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اكـدت دائـرة صــحـة بـغــداد الـكـرخ
ـؤسـسات صـرف رواتب مـوظـفي ا
الــتــابــعــة لـهــا بــعــد اجنــاز قـوائم
الـتـخـصيـصـات مـن قـبل مـحـافـظة
فـيـما طـالب مـوظـفـو دوائر بـغـداد 
فك االرتـبـاط بـحل مـشـكـلـة تـأخـيـر
سـتحـقات الـشهريـة وتأكـيد على ا
سـرعـة اجناز عـمـليـات الـصرف او
ــــــضي بـــــــتــــــوطــــــ الــــــرواتب ا
كتب الكتـرونيا. وقال مـصدر في ا
االعالمي لـلدائـرة لـ (الـزمان) امس
ان (الدائرة بـاشرت بصرف رواتب

مؤسسـاتها الـصحية مـنذ الثالثاء
اضي بـعد اجنـاز قوائم الـصرف ا
من قــبل احملــافــظـة) الفــتـا الى ان
(اطالق الـرواتب يرتـبط بـأجراءات
فــنـيــة في احملــافـظــة بــعـد تــمـويل
ــالـــيــة الـــتــخـــصــيـــصــات وزارة ا
طلوبة). وشـكا موظفو دوائر فك ا
االرتـبـاط من تـأخـيـر مسـتـحـقـاتهم
في كل شـهـر دون مـعـرفـة االسـباب
الـــــتـي تـــــقـف وراء ذلك  وطــــــالب
ـوظــفـون عــبـر (الــزمـان) امس بـ ا
ـسـتـحـقات (سـرعـة اجنـاز صرف ا
ــــــضي بــــــتـــــوطــــــ الـــــرواتب وا

ن تــبــقى من هــؤالء الــكــتــرونـــيــا 
ـــوظـــفـــ حـــتى يـــتـــســـنى لـــهم ا
اســـتالمــهـــا نــهــايــة كـل شــهــر من
ـنـافـذ اخملـصــصـة وحـتى يـسـهم ا
ذلك بـــتـــســــهـــيل عـــمـــلـــيـــة اطالق
الرواتب) مؤكـدين ان (الكـثيـر منا
يـعـتـمـد وبـشـكل اسـاسي عـلى تـلك
ــسـتـحــقـات في تــغـطــيـة نــفـقـات ا
االسرة والـبعض االخـر في العالج
ـنــزل اضــافـة الى او دفـع ايـجــار ا
امـــور اخـــرى). في غـــضـــون ذلك 
صوت مجـلس احملافظـة على إقالة
الــنــائـب الــفــني لـــلــمــحـــافظ عــلي
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وكـشـفت عـضـو كـتـلـة احلـكـمـة في
اجملـلس هـدى جـليل عن مـخـالـفات
النائب الـفني األول للـمحافظ التي
أدت الـى إقـالــته.وقــالت جــلــيل في
تـصريـح امس (استـجـوبنـا هـيجل
في قـضــايـا فــسـاد وأوامــر إداريـة
ـشـاريع ــبـاشـر  قـام بـتــوقـيـعـهـا ا
تــقـدر بــأكـثـر من 48 مـلــيـار ديـنـار
دون احلـصول عـلى مـوافـقة إدراج
خــــطـــة 2019 ومـــصــــادقـــة وزارة
الـتــخـطـيط وهــذه تـعـد مــخـالـفـات

ـا إداريــة واضــحـة وصــارخــة ور
هــنـاك بــعض الـقــضـايــا يـشــوبـهـا
الــــفــــســـاد). وكــــان احملــــافظ فالح
ـــاضي اجلـــزائـــري قــــرر في  آب ا
ـدة 60 يــومـاً. ســحب يــد هــيــجل 
وبــــــحــــــسب كــــــتـــــاب صــــــادر من
اجلــــزائــــري انه (اســـــتــــنــــادا الى
الـــصـالحـــيـــات اخملـــولــــة الـــيـــنـــا
صلحة العامة وبناءً قتضيات ا و
عـلى مــا جــاء بـكــتــاب اجملـلس مع
تـوصــيـات الــلـجــنــة الـتــحـقــيـقــيـة
شـكلـة عمالً بـقرار اجملـلس قررنا ا
دة سـحب يد هـيجـل من الوظـيفـة 

عائلة عراقية في ماسولة
توقف.
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االن اكتـشـفت سـر هدوء الـشـخصـية
اإليـــرانــيــة والـــبــرودة الــتـي تــمــيــز
اسلوبـهم في الكالم والسـلوك حدث
عالم هذا ونحن نزور مجموعة من ا
الـسـيـاحيـة الـطـبـيعـيـة في مـحـافـظة
كـــيالن. وقـــد انـــتـــقـــلت عـــدوى هــذا
الهـدوء واالسترخـاء إليـنا أالن فقط
اسـتـقـرت اقـامــتـنـا في فـنـدق جـمـيل
دينة(رودسر) الساحلية حيث يقع 
ال يبـعد بـحـر قزوين عـنا اال عـشرات
ـكــنـنــا رؤيـة الــبـحـر وشم األمــتـار 
هــواءه ونـــحن في شــرفـــة الــفــنــدق.
وعــمـومــا مـحـافــظـة كــيالن تـشــتـهـر
ـنــاطق لـلــسـيــاحـة بــوجـود أجــمل ا
الــطـــبــيـــعــيـــة من شـــواطئ رمــلـــيــة
وبــحـيــرات وعــيـون مــائــيـة وانــهـار

وغابات وشالالت جميلة رائعة.
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ـسـطـحات انـطـلقـنـا صـبـاحـا نحـو ا
ــائـيــة اهــوار ( كـيــاشـهــر) فـهــنـاك ا
زوارق نــقــلــتــنـا فـي رحـلــة جــمــيــلـة
ومغـامرة رائعـة للـتعـرف على اهوار
ــنــطــقــة والــغــابــات الــكـثــيف تــلك ا
احمليطة بها. الرحلة تكلف ما يعادل
6 آالف ديـنــار عـراقي لــلـزورق الـذي

قد يضم 6 اشخاص.
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يــنـقـلك الــتـلـفــريك بـ جـبــال الـبـدز
ـنــاظــر اخلالبـة وانت تــســتـمــتع بــا
ـثـيـرة لـسـفـوج اجلــبـال اخلـضـراء ا
اإلعــجـــاب تـــنـــسـى حــكـــايـــة (جـــبل
الـــشــيـــطــان) والــتـي تــشــبـه مــعــظم
احلــكـايــات االسـطــورة حـول ظــهـور
كـــائــنــات بــشــريــة (اقــزام) تــتــحــول
روؤسهم إلى روؤس حيـوانات تقتل
الــنــاس في الــتــلـفــريك كــان مــعــنـا
بـالـكـروب شـخص يـرتـدي الـبـرمـودا
ــنــوعـة ولم ولم يــكن نــعــلم انـهــا 
يـسمـحـوا له بـركـوب التـلـفـريك كان
ـــكن الـــتــــســـاهل مـع الـــكـــروبـــات
الـسـيـاحـيـة وغض الـنظـر عن بـعض

األخطاء العفوية.
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بــعــدهــا اســتــمــرت رحــلــتــنــا نــحــو
الطـبـيعـة ومزارع
األرز والـــــــشــــــاي
الـــــــتي تـــــــشــــــبه
الــــــــســــــــجـــــــادة
اخلـــــــــــضـــــــــــراء
ـــمــتـــددة عــلى ا
سـفـوح اجلـبال
ذهبنا إلى حيث
الــــــبـــــحــــــيـــــرة
ومقابلها شالل
لم يــتـسن لــهـا
رؤيـــــــــــتـه النـه
مــــــــــغـــــــــــلـق
الـــــبــــحـــــيــــرة
جمـيلـة وتطل
عــــلى شــــارع
مــــــــديـــــــنـــــــة

 . الهج
كــانت فــتــرة
الغـذاء بأحد
ـطــاعم مع ا
تـــــــــنـــــــــاول
الشاي على
الـســمـوال
وانـطـلـقـنـا
إلى مـــيـــاه
ســـد بــــلـــو

دكــان وسـط أشــجــار الــغــابــة
ـاء واحـسـسـنا الـكـثيـفـة نـزلـنا إلى ا
ـيـاه من بـاالســتـرخــاء عـلى صــوت ا
السد. حقا مديـنة كيالن والتي تعني
ــــديـــــنـــــة األولى في (اجلـــــبل) هـي ا
الـسـيـاحــة الـطـبـيـعـيـة وهي الـقـادرة
على أن تخلـصك من الغضب والزعل

وصعوبات احلياةاليوم االخير
انـتهت رحـلـتـنـا اليـوم وسط مـشـاعر
ــتــعـة مــتــنــاقــضــة من الــســعــادة وا
بــجـمـال الــطـبــيـعـة ومـن جـانب اخـر
هـنـاك الـتــعب واإلرهـاق ومـنـغـصـات
ـــراكـــز بـــعـــد مــــكـــان اإلقـــامــــة عن ا
الــسـيـاحــيـة خـالصـة الـقــول نـصف
الــوقت نــقــضــيـه بــالــســيــارة ولـو ال
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كادت ان تكون رحلتـنا فاشلة بسبب
الـــكم الـــهـــائل مـن الـــفـــقـــرات الـــتي
يصعب تطبـيقها عمـليا خالل الفترة
الـزمـنيـة احملـددة لـلـرحـلـة فال يـعقل
أن تغطي الفترة الزمـنية والبالغة 6
ايـام زيـارة اربع محـافـظـات إيـرانـية
وفي كل محافـظة هناك مـجموعة من
ـواقـع الـسـيــاحـيــة فـهل من وضع ا
ــنــهـاج قــد جــرب الـســفــر إلى تـلك ا
ـــدن وتــــوصل إلى احملــــافـــظــــات وا
ـتـعة وال ـنـهـاج يوفـر ا قـنـاعة بـأن ا
يـــســـبب اإلرهـــاق والــتـــعب وكـــذلك
االحــراج (لـــلــكـــايـــد  )ومــا تـــخـــلــفه
ـــســافـــرين عـــلى مــا اعـــتـــراضــات ا
يصـيـبهم من إعـياء قـد يـفقـد الرحـلة
فائدتها. الرحلة ومعاناتها بدأت من
طــــهــــران واالنــــتــــظـــار 6 ســــاعـــات
ترانزيت للوصول إلى تبريز وكأننا
كث فيها يوم في سباق مع الزمن 
وليـلـت ونـنطـلق في رحـلة مـضنـية
زعـجة ـتعـبـة وا ذكـرتنـا بـالنـقالت ا
ايـام الـعـسـكريـة لـتـسـتـغـرق الـرحـلة
13ســـــــاعـــــــة مـع تـــــــوقف وزيـــــــارة
(مــاســولـة) 3 ســاعـات والــبــاقي في
ـكن زيـارة مـحـافـظات الـسـيـارة. ال 
(تبريز واردبـيل وكيالن. ومازندران

- مـــــدن شـــــمــــال

إيــران-والــنــقل بــالــســيـارة مـع هـذا
الــوقت الــقـصــيــر. نــنـصح الــشــركـة
ــنـظــمـة لــلـرحــلـة تــقـلـيـص فـقـرات ا
ـنـهـاج لـتـكـون الـرحـلـة حملـافـظـت ا
فـــقط لالســتــفـــادة وتــلــبــيــة حــاجــة
ــنــاطق الــســيــاحــيــة الــســائـح من ا
اجلــمــيـلــة وال تــكـون زيــارته (ركض

ــكــان الــذي يــســيــطـر عــلى جــمــال ا
الـطريق احملـيط بـالـبـحـر ومن جانب
اخـر جـبل أخــضـر. ومـزارع الـرز

والــشـــاي الـــتي تـــشـــبه الـــســـجــادة
فــالــسـفــوج اجلـبــلــيـة وجــمـال بــحـر
ائية وسط قزوين واالنهر والعيون ا
الــغـابـات هي الــتي تـنــسـيـنــا هـمـوم

التعب وطول الطريق.
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هنا لديك (غابات جبلية) وماء جاري
بـ االشـحـار عــنـدمـا نـزلـنـا في هـذا
اجلـريـان تـكــاد اقـدامـنـا جتـمـد نـحن
نتكلم عن شهـر تموز مع وجبة سمك
مـشـوي كــانت األجـواء رائـعـة. وكـان
لــنـــا مــوعــد مع الــبــحــر ومــغــامــرته
مـتعة فـقد ركبـنا زورق سـريع نكاد ا
مع كل انــطالقـه ان نـســقط بــالــبــحـر

انها متعة كبيرة.
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صـادف في الـيـوم االخـيـر انـخـفاض
سعـر صـرف الدوالر مـقـابل التـومان
من 1300 إلى 1000 ولـم نـــــــكن
نعـرف السـبب هل هـو يرجع إلى
قــانـون الــطــلب والــعـرض الن في
دن السياحية شمال إيران حيث ا
تـــزداد أفـــواج الـــســـيـــاح ويـــزيــد
الطلب وبـذلك ينخـفض السعر. او
السـبب هـو غيـاب احـتمـال احلرب
واخـبـار عن إيـجــاد حل لـلـمـشـكـلـة
اإليـرانـيـة األمـريـكـية هـي وراء هذا
االنــخـــفــاض.َعــلى الــعــمــوم عــلــيك
ـــركـــز الـــتـــصــــريف بــــعـــيـــدا عـن ا
الـــســيـــاحــيـــة في مــنـــاطق غــرب او
الشمال تـلمسنا حـالة عدم االكتراث
التي تـميـز مـشاعـر الشـعب اإليراني

لتلك التهديدات.
 كــمــا أن إيــران الـــتي تــتــهم بــخــلق
مـشـاكل إقـليـمي هـي من الـدول التي
تستطيع إيجاد حلـول حينما تقترب
ــشــاكل مــنـهــا وفي هــذه الــرحــلـة ا
الـــســيــاحــيــة لم نـــر - كــمــا يــتــوقع
البعض التوتر على الشعب اإليراني
ـارسون حـيـاتهـم بشـكل اكـثر وهم 
من طـبـيـعي-الحـظـنـا الـتـناقـض ب
الـشـعب اإليـراني والـشـعب الـعـراقي
فـبــبـدو لي أن الــعـراقـيــ يـشـعـرون
. الذين بـالـتوتـر اكـثـر من اإليـرانـيـ
يـــحــاولـــون نــيـــســان هــمــــــــــومــهم
بــــاخلـــروج إلى احلــــدائق وتـــنـــاول
ـتعة الطـــــــعـام وهم بذلك يـحبون ا
مع كـلـفـة قـليـلـة الن الـطـعـام يـعد في
ـنــــــــــازل عـلى عــكس الـعــراقـيـ ا
ــطــاعم يـــتــنــاولــون طــعــامـــهم من ا
(دلـــفـــري) يـــأتي لـــهم تـــوصـــيل إلى
الـبـيت.في طـريـقـنـا لـرجـوع تـنـاولـنا
قـلـية بـالدهن) وهي مـوطا وطـا ا (ا

لذيذة جدا.
رحلتنا انتهت لكننا نفكر برحلة إلى
ــنـاطـق اجلـمــيــلـة بــعــيـدا عن تــلك ا
(الــــكـــروبــــات) الــــســـيــــاحــــيـــة.     
XN²½«
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يوماً اسـتناداً لقـانون انضباط 60
مـــوظــفـي الــدولـــة لــســـنــة 1991)
مؤكـدا (تشكـيل جلنـة حتقيـقية في
ــوضـوع آنــفـاً احملـافــظـة بــنـفس ا
عـلى ان تـقدم تـقـريراً وتـوصـياتـها
خـالل مــدة ال تـــزيــد عن 30 يـــومــاً
معـلـنا وتشـكل بـأمر إداري الحق) 
عن (تــــكـــلــــيف مــــعــــاون احملـــافظ
لــشــؤون اخلــدمــات صــبــار عــذاب
هام الـنائب الفني/وكـالة اضافة

هامه).
من جـهـة اخرى  أكـد نائـب رئيس
الـــوزراء لــلـــشــؤون االقــتـــصــاديــة

ـاليـة فؤاد حـس الـسعي ووزير ا
إلى تعزيز موازنة مـحافظة نينوى
ـقبل. وقـالت الوزارة خالل العـام ا
فـي بـيــان امس ان (الــوزيــر نـاقش
مع الـنــائب عن مــحـافــظـة نــيـنـوى
احـمـد اجلـربـا مـوضـوع مـنـتـسـبي
وزارتـي الـدفـاع والـداخــلـيـة الـذين
فـسـخت عقـودهم وامـكـانيـة ايـجاد
ـنـاسبـة لـغرض عـودتهم احلـلول ا
الـى اخلـدمـة اضـافـة الـى مـنـاقـشـة
سبل معـاجلة عودة مالك مـنتسبي
الــشـــرطــة احملــلــيــة في نــيــنــوى)
واضـاف ان (اجلـانـبـ تـطـرقا الى
مـلف عقـارات الـدولة فـي احملافـظة
وبـحث امـكــانـيـة تــمـلـيك االراضي
الى شاغليهـا). واكد حس (سعي
الــوزارة بـــرفـــد وتـــعــزيـــز حـــصــة
ـقبل احملـافـظة في مـوازنـة العـام ا
بـــهــدف اتـــمـــام واجنــاز مـــشــاريع
البنى الـتحتـية). من جانبه  اشاد
اجلــربــا بـ (جــهـــود  نــائب رئــيس
ـشـاكل الـوزراء و اهــتـمـامه بـحل ا
اليـة والدعم الذي تـقدمه الوزارة ا
من اجـل احـيـاء وتـطـويـر مـشـاريع
ــدمــرة جـراء الــبــنـى الــتــحــتــيــة ا
العمليات االرهابية في احملافظة).

بـركض) امـا اذا بــقي احلـال عـلى مـا
هــو عـــلـــيه فـــمن األفـــضل اخـــتـــيــار
السـياحة الـفرديـة بدال من الـكروبات
ـنـاسـبــة لـزيـارة كل ــدة ا لـتــحـديـد ا
مدينة من دون هـذه الضغوط ولو ال
طيبة وهدوء الـكايد وجمال الـطبيعة
نـاظر اخلالبـة ب مـدينـة سرع وا
ـثل وكـيالن لـفـضـلـنـا عـدم الـتـورط 

هكذا رحلة متعبة وكانها عقوبة.
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هي إحـــدى مــدن كـــيالن وتـــقع غــرب
مدينة (رشت) عاصمة كيالن ورشت
تـــذكـــرني بـــالـــصـــحــفـي والـــشـــاعــر
اإليـــــراني الـــــشـــــيــــوعـي (خـــــســــرو
غـــــلــــســــوفـي) كــــان في ذلـك في زمن
الشـاه. كـما تـذكـرت شخـصـية ثـورية
تــــدعى(مـــيـــرزا كـــوجك) ثـــائـــر ضـــد
احلكـومة القـاجارية. تـرتفع مـاسولة
1050م فـوق سـطح الـبـحـر بـيـوتـها
شــيــدت بـاجلــبل تــرتـبط بــبــعـضــهـا
ـكنك أن تـسير عـليه فهي والسطح 
شــوارع لـــلــمـــشــاة أهـــالي الــقـــريــة
يـعـمـلـون في خـدمـة الـسـيـاح فـهـنـاك
الدمى والليف ومـا يسمى(جاموشه)
وهـــو حــذاء تــقــلـــيــدي من اجلــلــد ال
يتواجـد اال في ماسولـة. ولهم أعمال
حـــــــرفــــــــيــــــــة من
ـعـادن. ال أعـرف ا
ذكـروني بـالـغـجر
فــي أوربـــــــــــــــــــــا
الــشــرقــيـة حــتى
تــــعـــامــــلــــهم مع
األلـوان الـزاهـية
تــــــــــــذكــــــــــــرنـي
بالغجر الصور
التي تـلتقط في
مـاسـولــة غـايـة
فـي اجلـــــمـــــال
والـروعـة. كـنـا
نـــســـيــر عـــلى
الــــــســـــطـــــوح
والــقــبــور في
األعــــــــــــــــــــلـى
ــــــطـــــــاعم وا
مـــعــلـــقــة في
الـــــــــهـــــــــواء
وتـــنـــاولـــنــا
الـــــــســــــــمك
(قـــــــــــــازان)
الـــــلـــــذيــــذ
كـــــــــانــــــــوا
أهالي هذه
ـــــديــــنــــة ا
لــــــطـــــفـــــاء
وكــرمـاء لم تــلــوثـهم جــراثــيم الـغش
ـدن واالحـتــيـال الـتي تـتــصف بـهـا ا
الــكـبـيـرة. اســتـمـتــعـنـا كـثــيـرا بـهـذه
دينة وسرعان ما عاد إلينا الضيق ا
و االزعاج ونـحن نتـوجه إلى الفـندق
الذي أصبح بـعيدا جـدا أنا ال أعرف
ـكن هـذه أول رحلـة أمـر فـيـهـا على
ـدن من دون هـذا الـعـدد الـهـائل من ا

رافقة العطار يحتضن ابنته ا

غابات رامسر وشالالتها

بغداد
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مـنذ بـدايـة مـحـرم احلـرام تـبث اغلـب مواقـع التـواصل مـواد حـسـيـنـية وال
سيما من قبل مـحبي اهل البيت وهم لـيسوا فقط من الـشيعة  كمـا يعتقد
او يروج الـبـعض .. بل ان امة مـحـمـد كلـهـا حتب اهل البـيت  اال مـا شذ
مـنـهـا لـصــيغ سـيـاسـيـة او عـصــبـيـة عـمـيـاء .. وقــد دقـقت بـعض االخـبـار
تنـاقلة بـهذا الشـان فكـانت جديرة بـاالهتمـام والتداول كـجزء اساس من ا
صلب الثقافيـة االسالمية حَرِية الـتصحيح واالستيـعاب .. وقد لفت نظري
سؤال لـدكـتـور مـصـري من اهل الـسنـة واجلـمـاعـة يـقول مـتـحـيـرا ويـسال
مـستـبـصـرا : (وجـدت االمـة االسالمـيـة بجـمـيع مـذاهـبـهـا تـتـفق عـلى قول
الـنـبي االكـرم مـحــمـد ( ص) حـسـ مـني وانــا من حـسـ .. هـذا الـكالم
ـزارات الـتي يـؤمـهـا مـنـقـوش مـنـذ مـئـات الـسـنـ عــلى عـديـد اجلـوامع وا
سلـم .. واذا فهـمنا معـنى ان احلس هـو جزء من رسول لله مالي ا

فأرجو من يدلنا على معنى ان الرسول جزء من احلس ) ... 
ثم قلبت عدداً  من مـواقع التواصل ... وقد شـدني فيديو يـشير الى اقامة
آ وتربية االطفال في عمق االدغال االفريقية وكذا في جبال اسيا وهم ا
يـبــكـون ويـلــطـمــون احلـســ صـغـارا وكــبـارا .. نــسـاء ورجــاال .. اطـفـاال
وشيوخا .. بحرارة وجدانية ال تفسـر هذا الهيام اال بأعجاز رباني .. فها
هي شمس احلسـ تشرق من كـل مكان بـعد ما اقـترف العـصاة جرأة -
ـة قـتل إمـام األمـة ومن مـعه من شـبـاب وشـيوخ علـى اللـه ورسوله - جـر
واطفال وسبي نسائه وحرمه .. واختاروا لهم الصحراء مذبحا كي يغطوا
ــعـتـم االجـرد اال من ــة ويــضــيــعـوا آثــرهــا في ذلك الــعــمق ا عــلى اجلـر

اجلوارح والكواسر التي تنتظر االنقضاض على االجساد الطاهرة ..
في فـيـدو اخـر شــاهـدت تـقـريــبـا عـشـرات الـتــظـاهـرات في عـواصم ودول
اوربية  واسيوية وافريقية وعربية وحتى امريكية هتفت فيها اجلماهير (يا
كان وحتت حس .. يـا حسـ ) بصوت واحـد برغم اخـتالف الزمـان وا
مـراقـبـة وتـدخل اجـهـزة االمن ورجـال الـشـرطـة احـيـانـا .. وكـان الـقـضـيـة
ي كـله وتـغـزو الـثـقـافـات احلـسـيـنـيـة بـدات تــتـسع بـخـارطـة اجلـسـد الـعــا
د وتـستـنـهض هـمم االحـرار .. بـاعـجـاز سمـاوي جـديـد .. تـصـاعـد فـيه ا
احلسيني كل عام اكـثر فاكثـر ...على عكس تيار الـسلطات الـقابضة على
ال والسالح والرقاب مـنذ الف واربع مئة .. يطـاردون اآلالف ويسجنون ا
غيرهم ويعـدم ويقتل البعض .. فـيما القـضية تسـير باجتاه  مـعاكس كلما

ي اسود..  زاد الضغط وسالت الدماء اتشح عاشوراء بسواد عا
هـنـا يـبدو الـتـفـسـيـر اوضح لـو رجـعـنـا لـنـاعـيـة احلـسـ يـوم الـعاشـر من
احملـرم وقـبـل ان يـسـتــشـهـد فـي تـلك الـصــحـراء اجلــرداء وذلك احلـصـار
اخلانـق وهو يـصـيح : ( أمـا من نـاصـر ينـصـرنـا ) .. في نـداء سـماوي ال
ـشــاهــد احلـســيــنـيــة االخـذة ـكـن ان يـهــجـر االرض ابــدا .. وقــد دلت ا
ـد الـشـعبـي والرسـمي عـلى مـصداق وتـاكـيـد نبـؤة الـسـيدة بالـتـصـاعد وا
الـطـاهـرة زيـنب الـكـبـرى بـنت فـاطـمـة الـزهـراء .. بـعـد ان اعـلـنت الـتـحـدي
واالنـتـصـار احلـسـيـني وهي بـقـمـة الـعـزاء والـثـكل عـلى اخـوتـهـا وابـنـائـها
قـطـع في اوج الـطـغيـان وعقـر داره .. حـينـمـا قالت لـقـائد جـمع الـقتـلة ا

ورأسهم  .. ( كـد كـيدك .. واسـعى سـعـيك .. والله لن
تمحو ذكرنا .. ) .. يا للهول .. بعد كل تلك القرون
وتـزويـر الـتـاريخ واسـتـخـدام ابـشع وسـائل الـقـتل
والسجـون تنكـيال باحلـسي بـكل مشارق االرض
ال االفــاق ومــغــاربــهــا .. مــا زال مــد احلــســ 
ويـتـسع بــصـورة اعـجــازيـة ال مـحــال من امـر الـله

فيها ..
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ـكـتـومة في جـدة وأبـوظبي نـيـاً واحلوارات ا ـعارك احملـمـومـة  أخبـار ا
أشبه بتقلبات البورصة: صعود وهبوط مفاجئ.. سيطرة وتراجع سريع..
ا هي تصـعيـد وهدوء مـريب.. تهـيؤ واسـتعـداد تفـجيـر األوضاع بـأكثـر 

عليه.. حوار مباشر وغير مباشر!
كل ذلك حـول صـفـحـة "تـويـتـر" إلى سـاحـة حـروب ضـاريـة وباتـت مـجال
"توتير" لألجواء ال سيما والفاعلون فـيه يوقدون بالكلمات مواجهات أكثر
سـلحـة على األرض "رُب قـولٍ أنفذ من ـواجهـات ا سوءاً ومأسـاويةً من ا
ا افـتـقرت "مـعـظم" التـغـريدات إلى سالمـة مـنطق وسـداد قول صول" طـا

يُلجم اجلموح ويداوي اجلروح.
علـبة وبدت مـالمح التفـاهة وفاحت ـسبقـة والتـهم ا شاعت التـصنـيفات ا
وقف روائح الكراهية وسادت لغة التعادي والتنافر حتى جرى تصعيد ا
عـوضاً عـن الذهـاب إلى الـتـهـدئـة ومـعـاجلـة الظـواهـر ومالمـسـة أسـبـابـها
عـنـوية الـفادحـة. فتـنقل احلـقد كـالطـير من وضـوعيـة جتنب اخلـسائـر ا
تغـريـدة ألخرى ومـن حالـة فـيسـبـوكيـة لـنظـيـرتـها بـشـكل يضـاعف رصـيد
عجبـ ويا للـعجب!- ويضعف األعداء –كما رصـيد و"اليكات Likes ا

عزم األصدقاء واألشقاء.
ـشـكل الــيـمـني مـنـذ الـبـدايـة وكل ـعـاجلـة ا لـقـد أخـطـأ اجلـمـيع تــقـديـره 
اخلـشـيــة من اسـتـمــرار اخلـطـأ إلـى الـنـهـايــة حـتى يــفـقـد الـيــمن أشـقـاءه

وأصدقاءه بعد أبنائه!
ـشـاكل والـقـضـايـا احلـســاسـة آنـيـةً واسـتـراتـيـجـيـة لـلـتـنـاول خـضـوع ا
سـتـخف والـفسـبـكة بـالـشكل ـسـتتـر والـتغـريـد ا سـتـهتـر والـتـحريض ا ا
ـشـهـود بكل أسـف يقـطع الـشك في احـتمـال بـصـيص عقل أو ُسِف وا ا

حكمة بيق انعدامهما. 
صـيرية في سـئول مع هـذا النوع من الـقضـايا ا وهذا يفـرض التـعاطي ا
ـســتــويـات دون حــاجـة إلى عالقـات الــدول بــعـضــهـا بــبــعض في أعــلى ا
التفاعل الكبير معه تويترياً وجماهيرياً إذ يكتفى أن تكون بيانات رسمية
ـوقف قبلـناها أو أو رسائل موسـمية أو تـصريـحات رئاسـية معـبرة عن ا
رفضنـاها استـمزجنـاها أو عارضـناها فال مـانع من إبداء الرأي بـحرية
والـنـقــاش بـجـرأة مــهـذبـة ولــغـة واعـيــة غـيـر جــارحـة ال تـتــجـاوز احلـدود

واالختصاص.
تـابـعـ الذين يـتـلذذون ومن عجـب أن يُعـجِب األسـلـوب الفظ كـثـيـراً من ا
بهذه اللـغة مثـبت أن "الـشر وسوء األخالق عـواطف (وحاالت) غيـر قابلة
لالستـئـصال" فـيـسـرهم التـعـادي والتـنـافر أكـثـر من الـتآخي والـتـعايش..
واألعــجب أن ال يــنـــال الــدعــوات اإليــجـــابــيــة حــظـــاً وافــراً من احلــمــاس
اجلماهـيري والتفـاعل التويـتري وال حتى حـ التراشق الـعربي اإليراني
أو التركي أو اإلسرائيلي بـينما يبلغ حـداً أسطورياً في اجملال العربي –
الـعـربي بـشـيـوع تـصـنـيـفـات ومـشـاهـد سـلـبـيـة تـنم عن "فـقـر وعي" وعـدم

معرفة. 
ن يـطلـقون هاشـتاكات رور على احلـسابـات الشهـيرة وغيـر الشـهيرة  ا
وتغريدات تكشف ذلك مع مدى حساسية العرب من بعضهم واستهزائهم
ببـعـضهـم تمـنح سـببـاً ال لـوقف احلـرب في اليـمن أو عـلى سـاحة تـويـتر
حـرصاً عـلى عالقـات الـدول لـكـنـهـا حتض عـلى طـلب وقف احلـيـاة ككل

لفرط "احلقد الذائع في الواحات" والساحات والباحات!
ن يـنـسـون قـاعـدة "احبب هـونـاً مـا.. وابـغض هـونـاً ما" ـغـردين  قطـيع ا
ــوجـهــة الـديــنـيـة يـتــنـاســون أنـهم مــثـلــهم مـثل بــقـيــة أتـبــاع اجلـمــاعـات ا
ارسون غيره سيكون ن يـرفعون شعاراً و والسياسية أو "الديناسية" 
حـالـهم حـال شـخـصــيـات "مـزرعـة احلـيـوان" لـلــروائي الـبـريـطـاني جـورج
أورويل وكـيف عـبـأ "اخلـنـزيـر نـابـولـيـون" أذهـان أتـبـاعه بـأن "كل إنـسـان
فـترض وأن "فترة عدو" قبل أن يخـرج عليهم مـتفقاً ومـتفاهمـاً مع العدو ا

سوء التفاهم مع بني اإلنسان قد ولت"!
ؤقت مضرة كبرى "فمتى نفهم" أن سوء التـفاهم ا
وقف بكل أبعـاده وتوجيه قول طيب وفعل وتفهم ا
ومة ونفعاً للجميع.. أطيب ضرورة أكبر وأكثر د
فـمـصلـحـة األوطـان كل األوطـان في تـصـالح –ال

تصارع- بني اإلنسان. فهل يكون?!
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أجرى قائممـقام قضاء حديثـة مبروك حميد
ــوقع االعــمــال مــهــيــدي جــولــة تــفــقــديــة 
اجلـاريـة إلعادة إعـمار وتـرمـيم نـاعور گـرية
(دوال الـيـهـود) وقـال بيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
ـــشـــروع مـــدعـــوم من صـــنــدوق امس ان (ا
ــصـارف ) والــذي تـرعــاه رابــطــة ا (تــمــكــ
ركزي العراقي). اخلاصة العراقية والبنك ا
) اسهم واضاف البـيان ان (صندوق (تـمك
في عــــدة مـــشـــاريـع خـــدمـــيــــة في عـــدد من

ـدن الـعـراقـية ومـن ضـمـنـها احملـافـظـات وا
مـشــروع إعـادة وتــشـغـيل نــواعـيـر حــديـثـة
والــذي يــشـرف عــلــيه مــحـمــد داود جــوهـر
وند خلـيل شحاذة ومـحمد مـنذر احلنظل
وثامـر حميـدي وسميـر خميس عـبدالرزاق)
وذلك من أجل إحـيـاء تـاريخ وتـراث حـديـثة

وليكون موقعا سياحيا). 
وأشاد مـهيدي (بـجهود الـقائمـ على هذا
ـشروع مـؤكدا "دعمـه جلمـيع االحتـياجات ا

التي تواجههم).
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كشفت إدارة قـضاء بعـقوبة في
حــالـة مــحــافــظــة ديــالى  عن ’
أكــــــثـــــــر من 200 مـــــــزارع إلى
مـحــكـمــة الـتــحــــــــــقــيق عـلى
خــلـــفــيـــة قــيــامـــهم بــتـــجــريف

بساتينهم. 
وقال قـائمـمقـام قضـاء بعـقوبة
عـبـدالـله احلـيـالي لـ (الـزمان)
إن  (إدارة بــعــقـــوبــة جــادة في
ـــــــلـف جتــــــــريف وضـع حــــــــد 
الـــبـــســـاتـــ الـــزراعــيـــة داخل
ـدينـة وذلك لـلحـفاظ ومـحيط ا
عــلى االحــزمــة اخلــضــراء ذات
ــلف االهـــمــيــة الــكــبـــيــرة في ا
البيـئي). وأضاف احليالي  أن
 (أكـــثـــر من 40 مـــزارعـــا تـــمت
احـــالــتـــهم إلى الـــقــضــاء 634
لـــســـنـــة  1980والــــذي يـــتـــيح
ـزارع من مـصادرة بـسـات ا
ـالــيــة بـســبب عــمـلــيـات قــبل ا
جتريفـها)   مشـيرا إلى (إحالة
أكـــــثــــــر من  200اخـــــريـن إلى
مــحــكـــمــة حتــقــيق بـــعــقــوبــة

وبــانـتـظــار دائـرة زراعـة ديـالى
لتحريك دعاوى رسمية بحقهم

بسبب عمليات التجريف).
وعـبـر مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى
ــبـــكـــر من حــدوث عن قـــلـــقه ا
ــشــاركـة عــزوف جـمــاعـي عن ا
بعملية االقتراع في االنتخابات
ـقبـلة من قـبل شرائح احمللـية ا

واسعة داخل احملافظة. 
وقـــــال رئــــيـس اجملــــلـس عــــلي
الـدايـني لــ (الزمـان)  إنه  (من
خالل زياراتنا ولقـاءاتنا بنخب
وشـرائح مـخـتـلـفـة من مـجـتـمع
ديـــالـى ادركـــنـــا وجـــود رغـــبــة
ـــشــاركـــة في بـــالـــعـــزوف عن ا
االنتخابات القادمة عام 2020)
الفــــتــــا الى أن  (االمــــر مـــقــــلق
لــلـغــايــة الن مـعــدالت الــعـزوف
توقـعة عالـية جدا) . وأضاف ا
ـــســــتـــفـــيـــد الـــدايــــني  أن  (ا
الـوحيـد من عـزوف االهالي عن
ــشــاركـــة بــاالنــتــخــابــات هي ا
ـتـنـفـذة واي مـحـاولة الـقـوى ا
لـلـتـغـيـيـر لن حتـصـل وهـذا ما

يـدفـعنـا الى مـطـالبـة كل الـقوى
والــــــنـــــخـب الى ضــــــرورة دعم
ــــواطن من نــــاحـــيــــة دعـــوته ا
لـــــلـــــمـــــشــــاركـــــة االكـــــبـــــر في
االنــتـخــابـات واالدالء بــصـوته
ــشــاركــة مــهــمــة جــدا في الن ا

طالب الشعبية). حتقيق ا
—c% W×B «

وحــذرت دائــرة صــحــة ديـالى 
األهـالي من "االطـبـاء اجلـوالة"
وفــيــمــا بــيــنت أنــهـم نــازحـون
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يـحمـلـون اجلنـسيـات الـعربـية
دعت األهـالي لــلـتــبـلـيـغ عـنـهم.
وقــــال مــــديــــر اعالم الــــدائـــرة
فارس العـزاوي لـ (الزمان) إن
 (احملافظة شهدت مؤخرا بروز
ظاهرة "االطباء اجلوالة"  وهم
اشـــخــــاص نــــازحـــون من دول
عـــربـــيــة يـــأتـــون إلى االحـــيــاء
الشـعـبـية الـفـقـيـرة وينـتـحـلون
ـعــاجلـة الـنـاس صـفـة اطــبـاء 
وخــاصــة فـيــمــا يــتــعـلـق بـطب

االسنان). 
وأكـــد الــعـــزاوي أن  (هــؤالء ال
يـحــمـلــون اي شـهــادة رسـمــيـة
ـارسة مـهنة تؤكـد حقــهم في 
األمـر الـذي دفع الـدائـرة الـطب 
إلى مـخـاطـبـة الـدوائـر األمـنـيـة
لـلـتـعـامل مـعـهم وفـق الـقـانون
بـاعتـبـار ما يـقـومون به يـسبب
ضـــررا بــالــغـــا لألهــالـي بــعــد
انـتــحــال صـــــــــــفــة األطــبـاء)
داعـــــيــــا األهـــــالـي إلى (االبالغ
عـــنـــهـم فـــور رؤيـــتــــهم وعـــدم

التعامل معهم) .

علي الدايني

علي الهيجل فالح اجلزائري
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