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التدخل في االنتخابات العراقية أمر ليس له نهاية، لكن له 
معالجات تحد منه وتقلل من فرص الذين يظنون انهم رهنوا 
العراق بارادات محددة ال بديل عنها . ومسألة التدخل  عادة 
ما تكون من أعمال استخبارات الدول المعنية بالعراق، وهي 
مسألة ليست مقتصرة على هذا البلد دون غيره . أمس قال 
ندوة  في  راي  كريستوفر  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  مدير 
حوارية بمعهد هادسون أّن الصين تقود عمليات استخبارية 
في  تناسبها  خيارات  باّتجاه  الدفع  تشمل  النطاق  واسعة 

االنتخابات األميركية.
االستخبارات  خلصت  قد  كانت  تقريباً  بسنة   ذلك  وقبل 
األميركية إلى أن روسيا تدّخلت في انتخابات العام 2016،  
عبر التالعب بوسائل التواصل االجتماعي، في إطار جهود 

لترجيح كّفة ترامب. 
هذا حال الدول الكبرى فكيف حال بلد متعب مثل العراق؟ 
لكن هل نستسلم ونترك البلد يضيع أكثر من ضياعه الحالي، 

يقول عدد كبير من العراقيين ؟
لتكون  وصيانتها  االنتخابات  بحماية  التفكير  من  البّد 
منتجة للشخصيات التي التشبه ما انتجته على مّر دورات 

وحكومات سابقة من فاشلين .
الدقيق،  تطبيقه  االنتخابات، عبر  قانون  االول هو  الطريق 
من  به  يتصل  وما  للدعاية.  شعارات  بنوده  اتخاذ  وليس 

مفوضية وسواها.
تحمي  تشريعات  عبر  أيضاً  قانوني  هو  الثاني  والطريق 
والتزوير  واالغتياالت  االمنية  الخروقات  من  االنتخابات 

والتمويل الخارجي .
دولية  مراقبة  وآليات  ضمانات  طلب  هو  الثالث  والطريق 
في عملية االقتراع ذاتها من جهة وفي الوقاية من التزوير 
في  السيما   ، فوراً  الجدية  الشكاوى  مع  والتعامل  أيضاً. 
المناطق النائية التي يفعلون فيها ما يشاءون من دون رقيب 

وال حسيب .
الطريق الرابع يبقى قانونياً أيضاً ، وهو منع بقاء االحزاب 
العراق في تشكيالتها طائفية مغلقة واّنما فتحها لتكون  في 
أّن هذا خيار صعب  أعلم   . عراقية، ال مذهبية وال قومية 
ترفضه االحزاب جميعها ألنها ال تقوم على أسس ديمقراطية 
ووطنية عامة وانما تعمل بحسب ما يمكن االصطالح عليه 

بالوطنية المقننة للحزب أو الجماعة أو للخارج.
العراقية  االنتخابات  في  الخارجي  التدخل  فإّن  ذلك  برغم 
حتمي وسوق يقع مهما كانت المحاذير في دورة ودورتين 
وثالث ، حتى يستقر للبلد نظام سياسي له معنى اجراءي ال 

انتقائي في السيادة.

بغداد ... دمشق
في الهزيع األخير يداهمنا القصُف 

ينكفئ الليُل، ال تبتعد 
إنها اللحظة الفاصلْة

سقطْت دمعُة الحبِّ في راحة 
الحرِب

أو سقطْت دمعُة الحرِب في راحة 
الحّب

ال فرَق..
إن المسارَح مربكٌة ،

والمناهَج أمركٌة
والمياهُ تشقُّ التراب إلى فتنٍة شاهدْة

والصواريُخ تأتي وتذهُب
تأتي وتذهُب ،

والطائراُت على مهلها توقظ األنبياَء
 من المحن الهامدْة..

إنني أستريُح على شاطئ من لظى
وأقاوم وخَز الرياح التي خّبأت لَي 

سبعيَن أغنيًة من عبيْر
أغازلها في الصباِح

وأودُعها في المساء شغاَف فؤاٍد 
تجبَر

ثم انحنى للصالة على وردة من 
سعيْر

خذيني إليها
إلى ُرُسل الشام تفتح صدري

وتلقي به معجزاِت الزمان البخيْل
دنا البحُر يا سيدي

هل دنا البحُر من جمرٍة تستحيُل 
إلى قمٍر

فوق جبهة عمرَك
أو ُغّرة ٍفوق صبري..!

حبيبي
اليماماُت تزرع قمحاً بشاطئ دجلَة

تعزف وردا على جرفها
شجُر الشيح يسأُل عن عطرِه

وتباريحِه ،
عن عناقيد صبوتِه في الظالْم

وبغداُد مذبوحة في الطريق إلى 
الشاِم

منفيٌة في الصحارى يواقيُتها
وكواكُب من حطٍب حوُرها
دمعها بجٌع يابٌس ، وهواها 

اغتياْل...
خذيني إلى غصن رمانٍة تفتدينَي

من وصب الورِد في فجرها
الشاُم يوجعها الليُل

هل من دليٍل إلى الشاِم
هل من رسوٍل يراود فتنتها

سهٌر ، ودٌم يابٌس ، 
وهو البحُر منهمٌك بالفراِغ

يؤثثه بالجماِل
ويوسعه بالجالِل

نؤوُم الضحى تتلفُع بالفجِر
تحرسُه من مخالٍب ذئٍب يراوغُه
إن أعمدَة الكوِن تنهُض من نهِر 

عينيَك
تأخذني نحو أروقة الضوِء

نحو فضاء يشّكُل أحزانُه
سفنا تتأرجُح ما بين موٍج وقيٍد..

وما بين حٍد وحْد.
دنا البحُر، إن مياهَك تطلُع في رمل 

روحي 
حريراً يدثرني

ورياحَك تنشرني في الطريق إلى 
القدِس شاالً على كتف البحِر

ُتربكني في الطريق إليَك
الرياُح التي علمتني البذاْر...

بشرى البستاني

يجهد محمد سلطان   - )سوريا(-)أ ف ب(  حماة 
وسط  في  حماة  مدينة  نواعير  أكبر  ترميم  في 
سوريا، محاواًل ورفاقه، وهم آخر عمال الصيانة 
تشغيل  يعيدوا  أن  اجملال،  هذا  في  املتخصصني 
نهر  ضفاف  على  الضخم  اخلشبي  دوالبها 
تستخدم  كانت  التي  النواعير  وتعّد  العاصي. 
أساسًا لري البساتني اجملاورة، وفق منظمة األمم 
من  فريدًا  إرثًا  والثقافة،  والعلم  للتربية  املتحدة 
نوعه "ال في سوريا فحسب، ولكن في العالم بأسره 
على األرجح". وبقيت النواعير التي لطاملا ارتبط 
منذ  واملعارك  القصف  عن  مبنأى  بحماة،  اسمها 
اندالع النزاع في العام 2011. لكّن بعضها توّقف 

تدريجيًا عن الدوران إما بسبب تعّرض ألواحها 
جراء  أو  احلرق،  أو  للسرقة  املعّمرة  اخلشبية 
تعّذر صيانتها على غرار ناعورة احملمدية، أكبر 
نواعير حماة وأقدمها. وبينما يعمل محمد ورفاقه 
في ترميم "احملّمدية"، يلتقط عدد من املارة صورًا 
عجلتها  تتوقف  لم  أخرى  ناعورة  أمام  تذكارية 
عن الدوران. وتعلو ضحكات أطفال يقفون قربها 
وخلفهم أشجار خضراء وبناء حجري أثري، في 
مشهد يبدو وكأنه خارج الزمن. ويدّق محمد )52 
عامًا(، بينما يتصّبب العرق على جبينه، مسمارًا 
تلو اآلخر في عجلة الناعورة محاواًل تثبيت لوح 
من  األكبر  اجلزء  اهترئ  بعدما  جديد،  خشبي 

ألواحها. ويقول لوكالة فرانس برس "واجبنا أن 
نعيد احلياة واحلركة إليها، فالنواعير روح مدينة 
دون  ومن  ميتة  املدينة  تبدو  دونها  ومن  حماة، 
ألوان".وخالل السنوات األخيرة، توّقفت عشرة من 
أصل 25 ناعورة في املدينة وريفها عن الدوران.
ويعود  مترًا   22 احملمدية  ناعورة  قطر  ويبلغ 
بناؤها إلى العام 1361 وفق منظمة يونسكو التي 
إلى  النواعير عمومًا  بناء  تاريخ  يعود  أن  ترّجح 
احلقبة العربية في القرون الوسطى. إال أن العثور 
على فسيفساء تعود إلى العام 469 ق. م. يفترض 

أّنها قد ُبنيت قبل وقت طويل من تلك احلقبة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أكبر نواعير مدينة حماة في انتظار الدوران

زبونات املوضة الراقية يفضلن العروض اخلاصة في قصورهن

كامبل تدعو إلى فرض اإلدماج في األزياء
باريس-)أ ف ب( -  الزمان 

كامبل  ناومي  البريطانية  األزياء  عارضة  دعت 
قطاع املوضة إلى "فرض اإلدماج" ضمن عروض 
إطار  في  بالفيديو  وجهته  نداء  في  األزياء 

أسبوع املوضة االفتراضي في باريس.
قميصًا  فيه  ارتدت  الذي  الفيديو  شريط  وفي 
رأت  بعمق"،  "سوداء  عبارة  عليها  كتبت 
أن  التمييز  مكافحة  قضية  امللتزمة  العارضة 
داعيًة  عدالة"،  أكثر  قطاع  لبناء  حان  "الوقت 
مهمة"  السود  "حياة  حركة  من  العبر  أخذ  إلى 

املناهضة للعنصرية.
الوقت  وسيدوم  أطِلق  "اجلدل  كامبل  وقالت 
الالزم. يعود إلينا أن نبدأ بفرض إدماج مختلف 
املهم  ومن  بلداننا.  منها  تتكون  التي  الهويات 
أكثر من أي وقت مضى إدماجها بطريقة دائمة".
وأضافت كامبل في الشريط املوجه إلى "احتاد 
األزياء الراقية واملوضة" في باريس أن "معركة 
في  طويلة  معركة  كانت  والتنوع  املساواة 

اجملتمع وفي مجال املوضة".
دعوة  إلطالق  الوقت  حان  "لقد  قائلة  وتابعت 
موضوع  لتناول  املوضة  عالم  إلى  جماعية 
األفريقي  بالزعيم  مستشهدة  املساواة"،  عدم 
التقته  الذي  مانديال  نلسون  الراحل  اجلنوبي 

مرات عدة.
من  "الرؤية  إن  قال  مانديال  أن  على  وشددت 
دون أفعال مجّرد حلم، ولكن ميكن تغيير العالم 

باجلمع بني الرؤية والفعل".
التمييز  يومًا  عامًا(   50( كامبل  تخف  ولم 
األزياء،  عرض  منصات  على  له  تعرضت  الذي 
في  الوحيدة  السوداء  العارضة  كانت  حيث 
تشكو  وكانت  املنصرم.  القرن  من  التسعينات 
عدم تقاضيها مبالغ مماثلة لتلك التي تتقاضاها 
على  حتصل  ولم  األخريات.  األزياء  عارضات 
في  إاّل  التجميل  ملستحضرات  شركة  مع  عقد 

العام 1999. 
األزياء  أسبوع  عروض  إلغاء  يكن  لم  فيما 
الراقية في باريس نبأ مؤسفا للجميع، فالنادي 
هذه  شراء  على  القادرات  للنساء  جدًا  الضيق 
بالفكرة،  رحّب  بل  يتأثر،  الرائعةلم  الفساتني 
إليهن  يأتون  باتوا  املفضلني  إن مصمميهن  إذ 

لعروض خاصة في فخامة قصورهن.
مشغله  في  فونرييه  جوليان  املصمم  ويروي 
الباريسي قبل أسابيع على تصوير الفيلم الذي 
يقدم مجموعته الثانية والعشرين "ظننت أنهن 

سيشعرن باألسى، لكن حصل العكس".

الشرق  دول  إلى  السفر  على  معتاد  واملصمم 
إلجراء  آسيا  إلى  اآلن  متزايد  وبشكل  األوسط 
التي  جاكلني  مدام  مشغله  مديرة  مع  قياسات 
رغبات  بحسب  والتعديالت  بالقياسات  تقوم 
الزبونات. ويفيد املصمم بأن 70 إلى 80 % من 
زبوناته هن من الشرق األوسط فضال عن آسيا 

وال سيما الصني.
وبانتظار انتهاء اجلائحة التي أفرغت منصات 
العروض، يواصل املصمم ابتكاراته. و يعرض 
العاصفة"  "الفستان  برس  فرانس  وكالة  على 
وهو قماش حريري سيغطيه بالكامل ريش األوز 

بعد أشهر قليلة.
كوفيد19-،  مرض  "بعد  فورنييه  ويوضح 
ستكون املرأة التي سترتدي هذا الفستان مالكا 
يعود إلى األرض، مرتدية ألوان باريس ما قبل 
العاصفة مع تدرجات ألوان اسطحها املصنوعة 
من الزنك ومتوجات السماء من زهري وليلكي 

وازرق ورمادي...".
في الفيلم الفني الذي يستمر دقائق قليلة ويحل 
ٍاسبوع  في  به  اخلاص  األزياء  عرض  مكان 
األزياء الراقية في باريس الذي انطلق افتراضيا 
االثنني، يريد أن يبرز العمل احلرفي واملتطلب 
)مصممني(  أيام  في  كانت احلال  "كما  للمصمم 
من أمثال بول بواريه وجاك فاث وموسيو ديور" 
املالبس  تفصيل  إلى  التحضيرية  الرسوم  من 
وصوال  لتشذيبها  عارضة  على  أبيض  بقماش 

إلى تنفيذها مع أقمشة فاخرة.
ويقول املصمم الشغوف مبهنته "األزياء الراقية 
تلتف حول اجلسم" فيما األلبسة اجلاهزة "يجب 
مبعايير  شيء  إلى  ندخل  ان  إليها،  ندخل  ان 
كل  من  واحدة  قطعة  املصمم  وينجز  محددة" 
للزبونات.  املالبس  حصرية  لضمان  تصميم 
كبرى  ملناسبات  األزياء  إعارة  يتجنب  وهو 
يتخللها مرور على السجادة احلمراء إال ملمثالت 
قليالت أو مغنيات أوبرا يتناسب ٍاسلوبهن مع 
"جينات الدار". ويوضح جان-بول كوفان مدير 
دار األزياء "ألغت زبونة من عائلة ملكية طلبية 
تصاميمنا  أحد  ترتدي  غاغا  ليدي  رأت  بعدما 
قبل سنوات قليلة. فبالنسبة لهن يجب إال يلطخ 

اجلانب املبتذل للشهرة هذه احلصرية".
ويعرض فيلم الدار الذي يقدم في املوعد الذي 
بها،  اخلاص  األزياء  لعرض  أصال  محددا  كان 
نظهر  أال  "أردنا  ويوضح  فقط.  تصاميم  ستة 
الكثير ما يتيح لنا مزيدا من الوقت ويسمح لنا 
باختيار" ما ستقدمه الدار إلى زبونات معينات.

واشنطن-)أ ف ب( - دعت مجموعة من 239 
عاملا دوليا السلطات الصحية ومنظمة الصحة 
العاملية إلى اإلقرار بأن عدوى فيروس كورونا 
املستجد قابلة لالنتقال جوا على بعد أكثر من 
العامة  لألماكن  قوية  بتهوية  مترين وأوصوا 

الداخلية.
منظمة  إلى  خصوصا  رسالتهم  هؤالء  ووجه 
األساس  في  انُتقدت  التي  العاملية  الصحة 
ورأى  الكمامات.  بوضع  بالتوصية  لتأخرها 
األدلة  تراكم  رؤية  ترفض  أنها  هؤالء  العلماء 

النتشار العدوى احملتمل في الهواء.
وترى منظمة الصحة العاملية وهيئات صحية 
أخرى أن الفيروس ينتقل خصوصا من خالل 
والتكلم  والعطس  السعال  عن  الناجم  الرذاذ 
املريض  من  قريب  شخص  وجه  في  مباشرة 
عليها  يستقر  التي  األسطح  خالل  من  ورمبا 
هذا الرذاذ ليعلق الحقا على أيادي أشخاص 

سليمني. وهذا الرذاذ ثقيل ويسقط على مسافة 
متر تقريبا.  واستنادا إلى ذلك ينصح بالتباعد 

اجلسدي وغسل اليدين ووضع الكمامة.
إال ان دراسات حول فيروس كورونا املستجد 
ان  إلى  أشارت  أخرى،  تنفسية  وفيروسات 
رذاذ  في  أيضا  موجودة  للفيروس  جزئيات 
ميكرونات(  خمسة  عن  يقل  )قطره  مجهري 
مصاب.وهذا  شخص  يزفره  الذي  الرذاذ  في 
اجلو  في  عالقا  يبقى  أن  وميكن  أخف  الرذاذ 
فيتنشقه  رمبا  ساعات  مدى  على  الداخل  في 
أن  إثبات  اآلن  أشخاص آخرون. وتعذر حتى 
لالستمرار  قابلة  الفيروسية  اجلزئبات  هذه 
والتسبب بعدوى إال أن األدلة على ذلك تتراكم.
كوينزالند  جامعة  من  موراوسكا  لديا  وكتبت 
جامعة  من  ميلتون  ودونالد  أستراليا  في 
ميريالند األميركية في مقال وقعه 237 خبيرا 
آخر "ندعو األوساط الطبية والهيئات الوطنية 

باحتمال  االعتراف  إلى  اخملتصة  والدولية 
انتقال عدوى كوفيد19- باجلو".

"كلينيكال  مجلة  في  الرسالة  ونشرت 
جلامعة  التابعة  ديزيزس"  إينفكشوس 
احتمال  "ثمة  العاملان  وأضاف  اكسفورد. 
كبير لتنشق الفيروس املوجود في هذا الرذاذ 
قصيرة  مسافات  على  اجملهري  التنفسي 
ومتوسطة )وصوال إلى أمتار عدة داخل غرفة( 
ونحن ندعو إلى اللجوء إلى إجراءات وقائية 

ملنع انتقال العدو في اجلو".
جوا  االنتقال  أن  على  علمي  إجماع  من  وما 
يؤدي دورا في العدوى إال أن جوليان تانغ أحد 
املوقعني على الرسالة من جامعة ليستر رأى 
العكس  تثبت  لم  العاملية  الصحة  منظمة  أن 
هذا  غياب"  على  دليال  ليس  الدليل  "فغياب 

االحتمال.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

هولوال )فنلندا(-)أ ف ب( - للمرة األولى منذ 22 
أكبر  صاجب  كيوفيستونني  فيسا  استعان  عاما 
املنتجني  غرار  على  فنلندا  في  للفراولة  مزرعة 
احملليني اآلخرين، مبواطنني له لقطف هذه  الثمار 

مع النقص في اليد العاملة األجنبية.
 ويقول املزارع املقيم في هولوال في جنوب البالد 
"الوضع غير اعتيادي بتاتا". وقد اضطر إلى إعادة 

تنظيم عمله حتى ال يخسر محاصيله الصيفية.
املوسميون  العمال  يشكل  السنة  وهذه   
عامل  ألف   16 من  الثلث  نسبة  فقط  االعتياديون 
الغالبية  يشكلون  كانوا  بينما  اجملال  هذا  في 
العظمى في السابق. وهم أتوا فقط من أوكرانيا 
كووال  كاتي  برس  فرانس  لوكالة  توضح  ما  على 
املسؤولة عن برنامج توظيفي في النقابة الزراعية 

الفنلندية الرئيسية "أم تي كاي". في هولوال ينشط 
مئات من العمال من كل أألعمار في صبيحة يوم 
مشمس في متوز/يوليو وهم جالسون أرضًا في 
استعان  وقد  للمزرعة.   التابعة  األراضي  أحدى 
كوفيستونني هذه السنة استثنائيا ب350 فنلنديا 
سن  بني  أعمارهم  تراوح  الطالب  من  غالبيتهم 
فهم  الباقون  اما  والعشرين.  عشرة  اخلامسة 

عاطلون من العمل بسبب جائحة كوفيد19-.
 وقبلت ساري وهي مدلكة في الثالثة واخلمسني 
بهذا العمل بعدما راح عملها يتراجع تدريجا في 

الربيع لغياب الزبائن.
 وتوضح "أنا ابنة مزارعني وكنت أعمل في حقول 
ينتظرني".   ما  أعرف  لذا  شبابي  في  الفراولة 
اكثر  "إلى  عاما(   29( إيروال  جاين  وحتتاج 

لسبعة  يتسع  صندوق  مللء  بقليل"  ساعة  من 
 8%40 عنه  تتقاضى  الفراولة  من  كيلوغرامات 

يوروهات.
للعمال  األجور  زاد  أنه  العمل  صاحب  ويوضح 
أقل  انهم  يرى  انه  مع   % 10 بنسبة  الفنلنديني 

سرعة من اليد العاملة األوكرانية املتمرسة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

خبراء عامليون يحّددون مسافة جديدة النتقال عدوى كورونا 

علماء  اكتشف   - ب(  ف  -)أ  ايرس%  بوينوس 
بقايا  بالدهم  جنوب  في  أرجنتينيون  حفريات 
متحجرة لسمكة عمالقة تعود إلى احلقبة نفسها 
مليون   70 قبل  الديناصورات  فيها  عاشت  التي 

سنة، وفق ما أعلن فريق علمي.
املتحجرة  أن  بيان  في  العلماء  فريق  وأوضح 
التي عثر عليها في منطقة باتاغونيا هي »لسمكة 
أن  البيان  وشرح  أمتار«.  ستة  طولها  يتجاوز 
في  تعيش  كانت  احلجم  الكبيرة  السمكة  هذه 
الطباشيري  العصر  نهاية  »في  باتاغونيا  بحر 
)أو الكريتاسي(، عندما كانت حرارة مياه البحر 
إلى خبر  وأشارت  راهنًا«.  اعتدااًل مما هي  أكثر 
في  املتخصصة  »ألتشيرينغا«  مجلة  االكتشاف 
السمكة  هذه  متحجرة  على  وعثر  اإلحاثة.  علم 
على مقربة من بحيرة كولهوي هوابيال، جنوب 
مقاطعة تشوبوت، على بعد 1400 كيلومتر جنوب 
بوينوس أيريس. وتتميز هذه السمكة بأنها آكلة 
العّينة  هذه  وتنتمي  عدائي.  طابع  وذات  للحوم 
األسماك  أكبر  من  وهي  زيفاكتنيس،  عائلة  إلى 
املفترسة حجمًا على وجه الكرة األرضية، وفق ما 
أشار إليه البيان. وأفاد العلماء بأن »جسم هذه 
ضخم  برأس  ينتهي  وكان  نحياًل،  كان  السمكة 
يتميز بفّك كبير وبأسنان قاطعة جدًا يبلغ طولها 
باسكوا،  دي  خولييتا  وقال  عدة«.  سنتيمترات 
وهي إحدى الباحثات في الفريق، إن »ثمة آثارُا 
في  اللحوم  اآلكلة  العمالق  األسماك  لوجود هذه 
أنحاء أخرى من العالم، وثمة حتى هياكل عظمية 
كاملة بقي محتوى االمعاء موجودًا في بعضها«.

النصف  في  بعد  ُعثَر  يكن  لم  قريبة،  فترة  وإلى 
الشمالي من الكرة األرضية على أية بقايا ألسماك 
في  اكُتِشَف  منها  منوذجًا  لكّن  زيفاكتنيس، 

فنزويال قبل أعوام قليلة.
املتحجرات  من  كبير  عدد  األرجنتني  في  وثمة 
)أو  الثالثي  الثالثة:  العصور  إلى  العائدة 
وتعود  والطباشيري،  واجلوراسي  الترياسي( 
إلى حيوانات مختلفة عن تلك التي عثر عليها في 

النصف الشمالي من الكرة األرضية.

العثور  على بقايا 
سمكة عمالقة عمرها 

70 مليون سنة

طائرتان  اصطدمت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  وس 
سياحيتان صغيرتان ببعضهما البعض أثناء حتليقهما 
فوق بحيرة في والية آيداهو في شمال غرب الواليات 
البحيرة،  في  وغرقهما  لتحّطمهما  أدى  مّما  املّتحدة 
بحسب ما أعلنت الشرطة احمللّية التي رّجحت مصرع 
أشخاص.  ثمانية  وعددهم  متنهما  على  كان  من  كّل 
ووقع احلادث عصر األحد بحسب شهود عيان أفادوا 
أّن الطائرتني اصطدمتا ببعضهما البعض فوق بحيرة 
في  السباحة  برّواد  مكتظة  كانت  التي  دالني«  »كور 
عطلة نهاية األسبوع. وأضاف الشهود أّن فرق اإلنقاذ 
اآلن. وغداة وقوع احلادث  انتشلت ثالث جثث حّتى 
للضحايا،  الدقيق  العدد  تأكيد  السلطات  حاولت 
وبينهم أطفال، وحتديد هوياتهم. وقال شريف مقاطعة 
كوتيناي حيث وقع احلادث إّن »التقارير األولّية تشير 
إلى أّن الطائرتني كان على متنهما في اجملموع ثمانية 

أشخاص بني ركاب وأفراد طاقم«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 تصادم طائرتني 
سياحّيتني
في أمريكا

العميق«  »قلقها  عن  الثالثاء  احلكومية  غير  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  عبرت   - ب(  ف  تونس-)أ 
بالسجن  في حزيران/يونيو على شابني  اثر احلكم  وذلك  تونس  في  املثليني  القضائية بحق  للمالحقات 
عامني بتهمة املثلية. وقالت رشا يونس الباحثة في برنامج حقوق املثليني في هيومن رايتس ووتش إّن 
»سجّل تونس في املقاضاة الفعلية لألشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي بالتراضي مثير لقلق عميق، وهو 
تدّخل صارخ في حياتهم اخلاّصة«. واضافت في بيان للمنظمة »رغم أّن الهيئات الدولية أثنت على تقّدم 
تونس في مجال حقوق اإلنسان، يشير جترمي ومقاضاة السلوك اجلنسي املثلي إلى عكس ذلك«. ونددت 
املنظمة بحكم قضائي بالسجن عامني صدر في 16 حزيران/يونيو بحق شابني )26 عاما( ُمّتهَمْين باللواط 
من قبل احملكمة االبتدائية بالكاف )شمال-غرب(. وأكدت املنظمة أن »الشرطة حاولت أيضا إخضاع املّتهمني 
لفحص شرجي، الستعماله على ما يبدو كدليل في القضية« ودعت السلطات التونسية لالفراج عنهما. كما 
طالبت هيومن رايتس ووتش البرملان التونسي بأن يبطل الفصل 230 من اجمللة اجلزائية والذي يجرم 
املثلية اجلنسية وينص على عقوبة السجن ثالثة اعوام. واعتبرت املنظمة ان هذه »اإلدانة تتعارض مع 

احلّق في اخلصوصية وعدم التمييز املذكور في الدستور التونسي لعام 2014«.

 قلق حقوقي دولي
على الشاذين جنسيًا في تونس 

الفراولة لم يعد لها قاطفون سوى أبناء البلد 
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