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وهــو يــتــحــرك وسط اجلــاذبــيــة
ـنعـدمـة على سـطح القـمر شبه ا
ـــة الـــتـي أجـــراهــا رواد ـــكـــا وا
الـفــضـاء مع الــرئـيس األمــريـكي
آنذاك ريتشارد نيكسون وتثبيت
الــعــلـم األمــريــكي هــنــاك وجــمع
عــيـنــات من الـتــربـة والــصـخـور
وغـــــيــــر ذلـك).وأضـــــافت (أن من
تـوقع أن تباع الـشرائط بـسعر ا
يــصل إلـى مــلــيــوني دوالر عــنــد
ـــديــــنـــة عـــرضــــهــــا في مــــزاد 

نيويورك يوم  20تموز).
ويـدفع هـواة اقــتـنـاء الـتـذكـارات

مـــبــالغ طـــائــلـــة لــشــراء الـــقــطع
اخلـاصـة بـاسـتـكـشـاف الـفـضاء.
فـفـي عـام 2017 بـاعـت سـوذبي
حـقــيـبـة صـغــيـرة كـتـبـت عـلـيـهـا
عــبــارة (لـونــار ســامــبل ريــتـرن)
وجـمع فـيـها أرمـسـتـروجن عـيـنة
من غـبار الـقـمـر خالل مهـمـة عام
 1969بــــســــعـــر 1.8 مــــلــــيـــون
دوالر.وكــــــان جـــــورج قــــــد بـــــاع
حوالي ثمانية من الشرائط التي
اشتـراها إلى قـنوات تـلفـزيونـية
بـــســــعـــر 50 دوالرا لــــلـــشــــريط

الواحد.
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منذ اكتشـافه في القرن التاسع
ــحــافــظـة عــشــر.يــقع الــهــرم 
الــــفــــيـــــوم إلى اجلـــــنــــوب من
الـعـاصــمـة الـقـاهــرة واكـتـشف
مـــدخـــله الـــعـــالم اإلجنـــلـــيــزي

bB— —“‚∫ سهام صالح تمارس عملها الفني في البيت

ـدن الـذي جتــتـاح الـكـثـيـر من ا
األوروبـيــة مـوجـات حـرّ شـديـد
دفــعت بــالـــكــثــيــر من الــنــســاء
والرجـال واألطـفال الـتوجه إلى
الــبـحــيـرات واحلــدائق الــعـامـة

وأحواض السباحة للهروب من
وطـأة احلـر وذلـك بـالـنـظـر إلى
ـنـازل في أوروبا أن غـالــــبـية ا
ال حتــــــــتــوي عـــلى مــكـــيــفــات

هواء.
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فـلـنـدرز بـتـري عام  1889لـكنه
ظل مـغـلقـا مـنـذ ذلك احل إلى
أن قررت وزارة اآلثار مـنتصف
عـــام  2018إعــــادة تــــرمـــيــــمه
وتأهيله.والهـرم البالغ ارتفاعه

 48مــتــرا مــشــيــد من الــطــوب
اللـ فوق ربـوة عاليـة ويتـميز
بأن نواته الداخلية كلها عبارة
عن كــــــتـــــلـــــة مـن الـــــصـــــخـــــر
لك سنوسرت الطبيعي.أقامه ا
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الثاني وهـو رابع ملوك األسرة
الـــثـــانـــيـــة عــشـــرة فـي مـــصــر
ــة لـــكن لم يــعــثــر عــلى الــقــد
لك داخل الـهرم الذي مومـياء ا
يـبــدو أنه تــعـرض لــلــنـهب في
أزمـنـة سـابـقـة وعُـثـر فـقـط عـند
لك دون اكتشافه عـلى تابوت ا
غطـاء ومائدة قـراب والـكوبرا
الذهبية التي كانت تعلو التاج

لكي. ا
وقال وزير اآلثار خالد العناني
في كلمة قبل جولة داخل الهرم
( إن أعـمـال التـرمـيم والـتـأهيل
ــوجــود شــمـــلت رفع الـــرد ا
ــمــرات وحـجــرة الـدفن داخل ا
ووضـع ســـــــلـم في الـــــــبـــــــئــــــر
الــرئـــيــسي وتـــركـــيب شــبـــكــة
إضـاءة).وأضاف أنه  تـقـوية
وتــــدعــــيـم بـــعـض احلــــجـــرات
وإعــــادة تـــــركـــــيب األحـــــجــــار
ـمـر ـتــسـاقــطـة بـالــصـالــة وا ا
السـابقـ لغـرفة الـدفن وإعادة
ا كان الكـساء احلجـري للهـرم 
عـلـيه ). وبـالـتـوازي مع أعـمـال
تــرمــيم وتـأهــيل هــرم الالهـون
أجــرت بــعــثـة أثــريــة مــصــريـة
نطقة احمليطة أعمال تنقيب با
وعـــثــرت عــلـى مــجــمـــوعــة من
اللقى اجلنائزية والتمائم التي
عرضتها وزارة اآلثار بالتزامن

مع االفتتاح.

{ مـــونـــتـــرو  –وكـــاالت - قـــدم
غني البريطاني الشهير إلتون ا
جــــون مـــــشـــــاركـــــتـه األولى في
ــوســيــقى مــهــرجــان مــونــتــرو 
اجلـاز في سـويـسـرا وذلك خالل
جـولــة مــوســيــقــيــة أعــلن أنــهـا
سـتكـون األخـيـرة له حـيث اتسم
أداؤه بــالــنـــعــومــة واحلـــيــويــة
وأنــهـى احلــفل بــرســالــة تــدعــو
للـحب والـتـسامح.وافـتـتح جون
حـفــله الـذي اسـتـغــرق سـاعـتـ
ونــصـف الــســاعــة وهــو ضــمن
ــوســـيــقــيــة األخــيــرة جــولــته ا
(فــيــرويل يــلــو بـريـك رود) الـتي
ــاضي بــأغــنــيـة بــدأت الــعــام ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

الزعيم الـصاروخي  هو مـالئ الدنيـا وشغل النـاس  لكنه
ــتـنـبـي  ولـيس  كـإبن رشــيق الـقــيـرواني  ولـيس لـيس كـا
كـســيف الــدولـة احلــمــداني  الـزعــيم الــصـاروخـي عـنــدنـا
يتصـف بأنه عنـتري  من الـطراز الـعنـتري الـذي اليجارى 
وال يبـارى طـرازٍ يـؤدي به في الـنـهـايـة إلى ان يـتـحول الى
زعـيم خـشـبـي  او ورقي  اوجـنـوني انــتـحـاري تـذهب كل
اضـية مهب الريـح  فال يجني مـنه شعبه سوى اجنازاته ا
احلروب والهـزائم  والعـنتريـات  واخلطـابات الصـاروخية
ة أمـريكا  التي يصب مـعظمـها على فـناء اسرئـيل  وهز
وتــمـــزيق األعـــداء  وإدهــاش األصـــدقــاء  ومـــحق كل من
تــســول له نــفــسه الــوقـــوف بــوجه الــزعــيم الــصــاروخي ..
الــزعــمــاء الــصـــاروخــيــون يــتــفــاوتــون فـي تــقــاسم صــفــة
الصـاروخـية  فـبـعضـهم يـطيـر بـجنح أعـرج  او مـهيض 
وبعضهم يتطاير وبـعضهم  يصل الى هدفه  فال تصيب
حشوته  سوى تأليب األعداء عـليه .. (فدل كاستور) زعيم
صاروخي ; لـكنه انـتج ثورة  وأسس قـوة  واقام دعـامة..
جمال عبد الـناصر زعيم صـاروخي  لكنه لم يوفق في دك
خصـومه بـالـصـواريخ  ومع ذلك ظل مـحتـفـظـا بكـاريـزمـية
القائد األوحـد  وارتقى إلى الرمـزية  فشـغل مساحته في
جـبـروت الـقــومـيـة الـعــربـيـة  والـقــذافي زعـيم صـاروخي 
حـــاول ان يــقـــارع بـــصـــواريــخـه أمــريـــكـــا  وإســرائـــيل 
وبــريـــطــانـــيــا  وكـل من تـــســول له نـــفــسـه  لــكن غـــطــاءه
ـكـنـه من الـعـبــور إلى الـضــفـة األخـرى  الـصـاروخـي لم 
فـانـتـهى به األمـر الى مـشـهـد مـأسـاوي  والـزعيـم الـكوري
(كيـم  جونـغ اون) زعيـم صاروخـي مازال (يـالوي) بذراعه
اذرع أمـريـكـا  ملـوحـا بـامـتالكـه صـاروخ الثـور اجملـنح ..
الــزعـيـم الــصــاروخي عــنــدنـا  –مــعــشــر الــعــرب- غــالــبـا
ـسك في مايصـاب بداء الـعظمـة  فيـضع نفسه وشـعبه ا
وعبيـدها  وشـياطيـنها كفة  ويـضع أمريـكا  وأصنـامهـا 
وازنة به اختالال منطقيا  فيهوي في كفة مقابلة  فتختل ا
ويسـحق .. الزعـيم الصـاروخي في مـخيـلته : انه يـستـطيع
ان يهزم جـبروت الدول الـعظمـى  كما يـهزم األسد بـرهبته
حمير الوحش  وهذا قياس جنـوني سببه تصادم حقيقت
 ان الــشـمـس اكـبــر مـن األرض  ولـكـن االرض اكـبــر من
الـشــمس  ان الـتـلــقـ الــكـاذب بــ الـقـائــد ومـشــجـعـيه 
ومستشاريه  هو مايتسبب في جنون العظمة عند قادتنا 
فيتحولـون إلى جحيم صاروخي  اليـرى حال للمشاكل اال
من خالل الـصــواريخ.. الـقـائــد الـصـاروخي -عــنـدنـا- هـو
ذاته القائـد النـووي  او الكـيميـاوي  ولو طـرحت على هذا
ـكن لـنا يـاسـيدي ان القـائـد فرضـيـة  او تـساؤل : كـيف 
نـقـارع تـكــنـولـوجـيـا الــغـرب بـبـعض مــاسـمح الـغـرب به ان
تطـور الفتاك يصلـنا  بينـما احتـفظ هذا الغـرب بالبـعض ا
القـادر على ردعـنـا لو ( لـعبـنـا بذيـولنـا)?أقـول لو طـرح مثل
ا وجد إجـابة غير هذا السؤال عـلى الزعيم الـصاروخي ; 
ـتــنـور في ـتــنــور  إذن إعـدام الــسـائـل ا اعـدام الــســائل ا
منـظومة الـدولة الـعربـية  هـو ماسـبب إنشـاء إمبـراطوريات
عـنـتـريـة تــمـارس الـقـوة والـبــطش عـلى الـداخل  واحلـروب
الـفاشـلـة مع اخلـارج ..الاحـبـذ أن نـسـتـسـلم لـلـغـرب  لكن
ـوضوعـية  فال نـطقـيات االسـتـقرائـية ا علـينـا ان نعـمل بـا
نقع في فخ الهوس واجلنون  وال نتحول بدولنا  وشعوبنا
 الى معنتـرين مهزومـ .. صحيح ان الـزعيم الصاروخي
عـنــدنـا له كــاريـزمــا خـاصــة  من طـول
وعـرض  وضـخـامــة  وجـرأة  لـكن
هـــذا اليــــكـــفـي مـــالم نــــصـــنـع نـــحن
صـواريـخ الــتـكــافــؤ مع اآلخــرين من
جـمــيع الــوجــوه فــنــدكــهم .. دكـا ..

دكا..
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ـــاضي اخــــتـــتـــمت الــــســـبت ا
ـهرجان الدورة الـثامنـة عشرة 
مــوازين إيــقــاعــات الــعــالم في
ــــغـــرب بـــعــــدد من احلـــفالت ا
ـوسـيــقـيـة مـنـهـا الـغـنــائـيـة وا
ـغـني اإلمـاراتي حـسـ حـفل ا
اجلـــســــمي.ورغم بــــدء احلـــفل
مــتــأخــرا عن مــوعــده بــنــصف
ساعة قـوبل اجلسمي بـترحيب
كـــبــــيـــر مـن اجلـــمــــهـــور لـــدى
ـــســـرح الــنـــهـــضــة صــعـــوده 
اخملصص للموسـيقى الشرقية

هرجان. في ا
وعـلى مدى سـاعـة ونـصف قدم
ـغني اإلمـاراتي مـجمـوعة من ا
أشهـر أعماله اسـتهلـها بأغـنية
(بـحـر الـشـوق) وبعـدهـا أغـنـية
ـغـربي من الـتــراث األنـدلـسي ا
أهـــداهــا إلى طــفـــلــة مــريــضــة

بالسرطان.
وســبق حـــفل اجلــســـمي حــفل

آخر على مسرح النهضة أيضا
ـغربية الـشابة زينب للمـغنية ا
أسـامـة.وأقيـمت بـالـتـزامن عدد
من احلــفـالت في إطــار الـــيــوم
اخلـــتــامـي لــلــمـــهــرجـــان عــلى
مسارح السويسي وأبو رقراق
ومحـمد اخلـامس وشاطئ سال

وموقع شالة التاريخي.
ــهــرجــان الـــذي تــأسس في وا
2001 هــو مـن أكــبـــر األحــداث
غرب وسيقية التي ينظمها ا ا
ســنـويـا وأكـثـرهـا حـضـورا من
غربية والعربية.  اجلماهير ا
ــهــرجــان الـذي واكب وجــذب ا
هـذا الـعـام االجـازة الــصـيـفـيـة
بـالــبالد مـجــمـوعــة كـبــيـرة من
الــفـــنــانــ الـــعــرب واألجــانب
مـنــهم الـلــبـنــانـيــة جنـوى كـرم
والـفـلـسـطـيـني مـحـمـد عـسـاف
واألردنـــــيــــــة ديـــــانـــــا كـــــرزون
ـــصـــري مـــحـــمـــد مـــحـــسن وا

والفرنسي جوليان كليرك.
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بعـض العرسان يحبذون اختيار اماكن غير
تقـليديـة لالحتـفاء بزفـافهـما كمـا حدث يوم
اجلمـعـة الـلـمـاضيـة حـيث اجـتـضـنت اروقة
ـتحف العراقي فـرحة عروسـ تزامنا مع ا
تحف امـام الزائرين ايام مـراسيم افتتـاح ا
ومن العـطل الرسـميـة وطيـلة ايـام االسبوع 
الـسـاعــة الـتـاسـعـة صـبــاحـاً حـتى الـسـاعـة
الـسادسـة عصـراً . وقال الـعـريس الدكـتور
احلــسن بـشــار الـسـعــدي  وفـقــا لـصــفـحـة
دائرة الـفنـون العـامة في (فيـسبـوك) (احمد
انـا وزوجتي اللـه اننـا حقـقـنا حـلم عـرسنـا 
الـــدكـــتـــورة زيـــنه الـــديـــواني  بـــأن تـــكــون
تـحف العراقي فنحن مـراسيم العرس في ا
من مـحـبي االثـار والـشـغـوفـ بـحـضـارتـنا
تحف في هذا مبينـاً (ان افتتاح ا العـريقة )
اليـوم كانت له الـفرصـة الذهـبيـة في حتقيق

هذا احللم). 
عدسة (الزمان) ادهم يوسف
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 عنـدمـا بدأ الـتـضخم فـي التـهام
راتبها الذي تـدفعه الدولة بدأت
ـعــمـاريـة واألسـتـاذ ـهــنـدسـة ا ا

ساعد الليبية سهام صالح في ا
بـيـع الـرسـومــات عـبــر اإلنـتـرنت
لتـغـطيـة احتـيـاجاتـها.وانـضمت
صــــالـح إلى عــــدد مــــتـــزايــــد من

الـنــسـاء الـلـيــبـيـات الالئي بـدأن
مشاريع ناشئـة في البلد العربي
احملافظ الـذي ال يزال الـكثـير من
مــواطــنــيه يــعــتــقــدون أن مــكـان

ـنزل ولكن الـضغوط رأة هو ا ا
على الدخل الشـخصي والعائلي
بـــعــــد ســــنـــوات مـن الـــفــــوضى
السـيـاسيـة أجبـرت الـنسـاء على

ــــوظــــفـــــ احلــــكــــومــــيــــ ال ا
يحصلون على رواتبهم بالكامل.
ـقرضـ أي ودائع ولـيس لـدى ا
نــقـديــة ألن األغـنــيـاء يــفـضــلـون
االحـتـفــاظ بـأمـوالـهم بــأنـفـسـهم
بدال من إيداعها في أحد البنوك.
وقـــالت يــاســـمــ خـــوجــة وهي
مـديــرة حـاضــنـة أعـمــال خـاصـة
ــرأة( إن الـــنــســـاء نــادرا مــا بـــا
يـشغـلن وظـائف خـارج قـطـاعات
مثل الـتـدريس لكن احلـاجة إلى
مـزيــد من الـدخل لألســرة غـيـرت
الــوضـع). ودرب مــركـــز جــســور
للدراسـات والتنـمية الـذي تديره
يــاســمـ حــوالي 33 امــرأة من
ــــشــــاريع وقـــدم صــــاحــــبـــات ا
ـشـورة الـقـانـونـيـة وعـمل عـلى ا
تـــوفــيــر أمــاكن لـــلــمــشــاريع ألن
النسـاء غالبـا ال يستـطعن حتمل
تـكــالـيف اســتـئـجــار أمـاكن.وفي
حـ أن مـشـروع نـقـشـة اخلاص
بــــســـهـــام ال يـــزال فـي مـــراحـــله
األولى هـــنـــاك مــشـــاريع أخــرى
نـاشـئــة تـنـمـو ســريـعـا مـثل ذلك
اخلاص بـنجـوى شكـري. وبدأت
البس من جنـوى في تــصـمــيم ا
ــنـزل فـي عـام 2016 وبـيــعــهـا ا
عـبـر اإلنـتـرنت.وبـات لـديـهـا مع
خــمـس نــســاء أخــريــات ورشــة
تبيع 50 قطـعة شـهريـا وتخطط
ـقبل في لفـتح مـتجـر في الـعام ا
شــــارع اجلـــرابــــة وهـــو شـــارع
الـــــتــــــســـــوق الــــــرئـــــيـــــسـي في

الـــبـــحث عن أعـــمـــال إضــافـــيــة.
والـــقــطــاع اخلـــاص في لــيـــبــيــا
ــا يـعــني أن صــغــيــر احلــجم 
ـنــتــجـة هــنــاك ســوقـا لــلــسـلـع ا
مــحـلــيـا. وتــهـيــمن الـدولــة عـلى
االقــــتــــصــــاد وتــــوظف مــــعــــظم
ـوجب نـظـام أنـشـأه الـبـالـغــ 
مــعـمــر الــقــذافي الـذي أُطــيح به
عام 2011. ووفقا لـتقـرير صادر
تحدة فإن الرجال هم عن األ ا
العائلـون التقلـيديون لكن كانت
ــئــة من الــنــسـاء حـوالي 30 بــا
ضمن القـوة العـاملة اعـتبارا من

عام 2015.
وقالت سهـام صالح (ال أسـتطيع
العيش على راتب أستاذ مساعد
وقــدره ألف ديــنـار (256 دوالرا)
حتى لـو  دفعه). وتـبيع سـهام
رســــومـــا ألشــــخـــاص يــــرتـــدون
البس الـتقـلـيديـة الـليـبـية بـعد ا
أن تـــــنـــــفـــــذهــــا عـــــلـى جـــــهــــاز
كمـبيـوتـر.وأضافت في تـصريح(
احلـــمــد لــله... الـــنــاس يــريــدون
نـتـجات). وتـعـمل سـهام شـراء ا
أيــضـــا في مـــجـــال الـــهـــنـــدســة

عمارية حلسابها اخلاص. ا
وتسبب التضـخم التراكمي على
ـاضـيـة مـدى الـســنـوات األربع ا
في خـسـارة الــدخـول احلـقـيـقـيـة
ألكثر من نصف قوتها الشرائية
وقامت احلكومة بـتعو الدينار
فـي ســــــبــــــتـــــــمــــــبــــــر أيــــــلــــــول
اضي.وتعني أزمة السيولة أن ا

ـــتـــجــر طـــرابـــلس.ولـــيــصـــبح ا
نـاجـحـا يــجب أن يـرتـفع إنـتـاج
الورشة إلى  150قطـعة شـهريا.
وسـاهم شـقـيـقـهـا وعـائـلـتهـا في
اسـتـثـمـارات قـدرهـا عـشـرة آالف
ديـنــار. وأكـبــر الـتـحــديـات الـتي
تـواجـه الـشـركــات الـنــاشـئـة هي
العقبات القانونية واالفتقار إلى
أنظـمة الـدفع اإللكـتروني.وتـعود
بعض القوان التجارية الليبية
إلى الــسـتــيـنــيـات وهي مــعـنــيـة
بالـشـركات الـكـبرى مـثل شـركات
النفط وليس الشركات الناشئة.
وجب هـذه القـوان حتـتاج و
الـــــشــــــركــــــات إلـى إيـــــداع آالف
الدنانـير. وقـالت ياسمـ خوجة
في تـصـريح( البـنـوك مـتـعـطيش
ـشــاريع قــروض فــهــذا يــخـلـي ا
تــقف مــتـقــدرش تــكــبـر وإن هي
تــقـدر تــوظف نــســاء تـانــيـ أو

شباب).
وبكل حتد بدأت مـياز الهاشمي
ـاضي مـشــروعــا في األسـبــوع ا
لــتـــدريب الــنــســـاء عــلى إصالح
أجـهــزة الـكـمــبـيـوتــر والـهـواتف
الذكـية.وقـالت (هـناك طـلب كبـير
ألن الـعـديـد مـن الـنـسـاء يـتـرددن
في الذهـاب إلى مـتجـر للـهواتف
يــعـمـل فـيـه الـرجــال ألن لــديـهن
مــــلـــــفــــات شـــــخــــصــــيـــــة عــــلى
هـواتـفـهن).وشـاركت ست نـسـاء
في أول جــلــســة تــدريـبــيــة لــهـا
ودفــعـت كل مـــنــهن 30 ديــنــارا.
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اضية افتتحت مصر اجلمعة ا
لك  هـرم الالهـون الـذي بـنـاه ا
ســنـوسـرت الــثـاني من األسـرة
الـثـانـيـة عـشـرة وذلك ألول مـرة

لقطة من حفل افتتاح هرم الالهون

{ وكـاالت - قـد يـصبـح أمريـكي
تـــــــدرب في إدارة الـــــــفـــــــضـــــــاء
والطيران (نـاسا) واشتـرى كمية
كبيرة من شرائط الفيديو إلعادة
ـقبل بـيـعهـا مـلـيـونـيرا الـشـهـر ا
عـنــدمـا تـقــيم دار سـوذبي مـزادا
تـــقـــول إنه يــــضم الـــتــــســـجـــيل
ــــتـــبــــقي األصـــلـي الـــوحــــيــــد ا
خلــطــوات اإلنـســان األولى عــلى

سطح القمر قبل  50عاما.
ويـقـول جــاري جـورج الـذي كـان
طـالـبـا جــامـعـيـا عـنـدمـا اشـتـرى
1100 شـريـط فـيــديـو من نــاسـا

بـســعـر 218 دوالرا تـقــريــبـا في
مــزاد حــكــومي (إن نــاسـا كــانت
تــعـيــد الــتـســجــيل عــلى شـرائط
الــفــيــديــو أو تــبــيــعــهـا خلــفض
التكاليف في السنوات التي تلت
هبوط اإلنسان عـلى سطح القمر
لــــلــــمــــرة األولى في  20تــــمـــوز
 1969من خـالل مــهــمـــة أبــولــو
11). وقال جورج وهـو مهندس
ميكانيـكا متقاعـد يبلغ من العمر
65 عـــــامـــــا مـن مـــــديـــــنـــــة الس
فيجاس في تصريح (لم أتصور
قط أنـها ذات قـيمـة.كـنت أبـيعـها

إلى القنـوات التـلفزيـونية لـتقوم
بالتـسجيل عـليهـا.لكن اتضح أن
ـا ال ثالثـة من هــذه الـشـرائط ر
تــقــدر بــثــمن. فــأحــدهــا يـســجل
خـــطـــوات رائـــد الـــفـــضـــاء نـــيل
أرمـسـتــروجن األولى عـلى سـطح
الـقـمـر ومــقـولـته الـشـهـيـرة هـذه
خـطوة صـغـيـرة لإلنـسان لـكـنـها

قفزة عمالقة للبشرية).
تحدثة باسم وقالت هالي فرير ا
دار ســـــوذبـي لـــــلـــــمــــــزادات في
تـصريح( إن الـتـسـجيالت تـظـهر
أيـضـا رائـد الـفـضـاء بـاز ألـدرين

(بيني آند ذا جيتس) ثم أغنيات
شـــــــــــهــــــــــــيـــــــــــرة لـه مـن أوائـل
الـســبــعــيـنــيــات مـنــهــا (تــايـني
دانـــســـر) و(روكت مـــان) و(يـــور

سوجن).
وقال جون ( 72عاما) أمام حشد
مـــؤلف مـن نـــحــو  15ألـــفـــا من
ن حتـدوا مـوجة من مـعجـبـيه 
ـا احلــر الـشــديــد الـســبت (لـطــا
أردت أن أشــــــــــــارك فـي هــــــــــــذا
ــهـرجـان لــسـنــوات وسـنـوات. ا
كـــنـت أشــاهـــده عـــلـى األقــراص
ــدمـجـة وعــلى الـتـلــفـزيـون. لم ا
أظن أبــدا أنـنـي سـأشــارك فـيه..
إنه لــــشـــــرف أن أكــــون هــــنــــا).

{ مــيــونخ  –وكــاالت - أثــارت
مــجـــمــوعـــة من الــســـيــدات في
ـانــيـة جـدلًـا مــديـنـة مــيـونخ األ
بإطالق حمـلة نسـوية للمـطالبة
بــالـسـمــاح لـهنّ بـالــتـعـري عـلى
ــــــديــــــنــــــة أســــــوة شــــــواطئ ا
بـالـرجـال.وبـدأت الـقـضـيـة ح
طُـلب من مـجـمـوعـة من الـنـساء
الــتـســتــر وتــغــطــيـة صــدورهنّ
خالل اسـتلـقائـهن عـلى شواطئ
ـديــنــة الــتي تــقع الـعــراة فـي ا
ـانـيـا وهـو مـا دفعـهنّ جـنـوب أ
ألطالق حمـلة نسـوية.وتـتضمن
احلـمـلـة نـشـر الـسـيـدات صـورًا
عارية لهنّ لـلتعبـير عن رفضهنّ
طـالبة بالسماح لهذا القرار وا
لــــهنّ بـــالــــتـــعـــري فـي األمـــاكن

العامة أسوة بالرجال.
وانـــتـــقل اجلــــدل إلى مـــجـــلس
مــديــنــة مــيــونــيخ الــتي تــنص
مـراسـيمـهـا عـلى وجـوب ارتداء
البس السبـاحة خارج النسـاء 
ــنــاطق الــطــبــيــعــيــة احملـددة ا
(لــــلــــعــــراة) فـي الــــعــــاصــــمــــة
دينة البافارية. وتلقى مجلس ا
طلبًا بالسماح للنساء باخلروج
عـــاريـــات الـــصـــدر في األمـــاكن
العامة أسوةً بـالرجال ليوافق
باإلجماع عـلى هذا الطلب الذي

ــرأة أن تــغــطي يــفــرض عــلى ا
أعـضــاءهـا الـتــنـاســلـيـة فــيـمـا
يبـقى متـاحًا لـها خـيار الـظهور

عارية الصدر.
يــــأتي ذلـك اجلــــدل فـي الــــوقت

مياه الشواطئ افضل وسيلة للتخفيف من حرارة اجلو


