
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

l dð …dB³ «Ë WMšUÝ W “QÐ —cM¹ —UŠ nO

w− HM³ « rKF «

الــعــروض واخلــدمــات واالشــتـراك
بــهـــا بــصــورة مــبـــاشــرة كــمــا أنه
سـيـكـون قـنـاة مـهـمـة وإضـافيـة في
مـهـام خدمـات الـشركـة تـعـمل على
تقد أفـضل اخلدمـات للمـشترك
وتـعـزيـز جتـربـة عمـالئنـا من خالل
اطالعــهم واالشــتــراك بــخــدمــاتــنـا
وعــروضـنـا اجلـديــدة وبـشـكل مـرن

وفوري). 
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ويـضــيف سـمـيـر إن (هـذه اخلـدمـة
هي تـرجــمـة السـتـراتــيـجـيــتـنـا في
الــــتــــحــــول الــــرقــــمي ومــــواكــــبـــة
الــتــطــورات احلــاصــلـة فـي مــجـال
الـتـكـنولـوجـيا والـقـناة الـتـفاعـلـية
عـلى تـطـبـيق "فـيـسـبـوك مـسـنـجـر"
ـكن اعـتـبـارها مـفـصال ًتـكمـيـلـيا ً
وقـنـاة مـبـتـكـرة تـضـاف الى جـانب

قائـمـة الـتـواصل الـتـقلـيـديـة لـديـنا
مــثل مـركـز االتــصـال وأفـرع خـدمـة
ــنــتـشــرة في جــمـيع ــشـتــركـ ا ا
قدور انحاء العراق واالن أصبح 
مـشـتـركـيـنـا مـعـرفـة مـدة صالحـيـة
خــطـوطــهم والــرصــيــد وامـكــانــيـة
التـحـدث مع موظف خـدمة الـزبائن
فـــضال عن اســـتـــعـــراض خـــدمــات
الــشـركـة اجلـديــدة واالشـتـراك بـهـا

بانسيابية).
 يذكر أن زين الـعراق أطلـقت ايضا
مؤخـرا خدمة تـمكن مـشتركـيها من
االشــتــراك بــبـــاقــات االنــتــرنت من
خالل تـــطــبـق الــفـــيـــســـبــوك عـــلى
هـواتـفـهم وهي تـبـحث بـاسـتـمرار
عن كيفـية استخـدام أحدث احللول
ـــهـــا الـــتـــكـــنــــولـــوجـــيـــة وتــــقـــد

شتركيها.. 

مباشرة. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امس ان خـطوة إطـالق هذه الـقـناة
التفـاعليـة على صفـحة زين العراق
عـبـر "فيـسـبوك مـسـنجـر" تـتويـجا ً
لــلــجــهــود الـتـي بُـذلـت في تــوفــيـر
مـنــصـة تــواكب الــتـطــور احلـاصل
شترك بصورة وتلبي متطلبات ا
آلـيــة وتـفـاعــلـيــة وتـسـاهـم بـشـكل
كبير بخلق جتربة عمالء فريدة من
ـنـطـقـة بـكل نــوعـهـا في الـعـراق وا
ـوضوع سرعـة وسـهولـة. وحول ا
قــال رئــيس االدارة الــتــجــاريــة في
الـشـركـة مـحـمـد سـمـيـر (كـجـزء من
مــســاعــيـــنــا في تــعـــزيــز احلــلــول
بتكرة تفتخر شركة زين بإطالق ا
برنامجها التفاعلي االول من نوعه
ـقـدور في الــعـراق حـيث أصــبح 
مـشـتـركـيـنـا أن يـطـلـعـوا عـلى اخـر
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نـــيـــســان Æ2003 وشـــهـــدت قـــاعــة
ـتنـبي في نـادي الـصيـد حـضورا ا
غيـر مـسبـوق دفع رئـيسـة الـلجـنة
الـثقـافـيـة سنـاء تـوت الى االعـتذار
عن اكتظاظ القاعة واالعتراف بان
احملاضرة اول مـناسـبة تشـهد مثل
هــذا احلــضــور الــنــوعي مــشــيـدة
باجلريدة التي قـالت انها (حصلت
ــرتـبـة االولـى في اسـتـطالع عـلى ا
للـرأي اقـامته الـلـجنـة عام 2018).
ـزيـد من الـنـجـاحات وتـمـنت لـهـا ا

والتألق. 
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وكــــان نـــــواب ووزراء ســــابـــــقــــ
يون واعالمـيون ومحامون واكاد
وجـمـهـور واسع حـضـر احملـاضرة
الـــتـي عـــرضت واقع الـــصـــحـــافـــة
ـوذجهـا (الزمان) في سـتقـلة وا ا
بـيـئـة مـحلـيـة صـاخـبـة ومـتـحـولة.
ومن جهـته اشـاد مـقدم احملـاضرة
حـامـد الـقـيـسي بـالقـيـمـة الـعـلـمـية
عـرفيـة للمـعلـومات الـتي ذكرها وا
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تـعـهـد الـنـائب الـسـابق كـامل كـر
الـــدلــيــمي بــالــعـــمل عــلى ايــصــال
ــســتـقــلـة الى صــوت الـصــحــافـة ا
عنيـة في مجلس النواب اللجنـة ا
من اجل تـــــــــــذلــــيـل الــــعــــقــــبـــات
والــتــغــلب عــلى الــتــحــديـات الــتي
تــواجــهـهــا.  وكــان الـدلــيــمي احـد
حضـور مـحاضـرة ألقـاهـا الدكـتور
احـمــد عـبـد اجملـيــد رئـيس حتـريـر
(الــزمـان) طــبـعـة الــعـراق الــسـبت
ـنـاسـبـة عـيـد الـصـحـافـة ـاضي  ا
اقـامـتـهـا الـلجـنـة الـثـقـافـيـة بـنادي
الــصـــيــد الـــعــراقي فـــيــمـــا اشــاد
احلاضـرون بالـدور الوطـني البارز
الذي تضطلع به (الـزمان) وقدرتها
على استقطاب الـكتاب من مختلف
كـونات وجناحها في التيارات وا
الـتـواصل مع اجلــمـهـور الـعـريض
واالســـتــمـــرار في الــصـــدور بــرغم
الــظــروف االقــتـصــاديــة واالمــنــيـة
الصعبـة التي تواجهـها البالد منذ بغداد
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ياه بسبب ارتفاع درجات احلرارة dŠ»—…∫  شباب في احدى احلدائق العامة ببغداد يبردون اجسامهم حتت ا

{ الـنـاصـريـة (الـعـراق)) ,أ ف ب) -
مـع ارتـــفــــاع درجــــات احلــــرارة إلى
مـسـتـويــات غـيـر مـسـبـوقـة تـنـطـفى
سـتشـفـيات ويـسـتريح راوح فـي ا ا
العـــبـــو كـــرة الـــقــدم كـل ربع ســـاعــة
ويـفـــــــــــسـد الـطـعـام في الـثالجـات
مع انــقــطـــاع الــكــهــربـــاء مــا يــنــذر
بــــصـــــيف ســــاخـن يــــهـــــدد سالمــــة

. العراقي
وفي واحد من اكثـر البـلدان حرا في
الــعــالـم بــلــغت احلــرارة في مــطــلع
حـــزيــران 48 درجـــة مـــئــويـــة وهي
درجــات تــســجل عــادة في تــمــوز او

آب.
في مـواجــهـة مـوجـة احلــر الـشـديـد
ارتفـع استـهالك الطـاقـة الكـهـربائـية
ما زاد الضـغط على الـبنيـة التحـتية
تـدهورة أسـاسا مع تـسرب يـسبب ا
ـئة من إنتاج هدرا نسبـته أربع با

بـالـفـعل قــبل أن يـتـمـكن من بـيـعـهـا.
ويـقـول لـفـرانس بـرس "تـأثـر عـمـلـنـا
كثيرا بسبب ارتفاع درجات احلرارة
ـواد الـغـذائـيـة تتـلف الن كـثـيـر من ا
قـبل بـيـعـهـا  خـصـوصا مـع مشـاكل
الكهرباء" مشـيرا الى ان "الكثير من
الــنــاس خـفــضــوا مـشــتــريـاتــهم من

واد الغذائية". ا
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وفي بـغداد تـطـوع عـدد من اصـحاب
احملـــال بـــوضع مـــرشـــات مــيـــاه في
الهواء الـطلق هـناك من يضع راسه
حتـتهـا لـلـتخـفـيف من شـدة احلرارة
بينما يلجـأ آخرون لالستعانة بقطع
قــــمــــاش بــــاردة لـالمــــســــاك بــــآالت

ومعدات احلديد.
وفي ظل هـذه االجـواء الالهـبة حتت
أشــعــة الــشــمس  أصــبــحت بــعض
ـهن أكـثـر إرهـاقًـا بل اكـثـر خـطورة ا

وتــهـــدد حــيـــاة الــكـــثــيـــر من الــذين
يــضـــطـــرون لـــلـــعـــمل حتـت أشـــعــة

الشمس.
ففي مدينة البصرة اجلنوبية الغنية
بـــالــنـــفط الـــتي تــقـع عــلى اخلـــلــيج
وتتـسم بدرجـات عـاليـة من الرطـوبة
واحلـــرارة رفــعـت شــركـــات الـــنــفط
الــعـامـلـة هــنـاك الـعــلم الـبـنــفـسـجي
لــتـنــبــيه الـعــامـلــ من اجل تــفـادي
الــــــتـــــعــــــــــــرض لـالشـــــعــــــة فـــــوق

البنفسجية.
ــرور الــذين امــا عـــنــاصــر شــرطــة ا
ـكتـظة يجـوبون الـشوارع والـطرق ا
ــــمـــزوج ــــركــــبـــات ا وسـط دخـــان ا
بـاشعـة شـمس فـقـد يكـونـون االكـثر
مـــعــانـــاة مـن األوضـــاع الـــقـــاســـيــة
الــســائـدة في عــمــوم الــبالد بــسـبب

موجات احلر الشديد.
بسـبب هـذه االجواء الـقـاسيـة باتت
بـطولـة الـدوري الـعراقي لـكـرة الـقدم
ـنطقـة خطرا التي تعـد االطول في ا

. يهدد سالمة الالعب
عـادة تــنـتـهي مـســابـقـة الـدوري في
مـــنـــتــصـف آب/أغــســـطس في ذروة
ارتفـاع درجـات احلرارة في الـعراق.
ويتعذر على العبي كرة القدم خوض
باريات مساء لعدم وجود منظومة ا
العب االنـوار الــكـاشــفـة فـي أغـلب ا
ــبـاريـات في الـتـي تـسـمح بــاقـامـة ا

ساء. ا
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ـعــايـيـر وبــسـبب افـتــقـار مالعـبــهـا 
مـتــقـدمـة ابــرزهـا االنـوار الــكـاشـفـة
بـاريات تضـطـر الفـرق الى خـوض ا
عـــصــرا في وقـت تــتــخـــطى درجــات

احلرارة حاجز ال 46درجة.
ولم يتـردد خبـير التـغذيـة الريـاضية
ـوسـوي ومـدرب كـرة الـقــدم لـطـفي ا
ـهـددة لـسالمـة في تـاكـيـد اخملـاطـر ا

. الالعب
وقــال إن "األجــواء احلــارة تــتـســبب
بـــجـــفــاف شـــديـــد وهـــذا يــؤدي الى
مــشـــاكـل ابــرزهـــا هـــبـــوط الـــســـكــر
وصعوبـة التـنفس واالرهاق الـشديد

ـا يـشـعـر بـهذه الى حـد االغـمـاء ور
شاكل الالعبون مستقبال". ا

ــبـاراة ويــلــجـأ احلــكم إلى ايــقــاف ا
بـشكل مـتـقـطع التـاحة الـفـرصـة امام
ـــيــاه وســـوائل الـالعــبـــ لـــشـــرب ا

أخرى.
ــكــتب من جــهــته صــرح مــســؤول ا
االعـالمي لــنــادي الـــكــهــربـــاء خــيــام
اخلـزرجي أن "اجلـهــاز الـطـبي يـضع
في حــــســــابــــاتـه مــــثل هــــذه االثــــار
السـلبـية وفي الـيوم الـتالي يـخضع
الالعبون لفحوصات روتـينية للتاكد

من سالمتهم".
ويـشارك عـشـرون فـريقـا من مـخـتلف
ـدن العـراقـية فـي مبـاريـات الدوري ا
لذلك تمـتد في أشهـر الصيف احلارة

جدا.
ــبــاريــات فـي خــمــسـة وتــنــحــصــر ا
مالعب لكـرة الـقدم فـي العـراق قادرة
عـلى اسـتضـافـة هـذه الـنـشـاطات في
ــسـاء في بــغــداد حـيـث جتـرى في ا
"مـــلــــعب الـــشـــعب" ومـــدن الـــنـــجف
والبـصرة وكـربالء الى جانب اسـتاد

فرانسوا حريري في اربيل.

احملاضر مؤكـدا الطبيعـة الوطنية
الزمة لنـشاطات اللـجنة الثـقافية ا
وحرصها على اقامة الفعاليات في
ناسبـات ذات اخلصوصيـة كعيد ا
الــصـــحــافــة الــعــراقــيــة في ذكــرى
صدور جريدة (زوراء) عام 1869.
 وهنأ عمـيد الصـحفي الـعراقي
سـجـاد الـغـازي االسـرة الـصـحـفـية
ـــئـــوي بـــعـــد بـــذكـــرى عـــيــــدهـــا ا
اخلــمــسـ مــشــيـدا بــتــضـحــيـات
سؤولية ـارسي ا حملة االقالم و
الوطنـية واالجتـماعيـة في العراق.
وشـرح في كـلـمـة صـوتـيـة تـلـقـتـهـا
(الـزمــان) امس قــصـة هــذا احلـدث
وكـيـفـيـة االعالن عن اقـامـته لـلـمرة
ئوية االولى عام  1969بالذكـرى ا
لــصــدور (زوراء) داعــيــا اجلــمــيع
الى الوقوف في خط الدفاع االول
عن قيم ومباد الصحافة الوطنية
احملترفة التي تـرفع شعار (احلرية
مسـؤولـية) .. (الـزمـان) تنـشر نص

الكلمة في عدد يوم غد.
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استـكمـاال الستـراتيجـيتـها الـهادفة
فـي إيـــــــجـــــــاد اخــــــــر احلـــــــلـــــــول
شتركيها التكنولوجية التـفاعلية 
أعـلــنت شـركـة زين الـعـراق إحـدى
شـركـات مجـمـوعـة زين الـرائدة في
خــدمــات االتـــصــاالت والــبــيــانــات
تنـقلة في مـنطقـة الشرق األوسط ا
وشـمال إفـريقـيا عن إطالقـها قـناة
تفاعلـية مطلع شـهر حزيران حيث
تـعـتـبـر هذه الـقـنـاة الـوجه اجلـديد
لألســــــلـــــوب الـــــذكـي في خـــــدمـــــة
شـترك والـتي تستـخدمه أحدث ا
حــــلـــول لــــلـــتــــفــــاعل والــــرد عـــلى
شـتركـ وتعـريفهم استـفسـارات ا
بـأحـدث الـعـروض وآخـر اخلـدمـات
ُـقدّمـة واالشـتراك او الـتـحدث مع ا
مــوظف خـــدمــة الــزبـــائن بــصــورة

WÒO c « W b K  b¹b'« wL d « tłu « oKDð ‚«dF « s¹“

Issue 6378 Monday 17/6/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6378 االثن 14 من شوال 1440 هـ 17 من حزيران (يونيو) 2019م

تسـتوقفـني دائماً رسـالة  دوستـويفسـكي الى أخيه ميـخائيل الـتي يطلـب فيها
ـصادر األخـرى مع أنه كان منـفيـاً في سيـبريا وفي الـقرآن الكـر وبعض ا
وضع صـعب ٍوقاسٍ جداً وعد وصـول الكتب أمـراً يتوقف علـيه مستـقبله كله
وهو مـوجود في مناطق نائيـة ال كتب فيها وال مكـتبات ونفاجأ بـنوعية الكتب
الــتي يـطــلــبـهــا وبــخـاصــة الـكــتــاب األول وهـذا نص الــرســالـة : (ارسلْ لي
"الــقــرآن" وكــتــاب "نــقـــد الــعــقل اخلــالص" لـــكــانت...وابــعث بـــكــتب هــيــجل
وخـصــوصـاً كـتـابه "فـلــسـفـة الـتـاريخ".إن عــلى ذلك يـتـوقف مـســتـقـبـلي كـله).
شاغل والـعائلة ن يكـتب ودرس في عدم التـعلل بالظـروف وا الرسـالة درس 
فال يـقـرأ إال الـنـزر الـيـسـيـر? فـمـاذا لـوكـان مـثل كـاتـبـنـا الـعـمالق مـنـفـيـاً  في
ـوتى" ينـتـظر سيـبـريـا التي وصـفـها عـلى نـحـو مرعب فـي "ذكريـات من بـيت ا
وت في أيـة حلظة ?! كتب الـناقد بيار باسـكال يقول :"إن السـجن قد أعطانا ا
دوسـتـويـفـسـكي وهـذا يـعـني أن الـسـجن أعـطـانـا من دوسـتـويـفـسكـي كتـبه :
ـة والعقـاب" و"األبله" وتى"  و"مـذلون مـهانـون" و"اجلر "ذكـريات من بـيت ا
عـنى أن رواياته هي اجابات عن األسئلة "و"االخوة كرامازوف"  و"الـشياط
التـي طرحتها سنوات السجن والـنفي على روح الكاتب اخلالق". لنتأمل كيف
ـاهـر مـحــنـته الى ابـداع فـريـد فـي نـوعه وتـمـيـزه ألنه واصل حـول الـروائي ا
الــفــعل احملــرك لإلبــداع: الــقــراءة زائــداً الــتــجــربــة. كــمــا نالحـظ ان قـراءات
ـا كانـت تتـعـداها الى دوستـويـفـسكي لم تـكن تـقـتصـر عـلى الـرواية فـقط وا
الـدين والفكـر والفـلسـفة. منـذ أن تُرجم هـذا النص وأنـا أردد مع نفسي ومع
سـواي: نـعم إنه درس بـلـيـغ جـديـر بـالـتـأمل يــكـشف طـبـيـعـة
ثـقافة الكاتب وماينبـغي أن يكون عليه من سعة االطالع

بصرف النظر عن ما يحيط به من ظروف محبطة.
بدع حـينمـا يجد أفكـر: إنهـا آليات دفـاع يعمـد إليهـا ا

أن صعوبات احلياة تريد أن تنتزع منه قلمه
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ة سـبايـكر بهـذه الـكلـمات وصـف الرئـيس العـراقي بـرهم صالح ذكـرى جـر
الـتي حصـلت أبـان هـجـمـة داعش عـلى الـعراق وأدت لـسـقـوط ثـلـثي أراضيه

ووصولهم لتخوم عاصمته بغداد! 
ة تـضاعفـت ألنها حـصلت بـشكل جـبان وغـادر من قبل بعض بشـاعة اجلـر
نـطـقة كـعشـيرة صـدام ومن والى نـظامه وكـان أداة إلجرامه.. أبنـاء عـشائـر ا
ن ن أعـطى األمان لهؤالء الـشباب لكـنه أسلمـهم للقتل بل وراح يـتفاخر 
ة غدر بـأكبـر عدد مـنـهم! أكثـر ما يـؤلم حقـا هو تـأخر مـعاجلـات تلك اجلـر
ـة اجلماعـية أو تعويض كحـسم قضيـة حتديد جـثامينـهم ضمن مقـابر اجلر

عوائلهم وحسم كل ما يتعلق بقضيتهم.. 
ـة رغم كـل احملـاوالت الــتي بـذلـت بـشــكل خــجـول مــنـذ حــصــول تـلك اجلــر
البـشـعة ولـغايـة فـترة قـريـبة لـم حتصل خـطـوة حقـيـقيـة نـحو مـعـاجلة أثـارها
بشـكل صـحيح.. حـتى قـدمت رئاسـة اجلمـهـورية في أولـيـات حتركـات السـيد
بـرهم صـالح عـنـد تـولـيه الـرئـاسـة في خـطـوة مـوفقـة جـدا سـيـاسـيـا ووطـنـيا

وإجتماعيا.. 
ــعـنــيـ بــالـقـانــون كـان أغــلـبـهـم من أبـنـاء فـرغـم أن الـرئـيـس " كـردي" لـكن ا
اجلــنــوب وهي خــطــوة في اإلجتــاه الـصــحــيح لــرأب الــصــدع الــذي أحـدثه
السـاسة في بنية اجملتمع العراقي. كانت رسالة ذكية من الرئيس صالح بأنه
كون مع وإنتمائـه حلزب كردي تاريخيا لكنه يريد نصب  وبالـرغم من أن ا
أن يكـون رئيسـا للعـراقي كـلهم.. أو هكـذا يحاول.. تـقد هذا الـقانون حمل
رسالـة جانبيـة مهمة مـفادها أن مـرحلة الرئـاسة الفخـرية للعـراق قد إنتهت..
وأن السـيـد صـالح لـديه رغبـة حـقـيقـيـة في لـعب دور يـتفـوق عـلى صالحـياته
ـلف السـياسي اخلـارجي كما بـإجتاه دعم خـطوات احلـكومة عـلى األقل في ا
شاهـدنا في جوالت الرئـيس اخلارجية الـسابقة. تقـد قانون سبـايكر خطوة
اثـلة.. تضمن موفـقة ومتـقدمة لـكنهـا خطوة أولى يـجب أن تتبـعها خـطوات 
حـقوق الـشـهـداء وعوائـلـهم بـشكـل منـصف وتـعـالج كل ما

ة البشعة..   يتعلق بتلك اجلر
ة من خالل يـجب أن نعمل جـميـعا لتـوثيق تـلك اجلر
هـذا الـقــانـون وغـيــره لـكي يـعــرف الـعـالـم كـله حـجم

الثمن الذي دفعناه.
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بـ االعالم واإلعالن حـرف واحد  من شـانه ان يـقـلب مـعـاييـر اجلـمـلـة التي
يوضع فـيها  وكل مـنهمـا يأخذ مـسيرا مـغايرا عن االخـر لكنـهما قـد يلتـقيان
ـرجـوة صاحـبـة اجلاللـة في الـعراق في نهـايـة مـهمـتـهـمـا بايـصـال الـرسالـة ا
رور 150 عـاما عـلى تأسـيسـها  واذا مـا قورنت هـذه األرقام بدول حتـتفل 
ــنـطــقـة جنــد ان صـاحـبــتـنــا هي الـتي قــادت الـكــلـمــة في الـثـورات اجلـوار وا
والـتظـاهرات واحلـروب يوم غـابت األصـوات في اخلارج صـاحبـة اجلاللة هي
صاحـبة الفضل علينـا في احترام الكلمة والـقلم والصوت احلر  هي صاحبة
األسـماء الـرنـانة الـتي زخـر بهـا الـعـراق هي صاحـبـة الرأي احلـر الـذي قلب
معـايير احلكم في الـبالد هي من عرفت العالم بـجمال بغداد وكـرم العراقي
 وهي من فـتـحت الـقـلـوب قـبل األبـواب امـام من يـبـحث عن الـفـرصـة بـعد ان
ضاعت عـند اَهلها صـاحبة اجلاللة يـبدو اليوم انهـا فقدت الكثـير من جاللتها
ـوت وآخر بعـد ان غـادرهـا أهلـوهـا بعـضـهم الى مـقبـرة احلـرب حـتى غيـبه ا
غيـبته ظروف البالد احلـالكة صاحـبتي اليوم لم تعـد بذات األبهة الـتي عشتها
ثـقفون واصـحاب الـفكـر والقلم ايّام بـداياتي الـصحـفية حـيث ال يدخـلهـا اال ا
صـحـيـح ان الـسـاحـة اإلعالمـيـة الـيـوم تـزخـر بـالـوسـائل اإلعالمـيـة والـقـنـوات
الفـضائية والتي يعتبرها البعض ظاهرة صحية لكنها لم تخرج اال بالقليل من
ـبــدعـة الـتي تـتــرقب كـتـابـاتــهـا يـومـيـا لــكي تـنـهل من بــديع بالغـتـهـا االقالم ا
ساحـتنـا اإلعالمية الـيوم يـطفـو فيهـا الكـثيـرون كإعالميـ بحـاجة الى قـبطان
يرسو بسفينتهم الى مدرسة االعالم ما ب عريف حفل وآخر اداري ومنسقة
اوردرات ضــاعت صــاحــبـة اجلاللــة  كــتب احــدهم ان الــعـقل مــثل احلــديــقـة
اخلـصـبـة ولـكي يـزهـر يـجب ان تـتـعـهـده بـالـرعـايـة يـومـيـا وال تـتـرك األعـشاب
الضـارة تـسـتـولي عـليـه اكاد ارى ان حـديـقـة صـاحـبتـي باتت الـيـوم حتـيـطـها
األعشاب الضارة حتى غطت على منظر زهورها اجلميلة  وان فاحت بعطرها
 فـي بـداياتـي الـصـحفـيـة كـنت كـغـيـري من اإلعـالميـات الـتـي تتـمـنى ان تـفـتح
رمـوق رحـمه الله الصـحف لـترى اسـمـها بـارزا المـعا عـمـلت مع الصـحـفي ا
ـة والـرغـبــة وأمـلك الـقـلـيل من أدوات امـيــر احلـلـو كـانت لـدي الـهــمـة والـعـز
ـدة عامـ كمـصحـحة لـغويـة حتى اقـرأ كل ما الصـحافـة لكـنه جعـلـني اعمل 
تــكـتــبه اجملــلـة من األلف الى الــيـاء وبــعـد ان اصــبـحـت جـاهـزة
لـلمـهـمـة جعـلـني اعـمل كـمتـدربـة حـتى ان نـزل اسمي في
الـصحيفة يكـون بقياس اصغر بـكثير من قياس زمالئي
الـيوم نسمع مـدير مركز  ومـدير معهـد ورئيس حترير
ولَم نـقرأ او نـسمع عن نـتاجـهم الصـحفي الـذي ضاع

هنة مع ضياع ا
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ستقلة في نادي الصيد العراقي ×d{U…∫ جانب من محاضرة الصحافة ا

ـــكــتـــظــة وحتت وسط الــطـــرق ا
اشــعـة الـشــمس الالهــبـة ودخـان
عــوادم الــســيــارات يــؤدي رجــال
ـــــرور عــــامـــــة واجـــــبـــــهم من ا
الــصــبـاح الــبــاكـر الى مــنــتـصف
الــلـيل لــكن واجــبـهم في تــقـاطع
جــامــعــة بـــغــداد يــغــدو مــرهــقــا
ومـؤديـا لـلـتـشـنج نـتـيـجـة حتدي
رور سـواق الـكـوسـتـرات نـظـام ا
واالصــــرار عـــــلـى الــــوقـــــوف في
اسـتـدارة التـقـاطع من جـهـة مول
الــواحـة. وقــد شـاهــدت (الـزمـان)
مــــــوقـــــفــــــاً ال يـــــحـث اال في دول
تـسودهـا الفـوضى ويـفتـقـد فيـها

الـــقــانـــون حــيث يـــرفض هــؤالء
الـــــســــواق االمــــتــــثــــال لــــرجــــاء
ــرور بل وتــوجـــيــهـــات رجـــال ا
والدخول في شـجار مع بـعضهم.
احلالة في ساعات الذروة حتتاج
الى تـدخل قـيـادة عمـلـيـات بـغداد
مـن اجل فض االشــــتـــبـــاك الـــذي
حتــول ذات مـــرة الى الـــتـــهـــديــد
بــــالـــــسالح ووقـــــوف الــــســــواق
بـوقــاحـة مــطـلــقـة امــام سـلــطـة
الـقـانــون في الـشـارع. واخلـشـيـة
من ان يـحدث مـا ال يـحـمد عـقـباه
ــا نـــحن في فــصـل الــصــيف طـــا

والضغط النفسي على اشده.
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ـاضي وبعد سـلسلة من والصيف ا
الـتــظـاهـرات الـغـاضــبـة ضـد نـقص
الــكـهــربــاء اقـيل وزيــر الــكـهــربـاء.
وهذا الـعام يـستـعد الـوزير اجلـديد
واجهة استـفتاء فعـلي على التقدم

الذي وصلت اليه احلكومة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه
احلرارة درجـات غيـر مـسبـوقة مـنذ
ـتـحدث بـاسم عام 2011 بـحـسب ا
هـــيــــئـــة االرصــــاد اجلـــوي عــــامـــر

اجلابري.
وبـــات فــصل الـــصــيـف من كل عــام
مـــوســــــمــا لــتــظـــاهــرات غــاضــبــة
لـلـمـطـالـبـة بـتـخـصـيـصـات عـائدات
الــنـــــفط لــبـنــاء اخلــدمـات الــعــامـة
ولــــــيـس لالثــــــراء الـــــــشــــــخــــــصي
ولـلـسـيـاسـيـ في هـذا الـبـلـد الذي
يـــشـــغـل الـــتـــرتـــيب 12 بــ اكــثــر

البلدان فسادا في العالم.
ـسـيرة ـتـظاهـرين  وخـرج مئـات ا
في البـصرة والـديوانـية في جـنوب
الـبـالد  فـيـمــا يـحــذر اجلـابـري من
صيف ساخن قـد تصل فيه احلرارة

"إلى 50 درجة".

الـــكـــهــربـــاء في الـــبالد وفق وكـــالــة
الطاقة الدولية.

وقــال عـبــد احلـسن اجلــابـري مــديـر
الـصــحـة في ذي قــار جـنــوب بـغـداد
لــوكـــالــة فــرانس بــرس إن "انــقــطــاع
التـيار الـكـهربـائي يصل إلى 17 مرة

في اليوم".
ــــرضى الى ويــــلـــجــــأ كــــثــــيــــر من ا
سـتشـفيـات اخلاصـة لتلـقي العالج ا
رغم التـكـاليف الـعالـية ألنـها تـعتـمد

على نفسها في تأم الكهرباء.
وقرر البـقال ابـو حيدر شـراء مولدته
اخلـاصــة في الـنـاصـريــة كـبـرى مـدن
محـافظة ذي قـار. وفي هذه احملـافظة
الـتي تضم أكـثـر من مـليـوني نـسـمة
يــحــصل الــســكــان عــلى كــهـربــاء من
الـــدولـــة من عـــشـــر ســاعـــات إلى 12

ساعة يوميا.
وفــسـدت بــعض بــضـائـع ابـو حــيـدر


