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ـدن الـسـيـاحـية بـعـد االنـتـهـاء من ا
التـي تقع في احملـافظـات الشـمالـية
(جـــونــيـــة-جــبـــيل- نـــهــر الـــكــلب)
اجتـهت الـيـوم اجلولـة الـثـالـثة الى
احملـافــظــات اجلــنـوبــيــة (صــيـدا-
ـــنــاطق الـــنـــبــطـــيـــة) وإذا كـــانت ا
الـسـيـاحيـة الـشـمالـيـة تـتركـز فـيـها
ــسـيــحـيــة فـإن صــيـدا الـطــائــفـة ا
ــراكـز الـســيـاحـيـة تـسـيــطـر عـلى ا
الــطــائـفــة الــسـنــيــة بـيــنــمـا تــبـرز
السياحـة الدينية لـلطائفة الـشيعية

في محافظة النبطية!
«bO  v « o¹dD «

ـجـرد خروجـنـا من بـيـروت وعلى
بــعــد 12 كم ظـــهــرت لـــنــا مـــديــنــة
(خلدة) وهي بلـدة سياحيـة تنتشر
ـنـتـجـعـات الـسـيـاحـية عـلى فـيـهـا ا
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الصـورية الغـزيرة بـانواعهـا كافة وان
ية التداول ومتميزة ما يبقي اجمللة عا
ـصـمم الـكـرافـيـكي لـفـكرة في  تـقـد ا
غالفها ذات دالالت تـعبيريـة وابتكارات
ـتـلـقـ الـذين بـصـريـة جـديـدة تـغـري ا
ـتــلـكــون قــدرات وكـفــاءات وثـقــافـات
ــشــتـرك مــخــتــلــفـة وتــضــمن الــفــهم ا
وتــســاعـد في والــتــواصل دون عــوائق
ـعــالم الـتي ـضــمـون وتــوضح ا فــهم ا
يــصـعـب وصـفــهــا بـالــكــلـمــات ولــهـذا
اعــتـمـدتــهـا بــعض اجملالت).هـذا االمـر
ــاجـســتـيــر الـتي كـان مــحـور رســالـة ا
قدمها عباس الى قسم التصميم / فرع
الــطـبــاعي  بـكــلـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة
بـجامـعة بـغداد حتـت عنـوان (تعـبيـرية
الـرسـوم الـكـاريـكـاتــيـريـة في تـصـامـيم
اغــلــفــة اجملالت) بــاشــراف الــدكــتــوره
لـينـال عـنـهـا شـهادة ـان طه يـاسـ  ا

اجستيرفي التصميم الطباعي. ا
صـمم قال وعن وسـائل التـعبـير لـدى ا
ــصــمم الــكــرافـيــكي ــتــلك ا عــبــاس (
وســائل مـتـعـددة لـلـتـعـبـيـر عن افـكـاره
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ــصـمـم عـدي مــحــمـد يــؤكـد الــبــاحث ا
ية التي عباس ان( بعض اجملالت العا
تــغــطي االحـــداث واالخــبــار اعــتــمــدت
ــوضــاعـات الــرســوم الــكــاركــاتــيــريــة 
متـنوعـة في اغلـفتهـا بصـفة دائـمة بدال
من الـصـورة الــفـوتـوغــرافـيـة لــتـصـبح
جــزءا من هـــويــتــهــا الــبــصــريــة الــتي
تميزها عن غيرها من اجملالت  اذ تعد
الــرســوم الــكـــاريــكــاتــيــريـــة مــقــبــولــة
ومــفــهـومــة عـلى نــطـاق واسـع من قـبل
فـئــات اجملـتــمع لـتــكـون احــدى انـواع
ــصــمم في الــرســوم الــتي يــوظــفــهــا ا
غـالف اجملــلـــة كــونـــهــا احـــد الــفـــنــون
الصـحفـية الـتي لهـا اهمـية فـي ايصال
الـرسـالة االتـصالـيـة للـمـتلـقي بـسهـولة
ويسر وحتقق الـشد البصري من خالل
طــريـقــة االخــراج وتــمـثــيل الــفــكـرة او
احلـدث بوسـائل فـنيـة مشـبـعة بـاالثارة
والـتلـقائـية) مـوضحـا (تتـمايـز احلياة
بـالـوقت احلـاضـر بـشـكـل عـام والـبـيـئة
االعالمـيــة بـشــكل خـاص بــالـتــدفـقـات

اخــرون يــؤكـدون ان صــيــدا جـاءت
من (مـهـنة الـصـيـد) وكثـرة صـيادي
االســمــاك الــتي كــانت مــنــذ الــقــدم
ــــهـــنـــة الـــوحـــيـــدة الهـــالي هـــذه ا
ـنــطــقـة! وجتــد في صــيــدا قـلــعـة ا
بـناهـا الـصلـيبـيون يـفـصلـها جـسر
حــجـــري طــوله  80م عن الـــشــاطئ
ائيـة! قمـنا بـجولة تسـمى القـلعـة ا
وج بحـرية في سـاحل صيـدا كان ا
التـقـطـنـا العـديـد من الـصور عـالـيـاً
ـائـيــة وجلـزيـرة (الـزيـر) لـلـقـلــعـة ا
كــمــا تـشــتــهـر صــيـدا الــتـاريــخــيـة
بــالـسـوق الـعـتــيق ومـعـروف بـبـيع
البـضـاعة بـأرخص االسعـار قيـاسا
الى مـحـالت بـيــروت!كـمــا تــشـتــهـر
ـصـنـوع من بــصـنـاعـة الـصــابـون ا
كما يـوجد في صيدا زيت الزيتـون 
مــشــروع لم نــتــأكــد من وجـوده ألن
الـزيـارة الـى صـيـدا كـانت قـصـيـرة
وهــو مـشــروع من شـأنه أن يــنـشط
السياحية وتنشـيط البيئة البحرية
في صــــيـــدا اال وهــــو (احلـــديــــقـــة
ــا ان في لـــبــنــان (كل ــائــيـــة) و ا
شيء فـي خــــدمـــــة الـــــســــيـــــاحــــة)
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ناقشة الباحث في لقطة مع اعضاء جلنة ا

جولة: مدراء الدوائر خالل جولة ميدانية
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في يوم 2010/12/31 واثنـاء تأدية قـداس االحد فجر مـجموعـة من االرهاربي
انـفسـهم في كـنـيـسة سـيـدة الـنجـاة في عـمـلـية دنـيـئـة وجبـانـة حـيث قتل 47 من
ـؤمنـ االبـرياء وجـرح العـشـرات   كانت الـعمـلـية ايـذانا بـأن ال احد ـصـل ا ا
نـآى عن هؤالء الوحوش الـذين ال يعرفـون غير لغـة القتل  والتـخريب والدمار .
ــادي فـالـكــثـيـرون من االخـوة وكـان االذى الـنــفـسي الـذي افــرزته بـقـدر االذى ا
سـيحي في بغداد قرر حينهـا الرحيل اما الى اقليم كوردستان او الى احدى ا
الدول االخـرى بحثا عن مالذ امن تـارك وطن ابائهم واجـدادهم ومرابع تراثهم

متد اللفي سنة . العريق ا
أسـاويـة العـديـد من منـظـمات وعـلى اجلـانب االخر فـقـد حرضـت هذه الـعـملـيـة ا
ـدني عـلى تــفـعـيل دورهــا دفـاعـا عـن مـكـون عـراقـي اصـيل وعـريق و اجملـتـمـع ا
راسخ ومنـها على االخص منظمة ( مسارات) التي يـديرها الكاتب الكبير (سعد
ـسيـحيـ على يـد االرهاب وايـضا جلـهة سلـوم) حيث انـتج فلـما حـول مأسـاة ا
نـظمـة كتـابا شـامال حول جذور اهمـالهم من قـبل اجلانب احلـكومي واصـدرت ا
سـيحية في العراق ودورهم و محطات تـاريخهم وفي حينه قامت وزارة الثقافة ا
ـؤسـسات بـشـراء مئـات الـنـسخ من هذا الـكـتاب الـقـيم لـتوزيـعه عـلى اجلـهات وا

سيحي االصيل في العراق . كون ا عنية بغية تسليط اضواء مكثفة على ا ا
ومن جـهـة اخـرى قامت الـوزارة ايـضـا وضمن مـشـروع بـغداد عـاصـمـة الثـقـافة
الـعربية 2013 باعـادة طبع كتاب مـصور عن فاجـعة كنيـسة سيدة الـنجاة الذي
ة بالـصور والـتعـليـقات لتـبقى عـالقـة في االذهان ولـتظل كل ضـحية يوثق اجلـر
شـمـعـة ال تـنـطـفيء في الـذاكـرة بـدال من ان تـظل دمـعـة ال تـنـطـفيء كـمـا شـاء ان

يسميها زميلي العزيز (نوزاد بولص)  .
حـى بـعد ان حتـرر الـوطن من ان الـدمـوع آن لهـا ان جتـف و احلزن آن لـه ان 
دنس اقـبح فـئـة من الـبــشـر واكـثـرهـا وحـشـيـة وتـطــرفـا ونـعـني بـهـا داعش عـدو

االنسانية واحلضارة وكل القيم البشرية .
ـنـدائـيـ ان الـكـلـدو اشــور الـسـريـان هم مـلـح هـذه االرض وهم مع الـصـابــئـة ا
والـكـورد االيـزيديـ يـشـكـلون جـذورا عـمـيـقـة في تربـة الـعـراق و تـضـاريسه وال
ـكن ان نـتـصـور الــعـراق كـوطن دونـهم النه ســيـكـون فـاقـدا اللــوانه احلـقـيـقـيـة

ولتنويعاته التي جتعله محببا و مرغوبا و جاذبا وبدونه لن يكون كذلك .
ان الذين فـجروا الكـنيـسة ذلك اليـوم فجـروا فينـا نهرا مـن العواطف اجلـياشة و
شـاعر التضامنية مع كل دمعة ذرفت وكل قطرة دم نزفت   اما تمثال السيدة ا
العذراء فـان تفـجيره يـعود الن هـؤالء الوحوش لم يـتمـــــــكنوا ان يـتحـملوا كـمية
البـراءة و احلـــب واحلـنـان الذي تـمـثـله العـذراء فـلــــــم يـكن امـامهم من حل اال

افنائه.
ويهـمني ان اكـرر القول مـثلـما قـلت في مجـاالت عدة ان انـهيـار داعش عسـكريا

هي مرحلة اولى في سياق تدميره وجتفيف افكاره ب اوساط الناس . 
ـعتدل ما زال يحمل في سـلوكه وتعامله اليومي و في سلم ا ان الكـثير من ا
سـلمة كـونات غـير ا طريقـة تفكـيره وتـعبيـره الكـثير من مـفاهيـم التطـرف جتاه ا
واطنة التي نريدها للجميع انطالقا من مقولة الدين وهذا مـسمار يدق في دولة ا
ـؤكد ان عـددا كثـيراً  من اخلطـباء ورجـال الدين ما لله والـوطن للـجميع  ومن ا
زالوا  يروجـون ويسوقـون ب النـاس مفاهـيم باليـة التنتـمي للعـصر فيـما يخص
ـسـلمـ من ابنـاء الـــــوطن وهـو امـر مخـالف للـدستـور الذي التـعامل مع غـير ا
ـواطـنـون سواسـيـة امـام الـقـانـون  وهـذا يـعـني ايـضا يـنص صـراحـة عـلى ان ا

اجراء تـعـديالت في بعض الـقـوان الـتي فيـهـا اضطـهاد
سلم من العراقي  . حقيقي لغير ا

روعـة انـحـني اجالال لضـحـايا ـأسـاة ا في ذكـرى هذه ا
سيـدة النجاة واشعل شمعة امام كل ضحية من ضحايا

ذلك االحد الدامي قبل ثمانية اعوام .

قابر" حيث تتحطم كل قناعة مريضة عن النجاح بسوء نية التكـملة" حتى زر ا
وسلوك.

ليس اخلـطاب ديـنيـا بقـدر ماهـو دنيـوي فـاجملتـمع الذي يـنجب حـكومـات كذوب
ـنـيف والدفء ويـشـكل رؤى اقـصى طمـوحـاتـهـا هي الـبذلـة الـبـاهـظـة والقـصـر ا

والتراكم الرصيدي هي مجتمعات للعرف الفاسد.
ولـتـقريب الـصورة فـلك ان تـختـار اي شـخصـية عـراقـية مـهمـا كـان ماتـدعيه من
انتماء وانتساب دم او عقيدة وترجع الى تاريخيه القريب" لم تمض سوا خمس
عـشـرة سنـة علـى السـقوط" اي ان عـمـر من سيـقـرب لنـا االية عـمـره السـقوطي

الفعلي فقط 15!
سـتـجـد انه الـتـهى بـالـتـكـاثـر هـو وفق الـقانـون لـيس اكـثـر من لص او مـرتشٍ او
مخـتلـس وهو وفق الـشـرائع وجب علـيه احلـد وفي اجملتـمـعات الـغـربيـة سارق

للضرائب!
قلـيل من هذه االمثلة من يـافعي بعد السـقوط في نيسان  2003 قـد هلك لكنك
لو تـصـادف ان زرت او مررت بـقـبره سـتـقع عـينك عـلى بالط او اسـمـنت يضم
بـقايـا ال يـأسف عـلـيـهـا فـقـد تـصـادف احـياء ظـلـمـهم بـتـكـاثـره او امـوات هـلـكوا
بجـشعه وعمله. التراب والصخور تغلق دروب الفرح على حيوانات السرك التي
تقدم عـروضها لتبدو مـتعاونة مع الذي يـقوم بترقيصـها وجعلها سـاكنة الغرائز
فالـدب يعـطونه حـبات من الـسكـر والنـمر يـلقم قـطعه حلم لـيؤخـر شراسـته لكن
ـتحـيون فـذلك الذي ال يـريد ان يـكون في احليـوان يبـقى حيـوانا امـا االنسـان ا

. احسن تقو
هـابة مـايـدعو لالسـتغـراب ان يـظهـر امثـال هـؤالء وقد بـدت اجلديـة واصـطنـاع ا

على وجـوههم مـحاطـ بحرس يـرددون كلـمات ان تـشكلت
الى جمل فهي كذبات تخدر.

اتعرفون كيف يتجاوز امثالهم قصة الضمير?
اعتناق عقيدة بدون اخرة

حينها اصنع ماشئت النك ال تستحي.

فالـرسـوم باخـتالف انواعـها تـسهم في
اعــطـاء مــصــداقــيـة وتــســاعـد فـي فـهم
ـعالم التي يصعب ضمون وتوضح ا ا

وصفها بالكلمات) .
مـــشــيـــرا الى انـه ( تــبـــايـــنت الــدالالت
ـستخدمة التعبـيرية في غالف اجمللة ا
في جتــســيـد الــفــكـرة وتــعــزيـز الــبــعـد
عنى فـضال عن ا تـلقي االتصـالي مع ا
ـــرتـــبط الـــذي حتـــمـــله وتـــأثـــيـــرهـــا ا
رجعـيات اجتمـاعية وبـيئية وثـقافية

وحضارية).
dO²J¹—U  ÂuÝ—

- اما االسـتنـتاجات الـتي توصل الـيها
عـــــبــــاس مـن خالل بـــــحــــثـه فــــهي (ان
الرسـوم الكـاريكاتـيريـة رسالة بـصرية
وشكل مـن اشكـال التعـبيـر تخـتزن في

بـــنــــائـــهـــا مـن الـــدالالت مـــا
يجعلها اداة اتصالية عالية
الــتــأثــيـر

االتراك يسـاهمون في تـزويد صيدا
بالكـهرباء من اجل تعـزيز العالقات

ب لبنان وتركيا!
قـبل سيـطـرة صيـدا شـاهدنـا هـيكل
رشـدة السـياحـية ـبنى مـحتـرق ا
ــــــطرب قالت كـان هـنا مـطـــــــعم ا
فضل شـــــــــاكر احترق بتمـــــــاس

كهربائي ! 
ومن ذلك اليوم لم يعـــــــاد تعميره!
يبـدو ان التـماس الـكهـربائي يـعمل
في لــبــنــان كــمــا يــعــمل كــــــــثــيــرا

بالعراق!
ÊËbO

ـة جدا وجزيرة "صيدا" مـدينة قد
(الــزيـــر) او بــقــايـــا هــذه اجلــزيــرة
الـقـريـبـة من سـاحل "صـيـدا "يـشـيـر
الى ان تـاريـخ هـذه اجلـزيـرة يـعـود
عـلومات وتؤكـد ا الى بدايـة اخللق
الـتــاريـخـيـة ان من كـان يـقـطن هـذه
تهن صيد االسماك هو اجلزيرة و
من قام بتأسيس مدينة (صيدا) اما
الـتـسـمـيـة فـالــبـعض يـرجـعـهـا الى
اسم (صــيــدون) ابـن خــلــدون الـذي
وصل الـيهـا وانتـسـبت اليه بـينـما

ـقابل هـناك السـاحل وفي االجتـاه ا
عـمـارات وشـقق مـعـروضـة لاليـجار
وقـع سياحي رائع والبـيع تتـمتع 
فهي في حضن اجلبل وتشرف على
وفي خــلـدة تــوجـد اخملــابـز الـبــحـر
ية اركات الـعا طـاعم ا واالفران وا
حالت (مـعتوق) لبيع كما تشـتهر 
تـاز الساحل و القـهوة البـرازيلـية
هنا بوجود مسابح مختلطة وهناك
مـسـابح خـاصـة لـلـنـسـاء!  عـنـدمـا
جتـــاوزنـــا خـــلــدة جـــاءت ضـــيـــعــة
"الـنـاعـمـة " ومـديـنـة "الدامـور" وهي
مــديــنـة تــشــتــهـر بــزراعــة الــقـصب
ـوالح وحيـنما وز والـزيتون وا وا
مـررنـا عـلى مـديـنـة "اجلـيه "نـشـاهد
من بـعيـد مـنـارات اجلوامع بـالـقرب
من مــبــاني الــكــنــائـس وتــشــتــهـر"
اجلــــــيـه " بــــــوجــــــود
ــــــنـــــــتــــــجـــــــعــــــات ا
كـــمــا الـــســـيـــاحـــيـــة
ـاء الحــظـنـا ســطح ا
في البحر يـتغير من
اللون االزرق الفاحت
وكـلـمـا تـقـدمـنـا الى
الـــــــوسـط اصـــــــبح
ازرق غــامق وهــذا
يــــــــــــــدل ان االزرق
الــفــاحت هــو مــيـاه
االنهر التي تصب
بالبحر وهي مياه
لـــيــــست مــــاحلـــة
بـــيـــنـــمـــا الـــلــون
االزرق هــــو لـــون
مـــيــــاه الـــبــــحـــر

االزرق
نـشـاهـد الـغـامق
ونــحن نــقــتــرب
مـن مــــــديــــــنـــــة
"صيـدا" سفـينة
تركـية ضـخمة
ـرشدة تـقـول ا
السيـاحية بإن

ــفــروض ان ــشــروع الــذي من ا فـــا
تــأسـيــسه  في /15آب 2018 هـو
ـألوف فـقد فيـه من الغـرابة وغـير ا
تبرعت قيادة اجلـيش بعشرة آليات
ة و 6 دبابات و 4 ناقالت جند قد
ليتم وضـعها في قـعر البحـر لتكون
وفعال مالذا آمـنـا وبيـوتـا لالسـمـاك
فور انـزالها جتـمعت االسـماك حول
الدبـابات وااللـيات لـتتـخذهـا بيـوتا
كــمـا  مــنع الـصــيـد في هـذه لــهـا 
كــــــمـا ان حـرص اجلـمـيع ـنــطـقـة ا
على وضع فوهات الدبابات متجهة
نـــحــو اســـرئــيل وفـــاء  لــلــقـــضــيــة

الفلسطينية!
U²OK  ≠ WOD³M «

تـوجــهــنـا الى مــحـافــظـة جــنـوبــيـة
اخـرى هي الــنــبـطــيــة والـتـي تـضم
 129 قـــــــريـــــــة مـن الـــــــهـــــــضــــــاب
لـــيــست لــهـــا اطاللــة عــلى والــتالل
الـــــبـــــحــــــر وتـــــبـــــعـــــد  65 كم عن
ـعـلـومـات ان هذه وتـشـيـر ا بـيـروت
احملــافــظــة هـي االســوء في لــبــنــان
تـوجهـنا فورا الى بخـدمة الـكهـرباء
جــبل (مــلـيــتــا) والــذي يــكــون عـلى

ارتــــــــــفـــــــــاع 1050م عـن ســــــــــطـح
هــدفــنــا هــو زيـارة (مــعــلم الــبــحــر
ــقــاومــة الــســيــاحي في مــلــيــتــا) ا
ومليتا تعني (االمتالء) وهو اجلبل
قـاومة طول الذي رابط فـيه رجال ا
فتـرة االحـتالل االسرائـيلي جلـنوب
ـعلم الـسـياحي لـبنـان افـتتح هـذ ا
سـنـة 2010 ويــتـكــون من ســيـنــمـا
ـقاومة تعـرض فلـيما وثـائقـيا عن ا
ومـقبرة ألسلـحة العدو وحزب الله 
ومــشــهــد تــركــيــبي عــلى مــســاحــة
كـمـا يـحـتوي  3500مـتـر مـربــــــــع
ــغـارة عــلى الــكـهف والــنــــــــفق وا
وصوال الـى خط الــــــنـار ثم مـيدان
ـــعـــــــــــرض وتـــلــة الـــتـــحـــريـــر وا
الـــشــهــداء وهي اعــلى قــمـــــــــة في
جـــــــــبل ملـــــــيـتـا وترمـز الى عـلو
مــكـانــــــــة الــشـهــداء (ابـنـــــــــــــتي
قــالت بـــــــــودي ان ابــقى بـــــــــهـذا
ــكـــــــــان) جلـمـــــــــــال الـطـبــيـعـة ا
والـــهـــواء الـــنـــقي وتـــنــــــــــــتـــهي
عـــــــــلم الـسـياحي زيـارتـنا لـهـذا ا
وال تــــنــــتــــهـي حـــــــــكــــايـــة األرض

والسماء.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6193 Tuesday 13/11/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6193  الثالثاء  5 من ربيع االول  1440 هـ  13 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 م

ـوضوع وتـختـلف هذه الـوسـائل تبـعا 
التصمـيم اذ يستخدم فـيها النصوص
والـــــعـالمــــــات وااللـــــوان والــــــرســـــوم
والـــصـــور ومــازال يـــبـــتـــكــر ويـــوسع
ويطـور ادواته في سـبيل الـوصول الى
اسـهل الــطـرائق اليـصـال افـكـاره وهـو
في سعـيه هذا يحـاول بكل جهـد ايجاد
ـشـتــرك والـتـأثـيـر طـريـقـة الى الــفـهم ا
ـتــلـقي لــتـكـون الــفـكـرة ـتــبـادل مع ا ا
قـادرة عـلى عـبـور احلـدود الـتي تـفصل
كن قراءة رسائلها وفهم ب الناس و
دالالتـــهــا بـــاســلـــوب مــعـــبــر ومـــنــهج
مــدروس بــاخــتــيــار الــرســوم احملــفـزة
للتفكير بوصـفها اداة اتصالية بصرية
تـلقي وعـنصرا جـماليـا لها خملاطـبة ا
الـقـدرة على الـتـشـويق وجذب االنـتـباه
فــضال عـن كــونــهــا عــنـــصــرا اعالمــيــا

وظيـفيا تـعبر
عـن االفــــكــــار

واالراء
واالخــــــبــــــار
واالحــــــداث

ــعـرفي واجلــمـالي ســيـمــا لـو جـاءت ا
بصياغات ابداعية جديدة تثير النشاط
االيــقــوني او احلـــواري الــبــصــري في
ــتــلـــقي) .مــقــتــرحــا(االفــادة من عــقل ا
الـرسـوم الـكـاريـكـاتـيـريـة ومـعـاجلـاتـها
ــلــصــقــات االظــهــاريــة في تــصــمــيم ا
ـطويـات االرشاديـة لـوزارة الصـحة وا
ـنـهجـية فـضال عن الـكتب الـتعـلـيمـية ا

للمراحل االولية لوزارة التربية).
-وحتــدد عــبــاس في بـــحــثه بــاجملالت
ية ذات االصـدار االسبوعي االكثر العا
انـتشـارا وتتـميـز بـرسوم  الـكاريـكاتـير
Charlie Heb-) :في اغــلـفـتــهـا  وهي
Money) الفرنـسية االسـبوعية وdo)
 (Weekالــبــريـــطــانــيــة االســبــوعــيــة
و( (The Weekاالمـــــــــريــــــــكـــــــــــيــــــــة

االسبوعية.

(الزمان) حتت ملصق سياحي لبناني

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡‡ v U¹œ

اعـــلــــنت مــــديــــر دائـــرة الــــهــــجـــرة
ــهـــجــرين في مـــحــافــظــة ديــالى وا
ابـــتـــهــال الـــدايـــني  ان  كـــوادرهــا
ــواد ـــيــدانــيـــة  قــامت بـــتــوزيع ا ا
االغـاثيـة عـلى العـوائل الـنـازحة في
قـضـاء بـعــقـوبـة .وقـالت الـدايـني لــ
(الزمان) انه ( شمول  250عائلة
نازحـة الى قـضـاء بعـقـوبة  اضـافة
الى  126عــائـلـه نـازحـه في  مــخـيم
معسكر سعد التـابع لقضاء بعقوبة
ــســجـلــ لــدى دائـرة هــجـرة  من ا

ــســاعـــدات االنــســـانــيــة ديـــالى بـــا
الـــــــواردة مـن وزارة الــــــــهـــــــجـــــــرة
ــهـجــرين).وبــيــنت الــدايـني  ان وا
ــسـاعــدات الــتي  تــوزيـعــهـا   (ا
تضمنت  سلة غذائـية وسلة صحية
لكـل عائـله نـازحة)  مـشـيرة الى ان
يدانية مستمرة بشمول (كوادرها ا
كــافـة الـعــوائل الـنــازحـة والــعـائـدة
ـــســـجـــلــ ضـــمن دائـــرة هـــجــرة ا
ومــــــهــــــجــــــرين ديــــــالـى حــــــصـــــرآ
ــســاعــدات االنــسـانــيــة من اجل بــا
الــتـخــفـيف مـن مـعـانــاتـهـم نـتــيـجـة

لطول فترة النزوح) .الى ذلك اعلنت
جمعية الهالل االحـمر العراقية فرع
ديـالى  توزيع مـسـاعـدات انسـانـية
عــلى  115عـــائـــلـــة مـــتـــضـــررة من
الـسيـول االيـرانـيـة شرقي مـحـافـظة
ديالى. وقال مدير فـرع اجلمعية في
احملـافــظـة اسـامـة عــبـاس كـاظم في
بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) إن ( فــرق
الهالل االحمر باشرت بتوزيع مواد
غـذائــيـة واغـاثـيــة ومـواد صـحـيـة 
شـمــلت  115عــائـلــة مــتــضـررة من
موجة السيول االخيرة في قرى تقع
ضـــمن حــــدود نـــاحــــيـــة مــــنـــدلي).
واضـــاف كــاظـم  ان  (فــرق الـــهالل
االحـمـر مـســتـمـرة بـإغـاثـة الـعـوائل
ـســاعـدة لـهـا وتـقــد كل الـعـون وا
ساعـدات الواردة اليها على ضوء ا
 نــتـيــجـة لألضــرار الـتي تــعـرضت
الــيــهــا مـن ســيــول جــارفه ادت الى
تـدمــيـر مـســاكـنـهم ومـحــاصـرتـهـا 
اضافـة الى اضـرار في مـحاصـيـلهم
اشية) .واعلنت مديرية الزراعية وا
بــيــئــة مــحــافــظــة ديـالـى ان مـدراء
ائية واجملاري في وارد ا البيئة وا
 احملــافـظــة تـفــقـدوا الــنـهــر اخلـالـد
ار في قطع ا سارية " خريـسان "  ا
مـركـز مـديـنـة بـعـقـوبـة. وقـال  مـدير
البـيـئة عـبد الـله هـادي الشـمري  لــ
(الـــزمــان) انه (حـــرصــا مــنـــا عــلى

واطـنـيـنا تـقد فـضـلى اخلـدمـات 
في  مـحـافــظـة ديـالى  تـمت  دعـوة
ــائــيــة واجملـاري ــوارد ا مــديــري ا
بـإجــراء زيـاره مـيـدانـيــة مـشـتـركـة
لالطالع عـلى الـواقع الـبـيـئي لـنـهـر
ار ـقطـع ا سـاريـة "  خـريـسـان "   ا
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واضـــاف الـــشـــمـــري انه ( خالل
ـشــتـركـة الــتـركــيـز عـلى الــزيـارة  ا
ــــقــــاهي ــــطــــاعم وا مــــتــــابــــعــــة ا
وجـودة على نـهر والكـازينـوهـات ا
ســـاريــة " خـــريـــســان اضـــافــة الى
ولـدات على ضـفـتي النـهر) الفـتا ا
ـشيـدات تؤثر الى ان (جمـيع هذه ا
سـلـبـا عـلى نـوعـيـة مـيـاه الـنهـر من
خـالل الــنـــفـــايـــات واالنــســـكـــابــات
النـفـطيـة لـلوقـود والـزيوت اضـافة
ــنــظـر غــيـر احلــضــاري الـتي الى ا
تـضـييـفه لـلـنـهـر اخلـالد).  واوضح
مــديـــر بــيــئـــة ديــالى انه ( خالل
ـــشــتـــركـــة مع مـــديــري الـــزيـــارة  ا
ــائـيــة واجملـاري الـتــأكـيـد ـوارد ا ا
ــــولــــدات من عــــلـى ضــــرورة رفع ا
ضـفــتي نـهــر  سـاريـة "خــريـسـان "
ـطاعم اضافـة الى تبـليغ اصـحاب ا
قاهي بضـرورة االهتمام بـالنهر وا
وعدم رمي النفايات الى داخله كون
اغلب مـحطـات اإلسـالة في بـعقـوبة

وضــواحـيـهــا تـتــغـذى عــلـيه  وهـذا
يــؤدي الى تــلــوث مــيــاهه واصــابـة
ـــواطـــنـــ بــــاألمـــراض ومـــنـــهـــا ا
االمــراض االنـتــقــالـيــة). من جــانـبه
عموري ائية مهند  ا وارد ا مدير ا
قـــــال لــ (الــــزمـــــان)  ان (اجلــــولــــة
يدانية على نـهر خريسان  الهدف ا
منها لـرصد التجـاوزات واخملالفات
على كتفه   سيـما وأنه يعد شريان
قـضاء بـعـقـوبة كـونه يـغـذي الكـثـير
من مــــحــــطــــات االســــالــــة) . وأكــــد
ـعـموري  (إزالـة كـافـة الـتـجاوزات ا
واخملــالــفــات من االنــهـر الــرئــيــسـة
ــيــاه والــفـــرعــيــة واحلــفــاظ عــلى ا
وتــوزيـعــهـا بــالـتــسـاوي في عــمـوم
ناطق) مبـينا  أنه (تشـكيل جلنة ا
ـائية وارد ا ثالثيـة مشتـركة بـ  ا
والـبـيـئــة واجملـاري مـهـمـتـهـا رصـد
الـتـجـاوزات واخملـالـفـات عـلى كـافـة
االنـهــر في احملـافـظــة) مـشـيـرا الى
ـشـتـرك لـلـوقـوف (ضـرورة الـعـمـل ا
ـعــوقــات الــتي تــعـرقل عــلى أبــرز ا
ــيـاه أو تـلــوثه والــقـضـاء جــريـان ا
ـــيــاه عــلـــيـــهــا لـــضـــمــان سـالمــة ا
وايـصـالـهــا  بـصـورة مـنـتـظـمـة إلى
جـمـيع االقـضـيـة والـنـواحي) .  الى
ذلك كـشـفت دائــرة صـحـة مـحـافـظـة
ديالى  عن اتخـاذ سلسـلة اجراءات
مــشــددة حــيــال مـرض االيــدز داخل

احملــافـظــة فـيــمـا تــوعـدت بــأتـخـاذ
. اجـراءات قـانونـيـة بـحق اخملـالـف
ــــتـــحــــدث االعالمـي بـــاسم وقــــال ا
الدائرة فارس الـعزاوي لــ (الزمان)
ان  (دائـــرة صــــحـــة ديـــالى شـــددت
االجـــراءات الـــوقـــائــــيـــة اخلـــاصـــة
ــعــروف ــنــاعــة وا ــرض نــقص ا
بـااليـدز)  مبيـنا انه  (جـرى حتديد
فـــتــرة زمـــنــيـــة لــكل الـــوافــدين الى
احملافظـة من اجل مراجعـة اخملتبر
ــركـــزي لــدائــرة الــصــحــة إلجــراء ا
ــنــاعــة وســتــكـون فــحص نــقـص ا
هـــنــاك اجـــراءات قـــانـــونـــيـــة عـــلى
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وأضـــاف الــعــزاوي أن  (الـــصــحــة
بــدأت بـبـرنــامج تـثــقـيــفي لـتــوعـيـة
سـافرين لـلخـارج بضـرورة اجراء ا
الـــفـــحص واهــمـــيـــة الــوقـــايــة من
زيد من االصابات) رض لتجنب ا ا
صاب  مشيرا الى ان  (اجـمالي ا
بــــاإليـــدز في ديـــالـى اليـــزال ضـــمن
دائــــرة ضـــــيــــقـــــة جـــــدا وهم رهن
ــتــحــدث بـأسم ــتــابــعـة (ولــفت  ا ا
دائــــــرة صـــــــحـــــــة ديــــــالـى الى أن
(اجـــراءات الـــصــحـــة االخـــيــرة هي
ــثــابــة اعالن احلــرب عـلـى مـرض
اليــــ في ي أدى الـى وفــــاة ا عــــا

اضية).  السنوات ا
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من خالل مـتــابـعــتي لــردود الـفـعـل الـتي اعــقـبت حــوار رئـيس الــوزراء مع عـدد
ـساحـة الهـائلـة التي يـفكـر بها يـ اكتـشفت ا محـدود من  االعالميـ واالكاد

ي,وب ما يفكر به مسوؤل يتسلم مقاليد السلطة. اي استاذ اكاد
ي يـعتقد ان خطوات حل اي مشـكلة هي سهلة جدا,وال حتـتاج اكثر من االكاد
نـاسب. فيما الـسياسي يعـرف اكثر من هذا حـ يكون في قلب اتخـاذ القرار ا
بيت الـسياسـة.ويرى ما يفـكر فيه السـياسيون,ومـا يريدون ان يحـصلوا عليه,او

ما يريدون ان يوقفوه لسبب من االسباب.
ـيـ واالعالمـيـ وبـ رئيس في الواقـع وجدت نـفـسي اقف بـ اولـئك االكـاد

نتصف. الوزراء.انا في ا
رئـيس الوزراء يتكـلم بلغـة االقتصاد,ولغـة االقتصـاد تبدو دقـيقة لـكنهـا قد تكون

غير واقعية عند الكثيرين.
ـر عن اعـادة احـد ـؤتــمـرات الـصـحــفـيـة سـأل احــد احلـاضـرين بــر في احـد ا
ــر:واين سـنــســوق الـكــبـريت مــعـامل انــتـاج الــكــبـريت الـى الـعــمل فــاجـابه بــر
ال في احـد الـقـطاعـات يـعـني ان هذا ـنـتج.اذن لـدينـا مـشـكلـة هي ان انـفـاق ا ا
ال الغـراض ال تـعود ال ال بـد ان يـعود بـاربـاح عـلى من انـفقه.امـا ان يـنـفق ا ا

شكلة العويصة التي ال بد من التوقف عندها. علينا بأية فائدة فهذه هي ا
ـهـدي هـو هـذا وخـاصـة حـ اشـار الى عـمل شـبـكـة مـا فـهـمـته من كالم عـبـد ا
ثقف الـذي يجب ان ال يعتمد على االعالم العـراقي.وكذلك ح اشار الى دور ا
هدي الدولة اعـتمادا كليا.كنت في احلقيقة افـكر بعلي الوردي وانا اسمع عبد ا

ثقف وحركة اجملتمع التي ارتبط كليا بوجود الدولة. يتحدث عن استقاللية ا
ـهــدي انـنــا شـعب كــسـول نــريـد ان نــصـنع الــدرامـا دون ان فــهـمـت من عـبــد ا
ـسارح دون ان يـكون نـسوقـها,ونـريد ان نـغني جملـرد الغـناء.,ونـريد ان نـفتـتح ا

سرحيات. لدينا مردود مالي نحصل عليه بعد تقد ا
ـهـدي كــانت ابـنـة خــبـرة االقـتـصـادي ان اجـابــات عـبـد ا
شاكل البلد.ويبدو انه متفائل الذي يريد ان يضع حلوال 
ــوارد الـــتـي تـــعــد كـــثـــيـــرا حــ اشـــار الـى مـــصـــادر ا

بالعشرات من غير النفط.

غالفات جمللة (موني ويك)


