
فيه  يتزامن  الذي  الأثري  اليوم  هذا  مثل  يف 
يجيئ   ، نوروز  اعياد  اندلع  مع  الأم  عيد 
الربيع ليم�سح ندوب اليام القاحلة من على 
�سالم  �سورة  لنا  مقدما  ال�سالم  دار  وجنتّي 
ورائحة  اليانعة  اأ�سجاره  ظالل  حتت  واأمن 
بعطرها،  اجلو  تزين  التي  املتفتح  القداح 
النزاعات  غيبته  الذي  واأهلها  بغداد  جمال 
اليوم  يعود  املرتدية  ال�سيا�سية  والو�ساع 
بكامل  املدينة  مظهر  جديد،  من  لزهر 

الينا  تعيد  التي  اخل�رضاء  وروحها  قيافتها 
ذكريات اأيام جميلة م�ست. 

التقينا  ويف جولتنا يف احدى حدائق بغداد 
ا�ستعدادهم  املواطنني حدثونا عن  عددا من 
ل�ستقبال يوم الربيع بفرح غامر كان اأولهم 
ومبتهج  �سعيد  اأنا  قال:  الذي  علي  يو�سف 
اأجمل  من  اأعده  الذي  الربيع،  ف�سل  بحلول 
ورائحتها  فيه  ال�سجار  �سحر  اأحب  الف�سول 
العبقة وامتنى لو اأن ف�سول ال�سنة كلها ربيعًا، 
اما عن ا�ستعدادي ليوم نوروز فبالتاأكيد يف 
نيتي ان اخرج ب�سحبة عائلتي واأطفايل اىل 

احلياة  باأجواء  والتمتع  املتنزهات  احدى 
النقية التي نفتقدها طيلة ال�سنة.

اأما فاطمة احل�سن كان راأيها ان يوم نوروز 
عر�س  هو  اجلماهريي"  العر�س   " ب  اأ�سبه 
هو  ما  بكل  واحتفاء  احلقيقة،  يف  للطبيعة 
وبالرياح  باملاء  بال�سجر  احتفاء  جميل، 
ن�سعر  اأن  حقنا  من  كب�رض  نحن  وبنا 
بجمالية الطبيعة الذي ين�سينا زحام احلياة 
والواجبات  بالعمل  املمتلئة  واليوميات 
املنزلية، انا اراه املتنف�س الذي يخرجنا من 

�سو�ساء احلياة اىل هدوء الطبيعة.

ان  علي:  وفاء  ال�سيدة  قالت  جانبها  من 
اأم  فهي  ا�ستثنائي  اليوم  هذا  يف  �سعورها 
مع  املقد�س  العيد  بهذا  لالحتفاء  وت�ستعد 
�سعوري يف  ان  وا�سافت:  وزوجها،  اولدها 
فما  اأخر  �سعور  اي  ي�ساهيه  ل  اليوم  هذا 
م�سحية  حمبة  كاأم  بي  ُيحتفى  ان  اأجمل 
تزيل  التي  واللوان  اجلمال  من  اجواء  يف 

بروعتها التجاعيد من اأعمارنا. 
نوعها  من  جديدة  حملة  هناك  ان  يذكر 
اأربيل  يف  الفتيات  من  جمموعة  بها  قامت 
والكتب  الزهور  بتوزيع  وملخ�سها  قيامهن 

على املارة يف ال�سوارع مما عزز هذا اجلمال 
العراقي واعطاه بعداً اخر. . 

املحلية  احلكومة  ان  بالذكر  اجلدير  من 
امن  على  للحفاظ  اجراءات  عدة  اتخذت  قد 
ال�سلحة  حمل  منع  قررت  اإذ  املواطنني، 
ا�سبوع  ملدة  منها  املجاز  حتى  النارية، 
وحما�سبة من يطلق العرية النارية وغريها 
اأي�سا  نوروز  عيد  على  ويطلق  القرارات،  من 
"عيد الدخول" كناية عن دخول �سنة جديدة 
اخل�رضة  مظاهر  ب�سبب  ال�سجرة"  و"عيد 

والربيع. 

الإعدادي  ال�ساد�س  ال�سف  لطلبة  �سامل"  "دخول  وجود  عن  النباء  الثنني،  الرتبية،  وزارة  نفت 
والثالث املتو�سط يف المتحانات النهائية، موؤكدة اأن الطالب يحق له امل�ساركة بالمتحانات اإذا 

كان "ناجحا اأو مكمال بثالثة درو�س وباإ�سافة ع�رض درجات".
وقال املكتب الإعالمي لوزارة الرتبية يف بيان تلقته )اجلورنال( اإنه "ل يوجد دخول �سامل لطلبة 
ال�سفوف املنتهية يف المتحانات النهائية". وا�ساف املكتب ان "التعليمات التي �سدرت ب�ساأن 
ذلك هو اأن الوزارة جعلت م�ساركة الطالب يف المتحانات النهائية للناجحني اأو املكملني بثالثة 
درو�س وع�رض درجات"، لفتة اىل اأن "ما عدا هذه احلالة يعترب الطالب را�سبا يف �سفه ول متكنه 
من اأداء المتحانات النهائية". وتابع املكتب، اأن "دخول طلبة ال�ساد�س البتدائي �سيكون �سامال 
مواقع  بع�س  وكانت  وتربوية".  اأخالقية  املتورطني مب�ساكل  اأو  بالغياب  املف�سولني  الطلبة  عدا 
التوا�سل الجتماعي "الفي�س بوك" تناقلت اأنباء باأن وزارة الرتبية اعلنت عن دخول �سامل لطلبة 

ال�سف ال�ساد�س الإعدادي والثالث املتو�سط يف المتحانات النهائية. 

تظاهر الع�رضات من املواطنني، الثنني، امام م�رضوع ب�سماية جنوب �رضقي بغداد، مطالبني بال�رضاع 
يف اجناز امل�رضوع، م�سريا اىل انهم هددوا باخلروج يف تظاهرات اخرى يف حال عدم تلبية مطالبهم.

"ف�ساد" يف م�رضوع  2016، وجود ملفات  12 �سباط  واأكدت النائبة عن كتلة التغيري تافكة احمد، يف 
ب�سماية ال�سكني، فيما لفتت اىل اأنها "تتحدى" اأي اأحد يقول اأن ت�سليم ال�سقق ال�سكنية يف العراق يتم من 

دون "وا�سطة".
كما اكد اخلبري القت�سادي عبد الرحمن امل�سهداين، اأن هيئة ال�ستثمار مل تِف بوعودها اخلا�سة مبواعيد 
ت�سليم ال�سقق يف جممع "ب�سمايا"، لفتا اىل وجود "ف�ساد كبري" يف عملية القرعة متخ�س عنه اإدخال 

اأ�سماء غري م�سجلة، فيما اعترب اأن م�ساريع وزارة العمار ل حتل اأزمة ال�سكن يف العراق.
يذكر اأن هيئة ال�ستثمار افتتحت يف، )25 اأيلول 2011(، باب الت�سجيل وعرب موقعها اللكرتوين على 
الوحدات ال�سكنية يف جممع ب�سمايا، ومنحت اأولوية الت�سجيل للموظفني واملتقاعدين ومن ثم املواطنني، 

وجاء ذلك بعدما تعاقدت مع �رضكة هانواي الكورية على اإن�ساء 100 اإلف وحدة �سكنية يف املجمع. 

اأملع  من  وواح��د  ال�سبعيني  الغنائي  الن�س  �سيد 
ا�سيل  مبدع  العراقية.  ال�سعبية  الق�سيدة  �سعراء 
من مبدعي العراق ، ل يحتاج اىل �رضح او تعريف 
فرحتي  تكرب   " و   " حا�سبينك   " تقول  اأن  يكفي 
" اأعزاز" وع�رضات الن�سو�س الغنائية  " و  بعيني 
ال�سطرة  اخلالدة يف ذاكرة اجلميع، ولد يف مدينة 
درا�سته  اأك��م��ل   .1941 ع��ام  ق��ار  ذي  حمافظة 
التحق  مدينته  نف�س  يف  والثانوية  البتدائية 
وعنِي  منه  تخرج  حيث  املعلمني  مبعهد  بعدها 
�ستينيات  يف  حمافظته  نف�س  يف  معلم  بوظيفة 
القرن املا�سي من بعدها انتقل اىل بغداد كمعلم 
يف الن�ساط الفني ملديرية الرتبية عام 1970 من 
ثم تزوج وا�ستقر فيها والتقى بالكثري من ال�سعراء 

واملطربني وتاأثر باحلياة يف العا�سمة
مملوءا  مرهفًا  اح�سا�سًا  الريفية  بيئته  منحته 
اخذ  لكنه  له �سوت غنائي جميل  بال�سدق وكان 
)طالب  امللحن  مدينته  واب��ن  �سديقه  بن�سيحة 
لأنه  ال�سعر  كتابة  يف  ي�ستمر  ب��اأن  غ��ويل(  القره 

�ساعر ذو خ�سو�سية ل ميلكها غريه من ال�سعراء.
وقبل اأن ينتهي العقد ال�ستيني فاجاأ الو�سط الفني 
"كمال  الفنان  حلنها  والتي   ) )املَكريرَّ  بق�سيدة 
ال�سيد" واداها غناًء الفنان" يا�س خ�رض" اذ نالت 
احد  �ساعرها  لي�سبح  وا�سعا  وا�ستح�سانا  �سدى 

�سعراء الغنية ال�سبعينية.
مفردات  ب��ني  م��ا  ب��امل��زاوج��ة  ق�سائده  ات�سمت 
املدينة والريف وخرجت بلغة فنية مثقفة وحمببة 
و���رضائ��ح  ف��ئ��ات  اغ��ل��ب  زال���ت-  -ول  ا�ستهوت 

املجتمع.
اذ  الرث  لعطائه  وقتا طويال  القدر مل ميهله  ان  ال 
اأثره  على  فارق  موؤ�سف  م��روري  حلادث  تعر�س 
العراقي  الفن  خ�سارة  وكانت   1983 عام  احلياة 

بفقدانه وهو يف قمة اإبداعه ل تعو�س.
 )35( وف��ي��ه   1971 ع��ام  الول  دي��وان��ه  طبع 
ق�سيدة منها اغان عراقية مهمة لزال العراقيون 
يتذكرونها ويتغنون بها كاأغنية )هذا اآنه( للملحن 
طالب القره غويل. وكلمات اغنية ) جذاب ( والتي 
الذي اخذ  اي�سا  القره غويل  حلنها وغناها طالب 

ح�سة ال�سد من ق�سائد هذا ال�ساعر. 
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بغداد تحن الى من يتغزل بجمالها ..

عيد نوروز.. عرس الطبيعة واحتفاء بالجمال الذي غيبه النسيان

بغداد - لميس عبد الكريم

بغداد- متابعةبغداد- متابعة

 بغداد ــ خاص

 بغداد ــ خاص

تفتقد بغداد" املراأة " اىل من 
يحتفي بها وبجمالها حتى 

ياأتي الربيع الذي ت�شهد 
فيه كرنفااًل مميزا بتجمع 

املواطنني يف احلدائق 
واملتنزهات وعند �شفاف 

دجلة ليغازلون بفرحهم وجه 
بغداد اجلميل

نصيحة أمنية 

بقلم - ناصوح 

نصيحة 

كم���ا يعرف اجلميع ان منظومة �شق���ر بغداد هو م�شروع 
ا�شتثم���اري تابع ملحافظة بغ���داد اأ�ش�س لكي تتعاون هذه 
املنظوم���ة م���ع قي���ادة عملي���ات بغداد م���ن اأج���ل ت�شجيل 
املركبات لكي تقوم املنظومة اخلا�شة بر�شدها الكرتونيًا 
واحب���اط اأي عم���ل ارهابي تنفذه املركب���ات غري امل�شجلة 
وكذلك للحد من �شرقة العجالت وعمليات اخلطف، وكان 

املبلغ املحدد لقاء ت�شجيل املركبة هو 15 الف دينار. 
ح�ش���ل ه���ذا االم���ر الأول م���رة ع���ام ٢٠١٤ ومت جني من 
املواطن���ني اك���ر م���ن 22 ملي���ار دين���ار ث���م اختف���ى هذا 
امل�ش���روع ويف بداي���ة 2016 انطل���ق مرة اأخ���رى ولكن 
ُت�شج���ل  العجل���ة  معلوم���ات  ان  وه���ي  جدي���دة  بحيل���ة 
هوي���ة  عل���ى  احل�ش���ول  يت���م  بعده���ا  وم���ن  باالأنرتن���ت 

الكرتونية تعريفية خا�شة بها. 
ال�ش���وؤال هو كيف �شتتمك���ن هذه املنظوم���ة من احلد من 
العمليات االرهابية؟ وهل باإمكانها ايقاف هذه العمليات 

باالأجهزة امل�شتخدمة لديها ؟؟ 
كان ج���واب قي���ادة عمليات بغداد ان الهوي���ة ت�شاعد على 
اال�شت���دالل عل���ى العجل���ة يف وق���ت قيا�شي ج���دا عند اأي 
طارئ وتقوي����س اأي ن�شاط اجرام���ي براأيي : لن تتمكن 
منظوم���ة �شقر بغ���داد م���ن ايق���اف العملي���ات االرهابية 
باأنواعه���ا العدي���دة، وال�شب���ب ه���و : عندما �شيت���م �شرقة 
العجل���ة من غ���ري املتوقع ان يكون الل����س بهذه ال�شذاجة 
التي جتعله يبقي على الهوية اخلا�شة بالعجلة مل�شوقة 
عل���ى الزجاج وعندم���ا يق���وم باإزالتها والدخ���ول يف اي 
�شيط���رة ت�شادف���ه �شيخ���رج لهم ب���اأي حج���ة، ومن خالل 
متابعت���ي للحوار الذي اجرته اح���دى القنوات مع املدير 
املفو����س للمنظومة مت �شوؤاله يف ح���ال مت �شرقة العجلة 
وقام الل�س باإزالة ال�شتيكر ماذا �شيحدث ؟ اأجاب : �شوف 
تخرج �شيطرة م���ن قبل املنظومة حتم���ل اأجهزة رادارية 
توجهه���ا على العجالت ليتبني لنا العجلة امل�شروقة . اذن 
، كي���ف �شيتعرف اجلهاز الراداري على العجلة امل�شروقة 
وقد مت ازالة ال�شتكري م�شبقًا من قبل الل�س؟ نقطة اأخرى 
تث���ري اجلدل ه���ي ان املنظومة تعمل عل���ى العجالت التي 
حتم���ل ارقام بغ���داد فقط ، هل من املعق���ول باأن العجالت 
املفخخ���ة حتمل ارق���ام بغداد فقط وغريه���ا من العجالت 
غري مفخخة ويف منطقة االم���ان؟ ن�شيحة النا�شوح هي 

اأن تراجع عمليات بغداد النظر يف هذا االمر!

�سكوى على ل�سان احد املواطنني : ظهرت يف الآونة الخرية على ال�ساحة العراقية 
ظاهرة انت�سار حمال املالب�س والك�س�سوارات الع�سكرية يف الباب ال�رضقي وعالوي 
على  احل�سول  يف  املحال  هذه  وفرتها  التي  ال�سهولة  وب�سبب  مريدي،  و�سوق  احللة 
خالل  من  الأمر  هذا  با�ستغالل  الإرهابية  الع�سابات  قامت  الع�سكرية  املالب�س 
�رضائها واخلروج بها بكل ب�ساطة امام مراأى النا�س، اذ تقوم بال�سطو على املنازل 
احلالة  هذه  مبعاجلة  �رضحوا  وممن   ، اأخرى  مرة  والبناء  الهدم  بحجة  واملحال 
ان  قال  اذ  معن،  �سعد  العميد  بغداد  عمليات  باأ�سم  املتحدث  هو  عليها  وال�سيطرة 
"وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد �سكلت �سعبة خا�سة ملتابعة هذا 
املو�سوع بدقة اذ قامت بدورها يف فتح �سجل لكل املحال املرخ�سة لبيع البدلت 
الع�سكرية والأك�س�سوارات ويدون يف ال�سجل ا�سم كل �سخ�س مع الحتفاظ بن�سخة من 
هويته اخلا�سة، لكننا اىل الن مل نر هذا امل�رضوع مطبق فعاًل على ار�س الواقع وانا 
�سخ�سيا اذهب اىل هذه املحال با�ستمرار مل اجد فيها من طلب ا�سمي او هويتي ولول 
هذه الثغرة ملا متكنت العديد من الع�سابات الرهابية بالقيام بعملياتها الجرامية 
م�سحوبة  عجالت  جمموعة  ترى  عندما  منها  الكثري  لن  ال�سيطرات،  اغلب  وجتاوز 
باأ�سخا�س مدججني بال�سالح واملالب�س الع�سكرية ل حتا�سبهم وتف�سح لهم الطريق 

من دون اي �سوؤال، ننا�سد وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد اىل ايجاد احلل!

اىل  برملان الطفل العراقي واجلهات املمثلة للطفولة يف جميع الوزارات العراقية 
من  اليا�رضي  لوؤي  ال�سيد  الأ�رضف  النجف  وحمافظ  الأن�سان  حقوق  وزارة  واىل 
الطفل زمن كرمي عبود الأ�سدي يتيم الأب والذي يرعى عائلته امل�سحوقة ماديا 
من خالل عمل ب�سيط "ميزان يزن به النا�س يف ال�سارع مقابل مبلغ ب�سيط من 
املال " الذي هو م�سدر عي�سه ورزقه مع عائلته علما ان زمن مل ي�ستطع ان يوفق 
بني عمله ودرا�سته مما ادى به اىل تركها ، تعر�س هذا الطفل ال�سغري الذي يجهل 
وقلة وعيه بطريقة غري  براءته  ا�ستغلت  التي  الف�سائية،  القنوات  احدى  �سيا�سة 
اإن�سانية لتجعله و�سيلة يف ت�سقيطها ال�سيا�سي عن طريق اعطائها له بع�س املال 
مقابل ان يبدي راأيا �سلبيا جتاه ال�سيد لوؤي اليا�رضي ومن بعد ذلك قامت بن�رض 

الفيديو، الأمر الذي اأزعج حمافظ النجف ال�رضف 
وطالب باإح�سار الطفل مما اأغ�سب اهله واثار رعبهم فطردوه اىل خارج املنزل 
اأيام، وبوا�سطة �سفري حقوق الأن�سان مت اح�سار الطفل اىل ال�سيد لوؤي  منذ �ستة 
الذي ا�ستجوبه بدوره مرة اخرى وُن�رض فيديو اخر مو�سحا ذلك ويحمل الرد على 
القناة )�س( حالة الطفل الن يرثى لها وهو يعاين الأمرين خارج منزله ويقا�سي 
زمن  اأمر  يف  النظر  اعاله  املذكورة  الوزارات  من  نلتم�س  والفاقة  والربد  اجلوع 

كرمي عبود كي ل يبقى ومن مثله مادة د�سمة للقنوات الف�سائية امل�سي�سة.

 الى وزارة الداخلية 
وقيادة عمليات بغداد

أنقذوا الطفولة!

التربية تنفي أنباء "الدخول الشامل" 
لطلبة االمتحانات النهائية

عشرات المواطنين يتظاهرون قرب 
مشروع بسماية للمطالبة بانجازه

عيد األم .. 
نداء الى األنوثة في جميع انحاء العالم 

مبدعون من العراق

زامل سعيد فتاح

الن�ساء  وورد  جوليا  دعت   1872 عام  يف 
وطالنب  ال�سالح  نزع  دعم  اجل  من  لالن�سمام 
يف ان يقام عيد الأم من اجل ال�سالم وكان نداء 

اإىل الأنوثة يف جميع اأنحاء العامل
ظهر  ديني،  ل  علماين  احتفال  هو:  الأم  عيد 
يف  يح�سل  الع�رضين،  القرن  مطلع  يف  حديثًا 
بع�س الدول لتكرمي الأمهات والأمومة ورابطة 
املجتمع.  على  الأمهات  وتاأثري  باأبنائها  الأم 
وجدوا  والأوربيون  الغربيون  فاملفكرون 
ول  اأمهاتهم  ين�سون  جمتمعاتهم  يف  الأبناء 
يوؤدون الرعاية الكاملة لهن فاأرادوا اأن يجعلوا 
باأمهاتهم،  الأبناء  ليذكروا  ال�سنة  يف  يومًا 
�ستى  ويف  الأيام  من  العديد  يف  به  فيحتفل 
املدن يف العامل ويف الأغلب يحتفل به يف �سهر 
اآذار اأو ني�سان اأو اأيار. ويعترب مكمال ليوم الأب.

يف  فمثال  لأخرى،  دولة  من  تاريخه  ويختلف 
ف�سل  من  الأول  اليوم  يكون  العربي  العامل 
الربيع اأي يوم 21 مار�س اأما الرنويج فتقيمه 
 3 يوم  فهو  الأرجنتني  يف  اأما  فرباير،   2 يف 
اأكتوبر، وجنوب اأفريقيا حتتفل به يوم 1 مايو. 
يف  الحتفال  يكون  املتحدة  الوليات  ويف 
�سهر مايو من كل عام. وفيه  الثاين من  الأحد 
فمثال  وتكرميهن،  بالأمهات  الحتفال  يتم 
ال�ساد�سة  بني  اأطفال  ر�سمها  �سور  عر�س  يتم 
�سمن  وتدخل  عمرهم  من  ع�رضة  والرابعة 
معر�س متجول يحمل ا�سم "اأمي" ويتم نقله كل 
4 �سنوات يتجول املعر�س يف العديد من الدول.
حتتفل الوليات املتحدة بعيد الأم يف يوم الأحد 
جوليا  دعت   1872 عام  يف  مايو،  من  الثاين 
وورد هاو الن�ساء لالن�سمام من اجل دعم نزع 
يقام  ان   1872 يونيو   2 يف  وطالنب  ال�سالح 
عيد الأم من اجل ال�سالم." نداء اإىل الأنوثة يف 

بعيد  اأحيانًا  اإليه  وي�سار  العامل"  اأنحاء  جميع 
الأم. ولكن يوم جوليا مل يكن لتكرمي الأمهات 
امل�ساملات �سد احلرب.  الأمهات  لتنظيم  ولكن 
هناك  كان   1890 وعام   1880 عام  ويف 
العديد من املحاولت من اجل اقامة عيد الأم 
يف اأمريكا لكن هذه املحاولت مل تنجح اىل ان 
"اآنا جارفي�س"  اإن�ساء العيد احلايل من قبل  مت 
يف )جرافتون( غرب فرجينيا يف عام 1908، 
وهو عيد لتكرمي ام واحدة، اذ كانت جوليا تريد 
بجميع  الحتفال  وهو  والدتها  حلم  حتقيق 
حتى  الطلب  هذا  تعزز  جوليا  ظلت  الأمهات. 
عيداً  العيد  ويل�سون" هذا  "وردو  الرئي�س  جعل 
الأم  عيد  املدن  معظم  ا�ستمدت  وطنيًا.  ر�سميًا 
من الأعياد التي ظهرت يف الوليات املتحدة. 
وكان  الأخرى  والثقافات  املدن  اعتمدته  كما 
�سواء  خمتلفة  باأحداث  مرتبط  عديدة  معاٍن  له 

كانت تاريخية اأو دينية اأو اأ�سطورية.

 بغداد ــ خاص


