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من  ســالم تـوفــيق الـنـجــفي وسـالم
عــبـد الـرزاق وســعـد الـبــزاز وسـعـد
الـله ســلـيـمـان وسـعـيـد الـديـوه جي
وسـلــيـمــان صــائغ وسـمــيــر بـشــيـر
حـديـد وسهـيل قـاشـا وسـيـار كوكب
اجلــمــيل وفي حــرف الـشــ  حتـدد
بــشـاذل طـاقــة  ومـثـله حــرف الـطـاء
الـذي تـذكــر فـيه طالل حـسن  وذاته
حــرف الـــصـــاد الــذي اســـتـــذكــر به
صــديق الـدمــلـوجي  لــيـحــتل حـرف
الـعـ دور الـريـادة بـاحـتـوائه عـلى
ـوصلـيـة بدءا من عـشرات الـنـخب ا
عادل البكري وعامر سليمان وعامر
ســــالم حــــســــاني وعــــبـــد اجلــــبـــار
اجلــومــرد وعــبــد اجلــبــار  مــحــمــد
جــرجــيس وعــبـــد احلــلــيم الالونــد
وعبد احلمـيد االفتيـحات وعبد الله
امــ اغـا وعــبـد الـرزاق احلــمـداني
ـنعم ـنـعم الـغالمي وعـبـد ا وعـبـد ا
رشاد وعبد الوهاب اسماعيل وعبد
الـوهـاب الـنعـيـمي وعـبـد الـله سالم
ـوصلي وعـماد اجلبـوري وعثـمان ا
الــدين خــلــيل وعــمــاد عــبــد الـسالم
رؤوف وعـماد غـا الـربيـعي وعـمر
بشيـر النعـمة وعمـر  محمـد الطالب
وعـــلـي جنم عـــيــــسى وعــــلي االغـــا
النـجـماوي وفي حـرف الـغ  يـذكر
غــا مــحـمــد احلـريــثي  امــا حـرف
الـفاء  فـفيـه فرقـد علـي اجلمـيل  اما
حـرف الـقاف فـفـيه قـصي حـس ال
فرج  بينما حرف الكاف فيه كال من
كريكور استرجيان وكوركيس عواد
 اما حرف الالم ففيه لطفي اخلوري
يم يذكـر فيه كل من ماجد  وحرف ا
حـامــد احلـسـيـني  ومــثـري الـعـاني
اضـــافــة لـــكال من مـــحــمـــد حـــبــيب
الــعـــبــيــدي ومـــحــفــوظ الـــعــبــاسي
ومـــحــمــد رؤوف الـــغالمي ومــزاحم
قاسم اخلياط ومحـمد ازهر السماك
ومـحــمـد صـديق اجلـلــيـلي ومـحـمـد
عــلي الــيــاس الـعــدواني ومــحــمـود
اجلــومـرد ومــحـمــود شـيت خــطـاب
ومــحــمـود احلــاج قـاسـم ومـحــمـود
ـالح ومـحــمــود فــتــحي الــراشـدي ا
ومـعن عــبـد الـقـادر ال زكـريـا ومـعـد
ــتــاز مــحــمــد حــسن اجلــبــوري و
الـــطــائـي ومـــنــهـل  اســمـــاعـــيل بك
الــعــنــزي  ومــيـســر  صــالـح احــمـد
االمـــ  ومـــوفـق يـــونس الــــطـــائي
ويـلـيه حـرف النـون الـذي يـذكـر فيه

ø wK u*«  À«d² « W½bÝ r¼ s

جنــمــان يــاســـ امــا حــرف الــهــاء
فــيـــذكــر مـن خالله  هـــاشم يـــحــيى
الح اما حرف الياء فـيذكر الكاتب ا
فــيه كال من يــحـيى ق الــشـيخ عــبـد
الواحـد ويـوسف الصـائغ  ويوسف
حــبي  ويــوسف ذنــون عــبــد الـله ..
وبــرغم اجلــهــد الـكــبـيــر الــذي بـذله
الــكــاتب في اقــتــفــاء  اثـار  كـل تـلك
اجلهـود الـتي قدمـتهـا هذه االسـماء
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لـفت في االمـر  ندرة اجلـهد اال ان ا
الـنسـائي  بـاسـتثـنـاء اسم  الكـاتـبة
ـيـة بشـرى البـستـاني  برغم االكاد
وجـود الـعـديـد من الـبـصـمـات الـتي
وصل عبـر محطات قدمتـها نسـاء ا
تـاريـخيـة فـضال عن ريـادتـهـا سواء
بشأن الطـبي مثلما اسـتذكر الكاتب
ـواصــلـة جــهـود عــدد من االطـبــاء ا
اضافـة للـمنـقبـ واالثاريـ  الذين
عـدد محـطـاتهم وسـيـرهم احليـاتـية
في ســيــاق الــكــتــاب اضف الى ذلك
ـصدر او مصدرين اكتفـاء الكاتب 
لـلحـديث عن شـخصـيات مـثـلمـا هو
ؤرخ عبد احلال مع  اعتبار كـتاب ا
ـعـنـون اجلــبـار مـحــمـد جـرجـيـس ا
وجوه موصلية حاضرا في االشارة
الــــيه مع  احلــــديث عن اغــــلب تـــلك
الـشخـصـيـات دون العـودة والـبحث
ــذكـــرات الــشــخــصـــيــة  الــتي عن ا
دونـتــهــا اغـلب تــلك الــشــخـصــيـات
الســيـمـا مــذكـرات االثــاري الـعـراقي
بهنام ابـو الصوف واعتـماد سيرته
ـــدونــة بـــقـــلـــمه والـــتي  ابـــرزهــا ا
ـذكـراته الـتي اصـدرهـا قـبل نـحـو
ــــدى  فــــهي عــــدة اعــــوام عـن دار ا
ـا اصـدى بـرايـي الـشـخــصي اهم 
الـيه  الكـتـاب االخرين في تـدويـنهم
ـذكور وذات لسـيـرة حيـاة االثاري ا
احلديث ينطبق ايضا على مالحظة
اخرى وهي اهمال عـشرات االسماء
همة والتي كان لها ثقلها احليوي ا
دينة قبل ان ترتقي  لدور ابرز في ا
 في  الـــعــــــــاصــــمـــة بـــغـــداد  ومن
الحـظ ان الــــكـــــاتـب اهـــــمل  اسم ا
االثــــاري فــــؤاد ســــفـــــر الى جــــانب
اسـقـاط اسـم الـصـحــــــــــفي الـبـارز
روفـائـيل بــطي  الـذي كـان له شـرف
تـأســيس جـريـدة (الـبـالد) الـيـومـيـة
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احلمـدوني من خالل مقـدمته  ريادة
ـؤرخ عـلى ان ـوصل بـاجـمـاع ا ا
دينـة  منذ سالف عـهدها  والتزال ا
مــديــنــة الــعــلم  والــعــلــمــاء واالدب
والـــشــــعـــر والـــشـــعـــراء  والـــفـــكـــر
ــفــكــرين  الــذين حــافــظــوا عــلى وا
ــديــنــة  عـلى مــر الــعــصـور تـراث ا
..كـمــا يــبــ احلــمــدوني فـي فــكـرة
الـكــتـاب  اجتـاهه الخـتــيـار عـنـوانه
ــوصــلي مــبــيــنــا ســدنــة الــتــراث ا
بــاســتـعــراض نـحــوي اهـمــيـة  ذلك
الـلقـب واسبـاغه عـلى الـعـشرات من
ـــوصل  قـــبل ان يـــتــواصل نـــخب ا
بتـسليط الـضوء عـلى  من اختارهم
ـطـبـوعه سـدنـة الـتـراث لـيـكــونـوا 
ـــــــوصـــــــلي وحـــــــسـب احلــــــروف ا
االبجدية  حيث تتجاوز تلك النخب
نـحـو  103اســمـاء يــبـدأهم بــحـرف
االلف وهم كال مـن  ابـراهــيم خــلـيل
الـعـالف  واحـمـد الـصــوفي واحـمـد
عــبــد الــله احلـــســو واحــمــد قــاسم
اجلــمــعــة واحــمـد قــاسـم الــفــخـري
واحــمــد مــحــمــد اخملــتــار  واحــمــد
مــحــمـود الــبـجــاري واحـمــد سـامي
اجلـلبي واحـمد الـنـيلـة واحمـد جار
الـــله يـــاســـ  وازهـــر ســـعـــد الـــله
الـعــبــيــدي واســمــاعـيـل حـقـي فـرج
واكـرم فاضـل وامجـد مـحـمد سـعـيد
وانور عبد العزيز فيما يحتل حرف
 الباء عـدة اسمـاء نذكر مـنهم باسم
ذنـــون وبالوي فــتــحـي احلــمــدوني
وبـــســام ادريس اجلــلـــبي وبــشــرى
الـبــسـتــاني وبــهـنــام ابـو الــصـوف
وبيات مرعي وبهنـام حبابة وبهنام
عــــطـــا الــــله ويــــاتي حــــرف اجلـــيم
ليسـتذكـر الكاتب من خالله  كال من
جـاسـم شالل الـنـعـيــمي وجـرجـيس
فتح الله وحرف احلاء الـذي يستقر
في اطـــاره كل مـن حـــازم الـــبـــكـــري
وحـسن مـيــسـر  االمـ  وحـسن طه
الــسـنـجــاري وحـيـدر مـحــمـود عـبـد
الـرزاق  اما حـرف اخلـاء فـيسـتـذكر
الكاتب فيه خـالد اجلوال  اما حرف
الــذال فــفـــيه كل مـن خــلــيـل الــعــلي
وذنـون يــونس الـطــائي وذو الـنـون
االطرقـجي بيـنمـا حرف الـراء حتدد
برعد عـلي مصـطفى الطـائي  ومثله
حـرف الزاي الـذي تـذكـر فيه الـفـنان
زكي ابـــراهــــيم حـــسـن  امـــا حـــرف
السـ فتـخصص بـاالشارة الى كال
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ـوصـلي ي ا مـنـذ ان اصــدر االكـاد
ــعـروف عـمــر الـطـالب مــوسـوعـته ا
الــشــهــيــرة  الـــتي  نــشــرهــا مــركــز
وصل  قـبل رحيله بـنحو دراسات ا
عــامـ  والـسـيـر الــذاتـيـة اخلـاصـة
وصلي  واجملـموعة بكتب تكاد با
تتزايد لتـحتل  وتيرة منـتظمة لعدد
من الـكـتـاب الـذين يـضـيـئـون لـسـير
يـــدونــهـــا عن اهـم الـــشــخـــصـــيــات
وصلية التي تركت بصماتها على ا
ـوصـلي مـدرك ان واقع اجملـتمع ا
عـــمــلــهم هــذا يــصب في االعــتــراف
بـجـهـود تـلك الـشـخـصـيـات وتـاكـيد
جـــدراتــهـــا في االســـهـــام بــارتـــقــاء
ـوصلي فضال عن ان تلك اجملتمع ا
 الــكـتب تــضــحي مـصــادر ومـراجع
يـسـتــفـيـد مـنــهـا  طـلــبـة الـدراسـات
الــعـلــيــا في تـوثــيق مــصـادرهم عن
ا اعمـال تلك الـشخـصيـات التي طـا
بـــرزت في مـــيـــادين االبـــداع االدبي
فـــضال عن االرشــــفـــة والـــتـــاريخ ..

ــدن وبــيــنــمــا تــخــلــد ا

ـهمة شخصـياتها البارزة العربية ا
ـتـاحف مـثـلـمـا تـنـكب مـصـر مـثال
عــلى افـتـتـاح مـتــاحف مـتـخـصـصـة
تـــوثق من خـاللــهـــا  كـل يـــومـــيــات
االديب الــنــوبــلـي جنــيب مــحــفــوظ
جامعة فيه كـل مقتنياتـه الشخصية
فـضال عن عـناويـن كتـبه  بـاالضـافة
الى مساهمـة وزارة الثقافة بـتخليد
الـفـنانـ السـيمـا بـافـتتـاح مـتاحف
اثلة تؤرخ حلياة الـفنانة الكبيرة
ام كــلـثـوم  او غـيـرهــا من الـفـنـانـ
الـذين تـركـوا بـصـمـتـهم بـارزة عـلى
واقع الفن العربي  وكذلك احلال مع
لبنان حينما عـمدت جهاته الثقافية
عــــلى ادراك دور جــــبــــران  خـــلــــيل
جــبــران  الــذي عــد من اهم الــرمـوز
الـلـبــنـانــيـة  فـادركـت اهـمـيــته عـلى
صــعـيــد مـا دونه من  اثــار نـفــيـسـة
فـأصـدرت حلـضـوره االدبي وغـيابه
ـتـحف مـهم في ابـشري اجلـسـدي 
ــئـات سـنـويـا مـســقط راسه يـؤمه ا
في داللة مـهـمة عـلى ادراك اثار ذلك
االديب  الــبــارز
ــوصل .. امــا ا
ورغــم مـــــــــــــــــا
تـــــعـــــرضـت له
مــن اهــــــــــــوال
احلــــــــــــــــــــــرب
االخـــــــــيـــــــــرة
والــــتي اودت
بـالــكـثـيـر من
مـــتـــاحــفـــهــا
التي تـعـلقت
بــــــاجلـــــانب
احلـــضــاري
بــــــصــــــورة
اوســــــــــــــــع
ا مقـارنة 
ركز تيسر 
دراســـــــات
ــــــــوصل ا
من توثيق
اقـــتـــصــر
عــــــــــــــلـى
تــــــــــــراث
وفلـكـلور
ــديــنــة ا
مـــــــــــــــن
خـــــــــالل
تــخـلــيـد

احلـيــاة الـيـومـيـة  ومــنه اهـلـهـا في
مـتــحف تـعــرض ايــضـا لــلـتــخـريب
والــتــدمـيــر وكـان احلــرب تـقــصـدت
ـوصل احلضارية التعـرض لهوية ا
والتراثية لتـطيح بها  بعد ان كانت
ـوصل من مــدن االشـعـاع الـفـكـري ا
ــهـا لــلــمـشــهـد االدبي بـدلــيل تــقـد
العراقي والعربي العديد من الرموز
ـــهـــمــة  عـــلى صـــعـــيـــد الــتـــاريخ ا
واالبــــــداع االدبي وغــــــيــــــرهــــــا من
مـجـاالت احلـيـاة ..والـيـوم يـتـصدى
ـهـمـة تـدوين تـلك ـوصـلي  ـؤرخ ا ا
االثــار تـــركــتــهـــا نــخب مـــوصــلــيــة
اســهـمـت بــشـكـل كــبـيــر لــيس عــلى
ـديـنـة فـحـسب بل صـعـيـد صـعـيـد ا
الـــعـــالم بـــابــحـــاثــهـــا ومـــقــاالتـــهــا
ؤرخ بالوي فتحي فاضحى كتـاب ا
ـعنـون (سدنة حمـودي احلمدوني ا
ـثـابـة مـصـدر ــوصـلي )  الـتـراث ا
ن يــبـتــغي اقــتـفــاء  اثـار اهم مــهم 
ـــــوصـل في مــــــجـــــاالت رجــــــاالت ا
الــتــوثــيق واالرشــفــة والــصــحــافـة
ـتـنـوعـة فـضال عن  االدب بـفـنـونه ا
مع االشـارة الى ان الـكـثـيـر من تـلك
االســمــاء تــوارت بـــاســبــاب جنــهل
كـنـهـهـا مع  قـدرتـهـا عـلى ان  تـكون
ـــديـــنــة اســـهـــامـــاتــهـــا  فـي واقع ا
ه ـــــا  تـــــقـــــد ـــــاثـال وبــــارزا 
ـؤرخ ن  تـصــدى لـهم ا القـرانــهـا 
احلـمـدوني بـكـتـابه الـصادر عن دار
غيـداء  للـنشر والـتوزيع في  االردن
وبــواقع 272 صـــفــحـــة من الـــقــطع
الكبـير وبـاخراج انيق يـؤكد حرص
الــكـــاتب عــلى تـــاكــيـــد جــدراة تــلك
الــنـخب  وحــفـــــــــــاوته واحـتــفـائه
بـهم عــلى احـسن تـقـديـر وتـوقـيـر ..
قــدم الـــكــتـــاب  االســتــاذ الـــدكــتــور
ابـــراهـــيم خـــلــيـل الـــعالف اســـتــاذ
ـــتـــمـــرس في جـــامـــعــة الـــتـــاريخ ا

وصل  . ا
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مــشــيــرا الى كـــونه هــو من اقــتــرح
عنونة الكتاب  بهذا العنوان الباذخ
 ويـبـ الـســبب كـونه يـبـغي اطالع
ـوصل الــقــادمـة  عــلى من اجــيــال ا
وصل وثق وكتب وارخ عن تاريخ ا
 وكــــرس وقــــتـه وجــــهـــــده من اجل
احلــفــاظ عـلـى هـذا الــتــاريخ  وهـذا
الــتـراث مـن  الـضــيـاع واالنــدثـار ..
فــــيـــــمــــا يـــــؤكــــد الـــــكـــــاتب بالوي
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بغداد

كاتيوشا

ـعلـومـات السـياسـية واالقـتصـادية نطـالع كل يوم دفـقا مـتـعاظـما من ا
والثـقافـيـة  وفي اجملاالت  كـافة وبـعـد تدقـيق ومراجـعـة اوليـة نكـتشف

تعمد بهدف التسقيط واالبتزاز. حجم االكاذيب والتزييف ا
تورطة في هـذه العمليات التي تتنافى مع  واالكثر غرابة ان اجلهات ا
ـعـايــيـر االخالقـيـة لـلـصـحـافـة ـهــنـيـة وتـتـقـاطع مع ا ـعـايـيـر ا ابـسط ا
صدر وتـروج  لهذه الـسموم عـلنا وامـام انظار الـسلطات بل معلـومة ا
تتـجرأ  لـنشـر  اكاذيب تـتعـلق وتمس هـيبـة صنـاع القـرار والرئـاسات
الثالث والـتي تـقف مـتفـرجـة على هـذه الـعـملـيـات القـذرة الـتي يتـسـتر
اصحـابـها بـحريـة الـصحـافة  والـتـملص  من الـقـانون بـاالحـتيـال على
ـراهنـة علـى حتالـفات مـريضـة تـؤمن لهـا االستـمرار في االجراءات وا
تضلـيل الراي الـعام  والـتشـويش على الـدولة واجملـتمع وعـدم اكتراث
تضررين العـتقادهم بـسخافـة وحماقة هـذه اجلهات الـتي ال تستحق ا

ا يدفعها للمزيد من التمادي واالنفالت. الرد 
ـعروف بـرصانـتهم وحـرصهم على  ان  عددا كثـيرا من االعالمـي ا
ـؤسف بحزن  عميق شهد ا سمعة الصـحافة وحريتـها يتاملـون هذا ا
ويـتـرددون في مـؤازرة مـشـاريـع قـوانـ لـلـمـعـلـومــاتـيـة تـتـضـمن مـواد
قانـونـيـة تعـالج بـقـسوة مـروجي االكـاذيب ومـزيفي احلـقـائق خـوفا من
ـوقف اسـتـغالل هـذه الــقـوانـ لـتـحـجـيـم حـريـة الـتـعـبــيـر ولـكن هـذا ا
احدث فراغا خطيرا جعل مافيا االبتزاز تواصل جرائمها عبر وسائل
ـتـنـوعــة وكـذلك  قـنـوات الــتـواصل االجـتـمــاعي حـتى صـرنـا االعالم ا
نعـيش في فوضى عـارمـة جعـلت اضعف الـدول تـتنـدر علـينـا وصارت
زمر االرتـزاق جتمع ثـروات طائـلة من هـذه الـعمـليـات وامتـلكت سـطوة
ترهب العـديد من الوزراء والـنواب والـشخصـيات العـامة  وهم جمـيعا
ـا جعـلهـا تتمـادى وتتـغول دون وازع من شرف يتجـنبـون شرورها  
اوضمير...ونامل من صناع القرار دراسة هذه الظاهرة بجدية وتعمق
فستجـد بان هنالك من هـو اخطر من مافـيات اخملدرات واالرهاب وقد

حـان قـطـاف هـذه الـرؤوس الـعـفـنـة لـضـمـان نـقـاوة
علومات وسالمتها وانعكاس ذلك على سالمة ا
ـواطن...فـهل  سـيــظـهـر من  يـنـتـخي الـوطن وا
لـلــعــراق ويــخـلــصــنــا من الــذبـاب  والــعــقـارب
ــتـســتــرة بــاسم االلــكــتــرونــيــة واخلـفــافــيـش ا

الصحافة وحرية التعبير ..?
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أربيل

تقول تـقارير صـحفيـة اسرائيـلية ان طـيران بالدها الـعسكـري اقتحم
اجـواء الــعــراق وتــسـبـب بـتــفــجــيـر صــواريخ هي بــاالصل ايــرانــيـة
موضوعة في العراق عند احلشد لالستخدام في حال تطلبت احلرب

واجهة. اطالقها واتسعت دائرة ا
احلـشد يـتـمـتع بـقـوى تضـمن تـفـوقه داخـلـيـاً عـلى القـوى الـعـسـكـرية
الرسمية افـراد احلشد قادمـون من مجتمع الـتقليـد الديني الذي وفر
فرصا لم تـتحا الـوسطـات احلكومـية للـغيـر من اجل العمل وقـد يتفق
عـتقد بعضـنا وقـد يختـلف حول قـائمـة احملبوبـات عنـد احلشد لـكن ا

ان اجهزة احلكومة هو اخر من يحبها احلشد!.
من يـريد ان يـعـرف ظـروف جتـمع احلـشـد يـجب ان ال يـنسـى انه جاء
ؤسسة العسكرية امام داعش ويجب ان يفهم واقع ردا على انهيار ا
ـناطق السنـية وصوال الى خطأ حل التعامل العـسكري و االمني مع ا

اجليش والى الغ الذي طال العراقي الفقراء بعد 2003.
ـعـرفة خـسائـرنا وقبل ان نـدرك معـنى وقـوع حرب مـعلـنـة مع ايران و
فيها ليتنا نترك شعارات استغالل حاجة الناس للمال لتمشية حياتهم
الـبسـيـطـة واسـتغـالل العـقـول الـتي تـسـاق للـمـعـارك الـتي تـقع بـسبب
سـيـاسات غـيـر واقـعـيـة وبـعـضـهـا مقـصـود لـلـتـغـطـيـة عـلى االخـطاء و
النـهب فأغـلب االمـوال العـراقيـة التي جـرى حتـويلـها حلـساب قـيادات
سيـاسيـة ورجـال اعمـال مقـربـ منـهم ومن قـيادات تـقدم نـفـسهـا على
انها روحية تشـكل ضمان هروبـا للفئة االولى يكـون مريحا يفضي
الى تـفـرغ لـلـتـجـارة وضـمـانـة مـن نـاحـيـة ثـانـيـة الجـبـار الـفـقـراء عـلى

الطاعة.
ـنظر فاالغـلب يعرف مهمـا كانت البـروتوكولـية احلكـومية مـتمسـكة با
ان احلشـد اقوى ومـنتـقدو احلـشد فـي السـابق و العـلن تفـاوضوا مع
احلـشد لـتـأمـ حـصـصـهم وضـمـان سالمـتهـم علـى االقل في سـاحة
فهوم عند الناس ان من الحشد العمل بالعاصمة بغداد بل ان االمر ا
ثل" ستـغرف مـا وضعـته في القدر" له فال ظهر وهـذا القـول يطـابق ا
فـحــ تــصـادر احلــكـومــة حلــزب واحـد ويــصــار لـســيـاســة تــسـعــيـر
فـارز فال تستبعـد ان تشاهد مقاطع ناصب و بيعهـا حتى نقاط ا ا
سؤول عـراقي يقـول لعاهـرة " فالن يروحـلچ فدوة" و فالن كان ڤيديـو 
رئيس وزراء و ان يـظهـر اخـر و هو يـوقع بـقلـمه على ادبـار مـكشـوفة
رقـد و ان يصبح احملـافظ لصا يرجع لشباب يـفترض انـهم يعمـلون 
السـتـرالـيا وابـن مـحافـظ تـاجـر مخـدرات الـوف قـصص الـنـهب الـتي
جعلت جمهورا واسـعا يختار احلـشد فحتى قصص البـعثي لم تعد

مؤثرة فكل االحزاب عندها بعثيوها.
ليست قضية ادخال السالح االيراني للعراق هي من ضمن محصالت
شـترك الـطائـفي بل من بـاب ثقـة ايران بـاالقـوى فأيـران تتـعامل مع ا
ؤثـر في الـشارع وقـد تـعـاملت من قـبل ووصل تـأثـيرهـا في الـعراق ا

حد تأثير حافظ االسد بلبنان.
سـافـة بـ ناويي احلـرب ايـران و اسـرائيل لكن نـحن في مـنـتـصف ا

فأن كانا ال ينويان فيستعرضان و نحن ساحة العرض.
ومثـلـما اليـران عـيونـهـا في الـعراق فالسـرائـيل عيـون و مـثلـمـا ضرب
اسـرائـيل مـفـاعل تـمـوز- كـانـت خـدمـة مـفـيـدة اليـران يـومـهـا- ضـربت
اسرائـيل بـدمـشق مـواقع وان كـانت سـوريـا صـرحت بـخـرق االجواء.
فلـست ادري لم ال نـصـرح نحن بـذلك عـلى االقل الدارة االزمـة وعلى
االقل ايضـا حتى ال تـنحـرج احلكومـة من قضـية الـسالح فهي لـيست

بحجك ازمة الصواريخ الكوبية.
ابرز صعوبات مـنصب رئيس الوزراء في الـعراق هي معاجلـة مخلفات
من قبله ومن قبله لم تفـهم لهم بوصلة ومن يريـد ان يفهم العالقة ب
االحزاب الدينية العراقية و طهران عليه ان يقرأ مصادر حيادية حتكي
عن تــلك الـعالقــة و لــو في فـتــرة احلــرب الـعــراقـيــة االيــرانـيــة و حلـ

نيسان 2003 .
طهران- على االقل بعـد اخلميني- لم تكن تـريد زوال نظام صدام قبل
ان تـعـرف الـبـديل مـثـلـهــا مـثل سـوريـا و الـسـعـوديـة الن اجلـار غـيـر
سـتـقر سـيكـون جـارا ال يصـلح اال لـلتـسويق الواضح الـتـوجه وغيـر ا
ـنـتـصف والنـنـا كذلـك والنـنا فـيه و الـتـمـدد عـلى حـسـابه.لـكـنـنـا في ا
ايـضـا نـصـرح بـبـعض احلـقـائـق و مـنـهـا و جـود قـوى عـسـكـريـة غـيـر
ـثلـها في الـقرار الـسيـاسي و النـيابي بل و تـتمتع حكـومية ولـها من 
واجهـة احلالية ستقـلة على االقل من طرفي نـقيض دول ا بعالقاتهـا ا
وكل حسب رؤاه فال بـأس في مواجـهة الـرأي العـام بحـقيقـة الواقع و
توقع من هـذا الواقع ان استمـر اداؤنا نفسه وامـا التمويه فلم ماهو ا
يعد يـنفع خـاصة وان مدنـي عـراقي يـلحقـهم االذى ح تـنفذ دول

هجـمـاتهـا تـنـفيـذا لـتقـاريـر عيـونـهـا في الداخل ثم
نــقـــول ان تــفـــجــيـــراً حتت الـــســيـــطــرة لـــكــدس
عـتـاد.اتـرى ان وزيــر خـارجـيــة امـريـــــــكـا زار
بـغـداد لـيــشـتـري" من الــســـــــمـا" او ان جـواد
ظـــــــــريف وصل لالطـمـــــــئـنـان على حـلوى"

.?" الده
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tðôôœË ‰UF « Ÿ«u½√Ë RA−² «
بسبب قصــــــــور إنز
ـا بسبب الهضم أو ر

اإلجهاد".
وكذلك حـاالت تـتـعلق
ـــكن أن بـــاجلـــلــد و
يـــــؤدي االنــــتـــــفــــاخ
وااللـــــــتـــــــهـــــــاب في
األمـعـاء إلى الـتـهـاب
في أجـــزاء أخـــــــــرى
مـن اجلـــــــــسـم مـــــــــثل

اجللد.

…bF*« ŒUH²½≈ UNHAJ¹ q UA ∫¡«d³š

االستلقاء أو بعد تناول الطعام.
والــكـحــة الــنـاجتــة عن األدويــة تـتــسـبب
بـــعض األدويـــة في اإلصـــابــة بـــالــكـــحــة
اجلافـة عـند تـناولـهـا ويكـون هذا بـشكل
مـؤقت خالل فـتـرة تـنـاول الـدواء أما إذا
ــرض مــزمـن فــقط تــســـتــمــر كـــان دواء 
الـكـحـة اجلـافـة حلـ التـوقـف عن تـناول
الــدواء.وتـعــد مــثـبــطـات اإلنــز احملـول
لألجنيـوتـنسـ لـعـــــــالج ارتفـاع ضغط
الدم من أبـرز هـذه األدوية وتـبـدأ الكـحة
في الـظــهـور بـعـد أيـام قـلــيـلـة من تـنـاول

الدواء.
فـيــمـا يـطـلـق عـلى الـسـعــال الـديـكي هـذا
االسم ألن صوت الـسعال يـنتـهي بصوت
مثل صـياح الـديك ويـكون الـسعـال حاداً
في هــذه احلـالــة.تـشــبه األعـراض األولى
لــهــذا الــنــوع من الـســعــال نــزالت الــبـرد
الـشـائـعـة وتـتـمـثل في انـسـداد وسـيالن

األنف دموع الع واحلمى.
ــرور الـوقت تـزداد حــدة الـكـحـة ولـكن 
والــشــعــور بــآالم وضــيق الــصــدر أثــنـاء

السعال.
عـدة مجـرد شعور ا يـكون انـتفـاخ ا ور
بـالـضـيق يـحـدث لـفـتـرات مـتـقـطـعـة لـدى
البعض لكنه بالنـسبة للبعض اآلخر قد
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الــسـعـال آلـيــة وقـائـيــة لـتـطـهــيـر مـجـرى
ــكن أن يــحـدث الــهــواء في الــرئـتــ و
الــسـعـال نــتـيــجـة اإلصـابــة بـالــعـديـد من
ـتـعـلــقـة بـاجلـهـاز ـشــكالت الـصـحـيــة ا ا

التنفسي.
وعــلى الــرغـم من صــعــوبــة حتــديــد نـوع
الــسـعــال عـنــد اإلصـابــة به ولـكن هــنـاك
كن أن بعض االختالفات الرئيسة التي 
تـساعـد في مـعرفـة سـبب الكـحـة ونوعـها
وبحسب اطباء فان الكـحة الرطبة تعكس
اإلصــابـة بـالــتـهــاب اجلـيـوب األنــفـيـة أو
وجـود مخـاط بـالـرئـت وعـادةً مـا تـكون
رطـبة ويـصـاحـبهـا رنـ أو صـوت أزيز
بــاإلضـافــة إلى ضـيق الــتـنــفس. وحتـدث
الكحة الرطبة بسبب عدوى اإلنفلونزا أو
نزلـة الـبرد أو الـتهـاب الـشعب الـهوائـية
كــمـا أن الـتــدخـ يـؤدي لــظـهـور الــكـحـة

الرطبة.
اما الـسعـال اجلاف فـهي التي ال حتـتوي
عـــلى بــلــغم وحتــدث كـــرد فــعل لــتــهــيج
باحلـلق وتتعـدد أسبـاب السعـال اجلافة
ــعــدي ومن أهـــمــهــا الــربــو واالرجتــاع ا
ريـئي. وفي حالـة حدوث الـكحـة بسبب ا
ارجتـاع احلـامض فـيالحظ ظـهـوره عـنـد

يــكـون أمــرا مـقــلـقـا يــؤثـر عــلى حـيــاتـهم
ـدى الـبـعـيـد. خـاصة بـشـكل كـبـيـر عـلى ا
ـعـدة جـنـبـا إلى عـنـدمـا يـحـدث انـتـفـاخ ا
جنب مع هذه األعراض ويـقدم اخلبراء 5
عالمـات يـجب أن تــكـون عـلى درايـة بـهـا
تــرافق االنـــتــفـــاخ مــا قـــد يــوفـــر بــعض
كن أن يـحـدث في اجلسم ـا  ؤشـرات  ا
ومــنـهـا:الــتـجــشـؤ او مـا يــعـرف شـعــبـيـا
الـشــهـيـكـة  إذا حـدثـت أعـراض االنـتـفـاخ
جـنبـا إلى جـنب مع التـجـشؤ فـقـد يشـير
ـــشـــكالت فـي اجلـــهــاز ذلـك إلى بـــعض ا
ــعـدة ـا فـي ذلك ا الــهــضــمي الــعــلــوي 

واألمعاء الدقيقة.
اإلجــهــاد يالحـظ الـكــثــيــر مـن الــنـاس أن
أعـراض االنتـفـاخ تـكـون أسـوأ في أوقات
التوتر والقلق واإلجهاد. وألم البطن فاذا
رافق االنتفـاخ آالم البـطن أو التشـنجات.
قد يـكـون السـبب هـو القـولـون العـصبي
ومن الــواضح أن مــا يـحــدث في األمــعـاء
مـن احملــتـــمل أن يــكـــون له تـــأثــيـــر عــلى

مزاجنا وأحاسيسنا العصبية.
ثم فقـدان الوزن عن غـير قـصد فـإذا حدث
فقدان الوزن دون محـاولة إنقاص الوزن.
وقــد تــكــون مــشــاكل ســوء االمــتــصــاص
ناجتة عن مرض االضطرابـات الهضمية

غالف اكتاب
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قــــلع الــــرصـــيـف جلـــانــــبي الــــطـــريق
وتوسيعه ليكون بعرض سبعة امتار).

واضـــاف ان (االعـــمــال تـــتـــضـــمن مــد
الـقالب اجلانبي بواسطة ماكنة الباور
كــيــربــر ومـد ســاقــيــة جـانــبــيــة وفـتح
ــــســـلح ثم بــــوكس تـــرابـي والـــصب ا
االكـساء بطبقت من االسفلت تعديلية

وسطحية).
ومـــنــعـت امــانـــة بــغـــداد مــتـــجــاوزين
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الكات الـفنـية والـهنـدسية في أشـرت ا
هـيـئـة إسـتـثمـار بـغـداد خالل جـوالتـها
ــتــابــعـة ــيــدانــيـة الــتي تــقــوم بــهـا  ا
ــشـاريع اإلسـتـثـمــاريـة إرتـفـاع نـسب ا
ـقـامـة ـشــاريع ا اإلجنــاز في عـدد من ا
شـاريع التي فـي العـاصمـة ومن هـذه ا
زارتــهــا مـــؤخــراً بــتــوجــيه من رئــيس
الـهيئة شـاكر الزاملي مـشروع (مدرسة
الـكـليـة الـدوليـة اجلـامعـة) الـذي تنـفذه
شـركة األمل للخدمات التربوية الدولية

في منطقة زيونة. 
WOKš«œ ‰ULŽ«

وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(األعـمال احلالية للمشروع وصلت الى
مــراحل اإلنـهــاءات في جـمــيع األعـمـال
اإلنـشـائيـة وأعـمال الـطـابق األول الذي
ــــئــــة من أُجنــــز فـــــيه حــــوالي 90 بــــا
ـــنــشـــآت فــضـالً عن إجنــاز األعـــمــال ا

الــداخــلــيــة لــلـطــابق األرضـي الـذي 
تــشـغــيــله فـعــلــيـاً ( دورات صــيـفــيـة +
ريـاض أطـفال ) بـكادر تـدريسي مـتمـيز
كما أن بقية األعمال مستمرة و بوتيرة
ــرحـلـة األولى من عــالـيـة إلســتـكـمـال ا
ـشـروع إسـتعـداداً إلسـتـقـبال الـطـلـبة ا
قبل علماً وسم الدراسي ا فيه خالل ا
ـشـروع يـتـألف من ثالثـة طـوابق بـأن ا
 تـنفـيذ طـابق مـنهـا حاليـاً كمـرحلة
أولى وتضم 12صـفا دراسيا فضالً عن
مـختـبـرين ومكـتبـة باإلضـافة الى قـاعة
وغــرفــة لإلدارة واخلـدمــات مع ســاحـة
ألــعـاب خــارجــيـة حــيث نــفـذت جــمـيع
ـشروع وفق أحـدث الـتصـاميم أجـزاء ا
ـيـة على الـهـنـدسـيـة والـعمـرانـيـة الـعـا
غــرار مـــا مــوجــود في دول الــعــالم من
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ـوذجيـة).  واضاف أبـنـية تـعـليـميـة أ
الـبـيـان أن (الـهـيـئـة شـجـعت عـلـى هذا
الـنوع من اإلسـتثمـارات وسعت جلذب
كــبــرى الــشــركـات لــتــنــفــيــذ مــخـتــلف
ـشــاريع الـتـربـويـة والـتــعـلـيـمـيـة في ا
الـعـاصمـة بإعـتـبارهـا احلجـر األساس
واحملـــور الــرئـــيس لـــتــطـــويـــر بــقـــيــة
ـشاريع الـقـطاعـات حيث شـكـلت هذه ا
ـطـاً متـمـيزاً لـهـا ووضعت بـصـمتـها
الــواضـحـة عـلى مـسـيــرة الـتـعـلـيم في
الــعــراق بــشــكل عــام و بــغــداد بـشــكل
خـــاص مـن خالل إعـــتــــمـــادهـــا كـــافـــة
ـنـاهج الـتي الــتـقـنـيـات واألنـشــطـة وا
ستوى التطورات التي وصلت تـليق 
الـيـهـا الـدول احلـديـثـة في هـذا اجملـال
ـا لــتـلـبي مــسـتـوى طــمـوح الـطــلـبـة 
تـــقــدمه من جــودة وكـــفــاءة وإعــتــمــاد
أفـضل الطرق الـتدريسـية لتـخلق بذلك
شجع حـالة من الـتنـافس اإليجـابي وا
ــؤسـسـات الـتـربــويـة احلـكـومـيـة مع ا
إلســـنـــادهــا بـــتـــقــد األفـــضل دعـــمــاً
لـلـعـمــلـيـة الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة في
الـبالد) بـحـسب الـبيـان.واعـلن مـحافظ
بــــغـــــداد فالح اجلـــزائــــري عن تـــقـــدم
مــــراحل اجنــــاز مــــشـــروع تــــوســــعـــة
تكون مـستشفى النـعمان التعـليمي وا
مـن تـسـعـة طــوابق وبـسـعـة 75ســريـر

ئة.   بنسبة 45 با
…bŽUB²  …dOðË

وقـال اجلـزائـــــــــري في بـيان امس ان
ــشــــــــروع يـــســــــــــيــر (اجنــــــــــــاز ا
بـوتيـرة متـصاعـدة وبنـسبـة تصل الى
ـئـة والـذي ينـدرج ضـمن حـمـلة 45 بـا
خــدمـة بـغــداد شـرف لـنـا). واوضح ان
(االعـمال احلـاليـة شمـلت صب واجناز

حــــــاولــــــوا االســـــتـــــيـالء عـــــلى أرض
حكومية. 

وقـالت في بيان امـس ان (مالكاتها في
بـلديـة الشـعب قامـت بازالـة األساسات
ـتــجـاوزون بــغـيـة الــتي وضـعــــــــهـا ا
تــشــيــيــد مـبــان ســكــنــيـة عــلى االرض
اخملـصـــــــــــصـة كـتـشـجـيـر ضـمن حي
وقع أور احملـلة 325 مـع مراقـــــــــبة ا
فـي حـــال مــــعــــاودة الـــتــــجـــاوز عــــلى

االرض).

اخلـدمات الطبـية والعالجيـة وسيكون
عـبـارة عن مـسـتـشفـى تعـلـيـمي مـجـهز
بــأحـدث الـتــقـنــيـات الـطــبـيـة ومــشـيـد

بتصاميم عمرانية حديثة).
وبـاشـرت امانـة بغـداد بـأعمـال تطـوير

وتوسيع شارع جكوك الرئيس. 
وذكـــر بــيـــان امس ان (مالكـــات دائــرة
بـلديـة الشعـلة وبـالتنـسيق مع مـديرية
ـرور الـعـامـة بـاشـرت اعـمـال تـطـويـر ا
وتـوســيع شـارع جـكـوك الـرئـيس عـبـر

الــــطــــابـق الــــثــــالث اخلــــاص بــــأدارة
ـــســـتـــشـــفى وكـــذلـك اعـــمـــال اجنــاز ا
الـسـرداب الذي يـشتـمل على اخلـدمات
ـيـكـانـيـكـيـة فـضال عن الـكـهـربـائـيـة وا
اســتــمـــرار الــعــمل بــالــطــابق األرضي
ــتــألف من االسـتــعالمــات والـعــيـادة ا
االســــتـــشـــاريــــة وأجـــهـــزة الــــفـــحص
ـــســـتــــشـــفى والــــعالج). وتـــابـع ان (ا
ســيـكـون بــسـعـة 75ســريـرا وبـتــسـعـة
طـوابق وسيحدث طفرة نـوعية بتقد


