
لكي نعرف أسباب عجزنا؟

مكاتيب عراقية

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com
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مؤتمر لمناقشة كيفية الوصول الى الغاء الواسطة 
هل  الدولة،  دوائر  في  والرشوة  والمحسوبية 
يمكن التفكير به وعقده في العراق اليوم. وإذا لم 
يستطيعوا عقده فما االفق الزمني إلمكانية تحقيق 
هذا الحلم . وهل يجدي هذا المؤتمر نفعاً فيما لو 
على  ووّزعتها  مقرراته  اللجان  وسّطرت  عقد 
وسائل االعالم ثّم طواها النسيان في االرشيف ؟ 

أّنه  أولها  اسئلة وهواجس مشروعة ألسباب عّدة 
قيادة  في  الفاسدين  اشتراك  عدم  يوجد ضمان  ال 
تلك المؤتمرات من أجل حرف مسارها وتغييرها 

لخدمة حقبة سياسية أكثر فساداً. 
ومن االسباب انَّ الحكومة تحتاج الى امتالك قرار 
بمعزل عن االحزاب ذات التأثير في قرارات سير 
لجان  من  النتائج  تستخلص  لكي  الدولة،  شؤون 
من  ميدانية  وتجارب  بشهادات  مقرونة  علمية 
واقع ادارات الدولة، ومن ثّم تحّولها الى قرارات 
وتشريعي  قانوني  بتعضيد  المفعول  نافذة  إلزامية 

من المجلس النيابي.
هناك َمن يقول أّن االصالح االداري لدوائر الدولة 
اصالح  على  القدرة  عدم  من  بسبب  مستحيل، 
وهذا  االولى.   الفساد  حاضنة  السياسي،  الوضع 
قريب زمن الحقيقة ، لكن البلد يموت في كل يوم 
جزء من بنيانه ، وربماً غدا هيكالً منخوراً على 
البّد من  اذن  وقت قصير.  في خالل  نهائي  نحو 
ألنَّ  ومكلفة،  صعبة  كانت  مهما  البداية  خطوات 
دفع  في  الدولة  تعثر  على  الشافي  الجواب  فيها 
سياسة رشيدة  اعادة  على  قدرتها  وعدم  الرواتب 
وجود  وعدم  للخريجين  المقنن  المركزي  للتعيين 
القطاع  لتوظيف جهد  الدولة  سيطرة وتنسيق من 
كما  الوطنية  والتنمية  االستثمار  لخدمات  الخاص 

يجري ذلك في العالم .
يعضدها  وَمن  الفكرة  بتنفيذ  سيشرع  من  ياترى 
موقع  سيكون  واين  الدولة  من  ساندة  بقرارات 

القضاء في فتح قضايا الفساد؟

باصات بغداد احلمر ثانيًة
على  فحطَّ  ونبشًا  كرخًا  الكرَّ  ووعدت   ، رصافًة  الباب  بهذا  الفائت  االسبوع  حرثُت  وكنت 
مائدتي هذا الليل الساكن ، صدٌر وعجٌز من خلق شاعر عباسي اسمه علّي بن اجلهم ، الذي 
قال بني يدي اخلليفة املتوكل » عيون املها بني الرصافِة واجلسِر ، جلنَب الهوى من حيث أدري 
وال أدري » فأكل هذا البيت البديع كلَّ شعر الشاعر وجتادلت الناس العاملة الفاهمة الناقدة 

مبسألة وجود اجلسر على صفحة دجلة من عدمه .
سآتي اليوم على ذكر الباصات التي ركبتها جيئة ورواحًا منذ مفتتح الثمانينيات احملاربة 
حتى يوم الهجيج املوحش من بغداد العزيزة . كان عنوان مسكن أخي جمعة وانا معه ضائعًا 
ببستان متر طيب كثير ، بني الرحمانية ودور السكك التي منها احليدري واألرامل واملقببات 
والعطيفية األولى درة الكرخ ولؤلؤته التي من عالماتها مقهى القبطان املزروعة على عطفة 
دجلتها وباب دخولها ، وبساتني حجي مهدي وأوالده صادق وجاسم وطعمة وحسوني ، ثم 
صار عندي موطىء رزق صغير وهو عبارة عن دكان فالفل وشربت أناناس صغير لصق 
جامع املدلل املعروف ، وقبالة بائع املشويات الطيب والطيبة الذي يسميه املذكراتي أكرم عبد 
الرزاق املشهداني تسمية طريفة لطيفة هي حمادي أبو الفشافيش ، وهذا فصل إن فتحته اآلن 
لسقطت على ذاكرتي الليلة مطرُة ضحكات من حميد عبد السامرائي وسفيان املعاضيدي 
والرسام اجلميل سالم محمود ، تشبه الضحك الذي كان ينتجه املرحوم صادق ابن حجي 

طعمة وابنه أياد وفق ما تبقى من ذاكرة !!
قبالته غرفة مبنية من  تنزرع  الطابقني عمومًا ، مبوقف  الباص األحمر ذا  أنطر  هناك كنت 
طابوق عتيق مفتوحة واجهتها بشّباك أقرب الى الرازونة ، وفي بطنها ِحٌب فخاري أو حّبانة 
مغناج ، بها طاسة نحاسية مثقوبة مشدودة الى سلسلة حديدية ، تشرب منها السابلة املارة 

وأيضًا الفالحون والفالحات الكاّدون ببساتني املرحوم حجي مهدي املتبسم احلميم .
يأتي الباص من جهة الكاظمية والشاجلية والطوبجي وعلي الصالح واملنابع في حي اجلامعة 
منها  التي  اخليارات  توفر  بسبب  ومتاحة  سهلة  الصعود  فرصة  يجعل  ما   ، العدل  وحي 
وعشرين  وأربعة  عشر  وسبعة  وتسعني  واثنني  وسبعني  األرقام سبعة  احلامالت  الباصات 
في  الصعود  تذاكر  أثمان  يستحصل  الذي  اجلابي  كان  الزمان  من  املرحلة  هذه  وفي   ،
طريقه لالنقراض ، وكانت هذا الباصات تواصل سيرها الهادىء بشارع حيفا بعد التطوير 
والتفليش ومرحلة املعمار معاذ اآللوسي ، وما هي اال دقائق قليالت حتى نصل ساحة حماد 
شهاب وعلى مبعدة شمرة عصا نكون قد صرنا بساحة الطالئع وبقايا سوق اجلديد ، فييمم 
السائق البارد وجه احلافلة العالية صوب أول ظهر جسر باب املعظم احلديث ، فنكحل العينني 
والقلب مبنظر خضر الياس وشموعه بأول املساء ، ودعاء النسوة والصبايا املفطورة قلوبهن 
بزوج وأخ ووالد وحبيٍب ذهب الى جبهة احلرب ، ولم تستطع طاسة املاء املسكوبة خلفه أن 

تعيده الى داره حتى اآلن .
تنتهي رحلة الباص بساحة امليدان مفتاح ربع بيوت بغداد ، فتقودني قدماي العجولتان الى 

مقهى حسن عجمي التي كلما ذكرتها ، فقدَ قلبي سنةً من عمره ونصف دمه !!
له فصاًل مثل فصل  ، وسأفرد  أربعة وعشرون فقصته طويلة جدًا مثل رحلته  الباص  أما 
مقهى حجي خليل مبكمنيها االثنني عند عمارة الكهرباء العالية 
بامليدان ، ورمبا حكاية مدهشة ثانية عن سيارة حمراء رقمها 
ستة وخمسون وبطلها أنا والشاعر الشقيق ركن الدين يونس 
حمادة ، وهنا سأرسم نقطة املنتهى وأتوقف عن رسم الذكريات 

قبل أن يسقط قلبي بني قدمي !!   

جنوى كرم:املواهب احلقيقية
العالقة لها باألعمار 

بيروت- الزمان
جنوى  اللبنانية  الفنانة  قالت 
املواهب  اكتشاف  برنامج  عن  كرم، 
فويس  "ذا  الشهير  الغنائية 
األربعاء  ينطلق  الذي  سينيور"، 

املوافق 7 أكتوبر.
عن  صادر  صحفي،  بيان  في 
مجموعة MBC: "أهم ما في برنامج 
كونه  من  يأتي   ،  the Voice SENIOR

يعطي أماًل حقيقيًا للمتقّدمني ويقدم 
مهما  املوهبة  أن  مفادها  رسالة 
تأخرت بالظهور على العلن، فهي ال 
بد أن جتد الفرصة املؤاتية لتحقيق 
ذاتها ولو في وقت قد يظنه البعض 
متأخرًا نسبيًا.. فاملواهب احلقيقية 

ال عمر محدد لها".
"املواهب  وتلفت جنوى كرم إلى أن 
في هذا البرنامج، لو لم تكن حقيقية 
أن  ورغم  للمشاركة..  تقدمت  ملا 
عبر  تخدمها  لم  رمبا  الظروف 
مراحل حياتها السابقة، لكنها اليوم 
ودون أدنى شك استطاعت أن تبدع 
في أداء ألوان غنائية مختلفة، فلكل 
وطعم  خصوصية  مشاركة  موهبة 
ونكهة مميزة، األمر الذي شّكل حيرة 
مهمة  وجعل  للمدربني  بالنسبة 

االختيار بيننا غاية في الصعوبة".
وتختم جنوى كرم: "قّدم املشتركون 
كبيرة  فنية  ملدارس  غنائية  ألوانًا 
والفن  والطرب  الغناء  ولعمالقة 
نشأنا  التي  املدارس  تلك  األصيل، 
تؤّسس  التي  وهي  عليها،  نحن 
من  للكلمة  ما  بكل  حقيقية  ملواهب 

معنى".
حتكيم  جلنة  أن  بالذكر  جدير 
هاني شاكر،  الفنان  تضم  البرنامج 
ملحم  والفنان  كرم،  جنوى  الفنانة 
البرنامج  تقدمي  في  ويشارك  زين، 

ياسر السقاف وأنابيال هالل.

جائحة  تفشي  أوج  في   - ب(  ف  )أ  ستوكهولم- 
االثنني  للطب  نوبل  جائزة  ُمنحت  كوفيد19-، 
مايكل  البريطاني  هم  فيروسات  علماء  ثالثة  إلى 
رايس،  وتشارلز  ألتر  هارفي  واألميركيان  هوتن 
املسؤول  الفيروس  اكتشاف  في  لدورهم  تقديرا 
عن التهاب الكبد سي. وأشارت جلنة نوبل إلى أن 
العلماء الثالثة فازوا باجلائزة بفضل "مساهمتهم 
فيروس  "اكتشاف  في  سنوات،  بفارق  احلاسمة"، 
التهاب الكبد سي"، وذلك في خضّم السباق العاملي 
العالم،  ألغاز جائحة أخرى جتتاح  الراهن لكشف 
أي كوفيد19-. وفي نهاية سبعينات القرن املاضي، 
خلص هارفي ألتر إلى أن التهابا غامضا في الكبد 
ارتباط  دون  من  الدم  نقل  عمليات  خالل  يحصل 

مبرض التهاب الكبد من النوعني "إيه" و"بي"، وفق 
حاالت  من  احلد  في  خصوصا  ساهم  ما  اللجنة، 

اإلصابة بهذه الطريقة إلى مستوى شبه معدوم.
هوتن  مايكل  جنح   ،1989 في  عقد،  حوالى  وبعد 
اكتشاف  في  كندا،  في  مقرهم  من  فريقه  وأعضاء 
رايس  تشارلز  أما  للفيروس.  اجليني  التسلسل 
سنوات  مدى  على  الحقا  حّلل  فقد  عاما(،   68(
قادت  أعمال  الفيروس، وهي  تنسخ  طويلة طريقة 
بحلول  جديد  ثوري  عالج  تطوير  إلى  خصوصا 
اسم  يحمل  احلالي،  القرن  من  الثاني  العقد 
"سوفوسبوفير". وقال رئيس اللجنة التي اختارت 
الدليل  "قدم  رايس  إن  إرنفورس  باتريك  الفائزين 
قادر  سي  الكبد  التهاب  فيروس  أن  على  األخير 

على التسبب منفردا باملرض" وأضاف "أظن أنه من 
السهل إقامة رابط مع الوضع احلالي. األمر األول 
الواجب فعله هو حتديد الفيروس املسؤول، وفور 
لتطوير  انطالق  نقطة  ذلك  سيشّكل  املهمة،  إجناز 
فإن  لذا  لقاحات.  إلى  إضافة  للمرض  عالجات 

االكتشاف الفيروسي ميّثل حلظة حاسمة".
وتشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى وجود 
ما  سي  الكبد  بالتهاب  إصابة  مليون   70 حوالى 
باحثني  أن  رغم  سنويا،  وفاة  ألف  بـ400  يتسبب 
طوروا في السنوات األخيرة عالجات فعالة لكنها 
نوبل  جائزة  أول  وهذه  املرض.  هذا  ضد  باهظة 
منذ  الفيروسات  من  بنوع  مباشرة  مرتبطة  للطب 
2008. وكانت جائزة نوبل للطب سنة 1976 ُمنحت 

أيضا تقديرا لبحوث مرتبطة بالتهاب الكبد بي.
السويدية  لإلذاعة  تعليق  في  ألتر  هارفي  وقال 
الساعة  قرابة  النوم  من  أيقظوني  "لقد  العامة 
الرابعة والربع صباحا. لم أكن على علم أن اجلائزة 

سُتمنح اليوم. هذا رائع".
وبات ألتر البالغ 85 عاما أحد أكبر الفائزين سنا 
بجائزة نوبل للطب، لكنه لم يحطم الرقم القياسي 
في هذا اجملال )87 عاما(. ومنذ أول جائزة نوبل 
 ،1946 سنة  فيروسات  لعاملي  أعطيت  )للكيمياء( 
أخرى  مكافأة   17 إلى  اجلديدة  اجلائزة  تضاف 
بأعمال  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  مرتبطة 
السابق  العام  األمني  وفق  الفيروسات،  عن  علمية 

لألكادميية السويدية للعلوم إرلينغ نوربي.

فوكيت )تايالند(-)أ ف ب( - سيحظى طالئع السياح 
الذين ستستقبلهم تايالند بعد ستة أشهر من إغالقها 
فئة خمس  من  فاخر  أمامهم، بحجر صحي  أبوابها 
جنوم، لكن مع ضرورة التزامهم إجراءات سالمة من 

األكثر تشددًا في العالم.
املرتقبون  القليلون  األجانب  السياح  وسيستمتع 
مطّل  استحمام  ومغطس  خاصة،  سباحة  ببركة 
الكبير،  املناظر، وسرير كبير من احلجم  على أجمل 
فندق  في  والفخامة،  الراحة  أسباب  من  وسواها 
السلطات  اعتمدته  تايالند(  )جنوب  فوكيت  في 

كمكان ميضي فيه السياح حجرا ملدة 14 يومًا، قبل 
جان  وقال  أخرى.  مناطق  في  إقامتهم  ميددوا  أن 
ستوكهولم  في  مقيم  فرنسي  متقاعد  وهو  فرنسوا، 
"سيكون ذلك مريحًا، ولو كنت أخشى أن أنزعج من 
لوكالة  تصريح  في  فرنسوا  جان  وأمل  االنعزال". 
في  الشتاء  لتمضية  يأتي  أن  في  برس  فرانس 
تايالند  تكن  لم  إذا  أيضًا  "أتساءل  وأضاف  اململكة. 
تبالغ قليال". وقد خضع موظفو الفندق للتدريب في 
لكي  الفردية  للحماية  جتهيزات  وُزّودوا  املستشفى، 
عند  ووضع  للنزالء  الطعام  إحضار  من  يتمكنوا 

أبواب غرفهم. ويخضع كل سائح لفحصني خاصني 
بفيروس كورونا، وتؤخذ حرارة جسمه 28 مرة، فيما 
على  الغرف  مراقبة  أمنيون  وعناصر  أطباء  يتولى 
الساعة من غرفة عمليات خاصة. وقد استنفر  مدار 
فندق "ذي سينسز ريزورت" الفخم املشرف على خليج 
االختيار  عليه  يقع  لكي  طاقاته  كل  الشهير  باتونغ 
اخملصصة  القليلة  السياحية  اجملمعات  بني  من 
الستضافة هؤالء الزوار غير التقليديني. وأعيد تأهيل 
16 "فيال" تتراوح مساحة كّل منها ما بني 110 أمتار 
أجزائها  كل  تكون  لكي  مربعًا،  مترًا  و220  مربعة 

التعقيم.  البالستيك، تسهياًل لعملية  أو  من اخلشب 
ووضعت كاميرات مراقبة عند مدخل كل منها.  وقال 
صاحب "ذي سينسز ريزورت" سوباتشوك الونغفيت 
أن  يتوقع  كبيرة  أرباح  ال  إن  برس  فرانس  لوكالة 
في  اختيرت  تسعة  من  واحد  وهو  فندقه،  يحققها 
فوكيت الستقبال "هذا النوع املميز من الزبائن" على 
قوله، نظرًا إلى ارتفاع أكالف مهمته. وّشدد على أن 
فريقنا  لدعم  إيرادات  مصادر  إيجاد  الضروري  "من 

واالقتصاد احمللي".
 93 مصدر  السياحة  كانت  كوفيد19-،  جائحة  قبل 

أندامان. بحر  لؤلؤة  فوكيت،  إيرادات  من  املئة  في 
لكّن 95 في املئة من فنادق فوكيت وأكثر من 70 في 
املئة من محالها التجارية مغلقة في الوقت الراهن، 
ضرورة  تبرز  هنا،  من  احمللية.  السلطات  بحسب 
الذين  السياح  فعدد  اجلزيرة...بخجل.  فتح  إعادة 
يتوقع وصولهم إليها في األسابيع املقبلة من الصني 
يزيدون  وقد   ،300 نحو  على  يقتصر  واسكندينافيا 
الحقًا في حال بقي الوضع الصحي مضبوطًا. وإذا 
مقاطعات  في  أيضًا  ستطبق  التجربة،  هذه  جنحت 

تايالندية أخرى.

سنغافورة-)أ ف ب( - أثار مشروع في سنغافورة إلطالق 
السياحي  القطاع  إلنعاش  مكان"  ال  إلى  بحرية  "رحالت 
وانتقادات  واسعًا  جداًل  كوفيد19-  جائحة  من  املتضرر 
من الذين يتخوفون من ظهور بؤر جديدة لتفشي فيروس 
كورونا املستجد. ويبحث مكتب السياحة في سنغافورة 
مع عدد من مشّغلي الرحالت البحرية في توفير رحالت 
أن  على  ووصولها،  انطالقها  نقطة  سنغافورة  تكون 
عن  املسؤولة  وقالت  متشددة.  إلجراءات صحية  تخضع 
قطاع الرحالت البحرية في مكتب السياحة آني تشانغ إن 
سلطات سنغافورة التي تعتبر أحد أهم املرافئ اآلسيوية 
ستتخذ "إجراءات مالئمة تتيح معاودة الرحالت البحرية 
لم تشر إلى موعد باء تسيير  بطريقة آمنة"، لكن تشانغ 

هذه الرحالت.

باريس-)أ ف ب( - كشفت دراسة حتليلية 
للصور التي تظهر في الالئحة االختيارية 
التي  البرمجيات  أن  "إنستغرام"  على 
تعتمدها شبكة التواصل االجتماعي التي 
الصور  تشجع  العاشر،  بعيدها  حتتفل 

املتضمنة درجة معّينة من العري.
ويبدو أن جنمة تلفزيون الواقع األميركية 
كايلي جينر تدرك جيدا هذا الواقع، وهو 
ما أظهره نشرها أخيرا صورة لها بلباس 
البحر لدعوة متابعيها البالغ عددهم 197 
مليونا إلى تسجيل أسمائهم على القوائم 
الرئاسية  االنتخابات  قبل  االنتخابية 

األميركية املقبلة.
املعتمدة  اخلوارزميات  تشجع  هل  لكن 
املسار  هذا  على  االجتماعية  الشبكة  في 

للترويج للمضامني املنشورة عبرها؟
اإلجابة على هذا التساؤل تبدو باإليجاب 
منظمة  نتائجه  نشرت  حتقيق  وفق 
حزيران/يونيو.  في  ووتش"  "ألغوريذم 
وجوديت  كايزر-بريل  نيكوالس  وأكدت 
الدراسة  إعداد  في  املشاركان  دوبورتاي 
"نتائجنا  أن  "ميديابارت"  موقع  عبر 
باملالبس  امرأة  صورة  بأن  التأكيد  تتيح 
الداخلية أو لباس البحر تظهر بنسبة 60 
% أكثر من صورها بكامل مالبسها. وهذه 

النسبة تبلغ %30 على صعيد الرجال".
الباحثون  حلل  النتيجة،  هذه  ولبلوغ 
في  حسابا   37 على  منشورا   1737
حّملوا  متطوعا   26 تابعها  "إنستغرام" 
على متصفحي اإلنترنت لديهم أداة تتيح 

تعداد املرات التي تظهر فيها كل صورة.
تستعد  التي  "إنستغرام"  توقفت  وقد 
لالحتفال بعيدها العاشر، سنة 2016 عن 
الزمني،  التسلسل  بحسب  الصور  تقدمي 
تختار  التطبيق  خوارزميات  وباتت 
تفضيالت  مع  يتالءم  مبا  الظهور  ترتيب 
املستخدمني، وفق معايير ال تزال غامضة.

ذلك  يستند  قد  الدراسة،  معدي  وبحسب 
إلى "مستوى العري" الذي تنسبه اخلدمة 
لكل صورة حلظة نشرها. وقد تطرق معدو 
الدراسة إلى براءة اختراع تقدمت بها سنة 
2011 "فيسبوك" )التي اشترت "إنستغرام" 
من  الشبكة  حلماية  التالي(،  العام  في 
في  العري  لدرجة  التلقائي  الكشف  خالل 
كل صورة من طريق شرائط ألوان محددة.
علقت  "إنستغرام"  باسم  متحدثة  أن  غير 
على  برس  فرانس  لوكالة  على سؤال  ردا 

هذه الدراسة، قائلة إنها "منحازة متاما".
وأضافت "اخلوارزميات حتلل الوقت الذي 
ميضيه املستخدمون على أنواع معينة من 
لتحدد  معها،  التفاعل  ودرجة  احملتويات 

أولويات العرض" التي تالئم كل مستخدم، 
)مرتبطة  اختراع  لبراءة  وجود  "ال  لكن 
كالم  هذا  العري،  درجة  لتحديد  بأداة( 
االنطباع  أن  املتحدثة  وأوضحت  تافه". 
الكثير  برؤية  املستخدمني  لدى  املسجل 
من الصور املشابهة، أي تلك املنطوية على 
عري، مرده إلى عادات املستخدمني الذين 
يستطيعون تغييرها من خالل "البحث عن 

أنواع أخرى من الصور".

 مغاالة في احلشمة؟
باستمرار  االجتماعية  الشبكات  وتواجه 
اتهامات بترسيخ أمناط اجتماعية سائدة 
من خالل تكييفها بدرجة قصوى املضامني 
الدراسات  فيما  للمستخدمني،  املقدمة 
كثيرة  أحيان  في  تصطدم  الشأن  هذا  في 
املنصات  من  املقدمة  البيانات  بنقص 

اإللكترونية لتدعيم هذه اخلالصات.
وترتدي القضية أهمية خاصة لـ"إنستغرام" 
التي  االقتصادية  املسؤولية  ظل  في 
التي  املداخيل  لناحية  التطبيق  يحملها 
طريق  )من  خدمته  عبر  للمؤثرين  يوفرها 
العالمات  لهم  توفرها  التي  اإليرادات 
التجارية تبعا لعدد متابعيهم(، وأيضا من 
املنظور االجتماعي لكونها ترسي معايير 
ملستخدميها  املظهر  صعيد  على  محددة 

البالغ عددهم أكثر من مليار.
وللمفارقة، تواجه "إنستغرام" في املوازاة 
على  تنطوي  معايير  باعتماد  اتهامات 
تطاول  انتقادات  مع  احلشمة،  في  مغاالة 

في  املوضوعية  في  النقص  خصوصا 
تطبيق القواعد اخلاصة بالعري.

ومتنع هذه القواعد خصوصا املنشورات 
مؤخرة"  على  بوضوح  "تركز  التي 
"صدورا  تبّين  التي  تلك  أو  األشخاص 
عدة،  حاالت  في  لكن  عارية".  نسائية 
عاريات  لنساء  "إنستغرام" صورا  حجبت 
تعيد  أن  قبل  مكتنزة  أجساما  تظهر 

عرضها مجددا.
احلالي حني  العام  مطلع  ما حصل  وهذا 
سحبت الشبكة صورا نشرها مستخدمون 
"تيليراما"  مجلة  يحملون غالف  لإلنترنت 
األشخاص  ضد  التمييز  بشأن  الفرنسية 

الذين يعانون البدانة.
"خوارزميات  حينها  اجمللة  وكتبت 
حتبذ  ال  وأخواتهما  وإنستغرام  فيسبوك 
العري، حتى حني ال تكون الصور إباحية 
على  األسطوانات  )منسقة  صورة   )...(
تظهر  ال  بوتش  باربارا  ليسلي  الغالف( 
أي أعضاء جنسية وال صدرا عاريا لكنها 
أن  يبدو  اجللد.  من  كبيرة  مساحة  تبّين 
هذه املساحة أكبر مما تسمح به الشبكات 

االجتماعية".
"رقابة  أي  ممارستها  "إنستغرام"  وتنفي 
وفق  األشخاص"،  من  معني  نوع  على 
أخطاء،  نرتكب  "قد  تقول  التي  املتحدثة 
سواء من طريق اخلوارزميات أو على يد 
العري"  "ال نحتسب نسبة  لكن  أشخاص". 
الظاهرة في الصور لتطبيق املعايير، "هذا 

اعتقاد خاطئ".

ني بفضل مساهمتهم احلاسمة ضد التهاب الكبد سي نوبل الطب لبريطاني وأميركيَّ

مذبحة جامعة تاماسات 1976 ال تزال صادمة للشباب

سجن مذّهب ألول دفعة سياح أجانب في تايالند
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موسكو -الزمان 
وغيرها  النسائية  احلقائب  تعتبر 
من  للعديد  حاملة  األكياس  من 
وكشف  الدقيقة  احلية  الكائنات 
في  اخلبير  ليبيديف،  ميخائيل 
التابع  اجلزيئي  للتشخيص  مركز  
في  األوبئة  لعلم  املركزي  للمعهد 
هيئة حماية املستهلك الروسية، في 
تشكل  ملاذا  "سبوتنيك"،  مع  مقابلة 

خطورة على البشر.
تتالمس حقائب النساء ومحتوياتها 
باستمرار مع األيدي غير املغسولة، 
األسطح  من  كبير  عدد  مع  وكذلك 
امليكروبات  تدخلها  اخملتلفة. 
العوامل  ذلك  في  مبا  اخملتلفة، 
إن  اخلطيرة.  لألمراض  املسببة 

بشكل  مغرمة  األمراض  مسببات 
خاص باحلقائب اجللدية.

احلقيبة  في  توجد  ما  "غالًبا  وقال: 
واألشياء املوجودة فيها اإلشريكية 
القولونية، والفيروسات - مسببات 
املعوية،  االلتهابات  من  األمراض 
الذهبية،  العنقودية  واملكورات 
واملكورات  العقدية،  واملكورات 
الطفيلية،  الديدان  وبيض  املعوية، 
وعث  اخملتلفة،  والفطريات 
الكائنات  هذه  وجميع  الديودكس. 
لألمراض  مسببة  عوامل  الدقيقة 
األمراض  ذلك  في  مبا  البشرية، 
اجللدية  احلقائب  توفر  اخلطيرة. 
أفضل  اإلسفنجي  امللمس  ذات 
مسببات  وانتشار  لتكاثر  الظروف 

عن  اخلبير  أخبر  األمراض". 
احلقيبة  في  املوجودة  العناصر 

األكثر عرضة للتلوث.
التي  األشياء  بني  "من  وأضاف: 
املرأة،  حقيبة  في  باستمرار  توجد 
الشفاه  وأحمر  اليد  كرمي  يحتل 
األماكن  واملاسكارا  األظافر  ومبرد 
األولى من حيث التلوث. كما ميكن 
أن تكون مصادر اجلراثيم في حقيبة 
اليد هي احملفظة واملفاتيح والهاتف 
واملفكرة  والقلم،  واملشط  احملمول 
وجواز سفر ووثائق أخرى". وأشار 
اخلطر  عوامل  أحد  أن  إلى  اخلبير 
املهمة هو أن احلقائب نادرا ما يتم 

تنظيفها وغسلها.
أن  من  مختصون  حذر  فيما 

املستخدمة  الطبية  الكمامات 
قد  كورونا،  فيروس  من  للوقاية 
ميكنه  عنصر   أخطر  إلى  تتحول 
استخدامها  حال  في  العدوى  نقل 

بشكل غير مدروس.
اخملتصة،  الروسية  الطبيبة  وقالت 
من  "الكثير  إن  أليكسييفا،  الريسا 
بال  األقنعة  مرتدي  من  األشخاص 
جدوى، من الذين يستخدمون نفس 
حتى  أو  يومًا،   10-15 ملدة  القناع 
هؤالء  يشعر  وعندما  أطول،  لفترة 
فإنهم  االرتياح،  بعدم  األشخاص 
أيديهم  براحة  القناع  ميسكون هذا 
اجليب،  في  بوضعه  يقومون  أو 
ثم  بأيديهم،  وجوههم  يلمسون  ثم 
أخرى،  مرة  نفسه  القناع  يرتدون 

امللكية  األوبرا  دار  أعلنت   - ب(  ف  لندن-)أ 
أنها  األحد  هاوس"  أوبرا  "رويال  لندن  في 
ستعرض للبيع في مزاد علني لوحة للرسام 
مديرها  متثل  هوكني  ديفيد  البريطاني 
يعانيها  التي  الصعوبات  بسبب  القدمي، 
جائحة  جّراء  البريطاني  الثقافي  القطاع 

كوفيد19-.
في  بيرد  أليكس  للدار  احلالي  املدير  وقال 
ديفيد  رسمها  التي  اللوحة  بيع  إن  بيان 
العامني  بني  الدار  مدير  ومتثل  هوكني 
"يشّكل  وبستر  ديفيد  السير  و1970   1945
وقت  في  للتعافي  خطتها  من  حيويًا"  جانبًا 
وأوضحت  تاريخها.  في  أزمة"  "أكبر  تواجه 
برس  فرانس  لوكالة  هاوس"  أوبرا  "رويال 
تنّظمه  علني  مزاد  في  ستباع  اللوحة  أن 
األول/أكتوبر  تشرين   22 في  "كريستيز"  دار 

أن  أوبزرفر"  "ذي  وتوقعت صحيفة  اجلاري. 
بني  ما  تراوح  إيرادات  اللوحة  بيع  يحقق 
 12 )بني  استرليني  جنيه  مليون  و18   11
و20 مليون يورو(. وأوضح بيرد أن األرباح 
أفضل  لتمكني  "سُتسَتخَدم  اللوحة  بيع  من 

إلى خشبة"  مجددًا  العودة  من  العالم  فناني 
الدار. وُمنيت املؤسسات الثقافية البريطانية 
اإلقفال  جّراء  كبيرة  مالية  بخسائر  عمومًا 
التي  املرتبط باجلائحة  خالل مرحلة احلجر 
أدت إلى وفاة 42 ألف شخص في بريطانيا .

احلقائب النسائية
وسوء استخدام الكمامات.. خطران أكيدان

دار االوبرا اللندنية تبيع لوحة
الستعادة كبار النجوم

دراسة تكشف عن صلة املالبس الداخلية للنساء مبتابعة مواقع التواصل

هل تشجع إنستغرام على العري؟

مشروع رحالت بحرية 
إلى ال مكان يثير جدالً 


