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األمني  الحفظ  مستلزمات  من  صارت  املراقبة  كاميرات 
في  التحقيق  أساسيات  من  وهي  العاملية،  العواصم  في 
للتصوير  خاضعا  االنسان  يكون  وقد  والحوادث،  الجرائم 
في أماكن ال يتوقعها لكّنها من ضمن التغطية األمنية . غيَر 
أّن ذلك ال يكفي من دون تحليل دقيق لألفالم عبر تشابك 
من االحتماالت من أجل تقديم نتائج سريعة ينتظرها الرأي 

العام لكي يشعر باالطمئنان واالمان وجدوى اإلجراءات .
الشهور  في  واختطاف  اغتيال  حاالت  حدثت  العراق  في 
اللقطات  من  وقسم  بالكاميرات،  ومعظمها مصّور  األخيرة 
جرى تسريبها الى الناس، وفرحوا بها أول األمر بوصفها 
وسيلة لكي ال يفلت املجرمون من العقاب . لكن عدم اعالن 
العالية  االمنية  االمكانات  من  برغم  املجرمني  الى  الوصول 
واملتقدمة في العراق يهز الثقة العامة أو يعطي االنطباع بأَنّ 
املجرمني وجدوا لهم سبياًل لتغطية جرائمهم بعد وضع اليد 
على خيوطها في ظل التداخل بني ملفات عدة سياسية وأمنية 

ومليشياوية .
العمل  مفردات  أبرز  هما  املدنيني  والخطف  ضد  االغتيال 
تواجه  هنا  من  للمصطلح،  الدولي  التعريف  في  االرهابي 
الحكومة في العراق مسؤولية كبيرة في منع تكرار جرائم 
قتلة  املجرمني  اّن  تظهر  االفالم  ألّن  ارهابية،  طبيعة  ذات 
التدقيق  عملية  يسهل  االمنية  العلوم  في  وهذا   ، محترفون 

االمني في احتماالت مرتكبي الجرائم .
في  دولي  طابع  ذات  عمليات  وقوع  استبعاد  الصعب  من 
األمني،  املشهد  بغداد، وهذا سيعّقد  القتل واالختطاف في 
ترصد  سابق  عن  التمادي  في  واضحًا  نَفَسًا  هناك  ألّن 

وسيطرة واصرار.
لقد حدث تقصير أمني كبير في الحكومة السابقة وما قبلها، 
الجهة أو  الجرائم على يخصص  الكالم عن مرتكبي  وبات 
يحصرها في عناوين معينة من املحرمات التي تقود للهالك .

هذه عالمات على أوضاع سيئة في الطريق .

روما-)أ ف ب( - بعدما الحظت ازديادا في أعداد 
مدينة  قررت  الزائد،  الوزن  أصحاب  من  الزوار 
الركاب  عدد  تقليص  أخيرا  اإليطالية  البندقية 
الغندول  مراكب  إلى  بالصعود  لهم  املسموح 
الشهيرة في وقت واحد من ستة إلى خمسة كحد 
مراكب  ملشغلي  السابق  الرئيس  وأوضح  أقصى. 
الغندول في البندقية روبرتو لوبي لوكالة فرانس 
لكن  السياح  أوزان  مبعدل  يتعلق  "األمر  برس 
األقنية جراء  مياه  املتزايد في  باالضطراب  أيضا 
إلى  املزودة محركات". وأشار لوبي  السفن  حركة 
البندقية  في  املسؤولون  اعتمده  الذي  التدبير  أن 
ال يرمي إلى زيادة أرباح مشغلي مراكب الغندول 
خالل  من  العمل  في  الصعوبات  تخفيف  إلى  بل 
السوداء  القوارب  حتريك  على  القدرة  تسهيل 
السالمة  مستويات  تعزيز  أجل  من  الشهيرة 
للزبائن. وأقر اجمللس البلدي في املدينة اإليطالية 
اجلاري،  متوز/يوليو  مطلع  اجلديد  التدبير  هذا 
وهو يستهدف مراكب الغندول التقليدية الصغيرة 

)"دا نولو"(.
فبات  بارادا"،  "دا  املسماة  الكبيرة  القوارب  أما 
وقت  في  عليها  فقط  شخصا   12 بركوب  ُيسمح 
وهو  روفيراتو  راوول  وأوضح   .)14 )بدل  واحد 
أن  الغندول،  مراكب  مشغلي  عن  محلي  مسؤول 
"معدالت أوزان السياح تزداد أيضا وعندما تكون 
القوارب مليئة بالركاب، يدفع ثقل الوزن بها نزوال 

ما يؤدي إلى دخول املياه على متنها".
وأضاف "التنقل مع أوزان تفوق نصف طن داخل 

القارب أمر خطر".

القدس-)أ ف ب( - قضى البرملان اإلسرائيلي 
)الكنيست( األربعاء، بتجرمي "عالج التحول 
األولى  بالقراءة  ووافق  للمثليني  اجلنسي" 
ينظر  التي  املمارسة  يحظر  مشروع  على 
اإلنسان.  حلقوق  انتهاك  أنها  على  إليها 
تغيير  إلى  اجلنسي  التحول  عالج  ويهدف 
الشخص اجلنسي من مثلي اجلنس  توجه 

إلى مغاير اجلنس.
الذي  القانون  مشروع  على  البرملان  ووافق 
قدمه رئيس حزب ميرتس اليساري، النائب 
 42 بأغلبية  هورويتز،  نيتسان  املعارض 
القانون  يصبح  وحتى   .36 مقابل  صوتا 
إضافيتني  بقراءتني  مير  أن  يجب  نافذا، 
كما ميكن  قانونا،  أن يصبح  قبل  للكنيست 
أن يعيقه أعضاء االئتالف احلاكم من ميني 

الوسط خاصة وأنه جاء من املعارضة.
"حلظة  بأنه  التصويت  هورويتز  ووصف 

تاريخية".
الكنيست،  في  النائب  اقتراح  ويستهدف 
علماء النفس الذين يزعم أنهم يشرفون على 
تراخيص  وسحب  اجلنسي،  التحول  عالج 

عملهم ملدة ال تقل عن خمس سنوات.
احلكومة  في  اإلسكان  وزير  دان  جهته،  من 
يعقوب  املتشدد  والزعيم  االئتالفية 
أبيض"  "أزرق  الوسطي  التحالف  ليتسمان، 
ووصفه بأنه "فاسد" لدعمه مشروع القانون.
دعا  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 
بشأن  املتحدة  األمم  في  املستقل  اخلبير 

اجلنسية  والهوية  اجلنسي  التوجه 
عاملي  حظر  إلى  بورلوز،  مادريغال  فيكتور 
لعالج التحول. وقدم مادريغال بورلوز، في 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  تقريره 
أن  على  أدلة  جنيف،  في  املتحدة  لألمم 
االغتصاب  يتضمن  اجلنسي  التحول  عالج 
القسرية  واألدوية  بالكهرباء  والصعق 
اللفظي  واإلذالل  القسري  والعري  واحلبس 
البدني  اإليذاء  ممارسات  من  ذلك  وغير 
وزارة  ووصفت  واجلنسي.  والنفسي 
الصحة اإلسرائيلية العالج بأنه خطر على 
من يخضعون له. وقال أور كيشت من منظمة 
أجودا احلقوقية اإلسرائيلية لوكالة فرانس 
برس، إن هذه املمارسة مستمرة في إسرائيل 
الدينية"  األوساط  بني  رئيسي  "بشكل 
أنه  على  اجلنسي  الشذوذ  إلى  ينظر  حيث 
عدد  "يقدر  كيشت  وأضاف  احملرمات.  من 
التحول  لعالج  خضعوا  الذين  األشخاص 
أعلن  املاضي،  العام  باآلالف".  إسرائيل  في 
الكنيست رافي بيرتس  اليميني في  النائب 
دعمه  عن  للتعليم،  وزيرا  حينها  كان  الذي 
لعالج التحول، األمر الذي أثار ضجة كبيرة. 
ووصف نتانياهو تصريحات بيرتس بأنها 
"غير مقبولة". وأصدر البرملان األوروبي في 
أذار/مارس 2018، قرارًا يدين عالج التحول 
ويحث الدول على حظره. وأعلنت احلكومة 
عن  العام  هذا  أذار/مارس  في  الكندية 

مشروع قانون حلظر هذه املمارسة.

البندقية تقلص
عدد احلد األقصى لركاب قوارب الغندول

النساء القادة يقمن بعمل أفضل في أزمة الفيروس وازدهار سوق سوداء لبالزما الدم 

تسوباتا ممرضة تخشى كورونا ومالِكمة حتلم باألوملبياد

164 زوج حذاء من اللون األبيض حتية للممرضات املضحيات 
-)أ  واشنطن  )اليابان(-  توكوروزاوا 
ف ب( -نشرت نقابة أميركية للعاملني 
في مجال التمريض 164 زوج حذاء من 
الكونغرس  مبنى  أمام  األبيض  اللون 
حتية  في  واشنطن،  في  األميركي 
رمزية للممرضات اللواتي توفني جّراء 
املستجد،  كورونا  بفيروس  إصابتهن 
خطة  بإقرار  الشيوخ  مجلس  وملطالبة 
التصدي  إلى  مساعدات ضخمة تهدف 
للجائحة. وُوّزَعت األحذية البالستيكية 
أمام  العشبية  املساحة  على  البيضاء 
النواب  مجلسي  مقّر  الكابيتول،  مبنى 

والشيوخ.
نقابة  من  سيمز  ستيفاني  وقالت 
التي  يونايتد"  نيرسز  "ناشيونال 
وُتَعدُّ  ألفًا،   155 أعضائها  عدد  يبلغ 
في  التمريضي  اجلسم  نقابات  كبرى 
 8 في  شهرين،  "قبل  املتحدة  الواليات 
األبيض  البيت  أمام  كنا  أيار/مايو، 
زوج حذاء،  وثمانني  بثمانية  محاطات 
يرمز كّل منها إلى ممرضة قضت بسبب 

كوفيد19-".
وكانت حصيلة الوفيات جّراء فيروس 
لكّنها  ألفًا،   70 تزال  ال  يومها  كورونا 
مما  ألفًا،   140 راهنًا  لتبلغ  تضاعفت 
في  دولة  أكثر  املتحدة  الواليات  يجعل 

العام تضررًا من اجلائحة.
إلى  متوجهًة  سيمز  وأضافت 
زوج   164 اليوم  "لدينا  الصحافيني 
الكامل  الفشل  ُتظهر  وهي  حذاء، 
ترامب  دونالد  للرئيس  واملطلق" 
بأنهم  إياهم  متهمة  والكونغرس، 
يزلن  ال  اللواتي  املمرضات  "تخلوا عن 
مينت".وكان مجلس النواب ذو الغالبية 
أيار/ منتصف  في  أقّر  الدميوقراطية 
تبلغ  مساعدات  خطة  الفائت  مايو 
إلنقاذ  دوالر  مليار  آالف  ثالثة  قيمتها 
من  املتضرر  األميركي  االقتصاد 
ما  إنتاج  ولتمويل  كوفيد19-،  جائحة 
يحتاج إليه العاملون في قطاع الرعاية 
الوقاية  مستلزمات  من  الصحية 

واحلماية الشخصية.
الغالبية  ذا  الشيوخ  مجلس  لكّن 
مما  اخلطة،  هذه  يتنّب  لم  اجلمهورية 
جديدة  مبشاورات  البدء  إلى  أدى 

لتعديل مشروع اخلطة.
"زعيم  أن  سيمز  ستيفاني  والحظت 
ميتش  الشيوخ  مجلس  في  الغالبية 
اإلطالق  على  شيئًا  يفعل  لم  ماكونيل 

فيما ال تزال املمرضات مينت".
"استخدام  إلى  ماكونيل  سيمز  ودعت 
اخليار  ألخذ  الواسعة  صالحياته 
الشيوخ  مجلس  أن  علمًا  الصحيح"، 
تعقب  دورة  في  األسبوع  هذا  يلتئم 

العطلة البرملانية.
تسوباتا  أريسا  اليابانية  حتلم  فيما  
باملشاركة في دورة األلعاب األوملبية في 
طوكيو العام املقبل، وتبّدل في انتظاره 
رياضية  القفازات:  من  نوعني  بني 
تضعها في حلبة املالكمة، وطبية خالل 
حيث  مستشفى  في  كممرضة  عملها 
كورونا  فيروس  عدوى  التقاط  تخشى 

املستجد.
تهتم الشابة البالغة من العمر 27 عاما 
في الغالب مبرضى السرطان، لكن وباء 
"كوفيد19-" حتول الى تهديد دائم في 
عند  السيما  تعمل،  حيث  املستشفى 
خالل  البالد  في  الوباء  انتشار  ذروة 
النظام  كان  عندما  املنصرم،  الربيع 

الصحي يعاني من ضغط كبير.
برس  فرانس  لوكالة  تسوياتا  وتقول 
للعدوى  التعرض  خطر  دائما  "نواجه 
وزمالئي  أنا   )...( طبية  منشأة  في 
نعمل في ظل ضغط ناجم عن امكانية 
تسبب  الذي  بـ"كوفيد19-"  إصابتنا" 
و610  إصابة  مليون   14 من  بأكثر 
آالف حالة وفاة حول العالم منذ كانون 

األول/ديسمبر.
مختلف  في  الرياضيني  غالبية  ومثل 
تعطيل  إلى  الوباء  أدى  العالم،  أنحاء 
لكن  بتسوياتا.  اخلاصة  التدريبات 
الصيف  من  طوكيو  أوملبياد  تأجيل 
جاء   2021 صيف  حتى  احلالي 

لصاحلها.
أوملبياد  ينطلق  ان  املقرر  من  وكان 
العاصمة اليابانية في 24 متوز/يوليو 
دفع  "كوفيد19-"  تفشي  لكن  احلالي، 
 ،2021 متوز/يوليو  الى  تأجيله  الى 
القدرة  بشأن  متواصلة  مخاوف  وسط 
على إقامته بشكله املعتاد، في حال لم 

يتم احتواء اجلائحة باحلد الكافي.
األوملبياد(  )تأجيل  "كان  وتوضح 
لصاحلي ألنه مينحني املزيد من الوقت 
للتدريب"، على رغم إقرارها بأن الفرحة 
جنم  التأجيل  ألن  نظرا  ناقصة،  كانت 
نحو  بوفاة  تسبب  فيروس  تفشي  عن 

ألف شخص في بالدها حتى اآلن.
املالكمة  مع  تسوباتا  مسيرة  بدأت 
نتائج  حققت  لكنها  فقط،  عامني  قبل 
النبيل.  الفن  رياضة  في  الفتة  محلية 
في تشرين األول/أكتوبر 2019، توجت 
بطلة لليابان للوزن املتوسط، ما منحها 

مكانا في املنتخب الوطني.
جاء إقبال تسوباتا على املالكمة بهدف 

أساسي في حينه، هو خسارة الوزن.

العمل  من  سنوات  "بعد  وتوضح 
 10 من  أكثر  وزني  ازداد  كممرضة، 

إلى  للسفر  خططت  كيلوغرامات. 
الصيف  خالل  أصدقائي  مع  هاواي 
باملرح  أحظى  لن  بأنني  شعرت  لكنني 
مبمارسة  بدأت  لذلك  كهذا.  جسد  مع 

املالكمة".

"كنت خائفة"
سرعان ما اكتشفت تسوباتا موهبتها 
مسيرتيها  بني  اجلمع  لكن  الرياضية. 
دائما  يكن  لم  والرياضية  الطبية 
الدولية  منازلتها  أّخر  ما  وهو  سهال، 
األولى مع منافسة أجنبية حتى كانون 
معسكر  خالل  املاضي،  الثاني/يناير 

تدريبي في كازاخستان.
التأخر  هذا  ان  الى  اليابانية  وتشير 
تنقصني  حد  أي  الى  أدرك  "جعلني 
في  القصيرة  مسيرتي  في  اخلبرة 

املالكمة. كنت خائفة".
عدم  للمالكمة  احمللي  االحتاد  قرر 
إلى  املؤهلة  التصفيات  في  إشراكها 
األوملبياد التي كانت مقررة في باريس 
كاد  ما  الالزمة،  اخلبرة  امتالكها  لعدم 
يحطم حلمها األوملبي، لكن "كوفيد19-" 

منحها عاما إضافيا لتعزيز مكانها.
مصممة  "املمرضة-املالكمة"  وأصبحت 
للتأهل  الالزمة  اخلبرة  اكتساب  على 
أصبح  التي  األوملبية  األلعاب  لدورة 
متوز/  23 اجلديد  انطالقها  موعد 

يوليو 2021.
ذلك  من  أكثر  اتدرب  أن  "أريد  وتؤكد 
بكثير وأن اقنع االحتاد بأنني استطيع 

خوض التصفيات النهائية".

 التركيز على الدفاع 
ان  كوروكي  ماساتاكا  مدربها  يعتبر 
تسوباتا مالكمة ماكرة وسريعة التعلم، 
"ال  لكنها  للهجوم،  فطري  ميل  ولديها 
الدفاع.  تقنية  لتطوير  بحاجة  تزال 
رشاقة  أكثر  تصبح  أن  الى  حتتاج 
توجه  التي  الضربات  لصد  وحزما 

إليها في منطقة أسفل البطن".
ياباني  ألب  تسوباتا  أريسا  ولدت 
والدها  مع  نشأت  لكنها  تاهيتية،  وأم 
انفصال  بعد  أشقائها،  من  ثالثة  رفقة 
تصبح  لكي  والدها  شجعها  والديهم. 
ممرضة، لكنه لم يتصور أنها ستقاتل 

للمشاركة في دورة االلعاب االوملبية.
بفخر  اآلن  يجمع  بات  الوالد  لكن 
التي تنشر في وسائل اإلعالم  املقاالت 
من  البالغ  جوجي  ويقول  ابنته.  عن 
رؤيتنا  عدم  "حاولت  عاما   58 العمر 
تفشي  بعد  مباشر  بشكل  )عائلتها( 

فيروس كورونا. كانت قلقة".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مؤرخ روسي مختص بفترة ستالني ينجو من حكم مشدد بالسجن
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 - ب(  ف  )روسيا(-)أ  بيتروزوفودسك 
على  األربعاء  روسية  محكمة  حكمت 
املؤرخ يوري دميترييف اخملتص بالبحث 
بالسجن  ستالني  فترة  في  املفقودين  عن 
لثالث سنوات ونصف سنة في حكم يعد 
يقول  جنسي  اعتداء  قضية  في  خفيفًا 

مؤيدوه إنها تستهدف أبحاثه.
اسُتقبل احلكم بالتصفيق واعتبره أنصار 
محكمة  أمام  احتشدوا  الذين  دميترييف 
أن  بعد  انتصار  شبه  بتروزافودسك 
عامًا   15 بالسجن  العامة  النيابة  طالبت 

بحقه.
السجن  في  قضاها  التي  للفترة  ونظرًا 
السجن  من  أن يخرج  يتوقع  االحتياطي، 

في تشرين الثاني/نوفمبر.

أنوفرييف  فيكتور  محاميه  وقال 
للصحافيني خارج احملكمة إن "يوري تلقى 
العزم  شديد  إنه  إيجابية.  بروح  احلكم 
ووصف  مذنبًا"،  ليس  أنه  يعرف  وهو 
النتيجة بأنها "إيجابية" وقال إن النيابة 

لن تستأنف احلكم على ما يبدو.
جمعية  رئيس  دميترييف،  أمضى 
البارزة في كاريليا  "ميموريال" احلقوقية 
في شمال غرب روسيا، 30 عامًا في جمع 
مت  أو  أعدموا  شخص  ألف   40 أسماء 
ترحيلهم في ظل حكم جوزف ستالني في 

كاريليا، احملاذية لفنلندا.
وقد عمل على التعرف على أماكن املقابر 
اجلماعية وإخراج جثث من قتلوا في ظل 

حكم الديكتاتور السوفياتي.

أوقف الباحث في أواخر عام 2016 بتهمة 
التقاط صور فاحشة البنته بالتبني، لكنه 
أمر  وهو   2018 نيسان/أبريل  في  برئ 
محكمة  أن  غير  روسيا.  في  حدوثه  يندر 
كاريليا العليا نقضت احلكم بعد شهرين 
وأمرت بإعادة محاكمته في جلسات مغلقة 

بتهمة "االعتداء جنسيًا على قاصر".
ليست  القضية  هذه  أن  مؤيدوه  ويرى 
لتخويف  السلطات  من  محاولة  سوى 
تتماشى  ال  الذي  دميترييف  وإسكات 
إلعادة  الرسمي  اخلطاب  مع  أبحاثه 

االعتبار للحقبة السوفياتية.
إيان  "ميموريال"،  قادة  أحد  وعلق 
احلكم  "لهذا  إن  قائًلا  راتشينسكي، 
سيستعيد  يوري  أن  هو  األول  وجهني: 

حريته قريبًا. لكن هذا احلكم، على الرغم 
لكن  عاداًل"،  ليس  فهو  خفيف  أنه  من 
احملكمة سمحت للسلطات الروسية بحفظ 

ماء الوجه.
الذي  املؤرخ  رازوموف،  أناتولي  وقال 
عشرات  مع  بتروزافودسك  إلى  سافر 
إنه  دميترييف،  عن  اآلخرين  املدافعني 
جتنب عقوبة ثقيلة للغاية بفضل "اجملتمع 

املدني والدعم الذي تلقاه".
يوري  كان  األخيرة،  السنوات  في 
إحدى  على  العثور  وراء  دميترييف 
في  كاريليا،  في  اجلماعية  املقابر  كبرى 
رفات سبعة  ُعثر على  ساندارموخ، حيث 
آالف إلى تسعة آالف شخص أعدموا في 

احلقبة الستالينية.

املديرة  قالت   - ب(  ف  )أ   - اباد  اسالم  فرانكفورت- 
العامة للبنك املركزي األوروبي كريستني الغارد األربعاء 
إن النساء القادة يقمن بعمل أفضل في االستجابة ألزمة 
فيروس كورونا املستجد وأثنت على تواصلهن الصادق 

وإظهارهن االهتمام.
واشنطن  صحيفة  مع  االنترنت  عبر  مقابلة  في  وقالت 
"مذهلة  والتواصل  السياسات  في  الفوارق  إن  بوست 

للغاية" في دول تقودها نساء.
كحاكمة  أتكلم  لن  جدا.  منحازة  "سأكون  وأضافت 
أقول بصفتي  لكنني  اللحظة،  في هذه  ملصرف مركزي 
بعمل  للقيام  ميلن  النساء  أن  تعلمت  إنني  الشخصية 

أفضل".
املركزي  للمصرف  حاكمة  امرأة  أول  الغارد،  وأشادت 

األوروبي، بالتحديد باملستشارة األملانية أنغيال ميركل.

وأشارت إلى مقاربة ميركل القائمة على العلم مثاال للدور 
ملعطيات  والشفاف"  جدا  "الصادق  الشرح  يلعبه  الذي 
فيروس كورونا املستجد ومعدالت اإلصابة "في مساعدة 
الناس على فهم ضرورة وضع الكمامات وتدابير التباعد 
ذلك  أصبح  ما  "وسرعان  وتابعت  والعزل".  االجتماعي 
تلك  الناس  يفهم  أن  مشتركة  ومعرفة  مشتركة،  لغة 

العناصر العلمية".
"حملن  ونيوزيلندا  وبلجيكا  تايوان  في  النساء  والقادة 
الواضح  التفسير  كذلك  وحملن  السيئة  األخبار 

والتوصيات القوية"، على قولها.
ومتكنت املانيا من جتاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا 
املستجد بشكل أفضل من كثير من جيرانها األوروبيني، 
معركة  في  ونيوزيلندا قصتي جناح  تايوان  تعتبر  فيما 
القادة  أن  مراقبون  يرى  املقابل،  في  الوباء.  مكافحة 

الرجال الشعبويني مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
البريطاني  الوزراء  والبرازيلي جاير بولسونارو ورئيس 
تفشي  الحتواء  بصعوبة  سعوا  جونسون  بوريس 

الفيروس في بلدانهم.
ووزيرة املال الفرنسية السابقة البالغة 64 عاما، قالت إن 

القيادة تعني "املسؤولية واحملاسبة".
أن  أعتقد   ... أيضا  باالهتمام  يتعلق  "األمر  وأضافت 
القادة(  )النساء  متكّن  شيء  باالهتمام  املتعلق  البعد 
املراقبون  التعبير عنه بشكل جيد. وهذا ما اعتبره  من 

والناخبون على األرجح حقيقيا".
بحياتهم  بكوفيد19-  مصابون  باكستانيون  يجازف  و 
للحصول على حقن من بالزما الدم مغذين بذلك سوقا 
سوداء تشهد ازدهارا، رغم غياب أي دليل طبي بنجاعة 
هذا العالج. وأطلقت بلدان عدة جتارب للتحقق ما إذا 

كان حقن املرضى ببالزما من دم أشخاص تعافوا من 
كوفيد19- يتيح القضاء بسرعة أكبر على الفيروس.

غير  بشهادات  االجتماعي  التواصل  وسائل  وتضج 
األجسام  على  املستند  العالج  هذا  فعالية  عن  موثقة 

املضادة املوجودة في دم املتعافني من املرض.
وجتري باكستان نفسها جتارب على املرضى، غير أن 
بعض هؤالء يتجهون بصورة متزايدة إلى عيادات خاصة 
أو إلى السوق السوداء، من دون أي ضمانة بشأن منشأ 

البالزما أو جودته.
وتؤكد األخصائية الباكستانية في الصحة العامة فريحة 
عرفان لوكالة فرانس برس أن "هذا األمر وليد اليأس. 
ثمة رغبة عامة لدى اجلميع باالعتقاد بوجود حل لهذه 

املسألة )فيروس كورونا املستجد(".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مشروع اسرائيلي لتجرمي 
عالج التحول اجلنسي

ستوكهولم,-)أ ف ب( - بات عدد الكاهنات في السويد يفوق عدد الكهنة، للمرة األولى منذ 
سيامة أولى النساء الكهنوتية قبل ستة عقود، على ما أعلنت الكنيسة السويدية األربعاء.

وأوضحت األمينة العامة للكنيسة السويدية كريستينا غرينهولم لوكالة فرانس برس أنه »من 
أصل 3060 كاهنا في اخلدمة حاليا في السويد، 1533 هن نساء و1527 هم رجال«، أي ما 

نسبته 50,1 % للنساء في مقابل 49,9 % للرجال.
وخالفا للكنيسة الكاثوليكية، تسمح الكنيسة اللوثرية السويدية للنساء بأن يصبحن كاهنات 
منذ 1958. وشهدت اململكة سيامة ثالث نساء كاهنات للمرة األولى سنة 1960. وفي 1982، 
أقر البرملان السويدي قانونا يسقط »بند الضمير« الذي كان يتيح للكهنة رفض أي تعاون مع 
النساء.وقالت كريستينا غرينهولم إن »املناصفة )بني اجلنسني( حتققت بسرعة أكبر مما كنا 
نتوقع«. وفي 1990، خلص تقرير إلى أن عدد النساء الكاهنات لن يصل إلى نصف عدد الكهنة 

اإلجمالي قبل 2090، غير أن األمر حتقق في غضون ثالثني عاما فقط.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

النساء أكثر عددا من الرجال
بني كهنة الكنيسة السويدية


