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جميع دول العالم باتت تعرف أين تتجه أوضاعها في جائحة 
تشخيص  مسألة  في  وخاصة  متفاوتة،  بنسب  كورونا، 
العراق  في  غائمًا  اليزال  الحال  لكن  الذروة.  الى  الوصول 
في ظل كثرة التصريحات عبر مصادر طبية وادارات محلية، 
بغداد  في  الصحة  وزارتي  بني   ما  التوجهات  تطابق  وعدم 

واربيل . 
وحول كورونا واساليب عالجها التي ال يزال العالم منقسم 
من  أكثر  القلق  تثير  تصريحات  العراق  في  نسمع  بشأنها، 
االطمئنان فيما يخص استيراد عالج روسي أو اختراع دواء 
. لكن االكثر خطورة والذي  عراقي أو تصنيع منتج اجنبي 
التواصل  ظهر في كالم مدير مستشفى عراقي في وسائل 
للتعاطي مع  نظام موحد  االجتماعي مؤخرًا هو عدم وجود 
يراه  بما  يجتهد  مستشفى  كّل  اّن  ذلك   ، االصابات  حاالت 
مناسبا في حقن املرضى بعقاقير وتكون النتائج غير مناسبة 
ابدًا، وقال هذا الطبيب اّن ذلك هو السبب الرئيس في الوفيات 
بكورونا بالعراق، ونصح املصابني بالبقاء في املنازل وعزل 
أنفسهم، فهذا أفضل لهم من الذهاب الى املستشفيات التي 
قال انها اخر الحلول وتبقى وسطًا ناقاًل كبيرًا للمرض وسببًا 

في زيادة الوفيات.
الجميع يعلم اّن عالجًا شافيًا نهائيًا ال يوجد في العالم برغم 
بعض  استخدام  في  وروسية  وبريطانية  صينية  نجاحات 
العراق املتعب صحيا اساسًا  االدوية بنسب متفاوتة، وحال 
الحاالت  مع  التعامل  وبروتوكوالت  سياقات  توحيد  يتطلب 
وال أقول العالجات ، ألّن ما يصدر عن مستشفيات ومراكز 
، وتلك  التخبط وعدم وجود رؤية  صحية عراقية يؤكد حالة 

مسؤولية وزارة الصحة في توحيد اساليب التعامل .
من جهة اخرى متصلة فإّن الكمامات تخضع الستخدام بطرق 
غير صحية وسيئة بسبب عدم توفرها لجميع العراقيني وغالء 
اسعارها للفقراء وهم أغلبية الشعب، وال بد من قيام الدولة 
الكمامات  من  هائلة  كميات  بضخ  والقيام  السعر  هذا  بدعم 
مع توعية اعالمية كبيرة وعلى مدار الساعة بأسلوب ارتدائها 
ألزم  مثاًل   البرازيل  في  القضاء  ان  نرى  ونحن   . الصحيح 
متواصل  بشكل  الكمامة  بارتداء  البالد  رئيس  نافذ  بحكم 

وصحيح .

متحف  عاد   - ب(  ف  ابوظبي-)أ 
الزوار  الستقبال  أبوظبي  اللوفر 
االغالق  من  يوم  مئة  بعد  األربعاء 
بسبب اخملاوف من فيروس كورونا 
إجراءات  ظل  في  إّنما  املستجد، 
بينها  الوباء  من  للحماية  مشددة 
تطبيق  واستخدام  الكمامة  وضع 

هاتفي بدل اخلريطة الورقية.
اللوفر  مدير  راباتيه  مانويل  ودعا 
اخلليجية  الدولة  سّكان  أبوظبي، 
لكّنه  جديد،  من  املتحف  لزيارة 
على  تؤثر  قد  اإلجراءات  بأن  أقر 
الذي  الثقافي  الزوار للصرح  أعداد 
منذ  زائر  مليوني  نحو  استقبل 
افتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر 

.2017
متحف  أول  هو  أبوظبي  واللوفر 
فرنسا،  خارج  اللوفر  اسم  يحمل 
مشترك  حكومي  اتفاق  ثمرة  وجاء 
العام  وأبوظبي  باريس  وقعته 
عاما،   30 االتفاق  ومدة   .2007
بتقدمي  مبوجبه  باريس  وتقوم 
الفنية  القطع  وإعارة  اخلبرة 
مقابل  في  موقتة  معارض  وتنظيم 

أبوابه  املتحف  مليار يورو. وأغلق 
من  آذار/مارس  منتصف  في 
اتخذتها  إجراءات  سلسلة  ضمن 
اإلمارات ملنع تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
برس  فرانس  لوكالة  راباتيه  وقال 
املتحف  في  نكون  أن  املفرح  "من 
بعد  بالزوار  ونرحب  أخرى  مرة 
من  يوم   100 بالضبط  يوم،   100
أجرينا  "لقد  مضيفا  اإلغالق"، 

)...( للتأكد من أن الزيارة  دراسات 
ستكون آمنة متاًما".

ويتوّجب على الزائر حجز التذكرة 
مسبقًا،  الزيارة  موعد  وحتديد 
والقفازات،  الكمامة  ووضع 
عند  احلراري  للمسح  واخلضوع 
مسافة  على  واحلفاظ  الدخول، 
جميع  في  األشخاص  بني  مترين 

أرجاء املتحف.
وعّلق املتحف خدمة ركن السيارات 

وغرف  األمانات  غرفة  وأغلق 
اخلرائط  واستبدل  الصالة، 
املتحف  في  الورقية  واملنشورات 
الهاتف  على  مجاني  بتطبيق 
التعامل  يتم  أن  على  احملمول، 
املطعم  في  االئتمان  ببطاقات  فقط 

ومتجر الهدايا.
افتتاح  إعادة  من  الرغم  وعلى 
اإلمارات،  في  واملطارات  املتاحف 
السياح  استقبال  لبدء  واالستعداد 

الدولة  تزال  ال  املقبل،  الشهر 
اإلصابات  مئات  تسّجل  اخلليجية 
من  اخلروج  مينع  بينما  يوميا، 
من  أكثر  منذ  دخولها  أو  ابوظبي 

اسبوعني.
اخلاصة  "القيود  أّن  راباتيه  ورأى 
)...( حتُد من عدد  السالمة  بقواعد 
على  شدد  لكنه  للمتحف،  الزوار" 
إدخال  على  يوميا  تعمل  إدارته  أن 
تعديالت "وهدفنا هو التأكد من أن 
جتربة  أفضل  لديهم  الزوار  جميع 

على التجربة األكثر أماًنا".
وخالل فترة االغالق، قال املدير إّن 
رقمي  بتحول  أيًضا  "مّر  املتحف 
مهمة  لتحقيق  يصدق  ال  يكاد 
التقنيات  باستخدام  التواصل 

الرقمية".
من  كان  أبوظبي  اللوفر  أن  ويذكر 
عرض  مكان  يكون  أن  املفترض 
لإليطالي  موندي"  "سالفاتور  لوحة 
لوحة  أغلى  فينتشي،  دا  ليوناردو 
أيلول/سبتمبر  منذ  العالم،  في 
إرجاء  أعلنت  إدارته  لكن   ،2018

العرض إلى وقت لم حتدده.

اللوفر أبوظبي يعاود استقبال الزوار
في ظل إجراءات مشددة

مالئكة الطرقات يهبون
إلسعاف املصابني في حوادث سير 

اسالم اباد-)أ ف ب( - كشف تقرير 
إيرباص  أولي بشأن حتطم طائرة 
في جنوب باكستان الشهر املاضي 
 97 بحياة  أودى  الذي  احلادث  أن 
بشرّي  خطأ  عن  جنم  شخصا، 
يتناقشان  كانا  اللذين  للطيارين 
جلائحة  األخيرة  التطورات  بشأن 

كوفيد19-.
التابعة  الطائرة  وحتطمت 
الدولية  اجلوية  لـ"اخلطوط 
مجموعة  فوق  )بيا(  الباكستانية" 
مطار  من  اقترابها  عند  منازل 
جنوب  مدن  كبرى  كراتشي 
باكستان في 22 أيار/مايو الفائت. 
وأسفر احلادث عن مقتل كل ركاب 

الطائرة باستثناء شخصني فقط.
ساروار  غالم  الطيران  وزير  وأبلغ 
باإلضافة  "الطيار  أّن  البرملان  خان 

القواعد  يتبعا  لم  للمراقب 
املعيارية".

يناقشان  كانا  الطيارّين  إّن  وقال 
جائحة كوفيد19- أثناء محاولتهما 
الهبوط بطائرة االيرباص ايه320- 
اآللي عن  الطيار  برنامج  ثم فصال 

الطائرة.
ومساعد  "الطيار  أن  وأوضح 
التركيز  كامل  في  يكونا  لم  الطيار 
كان  نقاشهما  وكل  عملهما  على 
الفيروس  كورونا.  فيروس  حول 
تأثرتا  أسرتاهما  يقلقهما.  كان 
األمر".  يناقشان  وكانا  )بالوباء( 
كان  الطيار  "لالسف  وأضاف 

يتعامل بثقة مفرطة".
كانت  الطائرة  أن  التقرير  وأفاد 
الذي  االرتفاع  ضعف  على  حتلق 
حني  عليه  حتلق  أن  يجب  كان 

إنزال  الهبوط من دون  اقتربت من 
ثم جتاهل  بذلك.  اخلاصة  املعدات 
اجلوّية  املالحة  ومراقب  الطياران 
ما  املعيارية،  الطيران  إجراءات 
التي  الهبوط  عملية  لفشل  أدى 
أضرارا جسيمة مبحركات  أحلقت 

الطائرة.
تقوم  كانت  فيما  الطائرة  وسقطت 
ثانية،  للهبوط  ثانية  مبحاولة 
على  سكني  حي  فوق  وحتطمت 

مقربة من املطار.
الباكستاني  التحقيق  فريق  وحلّل 
احلكومة  من  مسؤولني  ضم  الذي 
بيانات  الطيران،  الفرنسية وقطاع 
الطائرة والتسجيالت الصوتية في 

قمرة القيادة.
ومن املتوقع نشر التقرير كامال في 
عملية  تزال  ال  فيما  العام،  نهاية 

الطائرة  لركام  متقدمة  حتليل 
جارية.

منزال،   29 قرابة  الطائرة  ودمرت 
أوضح  الذي  الطيران  وزير  حسب 
تعويضات  ستقدم  احلكومة  أن 
التي  األضرار  بسبب  للسكان 

تكبدوها.
"صاحلة  كانت  الطائرة  أّن  وأّكد 
بنسبة مئة باملئة للتحليق ولم يكن 

هناك خطأ تقني".
عن  أسفر  الذي  احلادث  يأتي 
في  القتلى  من  عدد  أكبر  سقوط 
بعد  ثماني سنوات،  منذ  باكستان 
باستئناف  السماح  على  فقط  ايام 
الرحالت الداخلية التي علقت منذ 
أكثر من شهر ملنع انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
وكان الكثير من الركاب في طريقهم 

ذويهم  مع  الفطر  بعيد  لالحتفال 
بعد اإلغالق الذي استمر اسبوعني.
احلادث  موقع  من  صور  وأظهرت 
مباني سكنية مدمرة بعد أن ضرب 
أسطحها،  فوق  الطائرة  جناحا 
فيما تصاعدت ألسنة لهب وسحب 

الدخان في السماء.
وخالل عملية اإلنقاذ التي استمرت 
اإلنقاذ  انتشل رجال  التالي،  لليوم 
يزالوا  ال  كانوا  لركاب  جثثا 

يضعون أحزمة األمان.
احلي  في  األرض  على  يقتل  ولم 
السكني الذي سقطت فيه الطائرة.

في  الطيران  سالمة  وِسجّل 
العديد  وقوع  ُيظهر  باكستان 
الطائرات  حتطم  حوادث  من 
والعسكرية  املدنية  واملروحيات 

على مر السنني.

خطأ بشري وراء حتطم طائرة باكستانية أسفر عن 97 قتياًل
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كراكاس,- )أ ف ب( - املسعفة سولي 
"مالك" لكنها ال تستعني بجناحني لتهب 
في  السير  حوادث  ضحايا  لنجدة 
متداع،  الصحي  النظام  حيث  كراكاس 
غير  ملنظمة  تابعة  نارية  دراجة  بل 
حكومية فنزويلية. إلى جانب سولي ثمة 
"مالئكة  إلى  ينتمون  آخر  شخصا   11
ضحايا  إلسعاف  يتطوعون  الطرقات" 
تفاقم  فيما  وغيرها،  السيارات  حوادث 
وضع النظام الصحي في البالد بسبب 
جائحة كوفيد19-. وفي احلياة العادية، 
يعمل "مالئكة الطرقات" هؤالء مهندسني 
معماريني وصحافيني وغير ذلك. سولي 
معمارية  مهندسة  عاما(   38( روديس 
لألطباء  جدا"  صعب  "الوضع  ان  تدرك 
اتصال  يردها  أن  ما  لذا،  واملمرضني. 
سد  في  تساعد  حادث،  بوقوع  يبلغها 
دراجة  سائق  أصيب  اليوم  الثغرات. 
يصل  بسرعة  سير.  حادث  في  نارية 
فريق اإلسعاف املؤلف من متطوعني إلى 
يتمكن  دقائق  في غضون خمس  املكان. 
"املالئكة" من تثبيت رجل املصاب ونقله 

إلى املستشفى في سيارة إسعاف.
وعادة تتولى فرق اإلنقاذ هذه املهمات. 
في  فوضى  تواجه  الفرق  هذه  أن  إال 
العامة  املرافق  غرار  على  امليزانية 

الفنزويلية األخرى وتفتقر إلى املال.
غير  املنظمة  هذه  فكرة  أتت  هنا  من 
وفرق  املسعفني  ملساعدة  احلكومية 

اإلنقاذ واملرافق العامة األخرى.
الطرقات،  على  ينطلقوا  أن  قبل 
في  تدريبية  حصصا  "املالئكة"  يتابع 
من  مسبق  شرط  وهو  املستشفيات 

السلطات الطبية ملساعدة املسعفني.
يقول رودولفو الفارادو الذي كان مسعفا 
املسعفني  أجور  فنزويال  "في  سابقا 
الفرغ  وقت  ميضي  وهو  جدا".  متدنية 
"ملالئكة"  مع  الطرقات  على  له  املتاح 
عاما(   30( رودولفو  ويؤكد  اآلخرين. 

التعقيم  مجال  في  يعمل  بات  الذي 
عندما  مجانا  بذلك  أقوم  أن  "أفضل 
هيئات  وتفيد  متاحا".  الوقت  يكون 
في  متاحة  أسرة   206 ثمة  ان  مستقلة 
مستشفيات  في  الفائقة  العناية  أقسام 
فنزويال احلكومية فيما يبلغ عدد سكان 
منظمة  وتقول  نسمة.  مليون   30 البالد 
"ميديكوس بور ال سالود" غير احلكومية 
العام  لديها  يكن  لم  املستشفيات  إن 
والتجهيزات  األدوية  نصف  إال  املاضي 
األزمة  ومع  عملها.  في  حتتاجها  التي 
كورونا  بفيروس  املرتبطة  الصحية 
الفنزويليون  االطباء  يخشى  املستجد 
جتاوزت  رسميا،  املرضى.  تدفق  من 
آالف  األربعة  فنزويال  في  اإلصابات 
أن  إال  وفاة.   35 إلى  وأدت  بقليل  حالة 
املعارضة ومنظمات غير حكومية تشكك 
بهذه األرقام. ال يعالج "املالئكة" مرضى 
إال  املستجد،  كورونا  بفيروس  مصابني 
حوادث  في  املصابني  مع  التواصل  أن 
مرتفع"  عدوى  خلطر  "يعرضهم  السير 
تدخلهم،  وخالل  سولي.  تقول  ما  على 
يستخدم "املالئكة" الكمامات والنظارات 
وتروي  واملعمقات.  والقفازات  الواقية 
الشابة "نشعر باخلوف لكننا لن نتوقف 
 38( موخيكا  دافيد  ويقول  العمل".  عن 
تكون  العمل  بهذا  تقوم  "عندما  عاما( 
يستمع  وهو  الدوام".  على  متأهبا 
وفرق  الالسلكية  الشرطة  موجات  إلى 
املهمات  على  مطلعا  ليكون  اإلسعاف 
اليوم  "املالئكة"  يتمركز  املحتملة.  
على رصيف في مقابل بيت نقال يحوي 
سبعينية  امرأة  منهم  تقترب  معداتهم. 
"املالئكة"  أحد  فيقوم  ترجتف.  وهي 
بفصها ويشخص إصابتها "بنوبة قلق" 
سولي  وتقول  الدم.  ضغط  قاس  بعدما 
بفخر "قد يكون الشخص مصابا بالتواء 
بسيط في الكاحل )..( لكن عندما نرافقه 

ونساعده نغير حياته أحيانا".

محكمة  ثبتت   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
االستئناف في ميزوري حكما قضائيا أفاد 
مجموعة  تنتجه  الذي  التلك  مسحوق  أن 
»جونسون أند جونسون« األميركية مسؤول 
على  وحكمت  سرطان  بحاالت  اإلصابة  عن 
الشركة األميركية العمالقة بدفع تعويضات 

قدرها 2,1 مليار دوالر.
النصف  من  بأكثر  خفضت  احملكمة  أن  إال 
ب4,4  حددتها  التي  التعويضات  قيمة 
مليارات دوالر هيئة محلفني في العام 2018 
واعتبرت  وعائالتهن.  مشتكية   22 لصالح 
كان  الشكوى  مقدمات  بعض  أن  احملكمة 
ينبغي أال يشاركن في هذه احملاكمة ألنهن 

من خارج والية ميزوري.
إال أن احلكم الصادر أبقى على عطل وضرر 
لألدوية  املنتجة  اجملموعة  على  ينبغي 
»ألنها  دفعه  الشخصية  النظافة  ومساحيق 
باعت عمدا إلى املستهلكني منتجات حتوي 

االسبستوس«.
هي  الدفاع  جهة  أن  »مبا  احملكمة  وشددت 
شركة كبيرة تزن مليارات الدوالرات، نعتبر 
كبير  وضرر  عطل  فرض  الضروري  من  أن 

عليها ليكون له أثر في هذه احلالة«.
مالية  قيمة  حتديد  »يستحيل  وأضافت 
للضغط اجلسدي والنفسي والعاطفي الذي 
عن  الناجم  الضرر  بسبب  املشتكون  قاساه 

جهة الدفاع«.
استخدام  أن  الشكوى  مقدمات  وأكدت 
جونسون«  أند  »جونسون  التلك  مسحوق 
في نظافتهن الشخصية أدى إلى أصابتهن 

بسرطان املبيض.
بأنها ستطعن  باسم اجملموعة  ناطق  وقال 
أمام  باحلكم 
ميزوري  محكمة 
ما  على  العليا 
صحيفة  ذكرت 
ستريت  »وول 

جورنال«.
ضت  تعر و
في  اجملموعة 
ألخيرة  السنوات 
الشكاوى  آلالف 
تنتجه  الذي  التلك  مسحوق  تتهم  التي 
والتسبب  االسبستوس  مادة  باحتواء 
كثيرة في  دينت في قضايا  بالسرطان وقد 

هذا اإلطار.
مسحوق  أن  الدوام  على  اجملموعة  وأكدت 
يحوي  ال  لألطفال  املوجه  هذا  التلك 

االسبستوس وال يتسبب بالسرطان.
أنها  أيار/مايو  في  اجملموعة  وأعلنت 
الواليات  في  املنتح  هذا  بيع  عن  توقفت 
مبيعاته  تراجعت  حيث  وكندا  املتحدة 

بسبب تغير العادات واخلشية منه.

احلكم على  جونسون أند 
جونسون  بعطل وضرر 

قدره 2,1 مليار دوالر

وجهت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
املمثل  عاما(   67( جيرميي  رون  إلى 
األفالم  مجال  في  املعروف  األميركي 
نساء  ثالث  اغتصاب  تهمة  اإلباحية 
على  رابعة  على  اجلنسي  واالعتداء 
في  العامة  املدعية  أجهزة  أعلنت  ما 

رون  وشارك  الثالثاء.  اجنليس  لوس 
جيرميي في أكثر من ألفي فيلم إباحي 
منذ نهاية السبعينات لكنه يواجه منذ 
فترة طويلة اتهامات في هذه األوساط 
النشاطات  من  الكثير  من  استبعد  وقد 
بيان  في  وجاء  األخيرة.  السنوات  في 

في  العامة  املدعية  أجهزة  عن  صادر 
أربعة  ارتكاب  تهمة  أن  أجنليس  لوس 
 2014 العامني  بني  منفصلة  اعتداءات 

و2019، وجهت رسميا إلى املمثل.
العام  اغتصاب  عملية  وارتكبت 
اجنليس  لوس  في  منزله  في   2014

حانة  في  الباقية  الثالثة  واالعتداءات 
 2017 العامني  بني  هوليوود  في 
و2019. ويراوح عمر مقدمات الشكاوى 
بني 25 و46 عاما. وقد اختارت أجهزة 
عدم  اليسي  جاكي  العامة  املدعية 
هذه  وتخلت  هوياتهن.  عن  الكشف 

في  جيرميي  رون  مالحقة  عن  األجهزة 
لعدم  للعام 2016  تعود  قضية خامسة 

توافر عناصر كافية. 
لوكالة  جيرميي  رون  محامي  وقال 
االتهامات شكلت  إن هذه  فرانس برس 

»مفاجأة« ونفاها بالكامل.

ممثل أفالم إباحية يواجه تهمة االعتداء اجلنسي

باريس-)أ ف ب( - تتسلل اجلزئيات 
محيطات  في  كان  أينما  البالستيكية 
النظام  تلويث  إلى  وصوال  األرض 
ما  على  انتاركتيكا  في  البري  البيئي 

أظهرت دراسة نشرت األربعاء.
جسيمات  على  علماء  عثر  فقد 
كهدليات  أحشاء  في  البوليستيرين 
البرية  األرجل  مفصليات  من  وهي 
املقال  الصغيرة جدا على ما جاء في 
»بايولودجي  مجلة  نشرته  الذي 

ليترز«.
جزئيات  على  عثر  أن  وسبق 
كل  في  حية  كائنات  في  بالستيكية 
خندق  قعر  إلى  وصوال  احمليطات 

ماريانا األعمق في العالم.
وأشار معدو الدراسة إلى أن »التلوث 
على اليابسة أهمل بشكل واسع« حتى 

اآلن.
سواحل  على  الوضع  درسوا  وهم 
أكثر  »من  وهي  جورج  امللك  جزيرة 
بسبب  انتاركتيكا  في  تلوثا  املناطق« 
العلمي  للبحث  محطات  وجود 

ومنشآت عسكرية وسياحية حتى.
وقد عثروا بني الصخور على جزء من 

البوليستيرين املمدد املكسو بطحالب 
املفضل  الغذاء  وهي  وحزاز  صغيرة 
للمفصليات األرجل وهي من الكائنات 
الظروف  حتمل  على  القادرة  القليلة 

املناخية في أنتاركتيكا.
عليها  عثر  التي  الكهدليات  وحللت 
البالستيكي  من  اجلزء  هذا  على 
باألشعة  التصوير  تقنيات  بفضل 
آثار  برصد  سمح  ما  احلمراء  دون 
»أكيدة« للبوليستيرين في احشاء هذا 

احليوان الصغير جدا الذي يقفز مثل 
البرغوث.

وكتب معدو الدراسة أن »العثور على 
يعني  كهدليات  في  جزئيات بالستيك 
أن هذه املواد وهي من صنع االنسان 
الغذائية  السلسلة  عمق  في  دخلت 
موجودة  الكائنات  هذه  إلن  للتربة 
غير  أنتاركتيكا  أراضي  في  بكثرة 
من  أقل  تشكل  التي  باجلليد  املكسوة 

1 % من هذه املنطقة.

هل يأكل االنسان البالستيك
من دون علمه؟ 

نساء  وعدة  طبيب  بينهم  طبية  عيادة  داخل  شخصا   11 املغربية  الشرطة  أوقفت   - ب(  ف  الرباط,-)أ 
أصوات  عدة  تطالب  بينما  املغرب  في  يظل ممنوعا  الذي  اإلجهاض«،  في ممارسة  »تورطهم  في  يشتبه 
أوقفت  الشرطة  إن  البيان  وقال  الفردية.  احلريات  جترم  التي  القوانني  كل  وإلغاء  بتشريعه  بالتعجيل 
الثالثاء في مراكش )جنوب( أحد عشر شخصا من بينهم طبيب )77 عاما( مالك العيادة وأربع ممرضات 
وستة زبائن »وذلك لالشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة اإلجهاض غير املشروع«. وأوضح أن من 
بني املوقوفني فتاة قاصر )17 عاما(، مشيرا إلى االشتباه أيضا في تورط بعضهم في »التغرير بقاصر 
واخليانة الزوجية«. ووضع 8 من املوقوفني رهن احلراسة النظرية. ويعاقب املدانون مبمارسة اإلجهاض 
في املغرب بالسجن بني عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له بني السجن 
ستة أشهر إلى عامني. وتطالب املنظمات احلقوقية منذ سنوات بإبإحة اإليقاف الطوعي للحمل ضمانا 

حلق املرأة التصرف في جسدها، فضال عن إلغاء كل القوانني التي جترم ممارسة احلريات الفردية.
وجتددت هذه املطالب على خلفية قضية الصحافية هاجر الريسوني، التي أدينت العام املاضي بالسجن 
لعام واحد بتهمة اقامة »عالقة جنسية خارج الزواج« و«اإلجهاض«، قبل أن تستفيد من عفو ملكي إثر 
جدل محتدم. وأوصت جلنة رسمية شكلت سنة 2015 بإبقاء جترمي اإلجهاض مع استثناء احلاالت التي 
يشكل فيها احلمل خطرا على حياة األم أو احلمل الناجت من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة اجلنني 
بتشوهات خلقية. ولم يتم بعد تعديل القانون اجلنائي ليتضمن هذه االستثناءات. ويعاقب القانون أيضا 
بالسجن على إقامة عالقات جنسية خارج الزواج )من شهر إلى عام(، واملثلية اجلنسية )من 6 أشهر إلى 

3 سنوات(، واخليانة الزوجية )من عام إلى عامني(.

باريس-)أ ف ب( - ينظم مهرجان أفينيون للمسرح في جنوب شرق فرنسا الذي ألغى دورته لهذا الصيف 
بسبب فيروس كورونا املستجد، في تشرين األول/اكتوبر "أسبوع الفن" مع خمسة اعمال كانت مدرجة في 

برنامج نسخته لهذه السنة فضال عن عرض للراقص اإلسباني إسرائيل غالفان.
مختلفة  أماكن  في  عرضا   35 األول/أكتوبر(  تشرين   32 إلى   23( اخلاص  األسبوع  هذا  وسيقدم خالل 

يشتهر بها مهرجان مدينة أفينيون.
وحدد سعر موهح للعروض ب15 يورو.

وللمرة األولى في فرنسا يقدم عرض "مييثو دوبله" الراقص واملوسيقي للنجم العاملي إسرائيل غالفان 
املعروف مبقاربته اخملتلفة للفالمنكو ومسرحية "تراس- خطاب إلى األمم اإلفريقية" للكاتب واملوسيقي 

السنغالي فيلوين سار.
وتستحيل أفينيون عادة في شهر متوز/يوليو من كل سنة "عاصمة للمسرح" مستقطبة 700 ألف زائر.

وقد ألغيت الكثير من املهرجانات والفعاليات الثقافية خالل الصيف في فرنسا بسبب جائحة كوفيد19-.

توقيف 11 شخصا
في املغرب على خلفية 

اإلجهاض السري

مهرجان أفينيون ينظم أسبوع الفن
مع الراقص االسباني غالفان


