
كـما ورمـوز عـلى عمـلـهم التـنـقيـبي 
 تــصـويــر بــعض االحــجــار الـتي
عـــلــيـــهـــا اخـــتـــام تــويـــثق

ـلود ـراحل الـتـاريـخيـة واسـمـاء ا ا
الذين حـفظوا عـلى تلك االثـار  كما
ـعـابـد  تــصـويـر ومن جــدران  وا
ــلـوكـيـة واالخـتـام االســطـوانـيـة وا
ودخـلـنـا الغـرفـة في اعـلى الـزقورة
ــفـروض ان االلـه انـلــيل الــتـي من ا
كــان يــهـبـط فـيــهــا وهــو من يــبـارك
ديـنة ويوفـر لهـا احلياة من خالل ا

الهواء واحلكمة.
l³²¹
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الـبعـثة االسـتكـشافـية بـعد مـرورنا
ـنـاظر الـطـبـيـعـية ديـنـة عـفج وا
اجلـمــيـلــة اخلــضـراء الــتي حتـيط
ــديـــنــة (نــفـــر) واطــلــعـــنــا عــلى
االدوات الــتي كـانت تـســتـخـدم في
وجـرى شـرح مـفصل الى الـتـنقـيب
نـقب االمريـكي (جـبسون) جهـود ا
دة الـذي عاش فـي عفج لـلـتنـقـيب 
سنة تعلم فيها اللهجة احمللية 20
 وانـسجم بـاجملـتمع وتـعـرف على
الـتـقـالـيـد والـعـادات وكـان يـشـارك
الـــــعــــشـــــائــــر فـي حل اخلـالفــــات
مــســتــخــدمــا احلــكــمــة الــتي

اســـــتـــــمـــــدهـــــا من (آلـه الـــــهــــواء
ـعـبد واحلـكـمـة)- انـليل- ومـقـره ا
والــزقــورة الـتـي قـمــنــا بـزيــارتــهـا
والـصعـود بصـعوبـة الى قمـة التل
ــــــتـــــأكـل بــــــســــــبب الــــــتــــــرابـي ا
وعـــلـــمــنـــا ان في احــدى االمـــطــار
ســفــرات مــدرســيــة قـد ســقـط احـد
الطالب من االعـلي ونـكسـر فخذه !
احــد احلـراس الــبـســطـاء وهـو من
ـبنى كـان يقول هل لك مـفاتيح ا
تـعلـمون ان مـديـنة نـفر كـانت كلـها
اهــوار ! وان مـــا  اكــتـــشــافه من
اثــــار ال يــــعـــادل %10 من االثــــار
ــــوجــــودة بـــالــــتالل احملــــيــــطـــة ا
ـرشد الـسياحي ـدينـة كما ان ا با
ــوقع اكــد ان ــتــواجــد في هــذا ا ا
عمـليـة التـنقـيب كانت تـفرض على
ــنــقــبــ هــدم كـل طــبــقــة تــمــثل ا
حضارة معينـة للوصول الى طبقة

اسفلها ! وبـعد اكتشاف هذا االثار

تــــغـــــطــــيــــتــــهــــا
بــــــــــالــــــــــتـــــــــراب
للمـحافظة عـليها!
كـــمـــا ان مـــديـــنــة
(نـــفــر) ادرجت في
قـائــمـة اولـيـة عـلى
الئـــــحــــة الــــتــــراث
ـــنــظـــمــة ي  الـــعــا
الـيونـسكـو تـمهـيدا
لضمها الى القائمة
النهائـية  التقاط
الــعــديـد مـن  الــصـور الــتي تــوثق

عــــمل الـــــبــــعــــثــــات
الـتــنـقـيـبـيـة
واالدوات

ـستـخـدمة ا
وقــــد كــــانت
بــــــدائــــــيـــــة
ويــــــــدويـــــــة
وهي تـــشـــبه
مـا يسـتـخدم
عــنـــد  حـــفــر
االنـــــــــفـــــــــاق
ألســـتـــخـــراج
الفحم !  رسم
ـــــنــــقـــــيــــ ا
الـــكـــثـــيـــر من
الـــصــور عــلى
احلائط والتي
تـمـثل اشارات
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كثـيرا ما اتـعرض الى النـقد ألنني
اصــــــدرت ثـالثــــــة  كـــــتـب عن أدب
تـنــاولت فــيـهـا  13بـلـد الــرحالت 
عــربي واجـــنــبي ولـم اصــدر حلــد
االن كـتــابـا يــغـطي الــسـيــاحـة في
بلدي العـراق! على الرغم من انني
نــشـرت الـعـديـد من االسـتـطالعـات
الــتي تـنــاولت مــديـنــتي الـبــصـرة
وكــــــذلـك مــــــنــــــاطـق االهــــــوار في
النـاصريـة والعـمار وفي اكـثر من
مـنـاسبـة قـمت بـالكـتـابـة عن اربيل
والـســلـيـمــانـيــة االن قـد قـررت ان
ــشـــروع (كـــتــاب عن اكـــمل هـــذا ا
الـسـيـاحـة في الـعـراق) فـكـان ال بد
من اسـتغالل ايـام الـعطـل اجلمـعة
ــــهـــــمــــة في والــــســــبـت لــــهــــذه ا
احملـافظـات اما اثـار بغـداد فيـمكن
تـغـطـيـتـهـا ايـام اخلـمـيس ! فـوقع
اخـتـيــاري عـلى مـشــروع سـيـاحي
يـــطــلق عـــلـــيه (بـــالــعـــطـــلــة) وهم
ـدة يـوم واحد يـنـضـمون سـفـرات 
او يــــــومـــــــ الى حـــــــيث االثــــــار
ــراكـز الــســيــاحــيـة ــتــاحف وا وا
الـتاريخـية والـدينـية والطـبيـعية 
ــشــروع والـــقــائــمـــ عــلى هـــذا ا
احـســست بــهم جــادون ويـحــبـون

دينة االثرية التي التاريخي لهذه ا
كــانـت الــعــاصـــمــة لـــلــســـومــريــ
والــبــابـلــيــ وتـقع  30كم جــنــوب
الـــديــوانــيــة و 7كـم شــرق مـــديــنــة
نـــحن نـــنـــشــــغل بـــاالشـــيـــاء عـــفـك
الصغيـرة الساخرة ونكـررها بينما
ـديـنة تـغـيب عن بـالـنـا االهـتـمـام 
مـثل (نفـر) فال نـعرف عن الـعفج اال
ثل الشـعبي (قيم الـركاع من ديرة ا
الــعـــفج) وهــو الـــذي يــرمي الى ان
اهـالي عــفج كــانــوا عـلـى االغـلب ال
يلبسون االحذيـة او النعل وعندما

انـــــــتــــــقل احــــــد
) الى (الـركــاعـ
عفج ولم يجد له
رزق لــــــــــعـــــــــدم
وجـــود احـــذيــة
او نـعل حتـتاج
الى الـتــصـلـيح
(الـركــعـة) جـاء
ــــــــثل هــــــــذا ا
اخملـــجل! امـــا
اهمـيـة مديـنة
نـــــفــــر مــــنــــذ
االلف الـثالث
ق.م فـــــــهـــــــو
يـــــأتـي كــــون

وجـــــــــود شـــــــــرط
اسـاسي ومـهم يـخـتص بـاالعـتراف
ـــلـــوكـــيــة ال يـــتـم اال ان تـــكــون بـــا
ـوافـقـة مـديـنـة نـفـر كـونهـا تـمـثل

قدسة. دينة الدينية ا ا
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ـــرشـــد الـــســيـــاحي اســـتــعـــرض ا
ـتعـددة الـتي تعـاقبت احلـضارات ا
عـلى مديـنة نـفر  و بـدأ التنـقيب
ـديــنـة من عـام عن االثــار في هـذه ا
واوضح بأنه  اكتشاف1889 م 
اول مكتبة في العالم كانت في هذه
ــديــنـــة كــمــا كــان هـــنــاك طــبــيب ا
وصـيـدلـية! وحـيـنمـا شـكك الـبعض
ــــرشـــد فـي هـــذا احلــــديث اثــــبت ا

الــــســــيــــاحي ان االدلــــة -الــــتي 
احلـصـول عـليـهـا من الـواح طيـنـية
سمارية( العثور عليها الكتـابة ا
عـــلى 500 الى 800 لـــوح طــــيـــني
ـسـماريـة -) تـثـبت هذه بـالـكـتابـة ا
ـعـلـومات عـمـليـا زرنـا اول مـبنى ا
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بغداد

نبض القلم

هـنـاك اسـمـاء جتـاوزت اجلـغـرافـيـا  لـتـعـبـر بـجـدارة  احلـدود الى الـتـاريخ
تتربع على صحائفه بامتياز  وتكون ارثا وملكا لالنسانية جمعاء  وعمال

ابداعيا يسجل لها ..  
إجنازات إرتـبـطت بـتـلك االسـمـاء  وكـانت مـرادفـة لـهـا  كـتـبـوا سـطـورها
بـتـضـحــيـات عـظـيــمـة  أو أحـداث مـتــمـيـزة غـيــرت مـسـار دول وشـعـوب 
وبــعــضــهــا حــيــاة الــعــالم بــأســره  أوأحـــدثت طــفــرة كــبــيــرة في مــجــال
ـهـني  جـعــلت مـنـهـا نـبـراسـا يـسـتـضـاء به في اخـتـصـاصـهـا الـعـلـمي وا

االنسانية عموما ..
 أحداث  وأسماء كثيرة رحـلت وتركت أعمالها هي تتـحدث عنها  وتكتب
سفرها  أو جـعلته مـحفوظـا في الصدور  والـذاكرة  أوفي بطـون الكتب
تقرأه االجيال  ويـبقى  مستمـرا الى أجل  مفتوح مـرتبط مع هذا الكوكب
ونـهـايـته.. وبــذلك أعـفـتـهم مـن أن يـكـتـبــوا عن أنـفـسـهم  أو يــنـزلـقـوا الى
نح لـنفسه هذه االنانية والـذاتية الـتي يقع فيهـا البعض  ويـتوهم أنه من 
أو يـتـحـدث عن نـفـسه مـثال .. فـكل واحد الصـفـة الـعـظـيمـة عـنـدمـا يـكتب 
ينبغي أن يسأل نفسه قبل أن يكتب كم يفيد الناس  وكم هو تأثيره ومداه
هم  وبخالفه ليس له مكان  ال في الذاكرة كاني .. ذلك هو ا الزماني وا

 وال في احلاضرأيضا  ..
 بـاخـتـصـار دع أفـعـالك هي من يـتــحـدث عـنك  وتـكـون جـديـرة ان تـرتـبط

باسمك ..
وذلك هو الـفرق ب مـن يصنـع التاريـخ  وب من يـكون علـى هامشه  أو

يحشر نفسه فيه دون أن تكون له بصمة واضحة فيه ودالة عليه ..
هناك نظريات وفلسفات كثيرة صدرت حول التاريخ عبرهذا الزمن الطويل
 واحدة منها  أن العظـماء هم من يصنعون الـتاريخ   وبالذات في مسائل
معينة  هي األقرب الى حاجة شعوبهم  ومنها يستمدون هذا الوصف ..
ا تشمل وصناعة التـاريخ ال تقتصـر على العظـماء أو اجليدين  فـقط  وا
ـستـبـد واحملتل والـفـاسد النـمـاذج السـيـئة والـسـلبـيـة أيضـا .. فـالظـالم وا

يصنع تاريخه بنفسه أيضا  ولكن كم هو الفارق ب اإلثن ..!
والشواهـد على احلالـت كثـيرة  ال تعـد وال حتصى من التـاريخ العربي 
ــثـال الـرســول  مـحـمـد (ص) ي .. مــنـهـا عــلى سـبـيل ا واالسالمي والـعـا
صـلحون  نزوال في الـتاريخ وصعودا الـى العصر احلديث .. واالنبياء  وا
ـنا الـعـربي  الرئـيس جمـال عـبد الـناصـر وعلى امثـلة كـثيـرة مـنهـا  في عا
مسـتـوى افـريـقـيـا مـا نـديال وعـلى مـسـتـوى الـعـالم ايـضـا والـقـائـمـة تـطول
ـقـابل يـحـضر ابـو لـهب في عـصـر االسالم  وعـمـر اخملـتار وتطـول  .. بـا
وموسولـيني في الـعصـر احلديث .. وكم هـو الفـرق كبـير بـينـهما ..( االول
شنق وهو واقف على قـدميه يتـحدى اجلالد  كاالسد  والـثاني قتل مـعلقا

من قدميه كاخلروف ).. هكذا حتضر صورتهما عند من يستذكرهما ..
ـيـز الـتاريـخ عن غيـره من الـعـلـوم االخرى أنه يـرتـبط بـاالنـسان   إن ما 

تد بامتداده على هذا الكوكب  أي أنه يوجد حيثما وجد االنسان .. و
ـيالدهم   والعـظـمـاء أحـيـاء وإن فـارقـوا احلـيـاة  فـتـرى الـعالـم يحـتـفل 
وعادة ما يقـترن خلـودهم باجنازات كـبيرة ارتـبطت بهم  ويـبني علـيها من
ـثال مهامـا غاندي الذي يأتي بعدهم  لـيضيف اليـها.. ومنـهم على سبيل ا
اضي ( 2 تشرين مرت مئويته في في اكتوبر  –تشرين االول من العام ا
ـاضي (18 تـموز  1918) االول 1869)  ونـلـسـون مـانـديال في تـمـوز ا
وغيـرهمـا الكـثيـر  ولم  يـسعـفني الـوقت  في حـينه لـلكـتابـة عـنهم   لـكنـها

تبقى مناسبة مفتوحة للكتابة في كل ح ..
 كان غاندي وال يزال وسيبقى قصة متمـيزة في الكفاح تتناقلها االجيال 
جيال بـعد جـيل والى أن تقـوم السـاعـة  وإستـحق بنـضاله وتـضحـياته أن
ـهاتمـا أي صاحب الروح يكون الـزعيم  واالب الروحي لـلهنـد  ولقـبوه  با
العـظـيـمة  وجـعـلـوا يـوم ميالده في  2  تشـرين األول من كل عـام  عـطـلة

يا لالعنف .... وطنية ويوما عا
قاد غاندي نفسه بجدارة واقتدار وتميز  فإستحق  أن يقود االمة الهندية
ه الـنـمـوذج لهم في مـقـاومـة االحتالل في طريق احلـريـة والـتحـرر  بـتـقد
واالستبـداد بصـورة سلـميـة  والتـواضع واالعتـماد عـلى الذات والـتقشف
لبس.. ينسج ـأكل وا الى اقسى احلدود مع النفس ..  (كـان بسيطا في ا
ال وال أدوات ـلك  ا ـلـكهـا).. لم  رداءه بيـده  ويـشرب الـلـ من ماعـز 
كـافـئـة  لعـدوه  ولم  يـثـنيه الـتـفـاوت ب امـكـانـيات التـغـيـير احلـديـثـة أو ا
ـــفــضي الى ـــضي  في هـــذا الــطـــريق ا الــطــرفـــ عن االصـــرار عــلى  ا

االستـــقالل والسيادة الى النهاية وحتقيق هدفه الوطني ..
ـلك االرادة والـبـسـاطة .. وكـان  في الـطـلـيـعـة في الـتـسامح كان غـانـدي 
وتعـزيز الـوحدة الـهنـدية .. لم تـمنـعه هنـدوسيـته من (أن يكـون مدافـعا عن
وقف اذ قـتل على يـد هنـدوسي كان سـلمـ  ويدفع حـياته ثـمنـا لذلـك ا ا
ـوذجـا حـيا يـتـحـرك امـام اجلـميع  يعـتـقـد انه يـتـعاطـف معـهم ) .. كـان 
ـبـادىء  والـقـيم الـتي أمن بــهـا ومـنـهـا الـوحـدة ونـبـذ الـتـعـصب مـجـسـدا ا
كانة الرفيعة واخللود ... والعنف واستمر مخلصا لوطنه فاستحق هذه ا
وفي جنوب افريقيا التي قضى فيها غاندي شطرا من حياته مغتربا  ظهر
الزعيم االفريقي نلسون مانديال أيضا  وإقترن باسمه النضال ضد نظام

الفصل العنصري في بالده...
ــوذجـا فـريــدا في الـنـضــال والـقـيـادة  فـي احلـكم مـعـا  وقـدم مـانـديال إ
بتـأسـيس قـواعـد رصيـنـة لـنظـام مـخـتـلف عن الـنظـام الـذي نـاضل ضده 
يقوم على  التنوع والتعدد في الثقافات واالعراق والتسامح والعدالة  فلم
يسمح باضطهاد البيض الذين كانوا اقلية  ومارسوا التمييز ضد السود
واذاقوهم الوان العذاب واستأثروا  باحلكم بل عدهم مكونا اساسيا  في
ا حـققـوه خالل حكمـهم والبـناء علـيه وليس هدمه  البالد  واالستـفادة 
وبـالـتـالي حـافظ عـلى وحـدة اجملـتـمع وتـمـاسـكه االجـتـمـاعي وعـلى الـثـروة
ادية والبشرية دون ان يـدفع من طالهم التغيـير (البيض) الى ترك البالد ا
وبـالـتـالي حـرمــانـهـا من  الـكــفـاءات  والـعـقـول  وتــراكم اخلـبـرة  أويـكـون

االختالف والتنوع بابا للتدخل االجنبي ..
ولم يتـحجج مـانـديال باي وسـيـلة لـلـتمـسك باحلـكم  ومـنهـا ذريـعة حتـقيق
االهداف التي ناضل من أجلـها ..  بل كان مصـرا على  رفض االستمرار
في احلكم اكثـر من والية واحدة   النه يـرى انه ادى واجبه بوضع  بالده
على الطـريق  السـليم وارسى القـواعد االسـاسية الـتي يقـوم عليـها احلكم
وفي مقدمتها بناء اجملتمع وسالمته ووحدته وياتي بعده من يكمل مسيرته

 وتفرغ  بعدها للعمل  اخليري التطوعي العام..
تقليد جميل أن تقوم الشعوب واال واالنسـانية عموما باالحتفال بالرموز
االبـداعــيـة في اجملــاالت كـافــة  كــمـا حــصل عـنــد مـرور  500 عـام عـلى
اصالح مارتن لـوثر و200 عام عـلى ميالد كـارل ماركس  ألن  شـعوبـها
ترى في تلك  الـرموز وسيـلة من وسائل تـعزيز الـوحدة والتمـاسك الوطني
ورسالة الى االجـيال في احتـرام االبداع والـتضحـيات  وحتقـيق التواصل

فيما بينها  ...
ئويـة مؤسسـها الـشيخ زايد بن ـتحـدة  كما  احـتفلت االمـارات العـربية ا
ـاضي باسـمه ( عام سلـطان ال نـهيان  ( 6 أيار 1918) وسمت الـعام ا
وذجا  قياديا وأرسى  االساس  لتجربة غنية   وبناء زايد )  النه قدم ا
دولــة عـــصــريـــة وحــدويـــة  جـــعل مـــنــهـــا مــحـط انــظـــار رجــال االعـــمــال
ـثقـفـ  وتمـكن من حتـويل الصـحـراء الى واحة غـناء .. واالقتـصاديـ وا
وكانت غايته واداته في حتقيق هذا النهوض هو االنسان .. وهو  االساس
الذي قـامت علـيه افكـار اؤلئك  الـذي كانت لـهم بصـمة في بالدهم والـعالم

بحجم دورهم ..
تلك وغـيرهـا الكـثيـر من االسمـاء تؤكـد أن إرادة االنسـان ال حتدهـا حدود
اال ارادة الله سبـحانه وتـعالى .. وبـامكـانهـا التـغيـير نحـو االفضل وان لم
ـاديـة مـا يـناسـب اهدافـهـا .. شـرط   تـوفـر عـنـصر تمـلك من االمـكـانـات ا
ــواطن وعــدالـة ـان بــالــوطن ..ورائــدهــا خــدمـــــته  الــوطن واســعــاد ا اال

قضيتها  .
 } } } }
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من جـمــال الــلـغــة الــعـربــيــة هـذا الــفــرق بـ بــ الــظـلم
والهضم ..

الهضم : هو نقصان بعض احلق ..
والظلم : يكون في احلق كله ..

قال تــعـالى ( فال يـخـاف ظـلـمـا وال هـــــضـما ) ..
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مـديـنة احلـريـة مـجمـوعـة من الرواد
الـذين سـاهـمـوا بـتقـد نـشـاطـاتهم
عـبـر سنـوات ملـيـئة بـالـنجـاح حيث
كرمت الـدكتور عـبد الباسـط سلمان
ـثل وكاتب وهـو استـاذ جامـعي و
ـي ومـؤلـف عــدة كـتـب وقـام واكــاد
بـتـأليف واخـراج مـسرحـيـة العـائـلة

سيحية . ا
WO Ëœ  U¹—U³

امــا الالعب الــدولي صــاحب خـزعل
فـقـد شـارك في عدة مـبـاريـات دولـية
لـكرة الـقدم وكـان اسمـاً المعـاً ضمن

العبينا العبي العراق.
امـا انور جـسام فـقـد شارك بـتدريب
ـنتـخب العـراقي في عـدة مبـاريات ا

وحاز على جوائز.
فـيــمـا كــان  رؤوف حـمــيـد االنــسـان
الـرياضي مـنذ نـعـومة اظـافره يـقوم
بـتدريب الـبراعم ونـشأتـهم ليـكونوا
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ـسـتـقـبـل وجـديـر بـالـذكر ان رجـال ا
الــكـــابــ رؤوف حـــمـــيــد هـــو والــد
ــلــقـب (ابــو الــعــائــلـة) الالعــبــ وا
غــســان رؤوف واخـيه بــسـام رؤوف
ـــنــتـــخب الـــعــراقي كــانـــوا ضــمن ا
وشـاركوا بـعـدة مبـاريـات التزال في

االذهان.
امـا الفـنـان مـحـمـد طعـمـة الـتـمـيمي
فكان له الدور في التأليف والتمثيل
واالخــــراج وتـــــألف بـــــكل اعـــــمــــاله
الفنية.وكان باستقبال الرواد عضو
مــجــلس مــحـــافــظــة بــغــداد نــاهــدة
التـميـمي حسـ عبـاس الذكـر مقدم
بـرنــامج جـلــسـة ريــاضـيــة في قـنـاة
ــســـار عــدنـــان الــقـــريــشـي رئــيس ا
اجمللس الـبلـدي رئيـس مركـز شباب
احلـريـة عــلي صـاحب  كــمـا حـضـر
االحـــتــفــال الـــدكــتــور عـــلي شــايع 
وجـمـهـور  غـفـيــر من اهـالي مـديـنـة

احلرية. 
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تنـفـيـذا لتـوجـيـهـات وزير االتـصـاالت نـعيم
ـديـر الـعـام لالتـصـاالت ثـجـيل الـربـيـعي وا
ـعــلـومــاتـيـه ومـســاعـيــهـمــا في تـطــويـر وا
ـــعــهـــد الــعــالي الـــبــرامج الـــعــلــمـــيــة في ا
لالتـصاالت والـبريـد وزيادة الـوعي العـلمي
ورفع كــــفــــاءة الــــعـــامــــلــــ في مــــشــــاريع
ـا يواكب الـتـقنـية االتـصـاالت وتطـويرهـا 
ــعـهـد بــرامج جـديـدة في اجلـديـدة ادخل ا
التدريب اخملتبري بـقسم القدرة عبر ادخال
وحـدات جـديدة بـعد اجـراء اعـمال الـتـاهيل
والــصــيـانــة الـتي شــمـلت مــخـتــبـر الــقـدرة
والــتــكــيــيـف والــتي  تــســاعــد في تــنــمــيــة
الـقـدرات الـعـمـلـيـة لـلـطـلـبـة واعـطاء نـتـائج
سـتوى عـالي تسـهم في احداث تـعلـيمـيـة 

نقلة بقطاع االتصاالت . 
 «“ËU& l —

وقال بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان تواصل
االتــصــاالت وعــلى مــخـــتــلف مــديــريــاتــهــا
اعـمالـها في رفـع التـجاوزات وجـرد االبراج
الـناقلـة خلدمـة االنتـرنت وقد نـفذت مـديرية
اتـصــاالت الـديــوانــيـة نــفـذت حــمــلـة بــهـذا
الـسيـاق حيث  ازالـة الـتجـاوزات في عدد
مـن االحـــيـــاء مــــنـــهـــا الــــزوراء والـــســـراي
والـعــروبـة بـالـتــعـاون مع الـــــقــوة االمـنـيـة
ـــرابــــطـــة ورفـــعـت الـــعـــديــــد من االسالك ا
ـديرية والـبوكـــــسات اخملـــــالفـة هذا وان ا
عـــازمــة عــلى االســتـــمــرار بــهــذه احلــمالت
وبعـموم احملافظـة حتى يتـم ازالــــــة جميع
الــتــجـــاوزات فــيــمــا تــمــــــــــكــنت مــديــريــة
اتـصـاالت واسط مـن جـرد االبـراج الــنـاقـلـة
خلـدمــة االنــتـرنـت والـتي وصــلت الى 720
بــــرجـــا. وشـــارك قــــسم االعـالم في كــــلـــيـــة

الـفـارابي اجلامـعـة مع كلـيـة االعالم جامـعة
بـغـداد وفـريق نـبض احلـيـاة الـتـطـوعي في
حـمـلـة تطـوعـيـة لـتـنـظـيف شـارع الـرشـيد 

حتت شعار الرشيد اجمل . 
واشـــتـــركت بــاحلـــمـــلـــة عــدد من الـــنـــســاء
الــتـدريـسـيــات مع مـجــمـوعـة من الــطـلـبـة 
لـتـوجيه انـظـار اجلهـات احلـكومـيـة الهمـية
ــهــمــة واالزقـة ــعــالم الــتــاريــخـيــة ا هـذه ا
ـة الـتي كـانت تـشكـل بيـرقـا لـبـغداد  القـد
ولتـوعية اصحـاب احملال التـجارية بـأهمية

احملافظة على نظافة هذه الشوارع. 
وبـيــنت الـدكـتـورة نــهـلـة الـعــنـزي من قـسم
اعالم كــلــيــة الــفــارابي  ان احلــمــلـة كــانت
عـاونة الـعلـمي لكـلية االعالم بـتوجـيه من ا
جـامـعـة بـغـداد الـدكـتـورة ارادة اجلـبـوري 
ـا كـان لـلـجـامـعـات البـراز الـدور الـذي لـطــا
بـصـمـة في خـدمـة اجملـتـمع  وادى الـطـلـبة
دور مــهم وحـــيــوي بــالـــعــمل الـــتــطــوعي 
اضـافـة الى كـسـر حـاجـز اخلـجل من مـهـنـة
عـمــال الــنـظــافــة الســيـمــا وهم يــشــاهـدون
تدريـسيات يـشاركن مـعهن دون احراج رغم
الرفض االجـتماعي لـدى البعض عن الـقيام

بهذه األعمال . 
واشارت العنزي  فرحـت جدا بهذه احلملة
واشــعـر بـالـفــخـر بـوجــود طـلـبـة يــحـمـلـون
الوعـي بأهمـية الـعـــــــمل الـتطـوعي خلدمة
اجملـتمع  اذ كـان الطـلبـة كانـوا نشـط في
ــطـالــبــتي لــلـقــيـام ــا دفـعــــــــهم  الـعــمل 
بــحـــــــــمالت اخــرى مـشــابه لــتــنــظـيـــــــف
ـة في بــعض األحـــــــيــاء الـشــعـبــيـة الـقــد
بـغـداد  وسـتـكـون لـنـا حـمالت مـكـمـلـة ذلك
وسـنـسـتمـر الن حـبـنـا للـوطن اهم اي شيء

اخر . »“»WŠ∫ وزير الثقافة يزيح الستار عن تمثال ام قصي
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احـتـفت دائـرة الـفــنـون وبـالـتـعـاون مع
ـرأة في وزارة الـثـقـافـة جلـنـة تـمـكــ ا
بــإزاحـة الــســتـار عن تــمــثـال بــروتـريه
للـبطلـة  أم قصي صـباح األحد الـعاشر
مـن اذار اجلـــاري  عــــلى قـــاعــــة دائـــرة
ــديـر الــعـام لــدائـرة الـفــنـون.وأوضح ا
الـفـنون عـلي عـويـد العـبـادي عن اجناز
الـتـمـثـال بـشكل كـامل بـإشـراف مـبـاشر
مـنه وفـقـا لـبـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس
واضــاف (ان اجنــاز الــتــــــــمــثــال جـاء
بــقــيــاس 40 سـم مع قــاعــدة يــثــبـــــــت

عليها بقياس  40 سم ليصبح االرتفاع
الــكــلي 80 سـم  وســاهم في تــصــمــيم
الـتـمـثال الـفـنـانـون طه وهـيـب وحـسام
حازم سلـو وعبد الـسالم إسماعيل وان
مكـان التـمثـال سيـكون في مـتحف الفن
احلديث لإلعـمال الفنـية بدائـرة الفنون
ــواصــفـات وانه  أجنــاز الــتــمـثــال 
اسـتـخـدمت فـيه تـقـنـيـات فـنـيـة إلظـهار
المح الكاملة لـوجه البطلة وجاء هذا ا
الــعــمل بـــشــكل مــتـــواصل ولــســاعــات
مــتـأخــرة من الـنــهــار إضـافــة إلى أيـام
الـعــطـلـة الـرســمـيـة من قــبل كـادر قـسم

صـاهر التابـع لدائرة الـفنون) وأشار ا
ـديـر الـعام (إن مـشـروع إقـامة تـمـثال ا
للبطـلة أم قصي جاء بـتوجيه من وزير
الـثـقـافـة عـبــد األمـيـر احلـمـداني أثـنـاء
استقباله للبـطلة أم قصي وشرف كبير
لـنـا بــأن يُـوكل لـدائـرتي مـهــمـة تـنـفـيـذ

التمثال للبطلة)  . 
…√d*« bOŽ

وقـــال وزيـــر الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة
واالثــارعــبــد األمـــيــر احلــمــداني خالل
االحتفال الـذي اقيم تزامنـاً مع مناسبة
رأة ي وحتت شعار ( ا رأة العا عيد ا
الـعـراقـيـة رمـز الـشـجـاعـة والـبـطـولـة)
ــرأة أمــا وأخــتــا (الــيــوم نــســتـــذكــر ا
وزوجـــة ومــتــصـــديــة لإلرهـــاب وعــبــر
ـرأة الـعــراقـيـة إنـهـا الـتـاريخ أثــبـتت ا
ســيـدة مــتـصــديــة ومـبــدعـة وبــارعـة
وفنـانة وهذا التـكر هو اقـل ما تقوم
به الوزارة) مضيفاً (إنـنا اليوم نحتفي
في هــذا اجملــال بـــالــقــامــة الـــعــراقــيــة
احلــاجــة أم قــصي الــتي أثــبــتت إنــهـا
عـراقيـة أصـيلـة قدمت صـورة إنـسانـية
رائعـة باحتضـانها وإيـوائها مـجموعة
مـن الـــشـــبـــاب). وكــــانت أم قـــصي قـــد
كُــــــــرمت عـــام 2015 مـن قـــبل رئـــيس
الوزراء السـابق حيدر العـبادي بوسام
الــوطن وفـــريــضـــة احلج عـــلى نــفـــقــة
الــدولـــة كـــمـــا كـــرمت من قـــبـل زوجــة
الـــرئــيس األمــريـــكي مــيالنـــيــا تــرامب
بـــجـــائــزة أشـــجـع نــســـاء الـــعـــالم عن
إنــقــاذهـا أرواح 58 شــابــاً من مــجـزرة

سبايكر.

الــعــمل فـي مــجــال الــســيــاحـة وال
يـفـكرون بـاالحـتـيال والـربح بـطرق
ـشروع مـلـتـوية خـاصـة وان هـذا ا
شاريع يعمل ضمن مجـموعة من ا
ــا يــسـمى في فــتــرة الـتــأســيس 
مـبــنى مـشـتــرك لـلـمـشــاريع يـطـلق
عــلـيـه احملـطــة يــسـتــأجــر فـيه اي
شــخص او مــجــمــوعــة اشــخــاص
(طــاولـة) و(كــرسي) ويــجــلب مــعه
حــــاســـبــــته او اي مــــنـــتج يــــريـــد
تـسـويــقه مـقـابل ايــجـار شـهـري ال
يــتــجــاوز 125 الف ديــنــار وبــذلك
يــتـخــلـصــون من الــكـلف الــعـالــيـة
والسرقـفليـة والتأثـيث واالنترنيت
واجــور الـكـهـربــاء وااليـجـار وهـذا

يجعل اسعارهم مناسبة!
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يــبــدو عـلــيــنـا الــتــقـصــيــر او عـدم
االهتمام بـأثارنا الوطـنية وخاصة
بــيـنــمــا نــقـطع االف الــتــاريــخـيــة 
الكيلومترات للوصول الى متاحف
وقـد نخجل واثار الـبلـدان البعـيدة
كـثـيـرا ونحن نـسـمع لـلـمرة االولى
دينة اثرية يطلق عليها (نفر) او
"نـيـبـور" في مـحـافظـة الـديـوانـية 
مـنــطـقـة عـفـك وقـد يـشـتــرك مـعـنـا
بــالـــلــوم هــيـــئــة االثــار او هـــيــئــة
الـسيـاحـة ولـنقل
وزارة الــثـــقـــافــة
الــــتي ال تـــعـــرف
كـــــيـف تـــــســــوق
ــــــــــنـــــــــتـــــــــوج ا
الـــــــســــــيـــــــاحي
فــمـــديــنــة يـــبــلغ
عـــمـــرهــا  4االف
سنة  كـانت تعد
الـــــعــــــاصــــــمـــــة
الــــــــديـــــــنـــــــيـــــــة
لــــلــــعـــــراقــــيــــ
وتــعــلـمـت مـنــهـا
البـشريـة القراءة
والـــكــتـــابــة ألول
مـرة واســتـخـدام
الـــــــــــعـــــــــــجـالت
واالخـــتـــام كـــان
رشد السياحي ا
مـــتــحــمس وهــو
يتكلم عن التنوع لوح أثري

في ربوع مدينة عفك

في ضواجي الدغارة


