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 بغداد/ املدى

عل���ي  الأعل���ى  ال�س���يعي  املرج���ع  التق���ى 
باب���ا  ال�سب���ت،  اأم����س  �سب���اح  ال�سي�ست���اين، 
الفاتي���كان، يف النج���ف، ودار احلدي���ث خالل 
اللقاء ح���ول التحديات الكبرية التي تواجهها 
الن�ساني���ة، ودور المي���ان واللت���زام بالقيم 

الأخالقية ال�سامية يف التغلب عليها.
ومل ُي�سم���ح لالإع���الم بح�س���ور اللق���اء، ال���ذي 
يعترب من اأهّم حمطات زيارة البابا التاريخية 

اإىل البالد، واكتف���ي بن�سر �سورتني لهما على 
موقع "اأخبار الفاتيكان".

واأّكد ال�سي�ستاين، للبابا "اهتمامه باأن يعي�س 
املواطنون امل�سيحي���ون ك�سائر العراقيني يف 
اأم���ن و�س���الم وبكامل حقوقه���م الد�ستورية"، 
وذل���ك بح�س���ب بيان �س���ادر عن مكتب���ه اأعقب 

اللقاء الذي جمع بينهما يف النجف.
من���ه  يع���اين  م���ا  اإىل  ال�سي�ست���اين  واأ�س���ار 
الكث���ريون يف خمتل���ف البل���دان م���ن الظل���م 
والقه���ر والفقر وال�سطه���اد الديني والفكري 

وكب���ت احلري���ات ال�سا�سي���ة وغي���اب العدالة 
الجتماعي���ة، ف�س���اًل ع���ن  احل���روب واأعم���ال 
وعملي���ات  القت�س���ادي  واحل�س���ار  العن���ف 

التهجري. 
واأ�س���ار املرج���ع ال�سيع���ي اإىل "ال���دور ال���ذي 
الديني���ة  الزعام���ات  ب���ه  تق���وم  اأن  ينبغ���ي 
والروحية الكبرية يف احلد من هذه املاآ�سي"، 
داعي���ًا "الق���وى العظم���ى" اإىل "تغليب جانب 
العق���ل واحلكم���ة ونب���ذ لغ���ة احل���رب، وعدم 
التو�س���ع يف رعاي���ة م�ساحله���م الذاتي���ة على 

ح�س���اب حقوق ال�سع���وب يف العي����س بحرية 
وكرام���ة". بعد ذل���ك �سافر اىل ذي ق���ار واأقام 
بابا الفاتي���كان، اأم�س ال�سبت، �سالة م�سرتكة 

ورعى لقاء الديان يف مدينة اأور الثرية.
واأك���د انه لي����س مبقدور احدن���ا العمل مبعزل 
ع���ن الآخر، وان الميان هو من يجمع الب�سر، 
وان الره���اب لي����س م���ن اأ�سل الدي���ن، وامنا 
ه���و ي�ستغل الدي���ن كغطاء للعن���ف، داعيا اىل 

احرتام حرية الديان .
 التفا�صيل �س2 

بابا الفاتيكان اأقام �صالة م�صتركة ورعى حواراً لالأديان في اأور 

 بغداد/ املدى

ك�سف����ت جلن����ة العم����ار واخلدم����ات الربملاني����ة عن 
ان احلكوم����ة ووزارة النقل تراجعت����ا يف دعم بناء 
ميناء الف����او الكبري ب�سبب ال�سغوط����ات ال�سيا�سية 
الت����ي مور�ست من قب����ل بع�س اجله����ات والطراف 
التي تقف بال�سد من اإحالة هذا امل�سروع اإىل احدى 

ال�سركات الكورية.
البخات����ي، ع�س����و جلن����ة  النائ����ب جا�س����م  ويق����ول 
اخلدمات والعمار الربملانية يف ت�سريح ل�)املدى( 
ان "هناك �سغوطا مور�ست على وزير النقل وعلى 
احلكوم����ة م����ن اج����ل التن�س����ل ع����ن التف����اق املوقع 

م����ع اح����دى ال�س����ركات الكورية لبن����اء مين����اء الفاو 
الكب����ري ل�سباب خا�سة و�سيق����ة"، م�سيفا ان "هذه 
التدخ����الت ت�سع����ى اإىل ع����دم تبن����ي ه����ذا امل�س����روع 
احلي����وي م����ن قب����ل الكوري����ني م����ن خ����الل اتهامات  

بعيدة عن احلقيقية".
واأعل����ن وزير النقل نا�س����ر ال�سبلي، يف وقت �سابق 
م����ن الن ع����ن التف����اق م����ع �سرك����ة داي����وو الكورية 
لإن�س����اء مين����اء الف����او لتت����م املبا�س����رة بتنفي����ذه يف 
الأي����ام القليل����ة القادمة، رغم الدع����وات التي اأطلقت 
م����ن اأطراف �سيا�سي����ة موؤخ����رًا ل�ستبدالها ب�سركات 

�سينية.
وتعر�����س م�س����روع بن����اء مين����اء الف����او الكبري اىل 
الكثري م����ن العقبات التي اأخ����رت تنفيذه منذ و�سع 

حجر الأ�سا�س له يف عام 2008.
خمطط����ات  جم����رد  امل�س����روع  بق����ي  البداي����ة،  ويف 
عل����ى الورق قب����ل اأن ت�س����رع احلكومة ببن����اء كا�سر 
الأمواج الكبري، بالتعاون مع �سركة دايوو الكورية 
اجلنوبية، والذي اأعلن النتهاء منه العام احلايل.

ويع����رب ع����ن امل����ه يف ان "تكون اج����راءات توقيع 
العق����د مع هذه ال�سركة من قبل وزارة النقل حقيقية 
من اج����ل ال�سروع بالعمل"، م�ست����دركا، لكن "هناك 
�سغوطات متار�����س �سد وزير النقل لتذويب ق�سية 
بن����اء مين����اء الفاو الكب����ري واإرجائه����ا اإىل احلكومة 

املقبلة".
 التفا�صيل �س3 

الخدمات النيابية: الحكومة ووزارة النقل 
تن�شلتا عن م�شروع ميناء الفاو الكبير

 بغداد/ متيم احل�صن

ت�ساعدت احلمالت ال�سعبي����ة التي تطالب 
بتغي����ري احلكوم����ات املحلي����ة اىل خم�����س 
حمافظ����ات، فيم����ا مازالت الق����وات المنية 
ت�ستخدم العنف يف اغلب الحيان ملواجهة 

الحتجاجات.
واحلق����ت النا�سرية اول هزمي����ة ب�سل�سلة 
اذرع  ه����م  الع����ادة  يف  الذي����ن  املحافظ����ني 
نا�سط����ني-  –بح�س����ب  �سيا�سي����ة  جله����ات 

�سب����اط  نهاي����ة  الوائل����ي  ناظ����م  وا�ستق����ال 
املا�س����ي، عل����ى خلفية احتجاج����ات دموية 
ا�سف����رت ع����ن مقت����ل 9 ا�سخا�����س وا�سابة 

الع�سرات بجروح.
وكان����ت قد تلقت ث����الث حمافظ����ات تعي�س 
منذ ا�سهر عل����ى �سفيح �ساخ����ن )نا�سرية، 
باب����ل، والك����وت(، وع����ودا م����ن احلكوم����ة 
باوق����ات متقارب����ة حل����ل ازم����ة املحافظ����ني 
الديواني����ة  تنظ����م  ان  قب����ل  واخلدم����ات، 
وال�سماوة اىل املحافظات املطالبة بتغيري 

الدارات املحلية.
انت����زاع اول ح����ل  م����ن  ومتكن����ت وا�س����ط 
ب�سح����ب بع�س �سالحي����ات املحافظ حممد 
املياحي، الذي يعاين من اإ�سابة بفايرو�س 
بارج����اع  توع����دت  فيم����ا  "كورون����ا"، 

التظاهرات اذا ف�سلت الدارة اجلديدة.
ام����ا باب����ل فق����د اجل����ت تظاه����رات وا�سعة 
وع����ود  بانتظ����ار  ب�"العا�سف����ة"  و�سف����ت 
جدي����دة، فيم����ا النا�سري����ة ترتق����ب ا�سم����ا 
بديال عن املحاف����ظ امل�ستقيل. ومنذ توقف 

وب����اء  تف�س����ي  عق����ب  ت�سري����ن  تظاه����رات 
نقل����ت بع�س  اآذار 2020،  "كورون����ا" يف 
الداخ����ل،  اىل  الحتجاج����ات  املحافظ����ات 
وطالب����ت بتغي����ري امل�سوؤول����ني، يف حرك����ة 
اعتربه����ا نا�سطون حينها بانه����ا �ست�سرب 
تع����ول  حي����ث  املتنف����ذة،  الح����زاب  عم����ق 
تل����ك اجله����ات كث����ريا عل����ى املحافظ����ني يف 
ك�س����ب الدع����م ال�سعب����ي وال�سيط����رة عل����ى 

املخ�س�سات املالية.
 التفا�صيل �س3 

اأحزاب تحمي الحكومات المحلية في اأ�صد المدن فقراً

الأمن  وقوات  المحافظين  ا�شتبدال  تريد  محافظات   5
ت�شتخدم العنف لإنهاء الحتجاجات

 بغداد/ حيدر مدلول  

امل���درب  يك�س���ف  ان  املوؤم���ل  م���ن 
كاتانيت�س  �سريت�سك���و  ال�سلوفين���ي 
يوم الع�سرين من �سهر اآذار اجلاري 
للمنتخ���ب  النهائي���ة  القائم���ة  ع���ن 
حت�س���ريا  الق���دم  لك���رة  الوطن���ي 
ملالقاة نظ���ريه الأوزبكي بالعا�سمة 
ط�سقند ي���وم التا�سع والع�سرين يف 
مب���اراة دولي���ة ودية قب���ل ا�ستئناف 
يف  املتبقي���ة  للج���ولت  م�ساركت���ه 
ال���دور الث���اين حل�س���اب املجموع���ة 
امل�سرتك���ة  بالت�سفي���ات  الثالث���ة 
املوؤهل���ة لبطول���ة كاأ�س الع���امل لكرة 
والن�سخ���ة  بقط���ر   2022 الق���دم 
الثامن���ة ع�س���رة م���ن بطول���ة كاأ����س 
المم الآ�سيوي���ة لك���رة القدم 2023 

بال�سني الت���ي �ستقام بنظام التجمع 
خ���الل الف���رتة م���ن الثال���ث ولغاي���ة 
اخلام����س ع�س���ر من حزي���ران املقبل 
. و�ستك���ون القائم���ة النهائية مكونة 
م���ن  23 لعبا فق���ط ت�سم خليطا من 
النج���وم املحلي���ني الذي���ن يلعب���ون 
الف���رق امل�سارك���ة يف  م���ن  يف ع���دد 
واملحرتف���ني  املمت���از  الك���رة  دوري 
يف الدوري���ات اخلارجي���ة لول مرة 
يف ع���ام 2021 من القائم���ة الولية 
املكونة من 54 لعبا  بحكم ان موعد 
اقام���ة املباراة �سم���ن اأيام الفيفا دي 
ل�سه���ر اآذار اجل���اري املح���ددة خالل 
امل���دة من الع�سري���ن ولغاية الثالثني 
من قبل جمل�س الحتاد الدويل لكرة 
الق���دم حي���ث �سيغادر وف���د املنتخب 
الوطني لكرة الق���دم بطائرة خا�سة 

تابع���ة للخط���وط اجلوي���ة العراقية 
ط�سقن���د  الوزبكي���ة  العا�سم���ة  اىل 
ي���وم الث���اين والع�سرين م���ن ال�سهر 
ذات���ه للدخ���ول يف مع�سك���ر تدريبي 
خارجي هن���اك ي�ستم���ر لغاية موعد 
املب���اراة مع نظ���ريه الأوزبكي لكرة 
ملع���ب  �سيحت�سنه���ا  الت���ي  الق���دم 

باختاكور املركزي .
الثاني���ة  املب���اراة  ه���ذه  وتعت���رب 
التجريبي���ة الت���ي جتم���ع املنتخبني 
خ���الل خم�س���ة اأ�سه���ر حي���ث متك���ن 
اأ�س���ود الرافدي���ن م���ن التغل���ب على 
نظ���ريه الوزبك���ي بهدف���ني مقاب���ل 
هدف واحد يف املباراة الوىل التي 
ج���رت ي���وم ال�ساب���ع ع�سر م���ن �سهر 
ت�سرين الث���اين املا�سي مبدينة دبي 

الماراتية .

ن�صخة اإلكترونية

لقاء �ل�سي�ستاين وبابا �لفاتيكان �أم�س ... 

حتدثت عن �صغوط لرتحيله اإىل احلكومة املقبلة

 متابعة/ املدى

ق���ال البي���ت الأبي����س، اإن الرئي����س الأمريك���ي ج���و بايدن يعتق���د اأنه 
يج���ب اإع���ادة النظر يف تفوي�س���ات ا�ستخدام الق���وة الع�سكرية، التي 

ا�ستخدمت لتربير هجمات اأمريكية على اأهداف يف اخلارج.
وق���دم ال�سينات���ور الدميوقراطي تي���م كني ونظ���ريه اجلمهوري تود 
ياجن، م�سروع قانون هذا الأ�سبوع لإلغاء تفوي�سني �سدرا يف 1991 
و2002 با�ستخ���دام الق���وة الع�سكرية �سد الع���راق، واأرجعا ذلك اإىل 
رويرتز.  بح�سب  بغداد،  وحكومة  وا�سنطن  القوية" بني  "ال�سراكة 

وقالت جني �ساكي املتحدثة با�سم البيت الأبي�س اإن بايدن يريد العمل 
مع كني ب�ساأن الأمر، م�سيفة: "اأنه يريد مناق�سة اإطار �سيق وحمدد... 

من الوا�سح اأنه قد عفا عليها )التفوي�سات( الزمن".
واأ�سافت: "هذا هو النقا�س الذي ياأمل اأن يجريه مع ال�سيناتور كني، 
ويح���دد النه���ج واإطار العم���ل الذي ينبغ���ي اأن يكون م���ع تطلعنا اإىل 

الأمام".
ولفتت �ساكي اإىل اأن ال�سربات اجلوية التي نفذتها الوليات املتحدة 
يف الآونة الأخرية يف �سوريا مبوافقة بايدن كانت قانونية، م�سيفة: 

ال�سربة". تلك  قرار  لتخاذ  القانونية  ال�سلطة  من  واثقون  "نحن 
 التفا�صيل �س3 

بايدن يريد تفعيل تفوي�ض 
�شمح للأميركان با�شتخدام 

القوة �شد العراق

 لقاء تاريخي بني ال�شي�شتاين والبابا فرن�شي�ض 
ُمنع من ح�شوره ال�شيا�شيون

كاتانيت�ض يك�شف عن قائمة الوطني مللقاة اأوزبك�شتان يف ط�شقند

املدى/ جبار بچاي

قطاعات حكومي���ة واأهلية يف حمافظة 
بالتوق���ف  مه���ددة  اأ�سبح���ت  وا�س���ط 
اإث���ر  امل�ساري���ع  م���ن  املئ���ات  وتعطي���ل 
تهديدات اأطلقته���ا نقابة املهند�سني يف 
املحافظ���ة يف ح���ال م�س���ت الجراءات 
بتحويل ملكية مبنى النقابة املخ�س�س 
لها منذ عام 1967 اىل جهة اأخرى على 
اعتب���ار ان املبن���ى م�سج���ل يف دائ���رة 
الت�سجي���ل العق���اري با�س���م اأمان���ة �سر 
القط���ر ويعت���رب م���ن املب���اين العائ���دة 

للكيانات املنحلة.
وب���داأ ال�س���راع ب���ني نقاب���ة املهند�سني 

يف وا�س���ط وموؤ�س�س���ة ال�سه���داء من���ذ 
المان���ة  وجه���ت  ح���ني   2005 ع���ام 
العام���ة ملجل����س ال���وزراء بتخ�سي����س 
بناي���ة نقاب���ة املهند�س���ني اىل موؤ�س�سة 
دائ���رة  زودته���ا  اأن  بع���د  ال�سه���داء 
الت�سجي���ل العق���اري بن�سخة م���ن �سند 
العق���ار امل�سج���ل با�س���م اأمان���ة جمل�س 
ال���وزراء وهو م���ا يرف�س���ه املهند�سون 
يف وا�س���ط، معتربين احقيتهم باملبنى 
اأن  بع���د  اخلا�س���ة  باأمواله���م  امل�سي���د 
خ�س����س مت�سرف لواء الكوت حم�سن 
الرفيعي عام 1967 قطعة اأر�س لنقابة 
البن���اء م���ن تربع���ات  املهند�س���ني ومت 
اأولئ���ك  خا�س���ة  اأنف�سه���م  املهند�س���ني 

الذين كانوا يعملون يف م�سانع ن�سيج 
وا�س���ط اإ�ساف���ة اىل الدوائ���ر الخرى 

باملحافظة. 
ونظم املهند�سون يف خمتلف القطاعات 
احلكومي���ة والهلية وقف���ة احتجاجية 
�س���د قرار اخالء مقر نقابتهم وت�سليمه 
موؤكدي���ن  ال�سه���داء،  موؤ�س�س���ة  اىل 
مت�سكه���م به���ذا الرث التاريخ���ي الذي 
ميثل املهند�س، وبخ���الف ذلك �سيكون 
لهم موقف اآخر قد ي�سل اىل العت�سام 
م���ا  العم���ل  ع���ن  املفت���وح وال�س���راب 
قد ي���وؤدي اىل توق���ف مئ���ات امل�ساريع 

وامل�سانع واملن�ساآت املدنية املختلفة.
 التفا�صيل �س4 

نزاع بارد على ملكية عقار نقابة املهند�شني يهدد 
باإيقاف قطاعات حكومية واأهلية

دام قوي بني الزوراء  �صِ
واجلوية يف قمة اجلولة 

الرابعة

 بغداد/ املدى  

اأك���د وزير ال�سحة والبيئة ح�س���ن التميمي، اأم�س ال�سبت، زيادة ال�سابات 
بكورون���ا فيم���ا حدد ن�س���ب احلالت اخلط���رة. وقال التميم���ي يف ت�سريح 
�سحف���ي اإنه "خالل جولة يف عدد م���ن ال�سوارع الرئي�سة التي ت�سهد حركة 
الزائري���ن لحظ وجود تهاون كبري يف تطبيق الجراءات ال�سحية وهناك 

من يرف�س ارتداء الكمامة". 
واك���د التميمي "�س���رورة اللت���زام بالإج���راءات ال�سحية واوله���ا ارتداء 
الكمام���ة واللت���زام بالتوجيه���ات ال�س���ادرة ع���ن اللجن���ة العلي���ا لل�سح���ة 
وال�سالم���ة، موجه���ا، الف���رق ال�سحي���ة بتوزي���ع الكمامات عل���ى املواطنني 

جمانا".
ولف���ت اىل "ت�سجي���ل امتناع البع�س ع���ن ارتداء الكمامة مم���ا يعد خمالفة 

�سريحة لقانون ال�سحة العامة وتوجيهات املرجعية الر�سيدة".
 التفا�صيل �س4 

وزير ال�شحة: ارتفاع كبري يف 
الإ�شابات وتهاون باإجراءات الوقاية
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 مدير التحرير
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 ذي قار/ ح�سين العامل

اأق���ام بابا الفاتيكان, اأم�س ال�شبت, �شالة 
م�شترك���ة ورعى لق���اء االديان ف���ي مدينة 

اأور االثرية.
واأك���د ان���ه لي����س بمق���دور احدن���ا العمل 
بمع���زل عن االآخ���ر, وان االيم���ان هو من 
يجم���ع الب�ش���ر, وان االره���اب لي����س من 
اأ�ش���ل الدي���ن, وانما ه���و ي�شتغ���ل الدين 
كغط���اء للعنف, داعيا ال���ى احترام حرية 
فرن�شي����س  الباب���ا  وو�ش���ل   . االدي���ان 
ال���ى مط���ار النا�شري���ة ال�شاع���ة الحادية 
ع�ش���رة, ظه���ر يوم ام����س ال�شب���ت, قادما 
من النجف الت���ي التقى فيها ب�شماحة اآية 
الل���ه العظمى ال�شي���د عل���ي ال�شي�شتاني. 
وكان ف���ي ا�شتقب���ال الباب���ا محاف���ظ ذي 
ق���ار المكل���ف عب���د الغني اال�ش���دي وعدد 
م���ن ال�شخ�شيات الر�شمي���ة والمجتمعية 

والدينية.
وف���ور و�ش���ول الباب���ا توجه ال���ى مدينة 
اأور االثري���ة حي���ث اقي���م قدا����س و�شالة 
م�شترك���ة ولقاء لالدي���ان ح�شره ممثلون 
م���ن الديان���ات االإ�شالمي���ة, والم�شيحية, 
المندائيي���ن,  وال�شابئ���ة  واالأيزيدي���ة, 
وغيره���ا م���ن الديان���ات المتعاي�ش���ة على 
ار����س الرافدين, فيما ا�شتم���ع الح�شور 
الى �شهادات حي���ة من ا�شخا�س م�شلمين 
ع���ن  مندائيي���ن  و�شابئ���ة  وم�شيحيي���ن 
المكون���ات  بي���ن  ال�شلم���ي  التعاي����س 
ف���ي  الناجح���ة  وتجاربه���م  العراقي���ة 
مواجهة االزمات والظروف اال�شتثنائية 
ودعم ه���ذه المكون���ات لبع�شه���ا البع�س 

ايام المحنة.
وجاء في كلمة البابا فرن�شي�س في ملتقى 
االدي���ان ان���ه "يجب ان ال نن�ش���ى اخوتنا 
فنحن اأحف���اد النبي اإبراهي���م... اأخوتنا 
تدفعن���ا للعي����س باإن�شاني���ة, ويج���ب ان 
ال نن�ش���ى نواي���ا االإن�ش���ان الح�شن���ة فمن 

ه���ذا المكان ب���داأ االإيم���ان والتوحيد من 
اأر����س اأبينا اإبراهي���م, وااليمان يجمعنا 
واالرهاب والعنف ال ياأتيان من الدين".

واأو�ش���ح الباب���ا ان "االإره���اب ي�شتغ���ل 
الدي���ن ونح���ن م���ن يج���ب اأن نمن���ع م���ن 
ي�شتغل���ه كغط���اء للعن���ف", م�شي���را ال���ى 
"ت�شحي���ات االيزيديي���ن وما عانوه من 
االإره���اب اذ م���ات الكثي���ر م���ن االطف���ال 
والن�ش���اء والرجال من ج���راء ذلك" وقال 
"يجب ان نحترم حرية الدين كونه حق 
ا�شا����س ويجب اأال نن�ش���ى اأخوتنا فنحن 
اأحفاد النبي اإبراهيم, وال يجب اأن يعمل 
كل من���ا بمعزل عن االآخر فنحن من يجب 

اأن يعمر االأر�س".
وا�ش���ار البابا ال���ى ان "االره���اب حينما 
هاج���م الع���راق هاجم جزءا م���ن التاريخ  
الم�شت���رك", م�شي���دا ب�"تالحم الم�شلمين 
والم�شيحيين واتب���اع الديانات االخرى 

وعملهم الم�شترك ل�شناعة ال�شالم".
تدفعن���ا  "اأخوتن���ا  ان  الباب���ا  واأ�ش���اف 
نن�ش���ى  اأال  ويج���ب  باإن�شاني���ة  للعي����س 
نوايا االإن�ش���ان الح�شنة فال�شماء تمنحنا 
الوح���دة وهذا يع���زز اأخوتن���ا". واردف 
"لن يكون هناك �شالم من دون التعاي�س 
احدن���ا  ي�شاع���د  ان  ال�شلم���ي وم���ن دون 

االآخر".
واو�ش���ح باب���ا الفاتي���كان ان���ه "م���ن هذا 
المكان بداأ االإيم���ان والتوحيد من اأر�س 
اأبين���ا اإبراهيم, واالإيمان يجمعنا معًا اأما 

االإرهاب والعنف فال ياأتيان من الدين".
وتطرق الباب���ا في كلمته الى رحلة النبي 
ابراهيم الخليل وانطالقه من مدينة اور 
برحل���ة تعبر ع���ن الق���وة وال�شب���ر قائال 
الذي  المكان  الحج من هذا  "اأرى طريق 
يذكرن���ا برحل���ة اأبينا اإبراهي���م ومعاناته 
ومواجهة تل���ك المعاناة بالقوة وال�شبر, 

ومجيئن���ا له���ذه االأماك���ن المقد�ش���ة ه���و 
الإحيائه���ا". وا�ش���اف "�شنبع���د جائح���ة 
كورونا بتعاونن���ا, والتباعد االجتماعي 
مهم الإبعاد خطر كورونا واإنقاذ اأنف�شنا".
وخل����س الباب���ا ف���ي حديث���ه "ل���ن يكون 
ال�شلم���ي  التعاي����س  دون  �ش���الم  هنال���ك 
بع�ش���ًا,  بع�شه���م  ي�شاع���دون  واأنا����س 
ببع����س  بع�شن���ا  تفكي���ر  دون  �ش���الم  ال 
فال�ش���الم �ش���وف يجمعن���ا مع���ًا ويجنبنا 
ال�شراعات", وختم كلمته قائال "لن�شلي 

من اأجل جميع ال�شرق االأو�شط".
لق���اء  فعالي���ات  خ���الل  الباب���ا  وا�شتم���ع 
االدي���ان ال���ى �شه���ادات حية تمث���ل ثالث 
تج���ارب ان�شانية ف���ي التعاي�س والتاآخي 
بين المكونات العراقية ا�شتهلت ب�شهادة 
اآرا )م�شيح���ي( وح�ش���ن  ال�شابي���ن داود 
�شالم )م�شلم( م���ن الب�شرة اللذين تحدثا 
فيه���ا عن تجربتهم���ا الم�شتركة في العمل 

وما حققاه من نجاحات في هذا الم�شمار 
رغم كونهما من ديانتين مختلفتين, فيما 
تحدث���ت المندائي���ة رفاء ح�ش���ن الهاللي 
ف���ي �شهادتها عن هج���رة ابنائه���ا واهلها 
وكي���ف انها رف�شت الهجرة في اللحظات 
االخي���رة بع���د ان نظرت ال���ى الحزن في 
ال  الذي���ن  الم�شلمي���ن  جيرانه���ا  عي���ون 
ي���ودون فراقه���ا, موؤك���دة ا�شرارها على 
البقاء ف���ي ار�س االجداد وتقا�شم معاناة 
المحنة مع جمي���ع العراقيين كون ق�شوة 
االو�شاع �شملت الجميع ولي�س االقليات 
وحدها. في حي���ن تحدث االكاديمي علي 
زغير ثجيل من النا�شرية عن تجربته في 
دع���م الم�شيحيي���ن وتحفيزهم على الحج 
الى بي���ت النب���ي ابراهي���م وم�شاعيه مع 
اقرانه على ا�شاعة روح التاآخي والوئام, 
م�شي���دا بما قدمته الكنائ����س والمنظمات 
التابع���ة له���ا من دع���م لجمي���ع العراقيين 

ولي�س للم�شيحيين وحدهم .
وع���ن م�شاركت���ه بلق���اء االدي���ان تح���دث 
رئي����س مجل�س �ش���وؤون طائف���ة ال�شابئة 
المندائيي���ن في ذي ق���ار الدكت���ور �شامر 
نعي���م ل�)الم���دى( قائ���اًل اإن "ممثلي���ن عن 
الديانة ال�شابئية و�شخ�شيات اخرى من 
مختلف الديان���ات المتعاي�شة في العراق 
ح�شرت الى مدينة اور االثرية ال�شتقبال 
بابا الفاتيكان والم�شاركة في لقاء وحوار 
االدي���ان". وا�ش���اف ان "لق���اء المكونات 
وم�شيحيي���ن  م�شلمي���ن  م���ن  العراقي���ة 
و�شابئة وايزيديي���ن وغيرهم في مدينة 
اور االثري���ة وبح�ش���ور باب���ا الفاتي���كان 
تك���ون  ان  ويمك���ن  عظيم���ة  منا�شب���ة 
منطلقا لتعزيز قي���م الت�شامح والتعاي�س 
ال�شلم���ي". واع���رب نعي���م ع���ن امل���ه في 
ان "تك���ون مدين���ة اور االثري���ة ومدين���ة 
النا�شرية مركزا عالمي���ا للديانات كونها 
ت�شم مهد الديانات التوحيدية وبيت ابو 

االنبياء النبي ابراهيم الخليل".  

 بغداد/ المدى

التقى المرجع ال�سيعي 
االأعلى علي ال�سي�ستاني، 
�سباح اأم�س ال�سبت، بابا 

الفاتيكان، في النجف، ودار 
الحديث خالل اللقاء ح�ل 

التحديات الكبيرة التي 
ت�اجهها االن�سانية، ودور 
االيمان وااللتزام بالقيم 

االأخالقية ال�سامية في 
التغلب عليها.

ولم ُي�سمح لالإعالم بح�س�ر 
اللقاء، الذي يعتبر من 

اأهّم محطات زيارة البابا 
التاريخية اإلى البالد، 

واكتفي بن�سر �س�رتين 
لهما على م�قع "اأخبار 

الفاتيكان".

واأّك���د ال�شي�شتاني, للباب���ا "اهتمامه باأن 
يعي�س المواطن���ون الم�شيحيون ك�شائر 
اأم���ن و�ش���الم وبكام���ل  ف���ي  العراقيي���ن 
حقوقه���م الد�شتوري���ة", وذل���ك بح�ش���ب 
بيان �ش���ادر عن مكتبه اأعقب اللقاء الذي 

جمع بينهما في النجف.
واأ�ش���ار ال�شي�شتان���ي اإلى م���ا يعاني منه 
الكثيرون في مختل���ف البلدان من الظلم 
الدين���ي  واال�شطه���اد  والفق���ر  والقه���ر 
والفك���ري وكب���ت الحري���ات اال�شا�شي���ة 
وغي���اب العدالة االجتماعي���ة, ف�شاًل عن  
والح�ش���ار  العن���ف  واأعم���ال  الح���روب 

االقت�شادي وعمليات التهجير.

واأ�ش���ار المرج���ع ال�شيع���ي اإل���ى "الدور 
ب���ه الزعام���ات  اأن تق���وم  ال���ذي ينبغ���ي 
الدينية والروحي���ة الكبيرة في الحد من 
هذه الماآ�شي", داعي���ًا "القوى العظمى" 
اإلى "تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ 
لغ���ة الحرب, وع���دم التو�شع ف���ي رعاية 
م�شالحه���م الذاتي���ة على ح�ش���اب حقوق 

ال�شعوب في العي�س بحرية وكرامة".
ونّوه ب�"مكانة العراق وتاريخه المجيد 
بمختل���ف  الكري���م  �شعب���ه  وبمحام���د 

اأن  ف���ي  اأمل���ه  ع���ن  معرب���ًا  انتماءات���ه", 
"تتجاوز البالد محنتها الراهنة في وقت 
غي���ر بعيد". كم���ا تمن���ى للَحَب���ر االأعظم 
واأتب���اع الكني�ش���ة الكاثوليكي���ة ولعام���ة 
الب�شري���ة الخير وال�شعادة, و�شكره على 
تحمله عن���اء ال�شفر اإلى النجف االأ�شرف 

للقيام بهذه الزيارة.

بيان الفاتيكان
من جانب����ه, قال الفاتيكان اإن البابا �شكر 

ال�شي�شتان����ي عل����ى "رف����ع �شوت����ه دفاعا 
ع����ن االأ�شعف واالأكث����ر ا�شطهادا" خالل 
بع�����س اأكث����ر االأوق����ات عنفا ف����ي تاريخ 

العراق الحديث.
ر�شال����ة  اأن  بي����ان,  ف����ي  واأ�ش����اف, 
"قد�شي����ة  اأك����دت  لل�ش����الم  ال�شي�شتان����ي 
الحياة الب�شري����ة واأهمية وحدة ال�شعب 
الزي����ارة  اأن  اإل����ى  م�شي����رًا  العراق����ي", 
التاريخي����ة كان����ت فر�ش����ة للتاأكي����د على 
الحاج����ة اإل����ى التع����اون وال�شداق����ة بين 

بح�ش����ب  الديني����ة,  الطوائ����ف  مختل����ف 
وكالة "اأ�شو�شيتد بر�س".

دقيقة"  40 لمدة  "لقاء 
النج����ف,  ف����ي  دين����ي  م�ش����وؤول  وق����ال 
�شريطة عدم الك�شف عن هويته,  لوكالة 
االجتم����اع  اإن  بر�����س",  "اأ�شو�شيت����د 
"اإيجاب����ي للغاي����ة" وا�شتم����ر 40 دقيقة 

اإجمااًل.
وقال الم�ش����وؤول اإن "ال�شي�شتاني, الذي 

يظ����ل جال�ش����ا عادة اأم����ام ال����زوار, وقف 
لتحية فرن�شي�س عند ب����اب غرفته, وهو 

�شرف نادر".
وجل�س ال�شي�شتاني وفرن�شي�س بالقرب 
م����ن بع�شهم����ا البع�����س, ب����دون اأقنع����ة, 
وكان����ت بينهم����ا طاولة �شغي����رة وعليها 

علبة مناديل.
قال م�شدر في مكتب رئي�س الجمهورية 
برهم �شالح اإن المرج����ع الديني االأعلى 
لل�شيع����ة علي ال�شي�شتان����ي و�شع �شرطا 

للموافقة على لقاء البابا فرن�شي�س الذي 
يقوم بجولة بابوية في العراق.

ونادرا ما يقب����ل ال�شي�شتاني )90 عاما( 
محادث����ات  اإج����راء  ورف�����س  اللق����اءات, 
م����ع رئي�����س ال����وزراء العراق����ي الحالي, 
وروؤ�ش����اء وزراء �شابقي����ن ح�شبم����ا قال 

م�شوؤولون مقربون منه.
وذك����رت رويترز اأن "م�ش����درا في مكتب 
�شال����ح ق����ال اإن ال�شي�شتان����ي وافق على 
لقاء البابا ب�شرط اأال يح�شر اأي م�شوؤول 

عراقي االجتماع".
ال����وكاالت العالمي����ة لقط����ات  وعر�ش����ت 
لموكب البابا وه����و يتحرك في النجف, 
قب����ل اأن ين����زل من����ه وي�شي����ر ف����ي طريق 

�شيق يوؤدي اإلى منزل ال�شي�شتاني.
من����زل  ف����ي  الباب����ا  م����ع  اللق����اء  وُعق����د 
ف����ي  بح����ارة  المتوا�ش����ع  ال�شي�شتان����ي 
النجف وهو المنزل الذي ي�شتاأجره منذ 

عقود.
وال�شي�شتان����ي اأح����د اأه����م ال�شخ�شي����ات 
ف����ي المذهب ال�شيعي �ش����واء في العراق 
اأو خارج����ه. ويحظ����ى بنف����وذ كبير على 

ال�شاحة ال�شيا�شية. 
وجعل����ت فت����اواه العراقيي����ن ي�شاركون 
ف����ي انتخابات ح����رة للم����رة االأولى عام 
2005, كم����ا �شارك بف�شلها مئات االآالف 
ف����ي قت����ال تنظي����م داع�����س ع����ام 2014, 
واأطاح����ت اأي�شا بحكوم����ة عراقية تحت 
ع����ام  الحا�ش����دة  االحتجاج����ات  �شغ����ط 

.2019
وبعد لقائ����ه بال�شي�شتاني ال����ذي ا�شتمر 
اق����ل م����ن �شاع����ة, توج����ه فرن�شي�����س اإلى 
اأط����الل مدين����ة اأور القديمة م�شقط راأ�س 
النب����ي اإبراهيم بجنوبي العراق, والقى 

كلمة خالل اجتماع ديني هناك.
وق����ال حيدر العلوي اح����د �شكان النجف 
للعراق  الباب����ا  بزي����ارة  نرح����ب  "نح����ن 
ولمدين����ة النجف ولقائ����ه بالمرجع علي 
تاريخي����ة  زي����ارة  انه����ا  ال�شي�شتان����ي. 
وناأمل ان يك����ون مردودها جيدا للعراق 

وال�شعب العراقي ."

لقاء تاريخي بني ال�سي�ستاين والبابا فرن�سي�س 
ُمنع من ح�سوره ال�سيا�سيون

بابا الفاتيكان يقيم �سالة م�سرتكة ويرعى لقاء الأديان يف مدينة اأور الأثرية 
قال اإن االإرهاب ي�ستغل الدين كغطاء للعنف

الفتة يف احد �شوارع النجف

 متابعة/ المدى

قال���ت منظم���ة اليون�شكو التابعة لالأم���م المتحدة, اأم�س ال�شب���ت, اإن اأر�س 
الع���راق تترب���ع عل���ى عر����س التاري���خ, وذلك خ���الل زي���ارة يجريه���ا البابا 

فرن�شي�س اإلى العراق, ت�شتغرق 3 اأيام.
ون�ش���رت المنظمة عبر �شفحته���ا على )تويتر( �شورة زق���ورة اأور, معلقًة 

عليها بعبارة: "هذه هي اأر�س العراق تتربع على عر�س التاريخ".
واأ�ش���ارت المنظمة في تغريدتها اإل���ى اأن " اأور هو موقع اأثري في  جنوبي 
الع���راق, وكان مرك���زا دينًي���ا و�شيا�شًي���ا وح�شرًي���ا رئي�ًش���ا, و�شه���د اأ�شل 
الكتابة والعمارة االأثرية". واختتمت قائلة: " في هذه اللحظة, يقيم البابا 
فران�شي����س, �ش���الة ع���ن كل االأديان". و�شب���ق ان قال االتح���اد االوروبي, 
ان زي���ارة الباب���ا فرن�شي�س ال���ى العراق حدث تاأريخ���ي للعراقيين من كافة 
االأدي���ان والمعتق���دات.  واأ�ش���ار نائب �شفير بعثة االتح���اد االوروبي جون 
بيرنارد بولفان, الى اأن "زيارة قدا�شة البابا فران�شي�س هي حدث تاريخي 
للع���راق وللعراقيين من كافة االأدي���ان والمعتقدات, وهي ر�شالة باالأمل في 
م�شتقب���ل اأف�شل للبلد وللمنطقة, واللذي���ن قد تاأثرا ب�شدة جّراء ال�شراعات 
وتحريف م�شار الدين لغر�س تحقيق اهداف �شيا�شية ومكا�شب اإقليمية".
وا�شاف ان "المجتمع الم�شيحي في العراق الذي تعر�س ال�شتنزاف كبير 
عبر ال�شنين, يترق���ب هذه الزيارة ترقبًا كبيرًا", الفتا الى ان "الزيارة هي 
منا�شب���ة لكل مواطن عراقي يفتخر بع���راٍق يرحب بجميع االأديان وي�شعى 
ال���ى ت�شجي���ع التن���وع". ولفت الى ان "ذل���ك يوؤكد الحاج���ة لمجتمع �شامل 
يمكن لجميع العراقيين العي�س فيه دون تمييز بين اأديانهم اأو معتقداتهم".

اليون�سكو: العراق يرتبع 
على عر�س التاريخ

ا�ستمر نح� 40 دقيقة 
وتناول التحديات التي 
ت�اجهها االإن�سانية

البابا فرن�شي�س يف اأور يوم اأم�س.



 بغداد/ تميم الح�سن

ال�ش���عبية  الحم���ات  ت�ش���اعدت 
الحكوم���ات  بتغيي���ر  تطال���ب  الت���ي 
المحلية ال���ى خم�س محافظات، فيما 
مازال���ت الق���وات االمني���ة ت�ش���تخدم 
العنف ف���ي اغلب االحي���ان لمواجهة 

االحتجاجات.
هزيم���ة  اول  النا�ش���رية  والحق���ت 
ف���ي  الذي���ن  المحافظي���ن  ب�شل�ش���لة 
الع���ادة ه���م اذرع لجه���ات �شيا�ش���ية 
ناظم  وا�شتقال  نا�شطين-  –بح�شب 
الوائلي نهاية �شب���اط الما�شي، على 
خلفي���ة احتجاج���ات دموي���ة ا�شفرت 
وا�شاب���ة  ا�شخا����س   9 مقت���ل  ع���ن 

الع�شرات بجروح.
وكان���ت ق���د تلق���ت ث���اث محافظات 
تعي�س منذ ا�شهر على �شفيح �شاخن 
)نا�شري���ة، بابل، والك���وت(، وعودا 
م���ن الحكومة باوق���ات متقاربة لحل 
ازم���ة المحافظي���ن والخدم���ات، قبل 
وال�شم���اوة  الديواني���ة  تنظ���م  ان 
ال���ى المحافظ���ات المطالب���ة بتغيير 
االدارات المحلية.وتمكن���ت وا�ش���ط 
ب�شح���ب  ح���ل  اول  انت���زاع  م���ن 
بع����س �شاحي���ات المحاف���ظ محمد 
المياح���ي، ال���ذي يعاني م���ن اإ�شابة 
بفايرو����س "كورون���ا"، فيما توعدت 
ف�شل���ت  اذا  التظاه���رات  بارج���اع 

االدارة الجديدة.
اما بابل فقد اجلت تظاهرات وا�شعة 
و�شفت ب�"العا�شفة" بانتظار وعود 
جديدة، فيما النا�شرية تترقب ا�شما 

بديا عن المحافظ الم�شتقيل.
ومنذ توق���ف تظاهرات ت�شرين عقب 
اآذار  "كورون���ا" ف���ي  وب���اء  تف�ش���ي 
المحافظ���ات  بع����س  نقل���ت   ،2020
االحتجاجات ال���ى الداخل، وطالبت 
حرك���ة  ف���ي  الم�شوؤولي���ن،  بتغيي���ر 
بانه���ا  حينه���ا  نا�شط���ون  اعتبره���ا 
�شت�ش���رب عمق االح���زاب المتنفذة، 
حي���ث تعول تلك الجه���ات كثيرا على 
المحافظين في ك�شب الدعم ال�شعبي 
المخ�ش�ش���ات  عل���ى  وال�شيط���رة 

المالية.

لن تتوقف التظاهرات
ويق���ول �شرغام ماج���د، النا�شط في 
باب���ل ل�)المدى( ان التظاهرات "�شد 
الفا�شدي���ن وعل���ى راأ�شه���م المحافظ 
بالوكال���ة ح�ش���ن مندي���ل �شت�شتم���ر 

وتت�شاعد". 
الحل���ة،  ف���ي  المتظاه���رون  وتوع���د 
جن���وب بغداد، ب�"عا�شف���ة بابل" اذا 
ل���م تحق���ق الحكومة ثاث���ة مطالب: 
اقالة المحاف���ظ، محاكمة الفا�شدين، 
والعم���ل على م�ش���روع مجاري بابل 
الكبي���ر المتوق���ف منذ اكث���ر من عام 
"ح�ش����س  عل���ى  خاف���ات  ب�شب���ب 
يقول���ه  م���ا  بح�ش���ب  االح���زاب"، 

نا�شطون.
وخ���ال حدي���ث ماج���د نه���ار ام����س 
كان ي�شتع���د لم���ا ا�شم���اه ب�"اإرع���اب 
والمخربي���ن  المف�شدي���ن" 
والمتفعي���ن ب�شلمي���ة المتظاهري���ن، 
ف���ي  وا�شع���ة  "احتجاج���ات  عب���ر 

المحافظة".
 وكان نا�شط���ون ف���ي بابل ق���د اكدوا 

ف���ي وقت �شاب���ق ل�)الم���دى( ان عمار 
الحكيم- زعيم تيار الحكمة- ي�شغط 
عل���ى رئي����س ال���وزراء لمن���ع تغيي���ر 
المحاف���ظ، كما انه���م )المتظاهرون( 
رف�ش���وا ف���ي وق���ت �شاب���ق لق���اء مع 
الحكيم لمناق�شة مو�شوع المحافظ.

وينتم���ي ح�ش���ن مندي���ل ال���ذي يدير 
محافظة باب���ل بالوكالة منذ اكثر من 
ع���ام الى تي���ار الحكمة، بع���د هروب 
لدول���ة  التاب���ع  ال�شاب���ق  المحاف���ظ 
القان���ون ك���رار العب���ادي، و�ش���دور 
حكم بال�شجن الغيابي �شبع �شنوات 

لتزويره وثائق.

بلدة العاطلين
ان�شم���ت  الت���ي  الديواني���ة،  وف���ي 
الت���ي  التظاه���رات  موج���ة  ال���ى 
تطال���ب باقالة الحكوم���ات المحلية، 
ا�شتخدم���ت الق���وات االمني���ة العنف 
لمن���ع المحتجي���ن. وق���ال المتظاهر 
علي بدري، ل�)المدى( ان "محافظتنا 
من ا�ش���واأ المحافظ���ات، ولن ن�شكت 
بعد االن على الفقر والبطالة و�شحة 

الخدمات".
وكان زهي���ر ال�شعان، ال���ذي يطالب 
م���ن  باإقالت���ه  الديواني���ة  متظاه���رو 
من�ش���ب المحاف���ظ، ق���ال ف���ي وق���ت 
�شابق ان "الديواني���ة باتت من افقر 

مدن العراق".
وتق���در ن�شب���ة الفق���ر ف���ي الديوانية 
ب����47%، بح�ش���ب اآخ���ر اإح�شائي���ات 
ت�ش���ل  فيم���ا  التخطي���ط،  ل���وزارة 
البطالة الى اكثر م���ن 52%، بينهم 7 
اآالف من حمل���ة �شهادات الماج�شتير 
الب���دري  وي�شي���ف  والدكت���وراه. 
اح���د  ه���و  ال�شع���ان  "المحاف���ظ  ان 
الم�شوؤولي���ن ع���ن تراج���ع الخدمات 
وعدم المطالبة بحقوق المحافظة".

وكانت قوات امنية كبيرة قد و�شلت 
ال�شب���ت ال���ى الديوانية عل���ى خلفية 
وت�شبب���ت  هن���اك،  االحتجاج���ات 
با�شاب���ة الع�شرات م���ن المحتجين، 
مقابل 4 ا�شاب���ات في �شفوف االمن 
ب�شب���ب ر�شقه���م من قب���ل المحتجين 

بالحجارة.
واك���د النا�شط الب���دري ان "عمليات 

اعتق���ال كبي���رة جرت ف���ي الديوانية 
وحم���ات  االحتجاج���ات،  عق���ب 

ماحقة المتظاهرين الى منازلهم".
وان�شح���ب المتظاه���رون م���ن و�شط 
المدين���ة، م�ش���اء ال�شب���ت، فيما نقلت 
�شي���ارات االأ�شع���اف الم�شابي���ن من 
والمتظاهري���ن  االأمني���ة  االأجه���زة 
اإلى م�شت�شف���ى الديواني���ة التعليمي 
لتلقي الع���اج. فيما اعتقلت االأجهزة 
االأمنية عددًا م���ن المتظاهرين خال 
تفري���ق التظاه���رة بع���د ك���ر وفر في 
�ش���ارع المواك���ب الح�شيني���ة و�شط 
الديواني���ة. وال�شع���ان المنتمي الى 
دولة القانون تم انتخابه في 2019، 
عل���ى الرغم من رف�س حزب الف�شيلة 
الذي كان ي�شيط���ر لوقت طويل على 

المن�شب.
ال���دورة  ف���ي  الف�شيل���ة  وخ�ش���ر 
لمجل����س  االخي���رة  االنتخابي���ة 
محافظي���ن   ،2014 ف���ي  المحافظ���ة 
و�شام���ي  عمارالمدن���ي  هم���ا: 
مجل����س  اأقال���ه  ال���ذي  الح�شن���اوي 
المحافظ���ة ف���ي �شي���ف 2019 عل���ى 

خلفية ق�شايا ف�شاد.

ن�سف مليون فقير
اما في محافظة الن�شف مليون فقير، 
فقد �شنت القوات االمنية في المثنى 
خ���ال اليومي���ن الما�شيين "حمات 

عنف �شديدة" �شد المتظاهرين.
وه���و  ال�شم���اوي،  كاظ���م  ويق���ول 
ا�ش���م م�شتع���ار لنا�ش���ط ف���ي المدينة 
وق���وات  "ازالم  ان  ل�)الم���دى( 
النائ���ب احمد منفي ه���ي من تاحق 

المتظاهرين والنا�شطين".
وتق���در ن�شبة الفقر ف���ي المثنى التي 
ي�شل ع���دد �شكانها ال���ى نحو مليون 
�شخ����س، بن�شب���ة 52%، فيم���ا تفتقر 

الى الكثير من الخدمات.
وي�شيف ال�شماوي الذي طلب حجب 
ا�شم���ه ال�شريح خوفا م���ن الماحقة 
ان "دولة القان���ون التي ينتمي اليها 
المحاف���ظ ت�ش���ارع م���ن اج���ل البقاء 
عل���ى  المقبل���ة  االنتخاب���ات  حت���ى 

ح�شاب ال�شكان".

 بغداد/ المدى

ويق���ول النائ���ب جا�شم البخات���ي، ع�شو 
لجنة الخدمات واالعم���ار البرلمانية في 
ت�شري���ح ل�)الم���دى( ان "هن���اك �شغوطا 
وعل���ى  النق���ل  وزي���ر  عل���ى  مور�ش���ت 
الحكوم���ة من اجل التن�ش���ل عن االتفاق 
الموق���ع م���ع اح���دى ال�ش���ركات الكورية 
لبناء مين���اء الفاو الكبير ال�شباب خا�شة 
و�شيق���ة"، م�شيف���ا ان "ه���ذه التدخات 
ت�شع���ى اإل���ى ع���دم تبن���ي ه���ذا الم�شروع 
الحي���وي م���ن قب���ل الكوريين م���ن خال 

اتهامات  بعيدة عن الحقيقية".
واأعل���ن وزي���ر النقل نا�ش���ر ال�شبلي، في 
وق���ت �شاب���ق م���ن االن ع���ن االتف���اق مع 
�شرك���ة داي���وو الكوري���ة الإن�ش���اء مين���اء 
الف���او لتتم المبا�ش���رة بتنفيذه في االأيام 
القليل���ة القادم���ة، رغ���م الدع���وات الت���ي 
اأطلق���ت م���ن اأط���راف �شيا�شي���ة موؤخ���رًا 

ال�شتبدالها ب�شركات �شينية.
وتعر����س م�ش���روع بن���اء مين���اء الف���او 
الكبي���ر ال���ى الكثي���ر م���ن العقب���ات التي 
اأخرت تنفيذه من���ذ و�شع حجر االأ�شا�س 

له في عام 2008.
وف���ي البداي���ة، بق���ي الم�ش���روع مج���رد 
مخطط���ات عل���ى ال���ورق قب���ل اأن ت�شرع 
الحكومة ببن���اء كا�شر االأم���واج الكبير، 
بالتع���اون م���ع �شرك���ة داي���وو الكوري���ة 
الجنوبي���ة، وال���ذي اأعل���ن االنته���اء منه 
ان  البخات���ي  ويوؤك���د  الحال���ي.  الع���ام 
"ال�شركة الكورية تمتلك امكانات كبيرة 
جدا من خال ا�شرافها على تنفيذ الكثير 
من الموان���ئ من بينها بناء ميناء قطر"، 
مبدي���ا ا�شتغراب���ه "م���ن ب���رود الحكومة 
ووزارة النق���ل ف���ي متابع���ة تنفي���ذ ه���ذا 
الم�شروع رغم اهميته الكبيرة للعراق".

ويعرب عن امله في ان "تكون اجراءات 

توقي���ع العق���د مع ه���ذه ال�شرك���ة من قبل 
وزارة النق���ل حقيقية من اج���ل ال�شروع 
"هن���اك  لك���ن  م�شت���دركا،  بالعم���ل"، 
�شغوط���ات تمار����س �ش���د وزي���ر النق���ل 
لتذوي���ب ق�شية بناء مين���اء الفاو الكبير 

واإرجائها اإلى الحكومة المقبلة".

وي�شتبعد ان "تك���ون هناك تخ�شي�شات 
مالية ف���ي موازن���ة العام الج���اري لبناء 
هذا الميناء المهم وال�شتراتيجي للعراق 
وللمنطقة ب�شبب التدخات ال�شيا�شية"، 
م�شيف���ا ان "�شم���ت الوزي���ر ي���دل عل���ى 
وجود نية لعبور ه���ذه المرحلة و�شوال 

اإل���ى �شه���ر ت�شري���ن االول المقب���ل حتى 
تنتهي مهام الحكومة والبرلمان".

ويق���ع الميناء ف���ي منطقة راأ����س البي�شة 
ب�شبه جزيرة الفاو في محافظة الب�شرة، 
الم�ش���روع حوال���ي 4.6  تكلف���ة  وتبل���غ 
ملي���ارات يورو، وتق���در طاقته المخطط 

له���ا ب����99 ملي���ون ط���ن �شنوي���ا، ليك���ون 
واح���دا م���ن اأكب���ر الموان���ئ المطلة على 
الخلي���ج العربي والعا�ش���ر على م�شتوى 
العال���م، وتم و�ش���ع حج���ر االأ�شا�س لهذا 

الم�شروع يوم 5 ني�شان 2010.
و�شمم���ت �شرك���ة ايطالي���ة متخ�ش�ش���ة 

م�ش���روع الف���او الكبي���ر لي�شتوع���ب 99 
ملي���ون طن م���ن ال�شح���ن �شنوي���ا بكلفة 
46 مليون ي���ورو ليربط الخليج العربي 
باأوروبا بوا�شطة �شبكة حديدية و�شواًل 

اإلى القارة االأميركية.
الم�ش���روع  ه���ذا  اإن�ش���اء  فك���رة  وتع���ود 

اإل���ى الفترة الت���ي تلت الح���رب العالمية 
الثاني���ة، واأعي���د طرح���ه م���رة اأخرى في 
وب���داأت  الما�ش���ي،  الق���رن  �شبعيني���ات 
الخطوة االأولى للعم���ل منذ الثمانينيات 
اإذ ت���م اإن�ش���اء الطري���ق ال�شري���ع باتجاه 
بغ���داد وال���ذي كان من المق���رر ان ي�شل 
اإل���ى تركيا اإال انه اأجه����س ب�شبب اندالع 
الح���رب العراقي���ة االإيرانية حت���ى اإعادة 

طرحه من جديد بعد العام 2003.
وم���ن جهت���ه ي���رى وائ���ل عب���د اللطي���ف 
النائ���ب ال�شاب���ق ع���ن محافظ���ة الب�شرة 
ان محاول���ة �ش���رف النظ���ر ع���ن التعاقد 
م���ع احدى ال�ش���ركات ال�شينية اأو بع�س 
ال�ش���ركات االخ���رى ه���ي موؤام���رة �ش���د 
ميناء الفاو الكبير" مو�شحا ان "العراق 
مديون في اال�شا�س اإلى �شركة دايوو في 

م�شروع كا�شح االمواج".
وت�شم���ل المرحل���ة االول���ى م���ن م�شروع 
ميناء الفاو الكبير المقرر دخوله الخدمة 
ف���ي 2024 اإن�ش���اء خم�ش���ة اأر�شف���ة م���ن 
اأ�ش���ل 90 ر�شيفا، وتعميق وكري القناة 
ال�شراعي���ة الت���ي ت�شل المين���اء بالبحر، 
واإن�ش���اء مم���ر اأو نفق مائ���ي بعر�س 30 
مت���را يرب���ط الميناء باأم ق�ش���ر، وطريق 
رابط بي���ن الفاو والب�شرة م���ع �شاحات 

عمل لتفريغ وتحميل الحاويات.
وي�شيف النائب ال�شابق اأن "التعاقد مع 
الكوريي���ن هو موؤام���رة الن هذه ال�شركة 
ا�شترطت ا�شتام جزء من عقدها كمقدمة 
للمبا�ش���رة ف���ي العمل في وق���ت تمر فيه 
الحكوم���ة العراقي���ة باأزمة مالي���ة خانقة 
في حين طالبت ال�شركة ال�شينية باكمال 
بن���اء الم�شروع بالكام���ل قبل ا�شتام اي 
مبل���غ مع ربط الم�ش���روع بجميع ال�شكك 
الحديدي���ة، وبناء محطة مي���اه، وان�شاء 
محط���ة كهرباء، وتاأ�شي����س مرفاأ للقاعدة 

البحرية العراقية".
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حتدثت عن �سغوط 
لرتحيل امل�سروع اإىل 
احلكومة املقبلة

ك�سفت لجنة االعمار والخدمات البرلمانية عن ان الحكومة ووزارة النقل تراجعتا في دعم بناء ميناء 
الف��او الكبير ب�سب��ب ال�سغوطات ال�سيا�سي��ة التي مور�ست من قب��ل بع�ض الجهات واالط��راف التي تقف 

بال�سد من اإحالة هذا الم�سروع اإلى احدى ال�سركات الكورية.

ت�ستخدم  الأمن  وقوات  املحافظني  ا�ستبدال  تريد  حمافظات   5
العنف لإنهاء الحتجاجات 

كا�شر االمواج يف ميناء الفاو الكبري.. ار�شيف

متظاهرون يف النا�شرية.. ار�شيف

 اخلدمات النيابية: احلكومة ووزارة النقل تن�سلتا 
عن م�سروع ميناء الفاو الكبري

اأحزاب تحمي الحكومات المحلية في اأ�سد المدن فقراً

 متابعة/ المدى

قال البيت االأبي����س، اإن الرئي�س االأميركي جو بايدن 
يعتق���د اأنه يجب اإعادة النظر في تفوي�شات ا�شتخدام 
الق���وة الع�شكرية، الت���ي ا�شتخدم���ت لتبرير هجمات 

اأميركية على اأهداف في الخارج.
وق���دم ال�شينات���ور الديموقراط���ي تيم كي���ن ونظيره 
الجمه���وري تود يانج، م�شروع قان���ون هذا االأ�شبوع 
و2002   1991 ف���ي  �ش���درا  تفوي�شي���ن  الإلغ���اء 
با�شتخدام القوة الع�شكرية �شد العراق، واأرجعا ذلك 
اإلى "ال�شراكة القوية" بين وا�شنطن وحكومة بغداد، 

بح�شب رويترز. 
وقالت جين �شاكي المتحدثة با�شم البيت االأبي�س اإن 
باي���دن يريد العمل مع كين ب�شاأن االأمر، م�شيفة: "اأنه 
يريد مناق�شة اإط���ار �شيق ومحدد... من الوا�شح اأنه 

قد عفا عليها )التفوي�شات( الزمن".
واأ�شاف���ت: "هذا هو النقا�س الذي ياأمل اأن يجريه مع 
ال�شينات���ور كي���ن، ويح���دد النهج واإط���ار العمل الذي 

ينبغي اأن يكون مع تطلعنا اإلى االأمام".
ولفت���ت �شاكي اإلى اأن ال�شرب���ات الجوية التي نفذتها 
الوالي���ات المتحدة ف���ي االآون���ة االأخيرة ف���ي �شوريا 
"نح���ن  بموافق���ة باي���دن كان���ت قانوني���ة، م�شيف���ة: 
واثق���ون م���ن ال�شلط���ة القانوني���ة التخ���اذ ق���رار تلك 

ال�شربة".
وبموجب الد�شتور االأمريكي فاإن الكونغر�س، ولي�س 

الرئي�س، له �شلطة اإعان الحرب.
وف���ي �شياق اآخ���ر، قال المتحدث با�ش���م وزارة الدفاع 
االأميركي���ة )البنتاغ���ون(، جون كيرب���ي، اإن الواليات 

المتح���دة �شت���رد عل���ى هجم���ات قاعدة "عي���ن االأ�شد" 
الزم���ان  ف���ي  لذل���ك،  اإذا وج���دت �ش���رورة  الجوي���ة، 

والمكان المنا�شبين.
غي���ر مهتم���ة  المتح���دة  الوالي���ات  اأن  كيرب���ي  واأك���د 
بت�شعي���د الو�ش���ع م���ع اإي���ران واإنم���ا حماي���ة قواتها 

وموا�شلة المهمة في العراق.
واأ�ش���اف المتح���دث اأن ال�شلط���ات العراقي���ة ال ت���زال 
توا�ش���ل التحقيق ب�ش���اأن الهجم���ات، واأن البنتاغون 
ل���ن ي�شمي الجه���ة التي تق���ف وراءها قب���ل ا�شتكمال 
التحقيق���ات. واأ�ش���ار كيربي اإل���ى اأن البنتاغون يدعم 
الجه���ود ال�شتبدال "تفوي�س ا�شتخ���دام القوة" الذي 
يمنح���ه الكونغر����س للرئي����س واأنه �شي�ش���ارك ب�شكل 
م���ع الكونغر����س والبي���ت االأبي����س لتحقي���ق  فع���ال 
ذلك، موؤك���دا اأن ال�شربات الت���ي ا�شتهدفت، االأ�شبوع 
الما�ش���ي، ف���ي �شوري���ا، جماعات مدعومة م���ن اإيران 
"قانونية". وكانت جماعة م�شلحة اأطلقت، االأربعاء، 
10 �شواري���خ عل���ى االأقل عل���ى قاعدة "عي���ن االأ�شد" 
الجوية المترامية االأط���راف في غربي العراق. وقال 
م�شوؤول���ون اإن مق���اوال اأ�شي���ب بنوبة قلبي���ة وتوفي 

اأثناء وجوده في ملجاأ اأثناء الهجوم.
واكدت م�ش���ادر �شيا�شية ل�)الم���دى(، قبل يومين، اأن 
"الحكوم���ة العراقي���ة اأ�شبحت ُمحرج���ة للغاية اأمام 

وا�شنطن، ب�شبب تكرار الهجمات".
وق�ش���ف "عي���ن االأ�شد" ال���ذي ي�شم المرك���ز الرئي�س 
لق���وات التحال���ف في الع���راق الذي تق���وده الواليات 
المتح���دة، هو الهج���وم الراب���ع في �شل�شل���ة هجمات 
ا�شتهدف���ت الم�شال���ح االأميركي���ة ف���ي بغ���داد واأربيل 
وقاعدة بلد جنوبي �ش���اح الدين، خال االأ�شبوعين 

االأخيرين.
ورجح���ت تل���ك الم�ش���ادر اأن "ال ت�شتمع اأمي���ركا هذه 
الم���ّرة الى بغ���داد بخ�شو�س عدم ال���رد على الهجوم 

االأخير داخل العراق".
ويعتق���د م�شوؤول���ون اأميركيون وعراقي���ون، بح�شب 
تقاري���ر �شحفي���ة غربي���ة، اأن "كتائ���ب ح���زب الل���ه" 
المدعوم���ة م���ن اإي���ران ه���ي الم�شوؤول���ة ع���ن الهجوم 
ال�شاروخ���ي ال���ذي ا�شته���دف، االأربع���اء، قاعدة عين 

االأ�شد غربي العراق.
ونقلت تلك التقاري���ر عن م�شوؤولين في وزارة الدفاع 
االأميركية قوله���م اإن معطيات ال�شرب���ة االأخيرة على 
عي���ن االأ�ش���د ت�شب���ه اإلى حد كبي���ر الهجم���ات ال�شابقة 

المرتبطة بكتائب حزب الله.
وكان���ت )الم���دى( قد ك�شفت ف���ي االأ�شب���وع الما�شي، 
عن ن�ش���ر جماعات م�شلح���ة ل�شواريخ ق���رب القاعدة 
الع�شكري���ة في ناحي���ة البغدادي، غرب���ي االأنبار، كرد 
فع���ل عل���ى ق�ش���ف وا�شنطن لكتائ���ب ح���زب الله على 

الحدود ال�شورية.

بايدن يريد تفعيل تفوي�ض �سمح 
للأمريكان با�ستخدام القوة �سد العراق
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 متابعة / املدى

و�ش���ط اأطن���ان م���ن اخل���ردة اأو م���ا ُيطل���ق علي���ه 
»ال�شك���راب«، ي�ش���ق �شاب بغ���دادي طريق���ه باحثًا 
ع���ن قطع من مركبات قدمي���ة واأجزاء من االأجهزة 
الكهربائي���ة وال�شاعات واملالعق املعدنية وغريها 
لينظفها بعد جمعها ويحولها اإىل قطع فنية، وهي 
هواية تقوم على فك���رة اأن الفن باإمكانه املحافظة 
على البيئة وجتميلها بعد حتويل »ال�شكراب« اإىل 

منحوتات معدنية باأحجام خمتلفة.
وبداأ عب���د القادر النائب، وهو فن���ان ت�شكيلي من 
العا�شمة بغداد من مواليد 1993، م�شريته بحلم 
�شغ���ري ه���و حتويل اخل���ردة اإىل قط���ع فنية، ومل 
يرتك ه���ذه الهواية حت���ى بعدما ا�شط���ر اإىل ترك 

معقد الدرا�شة واالإنخراط يف ال�شوق.
»فن اخلردة موجود ومنت�شر يف اأوروبا ويحظى 
باهتم���ام وا�شع م���ن اجلمهور هن���اك«، يقول عبد 
الق���ادر، م�شتدركًا »اإال اأننا هنا نفتقد ملعرفة ماهية 
هذا الف���ن وننظر اإىل اخلردة عل���ى اأنها نفايات ال 

فائدة منها ولذلك ترمى يف كل مكان«.
وي�شيف »عملت ل�شن���وات على تطوير نف�شي يف 
هذا املجال من خالل االطالع على النماذج العاملية 
امل�شنوع���ة م���ن اخل���ردة، لك���ن م���ن دون حماولة 
تقليده���ا يف اأعم���ايل الفني���ة وا�شتطع���ت �شق���ل 
موهبت���ي م���ن خ���الل حبي لف���ن النح���ت وال�شقل 
واالأ�ش���كال الهند�شي���ة والق���راءة عنه���ا وتطبي���ق 

ماتعلمته على منحوتاتي«.
وعب���د الق���ادر ه���و اأب���ن لعائل���ة مكونة م���ن �شبعة 
اأ�شخا����ص يعان���ون من ظ���روف معي�شي���ة �شعبة، 
االأم���ر الذي ا�شط���ره اإىل ت���رك الدرا�شة والتوجه 

للعمل بعدما �شاءت احلالة ال�شحية لوالده.

ب���اأوىل  الق���ادر  عب���د  �ش���رع  واإىل جان���ب عمل���ه، 
خطوات م�شروعه، لينتج وه���و يف عمر ال�شابعة 
ع�ش���رة اأول منحوتة له وكانت عب���ارة عن دراجة 
ناري���ة طولها خم�ش���ة �شنتم���رات بتفا�شيل دقيقة 
نع���ت يف غرفة مبن���زل عائلته م���ن بقايا �شاعة  �شُ

قدمية ميلكها.
ويق���ول، »�شنعت داخل غرفت���ي العديد من اأعمال 
ف���ن اخل���ردة، وكان���ت املنحوت���ات تتط���ور �شيئ���ًا 

ف�شيئًا اىل اأن و�شلت للع�شرات«.
حاول عبد القادر الو�شول اإىل اجلهات احلكومية 
املعنية برعاية الفن لك���ن، »جوبهت باالإهمال ومل 

اأتلق اأي �شكل من اأ�شكال الدعم«، كما يقول.

وبعدها �شاعده �شديق باإن�شاء ور�شة �شغرية يف 
منطق���ة الدورة جنوبي بغداد افتتحها عام 2015 

بعنوان »�شكراب اآرت«.
م���ن هذه الور�شة ، انطلق عبد القادر لن�شر اأعماله 
يف �شفح���ة خا�ش���ة ب���ه عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل 

االجتماعي ما �شاعد على انت�شار هذا الفن.
»ن�ش���رت تفا�شيل املنحوتات وامل���واد امل�شتخدمة 
فيه���ا واأي�شًا كل ما ميكنه حتفيز النا�ص على تقبل 
فن ال�شكراب واالهتمام به، وميكنني القول اإنني 
�شاحب اأول ور�شة لهذا الفن يف العراق و�شاحب 

�شعار )ال�شكراب بغرامات الذهب(«.
وي�ش���رح عبد القادر م���ا يعنيه ه���ذا ال�شعار، قائاًل 

اإن »املنحوت���ات املعدنية تب���اع االآن وتلقى رواجًا 
يف املطاع���م وحم���ال االأطف���ال ومداخ���ل املراك���ز 

التجارية، اأي اأنها تعادل غرامات الذهب«. 
وي�شي���ف، »يل �شعار اآخر اأي�شًا وهو اأنني ال اأبيع 

املنحوتات ملن ال يقدر هذا الفن«.
وتنت�ش���ر اأطنان من اخلردة يف العراق، يف اأماكن 
خا�ش���ة به���ا، لك���ن احل�ش���ول عليه���ا �شع���ب جدًا 
ويتوجب على ال�شخ�ص احل�شول على تراخي�ص 

م���ن البلدي���ة، لذل���ك ف���اإن عب���د الق���ادر يبح���ث عن 
اخل���ردة يف ال�شوارع اأو مكب���ات القمامة واأحيانًا 

من ور�ص تابعة الأ�شدقائه.
وبوا�شطة اأكرث م���ن 10 اأطنان من اخلردة، �شنع 
عب���د القادر 120 عم���اًل فنيًا خمتلف���ًا »كان اأكربها 
عب���ارة ع���ن عم���الق حدي���دي بارتف���اع 5 اأمت���ار«، 
ف�شاًل ع���ن ع�شرات العمالقة وروب���وت �شخم هو 
ن�شخ���ة من »هارف�ش���رت« اأو »ال�شي���اد القاتل الذي 
ظه���ر يف فيلم احلركة واخلي���ال العلمي االأمريكي 
»ذا ترمنيت���ور« ف�ش���اًل ع���ن كر�ش���ي حدي���دي م���ن 
م�شل�ش���ل �ش���راع العرو����ص ويتكون م���ن �شيوف 
حدي���دة م�شكل���ة على هيئ���ة كر�ش���ي باالإ�شافة اىل 
اأ�ش���كال ملنحوتة منلة معدني���ة، وطائرات، واآالت 
مو�شيقي���ة، وكام���ريا ، وعدة روبوت���ات �شغرية، 

وقد عر�ص اأعمال للبيع يف بازارات خريية.

طموح للعالمية
و�شارك عبد الق���ادر يف معار�ص عراقية وعربية، 
وح�شل عل���ى املركز الثال���ث يف مهرجان الدوحة 
يف قط���ر، وه���و يحل���م ويخط���ط للو�ش���ول اإىل 
العاملية وامل�شاركة م�شتقباًل يف م�شابقة جتمع كل 

املتميزين ب�«فن ال�شكراب« من حول العامل.
»مل ينت���ِه احلل���م بع���د«، يق���ول عبد الق���ادر النائب 
ال���ذي ب���ات ا�شمه معروف���ًا عند حمب���ي الفن الذي 
اأعم���ال  ين�شغ���ل في���ه، فه���و يطم���ح اإىل �شناع���ة 
»تتنا�ش���ب مع تاري���خ بالد الرافدي���ن« لتو�شع يف 
ال�شاح���ات وال�ش���وارع العام���ة، وق���د ح�شل على 
موافق���ات ر�شمية عل���ى تعليم ما ي�شمي���ه اأ�شلوب 
»الف���ن والبيئة« و«�شنع باحلي���اة« يف املوؤ�ش�شات 
التعليمية على اأمل اأن تكون هاتني الفكرتني بداية 

خلامة فنية تدر�ص يف املدار�ص واجلامعات.

�ساب بغد�دي يحول »�ل�سكر�ب« �إىل قطع فنية

 املدى / جبار بچاي

قطاع���ات حكومية واأهلية يف حمافظة وا�شط 
اأ�شبح���ت مه���ّددة بالتوق���ف وتعطي���ل املئ���ات 
م���ن امل�شاري���ع اإث���ر تهدي���دات اأطلقته���ا نقاب���ة 
م�ش���ت  ح���ال  يف  املحافظ���ة  يف  املهند�ش���ني 
االإج���راءات بتحوي���ل ملكي���ة مبن���ى النقاب���ة 
املخ�ش����ص لها منذ عام 1967 اىل جهة اأخرى 
دائ���رة  م�شج���ل يف  املبن���ى  اأن  اعتب���ار  عل���ى 
الت�شجي���ل العق���اري با�ش���م اأمان���ة �ش���ر القطر 

ويعترب من املباين العائدة للكيانات املنحّلة.
وب���داأ ال�شراع بني نقابة املهند�شني يف وا�شط 
وموؤ�ش�شة ال�شهداء منذ عام 2005 حني وجهت 
االأمان���ة العامة ملجل����ص ال���وزراء بتخ�شي�ص 
بناي���ة نقابة املهند�ش���ني اىل موؤ�ش�شة ال�شهداء 
بع���د اأن زودته���ا دائ���رة الت�شجي���ل العق���اري 
بن�شخة من �شن���د العقار امل�شج���ل با�شم اأمانة 
جمل�ص ال���وزراء وهو ما يرف�ش���ه املهند�شون 
يف وا�ش���ط ، معتربين اأحقيتهم باملبنى امل�شيد 
باأمواله���م اخلا�شة بع���د اأن خ�ش�ص مت�شرف 
ل���واء الك���وت حم�ش���ن الرفيع���ي ع���ام 1967 
قطع���ة اأر�ص لنقابة املهند�ش���ني ومت البناء من 
تربع���ات املهند�ش���ني اأنف�شه���م خا�ش���ة اأولئ���ك 
الذين كانوا يعملون يف م�شانع ن�شيج وا�شط 

اإ�شافة اىل الدوائر االأخرى باملحافظة.
القطاع���ات  خمتل���ف  يف  املهند�ش���ون  ونظ���م 
احلكومي���ة واالأهلي���ة وقف���ة احتجاجي���ة �شد 
اىل  وت�شليمه���ا  نقابته���م  مق���ر  اخ���الء  ق���رار 
موؤ�ش�ش���ة ال�شه���داء، موؤكدي���ن مت�شكه���م بهذا 

 ، املهند����ص  ميث���ل  ال���ذي  التاريخ���ي  االإرث 
وبخ���الف ذل���ك �شيك���ون له���م موق���ف اآخ���ر قد 
ي�ش���ل اىل االعت�شام املفت���وح واالإ�شراب عن 
العمل ما قد ي���وؤدي اىل توقف مئات امل�شاريع 

وامل�شانع واملن�شاآت املدنية املختلفة.
وق���ال نائب �ش���ر ف���رع النقابة املهند����ص هيثم 
جمي���ل ع���كار اإن »اأر����ص نقاب���ة املهند�شني يف 
املحافظ���ة خم�ش�ش���ة للنقابة منذ ع���ام 1967 
من قبل مت�شرف لواء الكوت حم�شن الرفيعي 
وطوال تلك ال�شنوات يعرف القا�شي والداين 
اأن ه���ذه البناي���ة ه���ي مق���ر لنقاب���ة املهند�شني 
العراقي���ني يف حمافظ���ة وا�ش���ط وه���ي وف���ق 

ال�شند الر�شمي خم�ش�شة للنقابة.«
واأ�ش���اف اأن »هذه البناية  التي يراُد لها اليوم 
اأن تخ�ش�ص جلهة اأخرى ، متثل تاريخًا حافاًل 
حتول مع م���رور ال�شن���وات اىل اأرث ُحِفَر يف 
ذاك���رة الوا�شطيني منذ اأكرث م���ن 54 عامًا وال 
ميك���ن اأن نتن���ازل ع���ن حقن���ا فيه���ا وه���و حق 

�شرعي وقانوين واأخالقي.«
ويك�ش���ف عن اأ�ش���ل امل�شكلة بالق���ول اإنه »بعد 
جم���يء النظ���ام ال�شابق فق���د �شجل���ت البناية 
با�ش���م اأمانة جمل����ص الوزراء عل���ى اعتبار اأن 
النقاب���ات واالحت���ادات كانت مرتبط���ة باأمانة 
جمل����ص ال���وزراء لكنها يف الواق���ع خم�ش�شة 
لنقاب���ة املهند�ش���ني وم�شغول���ة م���ن قبله���ا م���ا 
اأدى اىل ح�ش���ول اإ�شكالي���ة فيم���ا بع���د نتيجة 
قي���ام دائرة الت�شجيل العق���اري باإدراج العقار 
�شم���ن عق���ارات الكيان���ات املنحل���ة وبالت���ايل 
ال�شه���داء  موؤ�ش�ش���ة  اىل  تخ�شي�شه���ا  ج���رى 

خالفًا للواقع واحلقائق التاريخية والر�شمية 
يف اأحقي���ة النقاب���ة به���ا.« م�ش���ريًا اىل �شدور 
ق���رار من حمكم���ة التمييز ع���ام 2009 باأحقية 
النقابة يف العقار بع���د �شل�شلة من االإجراءات 
الق�شائي���ة لكن���ه �ش���در قرار الحق م���ن الهيئة 
املو�شعة العليا باإعادة التخ�شي�ص اىل اجلهة 
االأخ���رى و�شل���ب ح���ق النقاب���ة وكان ذلك عام 
2013 لك���ن يف ع���ام 2015 يف زم���ن حكوم���ة 

ال�شيد حيدر العبادي مت ت�شكيل جلنة من قبل 
اأمان���ة جمل�ص الوزراء والتي بدورها اأرجعت 

احلق للنقابة .«
م���ن جانبه يق���ول اأمني �ش���ر النقاب���ة املهند�ص 
عم���ار ال�شلم���اوي اإن » املبن���ى ال���ذي ت�شغل���ه 
الأي  يح���ق  وال  للمهند�ش���ني  يع���ود  النقاب���ة 
جه���ة املطالب���ة ب���ه حت���ى واأن كان���ت موؤ�ش�شة 
ال�شه���داء الت���ي منحتها احلكوم���ة املحلية يف 

املحافظ���ة اأكرث م���ن قطعة اأر����ص ويف مواقع 
متمي���زة وم�شاح���ات منا�شبة ج���دًا وباالإمكان 
و�شنك���ون  للموؤ�ش�ش���ة  كمبن���ى  ا�شتغالله���ا 
داعم���ني وم�شاهم���ني باإن�شاء �ش���رح ح�شاري 
وعمراين كبري يليق بت�شحيات ال�شهداء وهم 

ي�شتحقون اأكرث من ذلك .«
واأ�ش���اف اأن » العودة باملطالب���ة مبقر نقابتنا 
غ���ري �شحي���ح وال ميك���ن القب���ول ب���ه واأن مت 

االإ�ش���رار على ذلك من قب���ل املراجع العليا يف 
بغ���داد ومنه���ا اأمانة جمل�ص ال���وزراء �شتكون 
لنا وقفة اأخرى الإثبات حقنا يف اأرث املهند�ص 
الوا�شطي وهو مقر النقابة الذي مل ولن نقبل 

بتحويل ملكيته اىل اأي جهة .«
وق���ال ال�شلم���اوي« �شيكون قررن���ا االعت�شام 
املفت���وح بوج���ه الق���رار االأخ���ري ال���ذي �ش���در 
م���ن املحاك���م للمطالبة باإخ���الء البناي���ة وهذا 
االعت�شام قد يتطور وبالتايل يوؤدي اىل �شلل 
وتعطيل كل الدوائ���ر واملوؤ�ش�شات احلكومية 
وايقاف مئات امل�شاري���ع التي يجري تنفيذها 
حت���ت اإ�ش���راف اأع�شاء النقابة م���ن املهند�شني 

مبختلف االخت�شا�شات.«
مو�شح���ًا اأن » النقابة نظمت وقفة احتجاجية 
�ش���ارك فيها العديد م���ن النقاب���ات واملنظمات 
و�شخ�شي���ات  امل���دين  املجتم���ع  وموؤ�ش�ش���ات 
م�شتقل���ة وكله���ا توؤكد اأحقية نقاب���ة املهند�شني 

يف مقرها.«
الفت���ًا اىل اأن » جمي���ع الدوائ���ر واملوؤ�ش�ش���ات 
واحلكوم���ة املحلية يف وا�شط ه���ي مع اأحقية 
النقاب���ة مبقره���ا واأي�ش���ًا كله���ا تدع���و اىل اأن 
يلي���ق  كب���ري  عم���راين  �ش���رح  هن���اك  يك���ون 
ال�شه���داء  وبت�شحي���ات  ال�شه���داء  مبوؤ�ش�ش���ة 
االأم���وال  احلكوم���ة  تخ�ش����ص  اأن  وميك���ن 
املنا�شبة الإن�شاء هذا ال�شرح الذي �شينفذ بكل 
االحوال بخربات املهند�ش���ني واأفكارهم، لهذا 
ندعو االخوة يف موؤ�ش�ش���ة ال�شهداء تفهم ذلك 
ال اجل���ري وراء ح���ق وبناية عمره���ا اأكرث من 

54 وملكيتها معروفة كنقابة للمهند�شني.

نقابات ومنظمات مدنية و�صخ�صيات تدعم حق النقابة

نز�ع بارد على ملكية عقار نقابة �ملهند�سني يهّدد باإيقاف قطاعات حكومية و�أهلية

 بغداد / املدى

اأكد وزير ال�شح���ة والبيئة ح�شن التميمي، اأم�ص 
ال�شب���ت، زي���ادة االإ�شاب���ات بكورون���ا فيم���ا حدد 

ن�شب احلاالت اخلطرة.
وق���ال التميم���ي يف ت�شري���ح �شحف���ي اإن »خالل 
جولة يف عدد من ال�ش���وارع الرئي�شة التي ت�شهد 
حرك���ة الزائري���ن الحظ وج���ود ته���اون كبري يف 
تطبيق االإج���راءات ال�شحية وهن���اك من يرف�ص 

ارتداء الكمامة«.
واأكد التميمي »على �شرورة االلتزام باالإجراءات 
وااللت���زام  الكمام���ة  ارت���داء  واأوله���ا  ال�شحي���ة 
بالتوجيهات ال�شادرة ع���ن اللجنة العليا لل�شحة 
وال�شالم���ة، موجه���ًا، الف���رق ال�شحي���ة بتوزي���ع 

الكمامات على املواطنني جمانًا«.
ولف���ت اىل »ت�شجي���ل امتناع البع�ص ع���ن ارتداء 
الكمامة مما يعد خمالفة �شريحة لقانون ال�شحة 

العامة وتوجيهات املرجعية الر�شيدة«.
واأ�ش���ار التميم���ي اىل اأن »هن���اك تزاي���دًا يف عدد 
االإ�شاب���ات واأن 20% م���ن االإ�شاب���ات خطرة واأن 

ن�شبة االإ�شابات بني االأطفال كبرية«.
واأ�ش���درت وزارة ال�شح���ة، يوم اأم����ص، توجيهًا 
جديدًا بخ�شو�ص االإج���راءات الوقائية من وباء 

كورونا.
وبح�ش���ب بي���ان مقت�شب من ال�شح���ة، فقد »وجه 

الوزير ح�ش���ن التميمي بتكثيف الرقابة ال�شحية 
ملحا�شبة املخالفني لل�شروط الوقائية«.

واأ�ش���درت اللجن���ة العلي���ا لل�شح���ة وال�شالم���ة، 
اأم����ص االأول، حزمة قرارات جديدة حول الو�شع 
فايرو����ص  م���ن  الوقاي���ة  واإج���راءات  ال�شح���ي 

كورونا، بالتزامن مع احلظر الوقائي.
واأك���دت اللجنة، عل���ى »منع التجمع���ات ومتابعة 
االإج���راءات الوقائي���ة«، م�شيف���ة اأن »على وزارة 

الرتبية متابعة اإغالق املدار�ص االأهلية كافة«.
ال�شيدلي���ات  دوام  »يك���ون  اأن  اللجن���ة  وق���ررت 
االأهلي���ة لغاي���ة ال�شاع���ة الثامنة م�ش���اء طيلة اأيام 
حظ���ر التج���ول ال�شام���ل واجلزئ���ي، باالإ�شاف���ة 
اإىل من���ع ا�شت���رياد لقاحات كورونا م���ن اأي جهة 
م���ن دون موافقة وزارة ال�شح���ة، ف�شاًل عن منع 
ا�شتخدام اللقاحات خارج املوؤ�ش�شات الر�شمية«.

وي���وم االربع���اء املا�شي، اأ�ش���درت اللجنة العليا 
لل�شحة وال�شالم���ة الوطنية، 3 توجيهات تخ�ص 
اجراءات الوقاية من فايرو�ص كورونا يف البالد.

وذك���ر املكتب االعالمي لرئي�ص الوزراء، يف بيان 
اأن »اللجن���ة العلي���ا لل�شح���ة وال�شالم���ة الوطنية 
عقدت اجتماعها برئا�شة رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

م�شطفى الكاظمي«.
وبح�ش���ب البيان، ق���ررت اللجن���ة »تكليف وزارة 
ال�شحة بتقيي���م املوقف الوبائ���ي وال�شحي يوم 
االح���د املقب���ل ال�شاب���ع م���ن اذار وتق���دمي تقري���ر 

بخ�شو�ص احلظر«.
واأك���دت اللجنة، على »�ش���رورة التزام املواطنني 
بلب����ص الكمام���ات وفر����ص الغرام���ات عل���ى م���ن 
اليلت���زم حفاظ���ًا عل���ى �شح���ة املواطن���ني ومن���ع 

انت�شار الوباء«.
وبح�ش���ب البي���ان، ج���رى »توجي���ه كل االأجه���زة 
االأمني���ة بلب����ص الكمامات وفر����ص عقوبات على 

من اليلتزم«.

وزير �ل�سحة: �رتفاع كبير في �لإ�سابات وتهاون 
باإجر�ء�ت �لوقاية

 بغداد / املدى

اللجن���ة  اأن  اأم����ص  الزراع���ة،  وزارة  اأعلن���ت 
املالي���ة النيابية »قررت« تقلي����ص الدعم املايل 
العام���ة  املوازن���ة  يف  واملزراع���ني  للفالح���ني 
لل�شنة احلالية، فيم���ا اأ�شارت اإىل اأن هناك من 
يح���اول اإنه���اء هذا القطاع امله���م ب�«حجج غري 

واقعية«.
وق���ال املتحدث با�ش���م الوزارة حمي���د النايف 
يف بيان تلقته )املدى( اإن »هناك اأنباء وردتنا 
م���ن اأروق���ة اللجنة املالي���ة يف جمل�ص النواب 
العراق���ي، ب���اأن اللجنة و من خ���الل مناق�شتها 
لفق���رات املوازن���ة املالي���ة لع���ام 202١  قررت 
تقلي�ص الدعم عن الفالحني واملزارعني �شواء 

كان يف جم���ال الب���ذور واالأ�شم���دة واملبيدات 
ال���وزارة  تقدمه���ا  الت���ي  الدع���م  اأن���واع  وكل 
للفالحني واملزارع���ني«، مبينًا اأن تخ�شي�شات 
الدع���م ه���ذه »بالرغم م���ن توا�شعه���ا، اإال اأنها 
كانت ت�شاهم يف تخفيف االأعباء عن املزارعني 

وت�شاعدهم يف اال�شتمرار يف الزراعة«.
واأ�ش���اف، »بالرغم من الطلب���ات بزيادة الدعم 
للفالح���ني واملزارعني يف موازنة ه���ذا العام، 
اإال اأن���ه يب���دو اأن هن���اك من يح���اول اإنهاء هذا 
القط���اع امله���م بحج���ج غ���ري واقعي���ة وزي���ادة 
واملزارع���ني  الفالح���ني  كاه���ل  عل���ى  االأعب���اء 
والذي���ن رغم تعر�شهم للكثري من املعوقات اإال 
اأنه���م ا�شتمروا يف زيادة االإنتاج الزراعي كمًا 
ونوع���ًا و�ش���واًل اىل حتقيق االأم���ن الغذائي، 

ف�ش���اًل ع���ن ت�شدي���ر الفائ����ص بغي���ة تعظي���م 
االإيرادات«.

وو�ش���ف الناي���ف االأنب���اء عن تقلي����ص الدعم 
باأنه���ا  املوازن���ة  يف  واملزارع���ني  للفالح���ني 
»حمبطة ل�شريحة مهمة م���ن املجتمع العراقي 
اأال وهم الفالحون الذين ميثلون ركيزة تاأمني 
مرتك���زات االم���ن الغذائي«، م�شيف���ًا اأن »هذه 
الق���رارات غ���ري واقعي���ة يف ه���ذا الوقت الذي 
يحتاج اإليه اجلميع بتعظيم موارد الدولة من 
خالل االعتماد على االإنتاج املحلي وحمايته«.
ودع���ا املتح���دث با�ش���م وزارة الزراعة اللجنة 
املالي���ة يف جمل�ص الن���واب اىل، »اإعادة النظر 
يف قراره���ا ه���ذا م���ن اأج���ل تطوي���ر القط���اع 

الزراعي«.

 ذي قار / املدى

اأعلن����ت موؤ�ش�ش����ة ال�شهداء، ع����ن اإجناز 100 
ملف ل�شهداء تظاهرات ذي قار.

وب����ني مدي����ر ع����ام دائ����رة �شه����داء �شحاي����ا 
االرهاب ط����ارق املن����دالوي، اأن »عدد �شهداء 
138 �شهي����دًا ومت  ق����ار بل����غ  تظاه����رات ذي 

اإجناز حتى االآن 100 ملف بالكامل«.
واأ�ش����اف ان »هن����اك اربعة م����ن ال�شهداء من 
املوظف����ني ومت خماطب����ة دوائره����م لرتويج 

34 �شهي����دًا مل يراج����ع  معامالته����م وهن����اك 
اأن  موؤك����دًا  معامالته����م«،  لرتوي����ج  ذووه����م 
»مديري����ة �شه����داء ذي ق����ار �شلم����ت 65 هوية 
تقاعدي����ة ،وهناك 35 اأخرى قيد االإجناز يف 

نظام الباركود والعمل م�شتمر عليها«.
واأو�ش����ح املن����دالوي اأن »املديري����ة اأجن����زت 
،اأي  للم�شاب����ني  )300( معامل����ة  م����ن  اأك����رث 
امل�شاب����ني والبالغ  م����ا يقارب ال����� %50 من 
عدده����م )720( م�شاب����ًا ،ومت عر�شه����ا عل����ى 
اللجنة الفرعية يف ذي قار للم�شادقة عليها«.

 )117( »املديري����ة عو�ش����ت  اأن  واأ�ش����ار اىل 
عائل����ة م����ن ذوي �شه����داء التظاه����رات مببلغ 
10ماليني كمنحة من رئي�ص الوزراء«، الفتًا 
اىل اأن����ه »�شيتم اإدراج باق����ي االأ�شماء لرفعها 
لرئي�����ص ال����وزراء ملنحهم املبال����غ املخ�ش�شة 

لهم« .
ال�شه����داء  »موؤ�ش�ش����ة  اأن  املن����دالوي  وتاب����ع 
عاكف����ة على اإجن����از باقي املعام����الت«، داعيًا 
»احلكوم����ة املحلي����ة يف ذي ق����ار اإىل اإ�شن����اد 
موؤ�ش�شة ال�شهداء وكوادر اللجنة الفرعية«.

موؤ�س�سة �ل�سهد�ء تعلن �إنجاز ملفات 100 �سهيد من متظاهري ذي قار

�لزر�عة تعلن »تقلي�ص« دعم �لفالحين في �لمو�زنة



 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

�أن تخ���رَج ب�س���ت هز�ئ���م، وحتت���لَّ �لت�سني���ف �ل���دويل �لأ�سو�أ يف 
���ر جيل ِمعطاء على �خلروج من  تاري���خ كرة �ل�سلة �لعر�قية، وتجُ
�لباب �خللفي، فذل���ك ح�ساد عملك �مل�سوؤول عنه، ول بّد �أن تتحّمل 
عو�قب���ه �أمام �لهيئة �لعامة �لتي �سّرفتك بالختيار، لكن �أن تتظاهر 
ري عملي���ات ت�سميد �جلر�ح  بانت�س���اِرك ل�سطوت���ك �لإد�رية، وتجُ
يف وق���ت متاأّخر، وحت���اول �إ�سكات كل من �س���رخ متاأمّلًا �سد نتائج 
�سيا�ست���ك، فه���ي و�ح���دة من �ثنت���ن، �أما �أن���ك تتوّج����س من ك�سف 
�حلقائق �أو ت�سّفي ح�ساب���ك مع مناوئن قد ينجحون يف �إ�سقاطك 

ب�سحب �لثقة!
يق���ول �ل�ساع���ر �ل�س���وري �أدوني����س )وع���ي �لختالف و�لف���ر�دة، 
خا�سي���ة يتمّيز به���ا �لإن�سان وحده بن �ملخلوق���ات كلها، فقتل هذ� 
�لوع���ي بحّجة �أو باأخ���رى، ب�سكل �أو باآخر، �إمن���ا هو نوع من نزع 
�إن�سانية �لإن�سان، و�لهبوط به �إىل م�ستوى �لكائنات غري �لعاقلة(! 
وهن���ا نت�ساءل :هل تعامل �حت���اد كرة �ل�سلة م���ع �آر�ء �أبناء �للعبة 
�أثن���اء �خل�س���ار�ت �ملتو�لية يف نو�فد ت�سفيات بطول���ة كاأ�س �آ�سيا 
لكرة �ل�سل���ة 2021 وبعدها بد�فع �ل�ستماع و�لتحليل و�ل�ستفادة 
م���ن موؤ�ّسر�ت �لخف���اق و�أ�سبابه لتاأكيد تفّهم���ه لالختالف من دون 

�متعا�س؟!
ب�سر�ح���ة �أن ق���ر�ر�ت �جتم���اع �لحت���اد �لأ�سبوع �ملا�س���ي َحمَلْت 
وجه���ن متناق�سن يف رّدة �لفعل �لإد�رية و�لفنية، من جهة َح�سنًا 
فع���َل باإنهاء عقد �ملدربن �لأجانب، وتن�سيط مهرجانات كرة �ل�سلة 
�مل�سّغ���رة يف �ملحافظ���ات، و�إقامة دور�ت تدريبي���ة لالعبن طو�ل 
�لقام���ة، و��س���ر�ك لعب���ن �أثن���ن دون 18 �سن���ة يف دوري �أندي���ة 
�لدرج���ة �لأوىل، وت�سجي���ع مناف�سات �لفرق باأعم���ار 13و14و15 
�ساح���ب للممت���از- كان �لأن�س���ب �أن يجُطل���ق ه���ذه  �سن���ة يف دوري مجُ
�مل�سابقة مع بد�ية �ملو�سم - فيما �أت�سح �لوجه �لثاين من قر�ر�ته، 
�أن���ه مل يجُر�ِع حّرية مدربن وطنين �أكّفاء وجدو� يف بع�س و�سائل 
�لإع���الم فر�س للظهور �لعق���الين بغية و�سع �جلمه���ور �لريا�سي 
عل���ى م�سافة و�حدة من حقيقة ما ج���رى للمنتخب �لوطني وتاأثري 
ف���رد�ت منه���اج �حتاده���م وخيار�ته �لفنية عل���ى �خلروج  بع����س مجُ

�لهزيل من ت�سفيات �لقارة.
ودلي���ل ع���دم �ملجُر�عاة، �ختيار �لحت���اد �لكابنت ن�س���ال غامن مدرب 
�ملنتخ���ب �لوطن���ي لفعالي���ة )3×3( وفري���ق �لت�سام���ن �لنجف���ي 
ل����  ��ستدعائ���ه  فق���رة  يف  علي���ه  �ل�ساخط���ن  للمدرب���ن  كنم���وذج 
)�ل�ستف�سار منه عن �ملجُغالطات �لتي ين�سرها على مو�قع �لتو��سل 
�لجتماع���ي و�ل�سحف �ملحلية و�للق���اء�ت عر �لف�سائيات(! �لأمر 
�ل���ذي دعا �ملدرب لن�س���ر بيان مقت�سب رف�س في���ه �حل�سور ليقينه 
ّهد ملحاكمة ولي�س���ت ل�سماع وجهة نظره، ثم  ب���اأن �سياغة �لقر�ر تجُ
حف عن و�قع �للعبة  هناك زمالء �آخرين حتّدثو� يف ف�سائيات و�سجُ

�أغِفل عن ح�سورهم، فِلَم هو بالذ�ت؟!
�إن م���ا جاء يف �حلديث �ملو�ّسع للمدرب ن�سال غامن ل�سحيفة �ملدى 
ي���وم 25 �سباط �ملا�سي يعد جزءً� من حريت���ه �لتي كفلها �لد�ستور 
مع بقية �أقر�نه �لريا�سين، وكان �لأجدر بالحتاد �أوًل �لتماهي مع 
لة ت�سعنا و�لقّر�ء �أمام  ل بنقاط مف�سّ ���رف �لن�سر �ل�سحفي وَير�سِ عجُ
م���دى �س���و�ب وخطاأ �أقو�ل �مل���درب، كي ل ي�س���دل �لتاريخ �ل�ستار 
بغي���اب �لط���رف �مل�سوؤول عن تو�سيح �أ�سب���اب خروج �ملنتخب من 
�لت�سفي���ات، �أم���ا �أن يرف�س �لحتاد �ل���رد ويتف���ّرغ مل�ساَءلة �ملدرب 
كاأن���ه يجُحّمل �لإعالم نتائ���ج ت�سييف �لريا�سين وم���ا يرتّتب عليها 
م���ن �إق�ساٍء ملهاّمهم مثلم���ا �أعلن �ملدرب نف�سه �أنه لي�س نادمًا على ما 

�أدىل به حتى لو خ�سر عمله مع �ملنتخب!
ت���رى مت���ى ي�ست���درك �لبع����س، �أن ولء رم���وز �لريا�س���ة �لعر�قية 
لألعابه���م طو�ل ثمانية ع�سر عامًا من فو�ساها �مل�ستمّرة يعني �أنهم 
���ِن �سمتهم يف �لأزمات  يعي�س���ون �أح���ر�رً� ول ميوتون كمدً� من ججُ

�لوطنية؟!
دع���وة ملجل����س �إد�رة �حت���اد ك���رة �ل�سل���ة برئا�سة �لدكت���ور ح�سن 
�لعميدي، �لذي يعي تامًا موقف �ملدى �ملو�كب لكل مفا�سل لعبته 
�أ�سوة ببقية �لألعاب، �أن ل يرهن م�سري عمل �ملدرب ن�سال غامن مبا 
حت���ّدث به عر �ل�سحيفة �أو �لتلف���از و�إن طالب جمل�سكم بالتنّحي، 
���ركاء �أ�سالء مع نهج �لإعالم �ملجُلتزم،  �أثبت���و� له ولكل منتقٍد �أنكم �سجُ
ت�ستم���ّدون �أط���ر �لإ�س���الح من نقاء ح���و�ر�ت �ل�سح���ف و�لتلفزة، 
�سّجعو� �أبناء �للعبة على �مل�سارحة �أمام �لنا�س، وهاتو� ما عندكم 
م���ن بيان���ات د�مغة للرد عليه���م، فاأع�ساء �لحت���اد موظفن معّينن 
باأ�سو�ت �لهيئة �لعامة �أ�سوة بجميع �لحتاد�ت لأد�ء خدمات فنية 
ب و�لوفاء و�لأمانة و�لت�سامح بعيدً� عن لغة  و�إد�رية يجمعهم �حلجُ

�لوعيد و�لتجميد!

محاكمة مدرب �سلوي!

ب�صراحة اأن قرارات اجتماع االتحاد 
االأ�صبوع الما�صي َحمَلْت وجهين 

متناق�صين في رّدة الفعل االإدارية 
والفنية، من جهة َح�صنًا فعَل باإنهاء 

عقد المدربين االأجانب، وتن�صيط 
مهرجانات كرة ال�صلة الم�صّغرة في 

المحافظات،
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��دام قوي بي��ن الزوراء والجوي��ة في قمة الجول��ة الرابعة �سِ

 بغداد / حيدر مدلول  

ي�سط���دم فري���ق �لق���وة �جلوية لك���رة �لقدم 
مت�س���در �لرتتي���ب بر�سي���د 47 نقط���ة م���ن 
جدي���د بغرمي���ه �لتقلي���دي فري���ق �ل���زور�ء 
�لو�سي���ف �ل���ذي ميلك 41 نقط���ة يف جعبته 
يف �ل�ساع���ة �لر�بع���ة ع�س���ر ي���وم �خلمي�س 
�ملقب���ل  يف �أب���رز لق���اء�ت �جلول���ة �لر�بع���ة 
من مرحلة �لإياب ب���دوري �لكرة �ملمتاز يف 
�ملو�س���م �حلايل يف ظل غياب �جلماهري عن 
�حل�س���ور �ىل مدرجاته منذ ي���وم �خلام�س 
و�لع�سري���ن من �سهر ت�سري���ن �لأول �ملا�سي 
تنفي���ذً� للروتوك���ول �لطّب���ي �ل�سامل �لذي 
و�سعته جلن���ة �مل�سابقات �ملركزي���ة بالهيئة 
�لتطبيعي���ة يف �حت���اد كرة �لقدم بن���اًء على 
�لق���ر�ر�ت و�لتعليم���ات �ل�س���ادرة م���ن قبل 
�للجن���ة �لعلي���ا لل�سّحة و�ل�سالم���ة �لوطنية 
فايرو����س  ملكافح���ة  �ل���وزر�ء  مبجل����س 
كورون���ا )كوفي���د19-( للحف���اظ على �سّحة 
�لتدريبي���ة  و�مل���الكات  �لالعب���ن  و�سالم���ة 
و�لإد�رية و�لطو�قم �لتحكيمية و�جلماهري 

و�مل�سرفن .

هدية ال�صناعات
وق���ّدم فري���ق �ل�سناع���ات �لكهربائي���ة لكرة 
�لق���دم خدم���ة جماني���ة �ىل  �ل���زور�ء عندما 
تّك���ن م���ن �أ�سق���اط �لق���وة �جلوي���ة بهديف 
�ملهاج���م م�سطف���ى حممود مّم���ا قّل�س فارق 
�لنق���اط ب���ن �لفريق���ن �ىل �ست نق���اط فقط 
لي�سعل فتيل �ملناف�س���ة على �للقب من جديد 
بينهم���ا بالدوري �حلايل يف ظّل وجود عدد 
كب���ري م���ن جنومهم���ا يف �سف���وف �ملنتخب 
�لوطن���ي �مل�س���ارك بالت�سفي���ات �لآ�سيوي���ة 
�مل�سرتكة مبونديال قط���ر 2022 �ىل جانب 
قيادتهما م���ن قبل �ملدربن ر��س���ي �سني�سل 
و�أي���وب �أودي�س���و �للذين �سبق���ا و�أن تبادل 
�أدو�ر رئا�س���ة مالكيهم���ا �لفنين يف مو��سم 
�سابق���ة ف�س���اًل ع���ن �لقاع���دة �ل�سعبي���ة م���ن 
�لع���ر�ق  د�خ���ل  ر�سيدهم���ا  يف  �جلماه���ري 

وخارجه.
و�سيحظ���ى �للق���اء بين���م �ل���زور�ء و�لق���وة 
قب���ل  م���ن  متمّي���زة  مبتابع���ة  �جلوي���ة 
�ل�سخ�سي���ات �لريا�سي���ة �حلكومي���ة ويقف 
يف مقدمتها وزير �ل�سباب و�لريا�سة عدنان 
�سريت�سك���و  �ل�سلوفين���ي  وكذل���ك  درج���ال، 
كاتانيت����س �ل���ذي �سيح�س���ر �ىل �لعا�سم���ة 
بغد�د ي���وم �لأربعاء �ملقبل بعد و�سوله �ىل 
�لعر�ق قادمًا من بالده �أماًل يف �ختيار ق�سم 
من �لالعب���ن �سمن �لقائمة �لنهائية �ملكونة 

م���ن 23 فق���ط قبي���ل �ملغ���ادرة ي���وم �لث���اين 
�ىل  �جل���اري  �آذ�ر  �سه���ر  م���ن  و�لع�سري���ن 
�لعا�سم���ة �لأوزبكي���ة ط�سقن���د للدخول يف 
مع�سك���ر تدريبي هناك ي�ستمر مل���دة �أ�سبوع 
يختتمه بلقاء �ملنتخب �لأوزبكي لكرة �لقدم 

.

مباريات الثالثاء
وتنطل���ق مناف�س���ات �جلول���ة �لر�بع���ة م���ن 
مرحل���ة �لإي���اب بع���د غ���د �لثالث���اء باإج���ر�ء 
�أربع مباريات عل���ى مالعب �لعا�سمة بغد�د 
و�ملحافظات �ستجري ثالث منها يف �ل�ساعة 
�لثانية ظهرً� حيث يلتقي فريق نفط �لو�سط 
لكرة �لقدم �خلام����س بر�سيد 35 نقطة على 
ملع���ب �لنج���ف �ل���دويل مبحافظ���ة �لنجف 
�لأ�س���رف م���ع �سيفه فري���ق �لك���رخ �لتا�سع 
�ساحب �لنق���اط 27 يف م�سعى جديد لالأول 
لني���ل �لنت�س���ار �لثاين حتت قي���ادة �ملدرب 
عب���د �لغن���ي �سهد ومالك���ه �مل�ساع���د و�لبقاء 
�سمن د�ئ���رة �لفرق �لكب���ار �لأوىل باملو�سم 

�حل���ايل، ول�سيما بعد ك�س���ر نح�س �لنتائج 
�ملتو��سع���ة �لت���ي حققها يف �جل���ولت منذ 
نهاية �سهر كانون �لثاين قبيل مو�جهة نفط 
مي�س���ان �لذي قاد �ملد�فع �لبدي���ل �أياد �سدير 
فريق���ه �ىل خط���ف ث���الث نق���اط ثمين���ة يف 
طري���ق عودت���ه �ىل �ملحافظة، فيم���ا �سيلعب 
فري���ق ز�خو �ل�ساب���ع بر�سيد 31 نقطة على 
ملعب ن���ادي �لتاجي �لريا�س���ي مع م�سيفه 
فري���ق �لنف���ط �ل�ساد����س بر�سي���د 31 نقطة 
لف���ّك �سر�ك���ة  يف مو�جه���ة مث���رية بينهم���ا 
و�سيو�ج���ه  �لأم���ام،  �ىل  و�لتق���ّدم  �لنق���اط 
فري���ق �ل�سم���اوة �ساح���ب �ملرك���ز �لع�سرين 
و�لأخ���ري بالرتتي���ب وه���و ميل���ك 18 نقطة 
فق���ط مع ج���اره فريق نف���ط مي�س���ان �لثامن 
بر�سيد 29 نقطة على ملعب �لإد�رة �ملحلية 
مبحافظ���ة �ملثنى ياأمل في���ه �ساحب �لأر�س 
يف ��ستع���ادة تو�زنه من خ���الل �لظفر بفوز 
جدي���د مل�ساحلة �أن�ساره و�لهروب من �سبح 
لك���رة  �لدرج���ة �لأوىل  �لهب���وط �ىل دوري 
�لق���دم باملو�سم �ملقبل برغ���م �لأزمة �لإد�رية 

�لت���ي ت���ر به���ا �إد�رة �لن���ادي م���ع ر�بط���ة 
�مل�سجع���ن �لتي دعته���ا �ىل �لقيام بتظاهرة 

كبرية مطالبة بال�ستقالة �جلماعية !

قّمة الطلبة واالأمانة
و�ستك���ون �جلماه���ري عند �ل�ساع���ة �لر�بعة 
و�لربع ع�سرً� على موعد مع �لقمة �لكروية 
�لطلب���ة  ب���ن  �ل���دويل  �ل�سع���ب  ملع���ب  يف 
�ل�ساب���ع ع�س���ر بر�سيد 21 نقط���ة مع �سيفه 
�أمان���ة بغ���د�د �لعا�س���ر وميل���ك 27 نقطة يف 
حتدٍّ جدي���د يتطّلع منه رئي����س �لنادي فالح 
�مل�سعودي �ىل حتقيق �لفوز �ل�سابع لفريقه 
�أم���اًل يف �لقفز �ىل �ملرك���ز �ل�سابع بالرتتيب 
م�ستغاًل حالة �لالتو�زن �لتي تّر بها كتيبة 
ح�سن �أحم���د بعد هجرة �أكرث م���ن 12 لعبًا 
منه���ا خالل ف���رتة )�ملريكات���و �ل�ستوي( �ىل 
�سف���وف �لف���رق �لبغد�دي���ة و�ملحافظاتي���ة 
نتيج���ة ع���دم ح�سوله���م عل���ى م�ستحقاته���م 
�ملالي���ة م���ن مقّدم���ة عقوده���م �لر�سمية �لتي 

وقعوها.

وتختت���م �ملناف�س���ات ي���وم �خلمي����س �ملقبل 
باإقام���ة �ست���ة لق���اء�ت، �لأوىل يف �ل�ساع���ة 
�لو�حدة و�لن�سف ظه���رً� بن فريق �لقا�سم 
�لثام���ن ع�س���ر بر�سيد 21 نقط���ة على ملعب 
�لكف���ل �لأوملب���ي مبحافظ���ة باب���ل و�سيف���ه 
�لثقي���ل فريق �ل�سرط���ة �لثال���ث بر�سيد 40 
نقطة، تعقبها يف �ل�ساعة �لثانية ظهرً� ثالث 
مو�جه���ات حيث ي�سّي���ف فري���ق �لديو�نية 
�لر�بع ع�سر بر�سيد 24 نقطة على ملعبه مع 
فريق �أربيل �لثالث ع�س���ر بر�سيد 24 نقطة 
يف �ملو�جهة �لأوىل، ويحت�سن ملعب نادي 
�لتاج���ي �لريا�س���ي �ملو�جه���ة �لثاني���ة ب���ن 
فري���ق �ل�سناعات �لكهربائية �ل�ساد�س ع�سر 
بر�سي���د 22 نقط���ة وم�سيف���ه فريق �حلدود 
�لتا�س���ع ع�سر بر�سيد 18 نقط���ة، و�سيغادر 
فري���ق �لكهرباء �خلام�س ع�س���ر بر�سيد 22 
نقط���ة �ىل حمافظ���ة �لب�س���رة للق���اء فري���ق 
نف���ط �لب�سرة عل���ى ملعب �لفيح���اء باملدينة 
�لريا�سي���ة يف �ملو�جه���ة �لثالثة، ويليها يف 
�ل�ساع���ة �ل�ساد�سة م�س���اًء عل���ى �مللعب ذ�ته 
ديرب���ي �ملحافظات بن فريق �لنجف �لر�بع 
بر�سي���د 40 نقط���ة وم�سيف���ه فري���ق �مليناء 

�حلادي ع�سر بر�سيد 26 نقطة .

�صحية جديدة
ومن جهة �أخرى، �أن�سم جنم �لكرة �لعر�قية 
�ل�ساب���ق لكرة �ق���دم رز�ق فرحان �ىل قائمة 
�ل�سحايا من مدربي �لفرق �مل�ساركة بدوري 
�لكرة �ملمتاز �إثر تقدمي �عتذ�ره �ىل جمل�س 
�إد�رة نادي نفط مي�سان �لريا�سي من تكملة 
م�سريته على رئا�سة �ملالك �لتدريبي للفريق 
�لأول لك���رة �لق���دم بعد يوم و�ح���د فقط من 
�خل�س���ارة �أمام �سيف���ه فريق نف���ط �لو�سط 
ج���رت  �لت���ي  �ملب���ار�ة  يف   )1-0( بنتيج���ة 
بينهم���ا عل���ى ملعب مي�سان �ل���دويل مبدينة 
�لعم���ارة �حتجاج���ًا على عدم دع���م �سفوف 
�لنتق���الت  ف���رتة  خ���الل  �ململك���ة  فر�س���ان 
�ل�ستوي���ة لتعوي����س خروج ع�س���رة لعبن 
منه���ا لي�سبح �لرقم 17 بع���د �ملدربن حازم 
�سال���ح و�سعد حافظ وق�س���ي منري و�سمري 
كاظ���م )�لديو�ني���ة( وغال���ب عب���د �حل�س���ن 
)�ل�سم���اوة( وعب���د �لغن���ي �سه���د )�ل�سرطة( 
وبا�س���م قا�س���م )�ل���زور�ء( وجا�س���م جاب���ر 
)�لقا�س���م( و�أحمد خل���ف )�لطلب���ة( وح�سن 
�أحمد )�لنجف( وجمال علي )نفط �لو�سط( 
وعمار ح�سن )نف���ط �لب�سرة( وعماد عودة 
�لكهربائي���ة( و�أحم���د �س���الح  )�ل�سناع���ات 
)ز�خو( و�لروماين تيت���ا فالريمو )�مليناء( 

و�لكرو�تي ر�د�ن )�أربيل(.

 بغداد / املدى

يخو�س مدرب منتخبن���ا �لوطني �لأ�سبق 
لك���رة �لقدم حكيم �ساك���ر �لذي ي�سرف على 
م���اين مهّم���ة  تدري���ب فري���ق �ل�سوي���ق �لعجُ
�سعب���ة عندما يو�ج���ه بال�ساع���ة �خلام�سة 
وخم�س و�أربعن دقيقة م�ساء �ليوم �لأحد 
فري���ق ظف���ار على ملع���ب جمم���ع �ل�سلطان 
قابو����س �لريا�س���ي ببو�س���ر يف �لعا�سمة 
ماني���ة م�سقط باملبار�ة �لنهائية لبطولة  �لعجُ
م���ان للمو�س���م 2020-2021 �لتي  كاأ�س عجُ
بن���اًء عل���ى  �ستفتق���د ح�س���ور �جلماه���ري 
ماين  �لق���ر�ر �ل�س���ادر من قبل �لحت���اد �لعجُ
لك���رة �لق���دم بالدخ���ول فق���ط �ل�سخ�سيات 
�لريا�سي���ة للفريقن و�حل�س���ور �لر�سمي 

و�لإعالمين.
ويرن���و حكي���م �ساك���ر �ىل حتقي���ق �للق���ب 
�لر�بع يف تاريخ م�ساركات فريق �ل�سويق 
لك���رة �لق���دم يف �لبطولة بع���د �لتعاقد معه 
من قبل جمل�س �إد�رة �لنادي يوم �ل�ساد�س 

من �سهر �سباط �ملا�سي يف ظّل �لطموحات 
�لكب���رية يف �ملناف�س���ة بق���وة بامل�سابق���ات 
بالنهاي���ة  خطفه���ا  يف  �أم���اًل  �ملحلي���ة 
و�ملطالب���ات �لكث���رية م���ن قب���ل �مل�سّجعن 
بع���ودة �مل���درب �ساك���ر م���ن جدي���د ليتوىل 
رئا�س���ة �ملالك �لفن���ي �ىل جان���ب م�ساعده 
د.عل���ي ح�سن �لذي �سيك���ون بو�بة عودة 
�لأف���ر�ح �ىل �لفريق وت�سحيح �مل�سار مرة 

�أخرى .
و�أك���د حكيم �ساكر للموق���ع �لر�سمي لنادي 
م���اين �لريا�س���ي عل���ى �سبكة  �ل�سوي���ق �لعجُ
�لنرتنت :�أن و�س���ول �لفريق �ىل �ملبار�ة 
�لنهائي���ة كان ثم���رة جه���د �لالعب���ن �لذين 
طّبق���و� �لتعليم���ات وما طلبت���ه منهم خالل 
جول���ة �لإي���اب �سم���ن دور �لأربع���ة �أم���ام 
فري���ق �لحت���اد ب�س���ورة تام���ة، وجنحو� 
يف �لتعام���ل مع ظ���روف �ل�سوط���ن �لأول 
و�لث���اين بع���د ت�سحي���ح �أخط���اء مب���ار�ة 

�لذهاب.
و�أ�س���اف :�أن فري���ق ظفار فري���ق متمّر�س 

وقوي وهو ما يوؤكده و�سوله �ىل �لنهائي 
بع���د �لتف���ّوق عل���ى مناف�سه �لق���وي فريق 
�ل�سي���ب، م�س���ريً� �ىل �أن���ه �سيعم���ل م���ا يف 
و�سعه لتجهي���ز فريقه حتى يقدم �مل�ستوى 
طموح���ات  لب���ي  يجُ �ل���ذي  �لطي���ب  �لفن���ي 
ة  جماه���ري �ل�سوي���ق بالوقوف عل���ى من�سّ

�لتتويج .
وبد�أ فريق �ل�سوي���ق م�سريته يف �لبطولة 
بف���وز �سعب ب���ركالت �جلز�ء عل���ى فريق 
�لب�سائ���ر بع���د �لتع���ادل �لإيجاب���ي بينهما 
�لنهائ���ي  ثم���ن  )3-3( ويف دور  بنتيج���ة 
تغّل���ب عل���ى �سح���ار بنتيج���ة )2-1( فيما 
خ�س���ر �أم���ام فري���ق ع���ري ذهاب���ًا )1-0( 
وفاز علي���ه �إيابًا )1-0( �سم���ن �لدور ربع 
�لنهائ���ي قب���ل �أن يح�س���م �لتاأه���ل بركالت 
�لرتجيح، ويف �لدور ن�سف �لنهائي خ�سر 
م���ن �لحت���اد ذهاب���ًا )1-2( وتغّل���ب علي���ه 
�إياب���ًا )2-0( لي�س���ل �ىل �ملب���ار�ة �لنهائية 
حيث �سّجل لعب���و �ل�سويق ت�سعة �أهد�ف 

و�أ�ستقبل مرماه �سبع كر�ت فقط .

 حكيم �ساكر يرنو للظفر بلقب ُعماين جديد مع ال�سويق

 بغداد / املدى

مل يخ����رج فري����ق �لكهرب����اء لك����رة 
�لق����دم م����ن نف����ق نح�����س �لنتائ����ج 

غ����ري �لإيجابية من����ذ يوم �حلادي 
كان����ون  �سه����ر  م����ن  و�لع�سري����ن 
ف����خ  يف  ف�سق����ط   2021 �لث����اين 
�لتع����ادل �لإيجاب����ي )2-2( �أم����ام 

�سيفه فريق �ملين����اء �لب�سري يف 
�للق����اء �لذي ج����رى بينهم����ا  على 
يف  �لريا�س����ي  �لتاج����ي  ملع����ب 
�لعا�سمة بغد�د يف ختام �جلولة 
�لثالث����ة من مرحلة �لإياب بدوري 
�لك����رة �ملمتاز ليرت�جع �ىل �ملركز 
�خلام�س ع�سر بر�سيد 22 نقطة .

منح �ملهاجم عالء حمي�سن �لتقّدم 
للكهرب����اء باله����دف �ل�سريع �لذي 
�ل�ساد�س����ة  �لدقيق����ة  يف  �أح����رزه 
�لتع����ادل  �ملين����اء  فري����ق  و�أدرك 
جب����ار  حمم����د  جنم����ه  بو��سط����ه 
�حلادي����ة  �لدقيق����ة  يف  �س����وكان 
و�لع�سري����ن عن طريق ركلة جز�ء 
وع����ّززه به����دف ث����اٍن يف �لدقيق����ة 
�لأول  �ل�س����وط  منهي����ًا  �لأربع����ن 
مل�سلح����ة فريق����ه بنتيج����ة )1-2( 
�سلي����م  مهيم����ن  �ملهاج����م  وجن����ح 
�ملالخ يف ت�سجي����ل هدف �لتعادل 
�لثاني����ة  �لدقيق����ة  يف  �لث����اين 

و�ل�ست����ن لت�ستم����ر �لنتيجة على 
حاله����ا حت����ى �أطل����ق �حلك����م هيثم 
حمم����د عل����ي �سفارت����ه بالتع����ادل 

بنتيجة )2-2(.
�ل�سابع����ة  �ملب����ار�ة  و�أ�سبح����ت 
�لت����ي يخف����ق فيها تالمي����ذ عبا�س 
عطية يف خط����ف �لنت�سار حيث 
تعّر�س �ىل �خل�سارة �أمام �لكرخ 
�أم����ام  ذ�ته����ا  وبالنتيج����ة   )1-0(
فريق �لنف����ط و�أمام فري����ق �لقوة 
�جلوي����ة، فيما تع����ادل �أم����ام فرق 
�ل�سرط����ة  و�أم����ام   )2-2( �أربي����ل 
)0-0( و�أمام �حلدود )1-1( مّما 
جعله ي�ستق����ر �سمن �لفرق �ل�ستة 
متقّدم����ًا  �لرتتي����ب  يف  �لأخ����رية 
بف����ارق �لأهد�ف عل����ى �ل�سناعات 
�لكهربائي����ة وبفارق نقطة و�حدة 
و�لطلب����ة  �لقا�س����م  فريق����ي  ع����ن 
وبف����ارق �أرب����ع نقاط ع����ن فريقي 

�حلدود و�ل�سماوة .

النح�س يطارد تالميذ المدرب عبا�س عطية !
 بغداد / املدى

ي�ستقب���ل فري���ق مان�س�س���رت �سيت���ي مت�س���در �لرتتي���ب 
بر�سيد 65 نقطة على ملعب �لحتاد جاره �لثقيل فريق 

مان�س�س���رت يونايت���د �ساحب �ملركز �لث���اين بر�سيد 51 
نقط���ة بديربي من �لعيار �لثقيل من دون جمهور �سمن 
مناف�س���ات �جلول���ة �ل�سابع���ة و�لع�سري���ن م���ن �لدوري 

�لإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم باملو�سم 2021-2020 .

ويبحث �لإ�سباين بي���ب غو�رديول ولعبوه عن �لفوز 
21 وه���و رق���م قيا�س���ي �سيقّربه���م كث���ريً� م���ن نيل لقب 
�لرميرليغ من خ���الل تو�سيع فارق �لنقاط �ىل 17 عن 
فري���ق �ل�سياطن �حلمر �لذي يعتر �ملناف�س �لوحيد له 
خالل �ملو�سم �حلايل بع���د �أن فقد فريق ليفربول حامل 
لق���ب �ملو�س���م �ملا�س���ي �لآم���ال كث���ريً� متاأث���رً� بالنتائج 
�ل�سلبي���ة �لتي مّر بها خ���الل �جلولت �خلم�س �لأخرية 
جعلت���ه يرت�جع �ىل �ملركز �ل�سابع يف �لرتتيب بر�سيد 
43 نقط���ة وهو م���ا �أح���زن �أن�ساره يف ظ���ل �ل�سابات 
�أب���رز جنوم���ه من���ذ �نط���الق  �لكث���رية �لت���ي ط���اردت 

�ملناف�سات .
يف �ملقاب���ل ب���ات هذ� �لديرب���ي �ل�ساخن �لأم���ل �لوحيد 
للم���درب �لرنويجي �أويل غون���ار �سول�سكاي���ر لإيقاف 
�لنزي���ف �لكبري يف �لنق���اط لفريق مان�س�س���رت يونايتد 
حي���ث مل يحق���ق �س���وى �نت�ساري���ن يف �آخ���ر ثم���اين 
مباري���ات يف �ل���دوري وتع���ادل باأربع مباري���ات مقابل 
هزميت���ن لتك���ون م�سريت���ه �سعبة ج���دً� �أم���ام مناف�سه 
�ل�سر����س �لذي يقات���ل لعبوه حتى �للحظ���ات �لأخرية 

من �أجل �خلروج بثالث نقاط ثمينة .

ديربي مان�س�سرت ُيلهب املناف�سة على درع  الربميرليغ



 د. ح�سن مدن 

 �ساطع راجي
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ب��اي��دن فرتته  ال��ت��وق��ع��ات، د���ش��ن  خ��اف��ًا لكثري م��ن 
اأهمها  الرئا�شية بر�شائل حادة يف ال�شرق االو�شط 
املتعلق  وال��ت��ق��ري��ر  ���ش��وري��ا  يف  الف�شائل  ق�شف 
بق�شية ال�شحفي ال�شعودي جمال خا�شقجي، واإذا 
كانت ر�شائل النار بني االأمريكان والف�شائل �شارت 
معتادة فاإن التقرير اخلا�ص بويل العهد ال�شعودي 
�شيئًا  يت�شمن  مل  اأن���ه  رغ��م  االأخ��ط��ر  ال��ت��ح��ّول  ه��و 
�شد  واالتهامات  املعلومات  تبني  با�شتثناء  جديدًا 
االأمري حممد من جهة ر�شمية يف حكومة الواليات 

املتحدة.
يكون  اأن  ي��ك��اد  االأم��ريك��ي��ة  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  تقرير 
نقطة النهاية يف م�شرية االأمري ال�شاب، اإذ �شيكون 
اغتيال  بق�شية  متهم  �شخ�ص  تتويج  ال�شعب  من 
�شحفي معار�ص من جهة ر�شمية اأمريكية، وهو ما 
يعني اأن خافًا كبريًا �شينطلق قريبًا داخل العائلة 
وتن�شيب  �شلمان  بن  الإق�شاء  ال�شعودية  احلاكمة 
اأجرى  قد  احلايل  العهد  ويل  كان  بعدما  عنه  بديل 
عملية ت�شذيب قا�شية الأمراء العائلة كي ميهد طريقًا 
الفعلي رغم وجود  لنف�شه حتى �شار احلاكم  �شهًا 

امللك.
قد  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اأن  يك�شف  االم��ريك��ي  ال��ت��وج��ه 
خلع  عملية  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  اإط���اق  ي��ع��اودون 
احلكام يف املنطقة ا�شتكمااًل للربيع العربي واأكدوا 
هذا االحتمال عرب اطاق �شيا�شة “حظر خا�شقجي”  
كل  على  االمريكية  الدولة  مبوجبه  �شت�شيق  الذي 
حاكم وم�شوؤول الحق اأو قتل معار�ص خارج حدود 
دولته وهو ما يعني ان عدة حكومات و�شخ�شيات 

يف  املنطقة �شتكون على الئحة املاحقة.
خ�����ش��وم واأع�����داء وك��اره��و حم��م��د ب��ن �شلمان يف 
ف�شياقات  ح��دث  مبا  ي�شعدوا  اأن  ميكن  ال  املنطقة 
جميعا  ت�شعهم  ال�شعودي  العهد  لويل  اال�شتهداف 
يف مرمى نريان الغ�شب االمريكي الذي ال يت�شف 
ب��وق��اح��ة و���ش��راح��ة ت��رام��ب ه��ذه امل���ّرة ب��ل بخبث 
مباالتهم  وع��دم  الطويل  و�شربهم  الدميقراطيني 
بالبدائل التي تاأخذ مواقع خ�شومهم بعد االإطاحة 

بهم.
بعباءة  حلقت  التي  النار  �شرارة  جتاهل  ميكن  ال 
كثريًا  التفت  ال��ت��ي  احل��اك��م��ة  ال�شعودية  العائلة 
تتمزق  كادت  حتى  ال�شخمة  االأم��راء  اأج�شاد  حول 
اأطرافها بعنف حول رقاب  بعدما �شد االأمري حممد 
منا�شبهم  على  فا�شتوىل  عمومتهم،  واأبناء  اأعمامه 
وث��روات��ه��م يف نف�ص ال��وق��ت الإجن���از حت���والت يف 
االأحفاد،  جيل  اىل  ال�شلطة  انتقال  وحتقيق  الباد 
للمواجهات  كثريًا جتنبًا  تاأخر  الذي  االنتقال  وهو 
ل��ك��ن االأم����ري ���ش��ّه��ل ح���رق ال��ع��ب��اءة ع��ل��ى خ�شومه 
ا�شعلها يف  التي  الفو�شى  العائلة ب�شبب  وخ�شوم 
اليمن وليبيا وحتى �شوريا وتبني اأن كل اخلطوات 
ال�شيا�شية  ومهرجاناتهما  اإ�شرائيل  مع  التطبيعية 
الداخلني  مل ت�شعف يف اتقاء غ�شب الدميقراطيني 

بحما�ص اىل البيت االبي�ص.
نتائجه  �شتكون  ال�شعودية  اململكة  ي�شيب  اأي خلل 
و�شيعيد  املنطقة  دول  معظم  ا�شتقرار  على  �شلبية 
يرى  ال  “الذين  امل�شلمني  ل��اإخ��وان  امل��ب��ادرة  زم��ام 
م�شكلة”  اأي  لل�شلطة  �شعودهم  يف  الدميقراطيون 
البلدان  بع�ص  يف  اله�شة  اال�شتقرار  حاالت  ويربك 
االنطفاء  من  اليوم  تقرتب  حروبًا  ويهيج  العربية 

يف مواقع عدة.
دولة  كل  عيني  اإح��دى  �شتبقى  املقبلة  االأي��ام  خال 
والع����ب ���ش��ي��ا���ش��ي يف ال�����ش��رق االأو����ش���ط ت��رتق��ب 
اجلديد  ال��و���ش��ع  م��ع  للتعامل  ال��ري��ا���ص  ترتيبات 
بينما العني االأخرى حتاول اكت�شاف الهدف القادم 
بروؤية  تهتم  اأن  يجب  كلها  العراق  وعيون  لبايدن، 

الهدف القادم ب�شرعة.

في خطابه عن حالة االتحاد عام 
�سدمات  اأعقاب  في  جاء  والذي   ،1980

النفط في عامي 1973 و 1979، 
و�سف الرئي�س االأميركي جيمي 

كارتر بعبارات خطيرة مخاطر 
فقدان الو�سول اإلى نفط ال�سرق 

االأو�سط. وقال "اإن اأية محاولة من 
قبل اأية قوة خارجية لل�سيطرة على 

منطقة الخليج �سيعتبر اعتداء على 
الم�سالح الحيوية للواليات المتحدة 

االأميركية". "و�سيتم �سد مثل هذا 
الهجوم باأية و�سيلة �سرورية، بما في 

ذلك القوة الع�سكرية". واأ�سبح هذا 
التعهد معروفًا با�سم مبداأ كارتر ، وظل 
�سمة مميزة ل�سيا�سة الواليات المتحدة 

في ال�سرق االأو�سط منذ ذلك الحين.

يف عهد كارتر، اعتم����دت الواليات املتحدة ب�شكل 
كب����ري عل����ى واردات النف����ط لتزوي����د اقت�شاده����ا 
بالطاقة، حيث ا�شت����وردت %29 من نفط اخلليج. 
وبعد عقدين من الزمن، مل يتغري �شيء يذكر: ففي 
ع����ام 2001 ، بقيت الواليات املتحدة ت�شتورد 29 
% م����ن نفطه����ا من اخللي����ج. لكنها مل تع����د منذ عام 
1980 وحت����ى 2001 تعتم����د على نف����ط اخلليج. 
والي����وم ، تنتج الواليات املتح����دة نف�ص القدر من 
النف����ط الذي حت�شل عليه من اخلارج ، وت�شتورد 
13 % فقط من دول اخلليج. كما اأنها ت�شتورد االآن 
نفط����ًا من املك�شيك اأكرث مم����ا ت�شتورده من اململكة 

العربية ال�شعودية.
 ومع ذلك، حت����ى عندما اأ�شب����ح االأ�شا�ص املنطقي 
وراء م����ا ي�شمى مببداأ كارتر قد عف����ا عليه الزمن، 
ف����اإن نهج الواليات املتح����دة جتاه اخلليج اأ�شحى 
رمزًا لف�شل اأو�ش����ع ل�شيا�شة الواليات املتحدة يف 
اللحاق بالتغيريات االأو�ش����ع للم�شالح االأمريكية 
يف املنطقة منذ الثمانينيات ، ويجب على الرئي�ص 
جو باي����دن االعرتاف بالوقائع اجلدي����دة واإعادة 
�شب����ط عاق����ات الوالي����ات املتح����دة يف اخللي����ج 
بطريق����ة تعزز القيم االأمريكي����ة، وتبقى وا�شنطن 
بعيدة عن الت�شابكات اخلارجية غري ال�شرورية ، 
وتعطي االأولوية لل�شام واال�شتقرار االإقليميني.

البقاء على معرفة باالأمور
له����ا للعاق����ات املتين����ة  اأ�شب����اب ال ح�ش����ر  هن����اك 
ب����ني الوالي����ات املتح����دة ودول جمل�����ص التع����اون 
اخلليج����ي - البحري����ن والكوي����ت وعم����ان وقطر 
واململك����ة العربية ال�شعودية واالإم����ارات العربية 
املتح����دة ، وتعترب ق����رارات البحري����ن واالإمارات 
املتعلق����ة باإقام����ة عاق����ات ر�شمي����ة م����ع اإ�شرائي����ل 
عام����ة وا�شح����ة عل����ى التاأث����ري االإيجاب����ي ال����ذي 
ميك����ن اأن متار�شه ه����ذه الدول ، وتلع����ب الكويت 
وُعمان اأدوارًا موؤث����رة يف التو�شط يف النزاعات 
املتح����دة يف  الوالي����ات  �شراك����ة  واإن  االإقليمي����ة. 
التع����اون  جمل�����ص  دول  م����ع  االإره����اب  مكافح����ة 
اخلليج����ي ، بالرغ����م م����ن كونه����ا معيب����ة يف كثري 
م����ن االأحي����ان ، اإاّل اأنه����ا م����ا ت����زال حا�شم����ة، الأن 
ه����ذه احلكوم����ات غالب����ًا م����ا متتل����ك معلومات عن 
ال�شب����كات املتطّرفة الت����ي ال ت�شتطي����ع املخابرات 
االأمريكي����ة جمعه����ا مبفرده����ا ، وتق����وم الواليات 
املتح����دة بتو�شيع عاقاتها عل����ى النطاق ال�شعبي 

م����ع املنطق����ة: والي����وم ، هن����اك ع�ش����رات االآالف 
م����ن الطاب م����ن دول اخللي����ج يتلق����ون درا�شتهم 
يف الكلي����ات واجلامع����ات االأمريكي����ة، وفقًا لذلك، 
يجب على الواليات املتح����دة اأن تو�شح حللفائها 
م����ن  االن�شح����اب  لي�����ص  هدفه����ا  اأن  اخلليجي����ني 
املنطق����ة، بل يف اإقام����ة عاقات اأك����رث مو�شوعية 
وا�شتق����رارًا بني الواليات املتح����دة ودول جمل�ص 

التعاون اخلليجي.
ولكن حان الوقت لاعرتاف بوجود خلل مركزي 
يف نهج الواليات املتح����دة احلايل جتاه اخلليج: 
اإن اأه����م اأولويت����ني ملجل�����ص التع����اون اخلليج����ي 
م����ن ه����ذه العاق����ة هم����ا احلف����اظ عل����ى امل�شاعدة 
الع�شكري����ة االأمريكي����ة خلو�����ص ح����روب اإقليمية 
بالوكال����ة واحلفاظ على ال�شم����ت االأمريكي جتاه 
ال�شيا�ش����ة الداخلي����ة؛ اأي القم����ع ال����ذي ميار�����ص 
يف ه����ذه البل����دان، �شيدمر ، على امل����دى الطويل ، 
دول جمل�����ص التع����اون اخلليج����ي نف�شها، ويجب 
اأن يك����ون ه����دف الوالي����ات املتحدة ه����و ا�شتبدال 
ه����ذا االأ�شا�ص اله�ص بنظ����ام جديد خليجي م�شامل 
مدع����م باقت�شادي����ات وطنية م�شتق����رة ومتنوعة ، 
عل����ى غ����رار امل�شتقبل ال����ذي يبحث عنه ق����ادة مثل 
ويل العه����د ال�شعودي حممد ب����ن �شلمان بقوة يف 
منطقة اخللي����ج. اإن العاقة بني الواليات املتحدة 
االقت�شادي����ة  العاق����ات  عل����ى  املبني����ة  واخللي����ج 
جم����رد  م����ن  ب����داًل  واحلوكم����ة،   والدبلوما�شي����ة 
تع����ود  �ش����وف  الوح�شي����ة،  االأمني����ة  ال�ش����راكات 
بالفائدة على م�شال����ح الواليات املتحدة وال�شرق 

االأو�شط. 

تجنب الحروب بالوكالة
اخلطوة االأوىل هي اأن تنف�شل الواليات املتحدة 
اخلليج����ي  التع����اون  جمل�����ص  دول  ح����روب  ع����ن 
بالوكال����ة م����ع اإي����ران. احلكوم����ة االإيراني����ة ه����ي 
خ�شم للوالي����ات املتحدة، لكن �شل�شلة ال�شراعات 
الع����راق  - يف  املنطق����ة  والب����اردة يف  ال�شاخن����ة 
ولبن����ان و�شوري����ا واليمن - عمل����ت بب�شاطة على 
تعزي����ز نف����وذ اإي����ران، وخلقت م�شتوي����ات كارثية 
م����ن املعاناة االإن�شانية. وال �شك اأن االن�شحاب من 
التدخل االأمريكي يف اأماك����ن مثل �شوريا واليمن 
�شي�شبب ذعرًا فوريًا يف دول اخلليج ، االآن، ومع 
ذلك ، فاإن التكالي����ف الهائلة لاعتقاد اخلاطئ باأن 
الوالي����ات املتح����دة ميك����ن اأن تتحك����م يف النتائج 
ب�ش����كل غ����ري مبا�ش����ر يف �شوري����ا واليم����ن بات����ت 
وا�شحة متامًا ، يف كا امل�شهدين، مل يكن التدخل 
الع�شك����ري الفات����ر والن�شف����ي للوالي����ات املتحدة 
جوهري����ًا مبا يكف����ي لقلب الت����وازن، وخ����دم بداًل 
من ذلك ا�شتم����رار ال�شراعات ، وتعاين وا�شنطن 
م����ن ثقة ومكابرة يف قدرته����ا على حتقيق اأهداف 
�شيا�شي����ة م����ن خال التدخ����ات الع�شكري����ة ، بداًل 
م����ن ذلك، كانت النتيجة االأك����رث اأهمية للمغامرات 
االأمريكي����ة االأخ����رية يف ال�ش����رق االأو�ش����ط ه����ي 
تاأجي����ج احلروب الدائمة الت����ي ت�شجع اجلماعات 
الأم����ريكا  املعادي����ة  للم�شاع����ر  املتطّرف����ة وت�شم����ح 

بالنمو.

لقد ح����ان الوقت لاعرتاف بوج����ود خلل مركزي 
يف الت�شمي����م يف نه����ج الوالي����ات املتحدة احلايل 

جتاه اخلليج
وعل����ى الرغ����م م����ن اأن الواليات املتح����دة يجب اأن 
حتتف����ظ ب�شراكاتها االأمنية م����ع دول اخلليج ، اإال 
اأن الب�شم����ة االأمريكي����ة يج����ب اأن تك����ون اأ�شغ����ر، 
قبل ح����رب اخلليج، كانت الواليات املتحدة قادرة 
عل����ى حماية م�شاحله����ا يف املنطقة ب����دون قواعد 
ع�شكري����ة �شخم����ة يف البحري����ن والكويت وقطر 
واململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة، وب����دون مليارات 
م����ن مبيع����ات االأ�شلح����ة ال�شنوي����ة له����ذه ال����دول 
نف�شه����ا، ويت�ش����رف جمم����ع ال�شيا�ش����ة اخلارجية 
يف وا�شنط����ن كما ل����و اأن هذا الوج����ود الع�شكري 
ال�شخ����م اأ�شب����ح االآن اإلزامي����ًا حلماي����ة امل�شال����ح 
االأمريكي����ة، عل����ى الرغم م����ن اأنه مل يك����ن موجودًا 
قب����ل اإن�شاء احلالة االأمنية بع����د احلادي ع�شر من 
اأيلول، اإن القواع����د االأمريكية مكّلفة، مما يجعلنا 
الرتكيز بعيدًا عن املواق����ع ذات االأهمية املتزايدة 
مث����ل اإفريقي����ا واآ�شي����ا ؛ اإن ه����ذه ال����دول متار�����ص 
ال�شغ����ط عل����ى الوالي����ات املتح����دة ك����ي جتاه����ل 
االنتهاكات اجل�شيمة حلق����وق االإن�شان خ�شية اأن 
ُتعر�ص ه����ذه االنتقادات وجود الق����وات للخطر؛ 
وه����ي ت����ربز كاأه����داف ع�شكري����ة وو�شيل����ة دعاية 
الإيران والقاعدة والدولة االإ�شامية )اأو داع�ص(، 
ويف الوق����ت الذي ُيجري وزي����ر الدفاع االأمريكي 
لوي����د اأو�شنت مراجع����ة عاملية للو�ش����ع الع�شكري 
باي����دن  اإدارة  عل����ى  فيج����ب  املتح����دة،  للوالي����ات 
التفك����ري بجدي����ة يف تقلي�ص قواعده����ا الع�شكرية 
يف املنطق����ة ، اإن اإع����ادة النظر يف تكاليف وفوائد 
تاأ�شي�ص االأ�شطول اخلام�ص يف البحرين �شتكون 
بداية جي����دة، حيث اإن الب�شم����ة الهائلة للواليات 

املتحدة اأ�شبحت م�شكلة اأكرث مما ت�شتحق.
واأخ����ريًا، وعلى الرغ����م من اأن الوالي����ات املتحدة 
يج����ب اأن ت�شتم����ر يف بي����ع املع����دات الع�شكري����ة 
ل�شركائه����ا، ولكن يجب على وا�شنط����ن التاأكد من 
اأنه����ا تبي����ع اأ�شلحة دفاعي����ة حقيقي����ة. فاليوم، يتم 
ا�شتخ����دام الكثري م����ن االأ�شلح����ة االأمريكية ب�شكل 
غري م�ش����وؤول ويف انتهاك للقان����ون الدويل. واإن 
البع�ص االآخر، مثل بيع طائرات ريرب بدون طيار 
التي مت االإعان عنها موؤخرًا اإىل االإمارات العربية 
املتحدة ، يغذي �شباق ت�شلح اإقليمي يتعار�ص مع 
امل�شال����ح االأمني����ة االأمريكي����ة. وم����ع تراجعها عن 
اأنظمة ذات قدرات هجومي����ة اأكرث، يجب اأن تظل 
الوالي����ات املتحدة عل����ى ا�شتعداد لتق����دمي اأ�شلحة 
دفاعي����ة اأكرث تقدمًا، مث����ل تكنولوجيا ال�شواريخ 
الدفاعية رفيع����ة التهديف وعالي����ة االرتفاع )ثاد( 
، الت����ي تتنا�شب مع التهدي����دات االأمنية احلقيقية 

يف اخلليج. 
واإذا م����ا اأقدم����ت وا�شنط����ن على ه����ذه اخلطوات، 
ف�شتن����ربي اململكة العربي����ة ال�شعودية واالإمارات 
العربي����ة املتح����دة ال حمال����ة اإىل ال�شك����وى من اأن 
الوالي����ات املتح����دة تتخلى عنهما ومتّك����ن اإيران ، 
وتتمث����ل مهم����ة اإدارة باي����دن يف اإقناعهم بوجود 
بدي����ل عن املناف�شة الع�شكرية التي ال نهاية لها مع 

طه����ران ، اإذ من املمكن حلوار اأمني اإقليمي ي�شمل 
جمي����ع االأط����راف اأن يح����ل حم����ل �شب����اق الت�شلح 
واحل����روب بالوكالة . قد يبدو ه����ذا وكاأنه �شرب 
م����ن اخلي����ال، لكن����ه بعي����د كل البعد عن ذل����ك، فقد 
ب����داأت الرباعم اخل�ش����راء لهذا احل����وار بالظهور 
منذ �شنوات، وميك����ن للقيادة االأمريكية املقتدرة، 
بتطبي����ق كل من اخل����ل والع�ش����ل، واأن ت�شرع يف 
اإن�ش����اء هي����كل لانف����راج ، وعلى الرغم م����ن اأنه ال 
ينبغ����ي للوالي����ات املتح����دة اأن متن����ح االإماراتيني 
اأو ال�شعودي����ني حق النق�ص )الفيتو( على اتفاقية 
نووي����ة ثنائية م����ع اإيران ، فاإن احل����وار االإقليمي 
م����ن �شاأن����ه اأن يرب����ط دول اخللي����ج ب�ش����كل اأقرب 
اإىل الواليات املتحدة ب�ش����اأن ال�شيا�شة االإيرانية، 
ومن املرجح اأن يعطي جمل�ص التعاون اخلليجي 
اتف����اق  اأي  اإىل  التو�ش����ل  يف  اأك����رب  م�شاهم����ة 

م�شتقبلي.
اختبار اإزالة الت�سعيد

اإن اإدارة بايدن يف و�شع اأف�شل الختبار اإ�شتعداد 
املنطقة لهذا النوع من خف�ص الت�شعيد يف اليمن 
مغ����زى  ذات  املفق����ودة، �شغ����وط  العنا�ش����ر  اإن   ،
وحوار الثقة به، ق����د و�شل االآن اإىل مرحلة حيث 
قام����ت اإدارة بايدن بوقف دع����م الواليات املتحدة 
للعملي����ات الهجومي����ة يف اليمن وتعي����ني مبعوٍث 
خا�����ص جديد لدعم عملي����ة ال�ش����ام التابعة لاأمم 
املتح����دة. وتع����د الوالي����ات املتح����دة ه����ي الدولة 
الوحي����دة التي ميكنها حتريك الك����رة اإىل االأمام ، 
واإذا م����ا متكنت وا�شنطن م����ن العثور على طريق 
�ش����وب ال�شام يف اليمن، حي����ث تتعاي�ص حكومة 
مينية �شاملة بع����د هادي مع قادة احلوثيني بينما 
تعي����د الباد بناءه����ا مب�شاعدة دولي����ة، فقد يكون 

ذلك برهانًا على مفهوم حلوار اأو�شع.
يج����ب اأن يك����ون لوق����ف الت�شعيد �ش����دًى وا�شعًا 
ل�ش����ركاء الوالي����ات املتح����دة يف اخللي����ج ، اإذ اأن 
تراج����ع عائدات النفط يف هذه ال����دول يعني اأنها 
�شتحت����اج قريب����ًا اإىل اتخ����اذ خي����ارات �شعبة بني 
اال�شتثم����ار يف االإ�شاح����ات االقت�شادي����ة وب����ني 
خو�����ص احلروب يف البل����دان االأجنبية، وبالنظر 
اإىل ه����ذه ال�شراع����ات امل�شتم����رة و�شيطرة الدولة 
عل����ى االقت�شادات املحلية ، فاإن ج����ذب اال�شتثمار 
االأجنب����ي اله����ادف اإىل املنطق����ة ه����و اإىل حد كبري 
للوالي����ات  بالن�شب����ة  اأم����ا   ، اخلي����ال  م����ن  �ش����رب 
املتح����دة، فهناك فائ����دة اأخرى من خف�����ص التوتر 
ب����ني اخلليج واإي����ران تتمث����ل يف تراج����ع حوافز 
امل�شال����ح اخلليجي����ة لن�شر االإ�ش����ام الوهابي يف 
جميع اأنحاء العامل االإ�شام����ي. اإذ غالبًا ما ت�شكل 
واملتطّرف����ة  املحافظ����ة  التجاري����ة  العام����ة  ه����ذه 
وغ����ري املت�شاحم����ة لاإ�ش����ام اللبن����ات االأ�شا�شي����ة 
اخل����اف  ويغ����ذي  املتطّرف����ة،  لاأيديولوجي����ة 
اخلليجي االإيراين ت�شديرها )جنبًا اإىل جنب مع 

نظريتها االأيديولوجية ال�شيعية املت�شّددة(. 

لدى بايدن فر�سة الإعادة �سبط �سراكة 
وا�سنطن مع دول الخليج

يجب على الواليات املتحدة اأي�شًا اأن تقود �شفقة 
اأك����رث �شعوب����ة م����ع دول اخللي����ج ب�ش����اأن ق�شاي����ا 
حق����وق االإن�ش����ان. فف����ي اأعق����اب هجم����ات دونالد 
ترام����ب عل����ى الدميقراطي����ة االأمريكي����ة، �شيكون 
م����ن االأه����م بالن�شب����ة لباي����دن اأن يتطاب����ق حديثه 
ع����ن �شي����ادة القان����ون واحلق����وق املدني����ة باأفعال 
يف الداخ����ل واخل����ارج على ح����د �ش����واء، اإن اأمام 
الواليات املتحدة عمل �شعب الإعادة بناء عامتها 
التجارية العاملية، ولكن اإنهاء نهج وا�شنطن الذي 
ال ي�شمع لل�شر وال يرى ال�شر يف اخلليج �شي�شاعد 
على حت�شني �شورة الواليات املتحدة يف العامل.

وم����ع ذل����ك، يج����ب اأن تت�ش����م حمادث����ات الواليات 
املتح����دة م����ع دول اخللي����ج حول حق����وق االإن�شان 
البل����دان  ه����ذه  ت�شب����ح  فل����ن  واقعي����ة،  ب�شم����ة 
دميقراطي����ات حديثة بني ع�شي����ة و�شحاها ، ومع 
ذل����ك، اإذا كان اخللي����ج يريد حقًا ج����ذب اال�شتثمار 
الدويل، فعلي����ه اأن يتخلى عن احلمات الوح�شية 
امل�شتمرة �شد املعار�شة ال�شيا�شية وغياب �شيادة 

القانون ، وكي ميّكن اال�شتثمار اخلا�ص اخلارجي 
اجلاد اأن يتحمل الو�شع يف دول اخلليج  طاملا اأن 
ه����ذه الدول تقوم بتعذي����ب ال�شجناء ال�شيا�شيني، 
وحتاف����ظ عل����ى "نظ����ام و�شاي����ة" �شدي����د الق�شوة 
يح����د م����ن ق����درة امل����راأة عل����ى ال�شف����ر، وي�شاي����ق 
املعار�ش����ني يف اخل����ارج با�شتم����رار، ب�شراح����ة، 
يج����ب على ق����ادة اخلليج اأن ينظ����روا اإىل تو�شيع 
احلق����وق ال�شيا�شي����ة كق�شي����ة وجودي����ة ، ويجب 
عل����ى الواليات املتح����دة اأن ت�شاعد ه����ذه االأنظمة 
على فهم اأن ال�شفقة االجتماعية القائمة منذ فرتة 
طويل����ة واملتمثل����ة يف "ال �شرائب، ولكن ال يوجد 
متثي����ل اأي�ش����ًا" ال ميك����ن اأن ت�شتم����ر. ونظ����رًا الأن 
النمو ال�ش����كاين يفوق عائدات النفط، فلن تتمكن 
العائ����ات املالكة يف االأم����د القريب من حتمل هذا 
امل����ردود ، فبمج����رد �شم����ور االإعان����ات وا�شتمرار 
القمع، �شتندلع عا�شفة من اال�شطرابات الكارثية 
، وحل�ش����ن احلظ ، هناك مناذج لاإ�شاح املحدود 
يف اخلليج ميكن اأن ت�شاعد املتقاع�شني يف ال�شري 
على هذا الطريق ، فالكويتيون ، على �شبيل املثال 
، ينتخب����ون برملانًا يحتفظ بق����در من اال�شتقالية 
ع����ن التاج، وعلى الرغم من اأن هذا بعيد كل البعد 
ع����ن الدميقراطي����ة احلديث����ة ، اإال اأن����ه يقدم بع�ص 
النق����اط االإر�شادي����ة الت����ي ميك����ن اأن تنظ����ر اإليه����ا 

االأنظمة القمعية.
يف متابع����ة ه����ذا امل�ش����ار اجلدي����د، �ش����وف يجادل 
بع�����ص اأن�ش����ار الو�ش����ع الراهن باأن����ه اإذا طرحت 
اإدارة بايدن �شفقة �شعبة للغاية، فاإن قادة اخلليج 
�شوف يبتعدون ع����ن الواليات املتحدة ويتجهون 
�شوب ال�شني اأو رو�شيا ، اإن هذه احلجة م�شللة، 
وه����ي حج����ة تلع����ب عل����ى �شوء فه����م كل م����ن عدم 
اإمكاني����ة اال�شتغن����اء ع����ن اال�شطف����اف الع�شكري 
ا�شتع����داد  م����دى  وع����ن  املتح����دة  الوالي����ات  م����ع 
ال�شني ورو�شيا مل����د اأيديهما يف �شيا�شات ال�شرق 
االأو�شط ، ه����ذه لي�شت احلرب الباردة: لي�ص لدى 
رو�شيا الكثري لتقدم����ه يف املنطقة، ومع ا�شتمرار 
انخفا�����ص اال�شتخدام العامل����ي للنفط ، �شتتناف�ص 
مو�شكو حتمًا مع دول اخلليج على ك�شب الزبائن 
، وعل����ى الرغم م����ن اأن ال�ش����ني �شتوا�شل البحث 
ع����ن فر�����ص اقت�شادي����ة يف املنطق����ة، اإال اأنه����ا ل����ن 
ترغ����ب يف لعب دور اأمني حقيقي يف اأي وقت يف 
امل�شتقب����ل القري����ب. ولن تقدم البحري����ة ال�شينية 
امل�شاع����دة لدولة خليجية تتعر�����ص للهجوم، واإذا 
هّدد البحرينيون اأو االإماراتيون اأو ال�شعوديون 
بالتحّول اإىل قوى اأخرى، عندها ميكن لوا�شنطن 

اأن تتخلى عن خداعهم.
اخلارجي����ة  ال�شيا�ش����ة  اأ�شبح����ت  ع����ام،  وب�ش����كل 
للواليات املتح����دة �شيا�شة عفا عليها الزمن ب�شكل 
خط����ري، واأ�شح����ت اأداة مت �شبطها لع����زف اأغنية 
مل تع����د االأورك�شرتا ق����ادرة عل����ى اأن توؤديها، لكن 
رمبا تكون ال�شيا�شة االأمريكية غري من�شجمة يف 
اخللي����ج، حيث تغريت م�شال����ح الواليات املتحدة 
ولك����ن �شيا�شته����ا مل تتغ����ري. ل����دى باي����دن فر�شة 
الإع����ادة �شبط �شراكة وا�شنط����ن مع دول اخلليج، 
�شيك����ون االأم����ر �شعب����ًا وموؤمل����ًا ويث����ري احتجاجًا 
�شدي����دًا، لك����ن نتائج ه����ذا النظام �شتك����ون مفيدة 
للطرفني، حيث �شتع����زز امل�شالح االأمريكية بينما 
تق����رتب دول اخلليج من امل�شتقب����ل املزعوم الذي 
يطمح����ون اإلي����ه، وكم����ا يقال، ف����اإن حتقي����ق اأكرث 
امل�شاع����ي جدي����رة باالهتم����ام لي�����ص ي�ش����ريًا على 

االإطاق. 

Global Research:امل�شدر
---------------------

و�سيا�س���ي  حم���اٍم  ه���و  م���وريف  �س���كوت  *كري�س���توفر 
اأمريك���ي ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
ال�سغ���ري من ولي���ة كونيتيكت منذ ع���ام 2013. وع�سو 
يف احلزب الدميقراط���ي، خدم �سابقًا يف جمل�س النواب 
الأمريك���ي ، ممث���ًا عن الدائرة اخلام�س���ة للكونغر�س يف 

ولية كونيتيكت من 2007 اإىل 2013. 

الب���اب نف�ش���ه خ���رّب العامل���ني بهذه 
احلقيقة؛ ل���ذا مل يقل اإن���ه اآٍت حلل 
»اأتيتك���م  ق���ال:  الع���راق.  م�ش���اكل 
حاج���ًا«، وه���ي ر�شال���ة بليغة الأهل 
ول�شواه���م  اأنف�شه���م،  الع���راق 
م���ن امل�شتبك���ني يف ق�شاي���ا البل���د 
الداخلي���ة؛ ال ب���ل اإنه���م �شب���ب من 

اأ�شبابها.
من ه���ذه الزاوية ترت���دي الزيارة 
فق���ط  لي����ص  الرمزي���ة،  اأهميته���ا 
لكونه���ا اأول زي���ارة يق���وم بها بابا 
للفاتيكان للعراق، ولي�ص فقط الأن 
البابا فرن�شي�ص اأ�شّر على اإمتامها 

على الرغم م���ن كل التحديات التي 
من بينه���ا تف�شي وب���اء »كورونا«، 
والتفجريات الت���ي �شهدها العراق 
ع�شية ه���ذه الزيارة، واإمن���ا اأي�شًا 
اأهمي���ة،  اأك���رث  اأخ���رى  الأ�شب���اب 
بع�شها ذات طبيع���ة دينية ثقافية، 

وبع�شها ذات طبيعة �شيا�شية.
بع����ص التقاري���ر الدولي���ة، وه���ي 
تتن���اول ح���دث الزي���ارة البابوي���ة 
عل���ى  ال�ش���وء  �شلط���ت  للع���راق، 
�شخ����ص الباب���ا فرن�شي����ص نف�شه، 
»اله���وت  مدر�ش���ة  م���ن  القري���ب 
اأم���ريكا  الت���ي عرفته���ا  التحري���ر« 

الاتيني���ة؛ الق���ارة الت���ي منها اأتى 
اأظه���رت اهتمام���ًا  الباب���ا، والت���ي 
الفق���راء  بق�شاي���ا  م�شب���وق  غ���ري 
يف  وامل�شطهدي���ن  واملهم�ش���ني 
بل���دان تل���ك الق���ارة، وحم���ل البابا 
ه���ذا التوج���ه مع���ه اإىل الفاتيكان، 
وحر����ص عل���ى التعب���ري عن���ه يف 
اأك���رث م���ن منا�شبة، من���ذ اأن اعتلى 
من�شب���ه، مثلم���ا اأظه���ر حر�ش���ًا ال 
يقل عل���ى اأال تبقى الكني�شة اأ�شرية 
مرجعيتها االأوروبية وحدها، واأن 
مت���ّد ج�ش���ور التوا�ش���ل والتفاعل 
ال م���ع امل�شيحي���ني خ���ارج اأوروبا 

وحدهم، واإمنا مع ممثلي الديانات 
االأخرى.

يف الع���راق بال���ذات، ف���اإن كنائ�ص 
امل�شيحي���ني بطوائفه���م املختلف���ة: 
وال�شري���ان  واآ�شوري���ني  الكل���دان 
وغريهم، تعّد من اأقدم الكنائ�ص ال 
يف ال�شرق وحده؛ واإمنا يف العامل 
كل���ه، لكن لي����ص خافيًا م���ا تعر�ص 
م���ن  العراقي���ون  امل�شيحي���ون  ل���ه 
تهجري وا�شته���داف، بلغا ذروتهما 
ف���رتة �شع���ود التنظي���م االإرهابي 
»داع�ص«، م���ا ا�شطر كثريون منهم 
ملغادرة الع���راق، وبالتايل حرمانه 

م���ن اأح���د رواف���د تنوع���ه الثقايف 
واحل�شاري.

البابا وه���و يتم�شى يف  “�ش���ورة 
اأور، ه���ي ال�ش���ورة الت���ي يحت���اج 
اإليها الع���راق االآن”، يقول الكاتب 
العراق���ي عل���ي ح�ش���ني، لي�ص فقط 
دعم���ًا مل�شيحي���ي الع���راق، ودعوة 
له���م للبق���اء، واإمن���ا تاأكي���دًا لفكرة 
واملواطن���ة،  واالأخ���وة  التعاي����ص 
وه���ذا م���ا ُيظه���ره حر����ص الباب���ا 
على اأن ي�شم���ل برناجمه اللقاء مع 
�شخ�شيات اإ�شامية، بينها املرجع 

علي ال�شي�شتاين .

�ضيا�ضة اأميركا في ال�ضرق الأو�ضط خطيرة وعفا عليها الزمن
ن���ه���ج ج����دي����د ل�������دول ال���خ���ل���ي���ج ي���ح���ت���اج اإل�������ى م���وؤ����س�������س���ة اأف�������س���ل 

ب�����اب�����ا ال����ف����ات����ي����ك����ان ف������ي ال�����ع�����راق

بع�س م�ساكل العراق عائد اإىل �سراع القوى واجلماعات 
ال�سيا�سية فيه، وبع�سها م�سّدر اإليه من خارجه. بع�سها 

موروث من الفرتة ال�سابقة لالحتالل االأمريكي، وبع�سها 
اآٍت من هذا االحتالل، وما ترتب عليه من تداعيات، 

اأبرزها هند�سة النظام ال�سيا�سي طائفيًا؛ لذا فاإن حزمة 
هذه امل�ساكل اأكرب واأعقد بكثري من اأن حتلها زيارة بابا 

الفاتيكان فرن�سي�س اإىل العراق املنكوب اليوم، وهو الذي 
كان منارة للتقدم واحلداثة والعلم واالأدب والفن.



�شاع في الثقافة الأميركية 
باأن الثقافة الرفيعة جيدة 

والثقافة ال�شعبية رديئة ، 
لكن المفكر هول رف�ض هذه 

الحجة لكنه اأكد على اأن 
الثقافة العالية جيدة جداً 

واأ�شارت اآراء ثانية على اأهمية 
الثقافة ال�شعبية .

ووا�شح باأن ت�ش����فيل الثقافة ال�شعبية مفادة 
اجلماع����ات  �ش����د  �شو�ش����يولوجي  موق����ف 
املجتمعي����ة الفق����رة وتل����ك التي وف����دت اىل 
الوالي����ات االمركية ، حامل����ة معها موروثها 
�ش����دي  تعب����ر  امل�ش����اد  املوق����ف  كان  ل����ذا 
للعنا�شر املكونة لهويات اجلماعات الوافدة 
والتعام����ل معه����ا بو�شفه����ا رديئ����ة واعتق����د 
باأن جماع����ة فرانكف����ورت لعب����ت دورًا بارزًا 
يف ه����ذا املج����ال واأ�ش�ش����ت ح�ش����ورًا جديدًا 
، اأع����اد احل�شور تدريجي����ًا للثقاف����ة الوافدة 
التي قاومت املوقف امل�ش����اد لها ولعل الدور 
الذي نه�ض به اأدورنو يف ترويج �شرورات 
قب����ول  اىل  اأف�ش����ت   ، الثقاف����ة اجلماهري����ة 
ع����دد م����ن امل�شتغل����ن يف النظري����ة النقدية . 
ومنه����م " كلميمنت غرين����رغ " فكرة الثقافة 
الفك����رة  االثن����ان  وا�شتخ����دم  اجلماهري����ة 

مبثاب����ة و�شيل����ة للتميي����ز ، لي�����ض فق����ط ب����ن 
اجليد والرديء م����ن الثقافة ال�شعبية ، ولكن 
القرتاح اأنه ميكن تطبيقه����ا اأي�شًا على اأمثلة 
الثقافة الرفيعة : النقطة عر التمييز ال�شائع 
وهي تنطبق على االأفالم لكن لي�ض جميعها ، 
وعل����ى بع�ض الرامج التلفزيون ولي�ض كلها 
،  وه����ي تغطي قطاعات فن الثقافة التقليدية 
ف�شاًل عن الثقافة ال�شعبية / جون �شتوري / 
ت / د. �شال����ح خليل ابو ا�شبع ود. فاروق / 
هيئة ابو ظب����ي / م�شروع الكلمة / 1990 / 

�ض94//
املخت�����ض  الباح����ث  �شت����وري  ج����ون  ق����ال 
بالنظري����ة النقدي����ة والثقاف����ة ال�شعبي����ة باأن 
احل�شور القوي يف احلياة العامة للجماعات 
الواف����دة اىل الوالي����ات االمركي����ة هي للفن 
اليوم����ي الذي تعاي�ش����ت معه االأف����راد ، اأكرث 
مم����ا هو معلوم عن اإجنازات الفنان ال�شعبي 
املجه����ول . وتنط����وي مقولة ج����ون �شتوري 
عل����ى اأن احل�شور القوي هو للفنان ال�شعبي 
االمركي واالآخر الواحد الوافد مع موروثه 
، بحيث �ش����ارت اإبداعات الفن����ان واملق�شود 
باملع����روف اأكرث قبواًل وتوا�ش����اًل مع االأفراد 
م����ن العالقة م����ع الف����ن ال�شعب����ي ، لكن جون 
�شت����وري مل يطرد الف����ن ال�شعبي من التداول 
والتعاي�����ض ، الأن النظري����ة النقدية مثلما هو 
�شو�شيولوجي����ة  نظري����ة  اأ�ش�ش����ت  مع����روف 
للثقاف����ة والف����ن وعرفت مبا تداولت����ه االأفراد 
ال�شعبي����ة والثقاف����ة و�ش����ارت  الفن����ون  م����ن 
ذات دور وا�ش����ح يف التناف�����ض ، ومث����ل هذه 
طاق����ة  للموروث����ات  منح����ت  احل�ش����ورات 
كبرة وعززتها مراحله����ا و�شهلت تق�شيمات 
له����ا خا�شع����ة ملراح����ل متي����زت بخ�شائ�����ض 
وعنا�ش����ر منفردة . واأن����ا اعتقد باأن مالحظة 
�شتوري التي ذهب اىل اأن احل�شور االأقوى 
ه����و للفنان املعروف ولي�����ض للمجهول . لكن 
االأ�شالي����ب ال تتعطل وحت����ى الوافد املختلف 
باأ�شاليب����ه ذات الروح القدمي����ة ا�شفت دورًا 
متجوه����رًا دااًل عل����ى املا�ش����ي ، لكن �شتوري 

مل ينك����ر ما متي����ز به اال�شل����وب اجلديد الذي 
غذت����ه الفنون اجلدي����دة ، واأي�شًا ا�شتفاد منه 
املتكون الثقايف واملع����ريف الذي دفع بالعقل 
اىل حتمي����ة قب����ول الواف����د الفن����ي والتجاور 
مع����ه ، والب����د م����ن التاأكي����د عل����ى اأن ج����ون 
�شت����وري مل يل����غ ح�ش����ور الفن����ان ومتيزات 
يتنك����ر  ومل   . اأ�شلوب����ه  وتنوع����ات  ن�شاط����ه 
للعالق����ات املجتمعي����ة الوا�شع����ة الت����ي تبدت 

اأكرث ت�شابكًا وتعقيدًا.
ويبدو راأي �شتوري غر وا�شح بخ�شو�ض 
ال���دور ال�شعب���ي امللغ���ي اأو ال�شخو����ض يف 
القاع ال دور لهم ، لكن التفاعل الذي دائمًا ما 
يتمظهر بن القيم واالأعراف والتقاليد اأكرث 
فاعلية ، خ�شو�شًا بعد ما ا�شتبكت العنا�شر 
املوروثة وتلك ذات االأ�شلوب اجلديد املبتكر 
. وقال جون �شتوري " ورغم اأن هذا الفن مل 
يع���د االإنتاج املبا�ش���ر " لطريقة احلياة " ل�� " 
جمتمع ع�شوي " ورغم اإنه لي�ض " م�شنوعًا 
م���ن قبل النا����ض " فانه ال ي���زال وبطريقة ال 
تنطب���ق على الفنون الرفيعة ، فنًا �شعبيًا من 

اأجل ال�شعب / ن . م / �ض96//
يب���دو يل املوق���ف النق���دي ل�شت���وري اأك���رث 
و�شوح���ًا ، عندم���ا يذه���ب لعالق���ة ت�شاركية 
، متداخل���ة ب���ن الثقاف���ة اجلي���دة واالأخرى  
ال�شعبي���ة : بحي���ث الثقاف���ة ال�شعبية ، قادرة 
عل���ى �ش���وغ وتاأ�شي����ض ن���وع م���ن التاآخ���ي 
والتاأل���ف وتدعي���م م���ا ينتج م���ن ال�شالت " 
عالق���ة وئ���ام " ب���ن املنت���ج واملتلق���ي الذي 
يق�ش���د به اجلمه���ور الغفر ، ال���ذي ات�شعت 
قاعدت���ه ، مبعنى اأن نوع���ي الثقايف والفني 
لهم���ا ق���وة جدي���دة مل تك���ن مثلما ه���و �شائد 
�شابق���ًا ، الأن اجلدي���د االجتماع���ي وات�شاح 
دور العم���ل ال�شناع���ي م���ع �شي���ادة العمران 
وكاأن �شت���وري يوظ���ف مقولة اب���ن خلدون 

حيث قال : 
الف���ن ال�شعبي ..... هو تقليدي يف االأ�شا�ض 
ومنط���ي ، بعي���د ب�ش���كل مكت���ف ، لتاأ�شي����ض 
القي���م واملواق���ف املعروفة ا�ش���اًل ، ويقي�ض 

ويعي���د التاأكيد ، لكنه ي�شي���ف اىل ذلك �شيئًا 
من مفاجاأة الفن اإ�شاف���ة اىل �شدمة التقدير 
. وي�ش���رتك مثل هذا الفن م���ع الفن ال�شعبي 
يف اأ�شال���ة االت�شال ب���ن اجلمهور واملوؤدي 
. لكن���ه يختل���ف ع���ن الف���ن ال�شعب���ي يف اأنه 
فن مف���رد ، فن املوؤدي املع���روف وقد اأ�شبح 
اجلمه���ور كمجتم���ع يعتم���د عل���ى مه���ارات 
امل���وؤدي ، وعل���ى ق���وة االأ�شل���وب ال�شخ�شي 
لتطوي���ر قيمه امل�شرتك���ة وتف�شر جتاربه / 

ن . م / �ض97//
اإن العالق���ة القائم���ة بن امل���وؤدي واجلمهور 
متميزة بوئام يعني ح�شور املوؤدي بو�شفه 
فاع���اًل ، لكن الق���راءة العميقة وتاأويل الدور 
املجتمع���ي ال يعن���ي غي���اب امل���وروث ، الأن 
مفردة امل���وؤدي عامة ، ال حتم���ل كنية معرة 
ع���ن الفن���ان ، بل تت�ش���ع عن عم���ق زمني مع 
تباين واختالف ، وال تغيب عن هذا ال�شدفة 
اأو اأزم���ة الن�شوء املغاي���ر . واملثر لالهتمام 
وجود عالق���ة قوية بن الف���ن ال�شعبي الذي 
�شاغ���ه ما�شيًا ف���رد واح���د ، الأن املوروثات 
الفنية واحدي���ة ، حتى الت���ي ت�شتغرق وقتًا 
واأعم���ال  والن�شي���ج  االأزي���اء  مث���ل  طوي���اًل 
اخل�ش���ب ، لك���ن م���ا يوؤدي���ه الف���ن املع���روف 
وال  امل���وروث  الف���ن  م���ع  جدلي���ًا  يت�ش���اكل 
ميكن اأب���دًا اإلغ���اء هيمنته وتاأث���ره وقبول 

اجلماعات به واالنحياز له .
متباين���ة  اآراء  وج���ود  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
والف���ن  ال�شعبي���ة  الثقاف���ة  ب���ن  وخمتلف���ة 
ال�شعب���ي واأهمية الدور الذي مييزهما معًا ، 
لكنهم���ا مل يتباعدا عن بع�شهما ، بل جتاورا 
مثلما ذكرت ، وه���ذه الظاهرة اإحدى �شمات 
النظري���ة النقدي���ة ، لذا ن�شتطي���ع القول باأن 
التوا�ش���ل االجتماع���ي فاعل حيات���ي واآلية 
جمتمعي���ة قوية تنطوي على مواقف وروؤى 
نقدي���ة ، كل روؤي���ة ت�شر للمفكر ال���ذي قالها 
تعليق���ًا اأو تعقيب���ًا اأو بحث���ًا اإ�شافي���ًا عل���ى 
الف���ن والفن ال�شعب���ي اأو الثقاف���ة ، والثقافة 

ال�شعبية .

موسيقى االحد

كتاب االحد

قراءة: عالء املفرجي

ثائر �شالح

ناجح املعموري 

    لطفية الدليمي
قناديل

"�صندقجة" الثقافة

عليها  تقوم  التي  االأ�شا�شية  االأع��م��دة  ماهي   : ت�شاءلت  لطالما 
الثقافة العراقية ؟ تعاظم هذا الت�شاوؤل لدي في ال�شنوات االأخيرة 
اأعمدة �شحفية ومقاالت وحوارات  ن�شر  فيها على  التي واظبُت 
مترجمة ومراجعات كتب عالمية حديثة ب�شورة منتظمة، واأودُّ 
في  المتدني  القراءات  م�شتوى  �شهدُت  كّلما  باألمي  البوح  اليوم 
الموؤثرة  ال�شتراتيجية  االأهمية  ذات  الم�شتجدة  المو�شوعات 
في ت�شكيل عالمنا الراهن. اليعود األمي هذا اإلى انتكا�شة حلمي 
بت�شّكل ذائقة عامة تتقبل هذه المو�شوعات)تبقى انتكا�شة عابرة 
اإنكار  اأّن  العميق متاأٍت من حقيقة  األمي  لكّن  (؛  االأح��وال  كّل  في 
المعا�شر  عالمنا  بها  يهتم  التي  المعرفية  الحقول  هذه  وتجاهل 
،�شيقوُدنا اإلى مزيد من التهمي�ض الثقافي بعد اأن لبثنا قانعين في 
ّناُعه،  قاع التهمي�ض العلمي والتقني. وكّل تهمي�ض يطالُنا نحن �شُ

ولن ينفع اأي ت�شويغ له مثلما يفعل ال�شا�شة الخائبون . 
 " اإل��ى  اأق���رب  ال�شائدة  الثقافة  ل��ي  تبدو  ت�شاوؤلي:  اإل���ى   اأع���ود 
وفرويد  مارك�ض   : متناثرة  عناوين  تحوي  عتيقة   " �شندقجة 
ثقافية  و�شرعات  وتول�شتوي،  و�شك�شبير  ودو�شتويف�شكي 
مع  القائمة  راأ���ض  في  "بنيوية  الما�شي  القرن  �شتينيات  �شادت 
واأفكار  ووقائع  �شخو�ض  تواريخ   ، ..اإلخ"  وتفكيكية  وجودية 

متفرقة الترقى اإلى ت�شكيل معرفة َن�َشقية متما�شكة . 
في  فيبدون  وتول�شتوي  ودو�شتويف�شكي  وفرويد  مارك�ض  اأّم��ا 
بتغيير  تب�شر  قدا�شة  ذات  �شخ�شيات  اإلى  اأقرب  البع�ض  منظور 
العالم وفق مقا�شات يوتوبية يتم تمجيدها بطريقة منغلقة؛ مع 
قراءة  قراأه  قد  لم يكن  بمارك�ض  ي�شت�شهد  اأن معظم من  مالحظة 
الغربية )جامعات  الجامعات  كبريات  اأ�شبحت  معمقة، في حين 
تقييم  الإع��ادة  كتبًا  تن�شر  المثال(  �شبيل  على  االميركية  النخبة 
المارك�شية والتقاط الثراء الحقيقي الكامن فيها بعد اإزالة الترهل 
ا�شتراكيون  �شنعه  ترهٌل  عمومه  في  وهو  عنها،  االيديولوجي 
كل  على  م�شتديم  حرب  اإع��الن  المارك�شية  من  جعلوا  تقليديون 

ماعداها ؛فاأ�شاعوا مكامن الثراء الم�شيء فيها. 
الحال ذاته ي�شحُّ مع فرويد الذي الزال لدى البع�ض عالمًا مو�شدًا 
اال�شطرابات  اأ�شبحت  بينما  ؛  بها  ب�ّشر  مفاهيم  ب�شعة  على 
ُتدَر�ُض على الم�شتوى الجزيئي الدقيق والخلل  النف�شية اليوم  

الحا�شل في  النواقل الع�شبية .
هل يعني هذا موت الكال�شيكيات المعروفة وعدم  التب�شير بها؟ 
والعلم  والفل�شفة  االأدب  في  الكال�شيكيات  كبريات  . الزالت  اأبدًا 
تلقى مقروئية وا�شعة وُتعدُّ اأعمدة اأ�شا�شية في الثقافة العالمية . 
الفرق يكمُن في " اأن�شنة " ال�شخ�شيات الفكرية الكبيرة في تاأريخ 
العالم وخلع القدا�شة عنها، واتّخاذ اأفكارها منطلقاٍت للم�شتقبل 
النهايات،  مقفل  عالٍم  في  وتكرارها  بتدويرها  االكتفاء  من  بداًل 

فيبدو المرء كمن ي�شتاأن�ُض ب�شماع �شدى �شوته في الفراغ.   
الع�شرين  القرن  �شتينيات  �شادت  التي  الثقافية  ال�شرعات  اأم��ا 
ف�شاأكتفي بالقول اأن قالعها تهاوت في مواطنها االأ�شلية و�شارت 
الثقافة  باتت معايير  فقد  فاعلة،   ثقافية غير  اإلى حفريات  اأقرب 
المتجددة  في وقتنا الحا�شر تقوم على اأقي�شة اإجرائية مختلفة 
تت�شارُع  التي  التقنية  والفتوحات  العلمية  الك�شوفات  تقودها 

بطريقة ال�شبيل لمالحقتها . 
العراقية  الثقافة  اآل حاُل  لماذا   : نت�شاءل  اأن  علينا  بل  لنا،  يحّق 
في  يكمن  الرئي�ض  ال�شبب  اأن  لي  يبدو  ؟  الراكد  الماآل  هذا  اإل��ى 
كون العلم لم ي�شبح  بعُد عن�شرًا فاعاًل في ت�شكيل ثقافتنا، وكّل 
انغما�ض في ممار�شة ثقافية غير منتجة والمتجددة ، اإنما ُيخفي 
العالمية  الثقافة  ف�شاء  مع  التعامل  اإع���دادات  في  نق�شًا  وراءه 

المنفتحة على حدود النهائية. 
   الباأ�ض اأن تبقى "ثياب العر�ض" وذكرياتنا الجميلة عن االأ�شماء 
العظيمة في " ال�شندقجة " ؛ اأما اأن تكون " ال�شندقجة " خّزانًا 
بمخزونات  م�شّورًا  الحالية  ثقافتنا  وجه  لنا  يقدم  وحيدًا  اأبديًا 
ثقافتنا،  بحق  خطيئة   فتلك  ال��ب��داي��ات،   اأي���ام  ت�شّكلت  عتيقة 

و�شيثبت خطلها في زمن لي�ض ببعيد .   

الحال ذاته ي�شحُّ مع فرويد الذي 
لزال لدى البع�ض عالمًا مو�شداً على 

ب�شعة مفاهيم ب�ّشر بها ؛ بينما اأ�شبحت 
ال�شطرابات النف�شية اليوم  ُتدَر�ُض 

على الم�شتوى الجزيئي الدقيق والخلل 
الحا�شل في  النواقل الع�شبية .
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اأعود اليوم اإىل اأح���د موا�شيعي االأثرة، 
للحديث عن املو�شيقيات، يقودنا احلديث 
يف البداي���ة اإىل ال�ش���وؤال التقلي���دي، ه���ل 
هناك فن ن�شوي؟ اأي هل ميكن تق�شيم الفن 
اإىل ذك���وري )رجويل( ون�شوي؟ اجلواب 
عل���ى ه���ذا ال�ش���وؤال يقودن���ا اإىل �شوؤالن، 
اإذا كان النف���ي، مل���اذا ال نع���رف �شوى عن 
القليل م���ن الفنان���ات عر التاري���خ؟ واإذا 
كان االإيج���اب ماه���ي الف���وارق ب���ن الفن 
الذكوري والفن الن�شوي، وملاذا مل ن�شمع 

به قبل القرن الع�شرين مثاًل؟
النقا�ش���ات طويلة ح���ول ه���ذا املو�شوع. 
وهو مرتب���ط بق�شية حترر امل���راأة، وهذا 
االأم���ر مّر مبراح���ل عدي���دة بح�شب تطور 
املجتمع���ات واختالف االأزم���ان يف العمل 

ال�ش���اق من اأج���ل الو�ش���ول اإىل الت�شاوي 
اأو على االأق���ل التوازن بن الرجل واملراأة 
يف املج���االت املختلف���ة. وه���ذا كان احلال 
يف ع���امل املو�شيق���ى، مكان امل���راأة البيت. 
بالطبع كانت هن���اك ا�شتثناءات، فباربارا 
كان���ت   )1677  –  1619( �شرتوت�ش���ي 
مغني���ة وموؤلف���ة مرموق���ة يف بداية ع�شر 
الباروك ومن اأوائل االأمثلة النا�شعة على 
حت���دي التقاليد الإثب���ات قدرة امل���راأة على 
االب���داع، وقبله���ا هيلدغ���ارد ف���ون بينغن 
)1098 – 1179( الت���ي ب���رزت يف تاأليف 

الكث���ر من االأنا�شي���د الدينية التي حتظى 
الي���وم باهتم���ام كب���ر، وكان���ت االأدي���رة 
تع���ج بالراهبات الالئ���ي تعلمن املو�شيقى 

والغناء للم�شاهمة يف الطقو�ض الدينية.
الف���رق  يف  عازف���ات  بوج���ود  ن�شم���ع  مل 
املو�شيقي���ة االأوروبية )واالأمركية( حتى 
مطل���ع الق���رن الع�شري���ن، رغ���م الت�شجيع 
ال���ذي تلق���اه الفتي���ات عل���ى م���ر الع�شور 
والغن���اء.  االأدوات  عل���ى  الع���زف  لتعل���م 
فامل���راأة املثقف���ة مو�شيقي���ًا ال ت�شتعر����ض 
فنه���ا علن���ًا، ب���ل يف املجتمع���ات اخلا�شة 

وهذه ال�شفة تعتر حمب���ذة عند الزواج، 
ال اأك���رث. ال�شب���ب ه���و الطاب���ع الذك���وري 
للمجتمعات، والتقالي���د التي فر�شت على 
امل���راأة العم���ل املن���زيل واإجن���اب االأطفال 
وتربيته���م، ورمبا تعليمهم املو�شيقى، يف 
حن احتكر الرجل العمل بكل اأنواعه، من 
التجارة وال�شيا�شة حت���ى الفنون. احلال 
على �شعيد التاأليف املو�شيقي اأكرث قتامة، 
اإذ مل تتج���راأ دور الن�شر عل���ى طبع اأعمال 
املو�شيقي���ات يف ال�شابق، وحتى يف حالة 
عائلة متنورة وثرية مثل مندل�شون، كانت 

بع�ض اأعم���ال فاّن مندل�ش���ون )1805 – 
1847( تطبع با�شم اأخيها فيلك�ض لتجنب 
رف�شها من دور الن�شر. ومل يتح�شن االأمر 

اإال الحقًا، فالتغير البطيء قد بداأ.
تاأ�ش�ش���ت اأول فرقة ن�شوية يف برلن �شنة 
1898، اأ�ش�شته���ا م���اري ف���ورم )1860 – 
1938( وكانت تلميذة للمو�شيقية الكبرة 
وعازف���ة البيان���و البارع���ة كالرا �شوم���ان 
)1819 - 1896(. وعلين���ا االنتظار حتى 
1913 حتى نرى اأول عقد ر�شمي لعازفات 
يف الف���رق املو�شيقي���ة الكب���رة، ه���ذا م���ا 
ح�ش���ل يف فرق���ة قاع���ة امللك���ة يف لن���دن 
عندم���ا قبل �شر هرني وود �شت عازفات، 

لي�شبح العدد 14 يف 1918.
لك���ن احل���ال لي�ش���ت عل���ى م���ا ي���رام حتى 
الي���وم اأي�ش���ًا، فالف���رق الك���رى ال ت���زال 
ت�شهد احت���كارًا ذكوريًا، وت���رتاوح ن�شبة 
ب���ن رب���ع ع���دد العازف���ن يف  العازف���ات 
الف���رق  يف   %  40 ح���وايل  اإىل  اأوروب���ا 
االأمركي���ة ال�شه���رة. اال�شتثن���اء ال�شلبي 
هو فرق���ة فيين���ا الفيلهارموني���ة ال�شهرة 
ب�"ذكوريته���ا"، حيث ال تزي���د الن�شبة عن 
10 %. اأم���ا ف���رق ال�شب���اب فالن�شب���ة اأكرث 
اعت���دااًل، ت�ش���ل املنا�شف���ة يف الكث���ر من 
االأح���وال، وكذلك يف الف���رق والتكوينات 

ال�شغرة التي قد تغلب عليها الن�شوة. 

المو�صيقيات

نعرف وودي اآلن من خالل 
اأفالمه منذ ال�شبعينيات ، 

ولكن كتاب )وودي اآلن عن  
وودي اآلن ( ال�شادر حديثًا 
عن دار املدى والذي اأعده 

عن عدد من احلوارات 
الطويلة )�شتيج بريكمان(، 

وبرتجمة دلل ن�شر اهلل.

 يحت����ل وودي اآلن مكانة فريدة يف وعي 
اأم����ركا عل����ى م����دى ال�شن����وات اخلم�ض 
والع�شري����ن املا�شية - كمخ����رج وممثل 
احلي����اة  �ش����ور   - ومو�شيق����ي  وكات����ب 
االأمركي����ة املعا�ش����رة مبزي����ج ال لب�����ض 
في����ه من ال�شخري����ة ، والهو�ض الع�شابي 

، والفكاه����ة. من����ذ بداي����ة حيات����ه املهنية 
مدين����ة  ن����وادي  يف  كومي����دي  كممث����ل 
نيوي����ورك اإىل اأح����دث اأفالم����ه ، در�����ض 
وودي اآلن ه�شا�ش����ة العالقات االإن�شانية 
واآالم وتعقيدات الوج����ود مثل اأي فنان 

اآخر يعمل اليوم.
ه����ي �ش����ورة ذاتي����ة فريدة له����ذا املخرج 
ال����ذي ال هوادة في����ه والذي يق����دم �شردًا 
كا�شفًا عن حياته وعمله. يف �شل�شلة من 
املقاب����الت النادرة املتعمقة ، يقودنا األن 
اإىل مواقع الت�شوي����ر وخلف الكوالي�ض 
جه����وده  بف�ش����ل  اأفالم����ه.  جمي����ع  يف 
الكوميدية املبكرة ، حول عمله وطفولته 

واأفالمه املف�شلة واإلهاماته ، 
ظه����ر وودي اآل����ن كمخ����رج اأف����الم جديد 
رائ����ع ب�ش����وت ممي����ز ؛ م����ع اآن ه����ول 
نقط����ة  اإىل  األ����ن  و�ش����ل   ، ومانهات����ن 
م����ن  ال�شينمائ����ي.  اأ�شلوب����ه  يف  حت����ول 
خ����الل االنتقال م����ن الكوميدي����ا الهزلية 
الفرويدي����ة  الكوميدي����ا  اإىل  اخلال�ش����ة 
املعق����دة واملمار�ش����ات الوجودية ، اأثبت 
األن نف�شه كمخرج اأفالم واثق ونا�شج. 
يف االآون����ة االأخ����رة ، تغ����ر عم����ل األن 
املحت����وى  يك����ن يف  اإن مل   ، لهجت����ه  يف 
اآالم وتعقي����دات احلي����اة  ، وا�شتك�ش����ف 
ه����ذه  مث����ل  يف  املعا�ش����رة  احل�شري����ة 

االأعم����ال الدرامية القوي����ة مثل اجلرائم 
يف  والزوج����ات.  واالأزواج  واجلن����ح 
مناق�ش����ة ه����ذه االإجنازات ، ن�ش����ارك األن 
اإلهامات����ه وقلقه واإحباطات����ه ال�شخ�شية 

واملهنية.
اآل����ن  وودي  ع����ن  اآل����ن  وودي  يتخل����ل 
ذكريات����ه واآرائ����ه: م�شاه����دة االأفالم بعد 
؛  بروكل����ن  يف  ن�شاأت����ه  اأثن����اء  الظه����ر 
حكايات عن �شناعة ال�شينما. مناق�شات 
االأك����رث  واملمث����الت   ، املف�شل����ة  لالأف����الم 
ال�شينمائي����ن  وامل�شوري����ن   ، اإلهام����ًا 
؛ حب����ه ملو�شيق����ى اجل����از. �شح����ره م����ع 
مدين����ة نيوي����ورك. من اهتمام����ه ال�شاب 
لت�ش����اريل  املنطقي����ة  غ����ر  بال�شريالي����ة 
�شابل����ن ومارك�����ض ب����راذرز اإىل ال�شع����ر 
الغنائ����ي الإجنم����ار برجم����ان ، تك�ش����ف 
املحادثات عن وودي اآلن عن وودي اآلن 
ع����ن التاأث����رات الوا�شع����ة لروؤية وودي 
اآلن االنتقائي����ة وتقّربه ، ب����كل تعقيداته 

ال�شعيفة ، اأكرث مما �شبق.
ول����د وودي ال����ن ع����ام 1935 وهو ممثل 
وكات����ب �شينمائ����ي وم�شرح����ي وعازف 
ج����از اأمرك����ي اأي�ش����ًا. ويع����د اأح����د اأبرز 
املخرج����ن يف هوليوود. عرف بتقدميه 
االأف����الم الرومان�شي����ة الكوميدي����ة الت����ي 
وكوميدي����ا  �شاخ����رة  حم����اكاة  تتخلله����ا 

مو�شوع����ات  ترتك����ز  تهريجي����ة. 
اأفالمه بعمق على االأدب، اجلن�ض، 
الفل�شف����ة، عل����م النف�����ض، الهوي����ة 
اليهودية وتاري����خ ال�شينما. ُتعد 
مدينة نيوي����ورك م�شرحًا الأغلب 
اأعمال����ه وثيم����ة اأ�شا�شي����ة له����ا، 
وه����و اأي�ش����ًا ّزمار ج����از يوؤدي 
�شغ����رة  قاع����ة  يف  بانتظ����ام 
مبنهات����ن. اأ�شه����ر اأفالمه: اآن 
مانهات����ن  و   )1977( ه����ول 
)1979(، كالهم����ا مع املمثلة 

ديان كيتون.
يف ع����ام 1968 ق����دم وودي 
حي����ث  اأفالم����ه.  اأول  األ����ن 
اأخ����رج واألف ومث����ل فيلم 
"خذ املال واأهرب"، الذي 
�شاخرة  حم����اكاة  يعت����ر 
لفيلم بون وكاليد لكنه 
قدمه على طريقة االأفالم 
الوثائقية. ورغم جناح 
األ����ن  يج����د  مل  الفيل����م، 
بع����د ذل����ك م����ن مي����ول 
وق����ع  حت����ى  اأفالم����ه. 

ع����ام 1970 عق����دًا م����ع ا�شتوديو احتاد 
الفنان����ن )ال�شركة التي اأ�ش�شها ت�شاريل 
ت�شابلن(، كان العقد ين�ض على اأن يقدم 

ل���ن  اأ
ثالثة اأفالم، واأن تعطى 

الألن ال�شالحية التامة يف تنفيذ اأفالمه، 

وه����و اأم����ر غ����ر معه����ود وقته����ا خا�شة 
)مل  ال�ش����ن  �شغ����ر  ملخ����رج 
يحظ خمرج����ون مثل مارتن 
وفران�شي�����ض  �شكور�شي����زي 
ه����ذه  مبث����ل  كوب����وال  ف����ورد 

ال�شالحيات يف بداياتهم(. 
اأفالم����ه  يف  اآل����ن  جم����ع 
املاأ�شاوي����ة  العنا�ش����ر  ب����ن 
والكوميدي����ة يف بع�����ض اأفالمه، 
مب����ا يف ذل����ك )هان����ا واأخواتها( 
)1986( جرائم وجنح )1989(؛ 
الفيلمان اللذان يروي من خاللهما 
تلتقي����ان يف  منف�شلت����ن  ت����ن  ق�شّ
النهاي����ة. اأنت����ج وودي اآل����ن ثالث����ة 
اأف����الم عن ع����امل الرتفيه؛ ال����ذي اأكد 
اأهمي����ة ال�شينما يف فرتة الك�شاد عن 
طريق �شخ�شية �شي�شيليا ال�شاذجة، 
ة  وراديو داي����ز الذي ي����روي فيه ق�شّ
طفولت����ه يف بروكل����ن ويوؤّك����د عل����ى 
اأهمي����ة الرادي����و وت�ش����ارك يف بطولته 
ميا فارو التي كتب ه����ذا الدور الأجلها. 
. اأدرج����ت جمل����ة ت����امي وردة القاه����رة 
القرمزي����ة يف قائم����ة اأف�ش����ل 100 فيل����م 

على مر الع�شور.
يف عام 1978 قدم اأول فيلم جّدي درامي 
ل����ه "دواخل" من تاأليفه. مل ميثل األن يف 

هذا الفيلم الذي يتحدث عن انهيار اأ�شرة 
من الطبق����ة املتو�شطة وعن الفراغ الذي 
يعك�����ض ارتب����اك اأبط����ال الق�ش����ة، الفيلم 
ه����و حتي����ة وتقدي����ر وا�شح����ن للمخرج 

ال�شويدي اإنغمار برغمان.
واالأ�ش����ود  باالأبي�����ض  ق����دم   1979 يف 
اأح����د اأه����م اأفالم����ه، فيل����م مانهات����ن. وقد 
"اأ�شل����وب  ذروة  باأن����ه  العم����ل  ُو�ش����ف 
األن"، واعت����ره العديد من النقاد اأف�شل 
عم����ل له. كما ه����و احل����ال يف العديد من 
والكراهي����ة  احل����ب  مو�ش����وع  اأفالم����ه، 
ب����ن االأ�شخا�����ض حا�ش����ر، واالأبطال هم 
من الطبق����ة الو�شطى العلي����ا من الكتاب 
واالأكادميين، يبداأ الفيلم بجملة "كانت 

نيويورك مدينته، و�شتظل كذلك".
باالأبي�����ض  اأي�ش����ًا  ق����دم   1980 ويف 
واالأ�ش����ود فيل����م "اأثر الذكري����ات" الذي 
حاك����ى في����ه اأ�شل����وب املخ����رج االإيطايل 
فيديريك����و فللين����ي. يعت����ره األ����ن فيلمه 
املف�ش����ل رغ����م اأنه مل ي����الق الرتحاب من 
النقاد. يو�شف الفيل����م باأنه �شرة ذاتية 

لكن األن ينفي ذلك.
بجائ���زة  م���رات  اأرب���ع  وودي  ف���از 
االأو�ش���كار �شم���ن 24 تر�شيح���ًا ناله يف 
ثالث���ة جماالت ه���ي االإخ���راج والكتابة 

والتمثيل.

الفن ال�صعبي والنظرية الثقافية

وودي اآلن.. المخرج الذي �صّور الحياة الأميركية بمزيج من ال�صخرية والهو�س الع�صابي
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�ص���درت حديثًا ع���ن دار املدى رواية م���وريف للكاتب �صمويل 
بيكيت، ترجمة ح�ص���ن عجة. و�ص���ف رواي���ة "موريف" يعني 
و�ص���ف حم���اوالت بطله���ا موريف لتف���ادى حدوث اأي �ص���يء، 
وحم���اوالت االأط���راف االأخ���رى يف حدوث �ص���يء ل���ه، لتدور 

االأحداث بن لندن ودبلن.
ويعي����ش م���وريف على مب���داأ اأقل م���ا ميكن من امل�ص���اركة يف 
اأح���داث الع���امل اخلارجي، فطموح���ه االأك���ر يتمحور حول 
جلو�ص���ه عل���ى كر�ص���يه اخلي���زران اله���زاز، والتاأرجح حتى 
ي�ص���ل اإىل حال���ة م���ن التاأم���ل يتح���رر فيه���ا العقل من اأ�ص���ر 
اجل�صد، ليحلق بخياله بعيدا. وعلى الرغم من غرابة طباعه 

و�صخ�صيته الرمادية، كان حمبوبا من قبل الن�صاء.

دائمًا ما يلومني قّراء اأعّزاء 
وهم يقولون مبحّبة: هل 

تتوقع اأّن �صا�صتنا وم�صوؤولينا 
يقراأون؟ واأنهم �صيطيلون النظر 

�صيها  يف �صطورك التي تحُ
بتجارب ال�صعوب، وحكايات عن 

�صنغافورة واأملانيا وطوكيو؟ 
وتتغنى بتجربة االإمارات 

العربية.. اأنا اأيها االأعزاء اأطمح 
الأمر واحد، هو اأن اأجد اأمامي 
نوابًا و�صا�صة يعرفون معنى 
املواطنة ، ال اأقبل اأن يتح�ّصر 

العراقي وهو ي�صمع اأن الب�صرة 
اغنى مدن املنطقة تعاين من 

�صوء اخلدمات و�صبابها بال عمل، 
وعلى مرمى حجر منها، ت�صتقّر 
مدن مثل ودبي والكويت واأبو 

ظبي وال�صارقة حيث يت�صابق 
حكامها يف التنمية واالإعمار 

واالزدهار.. ونحن �صاهدنا 
التنمية واالإعمار فقط  عندما 

حطت طائرة بابا الفاتيكان يف 
مطار بغداد !!. 

يا اأ�صدقائي االأعّزاء، اأنا 
واأنتم مواطنون يف بلد 

�صعيف ي�صتقوي عليه �صا�صته 
واإخوانهم ورفاقهم، كنت اأمّني 

النف�ش مب�صوؤول من املوؤمنن 
على �صاكلة وزيرة خارجية 

البريو التي اأعلنت ا�صتقالتها 
بعد �صاعات من خر يقول اإن 

موظفينن يف وزارتها تلقوا 
لقاح كورونا قبل املواطنن، من 

منا �صمع اأن وزيرا عراقيا  قدم 
ا�صتقالته  ؟ ورمبا كنا ن�صحك 

على بع�صنا حن توهمنا اأن 
الوزيرة املوؤمنة عديلة حمود 
�صتقدم ا�صتقالتهاوندمها بعد 

اأن اأكلت النار ع�صرات االأطفال 
الر�صع يف م�صت�صفى الريموك. 

تعودنا يف هذه البالد ان 
امل�صوؤول يعاين دائما من تلبد 

يف امل�صاعر االن�صانية ، ال تهمه 
ارقام الفقر وحجم اخلراب  ، 

املهم حجم االر�صدة التي ح�صل 
عليها من خالل عملية نهب 

منظم ، وتعودنا يف هذه البالد 
ان احليتان اليهمم اذا ما مات 

االالآف من العراقين .
باالأم�ش كنت اأنظر اإىل وجوه 

�صا�صتنا وهم ي�صتمعون اإىل 
ما قاله البابا فرن�صي�ش وهو 

يطالب بالت�صدي "الآفة الف�صاد" 
و"اإ�صاعة العدالة االجتماعية"  

، تذكرت وجوه فقراء بالدي 
الذين يعي�صون منذ �صنوات 

يف ظل وعود كاذبة، وم�صاريع 
وهمية عن االإ�صكان والتنمية 
وال�صحة والتعليم والكهرباء 

كل يوم ت�صرق اأموال البلد، يف 
كل مرة يخرنا امل�صوؤولون اأن 

على  الفقراء واملعدمن وحدهم 
اأن يتحملوا اأكرث مما يتحملون، 
وباالأم�ش اأي�صا �صاهدت الفرحة 

على وجوه عائلة الطفلة 
العراقية " الفن اإبراهيم جبار"، 
التي تلقت اغلى عقار يف العامل  

تتجاوز كلفته املليونن دوالر، 
واأمتنى اأن ال يتوهم البع�ش 

ويعتقد اأن وزارة ال�صحة 
العراقية تكفلت بعالج الطفلة، اأو 

اأن امللياردير حمد املو�صوي كان 
اأول من اأعلن عن ترعه للطفلة، 

بعد اأن لفلف مليارات الدوالرات 
من مزاد العملة. . ال يا�صادة الذي 

انقد الطفلة العراقية م�صوؤول 
يعرف قيمة احلياة ، ويدرك 

ان مهمة احلاكم هي رعاية 
النا�ش حتى وان مل يكونوا من 

مواطنيه .
حاكم دبي حممد بن را�صد الذي 

اعاد الب�صمة اىل الطفلة العراقية 
يف  ا�صتاذ  انه  " اثبت  " الفن 

االن�صانية واحلياة .. واثبت ان 
امل�صوؤولية خليط من  العدالة 

واملحبة ور�صا النا�ش  .

لفتة ان�سانية
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حول العالم

واح����د،  وال���ه���دف  االأدوات  ك����رثت 
ال��ك�����ص��ف ع���ن ف���اي���رو����ش ك���ورون���ا 
امل�����ص��ت��ج��د، ح��ي��ث ي���اأم���ل امل��خ��رع 
الهولندي بير فان وي�ش، اأن ي�صبح 
االأن��ف��ي��ة  للم�صحة  ب��دي��ال  اب��ت��ك��اره 
ال�صرجية، ال �صيما  واحللقية وحتى 
يحتاج  ال  �صممه  ال��ذي  اجلهاز  واأن 
�صوى لل�صراخ حتى يتاأكد ال�صخ�ش 

من اإ�صابته باملر�ش.
على  وي�����ش  يعمل  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  يف 
اخ���راع���ه اجل��دي��د  اأن  م���ن  ال��ت��اأك��د 
ناجع متامًا يف الك�صف عن االإ�صابة 
اإال  منه  كان  فما  عدمها،  من  بالوباء 
بتجاربه  امل�����ص��ارك��ن  م��ن  ط��ل��ب  اأن 

دخ�����ول ح���ج���رة حم��ك��م��ة االإغ������الق، 
ليقوم  الغناء،  اأو  ال�صراخ  ثم  وم��ن 
خالله،  من  الهواء  بر�صيح  اجلهاز 
من  املنبعثة  اجل��زي��ئ��ات  ك��ل  وج��م��ع 
ليتم  بداخله،  ملن  التنف�صي  اجلهاز 
تليلها والتحقق من احتوائها على 

الفايرو�ش من عدمه.
واع��ت��ر وي�����ش، اأن ال�����ص��راخ ح��ال 
االآالف  ع�����ص��رات  �صين�صر  االإ���ص��اب��ة 
م��ن اجل��زي��ئ��ات ال��ت��ي ت��ت��وي على 
ال���ف���ريو����ش، ول���ه���ذا ق����ام امل��خ��رع 
ب��ت�����ص��ي��ي��د ح���ج���رة ���ص��غ��رية ت��وي 
لفح�ش  مركز  بجانب  ابتكاره  على 
ك���ورون���ا يف ���ص��واح��ي اأم�����ص��ردام 
اأ�صخا�ش  على  اكت�صافه  لتجربة 

مت اختبارهم للتو.
وق���ال���ت اإح������دى امل�������ص���ارك���ات، 
اأ����ص���ود تبلغ  وت��دع��ى ���ص��وراي��ا 

م�صاركتها  بعد  عاما،   25 العمر  من 
اأن  دوم��ا  اجليد  "من  اإن��ه  بالتجربة، 
من  اأح���د  يتمكن  ال  عندما  ت�����ص��رخ، 

�صماعك رغم ذلك".
اجلهاز  تعرف  ف��اإن  للمبتكر،  ووفقا 
زمنية  ف��رة  ي�صتغرق  العدوى  على 
ويقوم  فقط،  دقائق  ثالث  تتعدى  ال 
اجلهاز بالتعرف على الفايرو�ش من 

خالل حجمه، وذلك با�صتخدام جهاز 
قيا�ش بتقنية النانومر.

ال�����ص��ح��ي��ة يف  ال�����ص��ل��ط��ات  اأن  ي��ذك��ر 
هولندا كانت وافقت، ال�صهر املا�صي، 
التنف�ش،  على  يعتمد  اختبار  على 
وي��ط��ل��ب م���ن امل�������ص���ارك ف��ي��ه ال��ن��ف��خ 
اإ���ص��اب��ت��ه  م���ن  للتحقق  اأن���ب���وب  يف 

بالفايرو�ش.

واأت���ى ه��ذا االخ����راع بعد اأي���ام من 
االأجانب  اإل��زام جميع  ال�صن  اإع��الن 
مب�صحة  ب��ال��ق��ي��ام  اإل��ي��ه��ا  ال��ق��ادم��ن 
���ص��رج��ي��ة ل��ل��ك�����ص��ف ع���ن ف��اي��رو���ش 
ك���ورون���ا، م����ررة خ��ط��وت��ه��ا ب��اأن��ه��ا 
الفح�ش  طرق  باقي  دقة" من  "اأكرث 

االأخرى.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن املركز ال�صيني 
منها،  وال��وق��اي��ة  االأم��را���ش  ملكافحة 
مار�ش/ يف  تعليمات  اأ�صدر  قد  كان 
���ص��رورة  تت�صمن  امل��ا���ص��ي،  اآذار 
املر�صى،  م��ن  ال���راز  م��ن  عينة  اأخ��ذ 
يتم  فعندئذ  ذلك ممكنا،  يكن  واإذا مل 
بقطنة  مزود  بال�صتيكي  �صلك  اإدخال 
 5 اإىل   3 مل�صافة  ال�����ص��رج  فتحة  يف 
االأداة  ه���ذه  وت���اأت���ي  ���ص��ن��ت��ي��م��رات، 
عر  ال��ع��ادي  الفح�ش  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

االأنف.

اأداة جديدة لك�سف كورونا ال تخطر على البال

انتقدت كيم كاردا�صيان، اجلمعة، من يتنمرون على 
متذكرة  اأج�صامهم،  ب�صبب  وينتقدونهم  االآخرين 
زيادة  ب�صبب  هوجمت  عندما  لالإحراج  تعر�صها 
االأول.  حملها  خالل  كيلوغراما   27 نحو  وزنها 
وروت كاردا�صيان ب�صكل مف�صل يف من�صور على 
خالل  قاتل  بحوت  ت�صبيهها  مت  كيف  اإن�صتغرام 
االأخرية من حملها يف 2013 ومقارنتها  املراحل 
االأم���ري وليام  م��ع كيت زوج��ة  م��وات  غ��ري  ب�صكل 
وقالت:  الوقت.  ذل��ك  يف  اأي�صا  حامال  كانت  التي 
جل�صدي  ح��دث  م��ا  ب�صبب  ي��وم  ك��ل  اأب��ك��ي  "كنت 
امل�صتمرة  املقارنة  �صغوط  ب�صبب  اأ�صا�صي  وب�صكل 
يبدو  اأن  يجب  الذي  ال�صكل  املجتمع  يعتره  ما  مع 
عليه ال�صخ�ش ال�صليم وكذلك ب�صبب ت�صبيه و�صائل 

االإعالم يل باحلوت".

عر  التمثيلية،  امل��ه��ن  ن��ق��اب��ة  اأع��ل��ن��ت 
�صفحتها الر�صمية على في�صبوك، ام�ش 
�صو�صن  امل�صرية  الفنانة  وفاة  ال�صبت 
ربيع، بعد اإ�صابتها بفايرو�ش كورونا.
وهذه الوفاة هي اخلام�صة يف الو�صط 
بعد  ك��ورون��ا،  ب�صبب  امل�صري  الفني 
رحيل كل من رجاء اجل��داوي، وفايق 
ع�����زب، وه������ادي اجل����ي����ار، وي��و���ص��ف 

�صعبان.
وكانت الفنانة �صو�صن ربيع )59 عامًا( 
�صنوات،  عدة  منذ  اعتزالها  اأعلنت  قد 
لكنها قررت العودة من جديد بعد غياب 
19 عامًا من خالل م�صل�صل "ال�صرايا"، 

ثم قدمت م�صل�صل "زي ال�صم�ش".
وك�������ان اآخ�������ر ظ����ه����ور ف���ن���ي ل���ه���ا يف 
مع  "املتفائل"  امل�����ص��رح��ي  ال��ع��ر���ش 

ح�صن،  ���ص��ام��ح  ال��ك��وم��ي��دي  ال��ف��ن��ان 
منها  اإج�����ازة  ع��ل��ى  ح�صلت  اأن��ه��ا  اإال 
كورونا،  بفايرو�ش  اإ�صابتها  ب�صبب 
وت���ده���ورت ح��ال��ت��ه��ا، ودخ���ل���ت غ��رف��ة 

العناية امل�صددة. 
رب��ي��ع  ���ص��و���ص��ن  ع��م��ل��ت  اأن  و���ص��ب��ق 
ق�صم  االآداب  كلية  م��ن  تخرجت  التي 
ع��ل��م اج��ت��م��اع، يف ع���دد م��ن االأع��م��ال 
ب���اأدوار  وال�صينمائية،  التلفزيونية 
�صغرية، منها فيلم "على باب الوزير"، 
اإم���ام،  ع���ادل  ال��ف��ن��ان  �صقيقة  دور  يف 
لكنها  القانون"،  �صد  "ن�صاء  وفيلم 
العر�ش  خ��الل  من  كبريًا  دورًا  قدمت 
حمرمة"  عائلة  حقًا  "اإنها  امل�صرحي 
قدمت  املهند�ش، حيث  فوؤاد  الفنان  مع 

�صخ�صية ابنته عائ�صة.

فيلم  اأول  "الطفل"،  فيلم  بعد 100 عام على 
البطولة  ب��دور  وق��ام  اأخرجه  روائ��ي طويل 
ف��ي��ه ����ص���اريل ���ص��اب��ل��ن، ت�����ص��ت��خ��دم ���ص��رك��ة 
لتح�صن  احلديثة  التكنولوجيا  فرن�صية 
اأف��الم  اأ�صهر  من  بع�ش  يف  ال�صور  ج��ودة 
يف  عر�صها  بهدف  ال�صامتة  الكوميديا 
اأن��ح��اء  بجميع  ال�صينما  دور 

العامل.
وقالت �صركة االأفالم الفرن�صية 
التوزيع  و�صركة   )2 )اإم.كيه 
العاملية )بي�ش اوف ماجيك( 
ف���ى ب��ي��ان اإن��ه��م��ا ت��ع��اون��ت��ا 

الإحياء الذكرى املئوية.
وت�صمل اأعمال الرميم التى تنفذها ال�صركة 
ال�صورة  ج���ودة  ت�صن  ب��اري�����ش  وم��ق��ره��ا 

با�صتخدام تقنية )2K( و)4K( فى االأعمال 
"حمى  را������ش(  ج���ول���دن  )ذا  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة 

"اأ�صواء املدينة"  الذهب" و)�صيتي اليت�ش( 
و)ذا �صريك�ش( "ال�صريك" و)مودرن تاميز( 
"الع�صور احلديثة" و)ذا جريت ديكتاتور( 

العظيم". "الديكتاتور 
التنفيذي  الرئي�ش  كرميت�ش  ناثانيال  وقال 
ل�صركة )اإم.كيه 2( يف بيان "يف عام 1921، 
ومهاراته  �صابلن  جنومية  الطفل  فيلم  اأك��د 

اخلارقة يف فن ال�صينما".
واأ�صاف "ينبغي اأن نعيد بال�صراكة مع بي�ش 
يف  ال�صينما  دور  اإىل  �صابلن  ماجيك  اوف 
اأنحاء العامل هذا العام واأن نوا�صل احلفاظ 
اإرث��ه ونحتفي مبا يزخر به من حداثة  على 

وم�صاعر ما زالت حية حتى اليوم".

كيم كاردا�سيان: 
�سبهوين بحوت قاتل

وفاة املمثلة امل�سرية �سو�سن ربيع بفايرو�س كورونا

ي���ع���ود ال��ن�����ص��ف ال����ث����اين م��ن 
"االبن  ل�صل�صلة  الثاين  املو�صم 
على  يعر�ش  ال���ذي  ال�صال"، 
 13 م��ن  ب��داي��ة   ،Fox �صبكة  
الن�صف  خالل  ني�صان/اأبريل، 
�صتلعب  امل��و���ص��م،  م��ن  ال��ث��اين 
واآالن  ج��ون��ز  زي��ت��ا  ك��اث��ري��ن 
يف  ك����ب����رًيا  دوًرا  ك��وم��ي��ن��ج 

احلدث.
"االبن  م�����ص��ل�����ص��ل  وي�������دور 
ال�صال" حول مالكومل برايت 
)باين( هو عامل نف�صي جنائي 
غري عادي يعرف كيف يفكر 
القتلة وكيف تعمل عقولهم، 

القرن  م��ن  الت�صعينيات  يف 
امل��ا���ص��ي، ح��ي��ث ك���ان وال���ده 
الدكتور مارتن ويتلي )�صن( 
يدعى  ال�صمعة  ���ص��ي��ئ  ق��ات��اًل 

ا على  "اجلراح" قتل 23 �صخ�صً
"عمل  القتل هو  االأقل، ونظًرا الأن 

عائلي"، ي�صتخدم مالكومل عبقريته من 
اأجل م�صاعدة �صرطة نيويورك على حل 

اجلرائم ووقف القتلة.

ي�سكل يوم املراأة العاملي 
الذي ُيحتفل به �سنويًا 

يف الثامن من مار�س 
)اآذار( منذ اأكثـر من 

قرن رمزاً للكفاح 
الن�سوي، واملطالبات 

من اأجل تعزيز حقوق 
الن�ساء مبواجهة 
التمييز وانعدام 

امل�ساواة، وفقًا لوكالة 
ال�سحافة الفرن�سية.

به؟ الرو�سية  الثورة  عالقة  وما  اأ�سله؟  ما  العاملي:  املــراأة  يوم  غداً 

�ساريل �سابلن يعود لدور العر�س ال�سينمائية قريبًا  كاثرين زيتا 
جونز تعود 

للظهور يف م�سل�سل 
تلفزيوين  

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����ش  العراقي���ة حال���ة 
)االأح���د( اأن درجات احل���رارة �صرتفع 
قلي���ال ع���ن معدالتها لي���وم ام����ش، وان 
اجل���و �صيك���ون م�صم�ص���ا يف العديد من 

مناطق البالد.     
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* ما اأ�صل يوم املراأة العاملي؟
تع���ود اأول مب���ادرة لتخ�صي����ش يوم م���ن اأجل 
ق�صاي���ا الن�ص���اء اإىل ع���ام 1909، وكان يق���ف 
وراءها احل���زب اال�صراكي االأمريكي. غري اأن 
مب���داأ يوم عاملي للم���راأة اأق���ره املوؤمتر الدويل 
)اآب(  اأغ�صط����ش  يف  اال�صراكي���ات  للن�ص���اء 
1910، يف كوبنهاغن، بدفع من االأملانية كالرا 

زتكن، لكن من دون تديد تاريخ.
الن�ص���اء  اأ�ص���وات  كان���ت  الف���رة،  تل���ك  ويف 
الراف�ص���ة للتميي���ز يف العم���ل، املطالب���ة بحق 
الت�صوي���ت، تاأخ���ذ بع���دًا اأو�ص���ع يف البل���دان 

املتقدمة.
وق���د ن�ص���اأت حرك���ة الن�ص���اء املطالب���ات بح���ق 
االق���راع للن�ص���اء �صن���ة 1903 يف بريطاني���ا، 
حي���ث نالت الن�ص���وة هذا احلق )ب���دءًا من �صن 

الثالثن( يف 1918.
* متى انطلق احلدث بن�صخته االأوىل؟

تع���ود الن�صخ���ة االأوىل من يوم امل���راأة العاملي 
اإىل 19 مار����ش )اآذار( 1911. يومه���ا، تظاهر 
اأكرث من مليون �صخ�ش من اأجل حقوق الن�صاء 

يف النم�صا والدمنارك واأملانيا و�صوي�صرا.
االأي���ام  ه���ذه  كان���ت  االأوىل،  ال�صن���وات  ويف 
العمالي���ة  بالتح���ركات  ب�ص���دة  مرتبط���ة 
جتمع���ت   ،1914 ع���ام  ويف  واال�صراكي���ة. 
ن�ص���اء ا�صراكيات يف الثامن من مار�ش )اآذار( 
للمطالب���ة خ�صو�ص���ًا بح���ق االق���راع للن�صاء، 
و�صهد ه���ذا التاريخ اأول مظاه���رة فعلية ليوم 

الثامن من مار�ش )اآذار(.
* هل ثمة اأي �صلة مع الثورة الرو�صية؟

بع���د تنا�ص���ي املنا�صب���ة لف���رة، اإث���ر انط���الق 
احلرب العاملي���ة االأوىل �صنة 1914، �صهد يوم 
امل���راأة العامل���ي بداية جدي���دة يف رو�صيا. ففي 
الثامن م���ن مار����ش )اآذار( 1917 -23 فراير 
)�صباط( بح�صب التقومي الرو�صي- �صارت يف 

�ص���ان بطر�صرغ )بروغراد حينها( مظاهرات 
لعامالت ك���ن يطالنب باخلبز، وع���ودة الرجال 

من جبهات القتال.
وهذا اأول ف�صل من �صل�صلة اأحداث اأف�صت اإىل 
تنحي القي�ص���ر، واإىل الث���ورة الرو�صية. وقد 
اأعل���ن لينن هذا التاريخ يومًا ر�صميًا لالحتفاء 
بالن�ص���اء ملنا�صب���ة ه���ذا "الي���وم االأول للثورة 
الر�صمي���ة". وبع���د احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، 
اأ�صبح تاريخ الثامن م���ن مار�ش )اآذار( يف كل 
بلدان الكتلة ال�صرقية يوم���ًا لالحتفاء بالن�صاء 

وبال�صيوعية.
* من قرر جعل الثامن من اآذار يومًا عامليًا؟

الع�صري���ن،  الق���رن  �صبعيني���ات  مطل���ع  من���ذ 
مت�صك���ت احل���ركات الن�صوي���ة الغربي���ة به���ذا 
التاريخ الرم���زي، وجعلته حمط���ة رئي�صة يف 
م�ص���رية الن�صال من اأجل امل�ص���اواة واحلقوق 
ال�صيا�صي���ة واالجتماعية، وم���ن اأجل امل�صاواة 
االأمم  اأعلن���ت   ،1977 ع���ام  ويف  العم���ل.  يف 
املتح���دة ومنظم���ات دولي���ة اأخ���رى الثامن من 

اآذار( "اليوم العاملي  للمراأة".

اأع��ل��ن جن��م ه��ول��ي��وود االأم��ري��ك��ي، 
ودخوله  زواج��ه  كيج،  نيكوال�ش 
ل��ل��م��رة  الذهبي"  "القف�ش 
"ذا  جملة  وبح�صب  اخلام�صة. 
ريبورتر" االأمريكية،  هوليوود 

ع���ام���ا(   57( ك���ي���ج  ت������زوج  ف���ق���د 
�صيباتا،  ري��ك��و  ت��دع��ى،  ف��ت��اة  م��ن 

وال���ت���ي ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 26 ع��ام��ا. 
اأن��ه  اإىل  ب��ي��ان  يف  كيج  نيكوال�ش  ت�����������زوج واأ���ص��ار 

من �صيباتا يف مدينة ال�ش فيغا�ش االأمريكية، وقال معلقا: "نحن �صعداء 
�صيباتا  بعرو�صه ريكو  التقى  فقد  كيج،  با�صم  للغاية". وبح�صب متحدث 
املمثلة  نيكوال�ش كيج،  اأبرز زيجات  اأكرث من عام. ومن  اليابان منذ  يف 
هما  ول��دان  ولديه  بري�صلي،  م��اري  وليزا  اأركيت،  باتري�صيا  االأمريكية 
زواجه  من  اإل  وكال  فولتون،  كري�صتينا  من  زواجه  من  املمثل وي�صتون 
من األي�ش كيم. وكان اأحدث ظهور �صينمائي لنيكوال�ش كيج هو جت�صيده 

لدور حار�ش عقار �صامت يف فيلم كوميدي. 

  نيكوال�س كيج يتزوج للمرة 
اخلام�سة
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