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حـ وقـعت احلــرب الـكـبـرى وأسـقط اجلـيش األمـريـكي
الـنظـام الـسيـاسي الـسابق قـامت في الـعـراق حكـومات
توافـرت علـى أشخـاص لم يزاولـوا عَمالً إداريّـاً ذا قيـمة
ـنـاصب الـتي كانـوا يـشـغلـونـها في حـيـاتـهم باسـتـثـناء ا

داخل احزابهم .
وتـلــوع الـعـراق بــوزراء مـعــظـمــهم فـاشــلـون ومــرتـشـون
وبـعضهم حـاقد عـلى التاريخ ومعـقّدون نفـسيـاً بامتـياز 
واجلغرافيـا معاً وال أحد يسـتطع اكتشـاف من أية حقبة
تاريخـية جاء  أو أيـة بقعة جـغرافيـة ينتـمي اليها وقس
عــلى ذلك . وزيــادة في الــنــكــايــة بــالـشــعـب الـعــراقي و
حتقيـراً له واستهـانة به أصرّت األحـزاب على استوزار
أو تـنـصـيب عدد كـثـيـر من أولـئك الـفاشـلـ والـفـاسدين

مرت وثالث مرات وهناك من يتطلع للمرة الرابعة .
الـيــوم بـعـد أن مــضى سـبــعـة عــشـر عــامـاً من الــنـظـام
اجلــديـــد اكــتــسـب الــعــراقـــيــون الــعـــاديــون من خــارج
نـاصب خبرات واسـعة في خالل مـعاينـة الكـارثة التي ا
ــــنــــكـــــوبــــة  وبــــات اي عـــــراقي في حــــلـت بــــالــــبـالد ا
التخصصات العـملية واالنسانية واخلـدمية كافة مطّلعاً
عن كـثـب عـلى يــحــتـاجه الــعـراق بــوصــفه بـلــداً مـتــعـدّدَ
الـنـكــبـات بـ حـصـار سـابق وحـروب خـارجـيـة وأخـرى

داخلية وتهد مدن ونزوح وهجرات .
في ضوء هذه احلقائق  يكـون من التعسف أن تناط أية
ــنــاصب ــراحـل في ا حــقــيـــبــة وزاريــة بــشـــخص مــر 
احلـكـومـيـة سـابقـاً  ذلك انه مـن سلـيل فـشل عـريق ولن
يـكون حـالة اسـتثـنائـيـة اليـوم . وال أقصـد هنـا احلكـومة
ـؤقـتـة فـحـسب وانّـما احلـكـومـة الـتي سـتلي االنـتـقـالـية ا

بعدها .
التسريبات التي ظهـرت  حول أسماء احلكومة اجلديدة
توحي  في أغلبيتها باالحباط اذا كانت صحيحة حقّاً .
القـصة جـدية اليـوم  وفيـها حسـاب وكتـاب  فال مجال
الستغفال العراقي  حتى لو جرت توقيعات (نوابهم).

مـنذ أن أشـعل احلـديث عن الـفسـاد صـفحـات الـتواصل
االجـتــمــاعي بـعــد الــتـغــيـيــر ومأل حــديث الــسـمــار عـلى
واطن وأرجع الـفضـائـيات جـفف الـفسـاد سـبل عـيش ا
العـراق من دولة عـصريـة قيـاسا بـجاراته أيـام زمان الى
دولـة تـنـازع أفقـر أخـواتـها الـعـربـيـات واألفريـقـيـات على

درجة األكثر فقرا واألكثر تخلفاً.
لـكن يــا تـرى هـل كـان هــنـاك مــعـول هــدم آخــر عـمل مع
الــفــســاد فـي تــدمــيــر الــبـالد? واجلــواب نــعم لــقــد زرع
إســـتــغـالل احلــديـث عن الـــفــســـاد في االبـــتـــزاز وطــلب
الشهـرة واألصوات االنتـخابيـة فوبيـا اخلوف من االتهام
بالـفساد في نـفوس أصحـاب القرار الـنزيهـ في مجال
ـشــاريع وأصـبح عـقـود الــشـراء واالســتـيـراد وتــنـفــيـذ ا
األسلم بالنسبة لـهم اإلحالة على أرخص األسعار بغض
الـنــضــر عن الــرأي في أن صــاحب الــســعــر الـرخــيص

شروع. طلوب أو ينفذ ا سيجهز ا
اذا يـتقدم اجملهـز بأسعـار رخيصة ولرب سائل يـسأل 
قـاول مبالغ قلـيلة غيـر معقولة ـاذا يطلب ا غير مـعقولة و
ــشــاريع واجلـواب هــنــاك عـدة أســبــاب نـورد لـتــنــفــيـذ ا

البعض منها:
قد ال تكون لـدى هؤالء نية في التـجهيز أو الـتنفيذ أصال
وقد يـكون غـرض بعـضهم أن يـبرز لـصاحب طلـب مغفل
آخـر وثـائق كونـهم مـتـعاقـدين مع احلـكـومة لـيـوقع مـعهم
على جتـهيـز أو تنـفيذ بـأسعـار مجـزية أو عـرض الوثائق
على مـصرفي مـغفل لـلحـصول على تـسهـيالت مصـرفية
لـتـنـفـيـذ أمـر آخـر أو الـبـحث عن من يـقـوم بـالـتـجـهـيز أو
الـتـنـفـيـذ نـيابـة عـنـهم لـقـاء دفع مـبـالغ زهـيدة لـهم وإن لم
ـقـاول أو اجملهـز من الـباطن فـسوف ال يـجدو مـثل هذا ا
يـنـفـذ الـعـقـد   وثـمـة نوع آخـر من هـؤالء يـنـوي الـتـنـفـيذ
والـتـجـهـيـز حـقـا بـهــذه األسـعـار الـرخـيـصـة  ألن لـديـهم
أموال حرام يـريدون  غسـلها باسـتخدامـها في التـجهيز
والتـنفـيـذ ومن ثم كسب أمـوال حالل زالل  من احلكـومة

لتدخل شرعا في أرصدتهم .
ولـو  بـالـفـعل تـدقـيق أسـبـاب الـفـشـل في تـنـفـيـذ عـقود
ـشـاريع في عـهد ـواد وعـقـود تـنفـيـذ ا جتـهـيـز السـلع وا
الكي األول والثـاني لوجدنا أن نسـبة عالية مـنها عقود ا
أحــيــلت عــلى أســاس أرخـص األســعــار من قــبل جلــان

تعاقد خائفة من االتهام بالفساد.
كـنا لو  هل من عالج لرهـاب الفـساد قـد يكـون ذلك 
في الــبــدايـة آنــذاك وقــبل جتــذر مــشــروع احملــاصــصـة
والـتغـطـيـة على الـفـاسـدين وذلك من خالل فـحص وثائق
ـعـقـولـة فـقـد قـدم بـعض هؤالء ـتـقـدم بـاألسـعـار غـير ا ا
مثال رسائل وقوائم أولية أرسلوها أنفسهم الى شركات
اليـ األطـنان من مـرمـوقة عـارضـ علـيـها جتـهـيـزها 
ـواد كـدلـيل عـلى تـعـامـلـهم مع تـلـك الشـركـات بـدال من ا
ـوقـعـة من الـطـرف وهـذه غـيـر مـلـزمـة لـلـطرف الـعـقـود ا
رسل اليه أوقد يتب من الـفحص أنهم شركات وهمية ا
وغـيــر ذلك. بـطــبـيـعــة احلـال االنــتـرنــيت خـيــر مـعـ في
ـلــحـقــيـات الـتــحـري وإن اقــتــضى األمـر االســتـعــانـة بــا
التجارية العراقية للتحقق من العناوين وفحص سجالت

دوائر تسجيل الشركات في بلدانها.
الـطــامــة الـكــبـرى اآلن يــروى والــعـهــدة عــلى الـراوي أن
ــكـاتب االقـتـصــاديـة لألحـزاب ومــدراء مـكـاتب الـوزراء ا
يتـدخلـون في أعمال جلـان التـعاقد بـعدم احـترام تواريخ
الـغلق لـلمـناقـصات ويـقـدمون عـطاءات زبـائنـهم بعـد فتح
الـعـطــاءات وانـكــشـاف أســعـار اآلخـريـن ويـعـفــونـهم من
خـطــابــات الــضــمـان االبــتــدائــيـة
وضوع أصبح أكبر وغيره وأن ا
من اخلـوف من االتـهام بـالـفـساد
الى اخلوف على الـعزيزة  بـكسر

الع  ذاتها. 
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وجـــد نـــوعــان مـــخــتـــلــفـــان من الـــشــاي:
واد الغذائية في أحـدهما يندرج ضمن ا
ح يـندرج اآلخر ضمن العقاقير الطبية.
فـمــا الــفـرق بــيــنـهــمـا? لـإلجـابــة عن هـذا
ـانـيـة الــسـؤال أوضـحت الـصـيــدالنـيـة األ
أورزوال زيـلربـيـرج أن الفـرق بـ النـوع
يــتــمــثل في اخــتـالف نــوعــيــة الــنــبــاتــات
سـتخدمة في إنتاج الشاي مشيرة إلى ا
أن متـطـلبـات الـشـاي الطـبي أعـلى بكـثـير
مـن مـــتــطـــلـــبـــات الـــشـــاي الـــعـــادي وله
اســـتـــخــدامـــات عـــدة مـــنـــهـــا تـــخــفـــيف
ـرارة ـعـدة واألمـعـاء وا الـتـقـلـصـات في ا
والقـنوات الـصفراويـة وتثـبيط االلتـهابات.
ـواد الـفـعـالة ـحـتوى ا وال يـتعـلق األمـر 
ـدى جـودته ونـقـائه وخـلوه فـحـسب بل 
من الـشوائـب أيضـاً وتـضـرب زيلـربـيرج
مـثـاالً عـلى ذلك بـشـاي الـبـابـوجن فـاألول
واد الـغذائـية ويتـكوّن من يـندرج ضـمن ا
األوراق والـسيقـان أما النوع الـثاني منه
فيـنـدرج ضمـن العـقـاقيـر الـطبـيـة حيث ال
يــحـتـوي إال عــلى الـزهـور وبــالـتـالي فـإن
ــواد مــحــتـــواه من الــزيــوت الـــطــيّــارة وا
الــفـعــالـة األخـرى يــكـون أعـلـى.  وبـشـكل
تـاز الـشـاي بـأنه قـلـيل الـسـعرات عـام 
احلــراريـة ويــعــمل عــلى تــنـشــيط جــهـاز
ـنـاعـة وتـدعيـم قـوى الشـفـاء الـذاتي في ا
مواجـهة األمراض الـبسيـطة كنـزلة البرد
الفــتــة إلى أن مــجــرد طــقــوس حتــضــيــر
وشــرب الــشـاي تــســاعـد عــلى الــشــعـور

باالسترخاء النفسي.
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- (أ ف ب): سُـــحـــبت { بـــكــــ
لـعـبة شـعبـيـة تسـمح لالعـبيـها
بابـتكار فـيروس وهـمي ونشره
في أنــحــاء الـــعــالم من مــتــجــر
تـطبـيقـات حلأبلخل في الـص
طورة وفق ما أعلـنت الشـركة ا
لـهـا فـيـمـا حتـارب الـبالد وبـاء
يك حـقيـقيـا. وقالت شـركة نـد
ـتحدة ملـكة ا التي تـتخـذ في ا
ــســـتــخــدمــ مــقــرا لـــهــا إن ا
قيم في الـص لم يتمكنوا ا
من تــنـزيـل بـلــيغ إنك اجلــمــعـة
بــعــدمــا أمــرت هــيــئــة مــراقــبـة
االنـتـرنت بــإزالـتـهــا حملـتـواهـا

حلغـير الـقـانـوني.وأضافت أنه
لـــــيـس من الــــــواضح إذا كـــــان
القـرار مرتبطـا بتفـشي فيروس
ستـجد الذي ظهر في كورونا ا
الصـ للمـرة االولى في كانون
األول/ديـــســـمـــبـــر. وقــتـل هــذا
الوبـاء أكـثر من  2700شخص
وأصـاب  79 ألف شــخص إلى
حـــد اآلن فـي الــبـــر الـــصـــيـــني
(بــــاســــتــــثـــنــــاء هــــونغ كــــونغ
ومـــاكــــاو). وفي حــــ أن عـــدد
احلــاالت اجلــديــدة فـي الــصـ
آخــذ في االنــخـفــاض تــتــزايـد

اإلصابات عبر العالم.

وأوضحت الشركة حللدينا قدر
كــبـيــر من االحـتــرام لالعــبـيــنـا
الــصــيــنــيـ وشــعــرنــا بــحـزن
ـعـرفـة أنـهم لـم يـعودوا عـمـيق 
بليغ ارسة لعبة  قادرين على 
إنك. وأشـارت إلى أنـهـا حتاول
التواصل مع إدارة الهيئة حللفهم
مـخـاوفـهـا والـعـمل مـعـهـا عـلى
إيــجــاد حل مـــنــاسب. ولم تــرد
أبل وال هـيئـة مـراقبـة االنـترنت
عـلـى اتـصــاالت وكــالــة فـرانس

زيد من التوضيح. برس 
وأطـلـقت لـعـبـة حلبـلـيغ إنك في
العام  2012 ويلعبـها أكثر من

مـــلــيـــون شـــخص وفـــقــا 130
يك). لـ(ند

وجلـــأ الالعــبـــون إلى مـــنــصــة
ـشـابــهـة لـ(تـويـتـر) في ويـبـو ا
الــصــ النـــتــقــاد قــرار ســحب

اللعبة.
ـستـخدمـ حلأنا وكـتب أحد ا
بـلــيغ إنك مــنـذ وقت ألــعب 
طويل وأنا غـاضب جداجن لقد
عــلّـمــتـنـا غــسل أيــديـنـا بــشـكل
مـــتــكـــرر وحـــمــايـــة أنـــفــســـنــا
بـصـراحـة تـعـلّـمت الـكـثـيـر عن
ــــعــــديـــة مـن هـــذه األمــــراض ا

اللعبة).
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{ لـــــنــــدن - (أ ف ب): فــــ ســــحــــر
الكـيـمـونـو مـشـاهـيـر عـبـر العـالم من
أمـثـال فـريـدي مـيـركـوري وإيف سان
لوران وجورج لوكـاس واليوم ينظم
له معرض يروي أبـرز مراحل تطوره
مـنـذ الـعـصـور الـوسـطى في الـيـابان
وضـة في لندن. ظهر ضمن أسبوع ا
هــذا الـــلــبــاس خــصـــوصــا في أفالم
حلستارز وورزخل جلورج لوكاس إذ

كان يرتديه محاربو اجليداي.
وقـالـت آنـا جــاكـســون الـقــيـمــة عـلى
مـعرض حلكـيـمونـو: كـيوتـو تـو كات
ووكخل الـذي ســيـفــتــتح في مــتـحف
خل في حلفيكتوريا أند ألبرت ميوز
لـندن السـبت حلإنهـا خفـيفـة للـغاية
وأعـتـقـد أن هـذا مـا يـجعـلـهـا أيـقـونة
ــتــحف مــلــهــمــةخل.وأوضح مــديــر ا
تـريسـتـرام هانت حلعـنـدما نـفـكر في
وضة قد ال يكون الكيمونو أول ما ا
ـعـرض الذي يـخـطـر في بالـنـاخل وا
يــسـتــمــر حـتى  21حــزيــران/يـونــيـو

يتحدى هذه النظرة.
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ـتـعددة وقـال هـانت إن الـتـصـامـيـم ا
واخملتلـفة للـكيمونـو التي يتضـمنها
ـعـرض مـثـل الـكـيـمــونـو الـعـصـري ا
الـــذي صـــمــمه الـــيـــابــاني جـــوتــارو
سـايتـو أو ذاك التـقـليـدي العـائد إلى
الـعـام  1800 أو لــبـاس ثـالـث صـمـمه
الـبـريطـاني جـون غـاليـانـو في الـعام
 لـــــدار ديـــــور تـــــوضـح كـــــيف 2007
ترجمت أزيـاء الكيـمونو إلى ما وراء

احلدود الثقافية واجلغرافية.
حـتى أن تـأثـير الـكـيـمـونو وصل إلى
الفـضاء مع الـتصامـيم التي ارتـدتها
شخصيات محـاربة في سلسلة أفالم
حلسـتـار وورز.وتـظهـر أكـثـر من مـئة
تناقضة حول ما قطعة االختالفات ا
كان يوما رداء بسيطا ويعود تاريخ
ـمـتـدة أقــدمـهـا إلى حـوالى الـفـتـرة ا
ب  1660و  1680 ويتميـز بتطريزات
ألوراق الـقــيــقب عــلى رسـوم مــائــيـة
بأشـكـال مـخـتـلـفة.أمـا أحـدثـهـا فـهو
عـــبــارة عن مـــعــطـف طــويل صـــمــمه
الــــشــــاب مـــــيــــلــــيــــغن بــــومــــون في
الــــــــعـــــــــــــــــــام .2019 وأوضـــــــــحت
جــاكـسـون لـوكــالـة فـرانس بـرس عن
سحر الكـيمونو الدائم الـعابر للوقت
والقـارات إن بسـاطة شكل الـكيـمونو
ـكن إعادة تـشكـيله بـعدد تـعني أنه 

ال يحصى من الطرق. وأضافت حليحب
الــكــثــيـــر من األشــخــاص أن تــوضع
. بالنسبة قطعة القماش على الكتف
إلـى آخـــريـن فــــهم يــــحـــبــــون وضع
الوشاح في الوسطخل.وتابعت حلأما
بـالـنسـبـة إلى الـبعض اآلخـر فـاألمر
ـذهــلـة وطــريـقـة ــاط ا يـتــعـلـق بـاأل
دمـجـهـا مع بـعـضـهـا الـبـعض بـطرق

غير عادية.
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بـدأ الـكـيـمونـو الـذي يـرتـديه الـرجال
والنـساء عـلى حد سـواء الظـهور في
أوروبا بفـضل شركة حلداتش إيست
إندياخل التي سمح لـها بالتجارة مع
اليابـان رغم السيـاسة االنعـزالية في
فــتــرة إيــدو 1868-1615الــتـي مــنــعت
االتــــصـــال مـع اخلـــارج. في الــــقـــرن
الـتـاسع عـشـر بـدأت الـيـابـان إنـتـاج
الــكــيـــمــونــو مــســتـــخــدمــة احلــريــر
الـــفــرنـــسي وبـــدأت أوروبــا إنـــتــاج

الكيمونو من األقمشة اليابانية.
ومـــــنــــــذ ذلك احلــــــ لم يــــــتـــــوقف
ـوضة الـكـيـمونـو عن الـتـأثيـر عـلى ا
ـيــة. ومع مـرور الــوقت حتـوّل الــعــا
الــتــطـريــز الــتـقــلــيـدي الــذي يــصـور
ياه القصب وأشجار الكرز وزنابق ا
ــاط والـــطــيــور والـــتــنــانـــ إلى أ
هـنـدســيـة مــعـقــدة. وفي الـعـام 1998
ـــصــمم الــفـــرنــسي جــان بــول قــام ا
غـوتــيـيه بـتــصـمـيـم كـيـمــونـو أحـمـر
الـلـون بـطـول شـورت قـصـيـر لـنـجـمة
الـبــوب األمــيـركــيـة مــادونــا. أمـا في
العام  1997 صمم ألـكسانـدر ماكوين
كــيــمــونـــو بــرقــبــة واســـعــة وكــمّــ
قـصيـرين لـبيـورك واعتـبـر تصـميـما
ـغنـيـة األيـسلـنـدية. طلـيـعـيا يـشـبه ا
وحــوّل إيف ســـان لــوران فـي الــعــام
 الكيمـونو التقـليدي إلى لباس 1958
هجـ بعد تـصميـمه بتنـورة ضخمة
وســتــرة قــصـيــرة. وفـي الــعـام 2005
أعــاد يـوهــجي يــامـامــوتـو تــصــمـيم
كـيـمـونـو بـاسـتـخـدام احلـريـر إلبـراز
الـغـمـوض الـذي يـكـتـنف هـذا الرداء
مـثل ما فـعل فريـدي ميـركوري مـغني
فـرقــة كـويـن في الـســبـعــيـنــات الـذي
سرح ارتدى الكيـمونو على خـشبة ا
خالل جـوالت الفـرقة الـبريـطانـية في
الـيابـان. وقـالت جـاكسـون إنه لـباس
ال يــحـمل هـويـة جـنـسـيـة وهـو أنـيق

جدا.

خالل الـتصوير الذي استمرّ عشرة
أيـام. وأشـارت كـروبـاكـوفـا إلى أنه
يــــجـــري الـــتــــحـــقـــيـق مع أربـــعـــة
مـشـتبـهـ بيـنـهم امرأة الرتـكـابهم

جرائم جنسية مختلفة.
تحرش الذين ثلة ا وتـسأل كل 
يـعـرضون أعـضـاءهم اجلنـسـية أو
ــارســون الــعــادة الــســريــة أمــام
عــدســة الـكــامــيــرا اال يـقــلــقـكم أن
?. وأثـارا الــفــيـلم عــمـري  12عــامــاً
جـــدالً وطــنـــيــاً حـــتى قـــبل عــرضه
ّ األول. ويــطــلب الــرجــال الــذين 
حـــجب وجـــوهــهم مـن الــفـــتــيــات
الـــشــابـــات خــلـع مالبــســـهنّ أمــام
الــــكـــامــــيـــرا أو إرســــال صـــورهنّ
عـاريات وثمّ يهددونهنّ بنشر هذه
الــصـور عـلى االنـتــرنت وبـعـضـهم
يــطــلــبــون لـقــائــهنّ.  وأثــنــاء أحـد
ـمـثالت الــلـقــاءات دُعـيت إحــدى ا
ـمـارسـة اجلـنس في الـوقت نـفسه
مـع رجل وامـرأة قــاال إنــهـمــا غــيـر
مــنـــزعــجــ من كــون عــمــرهــا 12

. عاماً
وقـالت تيريزا تيـزكا لوكالة فرانس

{ براغ- (أ ف ب):  حتقق الشرطة
الـتشـيكـية حول مـشتـبه بارتـكابهم
اعـتــداءات جـنـسـيـة بـعـد أن كـشف
فـيـلم وثائـقي عن محـاولة أكـثر من
ــثالت ألــفـي رجل الــتــواصل مع 
شـابـات قـدّمن أنـفـسـهنّ عـلى أنـهنّ
مـــراهــقـــات عــلى مـــوقع فـــســبــوك
ومــــــواقـع أخــــــرى لــــــلــــــتــــــواصل

االجتماعي.
ـتــحــدثـة بــاسم شــرطـة وأعــلــنت ا
بــراغ إيـفــا كـروبـاكــوفـا أن تــسـعـة
ـحـاولـتـهم أشــخـاص يُـشـتـبـه حل
الـتــواصل بـشـكل غـيـر قـانـوني مع
دة طـفل يواجهون عقـوبة السجن 
. وقالت لوكالة فرانس برس سنت
وُجّــهت الـتـهــمـة لـشــخـصـ حـتى
اآلن. ديـن أحدهمـا بالـسجـن عشرة

أشهر مع وقف التنفيذ.
وبـحــسب مـنـتـجي الـوثـائـقي فـإن
 شــخــصــاً وجّــهــوا رســائل 2458
َ أنهنّ يـبـلغن ـثالت ادعـ لـثالث 
عــامــاً عــلى مــواقـع فــيــســبـوك 12
وســـكــايب وســنـــابــشــات ومــواقع
تــشـيـكــيـة لـلــتـواصل االجــتـمـاعي

نزل مع احترازية يومية كمالزمة ا
أي وعــكـة صـحــيـة وغــسل الـيـدين
ـاء لـلـمسـاعـدة على بـالـصـابون وا
احلــد مـن انــتــقــال عــدوى أمـراض
اجلــهــاز الـــتــنــفــسي. وغــالــبــا مــا
يـسـتخـدم اآلسيـويون األقـنعـة لدى
رض وأصبح ظـهور أول أعراض ا
أكـثر انتشارا مع تفشي كوفيد-19
الذي ظهر في الص قبل شهرين.
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وتـــخــزيــنــهـــا). وتــنــاقـــلت مــواقع
الــتـواصـل االجـتــمـاعي أخــبـار عن
نـفـاد األقـنـعـة ومـحـارم وبـخـاخـات
الـتـنظـيف. لـكن النـصـيحـة الـطبـية
الــسـائـدة هي الـتــعـامل مع الـوبـاء
ركز ببساطة. وهذا األسبوع غرد ا
األميركي للمراقبة والوقاية حلأنه ال
يـنصح باسـتخدام األقـنعة لـلوقاية

ستجد.  من فيروس كورونا ا
وأضـــاف يـــجب اتـــخــاذ خـــطــوات

{ لـــنــــدن- (أ ف ب): رغم تـــأثـــيـــر
ــسـتــجــد عـلى فــيــروس كـورونــا ا
ـنـعكس األسـواق هـذا األسـبـوع وا
ــيـة ســلــبـا عــلى الــشــركــات الـعــا
اســتــفــادت أخــرى من الــهـلـع لـدى
الــرأي الــعـام وارتــفــعت مـبــيــعـات
األقـنعة الواقـية والسوائل لـتطهير

األيدي ومنتجات التنظيف.
وســجـلت مـبـيـعــات أجـهـزة قـيـاس
احلــــرارة رواجـــا كـــبــــيـــرا والـــتي
ســـارعت الـــســلـــطـــات لــشـــرائـــهــا
سافرين لـلتحـقق من عدم إصابـة ا
ــطـــارات بــاحلـــمى واألمــاكن فـي ا
الــعــامــة األخــرى سـعــيــا الحــتـواء

الفيروس.
تـحدثة وصـرحت فاضـلة شـعيـب ا
ـيـة بــاسم مـنــظـمــة الـصـحــة الـعــا
لــفـرانس بـرس حلزاد الــطـلب عـلى
األقــنـعــة الـواقــيـة في الــعـالم 100
عـتـاد بسـبب حـالة مـرة أكـثـر من ا
الــــذعـــر الــــتي تـــدفـع لـــشــــرائـــهـــا

ـعهـد الـوطنـي التـشـيكي بـحـسب ا
لـلـصـحة الـعـقـليـة فـإن حوالى 40
ـــئــة من مــرتــكــبي االعــتــداءات بــا
اجلـنـسـيـة عـلى االنـتـرنـت يـعـانون
ـئـة من مـن الشـذوذ وب 5و 10بـا
بـــيــــنـــهم فــــقط هم مــــتـــحـــرشـــون

باألطفال.
ـئة ـعـهد أن حلالـ 60بـا وأضـاف ا
الـــبــاقــ هم رجـــال عــاديــ عــلى
ـــســتــوى الــنــفـــسي واجلــنــسي ا
بــدوافع مــتـعــددة لــهـذا الــنـوع من

السلوك).

ّ ـشـاهـد األولى الـتي  بــرس عن ا
تـصـويـرهـا في غـرف فـتـيـات حـيث
بــدت الـدمى احملـشـيــة تـلـقـيت 16
رســالــة من رجــال من كـل األعــمـار
فــيـمــا لم يــكن حـســابي قـد اكــتـمل
تـزوجة ـمثـلـة ا حـتى). وأضـافت ا
ـامـاً حلهـنـا فـهـمت ـ الــبـالـغـة  24ع
ــــشـــكـــلـــة. ويـــتمّ عـــرض ابـــعـــاد ا
الــوثــائــقي بــنــســخــتــ إحــداهـا
مـــوجّــهـــة لألطــفـــال واألخــرى إلى
األشــخـاص الـذين تـفـوق أعـمـارهم

. الـ 15عاماً
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األراضي وصل فــيـهم األمـر خاللـهـا
إلى قــطع رؤوس أعـدائــهم لـرفــعـهـا
كــــغـــنــــائم. وقــــد اســــتـــمــــرت هـــذه
ـمــارسـات حــتى سـتــيـنــات الـقـرن ا
ـاضي بــحـسب بـعض الـشـهـادات. ا
كـذلك دقت خـاميـو بـون نيـون زوجة
نـغون في الـصغـر أوشامـا بأشـكال
هــنــدســيـة عــلـى الـوجـه والــذراعـ
ـرأة الـبالـغة . وتـستـذكر ا والـقدمـ
ا للغاية. 75 عاما أن حلذلك كان مؤ
لـكن قـلـت لـنـفـسي إذا مـا كـانت أمي
وخـاالتي قادرات عـلى فعل ذلـك فأنا
أيــضـا أقــدرخل. غــيــر أنــهــا تـوضح
ازحة لوكالة فرانس برس أنها لم
تـضطر لالستعانة بأحدهم لتثبيتها

خالل دق األوشام خالفا لزوجها.
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{ لـونغوا- بـورما- (أ ف ب):  يذكر
الـثـمـانـيـني نـغـون بـوك جـيـدا وجع
دق وشم عـلى وجـهه عنـدمـا كان في
الـسـادسـة بـعـدمـا عـاد والـده وجـده
ظـافرين إلى بـلدته فـي شمـال بورما
رافع جمجمة إحدى ضحاياهما.
ـــنــتــمي إلـى قــبــيــلــة هــذا الــرجل ا
اليــــنــــونغ وهـي من قــــبــــائل نــــاغـــا
ــقـــيــمـــة قــرب احلــدود الـــكــثـــيــرة ا
الـهندية يؤشر بيده إلى حفيده ابن
الـســادسـة الـعـمــر عـيـنه ألول وشم
دقه. ويــقــول لـوكــالــة فــرانس بـرس
حللـــقـــد تـــطـــلـب ذلك اإلمـــســـاك بي
وتـثـبـيـتي بـشـدة وذلك لـدى عـرضه
بــفــخــر األوشــام عــلى صــدره. وقــد
تـواجه أفراد الـقبـائل وسكـان القرى
من شــعــوب نـــاغــا في حــروب عــلى

ّ حتـويلـها إلى مـرحاض الـزهري و
مـتنـقل للـنـساء وهـو مشـروع طوّره
ــة ثـــنــائـي لــديـــهـــمــا حـــافالت قـــد
ـواقع في مـركــونـة في الـعــديـد من ا
ـدينة في غرب الهنـد. تقول الشابة ا
عــامـــاً لــوكـــالـــة ف رانس بــرس 18
حلذهــبـت إلى احلــديـــقــة وكـــنت في
حــــاجــــة لــــدخــــول احلــــمــــام. هــــذه
ـراحـيض مـريحـة وتـعـطي شـعوراً ا
ـكن ألي امـرأة اسـتـخـدام بـاألمـان. 
ـــــراحــــيـض في مـــــقـــــابل 5 هـــــذه ا
روبــيـات 0,64يـورو ســواء لـقـضـاء
حــــاجـــتـــهــــا أو اإلرضـــاع أو شـــراء

احلفاضات أو الفوط الصحية.
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عـــلــيــهن اســتــنـــادا إلى مــظــهــرهن
إضــافــة إلى اخلــرافــات واحملــرمـات
الـتي حتــيط بــالـوظــائف اجلـســديـة
الـطبـيـعـيـة للـمـرأة  كـراهيـة الـنـساء
ظـاهرة مـنتـشرة في كل مـكان). فـيما
مـثل الـعـديد مـن النـسـاء الـهـنـديات
يـنـتـاب الـطـالـبـة سـوفـارنـا دوغـاريه
ـسـارات الـطـويـلة قـلـقـاً شديـداً من ا
الـتي عليـها اجتـيازها لـلوصول إلى
مـنزلـها وقـضاء حـاجـتهـا ما يـجعل
ـراحـيض الـعـامة الـنـظـيـفـة حـاجة ا
ــة في الـبـلـد اجلــنـوب آسـيـوي. مـلـحّ
وقـــد ســرّت هـــذه الـــشــابـــة عــنـــدمــا
اكــتــشــفت في إحــدى حــدائق بــونــا
ـة مـطلـيـة بالـلون وجـود حافـلـة قد

ثل ضـد النـساء والـفتـيات ال يـزال 
مـشـكـلة رئـيـسـيـة في أنـحـاء الـعالم
مـقارنـا إياه بـالعـبوديـة واالستـعمار
في الـسابق. وأضاف خالل حدث في
جـامعـة ذي نيو سـكول في نـيويورك
بـدءا بــالـسـخــريـة مـن الـنـســاء عـلى
أنـهن يعان من الهستيريا أو تقلب
الـهـرمــونـات إلى احلـكـم الـروتـيـني

{ نـيــويـورك- بــونـا- الــهـنـد- (أ ف
ـتـحدة ب): دعـا االمـ العـام لأل ا
أنـطـونـيـو غـوتيـريش اخلـمـيس الى
ـــســـاواة بــ وضع حـــد النــعـــدام ا
اجلـنــسـ قــائال إنه أمـر مــعـيب في
الـقـرن احلادي والـعـشـرين ألنه ليس
فــــقـط غـــــيــــر مـــــقـــــبـــــول بل غـــــبي
أيـضاخل.وقال غوتيريش إن التمييز
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