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ـقـيـاس لـقـيـمـة ايـة عـمـلـة في الـذهب هـو ا
الـعـالم فـقـد قـررنا ان تـكـون قالدة الـتـكر
مـن الــذهب اخلــالص حــيث بــلــغت قــيــمــة
صـياغتها وعمل تفاصيلها نحو (12) الف
دوالر عـالوة عــلى تـــكـــالــيف اقـــامـــة حــفل
الـتـكـر ومـايـتـضـمـنه من فـقـرات تـسـتـمر
ثالثـة ايـام متـتـاليـة تدعى فـيه شـخصـيات
ثـقافيـة هامة ويوفـر لهم الضيـافة واالقامة
اجلـيــدة الى جـانب( اتـكـيت) اقـامـة احلـفل
وجب مواصـفات وسـياقات الـذي يجـري 
ـــيــة في االخـــراج وتـــقــد الـــفـــقــرات عـــا
واالجـواء االحتفـائية لـلتكـر والتي كانت
بـكلف عـاليـة بنسـخهـا الثالث وصرفت من

مالي اخلاص ومن دون دعم من احد
{ مـا هي مــعـايــيـر مــنح قالدة االبــداع وكـيــفـيـة

كرم ? اختيار ا
ـكرم يـتم عن طـريق تـشـكيل -ان اخـتـيـار ا
ـستـوى من ادبـاء ومـثـقـف جلـان عـالـيـة ا
ومـفــكـرين لـلـنــظـر بـعـنـايـة فــائـقـة وتـمـهل
ــرشـحــ لــنـيل الــقالدة وبــعـد بــاســمـاء ا
مـداوالت مـطولـة وعمـيقـة يتم اخـتيـار احد
ـبـدع وكـانت الـنسـخـة االولى لـلجـائزة ا
من نصيب القاص والروائي محمد خضير
ــــبـــدع (خــــضـــيــــر) يـــفــــتـــنه نــــظـــرا الن ا
مـكن الالمـكـتـشف واجملـهـول مـسـتـكـنـهـا ا
والالمــتـجـلي ومـتـخـطـيـا مـيـراث الـثـوابت
ــألـــوفــة عالوة عـــلى الـــبــعــد الـــســرديـــة ا

األنساني ألدب محمد خضير
ثـم توالت نـسخ مـنح قالدة االبداع لـتـشمل
بـدع صالح كرم والشـاعر الكـبير اخملـرج ا
كاظم احلجاج بنسختها الثالثة واالخيرة
ــيـز مـنــظـمـة الـبــصـرة لـلــثـقـافـة في { مـاالـذي 

نشاطاتها ?
ـيز مـنظـمة الـبـصرة لـلثـقافـة هو -أن مـا 
اقـامة مـخـتلف الـنشـاطات الـثقـافيـة بعـيداً
ــاط الــشــائــعــة الى جــانب وجــود عـن اال
ـنــظـمـة وهــو االرتـقـاء قــصـد واحـد لــدى ا
ــسـتــويـات بــاجلـهــد الـثــقـافـي الى اعـلى ا
ـتـلـقي لالنـشـطـة الـثـقـافـيـة الى والـدفـع بـا
بــؤرة االهـتـمـام بــهـا واالرتـقـاء بــأبـعـادهـا

تـشـكل مـنـظـمـة الـبـصـرة لـلـثـقـافـة مـلـمـحـا
ـشهد الثقافي اخـتالفيا نادر احلدوث في ا
الـعراقي املته دوافع احلـرص على الثقافة
حـــيث كـــان تـــأســيـــســـهـــا بــعـــد انـــهـــيــار
ــؤســســات الــثــقــافــيــة في الــعــراق اوان ا
ســقـــوط الــنــظــام الــســابق في عــام 2003
زري آنئذ وكـان سائدا في خضـم الوضع ا
اجملـافي لـلثـقـافة واالبـداع وشـيوع ظـاهرة
نـبـذ واحتـقـار جـميع الـوان الـفن والثـقـافة
ولــقـد كــان صـادق الــعـلي احملب لــلـثــقـافـة
يـحاول ان يصنع يقيـنا بعودة االبداع بكل
اشـكـاله وتـفـعـيـل اسـتـمـراريـة وجـوده كرة
نظمة اخـرى في ضوء ذلك جرى تاسيس ا

من قبله وقد اجرينا معه هذا احلوار :
{ بدأ من الـصفر كيف كانت مـجريات حتقيق

شروعكم ?
- نــعم بـدءنـا من الـصـفــر وعـبـر نـشـاطـات
ا كـان يحـيط بالـثقـافة ثـقافـيـة متـواضعـة 
والـفـنون من تـوجس ومـقاطـعـة الى جانب
تـدمير البنى التحتية لـلمؤسسات الثقافية
الـعراقية بوجه عام والبصرة بوجه خاص
لـكنا بـدءنا من تصـورات نحمـلها تـتلخص
لك قـدرة عمل الشئ الكـثير والدفع بـاننا 
ـسارات احلراك الثقافي الى اقصى مدى
ـسعى الـثـقافي بـاالصرار له عـبـر اقتـران ا
عـلى تخطي النـكوص الثقـافي بكل اشكاله
ــا نـحـمـله من حـمـاس وتـمــظـهـراته وفـقـا 
وهـمـوم ثقـافيـة تـمت ترجـمـتهـا على ارض
الـواقع لـيكـون ثـمة اسـاس لتـوسـعهـا على

ستويات االبداعية كافة ا
{ مـــاذا عن قالدة صـــادق عـــلي لالبـــداع الـــتي

بدع ? تمنح سنويا من قبل منظمتكم الحد ا
ـات جتري في - فـي الغـالب كـانت الـتـكـر
ســـيــاق اعــتـــبــاري مـــحض حــيث تـــصــنع
الــــدروع واوســــمــــة الــــتــــكــــر مـن مـــادة
(الـبالستك واخلشب والنحاس احيانا) اي
ـادة رخـيـصـة التتـالئم مع قيـمـة الـعـطاء
االبـداعي لـلـمكـرم والـتي اليعـادل وجـودها
(الـفـيزيـقي) وقيـمتـهـا االعتـباريـة اي قيـمة
ا ان تـناصفها باالهمية على اقل تقدير و

عالم السياحية التي سوف { ما هي ابرز ا
يزورها السائح العراقي?

ـعالـم السيـاحيـة التي  ال - ابـرز تلك ا
بـد من زيارتهـا عند وجـود السائح في
مـوسـكـو او مـديـنـة سـانت بـطـرسـبـرغ

هي:-
1- الـساحة احلمـراء وما يجاورها من

متاحف ومباني تاريخية وحضارية 
2- بـارك الـنـصر الـذي يـوفـر السـيـاحة

االعتبارية والتاريخية
ية في 3- بـارك الفدنخا  –الـقرية الـعا
مـوسكو- ويـتضمن وجود أجـنحة لكل
دول االحتـــاد الـــســـوفـــيـــتي الـــســـابق
والـتـقــالـيـد ويــعـرض (الـزي الــشـعــبي
والــعـادات لـكل الـقـومـيـات في االحتـاد
ـنـتـجات الـسـوفـيـتي الـقد  وكـذلك ا

الشعبية )
طل على 4- بـارك (الثـقافـة والراحـة) ا
نـهر مـوسكـو ويتـميز بـجمـال وطبـيعة

خالبة
5- تـالل ليـنـ وهي أعـلـى مـنطـقـة في
مـوسـكو والـغابـات احملـيطـة بهـا وتقع
بـــالــقـــرب مــنـــهــا جـــامــعـــة مــوســـكــو
احلـكومية والتي تعد من اعلى واجمل

البنايات في موسكو
ــكن زيـارتـهـا في هــذه االمـاكن الـتي 
ـــــعــــالم مـــــوســــكــــو امـــــا االمــــاكن وا
الــسـيـاحــيـة في الــعـاصـمــة الـثـقــافـيـة
لـروسيا مـدينة (سانت بـطرسبرغ)  اذا
كـان بـرنامج الـرحلـة مـوسكـو + سانت

بطرسبرغ فهي:-
1- مــديـــنــة بــتــركــوف وفـــيــهــا اجــمل
احلـــدائق والـــنــافــورات  500نـــافــورة
طـبـيـعـية مـذهـبـة ومطـلـة عـلى اخلـليج

الفنلندي
2- الـقـصر الـصيـفي الذي يـطلق عـليه
ـلكة قـصر بـوشك حـيث كانت تـقيم ا
(كـاترين الـثانيـة) ولديـها غرفـة خاصة
من الـكهرب اخلـالص وتتمـتع بحدائق

وبحيرات جميلة.
ــتـحف 3- مــتــحف األرمـيــتــاج وهـو ا

بـدع محـمد خـضيـر جائـزتنـا شاهد مـنح ا
صــدق عـلى ذلك وبـفــضـــــــل هـذا الـنـشـاط
ــنــظـــــــــــمــة من في حـــيــنـــهــا انـــتــقــلـت ا
نـــــــــــــطـــاق مــــحــــدود الى نــــطـــاق اوسع
وشــــــــــــهــــرة تـــردد صــــداهــــا في بــــعض

عواصم البلدان العربية .
{ عــلــمت ان من بــ نــشــاطــاتــكم كــانت هــنـاك
ـســــرح هل بـاالمـكـان ان حتـدثـنا عن اهتـمـام بـا

ذلك ?
ــ لــقــد كــان دورنـا هــو الــدور الـداعـم عـلى
ــســرح ــالـي في مــهـــرجــان ا ـــســتــوى ا ا
الــقــطــري الـــذي اقــامــته مــديــريــة تــربــيــة
الـبصرة على قاعـة عتبة بن غزوان تال ذلك
مـهـرجان غـنائـي كبـير بـالـتعـاون مع دائرة
ـسـرح في الـبـصـرة وقد اقـيم الـسـيـنـمـا وا
ـهـرجـان عـلى حـدائق االنـدلس ويـعـد من ا
هـرجانات في القـطر وقد كرمت بـ اكبر ا
شاركة ـنظمـة من خالله كافـة الفصائـل ا ا

في احلشد الشعبي .
{ نــعـود مــرة اخـرى الى جــائـزة صـادق الــعـلي
الـثـقافـيـة بـنـسخـتـهـا االولى التـي منـحت لـلـقاص
مـحــمـد خـضــيـر كـيف تـمـت الـتـحـضــيـرات لـهـذه

اجلائزة وما هي قواعد واسس اختيارها ?
ــيــ وادبــاء ــ تــشــكـــلت جلــنــة من اكــاد
وفـنان الخـتيار مخـتص لـلنظر في ادب
مـحـمـد خـضيـر ومـنـجـزه االبـداعي وهؤالء
هـم عــلى مـــقــربـــة من دائـــرة الــتـــخــصص
فــوضـع ادب مــحــمــد خــضــيــر في مــوضع

األنـسانـية واحلضـارية لتـحتل بذلك مـكاناً
بارزاً من دون ان حتظى بأي دعم مالي من
اي جــهــة ولـــقــد حتــمــلت انــا مــؤســســهــا
ـاليـة ألنتاج نـشاطـات ثقـافية ـسؤولـية ا ا
بــهـذا احلـجم مـحـقــقـاً قـدراً من االسـتـقالل

الي لها  ا
{ حدثنا عن النشأة االولى للمنظمة ?

ــ بـعد سقوط النظام السابق خلت الساحة
ــؤســسـات الــثــقــافــيــة في الــبــصــرة مـن ا
عـنيـة بالـثقـافة والـفنـون ويكاد الـثقـافيـة ا
أن يـكون الـنشـاط الثـقافي غـير مـوجود او
نــادر احلــدوث مـــا دفــعــنــا الى الــتــفــكــيــر
بـتـأســيس مـنـظـمـة من مـنـظـمـات اجملـتـمع
ـدني تـعـني بـالـثـقافـة ويـكـون حـضـورها ا
ـشهـد الثـقافي حـضوراً قـوياً ومـؤثرا في ا
وبـعـد جهـود ومراجـعات مـضـنيـة وطويـلة
اسـتـطـعـنـا احلـصـول عـلى اجـازة مـنـظـمـة
الـبـصرة لـلثـقافـة ومن بـ اهدافـها الـعمل
عـلى تبني النشاطات الثقافية والفنية بكل
اشـكالها وكان اول نشاط قمنا به في باد
ـلحن الراحل االمـر هو اقـامة حفل تـكر ا
الــكــبــيــر طــارق الــشــبـلـي والــشـاعــر عــلي
ثقف العضب بحضور جمهور غفير من ا
والـفنانـ واالدباء واقيم حـفل التكر في
ط كـــازيــنـــو شط الـــعــرب وبـــأســـلــوب و
مــخــتـلف عـن الـنــشــاطـات الــتــقـلــيــديـة ثم
اســتـطـعـنـا بــاالتـفـاق مع دائـرة الــسـيـنـمـا
ــســرح فـي الــبــصــرة أقــامــة مــهــرجــان وا
ؤازرة احلشد الشعبي لالنـاشيد الوطنيـة 
ــــوصـل من قـــــبل داعش عـــــقب احـــــتالل ا

االرهابي .
{ حتدثتم عن نـــــشاطات ثـقافــــــيـة مختـلفة ما
ــألـوف في هـي وجـوه االخــتالف عن الــسـائــد وا

ذلك ?
ــ من جـانبنا كان يعنينا نقل االهتمام لدى
ستـهلكة اجلـمهور من الـثقافـة الهابطـة وا
ــألـوفـة الـى الـثـقــافـة االبــداعـيـة فــائـقـة وا
ـعـنى حتـويل الـنـشـاطـات الى احلـضــور 
ظـاهرة ابداعية بعيداً عن الـتقليدية ابتداء
من امــكـــنــة اقــامــتــهــا فــقــد اقــمــنــا اغــلب
الـنـشاطـات في امـاكن عامـة ومـعتـبرة وفي
الــهـواء الــطــلق مـثل كــازيــنـو شط الــعـرب
ونـادي االطباء وحدائق االندلس والقاعات
الـعـامـة الـتي ال تـقـيد انـسـيـابـيـة وحـضور
اجلــمـهــور وبـالــتـالي ابــتـعــدنـا عـن اقـامـة
الـفـعـالـيـات الـثـقـافـيـة خـلف ابـواب وغـرف
مــغــلــقــة وكــان ذلك امــراً مــقــبــوالً بــحـدود
واسـعـة لدى مـحـبي الثـقـافة والـفن ما ادى
تلقي عناصر جذب اضافية الى الى منح ا
جـانب اجتـاهـنـا الـى الـنـشـاطـات الـنـوعـية
الـتي حـققت حـضـوراً لدى اجلـمهـور وكان

ــسـاءلـة والـفـحص الســيـمـا وانه قـد بـلغ ا
قـمـة مـجـده االدبي وبـعـد تـوفـر الـقـنـاعـات
لــدى اخملـتـصـ بـأن ادب مــحـمـد خـضـيـر
يـتــمـتع بـالـنـزعـة االنــسـانـيـة الـراقـيـة الى
جــانب مـا يـتـمــتع به من تـقــنـيـات سـرديـة
تقنة التي تـتمتع في احلبكـة القصصيـة ا
تــطـبع اعــمـالـه بـطـابـع الـرصــانـة والــفـكـر
االنـساني الـذي يرقـى الى مصـاف االعمال
ــيــة الــشـديــدة االهــتــمـام الــســرديــة الـعــا
ــســألــة الــوجـود االنــســاني لــذا ولــهـذه
االسـبـاب اجـمع الـرأي عـلى مـنـح اجلـائزة
لـلـقاص مـحـمد خـضـير بـنـسخـتـها األولى
نـظمـة على االطالق وهي اكـبر نـشاطـات ا
فـي حــيــنــهــا ومــــــــــن ثـم اقــيم احــتــفــال
تـســلـيم اجلـائـزة الـذي لم تـعـرف االواسط
الـثقـافيـة نظيـراً له واجلديـر باالشـارة هنا
الى مـا قـدمه الـفـنان غـا حـمـيـد من رؤية
اخـراجيـة للـحفل حـافظت عـلى عـنــــــــصر
الــتــشــويق فـي فـــــــــقـرات مــنـح اجلــائـزة
ـيـة وقد وعـلى طـريقـة االحـتفـــــــاالت الـعا
ــست في زيـارتي االخـيــرة لـبـيـروت مـدى
صــدى مــنح اجلــائــزة بــنــســخــهـا الــثالث
ومـراسيم تـسلـيمـها في االواسط الـثقـافية

والصحفية
{ حــســنــا  هل بــاالمــكــان الــتــحــدث عن مــا

يدان السينمائي ? اجنازه في ا
ــ نــعم  لـقـد  قــتل ثـقـافــة الـسـيــنـمـا في
الـعـراق بوجه عـام والبـصرة بـوجه خاص
وأختفت دور وصاالت العرض السينمائي
ـــا ولـم يـــعــــد لــــدى اجلــــيل احلــــالـي ور
ـستـقبلي أي ثـقافة سـينـمائيـة بل ليست ا
لـديه أيـة فكـرة عن السـيـنمـا واساسـياتـها
وهـــذا دفــعــنـــا الى الــتـــفــكــيـــر في اقــامــة
شـاركة افالم عـربية مـهرجـان سيـنمـائي 
وأقـليميـة وقد  ذلك عبر انعـقاد مهرجان
ي للفلم الروائي والذي صـادق العلي العا
انــعـــقــد في بــغــداد بـــالــتــعــاون مع وزارة
الــثــقــافــة ونــال تـرحــيب واسـع وأشـادات
بـالـغـة من قـبل اجلـهـات الـثـقـافـيـة عـراقـيا
ـيـا امــا بـصـدد الــنـشـاطــات األخـيـرة وعــا
ي لـلـمـنـظـمـة فـتـمـثـلت بـأقـامـة حفـل تكـر
لــلــشـاعــر طـالـب عـبــدالـعــزيــز تـقـــــــــديـرا
لـتجـربته الشـعريـة الفريـدة وبالـتعاون مع
قـصر الـثقـافة في الـبصـرة وضمن مـواكبة
ــنـظـمـة ألحـــــــــداث بـالدنـا اقـامت حـفال ا
ــوصل عـلى تــأبـيــنـيــا لـضـحــايـا عــبـارة ا
ضــفــاف شــــــــط الــعـــــــــرب بــالــقـرب من
تـمـثـال الـشاعـر بـدر شـاكـر السـيـاب وبـعد
افــتـتــاح مـقــهى حـروف الــثـقــافي سـارعت
ـنظمة الى اقامة جلسـة رمضانية ثقافية ا

فيها

الكروبات السياحية الى روسيا ?
- دور الـسـفـارة الـعراقـيـة في مـوسـكو
دور فــعـال وهــو الـذي ســهم في زيـادة
عـدد السـياح العـراقيـ في روسيا من
خالل بـذل جـهد كـبـير من قـبل الـسفـير
الـعـراقي في موسـكو (حـيدر الـعذاري)
فـي إعـادة أفــتــتــاح اخلط اجلــوي بـ
بـغداد  –ومـوسـكو وهـذا سـهل عمـلـية
الــــوصــــول الـــســــريع مـن دون تـــوقف
تــرانـزيت  –كــمــا هـو احلــال سـابــقـا-
والــرحــلــة بــ بــغــداد  –مـــوســكــو ال
تــسـتـغـرق اال  4ســاعـات فـقط! كـمـا إن
لــلــســفــارة دور فــعــال في حــال وجـود
طار للسياح القادم من مـشاكل في ا
الــعـراق او اي مـسـافــر يـحـمل اجلـواز
الــعـراقي ولم حتــدث أي مـشـكــلـة بـ
ـطـار والشـرطة الـسيـاحيـة والسـياح ا
الـعــراقـيـ عـلـمـا ان عـدد الـسـيـاح في

ازديــاد وخالل عـام 2019 حلـد االن 
اســتـقـبـال 400 ســائح ونـطــمح زيـادة
ـا توفـره موسـكو الـسـياح من الـعراق 
وسـانت بـطـرسـبرغ مـن إجواء جـمـيـلة
ومـريـحة لـكل السـياح.والـروس عنـدما
يـعرفون انـنا كروبـات عراقيـة يرحبون
بـنـا ويشـعـرون بالـفخـر إن الـعراقـي
يـخـتارون روسـيا لـلسـيـاحة ولـلتـعرف
هم عـلى حـضـارتـهم وتـاريـخـهم ومـعـا

السياحية.
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{ اال تـــــــــرى ان االجـــــــــور وتــــــكـــــالـــــيف
السـيـاحة مـرتـفعـة قـياسـا الى دول سـياحـية

أخرى?
- االجـــور اخلــاصــة بــالـــســيــاحــة في
روسـيا تخـــــــــتلف من موســــــــم الى
آخـر فــهي مـرتـفـعـة في فـصل الـصـيف
ــنــاســـبــات مــثل الــعــيــد لــكــنــهــا وبــا
تــنــخـــــــــفـض في فـصـل الـشــتــــــــــاء
عــلــمـــا إن الــفــنــادق الــتي نــحــجــزهــا
لــلــســائح الـعــراقي هـي فـنــادق راقــيـة
ــراكــز ــتـــازة وتــقع بــالــقــرب من ا و

السياحية.
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كـانـت العـالقـات بـ الـعـراق واالحتاد
الـسـوفـيـتي (سـابـقـا)  سـيـاسـيـة فـقط
حـكــومـيـا وحـزبـيـا ولم يـكن الـطـرفـان
يـهتـمان بالـسيـاحة سواء مـا تنتج عن
مـعاهدة الصداقـة العراقية الـسوفيتية
من زيـارة الوفود الـرسميـة او ما توفر
الـسـوفيت من زمـاالت دراسـية لـلـطلـبة
ـبــعــوثــ من احلــكــومـة الــعــراقــيــة ا
الــعـــراقــيــة او من احلــزب الــشــيــوعي
الـعراقي وبقي االحتاد السـوفيتي بلد
غـامض حـتى بـعد أنـهـياره وبـعـد عام
2003 وســقـوط الـنـظـام الـسـابق وبـدأ
الـعـرقـيـون بـالـسـفـر والـسـيـاحـة كـانت
اولــى الـــــــــــــدول  مـن دول االحتـــــــــــــاد
الــــســـوفـــيــــتي الـــتـي يـــذهب الــــيـــهـــا
الـعـراقـيون هي ( اوكـرنـيا)  ومن ثم

كـــانت (جـــورجـــيـــا) وبــعـــدهـــا جــاءت
(ارمـينيا) و(أذربيجان) و (بيالروسيا)
وأخـيرا (أزوبكـستان) ولم تـكن روسيا
مــحط اهـتـمـام الـســيـاحـة في الـعـراق
وكــان الـذي يــريـد الــسـفـر الـى روسـيـا
عـلـيه ان يـسـلك طريـق التـرانـزيت عـبر
اســطـــنــبــول! االن عــنـــد زيــارتــنــا الى
روسـيا ضـمن كروب سيـاحي اكتشـفنا
مــدى االهــمـيــة الـســيــاحـيــة   في هـذا

البلد الغامض .
حــول  الـــســيــاحــة في روســيــا وابــرز
ـعـالم ــعـرفــة ا ـشـاكل و ــعـوقــات وا ا
الـسياحية في روسيـا إجرينا لقاءا مع
الـــدكـــتـــور (لـــيث الـــطـــائي) مـــســؤول
الـبرامج السـياحية لـلعراقيـ السياح

في روسيا.
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{ هل روســـيـــا بـــلـــد به مـــواصـــفـــات
سياحية?

ولعل - الـسياحة بروسـيا حديثة
اجلـذب لـلـسـيـاح في روسـيـا هو
ـنـاخ في فـصل الـصـيف وكذلك ا
تـاريـخـهـا الـسـيـاسي والـثـقـافي
ــعـــابـــد والــكـــنــائس ووجـــود ا
تاحف والـقصور التاريـخية وا
باني تنزهات وا واحلدائق وا
ـطلة على ة ا الـتاريخيـة القد
هـذه بــحـيـرات ونـهـر مـوسـكـو
مـــــواصـــــفــــات ســـــيـــــاحـــــيــــة
كـمــا ان تـوفـر األمن بــإمـتـيــاز
يــــــكــــــون في صــــــالـح جـــــذب
وقـــــد مــــضت 3 الـــــســــيــــاح 
سـنـوات لم حتـدث اي حـادثة
وكـل هـذه ألي ســائح عــراقي
ـــــزايــــا تــــنـــــعــــكـس عــــلى ا
تــصـرفـات الـشـعب الـروسي
جتـاه السيـاح وتوفر إجواء
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{ هل الــعـراقـيـون مـرحب بـهم
فـي روســـيــــا ومـــا هــــو حـــجم

ــتـــحف الــلــوفــر في فــرنــســا ــوازي  ا
ويـحتوي على اكثر من  3مالي لوحة

وقطعة اثرية
4- جـوالت نـهـريـة لـيـلـيـة ونـهـاريـة في
دينة نـهر (نيـفا)  الذي يتـفرع  بأزقـة ا

ويحس السائح كأنه في البندقية
ـدينة الـتاريخـية التي تـضم قبور 5- ا

القياصرة.
6- مـــعـــبـــد اســـحـــاق ويـــقع في وسط
ــديــنــة وله خــصــوصــيــة تــاريــخــيــة ا

ومعمارية راقية.
7- كـنيسة الدم وتتميز بهذا االسم ألن

لونها أحمر مثل الدم
8- شـارع نيـفسكي الـتجاري والـثقافي
ـــديـــنـــة حـــيث الـــذي يــــقع في وسـط ا

بغداد
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التشريعات الوضعية ال تخـرج عن كَوْنِها حقولَ جتارب ... فقد تنجح
وقد ال تنجح وحـ يثبتُ عدم جناحـها البد أنْ يصار الى تـعديلها أو

الغائها .
-2-

ومـجالس احملـافـظات الـعـراقيـة - في غـالب االحوال  –لم تسـتطع أنْ
تنهض باشباع احلاجات الضرورية للمواطن .

ثم انّـهـا اســتـهـلــكتْ أمـواالً ضــخـمـة من ثــروة الـبالد دُفِـعَـتْ بـعـنـوان
الرواتب واخملصصات واحلمايات والعجالت ...

لقـد كانت احملـصلة الـنهـائية مُـخَيِـبةً لآلمـال الى حدّ بـعيد  –ولالسف
الشديد- ومن هنا طالبنا بالغائها .

-3-
انّ الصـراعات ب بـعض أعضاء مـجالس احملـافظات واحملـافظ من
جـهـة  وفـيمـا بـيـنهم من جـهـة أخـرى حامـيـةُ الـوطيس ولم تـفـتـر على

االطالق  وهذا ما يؤكد البعد الكامل عن الفاعلية ...
-4-

ان مجـالس احملافظـات لم تنفـع اال الكتل الـسياسـية لتـزج بأصحـابها
تضررين واطنون فهم أكبر ا كاسب  اما ا نافع وا فيها ثم حتلب ا

!!..
-5-

قررةَ لهـا قانونيـا واستمرت حـتى الساعة ـدةَ ا والعجـيب انها أنْهَتْ ا
ـقتـضيات  وقد أُعـلن عن اجـراء االنتـخابـات في العـام القـادم خالفا 
دة الـقانـون التي يـحكم عـلى مـا يصـدر منـها من أعـمال بـعد انـتهـاء ا

بالبطالن .
-6-

انّ مـا صُـرِفَ عـلى انتـخـابـات مجـالس احملـافـظـات وعلى أعـضـائـها
دارس التي ظل بعضها حتى اآلن طِينيا ..!! طلوب من ا يكفي لبناء ا

-7-
اليــ من الـعـراقــيـ الـذين هـم حتت خَط الـفـقــر هم أَوْلى بـهـذه انّ ا
تخم الذين يقبضون الكثير من األموال بالغ الضخمة من اولئك ا ا

دون ان يؤدوا القليل من االعمال.... 
-8-

ان التـراشق بـ فريق من أعـضاء مـجالس احملـافظـات مع احملافـظ
واالتهامات التي تصل الى حـد التشهير احيـانا انكشف انها لم تكن

عظم تلك القرارات . صادقة صحيحة بدليل ابطال القضاء 
ـواطنـ الـعراقـيـ بتـلك اجملـالس التي لم االمـر الذي زاد في زهـد ا

تُحسن االّ القال والقيل واالّ حياكة التهم واألحابيل .
-9-

ــا هــو ان االصــرار عــلـى بــقـــاء هــذه اجملــالـس ا
صـالح الوطنية تغليب لـلمصالح اخلـاصة على ا
الـعــامـة  مــضــافـا الى كــونه اســرافـا فــظـيــعـا

وتفريطا وتضييعا للمال العام .

أظن جـازما انه اليـوجـد إنسـان غـيور في هـذا الـبلـد ال يـتمـنى ان يرى
ا هـو عـلـيه اليـوم ويـعـيش فـيه في حيـاة سـعـيدة حـال وطـنه  أفـضل 
ـة يـتمـنى ان تـنـتـهي حـالـة االنقـسـام والـنـعرات الـطـائـفـية هادئـة وكـر
واالثـنـية واجلـهـوية وحـالـة الفـوضى والـفقـر والـعوز والـبـطالـة وانـعدام
اخلـدمات ولـكن هـذه األحالم البـسيـطـة غالـبا مـا تتـحـطم على صـخرة
سـتــــــــشـري في كل مـفاصل ـالي واإلداري والـسـيـاسي ا الـفـساد ا
سـؤول من خـــــــالل إبعادهم الكفاءات ارسه بعض ا الدولة الذي 
واخملـلــصـ ألنــهم اليـنــتـــــــــمــون لـهـم وألحـزابــهم ويــــــــقــربـون من
ـواطن جملــرد أنـهم مـن أقـاربـهـم او أحـزابـهم او اليــنــــــــفع الــوطن وا
عــشــــــــيـرتــهـم وهـذا مــا نــراه واضــحــا من خـــــــالل الــوظـــــــــائف
احلـسـاسـة التي يـتـكـدس فيـهـا أعـداد كبـيـرة من إخـوة وأبنـاء وأحـفاد
ـسـؤول او ذاك  اغــلـبـهم من الــفـاشــــــــلــ دراسـيـا وأصـهـار هــذا ا
تخلف ثقافيا وان هؤالء جاءوا عن طريق انتمائهم واجتـــــــــماعيا وا

لهذه األحزاب . 
في وطـني الـغـالي الـذي حـبـاه الله بـثـروة نـفـطـية يـصـدر أربـعـة مالي
بـرمـيل يـومـا ووفـرة مـالـيـة كـبـيـرة جـدا وانـهـار خـالـدة ومـعـادن ثـمـيـنة
يحسـده عليها األصـدقاء  قبل األعداء تـنقطع الكـهرباء وتعـيش بيوتنا
ـزيـد من مـحـطـات الـقوى في ظالم دامـس ساعـات بـسـبب عـدم بـنـاء ا
الـكـهـربـائـيـة وتـأخـر إنـشـائـهـا طـيـلـة 16 عـامـا ألن هـنـاك صـراعـا ب
نتفع لنهب ما رصد لـها من مليارات وهم من أحزاب السلطة وفي ا
بـلـد احلـضارات والـقـيم والـعلـوم ونـحن في الـقـرن الواحـد والـعـشرين
ـدارس من الطـ والـكـرفانـات  وفي األسـواق والـتقـاطـعات وأوالدنـا 
متـسول ومـســـــــتشـفيـاتنا بال دواء وال نـظــــــــافة وال رقـابة وبعض
ـا ـرضى  األطـبـاء اليـتـمـتـعـون بـأخالق مـهــنـتـهم وال يـحـتـرمـــــــون ا
تـسـرطنـة وظــــــهـور إمراض تـسبب ذلك الى انـتــــــــشار األمـراض ا
كـانت قـد انـقـرضت مـنـذ عـشــــــــرات الـسـنـ مـثل الـكـولـيـرا والـسل
ــعــطــاء  يــعـيـش أبـنــائه في واجلــرب وحــبــة بـغــداد وفي هــذا الــبــلـد ا
العشوائيـات وحتت اجلسور وب القـبور ويعتاش الفـقراء على مكبات

النفايات. 
وفي وطني هناك من يسرق الفقراء و في وطني نشعر باننا نعيش في

غابة القوي يأكل الضعيف. 
وفـي وطـني أفـواج من الــعـاطـلـ الن الــبـلـد بال صــنـاعـة والزراعـة وال
عـمران نـسمع عن مـشــــــاريع أقرت في خـطـــــــط احلـكومـة وصرفت
ـلـيـارات ولـكـنـــــــهـا التـرى الـنـور عـلى ارض الـواقـــــع كـما عـلـيـهـا ا
ذكـره الـنـائــــــب فــائق الـــــــشـيخ عـلي في تـــــــغـريـدة عـلى مـــــــوقع
بــتـــويـــتــر ان " ســـبب تـــقــد وزيـــر الــصـــحــة اســـتـــقــالـــته هــــــــو 3
مستـشـــــفيات وهمـية  في مناطق (الـزعفرانيـة  التاجي  الفـضيلية)
كلــــــــفت الـدولة  400 مـلـيون دوالر  بـنـاء وكـوادر  وادويـة واجـهزة

وتخصيصات" 
ـتـقـدم وفي بـلـدي عـدد األحـزاب يـفـوق جـمـيـع أحـزاب بـلـدان الـعـالم ا
ـتــخـلف وفي بـلـدي جتـارة الــدم واخملـدرات والـسـحت احلـرام هي وا
الـرائـجـة  بـعـد ان أصـبح الـلـصــوص  شـرفـاء يـتـسـيـدون عـلى اخـيـار
ـون حلال وطنـهم وما وصل الـيه من حسرة الوطن وشـرفاء الوطن يـتأ

وألم. 
وفي وطـني شــهـدت  مــحــافـظــــــــات الـوسط واجلـــــــــــنـوب نــزاعـات
عشـائرية تـطورت إلى اشتـباكات مســــــــلّحة بـاسلحـة مختـلفة خـفيفة
ــنــفـلت دون رادع من ومــتـوســطــة وثـقــيــلـة نــتــيـجــة  وجـود الــسالح ا
احلـكـومــة بـسـبب خـشــــــــيـتـهــا من االحـزاب الـداعــــــمــة البـنـاء هـذه

العشائر. 
ورغـم ذلك تـصـر احلـكـومـة واحـزابـهــا  الـفـاشـلـة عـلى وضع االنـسـان

ـشــروعـاتـهـا الـبــائـسـة الـتي الـعـراقي كـقــطع غـيـار 
سـرعان مـا يـطالـها الـنـزف لتـلـجأ إلصالح الـعطب
ـواطـن ومـرض الــوطن اوال عــلى حــســاب فــقــر ا

واخرا. 
ا اآلالم كثـيرة ومـتنـوعة في وطـني وقد اكـتفي 

ذكرت الن الباقي اشد وأمر..

يـقـــــــــصـده الـزوار ويـبـقـــــــى حـيـويا
طـيـلـة اللـيل والـنـهـار وتنـتـشـر فــــــــيه
ـــــــطــــــــــــاعـم االوربـــــــيــــــة احملـالت وا

اخملصصة.
فـي نـــهـــايــــة الـــلــــقـــاء اوضـح د. لـــيث
الــطـــائي" ان روســيــا حتــقق إجنــازات
كـبـيـرة في مـجـال جـذب الـسـيـاح حيث
ارتـفع عـدد السـياح مـنذ عام 2014 من
4 مـليـون سائح  لـيكـون في عام 2018
10 مـــلــيـــون ســائـح ويــتـــوقع في عــام
2019 يـــصل الى  11مـــلــيـــون ســائح
وهــو يــدعــو كل الــســيــاح الــعــراقــيـ
بـزيارة روسيـا بلد الـتاريخ واحلضارة
والـطبيعة اجلميلة فهو مكان للسياحة

العائلية بإمتياز.

صادق العلي 
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شــارك الـعـراق مـتـمـثالً بـوزارة الـعـمل
والــشـؤون االجــتـمــاعـيــة في اجـتــمـاع
ـنعـقد في جـنيف اجملـموعـة الـعربـية ا
لـبحث قضايـا العمل والعمـال لتحقيق

ستدامة .  اهداف التنمية ا
وقــال بــيـان لــلـوزارة تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (االجـتـمـاع الـتـنـسـيـقي االول
لــلـمـجـمــوعـة الـعـربــيـة نـاقش عـدد من
ـــســائل الـــبــنـــود الـــتي من اهـــمــهـــا ا
ـؤتـمر اإلجـرائـية لـرئاسـة الدورة 108
ـنـاصب الـعـمل الـدولـي لـعام 2019 وا
االخـرى والـتوسع في اسـتخـدام اللـغة
الــــعــــربــــيــــة في مــــنــــظــــمـــة الــــعــــمل
واضاف ان (االجـتـمـاع بحث الـدولـيـة)
ــطــالب الــفــلــســطـيــنــيــة بــشـأن دعم ا
لف مهم اوضـاع العمال والتطـرق 
ــنـظــمـة من إقــامـة احــدهـمــا تـمــكـ ا
عالقــات مـتـمـيـزة لـلـتـعـاون الـبـنّـاء مع
منظمة العمل الدولية لالرتقاء بقضايا
الـــعـــمـل والـــعـــمـــال واالخـــر الـــســـعي
لــتـحـقــيق أهـداف الــتـنـمــيـة الـشــامـلـة
مبـينا ـستـدامة في البـلدان الـعربيـة) ا
ان (وزيـر الـعمل الـلبـناني كـميل شـاكر
شاركة ابـو سليمان ترأس االجـتماع 
عــدد من وزراء الــعــمل الـعــرب ومــديـر

عــام مــنــظـمــة الــعــمل الــعـربــيــة فــايـز
تـبنيات ـطيري الذي طـرح االفكار وا ا
الـعمـلية الـهادفة الى بـناء رؤية عـربية
ـرحــلـة الـقــادمـة في تــكـامــلـيــة خالل ا
ضـوء التـحديات الـتي تواجـها منـظمة
وتـــابع انه (جــرى الـــعــمل الــعـــربــيــة)
ـســتـشـار نــزار الـوائـلي عن تــرشـيح ا

العراق لعضوية جلنة الصياغة). 
كـــمــا وشــارك الــوفـــد في احــتـــفــالــيــة
ئوية لتأسيس منظمة العمل الـذكرى ا

الدولية . 
wÝUOÝ l{Ë

الـى ذلك دعا الـوزيـر بـاسم عبـدالـزمان
دائـرة الـعمل والـتـدريب وضع سيـاسة
واجـراءات عـمـليـة لـسـير عـمل الـدائرة
ــصــلــحـة الــعــلــيـا لــلــبــلـد في ضــوء ا

وللمواطن العراقي. 
ونــقل الــبــيــان عن عــبــد الــزمـان قــوله
(ضـــرورة احلـــد من تـــدفق الـــعـــمـــالــة
االجـنبية ووجوب تنظـيمها والتنسيق
ـشترك ب الوزارة واجلـهات االمنية ا
ــتــعــلــقــة بــهــذا النــهــاء اخملـــالــفــات ا
مشـددا عـلى (تشـغـيل الـعمـالة الـشـأن)
الــوطـنــيـة لــلـحــد من الـبــطـالــة وجـعل
االولــــــــويــــــــة في فــــــــرص الــــــــعــــــــمل
مطالبا بـ(توفير االمكانيات ( للعراقي

الـالزمـــــة الجــــــراء كـــــشـف مـــــيــــــداني
ـشمولـة بالـقروض كـونها لـلمـشاريع ا
خــصــصت إلنــشــاء مــشــاريع حتــد من
ظــاهـــرة الــفــقـــر والــبــطــالـــة ولــيــست
الغـــراض اخــرى فــضـال عن مــتـــابــعــة
اسـتـرداد االموال بـشكل دوري لـتوفـير
ــقـتـرضـ االمــوال الالزمـة ومـنــحـهـا 
ولفت الى انه (البد من تنسيق اخرين)
الـعمل ب نظـام االشتراكات في دائرة
الــضــمــان وقــسم تــفـتــيش الــعــمل في
دائـرة الـعـمل ووضع الـيـة ربط شـبـكي
بـ القسم لـتسهيل عمـلها وتبسيط
االجــراءات الــتي تــصب في مــصـلــحـة

واطن).  ا
وجه عـبـد الـزمـان وعـلـى صـعـيـد ذاته 
ـــيــدانـي في الــوزارة فـــريق الـــبــحث ا
ـواطن كمـال فائـز الذي نـاشد بـزيارة ا
الـــــوزارة عـــــبــــر مـــــواقـع الــــتـــــواصل
حيث تـوجه فريـق الرصد االجـتمـاعي 
ـواطن ــكــان لــزيــارة ا ــيــداني الى ا ا
واالطالع عــلى احـتـيـاجـاته وامـكـانـيـة
شــــــــمــــــــولـه بــــــــراتـب الــــــــرعــــــــايـــــــة
واتـضح انه  مـن مـوالـيد االجـتـمـاعـيـة
1990مـتـزوج ولديه 3 اطـفـال ويـعاني
مـن أمــراض عـــديـــدة ولـــيس لـــديه اي
مصدر مالي وهو من االسر االشد فقرا

ـــرض اضــــافــــة والــــدته مــــصــــابــــة 
الــسـرطــان وتـعـيل اربــعـة ايــتـام الحـد
ــتـوفـ بـعــد تـرك والـدتـهم ابــنـائـهـا ا
ــعـ حــيث تــقـرر مــنح والـدته راتب ا
ـتــفـرغ. كـمـا وبـحـثت الـوزارة ايـجـاد ا
آلـيـة لـتـوفـيـر الـدعم الـلـوجـسـتي لـبدء
ــتــقــدمــة إلى عــمـــلــيــة بــحث األســـر ا

الشمول منذ عام 2016.
واكــد الـبـيــان ان (عـبـدالـزمــان اجـتـمع
ـديـرين العـامـ في هـيـئة احلـمـاية بـا
االجـتـماعـية واكـد أهمـية تـوفيـر الدعم
الـلوجـستي الالزم لـبدء عمـليـة البحث
لــلــمــتـقــدمــ الى الــشـمــول مــنــذ عـام
2016الـبـالغ عـددهم اكـثر من 162الـفا

ولـم يـتم بــحــثـهـم حلـسم مــوضــوعـهم
مشيرا الى (وجود بـالشمول او عـدمه)
ـسـتــفـيـدين الــذين يـتـوجب عــشـرات ا
عــلـيـهم حتــديث عـنـاويــنـهم لـيــتـسـنى
لـلبـاحث االجتمـاعي زيارتهم من خالل
وضـع مـــعـــيــــار دقـــيق آللــــيـــة تـــوزيع
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وجـهت الوزارة وعـلى الـصعـيد نـفسه 
بـتـطويـر آلـية عـمل هـيئـة ذوي اإلعـاقة
ــا يـحــقق تــقـد اخلــدمـات اجلــيـدة

للمستفيدين. 
واوضـح البيـان ان (الوزيـر وجه هـيئة
ذوي االعــاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة
ــنـاســبـة لــتـبــسـيط بــوضع احلــلـول ا
اجـراءات عـمل الـهـيـئـة وتـقـد افـضل
كــمـا اوعـز اخلــدمـات لــلـمـســتـفــيـدين)
ـديـرين الـعـامـ خـالل اجـتـمـاعه مع ا
ــركــز في الـــهــيـــئــة (بـــاالســتـــعــانـــة 
ـعـلــومـات في الـوزارة تــكـنـولــوجـيــا ا
لـوضع اليـة مبـسطـة لتـرويج معامالت
ـستـفيـدين من خدمـات الهـيئـة فضال ا
عـن مـنح نــسب شـمــول مـنـاســبـة وفق
اسـتحـقاق كل مـحافـظة وايـجاد حـلول
سـريعـة للفـروقات بـنسب الشـمول ب

احملافظات). 
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(الزمان) في موسكو

البصرة

ليث الطائي


