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رهاب الفساد

حساب وكتاب

الكيمونو رداء بسيط من كيوتو إلى منصات عروض األزياء العاملية زمان جديد

التغيير ومأل حديث  بعد  التواصل االجتماعي  الفساد صفحات  الحديث عن  أن أشعل  منذ 
السمار على الفضائيات، جفف الفساد سبل عيش املواطن وأرجع العراق من دولة عصرية 
قياسا بجاراته أيام زمان الى دولة تنازع أفقر أخواتها العربيات واألفريقيات على درجة األكثر 

فقرا واألكثر تخلفًا.
لكن يا ترى هل كان هناك معول هدم آخر عمل مع الفساد في تدمير البالد؟ والجواب نعم 
لقد زرع إستغالل الحديث عن الفساد في االبتزاز وطلب الشهرة واألصوات االنتخابية فوبيا 
الشراء  عقود  مجال  في  النزيهني  القرار  أصحاب  نفوس  في  بالفساد  االتهام  من  الخوف 
واالستيراد وتنفيذ املشاريع وأصبح األسلم بالنسبة لهم اإلحالة على أرخص األسعار بغض 

النضر عن الرأي في أن صاحب السعر الرخيص سيجهز املطلوب أو ينفذ املشروع.
ولرب سائل يسأل، ملاذا يتقدم املجهز بأسعار رخيصة غير معقولة وملاذا يطلب املقاول مبالغ 

قليلة غير معقولة لتنفيذ املشاريع والجواب هناك عدة أسباب نورد البعض منها:
قد ال تكون لدى هؤالء نية في التجهيز أو التنفيذ أصال وقد يكون غرض بعضهم أن يبرز 
لصاحب طلب مغفل آخر وثائق كونهم متعاقدين مع الحكومة ليوقع معهم على تجهيز أو تنفيذ 
بأسعار مجزية أو عرض الوثائق على مصرفي مغفل للحصول على تسهيالت مصرفية لتنفيذ 
أمر آخر أو البحث عن من يقوم بالتجهيز أو التنفيذ نيابة عنهم لقاء دفع مبالغ زهيدة لهم وإن 
لم يجدو مثل هذا املقاول أو املجهز من الباطن فسوف ال ينفذ العقد  ، وثمة نوع آخر من هؤالء 
ينوي التنفيذ والتجهيز حقا بهذه األسعار الرخيصة  ألن لديهم أموال حرام يريدون  غسلها 
باستخدامها في التجهيز والتنفيذ ومن ثم كسب أموال حالل زالل  من الحكومة لتدخل شرعا 

في أرصدتهم .
ولو تم بالفعل تدقيق أسباب الفشل في تنفيذ عقود تجهيز السلع واملواد وعقود تنفيذ املشاريع 
في عهد املالكي األول والثاني لوجدنا أن نسبة عالية منها عقود أحيلت على أساس أرخص 

األسعار من قبل لجان تعاقد خائفة من االتهام بالفساد
هل من عالج لرهاب الفساد قد يكون ذلك ممكنا لو تم في البداية آنذاك وقبل تجذر مشروع 
غير  باألسعار  املتقدم  وثائق  فحص  خالل  من  وذلك  الفاسدين  على  والتغطية  املحاصصة 
املعقولة، فقد قدم بعض هؤالء مثال رسائل وقوائم أولية أرسلوها أنفسهم الى شركات مرموقة 
عارضني عليها تجهيزها بماليني األطنان من املواد كدليل على تعاملهم مع تلك الشركات بدال 
من العقود املوقعة من الطرفني وهذه غير ملزمة للطرف املرسل اليه أوقد يتبني من الفحص 
أنهم شركات وهمية وغير ذلك. بطبيعة الحال االنترنيت خير معني في التحري وإن اقتضى 
دوائر  العناوين وفحص سجالت  من  للتحقق  العراقية  التجارية  بامللحقيات  االستعانة  األمر 

تسجيل الشركات في بلدانها.
الطامة الكبرى اآلن يروى والعهدة على الراوي أن املكاتب االقتصادية لألحزاب ومدراء مكاتب 
للمناقصات ويقدمون  الغلق  تواريخ  التعاقد بعدم احترام  الوزراء يتدخلون في أعمال لجان 
عطاءات زبائنهم بعد فتح العطاءات وانكشاف أسعار اآلخرين ويعفونهم من خطابات الضمان 
من  الخوف  من  أكبر  أصبح  املوضوع  وأن  وغيره  االبتدائية 
االتهام بالفساد الى الخوف على العزيزة  بكسwر العني  ذاتها. 

 عبد الهادي كاظم احلميري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

لندن,- )أ ف ب( - فنت سحر الكيمونو 
مشاهير عبر العالم من أمثال فريدي 
ميركوري وإيف سان لوران وجورج 
معرض  له  ينظم  واليوم،  لوكاس... 
منذ  تطوره  مراحل  أبرز  يروي 
اليابان ضمن  الوسطى في  العصور 

أسبوع املوضة في لندن.
ظهر هذا اللباس خصوصا في أفالم 
"ستارز وورز" لجورج لوكاس إذ كان 

يرتديه محاربو الجيداي.
على  القيمة  جاكسون  آنا  وقالت 
كات  تو  كيوتو  "كيمونو:  معرض 
متحف  في  سيفتتح  الذي  ووك" 
في  ميوزيم"  ألبرت  أند  "فيكتوريا 

للغاية،  خفيفة  "إنها  السبت  لندن 
أيقونة  يجعلها  ما  هذا  أن  وأعتقد 

ملهمة".
تريسترام  املتحف  مدير  وأوضح 
قد  املوضة،  في  نفكر  "عندما  هانت 
ال يكون الكيمونو أول ما يخطر في 
حتى  يستمر  الذي  واملعرض  بالنا"، 
هذه  "يتحدى  حزيران/يونيو   21

النظرة".
 أناقة واستعراض 

املتعددة  التصاميم  إن  هانت  وقال 
يتضمنها  التي  للكيمونو  واملختلفة 
العصري  الكيمونو  مثل  املعرض 
جوتارو  الياباني  صممه  الذي 
إلى  العائد  التقليدي  ذاك  أو  سايتو 
صممه  ثالث  لباس  أو   1800 العام 
العام  في  غاليانو  جون  البريطاني 
كيف  "توضح  "ديور"،  لدار   2007

ترجمت أزياء الكيمونو إلى ما وراء 
الحدود الثقافية والجغرافية".

إلى  وصل  الكيمونو  تأثير  أن  حتى 
ارتدتها  التي  التصاميم  مع  الفضاء 
شخصيات محاربة في سلسلة أفالم 

"ستار وورز".

وتظهر أكثر من مئة قطعة االختالفات 
رداء  يوما  كان  ما  حول  املتناقضة 
إلى  أقدمها  تاريخ  ويعود  بسيطا، 
 1660 بني  املمتدة  الفترة  حوالى 
ألوراق  بتطريزات  ويتميز  و1680، 
بأشكال  مائية  رسوم  على  القيقب 

مختلفة.
معطف  عن  عبارة  فهو  أحدثها،  أما 
طويل صممه الشاب ميليغن بومون 

في العام 2019.
فرانس  لوكالة  جاكسون  وأوضحت 
الدائم  الكيمونو  سحر  عن  برس 
بساطة  "إن  والقارات  للوقت  العابر 
شكل الكيمونو تعني أنه يمكن إعادة 

تشكيله بعدد ال يحصى من الطرق".
وأضافت "يحب الكثير من األشخاص 
على  القماش  قطعة  توضع  أن 
فهم  آخرين،  إلى  بالنسبة  الكتفني. 

يحبون وضع الوشاح في الوسط".
البعض  إلى  بالنسبة  "أما  وتابعت 
اآلخر، فاألمر يتعلق باألنماط املذهلة 
البعض  بعضها  مع  دمجها  وطريقة 

بطرق غير عادية".
 مالبس بال هوية جنسية 

الرجال  يرتديه  الذي  الكيمونو  بدأ 
في  الظهور  على حد سواء  والنساء 
إيست  "داتش  شركة  بفضل  أوروبا 
مع  بالتجارة  لها  سمح  التي  إنديا" 
االنعزالية  السياسة  رغم  اليابان 
التي   )1868-1615( إيدو  فترة  في 

في  الخارج.  مع  االتصال  منعت 
اليابان  بدأت  عشر،  التاسع  القرن 
الحرير  مستخدمة  الكيمونو  إنتاج 
إنتاج  أوروبا  وبدأت  الفرنسي، 

الكيمونو من األقمشة اليابانية.
ومنذ ذلك الحني، لم يتوقف الكيمونو 

عن التأثير على املوضة العاملية.
التطريز  تحّول  الوقت،  مرور  ومع 
القصب  يصور  الذي  التقليدي 
املياه  وزنابق  الكرز  وأشجار 
أنماط  إلى  والتنانني،  والطيور 

هندسية معقدة.
وفي العام 1998، قام املصمم الفرنسي 
كيمونو  بتصميم  غوتييه  بول  جان 
قصير  شورت  بطول  اللون  أحمر 

لنجمة البوب األميركية مادونا.
ألكساندر  صمم   ،1997 العام  في  أما 
ماكوين كيمونو برقبة واسعة وكّمني 
تصميما  واعتبر  لبيورك،  قصيرين 

طليعيا يشبه املغنية األيسلندية.
وحّول إيف سان لوران في العام 1958 
الكيمونو التقليدي إلى لباس هجني 
بعد تصميمه بتنورة ضخمة وسترة 

قصيرة.
يوهجي  أعاد   ،2005 العام  وفي 
ياماموتو تصميم كيمونو باستخدام 
الحرير إلبراز الغموض الذي يكتنف 
فريدي  فعل  ما  مثل  الرداء،  هذا 
في  "كوين"  فرقة  مغني  ميركوري 
الكيمونو  ارتدى  الذي  السبعينات 
جوالت  خالل  املسرح  خشبة  على 

الفرقة البريطانية في اليابان.
وقالت جاكسون "إنه لباس ال يحمل 

هوية جنسية )...( وهو أنيق جدا".

حني وقعت الحرب الكبرى وأسقط الجيش األمريكي 
النظام السياسي السابق، قامت في العراق حكومات 
توافرت على أشخاص لم يزاولوا َعماًل إدارّيًا ذا قيمة 
يشغلونها  كانوا  التي  املناصب  باستثناء  حياتهم  في 

داخل احزابهم .
ومرتشون  فاشلون  معظمهم  بوزراء  العراق  وتلوع 
ومعّقدون نفسيًا بامتياز ،وبعضهم حاقد على التاريخ 
أية  من  اكتشاف  يستطع  أحد  وال  معًا  والجغرافيا 
حقبة تاريخية جاء ، أو أية بقعة جغرافية ينتمي اليها، 
وقس على ذلك . وزيادة في النكاية بالشعب العراقي و 
تحقيرًا له واستهانة به، أصّرت األحزاب على استوزار 
أو تنصيب عدد كبير من أولئك الفاشلني والفاسدين 

مرتني وثالث مرات وهناك من يتطلع للمرة الرابعة .
النظام  من  عامًا  عشر  سبعة  مضى  أن  بعد  اليوم، 
خارج  من  العاديون  العراقيون  اكتسب  الجديد، 
الكارثة  معاينة  خالل  في  واسعة  خبرات  املناصب 
في  عراقي  اي  وبات   ، املنكوبة  بالبالد  حلت  التي 
كافة،  والخدمية  واالنسانية  العملية  التخصصات 
بلدًا  بوصفه  العراق  يحتاجه  عّما  كثب  عن  مّطلعًا 
خارجية  وحروب  سابق  حصار  بني  النكبات  متعّدَد 

وأخرى داخلية وتهديم مدن ونزوح وهجرات .
في ضوء هذه الحقائق ، يكون من التعسف أن تناط 
املناصب  بمراحل في  أية حقيبة وزارية لشخص مر 
الحكومية سابقًا ، ذلك انه من سليل فشل عريق ولن 
يكون حالة استثنائية اليوم . وال أقصد هنا الحكومة 
ستلي  التي  الحكومة  واّنما  فحسب  املؤقتة  االنتقالية 

بعدها .
التسريبات التي ظهرت ، حول أسماء الحكومة الجديدة 
توحي  في أغلبيتها باالحباط اذا كانت صحيحة حّقًا .
فال   ، وكتاب  حساب  وفيها   ، اليوم  جدية  القصة 
مجال الستغفال العراقيني ، حتى لو جرت توقيعات 

)نوابهم(.

التشيكية حول  الشرطة  تحقق   - براغ-)أ ف ب( 
أن  بعد  جنسية  اعتداءات  بارتكابهم  مشتبه 
ألفي  من  أكثر  محاولة  عن  وثائقي  فيلم  كشف 
رجل التواصل مع ممثالت شابات قّدمن أنفسهّن 
أنهّن مراهقات على موقع فسبوك ومواقع  على 

أخرى للتواصل االجتماعي.
إيفا  براغ  شرطة  باسم  املتحدثة  وأعلنت 
ُيشتبه  أشخاص  تسعة  أن  كروباكوفا 
مع  قانوني  غير  بشكل  التواصل  "بمحاولتهم 

طفل يواجهون عقوبة السجن ملدة سنتني".
التهمة  "ُوّجهت  برس  فرانس  لوكالة  وقالت 
بالسجن  أحدهما  دين  اآلن.  حتى  لشخصني 

عشرة أشهر مع وقف التنفيذ".
شخصًا   2458 فإن  الوثائقي،  منتجي  وبحسب 
أنهّن  ادعنَي  ممثالت  لثالث  رسائل  وّجهوا 
وسكايب  فيسبوك  مواقع  على  عامًا   12 يبلغن 
للتواصل  تشيكية  ومواقع  وسنابشات 
الذي استمّر عشرة  التصوير  االجتماعي، خالل 

أيام.
وأشارت كروباكوفا إلى أنه يجري التحقيق مع 
جرائم  الرتكابهم  امرأة  بينهم  مشتبهني  أربعة 

جنسية مختلفة.
يعرضون  الذين  املتحرشني  ممثلة  كل  وتسأل 

أعضاءهم الجنسية أو يمارسون العادة السرية 
 12 عمري  أن  يقلقكم  "اال  الكاميرا،  عدسة  أمام 
قبل  حتى  وطنيًا  جداًل  الفيلم  وأثارا  عامًا؟". 
حجب  تّم  الذين  الرجال،  ويطلب  األول.  عرضه 
مالبسهّن  خلع  الشابات  الفتيات  من  وجوههم، 
وثّم  عاريات،  صورهّن  إرسال  أو  الكاميرا  أمام 
االنترنت  على  الصور  هذه  بنشر  يهددونهّن 
وبعضهم يطلبون لقائهّن.  وأثناء أحد اللقاءات، 
ُدعيت إحدى املمثالت ملمارسة الجنس في الوقت 

نفسه مع رجل وامرأة قاال إنهما غير منزعجني 
من كون عمرها 12 عامًا.

عن  برس  فرانس  لوكالة  تيزكا  تيريزا  وقالت 
غرف  في  تصويرها  تّم  التي  األولى  املشاهد 
 16 "تلقيت  املحشية،  الدمى  بدت  حيث  فتيات 
يكن  لم  فيما  األعمار،  كل  من  رجال  من  رسالة 

حسابي قد اكتمل حتى".
وأضافت املمثلة املتزوجة البالغة 24 عامًا، "هنا 
الوثائقي  عرض  ويتّم  املشكلة".  ابعاد  فهمت 

بنسختني، إحداها موّجهة لألطفال واألخرى إلى 
األشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ15 عامًا.

بحسب املعهد الوطني التشيكي للصحة العقلية، 
فإن حوالى 40% من مرتكبي االعتداءات الجنسية 
5و%10  وبني  الشذوذ  من  يعانون  االنترنت  على 

من بينهم فقط هم متحرشون باألطفال.
رجال  هم  الباقني  "الـ%60  أن  املعهد  وأضاف 
عاديني على املستوى النفسي والجنسي، بدوافع 

متعددة لهذا النوع من السلوك".

فيلم وثائقي يكشف عن املتحرشني جنسيًا على االنترنت
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لندن- )أ ف ب( - رغم تأثير فيروس كورونا املستجد 
على  سلبا  واملنعكس  األسبوع  هذا  األسواق  على 
لدى  الهلع  العاملية، استفادت أخرى من  الشركات 
الواقية  األقنعة  مبيعات  وارتفعت  العام  الرأي 

والسوائل لتطهير األيدي ومنتجات التنظيف.
رواجا  الحرارة  قياس  أجهزة  مبيعات  وسجلت 
للتحقق  لشرائها  السلطات  سارعت  والتي  كبيرا 
بالحمى  املطارات  في  املسافرين  إصابة  عدم  من 

واألماكن العامة األخرى سعيا الحتواء الفيروس.
منظمة  باسم  املتحدثة  شعيب  فاضلة  وصرحت 
على  الطلب  "زاد  برس  لفرانس  العاملية  الصحة 
األقنعة الواقية في العالم 100 مرة أكثر من املعتاد 
بسبب حالة الذعر التي تدفع لشرائها وتخزينها".

عن  أخبار  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتناقلت 
لكن  التنظيف.  وبخاخات  ومحارم  األقنعة  نفاد 
النصيحة الطبية السائدة هي التعامل مع الوباء 
األميركي  املركز  غرد  األسبوع  وهذا  ببساطة. 
للمراقبة والوقاية "أنه ال ينصح باستخدام األقنعة 

للوقاية من فيروس كورونا املستجد".
يومية  احترازية  خطوات  اتخاذ  "يجب  وأضاف 

وغسل  صحية  وعكة  أي  مع  املنزل  كمالزمة 
من  الحد  على  للمساعدة  واملاء  بالصابون  اليدين 
وغالبا  التنفسي".  الجهاز  أمراض  عدوى  انتقال 
أول  ظهور  لدى  األقنعة  اآلسيويون  يستخدم  ما 
تفشي  مع  انتشارا  أكثر  وأصبح  املرض  أعراض 
كوفيد-19 الذي ظهر في الصني قبل شهرين. وازداد 
الطلب اآلن في الغرب بعد أن تفشى الفيروس إلى 
ألف شخص   83 من  أكثر  الدول وأصاب  من  مزيد 

مليون   15 الحكومة  وزعت  فرنسا،  في  العالم.  في 
كمامة من مخزونها على الصيدليات واملستشفيات 
"ذوي  من  واألفراد  الطبية  الطواقم  لتستخدمها 
مع  تعقيدا  يزداد  والوضع  الضعيفة".  املناعة 
البلد  الصينية  الصادرات  على  املفروضة  القيود 
بها  تحتفظ  حني  في  األقنعة  انتاج  في  األول 

الحكومة لالستخدام املحلي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 مصائب قوم عند قوم فوائد:
مبيعات سلع التنظيف تسجل رقما قياسيا 

الثمانيني  يذكر   - )بورما(-)أ ف ب(  لونغوا 
نغون بوك جيدا وجع دق وشم على وجهه 
والده  عاد  بعدما  السادسة  في  كان  عندما 
بورما  شمال  في  بلدته  إلى  ظافرين  وجده 

رافعني جمجمة إحدى ضحاياهما.
الينونغ  قبيلة  إلى  املنتمي  الرجل  هذا 
قرب  املقيمة  الكثيرة  ناغا  قبائل  من  وهي 
الحدود الهندية، يؤشر بيده إلى حفيده ابن 
السادسة، العمر عينه ألول وشم دقه. ويقول 
لوكالة فرانس برس "لقد تطلب ذلك اإلمساك 
بي وتثبيتي بشدة"، وذلك لدى عرضه بفخر 
األوشام على صدره. وقد تواجه أفراد القبائل 
حروب  في  ناغا  شعوب  من  القرى  وسكان 
على األراضي وصل فيهم األمر خاللها إلى 
وقد  كغنائم.  لرفعها  أعدائهم  رؤوس  قطع 
ستينات  حتى  املمارسات  هذه  استمرت 
الشهادات.  بعض  بحسب  املاضي  القرن 
نغون،  زوجة  نيون  بون  خاميو  دقت  كذلك 
على  هندسية  بأشكال  أوشاما  الصغر  في 
الوجه والذراعني والقدمني. وتستذكر املرأة 
للغاية.  مؤملا  كان  "ذلك  أن  عاما   75 البالغة 
لكن قلت لنفسي +إذا ما كانت أمي وخاالتي 
قادرات على فعل ذلك فأنا أيضا أقدر+". غير 
برس  فرانس  لوكالة  ممازحة  توضح  أنها 
أنها لم تضطر لالستعانة بأحدهم لتثبيتها 

لزوجها.وتتألف  خالفا  األوشام  دق  خالل 
شعوب ناغا من عشرات القبائل التي ينطق 
على  تتوزع  وهي  مختلفة.  بلهجة  منها  كل 
الهند وبورما وتفصل بينها حدود يعتبرها 
كثر اصطناعية في ظل الشعور القوني الذي 
يوحد هذه الشعوب. وفي الجانب البورمي، 
املناطق  أفقر  إحدى  في  ناغا  قبائل  تعيش 
كثيرين  على  ويتعني  البالد.  في  النائية 
من  وقلة  مدينة،  أقرب  لبلوغ  أليام  املشي 
بعد  ما  إلى  دراستهم  يتابعون  األطفال 
الكهربائي  التيار  أن  كما  االبتدائية  املرحلة 

ال يصل سوى إلى 40 % فقط من القرى.
كروتاك  الرس  األناسة  عالم  اجتاز  وقد 
فيها  بما  القبلية  األوشام  لتحليل  العالم 
تلك الخاصة بأبناء شعوب ناغا. ويقول "ما 
يبدو لي فريدا من نوعه هو التنوع في هذه 
األوشام".  وقد تعكس هذه األوشام الهوية 
قد  كما  الحياة  خالل  واإلنجازات  القبلية 
تشكل طقسا من طقوس االنتقال إلى مراحل 
موجودة  وهي  القبلية،  الحياة  في  جديدة 
جانبي  من  قبيلة  عشرين  حوالى  لدى 

الحدود.
وإحدى أبرز هذه القبائل هي الكونياك التي 

يتوزع أبناؤها بني الهند وبورما. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

األوشام عالمة فارقة آلخر محاربي القبائل 
نيويورك- بونا -الهند -)أ ف ب( - دعا االمني 
غوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 
املساواة  النعدام  حد  وضع  الى  الخميس 
بني الجنسني قائال إنه أمر معيب في القرن 
غير  فقط  "ليس  ألنه  والعشرين  الحادي 

مقبول، بل غبي أيضا".
النساء  ضد  التمييز  إن  غوتيريش  وقال 
رئيسية  مشكلة  يمثل  يزال  ال  والفتيات 
بالعبودية  إياه  مقارنا  العالم،  أنحاء  في 

واالستعمار في السابق.
نيو  "ذي  جامعة  في  حدث  خالل  وأضاف 
من  بالسخرية  "بدءا  نيويورك  في  سكول" 
الهستيريا  من  يعانني  أنهن  على  النساء 
الروتيني  الحكم  إلى  الهرمونات،  تقلب  أو 
إلى  إضافة  مظهرهن،  إلى  استنادا  عليهن 
الخرافات واملحرمات التي تحيط بالوظائف 
الجسدية الطبيعية للمرأة... كراهية النساء 

ظاهرة منتشرة في كل مكان".
وتابع "لقد حان الوقت للتوقف عن محاولة 
األنظمة  تغيير  في  والبدء  النساء  تغيير 
يجب  إمكاناتهن.  تفعيل  من  تمنعهن  التي 
قرن  والعشرين  الحادي  القرن  يكون  أن 

املساواة بالنسبة إلى املرأة". وأشار األمني 
بني  األجور  في  الفجوة  سد  أن  إلى  العام 
ضد  التمييزية  القوانني  وإلغاء  الجنسني 
التي  املجاالت  من  اثنني  إال  ليسا  النساء، 

تستهدفها األمم املتحدة.
وإعادة  السلطة  تحويل  "علينا  وأضاف 
مستقبلنا  حماية  أردنا  إذا  توزيعها 
الرجال  على  يجب  السبب  لهذا  وكوكبنا. 
دعم حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني. 
ولهذا السبب أنا فخور بأني ناشط نسوي".
الثاني/يناير  واعتبارا من االول من كانون 
من هذا العام، حققت األمم املتحدة التكافؤ 

العليا  املراكز  مختلف  في  الجنسني  بني 
كل  ليشمل  األمر  هذا  توسيع  وتعهدت 

املستويات بحلول العام 2028.
فيمامثل العديد من النساء الهنديات، ينتاب 
من  شديدًا  قلقًا  دوغاريه  سوفارنا  الطالبة 
اجتيازها  عليها  التي  الطويلة  املسارات 
ما  حاجتها،  وقضاء  منزلها  إلى  للوصول 
حاجة  النظيفة  العامة  املراحيض  يجعل 

ملّحة في البلد الجنوب آسيوي.
اكتشفت في  الشابة عندما  وقد سّرت هذه 
قديمة  حافلة  وجود  بونا  حدائق  إحدى 
إلى  تحويلها  وتّم  الزهري  باللون  مطلية 

مشروع  وهو  للنساء،  متنقل  مرحاض 
طّوره ثنائي لديهما حافالت قديمة مركونة 
املدينة في غرب  املواقع في  العديد من  في 

الهند.
تقول الشابة )18 عامًا( لوكالة فرانس برس 
"ذهبت إلى الحديقة وكنت في حاجة لدخول 
وتعطي  مريحة  املراحيض  هذه  الحمام. 

شعورًا باألمان".
املراحيض  هذه  استخدام  امرأة  ألي  يمكن 
سواء  يورو(،   0,64( روبيات   5 مقابل  في 
شراء  أو  اإلرضاع  أو  حاجتها  لقضاء 

الحفاضات أو الفوط الصحية.
 2016 العام  "تي تواليت" في  أطلق مشروع 
رائدا األعمال أولكا سادالكار ورئيف خير، 
وهي تضّم 12 مرحاضًا متنقاًل وتستخدمها 

أكثر من 200 امرأة في اليوم.
الطاقة  عبر  املراحيض  تشغيل  يتّم 
الشمسية بفضل ألواح ضوئية مثبتة على 
سادالكار  أولكا  وتشرح  الحافلة.  سطح 
النساء  أن  "نعتقد  برس  فرانس  لوكالة 
نظيفة  مراحيض  إلى  الوصول  يستحقن 

وآمنة، وهو حّق أساسي لهن".

غوتيريش:هوة غبية بني اجلنسني في العالم
 حتويل احلافالت القدمية إلى مراحيض للنساء

لعبة  ُسحبت   - ب(  ف  )أ  بكني- 
بابتكار  لالعبيها  تسمح  شعبية 
أنحاء  في  ونشره  وهمي  فيروس 
»أبل«  تطبيقات  متجر  من  العالم 
الشركة  أعلنت  ما  وفق  الصني  في 
البالد  تحارب  فيما  لها،  املطورة 

وباء حقيقيا.
»نديميك« التي تتخذ  وقالت شركة 
إن  لها  مقرا  املتحدة  اململكة  في 
الصني  في  املقيمني  املستخدمني 

إنك«  »بليغ  تنزيل  من  يتمكنوا  لم 
مراقبة  هيئة  أمرت  بعدما  الجمعة 
»غير  ملحتواها  بإزالتها  االنترنت 

القانوني«.
وأضافت أنه ليس من الواضح إذا 
كان القرار مرتبطا بتفشي فيروس 
في  ظهر  الذي  املستجد  كورونا 
كانون  في  االولى  للمرة  الصني 

األول/ديسمبر.
 2700 من  أكثر  الوباء  هذا  وقتل 

شخص  ألف   79 وأصاب  شخص 
الصيني  البر  في  اآلن  حد  إلى 

)باستثناء هونغ كونغ وماكاو(.
وفي حني أن عدد الحاالت الجديدة 
االنخفاض،  في  آخذ  الصني  في 

تتزايد اإلصابات عبر العالم.
وأوضحت الشركة »لدينا قدر كبير 
الصينيني  لالعبينا  االحترام  من 
وشعرنا بحزن عميق ملعرفة أنهم لم 
لعبة  ممارسة  على  قادرين  يعودوا 

أنها  إلى  إنك+«.وأشارت  +بليغ 
الهيئة  إدارة  مع  التواصل  تحاول 
»لفهم مخاوفها والعمل معها على 

إيجاد حل مناسب«.
مراقبة  هيئة  وال  »أبل«  ترد  ولم 
وكالة  اتصاالت  على  االنترنت 

فرانس برس ملزيد من التوضيح.
وأطلقت لعبة »بليغ إنك« في العام 
2012 ويلعبها أكثر من 130 مليون 

شخص، وفقا لـ«نديميك«.

»ويبو«  إلى منصة  ولجأ الالعبون 
الصني  في  لـ«تويتر«  املشابهة 

النتقاد قرار سحب اللعبة.
ألعب  »أنا  املستخدمني  أحد  وكتب 
طويل،  وقت  منذ  إنك+  +بليغ 
عّلمتنا  لقد  جدا!  غاضب  وأنا 
متكرر وحماية  بشكل  أيدينا  غسل 
الكثير  تعّلمت  بصراحة،  أنفسنا... 
هذه  من  املعدية  األمراض  عن 

اللعبة«.

سحب لعبة عن ابتكار فيروسات ونشرها من متجر في الصني

برلني -الزمان  وجد نوعان مختلفان من الشاي: 
حني  في  الغذائية،  املواد  ضمن  يندرج  أحدهما 
الفرق  فما  الطبية.  العقاقير  اآلخر ضمن  يندرج 

بينهما؟
الصيدالنية  أوضحت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
النوعني  الفرق بني  أن  زيلربيرج  أورزوال  األملانية 
يتمثل في اختالف نوعية النباتات املستخدمة في 
الشاي  متطلبات  أن  إلى  مشيرة  الشاي،  إنتاج 
العادي،  الشاي  بكثير من متطلبات  أعلى  الطبي 
التقلصات  تخفيف  منها  عدة،  استخدامات  وله 
في املعدة واألمعاء واملرارة والقنوات الصفراوية 
وتثبيط االلتهابات. وال يتعلق األمر بمحتوى املواد 
وخلوه  ونقائه  جودته  بمدى  بل  فحسب،  الفعالة 
مثااًل  زيلربيرج  وتضرب  أيضًا،  الشوائب  من 
ضمن  يندرج  فاألول  البابونج،  بشاي  ذلك  على 
املواد الغذائية ويتكّون من األوراق والسيقان، أما 
الطبية  العقاقير  فيندرج ضمن  منه  الثاني  النوع 
فإن  وبالتالي  الزهور،  على  إال  يحتوي  ال  حيث 
محتواه من الزيوت الطّيارة واملواد الفعالة األخرى 
يكون أعلى.  وبشكل عام، يمتاز الشاي بأنه قليل 
جهاز  تنشيط  على  ويعمل  الحرارية،  السعرات 
مواجهة  في  الذاتي  الشفاء  قوى  وتدعيم  املناعة 
أن  إلى  الفتة  البرد،  كنزلة  البسيطة  األمراض 
تساعد  الشاي  وشرب  تحضير  طقوس  مجرد 

على الشعور باالسترخاء النفسي.

 ما ميزات 
الشاي الطبي؟


