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كيف  هو  السياسيون،  له  يحشد  الذي  العراق  في  المنجز 
نقترض وكم يكون مبلغ االقتراض . أيام طويلة من الجدل 
للدولة  مهينة  نتيجة  الى  النهاية  في  يفضي  الذي  السلبي 
العراقية، وهي االقتراض لتسديد الرواتب، قبل ان يكون 
هناك غربلة للرواتب ذاتها لمعرفة التعيينات الوهمية التي 
نتوهم كثيراً حين نقول انها انتهت مع اكتشاف خمسين ألف 
وظيفة وهمية ومن ثم مائة الف راتب وهمي، ذلك ان عمق 

الفساد أبعد على نحو مريع.
الحكومي وجهد  للجهد  الحارق  الشكل  بهذا  العراق  ادارة 
تمت  ال  القراءة،  سلبية  مالية  تسويات  أجل  من  الموارد 
بصلة من قريب أو بعيد الى ادارة الدول التي حكمت ثمانية 
عشر عاماً وتعاقب عليها حكومات ومسؤولون ال حد لهم 
استثمارية  شركة  ادارة  تحت  كان  لو  ببساطة،  البلد  .إنَّ 
فائضاً  يوفر  أن  نزيهة الستطاع  محلية  او  دولية  واحدة، 
وااليام  السود  االيام  هذه  مثل  في  ينفع  مشرفاً  احتياطياً 

األتعس التي ستليها.
والتحليالت  التصريحات  بأكداس  البلد  أتخموا  لقد 
من  أكبر  حقيقتها  في  هي  حلوالً  معلنين  والتخريجات 
العراق من  نقلوا  كأنهم  ذاتها، وفرحين  العظيمة  المشاكل 

وضعه الحالي مادون العالم الثالث الى عالم متقدم.
قبل  دعوت  حين  متفائالً  كنت  انك  لي  قال  المعقبين  احد 
أيام  الى دمج عدد من الوزارات لتقليص النفقات وترشيد 
االستهالك لتوفير دفعة جديدة لمضي عجلة الدولة، مردفاً 
وانَّ  شيء.  ُكل  في  الترشيد  الى  تحتاج  الدولة  ادارة  انَّ 
الطبقة السياسية يجب أن تخضع للمحاسبة بالورقة والقلم 
عن كل فلس دخل في جيوبها في سنوات الضياع والنهب 

المستتر بالقوانين والتشريعات الدائخة.
قلت له، لو أّن ذلك له امكانية التحقق، لما وصلنا الى هذا 

الحال الذي يتجه نحو نهايات أكثر قتامة.
بيد  ما النهاية  الى  يكون  أن  العراق غير مجبر  اّن  قال، 
صّناع المشاكل واالزمات، صّناع الفقر والعوز والديون، 

صّناع الكوارث.

مساجلة العذراء واجملنون

د. خالد اخلفاجي

أملان  أعلن محققون   - -)أ ف ب(  برلني 
العتقال  مطاردة  عملية  إطالق  األربعاء 
في سرقة  مشتبه مبشاركتهم  اشخاص 
6,5 مليون يورو )7,6 مليون دوالر( 
نقًدا خالل عملية سطو استهدفت مكتب 

هيئة اجلمارك في غرب البالد.
التخطيط  "مت  بيان  في  الشرطة  وقالت 
استخدم  احترافي:  بشكل  واالقتحام 
حفر  عملية  مجهولني  مهاجمني  ثالثة 
إلى اخلزنة من غرفة مجاورة  للوصول 

في قبو املبنى".
استهدفت  التي  السرقة،  عملية  وقعت 
مدينة  في  اجلمارك  هيئة  مكتب 
 1 األحد  البالد،  غرب  في  دويسبورغ 
شهود  وأفاد  الثاني/نوفمبر.  تشرين 
عيان أنهم سمعوا أصوات حفر حوالى 

الساعة السادسة صباًحا.
رجال  ثالثة  شوهد  ساعات،  ثالث  بعد 
وهم  داكنة  وقبعات  مالبس  يرتدون 
لتحميل  املبنى  من  ويخرجون  يدخلون 
أبواب  ذات  بيضاء  شاحنة  في  أشياء 
بواسطة  املكان  تركوا  ثم  منزلقة. 
رجاًل  آخر  شاهد  والحظ  الشاحنة. 
قبل  اجلمارك  مكتب  أرجاء  في  يسير 
ركوب سيارة واالنطالق في نفس اجتاه 
الشاحنة. ونشرت الشرطة صور الرجل 
مكافأة  وعرضت  الشاهد  التقطها  التي 
معلومات  مقابل  يورو  ألف   100 قدرها 
فيما  بهم.   املشتبه  اعتقال  إلى  تؤدي 

تعد  "التكنو"  بأن  املانية  محكمة  قضت 
هواتها  ان  رغم  املوسيقى،  أنواع  من 
ان  اال  يوما،  ذلك  في  شك  يساورهم  لم 
اجلدل  يحسم  القضائي  التأكيد  هذا 
تقدم  التي  الليلية  للنوادي  ويسمح 
باالستفادة  االلكترونية  املوسيقى  هذه 
من خفض على ضرائب املبيعات متاما 

كصاالت احلفالت التقليدية.
في  الفدرالية  املالية  احملكمة  ووافقت 
وبينهم  املدعني،  شكوى  على  املانيا 

بأنه  الشهير،  الليلي  "بيرغني"  نادي 
القيمة  ضريبة  دفع  عليهم  يتوجب  ال 
املضافة البالغة 19 باملئة على مبيعات 
التذاكر في الوقت الذي تدفع فيه صاالت 
أقل  ضريبة  معدل  املوسيقية  احلفالت 
الذي  احلكم  واعتبر  باملئة.  سبعة  يبلغ 
ان  االول/أكتوبر  تشرين   29 في  صدر 
تقدم  التي  للنوادي  العادي"  "الزائر 
اساسي  بشكل  يقصدها  امنا  "التكنو" 
وبأداء  املوسيقى  بهذه  لالستمتاع 

هذه  يجعل  ما  جاي"،  "الدي  املنسقني 
احلفالت  لصاالت  "مشابهة  النوادي 
كان  إذا  عما  النظر  بغض  املوسيقية"، 
تعزف  موسيقية  فرق  أو  مغنون  هناك 
أن  الى  القضاة  وتوصل  حي.  بشكل 
من  بأكثر  يقومون  جاي"  "دي  املنسقني 
املوسيقية،  املقطوعات  تشغيل  مجرد 
اخلاصة  مقطوعاتهم  "يؤدون  بل 
باملعنى  آالت  مستخدمني  اجلديدة 
موسيقية  مقاطع  خللق  للكلمة  األوسع 

ويعد  اخلاص".  طابعها  لديها  جديدة 
سارا  نبأ  نوعه  من  الفريد  القرار  هذا 
للنوادي املوسيقية الليلية التي أجبرت 
اآلن  أشهر  ستة  من  ألكثر  اإلغالق  على 
بسبب جائحة كوفيد19-. وكانت برلني 
وتضم  الليلية  للحياة  مركزا  تعد  التي 
و"ساغا"  "كيتكات"  مثل  النوادي  أشهر 
و"تريزور" التي جتتذب آالف الساهرين، 
من  احلد  اجراءات  من  تضررا  األكثر 

انتشار فيروس كورونا.

العامة  النيابة  طلبت   - ب(  باريس-)أ ف 
مع  أشهر  عشرة  احلبس  باريس  في 
للفاتيكان  السابق  للسفير  التنفيذ  وقف 
بدأت  الذي  فينتورا  لويجي  فرنسا  لدى 
جنسيًا  التحرش  بتهم  محاكمته  الثالثاء 
مهامه  توليه  فترة  خالل  رجال  بخمسة 

الدبلوماسية.
يجب  "احملكمة  إن  العامة  النيابة  وقالت 
إلى  دعت  لكنها  ضعف"  دون  حتكم  أن 
كل  عن  فداء  كبش  "فينتورا  جعل  عدم 
في  ارتكبت  تكون  قد  التي  االنتهاكات 

الكنيسة".
وخالل جلسة احملاكمة التي لم يحضرها 
األسقف اإليطالي السابق البالغ من العمر 

لدواع  روما  في  بقي  والذي  عاما   75
روى  كورونا،  بفيروس  على صلة  صحية 
ثالثة أشخاص يّتهمون فينتورا بالتحّرش 
بهم جنسيًا ما تعّرضوا له، وحالة "الذعر" 
التي أصابتهم. وقال ماتيو دو ال سوشار 
"أريد أن يقال لي: نعم أنت ضحية لويجي 
فينتورا"، مضيفًا "آمل أن يطلق ذلك ألسنة 
ضحايا آخرين". ودو ال سوشار الذي كان 
في  الدولية  األحداث  على  اإلشراف  مكّلفا 
بلدية باريس، استقبل فينتورا خالل حفل 

في 17 كانون الثاني/يناير 2019.
وقال املّدعي في روايته إن سفير الفاتيكان 
أمسك مبؤخرته ثالث مرات، إحداها أمام 
شهود. وقّدمت البلدية بالغًا بالواقعة في 

فتح  استدعى  ما  الثاني/يناير  كانون   24
حتقيق قضائي.

بشكاوى  آخرون  أشخاص  تقّدم  ذلك  بعد 
الرسولي  الكرسي  ورفع  القضاء،  أمام 
احلصانة   2019 متوز/يوليو   8 في 
غير  قرار  في  فينتورا  عن  الدبلوماسية 

مسبوق.
وبعدما اّطلع مسؤول آخر في البلدية عبر 
الصحف على األمر قرر التقّدم بشكوى قال 
فيها إنه تعّرض لتحّرش جنسي مماثل من 

قبل فينتورا في العام 2018.
وقال مّدع ثالث إنه تعّرض لتحّرش جنسي 
 8 في  باريس  قرب  قداس  خالل  مماثل 

كانون األول/ديسمبر 2018.

وروى مّدعيان آخران لم يحضرا اجللسة 
حفل  خالل  لتحّرش مماثل  تعّرضا  أّنهما 
في أحد الفنادق وخالل اجتماع حتضيري 

لقمة مجموعة السبع.
إليه  املوّجهة  الّتهم  فينتورا بشّدة  وينفي 
الالتيني"  "طابعه  إلى  خصوصًا  ويشير 
و"ضعف النظر" الذي يعاني منه، ويصف 
األفعال املنسوبة إليه بأنها "حتّيات وّدية" 

خالية من "أي إيحاء جنسي".
في  القضية  في  احلكم  أن يصدر  ويتوّقع 

16 كانون األول/ديسمبر.
التحّرش  الفرنسية  القوانني  وتعاقب   
كحّد  سنوات  خمس  باحلبس  اجلنسي 
أقصى وبغرامة مالية تبلغ 75 ألف يورو.

الفاتيكان  سفير  منصب  فينتورا  وشغل 
توّلى  وقد   ،2009 العام  في  باريس  في 
مهام  الدبلوماسية  مهامه  إلى  باإلضافة 
وأساقفة  الفاتيكان  بني  العالقات  تنسيق 
فرنسا. واستقال األسقف في كانون األول/

ديسمبر 2019 لبلوغه السّن القانونية.

في  الدبلوماسي  السلك  فينتورا  ودخل 
السفير  منصب  وشغل   ،1978 العام 
البابوي إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو 
 )1999( تشيلي  إلى  ثم   )1995( والنيجر 

فكندا )2001( وأخيرًا إلى فرنسا.

نافورة  تشّغل  لن   - ب(  ف  جنيف-)أ 
مياهها  تقذف  التي  الشهيرة  جنيف 
على علّو 140 مترا في بحيرة ليمان 
مجّددا في ظّل املوجة الثانية من وباء 
كوفيد19- التي تعاني منها سويسرا 

بشّدة.
وقد أوقفت فّوارة املاء هذه عن العمل 
ألغراض الصيانة، وكان من املفترض 
تشرين   12 في  مجّددا  تشغيلها 
الثاني/نوفمبر لكن مجلس الدولة في 
أنه من األفضل  ارتأى  كانتون جنيف 

اإلحجام عن هذه اخلطوة.
بيان  في  احمللية  احلكومة  وقالت 
في  الراهن  الصحي  للوضع  "نظرا 
خصوصا  وجنيف  عموما  سويسرا 
قّرر  كوفيد19-،  وباء  تفّشي  نتيجة 
مدينة  رمز  +حتييد+  الدولة  مجلس 
املوجة  ظّل  في  مؤقتا  هذا  جنيف 
إلى  نداء  بذلك  يوّجه  وهو  الثانية. 
تنّقلهم  من  احلّد  على  السكان حلّثهم 

وتفّسحهم قدر املستطاع".
فيها  تطالب  التي  الثانية  املّرة  وهي 
خارج  النافورة  بوضع  السلطات 
تفّشي  جّراء  من  السنة  هذه  اخلدمة 

وباء كوفيد19-.
ملّدة  العمل  عن  النافورة  توّقفت  وقد 
العام  العزل  تدابير  خالل  يوما   83

املعتمدة في الربيع املاضي.
عكس  هذا  بقرارها  جنيف  وتسبح 

املدن  من  الكثير  في  السائد  التّيار 
حتويل  اختارت  التي  العالم  حول 
معاملها الشهيرة إلى رمز للصمود في 

وجه الوباء من خالل اإلضاءة عليها.
وتوضع فّوارة املياه هذه التي تشّغل 
منذ العام 1891، خارج اخلدمة عادة 
العاتية  والرياح  البرد  موجات  خالل 

ومؤخرا األوبئة.

وهي تضاء ليال دعما لقضايا خيرية 
أو إنسانية أو دبلوماسية.

ومنطقة  عموما  سويسرا  وتشهد 
في  شديدا  ارتفاعا  خصوصا  جنيف 
حاالت اإلصابة بكوفيد19- منذ بضعة 
عزل  تدابير  جنيف  وفرضت  أسابيع. 
املستشفيات  اكتظاظ  لتفادي  جزئي 

كما احلال في بعض املناطق.

محاكمة سفير سابق للفاتيكان بتهم حترش جنسي بالرجال

القاهرة- مصطفى عمارة
في  التمثيلية  املهن  نقيب  زكى  اشرف  نفى 
مصر االنباء التى ترددت عبر وسائل التواصل 
الفنانة  اصابة  عن  االعالم  ووسائل  االجتماعى 
تتمتع  انها  موكدا  السرطان  كامل مبرض  عبلة 

بصحة جيدة.
نشوى  الفنانة  جنل  نفى  ذاته  السياق  فى   
التى ترددت عن وفاتها مؤكدًا  االنباء  مصطفى 
ان حالتها بدأت فى االستقرار بعد ان مت نقلها 
الى مستشفى شهيرة بالعجوزة بناء على قرار 
شقيقة  افادات  حني  في  الصحة.  وزارة  من 
الفنانة ان نسبة االكسجني بالدم مت ضبطها وان 

كانت مازالت تعانى من اصابتها بكورونا.
 وكانت الفترة املاضية قد شهدت زيادة شائعات 
وفاه الفنانني على مواقع التواصل االجتماعي، 
محمود  الفنان  وفاه  عن  شائعات  ترددت  حيث 

 ، اسابيع  بعد  حدثت  التي  وفاته   قبل  ياسني 
اجلداوي  رجاء  الفنانة  مع  الشي  نفس  وحدث 
ومحمود  شوقى  فريد  الفنان  قبلهم  ومن 
النجم  وفاه  عن  شائعات  تردد  كما  عبدالعزيز 

عادل امام واصابته بالزهامير .
من  عدد  طالب  الشائعات  تلك  تزايد  وامام 
على  الشائعات  تلك  مروجي  مبالحقة  الفنانني 
العقاب  وتوقيع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لتاثير تلك الشائعات على اسرهم.  عليهم نظرا 
فهمي  وايهاب  علوي  ليلى  الفنانة  وطالبت 
عدم  اجلمهور  من  التمثيلية  املهن  نقابة  عضو 
اخلبر  مصدر  يكون  وان  االخبار  تلك  تصديق 
الفنان نفسه .فيما قالت الفنانة روجينا والفنان 
صالح عبدالله ان مروجي تلك الشائعات مرضي 
بالعقاب  اوال  لهم  التصدى  يجب  نفسيون 

والعالج النفسي.

أملانيا:سرقة خزنة اجلمارك والقضاء
يعد التكنو موسيقى

نافورة جنيف الشهيرة..
خارج اخلدمة 

الصينيون  بدأ   - ب(  ف  شنغهاي-)أ 
مخّفضة  عروض  عن  البحث  األربعاء 
العّزاب"،  "يوم  االنترنت مبناسبة  على 
وهو أكبر حدث عاملي سنوي للتجارة 

اإللكترونية.
ل  تسجَّ سنوات،  عشر  من  أكثر  ومنذ 
الثاني/ تشرين  من  عشر  احلادي  في 
قياسية  مستويات   )11.11( نوفمبر 
باعتباره  االنترنت  على  املبيعات  من 

تاريخا مالئما لتبّضع العّزاب.
اإللكترونية  التجارة  عمالق  عّدل  وقد 
"علي بابا" الذي أطلق هذا احلدث في 
منافسوه،  حذوه  وحذا   2009 العام 
و"بندوودوو"،  دي.كوم"  "جي  مثل 
مع  السنة،  هذه  بها  املعمول  القواعد 
من  األول  منذ  مخّفضة  عروض  تقدمي 
كان  حني  في  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
ينتظر عادة حلول تاريخ احلادي عشر 

من الشهر لبدء التنزيالت.
أسسها  التي  اجملموعة  وحّققت 
ما مبنّصاتها اخملتلفة  امللياردير جاك 
رقم أعمال بواقع 372,3 مليار يوان 

األول  منذ  دوالر(  مليار  )نحو 56,2 
من تشرين الثاني/نوفمبر هذه السنة، 
أي ما يتخّطى مجموع إجمالي الناجت 

احمللي في آيسلندا ولبنان وجورجيا.
البيانات  هذه  بابا"  "علي  تقارن  ولم 
بأرقام العام املاضي، في حني أن عددا 
من االقتصاديني كان يأمل أن يستشّف 
االقتصاد  انتعاش  البيانات  هذه  من 
في  ضربه  الذي  الركود  بعد  الصيني 

مطلع السنة بسبب الوباء.
عن  عادة  بابا"  "علي  تعلن  سنة  وكّل 
في"يوم  ملبيعاتها  قياسي  مستوى 
العّزاب". وهي كشفت العام املاضي عن 
رقم أعمال مبعّدل 268,4 مليار يوان 
في خالل 24 ساعة، بارتفاع نسبته 26  

مقارنة بالعام السابق.
ميالني  االقتصاد  عاملة  وتوّقعت 
أند  "باين  مجموعة  من  ساندرز 
كومباني" أن يتواصل ارتفاع املبيعات 
العزل  تدابير  نتيجة   2020 العام  في 
إلى  الصينيني  من  املزيد  دفعت  التي 

إجراء طلبيات منزلية.

طرحت   - ب(  ف  فرانسيسكو-)أ  سان 
من  جديدة  مجموعة  الثالثاء  "آبل" 
املزودة  احملمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
بدل شرائح   "1 "ام  شريحتها اخلاصة 
انتقالية  مرحلة  بذلك  لتطلق  "إنتل"، 
اجملموعة  وأشارت  عامني.  تستمر 
األميركية العمالقة في بيان إلى أن "ش 
حتسينات  على  تنطوي   1+ +ام  ريحة 
هذه  والفعالية.  األداء  لناحية  كبيرة 

أكبر وثبة إلى األمام ألجهزة ماك".
مقحل  مليار   16 الشريحة  وتضم 
)ترانزستور(، "أكثر من العدد املوجود 
آبل"،  ألجهزة  أخرى  شريحة  أي  في 
بوك  "ماك  أجهزة  في  تستخدم  وهي 
بوك  "ماك  وحواسيب  اجلديدة  إير" 
و"ماك  بوصة   13 شاشة  بعرض  برو" 
ميني"، والتي ستطرحها "آبل" األسبوع 
املقبل بأسعار تبدأ بـ700 دوالر ألجهزة 

"ميني" و1300 دوالر ألجهزة "برو".

تهافت على العروض اخملفضة ملناسبة يوم العزاب

شائعات الوفاه تالحق 
الوسط الفني

تساءل اجملنون
عن سرِّ العقل

ملاذا تشاكسُه الدهور
وتساءل العاقل

عن حرّية اجلنون
فخِسَر الثاني

وربَح الشارد املسحور..
هذه الفلسفة الشهرزادية والشهريارية

التي عتَّقها التأريخ
بحمائم املاء
وفورة الدماء

وشهرزاد الذكية
التي قضت على املنيَّة

فأحبَّها
ر نار بقلٍب تفجَّ

وأنصَت لها بكلِّ عمرِه
شهريار..

قنديال،  وثمل  عليال،  ورقص  طويال،  وغنى 
وعّتق احلزن إكليال

د العّشاق مؤذنا بهم وحشَّ
حيَّ على اجلهاد..

هو اجملنون الذي بدأ رحلته
بني األعظمية والبياع
واملنصور واليرموك
واجلهاد والسيدية..

وبغداد تعزفه فراتا ومْذَهبًا
وَتحِفَظُه أبا نؤاسا وكتبا

وَتفخُر به متنبيًا
وحتَت ُكْحِل كهرمانة ُتشيََّعُه

فشعر أّن العالم كّلُه معُه
ورحل يفتُّش عن العذراء

يدور في َيباب املرايا
ودروب الضحايا

وسراب الشْرنقات 
غياهب   وفي 

الليالي، وَسَهر الثكالى
فاختنقت في جوف املعنى

ُكّل أوردة األمنيات..
ومضى يتوسل خزائَن الله
في حدائق وجهها الذهبّي

وعينيها الناعستني
ورضاب شفتيها الثملتني

وشْعَرها املتدلي كصباِح عروسني
ثم ُيبحر على وجه األرض

لُيعّتَق ُجنونُه على املنحنيات
ويجعل من خريف احلكومة

املدجج باّل ضمير
ولهفة املوجوعني

وهم ينتظرون آخر الشهر
حفنة دنانيٍر تعينهم

على هذا احلصار.......
احلصار الذي فرضه أعداء النهار

وحملْتُه الغربان القادمة
من أعالي اجلنراالت واخملططني

إلى  املؤدية  بالسيناريوهات  امللثَّمون  أولئك 
اغتصاب احلرية
وثروات الشعوب

وشْنِق ضحكة البريَّة
هكذا كان اجملنون يعزف بحَثُه عن العذراء

في ربيٍع ال تفسده األورام السياسية
والنوايا احلزبية

ويلهث ُوراء غناء العصافيٍر
وميسُح غبار احلروب والدموع

عن وجِه دجلة البساتني
ثم أدرَك اجملنون

ال حاجَة له بالعقِل
ألنُه ُيفِسد اجلمال ويخنُق احلياة

ويفرش الظالم على قبائل الصباح
َر أْن ميوت في هذا اجلنون وقرَّ

وهناك عند شجرة الرجاء
سيلثُم عذراءه مثل قمٍر وسماء

ويعزُف معلََّقته على جباه العذارى
وحسرة احليارى

بال خوٍف وال مشانق وال سجون...
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منحوتة ألديبة عارية تثير اجلدل في بريطانيا
لألديبة  مكّرس  نصب  أثار   - ب(  ف  لندن,-)أ 
دّشن  وولستونكرافت  ماري  النسوية  البريطانية 
الثالثاء في لندن ردودا متباينة، إذ انتقد البعض 

خيار متثيلها عارية.
وكانت ماري وولستونكرافت إحدى أولى املفّكرات 
النسويات. وهي طالبت في كتابها الصادر سنة 
ذي  أوف  فنديكايشن  "ايه  عنوان  حتت   1792
رايتس أوف وميان" )"تسويغ حلقوق املرأة"( بأن 

تتمّتع النساء باحلقوق عينها مثل الرجال.
رواية  مؤّلفة  هي  شيلي  ماري  وابنتها 

"فرانكنستاين".
وبعد وفاة ماري وولستونكرافت سنة 1797 عن 
من  األدبي  الصعيد  على  جنمها  أفل  عاما،   38
جّراء تكّشف تفاصيل عن حياتها الشخصية، لكن 

دورها البارز هو محّط تقدير اليوم.
تصميم  من  املؤّلفة  الفضية  املنحوتة  ونصبت 
صغير  نسائي  متثال  يعلوه  املالمح  جتريدي 
عار في ساحة شمال لندن وهي من صنع الفنانة 

البريطانية ماغي هامبلينغ.
الذي  التصميم  هذا  بشأن  متباينة  اآلراء  وأتت 
اعتبره البعض "رائعا"، في حني رأته مثال صحيفة 
تساءل  و  "مزعجا"  احملافظة  تلغراف"  دايلي  "ذي 
آخرون إن كان رجل مبرتبة املفّكرة ليجّسد عاريا.

لصحيفة  تصريحات  في  قالت  هامبلينغ  أن  غير 
لتقّيد  كانت  "املالبس  إن  ستاندارد"  إيفنينغ  "ذي 

ماري وولستونكرافت التي متّثل كّل النساء".

بورما  في  اكُتشف   - ب(  )أ ف  باريس- 
مئات  القردة يضم بضع  من  نوع جديد 
من احليوانات فقط، على ما أعلنت فرق 
بحثية كانت وراء هذا االكتشاف النادر.

التي  الصغيرة  القردة  من  النوع  هذا 
سنتيمترا   50 بني  طول جسمها  يراوح 
جانب  من  النغور"  "بوبا  سّمي  و60، 
األملاني  الرئيسيات  مركز  في  الباحثني 
إنترناشونال"  فلورا  أند  "فونا  ومنظمة 
والذين  احلكومية  غير  آي(  أف  )أف 

حددوا هذا النوع بعد بحوث طويلة.
)اسمها  اللنغور  نوع  هي  القردة  هذه 
في  املتأصل  "تراكيبيتيكوس"(  العلمي 
شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، 
املقدس  بوبا  بجبل  تيمنا  سمي  والذي 
في وسط  قدمي  بركان  املبني على موقع 
أكبر  ُرصدت  املكان  هذا  وفي  بورما. 
مجموعة من الفصيلة وتضم حوالى مئة 
قرد. كذلك جرى حتديد ثالث مجموعات 
بورما،  في وسط  القردة  هذه  من  أخرى 

مع مجموع يراوح بني 200 قرد و250.
وحّذر فرانك مومبرغ الباحث في منظمة 

"أف أف آي" في تصريحات أوردها البيان 
باتت مصنفة  النغور  "بوبا  قردة  أن  من 
منذ  باالنقراض  املهددة  احليوانات  من 

اللحظة األولى للتعرف إليها".
النوع  هذا  خصائص  إظهار  وجرى 
مقارنة  خالل  من  خصوصا  اجلديد 
روث  من  املسحوب  النووي  احلمض 
في  اللنغور،  قردة  من  مختلفة  أنواع 
مناذج  ومن  األسر  في  أو  الطبيعة 
تاريخية محفوظة في متاحف بريطانية 

وأملانية وأميركية وسنغافورية.

الرئيسيات  مركز  في  الباحث  وقال 
"حتليل  إن  روس  كريستيان  األملاني 
املسحوبة  للعينة  النووي  احلمض 
لندن  في  الطبيعي  التاريخ  ملتحف 
سمح  الذي  هو  عام  مئة  من  أكثر  قبل 
وهو  اجلديد"،  النوع  هذا  بتوصيف 
قبل  اللنغور  قردة  باقي  عن  منفصل 

حوالى مليون سنة.
ويتمايز النوع اجلديد خصوصا باللون 
وفق  اجلمجمة،  وحجم  الذيل  وطول 

الباحثني.

اكتشاف نوع جديد من القردة  اصدار الشريحة املليارية 
العجيبة ألجهزة 

الكمبيوتر 


