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ـبـاحـثـات امس ان (االجـتـمـاعـات وا
خالل الــزيــارة تـركــزت عـلـى تـعــزيـز
الـــعالقــــات بـــ مـــجــــلس الـــنـــواب
الــعــراقي ومـجــلس االمــة الــكــويـتي
ـواقف في والــعـمـل عـلى تــنــسـيـق ا
وتـــــفـــــعـــــيل احملـــــافل الـــــدولـــــيـــــة 
ـانـية فـضال عن الـدبـلـوماسـيـة الـبـر
ـشاركات الـثقافـية والفـنية توسيع ا
ــا يــسـهـم في اعـادة والــريــاضـيــة 
االنــســجـام اجملــتــمـعي بــ شــعـبي
العراق والكويت اضافة الى تشجيع
السياحة الدينية واالثارية وضرورة
ـــنـــطــقـــة عـــلى عــمـل جـــمــيـع دول ا
التـهدئـة وخفض التـصعـيد والـتوتر
وكــذلـك نــزع فــتـــيل احلــرب من اجل
مشددا على احلفاظ على االستـقرار)
(ضـــــرورة دعم عــــــمل احلـــــكـــــومـــــة
ــســاهـــمــة في اعــادة الـــعــراقــيـــة وا
االعمار وتوفير اخلدمات للمواطن
الى جــانب حتــقـيق االســتــقـرار عن
طــريـق الــيــة الســتــحــصــال االمــوال
الفتا الى اخملصصـة العادة االعمـار)
ــبـاحــثــات تـطــرقت ايــضـا الى ان (ا
تسريع عمل اللجان الفنية واالدارية
لتنفيذ مشاريع الـتنمية الكويتي في

السابقة ب االشقاء والسيما ان كال
الــبــلــدين جتــمــعــهــمــا روابـط اخـوة
الفـــتــ الى ان وجـــذور تــأريـــخــيــة)
(الزيـارة ناجـحة وقـطفت ثـمارها في
دعـوة الـكويـيـ لـلـوقـوف الى جانب
ـدن الـعـراق ومـسـاعـدته في اعـمـار ا
لـضـمـان عودة امـنـة لـلـنـازحـ الذي
ذاقـــوا مــرارة احلــروب ومـــخــيــمــات
مؤكـدين ان احللـبوسي اول النـزوح)
ــــثل هـــذا ــــان عـــراقي  رئــــيس بـــر
ـسـؤول الـتـرحيب واالهـتـمـام من ا
في الــكـويت وهـذا يــنـعـكس ايــجـابـا
عـلـى عالقـات كال الــبـلـديـن وحتـقـيق

 .( الرفاهية للشعب الشقيق
واخـــتـــتم رئـــيـس مـــجــلـس الـــنــواب
ـرافق زيـارتـه الى الـكـويت والـوفــد ا
نـاقش خاللـها مع استـغرقت 3 ايام 
نظيره الكويتي مرزوق الغا وأمير
الـــدولـــة صـــبـــاح األحـــمـــد اجلـــابـــر
الــصــبــاح ورئــيس مــجــلـس الـوزراء
جـابـر مـبـارك احلـمـد الـصـبـاح وعدد
سؤول سبل استثمار األموال من ا
التي خُـصصت إلعـادة إعمـار العراق
. في مؤتمر الكويت الدولي للمانح
وقــال مــكــتب احلــلــبـوسـي في بــيـان
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وصف مراقبون زيـارة رئيس مجلس
النـواب مـحمـد احلـلبـوسي الى دولة
الـــكــويت والـــتي حـــظــيت بـــحــفــاوة
ـــســـؤولــ وتـــرحــيـب واهـــتـــمـــام ا
الـكـويـتـيـ بـأنـهـا تـأريـخـيـة وتفـتح
افـاقــا جـديـدة بــ الـبـلـدين لــتـعـزيـز
ـــدن جـــســـور الـــتــــعـــاون إلعـــمـــار ا
ـــتــضـــررة من االرهــاب والـــشــروع ا
بعمـليات االسـتثمـار في العراق وفي
واسـتمـرت زيارة اجملاالت اخملـتـلفـة 
ستوى احللبوسي عـلى رأس رفيع ا
ضم مـسؤولـ ومـحـافظـ عـراقـي
نـاقـــــــــــشـة استـثمـار اموال الدول
ــــــانــــــحــــــــــــة فـي مــــــؤتـــــــــــــمـــــر ا
شـــــمــلت الـــــــــــكــويت ثالثــة ايــام 
ـسـؤول سـلسـلـة لقـاءات مع كـبار ا
وبـــحث مــلــفـــات عــلى الــصـــعــيــدين
االقــلـيــمي والــدولي واالحــداث الـتي

نطقة .  تشهدها ا
وقـال مــراقـبــون لـ (الـزمـان) امس ان
(زيارة احللـبوسي الى الكـويت تعزز
جـــســور الــتــعـــاون والــعالقــات بــ
لمة البلدين التي تشهد تسارعاً في 
ـــاضي وجتـــاوز اخلالقــات جــروح ا
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الـعـراق والـتي تـبـرعت بـهـا وتأهـيل
ــدارس الـــبــنى الــتــحــتــيــة وبــنــاء ا
سـتـشفـيات والـوحـدات السـكنـية وا

واطئة الكلفة). 
وخالل لـقـاء رئــيس مـجـلس الـنـواب
بحث اقـامة مـنطقـة جتارية بالـغا 
ب البـلدين تـسهل انـتقال الـبضائع
مـؤكـدا سـعـيه حلل ورجـال االعـمـال 
شاكل العـالقة ب اجلانب جميع ا
مـن جـــانــــبه اشـــار الــــغـــا الى ان
(امـــيــــر الــــكــــويت وجـه بــــاالســـراع
بتـحويل االمـوال التي خـصصت في
ـؤتمـر الى مـشـاريع ملـمـوسـة على ا

ارض الواقع). 
كــمـا نـاقش الــلـقــاء تـوطــيـد عالقـات
ـــشــتـــرك بــ الـــكــويت الــتـــعــاون ا
والعراق في اجملاالت كـافة وال سيما
ــتـعــلـقــة بـاجلــانـبــ االقـتــصـادي ا
انـي. كما جرى تـبادل وجهات والبر
ــلـــفــات الــنـــظــر إزاء الـــعــديـــد من ا
والــــــقـــــضــــــايـــــا ذات االهــــــتـــــمـــــام
اضــافــة الـى مــا تــشــهــده ـــشــتــرك ا
الـسـاحـتان االقـلـيـمـيـة والـدولـية من

تطورات. 
ـبـاحـثـات الى اسـتـكـمـال وتـطـرقت ا
مـنـاقـشـة إقـامـة مـنـطـقـة جتـارة حرة
بـــ الـــبـــلـــدين وتـــســـهـل انـــتـــقـــال
الــــــبــــــضـــــائـع ورجــــــال األعــــــمـــــال
بـنهما..وأقام الغا مأدبة غداء على
رافق له شرف احلـلبـوسي والوفـد ا

ناسبة الزيارة. 
واســتــقــبل رئــيس مــجــلـس الـوزراء
ـــبـــارك الـــرئـــيس الـــشـــيخ جـــابـــر ا
ـرافق له وذلك احلـلـبوسـي والوفـد ا

ناسبة زيارته الرسمية للبالد. 
وعـــقــدا اجـــتــمـــاعــا فـي ديــوان عــام
حـيث تـنـاول الـلـقـاء مجـمل الـوزارة 
الـــعـالقـــات األخــــويـــة الــــتي تــــربط
البـلديـن وسبل تـعزيـزها وتـعمـيقـها
كمـا جـرى الـتـباحث في كل اجملـاالت
والـــــتـــــنـــــســـــيق بـــــشـــــان عـــــدد من
ـتـعلـقـة بـتعـزيـز آفاق ـوضوعـات ا ا
ـشــتـرك والــسـبل الــعـمل الــثـنــائي ا
واجهـة التحديـات اخملتلفة الكفيـلة 
عــــلـى الــــصــــعــــيــــديـن اإلقــــلــــيــــمي
إضــــافـــة إلـى مـــنــــاقـــشـــة والـــدولي

نطقة.  التطورات التي تشهدها ا
سـاعي اخلـيرة وثمـن احللـبـوسي ا
التي يـقوم بهـا أميـر الكـويت إليجاد
ــنــطـقــة وتــقـريب حل لألزمــات في ا
وجهـات النظـر ب األطـراف وسعيه
ــشــكـور نــحــو إرسـاء دعــائم األمن ا

نطقة.  واالستقرار في ا
ـتمـيز الـدور ا وقدر في الـوقت ذاته 

لـلـكويـت أميـرا وحـكـومـة وشـعـبا في
دعم ومسـانـدة العـراق والـوقوف إلى
وهـو مــا جتــلى واضــحـا في جــانـبـه
ـانـحـ ـؤتـمـر ا احـتـضـان الــكـويت 

إلعادة إعمار العراق.
وفي لـقـائه مـع امـيـر الـكـويت صـبـاح
دعـــا األحـــمـــد اجلــــابـــر الـــصــــبـــاح 
احلـــلـــبــــوسي الـى تـــشـــكــــيل جلـــان
مــشـــتــركــة لــدراســة مــشــاريع إعــادة
ــنح من خالل ا اإلعــمــار في الــعــراق
. انـح التى خـصـصت في مؤتـمـر ا
واكـد احلــلـبــوسي ان (الـزيــارة تـأتي
ـشـاريـع اخلـاصـة بـإعـادة ـنــاقـشـة ا
إعـمـار الـعـراق والسـيـمـا في مـجاالت
الــصـحــة والــتـربــيــة في احملـافــظـات

كافة). 
وبـحث اجلـانبـان  خالل الـلـقـاء الذى
عقد بقـصر بيان بحـضور ولي العهد
نــواف األحـــمـــد اجلـــابـــر الـــصـــبــاح
ـوضــوعـات ذات والـغــا عــددا من ا
ــشـتـرك وسـبل تـعـزيـزهـا االهـتـمـام ا
وتـــنــمــيــتــهـــا إضــافــة إلى تــطــورات
األوضـاع عـلى الـساحـتـ اإلقـلـيـمـية

والدولية.  
واعـرب أمـيـر الـكـويت عن (اسـتـعـداد
ـــســاعــدة الـــعــراق والــوقــوف بالده 
وأن الكويت ستعمل ما بوسعها معه
قررة في مؤتمر لإليفاء بالتزاماتها ا
كما ستسعى إلى حث الدول انح ا
عــلى اإليـفـاء بــالـتــزامـاتــهـا). وكـانت
الــكــويت قــد اســتــضـافـت في شــبـاط
2018 مـــــؤتــــمـــــرا إلعـــــادة إعـــــمــــار
مـلـيار مـنـحت فـيه بـغداد 30  الـعراق
ئة من وهي تشـكل نحو 34 با دوالر

االحتياج الفعلي للبالد. 
وفــقـا وقــدرت احلــكــومــة الــعــراقــيــة
لــدارســة أجــراهـا خــبــراء عــراقــيـون
ــاضـي احلــاجــة ودولـــيــون الـــعــام ا
الـــفـــعــــلـــيـــة إلعـــادة إعــــمـــار الـــبالد
بنحو88.2 مليار دوالر على مدى 10
سنوات. وتضمـنت زيارة احللبوسي
لـقاء الـنائب األول رافق له  والوفـد ا
لرئـيس مـجلس الـوزراء وزير الـدفاع
ناصـر الصـباح وبـحثـا أهم القـضايا
ــواضـــيع ضــمن مـــحــور الــزيــارة وا
والتأكـيد على أهمـية استـثمار الدول
ــتــاحـة لــهـا ـوارد ا لالمــكــانـيــات وا
خلـــلق مــســـتــقــبـل واعــد تــنـــعم فــيه
األجيال القادمة بفرص العمل الكر

ستقرة.  واحلياة ا
كـما الـتـقى بـوزيـر اخلارجـيـة صـباح
اخلـــالــــد رئـــيس مــــجـــلـس الـــنـــواب

العراقي في ديوان عام الوزارة.
وتـــنــاول الــلـــقــاء مــجــمـل الــعالقــات

األخــــويـــة الــــتـي تـــربـط الــــبـــلــــدين
الشقيقـ وسبل تعزيزها وتـعميقها
في كــــافــــة اجملــــاالت  كــــمــــا جـــرى
التـبـاحث والتـنـسيق بـشـان عدد من
ـتـعلـقـة بـتعـزيـز آفاق ـوضوعـات ا ا
الــعـمل الــثـنــائي والـســبل الــكـفــيـلـة
ـواجـهـة الـتـحـديـات اخملـتـلـفة الـتي
ــنـطــقـة. ورحب اخلــالـد تــشـهــدهـا ا
مــؤكــدا أنــهـا بــزيــارة احلــلــبــوسي 
جتـسـد عـمق الـعالقـات بـ الـبلـدين
الــشـقــيــقـ وتــعـزز مــتـانــتـهــا عـلى
مجددا ستوي الرسمي والشعبي ا
ــبـــدئي والــثــابت مــوقـف الــكــويت ا
بــــــالــــــوقــــــوف إلى جــــــانـب وحـــــدة
واســــتـــــقــــرار الــــعـــــراق وتــــطــــوره
وازدهـــاره.وفي مـــؤشــر عـــلى عــودة
الـعالقات بـ الـعـراق والـكويت إلى
وجّه أمـــيــر مــجـــراهــا الـــطـــبــيـــعي 
الكويت بـافتتـاح قنصـلية لبالده في

محافظة النجف. 
وذكــر احملـــافظ لــؤي الـــيــاســري في
بيـان أن (أميـر الكـويت وجّه بسـرعة
افـتتـاح قـنـصـليـة لـدولـة الـكويت في
النجف فضالً عن مسـاهمته في بناء
مــــراكــــز طــــبــــيــــة مــــتــــخــــصــــصـــة
خلدمة الـزائرين في زيارة ومتطـورة

 .( األربع
أعـلـن مـحــافظ صـالح الـدين بــدوره 
عمار جبر موافـقة أمير الكويت على
بنـاء عدة مدن سـكنـية في احملـافظة.
وقــال جــبــر أن (أمــيــر الــكـويـت أمـر
بتـنفـيذ طلب بـناء مـدينـة سكـنية في
قضاء بيـجي للمدمـرة منازلهم جرّاء
فــضـلًــا عن مـدن احلـرب عــلى داعش
وتابع وهي يثرب وعـزيز بلد) أخرى
ان (رئــيس الــوزراء الــكـويــتي وافق
عـلى تـشـكــيل جلـنـة مـشـتـركـة تـأخـذ
ـنح التي أقرها على عاتـقها تنـفيذ ا
مـــؤتــمـــر الــكـــويت إلعــمـــار الــعــراق
ـان خالل اجــتــمـاع مـع رئـيس الــبــر
الــعــراقي وذلك لــلـتــعــجـيل بــإعــمـار
.( ـناطق احملـررة وعـودة الـنـازح ا
رحب مـــــجـــــلس فـي غـــــضــــون ذلـك 
بادرة الكويت لبناء مدن احملافظة 
سـكـنيـة في 4  من أقـضـية ونـواحي

احملافظة. 
وقــال اجملــلـس في بــيــان إن (نــثــمن
مـوقف الــكـويت وامـيــرهـا الـذي امـر
بـتـنـفـيــذ الـطـلب الـذي قـدمه مـحـافظ
صالح الـــدين عــمــار اجلــبــر بــبــنــاء
مــديــنـة ســكــنــيـة في قــضــاء بــيـجي
لـلـمـدمـرة مـنـازلـهم وأن تـكـون هـناك
مـدن أخرى في عـزيـز بـلد وسـلـيـمان

بك ويثرب). 

االعتذار هو رد إعتبار  ..
عـنوي على من ـادي وا واالعتـذار هو إعـتراف باحلـق  وإقرار بتـأثيـر اخلطأ ا

كان (ضحيته) ..
واالعتذار أمر حسن   وقبوله يحمل معاني جميلة  أيضا ..

واالعـتـذار قـد يـتـعـدى بـتأثـيـره الـفـرد الى اجلـمـاعـة  كـمـا حـصل مع الـدكـتور
احمـد عبد اجملـيد  في حـجب كلمـته  في احتـفال ثقـافي  فيـكون االعتـذار هنا
ا من اؤلـئك الـذين نـالـهم جـزء مـنه  كـونه واحدا ـعنـي به فقـط  وإ لـيس من ا
منـهم  ووقـفوا مـعه  كي ال يتـكـرر اخلطـأ من جهـة رسمـيـة أو حزبـية أو تـعمل
سـتـوى الـدكـتـور احـمـد عـبد بـالـشـأن الـعـام  مع صـحـفي أخـر  لـيس  فـقط 
ا  كـذلك مع  أي صحفي أخر  اجمليـد ومكانته الـصحفـية واالجتمـاعية   وإ

وأي مبدع مهما كان عنوانه  ..
ـوضـوع ما دام قـد قبـله عـبد اجملـيد االعتـذار لم يـترك لي مـجاال لـلـكتـابة عن ا
ا يناسبه مهـنيا  في النشر  وهو حق لـلجميع  لكن وجدت فيه وتعـامل معه 
اضاءات يـستـحق التـوقف عنـدها بعـد أن  أخذ مـنحى أخـر يتـعدى  (الـفردية)
ثقف واالدبـاء والصحفي ر دون رد فعل  مـناسب من ا هـنية  إذ لم  الى ا
كن جتاهلها والكـتاب  الن شخصية اعالمية كبيرة مثل احمد عبد اجمليد ال 
 فـهـو كـاتب مـعـروف وله تـاريـخـه في الـصـحـافـة واالعالم والـثـقـافـة عـمـوما 

ويرأس حترير صحيفة مهمة تشكل منبرا وطنيا  حرا للتيارات الوطنية ..
كـتـبة الـعراقـية والـعربـية بـخـمسـة عشـر كتـابا  أخـرها  كاتب إعالمي أغـنى ا
ـتـاحف كـتـاب يــصـنف ضـمن صــحـافـة  الــرحالت بـعـنـوان (بــلـد الـكـنــائس وا
شـاهير- ارمينيا) لتكون له فيه وفي أخـر سبقه  (جورجيا .. لؤلؤة القوقاز) وا
إضــافــته في هــذا الــفن الــصــحــفي اجلــمـيل  ..                                 
وكـانت لي قـراءة سـريـعـة لـلكـــتـاب  وجـدتـهـا إسهـامـة في الـتـعـريف بــــــجانب
ـكن ان يـتـجـاهل  بل يـكـون في صدارة يسـيـر من جـهـد الـكـاتب ... فمـثـله ال 

االهتمام ..
وعـنــوان الـكـتـاب  أوحى لي بـسـؤال دفـعـنـي لـقـراءته وهـو  .. هل هـنـاك جـديـد
يسـتحق القراءة عن هـذا البلد الـذي بات معروفـا للجميـع بسبب االحداث التي

مرت به  وكان لوقت من الزمان يتصدر االخبار .. ?..
أي هل من جــديــد فــيه يــســتــحق  الــقــراءة والــعــرض  بــعــد أن أصــبح (أدب
الـرحالت) ســهال  ومـفـتــوحـا أمـام اجلـمــيع بـفـعـل ثـورة االتـصـاالت الــرقـمـيـة
ــنـاســبــة  لـدخــول ومـســتـوى ــواصالتــيـة) وحــركـة الــســيـاحــة الـنــشــطـة ا و(ا

واهتمامات اجلميع ..?..
يبـدو أن هذا الـفن من الكـتابـة  ليس بـتلك الـسهـولة  وقـد زادته تلك الـوسائل
تـيسـرة صعـوبة في التـميـز  وقلـصت هامش االبـداع فيه  مـا لم يتـمكن منه ا
الكـاتب بجدارة  ويتـناوله باسلـوب مختلف يـناسب العصـر وظروفه  ووسائله
احلديـثة ومزاج الـناس ... وهنا تـكمن قيـمة  الكتـابة عمـوما  وفي هذا اجلانب

بالذات ...
 فهل وفق الكاتب الصحفي احمد عبد اجمليد في ذلك .?..

 كان عـبد اجملـيد وال يـزال يـسعى  سـواء في كتـاباته  أوعـلى قدر مـسؤولـيته
الكـبيرة في (الزمـان) الى أن يجعل من هذا النـوع من الكتابـة فنا متأصال  له
ستـمد من طبـيعتـها أيضا  تمـيز في الصـحافة  و له لونـه اخلاص ا موقـعه ا

تلك أدواته  .. ن  ويكون مفتوحا أمام اجلميع 
 ويحـسب له تـشـجيـعه هـذا الـنمط مـن الفن الـصـحـفي اجلمـيل  ضـمن سـعيه
تـواصل عـلى مدى سـنـوات طـويلـة لـيجـعل من (الـزمـان) منـبـرا متـمـيزا  في ا
ـالي  وتـمكن من ظروف فـيـها من الـصـعوبـة الـكـثيـر  في مـقدمـتـها الـوضع ا
اســتــقـطــاب كـتــاب رحالت  ومــفـكــرين وأدبــاء وصـحــفـيــ وعــلـمــاء وفـنــانـ

وريـاضـيــ ونـشـطـاء مـن أجـيـال مـخــتـلـفـة واجتــاهـات شـتى وبــلـدان عـديـدة 
يـطـرحـون رؤاهم بـحـريـة عـالــيـة وبـقـيم وطـنـيـة وانـسـانـيـة  وفي االنـفـتـاح عـلى
ن يـجد فـيـهـا بـذرة االبداع ـواهب واالقالم الـواعـدة   اجملـتمع  وتـشـجـيع ا
والقـدرة علـى التـواصل مع (الزمـان)  ونشـر نتـاجاتـهم ومقـاالتهم ورؤاهم في
صـفـحــة خـاصـة  ومـنــهم من اسـتـطــاع فـيـمـا بــعـد أن يـكـون له مــكـانه ضـمن

الصفحات االخرى .
طـا جديدا في كتابة  وبهـذا اجلهد إستطـاع الدكتور عبـد اجمليد أن (يؤسس 
الـرحالت بـاسـلوب صـحـفي ولـغـة جـميـلـة وبـسـيطـة لـكـنـهـا عمـيـقـة في دالالتـها
ه للكتاب  ورموزهـا) على حد ما رأى  الدكتـور ياس خضير البيـاتي في تقد
ه األخـر لـلـكـتاب وهـو مـا يـتـفق به مع الـدكـتـورعبـد احلـسـ شـعـبان فـي تقـد
أيضـا فقد وضعت سردية   االستاذ احمد عـبد اجمليد في هذا الكتاب (بصمة
ـبـاشـرة واالطالع بـاالخـتالط ـشـاهـدة ا جـديـدة في أدب الـرحالت حـ عـزز ا
والتـفـاعل بـتوسـيع مـدارك الـقراء والـتـعـرف على حـيـاة شـعوب وا من خالل

اجلسور والقنوات االنشائية)...
وهـذا الـكـتـاب هو االسـهـامـة الـثـانـية لـلـدكـتـور احـمد عـبـد اجملـيـد في صـحـافة

الرحالت بعد كتابه االول  بعد (جورجيا .. لؤلوة القوقاز) ..
ويشـكل الكتابان إضافة مهمة  لهذا (الفن الصحفي) الذي جتاوز االكتشافات
اجلغـرافية والتاريخية التي كان يقـوم عليها هذا االدب عبر تاريخه الطويل الى
مــا هــو أعــمق .. الى إكــتــشــاف دور االنــســان في االرض مــوضــوع الــرحــلـة
وجتربـته برؤية صـحفـية نقـدية  حتـليلـية شـاملة جتـمع ب الـتاريخ والسـياسة
ـقارنـة)  خـاصة مع واقع (بالد ـقاربـة وا واالجتـمـاع واالقتـصـاد  وتعـتـمد (ا

ؤلف) وهذا ما إتبعه في كتابه االول أيضا .. ا
كن االستفادة منها  تابعة  ـؤلف امثلة كثيرة على ذلك التقطها من ا ويورد ا
من بيـنهـا متابـعته خلـطاب رئيس الـوزراء االرميـني اجلديد (نـيكـول باشيـنيان)
الحقة مافـيات الفساد وحتقيق وسط جتمع مـليوني وسط العاصمـة وتعهده 
حلم االغـلـبيـة بـالعـدالـة واالستـقـرار  وقد اسـتـطاع خالل مـائـة يوم االولى من
نصب االطاحة بكبار الفاسدين واستعادة مائة مليون دوالر استحوذوا تولـيه ا
علـيها بالسرقة واالحتيال  وهذا رقم كبيـر جدا ال يستهان به بالنسبة لبلد ذي
ساعدات ميـزانية متـواضعة وتعـتمد في مصـادرها على السـياحة والزراعـة وا

اخلارجية وبعض ثروات اخلام ...
وهنـا تكـمن أهميـة هذا (الـفن الصـحفي)  وتـميزه عن االنـطبـاعات الـعابرة من
عامـة النـاس  أو الكتـابة االدبـية التـي  تعتـمد اخلـيال فقـط  وقد تغـفل الكـثير
هـمة التي تـتولد لـدى الصحفي  وال من التـفاصيل واحلـوادث واالنطبـاعات  ا
ـواطنـ أو من مواقف بـاشرة مع ا ـكن أن يراهـا غيره مـن خالل اللـقاءات ا
ومشـاهـد وعالمـات وحاالت تـعـكس صـورة الـبلـد ومـسـتوى تـقـدمه أو تـأخره 
ـبــالـغـة ـا ال يــتـوقف عـنــدهـا االديب  فــقـد يـأخــذه انـبـهــاره أو رفـضه الى ا ر
تعة واالنفـعال واخليال   كما ال يتوقف عندها الـسائح  العادي الذي تشغله ا
احلسـية  و الـترفـيه عن النـفس فقط  بـينـما كـتابـة الصـحفي مـختـلفـة .. فهي
ـكـان واالنسـان مـا يسـتـحـقانه من تـتـبع  وبـعد حـقـيـقي  في الواقع  تعـطي ا
ونـقل الـتـجـارب (بدقـة ومـوضـوعـيـة) الى  بالده وغـيرهـا  لـكي تـسـتفـيـد مـنـها
وتسـتخلص مـنهـا ما يعـينـها  على  جتـاوز حالـة معيـنة  أو أزمـة خانقـة  كما

حتقق حالة من التواصل والتعارف  ب اال والشعوب .
شاهير .. رؤية صحفي عراقي) تاحف وا  (يومـيات ارمينيا .. بلد الكنائس وا
للـدكتور احمد عبد اجمليد  كتاب يستحق القراءة يصحبك معه في رحلة جميلة
ها طويـلة تـبدأ من حـاضر ارمـينـيا  وعـبر مـراحل تاريـخهـا  وانسـانهـا ومعـا

وجتربتها  وبكل ما حتملها من ايجابيات وسلبيات ..
ـتـعة  مع الـصـورة والـكـلمـة تـعـبـر مع الـكاتب حـدود اجلـغـرافـية  الى رحـلـة  
ـهني التـاريخ و تطل عـلى احلـاضر بـرؤية صـحـفيـة ثاقـبة  جـمعـت ب الـقلم ا
ـتـمـكن من وسـائـله الـصـحـفـيـة ..ولغـة سـهـلـة سـلـيـمـة  واسـلوب ي ا واالكـاد
يـنـاسب هـذا الـفن الصـحـفي  ويـفـهمه عـامـة الـناس  تـسـاعـده  كامـيـرا ذكـية
هـارة مهـنيـة وفنـية عالـية .. وكل ذلـك في إطار سـعي  مشروع تلـتقط هـدفهـا 

لتكون للمؤلف  مكانته الواضحة  في هذا الفن الصحفي اجلميل ..
ـزيـد ورحـــــلـة اخـرى بـرؤية وهـذا مـا كـان مـوفـقـا فـيه .. ونـتـطــــلع مـنه الـى  ا

صحفية  ...
ـكن جتـاهل مـثل هذا الـكـاتب أم يـكون ا بـدأت مـقـالي واتسـاءل  هل  وأعـود 

في صدارة االهتمام ..?..
سيرة الكاتب وتاريخه يغني عن اجلواب ..         

 } } } }
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من جميل ما قرأت معاني هذه االصوات في اللغة العربية
صوت الهدهد يسمى هدهدة ..  كما يسمى  بالهديل

ويسمى صوت احلمام بالهديل ايضا ..
والهدهدة غناء االم لطفلها حتى ينام ..

وصوت البلبل .. الصفير
ولالصمي قصيدة مشهورة  يقول في مطلعها ..

صوت صفير البلبل
هيج قلبي الثملي

وصوت العصفور ..زقزقة
طرب  .. تغريد   وصوت الطائر ا

والى اصوات اخرى ومعان جديد ..
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اعـــلــــنت دائـــرة صــــحـــة ديـــالى ان
شـعـبـة الـرقــابـة الـصـحـيـة الـتـابـعـة
لقـطاع بـعقـوبة األول قـامت  بحـملة
نتشرة صحية على احملال الـعامة ا
في قـرى وأحـيـاء نــاحـيـة الـعـبـارة .
وقـــال مـــديــــر إعالم صـــحـــة ديـــالى
فارس العزاوي لــ (الزمان) امس ان
( احلـمــلــة جـاءت ضــمن اإلجـراءات
الــــوقـــائــــيــــة من خـــطــــر األمـــراض
تابـعة النظـافة العامة االنتقالـية و 
و متابعـة موقف اإلجازات الـصحية
فـــيـــهـــا والـــتـــأكـــيـــد عـــلـى ضــرورة
جتديدها ومتابـعة بطاقات الفحص
الطبي و شهـادات التربيـة الصحية
و ضـرورة حــصـول جــمـيع الــعـمـال
عــلـــيــهــا لــسالمـــتــهم من األمــراض
االنتـقالـية) . واضـاف العزاوي  ان
واد (احلملة  قامت بالتحري على ا
الـغـذائــيـة من حـيـث تـاريخ اإلنـتـاج

والـنـفـاذيـة )  مـشـيـرا الى انه (  
اتـخـاذ اإلجــراءات الـقـانــونـيـة عـلى
ــــتـــجـــاوزة و اخملــــالـــفـــة احملالت ا
لـلـشروط الـصـحـيـة و حـسب قـانون
ـرقم 89 لـســنـة الـصــحـة الــعـامــة ا
1981). واوضح الــــعــــزاوي  انه (
جـرى إغالق  3مـحالت قــصــابـة في
مـنــاطق حـد األخــضـر وحـد مــكـسـر
ضـــمن نـــاحـــيـــة الــعـــبـــارة كــونـــهم
ارسون العمل دون احلصول على
إجازة صـحيـة ) . من جانـبهـا اكدت

عضـو مجـلس محـافظـة ديالى جناة
الطـائي  إن  احملـافـظة بـحـاجة الى
10 مـسـتـشـفـيـات جـديدة وأكـثـر من
100 مــركــز صــحـي لــســد الــنــقص.
وقــالـت الــطــائـي لــ ( الــزمــان )  إن
(محافظة ديالى تعاني من نقص في
ـراكـز ـدن وا ـسـتـشــفـيـات داخل ا ا
الــصـحـيــة في  الــنـواحي لــتـغــطـيـة
ــواطن وتــقــد اخلــدمـات حــاجــة ا
الــــطــــبــــيــــة الــــيه ) . وأضــــافت أن
(احملــــافـــظــــة حتــــتـــاج اآلن الى 10
مستـشفيـات اضافيـة متكـاملة توزع
عـلى االقــضـيـة الـ 5 كـذلك اكــثـر من
 100مركز صحي توزع على نواحي
ديالى الـ22 داعية الى "ضرورة دعم
احملــافــظــة بـبــنـى حتـتــيــة صــحــيـة
فـيـما اكـدت كفـاية الـكوادر اضافـية 
ـوجــودة) .  ومن جـهــة اخـرى قـال ا
عضو مجلس نـاحية منـدلي التابعة
ـندالوي  لــ لـقضـاء بـلـدروز حـيـدر ا
ان ( مــنــدلي والــتي تــعـد (الــزمـان) 
اقدم مدن ديالى بدون مستشفى منذ
ـندالوي ان ( 40 سـنـة) . واضـاف ا
مــســـتــشــفى مــنـــدلي  الــغــاءه في
1980 عـقـب حـرب الــثـمــانــيـات ولم
يـــتم اعـــادته الفـــتـــا الى ان 30 الف
نـسمـة يـعـتمـدون عـلى مـركـز صحي
فـي تـــلــــقي الــــعـالجـــات مــــا زاد من
مــعـانــاة االهــالي خــاصــة مع زيـادة
اعـــدادهـم). ودعـــا عـــضـــو مـــجـــلس
نـاحــيـة مــنـدلي الـى (ضـرورة اعـادة

احــيــاء مــســتــشــفى مــنــدلي في ظل
وجــود مــشــروع لـبــنــاء مــســتـشــفى
جــديـد اال ان مـعــطل الــتـنــفـيــذ مـنـذ
ســـنــوات طــــــويــلـــة ألســبـــاب غــيــر

معروفة ) .
WOH  W¹Ëœ«

عن وأعــلـــنت دائــرة صــحـــة ديــالى 
ضـبـط ثالثـة اطــنــان من االدويـة في
محـل وهمي جـنـوب بعـقـوبة  فـيـما
اكدت ان احملل كـان مـتخـفـيا في دار
سـكـنـيــة . وقـال  مـديـر اعالم صـحـة
ديـالى فــارس الـعــزاوي لــ (الـزمـان)
امس إن  (فـريقـا ً مـشـتـركـا من قسم
الــتـــفــتـــيش والــشـــكــاوى في دائــرة
صــحــة ديــالى ومــديــريــة مــكــافــحـة
ــنـظــمــة ومـديــريـة األمن ـة ا اجلــر
الوطـني في ديـالى تـمـكن من ضبط
ومصادرة مـحل وهمي يحـتوي على
ــســتــلــزمـات  3طـــن من االدويــة وا
الـطــبـيــة ) . واضـاف الــعـزاوي  أن
(احملل كان ً مـتخـفيـا في دار سكـنية
في مـنـطـقـة بـرغـة الـتـابـعـة لـنـاحـيـة
بـــــهــــرز  حــــيـث  اتــــخــــاذ كــــافــــة
االجــراءات الــقــانــونـيــة وفـق أوامـر
قضـائـيـة من احملاكم اخملـتـصة و
احـــالــة صـــاحب احملل الـى احملــاكم
اخملـتــصــة حـسب الــقــانـون)ووزعت
ـــهـــجـــرين في دائـــرة  الـــهـــجــرة وا
مــحــافــظـة ديــالى  1000حـصــة من
ـــســاعــدات االغـــاثــيـــة بــ االســر ا
النـازحـة في قـرى ابـو دهن والـعالي

ــقـداديــة ومــنــصــوريـة في قــضــاء ا
اجلبل.  وقـالت مـديـر دائرة الـهـجرة
ــهــجــريـن في  مــحــافــظــة ديــالى وا
ــســاعـدات ابــتــهــال الــدايــني ان (ا
الــــتـي  تـــوزيــــعــــهــــا بــــ االســـر
النازحة تضمنت سلة صحية وسلة
غـذائـيــة اضـافـة الى ســيت مـطـبخ).
واكـــــدت الــــدايــــنـي ان (كــــوادرهــــا
ـــيـــدانــيـــة مــســـتـــمــرة فـي تــوزيع ا
ـسـاعــدات االنـسـانــيـة عـلى االسـر ا
النـازحة والـعائـدة في عمـوم مناطق
احملـافــظـة من اجل تــخـفــيف الـعبء
عـنـهم نـتـيـجـة النـزوح). ومن جـانب
آخر قال عضو مجلس ناحية كنعان
جمال النـاصر الشـمري لـ (الزمان) 
إن  ( 25 قــريــة زراعــيــة كـبــيــرة في
قــاطـع جــنــوب كـــنــعــان تـــعــاني من
عطش قـاس جدا بـسبب الـتجاوزات
الــكــبـــيــرة من قــبل الـــفالحــ عــلى
اجلداول االروائـيـة)  مـبيـنـا أن تلك
ـيـاه الـتـجـاوزات  (جـعـلت وصـول ا

اخلام للقرى مستحيل) . 
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وأضـاف الـشـمـري أن  (هـذه الـقـرى
صـمــدت في الـســابق بـوجه تــنـظـيم
الـــقـــاعـــدة بـــقـــيـــادة أبـــو مـــصـــعب
الــــــزرقـــــاوي مـــــدة اربـع ســـــنـــــوات
مـــتـــواصـــلـــة ولم تـــفـــلـح عـــشــرات
الـهجـمـات في دفع سـكـانهـا لـلـنزوح
ـا يــدفـعـهم مـنــهـا لــكن الـعــطش ر
ـطـاف) داعـيا إلى لـذلك في نـهايـة ا

(وقفـة جـدية إلنـقاذهـم). وفي ناحـية
العـبارة التـابعـة لقضـاء بعـقوبة في
مـحـافـظـة ديالـى قـال رئيـس مجـلس
الـنـاحـيـة عـدنـان غـضبـان مـال جواد
الـتــمـيـمـي لـ (الـزمـان) ان (انــتـشـار
اخلنـازيـر البـريـة في قرى وبـسـات
العبارة بلغ مـستويات غيـر مسبوقة
واعــــدادهـــا هي االعــــلى فـي تـــاريخ
الـنــاحـيـة) . واضــاف الـتــمـيـمي ان
(عــــشـــرات الــــفالحـــ حــــرمـــوا من
ـــوسـم الـــزراعي الـــراهـن بـــســـبب ا
اخلنازير البـرية التي سببت اضرار

كـــبــيــرة لـــلــمــحـــاصــيل نـــاهــيك عن
نـازل السـكنيـة ما دفع مهـاجمـتهـا ا
بـــعـض الـــقـــرى الى حــــمل الـــسالح
وقــتــلـهــا لــلــخالص من هــجـمــاتــهـا
اخلـــطــيـــرة خـــاصــة عـــلى االطـــفــال

والنساء) . 
ودعـا الــتـمــيــمي الى  (ضـرورة دعم
مــفــارز شــعــبــيــة في قــرى الــعــبـارة
لـلـقـضـاء عـلى اخلـنـازيـر الـبريـة من
خالل تـــوفـــيــر دعـم مــادي حلـــمالت
ابادتها نظرا خلطـورتها على البشر

والشجر معا)..

صيدلية متخفية  ضبط ادوية محظورة فيها
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