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بك��ت �حلاج��ة �أم ل���ؤي وه��ي ت�شاهد م��ن نافذة 
�لطائ��رة �لت��ي تقّله��ا من دب��ي �ىل بغ��د�د، منظر 
يف  للخ���رة  م��كان  ف��ا  �لبّن��ي،  �لعا�شم��ة 
�أو �الث��ل  �أث��ر الأ�شج��ار �لنخي��ل  م�شاحاته��ا وال 
و�للكبت��س، �لتي كانت تزّين �لكثري من �ش��رعها 
ز�ئ��ري  �لت��ي كان��ت تبه��ر  �لعام��ة،  وحد�ئقه��ا 
�لعا�شمة. �لتفتت �ىل �بنه��ا علي، �جلال�س قربها 
لتق���ل ل��ه، �أين �أر��ش��ي بغد�د �خل���ر�ء وجمال 
حد�ئقه��ا �خلا�ش��ة و�لعام��ة؟! �أي��ن �ختف��ت تلك 
�ملتنزه��ات  �أي��ن  �لفاتن��ة،  �خل���ر  �مل�شاح��ات 
و�أ�شجاره��ا �لبا�شق��ة. �شك��ت عل��ي بره��ة، وقال، 
�شت�شاهدين �شارع �ملطار وما يت�شمنه من ع�شب 
�أخ���ر ونباتات جميلة، ف�شاألته، وكم �شارعًا يف 
بغد�د بنف���س هذه �جلمالية �لت��ي تتحدث عنها؟! 
عدم رّد عل��ي، داللة على �أنه �ل�شارع �ل�حيد بهذ� 
�الهتم��ام و�خل�رة لي���س يف �لعا�شمة، فح�شب، 

بل يف جميع حمافظات �لباد.
 حد�ئق بغد�د تاريخيًا

 دم���ع �حلاج��ة �أم ل���ؤي دفعتن��ا للبح��ث ع��ن 
م��ش�ع �حلد�ئ��ق �لعامة و�خلا�شة ومن يتحمل 
م�ش�ؤولي��ة �لتج��اوز عل��ى �لب�شات��ن يف مناطق 
حميط �لعا�شمة، كالتاجي و�لفحامة و�أب� غريب 
و�لطارمي��ة وغريه��ا؟ وه��ل �أن �أع��د�د �حلد�ئ��ق 
�لعام��ة و�ل�ش����رع �مل�شج��رة يف مناط��ق بغد�د، 

يتنا�شب وعدد �شكان �لعا�شمة؟ وما ه� ر�أي عدد 
م��ن مناطق بغد�د يف عمليات تق�شيم �مل�شاحات 
�لكب��رية �ىل وحد�ت �شكنية ب��ق��ع خم�شن مرت�ً 
مربع��ًا �أو �أك��ر �أو �أق��ل، وتخليه��م ع��ن �حلد�ئق 
�خلا�ش��ة؟! فامل�شاحات �خل�ر من حد�ئق عامة 
ومتنزه��ات، حاج��ة �روري��ة للعائل��ة ولي�شت 
ترف��ًا، كما ق��د يت�ش�ر �لبع���س ومن هن��ا ر�أينا 
�همية ت�شليط بع�س �ل�ش�ء عليها. وقبل �خل��س 
يف �لتفا�شي��ل رمبا م��ن �ملهم �لع���دة �ىل نبذة 
تاأريخي��ة عن �حلد�ئ��ق �لعام��ة و�ملتنزهات يف 
بغ��د�د، حيث ت�ش��ري �مل�شادر �لتاأريخي��ة �ىل، �أن 
ع��دد �حلد�ئق �لعامة يف بغ��د�د يف �خلم�شينيات 
خم���س حد�ئ��ق و)21( متنزه��ًا و)33( حديق��ة 
ومتنزه��ًا �شغ��ري�ً و)9( لاأطف��ال وم�شتل و�حد 
وغابة بعّدة دومن��ات..  ففي �لكرخ كان �شكانها 
يق�ش���ن �أوق��ات فر�غه��م يف ع��دد م��ن �حلد�ئق 
�لعام��ة، مثل ي��شف �ل�ش�يدي �لتي ت�شم )969( 
نبت��ة، وحديق��ة م�د بي�ش��ان يف �ل�شاحلي��ة، �أما 
�لكاظمي��ة، فكان��ت ت�ش��ّم حديق��ة حت��ت �جل�ر 
و�لر�ش��ي  عالي��ة  �مللك��ة  وحد�ئ��ق  �حلدي��دي 
فكان��ت  �لر�شاف��ة،  جان��ب  يف  �أم��ا  و�الأ�ش��رت.. 
حديق��ة �ملل��ك غ��ازي �لت��ي �فتتحه��ا �مللك عام 
1937 ومت تغي��ري ��شمه��ا �ىل حديقة �الأمة بعد 
ث���رة �لر�بع ع�ر م��ن مت�ز، وحديق��ة �لنجيبية 

ق��رب ب��اب �ملعظ��م وحد�ئ��ق جعف��ر �لع�شك��ري 
و�شه��رز�د و�ل��ش��ي و�مللك في�ش��ل �لثاين، ويف 
�العظمي��ة حديق��ة �ملعر���س �لعام��ة و�لنعم��ان 
وهيب��ة خات�ن، و�بي طال��ب و�لربيعن وحد�ئق 
بارك �ل�شعدون ومتنزه �ب� ن�ؤ��س وغريها، وكان 
هنال��ك �هتم��ام بتنظيم ه��ذه �حلد�ئ��ق وهند�شة 
زر�عته��ا ب�ش��كل علم��ي، غ��ري �أن عدد�ً غ��ري قليل 

منها، حت�ل �ىل م�شاكن وعمار�ت..
ج�لة وم�شاهد�ت

  �أوىل ج�التن��ا كان��ت يف �لكاظمية، حيث وقفنا 
�م��ام متنزه )14( مت���ز، �لذي كان يب��دو خاليًا 
فتحدثنا مع �مل��طن �ب� عبا�س خ�شري �خلزرجي 
�ل�شاكن يف �ملنطق��ة �ملقابلة للمتنزه ليق�ل، لقد 
كان ه��ذ� �ملتنزه �ملتنف�س �ل�حيد تقريبًا، لع��ئل 
�لكاظمي��ة، خا�ش��ة يف حم��ات �النباري��ن و�أم 
�لن�م��ي و�ل�شي���خ و�لقطان��ة و�لدبخانة، حيث ال 
تتج��اوز م�شاح��ة �ل��د�ر �ل��حدة فيه��ا يف �ف�شل 
�الأح����ل �ملئ��ة م��رت مرب��ع، وت�شكنه��ا �ك��ر من 
عائل��ة.. م�شيفًا: �أن �ملتن��زه كان �آية من �جلمال 
باأ�شجاره وخ�رته وما ي�شّمه من �لعاب للكبار 
ولاأطف��ال جمان��ًا. م�شت��دركًا: لكن��ه �أهم��ل منذ 
�لت�شعيني��ات وكما يق��ال الأ�شب��اب �أمنية، وبرغم 
حماوالت عدي��دة الإعادة �حلياة له، �إال �أنه مل يعد 
ل�شاب��ق عه��ده عندما كان��ت �ملركب��ات وعربات 
�لنقل )�لربل( تنقل �لع��ئل و�الأطفال �إليه خا�شة 
يف �الأعي��اد كما �أن��ه كان مكانًا منا�شب��ًا لقر�ءة 

�لطاب �ثناء �المتحانات..
حديقة �لزور�ء مل تعد كافية

�شكنته��ا  �أح��د  ��شطحبن��ا  �جلامع��ة  ح��ي  يف    
ب�شيارت��ه �ىل �لطري��ق �ل�ريع �ملمت��د من �شاحة 
�شاح �لدين �ىل خمازن �الأدوية، وقال �نظر لهذ� 
�الإهمال �أال ميك��ن �أن يتم ت�شجري هذه �مل�شاحات 
�ملمتدة عل��ى جانب �لطريق �ل�ري��ع و�ش�اًل �ىل 
منطقة جك�ك يف �ل�شعلة، حيث �شاهدنا �أن �جز�ء 
م��ن �لر�شيف �لرت�بي حتّ�ل �ىل مر�ئب ل�شاحنات 
كبرية و�شهاريج وق�د، وه� ما ��شتكى منه �شكنة 
�ملناطق م��ن دون �أن ي�شتجيب لهم �أحد. و�أو�شح 
�مل��طن همام كرمي، ب��اأن وج�د هذه �ل�شاحنات 
و�ل�شهاري��ج بهذه �لطريق��ة �لع�ش��ئية جتاوز بل 
�أن��ه اليج�ز حّتى �أمنيًا ومل نرتك جهة �إال وقدمنا 
�شك���ى �ليه��ا �ش��ء �لف���ج �مل�ش�ؤول ع��ن حماية 
�ملنطق��ة �أو �ملجل���س �لبل��دي !..  و�أ�ش��اف كرمي: 
مت��ت زر�ع��ة �جل��زرة �ل��شطية له��ذ� �لطريق �أكر 
من م��رة. م�شتدركًا: لكن مع �الأ�شف مل يتم رعاية 
�الأ�شجار، فم��ات بع�شها و�الآخر كما تر�ه، يقاوم 
لك��ن باآخ��ر �النفا���س. م��شح��ًا: �أن ه��ذه �ش�رة 
حية ع��ن �الإهمال وع��دم �ملب��االة و�لتق�شري يف 
��شتغ��ال �مل�شاحات �لفارغة لت�شجريها وت��شيع 
�مل�شاح��ات �خل�ر يف بغد�د، و�ن�شاء مدن �لعاب 

�أخرى، فحديقة �لزور�ء مل تعد وحدها كافية!
  ب�شاتن حتّ�لت �إىل دور �شكنية 

 يف منطق��ة �ل�شب��ع �ب��كار و�لكريع��ات و�لفحامة 
و�ل�شلي��خ، متت��د ع��دد م��ن �مل�شاتل لبي��ع �ن��ع 

ب�شات��ن  كان��ت  بع�شه��ا  و�ل�شت��ات،  �الأ�شج��ار 
�قتلع��ت ��شجاره��ا م��ن نخي��ل و��شج��ار مثمرة، 
لتباع قطع��ًا �شكنية، ويق�ل �مل��ط��ن �ب� ي��شف 
يف �ش��ارع ب��ال �حلب�شي، يتحم��ل �مل��طن جزء�ً 
م��ن م�ش�ؤولية م��ا يح�شل من جتري��ف للب�شاتن 
وحت�يلها �ىل دور �شكنية، م�شتغًا �شعف تطبيق 
�لقان���ن و�لبحث عن �لربح خا�ش��ة و�أن �لزر�عة 
مل تع��د تف��ي حاج��ة �لفاح وع��دم وج���د �لدعم 
للقط��اع �لزر�عي. مردف��ًا: بل �أن ع��دد�ً غري قليل 
م��ن �مل�شاتل، تعتمد عل��ى ��شت��ري�د �ل�شتات من 
�خل��ارج، يف حن كان ميكن لبل��د مثل �لعر�ق �أن 
يحقق �الكتفاء �لذ�تي يف حاجته منها، �إن مل نقل 

يك�ن م�شدر�ً لبع�شها !
وي�شي��ف ،�أن هنالك ب�شاتن كانت متتد حتى �ىل 
ما قبل 2003 على ط�ل �شارع بال �حلب�شي يف 
حي �لربي��ع، حت�ل معظمها �ىل وح��د�ت �شكنية، 
وال نع��رف كي��ف!! مل يب��ق �إال ب�شت��ان تاب��ع �ىل 
�أمان��ة بغد�د، ه� �الآخر مهم��ل ن�شبيًا ومل ي�شتثمر 
بال�شكل �ل�شحيح، ليك�ن متنف�شًا الأهايل �ملنطقة 
وع��ئله��ا. فيما ذك��رت �مل��طنة �شه��ام حمم�د 
�ل�شاكن��ة يف ح��ي �ل�شناعة / �ل�شلي��خ :ال ت�جد 
حديق��ة عام��ة برغ��م وج���د م�شاح��ات فارغ��ة 
بع�شه��ا م�شتغ��ل لن�شب م�لد�ت و�أخ��رى جرد�ء. 
م�شرت�شل��ة: �أظ��ن �أن لي���س هنالك م��ن منطقة يف 

بغ��د�د، تخل� من ف�شاء�ت ت�شل��ح الإن�شاء حد�ئق 
عام��ة، خا�ش��ة و�نن��ا ن�شم��ع ع��ن تخ�شي�ش��ات 

مباين �لدنانري من دون جدوى!
�أم��ا �ش��ام �لعبي��دي من منطق��ة �العظمي��ة بّن 
، كان��ت �جل��زرة �ل��شطي��ة ل�ش��ارع عمر ب��ن عبد 
�لعزي��ز ز�خرة بالزه�ر و�الأ�شجار، غري �أن �لق��ت 
�المريكي��ة ق��ررت قلعه��ا بحج��ة زرع �لعب����ت. 
م��شح��ًا: �أن �مان��ة بغ��د�د م�شك���رة، قامت قبل 
�شن����ت، بزر�عة بع�س �الأ�شج��ار فيه لكنه مل يعد 
جمي��ًا كما كان، فال�شمنت ه��� �لغالب على هذه 
�جلزر�ت.. م�شتطرد�ً: �أم��ا ك�رني�س �العظمية فه� 
متنف���س منا�شب، ونتمن��ى �أن تق���م �مانة بغد�د 
بتجهي��زه باألعاب �أخ��رى مقارنة ملا يف �حلد�ئق 
�الأخ��رى �لتابع��ة للقط��اع �خلا���س، الأنها ترهق 
�لع��ئ��ل، فاأ�شعاره��ا مرتفع��ة! ويق��رتح تط�ي��ر 

�حلد�ئق �لعامة يف �ل�زيرية ..
 �شاحات ترتع فيها �الأغنام

م��ا �أن ت�ش��ل �شكة �حلدي��د �لقريبة م��ن جامع �أم 
�لطب���ل وعند مدخل حي �لد�خلي��ة، حتى ت�شاهد 
منظ��ر �الأغن��ام وه��ي ترت��ع يف م�شاح��ة لي�ش��ت 
قليل��ة ميكن �أن تك�ن حديقة، و�الأكر مر�رة رمي 
خملفات تنظيف )�لباج��ة( يف �ل�شاحة.. وت�شاءل 
�مل��ط��ن ثائر عبد �لرحمن، ترى �ال ميكن ت�شجري 
ه��ذه �مل�شاحات �ملمت��دة على ط�ل حم��رم �شكة 

�حلديد.. م�ش��ري�ً: �ىل وج�د حديق��ة عامة ب�شيطة 
حت�لت �ىل خم��زن ل�ركة خا�ش��ة تنفذ م�روع 
تط�ير �ل�شبكة �لكهربائية. م�شيفًا: كما �أن هناك 
�شاح��ة �شغ��رية، كان��ت يف �ل�شابق ت�ش��م زه�ر�ً 
و�شتات، مقاب��ل جامع �ل�ش����ف، �هملت مل يبق 
فيه��ا غري ع�ش��ب �أخ�ر، وم��ن �مل���ؤمل �أن بع�س 

�مل��طنن يرم�ن �لنفايات �أمامها!
هنال��ك  كان  ،فيق���ل،  �لرحم��ن  عب��د  وي���ش��ل 
مل  مل�شتثم��ر  �عطي��ت  �شغ��رية،  �لع��اب  مدين��ة 
ي�شتم��ر ط�يًا فح�له��ا �ىل م��كان لن�شب م�لدة 
و�نقا���س. م��شح��ًا: �أن م�شاح��ات �خ��رى متت��د 
م��ن حمطة جتهيز �ل�ق���د يف �لريم�ك �ىل نهاية 
�ل�ش��ارع مبح��اذ�ة �شك��ة �حلدي��د، م�شتغ��ًا جزء�ً 
منه��ا �لقري��ب من حمط��ة �ملج��اري �ىل )�شكلة( 
لبي��ع �مل����د �الن�شائي��ة. مت�شائًا: �أم��ا كان من 
�الأج��دى ت�شجريها لزيادة �مل�شاحات �خل�ر يف 

�لعا�شمة. 
  متنزهان قيد �لتنفيذ 

 كم��ا تق���ل �أمان��ة بغ��د�د، �إنه��ا ب�ش��دد تنفي��ذ 
م�روع��ن كبريي��ن الإن�شاء متنزه��ن، �الأول يف 
�لكاظمي��ة ق��رب م�شت�شف��ى �لكاظمي��ة �لتعليمي 
ومب�شاح��ة )2500( م��رت مرب��ع و�الآخ��ر و�ش��ط 
�ل�شارع �لرئي�س �ل���شل بن بغد�د و�حللة مقابل 
عل�ة �لر�شيد، ومب�شاحة �أربعة �آالف مرت مربع .. 

مع اقتراب فصل الصيف وشحة أماكن الترفيه..

الحدائق العامة في بغداد حاجة ماسة وليست ترفًا
بغداد ـ خاص 

في بابل.. نادي ثقافي تقوده نساء

زوجان يحوالن منزلهما إلى مأوى لتربية 
القطط والكالب "المعاقة"

الثغرات التكنلوجية اللعبة الجديدة في التالعب بنتائج االنتخابات

مطالب بحماية "ثور اشوري مجنح" نجا من داعش

�أقدمت  و�حلديث،  �لقدمي  بابل  تاريخ  يف  مرة  الأول 
ناٍد  �أول  تاأ�شي�س  على  �حللة  مدينة  من  �شابات  �أربع 
ت�شمل  خمتلفة  م���شيع  فيه  يتناولن  للمر�أة،  ثقايف 

�لقر�ءة و�لتعرف على جتارب بع�شهن.
)نادي  بتاأ�شي�س  �رعن  �لاتي  �ل�شابات  وي�شفن 
غري  ن�ش�ي  ثقايف  جتمعهن  ب��اأن  ل��ل��ق��ر�ءة(  ع�شار 
على  ياأخذ  حزبية،  جهة  �أّي  �ىل  تابع  �أو  م�شّي�س 
عاتقه زيادة وعي �ملر�أة ومتكينها ثقافيًا من خال 
�لنقا�شّية  �حللقات  وتنظيم  �لقر�ءة  على  ت�شجيعها 
�أهم �لكتب �لتي حتّرك �ل�شاكن وت�شاعد  �مل��شعة عن 
يف بناء جيل جديد. وتق�ل رو�ن �شامل، �ن "�ملبادرة 
مب�روع �لتجمع ي�شم ر�شامات وكاتبات ومبدعات، 
�مل��ر�أة  ت�شيب  قد  �لتي  �لهجمات  �شد  �إىل  ويهدف 
جل�شات  يتمح�ر  "�لتجمع  �ن  مبينة  �ملجتمع"،  يف 
فيه  �مل�شاركات  �ل�شابات  ق���ر�ء�ت  ع��ن  ح����ري��ة، 
باالإ�شد�ر�ت  يتعلق  ما  تناول  كذلك  �حلايل،  لل��شع 
�جلديدة من �لكتب". و��شافت �شامل، �نه "وبعد حتديد 
جنتمع  ثم  ومن  ونقر�أه  نختاره  �ل��ذي  �لكتاب  ن�ع 
ملناق�شته، ف�شا عن �لنقا�س وحماولة معاجلة بع�س 
�مل�شكات �ل�شخ�شية و�لعامة"، الفتة �ىل �ن "�همية 
�ملنحرفة  �الأف��ك��ار  عن  و�بعادهم  �الأط��ف��ال  تثقيف 
ور�س  تاأ�شي�س  على  "نعمل  وتابعت:  و�ل�ش�د�وية". 

مف�شحة  �ملد�ر�س"،  بع�س  �ىل  وزي��ار�ت  تنظيمية 
�أربع �شابات ترت�وح  "�مل�ؤ�ش�شن للتجمع هن  عن �ن 
�ىل  و�أ�شارت  �ل�30".  عاما وحتى   16 من  �أعمارهن 
بح�ش�ر  فجاأتنا  عقدناها  �لتي  �الوىل  "�جلل�شة  �ن 
20 �مر�أة، وقد كان نقا�شًا جيد�ً عن م���شيع تتعلق 
ومت  �خلا�شة،  و�مل�شكات  و�لظروف  �لعامة  بالبيئة 
تقدمي مقرتحات من قبل كل �شابة ل�شاحبة �مل�شكلة 
�مل�شتقبلية  "�ملر�حل  �ن  مبينة  �أجل معاجلتها"،  من 
�لتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة  بالتجمع، تتجه نح� 
�ىل  ولفتت  �لثقافة".  وز�رة  كذلك  و�مل��ر�أة  بالطفل 
فنحن  رئي�شًا  ميلك  ال  �الن  حتى  "�مل�روع  �ن 
�خلط��ت  كل  يف  و�لت�شاور  �جلماعة،  ب�شيغة  نعمل 
�لباحث  وق��ال  بتحقيقها".  نرغب  �لتي  و�لفقر�ت 
�لظاهرة  "هذه  �ن  �خلالق،  عبد  �حمد  �الجتماعي 
تدل على تط�ر وحت�ر �ملجتمع �لبابلي، �لذي ميثل 
�شيحمي  �لتجمع  "هذ�  �ن  مبينا  �لعر�ق"،  ح�شارة 
�ل�شلبية  �الم����ر  يف  �لت�غل  �و  �مل�شاركة  �لن�شاء 
و�ل�شيئة". و�أ�شاف �ن "�ن�شغال �لن�شاء وفتيات بابل 
بهذ� �لتجمع �ف�شل من �ن�شغالهم يف �الم�ر �الخرى، 
�ل�ش�ء، خ�ش��شا مع تف�شي  �لتي قد ال جتلب لهم �ال 
ظ��هر �لف�شاد ب�شبب �الأنرتنت و�له��تف �لذكية، فهذه 
�لتجمعات تزيد من ر�شيدهم �لثقايف، خ�ش��شا و�ن 
بابل وحمافظات عر�قية �خرى، بحاجة �ىل مثل هذه 

�لتجمعات و�لندو�ت �لثقافية".

�حلي��نات  برعاية  �ل�شليمانية،  يف  زوجان  يق�م 
�ل�شن��ت  وخال  منزلهما،  يف  "�مُلعاقة"  �الأليفة 
كلب   200 ومعاجلة  تربية  يف  جنحا  �ملا�شية 
وزوجته  ���ش��ريو�ن  ي���اأوي  وحاليًا  قطة.  و100 
فري�شته �للذ�ن �أنفقا نح� 50 �ألف دوالر حتى �الآن 
يف تربية �حلي��نات "�مُلعاقة"، 27 كلبًا و15 قطة 
يحت�شنان  �للذ�ن  �لزوجان  و�أطلق  �ملنزل.  د�خل 
�حلب،  مبنتهى  �أع����م   9 منذ  �الأليفة  �حلي��نات 
��شمًا مميز�ً، وتق�ل فري�شته:  �أو قطة  على كل كلب 
من  �لرغم  على  �حلي��نات،  هذه  برتبية  "�شعيدة 

"حتت  و�أ�شافت  كبري�ً".  جهد�ً  منا  يتطلب  ذلك  �أن 
رعاية  عن  �لتخلي  حاولت  �الأقرباء،  كام  تاأثري 
�أن  �مل�شتحيل  ومن  �أجن��ح،  مل  لكنني  �حلي��نات، 
حي��ن  �أي  برتبية  قام  من  وكل  ذل��ك،  من  �أمتكن 
�ل�شن��ت  "خال  و�أو�شحت  �أق�ل".  ما  �شيتفهم 
و100  كلب   200 برعاية  قمنا  �ملا�شية  �لت�شع 
قطة، وبعد �شفاء بع�س منها قمنا بت�شليمها له��ة 
�لتي  باحلي��نات  �حتفظنا  فيما  �حلي��نات  تربية 
"هذ�  �شريو�ن:  وقال  خا�شة".  رعاية  �إىل  حتتاج 
�إىل  بحاجة  نحن  فكما  جد�ً،  وعاطفي  روحي  �أمر 
�ل�شتاء،  وبرد  �ل�شيف  حر  يقينا  ومكان  �لرعاية 

هذه �حلي��نات مثلنا متامًا".

بالغة  �همية  �لعر�قية  �لت�ريعية  �النتخابات  ت�شكل 
�مل�شت�ى  على  و�ل�شعبية  �ل�شيا�شية  �الو�شاط  جلميع 
�ملحلي ، ال�شيما بعد  �التهامات �ملتكررة عن عمليات 
من  تخ�ف  و�شط  �ل�شابقة  �النتخابات  يف  �لتزوير 
�لثغر�ت �لتكنل�جية يف جهاز �لتحقق �اللكرتوين �لذي 
�علنت مف��شية �النتخابات �عتماده يف يف �نتخابات 

�يار �ملقبل.
�الإلكرتونية  �لطريقة  ��شتخد�م  من  خمت�ش�ن  وح��ذر 
�أ�شباب،  لعدة  وذلك  بالعر�ق،  �لقادمة  �النتخابات  يف 
�أكر �شفافية  �ليدوية هي  �لعد و�لفرز  �أن عملية  �أهمها 
�أنه  م�شيفن  �إلكرتونًيا،  تتم  �لتي  تلك  من  وم�شد�قية 
على �لرغم من �أنه يتم يف غ�ش�ن �شاعات قليلة �إال �أنه 

ي�شهل عملية �لتزوير، فمثًا ال ميكن ملر�قبي �لكيانات 
و�لفرز  �لعد  عملية  على  �الطاع  ممثليها  �أو  �ل�شيا�شية 
�الإل��ك��رتوين،  �النتخابات  �شندوق  د�خ��ل  تتم  الأنها 
ي�شمن عدم  ال  �الإلكرتوين  �لت�ش�يت  �أن  �إىل  باالإ�شافة 
حدوث تاعب يف نتائح �لعد و�لفرز، وهذ� ما ي�ؤكد �أن 
�النتخابات �لقادمة �شتفتقر �إىل �ل�شفافية و�أن �لتزوير 
يف  جديد�  لي�س  ت�ريح  ويف  و�قًعا.  �أمًر�  �أ�شبح  فيها 
خال  �لعبادي  حيدر  �ل���زر�ء  رئي�س  قال  م�شم�نه، 
م�ؤمتر �شحفي، “لن ن�شمح بعف� �آخر عن �لذين يزورون 
“جمل�س  �ن  �ىل  م�شري�  باالنتخابات”،  يتاعب�ن  �و 
با�ش��ت  يتاعب  من  مباحقة  �م��ر�  ��شدر  �ل����زر�ء 

�لناخبن”. 
�النتخابية  �لبطاقة  �ر�ء  �و  “بيع  �ن  �لعبادي،  ور�أى 
�لقان�ن، و�شناحق كل من  هي جرمية يحا�شب عليها 

�ملف��شية  و�شبقت  �النتخابية”.  بالبطاقات  يتاعب 
�ل�زر�ء  رئي�س  ت�ريح  لانتخابات،  �مل�شتلقة  �لعليا 
�نها  ت��رى  �لتي  �الج���ر�ء�ت  من  جملة  عن  باعانها 
 29 يف  �علنت  فقد  �النتخابات،  نز�هة  على  �شتحافظ 
من  �مل�شادقة  “�شحب  عزمها  عن  �ملا�شي  �ذ�ر  من 
ر�شميا  يثبت  �شيا�شي  حتالف  �و  حزب  �و  مر�شح  �ي 
�لناخبن،  بطاقات  على  ح�ش�له  �لقاطعة  وباالدلة 
�ىل  �حالته  و�شيتم  وملت�ية  �رعية  غ��ري  بطريقة 
وقال  بحقه”.  �لقان�نية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ  �لق�شاء 
�خلبري �لقان�ين طارق حرب، يف ت�ريح ل� »�جل�رنال 
يف  ح�شلت  تزوير  ح��االت  �ن  �الثنن،  �لي�م   ، ني�ز« 
بالعف�  �شم�لهم  قليلة ومت  لكنها  �ل�شابقة،  �النتخابات 
ال  كان  �ل���زر�ء  رئي�س  �ن  �ذ  �لن��ب،  جمل�س  قبل  من 
�جلر�ئم  مرتكبي  على  �لعف�  قان�ن  بتطبيق  يرغب 

�النتخابية”. و��شاف �ن “�لكثري من �حلديث مت تد�وله 
قر�ر  لذلك كان  بالبطاقات  تزوير وتاعب  عن حاالت 
رئي�س �ل�زر�ء �شائب حن قال، �ش�ف لن يك�ن هناك 
عف�� ملن �رتكب �حدى �جلر�ئم �النتخابية �ي �نه حتذير 
بانه ال عف�  �نتخابية  �رتكاب جرمية  يحاول  لكل من 
بعد �لي�م له، وال ي�شمل بالعف� كما �شمل �شابقا”. و�كد 
�ن “جميع من قام بعمليات تزوير �شابقة �شمل�� بالعف� 
و�خل��س  �النتخابات  وتبقى  ق�شاياهم”.  �غاق  ومت 
بحيثياتها ه� �ل�شغل �ل�شاغل لدى �الحز�ب ومر�شحيها 
�لذين يت�شارع�ن لك�شب ثقة �لناخبن، و�لت�شديد على 
نز�هة �لعملية �النتخابية، فيما ي�شتقبل �ل�شارع بع�س 
�ل�ع�د �النتخابية بابت�شامة �شاخرة من دون �ن يقف 
تعددت  �لتي  ك�شابقاتها  تنفيذها  بعدم  ل�ث�قه  عندها 

طرقها و��شاليبها.

�أعلنت هيئة مهتمة بحماية �الآثار و�لرت�ث يف �لعر�ق، �لثاثاء، 
�شمايل  �مل��شل،  مدينة  يف  جمنح  لث�ر  متثال  على  �لعث�ر 
و�لرت�ث”  �الآثار  حلماية  كلكام�س  “مركز  مدير  وقال  �لباد. 
غري �حلك�مي، في�شل جرب: “متكنت �أنا وزميلتي �الآثارية ليلى 
�أحمد من �لعث�ر على ث�ر جمنح يع�د تاريخه الأكر من ثاثة 
�لنبي  �لت�بة قرب جامع  �أثري يف تل  �آالف عام، د�خل م�قع 
�نه  �ثاري�ن  ي�ن�س �رقي مدينة �مل��شل”. ويق�ل م�ش�ؤول�ن 
ز�خر مبقتينات  �لق�ر  �ن  باأعتبار  �ل�حيد،  �لكنز  يك�ن  قد ال 
�خرى، قد يعر عليها يف حال �لتنقيب. ومل يت�قع �حد �ن يجد 
يف مدينة كانت تخ�شع ملتطريف "د�ع�س" على ث�ر جمنح �شبيه 
بالذي دمر قبل �ع��م عندما كان �الرهابي�ن ي�شيطرون على 
�مل��شل بالكامل. وقال مدير مركز كلكام�س حلماية �الثار يف 
نين�ى في�شل جرب يف حديث �شحفي �ن "تاريخ �لث�ر �ملجنح 
من  وه�  عام،  �الف  ثاثة  من  �كر  �ىل  يع�د  عليه  عر  �لذي 
�الثار �ملهمة �لتي عر عليها وياأتي يف �ل�قت �ملنا�شب". وال 
يخفي م�ش�ؤول�ن خماوفهم من قي�م بع�س �جلي�ب �الرهابية 
�لتي  نين�ى  يف  �الن  حتى  �ملهمة  �الث��ار  �خر  ��شتهد�ف  من 
دمروها. وي�شري م��طن�ن تقع منازلهم قرب مرقد �لنبي ي�ن�س، 
وحميطه،  �ملز�ر  يف  ويج�ل�ن  ي�ش�ل�ن  كان��  �الرهابين  �ن 
ويف �ملنازل �ملتهالكة �لتي تقع باملحيط كان على �شاكنيها 
�لبقاء يف منزلهم بينما كان تنظيم "د�ع�س" ين�شف �ملز�ر، ومل 

ي�شاهدو� ولكن �شمع�� ��ش��ت �لتفجري و��شتخد�م �حلافر�ت.
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