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 كـــشف مـــهــــرجـــان الـــقـــاهـــرة
السينمائي الدولي الثالثاء عن
اخـتـيـار فـيـلم (ذي أيـريـشـمـان)
”األيـرلـندي “من إخـراج مارتن
ســـكـــورســـيـــزي لـــلـــعـــرض في
افـــــتــــــتـــــاح دورتـه احلـــــاديـــــة
واألربـع الـتي تـنـطلق في 20
تـشـرين الـثاني وتـسـتـمـر حتى
 29من الـــشــهـــر ذاته..الــفـــيــلم
بــطـولـة آل بـاتــشـيـنـو وروبـرت
دي نيرو وجو بيشي احلائزين
جـــــمـــــيـــــعـــــا عــــــلى جـــــوائـــــز
األوسكـار.وتدور أحـداث الفـيلم
الـذي أنتـجـته شبـكة نـتـفلـيكس
ة حول صعود عصابات اجلر
ـتـحدة ـنـظـمـة في الـواليـات ا ا
خالل الـفـتــرة الـتـالـيــة لـلـحـرب

يـة الـثـانـية وهي الـعـا
احلـكــايــة الـتي تــمــتـد
لعـدة أجيال وتـتعرض
إلحــدى أكــثــر اجلـرائم
غــمـوضــا في الــتـاريخ

عاصر. األمريكي ا
وقـال رئــيس مـهـرجـان
الــقـاهـرة الـســيـنـمـائي
محمد حـفظي في بيان
ارتن (فيلم األيـرلندي 
ســــكــــورســــيــــزي هـــو
جتــربــة ســـيــنــمــائــيــة
مـتـكـامـلـة يـزيـنـها أداء
ثلي تمثيلي من أهم 
الــعــالم) مـــؤكــدا عــلى
(أنه يــشــعــر بــالــفــخـر
الفتتاح الدورة القادمة
لـــلـــمـــهـــرجـــان بـــهـــذه
الـــتــــحـــفـــة الــــفـــنـــيـــة
لحـمية الـتي صاغها ا
أحــــد أعـــــظم صــــنــــاع
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يــحــتــوي الــفـلــفـل احلـار عــلى
مــركـب الــكــابــســيــســ الــذي
Src يــــوقف نـــشــــاط بـــروتـــ
ــــســـؤول عن حــــيـــاة ومـــوت ا

اخللية.
وجودة مركب الـكابسـيسـ ا
فـي الـــفـــلـــفـل احلـــار وهـــو مـــا
يــجـعــله حـارا يـقــلل من الـورم
اخلـبـيث لـسرطـان الـرئـة وفـقا
لـعـلـمـاء أمريـكـيـ مـن جـامـعة

مارشال.
وفـقا لـهم الكـابسـيسـ يوقف
نــــشــــاط بــــروتــــ Src وهـــــو
ــــســـؤول عن حــــيـــاة ومـــوت ا
اخلـلـيـة. وبـالـتـالي قـد يـصـبح
ـركب األســاس لـتــطـويـر هــذا ا
ـضـادة لـلـسـرطان. الـعـقـاقـيـر ا
في الــــوقـت احلـــالـي يـــبــــحث
ـــتـــخـــصـــصــون عـن نـــظـــيــر ا
لـــلــمــركـب من الــفـــلــفل احلــار.
فـالــكـابـســيـسـ لــديه عـدد من
اآلثـار اجلــانـبـيــة. عـلى ســبـيل
ــكن أن يــثـيــر تــهـيج ــثـال  ا
اجلـهـاز الـهـضـمي وتـشـنـجـات
ــــــعـــــدة بــــــحــــــسـب مــــــوقع ا

.Food.news
وفي سيـاق متـصل حتدث أحد
مؤلـفي هذا االكـتشـاف هارولد
فارموس احلـاصل على جائزة
نوبل في علم وظـائف األعضاء

والـــطب أســـتــاذ فـي جــامـــعــة
كـــورنــيـل ومـــركـــز اجلـــيـــنــات
والــسـرطـان في نــيـويـورك عن
قـاطع التي تـسمى اجلـينات ا
NAU- سرطنة في مهرجان ا
+KA 0 الذي أقـيم في جامـعة
مـوســكـو احلــكـومـيــة وفق مـا

نشرته سبوتنيك.
في عـام 1910 أجــرى بــيــتــون
روث مــــــوظف فـي مــــــعــــــهـــــد
روكـفلـر جتربـة إلثبـات طبـيعة
ورم ســرطـــاني ســاركـــومــا في
نـزلي. أخذ األنـسجة الدجـاج ا
ـريـضـة من عـضالت دجـاجـة ا
وسـحــقـهــا وخـلــطـهـا بــالـرمل
ومــررهـا من خـالل فـلـتــر دقـيق
ــادة الـتي لــلـغــايــة. ثم حــقن ا
أنتـجت صوصا بـصحـة جيدة

وقد ظهر لديه ساركوما.
 أجرى فـريق بـحثي من الـكلـية
ــلــكــيــة في الــيــابــان جتــارب ا
اثلة بشكل مستقل عن روث
وجــــــاء تـــــــأكــــــيــــــد آخـــــــر من
كـــوبـــنـــهـــاغن حـــيث تـــســـبب
الــعـلــمـاء في ســرطـان الـدم في

الدجاج. 
أصــــــــــــبـح مـن الـــــــــــواضـح أن
ــــكن أن يـــكـــون الــــســـرطـــان 
نـاجـماً عن فـيـروس وبـعد ذلك
 تـسـميـته فـيروس سـاركـوما

روث.
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الــــــــســــــــيــــــــنــــــــمــــــــا عــــــــبـــــــر
تـــــاريــــــخـــــهــــــا).وأضـــــاف (أن
هـرجان سـينـظم عـرضا ثـانيا ا
في الـــيــوم الــتـــالي لالفـــتــتــاح
لـيـتـيح من خالله فـرصـة ثـانـية
ــشــاهــدة جلــمــهــور الــقــاهــرة 
الـفـيـلـم عـلى الـشـاشـة الـكـبـيرة
قــــــــبـل بــــــــدء عــــــــرضـه عــــــــلى

نتفليكس).
هرجان هذا العام نحو ويقدم ا
 150فيـلما من  63دولة تـشمل
 30فيلما ما ب طويل وقصير
ية والـدولية في عروضـها العـا
األولى إضــافـة إلى  90فــيـلــمـا
ـهـرجـان حـقـوق عـرضـهـا نـال ا
األول فـي الـــــــــشــــــــــرق األوسط

وشمال أفريقيا.
ـسرحي الى ذلك فـاز الـعـرض ا

øtð«– lÒ u²*« Ãd(« u¼√

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

عـبّـرت قطـاعـات كثـيـرة من الـعراقـيـ عن اسـتيـائـها من
التقريـر احلكومي حول نتـائج جلنة التـحقيق في أسباب

مقتل 157 عراقياً في االحتجاجات االخيرة .
ـسـؤولـ يـبـدو أنّ أحــداً غـيـر مــكـتـرث بـإعــفـاء بـعـض ا
االمـنيـ من مـناصـبـهم  وقال نـاشـطون إنّ االعـفـاء هو
اجراء ترقـيعي متوقع واليـقدم واليؤخـر بل زاد بعضهم
فـي الـقـول أنه نــوع من الـتـكــر حـيث سـيــجـلـسـون في

بيوتهم ويتلقون رواتبهم من دون عمل.
هـنــاك قــنــاعـة واســعــة في انّ الــرصـاص الــذي حــصـد
ـنـفـلت في الـشـارع ـتــظـاهـرين هـو جـزء من الـسـالح ا ا
ـراقبـة االجـهزة الـعراقي ويـرجع الى جـهـات ال تخـضع 
ثل كل جوانب الصورة احلكومية  وبالـرغم من هذا ال
إال انّ احلـكومـة لـو دخلت من هـذا الـباب لـتقـوم بـحمـلة
الــســـيــطــرة عـــلى أي سالح خـــارج وزارتي الــداخـــلــيــة
والــدفـاع لــكـانـت فـرصــة لـتــقــد ( مـنــجــز)  قـد يــكـون

محدوداً لكنه مرئي .
في الــوقت ذاتـه هــنــاك قــنــاعــة بــأنّ احلــكــومــة ال تــريــد
ـــواجــهــة مـع جــهــات هـي تــعــرفـــهــا وتــدرك مـــخــاطــر ا
مكن االصطدام مـعها لـذلك دارت حتقيـقاتها فـي فلك ا

وظف العسكري الواقع حتت سلطتها . من ا
عـدم رضا الـعـراقيـ لـيس أمراً هـيـناً أو عـابـراً السيـما

زوجاً بالغصة والدم .  عندما يكون 
استمعت الى اهالي بعض الضحايا وهم يرفعون سقف
ـواضعـات الـتي تـقوم عـلـيـها ـا يـنـسف كل ا مـطـالـبهم 

تداولة اليوم . الواجهات السياسية ا
ـشـهـد ال أحــد يـتـوقّع أين سـيــكـون الـفـتق اجلــديـد في ا
ومــتى? ذلك انّ غـضـب الـعـراقــيـ لــيس له مـوعــد كـمـا
ـضروبـة لالحتـجاجات واعـيد ا يخـبرنـا التـاريخ  وانّ ا
غـالــبـا مــا تـكـون نــوعـاً من آلــيـات الــتـقـنــ والـســيـطـرة
واإلخمـاد  وفي هذا أمـثلـة من التـاريخ العراقـي القريب

وليس البعيد.
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اآلن وعـــبــر الــتــاريـخ الــقــريب والـــتــاريخ الــبـــعــيــد هــنــاك
مشتركات غريبة عجيبة ب العراق وسوريا ومنها:

أن تـركــيـا تــتـواجـد اآلن  بــالـقــوة في الـعــراق وسـوريـا  
وإيران تتواجـد باألتباع في الـعراق وسوريا وال يـستطيع
الـعــراق أن يـحــمي مـواطـنــيه الـكــرد من هـجــمـات جـاراته
ـتـمــثـلـة بـتـركـيـا وإيـران وكـذلك ال تـسـتـطـيع ـسـتـأسـدة ا ا
سـوريـا حـمـايـة مـواطـنـيـهـا الـكـرد مـنـهم كـمـا ال يـسـتـطـيع

البلدان تأم حدودهما لدرء شر جارتاهما.
في الــسـنــوات اخلـمس الــسـابــقـة إجــتـاحـت آفـة وحــشـيـة
مــنــاطق شــاســعــة من الــعــراق وســوريــا أكــلت األخــضـر
اليـ من الـنـاس من ديـارهم والـيـابس وقـتـلت وهــجـرت ا
واطنـ كانوا بحـماية هات وإستعبـدت وأذلت وتاجرت 
الـدولــتـ كـمــا دمـرت مـدنــاً عـريــقـة وآثـاراً ومــعـالم كـانت
. أطـلقت هذه اآلفة على نفسها شاخصة منذ آالف السن
اسم دولة اخلالفة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)
وقد ضـحى من أجل قتلـها واسـتئـصالهـا آالف العـراقي

والسوري األبطال من كل مكونات البلدين.               
وقـبـلـهـا إشـتـرك الـعـراق وسـوريـا بـكـارثـة احلـكم الـفـردي
حتت يافطة حـزب البعث وإن كان في فـرد متسلط في كل

منهما.
يشير التاريخ القريب أعاله بوضوح الى أن ما يحدث في
سوريـا يـنتـقل الى العـراق وبـالعـكس كإنـتـقال الـسائل في
ـسـتطـرقـة والـتـاريخ الـبـعيـد أيـام الـدولـة األمـوية األواني ا
والدولة العـباسيـة يشير الـى أن إستقرار الـعراق وسوريا
يتحقق فقط عندما يكون حكمهما واحد وكما هو استقرار
سـتطـرقة. السـائل عنـدما يـتـساوى مـستـواه في األواني ا
وعليه عـلى شعوب العـراق وسوريا وحـكامهـما أن يدركوا

تالزمة القدرية ويدركوا اآلتي: حقيقية هذه ا
ــنــافـذ الــســوريــة تـشــكل األقــرب لــتـصــديــر ثـروات  أن ا
ومنتـجات العـراق الى العالم واسـتيراداته مـنه عبر الـبحر
ـنـافذ الـعـراقـيـة األقرب ـتوسط وكـذلك تـشـكل ا األبـيض ا
بـالــنـسـبـة لــصـادرات واسـتـيــرادات سـوريـا عــبـر اخلـلـيج
ــسـار بــ مــنــافـذ الــبــلـدين الــعــربي بـاإلضــافــة الى أن ا
سيكون هو األقرب لتجارة الترانزيت ب الشرق والغرب.
أن الـعــراق وسـوريـا كالهـمــا يـتـشـكـل من أغـلـبـيــة عـربـيـة
ـواقع جـغرافـية واضـحـة وأقلـيات وأقلـيـة كرديـة متـمـيزة 

أخرى دينية وأثنية متشابهة.
إن كل ما تقدم يقتضي التوقف عنـده والتفكير فيه وكيفية
إسـتــغالله لــصـالح شــعـوب الــبـلــدين في الـوضـع الـشـرق

أوسطي الهائج.
  في الواقع احلـالي ليس هـناك أمـام الشعـب العراقي إال
اإلســـتــمـــرار بـــالــنـــضــال من أجـل حتــقـــيق عـــراق مــدني
ـقـراطي فـدرالي (بـإقـلـيم كـردي ومـحـافـظـات بـإدارة ال د
مركزية) للـحفاظ على وحدته ولـيس أمام شعب سوريا إال
ـقـراطـيــة وبـفـدرالـيـة الـنـضــال من أجل سـوريـا مـدنــيـة د
مشابهة للعـراق للحفاظ على وحـدتها رغم الصعاب ومتى
ـكن العـمل على الـتخلص وإذا  ما حتـقق ذلك للبـلدين  
من حالة الذل والهوان الـتي يعيشانـها اآلن وحتويلها الى
حـالة من الـعـز والـرفـاه  للـمـواطن الـعـراقي والـسوري من
خالل توحيـد اقتصـاد البلـدين وجيوشـهما  وسـياساتـهما
ـتد من الـبـحر اخلـارجيـة لـيكـون  لـهـما حـيـز إقتـصـادي 
ــنــافـذ تــصــديـر االبــيض الى اخلــلــيج الـعــربي يــتــحـكم 
ارة عبرهما ب ثرواتهما الطبيـعية وجتارتهما والتـجارة ا
شـــرق الــعـــالم وغــربـه . وجــيش يـــهــابـه األعــداء ويـــحــقق
االســتــقــرار لــلــعــراق وســوريــا ويــحــمي الــعــرب والــكــرد
ومكونـات بلديـهما الـعزيزة األخرى من
ؤدجلة شر اجليـوش والتـشكـيالت ا
الــتي أذلت الــبالد والــعــبــاد وعـادت
ــنــطــقـــة الى مــفــاهــيم الــعــصــور بــا

اخلوالي.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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مع تــــــــزايـــــــد حــــــــدة االزمـــــــة
االقــتـصـاديـة في مــصـر  بـفـعل
االرتـفـاع الــكـبـيــر فى االسـعـار
وانـــخـــفــاض الـــدخـــول اذا مــا
قــــــورن بــــــزيــــــادة االســــــعــــــار
وانخـفاض الـدخول لـدى اعداد
كبيرة من الشباب جلأت بعض
ــــصـــريــــة الى نــــشـــر االســـر ا
اعالنات عـلى صفـحات الـفيس

مـعــاجلــة الـوضع االجــتــمـاعي
لــلــمـواطن فـى ظل االصالحـات
االقـــتــصــاديـــة الــتى تـــقــودهــا

الدولة.
واوضـح اخلـبــيــر االقـتــصـادي
رضـــــا عـــــيـــــسي ان الـــــبـــــعــــد
االجـتـمـاعي غـائب فى سـيـاسة
احلـكومـة والـدلـيل على ذلك ان
الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر عن اال
ـتـحدة والـبـنك الدولي يـشـير ا
الى عـــدم الــعـــدالــة فـى تــوزيع
الـدخول كـما ان تـقـرير اجلـهاز
ركزي للمحـاسبات يشير الى ا
ان  %30من سكان مصر حتت
الـــفــقـــر او قــريـــبــ مـــنه وفى
مـواجـهـة تـزايـد مـعـدالت الـفـقر
طالب هـاني احلسـيني اخلـبير
االقتصادي بـحزب التجمع الى
زيـادة الــدعم الــعــيـني لــلــسـلع

الغذائية وضبط االسعار.
بينما طالبت الكاتبة الصحفية
ـرأه فـريـدة الـنـقـاش بـتـمـكـ ا
اقتصاديا للحد من نسبة الفقر
وايـدتــهـا فى ذلك دالــيـا فــكـري
مؤسسة مبادرة صرخة لتمك
الــنـسـاء اقـتـصـاديـا فى الـوقت
الذي طـالب فيه عـدد من خبراء
االقتصاد بالتوسع فى سالسل
جتارة اجلـملـة وحتديـد هامش
لـــلــربـح لــلـــخـــروج من االزمــة.

ـعـلـومـات والـوثـائق بوزارة وا
ـــوقع الـــداخـــلــيـــة بـــتـــعـــقب ا
االلــكــتــرونـي وحتــديــد مــكــانه
ومـكـان الدولـة الـتى يبث مـنـها
ـــوقع لــلـــوصــول الـى هــويــة ا

القائم عليه .
في الــــســـــيــــاق ذاته كـــــشــــفت
احـصـائـيـة صـادرة عن اجلـهاز
ركزي لـلتعبـئة واالحصاء ان ا
معدل الـفقر وصل الى 32.5%
ـا من مــجـمــوع الــسـكــان اي 
يعادل 32ملـيـون مواطن مـنهم
6.7مـليـون مواطـن يعـانون من
فــقـر مــدقـع بـاالضــافــة الى 30
مـليـون يكـافحـون من اجل عدم

السقوط فى فخ الفقر.
وفى تـصــريـحــات خـاصــة اكـد
جــــودة عـــــبـــــداخلــــالـق وزيــــر
الــتــضــامـن الــســابق واســتــاذ
االقـتصـاد بجـامعـة القـاهرة ان
اتساع الفقر فى مصر ناجت من
اتــبـاع ســيــاســات اقـتــصــاديـة
خـاطــئـة واضـاف ان احلـكـومـة
تـسـعى الـى تـنـفـيـذ تــعـلـيـمـات
صنـدوق النـقد الدولي من اجل
وازنـة وحملت تخـفيض عجـزا
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة عــمــلــيـة
االصالح والــــتى لن تــــتـــحـــقق
االبعـد فتـرة طويلـة فيـما طالب
خــبـــراء االقــتــصـــاد بــضــرورة

بـــوك عن اســـتــعـــدادهــا لـــبــيع
اطـفـالـهـا لـعــدم مـقـدرتـهـا عـلى
اعالة هـؤالء االطفال وتراوحت
ــــعــــروضـــة عــــلى االســـعــــار ا
شبكات االنترنت من 2500الى
فـيــمـا انـتـشـر 200الف جـنـيـة 
ســـمـــاســـرة لـــلـــتـــرويج لـــتـــلك
الـبضـاعة ونـظـرا خلطـورة تلك
الــقــضــيــة امــر الــنــائب الــعـام
بــــتــــكـــلــــيف االدارة الــــعــــامـــة
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 أصـبحت أغـنـية (بـيـبي شارك)
الشـهيـرة لألطفـال هتـافا يـتردد
في أنــحـاء لـبـنـان بـعـدمـا أداهـا
ــشـاعــر تـلـقــائـيـة مـحــتـجـون 
لـتـهــدئـة طـفـل صـغـيــر حـوصـر
وسط مــظــاهـــرة صــاخــبــة.بــدأ
األمر عـنـدما وجـدت إل جـبور
نــفـسـهـا مـحــاطـة بـجـمـهـور من
احملـتـجــ بـيـنــمـا كــانت تـقـود
سيارتها في العاصمة اللبنانية
فـي مـطــلع األســبـوع فــمــا كـان
مــــــنــــــهــــــا إال أن طــــــلــــــبـت من
ـتـظـاهـرين الـكف عن الـهـتـاف ا
ألن ابـنـهـا الـصـغـيـر روبـ كان
ـــقــــعـــد اجملـــاور نــــائـــمــــا في ا
لـهـا.وفـي الـتـو انـطـلق احلـشـد
كما تقص إل في ترديد أغنية
(بـــيــــبي شـــارك) الـــتـي تـــعـــني
(الــــقـــرش الــــصـــغــــيـــر) وأخـــذ
احملتـجون يـحركـون أيديهم في
إشـارات تــشـبه حـركـة الـسـمـكـة
مع ابــتــســـامــات واســعــة عــلى
الـــوجـــوه.ويـــظـــهـــر تــســـجـــيل
الــفــيـــديــو الـــذي صــورته إلــ
وحـقق بـعـدها انـتـشـارا واسـعا
مـجـمـوعة مـن حوالي  20شـابا
حـول سـيـارتـهـا يـغـنـون لـلطـفل
الـصغـير الـذي تمـلكـته الدهـشة
سك بزجاجة. وفي بينما كان 
الفيديو ظـهر رجل ملتح يرقص
ويــــتــــحــــرك إلـى داخل اجلــــمع

وخارجه مقلدا حركة السمكة.
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بابوي وآخر من الكونغو من ز
لصلتهم بالشحنة.

وتــســتـــخــدم عــظــام األســود في
الـعالجـات الـتـقـلـيـديـة في آسـيـا
ـا أعـلـنـته مـؤسـسـة بورن وفـقـا 
فـــري اخلــيــريــة الـــدولــيــة. كــمــا
يــــســــتـــــخــــدمــــهــــا الــــســــحــــرة

شعوذون بكثرة . وا

ـطـار أثـنــاء عـمـلـيـات تــفـتـيش 
»أو آر تـــــامــــبــــو «الـــــدولي في
جـوهـانـسـبـرج لـعـدم تـسـجـيـلـها
علـى نحـو صـحـيح. وأضاف أنه
عند تفتيش الشحنة  اكتشاف
الــصــنـاديق مــلــفـوفــة بــلـفــافـات
ألــومــنـيــوم و إلــقــاء الــقـبض
على ثالثة أشخاص منهم اثنان
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صـــادرت الـــشــرطـــة في جـــنــوب
أفـريـقـيا  12صـنـدوقـا من عـظام
األســــود فـي مــــطـــــار رئــــيـــــسي
بــــالـــبالد. وذكــــر بـــيـــان لـــوزارة
البيـئة أن الصنـاديق كانت تضم
نحو  342كيـلـوغرامـا من عـظام
اليزيا األسود كانت في طريقها 
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(الـتـرياق األزرق) لـفـرقـة إيـحاء
ـسـرحـية) لـلـفـنـون الـركحـيـة (ا
ــهــرجــان الــوطــني بــجــائـــزة ا
وريتاني الذي أسدل للمسرح ا
الــســتــار عـلـى دورته الــثــانــيـة
ـاضي في الــعـاصـمـة االثــنـ ا
هرجان نواكشوط.شاركت في ا
الـذي نـظـمتـه الـهـيـئـة الـعـربـية
لــلـمـسـرح بــالـتـعـاون مع وزارة
الـثـقـافة والـصـناعـة الـتـقلـيـدية
عـــشــرة عـــروض من مـــخـــتــلف

وريتانية. الواليات ا
وتــشـــكــلـت جلــنـــة الــتـــحـــكــيم
ـــمــــثل والــــكـــاتب بـــرئــــاســـة ا
الـــتـــونـــسي الـــبـــغـــدادي عــون
ـوريتـانـية وعـضـوية الـكـاتبـة ا
فـــاطـــمـــة بــنـت عــبـــد الـــوهــاب
واخملــــرج اجلـــزائــــري جــــمـــال

ــــســــرحي قــــرمـي والــــكــــاتب ا
ــوريــتـانـي مـحــمــد فــال عــبـد ا
الــرحــمن.وفـاز بــجـائــزة أفـضل
ــــثل عــــلي ديــــدة عن عـــرض
(كـاســتـيــنج) لـفــرقـة الــشـروق
ثـلـة خـديـجة وجـائـزة أفـضل 
مــنه عن عـرض (آهــات تـيـرس)
لـفــرقــة ازويـرات واليــة تــيـرس
زمـــور فـــيـــمـــا ذهـــبت جـــائــزة
اإلخــــراج إلى ســــيــــد مـــحــــمـــد
اوداعـــة عن عـــرض (هــواجس)
لـفـرقـة انـواذيـبـو.وفـاز بـجـائزة
الـسـيــنـوغــرافـيــا عـرض (سـرك
ـوكب الثقافي األحالم) لفرقة ا
ــوســيـقى وجـائــزة الــتـألــيف ا
ــــؤثـــــرات عــــرض (حـــــمــــاة وا
الــوطـن) لــفــرقـــة أطــار بــواليــة

أدرار.

{ جـــــنــــــيف-(أ ف ب)  –طـــــلب
القضـاء السويـسري من النـمسا
تـقــد خـبــرة طـبـيــة عن احلـالـة
اني الصحية لنجم كرة القدم األ
الـسابق فـرانـتس بـكنـبـاور الذي
ورد اســمه في فــضــيـحــة فــسـاد
انيا 2006. ونديال أ أحاطت 
سـاعـدة الـقانـونـية وورد طـلب ا
فـي قــــرار صــــادر الــــثـالثــــاء عن
دائــرة الــشـــكــاوى في احملــكــمــة
اجلنائية الفدرالية السويسرية.
وكـــان بــكــنـــبــاور رئـــيس جلــنــة
ـــانــــيـــا الســـتـــضـــافـــة تـــرشح أ
مـونـديـال 2006 ولـهــذا الـسـبب
هــــو مـــوضع حتــــقـــيق مـن قـــبل
الـقـضاء الـسـويـسـري لـكن نـظرا
ـدعي حلــالـتـه الـصــحـيــة قــرر ا
الــــــعـــــام الــــــســــــويـــــســــــري في
آب/أغــــــســــــطس 2019 فــــــصل
الحــقـات اإلجـراءات ضــده عن ا

دعى عليهم اآلخرين. بحق ا
وذكـــرت مـــجـــلـــة (در شـــبــيـــغل)
ــانـيــة الــصـيف األســبــوعـيــة األ
ـــاضـي أن صـــحـــة بـــكـــنـــبــاور ا
(تــدهــورت كـــثــيــرا) وأن (قــدرته

على احلكم وذاكرته تضاءلتا).
ــــتــــهــــمــــون الــــثالثــــة ورفض ا
اآلخـرون الـرئـيـسـان الـسـابـقـان
ـانـي ثـيـو الحتـاد كــرة الـقــدم األ
تــســفــانــتــســيــغــر وفــولــفــغــانغ
نيـرسباخ واألمـ العـام السابق
لــالحتـــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــدولــي
(فيفا)السـويسري أورس لينزي
أن يـتم فــصل إجـراءات مـالحـقـة
بكنباور عن إجراءات مالحقتهم
لكن احملكـمة اجلنـائية الـفدرالية
قضت بـأن إجراء مـنفصـال لبطل

مونديال 1974 له ما يبرره.
في بيان القرار الصادر الثالثاء

ذكــــرت غــــرفـــــة الــــشــــكــــاوى أن
السلطات النمساوية منحت أحد
اخلــبــراء ثالثــة أشــهــر لــتــقــد
تـــــقـــــريـــــره الـــــطـــــبي اخلـــــاص

ببكنباور.
ويـتعـلق الـتـحـقيق الـذي فـتـحته
احملـــكــمــة الــســـويــســريــة في 6
تـشـرين الــثـاني/نـوفـمـبـر 2015
نـظـمة بـشبـهـات حـول اللـجـنـة ا
تـهمـة بإنـشاء ونـديال 2006 ا
حسـاب خاص وضـعت فيه مـبلغ
6,7 ماليــ يـــورو بــتــمــويل من
الــــرئـــيـس الــــســــابق لــــشــــركـــة
»أديـــــداس «الــــــراحـل روبـــــرت
لويس–دريـفـوس من أجل شـراء
أصوات آسيا األربعة في اللجنة
التـنـفيـذية لـ »فيـفا ?«وحتديدا
قـــطـــر واحلـــصـــول عـــلـى شــرف
االستـضافـة على حـساب جـنوب

إفريقيا.
وبــحـــسب »در شـــبــيـــغل «فــإن
بـكنـبـاور ونيـرسـباخ عـلـما بـهذا
احلـســاب اخلـاص وطـلب األول

من لويس–دريفوس تـمويله قبل
صيـف عام 2000 فـتـرة اخـتـيار
ــونـديـال. ــانـيـا الســتـضــافـة ا ا
ـــــاني الى وعـــــمـــــد االحتـــــاد اال
ــبـلغ بــحـجـة تــكـالـيف تــسـديـد ا
متـعـلقـة بتـنظـيم أمـسيـة للـفيـفا

لكنها لم حتصل.
اني بأن وقد اعـترف االحتـاد األ
ونـديال 2006 نـظمـة  اللـجنـة ا
صــرفت مــبـلغ  6,7ماليـ يورو
لــالحتــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــدولــي فـي
نيـسان/أبريل 2005 من دون أن
يـكـون مـرتــبـطـا بـإسـنـاد احلـدث
ـــانــــيــــا. وأوضـح أن هـــذا إلـى أ
ـنـاسـبـة مـراجـعـة ـبـلغ ظــهـر  ا
داخلية حول إسـناد تنظيم كأس
الـــــعـــــالم 2006  وفي ســـــيـــــاق
فــضـــائح فـــيـــفـــا والــشـــائـــعــات

تكررة في وسائل اإلعالم. ا
ــانــيــا عــلى جــنــوب وتــفــوقـت أ
إفـريــقـيـا فـي سـبـاق اســتـضـافـة
مونديال 2006 بواقع  12صوتا
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