
يبدو ان ظاهرة وجود ن�ساء بال معيل انظمت اىل �سل�سلة 
الظواهر ال�سلبية التي ولال�سف ا�سبحت من واقع ال�سارع 
التْخطيط  اأعلنتها وزارة  التي  الر�سمية  اذ ت�سري  العراقي 
اأن  اإىل  م   2016 اجلاري  العام  من  اآب  مطلع  العراقية 
 )  ١٢ ( �سن  من  اأْرملة  األف   )  850( فيه  يعي�ش  العراق 
�سنة فما فوق، ف�ساًل عْن )600 ( األف طفل يتيم من �سن 
الوالدة اإىل ) ١٧ ( �سنة، مع العر�ش اأن هذه البيانات، 
والتي ت�سمل اإقليم كرد�ستان، افتقرت اإىل االح�سائيات 
ونينوى  االأنبار  حمافظتي  يف  ال�رشيحة  بهذه  اخلا�سة 
،ويرجع   التْخطيط  لوزارة  الر�سمي  املتحدث  بح�سب 
ال�سبب يف تزايد هذا االمر ب�سكل ال ميكن التغا�سي عنه 
اىل تردي الظرف االمني اوال ، وجتاهل اجلهات املعنية 
ايجاد  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  بوزارة  املتمثلة 
مدى  على  �سليم  معي�سي  م�ستوى  بتاأمني  كفيلة  حلول  
ال�سنوات القادمة بدال من اعطائهن القليل الذي ال يكفي 

ل�سد اغلب احتياجاتهن .
اذ ان بقاء و�سعهن على ما هو عليه لي�ش امرا طبيعيا 
اثار  من  االمر  هذا  يرتكه  ملا  نظرا  البعيد  املدى  على 
وعلى  عليهن  وثقافية  واقت�سادية  ونف�سية  اجتماعية 

اطفالهن يف امل�ستقبل .
بالباحث  التقينا  املو�سوع  هذا  عن  اكرث  وللحديث 

االجتماعي ، امين �سعيد والذي حتدث لنا قائال 
)اإن واقع احلال املزري الذي ترزح حتت وطاأته فاقدات 
امُلعيل، يلزم اجلهات املعنية مواجهته ب�سيا�ساٍت فاعلة 
ما  عرب  ال�رشيحة  هذه  ب�سوؤون  النهو�ش  �ساأنها  من 
التي مبقدورها  واالإجراءات  التدابري  اتخاذه من  ينبغي 
حفظ كرامة الن�ساء من االأرامل واملطلقات واملتعففات، 
العمل  وزارة  يف  منهن  امل�سجالت  عدد  بلغ  والالئي 
م نحو   2009 نهاية عام  لغاية  االْجتماعية  ون  وال�ُسوؤُ

)250 ( األف امراأة بح�سب بيانات هذه الوزارة(.
اما ال�سيدة زهرة اجلميلي التي ت�سارك يف حمالت اغاثة 
املحافظات  خمتلف  يف  واملتعففات  االرامل  الن�ساء 
م�ساعدة  �سنوات  مدى  على  قمت  لقد   ( قالت  العراقية 
اختلفت  مادية  م�ساعدات  باعطائهن  الن�ساء  من  الكثري 
من حملة الخرى ولكنني وجدت انني ال ا�ساعد ايا منهن 
على املدى البعيد فاالموال تنفذ وان كانت كثرية فقمت 
بتوجيه عملي نحو ايجاد م�سدر دخل  دائم وا�ستطعت 
بف�سل اهلل ان اوؤمن يف بداية االمر توفري مكائن خياطة 
لعدد من الن�ساء ومتابعة حالهن بعد م�سي عدة �سهور 
فوجدت انهن مل يعدن بحاجة اىل م�ساعدة احد، فلماذا 
العمل  وال�سوؤون االجتماعية نحو  العمل  ال تتجه وزارة 

بهذه الطريقة مل�ساعدتهن .
من جانب اخر التقينا ب�سيدة ترملت وبقي على عاتقها 
عام  ب�سكل  و�سعها  عن  ت�ساءلنا  ايتام  خم�سة  اطعام 
تتواجد  الذي  املجتمع  من  مل�سايقات  تعر�ست  وهل 

�ساأواجه  اين  " مل يكن يف ت�سوري  فية فاأجابت قائلة 
مهمة تربية اوالدي لوحدي فاأنا بالكاد اكملت تعليمي 
زوجي  يقدمه  ما  على  كان  اعتمادي  وكامل  الثانوي 
املتوفى من دعم مادي ومعنوي ي�ساعدين يف تربيتهم 
ال�سباح  يف  اعمل  انا  اليوم  اختلف  الو�سع  ولكن   ،
اقوم  بعدها  ومن  املنزلية  احلاجيات  لبيع  حمال  يف 
باأطفايل الأتركهم فيما بعد ذاهبة اىل عمل  باالهتمام 
اخر وهو العمل يف �سالون ن�سائي  االمر متعب ومرهق 
العمل  وزارة  من  دعم  من  اتلقاه  ما  ولكن  ذلك  اعلم 

وال�سوؤون االجتماعية ال يكفي حتى الإطعام اوالدي، اما 
زواج  عرو�ش  واجهت  فلطاملا  نعم  امل�سايقات  ب�ساأن 
غري من�سفة كوين ارملة واطالب برتك اوالدي يف اغلب 
بحق  ارتكابه  ا�ستطيع  وال  قا�سي  االمر  هذا   ، االحيان 

اوالدي فمن لهم غريي .
م�ساركة  �رشورة  اإىل  هنا  االإ�سارة  املهم  من  اخريا 
ْجتمع  امْلُ اإىل جانب منظمات  القطاع اخلا�ش،  مفا�سل 
فاقدة  املراأة  قدرات  وتْنمية  تطوير  ُمهمة  يف  املدين 
امُلعيل، وم�ساعدتها ال�ستغالل اأق�سى اإمكانياتها بق�سد 

لها،  عمل  فر�ش  واإتاحة  تدريبها،  خالل  من  متكينها 
الأجل  ملنتجاتها  الت�سويقية  الفر�ش  توفري  جانب  اإىل 
االْجتماعية  ورفع مكانتها  احلياتية  اأو�ساعها  حت�سني 
وامل�ساهمة بزيادة تاأثري م�ساركتها يف عملية ا�ستقرار 

ْجتمع املحلي.  امْلُ
منٍط  من  معركة  خو�ش  عليهن  ُفر�ش  بعراقياٍت  رفقًا 
بعد  باالأزمات  ُم�ْسبع  م�سهد  و�سط  البقاء  الأجل  خا�ش، 
اأْن حتطمْت اأعمدة بيوتهن بفعل تغييب عوامل عدة وال 

�سيما العمليات االإرهابية مْن كان يعيلهن.

 .. العراق  يف  وم�ست�رشيا  ماألوفا  بات  م�سهد 
فاأينما جتولت  ترى ا�رشاب  اجلراد عفوا ا�رشاب 
ال�سارع  من  " وهم يقطعون عليك  " املت�سولني 
خمتلف االعمار اطفال  ون�ساء  و�سيوخ ومعوقني  
كل ي�ستجدي املارة للح�سول على  ما جتود به 
وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  املح�سنني   ايادي 
اال  العراق  يف  املت�سولني   لعدد  ر�سمية  ارقام 
يف  كبرية  زيادة  ح�سول  توؤكد  املوؤ�رشات  ان 
باملت�سولني  تعزيزهم   بعد   خا�سة  اعدادهم  
اخوتهم  لنجدة   جاءوا  الذين  الباك�ستانيني 
يف  جديدة  خربات  واك�سابهم  املهنة  ا�سحاب  
فن الت�سول الذي بات يف العراق علم  من العلوم 
االقت�سادية من املحتمل ان يدر�ش يف املدار�ش 
يكون  ان  املحتمل  ومن  العراقية   واجلامعات  
كبريا  االخت�سا�ش  هذا  يف  للدرا�سة  االقبال 
خا�سة بعد ف�سل احلكومة يف ايجاد فر�ش عمل 
لل�سباب خريجي اجلامعات  من االخت�سا�سات 
العلمية  واالن�سانية  .. ويقال والعهدة على القائل 
ان  احلكومة ت�سعى  حاليا لتو�سيع العالقات مع  
دول لها  خربة يف هذا املجال كباك�ستان  مثال 
مزيدا  تعاون  اليفاد  بروتوكول  او  لعقد �سفقة 
العراق ا�سافة  الباك�ستانيني اىل  من املت�سولني 
ملا موجود منهم حاليا  .. ويقال ان العراق يعتزم 
ال�سديقة  الدولة  مع  تعاون  بروتوكول  توقيع 
الباك�ستانيني  املوفدين  عدد  لزيادة  باك�ستان 
من املت�سولني حيث �سيتم مبوجب هذه ال�سفقة 
وتوزيعه  املوفدين  من  االول  الفوج  ا�ستقبال 
ومن  املن�سور  بحي  بدءا  الطرق  مفرتقات  على 

اخرى  افواج  ال�ستقدام  بالتجربة  التو�سع  ثم 
ان  ويقال   .. بغداد  مناطق  بقية  على  وتوزيعهم 
عملية  ا�ستقدام  املت�سولني الباك�ستانيني �سيتم 
مبوجب �سفقة جتارية  يتم مبوجبها حتديد عدد 
ا�سترياده من مواد  �سيتم  ما  املوفدين يف �سوء 
املادة  نوع  ح�سب   كل  باك�ستان  من  �سناعية 
امل�ستوردة  .. و�سي�سهم هذا االتفاق يف �سد حاجة 
الباك�ستانيني  املت�سولني  من  املحلية   ال�سوق 
الذين  مالأوا ال�سوارع  .. ورغم التفاهم االيجابي 
على بنود االتفاق اال ان الوفد العراقي اعرت�ش 
املت�سولني  تزويد  على  وين�ش  بنوده  احد  على 
من  بكميات  للعراق  املوفدين  الباك�ستانيني 
اثناء عمليات  لبيعها  البخور  البهارات مع علب 
ان  اعتبار  على  املرور  تقاطعات  عند  الت�سول 
العراقي  املت�سول  اىل حرمان  �سيوؤدي  البند  هذا 
  " حاجيات  من  له  متوفر  ما  بيع  فر�ش  من 
املناديل الورقية او  علب املياه او اقداح ال�ساي 
او اجلرك او البورك  " .. لكن هذا اخلالف بح�سب 
الذي  باالجتاه  وتعديله  ت�سويته  مت  م�سادر 
عمليات  �ستكون  حيث  العراقي  اجلانب  يخدم 
والباك�ستاين  العراقي  اجلانبني  بني  التوزيع 
ا�ستقدام  العمالة  .. علما ان  وفق مبداأ ال�رشاكة  
جديدة  حالة  لي�ست  الت�سول  بفن  املتخ�س�سة 
حالة  هي  بل  اجلديد  النظام  حققه  مك�سب  او 
قدمية  متتد اىل عقود من الزمن عندما ا�ستقدم 
النظام ال�سابق  افواج من الهنود والباك�ستانيني 
ال�سناعات  جمال  يف  خباراتهم  ال�ستثمار 
الع�سكرية فتبني بعد و�سولهم العراق انهم خرباء  
الورقية   الطائرات  �سناعة  يف  متخ�س�سون 
فا�سطرت    " والعلوجة  الفرارات    " و�سناعة  

احلكومة اىل  ا�ستثمار هذه اخلربات يف  الداخل  
من   املحرومة  العراقية  الطفولة  عن  للرتفيه 
ي�ستمتع  بريئة   متطورة  اطفال  بلعب  التمتع 
ان  بعد  احلياة  مباهج  من  املحروم  الطفل  بها  
انهكه اجلوع ب�سبب احل�سار االقت�سادي  مثلما  
نوع  العراقية  اخلربات  ابتكرت  عندما   ح�سل 
حمليا   املتوفر  بالتمر  مطعمة   ال�سكوالته   من 
لتقليل النفقات  مما جعل الطفل  العراقي ي�ساب  
انواع  كل  بحب  االح�سا�ش  افقدته   عقلية  برجة 
النخلة  وجعل  العامل  يف  املوجودة  ال�سكوالته 
العراقية  واحتجاجا على ذلك  ان تخلع  غطاء 
رئ�سها  " كو�سة ال�سعف يف اعلى النخلة " حتى 
باتت  اقرب �سبها  باأعمدة الكهرباء موزعة يف  
ب�ساتني العراق  .. ووفق هذا الربوتوكول املوقع 
مع حكومة باك�ستان بات م�سهد املت�سولني وهم 
التقاطعات  عند  يقفون  او  ال�سوارع  يجوبون 
الأخذ  ال�سيارات  �سائقي  اىل  ليهرعوا  املرورية 
من  املت�سولني  هوؤالء  وجل  ايديهم  به  جتود  ما 
والو�سائل  اال�ساليب  �ستى  م�ستخدمني  باك�ستان 
به  يتفرد  ماألوفا  امل�سهد  بات  حتى   .. للت�سول 
الو�سع  وهذا   .. العامل   دول  بقية  عن  العراق 
مع  تزاوج  ح�سول  بعد  بالتفاقم   موؤخرا  بداأ 
ومهارة  خربة  ميتلك  الذي  الباك�ستاين  اجلانب 
ووفقا   .. الفنون  من  النوع  هذه  ممار�سة  يف 
لذلك بات املطلوب من الدولة العثور على حلول 
ومعاجلات لهذه الظاهرة التي تفاقمت موؤخرا  .. 
تبداأ هذه احللول من معرفة طريقة دخول  ان  و 
املت�سولني الباك�ستانيني اىل العراق  وبهذا العدد 
الكبري قبل توقيع بروتوكول التعاون.. وكان اهلل 

يف عونك ياعراق.

�رشطة  مركز  من  بالقرب  يقع  اجل�رشالذي  ان   ابالغكم  نود 
بغداد اجلديدة والذي يت�سل بدوره  مبنطقة الكرادة والدورة 
ب�سكل  للعيان  ظاهر  الت�سليح  حديد  ان  اذ   ، للج�رش   التابع 
اجل�رش  ك�سط  بعملية  قامت  بغداد  امانة  ان  وال�سبب  كامل 
انه ج�رش  اىل  باال�سافة  احلديد   ا�سياخ  اىل ظهور  ادى  مما 
�سيق ، وبات يت�سبب بالكثري من احلوادث املوؤ�سفة اذ اليقل 
على  بقي  الو�سع  هذا  ولكن  حادثني  او  حادث  عن  معدلها 
ما هو عليه من �ستة ا�سهر والو�سع يف تردي م�ستمر ،وهذا 
يدعنا اىل الت�ساوؤل هل ان  امانة بغداد ال متتلك القدرة على 
تاأمني ا�سفلت يكفي لتبليط م�ساحة خم�سة امتار ودفن هذه 
اال�سياخ احلديدية وهي من ا�سا�سيات اجل�رش ،علما ان مدير 
عام بلدية بغداد اجلديدة وبلدية الغدير وبقية مدراء االق�سام 
نرجو  يذكر  �سيء  يفعلون  وال  اجل�رش  هذا  من  ميرون  يوميًا 

التدخل الفوري جزاكم اهلل اح�سن اجلزاء.

اجورا  ال�سحة  وزارة  فر�ست  عليكم...لقد  ال�سالم 
البوؤ�ساء  النا�ش  اكرث  اليتحملها  املواطن  على  باهظة 
فالراقد يف م�ست�سفى حكومي لو ق�سى اكرث من ثالثة 
لتكلفتها  للم�ست�سفى  االجور  دفع  الي�ستطيع  مثال  ايام 
عندهم  ان�سانية  ال  االهلية  وامل�ست�سفيات  العالية 
يفكرون  ال  جتار  �ساروا  االخت�سا�ش  واطباء  والدين 
بعدم ا�ستطاعة املواطن على تاأمني التكاليف الباهظة 
اىل  و�سل  الواحدة  العني   قطرة  �سعر  ان  ،كما  للعالج 
احلكومية  امل�ست�سفيات  اغلب  وان  جتاريا  الف   100
امل�ست�سفى  يف  واالأ�سعة  الطبية  التحاليل  جتري  ال 
يديرها  التي  ال�سيدليات  من  ي�سرتيها  االدوية  واكرث 
التي  االجور  كم  عن  الت�ساوؤل  مت  فهل  بالتجار  ا�سبه 
يتقا�سها االطباء االخت�سا�سيون لقاء فح�ش املري�ش 
يف عياداتهم  ،اما كان االجدر بالوزارة ان حتدد �سعر 
الفح�ش الطبي )) با�ش مراجعة ( يف عيادات االطباء 
االخت�سا�سيني  ، وانطالقا مما �سبق نرجو اال�رشاع يف 
ايجاد حلول فعلية ملا نعاين ويعاين منه اغلب املر�سى 
بدال  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  والراقدين  املراجعني 
ي�ستطيع  ال  طبية  بو�سفات  الفقري  املواطن  اغداق  من 

تاأمينها

والبحث  بالتاأليف  ا�ستغل  وموؤرخ ومرتجم  كاتٌب  االدب   من رجال 
والرتجمة ولد يف لبنان �سنة 1889 ودر�ش يف مدار�سها ثم تخرج 
من كلية عينتاب االمريكية ببريوت رحل اىل م�رش ثم جاء اىل العراق 
مع ا�رشته وا�ستقر ببغداد وبداأ ن�ساطه يف مطلع ال�سنوات االوىل من 
الدفاع  العراقية فاأ�سبح املرتجم االول يف وزارة  تاأ�سي�ش احلكومة 
معجم  وادق  اول  ي�سع  ان  ومثابرته  بجهده  وا�ستطاع   1922 �سنة 

للم�سطلحات الع�سكرية ال مثيل له.
�ساهم يف الكتابة يف ا�سهر ال�سحف واملجالت العراقية كما �ساهم 
وزارة  ا�سدرتها  والتي   1924 �سنة  الع�سكرية  املجلة  ا�سدار  يف 
الدفاع وكانت خمت�سة لن�رش املو�سوعات التعبوية واالبحاث الفنية. 
يف  وبقي   1933 �سنة  الدفاع  وزارة  يف  الرتجمة  لق�سم  مديرا  عني 
هذه املهنة اكرث من ع�رشين عاما و�سع خاللها االف امل�سطلحات 
الع�سكرية باللغة العربية كما الف قامو�سا ع�سكريا باللغتني العربية 

واالنكليزية، ا�سبح مرجعا قيما فيما بعد.
ا�سهرها  رواي��ات  عدة  الف  وروائيا  اديبا  وزي��ر  امل�سيح  عبد  كان 
اىل  وترجم  كثرية  ومقاالت  بحوثا  ان�ساأ  كما  املحطم  ال�سنم  رواية 
اللغة العربية طرفا من ال�سعر االنكليزي والعاملي كما ترجم �رشيعة 
ا�سهر  وكانت  لورن�ش  تاأليف  من  العربية  الثورة  وكتاب  حمورابي 
ترجماته ل�ساعر الهند الكبري طاغور اما مو�سوعاته املنوعة االخرى 
نظرية  عن  مقاالته  منها  العراقية  وال�سحف  املجالت  ن�رشتها 

اني�ستاين والذرة وغريها من العلوم احلديث .
ولقد داأب عبد امل�سيح وزير على ان يزين ال�سفحات التي يكتبها يف 
وقد  ال�سباب  عز  �سم�سية متثله وهو يف  ب�سورة  ال�سحف واملجالت 
الذي  النجفية  االعتدال  جملة  يف  بالكتابة  كبرية  م�ساهمة  �ساهم 
ا�سدرها االديب النجفي حممد علي البالغي عام 1933 فقد �ساهم 
عبد امل�سيح وزير برفد املجلة باملوا�سيع االدبية وترجم لها العديد 
ال�سعر  اأ�سهر ما ترجم  العربية ولعل  اللغة  العاملية اىل  الق�سائد  من 
اليوناين لل�سحافة العراقية كما اأ�سدر كتابه ال�سهري نوادر الطرنيني 

�سنة 1937 حتى اأ�سبح كتابه حديث االندية واملجال�ش البغدادية.
ياألف كتابا يتحدث فيه عن  ان  امل�سيح وزير  العبقري عبد  ان مثل 
الطرن حتى قيل بان حائل الطرونه هو عبد امل�سيح وزير حتى ذكر 
االدب يف بغداد عن �رشود ذهن  الكرخي يف كتابه جمال�ش  ح�سني 
عبد امل�سيح وزير وملن يراه ي�ساأله )وين �سافن( ولعل عبود ال�ساجلي 
مل يفوته ذلك ففي مو�سوعته الكنايات البغدادية يف كناية طرن قال 
ما  واك��رث  الن�سيان  كثري  اللب  تائه  كان  عمن  بغدادية  كناية  هي 
يح�سل ذلك لدى العلماء ال�سيوخ وممن ا�ستهر عنه هذه الكناية احد 
العراق هو عبد امل�سيح وزير وتروى عنه يف  االدباء املعروفني يف 
هذا املو�سوع عجائب اي�رشها انه ركب يف عربة اجرة يريد الو�سول 
اىل بيته وملا �ساأله ال�سائق اىل اين تريد ن�سي مو�سع بيته وقد نقل 
مري ب�رشي الكثري من �رشود الذهن وهو يف هذه احلال ترجم ق�سيدة 
ق�سيدة  وهي  الالت  عنوانها  )�سونبون(  االنكليزي  لل�ساعر  م�سهورة 
الق�سائد  من  ان��ذاك  عدت  حتى  وزي��ر  امل�سيح  عبد  ترجمها  طويلة 

اخلالدة ويف حالة �رشود ذهن كتب والف حتى وفاته �سنة 1943..
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ما بال هذا املذيع ، كلمات �صمعتها من ل�صان �صديق جال�س بقربي 
ونح���ن متكئني على اريكة ملتابعة ن�ص���رة الأخبار ، نطق ب�صوته 
م���ا احت���واه اح�صا�صي لأنني على عك�صه يف اإب���داء الراأي العلني 
جت���اه م���ا ُق���راأ ، فوجهة نظ���ري تتلخ����س بتمهيد طري���ق للعودة 
بع���د اجتياز طري���ق الذهاب ب�صرعة فاقت ُم�ص���ر القمر الف�صائي 
، فالهج���وم املت�ص���رع ينتج عن���ه مماثل مرتد مم���ا ي�صيبك بقحط 
النق���اط ... حان وق���ت الن�صر حيث اأقبل���ت الكامرا املتحركة من 
بواب���ة ال�صتوديو اإىل وج���ه املنتظر من قبلن���ا يف راأ�س ال�صاعة 
، فق���د نظ���ر مذيع الخب���ار نحو ما ُكت���ب له بعد ترجمت���ه �صوتيًا 
لعناوي���ن الن�ص���رة ، ان�ص���رف عن���ه ال���كالم لتحليق���ه يف ف�ص���اء 
احلقائ���ق بع���د اكت�صاف���ه ع���دم م�صداقي���ة ما ت���اله علين���ا والذي 
تبعت���ه حركة مرتبكة لأيادي���ه مما اأدى اإىل قف���ز املوؤ�صر هربًا من 
اإط���الع املتاب���ع ، نعم فقد هوى قلم���ه من حافة الطاول���ة اإىل رقع 
مل ت�صل���ط الأ�ص���واء عليه���ا يف قاع���ة الب���ث ، كان مرافق���ًا ملا ُطبع 
لتاأ�ص���ر املذاع واإ�صافة المالء املبا�صر عن طريق �صماعات مثبته 
باأذني���ه ، ويف بع�صها ُيلغى الق���اءه بعد اإعداده وطباعته يف عقل 
مذيع الن�ص���رة ليدخل يف دورة احلفظ وقبل ثوان من نزوله اإىل 
دور الن�ص���ر ال�صفوية تاأتيه عوا�ص���ف الرتهيب ليعود اخلرب اإىل 
م���ا كان عليه وقد ي�صادر الأم���وال املنقولة وغر املنقولة للنا�صر 
ورمب���ا يتمادى ق�صائيًا اإىل تغرمي الف�صائية بل واي�صاد اأبوابها 
لفعلته���ا يف نقل املحرمات ، اأاأ�صبح���ت اغلب الف�صائيات العربية 
مدانة هذا اليوم ؟ اجلواب نعم هو لحتكامها اإىل هياآت اإعالمية 
منخ���ورة باأجن���دات ا�صتعماري���ة وذهابه���ا اإىل اإدان���ة نف�صها يف 
م�ص���رح اجلرمية ، فه���ا هو مقدم ن�صرتهم يتلعث���م ويديه ترجتف 
مل�صكه الورقة املفربكة ... انتهى ترت الدخول وبداأت ثانية الإلقاء 
لي�ص���رد املتلكئ ما ُكتب له ، كانت حركاته غر متوازنة مع انتقال 
نظرات���ه اىل الكام���را الرئي�صية بعد ع���ودة الكامرا الوىل اىل 
مكانه���ا وهي تنتظر دورها من جديد عند راأ����س ال�صاعة املقبلة ، 
ط���رح املذيع اخب���ار ورقته ب�صوت موؤثر حينم���ا اأعطى للم�صاهد 
فق���رات �صهلة تتعلق بال�ص���اأن املناطقي املفتعل وم���ا يدور من كر 
وف���ر وكيفية البداية وتوقع���ات النهاية ، اأثناء م���ا ُنقل تاأملت اأن 
اأرى يوم���ًا وقري���ب ج���دًا عل���ى ه���ذه الف�صائية مت���رد الل�س على 
ب بع�صيقه ( وانا ا�صع  معلم���ه ليتقاتل داع�س مع وال���ده ) ُمغت�صِ
قدم���اي اإحداهم���ا ف���وق الأخ���رى يف جل�ص���ٍة كه���ذه ... لقد غزى 
التحلي���ل املحرم خميلة النا�صر املرئي لُتطلق اليه افواج التحذير 
ال�صمعي���ة وهي تدعوه اإىل عدم اإ�صافة حتلي���ل يوحي له بالنقلة 
احل�صنة لأنه �صيودي بهم اإىل فقد تردد القمر ال�صناعي مما يوؤثر 
عل���ى م�صرة الأ�صاب���ع الطباعية لتم�صح املُن�ص���د العقلي املتوفر 
، فنح���ن ن�صاه���د الإعالم العرب���ي �صعار ل تطبي���ق ، لذى اجازت 
هي���اأة الإعالم النف�صية مل�صاهدينا الكرام تكملة الن�صرة الإخبارية 
بروؤيته���م لل�صاحة ، ولي����س ال�صغاء ملا ُطبع فقط وهو ما ر�صمته 
اأم���ام �صديق���ي ليعي���د ح�صابات���ه فيما �ص���در منه وم���ا �صي�صدر ، 

فالن�صرة م�صتمرة بعد �صاعة من الآن .

مبدعون من

إلى الجهات المعنية بقسم الطرق والجسور 
تحديدا في منطقة بغداد الجديدة

الى السيدة وزير الصحة  

المواطن والمسؤولالمتسول الباكستاني...  تجربة ناجحة في العراق تحديدا !!

خاص عبد المسيح وزير

 نشرة األخبار

 بسام القزويني 

أقالم حرة


