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تـخـطط "نــاسـا" لـدراسـة كـويـكب
قـريب فــيه من الـذهب مــا يـجـعل
كـل فــــــرد عــــــلـى كــــــوكب األرض

"مليارديرا" وفقا للخبراء.
ويـقع Psyche 16 بـ مدارات
ـشتـري وهـو مـتـشكل ـريخ وا ا

من معدن صلب.
 فــبــاإلضـافــة إلى الــذهب يــأتي
الـــثـــــــــــري الـــغـــامض مـــحـــمال
بــأكــوام مـن الــبالتــ واحلــديــد

والنيكل.
وإجـمـاال تـشـيـر الـتـقديـرات إلى
Psyche 16 أن مــــــــــــعــــــــــــادن
اخملــتــلــفــة قــادرة عــلى تــدمــيــر
أسعار الـسلع (حال إعـادتها إلى
األرض) والــتــســبب في انــهــيـار
ي (بـقيـمة 59.5 االقتـصـاد العـا

تريليون جنيه إسترليني).

وقـال ســكـوت مــور الـذي يـرأس
EuroSun Mining إن كــمــيــة
الـذهب الــضـخـمـة فـي الـكـويـكب
تـهـدد بإلـقـاء صـنـاعـة الذهب في

فوضى عارمة.
وفي حـديثه مع Oil Price قال
Titans of Gold"" مـــــور: "إن
ــئــات من تــســـيــطــر اآلن عـــلى ا
ــنــتـجــة في أفــضل الــعــقــارات ا

جميع أنحاء العالم. 
ولكن مـا ب 4-5 مالي أوقـية
من الذهب تُجلب إلى السوق كل
توفرة عام مقارنـة بالفتـوحات ا

في الفضاء".
وتــخـطط "نــاســا" إلطالق مـهــمـة
دراســة الــكـويــكب الــذي يــطـلق
Discovery Mis- علـيـها اسم

sion في صيف عام 2022.
ــــــــقــــــــرر أن تــــــــصـل إلى ومن ا
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لـلـتـبـديل بـ أوضاع مـخـتـلـفة
من الهاتف وبـدالً من أن يكون
الــزر مـســتـطـيـال جـاء في هـذا

الطراز مستديراً.
كما أكـدت التسريـبات اجلديدة
عـدم وجـود مـنـفذ USB-C في
آيـفـون 11 الـذي كــان مـنـتـظـراً
ـستـخـدم لـيـترك من طـرف ا
Light- مـكــانه لـصــالح مـنــفـذ

 ningاألبدي.
9to5 ومع ذلك يــــؤكـــد مـــوقع
ــمـكن أن تــلـجـأ Mac أنه من ا
أبل إلى هذه اخلاصية في آخر

طاف. ا
ــلــحــقـات ويــأتي آيــفـون 11 
أخـــــــــــرى مــــنــــــهــــا مـــحـــول
 Lightning اجلـديــد وشـاحن
بـــقـــــــوة  18  واط أقـــوى من
ذلك الـتي تـوفـره حـالـيًـا عـالمة

أبل.
وســتـعــلن أبـل عن مـنــتــوجــهـا
اجلــــــــــديــــــــــد  iPhone 11 و
بــــحــــلــــول iPhone 11 Max 
نــهــايـة ســبــتــمــبـر فـي الـوقت
نـفــسه الــذي يــتم فـيـه حتـديث
iOS 13 نـــظـــام الــــتـــشــــغـــيل

اخلاص بها.

برل - الزمان 
ــــانـــــيــــة قـــــالت الـــــرابــــطـــــة األ
ـكن لــلـحـســاسـيــة والـربــو إنه 
للـوالديـن االستـدالل على إصـابة
ـكسرات من طفلـهم بحسـاسية ا
خالل مالحــظـة بــعض األعـراض
بعد تناولها أال وهي: احلكة في
الـفم والـشــفـاه واحـتـقـان احلـلق
والعـطس باإلضـافة إلى مـشاكل
اجلـهــاز الـهـضـمـي كـآالم الـبـطن

والغثيان والقيء واإلسهال.
كن وتبـعاً لـدرجـة احلسـاسيـة 
أيـــضـــاً أن تــتـــورم اجلـــفــون مع

احمرار اجللد وظهور البثور.
ـــكن وفي احلـــاالت الـــشـــديــدة 
اإلصــــابـــــة بــــربـــــو حتــــســـــسي
مـصـحـوب بـضـيق في الـتـنـفس

وفي أســوأ احلــاالت قــد يُــصـاب
الـطفل بـصـدمة حتـسـسيـة تـهدد
احلياة. وأشارت الرابطة إلى أن
ــكـسـرات تــسـتـلـزم حـســاسـيـة ا
االســتـــغــنـــاء عــنـــهــا واألغـــذيــة
احملــتـويـة عــلـيــهـا تـمــامـاً وعـدم
تــنــاولــهــا حــتـى ولــو بــكــمــيـات
صــغـــيـــرة تــفـــاديـــاً لــلـــمـــتــاعب
الصحيـة. لذا ينبـغي إلقاء نظرة
فـاحـصـة عــلى مـكـونـات األغـذيـة
قـــبـل تــنـــاولـــهـــا. وفـي احلــاالت
اخلــطــيــرة قــد يــصف الــطــبــيب
مـــضــادات الــهــســـتــامــ الــتي
حتارب الـهستـام الـذي يفرزه
اجلسم بسـبب احلساسـية جتاه
كسرات ما يساعد في تخفيف ا
متاعب االستجابات التحسسية.
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 Psyche 16بــــــحـــــلــــــول عـــــام

.2026
ولكن إعادة كويـكب بهذه الـقيمة
ي كن أن يدمر اقتـصادنا العا

تماما وفقا للخبراء.
وحلــــسن احلظ تــــقـــوم وكــــالـــة
الــفـــــضــاء األمــريــكــيــة بــإجـراء
ـــهــمـــة ألغــراض عـــلــمـــيــة وال ا
تــخـــــطط لـــلــقــيــام بـــعــمــلــيــات

التعدين.
Psyche 16 وقـال بــاحـثـون إن
يــعـد أحــد الـنــاجــ من حـوادث
االصطدام العنيف ب الكواكب
الـتي كـانت شـائـعـة عـنـد تـكـوين

النظام الشمسي. 
وهــــذا يـــــعــــني أن دراســــته قــــد
تكشف لنا معلـومات حول كيفية
تــــشـــكل جــــوهـــر األرض ونـــوى

الكواكب األخرى.
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نكوبـة في العراق لفـترة خمس سنوات ـدن ا حتتاج ا
مقبـلة في األقل الى خطـة انقاذ عاجـلة  من نوع آخر
التوجد مؤشرات مشجّعة على امكانية أن تتحقق تلك

من خالل مجالس احملافظات. اخلطة إن وجدت 
لــيــست عـمــلـيــة ضخ االمــوال في مــوازنـة الــدولـة هي
ـدن ـشــكالت مـعـيـشـيـة يـومـيـة . تـلك ا احلل الـنـاجع 
والبلدات حتتاج أن تنمو فيها جمعيات تعاونية غذائية

ساعدات دولية من حيث اخلبرات واالموال .  
ـواد وهـذه اجلـمـعـيــات تـتـولى بـأجـور رمـزيـة تـوفـيـر ا
الـغـذائــيـة االسـاسـيــة واخلـبـز ومــيـاه الـشـرب الــنـقـيـة
ـدارس  بــحـسب قــاعـدة واحــتـيــاجـات االطــفـال فـي ا
بـيـانـات مــنـصـفـة بـعــيـداً عن أي حـسـابــات سـيـاسـيـة
كانت سـبـبـاً في الفـسـاد العـارم. وتـكـون عمـلـية ادارة
نـتخبة في اجلمـعيات من خالل االهـالي ومجالـسهم ا
ا يـوفر االكـتفـاء الذاتي االحـياء الـسكـنيـة الكـبيـرة  

واد االساسية . النسبي في ا
انّ كـــثــيـــراً من الـــدول الـــتي نـــهـــضت من بـــ ركــام
احلـروب لــهـا خــبــرات كـبــيــرة في مــجـاالت اإلعــاشـة
والتصـنيع الزراعي والـصناعات الـبسيطـة  واستثمار
كن أن جتري اتصاالت اجلهود احمللية وتنـظيمها و
مثمرة مع تـلك الدول وجمعيـاتها اخليريـة الكبرى غير
الرسمية الـتي لها دائماً اسهـامات في إعانة الشعوب

االخرى .
الــهـدف من قــيـام تــعـاونــيـات هـواعــادة ضخ مـفــاهـيم
الـعـمل اجلمـاعي بـ النـاس  واسـتخـراج امـكانـاتهم
الـذاتـيــة في الـتــصـنـيـع الـيـدوي او عــمـلـيــات الـزراعـة
والتـعليب  بـعيداً عن روح اجلـشع . وهذه اجلمـعيات
لهـا أن تـكون مـتـخصـصـة في نـواح تربـويـة وتعـلـيمـية
ن يحتاجها وطبية  مثل تقد الدروس اخلصوصية 
من الطلبة مقـابل اخلدمات االجتماعيـة والشعبية التي
تـسـهم فــيـهــا االسـرة في فــتـرات عـطل ابــنـائــهـا عـلى
ـثـال . هـذه اجلـمعـيـات  قـد تـفـيد من رؤوس سبـيل ا
ــانـــحـــة من اجل االمـــوال الــتـي تــمـــنـــحـــهـــا الـــدول ا
تطويـرنفـسهـا وحتقـيق فائـدة اجتـماعـية  تـعيـد ترميم
ــتـفــسـخــة جـراء احلــروب والـبــطـالــة والـقــهـر الــقـيم ا

االجتماعي وغير ذلك .
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األم هي مـنــبع اإلبـداع واإللــهـام واحلـيــاة فـراقــهـا صـعب
ـا فـارقت أمي صـاحـبــة الـسـعـادة احلـيـاة  اظـلـمت جـدا 

الدنيا في عيني  فقد كانت هي بصري وبصيرتي.
عشت مع رحيلها حزنـا وقلقا نفسيـا صعب عليها اخلروج
مـنـهـمـا  وهـا أنـا أحــاول من خالل عـمـود زمـان جـديـد أن

أطل عليكم أصدقائي قرائي األعزاء.
وال راد لقـضاء الـله  أحـاول استـرجـاع ذكريـاتي اجلـميـلة
معها فقد كنا صـديق حميم نسـهر ونتحدث في الشعر
وفي احلــيـــاة في الــدنــيـــا  وفي الــديـن وفي احلب وفي كل
األشياء اجلـميـلة اشـترك معـها في حب الـطبـيعـة واالنسان
والكالم الطيب الذي كان يخرج من لسانها كالعسل احلر.
أمي رحـمة الـله عـلـيه كـانت أنـيقـة جـدا في طـهـيهـا لـلـطـعام
وفي اختيار اللباس األنيق والراقي. كانت متعبدة سبحتها

التفارقها والنسمع منها إال الدعاء الصالح.
كنـا نضـحك أنا وإيـاها كـثـيرا كـلمـا وجدنـا منـاسبـة للـفرح
ا جلـست وإياها وأنا أحرر مقاال عاجال في والغبطة ولطا
كذا موضـوع لصـحيـفتـنا (الزمـان) وتعـد لي وقتـها الـقهوة
وجتـلس إلـى جـواري إلى أنــتــهي وأنـظــر في عــيـنــهـا الرى

التشجيع والرضا والدعوات بالتوفيق.
أمي صاحـبـة الـسعـادة ولـيـة األولـياء هي قـوتي وشـحـنات
من عـاطـفي  أخـلـصت حلـبــهـا في هـمـسـات صـوتـهـا وفي

خبزها الطازج وفي نظرة عينيها وفي دعائها. 
ا سـافرت أنـا وأمي صـاحبـة السـعادة في عـدة صور لطـا
ونـاقــشـنــا مـواضــيع في االبــداع والـكــتـابــة وكـانت تــتـابع
باستمرار مـا أكتبه في صحـيفتنـا (الزمان) هذه الـصحيفة
التي أحبتها أمي واعتبرتهـا واحدة من أسرتنا تسأل عنها
وتدعو لها بالتـوفيق من الله والنجاح  وتـسألني باستمرار
عن أخي الــدكــتــور فــاحت عــبــدالــسالم وتــدعــو له بــاخلــيـر

والتوفيق وتؤكد لي أن أبلغه سالمها اخلالص.
أعـرف أنك أمي رحــلت إلى جــوار الـله  وســأظل أدعـو لك
ؤمن قـلبه دلـيله بالـرحمـات وقد رحـلت روحا مـطمـئنـة وا
كنت حتب احلياة وحتب الـناس وحتب خالق الكون الله

سبحانه وتعالى.
أعـرف يــا أمي انـك حتـبــ األشــجــار والــورد وســأظل أنـا
وإخـوتي نـغـرس األشــجـار في كل مـكـان ونــعـتـبـره صـدقـة

جارية لروحك الطاهرة النقية .
قلبك الكبير يا طبيبة القلوب .

وجـدت كل الـذين تـعـرفـيـنـهم من أقـارب ومـعـارف وجـيـران
يحبونك حبا جمـا فقد كنت مفردة بصـيغة اجلمع بطيبتك
وكرمك وأخالقك الراقية فقد كنت أما لكل الناس واألطفال
الصغار الذين كنت تقوم برعايتهم وتربيتهم من غير كلل
لل وحترص على كسوتهم في كل مناسبة أو عيد. أو 
وقد كـنت أول الواصـل والـداع لـلمـحبـة وعدم االكـتراث

ن ال يهتم بصلة الرحم .
يا أمي يـا صـاحـبـة السـعـادة اطـمئـني وارتـاحي فـقـد عدت
ـعـهـود فال تـقــلـقي عـلي ألنك تـعـرفـ أنـني إلى نـشـاطي ا
أجد راحتي في الكتابة والوفاء فيها وما احلب إال التجلي

في الكتاب والكتاب أم ولود .
مـا أعــظـمـك يـا أجــمل األمــهـات  ســأبـقى
وفـيـا لـروحك بـالــعـمل الـصـالح ورحـمـة
الله عـليك يـا صاحـبة الـسعـادة وطبـيبة

القلوب.

والـبـــــــشــاعـة كـلــهـا لـيه? مش
مـهم الـتـهديـد الـشـخصي إللي
هــيــدا تـــفــصــيل صــغــيــر بس
اخلـوف احلقـيقـي إنه منـسوب
الكـره بهل بـلد صـار البد البد
من اخـــد تـــدابـــيـــر مـــســـؤولــة
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ا كشفت اإلعالمية اللبنانية د
صــادق عن تــلـــقــيــهـــا تــهــديــد
باالغـتصاب مـعبرة عن فـزعها

الشديد من هذا التهديد.
ـــا عــلــقـت عــلى تـــهــديــدهــا د
بــاالغـتــصـاب عــلى حــسـابــهـا
اخلـــــــــــاص عــــــــــــلـى مـــــــــــوقـع
(انـــســتـــجــرام) حـــيث كـــتــبت:
(تـعــرضت كـتـيــر لـهــجـومـات..
ــرة كــانت غــيـر كل بـس هـاي ا
ـرات.. وقع كـلـمـة االغـتـصـاب ا
ــــرأة مـــرعب.. مـــرعب.. عـــلى ا
أرعب بــكـــتــيـــر من الـــتــهـــديــد

بالقتل).
وأضـافت: (بس انا كـامـرأة ليه
عّم اتــــعـــرض لــــهل انــــتــــهـــاك
الـلـفظـي ? ليه ? شـو عـمـلت انا
الســـتـــحق هـل شي? ألني قـــلت
ــســلم انـــو بــدّي الــلـــبــنــانـي ا
سيـحي يعيشـو حد بعضه? وا
ألني قـــــلت انـــــو فـي إنـــــســــان
مـسكـ عايش بـخيـمة خـللـينا
مــــا جنــــرحــــو بــــخــــطــــابــــنــــا
وهجومنا? ألني قلت في أطفال
ـوتو? بـسـوريا و بـالـيـمن عّم 
شـــــو عـــــمـــــلت انـــــا التـــــهـــــدد
بـاالغــتــصـاب والــقــتل والـسب

وتشكيك بالشرف?).
وتـابــعت: (طــيب حــســلم جـدال
انو افكاري الـلي عّم دافع عنها
غــلط  بس انــا مـا قـتــلت حـدا
ما عـنـفت حدا لـيه عقـابي بدو
يــكـــون انــتــهــاك جــســدي بــدل
نقاش فـكرتي? اَي مجـتمع انتم
واَي بيـئة واَي أفـكار سـياسـية
و اَي كــره عّـم يــزرعـــوا فـــيــكن
لـيـطــلـعــوا مـنـكم ابــشع مـا في

الطبيعة البشرية?).
واخــتـتــمت كالمــهـا بــقـولــهـا:
(لـــــــويـن رايـح هـــــــالـــــــبـــــــلـــــــد
وهـــاجملـــتـــمـع? لـــيه هـــالـــكـــره

لـلـســيـطـرة عـلــيه وإال الـكـارثـة
جاي ال محال. 

 انــا من جــهــتي مــا عــنــدي اال
جـواب واحد : كـل احلب اللكم
و الـله يـهـدي الـلي عّم يـتـبـعوا

هاخلطاب).
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اسـتعـادت الـنـجـمـة الـلـبـنـانـية
هــيـفــاء وهـبي نــشـاطــهـا عــبـر
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي
وفــاجــأت مـتــابــعــيـهــا بــصـور
جــديــدة مـن جــلــســة تــصــويــر
خضـعت لـها وهي األولى بـعد

أزمتها الصحية األخيرة.
جـلـسة الـتصـويـر خضـعت لـها
هــيــفــاء في لــنــدن بــحـسـب مـا

ـصـور مــحـمـد يـوسف كــشف ا
الــذي أعـرب عن شــدة سـعـادته
بــوقـوف أيــقـونــة الــشـرق كــمـا
وصــفـهــا أمــام عــدسـتـه حـيث
ابـدع في اظـهـار الـفنـانـة بـطـّلة
اســتـــثــنـــائــيـــة تــفـــوح أنــوثــة
وجـــاذبــيـــة. هــيــفـــاء اخــتــارت
لـلـجلـسة فـسـتان قـصـير شـديد
األنــاقــة من األبــيض واألسـود
أبــرز جـمـال ورشـاقــة قـوامـهـا

كـمــا اســدلت شــعـرهــا األسـود
بـــشــــكل زادهـــا جـــاذبـــيـــة في
الـــــوقت الـــــذي تــــزيـــــنت فـــــيه
ــاكــيــاج قــوي أظــهــر جــمــال
مالمـحــهــا حـيث تــبـادل فــانـز
الـفنـانـة صورهـا اجلـديدة عـبر
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي

متمني لها تمام الشفاء.
يُـــذكـــر أن هـــيــــفـــاء كـــانت قـــد
تـعـرضت ألزمة صـحـيـة دخلت

عـلـى إثـرهـا لـلمـسـتـشـفـى وقد
نـفت شـقـيـقـتـهـا هـنـاء مـا اثـير
حـول إصـابـة الـفـنـانـة بـالـكـبد
وأوضـــحـت ســـبب وعـــكـــتـــهـــا
الـصحـية في تـصـريحـات قالت

فيها: 
(عـــــانـت من حـــــمـى شـــــديـــــدة
وارتــــفــــاع بــــاحلــــرارة ولــــكن
احلــمـــد لــله كل الـــفــحــوصــات

جاءت نظيفة).
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{ روما  –وكاالت - اقـتـرب عـبد
أمـريــكي سـابق عــاش في الـقـرن
الـتــاسع عـشـر مـن الـوصـول إلى
مرتـبة الـتقـديس.فقـد منح الـبابا
فرانسـيس بابـا الفاتـيكان األب
أغـــســطس تـــولــتـــون وهــو أول
أمـــريـــكي أســـود يـــصـــبح قـــســا
ــكـرم) إلى كــاثــولـيــكــيـا لــقب (ا
جــــانب ســــبــــعـــة آخــــرين وذلك
بــحـسـب بـيــان الـكــنــيـســة.وكـان
تــولـتــون قـد ولــد في مــزرعـة في
الـقـرن الـتـاسع عـشـر وأفـلت هـو

وأســــرته مـن الــــعــــبـــــوديــــة في
طـفـولـته ولـكن بـسـبب الـتـمـيـيز
تـحدة العـنصـري في الواليـات ا
حينئذ سافـر إلى روما للحصول
على تدريبه الكنسي.وقد اعترف
ـــرســوم األخـــيــر بـ "فــضـــائــله ا
الـبـطـوليـة" مـا يـجـعـله عـلى بـعد
خطوتـ من إعالنه قديسـا وفقا
لتقرير للبي بي سي.وكي يصبح
قـــديــســا فــإن عــلى الــفــاتــيــكــان
ـعجزتـ منسـوبت االعتراف 
له.وقــد بــدأت إجـراءات عــمــلــيـة

تــقــديس األب أغــســطس مــنـذ 9
سـنــوات  خاللـهـا اســتـخـراج

رفاته في 2016.
والـتــغـيـر األخــيـر في وضــعـيـته
كنهم اآلن يعني أن الـكاثولـيك 
أن يـتـوجـهــوا بـالـصالة إلـيه من
أجل احلصول على شـفاعته عند
الله.وكـان أوغسطـ تولـتون قد
ولد في  1 نيسان عام  1854في
بــــــــــروش كــــــــــريـك بــــــــــواليـــــــــة
مـيــزوري.وكــانت والـدته مــارثـا
ج شيسلي قد قُدمت وهي في

ــــراهـــقــــة كــــهــــديـــة زواج سن ا
ـزرعــة الــتـقت ــالــكـيــهــا وفي ا
بعبـد آخر هو بـيتر بـول تولتون
فـتـزوجـتـه وأجنـبـا ثالثـة أبـنـاء.
ومع اندالع احلرب األهـلية هرب
والـد أوغـســطـ كي يـحـارب في
صـفــوف اجلـيش االحتــادي قـبل
أن يلـقى حـتفه في وقت الحق.ثم
هربت بقية األسـرة من العبودية
إلى كــويـسي في واليــة إلـيــنـوي
حـيـث  تـســجـيــله وأخـوته في
مدرسـة مـحلـية كـانت مـخصـصة

لــلــبـيض الــكــاثــولـيـك ثم طـردوا
مـنـهـا حتـت ضـغط أولـيـاء أمـور

التالميذ .
وكان كـاردينال شـيكـاغو الراحل
فـرانـسـيس قـد أعـلن بـدء عـمـلـية
الــــتــــطــــويب فـي عـــام  2010ثم
مــنـحه الــفـاتــيـكــان رتـبــة "خـادم
الـــرب" بــعـــد ذلك بــعـــام.ويــقــول
مـايـكل بــاتـريك مـديـر الـدراسـات
الكـاثـوليـكيـة بجـامـعة شـيكـاغو:
(من عــبـد إلـى قس.. إنـهــا قــصـة

أمريكية رائعة).
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يـبــدو ان هـنــاك اجــمـاعــا عـلى
صـحـة تـسـريــبـات كـثـيـرة مـنـذ
فـتـرة طـويـلـة عن هـاتف آيـفون
11 لــكن آخـرهـا عـبـر شـبـكـات
الـتواصل االجـتـمـاعي كان عن
هــــيـــكل احلـــمــــايـــة اخلـــارجي
لـلـجـهـاز الـذي أبان عـن بعض
ـــيــزات اجلـــديـــدة لــلـــهــاتف ا
بــــــــــــــــحـــــــــــــــــسـب مـــــــــــــــــوقـع

.(journaldugeek)
ويـــــــــــبـــــــــــدو أن أصـل هــــــــــذه
وزع التسريبات اجلديدة هو ا
Mobile Fun الــــبــــريـــطــــاني
والتي أظـهرت أن هـيكل آيـفون
11 هـو من الـعالمـة الـتـجـاريـة
Olixar  باإلضافة إلى التأكيد
عــلى بـعض اخلــصـائص الـتي
 تـسـريـبـهـا بـالـفـعل في وقت
سابق من العام مثل مستشعر
الــــصــــور اخلـــــلــــفي الـــــثالثي
ـــوجــود فـي لــوحــة الـــغــريب ا
مـــربـــعـــة كـــمـــا كـــشـــفت هـــذه
التسـريبات اجلـديدة أيضًا عن
وجـــــود زر جـــــانــــبـي جـــــديــــد
لتـنشيط الـهزاز الذي سيـنتقل
اآلن مـن أعـــــــــلـى إلى أســــــــــفل

آذار عــــــام 2013. ووجـــــــهـت له
خــــمـــســــة اتــــهــــامــــات تـــشــــمل
االغـتــصـاب وقــد تـصل عــقـوبـته
إلى الـــســـجن مـــدى احلـــيــاة إذا
أدين.ويـنــفي وايـنـســتـ جـمـيع

وجهة له. االتهامات ا
وهؤالء الضحايا ضمن نحو 70
ثالت شـابات امرأة مـعظـمـهن 
ونساء يعملن في مجال السينما
اتــهـمن وايــنـســتـ بــالـتــحـرش
اجلــــنــــسي في حــــوادث تــــعـــود

ألعوام مضت وهو ما ينفيه.
وأدت هــذه االتــهــامـات النــطالق
حــركــة (#مي تــو) الــتي شــهــدت
اتـهـام مـئـات الـنـسـاء لرجـال من
أصــحــاب الــنــفــوذ في صــنــاعــة
الــتـرفــيه والـســيـاســة ومـجـاالت

أخرى بالتحرش.

{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
قــالت وكـيــلـة لــلـمـنــتج واخملـرج
األمريـكي هارفي وايـنسـت (إنه
كـــلف مـــحــامـــيــ جـــديــدين من
شركـة مـحامـاة مـقرهـا شـيكـاجو
بـاالنــضــــمــام إلى فـريـق الـدفـاع
عـنه خالل مــحـاكـمــته في أيـلـول
بــتـــهم االغــتــصــاب والــتــحــرش

اجلنسي).
وأكدت الـوكيـلـة جودا إجنـلمـاير
فـي تـــصــــريح(أن وايــــنـــســــتـــ
استعان باحملـام دونا روتونو
ــون تـشــرونـيـس قـبــيل بـدء ود

احملاكمة).
ويـواجه وايــنـسـتـ (67 عـامـا)
اتــهـــامــا بــالــتــحــرش اجلــنــسي
بـامــرأة في نـيــويـورك فـي تـمـوز
عام  2006واغتـصاب أخرى في


