفــريق االســتــغــراب
كــــونه ســــيــــتـــواجــــد في عــــرين
ــكـسـيـكـيـة كـارتالت اخملـدرات ا
وهي واليــة ســيــنــالــوا. لــكن في
أول مــــؤتـــمــــر صـــحـــافـي له في
دورادوس وصف بطل مـونديال
وظـيـفـتـه اجلـديـدة بـأنـهـا 1986
بـــدايـــة صــحـــيـــة جــديـــدة بـــعــد
¨مـرض˙ طـويل فـي إشـارة الى 
ــاضي مــضـيــفـا مـا مــر به في ا
أمــام  200صــحـــافي جتـــمــعــوا
داخل قاعة مـؤتمرات الـفندق في
كولياكان عـاصمة الوالية حيث
قدم رسميا كمـدرب جديد للنادي
ـتــعـثــر? وقـال إبن الـ 57عـامـا ا
˙ أريــــد أن أمــــنح دورادوس مــــا
خــسـرته عــنـدمــا كــنت مـريــضـا.
كــنت مــريــضــا طـوال  14عــامـا.
اآلن أريـد أن أرى الـشـمس أريـد
أن أذهب الى الـسـريـر في الـليل.
لم أكن أذهب حـتى الى الـفراش.
لـم أكن أعـــــــرف حــــــتـى مــــــا هي
الــوســادة. لـهــذا الــســبب قــبـلت

عرض دورادوس.
ـــكــســيك حتــمل والــعــودة الى ا
ارادونا ألن لقبه ذكريات جميلة 
ي الـوحيد حتـقق هناك عام العا
ــــانـــيـــا 1986 عــــلى حــــســـاب أ
الـــغــــربـــيـــة لـــكـن تـــواجـــده في
كوليـاكان سيـكون محط اهـتمام
ديـنـة الواقـعـة على السيـمـا أن ا
ساحل احمليط الهـادىء معروفة
باحلضور القوي لشبكات جتارة
اخملــدرات ومـنــهــا يـتــحــدر أحـد
أكبر الـتجار في الـعصر احلديث
غـوزمان ¨ ˙إل تـشـابـو  خواك 
ـســجــون حـالــيـا في الــواليـات ا
ــــتـــحــــدة. كـــمـــا أن دورادوس ا
ركز الثالث عشر من القابع في ا
أصل  15فــــريـــقــــا في الــــدرجـــة
ـلوك من عـائلـة هانك الثـانيـة 
ـتـهـمة بـصـالتهـا مع الـنـافـذة وا
جتـار اخملــدرات مـا اسـتــحـضـر
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{ تـورنـتو  —وكـاالت - أُوقفت
عـــمـــلــــيـــات الـــبــــحث عن جنم
ـــغـــني مـــوســـيـــقى الـــبـــوب ا
اني دانيـال كوبلـبوك الذي األ
فـــقــد خـالل رحــلـــة ســيـــاحــيــة
بحرية قـبالة الشـواطئ الكندية
عــلى احملــيـط األطــلــسي.وكــان
كـــوبــلـــبــوك 33 عـــامـــا ســقط
ـــاضـي من عـــلى مـــ األحـــد ا
ســفـيــنــة كـانـت مـتــوجــهـة إلى
ميناء سانت جونز في مقاطعة
نــيـوفـاونـدالنـد.وقـالت الـشـركـة
ـنـظـمـة لـلرحـلـة الـبـحـرية (إن ا
ســفـيــنــة عـايــدة لـونــا تــوقـفت
وعادت إلى موقع احلـادثة بعد
ــفــقــود الـــبــحث عن الــفـــنــان ا
داخل الــســفــيــنــة).وقــد رُفــعت
القضـية إلى الشـرطة للـتحقيق

في فقدان شخص.
سلحة الكندية وقالت القوات ا
في بيان (إن قرارا صعبا اتخذ
إلنـهـاء عـمـلـيـة الـبـحث صـبـاح
االثـــنــ بـــعـــد األخـــذ بـــنـــظــر
االعـتــبـار قـصــر مـدة إمـكــانـيـة
الـبـقـاء عـلى قيـد احلـيـاة بـفعل
ياه في مثل هذا درجة حرارة ا

الوقت من العام.
وقــد اُسـتــخــدمت ســفـن حـرس
الـســواحل وطــائـرة عــسـكــريـة
لـلـمـسـاعـدة في عـمـلـيـة الـبحث
ــــفـــقـــود.وتـــركـــز عـن الـــرجل ا
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في االردن ولـبــنـان جلـان وهـيـئـات وجـمــعـيـات لـلـعـمل
ـدن واالريـاف لـدعم الـتـطـوعي نـراهــا مـنـتـشـرة في ا
ساعـدةلفئات من اجملتمع انشطة اجـتماعية ولـتقد ا
ـا مـعـنـويـة ـسـاعــدات رمـزيـة ور  وغـالــبـاً مـاتـكـون ا
ونـفـسيـة  لكـنـها ضـرورية في تـربـية اجلـيل على حب

العمل وتقد العطاء لالخرين بنكران ذات .
كان في العراق جتارب للعمل الشعبي في بناء قرى
وشق مبـازل لـلري لـكـنهـا كـانت تسـتـغل سيـاسـياً في
التـعبئة  والـعراق اليوم يـفتقـد للعمل الـتطوعي  الذي
لم يـتـرسخ له مـفـهوم واضح في االدبـيـات الـسيـاسـية
والـرسمـيـة في البـلد حـتى جتربـة الكـشافـة لم تتـطور

في العراق وانحسرت الى حد التالشي .
مع االحتالل االمـريـكي  انـتـشـرت منـظـمـات اجملـتمع
دني وظـهـر انـها التـعـمل كـمنـظـمـات وال تمت بـصـلة ا
ـدني  وكـانت جتــارب شـخـصـيـة انـتـهى لـلـمــجـتـمع ا
مـعـظــمـهـا بـالـفـسـاد أو االهـمـال أو الـتـجـيـيـر احلـزبي

الضحل .
أحـيـاناً تـلـمع مـبـادرات فرديـة لـتـقـد العـون لـلـيـتامى
واألرامل  والعـراق يضم أكبـر نسـبة منـهم في العالم

بالقياس الى عدد سكانه في خالل عشرين سنة .
اآلن هنـاك مدن عـراقيـة ليس فـيهـا مـكتـبة لـبيع الـكتب
ـكـتـبات والـصـحف أو بـلـدات تضـم مكـتـبـات تـشـبه ا
ذات البعد الـسياسي من خالل بعد ديـني يحجر على

التفكير .
وصل قبل يوم اتصل بي أحد وجهاء اجملتمع في ا
ـوصل لم تـدخـلــهـا صـحـيـفــة أو مـجـلـة مـنـذ قــال انّ ا
احـتـلـهـا داعـش واسـتـمـر احلـال بـعـد حتـريـرهـا حـتى

اللحظة. 
أمام حال مزر مثل هـذا يكون تشكيل جمـعية للكتاب
ألنهـا تعـيد أوجمـعيـة للـقـراءة من االجنازات الـكبـيـرة 
تــأســيس وجـود مــعـدوم . هــنــاك مـجــاالت كـثــيـرة في
ا تـفـقد صـفة احلـيـاة العـراقيـة صـارت ذكريـات  ور

الذكرى أيضاً بعد سنوات قليلة .
ـؤسسات العادة فعالً نحـتاج متـطوع من األفراد وا

االمل في القراءة لدى الناس.
مـكافـحة الـظواهـر الشـاذة في اجملتـمع ومنـها انـتشار
اخملدرات قد يكـون بتشجيع الـقراءة وتسهيل وصول
تميزين الكتاب للـناس وتبني تقد جوائـز لألطفال ا
في مـجـاالت عـدة من أجل تــوسـيع مـسـاحـة االنـسـان

الذي يبني البلد وليس يهدمه .
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{ ضــاحــيـة يــارين -(أ ف ب) —
حاولت زوجـة الصـومالي خـضر
حــريـصـي مـرارا االنــتــحـار كــمـا
حـاولـت ايـرانــيـة ( 12عــامـا) ان
تـضــرم الـنــار في جـســدهـا تـلك
بعض قصص معاناة الجئ بال
افق او امـل او عــنــايــة صــحــيــة
تخلت عنهم استـراليا ويعيشون
االن في جـــــمـــــهـــــوريـــــة نــــاورو
اجلـــزيــرة الـــصـــغــيـــرة جــدا في
. احــــتـــضـــنت احملــــيط الـــهـــاد
جــمــهــوريــة نــاورو أصــغــر بــلـد
جزيرة في الـعالم مؤخـرا منتدى
جزر احمليط الهاد لكنها منعت
الــصـحــافـيــ من الــوصـول الى
مخيمات احـتجاز الالجئ التي
هاجرون تطرد استـراليا اليـها ا
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سـلــسـلـة تـغــيـيـرات اجـتــمـاعـيـة
بقيادة ولـي العهد االمـير الشاب
محمد بن سلمـان تتضمن أيضا
السمـاح للنسـاء بقيـادة السيارة
ودخول مالعب كرة القدم. وتبرز
حتـــــديــــــات تـــــواجـه حــــــمـــــلـــــة
اإلصالحات االجتـماعـية في هذا
الــــــــــبـــــــــلــــــــــد احملــــــــــافـظ. وفي
ــاضي أغـلـقت نـيــسـان/ابـريل ا
الــســلــطــات الـســعــوديــة مــركـزا
ريــاضـيــا نـسـائــيـا فـي الـريـاض
بسـبب شريط فـيديـو ظهـرت فيه
مدربة ترتدي ثيابا ضيقة ورأت
السـلـطات أن فـيه مشـاهـد مخـلة
باآلداب العامة وخادشة للحياء.

تـعــلـيــقـات سـاخــرة عـلى تــويـتـر
حـيث كـتب أحـدهم أن (مـارادونـا
في طريقه الى مكان مليء بتجار
ــــكن أال اخملــــدرات. مــــا الــــذي 
يــــســـيــــر عـــلـى مـــا يــــرام). لـــكن
مـــــارادونـــــا شـــــدد اإلثـــــنـــــ أن
(تركـيزه عـلى كرة الـقدم) واصـفا
انـــضــمـــامه الـى دورادوس بــأنه
أفضل حلظة في حياتي موضحا
(أريد أن أقـضي وقتـا طويال (مع

ـكن للنـاس أن يقولوا الفريق). 
الـكـثـيـر من األشـيـاء لـكن… كـنت
في انحـدار الى أسفل الـتل كنت
آكل نـــفـــسي (بـــســـبـب االدمــان)
كـانـت خـطــوة الى الــوراء وكـرة
الـقـدم هي خـطـوة الى األمـام. كل

ذلك تغير بفضل بناتي).
وروى مـارادونــا قــصـة عـن كـيف
حتدثت ابنته الـصغرى اليه ذات
مــرة عــنــدمــا كــان في غــيــبــوبـة

طـــالــبـــة مــنه الـــعــيش وإقـــنــاعه
بتغييـر طرقه. إنها قـصة يرويها
منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع
ابتسامة عريضة تسلم مارادونا
قمـيص دورادوس وعـلى ظـهـرها
رقمه الـقد 10 وقال مـازحا مع
الصـحـافيـ أنه (مـستـعـد لغـناء
أي أغــنــيــة تـريــدون مــني) .ومن
خــلـــفه صــورتـــ عــمالقـــتــ له
خالل أيام لـعـبه كشف مـارادونا

الـبـحث في مـنطـقـة تـبعـد نـحو
كيلـومترا إلى الـشمال من 200

سانت جونز).
وكــانـت الــســفــيــنــة في الــيــوم
الـــســــادس عــــشــــر من رحــــلـــة
سـيـاحـيـة بـحـريـة انـطـلـقت من
ـانـيـا في 29 هـامــبـــــــــورغ بـأ

ـــــــقــــــرر ــــــاضـي  ومـن ا آب ا
وصولـهـا إلى نيـويورك في 14

أيلول. 
نظمة للرحلة وعبرت الشركة ا
في تـغـريـدة عـلى مـوقـع تـويـتر
عـن مواسـاتـهـا لـعـائـلـة الـفـنان

فقود. ا

وقــد اشــتــهــر كـوبــلــبــوك بــعـد
مشاركته في مسـابقة للمواهب
اني الـفـنـيـة في التـلـفـزيـون األ
في عام 2003. وظهـر مـنذ ذلك
الـــتـــاريخ فـي عـــدد من بـــرامج
الواقع الـتلفـزيونـية من بيـنها

برنامج لنرقص عام 2015.

{لـــوس اجنـــلـــوس - وكــاالت-
أعلن النـجم السيـنمائي روبرت
ريـدفـورد اعـتزال الـتـمـثـيل بـعد
أن قــضى  50عـــامـــا في أروقــة
صـناعـة الـسـينـمـا ووصف آخر
أفالمه (بأنه فيلم بديع يستحق
ــــشــــاهـــــدته).وقــــال اخلـــــروج 
ريــــــدفــــــورد ( كــــــانت فــــــكــــــرة
اخلـــــارجــــ عــــلى الــــقــــانــــون
تـأسـرني دائـمـا مـنـذ كنـت طفال
وقد لـعـبت هذا الـدور كثـيرا في
أعــمـــالي).وأضـــاف(هــذا فـــيــلم
مـتـفـائل. وهـو قـصـة حـقـيـقـية).
وكـــان ريـــدفــورد قـــال الـــشـــهــر
ـاضي (إنه سـيعـتـزل التـمـثيل ا
بـــعـــد عـــرض فـــيـــلم الـــعـــجــوز
والــــسالح)وأوضح (أنـه يـــريـــد
قـــضــاء وقـت أكــبـــر في الــرسم
حـبه األول ويــنـوي االسـتـمـرار
فـــي اإلخــــــــــــــــــــــــــــــراج).وخــالل
الـسـبـعـيـنـيـات والـثـمـانـيـنـيـات
أصبح ريدفـورد واحدا من أكبر
جنـوم الـسـيـنـمـا بـفـضل أدواره
في أفالم مثل كل رجال الرئيس
(أول ذا بــــــريـــــزيـــــدنـــــتـس من)

واللدغة (ذا ستينج).
ويدفورد لـم يفز بـأي جائزة من
جـوائـز األوســكـار في الـتـمـثـيل
رغـم فــوزه بــجــائــزة األوســكــار
ألحـسن مـخرج عن فـيـلم الـناس
الـعـاديـون (أورديـنـري بـيـبول).

الــــســـــريــــون الــــذين
يـحــاولـون الــوصـول
الـيهـا بـحـرا. غـير ان
فرانس بـرس تمـكنت
من دخـول اخملـيـمات
ولــــــقــــــاء الجــــــئـــــ
معظمـهم طلب اخفاء
هويـته لـدواع أمنـية.
وفـي نــــــاورو الـــــــتي
يـــقـــطـــنـــهـــا  11الف
شخص يعيش نحو
الف مـهــاجـر بــيـنـهم
مـئـة طـفل في ثـمـاني
مــخــيــمـات تــمــولــهـا

اسـتـرالـيا وبـعـضـهم يـقـيم فـيـها
مـنذ خـمس سـنـوات بـحـسب ما
افـادوا. وفي اخملـيم رقم  5الذي

وصـله فـريق الـوكالـة بـااللـتـفاف
على طريق وحتت شـمس حارقة
ووسـط تـالل صــــــخــــــريـــــة اراد

الــصــومـالي حــريــصي ان يــقـدم
شهادته بوجه مكشوف.
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لـالشــــــراف عـــــلـى أول حــــــصـــــة
تمرينية لـلفريق. وفي طريقه الى
ـلـعـب قـام مـارادونـا بــتـحـمـيل ا
مـقــطع فــيـديــو في حـســابه عـلى
إنـسـتـاغـرام شــكـر فـيه مـعـجـبـيه
وقــــال فــــيه (عــــاشت كــــنـــيــــســـة
ا كـان مارادونا مارادونـا). ولطـا
وإثــارة اجلــدل وجــهــان لــعــمــلـة
واحدة. في أواخر نـيسان/أبريل
ــاضــيـ ومــطــلع أيــار/مـايــو ا

إنه رفض عروضـا من الـرئيـس
الـيـسـاريـ لـبـولـيـفـيا وفـنـزويال
رفــــيـــــقــــيـه إيــــفـــــو مــــورالـــــيس
ونـــيــكـــوالس مـــادورو لـــتــدريب

منتخبي بلديهما.
وبعـد خطـاب لـعشـر دقائق و15
دقـــيــقــة لالجـــابــة عــلـى أســئــلــة
الصـحافـيـ أصبح حـديثه غـير
واضح وأحـــيـــانــا غـــامـــضــا ثم
تــــــوجه الـى مـــــلــــــعب دورادوس

تـابــعت وسـائـل اإلعالم سـلــسـلـة
ـــتــنــاقـــضــة حــول من األنـــبــاء ا
عالقــــتـه بــــنـــــادي الــــفـــــجــــيــــرة
اإلمــــــاراتي. أقــــــيـل بـــــدايــــــة من
منصبه أعيـد اليه بعد أيام قبل
ـفـاوضـات أن يـعـلن الــنـادي أن ا
مـــــعه تــــوقـــــفت اثــــر تـــــدخل من
محامـيه ومطالـبته بزيـادة كبيرة
في راتب مـارادونـا رغم مـوافـقـة

األخيرة على الشروط السابقة.


