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لحق الصحفي الفرنسي في القاهرة عام 1975 مع عروسه وخلفهما شاهداً الزواج في حفل زواج ا
محسن حس واالمريكية مس ابريل التي اصبحت سفيرة في العراق ويرتبط اسمها بقضية الكويت
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ائـيـة  فـضال عن صـيانه الشـبـكـات ا
شـاريع في عـموم احملـافظـة) . وقال ا
ـكــدمي مــديــر مــاء ديـالـى مـرتــضـى ا
لــ(الزمـان) امس ان (كـوادرهم قـاموا
بحمـلة مكـثفة إلصالح الـكسورات في
ـغذيـة إلى مـناطق ـائـية ا الشـبـكات ا
بـعـقــوبـة " الـتــحـريـر  شــارع الـدفـاع
ـنـجـرة  شـارع خـريـسـان  ـدني  ا ا
مـعــســكـر ســعـد "  كــذلك في مــنـاطق
قــضـــاء بــلـــدروز " كــســـيــرات  احلي
الــــعــــصــــري  احلي الــــعــــســــكـــري 
الـســواعــد "  اضــــافــة الى  ســــــوق
كدمي  ناحية قرة تـبة ) .  واضاف ا
انه ( ايـضــا  صـيـانه اخلـط الـنـاقل
غذي الى قرية الركاع قطر ٥٠٠ ملم ا
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أعـرف مارتـ شـابة مـهـذبة وفي غـاية
األدب.

وهكذا فقـد أختار جورج الدبـلوماسية
األمـريــكـيـة لــنـكـون أنــا وهي شـاهـدي

الزواج.
و الــزواج في مــراسم بــســيــطــة في
مــكـتب الــسـفــيـر الــفـرنــسي ومـا زلت
أحتـفظ بالـصور الـتذكاريـة للـعروس
جـــــــورج ومـــــــارتـــــــ وأنـــــــا أقـف مع
الـدبــلـومـاســيـة األمــريـكــيـة خــلـفــهـمـا

كشاهدين على الزواج.
وفــــيــــمــــا بـــعــــد الــــتــــقــــيت مـع هـــذه
الدبـلومـاسية األمـريكـية في منـاسبات
صــحـفــيـة وكــانت حـاضــرة في حـفــلـة
االسـتـقبـال (الـتوديـعـية) الـتي أقـمتـها
ـنـاسـبة نـقـلي في مـنـزلي بـالـقـاهـرة 

وعودتي إلى بغداد عام .1976
بـعـد ذلـك بـسـنــوات وبـيـنــمـا كـنت في
بـغـداد أشـاهـد األخبـار في الـتـلـفـزيون
شـاهـدت امـرأة تقـدم أوراق اعـتـمـادها
تحدة األمريكية في سفيرة للواليـات ا

العراق.
ولـم تــكن ســوى تــلك الــدبــلــومــاســيــة
األمــريــكـيــة الـتـي تـعــرفت عــلـيــهـا في

القاهرة!!

ومـنــذ ذلك الـلــقـاء فـهــمـنـا ســبب حـبه
لـلــعـراق والـعـراقــيـ واجـادتـه الـلـغـة
العربية واللهجة العراقية الى حد ما.
كنت بحكم عملي الصحفي استع به
عرف اخر االخبار وخـاصة ما يتعلق
صـرية مع الدول الـغربية بالـعالقات ا
وغــيـــرهــا وعن طــريــقـه تــعــرفت عــلى
ــلــحـقــ الـصــحــفـيــ في ســفـارات ا
الـصــ وبـريــطـانـيــا و أمـيــركـا وكـان
هـــؤالء األربــعـــة مـــصـــدرا مـــهــمـــا من
ـصـرية مع مـصـادر أخـبار الـعالقـات ا
دولهم والعالم خالل عملي في القاهرة
وخاصة أيام حرب تشرين عام 1973 
ومـا تبـعهـا من نـشاط دبـلومـاسي كان
بــطــله األول هــنــري كـيــســنــجــر وزيـر

خارجية أميركا. 
وفي عام  1975 جاءني جورج موسى
إلى مـكـتـبي وأبـلـغـني أنـه قـرر الزواج
وأنه يــرجـو مـني أن أكــون شـاهـدا في
مـــراســـيم الـــزواج الــتي ســـتـــتم أمــام
ا هـو مـتبع الـسـفـير الـفـرنسي طـبـقـا 
عــنــدهـم. أمــا الــعــروس فــهي اآلنــســة
لحقية (مارت جالد) التي تعمل في ا

التجارية الفرنسية. 
بـاركت له هــذه اخلـطــوة خـاصــة وأنـا
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هـي نفـسـهـا الـتي تـردد اسمـهـا كـثـيرا
في الـتـقـاريـر الـصـحـفيـة ذات الـعـالقة
بقضية الكويت والتي قيل أنها أعطت
الضوء األخضر للرئيس صدام حس
ا أدى الى لغزو الـكويت عام  1990
شن احلرب ضد العراق عام  !!1991.
ال اكـتــمـكم انـا وام عالء بــقـيـنــا ايـامـا
وايــامـــا قـــلــقـــ من ان تـــبــحث عـــنــا
وتـتـصل وكـمـا هـو مـعـلوم مـصـيـر من
ـتـحـدة تـتـصل بـه سـفـيـرة الــواليـات ا
االمريكيـة في ذلك الوقت. ولكن احلمد
ـا نـسـتـنـا بـعد 15  لـله لم تـتـصل ور

عاما من ايام عملنا في القاهرة.
ـــنـــاســـبـــة جـــورج تـــرك الـــعـــمل وبـــا
الدبلـوماسي بعـد مصر واشـترى شقة
في جزيرة باروس اليـونانية ثم انتقل
بعد ذلك ليعـيش في فرنسا ويكتب لي
بشـكل دائم عن حـبه للـعراق وذكـرياته

فيه. 
عـامـا وفي الـعـام  1977 اي قـبل  40 
كـان اخــر لـقــاء لـنــا عـنـدمــا ذهـبت مع
الـعـائـلـة الى جــزيـرة بـاروس بـاحلـاح
مـنه وامضـيـنا نـحو شـهـر هنـاك حيث

استاجرنا شقة قريبة من شقته.

ومخيم الـبوحـنيحن الـتابـعة لنـاحية
ساعدات االغاثية)  . السد العظيم با
ـسـاعـدات  واضـافت الـدايــني  ان (ا
الـتـي  تـوزيــعـهــا  تـضــمـنت ســلـة

غذائية.
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مـشــيـرة الى ان  دائــرتـهــا مـســتـمـرة
ــســـاعـــدات االنــســـانـــيــة بـــتــوزيـع ا
لـلـعـوائل الـنـازحـة والـعائـدة وفـق ما
مـتوفـر لـديـهـا من مـسـاعدات مـن قبل
ـــهــجــرين) . ومن وزارة الــهــجــرة وا
جــهـــة اخــرى اعـــلــنـت مــديـــريــة مــاء
محافـظة ديـالى  ان (جهـود كوادرها
مـــتـــواصــلـــة بـــحـــمالتـــهــا بـــإصالح
الكسورات ومـعاجلة الـنضوحات في
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ـجلس اعلـنت رئـيس جلـنـة الطـاقـة 
مـحـافـظـة ديالـى امل عـمـران الـدلوي
ان (هــنـــاك مــا يـــقــارب اكـــثــر من 90
مــحــطــة اهــلــيــة في عــمــوم  مــنــاطق
مــحــافــظــة ديـــالى  مــشــيــرة الى  ان
اغــــلب تــــلك احملــــطـــات تــــقــــوم بـــيع
نتوجات لـيوم واحد فقط   ومن ثم ا
ـنـاطق ــتـبـقـي   تـلــجـأ الى تــهـريب ا
اقـلــيم  كـردســتـان في الــوقت الـذى ال
يـوجـد ســوى مـحـطــتـ حـكــومـيـتـ
وسط بعـقـوبة) . واضـافت الـدلوي لــ
(الــزمـان) امـس ان (ذلك ســبب زخــمـا
كبيـرا على مـحطـات الوقـود   ما دعا
للجـوء البعض الى شـراء البنزين من

الـسـوق الــسـوداء)  مـطــالـبـة (وزارة
ـفـتش الـعام التـخاذ النـفط - مـكتب ا
االجراءات الـقانـونيـة بحق اخملـالف
ـنـتوج ـنع تـسـرب ا ومـحـاسـبـتـهم و

الى جهة مجهولة) .
هجرين في واعلنت دائرة الهجرة وا
 مـحــافـظــة ديــالى  شـمــول عـددا من
العـوائل الـنازحـة العـائـدة في ناحـية
سـاعدات اإلغـاثية  السـد العـظيم بـا
فـيـمـا اكــدت انـهـا مـســتـمـرة بـتـوزيع
ـسـاعـدات االنـسـانـيـة وفق بـرنـامج ا
مــعـد مــســبــقـا . وقــالت مــديــر دائـرة
هــجـرة ديــالى  ابــتــهــال الــدايـني  لــ
(الــزمــان)امس انه (  شــمــول 467
عائله نازحه وعائدة في قرى الصفرة

غذي الى وخط ناقل قطر  225 ملم ا
قــــرى حــــســـــ اخلــــلف فـــــضال عن
مـــعــاجلـــة نـــضــوحـــات في إحـــيــاء "
فلـسطـ العـسكـري  العـصري " في

ـقـداديـة  أضـافة إلى ذلك  قضـاء ا
صـيـانــة غـواطس سـحب مــجـمع مـاء
نـفط خــانه ســعـة مـلــيـون غــالـون مع
صيانه قـفل شبكـة حي رمضان وخط
سـيـروان في خـانـقـ  كـذلك صـيـانه
مضـخـة الـدفع سـعة 540 م3/ سـاعة
ـنــصـوريـة ـجـمـع مـاء ا واخلـاصــة 
اجلــديــد مع صــيـانـه نــضـوحــات في
غـذية إلى حي الـضباط في الشبـكة ا
ــنــصــوريــة ضــمن قــضــاء نــاحــيــة ا
اخلالص) . واكد مدير ماء ديالى  ان
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بحث الـوكيل الـفني لـوزارة الزراعة
مــهــدي ضـمــد الــقـيــسي مع ســفــيـر
جـمـهوريـة الـتـشـيك في الـعـراق يان
فـيـتشـتـال الـتـعـاون الزراعـي وسبل
تـطـويـره بـ الـبـلـدين . وقـال بـيـان
لــلــوزارة تــلــقـتـه (الـزمــان) أمس ان
(الـلـقـاء بــ اجلـانـبـ نـاقش سـبل
شـترك وتطـوير الـتـعاون الـزراعي ا
من خـالل تـنــمــيــة اجملــال الــنـبــاتي
واحليواني فضالً عن دعم الفالح
ـــــزارعــــــ وضـــــرورة تــــــبـــــادل وا
ــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات وتــــــــــدريـب ا
واضـاف (كـما  بـحث ( اخملـتـصـ
مـــــــوضـــــــوع زيـــــــارة وفـــــــد زراعي
مــتــخــصص جلــمـهــوريــة الــتــشـيك
ـعــلـومــات واالطالع عـلى لــتـبــادل ا
الواقع الـزراعي التـشيـكي والتـطور
الـــــــتــــــقـــــــنـي احلــــــاصـل فـي هــــــذا
بـاإلضـافـة إلى أعـداد مـذكـرة اجملـال
تـــــفـــــاهم زراعـي بـــــ الـــــبـــــلـــــدين
). وبــاشـرت  مــديـريـات الــصـديــقـ
الـــزراعـــة في مـــحـــافــظـــتي بـــابل و
ــكـافـحـة كــركـوك احلـمــلـة الـثــانـيـة 
الـقـوارض في الـبـسـاتـ واحلـقـول
ـصابـة بأسـتخـدام مبـيد الزراعـية ا
نوفـارا . واوضح الـبـيـان ان (وحدة
الوقـايـة في الشـعب الـزراعيـة قامت
ـكافـحـة الـقـوارض ضـمن عدد من
ـقـاطعـات بـعـد ان  تـوزيع مـبـيد ا
واضـاف ان ( ــزارعـ نـوفــارا بـ ا
زارع (احلمـلة مـستـمرة في عـموم ا

والــبـــســاتــ واحلــقــول الــزراعــيــة
ـصابـة حـتى يـتم الـقـضاء نـهـائـياً ا

على القوارض). 
ــركـز االرشـادي الــتـدريـبي ونـظم  ا
في محافظة النجف مـشاهدة حقلية
بـشـأن االسـلـوب االمـثل في تـسـمـيد
محـصـول الـرز خالل مراحل الـنـمو.
واضــــاف الـــــبــــيـــــان ان (عــــددا من
الفالح واخلـبراء واخملـتص في
ــشـاهـد الـشــأن الـزراعي حــضـروا ا
الـتي تـنـاولت  مـواضـيع عـدة مـنـها
اهــمــيــة تــســمــيــد مــحــصــول الــرز
ــنــاســبـة لــلــتــســمــيـد ـواعــيــد ا وا
االسـمدة العضوية وطرق وكمياتها
انتـاجهـا في احلقل وتـغذيـة النـبات
لـــــتـــــحـــــقـــــيق انـــــتـــــاج عـــــضــــوي
ـثـلى لـلـميـاه في واالدارة ا وصـحي
واســتـــخــدام الـــطــرق حـــقــول الـــرز
احلـــديـــثــــة في زراعـــة مــــحـــصـــول
ـيـكـانـيـكي لـتـقـلـيل والـشـتـال ا الـرز
وتابع ـياه والـبـذور بـشكل كـبـيـر) ا
البيان (كما   تقد عرض مفصل
عن حــــركـــة مــــكــــونـــات الــــســــمـــاد
االســـاســـيـــة وحـــركـــة الـــفـــســـفـــور
والـيوريـا وكـيفـيـة استـفـادة النـبات
مـــــــــنـه لـــــــــزيــــــــــادة الـــــــــنـــــــــمـــــــــو
وضـــــرورة االلـــــتـــــزام اخلـــــضـــــري
بالتوصـيات السمـادية الصادرة من
قبل الـوزارة وجتنب اضـافة كـميات
كـبيـرة تـؤدي الى اضـرار احملـصول

وزيادة احلالة السمية فيه).
وعـلى صـعيـد اخـر نـاقـشت مـديـرية
زراعـة مـحـافـظة واسـط ضمـن ندوة
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كـان العـراقـيـون يـتـندرون بـتـلك الـتـمـثـيلـيـة الـرائـعـة في سبـعـيـنـات الـقرن
اضي عندمـا كان البث التـلفزيوني بـاالسود واالبيض حيث يـطل عليهم ا
الفـنان الـراحل (سـليـم البـصري مع زمـيـله حمـودي احلـارثي) وجمع من
قالب الظريفة شاهدين با ابرز فناني العراق خالل تلك احلقبة ليمـتعوا ا
يوم كـان يـسـقي عـبوسي صـانع احلالق احلـاج راضي بـاخلـمـر بدال من
شـاهد االخرى حـاضرة الى يـومنا هـذا .. يتـذكرها سهل ) !! وتـلك ا (ا
الـكـبـار والـصـغـار الـرسـالـة الـتي قـرأهـا احلـاج راضي المـراة ارسـالـهـا
ولدها من الهند والن احلجي كان حديث العهد في تعلم اللغة العربية في
تـلك من معلومـات بسيطة من ا  مركز مكافـحة االمية اال انه اسـتطاع 
فك شـفرة احلـروف الـعـربيـة ولـكن عـلى الـطـريقـة الـهـنـدية !!! فـكـان يـقرأ
الرسـالـة بعـبارات مـقـلوبـة (امـتي الفـريـزة) و (اتيـتي مـشنـاف) و (اهديك
شـاهد اسكي) و (نـحبـاني لـلو ) والى اخـر الـرسالـة استـحضـرت تـلك ا
الـكـومـيـديـة ازاء سـيـاسي مـن هـذا الـزمـان وقف لـيـقـدم مـرشـحـا الحـدى
ـنـاصب من كـتــلـته ومع ان الـبـيـان كــان مـكـتـوبـا اال ان احلـاج (راضي ا
!!عفوا السياسي) تالها على طريقة (النحباني للو ...?) امام الفضائيات
ـشاهدين مع االيحاء ـستمع وال ا بحيث لم يفهم هـو ما قال وال حتى ا
ـنصب مع بأن ما يريـد قوله هذا العـضو اجلهبـذ !! ان فالن سيشرح 
 ويـبـدو ان هـذا الـبـهـلـوان تـتـلـمــذ في مـدرسـة (حـجي راضي) وتـخـلـتـيه
جالـسـا بالـقـرب من مـحل احلالقة مع الـذين كـان يـدرسهم عـبـوسي على
ة ... وحـتى شهادته رصيف الـشارع في احدى االزقـة البـغداديـة  القـد
التي يدعي انه حصل عليـها هي االخرى مزورة وحتمـا ال يستطيع قراءة
حروفها  فيقينا ان علماء اللغة الراحلون سبيويه واجلاحظ وابن خلدون
والفـراهيـدي انتـفضـوا من قبـورهم عنـد سمـاع ذلك السـياسي وهـو يتـلو
خطـبـته العـصـماء!! وكم من االخـرين تـبوأوا مـنـاصب رفيـعـة ومهـمة وهم
في طور محو االميـة يتلعثم عنـد قراءة خطابه الذي اعـد له من قبل مكتبه
ـرحـلـة ــؤسف ان نـصل لـتــلك ا االعالمي او مـسـتــشـاره اخلـاص . من ا
ـفعـول به وجتـاهل حـركات وهي عدم الـتـفـريق ب رفـع الفـاعل ونـصب ا
االعراب وهي الـضم والـفـتح وكسـر الـكلـمـة وح يـنـتـهز ذلك الـسـياسي
يز ب (اجلزر الفرصة نراه يطـبل ويزمر تشجـيعاً على القـراءة وهو ال 
وقف محـرج خالل قراءة خـطبـة معيـنة وكـما هو والفجل) عـندمـا يكـون 
راجعة اخلطاب معهود ان قبل اي مؤتمر صحفي او ندوة يقوم القار 
ـشـاهـديـن حـتى ال يـقع في مــطـبـات بـحـر الـذي سـيـتــلـوه عـلى مـســامع ا
الـبـحـور (الـلـغـة الـعـربـيـة) وال عـيب في ان يـكـون االنـسـان امـيـا ال يـجـيـد
القراءة والكتابة لكن عيب عندما يكابر بأنه يعرف كل شيء عن اي شيء
 فنـحن امة (اقـرأ) الـتي اصبـحت ال تـقرأ في ظل الـتراجـع الكـبيـر الذي
نشاهده عبر وسائل التواصل االجتماعي عـند كتابة التعليقات وغير ذلك
) ستشهـد انتكاسة كبيرة  ويبدو ان لغة الضاد وهي لغـة (القران الكر
ـقـبـلـة اذا اسـتمـر الـوضع عـلى مـا هـو عـليه دون في الـسنـوات الـقـلـيـلة ا
ايجـاد حلـول عاجـلـة وليـست انيـة تـعيـد للـغة بـهـجتـها عـبر اعـطاء دورس
للسـياسي االمي الـذي يعد قـدوة لناخـبيه . فـهي دعوة لعـموم (اخلتـيارية
ـراجعـة خـطـاباتـهم الـعـصـماء قـبل الـقـراءة حتى  ( )!!عفـوا (الـسـياسـيـ
اليعرضوا انفسـهم للحرج واستهـزاء اهل اللغة العربـية بهم وهم يسمون

انــفــســهم (كــبــار الــعــراق) وحــتى اليــعــيــدوا مــوقف
ســيــبـــويه الــعـــصــر احــد تالمـــذة (حــجي راضي)
ثيرة الراحل الذي امتع مشـاهديه لتلك القـفشات ا
في مــســلــسل حتـت مــوس احلالق.(عــجــيب امــور

غريب قضية )!!  

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6154 Thursday 27/9/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6154 اخلميس 17 من محرم  1440 هـ 27 من ايلول (سبتمبر) 2018م

ارشـاديـة زراعـيـة اهـمـيـة مـحـصـول
الــــبــــطــــاطــــا وفــــوائــــده ومـــردوده
االقـتصـادي في احملـافـظـة. واضاف
البـيان ان (الـنـدوة ناقـشت عددا من
احملــاور مــنــهــا اهــمــيــة مــحــصــول
البـطـاطا والـذي يـعد من احملـاصيل
واخـتيار فـيدة الزراعـية الـغذائيـة ا
ــوقع ــنــاسب لــلــزراعـة وا الــوقت ا
وكـــيــفـــيـــة اعــداد الـــتـــربــة اجلــيـــد
وطـرق وكمـيات وتـهيـئـتهـا لـلزراعـة
نـاسـبة لـلـمحـصـول واجراء الـري ا
تـطـبـيق عــمـلي حـول عـمـلـيـة زراعـة
مــحــصــول الـبــطــاطـا مــيــدانــيـا في

احلقل). 
ونــفــذ مـــركــز االرشــاد الــزراعي في
مـحافـظـة كـركوك ورشـة عـمل بـشأن
ضــوابط االمن احلـيــوي في حــقـول
الـــدواجن. واشـــار الـــبـــيـــان الى ان
ركز وبالتعاون مع مديرية زراعة (ا
احملـافــظـة وكـلــيـة الـطب الــبـيـطـري
ومــديــريــة بـيــئــة كــركــوك واالحتـاد
احملـلي لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة نـظم
ورشـــة عــــمل عن  اسـس وضـــوابط
االمن احليوي الواجب تطبيقها في
حـقـول الـدواجـن تـنـاولت مـواضـيع
عــديـــدة تـــضـــمـــنت مـــفــهـــوم االمن
احلـيـوي حلـقـول الـدواجن وعالقـته
بــصـحــة االنـســان واالمــراض الـتي
تنتـقل لالنسـان وكذلك الـتي تصيب
احلقول وتسـبب خسارة اقـتصادية
كـمــا  الـتـأكـيـد بــضـرورة تـطـبـيق
ـــــفــــقس الى االمـن احلــــيــــوي من ا
مـرحـلـة االفــراخ ومن ثم نـقـلـهـا الى

قــــاعــــات الـــــدواجن والــــتـــــســــويق
ـعـقـمـات ومـطـهـرات ومـعـامـلــتـهـا 
ـرضـيـة ـســبـبـات ا لـلــقـضـاء عـلى ا
وارتـداء الــتـجـهـيــزات اخلـاصـة من
واضاف قبل الـعـاملـ في احلقـول)
البيـان ان( دائرة اإلرشـاد والتدريب
الــزراعي وبــالــتــعــاون مع مــديــريـة
زراعــة مـــحــافــظــة ذي قــار نــاقــشت
إضـافـة األسمـدة اإلحـيـائـيـة لـزراعة
بــــذور مــــحـــــاصــــيل اخلـــــضــــر في
احملـــافـــظـــة و تـــعـــزيـــز اخلـــدمـــات
اإلرشــــاديــــة من خالل اســــتــــخـــدام

ــدارس احلــقــلــيــة حــول أســلـــوب ا
فـيما  إضافة األسـمدة اإلحيـائية 
البدء الـفعـلي للمـدرسة احلقـلية في
احملافـظـة إلعادة الـتـوازن الطـبـيعي
في الـقـضــاء عـلى اآلفـات احلـشـريـة

والفطريات للحقول) .
ـــــــركـــــــز االرشــــــادي وتــــــابـع ان (ا
الــتــدريــبي الــزراعي فـي مــحــافــظـة
نــيــنــوى نـاقــشت  اهــمــيـة تــرشــيـد
ــــيــــاه وطــــرق الــــري اســــتــــهـالك ا
احلـديــثـة في الـعـمـلــيـة الـزراعـيـة و
اهــــمــــيـــــة تــــرشــــيــــد اســــتــــخــــدام

واســـتــــخـــدام طــــرق الـــري ـــيــــاه ا
احلـــــديــــــثــــــة فـي الـــــعــــــمــــــلــــــيـــــة
وفـــوائــــد اســـتــــخـــدام الـــزراعــــيــــة
واهمـية مـنظـومـات الري بـالتـنـقيـط
اســـــتـــــخــــــدام مـــــنـــــومـــــات الـــــري
وضـرورة حتـفـيـز الفـالح بـالـرش
عـــلى انــــشـــاء اتـــبــــاع طـــرق الـــري
احلديثة في زراعة محـاصيلهم. كما
تــضــمــنت الــنــدوة اجــراء تــطــبــيق
عــمـــلي حــول كـــيــفـــيــة اســـتــخــدام
وطـرق مــنـظــومــات الـري احلــديـثــة

صيانتها واحلفاظ عليها).

السفيرة االمريكية ابريل غالسبي تلتقي الرئيس صدام حس في 1990

U¦ŠU³ ∫ وفد التشيك خالل مباحثات في بغداد مع وزارة

نبض القلم
يــــعــــتــــذر الــــزمــــيل الــــكــــاتب الــــصــــحــــفي
طـــــــــــــــــالـب سـعــدون عن كــتــابه عــمـوده
االسبـوعي لهـذا اليـوم بسبب وعـكة صـحية
ت به. فـالــيه الـصــحـة والــسالمـة ولــلـقـراء ا

احملبة.
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رئـيس عــجــيب غـريب بـل من اغـرب رؤســاء امـريــكـا والــعــالم مـتــقـلب
ـا ـزاج.. انــفــعـالـي.. غـريـب االطـوال واالطــبــاع.. يـصــدر اراء ولــر ا
اوامـره ايـضا عن طـريق الـفـيس البـوك عـلى شـكل تغـريـدات.. مراهق
تكررة ا في ذلك اشاراته ا عاطفي.. معجب باجلمال بشكل خرافي 
سـتمرة جلمال زوجـته وابنته.. وال يـنجو احد من تـعليقاته واشاداته ا
ـصـعــد في بـرجه الـعـمالق ومـرورا بـكـبـار وقــفـشـاته بـدءا من عـامل ا
مـساعـيده ووزارئه وانـتهـاء ببـواب البـيت االبـيض ليس له مـوقف ثابت
بـرأي ثم ال يــلـبث ان يـنــسـخه بــرأي مـغــايـر خالل دقــائق او سـاعـات
وليصرح بنقـيضه.. ويقال انه كثيـر التحرش بالنسـاء باليد او اللسان
وكثيرا مـا يطلق تصريـحات هامة وعلى درجـة كبرى من اخلطورة من
خـالل تـغـريدة عـلـى تـويـتـر قبـل ان يـأخـذ رأي مـسـتشـاريـه او انـتـظار
اجـوبتـهم في حـالـة مشـورته لـهم.. هـذا ان شاورهم في االمـر واخـيرا
ؤلفه (مايكل صدر كتاب بعنـوان (النار والغضب في البـيت االبيض) 
ـستـشـار السـابق للـرئـيس قال فـيه ان ال تـرامب وال احد من وولف) ا
مستشاريه او حتى اسرته كانوا يتوقعون فوزه في انتخابات الرئاسة
رة بل ان فوزه كان االخيرة في امريكا بل ان فوزه كان غير متوقع با
غيـر متوقع بـالنـسبة لـترامب نفـسه.. بل ان انصـاره ومساعـديه كانوا
مذعورين ومـصدوم جـدا من النتيـجة االيجابـية التي حتـققت له عبر
صـنــاديق االقـتـراع حـتى ان زوجـته الـصــربـيـة االصل مـيالنـيـا كـانت
تـبكي بـحرقـة ليـلة االنـتـخابـات ويقـول الكـتاب ان تـرامب انزعج بـشدة
ـسـرح واالدب حلـفل تـنصـيـبه رئـيـسا من مـقـاطـعـة جنوم الـسـيـنـما وا
ــا اطـلق عـبــارات سـبـاب شــديـدة وقــاسـيـة بــحق الـبــعض مـنـهم ولـر
وبصوت عال. وعلى الرغم من تشكيك بعض االعالمي بصحة بعض
ما ورد في الكتاب غير ان محرر البي بي سي يقول عنه حتى لو كان
نـصف ما ورد في الـكتـاب صحـيحـا فـانه يرسم صـورة سيـئة لـرئيس
مـصـاب بـجـنـون الـعـظـمـة وبــاالدارة الـفـوضـويـة. ويـذكـر صـديق قـد
لـتـرامب انه شـديـد الـقــسـوة في تـعـامـله مـع زوجـته الـصـربـيـة االصل
(مـيـالنـيـا) وهـي عـارضــة ازيـاء ســابـقـة تــصـغــره بـثالثــ سـنــة الـتي
وصفتهـا زوجة الرئيس الـفرنسي ماكرون في زيـارتهما مـؤخرا للبيت
االبـيض بـ (الـسـجـيـبـة الـسـاحـرة) بـتـاريخ  24/4/2018وتـبلـغ ثروة
تـرامب الـشـخــصـيـة ثالثـة مــلـيـارات ومـائـة مــلـيـون دوالر.. وهـو رجل
اعمال وملـياردير امريكي ايـضا وشخصيـة تلفزيونـية ومؤلف امريكي
ورئـيس مـنـظـمـة تـرامب ومـقرهـا امـريـكـا ويـبـلغ من الـعـمر  72سـنة..
وتـصف بـريــجـيت مـاكــرون زوجـة الـرئـيـس مـاكـرون.. مـيـالنـيـا زوجـة
لـلـرئـيس االمريـكي بـقـولـها: ان زوجـة الـرئـيس.. ميالنـيـا لـطيـفـيـة جدا
ومرحة.. صحيح انها قد تبدو متجهة امام وسائل االعالم لكنها طيبة
رح والـنكت بـيد انـها سـجيـنة جـدران البـيت االبيض الـقلب ومـليـئة بـا
كنها اخلروج حتى انها ال تستطيع االمر بفتح نوافذ مقيدة جدا وال 
الـبـيت االبـيض.. بـينـمـا اخـرج في باريـس يومـيـا ولي احلـرية الـكـامـلة
بـالتـحرك فـيهـا. حـدثت زيارة الـرئيس الـفرنـسي لـواشنـطن في خضم
ـثـلـة االبـاحـيـة الـشـهـيـرة ولـعل كـشف فـضـيـحـة تـرامب مع دايـنـالـز 
اقسى مـظاهـر حمق هذا الـرجل تتـجلى في اعـترافه بالـقدس عـاصمة

السرائـيل الـلقـيطـة.. دون مـراعاة حـتى القرب اصـدقائه
واتـبـاعـه من شـيـوخ الـنـفـط في اخلـلـيج الـذين مألوا
ــئـات خــزيــنـة امــريــكــا خالل االشــهــر االخــيــرة 
ــهــووس ــنــطــقــة.. تــرامب ا ــلــيــارات من ثــروة ا ا

كتنز.. تبا لك.   ال ا بجنون التفاخر وا
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بيروت

في الـقــاهـرة عـنــدمـا نـقــلت الى هـنـاك
ـكـتب واع فـكان نـعم الـصديق. مـديرا 
وكـــان يــســكـن في عــمــارة قـــريــبــة من
مـســكــني في حي الــزمــالك حـيـث يـقع

مكتب واع ايضا والسفارة العراقية.
وذات يـوم دعـانـا الى شـقـتـه (الـسـفـير
الـعــراقي سـمــيـر عـبــد الـعـزيــز الـنـجم
اطــال الـله في عـمــره وفك اسـره وعـدد
من الـدبـلــومـاسـيـ الــعـراقـيـ وانـا)
وهـنـاك فــاجـأنـا بـشــهـادة تـخـرجه من
االعـــداديـــة في الـــعـــراق (الـــثـــانـــويــة
اجلـعـفـرية) وعـلـمـنـا منـه انه عاش في
ســنـوات صــبـاه في بـغــداد مع والـدته
ـرضت في واختـها وكانتـا تعمالن 

العراق ودرس وتخرج من الثانوية.

ـاضي في مـثـل هـذه االيـام من الـعـام ا
لحق تلـقيت رسـالة قـصيرة تـفيـد ان ا
الصـحفي الـفرنسي سـابقـا في العراق
Georges Moussa .قـــــــــد تـــــــــوفي
كــانت الــرســـالــة من زوجــته (مــارتــ
جالد) الـتـي تـعـلم ان عالقـتي بـجـورج
مـوسى عالقـة صـداقـة مـتـيـنـة مـنـذ ان
كـان مــلـحـقـا صــحـفـيــا في بـغـداد  في
عــــامي  1967و 1968وكــــان يــــتـــردد
علينا في وكالـة االنباء العراقية (واع)

بحكم عمله الدبلوماسي
 لكن الرجل لم يكن مثل الدبلوماسي
االخرين كنـا نشعر انه قـريب منا نحن
. وفي اواخر عام  1968نقل العراقي
الى بـلـد عربي اخـر لـكنـني فـوجئت به

ـومه عـمل (هـذه احلـمـلـة جـاءت  لـد
ـاء  فـضال  عن احملــافـظـة مـشـاريـع ا
على ميـاه الشـرب من الهدر والـتلوث
وتــأمــ وصـــولــهــا إلى أهـــالي تــلك
ـنــاطق) . واعـلـن مـديـر الــبـيــئـة في ا
مــحـــافــظـــة ديــالى عـــبــد الـــله هــادي
الشمري  انه زار نازحوا مخيم سعد
بـأطـراف مـديـنـة بـعـقـوبـة  فـيـمـا اكد
انهـم يعـيـشـون حاله مـأسـاويـة يرثى
لـهــا .   وقــال الـشــمـري  لــ (الــزمـان)
امس ان ( نــــازحـي مــــخــــيم  ســــعــــد
ببعقـوبة  يشـكون من االهمال الـكبير
الـــــذي يــــتـــــعـــــرضــــون لـه  من قـــــبل
ركـزيـة واحمللـيـة جراء احلكـومـتـ ا
ــعـونــات الـتي ــســاعـدات وا نـقص ا
تـــقـــدم لــــهم   اضـــافــــة الى  ضـــعف
اخلدمات البلـدية  واجملاري وانتشار

االوبئة واالمراض)  . 
q UA  qŠ

واضاف الشمري  ان ( نازحي مخيم
 سعـد ببـعقـوبة  والـذين  نزحـوا منذ
احـداث الــعــاشـر من حــزيـران 2014
ـســؤولـ في مـحــافـظـة يـنــاشـدون ا
ـركـزيـة  بـالـعمل ديـالى واحلـكومـة ا
ـشـكـلتـهم من خالل علـى إيجـاد حل 
البدء  بـعودتهـم الى مناطق سـكناهم
االصـــــلـــــيــــــة احملـــــررة من االرهـــــاب
الداعشي) . واكد مـدير بيئـة محافظة
ديــــالـى  انه ( اتـــــصل  بـــــالــــدوائــــر
اخلدمـيـة في مـديـنة بـعـقـوبة  ومـنـها
مــديـريــة الــبــلـديــة  ومــجــاري ديـالى
ـعــنــيــة االخــرى لــغـرض والــدوائــر ا
تـوفــيــر خـدمــاتــهـا لــهم وعــلى ضـوء
ـــتــوفــرة ـــتــاحــة وا االمــكـــانــيــات  ا

لديهــــم) .    


