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أعــلـن مـديــر عـام شـركــة أبن مـاجـد
الــــعــــامــــة إحــــدى شــــركـــات وزارة
ـعــادن حـيــدر طـاهـر الـصــنـاعــة وا
ـــئـــة من جـــاسم عـن إجنــاز 85 بـــا
ــشــروع االســتــراتــيــجي إلنــشــاء ا
ثـمـانـيــة خـزانـات لـتـصــديـر الـنـفط
اخلـام في مـسـتودع الـفـاو الـنـفطي
واالسـتـعـداد لتـوقـيع عـقـود جـديدة
مع مـحـافـظـة الـبـصـرة ومـؤسـسات
الدولـة . وقـال في تصـريح للـمكتب
اإلعـالمـي في الــــــوزارة تــــــلــــــقــــــته
(الـزمان) امس ان (الـشـركـة اجنزت
ست خزانات بـالكامل سـعة الواحد
مـنـهـا 58 الف مــتـر مــكـعب بــكـافـة
مــلـــحـــقـــاتـــهـــا مع صـب الـــركـــائــز
) مـشيـراً الى ـتـبـقـيـ لـلـخـزانـ ا
دعـم الــــوزيــــر صــــالح عــــبــــد الــــله

اجلــبـوري وجــهـود الــوكـيل الــفـني
لـلـوزارة عادل كـر في اجـتـمـاعات
اجملــلس الــوزاري لـلــطــاقـة بــأعـداد
مـــلــــحق عــــقـــد إلكــــمـــال االعــــمـــال
ـشروع يـكانـيكـية وإجنـاز كامل ا ا
خالل مدة 201 يـوم) مـوضـحـاً أن
(الـشركـة اسـتخـدمت تـقنـيـة حديـثة
ــشــروع تــسـمى في تــنــفـيــذ هــذا ا
بـطــريـقــة اخلـلط الــعـمــيق نـتــيـجـة
طبيعة وخصوصية االرض الرخوة
فـي مــــديـــنــــة الــــفـــاو  مــــؤكـــداً ان
شروع ستراتيجي وحيوي وينفذ ا
بـتـقـنـيـات واسـالـيب حـديـثـة وألول
مــرة في الــبـلــد بــجــهــود وخــبـرات
كوادر الشركة وبـالتعاون مع شركة
ــشـرفــة عــلى بــاريــزا االيــطــالــيــة ا

شروع). ا
 وأضـــاف أن الـــشــركـــة (تــســـتــعــد

لــتـأهـيل وإنـشــاء عـدد من اجلـسـور
في مـحافـظة الـبـصرة بـعد احـالتـها
من قـبـل احملـافــظــة وتـوقــيع عــقـود
جديدة ضـمن نشاطـها وتخـصصها
ـــعــدات الــصـــنـــاعـي لـــتــصـــنـــيـع ا
ــبـادالت الــهــنــدسـيــة الــثــقــيـلــة كــا
احلراريـة واخلزانـات ومد االنـابيب

وإنشاء اجلسور وغيرها).
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وشــــارك وكـــيل وزارة الـــصـــنـــاعـــة
عـادن عـادل كر بـصفـته رئيس وا
االحتــــاد الـــــعــــربي لـألســــمــــدة في
لتـقى الدولي السـادس والعشرين ا
عرض لالحتاد العربي لألسـمدة وا
صاحب له في القاهرة بجمهورية ا
مـــصــر الـــعــربـــيـــة وسط مــشـــاركــة
وحــضـور وزيــر قــطـاع االعــمـال في
ـــديــريـن والـــعــامـــ في مـــصـــر وا

الدائرة الفنية ودائرة االستثمارات
في وزارة الــصــنـــاعــة في شــركــات
صـــنــاعـــة االســـمـــدة الـــشـــمـــالـــيــة
ـشراق واكثر واجلنوبـية وكبريت ا
من 300 شــــخـــــصــــيــــة بــــارزة من
ـثـلي صـنـاعة رؤسـاء الـشـركات و
االسـمـدة في الدول الـعـربـيـة .وقـال
ــلــتــقى ان كــر في كــلــمــة خالل ا
ــــواً (االحتـــــاد الــــعــــربي شــــهــــد 
ـنـظـمات وازدهـاراً واصبـح ضمن ا
ـــيـــا ــــشـــهـــورة عـــا واالحتـــادات ا
تنامية في اثراء قطاع إلسهاماته ا
صــنــاعــات االســمــدة والــتــقــنــيـات
ــسـتــخـدمــة فـيه  مــشـيـراً الى ان ا
االحتـاد ومـنـذ بـدايـة تـأسـيسـه عام
1975 يـــــعــــمل ويــــطـــــور الــــيــــاته
ــــســـــتــــجــــدات وبــــرامـــــجه وفـق ا
والـــتـــحـــديــات الـــتـي تــواجـه هــذه
الصناعـة وجتارتها التي تـترجمها

اخلطط السنوية) .
واضـــــعــــــاً فـي (اعـــــتــــــبـــــاراتـه كل
ــتــغـــيــرات الــدولـــيــة مــلـــتــمــســاً ا
ــطـلــوبــة لـتــعــزيـز االحــتـيــاجــات ا
صناعـة االسمدة الـعربيـة والتعرف

صالح عبد الله اجلبوري
عــــلى كل مــــاهــــو جـــديــــد في هـــذه
ــعــلــومــات الـــصــنــاعــة وتــوفـــيــر ا
والــبـيــانـات وتــبـادل اخلــبـرات بـ
اعـــضـــاءه) الفــــتـــاً الى ان (قـــطـــاع
األسمدة العربية أستطاع ان يرسخ
ـيـة حـيث مـكــانـته في الـسـوق الـعـا
بــلغ اجــمـالي اإلنــتـاج من األســمـدة
نـطقـة الـعربـية في وخـاماتـهـا في ا
عام 2018 مايـزيد عن 140 ملـيون
طن وصـادرات جتاوزت 70 مـلـيون

طن).
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وأضـاف ان (صناعـة األسمدة تمثل
مــدخالً رئــيــسـيــاً لــقــطــاع الــزراعـة
الغـــنى عــنـه لــتــحــقـــيق الــتـــنــمــيــة
سـتدامـة وللـقضـاء على الـزراعيـة ا
الــفـجـوة الــغـذائـيــة وحتـقـيق االمن
الــغـذائي وان جـهـوداً كــبـيـرة بـذلت
ـــاضــيـــة من أجل خالل الـــعــقـــود ا
حتـس إنـتـاجيـة االراضي وتـزويد
ـــنــاســـبــة ـــزارعــ بـــاألســـمــدة ا ا
وتـشـجـيـعهم لـتـبـني الـتـكنـولـوجـيا
احلـديـثة مـن أجل زيادة الـفـعـالـية 
داعـيـاً في هـذا االطـار الى الـتـعـاون

وتـــــوحــــــيــــــد اجلــــــهـــــود مـن أجل
االستخدام االمـثل لألسمدة وزيادة

إنتاج احملاصيل).
ـلـتـقى تـرأس كر وعـلـى هـامش ا
اجللسة 116 جمللس إدارة االحتاد
واضيع ناقشة ا العربي لألسمدة 
درجة في جدول االعمال لفات ا وا
ناسبة بشأنها. وإتخاذ القرارات ا
وأعـلـنـت الـشـركة الـعـامـة لـلـفحص
والتـأهيل الهـندسي إحـدى شركات
ــــعـــادن عن وزارة الـــصــــنـــاعـــة وا
ــنـفـذة لــصـالح مــحـطـة أعـمــالـهـا ا
ـســيب الــغـازيــة . وبـ كـهــربــاء ا
مـدير عـام الـشـركة عالء الـدين عـبد
احلس علي : في تصريح للمكتب
اإلعـالمـي في الــــــوزارة تــــــلـــــقــــــته
(الــزمـان) امس (إن الـشــركـة نـفـذت
ومـن خالل قــسم هــنــدســة اإلنــتـاج
أعمال موازنة مروحة تزن 7 اطنان
ـسيب الـغازية في محـطة كـهرباء ا
بـأسـتـخـدام جـهـاز مـوازنـة األجزاء
الدوارة لألوزان العالـية لغاية وزن
(20 طن)  مبيـناً بأن تـنفيـذ العمل
 من قـــبل كـــادر مـــتــخـــصص ذو
خـبرة طـويـلة في هـذا اجملـال حيث
تـــضــمن مــوازنــة األجــزاء الــدوارة
وخملـــتــلف األوزان وكــذلـك حتــلــيل
االهـتـزازات وحتـديـد الالأسـتـقـامـة

للمحاور .
ـــديــــر الـــعـــام أن الـــقـــسم ونــــوه ا
تعلقة ـشاكل ا ذكور يقوم بحل ا ا
بـتـكـنـولـوجيـا هـنـدسـة االهـتزازات
ــوازنــة واالســتـــقــامــة لألجــزاء وا
الـدوارة وغــيــر الــدوارة لــلــمـكــائن
ـنظـومـات في جـميع مـؤسـسات وا
ومـعـاهـد ومـصـانع ومـعـامل وزارة
ــعـــادن والــوزارات الــصـــنــاعـــة وا

األخرى).

اخملــطـــوطــات وأصــحـــاب خــبــرة
وزجـهم بــدورات في داخل وخـارج
الـــــعـــــراق  بــــإشـــــراف مـــــدربــــ
مـــخـــتـــصـــ بــالـــتـــرمـــيم وحـــفظ
اخملـــطــــوطــــات  ومـــنــــهـــا دورات
ية نظـمة الـيونسـكو العـا خاصـة 
لـلـتـربـيـة والعـلم والـثـقـافـة وكذلك
ــاجــد دورات في مـــركــز جــمـــعــة ا
لـلـثقـافـة والـتراث لـتـطويـر خـبرات

الفني في القسم). 
واد الفـتاً إلى أن (الـقـسم مـجهـز 
تـرمـيم اخملـطـوطـات والـوثـائق من
ـــيـــة  حتـــافظ عـــلى مـــنـــاشئ عـــا
مـــكــونـــات اخملـــطــوط مـن الــغالف
والورق واحلـبـر). واكد أن (الـقسم
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قـــام قـــسم تــــرمـــيم اخملـــطـــوطـــات
والـــوثـــائق في مـــؤســـســة كـــاشف
الغطاء الـثقافية في الـنجف بحملة
لـصـيـانـة اخملـطـوطـات والـوثـائق 
لغـرض احلفـاظ علـيهـا من االندثار

واخلراب. 
وقال مسـؤول قسم ترمـيم وصيانة
يالي اخملطوطات والوثائق رضا ا
في تــصـريح امـس (قـســمــنـا يــقـدم
ؤسسات مجاناً خدماته لألفراد وا
 كـــمــا أنـــة بــعـــد عــام 2003 وفي
خـضــــم الــتــغـيــيـرات الــتي طـرأت
على العـراق وما تبـعها من أحداث
ــؤســسـات ألــقت بــظاللــهــا عــلـى ا

العامة واخلاصة).
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وأوضـح ان (مـــــؤســــســـــة كـــــاشف
الغطـاء العامـة في النجف األشرف
الــــتي تــــأســــست ســــنـــة 1993م 
اسـتــحـداث قـسم تــرمـيم وصــيـانـة
اخملــطـوطـات والـوثـائق  لـلـحـاجـة
اسـة له بعد تـعرض اخملـطوطات ا
اضية في العراق  خالل احلقـبة ا
للتهميش وعدم االهتمام ما جعلها
عـرضــة لـلــتـلف والــضـيــاع  جـراء
سوء الـتخـزين أو بسـبب تعـرضها
لــظــروف بـــيــئــيــة غـــيــر مالئــمــة 
وباعـتـبارهـا كـنوز عـلـميـة كـتبـتـها
أنامل العلـماء األفذاذ وحتف أثرية

تراثية . 
مـضـيــفـاً : ولـكـون مـعــظـمـهـا مـرّت
عـلـيـهـا أكـثــر من مـائـة عـام خـلت 
صارت احلـاجة ماسـة إلى تأسيس
عاجلـة االضرار التي قسم يعـنى 

حلــقت بـاخملـطـوطـات  واالهـتـمـام
ادتـها الورقـية بـشكل يحـفظ لها
هيبتها التراثية لألعوام الالحقة 
أال وهــو قـــسم (تــرمــيـم وصــيــانــة

اخملطوطات). 
مـشــيـرا الى إن (من دواعي إنـشـاء
القسم كانت لـضرورة احلفاظ على
تـضـرر والـتالف الـتـراث اخلطـي ا
ـوجـود ـؤســسـة وا ــوجـود في ا ا
ــومـة ــؤسـســة  ألجـل د خــارج ا
ـــــــعــــــرفـي  وهــــــذا هـــــــذا االرث ا
االهــــــتـمـام مـنـذ بـدايـات تـأسـيس

ؤسسة).  ا
ــؤسـسـة دأبت عـلى واضـاف ان (ا
تـهيئـة موظـف يـختـصون بـترميم
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يـقـدم خـدمـاته عـلـى شـقـ الـفردي
واجلــمـــاعي  بــحـــيث نـــســتـــقــبل
ـوجـودة اخملـطــوطـات والـوثـائق ا
لـدى االسر أو االفـراد بـشـكل فردي
لـتـرمــيـمـهـا وإزالـة الــضـرر مـنـهـا
وارجـاعـهـا الى اصـحـابـهـا بـهـيـأة
ـكانـتها الـتراثـية وقـيمـتها تـليق 
العلمية ومن الناحية اجلماعية). 
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مـوضـحــاً ان (الـقـسم الــيـوم يـقـوم
بــتــرمــيم وصــيــانــة اخملــطــوطــات
وجـودة في مؤسـسات والوثـائق ا
عـلـمـيـة وادبــيـة ومـكـتـبـات عـامـة 
ورغـم كــون الـــعـــمـل يــحـــتـــاج الى
هارات ـواد االولية وا الكثير من ا

الـفـنـيـة  اال ان قـسمـنـا هـذا  يـقوم
ـاناً مـنا بـكل  ماذكـرناه مـجـاناً إ
بــضـــرورة احلــفــاظ عـــلى الــتــراث
اخملطوط والـوثائقي). داعـياً (كافة
ـــؤســســـات الــعــامـــة واخلــاصــة ا
واالفـراد واالسـر من داخل وخـارج
الـعـراق  الى جـلب مـا يـحـتـفـظون
به مـن مـــــخـــــطــــوطـــــات ووثـــــائق
متضررة بـغية ترميـمها وارجاعها

إلى أصحابها).
وافــتـــتـح مــحـــافـظ الــنـــجـف لــؤي
الــــيـــاســـري صــــبـــاح امس األحـــد
ـــة قــرب ـــديــنـــة الـــقـــد مـــدخل  ا
مـجـســرات ثـورة الـعـشــرين  بـعـد
ـركـبـات قــطع دام لـسـنــوات أمـام ا

وذلـك السـتــقـرارهــا األمــني . وأكـد
الـــيـــاســري فـي بــيـــان (بـــالـــنـــظــر
لالســـتــــقـــرار األمــــني فـي عـــمـــوم
مـحافـظة الـنجف وجـهنـا للـجهات
األمنـية بـرفـــــع كافـة القـطــــوعات
ــــــذكـــورة  امـــام ـــنـــطــــقـــة ا في ا
ـــــركـــــبـــــات ورفـع احلـــــواجــــــــز ا
عـنــــهـا). مضـيفـاً انه ان (ذلك جاء
لتقد رسالة للجميع ان احملافظة
آمـنـة ومـسـتــقـرة والـقـوى األمـنـيـة
ـواطنـ حـريصـ كل احلرص وا
عـلـى مـديـنــتـهم وامــنـهــا  وهـنـاك
تـعــاون كـبــيـر في هــذا اجملـال بـ
ابنـاء احملافـظة وأجـهزتـنا األمـنية

البطلة).
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بـعد هـرولـة مـزيد من الـدول الـعـربـية نـحـو الـتطـبـيع مع الـكـيان الـصـهـيوني
واإلنـبـطـاح الـتـام لـرغـبـات " الـكاوبـوي األمـريـكـي " في الـتـســـــويق لـصـفـقة
زاد السياسي و نفض الـيد بشكل نهـــائي من الـقرن  وبيع فلسطـ في ا
ـركـزيــة لـدى االمـة الـــعـربـيـة هـذه الـقـضـيـة الــتي تـعــــــتـبـر من الــقـضـايـا ا
والـشعوب اإلســـــالمـية  يكون احلق قـد حصحص و يـكون اخليط األبيض

قد تب من اخليط األسود.
ــتـخـاذلــة لـدولـة إيـران فـأي غـبي يــصـدق بـعــد الـيـوم أن عــداء هـذه الـدول ا
ـزعـومـة علـى الهـويـة الـعـربيـة وحـرصـهـا على ـسلـمـة يـرجع إلى غـيـرتهـا ا ا
سـيـادة واسـتـقالل الـبـلـدان الـعـربـيـة الـشـقـيـقـة كمـا روجـوا لـذلـك كـذبـا مـنذ

سنوات ?
إن األمـر هو عكـــــس ذلك تماما  فمـا الصــــخب الذي تضــــج به القنوات
ـأجـــــورة الـتي حـاولت الـفـضـائـيـة لــهـذه األنـظـمـة وكل األبـواق اإلعالمــيـة ا
لـعونة شـيطـــــنـة إيران ومن يـقف إلى جانـبها  هـو تمـهيد لـهذه الـصفقـة ا
ومـحاولـة لـقـطع الطـريق أمـام إيـران التـي تعـمل رغم احلـصـار و العـقـوبات

والدسائس . 
ــقـاومــة والــصـمــود والــوحـدة لــدى االمــة الـعــربــيـة عــلى تــعــزيــــز قــدرات ا
والـشـعوب اإلسالمـيـة وعـلى رأسـهـا الشـعب الـفـلـسـطيـني بـيـنـمـا الدويالت
ـليـارات في جـيـوب األعـــــداء وتـمول الـبــترولـيـة كـانت ومـا زالت تـضــــخ ا
ــرتـزقـــــة وتــذكي الـنــــــعـرات الـعــرقـــــيـة احلـروب بـالــــــوكـالـة  وجتــنـد ا
والطـائفــــــية  لتـمزيق اجملـتمعـات العـربية وتـفكـيكهـا وتدجـينهـا وترويـضها
ـشـاريع لــتـــــكـون عـلى شـاكــلـتــــــهـا : طـائـعـة ذلــيـلـة مـنـبـطــحـة خـادمــــة 

نــــطقة. االمبريالية و الصهــــيونية في ا
دى وعي هذه الـشعوب إن مـستقـبل األمة العـربيـة ومصيـر شعوبـها رهـ 
بخطورة التحديات القادمة و فهمها فهما صحيحا في جوهرها ال كما يروج

لها في اإلعالم  أو في كواليس السياسة.
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ـتـنـفـذ الـذي يـريد مـنه وظـف الـنزيـه محـرجـا لـلـغـايـة بـ ضـغط الـرجل ا يـبـدو ا
الـتـوقـيع عـلى كـشـوفـات تـمـنـحه الـشــرعـيـة لـلـمـضي في مـشـروع عـمل مع جـهـة

وظف النزيه . رسمـــية  لكن األمر متوقف على توقيع ا
ال أدري ولـكـني أظن أن اإلبـتـزاز في الـصـحـافـة الـعـراقـيـة ظـاهـرة سـيـئـة لـكـنـهـا
مكـشوفة لذوي الفهم مثلما هي واضحة لكل  مشتغل في الصحافة واإلعالم في
الـعـراق فـح تـتـبع وسـيـلـة إعالم لـشـخص مـتـنـفـذ أو طـامح فـامـا أن تـسـتـخدم
ـالك والـداعم سـيــاسـيـا وأمـا أن تـسـتـخـدم في لـلـدعـايـة أو لـلـتـسـقــيط إذا كـان ا
ـالك تــاجـرا أو صـاحب مــنـفـعــة خـاصـة الــتـجـارة أو اإلبــتــــزاز عـنــدمـا يـكــون ا
صالح فيسـتخدم وسيلته اإلعالمـــــية لـتسقيط السياسيـ والتجار وأصـحاب ا
بنـشر دعايات وإفــــــتراءات زائفة إلخـافتــــهم وترويعهم ودفـعهم للتنازل وتقد
األموال له  وهـناك الشريف الـذي يدفع برغــــم عدم إرتـكابه للخـطأ ألنه يخشى
عـلى سـمـعـته وأسـرته بـيـنـــــمـا يـدفع آخـرون ألنـهم فـاسـدون بـالـفـعل ويـحـاولون
الـتـغــطـيـة عـلى فـســادهم وجتـنب الـفـضـيــحـة فـيـمـا لـو مـضـى صـاحب الـوسـيـلـة

سؤول أو ذاك . اإلعالمية في نشر وبث معلومات تب فساد هذا ا
يصـعب مواجهة هـذا النوع من اإلبـتزاز عنـدما تكـون الدولة ضـعيفـة وغير قادرة
تـعلـقة بـاإلبتزاز األلـكتـروني فيـعمـد البعض عـلى تطـبيق الـقوانـ والتـشريعـات ا
إلى محـاولة جـني األموال عـبر هـذه الطـريقـة القـذرة التي يـتمـاهى معـها الـبعض
قـاالت واألخـبار ومـقـاطع الـفديـو لـتهـديد ـعلـومـات والصـور وا عن طـريق جـمع ا
الـضـحـيـة وإبــتـزازه فـيـتم الـنـشـر أو يـلــغى أو يـؤجل  وقـد روى لي شـخص أنه
طـلوب مـن أجل عدم الـنشـر بخـصوص بـلغ ا تفـاوض مع أحد هـؤالء ليـخـفض ا
أحد أصـحاب الـشركـات وكان له ذلك ولـكن بنـسبـة من التـخفـيض ليـست كبـيرة

على أية حال .
هـذا الــنــوع من اإلبــتـزاز يــهــدد الـعــالم ويــقـــــــوض نـظم
احلـمـايـة الـتـقـلـيـديـة وتـشـرع له قـوانــــــ لـكـنـها تـلـقى
إعتـراضـات في أحيـان كـثيـرة كـما في الـعـراق حيــــث
ـان الـعــراقي تـشـريـع قـوانـ مـتــعـلــــــقـة يـحـاول الــبـر
ـة األلكـتـرونـيـة وتـصنـيـفـهـا وحتديـد الـعـقـوبات بـاجلـر

الالزمة لها .
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سبحته ويتشاغل بذكرٍ يردُدُه وال يفتر عنه  وكان سك  كان أحد عـبيد الدنيا 
في اثـنـاء ذلك يـوّجه سهـام نـظـره الى واحد من اجلـمـاعـة معـروف بـالثـراء وسـعة

احلال ويُمعنُ النظر اليه ويتمتمُ ...
ريب وأتفق اجلـميع على أنْ يصمـتوا بشكل مفـاجئ ليستمـعوا الى هذا الذاكِر ا

 
وهكذا كان 

فضلّة التي كانت تنفرج عنها شفتاه هي : وانكشف ان ترنيمتَه ا
" أَصِيدُكَ 

أَصِيدُكَ ..!!
يوّجه خطابه الى الغنيّ الكبير الذي يقابله ..!!

-2-
ويُـذَكِـرُنِي هـذا الـلـعـوب بـفـريق من سـيـاسيْ الـصـدفـة الـذين ابـتـكـروا من وسـائل
االحـتـيـال الخـتالس األمـوال مـا أدهش اجلـمـيع  وهم ال يـفـتـرون عن مـخـاطـبة (

ناصب –وان لم تكن تسمعهم  –قائل : الكراسي ) وا
نصيدُكِ 
نصيدُكِ 

ـال الـسـيـاسي احملــصـود عـلى حـسـاب الـفـقـراء وأهم وسـائل االصـطــيـاد هي ا
ساك من أبناء هذا البلد ... ستضعف واألرامل واليتامى وا وا
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وهنا نقول :

ـنــاصب والـذين أنـسـاهم الـشـيـطـان ذِكْـرَ الـله شـتـان بـ هـؤالء الالهـثـ وراء ا
العظيم فلم يخطر ببـــالهم ان يتذكروا الرحلة الى العالم اآلخر 

والوقوف ب يديْ الله للحساب 
ا اجـترحـوه ومارسوه واجلواب عـلى ما يطـرح علـيهم من اسـئلة صـعبـة تتـعلق 
من عظـيم األخطاء واخلطايـا وبدالً من السعي الدائب لـلخالص من ربقة الذنوب
ـصـالح ــنـاصب وا ـعــاصي ال يـزدادون االّ ركـضـاً وراء ا ومـا اجــتـرحـوه من ا

سؤولية ازاء كل أعمالهم وأقوالهم . بعيداً عن األشواق الروحية والشعور با
أين هـؤالء من عـبـاد الـله الـصاحلـ الـذاكـرين الـله كـثيـراً في كل صـبـاح ومـساء

والساع الى كسب مرضاته واجتناب سخطه بكل ما لديهم من قوّة .
ـا سـيَرَوْنَ فـي رحـلتـهم الـى الـدار اآلخرة حـيث أنـهم ثـم انهـم في وجل عـظـيم 
يـتــهـمـون أنــفـسـهـم بـالـتــقـصـيـر  –بــالـرغم من انــهم لم يـضــيّـعــوا الـفـرائض ولم

يستبيحوا احملارم - ?
-4-

اسمع ما يقوله أحدهم مناجياً ربه :
أَجِرْنّيِ يومَ يؤخذ بالنواصي 

وهل للعبد ثمّةَ مِنْ مناصِ
ولي أَمَل بعفوكَ عن ذنوبي 

فانِي مُسْرِف يارب عاصي 
اذا ما فزتُ منك بِبَرْد عَفْوٍ 

فذالك ما أوملُ مِنْ خالصي 
أتوب اليك ربي من ذنوبي 

عاصي  ومن اتيان هاتِك ا
تــــوفى ســــنة وللــعـالمة الكـبير والـشاعـر الــــشهـير الـسيد رضـــــا الهـــندي ا

1362هـ بيتان جميالن في هــذا الباب :
الهي : إذا أَحْضَرتَنِي ونشرنَ لي 

صحائفُ ال تُبقي عليّ وال تَذَرْ
فقل : ال تَعدُّوهُ وإنْ كان حاضراً 

فقد كان عبدي ال يُعدُّ اذا حَضَرْ 
أرأيت كيـف كان يفكـرّ هذا العَـلَم اجلليل بـيوم احلساب

وأهواله وما كان يتمناه للنجاة ?
ان االنـسيـاق وراء الـشهـوات لن يـقود االّ الى االرتـطام
ـــفـــارقــات الـــتـي تـــســوّد بـــركـــام من االخـــتـــراقـــات وا

الصحائف والوجوه .

Õö∫ خبراء مؤسسة في النجف يصلحون مخطوطاً «

عادل كر

مـنــذ أن تـعـرفت الـيه أوائل عـام 1964
ـبـدع وحـتى رحـيــله  ظل الـصـحــفي ا
ـتــألق حـمــيـد رشــيـد "أبـو واإلنـســان ا
ريـاض" أسـتـاذا مرشـداً وأخـا كـبـيراً
وصـديـقــاً نـبـيالً ورفـيــقـاً ثـابت الـعـزم

ان.  واإل
واآلن وأنــا أكـتب هــذه الـكــلــمـات بــعـد
ــاً عـلـى بـدء صــداقــتــنـا مـرور 56 عــا
وانقضاء 51 سنة على رحيله أجد أن
ذكــراه مــا زالت وســتــبــقى مــشـعــة في
القـلب والعـقل والضـميـر وأنه كان من
أعــز مـن صـادقـت وعـرفـت وخـبــرت من

البشر.
لـقـد كــان مـفـتـاح تـعـرفــنـا عـلى بـعض
وتـعـمـق عالقـتـنــا مع األيـام الــتـزامـنـا
بـــخط الـــيــــســـار الـــوطـــني الـــعـــراقي
والـتـقـارب الكـثـيـر ب رؤانـا وأفـكـارنا
وتطلعنا وما نؤمن به من قيم إنسانية
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وأخالقــيـة كــنت لــدى تــعـرفي الــيه في
مـقـتـبل الشـبـاب وحـديث عـهد بـبـغداد
الـعـاصـمـة الـتي قــدمت إلـيـهـا من عـلى
ـشــتـرك جـمــعـتـنـا ــهـني ا الــصـعـيـد ا
زمــالــة مــهــنــيــة إيــجــابــيــة ورصــيــنــة
وخالقــة عــمـــلــنــا ســويـــة في جــريــدة
ـــنـــار" الــتـي كـــانت تـــعـــدّ اجلـــريــدة "ا
الــعـــراقــيــة األولى واألوسـع انــتــشــارا
خالل فــتـرة صــدورهـا وامــتـد عــمـلــنـا
1965 2 نار" بدءاً من 1 شترك في "ا ا
1967 بــعـــد أن تـــوقــفت 12 وحــتى 3
ؤسسـة العامة اجلريـدة إثر تأسيـس ا
لـلـصـحـافة الـتي ألـغى قـانونـهـا  كـافة
ـــمـــنــوحـــة لـــلـــصــحف االمـــتـــيــازات ا
الــســيــاســيــة الــتي كــانت تــصـدر قــبل
تـشــريــعه مــنــهــيــا بــذلك دور الــقــطـاع
اخلـاص في سـيـطـرته عـلى اإلصدارات

الصحفية السياسية.

كـمسـتشـار صحـفي عام لـديهـا إهتداءً
بـصـدور جـريدة حتـمل نـفس االسم في
الـقــاهـرة وذلك في إطــار إيـصــال آخـر
األخــبــار إلى الــقــار وعــدم االكــتــفــاء
باألخبار احلـاصلة حتى الثـانية عشرة
من مـــســـاء الــيـــوم الــســـابق أو خالل
الـســاعـة أو الــسـاعــتـ األولـيــتـ من
الــيــوم اجلـديــد ولــكن هــذه الـتــجــربـة
فـشـلت بــسـبب عـدم تـمــيـزهـا الـواضح
واجلــــلـي عن طـــــبـــــعـــــات الـــــصـــــحف
الصباحـية فتما إلـغاؤها والتعويض

حميد رشيد

عــنـــهــا بــإصــدار جــريــدة حــمــلت اسم
"الشعب"كان يـضيف في داره التي كان
يسـتأجرها في مـنطقـة العطـيفية وفي
داره الــتي شـيـدهـا بـعـد حـصـوله عـلى
ــصــرف الـــعــراقي في حي قــرض من ا
الـصــحـفــيــ بـالــقـادســيــة  جـلــسـات
سـيـاسـيـة وأدبيـة مـخـتـصرة رأيت في
إحـداها الـشـاعر الـكبـيـر مظـفر الـنواب
ألول مــرة في حـيــاتي عـنــدمـا جـاء في
زيارة مـفاجئـة وكان مـطارداً ومطـلوباً
مـن اجلــهــات األمــنــيــة يــومــذاك بــعــد
هـروبـه من سـجن احلـلـة مع مـجـمـوعـة
مـن الـســجــنــاء الــسـيــاســيــ بــتـاريخ
1967 ولـم أر الـشــاعـر مــظــــــفـر 11 7
بـــعـــد ذلك إال عــام 1997 عـــنــدمـــا قــام
بــزيــارة إلى أســتــرالـــيــا رافــقه فــيــهــا
الــدكــتــور الــفــنــان ســعــدي أحلــديــثي
وأقــيــمــــــــت لــهــمــا خاللــهــا أمــســيــة
شـــعــريـــة غــنـــائــيــــــــــة في ســــــــدني
وأخـــرى في مـــلـــبـــورن كــان لـي شــرف
ـــــــهـــــــا وكـــــــانـت مـن أجنح تـــــــقــــــــد
األمــــــــسـيــات الـثـقـافـيــة الـعـربـيـة في

ملبورن يومذاك. 
وخالل لـــقـــاء فـــــــــــردي مـع الــشـــاعــر
الــنـواب ذكــرته بــأول لـقــاء لـــــــــنـا في
بيت الـصديق الـراحل حمـــــــيـد شعره
فــذكــره بــكل خــيــر وأشــاد به إنــســانـاً
وصـــحـــفــــيـــاً ومـــثــــقـــــــــفـــاً لـه شـــأنه

واعتباره.   مظفر النواب

ونـتـيــجـة لــذلك لم يـكن أمــام الـصـحف
ـؤســسـة إال اجلـديــدة الــصـادرة عـن ا
الكات الـصحفية العاملة االستعانة با
ـــلـــغـــاة في الـــصـــحـــافـــة األهـــلـــيـــة ا
وتوزيعـها على الصـحف اجلديدة فتم
تـنـســيب الـزمـيل الــراحل "أبـو ريـاض"
لــــلــــعــــمـل في جــــريــــدة حــــمـــــلت اسم
ـواطن" فيـما  تنـسيـبي للـعمل في "ا
ـسـاء" بـاقـتـراح جـريـدة حـمـلت اسـم "ا
صري علي منير من اخلبير الصحف ا
ــؤســسـة لــلــعــمل الــذي اســتــقـدمــتـه ا

محافظ النجف يفتتح قطع مجسر ثورة العشرين


