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لــقـي الــقـــبض عـــلى زوج امــرأة أُ
هـنـديـة وصـهـرهـا بـعـدمـا أبـلـغت
الــشــرطــة بــأنــهم ســرقــوا إحـدى
كـلـيـتهـا لـتـغـطـيـة نـفـقـات مـهـرها

دفوع" من قبل عائلتها. "غير ا
وقـالت وسـائل إعالم مــحـلـيـة في
غـــرب الــبـــنـــغــال إن الـــزوج رتب
إلجـــراء عــمـــلــيـــة إزالــة الـــزائــدة
لـــزوجـــته ريـــتـــا ســـاركـــار بـــعـــد
دة ـعـدة  معـانـاتهـا من آالم في ا

. عام
وفي أواخــر عـام 2017 تبـ من
خالل أكـــــثـــــر من فـــــحص طـــــبي
خضعت له الـسيـدة الهنـدية بأنه

 سرقة إحدى كليتها.

وتـزعم الـزوجـة بـأنه زوجـهـا كان
ـهـر. يـذكر أن يـطـالـبـهـا مـرارا بـا
الـسـلـطـات الـهـنـديـة حـظـرت دفع
ــهـر -الــذي كــان يُــدفع من قــبل ا
عائلـة الزوجـة للزوج في الـهند -
في عــام 1961. وقــالت ســـاركــار
في تـصــريح لــهـا نــقـلــته وسـائل
إعالم مـحـلـيـة إنـهـا كانـت عـرضة
للعنف األسري على مدى سنوات
عــديـــدة بــســبـب "مــهــرهـــا" غــيــر
ــــدفــــوع. وصـــــرحت ســــاركــــار ا
ـز" لـصـحـيـفـة "هـيـنـدوسـتـان تـا
قـائـلـة: "أخـذني زوجي إلى مـركـز
تـمـريض خـاص في كـلـكـتـا حـيث
أبــلـغــني الــطــاقم الــطــبي بــأنـهم
سـيـسـتـأصـلـون الـزائـدة الـدودية
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{ بـولـيــفـيـا - وكـاالت - يـجـوب
عـــلــمـــاء ونـــشـــطـــاء فـي مـــجــال
احلـــفــاظ عــلـى الــبــيـــئــة أنــحــاء
بـولـيـفـيـا من أجل الـعـثـور عـلى
ــا يــكــون "زوجـــة" لــضــفـــدع ر
ـهـددة األخـيـر ضـمـن فـصـيـلـته ا
بــاالنـقــراض.  ويـبــلغ الـضــفـدع
الــــــذي أُطــــــلق عــــــلــــــيـه اســــــم
"رومـيـو" 10 سـنـوات وهـو من
ـائــيـة فــصـيــلــة من الـضــفــادع ا
تــســمـى "ســويــنــكــاس ويــبــحث
روميـو مـنذ 9 سـنوات عـن أنثى
دون جـــــدوى. وتـــــطــــوع مـــــوقع
إلكتروني لـلمواعـدة بالبحث عن
"زوجة" لـلضـفدع رومـيو وأنـشأ
لـه مــلــفــا شــخـــصــيــا يــقــول إنه
"يــبـحث عن جــولــيـيت اخلــاصـة
به". ويــبـحث عــلـمــاء حـالــيـا في
اجلـداول واألنـهـار في بـولـيـفـيا
ــكن عــبـر عن ضــفــدعــة أنــثى 
اجلـمع بـيـنـهـا وبـ رومـيـو بدء
بـرنـامج لــلـتـكـاثـر. وقـال أرتـورو
ــتـخـصص في مـونــوز الـعـالم ا
حـمـايـة الـبـيـئـة لـوكـالـة فـرانس
بـــرس لألنـــبــاء "ال نـــرغب في أن
يــفـــقــد رومـــيــو األمل". وأضــاف
"نـحن مـتــمـسـكـون بـاألمل في أن
هـــــنــــــاك ضـــــفــــــادع أخـــــرى من

ـكــنــنـا إذا فــصــيـلــته ومن ثـم 
عـــثــرنــا عــلـى إحــداهــا أن نــبــدأ
بــرنـامــجـا لـلــتـكــاثـر إلنــقـاذ هـذا
النوع من االنقـراض". لكن علماء
احلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة عـلـيـهم أن
يــســرعـــوا في الــبــحث ألن هــذا
الفـصـيل من الـضفـادع ال يـعيش
غـالـبـا أكـثـر من 15 عـامـا. وهـذا
يـعــني أن رومـيــو الـذي يــعـيش
ــــــتـــــحف في حـــــوض مــــــائي 
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مـع الــــتـــــحــــرش حـــــيث قـــــالت
الـعـارضة ألـيـشـا كوزاكـيـفـيتش
(29 عاما) التي اخـتطفها رجل
في عام 2002 قـرب مـنـزلهـا في
بـيـتـسـبرج بـواليـة بـنـسلـفـانـيا
بــــعـــد أن اتــــصـل بــــهــــا عــــبـــر
اإلنــتـرنت في قـضــيـة تـصـدّرت
وقــتـهــا عـنــاوين األخــبـار حـول
الــعــالم كـأول حــالــة خـطف من
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لـتهـبـة" مشـيرة إلى أن زوجـها ا
حـذرها مـن عـدم الكـشف عـن هذه

العملية ألي شخص في كلكتا.
وبـــعــــد شـــهـــور بــــدأت ســـاكـــار
ـرض وبـعـد نـقـلـهـا بـالـشـعـور بـا
لــزيـــارة الــطـــبــيب من قـــبل أحــد
قـطعـية أقرابـها بـينـت الصـور ا
بأن كلـيتـها الـيمنى مـفقـودة كما
أكـــد الـــفــحـص الــطـــبـي الــثـــاني

التشخيص.
وقالت ساكـار للـصحـيفة " أدركت
ــاذا طـلـب مـني زوجي بـعــد ذلك 
عــــدم الـــكــــشف عن الــــعـــمــــلـــيـــة

اجلراحية التي خضعت إليها".
وأردفت "بـاع كـلـيتـي ألن عـائلـتي

هر له". لم تتمكن من دفع ا

دراستها اجلـامعية).وقالت(أود
أن أستغل هذه اللحظة للتعبير
عـن أنــني تـــعــافــيـت وعن كــيف
نـضـجت وأيـضـا ألقـول إن تلك
ليست مجرد حركة وليست تلك
قــــصـــصــــا فـــحــــسب بـل أنـــنـــا
أشـخـاص حـقـيـقـيـون مـرت بـنـا

وقائع حقيقية).
وروت عـارضة اخـرى حـكايـتـها

{ نــيــويـورك  –وكــاالت - أقـيم
في مـديـنة نـيـويـورك األمريـكـية
ـاضيـة عرض مـساء اجلـمعـة  ا
لألزيـــاء اســتـــلــهـم فــكـــرته من
حـمــلــة عــلى مــواقع الــتــواصل
االجتماعي تهدف لكشف وقائع
الــتـحــرش اجلـنـسـي في أنـحـاء
ـتحـدة والتي حتمل الواليات ا
وسم انـا ايـضـا(مي تـو) والـذي

بدأ بعارضات مرتديات ألجنحة
مالئكـة مقيّـدات برجـال يرتدون
أقنـعـة على شـكل وجه خنـازير.
وجـاءت فــكـرة هـذا الـعـرض من
ـصـمـمـة مــيـريـام شـالـيك قــبل ا
مبتكرة ومديرة موقع (أمريكان
ووردروب) عـلى اإلنـترنـت التي
قـالـت في تـصـريـح(ال أعـتـقـد أن
عـــرض األزيــاء هـــذا ســـيــغـــيّــر

األمـور بــ عـشـيـة وضـحـاهـا..
لكن إن كان خطوة إضافية على
الطريق فـحسب فأظن أني قمت
بدوري) مؤكدة ان (األزياء التي
ظهـرت في الـعرض مـن تصـميم
"أمـريـكـان ووردروب" ولـكن إنه

ال يهدف للربح).
وتـــوقـــفـت الـــعـــارضـــة شـــيـــان
جــــاكــــوبــــز ( 22عــــامــــا) وهي

تـرتــدي ثـوبــا يـكــسـو قــدمـيــهـا
بــالــلــونـــ األبــيض واألســود
وجــنـاحـ عـلى كــتـفـيـهـا خالل
ـمشى لكي العرض في نـهاية ا
تـعــلن أنــهـا نــاجـيــة أيــضـا من
اعـــــتــــــداء جـــــنــــــسي وقــــــالت
لـلــجـمــهــور (إنـهــا تــعـرضت له
ـدرسـة الـثـانـوية ثم وهي في ا
اغــتـــصـــبت وهـي في ســـنــوات

نـوعــهـا بـعـد انـتـشـار اإلنـتـرنت
(حــركـة (مي تـو) لــيـست بـشـأن
كــراهـيــة الـرجـال.. ولــيـست عن
مــكـــافــحــة الــعــنـف بــالــعــنف…
ولـكنـها تـهدف لـتـقويـة وتمـك
الـنـسـاء والـفـتـيـات لـيـعـشن في
عــالم خـال مـن اخلـوف ولــيـكن
آمـنـات من االعـتـداء والـتـحرش

اجلنسي).

{ باريس  –وكاالت - انسـحبت مغـنية فـرنسية
ـسابقات الغـنائية (ذا فويس) شابة من برنامج ا
بـنـسـخـته الـفـرنـسـيـة  بـعـد تـعـرضـهـا النـتـقادات
ــواقع الــتــواصل بــســبب مــنــشــورات ســابــقــة 
االجــتــمــاعـي عن هــجــمــات إرهـــابــيــة.وفي أحــد
نشورات أعربت منال عن شكوك بشأن طبيعة ا
هجوم إرهابي باستخدام شاحنة في مدينة نيس
ـغـنـيـة مـنـال ابـتـسام (22 عام .2016وأعلـنت ا
عـاما) انـسـحـابـهـا في رسـالـة مـصـورة نـشـرتـها
ــوقـع فــيــسـبــوك لــلــتــواصل عــبــر صــفــحــتــهـا 
االجـتـمـاعـي بـدأتـهـا بــالـتـحـيــة: (هـالـو شـالـوم
سالم).وقالت ( إنها شاركت في البرنامج بهدف
جمع الناس ال تفـريقهم للـتشجيع على الـتفكير
ال عـلـى إغالق الــعـقــول).وأضــافت (عــنــدي ثــقـة
ببـلدي فـرنسـا لكـن األيام األخـيرة كـانت صعـبة

جدا علي ومشحونة بالتوتر).
وكانت مـنـال - ذات األصول الـسـورية - أبـهرت
جلـنــة حـكــام مــسـابــقـة (ذا فــويس) بــنـســخـتــهـا
ي الـفــرنـسـيــة عـنـد أدائــهـا أغــنـيـة الــفـنــان الـعـا
لــيــونـــارد كــوهــ (هـــالــيــلـــويــا) يــوم  4شــبــاط
قـطع الـغنائـي نحو  900ألف اجلاري.وشـاهد ا

شخص على موقع يوتيوب. منال ابتسام

ـــديــنــة الــتـــاريخ الــطـــبــيـــعي 
كـوتـشابـامـبـا الـبولـيـفـيـة أمامه
نحـو خـمس سـنوات فـقط إلنـقاذ
نوعه مـن االنقـراض. وكـجزء من
حمـلـة جلمع تـبرعـات بـقيـمة 15
ألف دوالر قبل حلول عيد احلب
الذي يوافق 14 فبـراير/ شـباط
أنــشــأ مــوقع "مــاتش دوت كــوم"
للمواعدة ملفا شخصيا للضفدع
رومـــــيـــــو وأرفـق به صـــــورة له

ومعلومات أسـاسية عنه. ويقول
ــلـف الــشـــخـــصي لـــلـــضـــفــدع ا
كـتوب بـالـلغـة اإلجنلـيزيـة "أنا ا
حرفيا آخـر ضفدع من فـصيلتي.
ـنـزل أنـا أمــيل إلى الــبـقـاء فـي ا
ـيـاه واالسـتــرخـاء ومـشــاهـدة ا
من حــولي". ويــضــيف "أنــا فـقط
أريد ضـفـدعـة من فصـيـلتي وإال
ســيـتـنــهي وجـودي تــمـامــا كـمـا

تعرفون".
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أطــلق رجل األعــمــال األمــريــكي
إيـلـون مـاسك صـاروخه اجلـديد
الذي يسـمى "فالكـون هيفي" من
مركـز كيـنيـدي للـفضـاء في والية

فلوريدا.
ــركـبــة الـعــمالقـة - وانــطـلــقت ا
ركبـات قوة منذ بدء وهي أكثر ا
كـوكـات إلى الفـضاء - من شن ا
منصـتهـا بسالسة لـترتفع عـالية

فوق أجواء احمليط األطلنطي.
وقـد وصــفت رحـلــة الـصـاروخ -
قــبل انــطالقه - بــأنــهـا اخــتــبـار

محفوف باخملاطر.
وقـال الرئـيس الـتنـفـيذي لـشـركة
"ســـــبــــيـس إكس" إن حتـــــديــــات
تـــطــويــر صــاروخ جـــديــد كــانت
تــعـني أن فــرص جنــاح انـطالقه

ــــــــئة. األول قــــــد تكون 50 با
وقـال لـلـصـحـفـي عـقب انـطالق
الـصــاروخ "كـنت أتــخـيل حـدوث
انـــفـــجــار ضـــخم عـــلى مــنـــصــة
اإلطالق وأتوقع مـشاهدة عـجلة
"دوالب" تقفز على الطريق. ولكن

هذا لم يحدث حلسن احلظ".
ويـعــد انـطالق "فــالـكــون هـيـفي"
ألول مــــــرة بـــــــعـــــــد إطـالقـه إلى
الـفــضـاء أكـثـر مـركــبـة فـضـائـيـة
قدرة. وقـد صـمم الصـاروخ لـنقل
حـمــولـة ضــخـمــة تـبـلغ 64 طـنـا
تــصل إلى أكــثــر مــدار قــربــا من
األرض وتــعـادل تــلك احلــمــولـة
زنـــة خـــمس من حـــافالت لـــنــدن
ـــعــروفـــة ذات الــطــابـــقــ إلى ا
الـفـضـاء. ويــقـول مـاسك إن مـثل
هذا األداء يـعـادل ضـعـفي اجليل
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ــــقـــبـل من أقــــوى صـــاروخ في ا
الـعـالم وهـو الـذي يـعـرف بـاسم
دلتا  4هيفي - ولـكنه لم يـتكلف

سوى الثلث.
وقرر مـاسك أن يـحمل الـصاروخ
في هــذه الـــتــجــربــة األولى وفي
ـؤكدة حـمـولة هـمـة غيـر ا تـلك ا
أقل وغـريــبـة في الــوقت نـفـسه
ة وهي سيارته الـرياضيـة القد

احلمراء من طراز تسال.
ووضع في الـــســيــارة في مــكــان
الـسـائق دمـيـة تـرتـدي زي رجـال
ـذياع لـيـلعب الـفضـاء وضـبط ا
أغــنــيـة لــديــفـيــد بــوي بـطــريــقـة
مـتـكـررة. ويــسـتـطـيع الـصـاروخ
ـكنه الـوصول إلى الـقـمـر كمـا 
قـطع مـسـافـة تـقـدر بـبـعـد كـوكب

ريخ عن األرض. ا
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اليــخـتــلف اثــنـان عــلى حب الــوطن ولــكن الــسـؤال اي وطن ?
الـوطن الذي عرفناه وكتبنـا له اجمل االشعار وعزفنا له اعذب
االحلـان ونــزفــنـا من اجــله اطــهـر وانــقى الـدمــاء لم يــعـد ذلك
ا يـؤيـدني  الوطن ـا يخـتـلف البـعض مـعي  ور الـوطن  ر
ـان وسـحر الـذي نـحلـم به ونريـده ونـتـمـناه  وطن بـطـعم اال
ؤمنة   وطن  يكون مالذا امنا  يلوذ احلب وسمو االرواح ا
بـنــا ونــلــوذ به  ولــيس وطــنــاً  عــبــارة عن مــشــروع دم وقــهـر
وحـرمـان وعـوز وخـوف وقـلق  وطن النـعـرف حـدوده  وطن
النـعرف من يتحـمل مسؤولـية قيادته  وطن النـعرف ماله وما
عـليه   وطـن اليعـرف كيف يـسـعد اهـله ويـلم شمـلهم  وطن
ـنافي ومـاتبقى اليـعرف مـصيره قـابر  وا اضـاع شبابـه ب ا
 وطن لم يــسـعــدنـا ويــحـقق لــنـا مــانـطــمح له ونــريـده  وطن
حـرمـنـا من ابــسط حـقـوقـنـا وطن يـحــرمـنـا من راتب يـكـفي
حـاجتنا واحتياجاتنا وطـن فيه الراتب الشهري اليكفي ماب
ـعــدنـيـة وتـسـديـد فــاتـورة مـيـاه الـدولـة  وبـ ـيـاه ا شـراء  ا
مـانـدفـعه  لـلـكـهـربـاء الـوطـنـيـة ومـانسـلـمـه مـجبـريـن الصـحاب
ـولـدات االهـليـة ومـابـ  مـايـدفع للـحـصـة ووزارة الـتـجارة ا
والت ومـاندفـعه لشـراء مـانحـتاجه من االسـواق والنقـول من ا
 ومـايدفع  لـلمـستـشـفيـات احلكـوميـة والعـيادات اخلـاصة 
عامالت  والتي ومـايدفع للرشا من اجل التسريع في اجناز ا
ومـايـدفع لـتـبـرعـات اصـبـحت سـنـة في اغـلب دوائـر الـدولـة 
ـدرسة ومايدفع للدروس اخلـصوصية وشراء الكتب ادارات ا
ـتــنـبي  هل هــذا هـو الـوطـن ?? وطن يـقـاتل ـدرســيـة من ا ا
لـكون شـبـرا فيه  وطن يـعيش فـيه اللـصوص رجـاله وهم ال
مـلوك والشرفاء عـلى العوز والفقـر  وطن النعرف من يقوده
 وطن مـزقــته احلـروب وزرعت بــ اهـله الـطــائـفـيــة واحلـقـد
وطن يومنـا فيه نصف يوم  وطـن ماضيه اجمل والـبغضـاء 
من حـاضـره .لـهـذا وجـدت نـفـسي اضـحك رغم احلـزن وااللم
ــفـوضـيـة الـعـلـيـا وانـا اسـمع وارى الـدعـايـة الــتي اطـلـقـتـهـا ا
ـستقلـة)  (لالنتحابـات ) والتي كانت حتمل شـعار (بطاقتك (ا
ـفـوضـية وطن .. فـاخـتـر وطـنك) الـشعـار الـذي لم تـوفق فـيه ا
السـيـما بـعـد ان اصـبحـت هذه (الـبـطـاقة) او (الـوطن) عـنـوانا
صيـر ابنـاء هذا البـلد وعـنوانا ـساومـات   لـلبيع والـشراء وا
ـبـادىء والـقيم ـذهب وا ن يـريـد ان يـسرق بـأسم الـوطـنـية وا
الـتي الوجود لـها اال في ضـمائر الـفقـراء من ابنـاء هذا الوطن
ـبــتـلى بـعــد ان غـادرت قــلـوب وافــكـار وضـمــائـر الــسـاسـة. ا
فـوضـية لم تـكـتف بـ (بطـاقـتك وطن) بل اضافت الـغـريب ان ا
ـشكلة كيـف اختار وطني من ب (فـأختر وطنك) وهـنا تكمن ا
االسـماء التـي كانت سبـبا بدمـار الوطن وسـلب ارداته وسرقة
ثـرواتـه واضـعـافـه ? كـيف اخــتـار وطــني من بـ مـن اليـعـرف

سلطة للقانون ? من اليعرف رحمة الله ويوم احلشر?.
 كـيف اختار وطني وامام عيـني اسماء اطعمـتني الرز الفاسد
? وسـرقـت الـنــفط ? وجــاءت بـداعش وحــرمــتـني  مـن الـتــمـتع
بـالــكـهـربــاء  والـسـيــر في شـوارع بــغـداد بـامــان  بل حـرمت
الـشـهيـد حـتى  من ان يـلف بـالعـلم الـعـراقي الـذي ضحى من
اجـله   وجـعـلت من الـعـراق سـاحـة لـلـقـتل والـدم والـدمار 
ــان من يــســاوم عـلى كــيف اخـتــار وطــني وانــا ارى في الــبـر
مـصـيـر الــفـقـراء والـشـهـداء ووحــدة الـوطن من اجل مـكـاسب
حـزبـيــة وشـخـصـيـة ? والــغـريب في هـذا الــوطن انـنـا جنـد ان
ـشاركـة  باالنـتخـابات واخـر يشجع هـناك من يـفتي بـتحر ا
شاركـة  فيهـا  ....!! ولكن لم جنـد من يفرز الـفاسدين عـلى ا
ـحاربـة الـفسـاد والقـتلـة والعـمالء والدخالء واالدالء ويـطالب 
مـهمـا كانت االسـمـاء والعـناوين واجلـهات الـتي يـنتـمون لـها .
اخيرا اقول علينا ان نختار وطناً  وطن احللم  وطناً بسحر
دجــلــة وجــمــال الــفـرات  وهــدوء االزقه
واهــلــهـــا  هــذا الــوطن النـــســتــطــيع
احلـصول علـيه اال بعد ان نـتخلص من
الـــذيـن ســـرقــــوا الـــوطـن واخـــتــــرقـــوا

وطنـيته.
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