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اصالح النظام االداري في العراق وتوحيد املعلومات واملرجعيات 
الطريق.  ليس كل  لكنه  الفساد،  ملكافحة  الطريق  بداية  االلكترونية 
قوات  اشراك  املناسب  من  يكون  القلق  العراق  وضع  مثل  في 
أجل  من  حدودية  منافذ  في  الفاسدين  ومتابعة  ملالحقة  عسكرية 
توفير االيرادات وحمايتها لصالح خزينة الدولة، لكن ذلك ال يمكن 
باألجهزة  األمل  اعادة  من  والبّد   ، مفتوحة  فترة  الى  يستمر  أن 
املختصة بجباية االموال التي تراكمت فيها طبقات من الفساد عبر 
وزارات مالية سابقة لم تستطع مواجهة الفساد وقسم منها تورط 

في بعض ملفاتها.
االن ، هل دخلنا مرحلة مواجهة الفساد حقًا، هل سنبقى نسمع 
من مستثمرين أجانب وعرب عن عموالت ونسب مشاركة وهمية 
في  االستثمار  يجعل  الذي  االمر  وشركات  شخصيات  بأسماء 

مرمى الفساد املستقوي بمراكز النفوذ .
بات   ، خارجها  من  للفساد  سماسرة  ومؤسسة  وزارة  لكل 
امور  لتمشية  االضطرار  ضغط  تحت   ، لهم  ضحايا  املواطنون 

حياتية ومعيشية .
ثقافة الفساد تجّذرت وليس لنا خالص منها مع الهيكلية السياسية 
املهيمنة ومع الجهاز االداري الفضفاض ، والذي جعل من الوزارات 
أجسامًا خفيفة كالفلني طافية فوق بحيراته اآلسنة واملتشعبة الى 

درجة من الصعب مالحقتها عبر دعوات عادية .
تبدأ بتشريعات شديدة االحكام ال تتهاون مع  لكن البد من بداية 
الفساد الكبير أو الفساد الصغير ، هناك املاليني الذين يقولون اّن 
انجاز ذلك مستحيل ، وهذا دليل اكبر على عمق الفساد وخطورته 
في تدمير البناء االجتماعي واالقتصادي للبلد . ولن ننسى كيف 
في  االرهاب  منها  دخل  التي  البوابات  أكبر  من  الفساد  كان 

محافظات عدة ، وحتى في بغداد .
الفساد  يحتاج الى معركة حاسمة ومباغتة ال تراجع فيها مهما 
كلف االمر ، والفاسدون مثل االرهابيني والخارجني على القانون 

أجنب َمن عليها .

جويل  توفي   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
سلسلة  من  فيلَمني  مخرج  شوماخر 
"بامتان" و"لوست بويز" عن عمر 80 عاما 
أعماله  وكالء  أفاد  ما  وفق  بالسرطان، 

لوكالة فرانس برس امس.
وقالوا في بيان إن هذا الشخص الذي بدأ 
حياته املهنية كمصمم أزياء قبل أن يصبح 
"بسالم"  توفي  هوليوود،  في  بارزا  اسما 
مع  معركته  من  عام  "بعد  نيويورك  في 

السرطان".
بإخراجه  خصوصا  معروف  وشوماخر 
و"بامتان   )1995( فوريفر"  "بامتان  فيلمي 

أند روبن" )1997(.
"بامتان"  سلسلة  إخراج  شوماخر  وتولى 

من تيم بيرتون وكان أول فيلم أخرجه من 
بطولة فال كيلمر ناجحا جدا.

و"بامتان  فوريفر"  "بامان  فيلمي  لكن 
النقاد  من  النتقادات  تعرضا  روبن"  أند 
واجلمهور الذين أعربوا عن استيائهم من 
إلى  شوماخر  أضافهما  اللتني  احللمتني 
زي بامتان. وفي مقابلة العام 2017، قال 
شوماخر جمللة "فايس" إنه يريد "االعتذار 
من جميع محبي السلسلة لتسببه بخيبة 

أمل" مضيفا أنه شعر بأنه "قتل طفال".
هوليوود  في  مسيرته  شوماخر  بدأ 
وعمل  السبعينات  في  أزياء  كمصمم 
على أفالم من بينها "سليبر" لوودي ألني 

)1973( و"انتيريرز" )1978(.

وقد حقق أول جناح له كمخرج من خالل 
فيلم "سانت إملوز فاير" في العام 1985.

مساهمته  في  لشوماخر  الفضل  ويعزى 
ماثيو  مثل  ممثلني  مسيرات  إطالق  في 
ماكونهي وكولني فاريل. فيما توفي املنتج 
فيلم  مول  الذي  بينغ  الهوليوودي ستيف 
عن  هانكس  لتوم  إكسبرس"  بوالر  "ذي 
إعالم  وسائل  أوردت  ما  وفق  عاما،   55
أميركية االثنني. وأورد موقع "تي إم زي" 
املتخصص بأخبار املشاهير أن بينغ توفي 
بعد سقوطه من الطابق السابع والعشرين 
من مبنى سكني فاخر في سنتشري سيتي 
في لوس أجنليس، نقال عن مصادر أمنية 
لوس  شرطة  باسم  ناطق  وقال  مجهولة. 

أجنليس لوكالة فرانس برس إن رجال في 
اخلمسينات من العمر لقي حتفه في املكان 

نفسه دون الكشف عن هويته.
وقد تطابق سن الضحية وموقع احلداث 

مع تقرير "تي إم زي".
مثل  بارزة  أفالم  إنتاج  إلى  وباإلضافة 
لسيلفستر  كارتر"  "غيت  اإلثارة  فيلم 
ستالون ووثائقي "شاين إيه اليت" ملارتن 
فيلم  كتابة  في  بينغ  شارك  سكورسيزي، 
"كانغارو جاك" الذي صدر في العام 2003.
دوالر  مليون   80 من  أكثر  استثمر  وهو 
نصف  حوالى  إكسبرس"،  بوالر  "ذي  في 

ميزانية الفيلم للرسوم املتحركة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

يوليوس  قتل  أدى   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
قيصر في العام 44 قبل امليالد إلى صراع 
بداية  شكل  عقدين  استمر  السلطة  على 
إلى  الرومانية  اجلمهورية  من  االنتقال 
مؤرخون  ويفيد  الرومانية  االمبراطورية 
أن خالل هذه املرحلة سجلت ظواهر غريبة 
في السماء مع مناخ بارد جدا ومجاعات 
أن  إلى  جديدة  دراسة  تشير  فيما  كبرى 
ثوران بركان في االسكا قد يكون وراء ذلك.
محبوس  بركاني  رماد  حتليل  وسمح 
القطب  من  أخذت  اجلليد  من  عينات  في 
الدوليني  العلماء  من  لفريق  الشمالي 

القصوى  املناخية  الظواهر  بني  بالربط 
وثوران  املتوسط  في  سجلت  التي  هذه 
العام  في  االسكا  في  أوكموك  بركان 
في  دراستهم  ونشرت  امليالد.  قبل   43
ناشونال  ذي  أوف  "بروسيدينغز  مجلة 
وقال  )بناس(.  ساينسز"  أوف  أكادميي 
من  ماكونيل  جو  للدراسة  الرئيسي  املعد 
رينو  في  إنستيتوت"  "ديزيرت ريسيرتش 
في والية نيفادا األميركية "من املثير جدا 
على  بركانا  بأن  أدلة  جند  أن  لالهتمام 
وساهم  ثار  األرض  من  اآلخر  اجلانب 
واملصريني  الرومان  سقوط  في  بفاعلية 

وأدى  الرومانية".  االمبراطورية  وبروز 
زوال  إلى  الرومانية  االمبراطورية  قيام 
"هذا  ماكونيل  وأكد  مصر.  في  البطاملة 
عام  ألفي  قبل  حتى  العالم  ترابط  يظهر 
الباحث  مع  ماكونيل  بدأ  وقد  اآلن".  من 
في  التعمق  سيغل  مايكل  السويسري 
هذه املسألة عندما اكتشفا طبقة محفوظة 
بشكل جيد من الرماد في عينة من اجلليد 
جديدة  قياسات  وأجريت  املاضي.  العام 
مأخوذة  اجلليد  باطن  من  عينات  على 
قد  كان  بعضها  وروسيا  غرينالند  من 
محفوظا  وكان  التسعينات  في  استخرج 

حتديد  من  العاملان  ومتكن  األرشيف.  في 
لكنه  قوي  واحد  مرتني،  البركان  ثوران 
العام  مطلع  في  وزمنيا  جغرافيا  محدود 
أوسع  آخر  ثوران  تاله  امليالد  قبل   45
نطاقا في العام 43 قبل امليالد مع عواقب 
امتدت على ما ال يقل عن سنتني. وأجري 
الرماد  عينات  على  جيوكيميائي  حتليل 
التي وجدت في اجلليد من الثوران الثاني 
وهي كانت متطابقة بالكامل مع ما حدث 
في أوكموك وهو من أكبر ثوران البراكني 

في السنوات ال2500 األخيرة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 هوليوود تخسر منتجًا ومخرجًا في يوم واحد 

ثوران بركان في االسكا ساهم في سقوط اجلمهورية الرومانية

شركة شهيرة تنظم حفالت موسيقية
من موقف سيارات

نيويورك-)أ ف ب( - أعلنت شركة "اليف نيشن" املرّوجة للحفالت املوسيقية 
من  مشاهدة  ميكن  التي  الصيفية  احلفالت  أولى  تنظيمها  عن  الكبرى 

السيارة بعد أشهر من تعليقها أحداثا عدة بسبب جائحة كوفيد19-.
الفنانني  قائمة  رأس  على  راكر  وداريوس  بيزلي  براد  املغنيان  وسيكون 

الذين سيشاركون في هذا احلدث.
وناشفيل  لويس  سانت  في  األسابيع  نهاية  خالل  العروض  وستقام 

وإنديانابوليس.
اخلاصة  الكراسي  إحضار  للمتفرجني  إنه سيسمح  نيشن"  "اليف  وقالت 
بهم والطعام واملشروبات لالستمتاع باحلفالت من مواقف السيارات التي 

جهزت لهذه االحداث مع خشبة مسرح.
وأضافت أن كل السيارات يجب أن تكون متوقفة داخل مساحة مخصصة 

لضمان التباعد االجتماعي بني الرواد.
وستباع أربع تذاكر كحد أقصى لكل سيارة للحفاظ على أعداد آمنة من 
احلاضرين. وقال ممثل للشركة املوسيقية لوكالة فرانس برس إن السعة 
ستكون بني 600 وألف سيارة وفق للمدينة. وقد أثر وباء كوفيد19- بشدة 
على قطاع املوسيقى والترفيه وترك العاملني فيه يكافحون إليجاد طريقة 
متكنهم من إقامة حفالت مباشرة فيما طلب من املاليني حول العالم بالبقاء 

في منازلهم.
الصيف  إلغاؤها حتى منتصف  أو  املباشرة  تأجيل معظم احلفالت  ومت 
انتشار فيروس  لكبح  "كواتشيال" الضخم في محاولة  فيها مهرجان  مبا 

كورونا املستجد.
وقدرت "بيلبورد" أن هذه الصناعة قد تخسر 10 مليارات إلى 12 مليار 
احلفالت  تلك  إقامة  أماكن  في  املوظفني  من  اآلالف  أن  حني  في  دوالر، 

وطواقم العمل املوسيقية أصبحوا عاطلني عن العمل.

في  متطوعون  يوزع   - ب(  ف  بكني-)أ 
لعشرات  الطعام  بكني  في  للكالب  ملجأ 
كانت  فيما  أنقذت  التي  احليوانات 
موجهة إلى مهرجان حلوم الكالب املثير 
للجدل الذي ينظم هذا األسبوع في جنوب 
في  السنوي  احلدث  هذا  ويثير  الصني. 
املدافعني  الناشطني  غضب  يولني  مدينة 
العام  عن احليوانات، لكنهم يأملون هذا 
آخر  املستجد  كورونا  فيروس  يدق  بأن 
الوحشي  التقليد  هذا  نعش  في  مسمار 
مؤسس  باري  جيفري  وقال  برأيهم. 
التي  بيهايند"  ليفت  دوغز  "نو  منظمة 

تضم حوالى 200 كلب داخل حظائر كبيرة 
ضواحي  في  الشائكة  باألسالك  مسّيجة 
العاصمة الصينية وتعيد عرضها للتبني 
ووحشي".  إنساني  غير  عمل  "إنه  الحقا 
وينقذ الناشطون مئات الكالب كل عام عن 
طريق دهم املسالخ واعتراض الشاحنات 
إن  يقولون  وهم  للحيوانات.  الناقلة 
األليفة  احليوانات  يسرقون  التجار 
وفي  طويلة،  مسافات  إلى  وينقلونها 
وقال  البالد.  جنوب  إلى  احلاالت  معظم 
لينغ هو أحد املتطوعني في املركز "تشعر 
بنوع من اإلجناز ألنك غيرت حياة بعض 

الكالب  حلم  أن  يعتقد  وتقليدا،  الكالب". 
مفيد للصحة في أجزاء معينة من الصني، 
لكن هذا األمر لم يعد سائدا aعلى نطاق 
سكان  من  متزايد  عدد  أصبح  إذ  واسع 
املدن األثرياء يختارون االحتفاظ بالكالب 

كحيوانات أليفة.
قلل  كوفيد19-  وباء  تفشي  أن  ويبدو 
ربط  بعد  الكالب  حلوم  على  الشهية  من 
لبيع  ووهان  مدينة  في  بسوق  املرض 

احليوانات بغرض تناولها.
صعيد  على  املتزايدة  اخملاوف  ووسط 
قوانني  الصني  أقرت  الصحية،  النظافة 

البرية  احليوانات  استهالك  حتظر 
ال  القوانني  أن  حني  وفي  بها.  والتجارة 
تنطبق على حلوم الكالب، حظرت ميدنتا 
شنتشن وتشوهاي في جنوب الصني على 
الكالب  مقربة من يولني، استهالك حلوم 
املدن  أولى  لتصبحا   ، نيسان/أبريل  في 

الصينية التي تقوم بذلك.
الزراعة  وزارة  أعادت  املاضي،  والشهر 
حيوانات  أنها  على  الكالب  تصنيف 
رغم  لالستهالك  صاحلة  وليست  مرافقة 

أنها لم حتظر تناولها صراحة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الفيروس يلقي بظله الثقيل
على مهرجان حلوم الكالب في الصني

كورونا..ما بعد رفع احلجر 
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هل يمكن أن نقنع أنفسنا أن فيروس كورونا الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، تسبب بكل هذا 
العدد من الوفيات في العالم. ألم يكن لتحدث حاالت الوفيات هذه على مستوى العالم، لو 

لم يكن الفيروس فعل فعلته وضرب وبكل قّوة أصقاع املعمورة؟.
أعداد الوفيات بمئات اآلالف بعد حوالي نحو أربعة أشهر من اإلعالن عن انتشار الوباء، 

فهل يعني هذا أن الفيروس تسبب بكل تلك الحاالت؟
دعونا نقف عند نقطة معينة، وهي ملاذا كل هذا التهويل املرعب املثير للجدل من قبل الدول 
الكبرى على وجه التحقيق، ورصدت ملجابهته مليارات الدوالرات، فضاًل عن العمل على 
اكتشاف املصل القادر على شفاء الناس الذين أصابهم الفيروس، بحسب ما نسمع ونقرأ 
التواصل االجتماعي واملواقع  به مواقع  تتحفنا  ونشاهد من أخبار مكثفة ويومية، وما 

االلكترونية والصحف الرسمية.
ربما أَنّ حالة هالة الفيروس عادية جدًا، ولكن التطبيل في هذا االتجاه، وتضخيمها جعلت 
البشرية تقف مندهشة حيال ذلك، وخوف وحذر شديدين جراء هذا املرض الخبيث الذي 
ينتقل بسرعة من شخص آلخر ملجرد ملس سطح كتاب، أو مكتبة، مسكة باب، جدار 
املنزل، وغير ذلك، أو من خالل انتقال العدوى بالرذاذ املنبعث من شخص آلخر، وكان 
من الضروري أن تحل مشكلة ذلك بارتداء الكمامة كإجراء احترازي ووقائي إاّل أنه كان 
الرئة،  العمرية، وأبرزهم مرضى  الفئات  يعاني منه بعض  التي  التنفس  لها عيوبها في 
حيث أوصى الخبراء بعدم ارتداء الكمامات في حالة شعورهم بصعوبة في التنفس ألن 
ذلك يزيد من أّزمتهم الصحية، أضف إلى آثارها السلبية بظهور البثور والقروح والقشور 
الجلدية على وجوه البعض، باإلضافة إلى القفازات الطبية، ومن بعد ذلك االمتثال إلى 

غسل اليدين تالفيًا من انتقال العدوى.
هذا ما حدث ويحدث اليوم، وهذا ما دعا دول العالم كله إلى العمل على إغالق محالها 
التجارية، وبوابتها التي تكون على تماس مباشر مع املواطن، ما اضطر، وكما ذكرنا إلى 
والعامل. كل شيء  الطالب  الوقت، وكذلك  فترة من  منزله  املواطن محجورًا في  مكوث 
صار بعيدًا عن متناول اليد، وتعامل التلميذ والطالب مع املدرسة من خالل التراسل عبر 
التالميذ  أربك  ما  وهذا  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  االلكتروني،  البريد  أو  املوبايل، 
والطالب الذي يفتقر قسم كبير منهم إلى تواجد آلة طباعة في بيته تيّسر عليه استالم 
ما يصله من واجبات مدرسية عبر البريد االلكتروني، ومنهم من يفتقد لجهاز كمبيوتر 

شخصي، أو املحمول.
ما تركه فيروس كورونا من آثار سلبية كانت كبيرة، وكبيرة جدًا.. فقد عطل واقع عمل 
الشركات واملؤسسات في العالم، وأفقر بعضها ما جعلها تلجأ إلى اقتراض مبالغ مالية 
ضخمة، ومثالها شركة الطيران األملانية لوفتهانزا  التي اتفقت مع حكومة برلني إلنقاذها 

من محنتها بدفع مبلغ 9 مليارات يورو لتجنبها اإلفالس في زمن كورونا..
مع الفيروس، اختلفت الطقوس، وتبدلت املعطيات والعادات.

 لعنة فيروس كورونا أحبطت العالم، وتعلمت البشرية وعن بكرة أبيها، درسًا لم يكن 
بالحسبان.  النتائج كانت مرعبة ومخيفة، وما زالت الدول التي خففت من إجراء العزل 
أو رفعه، تعاني من تراجع اإلقبال الشديد من قبل مواطنيها على املحال التجارية، ومحال 
األلبسة واملقاهي واملطاعم، ما يعني أن البعض من أصحاب املطاعم أقفل مطعمه من 
جديد بسبب الغياب التام للزبائن، وتراجع حركتهم بشكل فظيع، ومنها ما وصلت نسبة 

حركة زبائن املطاعم إلى ما دون 5% ومنها اآلخر إلى الصفر!.
املفزعة،  آثاره  وترك  السلبية،  نتائجه  له  كان  الذي   »91 »كوفيد  فيروس  هذا هو حال 
وما زال يكّرر نفسه، واملواطن يتأمل بعودة الحياة إلى ما 

كانت عليه.
فالضرر كبير، والخسائر ال تحصى، ويظل السؤال قائمًا 

بعد أن أزيل الخطر والحجر عن الناس في بعض الدول..
هل تعود الحياة إلى ما كانت عليه؟ 

London@azzaman.com

سان فرانسيسكو-)أ ف ب( - أعلنت "غوغل" 
االثنني أنها ستضيف تصنيفات خدمة تقصي 
جهودها  من  كجزء  الصور  إلى  احلقائق 

الرامية إلى مكافحة املعلومات املضللة.
اجلديدة  التصنيفات  أن  الشركة  وأوضحت 
اإللكترونية  بالصفحات  إرفاقها  سيتم 
التي  الفيديو  ومقاطع  للصور  األساسية 
تظهر في بحث "غوغل". وقال مدير املنتجات 
ومقاطع  "الصور  هاريس كوهني  "غوغل"  في 
األشخاص  ملساعدة  رائعة  طريقة  الفيديو 
على فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وسائل 
اإلعالم املرئية لها سلبياتها خصوصا عندما 
تكون هناك أسئلة حول مدى صحة الصورة 

وسياقها".
معلومات  سنقدم  اليوم،  من  "بدءا  وتابع 
صور  في  احلقائق  تقصي  خدمة  خالل  من 
ملساعدة  العالم  مستوى  على  +غوغل+ 
مستنيرة  أحكام  إطالق  في   )...( األشخاص 
االنترنت".  على  يشاهدونه  ما  حول  أكثر 
قاعدة  على  اجلديدة  التصنيفات  وستعتمد 
متقّصو  أنشأها  التي  ريفيو"  "كليم  بيانات 
"اآلن،  كوهني  وأوضح  مستقلون.   حقائق 
ترون  قد  غوغل،  صور  في  تبحثون  عندما 
الصور  نتائج  أسفل  تشيك+  +فاكت  عالمة 
هذه  إحدى  على  النقر  وعند  الصغيرة. 
قد  أكبر،  بنسخة  الصورة  لعرض  النتائج 
يظهر ملخص من خدمة تقصي احلقائق على 

املوقع األساسي الذي يضم الصورة".

 غوغل  تضيف خدمة 
تقصي احلقائق

إلى الصور

روما-)أ ف ب( - تعّرض رجل وابنه لهجوم مساء االثنني 
ما  وفق  إيطاليا  في شمال  دولوميتي  جبال  في  دب  من 

أعلنت مقاطعة ترينتو.
ونقلت وكاالت أنباء إيطالية عن هذا املصدر أن الرجلني 
إلى  نقال  بيلير  مونتي  إلى  يؤدي  درب  على  كانا  اللذين 
أن  األولية  التحقيقات  وتظهر  العالج.  لتلقي  املستشفى 
االبن رمبا وجد نفسه وجها لوجه مع الدب وسقط على 
الوالد  ألقى  ثم  احليوان.  حتت  محاصرا  وكان  األرض 
بنفسه على الدب لتحرير ابنه. وتعرض الوالد الذي يبلغ 
لكن  بالغة،  وجروح  ساقيه  إحدى  في  لكسر  عاما   59
حياته ليست في خطر. أما ابنه فتعرض جلروح سطحية. 
تتطفل  التي  الدببة  عشرات  ترينتينو  منطقة  في  ويعيش 

أحيانا على مناطق مأهولة أو تهاجم حيوانات املزارع.
هذا  إدخال  إلعادة  مشروع   1999 العام  في  أطلق  وقد 
احليوان إلى املنطقة بدعم من االحتاد األوروبي، وقد مت 

جلب 12 دبا من سلوفينيا.

دب يهاجم رجال وابنه
في شمال إيطاليا

ف  )فرنسا(-)أ  فيل-سور-لوم 
جنائية  أدلة  خبراء  بدأ   - ب( 
في فرنسا عملية بحث االثنني 
العمر  من  تبلغ  فتاة  رفات  عن 
 17 قبل  اختفت  سنوات  تسع 
سفاح  اعترف  بعدما  عاما، 

بقتلها أخيرا.
منزل  بإغالق  اخلبراء  وقام 
سابق للقاتل ميشال فورنيريه 
في  أردين"  "وحش  بـ  امللقب 
مسافة  على  فرنسا  شمال 
من  كيلومتر   200 من  أكثر 
بلدة واقعة شرق باريس حيث 
في  موزان  إستيل  اختفت 
طريق عودتها من املدرسة في 

كانون الثاني/يناير 2003.

وحكم على فورنيريه بالسجن 
أيار/مايو  في  احلياة  مدى 
فتيات  قتل سبع  بتهمة   2008
وشابات واتهم باختفاء موزان 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
زوجته  نقضت  بعدما  املاضي 

السابقة حجة غيابه.
واعتبر احملققون للمرة األولى 
في  به  مشتبها  فورنيريه 
اختفاء الفتاة في العام 2006 
صورة  على  عثروا  بعدما 
الكمبيوتر  جهاز  على  ملوزان 

اخلاص به.
بيضاء  شاحنة  رصدت  وقد 
ميلكها،  سيارة  تشبه  صغيرة 
اختفت  التي  املنطقة  في 

غيرمانت  بلدة  في  فيها 
يتم  لم  لكن  باريس.  شرق 
حمض  دليل  أي  على  العثور 
وأكد  بالقضية،  لربطه  نووي 
فورنيريه لسنوات أنه كان في 
قرب  بلجيكا  جنوب  في  منزل 
اليوم  في  الفرنسية  احلدود 

الذي اختفت فيه موزان.
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  ثم 
أخبرت  املاضي،  العام  من 
السابقة  فورنيريه  زوجة 
بأن  احملققني  أوليفييه  مونيك 
مكاملة هاتفية زعم أنه أجراها 
الذي  اليوم  في  املنزل  ذلك  من 
اختفت فيه الفتاة، أجرتها هي 
آذار/ وفي  طلبه.  على  بناء 

مارس، اعترف فورنيريه بقتل 
مكان  عن  الكشف  دون  موزان 
أوليفييه  ومتضي  اجلثة. 
احلياة  مدى  بالسجن  عقوبة 
مع عدم إمكان اإلفراج املشروط 
عنها قبل 28 عاما لدورها في 
بعض عمليات اخلطف والقتل.
احملققون  ذهب  االثنني،  ويوم 
السابق  فورنيريه  منزل  إلى 
شمال  في  أردين  منطفة  في 

شرق فرنسا.
شرطيا   50 نحو  وحضر 
في  خبراء  إلى  باإلضافة 
آثار  وعالم  اجلنائية  األدلة 
اجليش،  من  ومهندسني 
هذا  في  للتنقيب  يستعدون 

تفتيشه  يتم  لم  الذي  املنزل 
حتى اآلن. واحملققون مهتمون 
غطاه  الذي  بالقبو  خصوصا 
وأتوا  باالسمنت  املتهم 
مسلحني مبعدات مزودة رادارا 
أي  مباشرة  قبل  األرض  ملسح 

عملية حفر.
ودين فورنيريه بسبع عمليات 
قتل ارتكبت بني العامني 1987 
باختطاف  أقر  وهو  و2001. 
وقتلهن  واغتصابهن  ضحاياه 
مدى  بالسجن  عليه  وحكم 
احلياة من دون إمكان اإلفراج 
املشروط. كذلك أدين باالعتداء 
من  متكّن  فتيات  ثالث  على 

الفرار.

البحث عن رفات فتاة اختفت قبل 17 عامًا في فرنسا

عبد الكرمي البليخ
كاتب سوري


