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كورونا  فيروس  مع  التعامل  في  تخبطت  الدول  جميع 
المرعبة  المفاجأة  أمام  عادياً  هذا  وكان  المستجد، 
المليون  التي زاد حصادها على مليون وربع  للجائحة 
في تقدم يحبس االنفاس. لكن بعد مضي عشرة شهور 
بات من الواضح أين هي االخطاء في تعامل كل دولة 
للفيروس. وقبل ذلك  ترسخت  التصدي  مع اجراءات 
قناعة في انَّ عدد االصابات اكثر مما هو معلن على 
في  الحكومات  أنَّ  في  القناعة  برزت  كما  كبير.  نحو 
دول متقدمة ال تصارح الناس بكل الحقيقة واّنها تركت 

جوانب كثيرة ألسئلة مهمة من دون اجابات.
اآلن، الموجة الثانية صارت حقيقة في اوروبا، وعادت 
الوفيات الى ارتفاع واضح وسريع، وبدت الحكومات 
االغالق  من  الخوف  هاجس  تحت  واقعة  االوروبية 
الثاني لالقتصاد وتسعى بأي ثمن لتجنبه حتى لو جرى 
تطبيق سياقات مناعة القطيع التي يوجد كثير من الناس 
في بريطانيا على قناعة بأنها سياقات جرى تنفيذها فعالً 
القطارات  انسان نظرة على  أي  يلقي  ، السيما عندما 

المزدحمة في وسط لندن .
الدول العربية ومنها العراق تعاني من ضربة قاصمة 
في االصابات، لكن االقتصادي دولة متعبة مثل العراق 
أو  االلماني  لالقتصاد  تعني  مثلما  الجائحة  له  تعني  ال 

البريطاني أو االيطالي. 
محافظ السليمانية خرج عن السرب الهادىء بالقول أّنه 
االقفال  بيت في محافظته غير مصاب، وانَّ  يوجد  ال 
عند  عربي  بلد  أبعد  وفي  شيئاً.  يعني  يعد  لم  الشامل 
آالف  عشرة  فتح  الى  المغرب  في  يتجهون  العراق 
تفشي  مع  بالتزامن  الجمعة  واحدة لصالة  دفعة  مسجد 
وثالثين  مائة  تضم  تعليمية  مؤسسات  في  االصابات 
اسبوع  بعد  القرار  نتائج  انتظار  تلميذ. والبد من  ألف 
لنرى صحة القرار، وهنا ال يمكن التعامل اال مع النتائج 

الواقعة حتماً.
بات من الصعب التكهن بمقاصد الحكومات في اتخاذ 
سوى  ذلك  سيحسم  شيء  وال  الوباء،  إزاء  قراراتها 
انتهاء االنتخابات االمريكية لنرى كيف سيتم استخدام 
ورقة اللقاح بيد الفائز الجديد، بعد أن بات من المستحيل 

الكشف عن اللقاح قبل االنتخابات.
قريباً مني يقول أّن شعار من حقنا أن   اسمع شخصاً 
نعرف ينهزم أمام شعار، ليس ُمهماً أن نعرف اآلن. ثّم 

يردف: لقد تعبنا.

الطريق إلى السماء
َمْن منّا يستطيع أْن يتنبأ بخارطة الطريق إلى السماء؟ كيف يكون َشكلها، 
والغنج  والماء،  تحفَّها األشجار  أم هي طريق  وهل هي طريق وعرة؟ 
المتدلي على حوافها، الشاعرة، هناك من يرى أنَّ حياة اإلنسان طالت أو 
قُصرت على هذي األرض فهي ُمؤقّتة وموبوءة بتفاصيل بائسة وشاقة 
الحياة  بعد  يقول  وهناك من  واالسترخاء،  السعادة  فيها  تنتعش  ما  أكثر 
الحياة  وهي  أجمل  حياة  سينتقل اإلنسان إلى  األرض،  هذه  على  الفانية 
الخالدة المنشودة، أو يذهب إلى ظلمات الجحيم، وفي ظل هذه الصراعات 
ال يدركه  الذي  مجهواًل، وربما  السماء  إلى  الطريق  يبقى  النفسية 
اإلنسان مهما كانت قيَمِه االجتماعية والفكرية والعلمية والثقافية والمالية 
أنَّ طريقه إلى السماء يبدأ من شعوره بحياته على األرض، لكني أُفكر 
وأؤمن  بحقيقٍة أخرى مختلفة جدا، ربما ال يقبلها البعض وهي: أن الحب 
والكلمة العاشقة للجمال هما وحدهما يرسمان الطريق الخصب المؤدي 
إلى السماء، وأنا أعيش هذه الحقيقة تذكرُت ديوان الشاعرة اإليرانية ) 
فروغ فرخزاد ،، عمدني بنبيذ األمواج( وفيه ترسم الطريق إلى السماء 
من خالل ما نزفته من قصائد مثيرة جدا بجمالها، في بعض منها تقول: 

كم كانت أرضنا من قبُل بعيدة

في حجرات السماء.. 

إلى طريق محفوفة بالنجوم اقتدتني 

وأجلستني وراء نجمة..

بها  أعني  التي  السماء  إلى  الخضراء  الرحلة  هذه  تستوقفني  دائما 
لها، مثل  المتدفق من األعماق نحو اآلفاق التي ال حدود  المطلق  الحب 
بركان انشق بإرادة عليا. وهذه الحقيقة ال تحتاج منّا سوى الحقيقة التي 
بعيدا  واألخالقية،  والروحية  والعاطفية  اإلنسانية  المفاهيم  بكل  تمسك 
التعذيب،  التهديد والوعيد، والمعتقالت والسجون، وغرف  عن سالسل 
واألوامر والرعونات المتغطرسة، واألنانية والمباهاة، والتمايز الطبقي، 
والتجويع وتزوير الحقائق، والدسائس والضغينة وغيرها من الموبقات، 
ربما دائما تستوقف البعض منّا هذه الحقائق التي هي وحدها تحدد شكل 
الرحيل بنا إلى السماء بكل جمالها األزرق، ونفائسها الثمينة، من خالل 
عودتنا المتكررة من بغداد باتجاه مدينتنا أنا وصديقين رائعين لي، بعد أن 
نقضي نهارا كامال بكل مرارته في مراجعاتنا المضنية لبعض مؤسسات 
الدولة البائسة، ثم نهّم بالعودة في أذيال النهار إلى حيث انطلقنا، نسلك 
دروبا ومنعطفات مختلفة تحاشيا الزحامات التي تتخم الطرقات الرئيسية، 
حيث  إلى  يوصلنا  النتيجة  في  جميل  طريق  على  دلتنا  الصعلكة  وهذه 
تحفه االشجار من جانبيه، ويمتد من حوله  فهو طريق مختصر  نريد، 
بساط أخضر، ونهر يداعُب أحد كتفيه، وخاصة مع بدء الشمس ببانوراما 
توديعها النتهاء مهمتها اليومية المكلفة بها، ينقلب المنظر إلى آيٍة سماوية 
في جمالها، وسحر صبغتها، وهنا يتحول المنظر إلى لوحة فنية خالبة 
واألخرى  الشعر  مرةً  نتعاطى  مركبتنا  في  الثالثة  ونحن  العقول،  تبهر 
الحوار في مواضيع مختلفة ولكن يتسيّدها المشهد الثقافي المتراجع الذي 
يشهده عراق اليوم، قلت أُنظروا إلى الطريق كم هو جميل؟ خاصة مع 
بتصريح  يهتف  االسمر  الصعلوك  بصاحبي  وإذا  الساحر،  المنظر  هذا 
ربما هو أخطر من المنظر ذاته في جمالِه، حيث قال: بل هذا هو الطريق 
بالمعنى،  مفرطة  حكمة  عن  تُثمر  التي  العفوية  أجمل  ما  السماء،  إلى 
تولد  الجمال، وحقيقة  تمتطي صهوة  بالفكر، وصراحة  وفلسفة  مفعمة 
النتاجات المبدعة واألفكار، وما هذا المقال إال 
هو من ثمار تلك اللحظة الغنية بالعطاء والبراءة 
والبحث عن الحقيقة الثابتة، وهي بالحب وحده 
نستطيع أن نصل إلى السماء ونحن نرتدي ثوب 
النقاء والطُهِر من القبح بمختلف نواياه الخبيثة 

والمظلمة.

فنانة مصرية:بعد احلج والعمرة
لم أفكر باحلجاب

القاهرة -الزمان 
أفضل  عن  سالمة،  منال  الفنانة  كشفت 
األعمال السينمائية لزوجها اخملرج عادل 
أديب، وأفضل دور أيًضا لشقيقها الفنان 

شريف سالمة.
على  "اسألني"  برنامج  في  منال،  وقالت 
األعمال  أفضل  من  إن  بي سي  قناة سي 
فيلمي  هما  لزوجها  نظرها  وجهة  من 
أما  دول"،  البيبي  و"ليلة  "هيستريا"، 
األدوار  كل  أن  فأكدت  لشقيقها،  بالنسبة 
دوره  أن  ترى  ولكنها  قدمها مميزة  الذي 
جًدت  جيد  املارقة"  "السهام  مسلسل  في 

لكنه لم يحَظ مبشاهدة عالية.
احلجاب  عن  سؤاًلا  ملنال  ووجه 
كالتالي:"عملتي اكتر من رحلة حج وعمرة 
وظهرتي باحلجاب على انستجرام، مش 
الفنانة  لترد  احلجاب؟،  تلبسي  بتفكري 
بفكر  لو  ألن  السؤال  بحب  قائلة:"مش 
حلد  فيه  مفكرتش  انا  لكن  هعمله،  فيه 

دلوقتي".
الفنانة  للقب  وعبرت سالمة، عن رفضها 
احلجاب،  ارتدائها  بعد  وذلك  التائبة 
قائلة:"أنا ضد اللقب ده ألن أنا مبعملش 
حاجة غلط وال حرام عشان اتوب عنها انا 

مبتهن مهنة عظيمة جًدا".
يذكر أن أخر أعمال منال سالمة، مسلسل 
من  كل  ضم  الذي  نعمان"،  احلاج  "عائلة 
تيم حسن وصالح عبدالله ويسرا اللوزي 
ومحسن  الصايغ  وسهر  مجدي  وهبة 

منصور، وغيرهم من النجوم.

بيتشو،  ماتشو  موقع  أعاد   - ب(  ف  ليما-)أ 
فتح  البيرو،  في  البارز  السياحي  املعلم 
جائحة  بسبب  اإلغالق  من  أشهر  بعد  أبوابه 
هو  واحد  زائر  الستقبال  لكن  كوفيد19-، 
األزمة الصحية  البالد بفعل  ياباني عالق في 
العاملية.وكتب جيس كاتاياما عبر حسابه على 
إنستغرام "أول شخص على األرض يعود إلى 
مرفقا  أنا"،  هو  احلجر،  منذ  بيتشو  ماتشو 

منشوره بصور له أمام املوقع املهجور.
وقال في تسجيل مصور نشرته الهيئة احمللية 
األنديس  بجبال  كوسكو  منطقة  في  للسياحة 

على فيسبوك "هذا مذهل حقا! شكرا".
في  عالقا  عاما   26 البالغ  السائح  يزال  وال 
تذكرة  اشترى  وهو  آذار/مارس.  منذ  البيرو 
دخول لزيارة ماتشو بيتشو قبل أيام من إعالن 
البالد حال الطوارئ السياحية وإغالق املواقع 

السياحية واحلدود.
في  عدة  أثرية  معالم  فتح  إعادة  املقرر  ومن 
مع  اخلميس،  من  اعتبارا  كوسكو  منطقة 
سيتعني  لكن  مشددة،  صحية  تدابير  اعتماد 
االنتظار حتى الشهر املقبل على األرجح إلعادة 
وزير  أعلن  ما  على  كليا،  بيتشو  ماتشو  فتح 

الثقافة في البيرو األسبوع املاضي.

لندن - نيويورك -الزمان 
أعلن علماء أن تناول اجلزر بشكل منتظم مينع 

تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر.
األمراض  عن  يدور  فاحلديث  للعلماء،  ووفقا 

املزمنة وأمراض خطيرة مثل مرض السرطان.
وأضاف العلماء أنه وفقا لعدة دراسات أجريت 
مينع  فاجلزر  اخملتبرية،  احليوانات  على 
الهضمي  واجلهاز  البروستاتا  سرطان  تطور 
إلى  العلماء  الرئة في اجلسم. وأشار  وسرطان 
أن اجلزر غني بالكاروتني واحلديد والفوسفور 
والبوتاسيوم واملغنيسيوم والزنك واليود والفيتامينات 
B ، C ، E ، K، وفق موقع "neboley". وأكد العلماء 
أن إضافة اجلزر إلى النظام الغذائي، ميكن أن 

العمر، ومينع من اإلصابة بأمراض  يعزز طول 
مزمنة. فيماقررت هيئة الغذاء والدواء األمريكية 
هيدروكلوريد"  "ميتفورمني  دواء  سحب   )FDA(
لتضمنه  السكري  مرض  عالج  في  املستخدم 
وقالت  السرطان.  داء  من مسببات  عالية  نسبة 
 Marksans( الدواء  لهذا  املنتجة  الشركة  إن 
أن  "الحظت  االختبارات،  بعد   ،)Pharma Limited
القطع  بعض  في  إي  آم  دي  آن  مادة  محتوى 
يتجاوز حد املدخول اليومي املقبول إي دي إي 
،  لذلك من منطلق احلذر الشديد قررت توسيع 
نطاق عملية السحب من األسواق التي باشرتها 
أنواع  مختلف  ليشمل  املاضي  يونيو  شهر  في 

وأشكال هذا العقار.

"ديزني"  مجموعة  أعلنت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
إعادة تنظيم العمل في مجال اإلعالم والترفيه 
لتعزيز دور خدمتها للبث التدفقي التي ازداد 

الطلب عليها كثيرا خالل جائحة كوفيد19-.
في  والترفيه  اإلعالم  وحدة  وسيترأس 
سيدير  الذي  دانيال  كرمي  العمالقة  اجملموعة 
ويشرف  التدفقي  البث  خدمات  عمليات 
اإلنتاجات  يشمل  مبا  املضامني  إنتاج  على 
السينمائية والتلفزيونية والبرامج الرياضية.
بوب  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
تشابيك في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" 
تقدمي  نريده هو  "ما  عن اخلطة  اإلعالن  بعيد 
مستوى من املوضوعية وجعل ذلك قرارا يصب 

واملساهمني  عموما  الشركة  مصلحة  في  حقا 
فيها".

كوفيد19-  جائحة  أن  إلى  تشابيك  وأشار 
تسببت  بعدما  اخلطوة،  هذه  اتخاذ  سّرعت 
بإغالق قاعات السينما وأدت إلى ازدياد كبير 
في االشتراكات بخدمة "ديزني +" وغيرها من 

خدمات البث التدفقي.
أفضل  بصورة  التماشي  إلى  اخلطوة  وترمي 

مع متطلبات املستهلكني.
وقد استقطبت خدمة البث التدفقي من "ديزني" 
حزيران/ نهاية  حتى  مشترك  مليون   60,5
أخرى  في مجاالت  التراجع  ما عّوض  يونيو، 

تعمل فيها اجملموعة.

موقع سياحي من أجل 
زائر واحد

ديزني..عودة خدمة البث التدفقياجلزر وثالثة أنواع من السرطان
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كوبنهاغن- الزمان 
في  ومزارعون  بيطريون  أطباء  بدأ 
مليون   2.5 من  أكثر  إعدام  في  الدمنارك 
انتشار  بعد  على  تتوزع  منك   حيوان 
فيروس كورونا في 63 مزرعة على األقل 
العدد  يرتفع  ورمبا  الدامنارك،  شمالي 

الى اربعة ماليني  ايضا. 
والغذاء  البيطري  الطب  هيئة  وتشرف 
احليوانات  إعدام  على  الدمناركية 
احليوانات  مربو  يقتل  بينما  املصابة، 
تقع  التي  املزارع  في  املصابة  غير 
املزرعة املصابة  ضمن 8 كيلومترات من 
كور  لفليمنغ  وفقا  بأنفسهم،  حيواناتهم 

املسؤول  وأضاف  الهيئة.  من  ماركر 
في  اخلميس،  بدأت  التي  العملية  عن 
"نحن  آلبورغ:  مدينة  غربي  جيول  قرية 
أن  مضيفا  األمر"،  وننفذ  قدما  منضي 
يعتمد  وهذا  شهورا،  يستغرق  قد  ذلك 
كور  يعلن  ولم  الفيروس.  تفشي  على 
ماركر عن أي إحصائيات على الفور عن 
التي رمبا يتم إعدامها.  عدد احليوانات 
دخول  منك  مزارع  رفض  واجلمعة 
احليوانات،  إلعدام  مزرعته  السلطات 
لدخولها،  املزرعة  أسوار  تخريب  وتعني 
الشرطة  باسم  املتحدث  قال  ملا  وفقا 

هنريك سكالز، لـ"أسوشيتد برس".

وخالل نهاية األسبوع، استطاعت قوات 
من  احملتجني  من  عدد  إخراج  األمن 
مربي  إن  الهيئة  وقالت  للمنك.  مزرعتني 
احليوانات غير املصابة سيحصلون على 
يحصل  بينما  باملائة،   100 تعويضات 
تعويض  على  املصابة  احليوانات  مربو 
مصدري  أكبر  من  الدمنارك  وتعد  أقل. 
بحوالي  يقدر  ما  وتنتج  للعالم،  املنك 
معظم  وتذهب  عام،  كل  فراء  مليون   17
الصادرات إلى الصني وهونغ كونغ، فيما 
مربي  رابطة  رئيس  بيدرسن  تاغ  يقول 
الفراء الدمناركية إن جائحة كورونا "قد 

تهدد الصناعة بأكملها".

متحف  أعلن   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  نانت 
فرنسا  غرب  نانت  مدينة  في  التاريخ 
لتاريخ  مخصص  معرض  إرجاء  االثنني 
املغولية  واإلمبراطورية  خان  جنكيز 
بسبب "تشديد احلكومة الصينية موقفها 

حيال األقلية املغولية".
وأوضح املتحف في بيان موقع من رئيسه 

هذا  بوقف  القرار  "اتخذنا  غييه  برتران 
والعلمية  اإلنسانية  القيم  باسم  اإلنتاج 
عنها"،  ندافع  التي  املهنية  واألخالقيات 
املشروع  طاولت  "رقابة  عن  متحدثا 

األساسي".
 17 في  املعرض  انطالق  مقررا  وكان 
أرجئ  املوعد  لكن  األول/أكتوبر،  تشرين 

إلى النصف األول من 2021 بسبب األزمة 
الصحية.

"نحن مضطرون  البيان  املتحف في  وقال 
حتى  املعرض  هذا  إرجاء  إلى  حاليا 
متحدثا   ،"2024 األول/أكتوبر  تشرين 
الصينية  السلطات  من  "إنذار  تلقي  عن 
املركزية بضرورة أن نسحب من املعرض 

خان"  "جنكيز  )كلمات  معينة  مصطلحات 
و"إمبراطورية" و"مغول"(، ثم "اإلعالن عن 
مراقبة  طلب  مع  املعرض  محتوى  تغيير 
وخرائط  )نصوص  إنتاجاتنا  جململ 

وكتّيبات وبيانات صحافية(.
عزمه  نانت  في  التاريخ  معرض  وأكد 
"باالستعانة  قريبا  جديد  معرض  تنظيم 

مبا  وأميركية"،  أوروبية  مبجموعات 
"يحفظ اخملطط األول" للحدث.

و56  نسمة  مليار   1,4 الصني  وتضم 
الهان  قومية  وتشكل  إتنية.  مجموعة 
 ،,  92 مع  السكان  من  ساحقة  أكثرية 
مليون شخص   6,5 حوالى  يعيش  فيما 
من قومية املغول يقيمون بصورة رئيسية 

وهي  )شمال(،  الداخلية  منغوليا  في 
والصحارى  احلقول  من  شاسعة  منطقة 

والغابات.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر، شهدت املنطقة 
سياسة  عن  اإلعالن  إثر  كبيرة  تظاهرات 
لغوية جديدة تعزز دور اللغة الصينية في 

النظام التعليمي على حساب املنغولية.

بدأت   - ب(  ف  )أ  )اليونان(-  ريثيمنو 
الثالثاء  شاب  يوناني  مزارع  محاكمة 
بتهمة  كريت  جزيرة  في  ريثيمنو  في 
على  عثر  أميركية  عاملة  وقتل  اغتصاب 
في   2019 متوز/يوليو   8 في  جثتها 
حوالى  بعد  مهجور  محصن  موقع 

أسبوع على اختفائها.
 28( باراسكاكيس  يانيس  املتهم  وأقر 
واألب  كريت  جزيرة  من  املتحدر  عاما( 
إيتون  سوزان  اغتصب  بأنه  لولدين، 
عاملة األحياء اجلزيئية األميركية البالغة 

59 عاما، وقتلها.
سترة  مرتديا  مثل  الذي  املزارع  وأقر 

نصف  ورأسه  الرصاص  من  واقية 
والقتل وحيازة  االغتصاب  بتهم  حليق، 
أسلحة نارية بصورة غير قانونية، وهو 
حاليا موقوف في سجن في تريبولي في 
جزيرة البيلوبونيز بغرب اليونان ونقل 

إلى ريثيمنو حملاكمته.
استجوبوا  الذين  الشرطيني  أحد  وأفاد 
باراسكاكيس بعد اعتقاله، أن املتهم نفى 
في بادئ األمر أن يكون ارتكب اجلرمية، 
االستجواب  من  ساعات  ست  بعد  لكنه 
عليه  متلي  بشياطني  مسكون  إنه  "قال 
على  كهوف  مستكشفو  وعثر  أوامر". 
في  األحياء  عاملة  إيتون،  سوزان  جثة 

معهد "ماكس بانك" في جامعة دريسدن 
اختفائها،  على  أيام  ستة  بعد  األملانية، 
إلى  يعود  مهجور  محصن  موقع  في 
من  مقربة  على  الثانية  العاملية  احلرب 

مدينة خانيا في كريت.
للمشاركة  املدينة  هذه  العاملة  وقصدت 
في مؤمتر علمي وخرجت يوم اختفائها 
هاتفها  بدون  الهرولة  رياضة  ملمارسة 

النقال، بحسب الشرطة.
بعدما  باختفائها  لها  أصدقاء  وأبلغ 
رأوها للمرة األخيرة في 2 متوز/يوليو. 
باحلق  االدعاء  طرف  محامية  وقالت 
إن  اجللسة  قبل  بانتازي  فاسو  املدني 

السمعة  ذات  األحياء  "عاملة  الضحية 
مكسبا  تشكل  أن  ميكن  كان  الدولية" 
)فيروس( كورونا املستجد"  في مكافحة 
صعيد  "على  الصحافيني  أمام  مضيفة 
و)األبحاث( عن  الفيروس  انتقال عدوى 
لتؤدي  كانت  كم  ندرك  أن  ميكن  لقاح، 

دورا مفيدا" مبواجهة الفيروس.
يخفف  عادال  قرارا  "ننتظر  وتابعت 
وقالت  الضحية".  عائلة  معاناة  من 
برودوس  إيتون  جولي  العاملة  شقيقة 
للصحافيني "كان من الصعب للغاية علّي 
علي  أن  لكنني شعرت  هنا.  إلى  القدوم 
أن أكون حاضرة ألظهر إلى أي حد كانت 

امرأة استثنائية وناجحة".
حنون  "والدة  بأنها  شقيقتها  ووصفت 
"أمر  بأنها  اجلرمية  واصفة  وودودة"، 
مروع ومأسوي"، مقّرة بأنها عاجزة عن 
اجللوس في القاعة ذاتها مع املشتبه به.
من  امرأة  شهادة  على  االدعاء  ويعول   
سكان كريت عانت من مضايقات املشتبه 

به، على حد قول بانتازي.
 وقال احملققون إن املتهم التقى الضحية 
مرتني  فدهسها  ريفي  طريق  على 
في  وينقلها  يخطفها  أن  قبل  بسيارته 
املعزول  املوقع  إلى  سيارته  صندوق 

حيث اغتصبها.

إعدام املاليني من أجمل احليونات النافعة

متحف فرنسي يرجئ معرضًا عن تاريخ املغول بسبب ضغوط صينية

خسارة لعقلية علمية كانت ستنفع في محاربة كورونا
مزارع يوناني يعترف:قتلت العاملة األميركية بعد اغتصابها

خالد اخلفاجي

القاهرة -مصطفى عمارة
ىضجة  تثير  اجليزة  عنتيل  قضيه  التزال 
ان  بعد  املصرى  اجملتمع  فى  وصدمة  واسعة 
الرذيلة  ممارسة  فى  تورطه  حتقيقات  اكتشفت 
داخل  باستدراجهن  قام  ان  بعد  سيدة   16 مع 
وتصوير  املنحرفة   لعالقاته  استاجرها  شقه 

فيديوهات جنسية مع السيدات .
اوسيم  قريه  اهالى  من  العيان  شهود  واكد   
التى  التحقيقات  فى  اجليزة  حملافظة  التابعه 
جزارا  يعمل  اجليزة  عنتيل  ان  معهم  اجريت 
الثراء  عالمات  ظهرت  ثم  باليومية  بسيطا 
االموال حتى  معرفة مصدر  دون  عليه  املفاجئة 
احد  اكد  فيما  ارض  وقطعه  مزرعه  اشترى  انه 
بتصوير  يقوم  كان  انا  بقريته  العائالت  كبار 
النساء اثناء ممارستة العمليه اجلنسية ويقوم 
اموال  بدفع  مبساومتهن  ليقوم  بتصويرهن 
واذا  والفديوهات  الصور  نشر  عدم  مقابل  في 
استجالب  منهن  يطلب  اموال  دفع  يستطعن  لم 
السيدات  نساء اخريات حتى استطاعت احدى 
والتى  الشرطة  وابالغ  منزلها  الى  استدراجة 
من  فاضح  فيديو   100 من  اكتر  معه  ضبطت 

بينهم فيديوهات لطليقته وام اوالده.
خاصة  تصريحات  فى  امنى  مصدر  اكد  فيما   
لم  القريه  اهالى  من  احدا  ان  الزمان  ملراسل 
السائد  العرف  وان  بالزنا  دعوى  يطلب حتريك 
هو حل تلك القضايا من خالل اجللسات العرفيه 
القضية  تلك  على  ترتبت  التى  للفضائح  منعا 
والتى ادت حتى االن الى 5 حاالت طالق مرشحة 

للتصاعد

قضيه عنتيل 
اجليزة من دون 
حترير دعوى زنا


