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والـــكـــنـــائس والـــقــصـــور فـــضال عن
وسائل النقل احلديثة واماكن الترفيه
ـعـاصـرة وحـتى الـتقـالـيـد والـعادات ا
البس! واتــرك تــصل الى الــطــعــام وا
خلـــيـــالي ان يـــأخـــذ دوره فـي انـــتــاج
االسـتـطـالع عن تـلك االمـاكن اجلـامـدة
مــاديـا ومــتــحـركــة عـبــر الــتـاريخ وال
ــقــارنــة ابــدا! واهــتـم كــثــيـرا اهــمل ا
بــاالشـــيــاء الـــصــغـــيــرة اســـتــمع الى
االخـرين واسجل مالحـظـاتي واحتقق
ـعـلـومـات حـتى ال يـخـتـلط عـلي مـن ا
االمـر فـالـبـعض يـعتـقـد بـإن الـزبدة ال
تكون في االشـياء الصـغيرة اضرب له
ـرأة حينـما تلبس مالبس ثل (ا هذا ا
ســيـئــة ســتـتــجه نــظـرات الــنـاس الى
البس نفـسهـا وتهمل الـنظر لـلمرأة! ا
اما اذا لبـست مالبس جميـلة ستصب
ــرأة نــفــســهــا!) فال الــنــظــرات عــلى ا
البس تـسـتـصـغر الـتـفـاصـيل لذلـك فا

جزء من ثقافة اجملتمع!
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مـصـطـلح احـيـانا نـسـمـعه في الـدراما
الــتــاريـخــيــة ويـقــصــدون به الــعـمــلـة
الـعثـمـانيـة التي  سـكـها واصـدراها
في عـهد الـسلـطان "عـبد اجملـيد االول"
(1861 – 1823) فـــفي عــهــده الــذي
اســـتــلـم فــيه احلـــكم كــان االقـــتــصــاد
ــر بــإزمــات لــلـــدولــة الــعــثــمـــانــيــة 
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اقـتــربت جتـربــة الـكــتـابـة عـن رحـلـتي
الشتـوية الى اسطنـبول على نهـايتها
الـبـعض يـبتـسم حـيـنمـا يـراني اخـتار
مــديـــنــة بــاردة جـــدا لــتــكـــون مــكــانــا
ــفـروض ان لــلــســيــاحـة بــيــنــمــا من ا
نــصـيف ســيــاحـيــا في الــبـلــدان الـتي
طـــقــســـهــا بــارد ونـــعــمـل الــســـيــاحــة
ـــدن الــتي الـــشــتـــويــة فـي االمــاكن وا
تــشــتـهــر بـإن طــقــسـهــا حـار وتــكـون
الــبــرودة فـيــهــا في الــشـتــاء مــعـتــدلـة
وجــمــيــلــة ســابــقــا كــان مـن يــريـد ان
يــقـــضـي شــهـــر الـــعــسـل في الـــعــراق
ويــصــادف زواجه فـي فــصل الــشــتــاء
يــقـصــد مـديــنـة الــبـصــرة امـا اذا كـان
زواجه فـي فـصل الـشـتــاء فـيـذهب الى

اربيل او السليمانية ودهوك!
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سـألنـي صديق عـزيـز علي وهـو يـتابع
مــا أنــشــره عـن رحــلــتي االخــيــرة الى
إسطـنبول "هل انت صـحفي وكاتب ام
مرشد سـياحي?" هو يحـبني وال يسأل
ا للنقد لـكنني اجبته االثـن معا! قد
لـم يــكن هــنــاك شـــركــات ســيــاحــة وال
مـرشـد سـيـاحـي قد يـكـون هـنـاك دلـيال
ــســـافــر لــلـــطــريـق حــتـى ال يــضـــيع ا
ـكن ان يرافق ويـتعـرض لـلمـخـاطر و
الــراحــلـــة ايــضــا (مـــتــرجم) لـــتــذلــيل
صــــعـــوبـــات الـــتـــعــــامالت ومـــعـــرفـــة
ـعــلـومـات وازالــة الـغـمــوض الـيـوم ا
ـا نــتــصـور اصــبح الــسـفــر اســهل 
وعــلى الــرغم من اهــمـيــة اجلــغـرافــيـا
ألغـراض الـسـيـاحـة والـكـتـابة عن ادب
الـــرحالت لـــكـــنه قـــد ال تـــشــكـل الــركن
االســـاسـي في مـــجــــال ادب الـــرحالت
الحـظات الـتي تـعتـمد عـلى تـسجـيل ا
ــشـــاهــدات في بــنـــاء فــني وابــداع وا
ادبـي فال يـــكـــفي ان نـــقـــوم بـــتـــدوين
اسـمـاء االماكن الـتـاريخـية الـتي نـقوم
بـــــزيــــارتــــهـــــا من دون الـــــدخــــول في
همـة للـمرحلـة التاريـخية الـتفاصـيل ا
لهذا االثر ودوافع الـبناء ووصف لتلك
الــشـخــصـيــة ومـا رافــقـهــا من احـداث
تـــاريـــخــيـــة  فـــإنـــا اتـــعـــامل مع ادب
الـرحـالت بـإعـتـبـاره شـكل فـني خـاص
ولـيس تــسـجـيال جــغـرافـيــا كـمـا كـان
ــعـالم الــتـاريــخـيـة تـشــغـلـنـي كـثــيـر ا
ـــســـاجــد ـــعـــابـــد ا واصـــالـــتـــهـــا  ا

صارف الشـبهـات التي واجهـتهـا ا
ــــوظف االسالمــــيــــة ان اجــــوبــــة ا
عـامـلـة على ـصـرفي الذي يـنـفـذ ا ا

عن طـريق العـبـارة او البـاصـات نحن
قــصـدنـاه عن طـريق الـبـاصـات بـحـيث
يــكــون مـرورنــا بــاالســواق واالكــشـاك
ـســجـد لــبـيع ــنـتــشـرة في مــحــيط ا ا
ــشـــروبــات الــســاخــنــة ــرطــبــات وا ا

تنوعة. البس والقبعات ا وا
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اتـصـفت فـتـرة حـكم عـبـد اجملـيد االول
ركزية واتخاذ اجراءات اصالحية  با
فــهـو من اصــدر تــوصـيـف (مـواطــنـ
) عـــدهم مـــتــســـاوين في عـــثــمـــانــيـــ
احلـقــوق والـواجــبـات مــسـاواة تــامـة
دون تـمـيـز بـســبب الـدين أو الـلـغـة أو
اجلـنس ومـنح اجلمـيع حـرية الـعـبادة
وقـــام بــتــحـــديــد مـــدة الــتــجـــنــيــد (5
ســنــوات) وجتـر الــرشــوة مع زيـادة
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يـبدو ان الـسلـطان عـبد اجملـيد يـعشق
ـعـان مــاؤه فـهـو مـنــظـر الــبـسـفــور و
ة بهجة كمقر الذي قام ببناء قصـر دو
لــلــحــكم اجلــديــد واشــرف عــلـى بــنـاء
القـصر فـنانـون ورسامـون من إيطـاليا
وفــرنــســـا  واحــتـــوى الــقــصـــر عــلى
ــنــحــوتــات والــلــوحــات االيــطــالــيـة ا
والـفـرنـسـيـة وســجـاد من فـرو الـدبـبـة
الرمـادية وعـشرات االطـنان من الذهب
 واستـمر هـذا القـصر كمـصدر لـلحكم

اقتصـادية حادة أدت الى تدهـور قيمة
(الـقـرش الــعـثـمــاني) وفـقـد %78 من
قـيمـته فسـارع السـلطـان الشـاب وهو
الـــذي لم يــــبغ عـــمـــره 16 عــــامـــا الى
ـركـزي االسـراع في تــأسـيس الــبـنـك ا
الـعـثـماني وقـام بـإصـدار عمـلـة ورقـية
وهـي اول عـــمـــلـــة ورقــــيـــة في تـــاريخ
الــدولــة الـعــثـمــانـيــة سـمــيت (الـلــيـرة

اجمليدية).
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انـطلـقنـا في الـيوم االخـير من رحـلتـنا
لـزيـارة مـسـجد (ارتـوكـوي) او مـسـجد
اجملــيــديــة الـــكــبــيــر وهـــو يــقع عــلى
مضيق الـبسفور وتشـير الوثائق الى
ـكـان كان سـابـقا فـيه مـسـجد ان هـذا ا
بـنـاه الصـدر االعظـم وصهـر الـسلـطان
سـلـيـمـان الـقـانـوني (إبـراهـيم بـاشا) 
ـسـجـد بـسب عـوامل لـكـن انـدثـر ذلك ا
الـفيـضانات والـزالزل فأوكـل السـلطان
عـــبـــد اجملـــيـــد االول عـــام  1853الى
ـعـمـاري "نكـوغـوث ابلـيـان" الى بـناء ا
وقـعه الـرائع واطاللته سـجـد  هـذا ا
ضيق واجلسر   صيانة هذا على ا
ـــــســــجــــد عــــام  1960الهــــمـــــيــــته ا
السـياحيـة ومعمـاريته اجلمـيلة فـعند
ـسـجد تـالحظ ان أنارة الـدخـول الى ا
اجلامع تكون بواسطة النوافذ العالية
سجد كن الوصول الى ا العريضة  

حــتى عــام 1922 ويـــقع الــقــصــر في
مــنــطــقــة بــشــكــطــاش عــلى الــســاحل
األوربي من مضيق البـوسفور وتعني
ـردومـة) ألن ــة بـهـجـة (احلـديـقـة ا دو

االرض الـتي شـيـد عـلــيـهـا الـقـصـر 
ردمها على شاطئ البوسفور.
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كــــانت طــــائــــرة اخلـــطــــوط اجلــــويـــة
ـــفــروض ان تـــقـــلع الـــعـــراقــيـــة مـن ا
الـسـاعة 3 بـعـد الـظـهر مـن دون سبب
ا واضح تـأخـرت الطـائـرة ساعـتـ 
زاد مـن الـــتــذمـــر هـــو صـــعــودنـــا الى
دة ساعة مع الطائرة واجللوس فيها 
ــطــار الى عــدم اشـــارة في لــوحـــات ا
الـتـأخـيـر الرسـمي بـعـد مـشـادات ب
بـعض الركـاب وطـاقم الطـائرة اوضح
احدهـم ان سبب الـتأخـير هـو اجلانب
التركي الـذي يدعي وجــــــــود ازدحام
في االجــــواء ولم يـــجــــدوا افـــضل من
تــأخـــيــر طـــائــرة اخلـــطــوط اجلـــويــة
دة الـعراقـية حـتى من دون ابالغـهم 

التأخير ! 
ونحن نشعر بالغــــــــضب ألن مواعيد
طـــــائــــرات بـــــعــــدنــــا تـــــطــــيـــــر مــــثل
(الكـــــــــويت واالمارات) بيـنما تتأخر

طائرتنا !
مـع االسف كـل مــــا يـــــخص الـــــعــــراق

اصبح (حايط نصيص)!

مـبيـنا احـكام الـشـريعـة االسالميـة)
ـــالـي االسالمي في ان (الـــنـــظـــام ا
ــصـارف الــعـالـم اليـقــتــصــر عــلى ا
ــــا هـــنــــاك شــــــركــــات تـــأمـــ وا
واسـتــثـمــار وبـورصــــــات الـنــظـام

الي ). ا
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مشـيرا الى ان (هـيئـة الرقـابة تـعقد
اجتماعا موحدا مع قسم الدراسات
ـاليـة واحملـاسبـية ومـديـر الرقـابة ا
ـالــيـة اذ تـقع ـعــامالت ا لــتـدقــيق ا
على عاتق التدقيق الشرعي مراقبة
ـعـامالت وتـقـد تـقـاريـر فـصـلـية ا

عن العمل). 
ــــنــــذري ان (الـــــرقــــابــــة واوضـح ا
الــشــرعــيـــة مــســؤولــة عن تــنــظــيم
االعـمال وهـي الذراع الـتـدقـيقي من
اجل التـأكـد ما اذا كـانت اخملالـفات
ادارية او مالية وجتاوز صالحيات
فوض لتصحيح دير ا فيستدعى ا

اخلطأ).
مـشـيـرا الى ( تـقـد تـقـريـر سـنوي
ــدقق جملـــلس االدارة مع تـــقــريـــر ا
الـية بـشأن الـقانـوني للـمعـامالت ا
ـصرفـيـة ومثل اسـتيـفـاء الشـروط ا
هـذا الـتـقـريـر يـعـطـي انـطـبـاعـا بأن
صرف ال تـخالف تعاليم معامالت ا
الـــشـــريـــعـــة والســـيـــمـــا ان احـــدى
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اتــفــقت كــلـيــة الــعــلــوم اإلسالمــيـة
بـاجلــامـعــة الـعـراقــيـة مـع مـصـرف
شرق العـربي االسالمي على فتح ا
قـنـوات تـعـاون لـتـدريب طـلـبة قـسم
ـا يـسـاعد في ـصـرفـية  ـالـية وا ا
رفع مستوى الفهم وتذليل العقبات
الـــتـي قـــد تـــواجه الـــطـــلـــبـــة خالل
فيما قدم االنخراط في سوق العـمل
اخلـبـيـر االقـتـصـادي عـبـد احلـس
ــنــذري مــوجــزا عن دور هــيــئــات ا
الرقـابة الشـرعيـة في تطويـر اعمال

صارف االسالمية.   ا
وقـال عـمـيــد الـكـلـيـة مــحـمـد شـاكـر
الكبـيسي لـ (الـزمان) امس ان (هذا
التـعاون يـهدف لـتدريب طـلبـة قسم
ــصــرفــيــة من أجل رفع ــالــيــة وا ا
مـسـتـوى االجتـاهـات والـفـهم نـحـو
ـعـرفـة بـشـكل واسع من اكـتـسـاب ا
ـــوظــــفـــ خـالل االحـــتــــكـــاك مـع ا
ـصارف أصـحـاب اخلـبـرات داخل ا
وهــذا من االسالمـــيــة او غـــيــرهـــا 
شـأنـه ان يـضــيف الــكــثـيــر لــهـؤالء

الطلبة).
وأضــاف ان (الـكــلـيــة تـسـعـى لـسـد
الـفــجـوة الــتي تــشـكل الــقـفــزة بـ
ـــيـــة ومـــهــارات الـــدراســـة األكــاد
ـطلـوبة لـتكـوين صورة ـستـقبل ا ا

ـصارف ذهـنـيـة مـتكـامـلـة عن تـلك ا
واالسـتـفادة من الـتـجـارب السـابـقة
إلكـتــســاب اخلـبــرة الــكـافــيــة الـتي
صرفي تؤهلـهم للعـمل في اجملال ا

وأدارة االمور دون صعوبات). 
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ــــــنــــــذري ابــــــدى ا مـن جــــــانــــــبـه 
(استعداده لتدريب الـطلبة وتطوير
مــهـاراتــهم وفق أسـالــيب مـتــنـوعـة
تـتالءم مع احلـداثـة الـتي تـشـهـدهـا
ــصـارف اإلسالمـيـة لــتـضـمن لـهم ا
الــدخـول فـي سـوق الـعــمل بــخـبـرة
نـذري خالل ندوة ومضـى ا عـاليـة)
اقامتـها الكلـية بعنـوان دور هيئات
الرقـابة الشـرعيـة في تطويـر اعمال
ـصـارف االسالمـيـة الى الـقـول ان ا
راحل (الصـيرفـة االسالميـة مرت 
عـدة وارتــبــطت بــهـيــئــات الـرقــابـة
الـشـرعـيـة الـتي حتـددت واجـبـاتـها
وجب قـوانـ تصـدر عن البـلدان
اإلسالمــــيــــة لـــعــــزلــــهــــا عن عــــمل
كـونـهـا تمـثل ـصـارف الـتـجـاريـة  ا
ـــصــارف ـــيــز ا الـــفــيـــصل الــذي 
اذ انـهـا االسالمـيـة عن الـتـقـلـيـديـة 
تـؤدي دورا مـهــمـاً في تـنـظـيم عـمل
ـصــارف مـن خالل مــراجــعـة تــلـك ا
ـالـيـة ـعـامالت واالعـمـال ا جـمـيع ا
ــنـفــذة لــلـتــأكــد من تـوافــقــهـا مع ا

ـعـامـلة ـسـار ا ـتـعـلقـة  االسـئـلـة ا
غـيـر مـقـنـعـة لـعـدم امـتالكـه اخلـبرة
مــــشــــددا عــــلـى ان (عـــدم الالزمــــة)
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بـارك في العـراق والـذي بدأ مـنذ الـشهـر العـاشر من احلراك الـشعـبي ا
منها االنـتفاضة يـزة  اضي  وأخـذ عدة مسمـيات كلهـا رائعة و العام ا
سميات وغيرها من ا ومظاهرات ساحات الكرامة ثورة اكتوبر  الشعبية 
الـتي عـبـرت وبـصـدق عن عـمق هــذا احلـراك وتـوجـهـاته الـتي إسـتـهـدفت
هذا احلراك أثمر وأنضج أخيرا بتع رئيس الوطن أوال وقبل كل شيء 
ـرحـلـة الـقـادمة مـن تـاريخ الـعـراق الـكـبـيـر والعـظـيـم والذي وزراء يـقـود ا
ـا يـسـتـحق اجملــد والـكـبـريـاء خلـصــائـصه وسـمـاته وعــظـمـة وجـوده قـد
لم يتم االتفاق وعلى الرغم من إن شخصية السيد رئيس الوزراء وحديثا
إال أني أراه رجل مـعتدل تـظاهـر بشـكل كامل  عليـها من قـبل الشـارع ا
فـضال عن إختـصـاصه العـلمي ومتـواضع وذو خـبرة سـياسـيـة ميـدانيـة 
الذي سيـعينه حـتما عـلى مواصلـة عملـية قيـادة مجلس الـوزراء والوقوف
همة الـتي تؤدي الى تغير حـالة التراجع والتردي ـفاصل ا عند النقاط وا
الـرجل خـيرا مـافعل حـ أطل على الـشعب التي يـعيـشهـا العـراق حالـيا
كن وقد حدثهم حديـثا مباشرا ومختصرا  همة  العراقي ليلة تكليـفه با
اوحـديث إبن الوطن إلخوته ان نطلق عـليه حـديث العراقـي الى العراقـي
أوحديث ا وصل إلـيه  العـراق  حالـيا ـون  ن هم مـتأ وأبنائـه وأحفاده 

اخمللص للذين ينتظرون مخلصا ومنقذا .
والـتي أكد هذه االطالله األولـية الـتي تعـامل معـها رئـيس الوزراء اجلـديد
فيها حرصه على تنفيذه ما أكد تنفيذه الشعب من خالل جمهرة الشباب
مـارسات الذي أوصل صـوته الى الـعالم بـشجـاعة مـتنـاهيـة و تـظاهـر ا
تـدل بال شك على أن الـرجل عازم ميـدانيـة غايـة في الـوطنـية وحب الـبلـد
بـدئي الذي سـيؤدي بـأذن الله تـعالى الى فـتح األبواب أمام على الفـعل ا
هــنـاك أسـاسـيـات ركـزت عـلـيـهـا تـلك االطالله ـسـتـقـبل أفـضل  الـشـعب 
البـدمن الـتــوقف عـنـدهــا لـعل أهـمــهـا مـطـالــبـته لـلــنـاس عـلى ان تــسـتـمـر
وقـد أوضح بل أكـد أن الـتـظـاهـر حق من حـقـوق الـنـاس وهو بـالتـظـاهـر 
للسـير بأجتـاه معاكس وسيلـة قوية لـلضغط عـلى مركز الـقرار احلكـومي
ــاضــيـة ــا كـان مــوجــودا طــول الـســنــوات الــسـبع عــشــرة الــعـجــاف  ا
فاحلـكـومـة التـي ستـرحل بـاذن الـله كانـت تطـلق عـلـيكم الـرصـاص أيـها
والـيوم يقول لـكم رئيس الوزراء الشبـاب الثائر الـعراقي الوطـني اخمللص
اجلديد استمروا بـالتظاهر وسـنحميكم نـحن ثم يتحدث عن اجهزة االمن
وشتـان ب ما كان ويقول انـها وجدت خلـدمة الشعـب ال لضرب الـشعب

وما سيكون  
كن ان ننـظر لـها من ب طـيات تـلك اجلمل - التي تـعهد ركيزة أخـرى 
بـتـحـقيـق األفـضل- البـد من إحـتـرامـها بـهـا ومن خاللـهـا رئـيس الـوزراء
هي قوله أن واالعتـزاز بـها عـلى أمل أن تـتحـول الى واقع حـال ملـمـوس 
األحزاب السـياسـية اذا ما حـاولت فرض إرادتـها بشـكل أو أخر وفرض
فانه سيرفض ذلك رفضا أسماء وشخصيات للتشكيلة الوزارية اجلديدة
وهذا دليل نصـب ويبلّغ الشـعب بتلـك التفاصـيل  قاطعـا وسيتنـازل عن ا
قوي عـلى  سـيادة تـصـميم رئـيس الـوزراء على الـعـمل الشـخـصي بعـيدا
نصب وتبليغ الشعب بذلك أما عملية التنازل عن ا عن تأثيرات األحزاب 
فـأن داللــة هـذا األمـر تــمـكـن من أن الـتــوجه من األن فـصــاعـدا ســيـكـون
فـقرة (الـشعب وهنـا ستـحقق وتـصبح واقـعاً مـلمـوساً  خالـصا لـلشـعب 
مصـدر الـسلـطـات ) بعـد إن كـانت حبـراً عـلى ورق في دستـور ال حتـترم

احلكومات بنوده وفقراته وأبوابه وفصوله . 
ركيزة اخرى إستـند عليهـا  رئيس الوزراء اجلديـد وهو يلقي كلـمة خالية
قريـبة جدا حلـديث القـلب للقـلب لم تُكتب من  البروتـوكوالت  السـياسـية 
بل نطق بـها اللسان على ورق ولم يصغهـا مستشـار إعالمي أو سياسي
فجاءت بأيعاز من الـدماغ بعـد ان احتضـنها القـلب وكان مسـتودعا لـها 
وعـلى أهـمـيـة كـلـمـات إنـسـيـابـيــة تـدل عـلى الـقـدرة االلـقـائـيــة من نـاحـيـة 
وكـمـا قال االمـام عـلي بن ابـي طالب الـتطـبـيق الـعـمـلي من نـاحـيـة ثـانـيـة 
الكالم هـنا مـوجه للـشباب ـقال مـا صدّقه الـفعـال  (علـيه السالم) خـير ا
في مـقالي هذا ال أريد أن أقـول أن رئيس الوزراء اجلديـد سيحقق الثائر
وال هـو لغرض الـدعاية الـشخصـية  له بل اقول ان كل ما تريـدون ونريد 
يـدان هـو الـبرهـان الـذي من خالله نـسـتنـتج حـقـيـقة االمـور من عـدمـها ا
لنـنتـظـر ولتـبق عـيونـنا مـتـجهـة صوب الـوطن فـمن يحب الـعـراق سيـعمل
وحـينـها على إسـعـاده وإسعـاد شعـبه ومن لم يـكن ذلك سـيفـضـحه عمـله
ستـكون لـكم وقــــفـة اخرى فـأنـــــتم كـما قـلت في مقـاالت سابـقة األروع

واألفـضل واألكـــثــر حـبــا لـلــعـراق ألنــكم حــولـتم حب
الى ســلــوك الــوطن من شــعــــــور داخــلـي جــمــيل 
مــيــداني رجــولي وعـــظــــــيم  ومن هــنــــــــا فــان
ــقــال هــو لــيس مــدحــا أبــدا بل رأي مــاجــاء به ا
بـإطاللـة كـان لـهـا وقـعـهـا عـلى الـنـاس.. ومن الـله

التوفيق .    

االلـــتــزام بـــالــــــشــريـــعــة هـــو احــد
ـــصــارف اخملــاطـــر الـــتي تـــواجه ا

االسالمية). 

نذري UI¡: عميد كلية العلوم االسالمية خالل لقائه ا

الكاتب في لقطت خالل وجوده في اسطنبول
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اعــلن وزيــر الــثـقــافــة والـســيــاحـة
واآلثـار عـبـد األمـيـر احلـمـداني عن
تخصيص 7 مليارات دينار للهيئة
الـعـامـة لـآلثــار والـتـراث لـصـيـانـة
اآلثـــــار وإقــــــامــــــة احلـــــفــــــريـــــات
والــتـنـقـيـبـات. واوضح احلـمـداني
ركزي للهيئة بنى ا خالل زيارته ا
الـعـامــة لـآلثـار والـتــراث - شـعـبـة
الــصب اخلــاصــة بــعـمـل الـقــوالب
اجلـبــسـيــة ان (هـذا الــتـخــصـيص
الـــذي يـــأتي ضـــمـن مـــوازنـــة عــام
2020 يـــهـــدف لـــصـــيـــانـــة اآلثــار
وإقــامـة احلــفـريــات والـتــنـقــيـبـات
ـؤتمـرات والدراسات والدورات وا
والـبــحـوث االثـاريــة) مـضــيـفـا ان
(هـذه األعمـال الـتي يتم صـنـاعتـها
من شـأنـهـا نـشـر الـثـقـافـة االثـارية
كن حـيث  خـارج وداخل العـراق 
ــهـا لـلــسـفــارات والـبــعـثـات تــقـد
الـدبلـومـاسيـة كـهدايـا طبق األصل
ــعــروضــة في لالثــار الــعــراقــيــة ا
ـتـحف الـعـراقي). وبـحـسب بـيان ا
لـلـوزارة تـلقـته (الـزمـان) امس فـقد
وافق احلــــمــــداني عــــلـى (إقــــامـــة
مشـروع مشـترك بـ شعـبة الصب
فـي الـــهــــيــــئـــة ومــــجــــمـــوعــــة من
سـماريـ واخلزافـ والنـحات ا

لـعمل تـماثـيل ومنـحوتـات متـميزة
بـحجم حـقيـقي لـشخـصيـات مهـمة
ثـلون احلضـارة السـومرية). من
جـــهـــة اخــرى افـــتـــتح احلـــمــداني
فـــعـــالــيـــات (ألـــبس عـــراقي) بــدار
األزيــاء بـهــدف تــشــجـيع صــنــاعـة
تــــصـــــمــــيم األزيـــــاء في الــــعــــراق
ـــشــــاركـــة واســـعـــة من عـــدد من
ـــــصــــمـــــمــــ ـــــصـــــمــــمـــــات وا ا
.وتـضــمــنت فــعـالــيـات الــعــراقـيــ
ـكشوف في حـدائق مبنى البازار ا

الدار العراقيـة لألزياء (معروضات
ـشــغـوالت مــحـلــيـة تــنـوعت بــ ا
سـتوحاة اليـدوية والتـصميـمات ا
ة من احلـضـارات الـعراقـيـة الـقـد
ــنـقــوشـات عـلى في الـفــسـاتـ وا
اخلشب والفخار واالكسسوارات).
 ودعـا احلـمدانـي خالل جولـته في
أروقة الـسوق الى (اعـتمـاد الرموز
ـة ـنــقـوشــات الـعـراقــيـة الــقـد وا
وتشـجيع الـشبـاب على اقـتنـائها)
مـشـيراً إلى (دعـمه لـلـدار العـراقـية

لألزياء مع ضرورة إشراك القطاع
اخلــاص فـي مــجــاالت الـــتــســويق
واإلنـتـاج لـلـنــهـوض بـواقـعـهـا من
جـهــة ودعم االقـتـصـاد احملـلي من

جهة أخرى).
wIzUŁË rKO

وفي شــــأن مــــتــــصل أنــــتج قــــسم
اإلعالم واالتـــــصـــــال احلـــــكـــــومي
واجلـمـاهــيـري في الـوزارة فــيـلـمـاً
وثائـقياً عن الـدار العراقـية لألزياء
. وأســتــعــرض الـــفــلم الــذي حــمل
عـــنـــوان تـــنـــوع حـــضـــاري وثــراء
جـــمـــالي (طـــبـــيـــعـــة عـــمـل الــدار
وأقــسـامــهـا مــنــذ نـشــأتـهــا مـروراً
بـــالــتــطــور والــتــنــوع احلــضــاري
وثرائـها اجلمـالي الذي تـتخذه في
عـروضهـا ومـهرجـانـاتهـا من أزياء
ــيـزة مع تـقـد وإكــسـسـوارات 
ـراحل الـتي تـمر طـريـقـة العـمل وا
بـــهــا والـــتي تــبـــدأ بــاســـتــقـــبــال
الــتــصــامــيم واخــتــيــار اخلــامــات
الئمة لعملها بشكل فني وحسب ا
احلـقب الـزمـنيـة مع مـراعـاة الـلون
والـشـكل اخلـاص بـهـا).كـمـا عرض
الـفـلم أهم الـقـطع واألزيـاء الـنادرة
ــهــمــة في مــتــحف الــدار كــأزيـاء ا
ــلــوك واآللــهـــة والــصــيــادين من ا
احلـضـارات الــسـومـريــة واالكـديـة

واآلشـورية وأخـرى مـستـوحاة من
جـداريـات آثـاريـة وبعـضـهـا تـمثل
الـفـلـكـلــور والـقـومـيـات واألقـلـيـات
العـراقيـة.وافتـتح  احلمداني دورة
حـول (أسـاسـيـات احلـاسـبـة) التي
ـعلومات يقـيمها قـسم تكنـلوجيا ا
في مـقـر الـوزارة الـيـوم األحد /2/2

دة أسبوع . 2020 وتستمر 
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وأكــد احلـــمــداني خـالل حــضــوره
عــلى " أهــمــيــة أقــامــة مــثـل هــكـذا
دورات حملاولة محو أمـية التعامل
ـعلـومـات والتي مع تـكـنـولوجـيـا ا
ــوظف عـــلى تـــطــويــر تـــســاعـــد  ا
إمـكــانـيــاته  مع اخــتـصــار اجلـهـد
والــوقت في عــمـلـه "  مـشــيـراً إلى
"أهـمــيـة تــبـني كـل من لـديه أفــكـار
ومــواهب ذلك من شـأنه الــنـهـوض
بـواقع الـعمل الـوظـيفي ومـحـاولة
ـــواكـــبــــة الـــتـــقــــدم احلـــاصل في

." ياً علومات عا تكنولوجيا ا
مـن جـــــانــــبـه قـــــال مــــديـــــر قـــــسم
ــعـلــومــات عــقـيل تـكــنــولـوجــيــا ا
مـــعـــروف أحـــمـــد "  ظـــهـــرت هــذه
بادرة في أقامة الدورات منذ عام ا
ــشــاركـ في (2007) وكــان عــدد ا
الـدورات التـي يقـيـمهـا الـقسم  في
ــنـصـرم 202 شـخص من الــعـام  ا

كل الـــوزارة   وأضــــاف الـــدورات
الـتـي يـقــيــمــهــا الـقــسم مــجــانــيـة
وتــشـمل جــمــيع مــوظــفي الـوزارة
والـدوائر وهـذه الـدورات مسـتـمرة
مـن (شــهــر الــعــاشـــر إلى الــشــهــر
ـدة خـمـسـة أيـام إضـافـة الــرابع) 

إلى أقامة ورش العمل" .
 وتــابع " كـمــا نــقـيم اســتــبـيــانـات
لـــقــيـــاس مـــدى جنـــاح الــدورة مع
إجـــــراء االخــــتـــــبــــار  (االون الين)
شارك في للتحقق من استفادة ا
تـطـويـر إمـكـانـيـاتـهم خـالل الدورة
والـتــقـلـيـل من أمـيـة تــكـنـولــوجـيـا
علـومات واستـخدام احلاسوب " ا
 وأضـــــاف " شــــــمـــــلـت الـــــدورات
مــخــتــلـف االخــتــصــاصــات مــنــهـا
دورات أســاسـيــة يــســتـهــدف بــهـا
ـــوظــــفــــ الـــعــــاديـــ ودورات ا
تــــخـــصـــصــــيـــة (تـــضـم مـــوظـــفي
ـعلـومـات حـصراً)  تـكـنـولوجـيـا ا
وأن دورتــــنــــا لـــــهــــذا الــــيــــوم عن
أســـاســيــات احلــاســبـــة تــتــضــمن
ـــشــتـــركـــ بـــاألسس (تــعـــريـف ا
األولــيـــة في تــشـــغـــيل احلــاســـبــة
وإطفـاءها وحـمايـتهـا من األعطال
والــــتـــعـــريف ب (الــــســـوفت ويـــر
والهارد وير) وعن (وندوز 7) وما

هي ايجابياته وسلبياته".
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حتـتـفل غالـبـية دول الـعـالم ومنـهـا العـربـية بـعـيد احلب الـذي يـصادف
ي لـعـيـد الـيـوم الـرابـع عـشـر شـبــاط من كل عـام وعـرف بــالـيـوم الـعــا
احلب اوعـيـد الــفـالـنـتــاين ويـرجع األصل فـي نـشـأة هـذا الــعـيـد إلى
مهـرجان رومـانيّ قد كـان يقـام في اخلامس عـشر مـن شبـاط يعرف
باسم مهرجان لوبركاليا; حيث كان الرومانيون يحتفلون بقدوم الربيع
ـقتـرنـة باخلـصـوبة ـارسـون العـديـد من الـطقـوس ا في هـذا الـيوم و
بــاإلضــافـة إلـى تـزويـج األفـراد مـن خالل عــمل الــقـرعــة بــ الــنــسـاء
والرجـال ثم في نهـاية الـقرن اخلامس حـوّل البـابا جـيالسيوس األول
مـهرجـان لوبـركالـيا إلى عـيد الـقديس فـالنـتاين وأصـبح يُقـام في مثل
هـذا الـيوم احـتـفال رومـانـسي يحـتـفل به النـاس في كل عـام مـنذ نـحو

القرن الرابع عشر.
وفي العـراق بدانـا نحتـفل بعـيد احلب بعـد سقـوط النظـام السابق وان
كان الـبعض يـحتـفل به ولكـن على نـطاق ضيـق واقتصـر على الـعوائل
العـراقيـة التي تـسكـن وتقـيم حارجـاً العـراق وبعـد العام 2003 بدات
الـعـوائل الـعـراقـيـة حتـتـفل في مـثل هـذا الـيـوم حـيث تـقـوم مـحـال بـيع
ـلونـة الـتي تـعـد رمزا تـقـلـيـديا لـلـعـيد الزيـنـة والـورود بـعرض الـدبـبـة ا
اضـافـة الى الورود احلـمـر التـي تزين احملـال ويـقوم بـعض الـبـاعة من
االطفال والـشباب بـبيعـها في السـاحات واالشارات الـضوئيـة باسعار
البس احلـمـر رمـزيـة فـيــمـا تـسـتــعـد مـجـامـيـع من الـشـبـاب بــارتـداء ا
وحتتفل في الشوارع واحلدائق معبرين عن تـفاعلهم مع العيد وتشهد
شوارع العاصـمة اختناقـات مرورية في ذات ليـلة العيد اعـندما تخرج
ـركـبـاتـهـم اخلـاصـة في عـمـوم شـوارع الـعـوائل الـعــراقـيـة مـحـتـفــلـة 
ــتـشـددين اليــحـتــفـلـون به بل الـعـاصــمـة  وبــالـرغم من الــبـعض من ا
يرفضون  تـلك العادات والتقـاليد ويعدونـها تأثيراً غـربيًا اجتاح بعض
الدول االسالمية مؤخرا لكنه يبقى عيدا للحب الذي حلله الله سبحانه
وتعـالى  ويبقى عـيدا يجـلب التفـاؤل والتسـامح واالنسجـام والهدوء 
فـاحلب الـذي هـو اسـمى حـاالت التـعـامل بـ الـبـشـروعنـوان لـلـصـحة
والعـافية واالمـل فعلـماء الـنفس ينـصحـون دوما في زرع حاالت احلب
في نــفـوســنـا وعـــــــــقــولـنــا فـهــو الـدواء قــبل ان يـكــون الـداء لــبـعض
الـعـشـاق الذين يـعـيـشون قـصـصـا غريـبـة في حـاالت احلب تـصل حد
ــثل الـــــــــقــائل ومن احلب مـاقــتل  نـعم الــيـوم مـا االنـتـحــار فـجـاء ا

احوجنا ان نحب بشـكل صادق ومخلص  نحب الناس
ونـــــحب الــــوطـن ونــــحب ان نـــــزرع اخلــــيــــر بــــ
اجلمــــــيع وبـالـتالي ان حـاالت احلب الـتي تمأل
قـلـوب احملـبـ تـبـعـد عـنهـم االمراض وان كـانت
مـسـتــعـصـيـة وبـالـتـالي يـقـربـنـا احلب الى الـرب
بــقــلــوب عــامــرة ومــحــبــة ومــؤمـــــــــنه لــنــعــيش

انسانيتنا باحلب .
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