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وتدعـيم الـعالقـات الـثـنائـيـة وتـطـوير
ـشـترك في مـخـتـلف اجملاالت العـمل ا
.ونـقـل بـيــان عن مــديــر عـام الــشــركـة
العامة للـسكك احلديد الـعراقية طالب
احلسيني الـذي حضر االجـتماع قوله
انه (في ضوء توجيه وزيـر النقل عبد
الله الـعيـبي في مـجال الـنـقل وأهمـية
الـربـط الـســكــكي بــ الــبـلــدين خالل
محور عـكاشـات - التـنف - خنـيفيس
يــتـم الــتــنـــســيـق من جــانـب الــعــراق

وإيران وسـوريـا لـعقـد اجـتـماع ثالثي
لبـحث إمكـانيـة تنـفيذ الـربط السـككي

ـا  بـ الـبـلـدان الــثالث اسـتـكـمـاال 
االتفـاق عليـه خالل االجتـماع الثـنائي
نعقد في 5 تموز 2014) مشيرا الى ا
ـضي قـدمـا لـتـعـزيز تـاكـيـد ضـرورة (ا
ستوى العالقات الثـنائية واالرتـقاء 
الـــطـــمـــوح لــلـــتـــعـــاون االقـــتـــصــادي
والتجاري والعلـمي والفني في جميع
القـطاعـات). وبحـسب احلسـيني (فـقد
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 الـــتــــوصل الى طــــريق الــــتـــعـــاون
شترك في اجملال االقتصادي وتذليل ا
جمـيع الـعـقـبات والـقـيـود الـتي حتول
دون تـعـزيـز حـجم الــتـبـادل الـتـجـاري
والـتـبـادل الـسـلـعي بـ الـبـلـدين ذات
ـنشـأ احملـلي لـلـتـصديـر لـكل مـنـهـما ا
فــضال عن مـــنــاقــشــة مــا يـــتــعــلق في
ــجـال الـطـاقــة والـكـهـربـاء الـتـعـاون 
والــنــقل الــبــري والــبــحــري واجلــوي
والـسـكــكي). وسـلّم اجلــانب الـسـوري
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من جديـد تطل علـينـا  ذكرى تغـييب االستـاذ عزيز الـسيد جـاسم  تطل مثل
غيـمة سوداء  فانا شـخصيا  لم اشعـر يوماً ان عزيزا  غـائب  فهو يسكن
الوجـدان الوطني والـشعـبي  فهل سمـعتم يومـا ان مفـكرا كبـيرا  غاب فـيما
كتـبه وافكاره  مـثل ضوع الزهـور تمأل الضـمائر الـنقية فـي كل مكان وزمان

..
انطـلقت مسيرة " ابـو خولة " النـضالية منـذ يفاعته .. نـاضل في سبيل كرامة
اإلنـســان وحـريـة الـوطن وتــقـدمه ولـقي بـســبب ذلك صـعـوبــات جـمـة. عـرفـته
الحقات...لذلك  اجد صعـوبة في الكتابة السـجون  وذاق مرارة التشـرد وا
ـســاحـة من اجلــريـدة  فـهــو  مـثــقف وكـاتب مــوسـوعي  عــنه ضـمن هــذه ا
وانسـان كبيـر وشخصيـة تركت بصـماتها عـلى مساحـة الوطن  واسمه بات
رمزا في الـضمائر  السـيما عند من عـرفوه  وعايشـوه .. مع قناعتي بأنه ال
ــكن اعـطــاء صـورة  شــامـلــة عن هـذا الــرمـز   لــكن في اإلطــار الـشــمـولي
كنـني حتديد انطـباع عام عنه  لـقربي منه لسـنوات طويلة والرؤيـة العميـقة 
وهي  باحملـصلـة النـهائـية  تـبقى انـطبـاعات يحـملـها عـقلي الـباطن في سـجله

السري ... اخلاص !
 عرفتُ األسـتاذ عزيز  كاتباً المعاً  سهل الكلمة  عميق التحليل  له طريقة
خاصـة  في تناول األحداث   عُرف بها  وحاول كثيرون الكتابة على  طريقته
وضوعي في كـتاباتـه  هو انهـا كتابات شـترك اجلمـالي وا فلم  يـفلحـوا   فا
استـثنائية مختـلفة عن سواها بعـزائمها الصلدة  وعـطائها الوطني  ودورها
التـاريخي ومالمحها اإلبداعية  وهو لم يكن  كاتبـاً ومثقفاً و صحفياً ومفكرا
ـا هو وجه من وجـوه اسطـورة الرجـولـة العـراقيـة   وشريـكاً في متـميـزا  إ
تلك حـساً يقـظاً ال يرضى بـهوان  ولم يقـبل بظلم يـقع عليه صنـعها  كـونه 
او على غـيره  وبـذلك اكد " ابـو خولـة "  ان الشـجاعـة هي مظـهر من مـظاهر
كن تـقليص مساحة الشر  ووعي االنسان هو الثـقة بالنفس .. وبالشجاعة 
شرارة اخلـير.. ورغم أن ظاهرة النسيان عند مسؤولي ( بالدنا )  بقيت  قوة
غيـر مـنظـورة مع االسف الشـديـد   حيث مـسـحت هذه الـظاهـرة الـكثـير من
بدع  وجعلتهم  دخانا مبثوثاً في فضاء النسيان إال ما ندر ومن اسمـاء ا
هذه الـندرة  كان اسم الكبير عـزيز السيد جاسم  ساطـعا في سماء العطاء
الفـكـري  والفـضل هـنـا  جلذور الـعـطـاء الفـكـري له  وإلصرار عـائـلـته على
احـيــاء ذكـرى تــغــيـيــبه في كل ســنـة  بــعــيـدا عن الــدولــة الـتي لم تــنــتـبه الى

مبدعيها.
 في كل عطـاءات عـزيز الـسـيد جـاسم  سعى ان  تـكـون الثـقافـة االنـسانـية 
مسـتوعبة للكيان الـبشري بكل تفرعاته  في مـاضيه وحاضره  وتعبيرا  عن
شـاركة ـا  سـتقـبل  عـلى مسـتوى حي ال يـتجـرد وال ينـعزل  ا مدلـوالت ا
حقـيقية في غمار احلـياة في شتى ارهاصاتهـا .. و تسهم في تدوين التاريخ
ــلـمس حـريـر يــقـتـفي أثـر دون ان تـطــوف في فـضـاء اخملـيــلـة  وهي خـيـال 
احلقـيقة ويلـتصق بها .. ورغم األلم الـذي تشيء فيه روحـية مقاالته   وجدت
ــثـــابـــة نـــور أقــوى مـن كل اجلــراح أل قـــلب كـــاتــبـــهـــا  وهــو أمـل  األمـل 
صـاعب وضـربات الـزمن  وهـذا ما يـؤكد  ان الـسـطور الـتي يكـتـبهـا ابو وا
يالد صعب دائم  ال يصيبها العجز وال تهزمها األيام والسن خولة  تمر 
 الن االبـداع هوما يهدف اليه ويبتغيه  وهي أفق حياته

التي غُيبت!
لـروحك الـسكـيـنـة الـغـالي ابـدا عـزيـز الـسـيـد جاسم ..
وعذرا لـتخلفي عـن حضور احتـفالية هـذا العام بذكرى

تغييبك لظرف فوق طاقتي..!

فم مفتوح .. فم مغلق
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احتفل الفلسطينيون مساء اجلمعة باختيار القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية بعرض
مـوسيقي شـارك فيه نحو  60 موسـيقيـا وفنانا من مـختلف أنـحاء العالم وسط أطالل

لك في مدينة أريحا بالضفة الغربية احملتلة. قصر اخلليفة األموي هشام بن عبد ا
واخــتـار الــفــلـســطـيــنــيـون اإلعالن عن
انـطالق الــفـعـالـيـات من مـديـنـة أريـحـا
ـديـنة بـسـبب سـيـطرة إسـرائـيل عـلى ا
الـتي احتلتها عام  1967وعملت خالل
ـاضــيــة عــلى إحــاطــتــهـا الــســنــوات ا
بـجـدار إسـمـنـتي جـعـل الـدخـول إلـيـها
يــتم عــبــر بـوابــات حــديــديـة ضــخــمـة
يـــحــتـــاج من يــدخـــلــهـــا إلى مـــوافــقــة
إسـرائيليـة. واعتمد وزراء ثـقافة الدول
اإلسالمـــيـــة أربع عـــواصم لـــلــثـــقـــافــة
ـنــطـقـة اإلسالمــيـة وهـي الـقـدس عـن ا
نـطقـة الـعربـية الـعـربيـة وتونـس عن ا
ـنـاسـبـة احـتــضـانـهـا لـلـدورة أيـضــا 
احلــاديــة عــشـــر لــلــمــؤتــمــر اإلسالمي
لـوزراء الـثقـافـة وبنـدر سـري بيـجاوان
ـنـطـقة عـاصـمـة سـلـطنـة بـرونـاي عن ا
اآلســيـويــة ومـديــنـة بــيـســاو عـاصــمـة
ـنـطـقة جـمـهـوريـة غيـنـيـا بـيسـاو عن ا

األفريقية. 
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وقــال إيـهـاب بـســيـسـو وزيـر الــثـقـافـة
الـــفــــلـــســـطـــيــــني في تــــصـــريح خالل
مـشـاركـته في حـفل اإلعـالن عن الـقدس
عـاصــمـة لـلـثــقـافـة اإلسالمــيـة (عـنـدمـا
نـطــلق هـذه الـفــعـالـيـة من هــنـا (قـصـر
لك في أريحا) نريد أن هـشام بن عبد ا
نـقـول إن االحتالل يـعيق الـوصول إلى
الـقدس بإجراءاته اخملتلفة واضطهاده
لــشــعــبــنــا ومـؤســســاتــنــا الــثــقــافــيـة
ـكن أن اخملــتـلــفــة). وأضـاف (لــكن ال 
يـعيقـنا عن االحـتفاء بـحقنـا أن القدس
عــاصـمــة الـثــقـافـة اإلسـالمـيــة وأيـضـا
عـاصمة لـلثقافـة العربـية). وتابع قائال
(عـندما نطـلق الفعاليـة من قصر هشام
ـلك فـي مـديـنـة أريـحـا أيـضا بن عـبـد ا
نــلــفـت االنــتــبــاه إلى ثــراء فــلــســطــ
ـعرفي وإلى ثراء فلـسط احلضاري ا
واإلنـسـاني وأن فـلـسـطـ تـعـلم ثـقـافة
الــوطن واحلـريـة). ويـرى بــسـيـسـو أن
(االحـــتـــفــال رمـــزي وهـــو رســـالــة أمل
وجتـدد لألمل وحتـدي أنـنا عـلى مـوعد

إلطالق فـعالياتنا في القدس أسوة بكل
شـــعــوب الـــعــالم الـــذين من حـــقــهم أن
يــحـتــفـلــوا بـعــاصــمـتــهم). واسـتــخـدم
الــقـائـمـون عــلى االحـتـفــال الـعـديـد من
تــقـنــيـات الــصـوت واإلضــاءة والـعـزف
والـغـنـاء والروايـة في سـرد الـعـديد من
ــقـدسـة ـديــنـة ا الــقـصص عن تــاريخ ا
وعالقـــتــهــا بـــالــدول اإلسالمـــيــة عــبــر
الـتـاريـخ. واسـتـحـضـر الـقـائـمـون عـلى
احلــفل كـلـمــات الـشـاعــر الـفـلـســطـيـني
الــراحل مـحــمـود درويش من خالل بث
صـوته وهـو يـقـرأ مـقـاطع من قـصـيدته
(في الــقـدس) مع كـتـابــة بـالـضـوء عـلى
شـاشة وضعت في ساحـة احلفل للبيت
األول من الــقـصـيـدة وهـو (في الـقـدس
ـا جاء ). و أعـني داخل الـسـور القـد
فـي قصيدة درويش (أسير من زمن إلى
زمن بـال ذكرى/ تصوبنـي. فإن األنبياء
ــقـدس... هــنـاك يــقــتـســمــون/ تـاريخ ا
يـصـعـدون إلى الـسمـاء/ويـرجـعون أقل
إحـباطا وحـزنا). وتقـمص الفنـان عامر
حــلــيــحل شـخــصــيــة ابن بــطــوطـة في
ـديــنـة واحلـضـارات تــقـد شـرح عن ا
ه لــلـفـقـرات الـتـي مـرت عـلـيــهـا وتـقـد
الـفنيـة التي قسـمت إلحدى عشـرة فقرة
لـفرق فنـية من أوروبا وأفـريقيـا وآسيا
الـوسـطى والـهنـد إضـافة إلى األراضي
الــفــلــسـطــيــنــيــة. وجــاء في نــشـرة عن
وسيـقي الذي نظمـته مؤسسة احلـفل ا
وسـيقـية أنه (مـثال رائع الـكمـنجـاتي ا
عـــلـى اإلبـــداع اجلـــمـــاعي). وتـــضـــيف
الــنـــشــرة أن (أصل احلـــكــايــة مـــديــنــة
ـدينـة الروحـية الـتي نحـملـها الـقدس ا
في أنــفــســنــا... هــذا اإلنــتــاج األصــلي
ـهـرجـان الـكـمـنـجـاتي لـعام  2019هـو
مـنــتـدى اللـتـقـاء الـثـقــافـات والـتـقـالـيـد
الـروحــيـة من فـلـسـطـ ومـخـتـلف دول
واطن إضافة الـعالم). وجلس مئات ا
سـؤولـ الفـلسـطـينـي إلى عـشـرات ا
وأعـضاء من السلك الـدبلوماسي وسط
سـاحة قـصر اخللـيفة األمـوي هشام بن

نظيره العراقي مشروع اتفاقية تعاون
الـسـكك الـعـراقــيـة والـسـكك الـسـوريـة
لــدراســـته ومــوافـــاتــهم  بـــالــرد خالل
ثالثة اشـهر من تـاريخ توقـيع محـضر

ـشـتــركـة الـتـاســعـة كـمـا  الـلـجــنـة ا
االتـفـاق عـلـى عـقـد اجـتــمـاع فـني بـ
عـنـيـ في الـبلـدين إليـجـاد احلـلول ا
ــتـعـلــقـة بـ والـتــفـاهـمــات األخـرى ا

اجلانب لتفعيلها. 
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ـالــيـة فـؤاد حـسـ مع وبـحث وزيـر ا
ستقبلي البنك الدولي آفاق التعاون ا
مع الــــــعـــــراق في ضـــــوء أولـــــويـــــات
واحتيـاجات احلكـومة العـراقية. وقال
بـيــان لــلــوزارة ان حـســ (وصل الى
واشــــنــــطن امس وبــــحـث مع رئــــيس
مــجـــمــوعـــة الــبـــنك الـــدولي دايــفـــيــد
مــاالبـــاس دور الــبـــنك في دعـم خــطط
احلكـومـة العـراقـية لـتـحقـيق الـتنـمـية
ستدام البشريـة والنمـو االقتصـادي ا
وإعادة االعـمـار لـعراق مـا بـعد داعش
وكــذلك تــبــادل االفــكــار واآلراء بــشـأن
تطـويـر وانـعـاش القـطـاع االقـتـصادي
الـــعــام واخلـــاص وتـــقــلـــيل مـــعــدالت
الية(سيعقد الفقر) مضيفا ان وزيـر ا
والـــوفــد الـــوزاري الـــذي يــضـم وزيــر
ـديـرين الـعـام الـصـحـة وعددا مـن ا
ــديــرين ســلــســـلــة اجــتــمــاعـــات مع ا
الــــتــــنــــفــــيــــذين في الــــبــــنـك والـــدول

االعضاء).
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الرئيس الفرنسي
يستقبل السفير
العراقي اجلديد

حــد. مـن جــهـــتــهـــا اســهـــمت مــديـــريــة
اتــصـــاالت مــيــســان احـــدى مــديــريــات
علوماتية الـشركة العامة لالتصاالت وا
بـشـكل فـاعل في احلـمـلة الـشـامـلـة التي
ـواجـهـة اطـلــقـتـهـا احلــكـومـة احملـلــيـة 
الـسـيـول والـفـيـضـانـات الـتي اجـتـاحت
بـعض اجزاء احملـافظـة حيث اسـتنـفرت
ــديـريــة جــمـيـع الـيــاتــهـا ومالكــاتــهـا ا
وســـخــرت كل الـــطــاقـــات واالمــكـــانــات
ـتـوفرة بـالتـعـاون مع الدوائـر االخرى ا
في احملـافـظـة لـلـمسـاهـمـة في الـتـصدي
لـهــذه الـكـوارث لـلـتـقــلـيل من اخلـسـائـر
وتالفـي االضـــرار الـــنــاجـــمـــة عـن هــذه
الـسيول . اما مديريـة اتصاالت البصرة
فـقد حققت عدة اجنازات مـنها ما نفذته
شـعـبـة الـتـراسل وشـبـكـة الـبـيـانـات من
تـغـيـيـر مـسـار الـكـابل الـضـوئي الـزبـير
–الـفــاو الـذي كـان يـتـقــاطع مع مـجـسـر
الـزبـيـروامـراره بـقـنـوات االتـصال الـتي
نــقـذتــهـا الــشــركـة ضــمن اجملــسـر كــمـا
تــمــكــنت من صــيــانــة واصالح الــكــابل
الـضوئي للمسار االندلس  –الدير الذي
ــحــطــة ضــوئي يــربط قـــضــاء الــديــر 
االنــدلس والتــزال االعــمــال مــتــواصــلـة

حتى يتم اصالحه بشكل نهائي.

االجـراءات احـتـرازية ولم تـسـجل دائرة
الــصـحــة حـتى االن اي حــالـة اصــابـة).
كـمـا اطـلع وزيـر الـزراعـة مـيـدانـيـا عـلى
مـنـاسيب نـهـر دجلـة في مـناطق جـنوب
مـحـافـظـة واسط بـرفـقـة الـسـيـد محـافظ
ياحي كما زار احلسني واسط محمد ا
نـاسيب ـناطق تـعرضـا لزيـادة ا اكـثر ا
في نـاحية شيخ سعد ومنطقة منخفض
ـصنـدك الذي  فتـحه مؤخـرا باجتاه ا
ـيـاه جراء نـهـر دجلـة لـتخـفـيف ضغط ا
ـرتـفـعـات وكذلك الـسـيـول الـقادمـة من ا
اضية.  االمطار الكثيرة خالل الفترة ا
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واكـد احلـسـني اسـتعـداد الـوزارة الـتام
ألي مـبـادرة ومـسـاعـدة في حـال وصول
احلــــال الى االمــــر احلــــرج كـــمــــا وجه
جـمـيع الـدوائـر الـزراعـيـة في احملـافـظة
لـلــعـمل بـجـد مع خـلــيـة االزمـة حلـمـايـة
ـواطـنـ والـقـطـاع الـزراعي االهـالي وا
من اي خـــطـــر مـــحــتـــمل. واطـــلع خالل
ـــســتـــمــرة من زيـــارته عــلى االعـــمــال ا
االلـيات واجلـهـد الهـندسي في اكـثر من
مـوقع لتالفـي خطـر الفيـضان واسـتمع
الى شــروحــات االعــمـال تـالفـيــا لــغــمـر
ـيــاه الى اقـصى األراضي الــزراعـيــة بـا

ـتـضـررة من ارتـفـاع مـيـاه نـهـر ديـالى ا
لــغـــرض تــعــويـض أصــحــابـــهــا. وقــال
لـتـميـمي لــ(الـزمان) انه ( وجـه مديـرية
الـزراعـة في احملـافـظـة بجـرد الـبـسـات
ــتـضــررة من واحملــاصــيل الــزراعــيــة ا
ـلــكـيـة ارتـفــاع مـنــسـوب نـهــر ديـالى (ا
فـــقط) لــغـــرض ارســالـــهــا إلـى األمــانــة
الـــعــامـــة جملـــلس الـــوزراء لـــتــعـــويض
أصــحـابــهـا). وفـي سـيــاق آخـر اعــلـنت
دائـرة صـحة ديـالى اتـخـاذ سلـسـلة من
ـواجـهــة افـاعي الـبــسـاتـ االجــراءات 
الــغـارقـة بــفـعل ارتــفـاع مــنـاســيب نـهـر
ديـالى داخل بعقوبة وضواحيها.  وقال
مدير إعالم صحة ديالى فارس العزاوي
لـ (الــزمـان) إن (صــحــة ديـالى اتــخـذت
سلسلة من االجراءات بعد ظهور الكثير
من االفـاعي من جـحورهـا في الـبسـات
الـتي غـمـرتـهـا ميـاه نـهـر ديـالى مـؤخرا
في بـعقـوبة وضـواحيـها بـسبب ارتـفاع
مــــنـــاســــيب نــــهــــر ديـــالـى).  واضـــاف
الـــعــزاوي أن (مـن اهم االجــراءات هي
تـوعـيـة االهـالي بضـرورة اخـذ احلـيـطة
واحلـذر من دخـول الـبـسـاتـ الـغـارقـة
فــضـال عن تــوفــيـــر ادويــة مــضــادة في
ــراكـز الـصــحـيـة) الفــتـا الى أن (هـذه ا

اجلـمـعــيـة) مـشـيـرا الى ان (اجلـمـعـيـة
نــظـمـت حـمــلــة واسـعــة لــلـتــوعــيـة من
مـخاطـر الفيـضانـات والسـيول وتوزيع
ـــنــاطق مـــطــبـــوعــات الـــتـــوعــيـــة في ا
ـعـرضـة لـلـفيـضـان في عـمـوم اقـضـية ا
احملــافـــظــة). ومن جــانـب آخــر اعــلــنت
ــهـجــرين في مــديـر دائــرة الــهـجــرة وا
مـــحــافـــظــة ديـــالى ابـــتــهـــال الـــدايــني
لــ(الــزمــان) امس انه بــحــضــور وكـيل
ـهــجـرين الــعـراقــيـة وزارة الــهـجــرة وا
جـاسم الـعـطـيـة   تـوزيع مـسـاعـدات
غـذائيـة وعـينـية عـلى العـوائل النـازحة
من قــريـة خـرنــابـات الـتــابـعـة لــنـاحـيـة
الـعـبـارة ضـمن قـضـاء بـعـقـوبـة بـسـبب
نـازل والـبسـاتـ نتـيـجة غـرق بـعض ا
ار تدفقـة صوب نهر ديالى ا الـسيول ا

عبر القرية).  
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واوضـــحـت الـــدايـــني  ان  (الـــتـــوزيع
شـمل  304عـائـله نـازحه) مـشـيـرة الى
ان (دائـرة هـجـرة ديـالى تـدخلـت تدخال
ـسـاعـدات سـريـعـا ضـمن خـلـيـة االزمه 
الــعــوائـل الــنــازحــة من اجـل تــخــفــيف
الـعبء عـنهم).  من جـانبه وجه مـحافظ
ديـالى مثنى التـميمي بجـرد البسات

حـــيــــدر احـــمـــد لــ (الــــزمـــان) امس ان
ـسـاعدات شـملت 133عـائلـة في قرى (ا
خــرنـــابــات وخــلــيـل دواي والــهــويــدر
وخـان اللوالوة احملاذيـة لنهر ديالى في
قــضـاء بــعــقـوبــة).  واضـاف احــمـد ان
(احلـمــلـة جـاءت بـعـد زيــارات مـيـدانـيـة
مــســبـقــة نــظـمــهــا فــريق الــطـوار في
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اســتـجــابـة لألزمــة الـتـي تـســبـبت بــهـا
الفيضانات في عدد من مناطق محافظة
ديـــالى بــاشـــرت فــرق الــهـالل األحــمــر
الـعراقي فرع ديـالى بحمـلة توزيع مواد

غذائية واغاثية وصحية. 
وقـــال مــســؤول االعـالم في اجلــمـــعــيــة
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ياه نشآت السياحية با الفياضانات تغمر ا
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ـده بالـعمر قالت شـهرزاد لـلملـك شهريـار بعـد أن تمـنت على الله تـعالى أن 
لـك السـعـيـد عـاد جـبـار لـزوجته ـديـد  ويـجّـمـله بـالرأي الـسـديـد: يـا أيـهـا ا ا
لك  أتـقصدين جبار أبو الشربت مهـموم القلب مكسور اخلاطـر  فقاطعها ا
? فـقـالت: ال يـا مـوالي  جـبـار الـذي أرغب بـروايـة مـا حـدث له مـؤخـرا أحـد
الـرجال األخيـار وتكن لـه الناس كـل اجالل واكبـار  ليس لـشخصـه على ما
فـيه مـن خصـال حـسـان  بل لـعـلـمه الـغزيـر  واخالصه لـوطـنه الـكـبـيـر وهو
صاحب القول الشهير ( ان حب األوطان راسخ في الوجدان )  لكنه مرهون
ـلك بيـتا ان يـبقى ن ال  باحلـقوق الـتي يـحصل عـليـها االنـسان  فال تـظن 
صامـدا طوال الـدهر والـزمان  فـلكل صـبر حـد  مهـما طـال وامتـد  ويحفظ
الــنــاس له مـن األقـوال ان ( االخـالص في الــعــمل بــاب من أبــواب الـرزق ) 
ـلل: أوجزي  ماذا جرى جلـبار ? فقالت لك وقد بدا عـليه بعض ا فقـاطعهـا ا
نصب وانت : جبار يا موالي سأله أحد أصدقائه : لم ال ترشح نفسك لهذا ا
وأقدر من غيرك عليه وعملت فيما هو أصعب منه  فأجابه : أكثر مستحقيه 
كيف أرشـح نفـسي  أال يـعـرف أصحـاب الـقرار مـكـانـتي وحصـيـلـتي ? ال يا
لكـنهم ال يريدونه  ولو أرادوا لفعلوا  أخي : انهـم يعرفون ذلك وال يجهلونه 
وليـسوا بـغافلـ عني وأمـثالي  فدعـني وحالي  أبـعدني الـله عمن ال هم لهم
نـاصب ال يدانـيه شغف  فـهم كالـسمك ؤامـرات  فشـغـفهم بـا سوى حـوك ا
وتون ولهم احلق  فـان غادروها ال أحد يقول لهم ناصب  ان غـادروا ماء ا
( صبـحكم او مساكم الله باخلير )  فلم يتمكـنوا بالعلم والسلوك ان يحققوا
وبها ناصب من سلـطة  ـا تتيـحه ا تقـديرا لذواتهم  فـيستـعيضون عن ذلك 
ن مع ان الـرعـيـة ال تــكن كـبـيـر احـتــرام في دواخـلـهـا  يـتـحـكــمـون بـالـرعـيــة 
ـومة قوت عيـالهم ان ينـحنوا لهم اعتالهـا دون كفاءة  ولـكنهم مضـطرون لد
فـكيف ويـبـتـسـمون في وجـوهـهم  ويـوهـمونـهم بـأن ال أحـد قـبلـهم او بـعـدهم 
تريـد لهؤالء أن يـقربون من يـفضح وجوده مـا فيهم من نـواقص  واحلال هذا
مـع ان البلدان ال ترتقي بـغيرهم  وتأكد من دون بدعون  كـن ان ينجح ا ال 
أن يراودك شك  بأننا على احلال باقون  وفي طريق التراجع سائرون  في
هـذه األثــنـاء بــدا الـنـعــاس عـلى شــهـريـار  وبــصـوت هـامس قــال : لـيس في
حكـايتك ما يثير يا شهرزاد  فكـثيرا ما تلوك وسائل االعالم مثل هذا الكالم
لك النـعسان  ال يـا موالي : اجلديـد ان جبار  فردت بـتغنـج احلسان عـلى ا
فـسـرته الـدعوة ومن ـعروفـة بـتـقـدمـهـا  ـؤتـمـر رفـيع في أحـد الـبـلـدان ا دعي 
ــسـافــرين حــضـورا ــطــار  وكـان أول ا الـفــجــر حـزم حــقــائـبه وتــوجه الى ا
فـاستـكمل كل االجـراءات وحسب األصـول على مـا في اجراءاتـنا من تـدقيق
ا تـعرف يا تسـتخدم فـيه أحدث الـتقـنيات من حـاسبـات وكاميـرات وغيـرها 
ــعـروف عــنه االلـتـزام مـوالي  لــكن مـا لم يــضـعه جــبـار بــاحلـسـبــان وهـو ا
لل فا لك غاضبـا  اختصري يا شهرزاد  بالـضوابط والتعليمات فـقاطعها ا
بات يـسري من أطرافي حتى هامتي  يا مـوالي عندما وصل جبار الى مطار
ـسؤول عن الـتـأشيـرة (الفـيزة) بـتعـذر دخوله ـطار ا أخـبره أمن ا تلك الـبالد 
والـسـبب ان حكـومـة العـراق أعـلمـتـهم بأن جـوازه غـير شـرعي  فـلطم للـبـلد 
جـبار على رأسه صـارخا : وكيف خـرجت من بالدي اذا  وسرعان مـا نقلوا
جبـار الى غرفـة احلجـز ليـقضي فـيهـا يومـا كامال مـتكـورا في زاوية ضـيقة 
بانـتـظـار الـطـائر األخـضـر لـيـعـود الى الـعراق وكـأنه داعـشي مـقـبـوض عـليـه 
مـخـفـورا  مـتـكـبدا أمـوال طـائـلـة من تـذاكـر الذهـاب وااليـاب واجـور الـفـندق
دفـوعـة مسـبقـا  وغـرامات تـقـد موعـد الرحـلـة  لكن قـلـقا جـديدا ا
انــتـابه من أن حتـدث له مــشـكـلـة اخـرى فـي مـطـارنـا عـنـد
تـأشيرة الـعودة  لـكن ذلك لم يحدث بـالرغم من تـصوير
فارقة ? ثل هذا ا جـوازه وتدقيقه  أسمعت يا موالي 
ـلك فجـأة  فابـتسمت فجـفلت شـهرزاد عـندمـا شخر ا

باح. وسكتت عن كالمها ا

كالم أبيض
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تقيم اجلـامعة التقنية اجلنوبيـة ورشة العمل الثانية لتسـويق النتاجات العلمية. وقالت
بطاقـة دعوة تلقتها (الزمان) أمس (أن قـسم الشؤون العلمية باجلـامعة تقيم بالتعاون
ـنـطـقـة اجلنـوبـيـة ورشة عـمل بـشـأن تـسويق مع مـنـتدى اخملـتـرعـ العـراقـيـ فرع ا

.( النتاجات العلمية وذلك يوم غد االثن
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ــلك الــذي كـان قــصــرا شــتــويـا عــبــد ا
لـلـراحـة واالستـجـمـام شُيـد في الـفـترة
بــــ عـــامي  743و 744مـــــــيـالديــــــة.
واســتـخـدم الـقــائـمـون عــلى االحـتـفـال
شـجرة كبيرة في الـقصر لتكـون خلفية
لـعرض مـجسـمات بـاستـخدام الـضوء.
واخـتـار الرئـيس الـفلـسطـيـني محـمود
ـوجـود في رام الـله أن يـبـعث عـبـاس ا
بـرسالة مسجلة إلى االحتفال بُثت عبر

شاشة كبيرة. 
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وقــال عـبـاس في كــلـمـته (إنــكم الـيـوم
أيـها األخوة واألخوات وأنـتم تطلقون
فــعـالــيـات (الــقـدس عــاصـمــة الـثــقـافـة
اإلسالمــيــة) لــتــؤكــدون أن الــقــدس لن
تـكون وحدها وأن الشعب الفلسطيني
ــرابط لن يــبـقى وحــده في مـواجــهـة ا
االسـتـعـمـار واالحـتالل). وأضاف (وأن
لــيل الــقــدس لن يــطــول وال يــجـوز أن

يـــطـــول بل ال يـــجـــوز أن يـــبـــقى وأن
الــواجـب اخلــالــد بــأن تــبـــقى قــنــاديل
الـقـدس مـسـرجـة بـأهـلـهـا ومن وراءهم
من أبـنـاء أمتـنـا العـظـيمـة سـوف يظل
في صـدارة وعـيـنـا وسلـوكـنـا الـيومي
حـتى تتحرر الـقدس عاصمـتنا األبدية
وعـاصمـة الثـقافـة اإلسالميـة الدائـمة).
ودعـــا عـــبــــاس إلى شـــد الـــرحـــال إلى
الــــقـــدس وقــــال (شـــدوا الــــرحـــال إلى
الــقـدس واشـتــروا سـاعـة ربــاط فـيـهـا
وفي أكـنافـها فذلك خـير من الدنـيا وما
فـيـها كـما أخـبر الـرسول األكـرم). وقال
يوسف بن أحمد العثيم األم العام
ــنـظـمـة الــتـعـاون اإلسالمـي في كـلـمـة
مـــســجــلـــة بــثت خـالل احلــفل إن هــذا
اإلعالن (رســـالــة رمــزيـــة بــكل تـــأكــيــد
ـسـلـمـ عـلى هذه لـلـمـسـلـم وغـيـر ا
ـكـانة الـعـظـيمـة لـلقـدس الـشريف في ا
الـثقافـة). وأضاف (وأنا أرجـو وأتمنى
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ـناسـبة لـلجـميع أن يـستـفيـد من هذه ا
في إبـــراز الـــوجه الـــثــقـــافي لـــلـــقــدس
ورمــزيـته في وجــدان الـعـالم اإلسالمي
في فـعـاليـات ومنـاسبـات ثـقافـية وغـير
ثــقـافــيـة). وأوضح الــعـثــيـمــ أن هـذا
ــقــدســيـ االحــتــفــال (يـتــضــامن مع ا
ــنـــاضـــلــ في الـــقــدس وإخـــوانــنـــا ا
الـشريف وتأكيد لقـرارات الشرعية على
أهمية القدس وعدم العبث بها... أهيب
ـسلـمـ جـميـعـا االستـفـادة من هذه بـا
ــنــاسـبــة لــدعم الــفــلـســطــيــنــيـ في ا

ـــــشــــروع وفق قــــرارات نــــضـــــالــــهم ا
الــشــرعـيــة الــدولــيـة). وقــال (اخــتــيـار
الـقـدس عاصـمة لـلـثقـافـة اإلسالميـة ما
فـي شك أنه جـــاء في مـــحـــله ومـــكـــانه
ـكـانـة الـقدس ـنـاسـب أوال  وتـوقـيـته ا
ـسـلـمـ جـمـيـعا الـشـريف في قـلـوب ا
وعــلى وجه األرض الـبــالغ عـددهم 1.7
مــلــيــار مــســلم عــلى وجه الــبــســيــطـة
واخـتـيـار الـقـدس الـشـريف لـلـعـاصـمـة
ــركــز الــقـدس في اإلسالمــيــة تــأكـيــدا 

سلم جميعا). وجدان ا

الـفــرنـسي جــان إيف لـودريــان قـد زار
الــعـــراق قـــد زار الــعـــراق في كـــانــون
اضي وأكد أن ماكرون يعتزم الثاني ا
زيارة العراق معـبرا عن رغبة باريس
في تـوســيع الــعالقـات مع بــغـداد. من
جهة اخـرى بحث الـعراق والسـعودية
امس السبت  جاهـزية مذكـرة التفاهم
بــ وزارتـي الــصـــنـــاعــة الـــعــراقـــيــة
عـدنية الـسعودية والطاقة والـثروة ا
قرر التوقـيع عليها قـريباً.وقال بيان ا
لـوزارة اخلـارجــيـة ان سـفــيـر الـعـراق
لدى الـرياض قـحطـان طه خلف الـتقى
نائب وزير الطاقة والـصناعة والثروة
عدنية لـشؤون الصناعـة عبد العزيز ا
ـقر عـمله بن عبـد الله الـعـبد الـكر 
في ديوان الـوزارة وبـحث مـعه (فرص
التـعاون في اجملـال الصنـاعي وفرص
االستـثـمـار لـلـمشـاريع الـصـنـاعـية في
العراق من خـالل الشركـات السـعودية
الكـبرى كـما  بـحث جاهـزية مـذكرة
التفـاهم ب وزارة الصـناعة الـعراقية
ــعــدنــيــة ووزارة الــطــاقــة والــثــروة ا
الـســعــوديـة والــتي ســيـتم الــتــوقـيع
عـلـيـهـا في إطـار اجملــلس الـتـنـسـيـقي
الــعـــراقي - الـــســعـــودي خالل زيــارة
ـهـدي إلى رئـيس الـوزراء عـادل عــبـدا
الـســعـوديـة قــريـبــاً). الى ذلك شـاركت
وزارة الـنـقل في اجــتـمـاعـات الــلـجـنـة
ـشــتــركـة بــ الـعــراق وســوريـة في ا
دمشق  لـتعـزيـز الروابط بـ البـلدين
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ـــانــويل أكــد الـــرئــيـس الــفـــرنــسي إ
ماكرون عزمه على زيارة العراق خالل
ـلـفات العـام اجلـاري لـبحث عـدد من ا
ـــهـــمـــة. وقــــالت وزارة اخلـــارجـــيـــة ا
الـعـراقـيـة في بـيـان امس ان (الـسـفـير
الــعــراقي اجلــديــد لــدى بــاريس عــبــد
الرحـمن حـامـد احلـسـيـني قدم أوراق
اعتـمـاده الى مـاكـرون بوصـفه سـفـيرا
مـقــيــمـا ومــفـوضــا فــوق الـعــادة لـدى

فرنسا). 
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ونقل البـيان عن ماكـرون تأكيده خالل
الـلـقـاء انه (يـتـطلـع الى زيـارة الـعراق
خالل هذه السنة) معربا عن (سعادته
ـتمـيـز الـذي وصـلت اليه ـسـتـوى ا با
الـعـالقـات الــعــراقـيــة الــفـرنــســيـة في
اجملـــاالت كــــافـــة ). وكــــانت مــــصـــادر
اضي ان مطلـعة قد اكدت فـي شباط ا
ماكـرون سـيـزور العـراق خالل الـشـهر
صادر في ذكور او ما يليه. وقالت ا ا
حـيـنه ان (الـرئـيس الـفـرنـسي يـخـطط
لـزيـارة الـعـراق لـبــحث مـلـفـات امـنـيـة
وسياسية) مضيفة إن (الزيارة قد تتم
مـنـتــصف الـشـهـر اجلــاري او الـشـهـر
ـقـبل عـلى ابــعـد تـصـور). ويـبـدو ان ا
االضـطـرابـات الـتي تــشـهـدهـا فـرنـسـا
تمثلة باحتجاجات السترات الصفر ا
وراء تـــأجــيـل مـــاكــرون لـــزيـــارته الى
الــــعـــراق .وكــــان وزيــــر اخلـــارجــــيـــة


