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الـبـيـانـات بـأنه اسـتـخـدام الـبـيـانات
الــرقــمــيــة واالحـصــائــيــة في إنــتـاج
ونشـر التقـارير اإلخـبارية  ,فبعد أن
كانت صـحافة الـكلـمات هي الـسائدة
ــصـداقـيـة ومـا شــابـهـا مـن انـعـدام ا
والـتــحـيـز تــاتي صـحـافـة الــبـيـانـات
ـصـداقيـة كـونـها لـتضـيف نـوع من ا

ــعـلـومـة تــلـزم الـصـحــفي بـتــحـلـيل ا
إحصـائـيا قـبل نشـرهـا وان ال يكـتفي
نــقــلـهــا بــالـكــلــمـات) ,واســتـعــرضت
احلـمـداني خالل الـورشـة (األسـالـيب
تبعة اإلحصائية او األشكال الستة ا
ــــعـــلــــومـــات الـــواردة في حتـــلــــيل ا
لــلـصـحــفي وحتـويــلـهـا إلى بــيـانـات

ـثـلي الـنـقابـات ووجـهـاء الـعـشـائر
ـدارس. ــنـاقــشـة عــودة الــدوام في ا
ـا ورفـضت الـوزارة فـي بـيـان امس (
ــشـــرفـــون من تــهـــديــد تـــعـــرض له ا
واهـانـة من قـبل مـجـهـولـ مـلـثـمـ

وتدعـو األجهـزة األمـنيـة إلى ضرورة
ـؤســسـات اخــذ دورهـا في حــمـايــة ا
الكـــات الـــتــــربـــويـــة والـــطـــلـــبـــة وا
ـسـاهـمة بـشـكل فـاعل في مـنع اي وا
تهديـدات او اعتـداءات قد يتـعرضون
ــمـارسـات ال لـهـا) ,مـؤكــدا ان (تـلك ا
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ونــظم مــركــز الــدراســات والــبــحـوث
االسـالمـــيـــة (مـــبـــدأ) في اجلـــامـــعـــة
العـراقية ورشـت عن إنـتاج وتوزيع
ــعـلــومـات ضــمن صـحــافـة جــديـدة ا
أطـلـق عـلــيــهــا صــحــافــة الــبــيــانـات
وكــيــفــيــة ادارة الــوقت. ونــقـل بــيـان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس عن احملـاضـرة
بـــشــرى احلــمــدانـي الــقــول أن (هــذا
تخصصة ظهر النوع من الصحافة ا
قبل سـنوات عديـدة في أوربا وتـبنته
مـنـظـمـات واحتـادات إعالمـيـة دولـية
ـــكن تــعـــريف مــفــهـــوم صــحــافــة و
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ــاذج من رقـــمــيـــة كـــمــا  عـــرض 
صـحافـة الـبـيانـات والـتـفاعـلـيـة التي
انـــتــشــرت في مــؤســـســات إعالمــيــة
عـــربــيــة مـن وكــاالت انــبـــاء ومــواقع
واخـتــتـمت الــكـتــرونــيـة صــحـفــيـة) ,
احملــــاضــــرة حــــديــــثــــهــــا بـ (دعــــوة
ـؤسـسـات اإلعالمـيـة الـصـحـفـيـ وا
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اكــدت وزيــرة الــتــربـيــة ســهــا خــلـيل
الــعــلي بك قــرب حـسـم مـلـف حتـويل
احملــاضــرين اجملــانــيــ الـى عــقـود
وذلك تثـميـنا لـدورهم الكبـير في دعم
العـملـية الـتربـوية والـتعـليـميـة وسد
ـدارس. وقـالت الـعلي الـشواغـر في ا
بـك في بـــيـــان امـس (نـــحـــرص عـــلى
ضـمـان حـقــوق شـريـحـة احملـاضـرين
والـتـأكـيـد من خالل جـلـسـات مجـلس
ـــالــيــة الـــوزراء ومــخـــاطــبــة وزارة ا
ـالي لهم خالل بإدراج الـتخـصيص ا
مـــوازنــة الـــعــام اجلـــاري لــتــحـــقــيق
مـــطــالـــبــهم وحتـــويــلــهـم الى عــقــود
وزاريـة) مـشـيـدة بـ (الـروح الـوطـنـيـة
ميز من خالل للمحاضرين ودورهم ا
الـوقوف جـنـبـا إلى جنـب مع مالكات
الـوزارة والـعـمل بـاجملـان ولـسـنـوات
ـسـاهمـة بـشكل فـعـال في سد عدة وا
ــدارس) ,مــؤكـدة ان الــشــواغــر في ا
(االسراع في حتويلهم الى عقود يعد
جـزء بــسـيــطـا من حـقــوقـهم). ودانت
الــوزارة االعـــتــداء الـــذي تــعــرض له
مـشـرفـ تــربـويـ ومـديـري مـدارس
في ذي قار خالل اجتماع مع عدد من
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ـوحد رقم 9 لـسـنة  2014 جـدال واسـعا اثار دخـول الـتعـديل األول لـقـانون الـتـقاعـد ا
ـوظف وفوضى عـارمة في دوائـر ومؤسـسات الـدولة نـتيـجة لـشمولـه عدد أكـبر من ا
ـعدل ثالث موالـيد دفعـة واحدة ليـخلف فراغـا كبيرا ـوجبه الى التـقاعد و احملال 
ـوظـفـ وعـدم وجـود بـدالء يـحـلون ـهـمـة بـسـبب خـبـرة هـؤالء ا ـفـاصل ا في بـعض ا

محلهم بالوقت احلاضر فضال عن الزخم الهائل الذي سيواجه دوائر التقاعد.
وكـانت الـوقــائع الـعـراقـيـة اجلـريـدة
الرسـمية لـلدولـة العراقـية قـد نشرت
في الــــعــــدد 4566 الــــصــــادر في 9
ـاضـي نص الـتـعـديل كـانـون األول ا
ـوحـد حيث األول لـقانـون الـتـقاعـد ا
حدد سن اإلحالة للتقاعد بـ 60 سنة
بدال من 63 مع بـعض االسـتـثـناءات
ـشـمـولـ بـقـانـون اخلـدمـة وتـضم ا
اجلـامعـيـة من حـمـلة الـلـقب الـعـلمي
اســتــاذ وأسـتــاذ مــسـاعــد واالطــبـاء
الـعدلـيـون واطبـاء الـتـخديـر واطـباء
ـــســـتـــشــارون الــطـب الـــنـــفـــسي وا
ساعدون في مجلس ستشارون ا وا
شـمولـون بقـانون الـفصل الدولـة وا
الـــســيـــاسي رقم 24 لـــســـنــة 2005
ــعـدل وذوو الــشـهــداء من الــدرجـة ا
شـمولـون بقـانون األولى والثـانيـة ا
مــــــؤســـــــســــــة الــــــشـــــــهــــــداء رقم 2
لســـــــــــــــنة 2016 وقانون رقم 20
لـــســـنــة 2009 وقـــانــون مـــؤســـســة
الــسـجــنـاء الــســيـاســيـ رقـــــم 35
ـدنـيون لـسـنة 2013  والـطـيـارون ا
ن يـعـمل مـنـهم بـقـيـادة الـطـائرات
وبـشكل عـمـلي ولـديه تـرخـيص عمل

نافذ.
ـتــقـاعـدين من بطء وشـكــا عـدد من ا
اإلجراءات في استـكمال مـلفاتهم في
الــدوائــر احلــكــومــيــة ورفــعــهــا الى
دوائــر الــتـــقــاعــد مـــتــوقـــعــ انــهم
وعــوائـلــهم سـيــحـرمــون من الـراتب
ــدة شــهــور عــدة لــغــايـة الــشــهــري 

اجلـديـد عـلى الـقـانون والـتـوجه الى
خارج البلد او الى العـيادات الطبية
ـسـتـشـفـيـات اخلـاصـة ـراكـز وا او ا
ا يشكـل خسارة كبـيرة للمـنظومة
الـطبـيـة ستـبـدو اثارهـا واضـحة في
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عـلى صعـيـد متـصل مـا يزال مـصـير
أســاتــذة اجلـامــعــات احملــالــ عـلى
الــتــقــاعــد مــجــهــوال حــتى االن فــقـد
ـراكـز الـبحـثـية اصـدرت الكـلـيات وا
أوامر إداريـة باإلحـالـة على الـتقـاعد

جلـميع األلـقـاب العـلـميـة وحـسب ما
جـــاء في الـــتـــعـــديـل اجلـــديـــد عـــلى
الــقــانــون مع وقـف الــتـنــفــيــذ حــيث
تـــريـــثت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبــحث الــعـلــمي بــانــفــكـاكــهم من
الـوظـيـفـية بـانـتـظـار مـسـتـجـدات قد

تطرأ في اللحظات األخيرة. 
وكـــان مـــجــلـس الــنـــواب قـــد نــاقش
اجراء تعديالت جديدة على التعديل
األول لقانون التقاعـد يشمل التمديد
ألساتذة اجلامعات من حملة األلقاب
الـعـلـمـيـة أسـتـاذ واســـــتـاذ مـسـاعـد

الى سن  65 ســـنـــة بـــعــد ان قـــدمت
وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي والـــبــحث
الــعــلــمي بـالــعــدد الـكــبــيـر حلــمــلـــة
األلــقـاب الـعــلـمـيـة الــتي سـيــطـولـهـا
الـــتــقـــاعــد وأوضـــحت الــتـــداعــيــات
اخلطـيـرة على الـدراسـات العـلـيا في
الــعــراق حـيث ســـــــــيــؤدي مــغـادرة
هـــذه االعـــداد الـــكـــبـــيــــرة الى غـــلق
الـدراسـات الـعـلـيـا في عـدد كـبيـر من
األقـسـام العـلـمـيـة وعدم اسـتـمـرارها
ـالكـــــات بــــــســـــبـب الـــــنــــــقـص في ا
الــتــدريـســيــة.  وقـد تــنــاقـلـت مـواقع

اصـدار الـهـويــة الـتـقـاعـديـة وبـطـاقـة
ـصـارف ــالـيــة من ا ـبـالغ ا سـحـب ا
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وأضـافوا فـي تصـريـحـات لـ(الـزمان)
ـرجـعـ الى مـؤسـسـات الـدولـة ان ا
ـقبلة دة ا سيعانـون االمرين خالل ا
ـمــتـدة من تــاريخ انـفـكــاكـهم حلـ ا
تعـيـ موظـف جـدد بـسبب الـنقص
الـــهـــائل في الـــدوائـــر وقــلـــة خـــبــرة
ـوظفـ الـشـباب وأكـدوا ان الـقرار ا
لم يــكـن مــدروســا واتــخــذ بــطــريــقـة
ارجتـالـيـة إلرضـاء الـشـارع الغـاضب
ــشــاكل الــتي سـوف ولم تــراع فــيه ا

حتدث بالواقع. 
من جهة أخرى اثار مواطنون العديد
من التـساؤالت بشـأن شمـول األطباء
بــالــتــعـديل األول لــقــانــون الـتــقــاعـد
وحد وذكر عـدد منهم لـ(الزمان) ان ا
الـقـرار الـذي اتـخـذه مـجـلس الـنواب
ـــســتـــشـــفـــيــات من شـــانه تـــفـــريغ ا
احلـكـومـيـة من األطـبـاء وهي تـعـاني
ـا الكـات الـطــبـيـة  أصال من قـلــة ا
ســيـــشــــــــكل فـــشال اخـــر لـــلـــنـــظــام
ــــنــــهـــار الــــصــــحي فـي الـــــعــــراق ا
باألسـاس كـما سـيثـقل كـاهل الفـقراء
ـــــــــرضـى عـــــــــلى ويـــــــــزيـــــــــد زخم ا
ــسـتــشـفــيــات احملـدودة في بــغـداد ا

واحملافظات. 
تـوقع ان يغـادر مئـات األطباء ومن ا
الـوظـيـفـة احلــكـومـيـة وفق لـلـتـعـديل

الـتــواصل االجـتــمـاعي تـصــريـحـات
ـالـية الـنـائب هـيثم عـضـو الـلـجـنة ا
اجلـبــوري الـتي أشــار فـيــهـا الى ان
ـوظـفـ مــوالــيــــــــــــــد  1957من ا
سيحالون مباشـرة الى التقاعد فيما
يـــــحــــــال مـــــوالــــــيـــــد  1958 في 1
أيـــــــــــــــار  2020 ومـــــوالــــيــــد 59
2020 فــــــي  1 أيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــول 
ومـــوالــــيـــــــــــــد  1960 يـــحــــالـــون
فـــــــي  31 كــانــون األول  2020 اال
ان جـلـسة مـجـلس الـنـواب لم تـسـفر

عن شيء يذكر. 

بتطوير مهارات الصحفي من خالل
االنـــضــمــام  في دورات احـــصــائــيــة
مـتـخـصــصـة لـيـتـمـكـنـوا من مـواكـبـة
التطـورات التقـنية اإلعالمـية وعرض
ــصـداقــيـة قــصــصـهم الــصـحــفــيـة 
وطـــرق حـــديــثـــة حتــقـق هــدفـــهم في
ـــعـــلــومـــة ألكـــبـــر عــدد من وصـــول ا
ـطلوب اجلمـهور وحتقـيق  التـأثير ا
فبركة والكاذبة). بعيدا عن االخبار ا
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كما قـدم التدريـسي في اجلامعـة عبد
اخلــــــالق هـــــشــــــام ورشـــــة عن إدارة
الـوقت وكـيــفـيـة  إجنـاز الـهـدف عـنـد
االنـتـهـاء مـن الـعـمل. واكـد هـشـام ان
(الوقت مورد ثمـ لكل انسان بغض
النظر عن عمره او مكانته ,فهو مادة
احليـاة).وجرى خالل الـورشة تدريب
احلاضرين على (كيفية معرفة الوقت
ـــهـــدور من يـــومـــهـم بـــعـــد تـــوزيع ا
اســـتــــمــــارة دون خاللــــهـــا عــــدد من
االسئلـة ليـتمكن الـشخص من مـعرفة
مـدى  االسـتـفـادة من الـوقت وكـيـفـية
ـهــمـة تــوظــيـفه لــلــقـيــام بـاألعــمــال ا
ووضع أهــداف وأولــويــات لــلــحــيـاة

وتوظيف الوقت بأفضل صورة). Wý—Ë∫ جانب من ورشة صحافة البيانات

نـازل مـهـددة بـالغـرق وان االهـالي نـاشدوا ا
االجهـزة اخلدمـية بـارسال شفـالت وحفارات
لـتـعــديل الـسـاتـر). وتــوقـعت دائـرة األرصـاد
اجلويـة التـركيـة هطـول أمطـار وثلـوج اليوم
األحد في وسط األناضول واألجزاء الداخلية

من البحر األسود. 
وأشارت األرصـاد وفق صـحـيـفـة هـبرالر إلى
أنه (ســيـكــون هــنـاك أمــطــار في إســطـنــبـول
وبـورصـة وبـالـيـكـسـيـر وسـيـفـاس ويـازجات
توقع بشكل عام وكايسري) وقالت إنه من (ا
أن يـكـون تـسـاقط األمـطـار بـشـكل غـزيـر كـمـا
سيؤثر اجلليد والصقيع مع حدوث الضباب
عـــلى بـــحــر إيـــجه وغـــرب وسط األنـــاضــول
وشمال شرق األنـاضول في ساعـات الصباح
ــبـكــرة). وضــرب زلــزال بــقــوة  5.4 درجـة ا
عـلى مـقـيـاس ريـخـتـرمـنـطـقـة (شـيـنـجـيـاجن)
الويجـورية ذاتيـة احلكم أقصى شـمال غربي
الـصـ دون ورود أنـبـاء عن وقـوع خـسـائـر
بشريـة أو مادية. وذكـر مركز شـبكات الزالزل

الــصــيــني  فى بــيــان أن (مــركــز الــزلــزال 
رصده على عمق  20 كيلـومترا فى مـحافظة
ـــنـــطـــقــة بـــايـــزاوات فى واليـــة كـــاشــغـــار 
ركز الوطنى للزالزل شينجياجن). فيمـا قال ا
ـكـســيك إن زلـزاال شـدته  5.6درجـة هـز فى ا
اضي والية واهاكا جنـوب البالد اخلميس ا
وان السكان شـعروا بالهـزة فى مناطق حتى
مـكسـيـكـو سيـتى. ولم تـرد تـقـاريـر عن وقوع
أضرار مادية أو خسائر بشرية. وقالت هيئة
ــسح اجلــيـــولــوجي األمــريــكــيــة إن (شــدة ا

الزلزال بلغت  5.3درجة). 

ساعـدات االغاثـية الى احملافـظة وكذلك من ا
شدد على استنـفار فرعي الوزارة في النجف
ـا ألي طـار خالل الـسـاعـات وكـربالء حتـسـبً
قـبـلـة). وهددت سـيـول األمـطار الـعـديد من ا
نـازل الـقـريـبة من بـحـر الـنجـف وذلك عقب ا
انـهـيـار احلـاجــز الـتـرابي امس االول. وافـاد
ياه ارتفعت قرب شهود عيان بأن مناسيب ا
منازل سـكنـية في الـنجف بعـد انهـيار جزئي
في احلـاجز الـتـرابي بـسـبب الريـاح الـقـوية.
وقــال الـشــهــود ان (الــريـاح الــشــديــدة الـتي
شهدتها اغلب مـناطق البالد ادت الى انهيار
جزئي في احلاجز الترابي في منطقة مظلوم
الفت قرب مـعـامل الـطابـوق بـبحـر الـنجف) 
ـياه الى ان (ذلك ادى الى ارتفـاع مـناسـيب ا
ــنــازل الــســـكــنــيــة حــيث ان عــدد من قــرب ا
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تــوقــعت الــهــيـئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويـة
والرصـد الـزالزالـي التـابـعة لـوزارة الـنقل ان
يـكـون طـقس الـيـوم االحـد غـائـمـا مـصـحـوباً
بـضـبــاب. وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان امس ان
نـطـقتـ الـوسطى (طقس الـيـوم االحـد في ا
واجلـونـبـيــة غـائم جـزئي واحــيـانـا غـائم مع
تـــشـــكـل الـــضـــبـــاب وال تـــغـــيـــر في درجـــات
ـــنــــطـــقـــة احلـــرارة)  واضــــاف ان (طـــقـس ا
الـشمـالـيـة يـكون غـائـمـاً مـصحـوبـاً بـتـساقط
امطـار وفـرصة لـتـساقط الـثـلوج في االقـسام
هجرين اجلبلية). وأرسلت وزارة الهجرة وا
مساعـدات إغاثيـة إلى محـافظة الـنجف عقب
موجـة األمـطـار. وقال بـيـان امس ان (الـوزير
نوفل بـهـاء موسى وجه بـإرسـال الفي حـصة
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ان يشرع ال أحـد على وجه اليقـ يعرف الى أين يتـجه بنا السـياسيون الـبر
ما يـضـحك الـعراقـيـ واحلـكـومة صـامـتـة بيـنـمـا مسـلـسل اغـتيـال الـشـباب
ـتـظـاهـرون مــصـرون عـلى بـقـائـهم فـي الـسـاحـات حلـ حتـقـيق مـتـواصل وا
ـطالب بـرغم  خسـائـرهم اجلسـيمـة والـطرف الـثالث يـراهن عـلى االغتـياالت ا
قابل تـنتظـر احلكومـة ما يـفعله االغـتيال والـوقت والبرد إلنهـاء التـظاهرات بـا
ـتـظـاهريـن وكـأن األمـر ال يعـنـيـهـا وال تـقع مـسـؤولـيـة  حـفظ أرواحـهم في بـا
صلب وظـيفتها مـنشغلة عنـهم برغبة البـقاء في السلطة مـساومة هذا الطرف
كنـة واال ما الذي يدفـع حكومـة مستـقيلة او ذاك للـحصول عـلى أطول مـدة 

للقبول بوضع يرتب عليها مسؤوليات كارثية .
واذا أخـذنا باحلـسبـان احلوادث الـتي تزامـنت مع أزمة الـتظـاهرات كـالعدوان
ـســؤول الـذي ارتـكــبه االمـريـكــان بـاغـتــيـال قـائــد فـيـلق الــقـدس قـاسم غــيـر ا
ـهنـدس ومـطالـبة سلـيـماني ونـائب رئـيس هيـئة احلـشـد الشـعبي ابـو مـهدي ا
شاركة ان بخروج القـوات االمريكية من الـعراق وتباين مواقـف القوى ا الـبر
طـالـبـة فـان األزمـة مـفـتـوحـة عـلى جـميع في العـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ازاء هـذه ا
طالب االحـتماالت وال أظن ان من ب االحتماالت استجابة القوى السياسية 
ا هم بـاشرة بإصالحـات حقيـقية من شأنـها انتـشال العـراقي  الشـباب وا
فــيه من قـلـق وخـوف . مع ان خــسـائـرهــا سـتـكــون بـاهــظـة اذا لم تـتــنـاغم مع

شروعة والواقعية . مطالب الناس ا
كن ـاضيـة وعدم تمـكنهـا من حتقـيق ما  فالبـد من االقرار بفـشل التـجربة ا
ـهدورة وشـيـوع الفـساد أن يُـشار له فال يـخـتلف اثـنـان علـى حجم األمـوال ا
واجهـة قوى دولية ريع خملتـلف اخلدمات ووضع الـبالد  وتـغوله والتـراجع ا
صـالح واستـراتـيجـيات الـهيـمنـة وبالـتالي طاغـية ال حتـكـمهـا األخالق بقـدر ا
ـكن حـدوثـهـا في حال فـان خسـائـرهـا مع الـتنـاغم أقل بـكـثـيـر من تلـك التي 
ـتضامن عـتصم في ساحـات التـظاهر او ا تـقاطعت مع مـواقف الرأي الـعام ا

معه من خارج هذه الساحات .
فـالتظـاهر ال يعـني مناصـبة هذه الـقوى العـداء بقدر الـسعي الى اصالح حال
البالد واذا كـانت اجلماهير مخطـئة او مدفوعة او منفعـلة فاليق الذي يؤكد

رجعية من مواقف واضحة وصريحة حيالها . صحة مطالبها ما اتخذته ا
كـن لهذه الـقوى واحلكـومة ان تـقمع التـظاهرات وانـهائـها  كمـا كان األمر و
ترتبة علـى ذلك ? قد يفضي هذا االسلوب في عـقود خلت ولكن ما النـتائج ا
الى الـيأس من الـتـظاهـر الـسلـمي والـلـجوء الى الـعـنف ما يـهـدد كيـان الـدولة
اثـلـة لـتلك الـتي حـدثت في سـوريـا والتي برمـته ويـعـرضـنا لـسـينـاريـوهـات 
جتـري في ليـبـيـا وهـذا يـفتح أبـواب الـبالد عـلى مـصـاريـعهـا لـتـدخالت دولـية
ا يـلجـأ اليـائسون الى االسـتعـانة بـالغيـر لتـحقيق واقلـيمـية بـذرائع شتى ور
التـغيير وهذا ما ال نتمناه أبدا ان أضعف نتائج قمع التظاهرات حتولها الى
ـكن له أن يـنـفجـر عـندمـا تـسنح الـفـرصة وسـيـكون رأي عـام كامن ومـتـذمر 

النفجاره دويا  . 
والـسؤال: ما الذي تخافه هذه القوى من اختيار رئيس وزراء مستقل اذا كان
دة مـحدودة ويـقتـصر في جـوهره عـلى التـحضـير النـتخـابات مـبكرة ? عمـله 
فاذا كـانت واثقـة من رصيدهـا اجلماهـيري كمـا تقـول فلم التـحسب من عمـلية
االصالح ? سـتـفــوز كـمـا فـازت فـي دورات سـابـقـة . ان الــذي ال تـعـرفه هـذه
ـطالب والتـقاطع مع مطـالب الشبـاب والنظر الـقوى ان طول األزمـة وتسويف ا
ـراهـنـة عـلى الـسالح يـفـقـدهـا الـكـثـيـر من رصـيـدهـا ويـعـزز الى اجلـيـران وا

الشكوك في نزاهتها ومسيرتها .
هندس في وليـكن معلوما لها ايـضا ان االمريكان أرادوا باغتيـال سليماني وا
ـناهـضة االطـار العـراقي االنقـضاض عـلى حلم االصالح واسـتدراج الـقوى ا
واجهـة عسكريـة عبر حـدث كبير من شـأنه تفتـيت اجلبهة الـداخلية لوجـودهم 
واجـهة بوصـفهـا البدايـة إلضعاف ناسـبة لتـلك ا العـراقيـة وتهيـئة األجـواء ا
رتبط بها ساندين لـها او ا تعاطفـ معها او ا ايران مـن خالل استهداف ا
 وبـدائلهـم ازاء ما يـتعرضـون له من ضـغوط سـياسـية وعسـكريـة نقل قـواتهم
رحبـة بها اما خروجـهم من العراق تماما  ناطق الغـربية ا الى كـردستان وا
تماسك يبدو مسـتحيال وسيبتكرون وقف الوطني الواحـد وا فانـه مع غياب ا
شكالت اقتـصاديا وأمنيا في منـاطق نفوذ هذه القوى فضال ـشكالت تلو ا ا
عن تـألـيب الـرأي الـعـام عـلـيـهـا سـيـاسـيـا واعالمـيـا . فال يـراد

للعراق ان يتعافى ابدا .
ولــــذلـك فال ســــبــــيل ســـــوى طــــريق االصالح إلحــــبــــاط
ناطق الـغربية مـخططـات احراق اجلنـوب كما احرقـت ا
من قـبل واقنـاع الـناس بـأن الـتداول الـسـلمي لـلـسلـطة

ليس كذبة .

ـنــصـرم  تـنـاولـت في هـذه الـزاويـة  في االسـبـوع االخــيـر من شـهـر تــمـوز ا
ـسؤولـ  ورؤسـاء النـقـابات مـوضوعـا   حـول الوعـود الـتي يطـلـقـها بـعض ا
ـدني  دون ان تــنـفـذ  وآثـار ذلك عـلى اجملـتـمع  حـيث ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا
تـؤدي الى بـلبـلـة األفـكـار وتـضـلـيل الـرأي العـام والـفـتـنـة  واتـخـذتُ من وعد
وذجا  بـعد ان وعدت في قـرار صفقنـا له كثيرا  لنـقابة االطـباء العراقـية  
نص عـلى  إلزام األطـباء في الـعيـادات اخلاصـة كتـابة الـوصفـة الطـبيـة طبـاعة
الـكتـرونـيـا واعـتمـاد آالت طـابـعـة في العـيـادات اعـتـبارا من األول مـــــــــــــــن
آذار  2019 / 3 / 1 وطـالب الصـيـدلـيات كـافـة  بعـدم صـرف اي وصـفة طـبـية
ـمـتنـع عن طبـاعـة الـوصـفة بـعـد الـتاريخ غيـر مـطـبـوعة وغـلق عـيـادة الطـبـيب ا
احملدد لـلقـضاء عـلى التـشفـير بـالوصـفات وتـسهيـل عمل صـرف الدواء.. لكن
هــذا الــوعـد  لم يــنــفــذ إال في جـزئــيــة صــغـيــرة جــدا  أليـام  وســرعــان مـا
ـة .. ولم نسمع ان رور الـوقت .. وعادت حلـيمـة الى عادتهـا القد اضـمحل 
هـذه الــنـقـابـة الـعـريـقـة  اتـخـذت اجـراءات مـعـيـنـة إزاء اخملـالـفـ الـذين يـزيـد
ن يـعـنـيـهم االمر  السـيـمـا ان الـشائـعـات تـؤكد ان ئـة  عـددهم عـلى  90 بـا
طلوب أحيانا  او يفرض بـعض األطباء بات يصف ادوية للمرضى اكثر من ا
علـيهم شـراء ادوية تـنتـجهـا شركـات معـينـة متـفق علـيهـا مع هذا الـصيدلي او
ـعـالج  واعـتــمـاد اخلط غـيـر ذاك نــظـيـر عـمــوالت وخـدمـات مـاديــة لـلـطـبـيـب ا

الواضح في كتابة الوصفات ..
لـقـد غـاب عن اذهـان الـبـعض  ان الـعالقـة الـوطـيـدة بـ الوعـود فـي تصـريح
ثـابة سـؤول  اعالمي واحلـرب النـفـسيـة  هـي عالقـة اجلــزء بـالكل فـوعـد ا
ـثابة الـكل وقد اتفـق علمـاء االجتمــاع واخملتصون اجلزء واحلـرب النفـسية 
والـباحـثون  واالعالمـيون عـلى أن الـوعود الـتي لم تتـحـقق تعــد أحـد أسـاليب
االنتـكاسات اجملـتمعـية  مثـلها في ذلك مـثل الدعايـة وغسل الدمـاغ أو افتعـال

الفـ واألزمات وغير ذلك من األساليب الكثيرة.
ان وسـائل اإلعالم وهي تـنــشـر او تـشـيـر الـى مـثل هـذه الـوعــود  تـعـتـبـر من
صـادر األساسـية للـمعـلومة والـتي يبـني علـيها الـفرد مـواقفه وتقـوم علـيها ا
اجتـاهاته حـيال  مـا يقـرأ او يشـاهد  سـواء بالـقبول أو الـرفض  ولـها الدور
تلقي .. فعلينا االنتباه للوعد ـلموس في تشكيل موقف اجلمهور ا االساس وا
ـواطن وبـ الــذي نـطـلــقه  كـون الــوعـد الـكــاذب  يـنــتج عـنه ازمــة ثـقـة بــ ا
يـنطقـها وشـخصـيا انا حـزين على مـسؤول يـطلق وعـدا  ال يتـحقق  وحزين
عـلى مواطن يسمع بوعود هي هـواء في شبك .. فـألى  نقابة
االطباء العزيزة  ذات االرث اجملتمعي العريق اقول : من

وعد مرة ولم  يف  ال يصدق ابدا  حتى لو صدق!
(نـسخة منه الى نقابة الصـيادلة .. لذات الغرض فاألمر

مشترك ب نقابتكم ونقابة االطباء).

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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مياه األمطار
تغمر مناطق في

النجف

تــربط جــنـوب غــرب الــصــ بــاحملــيط الــهــنـدي
وإنـشاء مينـاء بحري عمـيق في والية راخ التي
تــعــصف بــهــا االضــطــرابــات وإقــامــة مــنــطــقــة
اقـتـصـادية خـاصـة عـلى احلـدود وإنشـاء مـديـنة
جـديــدة في الــعــاصــمــة الـتــجــاريــة يــاجنـون.ولم
يـتــطـرق االثــنـان إلى ســد عـمـالق مـثــيـر لــلـجـدل
تـدعــمه بـكـ ويــتـكـلـف  3.6 مــلـيــار دوالر حـيث
الـــعـــمل مـــتـــوقف مـــنــذ 2011 وهـــو مـــا يــعـــكس
احلـساسـية الـتي حتيط بـاستـثمـارات الص في
ـار حـيث ال يـشعـر كـثـيـرون بـاالرتـياح إزاء مـيـا
سـطــوة بـكــ عـلى جــارتـهــا األصـغــر مـســاحـة.
وأشـاد الرئيس الـصيني خالل حـفل الترحيب به
يـوم اجلــمـعـة بـالــعـهـد اجلـديـد في الـعـالقـات ب
الــــبـــلـــدين. وقـــال نـــحـن نـــرسم خـــارطـــة طـــريق
لـلمسـتقـبل تعيـد إلى احليـاة عالقات ثـنائيـة تقوم
ـصـاعب عـلى أواصـر األخــوة كي نـتـغـلب عـلى ا

معا ويع كل منا لآلخر. 
ووصـفت سـو كي الصـ بأنـهـا بلـد عـظيم يـلعب
دورا مــهـمــا فـي الـشــؤون الــدولــيــة واالقــتــصـاد
ي لـكـنهـا حـثت علـى مشـروعـات اقتـصـادية الـعا
. ـواطـن تـتـفادى إحـداث أضـرار بـيئـيـة وتـفيـد ا
وكـانت وســائل االعالم االمـريـكــيـة واالوربـيـة قـد
شــنت حــمــلــة عــلـى ســوكي بــذريــعــة مــا وصف
سلم في مانيمار. بجرائم ابادة جماعية ضد ا
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ـار عشرات االتـفاقات أمس وقـعت الص ومـيا
الـسبت بهـدف تسريع مـشروعات الـبنيـة التحـتية
ـار فـي الـوقت الـذي تـسـعى فـيه بـكـ في مـيـا
لـتـعـزيــز نـفـوذهـا في جـار يــزداد ابـتـعـاد الـغـرب
عــنه.لــكن لـم يــتم االتــفــاق عــلى أي مــشــروعــات
كـبرى جديـدة خالل زيارة الرئـيس الصيني شي
جـ بـيـنغ الـتي بــدأهـا يـوم اجلـمـعـة ويـخـتـتـمـهـا
الـسـبت وهي أول زيـارة يـقوم بـهـا زعـيم صـيني
ـار مـنـذ  19 عـامــا. وقـال مـحـلـلـون إن إلى مــيـا
ـار تـتوخى احلـذر عـمومـا إزاء اسـتثـمارات مـيا
بـك كما أنها تـتخذ منحى يـتسم باحلذر بشكل
خـــاص قـــبــيل إجـــراء انــتـــخــابـــات مــقـــررة هــذا
الــعـــام.ومع هــذا وقـع الــرئــيـس الــصـــيــني شي
ار أوجن سان سو كي اجلائزة على وزعـيمة ميا
جـــائـــزة نـــوبل لـــلـــسالم   33 اتـــفـــاقـــا تـــتـــعـــلق
ـشــروعـات رئـيــسـيـة في إطــار مـبـادرة احلـزام
والـطـريق الـتي تمـثل رؤيـة الـص لـطـرق جتـارية
جـديـدة تـوصف بـأنـهـا طـريق احلـريـر في الـقـرن

احلادي والعشرين. 
ـر واتـفـق الـزعــيـمــان عــلى اإلســراع بـتــنــفـيــذ 
ار االقـتصادي وهو خـطة ضخمة الـص وميا
لـلبـنية الـتحـتية تـتكـلف ملـيارات الدوالرات وذلك
من خالل اتـفاقات على مد خـطوط سكك حديدية
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