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خالفية  قضية  وال  جديدة،  أزمة  تنقصه  ال  العراق 
منها  الخروج  اليعرف  مسارات  في  تدخله  أخرى 
آمناً. هذه صورة الوضع الحالي عند النظر الى تفجر 
استثمارها  ان يجري  السهل  التي من  االوقاف  ازمة 
سياسياً لتخرج من مقار السياسيين الى الشارع، وقد 
في  االوراق  بعض  يخلط  ان  يمكن  ما  معها  تجرف 
اماكن معينة تحت تأثير الشائعات واهتزاز الناس بأي 
واتساع  انتكاسات شديدة  بعد  قرار مصدره سياسي، 
الصعب عالجها  الثقة، وهذه مسألة من  فقدان  رقعة 
في ستة شهور او سنتين او حتى دورة انتخابية كاملة، 
في  خراب  من  السياسية  القوى  زرعته  ما  ان  ذلك 
سنوات طويلة ال يمكن محوه باألمنيات والتطمينات 
واالتفاقات هنا وهناك. لو كان الحال قابالً لالصالح 
العراقيين  لرفض  أي سبب  هناك  كان  لما   ، بسهولة 
للمسميات األساسية المتداولة وعّدها سبباً رئيسياً من 

اسباب االبتالء في العراق.
هناك نبش في اوراق ومسودات التفاقات لم تر النور 
في ظرف السنة التي تلت احتالل العراق وتشكيل نواة 
الطواقم السياسية لحكم البلد، وتركت تحت الطاولة و 
واليوم يتم اعادة نفس االوراق وبنفس المفردات من 
تراعي  ان  اتفاقات جديدة من دون  في  توقيعها  اجل 
مساحة الزمن والمتغيرات الكبيرة التي حصل فضال 

عن التحوالت النوعية في وعي الناس.
التي  االدارات  من صنع  مشكلة  في  الغارق  العراق 
بعد  تنتظره  والموارد،  الرواتب  وهي  أمره  تولت 
شهور قليلة معمعة ال أول لها وال آخر تسمى الكتلة 
األكبر بعد االنتخابات المفترض اجراؤها في حزيران 
االحباط  من  جديد  نفق  في  عندها  لندخل  المقبل، 
ضياع  من  مشتقة  اكذوبة  مع  التعايش  استمرار  في 
والحل  بالفصل  المكلفة  االجهزة  وعجز  دستوري 
على اطالق االحكام من دون رؤية الهامش السياسي 
المسموح او الممنوع . ولسنا بعيدين عن ذلك اليوم، 
فلماذا تنغمسون في مستنقع أزمة تصنعونها في هذا 

التوقيت ، وعليكم توفير الوقت لما ينتظركم ؟

حروفي الساحرة
حتت مييني كميات هائلة من احلروف الذكية العجيبة الساحرة . 

القاسيَة الى صالة  مبقدوري أن أفعل ما أشاء وأشتهي . سُأدخل احلرَب 
اجلراحات الكبرى وأبتر راءها . سأبني بيتًا عظيمًا ال يكّلفني أزيد من طني 
ثالثة أحرف . لن أحتاج بعد اآلن فلسًا واحدًا وسأصنع رغيفًا ساخنًا طيبًا 

من عجني راء وغني وياء وفاء .
سأضع احلروف كلها بسطٍل كبيٍر وأصب فوقها دموعًا من شجرة الصمغ 
ألحصل من صورتها اجلديدة على ما ُأريد . سأستعني بحشوٍد ضخمٍة من 
العمال املهرة الشداد العتاة وأطلب منهم أن يحفروا ثقبًا خدميًا آمنًا يصل 
شمال األرض بجنوبها ، وآخر مثله لوصل الشرق بالغرب ، ساعتها سيكون 

السفر سهاًل وسريعًا ومتاحًا لكل البشر .
بل   ، الرخيصة  احلكومة  سيارة  ناطرًا  الشارع  برأس  اليوم  بعد  أقف  لن 
بغداد  الى  . سأعود  مبني  بأمان  فأستقلها  أمامي  فتتشكل  سأكتب سيارة 
البالد وأمشي في شوارعها وأدلف الى حاناتها ومطاعمها ومسارحها  ُأم 
وحدائقها وأصعد على ظهر اجلسر وأهبط بساحة الرصافي وأمسك شارع 
كباب سمني  نفر  زاير  الطيب  النادل  من  وأطلب  األيسر  من خشمه  املتنبي 
ورغيفًا تسميه الناس صّمونًا وكاسة طرشي وكالص لنب شنينة ، ثم ُأميم 
وجهي املنير كما يراه أهل الفيسبوك صوب مقهى حسن عجمي وشاي أبي 
داوود الذي أعدت له الليلة واَوُه املسروقة ، وسأكتب على راحة يده كلمات 
عيشة  بعدها  سلمان  فيعيش   ، دنانير  وخزنة  وسيارة  دار  مثل  من  رحيمة 

راضية مرضية لذيذة .
سأحصل على نهر بوساطة النون والهاء والراء ، وبحٍر من باء وحاء وراء 
أيضًا وجبٍل عاٍل من جيم وباء والم . أما الغابة الرائعة فلن تأكل مني سوى 
وهو  سأركبه  الذي  احلصان  رأس  تشبه  مربوطة  وتاء  والباء  واأللف  الغني 

ميشي على حاء وصاد وألف ونون تشبه نون وليدي البديع نؤاس .
امليم والفاء والتاء واأللف واحلاح فسوف يكون هو األصل والفصل واحللُّ 
السجون  بيبان  على  العاصيات  واملغاليق  األقفال  كلَّ  سيفتح  الذي  العظيم 

والزنازين .
ليس ثمة ما أعجز عن امتالكه ألنَّ الدواء هو دال وواو وألف ممدودة وهمزة 
حرة ، والشراب شني وراء وألف وباء ، والفرح فاء 
بالدًا وسوف  أسميها  فلن  البالد  أما   ، وحاء  وراء 
جميلٍة  مذهلة  رائعة  مدهشة  وأجعلها  أختصرها 

متشي على واو وطاء ونون .

االستجابة لنصف جرعة
من لقاح أسترازينيكا أكسفورد تثير حيرة 

فوجئ   - ب(  ف  -)أ  باريس, 
أن  إلى  تشير  التي  باألدلة  العلماء 
الذي  اللقاح  من  أولية  جرعة  نصف 
لألدوية  أسترازينيكا  شركة  طورته 
وجامعة أكسفورد كانت أكثر فاعلية 
األمر  واعتبروا  الكاملة،  اجلرعة  من 

غير منطقي.
األدنى أفضل  قد تكون اجلرعة  ملاذا 
يتعلق  عندما  الكاملة  اجلرعة  من 

األمر بإحداث استجابة مناعية؟
وصف أندرو بوالرد، مدير مجموعة 
املرحلة  نتائج  للقاحات،  أكسفورد 
الثالثة من التجربة اإلكلينيكية بأنها 

"مثيرة للفضول".
فعال  اللقاح  أن  النتائج  بينت  وقد 
الذين  بنسبة ,62 لدى األشخاص 
بفارق  كاملتني  جرعتني  تناولوا 
ارتفعت  اللقاح  فعالية  لكن  شهر. 
إلى ,90 لدى مجموعة أخرى تلقت 
كاملة  جرعة  ثم  أواًل  جرعة  نصف 
أننا  "أعتقد  بوالرد  وقال  شهر.  بعد 
اجلرعتان  ُتحدث  أن  توقعنا  جميًعا 
األفضل"،  االستجابة  الكبيرتان 
يطلعوا  لم  الباحثني  أن  إلى  مشيًرا 
إال على تفاصيل النتائج خالل عطلة 
اآلن  وسيبدأون  األسبوع  نهاية 

بالتعمق في البيانات.
مقتضب  صحافي  تصريح  في  وقال 
جرعة  إعطاء  خالل  من  أنه  "نعتقد 
اجلهاز  نهيئ  فإننا  أصغر،  أولى 
على  مختلف. جنهزه  بشكل  املناعي 

نحو أفضل لالستجابة".
األستاذة  جيلبرت،  سارة  وقالت 
جامعة  في  نافيلد  طب  قسم  في 
التي  األفضل  النتيجة  إن  أكسفورد، 
أولى  مت احلصول عليها بعد جرعة 
يحاكي  هذا  ألن  حدثت  رمبا  أصغر 
لدى  يحدث  "ما  أفضل  نحو  على 

اإلصابة بالعدوى الفعلية".
أساسي  بشكل  اللقاح  يستخدم 
املناعي  اجلهاز  خلداع  آمنة  طريقة 
وجعله يعتقد أنه يتعامل مع عدوى 
توليد  إلى  يؤدي  مما  خطيرة، 
مناعية  وذاكرة  مناعية  استجابة 
اجلسم  واجه  إذا  تنشط  أن  ميكن 

الفيروس احلقيقي املسبب للمرض.
واضافت جيلبرت للصحافيني "ميكن 

أنه بإعطاء كمية صغيرة من اللقاح 
بكمية  اتباعها  ثم  ومن  البداية  في 
كبيرة، لدينا طريقة أفضل لدفع جهاز 
أقوى  للعمل واحلصول على  املناعة 

استجابة مناعية".
حصان طروادة

ما  أسترا/أكسفورد  لقاح  يستخدم 
الفيروسي"،  "الناقل  باسم  ُيعرف 
ُمعدلة  فيروسات  باستخدام  وذلك 
اجلينية  الشحنات  إليصال  جينيًا 

إلى اخلاليا وإعطائها تعليمات حول 
كيفية محاربة سارس-كوف2-.

وقال كولني باتر، األستاذ املساعد في 
االستراتيجية  إن  لينكولن،  جامعة 
مثل  الناقل  الفيروس  تستخدم 
معقد  أمر  إنه   ... طروادة.  "حصان 
املستوى  على  يتحقق  ما  وعادة 
مثل  لدينا  تتوافر  ال  لكن  التجريبي، 

هذه اإلمكانية في الوضع احلالي".
هي  نفسها  التكنولوجيا  تكون  قد 

السبب في أن نصف اجلرعة األولية 
وفًقا  أفضل،  نتيجة  تعطي  أن  ميكن 
للعديد من العلماء الذين علقوا على 
املناعة  نظام  استخدام  مع  النتائج، 

ضد الفيروس كوسيلة توصيل.
األستاذ  غريفني،  ستيفن  وقال 
املشارك في كلية الطب بجامعة ليدز، 
جرعة  ُتحدث  أن  محيًرا  يبدو  "قد 
أقل، ولكن هذا  أكبر استجابة  أولية 
االستجابة  بسبب  فقط  يكون  قد 

جتاه  املرضى  بعض  لدى  املتبقية 
الناقل املعطل وهو جزء من فيروس 
حمولة  إليصال  يستخدم  شمبانزي 
ميكن  أنه  اوضح  لكنه  اللقاح". 
باستخدام  بسهولة"  ذلك  "إصالح 
إن  بوالرد  وقال  املعدلة.  اجلرعة 
إذا  ما  ملعرفة  سيتطلعون  الباحثني 
كانت املشكلة تتعلق بكمية أو جودة 

االستجابة املناعية.
اللقاحات  كل  مع  بينما  أنه  وأضاف 

واحدة  جرعة  منها  تعطى  التي 
ذلك  كان  اجلرعة  زادت  كلما  تقريًبا، 
على  القائمة  للطرق  ميكن  أفضل، 
ثم   - أواًل  املناعة  جهاز  حتضير 
إعطاء جرعة معززة الحًقا - أن تعمل 

بشكل مختلف.
مع  خاص  بشكل  احلال  هي  هذه 
حني  قال،  كما  والرضع،  األطفال 
جرعات  من  مختلفة  أعداد  ُتعطى 

التهيئة األولية.

املعروفة  الزائلة  للمنشورات  عدة نسقها  استنسخت شبكات  بعدما   - )أ ف ب(  فرانسيسكو-  سان 
بالـ"قصص" )ستوريز(، أطلقت "سنابتشات" خاصية "سبوتاليت" وهي شريط محتويات منتجة من 
مستخدميها على منوذج "تيك توك". ولم يكن مستخدمو "سنابتشات"، وهم بأكثريتهم من املراهقني 
والبالغني الشباب، ينشرون قبال صورهم وتسجيالتهم املصورة إال جلهات االتصال اخلاصة بهم أو 

من خالل رسائل خاصة... أو على شبكات منافسة.
الواليات  بينها  بلدا   11 في  "سنابتشات"  مستخدمي  استطاعة  في  بات  االثنني،  من  اعتبارا  لكن   
املتحدة بث منشوراتهم جلمهور أوسع عبر التطبيق من خالل شريط عام تكيفه خوارزميات اخلدمة 
تلقائيا بحسب أذواق املتابعني.  وقد حققت هذه الوصفة جناح "تيك توك" إذ إنها تفتح للمؤثرين 
فرصة نشر محتوياتهم على نطاق واسع، وللمستخدمني عموما استعراض جملة محتويات تتكيف 
مع أذواقهم الشخصية.  إال أن "سنابتشات" التي تعمل على خاصية "سبوتاليت" منذ سنة ونصف 
املطورة من  النسخة  "ريلز" وهي  أو  "تيك توك"  أبرزها  القائمة  النماذج  العبر من  سنة، استخلصت 
"إنستغرام".  ففي املقام األول، يتعني استحصال املضامني املعدة للنشر على إذن من املشرفني على 
املنصة. وفي البداية، أي مقطع فيديو منشور يكون قد شوهد من جانب شخص آخر بصورة مسبقة، 
وفق ما أوضحت الشركة لوكالة فرانس برس. وفي وقت الحق، ستعتمد "سنابتشات" سياسة إشراف 

هجينة متزج بني التدخل البشري وتقنيات الذكاء االصطناعي.
ولم يكشف هذا التطبيق املستخدم من حوالى 250 مليون شخص حول العالم يوميا عدد املشرفني 
الذين يتولون هذه املهمة الضخمة، لكنه يشير إلى أن هذا التحدي الكبير يستحق بذل اجلهود من 
إلى  التحول  بدل  األشخاص  التي سيشاهدها ماليني  املضامني  اختيار  الشبكة  قادة  ويفضل  أجله. 

منصة مفتوحة يتعني عليها بال توقف االهتمام بسحب املضامني اإلشكالية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

موسكو-)أ ف ب( - توفي سبعة أشخاص السبت 
في  االثنني  غيبوبة  في  آخران  اثنان  يزال  وال 
منطقة ياقوتيا في أقصى الشرق الروسي بعدما 
السلطات  أعلنت  ما  على  تعقيم،  سائل  شربوا 

احمللية.
من  تسعة  أن  السبت  أعلنت  السلطات  وكانت 
بعدما  إعياء  حاالت  عانوا  تومتور  قرية  سكان 
محلي،  متجر  من  اشتروه  معقما  سائال  شربوا 
جائحة  بدء  منذ  محليا  رائجة  ممارسة  في 

كوفيد19-.
السبت  الفور  على  أشخاص  ثالثة  وقضى 
اإلقليمية  العاصمة  إلى  آخرون  ستة  ُنقل  فيما 

ياكوتسك.
"وال  املستشفى  في  هؤالء  من  أربعة  وتوفي 
يزال اثنان في الغيبوبة وحالتهما على حالها"، 
الصحة  لوزارة  اإلعالمي  املكتب  أعلن  ما  وفق 
"ريا  وكالة  أوردتها  تصريحات  في  ياقوتيا  في 

نوفوستي" الروسية لألنباء.
عاما   48 سن  في  امرأة  هما  الشخصان  وهذان 
موصوالن  وكالهما  عاما،   32 سن  في  ورجل 

بجهاز تنفس اصطناعي، وفق السلطات.
املكان  في  عثروا  أنهم  إلى  احملققون  وأشار 
لترات من دون ملصق  على عبوة بسعة خمسة 
 ,  69 حتوي  أنها  محللون  وكشف  تعريفي. 
سام.  صناعي  كحولي  نوع  وهو  امليثانول،  من 
وسُيسحب هذا السائل من البيع، على ما أعلنت 

السلطات الصحية في ياقوتيا األحد.
السابق  السوفياتي  االحتاد  مناطق  وتشهد 
منتجات  باستهالك  مرتبطة  حوادث  سنويا 
للتجمد  مضادة  سوائل  أو  البديل  الطب  من 
الريفية  املناطق  في  خصوصا  السيارات،  في 

احملرومة.
وفي 2016، تعرض أكثر من مئة شخص للتسمم 
)سيبيريا  إيركوتسك  منطقة  في   78 وتوفي 
يحوي  استحمام  سائل  شربوا  بعدما  الغربية( 
البصر  فقدان  إلى  تناوله  يؤدي  امليثانول  مادة 

وصعوبات تنفسية قاتلة.
فيما فرضت احملاكم الروسية االثنني غرامة على 
لتعليقهما  رايوت"  "بوسي  فرقة  من  ناشطتني 
حكومية  مبان  على  قزح  قوس  بألوان  أعالما 

عدة الشهر املاضي تزامنا مع عيد ميالد الرئيس 
فالدميير بوتني.

بوتني  ميالد  عيد  األول/أكتوبر،  تشرين   7 في 
املناهضة  رايوت"  "بوسي  أعضاء  رفع  الـ68، 
على  املثليني  مبجتمع  مرتبطة  أعالما  للكرملني 
العليا  احملكمة  بينها  من  موسكو  في  مبان 

الروسية ومقر جهاز األمن الفدرالي.
وأوضح احملامي سيرغي تيلنوف لوكالة فرانس 
برس أن محكمتني محليتني في موسكو فرضتا 
نيكولشينا  وفيرونكا  أليوخينا  ماريا  على 
دوالرا(   198( روبل  ألف   15 مقدارهما  غرامتني 
التوالي  على  دوالرا(   132( روبل  آالف  و10 

لدورهما في تعليق األعالم.
هذه  باستئناف  بالتأكيد  "سنقوم  تيلنوف  وقال 
إلغاؤها،  يتم  لم  وإذا  موسكو،  في  القرارات 
اإلنسان"  األوروبية حلقوق  إلى احملكمة  سنلجأ 
الناشطتني  اتهمتا  احملكمتني  أن  إلى  مشيرا 
التجمعات  بشأن  الروسية  التشريعات  بخرق 

اجلماهيرية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

سنابتشات تطلق خاصية سبوتاليت 
املستوحاة من منوذج تيك توك

روسيا تغرم ناشطتني  لتعليقهما أعالمًا مثلية على مبان حكومية
سائل معقم يقضي على حياة سبعة في قرية روسية
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علي السوداني

األميركي  توفي   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
النجاح  في  ساهم  الذي  كوين  باتريك 
)آيس  املثلجة  املياه  دلو  لتحدي  العاملي 
مرض  على  للتوعية  تشالنج(  باكيت 
انتكاسي عصبي فتاك، عن 37 عاما على ما 

أعلن فريقه األحد.
نيويورك  والية  من  املتحدر  كوين  وكان 
يعاني مرض التصلب اجلانبي الضموري 
لو  مرض  أو  شاركو  بداء  أيضا  املعروف 
سنة  ُشخصت  قد  إصابته  وكانت  غيريغ. 

.2013
وقال فريقه في رسالة عبر فيسبوك "ببالغ 
اليوم"  األسى نبلغكم بوفاة باتريك صباح 
)األحد(، مشيدا بـ"الشجاعة التي حتلى بها 
اجلانبي  التصلب  كلل ضد  بال  كفاحه  في 

الضموري".
املياه  دلو  حتدي  كوين  باتريك  يطلق  ولم 
التواصل  شبكات  اجتاح  الذي  املثلجة 
مع  ساهم  لكنه   ،2014 سنة  االجتماعي 
أصدقائه املقربني في انتشار هذه الظاهرة 

العاملية.
العالم في  وشارك ماليني األشخاص حول 
مياه  دلو  سكب  على  القائم  التحدي  هذا 
مثلجة على الرأس ونشر التسجيل املصور 
عبر اإلنترنت، قبل التبرع للبحوث الطبية، 

مع دعوة آخرين للقيام بالتحدي عينه.

ومن بني املشاركني كوكبة من املشاهير من 
وستيفن  كروز  توم  بينهم  األول،  الصف 
سبيلبرغ وبيل غيتس وجورج بوش االبن.

دوالر  مليون   220 بجمع  احلملة  وسمحت 
اجلانبي  التصلب  بشأن  البحوث  لتمويل 
عصبي  انتكاسي  مرض  وهو  الضموري، 

وعضالت  األطراف  شلل  إلى  يؤدي  خطير 
الشفتني واللسان والبلعوم واحلنجرة.

وكان األميركي بيت فرايتس الذي ألهم هذا 
التحدي، وهو العب بيسبول سابق يعاني 
من املرض عينه، قد توفي العام املاضي عن 

34 عاما.

 قصص سجينات تعرضن لالغتصاب
في ظل الديكتاتورية

وفاة  أبرز املروجني لتحدي
دلو املياه املثلجة 

اجلوية  اخلطوط  أعلنت   - ب(  ف  لندن-)أ 
تعاني  التي  إيروايز"  "بريتش  البريطانية 
االثنني  كوفيد19-،  أزمة  بسبب  اقتصاديا 
الطائرات  في  تستخدم  أطباقا  للبيع  طرحها 
وأغراضا من طائرة بوينغ 747 التي سحبتها 

من أسطولها.
وأوضحت شركة الطيران البريطانية في بيان 
مستخدمة  مائدة  وأدوات  شمبانيا  كؤوس  أن 
بطانيات،  وحتى  وأخفاف  األولى  الدرجة  في 
من بني األشياء املعروضة للبيع "إلعادة جتربة 

طيران سحرية في املنزل".
على  احلصول  أيضا  اجلمع  لهواة  وميكن 
األشياء املستخدمة في طائرة بوينغ 747 مثل 

العربات.
التي  املالية  أوضاعها  حتسني  أجل  ومن 
فرضت  التي  الصحية  األزمة  بسبب  تضررت 
بيع  كذلك  الشركة  قررت  السفر،  على  قيودا 
األعمال الفنية املعروضة في صاالت االستقبال 

اخلاصة بها.
إيه  "أي  جملموعة  اخلسائر  إجمالي  وبلغ 
"بريتش  طيران  شركتي  متلك  التي  جي" 
منذ  يورو  مليارات   5,6 إيروايز"و"ايبيريا"، 
في  يورو  مليار  بينها 1,76  من  العام  بداية 

الربع الثالث.
ومنأجل التغلب على األزمة، نفذت "أي إيه جي" 
إعادة هيكلة كبيرة تشمل إلغاء 13 ألف وظيفة 

في "بريتيش إيروايز".
االستثمارية.  نفقاتها  اجملموعة  خفضت  كما 
وهي أرجأت طلبية 68 طائرة جديدة إلى العام 
2022 وقررت سحب طائرات بوينغ 747 التي 
يطلق عليها "جامبو جيتس" من أسطولها قبل 

املوعد املتوقع، نظرا إلى حجمها الهائل.

اخلطوط البريطانية 
تبيع قطعا وأدوات 
مائدة مستخدمة

في طائراتها

آنا  ُأسرت  عندما   - ب(  ف  مونتيفيديو-)أ 
احلكم  بداية  في  اجليش  قبل  من  أموروس 
1973-( األوروغواي  في  الديكتاتوري 

خلع  على  سّجانوها  أجبرها   ،)1985
اغتصابها  قبل  بسوط  ورّوعوها  مالبسها 
بريندا  تعرضت  آنا،  أيام. ومثل  بعد بضعة 
مينينديز  ولوز  كلينغلر  وإيفون  سوسا 
أوائل  في  كن  اللواتي  أهورانيان  وأناهيت 
الوقت،  ذلك  في  العمر  من  العشرينات 
اجلنسي  العنف  أساليب  وشتى  للترهيب 
في مراكز تعذيب سرية. وهؤالء يشّكلن جزءا 
من مجموعة من 28 سجينة سياسية سابقة 
محاكم  أمام   2011 العام  في  دعاوى  أقمن 
بلدهن يّتهمن فيها حوالى مئة رجل معظمهم 
والعنف  واالغتصاب  بالتعذيب  اجلنود،  من 

اجلنسي.
األوروغواي،  في  بطء احملاكم  مواجهة  وفي 
األميركية  البلدان  جلنة  إلى  اللجوء  قررن 
جلسة  أول  عّينت  التي  اإلنسان  حلقوق 

استماع في آذار/مارس 2021.
تسليط  في  النساء  هؤالء  دعاوى  وساهمت 
مكتومة  بقيت  التي  القصص  على  الضوء 
لفترة طويلة. ومنذ العام 2019، عملت وكالة 
ولم  شهاداتهن.  جمع  على  برس  فرانس 
لطلبات  املتهمني  اجلنود  محامو  يستجب 
كانت  التي  أموروس  آنا  اعتقلت  مقابلتهم. 

تريس  إي  "تريينتا  مجموعة  في  عضوا 
أورينتاليس" الثورية في نهاية العام 1972 

عندما كانت في مقر املنظمة.
عندما وصلت إلى الثكنة، كانت قد ُجردت من 
مالبسها. وتقول "مرروا سوطا كان يستخدم 
لضرب اخليول على جسدي. كنت معصوبة 
من  الكثير  هناك  أن  أعرف  كنت  العينني، 

أحضرت  قليلة،  أيام  وبعد  حولي".  الرجال 
فاسكيز  خيلبرتو  الكولونيل  إلى  أموروس 
الكاتبة  تروي  مرة".  "ألول  اغتصبها  الذي 
البالغة 72 عاما والوالدة ألربعة أوالد "كنت 
أعتقد أنني إذا تعرضت لهذا االمر يوما ما، 
سأقوم بالعض واخلدش. اعتقدت أنه ميكننا 
شيء".  أي  أفعل  لم  أنفسنا...  عن  الدفاع 

آب/أغسطس،  في  الصادرة  للوثائق  ووفقا 
اجلبرية  لإلقامة  يخضع  الذي  فاسكيز  قال 
حاليا، في العام 2006 أمام محكمة عسكرية 
أمران  إنهما  نقتل،  ولم  إعدام  أحكام  "نفذنا 
مختلفان متاما. لم نقم بالتعذيب بل مارسنا 
الضروري  األدنى  احلد  كان  وهو  ضغطا، 

إلظهار احلقيقة".


