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تدلل  وهناك  هنا  تظهر  خاطئة  بدايات  هناك 
على انَّ الوجوه المستهلكة وربما المتعّفنة تنشط 
بضراوة من أجل اعادة انتاج عناوينها السياسية 
السياسي  المشهد  في  الشخصية  باألحرى  أو 
العراقي الذي ال يزال يحلم بخط شروع جديد، 
تقديم  في  العراقي  معدن  أصالة  عن  يكشف 
الشخصيات الوطنية النزيهة ذات الغيرة العراقية 
فقدانها  أو  بغيابها  اليوم  ُتتهم  والتي  المعروفة، 
األبدي، بعد أن طغى الفاسد والجاهل والجبان.

زعزعة  احداث  في  أمل  هناك  ذلك  برغم 
العراقيين  لصالح  المستحوذة  الفاسدة  بالهياكل 
تعيش  حفنة   أمام  دائماً  االكبر  الكتلة  بوصفهم 
االنفاس االخيرة داخل المنطقة الخضراء، ليس 
في بغداد، وإّنما في جميع المناطق الُخضر التي 
صنعوها ألنفسهم على حساب المصالح العامة.

عناوين  لها  بمظالت  يحتمون  كانوا  الفاسدون 
على  الدستور  ركنت  عناوين  دائماً،  شرعية 
في  السرية  الصفقات  مكانه  واستخدمت  الرف 
يظّن  تقريباً  الجميع  . وكان  الليل  آخر  المنازل 
انَّ اللعبة هي هكذا قامت، وستستمر وال نهاية 
لكن  مهمة،  ثغرة  ينسون  اللصوص  دائماً  لها. 
الشعب  انَّ  حتى  جداً،  كبيرة  اليوم  الثغرة  هذه 
عبرها،  يرى  ان  على  قادر  االربعين  بماليينه 
بنفس الدرجة من القوة، ُكّل ما يجري وكّل الذين 

أوغلوا في دمه وماله وكرامته وتاريخه.
العراق،  في  ابتدأت  إذا  الجديدة  الحياة  دورة 
قد  محتضرين،  مجموعة  وراءها  ستخلّف 
لن  ذلك  لكن  النهاية  قبل  ما  رفسات  يرفسون 
يطول ولن تكون له أهمية أو تأثير على مجمل 
جديد،  من  لينهض  يعود  حين  العراق،  مسار 
بعيداً عن المستنقع الذي وضعوه فيه طوال هذه 

السنوات السود االخيرة .
باألصوات  ستفوز  األكبر  الكتلة  اطمئنوا، 
الهياكل  لها  تهتز  التي  المرعبة  بالصرخة  أو 

الُجوف.

بالٌد تأكُل الشعراء
مندفعًا إلى الشعر .. 

والشعر ضدي ..
والبالد بال شعراء ..
مندفعا إلى احلياة 

واحلياة بالتمام والكمال ضدي .. 
مندفعا إلى الشعر ..

مندفعا انا إلى احلياة التي اكتشفت كذبتها ..
مندفعا .. إلى.. إلى .. الشعر أنا .. 

أجل مدينتي التي رأيتها 
كانت حورية فردوس

لكن احلسني مازال غريبا في شعابها 
وكأنَّ أوصالُه تتشظى
بني النواويس وكربالء

حتى متأل كروشًا جوفًا 
وأجربًة سغبا

وهذا العراق كله .. كله
عبارة عن دموع ..

وهيهات ملن يقول أنَّ هذه البالد 
سترى فرحا .. هيهات

أنا قبل دمعتني كنت في البالد
بل قبل ولولة امرأة عابرة على قبر

سرق الغزاة رفات بعلها ..
أيها الشعراء العراقيون ..

في الوطن كنتم أْم في املنفى ..
ياه .. البون عريض وشاسع 

بني أوجاعنا وبني طفلة
مازالت بني عسالن الفالة

وفي أكوام القمامة
تبحث عن أبيها

وعن رغيف أسْود يشبع سغب ضياعها ..
ضياعها ..

في حلبة ثيران السياسة 
والشعراء الذين يكتبون بهتانا

عن العيش الرغيد
والنفط املتسرب 

من حتت أرضها احلافية
حتى يصبح دوالرات

في بطن احلكومة اجلديدة
ياه ...

اتلفت ليس هناك من شعراء في بالد الشعراء
اتلفت طويال .. 

وليس هناك أيَّة نأمة شعر 
أْن يظهر لي أيُّ شاعر في البالد

أيتها األرض .. التي اسمها العراق
ملاذا الذين يسكنون 
على أرض سوادك 

اليعرفون
أنهم سكنوا اجلنة بعد فات اآلوان؟

بل إنهم سكنوا الفردوس 
التي مابعدها أيُّ فردوس

أيها الناس ..
اجلنة في السماء للذين يركعون لله

واجلنة في البالد للذين الذين ماشبعوا
من العذاب بعد ..

 .. البالد  تراب  على  واحدة  حلظة  أقف  دعوني 
ماذا أرى ؟

دعوني أرجوكم وكفاكم متلقا؟
دعوني أقول ما رأيت ..

رأيت .. رأيت .. رأيت ...
حلظة يتها العبرات النازلة من عيوني ..

حلظة يتها الدموع دعيني أحتدث ..
أيها الشعر دعني .. دعني ..

أريد  ال 
أكون  أْن 

شاعرا .. 
الله » يخليك 
أيها   «

الشعر ..
دعني أثرثر .. 

أجل ْالنثر كثير ..
بيَد أنَّ وجع البالد .. 

سيقول اآلن كل شهقة بهيئة شعر .. 
السالم عليكم ... 
السالم عليكم ..

التي  العبارة  هل هناك من شعر أجمل من هذه 
تقول ..

السالم على البالد يوم ولدت ويوم متوت
ويوم تبقى شعرا

ياه .. سعدي احللي مازال يغني 
» غفه رسمك بعيني من الصبه لليوم »

وحمزة الصغير يقول : 
» أهز مهدك ياعبد الله »

وأنا بني احلسني وبني سعدي احللي 
رأيت الله كما يكون ..

كان الله ..
كزار حنتوش
وحميد سعيد

وسرب قطيع من احلمام الذبيح
وكان الله وهذه املفارقة ..

أنا..
هل قلُت لكم رأيت البالد ..

أجْل رأيت البالد 
تأكل قرآنها في كل يوم

وترتِّلُه في كل يوم قبل الصالة
اجملاعة كما هي ..

واحلرمان كما هو ..
وأرض البالد مازالت موطنا للذباب

الماء تذوقته من دجلة 
والغسلت وجهي مباء الفرات 

املاء الذي لدى العراقيني
هو ما يصل لهم من دموعهم وزفراتهم

الماء في البالد
هناك رأيت دجلة والفرات 

يجري ماء
بدموع العراقيني فقط

والله ..

والله ..
إنَّ الدمع الذي يذرف من عيون الناس هناك 

لهو أكثر بكثير بكثير من دجلة والفرات ..
والله .. والله ..

حسنا لتنام املنطقة اخلضراء آمنة مطمئنة ..
مازال الشعراء يصيحون 

ياسبيل باعطشان ..
يصيحون ليس ألجل املاء ..
إنَّما ألجل الوجع العجيب 

الذي يلف وجه البالد 
حني زرت احلسني والعباس .. 
كنت أسمع ُمع زحام الزائرين 

حول قبرهما .. 
كلمة واحدة وصلت إلى قلبي .. 

كان الله بعونك ياعراق ..
بل أقول أنَّ كلمة سمعتها وحدي 

وسط الزحام .. 
كانت الكلمة تقول ..
خفف الوطء ألني ..

ألول مرة أرى الناس متوت فوق األرض
أكثر مما تدفن حتتها ..

أيها الشعر ما أحوجنا لك اآلن 
حتى نختم هذه القصيدة ..

أيها الشعر .. إختم لي هذه املناحة ..
أيها الشعر تعلم مني 

كيف تكتب الشعر العراقي 
أيها الشعر لقد خدعتَك..

مثلما خدعتني وخدعتك البالد.

رئيس  اعتبر   - ب(  ف  مونروفيا-)أ 
"حالة  االغتصاب  وياه  جورج  ليبيريا 
اجلمعة  مساء  وأعلن  وطنية"  طوارئ 
إلى  تهدف  جديدة  إجراءات  مجموعة 
وضع حّد لهذه الظاهرة بعد تزايد كبير 
يقع  الذي  الفقير  البلد  هذا  في  للحاالت 

في غرب إفريقيا.
أسابيع  بضعة  منذ  ليبيريا  وتشهد 
واملواطنات  املواطنني  بني  استنفارًا 
موازاة  في  االغتصاب،  ملكافحة 
احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي 

تدابير ملواجهته.
مؤمتر  افتتاح  في  وياه  الرئيس  ودعا 
إلى  الثالثاء  املوضوع  هذا  عن  وطني 
مواجهة  في  تشددًا  أكثر  القوانني  جعل 

ما وصفه بـ"وباء" االغتصاب في بلده.

ومن أبرز ما أعلنه جنم كرة القدم الدولي 
عن  صادر  بيان  في  اجلمعة  السابق 
الرئاسة تعيني مّدٍع عام مختص بقضايا 
ملرتكبي  سجّل  واستحداث  االغتصاب، 
أن  إلى  البيان  واشار  اجلنسية.  اجلنح 

إجراءات أخرى سُتَتَخذ الحقًا.
مدة  منذ  االغتصاب  عدد حاالت  ويشغل 
حروبًا  عانى  الذي  البلد  هذا  طويلة 
بني  التاريخ  في  إيبوال  وباء  وأسوأ 
عامي 2014 و2016. وأشار تقرير صادر 
 803 إلى   2016 عام  املتحدة  األمم  عن 
قضايا اغتصاب في العام 2015 في هذا 
أربعة  يبلغ عدد سكانه نحو  الذي  البلد 
منتقدًا  نسمة،  مليون  ونصف  ماليني 
الفاعلني،  حق  في  عقوبات  أي  غياب 
وهم في غالبيتهم رجال بالغون تعرفهم 

أن  املتحدة  األمم  واعتبرت  ضحاياهم. 
حلاالت  املرتفع  العدد  هذا  اسباب  أحد 
)الفاعلني(  "إفالت  في  يتمثل  االغتصاب 
األهلية  "احلرب  بسبب  العقاب"  من 
التي دامت 14 عامًا" بني العامني 1989 
قتيل،  ألف   250 نحو  وخّلفت  و2003 
أسلحة  أحد  خاللها  االغتصاب  كان  إذ 
االغتصاب  حاالت  وسّجلت  احلرب. 
إذ  اجلارية،  السنة  خالل  كبيرة  زيادة 
ومين  "اليبيريان  منظمة  مديرة  كشفت 
تيلور  مارغريت  نتوورك"  إمباورمنت 
آب/أغسطس  في  برس  فرانس  لوكالة 
حالة   600 أحصت  جمعيتها  أن  الفائت 
في  وآب/أغسطس،  حزيران/يونيو  بني 
مقابل ما بني 80 و100 خالل شهر ايار/

مايو.

"نومادالند"  فيلم  ُتّوج   - ب(  ف  )إيطاليا(-)أ  البندقية 
األميركي بجائزة األسد الذهبي في مهرجان البندقية، 
فرانسس  للممثلة  الالفت  األداء  بفضل  خصوصا 
ماكدورماند احلائزة جائزتي أوسكار، في ختام احلدث 
السينمائي األبرز هذا العام منذ تدابير احلجر بسبب 
أصل  من  األميركية  اخملرجة  وباتت  كوفيد19-.  وباء 
تنال  امرأة  أول  عاما،   38 البالغة  جاو  كلويه  صيني 
سنوات  عشر  منذ  العريقة  السينمائية  املكافأة  هذه 
حني فازت بها مواطنتها صوفيا كوبوال سنة 2010 عن 
التي  اخملرجة  اجلائزة  هذه  وتضع  "ساموير".  فيلمها 
ُعرفت سنة 2017 مع "ذي رايدر" وحتّضر حاليا لفيلم 

من عالم "مارفل" ُيتوقع طرحه في العام املقبل، في موقع 
جيد ضمن سباق األوسكار، وهو ما تشهد عليه أمثلة 
عدة من السنوات املاضية ألعمال فازت باألوسكار بعد 
بضعة أشهر من نيلها األسد الذهبي في البندقية، من 
ومن خالل  الفائت.  العام  فيليبس  لتود  "جوكر"  بينها 
تكرمي فيلم "نومادالند"، اختارت جلنة املهرجان برئاسة 
إحدى  تكافئ  أن  بالنشيت  كايت  األسترالية  النجمة 
اإلنتاجات األميركية القليلة املشاركة في دورة هذا العام 
استثنائية  أجواء  في  تقام  التي  البندقية  من مهرجان 
بسبب وباء كوفيد19-. وقد علقت اخملرجة كلويه جاو 
على نيلها اجلائزة في رسالة بالفيديو صورتها داخل 

إلى  حافلة في باسادينا بوالية كاليفورنيا، في مؤشر 
التبعات املستمرة لألزمة الصحية العاملية التي حالت 

دون سفر طواقم عمل أفالم كثيرة إلى البندقية.
فيما  جزيال"،  "شكرا  بالقول  السينمائية  واكتفت 
كانت  التي  ماكدورماند  فرانسس  املمثلة  صرحت 
جالسة بجانبها "شكرا جزيال على هذا األسد الذهبي. 
شكرا ألنكم استقبلتمونا في مهرجانكم في هذا العالم 

الشديد الغرابة. سنعاود اللقاء مجددا".
امرأة محطمة تترك كل شيء  وتؤدي ماكدورماند دور 
لعيش حياة ترحال داخل مقطورة على هامش اجملتمع 
األميركي. ويغوص الفيلم في عالم "سكان املقطورات"، 

مركبات  في  أوقاتهم  ميضون  الذين  األميركيون  وهم 
مستصلحة تضم مساحة للنوم ويعيشون من األعمال 
باتوا يشكلون ما يشبه اجملتمع  أنهم  البسيطة، حتى 
الصغير ويتواصلون في ما بينهم خالل لقاءات الصدفة 

على الطرقات أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.
كذلك كافأت اللجنة التي تضم كوكبة من السينمائيني 
فيلم  ديلون،  مات  األميركي  املمثل  بينهم  والنجوم 
"نويفو أوردن" للمكسيكي ميشال فرانكو )جائزة جلنة 
عن  الفضي  األسد  جائزة  ومنحت  الكبرى(،  التحكيم 
فئة أفضل مخرج للياباني كيوشي كوراساوا عن فيلم 

"وايف أوف إيه سباي".

رئيس دولة:اغتصاب النساء
حالة طوارىء وطنية

أسبوع املوضة في نيويورك منصة دعم للمصممني 
ومواكبة لعروض باريس وميالنو

من  الرغم  على   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
وغياب  الوباء  بحكم  املفروضة  القيود 
الباهرة  والعروض  الشهيرة  املاركات 
واجلمهور، لم يستسلم أسبوع املوضة 
فعالياته  تنطلق  الذي  نيويورك  في 
مساعدة  إلى  مسعى  في  األحد، 
املصممني األميركيني على الصمود في 

وجه أزمة ال سابق لها.
العادة  من  أقصر  هي  النسخة  وهذه 
أيام  ثالثة  سوى  فعالياتها  تدوم  ولن 
األربعاء.  إلى  األحد  مساء  من  تقريبا، 
وهي ال تزخر كعادتها مبجموعات كبار 
املصممني األميركيني، من أمثال مايكل 
كورس وتومي هيلفيغر ورالف لورين.

العالمات  هذه  تقّدم  أن  املرتقب  ومن 
عجلتها  الوباء  أبطأ  التي  التجارية 
تلق  لم  والتي  أحيانا  اإلنتاجية 
بسبب  املأمول  الرواج  بضائعها 
الوضع آخر صيحاتها في فترة الحقة 

خارج إطار البرنامج الرسمي.
بكّل  تخّلى  فهو  جايكوبس،  مارك  أما 
لربيع-صيف  مجموعته  عن  بساطة 
الذي  الوحيد  الكبير  واملصّمم   .2021
الذي  فورد  توم  هو  املوعد  على  بقي 
في ختام  االنترنت  عبر  سيقّدم عرضه 

أسبوع املوضة مساء األربعاء.
النقابة  عزم  عن  مشاركته  وتنّم 
دي  اف  )سي  املوضة  ألهل  األميركية 
املصممني  دعم  يرأسها  التي  ايه( 
بات  الذين  أطيافهم  على  األميركيني 

جزء منهم على وشك االنهيار.
اجلاهزة  األلبسة  مصممو  ويّتكل 
املتاجر  على  عادة  الطراز  الرفيعة 
الكبرى في الواليات املتحدة التي فاقم 
"بارنيز"  مثل  حالها،  سوء  من  الوباء 
و"لورد أند تايلور" و"نيمان ماركوس".

العروض  كّل  تقريبا  ألغيت  وقد 
ما  املوسم،  لهذا  جمهور  مع  املبرمجة 
مثل  النادرة،  االستثناءات  بعض  خال 
مجموعته  تفتتح  الذي  وو  جايسون 
وريبيكا  األحد  مساء  املوضة  أسبوع 
تصاميمها  ستقّدم  التي  مينكوف 

الثالثاء.
التي  الكبيرة  اجلهود  من  وبالرغم 
انتشار  من  للحّد  نيويورك  بذلتها 
الوباء وجعلتها من األفضل حاال على 
الواليات  تزال  ال  األميركي،  الصعيد 
املتحدة تكابد اجلهد في احتواء األزمة 
املوضة  أسبوع  على  ثّم  من  تعّذر  وقد 
باريس  نسخات  مواكبة  نيويورك  في 

وميالنو ولندن حيث ستكون العروض 
العامة أكثر بكثير.

"ال  الصحي،  اخلطر  إلى  وباإلضافة 
الدوالرات  ماليني  استثمار  من  طائل 
دفع  نحاول  وقت  في  أزياء  عرض  في 
املوظفني  من  ممكن  عدد  أكبر  رواتب 
إلى  إحالتهم  أو  تسريحهم  وعدم 
توم  قال  ما  وفق  التقنية"،  البطالة 
فورد في تصريحات ملوقع "ومينز وير 
دايلي" املتخصص في شؤون املوضة. 
الذي يتحّلى بحّس  يتوّقع املصمم  وال 
ارتداء  عهد  والذي  كبير  براغماتي 
"إلى  املوسم  يعود  أن  السوداء  البّزات 

طبيعته" قبل خريف 2021.
األميركيني  املصممني  مساعدة  وبغية 
النقابة  استثمرت  الصمود،  على 
منصة  في  املوضة  ألهل  األميركية 
 "360 "رانواي  اسم  حتمل  أميركية 
األزياء  لدور  تسمح  باجملان  متاحة 

بعرض مجموعاتها عبر االنترنت.
املنصة  هذه  إلى  يلجأ  أن  املزمع  ومن 
أكثر من خمسني مصمما من املشاركني 
بقرابة  عددهم  املقّدر  النسخة  هذه  في 
تصوير  إلى  منهم  كثيرون  وبادر   .70
نيويورك  في  األسبوع  هذا  لقطات 
لنشرها على االنترنت في اليوم احملّدد.
وشّدد املدير العام للنقابة ستيفن كولب 
برس  فرانس  لوكالة  تصريحات  في 
بحذر  لكن  قدما  املضي  "ضرورة  على 
إن  إذ  الصحية،  التدابير  مراعاة  ومع 

املوضة تبقى مصدر رزق لكثيرين".
صاعدين  مصممني  إلى  وبالنسبة 
الظروف  هذه  تشّكل  كثيرين، 
بحسب  للبروز"،  "فرصة  االستثنائية 
أميركي  مصمم  وهو  أوينز،  جيفري 
من أصل إفريقي يقّدم األحد اجملموعة 
عرض  خالل  "زونك"  ملاركته  األولى 

"فاليينغ سولو".
املصمم  إلى  بالنسبة  سّيان  واألمر 
املصري محمد املضوي الذي انتقل إلى 
نيويورك في العام 2012. وهو قال "مبا 
تقّدم عروضها  لن  الكبيرة  املاركات  أن 
)في هذا املوسم(، أظّن أن حظوظي في 

البروز هي أعلى".
"املضوي"  ماركته  سيقّدم  أيضا  وهو 

األحد ضمن فعاليات "فاليينغ سولو".
ينبغي  أوينز،  جيفري  نظر  وفي 
ومساعدة  القدوة  "ضرب  للمصممني 
الظلمة"  من  اخلروج  على  اجملتمع... 

التي نعيش فيها منذ ستة أشهر.

حسن النواب

الفطريات  من  نوع  يشّكل   - )أ ف ب(  بنم 
األنواع  ثلث  لنحو  تهديدًا  املاء  في  ينمو 
الـ225 من البرمائيات في بنما، من بينها 
حفظها  إلى  يدفع  مما  الذهبية،  الضفادع 
مراكز  أو  حيوانات  حدائق  في  وحمايتها 
ذهبي  ضفدع   200 نحو  ويعيش  أبحاث. 
في  موضوعة  مائية  أحواض  في  مثاًل 
حاويات، في منأى من العالم اخلارجي. فلو 
تركت هذه الضفادع في موطنها الطبيعي، 
التي  القاتلة  الفطريات  من  كانت جنت  ملا 
في  البرمائيات  أنواع  ثلث  بإبادة  تهدد 
سميثسونيان  معهد  في  ولكن  بنما. 
قناة  عند  الواقع  االستوائية  للبحوث 
تكوين  أعيد   ، بنما  مدينة  شمال  غامبوا، 
من  تفاصيلها،  بكل  الطبيعية  البيئة  هذه 
حتت  والنباتات،  والصخور  الري  نظام 
درجة  ظل  وفي  البنفسجية  فوق  األشعة 
عامًا   11 منذ  ُتشاَهد  ولم  مثالية.   حرارة 
أي ضفدعة ذهبية في بيئتها الطبيعية في 
بنما، رغم كون هذه البرمائيات مستوطنة 
 ،1500 نحو  أي  فمعظمها،  البلد.  هذا  في 
موجود في حدائق حيوانات في الواليات 

املتحدة بهدف متكينها من التكاثر.

البقع  ذات  النادرة  الضفادع  هذه  لكن 
ثمانية  طولها  يبلغ  والتي  السوداء 
سنتيمترات فحسب، ليست الوحيدة التي 
في  املنتشرة  القاتلة  الفطريات  تهددها 
معرضة  والسمادل  العالجيم  إن  إذ  املاء، 

هي األخرى خلطر هذه الفطريات.
إيبانيز  روبرتو  املعهد  في  الباحث  وقال 
الدكتوراه في علم احليوان  احلامل درجة 
"في  األميركية  كونيتيكت  جامعة  من 
أنواع  ثلث  نحو  إن  القول  ميكننا  بنما، 

البرمائيات الـ225 مهددة".

وشرح أن هذه "الفطرية الفائقة" ميكن "أن 
من  ليست  أخرى  أنواع  على  حتى  تؤثر 

البرمائيات".
جلد  في  شيتريد  فطر  ينغرس  فعندما 
تبادل  من  يصيبه مبرض مينعه  احليوان 
هذا  ويؤذي  بيئته،  مع  واملاء  األمالح 
للبرمائيات  احليوية  الوظائف  "االجتياح" 
يتسبب  مما  للشفاء،  قابلة  غير  بطريقة 
بنفوقها اختناقُا.وقالت خبيرة البيولوجيا 
ومديرة حديقة بنما النباتية أجني إسترادا 
للغاية". ويؤكد  "إنه مرض مؤلم ومأسوي 

في  اكتشافه  مت  الذي  الفطر  أن  اخلبراء 
القرن العشرين في شبه اجلزيرة الكورية، 

انتشر بالفعل في كل أنحاء العالم.
ومنذ انتشر هذا العنصر املََرضي في بنما 
في مطلع التسعينات من القرن العشرين، 
عن  مسؤول  وهو  كثيرة،  بأضرار  تسبب 
داء الفطريات املُعدي الذي تسّبب إلى اآلن 

في انقراض 30 نوعًا.
شيتريد  "فطر  أن  إسترادا  وأوضحت 
فيه  العالم  في  مكان  كل  في  موجود 
برمائيات". على الرغم من هذا السيناريو 
ففي  النفق.  نهاية  في  ضوء  ثمة  القامت، 
بعض  عودة  ُرِصَدت   ، األخيرة  السنوات 
أنها  ُيعتَقد  كان  التي  البرمائيات  أنواع 

انقرضت.
الضفادع  "بعض  أن  إسترادا  والحظت 
تعود، إذ وجدت طريقة للدفاع عن أنفسها" 
بأن  اقتناعها  تاليًا  مبدية  الفطريات،  ضد 

"ثمة أماًل" .
نحو  ُحِفَظت  سميثسونيان،  معهد  في 
2000 عينة و 12 نوعًا من الضفادع على 
مبجرد  ما،  يوما  إطالقها  من  التمكن  أمل 

إيجاد حل لفطر شيتريد.

طوكيو-)أ ف ب( - ُوضَعت في أحد 
وجيزة  مدة  قبل  طوكيو  متنّزهات 
هي  جديد  نوع  من  عامة  مراحيض 
شّفافة  بواجهات  محاطة  مقصورات 

تظهر ما في داخلها.
عندما ال يكون أحد في الداخل، تكون 
هذه املقصورات زهرية اللون للنساء 
للجميع  للرجال وصفراء  وبنفسجية 
فيها  احلفاضات  تغيير  إمكان  مع 
الصق  بشريط  مغطاة  وواجهاتها 
يجعلها  الكهربائي  بالتّيار  مزّود 

شّفافة.
إليها،  أحد  يدخل  عندما  لكن 
التّيار  قطع  إلى  الباب  إقفال  يؤدي 
الكهربائي، فال تعود الواجهة شّفافة 
ويحافظ املستخدم على خصوصّيته.

التجريبية  املراحيض  هذه  وأنشئت 
غير  اليابانية  املنظمة  من  بطلب 
فاوندايشن"  "نيبون  احلكومية 

في  العامة  املراحيض  جتديد  بهدف 
العاصمة. وهي من تصميم املهندس 
الذي  بان  شيغيرو  الشهير  الياباني 
الشّفاف  النموذج  هذا  يوّفر  أن  أراد 
دورات  في  سائدتني  ملشكلتني  حّلا 

املياه العامة.
يعكس  ال  شّفافة  املراحيض  فجعل 

أيضا  يطمئن  بل  فحسب،  نظافتها 
املستخدم "من الناحية األمنية ويظهر 
له أن ما من أحد يختبئ في الداخل"، 
ساجي،  كانا  أوضحت  ما  بحسب 
فاوندايشن"،  "نيبون  باسم  الناطقة 
مشيرة إلى أن "املشروع ُقبل على هذا 

األساس".

 املراحيض العامة الشفافة..نوع قاتل من الفطريات يهدد نحو ثلث أنواع البرمائيات
صرعة جديدة

)نومادالند( أول عمل خملرجة يفوز بجائزة األسد الذهبي 
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