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الشائعة  والتكنولوجيا

بناة )الدول( في دولتنا

زمان جديد

واملرضى  املعتوهون،  منه  ويقتات  ينتشر،  والزال  قديم،  فيروس  الشائعة 
مروجيها،  وتجد  إال  االشاعة،  انتشار  وحجم  مفعول  زاد  وكلما  النفسيون، 
يتلذذون بإساءتهم إلى الناس وإلى املقربني منهم، بوجه مباشر أو غير مكشوف.
واالشاعة لها مختصون في صناعتها، ويعهدون بها إلى وكالئهم لنشرها بعد 

أن يتفننوا فيها لنشرها في الوقت واملكان املناسبني .
على  بفعالية  للتأثير  بدقة  تصنع  املناسبات  وبحسب  متطورة،  صناعة  وهي 
املستهدفني، الذين يتناولونها على شكل عصير من غير تحليل مكونات الخبر 
ومصدره وأهدافه الثقافية واالجتماعية والسياسية، وكلما كان النفاق االجتماعي 
مستشريا إال ووجدت االشاعة طريقها إلى االنتشار، ومع مرور األيام يتحول 

خبر االشاعة إلى معطى للتصديق من غير وضع جهاز اختبار الكذب.
واألسر  والقبائل،  الدول  بني  للحروب  أداة  القدم،  منذ  اإلشاعة   شكلت  كما 
واألفراد، و دفعت البشرية ثمنا باهظا لدحض االشاعات وتكذيبها، ومن أجلها 
والتاريخ  أخرى،  حضارات  وظهرت  حضارات،  واختفت  كثيرة،  دماء  سالت 
أحيانا اليوضح من كان صادقا ، ومن كان على باطل، ألن املؤرخ وناقل األحداث  
يكون مدونا للغالب املنتصر ، في حني ان املهزومني حتى لو كانوا مظلومني فهم 

في رأيه إلى الجحيم.
الصحافة  بداية  مع  وذلك  اليومي،  للخبر  موضوعا  الشائعة  صارت  اليوم،  
الكهربائية، التي تشعل الشائعات والتفاهات وتبررها بتخريج العيون واللسان، 
،وخاصة  تحر  غير  من  في مضمونها  ويثق  يصدقها  البسيط  االنسان  ويبقى 
ما ينشر من فيديوهات، بالصوت والصورة، والطامة أن بعض التفاهات التي 
تنشر روابطها على مواقع الصحافة الكهربائية، تتم مشاركتها من طرف فئات 
واسعة من الناس على حسابهم بمواقع التواصل االجتماعي، وأحيانا يقع بعض 
املتنورين  ضحية زيف، وصيحات عناوين األخبار ، إما بحسن نية، أو رغبة 

منهم في مشاركة أصدقائهم، وزمالئهم في ذات املوضوع.
لكن املشكلة أن أي موضوع، تقوم بمشاركته على صفحتك فهو يعبر عنك، وعن 
توجهك من غير أن تدري، ألنك تكون قد ساهمت في نشر خبر هو في االصل 
شائعة وتفاهة، وهنا قانون الصحافة واضح في مثل هذه القضايا وقد حدد 

لها عقوبات.
في الصحافة املهنية واملحترمة، اليمكن بأي حال تبني خبر من مصدر مجهول، 
بعض  تروجها  التي  االشاعة  أخبار  انتشار  ومع  والكذب،  الصدق  يحتمل 
الصحف واملواقع التي ليس لها ضمير مهني ومتطفلة على الصحافة، صار من 
الضروري أن تحدث املؤسسات االعالمية املستقلة، والحكومية، أقساما خاصة 
ومعرفة  صدقيتها،  في  املشكوك  األخبار  وتحليل  االشاعات،  حرب   ملواجهة 
من القائم على ترويجها، والفائدة من وراء ذلك، فاليوم تكنولوجيا املعلوميات 
ال  ولم  ذلك  من  التحقق  على  تساعد  تطبيقات  وفرت 
تخصيص منصات إعالمية لتكذيب االشاعات وإطالع 

الرأي العام عليها.

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

عبداحلق بن رحمون

فيما كان املرء يقرأ عن مأساة قرية صغيرة قرب كركوك 
سكانها  من  رجال  أربعة  وأعدم  داعش  تنظيم  اقتحمها 
ورحل ،كانت األخبار الكثيرة عن تشكيل حكومة جديدة 
في بغداد تنهال من حوله متهافتة إلى حد الثرثرة الزائدة 
التي ال معنى لها ، السيما إذا رجعنا إلى احصائية مذهلة 
من العمليات القتالية التي شّنها التنظيم ذاته، وقتل فيها 

عراقيون كثيرون في مناطق مختلفة من العراق . 
معارك  من  جديدة  ملعركة  يتحضر  كأنه  العراق  وبدا 
اجل  من  السياسية  الساحة  في  املعتادة  والتفاهة  البطر 
الذي  الوزاري  التشكيل  في  ذاك  واستمالة  هذا  ارضاء 
عليه  أضفيت  التي  االستقاللية  بصفة  رؤوسنا  تصّدعت 
قبل أن يظهر، كما سبق أن أضفي مصطلح التكنوقراط 
كانت  انها  حني  في   ، جميعها  السابقة  الحكومات  على 
مستنقعات للفساد والتبعية الحزبية وجر البالد إلى مزيد 

من االنهيار.
حلقة  آخر  أّن  يدرك  أن  يجب  املكلف،  الحكومة  رئيس 
منصب  هي  العراق  في  السياسي  املزاد  في  استهالكية 
وزير ومن هو بدرجته، وان الحلقات الفاعلة التي تمسك 
بجميع مفاصل امكانات العراق البنكية والتجارية والنفطية 
والدبلوماسية واالستثمارية هي بأيدي ذوي درجات أقل، 
اتخاذ  في  املرهف  السيف  حد  من  مضاءًا  أكثر  لكنهم 
تقف  التي  الجهات  امتيازات  التي تحفظ  القرارات  جميع 

معهم ووراءهم .
كانت  مهما  شخصية  أية  عن  اليوم  للحديث  مجال  ال 
ويمكن   ، تنفيذي  منصب  أعلى  تنال   .، جيدة  صفاتها 
لها أن تغامر في فترة انتقالية خوض معركة ضد “بناة 
الدول” املتنفذة داخل الدولة العراقية  منذ سنوات، مادام 

املشهد السياسي مستقرًا على ثوابته العامة املعروفة .

اكس"  "سبايس  أعلنت شركة   - واشنطن-)أ ف ب( 
أربعة  إلرسال  شراكة  عن  األميركية  الفضائية 
أشخاص إلى الفضاء في رحلة خاصة، من دون أن 
تكشف سعر البطاقة. وأبرمت "سبايس اكس" بهذا 
الصدد عقدا مع شركة "سبايس أدفانتشرز" ومقرها 
قرب واشنطن. وكانت هذه الشركة وسيطا إلرسال 
ثمانية سياح إلى محطة الفضاء الدولية عبر وكالة 
الفضاء الروسية بواسطة صواريخ "سويوز". وكان 
اول هؤالء السياح دنيس تيتو العام 2001 وقد دفع 
مبلغ 20 مليون دوالر لإلقامة ثمانية أيام في محطة 
الفضاء الدولية. وكان آخرهم مؤسس فرقة "سيرك 
وسترسل   .2009 في  الليبرتيه  غي  سوليي"  دو 
بواسطة  هؤالء  الفضاء  سياح  اكس"  "سبايس 
مركبتها "كرو دراغن" التي طورتها لنقل رواد وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا(. ويفترض ان تجري هذه 
املركبة أول رحلة ماهولة في غضون أشهر قليلة في 

موعد لم يحدد بعد. واوضح بيان "سبايس اكس" 
أن الرحالت الخاصة هذه ال تشمل اإلقامة في محطة 
الفضاء الدولية. وأوضحت غوين شوتويل رئيسة 
"سبايس اكس" التي أسسها امللياردير إلون ماسك 
"ستفتح هذه الرحلة التاريخية الباب أمام رحالت 
موعد  يحدد  ولم  بذلك".  يحلمون  من  لكل  فضائية 

الرحلة وال مدتها وبرنامجها إال أن إريك اندرسون 
الرحلة  أن  إلى  أشار  أدفنتشرز"  "سبايس  رئيس 
عما  مرتني  يزيد  ارتفاع  إلى  "بالوصول  ستسمح 
زوار  أو  مدنيني  لرواد  سابقة  مهمات  إليه  وصلت 
إلى محطة الفضاء الدولية". وتسبح محطة الفضاء 

الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر في الفضاء.

البحث عن أربعة ركاب
في رحلة خاصة إلى الفضاء

 - ب(  ف  )أ  )املغرب(-  بنحدو  آيت 
التاريخي  بنحدو  آيت  قصر  تحول 
بمبانيه  املغرب  شرق  جنوب  في 
املتنصبة في ما يشبه قلعة حصينة، 
الكثير  لتصوير  طبيعي  ديكور  إلى 
العاملية لعل  من األفالم واملسلسالت 
"غايم أوف ثرونز"  أشهرها مسلسل 
أصالته  على  حافظ  بعدما  الشهير، 
على  مطلة  مرتفعات  على  املعمارية 

وديان.
الطينية  القصر  بنايات  تترآى 
أبراج  أو  صوامع  كأنها  الحمراء 
الصخري  املرتفع  ظهر  على  معلقة 
املطل على واد جاف. ويحميها سور 
فيه مدخالن أحدهما مرتبط بقنطرة 

واآلخر يفضي إلى ضفة الوادي.
يقود هذا املدخل صعودا عبر ممرات 
وسط  ساحة  إلى  ملتوية  ضيقة 
القصر كان يتجمع فيها السكان قبل 
غالبيتهم. وتطلق تسمية  أن يهجره 
املغرب  شرق  جنوب  في  "القصور" 
الطينية  الجماعية  املساكن  على 
املسيجة بأسوار، وفق طراز هندسي 
بنحدو  آيت  يعد  نوعه  من  فريد 
يرجح  الذي  القصر  ويقع  أشهرها. 
إلى  داخله  املباني  أقدم  تعود  أن 
منظمة  بحسب  عشر  السابع  القرن 
األطلس  جبال  شرق  اليونسكو، 
الكبير على طريق شكلت لقرون ممرا 
للقوافل التجارية بني إفريقيا جنوب 

الصحراء واملغرب.
خلف  املتالصقة  البيوت  عن  وفضال 
أسواره، يضم القصر مخزنا للحبوب 
للمسلمني  ومقبرتني  ومسجدا 
وأخرى لليهود، على ما تفيد منظمة 

اليونسكو التي ادرجته على قائمتها 
للتراث العاملي للبشرية.

الشهير  املسلسل  منتجو  يحتج  ولم 
"غايم أوف ثرونز" إلدخال الكثير من 
التغييرات على معامله كي يتحول إلى 
التي  األسطورية،  "يونكاي"  مدينة 
تارغاريان  دينريس  األميرة  غزتها 

إحدى شخصياته الرئيسية.
ومع أن الكثير من بيوته تحولت إلى 
الصناعة  منتجات  تعرض  دكاكني 
التقليدية، إال أنه حافظ على هندسته 
تصوير  ليحتضن  والجذابة  الفريدة 
أعمال يغلب عليها الطابع التاريخي 
أوف  "لورانس  مثل  األسطوري  أو 

أريبيا" و"غالدييتر" و"ذي موميء".
-"ثرات سينمائي عريق"-

هذه  أن  عاما(   61( حمادي  ويوضح 
املنطقة  شهرة  في  ساهمت  األعمال 
في  كومبارس  دور  بأدائه  مفتخرا 
صورته  إلى  ويشير  منها.  الكثير 
املخرج  مع  روماني  مصارع  بلباس 
األميركي ريدلي سكوت أثناء تصوير 
بيته  ببهو  معلقة  "غالدييتر"  فيلم 

الذي يقصده السياح.
ويطل هذا البيت مثل غالبية مساكن 
الهضبة  على  شرفات  عبر  القصر 
للوادي،  األخرى  الضفة  في  املقابلة 
السكان  معظم  انتقل  حيث  إلى 

لإلقامة في بيوت اسمنتية.
ارتفاع  على  بيت  شرفة  جدار  وعلى 
أعلى، يعرض املرشد السياحي أحمد 
القصر  شباب  من  ورفاقه  عاما(   29(
كواليس  من  بعضها  مماثلة،  صورا 

تصوير مشاهد "غايم أوف ترونز".
ويطمح أن تجد هذه الصور طريقها 

باألعمال  خاص  متحف  في  للعرض 
القصر،  احتضنها  التي  السينمائية 
هنا  فيلم صور  "أول  أن  إلى  مشيرا 
تراث  لدينا  لألربعينيات،  يعود 
استغالله  نأمل  عريق  سينمائي 
الشاب  السياح".ويأسف  جذب  في 

شهرة  انعكاس  لعدم  املتحمس 
السياحة  على  ثرونز"  أوف  "غايم 
في املنطقة، بينما استقطب املسلسل 
أول  بث  منذ  العالم  عبر  مشاهدين 
أنه  لدرجة   2011 العام  في  مواسمه 

شكل ظاهرة اجتماعية.

كان  إن  بعضهم  "يسألني  ويضيف 
الذي صورت فيه مشاهد  املكان  هذا 

من املسلسل، ال شيء يدل على ذلك!"
القصبة  على  نفسه  األمر  وينطبق 
التاريخية في ميناء الصويرة املطل 
حيث  غربا  األطلسي  املحيط  على 

صورت مشاهد من املسلسل.
املسلسل  طاقم  يعود  أن  ويحتمل 
لقطات  لتصوير  املغرب  في  للعمل 
من مسلسل جديد مشتق منه بعنوان 
املقتبس  دراغن"،  ذي  أوف  "هاوس 
مارتن  ر.ر.  جورج  للكاتب  قصة  عن 

النجاح  انعكس  حني  وفي  أيضا. 
ازدهارا  "لغايم أوف ثرونز"  الكاسح 
إيرلندا  في  السياحي  القطاع  في 
كرواتيا،  في  ودوبروفنيك  الشمالية 
في  القطاع  عن  املسؤولون  يقدم  لم 
املغرب على استثماره لجذب السياح.

قصر آيت بنحدو في املغرب ديكور سينمائي
ساحر إلنتاجات عاملية

شركات  اتحاد  أعلن   - ب(  ف  فرانكفورت-)أ 
غّطت  االخيرة  أن  الثالثاء  األملانية  التأمني 
أضرارا بقيمة 675 مليون يورو )731 مليون 
دوالر( ناجمة عن العاصفة كيارا التي ضربت 

أوروبا األسبوع املاضي.
مجموع  من  أنه  بيان  في  االتحاد  وأفاد 
يورو  مليون   600 دفع  "سيتم  األضرار 
واألعمال  واألغراض  األبنية  عن  )كتعويض( 
حوالى  في  املتضررة"  والصناعية  التجارية 
التي أطلق  "كيارا"  ألف قضية. وكانت   500
أسوأ  سادس  أملانيا  في  "سابني"  عليها 
عاصفة تواجه شركات التأمني منذ 2002، إذ 
تسببت كذلك بأضرار بقيمة 75 مليون يورو 

تعّرضت لها 40 ألف سيارة ومركبة.
ضرب  الذي  "كيريل"  االعصار  األسوأ  وكان 
يغطيها  بأضرار  وتسبب   2007 عام  أملانيا 
مليارات  ثالثة  نحو  قيمتها  بلغت  التأمني 

يورو.
مليار   1,3 فكّلفت  "جينيت"  العاصفة  أما 
عليها  أطلق  التي  تلك  كّلفت  بينما  يورو 

"فريدريك" مليار يورو في 2018.
أسفرت  املالية،  التداعيات  جانب  وإلى 
عاصفة العام الجاري التي كان تأثيرها على 
10 و11 شباط/فبراير عن  أملانيا األشد في 
بجروح  األقل  على  أشخاص  ثالثة  إصابة 

بان"  "دويتشه  شركة  أجبرت  بينما  بالغة 
تعليق  على  الحديد  السكة  لخطوط  املشغلة 
كذلك  وألغيت  املدن.  بني  القطارات  حركة 
مطارات  كبرى  من  عدد  في  الرحالت  مئات 
األملاني  الدوري  رابطة  أعلنت  فيما  البالد. 
اإلجمالي  املدخول  أن  الثالثاء،  القدم،  لكرة 
ألندية الدوري في موسم 2018-2019 تخطى 
األولى،  للمرة  يورو  مليارات  أربعة  عتبة 
عشر  الخامس  للعام  نمو  تحقيق  مواصال 
البوندسليغا  رابطة  وأفادت  التوالي.  على 
موسم  في  األندية  مداخيل  "بلغت  بيان  في 

بزيادة  يورو،  مليارات   4,02  ،2019-2018
وهو  السابق،  املوسم  عن  باملئة   5,4 بلغت 
عشرة  الخامسة  للمرة  سنوي  قياسي  رقم 

على التوالي".
ناديا،   18 األولى  األملانية  الدرجة  وتضم 
الكبرى  الوطنية  البطوالت  في  بـ20  مقارنة 
إنكلترا  أي  العجوز،  القارة  في  األخرى 
هذه  رغم  وإسبانيا.وعلى  وإيطاليا  وفرنسا 
الزيادة، ال يزال الدوري األملاني يبتعد بفارق 
اإلنكليزي  نظيره  أندية  مداخيل  عن  كبير 

التي بلغت 58 مليارات يورو للفترة ذاتها.

أما البطوالت الثالث األخرى، فلم تنشر بعد 
أرقام املوسم املاضي.

وتعود مداخيلها األخيرة املعلنة الى موسم 
فرق  إيرادات  بلغت  حيث   ،2018-2017
الليغا اإلسبانية 4,15 مليارات يورو، مقابل 
3,07 مليارات في إيطاليا، و2,8 مليار في 
فرنسا. ويتصدر بايرن ميونيخ، بطل أملانيا 
في املواسم السبعة املاضية، قائمة مداخيل 
مليون   750,4 بلغت  عائدات  مع  األندية 
املاضي  املوسم  في  وصيفه  أمام  يورو، 

بوروسيا دورتموند )489,5 مليون يورو(.

كم بلغت خسائر املانيا في العاصفة؟
وكم مداخيل أنديتها في الدوري؟

دبي-)أ ف ب( - أقلع "الرجل النفاث" الفرنسي 
بجناح  مستعينا  األرض  من  ريفيه  فينس 
بأربعة  ومدفوع  الكربون  ألياف  من  مصنوع 
محركات صغيرة، ليحلق على ارتفاع 1800 متر 
في سماء دبي في إنجاز وصفه املنظمون بأنه 

"األول من نوعه في العالم". 
املعروف  عاما(   34( الفرنسي  املغامر  وحقق 
بحبه للرياضات القصوى، هذا االنجاز في 14 
"جيت  فريق  من شباط/فبراير مع شركائه في 
في  نزوال  القفز  اآلن  حتى  اعتادوا  الذين  من" 

الجو من علو مرتفع.
في  يفتتح  الذي   2020 إكسبو  معرض  ورحب 
دبي في تشرين األول/اكتوبر املقبل، باإلنجاز 
الذي يندرج في إطار مهمة املعرض في تحقيق 

"مشروع الطيران البشري".
"جيت  وأكد البيان املشترك الصادر عن فريق 
من" و"إكسبو 2020" إن االنجاز "هو األول في 
امتار   5 ارتفاع  على  الفرنسي  وحلق  العالم". 
 100 "ملدة  العربي  الخليج  مياه  سطح  فوق 

متر   1800 ارتفاع  إلى  يرتقي  أن  قبل  ثانية" 
ريفيه  وارتدى  املدرج.  إلى  بعدها  من  ويعود 
مزودا  الكربون  ألياف  من  مصنوعا  جناحا 
على  قادرة  صغيرة،  نفاثة  محركات  بأربعة 
الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة. 
وقال معرض "إكسبو 2020"، إن ريفيه نفذ في 
"مناورة  دقائق  ثالث  استمرت  التي  الرحلة 
التفاف كامل ومناورة دوران حاد على ارتفاع 
ارتفاع  على  مظلته  يفتح  أن  قبل  متر،   1800
1500 ويهبط بسالم". وأكد ريفيه في البيان أن 
الرحلة "نتاج عمل جماعي دقيق للغاية، حيث 
حققت كل خطوة صغيرة نتائج كبيرة. كل شيء 
كان مخططا له، وقد شعرت بسعادة غامرة ملا 
تحقق من تقدم". وأضاف "أحد األهداف التالية 
الهبوط على األرض بعد التحليق على ارتفاع، 

دون الحاجة إلى استخدام مظلة هبوط".
وقام ريفيه العام املاضي مع طيار آخر يدعى 
في  تيانمن  كهف  عبر  بالتحليق  فوغني  فريد 
إقليم هونان في الصني، في إطار هذا املشروع.

الرجل النفاث.. يحلق في سماء دبي
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القاهرة - مصطفى عمارة
في  العليا  االدارية  املحكمة  تواصل 
االسكندرية  ذئب  مع  التحقيق  مصر 
تجاوز  الذي  الرياضيات  ،استاذ 
بالتحرش   وقام  عاما،  الخمسني 
طالبة   120 ب  الجنسي  واالعتداء  
االسكندرية  مدارس  احدى  فى 
ان  بعد  عنه  باالبالغ  قمن  والالتي 
نزواته  ارضاء  اعراضهن  استباح 
 200 من  اكثر  دفع  مما  الشيطانية 

التجمع  الى  الطالبات  اهالي  من 
التى  االبتدائية  البنات  مدرسة  امام 
يقوم املدرس بالتدريس فيها مرددين 

هتافات للمطالبة بمحاكمته.
املدرس  اعترف  التحقيقات  وخالل   
بجريمته مؤكدا انه شعر بفراغ بعد 
ان توفيت زوجته قبل ارتكاب فعلته 
حكم  وحيدا  ابنا  لديه  وان  بشهور 
عليه بالسجن 10 سنوات فى احدى 
التحقيقات  انتهاء  ومع  الجرائم.  

العليا  االدارية  املحكمة  قضت 
عتابا  وجهت  كما  املدرس  بفصل 
التربية  وزارة  مثل  الجهات  لبعض 
والتعليم لتغاضيها طوال تلك الفترة 
خطة  عن  ،فضال  املدرس  سلوك  عن 
االمومة  ملجلس  التابع  الطفل  نجدة 

والطفولة .
مدير  عثمان  صبري  اكد  جهته  من 
القومي  باملجلس  الطفل  نجدة  خطة 
حكم  نقدر  اننا  والطفولة  لالمومة 

اطار  لدينا  اننا  واشار  املحكمة، 
استراتيجي للقضاء على العنف ضد 
االطفال تبدا بتوعية االسر واملدارس 
ان  ابنائنا  وتعريف  االطفال  لتربية 
عنف  حدث  واذا  حرمة  اجسادهم 
منذ  واضاف  الطفل  نجدة  يبلغ 
تولى عزة العشماوي رئيس املجلس 
القومي لالمومة والطفولة يتم تفعيل 
خطة  هناك  واالن  الحماية  منظومة 

ولتطوير

 ذئب االسكندرية يعتدي على 120 تلميذة

باريس-)أ ف ب( - ضرب فيروس مدمر للطماطم 
في  مزرعة  بكاملها،  محاصيل  تلف  على  قادر 
منطقة فينيستير في أقصى غرب فرنسا، على 

ما أكدت وزارة الزراعة الثالثاء.
وأوضحت الوزارة أنه تم عزل املزرعة وستهدم 
بيوت زراعية مليئة بالطماطم إذ ليس هناك أي 

عالج معروف لهذا الفيروس.
ويؤدي هذا الفيروس إلى ظهور بقع على الثمرة 
ويفقدها طعمها بسبب توقف عملية النضوج، 
ما يجعلها غير قابلة للبيع، وقد حذر مسؤولون 
له  سيكون  انتشاره  أن  من  سابق  وقت  في 

»عواقب اقتصادية كبيرة« على املزارعني.
وتم اإلبالغ عن انتشار الفيروس الذي ال يشكل 
في  األولى  للمرة  اإلنسان،  صحة  على  خطرا 
العام 2014 في بيوت بالستيكية في إسرائيل 

قبل أن ينتقل إلى أوروبا وأميركا.
أكبر  تأثر مزارعون في إسبانيا وإيطاليا،  وقد 
منتَجي طماطم في االتحاد األوروبي، وكذلك في 
بريطانيا  وأعلنت  واملكسيك.  املتحدة  الواليات 
عن أولى الحاالت على أراضيها في تموز/يوليو 

املاضي.
عن  الفيروس  تفشي  منع  من  أملانيا  وتمكنت 
البالستيكية  البيوت  في  النبتات  إتالف  طريق 

ثم معالجة التربة باملطهرات.
شباط/فبراير  مطلع  في  فرنسا  وعدت  وقد 
والبذور  النبتات  على  الفحوص  مئات  بإجراء 

باإلضافة إلى عمليات مراقبة املنتظمة.

واشنطن,- )أ ف ب( - أشهرت الحركة الكشفية 
اميركا«  اوف  سكاوتس  »بويز  األميركية 
إنها مسعى  قالت  إفالسها في خطوة  الثالثاء 
انتهاكات  لضحايا  تعويضات  دفع  لضمان 
جنسية. والحركة متهمة بالتكتم على انتهاكات 
من  آالفا  وطاولت  ألجيال  استمرت  جنسية 
القضاء  في  وبالتقصير  الفتيان،  أعضائها 
واستخدام  ألطفال  الجنسي  االستغالل  على 
منذ  قاصرين  على  لالعتداء  الشبابية  الحركة 
إجراءات  وستتيح  أعوام.   110 قبل  تأسيسها 
»تعويضات  تدفع  أن  للحركة  اإلفالس  إشهار 
عادلة« للضحايا عبر صندوق خاص والسماح 
على  النشاط  بمواصلة  الكشفية  للجمعية 
الرئيس  وقال  لها.  بيان  وفق  محلي،  مستوى 
إن  بيان  في  للمنظمة روجر موسبي  التنفيذي 
حركة الكشافة »مهتمة بشكل كبير بكل ضحايا 
شخص  أي  من  بصدق  وتعتذر  االنتهاكات 
الكشافة«.  في  مشاركته  خالل  لألذى  تعرض 
وتقدر الجمعية الكشفية قيمة التعويضات بما 
يصل إلى مليار دوالر، وفق مستندات قضائية 
أصول  قيمة  وتناهز  الثالثاء.  املحكمة  أودعت 
املرتبطة  واملجالس  للحركة  الوطني  املجلس 
أراض،  ملكية  دوالر تشمل  مليارات  به خمسة 
جورنال.  ستريت  وول  لصحيفة  تقرير  وفق 
قرابة  الكشافة  لحركة  املحلية  املجالس  وتملك 

ثلثي أصول الجمعية، والتي قالت وول ستريت 
جورنال إنه يمكن حمايتها من الدائنني بموجب 
خطة اإلفالس، ما من شأنه أن يقلل انكشافها 

على دعاوى انتهاكات جنسية.
الكشافة،  أعضاء حركة  من  ألفا   12 من  وأكثر 
منذ  الجمعية  في  جنسية  النتهاكات  تعرضوا 
جيف  الضحايا  محامي  ذكر  ما  وفق   1944

أندرسون العام املاضي.
بها  تحتفظ  التي  الوثائق  أن  ايضا  وقال 
أكثر  وثقت  أميركا«  اوف  سكاوتس  ب«بويز 
7800 شخص يشتبه بارتكابهم تجاوزات  من 
تلك  وجود  عن  األولى  للمرة  وكشف  جنسية. 
االنحراف«  »ملفات  عليها  اطلق   -- الوثائق 
وأوردت أسماء مسؤولي فرق كشافة كمتهمني 

-- عام 2012 في قضية أمام املحكمة.
على  ردها  بأن  الكشافة  حركة  أقرت  آنذاك، 
الفضيحة »من الواضح أنه لم يكن كافيا وغير 
مناسب أو خاطئا«، وقالت إنها أدخلت تعديالت 

واسعة على إجراءاتها لحماية أعضائها.
سكاوتس  »بويز  أن  الثالثاء  الجمعية  وقالت 
أوف أميركا لديها بعض أقوى سياسات حماية 
الشبيبة املوجودة في أي جمعية تقدم الخدمة 
حماية  على  إلزامي  تدريب  ومنها  للشباب، 
املتطوعني  من خلفية جميع  والتحقق  الشباب 

واملوظفني«.

 في فرنسا .. فيروس 
أكبر حركة كشفية أميركية تشهر ضد الطماطم

إفالسها بعد فضيحة جنسية


