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بغداد - متابعة
على الرغم من وجود عدد كبري من امل�ساجد، اال ان 
ال�سيعة يلجوؤون اىل اماكن يحيون فيها عزاءهم باآل 
البيت النبي  ، وبحكم هذه املنا�س��بات التي حتتاج 
اىل ماأدب��ة طع��ام ال تنقطع نظراً لك��رة الوافدين ، 
ومرك��زاً ال�س��راحة ومبيت املواك��ب والزائرين من 
جمي��ع انحاء الع��امل ، اث��ري اجل��دل والنقا�ش حول 
بناء احل�سينيات، وملاذا هذه االماكن باخل�سو�ش.
واحل�سينية بخالف امل�سجد ال ترتاد يوميا بل تقام 
فيه��ا جمال���ش الع��زاء ال�س��نوية اخلا�س��ة باالإمام 
احل�س��ن. كما ت�س��تخدم يف �س��اعات حمددة لتقبل 
العزاء يف الوفيات العادية. وتختلف احل�س��ينية عن 
امل�سجد يف اأن �رشوطا يجب توافرها ملن يرتادها، 
فه��ي ح��ق للطف��ل وامل��راأة وغريهم��ا. كم��ا تق��ام 
املحا���رشات فيه��ا وتطب��خ فيها االأطعم��ة، وتقام 
فيه��ا الوالئ��م. وه��ي اأمور ال جت��وز يف امل�س��اجد. 
وق��د تط��ورت احل�س��ينيات بالتدري��ج وحتولت اإىل 

موؤ�س�س��ات اجتماعي��ة - ثقافي��ة، ومل تع��د مكان��ا 
الإقامة مرا�س��م العزاء احل�سيني فح�سب، بل مدار�ش 

دينية ومنتديات اجتماعية وثقافية.
يذك��ر م��ن اأن اأول م��ن اأ�س���ش فك��رة احل�س��ينية هو 
االم��ام زي��ن العابدي��ن ب��ن احل�س��ن ب��ن عل��ي بن 
اب��ي طالب، وم��ا تبع ذلك م��ن ا�س��تمرار نهجه من 
خ��الل تكاي��ا والديواني��ات، فان هناك م��ن يعتقد 
ال  تع��رف  مل  احلالي��ة،  ب�س��ورتها  احل�س��ينية،  اأن 
يف الع��راق وال يف اإي��ران اإال م��ع منت�س��ف الق��رن 
التا�س��ع ع���رش تقريبا ،فقد ورد على ل�س��ان ابراهيم 
احلي��دري يف كتاب��ه »تراجيدي��ا كرب��الء«، اأنه يف 
الن�س��ف الث��اين من القرن التا�س��ع ع�رش بداأ �س��يعة 
العراق ببناء احل�س��ينيات كموؤ�س�سات دينية ثقافية 
الإقامة ال�س��عائر والطقو�ش الدينية فيها، وبخا�سة 
العزاء احل�س��يني، لذلك اتخذت ا�س��م احل�سن �سعارا 
لها و�سميت با�س��مه. وكانت اأول ح�سينية تبنى يف 
الع��راق ه��ي »احليدري��ة«، وكان ذلك ع��ام 1876 

وكانت يف مدينة الكاظمية.
واإىل جان��ب ذلك �س��يدت يف عدد من م��دن العراق، 
وخ�سو�س��ا يف كربالء والنج��ف والكاظمية تكايا 
بكدا�س��ية ترجع يف تاريخها اإىل دخول الفاطمين 
اإىل الع��راق، وكان��ت تق��ام فيه��ا حتى وق��ت قريب 
مرا�سم الذكر على الطريقة البكدا�سية التي تعود يف 
اأ�س��ولها اإىل احلاج بكتا���ش ويل يف القرن العا�رش 

الهجري/ال�ساد�ش ع�رش امليالدي.
املتويل ال�رشعي للح�سينية احليدرية ،علي احليدري  
يقول ان :"  احل�سينية احليدرية يف مدينة الكاظمية 
املقد�س��ة ، تعد من اقدم احل�سينيات يف العراق ، بل 
وبح�س��ب الدرا�سات التاريخية تعد اول ح�سينية يف 

العامل اال�سالمي ".
وي�س��يف ان :" عندم��ا نراجع كت��ب التاريخ ال جند 
ذكر ملكان او حمل ي�س��مى )باحل�س��ينية( ، اذ كانت 
ت�س��مى )بالتكاي��ا( تنت���رش يف املدن املقد�س��ة يف 
الع��راق كمدينة النج��ف وكرب��الء والكاظمية، واأن 
ال�سيد احمد احليدري هو الوا�سع ل� لفظة )ح�سينية( 
وهو من و�سع حجر اال�سا�ش للح�سينية احليدرية ".
ويتابع :" تاأ�س�ست احل�سينية احليدرية عام 1876، 
وكان املت��رع يف بناءه��ا تاجر من مدينة �س��رياز 

ا�سمه م�سري امللك".
وي�س��ري اىل ان :" احل�س��ينية كان��ت مرك��ز حي��وي 
يق��ام بداخلها ال�س��الة اليومية ،و�س��الة اجلماعة، 
و�س��الة العيدي��ن، باالإ�س��افة اىل جمال���ش الع��زاء 
،واي�س��ا تنطل��ق منه��ا املواك��ب املعزية ب�س��هادة 
االمام احل�سن )ع(،  اذ كانت ت�سكل ثقاًل يف مدينة 

الكاظمية".
 ويلف��ت اىل ان :"  احل�س��ينية تعر�س��ت اىل عملي��ة 
بط�ش، وبقيت على اثره مغلقة لع�رشات ال�سنن حتى 
�سقوط ال�سنم، اذ مت اعادة فتحها  ح�سب توجيهات 
 ، تو�س��عتها  اىل  فبادرن��ا  النج��ف،  املرجعي��ة يف 
واع��ادة ما ميك��ن اعادته م��ن مرافقها اال�سا�س��ية 
كاملدر�سة ،واحل�سينية، وامل�سلى ،واملكتبة ،والزال 

العمل بها م�ستمراً".
وي�سر�سل قائاًل :" ا�ستطعنا ان نعيد قيمتها الفكرية 
داخ��ل مدين��ة الكاظمي��ة ، فع��اودت  احل�س��ينية ان 
متار�ش ن�س��اطاتها الفكرية والتبلغية،  باالإ�س��افة 
اىل انها مفتوحة طيلة ايام ال�سنة ، ال�سيما يف ايام 
االربع��ن، اذ تبقى مفتوحة طيلة اربعة ع�رش يوميا 

ت�ستقبل زواراً من خمتلف انحاء العامل ".
يف ه��ذا ال�س��دد يق��ول ا�س��د احلي��دري ، اح��د افراد 
العائلة املوؤ�س�س��ة للح�س��ينية  ان :" فكرة الهند�س��ة 
والت�س��ميم كان م��ن اب��داع العالم��ة  حمم��د مكية 
، يتجل��ى االب��داع باالأعم��دة اخل�س��بية الت��ي حتيط 
باحل�س��ينية ب�س��كل بديع ". م�س��يفًا ان حممد مكية 
كان يطل��ب م��ن عائل��ة اآل احليدري ب��اأن ال يغريوا 
�س��يء يف ت�س��ميمها اال باأ�رشاف��ه ،الن عمارته��ا 
كان��ت ا�س��المية مميزة.وي�س��ري اىل ان :" الظ��روف 

ال�سعبة ا�ستطاعت ان تغلق احل�سينية ل�سنوات".
:" كان��ت تزخ��ر  ويتح��دث اي�س��ًا ع��ن احل�س��ينية 
مبجال���ش الع��زاء الت��ي كان قاروؤها ال�س��يخ كاظم 

اآل نوح، الذي ا�س��تطاع ان يجدد اخلطاب احل�س��يني 
اآنذاك، فبعدما  اعتاد الكثري من اخلطباء احل�سينين 
يحفظ��ون املجل�ش ويقراوؤه ، َغري ال�س��يخ هذا النمط 
 ، و�رشحه��ا  القراآني��ة  االآي��ات  ق��راءة  خ��الل  م��ن 
ف�س��ال عن طرحه مو�س��وع داخل املجل�ش، فت�سهد 
احل�س��ينية ح�س��ور كامل حينما يقرا ال�سيخ ، حتى 

ال�سطوح متتلئ باحلا�رشين ".
:" احل�س��ينية  كان��ت مدر�س��ة يف   ويلف��ت اىل ان 
ال�س��ابق ، حتوي على غرف للط��الب ياأخذون فيها 
الدرو�ش التعليمية ، وا�س��تطاعت ان ُتخرج ا�س��اتذة 
وعلم��اء منهم املرجع املرع�س��ي النجفي ، اذ يقول 
على ل�س��ان املرجع بقوله : )در�ست �سنتن عند �سيد 

مهدي احليدري واخذت منه اجازة يف الرواية(".
ام��ا ع��ن ممي��زات ه��ذه احل�س��ينية  يتح��دث  ظافر 
ال�س��حاف،  وه��و م��ن اه��ايل الكاظمي��ة بقوله ان 
:" ت�س��ميم احل�س��ينية يتمي��ز بوج��ود ال�سنا�س��يل ، 
و�س��قوفها اخل�س��بية الت��ي ت�س��به  بي��وت الكاظمية 

القدمية، ف�س��ال ع��ن وجود بئر كان ي�س��كل �رشيان 
احلي��اة للكاظمي��ة ، وحت��ى  ه��ذه اللحظ��ة فحينما 
تنقطع املي��اه تلتف االهايل حول احل�س��ينية ويتم 

تزويدهم باملياه  من البئر".
وي�س��يف اي�سا :" احل�س��ينية احليدرية كانت تخدم 
املواكب يف ال�س��تينيات وال�س��بعينيات ، اذ يتوقف 
الكث��ري منه��م عن��د احل�س��ينية لال�س��راحة و�رشب 
ال�س��اي ، م��ن بعده��ا يكمل��ون امل�س��رية املتمثل��ة 

بالت�سابيه ،والعلم الزنكي، والزجنيل".
 وم��ن جانب��ه يتح��دث ف��وؤاد اآل ط��ه ، اح��د رواد 
احل�س��ينية قائ��اًل ان :"  غ��رف هذه احل�س��ينية كان 
ممتلئ��ة بالطالب الذين تتلمذوا على يد �س��يد طاهر 
احلي��دري، و�س��يد عبا���ش ، و�س��يد ح�س��ن ، و�س��يد 
را�س��ي احليدري ، و�س��يد ه��ادي احليدري ، و�س��يد 
عبد املطل��ب الذين كانوا واجه��ة العلماء يف بغداد 

وحتديداً الكاظمية".  
يف الكوي��ت ف��اأول ح�س��ينية كانت »�س��يد عمران«، 

الت��ي يقال انه��ا بنيت ع��ام 1815، وكانت عبارة 
ع��ن ديواني��ة. اأم��ا اأول ح�س��ينية ر�س��مية بالكامل 
فهي تلك التي بناها حممد ح�سن ن�رش اهلل معريف 
عام 1905 وال ت��زال باقية يف مكانها يف منطقة 

ال�رشق.
اأم��ا يف اإي��ران، الت��ي ت�س��يعت يف مرحل��ة متاأخرة 
ن�سبيا، وكان ذلك يف عام 1501. فقد ورد يف اأحد 
امل�س��ادر اأن اول ح�س��ينية بنيت يف طهران، كانت 
تع��رف بح�س��ينية »�س��يد اإبراهيم �س��ادات اخوان«، 
وبني��ت يف فرة مقاربة لبناء احل�س��ينية احليدرية 

يف الكاظمية.
اأم��ا يف كربالء فتم بناء احل�س��ينيات يف مطلع هذا 
القرن، اإذ �س��يدت اأول ح�س��ينية لن��زول زوار االإمام 
احل�س��ن والإقامة العزاء الع��ام 1344 ه�/ 1906 
م. وكانت ح�س��ينية ال�سو�سرية اأول ح�سينية �سيدت 
يف النجف العام 1319 ه�/ 1884م، وفيها اأقدم 

مكتبة من مكتبات الع�رش احلديث يف النجف.

فلسفة اماكن الشيعة العزائية... تعرف على تفاصيل اول حسينية في العراق
بغداد - متابعة

اللحوم المستوردة تغازل الفقراء بأسعارها... وتعرضهم للخطر  رحالت إلى السماء أثر منهوالت بال اغطية

إطالق مبادرة لتطوير وحماية موقع "أوريم" األثري في العراق

من  والب�سطاء  الفقراء  اذان  يف  ُي��دّق  لن  اجلر�ش  هذا  لكنَّ 
حتمًا،  والذي  يومهم  قوت  توفري  وراء  النا�ش،ىالالهثن 
كميات  العراق  وتدخل  املحلية.  احلمراء  اللحوم  من  يخلو 
الغازية  وامل�رشوبات  املعلبة  الغذائية  امل��واد  من  كبرية 
عربية  دول  من  واالأج��ب��ان،  النباتية  والزيوت  واللحوم 
واأجنبية ك�سوريا وم�رش واإيران وال�سن، عر منافذ العراق 
اإىل  االأحيان،  املواد يف معظم  احلدودية، وال تخ�سع هذه 
فح�ش يوؤكد �سالحيتها لال�ستخدام الب�رشي. ويعزو حممد 
اأ�سعار اللحوم  املياحي بائع حلوم )ق�ساب( �سبب ارتفاع 
احلمراء العراقية، اإىل قّلة اأعداد االأبقار واالأغنام التي ت�سل 
نوعية  اىل  اإ�سافة  العا�سمة،  يف  املنت�رشة  البيع  �ساحات 
حلومها املمتازة وامل�سهورة يف املنطقة، االأمر الذي جعلها 
عر�سًة للتهريب الذي عّده من اأ�سباب ارتفاع �سعرها اأي�سًا. 
فيما نّوه ميثم ما�سي، بائع حلوم م�ستوردة يف �سوق بغداد 
امل�ستوردة  اللحوم  من  عّدة  اأنواعًا  هناك  اأن  اإىل  اجلديدة، 
منها  واالأوربية،  واال�سرالية  الهندية  املنا�سئ  �ستى  ومن 
لكن  ال�سالحية،  منتهية  ورمبا  رديء،  واآخر  جيد  هو  ما 
اىل  يعمدون  النفو�ش،  �سعاف  من  التجار  بع�ش  لالأ�سف، 
بهذا  مغر.   ب�سعر  عر�سها  ويتم  واملنا�سئ  التاريخ  تغيري 
النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  ك�سفت  واأن  �سبق  ال�ساأن 
ويتم  �رشعية  غري  هي  امل�ستوردة  اللحوم  اأغلب  اأن  عن 

حمذرًة  للعراق،  وجلبها  اأخرى  مبنا�سئ  منا�سئها  ا�ستبدال 
دعت  فيما  الب�رشي،  لال�ستهالك  اللحوم  تلك  ا�ستخدام  من 
النوعية  وال�سيطرة  التقيي�ش  وجهاز  الرقابية  املوؤ�س�سات 
يف  اللجنة  وقالت  الق�سية.  هذه  ب�ساأن  دورها  تفعيل  اىل 
ال�سحي  االأم��ن  مفردة  وجود  من  البد  اإنه  �سحفي،  بيان 
غري  اللحوم  من  املواطنن  و�سالمة  حلماية  وتطبيقها 
الرقابية  املوؤ�س�سات  داعيًة  الب�رشي،  لال�ستهالك  ال�ساحلة 
"تفعيل  اىل  النوعية  وال�سيطرة  التقيي�ش  وجهاز  ال�سحية 
اغلب  اأن  اىل:  الفتة  اللحوم".  هذه  ا�سترياد  ب�ساأن  دورها 
التقارير املعنية ت�سري اىل وجود خطر يهدد حياة املواطن 
نتيجة تلك اللحوم، والبد من اتخاذ تدابري ب�ساأن ال�سيطرة 
ال�سياق  وبهذا  البلد.  على  طبيعي  غري  ب�سكل  تدفقها  على 
الهندي  اللحم  خطورة  من  املن�سوري،  عادل  النائب  حذر 
املنت�رش يف املطاعم التي تنتج الكباب وباقي املاأكوالت، 
تام  غياب  و�سط  موبوءة  دول  من  م�ستورد  اأن��ه،  مبينًا 
للرقابة ال�سحية .وقال املن�سوري، اإن الرقابة ال�سحية يف 
يتعر�ش  العراقي  وال�سعب  دورها  والتوؤدي  غائبة  العراق 
ملوت بطيء من خالل اللحم الهندي الذي ي�ستورد من دول 
موبوءة باالأمرا�ش. وبّن املن�سوري، ان اجلهات املخت�سة 
اأي  تتخذ  مل  ولكن  املخاطر،  هذه  جيداً  تعرف  البلد،  يف 
اإجراء بخ�سو�ش املواد الغذائية امل�ستوردة. داعيًا احلكومة 
ووزارة ال�سحة وجلنة ال�سحة والبيئة النيابية، اإىل اإعطاء 

املو�سوع االهتمام املطلوب.

 ، الديوانية  حمافظة  من  �سغري  طفل   ، علي 
وكعادة االطفال يحبون اللعب خارج املنزل 
تالقفته   حتى  علي  يرك�ش   ، ا�سدقائهم  مع 
احالمه  لت�رشب  غطاء،  بال  منهولة  اي��ادي 
حتى  اآ�سن  مب��اء  مالحمه  وتدمر  وطفولته، 
ُي�سبع  ان طفل �سغري ال  زهقت روحه، ويبدو 
رجل  فخنقت   ، وال�سارقن  امل�سوؤولن  ج�سع 
ارتوت  حتى   ، علي  الطفل  انقاذ  ح��اول  اخر 

املنهولة باأرواح  ال ذنب لها.
�سبكات  جم���اري  م��ن  ال��ع�����رشات  وحت��ول��ت 
م�سائد  اىل  ال��ع��راق  يف  ال�سحي  ال�����رشف 
اغطيتها  اختفاء  بعد  وال�سيارات  للم�ساة 
با�ستمرار  ع��ل��ى   لل�رشقة  تتعر�ش  ال��ت��ي 
اىل  يبيعونها  ع�سابية  ت�سكيالت  يد  على 
جديد  من  وبيعها  ب�سهرها  يقومون  جت��ار 
واالهمال  ال�سيانة  �سوء  اىل  باالإ�سافة   ،
من  عدد  يف  املجاري  م�ساريع  اجناز  وعدم 
امل��ق��اوالت  ���رشك��ات  قبل  م��ن  املحافظات 
مع  املندجمة  البلديات  وزارة  مع  املتعاقدة 

وزارة اال�سكان.

على  ن�����رشت  فيديوية  مقاطع  خ��الل  وم��ن 
معظم  ان  ظهر   ، االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ال�سن  تكون من �سغار  الع�سابية  الت�سكيالت 
ازدي��اد  من  املواطنن  من  عدد  �سكا  فيما   ،
حاالت �رشقة االأغطية يف مناطقهم ال�سكنية، 
الرقابة  بت�سديد  املخت�سة  اجلهات  مطالبن 
و�رشاء  بيع  بعملية  تقوم  التي  املحالت  على 
اخلردة واحلديد.  هذا ما يوؤكده ع�سو جمل�ش 
 ": قوله  ال�ساعدي يف  ، عادل  بغداد  حمافظة 
حلول  الإيجاد  جل�سات  ع��دة  عقد  �سابقا  مت 
االغطية   ا�ستبدال   : منها  عدة  اىل  وتو�سلنا 
 ، ال�سارق  منها  ينتفع  ان  ميكن  ال  باأخرى 
وايجاد اغطية ذات اقفال خا�سة  ال ميكن من 
خاللها ان ترفع ، لكن تدهور امليزانية العراق 
ب�سكل عام  حالت دون تنفيذ هذه امل�ساريع ، 

الأنها ذات كلفة عالية".
:" جمل�ش حمافظة بغداد يتابع   وي�سيف ان 
حلول  ايجاد  اجل  من  باأ�ستمرارية  االمر  هذا 
لي�ست  امل�سكلة   ه��ذه  ان  رغ��م  االزم��ة،  لهذه 
العالقات  مدير  واف�سح   ." اخت�سا�سه  من 
الزهرة  عبد  ،حكيم  بغداد  امانة  واالعالم يف 
االمانة  ر���س��دت    ": ل��ه  �سابق  ت�رشيح  يف 

حاالت عدة لفقدان او تلف اغطية املنهوالت 
يف العا�سمة".

و�سع  ب�سدد  االمانة  ان  الزهرة:"  عبد  واكد 
حلول ملعاجلة هذه الظاهرة التي ت�سكل خطرا 
درا�سة  وجود  مبينا  املواطنن".  حياة  على 
من  حلمايتها  االغطية  على  اقفال  لو�سع 
نتيجة  املالية  كلفتها  ارتفاع  برغم  ال�رشقة 

تغيري القاعدة اخلا�سة باملنهوالت.
 واىل جانب املخاطر التي تت�سمنها �رشقات 
فان  وال�سيارات،  للم�ساة  بالن�سبة  االغطية 
تت�سبب  انها  يوؤكد  جا�سم  حممد  املهند�ش  
ال�رشف  �سبكة  خلطوط  ج�سيمة  ب��اأ���رشار 

ال�سحي .
ي�سمح  االغطية  :"فقدان  ان  حممد  واو�سح    
والرمال  واحلجارة  ال�سلبه  امل��واد  بت�رشب 
اإىل  يوؤدى  مما  ال�سحي  ال�رشف  �سبكات  اىل 
حدوث ان�سدادات وحاالت طفح يف ال�سبكات".
تفقد  ال��ت��ي  امل��ج��اري  خم��اط��ر  ���س��دد  ويف 
في�سكو  اه��م��ال،  او  �رشقة  بحادث  غطاءها 
بداأت  م�سكلة  والفواكه من  اخل�رشوات  بائعو 
تت�سع يف اماكن عملهم باالأ�سواق ال�سعبية،  اال 
وهي ظهور كثيف للجرذان يف اماكن عملهم .

اإط��الق  عن  امل��دين،  املجتمع  منظمات  اح��دى  اعلنت 
مبادرة لتطوير وحماية موقع اأورمي االأثري يف العراق 

للم�ساعدة على تطبيق متطلبات "اليون�سكو".
 وقالت املنظمة التي ت�سم �سخ�سيات اكادميية عراقية 
لتطوير  مبادرة  اطالق  "مت  اإنه  بيان،  يف  وايطالية، 
اإ�ستعداداً  اأورمي  االأث��ري  اأور  مدينة  موقع  وحماية 
الإجتماع جلنة الراث العاملي - اليون�سكو يف املنامة 

حزيران اجلاري".
اإدارة  خطة  تقرح  "املبادرة  اأن  املنظمة  واأ�سافت 
االأثري، تراعي حماية املوقع  اأور  عامة ملوقع مدينة 
خمت�سن  خالل  من  م�ستدام  ب�سكل  وتطويره  واإدارت��ه 
املتخ�س�سة  االي��ط��ال��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  وم���ع  ع��راق��ي��ن 
العراق  باآثار  اخلبري  املعماري  ومكتب  )ال�سبين�سا( 
اإكمال  كلفة  املبادرة  حتمل  مع  ليوباردي(  )كارلو 
العراقية املعنية ملراجعتها  للجهات  اخلطة وتقدميها 

واإقرارها".
بامل�ساهمة  املبادرة  تتعهد  "اخلطة  اأن  اإىل  وا�سارت 
بالبحث عن ممولن لتنفيذها على االر�ش باالإ�ستعانة 

"املبادرة  اأن  باخلراء من ذوي االإخت�سا�ش"، مبينة 
ال�سلطات  مل�ساعدة  )اأورمي(  م�ساعي  �سمن  ت��اأت��ي 
اأدرجت  العراقية على تطبيق متطلبات اليون�سكو التي 
للتنوع  ملجاأ  العراق  جنوب  "اأهوار  ممتلك  �سمن  اأور 
البيولوجي والطبيعي واأرث مدن بالد ما بن النهرين".
االهوار"40  ب��اإدراج  اخلا�ش  اليون�سكو  قرار  ويحدد 
باملواقع  خا�سة  متطلبات   ،"COM 8B.16
تنفيذها  العراقية  احلكومة  من  يطلب  و  الثقافية، 
ال��راث  وم��رك��ز   IUCN ،ICOMOS ب��دع��م  و 
العاملي، و واحدة من هذه املتطلبات هي "III و�سع 
خطة مف�سلة / خريطة طريق مف�سلة ت�سمن احلفاظ 
" ، بطيعة احلال  اأ�سا�ش م�ستدام  املمتلكات على  على 

االإ�ستجابة لهذا املطلب هو اأ�سا�ش املبادرة "اأورمي".
والتباحث  النا�رشية  "اأورمي" لزيارة  وتخطط مبادرة 
مع دائرة االآثار واخلراء الوطنين هناك على هام�ش 
من  عدد  تعقده  ال��ذي  االأه��وار  مبهرجان  م�ساهمتها 
دجلة"  حماة  "جمعية  وب�سمنها  العراقية  املنظمات 
ومركز م�سحوفنا الثقايف للفرة من ١٩ - ٢١ حزيران 

اجلاري.
وهذه هي باكورة اأن�سطة مبادرة "اأورمي" وهي مبادرة 

عراقية  اأط���راف  من  مكونة  متخ�س�سة  ربحية  غري 
وال�سخ�سيات  املنظمات  املبادرة  وت�سم  واإيطالية، 

التالية:-
بالغة  خرة  لديه  داجو�ستينو،  فرانكو  الروفي�سور   )١
االأهمية يف جنوب العراق، من خالل عمله الطويل مع 
اأريدو(  )موقع  النا�رشية  االإيطالية يف  االأثرية  البعثة 
االإيطالية  اجلامعة  يف  االأك��ادمي��ي  عمله  جانب  اإىل 
االإيطايل  2(املعماري  �سابين�سا-  ال  املتخ�س�سة 
العراق واملواقع  املعروف كارلو ليوباردي، خبري يف 
لعقود  عمله  خالل  من  اأور  �سمنها  ومن  فيه  االثرية 
االيطالية4-(  بري  بونتة  اأون  منظمة   )3 طويلة- 
العراقي-٥(  امل��دين  املجتمع  مع  الت�سامن  مبادرة 
العراق يف التاريخ-٦( مركز معلومة للبحث والتطوير 
االجتماعي  املنتدى  الثقايف-٧(  م�سحوفنا  مركز   -
وااله����وار  دج��ل��ة  ن��ه��ر  اإن��ق��اذ  حملة  العراقي8-( 

العراقية9-( جمعية حماة دجلة.
االأمم  ملنظمة  التابعة  العاملي  الراث  جلنة  و�سوتت 
املتحدة للربية والعلم والثقافة )اليون�سكو(، يف ) 17 
متوز 2016( على اإدراج االأهوار واملناطق االأثرية يف 

العراق على الئحة الراث العاملي.

بغداد - متابعة الجورنال – متابعة 

بغداد – الجورنال نيوز

عبر مكّبر صوٍت ينادي البائع 

على بضاعته من اللحوم الحمراء 

والبيضاء المستوردة، معلنًا عن 

أسعار ُيسال لها لعاُب الكثير 

من الناس الذين يتبعون مصدر 

الصوت، معاينين أشكال اللحوم 

وأنواع المشويات التي يصل 

سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 

سعر ربع كيلو من اللحوم.


