
واشنطن- )أ ف ب( - الزمان 
 كشفت شركة »سبايس اكس« األميركية عن 
إلى  سياح  ثالثة  إرسال  إلى  تهدف  شراكة 
العام  من  أعتبارا  الدولية  الفضاء  محطة 
من  أكثر  منذ  يحصل  لم  أمر  وهو  املقبل، 
عقد من الزمن. وأبرمت الشركة التي يملكها 
سبايس«  »أكسيوم  مع  اتفاقا  ماسك  إلون 
لتوفر لها مقاعد في مركبتها »كرو دراغون« 

املخصصة لنقل رواد الفضاء.
مايكل  سبايس«  »أكسيوم  رئيس  ورحب 
ستحصل  التي  الرحلة  بهذه  سوفريديني 
معتبرا   2021 العام  من  الثاني  النصف  في 
أنها »تشكل منعطفا في إتاحة التوجه إلى 
الفضاء لغير الرواد«.ويكلف إطالق صاروخ 
حوالى  اكس«  »سبايس  شركة   »9 »فالكون 
بناء  كلفة  إضافة  ومع  دوالر.  مليون   60
املركبة، يقدر ان يكون سعر بطاقة الوصول 
الدولية عشرات ماليني  الفضاء  إلى محطة 
أن  أشخاص  لثمانية  وسبق  الدوالرات. 
الفضاء  محطة  إلى  برحلة  كسياح،  قاموا 
»سويوز«  صواريخ  بواسطة  الدولية 

الروسية.
وكان أولهم دنيس تيتو الذي دفع مبلغ 20 
مليون دوالر العام 2001 لإلقامة ثمانية أيام 
في محطة الفضاء الدولي. أما آخرهم فكان 
الكندي  سوليي«  دو  »سيرك  فرقة  مؤسس 
»سبايس  وأعلنت   .2009 في  الليبرتيه  غي 

أخرى  شراكة  عن  شباط/فبراير  في  اكس« 
إلرسال  أدفنتشرز«  »سبايس  شركة  مع 
أربعة سياح إلى مدار األرض على ارتفاع لم 
تصله حتى اآلن أي رحلة خاصة. ويتوقع أن 
تنظم هذه الرحلة في نهاية العام 2021 لكن 
2022. وتخوض شركتا  قد تؤجل إلى العام 
البريطاني  يملكها  التي  غالكتيك«  »فيرجن 
لجيف  أورجني«  و«بلو  برانسون  ريتشارد 
بيزوث أغنى أغنياء العالم، مجال السياحة 
قادرة  مركبات  تطوران  وهما  الفضائية. 
دقائق  تستمر  رحلة  في  ركاب  إرسال  على 
معدودة وتتجاوز حدود الفضاء )80 إلى 100 
الشركتني(  من  كل  تعريف  كيلومتر بحسب 
بالنسبة  أكثر  أو  دوالر  ألف   250 مقابل  في 

لشركة »فيرجن غالكتيك«.
إال ان ما تقترحه شركة »سبايس اكس« اكثر 
صاروخ  بواسطة  الرحالت  تتم  إذ  طموحا 
»فالكون 9« القابل إلعادة االستخدام والذي 
املدار،  في  اصطناعية  أقمارا  أيضا  يضع 
إلى  الفضاء  رواد  الحق  وقت  في  وسينقل 

املحطة الدولية.
وتطور »بوينغ« كذلك لحساب وكالة الفضاء 
»ستارالينر«  مركبة  )ناسا(،  األميركية 
الدولية.  الفضاء  محطة  إلى  للوصول 
رحالت  تنظيم  إلى  أيضا  »بوينغ«  وتطمح 
بالبرمجيات  تتعلق  ان مشاكل  إال  سياحية 

تعتري تطوير »ستارالينر«.
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الصدمة واخلروج من املأزق

مالبس داخلية

رقصات مصورة في مستشفيات إيرانية لرفع معنويات املصابني بالفيروس

حظر األكواب القابلة إلعادة االستخدام في مواجهة كورونا
زمان جديد

املستقلني  توفيق عالوي في تشكيل حكومة من  السيد محمد  كان فشل 
صادما للكثير من العراقيني حيث كان جميع السياسيني يتكلمون عن نبذه 
ساد  الذي  والخراب  الفساد  سبب  املحاصصة  كون  وعن  للمحاصصة 

البالد في ظل أنظمة ما بعد التغيير.  
جاءت صدمة الفشل في عدم التخلص من املحاصصة أيضا كابحة أزاحت 
أو كادت أن تزيح االحالم الوردية التي زرعتها ثورة الشباب في رؤوس 
من  والتخلص  أوال  والعراق  املواطنة  عراق  تحقيق  في  العراقيني  جميع 
ما  في ضوء  حدثا صادما  وكانت  الكريم  والعيش  واملحاصصة  الفساد 
قدمه الشباب من مئات الشهداء واالف الجرحى على مذبح وطن يلهجون 
بإسمه ويستظلون بعلمه في مقارعة قاتل وقناص الطرف الثالث. واملضحك 
به نصر ملطالب  قام  ما  أن  إدعى  أفشل عالوي  أن من  األمر  املبكي في 
الشباب الثائر ومن ناصر عالوي اعتبر فشل عالوي نكسة ملطالب الشباب 

وعودة الى املحاصصة.
العراقية  األغنية  قفل  الى  والركون  واإلفتراءات  اإلتهامات  تبادل  من  بداًل 

املفضل
)معّلم على الصدمات قلبي( يتوجب أن يتلمس الجميع مخرجا للمأزق الذي 
املجتمعات  فيه فديمقراطيتنا فشلت في تحقيق ما حققته  أنفسنا  أوقعنا 
الديمقراطية من وفرة الحال وأمن املواطن وسيادة الوطن وكرامة االنسان.
لنضع النقاط على الحروف ونترك ألولي األلباب إيجاد مخارج دستورية 
وقانونية في ضوء التجربة املحلية والدولية على أن يتجردوا من كل والءاتهم 
القومية والطائفية خصوصا وأننا مقدمون على تعديل دستوري سيكون 

األهم من أي وضع طاريء أو مرحلي.
1 - ليس لدينا بد عن العيش معا في هذا العراق فقد أثبتت التجارب فشل 
الحركات القومية واألممية كالشيوعية واإلسالمية عن إقامة أوطان بديلة 
في عالم القرية الصغيرة الذي أوجدته الثورة التكنولوجية في هذا العصر.
أفضل  أنها  برغم مساوئها  بلدنا  عدا  العالم  في  الديمقراطية  أثبتت   -  2
والهيبة  املنعة  وللوطن  والكرامة  واالمن  الزاد  للمواطن  توفر  التي  األنظمة 

وعليه ال مناص لنا غير االستمرار في انتهاجها.
الديمقراطية  أنواع  أفضل  وهي  البرملانية  الديمقراطية  اعتمدنا  لقد   -  3  
قيام  واختصار  ببساطة  وهو  الناجح  حكمها  أسلوب  نسلك  لم  أننا  إال 
البالد متجاوزا  لعموم  االنتخابات على أساس منهجه  الفائز في  الحزب 
الخاسر  وقيام  الحكومة  بتشكيل  البشرة  ولون  والطائفة  والدين  العرق 
مسارها  وتقوم  الحكومة  تراقب  التي  املعارضة  بانتهاج  االنتخابات  في 
، إذ شكلنا في العراق األحزاب على أساس قومي وطائفي وتقوم جميع 
األحزاب الفائزة بمقاعد باملشاركة في الحكومة بوزن عدد مقاعدها وعليه 
مجموعة  والحكومة  وطائفية  عرقية  برملانات  مجموعة  البرملان  أصبح 
حكومات عرقية وطائفية وكل ينصر أخاه ظاملا أو مظلوما فاسدا أو نزيها.
العملية  لتمكني  الوضع  لهذا  مؤملا  كان  وإن  حتى  حال  نريد  وعليه   
الحكومة  مسار  تطبيق  أي  الصحيح  مسارها  تأخذ  أن  في  الديمقراطية 
واملعارضة على مستوى العراق ككل وهو ما فشلنا في تطبيقه لحد اآلن 
أو تطبيق املسار الديمقراطي الصحيح على مستوى األقاليم واملحافظات 
وفي الحالة األخيرة يتطلب األمر إيجاد برملان اتحادي بواقع إثنني أو ثالثة 
العراقيني  جميع  من  منتخب  ورئيس  محافظة  كل  عن  منتخبني  أعضاء 
السيادية  الوزارات  من  مشكلة  اتحادية  لحكومة 
ووزارة تنسيق للشؤن االقتصادية فقط وكان اهلل 

يحب املحسنني.

 عبد الهادي كاظم احلميري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

حظرت   - ب(  ف  -)أ  طهران  واشنطن- 
إلعادة  القابلة  األكواب  "ستاربكس" 
الواليات  في  مقاهيها  في  االستخدام 
وتوّقفت  موقت،  بشكل  وكندا  املتحدة 
عن تقديم القهوة إاّل في األكواب القابلة 
لفيروس  للتصّدي  محاولة  في  للرمي، 
دون  والحؤول  املستجد  كورونا 

انتشاره بني املوّظفني والزبائن.
عن  املسؤول  وليامز  روسان  وقال 
الواليات  من  كّل  في  املقاهي  سلسلة 
أوقفنا  "لقد  بيان  في  وكندا  املتحدة 
األكواب  استخدام  موّقت  بشكل 
في  للغسل  القابلة  وتلك  الشخصية 

مقاهينا".
يجلبون  الذين  الزبائن  أن  وأضاف 
معهم سيستمّرون  الشخصية  أكوابهم 
سنتات   10 قدره  حسم  من  باالستفادة 

مقّدم لهم.
"سلسلة  إطار  في  القرار  هذا  يندرج 
اتخذتها  التي  الوقائية"  التدابير  من 
"ستاربكس" للتصّدي للوباء الجديد، ال 
العدد  الواليات املتحدة تضّم  سّيما أن 
األكبر من مقاهي الشركة تليها الصني.

القيام  أيضًا  اإلجراءات  وتتضّمن 
بأعمال تنظيفات بشكل متكّرر وتقليص 

رحالت العمل.
وقال متحدث باسم "ستاربكس" لوكالة 
فرانس برس إن "املجموعة متفائلة بأن 

هذا الوضع لن يكون إاّل مؤّقتًا".
التقرير  في  الواردة  األرقام  وتظهر 
 2018 السنوي للمجموعة أنه في العام 

كان نحو %1,3 من الزبائن في الواليات 
والشرق  وأوروبا  وكندا  املتحدة 
على  يحصلون  وإفريقيا  األوسط 

خدمات مقاهيها بأكواب شخصية.
إلى  أّدى  ذلك  بأن  "ستاربكس"  وتقّدر 
كوبًا  مليون   42 حوالى  استخدام  عدم 
في  واحدة  ملّرة  لالستخدام  صالحًا 
أن  املتوّقع  من  رقم  وهو   ،2018 العام 

يتضاعف بحلول العام 2022.
األميركية  املقاهي  سلسلة  وترّكز 

وخفض  التدوير  إعادة  على  جهودها 
كمية النفايات وانبعاثات الكربون

فيروس  انتشار  مع   ، ايران   وفي   
طواقم  تكتفي  ال  املستجد  كورونا 
املرضى  بمعالجة  الصحية  الرعاية 
رفع  واملمرضون  األطباء  يحاول  بل 
رقص  عروض  خالل  من  املعنويات 
التواصل  وسائل  تناقلتها  خفيفة 

االجتماعي بشكل واسع.
املصورة  املقاطع  من  سلسلة  ففي 

واضعة  طبية  طواقم  تظهر  القصيرة، 
واقية  طبية  ومالبس  جراحية  أقنعة 
وهي ترقص في تحد النتشار الفيروس 
في  ضحية  مئة  من  أكثر  حصد  الذي 
هذه  اإليرانيون  تشارك  وقد  إيران. 
املقاطع بشكل واسع جدا وهي صورت 
وغرف  مستشفيات  في  يبدو  ما  على 
هوية  األقنعة  حجبت  فيما  عمليات 
أنغام  على  الرقصات  في  املشاركني 

موسيقى إيرانية بوب وتقليدية. 

ويبدو حتى اآلن أن السلطات اإليرانية 
وقد  هذا  الرقص"  "تحدي  مع  تتساهل 
شوهدت بعض املقاطع املصورة حوالى 
مئة ألف مرة عبر "تويتر" و "إنستغرام" 

ووسائل تواصل اجتماعي أخرى.
والرجال  النساء  بني  الرقص  ويحظر 
في إيران باستثناء األزواج في مجالس 
املصورة  املقاطع  هذه  أن  إال  خاصة. 
ندد  وقد  الجميع  استحسان  تنل  لم 
أنها  معتبرين  املغردين  بعض  بها 

الناشط  كتب  املقابل،  "معصية".في 
اإلصالحي عازار منصور عبر االنترنت 
التعبير  عن  الكالم  "يعجز  قائال 
يرعون  فهم  لجهودهم.  امتنانا  عن 
املرضى ويدعمون معنويات مواطنيهم 
مازحا  آخر  مغرد  وقال  وعائالتهم". 
شرطة  تجرؤ  ال  الذي  الوحيد  "املكان 
املستشفى  هو  دخوله  على  األخالق 
بفيروس  مصابني  مرضى  يضم  الذي 
الفيروس  انتشار  وشكل  كورونا". 

ضربة ملعنويات الشعب في إيران التي 
تعتبر من اكثر الدول عرضة للوباء بعد 

الصني.
منازلهم  املواطنني  من  الكثير  ويالزم 
ويشعر اإليرانيون بالعزلة بسبب إلغاء 
إيران  عدة شركات طيران رحالتها من 
والجامعات  املدارس  وأغلقت  وإليها. 
قال  ما  على  نيسان/أبريل  مطلع  حتى 
مؤكدا تسجيل  الخميس  الصحة  وزير 

أكثر من 3500 إصابة في البالد.

الصني قدمت للعالم ما لم تقدمه أية دولة صناعية لإلنسانية، 
بل اّن الدول الصناعية ال يمكن أن تضع في حساباتها العمل 
البشرية  وطاقاتها  الصني  جهد  وجود  دون  من  الصناعي 

ومواردها العظيمة.
من  البشرية  إنقاذ  أجل  من  نهار  ليل  تعمل   الصني  اليوم   
تمتلك  ألنها  نفسها،  انقاذ  وليس  املستجد،  كورونا  فيروس 
من القاعدة الصحية العميقة ما يمكنها في مواجهة الكوارث 
حتى لو قدمت خسائر كبيرة ، في حني إّن معظم دول العالم 
العربية واالسالمية، ظّلت رخوة  الدول  الثالث، وفي مقدمتها 
واستهالكية بامتياز ، ذهبت ثرواتها، إّما لجيوب حّكام وبطانات 
وحكومات فاسدة أو في مهب سوء االدارة والتخطيط وتقديم 
االستهالك على اإلنتاج وعدم االنتباه الى اّن ثروات األرض من 
املمكن أن تنفد في اكثر من دولة غنية ظاهرًا وفارغة جوهرًا، 

وتكون الكارثة .
كارثة الفيروس عاملية بامتياز بحسب آخر بيان ملنظمة الصحة 
العاملية، وليس هناك بلد يقدر أن يفلت من اإلصابات لكن هناك 
درجات متفاوتة في املحاذير والتدابير والحرص. وبلغت عدد 
الدول املصابة اثنتني وتسعني دولة وتجاوز عدد املصابني مائة 
ألف وقد يصل - ال سمح اهلل- في غضون شهرين الى مائتي 

ألف مع املعدالت املرئية للزيادة اليومية اآلن .
التستر  تحاول  وخزعبالت،  خرافات  برزت  ذلك،  مقابل  في 
بطروحات دينية ، في تصنيف العالم بني مؤمن وكافر ، واّن 
العقاب اإللهي ظهر في الصني ملا فعلته من اضطهاد لألقلية 
في  بدأوا  الذين  هؤالء  يتحدث  أن  دون  من  اآليغور،  املسلمة 
وصول  عن  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  الخطب  توزيع 
ذات  وقائية  تدابير  دون  ومن  املسلمني  بالد  عقر  الى  العقاب 
شأن. ولم يخطر ببالهم أن يقولوا انه عقاب الهي للذين فرطوا 
ذات  والتنظيمات  واملليشيات  األحزاب  لصالح  أصاًل  بالدين 

الصبغة الدينية. 
الدولي  الدعم  إظهار  هو  واإلنساني  األخالقي  الواجب  إّن 
الكبير لجهود الصني في معالجة مشكلة من املمكن ان تكون 
آثارها كارثية على حياة أي مواطن في العالم ليست من حيث 
اإلصابة بالفيروس ، واّنما من حيث عدم وصول أية بضاعة 
صينية اليه ، يعني نقص في كل شيء ، حتى املاركات التجارية 

باهضة الثمن يجري تصنيعها في الصني . 
ليسكت خطباء املنابر الَجهلة الذين تشفوا بما أصاب الصني) 
الخطب  إلقاء  لحظة   ، الداخلية  أّن مالبسهم  ونسوا  الكافرة( 

التافهة البعيدة عن روح اإلسالم ، هي صناعة صينية .
لقد ّعرت كارثة الفيروس آخر ما كان مستورًا من أصحاب 

الخطاب املتاجر بالدين .

التينور  االوبرا  انسحب مغني  لندن_أ ف ب: 
بالتحرش  يتهم  الذي  دومينغو  بالسيدو 
الجنسي، من العروض التي كان مخططا لها 
في "رويال أوبرا هاوس" وفق ما أعلنت الدار 

اللندنية الجمعة.
من  البالغ  املغني  يشارك  أن  املقرر  من  وكان 
العمر 79 عاما وامللقب "ملك األوبرا" في "دون 
كارلو" لجوزيبي فيردي من إخراج نيكوالس 

هايتنر في تموز/يوليو.
"قررت  أنها  أوضحت  األوبرا  دار  لكن 
بالتنسيق" مع املغني اإلسباني عدم مشاركته 
أن  "نود  بيان  في  وأضافت  العروض.  في 
سلوك  بسوء  مزاعم  أي  نتلق  لم  أننا  نؤكد 
الدار  في  وجوده  فترة  خالل  دومينغو  ضد 
"بالسيدو  وتابعت  تنحيه".  أسباب  ونتفهم 
مغن وفنان بارز ونحن ممتنون للغاية لدعمه 
امرأة   20 وتتهم  عقود".  مدى  على  والتزامه 
أو  قسرا  بتقبيلهن  عاما   78 البالغ  دومينغو 
التحرش بهن أو مداعبتهن في حوادث ترجع 

إلى الثمانينات على األقل.

ملك األوبرا ينسحب من عروض لندن

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 6603 Saturday 7/3/2020  الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6603 السبت 11 من رجب 1441 هـ 7 من آذار )مارس( 2020

واشنطن-)أ ف ب( - الزمان 
سيدة  تمنت   املئة،  سن  بلوغها  ملناسبة 
أميركية أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور 
على  حصلت  وقد   ، لذلك  املرافق  النفسي  
شرطيان  أوقفها  عندما  الثالثاء  مبتغاها 
في  الطعام  تناول  خالل  »التعري«  بتهمة 
أنظار  وتحت  تقيم.  حيث  العجزة  مأوى 
براينت  روث  أوثقت  اآلخرين،  النزالء 
على  يساعدها  الذي  الجهاز  إلى  بأصفاد 
بيرسون  منطقة  سجن  إلى  ونقلت  املشي 
للشرطة  الشمالية في سيارة  في كاروالينا 
ذكر  ما  على  االنذار،  صفارات  استخدمت 

موقع »كورير تايمز« اإلخباري املحلي.
من  الترجل  في  صعوبة  واجهت  وقد 
الشرطة  عناصر  من  وطلبت  السيارة 
هذه  يصنعون  الذين  األشخاص  »توقيف 

املقاعد السيئة! يجب توقيفهم جميعا«.
فيهم  املشتبه  كل  غرار  على  صورت  وقد 
واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها.

وفي الواليات املتحدة ايضًا ، أعدم شخص 
مدان بتهمة قتل ثالثة عناصر من الشرطة 
تحرك  رغم  أالباما  في  الخميس  مساء 
لصالحه قامت به شخصيات عدة شككت في 

أن يكون مذنبا من بينها كيم كارداشيان.
أصدرت  العليا  األميركية  املحكمة  وكانت 
اللحظة األخيرة أمرا بتعليق  الخميس في 
 44( وودز  بناتانييل  اإلعدام  حكم  تنفيذ 

عاما( »حتى إشعار آخر«.
إال أنها عادت بعيد ذلك عن قرارها وأعطت 
موافقتها على االعدام بحقنة قاتلة في سجن 

قرب آتمور في جنوب الواليات املتحدة.
العام  في  الشرطة  من  عناصر  اتى  وقد 

تستخدم  شقة  في  وودز  لتوقيف   2004
لالتجار باملخدرات في مدينة برمنغهام وقد 

قتل في العملية ثالثة منهم وجرح رابع.
حكم  القضاء  ان  إال  النار  وودز  يطلق  ولم 
عليه العام 2005 باإلعدام مثل مطلق النار 
ألنه  الشقة،  في  معه  املقيم  سبنسر  كيري 
وخالل  للهجوم.  املدبر«  »العقل  اعتبره 
بأنه  العامون  املدعون  اتهمه  املحاكمة، 
وهو  مكمن  إلى  الشرطة  عناصر  استدرج 
لكن  قتلهم.  إلى  سيعمد  شريكه  ان  مدرك 

وودز دفع ببراءته على الدوام.
أميركية  وفي رسالة نشرتها وسائل إعالم 
قبل فترة قصيرة، قال كيري سبنسر شريكه 
أعرف   .%  100 »بريء  وود  إن  السكن  في 
عناصر  وقتلت  النار  أطلقت  انا  ألنني  ذلك 

الشرطة«.

كون  إلى  أيضا  عنه  املدافعون  واستند 
 12 11 من أصل  بتأييد  عليه  الحكم صدر 
عضوا في هيئة املحلفني إذ ان أالباما هي 
تسمح  التي  الوحيدة  األميركية  الوالية 
إجماع  دون  من  اإلعدام  عقوبة  بفرض 

أعضاء الهيئة.
به  اإلعدام  حكم  تنفيذ  موعد  اقتراب  ومع 
حاكمة  من  شخص  ألف   120 نحو  طلب 
والية أالباما كاي إيفي تعليق ذلك. ومن بني 
املدنية  الحقوق  عن  املدافع  الناشط  هؤالء 
تلفزيون  ونجمة  الثالث  كينغ  لوثر  مارتن 

الواقع كيم كارداشيان.
طلبا  وودز  محامو  رفع  ذلك،  وبموازاة 
أخيرا إلى املحكمة األميركية العليا منددين 

بوسيلة اإلعدام.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أمنية إمرأة في سن املائة

املتحدة-)أ  )الواليات  املتحدة  االمم 
ف ب( - اظهرت نتائج دراسة نشرها 
مع  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج 
اقتراب اليوم العاملي للمرأة ان نحو 
90 % من سكان العالم من الجنسني، 

لديهم أحكام مسبقة حيال النساء.
الرجال  أن  األحكام  هذه  ومن 
ليكونوا  النساء  من  أكثر  يصلحون 
رؤساء  أو  سياسيني  مسؤولني 
أهم  الجامعة  ارتياد  أن  أو  شركات 
للرجل منه للمرأة وكذلك أن األولوية 
سوق  في  للرجال  تعطى  أن  ينبغي 
نادرة.  الفرص  تكون  عندما  العمل 
ومن  األشخاص  من   %  90 ولدى 
بينهم نساء، حكم مسبق واحد كهذا 
األمم  وكالة  رأت  ما  على  األقل،  على 
بيانات  إلى  استنادا  هذه،  املتحدة 
من 75 دولة تشكل أكثر من 80 % من 

سكان العالم.
 99,81 أي  األكبر  النسبة  وسجلت 
قطر  على  متقدمة  باكستان  في   %

)99,73 %( ونيجيريا )99,73 %(.
أما أدنى النسب فسجلت في أندورا 
 )%  30,01( والسويد   )%  27,01(

برنامج  وأشار   .)%  39,75( وهولندا 
األمم املتحدة اإلنمائي، إلى استمرار 
الرجال  بني  خفية"  "حواجز  وجود 
والنساء "رغم تسجيل تقدم على مدى 
البرنامج  في  املسؤول  وقال  قرون". 
"تمر  بيان  في  كونسيساو  بيدرو 
معركة املساواة بني الجنسني اليوم، 

بالقضاء على األحكام املسبقة".
شتاينر  آشيم  زميلته  وأضافت 
فعاليتها  اثبتت  التي  "الجهود 
مجال  في  الفروقات  على  للقضاء 
تطور  ان  يجب  والتعليم،  الصحة 
أكثر  شائكة  مشاكل  ملواجهة  اآلن 
لدى  الراسخة  املسبقة  األحكام  هي 
سواء،  حد  على  والنساء  الرجال 
مساواة  حصول  دون  تحول  والتي 
املتحدة  األمم  برنامج  ودعا  فعلية". 
"اعتماد  إلى  الحكومات واملؤسسات 
هذه  لتطوير  جديد  سياسي  نهج 
فضال  التمييزية"  واملمارسات  اآلراء 
في  واردة  مخيفة  نسبة  خفض  عن 
التقرير تفيد أن 28 % من األشخاص 
أن  طبيعيا  يعتبرون  العالم  عبر 

يضرب الرجل زوجته.

28 % من األشخاص عبر العالم يرون 
طبيعيًا أن يضرب الرجل زوجته

لندن-)أ ف ب( - حكمت محكمة بريطانية 
بالسجن  بحر  ثمار  تاجر  على  الجمعة 
إدانته  بعد  التنفيذ  وقف  مع  عامني  ملدة 
نوع  وهو  حية  بحر  بثعابني  باالتجار 
مهدد باالنقراض، بقيمة 53 مليون جنيه 

استرليني )61 مليون يورو(.
جيفري  ساوثوارك  محكمة  قاضي  وقال 
نشاطات  أن  في  شك«  »ال  إنه  بيغدن 
»تأثير  لها  كان  عاما(   67( كو  غيلبرت 
األوروبي«  البحر  ثعبان  على  كبير  بيئي 

الذي يمكنه أن يعيش 30 سنة.
وقد أوقف غيلبرت كو في شباط/فبراير 
بعدما  لندن  في  هيثرو  مطار  في   2017
البريطانية  الحدود  شرطة  اكتشفت 
الثعابني  هذه  صغار  من  كيلوغرام   200
مبردة  أسماك  تحت  مخبأة  البحرية 

موجهة إلى هونغ كونغ.

قيمتها  قدرت  التي  الثعابني  وهذه 
بحوالى 5,7 ماليني جنيه استرليني في 
تعتبر  حيث  آسيا  في  السوداء  السوق 
من األطعمة املفضلة، أعيدت إلى موطنها 
فيه  املشتبه  استطاع  وقد  الطبيعي. 
ما  أي  ثعبان  5,3 ماليني  تهريب حوالى 

آسيا  إلى  إسبانيا  من  طنا،   178 يعادل 
 2015 العامني  بني  املتحدة  اململكة  عبر 
و2017، وفق ما أوضحت وكالة مكافحة 

الجريمة املنظمة في بريطانيا في بيان.
 240 ب  القيام  أيضا  كو  على  وسيتعني 

ساعة من أعمال املنفعة العامة.

سجن رجل في بريطانيا بعد إدانته 
باالجتار بثعابني نادرة

االستعداد لنقل ثالثة سياح إلى محطة الفضاء الدولية


