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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

�أغلب ال�شيعة يقررون الت�صويت والكرد بال موقف

القوى ال�سيا�سية تنهي ليلة منح الثقة بدون اتفاق على حكومة عالوي
ويعتقد.فيما مل يت�سن لـ(املدى) الت�أكد منها
ع�ض ��و اللجنة املالية والنائب عن حمافظة
ال�سليمانية �أن "يتمكن جمل�س النواب من
) وزيرا يف18  �إىل15( منح الثقة ملا ب�ي�ن
 م�ش ��ددا،"حكوم ��ة حممد توفي ��ق عالوي
على �أن "مفاو�ضات ال�ساعات الأخرية هي
من �س ��تحدد عدد الوزارات امل�ؤجلة والتي
."�سيتم متريرها يف اجلل�سة اال�ستثنائية
2 التفا�صيل �ص

ويتابع النائب."ل�ش�ؤون �إقليم كرد�س ��تان
عن ح ��زب االحت ��اد الوطني الكرد�س ��تاين
�أن "رئي� ��س احلكومة املكل ��ف منح املكون
،"الكردي وزارة املالية والعدل والتجارة
الفتا �إىل �أن "بع�ض ��ا من الأ�س ��ماء امل�سربة
�صحيحة �سيتم طرحها كمر�شحني حلكومة
."عالوي
و�س ��ربت ا�س ��ماء وزراء �ض ��من الت�شكيلة
،احلكومية التي قدمها عالوي �إىل الربملان

وحتى وقت مت�أخر."غد (اليوم) اخلمي�س
.من يوم ام�س مل ترد معلومات عن اللقاء
ويو�ض ��ح ق ��ادر �أن "م ��ن ب�ي�ن امللف ��ات
املطروح ��ة خ�ل�ال اللق ��اء ه ��ي احلقائ ��ب
 وح�ص ��ة الإقلي ��م م ��ن املوازنة،الوزاري ��ة
) واملناطق140(  وتنفيذ املادة،االحتادية
املتنازع عليها ورواتب البي�شمركة وملف
النفط والغاز ف�ضال عن ا�ستحداث من�صب
جديد للمك ��ون الكردي وهو وزارة الدولة

 النائ ��ب ع ��ن كتلة،�ش�ي�روان م�ي�رزا ق ��ادر
االحتاد الوطني الكرد�س ��تاين يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "وفدا كرديا برئا�س ��ة رئي�س
�إقلي ��م كرد�س ��تان نيجريف ��ان ب ��ارزاين
�سي�صل العا�صمة بغداد حامال معه خم�سة
ملفات �س ��يطرحها على طاولة املفاو�ضات
 الفتا �إىل،"م ��ع رئي� ��س احلكوم ��ة املكل ��ف
�أن "ه ��ذه املفاو�ض ��ات �س ��تحدد م�ش ��اركة
القوى الكرد�س ��تانية من عدمها يف جل�سة

ّوذكر ا."الذي ق ��اوم القت ��ل والقمع
علوي
)يف تغري ��دة عل ��ى ح�س ��ابه يف (توي�ت�ر
�أن ��ه "مب�ش ��يئة الل ��ه �س ��يكون الت�ص ��ويت
عل ��ى �أول كابينة من مر�ش ��حني م�س ��تقلني
 �س ��يعيدون لل�ش ��عب حقه،�أكف ��اء ونزيهني
 م�ض ��يفا ان "غد ًا �س ��ويا،"وللعراق هيبته
�شعبا ونواب ًا ومر�ش ��حني وقوى �سيا�سية
وطني ��ة �س ��نطوي �ص ��فحة املحا�ص�ص ��ة
ويقول."أبي
ّ �ونتطل ��ع �إىل ع ��راق ق ��وي و

 ويف.اجلل�س ��ة �إىل مواعي ��د جدي ��دة
االثن ��اء قال رئي�س ال ��وزراء املكلف حممد
 �إن جل�س ��ة اليوم �ست�ش ��هد،توفيق عالوي
الت�ص ��ويت على �أول كابينة وزارية ت�ض ��م
مر�ش ��حني م�س ��تقلني ونزيه�ي�ن يعي ��دون
 م�ش ��ددا عل ��ى ان "الي ��وم،للع ��راق هيبت ��ه
موعد التقاء ال�ش ��رفاء من �أع�ض ��اء جمل�س
النواب �أ�ص ��حاب املواق ��ف الوطنية الذين
�صمدوا �أمام التحديات الكبرية مع ال�شعب

 جلان حكومية وبرملانية9
:تتعرث بك�شف قتلة املحتجني
!املهمة لي�ست �سهلة

 المدى/ بغداد

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..ت�شييع رمزي لآخر �شهيد يف �ساحة اخلالين

ا����س���ت���غ���ل���وا ارت������ب������اك احل����ك����وم����ة و�����ض����ع����ف اخل������دم������ات ل���ت���ث���ب���ي���ت وج����وده����م

 م�����س��ل��ح��ون �أج���ان���ب دخ��ل��وا ال���ع���راق ق��ادم�ين م��ن ���س��وري��ا:ع�����س��ك��ري��ون
 ومت ا�س ��تئناف العمليات.بغداد الدويل
،امل�ش�ت�ركة بع ��د توقف دام �ش ��هر تقريبا
حي ��ث اعلن اجلي�ش العراقي يف �ش ��باط
ب ��دء الهجم ��ات عل ��ى داع� ��ش مب�ش ��اركة
ق ��وات التحالف عقب غ ��ارة على داع�ش
. يف حمافظة االنبار غربي العراق
2 التفا�صيل �ص

وينف ��ذون عملي ��ات وانه ��م ي�س ��تعدون
"وكان ��ت الق ��وات االمريكي ��ة. للع ��ودة
وق ��وات التحالف ق ��د ارج� ��أت عملياتها
امل�ش�ت�ركة م ��ع اجلان ��ب العراق ��ي �ض ��د
داع�ش عقب التوترات الناجمة عن مقتل
القائد االيراين قا�س ��م �سليماين بهجوم
طائ ��رة م�س�ي�رة امريكي ��ة عن ��د مط ��ار

م ��ن مقرتب ��ات ع ��دة خروق ��ات امني ��ة
 م ��ن بينها،خالل �ش ��هر �ش ��باط احل ��ايل
فتح م�س ��لحي داع� ��ش الن ��ار على خميم
لالجئني مت�س ��ببني مبقتل احد احلرا�س
وقال النقيب برزجني يف حديث ملوقع.
ميدي ��ا الي ��ن االخب ��اري "ه ��ذه االعمال
ت�شري اىل ان م�سلحي داع�ش موجودون

:حممد الربيعي يكتب عن
ال�سباق لإنتاج لقاح �ضد فريو�س كورونا اجلديد

6

 ينفذ م�س ��لحو التنظيم،ومناطق اخرى
اعم ��ال تفج�ي�ر واختطاف ��ات وهجمات
 ولكن م�سلحي.اخرى على نطاق �ض ��يق
التنظي ��م ين�ش ��طون اك�ث�ر يف ارا�ض ��ي
نائية مثل ق�ض ��اء خممور حيث ال توجد
.فيها قوات امنية كبرية مت�س ��ك االر�ض
و�ش ��هدت منطق ��ة خمم ��ور وم ��ا حوله ��ا

داع� ��ش يعمل ��ون منذ ف�ت�رة على جتميع
�ص ��فوفهم وو�ص ��لوا ملرحلة اال�س ��تعداد
من ��ذ ط ��رد داع� ��ش م ��ن. ل�ش ��ن هجم ��ات
ارا�ض ��ي احتله ��ا يف �ش ��مايل الع ��راق
 ب�ض ��منها املو�ص ��ل وم ��ا2017 يف ع ��ام
حولها م ��ن مناط ��ق يف حمافظة نينوى
مثل ق�ض ��اء خممور وال�ش ��رقاط وتلعفر

 �شخ�صية14 الفيفا ير�شح
لهيئة التطبيع لإدارة الكرة العراقية

5

 �شخ�ص ًا بـالفايرو�س يف املو�صل12 ا�شتباه ب�إ�صابة

 ال��ع��ا���ص��م��ة مب���أم��ن ع��ن ك��ورون��ا:حم��اف��ظ ب���غ���داد
 قررت،من جهتها.املتعلقة بالفريو�س
 حظ ��ر �إقامة،�إدارة حمافظ ��ة وا�س ��ط
،املنا�سبات �أو التجمعات يف املحافظة
وكذل ��ك ال�س ��فر �إىل النج ��ف جتنب� � ًا
وقالت قيادة �شرطة.لفريو�س كورونا
وا�س ��ط يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه �إن "املحافظ وكالة ع ��ادل حمزة
الزركاين رئي�س اللجنة االمنية العليا
تر�أ� ��س م�ؤمتر خلية الأزمة اخلا�ص ��ة
بالوقاية من فايرو�س كورونا يف مقر
."مديرية �شرطة حمافظة وا�سط
4 التفا�صيل �ص

،حت ��ى �س ��اعات اللي ��ل املت�أخرة
مل حت�س ��م الكت ��ل الربملاني ��ة
خالفاته ��ا م ��ع رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
املكلف حمم ��د توفيق عالوي على �أ�س ��ماء
كابينت ��ه احلكومي ��ة الت ��ي ينوي عر�ض ��ها
يف اجلل�س ��ة اال�س ��تثنائية املق ��رر عقده ��ا
 االمر الذي يهدد بت�أجيل،اليوم اخلمي� ��س

مر�شح �سابق
يعلن درا�سة
منهاج احلكومة
ويتحدث عن
مالحظات

 المدى/ بغداد
تق�ت�رب موج ��ة االحتجاج ��ات يف البالد من دخول �ش ��هرها
 عن اجلهات، فيما مل تك�ش ��ف ال�سلطات حتى االن،ال�س ��اد�س
 منذ،و�شكلت احلكومة والربملان.امل�س�ؤولة عن قتل مئات املتظاهرين
 مل تعلن، جلان حتقيقية بتلك احلوادث10  نحو،اندالع االحتجاجات
ووفق الرواية. بعد طلب من املرجعية،نتائج اي منها با�ستثناء االوىل
 اال، عرقلت اعالن النتائج، فان االحداث ال�سيا�سية االخرية،الر�سمية
" و"ت�ستخف،ان نا�ش ��طني قالوا ان ال�س ��لطة غري مهتمة حلاالت القتل
 مدنيا قتلوا394  فان،وا�ستنادا لإح�صائيات احلكومة.بدماء ال�ضحايا
 ت�ش ��رين االول املا�ض ��ي حتى مطلع �ش ��باط25  منذ،يف االحتجاجات
 ع�ضو جلنة،ويقول �سعد احللفي. دون حتديد هوية الفاعلني،احلايل
، ان حتديد اجلهة امل�س� ��ؤولة عن قت ��ل املتظاهرين،االم ��ن يف الربملان
و�شكلت.""مهمة لي�ست �سهلة و�ستعلن بعد انتهاء نتائج التحقيقات
 منها اثنتان يف حمافظة، جلان حتقيق6 ،احلكوم ��ة منذ بداية االزمة
و�أكد احللفي يف ات�ص ��ال. جلان يف الربملان3  باال�ض ��افة اىل،واحدة
 واليوجد �س ��قف زمني، ان "التحقيقات مازالت م�س ��تمرة،)مع (املدى
 م�ش�ي�را اىل ان التحقيقات "ح�سا�س ��ة للغاية وتتعلق،"لالنته ��اء منها
واعرتفت." وم�س ��تقبل ق ��ادة ع�س ��كريني،ب�س ��معة االجه ��زة االمني ��ة
25(  قبل ا�س ��بوع من انطالق املوج ��ة الثانية لالحتجاجات،احلكومة
 ا�ستناد ًا، مدنيا وثمانية �شرطيني149  مبقتل،)ت�شرين االول املا�ضي
.للتحقيق الوحيد الذي ك�شفت عنه ال�سلطة منذ انطالق االحتجاجات
 لـ(امل ��دى) ان "احلكومة مل، نائب يف الربمل ��ان،ويقول با�س ��م خ�ش ��ان
." اال بطلب من مرجعية النجف،تتحرك حينها لت�شكيل جلنة
3 التفا�صيل �ص

 المدى/ بغداد

 متابعة المدى
ووجه."والوقائي ��ة بان�س ��يابية تامة
 ر�س ��الة اىل و�س ��ائل الإع�ل�ام،العط ��ا
 �أم�س واملدون�ي�ن يف مواق ��ع التوا�ص ��ل،�أك ��د حمافظ بغ ��داد
 داعي ًا �إياهم اىل "توخي، خلو العا�ص ��مة االجتماع ��ي،الأربع ��اء
 داعي� � ًا يف الدقة يف نقل املعلومات واالبتعاد عن،م ��ن فريو� ��س كورون ��ا
الوقت ذات ��ه اىل توخي الدقة يف نقل ال�ش ��ائعات التي من �ش�أنها ن�شر الذعر
وكان جمل�س."وق ��ال حماف ��ظ بغ ��داد حممد يف �صفوف املواطنني.الأخبار
العط ��ا يف بيان تلقت (املدى) ن�س ��خة ال ��وزراء �أطلق مبالغ مالية عاجلة �إىل
من ��ه �إن "العا�ص ��مة بغداد مل ت�س ��جل وزارة ال�ص ��حة واملحافظات ملواجهة
،�أي ��ة �إ�ص ��ابة بفريو� ��س كورونا حتى فريو� ��س كورون ��ا ومن ��ع انت�ش ��اره
 و�أ�ض ��اف �أن "امل�ؤ�س�س ��ات �إ�ض ��افة �إىل ا�س ��تثنائهما من تعليمات."الآن
 يف الأمور2014 ال�ص ��حية تنف ��ذ خطته ��ا الإجرائي ��ة تنفيذ العقود ل�س ��نة

 حامد احمد: ترجمة
ق ��رب ق�ض ��اء خمم ��ور يف
اح ��دى املناط ��ق النائي ��ة
 يقول احد �ضباط قوات،�شمايل العراق
البي�ش ��مركة املتواجدي ��ن هن ��اك النقيب
 ان م�س ��لحي تنظي ��م،�س ��رود برزجن ��ي

�أعل ��ن النائ ��ب حممد �ش ��ياع
ال�س ��وداين ان جلنة درا�س ��ة
منه ��اج حكوم ��ة حممد توفي ��ق عالوي
.و�ضعت مالحظات حول بع�ض البنود
وال�س ��وداين ه ��و اح ��د مر�ش ��حي
الكتل ملن�ص ��ب رئا�س ��ة احلكومة ف�ش ��ل
وقال.تكليفه ب�س ��بب رف� ��ض املحتجني
ال�سوداين يف بيان ن�شره على �صفحته
يف (في�سبوك) �إن "جلنة درا�سة املنهاج
الوزاري �س ��تعقد اجتماع ًا ثاني ًا لإكمال
تقري ��ر الربنام ��ج احلكوم ��ي و�إر�س ��ال
ن�س ��ختني ملجل� ��س الن ��واب للت�ص ��ويت
)علي ��ه يف جل�س ��ة من ��ح الثق ��ة (الي ��وم
و�أ�ض ��اف �أن "اللجن ��ة."اخلمي�س
و�ض ��عت جمل ��ة م ��ن املالحظ ��ات حول
بع� ��ض البن ��ود الت ��ي وردت يف املنهاج
ال ��وزاري فيم ��ا مت الت�أكيد عل ��ى تثبيت
الأمن واال�س ��تقرار يف الع ��راق و�إكمال
متطلب ��ات العملي ��ة االنتخابي ��ة م ��ن
�أم ��ور لوج�س ��تية وتخ�صي�ص ��ات مالية
و�أ�ش ��ار �إىل."لإجراء انتخابات مبكرة
�أن "اللجن ��ة تدر�س املنه ��اج احلكومي
ب�ص ��ورة مهنية بعيد ًا ع ��ن �أي خلفيات
."�سيا�سية كما ابتعدت عن �أي جتاذبات
ولف ��ت النائب عن ائتالف دولة القانون
�إىل �أن "املنه ��اج احلكوم ��ي للرئي� ��س
املكلف ت�ضمن خطوط ًا عامة فيما �سيتم
�إعداد برنامج تف�ص ��يلي بعد منح الثقة
،وج ��اء الربنامج."ومبا�ش ��رة الوزراء
 وه ��و بعك� ��س، �ص ��فحات فق ��ط9 يف
برنامج رئي�س الوزراء امل�س ��تقيل عادل
، �صفحة121  الذي كان يف،عبد املهدي
.بالإ�ضافة اىل املالحق
3 التفا�صيل �ص

ال�شرطة ي�ستعيد توازنه وي�صالح
�أن�صاره يف موقعة ال�شعب
حم�ت�رف فريق �أمان ��ة بغداد تي ��دي جيم�س من
تقلي� ��ص الف ��ارق باله ��دف االول يف الدقيق ��ة
ال�س ��ابعة وال�س ��بعني وع ��اود املهاج ��م م ��روان
ح�س�ي�ن ح�ض ��وره من جديد يف الدقيقة الثانية
والثمان�ي�ن حيث متكن من خطف الهدف الثاين
ل ��ه والثالث لفريق ��ه لتنتهي املب ��اراة بفوز كبري
لفري ��ق ال�ش ��رطة بثالث ��ة �أه ��داف مقاب ��ل هدف
واحد حيث رفع ر�ص ��يده م ��ن النقاط اىل اربعة
باملرك ��ز اخلام�س م�ؤقتا يف الرتتيب فيما جتمد
ر�ص ��يد فريق �أمانة بغ ��داد عند نقطة واحدة يف
.املركز الثاين ع�شر
و�سيعطي هذا الفوز االول لفريق ال�شرطة حتت
قي ��ادة امل ��درب عب ��د الغني �ش ��هد دفع ��ة معنوية
كبرية قبل مواجهة فريق االهلي ال�سعودي يوم
االثن�ي�ن املقبل على ملعب اجلوهرة امل�ش ��عة يف
مدينة جدة �ض ��من ختام جول ��ة الذهاب من دور
.املجموعات بدوري ابطال �آ�سيا لكرة القدم

 المدى/ بغداد
ا�س ��تعاد فريق ال�ش ��رطة حامل اللقب
توازن ��ه يف دوري الك ��رة املمتاز اثر
ف ��وزه الكب�ي�ر على �ض ��يفه فري ��ق �أمان ��ة بغداد
) يف املباراة الت ��ي جرت بينهما1-3( بنتيج ��ة
على ملعب ال�شعب الدويل بالعا�صمة بغداد يف
افتت ��اح مناف�س ��ات اجلولة الثالثة التي �ش ��هدت
تواجد ان�ص ��اره على املدرج ��ات بعد قرار مدير
�ش� ��ؤون احت ��اد الك ��رة �أحم ��د عبا� ��س ابراهي ��م
.با�ستمرار ح�ضور اجلماهري اىل املالعب
وجن ��ح القائ ��د ع�ل�اء عب ��د الزهرة يف ت�س ��جيل
هدف التقدم لفريق ال�ش ��رطة يف الدقيقة الثالثة
ع ��ن طريق ركل ��ة جزاء ومتك ��ن زميل ��ه املهاجم
م ��روان ح�س�ي�ن م ��ن اح ��راز اله ��دف الثاين يف
الدقيق ��ة الثاني ��ة والع�ش ��رين منهي ��ا ال�ش ��وط
االول بالتق ��دم بهدف�ي�ن مقاب ��ل ال�ش ��يء ومتكن
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سياسة
�أغلب ال�شيعة
يقررون
الت�صويت والكرد
بال موقف
 بغداد/المدى

حتى �ساعات الليل
المت�أخرة ،لم تح�سم
الكتل البرلمانية
خالفاتها مع رئي�س
مجل�س الوزراء المكلف
محمد توفيق عالوي
على �أ�سماء كابينته
الحكومية التي ينوي
عر�ضها في الجل�سة
اال�ستثنائية المقرر
عقدها اليوم الخمي�س،
االمر الذي يهدد بت�أجيل
الجل�سة �إلى مواعيد
جديدة.

وف ��ي االثن ��اء ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء
المكل ��ف محم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي� ،أن
جل�سة الي ��وم �ست�شهد الت�صويت على
�أول كابين ��ة وزارية ت�ض ��م مر�شحين
م�ستقلي ��ن ونزيهين يعي ��دون للعراق
هيبته ،م�شددا عل ��ى ان "اليوم موعد
التق ��اء ال�شرف ��اء من �أع�ض ��اء مجل�س
الن ��واب �أ�صحاب المواق ��ف الوطنية
الذي ��ن �صم ��دوا �أم ��ام التحدي ��ات
الكبيرة مع ال�شع ��ب الذي قاوم القتل
والقمع".
وذكر اّ
علوي في تغريدة على ح�سابه
في (تويتر) �أنه "بم�شيئة الله �سيكون
الت�صوي ��ت عل ��ى �أول كابين ��ة م ��ن
مر�شحين م�ستقلي ��ن �أكفاء ونزيهين،
�سيعي ��دون لل�شع ��ب حق ��ه وللع ��راق
هيبته" ،م�ضيف ��ا ان "غد ًا �سويا �شعبا
ونواب� � ًا ومر�شحين وق ��وى �سيا�سية
وطنية �سنطوي �صفحة المحا�ص�صة
أبي".
ونتطلع �إلى عراق قوي و� ّ
ويقول �شيروان مي ��رزا قادر ،النائب
عن كتلة االتحاد الوطني الكرد�ستاني

ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن "وف ��دا
كردي ��ا برئا�سة رئي�س �إقليم كرد�ستان
نيجيرفان بارزاني �سي�صل العا�صمة
بغ ��داد حام�ل�ا مع ��ه خم�س ��ة ملف ��ات
�سيطرحها عل ��ى طاول ��ة المفاو�ضات
مع رئي� ��س الحكومة المكل ��ف" ،الفتا
�إل ��ى �أن "ه ��ذه المفاو�ض ��ات �ستح ��دد
م�شارك ��ة الق ��وى الكرد�ستاني ��ة
م ��ن عدمه ��ا ف ��ي جل�س ��ة غ ��د (اليوم)
الخمي�س".
وحت ��ى وقت مت�أخر م ��ن يوم ام�س لم
ترد معلومات عن اللقاء.
ويو�ضح ق ��ادر �أن "من بي ��ن الملفات
المطروح ��ة خالل اللقاء هي الحقائب
الوزاري ��ة ،وح�ص ��ة الإقلي ��م م ��ن
الموازن ��ة االتحادية ،وتنفي ��ذ المادة
( )140والمناط ��ق المتن ��ازع عليه ��ا
وروات ��ب البي�شمرك ��ة ومل ��ف النفط
والغ ��از ف�ضال ع ��ن ا�ستحداث من�صب
جدي ��د للمك ��ون الكردي وه ��و وزارة
الدولة ل�ش�ؤون �إقليم كرد�ستان".
ويتاب ��ع النائ ��ب ع ��ن ح ��زب االتح ��اد
الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي �أن "رئي� ��س
الحكوم ��ة المكل ��ف من ��ح المك ��ون
الك ��ردي وزارة المالي ��ة والع ��دل
والتجارة" ،الفتا �إل ��ى �أن "بع�ضا من
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القوى ال�سيا�سية تنهي ليلة منح الثقة بدون اتفاق
على حكومة عالوي
الأ�سم ��اء الم�سرب ��ة �صحيح ��ة �سيت ��م
طرحها كمر�شحين لحكومة عالوي".
و�سربت ا�سماء وزراء �ضمن الت�شكيلة
الحكومي ��ة الت ��ي قدمه ��ا ع�ل�اوي �إلى
البرلم ��ان ،فيما ل ��م يت�س ��ن لـ(المدى)
الت�أكد منها.
ويعتقد ع�ضو اللجنة المالية والنائب
ع ��ن محافظة ال�سليماني ��ة �أن "يتمكن
مجل� ��س الن ��واب من من ��ح الثق ��ة لما
بين (� 15إل ��ى  )18وزيرا في حكومة
محم ��د توفيق ع�ل�اوي" ،م�شددا على
�أن "مفاو�ضات ال�ساعات الأخيرة هي
من �ستح ��دد عدد ال ��وزارات الم�ؤجلة
والت ��ي �سيت ��م تمريرها ف ��ي الجل�سة
اال�ستثنائية".
بالمقاب ��ل ي�ستبع ��د محم ��د البلداوي،
النائب عن كتل ��ة �صادقون البرلمانية
في ت�صريح لـ(الم ��دى) "عقد الجل�سة
اال�ستثنائي ��ة عل ��ى وف ��ق الخالف ��ات
القائم ��ة بي ��ن الفرق ��اء" ،مو�ضحا �أن
"مواق ��ف غالبي ��ة الق ��وى ال�سيا�سية
تبدو غير وا�ضحة بالن�سبة لم�شاركتها
من عدمها في الجل�سة للت�صويت على
الكابين ��ة الوزاري ��ة ،با�ستثن ��اء كتلة
اتح ��اد الق ��وى العراقية الت ��ي �أعلنت
ب�ش ��كل �صري ��ح �أنها ل ��ن تح�ض ��ر �إلى

الجل�سة اال�ستثنائية".
ورف� ��ض تحال ��ف الق ��وى العراقي ��ة
ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ح�ض ��وره جل�س ��ة
الت�صويت على منح ��ه الثقة لحكومة
محمد توفيق ع�ل�اوي ،وا�صفا توجه
رئي�س الحكوم ��ة المكل ��ف بـ"المنهج
الأم ��وي" ال ��ذي ال يتنا�س ��ب والهدف
المزمع من ت�شكيله الحكومة.
ويتاب ��ع البل ��داوي �أن "الو�ساط ��ات
والمفاو�ض ��ات مازال ��ت قائم ��ة بي ��ن
رئي� ��س الحكوم ��ة المكل ��ف والكت ��ل
المعتر�ض ��ة عل ��ى حكومت ��ه م ��ن اجل
حلحلة ه ��ذه الم�شكلة" ،الفت ��ا �إلى �أن
"عق ��د الجل�سة من عدمه �أمر مرهون
بالمفاو�ضات الجارية".
ويو�ض ��ح النائ ��ب عن كتل ��ة �صادقون
البرلماني ��ة �أن "كتل الفتح و�صادقون
و�سائ ��رون والحكمة والن�صر وقرابة
خم�سة وع�شري ��ن نائبا �سنيا يقودهم
محم ��د الخال ��دي و�أ�سام ��ة النجيف ��ي
ومثن ��ى ال�سامرائ ��ي وكذل ��ك كتلت ��ا
الم�ستقب ��ل والتغيي ��ر الكرد�ستانيتان
�سيح�ضرون الجل�سة البرلمانية".
ويرج ��ح ع�ض ��و لجن ��ة مراقب ��ة تنفيذ
البرنام ��ج الحكوم ��ي والتخطي ��ط
ال�ستراتيج ��ي البرلماني ��ة �أن "يلج� ��أ

رئي� ��س الحكوم ��ة المكل ��ف �إل ��ى
االعت ��ذار ع ��ن تكلي ��ف حكومت ��ه ف ��ي
حال عدم تو�صله �إلى تفاهم مع الكتل
المعتر�ضة خ�ل�ال ال�ساعات المقبلة"،
م�شيرا �إلى انه "لغاية اللحظة متم�سك
بتقديم حكومته للبرلمان".
ال ��ى ذل ��ك اعلن ��ت كتل ��ة بابلي ��ون
البرلماني ��ة ،ام� ��س االربع ��اء� ،أنها لن
ت�صوت لحكومة محمد توفيق عالوي
بدون م�شاركة الكرد وال�سنة.
وقال ��ت الكتلة في بيان تلقت (المدى)
ن�سخة منه� ،إن ��ه "مفهوم وم�ستح�سن
�أن تبتع ��د الت�شكيل ��ة ع ��ن ال�صيغ ��ة
الحزبي ��ة احترام� � ًا للمطل ��ب ال�شعبي
ولك ��ن (م ��ن غي ��ر المعق ��ول) �أن تقفز
ف ��وق البرلم ��ان ،وف ��وق المكون ��ات
كلها ،وف ��وق الأعراف وتقول حكومة
وطنية".
و�أ�ضافت �أن "نواب المكون الم�سيحي
لن ي�صوت ��وا لحكومة ع�ل�اوي بدون
م�شاركة الكرد وال�سنة".
م ��ن جانب ��ه ،يق ��ول �س�ل�ام ال�شمري،
النائب ع ��ن تحالف �سائرون �إن "عدم
الت�صوي ��ت عل ��ى الكابين ��ة الوزاري ��ة
�ضم ��ن الفت ��رة الد�ستوري ��ة �سيدخ ��ل
الب�ل�اد ب�أزم ��ة �أخ ��رى" ،الفت ��ا �إلى �أن

جل�سة منح
الثقة للحكومة
امل�ستقيلة..
(�أر�شيف)

"هناك توافقا �سيا�سيا داخل مجل�س
النواب على تمري ��ر الكابينة ومنحها
الثق ��ة م ��ن �أج ��ل العم ��ل عل ��ى تنفي ��ذ
مطالب ال�ش ��ارع والمرجعية بالتهيئة
لالنتخابات المبكرة".
وي�ؤك ��د ال�شم ��ري ف ��ي بي ��ان اطلع ��ت
عليه (الم ��دى) "�ض ��رورة الت�صويت
على الكابين ��ة الوزارية �ضمن الفترة
الد�ستورية لرئي�س الوزراء المكلف"،
داعي ��ا الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة المعار�ض ��ة
للحكومة الجديدة �إلى "ترك الإ�صرار
عل ��ى المحا�ص�ص ��ة وا�شت ��راط من ��ح
المنا�صب ل�ضمان من ��ح الثقة وعليها
و�ضع الم�صلحة العامة".
ب ��دوره ي�ؤك ��د جا�س ��م البخات ��ي،
النائ ��ب عن تي ��ار الحكم ��ة البرلماني
�أن "المفاو�ض ��ات الجاري ��ة والت ��ي
�ست�ستم ��ر لحي ��ن عق ��د الجل�س ��ة بين
الكت ��ل الراف�ض ��ة ورئي� ��س الحكوم ��ة
المكل ��ف �ستح ��دد طبيعة الكت ��ل التي
�ستح�ض ��ر الجل�س ��ة اال�ستثنائي ��ة"،
الفتا �إل ��ى �أن "ال�سير الذاتية للوزراء
المر�شحي ��ن تم االطالع عليها من قبل
ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية".
ويقول البخاتي في ت�صريح لـ(المدى)
"الأم ��ور تتج ��ه �إل ��ى عق ��د الجل�س ��ة
اال�ستثنائي ��ة للت�صويت على الكابينة
الحكومي ��ة الي ��وم الخمي� ��س باعتبار
ان المكون ال�شيعي ب�أغلبيته �سيكون
حا�ض ��را" ،متمني ��ا ان يك ��ون الق ��رار
"وطنيا بم�شاركة كل االطراف".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال النائب ع ��ن تحالف
الق ��وى العراقي ��ة يحي ��ي المحمدي،
"الأم ��ر متروك لل�ساعات المقبلة هي
الت ��ي تحدد عقد الجل�س ��ة من عدمه"،
م�ضيفا �أن "المعطيات المتوفرة ت�ؤكد
عل ��ى �صعوبة عق ��د الجل�س ��ة النيابية
لتمرير الحكومة".
وي�ؤك ��د المحم ��دي ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) ان "الخالف ��ات مازال ��ت
قائم ��ة بين الق ��وى ال�شيعية وال�سنية
والكردي ��ة على �شخ�ص محمد عالوي
واختياراته للكابينة الحكومية".
وي�ضي ��ف �أن "قائمة عالوي الوزارية
تت�ضمن �س ��ت �شخ�صيات من عراقيي
الخارج والمتبقي من الداخل" ،الفتا
�إل ��ى ان كتلت ��ه "لديها تحفظ ��ات على
المنهاج الوزاري".
وقدم مجل�س النواب طلبا �إلى الق�ضاء
لإج ��راء تحقي ��ق ف ��وري م ��ع رئي� ��س
الوزراء المك ّلف محمد عالوي ،ب�ش�أن
زعم ��ه وج ��ود مخط ��ط لمن ��ع تمري ��ر
حكومته ،عبر دفع مبالغ مالية باهظة
لنواب.
وفي تغريدة على موقعه في (تويتر)
ق ��ال رئي� ��س الحكومة محم ��د توفيق
ع�ل�اوي اول �أم�س الثالث ��اء ان هناك
مخططا يهدف لإف�شال تمرير حكومته

عبر دفع مبالغ باهظة للنواب العتماد
الت�صوي ��ت ال�س ��ري بدال م ��ن العلني
وه ��و اج ��راء يمه ��د لرف� ��ض الكابينة
الحكومية.
وت�سببت حكومة عالوي ب�شد كالمي
عب ��ر ت�صريحات و�ص ��ور بين رئي�س
الجمهوري ��ة بره ��م �صالح ال ��ذي اكد
ان تكلي ��ف ع�ل�اوي ت ��م بعل ��م رئي� ��س
البرلم ��ان محم ��د الحلبو�س ��ي وبي ��ن
االخير الذي نفى عالقته بالتكليف.
و�سرب ��ت رئا�س ��ة الجمهوري ��ة �صورا
جمعت رئي�سي الجمهورية والبرلمان
مع محمد عالوي.
و�أ�ص ��در المكت ��ب الإعالم ��ي لرئي� ��س
مجل� ��س الن ��واب محم ��د الحلبو�س ��ي
تو�ضيح� � ًا ب�ش�أن ح�ض ��ور االخير في
ي ��وم تكلي ��ف قائ�ل�ا" :كان الرئي� ��س
(الحلبو�س ��ي) تل َّقى دع ��وة من رئي�س
الجمهورية برهم �صالح للح�ضور �إلى
الغداء في الثاني من �شباط الجاري،
كم ��ا ق ��د طل ��ب رئي� ��س الجمهوري ��ة
�أن تج ��رى مرا�سي ��م تكلي ��ف محم ��د
توفيق عالوي ب�ش ��كل ر�سمي ومعلن
وبح�ضور رئي�س المجل�س".
وبين البيان "�إال �أن ر�أيه (الحلبو�سي)
كان �أن مرا�سي ��م التكلي ��ف لي�س ��ت من
مهام رئي�س مجل�س النواب ،وقد غادر
المنزل بعدها ،و�أثناء الخروج التقى
بالمكل ��ف عند البوابة وج ��رى تبادل
التحاي ��ا ،وقد ن�ش ��رت و�سائل الإعالم
قي ��ام رئي� ��س الجمهوري ��ة بمف ��رده
وب�شكل ر�سمي ومعلن بتكليف محمد
توفيق عالوي".
وخ ��ارج اروق ��ة ال�سيا�س ��ة ،تج ��ددت
التظاه ��رات الراف�ض ��ة لع�ل�اوي ف ��ي
بغداد وع ��دد من المحافظ ��ات بالرغم
م ��ن التهديدات الخطي ��رة التي تركها
فيرو� ��س كورونا ف ��ي العالم والعراق
عل ��ى وج ��ه الخ�صو� ��ص وبالرغم من
هطول الأمطار والتقلبات الجوية.
وق ��ال متظاه ��ر م�س ��ن م�ش ��ارك ف ��ي
االحتجاج ��ات �إن "محم ��د توفي ��ق
ع�ل�اوي يق ��ول �سي�ش ��كل حكوم ��ة ال
ت�ستن ��د �إلى الأحزاب ،هل يكون قادرا
عل ��ى ذلك؟ ،لكن يخفيه ��ا عنا ليفاجئنا
في النهاية ،هذا �شيء لن نقبله".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "�أعط ��ت قبيلت ��ي 40
�شهي ��دا ،ول ��ن نن�سح ��ب �أو نتراج ��ع
مطلق� � ًا ،نح ��ن م�ستم ��رون ولدين ��ا
�شب ��اب ي�ضح ��ون ويموت ��ون لكنن ��ي
ل ��ن �أ�ست�سل ��م ،نح ��ن ال نهت ��م ب�أحوال
الطق�س الحارة �أو الباردة".
كما طال ��ب المتظاه ��رون �أي�ض ًا قيادة
عملي ��ات بغ ��داد بالتدخ ��ل وت�أمي ��ن
محي ��ط �ساح ��ة التحري ��ر وحماي ��ة
المتظاهري ��ن ،والت�أكي ��د عل ��ى من ��ع
ا�ستخ ��دام الر�صا� ��ص الح ��ي وبنادق
ال�صيد �ضدهم.

ا�ستغلوا ارتباك احلكومة و�ضعف اخلدمات لتثبيت وجودهم

ع�سكريون :م�سلحون �أجانب دخلوا العراق قادمني من �سوريا
 ترجمة :حامد احمد
ق ��رب ق�ض ��اء مخمور ف ��ي احدى
المناطق النائية �شمالي العراق،
يق ��ول اح ��د �ضب ��اط ق ��وات
البي�شمرك ��ة المتواجدي ��ن هناك
النقي ��ب �س ��رود برزنج ��ي ،ان
م�سلح ��ي تنظيم داع� ��ش يعملون
من ��ذ فترة على تجمي ��ع �صفوفهم
وو�صل ��وا لمرحل ��ة اال�ستع ��داد
ل�شن هجمات .
منذ طرد داع�ش من ارا�ضي احتلها
في �شمالي العراق في عام 2017
ب�ضمنه ��ا المو�ص ��ل وم ��ا حولها
م ��ن مناطق في محافظ ��ة نينوى
مث ��ل ق�ض ��اء مخم ��ور وال�شرقاط
وتلعف ��ر ومناط ��ق اخ ��رى ،ينفذ
م�سلح ��و التنظيم اعم ��ال تفجير
واختطاف ��ات وهجم ��ات اخ ��رى
على نطاق �ضيق .ولكن م�سلحي
التنظي ��م ين�شط ��ون اكث ��ر ف ��ي
ارا�ضي نائية مثل ق�ضاء مخمور

حي ��ث ال توجد فيها ق ��وات امنية
كبيرة تم�سك االر�ض .
و�شه ��دت منطق ��ة مخم ��ور وم ��ا
حوله ��ا م ��ن مقترب ��ات ع ��دة
خروقات امنية خالل �شهر �شباط
الحال ��ي ،من بينه ��ا فتح م�سلحي
داع� ��ش النار على مخيم لالجئين
مت�سببين بمقتل احد الحرا�س .
وقال النقيب برزنجي في حديث
لموق ��ع ميدي ��ا الي ��ن االخب ��اري
"ه ��ذه االعم ��ال ت�شي ��ر ال ��ى ان
م�سلح ��ي داع� ��ش موج ��ودون
وينف ��ذون عملي ��ات وانه ��م
ي�ستعدون للعودة".
وكانت القوات االميركية وقوات
التحال ��ف ق ��د ارج� ��أت عملياته ��ا
الم�شترك ��ة مع الجان ��ب العراقي
�ض ��د داع� ��ش عق ��ب التوت ��رات
الناجم ��ة ع ��ن مقت ��ل القائ ��د
االيراني قا�سم �سليماني بهجوم
طائرة م�سيرة اميركية عند مطار
بغ ��داد الدول ��ي .وت ��م ا�ستئناف

العملي ��ات الم�شترك ��ة بعد توقف
دام �شه ��ر تقريب ��ا ،حي ��ث اعل ��ن
الجي� ��ش العراقي ف ��ي �شباط بدء
الهجم ��ات على داع� ��ش بم�شاركة
ق ��وات التحالف عقب غ ��ارة على
داع�ش في محافظة االنبار غربي
العراق .
خ ��ارج منطق ��ة مخم ��ور يق ��ود
النقي ��ب برزنجي ،وح ��دة جنود
عن ��د قم ��ة جبل ف ��ي منطق ��ة قرة
ج ��وخ حي ��ث يختب ��ئ م�سلح ��و
داع�ش في كه ��وف بمناطق نائية
تق ��ع في خ ��ط فا�صل بي ��ن قوات
البي�شمرك ��ة وق ��وات الجي� ��ش
العراق ��ي .االرا�ض ��ي المحيط ��ة
به ��ذه المنطق ��ة ه ��ي مناط ��ق
ريفي ��ة زراعي ��ة .ويق ��ول النقيب
ان تح ��ركات داع� ��ش تظه ��ر ان
الم�سلحي ��ن م�ستع ��دون لتنفي ��ذ
هجمات كبيرة مرة اخرى .
وي�ضيف النقيب برزنجي "بع�ض
االحيان نعثر عل ��ى حقائب ت�ضم

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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مالب� ��س ن�سائي ��ة ،ه ��ذا يعني ان
عوائ ��ل الم�سلحي ��ن ون�سا�ؤه ��م
ب ��د�أوا يرجع ��ون له ��م ،كثي ��ر من
الم�سلحي ��ن االجان ��ب ي�أتون الى
العراق قادمين من �سوريا ".
من جانب �آخر يقول ديفد ويتي،
وه ��و نقي ��ب �سابق ف ��ي الجي�ش
االميرك ��ي ويعم ��ل م�ست�شارا في
العراق ،ان تنظيم داع�ش لم ينفذ
حتى االن اي هجوم كبير ،م�شيرا
ال ��ى ان هجماته قد ازدادت ولكن
لي� ��س هن ��اك اي هج ��وم وا�س ��ع
النطاق ي�ستطيع تنفيذه .
العا�صم ��ة بغ ��داد ومحافظ ��ات
اخرى جنوبي العراق ت�شهد منذ
مطل ��ع ت�شرين االول احتجاجات
�شعبي ��ة وا�سع ��ة �ض ��د الحكومة.
وا�ستن ��ادا للنقي ��ب ويت ��ي ف ��ان
تنظيم داع�ش وجد في ذلك فر�صة
لتجمي ��ع �صفوف ��ه وله ��ذا �شهدت
ال�ساحة زيادة في هجماته .
وي�ضي ��ف الم�ست�ش ��ار االميرك ��ي

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

ويت ��ي بقول ��ه "اعتق ��د ان داع�ش
يح ��اول ا�ستغالل عدم اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي واالجتماعي الجاري
في الع ��راق ،ولكنه مع ذلك يفتقر
الى القدرة التي تمكنه من الحاق
اذى كبير في هجماته ".
ويقول نقيب الجي� ��ش االميركي
ان اهم ��ال الو�ض ��ع االمن ��ي
واالجتماعي وعدم توفير خدمات
واع ��ادة اعم ��ار ف ��ي المناط ��ق
المحررة م ��ن قبل الحكومة يزيد
اي�ضا من فر�ص عودة داع�ش.
وي�ضيف النقيب ويتي "االو�ضاع
ف ��ي المو�ص ��ل وبقي ��ة المناط ��ق
المح ��ررة االخ ��رى �ستح ��دد
امكاني ��ة ع ��ودة داع� ��ش .الخطر
يكم ��ن ف ��ي ع ��دم اي�ل�اء الحكومة
العراقي ��ة اهتمام ��ا امني ��ا ف ��ي
المناط ��ق المحررة ،ع ��دم تفعيل
اع ��ادة االعم ��ار واالفتق ��ار ال ��ى
االمن ،جميعه ��ا عوامل م�ساعدة
ومتعلقة بعودة االرهاب ".
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سياسة

 9جلان حكومية وبرملانية تتعرث بك�شف قتلة
املحتجني :املهمة لي�ست �سهلة!

تقترب موجة االحتجاجات في البالد من دخول �شهرها ال�ساد�س ،فيما لم تك�شف ال�سلطات حتى االن ،عن الجهات
الم�س�ؤول��ة ع��ن قتل مئ��ات المتظاهرين .و�شكل��ت الحكوم��ة والبرلمان ،منذ ان��دالع االحتجاجات ،نح��و  10لجان
تحقيقية بتلك الحوادث ،لم تعلن نتائج اي منها با�ستثناء االولى ،بعد طلب من المرجعية.
 بغداد /المدى
ووفق الرواية الر�س ��مية ،ف ��ان االحداث
ال�سيا�س ��ية االخي ��رة ،عرقل ��ت اع�ل�ان
النتائج ،اال ان نا�شطين قالوا ان ال�سلطة
غير مهتمة لحاالت القتل ،و"ت�س ��تخف"
بدماء ال�ضحايا.
وا�س ��تنادا لإح�ص ��ائيات الحكوم ��ة ،فان
 394مدني ��ا قتل ��وا ف ��ي االحتجاج ��ات،
من ��ذ  25ت�ش ��رين االول الما�ض ��ي حت ��ى
مطلع �ش ��باط الحالي ،دون تحديد هوية
الفاعلين.
ويق ��ول �س ��عد الحلف ��ي ،ع�ض ��و لجن ��ة
االم ��ن ف ��ي البرلم ��ان ،ان تحدي ��د الجهة
الم�س� ��ؤولة عن قتل المتظاهرين" ،مهمة
لي�ست �سهلة و�س ��تعلن بعد انتهاء نتائج
التحقيقات".
و�ش ��كلت الحكومة منذ بداي ��ة االزمة6 ،
لج ��ان تحقيق ،منها اثنت ��ان في محافظة
واح ��دة ،باال�ض ��افة ال ��ى  3لج ��ان ف ��ي
البرلمان.
و�أكد الحلفي في ات�صال مع (المدى) ،ان
"التحقيقات مازالت م�ستمرة ،واليوجد
�س ��قف زمني لالنتهاء منها" ،م�شيرا الى
ان التحقيقات "ح�سا�س ��ة للغاية وتتعلق
ب�سمعة االجهزة االمنية ،وم�ستقبل قادة
ع�سكريين".
واعترف ��ت الحكوم ��ة ،قب ��ل ا�س ��بوع من
انط�ل�اق الموج ��ة الثاني ��ة لالحتجاجات
( 25ت�ش ��رين االول الما�ض ��ي) ،بمقت ��ل
 149مدنيا وثمانية �ش ��رطيين ،ا�ستناد ًا
للتحقي ��ق الوحي ��د ال ��ذي ك�ش ��فت عن ��ه
ال�سلطة منذ انطالق االحتجاجات.
ويقول با�سم خ�شان ،نائب في البرلمان،
لـ(المدى) ان "الحكومة لم تتحرك حينها
لت�ش ��كيل لجن ��ة ،اال بطل ��ب م ��ن مرجعية
النجف".
ودع ��ت المرجعي ��ة الديني ��ة في ت�ش ��رين
االول الما�ض ��ي ،الحكوم ��ة والجه ��از
الق�ض ��ائي ال ��ى "�إج ��راء تحقي ��ق يت�س ��م
بالم�صداقية حول كل ما وقع في �ساحات

الدخانيات تالحق
املتظاهرين يف
اخلالين ..
ار�شيف
التظاه ��ر ،و�إع�ل�ان النتائ ��ج خ�ل�ال مدة
محددة ب�أ�سبوعين".
واكتف ��ت اللجنة� ،آنذاك ،ب�إعالن �أ�س ��ماء
عدد م ��ن الق ��ادة الع�س ��كريين ،ولم تذكر
�أ�سماء �أي من القنا�صة الذين ظهروا في
فيديوهات بثها نا�شطون.
ويقول �س ��عد الحلفي ،ع�ضو لجنة االمن

املكلف يتحدث عن
"كابينة م�ستقلة" ع�شية
جل�سة الت�صويت
 بغداد  /المدى

�أعلن النائب محمد �شياع
ال�سوداني ان لجنة درا�سة
منهاج حكومة محمد توفيق
عالوي و�ضعت مالحظات حول
بع�ض البنود .وال�سوداني هو
احد مر�شحي الكتل لمن�صب
رئا�سة الحكومة ف�شل تكليفه
ب�سبب رف�ض المحتجين .وقال
ال�سوداني في بيان ن�شره على
�صفحته في (في�سبوك) �إن
"لجنة درا�سة المنهاج الوزاري
�ستعقد اجتماع ًا ثاني ًا لإكمال
تقرير البرنامج الحكومي
و�إر�سال ن�سختين لمجل�س النواب
للت�صويت عليه في جل�سة منح
الثقة (اليوم) الخمي�س".
و�أ�ض ��اف �أن "اللجنة و�ضعت جملة من المالحظات
حول بع�ض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري
فيم ��ا ت ��م الت�أكيد عل ��ى تثبي ��ت الأمن واال�س ��تقرار
في الع ��راق و�إكم ��ال متطلبات العملي ��ة االنتخابية
من �أم ��ور لوج�ستي ��ة وتخ�صي�صات مالي ��ة لإجراء
انتخابات مبكرة" .و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "اللجنة تدر�س
المنه ��اج الحكوم ��ي ب�ص ��ورة مهنية بعي ��د ًا عن �أي
خلفيات �سيا�سية كما ابتعدت عن �أي تجاذبات".
ولف ��ت النائ ��ب عن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون �إلى �أن
"المنه ��اج الحكوم ��ي للرئي� ��س المكل ��ف ت�ض ��من
خطوط� � ًا عامة فيما �س ��يتم �إعداد برنامج تف�ص ��يلي
بعد منح الثقة ومبا�شرة الوزراء".
وجاء البرنامج ،في � 9ص ��فحات فقط ،وهو بعك�س
برنام ��ج رئي� ��س ال ��وزراء الم�س ��تقيل ع ��ادل عب ��د
المه ��دي ،ال ��ذي كان ف ��ي � 121ص ��فحة ،بالإ�ض ��افة

ف ��ي البرلم ��ان ،ان ال�ض ��ابط الع�س ��كري
الم�س� ��ؤول ع ��ن التحقي ��ق الحكوم ��ي
"تعر� ��ض ال ��ى م�ش ��كلة �ص ��حية ،ول ��م
ن�س ��تطع بعدها التوا�ص ��ل معه ،ومعرفة
م ��اذا جرى م ��ع الق ��ادة الذين تم ك�ش ��ف
ا�سمائهم في التقرير".
واو�ص ��ت لجنة التحقيق حينها ،باعفاء

ق ��ادة وم�س� ��ؤولين ف ��ي  7محافظ ��ات
لفقدانه ��م القي ��ادة وال�س ��يطرة ،وه ��ي
"بغ ��داد ،ذي ق ��ار ،الديوانية ،مي�س ��ان،
النجف ،وا�سط ،وبابل".
وف ��ي الموج ��ة الثاني ��ة لالحتجاج ��ات،
بعد  25ت�ش ��رين االول� ،شكلت الحكومة
 4لج ��ان تحقيقي ��ة ،ح ��ول اح ��داث مقتل

متظاهرين في كربالء ،النا�صرية ،منهن
لجنتان منف�صلتان في النجف ،باال�ضافة
الى لجنة خام�سة عن ا�ستخدام الغازات
الم�سيلة "المحرمة" �ضد المحتجين.
وي�ش ��ير �س ��عد الحلفي ،الى ان الم�ش ��هد
ال�سيا�سي المرتبك ،في ا�شارة الى تحول
الحكومة لت�ص ��ريف اعمال وعدم ت�شكيل

حكوم ��ة جديدة" ،ت�س ��بب بتلك� ��ؤ اكمال
التحقيقات".
وكان البرلم ��ان ،بالمقاب ��ل ،ق ��د �ش ��كل 3
لج ��ان ،تتعل ��ق باالح ��داث الدامي ��ة التي
جرت في النا�صرية ،النجف ،والب�صرة.
وك�ش ��فت (المدى) في وقت �سابق ،جزءا
م ��ن التحقيقات ،غي ��ر المعلنة حتى االن

ع ��ن اح ��داث النج ��ف والنا�ص ��رية التي
ج ��رت نهاي ��ة ت�ش ��رين الثان ��ي ومطل ��ع
كانون االول الما�ضيين.
واظهر التحقيق ،غي ��ر المكتمل ،ارتباك ًا
كبيرا ل ��دى القوات االمنية والق�ض ��ائية
في ال�س ��يطرة على عملي ��ات العنف التي
اندلع ��ت ف ��ي المدينتي ��ن ،وا�س ��فرت عن
مقت ��ل اكث ��ر م ��ن � 50شخ�ص ��ا ومئ ��ات
الجرحى.
ويقول ع�ض ��و لجنة االمن في البرلمان،
انه "اليمكن الك�شف االن عن ما تو�صلت
الي ��ه النتائ ��ج ،النه ��ا تتعل ��ق ب�س ��معة
الم�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�ضباط".
واكد الحلفي ،ان "اللجان ت�ضطر احيانا
ال ��ى اع ��ادة التحقيق ��ات م ��رة اخ ��رى،
عن ��د ظه ��ور م�س ��تجدات ف ��ي كالم اح ��د
الم�س� ��ؤولين" ،وهو امر يت�سبب بت�أخير
ظهور النتائج ،بح�سب كالم النائب.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء المكل ��ف محم ��د
توفيق عالوي ،قد هدد في وقت �س ��ابق،
بالتخلي عن التكليف في حال ا�س ��تمرت
اعمال القمع والقتل بحق المحتجين.
وي ��وم الثالث ��اء ،قت ��ل اثن ��ان م ��ن
المتظاهري ��ن ،و�س ��ط بغداد ،بر�ص ��ا�ص
القوات االمنية ،اثناء تد�شين المحتجين
موجة جديدة من التظاهرات ،خ�ص�صت
لرف�ض حكومة عالوي.
وق ��ال مهن ��د البغ ��دادي ،نا�ش ��ط ف ��ي
بغ ��داد ،لـ(الم ��دى) ان "ق ��وات مكافح ��ة
ال�ش ��غب اقترف ��ت جرائ ��م ب�ش ��عة بح ��ق
المتظاهرين" ،م�شيرا الى ان المحتجين
"يطالب ��ون با�س ��تبدالهم بق ��وات م ��ن
الجي� ��ش" .وكان رئي� ��س ال ��وزراء
المكلف ،قال في برنامجه الحكومي� ،إنه
�س ��يقوم بمحا�سبة الم�س� ��ؤولين عن قتلة
المتظاهرين.
ويق ��ول البغ ��دادي" :ال ن�ص ��دق بم ��ا
يقول ��ه التابع ��ون لالح ��زاب" ،م�ض ��يفا
ان "الحكوم ��ة الم�س ��تقيلة والبرلمان لم
يهتم ��ا لل ��دم العراق ��ي ولم يُطلع ��ا الر�أي
لعام على نتائج التحقيقات".

مر�شح �سابق يعلن درا�سة منهاج حكومة حممد عالوي
ويتحدث عن مالحظات

ال ��ى المالح ��ق .وت�ش ��ابه برنام ��ج عالوي م ��ع عبد
المهدي ،في اعتباره "اط ��ارا عاما" لعمل الحكومة
�س ��تتبعه خطة تف�ص ��يلية تعدها ال ��وزارات ،او كما
ا�س ��ماه رئي�س الوزراء الم�س ��تقيل حينها بـ"منهاج
الوزارة".
وتعه ��د ع�ل�اوي ف ��ي مقدم ��ة البرنام ��ج عل ��ى غرار
عب ��د المهدي ،ب ��ان حكومته م�س ��تعدة للمثول امام
البرلمان للمحا�سبة بعد  3ا�شهر من العمل.
واعتم ��د ع�ل�اوي ،بح�س ��ب ما ج ��اء ف ��ي برنامجه،
عل ��ى مجموع ��ة م ��ن الم�ست�ش ��ارين والخب ��راء
واالكاديميي ��ن ،في اعداد منه ��اج وزارته المرتقبة،
والت ��ي طالب فيها مفو�ض ��ية االنتخابات ،بان تقدم
موعدا لالنتخابات المبكرة ال يتجاوز العام الواحد
م ��ن بداي ��ة تطبي ��ق البرنام ��ج .وق ��ال ع�ل�اوي في
المحور االول المخ�ص�ص لالنتخابات المبكرة ،انه
ي�سعى ب�ش ��كل جاد الى اجراء "تغييرات جوهرية"
لتحقي ��ق هدف االنتخابات ،ف ��ي  5خطوات ،وهي:
ت�ش ��كيل لجن ��ة خب ��راء ،بن ��اء ودع ��م الم�ؤ�س�س ��ات
الد�ستورية والقانونية� ،إعادة هيبة الدولة ،حماية
حق ��وق االن�س ��ان ،واالنفتاح والت ��وازن بالعالقات

الخارجي ��ة .وتعهد رئي�س الوزراء المكلف ،بتقديم
الدع ��م الكامل الجراء االنتخاب ��ات المبكرة ،ب�أقرب
موع ��د "تحدده المفو�ض ��ية" و"مجل� ��س النواب"،
م�ؤك ��دا عل ��ى �أن "تزودنا المفو�ض ��ية بموعد محدد
ال يتجاوز �س ��ن ًة من يومنا ه ��ذا" .وقال عالوي� ،إن
ن�ش ��ر قانون االنتخابات الجديد الذي �ص ��وت عليه
البرلم ��ان ف ��ي (الوقائ ��ع العراقي ��ة) م ��ع الج ��داول
الملحق ��ة الت ��ي تح ��دد ب�ش ��كل وا�ض ��ح الدوائ ��ر
االنتخابي ��ة" ،مقدم ��ة �ض ��رورية" لتحدي ��د الموعد
النهائي لالنتخابات المبكرة.
واكد البرنامج في اطار االنتخابات ،بانه �سي�ش ��كل
لجنة من "�شخ�صيات معروفة من خارج ال�سلطة"،
لو�ضع خطة لـ"مكافحة الف�ساد" ،دون تحديد �سقف
زمني النتهاء عمل تلك اللجنة.
وا�ش ��ار برنام ��ج ع�ل�اوي ف ��ي المح ��ور االول ،الى
ت�ش ��ريع قان ��ون "المحكم ��ة االتحادي ��ة" ،و"تفعيل
القواني ��ن المدني ��ة والجزائي ��ة والتجارية" لحفظ
هيب ��ة الدولة ،باال�ض ��افة الى "ك�ش ��ف المتورطين"
باالعت ��داء على المتظاهري ��ن ال�س ��لميين والقوات
الأمنية و�إخ�ضاعهم للمحاكمة.

وت�ضمن المحور نف�سه (االول) ،االهتمام بالقوات
الم�س ��لحة والق�ض ��اء على ظاه ��رة "الف�ض ��ائيين"،
وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة ،وه ��و كالم ك ��رره
عب ��د المهدي في عدة منا�س ��بات ،وذكره اي�ض ��ا في
برنامج ��ه الحكوم ��ي ،فيم ��ا اك ��د ع�ل�اوي بمنهاجه
ال ��وزاري ،عل ��ى اقامة عالق ��ات متوازن ��ة مع "دول
الجوار والكبرى".
ول ��م يذكر البرنام ��ج ،كيف �س ��تتعامل الحكومة مع
"الح�شد ال�شعبي" ،فيما كان زعيم التيار ال�صدري
مقت ��دى ال�ص ��در ،ق ��ال م�ؤخ ��را ،بانه يدع ��م عالوي
مقابل "دمج الح�شد مع القوات االمنية".
كذل ��ك تجاه ��ل البرنام ��ج ،التط ��رق ال ��ى الق ��وات
االمريكي ��ة ،حيث من المفتر�ض ان تطبق حكومته،
بح�س ��ب ت�ص ��ريحات م�س� ��ؤولين ،ق ��رار البرلم ��ان
الخا�ص باخراج تلك القوات.
اما في المحور الثاني ،الخا�ص با�صالح الحكومة،
فق ��دم محمد ع�ل�اوي 13 ،اجراء بهذا الخ�ص ��و�ص،
من �ض ��منها مراجعة البطاقة التموينية ،وتح�سين
خدم ��ات االنترنيت ،وزي ��ادة اال�س ��تثمار في مجال
الكهرب ��اء .و�أك ��د العمل عل ��ى تقوية االقت�ص ��اد من

خ�ل�ال �إع ��ادة النظ ��ر بالر�ؤي ��ة االقت�ص ��ادية ،ومنح
القطاع الخا� ��ص دور ًا �أ�سا�س ��ي ًا وتنويع الإيرادات
غي ��ر النفطية م ��ن خ�ل�ال توفي ��ر بيئة ا�س ��تثمارية
جاذبة لال�س ��تثمار وتح�س ��ين الآليات التي ت�ش ��جع
ت�ص ��دير المنتوجات المحلية ،وت�ش ��جيع ال�سياحة
وتطوير المرافق ال�سياحية الدينية.
كما تحدث البرنامج عن �إع ��ادة "هيكلة الموازنة"،
وو�ض ��ع الأ�س ���س للتحول التدريج ��ي نحو موازنة
البرام ��ج والأداء ،و�ض ��غط الدي ��ن الع ��ام �إلى �أدنى
حد ممكن وتعظيم �إي ��رادات الدولة العامة وتعزيز
�إ�س ��هام القطاعات الإنتاجية الزراعية ،ال�ص ��ناعية،
الخدم ��ات ،ال�ص ��حة ،والتعليم في النات ��ج المحلي
الإجمالي ومراجعة نافذة بيع العملة و�سعر �صرف
الدينار بال�شكل الذي يجعل ال�سيا�سة النقدية داعمة
للمنتج المحلي وتعوي�ض اال�ستيرادات.
وا�ش ��ار المنه ��اج الحكوم ��ي ،ال ��ى بن ��اء م�ش ��اريع
�س ��تراتيجية عمالق ��ة تك ��ون مح ��ركات اقت�ص ��ادية
كبيرة وتخلق �أقطابا للنمو مكانيا وقطاعيا بتفعيل
االتفاقيات االقت�صادية التي �أبرمها العراق.
وكذل ��ك �إدامة التفاو� ��ض مع كل من تركي ��ا و�إيران
و�س ��وريا عل ��ى مختلف الم�س ��تويات وفق �سيا�س ��ة
تفاو�ض ��ية وطنية ثابت ��ة لتحقيق اتفاقات من�ص ��فة
ت�ض ��من تدف ��ق المي ��اه الخارجية �إلى الع ��راق وفقا
للأعراف الدولية .بالتزامن مع ذلك ت�سربت ا�سماء
عديدة قيل انها �ض ��من الكابينة الحكومية لحكومة
محمد توفيق عالوي المقرر الت�صويت عليها اليوم
الخمي�س فيما لم يت�سن لـ(المدى) الت�أكد منها.
وقال رئي�س الوزراء المكلف محمد توفيق عالوي،
�أن البرلم ��ان �سي�ص ��وت اليوم الخمي� ��س ،على �أول
حكومة م�ؤلفة من وزراء م�ستقلين و�أكفاء.
وا�ض ��اف عالوي ،في تغريدة عبر ح�سابه الر�سمي
عل ��ى (تويتر)" :غدا �س ��يكون الت�ص ��ويت على �أول
ت�ش ��كيلة حكومية من مر�ش ��حين وم�س ��تقلين �أكفاء
ونزيهين" ،م�ض ��يف ًا �أن "الحكومة �س ��تعيد لل�ش ��عب
حقه وللعراق هيبته".
كم ��ا تابع قائ�ل�ا" :غ ��دا موعد التق ��اء ال�ش ��رفاء من
�أع�ض ��اء مجل� ��س الن ��واب و�أ�ص ��حاب المواق ��ف
الوطني ��ة الذين �ص ��مدوا �أم ��ام التحدي ��ات الكبيرة
مع ال�ش ��عب ال ��ذي ق ��اوم القت ��ل والقم ��ع" ،معتبرا
�أن "�ش ��عب العراق ونوابه �س ��يطوون غد ًا �ص ��فحة
المحا�ص�ص ��ة" .وح ��ذر ع�ل�اوي ،في وقت �س ��ابق،
مما قال "�إنه مخطط لإف�ش ��ال تمرير حكومته ،بدفع

مبالغ مالية لأع�ض ��اء في البرلمان ،لحثهم على عدم
من ��ح الثق ��ة لت�ش ��كيلته الوزارية" ،وه ��و اتهام دفع
رئي� ��س البرلم ��ان لمطالبة الق�ض ��اء بم�س ��اءلته عن
ت�ص ��ريحه .وانتق ��دت نقاب ��ة الفناني ��ن العراقيين،
خل ��و البرنام ��ج الحكوم ��ي من �أي ��ة ا�ش ��ارة تتعلق
بم�س ��تقبل الفن العراقي .وقالت النقابة في ر�س ��الة
بعثته ��ا لع�ل�اوي ،ح�ص ��لت (الم ��دى) عل ��ى ن�س ��خة
منها� ،إن "الو�س ��ط الفني العراقي لم يفاج�أ من خلو
برنامجك ��م الحكومي المزمع من �أية ا�ش ��ارة قريبة
�أو بعيدة تتعلق بم�ستقبل الفن العراقي".
وا�ض ��افت �أن "عدم ا�س ��تغرابنا مبن ��ي على قناعتنا
الرا�س ��خة ب�أن حكومتكم (�إن تم الت�ص ��ويت عليها)
لن تكون مغايرة لما �سبقها من حكومات في تغييب
دورنا المتمثل في �صيانة الروح الوطنية العراقية
الت ��ي تري ��د �أن تن ��ال منه ��ا ال�ص ��فقات ال�سيا�س ��ية
الم�ش ��بوهة" .وج ��اء ف ��ي الر�س ��الة اي�ض ��ا" ،دول ��ة
الرئي�س المكلف ..لقد قامت نقابتنا بدورها الوطني
والفن ��ي الإن�س ��اني موفية بالتزاماتها �إزاء �ش ��عبنا
العراقي مع كل محاوالت تهمي�ش ��نا وعزلنا وك�س ��ر
�إرادتنا التي اندكت تمام ��ا مع مطالب المتظاهرين
ال�س ��لميين الم�ش ��روعة" .وتابع بيان النقابة قائال
"لذلك ن�أمل لحكومتكم النجاح في تحقيق مطالبهم
و�أهمها محا�س ��بة القتلة والمجرمين والفا�س ��دين،
و�ض ��مان انتخابات مبك ��رة وفق ًا لقان ��ون انتخابي
عادل و�شفاف" ،م�ض ��يفا "حين ت�أتي حكومة قادمة
ت�ضع في برنامجها الحكومي �أولوية للفنان وتفهم
دوره الإن�س ��اني �س ��تكون لنا وقفة داعمة و�سنعمل
معا يد ًا بيد" .كما ن�شرت و�سائل �إعالم كتابا مر�سال
م ��ن مدير عام الدائرة القانونية في مجل�س النواب
�إل ��ى الإدعاء الع ��ام ،يطلب في ��ه اتخ ��اذ الإجراءات
القانوني ��ة الفورية بخ�ص ��و�ص ما "ادع ��اه المكلف
بت�ش ��كيل الحكوم ��ة محم ��د توفي ��ق عالوي ب�ش� ��أن
وج ��ود مخطط لإف�ش ��ال تمري ��ر الحكومة من خالل
دفع مبالغ مالية باهظة للنواب".
وكان رئي�س الجمهورية برهم �صالح قد كلف مطلع
ال�ش ��هر الحال ��ي ،محم ��د توفي ��ق عالوي بت�ش ��كيل
الحكوم ��ة الجدي ��دة ،فيما تعه ��د المكلف بت�ش ��كيل
حكوم ��ة تمثل جمي ��ع الأطي ��اف ورف�ض مر�ش ��حي
الأحزاب .وت�شهد بغداد ومدن الجنوب ،منذ الأول
م ��ن ت�ش ��رين الأول ،مظاه ��رات تدع ��و �إل ��ى �إجراء
انتخابات مبك ��رة ومحاربة الف�س ��اد ،دفعت رئي�س
الوزراء ال�سابق عادل عبد المهدي لال�ستقالة.
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محافظ بغداد  :ال تثيروا الذعر ..العا�صمة بم�أمن من كورونا

ا�شتباه ب�إ�صابة � 12شخ�ص ًا بـ"كورونا" في المو�صل بينهم قادمون من �إيران
� أربيل ت�شدد �إجراءاتها على المقاهي وتمنع تدخين “الأراكيل”

 متابعة المدى
�أك ��د محافظ بغ ��داد� ،أم� ��س الأربعاء ،خلو
العا�صم ��ة من فيرو�س “كورون ��ا” ،داعي ًا
ف ��ي الوقت ذاته الى توخ ��ي الدقة في نقل
الأخبار .وقال محافظ بغداد محمد العطا
ف ��ي بي ��ان تلق ��ت الم ��دى ن�سخ ��ة من ��ه �إن
“العا�صم ��ة بغداد لم ت�سج ��ل �أية �إ�صابة
بفيرو�س كورونا حتى الآن”.
و�أ�ض ��اف �أن “الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية تنفذ
خطتها الإجرائي ��ة والوقائي ��ة بان�سيابية
تام ��ة” .ووجه العطا ،ر�سال ��ة الى و�سائل
الإع�ل�ام والمدونين في مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي ،داعي� � ًا �إياه ��م ال ��ى “توخي
الدق ��ة في نق ��ل المعلوم ��ات واالبتعاد عن
ال�ش ��ائعات التي من �ش� ��أنها ن�شر الذعر في
�صفوف المواطنين”.
وكان مجل� ��س الوزراء �أطل ��ق مبالغ مالية
عاجلة �إل ��ى وزارة ال�ص ��حة والمحافظات
لمواجهة فيرو�س كورونا ومنع انت�شاره،
�إ�ضافة �إلى ا�ستثنائهما من تعليمات تنفيذ
العقود ل�س ��نة  2014في الأم ��ور المتعلقة
بالفيرو�س.
من جهته ��ا قررت �إدارة محافظة وا�س ��ط،
حظ ��ر �إقام ��ة المنا�س ��بات �أو التجمع ��ات
ف ��ي المحافظة ،وكذلك ال�س ��فر �إلى النجف
تجنب ًا لفيرو�س كورونا.
وقال ��ت قي ��ادة �ش ��رطة وا�س ��ط ف ��ي بي ��ان
تلق ��ت الم ��دى ن�س ��خة من ��ه �إن “المحافظ

وكال ��ة ع ��ادل حم ��زة الزركان ��ي رئي� ��س
اللجنة االمني ��ة العليا تر�أ�س م�ؤتمر خلية
الأزم ��ة الخا�ص ��ة بالوقاي ��ة م ��ن فايرو�س
كورونا ف ��ي مقر مديرية �ش ��رطة محافظة
وا�س ��ط بح�ض ��ور مدراء الأجهزة الأمنية
ورئي�س جامعة وا�س ��ط ومدير عام �صحة
وا�س ��ط ومدير عام تربية وا�س ��ط ،ومدير
منفذ زرباطية الح ��دودي وجمعية الهالل
الأحمر في المحافظة”.
وتق ��رر خ�ل�ال االجتم ��اع ،وف ��ق البي ��ان،

�أن “ت�س ��تمر العطل ��ة ليوم ��ي الأربع ��اء
والخمي�س لجمي ��ع المدار�س والجامعات
ع ��دا الدوائ ��ر الخدمي ��ة و�س ��يكون العمل
بها بن�س ��بة  ،%50وعدم ال�سفر �أو الذهاب
الى محافظة النجف في الوقت الحا�ض ��ر،
�إ�ض ��افة �إل ��ى ع ��دم اقام ��ة المنا�س ��بات �أو
التجمع ��ات ،و�إب�ل�اغ الجه ��ات الر�س ��مية
عن �أي ��ة حالة ي�ش ��تبه به ��ا لغر� ��ض اتخاذ
الإج ��راءات الوقائي ��ة ال�ض ��رورية”.
وح ��ذر المجتمع ��ون م ��ن “التواج ��د

ف ��ي الأماك ��ن العام ��ة والمزدحم ��ة منه ��ا
الكافيتري ��ات والأ�س ��واق” ،فيم ��ا ق ��رروا
“متابعة �أ�ص ��حاب ال�صيدليات والمذاخر
الطبية بخ�ص ��و�ص �أ�س ��عار المواد الطبية
الم�س ��تخدمة للوقاية من ه ��ذا الفايرو�س
الخط ��ر” �أعلن ��ت محافظة �أربيل �سل�س ��لة
�إجراءات جديدة�،أم�س الأربعاء ،للحد من
انت�ش ��ار فيرو�س “كورونا” ،بعد ت�سجيل
�إ�ص ��ابات بالفيرو� ��س �أم�س ف ��ي محافظة
كركوك المجاورة.

و�أ�ص ��در قائممقام �أربيل نب ��ز عبد الحميد
�أم ��ر ًا� ،أم� ��س االربع ��اء بـ”من ��ع تدخي ��ن
الأراكي ��ل ف ��ي المقاه ��ي والأماك ��ن العامة
بالمدينة” .في الأثناء �أكدت دائرة �ص ��حة
�أربي ��ل ف ��ي بي ��ان تلق ��ت “االحتج ��اج”،
ن�سخة منه �أم�س� ،أنها قامت بـ”حجر 849
�شخ�ص� � ًا من محافظات مختلفة ومن �إقليم
كرد�س ��تان ،ممن كانوا قد قدموا من �إيران
في وقت �سابق”.
وذكر بيان ال�ص ��حة �أن “الحجر ال�ص ��حي

تم في فن ��ادق مجهزة بكام ��ل احتياجاتهم
للت�أكد من عدم �إ�صابتهم بالفيرو�س”.
و�أك ��د البيان �أنه “لم تظهر الت�شخي�ص ��ات
المختبرية �أو الظاهرية �شيئ ًا عليهم حتى
الآن” .و�أعلن ��ت دائ ��رة �ص ��حة محافظ ��ة
نينوى�،أم�س الأربعاء ،و�ض ��ع اثني ع�شر
�شخ�ص� � ًا تح ��ت الحج ��ر ال�ص ��حي بينه ��م
اثنان قدما من �إيران ،لال�شتباه ب�إ�صابتهم
بفيرو�س “كورونا”.
وقال مدير �صحة نينوى فالح الطائي في
ت�ص ��ريح �ص ��حفي تابعت ��ه “االحتجاج”،
�أم� ��س (� 26ش ��باط �“ ،)2020س ��جلنا
 12حال ��ة م�ش ��تبه ب�إ�ص ��ابتها بفايرو� ��س
كورونا ،اثنتان منها ل�شخ�ص ��ين قدما من
�إي ��ران” .و�أ�ض ��اف الطائي �أن “الم�ش ��تبه
ب�إ�ص ��ابتهم و�ضعوا تحت الحجر ال�صحي
في م�ست�ش ��فى ال�سالم بالمو�صل ،بانتظار
معرفة نتائج التحليالت”.
ون�ش ��ر مرك ��ز ال�س ��يطرة عل ��ى الأمرا� ��ض
ف ��ي الواليات المتح ��دة تقري ��ر ًا ،حدّد فيه
الخط ��وات الت ��ي يتع ّي ��ن عل ��ى المدار� ��س
وال�ش ��ركات القي ��ام به ��ا ،ف ��ي حال و�ص ��ل
فيرو�س كورونا الم�س ��تجد �إلى م�س ��توى
الوب ��اء ،في ظل تكهّنات الم�س� ��ؤولين ب�أن
الأمر محتمل.
ونق ��ل التقري ��ر ،ال ��ذي تابعت ��ه الم ��دى ،
ت�ص ��ريحات لمدي ��رة المرك ��ز الوطن ��ي
للوقاية و�أمرا�ض الجهاز التنف�سي نان�سي
مي�س ��ونييه� ،أدلت بها ل�صحيفة نيويورك

تايم ��ز ،قال ��ت فيها “ل ��م يعد ال�س� ��ؤال عما
�إذا كان الوباء �سي�ضرب البالد ،بل تحديد
الوقت الذي �سن�شهد فيه حدوث ذلك”.
و�أ�ض ��افت مي�س ��ونييه �أن “الم�س� ��ؤولين
الحكوميين ال يعرفون ما �إذا كان انت�ش ��ار
الفيرو� ��س �س ��يكون خفيف� � ًا �أم �ش ��ديد ًا،
لكن عل ��ى الأميركيين اال�س ��تعداد لتعطيل
حياته ��م اليومي ��ة” ،داعية “ال ��ر�أي العام
الأميرك ��ي �إل ��ى توقع �أن الوب ��اء قد يكون
�س ��يئ ًا” .ووجّ ه التقرير ن�صائح للمدار�س
بالنظ ��ر ف ��ي م�س� ��ألة تق�س ��يم الط�ل�اب في
ال�ص ��فوف الدرا�س ��ية عل ��ى مجموع ��ات
�أ�صغر� ،أو ا�ستخدام “التعليم عن بعد عبر
الإنترنت” ،للحد من االت�ص ��ال ال�شخ�صي
بين الطالب .و�أو�ص ��ى التقرير ال�ش ��ركات
والدوائ ��ر و�أ�ص ��حاب الأعم ��ال التجارية
با�س ��تبدال االجتماع ��ات بالم�ؤتم ��رات
الهاتفية� ،أو خيارات “العمل عن بعد”.
و�ش ��جّ ع التقرير الم�ست�شفيات على تغيير
كيفية عزل المر�ض ��ى ،وت�أخي ��ر العمليات
الجراحية االختياري ��ة �إذا لزم الأمر ،فيما
نب ��ه الجماع ��ات �إل ��ى ت�أجي ��ل التج ّمع ��ات
الجماهيري ��ة للح ��د م ��ن االت�ص ��ال بي ��ن
النا�س.
وخت ��م التقري ��ر بق ��ول مي�س ��ونييه “حان
الوق ��ت الآن ك ��ي تب ��د�أ الأعم ��ال التجارية
والم�ست�ش ��فيات والجماع ��ات والمدار�س
والأ�ش ��خا�ص العاديي ��ن ،اال�س ��تعداد
للوباء”.
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للمرة (االولى) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )112.566.000دينار عراقي فقط (مائة واثنا عش��ر مليون وخمس��مائة وس��تة
وس��تون أل��ف دينار عراقي ال غير) ومبدة جتهيز ( )120يوم ،مبوجب املواصفات والش��روط التي ميك��ن احلصول عليها من امانة
الصن��دوق لق��اء مبلغ قدره ( )150.000دينار (مائة وخمس��ون الف دينار ال غير) غير قابل للرد فعلى الراغبني باملش��اركة من
ذوي االختص��اص تق��دمي العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه الع��روض) ويكون نافذا ً ملدة ال تقل عن
( 120يوماً) مع ارفاق التأمينات األولية والبالغة ( )3.376.980دينار عراقي فقط (ثالثة ماليني وثالثمائة وس��تة وسبعون ألف
وتسعمائة وثمانون دينار عراقي) على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
 رقم املناقصة موضوعها. تاريخ الغلق. تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم. تاريخ نفاذ التأمينات األولية. العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع تثبيت البريد االلكتروني.وتسلم الى استعالمات الشركة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية في مدة اقصاها الساعة
(الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2020/3/30ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ..مع التقدير.
مالحظة:
 -1يت��م تق��دمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة
اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -3اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل إلى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
 -4تقدم التأمينات األولية باس��م الش��ركة أو مديرها املفوض أو أحد املس��اهمني في الش��ركة أو الش��ركات مبوجب عقد
مشاركة.
 -5بامكان كافة ممثلي الشركات واجملهزين املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة حلضور ومتابعة فتح العطاءات
من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القس��م القانوني في ش��ركتنا دون الرجوع إلى دائرة كاتب
العدل.
 -7تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم األستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات.
 -8تق��دم التامين��ات األولية على ش��كل (خط��اب ضمان أو صك مصدق أو س��فتجة) ومن املصارف املعتم��دة املدرجة في
القائمة املرفقة طياً.
 -9التتم مطالبة ش��ركتنا بكتاب تس��هيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االس��تيراد ويتحمل املشترك في
املناقصة مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا ( .اذا تضمن العمل جتهيز مواد).
 -10ال تتم املطالبة باي متديدات لفترات التجهيز ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ (اذا تضمن العمل جتهيز مواد).
 -11يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  %20فأكثر من الكلفة التخمينية.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
 -13سيتم استقطاع ( 1000دينار) ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض أطفال.
زيد كاظم �شريف
ء /املدير العام
ورئي�س جمل�س االدارة
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الفيفا ير�شح � 14شخ�صية لهيئة التطبيع لإدارة الكرة العراقية

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

" ك���������ورون���������ا" ي���������ض����ع دوري �أب�������ط�������ال �آ������س�����ي�����ا ع����ل����ى ك������ف ع���ف���ري���ت
 بغداد  /حيدر مدلول
ت�س ّل ��م مدي ��ر �ش� ��ؤون احت ��اد ك ��رة
الق ��دم �أحمد عبا� ��س �إبراهيم ر�سالة
ر�سمي ��ة م ��ن امل�س� ��ؤول الأقليم ��ي
لالحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم يف
ال�ش ��رق الأو�سط ال�سع ��ودي ع�صام
ال�سحيب ��اين ب�ض ��رورة تزوي ��ده
بن�س ��خ م ��ن ج ��وزات �سف ��ر �أربع ��ة
ع�ش ��ر �شخ�صي ��ة عراقي ��ة ريا�ضي ��ة
تت ��م مقابلته ��م من جلن ��ة خا�صة من
الفيفا لت�سمية عدد منهم لقيادة هيئة
التطبي ��ع لإدارة كرة الق ��دم العراقية
ملدة �ستة �أ�شهر.
وعلم ��ت (امل ��دى) �أن القائم ��ة الأربع
ع�ش ��رة �شخ�صي ��ة عراقي ��ة ريا�ضي ��ة
تكونت من م�ست�ش ��ار رئي�س جمل�س
الوزراء ل�ش�ؤون الريا�ضة �إياد بنيان
وح�سن احل�سن ��اوي م�ست�شار وزير
ال�شب ��اب والريا�ضة ل�ش�ؤون ال�شباب
د�.شام ��ل كام ��ل اخلب�ي�ر يف االحتاد
الآ�سيوي لكرة الق ��دم  ،وجنم الكرة
العراقي ��ة ال�ساب ��ق �أحم ��د را�ض ��ي
واخلب�ي�ر الك ��روي با�س ��م جم ��ال
ود.راف ��د عبد الأم�ي�ر رئي�س االحتاد
الفرع ��ي لك ��رة الق ��دم يف حمافظ ��ة
باب ��ل ود.موف ��ق عبد الوه ��اب مدير
الإع�ل�ام واالت�ص ��ال احلكوم ��ي يف
وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة ود.عالء
عب ��د الق ��ادر مدي ��ر دائ ��رة الرتبي ��ة
البدني ��ة والفني ��ة يف وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة و�ش ��رار حي ��در رئي� ��س
ن ��ادي الك ��رخ الريا�ض ��ي وعبا� ��س
زغ�ي�ر زوين ��ي وح�س�ي�ن الربيع ��ي
ود�.أحمد علي كام ��ل ود�.أ�سعد الزم
ع�ضو �إدارة نادي الزوراء الريا�ضي
و�أحم ��د عبا�س �إبراهي ��م حيث �ستتم
مقابلته ��م يف موعد وم ��كان يحددان
يف وقت الحق م ��ن قبل اللجنة التي
�سيت ��م ت�شكيله ��ا من قب ��ل االحتادين
ال ��دويل والآ�سي ��وي وف ��ق الر�سالة
الت ��ي بعثته ��ا فاطمة �سم ��ورا الأمني
الع ��ام للفيف ��ا اىل احت ��اد ك ��رة القدم
امل�ستقي ��ل ال ��ذي ّ
متت فيه ��ا املوافقة
عل ��ى اال�ستقال ��ة اجلماعي ��ة املقدم ��ة
من املكت ��ب التنفي ��ذي برئا�س ��ة عبد

اخلالق م�سع ��ود و�أم�ي�ن ال�سر العام
طارق �أحمد علي.
و�ساهم ع ��دم وجود فقرة يف النظام
الداخل ��ي الحت ��اد ك ��رة الق ��دم تتيح
ت�سمي ��ة هيئ ��ة التطبي ��ع م ��ن قب ��ل
اجلمعية العمومية اىل قيام االحتاد
الدويل لكرة القدم باختيار �شخ�صية
كروي ��ة ريا�ضي ��ة تدي ��ر ال�ش� ��ؤون
الكروية ب�ص ��ورة م�ؤقت ��ة  ،وهذا ما
ح�صل بخ�صو�ص ت�سمية �أمني ال�سر
ال�ساب ��ق يف االحت ��اد �أحم ��د عبا� ��س
�إبراهي ��م ليق ��وم بالعم ��ل كم ��ا كان
يقوم به ��ا املكتب التنفي ��ذي ال�سابق
حي ��ث با�شر بعمله ر�سمي ًا يوم الأحد
املا�ض ��ي وي�ستم ��ر لغاي ��ة الإع�ل�ان
الر�سمي عن هيئ ��ة التطبيع لالحتاد
الت ��ي مت حتدي ��د �سري عمله ��ا ب�شكل
خا� ��ص وف ��ق ر�سالة فاطم ��ة �سمورا
واملح� �دّدات الثالثة للم ��ادة  8الفقرة
 2م ��ن نظ ��ام الفيف ��ا الأ�سا� ��س حيث
�ستت ��وىل �إدارة ال�ش� ��ؤون اليومي ��ة
وحتديد النظام اال�سا�سي املعمول به
يف االحت ��اد و�إذا ل ��زم الأمر مراجعة
لوائحه ل�ضمان امتثالها لنظام الفيفا
الأ�سا�س ومتطلباته وتنظيم و�إجراء
انتخابات جدي ��دة ملدة �أربع �سنوات
للجنة التنفيذي ��ة الحتاد الكرة حيث
�سيك ��ون عمله ��ا كلجن ��ة انتخابي ��ة
تك ��ون قراراتها نهائي ��ة وملزمة ولن

يك ��ون �أي م ��ن �أع�ضائه ��ا م�ؤهل�ي�ن
ل�شغ ��ل �أي من�ص ��ب م ��ن املنا�ص ��ب
املفتوح ��ة يف االنتخاب ��ات حتت �أي
ظرف م ��ن الظروف مب ��ا يف ذلك يف
حال ��ة تفوي�ضهم كع�ض ��و يف اللجنة
�إن مت �إلغا�ؤه ��ا �أو �إنه ��ا ت�ستقي ��ل من
من�صبها.
وكان �أول ق ��رار ر�سمي �أتخذه مدير
�ش� ��ؤون �إدارة احت ��اد الك ��رة �أحم ��د
عبا� ��س �إبراهيم بالت�ش ��اور مع جلنة
امل�سابق ��ات املركزية ا�ستم ��رار �إقامة
مناف�س ��ات دوري الك ��رة املمت ��از
باملو�س ��م احل ��ايل يف اجلول ��ة
الثالثة التي انطلق ��ت �أم�س الأربعاء
بح�ض ��ور اجلمه ��ور للمالعب حلني
و�صول خط ��اب ر�سمي من الدوائر
ذات العالق ��ة وخا�ص ��ة وزارة
ال�صح ��ة يب�ي�ن املوق ��ف والت�ص ��رف
املطل ��وب عل ��ى �ض ��وء امل�ستج ��دات
الالحق ��ة التي تطالب �إتخاذ قرارات

عاجل ��ة وحا�سمة ملواجه ��ة فايرو�س
"كورون ��ا" الذي حذرت منه منظمة
ال�صح ��ة العاملية بانه �سيك ��ون وبا ًء
خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة وخا�ص ��ة بعد
ظه ��ور العدي ��د م ��ن احل ��االت يف
حمافظت ��ي النجف املقد�سة وكركوك
م ��ن �أج ��ل املحافظ ��ة عل ��ى دميوم ��ة
ا�ستم ��رار املباري ��ات وف ��ق اجلدول
الزمني ل�ل��أدوار الأثني ع�شر املقبلة
حت ��ى نهاية عم ��ر امل�سابقة م ��ن �أجل
حتدي ��د البطل وو�صيف ��ه اىل جانب
تدعي ��م �صف ��وف املنتخ ��ب الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم بالعب�ي�ن جُ ��دد �سيعمل
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش
على اختيارهم ليكونوا �ضمن قائمته
الت ��ي �سيختاره ��ا وخا�ص ��ة يف ظ� � ّل
تواجد ثالث مواجهات م�صريية يف
اجل ��والت الث�ل�اث الأخرية
�أمام منتخبات هونغ
كون ��غ وكمبودي ��ا

و�إيران �أيام � 31آذار و 4و 9حزيران
املقبل�ي�ن حل�س ��اب املجموع ��ة الثالثة
�ضم ��ن ال ��دور الث ��اين بالت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لبطول ��ة ك�أ�س
العامل لكرة القدم  2022بقطر وك�أ�س
�آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني.
ويف تطوّ ر الحق ك�شف نائب رئي�س
جلنة امل�سابقات يف االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم عب ��د اخلال ��ق م�سع ��ود
�أن هن ��اك ق ��رار ًا يتو ّق ��ع �ص ��دوره
خالل اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن بخ�صو�ص
م�س�ي�رة الن�سخة احلالي ��ة من دوري
ابط ��ال �آ�سي ��ا لكرة الق ��دم على �ضوء
االت�صاالت اجلارية على قدم و�ساق
م ��ع البحرين ��ي �سلمان ب ��ن �إبراهيم
رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
للحد من انت�شار فايرو�س "كورونا"
ال ��ذي �أ�ص ��اب ع ��دد ًا م ��ن البلدان يف
منطقت ��ي �شرق ��ي وغرب ��ي
الق ��ارة ومت ت�أجي ��ل ع ��دد
م ��ن مباريات ��ه وخا�ص ��ة
االندية ال�صينية.
و�أ�ض ��اف يف ت�صري ��ح
خ�ص ب ��ه (املدى)
� :إن جلن ��ة

امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة الق ��دم ق� � ّررت ت�أجي ��ل بطول ��ة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة ال�ص ��االت 2020
اىل �إ�شع ��ار �آخر الت ��ي كان من املقرر
�إقامته ��ا يف تركمان�ست ��ان خ�ل�ال
الف�ت�رة من ال�ساد� ��س والع�شرين من
�شه ��ر �شباط اجل ��اري ولغاية الثامن
من �شهر �آذار املقبل من �أجل احلفاظ
على �سالمة املنتخب ��ات امل�شاركة يف
البطولة م ��ن الفايرو�س الذي �ضرب
ال�ص�ي�ن و�أمت ّد خط ��ره اىل عدد كبري
من الدول الآ�سيوية.
وك�ش ��ف م�سع ��ود �أن ��ه مت ت�أجي ��ل
اجتم ��اع املكت ��ب التنفي ��ذي لالحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ال ��ذي كان
�ست�ضيفه العا�صمة البحرينية املنامة
يوم الرابع ع�شر من �شهر �آذار املقبل
برئا�س ��ة �سلم ��ان ب ��ن ابراهي ��م اىل
�إ�شعار �آخر وكذلك اجتماع اجلمعية
العمومي ��ة لالحتاد وجمي ��ع اللجان
العامل ��ة لل�سب ��ب ذات ��ه  ،م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن �أم ��ر الب ��ت النهائ ��ي بخ�صو� ��ص
اجل ��والت املقبل ��ة من ال ��دور الثاين
م ��ن الت�صفيات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة
ملوندي ��ال قط ��ر  2022والن�سخ ��ة
التا�سع ��ة ع�ش ��رة م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
الأمم الآ�سيوي ��ة لك ��رة القدم ال�صني
 2023ه ��ي م ��ن �صالحي ��ة جلن ��ة
امل�سابقات يف االحت ��اد الدويل لكرة
القدم اجلهة الوحي ��دة املخوّ لة التي
متتل ��ك ال�صالحية الكاملة يف حتديد
م�صريه ��ا يف ظ� � ّل وج ��ود ات�صاالت
دائم ��ة له ��ا م ��ع منظم ��ة ال�صح ��ة
العاملي ��ة التي ت�صدر بيان ��ات يومية
بخ�صو�ص �آخر التطوّ رات احلا�صلة
يف بل ��دان الع ��امل ب�ش� ��أن فايرو�س
"كورونا".
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن فري ��ق
ال�شرطة حام ��ل لقب دوري
الك ��رة املمت ��از ي�ش ��ارك يف
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا
لك ��رة القدم 2020
م ��ن خ�ل�ال دور
ا ملجمو ع ��ا ت
مبنطقة غرب
القارة .

ه����م����ام ط���������ارق م���ط���ل���وب ف������ي االم���������ارات
 بغداد  /املدى
�أبلغ �صانع �ألع ��اب املنتخب الوطني لكرة
الق ��دم همام ط ��ارق نعو� ��ش املحرتف يف
�صفوف فريق الإ�سماعيلي امل�صري �إدارة
نادي ��ه برغبته يف الرحي ��ل بنهاية املو�سم
اجلاري واالنتق ��ال اىل �أحد �أندية املقدمة
يف دوري املحرتفني الإماراتي لكرة القدم
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .
وح�ص ��ل الالع ��ب هم ��ام ط ��ارق عل ��ى
ثن ��اء و�إ�ش ��ادة م ��ن جمل� ��س �إدارة ن ��ادي
الإ�سماعيل ��ي امل�صري من ��ذ ان�ضمامه اىل

�صف ��وف الفري ��ق الأول لكرة الق ��دم قادم ًا
من �صفوف فري ��ق القوة اجلوية و�صيف
حامل لق ��ب دوري الكرة املمت ��از باملو�سم
املا�ضي حيث قدم م�ستويات رفيعة �سواء
كان ��ت يف امل�سابق ��ة املحلي ��ة الت ��ي يحتل
فيه ��ا املركز التا�سع بر�صي ��د  21نقطة �أو
يف بطول ��ة ك�أ�س حمم ��د ال�ساد�س للأندية
االبطال لكرة الق ��دم  2020التي بات فيها
قريب� � ًا م ��ن الت�أه ��ل اىل املب ��اراة النهائية
حي ��ث يحت ��اج اىل التع ��ادل �أو اخل�س ��ارة
بفارق ه ��دف �أمام فريق الرج ��اء املغربي
يف جول ��ة الإياب م ��ن دور ن�صف النهائي

الت ��ي �ستق ��ام يف ال�ساعة ال�سابع ��ة م�ساء
ي ��وم اخلام� ��س ع�شر من �شه ��ر �آذار املقبل
عل ��ى ملع ��ب املرك ��ب الريا�ض ��ي حمم ��د
اخلام�س مبدينة الدارالبي�ضاء .
وبات الالعب همام طارق مع�شوق جماهري
الدرواي� ��ش الأول الت ��ي �أ�صبح ��ت تتغنى
ب�أ�سمه يف كل مباراة ت�شهد ت�ألقا له نتيجة
لكون ��ه �أ�صبح م ��ن �أه ��م االوراق الرابحة
للم�ل�اك التدريبي للفري ��ق وهو من �أف�ضل
املحرتفني الأجان ��ب يف الدوري امل�صري
ب�ش ��كل طالبت �أع ��داد كبرية م ��ن ان�صاره
ب�ض ��رورة ع ��دم ال�سماح ل ��ه باملغادرة يف

بدء العد التنازيل لآخر  1000يوم
على انطالق مونديال قطر
 الدوحة  /املدى
م ��ع بدء العد التن ��ازيل لآخر 1000
يوم على انطالق مناف�سات الن�سخة
الثانية والع�شري ��ن من ك�أ�س العامل
™ FIFAيف احل ��ادي والع�شري ��ن
م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين � ،2022أ�ش ��اد
االحت ��اد الدويل لكرة الق ��دم (فيفا)
بالتق ��دم الهائ ��ل الذي حت ��رزه قطر
عل ��ى طري ��ق الإع ��داد ال�ست�ضاف ��ة
البطول ��ة  ،و�أك ��دت اللجن ��ة العلي ��ا
للم�شاري ��ع والإرث � ،سعيه ��ا
لال�ستف ��ادة م ��ن ا�ست�ضاف ��ة احلدث
الريا�ض ��ي الأب ��رز يف الع ��امل لبناء
�إرث م�ست ��دام يع ��ود بالفائ ��دة على
قطر واملنطقة والعامل.
وتلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة م ��ن تقرير
مف�ص ��ل للجن ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع
ّ
والإرث ع ّم ��ا �شهدت ��ه قط ��ر من ��ذ
الإعالن ع ��ن فوزها بحق ا�ست�ضافة
ك�أ� ��س الع ��امل ع ��ام � 2010إط�ل�اق
م�شاري ��ع بني ��ة حتتي ��ة �ضخم ��ة
ا�ستع ��داد ًا ال�ست�ضاف ��ة املوندي ��ال ،
م ��ن بينه ��ا اكتمال العم ��ل يف �أثنني
م ��ن مالع ��ب املوندي ��ال هم ��ا ملعب
خليفة ال ��دويل ،وملع ��ب اجلنوب،
كم ��ا �سي�شهد العام اجل ��اري 2020
الإع�ل�ان عن جاهزي ��ة ثالثة مالعب
�أخرى هي ملعب املدينة التعليمية،

والري ��ان ،والبيت ،عل ��ى �أن يجري
افتتاح املالعب الثالثة املتبقية قبل
كاف من انطالق املناف�سات.
وقت ٍ
ويف ت�صريح له بهذه املنا�سبة  ،قال
جي ��اين �إنفانتين ��و ،رئي�س االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم "م ��ع انطالق
العد التنازيل لـ  1000يوم على بدء
مناف�سات بطولة ك�أ�س العامل 2022
توا�ص ��ل قط ��ر مت ّيزها عل ��ى طريق
الإعداد للموندي ��ال مقارنة ب�أي بلد
�آخ ��ر ا�ست�ض ��اف البطولة  .وتتطلع
قطر لإبهار العامل يف  ،2022و�أرى
�أنها على الطريق ال�صحيح لتحقيق
ذلك  .ال �ش ��ك �أن الن�سخة املقبلة من

املوندي ��ال �ستمثل عالمة فارقة على
ال�صعيدين الثقايف واالجتماعي.
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال ح�س ��ن عبدالل ��ه
الذوادي  ،الأمني العام للجنة العليا
للم�شاري ��ع والإرث� :أم�ضين ��ا ع�شر
�سنوات م ��ن العمل اجلاد ا�ستعداد ًا
ال�ست�ضافة البطولة بحما�س وتر ّقب
 ،م ��ع �إ�صرارنا عل ��ى �أن ت�ست�ضيف
قطر الن�سخة الأف�ضل على الإطالق
يف تاري ��خ املوندي ��ال  .لق ��د عقدن ��ا
العزم على �أن ميثل املونديال الأول
يف ال�شرق الأو�سط والعامل العربي
عالمة مميزة يف تاري ��خ ا�ست�ضافة
البطوالت الكروية الكربى.

نهاي ��ة املو�سم ل�صعوب ��ة احل�صول على
بدي ��ل حمل ��ي �أو �أجنب ��ي ي�س ��د الف ��راغ
الكبري الذي ق ��د يرتكه يف حالة انتقاله
اىل �أحد الأندية الإماراتية .
و�سيك ��ون هم ��ام م ��ن �أب ��رز الالعب�ي�ن
الغائب�ي�ن ع ��ن املب ��اراة املقبل ��ة الت ��ي
�ستق ��ام بني منتخبنا الوطني لكرة القدم
وم�ضيفه منتخب هونغ كونغ يوم احلادي
والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر �آذار املقب ��ل بداعي
الإيقاف �إثر نيله بطاقتني �صفراويتني من
اجل ��والت ال�س ��ت املا�ضية بال ��دور الثاين
يف الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة .

"كورونا" يهدد دورينا
ا�ستب�شرن ��ا خ�ي�ر ًا بع ��ودة احلياة لدورين ��ا بح ّلت ��ه اجلديدة بعد
توق ��ف لعدة �أ�شهر ب�سبب التظاهرات امل�ستمرة من ت�شرين الأول
 2019اىل الآن  ،و�ضع ��ت االحت ��اد �أم ��ام خي ��ارات حمدودة بني
�إلغائ ��ه �أو اللج ��وء نح ��و �إقامت ��ه ومب�شاركة اختياري ��ة ب�أ�سلوب
املجموع ��ات عل ��ى مالعب �إقليم كرد�ست ��ان قب ��ل �أن ي�ستقر الر�أي
اىل �إجرائه من مرحلة واحدة ومب�شاركة  15نادي ًا مع �إلغاء قرار
حت�سن ًا ملحوظ ًا.
الهبوط بعد �أن �شهد الو�ضع الأمني ّ
ال ��دوري انطلق بتناف�س كبري وح�ضور جماهريي مميّز �أكد مبا
عال
ال يقب ��ل ال�شك ب�أن املباري ��ات القادمة �ستكون عل ��ى م�ستوى ٍ
م ��ن الند ّي ��ة وامل�سان ��دة اجلماهريي ��ة وخا�صة �أن جمي ��ع الأندية
امل�شارك ��ة تدرك جيد ًا �أن رحلتها لن تكون طويلة و�شاقة وطبيعة
املواجه ��ات قد متن ��ح الفر�ص ��ة �أمامه ��ا لال�ستئث ��ار باللقب وهي
فر�صة رمبا ال تتك ّرر.
لك ��ن يب ��دو �أن ه ��ذا املو�سم مي� � ّر مبرحل ��ة خما�ض ع�س�ي�رة تهدّد
م�سريت ��ه وت�ض ��ع القائم�ي�ن علي ��ه �أمام اختب ��ار �أ�سل ��وب �إنقاذه ،
فبع ��د �أزم ��ة التظاه ��رات ّ ،
طل علين ��ا مر�ض "كورون ��ا" مبخالبه
املميت ��ة لي�شكل تهديد ًا �آخر وخا�ص ��ة �أنه ينمو ويح�صد �ضحاياه
من و�سط التجمّعات الكبرية كبيئ ��ة ت�ساعد على �سرعة انت�شاره
وانتقال ��ه ب�سهول ��ة  ،وبالتايل ف�إن احل�ض ��ور اجلماهريي الكبري
للمباري ��ات �سيك ��ون حت ��ت احتمالي ��ة خط ��ر انتق ��ال الفايرو�س
وحدوث �إ�صابات كثرية بهذا املر�ض ال �سمح الله.
ً
الو�ض ��ع ال يحتم ��ل املجازفة  ،بل يتط ّلب حت� � ّرك ًا فوريا لدرا�سته
واتخاذ �إجراءات وقائية �سواء على �صعيد ت�أمني �سالمة الالعبني
�أو اجلماه�ي�ر وخا�صة �أن �سالمتهم ال�شخ�صي ��ة متثل قيمة تعلو
ف ��وق كل �أه ��داف الفعالي ��ات الريا�ضي ��ة وامل�سابق ��ات  ،ورمب ��ا
اللج ��وء لإيق ��اف ال ��دوري دون �إيعاز م ��ن االحتادي ��ن الآ�سيوي
وال ��دويل قد يُع ّر�ض كرتنا اىل عقوب ��ات  ،وبالتايل قد يكون من
املنط ��ق �أن يب ��ادر االحتاد ب�شخ�ص امل�س�ؤول عن ��ه كخطوة �أولية
لو�ضع �ضواب ��ط �صارمة للأندية لتوف�ي�ر كل م�ستلزمات الوقاية
لالعبني والك ��وادر الإدارية والفنية مع ا�صدار قرار مبنع دخول
اجلماه�ي�ر اىل جميع املباري ��ات وهي خط ��وة �ضرورية لتج ّنب
�أي �إ�صاب ��ة وانتظار م ��ا ي�صدر من تعليمات م ��ن االحتاد الدويل
كم ��ا هو متوقع وخا�صة بعد اقرتاب املر� ��ض من �أن ي�صبح وبا ًء
عاملي ًا.
الأم ��ر يتط ّلب تفهّم ًا عايل امل�ست ��وى من قبل الأندية و�ضرورة �أن
تبدي تعاون ًا يف حماية العبيها والتعامل مع الو�ضع بجدية عرب
�إجراءات وقائية وفحو�صات طبية متك ّررة وخا�صة وهي تتنقل
و�س ��ط بيئات خمتلفة يفر�ض عليها تقليل حاالت اختالط العبيها
ع�ب�ر التوجي ��ه والتوعية امل�ستمرة � ،أم ��ا اجلماهري فهي الأخرى
مطالب ��ة �أن ترتقي كما عهدناه ��ا بامل�س�ؤولية وترفع �أي �ضغط قد
ي�سببه قرار منعها من ح�ضور املباريات وت�سهم يف احلفاظ على
ال�سالمة العامة حلني اجتياز املحنة.
نقول  ،ال نريد لكرتنا �أن تكون �أحد امل�سبّبات النت�شار "كورونا"
طامل� � ًا �أن احل�ضور اجلماهريي ميثل بيئة جتمع كل �أبناء الوطن
م ��ن خمتلف املناط ��ق  ،وبالتايل ف� ��إن اخلطورة ال تتح� �دّد داخل
املالعب  ،بل ميكن �أن ت�ش ّكل تهديد ًا خلارجه من عموم املواطنني
 ،وه ��ذا الأم ��ر تيقنت منه بع� ��ض الدول املج ��اورة و�سارعت اىل
�إيق ��اف دورياته ��ا كالكويت و�إيران وغريها بع ��د �أن �أدركت عمق
املع�ضل ��ة وت�أثريه ��ا  ،وبالت ��ايل ف� ��إن التحذي ��ر والتذكري ال ميثل
تخويف� � ًا مبالغ فيه بقدر ما هو ق ��راءة منطقية احرتازية للو�ضع
احلايل ت�ضع �سالمة و�أرواح الريا�ضيني وعموم العراقيني فوق
من�ص ��ات التتوي ��ج احلقيقي ��ة كهدف ن�سع ��ى �إليه وم ��ا يليه يبقى
ّ
دونه!
الو�ضع ال يحتمل المجازفة  ،بل يتط ّلب
تحرك ًا فوري ًا لدرا�سته واتخاذ �إجراءات
ّ
وقائية �سواء على �صعيد ت�أمين �سالمة
الالعبين �أو الجماهير وخا�صة �أن
�سالمتهم ال�شخ�صية تمثل قيمة تعلو
فوق كل �أهداف الفعاليات الريا�ضية
والم�سابقات...

�شبابنا جاهزون لعبور م�صر في ربع نهائي ك�أ�س العرب
 اخل�بر  /موف��د احت��اد
ال�صحافة الريا�ضية
يخو� ��ض منتخبن ��ا ال�شباب ��ي لك ��رة
الق ��دم  ،بال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف
م�س ��اء الي ��وم اخلمي� ��س  ،مبارات ��ه
امل�صريية م ��ع نظريه امل�صري �ضمن
ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي لبطول ��ة ك�أ�س
الع ��رب لل�شب ��اب حت ��ت  20عام� � ًا ،
واملتوا�صل ��ة يف ال�سعودية لغاية 5
�آذار املقبل.
وخا� ��ض منتخبنا ال�شباب ��ي وحدته
التدريبي ��ة اليومي ��ة بح�ضور جميع
الالعب�ي�ن حي ��ث كان ��ت الوح ��دة
ا�ست�شفائي ��ة مل ��ن خا� ��ض مب ��اراة
موريتانيا الأخرية من �أجل �إعدادهم
بال�شكل ال�صحيح للمب ��اراة املقبلة ،
وت ��د ّرب بقية الالعبون على اخلطط
اخلا�ص ��ة للمب ��اراة احلا�سمة والتي

لن تقبل الق�سمة على �أثنني.
ي�سع ��ى امل�ل�اك التدريب ��ي ملنتخبن ��ا
ال�شباب ��ي على تعزي ��ز الثقة بالعبي
الفريق واال�ستعداد الأمثل ملباراتهم
املقبلة �أم ��ام الفريق امل�صري ال�سيما
�أن طموحات الفري ��ق ت�صاعدت بعد
بلوغ ��ه الدور ربع النهائ ��ي للبطولة
واجتي ��ازه الظ ��روف ال�صعب ��ة التي
واجهت ��ه باملب ��اراة الأوىل �أم ��ام

تون�س.
و�أكد مدرب منتخبن ��ا ال�شبابي لكرة
القدم قحطان جث�ي�ر� ،أن الفريق بد�أ
يتعامل مع تعليمات املالك التدريبي
بال�ش ��كل ال�صحيح و�صحّ ح الأخطاء
الدفاعي ��ة الت ��ي ح�صل ��ت يف املباراة
الأوىل �أم ��ام تون� ��س ،و�إن ق ّلة خربة
العب ��ي الفري ��ق جعلته ��م يرتكب ��ون
بع� ��ض الأخط ��اء املهم ��ة يف منطق ��ة

اجل ��زاء والت ��ي �أ�سهم ��ت يف �إه ��دار
النقاط باملباراة الأوىل والثانية.
و�أ�ضاف جث�ي�ر" �أنا را� ٍ��ض عن �أداء
الفري ��ق لأن العبين ��ا مل ي�ستع� �دّوا
بال�ش ��كل ال�صحي ��ح نظ ��ر ًا للظروف
التي مير به ��ا العراق  ،و�إن البطولة
احلالي ��ة تع ��د خ�ي�ر �إع ��داد لنهائيات
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لل�شب ��اب املقبل ��ة الت ��ي
تع ��د مهم ��ة للك ��رة العراقي ��ة نظ ��ر ًا

لقوة املباريات م ��ع الفرق املناف�سة ،
وطوينا �صفحة الدور الأول ون�ستعد
لل ��دور رب ��ع النهائي ب�ش ��كل خمتلف
من خالل �إعداد الالعبني بدني ًا وفني ًا
ومت الت�أكي ��د على ح�سم مباراة م�صر
من خالل تعاون اجلميع لأن الفريق
ميثل م�ستقبل الكرة العراقية وعليه
�أن يظه ��ر بال�ص ��ورة الإيجابي ��ة يف
هذا املحفل العربي املهم.
�أم ��ا املدي ��ر الإداري للفري ��ق جلي ��ل
�صال ��ح ف�أنه �أكد ب� ��أن الفريق م�ستق ّر
م ��ن كل اجلوان ��ب و�إن �إدارة الوف ��د
حاول ��ت �أن توف ��ر كل احتياجات ��ه
ال�سيما و�أن الفريق جنح يف اجتياز
دور الـ 16م ��ن البطولة ومقبل على
مباري ��ات مهمة ال تقب ��ل الق�سمة على
اثن�ي�ن  ،و�إن الفريق ع ��ازم على نقل
�صورة �إيجابية ع ��ن الكرة العراقية
بهذه البطولة املهمة.

ق���ط���ار ���س��ل��ة ال���م���م���ت���از ي����ع����اود دوران���������ه م����ن ج��دي��د
 بغداد  /املدى
تعاود مناف�سات دوري ال�سلة املمتاز باملو�سم 2020-2019

دورانه ��ا م ��ن جدي ��د بع ��د توق ��ف دام �أك�ث�ر من �شه ��ر نتيجة
الرتب ��اط املنتخ ��ب الوطني بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�ؤهلة
لبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة ال�سلة  2021الت ��ي خا�ض خاللها
مباراتني حل�س ��اب النافذة الأوىل باملجموع ��ة الرابعة حيث
خ�س ��ر فيهم ��ا الأوىل كان ��ت �أم ��ام املنتخب اللبن ��اين بنتيجة
( ) 87-68نقط ��ة عل ��ى قاع ��ة جمم ��ع نه ��اد نوف ��ل بالعا�صمة

ب�ي�روت يوم احل ��ادي والع�شرين م ��ن �شهر �شب ��اط اجلاري
والثاني ��ة �أم ��ام املنتخ ��ب الهن ��دي بنتيج ��ة ( ) 94-75نقطة
على قاعة ال�شعب املغلقة لاللعاب الريا�ضية بالعا�صمة بغداد
يوم الراب ��ع والع�شرين حيث دفعت امل ��درب خالد يحيى اىل
�إعالن اال�ستقالة الر�سمي ��ة مبا�شرة واعتذاره اىل اجلماهري
الريا�ضية العراقية التي غطت املدرجات بكثافة .
و�سي�شه ��د ي ��وم ال�سابع من �شه ��ر �آذار املقب ��ل انطالق جولة
الذه ��اب م ��ن دور ن�ص ��ف النهائي م ��ن دوري ال�سل ��ة املمتاز
حي ��ث ت�ضيف قاع ��ة ال�شعب املغلق ��ة لاللع ��اب الريا�ضية يف

ال�ساع ��ة اخلام�سة م�س ��اءا املواجهة الأوىل التي جتمع فريق
نف ��ط اجلنوب الب�ص ��ري وم�ضيفه فريق النف ��ط حامل اللقب
تعقبها يف ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء املواجهة الثانية بني فريق
ال�شرط ��ة و�صي ��ف املت�صدر مع �ضيفه فري ��ق امليناء الب�صري
فيم ��ا �ستجري جولة الإياب من الدور ذاته يوم الثالث ع�شر
م ��ن ال�شهر نف�سه ال ��ذي �سيلتقي فيه فريق املين ��اء على قاعة
اللجن ��ة االوملبية يف حمافظة الب�ص ��رة يف ال�ساعة اخلام�سة
م�سا ًء تليها يف ال�ساع ��ة اخلام�سة م�ساء اليوم التايل مباراة
فريقي نفط اجلنوب والنفط على قاعة االول.

آراء وأفكار

العدد ( )4620ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س (� )27شباط 2020

http://www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

ال�سباق لإنتاج لقاح �ضد فيرو�س كورونا الجديد
بد�أت موجة من الرعب تجتاح العالم �إثر ات�ساع ب�ؤرة انت�شار فيرو�س كورونا وانتقاله الى
عدة بلدان ،بعدما كانت خطورته مح�صورة داخل ال�صين ،التي ظهر بها الفيرو�س لأول مرة،
ولذلك �سارعت منظمة ال�صحة العالمية لإعالن حالة ا�ستنفار ،وعبرت عن قلقها من تزايد
عدد حاالت الإ�صابة بالفيرو�س وارتفاع الوفيات في �صفوف الم�صابين.

يف �ضوء ه ��ذه الأح ��داث ،ينق�سم خرباء
ال�صحة يف جميع �أنحاء العامل الآن حول
م ��ا �إذا كان هذا احلدث �سي�صبح وباء� ،أو
ما �إذا كان م ��ن املمكن احتواء انتقال هذا
الفريو�س .يف مقال ن�شر حدي ًثا ل�صحيفة
نيوي ��ورك تامي ��ز ،ذكر الدكت ��ور توما�س
فري ��دن ،املدي ��ر ال�سابق ملراك ��ز ال�سيطرة
على الأمرا� ��ض والوقاية منه ��ا� ،إنه "من
غ�ي�ر املحتم ��ل ب�ش ��كل متزاي ��د احت ��واء
الفريو�س" .يف نف�س املقال ،ذكر الدكتور
�أنت ��وين فو�س ��ي ،مدي ��ر املعه ��د الوطني
الأمريكي للح�سا�سية والأمرا�ض املعدية،
"�إن الفريو� ��س �شدي ��د الع ��دوى للغاية،
ومن امل�ؤكد �أنه �سيكون وباءً".
وعل ��ى �إث ��ر التخوف ��ات والتحذيرات عن
انت�ش ��ار الفريو� ��س ب ��د�أت املخت�ب�رات
وال�ش ��ركات الطبي ��ة ب�إج ��راء التج ��ارب
لإنت ��اج لق ��اح �ض ��د الفريو� ��س خ�صو�ص ًا
و�إن �إنت ��اج العالج ��ات امل�ض ��ادة
للفريو�س ��ات تعترب عملية معق ��دة للغاية
وطويل ��ة الآم ��د .يف الوق ��ت احلا�ض ��ر
يتوف ��ر ح ��وايل  50عق ��ار ًا لال�ستخ ��دام
الب�شري �ضد الفريو�س ��ات ،مثل فريو�س
الأنفلون ��زا .ومل يت ��م حتقي ��ق التقدم يف
هذا املج ��ال �إال من خالل اجلهود الكبرية
والإجنازات التقنية يف املجاالت العلمية
وال�صيدالني ��ة املختلف ��ة� .أم ��ا بخ�صو�ص
توفري عالج للإ�صابات بفريو�س كريونا

اجلدي ��د فيبدو �أن ال�صني ب ��د�أت قدم ًا يف
البحث عن عالجات للأ�شخا�ص امل�صابني
حي ��ث ب ��د�أت يف ت�سجي ��ل املر�ض ��ى يف
جترب ��ة �سريرية لعق ��ار رمي�سيفري ،وهو
دواء م�ض ��اد للفريو�س ��ات �صنعته �شركة
جلي ��اد ،عم�ل�اق الأدوي ��ة الأمريكية .لكن
يبق ��ى �إنت ��اج لقاح �ض ��د الفريو� ��س مهمة
�أ�سا�سي ��ة عل ��ى املدى الطوي ��ل ،ويف هذا
ال�سي ��اق �أعلن ��ت ع ��دد م ��ن املخت�ب�رات
وال�ش ��ركات �إنها ب ��د�أت بتطوير لقاحات،
ومبا �أن ه ��ذه العملية ت�شمل عدة مراحل
وتتطل ��ب �إج ��راء جتارب عل ��ى احليوان
والإن�سان و�إنتاج �صناعي وا�سع ،لذا من
املهم توفري فكرة عنها للقارئ املهتم.
انتاج لقاح �ضد فريو�س كورونا اجلديد
ب ��د�أ العلم ��اء العم ��ل لإنتاج لق ��اح مبجرد
الإع�ل�ان ع ��ن الإ�صاب ��ات الب�شري ��ة
للفريو� ��س ،لك ��ن ا�سرتاتيجيتهم لتطوير
لق ��اح �ض ��د فريو� ��س كرون ��ا ت�ستفيد من
العم ��ل ال ��ذي مت عل ��ى فريو�س ��ات وثيقة
ال�صل ��ة ،مث ��ل ال�سار�س وامل�ي�رز ،وكذلك
م ��ن التقدم ال ��ذي مت �إح ��رازه يف تقنيات
اللقاحات ،مثل لقاحات احلم�ض النووي
الرايب ��وزي ،والت ��ي هي لقاح ��ات تعتمد
على االحما� ��ض النووية لإنتاج م�ست�ضد
(انتيج�ي�ن) اللق ��اح يف اجل�س ��م .يت�ضمن
هذا العم ��ل ت�صميم هي ��اكل اللقاح  -على
�سبيل املثال �إنتاج امل�ست�ضدات امل�ستهدفة

ال�صحيحة ،وهي الربوتينات الفريو�سية
الت ��ي ي�ستهدفها اجله ��از املناعي ومن ثم
�إج ��راء اختب ��ارات يف من ��اذج حيواني ��ة
لإظهار �أنها واقية و�آمنة.
يف  23كان ��ون الث ��اين �أعلن ��ت منظم ��ة
التحال ��ف م ��ن �أج ��ل ابت ��كارات الت�أه ��ب
للوباء ،وهي منظمة دولية ال تبغي الربح
مهمتها الإ�س ��راع يف تطوير لقاحات �ضد
الأمرا�ض املعدي ��ة النا�شئة عن توفر دعم
مايل لإنت ��اج لقاح �ضد الفريو�س جلامعة
كوينزالن ��د وجامع ��ة هونغ كون ��غ وعدة
�ش ��ركات �إنت ��اج �أدوية عاملي ��ة م�ستخدمة
من�صات خمتلفة لت�صميم اللقاحات .ومن
امله ��م ذك ��ر �إن ال�صني �أعلن ��ت انها طورت
لقاح ��ا يظه ��ر املناع ��ة ،ولكن ه ��ذه نتائج
�أولي ��ة وهن ��اك حاج ��ة �إىل وق ��ت لإجراء
املزيد من االختبارات للت�أكد من النتائج.
ولكن م ��اذا تعني ه ��ذه املن�ص ��ات؟ وملاذا
تعم ��ل العدي ��د م ��ن املنظم ��ات املختلف ��ة
لتحقيق نف�س اله ��دف املتمثل يف تطوير
لق ��اح �ضد �أح ��د العوام ��ل املر�ضي ��ة؟ �ألن
يك ��ون الأمر �أ�سه ��ل �إذا عمل اجلميع مع ًا،
ب ��د ًال م ��ن جترب ��ة جمموع ��ة وا�سع ��ة من
الأ�سالي ��ب؟ الإجابات على ه ��ذه الأ�سئلة
لي�ست بالب�ساطة .من�صات انتاج اللقاحات
ه ��ي �أدوات ميك ��ن للعلم ��اء ا�ستخدامه ��ا
لتطوي ��ر لق ��اح جدي ��د ،با�ستخ ��دام نظام
م�شاب ��ه للط ��رق الناجح ��ة �سابق� � ًا .عل ��ى

يفت بقتل المحتجين
الإمام مالك ..لم ِ

ر�شيد اخليون

عُزل عمر الب�شري( )2019/4/11عن ا ُ
حلكم ،بعد ثالثني
�سن ًة مِ ��ن انقالب «الإنق ��اذ» الإخ ��واين(،)1989/6/30
و ُقبيل عزله� ،س�أله كبار َّ
ال�ضباط عن احلل؟! ف�أجاب« :نحن
املالكي ��ة ،لنا فتوى تبيح قتل ثلث املحتجني ،ليعي�ش البقية
بعزة»(فيدي ��و للفري ��ق حميدت ��ي) .طبع� � ًا ،اعت�ب�ر الب�شري
لل�سودانيني ،لذا �أراد قتل ال ُّثلث كي يبقى
نظام ��ه زمن عِ زة ُّ
ال ّثلثان متمتعني بالعِ زة!
ن�أت ��ي على �أ�ص ��ل الفتوى ،الت ��ي ن�سبوها للإم ��ام مالك بن
�أن�س(ت179ه) م�ؤ�س�س مدر�سة احلديث باحلجاز ،مقابل
مدر�س ��ة ال� � َّر�أي احلنفية بالع ��راق .جاء يف «�شف ��اء الغليل
يف بي ��ان َّ
ال�شب ��ه واملُخيل وم�سال ��ك ال َّتعلي ��ل» ،لأبي حامد
الغزايل(ت505ه ��ج) ،عن ��د حديثه عن دفع ه�ل�اك جماعة
بالت�ضحية بفر ٍد واحد� ،إذا كانت جناة ُركاب �سفينة م�شرفة
على الغرق برمي �أحده ��م يف البحر ،لكان يف ذلك اقت�ضاء
امل�صلحة لبقية ال ُّركاب ،ويجري االختيار بالقرعة.
ث ��م ن�سب الغ ��زايل �إىل الإمام مال ��ك ،ناق ًال ع ��ن �شيخه �أبي
املع ��ايل اجلويني املعروف ب�إم ��ام احلرمني(ت478هج):
« ُنق ��ل عن مال ��ك -ر�ضي الله عنه -قتل ثل ��ث الأُمة ال�ستبقاء
ثلثيها ،مِ ن طريق امل�صالح ،فما ر�أيكم فيه»؟! يُجيب الغزايل
ب� ��أن ذلك «بدعة ال يجوز القول بها» .لكن ملاذا ُتن�سب للإمام
مال ��ك وهو مل يُقلها ،ومل يذكره ��ا فقهاء املالكية يف كتبهم؟!
نعتق ��د ج ��اء ذلك مِ ن باب الن ��زاع بني املذاه ��ب ،فاجلويني
وتلمي ��ذه الغزايل كان ��ا �شافعيني �أ�شعري�ي�ن ،وكان املذهب
املالكي منت�شر ًا ب�شمايل �أفريقيا ،ومبا �أن الإمام مالك يبني
مذهب ��ه على م�صالح ال َّنا�س� ،أ�سندت ل ��ه مثل هذه الفتوى،
التي اتخذها الب�شري ليفني بها ثلث املحتجني �ضد نظامه!
يقول �شه ��اب الدِّين الق ��رايف امل�صري(ت684ه ��ج)� ،أحد
�أعالم املذهب املالكي ،راد ًا على ن�سبة الفتوى لإمام مذهبه:
«�إن �إم ��ام احلرمني قد ن�سب �إىل الإم ��ام مالك �إنه يُجيز قتل
ثل ��ث الأُم ��ة لبق ��اء الثلثني ،بن ��اء عل ��ى م�صلح ��ة الأغلب»!
و�أردف القرايف قائ ًال« :املالكية ينكرون ذلك �إنكار ًا �شديد ًا،
و�إن ه ��ذه ال ّن�سب ��ة مل توج ��د يف كتبهم� ،إمنا ه ��ي يف ُكتب
املخالف لهم»(نفائ�س الأ�صول يف �شرح املح�صول).
غ�ي�ر �أن فتوى القتل مل�صلحة ال ِّنظ ��ام� ،إذا مل تكن موجودة
لأوجده ��ا املحتاجون �إليها ،يف دعم �سطوتهم بقوة الدِّين.
كان ال�سلط ��ان العثم ��اين �سلي ��م الأول(ت )1520حنفي� � ًا،
لي� ��س عل ��ى املذه ��ب املالك ��ي ك ��ي ي�أخ ��ذ الفتوى عن ��ه ،قال
لفقي ��ه مذهب ��ه ع�ل�اء ال ِّدي ��ن اجلم ��ايل(ت )1525مل ��ا نهاه
مم ��ن خالف ��وا �أم ��ره ،يف جت ��ارة احلرير
ع ��ن قت ��ل املئات َ
ب�أدرن ��ة ،بع ��د قرار املن ��ع�« :أَما يحل قتل ثل ��ث العامل لنظام
بقي»!(طا�شك�ي�ريَّ ،
ال�شقائ ��ق ال ُّنعمانية يف علم ��اء الدَّولة
العثمانية).

هن ��ا البد مِ ن �أخ ��ذ تنقية الترُّ اث الفقه ��ي على حممل اجلد،
و�إال فهن ��اك يف ه ��ذا ال�ت�راث �أح ��كام قاتل ��ة ،دُ�س ��ت ح�سب
الظ ��رف واله ��وى ،وم ��ا تعلق ذل ��ك باملعارك ب�ي�ن املذاهب،
وم ��ا نطق به الب�شري �إال مِ ��ن الرتكة ال ّثقيلة التي ُتبعث عند
احلاجة.
�إن فتاوى القتل اجلماعي ،مل تقت�صر على مذهب دون �آخر،
وق ��د كتبنا مرار ًا عن فتاوى رج ��ال الدين بالعراق ،تق�ضي
بقتل �أك�ث�ر مِ ن ع�شرة �آالف عراقي ،بداف ��ع �أن ال�سلطة بعد
انق�ل�اب فرباي ��ر  ،1963وب�سب ��ب قي ��ام حرك ��ة ع�سكري ��ة
م�ضادة �آنذاك ،يف  3يوليو  1963قرر احلاكمون ُتطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية بخ�صومهم ،وبالفعل منح رجال الدين
الفتاوى لتطبيق ال�شرع ،هذا ما �شهد به الذي �أخذ الفتاوى
م ��ن املفتني ،و ُكل ��ف بالقتل(مذك ��رات عبد الغن ��ي الراوي،
وورد خربها يف مذكرات ط ��ه جابر العلواين ،ويف �أوكار
الهزمي ��ة للفكيكي !)...وهكذا يعملون على تطبيق حاكمية
الل ��ه! لك ��ن الأغ ��رب يف ما ج ��اء يف الفتاوى� ،إن ��ه بعد قتل
املرت ��د �إخراج ح�صة الإمام(اخلم� ��س) مِ ن مرياثه! �أتدرون
مَن ي�ستلمه ��ا؟! �إنه املفتي بالقتل نف�س ��ه! فت�صوروا فداحة
اخلطب.
م ��ا قال ��ه ال َّرئي� ��س «الإخ ��واين» املخل ��وع الب�ش�ي�ر لي� ��س
م�ستبع ��د ًا وال م�ستغرب ًا ،فالقوى الديني ��ة ال�سيا�سية كافة،
تعترب حكمه ��ا «حاكمية �إلهي ��ة» ،واملقت ��ول ب�سالحها «عدو
الل ��ه» ،فالقت ��ل اجل ��اري يف املحتجني العراقي�ي�ن ،وقد زاد
الع ��دد عل ��ى ال�سبعمائ ��ة ،مِ ��ن غ�ي�ر �آالف اجلرح ��ى ،القتل
ال�سام والطع ��ن بال�سكاكني �إىل غري ذلك.
بالقن� ��ص والغاز َّ
هناك مَن يبيحه مِ ن رجال الدين املنتمني للأحزاب الدينية،
واملتواطئ�ي�ن معها ،وميكن اعتبار �أي فقيه ال يفتي بحرمة
دم املحتج�ي�ن ،ويلوذ بال�سكوت ،م�شارك ًا بقتلهم ،ويُعد مَن
ينعت املتظاهرين واملتظاه ��رات بالرذيلة وحماربة الدِّين
مفتي ًا بقتلهم جهار ًا.
ُ
�أقول :ما معنى قد�سية تراث مثل هذا ،كي ال يمُ �س بتجديد؟!
حتى �صار الب�شري يقول«:نحن املالكية ،ول َّنا فتوى»! مع �أن
الإمام مالك امتنع على �أب ��ي جعفر املن�صور(ت158هج)،
يف �أن يجعل كتابه «املوط�أ» للم�سلمني كافة.
يف�ص ��ل اب ��ن ال ُّرومي(ت283ه ��ج) بني زم ��ن و�آخر ،زمن
ال�س ��م ،فالثالث ��ون �سن� � ًة ،الت ��ي ع ��رف بها
الع�س ��ل وزم ��ن ُّ
ال�سودانيون«بيوت الأ�شباح»� ،أراد الب�شري تتويجها بفناء
ُّ
ثلث الأُم ��ة ،على �أنها فتوى مالكية ،ثالثون �سنة مرت على
ال�سودانيني يومها بعام«:وهذا الدَّه ُر �أطوا ٌر تراها /وفيها
ُّ
ّ
وال�سمامُ /و�أعوا ٌم ك�أنَ العا َم يو ٌم/و�أيا ٌم ك�أنَ
ال�شه ُد يُجنى ّ
اليو ُم عامُ»(الديوان /ق�صيدة ع�ش للمكرمات).
عن االحتاد االماراتية

د .حممد الربيعي

�سبي ��ل املث ��ال� ،أح ��د الأ�سالي ��ب املعروفة
واملبا�ش ��رة ه ��و م ��ا ي�سم ��ى ب “املن�ص ��ة
املعطل ��ة" ،حي ��ث يت ��م ن�س ��خ الفريو� ��س
ب�أم ��ان يف املختربات بعدم ��ا يتم تعطيله
ث ��م �إعطائ ��ه كلق ��اح .وعلى الرغ ��م من �أن
هذه املن�صات ت�ستخدم طر ًقا خمتلفة� ،إال
�أنها تتمت ��ع جميعها بنف� ��س الهدف العام
املتمثل يف تدريب اجله ��از املناعي للفرد
ال ��ذي مت تطعيم ��ه على التع ��رف ب�سرعة
على العامل املر�ضي داخل اجل�سم.
فلم ��اذا هن ��اك العدي ��د م ��ن املن�ص ��ات
املختلف ��ة؟ ح�سنا ،كل من�ص ��ة لها مزاياها
وعيوبه ��ا .بع�ضه ��ا �أ�سه ��ل يف الإنت ��اج
ال�ضخ ��م ،وبع�ضه ��ا يُحدث �آث ��ار جانبية
�أق ��ل ،والبع�ض الآخ ��ر �أف�ضل يف تدريب
جوانب معينة من اجلهاز املناعي.
ينق�سم جهاز املناعة الب�شري �إىل ذراعني
رئي�سي�ي�ن :الفط ��ري والتكيف ��ي .نظامنا
املناع ��ي الفط ��ري غ�ي�ر حم ��دد ويوف ��ر
م�ستوى فوري من املناعة ،ولكنه حمدود
الت�أث�ي�ر يف احلماية �ض ��د مت�سلل �أجنبي
داخ ��ل اجل�س ��م .ميك ��ن جله ��از املناع ��ة
التكيف ��ي �أن ي�ستهدف مر�ض حمدد ،لكنه
يحتاج �إىل وقت لتطوير ت�أثريه الكامل،
حوايل � 21إىل  28يومًا من الإ�صابة �أو
التطعيم .ميك ��ن تق�سيم اجلانب التكيفي
�إىل نوع�ي�ن ثانويني م ��ن املناعة :املناعة
اخللطية واخللوية .بالن�سبة للفريو�سات

اجلدي ��دة كفريو� ��س كرون ��ا ،ال يع ��رف
العلم ��اء �أي من التق�سي ��م الفرعي للجهاز
املناع ��ي �سيوف ��ر احلماية ،لذل ��ك فهم غري
مت�أكدي ��ن من املن�ص ��ة الت ��ي با�ستخدامها
�سينتج اللقاح الأكرث جناحً ا.
ماذا يفعل العلماء بعد ذلك؟
ً
ب�سيط� � ًا عل ��ى
يب ��دو ت�صمي ��م اللقاح ��ات
ال ��ورق ،لك ��ن جعله ��ا فعال ��ة ط ��وال فرتة
اال�ستخ ��دام الب�شري له ��و م�س�ألة �أخرى.
يعم ��ل العلم ��اء حالي ًا على حتدي ��د �أجزاء
فريو� ��س كورون ��ا اجلدي ��د الت ��ي ميكنهم
ا�ستخدامه ��ا يف لقاحاته ��م .يجب اختيار
ه ��ذه الأج ��زاء بعناي ��ة ،لأنه ��ا حتت ��اج
�إىل حم ��اكاة �ش ��كل الع ��دوى احلقيقي ��ة
لأج�سامنا .يجب �أن يتم ذلك بالتزامن مع
اختيار طريق ��ة منا�سبة لإي�ص ��ال اللقاح:
�أي املن�صة التي �سيتم ا�ستخدامها.
ولأ�سب ��اب �أخالقية ،مبج ��رد توفر مر�شح
للقاح ،ف�إنه يحتاج �إىل اخل�ضوع الختبار
ال�سالم ��ة والفعالي ��ة يف احليوانات (على
الرغ ��م م ��ن �إمكانية وج ��ود ا�ستثناءات).
لي�س ��ت كل حيوان ��ات املخت�ب�ر عر�ض ��ة
للإ�صاب ��ة بنف� ��س طريق ��ة �إ�صاب ��ة الب�شر.
له ��ذا ال�سب ��ب يعم ��ل العلم ��اء �أي�ض� � ًا على
حتدي ��د منوذج حي ��واين منا�س ��ب لتقييم
اللقاح ��ات املر�شح ��ة .يف ه ��ذه املرحل ��ة،
والت ��ي ت�ستغ ��رق ع ��دة �أ�شه ��ر وتتطل ��ب
ا�ستثم ��ار ع�شرات الآالف م ��ن الدوالرات

هذه الأنواع من الفايرو�سات؟
م ��ن املتوقع تف�ش ��ي فريو�س ��ات جديدة
يف امل�ستقب ��ل املنظ ��ور يف ف�ت�رات
غ�ي�ر منتظم ��ة .وملحاول ��ة من ��ع تف�ش ��ي
الأمرا� ��ض والأوبئ ��ة الكب�ي�رة ،نحتاج
�إىل حت�سني مراقب ��ة ظهور الفريو�سات
املر�ضية يف كل من الب�شر واحليوانات
يف جمي ��ع �أنحاء الع ��امل ،وكذلك اجراء
درا�س ��ات تقيي ��م املخاط ��ر ،وه ��و م ��ا
�سي�سمح للعلماء بتقييم اخلطر املحتمل
عل ��ى �صح ��ة الإن�س ��ان م ��ن الفريو�سات
اجلديدة.
اعتقد �أن هن ��اك حاجة �إىل �إجراء عاملي
لال�ستثمار يف ا�ستحداث طرق لت�صميم
لقاح ��ات جدي ��دة ميك ��ن ا�ستخدامه ��ا
ب�سرع ��ة كلم ��ا ظهر فريو� ��س جديد مثل
فريو� ��س كورون ��ا احل ��ايل -و�أي�ض� � ًا
لفريو�س ��ات م�شابه ��ة لفريو� ��س زي ��كا
�أو الإيب ��وال �أو الأنفلون ��زا .يف الوق ��ت
احلايل ،تك ��ون اال�ستجابة لظهور وباء
جديد كردود فعل على م�سببات املر�ض،
مما يعني �أنه ��ا تبد�أ بعد تف�شي املر�ض.
نحن بحاجة �إىل نهج �أكرث فعالية يدعمه
االهتم ��ام والتعاون ال ��دويل والتمويل
امل�ستمر.

يتم تطوير وحت�سني فعالية اللقاحات.
وم ��ن ث ��م ت�أت ��ي مرحل ��ة التج ��ارب
احليواني ��ة ،ومبجرد �أن تك ��ون التجارب
عل ��ى احليوان ��ات مر�ضية ،ميك ��ن �إعطاء
اللق ��اح للب�شر يف جترب ��ة �سريرية لتقييم
�سالمة اللقاح وفعاليته .وهذا يعني �أ�شهر
و�سن ��وات �إ�ضافي ��ة (�إن مل يك ��ن عق ��ود)،
وماليني الدوالرات يف اال�ستثمار.
غالبا ما تكون اخلط ��وات الأخرية خارج
�أي ��دي العلم ��اء .فيج ��ب �أن يت ��م ت�سجيل
اللق ��اح واحل�صول عل ��ى موافقة اجلهات
ال�صحي ��ة ،وم ��ن ث ��م �إنتاج ��ه عل ��ى نطاق
وا�س ��ع وتوزيعه .على الرغ ��م من �أن هذه
اخلط ��وات ال ت�ستغ ��رق �س ��وى ب�ضع ��ة
�أ�سط ��ر لإدراجها هنا� ،إال �أنها قد ت�ستغرق
�سنوات لتحقيقها بالفعل.
من ناحي ��ة �أخرى� ،أخربنا خرباء ال�صحة
م ��رار ًا وتك ��رار ًا �أننا �إذا كن ��ا حمظوظني
وكل �ش ��يء على ما ي ��رام ،فقد يكون لدينا
لقاح �آمن وفع ��ال يف غ�ضون عام تقريب ًا.
يبق ��ى �أن نرى يف �أي مرحل ��ة من العملية
�سنك ��ون يف �أوائل عام  .2021اننا امام
�سب ��اق للحد من انت�ش ��ار وباء ،و�إذا كانت
ال�صني قد متكنت من بناء م�ست�شفى يت�سع
ل� �ـ � 1000سري ��ر يف � 10أي ��ام ملواجه ��ة
انت�ش ��ار الوب ��اء ،ف ��كل �ش ��يء حمتم ��ل
* خب�ي�ر يف انت ��اج العقاق�ي�ر البيولوجي ��ة
حتقيقه بعد عام من �إيجاد لقاح؟
ه ��ل ميكن للب�شر �أن يكونوا يف م�أمن من واللقاحات

فيرو�س كورونا  ...ال�شبح ذو الأ�صول العربية
يتف ��ق علمي� � ًا عل ��ى �أن الفايرو� ��س ه ��و
ج�س ��م �صغ�ي�ر ج ��د ًا ال ي ��رى �أال م ��ن خالل
ميكرو�سكوب ��ات خا�ص ��ة ومتط ��ورة �إذ �أن
ل ��ه حي ��ز ًا فيزيائي� � ًا وحجم� � ًا ي�ت�راوح من
 300-20نان ��و م�ت�ر  ،وه ��ي م ��ن �أ�صغ ��ر
الوح ��دات القيا�سية الدقيق ��ة التي ت�ساوي
جزء ًا من مليار جزء من املرت .والفايرو�س
ج�سيم �أ�صغر من �أن يتكاثر ذاتي ًا �أو يتمتع
بق ��درات حياتي ��ة فه ��و ب�ل�ا حي ��اة و�ساكن
حت ��ى دخوله ج�س ��م كائن ح ��ي �آخر ،حيث
يبد�أ ببث ��ق مادته الوراثي ��ة داخل اخلاليا
احلي ��ة م�سبب� � ًا اختالل العملي ��ات احليوية
فيه ��ا  ،وم�ؤدي ًا �إىل تدمري �ألي ��ات انق�سامها
 ،وتكاثره ��ا و�سالب� � ًا اخللي ��ة ه ��ذه املزاي ��ا
مكر�س ًا �إياه ��ا لنف�سه وملادته الوراثية التي
�سرع ��ان ما تتف�شى وتظهر �أعرا�ضه ح�سب
نوع الفايرو�س و ما يحمله من جينوم لأي
مر� ��ض كان ي�ستهدف الب�ش ��ر  ،وقد ي�صيب
نبات ًا �أو حيوان ًا .
ماهو (الكورونا) وملاذا �سمي بذلك ؟
تعود كلم ��ة كورون ��ا �إىل �أ�ص ��ول التينية ،
وتعن ��ي ك ��راون ( )crownبالإنكليزي ��ة
(الت ��اج)  .وق ��د �سم ��ي الفايرو� ��س به ��ذه
الت�سمية ل�شبهه الكبري ب�شكل التاج املزين
بقط ��ع اجلواه ��ر� ،إذ �أن �ش ��كل الفايرو� ��س
احللقي و(املتهي ��كل) كهالة دائرية منتظمة
مرتتبة تعلوه ��ا ب�شكل متتابع  ،وعلى قطر
هذه الدائرة �أو التاج جزيئات من الربوتني
(زين ��ة التاج) مكونة (جينوم ًا) ي�شبه �شكل
الت ��اج و يعد (الكورونا) الأكرب بني العائلة
الفريو�سي ��ة م ��ن ه ��ذا الن ��وع و�سنتط ��رق
�إىل اختالف ��ه ع ��ن �إقران ��ه من ه ��ذه العائلة
(التاجية) الحق ًا.
اعتم ��دت منظمة ال�صح ��ة العاملية فايرو�س
(الكورونا) من الفايرو�سات اخلطرة املهدد
بتحول ��ه اىل وب ��اء وو�ضعت ��ه عل ��ى طاولة
البح ��ث العلم ��ي  ،بو�صف ��ه داء ب�ل�ا دواء
حتى وقتن ��ا احلايل .والالفت ه ��و �إعالنها
�أخ�ي�ر ًا حلالة الط ��وارئ باعتب ��ار فريو�س
كورونا وب ��ا ًء خطري ًا على احلياة الب�شرية
ً
ب�شكل ر�سمي يف نهاية
 ،ورد ذلك م�ؤخر ًا و
�شه ��ر يناير املن�صرم  ،ليم�س ��ي حا�ضر هذا
الفايرو� ��س وم�ستقبل ��ه اخطر م ��ن ما�ضيه
ب�سب ��ب ما ل ��ه من الق ��درة عل ��ى املراوغة و
التطور من خالل طفراته اجلينية .
و�إذ �سم ��ي حالي� � ًا با�س ��م مدين ��ة (ووهان)
ال�صينية ف ��ان ا�سمه احلقيقي هو فايرو�س
(متالزمة ال�ش ��رق الأو�سط التنف�سية) كون
�أن بداية ظهوره كانت يف ال�شرق الأو�سط
 ،وحتدي ��د ًا يف مدين ��ة (ج ��دة) باململك ��ة
العربية ال�سعودية �سن ��ة 2012م .و �سجل
�أكرث ح ��االت وفاة و يف الدول املحيطة بها
(الإم ��ارت – قط ��ر – االردن – الكوي ��ت –
عُمان) م�سج ًال الأك�ث�ر عاملي ًا يف ال�سعودية
� 254إ�صاب ��ة وب� �ـ  93حال ��ة وف ��اة  ،تليه ��ا
الإمارات  33حالة تويف منهم الثلث تقريب ًا

زيد علي حداد

واغلب حاالت الوفيات من كبار ال�سن .
كان كورون ��ا ال�ش ��رق الأو�س ��ط فريو� ��س
بحل ��ة �أقل �ض ��راوة واق ��ل فتك ًا  ،م ��ع توفر
امكاني ��ات عالجية واحرتازي ��ة  ،ا�ستمرت
م ��ن الع ��ام  2012اىل �صي ��ف  . 2015وها
ه ��و يعود بعد تلك ال�سن ��وات بحلة جديدة
يف (ال�ص�ي�ن – مقاطع ��ة ووه ��ان) مطيح� � ًا
ب�أكرث م ��ن � 1400شخ� ��ص وبن�سبة وفيات
بلغ ��ت  % 20م ��ن امل�صاب�ي�ن  ،منت�ش ��ر ًا
يف �أك�ث�ر م ��ن  22دول ��ة  ،مبتدئ� � ًا رحلت ��ه
الوبائي ��ة م ��ن �س ��وق (ووه ��ان) حي ��ث
�أح ��د مطاع ��م الأكالت البحري ��ة يف مدين ��ة
(ووه ��ان)  ،ليتجه اىل (�س ��وول  -كوريا )
و (طوكي ��و  -الياب ��ان ) و (بانكوك تايلند)
بكني� -شنغهاي -هونكونغ –ماكاو حتىفيتن ��ام و �سنغاف ��ورة  ،ث ��م يذهب باجتاهه
نح ��و ا�سرتالي ��ا وامريكا وفرن�س ��ا واملانيا
ومازال ��ت حركته بات�ساع خميف  ،مع تردد
ال�شائعات عن ت�سرت بع�ض الدول عن ك�شف
حاالت له فيها مثل رو�سيا و وبريطانيا .
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اكت�ش ��ف الفايرو� ��س كما ذكرن ��ا قبل ثماين
�سن ��وات  .ومل يكن به ��ذه ال�ضراوة  ،حيث
كانت ن�س ��ب وفياته التزيد عن  % 10حتى
عامن ��ا الفائت  .ولكن قدرت ��ه على التغري و
القف ��ز �أم�س ��ت كب�ي�رة وغري متوقع ��ة  ،مبا
جعله خمتلف ًا عن �أقرانه من الفايرو�سات .
مل يج ��د العلم ��اء �سبب� � ًا م�ؤك ��د ًا لتل ��ك
التغ�ي�رات و الطف ��رات اجليني ��ة القاتل ��ة
الت ��ي جعل ��ت تط ��وره �سريع� � ًا م ��ن خ�ل�ال
ر�ص ��د �آخر احل ��االت يف مدين ��ة (ووهان)
ال�صيني ��ة التي �صار ي�سم ��ى من�سوب ًا �إليها
 .تل ��ك التغي�ي�رات اجلينية حلله ��ا البع�ض

ب�سب ��ب التط ��ور الن ��اجت لبع� ��ض العقاقري
الدوائي ��ة ولتط ��ور �أطي ��اف امل�ض ��ادات
الفايرو�سي ��ة  .فمن املعروف �أنه كلما زادت
الدفاع ��ات الب�شري ��ة والدوائي ��ة ازدادت
�ض ��راوة وتكي ��ف املايكروب ��ات ب�أ�شكاله ��ا
املختلفة كرد فعل معاك�س ورادع للعالجات
والأدوي ��ة  ،ورغب ��ة العائ ��ل (الفايرو� ��س)
باحلي ��اة داخ ��ل ج�س ��م املعي ��ل ع ��ن طريق
تهج�ي�ن نف�س ��ه ومتح ��وره وراثي� � ًا ب�ش ��كل
ذات ��ي  .يف حني ف�سر علماء �آخرون ازدياد
�شرا�سة الفريو�س ب�سبب دخوله �إىل خاليا
حيوانية خمتلفة حددها البع�ض بالثعابني
بن�سبة تطابق جيني  ، 78%وباخلفافي�ش
بن�سبة  . 96%حمقق ًا تطوره اجليني كونه
ي�ستغل امل ��ادة الوراثي ��ة للم�ضيف لريتقي
بقدرات ��ه القاتلة حتى ينتقل �إىل (الإن�سان)
ويفعل فعلته .
وال�ش ��ك يف �أن كال التربيري ��ن يع ��د �سبب� � ًا
منطقي� � ًا نوع ًا م ��ا  ،فغي ��اب (الكورونا) يف
ال�سنوات ال�سب ��ع املا�ضية وعودته احلالية
ي�ضعن ��ا يف ح�ي�رة وال ي�سعن ��ا �إال ت�صديق
�أح ��د هذين التربيري ��ن �أو كالها مع� � ًا  ،مع
الأخ ��ذ بالنظ ��ر ر�أي بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن
واالقت�صادي�ي�ن الذي ��ن يحيل ��ون الأم ��ر
�إىل تناف� ��س الدول م ��ع بع�ضه ��ا اقت�صادي ًا
وجتاري� � ًا .وق ��د ردد البع� ��ض �أن الواليات
املتح ��دة حتدي ��د ًا له ��ا يد بالو�ض ��ع احلايل
وذلك خلالف ��ات �سيا�سية اقت�صادية م�ستدل
مبوقف مركز �أبح ��اث الأمرا�ض االنتقالية
والأوبئ ��ة الأمريك ��ي ال ��ذي مل ي�ساع ��د
�إال بقلي ��ل م ��ن احلل ��ول بفاجع ��ات �سبق ��ت
الكورونا  ،وعندنا ف�إن هذا الر�أي بعيد عن
الت�صدي ��ق  ،فاحلياة الب�شرية ا�سمى من �أن
تزهق مل�صالح �سيا�سية �أو اقت�صادية .
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يج ��ب �أن نع ��ي كمي ��ة اخلط ��ورة يف ه ��ذه
املرحل ��ة فالتاري ��خ يرجع بن ��ا اىل حوادث
م�شابه ��ة مل ينف ��ك العلم ��اء بالبح ��ث ع ��ن
الرتي ��اق املنا�سب وبذل اجله ��ود املطلوبة
والفريو� ��س م�ستم ��ر ب�سل ��ب االرواح ب�ل�ا
ه ��وادة يدم ��ر املجتمع �صحي� � ًا و اقت�صادي ًا
ويزعزع اال�ستقرار الع ��ام للبلد كما ح�صل
ب ��دول افريقي ��ا الكونغ ��و الدميقراطي ��ة ،كـ
(االيب ��وال) يف �سنة  2007م  ،و(ال�سار�س)
�سن ��ة  2002م  ،تلك امل�شاهد لي�ست بغريبة
ع ��ن احلا�ض ��ر ،فه ��ا نح ��ن ن ��رى املا�ض ��ي
يعي ��د نف�س ��ه يف (ووه ��ان) ال�صيني ��ة التي
�شلت احلرك ��ة فيه ��ا اقت�صادي� � ًا وتعليمي ًا ،
واعتربه ��ا البع� ��ض غ�ي�ر �صاحل ��ة لل�سكن
 ،م ��ازال الكورون ��ا يفع ��ل فعلت ��ه مت�شبه� � ًا
ب�سابقيه من الفريو�سات.
لق ��د �صن ��ف علم ��اء الأمرا� ��ض املعدي ��ة
(الكورون ��ا) بكونه الأكرث فتك ًا تارك ًا �إياهم
يف حرية م ��ن ماهيته  ،مبا جعلهم يطلقون
علي ��ه م�سم ��ى (فريو� ��س كورون ��ا اجلدي ��د
اوامل�ستج ��د) .فقد �أث ��ار ا�ستغرابهم وجود
ف ��راغ جين ��ي بهيكليته الوراثي ��ة ي�سمح له
بالتهج ��ن والتح ��ور و التطف ��ر ممايك�سبه
الكث�ي�ر م ��ن ال�صف ��ات الت ��ي قد متي ��زه عن
غ�ي�ره  .وه ��م ال ميلك ��ون تف�س�ي�ر ًا علمي� � ًا
يو�ض ��ح كيفي ��ة حدوث ه ��ذه الظاهرة التي
تعد �سابقة يف الهند�س ��ة الوراثية  ،ا�ضافة
اىل متي ��زه بوجود اجل�سيمات الربوتينية
الت ��ي ت�ضي ��ف ل ��ه قابلي ��ة االلت�ص ��اق عل ��ى
الأ�سطح و التم�سك  ،مما ي�سهل بقاءه قرب
امل�ضيف (على مالب�س ��ه �أو يديه وحاجياته
اخلا�ص ��ة) حت ��ى دخوله اجله ��از التنف�سي
ال ��ذي م ��ن خالل ��ه يدخ ��ل للم�ضي ��ف ويبد�أ
ب�أعي ��اء امل�ضيف ال ��ذي �سرعان ما يذهب به
نحو الوفاة .
لق ��د �أم�س ��ى (الكرون ��ا) معدود ًا م ��ن اخطر
الفايرو�س ��ات الت ��ي مل تتو�ص ��ل العل ��وم
الدوائي ��ة اىل عالجه ��ا  ،حتى �أن ��ه ليتفوق
بخطورته على الإيدز وغريه من الأمرا�ض
الفريو�سية املزمن ��ة  ،ب�سبب �أعرا�ضه التي
ي�صعب التعرف عليها ب�سهولة � ،أو الك�شف
عنه ��ا خمربي� � ًا ب�ش ��كل �سري ��ع لت�شابهه ��ا
م ��ع الإنفلونزا واحلم ��ى االعتيادي ��ة  .وال
ميك ��ن اكت�شاف ��ه �إال ح�ي�ن مالحظ ��ة ط ��ول
فرتة احل�ضان ��ة التي ه ��ي يف الإنفالونزا
االعتيادي ��ة بني(� )-7 3أي ��ام  ،يف حني �أنها
متت ��د يف الكورون ��ا اىل ( 18-14يوم� � ًا
)  ،وب�أعرا� ��ض �أح ��د و�أك�ث�ر ق�س ��وة  .ل ��ذا
عل ��ى امل�ص ��اب ا�ستعم ��ال ذاكرت ��ه يف حال
�شع ��وره بح ��دة الأعرا� ��ض وط ��ول مدته ��ا
ع ��ن االنفلونزاالعتيادي ��ة وعلي ��ه اتخ ��اذ
الإج ��راءات الالزم ��ة وتتب ��ع الإر�ش ��ادات
املتع ��ارف عليها فالكورون ��ا ي�سبب الوفاة
مباغت ��ة  ،ح�ي�ن يح ��دث اختن ��اق  ،يتوق ��ف
بعده اجلهاز التنف�سي.
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ثقافة

رحيل �صاحب "الإ�شارات والمعاني في ال�سينما"

كالكيت

 عالء املفرجي

بيتر وولن� :إرث معرفي وتلويحة �إلى العراق وفل�سطين
وك�أنها ت�ستعيد �صوت ما عادت ت�سمعه.
�شغ ��ل كتاب ��ه "الإ�ش ��ارات واملع ��اين يفال�سينم ��ا" حق ��ل الدرا�س ��ات النقدي ��ة ح ��ال
�ص ��دوره� ،ص ��در ب�أك�ث�ر من طبع ��ة ،و�أعترب
فتح� � ًا جدي ��د ًا يف �أ�سلوب الكتاب ��ة النظرية.
�إذ عرب من خالل ف�صوله الثالثة عن احلاجة
اىل �إع ��ادة النظر ببن ��اء الفيل ��م ال�سينمائي
وحمموالته من الرموز والإ�شارات امل�ضمرة.
وخ� ��ص يف ف�صل ��ه الأول املخ ��رج وامل ُنظ ��ر
الرو�سي �سريج ��ي �إيزن�شتاي ��ن وت�أثرياته،
وفيه �ساجل بحما�س ��ة وعرب درا�سة ر�صينة
ومن�صف ��ة ال�شتغاالت ��ه م ��ن خ�ل�ال �إدراجه ��ا
�ضم ��ن نتاجات الفنان�ي�ن الطليعيني الرو�س
يف �أوائ ��ل احلقب ��ة ال�سوفيتي ��ة ،و�إنق ��اذه
م ��ن و�صم ��ة الدعاي ��ة ال�سيا�سي ��ة ل�ستال�ي�ن.
و "نظري ��ة امل�ؤل ��ف" الت ��ي ج ��اء به ��ا النقاد
الفرن�سي ��ون والأمريكان ،و "�سيميولوجيا
ال�سينم ��ا" �أو اللغ ��ة ال�سينمائي ��ة� .ساج ��ل
وول ��ن م ��ا ج ��اءت ب ��ه نظري ��ات الأل�سنيون
الفرن�سي ��ون مثل روالن ب ��ارت وكري�ستيان
ميت ��ز م ��ن من ��اذج يف ه ��ذا ال�سي ��اق ،ولكنه
انت�ص ��ر اىل �آراء الفلي�س ��وف الأمريك ��ي
ت�شارل ��ز �سان ��درز بري� ��س الت ��ي تعتمد على
حتليل ثالثي النظ ��رة ل�سردية الفيلم ،وعرب
الرب ��ط ب�ي�ن الإ�شارة-الأيقون ��ة ،التماث ��ل
الظاهري -كفهر� ��س ،والتقاليد املتبعة ،مثل
�صلي ��ب امل�سي ��ح ،لها معنى الرم ��وز .ذلك �أن
جماليات ال�سينما بالن�سبة اىل وولن وغناها
تكمن يف مزج العنا�ص ��ر �أعاله ،ما قاده اىل
�إع�ل�اء �ش� ��أن بالغ ��ة املو�سيق ��ى الأمريكي ��ة،
وتف�ضيل ��ه لرمزي ��ة ميلودرام ��ا دوغال� ��س
الفرن�س ��ي جان-ل ��وك غ ��ودار كونه ��ا خلطة
جتم ��ع "هولي ��وود بكان ��ط اىل هيغل" .لكن
جتربت ��ه يف �صناعة ال�سينما جاءت مت�أخرة
قلي�ل ً�ا� ،إذ عم ��ل �أو ًال عل ��ى �سيناري ��و كتب ��ه
م ��ارك بيبل ��و ل�شري ��ط "امل�ساف ��ر" (،)1975
�أخر �أعم ��ال املعل ��م الإيطايل ماي ��كل �أجنلو
�أنطوني ��وين وم ��ن بطول ��ة ج ��اك نيكل�سون
وماري ��ا �شناي ��در .وبعده ��ا ،وم ��ن خ�ل�ال
تعاون ��ه مع زوجت ��ه الأوىل املُنظرة والأ�سم
الب ��ارز يف احلرك ��ة الن�سوي ��ة ل ��ورا مليفي
�أجن ��زا ع ��دد ًا م ��ن التحقيق ��ات ال�سينمائي ��ة
مثل "بينثي�سليا :ملكة الأمازون" (،)1974
"�ألغ ��از �أب ��و اله ��ول"( )1977و "حتديق ��ة
الكري�ست ��ال"( .)1982و�أمت ��د تعاونهم ��ا
الفني ولي�شم ��ل تنظيمهما ،وللم ��رة الأوىل
يف بريطاني ��ا ،معر� ��ض الفنان ��ة املك�سيكي ��ة
فري ��دا كاهل ��و يف غالريي"واي ��ت ت�شابل"،
ويف الوق ��ت ذات ��ه واىل جنبه ��ا �إ�شتغ ��االت
امل�ص ��ورة الفوتوغرافي ��ة الإيطالي ��ة تين ��ا
مودوت ��ي(� .)1982أم ��ا �شريط ��ه "م ��وت
�صداق ��ة" ( )1987انتاج القن ��اة الربيطانية
الرابعة ،مقتب�س م ��ن جتربة حقيقية عا�شها

لندن -من في�صل عبد اهلل
دع ��ت قب ��ل �أي ��ام عائل ��ة املُنظ ��ر والكاتباملو�سوعي واملخرج ال�سينمائي الربيطاين
بي�ت�ر وول ��ن 29( ،حزيران/يوني ��و-17
كانون الأول/دي�سمرب  ،)2019طيف ًا وا�سع ًا
م ��ن الأكادمييني والفنانني ونق ��اد ال�سينما،
ومم ��ن عم ��ل مع ��ه �أو زامل ��ه خ�ل�ال حياته،
وجمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن �أ�صدقائ ��ه اىل حفل
ا�ستذكار مبنا�سبة �أربعني يوم ًا على رحيله.
مل يك ��ن احلفل حف�ل ُ�ا ا�ستذكاري� � ًا عادي ًا ،بل
كان �أق ��رب اىل الإحتف ��اء ب�سرية مثقف بارز
�سجل ح�ضوره وبفخر يف تاريخ الدرا�سات
ال�سينمائي ��ة والفني ��ة ع�ب�ر كتاب ��ه الأ�شه ��ر
"الإ�شارات واملعاين يف ال�سينما"(،)1969
والذي عُد "�إجني ��ل" الدرا�سات ال�سينمائية
النقدي ��ة ،كم ��ا و�صفته �صحيف ��ة النيويورك
تامي ��ز عند رثائه ��ا ل ��ه .وكادت كلمات وداع
م ��ن تن ��اوب عل ��ى من�ص ��ة االحتف ��ال تغطية
�أغل ��ب مراح ��ل وول ��ن احليايت ��ة والعملية،
من عائل ��ة وجدت يف حزب العم ��ال �صوتها
ال�سيا�س ��ي ،ومراحل درا�ست ��ه الأولية حيث
ُكت ��ب يف �أح ��د تقاريره ��ا الدورية م ��ن "�إنه
�سي�صب ��ح مثقف� � ًا خط�ي�ر ُا" وتعليق ��ه علي ��ه
قائ�ل ً�ا "وهو فع ًال م ��ا �أريد �أن �أك ��ون عليه"،
ث ��م درا�ست ��ه ل�ل��أدب الإنكلي ��زي يف جامع ��ة
�أك�سف ��ورد �إبان منت�ص ��ف خم�سينيات القرن
املا�ض ��ي وعالقت ��ه بال�سينم ��ا ،خ�صو�ص� � ًا
الفرن�سية منه ��ا ،ورحالته اىل بلدان منطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،عُر� ��ض �شري ��ط يجم ��ع
تواري ��خ و�أخت ��ام و�سم ��ات دخول ��ه �إليه ��ا،
وبرفقته كتيب �صغري بقل ��م الراحل عنوانه
"املطارات :ذكريات �شخ�صية" ،وفيه �سجل
�أنطباعاته ال�شح�صية �أثناء فرتات الإنتظار
يف �أكرث من مائة مطار حط بها حول العامل،
عبارة عن اقتبا�س ��ات من كتاب "هنا ،هناك،
يف مكان ما :حوارات عن الأمكنة واحلركة"
حتري ��ر ديفي ��د بالم ��ي ( .)2002فيم ��ا ذك ��ر
�شقيق ��ه مفارق ��ة طريف ��ة تتعل ��ق بف�شل ��ه يف
اقناع اللجنة الطبية لإعفائه من �أداء اخلدمة
الع�سكري ��ة الإلزامية ما دفعه للهرب وال�سفر
اىل باري� ��س ومن ثم اىل العا�صمة الإيرانية
طه ��ران للتدري�س يف احدى جامعاتها .لكنه
فوج ��ئ ذات ي ��وم ،وهو الطري ��دة ،با�ستالم
دعوة من �سفارة بلده حل�ضور حفل �إ�ستقبال
للملك ��ة �إليزابي ��ث خ�ل�ال زياته ��ا التاريخية
لذل ��ك البل ��د .وكان ��ت كلم ��ات �أبنت ��ه ال�شابة
�أودري ،من زوجته الثانية الكاتبة والفنانة
الأمريكي ��ة ليزيل ديك ،مبثاب ��ة خامتة وداع
م�ؤث ��رة� ،إذ �إ�ستعادت فيها مفردة حمببة كان
والدها ميازحها بها وهي طفلة وقلبتها عرب
تردي ��د "بيرت ،بي�ت�ر ،بيرت" بد ًال ع ��ن ا�سمها

بورصة األفالم
لو�س اجنلي�س (رويرتز)

وا�صل فيل ��م الر�سوم املتحرك ��ة ”�سونيك
القنف ��ذ“ (�سوني ��ك ذا هيدجه ��وج) ت�ص ��در
�إي ��رادات ال�سينم ��ا يف �أمري ��كا ال�شمالي ��ة
يف مطل ��ع الأ�سب ��وع حمقق ��ا  26.3مليون
دوالر.
وج ��اء يف املرك ��ز الث ��اين الفيل ��م اجلدي ��د

املخرج �أثناء جمازر �أيلول�/سبتمرب الأ�سود
 1970يف عم ��ان ،ومن بطول ��ة املمثلة تيلدا
�سونت ��ون يف �أول ظه ��ور �سينمائ ��ي له ��ا،
وال ��ذي �أدت في ��ه دور روب ��وت ف�ضائ ��ي يف
مهم ��ة �سالم ،لكنها تظل طريقها ما ي�ضطرها
للهب ��وط على الأر� ��ض ولتدخل يف حوارات
طويل ��ة مع �أحد ال�صحفي�ي�ن املحا�صرين يف
�أحد فنادق العا�صمة الأردنية.
دَر� � ّ�س بي�ت�ر وول ��ن يف جامع ��ة ا�سكي� ��سالربيطانية خ�ل�ال �سبيعنيات القرن املا�ضي
قب ��ل انتقال ��ه اىل اجلانب الغرب ��ي من الكرة
الأر�ضي ��ة ،وكان ��ت املخرجة كاثري ��ن بيغلو
واحدة م ��ن تالمذته يف جامع ��ة كولومبيا-
نيوي ��ورك� ،إذ حت ��ت ت�أث�ي�ره ترك ��ت الر�سم
وامتهن ��ت ال�سينم ��ا .عن ه ��ذه النقالة تقول
بيغلو "لغاية لقائي به كنت �أنظر النعكا�سات
الأ�ض ��واء على ال�شا�ش ��ة .بعدها بدت وك�أنها
�شب ��اك" .ث ��م �شغ ��ل من�ص ��ب رئي� ��س ق�س ��م
درا�س ��ات ال�سينما والفن وو�سائل التوا�صل
يف جامع ��ة كاليفورنيا/لو� ��س �أجنلو� ��س
من ��ذ ع ��ام  1988ولغاي ��ة �إ�صابت ��ه مبر� ��ض
الألزهامي ��ر يف ع ��ام  .2005جم ��ع بي�ت�ر
وول ��ن مقاالت ��ه يف �أك�ث�ر من عم ��ل "باري�س
هولي ��وود :كتابات عن ال�سينم ��ا"(،)2002
"باري� ��س مانهات ��ن :مق ��االت ع ��ن الف ��ن"
(" ،)2004عر� ��ض املرئ ��ي :الثقاف ��ة بعي ��د ًا
عن املظاهر"( ،)1998وكتب جمموعة �سري
لأب ��رز املخرج�ي�ن الأوربي�ي�ن مث ��ل روبرتو
روزلين ��ي ،جوزف فون �سترينبريغ� ،ألفريد
هيت�شك ��وك وج ��ون فون ��دا ملجل ��ة الي�س ��ار
اجلدي ��د التي �أرتبط مبعرف ��ة حمريرها منذ
�أيام الدرا�سة يف جامعة �أك�سفورد.
كن ��ت �أ�سرتج ��ع �سي�ل ً�ا من ذكري ��ات بدتترتائ �صوره ��ا يل بعيدة و�أنا �أ�ستمع اىل
ما قي ��ل و�أثناء اعداد ه ��ذه التحية .ذلك ان
املداخ ��ل اىل ع ��وامل بي�ت�ر وول ��ن النقدية
يف ال�سينم ��ا كما يف الف ��ن متعددة .ق�صتي
مع ��ه خمتلف ��ة قلي�ل ً�ا .ل ��ذا رح ��ت �أ�سرتجع
تل ��ك اللحظ ��ات من زم ��ن اللق ��ى ال�سعيدة،

�أن ا�ستعرت من الأبخ ��ازي فا�ضل �إ�سكندر
عنوان �أق�صو�صته ال�صغرية ،حني قادتني
خط ��اي ذات ي ��وم اىل عن ��وان دون معرفة
�أ�سم ��اء �ساكني ��ه .كان الظف ��ر بت�أمني �سكن
يف مدين ��ة ت�ستثن ��ي الغرب ��اء ،مث ��ل لندن،
ه ��و هاج�سي الأول و�شاغل ��ي اليومي� ،أما
ال�س� ��ؤال ع ��ن �أ�سم ��اء ا�صح ��اب البيت فقد
تركت ��ه لعام ��ل الزم ��ن ك ��ي يتكف ��ل بتقدمي
اجابات ��ه لطبائ ��ع الب�شر ومفاج�آت ��ه ال�سار
منها او املزعج ولو بعد حني .قدرت وقتها
ان امل�ساف ��ة لي�ست بالبعي ��دة .خم�سة ع�شر
دقيق ��ة م�شي ًا على الأقدام ،ح�سب دليل "�أيه
ت ��و زد"" ،غوغ ��ل" الورقي وقته ��ا ،ل�شبكة
ط ��رق لن ��دن املعق ��دة ورموزه ��ا الربيدية.
كتب ��ت "مي" العنوان �سريع ًا ودّ�سته بيدي
م ��ع كلم ��ات مفتاحي ��ة مل ��ا ينبغ ��ي �أن يقال
يف املقابل ��ة .كان ذل ��ك يف خري ��ف الن�صف
الث ��اين م ��ن ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
ويف ي ��وم ن�ث�رت ال�شم� ��س ع�ب�ر موا�ش�ي�ر
�أ�شعته ��ا بهجة �إنعك�ست على وجنات املارة
و�أوراق الأ�شجار املت�ساقطة او تلك املعلقة
ب�صبغات تدرجاتها اللونية املرتاوحة بني
الأحم ��ر والأ�صف ��ر .تنبه ��ت يف منت�ص ��ف
الطري ��ق اىل م ��ا �سق ��ط م ��ن ي ��دي �سه ��و ًا،
قامو� ��س �إنكليزي/عرب ��ي ع ��دمي الفائ ��دة
حملت ��ه مع ��ي ع ��ن طري ��ق اخلط� ��أ ،وعل � ّ�ي
تدبر الأم ��ر ب�أق ��ل الكلمات املمكن ��ة لت�أمني
م ��ا جئت م ��ن �أجله .كن ��ت �أردد م ��ع نف�سي
منول ��وغ ق�صتي التي �أعرفه ��ا جيد ًا؛ بد�أت
يف بل ��د م ��ا وب�ضربة قدر �ص ��ارت يل حياة
�أخرى بع ��د �أن �أقتفيت حظ ��ي العاثر ،مثل
غ�ي�ري ،اىل �أماكن ق�صية وبل ��دان عديدة.
م ��ا �أ�ستح�ضرته حق ًا كان يدور حول مقولة
الكات ��ب امل�سرحي الأملاين بريخت "من �أنه
غري من البلدان �أكرث مما غري من �أحذيته"،
ما منحني جرعة معنوية م�ستحقة الجتياز
االمتحان.
الإنطباعات الأولية كانت م�شجعة للغاية.عائل ��ة �إنكليزي ��ة مثقف ��ة ومتفتح ��ة .رفوف

عام ��رة ت ��كاد تغط ��ي �أغلب ج ��دران طوابق
البيت الثالثة بالكتب� .أما ال�سرداب املفرت�ض
�أن �أ�سكنه بدا وك�أنه �أقرب اىل مكان مهجور
من ��ذ زم ��ن طويل .بقاي ��ا ق�صا�ص ��ات �أوراق
من�ض ��دة عل ��ى الآل ��ة الطابع ��ة ،ب�ضعة كتب
متناث ��رة ،من بينها عنوان لفت �إنتباهي يف
مو�ضوع ��ه وقربه يل .كن ��ت �أردد مع نف�سي
و�أت�ساءل ماذا يفع ��ل كتاب "العراق يف ظل
حكم اجلرنال ن ��وري -مذكراتي عن نوري
ال�سعي ��د  "1958-1954لل�سفري الأمريكي
يف بغ ��داد ووالدميار ج ��ي .غاملان عند هذه
العائل ��ة الإنكليزي ��ة القحة؟ �أجل ��ت ال�س�ؤال
اىل ف�ت�رة مل تطل .بعد �أيام عرثت على لقية
نادرة مثلت يل در�س ًا معرفي ًا يف تاريخ الفن
الت�شكيل ��ي ،وه ��ي عب ��ارة عن خزان ��ة ت�ضم
مئات البطاقات الربيدية الفنية لأهم �أعمال
الفنان�ي�ن الأوربي�ي�ن من ��ذ ع�ص ��ر النه�ض ��ة
وانتهاء ًا بفن البو�سرت و�صو ًال اىل الأمريكي
�أن ��دي وورهول .م ��ا ا�ستوقفني حق� � ًا لي�س
تنوع خيارات ه ��ذه الأعمال ،وجميعها تنم
عن ذائقة فنية وا�ضحة ،بل وجود مطبوعة
�سري ��ة باللغ ��ة العربي ��ة و�سطه ��ا ومكر�س ��ة
�أغلب �صفحاتها الأربع ملنا�ضل عراقي �شاب
ا�ست�شهد نتيجة �إفراطه باحللم الثوري عرب
الكف ��اح امل�سلح .يا�إلهي �صح ��ت! فقد هالني
علي �سوى ربط خيوط
ما وجدت ،وما كان ّ
�ألغاز لقى ال�سرداب ببع�ضها من �أجل �إكتمال
ال�ص ��ورة� .إذ تو�صلت بعد حني اىل ان بيرت
وول ��ن كان ي�شغل ال�س ��رداب الذي �أقيم فيه.
وعرف ��ت �أي�ض ًا ان كت ��اب ال�سفري غاملان كان
م ��ن �ضم ��ن �سل�سلة كت ��ب ،ت�شم ��ل ال�سيا�سة
والتاري ��خ والف ��ن ،كان وول ��ن ي�ستعر�ضها
لل�صحافة ،يف الن�ص ��ف الأول من �ستينيات
الق ��رن املن�صرم ،ويوقعه ��ا با�سم يل را�سل،
وحجت ��ه كم ��ا يق ��ول يف اح ��دى مقابالت ��ه
ال�صحافية "حني تكتب يف موا�ضيع متعددة
وبا�سمك ال�صريح �سوف ال �أحد ي�أخذه على
حممل اجل ��د"� .أما ق�ص ��ة املطبوعة العربية
فتع ��ود اىل ف�ت�رة �أجواء املد الث ��وري الذي
�شه ��ده عق ��د ال�ستينيات ،وقته ��ا عمل وولن
لف�ت�رة ق�صرية يف "م�ؤ�س�سة برتراند را�سل
لل�س�ل�ام" ،وهناك تعرف عل ��ى �شاب عراقي
يعم ��ل فيه ��ا� ،إال �أن الأخري ق ��رر العودة اىل
بل ��ده ويف حلظ ��ة ع�صيب ��ة .ح�ي�ن علم بيرت
بالنهاي ��ة امل�أ�سوي ��ة ل�صديقه م ��ن خالل ذلك
املن�ش ��ور ال�س ��ري ق ��رر ت�سمية ِبك ��ره تيمن ًا
ووفاء ال�سم ذلك ال�شهي ��د .ومع ذلك مل �ألتق
بيرت وول ��ن �إال بعد م�شاهدة �شريطه "موت
�صداق ��ة" (� )1988ضم ��ن عرو�ض مهرجان
لن ��دن ال�سينمائي .ومنذ ذل ��ك احلني و�أثناء
زيارات ��ه املتباعدة اىل لن ��دن و�سمح الوقت
بلقائ ��ه كان يذك ��رين مبقولت ��ه الأثرية "كل
مانريده �سالم عادل".

"�سونيك القنفذ" يوا�صل ت�صدر �إيرادات ال�سينما في �أمريكا ال�شمالية
”ن ��داء الربي ��ة“ (ك ��ول �أوف ذا ويلد) �إذ
حق ��ق  24.8ملي ��ون دوالر .والفيلم بطولة
هاري�س ��ون ف ��ورد وكاري ��ن جي�ل�ان ودان
�ستيفنز ومن �إخراج كري�س �ساندرز.
وتراجع فيلم احلرك ��ة واملغامرات ”طيور
جارح ��ة :والتحرر الرائع له ��اريل كوين“
(ب�ي�ردز �أوف براي� :آن ��د ذا فانتابيولو�س
�إميان�سيبي�ش ��ان �أوف وان ه ��اريل كوي ��ن)
م ��ن املرك ��ز الث ��اين �إىل املرك ��ز الثالث هذا
الأ�سب ��وع م�سج�ل ً�ا �إي ��رادات بلغ ��ت �سبعة
مالي�ي�ن دوالر .والفيل ��م بطول ��ة مارجوت

�سينما المر�أة

روب ��ي وم ��اري �إليزابي ��ث وين�ستي ��د
وج ��ورين �سموليت بي ��ل وكري�س مي�سينا
ومن �إخراج كاثي يان.
وجاء فيلم الرعب اجلدي ��د ”برامز :الفتى
الث ��اين“ يف املرك ��ز الراب ��ع �إذ حق ��ق �ستة
مالي�ي�ن دوالر .والفيلم بطولة كيتي هوملز
وكري�ستوف ��ر كونف�ي�ري ورال ��ف اين�سون
ومن �إخراج وليام برنت بيل.
وظ ��ل فيلم املغامرات الكومي ��دي ”�أ�شقياء
�إىل الأبد“ (باد بويز فور اليف) يف املركز
اخلام�س حمقق ًا  5.9مليون دوالر.

-4م ��ن الأف�ل�ام المهمة الت ��ي كان للن�س ��اء دور م�ؤثر فيه ��ا هو فيلم
(ال�س ��اعات) ع ��ن جانب من �س ��يرة فيرجينا وول ��ف ،لكن الفيلم
الذي �أخرجه �س ��تيفن دالدري يناق�ش هموم الن�س ��اء في مراحل
تاريخية مختلفة ،بمقاربة مع معاناة وولف وانتحارها.
يوم واحد ف ��ي ثالثة ع�صور مختلفة وثالث ن�ساء  ،و�ساعات..
" من هدايا الحياة ال�صغيرة لنا تلك ال�ساعة التي تحت�شد فيها
حياتن ��ا ،تق ��ول كالري�س ��ا  ،فيما ي�سته ��ل كننجه ��ام روايته بما
علي قول
تقول ��ه وولف ":لي�س عندي وقت لتو�صي ��ف غاياتيّ .
الكثي ��ر ع ��ن (ال�ساع ��ات) واكت�شافي؛ كي ��ف �أحفر كهوف� � ًا بديعة
خل ��ف �شخ�صيات ��ي؛ �أظ ��ن �أن هذا يمنحه ��ا ما �أري ��د؛ الإن�سانية
وال�ضح ��ك والعمق .فكرتي عن هذه الكه ��وف تتوا�صل ،ثم ّ
يهل
كل منها الى نور النهار باللحظة الحا�ضرة".
ال�ساعات هنا هي ما تحت�شد فيه تفا�صيل عن العزلة والالجدوى
 ،واي�ضا عن الملل و�إيجاد معنى للحياة� ...سل�سلة طويلة تمتد
عل ��ى مدى قرن من الزم ��ن ،من الخيابات والرغب ��ات المكبوتة
وال�سعي الن تكون الحياة ذا قيمة.
(ال�ساعات)  ..رواية لكننجهام مثلما هي فيلما ل�ستيفن دالدري،
لي�س ��ت �سيرة تقليدية مبا�شرة لحي ��اة فيرجينيا وولف ،بل هي
�صدى لل�سي ��رة الحياتية والإبداعية لها � ،أثر لها ديل على حياة
الت�شب ��ه حياة �أخ ��رى �سيرة تخت�ص ��ر كل حياتها مث ��ل تخت�صر
الأث ��ر ال ��ذي تحدثه كتاباتها  ،بهذا المعن ��ى يعتمد مخرج الفيلم
ن� ��ص الرواي ��ة  ،وم ��ن ي�شاه ��د الفيلم يج ��ده متطابق� � ًا مع متن
الرواية من جهة الفكرة ور�سم ال�شخ�صيات.
يوم متماثل بتفا�صيله ،مختل ��ف ب�شخو�صه وع�صره ،تتقا�سمه
ث�ل�اث ن�ساء يب ��دون مختلفات للوهلة الأول ��ى  ،لكننا �سرعان ما
نجده ��ن يتقاطع ��ن بال�سل ��وك والتفكي ��ر والم�صي ��ر ،ن�س ��اء هن
امتداد لحياة وولف و�أفكارها.
فيرجينيا وولف(نيكول كيدمان)  ( ،الروائية و الكاتبة و الناقدة
االنجليزية في لندن عام  1921وهي تعي�ش و�ضعا نف�سي ًا بينما
تكت ��ب روايتها الأهم .ثم لورا براون(جوليان مور),عام 1951
ف ��ي لو�س �أنجلي�س ،ربة منزل مع طفله ��ا ري�شارد الذي �سيكون
�أحد �شخو�ص الرواي ��ة ،تقر�أ رواية ال�سيدة داالوي  ،وتتماهى
مع �أحداثها ،فهي ال ت�شعر بعاطفة تجاه زوجها  ،وتجد �صعوبة
ف ��ي التكيف مع حياته ��ا ك�أم وزوجة ..ثم كالري�سا فون (ميريل
�ستري ��ب) بدالل ��ة وا�ضح ��ة ه ��و ا�س ��م بطل ��ة فيرجيني ��ا وولف
(ال�سي ��دة داالوي ) موظف ��ة خم�سينية في �إحدى مكتبات مدينة
نيوي ��ورك ع ��ام  , 1998تختاره ��ا الرواي ��ة والفيل ��م بو�صفها
�شخ�صي ��ة معا�صرة لرواية فيرجيني ��ا وولف ,ال�سيدة داالوي"
 ..كالري�س ��ا ف ��ي عالق ��ة م ��ع �صديقه ��ا ريت�ش ��ارد – الطف ��ل مع
ال�شخ�صية الثانية ل ��ورا بروان ,وهو �شاعر كبير يعاني مر�ض
االيدز تظهر من�شغلة ب�إقامة حفلة ل�صديقها هذا ( يج�سد دوره
ريت�شارد هاري�س).
الم�شه ��د االفتتاحي حي ��ث فيرجينيا وولف تخ ��رج م�سرعة من
بيته ��ا و تتجه خالل الب�ساتين الى النه ��ر  ،ن�سمع �صوتها وهي
تق ��ر�أ ر�سال ��ة الوداع التي تركتها لزوجها  ،ث ��م تلقي بنف�سها في
النه ��ر منتحرة في واحدة من �أهم م�شاه ��د ال�سينما  .ثم ت�أخذنا
الكامي ��را الى ع ��ام  1951في لو�س انجلي� ��س �سنة  1951حيث
زوج ل ��ورا براون يحمل باقة زه ��ور الى زوجته .ثم انتقالة من
الكامي ��را ال ��ى ع ��ام  1923في انجلت ��را �سن ��ة وزوج وولف في
طريقه الى البيت  ،بينما الأخيرة ت�ستيقظ من النوم.
ف ��ي نيويورك ع ��ام  2001كالري�سا في فرا�شه ��ا م�ستيقظة للتو
 ،وم ��رة �أخرى ال ��ى الخم�سيني ��ات لن�شاه ��د الورا م�ستلقية في
فرا�شه ��ا  ..وهكذا الفعل نف�سه وكذل ��ك الوقت  .بهذه االنتقاالت
تكتمل �صورة ال�شخ�صيات وي�ستقيم الحدث.
ن�ساء ثالث تتقاطع تفا�صيل يومهن المعا�ش  ..وتكتمل في هذه
التفا�صيل ال�ص ��ورة المقربة لفيرجينيا وولف  ..هنا نحن �أمام
م�شت ��ركات تتعدى الوجود المادي  ،الى حيث االغتراب والقلق
والح ��زن  ،ثم البحث المحموم عن المعنى مثلما هو البحث عن
العاطفة.
يوم متماثل بتفا�صيله ،مختلف
ب�شخو�صه وع�صره ،تتقا�سمه ثالث
ن�ساء يبدون مختلفات للوهلة الأولى
 ،لكننا �سرعان ما نجدهن يتقاطعن
بال�سلوك والتفكير والم�صير ،ن�ساء هن
امتداد لحياة وولف و�أفكارها.

ينطلق في � 12آذار المقبل في جدة ..مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدولي
متابعة :املدى

ك�شف مهرجان البحر الأحمر
ال�سينمائي الدولي اليوم عن
تفا�صيل دورته االفتتاحية ،بما
في ذلك تفا�صيل البرنامج ،و�أفالم
الم�سابقة ،ومبادرات دعم �صناعة
ال�سينما ،وذلك في م�ؤتمر �صحافي
�أُقيم في بيت قابل بجدة البلد.
ومن المقرر �أن ينطلق المهرجان
من � 12إلى � 21آذار  2020في
المدينة التاريخية بجدة ،والتي
تم ت�صنيفها تراث ًا �إن�ساني ًا عالمي ًا
وفق اليون�سكو ،فيما ي�س ّلط
ال�ضوء على المواهب المحلية في
احتفالية �سينمائية تعر�ض �أهم
�إبداعات ال�سينما من جميع �أنحاء
العالم.

وق ��د قام مدير املهرج ��ان حممود �صبّاغ
ومديره الفني ح�سني كرمبوي بالإعالن
ع ��ن قائمة الأف�ل�ام ال� �ـ 107امل�شاركة يف
الربنام ��ج الر�سم ��ي للمهرج ��ان ،ت�ض ��م
�أفالم ًا روائية ووثائقية طويلة وق�صرية،
مبا فيها  16فيلم ًا يف امل�سابقة الرئي�سية،
و� 7أفالم خارج امل�سابقة ،و 15فيلم ًا يف
برنامج العرو�ض الكال�سيكية ،و� 3أفالم
يف برنام ��ج �أجي ��ال� 5 ،أف�ل�ام تفاعلي ��ة
ت�شمل جت ��ارب الواق ��ع االفرتا�ضي11 ،
فيلم� � ًا يف �سينم ��ا ال�سعودي ��ة اجلديدة،
 13فيلم ًا يف م�سابق ��ة الأفالم الق�صرية،
 23فيلم� � ًا يف برنام ��ج خم�ص�ص لأف�ضل

�إنتاج ��ات الع ��ام 17 ،فيلم� � ًا جتريبي� � ًا،
وم�ش ��روع �إنتاجي خا� ��ص ي�ضم خم�سة
�أفالم ق�صرية ملخرجات �سعوديات.
يرت�أ�س جلنة حتكي ��م امل�سابقة الرئي�سة
الفائ ��ز بث�ل�اث جوائ ��ز �أو�س ��كار �أوليفر
�ست ��ون ،وت�ض ��م �أفالم� � ًا تفت ��ح الب ��اب
عل ��ى الع ��امل ال ��ذي نعي�ش ��ه ،مب ��ا في ��ه
م ��ن حتدي ��ات و�آم ��ال ،فيم ��ا ت�ب�رز فيها
ق�ضاي ��ا حقوق امل ��ر�أة ،وم�شكل ��ة العنف
الأ�س ��ري ،وق�ضاي ��ا الهج ��رة ،والأقليات
املهمّ�ش ��ة .وت�ش ��ارك يف امل�سابق ��ة �أف�ل�ام
من ال�سعودية ،لبن ��ان ،م�صر ،نيجرييا،
�أنغ ��وال ،منغولي ��ا ،ال�ص�ي�ن ،الفلب�ي�ن،

بنغالدي� ��ش ،الهن ��د ،كو�سوف ��و ،فرن�سا،
�أملاني ��ا� ،إ�سباني ��ا ،الوالي ��ات املتح ��دة،
الربازيل ،وكولومبيا.
وقد �أ ّكد حممود �صبّاغ خالل الإعالن عن
فخ ��ره مب�ستوى الأعم ��ال امل�شاركة التي
ملحة ،و�أ�ضاف
تتناول ق�ضايا اجتماعية ّ
”ن�سع ��ى يف هذا الربنام ��ج اىل تعزيز
قي ��م التن ��وع ،واالخت�ل�اف ،خ�صو�ص� � ًا
فيما يتعلق ب�إ�ش ��راك املر�أة ومتثيلها يف
الف�ضاء الع ��ام ،يف �سعينا الد�ؤوب نحو
جمتمعات �أكرث تفهم ًا وانفتاح ًا“.
�إ�ضافة �إىل عرو� ��ض الأفالم ،ي�ست�ضيف
املهرج ��ان �سل�سل ��ة م ��ن الن ��دوات

واملحا�ض ��رات ال�سينمائي ��ة الت ��ي تهدف
�إىل تعزي ��ز الوع ��ي وتنوي ��ع الذائق ��ة
ال�سينمائي ��ة ،وت�شجي ��ع و�إله ��ام اجلي ��ل
اجلدي ��د م ��ن املبدع�ي�ن ،وذل ��ك مب�شاركة
نخب ��ة م ��ن روّ اد ال�سينم ��ا الع ��رب
والعاملي�ي�ن ،مب ��ا فيه ��م خ�ي�ري ب�ش ��ارة،
ي�س ��ري ن�ص ��ر الل ��ه� ،سباي ��ك يل ،ويليام
فريدكن ،و�أبيل فريارا.
م ��ن ناحية �أخ ��رى ،ي�ستك�شف املهرجان
نب� ��ض اجلي ��ل اجلدي ��د م ��ن املواه ��ب
العربي ��ة يف باقة م ��ن الأف�ل�ام الق�صرية
الت ��ي مت اختيارها بعناي ��ة لتعك�س روح
ال�سينم ��ا العربي ��ة املعا�ص ��رة .وتر ّك ��ز
م�سابق ��ة الأفالم الق�ص�ي�رة على التنويع
واالبت ��كار ،وتخل ��ق م�ساح ��ة للتفاع ��ل
م ��ع كل م ��ا ه ��و جدي ��د ،واالق�ت�راب من
املبدعني.
وعل ��ى النح ��و ذات ��ه ،مت الك�ش ��ف ع ��ن
برنام ��ج ”�سينما ال�سعودي ��ة اجلديدة“
كمن�ص ��ة لتقدمي املواه ��ب اجلديدة التي
تر�س ��م مالم ��ح امل�شه ��د ال�سينمائ ��ي يف
ال�سعودية ،وت�ستع ��د لالنطالق ب�أعمالها
�إىل الع ��امل .منها م�شروع �إنتاجي خا�ص
بالتعاون م ��ع �شركة �سين ��ي بويتيك�س،
ي�ض ��م خم�س ��ة �أف�ل�ام ق�ص�ي�رة ملخرجات

�سعودي ��ات ه ��نّ  :هن ��د الف ّه ��اد ،جواه ��ر
العام ��ري ،ن ��ور الأم�ي�ر� ،س ��ارة م�سف ��ر،
وفاطم ��ة البنوي ،فيما قامت ال�سينمائية
الفل�سطيني ��ة احلا�صلة عل ��ى عدة جوائز
�سهى ع ّراف بالإ�شراف العام على تطوير
ال�سيناريوهات.
وميك ��ن ل ��زوّ ار املهرج ��ان اال�ستمت ��اع
بعرو� ��ض مرئي ��ة خا�ص ��ة تق ��ام يف جدة
التاريخي ��ة �ضم ��ن برنام ��ج ال�سينم ��ا
التفاعلي ��ة ،حي ��ث يكت�س ��ي متحف "باب
البنط" بتقنيات وعرو�ض مثرية ،تك�سر
قوالب ال�سرد النمطي ،وتنطلق بال�سينما
�إىل �أبع ��اد جدي ��دة ،مب ��ا يف ذل ��ك جتربة
�صوتي ��ة فري ��دة م ��ن نوعه ��ا ،وعرو�ض
جم�سمة ثالثية الأبعاد ،وجتارب ثنائية،
ّ
وغريه ��ا .و�سيت ��م تنظي ��م حما�ض ��رة
خا�ص ��ة ح ��ول �أفالم الواق ��ع االفرتا�ضي
والفنون التفاعلية مب�شاركة في�شال دار،
جون رو� ��س ،نيك كولر ،ووي�ستون ريو
مورغان.
ومت الك�شف عن م�سرح الكورال الذي مت
ت�شييده خ�صي�ص ًا لهذه املنا�سبة وي ّت�سع
لـ 1200متف ّرج .يقع املجمع املبني حديث ًا
على �ضفاف بحرية الأربعني التاريخية،
كم ��ا ي�ض ّم ثالث �ص ��االت �أخ ��رى بـ 120

�كل منه ��ا ،ورابع ��ة ت�ض ��م 240
مقع ��د ًا ل � ٍ

مقعد ًا.
وي�ست�ضي ��ف املهرج ��ان بالتع ��اون م ��ع
ال�سينماتيك الفرن�س ��ي معر�ض ”في ّليني
يحلم ببيكا�س ��و“ ،وهو معر� ��ض �أ�صيل
مت ت ّكري�س ��ه لالحتف ��اء باثن�ي�ن م ��ن �أهم
الر�سام بابلو
مبدعي الق ��رن الع�شري ��نّ ،
بيكا�س ��و واملخ ��رج فيدريك ��و في ّلين ��ي.
ي�أتي املعر�ض يف الذكرى املئوية لوالدة
�أحد �أهم املخرجني على الإطالق ،وكيف
ا�ستوح ��ى بع� ��ض �إبداعاته م ��ن لوحات
بيكا�سو الذي كان يزوره يف املنام.
كم ��ا يقي ��م املهرج ��ان يف � 13آذار عر�ضاً
خا�ص� � ًا لفيلم ”مالك ��وم �إك� ��س“ ل�سبايك
يل الذي �ص ��وّ ر بع�ض م�شاهده يف مكة.
و�سيت ��م عر� ��ض فيل ��م يو�س ��ف �شاه�ي�ن
”االختي ��ار“ ال ��ذي مت ترميم ��ه م ��ن
قب ��ل م�ؤ�س�س ��ة مهرج ��ان البح ��ر الأحمر
ال�سينمائ ��ي� .إ�ضاف ��ة �إىل تنظيم �سل�سلة
ح ��وارات تخ�ص�صية بعن ��وان ”وجهات
نظر“ ،حول واق ��ع ال�سينما وق�ضاياها،
مبا يف ذلك التحريك ،ال�سينما ال�سعودية
امل�ستقلة ،ال�سينما العربية الدولية� ،آفاق
الإنت ��اج ال�سع ��ودي الأوروبي امل�شرتك،
وم�ستقبل الإنتاج العربي.
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اقــــرأ
"عراقيون يف القلب"

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��در حديثا كت ��اب "عراقي ��ون يف القلب"
للباحث والكات ��ب جليل العطية ،وفي ��ه ي�سلط ال�ضوء على
عدد من ال�شخ�صيات العراقية التي عا�صرها وحاورها من
امثال حممد مهدي الب�ص�ي�ر و�شمران اليا�سري ،وال�سياب
وجالل احلنفي وكوركي�س عواد ومري ب�ص ��ري وغريهم،
ويذك ��ر ان العطية حقق الكثري من كتب الرتاث كما �ص ��در
له كتاب عن اجلواهري وكتاب بعنوان "فندق ال�س ��عادة"
ويعد من رواد العمل ال�ص ��حفي يف العراق وا�ش ��تهر يف
ال�س ��تينيات بزاويت ��ه اليومي ��ة يف ال�ص ��حافة بعن ��وان
"جهينه".

مشاهد من ساحات االحتجاج
خ�سائر باملليارات لـ"في�سبوك" و"�آبل" و"�أمازون" ب�سبب كورونا
تعر�ضت �أ�سهم �ش ��ركات التكنولوجيا
الك�ب�رى ،يف الوالي ��ات املتح ��دة،
ل�ض ��غوط �شديدة خالل تعامالت يوم
االثن�ي�ن ،بع ��د جت ��دد املخ ��اوف لدى
امل�ستثمرين من ت�أثري انت�شار فريو�س
كورونا على االقت�صاد العاملي.
ووف ًقا ل�ش ��بكة "�س ��ي �إن بي �سي" ،ف�إن
�أ�س ��هم �ش ��ركات "�أب ��ل" و"في�س ��بوك"
و"مايكرو�س ��وفت"
و"�أم ��ازون"
و"�ألفابت" –وهي �شركات التكنولوجيا
اخلم� ��س الأك�ث�ر قيمة -خ�س ��رت �أكرث من
 250مليار دوالر.

وج ��اء ذل ��ك تزام ًن ��ا م ��ع ت�س ��ارع انت�ش ��ار
فريو�س كورونا خارج ال�صني ،خا�صة يف
بلدان كوريا اجلنوبية و�إيران و�إيطاليا.
وت�شكل �ش ��ركات التكنولوجيا اخلم�س ما
يقرب من ُخم�س قيمة م�ؤ�شر "�إ�س �آند بي
 ،"500والذي تراجع ب�أكرث من .%3.5
ورفع ��ت كوري ��ا اجلنوبي ��ة حال ��ة الت�أهب
ب�س ��بب كورونا �إىل �أعلى م�س ��توى ،فيما
�س ��جلت �إيطالي ��ا و�إيران زي ��ادة ملحوظة
يف �أع ��داد الإ�ص ��ابات والوفيات ،ب�س ��بب
الفريو� ��س ال ��ذي �أ�ص ��اب نح ��و � 80أل ��ف
�شخ�ص حول العامل �إىل الآن.

وطالبت منظمة ال�صحة العاملية ،االثنني،
جمي ��ع ال ��دول باال�س ��تعداد لـ"جائح ��ة
عاملية" حمتملة مع ارتفاع عدد الإ�صابات
والوفي ��ات اجلدي ��دة بفريو� ��س كورون ��ا
اجلدي ��د يف �أوروب ��ا وال�ش ��رق الأو�س ��ط
و�آ�سيا.
ويف ح�ي�ن ت�ش�ي�ر املنظم ��ة �إىل تباط� ��ؤ
الإ�ص ��ابات اجلدي ��دة يف ال�ص�ي�ن ،ب ��د�أ
الفريو�س باالنت�شار يف �أجزاء �أخرى من
الع ��امل ،حيث ظهر الأ�س ��بوع املا�ض ��ي يف
�إيران وكوري ��ا اجلنوبي ��ة و�إيطاليا التي
تت�سارع بها معدالت الإ�صابة.

ً
ً
مليونا...
جنيها �إىل 150
جنيفر �أني�ستون ..من 80
جنيف ��ر �أني�س ��تون ،ممثل ��ة ومنتج ��ة و�س� �يّدة �أعم ��ال ،كم ��ا �أ ّنها
نا�شطة يف الأعمال اخلرييّة .وُلدت يف عائلة من املمثلني ،وق ّررت
�أن ت ّتب ��ع خط ��ى والديه ��ا يف وقت مبك ��ر من حياته ��ا .فكيف ح ّققت
جناحً ��ا باهرًا يف جمال عملها؟ عملت جنيفر �أني�س ��تون يف مطعم يف
الفرتة م ��ن � 1994إىل  ،1995ومل تكن لديه ��ا الإمكانات املاديّة الكافية
لتح ّقق حلمها يف �أن ت�ص ��بح ممثلة م�ش ��هورة يف هولي ��وود ،لذا طلبت
من �صديقتها ا�س ��تعارة  80جنيه ًا ا�سرتليني ًا من �أجل القيام بجل�سة
ت�ص ��وير ق ��د ت�س ��اعدها ب�أخ ��ذ دور را�ش ��يل غرين يف م�سل�س ��ل

بيت املدى ي�ستذكر ال�شاعر جان دمو
�ض ��من ن�ش ��اطه اال�س ��بوعي يقيم بيت
امل ��دى للثقاف ��ة والفن ��ون يف �ش ��ارع
املتنب ��ي جل�س ��ة ا�س ��تذكار لل�ش ��اعر
الراحل جان دمو احد �ش ��عراء جماعة
كركوك التي �ض ��مت �س ��ركون بول�ص
وجليل القي�س ��ي وفا�ض ��ل الع ��زاوي،
وم�ؤيد الراوي ،ويو�س ��ف احليدري،
و�صالح فائق �سعيد ،وانور الغ�ساين،
ويو�س ��ف �س ��عيد وفاروق م�صطفى..
الفعالية تقام يوم غد ال�س ��اعة احلادية
ع�ش ��رة �صباحا ي�ش ��ارك فيها نخبة من
الباحث�ي�ن والنق ��اد وال�ش ��عراء الذي ��ن
�سي�س ��لطون ال�ض ��وء عل ��ى جتربت ��ه
ال�شعرية.

 نادي املدى للقراءة املعطف الأبي�ض
�ضمن فعالياته الدورية يقيم نادي املدى للقراءة جل�سة مناق�شة لرواية "املعطف
االبي� ��ض" للكاتب ��ة امل�س ��عودي ..الفعالية الت ��ي تقدمها خريية ياور وا�س ��مهان
العبي ��دي تقام يوم غد اجلمعة يف بيت املدى للقافة والفنون يف �ش ��ارع املتنبي
ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا.

تقـريــر..

 .Friendsفاتخذت �أني�س ��تون قرارًا ب�إنفاق ما تبقى لها من �أموال
على جمموعة من ال�ص ��ور ،ما �أدّى �إىل تغيري م�س ��ار حياتها� ،إذ ح�صلت
عل ��ى ال ��دور يف امل�سل�س ��ل التلفزيوين الكومي ��دي ال�ش ��هري "فريندز".
هك ��ذا حوّلت  80جنيه ًا ا�س�ت�رليني ًا �إىل ثروة بقيم ��ة  150مليون جنيه
ا�س�ت�رليني .وبع ��د  25عام ًا على غياب امل�سل�س ��ل� ،أ ّك ��د موقع "مريور"
خا�ص ��ة ت�ض� � ّم ك ّل من جنيف ��ر ،وماثيو بريي،
الربيط ��اين عر�ض حلقة ّ
وكورتن ��ي كوك�س ،وليزا كودرو ،وديفيد �ش ��ومير ،ومات لوبالن ،كما
ورد �أن ك ّل واحد منهم �سيجني مليوين جنيه �إ�سرتليني.

 حممد جا�سم
افتت ��ح ام� ��س يف �س ��ينما اميباي ��ر
مهرج ��ان ال�س ��ينما �ض ��د االره ��اب
بدورته اخلام�سة .رئي�س املهرجان
الفخ ��ري املخ ��رج نا�ص ��ر ح�س ��ن
حت ��دث لـ(امل ��دى) ع ��ن املهرج ��ان
قائال :نحن �س ��عداء جدا بوجودكم
ايها ال�ض ��يوف الكرام ولن نن�س ��ى
وقفتك ��م معنا يف ظرف �ص ��عب لن
نن�ساه ابدا .وانا واثق لو كان هذا
الظرف مر ب�أي حمافظة اخرى لكنا
�سباقني يف الت�ضامن والدعم مثلما
وقفتم معنا .وحيا اجلميع ال�س ��يما
رئي� ��س املهرجان واع�ض ��اء اللجنة
العليا على جهودهم الطيبة.

الطقس

"الهولوغرام" يعيد ويتني هيو�سنت للحياة
مرة �أخرى
ع ��ادت ويتنى هيو�س�ت�ن للحياة مرة
�أخ ��رى ،بع ��د ثم ��اين �س ��نوات م ��ن
وفاته ��ا امل�أ�س ��اوية ولك ��ن م ��ن خالل
تقني ��ة "الهولوغ ��رام" ،وذل ��ك عل ��ى
�أح ��د م�س ��ارح �ش ��يفيلد يف �إجنل�ت�را،
وقد حقق احلفل جناح ��ا كبريا ،ظهر
بو�ض ��وح م ��ن خ�ل�ال بع� ��ض لقط ��ات
الفيدي ��و التي انت�ش ��رت ع�ب�ر مواقع
التوا�صل االجتماعى.
ويتن ��ي هيو�س�ت�ن توفي ��ت ف ��ى ع ��ام
 2012وكان ��ت تبل ��غ م ��ن العم ��ر 48
عا ًم ��ا لكن ه ��ذا ال يعن ��ي �أن املعجبني
ال ميكنه ��م ر�ؤي ��ة مغنيتهم املف�ض ��لة،
حي ��ث متكن ��ت جنمة الب ��وب ،ويتني
هيو�س�ت�ن م ��ن الع ��ودة م ��رة �أخ ��رى
جلمهوره ��ا بتقني ��ة الهولوغرام .يتم
عر�ض �ص ��ورة ثالثية الأبعاد لويتني
عل ��ى امل�س ��رح� ،إىل جان ��ب اثن�ي�ن
م ��ن الراق�ص�ي�ن املحرتف�ي�ن والفرق ��ة
املو�س ��يقية احلية ،و�ست�شمل اجلولة
�أف�ض ��ل �أغ ��اين للنجم ��ة الراحلة ،مبا
يف ذل ��ك رائعته ��ا I Will Always
 .Love Youوقالت �ش ��قيقة ويتني،
ب ��ات هيو�س�ت�ن� ،إن هذا ه ��و "الوقت

املنا�س ��ب" لهذه اجلولة ،و�إنه "بروح
ويتني" .يف حني �أن معظم املعجبني
بهيو�س ��تون غارقون يف حقيقة �أنهم
ميكنه ��م م�ش ��اهدة مغنيته ��م املف�ض ��ل
وهم ي�ؤدون مرة �أخرى.

 علي ح�سني

" فلوت" عالوي
ال يزال ارئي�س جمل�س النواب
حممد احللبو�سي يناور ويبكي
على م�ستقبل البالد ويتح�سر لأن
العراق خ�سر تكنوقراط بوزن
�أ�سعد العيداين .كنتُ �أت�صوّ ر حتى
اللحظة الأخرية � ّأن الأمر ال يعدو
�أن يكون نكتة �أو حماولة لك�سر
ملل املواطن العراقي الذي ظ ّل
ينتظر الفرج ك ّل هذه ال�سنوات،
غري �أنه بات من الوا�ضح �أن
منطق"الثالث ورقات" وال�ضحك
على عقول العراقيني ،ال يزال
حاكم ًا يف حياتنا.
رئي�س جمل�س النواب الذي �صفق
يف الغرف املغلقة ملحمد توفيق
عالوي وقبل ُه من وجنتيه ،يخرج
على الف�ضائيات ليقول �إن �أ�سعد
العيداين كان خيارا �أف�ضل ،ولأننا
يف زمن العزف على امل�صلحة
ال�شخ�صية ،فقد ب�شرنا رئي�س
الوزراء املكلف ب�أنه قرر �أن يُك ّرم
الثقافة واملثقفني ،ولهذا كان البد
�أن ي�ضع لهم وزير ًا ك ّل م�ؤهالته
�أنه حملل �سيا�سي "معتمد" يف
الف�ضائيات! ،وك�أننا مل نربح بعد
النظرة الدونيّة التي تنظرها
الكتل ال�سيا�سيّة �إىل الثقافة
وال�شباب.
وك�أننا نقول لكل املثقفني
العراقيني ومعهم ماليني ال�شباب
من العراقيني �إنكم الت�ستحقون
وزير ًا تختارونه ب�أنف�سكم،
�سيخرج البع�ض معرت�ض ًا
ويخربنا �أننا مل نعرف الوزير
بعد ،لكن يا �إخوان كما يقول
امل�صريون "اجلواب معروف من
عنوانه".
للأ�سف ك ّل القوى ال�سيا�سية،
من دون ا�ستثناء ،تنظر �إىل
املثقفني ،كمجموعة من عبيد
�إح�ساناتهم ،بل �أدنى من ذلك.
فاملثقف كائن غريب ،ال يحق له
االعرتا�ض .واملثقفون يف نظر
القوى ال�سيا�سية جمرد جمموعات
من الأ�سرى والتابعني ،مطيعني
وم�ستجيبني ومن ّفذين لك ّل ما
يطلب منهم.
للأ�سف� ،سيا�سيونا ي�ضعون
�أ�صابعهم يف �آذانهم حني تعلو
�أ�صوات املثقفني مطالبة االهتمام
بالثقافة ،ل ّأن وحو�ش املح�سوبية
والبريوقراطية واملحا�ص�صة
الطائفية دائما ما جته�ض �أحالم
العراقيني.
�سيقول البع�ض وملاذا كان
اال�ستغراب ؟ امل يقل حميد
الهاي�س �أنا �أف�ضل من ي�صلح
لكر�سي وزارة الثقافة ،ونحن
ّ
نعي�ش اليوم يف ظل �سا�سة
ي�ؤمنون � ّأن خربة فالح الفيا�ض
فاقت حتى املرحوم "�شارلوك
هوملز" يف علمه؟!
هكذا وجدنا من ي�صرخ ويفتح
مزاد وزارة الثقافة ويتناف�س
على ال�سخرية من �أحالم املثقفني
وطموحاتهم ،مثلما وجدنا من
يعترب ال�شباب فئة �ضالة البد
�أن ي�ستمعوا �إىل حما�ضرات
الكربويل يف فن "ال�شطارة".
يف ال�سنوات املا�ضية قدّم لنا
امل�صريون منوذج ًا لل�سا�سة
املتح�ضرين ،ففي لفتة جميلة
اختار القائمون على احلكم �أن
جتل�س عازفة الفلوت ومديرة
دار الأوبرا الدكتورة �إينا�س
عبد الدايـم على كر�سي وزارة
الثقافة .فيما نحن النزال نعي�ش
يف ع�صر "تقلبات" احللبو�سي
الذي يرفع فيه �شاعر عدم الكفاءة
واال�ست�سهال والدوافع ال�شخ�صية
التي ت�ضع الوزير يف من�صبه لأنه
يحمل ال�صفات ال�سحرية الثالث،
مقرب من �أحد ر�ؤ�ساء الكتل
ال�سيا�سية �أوال ،وثانيا م�سامل وال
يثري ال�شغب وير�ضى باملق�سوم،
وثالثا يحب �أن يرفع �شعار �أنا
و�أقاربي على الوزارة.

مب�شاركة وا�سعة ا�ستمرار مهرجان ال�سينما �ضد الإرهاب يف اربيل
وق ��ال الدكت ��ور ريا� ��ض �ش ��هيد-:
ي�س ��عدين ان احتف ��ي معك ��م يف
ه ��ذه التظاه ��رة الفني ��ة اجلميل ��ة،
ويحق لنا ان نقف معكم م�س ��اندين
مهرجانك ��م الرائ ��ع الذي حت�ض ��ره
الكث�ي�ر م ��ن القام ��ات املبدع ��ة يف
الف ��ن .جئن ��ا نحم ��ل ر�س ��الة الف ��ن
ال�س ��ابع ال�س ��امية يف دعم ال�س�ل�ام
والتعاي� ��ش متحدي ��ن االره ��اب
واعداء االن�س ��انية ونب ��ارك الدارة
املهرجان موقفها ال�صلب يف حتدي
كل العقب ��ات م ��ن اج ��ل ان يعق ��د
بح�ض ��ور ه ��ذه الوج ��وه الطيب ��ة.
فهنيئ ��ا لك ��م ه ��ذا الكرنف ��ال الرائع
الذي جمع كل املحافظات العراقية
يف اربي ��ل البديع ��ة .و�ش ��كرا لالخ

ب�ش ��تيوان عبد الله مدير املهرجان
وجميع اع�ض ��اء اللجنة العليا على
جهوده ��م املباركة يف عق ��د الدورة
اخلام�سة من مهرجان ال�سينما �ضد

االره ��اب .ام ��ا املخرج ب�ش ��تيوان
عبد الله الذي وا�ص ��ل ال�س ��هر لعدة
اي ��ام متوا�ص ��لة م ��ن اج ��ل اجناح
املهرجان قال "لي�س يل كالم �سوى

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي�س) �أن درجات احلرارة �ستنخف�ض قليال عن معدالتها لاليام املا�ضية،
وان اجلو �سيكون غائما مع ت�ساقط امطار يف بع�ض املناطق.

تق ��دمي ال�ش ��كر والتحي ��ة جلمي ��ع
ال�ضيوف الذين �ساندوين بطريقة
افرحتني جدا" .وقدم الفنان احمد
حماد من ديايل درعا خا�صا للفنان
ب�شتيوان .ثم بد�أت اجلل�سة االوىل
لعر� ��ض االف�ل�ام وعر� ��ض فيها 13
فيلما هي فيلم (ذي �شوت) للمخرج
عبا� ��س ها�ش ��م/فيلم (جيتنك باك)
اخراج خدر حممد /فيلم (اي ويل
وايت) اخراج حممد �ش�ي�رواين/
فيل ��م (ال�ش ��ارع) ملخرج ��ه م ��ازن
�شريبياين/فيلم فاينل كول للمخرج
عبا�س ها�شم/فيلم (�سبق �صحفي)
للمخرج بيرت ف�ؤاد من م�ص ��ر/فيلم
(�ش�ي�رو) للمخرج راب ��ر ابراهيم/
فيل ��م (�س ��ندريال) اخ ��راج عل ��ي

عادل/وفيل ��م (مفق ��ود) للمخرج ��ة
�شم�س ال�ضحى .و�ستقام يف اليوم
التايل ا�ض ��افة للعرو�ض حما�ضرة
تقدمها الناقدة ال�س ��ورية الدكتورة
جن ��اح ابراهي ��م ويف اليوم الثالث
ا�ض ��افة للعرو� ��ض �س ��تقدم ن ��دوة
مفتوحة حول ال�سينما واالرهاب.
وق ��د ح�ض ��ر العدي ��د م ��ن الفنانني
العراقيني واالعالمي�ي�ن للمهرجان
منهم الفنانة زهرة الربيعي والناقد
كاظم مر�شد ال�سلوم والناقد مهدي
عبا� ��س واملخ ��رج واالكادمي ��ي د.
�س ��امل ال�ش ��دهان ود .حي ��در منعرث
والفنانني �سعد ال�سعد وجمال علي
وف�ل�اح الع ��زاوي وا�س ��عد م�ش ��اي
وغريهم الكثري.
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