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اجلثث. وفي البـاحة اخللـفية ألحد
ستـشفيات تـمت تغطـية عشرات ا
اجلـثث بـأكـياس أو أغـطـيـة بـيـنـما
ينـتظـر اجلرحى في اجلـانب اآلخر

بنى احلصول على العالج. من ا
وذكــــر مـــراسل لــــفـــرنس بـــرس أن
الـسلـطـات تنـوي الـقيـام بـعمـلـيات
دفـن جــمـــاعي لـــتـــجــنـب انــتـــشــار
األوبئة وأمرت بحفر قبر مشترك.
وتـــغـــطي شـــوارع بــــالـــو هـــيـــاكل
سـيـارات وأنـقـاض مـبـان وأشـجـار
مكسـرة وخطوط كـهرباء مـقطوعة
تــدل كـــلـــهـــا عـــلى عـــنف الـــهــزات
األرضــيــة الـتي شــعــر بـهــا ســكـان
منـاطق تبـعد مـئات الـكيـلومـترات
ـــوجــة الــتـي ضــربت الـــشــاطئ وا

وبلغ ارتفاعها 1 5متر.
وقــــال آدي أحـــــد الـــــنـــــاجـــــ من
الـــتــســـونــامي "جـــرفــتــنـي مــوجــة
خلمس مترا تقريبا لم يكن هناك
أي شيء اســتــطــيع الــتــمــسك به".
وأضـاف "تـسلـقت إلـى سطـح محل
جتــاري حتــيط به قــضـبــان حــديـد
واسترحت قلـيال. ثم وصلت موجة
أخـرى أعـلى ووجـدت نفـسي عـلى

سطح منزل".
وعــــنــــد وقـــوع الــــزلــــزال كـــان 71
أجنبيا موجودين في بالو وجتري
إعـــادة مــعـــظــمـــهم إلى بــلـــدانــهم
حـسـبـمـا ذكـر الـناطـق بـاسم وكـالة
إدارة الـــكـــوارث ســوتـــوبـــو بــورو

نوغروهو. 
وأوضح أن السلطات الـفرنسية ما
زالـت تــســـعى إلـى حتــديـــد مـــكــان

ثالثة من رعاياها.
أعــلـنت الــسـلــطـات اإلنــدونـيــسـيـة
االثـنــ أن نـحـو  1200 سـجــيــنـا
فــــــروا مـن ثالثـــــــة ســــــجـــــــون في
إنــدونــيــســيــا مــســتــغــلــ وقـوع

ويدودو "سمح لـنا بـقبول مـساعدة
ـواجـهـة الـكـارثـة". دولـيـة عـاجــلـة 
ساعدة ودعا الراغـب في تقـد ا
إلـى االتــصـــال به مـــبـــاشــرة عـــبــر

حسابه أو بالبريد االلكتروني.
وقالت مـسـؤولة في "أوكـسـفام" في
ــنـظــمـة "تــنـوي إنــدونـيــســيـا إن ا
كن أن يصل تقد مساعدة لعدد 
إلى مـــئــة ألف شـــخص" من مــواد
ــيــاه غــذائــيــة وأدوات لــتــنــقــيــة ا
ومالجئ. لــكن مــنـظــمــة "سـيف ذي
تـشـيـلـدرن" أكـدت صـعـوبـة إيـصال
نظمات ساعدات وأضافت أن "ا ا
غير احلـكومية والـسلطـات احمللية
تواجه صعوبة كـبيرة في الوصول
إلـى قــــرى حــــول دونــــغــــاال حــــيث
يـحـتـمـل أن تـكـون األضـرار كـبـيـرة
جـــــدا وســــقـط عـــــدد كــــبـــــيـــــر من

الضحايا".
وسُجل الـعدد األكـبر من الـضحـايا
ـنـطـقـة الـتي تـضم 350 في بـالـو ا
ألف نـسـمـة عـلى الـسـاحل الـغـربي
لسـيلـيبـيس التي ضـربهـا اجلمـعة
زلــزال بــلـــغت شــدته 7 5درجـات
تاله تــــــســـــونـــــامـي. وقـــــد بـــــدأت
علومات تصل مـؤخرا من منطقة ا

دونغاال شماال.
عـلى األرض تُــسـابق فــرق اإلنـقـاذ
الـــزمـن إلخـــراج نـــاجــــ من حتت
نقذون االثن األنقاض. ويحاول ا
الــعــثــور عــلى أحــيــاء في أنــقـاض
فـنـدق روا روا الـذي قـد يـكـون بـ
خـمـسـ وسـتـ شـخـصـا عـالـق

فيها. 
وقـال مــصــدر رسـمي إنه  إنــقـاذ

وقع حاليا. شخص في ا
ويبـحث عـدد كبـيـر من السـكان عن
أقـــــربــــــاء لـــــهـم مـــــفــــــقـــــوديـن في
ـــســـتـــشــفـــيـــات أو أمــاكـن حــفظ ا
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ـر بـحـالـة غـيـر مـسـتــقـرة وبـوتـيـرة مـتـسـارعـة و مـجـرى حتـوالت ال شك وانـنـا 
سياسـية والقوة احلزبـية في العراق واقليم كـوردستان  كان لاليزيـدية التهميش
ـان في بـغـداد واربـيل دون الـنظـر الى االيـزيـدية االكـبـر وخـصوصـا وجـود بـر
ـوضـوع دون اي من مـقـدمات, كـمـكـون عـراقي كـوردسـتاني  ,ولـنـدخل صـلب ا
ـان الـعراقي يـرفض زيـادة مقـاعـد الكـوتا لـاليزيـدية الى 5 فـأنه لـترى تـارة الـبر
مقـاعد مع الـعلم ان عـدد االيزيـدية يـزيد على  700 الف نـسمة  ,ووجـود مقـعد
وحـيـد عـلى اسـاس الـدين وهـذا مـا يــراه الـشـارع االيـزيـدي يـعـد تـهـمـيـشـا لـهم
وخصـوصـا لهم اصـوات تـذهب لصـالح االحـزاب دون االستـفـادة منـهـا . وتارة
ـان الكـردستـاني يرفض اعـطاء االيـزيـدي مـقاعـد الكـوتا بـحجـة انهم تـرى الـبر
ـكـان سـياسـي سـيـادي في اقـلـيم كـردسـتان قـومـيـة كـورديـة وبـالـفـعل ال وجـود 
لسهم اصواتهم ال تتعدى  11 الف نسبة الى القرى والنواحي االيزيدية التابعة
القلـيم كـوردستـان كـ بـاعذرة وخـانك وشـاريا وديـربون  ,,الخ ,وفي هـذه احلـالة
اني قـعد بـر اي مرشح ايـزيدي وحـتى ان كان من خـالل احلزب فـهو ال يفـوز 

اال وان كان بتزكية سياسية حزبية . 
لـو نـرى ونـقارن الـقـوانـ الـدسـتـوريـة  في اقـليـم كوردسـتـان و الـعـراق  لـرأيـنا
هنـالك تهـميـشـاً مقـصوداً وغـير قـانوني وغـير مـبرر  ,فـأنه يعـطي لاليزيـدية حق
ــقـابل ال يـعـطي ـان الـعـراقي عــلى اسـاس الـدين وفي ا مـقـعـد الــكـوتـا في الـبــر
ان الـكوردستـاني الن االيزيـدية حتـسب كقـومية ,لـكن في كلـتا لاليزيـدية في بـر
احلالـت فأن اجلـهتـ تتفـقان مـعا عـلى  قضم حـقوق االيزيـدية. وعن مـضمون
الكـوتا فقد شكلت او وجـدت من اجل انصاف اجملتمعـات الصغيرة التي ال ثقل
ـاني لكي يكون لـها دور في الدولة لهـا وال طاقة لهـا في احلصول على مـقعد بر
ـطالـبة ـكونـات. علـيه ومن هـنا نـستـمـر با وتـتـساوى هي في احلـقوق مع بـاقي ا
الجل انـصـاف االيـزيديـ في بـغـداد واربيل وعـلى الـقـوة السـيـاسـية الـنـظر الى
ـقاعد الكوتا النهم حـقاً بحاجة الى ان يجدوا امال طالبة  اصوات االيـزيدي ا
لـبـقــائـهم في الــوطن في ظل الــتـشـرد والــنـزوح والـهــجـرة واالبــادة االخـيـرة في

أساوية .  شنكال. فهم الضحية الكبرى وهم من يدفعون ضريبة االوضاع ا

درسية خالل حفل تأب u—…∫ تالميذ يضعون صورة زميلهم على رحلته ا

الــزمــان - أبن تالمــيـذ مــدرسـة في
خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم
األحد زمـيلهم نـاصر مصـبح البالغ
من الــعــمــر  12عــامــا والــذي لــقي
حتفه في مظاهرة على احلدود ب

غزة وإسرائيل يوم اجلمعة.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في
غـــزة إن اجلــنـــود اإلســرائــيـــلــيــ
أطـلــقـوا الــنـار يــوم اجلـمـعــة عـلى
سـبـعة فـلـسـطيـنـي كـانـوا من ب
آالف احــــتــــشـــــدوا عــــلى احلــــدود
احملــصــنـة فـي إطـار احــتــجــاجـات
أسـبـوعـيـة بـدأت قـبـل سـتـة أشـهر.
وكان مصبح من ب هؤالء القتلى.

ــدرســة وزين زمالء مـــصــبح فـي ا
الكـائنـة بجـنوب قطـاع غزة مـقعده
بــــصــــورته احملــــاطـــة بــــالــــزهـــور
احلمراء والبيضاء وأوراق الشجر
ـا يعكس ألـوان العلم اخلضراء 

الفلسطيني.
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وقــال ضــيـــاء أبــو خــاطــر صــديق
مـــصــبح ”بــكـــيت بـــكى وال واحــد
عـمره بـكى مش عـارف إيش بدهم
فـي االحـــتـالل إيش بـــدهـم في إنه
يــقــتــلــوا هم هــو شـو عــمــلــيــلـهم

قتلهم? مش عارف شو صار.“
وقـالت إسالم شــقـيــقـة مــصـبح إن

أخــاهــا دائــمـا مــا كــان يــذهب إلى
ـساعدة الـفرق الطـبية في احلدود 
احــتــجـاجــات اجلــمــعــة. وأضـافت
ـــا بـــروح مــعـــنــا كل ”نـــاصــر دا
ــا بــسـاعــدنـا ــيـدان بــعـرفه دا ا
يدان هو ناصر إيدنا الـيم في ا
ــا بــجــيــبــلــنــا األدوات أي مـا دا
يدان هو اللي يخس علينـا داخل ا

بجيبلنا إياه... الله يرحمه.“
وقـالت إسرائـيل إنـها حتـمل حـركة
حـمـاس الـتي تـســيـطـر عـلى قـطـاع

سؤولية عن أعمال العنف. غزة ا
وقال اجلـيش اإلسرائيـلي في بيان
يــوجــز أحـداث اجلــمــعـة ”تـواصل

حماس تنظيم األنـشطة العدوانية
في أنحـاء قطاع غـزة إذ تسـتخدم
ــدنــيــ في غــزة بــاســتــخــفــاف ا
وتــــعــــرض األطــــفـــال لــــلــــخــــطـــر
بـــإرســـالـــهـم إلى اجلـــدار األمـــني
كـسـتار لـنـشـاط إرهابي.“وأضاف
الــبــيــان ”حــمــاس مــســؤولــة عن
أعمال الشغب العنيفة وتداعياتها
وذكرت إسرائـيل أن القوات جلأت
إلى اســتــخــدام الــذخــيــرة احلــيـة
وشن هـجــوم جـوي بــعـد رشــقـهـا
بـالــعـبــوات الـنــاسـفــة واحلـجـارة
ولـلـحـيـلـولـة دون اخـتـراق اجلدار
احلــــدودي. ونــــشــــرت إســـرائــــيل

مـقـطــعـا مـصـورا يـظـهــر الـتـفـجـيـر
احملكم لكثير من العبوات الناسفة.
وقال مسؤولون بـقطاع الصحة في
غـزة إن  505 أشــخــاص أصــيــبـوا
يـــوم اجلــــمـــعــــة من بـــيــــنـــهم 89
بطـلقـات ناريـة. ولقي مـا ال يقل عن
 191فـلسـطـيـنـيـا حـتـفـهم مـنـذ بدء
االحـــتـــجـــاجـــات في غـــزة يــوم 30
مــارس آذار ويــطــالب احملــتــجــون
بــحق الـــعــودة إلـى األراضي الــتي
تـركـهــا الـفـلـسـطــيـنـيـون أو طـردوا
منها لدى قـيام إسرائيل عام 1948
وتــخــفــيف احلــصــار االقــتــصــادي

صري. اإلسرائيلي ا
ويــعـيش مــلـيــونــا فـلــسـطــيـني في
الـقطـاع معظـمهـم من أبنـاء وأحفاد
أولـــــئك الـــــذين غـــــادروا مــــنـــــاطق
أصــبـحت اآلن داخل إســرائـيل قـبل
 70عـامـا. وتــسـيـطـر حــمـاس عـلى
القطـاع منذ أكثر مـن عشر سنوات
خــاضت خـاللــهـــا ثالث حــروب مع

إسرائيل.
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وتـــقــــول إســـرائـــيــــلي ومـــصـــر إن
احلـصـار ضـروري ألسـبـاب أمـنـيـة.
ويــــقــــول الــــبــــنك الــــدولي إنه أدى
النكمـاش اقتصاد الـقطاع ووصوله
إلى حــالــة انــهــيــار حــيث يــعــاني
الــســكــان من نــقص مــيــاه الــشـرب

والكهرباء والرعاية الصحية.
وواجه نادي ريـال مدريـد اإلسباني
لكـرة القـدم انتـقادات حـادة من قبل
سـفيـر الدولـة العـبريـة في اسبـانيا
ومـــــســـــؤول اســـــرائـــــيـــــلـي آخــــر
السـتـقـبـاله عهـد الـتـميـمي الـشـابة
الفـلسـطينـية الـتي حتوّلت إلى رمز

للمقاومة الفلسطينية لالحتالل.
وتــزور الــتــمــيــمـي إســبــانــيــا هـذا

األسبوع مع عائلتـها للمشاركة في
عـــدة نــــشــــاطـــات اجــــتــــمـــاعــــيـــة

وسياسية.
وبــــحــــسب صــــحـــيــــفـــة "مــــاركـــا"
الريـاضية اإلسـبانيـة فقد  إهداء
الـتـمـيـمي قـمـيـصـا لـلـنـادي يـحـمل
اسـمــهـا والــرقم تـســعـة والــتـقـاط
صــور لـــهـــا مع الـــنـــجم الـــســـابق
ؤسسية للنادي ومدير الـعالقات ا

يليو بوتراغوينيو. فيه إ
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لكن النادي اإلسـباني لم يصدر أي
بـيـان رسمي حـول زيـارة التـمـيمي
على شبـكات التـواصل االجتماعي
الــــتــــابــــعــــة له أو عــــلى مــــوقــــعه
اإللـــكـــتـــرونـي. وكـــتب الـــســـفـــيـــر
اإلسـرائـيــلي في إسـبـانــيـا دانـيـال
كـــوتـــنــر عـــلى تـــويـــتـــر أن "عـــهــد
الـــتــــمـــيــــمي ال تــــنـــاضـل من أجل
الــسالم إنـــهــا تــدافع عـن الــعــنف
ــــؤســــســـات الــــتي واإلرهــــاب وا
اسـتـقبـلتـهـا واحتـفت بـها شـجعت
بــصــورة غــيـر مــبــاشــرة الــعـدوان
ولـيس احلــوار والــتـفــاهم الــلـذين
نـحـتـاج إلـيـهـمـا".من جـهـته وصف
ــتـحــدث بـاسم وزارة اخلــارجـيـة ا
اإلسرائـيـلـيـة عـمـانـوئـيل نـحـشون
االسـتــقـبـال الـذي خص به الـنـادي
اإلسـبــاني عـلـى مـا يــبـدو الــشـابـة
الـفـلـسـطيـنـيـة بالـ"مـخـزي" واصـفا
عــهــد الـتــمـيــمي بــأنـهــا "إرهـابــيـة

حتض على الكراهية والعنف".
وحتــوّلت الــتــمــيــمي إلى أيــقــونـة
للمقاومة الفلسطينية بعد قضائها
ثـــمـــانـــيـــة أشــهـــر في احلـــــــــبس
لصفعـها جندي إسـرائيلي وقد
أطـلق سـراحـهـا فـي تـمـوز/يـولـيـو

اضي. ا

مـر يوم امس االثن  1تـشرين االول دون ان اسمع او اقـرا من الدولة الـعراقية
. ي للمسن حكومة واحزابا اي كلمة تدل على االهتمام باليوم العا

ناصب حسب احملـاصصة  التي فرضها  الكل مـشغولون ليال ونهـارا بتوزيع ا
ـقراطـيـة) وال يـسـتـطيـع احد ان يـخـلـصـنا االحـتالل االمـريـكي باعـتــــبـارهـا (د
تحدة سنـ الذين حددتهم اال ا منـها.انا وقد بلغت اخلامـسة والثمان من ا
انهم من عمر  60 فمـا فوق تابعت باهتمام البـبانات واالخبار ونشاطات رؤساء
ـرشح لـرئاسـة اجلمـهورية ورئـاسة احلـكومـة فلم اجد من الكـتل واالحزاب وا
تحدة. ي خصصته لهم اال ا يهتم بهذه الشريحة من ابناء الوطن في يوم عا
نـاسـبة دلـيال لـلـمدن ـتـحدة قـد اصـدرت قـبل سنـوات بـهـذه ا واذا كـانت اال ا
ـدن العراقـية ليس الصديـقة لـلمسـن فقـد كان واضحـا ان بغداد وغـيرها من ا
دن دن و ال يستـبعد ان يصـدر دليل تكـون فيه بغداد في مـقدمة ا من ب تـلك ا
ا القضـاء عليهم كـما هو حالـنا في مقدمـة الدور االكثر سنـ ور التي تـهمل ا

فسادا.
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ئة من سكان ناسبة ان نحو 80 با ـتحدة قالت في بيان لهـا با اذكر ان اال ا
توقع العالم ال تـشملهم نظم احلماية االجـتماعية عند بلـوغهم الشيخوخة. ومن ا
ــئـة  عــام ــئـة  إلى 22  بــا ـســنـ في الــعـالم من 11 بــا أن يــتـضــاعف عــدد ا
تقدمة سن في الـدول النامية أكـثر منها في الـدول ا 2050مع تزايـد أعداد ا

سن في الدول النامية. ئة  من ا وبحلول عام  2050 سيعيش 80  با
سـنـ لـيصل إلى تـوقع أن يـزداد عـدد ا وفي آسيـا ودول احملـيط الـهادي مـن ا

 733مليون شخص عام  2025 و 1.3مليار شخص عام 2050
وبحسـب الدليل فـإن الدول الـصديقـة للـمسنـ توفـر مقاعـد مريـحة في األماكن
ـعـوقـ وإنـارة الـعــامـة وحـمـامـات عــامـة نـظـيــفـة وقـابـلـة لـالسـتـخـدام من قــبل ا
ـبـاني دون جــهـد ووقـوف ـســنـ من دخــول ا الـشـوارع وتــمـكـ األشــخـاص ا
احلافالت حـتى يسـتطيع كـبار الـسن من الدخـول والتأكـد من جلـوسهم في قبل

التحرك.
ـنـظـمـة الـدولـيـة الـيـكس كـاالشي "إن مـعظم سـنـ في ا وقـال مـديـر بـرنامـج ا
ـسـن في ـئـة  من ا ـدن وإن نـحو 75 بـا ـسـنـ يـعـيـشـون في ا األشـخاص ا

دن. الدول النامية يعيشون في ا
WK UF*« ¡uÝ

عاملة في ـتقاعدين سوء ا الحظ في بلـدنا لالسف يعاني كبار السن من ا من ا
احلصـول على رواتـبهم التـقاعـدية بل ان تـقاعـد الصـحفـي من صـندوق تـقاعد
الـصحـفيـ هو  500 ديـنار اي اقل من نـصف دوالر شهـريـا ويقـوم الصـندوق

نحهم اكراميات شهرية قد تتوقف في اي حلظة.
ـسنـ دعـا األم الـعام الـسابق  في الـعام  2012 مع ازدياد سـوء مـعامـلة ا
ـسن بان كي مـون إلى وضع قوان واسـتراتـيجيـات حلمايـة حقـوق وكرامة ا

في أنحاء العالم.
ئة ية إلى أن ما يتراوح ما ب  4 و 6  با وتشـير تقديرات منظمة الصـحة العا
عـامـلة جـسديـة كانت أو سـن في الـعـالم يعـانون نـوعـا من أنواع سـوء ا من ا

عاطفية أو مالية.
ولبـدء معـاجلة هـذه القـضايـا عـقدت اجلـمعـية الـعامـة في عام  1982اجلـمعـية
ــيـة األولى لــلـشــيـخـوخــة الـتي تــمـخـضت عـن "خـطـة عــمل فـيــيـنـا الــدولـيـة الـعـا
كـونة من  62 نـقطـة. وتدعـو اخلـطة إلى إجـراءات مـحددة بـشأن لـلشـيخـوخـة ا
ـسن واإلسـكان والـبـيـئة ـستـهـلك ا قـضايـا مـثل الـصـحة والـتـغـذية وحـمـايـة ا
واألســـــــــرة والـــــــــرعـــــــــايــــــــة
االجـتمـاعيـة والـعمل وضـمان
الـــدخل والـــتــــعـــلـــيم وجـــمع

بيانات البحوث وحتليلها.
وفـي عـــام 1991اعـــــتــــمــــدت
اجلـمعـية الـعـامة مـباد األ
ـتعـلقـة بكـبار السن ـتحدة ا ا
مـعـددةً فـيـها  18 اسـتـحـقـاقاً
لــــــكـــــبـــــار الـــــسـن تـــــتـــــعـــــلق
ـشـاركـة والـرعـايـة وحتـقيق الـذات والـكـرامـة. وعُـقـد في الـعام بـاالسـتـقاللـية وا
ـتابـعـة خـطـة العـمل الـذي اخـتتم عـني بـالـشـيخـوخـة  ؤتـمـر الـدولي ا الـتالـي ا
باعـتمـاد إعالن بشـأن الشـيخـوخة وأعالن عام  1999 بـوصفه "السـنة الـدولية

لكبار السن الذي يحتفل به في األول من أكتوبر (تشرين االول) من كل عام.
ـصـلـحـة كـبـار الـسن في عـام  2002 حـيث عـقـدت اجلـمـعـيـة واسـتـمــر الـعـمل 
يـة الـثـانـية لـلـشـيخـوخـة في مـدريـد. واُعـتمـد إعالن سـيـاسي بـهدف وضع الـعـا
سـيـاسات دولـيـة لـلـشـيـخوخـة مـواءمـة لـلـقـرن احلادي والـعـشـرين. وتـدعـو خـطة
ـستـويات ـمارسـات على جـميع ا واقف والـسيـاسات وا العـمل إلى تغـييـر في ا
لالستـفادة من اإلمـكـانات الـهائـلة لـكـبار الـسن في هـذا القـرن. وترد في اخلـطة
تـوصيـات مـحـددة للـعـمل تـقضي بـإعـطاء األولـويـة لـكبـار الـسن والـتنـمـية ورفع
ا يشمـل مرحلة الشيخوخة وإيجـاد بيئات تمكينية مستـويات الصحة والرفاه 

وداعمة لهم.
ـسنـ في الـعـراق ال يـتلـقـون من الـدولـة رواتب ورعـاية صـحـيـة وسكن مـعـظم ا
سؤول العراقي حاليا منـاسب كما هو احلال في  دول يتقاضى منها بعض ا

رواتب منها النهم يحملون جنسيتها.
حلكمة واخلبرة

صرح مؤخرا إن  »حكمة تحدة أنطونـيو غوتيريش األم الـعام احلالي لأل ا
ـسـار حتقـيق أهداف وخـبـرة وطاقـة ومثل  «كبـار الـسن والشـبـاب أمور مـهـمة 

ستدامة السبعة عشر.  التنمية ا
ـقر جـاء ذلك في رسـالـة عـبر الـفـيـديو وجـهـهـا إلى فـعالـيـة جـرت في ا
الدائـم تهـدف إلى تـعزيـز احلـوار بـ األجيـال بـغرض
كن أن يؤديه رفع مـستوى الوعي بـالدور القـيم الذي 
ـسـنـون مــعـا في تــنـفـيــذ أهـداف الـتــنـمـيـة الـشـبــاب وا

ستدامة. ا

من هـــذا الــســـجن قــبل أيـــام فــقط.
وشـهـدت إنـدونـيـسـيـا سـلـسـلـة من
ــــدمـــرة خالل الـــســـنـــ الـــزالزل ا

األخيرة.
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ففي  2004 أسفر تـسونامي أعقب
3 زلــــزاال حتت الـــبــــحـــر بـــقـــوة 9
درجـــات قــبـــالــة ســـومــطـــرة غــرب
إندونيسيا عن  220 ألف قتيل في
ـــطـــلــــة عـــلى احملـــيط الـــبـــلـــدان ا
الــهــنـــدي بــيــنــهم  168 ألــفــا في

إندونيسيا.
في  2010 قُتل نحو  430 شخصا
8 عــنــدمــا تــســبب زلــزال بــقــوة 7
ـد بـحـري ضـرب مـنـطـقة درجـات 
ـعـزولــة قـبـالـة سـاحل مـيــنـتـاوي ا

سومطرة.
وفي  2006 ضــــــــرب زلـزال قوته
6 3درجــــــــــــات اقــــــلــــــيم جــــــاوا

كـــــــــتظ بالـسكـان ما تـسبب في ا
مقـتل  6آالف شـخص وإصـابة 38
ألــفــا آخــرين. ودمــر الــزلــزال 157
ألف مـنــــزل مـا تـسـبب في تـشـريد

 420 ألف شخص.
ــــتــــحــــدة وأعــــلن مــــكـــــتب اال ا
لتنسيق الشؤون االنسانية االثن
أن  191الــف شــــــــــــــــــــــــخــص فــي
إنـدونـيـسيـا بـحـاجـة إلى مـسـاعدة
إنسـانيـة عاجـلة بـعد الـزلزال الذي
تاله تــســونــامي في غــرب جــزيـرة

سوالويسي.
ـكتب في تـقيـيمه ان ب واضاف ا
الــذيـن يــحــتــاجــون إلى مــســاعــدة
عـاجـلـة حـوالى  45 الف طفل و14
الف مسن وهم الشـريحتـان األكثر
ضــعــفـا بــ الــسـكــان وغــالـبــا مـا
ـدن حــيث يــقــيــمــون بــعــيـدا عـن ا

تتركز جهود احلكومة.

الـــــزلــــزال. وأوضح مـــــســــؤول في
وزارة العـدل سـري بوغـوه أوتامي
لـفرانـس برس أن هـؤالء الـسـجـناء
وجدوا وسيلـة للفـرار من السجون
ــعــتــقــلــ الــتـي تــضم عــددا مـن ا

يـفـوق طاقـتـهـا في بـالـو ودونـغاال.
وقـال "إنـني واثـق من أنـهم هـربـوا
ألنهم كـانوا يـخشـون أن يتـضرروا
بـالــزلـزال. إنـهـا بـالـتــأكـيـد مـسـألـة
حـــيــــاة أو مــــوت بـــالــــنــــــــســــبـــة

للسجناء".
 وتـــــابـع أن ســـــجن دونــــــغـــــبـــــاال
خــصـوصــا أحــرق وفـر الــسـجــنـاء
ال 343احملتجزين فيه مشيرا إلى
أن مـعظم هـؤالء كـانـوا مسـجـون
بــتـــهـم فــســـاد وجـــنح مـــرتـــبـــطــة

باخملدرات.
وكان خـمسـة أشخـاص مسـجون
جلـرائـم ذات طـابع إرهــابي نـقــلـوا
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قام مـتـطوعـون بـحفـر قـبر جـماعي
لــدفن مــئـات من ضــحــايـا الــزلـزال
الــذي تاله تــســونـامـي في جــزيـرة
ــنع ســيــلــيــبــيس اإلنــدونــيــســيـة 
انتشار أوبـئة بينـما يسابق رجال
اإلنـقـاذ الزمن لـلـعـثـور عـلى أحـياء

حتت األنقاض.
في مــواجــهــة حـجم هــذه الــكــارثـة
الـتي أودت بـحـيـاة  832شـخـصـا
طــلــبت احلــكــومــة اإلنــدونــيــســيـة

االثن مساعدة دولية.
وجتـاوزت احلصـيـلـة عدد ضـحـايا
الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك
قـتل في آب/أغـسـطس مـتـسـبـبـا 
 500شـخص. وتـتــوقع الـسـلـطـات
ارتفاع حصيـلة الضحايـا بينما ما
زال الــوصــول إلى أجــزاء واســعــة

تضررة متعذرا. نطقة ا من ا
ــنــظــمـات وأعــلــنت عــشــرات مـن ا
ـــنــظـــمـــات غـــيــر اإلنــســـانـــيـــة وا
احلــكــومـيــة اســتـعــدادهــا لـتــقـد
مــســاعــدة عـاجــلــة لـكــنــهــا تـواجه
ـسـاعـدات صـعـوبـات في إيـصـال ا
ــنـاطق بــســبب قـطع الــطـرق إلى ا

طارات. وتضرر ا
»dý ÁUO

وقـالت سـامسـيـنـار زيـد مـوغا (46
عـامـا) لـوكـالـة فـرانس بـرس "لـيس
لدينـا الكـثير من الـغذاء. تمـكنا من
ـنـزل فقط جـلب ما كـان لـدينـا في ا

ونحتاج إلى مياه للشرب".
وأكـدت شقـيـقـتهـا سـيـتي دامرا أن
"األهـم من ذلـك هـــــو اخلــــــيـــــام ألن
األمــطـــار هــطــلت ويــتــواجــد هــنــا

الكثير من األطفال".
ـــســؤول وقـــال تـــوم لـــيــمـــبـــونغ ا
احلكـومي في تغـريدة عـلى تويـتر
إن الــرئــيس اإلنــدونــيــسي جــوكـو

¡UOŠ√ vKŽ —u¦FK  s e « ÊuIÐU ¹ œUI½ù« ‰Uł—

نازل  e»‰ ∫ناجون من الزلزال في مدينة بالو الساحلية في جزيرة سوالويزي بإندونيسيا يبحثون ب أنقاض ا “

                                                                                                جمهورية العراق
                                                                                              وزارة الداخلية

دنية واجلوازات واالقامة  مديرية االحوال ا
                                                                                                 مديرية احوال بغداد/ الرصافة
                                                                                                   قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
                                                                                                               العدد: ٨٣٨٨                

                                                                                                   التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٧
ÊöŽ« ØÂ

ـواطن (خــلـيـفــة مـتـعب حــمـد) دعــوته الـقـضــائـيــة لـتـبــديل (لـقـبـه) وجـعـله قــدم ا
ـديرية خالل شـهداني) فـمن لديه اعـتراض مـراجعـة هذه ا (احلـسيني) بـدال من (ا
ـديريـة بـطـلبه خمـسـة عـشر يـومـا من تـاريخ النـشـر وبـعكـسه سـوف تـنظـر هـذه ا
ادة (٢٢) من قـانون الـبـطاقـة الوطـنيـة رقم (٣) لسـنة ٢٠١٦ اسـتنـادا الى احكـام ا

عدل على ان يكون النشر بأسم مدير عام اجلنسية احملترم. مع التقدير. ا
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ـدعـي (عـمـار صـالـح مـهـدي) طـلــبـاً يـروم فــيه تـبـديل قـدم ا
(لـقب) من (العجيل) الى (االعرجي) فمن لديه أعتراض على
ديـرية خالل مـدة اقصـاها (خـمسة الدعـوى مراجـعة هـذه ا
ادة عـشر يوم) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام ا
(22 )من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة  2016 .    

Ê«bI

فـقـدت مـني الـهويـة الـصـادرة من وزارة الـشبـاب والـريـاضـة باســــــــــم
صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  s) الرجاء  Š 5 Š Ècý)

تـنـويه بــخـصـوص اعـالن مـزايـدة عــلـنـيـة
لـتــأجـيـر (كــافـتـريــا كـشك عـصــائـر كـشك
كوزمـتك كشك مكـتبة) والذي نـشر بتاريخ

وبالرابط التالي:2018/9/12
http://www.kus.edu.iq/news?ID=7428

نود اعـالمكم بان كلمة مـكتبة وردت سهوا
في االعالن.
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