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بغداد - الزمان
أعــلـن مــديــر عــام الــشــركــة الــعــامـة
يـكانيـكية للـصناعـات النـحاسيـة وا
أكرم شـاكـر عبـد الـفتـاح عن تـسويق
الـــدفــعــة الــثــانــيــة من إبــرة صــمــام
أسـطــوانـة غـاز الـطــبخ الى الـشـركـة
الـعــامـة لــتــعـبــئــة الـغــاز والــبـالــغـة
ـبرم وجب الـعـقـد ا ٤٣٧٥٠٠ إبـرة 
بــ الـطــرفـ والــقـاضي بــتـجــهـيـز
ــلــيــون و750 الف إبــرة األخــيـــرة 
ــواصـفـات الـقـيـاسـيـة صـمـام وفق ا
ـعــتـمـدة من وزارة الــنـفط  مـؤكـداً ا
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـــعــمل مــتـــواصل في مـــصــنع إبن
الهيثم الـتابع للشـركة لتجـهيز باقي
الدفعات خالل الفترة القادمة وحل
ــتـعــــــاقـد جتــهــيـز كــامل الـكــمــيـة ا
عــلــيــهـا).ووقــعـت الــشــركـة الــعــامـة
لـصنـاعـة األسـمـدة اجلنـوبـيـة إحدى
ـعـادن شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا
عقـد مـشاركـة مع شركـة الـبريـطانـية
لـنـصب وتـشـغـيل خط جـديـد إلنـتـاج
مـــادة ســمـــاد الــداب الـــفــوســـفــاتي.
وأعلـن ذلك مديـر عام الشركـة السيد
خــــالـــد كــــاظم نــــاجي في تــــصـــريح
للـمـكتـب اإلعالمي في الوزارة تـلـقته
ــشــاركــة (الــزمــان) امس أن (عــقــد ا
يـقضي بـنـصب وتـشغـيل خط جـديد
بـطاقـة إنـتـاجيـة بـحدود (500) الف
طن ســنــويـاً مـن مـادة ســمــاد الـداب
ا يغطي حـاجة البلد الفوسفـاتي و

ــادة والـتـي يـتم بــالـكــامل من هــذه ا
أستـيـرادها من اخلـارج مـا من شأنه
ان يــســـهم في تـــأمــ حــاجــة وزارة
الــزراعـــة والــتــقــلــيل من أســتــنــزاف
الــعـمــلـة الــصـعــبـة لــلـبــلـد وتـعــظـيم
إيــرادات الـشــركــة وتـشــغــيل االيـدي
العاملة فيها) مفصحاً عن ان (اخلط
سيباشر بالعمل واإلنتاج الفعلي في
الـنـصف الـثــاني من الـعـام احلـالي .
اجلـديــر بـالــذكـر ان وزيـر الـصـنـاعـة
ـعـادن صـالح عـبـد الـله اجلـبوري وا
ووزير الزراعة صـالح احلسني وقعا
فـي شـــهــر كـــانـــون االول مـن الـــعــام
اضي مذكرة تفاهم مـشتركة لشراء ا

كــامل الــكــمــيــة من ســمــاد الــيــوريـا
نتـجة في الشـركة العـامة لصـناعة ا
األســمــدة اجلـنــوبــيـة ومــادة ســمـاد
الداب الـتي سوف تـنـتج في الشـركة
ــذكــورة لــتـــلــبــيــة حـــاجــة شــركــة ا
الــتـــجــهــيــزات الــزراعــيــة من هــذين
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وأعـلـنــت الـشـركـة الـعــامـة لـلـفـحص
والتـأهيل الـهنـدسي التـابعـة لوزارة
ـعـادن عن مـبـاشـرتـهـا الـصـنـاعــة وا
وقـعـية بـالفـحـوصـات اخملتـبـريـة وا
ــقـاطع العــمـال تـصــنـيـع الـروافـد وا
احلديدية اخلاصة بالقوس السادس

ـوصل الـثـالث . ونـقل بـيان جلـسـر ا
تـلـقـته (الــزمـان) امس عن مـديـر عـام
الــشــركـة عـالء الـدين عــبــد احلــسـ
علي ان (قـسم اخملتـبرات والـتفـتيش
الـــهــــنــــدسي في الــــشــــركـــة بــــاشـــر
ـوقـعـية بـالـفحـوصـات اخملـتـبريـة وا
ــقـاطع العــمـال تــصـنــيع الــروافـد وا
احلـديـديـة لـلـقـوس الـسـادس جلـسـر
ـوصل الثـالث والـذي تـنفـذه شـركة ا
أشـور لـلـمــقـاوالت االنـشـائـيـة إحـدى
تشـكـيالت وزارة االعمـار واالسـكان 
مــبـيــنـاً بــأن الـشـركــة قـامـت بـأجـراء
الفحـوصات الفيـزيائيـة والكيمـيائية
عادن في مختـبراتهـا وحتديد نـوع ا
ومــطـابـقـتــهـا لـلــمـواصـفـات الــفـنـيـة
ــشــروع قــبل الــبـدء ــعــتــمــدة في ا ا
بـأعــمـال تـقــطـيع وتـصــنـيع الـروافـد
قاطع احلديدية اضافة الى اجراء وا
ـوقــعـيــة أبـتـداءاً من الــفـحـوصــات ا
أختبارات اللحـام ومطابقة أسالك
ـعدن سـتـخـدمـة مع نـوع ا الـلـحـام ا
وأجـــراء الــفـــحــوصـــات الــبـــصــريــة
غنـاطيسية والفحوصات بـالدقائق ا
واالصباغ الـنافذة لـوصالت اللحام).
وأشـــار الى ان (جــمــيع فــحــوصــات
ـــواصــفــة الـــلــحـــام تــكـــون حــسب ا
ـسـتـخـدمـة في تـصـنـيع الـقـيـاسـيـة ا
BS54005 و.AWSD1 الـــــروافـــــد
وتــتم بـواســطـة كـوادر مــتـخــصـصـة
ومــخــولــة حــسـب نــظــام اجلــمــعــيـة

االمريكية للفحوصات الالأتالفية).

ـعتـمـدة من قبل الـلـجنـة الـوطنـية ا
لــتـــســـجـــيل واعـــتــمـــاد وحـــمـــايــة
األصــنــاف الــزراعـي وتــنــفــذ هــذه
الـعمـليـة من اجل إكـثار بـذور هجن
الــبـاذجنـان وغـيــرهـا من األصـنـاف

وسم.  الزراعية لهذا ا
وتـأتي هذه الـعمـلـية ضـمن أنشـطة
الـبــرنـامج الـوطــني إلكـثـار سالالت
وهـجن مـحـاصـيل اخلـضـر احملـلـية
في دائـرة الـبسـتـنـة بهـدف االرتـقاء
بـــالـــقـــطـــاع الـــزراعي فـي الـــعــراق
وزيــــادة إنـــــتــــاجــــيـــــته خملـــــتــــلف

احملـــاصــيـل الـــزراعــيـــة فـــضال عن
تطوير آلية الزراعة ودعم ألفالح
.ونـظمت دائـرة الـبيـطرة ـزارع وا
مـحـاضـرة عــلـمـيـة وتـطــبـيـقـيـة عن
تــصـــمــيم الــلــقــاحــات الــبــيــطــريــة
بـاســتـعــمــال احلـاســوب بـحــضـور
ـشاركة مديـر عام الـدائرة وكـالةً و
عـــدد من االطــــبـــاء الـــبــــيـــطـــريـــ
واخملتص باجملال احليواني. 

وأقيمت احملاضرة العـلمية في مقر
دائرة البيـطرة  فيمـا تضمنت هذه
احملـاضـرة الـتي ألــقـتـهـا الــبـاحـثـة
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واقـامت وزارة الـزراعة وبـالـتـعاون
مـع دائـــــرة االرشــــــاد والـــــتــــــدريب
الـزراعي محـاضرة عـلمـية تـثقـيفـية
حــول تــطـويــر الـواقـع الـزراعي عن
طـريق اسـتخـدام بـرنامـج التـطـبيق
الـــــذكـي  وبـــــحـــــضــــــور عـــــدد من
ـــســـوؤلـــ في ـــوظـــــــــــفــــ وا ا
ديــــــوان الـــــوزارة والــــــــــــــدوائـــــر

التابعة لها .
الــقـى احملــاضــرة مـــحــمـــد عــبــاس
والـتي تـضــــمـنت شـرح مفـصل عن
الــيــة الــعــمل والــنــوافــذ اخلــاصــة
بـالــتــطــبـيق الــذكي وفق ســيــاقـات
مدروسة مسبقاً تنسجم مع مفاهيم
ـعــلـومـة الـطــبـقــات الـتي تــتـلــقى ا
الـــــزراعـــــيـــــة او االرشـــــاديـــــة دون
ادخالـهم الى تـعقـيدات بـرمجـية او
ـعـلـومـات بـأسـالـيب صـيـاغـة تـلك ا
ـفـهوم عـلـمـيـة مـعـقـدة بـعـيـدة عن ا
البـسيط لتـلك اجملتـمعات  وتـتلقى
ــعـلــومــة عــلى شــكل رســالـة تــلك ا
نـصـية مـبـاشـرة تظـهـر تـلقـائـياً في
الــشــاشــات الــذكــيــة لــلــهــواتف او
االجهـزة اللـوحيـة دون احلاجة الى
الــــدخـــول في الــــتـــطـــبــــيق االم مع
مـراعاة جـمـيع الـظـروف وارشادات
عـلـومة ـرشد الـزراعي في طـرح ا ا
من حـــــيث الـــــوقت والـــــطــــريـــــقــــة

واالسلوب واحلدث . 
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(احملاضـرة بـينت اهـداف البـرنامج
ـــكن من بـــحـــصـــول اكـــبـــر عـــدد 
الــــتـــجــــمع الــــفالحـي لـــلــــرســــالـــة

االرشادية ومن مـختلف االماكن في
نـفـس الـلـحـظـة وكـسـر الـروتـ في
الـــــبــــــرامج االرشـــــاديـــــة مـن خالل
تـغـيــراسـلـوب االلــقـاء وكــسب ثـقـة
ـــهـــتـــمـــ ـــزارعـــ وا الـــفـالح وا
ــعــلــومـات لــلــزراعـة عــنــد تــقـد ا
طلوبة لهم بالوقت احملدد وتقليل ا
اجلــــهــــد والــــوقت والــــتــــكــــالــــيف
ـــصــــروفـــة في بـــعـض الـــبـــرامج ا
االرشـــاديــة والـــعـــمل في تـــطـــويــر
رشد باالساليب مهارات وخبرات ا
احلديـثـة ومواكـبة الـتقـدم احلاصل
في اجملــال الــزراعي  واعــطـاء دور
ـهـتـمـ في مـجال فـعـال لـلـشـباب ا
الـتكـنلـوجيـا والبـرمجـيات لـلدخول
الى عالم التطوير الرقمي من خالل
حتـــديث الـــبـــرامج االرشـــاديـــة عن
طــريق خــلق عـــالم افــتــراضي بــ
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وأعــــلـــنت دائـــرة الـــبــــســـتـــنـــة عن
ــبــاشـــرة بــتـــحــضـــيــر الـــبــيــوت ا
الــبالســتــيــكـيــة اخلــاصــة من اجل
زراعة شاتالت محـصول الباذجنان
لغرض إنـتاج بذور الهـجن للموسم

الزراعي احلالي 2020. 
الكات اخملتصة في حيث باشرت ا
دائـرة الـبسـتـنة بـتـحضـيـر البـيوت
صـاطب ومد البـالستـيكـية وعـمل ا
األنابيب اخلاصة وتغـطيتها فضال
عن إجراء عملية التثقيب وحتضير
ـســتـلــزمــات الـضــروريـة لــغـرض ا
زراعة شاتالت محـصول الباذجنان
اخلـــاصــة بـــإنــتـــاج بــذور الـــهــجن

زهـرة مـحـمـود اخلـفـاجي مـواضيع
عــدة أهـمـهــا الـتـطـرق الـى مـفـاهـيم
تـعلقـة بتـصميم نـاعة ا عامـة عن ا
الــلـقـاحـات بـاســتـعـمـال احلـاسـوب
ياً ـستعـملة عـا وقاعـدة البيـانات ا

لــتـــصـــمــيم الـــلـــقــاحـــات. كـــمــا 
اسـتـعـراض الـبـرامج واالمـكـانـيـات
الـهائـلة لـقاعـدة الـبيـانات من خالل
وسـيـلـة الـفـحوصـات الـبـيـولـوجـية
وبــيــانــات ثـــانــويــة حــول اخلاليــا
ـناعـية وتـطبـيـقاً عـملـياً لـتصـميم ا
نـاعة اخللـطية لقاحـات سواء في ا

ــســبب واخلــلـــويــة لــلــفـــايــروس ا
إللــتــهــاب قــصــبـات الــدواجن وذلك
بـاسـتـعـمـال الـسالالت الـعـراقـية او
اسـتـعـمـال لـقـاحـات مـشـتـقـة مـنـهـا
ولـــقـــاحـــات مــــشـــتـــركـــة مـــنـــهـــا .
وأوضــحـت دائــرة الـــبــيـــطــرة ومن
خالل مالكـاتـهـا الـفـنـيـة واخملـتـصة
تصمـيمها عـلى استخدام الـتقنيات
ـتــطـورة في تــصـمــيم الـلــقـاحـات ا
ـستعـملـة للـتخلص من البـيطـرية ا
مــخــاطـــر األمــراض الــتـي تــصــيب

الثروة احليوانية .
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نبض القلم

عن أي صفقة يتحدثون ..?
صفقات كثيرة توجت بصفقة رست في النهاية على رجل أعمال (قوي
ومــشــاغب وبــارع  ومـتــهــور) يــجــيــد (فن الــصـفــقــات) وجنح في أن
يـجـعـلـهــا  بـراءة اخـتـراع تــسـجل بـاسـمه  وتــدخل بـورصـة  الـتـداول
االعالمي والـسيـاسي  سريـعا وحتـدث مـوجة غـضب عارمـة وقتـية في
ـليـون تغـريـدة على مـواقع الـتواصل االجـتـماعي وتـغـريدات جتـاوزت ا

ذمة من أحصاها ..
ومع ذلك مرت الـصفـقة وانتـهت موجـة الغضب   وفي الـنهـاية لم تكن
غير خبر عابر  ضاع في زحمة أخبار  أكثر أهمية في نظر صناعها
بعضها  محملة بالدم  وبعـضها باأللم   وعواجل  تنذر العالم بخطر

من فيروس كرونا ..
وتلك شطارة التاجر ..

لم يأخذ رد  الـفعل على (الصـفقة) التي طـبخت على نار سـريعة  على
مدى اربع سنـوات ب البـيت االبيض  وتل ابيب   وبـالذات ب ترامب
ونـيـتـنـيـاهـو أكــثـر من  بـضع سـاعـات في إجــتـمـاع مـجـامـلـة طـارىء 
ـرة من االستنـكار  والـشجب  والتـهديد وعواطف وكـلمات خـلت هذه ا
والـوعـيــد الـذي اعـتــادوا عـلـيـه   وإكـتـفت بــالـرفض من بــاب (اسـقـاط
الفرض)  وتمسك بالسالم  وكلمات  لم تأت  بجديد  يعقبها تصفيق
 ألضـفـاء أهـمـيـة عـلى احلدث  سـتـأخـذ مـكـانـهـا في  االرشـيف البراء

الذمة من قضية كان يخطط  لها أن تكون في حكم التاريخ ..
لم تـشـهـد قـضيـة في الـعـالم عـلى مدى سـبـعـ سـنة ويـزد مـفـاوضات
وإجـتـمـاعـات وخـطب وتـظـاهـرات ونـدوات و مـسـاومـات وبيـع وشراء و
ـسميـات كمـا شهدت فـلسـط  خلصـها بـايجاز خـتلف ا مشـاريع  
دونـالـد تـرامب دون لـف أو دوران بـصـفـقـة  ســريـعـة  وتـعــامل مـعـهـا

كسلعة  أخضعها  لقانون العرض والطلب ..
 جنحوا في أن يحـولوها الى سلـعة لكن  دون ثمـنها احلقـيقي  وتفقد
ـتـقـدم  ولم يعـد هـنـاك طـلب على فـلـسـطـ الن كل دولة تـسـلـسـلهـا ا
عـربيـة الـيـوم لـهـا فـلـسـطـينـهـا اخلـاصـة   بـدءا بـالـعـراق بـعد احـتالله
ومـرورا بـسـوريــا ولـيـبـيــا والـيـمن  ولــبـنـان وغـيــرهـا من االزمـات الـتي
تـعصف بـهـذا البـلـد العـربي او ذاك عـلى الصـعـيد الـداخـلي او عالقته
مـع غـيـره   وحتــــولت الى (مــوضـوع ثـانـوي) بـعــد إن كـانت  قـضـيـة
ـؤتـــمـرات والـنـدوات وتوضــــع بنـدا ثـابـتا في مـركـزيـة  وتتــــصـدر ا
جـداول االعــمـال في كل اجملــــاالت حـتى وأن لـم تــــكن ســــيـاسـيـة  
ـركـزية  الـتي تـعــــنـيه أكـثر من فـقـد أصـبح لـكل بـلد عـربي قـضـيـته  ا
فـلسـطـ  لـذلك لم (يـبـخـسـهـا) تـرامب حـقـهـا إذا تـعـامل مـعـهـا بـهذا
الـوصف   بعـد أن  إنشـــغل  أهـلهـا بغـيرهـا   وتـدحرجت مـعهم الى

ما وصلوا اليه ..
لم يـكن مـفاجـآة الحد إعـالن ترامب الـصـفقـة  فقـد مـهد لـهـا منـذ مدة
باجـراءات خطيـرة بنقل سـفارته الى الـقدس واالعتـراف بضم اجلوالن
الى اسـرائـيل  وتـرددت تـســريـبـات  كـثـيـرة عن بــنـودهـا كـانت كـافـيـة
لتقـليل السوء فـيها إن لم يكن بـاالستطاعـة منعهـا  ومع ذلك فهو على

يق من قبولها رغم اعالن الرفض لها    ..
ـا نشـرته سابـقا عن الـصفـقة وهي في مـرحلة جس ال أضيف جـديدا 
الـنـبض قـبل سنـوات .. فـفي مـقـال بـتاريخ 17 نـيـسان 2017 اخـترت
عنـوانه (فوز بيـبي وصفعـة   القرن) الن مـا سرب عنـها  يجـعلهـا بهذا
الـوصف   وكانت الـدالئل تـشيـر الى أن  الـثنـائي الـيمـيـني (ترامب –
نـيـنـيـاهــو) يـسـابـقـان الـزمن لــتـحـقـيق هـدفـهــمـا في الـوصـول الى تـلك
الصـفقة  وسـتجعل من نـيتـنياهـو  اذا ما حتقـقت رئيسـا ال يداينه في

الدور واالهمية أخر غير بن غوريون ..
وفي مـقــال آخـر بـتـاريخ  2 كاون االول 2017 تـنــاولت فـيه الــصـفـقـة
ة في مخطط أيضا بـعد أن برزت الى الـسطح من جديـد (أفكار)  قـد
ا في اسـتـعمـاري مـفـضوح   لـيس حملـو قـضيـة فـلسـطـ  فـقط  وإ
حلها خارج أرضها الشرعية بـالتجاوزعلى أراض عربية أخرى بحجة
زمنـة  واالنتهـاء منهـا لندخل في  مـتاهات قـضية ــــشكلـة ا حل هذه ا
اخــرى  وسـلــسـلـة  مــتـواصـــــلـة مـن الـتــداعـيـات الــتي ســتـكــون لـهـا

انعكاسات خطيـــــرة ..
ــسـاواة ويــورد أصـحــاب هــذا الـرأي  تــصــريـحــا خــطـيــرا لــوزيـرة (ا
االجتماعية) االسرائيلية (جيـال جملئيل) أكدت فيه  دون أن تنفيه فيما
ـكن إقامة دولـة فلسـطينـية اال في سيـناء) .. وهذا يدخل بعد أنه  (ال 
ضمن مخـطط  خطير يـطبخ على نار هـادئة جلعل اكثـر من دولة عربية
جزءا من هذه الـصفقـة .. وتصدر تلـويحات وتـسريبات من هـنا وهناك
حول مـخطط يـطبخ    لـتوطـ الفـلسـطيـن على جـزء من أراضي هذه

الدولة العربية او تلك .
إن تـرامب بـصـفـقـته هـذه يـكـون قـد جتـاوز كل الـقـرارات الـدولـية الـتي
تـتعـلق بالـقضـية الـفلـسطـينـية وبـالشـــــــــــرعيـة الدولـية .. ومع ذلك لم

تقابل باي رد فعل يناسبها ..
وازاء تـلك الهـموم الـذاتيـة  والتـحديـات التي تـواجه دوال عربـية  مـعيـنة
تعاني من مشاكل وازمات كبيرة قـد جتد من يرى الكتابة عن فلسط

- من غـير الـفلـسطيـن - تـرفا  بـعد أن كـانت همـا وقضـية أولى له 
وحجـته أن لـكل بـلـد عـربي الـيـوم هـمه ومـشـاكـله الـكـبـيـرة  وانـشـغال
واطن  العربي  بهمومه  اخلاصة  التي ابعدته عن الهموم  العربية  ا

وفي مقدمتها  صعوبة حصوله على قوت يومه ..
فـاذا كـانت بـاالمس لـديـنـا فـلسـطـ واحـدة  فـالـيـوم كل  بالد  عـربـية
مـفـتـوحـة احلـدود أمـام االجـنـبي ومنـكـوبـة بـاالرهـاب واحلـروب والـفـقر
واجلوع والـدمار واخلراب  واخلالفـات الداخلـية   الـتي تهدد وحـدتها
هي  فلسطـ  فغابت  االولى وسط كل هذه (الـفلسطـينات)  اجلديدة

التي تكاثرت مع الزمن ..?...
ـنافي واذا كـان لـدى فـلسـطـ الجـئون فـقـد تـوزع العـرب الـيـوم  في ا
والبـلدان بحـثا عن االمان  ولـقمـة العيش  واحلـرية بعـد أن أصبح هذا
الـبــلـد الـعــربي  أو ذاك طـاردا الهــله بـســبب مـشــاكـله واالزمــات الـتي
يـعيـشهـا  وانـصراف الـناس  الى قـضايـا هـامشـية  و خالفـات وف

وصراعات داخلية وانقسامات  مذهبية وقومية ..
وبـاخـتصـار شـديد .. كـان إخـتيـار االعالن عن صـفـقة الـقـرن منـاسـبا
لـصانـعيه  ومـتزامنـا مع قضـايا مـصيـرية تـواجهـها االمـة العـربية في
أكثر من مكان .. وأصبـحت قضية أي بلد عربي  مـهمة في نظر شعبه
أكـثـر من فــلـسـطـ  النـه ال تـوجـد  في الـســابق قـضـايــا أخـرى غـيـر

قضية فلسط تنافسها في االهمية..
ولذلك فـان حــل أي قضيـة يعد مـهمـا  ليـــس لتــــلك البــالد العــــربية
ــــا لصالح لفلســـط  أيضا ويعــيد لها مركزيتــــها  ..  وحـــها وا
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كم يطول االنتظار.. 
ل االنتظار.. ينتظر  وال 

ما أصعب الوالدة  ومع ذلك يخرج معافى ..
من رحم الظالم  يولد الضياء ..

ومن االلم يولد االمل ..
الفجر قادم ال محال  ..

ومثله يستحق االنتظار ..
فهو جميل بالتأكيد ..

ويبدأ بالصالة وذكر الله ..              
 وهكذا كل انتظار جميل  ..

 } } } }               
∫ bOH  Âö  

أكبر خـطأ  في احليـاة أن تتنـازل عن مبادئك ..
( غاندي ) ..
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صـنـاعـة الـسـيـاحـة مـصطـلـح يعـني
نـاسبة لـلترفيه توفيـر كل االجواء ا
والــفــائــدة والــتــمــتـع بــالــطــبــيــعــة
وزيــارات االمــاكن الـتــاريــخــيـة وال
تـقـوم صـنـاعـة الـسـيـاحـة فـقط عـلى
ـرافـق الـسـيـاحـيـة ويـلـعب تـوفـيـر ا
(الـــطـــقس) دورا مــهـــمـــا وحــيـــويــا
ويـسـهم في االقـبـال عـلى الـسـيـاحة
او الهروب من البلد الى دول اخرى

يزات السياحة. تتوفر فيها 
UO dð w  fID «

ـكن ان تـسـتـقـبل الـسـياح تـركـيا 

في كـل فــصــول الــســنــة بــالــصــيف
مـثلـمـا في الـربـيع واخلـريف وحتى
فـي فــصل الـــشــتـــاء الــذي يـــتــصف
بالبرودة الشـديدة وتساقط االمطار

ـعــدنـيـة) وفـيـهـا ســيـاحـة مـثـالـيـة ا
Sama- للطبـيعة على سـفوح جبال
ـتاحف nil وفـيـها ايـضـا سـيـاحـة ا
(مـتحـف قصـر اتـاتـورك) ويـبدو انه
كـان يـعـشـقـهـا  وتـسـمـيت (الـقـصر
ــتـحــرك ) مـعــروفـة لــدى االتـراك  ا
وجــاءت الـتــسـمـيــة حـيــنـمــا شـاهـد
اتــــاتـــورك احـــد الـــفالحـــ يـــقـــطع
االغصان وسأل عن السبب قالوا له
(ان هــذه االغـصــان حتــتك بــجـدران
الـقـصـر) قــال لـهم (يـتـحـرك الـقـصـر
بدال من قص االغصان)  وكثير من
الـعـراقـيـ يـشـتـرون او يـقـمـون في
هذه مـديـنة لـرخص العـقـارات فيـها
وجمالهـا حتى البـعض يخطط قبل
كـافـأة نهـاية الـتقـاعـد ان يشـتـري 
ــديــنـة اخلــدمــة شــقـتــ في هــذه ا
واحـــدة يـــســـكـن فـــيـــهـــا واالخـــرى

بلغ االيجار يستطيع ان يؤجرها و
يعيش في تركيا وال (ع تشوف وال

الكلب يحزن).
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عــنـدمــا عـبــرنـا اجلــسـر الــذي يـربط
اســـطـــنـــبــول
ـديـنـة يـلوا
ألن يــــــــلــــــــوا
ــــــــــــــــــــــكــن
الـــــــوصـــــــول
الــــــــيـــــــــهــــــــا
بـالـعبـارة عن
طـــريق بـــحــر
مـــــــــــرمـــــــــــرة
والـــــتــــــمـــــتع
ناظر طيور
الــــــــنــــــــورس
وهي حتــــــلق
فـوق الـعـبارة
بـــــإنــــتــــظــــار
حـبــوب االكل
من الـســيـاح
ــــــــــــــــــــكـن و
الـــــــوصـــــــول

الـيـهـا بالـسـيـارات وهـذا اجلـسـر قد
شيده الـيابـانيون بـاالجل على شرط
االستـثمـار فيه بـإيفـاء اجور الـعبور
دة 25 سنـة ايـرادات اجلسـر تـعود
لـليـابـان وبـذلك تـربح تركـيـا اجلـسر
ومـــا يــقــدمـه من خــدمـــات لــلالتــراك
والسـياح وتربح الـيابـان ما تـقبضه
من مبـالغ وهو بـالتأكـيد يـفوق كـلفة
بــنـاء اجلــسـر وفـي تـركــيـا تــوجـد
عــقــول أقــتـصــاديــة مـفــيــدة لـلــبــلـد
والناس اكـبر جسـر على البـسفور
 بـنـاؤه من قـبل الـرئيس (أوزال)
عن طـــريق بــيع االســهـم لــلــشــعب
وغــطى االكـتــتـاب بــاالسـهم كــلـفـة
ـح الـبــصــر وفـرضت الــبـنــاء في 

اجور لعبور اجلسر!
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بــورصه كــلــمـا زرتــهــا احــسـست

بإنها حتتاج الى اكثر من يوم لرؤية
مــا فــيــهــا من مــعــالم ســيــاحــيـة وال
يـقــتـصـر بــرنـامج الــرحـلـة اال زيـارة
سريـعة الى (بـيت احلريـر) و(مصنع
احللقوم) و(مطعم عثمان بابا كباب)

ومرور من بعيد على جامع السلطان
مــــــحــــــمــــــد االول  1419واجلــــــامع

االخضر دون توقف! 
وال يتم زيـارة االثـار التـاريـخيـة مثل
(قلـعة بـورصه وحديـقة الـبرج الذي
 بــنـاؤه فـي عـهــد الـســلــطـان عــبـد
الــعــزيــز 1876-1860 وعــدم زيــارة
(حديقة تـويهانـة) التي تضم ضريح
مـؤسس الـدولـة الـعثـمـانـيـة "عـثـمان
غـــازي وأبــنـه أورهــان غـــازي وعالء
الـــــديـن) وكـــــذلك ســــــوق احلـــــمـــــام

العثاني.
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كنا نـسير في شـوارع بورصه ونرى
االرصـفـة تـصــبغ بـالـلـونـ االبـيض
ـرشـد الـسـيـاحي واالخـضـر يـقــول ا
هي مديـنة الـثلـوج واالخضـرار لذلك
صـبـغـت بـالـلـونــ االبـيض وتـعـني

الـثلـوج في فـصل الـشتـاء واالخـضر
ــديــنـــة في الــربــيع ويــعـــني وضع ا
لـــكـــثـــرة الـــغـــابـــات والـــبـــســـلـــتــ
واحلدائق تتركز سياحة الثلوج في
جـبـل (األولـداغ) وفــيه كل نـشــاطـات
الـتـزلج تـوجـهـنـا
الــى حــــــــــــــــــــيـث
الــتـــلــفــريك وهــو
اطول تـلـفريك في
العـالم 9 كم فوق
غــــطـــــاء ثــــلــــجي
ابـــــيض ويـــــبــــلغ
ارتـــــــفــــــاع هــــــذا
اجلـــــــبل 2469 م
وتـــــــــكـــــــــون انت
جــالس في كــبـ
مـــغـــلق تـــتـــمـــتع
نـاظر االشـجار
وهــي حتـــــــــــــــمـل
الــــثـــــلــــوج عــــلى
اغـــصـــانــهـــا في
ــرحــلــة نــهــايــة ا
االولـى تــــــــنــــــــزل
وتـــدخـل مـــجـــمع
فـيـه تـبـاع الـلــمـشـروبـات الــسـاخـنـة
(السلحب) وتأكل الذرة وقد تشتري
بعض مسلتزمات الثلوج من مالبس
واجلـواكــيت وال تـنـسـى ان تـشـتـري
(نــظــارات) تــغــطي عــيــونك بــهـا ألن
اصــــعـب شيء وانـت تــــواجه ريــــاح
الـثوج هي اسـتـمرار عـيـونك بـالدمع
وااللم! بــعـدهــا تــركب تـلــفــريك اخـر
يـقــودك الى قـمـة جــبل اولـداغ حـيث
ــكــنك مـــنــتج اولـــداغ لــلــســيـــاح و
ـــارســة ركـــوب دبــابـــات الــثـــلــوج
وكــذلك الــتــزلج وبــاقي الــنــشــاطـات
التي يكون الثلج فـيها قاسم مشترك
ولــيس هــنــاك اجــمل من ان حتــضن
من حتب وسط الــثــلــوج و ان تـرمي
ابنتك بفتات الثلج وهي تبني قصرا

من الثلوج.
l³²¹
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ـلــتـقى الــعـلـمـي االول لـعـام ضــمن ا
2020 لـــكـــلـــيــــة بـــغـــداد لـــلـــعـــلـــوم
االقتصاديـة وبالتعـاون مع اجلمعية
الــعــراقـــيــة لــلـــســيــاســـات الــعــامــة
والـتـنـمـية الـبـشـريـة يـلـقي الـدكـتور
مظهـر محمـد صالح مسـتشار رئيس
ـالـيـة مـحـاضـرة الـوزراء لـلـشــؤون ا
بعنوان (االتفاقية العراقية الصينية

ومبادرة احلزام والطريق). 
وقالت بـطاقة دعـوة تلـقتهـا (الزمان)
امس ان (احملـــاضـــرة ســتـــقـــام يــوم

قـبل الساعة الثـانية عشرة السبت ا
ظـهـرا. وقـال الــدكـتـور لـبـنـان هـاتف
الـشــامي عـمـيــد الـكـلـيــة ان (الـكـلـيـة
تــتــجه القــامــة مــؤتــمــرهــا الــعـلــمي
الـدولي الــتـاسع بـعـنــوان (الـتـنـمـيـة
ـسـتدامـة في ظل الـتـعـلـيم الـنوعي ا
والـــثـــورة الـــرقـــمـــيـــة). واضــاف ان
قبل ؤتمر سيقام في 18 نيسان ا (ا
ــؤتــمـــرات الــكــبــرى في فـي قــاعــة ا
مـــعـــرض بـــغـــداد الــدولـي وان اخــر
موعد لتـسلم ملخصـات البحوث هو

االول من اذار.

بكثـافة لـذلك كان لي اكثـر من رحلة
الى تركـيا فـي فصل الـشتـاء وغالـبا
مـا تكـون في اسـطـنـبـول وال بد من
الذهـاب مع الـكروب الـسـياحـية الى
مـديــنـة بـورصـةه الــعـاصـمـة االولى
لالمـبـراطــوريـة الـعـثـمـانـيـة -1326
1365 حــيـنــمـا كــانت االنــاضـول و

قبل فتح القسطنطينية .
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ونـحن نغـادر اسـطنـبـول متـوجـه
الى بورصـة عليـنا ان جنـتاز مـدينة
ـة ومعـروفة وهي مـدينـة (يلوا) قد
وهي مـديـنـة جـمـيـلـة
جــــدا وســــاحــــلــــيـــة
وهـــادئــة تـــقع عـــلى
بـحر مـرمـرة وتـبـعد
175 كــــــــــــم عـــــــــــن
اســـــطــــنـــــبــــول وال
ـاذا ال تقوم اعرف 

الـــــــــكـــــــــروبــــــــات
السـيـاحـية بـرحـلة
ــديـــنــة الى هـــذه ا
الـــــتي تـــــشــــتــــهــــر
(بـــــاحلــــــمــــــامـــــات


