
مقتل متظاهر بالرصاص خالل محاولة إغالق جامعة الناصرية
مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيني في بغداد عشية أربعينية سليماني

بغداد- عبداحلسني غزال 
الناصرية الزمان 

عندما  االثنني  عراقي  متظاهر  ُقتل   
مدينة  في  جامعة  حّراس  فتح 
على  النار  بغداد  جنوب  الناصرية 
إلى  الدخول  منع  حاولوا  محتّجني 
التعليمي، حسبما  كلّيات في املجمع 
فرانس  وكالة  طبية  مصادر  أفادت 

برس.
مجموعات  أن  املصادر  وأوضحت 
إغالق  في  نجحت  املتظاهرين  من 
الجامعة، قبل  مداخل عدد من كليات 
فتحها  ويعيدوا  الحّراس  يتدّخل  أن 
عن  أسفرت  مواجهات  إثر  بالقوة 
الحّراس.  برصاص  املتظاهر  مقتل 
من  أشهر  أربعة  من  أكثر  وبعد 
نظام  بتغيير  املطالبة  التظاهرات 
تراجع  السياسة،  والطبقة  الحكم 
العديد  الحركة االحتجاجية في  زخم 
بقوا  الطالب  لكن  العراقية،  املدن  من 

املحرك الرئيسي لها.
إعادة  إلى  السلطات  وتسعى   
تعمل  حيث  طبيعتها  إلى  الحياة 
واملقرات  الطرقات  فتح  على 

أغلقت  التي  والرسمية  التربوية 
ومدن  بغداد  في  االحتجاجات  بفعل 
الشيعية.  الغالبية  ذي  الجنوب 
مليشيا شيعية مسّلحة  فيما نصبت 
األميركي  للرئيس  رمزية  مشانق 
في  أميركيني  ولجنود  ترامب  دونالد 
 40 مرور  ذكرى  إحياء  عشية  بغداد، 
يوما على مقتل القائد اإليراني البارز 
قاسم سليماني  بضربة أميركية قرب 
مطار العاصمة. ومن املقّرر أن تشهد 
بغداد الثالثاء حفال تأبينيا بحضور 
مسؤولني عراقيني لقائد فيلق القدس 
قاسم  اإليراني  الثوري  الحرس  في 
سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
اللذين  املهندس  مهدي  أبو  الشعبي 
قتال بضربة أميركية قرب مطار بغداد 
الثاني/يناير.  كانون   3 في  الدولي 
بحضور  عام  تأبيني  حفل  ُيقام  كما 
الشعبي  الحشد  فصائل  في  قيادات 
الذي يضّم مجموعات موالية لطهران 
واملندمج في القوات األمنية العراقية.
العراقي  اهلل  حزب  كتائب  ونصبت 
عند  الشعبي  الحشد  في  املنضوية 
شارع  وفي  الصدر  مدينة  مداخل 
بغداد،  شرق  شمال  في  فلسطني 
كرتونية  ملجّسمات  خشبية  مشانق 
للرئيس األميركي ولجنود أميركيني.

وفي ساحة الوثبة وسط بغداد، ُعّلقت 
الفتات عمالقة تحمل صور سليماني 
كتائب  في  قيادي  وقال  واملهندس. 
عن  الكشف  عدم  مفّضال  اهلل  حزب 

بتعليق  جماعتنا  /قامت  هويته 
التأبيني  للحفل  استعدادا  املشانق 
نّفذت  العسكريني.  ألربعينالقائدين 
الضربة األميركية بأمر من ترامب بعد 
ثالثة أيام من هجوم مؤيدين للحشد 
في  األميركية  السفارة  على  الشعبي 
بغداد احتجاجًا على غارات أميركية 
فصيل  من  مقاتاًل   25 بحياة  أودت 
الغارات  وأتت  اهلل.  حزب  كتائب 

ضربات  على  ردًا  بدورها  األميركية 
العراق  في  منشآت  ضد  صاروخية 
متعاقد  فيها  قتل  أميركيني  تؤوي 
أميركي أواخر كانون األول ديسمبر.

وتصاعدت على اثر الضربة التوترات 
شنت  التي  وطهران  واشنطن  بني 
هجوما صاروخيا على قاعدة أميركية 
مقتل سليماني،  على  ردا  العراق  في 
من دون أن توقع خسائر في األرواح.

وفي خضم التوترات، صّوت البرملان 
القوات  تواجد  إنهاء  على  العراقي 
حيال  السخط  بسبب  األجنبية 
عن  تفصح  لم  الحكومة  لكن  الغارة، 
املشروع،  هذا  في  للمضي  خطط 
العراق  في  يتواجد  يزال  ال  وقت  في 
أميركي.  جندي  آالف   5 من  أكثر 
على  يوما   40 مرور  ذكرى  وعشية 
األميركية  السفارة  دعت  الضربة، 

العاصمة  في  املتواجدين  رعاياها 
يومي  بني  مبناها  من  االقتراب  لعدم 
مناطق  وتجّنب  والخميس،  الثالثاء 
األميركيني  ونصحت  التظاهرات، 
في الخارج بعدم السفر إلى العراق. 
وجاء ذلك في وقت جّددت كتائب حزب 
األميركية.  للقوات  تهديداتها  اهلل 
وقال املتحدث باسم الفصيل الشيعي 
تلّقت  بيان  في  محي  محمد  املسّلح 

إّن /كتائب  منه  برس نسخة  فرانس 
على  الرد  بحق  تحتفظ  اهلل  حزب 

االحتالل وإرغامه على الخروج.
البرملان  قرار  تنفيذ  /يجب  مضيفا   

باخراج/ القوات األميركية.
الحق  أهل  عصائب  عام  أمني  لكن 
قياديي  أبرز  احد  الخزعلي،  قيس 
تغريدة  في  أفاد  الشعبي،  الحشد 

األحد بأن الرد العسكري /مؤجل.

الرد  تأجيل  االتفاق على  تم  وأوضح 
للعمل  فرصة  وإعطاء  العسكري 
غير  التظاهرات  في  وقتل  السياسي, 
بداية  في  اندلعت  التي  املسبوقة 
 550 نحو  اكتوبر،  االول  تشرين 
شخصا في أنحاء مختلفة من البالد 
نزاعات  في  والغارقة  بالنفط  الغنية 
أربعة  نحو  منذ  وسياسية  أمنية 

عقود.

ودفعت االحتجاجات الشبابية رئيس 
املهدي لالستقالة،  الوزراء عادل عبد 
االتصاالت  وزير  تكليف  وجرى 
بتشكيل  عالوي  محمد  السابق 
أقصاه  موعد  في  جديدة  حكومة 

الثاني من آذار/مارس املقبل.
عالوي،  تكليف  املتظاهرون  ويرفض 
من  قريبة  شخصية  أّنه  معتبرين 

النخبة الحاكمة املّتهمة بالفساد.

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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فاحت عبد السالم:

اجلميع مرشحون

القاهرة -مصطفى عمارة 
مع اقتراب اجراء االنتخابات البرملانية القادمة 
القادم  نوفمبر  شهر  فى  اجراؤها  واملقرر 
تلك  الجراء  مكثفة  استعدادات  االحزاب  بدات 
وفى  املقاعد  اغلبية  على  للحصول  االنتخابات 
دوائر  من  مقربة  مصادر  كشفت  االطار  هذا 
نواب  قيادات  ان  البرملان  داخل  القرار  صنع 
وطن  مستقبل  حزب  يشكل  والتى  االغلبية 
الحكومة  مساندة  طلبوا  لها  الرئيسي  العمود 
املقدمة  الخدمات  لزيادة  القادمة  الفترة  خالل 
لدوائره او تخصيص مبلغ مالي كبير لكل مركز 
بالدوائر  الخاصة  الخدمات  على  انفاقه  يتم 
تسعى  املقابل  فى  الدائرة  نائب  لرؤية  وفقا 
الوفد  حزب  راسها  وعلى  التاريخية  االحزاب 
الى استغالل شعبيتها فى الدوائر تعويضا عن 

شح مواردها املالية .
بهاء  املستشار  اكد  خاصة  تصريحات  وفى 
فكرة  ان  الوفد  حزب  رئيس  شقة  ابو  الدين 
مرفوضة  فكرة  االنتخابات  فى  السياسي  املال 
تماما الن حزب الوفد يرفض ان يكون املصريني 
الطريق  فى  انتخابية حتى نسير  امام رشاوي 
فيسعى  الفردي  املستوى  على  اما  الصحيح 
النواب املستقليني الى العودة لالتصال بافراد 
دائرتهم للحصول على دعمهم خالل االنتخابات 
القادمة وسط اغراءات مالية من احزاب االغلبية 
الستقطابهم اليها خاصة النواب الذين يتمتعون 
بشعبية فى السياق ذاته تجرى مفاوضات بني 
عدد من االحزاب القامة تكتل ملواجهة االلحزاب 

امكانيات مالية كبيرة وتوقع عالء  التى تمتلك 
فى  وطن  مستقبل  حزي  رئيس  نائب  عابد 
قائمة موحدة تضم  تصريحات خاصة تشطيل 
االحزاب  من  وعدد  وطن  مستقبل  حزب  تضم 
ذاته سادت حالة حالة من  السياق  االخرى في 
النظام  بشان  السياسية  االحزاب  بني  الجدل 
يتم  سوف  والذي  للبرملان  االمثل  االنتخابي 

مناقشته فى البرملان خالل االيام القادمة.
امني  قنديل  عبدالناصر  اكد  االطار  هذا  وفى   
الحزب  ان  التجمع  بحزب  البرملانية  الشئون 
النسبية  بالقوائم  االخذ  بضرورة  يؤيد 
لتمثيل  ضمانات  مع  املشروطة  غير  املفتوحة 
الجرافية  والقطاعات  بالرعاية  االولى  الفئات 
الفئات  لكل  االمثل  هو  النظام  هذا  ان  الفتا 
ذلك  فى  وايده  بالدستور،  عليها  املنصوص 

اكد  والذي  الوفد  بحزب  القيادي  عصام شيحة 
الصغيرة  االحزاب  تشجع  النسبية  القائمة  ان 
التقدم بمرشحني اما  التى تشكل االغلبية على 
النظام الفردي والذي يمثله النظام الحالي فهو 
املال  وظهور  السياسية  الحياة  وأد  الى  يؤدي 
نظام  البرملان  يقر  ان  شيحه  وتوقع  السياسي 
اما  املغلقة  والقائمة  الفردي  النظام  بني  يجمع 
عالء عابد نائب رئيس حزب مستقب وطن فيرى 
ان نظام القائمة املغلقة هو االفضل ورغم تاييد 
معظم االحزاب اجراء االنتخابات بنظام لقائمة 
مدير مكتب  نائب  ربيع  ان عمرو  اال   ، النسبية 
البرملان  نواب  رفض  فتوقع  للدراسات  االهرام 
معظم  الن  الحالى  االنتخابي  النظام  تعديل 
النواب الحاليني وصلوا الى مجلس النواب عن 

طريق النظام الفردي

ضجة في البرملان املصري 
حول النظام االنتخابي

انقرة-توركان اسماعيل 
بيروت- الزمان 

األقل  على  أتراك  جنود  خمسة  قتل 
قوات  شنته  مدفعي  قصف  في  االثنني 
الرئيس السوري بشار االسد محافظة 
إدلب في شمال غرب سوريا، كما أفادت 
وزارة  عن  نقال  تركية  إعالم  وسائل 
أن  تي في«  »ان  وأفادت شبكة  الدفاع. 
خمسة جنود أصيبوا بجروح من جانب 
استهدفت  التي  النيران  هذه  في  آخر 
ان  مضيفة  إدلب  في  تركية  مواقع 
القصف.  على  ردت  التركية  القوات 
جنود  سبعة  قتل  املاضي  واالسبوع 
السوري  القصف  في  ومدني  أتراك 
التوتر  بتصعيد  تسبب  ما  ادلب  في 
االثنني  تركيا  أفادت  و  الطرفني  بني 
القوات  من  جندي   101 »حيدت«  أنها 
ردا على قصف سوري أسفر  السورية 
صفوف  في  جنود  خمسة  مقتل  عن 
الجيش التركي في شمال غرب سوريا. 
بيان  في  التركية  الدفاع  وزارة  وقالت 
»بحسب مصادرنا، تم تحييد 101 من 
ثالث  تدمير  الى  اضافة  النظام  جنود 

دبابات ومدفعني واصابة مروحية«.
وتعذر حتى االن تأكيد هذه املعلومات 

في شكل مستقل.
واصلت  أنقرة  ان  الوزارة  وأضافت 

مساء االثنني قصف مواقع سورية.
جنود  خمسة  قتل  سابق،  وقت  وفي 
اتراك واصيب خمسة آخرون في قصف 

للقوات السورية استهدف مواقع تركية 
في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

جنود  ثمانية  الفائت  االسبوع  وقتل 
اتراك في قصف سوري.

االثنني  التركية  الدفاع  وزارة  وحذرت 
من ان انقرة سترد على اي هجوم جديد 

»باكبر قدر من الشدة«.
وبعد تبادل للقصف االسبوع املاضي، 
اردوغان  طيب  رجب  الرئيس  حض 
دمشق على التراجع في ادلب وطلب من 
موسكو بذل جهود اكبر للسيطرة على 

دعمهما  ورغم  السوري.  النظام  قوات 
السوري،  النزاع  في  مختلفة  اطرافا 
عززت تركيا وروسيا تعاونهما في هذا 
النار  اطالق  لوقف  اتفاقا  ورعتا  امللف 
في  سوتشي  في  قمة  خالل  ادلب  في 

.2018
مع  الجديد  السوري  الهجوم  وتزامن 
محادثات يجريها وفد روسي في انقرة 

في محاولة للتوصل الى حل.
االتراك  املسؤولون  دعا  اللقاء،  وخالل 
»تحمل مسؤولياتها« كبلد  الى  روسيا 

نقلت  ما  وفق  سوتشي،  اتفاق  يضمن 
وكالة انباء االناضول الحكومية.

في  العسكري  انتشارها  تركيا  وعززت 
االيام االخيرة في محافظة ادلب.

منذ  ألف شخص   700 نحو  نزح  فيما 
جراء  األول/ديسمبر  كانون  بداية 
الرئيس  لقوات  العسكري  التصعيد 
شمال  في  روسيا  وحليفتها  السوري 
متحدث  أفاد  ما  وفق  سوريا،  غرب 
باسم األمم املتحدة وكالة فرانس برس 
باسم  اإلقليمي  املتحدث  وقال  اإلثنني. 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 
التابع لألمم املتحدة ديفيد سوانسون 
إن التصعيد في محافظتي إدلب وحلب 
املحاذية دفع بـ689 ألف شخص للفرار 

نحو مناطق أكثر أمنًا.
بني  التصعيد  يؤدي  أن  وويخشى 
أنقرة ودمشق إلى تدهور أكبر للوضع 
قوات  بدأت  إدلب، حيث  في  املضطرب 
األول/ كانون  في  روسي  بدعم  النظام 
مناطق  في  واسعًا  هجومًا  ديسمبر 
الشام  تحرير  هيئة  عليها  تسيطر 

معارضة  وفصائل  سابقًا(  )النصرة 
أخرى أقل نفوذًا، وتؤوي ثالثة ماليني 

شخص، نحو نصفهم من النازحني.
التركية  في«  تي  »ان  شبكة  وأفادت 
اإلثنني نقاًل عن وزارة الدفاع عن مقتل 
خمسة  وإصابة  أتراك  جنود  خمسة 
استهدف  مدفعي  قصف  في  آخرين 
مشيرة  إدلب،  محافظة  في  مواقعهم 
على  ردت  التركية  القوات  أن  إلى 
مصادر النيران. وقال املرصد السوري 
النظام  قوات  أن  اإلنسان  لحقوق 
استهدفت القوات التركية املتمركزة في 
إدلب  ريف  في  العسكري  تفتناز  مطار 
الشرقي. ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع 
الطرفني  بني  النار  إلطالق  تبادل  على 
أتراك  قتلى  ثمانية  أوقع  ما  إدلب،  في 
بينهم خمسة عسكريني، فضاًل عن 13 
السورية. وأرسلت  القوات  عنصرًا من 
تركيا منذ ذلك الحني تعزيزات عسكرية 
املنطقة.  إلى  اآلليات  مئات  من  ضخمة 
نقاط  في  التركية  القوات  وانتشرت 

عدة، أبرها مطار تفتناز.
اإلثنني  برس  لفرانس  مراسل  وشاهد 
وآليات  جنود  من  تركية  تعزيزات 
تتمركز في قرية قميناس جنوب شرق 
تركي  روسي  اتفاق  وبموجب  إدلب. 
يعود للعام 2018، تنشر تركيا أساسًا 
باتت  املنطقة،  في  مراقبة  نقطة   12
ثالثة منها على األقل محاصرة من قبل 

قوات النظام.

700 ألف سوري نزوحوا من إدلب 
 تركيا ترد بقوة على مقتل خمسة من جنودها في مطار تفتناز 

)اجلزائر- الزمان -)أ ف ب( 
ان   قضائية  ومصادر  محامون  قال   
العسكرية  االستئناف  مجلس  نيابة 
سنة   20 السجن  عقوبة  االثنني  طلبت 
الرئيس  شقيق  بوتفليقة  سعيد  ضد 
الجزائري السابق، ومسؤولني سابقني 
في االستخبارات ولويزة حنون رئيسة 
حزب العمال، بتهمتي »املساس بسلطة 

الجيش واملؤامرة ضد سلطة الدولة«.
وبدأت األحد محاكمة املتهمني األربعة 
قبول  بعد  أيار/مايو،  منذ  املسجونني 
االستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما 
ايلول/سبتمبر   25 في  بحقهم  صدرت 
بالبليدة  العسكرية  باملحكمة   2019

جنوب العاصمة الجزائرية.
الثاني  يومها  في  املحاكمة  وبدأت 
تم  مغلقة  جلسة  في  االثنني،  صباح 
صرح  كما  النيابة  ملرافعة  تخصيصها 
لوكالة  قسنطيني  فاروق  املحامي 

الصحافة الفرنسية.
املتقاعد  الفريق  عن  قسنطيني  ويدافع 
بالجنرال  اشتهر  الذي  مدين  محمد 

لدائرة  السابق  الرئيس  توفيق 
التي  التسمية  وهي  واألمن  االستعالم 
بني  االستخبارات  على  تطلق  كانت 

1990 و2015.
التي  الكبرى  للصالحيات  ونظرا 
قيادته  من  سنة   25 طيلة  بها  تمتع 
حول  انه  يرى  البعض  كان  للجهاز 
االستخبارات الى »دولة داخل الدولة«.

وصباح االثنني طلب دفاع رئيسة حزب 
)يسار تروتسكي( لويزة حنون  العمال 
البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة 

بوجمعة غشير.
ولويزة  توفيق  الجنرال  جانب  والى 
سعيد  الرئيسي  املتهم  مُثل  حنون 
الرئيس  مستشار  سنة(   62( بوتفليقة 
منذ  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق 
1999، والذي تحول إلى الرجل القوي 
بدون  الرئاسي  القصر  في  الفعلي 
بعد  خصوصا  دستورية،  سلطات 
قوته  وازدادت  شقيقه.  صحة  تدهور 
اكثر، إلى درجة اعتباره »رئيسا ثانيا« 
بجلطة  بوتفليقة  الرئيس  إصابة  بعد 

دماغية في 2013 شّلت حركته وأفقدته 
الرابع  املتهم  أما  الكالم.  على  القدرة 
الجنرال  مساعد  املتقاعد  اللواء  فهو 
بعد  املنصب  في  وخلفه  سابق  توفيق 
تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق 
مصالح األمن بعد إعادة هيكلة الجهاز 
وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر 

منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

ايار/ في  االربعة  املتهمني  حبس  وتم 
مايو 2019 في قضية تتعّلق باجتماع 
ومدين  بوتفليقة،  سعيد  حضره 
آذار/مارس   27 في  وحنون  وطرطاق 
رئيس  »لعزل  خطة  لوضع   ،2019
قايد  أحمد  الفريق  املتوفي  األركان« 
باستقالة  علنًا  مطالبته  غداة  صالح 
األزمة  من  للخروج  الجمهورية  رئيس 

التي بدأت مع حركة االحتجاج في 22 
شباط/فبراير.

سعيد  فإن  االتهام  غرفة  وبحسب 
الرئيسني  مساعدة  طلب  بوتفليقة 
إقالة  أجل  من  لالستخبارات  السابقني 
قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 
 15 طيلة  لبوتفليقة،  وفيا  وظل   2004

سنة.

النيابة اجلزائرية تطلب السجن 20 سنة
لشقيق بوتفليقة ومسؤولني سابقني  
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القاهرة -مصطفى عمارة 
امس  مفاجئة  بصورة  غزة  قطاع  الى  وصل 
الجراء  املصرية  املخابرات  وفد  االثنني 
وكشف   . حماس  حركة  قادة  مع  مباحثات 
مصدر امني  فى تصريحات ملراسل -الزمان- 
املصري  االمني  الوفد  زيارة  ان  القاهرة  في 

للقطاع تتضمن اربعة ملفات رئيسية  
وفد  سيطالب  حيث  التهدئة  ملف     -1
ضبط  على  بالعمل  حماس  حركة  املخابرات 
الحدود والتى شهدت تسلل عدد من العناصر 
لى داخل االراضي االسرائيلية لتنفيذ عمليات 
ضد القوات االسرائيلية وهوما يمكن ان يعطي 
زريعة السرائيل لتصعيد املوقف للتغطية على 
مخططاتها الدامية الى ضم املستوطنات وغور 

االردن
على  تعمل مصر  املصالحة حيث  ملف     -2
حيث  املصالحة  لتحقيق  جهوده  استئناف 
الصف  وحدة  القادمةتتطلب  املرحلة  ان 

ملواجهةاملخططات االسرائيلية
3-   ملف ضبط الحدود حيث شهدت االيام 
املاضية تسلل عدد من العناصر لزرع اكمنة 
للقوات املصرية وهو االمر الذي ادى الى قتل 

عدد من الجنود االسرائيليني.

وفد اخملابرات 
املصرية يحمل أربعة 

ملفات إلى غزة  
لندن-  الزمان 

جونسون  بوريس  باسم  متحدث  قال   
البريطاني  الوزراء  رئيس  إن  االثنني 
بناء  إمكانية  دراسة  فرقه  من  طلب 
إيرلندا  بمقاطعة  بريطانيا  يربط  جسر 

الشمالية عن طريق اسكتلندا.
وتتردد فكرة ربط إيرلندا الشمالية مع 
لكن  سنوات،  منذ  املتحدة  اململكة  بقية 

بوريس جونسون أعاد إحياءها.
ندرس  »نحن  باسمه  املتحدث  وقال 
فكرة الجسر«، مضيفا أن الفرق املكلفة 

املوضوع ما زالت في بداية عملها.
ويدعم السياسيون املؤيدون لبريطانيا 
املشروع  الشمالية  إيرلندا  مقاطعة  في 
إذ يرون فيه أنه وسيلة لتعزيز الروابط 
التي توترت بسبب خروج بريطانيا من 
الحزب  زعيم  وطلب  األوروبي.  االتحاد 
بيسلي  إيان  الديموقراطي  الوحدوي 
كانون  في  الوزراء  رئيس  من  نفسه 
بوريس«  »جسر  بناء  األول/ديسمبر 
فرد  واسكتلندا،  الشمالية  إيرلندا  بني 
له.   تروق  الفكرة  بأن  املحافظ  الزعيم 

وجدوى  تكلفة  في  يشكك  البعض  لكن 
املشروع نظرًا لشدة الرياح وعمق املياه 
تمتد  التي  املانش  بحر  قناة  ذراع  في 

لنحو 19 كلم في أضيق نقطة فيها.
سيكون  الجسر  إن  الخبراء  ويقول 
كميات  أن  كما  بكثير.  ذلك  من  أطول 
الذخيرة التي ُألقيت في قاع البحر بعد 
إلى  تؤدي  قد  الثانية  العاملية  الحرب 
تعقيد املشروع. واحتج »حزب أولستر 
الروابط بني  الوحدوي« رغم دفاعه عن 

إيرلندا الشمالية واململكة املتحدة على 
هذا »املشروع الخيالي«، مشدًدا على أن 
واملستشفيات  واملدارس  الطرق  تمويل 
سمعة  جونسون  بوريس  ولدى  أولى. 
فعندما  بالجسور.  يتعلق  ما  في  سيئة 
مشروع  باشر  لندن  بلدية  رئيس  كان 
»الجسر الحديقة« فوق نهر التيمز، قبل 
أنفق عليه  أن  بعد  التخلي عنه  يتم  ان 
أكثر من 63 مليون جنيه إسترليني )63 

مليون يورو(.

جونسون يفكر ببناء جسر بني إيرلندا 
الشمالية واسكتلندا


