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السليمانية 

الطاهر في مكتبة جنمة الصباح

اقصى نهاية الكـنيسة جتد  منظرا
مـؤثـر ومـؤلم حـيــنـمـا جتـد  بـقـايـا
ـعـمـوذيـة اثــار اجلـرن  اخلـاص بـا
والـــذي حــطـــمه الــتـــنــظـــيم  حــيث
ارتـــــبط ذلـك اجلـــــرن بـــــعـــــشــــرات
احلـــوادث الـــســـعـــيـــدة  اخلـــاصــة
بـابــنـاء  الـكـنـيـسـة حــيـنـمـا تـلـقـوا
اولى اســرارهم  الـكـنــسـيـة في ذلك
ـصـنــوع من مـادة احلالن اجلــرن ا
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قبل ان تنتهي مـن جولة حزينة في
هــذه الـكــنـيــسـة الـفــخـمــة تـســتـقـر
ــوقــعـك في نــهـــايــة الــكـــنــيــســة
لـتـسـتـعــيـد شـريط ذكـريـات خـاص
بـعـشـرات احملطـات الـتي مـرت بـها
تـلك الكـنيـسة ونـذكر مـنهـا  رسامة
االب بــولس اسـكــنـدر  كــاول كـاهن
لـلـكـنـيـســة في نـيـسـان (ابـريل) من
عـام 1989 قــبل ان  يــعــد الــكــاهن
ذكور اول شـهيد لـلمسـيحية  في ا
االلـفـيـة الـثـانــيـة بـعـد ان اخـتـطـفه
ـوصل  قبل مـسلـحـون في مـدينـة ا
ان يــعـثــر عــلى جــثــته  وقــد فـصل
راسه عن جـسـده في تـشـرين االول
(اكـتـوبـر ) من عام 2006 ويـضاف
الى رسـامـة االب اسـكـنـدر عـشـرات
الــرســامـــات اخلــاصــة بــالـــكــهــنــة
ن واصلوا  مسيرتهم والرهبان  
الكهنوتيـة لال رتقاء بتلك الدرجات
 وسـيامـة اغلـبهم كـمطـارنة اضـافة
ن لرسامـة  نخب من الشـمامسة 
لم يتوقفوا عنـد خدمتهم في مدينة
ــــوصل فــــحــــسـب بل واصــــلــــوا ا
رسالتهم الكنسية في ارجاء العالم
 وفي مختلف الكنائس الواقعة في
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ـكن ان يـوصف مـا تعـرضت له ال
الـكــاتـدرائـيــة الـتي تـعــد من اكـبـر
وصل  على الكنائس  في مـدينة ا
يـــدالــدواعش رغم انــهـــا حــيــنــمــا
ذكور على مدينة سيطر التنظيم ا
ــــوصـل لم يــــكن قــــد مــــر ســـوى ا
بـــضـــعـــة اشـــهـــر عـــلى احـــتـــفــال
ـرور  25 عـامـا عـلى مـؤمـنـيـهـا  
انشـائها اذ يرقـى تاريخ افتـتاحها
الى كــانــون االول (ديــسـمــبــر) من
عام ÆÆ1988 بـعــد حتـريـر اجلـانب
ـوصل  وهـو االيــسـر من مـديــنـة ا
ــوقع الــذي تـقع فــيه الــكــنـيــسـة ا
ـــؤمــنــ نــحــو اجتـــهت افــئــدة  ا
الـكـنيـسـة  لتـفـقدهـا  والـكشف عن
اوضـــاعــهــا  رغم ان االعالم  ابــرز
عـددا من احملــطـات الـتي تـعـرضت
له الـــكــــنـــيــــســـة ســــواء من خالل
منشورات التنـظيم  التي ب فيها
 انه اخــــفى صــــلـــيـب الـــواجــــهـــة
اخلـاص بـالـكنـيـسـة  محـوال ايـاها
الى عـلـم  كـبـيـر للـدولـة االسـالمـية
فضالً على اخـراج مقاعد الـكنيسة
ـراكز اخلـشـبـية وتـوزيـعهـا عـلى ا
االعالمـية الـتي افتـتحـها الـتنـظيم
واســـتـــقـــطب من خـاللـــهــا اهـــالي
ــوصل  الطالعــهم عــلى مــديـنــة  ا
جـرائمه الـتي ارتـكبـها  سـواء قبل

دينة او بعدها .. سيطرته على ا
وبرز بـعد التـحريـر واقع الكنـيسة
احلزين  حيـنما  تـطا الكـنيسة من
جــانـبـهـا  اخملـالف بـعـد ان افـتـتح
كــــوة كــــبـــــيــــرة  مـن خالل مــــراب
ــا احـدثه الــكـنـيــسـة  لــتـتــفـاجـا 
الـتـنظـيم فـيهـا وهـو قلع جـدرانـها

ـــوصـــلي ـــكـــســـوة بــــالـــرخـــام ا ا
ــعــروف اضـافــة الرضــيــتــهـا  ثم ا
اقـــدامه عـــلى تــدمـــيـــر مــذبـــحـــهــا
ــذبح جــانـبي الــرئـيــسي اضــافــة 
مـجـاور فــيـمــا سـلم مـذبـح جـانـبي
ـا يـظـافـر االعـتـقاد من الـتـدمـيـر 
بـان عــمـلــيـات الــتـخـريـب والـعـبث
بالكنيسة اجنزت قبل فترة وجيزة
 مـن  بـدء عـمـلـيات الـتـحـريـر الـتي
انـــتـــهت بـــطــرد تـــنـــظـــيم الـــدولــة
االسالمـــيــة مـن  اجلــانب االيـــســر
قــبل الــشــروع بـحــمــلــة عـســكــريـة
ن ــاثـلــة لــتـحــريــر اجلـانب اال
حيـث انتـهت تمـاما في صـيف عام
2017.. تـتـجـول بـاروقة الـكـنـيـسة
فتحلـق فيك الذكريـات  ومنها  تلك
الدرجـة التي تقـودك للمذبـح فتجد
العبث قائـما  بتلك  الـكتابات التي
ــذابح كــانت تــعــلـو مــداخل تــلك ا
سـواء  الـصالة الـربـيـة  او السالم
الئــكي  كــمــا جتــد تــلـك الــثــريـة ا
الـفـخــمـة الـتي كـانت مــعـلـقـة  بـ
ــؤمـنـ ـذبح وفــنـاء اسـتــقـرار ا ا
وقـد  اســقـاطـهــا  لـتـرســيخ تـلك
الـقـدرة على تـدمـير تـلك احلـواضر
سـيحيـة  البارزة  بـاستثـناء تلك ا
الـرســمـة  اجلــمـيـلــة الـتي يــجـسـد
ـــســيـح  والــتي فــيـــهـــا الــســـيــد ا
اجنزها فـنان ايطالي  مـبرزا اياها
عـلى الـقـبـة الـرئـيـسـيـة  لـلـكـنـيـسة
والتي لـونها  مـن اخلارج التـنظيم
باللون االسود محـوال الكنيسة في
اولى ايـام الـسـيـطـرة  اخلـاصـة به
الى مـسـجـد حيث وضع مـلـصـقات
خـــاصــة بـــعـــلـــمه عـــلى  االعـــمــدة
الرخامـية اخلاصـة بالكـنيسة ..في

السـيمـا معـارض االشغـال اليـدوية
التي كانت تـقام في الفـترات  التي
سـبــقت تـدهــور االوضـاع االمــنـيـة
الــــتي تــــلـت عـــام 2003 اضــــافــــة
للمواسم الثقافية التي كانت تنظم
ـــطـــران احملـــال عــلى بـــرعـــايــة   ا
ـوصل الـتـقــاعـد رئـيس ابــرشـيـة ا
الـسابق مـار غريـغوريـوس صلـيبا
شـمعـون  وهـو الذي يـشـغل حالـيا
مـنصب مـستـشــــــــار الـبطـريركـية
االنـطــاكـيـة لــلـســريـان االرثـوذكس
واسم تـناقش قضايا وكانت تلك ا
علـميـة تعـد احداث السـاعة ومـنها

ــــثــــال قــــضــــيـــة عــــلى ســــبــــيـل ا
االســتــنــســـال الــتي كــانت تــشــغل
ي في الـــــراي الــــعـــــام الـــــعــــــــــــا
مـنــتـصف تـســــــــــــعـيـنــات الـقـرن
الــعـشــرين وكــانت الــقـــــــــاعــة قـد
اصـبــحت مـوقـعــا بـديال لـكــنـيـسـة
كـــلــــدانـــيـــة  حـــيث  حتــــــــــويل
كــنــيــســة مـار بــولـس الــكــلــدانــيـة
دة ما ب القامة قداديــــسها في ا
عـــــــامي 2012 و2013 بــــــســـــــبب
تـعـرض الــكـنـيـسـة الــواقـعـة بـحي
ـــهــنـــدســـ حلـــمــــــــلـــة اعـــمــار ا

وتاهيل ..
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لـيس هـنـاك من شـخـصيـة فـرنـسـيـة.. بـعد  اجلـنـرال ديـغـول .. سـجـلت حـضورا

سياسيا  حيويا ومثيرا    مثل جاك شيراك . 
هو الـفتى البـاريسي .. الفـارع بقامته  الـوسيم في طلـعته  البـسيط في عالقاته
ـانه بـالسـيـاسة الـواقـعيـة  كان .. لم يـكن مـؤمنـا بـااليديـولـوجيـات .. بل بـقدر ا
برغمـاتياً في عقـيدته  و ليبـرالياً في توجهـاته . بدا ظهوره  الـسياسي في مطلع
ع  الشباب الذين السـتينات عندما كان عمدة لباريس ثالث مرات .. وكان  من ا
انـخـرطـوا في عالم الـسـيـاسـة   وقد تـبـنى وقـتـهـا اخلط الديـغـولي  وكـان يـحلم
لـيـكـون وريثـا لـلـديـغـولـيـة .. دون ان ينـسى فـضل الـرئـيس جـورج بـومـبـيـدو على
دة 18 سنـة مـتـتـالـية في خـدمـة مـديـنته تـكويـنه الـسـيـاسي .  لم يـكن اخـتـيـاره 
بـاريس   الـتي ولـد فيـهـا  شـيئـاً  طـارئـاً ..  بل هو  اخـتـيـار    واختـبـار  جدي
كن ان يكون  سياسيا  مقنعا لقـدرة السياسي على اخلوض في فن االدارة .. 
ـا  لـيس اداريـاً ناجـحًـا . بـعد   وخـطيـبـا مـفـوهاً   ومـثـقـفا لـيـبـرالـيا .. لـكن ر
مـنـصبه عـمـدة لعـاصـمـة النـور .. اخـتيـر لـوزارة الزراعـة  ثم لـوزارة الداخـلـية 
ـهمـة الكـبرى مـؤكدا طـاقـة استـثنـائيـة   وحيـوية اداريـة   قل نظـيرهـا . وتاتي ا
عـام 1976.. حـ اصـبح رئـيـسا لـلـوزراء في عـهـد  الـرئـيس فالـيـري جـيـسـكار
ـزاج الصـعب   لم يـتاخـر كثـيرا في ديسـتان . لـكن الفـتى الـباريـسي صاحب ا
تـقـد اسـتـقـالـته .. بـســـــبب عـدم انــسـجـامه الـسـيـاسي والـفـكـري مع الـرئـيس

ديستان .
وحال خـروجه من خـيـمة ديـسـتـان   أسس له حـزبا جـديـدا .. ال هـو في أقصى
الــيــمـــ  والهــو في أقـــصى الــيـــســار  اطــلـق عــلــيه اسـم (الــتــجـــمع من اجل
اجلمـهورية )  و بأسم التـجمع اجلديد هذا  اطـلق العنان لنـفسه  واستطاع  ان
عارك السيـاسية  وأصعب  احلوارات  االنتـخابية  .. وعندما يخـوض اشرس ا
قــرر تـرشـحه لــرئـاسـة اجلـمــهـوريـة  ضــد مـنـافـسـه الـزعـيم االشــتـراكي الـقـوي
ـهمة لم تـكن سهـلة  والفوز لـيس هينـا . لكنه فرنـسوا متـران .. كان يعرف ان ا
مضى في طـريقه صـلبا وشـجاعـا . لم يسـتطع شيـراك ازاحة مـتران ..و قبل ان
يكـون رئيسا لـوزرائه ..وقتها حتـدثت الصحف الـفرنسيـة عن مصطـلح جديد هو
سـاكنة ) واجلوار  .. ب اليم و الـيسار  .  لكن شيراك  لم يهدأ له بال .. (ا
عهود  غير راضٍ  .. وهو يـرى اليسار بقيادة متران وظل يشـحن  من طموحه ا
مـهــيـمـنـا عــلى دفـة احلـكم في فــرنـسـا  من عـام 1981 الـى عام  ..1989حـتى
رشح نفـسه للمـرة الثانـية .. ثم  تدق سـاعة االنتـخابات احلـاسمة   في تـوقعات
غامضـة .. لكن اخلبر  لم يتاخر كثيرا  ليصبح  جاك شيراك رئيسا للجمهورية
الـفـرنسـيـة  بـعـد خوضه جتـربـة صـعـبة إلزاحـة االشـتـراكيـ من رئـاسـة الـدولة
ـرشح االشـتـراكي لــيـونـيل جـوسـبـان .. فـقـد اصـبح  رئـيـسـا الـفـرنـسـيـة . امـا ا

للوزراء في نظام رئاسي يعطي صالحية رسم السياسات لرئيس جلمهورية .
فعمة بروح التحدي   التي كان  يتمتع بها جاك هذه البرغماتية  الديناميكية  ا
شيـراك .. مكـنته لـيكـون / عمـدة باريس لـثالث مرات  ورئـيسـا للـوزراء مرت 
و 12عامـا لرئـاسة  اجلـمهـورية .. لـكنه في الـنهـاية تراجـع امام  شاب سـياسي
طـمـوح هـو نـيـكوال سـاركـوزي الـذي اصـبح رئـيـسـا لـلـجـمـهـوريـة  سـنة 2002..
ـداعبة الـتي كان يـتمتع به  فـقد علق وحتى في خـسارته لم يـنس شيراك حس ا
ـنـافسه الـطـمـوح ساركـوزي قـائال : (سـياتي وهـو  في صـورة  تـسلـيم الـسـلطـة 
الــيــوم الـــذي يــســأل الــنــــــاس به .. من هــذا الـــرجـــل الــطــويـل الــذي يــقف مع
ساركوزي .. ) طـبعا كانت مداعبة حتمل حسا نقـديا لطموح شاب قصير القامة
 لم  يفك طالسم الـسياسـة  ولَم ينتـبه لتحـليالت  الصـحافة  فـقد كان مـندفعا
.. الى ان انتـهى خـاسـرا مـتعـثـرا  .  كـان جاك شـيـراك .. قـد أعـلن عن قرارات
جـريئـة في عـهـده.. حل اجلـمعـيـة الـوطـنيـة ألغـراض انـتخـابـيـة  والـغى التـجـنـيد
اإللزامي  وأعـاد التجـارب النوويـة . على الضـد من الرؤوساء الـفرنسـي الذين
كـانـوا يتـباهـون بـصداقـاتـهم السرائـيل  كان  شـيـراك يعـلن  صـراحة  صـداقته
للعـرب والوقـوف الى جانب القـضية الـفلسـطيـنية . وكـانت له عالقات متـميزة مع
العـراق و بالـرئيس  صدام حـس  وكـانت تمـثل   ذروة العالقات الـناجـحة ب

فرنـسا والعرب  .. حتى ان الرئيس الـعراقي حمل معه السمك العراقي احلي ..
من شواطيء شـارع ابي نؤاس الى عـاصمة النـور باريس .. وقـدم لشيـراك طبقا
ــسـكـوف في بـيـت الـسـفـيـر الــعـراقي  . بـعــدهـا زار جـاك شـيـراك من الـسـمك ا
ـناطق االثرية العـراق ..  وأعجب بالتـجربة  الـسياسـية العراقـية .. وجتول في  ا
ــســؤولـ الــعــراقــيـ .. وقـد تــوجت هــذه الــعالقــة بــزيـارات مــتــواصــلـة بــ ا
ـفاعل النووي في بغداد   والذي والفـرنسي .. وأعلن وقتـها عن توقيع انشاء ا
قــصـفـته  اســرائـيل قـبـل اكـتـمـالـه  في مـطـلع  6/ حـزيـران/ 1981 . وبــفـضل
تطورة ب العراق وفرنسا والتي استمرت عقدين.. كنت قد اجريت مع العالقة ا
جاك شـيراك  لقاء صحفيا   حتدث فيه عن اهمية العالقات ب العراق وفرنسا
تميزة مع  الرئيس الـعراقي الذي شبهه  باجلنرال ديغول ..  واهمـية صداقته ا
كمـا انتـقد بـقوة سـياسـة اسـرائيل في الـشرق األوسط .. واصـفا رئـيس الوزراء

انذاك ميناحيم بيغن   بالسياسي االحمق  .  
وقد نـشر احلوار  على صفحـات مجلة (الوطن الـعربي ) التي تصدر في باريس
 وعلى صـفحات جـريدة (الثـورة) البغـدادية. وآثارت تـصريحـات شيراك  وقـتها

ؤيـدة السـرائيل .. ضجـة في األوسـاط الـسيـاسـية واالعالمـيـة ا
حتى ان صـحـفيـا فرنـسـيا اتـصل بي   طـالبـا الـتسـجيل

الـكـامل لــلـمـقــابـلـة الــصـحـفــيـة . مـات جــاك شـيـراك ..
صـديق الـعــراق ولـبـنـان والـبـلــدان الـعـربـيـة .. وسـتـظل
ذكراه عـطرة في األوساط الـسياسـية العـربية الى االبد
.. وهــذا الــرجل يـســتــحق مــنــا ان نـضـع  اسـمـه عـلى

ساحات  وشوارع العواصم العربية ..&

ـتـنـوعـة ..جتاور اصـقـاع الـعالم  ا
ـــــنــــكـــــوبــــة دار الــــكـــــنــــيـــــســــة ا
لــــلـــمـــطـــــــــــرانـــيـــة  كــــانت قـــيـــد
الـــتــاهــــــــــــيـل في الــفـــتــرة الــتي
سـبـقت سـيــــــــطـرة تـنـظيم داعش
لكن االخير ايـضا اسهم بتـخريبها
ونزع سـقوفـها  ومـواصلـة جهوده
في التخريب والـعبث وكان يفصح
عن احلـقــد الـدفــ جتــــــــاه اكــبـر

دينة .. كنائس ا
في قاعـة الكـنيـسة التـي تقع اسفل
الكنيـسة  هنالك عـشرات الذكريات
الـتي  ارتـبط بـهـا ابـنـاء الـكـنـيـسة
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جـاء في ســيـرتـهــا :هي ابـتـسـام
اســمــاعــيـل قــادر.حــصــلت عــلى
شهادة الدبلوم في احملاسبة من

بغداد .
حتــصـيــلـهــا : دكـتــوراه .لـقــبـهـا

العلمي : استاذ مساعد .
وســيـرتــهـا ( مــتـخــمـة ) ان صح
الـتـعـبـير .وسـاعـود لـهـا .لـكـنني
االن احتدث عن بدايات تعارفي
دينة اجلميلة معها في : فندق ا
 كـان لـقـاؤنـا االول في االسـبوع
االخير  من شهر مايس ( أيار )
عام 2017 كنت فـي السلـيمـانية
 فـي زيــارة اهـــدف مـن خاللـــهــا
الـى ان الـتـقي واحـاور واسـتـمع
واشــــاهــــد . وكــــانت مــــســـارات

االقليم
ـتـنـوعـة  مـدعـاة العـادة قـراءة ا
ـوضـوعـيـة ورؤية تـستـنـد الى ا

احلقائق كما هي على
طـامح القـومية االرض . ولـعل ا
لــلــشــعـب الــكــردي عــامــة  وفي
كــردسـتـان الــعـراق خــاصـة  قـد
عــانت مـن ســوء فــهم  وان كــان
مـعـظـمه غـيـر مـقصـود  من قـبل
تيـارات فاعلـة  عراقيـاً وعربياً 
ياً . كان ذلك ما حملتُهُ ا عا ور
 وانا اتوجه  بـصحبة االعالمي
قيم الصـديق باسل اخلطـيب  ا

في السلـيمانية حلـضور مؤتمر
ـؤتـمر في نـسـوي كـردي . عقـد ا
ـــديــنــة فـــنــدق شـــاري جــوان (ا
اجلـــمــيــلــة )  وهــو اهم وافــخم
فـندق في الـسـلـيـمانـيـة خـاصة 

وفي االقليم عامةً.
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شـــخــصـــيــات عــديـــدة حــضــرت
ؤتمر .لكنني ركزتُ على اللقاء ا
. هـمـا مع شــخـصـيـتـ مـهـمـتـ
:مال بـخــتـيـار .وهــو من قـيـادات
الـــــــــــصـف االول فـي االحتـــــــــــاد
الــوطــني الــكــردســتــاني .اســمه
احلـقــيـقي حـكـمـت مـحـمـد كـر
وولد في خانق عام 1954.

ـــيـــة والـــثـــانـــيــــة : هي االكـــاد
الـكـردية والـشـخـصـية الـنـسـوية
الـــبـــارزة الـــدكـــتـــورة ابـــتـــســام
اســــمـــاعـــيـل قـــادر. واعـــود االن
لتـقد قـراءة اخرى في سيـرتها

:
- حــــــصــــــلـت عــــــلى شــــــهــــــادة
الـــبــكــالـــوريــوس في االعالم من
جامـعـة الـسلـيـمانـيـة عام 2004
ــاجـسـتــيـر عـام وعــلى شـهـادة ا
2008 وعـلـى شـهـادة الـدكـتوراه

عام 2012.
- عمـيدة كليـة العلوم االنـسانية

في جامعة السليمانية حالياً .

ــيي - عــضــوة جـــمــعــيــة أكــاد
كردستان .

- عضوة الرابطة العربية لعلوم
االعـالم واالتــــصــــال والـــــبــــحث

العلمي .
- عــــضــــوة مــــجـــلـس احلــــركـــة

النسوية التنويرية .
لها كتاب بعنوان :

بـبلـوغرافـيا االعالم في صـحيـفة
كـــردســتـــان نـــوي  ولــهـــا كــتب

اخرى حتت الطبع .
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تـــلـك كـــانت بــــدايـــات تــــعـــارفي
ولقائي مع الشخصية

الــكــرديــة الــنــســويــة الالمــعــة 
الدكتورة ابتـسام اسماعيل قادر
. وتـــــلك بـــــعض الـــــقــــراءات في
ســــيـــرتـــهــــا . وحـــ تــــوجـــهتُ
لـلـسـلــيـمـانـيــة  صـبـاح الـسـبت
الـــســـابـع من ايـــلـــول اجلـــاري 
كـانت مقابـلتـها واحلوار مـعها 
من ضــمن بــرنــامج لـقــاءاتي في
تلك الزيارة  وهي الثانية بعد
عـــام  2003. ومــــســــاء الــــيـــوم
الــــــتـــــالـي لـــــوصــــــولي  كــــــنتُ
واالعالمي اخلطيب نتوجه نحو
مـكــتـبــهـا في مــوعـد  االتــفـاق
.. وحـ كـنا وجـهاً علـيه مـسبـقاً
لوجه مع هـذه السـيدة الفـاضلة
كـنـا امـام كـارزمـا الفـتـة  وانـاقة
مـــلـــفـــتـــة اكـــثـــر  مـع ســـيل من
عـبـارات الـتـرحـيب بـلـغـة عـربـية

سليمة  وبلكنة كردية محببة.
جنمة الصباح..

مـع انـهـا عـمـيـدة لـكـلـيـة الـعـلـوم
االنسانية بجامـعة السليمانية 
اال اننـا نلتـقيهـا االن في مكـتبها

ركـز كـالويش( جنـمة كـرئـيـسـة 
الـصـبـاح ) . لذلـك كنتُ ارغب ان
ـؤسسـة. ومنـها تـعرفـنا  بـهذه ا
ــركـز تــأسس عــرفــنــا ان هــذا ا
قـــبل 23 ســـنـــة وهـــو امـــتـــداد
لــنــشــاط مــجـــلــة كالويش الــتي
اصــدرهـــا الــســيـــاسي الــكــردي
الــراحل ابــراهــيم احــمــد. وهـذا
ركز مشروع ثقــافي تنويري . ا
وفي مـجــتـمع رجــولي  يـصـبح
مثـيـراً  ان تـتولى سـيـدة رئـاسة
مــركـز لـه مـاض وحــاضــر قـريب
جــــــداً من االحتــــــاد الـــــوطــــــني
الكـردستـاني .وح ابديـنا هذه
الحـــظـــة  قــــالت الـــدكـــتـــورة ا
ابـــــتــــــســـــام : ان ذلـك نـــــوع من

الـتـحــدي .وهـو حـافـز لـلـعـطـاء .
واثـناء الـلقـاء التحـق بنا االديب

والسياسي
الــكـــردي نــوزاد احـــمــد اســود 
الـــرئـــيـس الـــســـابق لــــلـــمـــركـــز

.وشاركنا احلديث .
اضـافت الـســيـدة ابـتـسـام : كـان
ركز .وضمن هناك اجتـماع في ا
توجهات التغيير النوعي  طرح
ــركــز وفــزتُ اســمـي لــرئــاســـة ا

بالتزكية .
مظفر النواب...

ــدى ـــركــز فـي ا عن مـــشـــاريع ا
الـقـريب  قـالت اسـماعـيل :هـناك
فــعــالـيــة عن الــشــاعــر الــعـراقي
الـكبـير مـظفـر النـواب . وسنـقيم

مـــهــرجـــان كالويش فـي شــهــر
ــقـبـل .وسـيــدعى له نــيــســان ا
ضــيـــوف عــرب واجــانب. وفي
الــثــالث مـن الــشــهــر الــقــادم 

هناك مهرجان
سينمائي. تضيف : 

فـعـالـيـاتنـا مـتـنـوعـة وعـديدة .
كــــنتُ  وزمــــيـــــلي  اخلــــطــــيب
ــــواصــــلــــة راغــــبــــ  جــــداً 
احلــديث  اال انــنــا قــدرنــــــــــا

ظروفهـــــا والتزاماتها . 
وهــكــذا ودعـنــاهــا وودعـتــنـا .
وبــأدب جم  صـــحــبـــتــنــا الى

الباب الرئيسي للمركز . 
كـان كتـابي (شواطئ الـذاكرة )

 حاضراً .
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أعــــلن مــــحـــــافظ ذي قــــار  عــــادل
ـبـاشــرة بـأعـمـال الـدخـيــلي  عن ا
تـأهيل طـريق الـزائرين الـرابط ب
مـركـز مــديـنـة الـنـاصــريـة وتـقـاطع
قـــضــــاء الـــبـــطـــحـــاء اســـتـــعـــداداً
إلسـتـقــبـال زوار اربـعـيــنـيـة األمـام
احلـســ (ع) . وقـال الـدخـيـلي في
ـالكات بـيـان تـلـقـته  الـزمـان إن " ا
ـديــريـة بــلـديـة الـفــنـيــة الـتــابـعــة 

الـــنـــاصـــريـــة وعـــدد من الـــدوائـــر
الـســانـدة بـاشـرت الــيـوم بـتــنـفـيـذ
حملة خدمية واسعة لتأهيل طريق
الزائرين بطول (20) كليو متراً " 
ـعـنـيـة في مــشـيـراً الى " الـدوائـر ا
احملافـظة أستـنفرت جـميع آليـاتها
لـضمـان تنفـيذ الـعمل بـأسرع وقت
ـــــكن ". وأضـــــاف أن " أعـــــمـــــال
الــتـأهــيل شــمـلـت تـســويـة االرض
ومعاجلـة التخـسفات وفـرش طبقة

من الـسـبيـس وتسـويـتـهـا لـتـهـيـئة
الــطــريق لـألكــســاء "  الفــتــاً إلى "
ـواصلة توجـيه بلـدية الـناصـرية 
تقد اعـمالهـا في تطويـر وصيانة
هـمة والرئيـسية خلدمة الشوارع ا
زوار ابي عـــبـــد الـــلـه احلـــســ  ع
بــــحث مــــحـــــافظ ذي قــــار  عــــادل
مـع االمــانـــة الـــعـــامــة الـــدخــيـــلي 
جملــــلس الــــوزراء  مــــلف تــــفـــشي
مـــرض الــســـرطـــان في احملــافـــظــة

وسـبل ايــجـاد احلــلـول الــسـريــعـة
ـــلف الــهـــام  ومــنـــاقــشــة لــهــذا ا
مـــتــطـــلــبـــات ذي قــار فـي اجلــانب
الصـحي . وقال الـدخيـلي في بيان
تـــلـــقــــته  الـــزمــــان  ان " وفـــداً من
حـــكـــومـــة ذي قـــار احملـــلـــيـــة ضم
احملـافظ ورئيس مـجـلس احملافـظة
وعـدداً من اعــضـاء اجملـلس الـتـقى
بـــاألمـــ الـــعـــام جملـــلـس الــوزراء
حـمـيد الـغـزي لبـحث مـلف تـسريع
ــشـروع ــنــفـذة  اعــمـال الــشــركـة ا
ـسـتـشفـى التـركي وانـهـاء جـميع ا
تعـلقات وضـرورة افتتاحه خالل ا

العام اجلاري .  
—«d  cOHMð

وأضاف ان (الوفد" بحث متطلبات
ذي قار في اجلانب الصحي ومنها
مــتـــابــعـــة تــنــفـــيــذ قـــرار مــجــلس
احملافظة واخلاص بتام األموال
الالزمــة لـــشــراء عالجـــات مــرضى
ـــمــكــنــة الــســـرطــان بــالـــســرعــة ا
وضرورة تعاون وزارة الصحة في
هـــــذا اجلـــــانب مـن خالل إكـــــمــــال
الـــفـــحـــوصـــات اخلـــاصـــة بـــهـــذه
ــــهـــا الـــعـالجـــات مـن اجل تــــقـــد
لـلمـرضى قـريبـعلى صـعـيد مـتصل
نــاقش وفـد من احلـكــومـة احملـلـيـة
في ذي قـــــار مـع األمـــــ الـــــعـــــام
جملـــلس الــوزراء حـــمــيـــد الــغــزي

تـــدهــور الـــواقع الـــصــحـي وســبل
رضى السرطان في توفير االدوية 
مستشفيـات احملافظة. وقال رئيس
مــجــلس مــحــافــظــة ذي قـار رحــيم
اخلـاقـاني  في الـلقـاء ان احملـافـظة
تــعــاني مـن عــجــز ســريــري كــبــيـر
ـستشـفيات االخرى وتقادم ابـنية ا
االمر الـذي يحتـاج الى وقفـة جدية
ـركــزيـة جتـاه من قـبل احلــكـومــة ا
ـشـاريع الـوزاريـة االستـراتـيـجـية ا
همة ومنها في قطاع الصحة".   ا
واكـد في بـيــان تـلـقــته الـزمـان  "ان
الــوفــد نــاقـش جــمـيـع مــتــطــلــبـات
احملــافـظـة في هـذا اجلـانب ومـنـهـا
مـــتــابـــعــة تــنـــفــيـــذ قــرار مـــجــلس
احملافظة واخلـاص بتام األموال
الالزمـــة لــشـــراء عالجـــات مــرضى
ــمـــكــنــة الـــســرطــان بـــالــســـرعــة ا
وضرورة تعـاون وزارة الصحة في
هــــذا اجلـــــانـب من خـالل إكـــــمــــال
الـــفـــحــــوصـــات اخلـــاصـــة بـــهـــذه
ــــهـــا الــــعالجــــات من اجل تــــقــــد

للمرضى قريبا". 
وأضـاف  "ان الــسـيـد األمـ الـعـام
جملـــــلس الـــــوزراء ووكـــــيـل وزيــــر
الـصـحـة تـعــهـدا بـاتـخـاذ خـطـوات
عــمــلــيــة في هــذا اجلــانب وانــهـاء
معانـاة محافـظة ذي قار من تراجع
واقع الــقــطــاع الـــصــحي من خالل

جتـاوز الـروتـ االداري والـشـروع
بـاجـراءات حـقيـقـيـة لتـحـسـ هذا

الواقع" .
o¹dÞ qO¼Qð

ــبــاشـرة وأعــلن الــدخــيــلي  عـن ا
بــأعــمــال تـأهــيـل طـريـق الـزائــرين
الرابط بـ مركـز مدينـة النـاصرية
وتقاطع قـضاء البطـحاء استعداداً
إلسـتـقــبـال زوار اربـعـيــنـيـة األمـام
احلـســ (ع) . وقـال الـدخـيـلي في
بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية
الكــات الـــفــنــيـــة الــتـــابــعــة إن " ا
ديريـة بلدية النـاصرية وعدداً من
الـدوائــر الـسـانــدة بـاشــرت الـيـوم
بـتــنـفــيــذ حـمــلـة خــدمــيـة واســعـة
لــتــأهــيل طــريق الــزائــريـن بــطـول
(20) كــلـيـو مـتــراً "  مـشـيـراً الى "
ــعــنــيـــة في احملــافــظــة الـــدوائــر ا
أسـتـنفـرت جـمـيع آليـاتـها لـضـمان
كن ". تنـفيذ الـعمل بـأسرع وقت 
وأضــــاف أن " أعـــمـــال الــــتـــأهـــيل
شــمـلت تـســويـة االرض ومـعـاجلـة
الــتــخـــســفـــات وفــرش طــبـــقــة من
الـســبــيس وتـســويــتـهــا لــتـهــيــئـة
الــطــريق لألكــســاء "  الفــتــاً إلى "
ـواصلة توجـيه بلديـة النـاصرية 
تقد اعمـالها في تطـوير وصيانة
همة والـرئيسية خلدمة الشوارع ا

زوار ابي عبد الله احلس (ع). شاريع في الناصرية WFÐU²∫ محافظ ذي قار يتابع احد ا

U—∫ كاتدرائية مار أفرام وقد تعرضت للدمار علي يد داعش œ
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يـفـترض ان يـكـافـأ اصـحاب الـكـفـاءة والـوطنـيـة واالجنـازات الـباهـرة بـنـقـلهم الى
ا بـذلـوه من جـهـود مـكثـفـة من اجل انـقـاذ الـشعب مـواقع مـتـقدمـة إكـرامـا لـهم و

عتدين . والوطن من براثن االوغاد ا
وح تأتي الـنتيجة مغايرةً للمقـدمات ويُنقل احد القادة البارزين الذين كانت لهم
ادوار مـشرفـة في تـطـهـيـر االرض من دنس الـدواعش الى مـوقع أدنى من مـوقعه

القيادي الكبير يُشكّل ذلك صدمةً كبرى من الصعب تبريرها .
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ذكور ما زالت غامضة. ان االسباب التي دعت الى اتخاذ القرار الغريب ا
الفريق الـركن الساعدي يـتهم فيهـا انسانا مـعيّناً سـمّاه  ولكنـنا لسنـا على يق
ـذكور بـايضـاحات تـرفع عنه ـفروض ان يـقتـرن األمر الـغريب ا ا قـيل وكان ا
اللـبس والغـموض وتُـلقـي ضوءً عـلى الدوافع الـتي كانت وراءه  ولـكن شيـئا من
ذلك لم يـحــصل لالسف الـشـديــد  وهـذا مـا أثـار زوبـعــة من االعـتـراضـات عـلى
اصدار مـثل ذلك القرار الـغريب  وبقيـت االسئلة تـتوالى وتتـكاثر دون أنْ حتظى

بجواب مقنع معقول ..!!
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مخطئ من يظن أنَّ (داعش) أصبحت في خبر كان ..!!
ة نكراء على يد ابطالنا الشجعان من اجليش صحيح ان (داعش) قد مُنيت بهز

والشرطة واحلشد الشعبي والعشائري 
وكـان لفـتـوى اجلهـاد الكـفـائي للـمـرجعـيـة الديـنيـة الـعلـيـا دورها الـكـبيـر في دحر

االرهاب .
ولكن خـطر داعش مازال مـاثال حتى االن فهي لـم تكف عن التـأهب لدورة جديدة

من العدوان والتخريب .
لـقـد كُشـفَ النـقـابُ مـؤخـراً عن أنَّ هـنـاك مخـطـطـاً لـزُمَـرِ الداعـشـيـ السـتـهداف
العـاصمة الـعراقـية (بـغداد) تـزامنـا مع ذكرى اربـعيـنيـة االمام احلـس (ع) وقد

كفانا الله شره .
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(لداعش) خالياها النائمة هنا وهناك و( لداعش) فلولـــها الـتي هزمــــت ولكنها
ـستـحيل الثـبات وجـودها ومع كل ذلك تـعظم احلـاجة الى الـفريق الركن حتاول ا
ـتـمـرسـ بـقـتـالـهم عـبـد الــوهـاب الـسـاعـدي بـوصـفه احـد الـقـادة الـعــسـكـريـ ا

والعارف بأسرارهم واخبارهم .
األمر الذي يُمكّنُه الحراز جناحات جديدة في منازلتهم والقضاء عليهم .

وهنا يثور التساؤل ..
اذا غـابت هذه احلقيـقة عن ذهن من اتخـذ قرار جتميـد الفريق الـركن الساعدي

?
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ان الفريق الركن الساعدي اعتبر السجن أحب اليه من هذا االمر الغريب..!!
ال بل اعتبر القرار اهانة له 

ا قـدّمه الـرجل من تضـحـيات هـذا فـضالً عمـا يـستـنـبطه  الـقـرار من اسـتهـانـة 
واجنازات باهرة وهل جزاء االحسان اال االحسان ?
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العجائب في العراق اجلديد كثيرة للغاية .
بادرة الى الغائه ? ومنها هذا القرار الغريب فهل تتم ا
أم يتم التمسك به رغم ما انطـــــــوى عليه مفارقات ?

أمول أنْ يلغى  واالعتراف باخلطأ فضيلة . ا


