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من خاللـــهــا الـــضــوء عـــلى شــارع
نـيــنــوى  بـدايــة الــقـرن الــعــشـرين
ــذكـــور يـــعـــد من اهم والـــشـــارع ا
ديـنـة لكـنه الـيوم يـعاني شـوارع ا
اخلراب والدمار بعد ان دارت عليه
قبل نـحو عـام رحى معـركة طـاحنة
ـديـنـة من مـغـتـصـبـيـها لتـطـهـيـر ا
وصــورة اخــرى  يــبــرزهــا الـكــاتب
تختص بـصناعـة االدوات  البيـتية
هنة عـروف ان لتلك ا اخلشبية وا
ة ـدينة القد سوقا متـخصصة با
امـا الـصـورة الـتـالـيـة فـهي خـاصة
دخل اجلامع الـكبيـر الذي يحتل
وصلي والذي مكانة بارزة لدى ا
تـعـرض لـلـدمـار واخلـراب ويـسـلط
ـــؤرخ عــــبـــد اجلــــبـــار الــــضــــوء ا
جـرجــيس نــحـو بــدايــات حـديــقـة
الشـعب عـبر صـور نادرة  ابـرزها
ــطـلع ثالثــيـنـيـات صــورة تـعـود 
نصرم واحلديقة حتولت القرن ا
ـديـنة عـبـر الـسـنـوات السـابـقـة 
االلــعــاب الــقــريـبــة مـن اجلــسـر
ــتـــنــفس الــعـــتــيق واضـــحت ا
الـــوحــيـــد لــلـــمـــوصــلـــيــ في
ســنــوات مـاضــيــة قـبل ايــجـاد
متـنزهـات ترفـيهـية اخـرى كما
ابـــرز الــكـــاتب صــورة اخــرى
ــــوصـــلي لــــلـــمــــعــــمــــــــــار ا
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وذلك عــــــبــــــر احلـــــديـث عن
ـرمــريـة في بـيت االقـواس ا
مــصــطـفى الــتــتـوجني ولم
ا حفلت به يكتف الكاتب 
ــوصـلــيـة بل الــبـيــوتـات ا
ذهـب نــــــحــــــو االســــــواق
لـيـتــحـدث عن سـوق حتت
ـعـروف شـائـعا ـنـارة وا ا

ـوصـلي سـوق حتـت الـبـنـاغـة وبــا
ـديـنـة احلافل كـمـا يشـيـر لـتاريخ ا
عـبـر تصـديه لـلمـواكب االحـتفـالـية
دينة بـسبب حلول التي تقـام في ا
فـصل الـربـيع  ويـشـيـر عـبـر مـقـالة
اخرى  لباص مصـلحة نقل الركاب

وتــذكـرته فــضال عن مـقــالـة اخـرى
تـعــلــوهــا صــورة شــارع الــفـاروق

القـد ليـتحـدث باسـهاب عن
ــوصـــلي الـــقــد هـــذا الــشـــارع ا
ـوصـلـيـة الـتي وضـمن الـتـقـالـيـد ا
ــؤلف بــالـكــتـابــة عـنــهـا اخـتص ا
يشـيـر في صورة الحـقة عن  الـزفة

ــوصـــلــيــة ومــا اقـــتــرن بــهــا من ا
الهودج ونـقل مستلـزمات العروس
ايــام زمــان  وفي هــذا اخلــصـوص
ـقـالـة اخـرى عن يـسـتـذكـر الحـقـا 
ـــــــوكب ا

الــــــذي ضــــــمــــــتـه احــــــدى نــــــسخ
مــــهــــرجــــانـــــات الــــربــــيع والــــذي
استـعـرض االواني الفـخاريـة التي
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دعا االحتاد الوطني الكردستاني الكتل
الــســيــاســيـة الى حــوار غــيــر مــشـروط
لتـجاوز االزمة الـراهنـة وانقاذ الـعمـلية
فيما السياسية من اخلطـر احملدق بها 
اتــــهـــمت حــــركـــة عـــصــــائب اهل احلق
ستقلة لالنتخابات  بعرقلة فوضية ا ا
ـتحدث باسم تشكيل احلـكومة . وقال ا
ــــبـــاد احلـــزب ســــعـــدي بــــيـــره ان (ا
األسـاسـيـة لالحتـاد الـوطـني هي إعـادة
ـبـدأ الـشراكـة والـتـوازن وعدم الـنظـر 
مـؤكـدا ان االقـصـاء ألي تـيـار سـيـاسي)
(احلـوار مـفـتــوح أمـام اجلـمـيع وهـنـاك
ـنـاقـشــة األمـور ومـسـؤولــيـتـنـا مـجــال 
ـــواطــــنـــ ســـواء في جتـــاه جـــمــــيع ا
ناطق التي يتظاهرون فيها البصرة وا
كونـها مـسـؤوليـة تضـامنـية وعـليـنا ان

نتجاوز االحتجاجات).
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واضاف (ليس لدينا اعتراض على أحد
ـكـونات ومـوقـفـنـا من الـشـخـصـيـات وا
يــعـتـمـد عــلى الـفــهم الـصـحــيح لـلـواقع
ودعـا بـيرة الى (حـوار غـير الـسيـاسي)
مـبيـنا مشـروط مع االلـتزام بـالـدستـور)
(نـــحن في الــعـــراق غــيــر قـــادرين عــلى
ضــــبـط االمن وهــــنــــاك انــــفالت واضح
واطن وتظاهـرات تدل على عـدم رضا ا
نـــــتـــــيـــــجـــــة عــــدم وجـــــود حـــــكـــــومــــة
وتابـع (علـينـا التـفكـير بـاجتاه رشيـدة)
اخـــر واتــــفــــاق األطـــراف الــــداخـــلــــيـــة

ــــكن ان حــــركــــة الــــتـــــــــــظــــاهــــرات 
تطالهم). 

وبشـأن اخر قـررت اجلمـاعة االسالمـية
تسجيل دعـوى قضائيـة ضد مسؤول
أمــنـيــ في أربـيــلـعــلى خـلــفـيــة اتـهـام
عــضــوين في اجلـــمــاعــة بــصـــلــتــهــمــا

بداعش. 
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وقـال الـقـيـادي في اجلـمـاعـة شـوان في
ـقـرر تـسـجـيل تـصـريح امس إنه (من ا
اجلــمــاعــة ونــائـبــهــا ســلــيم شــوشـكي
وعـضـو آخـر فـي الـسـلـيـمـانـيـة شـكـوى
ــســؤولـ في قــضــائــيـة ضــد بــعض ا

األجهزة األمنية في أربيل).
واضـــاف ان (هـــذا الـــقـــرار جـــاء عـــقب
اتــهــام مــسـؤولــ بــاألجــهـزة األمــنــيـة
الــــنــــائب شـــــوشــــكي وعــــضــــواً آخــــر
بـاجلمـاعـة بصـلـتـهمـا بـداعش وعمـلـية

اقتحام مبنى احملافظة).
وعـزا رابـر اتـهــامـات األجـهـزة األمـنـيـة
إلى (دور اجلـماعـة الـفعـال في صـفوف
ـعــارضـة ومـواجـهــة الـفـسـاد االداري ا
والـــســـيـــاسـي ووقـــوفـــهــــا إلى جـــانب

. الشعب)
تابع ان (تلك االتـهامـات تسيء لسـمعة
اجلــمـــاعــة وأعــضــــــــــائــهــا دون أدلــة
قضـائيـة ومن حقـنا  تـسجـيل الشـكوى
حــتى ال تــتــكــرر تــلك االتــهــامـات الــتي
تــهــدف لـتــشــويه ســمـعــة ومــصـداقــيـة

اجلماعة). 

أقيـمت ندوة في إحـدى كلـيات اإلدارة  لـطالب السـنة الـنهـائيـة حتدث
فيها أحد الضيوف وهو رجل اعمال معروف فبدأ الرجل كلمته قائالً:
ي "لم يكن لدي وقت كاف لكـتابة كلمـة منمقة او حتـضير عرض تقد
لكني سأحاول في اخلـمس دقائق القادمة أن أعطـيكم خالصة خبرتي

لو اعنتموني 
فمن يريد أن يساعدني فليرفع يده عالياً فرفع عدد قليل من احلضور

أياديهم بشيء من التردد بينما امتنع اآلخرون.
فأكمل رجل االعمال كالمه قائال:

ـلل أو عـدم الـثـقة ولـذا يـنـبغي (هذه هي حـالـة الـتـراخي) النـاجت عن ا
االحتراس منها فالتراخي في العمل قد يضيع عليكم فرصاً كبيرة. 
ثم أخرج من جيبه ورقة و قـال: هذا شيك بألف دوالر أخذته من إدارة
ـن يرفع يده حتى الكليـة مقابل تـعليـمكم شيـئاً جديـداً وسوف امنحه 

كنة.  يصل ألعلى نقطة 
وعندما وضع توقـيعه على الشـيك بدأ جميع احلضـور باإلهتمام ورفع
اياديهم عالياً فـأكمل الرجل حديثه فـقال: (كان هذا هو الـتحفيز) فلن

تستطيع القيام بأي عمل ما لم حتفز العامل معك.
ـشــاركـ يـحــاول ان يـفـوز في الـدقــيـقـة الــتـالـيــة كـان كل واحــد من ا

ن حوله و يحاول ان يجعل يده أعلى منهم. بالشيك فينظر 
نـافـسة) قـد تـبدو : (هذه هـى ا فتـدخل رجل االعـمـال مرة اخـرى قـائالً

صعبة و شرسة لكنها في النهاية جتعل اجلميع في وضع افضل. 
فقام احد الـشباب مـعترضـاً وقال: "هذا لـيس عدال" أنا اقـصرهم قامة
:(نـعم لـدى وهـذا يـجـعــلـني في مـوقـف سيء فـرد رجل األعـمــال قـائالً

الطالب ميزات تنافسية مؤقتة ومحدودة ولكن ال جتعلها حتبطك).
ـنـافـسة بـهـذا الـشـكل حـتـى قام نـفـس الـشاب بـعـد بـضـعـة ثـوان من ا
ــــقـــعـــد ورفع يـــده فـــأصــــبح أعـــلى كـــثــــيـــراً من بـــاقي فـــوقف فـــوق ا

فشرح رجل االعمال ما حدث قائالً:  تنافس ا
هذا هو الـتفـكيـر خارج الـصندوق الـذي يسـتطـيع ان يجعـلك في موقع

لكنك لن تستمر فيه إال حلظات.  الريادة
ـقـاعـد ورفع و فـعالً بـدأ اجلــمـيع في تـقــلـيـد الـشــاب بـالـوقـوف فــوق ا
سـتويات مرة اخـرى ثم بدأ البعض في وضع اياديهم حتى تـقاربت ا

ستويات أعلى.  قاعد حتى يصلوا  اشياء فوق ا
ـسـتمـر الـذى سـيـضمن لك وهنـا عـلق احملـاضـر: هذا هـو الـتـحسـ ا
ـنافسـة حتى اتفق نافـسة فـلم تمض حلظـات اخرى من ا البقـاء في ا
ثالثة من الـشبـاب ان يتـعاونـوا بأن يـحمل بـعضـهم بعـضاً حتـى يكون
اول واحد منهم في اعلى نقـطة ثم يتقاسمـوا اجلائزة في حالة فوزهم
وهكذا وصلوا الرتفاع غير مسبوق فشرح احملاضر ما حدث قائالً:
 (هذا هو العمـل اجلماعي) الذي يـبدأ من فرق العمـل الصغيرة داخل
ـؤسـســة ويـصل الى الــشـراكـات الــكـبــيـرة والـتــكـتالت االقـتــصـاديـة ا

العمالقة.
ـشاركـ و لم يبـق احد يـعمل وبالـطبـع تكـونت فـرق اخرى من بـاقي ا
ـتنافسة وكل منفرداً فأصـبحت القاعـة عبارة عن مجمـوعة من الفرق ا
نافسـ وعندما فريق يحاول ان يـتبع اسالـيب مختلـفة ليـتفوق علـى ا
بدت كل الفرق فى مستويات متقاربة جداً اسرع شاب من احد الفرق
ليعيد تـرتيب زمالئه فيضع األكـثر وزناً في االسفل واالقل في االعلى
ثم يشرح لهم وضعهم بـ باقي الفرق و يبعث فـيهم احلماس القتراح
افـكار جـديـدة حـتى تـمـكن فـريقـه من حتـقيق فـارق كـبـيـر في مـسـتوى

االرتفاع
فقال رجل االعمال: تلك هي (القـيادة) فلن يصل أى عمل الى مستوى

ي بدون قائد بارع. عا
وهنـا انـتـهت الدقـائق اخلـمس فـشكـر رجل األعـمـال الفـريق الـفـائز ثم
وضع الشـيك في جيـبه وهم باالنـصراف  وعـندمـا طلب مـنه الفـائزون
الشيك قـال بهدوء:هـذا هو الـدرس األخير ال تـصدق ابداً انه بـامكانك
ان تتعلم مجـاناً أنا رجل اعمـال جئت ألبيع لكم خـبرتي وهذا الشيك

من حقي.

نيجيرفان البارزاني 
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كان القائد الشيشاني جوهر دادايف جنراال في اجليش الروسي 
كان وعندما وهن النظام السوفيتي قـائد حركة استقاللية مسلحة  
مـن نـتـاجــهـا انه اغـتــيل بـقــصف صـاروخي من الــفـضـاء من خالل
التقاط اشارة هاتفه الثريا الذي كان يتصل به  ومن يومها حتولت
الشـيشـان من هم قوقازي داخـل منظـمومـات جمهـوريات الـسوفيت
الـسابـقة الى مـنطقـة لتـصديـر ما يـعتـقدوه جـهادا وهـو في احلقـيقة
تزمتا دينيا متعصبا يتحول في فورته وتثقيفه تثقيفا سطحيا ليكون
ارهـابا عـلى شكل مـقاتل في مـنـظمـة او حركـة اسالميـة متـطرفه او
مشـروعا النتـحاري مـفخخ في القـاعدة او داعش او جـبهة الـنصرة
فضلة لـديهم هي العراق وسوريا. ال اعرف ما الذي دفع نطقة ا وا

اهل الكوت بتسمية احدى اسواقهم الكبيرة بسوق الشيشان . 
والـشيـشـان كأسـم اتى للـعـراق على شـكل قـماش يـبـاع في اسواق
البـزازين  وهو قـماش يطـلق على نـوع رديء ورخيص من الـقماش
والـسبب أن الـقضيـة الشـيشـانيـة ارتبـطت بذاكـرة النـاس بفـقر هذا
الـبــلـد ومـعــانـاته وإال لــيس هـنــاك عالقـة بـ تــضـاريس ومــنـاخـات
صنوع الشيشان البـاردة جدا ومادة هذا القمـاش اخلفيف جدا وا
من أليـاف النايلـون الصنـاعي وهي حبيـبات مصـنوعة من مـشتقات
ـيل لونه في ـوت و الـنفط . فـيـما يـرتـبط قمـاش الـسواحل بـفـكرة ا
األغـلب إلى الـسـمـرة ويـفـضـله الفـالحون لـيـكـون لـبـاسـهم الـداخلي

صنع ميكانيكياً .  دينة اللباس القطني ا فيما يفضل أهل ا
ـوت حـيث الــشـيـشـان هــو االنـتـحـاري وارتـبط الـنــوعـ بـهـاجـس ا
وتى والسواحل هو كفن ا الئكـة  اجملنون بفكـرة تناول الغداء مع ا
االبـرياء الـــــــذين يـفجـر االنـتحـاري بـينـهم جـســـــــده وال يـريد ان
سيح ع : االنـســـــان بـناء اللــــه مـلعـــــــون ـقولة الـسيـد ا يؤمن 

من هدمه.! 
قـبل يـومـ شب حـريـــــــــق هـائـل في سـوق الـشـيـشان فـي مـديـنة
ا هو احلريق العاشر في هذا الصيف بسبب ارتفاع الكوت   ور
درجات احلـرارة الكـبيرة فـي اسواق جتاريـة كبـــــــــيرة عـلى عموم
الــعـراق نـصـفـهــا في بـغـداد واالخـر تـوزع بــ الـنـجـــــف وكـربالء

والكوت وكركوك .
 احــتـراق االسـواق في صـيف الــعـراق هـذا الـعـام رافــقـته خـسـائـر
مادية هائـلة ولكن ال احد يـريد دراسة خفايـا احتراق هذه االسواق
بـشــكل يـكــاد أن يـكــون مـنــتـظــمـاً ومن بــعض اسـبــابه عــدم اجـبـار
دني في العـاصمة واحملافـظات اصحاب محالت مديريات الـدفاع ا
هـذه االسـواق بــتـامـ مـعـدات الـســـــــالمـة الـعـامـة وأدوات اطـفـاء

احلريق .
لـقــد كــان ومـازال صــيف هــذا الـعــام هــو صـيـف ثالثـة رؤى .وهي
تـزويـر االنـتـخـابـات والـتـظــاهـرات  وحـرائق االسـواق  وجـمـيـعـهـا
جتتـمع مع الصـيف وانعـدام الكـهربـاء فيه لـتخـلق وضعـا متـعبا في
عـراق اريـد له ان يـتــجـاوز ازمـته مع احـالم الـنـاس بـوجــوه نـيـابـيـة
جديدة كفيلة بتأسيس حكومة وطنية من دون محاصصة وفساد. 
ا بسبب كرهه هاهو الصيف يحرق اسواقنا بعبواته الناسفة  ور

لالرهـاب وأن بالد الــشـيـشـان من الـبـلـدان الـتي
تـصـدر لـنــا االنـتـحـاريــ والـقـتـلــة االرهـابـيـ
.اخـتـاره لــيـنــتـقم مــنه ويـحــرقه عن بـكــرة ابـيه
واحلــجــة مــثـل كل مــرة تــمـــاس كــهــربــائي او

اعقاب السكائر أو قنينة عاز رديئة الصنع.

  «u³FÐ ‚d²×¹ ÊUAOA «

WHÝUM « nOB «
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 W «bF «Ë W ¡U *« v ≈ X¹dJð wO ¹—bð W UŠ≈ wHM¹ rOKF² «
الوطنية العليا للمساءلة والعـــــــــدالة
عـــــــــــدم شـــمـــول 1173 مــــنـــتـــســـبـــا
ـسـائـلـة والـعـدالـة بـإجــراءات قـانـون ا
رقم  10لـــســـنــة 2008 وتـــبـــلــيغ 160

تطلبات التدقيق).
وأصــدرت جــامــعــة بــابل  تــوضــيــحــا
بـــشــأن ادعـــاءات إحـــدى طــالـــبــاتـــهــا
ـرسـلـة الى بـريـطـانـيـا فـيـمـا اشارت ا
الى انـــهــا حــريــصــة عـــلى احــتــضــان
ـتـمـيــزون مـنـهم طــلـبـتـهــا والسـيـمــا ا
ومـلـتزمـة ببـرامـجهـا العـلـميـة الهـادفة
الى رفـد مـؤسـسـات الـدولـة بـالـطـاقات

البشرية. 
وقـالت اجلـامـعـة فـي بيـان امـس  انـها
(اصـدرت توضيـحا حلقـيقة الـتفاصيل
ا عرضته بعض تعـلقة  ـعطيات ا وا
الـقـنـوات الفـضـائيـة ومـا رددته مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـأن الـطـالـبة

زينب علي عبيد) .
واضـاف ان (اجلامـعة  ابـرمت مذكرتي
تــفــاهم  بــرنــامج الــتــوأمـة الــعــلــمــيـة
األولـى مع جــامـعــة نــورث هــامــبــتـون
واألخــــرى مع جــــامـــعــــة لــــيـــفــــربـــول
ذكـرتان الـبـريطـانـيتـ حـيث نصـت ا
عــلى أن يـنـهي الـطــالب الـسـنـة األولى
والـثـانيـة في جامـعـــــــــة بـابل بتـفوق
كـي يــكـــون مـــرشـــحـــا لـــبــرنــــــــــــامج
الـتوأمة).  واضـاف  ان (وزارة التعليم
ـذكـرتــ وأرســـــــــلت صــادقت عـلـى ا
الـدفـعـة  األولى عام  2013 و الـثـانـية
عام  2014 وفـق البرنامج  1+2 وهذا
ـا لـم تـذكـره الـطـالـبـة عـبـيـد عـنـهـا)

مـشـيرا  الى انـهـا (حتاشت أيـة إشارة
الى أنـهـا خـريجـة بـرنامج الـتـوأمة مع
زمـالئــهـــا الــذين بـــلــغـت أعــدادهم 43
طــالـبـا وطــالـبـة كـان   30مــنـهم ضـمن
اخـتصاص تكنولـوجيا معلومات و13

من اختصاص الهندسة).
وتـــابع  ان (الــطــالـــبــة وزمالء هــا 43
طــالب وطـالـبــة حـصـلـوا عــلى بـعـثـات
دراسـية مدفوعة التـكاليف بشكل كامل
من الوزارة  التي انفقت على كل طالب
مـــــنـــــهم  115ألـف دوالر  وان رئـــــيس
ـملـكة اجلـامـعة و الـسفـير الـعـراقي با
لحق الثقافي وأربعة من ـتحدة مع ا ا
الــسـادة عــمـداء كــلـيــات جـامـعــة بـابل
حــضـروا حـفل تـخــرج الـدفـعـة  االولى
في جـامـعة نـورث هامـبـتون  في تـموز
 2016وكانت عبي  أحد خريجي

ــهم مـن وفـد الــدفــعــة الــذين  تــكــر
ــا لم تـشــر الـيه جــامـعــة بـابـل وهـو 
عـبـيـد في الـلـقـاء الـصـحـفي) ,واضـاف
الـبيـان ان (اجلامـعة لم تـستـلم شهادة
ـاجـستـيـر احلـاصلـة عـليـهـا الطـالـبة ا
ـكن حــالـيـا حــتى هـذه الــلـحـظــة وال 
مــخـاطـبـة دائـرة الـبــعـثـات والـعالقـات
الـثقـافية لـغرض اعتـمادهـا ومعادلـتها
رسـميـاً وفيمـا يخص نـشرها الـبحوث
يـة فإن ذلك أحد شروط فـي مجالت عا
الـنــجـاح الـتي تـنص عـلى نـشـر طـالب
الـدراسات العليا بـحث وهو ما حققه
جــــــمــــــيع زمـالئــــــهــــــا في بــــــرنــــــامج
ــاجـسـتـيـر) وتــابع ان (الـوزيـر عـبـد ا
الـــرزاق  الــعـــيــسـى وجه اجلــامـــعــات

بالتحالف لتشكيل الكتلة األكبر وكتابة
الـبـرنامـج احلكـومي مع ضـمـان تـغـيـير
رئــــــــيـس الـــــــوزراء اذا لـم يـــــــلــــــــتـــــــزم
وشـدد بـيــرة عـلى (الـقـيـام بـالـبــرنـامج)
بــخــطــوات عــمــلـيــة لــتــقــلــيــد وتــوزيع
مـــشـــيـــدا بـ (تـــوجـــيـــهـــات ـــنـــاصب) ا
ــرجــعــيــة الــديــنـــيــة بــشــأن تــشــكــيل ا
ـقبلة). وجـدد رئيس حكومة احلكومة ا
اقـلـيم كـردسـتـان نـيـجـيـرفـان البـارزاني
دعــــــوته لـالطــــــراف الـــــســــــيـــــاســــــيـــــة
الـــكــردســتــانــيــة الـى وضع خالفــاتــهــا
جـانــبـا و الـتــوجه الى بـغــداد بــمـوقف
مــوحــد. وقــال الــبــارزاني في تــصــريح
امس إنه (من الطـبـيعي وجـود خالفات
ب األحزاب الكردستانية داخل االقليم
كــردســتــان لــكن يــجب تــوحــيــد الـرؤى
ووضع اخلالفــات جـانــيـا لـلــتـوجه الى
تـوقع ـوقف مــوحــد). بــدوره  بــغــداد 
قراطي األم لعـام لتجـمع الشبك الـد
الــنــائب الــســابـق حـنــ الــقــدوان يــتم
ـصـادقـة عـلى نـتـائج االنـتـخـابـات في ا
ــقـبل. وقــال الـقـدو في بــدايـة الـشــهـر ا
تصريح امس إن (إجراءات العد والفرز
ـشـكـوك الـيــدوي لـصـنــاديق االقـتــراع ا
واشار فيـها تـسـير بـوتيـرة متـصاعـدة)
صادقة على النتائج النهائية الى ان (ا
قـبل نتيجة قد تكون في بدايـة الشهر ا
لـألزمــــة الـــــســــيــــاســـــيــــة وتـــــصــــاعــــد
االحــتــجــاجــات الــشـــعــبــيــة واحلــاجــة

. لتشكيل احلكومة بأسرع وقت)
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ـــوصل ولــنــدرة اشــتـــهــرت بــهــا ا
الـصـورة الـتـاليـة الـتي تـعـود لـعام
وصل  1900 وهي تظهر اهالي ا
بتجمع كبيـر لالحتفال باحد اعياد
ـسـلـمـ  وصـورة اخـرى خـاصـة ا
بـــجــــامع الـــصــــابـــوجني
الـــــــــــقـــــــــــد  واخــــــــــرى
يـسـتـعـرض فـيـهـا الـكـاتب
خـــان الــكـــمـــرك الــكـــبـــيــر
اضـافـة لـصـور  خاصـة مع
مـقـاالت تسـتـذكر فـيـهـا تلك
احلــــــواضــــــر وهـي صـــــور
خـــاصــــة  بـــجـــامـع الـــنـــبي
يــونس ســنـة 1937ومــقـهى
التينايي وعـمارة التام في
ـــوصـل واول حــــديـــقــــة في ا
وصل عـرفت باسم احلـديقة ا
ـــوصل وصــــورة لـــقــــلـــعــــة  ا
مـســهـبــا بـتــاريـخــيـتــهـا  لـدى
ــديـنــة وصــورة خلـان اهــالي ا
حس اجلليلي في باب الطوب
واخرى لـبنايـة  قصـر دجلة  في
اجلــانب االيــســر وصــور لالزقـة
ــوصــلــيــة اضــافـة في الــدروب ا
لــقــبــة ومـــئــذنــة جــامع االغــوات
وصــورة نــادرة  لــسـاحــة صــقـور

احلضر.
 كـمـا يتـيح الـكـاتب لالحـداث التي
وصـلـيـة مـوقـعا بـقـيت بـالـذاكـرة ا
ــيـزا من بـ صـوره االرشــيـفـيـة
حــيث مـنـهـا مـا يــخـتص بـاجنـمـاد
نـــــهـــــر دجـــــلــــة وذلـك عــــام 1911
فـضالعن صـورة خـاصـة بـفـيـضان
ـــوصل وذلك عـــبـــر عــامي 1935 ا
وعـــــام 1963 وصـــــورة خـــــاصـــــة
ـدخــــــل الـثـاني لـعـلـوة بـقـنـطـرة ا
حــمــو الــقــدو بــاالضــافــة لــصـورة
ـــوصل وصـــور اخـــرى كـــشـــافـــة ا
يـبـرزهــا مـنــهـا هـو نــادر  ومـا هـو
شــخـصي حـيـث يـحـتل الــتـصـويـر
ــؤرخ احــدى مــهــمــات الــكــاتب وا
لــيــدعــــــــم مــقــاالته ومـــواضــيــعه
ا ترسخ بدالالت صورية  يقرنها 

بالذاكرة.

bOFÝ ”UO « d UÝ –  q u*«

في احدث اصدارته كـدأبه بتوثيق
ـــوصل يـــســعى تـــاريخ مـــديــنـــة ا
عروف عبد اجلبار محمد ؤرخ ا ا
جــــرجــــيس لـالنـــصــــات لــــصـــوت
ـوصلي عـبـر اسـتـذكاره الـتـاريخ ا
عـــدداً كـــبـــيــراً مـن حـــواضــر تـــلك
دينة التي لم يبق منها اال الشي ا
الــيـسـيـر فـيــسـعى جـرجـيس حلث
ذاكــرته وقـــلــمه من اجل تـــخــلــيــد
ـوصـلـيـة الـكـثـيـر  من احلـواضـر ا
ا اسـمائـها كدالالت التي بـقيت ر
ــــوصــــلــــيــــ رغم فـي احــــاديث ا
اخـــتـــفـــائــــهـــا بـــتـــطـــور احلـــيـــاة
ــوصــلــيــة عــبــر تــوالي الــعــقـود ا
..كــتــاب ( الــتــحــفــة الــبــهــيــة  في
ـوصـلــيـة ) هـو انـصـات الــصـور ا
لـصــوت الـتــاريخ وزيـارات المـاكن
تـــاريــخــيـــة لم يــتـــبق مــنـــهــا شي
فــالــكــتـــاب يــوثــقــهــا بــشــكل مــهم
بـالـتــواريخ  واالحـداث  وهـو مـهم
خـصوصـا وانه يـعـالج الكـثـير من
وصـلـيـة  الـتي دمرت احلـواضـر ا
ـــديـــنــة من في اعـــقـــاب حتــريـــر ا
عـنـاصـر تنـظـيم الـدولـة االسالمـية
ـحو قـبل نـحو عـام فـلـذلك اذا لم 
الــتـطــور والـتــمـدن الـذي اصــابـته
ــا ــديــنــة فـــاجــهــزت احلــروب  ا
تـبـقى من اثار مـهـمـة  كانت تـفـخر
ـديــنــة  وكـان عــبـد اجلــبـار بـهــا ا
ـوصل بـتـلك جـرجـيس يـخـتـصـر ا
احلــواضــر الـتي بــلغ عــددهـا وفق
الـــكـــتـــاب  112صــــورة  ســـلـــطت
الـضوء عـلى يـوميـات من اجملـتمع
ـــوصــــلي  فـــضـال عن حـــواضـــر ا
اقــتـرنـت بـالــذاكــرة وكــلــهــا صـور
ينفض عنها عـبد اجلبار جرجيس
الغـبار لـيتـيحـها امام قـرائه وكانه
يــكــشف عن جــواهــر مــكــنــونــة لم
ـوصل الالحـقـة يـتـســنى الجـيـال ا
من الـتــمـتع بــهـا او الــلـحــاق بـهـا
فـبقـيت مجـرد صور يـتحـدث عنـها
ؤلف باسـهاب يبـداه باهداء لكل ا
ـــاضي مـــديـــنـــة من جـــمع ووثـق 

ــوصل  تالحـــمــا مع حـــاضــرهــا ا
ـــؤرخ كـــتــابـه عــام ـــا اجنــز ا ور
 2014لتوقف اصداره سيطرة
تـنــظــيم الــدولـة االسـالمـيــة لــيـرى
الــنـــور بــعــد نــحـــو اربــعــة اعــوام
خــــصـــوصـــا بـــعــــد بـــزوغ شـــمس
الـــتــحــريـــر وطي تـــلك الــصـــفــحــة
ـظــلـمـة لــكن مــا يـؤلم ان مــقـدمـة ا
الـكـتــاب سـطـرهــا احـد الـضــحـايـا
احملتملـ لتلك الهـجمة حيث كتب
احملـــامي والـــكـــاتب ذاكـــر الـــعـــلي
ـغـيب بعـد ان اعـتـقلـته عـنـاصر وا
داعش ابـان سيـطرة الـتـنظـيم على
ـــديــــنـــة دون وجـــود دالئـل عـــلى ا
وجــودهـحـيث كـتب الــعـلي مـقـدمـة
ــحــتــواهــا الــكــتــاب لــلــتــعــريف 
معنـونا  كلمـته االفتتاحـية  بصور
وحـكـايـات مـدخل اولي من قـنـطـرة
الـصـورةامـا الـكـاتب  فـابـرز جـهده
مشـيرا  بـانه يجـمع مجـمل مقاالته
ــوصـلي الـتـي اعـتــنت بــالــتــراث ا
والـتي يـسـتـهـلـهـا  بـصـورة الـسـقا
ــهـنــة الــتي انــقـرضت ـوصــلي ا ا
جراء التطور والتمدن الذي اصاب
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ـؤرخ في ابراز تـاريخـية واسهب ا
ـهـنــة مـدعـمـا ايــاهـا بـصـور تـلك ا
اء لسقاة يـقومون بعمـلهم  بنقل ا
بــيــنــمـا الــصــورة الــثــانــيـة كــانت
ــزج اجلص لــعـامـل بــنــاء يـقــوم 
لـغــرض الــبـنــاء في صــورة تــعـود
لـعام  1980امـا الــصـورة الـثـالـثـة
ــبــنى مــحــافــظــة فــهي خــاصــة  
نــيــنــوى  حــيث يــنــشــر صــورتــ
اولـــهـــمـــا لـــلـــمـــبـــنى في نـــهـــايـــة
الـسـتــيـنـات امـا الــثـانـيــة  فـتـعـود
حلــقــبــة مــنــتــصف الــثــمــانــيــنـات
ويـتـوسـع الـكـاتب بـادرج مـحـطـات
من تـــاريـخ احملـــافـــظـــة وابـــرز من
شـغـل مـنـصب احملــافظ خـصـوصـا
في فترة الستيـنيات وماتالها  اما
الـــصــــورة االخـــرى الـــتـي تـــعـــقب
صـورة احملــافـظـة فـيـسـلط الـكـاتب
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نـفت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعـلـمي إحـالـة تدريـسـيـ ومـوظـف
ــســـاءلــة فـي جــامـــعــة تـــكــريـت الى ا
والــعــدالـة فــيــمــا أكـدت أنه لــيس من

صـالحـــيــــتــــهــــا اتــــخــــاذ مــــثـل هـــذه
اإلجراءات.

وقــــالت الــــوزارة في بــــيـــان امس  إن
(الــوزارة تــنـفـي مـا تــردد لــدى بـعض
وسائل االعالم بشأن إحالة تدريسي
ومــوظـفـ فـي جـامـعــة تـكـريــــت الى

ســــــــاءلة والعدالة).   ا
ـتخذة في هذا مـؤكدا أن (اإلجراءات ا
الـصدد تمثل سياقا قـانونيا ال يتعدى
تــدقـيق الــبـيـانــات مـنـعــا الحـتـمــالـيـة
شمول تـشابه األسماء وإبالغ غير ا
عــلى وفق مـا جـاء فـي كـتـاب لـلــهـيـئـة

والـكلـيات األهلـية بـضرورة اإلفادة من
الـكــفـاءات وخـريـجي بـرامج االبـتـعـاث
والــتـوأمــة وفي ضــوء ذلك  تـعــيـ
ـسـتـقــبل اجلـامـعـة عــبـيـد  في كـلــيـة ا

االهلية) 
وكـانت قـنـاة الـفـلـوجـة اجـرت لـقـاء مع
الـسيدة زيـنب علي عبيـد وهي خريجة
بــرنــامج الــتــوأمـة مع جــامــعــة نـورث
هـامبـتون اجلـامعة الـعراقـية الـوحيدة
الـتي لهـا مثل هـذا البـرنامج  وأرسلت
لــدراسـة الـبــكـالـوريـوس عــلى حـسـاب
ــرحــلــة الــوزارة بـــعــد جنــاحــهــا من ا
علومات األولى فـي كلية تكـنولوجيـا ا
في اجلــامــــــــــعــة وقــال بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان ) ان (رفه درست هـناك مع 28
طـالبا وطالبـة وكلــــــــهم جنحوا وكان
ذكورة و حـسب االتفاق مع اجلـامعة ا
أن الــــســــتـــة األوائـل يـــكـــــــــــــمــــلـــون
ـاجسـتيـر على حسـاب جامـعة نورث ا
هـــامــبــتـــون وفــعال جنـــحــوا وهي من

ضمنهم).
ـقابلة واضـاف ان (  الطلـبة  حضروا 
ــرتـ الــوزيــرعـبــد الـرزاق الــعــيـسى 
االولى  في عام   2016 عندما حصلت
عـلى شـهـادة الـبـكـالـوريـوس واألخـرى
عـــام  2017 مــــــــع زمالئـــهــــا  الـــذين
ـاجـســتـيـر وفي كـلـتـا حــصـلـوا عـلى ا
احلـالت  حصلوا على تكر العيسى
 و تــعــ زمــيـــــــــــــلــهــا الــذي كــان
مـعها في البرنـامج على مالك اجلامعة
وهـو  زوجهـا االن  وهي فضـلت إكمال

اجستير). ا

انـيا متـوقـعا  (إعالن الـكـتلـة األكبـر بـر
قـبـلة في لـلمـضي بـتشـكـيل احلكـومـة ا
ـقـبل). الى ذلك اتهم منـتـصف الـشهـر ا
االمــ الــعــام حلــركــة أهل احلق قــيس
اخلزعلي مـفوضيـة االنتخـابات بعـرقلة
تـشـكـيل احلـكـومـة . وقال اخلـزعـلي في
تــغـريــدة له عـلى تــويـتــر إن (اسـتــمـرار
ـفـوضـيــة احلـالـيـة بـإجـراءاتـهـا الـتي ا

اسمـاها بالـسلـحفـاتيـة فضال عن زيادة
عــدد احملــطـات بــســوغـات  واهــيــة هـو
مــخــالــفــة لــقـــرار احملــكــمــة االحتــاديــة

العليا).
الفتـا الى أنـها (مـحاولـة عمـدية لـعرقـلة
ـرجـعيـة الـديـنيـة بـاالسراع تـوصيـات ا
وحـذر اخلـزعلي في تـشـكيل احلـكـومـة)
ـفـوضـيـة بـأن (عـلـيـهم ان يـعـلـمـوا ان ا


