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 أجواء مفعمة باأللفة تساهم باستحضار الكثير من ذكريات الزمن الجميل
الكتاب ورمضان...

�شهًرا  اإنه  بل  بالأدب؛  متينٌة  �شلٌة  رم�شان  ل�شهر 
واحَلْبُك  التكثيُف  عماُدها  عالية  جماليٍة  ذا  ا  �ِشعريًّ
ا هو بيٌت  ْدرة، فكلُّ يوٍم منه اإنمّ واخلياُل وقانوُن النُّ
نظاٌم  فيه  بيٌت  ف،  والتق�شُّ رب  ال�شمّ باأ�شلوب  مكتوٌب 
د مع كلمّ م�شاء ويعلن عنها  اإيقاعيٌّ ذي قافية ترتدمّ
ة.  الِهممّ النف�س وتقوية  لُتمثمّل وقفًة ل�شرتداد  الأذاُن 
حكايا  من  الأدبية  املدونات  ناتنا  مدوَّ تخلو  ول 

ٍة اأبطاُلها الُكتمّاُب وال�شعراء. اأدبيمّ
 ، اليمن  من  روائي  عمران-  الغربي  حممد  يقول   
يف �شنعاء ل ليل لنا يف رم�شان، ول يختلف عنه 
الأمر يف الفطر، فما بالك مبدينتي ال�شغرية »ذمار« 
وعادة  كيلو  �شنعاء100  من  اجلنوب  اإىل  الواقعة 
ما اأق�شي اأيامي بني �شنعاء وذمار والقرية هناك 
و�شط جبال داكنة. عادة ما ميوت الليل يف �شوارع 
�شنعاء مع العا�رشة اأو احلادية ع�رشة.. ف�شنعاء منذ 
منتديات  ول  م�رشح  ول  فيها  �شينما  دور  ل  عقود 
ثقافية تن�شط ليال.. واملتنف�س الوحيد هو اأن تق�شي 
حني  القات  ما�شغي  بني  اأو  التلفاز  اأمام  ليلك 

يتجمع يف دواوين يتابعون قنوات التلفزيون.
ظروف  يف  عذاب  �شهر  اإيلمّ  بالن�شبة  رم�شان  ميثل 
اأقل ما تو�شف به هو كونها �شعبة.. ولذلك نحاول 
القات  يتناولون  ل  ممن  الأ�شدقاء  من  وجمموعة 
الذي  الوقت  ففي  املختلفة.  مداراتنا  لنا  نخلق  اأن 
بعد  الإفطار  وجبة  لتناول  ال�شوارع  النا�س  يغادر 
اذان املغرب جنول يف اأزقة �شنعاء العتيقة واأزقتها 
على  نعرج   .. يجول  غرينا  اأحد  ل  اللحظات  تلك 
وبعدها  الإفطار  وجبة  لنتناول  ال�شعبية  مطاعمها 
نكل تطوافا يف �شكينة مدينة عمرها اآلف ال�شنوات 
، وهكذا تكون لنا م�شاءات يف مدينة يهجر �شوارعها 
اأهلها كما يهجرون مقاهيها ومنتدياتها يف ليايل 
رم�شان.    اإل اأن متعة رم�شان يف �شنعاء ل تتجلى 
يف الأوقات امل�شائية، بل يف تلك النهارات الهادئة 
ال�شوارع.. خا�شة  ال�شيارات و�شو�شاء  من �شجيج 
ال�شكينة  من  مت�شعا  اأجد  حني  النهار  بداية  يف 
تبداأ  حيث  وكتاباتي،  قراءاتي  لأوا�شل  والهدوء 
دوائر ال�شلطات دوامها اليوميمّ مع منت�شف النهار، 
الن�شف  مع  اأبوابها  التجارية  املحال  تفتح  كما 
رم�شان  منه.  الأول  الن�شف  لنا  ويرتكون  الثاين. 
لكنه  ال�شنة..  �شهور  عن  خمتلفا  كابو�شا  يل  ميثل 
يعطيني جتددا كما يجعلني اأدرك روعة بقية �شهور 
مع  اأتاأقلم  اأن  واأحاول  ب�شغف  واأعي�شها   … ال�شنة 
من  قلة  مع  خمتلف  ب�شكل  واأعي�شه  خمتلف  �شهر 

ن ل مي�شغون القات. الأ�شدقاء. مممّ
كر�شيمّ  كهدوء  فل�شطني-  روائية   - طه  وداد  اما   
ثرثراٍت  ة  ثممّ اأنمّ  ر  يذكمّ كر�شيمّ  البحر،  اأمام  وحيد 

ا، كر�شيمّ  كانت، اأو يوحي باأنمّ ثمة انتظاراً لبعيد ممّ
ة  �شفمّ على  مرتوك  م�س،  ال�شمّ اأمام  ووحيد  �شاكٍن 
والآتي،  املا�شي  الأنا،  ْي  حدمّ على  م�رشمّع  الزمّمن، 
فيما احلا�شل م�شغول بذاته ولٍه عن التمّفكري، هكذا 
امراأة ب�شيطة، يومي  اأنا  يكون يومي يف رم�شان.  
واألهو،  قلياًل  اأقراأ  ريا�شتي،  واأمار�س  اأعمل   ، عاديمّ
�شمح يل  اإذا  واأعدمّ وجبة �شغرية  الأ�شدقاء  اأهاتف 
الوقت. لكنمّني بتمّ األحظ اأينمّ اأنتظر رم�شان لأمتلئ 
اأن  اأفهم  طور  ال�شمّ هذه  اأكتب  واأنا  الآن  باحلركة، 
الكون  طاقة  ال�شهر  هذا  يف  اأحياها  التي  اقة  الطمّ
فكلمّ  والآ�رش،  املنتظم  اهلل،  نحو  ال�شارح  اجلميل، 
�شيء، التفا�شيل كلمّها تتخذ �شكاًل اآخر ومعنى اآخر. 
اإىل  اأنهيه بحرفيمّة و�شفاء  اأن  اأريد  اأخبمّئ ما  فمثاًل 
خالل  املاج�شتري  ر�شالة  اأنهيت  اإين  اإذ  رم�شان، 
ول  اأعرف  اأنا  ل  كيف  �شنوات،  ثالث  منذ  هر  ال�شمّ
يف  تعرف.  عليها  اأجل�س  كنت  التي  بيتي  عتبة 
»واأخون  الثمّانية  روايتي  كتابة  اأنهيت  رم�شان 
ق�شرية  وق�ش�س  اأخرى  اأبحاث  مع  تزامنًا  نف�شي« 
اأخرى، كنت اأجل�س حتت �شجرة اليا�شمني بعد �شالة 

فيف  ال�شمّ القمر  �شعاع  وكان  اأكتب،  واأكتب  الع�شاء، 
طقو�س  عندي  للدمّعاء،  رم�شان  اأنتظر  موؤن�شًا. 
يعطيني  وحده  رم�شان  اأنمّ  واأ�شعر  اإليها  اأ�شتاق 
ي.  ربمّ اأناجي  حني  الرمّوح  بفي�س  الإح�شا�س  ذلك 
لكنمّي  الليل،  هر طيلة  وال�شمّ اليوم  انقالب  يعييني  قد 
اأمنياتي  اأخبمّئ  اأن  د  واأتعممّ الغروب،  بانتظار  األتذمّ 
من  �شيء  يف  الب�شطاء  مع  اأختلف  ل  جيبه،  يف 
عن  باحث  اأيمّ  اأنمّ  اأعتقد  ول  الرمّم�شانيمّة،  عاداتهم 
الإح�شا�س  يف  معنا  �شيختلف  دين  اأيمّ  يف  احلقيقة 
عور بدنومّ اهلل من القلوب.  ويف  بروعة املناجاة وال�شمّ
اأحلمّق عادة من  فاأنا  ل،  اأممّ التمّ رم�شان يرفمّ جناحا 
اأ�شغل فكري كثرياً بالتمّفا�شيل، لعلمّ يقيني  دون اأن 
اأينمّ  ال�شبب  وهذا  اأحيانًا  فيها  مبالغ  �شجاعتي  اأو 
، اأطالع  ر، اأقراأ بتاأنٍّ اأقدم عادة، اأما يف رم�شان فاأفكمّ
األتقط  الأ�شوات،  اإىل  ة  بتوؤدمّ اأرنو  بحر�س،  الوجوه 
�شيفرات الأحالم، اأنغر�س يف ذاتي واأغربل رمالها، 
رم�شان  و�شالم.  غريب  ب�شفاء  القرارات  خذ  اأتمّ
اأعقد م�شاحلة معي واأنفتح على املجهول  يجعلني 
واأنا  احلياة  على  �شهيمّ  واإقبال  و�شفاء  بوعي  اإيلمّ 

كاإن�شان… لمبالتي  ومن  خويف  من  متحرمّرة 
باحلا�شل  العالقة  لتجديد  �شنوي  موعد  رم�شان 

امللهومّ عنه فينا..بيومنا الذي هو عمرنا.
روائي   - فتيلينه  حممد  يرى  اخر  جانب  من 
ولكل  الكتابة  يف  طقو�س  كاتب  لكل  ان  اجلزائر- 
وو�شط  القراءة.  يف  عادات  وعوامله  بالأدب  مهتم 
الكاتب  يرتادها  بعينها  اأمكنة  هناك  العادات  تلك 
خ�شو�شية  الأخرى  هي  حتمل  اأزمنة  لها  ويختار 
بذاتها. من تلك الأزمنة امل�شاحبة للعاملني العربي 
املرتبطة  رم�شان.  �شهر  عام  كل  يف  والإ�شالمي 
وبالتاأمل،  باملثابرة  امل�شلمني  لدى  ولياليه  اأيامه 
وقربى  روحي  احتفاء  من  اأكرث  لهم  ميثل  اإذ  فهو 
الألفة  من  بالكثري  املفعمة  اأجواءه  فاإن  للخالق، 
من  الكثري  ا�شتح�شار  يف  ت�شاهم  والنو�شتاجليا، 
الأجيال  التقاء  عرب  وعبقه  اجلميل  الزمن  ذكريات 
تر�شيخا  الغروب،  �شاعة  مع  واحدة  طاولة  حول 
لالألفة الجتماعية. ول اأ�شذ عن قاعدة اللقاء بالأهل 
الكبري  م�شامرة  عرب  باجلذور،  مرتبط  واحد  ككل 
ملتابعة تفا�شيل العمر معه، والإ�شغاء اإىل ال�شغري 

الرتباط  وو�شط  املميز.   ال�شهر  بقناديل  وهو�شه 
ل  اإغراء  ي�شكنني  ال�شهر  لهذا  والتاريخي  الروحي 
يقاوم، مبعثه �شحر الرتاث العربي الزاخر ب�شنوف 
حا�شة  فتجذبني  املتنوعة.  وجمالتها  الكتابة 
اأقلب يف �شاعات ال�شحر على  القراءة دون كلل كي 
وليلة،  ليلة  األف  واأحجيات  ودمنة،  كليلة  اأعاجيب 
فر�شان  ومغامرات  الهمة،  ذات  الأمرية  وق�ش�س 
بني هالل، واأنقب يف عوامل تلك ال�شفحات عن درر 
مع  النهار  يبداأ  بريقها.  نت  دومّ الذاكرة  تكون  ل  قد 
ا�شرتجاع �شفحات من اأعاجيب الق�ش�س الرتاثية، 
�شاعاته  لتنتهي  الذاكرة.  يف  علق  ما  وتدوين 
خرب�شات  حني  اإىل  حني  من  ت�شو�شها  مبلخ�شات 
لتح�شري ما  اأ�شئلة  ا�شتدعي  الهام�س، جتعلني  على 
قد ينق�س رفوف الذاكرة عرب موعد ليلي اآٍت. وهكذا 
ت�شتمر احلكاية الرم�شانية حتى غروب الثلث الأول 
اأربع  اأو  ثالث  على  القراءات  لتنتهي  رم�شان  من 
ال�شبح  و�شاعاُت  اجلهُد  قلمي  ي�شعف  قد  تراثيات، 
بتدوين كرا�شات �شغرية تلخ�س احلكايات وتنع�س 

القراءات النقدية الأولية لحقا.

بغداد_ متابعة

»الشيخ زايد للكتاب« تفتح 
أبواب الترشيح لدورة جديدة

الشاعر الليبي محمد 
 "الرجيف" "بعيدًا عن الشتاء"الفقيه صالح

اأعلنت جائزة ال�شيخ زايد للكتاب عن فتح باب الرت�شح لدورتها الثانية ع�رشة، 
ويظل باب الرت�شح مفتوحا حتى الأول من اأكتوبر/ت�رشين الأول 2017، وتقدم 
الذاتية  للرت�شيحات  ا�شتقبالها  خالل  من  للمر�شحني  كبرية  فر�شة  اجلائزة 
للمر�شح  ويحق  للموؤلفات،  الن�رش  دور  تر�شيح  اإىل  بالإ�شافة  نف�شه(  )املوؤلف 
�رشوط  من  نف�شها.  ال��دورة  يف  فقط  اجلائزة  ف��روع  لأح��د  واح��د  بعمل  التقدُّم 
فرع  با�شتثناء  العربية،  باللغة  مكتوبة  حة  املر�شَّ املوؤلَّفات  تكون  اأن  اجلائزة 
اللغات الأخرى، حيث يجوز  العربية يف  الثقافة  جائزة الرتجمة، وفرع جائزة 
اأو موؤلَّفة باللغات  منح اجلائزة ملوؤلَّفات ُمرتجمة من اللغة العربية اإىل غريها 

الإنكليزية والفرن�شية والأملانية والإيطالية والإ�شبانية.

الفقيه �شالح يف مدينة مدريد،  ال�شفري حممد  ال�شاعر  رحل عن عاملنا 
رئي�س  وهو  املر�س،  مع  معاناة  اإثر  وال�شتني،  الرابعة  يناهز  عمر  عن 
اإعالمية ليبية، ولد الفقيه  البعثة الدبلوما�شية باإ�شبانيا. ووفق و�شائل 
12 نوفمرب 1953 يف مدينة طرابل�س الغرب، وتلقى تعليمه البتدائي 
والإعدادي يف طرابل�س، ثم وا�شل تعليمه اإىل اأن اأنهى درا�شته اجلامعية 
القاهرة.  جامعة  من  ال�شيا�شية  العلوم  بكالوريو�س  على  بح�شوله 
�شمو  ال�شمة،  و”حنو  الطلوع”،  لوحة  يف  داخلية  “خطوط  اأعماله  من 
ومتابعات”  مالمح   - املعا�رشة  الليبية  الثقافة  “يف  و  الك�رشة”، 

وكتاب نقدي بعنوان “اأفق اآخر”

الليندي  ال�شتاء" لإيزابيل  "بعيداً عن  "بالثا وخاني�س" للن�رش رواية  �شدر عن دار 
التي �شت�شارك  بها الكاتبة الت�شيلية يف معر�س مدريد للكتاب 2017. ووفقًا لدار 
الن�رش اأن "بعيداً عن ال�شتاء"، رمبا تكون الرواية الأكرث جت�شيداً خل�شو�شية الكاتبة 
وهوية  املهاجرين،  واقع  تتناول  جداً،  معا�رشة  "رواية  اأنها  احلميمية،  واأ�شيائها 
والفر�س  احلب،  خالل  من  الأمل  يعي�شون  �شخ�شياٍت  عرب  هذا،  يومنا  يف  اأمريكا 
الأخرى املتاحة". هذه ال�شخ�شيات الثالث ت�شارع املوت من اأجل البقاء على قيد 
احلياة يف خ�شم عا�شفة هوجاء تهب يف منت�شف ال�شتاء على نيويورك، وتتعلم يف 
النهاية اأنه "بعيداً عن ال�شتاء" هناك مكان للحب الغري متوقع، و"ل�شيف ل يقهر"، 

والذي يبعث احلياة دائمًا يف وقٍت ل يكون على بال. 

بعنوان  اأوىل  رواية  النواي�شة  حكمت  الأردين  وال�شاعر  للباحث  حديثًا  �شدر 
الرواية  نقدية.  ودرا�شة  وم�رشحية  �شعريمّ  ديوان  من  اأكرث  بعد  "الرجيف" 
املهد،  يف  متكلمًا  الدنيا  اأتى  الذي  ال�شماوة  بادية  يف  �شفيان  املولود  ة  ق�شمّ
ًا ابن  وحافظ معلقة زهري ابن اأربع �شنوات، والقراآن على ع�رش، وقائد قومه فتيمّ
�شبعة ع�رش، ل يروي النواي�شة احلقائق ول التاريخ، فالتاريخ وقع يف ت�شدير 
العمل. ل يبقى النواي�شة الرواية حتت رحمة بطل واحد، اإذ ينتقل فجاأة لرواية 
�شرية قبيلة ال�شفيانيني والرجيفيني، هنا يدخل املكان، ويتوزع على جنوب 
الأردن و بغداد ، يقلب النواي�شة حقائق بادية العرب يف اأحيان كثرية؛ حيث 

الرجيفيمّات )الالئي من الرجيف( يخرتن الرجال يف واقعات الزواج.

إصداراتإصدارات رحيلجائزة

قراءة في كتاب

الأوىل  روايته  يف  بكاري"  "طارق  يطرح 
فالبطل  والنتماء،  الهوية  ق�شية  "نوميديا" 
الرئي�شي "مراد" لقيط، تبنمّته عائلة اأمازيغية، 
القرية  عن  ورحل  كرب،  اأن  اإىل  به  واعتنت 
التي ن�شاأ فيها، ليتابع درا�شته وي�شبح كاتبًا 
وما  والأ�شولية  الديني  الت�شدد  ينتقد  م�شهوراً 
ينتج عنهما. ولكنه رغم كل النجاح يف حياته 
تتعلق  وجودية  باأزمة  وي�شعر  تائهًا،  يبقى 

باإدراكه اأنه م�شتت النتماء.
قريته  اإىل  "مراد"  عودة  مع  ال�رشد  يبداأ 
اأكرث  ا�شتمر  غياب  بعد  "اإغرم"  الأمازيغية 
بهذه  النف�شي  طبيبه  ن�شحه  اإذ  قرن،  ربع  من 
الزيارة ملواجهة ذكرياته هناك وال�شفاء منها. 
وفعاًل يقوم بهذه الزيارة بعد اأن ي�شرتي فندقًا 
غرفه  اأحد  يف  في�شتقر  هناك،  للبيع  معرو�شًا 
برفقة �شديقته الفرن�شية "جوليا" لتبداأ �شل�شلة 

البوح واحلكي باخلروج من كهف ذاكرته.
الأمازيغي  الرجل  "احمند"  عن  يحكي  هكذا 
بي�شاء  قما�س  بقطعة  ملفوفًا  عليه  عرث  الذي 
يعني  الذي  "اأوداد"  ا�شم  عليه  واأطلق  فتبنمّاه، 
باأنه  دائمًا  �شعر  لكنه  بالأمازيغية،  "الوعل" 
عنه  تخِف  مل  التي  العائلة  هذه  يف  غريب 
منا،  "اأنت  اخلام�شة:  يف  اأ�شبح  منذ  حقيقته 
يكرب  دمنا".  من  ل�شت  لكنك  جيداً،  هذا  تذكر 
الطفل و�شط جمتمع ينفر منه، فهو غريٌب عنه، 
يعزى  م�شائب  من  القرية  يف  يحدث  ما  وكل 
النهاية  يف  يدفعه  ما  هذا  بينهم.  وجوده  اإىل 
الهرب فيعي�س يف املدينة ويدر�س هناك،  اإىل 
مواجهة  جتربة  ويعي�س  باجلامعة،  يلتحق  ثم 
كما  ال�شلطة،  مع  الي�شار  اإىل  املنتمني  الطلبة 
تكون  وعاطفية،  ج�شدية  عالقات  عدة  يعي�س 
يرتكها  التي  "خولة"،  مع  حكايته  اأعنفها 
وي�شافر اإىل فرن�شا ليكمل درا�شته، وحني يعود 
يكت�شف اأنها كانت حاماًل منه، وحني لن جتد 
يدها  �رشايني  قطعت  معه  للتوا�شل  طريقة 
وانتحرت خوفًا من الف�شيحة، تاركًة حلبيبها 
الأ�شياء.  من  الكثري  فيه  نت  دومّ مذكرات  دفرت 
ت�شوء حالة "مراد" النف�شية جداً، بعد كل هذا، 
الذي  هو  نف�شي  طبيب  عالجه  على  وي�رشف 

ين�شحه يف ما بعد بزيارة قريته.
الواقع  بني  الرواية  هذه  يف  احلدود  ت�شيع 
وتنتهي  والأ�شطورة،  التاريخ  بني  واخليال، 
من  الكثري  حقيقة  نعرف  اأن  دون  الرواية 
اأنها  اأم  فعاًل  ح�شلت  قد  كانت  اإن  الأ�شياء، 

جمرد هلو�شات جرت يف راأ�س "مراد".

اقتباس 

علمتني التجارب اأن اأولئك الأنقياء من اخلطايا 
لي�س لهم ف�شائل تذكر.

اأبراهام لنكولن

 اآمنت باحلب .. من فيه 
يبارينى

واحلب كالأر�س اأهواها 
فتنفينى

اإنى اأ�شلى وحمراب الهوى 
وطنى

فليلحد الغري ماغري الهوى 
دينى

ماللهوى من مدى
فا�شدح غراب البني
هذى غمود املدى ..
اأين املداوى اأين ؟!

الوجد يلفحنى لكنه قدرى
يانار ل تخمدى باللفح 

زيدينى
اأنا الظما اإن �شكا الع�شاق من 

ظماأ

�شكوت وجدى اإىل وجدى 
فريوينى

جاء الطبيب وقال :
»اأنا العليل .. اأنا«

يافرحة العذال
فمن اأكون اأنا؟

تخذت من وحدتى اإلفا 
اأحاوره

من لوعة القلب ترياقا 
يداوينى

رافقت حتى الفراق لأنه 
قدرى

فيا رفاقى راأيت البعد 
يدنينى !

بعدت كى اقرتب
وقربت كى ابتعد
ياويحه املغرتب

ما للهوى من بلد !
ياقلب باهلل ل ت�شكت فاإن 

مدى
من القرون غرامًا لي�س 

يكفينى
�شفق وزغرد وقل هاتوا 

�شهامكم
يا ليت كل �شهام الع�شق 

ترمينى
ما نفع نب�شك اإن مل ي�شتحل 

دمى
اإن مل ترق يا دمى ماذا 

�شريقينى
م�شى ال�شباب هباء

يا ليت كنا ع�شقنا
ها نحن اأ�رشى ال�شقاء
فى الع�شق هال اأفقنا !!

نجيب سرور

ثقافة 

كلمات في الحبلكثرة اآلثار المعروضة ... نصير شمة يتبنى إنشاء متحف حضاري في بغداد
ان�شاء  والثار  وال�شياحة  الثقافة  وزارة  تعتزم 
بغداد،  يف  لل�شمع  واخر  كبري  ح�شاري  متحف 
بينما اكدت توا�شل العمل ل�شيانة املباين الرتاثية 
يف  �شاحة   20 تطوير  مع  الر�شيد،  �شارع  وتاأهيل 

العا�شمة.
وقال وكيل الوزارة ل�شوؤون ال�شياحة والثار، قي�س 
املو�شيقار  ان   : ر�شيد، يف ت�رشيح �شحفي  ح�شني 
كبري  ح�شاري  متحف  ان�شاء  تبنى  �شمه(  )ن�شري 

املتحف  موقع  ان  اىل  م�شريا  بغداد،  العا�شمة  يف 
�شيكون اما يف جامع الرحمن مبنطقة املن�شور، او 
منذ  للوزارة  خ�ش�شت  ار�س  �شمن  املثنى  مبطار 

ثالثة اعوام.
املانحة  للدول  دعوات  وجه  �شمه  ان   ، واأ�شاف 
من  مايل  دعم  على  للح�شول  الدولية  واملنظمات 
عقدت  الوزارة  ان  مو�شحا  املتحف،  ان�شاء  اجل 
ال�شبوع املا�شي اجتماعا مع املهند�س املعماري 
على  التفاق  اجل  من  املو�شيقار  قبل  من  املوفد 
ت�شميم املبنى واملخازن واملختربات واملقرتبات 

يحتاجها  التي  الخرى  الت�شاميم  و�شع  مع 
املتحف  ان�شاء  فكرة  ان   ، ر�شيد  وتابع  املتحف.  
املعرو�شة  الثار  لكرثة  جاءت  الكبري،  احل�شاري 
زيادة  ان  كما  الوطني،  املتحف  مب�شاحة  مقارنة 
يف  لفتا  كبرية،  م�شاحة  تتطلب  الزائرين  اعداد 
للمتحف  القدمية  البناية  ان  اىل  نف�شه  الوقت 
انه  الوطني �شتخ�ش�س لالثار ال�شالمية، ل �شيما 
العامل.        دول  متاحف  بني  اخلام�شة  املرتبة  يحتل 
)األق  جلنة  ان  اكد  الخرى،  امل�شاريع  وبخ�شو�س 
من  عدد  وبع�شويتها  �شمه  يراأ�شها  التي  بغداد( 
والدوائر احلكومية ومنظمات املجتمع  املوؤ�ش�شات 
م�شاريع  من  عدد  تطوير  على  عازمة  املدين، 
العا�شمة من بينها ترميم املباين الرتاثية وتاأهيل 
نافورة  ان�شاء  مع  دجلة،  و�شفاف  الر�شيد  �شارع 
العا�شمة،  يف  �شاحة   20 وتطوير  الكربى  بغداد 
مو�شحا ان من بني امل�شاريع اي�شا ان�شاء متحف 
لل�شمع يف منطقة الق�رش البي�س القريبة من الباب 
ال�شياحة  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  وذكر  ال�رشقي.  
التابعة  والرتاث  لالثار  العامة  الهيئة  ان  والثار 
ال�شبوع  اقامت  والثار  وال�شياحة  الثقافة  لوزارة 
مبنا�شبة  العراقي  املتحف  يف  احتفالية  املا�شي 
عدة  فقرات  ت�شمنت   اذ  العاملي،  املتاحف  يوم 
منها معر�س للوثائق النادرة يو�شح �شرية تاأ�شي�س 
املتحف ومعر�س لل�شور يبني انتهاكات ع�شابات 
والرتاثية  الثرية  لالماكن  الجرامية  »داع�س« 
والثقافية.  الفنية  الفعاليات  بع�س  اىل  ا�شافة 
ي�شار اىل ان ع�شابات »داع�س« الرهابية، وع�شية 
تخريب  على  اقدمت  نينوى  حمافظة  احتاللها 
متحف املو�شل وجتريف و�رشقة مدينة )النمرود( 
�شمال  )خر�شباد(  �رشكني  دور  موقع  مع  الثرية، 
�شنجار  منارة  تفجري  على  عالوة  املو�شل،  مدينة 

الثرية ومواقع اثرية دينية اخرى.

بغداد ــ متابعة
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