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بالرغم  تذهب سدى  لم  الفساد  العراقيين ضد  انتفاضة 
من ان قطرة  واحدة  من دم شهيد عراقي أكثر قيمة من 
الرؤوس الفاسدة التي ستتهاوى المحالة، بعد ان قرنت 
بين االيغال في دماء الناس ونهب أموال البلد. ايام قليلة 
انتفاضة  على  واحدة  سنة  مرور  ذكرى  عن  تفصلنا 
في  الثبات  وذلك  الشهداء  اسماء  خلّدتها  كبيرة  شعبية 
الساحات والميادين بكل سلمية احتجاجاً على قهر دام 
سنوات طويلة، يكاد جيل كامل يدفع الثمن الغالي، في 
والمال  السياسة  في  الفاسدين  طبقة  عناوين  اّن  حين 
كانت تكبر يوما بعد آخر. ال يمكن أن تستمر االوضاع 

في هذا االنفالت والتجاوز على القيمة الوطنية
 العليا السم العراق بلداً له تاريخ مشرف صنعته أجيال 
متفانية، كانت خدماتها العلمية والمعرفية واالقتصادية 
العرب  بالد  من  حولها  ما  على  تفيض  والقيمية 

والمسلمين، في نموذج متقدم عليهم.
العراقيون هم ذات ذلك الشعب المعطاء، لكن مروا في 
أقوى،  منها  أنهم سيخرجون  والبّد  قاسية  فترة مظلمة 
ألّن الوعي، ازداد إزاء المخاطر المحدقة، في الوقاية 
المجتمع من تكرار المآسي بكل أنواعها من االرهاب 

الى الفساد والتزوير.
ستكون اية معركة ضد الفساد صعبة في بدايتها لكن في 
النهاية اذا رفعت االغطية السياسية الثقيلة، فإّن الوطن 

قد يصفو جبينه مما علق به من أدران .
التي  القوانين  فيه  تفعل  ان  يجب  الذي  الوقت  هو  هذا 
تنتصر لحقوق الناس والبالد ، وهي مسؤولية تاريخية 
كبرى تقع على عاتق القضاء العراقي، والجميع سيكون 
تحت  يرزخون  ماعادوا  الذين  العراقيين  متابعة  امام 
الشعارات المخدرة التي أفادت من وضع نفسي قلق مرَّ 

به البلد لتبسط هيمنتها على ُكل شيء .
المعركة في بدايتها ضد الفساد، لكن نهايتها تلوح في 

االفق.

بطاقتنا التموينية .. في شباك كورونا
التموينية  في  البطاقة  خير  إلى  نتطرق  أْن  المقال  هذا  في  نريد  ال 
وأرضت  الفقير،  احتالله، وكيف رممت جوع  قبل  المنكوب  وطننا 
العشرين  تفوق  التي  عدد المواد الغذائية  كانت  وكم  الثري،  طمع 
دموع عوز  وتمسح  العراقيين،  إلى بيوت  تحملها  التي  وأنواعها  مادة، 
اَن  إبَّ على شافههم اليابسة  ضّيق  بقدٍر  وترسم االبتسامة ولو  العراقيين، 
ال  المقيت،  كابوسِه  من  يعانون  كانوا  الذي  الحصار االقتصادي المر 
نريد ذكر هذا الوشم المطبوع في ذاكرة كل بيت عراقي في ظل حكٍم 
بتمجيد  النتهم  كي  لطمسِه،  والمختلفة  العديدة  المحاوالت  رغم  عنيف، 
تجبر  اليوم،  هذا  التموين  بطاقة  نجد  الوقت  ذات  في  ولكن  ما.  زمٍن 
الجميع ليتذكر بطاقة تموين األمس، وخاصة في هذه األشهر التي مازال 
الرعب يهيمن فيها على العالم نتيجة  حرب فيروس كورونا كوفيد19، 
والتي اندلعت من مدينة ووهان الصينية يوم 31 كانون األول/ ديسمبر 
2019، واحرقت الحلم البشري على هذه البسيطة، حيث توّحد الخوف 
والرعب اإلنساني في كل مكان من العالم، ولكن المفارقة هي أنَّ العالم 
رغم الخوف والرعب لم يتالشى األمل والتفاؤل بمستقبل آخر جديد خاٍل 
من كورونا، وبدأ الناس في مختلف بقاع األرض بصناعِة أنماٍط  ثانية 
مليئة بالعمل والتعاون نحو خلق حياة أجمل من أجل اإلنسان ذاته،  لكن 
في عراقنا الموبوء بالفساد اختلف الحال أكثر مما كان عليه قبل فيروس 
تتعكز على جروحها  التي  باالنتشار في مدن عراقنا  بدأ  الذي  كورونا 
مدينة  بدأ انتشاره من  حيث  شباط 2020،  بالوجع في 24  من  المثقلة 
الجنسية وكانت  إيراني  النجف على خلفية فحص عينة من طالب دين 
الكشف  تم  ذلك  بعد  فيروس كورونا،  بمرض  إيجابية إلصابته  النتيجة 
الجديد  الفساد  من  لنوٍع  بداية  كانت  وهذه  مصابة،  أخرى  حاالت  عن 
بكل تفاصيله البشعة جدا، حيث تفنن أرباب الفساد في عراقنا الحزين، 
بأنواع من سيناريوهات السرقات التي ال تخطر حتى على بال الشيطان 
إنها عالجات وفتأمينات مقوية  الفاسدة على  باستيراد األدوية  ذاتُه بدءا 
أنواع  بأنها عبوات من الطحين وغيرها من  للمناعة والتي تبين الحقا 
الباهظة،  أسعارها  بسبب  شرائها  على  المواطن  يقوى  ال  التي  األدوية 
وسرقات األموال التي تم تخصيصها لحجر المصابين في الفنادق، ناهيك 
عن عدم اتخاذ التدابير الوقائية واالحترازية الصحيحة والمدروسة التي 
الذي  األمر  المجتمع،  أفراد  بين  الفيروس  انتشار  من  الحد  شأنها  من 
جعل عدد المصابين يأخذ بالتزايد في الوقت الذي بدأ الفيروس في دول 
العالم  ينخفض بشكل واضح وملموس، كما أنَّ  تردي األوضاع الخدمية 
حلم  أصبحت  التي  الكهرباء  مقدمتها  وفي  الدولة  قطاعات  مختلف  في 
المواطن في هواء بارد في أوقات نومه وتناوله وجبات الطعام في عزِّ 
الصيف الالهب، حتى بات يأكل ويمسح سيالن العرق من جوانب وجهه 
وجسده، مما أدى إلى تراجع الحالة النفسية للمواطن بشكٍل تام وهذا ما 
يجعل الفيروس اللعين يصطاد ضحاياه بسهولة، كما هو الحال الذي جعل 
فيروس الفساد يصطاد العراقيين بطرٍق أسهل من كورونا بمئات السرعات 
والجرعات، حتى وصل إلى البطاقة التموينية التي هي الحلم الشهري 
للمواطن البسيط، والتي لم تبقي بها حكوماتنا الرشيدة منذ 2003 حتى 
بداية انتشار فيروس كورونا في العراق سوى الرز المخلوط باألوساخ 
والعيدان، والزيت والسكر والطحين، ولم يقتنع بهذه النتيجة من البطاقة 
الدكتاتورية  قرون  إلى  وإعادته  العراق  ذبح  على  القائمين  التموينية، 
عليها  بجرعة كورونية قصوى  وقضوا  حقنوها  بل  والجوع،  والقمع 
وعلى حلم المواطن تماما، حيث سرقوها كلّها ولم يبق للمواطن سوى 

مادة واحدة وهي إما الرز أو الطحين.
وهذا ما أوصل المواطن إلى حالة نفسية وتشاؤمية يعيشها اإلنسان في 
وتراهم   ( الكريمة  اآلية  العراقي يجسد  المواطن  حتى أصبح  حياته، 
هذا  من  وخالصه  عمرِه  أيام  ويعدُّ  (،ويمشي  بسكارى  وماهم  سكارى 
على  القادمون  الذي أعادوه  الحضاري  الوطن 
والظالم،  الجهل  عصور  إلى  الدبابات  ظهور 
ت على جسدِه النكبات،  وطعنوه بخاصرتِه واشتدَّ

وكان هللا بعونك ياعراق.

د. خالد اخلفاجي

الرباط=-)أ ف ب( - أثارت جرمية قتل 
عليه  التعدي  بعد  عاما   11 عمره  ولد 
في  غضب  موجة  طنجة،  في  جنسيا 
أصوات  عدة  ارتفعت  حيث  املغرب 
بحق  اإلعدام  عقوبة  بتطبيق  تطالب 
اإلعدام  عقوبة  تزال  وال  اجلاني. 
تطبق  لم  أنها  غير  املغرب  في  سارية 
إلغائها  حول  جدل  وسط   ،1993 منذ 
بها  العمل  إلى  الدعوات  وجتدد 
تعبئة  تثير  كبرى  قضايا  وقوع  عند 
كثيرون  ويطالب  العام.  الرأي  في 
على  العثور  منذ  لعدنان"  بـ"العدالة 

مدفونة  السبت  اجلمعة  ليل  جثته 
أحد  في  منزله  قرب  شجرة  حتت 
الفتى  وفقد  الشعبية.  طنجة  أحياء 
منزله  غادر  بعدما  املاضي  اإلثنني 
الشرطة  فأبلغت عائلته  لشراء غرض، 
على  واسع  بشكل  صورته  ونشرت 

شبكات التواصل االجتماعي.
املواقع  مستخدمي  بعض  ونشر 
مشاهد رديئة النوعية التقطتها كاميرا 
وهو  الصبي  فيها  ويظهر  مراقبة 
ميشي برفقة شخص مجهول. وأعلنت 
العامة لألمن الوطني توقيف  املديرية 

في  يعمل  عاما   24 عمره  شخص 
املنطقة الصناعية في طنجة لالشتباه 
بتورطه في "ارتكاب جناية القتل العمد 
املقرون بهتك عرض قاصر". وأوضحت 
املديرية استنادا إلى املعلومات األولية 
على  أقدم  فيه  "املشتبه  أن  للتحقيق 
يكتريها  شقة  إلى  الضحية  استدراج 
بنفس احلي السكني، وقام بتعريضه 
بجناية  متبوع  جنسي  العتداء 
وساعة  اليوم  نفس  في  العمد  القتل 
لدفن  مباشرة  عمد  ثم  االستدراج، 

اجلثة مبحيط سكنه مبنطقة مدارية".

وأحيل املشتبه به اإلثنني على الوكيل 
من  ثالثة  مع  طنجة  في  للملك  العام 
التبليغ  "عدم  بتهمة  السكن  في  رفاقه 

والتستر على مجرم".
عائلة  إلى  وجهها  تعزية  برقية  وفي 
السادس  محمد  امللك  ندد  الولد، 
الشنيع" معربا عن  اإلجرامي  بـ"الفعل 

"تأثره" لـ"نبأ الفاجعة".
وأفادت الصحافة املغربية أن املشتبه 
به حلق حليته وبدل قصة شعره بعد 

اجلرمية على أمل عدم التعرف عليه.
من  أرسل  عندما  نفسه  فضح  لكنه 

والدي  إلى  فدية  طلب  اخلاص  هاتفه 
قيد  على  يزال  ال  أنه  مّدعيا  الطفل 

احلياة، وفق وسائل اإلعالم.
في  غضب  موجة  اجلرمية  وأثارت 
من  أكثر  سكانها  عدد  البالغ  طنجة 
السبت  اعتصام  وأقيم  نسمة،  مليون 
مطلقني  األشخاص  مئات  فيه  شارك 

دعوات إلى "إعدام قاتل عدنان".
التواصل  مواقع  على  انتشرت  كما 
تدعو  مستنكرة  عرائض  االجتماعي 
بحق  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  إلى 

اجلاني.

جرمية التعدي على ولد عمره 11 عاما وقتله تهز املغرب

مهرجان بوسان صاحب األسد الذهبي وعودة االبن الضال
السينمائي يعرض 198 

فيلما من 68 بلدا
قدم   - ب(  ف  بطرسبورغ-)أ  سان 
سوكوروف  ألكسندر  الروسي  اخملرج 
في  الذهبي  األسد  جائزة  احلائز 
البندقية سنة 2011، االثنني  مهرجان 
في متحف إرميتاج في سان بطرسبرغ 
منشأة متعددة فنية متعددة الوسائط 
رامبرانت  الرسام  للوحة  مخصصة 

"عودة االبن الضال".
ميخائيل  املتحف  مدير  وأشار 
بيوتروفسكي إلى أن هذا العمل يشكل 
الفنية  التحفة  في  تعبيريا  "انغماسا 

يوّلد انطباعا قويا ورهبة".
كاي  "إل  اسم  الفنية  املنشأة  وحتمل 
15, 32-11 رامبرانت. إهداء"، وهي 
آذار/مارس  في  األولى  للمرة  قدمت 

خالل بينالي البندقية.
ولتجسيد مثل االبن الضال الوارد في 
اإلجنيل، استلهم ألكسندر سوكوروف 
وهو  العالم،  لوحات  أشهر  إحدى  من 
االسم  يحمل  رامبرانت  للرسام  عمل 

عينه محفوظ في متحف إرميتاج.
وقال سوكوروف خالل مؤمتر صحافي 
يبقى  رامبرانت  "بنظري،  املتحف  في 
وموضوعا  لألزمنة  عابرا  عنوانا 
هو:  أطرحه  الذي  السؤال  معاصرا. 
معه؟  يحمل  وماذا  يعود؟  الذي  من 
كتفيه  على  يحمل  الذي  الشخص  ألن 

تبدالت وفظائع قد يكون خطرا".
أجنزها  التي  الفنية  املنشأة  ومتثل 
إربا"  "مقطعة  لوحة  الروسي  اخملرج 
في  للشخصيات  املتحركة  والتماثيل 
وفيديوهات  بصور  محاطة  اللوحة 
حربية  لقطات  خصوصا  تظهر  قوية 
ومشهدا لرجلني منازعني أحرقا حيني 
إضافة إلى صور إلعدام جنود على يد 

مقاتلني إسالميني.

سيول-)أ ف ب( - اضطر مهرجان بوسان 
الدولي للسينما في كوريا اجلنوبية إلى 
كوفيد19-،  وباء  بسبب  برنامجه  تعديل 

وفق ما أعلن القّيمون على هذا احلدث.
للسينما  مهرجان  أكبر  عادة  ويستقطب 
النجوم  من  كبيرا  عددا  آسيا  في 
وشخصيات القطاع السينمائي يأتون من 
آسيا ومناطق أخرى في العالم لتمضية 

10 أيام في هذه املدينة الساحلية.
وفي بادئ األمر، جنحت كوريا اجلنوبية 
في احتواء وباء كوفيد19- إلى حّد بعيد 
بفضل وسائل فّعالة للتتّبع والتشخيص 
على نطاق واسع، لكنها في آب/أغسطس 
شهدت ازديادا في البؤر الوبائية، ما أثار 

مخاوف من موجة ثانية.
في  االثنني  مؤقت  بشكل  القيود  وخّففت 
على  القّيمني  أن  غير  ومحيطها.  سيول 
االثنني  كشفوا  السينمائي  املهرجان 

هذه  نطاق  حصر  سوى  لهم  خيار  أال 
وقال  أسبوعني.  أرجئت  التي  الفعاليات 
رئيس املهرجان، لي وونغ-كوان "تساءلنا 
احلدث"،  تنظيم  لنا  ينبغي  كان  إذا  عّما 
ملّمحا إلى عدم استبعاد إمكانية إلغائه 
احلصاد"  "عيد  فعاليات  تسّببت  إذا 
 30( "تشوسوك"  بـ  املعروف  التقليدي 
األول/ تشرين   2 إلى  أيلول/سبتمبر 

أكتوبر( بانتشار العدوى.
للسينما  الدولي  بوسان  مهرجان  ويعقد 
األول/أكتوبر  تشرين  مطلع  في  عادة 
 30 إلى   21 من  السنة  هذه  يقام  وهو 
تشرين األول/أكتوبر، وفق بيان منّظميه 
الفعاليات  كّل  إلغاء  إلى  أشاروا  الذين 
ومنها  احلفالت،  وكّل  الطلق  الهواء  في 
حفال االفتتاح واالختتام، وعدم دعوة أي 

جنوم.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لندن- الزمان
لدراسة ستمكنهم  نتائج واعدة  إلى  وصل علماء 
ومنعهم  االكتئاب  مرضى  أعراض  تفاقم  منع  من 
الدراسة  وأشارت  االنتحار.  على  اإلقدام  من 
العلمية املنشورة عبر موقع "تاميز نيوز ناو" إلى 
الدماغية  املوجات  قياس  إلى  عمدوا  العلماء  أن 
أثناء النوم، والتي مكنت األطباء من معرفة املزيد 
أدوية  من  يتناوله  أن  للشخص  ميكن  ما  حول 
وستمكن  االكتئاب.  عقبة  تخطي  في  ملساعدته 
داخل  إلى  النظر  من  األطباء  اجلديدة  الطريقة 

طريق  عن  تداخلية  غير  بطريقة  والدماغ  اجلسم 
تقنيات املوجات فوق الصوتية.  ووجدت الدراسة 
يتم  التي  الدماغية،  املوجات  قياس  أن  األخيرة 
إنتاجها أثناء النوم ميكن أن يساعد األطباء على 
فهم ما إذا كان أحد أدوية مضادات االكتئاب يعمل 
بفعالية على مريض معني أم ال. واكتشف العلماء 
إنتاجها  يتم  التي  الدماغية،  املوجات  قياس  أن 
كان  إذا  مبا  يتنبأ  أن  ميكن  الشخص  نوم  أثناء 
عالج  لبروتوكول  سيستجيب  االكتئاب  مريض 

معني أو يحتاج إلى بروتوكول آخر.

االرجنتيني  دخل   - ب(  ف  باريس-)أ 
االسباني  برشلونة  جنم  ميسي  ليونيل 
جمعوا  الذين  للرياضيني  املغلق  النادي 
عائدات بأكثر من مليار دوالر في مسيرتهم 

االحترافية، وفق مجلة فوربس االميركية.
كرة  العب  األرجنتيني  الدولي  وسيكون 
 2020 لعام  العالم  في  دخال  األعلى  القدم 
مببلغ قدره 126 مليون دوالر، مبا في ذلك 
92 مليون دوالر في رواتب ملوسم -2020
الرعاية  صفقات  من  مليونا  و34   ،2021

وعقود أخرى.
كان  والذي  عاما(   33( ميسي  وأصبح 
الكاتالوني  النادي  عن  الرحيل  في  يرغب 
عن  العودة  قبل  الفائت  آب/أغسطس  في 
هذا  الى  يحصل  رياضي  رابع  قراره، 
الرقم اخليالي في العائدات بعد اسطورة 
ومواطن  وودز  تايغر  االميركي  الغولف 
جونيور  مايويذر  فلويد  املالكم  االخير 
وجنم كرة القدم وغرميه االزلي البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
كما يتواجد في هذا النادي املغلق ألصحاب 
االميركية  السلة  كرة  اسطورة  املليارات 
انه  اال  جوردان،  مايكل  بولز  وشيكاغو 
اعتزاله  بعد  املبلغ  هذا  جمع  من  متكن 
شركة  مع  اخليالي  عقده  بفضل  اللعبة 
نايكي للمالبس الرياضية واستثماره في 
حقق  انه  علما  هورنتس،  تشارلوت  نادي 
املالعب  في  عاما   15 دامت  مسيرة  خالل 

عائدات بقيمة 550 مليون دوالر.
ميسي  أطاح   ،2020 العام  ترتيب  وفي 
مليون   117( األول  املركز  من  رونالدو 

في  كرواتب(،  مليونا   70 فيها  مبا  دوالر، 
باريس  مهاجم  نيمار  البرازيلي  حل  حني 
مليون   96( ثالثا  الفرنسي  جرمان  سان 

دوالر، مبا فيها 78 مليونا كرواتب(.
العاصمة  لنادي  اآلخر  النجم  ويحتل 
مع  الرابع  املركز  مبابي  كيليان  الفرنسية 
42 مليون دوالر، منها 28 مليونا كرواتب، 
جنم  صالح  محمد  املصري  يحتل  فيما 
الالعب  وهو  اخلامس  املركز  ليفربول 
االعلى دخال في الدوري االنكليزي املمتاز 

)37 مليون دوالر(.
كل  تواليا  االوائل  العشرة  الئحة  ويكمل 
مانشستر  جنم  بوغبا  بول  الفرنسي  من 
انطوان  مواطنه  االنكليزي،  يونايتد 
غريزمان مهاجم برشلونة، الويلزي غاريث 
بايل العب ريال مريد االسباني، البولندي 
بايرن  قناص  ليفاندوفسكي  روبرت 
واحلارس  اوروبا  بطل  االملاني  ميونيخ 

االسباني ليونايتد دافيد دي خيا.

ميسي يدخل النادي املغلق للرياضيني:
جمع أكثر من مليار دوالر

باريس-)أ ف ب( - خلص باحثون إلى 
"وجود ظاهري" داخل طبقات من السحب 
الذي  الفوسفني  لغاز  الزهرة  كوكب  في 
كائنات  من  األرض  كوكب  على  ينبعث 
وكالة  مدير  اعتبره  اكتشاف  في  حّية، 
حدث"  "أهم  )ناسا(  األميركية  الفضاء 
خارج  حياة  عن  البحث  مسيرة  في 
األرض. وقالت جاين غريفز أستاذة علم 
البريطانية  كارديف  جامعة  في  الفلك 
وهي املشرفة على الدراسة التي نشرت 
أسترونومي"  "نيتشر  مجلة  نتائجها 
املرة  إنها  برس  فرانس  لوكالة  االثنني، 
األولى التي ُيكتشف فيها هذا املرّكب في 
الكواكب األرضية األربعة في اجملموعة 
األرض".  كوكب  "باستثناء  الشمسية، 
طريق  عن  الفوسفني  غاز  اكُتشف  وقد 
الزهرة  لكوكب  اجلوي  الغالف  مراقبة 

وقد  راديوّيني.  بتلسكوبني  باالستعانة 
يكون مصدره "مسارات غير معروفة من 
قد  أو  األرضية،  أو  الضوئية  الكيمياء 
تكون مشابهة للمسار احليوي اخلاص 
بفضل  األرض  على  الفوسفني  بإنتاج 

في  موجود  املرّكب  هذا  حياة".  وجود 
الكواكب العمالقة الغازية في اجملموعة 
الشمسية، مثل زحل، لكن ليس له أصل 
املرتبطة  املصادر  من  أي  بيولوجي 
الفوسفني  آثار  أما  احلياة.  بأشكال 

األرضي  اجلوي  الغالف  في  املوجودة 
العضوية  األنشطة  حصرا  فمصدرها 
أو اجلرثومية. كما أن وجود الفوسفني 
يتعارض  ال  السمية،  عالي  مرّكب  وهو 
احلرارة  الفائق  اجلوي  الغالف  مع 
الشمس.  قربا من  الكواكب  أقرب  لثاني 
فهذا الكوكب الذي يتألف غالفه اجلوي 
 97 بنسبة  االكربون  أكسيد  ثاني  من 
تقرب  باملئة، يسبح في حرارة سطحية 
أعلى  ضغط  مع  مئوية  درجة   470 من 
بتسعني مرة من ذلك املوجود على كوكب 
التي  الفوسفني  أن جزيئات  إال  األرض. 
غريفز  بقيادة  الباحثني  فريق  خلص 
إلى احتمال وجودها قد تكون في طبقة 
السحب الفائقة احلموضة حول الكوكب 

عند علو يصل إلى 60 كيلومترا.  
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اإليطالية  الشرطة  أعلنت   - ب(  ف  -أ  روما 
سردينيا  جزيرة  في  الثالثاء  أوقفت  أنها 
جوسيبي ماستيني )60 عاما( امللقب "جوني 
الغجري" والذي هّزت جرائمه البالد لسنوات 
طويلة، بعد فراره للمرة السابعة من السجن 

مطلع أيلول/سبتمبر.
املتواري  املوقوف  على  "ُعثر  الشرطة  وقالت 
شمال  في  ساساري"  قرب  ريفي  منزل  في 
برفقة حداد. وكان  غرب سردينيا حيث كان 
والذي  بالسجن مدى احلياة  الرجل احملكوم 
في  مشددة  حلراسة  يخضع  سجنا  أودع 

ترك  قد   ،2017 متوز/يوليو  منذ  سردينيا 
إليها  يعد  ولم  خروج  إذن  مبوجب  زنزانته 
له  أيلول/سبتمبر، في وقت كان يحق  في 5 
نظام حرية مشروطة في شباط/ اإلفادة من 
ماستيني  جوسيبي  وقال  املقبل.  فبراير 
للشرطة في تصريحات أوردتها صحيفة "إيل 
"الفرار يكون  كورييري ديال سيرا" اإليطالية 
دائما بدافع احلب". ولم تكن زوجته معه عند 
توقيفه. وأصدرت السلطات مذكرة بحث في 
حق ماستيني في سائر أنحاء البالد للقبض 
على السجني الفار الذي صبغ شعره باللون 

طالبت  هذا،  السابع  الفرار  وبعد  األشقر.  
نقابة شرطيني إيطاليني بتغيير قواعد اخلروج 
للمجرمني  األذونات  بإلغاء  مطالبة  للسجناء، 
ولهذا  الفرار.  حاولوا  أن  لهم  سبق  الذين 
)شمال(  بيرغامو  منطقة  في  املولود  الرجل 
العام 1989  ففي  اجلرمية،  مع  طويل  سّجل 
إدانته  بعد  احلياة  مدى  بالسجن  عليه  حكم 
"رّوعت  مسّلح  وسطو  وخطف  قتل  بجرائم 
سكان روما" على مدى 15 سنة بحسب تعبير 

صحيفة "الريبوبليكا".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(
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