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ــوت. وقـــد يــؤدي في الـــنــهــايـــة إلى ا
ـتــحـدة قـد أعــلـنت وكــانت الـواليــات ا
ـرض عـام 2000  بــيـد الــقـضـاء عــلى ا
أنـه ظـهــرت حــاالت إصــابــة بــعــد هـذا
الـتـاريخ ارتبـطت بـحاالت وافـدة وعدم

رض.  التلقيح ضد ا
ية في وقـد حذرت منظمة الصحة العا
تـــشـــرين الــثـــاني مـن ارتــفـــاع حــاالت
ـرض احلـصـبـة في الـعـالم اإلصــابـة 
ـئـة في بــنـســــــــبــة أكـثـر من 30 فـي ا
ـقارنـة مع الـعام الـسابق عـام 2017 بـا
وتــرجع أســبـاب ذلك جــزئـيــا إلى عـدم

رض.  تلقيح األطفال ضد ا
وكـــانت اوربـــا قــد ســـجــلـت ارتــفـــاعــا
رض احلصبـة حيث شهدت قـياسيـا 
األشــهــر الــســتـة األولـى من الــعــــــــام
ـــــنـــــصـــــرم 2018 إصـــــابـــــة 41 ألف ا
شـــخـــــــص تـــوفي مـــنـــهم  37 حـــالـــة
مـقـارنـة بـإصــــــــــابـة 23927 حـالـــــــة
عــام 2017 وإصـــــابــة 5237 حــــــــالــة

عام 2016.
’U ý√ dHÝ

وعــزا خـبـراء هـذه الـزيـادة الى تـراجع
عـدد األشـخاص الـذين يـحصـلـون على
الـتطـعيم. وقالت هـيئة الـصحة الـعامة
ــرض في فـي إجنــلـــتــرا إن (تـــفــشـي ا
الــبالد يـرجع إلى حـد كــبـيـر إلى سـفـر
أشــــخـــاص إلى مــــنـــاطق فـي الـــقـــارة
ــرض) . األوروبــيــة يــتــفــشى فــيــهــا ا

واكـدت نيدريت أمير أوغـلو من منظمة
ــيـــة  ان (كل شــخص الـــصــحــة الـــعــا
نـاعة مازال عـرضة لإلصابة ضـعيف ا
ـكـان الـذي يـعـيش بـغـض الـنـظـر عن ا

فـيه كما يتعـ على كل الدول مواصلة
الـدفـع قـدمـا لـتـدابـيـر زيـادة الـتـغـطـيـة
ـنـاعـة). وتـوصي هـيـئـة ورأب فـجـوة ا
الـتأمـ الصـحي البـريطـانيـة بتـطعيم
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احلــصـبــة وإصـابـة أكــثـر من عــشـرين
شـخـصـا فـيـهـا مـعـظـمـهم مـن األطـفال.
وقــال حـاكم واشــنـطن غــاي إنـزلي في
ـــكن أن بـــيـــان امس إن (احلـــصـــبــة 
ــــيــــتــــا لألطــــفـــال تــــكــــون مـــرضــــا 
مـؤكـدا (وجـود أكـثـر من 26 الــصـغـار)
حــالــة إصـابــة في واشـنــطن مــا سـبب
خـطـرا كبـيـرا على الـصـحة الـعـامة من

مكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى). ا
ــرض قــرب بــورتـالنـد  وبــدأ تــفــشي ا
مــطــلع الــعــام وانــتــشــر بــســرعــة إلى
مــقــاطــعــتي كـالرك وكـنـغ الــقــريــبــتـ
وكـالهــــــمـــــــا في واشـــــــنــــــطـن.وحض
مـــســـؤولـــون صــحـــيـــون األشـــخــاص
ــرض عــلـى عــدم زيـارة ــصــابــ بــا ا
ـدارس والـكـنـائس وعـيـادات األطـباء ا
ــطــارات.وأوضــحــوا أن ــتــاجــر وا وا
ـرض من األطـفال صـابـ با (مـعـظم ا
والــعـــديــد مــنــهم لم يـــتــلــقــحــوا ضــد
رض قد وأضافوا أن (تفشي ا ـرض) ا
إذ أن مــدة يــكـــون مــا زال في بــدايــاته
سـبب له تسـتمر حـضانـة الفـايروس ا
ـكن لـلمـصاب أن ـعدل  14يـوما و
رض إلى األخرين قـبل أربعة يـنقلـوا ا
أيـام من ظـهـور الطـفح اجلـلدي عـلـيهم

أو بعد أربعة أيام).
 وتــظــهــر أعــراض طــفح جــلــدي عــلى
رض ويـتـسـبب بـإسـهال ـصـابـ بـا ا
حــاد والـتـهــاب رئـوي وفـقــدان الـرؤيـة
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اكـدت وزارة الصـحة اسـتمـرار حمالت
تـلقـيح االطفال ضـمن برامج اللـقاحات
الــروتـــيــنــيــة في الـــعــراق  لــلــحــد من
امـــراض احلـــصـــبـــة وشـــلـل االطـــفــال
مـشيرة الى ان حمالت التـوعية تسهم
بـالـتـعـريف عن مـخـاطـر هـذه االمراض
وتـدفـع االهـالي نـحـو تـلـقـيح اطـفـالـهم
فـيـما اعـلنت واشـنطن حـالة الـطوار
جـراء تـفشي مـرض احلـصبـة واصـابة
اكـثر من عـشرين شخـصا معـظمهم من

االطفال. 
 öL(« W−O²½

ــتــحــدث بـأسـم الـوزارة ســيف وقــال ا
مـــطــلك لـ (الـــزمــان) امس ان (الــوزارة
تـــســـجل ســـنــويـــا بـــعض االصـــابــات
ـرض احلـصبـة ونادرا مـا تؤدي الى
مــضــاعــفـات نــتــيــجــة احلـمـالت الـتي
الكــات الـصـحــيـة لـتــلـقـيح جتــريـهـا ا
االطـفـال ضمن الـبرامج الـروتـينـية في
واضاف ان (احلصبة مسيطر الـعراق)
عـلــيـهـا وال تـوجـد مـخـاوف من تـفـشي
وتابع مطلك ان (هناك جهودا رض ) ا
ــوضـوع ــكالت الــوزارة بـشــأن هـذا ا
مـن خالل اجـراء احلــمالت الــتـوعــويـة
لــلــمـــواطــنــ وحــثــهم عــلى االلــتــزام
بـجـدول الـلـقـاحـات الـوطـني لـلـحـد من
ـرض). واعـلـنت واشـنـطن االصـابـة بـا
حــالــة الــطــوار جــراء تــفـشـي مـرض
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لم احضر أياً من مهرجانات الشاعر
وصل..ولستُ ادري ابي تمام في ا

.. لِمَ
ــاضي بــداتُ اقـرأ هــنـا او لــكن في الــعـام ا
هــنـاك  بـعض االشـارات  عن قـرب انـعـقـاد
هرجان.وفي مطلع نيسان من ذلك العام  ا
ـعـلـومـات الـكـافـيـة. وقـررتُ جتـمــعت لـدي ا
ـوصل..كـان ذلك صـبـاح يـوم الــتـوجه الى ا
اخلـميس 2018-4-12. تـوجـهتُ من گراج
ـوصل العظـيمة.ولم اتوقف الـنهضـة نحو ا
.ما عدا ـاكن مدعواً كـثيرا امام حـقيقة انني 
اجلـانب االعـتبـاريفي الـدعوة  فـان التـكلـفة
الية  على اهميتها  ال تقف عائقاً امام ا

مشاركتي..
ـوصل مـسـاء يـوم 12-4-2018. وصــلت ا
وتـــوجــهتُ لـــلــفـــنــدق حـــيث مــكـــان اقــامــة
ؤتـمر  تاجيل الـوفود..ولم اكن ادري ان ا

ساءاليوم التالي.. افتتاحه 
اعلمتني ادارة الفندق بخبر التاجيل

وان احلجوزات واالقامة تبدأ من يوم غد.
اتصلت باجلهات ذات العالقة باحتاد

فلم احصل على جواب.قررتُ وصل  ادباء ا
ــبـيت  وهـوامــر مـحــسـوم لـدي احلــجـز وا
وانـا فـي بـغـداد.طـلـبت ادارة الـفـنـدق الـدفع
..وانـا ـبـلغ كــبـيـرا..فـدفـعتُ مــقـدمـا.. وكـان ا

راضٍ
... تماماً

صــبـاح يـوم اجلـمــعـة  تـقــاطـر قـادة احتـاد
ــــــوصل : رئــــــيـس االحتـــــاد االدبــــــاء فـي ا
ـــنــعم األمـــيـــر.. وهــيـــئــة الـــصــديـق عــبـــدا

اجابني..
تـريدُ مـقابـلة الـسيـد الرئـيس ? ويبـدو انهم
الزالــوا يــحــفــظــون لـقــبـه كـرئــيس جملــلس

النواب.
سـالـني :ومـاهو الـهـدف ? ولم يـكن اجلواب

سؤول لم يرفض. .. رغم ان ا مشجعاً
تــــركـــتُـه..وكـــان ثــــمــــة حـــوار دا خــــلي مع
نــــفـــسـي...افـــضـى لـــصــــرفي الــــنــــظـــر عن

قابلة..و..االسباب : ا
اوال :

التاريخ في نيسان..
ومـوعــد االنـتـخـابـات الـنــيـابـيـة  في مـطـلع

مايس.
قابلة  في خانة وهذا قد يضع ا

الدعاية االنتخابية.ان لم يكن يضعها
فعالً..

ثانياً : للرجل طروحاته..
وفي وضـع انتخابي..تطـلق فيه الطروحات
الــــتـي تــــنــــاغم اهــــتــــمــــامــــات الــــنــــاس /
.فقـد يـطـرح ما ال يـجـعـلـني قادراً الـنـاخـبـ

على نشر احلوار. فانا ال املك جريدة.
واقع الـتي اتعـامل معـها في ولـلصـحف وا
الـنــشـر  سـيـاسـاتـهــا الـتي قـد ال تـتـفق مع

سؤول او طروحات هذا ا
ذاك.

وقد احرج مع من اجريتُ معه احلوار.
ثالثاً :

الــبـيـروقـراطـيـة الـتـي عـومـلتُ بـهـا.. والني
لـست صـحفي مـقابالت  بل كـاتب بارضـية
سـياسية معروفة .هذه الـتحسبات جعلتني

قابلة.. اصرف النظر عن ا
فـــرحتُ  اذ شـــــــاهـــدتُ بـــعـــد ســــــاعــات 

موكب 
(الــسـيـد الـرئـيس  «يــشق طـريـقه بـطـابـور
ـقـابـلة ..الن ملـف ا سـيـارات طـويل.. فـرحـتُ
ــــوقف.. خــــرج قــــد اغـــــلق.. وانــــا اراقـب ا
الـصديق امجد توفيق..من البناية. ولم اكن
ادري انـه فـــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا. تـــــــــــوجـــــــــــهـتُ
نـحوه..وتعـانقنـا..ولم اوضح له نيتي حول
ــقــابـلــة الــصـحــفــيـة. وغــادر هــو االخـر.. ا
وسـكـت الـذئب الـصـحـفي..وانـتـصـر الـعـقل

والتحسب على العاطفة..
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ـوصل ــان الــعــراقي مــواطـنــا من مــديــنــة ا قــبل ايــام ضــيف الـبــر
ـــوصل بــــعـــد لالســــتــــمـــاع الى شــــهــــادته بـــخــــصـــوص حــــالــــة ا
حتريرها.ويبدو ان فكرة تقد هـذا الشخص كما قيل تبناها بعض

وصل. نواب ا
واطن وقـدرته التـعبيـرية وانـكساره وح اسـتمعـت الى كالم هذا ا
اسـتغـربت وتسـاءلت عن الهـدف من وراء هـذا اللـقاء كـله.فهل يـعقل
ـديـنـتـهم ان ــوصل بـهـذه الـطــريـقـة وهم يـريــدون  ان يـفـكـر نـواب ا

انيا.?? حتصل على دعم حكومي وبر
وهل يعـقل ان اترك شـخصـا محطـما يـعاني الى هـذا احلد يـتحدث
عـن مـعـانـاة مـديـنــة كـامـلـة تـعـرضـت خلالاب بـشع.? انـا اعـجب كل
ـوصل كل العجب.لـقد استمعت ان ونواب ا العجب من موقـف البر
ـنـكـوبـة.فـالـرجل يـبـكي ـديـنـة ا الى الـرجل فـلم تـصل الي مـعـانــاة ا

بانكسار ليس فيه اي امل.
الرجل يستجدي امام العالم باسلوب ال يثير في قلوبنا اال الياس.
اذا احـضروه الى عـالم اخر يـختـلف كل االختالف عن بـيئـته التي
هـمل ان الـنواب جـاء مـنهـا.فـكرت وانـا انـظـر الى الرجل بـهـنـدامه ا

سينظرون الى كائن من كوكب اخر.
تع واللذات والرجل جاءنا من كوكب ان فيه ما فيه من ا فعالم البر
ــدمـر.وقــد حـمل الى الــنـواب رســالـة ال بـالغـة فــيـهـا,ولم ـوصل ا ا

يحضر كلمة وافية تصور اوضاع الناس ومعاناتهم.
ـشهد عـبثيـا جدا لكـنه مشهـد لن نكتـشف عيوبه ابـدا الننا ال كان ا

لك ادوات االكتشاف واالحساس ايضا. 
ـوصـلي اجلـالس امام اغـنى مـؤسـسة ال لن يـقـول احد ان الـرجل ا

وصلي فكر بانه سيعود دون امل. سك ا يحلم بها هذا ا
ـا تــكـون االيــدي سـاعــدته لـكــنه لن يـكــون حـامـل بـشــرى جـيـدة ر
الهـالي مـنــطـقـته.الن ال شيء ســيـتـغـيــر في واقع حـيـاتــهم الـبـائس.

صورة لم اكن افضل رؤيتها.
انها رسالة الـفقر الغارق بخـوفه من غد ال يرحم.وامام هذا اخلوف
الـواضح في صـوت الـرجل ودمـوعه جـلس الـنـواب مـكـتـملـي الوعي

منتبه وهم يستمعون الى قصة ال تعنيهم.
وصل ا يـكون البـعض تعاطف مع احلـكايـة القادمـة من كوكب ا ر

نظمة. البعيد عن مدار ارضنا ا
لـكن الـوجــوه في غـالـبــيـتـهــا كـانت حتـلم بــقـبض الـراتـب في نـهـايـة

ا يـشاء الن ما ـوصلي  الشهـر وليتـحدث هذا ا
سـيـقوله مـهم اال انه هـنـاك مـا يشـغل كـثـير من

كررة.  النواب غير هذه القصة ا
ـشـهـد قـاسـيـا ويـكـشف عن في الـواقع كــان ا

امل ميت ينتظر العراقي جميعاً.
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اعـــلـــنت مـــنـــظـــمـــة ديـــالـى حلـــقــوق
االنـــســان عـن تـــســجـــيل  53حـــالــة
انـتــحــار في احملـافــظــة خالل دراسـة
مــعـــمـــقــة لـــعــام 2018.وقــال مـــديــر
نظمة طالب اخلزرجي لــ (الزمان) ا
ـنــظـمــة سـجــلت وخالل دراسـة ان (ا
اضي ? 2018 معـمـقـة خالل الـعـام ا
 53حـــالـــة انــتـــحـــار في احملـــافـــظــة
وهي 50حالة انتحار انتهت بالوفاة
و  3انقـذت بـوقت قـياسي  2اناث 1

ذكر باستخدام العقاقير الطبية) . 
واضـــاف اخلــزرجـي   ان  (احلــاالت
الـتي انــتـهت بـالــوفـاة مـقــسـمـة الى
27 من الـذكور  الـشـنق االكـثـر بواقع
 13حالـة والـطـلق الـناري  8واحلرق
5 وســقـــوط من عـــلى مـــرتــفع حـــالــة
واحـــدة  و  23من االنــــاث (احلــــرق
جموع  16 حالة والشنق 5 االكثر 
مـشـيـرا والـغـرق  1وقـطع الــوريـد (1
ـــكن ان تـــكــون الى ان (احملـــاوالت 
اكــثــر لـكـن هـذه الــتـي رصـدت فــقط).
واشـــــــار اخلــــــزرجـي الـى ان (ابــــــرز
االســـبــاب الـــتـي ادت الى مـــحــاوالت
ـشــاكل االقـتــصـاديـة االنـتــحـار هي ا
واالجــتــمــاعــيــة والــبــطــالــة ومــواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي)   مــبـيـنـا ان
(اغـلبـيـة الـذين حـاولـوا االنـتـحار هم
مـــا بـــ 17- 25ســـــــنـــــــة) . ودعــــــا
اخلزرجي علماء االجتماع لـ (دراسة
هـذه احلـاالت لــلـحـد مـن االنـتـحـار) 
مطـالـبـا هيـئـة االعالم واالتـصاالت بـ
(مـراقـبــة وسـائل االعالم والــشـبـكـات
العـنكـبوتـية والـفضائـيات الـتي تبث
ـــــكـن ان حتـث عـــــلى هـــــذه مـــــواد 
ـقــاضـاتـهـا الـظـواهــر وسن قـانــونـا 
قـــضـــائــيـــا عن بـث هـــكــذا بـــرامج) .
وطـالب اخلــزرجي الـوقــفـ الــسـني
والشيعي بـ (ضرورة تثقيف اجملتمع

ـخــاطـر هـذه الــظـواهـر النــخـفـاض
ن الـواعــز الــديـني لــدى االغــلـبــيـة 
اقـدمــوا عــلى االنــتـحــار)  الفــتـا الى
(فتح مراكز مجتمعية لتنمية الشباب
اليافعـ لتشـجيع قدراتـهم والقضاء
عــــــلى اوقــــــات فـــــراغـــــهـم) .  واكـــــد
اخلـزرجي عـلى  (ضـرورة ايـجاد دور
حــقــيــقي لــلـــبــاحث االجــتــمــاعي في
الــتــعــلــيـم بــدءا من ريــاض االطــفــال
والتعلـيم االبتدائيـة وصعودا إليجاد
الرصانة العلميـة والتحص الفكري
جلــيل مــحـبـط من الــعـنـف واحلـروب

التي مرت بها البالد) .
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وأكـدت الـنـائب عن مــحـافـظـة ديـالى
ناهدة الدايـني ان محافظـتها تعيش
أزمة أمنية حقيـقية فيما اشارت إلى
علـومات التي تـصل الى مجلس أن ا
ــهــدي رئــيس الـــوزراء عــادل عــبـــد ا
بـشـأن ديـالى غـيـر حـقـيـقيـة.  وقـالت

الــــدايـــنـي لـ (الــــزمـــان) إن  (ديــــالى
تـعـيش أزمـة أمنـيـة حـقـيـقـيـة وهـناك
ارتـــفــــاع واضح في مــــعـــدل اعـــمـــال
الـــعــــنف الســـيــــمـــا فـــيــــمـــا يـــخص
استهداف النقاط األمنية ما أدى الى
ســــقــــوط ضــــحـــايــــا فـي االســـابــــيع
ــاضــيــة) .  واضـــافت الــدايــني أن ا
(داعش يـــتــغـــلــغل فـي مــنـــاطق عــدة
بديالى وبدء يثير قلق جدي لألهالي
خــاصـــة في ريف خــانـــقــ وحــوض
الـــــوقـف)  الفـــــتــــــة الى أن (بــــــعض
احلـقــائق ال تـصل الى الــقـائــد الـعـام
هدي)  . سلـحة عادل عبد ا للقوات ا
ـــهــدي الى ودعت الـــدايــني (عـــبــد ا
زيـارة ديـالى واالطالع مـيـدانـيـا عـلى
االوضــاع الــداخــلــيــة من خالل لــقــاء
االهـالي بـشـكـل مـبـاشـر)  مـؤكـدة أن
(حضـوره مـهم من أجل حسـم ملـفات
مـعـقـدة في احملـافـظـة أبـرزهـا اعـادة
ـدمرة الـنازحـ واعـمـار مـنـاطـقـهم ا

االسـتقبال للـمهرجان.. رحبـوا ..وكانوا قمة
في االريحية والترحيب..و..بعدالنظر..

ظــهــرا.. تـوزيع الــغــرف عـلـى الـضــيـوف.
لـــــكــــنـي كــــنـتُ قـــــد حــــجـــــزتُ من الـــــيــــوم

السابق..كما ذكرتُ..
نعم بانني دفعتُ اجور اعـلمتُ االديب عبدا
فلم يـقبل واعرب عن اضيـة  مـبيت الـليلـة ا
اعــتـذاره.واوعـزبــصـرف مـا دفـعــتُه.فـصُـرِف
نــــقــــداً فـــيــــاحلــــال.شــــكـــرتـه وعـــبــــرتُ عن
ــهـرجــان.وتـصـدر امــتـنــاني.وعـصــرا بـدأ ا
هندس اسامةالنحيفي.. افتتاحه  النائب ا

..وفعلتُ عالقات حتركتُ..و..التقيتُ
ـــة..واقــــمت عالقـــات جـــديـــدة.جـــددتُ قـــد
ـوصـل والـعــراق..االديب الــعالقــة مع ابـن ا
..ومع االديب ـؤرخ الدكتورجنـمان ياس وا
ذوالـــيــزن اجلـــوالي..والـــدكــتـــور ابـــراهــيم

وصل.. العالفالذي نظم لي جولة في ا
انـتهت في بـيته الـعامـر..وكنتُ امـامضـيافة

ة  منه ومن الدكتورة عقيلته.. كر
هرجان... وتوالت..اصبوحات وامسيات ا

هرجان  النائب عن كان راعي ا
ـهنـدس اسـامة الـنجـيـفي ..حيثُ ـوصل..ا ا

هرجان  انطالق ا
السيد دخل الـقاعة نائب رئيس اجلـمهوربة
الـــنـــجــيـــفي..والـى جــانـــبه كـــانـــالـــصــديق
االعـالمي امـجــد تـوفــيق..لم اكن بـعــيـداً عن
جـلوسهمـا..كانت االجراءات االمنـية مشددة

 ان لم اقل مبالغ فيها.
فكرتُ ان اتوجه الى حيث يجلس

النجيفي..ان اسلم عليه مثال..واهديه

جـــمــيـع األطــفـــال بــلـــقـــاح احلــصـــبــة
ـانـية اعـتـبارا والـنـكاف واحلـصـبة األ
مـن األيـــام األولى لـــلـــوالدة وقـــبل سن

درسة. االلتحاق با

صل احلصبة OIKð`∫ طبيبة طفال 
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ط انغمست منذ أسابـيع بقراءات مستفيضـة عن الثقافة بوصفها 
حـيــاة أو طـريــقـة حــيـاة ذات ســلـوك اجـتــمـاعـي يـشـارك فــيه أفـراد
وجماعات في مـجتمع مع ما لـفت انتباهي أن هـذا السلوك بفعل
ـة والـثـورة الـرقـمـيـة في وسـائل االتـصـال قـد أخـرج تـأثـيـرات الـعـو
ياً ية) فأضـحى مواطنـاً عا واطن من (محـليته) إلى فـضاء (العـا ا
ـعولم كـان يـتـأثر ويـتـفـاعل مع محـيـطه ا عـابـراً حلواجـز الـزمـان وا

اجلديد.
قلت مع نـفسي أن هذه مـجرد نظـريات سابـقة ألوانهـا بدليل اني لم
اً من أفراد دوائر الزمالـة أو الصداقة أو العمل أالحظ سلوكاً معـو
ي لم يـترسخ وجـوده بعد فـي مجتـمعـاتنا واطن الـعا من حولي فـا

احمللية. 
كـنت عــلى خـطـأ نـعم أعـتـرف بـذلك وهـذا مـا أسـرده عـلـيـكم: هل
تتـذكرون الـسيـدة رئيـسة جمـهوريـة كرواتـيا وكيـف تصرفت خالل

باريات بطولة كأس العالم األخيرة?   خوض فريق بالدها 
ـسـؤول أسـألكم ـتـحـضـر والـراقي وا طـيب إذا تـذكـر سـلـوكـها ا
ـية قيادية سؤاالً آخر: هل تتـوقعون أن تنـتهج سيدة عـراقية وأكاد

السلوك ذاته وفي مناسبة رياضية أيضاً? 
أنــا لم اتــوقع ذلك لــعـوامـل تـتــصل بــظــروف اجـتــمــاعـيــة ال مــجـال

تحضر قد حصل!  للخوض فيها اآلن لكن هذا السلوك ا
ذات مـسـاء قريب طـلـبت مـني الزمـيـلة رئـيس قـسم الـلغـة الـفرنـسـية
الـدكـتورة لـبـنى حـس حـضـور مبـاراة ريـاضـية يـخـوضهـا الـفريق
الـطالبي لـقـســمـهـا الـعـلـمـي في بـطـولـة جـامـعــيـة بل أكـثـر من ذلك
أرادت مني تشـجيع الفريق واالهـتمام بـالتغطـية اإلعالمية لـلمباراة

وزادت بقولها: 
- ادعوُ الله أن ينصر فريقنا!

ـنشـغـلـة بـالهمّ ـيـة ا تـسـاءلت مع نـفـسي: هل يـعقـل أن هذه األكـاد
ـتابعـة تفاصيل زاج  سؤولـيات العـلميـة لديهـا الوقت وا اإلداري وا

مباراة رياضية لطالبها والطلب من اآلخرين مساندة الفريق? 
ــبـاراة كـنت أراقب ــشـاهـدة ا في صـبـاح الــيـوم الـتــالي لم أنـزل 
ـشجع لـعب ألعرف هوية ا طـلة على ا شهـد من نافذة مكـتبي ا ا
قـبل أن أنـضم إلــيـهم فـكــانت مـفـاجـأة فــعالً حـ رأيـتــهـا تـتـوسط
شجع تتابع التفاصيل بشغف. فرحتْ حلضوري ألنها ضمنت ا
تـغـطـيـة إعالمـيـة لـفـريق قـســمـهـا لم يـكن فـوز الـفـريق أو خـسـارته
تعـنيـني بقـدر اهتمـامي بانـعكاس حـضورهـا على طالبـها سواء من
الالعب أو من الذين يقفون إلى جانبها للتشجيع أظن أن اجلميع

قد تفاجأ بحضورها وتشجيعها. 
تمضي دقائق الشوط األول ثقيلة عليها زادت طلباتها من الالعب
ــسـافـة بـ الالعـبـ وتـوجـيـهـاتــهـا لـهم هم يـســمـعـوهـا جـيـداً فـا

شجع منعدمة تماماً.  وا
بدأت تقلق جراء بطء حركة الفـريق قلق حتول إلى ألم بعد تسجيل
الهدف األول على فريقها الذي جاء نتيجة خطأ العب بفريقها. ح
التـفتُ لم أجـدها ظـننتُ أن أمـراً مهـماً اضـطرها لـالنسـحاب ح
تُ بعد تـسجيل سألـتها فـيما بـعد عن سبب انـسحابـها أجابت: تـأ

الهدف لم أعد أحتمل فانسحبت. 
قلت لـها: ينـبغي أن تتـحليّ بروح ريـاضية خـاصة وأن فريـقكم لعب

أفضل في الشوط الثاني. 
باراة التقيت بالفريق ورفعت معنوياتهم وشكرتهم ردت: نعم بعد ا
عـلى األداء اجليـد واللـعب الـنظـيف. أحد العـبي الـفريق أخـبرني أن
ـباراة فكرة القدم فوز أو خسارة بل الفريق متألم ال ألنه خسر ا
ألنـهم كـانــوا يـنـوون إهـداء الــفـوز لـرئـيـســة الـقـسم الــتي سـانـدتـهم

ووقفت إلى جانبهم في خطوة لم تكن متوقعة منهم. 
ـيـة لـبنـى مع طالبـها سـلـوك ذي قـيـمـة تـربـوية إن مـا فـعـلـته األكـاد
وأخالقـية عـالـية تـزرع بذور الـتربـيـة السـليـمة لـدى اجلـيل الشـبابي

وتقدم له قدوة مثالية لألخالق والتفاعل ب األستاذ وطلبته. 
وذج لـسـلـوك راقٍ يـعـكس ثـقـافـة اجـتـمـاعـيـة عـالـيـة تـتـجاوز  هـذا 
ــمـلــة والـوعظ الــعـقــيم قـدمــته هـذه الــتـنــظـيــر الـفــارغ والـنــصـائح ا

ية لنا جـميعاً كأنها تـقول: الثقافة سلوك األكاد
حياتي يومي ال قراءات نـظرية وجداالت فارغة.
شـكـراً لكِ ولدرسـكِ اجلمـيل هـذا األهم من كل

دروسك األخرى.

ومعاجلـة ازمة الـفقر احلـاد والتدخل
في حل مــشــاكل حتــتــاج الى قـرارات
حكـومية جـريئـة) .  فيـما دعـا النائب
عن مـحـافـظـة ديــالى رعـد الـدهـلـكي 
سـلـحـة عادل القـائـد الـعام لـلـقـوات ا
ـهـدي الى فـتح حتـقـيق عاجل عبـد ا
وارسـال قـوات أمـنــيـة الى احملـافـظـة
لبسط االمن فيها بـعد تعرض مناطق
عدة منها الى قصف بالهاونات. و

قال الـدهلـكي لــ (الـزمان)  إن  (قـرية
اخمليسة في مـحافظة ديـالى تتعرض
الى قصف مستمر ومنذ ايام بقذائف
الــهـاون من قــرى مــجــاورة تـســيــطـر
عــلــيـــهــا مــلــيــشـــيــات حتــاول بــسط
ـناطق بـحسب هيـمنـتهـا عـلى باقي ا
عـلومـات التي افـادها بعـض القادة ا
)  مـبـيـنـا أن (الوضـع مربك االمـنيـ
جدا وهـنـالك حالـة خـوف ورعب لدى
واطـن من تـكرار حـاالت التـطهـير ا
العرقي والطـــــــائفي وكما حـــــــصل
بـعـد عام 2007). واضـاف الدهـلـكي
أن  (هـنـالك جــهـود مـســتـمـرة إلعـادة
االستـقرار الى جـميع مـناطق الـعراق
عـمـومـا وديـالى خـصـوصـا مـنـذ عـدة
سـنوات وقـد كـانت لـهـا نـتـائج جـيدة
في وأد الـفتـنـة الـطـائفـيـة لـكن وكـما
يـبــدوا فــان بــعض اجلـهــات ال تــريـد
إعـــادة االســتـــقـــرار وتـــســعـى خلــلق
الـفـوضـى من جـديـد في احملــافـظـة) .
فـيــمـا قــال  رئـيس الــلـجــنـة االمــنـيـة
بناحية أبي صـيدا  عواد الربيعي لـ
(الـزمـان) ان  (تـصــريح الـنـائب رعـد
ـدنـي في الـدهلـكي بـشـأن تـعـرض ا
قـريـة اخملـيسـة ضـمن حـوض الـوقف
الى قـصف بــالـهــاونـات غــيـر دقـيق
وبــعــيــد عن احلــقـيــقــة)  مــبــيــنـا ان
(الـدهـلـكي اسـتـنـد الى مـعـلومـات من
مـشـبـوهــ لـهم ارتـبـاطــات بـتـنـظـيم

داعش).
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وأوضح الربيعي ان  (قوات اجليش
قصفت مواقع يتمركز بها أمراء عرب
وعـراقيـ في الـتـنـظـيم في بـسـات
قـرية اخملـيـسـة)  مـؤكـدا ان  (الـقـرية
بــاألســاس مـــحــمــيـــة من قــبل قــوات
اجليش الـتي تتـمركـز بنـقاط مـرابطة

في كل اجتاهاتها) .  
وأضــاف الـربــيــعي  ان  (الــقــريـة لم
تــشـــهــد وقــوع ضـــحــايــا أو حــدوث
ــنـازل االمــر الـذي أضـرار مــاديــة بـا
يـــتــــعـــارض مـع روايـــة تـــعــــرضـــهـــا
لــلـــقــصف) . وتـــابع ان  (الــدهـــلــكي
حاول خلط األوراق عن طريق توجيه
اتــهـامــات غــيـر صــحــيـحــة وإخــفـاء
حقـيقـة ان بـساتـ اخمليـسة والـقرى
اجملاورة لـها ال تـمـثل تهـديدا لـديالى
فـحــسب بل كل الـعــراق ألنـهــا مـركـز

االرهاب االكبر في البالد).
ودعا رئـيس الـلجـنة االمـنـية بـناحـية
أبي صــيــدا الـقــيــادات االمــنــيـة الى
(عــدم الــتــهـــاون والــرد بــحــزم عــلى
ارهــاب بــســاتــ اخملــيــســة وبــقــيــة
الـقــرى وعـدم الــتـردد في اســتـخـدام
القوة إلنـهاء سـرطان بدء يـنمـو بقوة
في حــــوض الـــوقف الــــذي يـــشـــهـــد
اسـتـنـزافـا مــنـذ سـنـوات). من جـانب
آخــر أكــد عـضــو مــجــلس مــحــافــظـة
ـوازنـة ديـالى كـر اجلـبـوري  ان ا
ان العامة االحتادية الـتي اقرها البر
لـــيل أمس ظـــلـــمـت نـــحــو  200ألف
مـواطن عــائـد من الــنـزوح الــقـسـري.
وقال كـر اجلـبوري لـ (الـزمان) ان
(مــجــلس الـــنــواب أقــر ضــمن بــنــود
وازنة العـامة تخصيص 30 مليار ا
ـــدن احملــــررة في ديــــنـــار إلعــــمــــار ا
احملـافـظـة شـمـلت مـدن جـلـوالء قـره
تـــبه الـــعــظـــيم جـــبـــارة) . وأضــاف
اجلـبـوري ان (قـرار مــجـلس الـنـواب

ـــــدن لـم يـــــشـــــمل مـــــدن إلعـــــمـــــار ا
نصوريـة السعديـة ومناطق شمال ا
قدادية والتي تضم نحو 200 ألف ا

مواطن عائد من النزوح القسري).
ومن جهـة اخـرى قـال رئـيس اجمللس
الـبــلـدي في نـاحــيـة الــعـظـيم مــحـمـد
ضــيــفــان الــعــبــيــدي لـ (الــزمـان) إن
(مــوسم زراعــة مــحـصــول الــرقي في
الــعــظــيم قــد يــتــجــاوز في مــســاحــة
. ( زراعـــــــــــــــــــتـه 10- 14 الـف دو
واضــــاف الــــعــــبــــيــــدي أن  (الــــرقي
الـــيـــابــــاني في اشــــارة الى مـــصـــدر
حبوب زراعته سيـكون حاضرا بقوى
ـوسم الـقــادم بـسـبب انـتـاجه خالل ا
الوفير وستكون مساحه زراعته اكبر
ـــعـــروف بـ" ابـــو من زراعـــة الـــرقي ا
الـزجنـيل" والــذي مـصـدره بـذوره من
ايـران وسـوريـا والـذي زرع ألول مـرة
ـاضي وحقق نتـائج طيبة في العام ا

كمية االنتاج) . 
ـنـتـوجات الى ذلك قـال مـديـر دائـرة ا
النفـطية في ديـالى حيدر الـعامري لـ
(الزمان) إن (احلديث عن توزيع نفط
ابـيض عـلى مـواطــني بـعـقـوبـة الـذي
يــزيـــد عــددهم عن 200 ألف نــســـمــة
زوجا بالـنفط االبيض كمـا تناقلته
منصـات التـواصل االجتـماعي نـنفيه
جملة وتـفصيال).  واضـاف العامري
أن مـا أسـمـاه بـ "وقـود الـتـدفـئـة" في
اشـارة إلى الـنــفط األبـيض  (يـجـري
فـحـصه حلـظـة وصـوله الى مـحـطـات
الوقـود ومن ثم يـجري فـحص ثان له
عند تـزويد الوكـالء قبيل تـوزيعه ب
ـــواطــــنـــ مـن خالل الـــبــــطـــاقـــات ا
الــــوقـــوديــــة  . ودعــــا مـــديــــر دائـــرة
ـنــتــوجـات الــنــفـطــيـة (كـل من لـديه ا
شـــكــوى حـــول نـــوعـــيــة الـــنـــفط الى
مــراجـــعـــته فــورا او االتـــصـــال عــلى

نتوجات. االرقام الساخنة لدائرة ا

احــد كــتـبي..او ان اقــصــد الـصــديق امــجـد
واسلم عليه..

ا اريد فعله.. ولم اكن مقتنعاً كلياً 
فصرفتُ النظر عن ذلك..

اذا لكن االهتمام الصحفي حضر..
ال التقي النجيفي في حوار صحفي.?
ولم احصل من دواخلي ومن الغير

على اجابة..
انتهى االفتتاح وخرج النائب اسامة

الـنجـيفي من القـاعة يـصاحبـه حشد كـبير 
ومنهم االديب امجد..

نامت الرغبة باجراء احلوار الصحفي
. ولكن لبعض الوقت.

ومـن حـ الخــر  كـان هــاجس الـصــحـفي 
يــعـوي مـثل ذئبٍ لـســعه هـزيع صـحـراوي 

في اخريات ليل شتوي..
وبقي الصراع قائما ب الهاجس من

جهة..والعقل والتحسب من جهة اخرى.
××××××××

سواء اتفقتُ مع منهج وطروحات
وصلي اسامة السياسي العراقي ا

 امجد توفيق

النجيفي  مهما كانت نسبة االتفاق 
وســواء اخـتـلـفتُ مع مــنـهـجه وطـروحـاته 

مهما كانت نسبة االختالف ..
فــان  االسـتـاذ اسـامــةالـنـجــيـفي رقم صـعب

وصلي.. شهد السياسي ا جدا في ا
عادلة السياسية ورقم مهم في ا

الــعـراقــيــة.. وكـان هــذا احـد بــواعث اجـراء
اللقاء الصحفي معه..

وكــمــا قــلتُ قــبل قــلــيل  هــدأ عــواء الــذئب
الصحفي..

صادفة جعلت الرغبة  تستيقظ.. لكن ا
فبجوار الفندق الذي نقيم فيه 
رشح لالنتخابات  كان مكتب ا

السيد اسامة النجيفي.
اذن الرجل الذي قصدتُه على مرمى 

حجر..
وامــام ذئـب صــحــفي ال يــكف عن الــعــواء 

قصدتُ مكتب النجيفي اجملاور للفندق..
وصلت الى مسؤول في البناية..ال
اعرف درجته في موكب وحاشية

االستاذ النجيفي..اوضحتُ له ما اريد..

رعد الدهلكيناهدة الدايني


