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قطع رئيس الوزراء املكلف شوطًا مهما في طريقه 
الــنــواب،  مجلس  فــي  وتمريرها  الحكومة  لتشكيل 
الحكومي،  اكــتــمــال منهاجه  بــعــد  أمــامــه،  يــبــق  ولـــم 
بسير  مصحوبة  الحكومية،  كابينته  إرســـال  إال 
مــوعــد جلسة  لتحديد  الــذاتــيــة  الـــــوزارات  مرشحي 
منح الثقة، وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التفاؤل 
واألصــوات املبشرة بانتهاء األزمــة، إال أن مصادر 

السياسية،  الــقــوى  أن بعض  مــن  سياسية حــذرت 
دائما ما تلعب على الوقت االخير، لحسم اي ملف 
عليه خالفات، مبينة أن هذه القوى قد تنقلب عليه 
النائب  وقــال  البرملان.  داخــل  التصويت  في جلسة 
املستقل عامر الفايز:إنه بعد اجراء تعديالت على 
مرشحي الكابينة الوزارية  واكمال املهنج الوزاري 
الــثــقــة لحكومة  مــنــح  الشيعية عــلــى  الــقــوى  اتــفــقــت 
املــكــلــف الـــتـــي ســتــتــضــمــن مــرشــحــني لــيــســوا من 
في  الفايز،  وأوضـــح  سابقا.   سربت  التي  القوائم 
حديث لـ"الصباح"، أن املرشحني للوزارات اختارهم 

الكاظمي ووافقت عليهم الكتل السياسية، مبينا أن 
الكابينة الوزارية ستمرر بالتوافق مع العلم ان اغلب 
املــســتــوزريــن فيها لــم يــكــن لــهــم ســابــق خــبــرة وال 
يمكن الحكم عليهم اال بعد التجربة. وأضاف الفايز 
الواحدة  السنة  يتعدى  لن  الكاظمي  وزارة  ان عمر 
وقــد جــرى االتــفــاق على  ثــالث اولــويــات مهمة هي 
مواجهة وباء كورونا واالزمة االقتصادية والتهيئة 
لالنتخابات املبكرة، اضافة الى ملف جالء القوات 
االجــنــبــيــة واعــــــادة املــهــجــريــن.  مـــن جــانــبــه، أشـــار 
الــنــائــب عــن تــحــالــف ســائــرون ريـــاض املــســعــودي، 

في تصريح صحفي، إلــى أن "مــا تم االتفاق عليه 
بــشــكــل شــبــه نــهــائــي هـــو تــقــســيــم الــــــــوزارات على 
أســــاس االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي، عــلــى اعــتــبــار أن 
الــدســتــور كـــان واضــحــًا فــي الــحــديــث عــن تحقيق 
املـــكـــونـــات"، مبينًا أن "الــقــوى  ـــتـــوازن بــني جــمــيــع  ال
الــوزاريــة  الكابينة  تمرير  على  عــازمــة  السياسية 
بشرط االلتزام بتقديم كابينة وزارية وفق معايير 
الحصول على  كــي تضمن  الجميع  واضــحــة على 
الدعم الكامل من جميع أو أغلب أعضاء البرملان". 
وأضاف املسعودي أن "ما نعتقده أنه سيتم تقديم 

قائمة من أسماء املرشحني خالل اليومني املقبلني 
ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها يتم الدفع 
بها إلى هيئتي النزاهة واملساءلة والعدالة ثم ترفع 
بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرملان قبل 
48 ساعة من موعد الجلسة لتحديد موعد لعقدها 
والتصويت عليها"، مبينًا "بحال عدم حصول أي 
مــعــوقــات مفاجئة وســـارت األمـــور وفــق املعطيات 
الــحــالــيــة فــإنــه مـــن املــتــوقــع عــقــد جــلــســة منتصف 
األسبوع املقبل، أو نهايته للتصويت على الكابينة 

الوزارية".

تعتزم لجنة التربية النيابية في االسبوع املقبل 
عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة التربية للخروج 
الحالي  الــدراســي  الــعــام  بشأن  نهائية  بحلول 
ووضع الدوام والطلبة، مؤكدة أنه لن تعد السنة 
الحالية "سنة عبور" بأي شكل من االشكال. 
واشار مقرر اللجنة طعمة اللهيبي إلى ان دوام 
الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا والحجر 
ومن  العالم  دول  أغلب  تعيشه  الــذي  الصحي 
إلى  مشيرًا  "مستحيًال"،  أصبح  العراق  بينها 
البالد  التفاؤل أن األمــور في  إلــى  أن ما يدعو 

تتجه نحو االنفراج.
االجتماع  تعتزم  اللجنة  ان  اللهيبي  واضـــاف 
االســـبـــوع املــقــبــل مـــع وزارة الــتــربــيــة مـــن اجــل 
الخروج بحلول نهائية بهذا الخصوص، مؤكدا 
ان اعتبار هذه السنة سنة عبور امر مستحيل 

الرتباط البلد بنظام عاملي.
من جهة اخرى اعلنت وزارة التربية املواضيع 
املحذوفة من املواد الدراسية الخاصة بالصف 
الـــســـادس الــعــلــمــي االحــيــائــي لــلــعــام الـــدراســـي 

.(2020 – 2019)
ـــت مـــعـــاونـــة مـــديـــر عــــام املـــديـــريـــة الــعــامــة  وقـــال
اسراء  الدكتورة  الــوزارة  التربوية في  للمناهج 
طــالــب بــتــصــريــح خـــاص ادلــــت بــه لـــ"الــصــبــاح": 
في  املحذوفة  املوضوعات  اعلنت  املديرية   إن 

االمتحانات الوزارية العامة للصفوف املنتهية 
العلمي االحيائي  والخاصة بالصف السادس 
كلية  ثــانــويــة  بضمنها  الــعــام  التعليم  ملـــدارس 
بـــغـــداد ومــــــدارس املــتــمــيــزيــن لــلــعــام الـــدراســـي 

الحالي (2019 - 2020).
وبــيــنــت ان املـــــواد املـــحـــذوفـــة اشــتــمــلــت ضمن 
مــــادة الــلــغــة الــعــربــيــة، اســلــوب الــتــوكــيــد واملـــدح 
القواعد، وفي كتاب االدب  والتعجب من مــادة 
والـــنـــصـــوص، الــشــعــر املــلــحــمــي وحــتــى نهاية 
الكتاب، الفتة الى ان الحذف ِبمادة الرياضيات، 
عــالوة  والــســادس  الخامس  الفصلني  تضمن 

على التمارين العامة.
واردفـــت طــالــب: ان الــحــذف فــي مــادة الكيمياء 
والثامن،  والــســابــع  الــســادس  الفصل:  تضمن 
الفصل:  تــم حــذف  الفيزياء فقد  مـــادة  وحـــول 
ـــســـابـــع والــــثــــامــــن، مـــوضـــحـــة ان  ــــســــادس وال ال
الـــحـــذف بـــشـــأن مـــــادة االحــــيــــاء، اشــتــمــل على  
والفصل  الجنيني)  (الــتــكــويــن  الــرابــع  الفصل 
الخامس الوراثة، منوهة بأن الحذف للوراثة هو 

من الصفحة 222 الى الصفحة 267 فقط. 
وتـــابـــعـــت انــــه تـــم فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، حــذف 
ثماني وحدات لكل من كتاب النشاط والطالب 
بالنسبة للغة االنكليزية، اي الفصل: السادس 
والــســابــع والــثــامــن، مشيرة الــى ان مـــادة اللغة 
الفرنسية تضمن الحذف فيها، الدرسني الرابع 
والخامس، اي بواقع خمسة دروس بحسب ما 

مجزء من منهاج املادة.

 
العاصمة  يـــزور  الـــذي  إقليم كــردســتــان،  أعــلــن وفــد حكومة 
بــغــداد، ان االجــتــمــاع مــع الــحــكــومــة االتــحــاديــة تمخض عنه 
تشكيل لجنة فنية لحل املشكالت العالقة بني بغداد وأربيل، 
العاجل بني  القريب  فــي  آخــر  اجتماع  انــه سيتم عقد  مبينا 

الطرفني.
وقـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم نــائــب رئــيــس حكومة إقليم 
كردستان سمير هورامي، في تصريح صحفي، ان " الوفد 
الكردي انهى اجتماعه الثاني مع الحكومة االتحادية، مبينا 

واملــوازنــة  النفط  مسائل  دقيق  وبشكل  ناقش  االجتماع  ان 
والرواتب وآخر املستجدات السياسية".

واضاف، انه "تقرر عقد اجتماع آخر في القريب العاجل بني 
املقترحات  لصياغة  واالتحادية،  كردستان  اقليم  حكومتي 

وحلول املشكالت العالقة بني اربيل وبغداد"
العراقية (واع)  األنباء  لوكالة  واوضــح هورامي، في تصريح 
إن "اجــتــمــاعــات وفـــد اإلقــلــيــم مـــع الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة في 
العالقة  بغداد سارت بسالسة، اذ تم التطرق إلى املشكالت 
مؤكدًا  والـــرواتـــب"،  النفط  مسائل  وخصوصا  الطرفني  بــني 

"تشكيل لجنة فنية لحل تلك املسائل".

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم 
أن استقرار املنطقة مرهون بإيجاد حل 
ذلــك  الــفــســلــطــيــنــيــة، جـــاء  للقضية  دائــــم 
خـــالل االجــتــمــاع الـــطـــارئ، الــــذي عقدته 
الجامعة العربية على املستوى الوزاري، 
أمـــــس الــخــمــيــس بـــشـــأن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اإلسرائيلي  املخطط  إزاء  عربي  موقف 

بــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة أو أجـــــزاء منها 
وذلك بتقنية "الفيديو كونفرنس". 

الــذي  "الــتــحــّدي  أّن  الحكيم على  وشـــدد 
ـــة وقــضــّيــتــنــا  ـــعـــربـــّي ــــواِجــــهــــه أّمـــتـــنـــا ال ُت
ي  الفلسطينّية ال يقّل ُخُطورًة عن التحدِّ
العاملّي اُملتمّثل بفايروس كورونا"، عاّدًا 
للكيان  العدوانّية  هات  التوجُّ "تــكــرار  أّن 
قبل  من  املدعومة  الغاصب  اإلسرائيلّي 
أمــيــركــا يــهــدف إلــــى تــســويــف الــُحــقــوق 

الــفــلــســطــيــنــّيــة املـــشـــروعـــة غــيــر الــقــابــلــة 
لـــلـــتـــصـــّرف". وشـــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
عــلــى ضـــــرورة أّن "يـــخـــرج اُملــجــتــِمــعــون 
بــخــطــوات عــمــلــّيــة جـــــاّدة لــلــضــغــط على 
الكيان اإلسرائيلّي وحلفائه بالكّف عن 
مثل هذه االستفزازات، ومطالبة الواليات 
املــــتــــحــــدة بــــــأن تــــكــــون وســـيـــطـــًا نــزيــهــًا 

وُمحايدًا في قضايا املنطقة".
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كشف السفير الروسي في العراق 
ماكسيم ماكسيموف، عن استعداد 

بالده لبيع العراق منظومة أس-
400 املضادة حال تلقيها طلبا من 
بغداد بشأن ذلك، مؤكدا عدم تلقي 
موسكو أي طلب بهذا الخصوص 

حتى االن.
وقال ماكسيموف، في تصريح 

صحفي، إن "الجانب الروسي لم 
يتلق طلبًا رسميًا بهذا املعنى بعد"، 

مبينا أنه "ال ريب في ان التطورات 
األخيرة قد صعدت االهتمام 

بمنظومات الدفاع الصاروخية 
الجوية، ال سيما منظومة أس400- 

املضادة للطائرات".
وأضاف السفير الروسي، أنه "من 

املبكر بعد الخوض بالتفاصيل، 
لذلك اقول إننا سنعمل على تلبية 

الطلب العراقي بمجرد وروده الينا".
ة  وكانت لجنة األمن والدفاع البرملانيَّ

أعلنت في وقت سابق، تقديم 
دراسة كاملة لشراء منظومة 

الدفاع الجوي املتطورة ، مشيرة 
إلى أن األمر سيحسم بعد تشكيل 
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واضـــــــاف، انــــه «تـــقـــرر عــقــد اجـــتـــمـــاع آخــــر في 
كردستان  اقليم  حكومتي  بني  العاجل  القريب 
واالتـــــحـــــاديـــــة، لـــصـــيـــاغـــة املـــقـــتـــرحـــات وحـــلـــول 

املشكالت العالقة بني اربيل وبغداد»
واوضــــح هـــورامـــي، فــي تــصــريــح لــوكــالــة األنــبــاء 
مع  اإلقليم  وفــد  «اجتماعات  أن  (واع)  العراقية 
القيادات السياسية في بغداد سارت بسالسة، 
اذ تم التطرق إلى املشكالت العالقة بني الطرفني 
مؤكدًا  والـــرواتـــب»،  النفط  مسائل  وخــصــوصــا 

«تشكيل لجنة فنية لحل تلك املسائل».

وأضاف هورامي، أن «هناك رغبة حقيقية لدى 
الطرفني لحل املشكالت العالقة»، مشيرًا إلى أن 
الطرفني  ترضي  بمقررات  سيخرج  «االجتماع 

وستكون محل التطبيق».
وأجـــــــرى وفـــــد مــــن حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
أمـــس االول األربــــعــــاء، ســلــســلــة مـــن املــبــاحــثــات 
للتوصل  النفط  ووزارة  السياسية  القيادات  مع 

لحلول بشأن رواتب موظفي اإلقليم والنفط.
حـــيـــث بـــحـــث رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــحــمــد 
اقليم  فــي  الـــوزراء  رئيس  نائب  مــع  الحلبوسي، 

بني  العالقة  املسائل  طالباني  قوباد  كردستان 
بغداد واربيل.

وذكـــــر بـــيـــان لــلــبــرملــان، تــلــقــتــه « الـــصـــبـــاح»، ان 
بتطبيق  االلتزام  على ضــرورة  اتفقا  «الجانبني 
القانون  وفــق  املشكالت  وحــلِّ  النافذة،  القوانني 

والدستور».
مــن جــانــبــه، اكـــد رئــيــس ائــتــالف دولــــة الــقــانــون 
ــــــوري املــــالــــكــــي، أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى إصـــــدار  ن
الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة الــتــي تنظم الــعــالقــة بني 
االقــلــيــم والــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة. واوضـــــح بــيــان 

ملكتبه، ان «املالكي استقبل نائب رئيس حكومة 
اقليم كردستان والوفد املرافق له وجرى خالل 
اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي واالمني، 
فـــضـــال عــــن املـــشـــكـــالت الـــعـــالـــقـــة بــــني االقـــلـــيـــم 

والحكومة االتحادية».
«ضــرورة  على  البيان،  بحسب  املالكي،  وشــدد 
مواصلة الحوارات بني القوى السياسية لتجاوز 

التحديات».
بـــــدوره، تـــــدارس رئــيــس تــيــار الــحــكــمــة الــوطــنــي 
السيد عمار الحكيم، مع وفد من اقليم كردستان 

برئاسة قوباد طالباني امللفات العالقة بني بغداد 
واربيل وامكانية دعم حكومة املكلف مصطفى 

الكاظمي.
واشار  بيان ملكتبه، الى ان «الجانبني اكدا اهمية 
دعم حكومة املكلف الكاظمي، بالنظر للظروف 
ـــعـــراق مـــن ازمـــــات اقــتــصــاديــة  الــتــي يــمــر بــهــا ال
وصـــحـــيـــة نــتــيــجــة وبــــــاء كـــــورونـــــا، فـــضـــال عــن 
للمتظاهرين في اصالح  الحقة  املطالب  تحقيق 
الـــواقـــع الــعــراقــي، اضــافــة الـــى ادامــــة الـــحـــوار بني 
بغداد واربيل وانهاء اإلشكاالت العالقة وتطبيق 
مبادئ الدستور من دون انتقائية من اي طرف 
وتحقيق مصالح الشعب العراقي في كل مكان» 

.
الـــى ذلـــك، نــاقــش رئــيــس ائــتــالف الــنــصــر حيدر 
الــعــبــادي، مــع وفـــد إقــلــيــم كــردســتــان األوضــــاع 

السياسية واألمنية وعملية تشكيل الحكومة.
الــطــرفــني بحثا خــالل   » ان  بــيــان ملكتبه،  وذكـــر 
ــلــقــاء مــجــمــل األوضــــــاع الــســيــاســيــة واألمــنــيــة  ال
واالقــتــصــاديــة والــتــحــديــات الــتــي يــمــر بــهــا البلد 
عن  فضال  الكاظمي،  حكومة  تشكيل  وعملية 
التعاون لتجاوز املشكالت واالنحدار الكبير في 

أغلب القطاعات». 
من ناحيتها، قالت رئيسة الكتلة فيان صبري 
فــي تصريح صحفي، إن «الــوفــد الــكــردي الــذي 
الـــقـــيـــادات السياسية  الــتــقــى  ـــى بـــغـــداد  ال وصـــل 
بغية مناقشة عدد من امللفات الهامة بني بغداد 

واالقليم».
الفنية  الجوانب  ركــز على  «الوفد  أن  واوضحت 
في حواراته، اذ ناقش ملف املوازنة التي تتضمن 
الـــحـــقـــوق الــتــفــصــيــلــيــة لـــالقـــلـــيـــم واملـــحـــافـــظـــات 

والحكومة االتحادية بمجمل مؤسساتها».
ــــذي تم  واضـــافـــت صـــبـــري، ان «املـــلـــف االخــــر ال
التركيز عليه هو ملف قانون االدارة املالية، وما 
املفترض تفعيلها  يتضمنه من تفصيالت من 

بعد تشريع القانون داخل قبة البرملان».
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مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  الـــنـــائـــب  عــــــّد 
مختبر  افتتاح  الكعبي،  حسن  النواب 
الــرصــافــة بــالــنــقــلــة الــنــوعــيــة، الــتــي من 
شأنها املساهمة بزيادة عمليات املسح 
املـــيـــدانـــي وتــعــزيــز ســـرعـــة تشخيص 
الــوبــاء، وفــي وقــت أكـــدت خلية األزمــة 
املــقــبــلــة ستشهد  الــنــيــابــيــة أن املــرحــلــة 
مــن خالل  الــوبــاء  على  الهجوم  عملية 
دائــرة  أعلنت  املــيــدانــي،  املــســح  تكثيف 
إصــابــة  الــبــصــرة تسجيل 28  صــحــة 

جديدة.
 وقــــــــــال الــــكــــعــــبــــي فــــــي بـــــيـــــان تــلــقــتــه 
«الصباح»: إن «افتتاح مختبر لفحص 
بفيروس  بإصابتها  املشتبه  الحاالت 
كــورونــا فــي جــانــب الــرصــافــة؛ خطوة 
كبيرة من شأنها  نوعية  ونقلة  مهمة 
امليداني  الوبائي  املسح  زيــادة عمليات 
الفعال وسرعة التشخيص في كشف 
حـــــاالت اإلصـــابـــة بـــوبـــاء كـــورونـــا في 
مــنــاطــق الــرصــافــة، فــضــًال عــن تقليل 
املختبرات  بقية  على  الحاصل  الزخم 

التشخيصية في بغداد».
وأضــــاف الــبــيــان، أن «ذلـــك جـــاء خــالل 
حــــضــــور الـــكـــعـــبـــي، افـــتـــتـــاح املــخــتــبــر 
الـــبـــايـــولـــوجـــي الـــجـــزيـــئـــي لــتــشــخــيــص 
حاالت فيروس كورونا في مستشفى 
التابع  العصبية  للعلوم  الــوتــري  سعد 
لــــــدائــــــرة صــــحــــة الـــــرصـــــافـــــة، يـــرافـــقـــه 
مــقــرر خــلــيــة األزمـــــة، جــــواد املــوســوي 
وعـــــدد مـــن الـــنـــواب وأعـــضـــاء الــخــلــيــة، 
جابر  محمد  بغداد  محافظ  بحضور 

الــعــطــا، ومــديــر صــحــة الــرصــافــة عبد 
الــغــنــي الـــســـاعـــدي، والــــكــــادر املــتــقــدم 
أن  إلــى  البيان  املستشفى».ولفت  فــي 
«الكعبي وأعضاء الخلية اطلعوا بشكل 
التشخيصية  األجــهــزة  عــلــى  مــبــاشــر 
الــحــديــثــة املــجــهــزة لــلــمــخــتــبــر»، داعــيــًا 
«الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســالمــة 
هــذا  لـــدعـــم  الــصــحــة  الــوطــنــيــة ووزارة 
املــخــتــبــر مـــن خـــالل اســتــمــرار توفير 
الالزمة  كافة  واملستلزمات  املتعلقات 
لهذه األجهزة، إضافة إلى توفير عدد 
إضــافــي مــن الـــكـــوادر املــخــتــصــة لهذا 
املختبر».  وثمن الكعبي دور «املتبرعني 
حيث وصفهم بالجنود املجهولني بعد 
مساهمتهم بتجهيز عدد من األجهزة 
املوجودة»، مؤكدًا أن «صحة الرصافة 
لــهــا خــصــوصــيــة كــونــهــا األكــبــر على 
مــســتــوى الـــعـــراق واألكـــثـــر مــن ناحية 

ارتـــفـــاع عــــدد اإلصــــابــــات بــالــفــيــروس، 
فــــضــــًال عـــــن اســـتـــقـــبـــالـــهـــا املـــصـــابـــني 
واملالمسني وفنادق الحجر والوافدين 

العراقيني من الخارج».
 بدوره، ذكــر مقرر خلية األزمــة خالل 
جـــولـــة االفـــتـــتـــاح، أن «املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة 
ستشهد املباشرة في مرحلة الهجوم 
ضد كورونا، بدًال من الدفاع عبر زيادة 
حاالت املسح امليداني في املناطق ذات 
واســنــاد  واملـــوبـــوءة  السكانية  الكثافة 
ذلك من خالل افتتاح وتهيئة أكثر من 

مختبر لتشخيص الوباء».

بني املوصل وووهان
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عـــقـــدت كــلــيــتــا 
املــوصــل مــع جامعة  الطب فــي جامعة 
«ووهان» الصينية مؤتمرًا ثنائيًا عبر 
الفضاء االلكتروني عن جائحة كوفيد 

بــمــشــاركــة  كـــــورونـــــا»  «فـــــيـــــروس   19
املؤتمر  الجامعتني.وتضمن  أكاديميي 
العالي  التعليم  لـــــوزارة  بــيــان  بحسب 
منه،   نسخة  «الصباح»  تلقت  العراقية 
«محاضرات ألطباء متخصصني من 
جامعة ووهان، ركزت على أهم الطرق 
التي جرى اتباعها في الصني ملجابهة 
فـــيـــروس كـــورونـــا وكــيــفــيــة الــســيــطــرة 
عليه وانحساره، كما تطرق املتحدثون 
ــعــقــاقــيــر الــتــي  إلــــى أهــــم األدويـــــــة أو ال

استخدمت في عالج املصابني».
الشديدة  «الوقاية  أن  املؤتمر  وأوصــى 
أهم  مــن  االجتماعي  والتباعد  والــعــزل 
الركائز في مجابهة هذا الفيروس، كما 
االتفاق على عقد مؤتمرات أخرى  تم 
مماثلة ملختلف االختصاصات الطبية 

بني الجامعتني مستقبال».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية، إعادة 
نحو 14 الف عراقي في الخارج عالقني 
ـــة بسبب جــائــحــة كــورونــا  فــي 19 دول
باسم  املتحدث  الوطن.وقال  أرض  الى 
الــــــــوزارة، أحـــمـــد الـــصـــحـــاف فـــي بــيــان 
«بــُجــُهــود سفاراتنا  «الــصــبــاح»:  تلقته 
ومنذ  العالم  دول  ُعــُمــوم  في  اُملنتِشرة 
بدء إجراءات الحظر واإلغالق، وتوّقف 
العراقيني  مــن  اآلالف  نقل  تــم  الطيران 
الــعــالــقــني فـــي أكـــثـــر مـــن (19) دولــــة، 

وأعادت نحو (13836) إلى البالد».
ولــــفــــت الــــــى أن ذلــــــك تـــحـــقـــق «بــــواقــــع 
بّريتني؛  ورحلتني  جــّويــة،  رحلة   (70)
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــخــــطــــوط الــــجــــّويــــة 
العراقّية، والجهات املعنّية في ساحات 

عمل بعثاتنا».

ـــخـــارجـــيـــة مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم أن  أكـــــد وزيـــــــر ال
استقرار املنطقة مرهون بإيجاد حل دائم للقضية 
الفسلطينية، جاء ذلك خالل االجتماع الطارئ، الذي 
عقدته الجامعة العربية على املستوى الوزاري، أمس 
الــخــمــيــس بــشــأن الــتــوصــل إلـــى مــوقــف عــربــي إزاء 
أو أجزاء  الغربية  الضفة  املخطط اإلسرائيلي بضم 

منها وذلك بتقنية «الفيديو كونفرنس».
وشدد الحكيم على أّن «التحّدي الذي ُتواِجهه أّمتنا 
ُخُطورًة عن  يقّل  الفلسطينّية ال  العربّية وقضّيتنا 
ي الــعــاملــّي اُملــتــمــّثــل بــفــيــروس كـــورونـــا»، عــاّدًا  الــتــحــدِّ
اإلسرائيلّي  للكيان  العدوانّية  هات  التوجُّ «تكرار  أّن 
الـــغـــاصـــب املـــدعـــومـــة مـــن قــبــل أمـــيـــركـــا تـــهـــدف إلــى 

تسويف الُحقوق الفلسطينّية املشروعة غير القابلة 
للتصّرف».

وشـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة عــلــى ضــــرورة أّن «يــخــرج 
على  للضغط  جــــاّدة  عملّية  بــخــطــوات  اُملــجــتــِمــعــون 
هذه  مثل  عــن  بالكّف  وحلفائه  اإلسرائيلّي  الكيان 
تكون  بأن  املتحدة  الواليات  ومطالبة  االستفزازات، 

وسيطًا نزيهًا وُمحايدًا في قضايا املنطقة».
هات، وقرارات  ُمعربًا عن موقف العراق الداعم لتوجُّ
مجلس الجامعة العربّية، التي ُتؤّكد  ضمان ُحُقوق 
دولته  إقــامــة  ُمقّدمتها  وفــي  الفلسطينّي،  الشعب 

اُملستِقّلة. وعاصمتها القدس اُملحتلة.
بــأّن «تحقيق االســتــقــرار فــي املنطقة  ونـــّوه الحكيم 
مرهون بإيجاد حــّل عــادل ودائــم لقضّية فلسطني 

وفقًا لقرارات الشرعّية الدولّية».

العام للجامعة العربية احمد  من جانبه، قال االمني 
ابـــو الــغــيــط: إن «هــــذه الـــــدورة غــيــر الــعــاديــة هدفها 
األساسي التنبيه على خطورة اُملخطط اإلسرائيلي 
السيادة  وفـــرض  الغربية  الضفة  مــن  أجـــزاء  بضم 
املحتملة  التبعات  والتحذير من  اإلسرائيلية عليها، 
اإلقليمي واالســتــقــرار في  األمــن  لهذا املخطط على 

املنطقة».
وأكـــــد أبــــو الــغــيــط  أن «الـــنـــوايـــا اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي 
تــلــقــى لــألســف ُمــســايــرة وتــشــجــيــعــًا مـــن الـــواليـــات 
ـــي،  ـــدول املـــتـــحـــدة، ُتــمــثــل خـــرقـــًا خــطــيــرًا لــلــقــانــون ال
وعلى املجتمع الدولي، ممثًال في مجلس األمــن، أن 
برسالة  إلسرائيل  يبعث  وأن  مسؤولياته،  يتحمل 
اإلقـــرار بها  التوجهات وعــدم  واضحة برفض هــذه 

أو تمريرها».

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة 
االتـــحـــاديـــة، مــجــمــل نــشــاطــات مــديــريــات 
لها في عموم  التابعة  التحقيق  ومكاتب 
ة حــظــر الــتــجــوال  املــحــافــظــات خـــالل ُمـــــدَّ
املفروض. وأشارت الدائرة في بيان تلقته 
ة  القضائيَّ "السلطات  أن  الــى   "الصباح"، 
ة  ولــلــُمــدَّ تحقيقاتها  على  بــنــاًء  أصـــدرت 

من 18 /3 /2020 وحتى 21 /4 /2020، 
قبٍض  أمـــر  و(15)  اســتــقــدام  أمـــر   (13)
ات  و(27) أمر توقيٍف"، مبينة ان "املديريَّ
واملكاتب تمكنت من تنفيذ (12) عملية 

ٍة". ضبط بموجب ُمذكراٍت قضائيَّ
وتــــابــــعــــت: انــــــه "صــــــــدرت عــــن الـــجـــهـــات 
ة ذاتها ثالثة أحكاٍم  ـة خالل اُملدَّ القضائيَّ
ـــــقــت فيها الــهــيــئــة تحت  فــي قــضــايــا حــقَّ

." إشراف القضاء اُملختصِّ

 

أن  الدليمي،  نـــوري  التخطيط  وزيـــر  أكــد 
توفير  عــلــى  الــوطــنــي سيعمل  املــشــروع 
100 ألــــف درجـــــة وظــيــفــيــة فـــي الــقــطــاع 
ــــخــــاص، فـــضـــًال عــــن االســــتــــفــــادة مــن  ال

رواتب املوظفني.
الــدلــيــمــي، لــوكــالــة األنــبــاء العراقية  وقـــال 
«واع»: إن «الوزارة أطلقت مؤخرًا املشروع 
أن  اذ  مليون شخص،  لتشغيل  الوطني 
فكرة املشروع لهذه السنة ستوفر 100 
القطاع الخاص،  ألــف درجــة وظيفية في 
والذي سيعمل بعد -7 10 سنوات على 

توفير مليون درجة وظيفية».
النفط  وأضـــــاف، أن «انــخــفــاض أســعــار 
سيعمل على تحريك املشروع ونجاحه»،  
قائم  ريــعــي  الــبــالد  «اقــتــصــاد  أن  مبينًا 
وأن  النفطية،  الـــــواردات  على  بــاالعــتــمــاد 
هـــذا املـــشـــروع سيفعل الــقــطــاع الــخــاص 

ويحرك عجلة االقتصاد».

وأشار وزير التخطيط، إلى أن «90 باملئة 
الخارج،  إلــى  من رواتــب املوظفني تذهب 
البضائع  راتبه على  املوظف  اذ يصرف 
املحلية،  األســواق  أغرقت  التي  األجنبية، 
مــلــيــار دوالر  يـــقـــارب 50  مـــا  هــــدر  أي 
سنويًا، تذهب من دون أن تستفاد البالد 

منها».
يشتري  «املــوظــف  أن  الدليمي،  وأوضـــح 
ونحو  األجنبية  البضائع  من  باملئة   30
90 باملئة من مــواد غذائية ومشروبات، 
لذلك فإن إطالق مشروع االكتفاء الذاتي 
واألمـــــن الـــغـــذائـــي ســيــحــول ســنــويــًا 10 
إلى  املوظف  راتــب  باملئة مما يخرج من 

داخل العراق».
وتابع، أنه « خالل 3 سنوات سنعمل على 
توطني 15 مليار دوالر، أي سنبدأ بتوفير 
بــيــض املــــائــــدة والـــــدواجـــــن واملــنــتــوجــات 
الغذائية من داخل العراق، وبهذه الطريقة 
الــزراعــة  االقــتــصــاد، ألن  سنحرك عجلة 

هي القطار الذي يجر التنمية».

مدينة اربيل / وكاالت

مختبر تحليالت / ارشيف

سقي مزروعات / ارشيف
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وقال النائب املستقل عامر الفايز انه بعد اجراء 
تعديالت على مرشحي الكابينة الوزارية واكمال 
املهنج الــوزاري، اتفقت القوى الشيعية على منح 
الثقة لحكومة املكلف، التي ستتضمن مرشحني 

ليسوا من القوائم التي سربت سابقا. 
وأوضـــــــح الــــفــــايــــز، فــــي حـــديـــث لـــــ"الــــصــــبــــاح"، أن 
ووافقت  الكاظمي  اختارهم  لــلــوزارات  املرشحني 
عليهم الكتل السياسية، مبينا أن الكابينة الوزارية 
العلم ان اغلب املستوزرين  ستمرر بالتوافق مع 
الحكم  لهم سابق خبرة وال يمكن  لم يكن  فيها 

عليهم اال بعد التجربة.
وأضاف الفايز ان عمر وزارة الكاظمي لن يتعدى 
الــســنــة الـــواحـــدة وقـــد جـــرى االتـــفـــاق عــلــى  ثــالث 
اولويات مهمة هي مواجهة وباء كورونا واالزمة 
االقتصادية والتهيئة لالنتخابات املبكرة، اضافة 
الى ملف جالء القوات االجنبية واعادة املهجرين. 
مــن جــانــبــه، أشـــار الــنــائــب عــن تــحــالــف ســائــرون 
رياض املسعودي، في تصريح صحفي، إلى أن 
"ما تم االتفاق عليه بشكل شبه نهائي هو تقسيم 
الوزارات على أساس االستحقاق االنتخابي، على 
اعتبار أن الدستور كان واضحًا في الحديث عن 
أن  املــكــونــات"، مبينًا  الــتــوازن بــني جميع  تحقيق 
الكابينة  تمرير  على  عــازمــة  السياسية  "الــقــوى 
وزاريــة  كابينة  بتقديم  االلــتــزام  الــوزاريــة بشرط 
كــي تضمن  الجميع  وفــق معايير واضــحــة على 
أغلب  أو  الكامل من جميع  الدعم  الحصول على 

أعضاء البرملان".
وأضــــاف املــســعــودي أن "مـــا نــعــتــقــده أنـــه سيتم 
تقديم قائمة من أسماء املرشحني خالل اليومني 
املقبلني ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها 

يــتــم الـــدفـــع بــهــا إلــــى هــيــئــتــي الـــنـــزاهـــة واملــســاءلــة 
والعدالة ثم ترفع بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة 
رئاسة البرملان قبل 48 ساعة من موعد الجلسة 
لتحديد موعد لعقدها والتصويت عليها"، مبينًا 
"بحال عدم حصول أي معوقات مفاجئة وسارت 
املتوقع  مــن  فــانــه  الحالية  املعطيات  وفــق  األمـــور 
أو نهايته  املقبل،  عقد جلسة منتصف األسبوع 

للتصويت على الكابينة الوزارية".
ــتــي ستتبع  ال وتـــابـــع املــســعــودي أن "اإلجــــــــراءات 
أنها  نعتقد  الجلسة  لعقد  الصحي  الجانب  مــن 
ستكون إجراءات واضحة، وبحال عدم استطاعة 
املــجــلــس عــقــد الــجــلــســة بــشــكــل حـــضـــوري، فمن 
املمكن اعتماد وسائل الكترونية يمكن االستعانة 
األجــواء  فــان  عــام  لكن بشكل  بالحضور،  عنها 
الصحية تسمح في عقد الجلسة بشكل طبيعي".
وفي السياق نفسه، رجح النائب عن كتلة االتحاد 
ـــي، فــي تصريح  الــوطــنــي الــكــردســتــانــي حــســن آل
في  للتصويت  استثنائية  جلسة  عقد  صحفي، 
االسبوع املقبل بعد أن قدم رئيس الوزراء املكلف 

مصطفى الكاظمي برنامجه الى مجلس النواب.
واضــــــاف آلــــي ان "املـــجـــلـــس لـــم يــتــســلــم اي اســم 
الى  مشيرا  الــكــاظــمــي"،  حكومة  فــي  للمرشحني 
الــجــديــدة تــضــم مــبــدئــيــا 11 وزارة  "الــكــابــيــنــة  ان 
للكتل الشيعية و6 للسنة و5 للكرد واملسيحيني 

والتركمان".
في غضون ذلك، أبدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج 
في  النيابية،  الستراتيجي  والتخطيط  الحكومي 
بــيــان، استغرابها "مــن إجــــراءات رئــاســة مجلس 
النواب باستبعاد اللجنة عن ملفات عمل هي من 
تصويت  وبحسب  ومهامها  واجــبــاتــهــا  صميم 

مجلس النواب في جلسته ( ٨ في ١٥/ ١٠ /٢٠١٨ 
) إذ سبق وأن لم  ُتْدَع اللجنة إلى مشاركة لجان 
اجتمعت  التي  والطاقة  والنفط  واالقتصاد  املالية 
اتخاذها  املطلوب  اإلجـــراءات  الحكومة بشأن  مع 
عن  معربة  املنهار"،  االقتصادي  الوضع  ملعالجة 
أسفها من "إبعاد اللجنة عن مهمة دراسة املنهاج 
ــف بــرئــاســة مجلس  الــــــوزاري الــــذي أرســلــه املــكــلَّ
الـــوزراء". وأضــافــت أن "لجنتنا كانت قد حظيت 
الــقــرارات  الــنــواب وهــي احـــدى  بتصويت مجلس 
اإليجابية التي تحسب لهذه الدورة البرملانية عبر 
الحكومة  مراقبة  في  متخصصة  لجنة  تشكيل 
ومتابعة مدى التزامها في تنفيذ املنهاج الوزاري 
الـــــذي صــــوت عــلــيــه املــجــلــس، فــضــال عـــن مهمة 
مراجعة  مــن  يمثله  ومــا  الستراتيجي  التخطيط 
تحقيقها  ومــدى  وستراتيجياتها  الــدولــة  خطط 
أهدافها، علما أن لجنتنا تضم نخبة من الكفاءات 
والــخــبــرات الــبــرملــانــيــة والــتــنــفــيــذيــة واألكــاديــمــيــة"، 

معبرة عن أملها "من رئاسة املجلس إيالء لجنتنا 
االهتمام عبر تقديم الدعم واإلسناد وبما يمكنها 
مـــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا والــــــذي ســيــنــعــكــس قطعا 

باإليجاب على عمل البرملان برمته".
إلى ذلك، قال رئيس ائتالف الوطنية، في مجلس 
الـــنـــواب كــاظــم الــشــمــري، فــي تــصــريــح صحفي: 
إياد  الوطنية ســواء بشخص زعيمه  "ائتالف  ان 
عـــــالوي وأعـــضـــائـــه، كــــان مـــن بـــني أوائــــــل الــقــوى 
وواجهتها  املحاصصة  رفضت  التي  السياسية 
بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 

وحتى اليوم".
السياسية  القوى  "إصـــرار  ان  الشمري  واضــاف 
واستجابة  الشكل  بهذا  املحاصصة  إحياء  على 
رئيس الوزراء املكلف لها، نعّده نكوصًا بالعملية 
التي  والــوعــود  العهود  من  تنصًال  و  السياسية، 
الصميم  فــي  وضــربــة  للمتظاهرين،  قطعها  تــم 
ملـــا دعــــت إلـــيـــه املــرجــعــيــة الــديــنــيــة مـــن ضــــرورة 

االبتعاد عن املحاصصة وتشكيل حكومات من 
التكنوقراط واملهنيني".

الــــشــــمــــري ان "االئــــــتــــــالف ضـــــد مـــبـــدأ   وتـــــابـــــع 
املحاصصة جملة وتفصيًال"، رافضا "الضغوط 
التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا ال نقبل 

بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط".
في حني، أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، 
ان "القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت 
االخير، لحسم اي ملف عليه خالفات، ولهذا هي 
الــبــرملــان،  فــي  وتــمــريــره  للكاظمي  دعمها  اعلنت 
التصويت  في جلسة  عليه  تنقلب  لكنها ســوف 

داخل البرملان".
وحــذر  خشان رئيس الـــوزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي "من تغيير القوى السياسية دعمها له 
الــثــوانــي األخــيــرة مــن عقد جلسة التصويت  فــي 
الثقة، فهي سوف تعمل على عرقلة  على منحه 

هذا االمر بكل تأكيد".

مــا  واملـــــهـــــجـــــريـــــن  الـــــهـــــجـــــرة  وزارة  وزعـــــــــت 
اغــــاثــــيــــة بــني  الـــتـــســـعـــة االف حـــصـــة  يــــقــــارب 
 الــــنــــازحــــني والــــعــــائــــديــــن فــــي بــــغــــداد وديــــالــــى 

وصالح الدين.  
وقـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الـــــوزارة علي 
عــبــاس جهاكير فــي حــديــث خــاص ادلـــى بــه لـ 
"الــصــبــاح": إن فـــرق وزارتــــه املختصة وزعــت 
 مايقرب من 2950 حصة ضمن جانب الرصافة 

في بغداد.
تسلموا  ديــالــى  محافظة  نــازحــي  ان  واردف: 
عــدد من  بلغ  بينما  االف و136 حصة،  ثالثة 
 ،2815 الدين،  محافظة صــالح  في  تسلموها 
مبينا أن املواد االغاثية املوزعة تضمنت سالال 
غذائية وصحية وكسوة مالبس ومستلزمات 

منزلية ومفروشات ارضية.  
واشــار جهاكير في السياق نفسه الى ان ٩٢ 
نــازحــا مــوزعــني بــواقــع ٢٣ اســــرة، عــــادوا  من 
مــخــيــمــات املــديــنــة الــســيــاحــيــة فـــي الــحــبــانــيــة، 
الـــى مــنــاطــق سكناهم فــي اقــضــيــة:  الــرمــادي 
والـــصـــقـــالويـــة والـــفـــلـــوجـــة وهـــيـــت بــمــحــافــظــة 

االنبار.
ولفت الى ان عمليات عودة االسر الجارية، تأتي 
النازحني  لــعــودة  وزارتـــه  اعدتها  خطة  ضمن 
الــــــى مـــنـــاطـــق ســـكـــنـــاهـــم طـــوعـــيـــا فــــي عــمــوم 
عن تخصيص شاحنات  كاشفا  املحافظات، 
 لــنــقــلــهــم، وكـــذلـــك تــجــهــيــزهــم بـــســـالل غــذائــيــة 

كمتاع للطريق.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، لـ"الصباح": 
إن تطبيق قانون حماية املعلمني سيوفر دعما 
قطع  تخصيص  ويتضمن  للمعلمني  معنويا 
قــروض  جـــدول  وفــق  لبنائها  مــع سلف  اراض 
االســــكــــان، مــبــيــنــًا ان الـــقـــانـــون ســيــوفــر أيــضــًا 
للمعلم مــن االعـــتـــداءات بصفته  حــمــايــة كــامــلــة 
ويمكن  االجتماعية  للتنشئة  اساسية  ركــيــزة 
االعتماد عليه في تقويم التربية العامة للطالب، 

اضافة الى التعليم. 
الحكومة  تبني  الياسري على ضــرورة  وشــدد 
املجتمعات  بــنــاء  لــلــقــانــون ودعــمــه الن  املــقــبــلــة 

يــكــمــن فـــي تــاهــيــل وتــنــشــئــة األجـــيـــال الــقــادمــة 
ـــخـــط  مــــــن قــــبــــل املــــعــــلــــمــــني الــــــذيــــــن يــــــعــــــدون ال
االمــــامــــي ملـــواجـــهـــة الــجــهــل وافــــشــــاء وتــرســيــخ 
قــيــم املــجــتــمــع واملــعــرفــة وتــطــويــرهــا، الفــتــًا إلــى 
أن الــلــجــنــة ســتــطــرح حـــال اســتــئــنــاف الــبــرملــان 
جـــلـــســـاتـــه عـــــــــددا مـــــن الـــــقـــــوانـــــني املــــهــــمــــة مــن 
الكلية  وقـــانـــون  االهــلــي  الــتــعــلــيــم  قــانــون   بينها 

التربوية املفتوحة. 

إلى  اللهيبي  اللجنة طعمة  مقرر  أشــار  بـــدوره، 
ان دوام الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا 
والحجر الصحي الذي تعيشه أغلب دول العالم 
"مستحيًال"، مشيرًا  أصبح  العراق  بينها  ومن 
إلى أن ما يدعو إلى التفاؤل أن األمور في البالد 

تتجه نحو االنفراج.
االجــتــمــاع  تــعــتــزم  اللجنة  ان  اللهيبي  واضــــاف 
االســـبـــوع املــقــبــل مـــع وزارة الــتــربــيــة مـــن اجــل 

الخروج بحلول نهائية بهذا الخصوص، مؤكدا 
ان اعتبار هذه السنة سنة عبور امر مستحيل 

الرتباط البلد بنظام عاملي.
وبشأن التعليم االلكتروني او التعليم عن بعد، 
أوضــــح الــلــهــيــبــي انـــه ال يــوجــد بــديــل عــنــه وفــي 
استخدامه  نضمن  ان  يمكن  ال  نفسه  الــوقــت 
مــن جــمــيــع الــطــلــبــة، مــرجــحــا اعــتــمــاد الــفــصــول 
لالمتحانات،  الحظر  قبل  الطلبة  درســهــا  التي 
مع ضرورة ايجاد حل ملشكلة مدارس الجنوب 
تظاهرات  بــدء  منذ  الــدراســة  فيها  توقفت  التي 

تشرين املاضي.
وكانت وزيــرة التربية سها خليل العلي بك قد 
قصي  النيابية  التربية  لجنة  رئيس  مع  بحثت 
جاسم الــيــاســري ورئــيــس لجنة االمــن والــدفــاع 
النائب محمد رضا حلول منع ضياع  النيابية 

السنة الدراسية.
وذكـــر بــيــان لـــلـــوزارة ان الــلــقــاء بــحــث القضايا 
الــتــربــويــة واملــعــالــجــات الــتــي اطــلــقــتــهــا الـــــوزارة، 
النهائية  بــاالمــتــحــانــات  املــتــعــلــقــة  تــلــك  الســيــمــا 
لــلــطــلــبــة والــتــالمــيــذ لــلــمــراحــل الـــدراســـيـــة كــافــة، 
ـــــــــك انــــســــجــــامــــا مــــــع الـــــــظـــــــروف الـــصـــحـــيـــة  وذل
ـــــضـــــمـــــان عـــــــــدم ضــــــيــــــاع الـــســـنـــة  الــــــراهــــــنــــــة ول
 الــــدراســــيــــة لــطــلــبــتــنــا االعــــــــزاء والـــحـــفـــاظ عــلــى 

مستقبلهم الدراسي.
ايــضــا مع  بــك بحثت  العلي  ان  البيان  وأضـــاف 
رئيس لجنة االمن البرملانية التنسيق والتعاون 
االمني مع وزارة التربية وبحث آلية تقديم الدعم 
اللوجستي لحماية املؤسسات التربوية واملراكز 
االمــتــحــانــيــة وكــذلــك مــراكــز الــفــحــص، وطــالــبــت 

بايالء مزيد من االهتمام في هذا الجانب.
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اوعزت اإلدارة املحلية في محافظة كربالء 
املحافظة  فــي  املعنية  الـــدوائـــر  جميع  الـــى 
ــيــة تـــوزيـــع قــطــع االراضـــــي بني  بــإكــمــال آل

الفئات املستحقة.
املــهــنــدس نصيف  وقـــال محافظ كــربــالء 
املحافظة  إن  لـ"الصباح"  الخطابي  جاسم 
ــــدوائــــر ذات الـــعـــالقـــة  بــالــعــمــل  وجـــهـــت ال
ســريــعــا إلكـــمـــال اجــــــــراءات تـــوزيـــع قطع 

من  املستحقني  بــني  السكنية  االراضـــــي 
ــفــئــات الــتــي تـــم تــشــكــيــل لــجــان خــاصــة  ال

لغرض اعداد القوائم الخاصة بها. 
وأضــــــاف انــــه تـــم عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات عــدة  
لـــــغـــــرض االســــــــــــراع بـــتـــحـــديـــد االمـــــاكـــــن 
واملـــســـاحـــات وأعــــدادهــــا وتــســجــيــلــهــا مع 
مـــــراعـــــاة الــــتــــوزيــــع لـــلـــمـــالكـــات الــصــحــيــة 

والقوات االمنية وعمال البلدية.
واشار الخطابي الى ان هذه القطع ستكون 
فــي مــركــز املــديــنــة واالقــضــيــة والــنــواحــي، 

مبينا ان العمل جار لتوزيع قطع االراضي 
بــالــتــعــاون  التعليمية  لــلــهــيــئــات  الــســكــنــيــة 
مع  املعلمني،  ونــقــابــة  التربية  مــديــريــة  مــع 
اكمال اجراءات تنفيذ التوجيهات السابقة 
الـــخـــاصـــة بــشــمــول شـــهـــداء الــتــظــاهــرات 

وذوي ضحايا كورونا بالتوزيع.
بدوره، قال نقيب معلمي كربالء الدكتور 
ان املحافظ وافــق على منح  خالد مرعي: 
سكنية  اراض  قطع  واملــدرســني  املعلمني 
مــن خـــالل فــــرز  مــســاحــة تــتــجــاوز 300 

أن يبدأ  املتوقع  دونــم بموقع متميز ومن 
التوزيع الشهر املقبل.

النقابة انجزت جميع املتطلبات  وذكر ان 
املتعلقة بالتخصيص واملوافقات األخرى 
ولـــم يتبق إال الــشــروع بـــاإلفـــراز الــخــاص 
بالتصميم، واكد ان محافظ كربالء وافق 
عــلــى شــمــول املــتــقــاعــديــن مــن الــتــربــويــني  
الــذيــن احــيــلــوا عــلــى الــتــقــاعــد وفـــق قــانــون 
التقاعد املعدل بعد اختزال ثالث سنوات 

من عمرهم الوظيفي. 

رئيس الجمهورية يكلف الكاظمي / ارشيف
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الزراعة  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وقــال 
الـــــدكـــــتـــــور حـــمـــيـــد الــــنــــايــــف فـــــي تـــصـــريـــح 
لـ"الصباح" : إن "الوزارة لديها االمكانات التي 
تحقق االكتفاء الذاتي للعديد من املحاصيل 
الزراعي  القطاع  تطويع  الزراعية فضال عن 
النباتي والحيواني، لكن هذا يحتاج  بشقيه 

الى الدعم الحكومي و الرعاية الدائمة" .

(الروزنامة) الزراعية
اشــــــار الـــنـــايـــف الـــــى ان "هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 
املحاصيل الزراعية التي حققنا بها االكتفاء 
الذاتي من خالل( الروزنامة) الزراعية وبدأنا 
من خالل موسم 2019 والذي كان موسما 
تــزامــن  مــع موسم  ان  متميزا باالنتاج بعد 
االمطار وتم ملء  سقوط كميات جيدة من 
السدود فتوفرت كميات من املياه ما ساعد 
في زيادة املنتوج الزراعي وزيادة املساحات 
الـــخـــضـــراء ال ســيــمــا مــحــصــولــي الــحــنــطــة 

والشعير والخضراوات".
واكــد " تمت زراعـــة 16 مليون دونــم فضال 
عـــن زراعـــــة مــســاحــات مـــن الــبــســاتــني تــقــدر 
بمليون دونم، ولدينا خطة استثمارية أيضًا 
معدة لزراعة مليون دونم في صحراء املثنى 

و صحراء النجف، وان هذه االراضي تضم 
ابارا ارتوازية ومهيئة لالستثمار".

االكتفاء الذاتي
الى  وصلنا  الحنطة  محصول  فــي   " وتــابــع 
مديات جيدة من االنتاج وبحدود 4 ماليني 
طن، منها (750) الف طن تم تسليمها الى 
وزارة التجارة، علما بان االكتفاء الذاتي للبلد 
الى 5 ماليني طن، وبالنتيجة  يتراوح بني 4 
فهذا يعد انجازًا كبيرًا بتوفيرهذه الكميات 

فضًال عن الكميات التي لم تسلم".
انتاجنا  فــان  الشعير  امــا عن  النايف"  وبــني 
قد وصل الى قرابة املليون طن وهذا انجاز 
كبير لم يحصل منذ  سنوات عدة  ،إذ كان 
في العام املاضي 27 الف طن، وان  ما يزيد 
الى الخارج"،  الرقم ممكن تصديره  عن هذا 
ـــــوزارة اشــتــرت الشعير من  الـــى ان "ال الفــتــا 
للطن  ديــنــار  الــف  مــن 450  باكثر  الفالحني 
الواحد لتشجيعهم،  وتم بيعه ملربي الدواجن 
بسعر 200 الف دينار، ما يعني دعم باكثر 
مـــن 50 بــاملــئــة وقــــد فــتــحــنــا الــبــيــع املــبــاشــر 
لــلــشــعــيــر لــتــصــريــف هـــــذه الـــكـــمـــيـــات النــنــا 
مقبلون على انتاج اكبر و لكي ال تتراكم هذه 

الكميات بزيادة" . 

انتاج الخضراوات
وافاد النايف بان انتاج الخضراوات وصلنا 
املحاصيل  وان معظم  الــى مديات جيدة،  به 
متوفرة  محليا على طول العام و لدينا 25 
منتجات  و4  و21 محصوال  زراعية  مفردة 

حيوانية وصلنا بها  الى االكتفاء الذاتي".
ولفت الى ان " املحاصيل التي وصلنا بها الى 
االكتفاء الذاتي عديدة منها الطماطة والخيار 
والبطاطة والباذنجان والتمر والعسل ودبس 
الــتــمــر"، مــؤكــدا ان " كــل هــذه املـــواد ممنوعة 
من االستيراد كونها تسد الحاجة املحلية"، 
داعيا الى االهتمام بضبط املنافذ الحدودية 
وعدم دخول املستورد وضمن الضوابط" . 

التنسيق مع الصناعة
" تنسيق مع  لديها  ــــوزارة  ال ان  الــنــايــف  اكــد 
وزارة الــصــنــاعــة فــي دعـــم املــنــتــج املــحــلــي و 
النفط  وزارتـــي  مــع  بالتعاون  الفالحني  دعــم 
لــغــرض زيـــــادة االنـــتـــاج لتقليل  والــكــهــربــاء 
االستيراد"، مؤكدا " ضرورة انشاء معامل 
تحويلية لتستقطب املحاصيل الفائضة عن 

الحاجة سواء كانت لكبس التمور او ملعجون 
او غــيــرهــا مــن مــصــانــع تحويلية  الــطــمــاطــة 

للدواجن او االسماك  وغيرها".
وأعرب عن أمله في ان "تكون للقطاع الخاص 
ـــجـــدوى  مـــعـــامـــل تــعــلــيــب كـــهـــذه لــتــحــقــيــق ال
االقتصادية لرفع االنتاج الوطني، واسهامها 
بــتــوفــيــر حــمــايــة لــلــمــنــتــج، فــضــال عــن ان ما 
الغذائية  السلة  يــدعــم  منتجاتنا  مــن  نــوفــره 
الــعــمــلــة الصعبة  ،لــضــمــان تــوفــيــر  الــيــومــيــة 

وتشغيل االيدي العاملة".

القطاع الخاص
بـــّني الــنــايــف ان" لـــلـــوزارة الــحــق فــي الــتــعــاون 
والـــعـــمـــل مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ســــــواء كـــان 
بالدعم او املشاركة، وسوف نفسح له املجال 
لـــالنـــتـــاج، مـــن الــفــالحــني و مــربــي الـــدواجـــن 
واالســـــمـــــاك بــوصــفــهــم قـــطـــاعـــًا خـــاصـــًا مــا 
ــــوزارة هو  ال بــانــتــاج  يعني ان كــل مــا يتعلق 
من القطاع خاص، فالوزارة ال تمتلك اراضي 
وال معامل بل تدعم هذه الشرائح لتحفيزها 
ان  الخاص  القطاع  ما يحتم على  للنهوض، 
يعتمد  ان  ينبغي  وال  ذاتيا  ويتطور  ينهض 

على الدعم الحكومي النه محدود".

شهدت األســواق الصاعدة تدفقات خارجة غير مسبوقة لرؤوس 
والسرعة  أميركي)  دوالر  مليار   100) الحجم  حيث  مــن  األمـــوال 
العاملية (كــورونــا) وتجمد نشاط األســواق  نتيجة االزمــة الصحية 
فعليا في بعض الحاالت، ما أوجد طلبا هائال على السيولة بالدوالر 

األميركي بشكل يفوق حجم السيولة املتوفرة.
وملــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي قــدمــت الــبــنــوك املــركــزيــة الــكــبــرى خطوطا 
ثنائية لتبادل العمالت في ما بينها ولعدد أكبر من الدول (مقارنة 
الشراء  إعــادة  برنامج عمليات  العاملية)، فضال عن  املالية  باألزمة 
(الريبو) الذي أنشأه بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي 
لم يكن  ذلــك  ان  اال  البلدان.  أكبر من  لعدد  بــالــدوالر  السيولة  يتيح 
السيولة، وهــو ما يكشف عن ثغرة  الــى  الحاجة  تلبية  قــادرا على 
في شبكة العالقات املالية العاملية تتمثل 
في مخاطر "التوقف املفاجئ" للتدفقات 

الرأسمالية.
بـــدوره اســتــجــاب صــنــدوق النقد الــدولــي 
لهذا املوضوع بإنشاء تسهيل جديد في 
اسم  اطلق عليه  نيسان  منتصف شهر 
 ،(SLL) األجـــل"  قصيرة  السيولة  "خــط 
الــصــنــدوق  إلـــى أدوات  وهـــو أول إضــافــة 
التمويلية منذ عقد من الزمن تقريبا، وهذا 
التسهيل يتيح ائتمانًا موثوقًا ومتجددًا 
األعضاء  للبلدان  (بغير شــروط الحقة) 
الــتــي تــتــمــيــز أســاســيــاتــهــا االقــتــصــاديــة 
وأطر سياساتها بدرجة كبيرة من القوة 
خــاص  احــتــيــاج  أي  لتلبية  وهـــو مصمم 
(احــتــمــالــي ومــتــوســط الــحــجــم وقــصــيــر 
األجــــل) فــي مــيــزان املــدفــوعــات ينعكس 
تأثيره في شكل ضغوط على الحساب 
الخارجية،  الــصــدمــات  عقب  الــرأســمــالــي 
ويقدر خبراء الصندوق أن يصل الطلب 
األجـــل" من  السيولة قصيرة  "خــط  على 
عـــدد مـــن الـــــدول خـــالل هـــذه االزمـــــة إلــى 
وهو  أمــيــركــي،  دوالر  مليار   (50) نحو 
يمثل نسبة صغيرة من طاقة الصندوق اإلقراضية البالغة تريليون 
بشكل  التمويلية  االحــتــيــاجــات  معالجة  ان  الــخــبــراء  ويـــرى  دوالر، 
والــتــداعــيــات  املستقبلية  االحــتــيــاجــات  تقليص  إلـــى  يـــؤدي  مبكر 

االرتدادية على البلدان األخرى. 
ان هذه االزمة تجدد التفكير الدولي بأسس العالقات النقدية الدولية 
الحاجة  تلبية  على  األخــرى  الرئيسة  والعمالت  الـــدوالر  وإمكانية 
الدولية للسيولة وتغطية املعامالت التجارية، وهل يمكن ان تكون 
العمالت الرقمية حال بديال، هذه األسئلة وغيرها تعيدها جائحة 
كورونا من جديد الى الواجهة السيما ان العالم يعيش مخاضات 
إعادة رسم خارطة االقتصاد العاملي على املستوى التجاري واملالي 

وستكون فيه قضية العملة الدولية حاضرة بقوة.

جاء ذلك أثناء تقييم األسواق الختالل 
ـــطـــلـــب فــي  ـــــتـــــوازن بـــيـــن الــــعــــرض وال ال
أسواق النفط العالمية بسبب تداعيات 
تفشي فايروس كورونا عالميًا، والتي 
الثلث  بقرابة  االستهالك  لتراجع  أدت 
مع اإلغالق العالمي الذي أدي النهيار 
المعروض  الطلب وتباعًا تفاقم تخمة 
الــنــفــطــي عــالــمــيــًا، مــا يــدعــم الــتــوقــعــات 
ـــتـــخـــزيـــن  بـــــامـــــتـــــالء مـــــســـــتـــــودعـــــات ال
ــمــتــحــدة  ـــــات ال ـــــوالي وبـــــاألخـــــص فــــي ال

بحلول منتصف الشهر المقبل.

العقود اآلجلة
ارتفعت العقود اآلجلة تسليم حزيران 
المقبل ألسعار النفط "نيمكس" 3.75 
بالمئة لتتداول عند مستويات 13.85 
باالفتتاحية  مقارنة  للبرميل  دوالرا 
عند 13.35 دوالرا للبرميل، مع العلم أن 
العقود استهلت تداوالت الجلسة على 
فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت 
تداوالت األمس عند مستويات 12.34 

دوالرا للبرميل.
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة لــخــام 
 2.52 المقبل  حزيران  تسليم  "برنت" 
دوالرا   21.18 عــنــد  لـــتـــتـــداول  بــالــمــئــة 
لــلــبــرمــيــل مــقــارنــة بــاالفــتــتــاحــيــة عند 
الــعــلــم،  مـــع  لــلــبــرمــيــل،  دوالرا   20.66
أيضا  الـــتـــداوالت  استهلت  الــعــقــود  أن 
عــلــى فــجــوة ســعــريــة صــاعــدة بــعــد أن 
األمــس عند 20.66  تـــداوالت  اختتمت 
تــراجــع  مـــع  ـــــك  لــلــبــرمــيــل، وذل دوالرا  
مؤشر الــدوالر األميركي 0.17 بالمئة 
عند  باالفتتاحية  مقارنة   99.72 إلــى 
اختتم  الــمــؤشــر  أن  الــعــلــم  مــع   ،99.89

تداوالت األمس عند 99.87.

خفض االنتاج
ــــك قــــال وزيـــــر الــطــاقــة  فـــي غـــضـــون ذل
الـــروســـي ألــكــســنــدر نــوفــاك ،األربـــعـــاء: 
أجــــانــــب  يـــشـــغـــلـــهـــا  مـــــشـــــروعـــــات  إن 

في  محلية  نفطية  مشروعات  وكذلك 
أساس  على  اإلنتاج  البالد ستخفض 
مـــتـــنـــاســـب، فــــي إطــــــار اتــــفــــاق عــالــمــي 

لتقليص إنتاج الخام.
وتــــــشــــــارك شــــــركــــــات نــــفــــط عـــالـــمـــيـــة 
في  إكسون موبيل وشــل  مثل  كبرى 
مشاريع عدة للنفط والغاز في روسيا 
وتــشــغــلــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــات تقاسم 

اإلنتاج منذ التسعينيات.
وافــاد نوفاك بان الــدول غير األعضاء 
اإلنتاج  لخفض  أوبــك+ ستضطر  في 
10 ماليين برميل يوميًا في ايار فقط 
بسبب تــراجــع األســعــار والــطــلــب، وأن 
حــصــة خــفــض اإلنـــتـــاج ســتــكــون على 

أساس متناسب من إجمالي اإلنتاج.
وأضــــــاف نـــوفـــاك ان شـــركـــات الــنــفــط 
الــــروســــيــــة ســتــخــفــض إنـــتـــاجـــهـــا 19 

بالمئة من مستويات شباط في إطار 
االتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

شار وزير الطاقة الروسي ايضًا الى  وأِ
المتحدة  الواليات  مع  اتصال  على  أنه 
االمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن خــطــطــهــا لخفض 

إنتاج النفط.

توازن األسواق
ـــــمـــــوارد  مـــــن جــــانــــبــــه أعــــــــرب وزيــــــــر ال
البترولية فــي أنــغــوال عــن رغــبــة بــالده 
في التوسع في خفض اإلنتاج النفطي 
خالل الفترة المقبلة، موضحًا أن اتفاق 
الــذي تم التوصل إليه مؤخرًا  أوبــك + 
بواقع  اإلنــتــاج  بخفض  يقتدي  والـــذي 
9.7 مــاليــيــن بــرمــيــل يــومــيــًا مــع مطلع 
أيـــار الــمــقــبــل، لــن يــكــون كــافــيــًا إلعـــادة 
لــألســواق مـــجـــددًا، ومضيفًا  الـــتـــوازن 

أنـــه فــي ظــل االفــتــقــار لــطــاقــة التخزين 
 يــعــد الــمــضــي قـــدمـــًا فـــي اإلنـــتـــاج غير 

مبرر.
ويذكر أنه في سابقة أولى من نوعها 
ـــمـــاضـــي،  حــــدثــــت مـــطـــلـــع األســـــبـــــوع ال
انهارت عقود أيار ألسعار النفط الخام 
األميركي "نيمكس" والتي بلغت سالب 
توجه  وســـط  للبرميل  دوالرا   40.23
ما  وهــو  بالسلب  لبيعها  المتعاملين 
يعني أن بائعي الخام عليهم دفع أموال 
عليه  الــحــصــول  أجـــل  مــن  للمشترين 
وذلــــك بــهــدف الــتــخــلــص مــنــه وتــفــادي 
تكاليف التخزين الحقًا وباألخص مع 
النفط  تخزين  بلوغ صهاريج  اقــتــراب 
فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة والـــعـــديـــد من 

البلدان األخرى إلى ذروتها.

ارتفعت أسعار الذهب يوم األربعاء ،إذ 
طغى ضعف الدوالر على التفاؤل بشأن 
إلجـــراءات  التدريجي  التخفيف  خطط 
العزل العام المتخذة لمكافحة فايروس 
كـــورونـــا فــيــمــا يــتــرقــب الــمــســتــثــمــرون 
قــــرارا بــشــأن الــســيــاســات مــن مجلس 
المركزي  (البنك  االتحادي  االحتياطي 

األميركي) أمس األربعاء.
بــتــوقــيــت   0539 الــــســــاعــــة  وبــــحــــلــــول 
المعامالت  فــي  الــذهــب  زاد  غــريــنــتــش، 
 1711.31 ــــى  إل بــالــمــئــة   0.2 الـــفـــوريـــة 
دوالرًا لألوقية (األونصة) بعد تراجعه 

لثالث جلسات متتالية.
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود األمــيــركــيــة اآلجــلــة 
للذهب 0.3 بالمئة إلى 1727.50 دوالرًا 

لألوقية.

الــــدوالر بفعل تباطؤ  وتــراجــع مــؤشــر 
فتح  إعــادة  انتشار كورونا وتحركات 
االقــتــصــاد مــا عـــزز شهية الــمــخــاطــرة 
بالعملة  الــمــقــوم  الــذهــب  جــاذبــيــة  وزاد 
األمــــريــــكــــيــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــذيــــن 
يستخدمون عمالت أخرى. لكن الحذر 
ظـــل مــســتــمــرا تــرقــبــا لـــقـــرار الــمــركــزي 

األميركي.
وخــفــض الــمــركــزي األمــيــركــي أســعــار 
الفائدة واستأنف شراء سندات ودعم 
أســـواق االئــتــمــان. وقــد يــبــدأ بيانه يوم 
ــتــي يعتزم  األربـــعـــاء تــوضــيــح الـــمـــدة ال
خــاللــهــا اإلبــــقــــاء عــلــى ســعــر الــفــائــدة 

بالقرب من الصفر.
ـــنـــفـــيـــســـة  وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــعـــــادن ال
ـــــبـــــالديـــــوم ثـــالثـــة  األخـــــــــــرى، ارتـــــفـــــع ال
دوالرًا  1974.33 ـــــــــى  إل ــــمــــئــــة  ــــال  ب

 لألوقية.

حصاد الحنطة / تصوير علي الغرباوي
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اول  تـــشـــكـــيـــل  ومـــــــع 
حــكــومــة عــراقــيــة في 
 2004 حـــزيـــران   28
الــــــتــــــي حـــــلـــــت مـــحـــل 
ــــطــــة االئــــــتــــــالف  ســــل
الــــوطــــنــــي ومـــجـــلـــس 
ـــــــرد  ـــــــُك الــــــحــــــكــــــم، وال
شـــركـــاء اســاســيــون 
ـــــة  ـــــدول ال ادارة  فــــــي 
ـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة  ال
ـــــتـــــي اتــــــخــــــذت مــن  ال
الديمقراطية  االلــيــات 
اســـــــلـــــــوبـــــــا لــــنــــظــــام 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــم، فــــضــــال 
عــــــن تــــمــــتــــع الـــــُكـــــرد 
بـــاقـــلـــيـــم دســــتــــوري 
وحــــكــــومــــة مــحــلــيــة، 
وكــــــانــــــت مـــســـاهـــمـــة 
الـــُكـــرد فــاعــلــة ايــضــا 
فــي كــتــابــة الــدســتــور 
الــذي خــرج بصيغته 

الــحــالــيــة فــي الــعــام 2005، لــكــن لالسف 
فمنذ اكــثــر مــن عقد ونــصــف مــن نظام 
الحكم الديمقراطي االئتالفي في العراق 
الوصول  في  السياسية  القوى  تفلح  لم 
بني  العالقة  للمشكالت  نهائي  حــٍل  الــى 
املــركــز(بــغــداد) وبـــني اقــلــيــم ُكــردســتــان، 
من  الكثير  تعد تستدعي  لــم  والســبــاب 
الــجــهــد لــلــتــعــرف عــلــيــهــا، هــــذا فـــي وقــت 
(قديمة-  املشكالت  هــذه  بــان  علمنا  اذا 
جـــديـــدة) وهـــي مــن تــداعــيــات سياسات 
االنظمة الحاكمة التي حكمت العراق عبر 

تـــــاريـــــخـــــه الـــحـــديـــث 
كــــــــــدولــــــــــة مــــــدنــــــيــــــة، 
وكـــــــــذلـــــــــك مــــــواقــــــف 
الحركة الُكردية التي 
كـــانـــت تــتــذبــذب بني 
املسلحة  الــعــمــلــيــات 
حـــيـــنـــا والــــتــــفــــاوض 
فـــي احـــيـــان اخــــرى.
عند  الــوقــوف  ودون 
التاريخية  املحطات 
فاننا  املوضوع  لهذا 
امــام  كعراقيني  االن 
مــــشــــكــــالت كـــبـــيـــرة 
ومتشعبة  ومــعــقــدة 
ــــــحــــــكــــــومــــــة  بــــــــــــني ال
بغداد  االتحادية في 
وبـــني حــكــومــة اقليم 
لكنها  ُكــــردســــتــــان، 
–حــــــتــــــمــــــا- لـــيـــســـت 
مــــشــــكــــالت عــصــيــة 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــل، فـــال 
مــشــكــلــة وال عــقــدة فـــي عــالــم الــســيــاســة 
ـــك الــحــل دومـــا  اال ولــهــا مـــخـــرج، لــكــن ذل
لــدى  الــالزمــة  االرادة  تــوفــر  عــلــى  يعتمد 
اطــــــراف الـــخـــالف لـــلـــوصـــول الــــى نــتــائــج 
 ايجابية مرجوة بخاصة في حدود (بلد

واحد).
كما تمت االشارة انفا فان اسباب عدم 
التوصل الى حلول جذرية لم تعد عصية 
على الفهم او على ان ُتعرف، وهي اسباب 
واضحة، اال وهي ان كل املحطات التي تم 
فيها الوصول الى صيغ الحلول في ما 

يخص املشكالت بني 
(بغداد واربيل) كانت 
اتفاقيات  عــن  عــبــارة 
مـــرحـــلـــيـــة هـــشـــة،ولـــم 
ـــــيـــــات  تـــــكـــــن عـــــبـــــر ال
مستديمة،  دستورية 
اليها  الوصول  تم  بل 
بني القوى السياسية 
الــشــريــكــة فــي الحكم 
بــــســــرعــــة قـــيـــاســـيـــة، 
ـــــــــاملـــــــــقـــــــــدور هـــنـــا  وب
باتفاقيات  تسميتها 
(الــــجــــنــــتــــلــــمــــان)، فــي 
وقـــــــــــــت كــــــــانــــــــت كــــل 
الـــــــقـــــــوى بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 
الـــــُكـــــرديـــــة تــــــــدرك ان 
هذه االتفاقيات قابلة 
وبــســهــولــة لــالنــهــيــار، 
االتفاقيات  هذه  كون 
كـــانـــت تـــاتـــي تــقــريــبــا 
(قــبــل او مــع او بعد) 

تشكيل كل حكومة جديدة..!
وقــــد ال يــمــكــن طــــرح ســبــب وجــيــه اخــر 
يؤدي دوما الى ان تبقى هذه املشكالت 
تــاخــذ طــابــع االســـتـــدامـــة او قـــد تمضي 
الى الحل ببطء السلحفاة، وهذا السبب 
هو انعدام الثقة بني االطراف السياسية 
بمختلف انتماءاتها وبخاصة بني القوى 
الُكردية والقوى الفاعلة في بغداد، وهنا 
الكاتب- سيكون هناك  – بحسب رؤيــة 
من  جيدة  ومحصلة  النفق  لهذا  مخرج 
ـــو تـــم تبني  الـــحـــلـــول لـــهـــذه املـــشـــكـــالت ل

الدستورية  االلــيــات 
والقانونية من جهة 
ومـــــــن ثـــــم مـــحـــاولـــة 
بناء الثقة بني اقليم 
ُكــردســتــان والــقــوى 
الــــــــشــــــــريــــــــكــــــــة فــــي 
الـــحـــكـــم فــــي بـــغـــداد 
(الهوية  نهج  وتبني 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة) 
ـــرؤيـــة  بـــعـــيـــدا عــــن ال
الضيقة،  الهوياتية 
كانت عرقية  ســواًء 
او مذهبية او دينية 
فكلما  مناطقية،  او 
ـــعـــقـــل عــن  ابـــتـــعـــد ال
الـــتـــفـــكـــيـــر الـــضـــيـــق 
بــــنــــمــــطــــيــــة (الـــــحـــــق 
املــطــلــق) كــلــمــا كــان 
اقــــرب للحل  الــعــقــل 
والـــســـالم وااليـــمـــان 
بــالــعــيــش املــشــتــرك 
بــدال مــن التعقيد والــخــالفــات واالحــقــاد 

والتباعد. 
وقـــد ال اكــــون مــغــالــيــا هــنــا او مــتــجــاوزا 
الـــحـــق الــطــبــيــعــي فــــي مـــطـــالـــبـــة اطـــــراف 
االعالمي  الخطاب  الخالف بكبح جماح 
الــتــصــعــيــدي، وبــخــاصــة مــن قــبــل بعض 
الــوجــوه الــتــي تظهر فــي اجــهــزة االعــالم 
مــحــلــلــني  او  مـــتـــحـــدثـــني  او  نــــــــواب  مـــــن 
 وال 

ً
والــذيــن ال يــزيــدون فــي الطني اال بلة

 يــضــيــفــون الــــى املــشــهــد اال الــكــثــيــر من
التعقيد.

هو لم يقل خطورة عن فيروس كورونا او سواه ، يعيش مع البشر منذ امد 
بعيد ويصيب الفرد واملجتمع كلما توفرت البيئة املناسبة، كما انه غالبًا 

ما يكون عامًال مساعدًا وفعاًال لالصابة باالمراض الفتاكة االخرى  .
ســريــع الـــعـــدوى واالنــتــشــار بــني اوســــاط املــجــتــمــعــات املــتــخــلــفــة الــتــي من 
السهولة ان تمرر عليها افكار وطقوس متوارثة بالية ما يجعلها قطيعًا 
جاهزًا لالستجابة بسهولة وبقناعة عمياء لكل من يلقن لها ويملي على 
عقولها ذلك باستغالل سذاجتها وتخلفها الحضاري الذي خلقته ظروف 
الى املوت  اجتماعية وطبقية وسياسية عــدة، واذ يــؤدي انتشار وبــاء ما 
في كثير من االحيان فان فيروسات العقل تسبب بشل تفكير حاملها 
وتؤدي ايضًا الى فقدان  سيرورة الحياة ومواكبة تطورها والتفاعل مع 
لهم  الجسد فثمة بشر الهــم  متغيراتها رغــم صحة 
العيش بايقاع يومي رتيب وبسيط  واالنهماك  غير 
دينية  ومسلمات  ومظاهر  يومية  حياتية  بمشاغل 
او الخوض  ودوغماتية راسخة  ال يمكن مراجعتها 
في نقاشها ، ما يسهل انقياد تلك الشرائح  وتحديد 
الــى  سلوكها  وتــوجــيــه  وافــكــارهــا   سايكولوجيتها 
مناطق بعيدة عن العقل واملنطق وهنا يلعب االعالم 
االحـــــادي دورًا خــطــيــرًا فـــي اذكـــــاء حـــــاالت  الــتــراجــع 

والعزل والنكوص  .
وقد اثبت الكاتب واملفكر االميركي ريتشارد بوردي 
العقل )  الــذي اصــدره قبل عقود  ( فيروس  بكتابه 
والــفــيــروســات  الــجــراثــيــم  تشبه  املتخلفة  االفــكــار  ان 
املعدية التي تنتقل الى من عقل الخر دون ان يراها او 
يالحظها احد وتنشط في كل زمان ومكان وال عالج 
غير سالح الثقافة واملعرفة حتى وان كانت بحدودها 
الــذي يضر بتقدم  الخطير  الوباء  الدنيا ملواجهة هذا 
االصابة  عند  مثلما يحصل   البشرية  وتدفق حياة 

باالمراض املعدية االخرى
واذ تعيش املعمورة حاليًا محنة انتشار وباء كورونا 
بعد ان اجهز على دولها، صغيرها وكبيرها  من اولها 
باالمتثال  واملعرفية  العلمية  املواجهة  فان  ثالثها  الى 
ذلك  عــن  بمنأى  تجعلنا  الــواجــبــة  الصحية  للشروط 
الخطر الداهم لكي يظل الجسد  سليمًا ومعافى من  

كل االمراض ومكروبات وميكرومات تستهدفه كما العقل ايضًا, 
وقد وضع وباء كورونا العالم امام اختبار كبير بكيفية التعامل معه طبقا 
لعقول اعضاء ادارة غرف االزمات وجهد العلماء ونقاشاتهم و خالفاتهم 
املختبرية خصوصا لعدم توفر اللقاح والعالج السريع في وقت لم تملك 
دول معينة غير االكتفاء بمنع التجوال وحجر الناس في بيوتهم حتى وان 
الشعوب فخرجت في  لم تتحمله بعض  اذ  بالقوة،  استدعى ذلك فرضه 

احتجاجات وتظاهرات معتبرة  ذلك تقييدًا للحريات !!
وما بني سالمة العقول والنجاة والخالص من كورونا اللعينة يبقى االمل 

بان  تستمر الحياة وتعود الى طبيعتها السابقة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

لــفــتــرة لكنه قــد يعود  املــمــكــن ان ينحسر  انـــه مــن  اذ 
بــقــوة وهـــي ادعـــــاءات تــســنــدهــا فــرضــيــة عـــدم وجــود 
لـــقـــاح شـــــاف تـــمـــامـــا مــــن هـــــذا الـــــوبـــــاء ,اذ مــــا زالــــت 
العالم  في  املتقدمة  العلمية  االبــحــاث  مراكز  مختلف 
تكافح مــن اجــل الــتــوصــل  الــى عــالج لــهــذا الفيروس 
 الــقــاتــل والــخــطــيــر وربـــمـــا يــســتــغــرق االمـــــر عـــامـــا او 

اكثر .
يفرض  الشفاء  وحــاالت  االصــابــات  تذبذب مستوى 
االعتماد على االساليب الوقائية االكثر امنا التي تقوم 
على اساليب التباعد االجتماعي الذكي من خالل تقليل 
التجمعات واالزدحامات الى ادنى حد ممكن وااللتزام 
البالستيكية  الــواقــيــة والــقــفــازات  الــكــمــامــات  بـــارتـــداء 
وتجنب املصافحة او االزدحامات في االماكن املكتظة 
قد  العاملية  الصحة  منظمة  ان  ,خــصــوصــا  وغــيــرهــا 
حذرت مؤخرا من استمرار خطر الوباء ,خصوصا 
ان غالبية الدول في العالم ال تزال في املراحل االولى 
مــن التصدي لفيروس كــورونــا، رغــم انــهــا بـــدات في 
محدودة  بحركة  والسماح  الحظر  اجـــراءات   تخفيف 

لالشخاص . 
ولــلــمــحــافــظــة عــلــى هـــذا املــســتــوى الــوقــائــي الــفــعــال ال 
الحظر  الــخــاصــة بتطبيق  االجـــــراءات  مــن تشديد  بــد 
القاتلة  الثغرات  وتجنب  السالمة  بتعليمات  وااللتزام 
والــخــطــيــرة الـــتـــي قـــد تــتــســبــب بــحــصــول االصـــابـــات 
بالوباء والتي من بينها عدة ظواهر مؤسفة  ابرزها 
ال مـــبـــاالة املـــواطـــنـــني وتــجــاهــلــهــم لــتــعــلــيــمــات ارتـــــداء 
ــقــفــازات الــواقــيــة واســتــعــمــال املــطــهــرات  الــكــمــامــات وال
واملــعــقــمــات حتى فــي خـــارج املــنــزل وتجنب االمــاكــن 
املغلقة واملــزدحــمــة وارتــيــاد االســـواق ومــحــال البقالة 
حتى في الحاالت غير الضرورية, اضافة الى ضرورة 
تشديد اجراءات الحد من الحركة للمواطنني من قبل 
االجهزة االمنية املكلفة بتطبيق اجراءات الحظر رغم 

انــهــا ســجــلــت اكــثــر مــن 30 الـــف مــخــالــفــة حــتــى االن 
وحجزت االف املركبات وغيرها من باقي االجراءات 
دون املــســتــوى املــطــلــوب مــن حــيــث ارتـــفـــاع مستوى 
الحظر  بمعايير  االلــتــزام  وعــدم  والــحــركــة  التجمعات 
اكتظاظا  االكــثــر  الشعبية  املــنــاطــق  فــي  وخــصــوصــا 
.ويتم ذلك  اراء املسؤولني في وزارة الصحة  بحسب 
مــن خـــالل تسيير دوريــــات امــنــيــة فــي املــنــاطــق التي 
تــشــهــد مــثــل هـــذه الــتــجــمــعــات وبــمــعــدالت تــصــل الــى 
بالطائرات  االستعانة  امكانية  مــع  ثــالث  او  ساعتني 
الدوريات بها لكي  املخالفات واعــالم  املسيرة لرصد 
يتسنى لها منع هذه التجمعات املخالفة وهي خطوة 
 اخذت بها عدة دول في املنطقة مثل االردن واملغرب 

واالمارات .
الواقع  املعلنة هو في  من املالحظ ان عدد االصابات 
املستشفى  الــى  النقل  تتطلب  التي  للحاالت  اال  ليس 
وليس للحاالت التي يتم اكتشافها من خالل فحص 
الفرق الجوالة في املناطق او من خالل وجود اجهزة 
متنقلة للكشف توضع في االماكن العامة وان الثغرة 
الكبرى التي تحدث انما تكون من خالل عدم االلتزام 
بالحجر الصحي الذاتي او االلتزام بذلك بشكل خاطئ 
بالفيروس،  للعدوى  املواطنني  من  العديد  يعرض  ما 
اضافة الى ذلك وجود بعض االراء العلمية املطروحة 
التي تدعو الى اتباع عادات معينة ملواجهة الفيروس 
لم يثبت علميا انها صحيحة وهي تسمح بالتراخي 
ايضا في اجراءات الحظر بدعوى ان املناعة يمكن ان 

تتعزز عند اتباع هذه الطرق.
لقد اثبتت تجارب بعض الدول الناجحة في مواجهة 
فـــيـــروس كــــورونــــا بــــان اتـــبـــاع ســيــاســة الــبــحــث عن 
املصابني بدال من انتظارهم هي الوسيلة الصحيحة 

ملــكــافــحــتــه وتــقــلــيــص اعـــــداد املــصــابــني بـــه مـــن خــالل 
تحليل عينات الالف املواطنني، باالضافة الى الفحص 
العشوائي للمسافرين وفي املتاجر واالسواق العامة 
، فضال عن  طرق ابواب املنازل الخذ العينات.اضافة 
الـــدول قــد ركـــزت جهودها على حملة  الــى ان بعض 
الــفــحــوصــات املــكــثــفــة والـــتـــي وصــلــت الـــى 100 الــف 
التي قامت  املانيا  فــي  الــيــوم، كما حصل  فــي  تحليل 
ايــضــا بــعــزل االشـــخـــاص املــصــابــني وتــحــديــد مــواقــع 
االشــخــاص الــذيــن كــانــوا على تــواصــل مــع املصابني 
عــبــر اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا رصـــد املـــوقـــع , فضال 
لــم يقتصر على استقرار  الحكومي  االنــفــاق  ان  عــن 
املنظومة الصحية باملانيا، بل امتد كذلك لدعم االفراد 
الــذيــن خــســروا وظــائــفــهــم، او الــشــركــات الــتــي قللت 
انخفضت رواتــب  بالتالي  و  العمل  عــدد ساعات  من 
الــعــامــلــني فــيــهــا، فــقــد قــــررت الــحــكــومــة االملــانــيــة دعــم 
العمل بالنقص) والــذي  الفئة من خــالل (مكتب  هــذه 
تقوم من خالله بتعويض النقص في رواتب العمال، 
القادرين على دفع  كما منعت طرد االشخاص غير 
ايلول/  نهاية شهر  االيــجــار من محل سكنهم حتى 
مــن خــالل  الــحــكــومــة  كــمــا تحملت  املــقــبــل،  سبتمبر 
التحاليل  تــكــالــيــف  الــصــحــي جميع  الــتــامــني  بــرنــامــج 
لــكــل مــواطــن وهـــو ما  يـــورو  الــتــي تبلغ قيمتها 200 
النفسي بــني املواطنني  اسهم فــي اشــاعــة االســتــقــرار 
وتزايد نسبة اقبال املواطنني على اجراء تلك التحاليل 
 واملساهمة في السيطرة على الوباء وخفض معدالت

االصابات .
ان الـــوعـــي وتـــقـــديـــر خـــطـــورة الــــوبــــاء والـــتـــعـــاون مع 
الــوبــاء  وانــتــشــار  اجــراءاتــهــا ملنع تفاقم  فــي  الحكومة 
هي السبيل االمثل لتجنب حصول الخسائر املميتة 
واالجــهــزة  الطبية  املــالكــات  عــلــى  الــضــغــط  وتخفيف 
ـــهـــا مــــن شــــر هـــذا  ــــبــــالد واهـــل  االمـــنـــيـــة وتـــخـــلـــيـــص ال

الوباء.

التي  القاهرة  العاملّية  بظروفنا  االقتصادّية  االزمــة  لعبور  آنية  ثمة حلول 
شلت االقتصاد العاملّي بعد انتشار جائحة كورونا.. لعّل القاصي والداني 
يعرف االمكانيات االقتصادية العراقية .. من تعدد الثروات، واالمكانيات 
.هذا  للتطوير  الذاتية  واالســتــعــدادات  الوطنية،  الفنية  العاملة  اليد  ،بتوفر 
والفكرّية  والطبّية  الهندسّية  املجاالت  بكل  بتصدره  العراقّي  به  ماُعرف 
بكل الــدول التي يمكث فيها ..اليوم العراق امام ثالث ازمــات – قادر على 
تجاوزها- سياسية بتشكيل حكومة مختزلة ملدة عام تدير ملف االقتصاد 
الهدر  وتقلل   ، االنفاق  تضبط   ، باالسعار  التدهور  لتجاوز  عالية  بفنّية 
باملال الحكومي بتقليل االمتيازات ، وتحدد موعد االنتخابات ..والوقاية 
من كورونا ودرء مخاطر انتشارها بحجر املرضى ومعالجتهم ، وغلق 
الحدود وزيادة الوعي بالنظافة ..  قضية تجاوز محنة انخفاض اسعار 
النفط ..نعم الجانب االخير يؤثر بشكل واقعي في العائدات املالّية بسبب 
بمقدار  بامليزانية  العجز  ويسبب  دوالرًا   30 من  القــل  اُملــريــع  االنخفاض 
كبير ..لكن البد من تدارك االمر من خالل  تخفيض امليزانية بشكل عام 
للثروة  املتطلبات واالولويات الصحة والتعليم والدفاع بال تبديد  اال وفق 
العراقية ..  وتقليل رواتب الرئاسات والوزراء والبرملان 
للنصف فالحكومة مستقيلة من شهر تشرين االول .

الــحــدوديــة وتــهــريــب النفط .وتنظيم    وضــبــط املــنــافــذ 
الــتــرانــزيــت بــكــل املــجــاالت  الــتــعــرفــة الجمركية وحــركــة 
البرية والبحرية والجوية وتنشيط الصناعات الوطنية 
التي تتوفر موادها االولية بالعراق لسد حاجة االسواق 
املنتج  بشراء  العراقي  الخاص  القطاع  ودعــم  املحلية.، 
وتسويقه للجوار ومراجعة االتفاقيات االقتصادية مع 
الجوار االردن ..وكذلك تنظيم العالقات االقتصادية مع 
االقليم بقانون النفط والغاز فعلى االقليم ايداع االموال 
بــوزارة املالية .  بالطبع الــدورات االقتصادية التي تمر 
بالعالم كل 10 اعوام بني الهبوط واالرتفاع والتضخم 
العراق وضــع خطط  من  تحتاج  االقتصادي  والكساد 
بــديــلــة اي بــمــعــنــى خــطــط طــــــوارئ.. ومــيــزانــيــة طـــوارئ 
الــدولــيــة واملــحــلــيــة، النــنــا نعيش وســط  لــلــظــروف  تبعًا 
منطقة تتفجر فيها االزمـــات كــل حــني ..حــصــول هذا 
الخطير  املــرض  بالتزامن مع  املــرّوع باالسعار  الهبوط 
كـــورونـــا ودفــــع الــســعــوديــة الــنــفــط بــكــمــيــات كــبــيــرة مع 
بالعالم  النفطي  وعرضها  بروسيا  نكاية   5% خصم 
العرض والطلب  املــوازنــة بني  االوبــك  هنا يتوجب على 
فيها  تــطــورت  بالعالم  كثيرة  تــجــارب  هناك  بــاالســعــار..  التدهور  لتفادي 
املــواطــن فيها  الــتــي يعد  الــنــفــط  كسنغافورة  االقــتــصــاديــات دون وجـــود 
اعتمدت على  للمواطن وقــد  العائد  باكثر من 9 آالف دوالر  املرفه عامليًا 
ازمة  الشعوب وبعد  االزمـــات تكشف معادن  ..كــل  قــدرات شعبها  تنمية 
وملــآرب  الدولية  االقتصادية  للهيمنة  الشر  بمختبرات  اُملصنع  الكورونا 
االقتصاد  على  تهيمن  التي  الجديدة  والكولونيالية  النيولبرالكية  مابعد 
للتكافل االجتماعي بمساعدة االسر  العراقي يهرع  الشعب  العاملّي نجد 
بازمة متداخلة دخول  العراق  مّر  ..لقد  اليومي  الدخل  قليلي  الفقيرة من 
داعـــش وهــبــوط اســعــار النفط فــي 2014 وتــجــاوز تلك املــحــنــة، نعم كان 
اقراض البنك الدولي لتسديد الرواتب لكن كانت هناك اشتراطات ومنها 
الذين يتسلمون اكثر من راتــب ومنهم بالدرجات  ان هناك 250الــف من 
االعــلــى والتخلي عن  الــراتــب  بــني  ان يخيروا  الخاصة ينبغي خــالل سنة 
الــــرواتــــب االخـــــرى وهــــو حـــق مـــشـــروع لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي لــكــي تــتــســاوى 
والتخطيط والتدبير  بالحكمة  املحنة  واحد فقط.. سنعبر  براتب   الفرص 

السليم.
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ــة بــلــغــات ولهجات  الــحــديــث عــن تــأثــر الــلــهــجــات املــحــلــيَّ
ـــــدول األخـــــرى يــســتــلــزُم حـــــوارًا فــيــلــلــوجــيــًا مــوســعــًا  ال
األمــــر وحــصــره  نــحــاول تبسيط  هــنــا  لكننا   طــريــفــًا, 
 فــــي تـــجـــربـــة قـــــام بـــهـــا الـــضـــابـــط الــــعــــراقــــي املــتــقــاعــد 
مـــن الــجــيــش الــعــثــمــانــي املــــرحــــوم مــحــمــد رؤوف طه 

الشيخلي.
العثماني  الجيش  أحــد ضباط  كــان  الشيخلي  السيد 
ة األولى ونقل الى الهند،  وقد أِسَر خالل الحرب العامليَّ
إذ أمضى في األسر نحو خمس سنوات قبل أْن يعوَد 
ة  الى بغداد بعد ثورة العشرين ليعمَل في وظائف مدنيَّ
التي  مــذكــراتــه  كتابة  فــي  مستمرًا  تقاعد  ثــم  متعددة 
أصدرها ولــده املهندس أحمد بعد وفــاة املؤلف نهاية 

عام 1965.
أطلق الشيخلي على مذكراته التي صدرت في جزأين 
تسمية (مراحل الحياة في الفترة 
املظلمة وما بعدها) ويضم تجربته 
بني  وتجواله  وامليدانية  ة  العسكريَّ
الدول مقاتًال أو أسيرًا, مع مراجعة 
واللغة  والــســكــان  للبيئة  مستمرة 

في كل مكان.
ـــــــــــــــف لـــــلـــــغـــــة   خــــــــــصــــــــــص املـــــــــــــــؤل
ــــة الــــكــــثــــيــــر مــن  بــــــغــــــداد الــــشــــعــــبــــيَّ
الــتــفــاصــيــل الـــطـــريـــفـــة ولـــكـــنـــه فــي 
ــــصــــفــــحــــة91 ومـــــــا بــــعــــدهــــا مــن  ال
الــجــزء األول يــتــحــدث عــن دخــول 
ة  كلمات من دول أخرى الى العاميَّ
كجزٍء  شعبيًا  وتداولها  ة  البغداديَّ

منها ومثاله:
ــة:  أخـــذت لهجة بــغــداد مــن الــروســيَّ
كــــمــــثــــال,  اســـــتـــــكـــــان – ســــــمــــــاور 
ــــة (بـــــالـــــة) بـــالـــبـــاء  ومـــــن الــــفــــارســــيَّ
قــدح, و(ســـرداب)   املعجمة بمعنى 
وهــــو مـــعـــروف و(طــــرشــــي) وهــو 
املــــخــــلــــل, و(كــــــبــــــاب) وهــــــو شـــــواء 
ــــــــوشــــــــي) بــــالــــبــــاء  مـــــــعـــــــروف، و(ب
 املعجمة بمعنى نقاب, و(تازه) بمعنى طري, و(جاره) 
ـــجـــيـــم املـــضـــخـــمـــة بـــمـــعـــنـــى: وســــيــــلــــة, كـــقـــولـــهـــم:  بـــال
ــة. وكـــذلـــك مثل   ســـوولـــي جـــــارة, فـــي األغــنــيــة الــشــعــبــيَّ
(جارك) بالجيم املضخمة بمعنى: ربع كيلو, وغيرها 

كثير.
 glass وكالص kettie وأخذت من االنكليزية: كتلي من

وبطل botlle وملبة Lamps وغيرها كثير.
ــــفــــرنــــســــيــــة: فــــانــــيــــلــــه – شـــمـــنـــدفـــر   وأخــــــــــــذت مــــــن ال
(حيلة)  بلتيقه   – (لــلــســيــارات)  قطار)-تنته  (بمعنى 
ـــتـــركـــيـــة: جـــالـــغـــي (الـــفـــرقـــة   وغــــيــــرهــــا، وأخــــــــذت مــــن ال
(املــلــعــقــة) وكــوتــره  الــحــفــل) وخــاشــوكــة  أو  املوسيقية 
(بـــدون قــيــاس) وقلبالغ (ازدحــــام) و(دونــدرمــة) وهي 
نــوع مــن املرطبات التي صــار االيــس كريم بــديــًال لها 

اليوم.
املصطلح،  فــي  تغييٌر  هــنــاك  يــكــون  أْن  الطبيعي  ومــن 

 

فلم يعد أحد يقول (قلبالغ) عن االزدحام وال (شمندفر) 
 عـــن الـــقـــطـــار, فــالــلــغــة الــعــامــيــة مــثــل الــفــصــحــى تــأخــذ 
وتعطي وتتطور, كما أنَّ السفر واالطــالع واالحتكاك 
وجب  الحالي  الزمن  في  باستمرار  الخارجي  بالعالم 
فضًال  لذلك,  نتيحة  العامية  في  التغيرات  من  الكثير 
ــة بشتى  عـــن وجـــــود املــســلــســالت واألفــــــالم األجــنــبــيَّ
ــة فــي كل  ــات الــعــراقــيَّ الــلــغــات, وهــو أمـــٌر أثــر فــي الــعــامــيَّ

مدينة ومحفل.

ـــعـــالمـــة الــــدكــــتــــور حــســني  ذكـــــر ال
لكتاب  تقديمه  فــي  محفوظ  علي 
الدكتور سلمان القيسي املوسوم 
- مــــن حـــديـــث املـــجـــالـــس األدبـــيـــة 
بــغــداد -  الثقافية فــي  واملــنــتــديــات 
بــدار  الــصــادر عــن سلسلة منابع 
ــــشــــؤون الــثــقــافــيــة ذكــــــر. كــانــت  ال
املجالس تزين البيوت واملنازل في 
الجمعات،  الليالي واألماسي وفي 
وكــانــت مــجــامــع تــجــمــع األفــاضــل 
واألمـــــــاثـــــــل والــــعــــلــــمــــاء واألدبــــــــــاء 
والــــشــــعــــراء والــــظــــرفــــاء يـــرتـــادهـــا 
ـــــي واألكــــــابــــــر ويــنــتــجــعــهــا  األعـــــال
الـــســـراة واألخـــايـــر ويــلــتــقــي فيها 
الكبراء واألعزة يؤلف بينهم االدب 
الفكر  ويربطهم  الثقافة  وتشدهم 
عــلــى اخـــتـــالف األديـــــان واملـــذاهـــب 

واملشارب واملعتقدات.
واضاف «كانت املجالس من مرايا 
الــوحــدة  إنَّ  إذ  الــوطــنــيــة،  الـــوحـــدة 
ـــوطـــنـــيـــة غــــايــــة كــــبــــرى نـــســـارع  ال
ــيــهــا ونـــحـــافـــظ عــلــيــهــا،  جــمــيــعــًا إل
واالختالف   - الناس  اختلف  واذا 
طــبــيــعــي - فــــــإنَّ املـــجـــالـــس كــانــت 
مــــن أســــبــــاب الـــتـــعـــارف والـــتـــآلـــف 
ومــــن مــظــاهــر الـــوفـــاق واالتـــفـــاق، 
وأركانها  املجالس  أصــحــاب  كــان 
وروادهــــــا ومـــرتـــادوهـــا مـــن أمثلة 
التحاب والتواد واالخوة والصداقة 
وبغداد هي أم املجالس واملــدارس 

واملجالس.

توثيق
الدكتور حميد  وجــاء في إضــاءة 
مجيد هدو قراءات بعض فصول 
ـــدكـــتـــور  ال أنَّ  فـــــوجـــــدت  الــــكــــتــــاب 
قــــد وصـــــف لـــنـــا الــــشــــيء الــكــثــيــر 
مـــمـــا يــــحــــدث فــــي تـــلـــك املـــجـــالـــس 

وذكــــــر أســــمــــاء بـــعـــض الــحــضــور 
واملحاضرين وبذلك يمكن أْن يعد 
عمله هذا مسحًا ميدانيًا توثيقيًا 
الى  أْن نضعه  وعمله هذا يمكننا 
للمجالس  وارخ  كــتــب  مــن  جــانــب 
أمــثــال إبــراهــيــم الــدروبــي ويونس 
إبــــراهــــيــــم الــــســــامــــرائــــي وحــســني 
حــاتــم الــكــرخــي وعــبــاس بــغــدادي 
وغــيــرهــم. وأعــتــقــد أنَّ هــذا الجهد 
ســيــكــون فـــي املــســتــقــبــل مــصــدرًا 
ومــــؤشــــرًا نــافــعــًا لــكــل مـــن يـــروم 
الـــوقـــوف عــلــى الــحــركــة الــثــقــافــيــة 
مــــن خـــــالل املـــجـــالـــس الـــبـــغـــداديـــة 

املعاصرة.

ربوع زاهرة
وفـــي كــلــمــة لــلــبــاحــث عـــدنـــان عبد 
الــنــبــي الـــبـــلـــداوي حـــواهـــا الــكــتــاب 
الـــحـــضـــارة  بــــغــــداد  بــــني فــيــهــا أنَّ 
تشهد اليوم جمهرة من املجالس 
وروادهــا  باهلها  العامرة  الثقافية 
ومــمــا يضفي عــلــى أجــوائــهــا من 
ــــك الــتــنــوع  بــهــجــة وســــــرور هـــو ذل
والفكري حتى كانك في  املعرفي 
روض تتسابق فيه اكمام االزهار 
نكهتها  إلـــيـــك  لــتــوصــل  بــالــتــفــتــح 
ببغداد  متخصص  مجلس  فهنا 
املاضي والحاضر، وهناك مجلس 
تــتــألــق فـــي أجــــوائــــه املـــحـــاضـــرات 
لتكريم  الــعــلــمــيــة واألدبـــيـــة وآخــــر 
نخبة من العلماء واالدباء واالطباء 
الجوانب  إلبـــراز  وآخــر  والفنانني، 
ــة،  فــأيــنــمــا يــولــي  ــتــقــنــيَّ ــة وال الــفــنــيَّ
الربوع  تلك  صــوب  وجهه  املثقف 
ومن  دانــيــة  قطوفا  يجد  املعرفية 
مترعة،  كــؤوســًا  والــنــقــاء  الصفاء 
تشرق بوجهه في كل أمسية من 
وأدبائها  علمائها  طلعة  أماسيها 
وفنانيها،  ومؤرخيها  وشعرائها 
ويـــمـــضـــي يـــرتـــشـــف مــــن رحــيــق 
هـــــذه الــــربــــوع الـــــزاهـــــرة مــــا يــذكــي 

الكلمة  فــي جوانحه جــذوة عشق 
الطيبة املعبرة عن الحقيقة.

مجالس معاصرة
القيسي  سلمان  الدكتور  ويــقــول 
مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب: «بــــمــــرور الــزمــن 
مباركة  تجمعات  تتحقق  أخـــذت 
أخــــرى بــفــضــل مــقــام أهــــل الــبــيــت 
األطـــهـــار عــنــد الـــلـــه تــعــالــى، حيث 
املناسبات  فــي  السنوية  الــلــقــاءات 
الخاصة بهم عليهم السالم وذلك 
بوفود املسلمني الى املدن املقدسة 
بــأعــداد تــقــدر بــاملــاليــني، وبفضل 
ما خلفه التراث العربي اإلسالمي 
ة تحتاج  وأدبيَّ ة  من معارف علميَّ
يقتضيه  بما  ومــنــاقــشــات  لبحث 
الـــحـــال املــعــاصــر ولـــــدت مــجــالــس 
املشرف  لتؤدي دورهــا  معاصرة 
في خدمة العلم واملعرفة وها هي 
املجالس املباركة تنتشر اليوم في 
تلتقي  البالد  مــدن  وبعض  بغداد 
أدبــاء  مــن  املثقفة  الشريحة  فيها 
وشـــــعـــــراء وبــــاحــــثــــني ومــــؤرخــــني 
واكاديميني ونخب اخرى وعشاق 

الكلمة.
 واخــــــــتــــــــار كـــــــل مــــجــــلــــس الـــــيـــــوم 
 الــــذي يــنــاســبــه فـــي الــشــهــر يفتح 
فــيــه أبـــوابـــه وبــعــضــهــا اســبــوعــيــة 
لـــــــرواده واملــهــتــمــني بـــهـــذا الـــحـــراك 

النافع.

احتفاءات بزوار البالد
ويــــأخــــذنــــا بـــرحـــلـــة مـــمـــتـــعـــة الـــى 
بــعــض مــجــالــس بـــغـــداد الــثــقــافــيــة 
مــســتــعــرضــًا تــاريــخــهــا ودورهـــــا 
فــي الــحــركــة الــثــقــافــيــة فــي الــبــالد، 
ويشير الى توقف نشاط بعضها 
تواصلت  بينما  متعددة  ألسباب 
أخـــــرى واتـــســـعـــت فـــي أنــشــطــتــهــا 
وتميزها  وروادهـــا  واهتماماتها، 
فـــــي فــــعــــالــــيــــات مـــعـــيـــنـــة مـــواكـــبـــة 

ومستقطبة  واملتغيرات  لألحداث 
زوار البالد من أهل األدب والفكر 
والــــســــيــــاســــة واآلثــــــــــار والــــتــــاريــــخ 
احتفى  فمثًال  األجــانــب،  والرحالة 
ــــذي كــــان يعد  مــقــهــى الــــزهــــاوي ال
مــجــلــســًا ثـــقـــافـــيـــًا ولـــيـــس مــقــهــى 
احـــتـــفـــى بـــشـــاعـــر الـــهـــنـــد الــكــبــيــر 

طاغور عند مجيئه لبغداد.
واســـتـــقـــبـــل مــجــلــس الـــســـيـــد هــبــة 
ـــديـــن الــشــهــرســتــانــي عـــــددًا من  ال
بــغــداد  زاروا  الــذيــن  املستشرقني 
كارلونالينو  السنيور  بينهم  من 
اإليـــــطـــــالـــــي أســــــتــــــاذ عــــلــــم الـــفـــلـــك 
بجامعة القاهرة آنذاك والفرتسي 
التاريخ  أســتــاذ  ماسنيون  لــويــس 
السوربون  جامعة  في  االسالمي 
بــبــاريــس والــبــروفــيــســور االملــانــي 
اســــتــــاذ االدب  يــــوســــف شــــاخــــت 
ومجموعة  برلني  بجامعة  العربي 

اخرى.

شوقي ضيف
وكــان ملجلس الــوزيــر عبد الــرزاق 
محيي الدين الذي تأسس في العام 
دوٌر موسوعي  بــغــداد  فــي   1934
ثقافي في نظرته وطرحه لألمور 
الثقافية والسياسية واالجتماعية 
كـــبـــار  رواده  وكـــــــان  والــــديــــنــــيــــة، 
الــســيــاســيــني واالدبـــــــاء واملــثــقــفــني 

واالكاديميني ووجوه املجتمع.
مـــجـــلـــس  انـــــتـــــقـــــل   1955 وفـــــــــي 
الــــشــــعــــربــــاف مـــــن الــــشــــطــــرة فــي 
الــنــاصــريــة الــى بــغــداد فــي منطقة 
الحاج  مؤسسه  بانتقال  الــكــرادة 
حــــســــني الـــــشـــــعـــــربـــــاف وواصــــــــل 
نشاطه الثقافي املميز واستقطب 
والثقافية وضيف  العلمية  النخب 
املستشرق  إحــــدى جــلــســاتــه  فــي 

البروفيسور وود.
الــدكــتــور حسني  وحــضــر ملجلس 
عــلــي مــحــفــوظ املــســمــى بــــ»نـــدوة 

الــدكــتــور شوقي  الــثــالثــاء» 
ضـــــيـــــف رئــــــيــــــس مـــجـــمـــع 
ــلــغــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة  ال
واملــــســــتــــشــــرق ريــــجــــارد 
نـــــلـــــســـــن مــــــــن جــــامــــعــــة 
والبروفيسور  هارفارد 
الكندي ادمس وزوجته 
رواده ومن  الــى جانب 
علي  الــدكــتــور  بينهم 
الـــــــــوردي والـــدكـــتـــور 

حسني أمني.

ظاهرة جميلة
ـــة  ـــرحـــل وتــــــطــــــول ال
ــــــــــــــى مـــــجـــــالـــــس  ال
بـــغـــداد الــثــقــافــيــة 
حـــــيـــــث مـــــررنـــــا 
بصحبة املؤلف 
ـــــــس  بـــــــمـــــــجـــــــال
مــحــمــد رضـــا 
الـــــشـــــبـــــيـــــبـــــي 
ونـــــــــــــاجـــــــــــــي 
طــــــــــــــــالــــــــــــــــب 
والـــــــــــنـــــــــــدوة 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــزيـــــــــــــــة 
والــجــادرجــي وجــالل 

ـــــحـــــنـــــفـــــي والــــــخــــــاقــــــانــــــي  ال
ــــيــــعــــي وشــــرقــــيــــة الـــــــــراوي  ــــرب وال
وحـــمـــدي االعــظــمــي واملــخــزومــي 
ومكي  االدبــي  الجوادين  ومنتدى 
الــقــامــوســي  الــســيــد جـــاســـم وال 
واملــلــتــقــيــات واملـــنـــتـــديـــات الــتــابــعــة 
ــــــنــــــوادي االجـــتـــمـــاعـــيـــة  لـــبـــعـــض ال
واملؤسسات، وأطلعنا املؤلف على 
املجالس  هــذه  أســـرار  مــن  الكثير 
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا في 
اســتــدامــة أنــشــطــتــهــا، إذ كـــان من 
تواجد رجال  املنغصات  تلك  بني 
األمـــــن فــيــهــا، مـــا ســبــب إحـــراجـــا 
أدى لتوقف بعضها تجنبًا ألذى 

الرواد الذين يفدون للمجلس.

لــــــــقــــــــد 
أصــــبــــحــــت 

ــــــــس  املــــــــجــــــــال
 واملــــــنــــــتــــــديــــــات فـــــــي بـــــــغـــــــداد مـــن 
ــــــــــغــــــــــداد لــــكــــثــــرتــــهــــا  ـــــــم ب  مـــــــعـــــــال
ــيــاتــهــا  وتــــنــــوع أنــشــطــتــهــا وفــعــال
 وكــــــــــذلــــــــــك تــــــــنــــــــوع حــــــضــــــورهــــــا 
جميلة  ظاهرة  وشكلت  وروادهـــا 
وأضــــافــــت ملـــالمـــح بـــغـــداد رونــقــًا 
وألــقــا وبــهــاًء، مــا أجــبــر رؤســاءهــا 
لها  رابــطــة  تشكيل  على  لالتفاق 
ة  الثقافيَّ املــجــالــس  «رابــطــة  بــاســم 

ة». البغداديَّ

حاولــــــــت تجنــــــــب ذلــــــــك ولكنــــــــي وفاًء 
للصديقني املذكورين سأحاول أْن أمرَّ 
على مشــــــــهد جــــــــودت التميمي مرور 
الكرام جهد إمكانــــــــي وأتمنى أْن أوفق 
فــــــــي ذلك، فقد أجمع النــــــــاس واختلفوا 
في تقييمه ألنَّ حياة وسلوك وظروف 
املرحــــــــوم التميمــــــــي كانت عبــــــــارة عن 
كوميديــــــــا ســــــــوداء محاطة بأســــــــالٍك 
شائكة، وأكثر الناس الذين لهم عالقة 
ما بــــــــه ال تحب املكاشــــــــفة والصراحة 
عنه وعنهــــــــم، وفي أي زمــــــــان ومكان، 

وتلك هي الطامة الكبرى.!
يقول جودت:

اجيتك شايل ابعيني.. سوالف عشره 
مذبوحه..

للحســــــــبات  بجفاك..  الكلب  شــــــــرايني 
مرجوحه..!

انشــــــــد من أهل بغــــــــداد.. كلمن ملتهي 
بروحه..

هذه حــــــــال التميمي على لســــــــان حاله 
هو.. وقس على ذلك.!

التميمــــــــي املولود عــــــــام 1928  جودت 
في قضــــــــاء علــــــــي الغربــــــــي بمحافظة 
ميسان/ العمارة، والقادم الى العاصمة 
بغداد مع أســــــــرته الفقيرة التي سكنت 
في بــــــــادئ األمــــــــر في إحــــــــدى مناطق 
الصرائف ربما في الشاكرية أو خلف 
الســــــــدة.. بدايــــــــة خمســــــــينيات القــــــــرن 
املاضي التحــــــــق التميمي متطوعًا في 
الجيــــــــش العراقي ليظل فيــــــــه الى ثورة 
14 تمــــــــوز 1958 عندها ترك عمله في 
الجيــــــــش، ليلتحق بتنظيمــــــــات الحزب 
الشــــــــيوعي العراقي مؤيدًا للثورة بكل 
قواه ومســــــــخرًا طاقاته الفنّية واألدبّية 
لخدمــــــــة الثــــــــورة، خصوصــــــــًا إذا مــــــــا 
عرفنا أّن أجواء الثورة ساعدته كثيرا 
لتنمية قدراتــــــــه الفنية في مجال الخط 
العربــــــــي والرســــــــم وكذلك فــــــــي مجال 
نظم االناشيد والهتافات الثورية التي 
كانت تلقى في التظاهرت واملســــــــيرات 
الشــــــــعبية آنذاك حيث عاش ردحًا من 
تلك الفترات في مدينة املســــــــيب حتى 
ظن الكثير مــــــــن أصدقائه انه من أهل 

املسيب.. وهو ليس كذلك.
وفي غمرة تلك األحداث امللتهبة اختلف 

التميمي مع رفاقه الشيوعيني وطلقهم 
بالثــــــــالث ومعهــــــــم بقيــــــــة التنظيمــــــــات 
ــــــــة األخــــــــرى، وغــــــــادر املســــــــيب  الحزبيَّ
عائدًا الى بغداد ليستقر لدى أقارب له 
يسكنون في منطقة الوشاش بالكرخ، 
وليعمــــــــل صباحًا كاتــــــــب عرائض في 
ــــــــة بالقرب مــــــــن بناية اإلذاعة  الصالحيَّ
والتلفزيــــــــون، ليتيــــــــح له هــــــــذا املوقع أْن 
يقيــــــــَم عالقات واســــــــعة مــــــــع مجاميع 
مــــــــن العاملني في اإلذاعــــــــة والتلفزيون 
من املخرجني واملذيعني واملوســــــــيقيني 
وامللحنني واملطربني وشــــــــعراء األغنية 
ة  أيضــــــــًا، األمر الذي ســــــــهل لــــــــه عمليَّ
والتلفزيــــــــون  اإلذاعــــــــة  الــــــــى  الدخــــــــول 
بسهولة ويســــــــر وأْن يؤسس له فيها 
موضع قــــــــدم وليلتحق فيهــــــــا موظفًا 
يعمل في مجال تأليف األغاني ومعدًا 
ة وممثًال حسب  لشتى البرامج اإلذاعيَّ
ــــــــة لتلفزيون  الطلــــــــب لألعمــــــــال الدراميَّ
بغــــــــداد ألنه كان متواجــــــــدًا في اإلذاعة 
والتلفزيون من الصباح حتى املســــــــاء 
يداوم بدوام واحد مفتوح مكتفيًا بلفة 
طعام بسيطة ورخيصة كوجبة غداء 
يحصل عليهــــــــا من كافتريــــــــا اإلذاعة 
مع اســــــــتكان شاي، وفي املساء يذهب 
للقاء أصدقائه من الشعراء والفنانني 
الذين تجمعهم طاولة الشــــــــراب يوميًا. 

وجيب ليل واخذ عتابه..!!
كان جودت التميمي شــــــــاعرًا متمكنًا 
ســــــــريع البديهة ســــــــريع النظم صيادًا 
الرقيقة،  ة  والغنائيَّ ة  الشــــــــعريَّ للمفردة 
ال يعتــــــــذر عن تنفيذ أي تكليف طارئ 
وعاجــــــــل لإلذاعــــــــة وكانــــــــت اإلذاعــــــــة - 
وأقصد هنا اإلذاعات الرسمية الثالث 
(بغــــــــداد والقــــــــوات املســــــــلحة وصوت 
الجماهيــــــــر) - تعــــــــد جــــــــودت التميمي 

االحتياط القريب لها.
لــــــــه معظــــــــم املطربــــــــني  لحــــــــن وغنــــــــى 
العراقيني ومنهم مطربو الريف وعدٌد 
من املطربني العرب أيضًا من أبرزهم: 
ســــــــميرة توفيق وفهد بالن ونصري 
شمس الدين ونزهت وشقيقتها هيام 
يونــــــــس، ودالل شــــــــمالي وفائزة أحمد 
والثالثي املرح وغيرهم، ال مجال لذكر 
أسمائهم جميعًا، وذلك في الستينيات 
والثمانينيــــــــات  والســــــــبعينيات 

والتسعينيات من القرن املاضي.
التميمي الذي  أنا للمرحــــــــوم  نشــــــــرت 
تعرفت عليه في العام ١٩٦٩ عشــــــــرات 
ــــــــة فــــــــي  ة والغنائيَّ القصائــــــــد الشــــــــعبيَّ
ة التي كنت  الصحف واملجالت العراقيَّ
وما زلت أعمل فيها محررًا لصفحات 
األدب الشــــــــعبي، وصدرت له مجموعة 
ة واحدة فقط بعنوان  شــــــــعرية شــــــــعبيَّ
(الكناطــــــــر) ضمــــــــت النــــــــزر القليل من 
ة ومجموعة أخرى  نتاجاتــــــــه الشــــــــعبيَّ
من الشــــــــعر الفصيح بعنوان (الغربة)، 
وكان يعدُّ من أبرز شــــــــعراء املدرســــــــة 
الحديثة في الشــــــــعر الشعبي العراقي 
وله قصائد مؤثــــــــرة كانت تذاع له عبر 
أثير برنامج (ركن الشــــــــعر الشعبي) 
من إذاعة بغداد الذي كان يعده ويقدمه 
املرحوم (أبو ضاري) ســــــــالم خالص، 
الذي كان يرتبط مع الشــــــــاعر التميمي 
بعالقــــــــة متميزة.. وكذلــــــــك من برنامج 
الشــــــــعر الشــــــــعبي فــــــــي إذاعــــــــة القوات 
املســــــــلحة الــــــــذي كان يعــــــــده املرحــــــــوم 

الشاعر كاظم عبد الجبار.
ومن بــــــــني قصائد التميمــــــــي املعروفة 
(رمدة الشــــــــمس) التي يرد فيها على 
قصيــــــــدة (الريــــــــل وحمــــــــد) للشــــــــاعر 
مظفر النواب عام ١٩٦٤ التي يقول في 

مطلعها:

رمده الشمس ومعصبات اعيونهه
ابضيم الكدر..

رد للســــــــلف خبر زملنه املاوصل منهم 
خبر..

هيمه ومساحي امعكطه..
وجناز مكفوف النظر..

ويعــــــــدُّ التميمــــــــي من الشــــــــعراء الرواد 
ة  الذين كتبوا الومضة الشعريَّ األوائل 
الساخرة في ثمانينيات القرن املاضي 

وهذا أنموذج منها:
كطعت النمله جزيره..

وما تحرك شبر تمثال الرصافي..!
ومن مآســــــــي حياة هذا اإلنســــــــان أنه 
ة  تزوج ألول وآخر مرة من سيدة عراقيَّ
اسمها (هيام) أو (شعلة) كانت تعمل 
ممرضة في أحد مستشــــــــفيات بغداد 
لكْن مع األسف لم تســــــــتمر حياتهما 
لفترة ســــــــتة شــــــــهور ال غيــــــــر وانتهت 

بالطالق، ويقال انهــــــــا خلفت منه بنتًا 
اســــــــمها (دموع).. وبعــــــــد الطالق كان 
جودت يتذكر أيامه الجميلة مع هيام، 
لذلك كتب لها متوسًال بالعودة له لكن 

من دون جدوى.
ليــــــــس هــــــــذا فقــــــــط بــــــــل إنَّ التميمي له 
قصائد جريئة أخرى في نقد األعراف 
ة الســــــــقيمة التي  والتقاليــــــــد االجتماعيَّ
ــــــــة في الحقب  ابتلت بهــــــــا املرأة العراقيَّ
املاضيــــــــة، منها على ســــــــبيل املثال ال 
الحصر قصيدته الشهيرة (الصيكل) 
التي يصور فيها حالــــــــة فتاة منكودة 
الحظ قادهــــــــا أشــــــــقاؤها الى ضفاف 
هور الصيــــــــكل الواقع في أطراف ريف 
العمارة لغــــــــرض قتلها غســــــــًال للعار 
اشتباها بسلوكها.. قال وعلى لسان 

تلك املظلومة:
على جرفك يصيكل لعصر اعيوني..

وما خليش دمعه اتلوذ بجفوني...!
الحديث يطول ويطــــــــول عن هذا املبدع 
واإلنســــــــان املرهف الحس ألنه حديث 
باأللــــــــم والفجيعة  ذكريــــــــات مشــــــــوبة 
والحســــــــرة والعــــــــوز املــــــــادي وأحيانــــــــًا 
فــــــــي التصــــــــرف والســــــــلوك،  ــــــــة  العبثيَّ
التي وشــــــــحت حياة ومشــــــــوار جودت 
التميمي الــــــــذي ضاع تراثه الشــــــــعري 
الغزيــــــــر والبديع وغيــــــــر املألوف، ضاع 
جــــــــراء إهماله وعــــــــوزه املــــــــادي وعدم 
اهتمامه به، ال بل وتفريطه العبثي به، 
ما شجع مجاميع من املتشاعرين من 
أْن يســــــــرقوه وينحلوه بل ويســــــــجلوه 
بأســــــــمائهم بعلــــــــم ومعرفــــــــة صاحبه 
الحقيقي جودت التميمي لقاء جلسة 
شرب بائســــــــة أو وجبة عشاء عابرة، 

وهنا تسكب العبرات الحرى...
آه مــــــــن هــــــــاي الفجيعــــــــه.. آه مــــــــن هاي 

النهايه..!
آه مــــــــن نومي على اتــــــــراب الوطن مثل 

النفايه...
ال ردت منــــــــك رتــــــــوش... ال ردت منــــــــك 

امرايه..
ما ذكرته في هذه السطور العجلى، ما 
هو إال نقطة من بحر متالطم األمواج 
اسمه جودت التميمي شهيد الضياع 
ــــــــة والصعلكــــــــة القاتلــــــــة وغير  والعبثيَّ

املبررة.
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أكــــــد الــــنــــاطــــق اإلعــــــالمــــــي لــلــجــنــة 
الحكام في االتحاد املركزي لكرة 
القدم رعد سليم أنَّ التنسيق بني 
الــحــكــام، أثــمــر عن  اللجنة ودائــــرة 
املعد  البرنامج  بتطبيق  املــبــاشــرة 
معرفيًا  الــحــكــام  وإعــــداد  لتطوير 
وبــدنــيــًا، مــن خـــالل ورشــــة العمل 

االلكترونية الجماعية العامة.
واضاف سليم: إنَّ البرنامج يسهم 
الحكام  على جاهزية  الحفاظ  في 
بــصــورة مــســتــمــرة، وتــتــم متابعة 
تنفيذ خطواته من رئيس واعضاء 

ة. اللجنة والدائرة التحكيميَّ
يتضمن  البرنامج  أنَّ  الــى  واشـــار 
املــحــاضــرات الــنــظــريــة فــي قــانــون 

ـــلـــعـــبـــة ،ومــــســــتــــجــــداتــــه، وطـــــرح  ال
ـــعـــامـــة وعــــــرض أفــــالم  األســـئـــلـــة ال
التحكيمية  الحاالت  لتحليل  عــدة، 
ـــبـــات الــعــمــلــيــة وتـــمـــاريـــن  ـــتـــدري وال
اللياقة البدنية، في خطوة لتطوير 
قـــدرة الــحــكــام عــلــى اتــخــاذ الــقــرار 
الــصــحــيــح والــعــمــل بــــروح الــفــريــق 

الواحد.
ودأبـــــــت لــجــنــة الـــحـــكـــام والــــدائــــرة 
توقف  استثمار  على  ة  التحكيميَّ
الــنــشــاط الـــكـــروي بــســبــب جائحة 
بالقانون،  املعرفة  لزيادة  كورونا، 
ليكون  البدني،  واالرتقاء بالجانب 
ـــة لــقــيــادة  الـــحـــكـــام بـــأتـــم الـــجـــاهـــزيَّ
املـــــبـــــاريـــــات بـــــصـــــورة الئـــــقـــــة، فــي 
أي وقـــت تــنــطــلــق فــيــه املــنــافــســات 

الكروية محليًا وقاريًا.

وأضاف رياض في تصريح صحفي 
ة  الرياضيَّ املوهبة  تطوير  "مراكز  إنَّ 
نــجــحــت فـــي جــمــيــع األلـــعـــاب وقــدمــت 
واملنتخبات  األندية  الى  طاقات شابة 
الوطنية بما يؤكد سالمة النهج الذي 
أنَّ هذه  الـــوزارة، لكن وجدنا  اختطته 
لــم تشمل  مــا  الــخــطــوة غــيــر مكتملة 
ــة األخـــرى  جــمــيــع األنــشــطــة الــشــبــابــيَّ
فــي مــجــاالت الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
هذه  ملسنا  كوننا  والفنون،  والثقافة 
اإلبداعات وتعايشنا معها لذا وجدنا 
مـــن املـــهـــم جــــدًا فــتــح مـــراكـــز املــوهــبــة 
كي  املحافظات  جميع  فــي  ة  الشبابيَّ
ويـــنـــال  املــــبــــدع دوره  الــــشــــاب  يـــأخـــذ 
ــة لــلــتــطــور وتــقــديــم  فـــرصـــة حــقــيــقــيَّ

منجز نفخر به".
وأشار رياض الى أنَّ "وزارة الشباب 
الضائقة  من  الرغم  وعلى  والرياضة 
املــالــيــة الــتــي يــمــر بــهــا الــبــلــد، إال أنها 
لالستثمار  مناسبة  طريقة  ستجد 
ة  في ميدان الشباب واملواهب الشبابيَّ
لــتــكــون أحــــد املـــشـــاريـــع الـــتـــي نــعــول 
عليها في دمج الشباب املبتكر املبدع 
فــي قــطــاعــات الــعــمــل وتــهــيــئــة فرصة 

مناسبة لهم داخل املجتمع".

االولى  الكبرى،  النمسا  جائزة  ستحصل 
ــة لــبــطــولــة الــعــالــم  ضــمــن الـــروزنـــامـــة املــعــّدل
ـــلـــفـــورمـــوال 1 بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس  ل
االخــضــر  الـــضـــوء  عــلــى   ،"19 - "كـــوفـــيـــد 
النــــطــــالقــــهــــا شـــــــرط اقــــامــــتــــهــــا مـــــن دون 

جماهير.
وأبـــلـــغ وزيـــــر الــصــحــة مــنــظــمــي الــســبــاق 
املــقــرر فــي 5 تموز على حلبة "ريــد بول 
رينغ" في سبيلبرغ وجوب توفير بعض 

الضمانات.
وقــال رودولــف أنشوبر في تصريحات 
اعالمية: "يتوّقف السماح بتنظيم الحدث 
يقدمها  الــتــي  الــســالمــة  على خطة  كليا 
احداث  بهكذا  "سنسمح  املنظمون".تابع 
في ظل ظروف صارمة للغاية، وبطبيعة 

الحال ستكون من دون جماهير".
ــم الــســبــاق  ــنــظَّ وتـــريـــد الــحــكــومــة أن ُي
ضــمــن "حــلــقــة مــقــفــلــة"، بــحــيــث يكون 

االشــــخــــاص مـــن خـــــارج الـــفـــرق املــســمــوح 
بمشاركتها فقط من النمساويني.

وكان من املقرر أن ينطلق املوسم من حلبة 
  - ألبرت بارك األسترالية في ملبورن (13 

قبل ساعات  ألغي  السباق  لكن  آذار)،   15
مــن بـــدء تــجــاربــه الــحــرة بــعــد إصــابــة أحــد 
أعــضــاء طــاقــم فــريــق مــاكــالريــن بفيروس 

"كوفيد - 19".

إلــغــاء جائزتي موناكو  وُأعــلــن الحقا عــن 
وفــرنــســا، فــي حــني أن الــســبــاقــات الــتــي تم 
الــصــني،  فــيــتــنــام،  الــبــحــريــن،  تأجيلها هــي 

هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.
واحــد  للفورموال  التنفيذي  الرئيس  وأكــد 
األمــيــركــي تــشــايــس كــــاري، رغــبــتــه فــي ان 
ينطلق موسم فــورمــوال واحــد مــن سباق 
جائزة النمسا الكبرى في 5 تموز املقبل، 
وقال "نهدف الى بدء السباقات في أوروبا 
في تموز ، آب وأوائل أيلول. األول سيكون 
في النمسا في عطلة نهاية األسبوع من 3 
الى 5 تموز "، مضيفا "في أيلول وتشرين 
أن نتسابق  ، يجب  الثاني  األول وتشرين 
فــي أوراســـيـــا وآســيــا واألمــيــركــيــتــني، على 
الخليج خالل كانون  أن ننهي املوسم في 
يــكــون  أن  قــبــل  الــبــحــريــن،  بــســبــاق  األول 
قد  لنكون  أبــوظــبــي،  فــي  التقليدي  الختام 

خضنا بني 15 و18 سباقا".
وتــوقــع كـــاري ان تــكــون "أولــــى الــســبــاقــات 

دون جماهير".

الــريــاضــة اإليــطــالــي مـــن مـــخـــاوف التسيو  زاد وزيــــر 
بإمكان تكرار سيناريو عام 1915 حني شكك بإمكانية 
ــقــدم، وذلـــك فــي ظل  اســتــئــنــاف الــــدوري املــحــلــي لــكــرة ال

استمرار تفشي فيروس كورونا املستجد.
"يضيق  بدأ  الطريق  ان  فينتشنزو سبادافورا  واعتبر 
أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري، ناصحا 
التحضير  نــحــو  تــركــيــزهــم  بتحويل  باللعبة  املعنيني 

للموسم املقبل.
ومن املؤكد أن أي سيناريو مماثل لن يحظى بمساندة 
الـــذي أعـــرب مــرارا  التسيو ورئــيــســه كــالوديــو لوتيتو 
وتـــكـــرارا عــن رغــبــتــه بــاســتــئــنــاف املـــوســـم، الســيــمــا أن 
األولــى  للمرة  الـــدوري  بلقب  الفوز  يملك فرصة  فريقه 

املركز  يحتل  كــان  أنــه  بما   ،1999-2000 مــوســم  منذ 
اللقب  حامل  يوفنتوس  عن  فقط  نقطة  بفارق  الثاني 
بعد 26 مرحلة من أصل 38، قبل أن ُيتخذ قرار تعليق 
فــيــروس  نتيجة تفشي  آذار  مــن  الــتــاســع  فــي  املــوســم 

كورونا .
وفــي ظــل حالة عــدم اليقني، بــات سيناريو عــام 1915 
يقض مضجع التسيو، إذ حرم فريق العاصمة حينها 
من محاولة الفوز باللقب بعد أن توقف الدوري نتيجة 
دخول البالد في الحرب العاملية األولى في أيار من ذلك 

العام.
وفــي ظــل املستوى الــذي كــان يقدمه قبل قــرار تعليق 
املــوســم، يــبــدو التــســيــو قــــادرا عــلــى إضــافــة لــقــب ثالث 
في حال توصل مسؤولو اللعبة والحكومة الى صيغة 
ــم يــذق فــريــق املـــدرب سيموني  الستئناف املــوســم. ول

إينزاغي طعم الهزيمة منذ أيلول املاضي، وهو أكد أنه 
بالفوز  الــعــرش  إزاحـــة يوفنتوس عــن  قـــادر حقا على 
على بطل املواسم الثمانية املاضية مرتني هذا املوسم 

بنتيجة واحدة 1-3 في الدوري والكأس السوبر.
ويــشــعــر بــعــض العـــبـــي التــســيــو بـــاحـــبـــاط نـــاجـــم عن 
الــتــمــيــيــز الــحــاصــل بـــني ريـــاضـــة كـــرة الـــقـــدم وااللـــعـــاب 
الفردية اذ سمحت الحكومة االيطالية بالسماح بخوض 

التمارين الفردية.
التمييز،  هــذا  مــن  إيموبيلي  الكالتشيو  هــداف  وتــذّمــر 
الى هناك (املالعب) ألن التسيو  العودة  قائال "ال أريد 
يــحــتــل املـــركـــز الــثــانــي فـــي الــتــرتــيــب أو ألنـــي متصدر 
الهدافني، بل ألني أفتقد القيام بما أحبه وعملي. أنا ال 
أحاول إثارة املشاكل، أنا أطالب فقط ببعض الوضوح 

كمواطن إيطالي. نحن نريد اداء وظائفنا".

طلب أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو 
الــلــه" أن تحمي العالم من  مــارادونــا مــن "يــد 
وبــاء فــيــروس كــورونــا املستجد وأن تسمح 

باستئناف الحياة الطبيعية.
الفائز  اإليطالي،  نابولي  ويأتي حديث العب 
الـــعـــالـــم 1986 فــي  بــــــالده بــلــقــب كـــــأس  مــــع 
املكسيك عن "يد الله" بعد تصويت مسؤولي 
الحالي  املــوســم  إنــهــاء  الوطني على  االتــحــاد 
خيمناسيا  فريق  أنقذ  مــا  الــهــبــوط،  وتعليق 
الفنية في أيلول  الذي تسلم مارادونا ادارتــه 

املاضي من مغادرة الدرجة األولى.
وكـــان "الــفــتــى الــذهــبــي" ســجــل فــي مــونــديــال 
املكسيك هدفا لبالده بيده في مرمى إنكلترا 
في الدور ربع النهائي ليمنح فريقه الفوز 2-1، 
وقــد صــرح وقتها "إنها لم تكن يــدي بل يد 
الله". وقال مارادونا في تصريحات صحفية 

انها  الكثيرون  لنا ويقول  :"الــيــوم حــدث هــذا 
"يـــد الــلــه" مــن جــديــد، لكنني أطــلــب مــن تلك 
الــيــد إنــهــاء هـــذا الــوبــاء حــتــى يتمكن الــنــاس 

لعيش حياتهم، بصحة جيدة  الــعــودة  من 
وسعادة".

ــنــهــايــة الــتــي  وأضــــــاف "إنـــهـــا لــيــســت ال
أردناها، كنا مقتنعني بأننا نستطيع 

إنقاذ أنفسنا في امللعب".
ولــفــت مـــارادونـــا الــبــالــغ مــن العمر 
فــي  األنـــــديـــــة  أن  ـــــى  إل عــــامــــا،   59
األرجــــنــــتــــني تــــواجــــه صـــعـــوبـــات 

مالية منذ سنوات.
وأمــــــل الــــالعــــب املـــثـــيـــر لــلــجــدل 
أنـــه علينا  مــفــهــومــا  يــكــون  "أن 
مـــواجـــهـــة مــــا هــــو مــقــبــل مــعــا، 

مـــن أجــــل خــيــر كــــرة الــــقــــدم. ال 
"رامبو" (شخصية  بيننا مثل  أحد 

سينمائية) في هذه الحرب، ألنه حتى 
رامبو يخسر ضد هذا الشيء".

أشـــــار الـــبـــرازيـــلـــي أرتــــــور مــيــلــو العــــب وســــط نـــادي 
البقاء  يريد  أنــه  الــى  القدم،  لكرة  اإلسباني  برشلونة 
مع فريقه، نافيا الشائعات حول امكانية انتقاله إلى 

إيطاليا.
وقــــــال أرتـــــــور فــــى بـــيـــان نـــشـــرتـــه وســــائــــل االعـــــالم 
االســبــانــيــة "هــنــاك دائــمــا تكهنات، ولــكــن بــصــدق ان 
الــذي  الــوحــيــد  الــخــيــار  للغاية،  فكرتي واضــحــة 
يثير اهتمامي هو االستمرار في برشلونة، انا 

متأكد حقا من ذلك، انا هادئ".
وأضاف الالعب "أشعر أنني بحالة جيدة 
جــــدا هــنــا وأريــــــد أن أشـــكـــر الـــنـــادي 
والــجــهــاز الــفــنــي عــلــى ثقتهم بــي. 
وهـــذا ســبــب آخـــر يــعــزز رغبتي 

في االستمرار هنا"، 
وانـــــــتـــــــقـــــــل العــــــــــــب مـــنـــتـــخـــب 
"سيليساو" إلى برشلونة في 
عام 2018، قادما من غريميو، 
ويـــســـتـــمـــر عــــقــــده مــــع الـــفـــريـــق 

الكاتالوني حتى 2024.
وأملــحــت تــقــاريــر صحفية إســبــانــيــة فــي االيـــام 
االخيرة إلى احتمال رحيل أرتور الى ايطاليا في 
األرجنتيني  مــع  الــتــعــاقــد  تشهد  قــد  تــبــادل  عملية 
الوتارو مارتينيز مهاجم فريق انتر ميالن االيطالي. 
كــمــا أفـــــادت الــتــقــاريــر عـــن اهــتــمــام يــوفــنــتــوس بطل 

"سيري أ" في املواسم الثمانية األخيرة بالبرازيلي.

كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته 
بالرحيل مــن نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، فــي ظل 

تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.
أمــضــاهــا فــي صفوف  فبعد خمس ســنــوات 

فريق العاصمة احرز فيها لقب الدوري وبلغ 
نصف نهائي دوري ابطال أوروبــا املوسم 
املـــاضـــي، قـــال أونـــانـــا فــي حــديــث اعــالمــي: 
"أنا سعيد في أياكس وممنت لهذا النادي. 
لكن حان الوقت كي اتقدم الى االمام، لدي 

"خمس  عن  متحدثا  هامة"،  طموحات 
ســـنـــوات كـــبـــيـــرة" فـــي امـــســـتـــردام.
ـــــــى رغـــبـــة  وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر ال
االنكليزيني  وتوتنهام  تشلسي 
وبــرشــلــونــة االســبــانــي وبــاريــس 

ســـــــــان جـــــــرمـــــــان الــــفــــرنــــســــي 
ــتــعــاقــد مـــع الــكــامــيــرونــي،  بــال
الــذي اتفق مع مديري اياكس 
نهاية  قبل  رحيله  موعد  على 

عــقــده فـــي 2022.وقــــــــال وكــيــلــه 
"هناك حركة  بوتينيس  ألبرت 
كبيرة حــول انــدريــه. لم يقدم 
بـــرشـــلـــونـــة عـــرضـــا رســمــيــا 
الياكس، لكنه عبر لي جديا 

عن رغبته. 
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يقــــــــول املهــــــــداوي لـ"الصباح": 
إنَّ "أجمــــــــل مــــــــا فــــــــي تقاليــــــــد 
الفقراء  ذكــــــــر  هــــــــي  رمضان 
واألســــــــر املحتاجــــــــة، إذ يتــــــــم 
تجهيزهــــــــم بالتمويل الغذائي 
قبل أســــــــبوع تقريبًا من بداية 
الشــــــــهر الفضيل كمــــــــا تقام 
لهم والئــــــــم خاصة في األزقة 
والحارات من قبل امليسورين 
مــــــــن تجار التمــــــــور والحبوب 
وأتذكــــــــر أنَّ أحدًا مــــــــن تجار 
محافظة الرمــــــــادي الذي كان 
يتردد علــــــــى مدينة الحلة في 
ذلك الزمان لغرض اســــــــتيراد 
الحبوب والذرة الصفراء كان 
يقيم قرابة عشرة أيام قريبًا 
من تلك األزقة من أجل إقامة 
والئم اإلفطــــــــار، حتى أنه في 
نهايــــــــة األمر تــــــــزوج امرأة من 
تلك األحياء وأنجبت له أوالدًا 
وبناتًا ما زالوا يسيرون على 

الشــــــــهر  طيلة  الصالح  نهجه 
الفضيل".

بينمــــــــا تتذكر معنــــــــا الحاجة 
أم محمد صاحبة الســــــــبعني 
عامًا، كيــــــــف كان الصائمون 
ويحترمون  الطرف  يغضون 
الجيــــــــران فــــــــي تلــــــــك األزقــــــــة 
الضيقة، ومن جانب الفكاهة 
أتذكــــــــر أنَّ الحــــــــاج عباس أبو 
التمــــــــن الــــــــذي كان جارنًا في 
ذلك الوقــــــــت كان قد خرج من 
داره وفــــــــي منتصف الطريق 
التقت بــــــــه زوجته التي جلبت 
لنا ما قســــــــمه الله من فطور 
فســــــــألته (ها حّجــــــــي خيرك 
شو مســــــــتعجل)، فرد عليها 
(ال أختــــــــي ماكو شــــــــيء)، ما 
يــــــــدل على أنه لم يرفع رأســــــــه 
بوجهها وهذه هي العفة التي 
كانت تشــــــــهدها أزقــــــــة الحلة 

زمان".

املدنــــــــي  الناشــــــــط  وتحــــــــدث 
واملعنــــــــي فــــــــي تــــــــراث الحلــــــــة 
إنَّ  قائــــــــًال:  الجبــــــــوري  حامد 
"العــــــــادات في تلــــــــك األزقة لم 
تتغير ولعل أبرزها العالقات 
األســــــــرية (التسيارة)، فضًال 
عــــــــن لعبــــــــة املحيبــــــــس وعمل 
لكني  الجماعيــــــــة..  الكليجــــــــة 
متخــــــــوف حقيقــــــــة مــــــــن أيام 
الذي أخذ يفتك  وباء كورونا 
بــــــــاألرواح مــــــــن أنه يتســــــــبب 
التباعــــــــد االجتماعي بني  في 
أســــــــر تلك األزقة التي أغلبها 
فقيرة وتفتقــــــــر الى الخدمات 
وهي تحتاج الى التكاتف بني 

أفرادها".
داعيــــــــا الدوائــــــــر الخدمية الى 
"مد يد العون لها حفاظًا على 
خاصة  التاريخي  موروثهــــــــا 
علــــــــى  مضــــــــى  بعضهــــــــا  أن 

إنشائه مئة عام".

امتــــــــألت نفســــــــي بهجة وأنــــــــا أتابع مجموعــــــــة من الشــــــــباب، انطلق 
مشــــــــروعهم من صالة رياضية في منطقة جميلة. بالتأكيد لم يكن 
املشــــــــروع رياضيًا بل إنســــــــانيًا، فقد أخذ هؤالء الشباب االتصال 
بامليسورين من أصحاب منطقتهم التجارية لجمع املعونات العينية 
والتبّرعــــــــات، بحيث توفرت لديهم كميات كبيــــــــرة من املواد الغذائية 
بمّدة قياسية، وملا زادت كمية هذه املواد وتحّولت إلى أطنان وأطنان، 
لم يكن ثّمة بّد من وجود مكان واســــــــع، فوقع اختيارهم على صالة 
رياضية كبيــــــــرة، راحوا من خاللهــــــــا يوّزعون تلك املــــــــواد الغذائية، 
بســــــــالت خاصة ويبعثوا بهــــــــا إلى املحتاجني، مــــــــن أبناء منطقتهم 

واملناطق األخرى.
رأيتهــــــــم يعملــــــــون كخلية نحل وتابعُت مشــــــــاهد عملهــــــــم في الليل 
والنــــــــاُس نيــــــــام، أو يقضــــــــون أوقاتهم فــــــــي البيوت التزامــــــــًا بالحظر 
والحجــــــــر املنزلي، في ما يعمل هؤالء الشــــــــباب دون كلل وبحماس 
كبير، بني من يفرز املواّد ويوّزع الحصص وُيهيئ األكياس، قبل أن 
تتحّول إلى رزم وسالت، يحملها هؤالء الشباب الخّير إلى سيارات 
نقل خّصصوها للتوزيع إلى أحياء بغداد، بتنســــــــيق مع معتمدين 

ووجاهات اجتماعية، لتوّزع إلى األسر املحتاجة.
الطريف أن نمو املشــــــــروع دفعهم لتوســــــــيع قاعدتــــــــه، وتوفير أرقام 
هاتفيــــــــة خاصة، يمكن لألســــــــر املحتاجة أن تتصل مباشــــــــرة، كما 
يمكــــــــن للناشــــــــطني االجتماعيــــــــني 
التنســــــــيق مــــــــع هــــــــؤالء الشــــــــباب، 
لتزويدهــــــــم بالســــــــالت الغذائية ملن 

يحتاج إليها.
من شباب جميلة هؤالء إلى حيث 
كنُت أتجّول في منطقة ســــــــكناي، 
حــــــــني وقفــــــــُت أمام فرنــــــــني قريبني 
أحدهما للخبــــــــز واآلخر للصمون، 
وقــــــــد غمرنــــــــي شــــــــعور عــــــــام من 
لوحتــــــــني قــــــــد ُكتب عليهمــــــــا بخٍط 
عريض واضح ومقروء، أن الخبز 
والصمون متوفــــــــران مجانًا ملن ال 

يملك ثمنهما!
باالنتقال إلى أسبانيا التي أضّرها 
الوباء، تابعُت من مكنونات الخير 
الشــــــــباب،  نشــــــــاط مجموعــــــــة من 
تطّوعت لتوزيــــــــع وجبات منتظمة، 
علــــــــى املســــــــنني واملتقاعدين الذين 
انقطــــــــع بهم الســــــــبيل، بالتنســــــــيق 
مــــــــع مطاعــــــــم تبّرعت إلعــــــــداد هذه 

الوجبات.
مــــــــن مصر لم يمض علــــــــى افتتاح 
أحد املطاعم إال مّدة ســــــــنة واحدة فقط، لكنــــــــه مع ذلك أصّر على أن 
يــــــــوّزع الوجبات مجانــــــــًا، وأن يبقى مفتوحًا لتقديــــــــم هذه الخدمات 

خالل ساعات الليل والنهار.
باالنتقال إلى موســــــــكو وصل عدد املشــــــــاركني فــــــــي حركة «معًا» 
التطوعيــــــــة اإلنســــــــانية، إلى (82) ألف عضو مــــــــن بينهم أربعة آالف 
طبيب نفســــــــي. مشــــــــروع هؤالء باختصار هو تقديم املســــــــاعدات 
املعنوية والدعم النفسي للمرضى بوباء كورونا، مضافًا إلى الدعم 
املــــــــاّدي بالتركيز خاصة على األدوية واملعّدات الطبية، حيث اختّص 
عدد مــــــــن أعضــــــــاء الجمعية بالتواصــــــــل مع الصيدليــــــــات واملذاخر 
و(5000) آالف مستشفًى، لجمع األدوية توزيعها على املحتاجني. 
وملــــــــا حّققت الحملــــــــة نجاحًا بادرت إلى توســــــــيع عملهــــــــا بإدخال 
املعونات الغذائية باإلضافة إلى األدوية والدعم املعنوي والنفســــــــي، 
ثّم بادرت إلى مّد نشاطها خارج موسكو، إلى جميع أرجاء روسيا.
هــــــــذا غيض من فيض مــــــــن مكنونات الخير التــــــــي تفّجرت في هذه 
األزمــــــــة، بني ســــــــتة أو ســــــــبعة مليار إنســــــــان من ســــــــكان املعمورة، 
تحّركت جميعًا للبذل والعطــــــــاء ونفع الناس، وهي تطرق أبواب الله 
بهذه الفيوضات من هذا الخير املنهمر، كّل على شاكلته وبأسلوبه 
وطريقتــــــــه، تأكيــــــــدًا ملقولة أن طــــــــرق الوصول إلى اللــــــــه بعدد أنفاس 

الخالئق!

الحلة القديمة/ ارشيف

يتشارك الطفل ميخايلو بوندارينكو 
اليوغا  وشــــــــقيقته ماريــــــــا حــــــــركات 
األساسية التي يمارسانها في املنزل 
مسترشــــــــدين بتعليمات مدرب على 

شاشة جهاز كمبيوتر محمول.
دورة  فــــــــي  مشــــــــتركان  والطفــــــــالن 
مؤسســــــــة  تديرهــــــــا  تدريبيــــــــة 
"إديوكيشــــــــن هاب" التي تستهدف 
األطفــــــــال األوكرانيــــــــني فــــــــي عمر 
الســــــــابعة ومــــــــا دون ذلــــــــك الذين 
صــــــــاروا حبيبســــــــي الجــــــــدران 
داخــــــــل املنــــــــازل مــــــــع أســــــــرهم 
إثر إغــــــــالق املــــــــدارس في إطار 
إجــــــــراءات العــــــــزل العــــــــام التــــــــي 
تهدف الحتواء انتشار فيروس 

كورونا.
وقالت ماريا بوجوسالف، مديرة 
املؤسســــــــة التي تتخــــــــذ من كييف 
مقــــــــرا لها، "أردنا القيام بمشــــــــروع 
يســــــــاعد اآلباء في الحصــــــــول على 
القليل من وقــــــــت الفراغ ألداء األعمال 
املنزلية أو العمل ألن الكثيرين تحولوا 

إلى العمل عن بعد".
وأضافــــــــت "مــــــــن الصعــــــــب جدا 
وجــــــــود  فــــــــي  العمــــــــل 
صغــــــــار  مشــــــــاغبني 
الرابعــــــــة  بــــــــني 
من  والسادسة 
العمر حولهم".

وإلى جانــــــــب اليوغــــــــا، ُتقدم سلســــــــلة 
اإللكترونية) دروسا  األطفال  (روضة 
في اللغة اإلنجليزية والرســــــــم ودورات 
فــــــــي تطويــــــــر الذاكــــــــرة وإثــــــــراء الخيال 

وزيادة التركيز.
وفــــــــي كل يوم يتم تقديــــــــم بث جديد 
عبر اإلنترنت، بمــــــــا في ذلك مقاطع 
لنجوم الوسط الفني، ويجتذب املوقع 

اإللكتروني ما يصل إلى 30 ألف زائر 
يوميا. وقالت بوجوســــــــالف إن حوالي 
100 ألف شــــــــخص سجلوا اشتراكهم 
خــــــــالل الســــــــاعات األولى من تدشــــــــني 

املبادرة.
ومن املقــــــــرر حاليــــــــا أن ينقضي أجل 
إجــــــــراءات العزل العــــــــام املفروضة منذ 

16 آذار في أوكرانيا يوم 11 أيار.

يعدُّ ويقدم الفنان جاسم حيدر، مجموعة من برامج جديدة إلذاعات 
وتلفزيونات شبكة اإلعالم العراقي.

وقال حيــــــــدر: "أعد وأقدم برنامجني في إذاعــــــــة جمهورية العراق 
مــــــــن بغداد، هما (مع املســــــــؤول) وهو خدمي، يضيف مســــــــؤولني 
في الوزارات الخدمية؛ لحل مشكالت املواطنني، و(بيت الحبايب) 

الذي يسلط الضوء على تراث وفولكلور األقليات العراقية".
مؤكدًا "وفي إذاعة العراقية من شــــــــبكة اإلعالم العراقي، أعد 

ة) مضيفا شــــــــخصيات  وأقــــــــدم برنامج (أطيــــــــاف عراقيَّ
من وجهــــــــاء القبائل واألقليات فــــــــي املجتمع العراقي، 

وعاداتهــــــــم  وتاريخهــــــــم  بأصولهــــــــم  للتعريــــــــف 
وتقاليدهــــــــم وطقوســــــــهم ومــــــــكان تواجدهم وأهم 

شخصياتهم في مجاالت الحياة".
وأضــــــــاف: "ويتجــــــــول تلفزيــــــــون العراقيــــــــة في 
املحافظــــــــات، من خالل لقاءات مع شــــــــخصيات 
فــــــــي مجاالت الحياة كافة، مــــــــن تقديمي وإعداد 
الشــــــــاعر جليل صبيح.. اإلشــــــــراف العام عباس 

حمزة".

فوجــــــــئ بيتر زاغارا من والية نيوجيرســــــــي األميركية 
بإقامــــــــة حفل عيــــــــد ميالده الـــــــــ100 في ظــــــــل إجراءات 

التباعد االجتماعي بسبب جائحة كورونا.
ففــــــــي اليوم الذي ســــــــبق عيد ميالده املئــــــــة والذي كان 
منتصــــــــف نيســــــــان املاضــــــــي، تفاجأ الجــــــــد األميركي 
بحفل عيد ميالد مختلف وغير تقليدي تماشــــــــيًا مع 
قواعد التباعــــــــد االجتماعي، عندما بدأ العشــــــــرات من 
أفراد أســــــــرته وأصدقائه باملرور والدوران حول منزله 
بالســــــــيارات متمنني له عيد ميالد سعيدًا، بينما كانت 
أغنيتــــــــه (الجد) املفضلــــــــة "تعال وحّلق معــــــــي" لفرانك 

سيناترا، تصدح عاليًا عبر مكبر للصوت.
قائًال له: "انه عيد ميــــــــالدك املئة يا رجل، كان علينا أْن 

حفلة  لك  العديد نقيم  يحضرهــــــــا 

من األشخاص، فأقمنا هذا االستعراض"، قام بي جي 
فرانوفيتش، حفيد زاغارا، بتصوير ردة فعل جده عند 
مشاهدته منظر املحتفلني، والذي لم يتمالك نفسه من 
البكاء وقد غمرته الفرحة أمام هذا املشــــــــهد وهو يقول: 

"لم أر شيئًا كهذا من قبل".
قبيــــــــل انتهاء العرض، انضمت مجموعة من ســــــــيارات 
اإلطفــــــــاء الــــــــى العرض أمــــــــام منزل زاغــــــــارا وهي تطلق 
صفارات اإلنــــــــذار ابتهاجًا باملناســــــــبة، لتنضم بعدها 
عربــــــــة "تاكو" الى العرض وقد كتــــــــب على جانبها رقم 

(100) كداللة على سنوات عمر زاغارا.
يذكر أنَّ مدينة تاالهاسي بفلوريدا، شهدت هي األخرى، 
مؤخرًا، احتفاًال بالعيــــــــد امليالد املئة لرود دوغار، الذي 
لــــــــم يتمكن من االحتفال به كما كان مخططًا له، عندما 
شاركت أكثر من 80 سيارة وشاحنة باملرور من أمام 

منزله وهو ينظر إليهم من الداخل برفقة بناته.
ة * صحيفة االندبندنت البريطانيَّ
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