
اعـتاد الـعـراق على الـكوارث الـسيـاسيـة واألمنـية مـنذ
سنوات طويلة  لكنه لم يعتد الكوارث الطبيعية إال في
مسـتويات محـدودة . شاهد الـعالم كيف كـان التعامل
مع االوضاع الكارثية السياسية واالمنية وهي كوارث
في جــوهـرهـا لـكن اعـتـيـاد الـنــاس عـلـيـهـا حـولـهـا في
نـظرهم الى ازمـات واختـناقـات وتعـثرات ومـاشابه من
مــصــطــلـــحــات ال جتــرح الــوجه أو الـــقــفى لالســمــاء
تـداولة التي يـعرف جـميع العـراقي انـهم سبب تلك ا

الكوارث .
شــاهـدنــا قــرى تـغــمــرهـا الــســيـول الــتي تــنــحـدر من
ـرتفـعـة شـرق الـعراق فـتـحـولت مـسـاحات االراضي ا
ح البصـر الى خراب السيمـا في قزانية شاسعـة في 
بديـالى  وهـذه الـسـيـول قد تـتـكـرر في مـنـاطق أخرى

كثيرة كما حصل في السنوات السابقة .
الــبـلـد الــذي ال يـسـتــطـيع أن يـنــتج حـكــومـة عـلى وفق
كـتوبة بأيدي السـياسي انفسهم التوقيتـات الزمنية ا
 من الـصـعب أن تـكـون فـيه آلـيـات علـى كـفاءة إلدارة
االزمات والـكوارث فـيمـا لو وقـعت . ياتُـرى  هل تنفع
احملــاصـصـة الــتي جتــري في دمـاء الــسـيـاســيـ في

انقاذ البالد كوحدة متكاملة .?.
هـنــاك من يــقــول ان الــعـراق تــعــرض لــكــارثـة داعش
فـانـهـارت قـواه االمـنـيـة والـعـسـكـريـة والـسـيـاسـيـة في
ساعات ولم يتم حترير مدنه اال بعـد تسويتها بالتراب
. وتـلك أزمـة أخرى فـي النـزوح واالصـابات والـتـشرد
واالنهيارات االقتصادية واالجتماعية ال تزال مستمرة
وتـتخـبط الـطواقم الـسيـاسيـة في التـعاطي مـعهـا حتى

اآلن . 
ؤسساتي الراسخ والعابر الدولة افتقرت الى العمل ا
لـلـحكـومات  لـذلك كنّـا دائـماً نـرى التـحرك احلـكومي
يـنـتج عن ردة فـعل  وال يـسـتـطـيع أن يـحـقق مـعـاجلة
ذات دائــمــيــة في الــفـعـل  في حـ ان حــيــاة الــنـاس
مستمرة وتتطلب ادامة الصلة مع االحتياجات اليومية

من دون انقطاع .
 العـراقي بحـاجة لـكي يكون عـلى دراية بـاخلطط التي
ـعـيـشــيـة وحـيـاة اطـفـاله في مـدى تـســتـهـدف حـيـاته ا
زمـني مـعـقـول  وال مـعـنى أن تـكـون اخلـطط حـبـيـسـة

االجتماعات وال أحد يعرف إن كانت ستنفذ أم ال .
 اعــود لــلــكــوارث الــطــبــيــعــيــة  حـيـث يــبـدو الــنــقص
واضــحــاًفي وجــود آلــيــات مــركــزيــة واخــرى ثــانــويـة
للتـعاطي الناجع والسـريع معها  ولـعل وجود حكومة
جديدة هو حافز للتـفكير اجلدي في ادخار االمكانات
ــصـاعـب واالزمـات  في إطــار من الــتــنــسـيق أليــام ا
العالي  والبأس أن تستحدث مؤسسة مركزية الدارة
وتـنـسـيق مــعـاجلـة الـكـوارث تـرتـبط بـرئـيس احلـكـومـة
وبـكـادر وظـيـفي رشـيـق  يـعـتـمـد عـلى مـسـاعـدين في

الوزارات والهيئات اخملتلفة .
ثـمّـة افكـار كـثيـرة ال بـد أن حتضـر الى طـاولة مـجلس

الوزراء  مع احملاضر التقليدية .
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تشير دراسة حديثة نشرت على
موقع »جـورنال أوف كـلـينـيـكال
نــوتــريــشن) «مــجــلــة الــتــغــذيــة
اإلكـــلـــيــنـــيـــكـــيـــة) إلى أن تـــنــاول
الـــبـــروتـــ في اإلفـــطـــار والـــغــداء
والعشاء قـد يساعد كثـيراً في تقوية

عضالت كبار السن. 
وقــد فـــحـص الـــبــاحـــثـــون فـي هــذه
الــدراســة مـــجــمــوعــة من 1741 من

كـــانـــوا أكــــــــــــثـــر قـــوة في بـــدايـــة
ونــهـايــة الـدراســة مـقــارنـة بــأولـئك
الـذين كانـوا يتـناولـون البـروت في
وجـــبـــة الـــعـــشـــاء فـــقط حـــتى وإن
تــنــاولــوا خاللـهــا كــمــيـة الــبــروتـ

نفسها.
وفي حــ تـوفـر هـذه الـدراسـة مـادة
جيدة للتفكير فإن الباحث يقولون
زيد من إن هنـاك حاجة إلى إجـراء ا
ـتـوصل األبـحـاث لـتأكـيـد الـنـتـائج ا

إليها.

الــــرجـــال والـــنــــســـاء كـــبــــار الـــسن
واألصـحـاء في كـنـدا واسـتـمروا في

دة ثالث سنوات. متابعتهم 
 وعــمـلــوا عـلى تــقـيــيم قـوة وحــركـة
ــشــاركــ في بــدايــة الـدراســة ثم ا
تـتبـعوا أنـظمـتهم الـغذائـية وأعادوا
تـقـيـيم الـقـوة لديـهم في نـهـايـة فـترة

الدراسة.
وظـــهـــر أن أفــراد اجملـــمـــوعـــة الــتي
تـنـاولت الـبـروتـيـنـات في الـوجـبـات
الـرئـيــــسـيـة الــثالث بـصـفـة يـومـيـة
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أربعُ سنـوات مضتْ وقـبـركَ في السـهوب األمـريـكيـة يتـكـاثف علـيه الدمع
من نحـيب األلـوان; ويـعبقُ بـالـورد وتتـطـاير حـولهُ الـفـراشات; وأنتَ حتت
الثرى تئنُّ وحيداً في ظالم دامس وغربة مـوحشة حتيط برفاتك النحيف;
ائية كأنَّي أبصركَ ترسمُ لوحات ومن عينيك الشاسعت تنزف األلوان ا
الئـكة مـوجـعـة عن وطـنك اجلـريح لـوحـات دامـعـة لم تـرهـا معـي سـوى ا
وتى. لم يشعل شمعة الذكرى على ناصية قبرك سوى شقيقكَ وأقرانك ا
ـا زوجتكَ أشـعلتْ عـود بخور في عـزلتـها وهي تـنظر إلى أبا قيـصر; ور
ـلكة األلوان مع ابنتكَ  »أمان «التي كبرتْ وصـارت تعرفُ أنـها فقدتْ 
اذا تـركت فرشـاتك عطشى ـائيـة;  باغت إيـهٍ يا أميـر األلوان ا رحيلـكَ ا
إلى اللـون وجـائـعـة إلى الزيـت وقد ضـرَّجـهـا الدمع بـعـد غـيـابك احلزين?
فرشاتك األنـيقـة مهمـلة اآلن ويكـادُ يخـنقهـا الغـبار هل تعـرف أنَّ فرشاة
ب من الـقـهـر والـفـراق; ولـوحــاتك الـتي تـركـتـهـا في رسـمك غـزاهـا الـشـيـَّ
مـرسـمك هـربتْ من الـوحـشــة والـعـزلـة والـضـجـر? من الـذي يـصـدّق أنَّكَ
رسمت أوَّل لوحة مائية في حياتكَ وأصـابعكَ كان عمرها خمس سنوات;
ــبـكّـرة لم تـتــعـلَّم الـرسم في لـوحـة بـارعــة لـفـتتْ األنـظــار إلى مـوهـبـتكَ ا
مدرسة أو معـهد للـفنون إنّـما جاءت األلوان هـائمةً مـتلهـفةً وسكنتْ دمكَ

فترجمتها إلى لوحات مثيرة ونادرة. 
أذكرُ حـ التـقـيتكَ ألوّل مـرَّة وأنتَ جتـلسُ مع صديـقك سـميـر عـلى عتـبة
باب منزله وتستمعان إلى فـيروز وترتويان من حليب األلم في ليل حزين
صـادفـة أنْ نـكـون نـحن الـثالثـة في إجـازة من احلـرب ولم أكن شـاءتْ ا
أعرف أنَّ الذي يسـكنُ في زقاق قريب من مـنزلنـا; رسام من طراز رفيع
دنـوتُ مـنكـمـا أتـعـثَّـرُ بـخـجـلي وبـعـد حـديث خـاطف عن فـيـروز أهـديتـني
قرب بعد ذلك اللقاء قدمي; وأصبحتُ من أصـدقائك ا كأسكَ ترحيباً 
ــنـزل وأراكَ مـنــهـمـكــاً بـرسم الـلــوحـات الـزيــتـيـة وأنتَ كـنتُ أزورك إلى ا
تسـتـمع إلى فـيـروز كـأنَّ اللـوحـات الـتي كـنتَ تـرسمـهـا عـلى الـقـماش لم
ـنـزل تـسـتـوعب ثـورة األلـوان في دمكَ فـرسـمتَ لـوحـاتكَ عـلى جـدران ا
عيشة وقطـيع خيول نافرة في صالة رسمتَ وجه أمّكَ الطيَّبة في غرفـة ا
ـبتَ وجـههُ الـقــانط بـألـوانكَ ـنــزل األمـامي خـضـَّ الـضـيــوف حـتى جـدار ا
الـسـاحـرة وحـ سـألــتكَ عن سـر هـذا الـشـغف بــالـرسم? أخـبـرتـني في
! ومع كل جبـهـة احلـرب حـ تـشحُّ األلوان عـنـدي أرسم لـوحـاتي بـالـط
لوحـةٍ كـنتَ تـرسـمهـا كـان جـسدك يـنـحفُ أكـثـر ووجهـك يصـبح شـاحـباً
كـأنَّكَ كــنتَ تــرسم تـلك الــلـوحــات بـدمـكَ وعـصــارة روحكَ. لم تـكن تــريـد
الذهاب إلى أمـريكـا كنتَ تعـرفُ أنها سـتقـتلكَ بعـد ح فـطقوس مـدينة
كـربالء وسـحـر بـغـداد وحـنـ شــوارعـهـا وهـواء الـبالد كـان يـسـكنُ في
شعاب ذاكرتكَ ونسغ قـلبكَ كنتَ تعرفُ أنَّ بعـادكَ عن الوطن يعني ذبول
أصابـعكَ وجـفـاف األلـوان عـلى الفـرشـاة حـاولتَ خـداع الـغربـة بـالـغـناء
ـنفيَّة عسى ريـرة على لوحاتكَ ا وأخفقتْ وجاهدتَ في رسـم الذكريات ا
تـنـجــو من الـوحـشـة الــتي كـانت تــطـبقُ عـلى عــزلـتكَ لـكنَّ لــوحـاتكَ الـتي
نفى فاقمـتْ من لوعتكَ وحزنك الـنبيل وح هـاتفتني قبل رسمتها فـي ا
رحيـلكَ بأسـبـوع شعـرتُ أنَّ نبـرة صوتكَ مـوكب عـزاء في عاشـوراء كأنَّ
مـني مخـتـنق بعـبراتـهِ ويحـفر قـبـره في يده حـاولتُ غرس وردة الذي يـكلـَّ
رة; عـسى تسـتـنـشق عطـرهـا وتـؤجّل موتكَ ـدمـَّ أمل في مجـاهل روحكَ ا
لكـنكَ كنتَ عـازماً عـلى العـروج نحـو السمـاء هل ألقـيتَ نظـرة وداعٍ على
وت إلى قلـبكَ اجلميل? هل أمسـكتَ بالفرشاة لوحاتكَ قبلَ أنْ تسـتدرج ا
وتركتَ أثراً أخيـراً على قمـاش اللوحـة? كأني كنتُ أراك حتـاول النهوض
ـوت جـنـاحيكَ من مـقعـدكَ لـعـناق ألـوانكَ ولـوحـاتكَ قـبل أنْ يـنشـر مالك ا
وحتلّق إلـى الفـردوس; وحـ سـكـنتْ روحكَ ارتدتْ جـمـيع األلـوان ثـياب
احلِداد وانـهـمر الـدمع من الـلـوحـات أما فـرشـاتكَ فراحـت تزيح الـغـبار
ـضــرَّج بـالـعـبـرات واخملـضَّب عن وجـهك احلـزين وهم يــنـزلـون بـرفـاتك ا
باأللوان إلى القبر بينما كنتُ أرثيكَ من مكان بعيد وأقول: لوحاتكَ منفى
ورؤاك شمـوس أعـرفُ أنَّ احلزنَ رغـيف الـفنـان لـكنْ خبّـرني مـا جدوى
الدمـعـة لـو سقـطتْ في بـحـر األلـوان إذاً أغمسْ ريـشـتكَ الـولـهى في ماء
الع عـلَّكَ تبـتكرُ فـضاءً سحـريَّاً لـلوعة في شـفة األنـثى ح يحـاصرها
الوجد وتـرسمُ هذيان اجلـوع على خارطـة اإلنسان.
ما أشقى حـنيني ولـوعتي علـيكَ هذه السـاعة أيها
الـرســام الــنــادر.. صـديــقي احلــنــون عـبــد األمــيـر

علوان.

 ÊU e « ≠ fK$« ”u

ية ريهانا في إعالن اعتراضـها ومنعها للرئيس غنية الـعا لم تتردد ا
دونـالـد تـرامب من اسـتـخـدام أي من أعـمـالـهـا الـغـنـائـيـة لـبـثهـا خالل
مـسيـراته وجتـمـعاته الـسـيـاسيـة وذلك فـور عـلمـهـا بـاألمر من خالل

توجيه رسالة للبيت األبيض. 
أوضـحت ريـهــانـا اعـتـراضــهـا الـشـديـد عــلى اسـتـخـدام أعــمـالـهـا في
مــسـيـرات دونـالـد تـرامب قــائـلـة: (لن أكـون أنـا أو أي مـن مـتـابـعـيـني

بالقرب من واحدة من هذه الفعاليات التراجيدية). 
جـاء ذلك بـعــد تـوجـيه مــكـتب صــحـيـفـة واشــنـطن بـوسـت في الـبـيت

األبـيض فيلـيب راكر احلـديث إلى ريهـانا  في تغـريدة قـائالً: (لقد 
لـيون وواحـد جتمـعات ـرة ا قول هـذا ملـيون مـرة ولـكن لنـجعـلهـا ا
تـرامب لـيست كـأي شيء آخـر في الـسـيـاسـة) وذلك بعـد بث أغـنـيـتـها

.(Please don’t stop the mus)
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أشارت بوابة التقنيات إلى قيام
شركـة أبل بـإيـقاف الـدعم الـفني
لــــهــــاتـف آي فـــون 5 و إدراج
هـذا اجلـهاز في قـائـمـة األجـهزة
كن ة وهذا يعني أنه ال  القد
إصالح هذه األجهـزة لدى شركة
عتمدين. أبل أو وكالء اخلدمة ا
وعــــادة مـــــا تــــقــــوم الــــشــــركــــة
األمـريكـيـة بـإيقـاف الـدعم الـفني
نتـجاتهـا بعد مـرور فترة من 5
إلى 7 ســــنــــوات بــــعــــد تــــوقف
اإلنـــتــاج وقـــد  إطالق هــاتف
ـية آي فون  5في األسـواق العـا

خالل عــام 2012. شــهــد الــعــام
اجلــاري سـبــاقــا مـحــمـومــا بـ
ـصـنــعـة لــلـهـواتف الــشـركــات ا
الـذكـيـة الـتي تـنـافـست بـإطالق
عـــــــــــدد مـن األجـــــــــــهـــــــــــزة ذات
ـتطورة بـتكرة وا واصفـات ا ا
وفيمـا يلي قائـمة بأفـضلها وفق
مـــوقع (تك أدفـــايـــزر) الــتـــقــني:
غـوغل بـكسل 3 وبـكسل 3 إكس
إل فـي حـــــــــــــــــال كــــــــــــــــنــت مـن
ـستـخدمـ الـذين ال يـفضـلون ا
هـواتف آيفـون فـيـمكـنك اقـتـناء
واحــــد من هــــذين الــــهــــاتــــفـــ
ـواصفات تقـارب من حيث ا ا

مع أفــضــلـيــة بــكـسل  3إكس إل
من حـيـث حـجم الــشـاشـة. وزُود
الــهــاتــفــان بــأحــدث مــعــاجلــات
شـــركــــة (كــــوالــــكـــوم) مـن نـــوع
(سـنـاب دراغون 845) وكـامـيرا
أماميـة مزدوجـة وأخرى خلـفية
مـفردة ونـظـام تـشغـيل آنـدرويد
(باي 9) ومعـالج صور (بـيكسل
طور من غوغل. فيجوال كور) ا
ومن ناحية البطارية فقد دعمت
غوغل الـهاتفـ ببـطارية طـويلة
ـكن شحـنـهـا السـلـكـيا الـعـمـر 
بـــســـعـــة 3430 و2915 مـــيـــلي

أمبير.
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الـتي تــنـتـجـهـا اخلاليـا والـتي
تدمـر احلمض الـنووي وتـلعب
دوراً رئـيـسـياً في الـشـيـخـوخة.
وترتبط هـذه الغازات بـاإلصابة
ــكن أن بــااللـــتــهـــابــات الـــتي 
تـــــتـــــســـــبـب في الـــــســـــرطـــــان
واألمــراض الـــتــنـــكــســيـــة مــثل
ــــر. وتــــذكــــر مـــــرض ألــــزهــــا
الدراسة أن مادة البلـوليفينول
ـــكــنــهـــا تــدمــيـــر الــغــازات ال 
فردها لـكن فعاليتها الضارة 
تزداد عنـدما تتـرافق مع عنصر
الــزنك. وحـــذر الــبــاحـــثــون من
تنـاول كمـيات كـبيـرة من الزنك
خـشـيـة أن يـؤدي إلى الـغـثـيان
وأن يـؤثــر ســلــبــاً عــلى حــاسـة
الــذوق ويــأمــلــون إنــتــاج هـذا
العنصر مكـمالً غذائياً بجرعات
محـددة وفق ما نـقلت صـحيـفة

ديلي ميل البريطانية.  

{  بــرلــ -الــزمــان : تـوصــلت
ـانــيــة حـديــثـة إلى أن دراســة أ
تــنــاول الــشـــوكــوالتــة وشــرب
ـا يسـاعد الـقهـوة أو الشـاي ر
عــــلى الــــعـــيـش فـــتــــرة أطـــول
ـشـروبـات عـلى الحـتـواء هــذه ا
مــكـــمالت الـــزنك الـــتي تـــنــشط
مــركـــبــاً يـــســاعــد عـــلى إبــطــاء

الشيخوخة.
وبـــــحــــــسب الــــــدراســـــة فـــــإن
الشوكوالتة والقهوة والشاي
حتــــــتــــــوي عــــــلـى عــــــنــــــصـــــر
الـبـولـيـفـيـنـول الـذي يـعـتبـر من
أكثـر مـضادات األكـسدة فـعالـية

في مكافحة تلف اخلاليا.
ووجــد بـــاحــثـــون من جـــامــعــة
انـية أن إرالنغن نـورنـبيـرغ األ
الزنك يُنـشط أحد مركـبات مادة
الــبــولـيــفــيــنــول الــذي يـحــمي
بـــدوره من الـــغـــازات الـــضــارة

األمـيـركـيـات قـالت هـيـرشـالند
ان االحتـاد األمـيركـي للـجـمـباز
فــشـل (في تــغــيــيــر فــلــســفــته
وإعـادة بــنـاء قــيـادته وخــدمـة
أعـــضــــائه في شــــكل فـــعـــال) 
مضـيفـة (تسـتحقـقنَ أفضل من

ذلك).
ويعـاني االحتاد منـذ أشهر من
حــال اضــطـراب عــلى خــلــفــيـة
قضـية نصـار الطبـيب السابق
ـدان بــاالعـتـداء لـلــمـنـتــخب وا
جــنــســيــا عــلى أكــثــر من 250
ريــاضــيـــة والــذي صــدر حــكم
بـــســـجــنـه مــدى احلـــيـــاة هــذا

العام.
وســـبق لــضـــحــايـــا نــصــار أن
ـــســـؤولـــ في اعـــتـــبـــرن أن ا
االحتـاد األمـيـركي لـلـجـمـباز لم
يأخذوا في االعتبار شهاداتهن
وحتــذيـراتـهن حـيـال الـطـبـيب.

وشـملت قـائـمة ضـحـايا نـصار
ــيـــدالــيــات بـــطالت تــوجن بـــا
الذهبية في دورتي لندن 2012
وريـــــو دي حـــــانـــــيـــــرو 2016

. بيت األو
ومنـذ بدايـة هذه الـقضـية التي
تـــعـــد مـن األخـــطـــر في تـــاريخ
ـية الـرياضـة األميـركـية والـعا
يــواجـه االحتـــاد احملــلـي أزمــة
على صعيد قيادته. ففي الشهر
ــاضي اســتــقــالت رئــيــســته ا
الــتـنــفـيــذيـة مــاري بـونــو بـعـد
أربـعــة أيـام من تـعــيـيـنــهـا اثـر
انتقادات واسعـة من النجمت
ســيــمــون بــايـلــز وألــكــســنـدرا

رايسمن.
وكـانت بـونـو قـد خـلـفـت كـيري
ـــســتـــقــيـــلــة مـــطــلع بـــيــري ا
أيـلــول/سـبـتـمــبـر بـعــد تـسـعـة
ـنصب على خـلفية أشهر في ا

اجلــدل حــول قـــرارهــا تــعــيــ
مــــاري لـي تــــرايـــسـي مــــدربـــة
لـــلــــفـــريق األول. واســـتـــقـــالت
األخـيرة بـعد أيام مـن تعـييـنها
أيضـا بعد غـضب الريـاضيات
ـــســــؤولـــيـــة مـن تـــولـــيــــهـــا ا
واتــهـامـهـا بـالـدفـاع عن نـصـار
في تــصــريــحــات تــعــود لــعــام
2016 مع بــدء تـكــشف فـصـول

الفضيحة.
وذكــرت هـيــرشالنــد أن خـطـوة
ــبــيــة أتت بــعــد الــلــجــنــة األو
مــداوالت مــطــولــة. وأوضــحت
(نــواجه وضـعــا ال حل مـثــالـيـا
لـه. ال شك فـي أن تـــــــعـــــــلـــــــيق
عـــضــويـــة االحتـــاد األمـــيــركي
لـلـجـمـبـاز هـو قـرار غـيـر سهل.
ـدى الـقـصـيـر نـحن في عـلـى ا
حاجة الى الـعمل لتـقد الدعم
لالعـبـات اجلـمبـاز األمـيـركـيات

لــيـتــفـوقن في صــاالت األلـعـاب
وخارجهـا. ونحن نبـني خططا

للقيام بذلك).
وأشــــارت الـى أن الـــــلــــجـــــنــــة
بيـة األميركـية وصلت الى األو
خالصة مـفادهـا أن (التـحديات
الـــتـي تـــواجـــهـــهـــا الـــهـــيـــئـــة
(االحتـاد) هي بــبـســاطـة أكــبـر
ـكنه تخـطيه في صـيغته ا 
احلـالـية (…) لـقد عـمـلنـا بـشكل
وثــــــيـق مع مـــــــجــــــلس اإلدارة
اجلــــديـــد لالحتــــاد األمـــيـــركي
لــلـجــمـبــاز عــلى مـدى األشــهـر
األخـيـرة لـدعـمه لـكن عـلى رغم
العـمل الدؤوب ال تـزال الهـيئة

احلاكمة (للجمباز) تعاني).
وســتـــحــال شــكـــوى الــلـــجــنــة
ـبـيـة عـلى جلــنـة مـراجـعـة األو
يتوقع أن تـعقد جلـسة استماع
في الــقــضــيـة يــلــيــهــا إصـدار

{  لـــوس اجنــلــيس-(أ ف ب):
ـــبـــيــة أعـــلــنـت الــلـــجـــنــة األو
األمـيـركيـة بـدء اتخـاذ خـطوات
حلل االحتـاد احملـلي لـلـجـمـبـاز
وإلـغـاء تـفـويـضه كـهـيـئـة تـدير
شــؤون هـــذه الــريــاضـــة عــلى
خلـفيـة إخفـاقه في التـعامل مع
تــبـــعــات فـــضــائـح الــتـــحــرش
اجلــنــسي لــلــطــبــيب الــســابق

للمنتخب الري نصار.
وقــالت الــرئــيـس الــتــنــفــيــذيـة
ــــبــــيــــة ســـارة لــــلــــجــــنـــة األو
هيرشالند في بيان يوم اإلثن
ــبـــيــة  (قــامت الـــلـــجــنـــة األو
األميـركية بـتقد شـكوى بحق
االحتـاد األمــيـركـي لـلــجـمــبـاز
تــهــدف إللــغـــاء عــضــويــته من

بية األميركية). اللجنة األو
وفي رسـالة مـفـتوحـة وجـهتـها
الى العـــــــبــــــات اجلـــــــمــــــبــــــاز

تقـرير يـتضـمن توصـيات ترفع
الـى مـــجـــلس إدارة الـــلـــجـــنـــة
بيـة الذي سيـعود إليه في األو
ــطـاف اتــخـاذ الــقـرار نـهــايـة ا
الــنـهـائي بـشـأن جتـريـد احتـاد

اجلمباز من وضعه احلالي.
ــبـيــة بـعـد وأتـت اخلـطـوة األو
يـــومــ من اخـــتــتــام بـــطــولــة

الــعــالم لــلــجــمــبــاز الــفــني في
الـدوحة والـتي شـهدت تـتويج
األميـركية سيـمون بايـلز بأربع
مـيــدالـيــات ذهـبـيــة ومـيــدالـيـة
فضية وأخرى برونزية. وكانت
بـايـلز قـد قـالت في تصـريـحات
سـابـقة إنـهـا كانت من ضـحـايا

نصار.


