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{ اســـــطــــنـــــبــــول  –وكــــاالت -
اعتذرت سيـدة أعمال تركـية بعد
نـــــشـــــر صـــــورة عـــــلى وســـــائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي لــشــابـة
ترقص الـبـاليه داخل مـتـحف آيا
صـوفــيـا في مـديـنــة اسـطـنـبـول.
وأثـارت الـصـورة الـتي نـشـرتـهـا
لـيـلى أالتــون انـتـقـادات شـديـدة
السيما في بعض وسائل اإلعالم
احملــــافــــظــــة. وأعــــربت وســــائل
اإلعالم عن حــالــة غــضـب بــشـأن
صـــــورة رقص الـــــبــــالـــــيه داخل
كـان الـذي ظل قرونـا يـستـخدم ا
كمسجد.وكانت أالتون قد حذفت
الــصــورة وقــالـت (إنــهــا لم تــكن
تقـصـد اإلسـاءة ألحـد) وأضافت
(أنها نـشرت الـصورة العتـقادها

هـداكم الـله وإلـى من شـجـعـني
حــــــفـــــــظــــــكم الـــــــله وشــــــكــــــرا
لتشـجيعـكم).وقال حمـدد فيصل
من منظمي مـسابقة مـلكة جمال
اجلـزائــر (إن بـنــحـمــو اجـتـازت

20 جولة للفوز باللقب). 
ـئـة ويـعـيـش أكـثـر من 75 في ا
من اجلـــزائــريــ فـي الــشــمــال.
ومعظم الشخصيات البارزة في
احلياة العامة هم من الشمالي

ذوي البشـرة الفـاحتة. وال يضم
مجلس الـوزراء سوى شخـصية
واحـدة بـبـشـرة سـمـراء.ويـشـعر
بـــعض اجلــــنـــوبــــيـــ بــــأنـــهم
مــبـعــدون عن قــاطـرة الــتــنـمــيـة
ـقـارنـة مع الـشـمـالـيـ عـلى بـا
ـتاخـمة نـطقـة ا الرغم مـن أن ا
ـالي والــنـيـجـر غـنــيـة بـالـنـفط
ـئة من والـغـاز وتـوفر 95 في ا

موارد البالد.
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بـــأنـــهـــا صــورة جـــمـــالـــيــة ولم
ــكن أن تــهــدد تــتــصــور أنــهــا 
الـــقـــيم). كـــان وزيـــر الـــثـــقـــافـــة
والسـياحـة التـركي محـمد نوري
أرصـــوي من بـــ أولـــئك الـــذين
انـتــقـدوا نــشـر الـصــورة.ونـقـلت
وســائل إعالم عــنه قــولـه :(إنــهـا
واقـعــة فـرديـة لـكن آيــا صـوفـيـا
يـحـمل قـيـما عـالـيـة من الـنـاحـية
رء األخالقيـة. ويجب أن يـكون ا
حــســـاســا وال أعــتــقــد أن األمــر
انطوى على سوء نـية. سنتحلى
ـنع تـكــرار ذلك). وبُـني بـاحلــذر 
آيـا صـوفـيـا في الـقـرن الـسـادس
ـيالدي في الـعـصـر الـبـيـزنـطي ا
على شـكل كـنيـسـة ثم حتول إلى
مـسـجد بـعـد دخـول الـعثـمـانـي

إلى اسـطـنـبـول قـبل أن يـتـحول
إلى مــتـــحف في عــام 1935 ولم
تُــــقـم فــــيـه الــــصـالة مــــنـــــذ ذلك
الــوقت.واشــار تـقــريــر لـلــبي بي
سي: ان صـحـيــفـة مـيـلي غـازيت
ــعـــارضــة وصــفت اإلسالمـــيــة ا
الواقعة على موقعها اإللكتروني
(بــأنــهــا عـار) فـي حـ وصــفت
صــحــيـفــة يــني عــقـد احملــافــظـة
ـــتـــشـــددة الـــصـــورة (بـــأنـــهـــا ا
فاضحـة).وقال الكـاتب الصحفي
عــدنــان أوكــســوز في صــحــيــفـة
مــيـلـي غـازيـت (في الــوقت الـذي
ننـتـظر فـيه بـفارغ الـصـبر الـيوم
الــذي يــفــتـتح فــيه آيــا صــوفــيـا
للصالة جرح هذا االبتذال الذي
ــسـجــد مــشـاعــرنـا). حــدث في ا

جــنــيه اســتــرلـيــني (20 مــلــيـار
ـاضي مـقـارنة مع دوالر) العـام ا
صـمم عام 2017). ومن ب ا
الذين قدموا أزياء خريف وشتاء
 2019إدوارد كراتشـلي وباربور

ورايبورن وقاسمي.

وكــــان مــــســـتــــخــــدمــــو مــــواقع
الــتــواصـل اإلجــتــمــاعي أول من
وجه انـــتــقــادات ألالتـــون.وكــتب
مستخدم على موقع تويتر (إنهم
ارسـون طقسـا في آيا صـوفيا
ويـجـعـلـونه يـبـدو كـرقـصـة هذه
احملـــاوالت تــعـــطي رســالـــة بــأن
ـــكـــان مــــلـــكـــهـم نـــريـــد فـــورا ا
ـــســـؤول عن هــذه مـــحـــاســبـــة ا
الــفـضــيـحـة واخلــيـانــة)..وقـالت
صـحـيفـة جـمـهـوريت العـلـمـانـية
ـــعــارضــة ( إن مــجـــمــوعــة من ا
الـرجـال نـظـمـوا احـتـجـاجا عـلى
الـــواقـــعـــة أمـــام آيـــا صـــوفـــيــا
وأقاموا الـصالة ورددوا هتافات
تقول اكسروا السالسل افتحوا

آيا صوفيا).
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بغداد

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

في سـلـسـلـة بـغـداد تـراث وتــاريخ كـانت لـنـا مـحـاضـرة عن
اخلــانــات في رصــافــة بــغـــداد أي في اجلــزء الــشــرقي من
ـديــنـة فـي أواسط الـقــرن الـتــاسع عــشـر وكــمـا وردت في ا
مذكرات القائد االنـكليزي جيـمس فيلكس جونـز التي كتبها
سـنـة 1855م بـعـد أن قــضى عـدة سـنــوات في بـغـداد وفي
ـعـروف حالـياً عـنى ا زمان كـان فـيهـا اخلـان هو الـفـندق بـا
ا قد يكون فيه سوق كمحالت أو وهو ليس للمبيت فقط وا
مـحالت صــنع او مـخـازن أو ســوى ذلك من االسـتــعـمـاالت

ومن اخلانات التي كانت أواسط القرن التاسع عشر.
ـرجــانـيه وهي ومن خـانــات بـغــداد خـان األورطــمه وخــان ا
اخلانات التـي بناها اخلـواجه مرجان الـرومي والذي اشغل
مـنصب وكـيل الـسـلـطـان اجلالئـري بـبـغـداد واسـمه الـكامل
مـرجـان بن عــبـدالـله بـن عـبـد الــرحـمن وحـكــمه بـغـداد زمن
الـدولــة اجلالئــريه الــتي حــكــمت بــغــداد بـعــد حــكم الــدولـة
االيلخانيه دولة هوالكو وحاول مرجان االنقالب واالستقالل
في حكم بـغداد لـكنه لم يـستـمر اال لـفتـرة قلـيلـة جدا بـعدها
اجته مـرجـان الى االعـمـال اخلـيــريـة وخـان مـرجـان يـتـصل
بجـامع مرجـان وخـان االورطمه خـان مسـيح كـمبـنى ضخم
يـتـمـيـز بـطراز بـنـائـه االسالمي بـسـقـوف مـعـقـوده وقـد ذكر
اخلانان في وقفـيات لدى احملكـمة الشـرعية ببـغداد ويتصل
ـشـهور الـذي كـان يـغني بخـان االورطـمه مـقهى االورطـمه ا

قام حتى أواسط القرن العشرين. فيه أشهر مقرئي ا
وهنـالك خان الالونـد الكـائن في محـلة بـغدادية بـهذا االسم
حيـث اخلان مـأوى لـلـجـنـد الالونـد في اجلـيش االنـكـشاري
الــعــثــمــانـي وقــد  هــدم هــذا اخلــان ســنــةِ 1887م وكـان
موضـعه قـرب مـدرسـة الـفضـل احلالـيـة وخـان الـعـادليه في
محـلة جـامع خضـر بيگ  وكـان اخلان في شـارع السـموأل
قبل توسـيعه ويـسميه الـبعض قـيصريـة عادله خـاتون وخان
ـشـرعه الـتي الـتـمـر ومـكـانه في بـدايـة شـارع الـنـهـر قـرب ا

تسمى باسمه والتي تسمى شريعة بيت دانيال .
وخان الدفتر دار وهو اخلان الذي أوقـفته نائله خاتون على
مدرسـتـهـا سـنة  1874ويقع عـنـد مـدخل شـارع الـنـهر و
صـبغة وهـو خان قد ال هدمه واقامـة عماره بـدله. وخان ا
يـوجــد له أثـر حــالـيــاً  وخـان  الــگـمــرگ وهـو خــان صـغــيـر
ـسـتــنـصـريـة من جـهـة اجلـنـوب وخـان مالصق لـلـمـدرسـة ا
الصفار في محلة الصفافير أو الصفارين وفي نفس احمللة
خان قـبچي كـهيه سي واسـمه الكـامل خان قـبو جـيلر كـهيه
سي أي رئيس البواب واحتـمال ان اسم خان السكه خانه
هو نـفس هـذا اخلان لـوجـد عـقد وقـهـوة السـكه خـانه وخان
عظـماوي أو االعظـمي ومكـانه سوق الصـفافـير وفي نفس ا

محلة الصفافير يوجد خان يعقوب.
ـيــدان يـوجـد خــانـان خـان حــسن بـيگ وخـان وفي مـحـلــة ا
راديه وهو خان راديه يوجد خان ا أحمد كهيه وفي محلة ا
ـراديه الذي أصـبح بعـد ذلك اسطبالً كبيـر مجـاور جلامع ا
ألصحاب العربات التي جترها اخليول أو ما يسمى(الربل)
ـعـظم مـقابل وزارة كـتـبـة الـوطـنـيـة في بـاب ا ومـكانـه االن ا
ـسـمــاة بـهـذا االسم الـدفـاع وخــان الـدنـگــچـيه في احملـلــة ا

ة. والتي تقع في قلب بغداد القد
وخان الت اذ تكثر في منطقته دكاك جتارة التبغ واالسم
االخر لهذا اخلان هـو خان الواصله الذي يـشغل جانباً من
ستنصرية وهـنالك خان الرماح وهو من اخلانات درسة ا ا
الي  بـنـائـهـا أواخـر الـقـرن الـتـاسع عـشـر وهـو قـريب من
جامـع اآلصفـيه وخـان الـبـاچه چي الـذي أنـشـأه احلـاج أبو
بــكــر الـبــاچه چـي ولــلـخــان اطـالله عــلى نــهــر دجـلـه وخـان
الـعـفص الــذي أزيل بـعـد فـتـح شـارع الـرشـيــد بـالـقـرب من
جـامع مـرجـان وخـان الـذنب الـذي مـكـانه سـابـقـاً في سـوق
الچـوخـچـيه قـرب جـامع اخلـفـاف وخـان الـبـريـسم وهـو ما
شاع عليه اسم خـان دله نسبـة الى عائلـة آل دله وخان بكر
ومــوقــعه كـــان في ارض ادارة مــصــرف الــرافـــدين مــقــابل
الـشـورجه وخــان مـخـزوم ويــقع في مـدخل ســوق الـبـزازين
شيـده الـقـائد الـعـثمـاني مـخـزوم بيگ بـن حافظ بـاشـا الذي

قتل سنة 1630م
وخان الـكـتـان مجـاور خـان مـرجان وخـان الـلي ايـكي الذي
يـقع شـمـال جــامع مـرجـان وكـان مـقــراً لألنـكـشـاريه وخـان
سـلـطـان حـمـوده وخـان جـني مـراد مـدخل سـوق الـشـورجه
ولظـهـور احلجـرات خـلف اجلـدار بعـد سـقـوطه ونسـبـة هذه
احلــجـرات الـى اجلن فــعــرف بـأسـم جـنـي مــراد ومـوضــعه
عـمـارة الـبـهـبـهـانـي وخـان احلـيـاچ وخـان أحـمـد أغـا وخـان
أندريه حـنا في سـوق الـسراي وهـو خان
مـحـمـود الـشـابــنـدر وخـان حـاج مـحـمـد

البقال وخان اجلص .

صـورة تـان تـان بعـيـد مـيالدها { بـروكسـل - وكاالت - حتـتـفل شـخصـيـة الـرسـوم ا
التـسـعـ هذا الـعـام بشـكل مـثـير لـلـجدل وذلـك بعـد أن نـشر ورثـة مـبـتكـر الـشخـصـية
الـبلـجيـكي إيرجـيه نسـخة جديـدة من قصـة تان تـان في الكـوجنو وهي عـمل يرجع إلى
عام 1930  واجه اتـهامات بالعـنصرية.وكانت مـغامرة الصبي الصـحفي في الكوجنو
الـتي كانت مسـتعـمرة بلـجيـكية آنـذاك من أوائل القـصص التي نـشرها إيـرجيه. وتـعيد
يالد ـؤسسة التي تديرها أرملته نشرها في نسخة رقمية جديدة باأللوان لالحتفال  ا

تـان تـان الــتـسـعــ مـنـذ نـشــرت أول قـصـة لـه في إحـدى صـحف بــروكـسل عـام
.1929

ورفض الـنـاشرون تـلـمـيحـات بـأن الـقصـة الـتي تـظهـر فـيـها
شـخصـيات سـمـراء بشـفاه مـكتـنـزة وترتـدي مآزر تـمثل
مـشكلة. وقـال روبرت فاجننـبرج للصـحفي (احلوار
أهم شيء والـعمل على تفـكيك وإنهـاء االستعمار ال
يـقل أهمـية). وتدور أحـداث القـصة الـتي نشرت
عــام 1946 حــول تـــان تــان وكــلـــبه اخملــلص
ـاس ســنـوي وهــمـا يــصــارعـان مــهــربي األ

وصائدي الطرائد.
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{ بـك  –وكــاالت - انــتــشـرت عــلى
شبـكات الـتواصل االجـتمـاعي صورة
ـرضـة صـيـنـية طـريـفـة الـتـقطـتـهـا 
لطبيب جـراح أثناء العـمل وشاركتها
على اإلنـتـرنت.وذكرت صـحـيفـة ديلي
مــــيـل(أن اجلــــراح الـــــصــــيـــــني لــــو
دة 20 ساعة متتالية شانبينغ عمل 
وأجرى 6 عـملـيـات جـراحيـة صـعـبة

كان العمل). بعدها غط في النوم 
وكـان الـطبـيب شـانـبـيـنغ قـد أجرى 5
عمـليـات صعـبة ودخل غـرفته لـيأخذ
قسـطاً من الـراحة عنـدها أدخل رجل
ستشفى في حـالة طارئة حيث إلى ا
ــطــحـــنــة حلم.وأدرك تـــمــزقت يـــده 
اجلــراح حــيـنــهـا اســتــحـالــة تــأجـيل

ـصاب ـسـاعـدة ا الـعـملـيـة وتـعـهد 
عــلى الــرغم من تــعـبه الــشــديـد. وفي
نهـاية الـعملـية اإلسـعافـية اجلـراحية
ـريـض خـارت قــوى الــطــبـيب لــيــد ا
ودخل فـي ســبــات عــمــيق وهــو عــلى
طـاولـة الـعـمـلـيـات.وقـال لـو شـابـيـنغ:
(أردت أن أغــمض عــيــني وأرتــاح. لم

أتوقع أن أنام).
وتـناقل مـسـتـخدمـو اإلنـتـرنت صورة
اجلــراح الـــنــائم حــيـث أدهــشــهم أن
ريض سـك يد ا الطـبيب غـفي وهو 

بشكل صحيح وهو نائم.
ريض الذي وأضافت الصحيفة (أن ا
أنـقـذ يده اجلـراح شـانـبـيـنغ يـتـماثل

للشفاء وحالته الصحية جيدة).
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اعلن مركز بحوث اجلرائم التابع لأل
ـركـز األول ـتــحـدة أن مـصـر حتــتل ا ا
يـا في قـائـمة أكـثـر الـنسـاء بـالـعالم عـا
اعــتــداء وضــربــا لألزواج بــنــســبـة 28

ئـة وهي ما وصفته تـقارير مـختصة با
(بالنسبة الكـبيرة  وظاهرة جديدة على

صري). اجملتمع ا
ــصــريــة (أن وأكــدت مــحـــاكم األســرة ا
نـــســبـــة الـــنـــســـاء الــلـــواتـي يــضـــربن
أزواجـــهن ويــقـــفن أمــام مـــحــاكم
األســرة طــلــبــا لــلــطالق واخلــلع
ئة من إجمالي وصلت إلى 66 با
الـــدعـــاوى كـــمـــا ســجـــلت 1500
دعـوى قـضـائـية أمـام احملـاكم من
أزواج يــــــتـــــهــــــمــــــوا أزواجــــــهم

بضربهم).
وتـــلي مـــصـــر فـي ضــرب األزواج
ــئــة ويــلــيــهــا أمــريــكــا بـ 23 بــا
ئـة ثم بـريـطـانـيـا بـنـسـبـة 17 بـا
ــئـة.       الـهــنـد بــنـســبـة 11 بـا

تصـريح لـوكـالة اخـرى(اجلـزائر
بلد كبير.. فيه اجلنوب والشرق
والـــشـــمــال والـــغـــرب.. ومن كل
ثل اجلزائر و48 مدينة.. كلنا 
واليـــة. ولــقـــد مــثــلـت اجلــنــوب
وفزت بلقب ملكة جمال اجلزائر
وهـذا جـعـلـهم يـتـسـاءلـون كـيف
فــــاز اجلـــنــــوب. آمل أال أخــــيب

آمالهم. 
أقـول ألولئك الـذين يـنـتـقـدونني

{ اجلزائـر - وكاالت -تـعرضت
اجلزائـرية خـديجـة بنـحمـو فور
فــوزهـــا بـــلـــقب مـــلــكـــة جـــمــال
اجلـــزائــــر  لـــلــــهـــجــــوم عـــلى
مــــنـــصـــات اإلنـــتـــرنت بـــســـبب
بشـرتها الـداكنة.و بـنحـمو التي
تــبـلغ مـن الـعــمـر 26 عـامــا هي
أول جـــنــوبــيــة تــفـــوز بــالــلــقب
وتـشق طـريـقــهـا لـلـمـشـاركـة في
مسابقة ملكة جمال العالم. ومع
سابقة عبر وسائل بث تغطية ا
الـتواصـل االجتـمـاعي وصـفـها
البـعض ( بأنهـا قبـيحـة) وقالوا
مـــوجـــهـــ كالمـــهم لـــهـــا (عــار
عـــلـــيـك) لـــكن الـــبـــعض أبـــدوا
إعجابهم بـجمالهـا وقالوا (إنها

تمثل التنوع اجلزائري).
ورفــــضت بــــنـــحـــمــــو وهي من
أدرار عــــــــلـى نــــــــحــــــــو 1000
كـــيــلــومـــتــر جــنـــوبي اجلــزائــر
ـوجـهة العـاصـمة االنـتـقادات ا
إلــــيـــهـــا. وقـــالت بـن حـــمـــو في
ـــــوقـع تي سـي إيه تـــــصــــــريح 
اإلخــبـاري: (لن أتــراجع بــسـبب
الـذين انـتـقـدوني). وأضـافت (ال
حتـكــمـوا عـلى اإلنــسـان قـبل أن
تــعــرفـوه...فال يــوجــد فــرق بـ
األبـــيض واألســــود).وقـــالت في

ـــــوضـــــة فـي ســـــوق آخـــــذ في ا
الـــنــمــو.وقـــالت شــركــة مـــيــنــتل
ألبــحــاث الــسـوق (إن مــبــيــعـات
ـــمـــلـــكـــة مـالبس الـــرجـــال فـي ا
ـتـحـدة زادت أكــثـر من خـمـسـة ا
ــئـة لــتـصل إلى  15.9مـلــيـار بـا

األنــــيـــقـــة ورغم أنـه أصـــغـــر من
ــوضــة لـلــنـســاء فـإن أســبـوع ا
احلدث الذي يقـام مرة كل عام
يجذب إلى العاصمـة البريطانية
وضة الذين يحرصون متابعي ا
على التـعرف على أحـدث خطوط

{ لــــنــــدن - وكـــاالت - اخـــتــــتم
موخرا في العاصمـة البريطانية
ــوضـة لــلـرجـال لــنـدن أســبـوع ا
حــيث عــرض مــصــمــمــو األزيـاء
أحـدث تصـمـيـماتـهم لـلـرجال من
البـس الـــعــــاديـــة الــــبــــدل إلى ا
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{ نـــيـــويــوك  –وكـــاالت - أوصت
دراســـات انه يـــجب عـــلى مـــديــري
ـدارس أن يدرسـوا بـدقة الـفرص ا
الــقــيــاديـة الــتـي يــعــتـقــدون بــأنــهم
يقـدمونـها لـلمـعلـم وأن يـأسسوا
أنـظـمــة وهـيــاكل تـعــزز من احلـوار
ـدرســيـة ــنــظم حـول الــقــرارات ا ا
ـهمة. و أن يستكشفوا الطرق من ا
أجل تـعـزيز ثـقـافـة الـثـقـة بـ طاقم
ــدرسـة والــقــيـادة وذلك مـوظــفي ا
ـعلمـون باالرتياح في حـتى يشعر ا
الـتـعـبــيـر عن مـخــاوفـهم. وفي هـذا
اجملـال تــزايـد عــدد األبـحــاث الـتي
ــــاذج اإلدارة تـــــشــــيـــــر إلـى (أن 
علم في درسية تؤكد على تأثير ا ا
ــدرسـة والـتي تــعـبـر عن حـوكـمـة ا
مــجــمـوعــة من الــفـوائــد).  واظــهـر
دراء ئة من ا استطالع ان (96 با
ــــــشـــــاركــــــ في االســــــتـــــطالع ا
ـعـلـمـ يُـشـاركون يـشعـرون بـأن ا
ــدرســـيــة في اتـــخــاذ الـــقـــرارات ا
ـعلم ئة من ا ـهمة بـينما 58 بـا ا
ـئة من يـشـعـرون بذلك.وان  98 بـا
ـــعــلــمــ ــدراء يــشـــعــرون بــأن ا ا
ـتلـكـون الـكـثـيـر من الـفـرص غـير
الرسـمية للتأثـير على ما يحدث في
ــئــة من ـــدرســة بــيـــنــمــا 62 بــا ا
ــــعــــلـــــمــــ يـــــشــــعـــــرون بــــذلك. ا


