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الـعام  (1991مـشـيراً إلـى أن (جهـودنا
ا نعتزم لن تـتوقف عند هـذا احلد وا
انشاء مكتبة وقاعة للمؤتمرات وورشة
ـتحف). من لـصـيانـة اخملطـوطات في ا
جـانبه قال وكيل وزارة الـثقافة لشؤون
ـتـحف الـذي اآلثــار قـيس حـســ إن (ا

يـشغل أحد القـصور التي خـلفها صدام
ـثـابـة ايــقـونـة حـضـاريـة حـســ هـو 
وثـقـافيـة في جـنوب الـعـراق) موضـحاً
ــتـحف هـو ثـمـرة تــضـافـر جـهـود أن (ا
عـراقـية ودولـيـة حـيث ساهـمت جـهات
عـــــديـــــدة في اجنـــــازه). ولـــــفت الى أن

عـلى اسـم الـصـحابـي الـشـهـيـر سـلـمان
ـدفون هـناك. وأعـلنت وزارة احملـمدي ا
الــثـقـافـة عن افــتـتـاح مـتــحف الـبـصـرة
احلــــضــــاري بــــعـــــد ثالثــــة أعــــوام من
تحف افـتتاحه بشـكل جزئي وأصبح ا
يـضم أربـع صـاالت جـديدة تـضـم مـئات
الــــقـــــطع األثــــريـــــة الــــتي تـــــعــــود إلى
احلــضــارات الــســومــريــة والــبــابــلــيــة
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وقــال مـديــر هــيـئــة اآلثـار والــتـراث في
الـبـصـرة قحـطـان العـبـيد في إن (وزارة
الثقافة احتفلت باجناز متحف البصرة
احلــــضــــاري في ضــــوء إضـــافــــة ثالث
قـاعـات جـديدة لـلـحـضارات الـسـومـرية
والـبابلية واآلشورية تضم مئات القطع
األثـرية التي  تزويدنا بها من مخازن
ــتـحف الـوطــني في بـغـداد). وأضـاف ا
أن (الـبـصــرة أصـبـحت تـمـتـلك مـتـحـفـاً
بعد مرور  28عـاماً على إغالق متحفها
الـذي تعـرض إلى النهب والـتخريب في
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(الـوزارة مستمـرة في جهودها من أجل
افـتتاح متـحف آخر في مديـنة العمارة
إضـــافـــة إلى إعـــادة افــتـــتـــاح مـــتــحف
ــوصل). وكــانت مــحــافـظــة الــبــصـرة ا
قــررت أواخـر الــسـبــعـيــنـات من الــقـرن
ـاضي حتـويل أحـد بيـوت الشـنـاشيل ا
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أعـــلن عــضـــوا مــجـــلس الـــنــواب زيــاد
اجلـنــابي وكـاظم الـشـمـري عن مـوافـقـة
وزير الثقافة عبد األمير احلمداني على
ـــدائن دخـــول الـــعــوائـل إلى  قـــضــاء ا
بـشكل مجاني خالل أعياد نوروز. وقال
اجلـنــابي والـشـمـري في بـيـان مـشـتـرك
امـس إن (احلـــــمــــــدانـي عـــــلـى دخـــــول
الــعــوائل إلـى طــاق كـســرى فـي قــضـاء
ـدائن بشـكل مجاني خالل االحـتفاالت ا
بــــأعـــــيــــاد نــــوروز. وقـــــدم اجلــــنــــابي
والـشـمـري وهمـا نـائـبان عن مـحـافـظة
بـغداد "شكرهما إلى وزيـر الثقافة على
اتــخـــاذ هــذه اخلــطــوة). يــشــار الى أن
ــدائن (إيــوان كـســرى أو طـاق إيــوان ا
كـــســـرى) هــو األثـــر الـــبــاقـي من أحــد
قـصـور كـسـرى آنوشـروان يـقع جـنوب
مــــديـــنــــة بـــغــــداد في مــــوقع مـــديــــنـــة
دائن التـابعة قـطسـيفون الـواقعـة في ا
إداريــا إلى مــحـافــظــة بـغــداد وتــعـرف
مـحـلـيـا ولـدى الـعـامـة بـ (سـلـمـان بـاك)
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ـواطن ــو الـدولــة وســعي ا األرقـام ال تــكـذب دائــمــاً وهي تـعــكس مــؤشـرات 
ـصرفـية دلـيل على سـعي  لـتحـس وضع إجـتمـاعي غائب في ظل للـقروض ا
تشابكـة وتنوع اخملرجـات مقابل مدخـول واحد في أغلب األحيان مع احليـاة ا
واطن طبيـعة إستهالكية إجتـماعية في دولة ال تنتج وال تـزرع محلياً ما جعل ا
ب احلـاجة والوجاهـة كفريـسة أمام الـبنوك الـتي تستغل حـاجته وال ترفع من

وجاهته.
واطـن فـتورطهم بـعروضـها وتـعدهم بجـوائز سـنوية تستـغل البـنوك حـاجة ا
ئـة خالل سنوات واحلقـيقـة إنها تـغرقـهم في أرباح مجـموعـها يصل الى  40 بـا

التسديد.
واطن أصدر مـجلس الوزراء تعليمـاته بشأن توزيع قطع أراضٍ سكـنية على ا
ــكـنـهـا إنـهــاء أزمـة الـسـكن وأن عـدت نــقـطـة إيـجــابـيـة وحـلـمــا لـكل عـراقي و
وتشـغيل مالي األيادي العامـلة إالّ أنها ال تخـلو من مخاوف لطـبيعة القروض

ضطرا مكبال بأرباح هائلة. واطن ا احلكومية السابقة التي جعلت من ا
تـمـنح الـسـلف لـلـمـوظـفـ بـأسم "مـئـة راتب" وتـتراوح من  50مـلـيـون فـمـا دون
لإلسكـان وشروطها ال تـتناسب مع أسـعار العقـارات فيطلب تـقد اوراق عقار
ال يـقل عن  100مـتـر مربـع وبطـبـيعـة الـعقـارات ال يـوجد في الـعـراق سعـر مـتر
مبـني يقل عن مليون دينار وأن إنخـفض سعر متر األرض في األطراف فسعر

التشييد يكلف أكثر من مليون للمتر أينما يكن موقعه.
ئة ب مصارف الرشيد ستقرض علـى نسبة أرباح تتراوح من   8 -4 بـا يبـلغ ا
كنة في ظل حاجته ويعتبرها بدال عن اإليجار أو واطن  والرافـدين ويجدها ا
السـكن الرديء وبـعد سـنـوات يتـضح أن األرباح يُـعاد احـتـسابـها سـنويـاً وما
ـا مع األربــاح الـتي تـتـجـدد سـنـويـاً وهـذا ـبـلغ إ يـسـتـقـطع لــيس من أصل ا
احلـال بالنـسبة لـسلفة  10ماليـ  فتبلغ حلـ آخر تسديد  14مـليون بـينما 50
مـليون أرباحـها أكثر من  20ملـيون وبذلك مجمـوع األرباح يضاعف ليصل الى

بلغ وهكذا احلال في قروض السيارات. ئة من أصل ا  40با
وظف كن  رافقـة لتـوزيع السكن بـهذه األرباح? وكـيف   هل ستـكون السـلف ا
ـبالغ الـسابقـة شراء مـنزل? وكثـير مـنهم أما إشـترى قـطعة أرض لم يسـتطع با
ئة ولم يسـتطـيع بنـائـها أو لم يـشتـري وأنفق األمـوال وهـنا يـغرم بـنسـبة  2 بـا
باإلضـافة لألرباح السابقة أو إشتـرى عقار ال يناسب السكن إالّ إذا كان لديه

ال وأشترى منزل وهذه احلاالت نادرة جداً. وفرة من ا
إن القروض الـتي تمنحهـا احلكومات للشـعوب عادةً  تكون مدعـومة ومساهمة
دة تزيد على15 واطن ديون  حلل أزمة مـا لكن التسليف بهذا الشكل سيكبل ا

عام.
صـارف احلـكومـية إقـتـصاديـا وتـشكل ضـرراً على  هذا دور سـلبي تـقـوم به ا
ـواطن.. رغم أن بـعـضهـم أستـلف لـغرض اجملتـمع والـدولة دون تـقـديـر ضرر ا

الوجاهة وشراء منزل أكثر رفاهية وسيارة فارهة.
قـترض هنـاك من اضطر إلى احلـصول على قـرض لكن الـنسبـة العالـية من ا
واالربــاح يـجــعـلــنـا نــتـســاءل عن احلــاجـة واألضــرار وعـدم إلــتـفــات احلـكــومـة
ستقبلية?  مع غياب التخطيط في مجتمع إستهالكي للـخطورة ا
سـيـكـون مـكـبال بـديـون تــمـتـد الى نـهـايـة حـيـاتـهم من بـنـوك
ـقـتـرضـ يـرون أنـهـا حـاجة مـتـضـخـمـة األربـاح وجمـيع ا
ضـروريــة ووجــاهــة ولــكـنــهــا  زادت من احلــاجــة وقــلـلت
ـواطن فـريـسة لـلـبـنـوك فـهل سـتـعـيد الـوجـاهـة وأصـبح ا

احلكومة حسابات األرباح السابقة أو ترفعها?!

همـا شقيـقان من عـقد أو دربـونه تسـمى اخلشاالت فـي محلـة العـاقولـيه الواقعه
في اجلـزء الـشـرقـي من بـغـداد أي رصـافــة بـغـداد واسـمــهـمـا الـكــامل مـحـمـود
ومحـمد أحـمد  الـزغيـر الكـروي بن خلف حـيث يـجمع بـينـهمـا ليس االخـوه فقط
ا الـبطوله فكالهما من أبطال لعبة ورياضة الزور خانه البغداديه ولكن يفرق وا
قام البـغدادي وثانيهما قام فـاالول محمود من مشاهيـر مقرئي ا بينـهما قراءة ا
قام صـارع الشهـير ومقـر ا قـام. كانت والدة ا لم يعـرف عنه انه من مـقرئي ا
هـنه التي لـقب باخلـياط بـالنسـبه الى ا االكثـر شهرة مـحمـود أحمـد اخلشـالي ا
يـعـيش عـلـيـهـا سـنة 1871م ووفـاته سـنـة 1925م الـذي كـان مـنـذ صـغـره  يـهوى
ــصــارعه حــيث أقـبـل عـلـى مـزاولــتــهــا بـشــغف واسع لــذلك كــان يــتــردد عـلى ا
الزورخـانـات في احملالت الـقريـبه من سـكـنـاه حيـث زورخانـات مـحالت الـدهانه
ا مكـنه من أجادة هذه الـرياضه واالحـاطه بفنـونها هديه وغـيرهـا  والفـضل وا
واصــولـهـا حــتى وصل الى الـدرجــات الـعـلــيـا فـيــهـا وفـاز في ســبـاقـات كــثـيـره
لـلـزورخـانه الـبـغداديـه حتى طـبـقت شـهـرته كـمـصـارع في الـزورخـانه في جـميع
ـقـام الـبـغـدادي الذي مـنـاطق بـغـداد وبطـولـته في الـزورخـانه مـكـنتـه من اجادة ا
يرتـبط بالـزورخانه لذلـك كانت بطـولته في (جـفر) الـزورخانه بـطوله في الـچالغي
ـعـدودين الـذين يشـار لـهم بالـبـنان في قـام حـتى أصبح من ا البـغـدادي واداء ا
وزونه عـذبة وشـجيه وقـراءة االدعيه ـقام بـايقـاعاته الـنـغمـيه ا بغـداد الن قراءة ا
دائح الـنبويه كانت تـصاحب العبي الـزورخانه خالل مزاولـتهم لها اذ الديـنيه وا
كان لـها االثر الكـبير في نـفوس العبي الزورخـانه وتخفـيف التعب عـنهم. وتذكر
قام وتعلمه عن أحمد ـقام للشيخ جالل احلنفي وهاشم الـرجل انه أخذ ا كتب ا
قـام البغـدادي وانه كان استاذا زيدان الـشخصـيه الثانـيه او الثالـثه في تاريخ ا
تـعـلم مـنه أعظـم مقـر مـقـام في الـعهـد احلـديث مـحـمـد القـنـانـچي وحـسون بن
الـيـهــوديه ويـضـيف الى هـؤالء آخــرون مـنـهم سـلـمــان مـوشي ويـوسف حـوريش
ـقـام وروبــ رجـوان وغــيـرهم كــثـيــر وقـد نـقـل عن مـحــمـود اخلـشــالي اجـادتـه 
قام بصـيحه عاليه التي تـسمى (بدوة) وتعرض احملمـودي الذي يقوم على بـدء ا
به صـيــحـات الــذي يـنــتـهي بــالـتــسـلــوم وتـعــلم الــقـبــانـچي من اخلــشـالـي مـقـام
قاماة لكـثرة قطعه واوصاله الذي نغمه بيات االبراهـيمي الذي يعد من أصعب ا
ويغـنى مع االيقاع ويقرأ فيه زهـيري واستقراره على درجـة الدوگاه. وقد امتدح
ـقام الكـثيروه وحـيث انه عاش الى الزمن الـذي  فيه صنع اسلـوبه في قراءة ا
االسطـوانات لذلك فأنه سجل مقـاماته على اسطونات أم(الـلوله) أي البكره.وبعد
ـعـروف مـحـمـد ـصــارع ا ـعـظم. أمــا شـقـيـقه ا وفـاته  دفـنه في مـقــبـرة بـاب ا
اخلشـالي فقد كان ال يـشق له غبار في لـعبة وسبـاقات الزورخانه ولـكنه لم يقرأ
ـصـارعـ ـا من ابــرز مـصـارعي زمـانه نـازل الـكـثـيـر من ا ـقـام كـشـقـيـقه وا ا
الـعـراقـيـ واالجـانب وكــان الـفـوز الى جـانـبه فـفي أحـد االيـام ورد بـغـداد أحـد
مصـارعي الزور خانه االيراني وطلب منازلته وفعالً جرى النزال في زور خانة
الـكـاظـميـه التـي تعـود لـلـمـصـارع الـسـيـد ابـراهـيم وحـضـر الـنـزال أغـلب ابـطال
الـزورخـانه فـي بـغـداد وابـتـدأ بـهـجـوم من عــلى خـصـمه االيـراني فـرده اخلـصم
صارع محمد فرجع صارع االيراني وعلى جبهته أي حبهة ا بكف يـده أي يد ا
الى الوراء واسـتند على حافـة اجلفره وعاود الـهجوم فكرر الـنمصارع االيراني
ضربـته في جبهته حتى انه جلس القرفصاء وعاد واقـفاً  استعداداً للهجوم فما
ــــصــــارع االيـــــراني الـــــذي الحظ صــــمـــــوده اال أن يــــرمي كــــان مـن مــــرافـق ا
ـصارع االيـراني عن الـنـزال بـعد ـصـارع ويـعـلن تـنـازل ا (الـبـشـطمـال)عـلى ا
ــصـارع االيـراني عن ســبب انـهــاء الـنـزال وعـدم انـتـهــاء الـنـزال ســئل مـرافق ا
ـصارع االيـراني لـو ضرب (فـحل) اجلـاموس) االستـمـرار به قال ان صـاحـبه ا
صارع مـحمد اخلـياط ضربتـ ولم يستطع يقـضي عليه ومع ذلك فـأنه ضرب ا
الـقـضـاء عـلـيه ًانه انـهـى الـنـزال بـألـقـاء (الـبـشـطـمـال) خـشـيـة
ضــربــات مـــحــمــد اخلــشــالـي كــذلك فــقـــد نــازل مــحــمــد
اخلشـالي مصارعا ايرانيـا آخر اسمه (يد الله) في نزال
عنـيف جرى في زورخانة خان الـدجاج القريبه من سوق
صارع مـحمد القره الشـورجه التي تعود مـلكيتـها الى ا

غولي وتغلب عليه.
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ـتـحدة بـسحب قـواتهـا من سوريـا كمـا هددت طالـبت إيران وسـوريا امس الـواليات ا
ة ـتـحـدة بـهـز ـدعـومـة من الـواليـات ا ـقـراطـيـة ا حـكـومـة دمشـق قـوات سوريـا الـد

عسكرية إذا لم توافق على إعادة السلطة للدولة.
وكـان رئـيسـا أركان اجلـيشـ اإليراني
والـسـوري يـتـحدثـان بـعـد اجـتـماع في
دمــشق شــارك فــيه أيــضـا نــظــيــرهــمـا
الــعــراقي الــذي قــدم دعــمــا ســيــاســيــا
لـلرئيس السوري بشار األسد ولطهران
بــإعالنه أن احلـدود الـســوريـة سـيـعـاد
فـتـحهـا قـريـبا. وتـشـير تـصـريـحاتـهـما
إلى مـخـاطر تـصعـيد جـديد في سـوريا
ــة الــدولــة اإلسالمــيــة ومع بــعــد هــز
سـعي األسـد السـتـعـادة آخر مـنـطـقـت
كـــبـــيـــرتــ خـــارج ســـيـــطـــرته وعـــمل
ــتــحـدة عــلى كــبح الـنــفـوذ الــواليـات ا
ـتـحـدة اإليـرانـي. وتـعـهـدت الـواليـات ا
من قـــبل بـــاحــتـــواء مــا تـــصـــفه بــدور
ـزعزع لـالستـقـرار في الـشرق طـهـران ا
األوسط لـكن طبيعة العالقات الراسخة
بـــ إيـــران وكل من دمـــشق والـــعــراق
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وبـيـنـمــا كـان يـقف إلى جـانب نـظـيـريه
الـعـراقي والـسـوري في بـث تلـفـزيـوني
مـــبــاشـــر قــال رئـــيس أركـــان اجلــيش
ـيـجـر جـنرال مـحـمـد بـاقري اإليـراني ا
إن إيـران والعراق وسوريا متحدة ضد
اإلرهـاب وأن الـتنـسـيق ب هـذه الدول
يـــتم عــلـى أعــلى مـــســـتــوى. وأعـــلــنت
اضي أنـها تـحـدة الشـهـر ا الـواليـات ا
سـتـحـتـفظ بـبـعض قـواتـهـا في سـوريا
في تــراجع عن قـرار سـابق بـسـحب كل
ـــة ـــجـــرد إحلــــاق الـــهـــز الـــقــــوات 
الـعـسـكريـة بـتـنظـيم الـدولـة اإلسالمـية
ــتـحـدة ــتـشـدد. وأرســلت الـواليـات ا ا
قـوة جوية وبعض القـوات البرية دعما
ــقــراطــيــة الــتي لــقــوات ســوريــا الــد
يــقـــودهــا أكـــراد والــتي أوشـــكت عــلى
الــســيـــطــرة عــلى آخــر جـــيب لــلــدولــة
اإلسالمـية في شرق سـوريا. وللواليات
ــتـحــدة أيــضـا قــاعــدة عـســكــريـة في ا
الــتـنف قــرب الـطــريق الـســريع الـرابط
بـــ دمــــشق وبـــغــــداد واحلـــدود بـــ
الـعراق وسوريا. وبـعد إعالن واشنطن

لــلــنــفــوذ اإليـــراني يــصل إلى الــبــحــر
ـتـوسط وحدود إسـرائيل. وبـالـنسـبة ا
لألسـد فإن إعادة فتح احلـدود العراقية
سـيسـرع وتيـرة إعادة انـدماج اقـتصاد
سـوريا مع اقتصادات البلدان اجملاورة
بـــعـــد فـــتح احلـــدود مـع األردن الـــعــام
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ـتـحــدة بـقـوة مـسـاء ونـفـت الـواليـات ا
األحـد تـقـريـرا صحـافـيـا عن اعـتـزامـها
تـــرك نــحـــو ألف جـــنـــدي في ســـوريــا
مـــؤكــــدة أن اخلـــطـط إلبـــقــــاء قـــوة من
حـوالي  200جـنـدي لم تـتغـيـر. وذكرت
صـحـيـفـة وول سـتـريت جـورنـال األحـد
أنه مـع فـــشل احملـــادثـــات مع تـــركـــيـــا
دعومة من الواليات والقوات الكردية ا
ــتـــحــدة واحلـــلــفــاء األوروبـــيــ في ا

الـتوصل إلى اتفاق بشأن "منطقة آمنة"
في شـمـال شـرق سوريـا فـإن الـواليات
ـتحـدة تنوي اآلن مـواصلـة العمل مع ا

قاتل األكراد في البالد. ا
ونــقـــلت الــصـــحــيـــفــة عن مـــســؤولــ
أمـريكيـ قولهم إنّ اخلـطة قد تـتضمن
اإلبـقــاء عـلى مـا يـصل إلى ألف جـنـدي
أمـيـركي في جـمـيـع أنـحـاء الـبـلـد الذي
ـــزقه احلـــرب. وقـــال رئـــيس هـــيـــئــة
ـشـتـركـة اجلـنـرال األركـان األمـيـركـيـة ا
ـزاعم جــوزف دانــفـورد في بــيــان إنّ "ا
ـــســـاء إحـــدى الـــتـي ذكـــرتـــهـــا هــــذا ا
الصحف األمريكية الكبرى بأن اجليش
األمـريــكي يـخـطط البــقـاء مـا يـقـرب من
ألف جــنــدي أمـيــركي في ســوريـا غــيـر
صــحــيـحــة في الــواقع". وتــابع أنّه "لم

يـطـرأ أي تـغـيـيـر عـلى اخلـطـة الـتي 

اإلعالن عـنـها في شـهر فـبـراير (شـباط)
ونـــواصل تــنـــفـــيــذ تـــوجـــيه الـــرئــيس

بتخفيض القوات األمريكية".
ــتـــحــدة لـــكــنـه أضــاف أنّ الـــواليـــات ا
تواصل "إجراء تخطيط عسكري مفصّل
مع هــيــئـــة األركــان الــعــامــة الــتــركــيــة
ـواجهة اخملـاوف األمنيـة التركـية على
طـول احلـدود التـركيـة الـسوريـة". وقال
إنّ "الـتـخـطـيط حتـى اآلن مثـمـر ولـديـنا
تــصـور مــبـدئي ســيـتم تــنـقــيـحه خالل
ـقـبــلـة". وأوضح "نـقــوم أيـضـا األيــام ا
بــالـــتــخــطـــيط مع أعـــضــاء الــتـــحــالف
اآلخـرين الـذين عـبـروا عن نـيـتهـم لدعم
ـرحـلـة االنــتـقـالـيـة من الـعـمـلـيـات في ا
ســـوريــا". وأعـــلن الــرئـــيس األمـــيــركي
دونـالد ترامب بـشكل مفـاجئ في كانون
األول/ديـــســـمــــبـــر الـــســـحـب الـــكـــامل

في ديـسمبـر كانون األول عـزمها سحب
الـقــوات لم تـنـجـح الـسـلـطــات بـقـيـادة
األكـــراد في شـــمــال شـــرق ســـوريــا في
الـتـوصل إلى اتفـاق مع دمـشق حلمـاية
ـنطقـة من هجـوم تركي محـتمل. وقال ا
الـعماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع
تبقية في يد الـسوري الورقة األخيرة ا
األمـريكـيـ وحلـفائـهم هي قسـد (قوات
ـقراطـية) وسـيـتم التـعامل سـوريـا الد
عتـمدين من الدولة مـعهم باألسلـوب ا
صاحلة الـوطنية أو حترير الـسورية: ا
األراضي الـــتي يـــســيـــطــرون عـــلــيـــهــا
بـالقـوة. واستـعادت احلكـومة الـسورية
الـسيطـرة على مناطق كـبيرة عن طريق
ـصاحلات التي تُبـرم عادة بعد إحلاق ا
عارضة. قاتـلي ا ة الـعسكريـة  الـهز
وأضـاف أيوب ال شك أن قـدرة الواليات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة الـعـسـكـريـة كـبـيرة ا
ومـتطورة لكن االستعـداد للتضحية في
ســبـيل (الــوطن) أهم عـوامـل الـقـوة في
اجلـيش الـعربي الـسـوري. وقال بـاقري
إن االجـتـمــاع بـحث الـسـبل الـتي يـجب
أن اتــخـاذهـا السـتــعـادة األراضي الـتي
مـازالت خـارج نطـاق سيـطـرة احلكـومة
ـناطـق التي انـتـشرت فـيـها ـا فـيهـا ا
قـوات أمريـكـية مـضيـفا أن الـقرار بـهذا
الـصدد فـي يد الـدولة الـسوريـة. وأُغلق
ـعـبـر احلـدودي بـ سـوريـا والـعراق ا
مـنذ سنوات بـعد سيطرة تـنظيم الدولة

اإلسالمية عليه في عام .2014
وقــال رئــيـس أركــان اجلــيش الــعــراقي
ي في الــفـريق أول ركـن عـثــمـان الــغـا
مـؤتمر صحـفي بثه التلـفزيون الرسمي
قـبلة فتح الـسوري سنشـهد في األيام ا
ـنـفـذ احلـدودي بـ سـوريـا والـعـراق ا
واســتـئـنــاف الـزيــارات والـتــجـارة بـ
الـبـلـدين. وقـال بـاقـري إن فـتـح احلدود
مــهم إليـران فــيــمـا يــتـعــلق بــالـتــجـارة
وكـذلك اإليراني الذين يزورون العراق
ومــنـهــا إلى سـوريــا. وعـبــر مـنــتـقـدون
إليـران عن مـخاوفـهم من مـد جسـر بري

والـــنـــهـــائي أللــــفي جـــنـــدي أمـــيـــركي
مــنــتـشــرين فـي شـمــال شــرق ســوريـا
مـعلناً انتصاراً تاماً على تنظيم الدولة
اإلسالمـيـة. وهـو مـا دفع حـيـنـهـا وزيـر

دفاعه جيم ماتيس لالستقالة.
لــــكــــنـه ومع ضـــــغط الــــكـــــونــــغــــرس
والــبــنـتــاغــون قــرر إبـقــاء نــحـو 200
نطقة التي ال عـنصر أميركي في هـذه ا
يــســيــطــر عـلــيــهــا الــنــظــام الــسـوري

تدعمهم قوات من الدول احلليفة.
تبقـية إلى ضمان وتـهدف هذه القـوة ا
ـقـاتلـ األكـراد السـوريـ فيـما أمن ا
يـخشى األوروبيـون أن يجدوا أنـفسهم
في وضـع صــــعب إذا قــــامـت تــــركــــيـــا
الــعـــضــو في حــلف شـــمــال األطــلــسي
ـقــاتـلـ األكـراد الـذين بـعــمـلـيـة ضـدّ ا

." تعتبرهم "إرهابي

ـطـلـة عـلى نهـر الـعـشار إلى الـتـراثـية ا
مــتـحف حـضـاري صــغـيـر بـإمــكـانـيـات
مـتواضعة لكن في عام  1991تعرضت
ــتـحف إلى الـنـهب جــمـيع مـوجـودات ا
والـتـخـريب حـيث فـقـدت الـعـشرات من
اجلـرار الـفـخـارية واألواني الـنـحـاسـية
والـتـمــاثـيل الـصـغـيـرة الـتي تـعـود الى
حــضـــارات وبــســبب فـــقــدت الــبــصــرة
مـتـحفـها الـتـاريخي الـوحـيد. مع بـداية
عـام  2007حتـدث مـسؤولـون مـحلـيون
عن نــيـة إلنـشـاء مــتـحف حـضـاري بـدل
ــتـحف الــسـابق ثـم قـررت احلــكـومـة ا
احملـــلـــيـــة في عــام  2010تـــخـــصــيص
(قــصـر الــبــحـيــرة) الـذي خــلــفه رئـيس
الـنـظـام الـسـابق صـدام حـسـ كـمـوقع
إلنـشاء متحف تأريخي وفي  27أيلول
ـتحف جزئـياً بواقع  2016 افـتتاح ا
قـاعة واحـدة تضم أكـثر من  500قـطعة
أثـريـة تعـود الى الـفـترتـ الـساسـانـية
واإلسالمـية وهي عبارة عن مسكوكات

نقدية ومواد فخارية. دائن مشهد لطاق ا

ـاذا تضـربني هـكذا? بأي حق يـصرخ: "
تضرب هاتفي هكذا?"

كــمـا ســأل الــصـحــفي الــفـرنــسي أفـراد
الــشـرطــة عن ســبب عـدم وضــوح أرقـام
هــويـاتــهم. وسُـمع صــوت أيـضــا أُثـنـاء
تـصويـر الفـيديـو وهو يـقول: "كـاذبون".
وكـان حراك الـستـرات الصـفراء الـسبت
ـــظـــاهـــرات الـــتي ـــاضي أكـــبـــر من ا ا
شـهـدتـها فـرنـسـا في األسـابيـع القـلـيـلة
ـــشـــاركــ في ـــاضــيـــة. وبــلـغ عــدد ا ا
ــاضي مــظــاهــرات نـــهــايــة األســبــوع ا
 32300شــــخص فـي جــــمـــيـع أنــــحـــاء
ــعـلـنـة من قـبل فـرنــسـا وفـقـا لألرقـام ا

وزارة الداخلية الفرنسية. 
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وقــــدم الــــرئــــيس مــــاكــــرون تــــنــــازالت
ـاضي بــعـد أن لــلـمــتـظــاهـريـن الـعــام ا
انـتـشرت أنـشـطـة احلركـة االحـتجـاجـية
في الـــــبـالد وهي الـــــتـــــنــــازالت الـــــتي
تضمنت عشرة مليارات يورو خُصصت
لــتــعــزيــز دخل الــعــمــالــة األكــثــر فــقــرا
والـــســـجـــنـــاء لـــكـن ذلك لم يـــنل رضـــا
ـتـظاهـرين. وقـام ماكـرون بـجوالت في ا
اضي أنـحاء متفرقة من فرنسا الشهر ا
لالســـتــــمـــاع إلى الــــعُـــمَـــد احملــــلـــيـــ
ــواطـنــ في إطــار مـبــادرة "احلـوار وا
الـكـبيـر" الـتي بدأهـا الـرئيس الـفـرنسي

إلجراء حوار وطني على نطاق واسع.

االحـــتــجـــاجــات. وبـــعــيـــدا عن ســـرعــة
الـــتــدخل لـــوقف الـــشــغب بـــدت قــوات
الــشــرطــة فـي مــوقف دفــاعي وهــو مــا
يُـرجح أن يكون بسـبب تردد القوات في
اسـتخـدام كل ما لـديهم من وسائل فض
كن الـشغب نظـرا للمخـاوف حيال من 
أن يـــحــــدثه ذلـك من إصـــابــــات وفـــقـــا
ـــراسـل بي بي سـي. وقـــطع الــــرئـــيس
انويل ماكرون عطلة تزلج الـفرنسي إ
مـتعـهدا بـاتخـاذ إجراءات "قـاسيـة" للرد
مع مـــــا حــــدث. وقـــــال مــــاكــــرون: "اآلن
وصـلنا إلى النهايـة وأطالب بأال تتكرر
شاهد مرة ثانية خاصة في مـثل هذه ا
هـذا احلي (الشانزيلـيزيه). واستخدمت
ـسيل يـاه والـغاز ا الـشـرطة خـراطـيم ا
تـظاهـرين. كمـا ألقت لـلدمـوع لتـفـريق ا
الــشــرطـة الــقــبض عـلى  120شــخــصـا
ـتـظـاهـرون ـظـاهـرات. وقــذف ا أثـنــاء ا
قـوات األمن باحلجارة بالقرب من قوس
الـنصر. وصُور أحد أفـراد الشرطة وهو
يـــدس قـــمــــصـــان نـــادي بـــاريس ســـان
جـيـرمـان لـكـرة الـقـدم في حـقـيـبـة وهـو
األمـر الــذي تـتـولى الـشـرطــة الـتـحـقـيق
ي بيزيه مقطع فـيه. ونشر الصحفي ر
الــفـيـديــو اخلـاص بـذلك الــشـرطي عـلى
حسابه على موقع التواصل االجتماعي
تـويتر بيـنما كانت الـشرطة حتاول منع
الــتـصـويــر. وسُـمع صـوت بــيـزيه وهـو

تــعــرضت جــمـيــعــهــا تـقــريــبــا ألضـرار
جــسـيــمـة. وقـال رئــيس الـوزراء إدوارد
: "بداية فـيلـيب في بيان مـتلـفز االثنـ
ــــنع ــــقـــــبل ســـــوف  من الـــــســــبـت ا
احــتـجـاجـات 'الــسـتـرات الــصـفـراء 'في
األحـيــاء الـتي كـانت أكــثـر تـضـررا فـور
رصــد أي إشــارات لـوجــود اجلــمــاعـات
الـراديـكـاليـة واسـتـشعـار نـيـتهـا الـقـيام

بأعمال تخريب." 
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ــتــوقع أن تُــطــبـق الـقــيــود الــتي ومن ا
أعـلن عنهـا رئيس الوزراء الـفرنسي في
بــاريس ومـدن أخــرى في فــرنـســا. كـمـا
اعــتـرف فــيــلـيب بــأن "تــعـلــيــمـات غــيـر
مـنـاسـبـة" صـدرت لـشـرطـة بـاريس عـلى
مــســتــوى الــتـــعــامل مع احــتــجــاجــات
ـاضـي. وأضـاف أن مــيــشـيل الــســبت ا
ديـلـبـيش رئـيس شـركـة بـاريـس سوف
ــقــبل بــديــديــيه يــســتــبــدل األربــعـــاء ا
اللــيـمــنت قــائــد الـشــرطــة في مـنــطــقـة
نـوفـيل- أتيـكـان. وقـال هيـو سـكوفـيـلد
مـــــــراسـل بـي بي سـي فـي بـــــــاريس إن
جــمـاعــات يـســاريـة مــتـطــرفـة مــنـظــمـة
ـسـؤولـيــة إلى حـدٍ كـبـيـرٍ عن تـتــحـمل ا
أحــداث الــشــغـب الــتي وقــعت الــســبت
ـــاضي أثـــنـــاء االحـــتـــجــاجـــات لـــكن ا
انـتـقادات عـلى نطـاق واسع وُجهت إلى
الـــشــــركــــة لـــطــــريــــقــــة الـــتــــعــــامل مع

وصــفـته "بــالـنــخـبــويـة" الــتي اتـهــمـوا
ـانـويل مـاركـون الـرئــيس الـفـرنـسـي إ
بــتــبــنــيــهـــا. وتــعــرض مــطــعم فــوكــيه
الــشـهـيــر الـذي اعــتـاد رؤسـاء فــرنـسـا
الـسابق ارتياده ألضرار بالغة بسبب
اضي. كما دمر أحـداث العنف السبت ا
ـشـاركـون في أعمـال الـتـخريب مـتـجر ا
البس الرجال ومتجر عروف  "بـوس" ا
"لــونــغــشــامب" حلــقــائب الــيـد. وقــالت
الـغرفـة التـجاريـة في باريس إن أحداث
ــــاضي طـــالت  91شـــركـــة الــــســـبت ا

الــعـنـيــفـة بـعـض احملـال الـتــجـاريـة في
شــارع الــشـانــزلــيــزيه. وشـارك فـي تـلك
االحـــتـــجـــاجـــات حـــوالي عـــشـــرة آالف
شـــخص فـي زيـــادة كـــبـــيـــرة مـــقـــارنـــة
ـظـاهرات الـتي شـهـدتـهـا باريس في بـا
الـفتـرة األخيرة. وبـدأت حركة الـسترات
الــصـفـراء احــتـجـاجــات أسـبــوعـيـة في
عـموم فـرنسا مـنذ أربـعة أشهـر تعـبيرا
عن رفـض زيـادة في الــضـرائب أقــرتـهـا
احلـكـومة الـفـرنسـيـة. وصعـدت احلـركة
من نـــشــاطـــهــا االحـــتـــجــاجي ضـــد مــا
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أعـلنت احلكومـة الفرنسـية أنها سـتغير
رئـيـس الـشـرطـة في الــعـاصـمـة بـاريس
إضـافة إلى قـرارات بحـظر الـتظـاهر في
ــنــاطـق عــقب االحــتـــجــاجــات بــعـض ا
الـعنيفة التي شهدتـها العاصمة السبت
ــاضي. وقــال إدوارد فــيــلــيب رئــيس ا
وزراء فــرنـــســا إن الـــســلـــطــات ســوف
تــتـــحــرك عــلى فـــور رصــد اجلــمــاعــات
نـاطق األكثـر تضررا. الـراديكـاليـة في ا
ـــظـــاهـــرات ــــشـــاركـــون في ا وحـــطم ا
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