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ـان بـقـوة الـشعـب لكـن الواقع لـيس تشـاؤمـا أو انـعـدام ا
يـؤكـد لـنـا انّ الـتـظـاهـرات الـسلـمـيـة الـتـي قام بـهـا الـشـعب
ظـلوم لن تـؤتي ثـمارهـا في ظل الطـبقـة احلاكـمة العـراقي ا
ـا تــكـون ـفــسـد لـن يـصــلح مـا أفــســده ر احلـالــيــة الن ا
ـتصـاعد ـهدي حتت الـضـغط اجلمـاهـيري ا استـقالـة عـبدا
لـكن ال يجب احـتسـاب هذه ظـاهرات  احدى ثـمرات هـذه ا
االســتــقــالـة انــتــصــارا كــامال الن مــطــالب الــشــعب كــانت
واضحة وغير مقتصرة علـى استقالة السيد رئيس الوزراء
ــظــاهــرات كــان ــقــصـــد والــهــدف من هــذه ا فــقط بل ان ا
استـرجـاع الوطن ومـحـاسبـة سارقـيه وبـائعـيه .صـحيح ان
ـــســـتــقـــيل يـــتـــحــمـل جــزءا من رئــيـس الــوزراء احلـــالي/ا
تدهور ويتحمل سؤولية عن ما وصل اليه حال العراق ا ا
سـؤوليـة الـكامـلة  عن اراقـة دمـاء الشـهداء االبـرار الذين ا
سـؤولية الكاملة كن حتميله ا قتلوا بأبشع صور لـكن ال 
عن ستة عشر عاما من النهـب والتدمير النه لم يكن رئيسا
ـكن اعـتـبـار اسـتـقـالـته ـدة لـذلك ال   لـلـوزراء طـيـلـة هـذه ا
ـا الـتــفـافـة اخـرى مـن حـيـتـان نـهـايــة االلم الـعـراقي بـل ر
الفساد لـتكمـلة واتمام مـا بدؤوه منذ  2003من نهب وسلب
ــواطــنـــ وقــوتــهم دون وتــدمــيـــر وقــمع وتالعـب بــارواح ا
محاسـبة او مالحـقة.من السـذاجة االعـتقاد او حـتى مجرد
التـفكـير بـان الـوضع العـام سيـتـحسن وان االمـور ستـعود
الى مـجراهـا الـطـبـيـعي والـشـعب العـراقي سـيـهـنـأ بـعـيشه
ويـنــعم بــخـيــرات بـلــده حتت ظل الــنـظــام احلـالـي لـلــحـكم
واالسباب كثيرة لـكن اهمها تكمن في غـياب القانون وحكم
يليـشيات فـفي ظل غياب القـانون ارتكـبت مئات اجلرائم ا
ضـد الـشـعب من نــهب امـوال الـدولـة واســتـشـراء الـفـسـاد
واد واالدوية النافدة للصالحية وغير والرشوة واستيراد ا
الـصـاحلـة لالسـتـهالك الـبـشـري وتـمـريـر الـعـقـود الـوهـمـية
ـليـارات الـدوالرات …الخ لـكـن رغم كل هـذا بـقى الـقـضاء
سؤولـ اجملرم او حتى عاجزا عن مالحقـة ومحاسـبة ا
وت التهم الـتي تعبث في ارض الـعراق ا مالحقة احـدى 
سـلـحة يـلـيشـيـات ا والفـسـاد ونفس احلـال يـنطـبق عـلى ا
غير اخلاضعـة لسيطرة وسـلطة الدولـة حيث اصبحت دولة
داخل دولــة يــهــابــهــا الــكـــبــيــر قــبل الــصــغــيــر فــيــتــحــدى
صاحبـها/رئـيسـها اعلـى سلطـة في الدولـة ويصـرح ويفعل
ما يحلو له دون خوف او احترام ومـن خلف الستار يستلم
حصته الشهريـة من اموال الشعب.تغيـير الوجوه لن يعالج
اجلـرح الـعــراقي الن مـســبـبي اجلـرح ال زالــوا مـتـحــكـمـ
باالمـور ويـلـهون بـالـعـذاب العـراقي رغـمـا عن الـشعب الن
اي رئيس وزراء سواء كان منتميا او مستقال كما يروج له
ــســـيــطــرة لن يــســـتــطـــيع اخلــروج من تـــأثــيـــر االحــزاب ا
يـلـيـشـيـات وذلك يـعـني انه لـن يكـون لـه مطـلق واصـحـاب ا
فـسدين حسب الـقوان قصـرين وا الصالحيـة حملاسبـة ا
الـنـافـذة بل يـكـون مـقـيـدا بـاوامـر هـؤالء.مـعـانـاة الـعـراقـيـ
ومشاكـلهم لـم تكن مع فـرد محدد او حـاكم معـ بل كانت
مع نوعـيـة الـنظـام احلـاكم لذلك فـان تـغـييـر رئـيس الوزراء
عانـاة فالنظام احلالي القائم على باخر لن ينهي االزمة وا
احملاصـصة الـطائـفيـة والشـراكة في نـهب الوطن لن يـتغـير
منه شيئ بـتغـيير بـضعة وجـوه وافراد النه مـهما كـان قويا
وصارما يـبقى عاجـزا امام الفـوضى وقانون الـغاب اللذان
يحـكمـان الـبلـد.مـعانـاة العـراقـي سـتنـتـهي بتـغيـيـر النـظام
ــسـؤولـ احلـكــومـيـ الـذين احلـاكم بـرمــته وتـقـد كل ا
شاركوا باحلكم بعد  2003 للعدالة وارجاع اموال الشعب
نـهوبـة مـعانـاة العـراقـي سـتنـتـهي عنـد تشـكـيل حكـومة ا
وطنيـة بدون وصاية اجـنبيـة يكون انـتماء اعـضائهـا للعراق
ولــيـس لــدول واطـــراف خـــارجـــيــة
هدفهـا تدميـر العراق واالنـتقام من

ابنائه.
هـمـسـة ارحـلـوا قـبل ان يالحـقـكم

مصير سابقيكم.
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ــيـــة لألدويــة قــالت شـــركــة عـــا
الــســبت (إن عالجــا جتــريــبــيـا
للـسرطان حـصلت عـليه ضمن
صفقـة استحواذهـا على شركة
سلجـ مقابل  74مليار دوالر
قــد قـدم نــتـائج إيــجـابــيـة خالل
الـــتــــجــــارب).وذكـــرت شــــركـــة
بـريسـتـول مـايرز لالدويـة  أنـها
ســـتــتـــقـــدم في نـــهــايـــة الـــعــام
اجلاري لـلحصـول على مـوافقة
أمـريـكــيـة عـلى الـعالج اخلـاص
بـــــــأحــــــد أنـــــــواع أورام الــــــدم
تقدمة.والعقار نوع حديث من ا
ـعــروفـة ــنـاعــيــة ا الــعالجــات ا
ـــــســـــتــــقـــــبالت بـــــاسم عالج ا
اخليمرية للخاليـا التائية ويقوم
ــنـاعــيـة من بــانـتــزاع اخلاليـا ا
ـريض ويـجــري عـلـيـهـا بـعض ا
الــتـعـديالت لـيــجـعـلـهــا تـتـعـرف
بـــشـــكل أفـــضل عـــلى اخلـاليــا
الــســرطـــانــيــة وتــهـــاجــمــهــا ثم
ــــريـض مـــرة يــــعــــيــــدهــــا في ا
أخـرى.وشـمـلت الـتـجـربـة ثالثـة
مستـويات من العالج على 269
مريضـا.ووفقا لـبيانـات أعلنـتها
الـشركـة أمـام مؤتـمـر للـجـمعـية
األمــريـكــيــة  ألمــراض الـدم في
أورالنــدو اسـتــجـاب مــا يـقـرب
ـرضـى لـهـذا من ثالثــة أربـاع ا
ـــــؤلـف من جـــــرعـــــة الـــــعالج ا
ـــئـــة واحـــدة وســـجل  53في ا

منهم استجابة تامة.
وتـــعـــد الــبـــيـــانـــات انـــتـــصــارا
لـبـريـسـتـول مـايـرز بـعدمـا القت
صـفـقـة شـراء سـلـجـ مـقـاومة
ــسـتــثـمــرين الـذين من بــعض ا
ـبلغ عبـروا عن اعـتقـادهم بأن ا
علن يـزيد على القـيمة الفـعلية ا

للشركة.
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{ بروكسل  –براغ - وكاالت -
حتــــولت قــــريــــة هـــامـي- مـــيل
الــبــلـجــيـكــيـة إلى قــبـلــة لـعــيـد
ـاضي عـنـدمـا ـيـالد الـسـبت ا ا
أضــاء (اجلن سـيــرج) أكـثـر من
ألف مـصـبـاح كـهـربـائي في 25
حديقته بالقرية.وجذب العرض
الـذي يـقــيـمه خـارج احــتـفـاالت
ـيالد مـهـنـدس الـطـيـران عــيـد ا
الــبـلـجـيـكي الـذي يـعـرف بـاسم
سـيـرج هـيـنـيــبـيل في حـديـقـته
الــصـــغـــيــرة الـــتي تـــبـــعــد 15
كــيـلـومـتــرا عن بـروكـسل زوارا
مـن جـمـيع أنـحــاء الـعـالم.وقـال
هـيـنـيـبـيل الـذي يـقـيم الـعـرض
الـــــضــــــخم مــــــنـــــذ عــــــقـــــد في

تصـريح(هنـاك دفتـر زوار مليء
بـتـعــلـيـقـات لـطـيــفـة من جـمـيع
أنحـاء العـالم: اليـابان وأمـريكا
وكـــــنـــــدا والـــــبـــــرازيل...).وفي
احلديقـة شجرة عـمالقة ويعمل
بـــهــا  15شــخـــصـــا كل مـــنــهم
(جـن). وفي عـــــام  2013جـــــاء
هـيــنـبــيل بـقـطــار لـلــتـجـول في
احلــديـقـة. ورأس سـانــتـا كـلـوز
نــفـسه زواجـا في احلــديـقـة في

عام .2017
على صـعيـد متـصل وفي تقـليد
يالد في يسبق احتفاالت عيد ا
إحدى القرى التشيكية وهو أن
يـــــســـــيـــــر أشـــــخـــــاص في زي
شــيــاطــ في شــوارع الــقــريــة

يــــهــــزون سالسل ويــــقــــرعـــون
األجــراس ويــبـحــثــون من بـيت
آلخر عـن األطفـال ذوي السـلوك
الـــســيـئ.واحلـــقـــيـــقـــة أن هــذا
الـتقـليد الـذي يسـبق احـتفاالت
ـيالد في قــريـة فـاالسـكـا عــيـد ا
بوالنـكا التـشيـكية والـذي يبدو
شــريـرا هـو احـتـفـال بـالـقـديس
سـان نـيـكـوالس الـذي عاش في
ــيالدي والـذي الــقــرن الــرابع ا
يظهر في زي خـاص ليهد من
روع األطــــفــــال بـــــإعــــطــــائــــهم
احللوى.ويرى صغار القرية أن
قــيـــام من يــضـــعــون نــحــو 40
صنوعة من شكال من األقنعـة ا
ـطاردتـهم على جـلود األغـنام 

اجلــلــيــد مــتــعــة بــريــئــة.وقــال
فاتـسالف كوسـوبيك وهـو فتى
من فاالسـكا بوالنـكا التي تـبعد
نـحـو  330كــيـلــومـتــرا جـنـوب
شرقي الـعاصمـة براج (التـقليد
جــمــيل ونـــحن نــســتــمــتع به.
نـــــــــحـن جنـــــــــري مـن هـــــــــؤالء
الشياط وهم يطاردوننا. إنه

شيء مرعب).
وانـتــقـد أحـد الــشـيــاطـ وهـو
يـضع عـلى وجـهه قـنـاعـا عـمره
عـامـا ارتـداه والـده من قـبل 40
ـسـتــحـدثـة مـثل تـلك األقـنـعـة ا
ـعروفـة بـاسم كرامـبـاس التي ا
يـضـعـهـا الـنـاس فـي فـتـرة عـيد

يالد في وسط أوروبا. ا
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{ واشـنطن  –وكـاالت - توجه
روبــــوت يــــتـــحــــلى بــــالــــذكـــاء
ـجـسات االصـطـناعي ومـزود 
صـوتـيـة تـسـتـشـعـر االنـفـعاالت
إلى محطة الفضاء الدولية بعد
إطـالقه من فــلـوريــدا اخلــمـيس
ـاضـي.والـروبـوت سـيـمـون 2 ا
هــــو روبـــــوت بــــشـــــري مــــزود
ــيـــكــروفـــونـــات وكــامـــيــرات
ومـجـمـوعة من الـبـرامج تـمـكنه
ـــــشــــــاعـــــر مـن تــــــمـــــيــــــيــــــز ا
اإلنـسـانـيـة.وكـان الـروبـوت ب

كيلوغراما من اإلمدادات 2585
التي حمـلها صـاروخ فالكون 9
الــذي طـــورته شــركـــة ســبــيس
إكـس وقـال مـاتـيــاس بـيـنـيـوك
الذي قاد فريق تطوير الروبوت
سيـمون  2في تصـريح (الهدف
هــو إيـــجـــاد رفـــيق حـــقـــيـــقي.
الــــعـالقــــة بــــ رائــــد فــــضــــاء
وســـيـــمــون  2مــهـــمــة حـــقــا...
سـيــحـاول أن يـفـهم مـا إذا كـان
رائد الـفضـاء حزيـنا أم غـاضبا

أم مبتهجا وهكذا).

وبــنــاء عــلى حـلــول حــســابــيـة
(خوارزميـات) صممـتها عمالق
ـــعـــلـــومــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ا
إي.بي.إم وبـيانـات من سيـمون
ـوذج أولي مــتـطـابق 1 وهــو 
تــــقــــريــــبــــا  إطالقه فـي عـــام
أكثر 2سيـكون سـيمون  2018
تــــفــــاعال مـع أفــــراد الــــطــــاقم.
وسيختبر الـتقنيات الضرورية
ستقبلية في الفضاء للبعثات ا
الــسـحـيق حـيث تـشـكل الـعـزلـة
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة وتـــأخـــيــر

االتـصــاالت مع األرض مـخـاطـر
عـــلى صــــحـــة رواد الــــفـــضـــاء
الـعقـلـيـة.وبـيـنـمـا  تـصـمـيمه
لتقد يد الـعون لرواد الفضاء
في إجـراء جتـارب عـلـمـيـة يـتم
تـدريب الـروبوت الـذي يـتـحدث
اإلنكليـزية أيضا لـلمساعدة في
تــخـفــيف الـتــفـكــيـر اجلــمـاعي
ــكن وهي ظــاهــرة ســلــوكــيـة 
فـيـهـا دفع مـجـمـوعـات مـعـزولة
من الـبـشـر التخـاذ قـرارات غـير

عقالنية.

وقال بينيوك الـتفكير اجلماعي
أمـر خــطـيـر حـقـا. وقـال(إنه في
أوقــات الــنــزاع أو اخلالف بـ
رواد الـــفـــضـــاء فـــإن أحـــد أهم
مهـام سيـمون  2الرئـيـسيـة هو
أن يــــكــــون جـــهــــة خــــارجــــيـــة
ــكـنك الــتــحـدث مــوضـوعــيــة 
كنه إليها إذا كـنت وحيدا بل 
أن يـــســــاعــــد عــــلى أن تــــعـــود

اجملموعة للتعاون من جديد).
وقــال مـهــنــدسـون (إن مــفــهـوم
سـيمـون مسـتوحى من سـلسـلة

قــصص خــيــال عــلــمي هــزلــيـة
تــــــــدور في الــــــــفــــــــضــــــــاء في
ــاضي أربــعــيـــنــيــات الــقــرن ا
حــــيث يـــقــــوم روبـــوت مـــرهف
الـعواطف عـلى شـكل مخ يدعى
الـبـروفـيـسور سـيـمـون بـإرشاد
رائـــد فـــضــاء يـــدعى الـــكـــابــ

فيوتشر. 
ويـــشــــبه ســـيـــمـــون  2أيـــضـــا
الكمبيوتر هال في فيلم :2001
أيه سـبـيس أوديـسـي لـلـمـخرج

ستانلي كوبريك).
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ـيـة نـاعـومي كـامـبل جـائـزة (أيـقـونة نـالت الـعـارضـة الـعـا
ـوضــة الـبـريـطـاني ـوضـة) في حـفل تــوزيع جـوائـز ا ا
الـذي اقــيم مــؤخــرافي لــنــدن.ألــقت كــامــبل خــطــابًـا
سرح عاطـفيًا في احلفل حـيث بكت على خشـبة ا
ـلـكـيـة ألنـهـا شـكـرت والـدتـها في قـاعـة ألـبـرت ا
ـفـردهـا  (لـقد كـنت أمي وأبي). عـلى تـربـيـتهـا 
وقـالت  كـامـبل الــتي ارتـدت فـسـتــان ألـكـسـنـدر
مــاكــوين اجلــريء(لـقــد عــلــمت الــيــوم أنـني أول
امـــرأة مـــلــونـــة حتـــصل عـــلى هـــذه اجلـــائــزة).
وانـتـهزت كـامـبل الـفرصـة لـذكـر مثـالـهـا األعلى
في السـتايل وهن غريس جـونز  جوزفـ بيكر
 إيرثـا كيت  دونيال لونا  بـيثان هارديسون 
نــعــومي ســيــمــز  دوروثـي دانــدريــدج  ديــانـا
روس  ديـان كارول 
جــانــيت جــاكــسـون 
وتيـنـا تـيرنـر. وأيـضاً في
احلـفل قـدمت كـامـبل جـائـزة
الــتــرايــلـر بـاليــزر لــسـارة
بـــــــــــــــــــــــــورتــن مــن دار
ألــكــسـانــدر مــاكـوين
وارتــــدت نـــــاعـــــومي
خـالل تـــــــــــــقــــــــــــد
اجلــائــزة فـــســتــانــاً
آخـر من ألكـسـاندر
مـــــاكــــويـن. كــــمــــا
أطــــلت الـــنـــجـــمـــة
ــيــة ريـهــانـا الــعـا
في حـــفل تـــوزيع
ـوضـة جـوائــز ا
ريــهـانــا الـبــالـغـة
مـن الـــعـــمــر 31
عـــامــاً اخـــتــارت
ــــيـــزة إطاللــــة 
بــتــوقـــيع فــنــتي
واعــــتـــدمت لـــوك
شعر الضفائر.
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اختتمت السبت فعاليات الدورة الثامنة
عــشــرة لـــلــمـــهــرجــان الـــدولي لــلـــفــيــلم
ـراكش وتـمـيـز حـفل اخلـتـام بـتتـويج
العديـد من الوجوه الـسينـمائيـة البارزة
ية التي بصمت بـأعمالها الـسينمـا العا
هذه الـسـنة سـواء من حـيث التـمـثيل أو

اإلخراج. 
وعــبـرت جلــنـة الــتـحــكـيـم  خالل احلـفل
على سعادتها بـهذه الدورة مؤكدة (أنها
مكـنت عـشاق الـفن الـسابـع من اكتـشاف
أفالم من كل أنحاء الـعالم).حـيث تنافس
ـثـلـون مـخـتـلف الـدول على 14 فـيـلـما 
اجلــائــزة الــذهــبـيــة.و عــرض فــيــديـو
ــهـرجـان الـتي تـنـوعت ألقـوى حلـظـات ا
ـات والعـروض السـينـمائـية ب الـتكـر
وورشـات أطــلس وغـيـرهــا من األنـشـطـة
هرجان خالل دورته .18 التي برمجها ا
وفي كلـمـتهـا قالت رئـيـسة جلـنة حتـكيم
ـمثـلـة االسكـتـلنـديـة تيـلدا هـذه الدورة ا
ـهــرجـان جـعـلت سـويــنـتـون (أن روعـة ا

االخــتـــيــار صــعــبــا حــيث تــأثــرت بــكل
األعـمال) وأكـدت (أن مـستـقـبل الـسيـنـما
ســيــبــقى مــشــعــا) وقــالت (أن اخــتــيـار
األفالم الـفــائـزة  بـإجــمـاع كل أعـضـاء
الـلــجـنـة). وتـمــكن الـفـيـلم وادي األرواح
(ڤـالي أوف سـولـز) من الـفـوز بـالـنـجـمـة
الـذهـبيـة الـتي قـدمـتـها له رئـيـسـة جلـنة
التحكيم تيلدا سويـنتون والتي تسلمها
مـخـرج الـفيـلم نـيـكـوالس ريـنـكـون جيل
الفيلم يحكي قـصة احلرب األهلية صور
في كل من كـولـومبـيـا البـرازيل فـرنـسا
وبـلـجــيـكـا وهـو أول فــيـلم روائي طـويل
لـلمـخـرج نيـكـوالس.وحصل عـلى جـائزة
ــمــثل االســتــرالي أحــسن دور رجــالـي ا
تــوبي واالس بــطـل فــيــلم (بــيــبي تــيث)
الــفــيـــلم ســلط الــضــوء عــلى مــوضــوع
اخملـدرات بطـريـقة تـسـتحق الـلـقب وهو
قـصــة شـابـة مـصـابـة بــالـسـرطـان تـغـرم

ببائع مخدرات فيلم مليئ بالكوميديا.
أمـا جـائـزة أحــسن دور نـسـائي فـذهـبت
لــلــنـجــمـتــ نـيــكــوال بـورلي وروكــسـان

ـشو  عن دورهـمـا في الفـيـلم ل سكـر
ولـوسي الـذي يــحـكي قـصـة شـابـتـ ال
يتعدى عمرهما  21سنة تربطهما عالقة
صــداقــة قــويـة احــداهــمــا تـقـع في ازمـة
واالخرى تـقف بجـانبـها. وذهـبت جائزة
أفـضل إخـراج لـلـمـخـرج الـتـونـسي عالء
الدين سليـم لفيلـمه طالمس  أما جائزة
جلــنــة الـتــحــكـيم فــكــانت مُـنــاصــفـة من
نـصيب اخملـرج الـسـعودي عـبـد احملسن
الـضـبـعــان عن فـيـلم الـزيـارة األخـيـرة و
للـمـخرج الـصـينـي زاي يي جي يانغ عن

فيلمه موزاييك بوتريه.
هــذا وقـد عـرف حــفل اخـتــتـام مــهـرجـان
مـراكش حضـور عـدد كبـيـر من الفـنـان
ـغاربـة واألجانب كـاخملرج شـاهيـر ا وا
ـمثـل غـربي نور الـدين اخلـماري وا ا
محمـد اجلم وعبد الـله فركوس والـفنانة
ـــمـــثـــلـــة أســـمـــاء بـــشـــرى أهـــريـش وا
اخلملـيشي باإلضـافة إلى أعضـاء جلنة
مثلة حتكيم هذه الـدورة التي ترأسهـا ا

االسكتلندية تيلدا سوينتون.

إذا مـا كـانت تـلـك االتـهـامـات قـد وجـهت
رسـمــيــا إلى شــقــيق زوج الــضــحــيـة.
وتـتــضـمن هـذه الــعـادة الـهــنـدوسـيـة
التي تـرجع إلى قرون مضت إجبار
الــنــسـاء عــلى الــنــوم في أكـواخ أو
س ـاشـية ومـنـعهن من  حـظـائر ا
ـقـدسـات الديـنـية الـطـعام ومس ا
واالقــتـــراب من الــرجـــال أثــنــاء
فـتـرات احلـيض والـنـفـاس.وقد
تـكــون هــذه األكــواخ شــديـدة
الــبـــرودة عالوة عـــلى كــون
النـساء عرضة للخطر من

مصادر مختلفة.

{ كـاتـمـاندو  –وكـاالت - ألـقت الـشـرطـة في نـيـبـال الـقـبض
عــلى شـقـيق زوج امـرأة تــوفـيت أثـنـاء وجـودهــا فـيـمـا يُـعـرف
بـكــوخ احلـيض.وعُــثـر عــلى بـاربــاتي بـودا راوات مــيـتــة بـعـد
اختناقـها بسبب نيران أشعلتـها للتدفئة وهي في ذلك الكوخ.
و هــذه هي احلــالـة األولى الــتي يُــقـبض فــيـهــا عــلى شـخص
ـارسة في دول آسـيـويـة مخـالـفة بـسبب (شـاوبـادي) وهي 
ـرأة جنـسـة أثـنـاء فـتـرة احلـيض والـنـفـاس لـلـقـانـون تـعـتـبـر ا
وإجـبـارهـا عـلى الـعـزلـة في تـلـك الـفـتـرة.وحـال ثـبـوت الـتـهـمة
وجـهـة إلى الرجـل قد يـتـعرض لـعـقوبـة تـصل إلى الـسجن ا
لـثالثـة أشـهـر وغـرامـة تـصل إلى ثالثـة آالف روبـيـة نـيـبـالـيـة
.وقالـت الشـرطة في تـصـريح(إنهـا فـتحت حتـقـيقـا في إذا ما
ـشـتـبه به شـهـاتـرا راوات  25 سـنـة قـد أجـبـر زوجـة كـان ا
شقيقه على اإلقامة في هذا الكوخ). لكن لم يتضح حتى اآلن

ـدرسـة عــنـدمـا ذهب والــدهـا إلى ا
لـــيــعـــيــدهـــا لــلـــمـــنــزل في مـــوعــد
.وقـالت أســرة الـطـفـلـة اإلنــصـراف
إنـــــــهــــــا قـــــــامـت بــــــزيـــــــارة ثالث
مـستـشفيـات للـحصول عـلى ترياق
لـسم الثعبـان دون جدوى وتوفيت
شـــــيـــــريـن وهي فـي طـــــريـــــقـــــهــــا
لــلــمـســتــشـفى الــرابع.وأثــار مـوت
شــيـــرين شــكــاوى واحــتــجــاجــات
واســــعـــة الــــنـــطــــاق ضـــد أحـــوال
ـدارس.وأصدر مـسؤولـو التـعليم ا
في الـواليـة تـعـلـيـمـاتـهـم لـلـمدارس
ـبـانـي الـتـابـعة احملـلـيـة بـفـحص ا
لــهم وتـنــظـيــفـهـا.ويــدرس عـدد من
ـا فـيـهـا ـؤسـسـات احلـكـومـيـة  ا
جلــنــة حــقــوق اإلنـســان الــتــابــعـة

لوالية كيراال هذه القضية.

ســنـــوات غــضــبــا واسع الــنــطــاق
ـاضي في واحـتـجـاجـات في آذار ا
مـنـطـقـة سـولـثـان بـاثـري في واليـة
كـيـراال.وأوقـفت احلـكـومـة احملـلـيـة
ــــدرســـة عن أيــــضـــا أحــــد وكالء ا
الــــعـــمل.وقـــال شــــهـــود عـــيـــان إن
شـيـرين شـكت من تعـرضـها لـلـدغة
ثـــعــبــان فـي يــوم أربــعـــاء حــوالي
الساعة الثالثة ظهرا.وكان الثعبان
مــخـتــبـئــا في حــفـرة في األرضــيـة
األسـمنتية بحسب تقارير إعالمية
مــحـلـيــة.وقـال زمالء الـتــلـمـيـذة إن
مــدرسـا  إيـقـافـه أيـضـا جتـاهل
مـــزاعم الــتـــلــمــيـــذة بــشـــأن لــدغــة
ــســـاعــدة الـــثــعـــبــان وطـــلـــبــهـــا ا
الـــطــبــيــة.ولـم تــنــقل شـــيــرين إلى
ــسـتـشـفى إال بـعــد سـاعـة كـامـلـة ا

الــتــلـمــيــذة شـيــهال شــيـريـن طـاقم
الـتدريس بعـدم التعـامل بجدية مع
إصــابـتــهـا اخلــطـرة وعــدم نـقــلـهـا
لـلمستشفى لـتلقي العالج.وقد أثار
مـوت الطفلـة البالغـة من العمر 10
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 إيـقـاف مـديـر مـدرسـة في الـهـند
عن الـعمل عقب موت تلميذة لدغها
ثـــــعـــــبــــان فـي أحــــد الـــــفـــــصــــول
الــدراسـيــة.واتـهــمت أسـرة وزمالء
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