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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
ـمـثـلة دافـعت جنـمـة هولـيـوود ا
االســــتـــــرالــــيـــــة كــــيت
بالنـــــشـــــيـت عن حق
ــمــثــلــ مــغــايــري ا
اجلـنس في جتـسـيد
أدوار مــــثــــلــــيــــة في
الــــــــســــــــيــــــــنــــــــمـــــــا
والــتـلــفـزيــون.وتــعـرضت
هـولــيـوود النـتـقــادات كـثـيـرة
إلسنادها أدوارا مـثلية للـممثل
مــــغــــايــــري اجلـــنـس وفي وقت
سـابق من هـذا الـعـام انـسحـبت
مثـلة سـكارليت جـوهانسن من ا
أداء دور شــخـــصــيــة مــتــحــولــة
جـنـسـيـا بـعـد ردود فـعل عـنـيـفـة

تعرضت لها.
وكـانت كــيت بالنــشـيت قـد أدت
دور شـخـصـيـة مـثـليـة فـي فيـلم
كــــــارول عــــــام .2015وقــــــالت
وت من أجل "سأقاتل حتى ا
احلق فـي مـــواجـــهــــة كل من
يشـكك في مـقدرتي لـتـجسـيد
أدوار تـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــوق
ــمـثــلـة خــبــرتي".وتـخــتــلف ا
األستراليـة مع الفكرة الـقائلة
ـــكــنه أداء ــمـــثل ال  بـــأن ا
الــشــخــصــيــة إال إذا كــانت
لـــديـه جتـــارب مـــشـــابـــهــة
ومشتركة للشخصية التي
يـــجــســـدهــا.وقـــالت خالل
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفي عـــلى
هــامـش مــهـــرجــان رومــا
السينمـائي إن "تلفزيون
الــواقع وكل مــا يــرتـبط
بـه ويـــتــــبـــعـه كـــان له
تــــأثـــيـــر غـــيـــر عـــادي
وعميق عـلى الطـريقة

الــتي نــنــظــر بــهــا إلى جتــســيـد
شخصية ما".وأضافت "أعتقد أن
تلفزيـون الواقع يوفر الـكثير من
الـفــرص لـكن اجلــانب الـســلـبي
مـنه هو أنـنـا اآلن وال سـيـما في
أمـــريـــكــــا بـــتـــنــــا نـــتـــوقع أداء
شـــخــصــيـــات مــعــيــنـــة من قــبل
ثـل فـقط عنـدما تـكون قـريبة
من خــبـرتــهم".وعــنـدمــا أُعـلن أن
سـكارلـيت جـوهـانسن سـتـجـسد
شـخـصـية مـتـحـولـة جـنـسـيا في
ة فيـلم يـروي قصـة زعيم اجلـر
في بـــيــتـــســبــرغ دانـــتي "تــكس"
جيل واجه القائمون على الفيلم
انتـقـادات كثـيـرة إذ قال الـبعض
إن ذلك يُــظــهــر مــدى مــحــدوديـة
تـحول مـثلـ ا الفـرص أمام ا
جــنــســيــا.لــكن جــوهــانــسن في
ــمـــثــلـــ اآلخــرين إشـــارة إلى ا
الــذين لــعــبـوا أدوار مــتــحــولـ
كـنكم جنـسـيا قـالت لـنقـادهـا "
الذهاب إلى مدراء أعمال جيفري
تــــامــــبــــور وجــــاريــــد لــــيــــتـــو
وفــــيــــلــــيــــســــيــــتي هــــوفــــمــــان
لــلــتــعــلــيق".غــيــر أن ســكـارلــيت
جـوهـانـسن انــسـحـبت بـعـد ذلك
من الـــــفــــيـــــلم عـــــلى الـــــرغم من
إشـارتـهـا إلـى أنـهـا كـانت تـرغب
بـــشـــكل كـــبــــيـــر في أن جتـــســـد

الشخصية.
ـثال وقــد تـرشـح بـاجملــمل  52
مـــغــايــر اجلــنس لـــنــيل جــوائــز
األوســـــكـــــار عن أدائـــــهم ألدوار
شـخـصـيـات مـثـلـيـة.وفـاز الـنـجم
توم هـانـكس بـاجلـائزة عن دوره
في فـيــلم فـيالدلـفـيــا كـمـا حـصل
ـمـثل شون بن عن دوره علـيـها ا

في فيلم ميلك.

{ لـــنــدن  –وكـــاالت - احـــتــفى
أطباء في بريطانيا بإتمام طفلة
مبتسرة عامها األول على الرغم
من أن قـلبـها تـوقف عن الـنبض
دة 22 دقـيـقــة بـعـد مـرور أيـام
قـلــيــلــة عـلـى والدتـهــا.واعــتــبـر
أطباء أشرفوا على عالج الطفلة
ـثـابة مـعـجزة.فـقـد عانت أنـها 
لــيـسي شــريف الــتي ولـدت في
األسـبوع 27 من احلـمل وكانت
تـــزن 635 غـــرامــا من أزمـــتــ
قـلـبـيـتـ خالل جـراحـة طـارئـة
أجـــريت لـــهـــا بـــعــد  5أيــام من
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والدتــهـا.ومع أن والــديـهــا كـانـا
يـســتـعـدان ألســوأ االحـتـمـاالت
جنت الـــطـــفــــلـــة الـــتي يـــتـــوقع
األطـبـاء أنـها سـتـنـمـو وتـعيش
حــيـاة طـبــيـعـيـة.وولــدت لـيـسي
عــبــر عــمــلــيــة والدة قــيــصــريـة
طــارئــة ثم عــكف األطــبــاء عـلى
عـالج مــــــشــــــكـــــلــــــة حــــــادة في
أمـعـائهـا.خالل عـمـليـة جـراحـية
دة 12 توقف قلبها عن النبض 
دقـيـقـة قـبل أن يـتـمـكن األطـبـاء

من إعادة إنعاشها. 
ثم توقف القـلب عن النبض مرة

ــدة  10دقــائـق.ويــقــول أخــرى 
الـــــدكـــــتـــــور تــــومـــــاس بـــــرين
استشاري التخدير الذي أشرف
على الـعمـليـة وكان مـسؤوال عن
فريـق اإلنعـاش: (كانت الـعـملـية
تــســيــر بــسـالم لــكن حــالــتــهــا
تــدهــورت وخــشـيــنــا أن تــفـارق
احلـــــــيــــــــاة لــــــــكـــــــنــــــــنــــــــا لم
نـســتـسـلم).ويــقـول (إنه لم تـمـر
عــلـيه مــثل هـذه احلــالـة لــطـفل
صــــغـــيــــر لـــلــــغـــايــــة ومـــريض
للـغايـة).ويضـيف الدكـتور برين
(أن ليـسي كانت مـقاتلـة للـغاية

خــــرجـت لــــيـــــسي أخـــــيــــرا من
ــسـتــشــفـى بــعــد قــضـاء 111 ا
يوما فيـها.ويقول الـدكتور زاهد
مـــــخـــــتــــار جـــــراح األطـــــفــــال:
تـابـعـة لـكـنـها (سـتـسـتـمـر في ا
ستنـمو وتعيش حـياة طبـيعية
وهو خـبـر رائع).وأضـاف قائال:
(عــيـد مــيالد سـعــيـد يــا لـيـسي.
ـعــجــزة).وخــضــعت الــطــفــلــة ا
لــيـسي لـعـمـلــيـة جـراحـيـة لـسـد
ـاضي وكانت الفـتـحة الـشـهر ا
نـاجـحـة.وعـادت العـائـلـة حـالـيا
ــنـزلـهـا مـع لـيـسي وشـقــيـقـهـا

لـكنـهـا أصبـحت من ثالثـة أفراد
فـقط ثم عـدنـا أربـعـة أفـراد مرة

أخرى).
ويــكـتــنف اخلــضــوع لــعــمــلــيـة
جــراحــيــة في مـثـل هـذا الــعــمـر
الصـغير لـلغـاية مخـاطر كـبيرة
لـكن األطـبـاء يـقـولـون إنه بـدون
العـمـليـة كـانت فرص لـيسي في
احلـياة ضـئـيلـة.وبـعد اجلـراحة
حتـــســــنت حـــالـــتــــهـــا بـــبـــطئ
واحــتــاجت إلى جــراحــة أخـرى
بــــعــــد مــــرور  13يــــومــــا عــــلى
ــاضي والدتـــهــا.وفي شـــبــاط ا

تـــــتـــــحــــــدى الـــــظــــــروف لـــــكي
تـــنـــجـــو).وكـــان والـــدا لـــيـــسي
يـدركــان أنــهــا لــيــست عــلـى مـا
يــرام وأن فــرصـهــا في احلــيـاة
ضئيلة.وقالت أمها لويز البالغة
من الـعـمر  39عـاما: (لم نـعـتـقد
أنــهـا ســتــنــجــو مـن اجلــراحـة
وظــنـنـا أنـنـا ســنـسـجل شـهـادة
مـيالد لـيـسي وشـهـادة وفـاتـهـا
في نـفس الوقت).وأضـافت( لـقد
عــشــنــا مــشــاعــر مــتـقــلــبــة. في
الــبــدايـة ظــنــنــا أنــنــا ســنــعـود
لـلمـنزل كـعائـلـة من أربعـة أفراد

ألــفي الـبــالغ من الـعــمـر خـمس
سنـوات.وقـالت لـويز إن األشـهر
األربـعـة التي أمـضـتـها ابـنـتـها
ـســتـشــفى كــانت صـعــبـة فـي ا
لـلغـايـة لكـنـها كـانت تـعلم أنـها
في أيــد أمـيــنــة.وتـقــول: لم نـكن
لـنــحــتــفل بـعــيــد مــيالد لــيـسي
األول دون اجلـــهـــد الــذي بـــذله
طـــــاقـم مــــــســـــتــــــشـــــفـى ســـــان
جـورج.وأضـافت: الـرعـايـة التي
تلقـتها ابـنتي منـذ وصولنا إلى
ستـشفى كانت اسـتثنـائية. لم ا

أجد أي تقصير.
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منذ أن جاء التغيير وتـالشت إمبراطورية الشخص الواحد
واحلزب الـواحـد وأنـا أتـأمل وأحـلم وأرسم أحالمـاً وهـمـية
ـجــرد قـدوم مــوجـة عـلى شــاطيْ رمــلي اليـلــبث أن يــزول 
عـاتــيـة مـن قـاع أو وسط احملــيط الــهـائج لــتـزيـل كل هـمس
سٍ وحِسٍ يـكــاد أن يـصــعـد الى ســطح طـمــوحـاتـي عـنـد و
اخليال. في زمن  –القـيادات الـضرورة  –كنـا نضع الـلوم
وكل الــلــوم عــلـى شــخصٍ واحــد إســمهُ  –أألنــا واليــوجــد
شخصٍ آخر  –يسـتطـيع أن يـتلـفظ بـحرفٍ واحـد أمامهُ أو
خـلـفـة. الـعـيـون مـنـتـشـرة في كل زاويـة من زوايـا احلـارات
والبـيوت وحـتى عـند غـرف النـوم. كنـا نـحلم أن نـرتقي الى
مـصــاف أألنــسـان بــعــد الـتــغــيـيــر ونــعـوم في نِــعَمٍ ال تــعـد
والحتـصى وسـنــحـصل عـلى حــصـةٍ من الـنــفط كـحـصص
التمـوين وسنـشتـري سيارة كـسيـارات اخللـيج وجزرهاوي
وميـامي ونـغـطس حـتى الـقـاع لـنحـصل عـلى كـنـوز الـعراق
دفـونـة عـند رجـال أألعـمـال والسـاسـة الـعظـام وأصـحاب ا
النفـوذ على وجـة الكـرة أألرضية  ,سنـدخل فنـادق الدرجة
أألولى عـلى شـاكـلـة أبـنـاء اخلـلـيج حـيـنـمـا يـزورون الـعراق
زمن الثـمـانـينـات. سـنسـافـر مـثل أبنـاء وبـنـات اخللـيج عـند
حـلـول الـعـيــد والـعـطـلـة الــصـيـفـيـة. ســنـجـلب خـادمـات من
بـنـكالدش وجـمـيع الـدول الـتي تــرسل فـتـيـاتـهـا لـلـعـمل في
بيـوت سـكـان السـعـودية. وتـطـور احلـلم حيـنـمـا سمـعـنا أن
جحافل التغيير القادمة مـن جميع أألحزاب ستحيل حياتنا
الى نـورٍ يـنـاطح الـسـحـاب ووزيـر نـفط الـعـراق متـخـرج من
جــامـــعــات الـــدول الــكـــبــرى ويـــعــرف كل شـيءٍ عن تــاريخ
العـراق. سـيـنـثـر الـدوالرات من واردات الـنـفط عـليَّ وعـليك
وعلـيـهم كحـقوقٍ مـتـراكمـة لـكل فردٍ ضـاع في أحالمه عـند
سلـطة  –القـائد الـضرورة- وفـرحنـا في جتاويف أرواحـنا
ومنـيّـنـا النـفس بـأآلمـال واألحالم. وتـدفق الـنفط كـالـطـوفان
ـان يـعصف بـصـوتِ كل فردٍ في زمن التـغـييـر ..وراح الـبر
من أفرادة ينادون بخـدمة أألنسان- واحلقـيقة أنهم ينادون
من أجل أنـفـسهم- نـسـوني كـمـا نـسـوا أآلخـرين هـناك في
ـمـزقـة بـالـطـلقـات ومـشـاعل كل زاويـة من زوايـا احلـارات ا
التنـوير الـقاتـلة في جـنح اللـيل. وشاء الـقدر أن ارافق أحد
رشح لألنتخابات قبل التصويت  –أعد عنه تقريراً مع ا
كـادر الـتصـويـر- كـان في لـنـدن عـمـرهُ اليـصل الى نـصف
عمـري. عـاد من هـنـاك يـحلم  –وأحالمه كانـت هنـاك كـلـها

في يدهِ واقعاً حقيقياً بال سراب-.
جاء كي يحصل على مكـاسب أخرى . صرف أمواالً طائلة
على توضيح صورته للفقراء أمثالي وأمثال أالخرين. وراح
ـديـنـة وعـنـد ضـفـاف أألنـهـار. يـلـتـقي الـنـاس في الـريف وا
يـصرخ بـأعـلى صـوتهِ  –جئـتُ من أجـلكـم فقـط- وعاد الى
لنـدن مـخذوالً مـهـمومـاً يـبكي عـلى أمـوالهِ الـتي ضاعت بال
تـعـويـض. دعـايـة واحــدة من دعـايــاته الـتي صــرف ثـمــنـهـا
للـتـوضيح- جـديـرة بـتغـيـير حـيـاتي وحيـاة كـادر التـصـوير
خـمسـ سـنـة الى أألمـام- وجـاء الـوزيـر اخملـتص لـتـطـوير
النـفط وإسـعـادي كفـرد يـنتـمي الى أرض مـزقـتهـا طـواح
احلرب والتـبذيـر. لم يتوقـف حلمي حلـظة واحـدة على طول
ـرسـومـة من يـوم الـتـغـيـيـر حتـى هذه ـسـاحات الـزمـنـيـة ا ا
اللـحظـة من أن حصـتي النـفـطيـة سأحـصل علـيهـا يومـاً ما
ـالِ بالدي اخملـصص ألبـنـاء زمن الـتـغـيـير. وأحـقق ذاتي 
وجـاءت الـصـاعـقـة الـتي أزالـت كل سـرابٍ قـابعٍ في حـنـايـا
ـضـطـربـة سـنــواتٍ وسـنـوات. حـيـنـمـا أعـلن وزيـر الـنـفس ا
النـفـط السـابق .  ”أعـلن وزيـر الـنـفط الـعـراقى عـادل عـبـد
هدى األحد أن بالده مدينة بـعشرين مليار دوالر أمريكى ا
للشركات الـنفطيـة العاملة فـى البالد وسط التراجع احلاد
فى أسعار الـنفط الـذى يشـكل الغالـبيـة العـظمى من موارد
البالد.  ”هذا البلد الكبير الذي نطلق عليه في كل زمان –
الـعـراق الــعـظـيم  –اين هي الـعـظـمـة وأيـن هـو الـتـمـيـزُ بـ
ــزق في كل أألجتــاهـات ..اليــسـتــطـيع أن أالخـرين? بــلـد 
ينهض  ,مشلـول مهـموم كـشيخ هـرم على شـاكلـتي اليحلم
إال بأألمـان والـعودة الى أيـام زمـان . ضاع احلـلم ولم يـعد
هناك أي حـلم سوى اخلالص من الـغرق في بحـيرات الدمِ
والـعــجـز والـفــقـر والــفـاقــةِ واحلـاجــة الى كل شيء. وداعـاً
حـصــتي من الــنـفط وســأحـلم بــسـرابٍ
آخر أكثـر واقعـية كي الأفـقد مـاتبقى

لي من عقلٍ في زمنِ التغيير .
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{ لـندن  –وكـاالت - تـصدر عن
جـــسم اإلنــســان مــجــمــوعــة من
تـكـررة الـتي تدل الـسلـوكـيـات ا
ــــــزاجــــــيـــــة عــــــلى حــــــالــــــتـه ا
وشــخـصـيــته والـتي غــالـبـا مـا
يـصــعب الـقــطع مــعـهــا بـصــفـة
نهائية من بينها قضم األظافر
ذكر موقع (بـزنس انسايدر) (أن
هــذه الــسـلــوكـيــات قـد ال تــكـون
مــدمــرة ولــكـــنــهــا قــد تــعــرض
صـاحـبــهـا لـعـواقب وخـيـمـة في
حال كان يـكررها كـثيرا وبـصفة
يــومـــيـــة إذ أن قـــضم األظـــافــر
يــســاهـم في نــقل الــبـــكــتــيــريــا
ــسـبــبـة لألمــراض اخلـطــيـرة ا
مـثل سـرطـان اجللـد).وغـالـبـا ما
يصف هـؤالء األشـخاص سـلوك
قـضم األظـافـر (بــالال شـعوري)
مشيرين إلى (أنهم حاولوا أكثر
مـن مـــــــــرة وضـع حـــــــــد له دون
ـــــــوقـع عن جـــــــدوى).ونــــــــقـل ا
أشــــخـــاص مــــصــــابـــ بــــهـــذا
الــســـلــوك قــولـــهم (غــالـــبــا مــا
نـصــاب بـاإلحـراج بــفـعل تـكـرار
هـذا الـفــعل.. نـضـطـر في بـعض
األحيان إلى االبتـعاد عن الناس
أو إلــغــاء مــواعــيــدنــا).ويــقــول
مـتـخـصـصـون (إن الـسـلـوكـيات
ــــتـــكـــررة الــــتي يـــقــــوم بـــهـــا ا

ــكـن اعــتــبــارهــا اإلنــســان ال 
مجـرد عادات تـمارس دون وعي
أو شــــــــعـــــــور بل أكــــــــثـــــــر من
ذلك).وذكـروا (في الغـالب تـؤثر
على الصـحة العـقليـة للشخص
حــيث تــصــيـــبه بــاضــطــرابــات
عــقـلــيـة ومــزاجـيــة مـثل الــقـلق
والــــــتــــــوتــــــر واالنـــــزعــــــاج من

اآلخرين).
وبخصوص العواقب فإن قضم
األظافر يسهم في نقل البكتيريا
ــسـبــبـة لألمــراض اخلـطــيـرة ا
مثل سرطان اجلـلد وفق ما قال
موقع (ميـركوال) الطبي.وأوضح
وقـع (أن األظافـر مكـان مـثالي ا
لـتـكـاثـر وعيش الـبـكـتـيـريـا مثل
ـونيال وإي كـوالي كما أن السا
القضم يسبب التهابات وعدوى
جــــلــــديــــة تـــؤدي إلـى الــــتـــورم
واإلحـمـرار.ويؤثـر هـذا الـسـلوك
أيضا على األسنان حيث يؤدي
الــقــضـم إلى تــغــيــيــر في وضع
األسـنـان العـلـويـة مع السـفـلـية
ـــــا يــــــؤدي إلى تــــــشـــــوه في
الــــــفـم).ويـــــنــــــصح اخلــــــبـــــراء
بــاحلـرص عـلى تــقـلــيم األظـافـر
وجــــعــــلـــهــــا دومــــا قـــصــــيـــرة
بــاإلضــافــة إلى جتــنـب األوقـات
واألحـــداث الــتي تــقــضم فــيــهــا

أظـافـرك مـثل مـشـاهـدة الـتـلـفاز
أو االســـتــــمــــاع لـــشيء مــــعـــ
ــــلل. ومـن بـــ يــــصــــيــــبك بــــا
ـة كذلك: وضع الـنصـائح الـقـد

أسترالـية تدعى كـورتني ويثون
إلى قــطع إبـهـام إصـبــعـهـا بـعـد
إصابتـها بالسـرطان جراء عادة

قضم األظافر.

مـادة حــارة أو ذات مـذاق مـقـزز
عـــلى أطـــراف أصـــابــــعك (مـــثل

اخلل أو صلصة حارة..).
وفي عام 2014 اضطـرت سـيدة
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{ ســـــــدني  –وكـــــــاالت -أدانت
مـــحــكـــمــة في أســـتــرالـــيــا رجال
بــتــهــمــة تــشـجــيع زوجــته عــلى
االنتحار وذلك بعد اكتشاف أنه
ستـفيد الـوحيد من عـقد تأم ا
عــلى حـيـاتــهـا.وكــانت جـيـنــيـفـر
مورانت التي ماتت وعمرها 56
عــامــا تــعــاني مـن آالم مــزمــنـة
ـرض لــكـنـهــا لم تــكن مـصــابـة 
قـاتل.وتـوصـلت هـيـئـة احملـلـفـ
فـي احملـــكــــمــــة إلى أن زوجــــهـــا
عـــامـــا) غــــراهـــام مــــورانت (69 
ساعـدها عـلى االنتـحار وهـو ما
ـــتـــهـم.وأخـــبـــر االدعــاء نـــفـــاه ا
سـتفـيد احملكـمة أن الـزوج هـو ا
الـوحــيـد من عـقــد تـأمـ يـخص
زوجته قيمتها 1.4 مليون دوالر
أسترالي (مليون دوالر أمريكي).
ودفع مــورانت بــالــبــراءة قــائال
(إنه لم يكـن يعـلم بأمـر بـوليـصة
).و قــال الـقـاضي بــيـتـر الـتــأمـ
ديـــفــيـــز (إن الـــزوجــة مـــا كــانت
لـتـقـدم عـلى إنـهـاء حـيـاتـهـا لـوال

نصائح زوجها).

وقـد عثـر عـلى الـزوجة مـيـتة في
ســـيـــارتـــهـــا إلـى جـــانب مـــولـــد
كهربائي في الثالث من تشرين
الثاني 2014  وبجـانبـها رسـالة
تقول (ارجو عـدم إنعاشي).وكان
زوجها قد اصـطحبهـا إلى متجر
ـولـد بــحـسب االدعـاء. لـشــراء ا
وعلمت احملكمة أن غورات التي
كـانت تـعـاني من آالم في الـظـهـر
ونوبات اكتئـاب أخبرت صديقة
لهـا أنها سـتقـوم بإنهـاء حيـاتها
وأن زوجـــهــا ســيــســـاعــدهــا في
ذلك.وقــال شـهـود لــلـمـحــكـمـة إن
الـزوج كـان قـد أخـبـر زوجـته أنه
سـيــسـتـخــدم نـقـود الــتـأمـ من
أجل تــأســيس جــمـعــيــة ديـنــيـة.
ـدعـون احملـكـمـة أن من وأخـبـر ا
الـنـادر في أســتـرالـيـا أن يـنـصح
أشـــخــــاص اآلخــــرين بــــإنــــهـــاء
حـيـاتــهم. وقـال بـ وايت وهـو
خبيـر قانوني أسـترالي لبي بي
ــســاعـدة عــلى سي (إن حــاالت ا
االنـــــتــــــحــــــار نـــــادرة جــــــدا في

أستراليا).
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إذا كــانـت تــخــطط لـــطــلب مــســاعــدة
طبيـة.وفي كانون أول من نـفس العام
ـدعــيـة من أصــحـاب الــشـقـة طــلـبت ا
الــتــوقف عن الــتــحـرش بــهــا بــسـبب
مــوضــوع الــشـخــيــر. فــقـامــوا بــالـرد
عـليـهـا بـشكل رسـمي مـطـالبـ إيـاها
ــعــاجلــة الــوضع ثم قــدمــوا طــلــبـا
لــهـيـئـة رســمـيـة مـعــنـيـة بــالـنـظـر في

مشاكل اإليجارات إللغاء عقدها.
توقع وأشارت احملكمة إلى (أنه من ا

ــســتــأجــرين في إقــلــيم كــويــبك من ا
الــتـــســامح إزاء مــســـتــوى عــادي من
الضـجيج عـندمـا يعـيشـون في جتمع
ســكــني ولــكـن مــسـتــوى الــضــجــيج
الـــدائم الــــنـــاجـم عن شـــخــــيـــر هـــذه
ــســتــوى ـــســتــأجـــرة يــخــرج عـن ا ا
ـتـواصل الـعـادي. ذلك أن الــشـخـيـر ا
ـــزعج ال يـــقع فـي فــئـــة الـــضـــجــيج ا
ـسـتـأجرة الـعـادي ويجب عـلى هـذه ا

البحث عن عالج).

{ أوتـاوا - وكـاالت - خـسـرت سـيدة
كـنديـة دعـوى قـضـائيـة ضـد أصـحاب
الــشـــقــة الـــتي تـــســتـــأجــرهـــا الــذين
اتهمتهم بالتحـرش ألنهم طلبوا منها
ـشــكـلــة الـشــخـيـر الــبـحث عن عـالج 

التي تعاني منها.
وكانت الـسيـدة قد طـلبت في دعـواها
خـــفض اإليــجــار عــلـى خــلــفــيــة هــذا
الـنــزاع.وقـالت احملـكـمــة الـتي نـظـرت
الـــدعـــوى (إن مــســـتــوى الـــضـــجــيج

الـناجـم عن الشـخـيـر ال يـعتـبـر عـاديا
جمع سكني).  في شقة 

ـدعيـة مـخطـئة كمـا قـالت أيضـا (إن ا
لـــرفــضــهــا الــذهــاب لـــطــبــيب لــعالج

الشخير). 
وكـانت وقـائع الــقـضـيـة قـد بـدأت في
ـدعـية أيلـول عام  2016عنـدمـا تـلقت ا
اتـصـاال هـاتـفـيـا من أصـحـاب الـشـقـة
أبلـغوها فـيه أن جيـرانهـا في الطابق
األسفل يـشكـون من صوت شـخيـرها

وبعـد ذلك بـشهـر قامـوا بـزيارتـها في
شقـتهـا بحـثا عن حل لـلمـشكـلة حيث
سـألــوهـا عن صـحـتـهــا وجـلـبـوا لـهـا
عــلــبــتـ مـن الــعــقــاقــيـر لــتــقــلــيص

الشخير.
ـستـأجرة وفي اليـوم التـالي وجدت ا
بطاقة على بابها وعليها موعد محدد
مع طــبـيـب مـكــتـوب عــلـيــهـا (اعــتـني
بـنـفـسك). وبــعـد أسـابـيع اتـصل بـهـا
أصحاب الشقة مجددا ليسألوها عما

عـالج نـــفـــسي أو نـــفـــقـــات عالج في
ستـشفى".وأضـافت: "كان الضـحايا ا
يهرعـون إلى الدفع مـخافة أن يـفقدوا
وظـائـفـهم بــسـبب سـلـوك غـيـر مالئم
عالوة عــلى خــوفــهم من الــتــورط في

استغالل صور إباحية ألطفال".

ــســؤولـــون عــلى امــرأة وتـــــــعــرف ا
خارج السجن زعمـوا أنها تقوم بدور
"نـــاقل األمـــوال" والــتي اســـتــقـــبــلت
حتويالت أموال من الضـحايا قبل أن
تــــــــــودعـــهـــا فـي حـــســـابـــات نـــزالء

السجن.

{ واشنطن  –وكاالت - اتُهم سجناء
ـتحـدة بـابـتـزاز جـنود في الـواليـات ا
أمـريـكـيـ من خالل الـتـظـاهـر بـأنـهم
فتيات على مواقع مواعدة ثم إرسال
صـور عاريـة إلـيهم ومـطـالبـتـهم بدفع
أمـوال مــقـابل عـدم فــضح األمـر.وقـال
مـــحــقــقــون عــســكــريــون إن اجلــنــود
أصيـبوا بـالفزع عـندمـا تلـقوا رسائل
مـن أشـــخــــاص يـــدعــــون أنــــهم آبـــاء

"الفتيات" زاعم أنهن "قُصَر".
وشـــارك عــدد كــبـــيــر من الـــنــزالء في
سـجـون بـواليــة سـاوث كـارولـيـنـا في
هــذا اخملــطط مــنــذ عــام 2015 وفــقـا
جلـــهــات حتــقـــيق عــســكـــريــة.وطــلب
احملـــقــــقــــون من غــــوغل تــــفـــاصــــيل
حــسـابـات الــبـريــد اإللـكـتــروني الـتي
اســــــتــــــخــــــدمــــــهــــــا احملــــــتــــــالـــــون
ــزعـومــون.وقـالـت مـذكــرة تـفــتـيش ا
حـــصـــلت بي بـي سي عـــلى نـــســـخــة
مــنــهــا إن الــســجــنــاء اســتــخــدمــوا
تطـبيـقات الـهواتف الـذكيـة للـمواعدة
في الـــتــواصل مع عـــدد من اجلــنــود

وبـــعـــد الـــتــــواصل عـــبــــر الـــرســـائل
الــنــصـيــة أرســلت صــور عــاريـة إلى
ــا أوضــحه مــحــقق اجلــنــود وفــقــا 
يعمل مع قيادة التحقيق اجلنائي في
اجلـيش األمـريـكي في مـذكـرة مـقـدمـة
إلى مـحـكمـة شـارلـسـتون الـفـيـدرالـية
في الــــــثـــــالـــــث مـن تـــــشــــــرين األول

اجلاري.
ــذكــرة: (كــانت الــرســالــة وأضــافـت ا
تـتـبـع بـأخـرى من قـبـل سـجـ يـدعي
أنه والــد الــفـتــاة الــغــاضب ويــطـالب
بــــأمــــوال حــــتى ال يــــصل األمــــر إلى

الشرطة).
وذكــــرت أنـه (بـــــعــــد عـــــدة أيـــــام من
الــتــواصل عـبــر الــرســائل الـنــصــيـة
تُـــرسل صـــور عـــاريـــة لـــلـــفـــتـــاة إلى
الـــضــحــيــة و/أو يــتـم االتــفــاق عــلى
تــــبــــادل هــــذا الــــنــــوع من الــــصــــور

اجلنسية مع الضحية).
وتـأتي الــرسـالـة األخــرى من شـخص
يــزعم أنه والــد الـفــتــاة الـتـي أرسـلت
الصور الفاضحة لـلضحية وأن ابنته

لم تبلغ  18 سنة وفـقا للـمذكرة التي
ـزعـوم) يـؤكـد أشـارت إلى أن "األب (ا
بعد ذلك أنه مـستعد أن يـخرج جهات
عـادلـة إذا دفعت إنـفاذ الـقـانون مـن ا
الـضـحـيـة مــقـابل أشـيـاء كـثـيـرة مـثل
اســتــبـــدال هــاتف جــوال أو أتــعــاب


