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تـسعى مـؤسسـة تـطلق عـلى نـفسـها
اسم تـصـامـيم مـجـردة من فـلـسـطـ
وهي مـؤسـسـة ال تـهـدف إلى الـربح
إلعـطــاء الــشــبـاب فــرصــة لـتــطــويـر
مـــواهــبـــهم وإبـــداعــاتـــهم وإيـــجــاد
ـسـاعـدتهم عـلى إنـشاء أسـواق لهم 

مشاريع صغيرة وحتس دخلهم.
ـؤسسـة أيـضا عـلى توفـير وتـعمل ا
مركز لتدريب احلرفـي الشبان على
ـنــتـجــاتـهم يــكـون تـنــظـيم أســواق 
هــدفـهـا األســاسي مـسـاعــدتـهم عـلى

كنة. تسويقها بأقل تكاليف 
ديـر التـنفـيذي وقال رائـد حمـوري ا
لـلمـؤسـسة (نـحن نـعمل عـلى إيـجاد
طـابـع تـصـمـيـمي فـلـسـطـيـني يـكـون
مصنوع بـالطرق التـقليديـة احلرفية
ــنــتــجــات حتــكي وأن تــكـون هــذه ا
قـصة عن فـلـسطـ بطـريـقة مـبتـكرة

.( من فلسط
‚uÝ ÕU²² «

وأضـــاف فـي تــصـــريـح امس (بـــعــد
افتـتـاح سوق احلـرفيـ الشـبان في
ــتــحف الــفــلــسـطــيــني في ســاحـة ا
ــشــاركــة بــيــرزيت يـــوم اجلــمــعــة 
ثالثــ حــرفــيـــا قــدمــوا أعــمــاال في
مــجــاالت مــخــتــلــفــة ”هــذا الــســوق
الثـاني الذي نـنظـمه بعـد مرور سـنة
ـؤسـسة ولـديـنا بـرنامج عـلى عمل ا

أن يكون هناك سوق كل شهرين).
شـارك في سوق وتوزعت أعـمال ا
احلــرفـيـ الــشـبـان عــلى أعـمـال من
اخلـشب والـفـضـة والـزجـاج واجلـلد
وألعـاب األطفـال والهدايـا التـذكارية
بـطـريقـة مـبـتكـرة إضـافـة إلى الرسم
بــــاحلـــنــــاء وعــــمل الــــوشم وكــــذلك
تصاميم من الورق إلى جانب عرض

لألطـــعـــمـــة واحلـــلـــويـــات. وأوضح
ـؤســسـة الـتـي تـفـتح حــمـوري أن (ا
ـــــــواهب أبــــــوابـــــــهـــــــا أمــــــام كـل ا
واإلبداعات تـعمل على ثالثـة محاور
ـــصـــمـــمـــ أســـاســـيـــة وهـي دعم ا
واحلـرفـيـ بـطـرق عـلمـيـة من خالل
ــدربـ وكـذلك الــعـمل عــلى تـبـادل ا
ـصمـم واحلـرفي اخلبـرات ب ا
إضـافـة إلى تـوفيـر مـنـصـات لـعرض

إنتاجهم).
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وقال (خالل الـفتـرة القـادمة سـيكون
لــــديـــنـــا ســــوق دائم لـــلــــحـــرفـــيـــ
ؤسـسـة وسيـكون ـصمـمـ في ا وا

ذلك بطريقة مبتكرة).
وأضــاف (نــعـمـل ألن نـكــون مــدرسـة
لــلـتـصـمــيم تـفـتح أبــوابـهـا أمـام كل
ـبـدع من خـالل برامج ـواهب وا ا

متخصصة في التصميم)
ؤسسة بدأت وأوضح حموري أن (ا
”بإنـشاء أول مكـتبـة متخـصصة في
الــتـصــمــيم في الــلــغــتـ الــعــربــيـة

واإلنكليزية).
ـؤسسـة مـقـرهـا قـبل ما وافـتـتـحت ا
يـقـارب الــعـام في بـيت قـد (حـوش
جلسة)أعادت بلدية بيرزيت ترميه.
ويــضم احلــوش حــسب نــشــرة عـنه
(مقهى مـجتمعـيا يفتح أبـوابه لكافة
شرائح اجملـتمع ويحـتضن فعـاليات
مــتـعـددة عـلى مـدار الــسـنـة إضـافـة
نـتجـات التي للـجـاليـري اخلاص بـا
يـصـمـمـها مـصـمـمـون فـلسـطـيـنـيون
وتسوّق من فلسط إلى كافة أنحاء
العالم ومـركزا للـتدريب يختص في
التـصمـيم ومكتـبة وبـيتا لـلضـيافة
ـسـاحـات أخـرى ( 3غـرف) إضـافــة 
مـــــتــــــعـــــددة األغـــــراض واألهـــــداف

ـتحدة تحـدة (الواليات ا { اال ا
(أ ف ب) - أعـــــرب األمــــ الــــعــــام
تّـحدة أنـطونـيو غـوتيريش لأل ا
امس اإلثــنــ عـن قــلــقه من تــزايــد
حدّة القتال في شمال غرب سوريا
داعـيــاً أطـراف الــنـزاع إلى حــمـايـة
ساعدة دني ومطالـباً روسيا با ا

في فرض وقف إلطالق النار.
وقال غوتيريش في بيان إنّه "في 5
أيّـار/مـايــو أصـيـبت ثـالثـة مـراكـز
ـا رفع عدد طـبـيّـة بغـارات جـويّـة 
نـشآت التي تـمّت مهاجـمتها هذه ا
مـنذ  28نـيـسـان/أبـريل إلى سـبـعة

مراكز على األقلّ".
وأكّـد الـبـيـان أنّ األمـ الـعام لأل
تّحـدة "يحثّ جمـيع األطراف على ا
احـــتــرام الــقـــانــون الـــدولي وعــلى
" و"يــــطــــالب ــــدنــــيـــ حـــمــــايــــة ا
ـتــحـاربـ بــأن يـلـتــزمـوا مـجـدّداً ا
احتـرام ترتـيبـات وقف إطالق النار

وقّعة في  17أيلول/سبتمبر". ا
وفي بيـانه ناشـد غوتـيريش بـشكل
خـاص اجلـهـات "الضـامـنـة لعـمـلـية
أسـتـانــا (روسـيـا وإيــران وتـركـيـا)

السهر على حصول ذلك".
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تّـحدة وأعـرب األم الـعـام لأل ا
عن شـجـبه لـ"إصـابـة تـسع مـنـشآت
تـــعــلــيـــمــيــة بـــهــجــمـــات مــنــذ 30
نـيسـان/أبـريل وإغالق مدارس في
ــنــاطق" من دون أن الــعــديــد من ا
ـسـؤولـة عن هـذه يــحـدّد اجلـهـات ا
األفــعــال. وقــال الــبــيــان إنّ "األمـ
الـعـام يـتـابع بـقـلق شـديـد تـصـاعـد
وتـيرة األعـمال القـتالـية" فـي شمال
غـرب سـوريـا بـ "قـوات احلـكـومـة
السورية وحلفائها من جهة وقوات
ـسـلحـة وهـيئـة حتـرير ـعـارضة ا ا

الشام من جهة ثانية".
وأعــرب غــوتـيــريش عن "قــلـقه إزاء
التـقاريـر عن الغـارات اجلويـة التي
استهدفت مـناطق مأهولـة بالسكان
وبـنى حتتـية مـدنـية وخـلّفت مـئات
الـقـتـلى واجلـرحى وأكـثـر من 150

ألف نازح جديد".

وتـسـبّــبت مـعـارك عـنــيـفـة انـدلـعت
اإلثـن في شـمال غـرب سوريـا ب
قـوات النـظام وهـيئـة حتريـر الشام
(جبهة النصرة سابقاً) بسقوط 43
رصد قتـيالً من الطـرف بحـسب ا

السوري حلقوق االنسان.
بـدورهـا تـعـرّضت قـاعـدة حـمـيـمـيم
اجلــويــة الــروســيــة في مــحــافــظــة
الالذقـيـة اجملـاورة إلدلب في شـمال
غــرب ســـوريــا لــقـــصف صــاروخي
انطالقاً من مواقع تخضع لسيطرة
الـفـصـيل اجلـهـادي لـكنّ الـدفـاعات
ـا الــروسـيـة تـصـدّت لـلـصـواريخ 
حـال دون تــسـبـبــهـا بـأيــة خـسـائـر

بشرية أو مادية بحسب موسكو.
ويـأتي هـذا الـقـصف واالشـتـبـاكات
في وقت شــــنّـت فـــيـه الــــطــــائـــرات
الـسوريـة والروسيـة للـيوم الـسابع
عـــلى الــتـــوالي عــشـــرات الــغــارات
تزامـناً مع إلقـاء مروحيـات عشرات
تفجرة على مناطق عدة البراميل ا
في إدلـب ومـحــيــطــهــا مــا تــســبّب

. قتل أربعة مدني
ودفع تـصعـيد الـقصف عـدداً كبـيراً

دني إلى النزوح. من ا
و تـسـبّـبت مـعـارك عـنـيفـة انـدلـعت
اإلثـنـ بـ قـوات الـنـظـام وهـيـئـة
حتــريــر الــشــام (جــبــهــة الــنــصـرة
سـابــقـاً) فـي شـمــال غـرب ســوريـا
ــقــتل  43 مــقــاتالً من الــطــرفـ
عــلى األقلّ تــزامــنــاً مع اســتــمـرار
الــقـصف الــسـوري والــروسي عـلى
ـــرصــد ــنـــطــقـــة وفق مـــا ذكــر ا ا

السوري حلقوق االنسان.
بـدورهـا تـعـرّضـت قاعـدة حـمـيـمـيم
اجلــويــة الــروســيــة في مــحــافــظـة
الالذقـية اجملـاورة إلدلب في شـمال
غــرب ســوريــا لـــقــصف صــاروخي
انطالقاً من مواقع تخضع لسيطرة
الـفـصـيل اجلهـادي لـكنّ الـدفـاعات
ـا الـروسـيـة تـصـدّت لـلـصـواريخ 
حـال دون تـســبـبـهـا بــأيـة خـسـائـر
بشرية أو مادية بحسب موسكو.
ــرصــد رامـي عــبــد وأفـــاد مــديـــر ا
الــرحـمـن وكـالــة فــرانس بــرس عن
اشـتـبـاكـات عـنـيـفـة مـسـتـمـرة مـنـذ
الصـباح بـ الطـرف انـدلعت في
ريـف حـــمـــاة الـــشـــمـــالي احملـــاذي

حملـــافــــظـــة إدلـب (شـــمــــال غـــرب)
وجبها قوات النظام من وتمكنت 
الـــســيـــطــرة عـــلى قــريـــتــ وتـــلــة

استراتيجية.
ـرصد عن ـعـارك وفق ا وأسـفرت ا
مقتل  22من قوات النظام و 21من

هيئة حترير الشام.
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واسـتـقــدمت الـفـصــائل اجلـهـاديـة
وفق عـــبــــد الـــرحـــمـن تـــعـــزيـــزات
عـسـكـريـة في مــحـاولـة لـصـد تـقـدم

قوات النظام.
وأوردت وكــالــة األنــبــاء الــســوريـة
الــرسـمــيــة "سـانــا" من جــهـتــهـا أنّ
وحـــــدات اجلـــــيش "اســـــتـــــهـــــدفت
بـعــمـلـيـات مــكـثـفـة مــواقع انـتـشـار
اجملــمــوعــات اإلرهــابــيــة وخــطـوط
إمــداداتــهـا ومــحــاور حتــركــهـا في
ريــــفي إدلـب اجلــــنــــوبي وحــــمــــاة
الــشـمــالي". وفـي مـوســكــو أعــلـنت
وزارة الـدفــاع الـروســيـة أنّ قــاعـدة
حــمـــيــمـــيم تــعـــرّضت لـــقــصف من
منطـقة تسـيطر علـيها هيـئة حترير
الــشــام لـــكنّ "الــدفــاعــات اجلــويــة

تـصـدّت" لـهـذا الـقـصف. وأوضـحت
الـــوزارة أنّه "في اجملـــمل  إطالق
 36صــاروخــاً" عــلى الــقــاعــدة من
دون أن يـــتـــســبّـب أي مــنـــهـــا بــأي
أضــــرار. ويـــــأتي هـــــذا الــــقـــــصف
واالشتـبـاكات في وقت تـواصل فيه
الــطــائــرات الــســوريــة والــروســيـة
لـليـوم الـسابع عـلى التـوالي تـنفـيذ
عـشـرات الـغـارات تـزامـنـاً مع الـقـاء
ــروحـــيــات لــعــشــرات الــبــرامــيل ا
ـتـفـجـرة عـلى مـنـاطق واسـعـة في ا
ـقتل إدلب ومـحيـطـها مـا تـسبب 

. أربعة مدني اإلثن
ودفع تـصعـيد الـقصف عـدداً كبـيراً
ـدنـيـ إلى الــنـزوح. وشـاهـد مـن ا
مــــراسـل فــــرانس بــــرس عــــشـــرات
الـسـيـارات والـشـاحنـات الـصـغـيرة
واجلـــرارات الــزراعـــيـــة مـــحـــمـــلــة
ـدنيـ وحاجـيـاتهم في طـريقـها
من ريف إدلب اجلـــنـــوبي بـــاجتــاه

الشمال.
وقال أبـو صطيف أثـناء نزوحه من
ريف إدلب اجلــــنــــوبي مع زوجــــته
وأوالده "نـزحـت مـنـذ سـنـة ونـصف

سنة من ريف حماه إلى بلدة حاس
جـراء الــهــجــوم عــلى مــنــطــقــتــنـا

واليوم طاردنا القصف إلى هنا".
وأضـاف بتـأثـر شديـد "كلـمـا نزحـنا
إلى مـكان يـطـاردنا الـقصف واآلن
حـملـنا أغـراضنـا وغادرنـا لكـننا ال

نعرف الى أين سنتجه".
وفي قــــريــــة ربع اجلــــور في إدلب
شــاهـد مــراسل فــرانس بـرس رجالً
يــسـتــعـد لـلــنـزوح مـع ابـنه بــعـدمـا
تــسـبــبت غــارة لـيـالً عـلى مــنــزلـهم
ـــقـــتل زوجــــته وزوجـــة ابـــنه مع

اثن من أطفالها.
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واســتـهــدفت الـغــارات األحـد ثالثـة
مـسـتـشـفـيات اثـنـان في ريف ادلب
اجلــنــوبـي وثــالث فـي ريف حــمــاة
الشـمالي مـا أدى الى خروج اثـن
ـرصـد مـنـهــا من اخلـدمـة. واتــهم ا
الـسـوري الطـائـرات الروسـيـة بشنّ

هذه الغارات.
وتـــســـيــــطـــر فــــصـــائل جــــهـــاديـــة
وإسالمــيـــة عــلـى رأســهـــا هــيـــئــة
حتـريـر الـشـام عـلى مـحـافـظـة إدلب
وأجــــزاء من مــــحــــافــــظــــات حــــلب
(شـمـال) وحـمـاة (وسط) والالذقـيـة
(غرب) وهي منطقة يـشملها اتفاق
تــوصــلت إلــيه مــوســكــو الــداعــمـة
لـدمـشق وأنـقرة الـداعـمـة للـفـصائل

عارضة في أيلول/سبتمبر. ا
ويـنصّ االتفـاق على إقـامة "مـنطـقة
مــنـــزوعـــة الـــسالح" بـــ مـــنـــاطق

سيطرة قوات النظام والفصائل.
ولم يـتم اسـتـكـمـال تـنـفـيـذ االتـفـاق
بعد. وتتهم دمـشق أنقرة بـ"التلكؤ"
في تــــطـــبــــيـــقـه. وجـــنّـب االتـــفـــاق
الـروسي التـركي إدلب الـتي تؤوي
ومــنـاطق من احملــافـظـات اجملـاورة
نـحـو ثالثــة ماليـ نـســمـة حـمـلـة
ــا لـوّحت عــســكــريــة واسـعــة لــطــا
دمشق بـشنّـها. إال أن قـوات النـظام
صـعّـدت مـنذ شـبـاط/فـبرايـر وتـيرة
ـشمولة باالتفاق قصفها لـلمنطقة ا
ومحـيطها قـبل أن تنضـم الطائرات

الروسية لها الحقاً.

خـصصـت الحتـضـان كـافة األنـشـطة
اجملــتــمـــعــيــة). ويـــرى حــمــوري أن
ـواهب الـشـابـة (هـنـاك الـعـديـد من ا
في مـجـال التـصـميـم والتي بـحـاجة
كن إلى إعـطائـهـا فـرصة وهـذا مـا 
ـعـروضة رؤيـته من خالل األعـمـال ا
في ســوق احلــرفــيـــ الــشــبــان في
تحـف الفلـسطيـني). وبدا عدد من ا
ـشاركـ في الـسوق سـعـيدا بـهذه ا

الــفــرصـة الــتي مــكـنــتــهم من عـرض
إنتاجهم أمام اجلمهور.

وقالت حن محاجنة التي تعمل مع
زوجـها في مـجـال التـحف اخلـشبـية
وطـــبــــاعـــة الـــصـــور عـــلـى الـــشـــمع
مشاركتنا في الـسوق بتخلي الناس

تتعرف على شغلنا.
وأضـافت بـيـنـمـا كـانت تـقف بـجـوار
طــاولـة عـرضت عـلـيــهـا تـصـمـيـمـات

من مـــئـــة عـــمـل فــنـي تـــتـــنـــوع بــ
الـلــوحـات والـصــور والـرسـومـات
وأعــمــال الــفــيــديــو آرت واألعــمــال
ـنـحـوتات قـدمـها 36 الـتـركيـبـية وا
فــنــانـا فــلــسـطــيــنــيـا مـن فـلــســطـ
تحـف في بيان له والشـتات. وقـال ا
ـعـرض مـسـتـمـر حتـى احلادي (أن ا
والـثالثــ من ديـسـمـبـر كـانـون أول

من هذا العام).
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قال تعالى :

( شـهـر رمـضـان الــذي أُنـزل فـيه الـقـرآن هـدى لـلــنـاس وبـيـنـات من الـهـدى
والفرقان ) 

البقرة /  185
ـبـارك هــو شـهــر الـقـرآن  فــمن اجلـمــيل أنْ يـكـون ومـا دام هــذا الـشـهــر ا

نهاج الرمضاني لكل واحد منّا .. االقبال على تالوته من اهم بنود ا
وقد جاء في اخلبر :

" لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان "
-2-

والـتالوة الـعـابـرة اخلـالـية مـن التـأمل والـتـدبـر والـتي ال يـريـد صـاحـبـها االّ
ـطلـوب يقـيناً  اكـمال الـسورة  وبـالسـرعة الـفائـقة  ال يـكون لـها الـتأثـير ا
ذلك انــهــا قـراءة الــلــســان والــفــرق كـبــيــر جــداً بــ قــراءة الــعـقـل وقـراءة

اللســــان.
-3-

ويـنـقل الـتاريخ عـن االمام احلـسن (عـلـيه السالم)  –وهـو سـيد شـباب أهل
اجلنة  –أنه كـان اذا قرأ آية من كتاب الله تبدأ بقوله ( يا ايها الذين آمنوا)

قال :
لبيك اللهم   

ضمونها والعيش في رحابها توثب للعمل  تلقي ا كـان يتلقى اآلية بروح ا
.

-4-
وقراءة القرآن في شهر رمضان تفوق مثوباتُها االلهية قراء ته في اي شهر

آخر ...
فـقد ورد في خطبـة الرسول االعظم (ص) في اسـتقبـال الشهر الـعظيم قوله

(ص) :
" من تال فـيه آية من القرآن  كان له مثلُ أجـرِ مَنْ ختم القرآن في غيره من

الشهور "
واذا كـان احلـسـنـة بـعـشرة أمـثـالـهـا  فـان قـراءة اآليـة الـواحـدة من الـقرآن

ثابة قراءة مازاد عن  6000 آية ... الكر في شهر رمضان 
-هي مجموع آيات الكتاب العزيز  –

-5-
يقول الصافي النجفي 

اذا رمتُ حتليقاً الى العالم الثاني 
تخذتُ جناحَ النفس آيةُ قرانٍ 

وهـكـذا تـكـون تالوة الـقـرآن  منـطـلـقـا الن يـسـبح الـعـقل والـروح في فَـضَاء
العظمة االلهية ...

-6-
جاء في احلديث :

" ال يعذب الله قلباً وعى القرآن 
" فالقراءة الواعية التي تقود الى اكتشاف مقاصده ومفاهيمه مقدمةً

لتجسيدها في الواقع العملي هي غاية الغايات .
وقد روي عن النبي (ص) قوله :

" عُرضتْ عليّ الذنوب فلم أُصبْ أعظم من رجلٍ حمل القرآن ثم تركه " 
-7-
هم  –كما قال أحد كبار العلماء - : وا

" ان تــسـتــحــضـر فـي عـقــلك وقــلــبك أنّ الـلـه جل جالله يــقــرأ عـلــيك كالمه
بلسانك"

-8-
واذا فرغت من التالوة استحب لك أن تقول :

" الـلـهم اني قـرأتُ ما قـضـيتَ لي من كـتابـك الذي أنـزلـته عـلى نبـيّك مـحـمد
صـلـواتك عـليه ورحـمـتك فـلك احلـمـد ربنـا ولك الـشـكر

نّة على ما قدّرت ووفقت . وا
ـن يُــحل حاللك ويــحــرّم حــرامك الــلــهم اجــعــلــني 

ويجتنب معاصيك ..." 
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مـــخـــتــلـــفـــة من اخلـــشب (فـي نــاس
بـتـشـوف شغـلـنـا بـتشـتـري مـبـاشرة
وفي ناس بتوصينا على شغل وهذا
الـشي بـسـاعدنـا في حتـسـ دخـلـنا
من سنة ونص تقريـبا بدينا في هذا
الـشـغـل). وتـخـتـتم سـوق احلـرفـيـ
الــشـبــان أعـمــالـهــا يـوم الــسـبت في
تـحف الـفلـسطـيني الـذي يحـتضن ا
هـذه األيام مـعـرضا فـنـيا يـضم أكـثر
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لم تـنتج (الفوضى اخلالقـة) اال اعالما مشوهـا يجسد االنـعكاسات الـسلبية
ـفاسـد احملاصـصة هل احلل في إعـادة انتـاج وزارة او وكالـة متـخصـصة
بـاإلعالم او حـتى الـدعــوة لـوزارة اعالم من جـديـد ?? يـسـود اخلـلط مـا بـ
ـارسة مـا يـوصف بـ" اعالم ـهـنـية فـي  واجـبـات شـبـكـة االعالم الـعـراقي ا
الـدولة " وليس احلكومة" مقابل اتهامهـا بكونها تمثل أعمدة اعالم احلكومة
كال الـوصفـ يقعـان على مـفتـرق طرق فال الـشبـكة تـمارس وفـقا لـقانـونها
وذج الـ BBC لـلـتعـبـير عن مـسـؤوليـة اعالم احلـكـومـة بل اكثـر قـربـا من 
ــقــراطــيــة. الــنــمــوذج الــثــاني لــهــيــأة اإلرادة احلــرة لــلــمــواطـن في دولــة د
ـتابـعـة  قـنوات الـبث اإلذاعي والـتـلـفازي االتـصاالت  هـيـأة فـنـية مـحـددة 
ارضي كـان ام فـضــائي فـضال عــمـا يـعـرف بــإجـازات  شـبــكـات الـهـواتف
عـلومـات الدولـية (االنـترنيت) الـنقالـة وامداد الـدولة بـسعـات خدمـة شبكـة ا
عـبـر احلزمـة الـضـوئـيـة  وأيضـا ال اجـدهـا تـمـثل النـمـوذج الـضـابط إليـقاع
الـفـوضى في وســائل الـتـواصل االجـتــمـاعي وان كـانت مـســؤولـة فـنـيـا عن
ـنـظم لـهـذا اإليـقاع ـهـنـة لكـنـهـا لـيـست الـراعي ا الـذوق اإلعالمي وشـرف ا
ناط بها ترشيد إخفاقات( التنابز باأللفاظ) على منصات إعالمية  فـعال وا
نصـات بالذوق العام . في هكذا مـهما  كان درجة السوء الـذي تلحقه هذه ا
ـهـنـة) الى مـفـاسد احملـاصـصـة وانـتـشار ( فـوضى ذوقـيـة غادرت (شـرف ا
الـبعـوض االلـيـكـتروني) لألحـزاب والـقـوى الـسيـاسـيـة البد من انـاطـة مـهام
ستقـلة اكثر اسـتحقاقا ا تـكون الهيـئات ا ضـبط هذه الفوضى بجـهة ما ر
لـنيل هـذا الـتكـلـيف على اقل قـانـونا كـونـها غـيـر مرتـبـطة بـاحلـكومـة وهذا
ـهـنــيـة الـنـقـاط فـوق احلـروف لـتـشـريع قـوانـ يـحـتـاج ان تـضع الـنـقـابـات ا
ـعلـومات" الـذي يبـدو األكثـر ضررا في مـختـلف علـيهـا مثل قـانـون" جتر ا
وذج (حـوكمة االعالم ) بـقواعد اثـبات نيـات مفاسـد احملاصصـة بدال  من 
مـهنية  تتناسب مع مبدأ احلـريات العامة من جانب والذوق العام من جانب
ـواطنة  والتعـايش السلمي من جانب ثـالث مهمة تبدو اخـر  وتعزيز هوية ا
بـاد الـثالثـة  ومـاضـية في أروقـة مـجلـس النـواب رافـضـة  ألي  من هـذه ا
تـرسـيخ فـوضى مـفـاسد احملـاصـصـة في مـهـنـة االعالم  وانـعـكـاسـاتـها في
وســائل الــتـواصـل  االجـتــمـاعـي . في نـدوة حــضــرتـهــا لـلــنــقـابــة الــوطـنــيـة
وضوع هل االختالف على مبدأ لـلصحفي طرحت بعض مالبـسات هذا ا
ــهـنـة ام ان أصل اخلالف عـلى الـســلـوك الـتـنـظـيـمي الـذوق الـعـام وشـرف ا
لـلنـاجت اإلعالمي في مفـاسد احملـاصصـة ?? الرأي احلـصيف ان ال يـحصل
قراطي النـاشئ في عراق ما بعد  2003 بالدعوة نـكوصا في السلـوك الد
ــوذج الى إعــادة تــشــكــيل وزارة لإلعـالم تــعــيــد لألذهــان ذلك الى إعــادة 
ا البد من جتسيد الـهيمنة احلكـومية على االعالم  واحلل الوسط  الـذي ر
هنة  ان يعاد النظر بأحد قانوني شبكة االعالم ـواقف واآلراء  عند اهل ا ا
او هـيئـة االتصـاالت لتـناط بـاي منـها مـسؤولـية مـباشـرة تنـظيم  الـسيـاسات
ـهمة الـسهلـة  فأبواق الـتضلـيل تغادر ـهنة االعالم  وهي لـيست با الـعامة 
ـجـرد تسـنـمـهـا  مـنصـبـا سـيـاسـيا او إداريـا  فـيـمـا تـتواصل تـغريـداتـهـا 
ـان او عبر الفضائيات  مع او ضد تـغريدات ذات احلزب من داخل قبة البر
مـا كـان ذات الـرجل يـغـرد به وهـذه قـسـمـة ضـيـزى بـحاجـة الـى جهـة تـقف
تـابعـة  واعتـبارهـا عنـوانا كـبيـرا للـمواطـنة الـصاحلة علـيهـا  في الرصـد وا
والـتـعـايش الـسلـمي في الـتـطـبـيق  ولـيس في الـتـغـريـدات فـحسـب. من ابرز
همات إعالمية من مـعايير حوكمة هذه السياسـات ان ال يكلف أي مسؤول 
ــهـنـيــة في إدارة وسـائل االعـالم حـزبـيــة ام حـكــومـيـة دون إثـبــات قـدراته ا
واجـبـار األحـزاب واحملـلـلـ بـشـتى مــسـمـيـاتـهم - ربي يـزيـد بـهم ويـبـارك-
ـواطنة الصاحلة االلـتزام بقواعد سلـوك مهنية صارمـة حتدد ثوابت مفهوم ا
والـتعايش السلم واحلكم الرشيد على ان تطال احملاسبة القانونية والعرفية
غرد خارج سرب الوطن عـراق اجلميع بل مالك وسيلة االعالم لـيس ذلك ا
ـهـنـيـة ـا نـحـتـاج الى مـجـلس حـكـمـاء من الـنـقـابـات ا ـهـني ور ومـديـرهـا ا
يـفـصح عـن رايه  دوريـا عـلى األقل شــهـريـا إلظـهـار مــيـول اجتـاهـات هـذا
تـضاربـة مقابل تـلقي هذا الـسيل الـعرم من الـرسائل ا الـسلوك لـلمـواطن ا
كن  تعديل ستقلة التي  مـوقف أي من هذه الهيئات ا
قـانونـها  وادراج سـلطـة االنضـباط الـسلـوكي بيـدها .
لـعل وعسى... ال يـجـعل الكـثـير مـنا عـنـد نقـطة الـقول
الـفاصل (مـاكو فـايدة... األحـزاب مسـيطـرة) ولله في

خلقه شؤون.

بغداد
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{ واشـــنـــطـن - (أ ف ب) - تـــخـــطت
ئة شعبية دونالد ترامب عتبة 45 با
بحسب معهد غـالوب في سابقة منذ
دخوله البـيت األبيض في  20كانون

الثاني/يناير 2017.
وأفادت آخر أرقام صادرة عن غالوب
ئة من األميركيـ يوافقون أن 46 با
ـئة عـلى عمل رئـيـسـهم مـقابل 50 با

ال يوافقون عليه.
ووردت هذه األرقام بعد نـشر سلسلة
ؤشـرات االقتـصاديـة اإليجـابية من ا
ــــدعي اخلـــاص وصــــدور تـــقــــريـــر ا
روبــرت مـولــر الـذي لـم يـثــبت وجـود
تـــواطـــؤ بـــ فــريق حـــمـــلـــة تــرامب

وروسيا خالل انتخابات .2016
وتستند األرقام اجلديدة على حتقيق
ـــــــعــــــهــــــد بــــــ  17و30 أجــــــراه ا
نـيــسـان/أبـريل أي قــبل الـكـشف عن
رسالـة وجهـها مـولر إلى وزيـر العدل
بيل بار احتج فيها على تلخيص بار
لنتائج التحقيق في مذكرة اصدرها.
وتــــبــــقـى شــــعــــبــــيـــــة تــــرامب بــــ

اجلمهوريـ مرتفعة جـدا بنسبة 91
ــــئـــة ب ــــئـــة  مـــقــــابل 12 بــــا بــــا

. قراطي الد

فيما رفضت وزارة اخلزانة األميركية
امس تسليم الكونغرس التصريحات
الـضـريـبـيــة لـلـرئـيس دونـالـد تـرامب
بـدعــوى أنّه "غـيــر مـصـرّح لــهـا" فـعل
ذلك بـحـسب مـا أعـلن وزيـر اخلـزانة

ستيفن منوتشن.
WO³¹d{  U×¹dBð

وقـال الـوزيـر في رسـالـة إلى مـجـلس
النـواب إنّ طلب إحـدى جلان مـجلس
الــــنـــواب الــــذي يــــســـيــــطــــر عـــلــــيه
ــــوقــــراطــــيــــون االطّالع عــــلى الــــد
الـتــصـريـحـات الــضـريـبـيــة لـلـرئـيس
اجلمهوري "يفتقر إلى هدف مشروع"
وبـالـتـالي يـطـرح "مـسـائل دسـتـوريـة
ــكن أن تــكـون لــهــا عـواقب خــطـرة 

على كلّ دافعي الضرائب".
وكـــتب مـــنـــوتـــشــ فـي رســالـــة إلى
ريـتـشـارد نـيل رئـيس "جلـنـة الـسـبل
كلفة والوسائل" في مجلس النواب ا
ــالــيـة أنّه ـســائل ا اإلشــراف عـلـى ا
طــلب مــشــورة وزارة الــعـدل فـي هـذا
الشـأن وأنّ رأي الـوزارة أتى مخـالـفاً

لطلب اللجنة.
وجــاء في الــرسـالــة أنّ وزارة الــعـدل
اعــتـــبــرت في مــطــالــعــتــهــا أنّ طــلب

الــلــجـــنــة الـــنــيـــابــيـــة االطّالع عــلى
الـتصـاريح الـضريـبـية لـتـرامب ليس
له أيّ هـدف تـشـريـعي وبـالـتالـي فإنّ
وزارة اخلـزانــة "لـيس مــصـرّحــاً لـهـا
بـالــتـالي الـكــشف عن الـتــصـريـحـات

علومة". طلوبة وإعطاء هذه ا ا
وترامب هـو أول رئيس أمـيركي مـنذ
ريــتــشــارد نــيــكــســون يــرفـض نــشـر

تصاريحه الضريبية.
ـقراطي الـذي سيطروا غير أنّ الد

على األغـلبـية في مـجلس الـنواب في
االنتـخـابات الـنـصفـيـة يؤّكـدون أنهم
تـلكـون الصالحـية لـلمـطالـبة بـهذه

الوثائق.
وقـراطيون طـلبهم وعزا النـواب الد
احلصـول على التـصاريح الـضريـبية
لــلــرئـيـس اجلـمــهــوري إلى رغــبــتـهم
بدراسة مقدار إشراف وزارة اخلزانة
على أمـوال الرئيس وتـعديل الـقانون

إذا لزم األمر.

لــكنّ إرادتــهم احلـقــيــقـيــة مـخــتـلــفـة
بحـسب مـا قال مـنـوتشـ في رسـالة
ارســـلـــهـــا في  23 نـــيـــســـان/أبـــريل
واستشهد فيها بتصريحات لعدد من
وقـراطـيـ قـالـوا فـيـها الـنـواب الـد
إنــهـم "يــريـــدون نـــشـــر الـــتــصـــاريح

الضريبية للرئيس".
ويـقـول تـرامب إنه ال يـسـتـطـيع نـشـر
تـصاريـحه الـضريـبـية النـهـا ما زالت
تـخـضع لـلـتـدقـيق غـيـر أنّ مـصـلـحـة
الــــضــــرائب أكّــــدت أنّ هــــذا األمـــر ال

نعه من نشرها.
ÃdN  fOz—

الـى ذلـك  وصف نــــــائـب الــــــرئــــــيس
ــــــرشح األمــــــيــــــركي الــــــســــــابـق وا
ـوقراطي لالنـتخابـات الرئـاسية الد
عام  2020 الرئيس األميركي دونالد
ترامب الذي يهزأ دائماً من منافسيه
بـأنه "مـهـرّج". وخالل اجـتـماع جلـمع
األمـوال في كـولومـبـيـا في كـارواليـنا
اجلنوبية تعرّض بايدن لالنتقاد من
جانب أحد مـناصـريه بسبب طـريقته
في الردّ على ترامب الذي يطلق عليه

لقب "جو النائم".
ــــنـــاصــــر لــــلــــمــــرشح وقــــال هــــذا ا

ـــوقــــراطي "أريـــدكم أن تـــردوا الـــد
عـنـدمـا يُـطـلق عـلـيـكم لـقـبـا يـجب أن

قابل". تعطوه لقبا في ا
فـــأجـــاب بـــايـــدن وفق مـــا نـــقل عـــنه
صحافي كان متواجـدا "هناك الكثير
من األلـقاب قـد أحبّ أن أطـلـقـهـا على
هرّج". كن أن تبدأوا  هذا الرجل 
لـيارديـر اجلمـهوري بـشكل ويطـلق ا
مــنــتــظم ألــقـابــا عــلى مــعــارضـيه أو
مــنــتــقــديه. وأكــد بــايــدن احملــنّك في
السياسة األميركية أنه لن يتردد في
الــردّ عـلى هــجــمـات تــرامب لــكـنه ال
يـريـد أن يـتمـكن الـرئـيس من حتـويل

همة. سائل ا االنتباه عن ا
وقــــال بـــايـــدن "مــــا ال أريـــده هـــو أن
يــجـذبـني فــيـمــا يـريـد أن أفــعـله. إنه
يـريـد أن تـكـون مـعـركـة مـصـارعـة في
الوحل". وكـان ترامب اسـتخـدم عمره
وقراطي رشح الد ( 72عاماً) ضد ا
البالغ  76عاماً والذي يخوض سباق

الـ 21مرشحاً.
وقـال تــرامب في  27نـيــســان/أبـريل
"أنا األكـثر شـبـاباً. فـأنا ال أزال شـابا
مـفـعمـا بـاحلـيـويـة والنـشـاط. عـنـدما

أنظر إلى جو (بايدن) ال أعرف". دونالد ترامب 
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