
لبع�ض ال�شعوب العديد من االعتقادات الغريبة والتي ال 
متت للعقل ب�شلة، فرتى البع�ض يت�شاءم من الرقم 13 
واآخرين من البومة ومن امل�شي حتت �شلم خ�شبي مثال 
ال�شخرية  الكثري من امل�شائمات، ومن ما يثري  وغريها 
من  ت�شاوؤمه  يف  ال�شبب  عن  املت�شائم  �شاألنا  لو  اأنه 
تلك  االجابة وذلك كون  لن يعرف  اال�شياء فعادة  هذه 
معرفتهم  دون  االجيال  مر  على  النا�ض  يتوارثها  امور 

لال�شباب احلقيقية وراءها وغالبا ما يكون الت�شاوؤم.
املواطنني  من  لعدد  الت�شاوؤالت  بتوجيه  قمنا  وعندما   
حول هذا االمر اتت اراءهم متباينة اذ قالت ال�شيدة ملى 
ا�شعد وهي تدري�شية يف احدى اجلامعات العراقية " انا 
ال�شخ�ض  قبل  من  اختيار  م�شاألة  هو  الت�شاوؤم  ان  ارى 
فكثريا ما يربط االن�شان املواقف ال�شيئة التي مير بها 
ب�شكل يومي بحظه ال�شيء وانها مل تكن لتح�شل مع احد 
لوجد  تفكريه  دائرة  قليال عن  انه خرج  لو  ولكن  �شواه 
امر حا�شل للجميع وقد مت جتاوزه منذ  ان ما مير به 

زمن ".
اأوؤمن  انا   " �شاحكة  قالت  احمد  ميالد  ال�شيدة  اما 
بع�ض  ومن  احلاالت  بع�ض  يف  م�رشوع  الت�شاوؤم  باأن 
اال�شخا�ض فلي قريبة كلما اتفقت واياها باخلروج اىل 
مكان ما تغلق ال�شوارع يف ذلك اليوم او حتدث امور ال 

اأ�شتطيع �رشحها لكنها �شيئة على ايه حال "
من جانب اخر حتدث الباحث االجتماعي كرمي التميمي 
قائال " الت�شاوؤم �شفة قد تكون نابعة من داخل ال�شخ�ض 
به،  املحيطني  اال�شخا�ض  خالل  من  اكت�شابها  يتم  او 
�شباحا  الغراب  روؤية  باأن  ي�شمع  منا  العديد  ان  كما 
ما  عادة  ال�شوداء  القطة  باأن  و  �شيء  امر  بحدوث  ينذر 
منطقي  غري  امر  اىل  ا�شافة  باجلن،  م�شكونة  تكون 
متاما وهو ان ال�شحك على مدار اليوم �شتعقبه مواقف 
�شيئة في�شارع الفرد بالدعاء باأن ال حت�شل كارثة بعد 
نحو  اخلطوات  اوىل  هو  االفكار  بهذه  االلتزام  ان  ذلك، 

اال�شابة بحالة ُرهاب اجتماعي ال ميكن جتاوزها.
من  العديد  باإجراء  واملهتمون  الباحثون  قام  كما  
التى  اال�شياء  جذور  باكت�شاف  للقيام  العلمية  البحوث 
يت�شاءم  يلي:  ما  لديهم  وات�شح  الت�شاوؤم  على  تبعث 
االوروبني من الرقم 13 مثاًل دون اأن يعرف غالبيتهم 
ال�شبب يف ذلك فنجد مثاًل اأن معظم فنادقهم ال حتوى 
هذا  من  الت�شاوؤم  �شور  ومن   ، الرقم  هذا  حتمل  غرفا 
ف�شل  االأمريكان تخوفوا من  الكثري من  اأن  اأي�شًا  الرقم 
القمر فقط  13 فى رحلته اىل  ابوللو  الف�شائى  املكوك 
الأنه يحمل هذا الرقم والطريف فى االمر اأن ابوللو 13 
قد تعر�شت مل�شاكل كثرية اثناء قيامها بتلك الرحلة اإىل 
اأن ف�شلت الرحلة االمر الذي ر�شخ فى املعتقدات الغربية 
الت�شاوؤم من هذا الرقم، ويرى الباحثون اأن �شبب ت�شاوؤم 
الغربيني من هذا الرقم هو ارتباطه بيهوذا اخلائن الذي 

اذ  االخري  الع�شاء  ق�شة  يف  ال�شالم  عليه  امل�شيح  خان 
كان ترتيبه الثالث ع�رش من اال�شخا�ض املدعوين.

 ولتف�شري هذه احلالة قالت باحثة يف التنمية الب�رشية 
وكل ما يخت�ض ب�شوؤون علم الطاقة تطلق على نف�شها 
" هناك قانون يجب على اجلميع  " �شارة كايزن  لقب 
معرفته مفاده ان ما تفكر به اكرب وقت دون وعي منك 
هو ما �شرتاه واقعا يف حياتك بال �شك ، ومن االف�شل 
جتاهل االعتقادات ال�شلبية ال�شائدة ، وان يبقى االن�شان 
يف حالة وعي لي�ض ملا يدور حوله من احداث امنا ملا 
يدور يف عقله من افكار فهي املوؤثر االول يف حياته ".
 رجال الدين ياأكدون ب�شكل عام انه ال يوجد حظ �شيء 
االيات  " فكثري من  دائم  ب�شكل  بالت�شاوؤم  يعطي احلق 
لكي  التفاوؤل  على  حتث  النبوية  واالحاديث  القرانية 
احلياة  م�شائل  لكافة  احل�شن  والتوقع  االن�شان  يجده 

الفال  البع�ض منهم اىل تف�شري  ، من جانب اخر يذهب 
ايفاءها يف احلياة  انه ذنوب تراكمت ويتم  ال�شيء اىل 

قبل املمات وهذا امر ال اعرتا�ض عليه".
 فيما تعد البومة ا�شهر نذير �شوؤم على االطالق وتت�شدر 
من  كثري  عند  الت�شاوؤم  اإىل  تدعو  التي  االأ�شياء  قائمة 
النا�ض ويعود �شبب هذا الت�شاوؤم منها ملا يعرف عنها 
املهجورة  املتهالكة  املباين  فى  نهارا  تعي�ض  اأنها  من 
وال ترى اال ليال كما اأن هناك اعتقاد بدائى يذهب اىل 
لت�رشخ  البومة  طائر  هيئة  على  تخرج  امليت  روح  اأن 
حزنا على ج�شده الذي مت دفنه فى القرب. كما اأن بع�ض 
وقد  خ�شبى،  �شلم  حتت  من  املرور  عند  تت�شاءم  النا�ض 
الو�شطى  القرون  اىل  يرجع  ذلك  يف  ال�شبب  اأن  ات�شح 
تنفذ  اوروبا  فى  االعدام  احكام  معظم  كان  عندما 
منه  ويتدىل  احلائط  اىل  م�شتند  �شلم خ�شبى  با�شتخدام 

حبل ي�شنق املجرم ومنذ ذلك احلني ارتبط و�شع ال�شلم 
االعدام ومن هنا  بفكرة  النا�ض  باأذهان  الطريقة  بهذه 
اأي�شًا يف  الت�شاوؤم من هذا االمر. وللغراب مكانته  ن�شاأ 
مفهوم الت�شاوؤم حيث يعترب نذيراً لل�شوؤم فى احل�شارات 
الغربية وال�رشقية الأنه ارتبط بقتل قابيل الخيه هابيل 
من  يتخل�ض  كيف  القاتل  يعرف  ومل  ادم  �شيدنا  ولدى 
اجلثة اال بعد اأن �شاهد غرابا يحفر االر�ض ليدفن غرابا 
ا�شعال  اأي�شًا  ال�شعوب  عند  امل�شائمات  ومن  ميت.  اخر 
م�شاألة  ان  يثبت  وهذا  واحد  ثقاب  عود  من  �شجائر   3
الت�شاوؤم ب�شكل عام ال تقت�رش على املجتمعات ال�رشقية 
التخلف  كون  اىل  كثريون  يذهب  اذ  الغربية  عن  دونا 
يجعل  ما  هو  القدمية  القبلية  باملعتقدات  والتم�شك 
الت�شاوؤم حا�رشا يف افعال وردود افعال الفرد العربي 

ب�شكل عام .

حيث  من  باأج�شادنا،  اجليني  االإختالف  رغم 
والوراثية،  الف�شيولوجية واملورفلوجية  ال�شفات 
اإال اأنها تتمتع ب�شفة التعاي�ض، فيما بينها، وهذا 
اإليه يف اأذهاننا وعقولنا، فال ميكننا  ما نحتاج 
وجود  عدم  وال�شبب  االأفكار،  حيث  من  التعاي�ض 
الفكر  بيننا  ين�شاأ  اإذ  للمجتمع،  �شامل  وا�شع  فكر 
املجموعة،  اأو  النف�ض  داخل  املنطوي،  اجلزئي 
اأو  املجتمعات  داخل  االإختالف  يخلق  ما  وهو 
اجلماهري، حيث تن�شاأ االأفكار اجلزيئية املحدودة 
املتناحرة، والتي تدعو اىل حتجيم الفكر املقابل 
وتكفريه، ويرى بنف�شه هو احلقيقة املطلقة، وهذا 

ما يف�شد اأدوات التعاي�ض بني االأفراد.
حلقة  عن  املحاكاة،  املقدمة  هذه  بعد  من 
تدري�شية للكاتب "اأحمد علي الكوماين"، ن�شخ�ض 
هما  االنتخابي،  والتناف�ض  ال�شيا�شي،  التنازع 
اأ�شلح بيئة لنمو االأفكار املتجزئة، والتي تنتهي 
بتهمي�ض املحيط، الذي يدعو اىل التناحر، وينتهي 
اىل  ملحة،  احلاجة  وتبقى  الطائفي،  باالإقتتال 
امل�شحون؟  الف�شاء  ذلك  من  التخل�ض  كيفية 
واحلرب،  الدماء  من  نظيفة  بيئة  على  للحفاظ 
وباأح�شان  واحد،  �شقف  حتت  يعي�ض  وجمتمع 

اأر�ض واحدة.
الكل يتكلم بامل�رشوع الوطني، ولكنهم يختلفون 

الطائفية  ميار�شون  اإذ  والتطبيق،  العمل  يف 
يف  م�رشوعة  اأ�شباب  لهم  تكون  وقد  بامتياز، 
امل�شلحة  حلية  حيث  من  الو�شائل،  تلك  اإمتهان 
ال�شاحة  يف  الوجود  على  والتناف�ض  ال�شخ�شية..! 
وعلى  ل�شاحلهم،  اجلماهري  وتعبئة  ال�شيا�شية، 
والقادة  الزعماء  جميع  اإمتهن  لو  ماذا  الفر�ض، 
حمافظة  االأج�شاد  �شتبقى  هل  الفنون؟  تلك 
واالأفكار،  العقول  تقاتلت  بعدما  تعاي�شها؟  على 
�شيفقد  حتمًا  غريها!  فئة  كل  وهم�شت  وكفرت 
املجتمع حق تعاي�ض باالأج�شاد، وننتهي باأر�شفة 
من  االأ�شخا�ض،  واأ�شالء  الدماء  متلئها  و�شوارع 

جميع الطوائف واملكونات والفئات املتناحرة.
خيارين،  بني  والزعماء،  القادة  يكون  وهنا 
الطائفية  ميتهن  اأما  االأخر،  من  اأ�شعب  اأحدهما 
حتت  وينطوي  الوطني..!  امل�رشوع  ح�شاب  على 
يبقى  وبذلك  التطبيق،  حيث  من  تياره  عباءة 
جلماهريه،  ومعبئا  وجوده،  على  حمافظًا 
اأو  املعتقد،  ب�رشاك  العاطفة  تداعب  ب�شعارات 
ال�شامل،  الوا�شع  والفكر  الوطني  امل�رشوع  يلتزم 
واإن  خ�شو�شًا  اجلماهري،  تلك  �شيفقد  وهنا 
التي  اللحظة،  لتلك  متهيئا  الطائفي،  االإعالم 
الب�شيط،  �شين�رش بها غ�شيله على حبال املجتمع 

واجلماهري املغرر بها.
التحالف  طرحه  الذي  االأخري،  الت�شوية  م�رشوع 
نزيف  لوقف  �شيا�شي  كحل  موؤخراً،  الوطني 

االإختالف  ولوج  دون  واحليلولة  العراقي،  الدم 
االختالف  دابر  بقطع  باالأج�شاد،  التعاي�ض  اىل 
ياأخذ  وطنية،  ت�شوية  اىل  واالإحتكام  باالأفكار، 
كل طيف اأو مكون اأو مذهب حقه، دون اأن يظلم 
زوايا  عليه  ن�شقط  �شامل،  مثال  خري  يهم�ض،  اأو 
لتوثيق  اأن امل�رشوع جاء  مقالنا هذا، حيث جند 
التعاي�ض اجل�شدي والفكري، دون ك�شب اأو خ�شارة 
رهان فئة عن غريها، وبنف�ض الوقت جند العديد 
ذو  وطني  اإنه  على  عليه  يوقع  ال�شيا�شيني،  من 
وقت  يف  وينتقده  لالأطياف،  و�شامل  وا�شع  فكر 
وللتم�شك  الطائفي،  م�رشوعه  على  حفاظًا  اخر 
بجماهريه التي ال تتما�شى مع امل�رشوع الوطني.
فيه  تكون  قد  �شيا�شي،  �شاأن  الت�شوية  تلك  اأن 
ال�رشكاء،  �شعيد  على  وجتاذبات،  اإختالفات 
الدموي  البعث  وال  االإرهاب  ت�شالح  ال  والأنها 
ال�شدامي، على ال�شعب اأن ال ين�شاع اىل االأبواق 
االأ�شخا�ض  رجوع  ت�شور  التي  املاأجورة، 
ين�شغل  ال  واأن  للحكومة،  ق�شائيًا  املطلوبني 
م�شتقبله،  اىل  ينظر  ما  بقدر  التفا�شيل،  بتلك 
�شتحقن  وكيف  الت�شوية؟  نتائج  ماهي  ويفكر 
الدماء؟ وتن�شف املكونات االأُخرى التي ال ميكن 
بغياب  حتقيقه،  ميكن  ال  ما  وهذا  جتاوزها؟، 
اىل  يدعو  والذي  اجلماهري،  لدى  الفكري  االأتزان 
االإلتزام بالفكر الوا�شع ال�شمويل، وعدم االإن�شياع 

اىل الفكر املتجزء.

بعث  بابل  حمافظة  �شكنة  من  احلمداين  ر�شول  املواطن      
من  وباخل�شو�ض  املواطنني  من  العديد  حالة  فيها  ي�شكو 
او  التعيني  يرومون  الذين  من  الطبية  اللجان  مراجعي 
تتطلب  التي  االمور  من  وغريها  ال�شوق  اجازة  ا�شتح�شال 
من  هناك  لكن  جدا  طبيعي  واالمر  هنا  اىل   . طبيا  فح�شا 
املواطنني املعاقني الذين يق�شون حوائجهم با�شتخدام عربة 
املعاقني وكذلك العجائز وال�شيوخ من ابائنا وامهاتنا ، فقد 
ارهقهتم جدا ق�شية احالتهم اىل جلنة فح�ض املعاقني يف 
اخل�رشوية يف بابل وهم ياأملون من ال�شيد حمافظ بابل النظر 

يف هذه الق�شية وت�شهيل امورهم  .. مع التقدير

ال�شيد مدير �رشطة ال�شطرة املحرتم ...
االهايل  يعاين  ال�شطرة،  من  �شادق  حممد  ابو  املواطن  اين 
...من ازعاج راكبي  ال�شعلة  يف منطقة احلي الع�شكري وحي 
ال�شوارع  يجوبون  فهم  الليل  يف  خا�شة  النارية  الدراجات 
وال رادع لهم باالإ�شافة اىل �شيحاتهم املتعالية وال يبالون 
باأي �شيء وغالبا مايت�شببون بده�ض املارة..راجني تعاونكم 
النارية..و�شكرا  الدراجات  ا�شحاب  من  امل�شيئني  ردع  يف 

جلهودكم

النعريية  منطقة  يف   9 الزقاق   709 اهايل  من  عدد  �شكا 
الكهربائية  املولدات  ا�شحاب  تالعب  من  ببغداد،  والكيارة 
االهلية بالت�شعرية التي حددها جمل�ض حمافظة بغداد وهم 
يت�شاءلون: اين الوعود التي اأطلقتموها قبل ايام عن حما�شبة 
 15 االمبري  �شعر  بلغ  حيث  الكهرباء؟  بت�شعرية  املتالعبني 
الف دينار بدون وازع من �شمري وان جميع املواطنني هم 

من ذوي الدخل املحدود .. مع التقدير
فار�ض طعمة التميمي بداأ التمثيل عندما كان مدر�شًا يف م�رشح 
باأكادميية  التحق  ثم  الب�رشة،  مدينة  يف  في�شل  امللك  ثانوية 
الفنون اجلميلة، و تخرج منها عام 1955، و بداأ حياته الفنية 
يف  ليعمل  بغداد  اإىل  انتقل  بعدها  مقنعة(،  )م��روءة  مب�رشحية 

دائرة ال�شينما و امل�رشح
طالب  كان  منذ  خمرج  م�شاعد  عمل  بغداد  يف   1964 عام  ولد 
يف معهد الفنون اجلميلة واكادميية الفنون اجلميلة كمتدرب مع 
جميل  �شكري  )حممد  ال�شينمائيني  العراقيني  املخرجني  خرية 
م�شاعد  عمل  اي�شا  وغريهم   ) امني  وح�شني  هارتيون  كارلو  و 
�شنة   17 ملدة  العراقيني  املخرجني  جميع  مع  تلفزيوين  خمرج 
م�شل�شل  لعمل  الفر�شه  جائت  املرحلة  بهذه  موهبته  �شقل  وقد 
تلفزيونية  حلقة   60 ب  وهوم�شل�شل   1996 الكلمات  قطار 
الدول  ملعظم  وبيع  كبريا  جناحا  القى  وقد  لالطفال  تعليمية 
انتاج   1998 ال�شياب ب15 حلقة  م�شل�شل  بعدها عمل  العربية 
الفنان �شعدون جابر لكن امل�شل�شل مل يرى النور اىل االن ال�شباب 
تتعلق بعائلة ال�شياب وقد نفذ امل�شل�شل يف بغداد و�شوريا ولبنان 
عمل بعدها م�شل�شل مناوي با�شا بواقع 30 حلقة تلفزيونية)�شنة 
1999( وقد القى جناحا جماهرييا و�شاركت مبهرجان القاهرة 
لالإذاعة والتلفزيون وقد نال �شهادة تقديرية )الإخراجه املبدع( 
ونال اي�شا جائزة االبداع من وزارة الثقافة العراقية عام2000 
وجائزة  العراقية  الق�شة  دار  من  االبداع  وقالدة   2002 وعام 
)العراق(  الثاين  والتلفزيون  االذاعة  مهرجان  من  خمرج  اف�شل 
وجائزة اف�شل خمرج درامي عراقي وكذلك يف اال�شتفتاء العام 
حلقة   30 بواقع  االن�شاف  م�شل�شل  بعدها  عمل  خمرج  اف�شل 
وقد  والب�رشيني  الكوفيني  بني  لغوي  م�شل�شل  وهو   )2002(
عر�ض على الف�شائيات العراقية والعربية بعدها م�شل�شل مناوي 
با�شا اجلزء الثاين نهاية عام 2002 بواقع 30 حلقة وقد القى 
االمريكي  االحتالل  بعد  وعر�ض  كبريا  جماهرييا  جناحا  اي�شا 
 33 بواقع  البا�شا  م�شل�شل  اأخرج  العراقية  تلفزيون  يف  للعراق 
حلقة تلفزيونية مع ممثلني عراقيني و�شوريني وم�رشيني اأخرج 
تلفزيونية ل�شالح قناة  30 حلقة  بواقع  م�شل�شل مرافئ احلنني 
العراقية  لقناة  الرماد  حتت  �شنوات  م�شل�شل  اخرج   . ال�شومرية 
2011 بواقع 30 حلقة واأخرجت الكثري من االأفالم الت�شجيلية 
عن واقع ال�شارع العراقي واملدن العراقية عملت اأكرث من 500 
عديدة  تقارير  عمل  �شنوات   10 من  اأكرث  منذ  تلفزيوين  اإع��الن 

ل�شالح قناة العربية.
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التشاؤم عند الشعوب.. بين الحقيقة والوهم 
إعداد: مريم الياس 

كالعادة م�شاء ام�ض كم�شاء كل يوم حيث غمرتني ال�شعادة 
يف اإعداد مائدتي الإمتام يوم اآخر من ايام الوحدة املوؤقتة 
واحزن به لعزلتي عن من ع�شت معهم فاجناز وجبتي ال 
ذات  باأطباق  للخروج  كافية  وهي  دقيقة  ثالثون  يتعدى 
طعم �شهي وحمببة للقلب الذي يتابع حركة املواد املتقلبة 
يف املطبخ ال�شغري لتخطر ببايل وجبات مائية غائبة عن 
خ�رشاء البيت وهو ما جعلني اذهب نحو احلديقة الأعطي 
وما  اأي�شًا  وجبتها  وتنتظر  عط�شة  فهي  حقها  النباتات 
تغري  حتى  املاء  م�شدر  �شوب  معدودة  المتار  م�شيت  اأن 
لون النهار اإىل لون اأقل اإ�شاءة فاأيقنت بحلول وقت زوال 
ال�شم�ض وبناًء على ذلك مل ارفع راأ�شي نحوها لئال احرجها 
فهي اأعدت نف�شها اإىل ترك الواجب اال�شائي وت�شليمه اإىل 
القمر با�شتنادها اىل قانون القادر مما اأ�شاء اأمامي حوار 
اأن  دون  املطبخ  اإىل  ُعد  قائال  اإح�شا�شي  ليحدثني  النف�ض 
ال�شم�ض فهي تعبه من �شاعات ق�شتها  تذهب عينيك نحو 
مع  بالتزامن  بخطواتي  فاأ�رشعت  ال�رشيح  الظهور  يف 
ان�شحابها فقد انخف�شت بطاريتها لتدخل يف و�شع  وقت 
بني  املواقع  ا�شتبدال  اإعادة  يحني  حتى  الطاقة  توفري 
اأنوار ال�شماء ، واخريا حل الع�شق بظهور القمر الذي اأ�شاء 
نف�شه  روؤية  غري  من  اجلميع  لريى  طلته  بجمال  التقارب 
يرى  الذي  االأر�شية  للجاذبية  اخلا�شع  الفرد  عك�ض  على 
بامتالك  وا�شح  الفرق  ان  اي   ، باملراآه  نف�شه  القمر ويرى 
�شفتني للمتعر�ض يف مقابل �شفة واحدة لباعث العر�ض 
الذي  املتنكر  القمر  عك�ض  على  احلقيقي  القمر  فاأن  ولهذا 
يظهر يف �شا�شات التلفاز ويحاول خدع املتابع ، فاالأخري 
ن�شي اإنه يف اختبار موؤقت ومن ثم �شينتقل بعدها اإىل ليل 
اأو  لالآخرين  الدافئ  نوره  مبوجب  مظلم  نهار  او  ُم�رشق 
يف  علينا  يطل  الذي  املدعي  لكن   ، عليهم  الدام�ض  ظالمه 
التلفاز بني حني واآخر عا�ض دور وهمي يف جت�شيد بطولة 
فيلم مل يتم اإنتاجه وقد �شمي يف دائرته ال�شيقة )انا القمر( 
، لكن اكذوبته اأوقعته بتجاهل احلقائق فلم يكرتث الأ�شفل 
وبلون  واحد  باجتاه  �رشيط  ي�شري  حيث  التلفاز  �شا�شة 
االأفراد  اآراء  الإعطاء  ُخ�ش�ض  والذي  املتابع  يجذب  مميز 
الكثريين مما جعل  اأ�شاع م�شتقبل  بالقمر املزيف حينما 
اأعتى الر�شائل املحطمة له  اإر�شال  املواطنني يقبلون على 
لتظهر يف �رشيط تلفازي ال يراه يف وقت العر�ض املبا�رش 
الواقعية وك�شبها  االنارة  ال�شطو على  اأن حاول مراراً  بعد 
حلروفه االأبجدية بت�شظي قاعدته الدعائية وبعد االأداء الال 
الربنامج  الرديئة عقب نهاية  ال�شناعة  نتاجي خرج قمر 
فهو  بنجوميته  متمتعًا  فرحًا  داره  باجتاه  التلفزيوين 
يت�شور ان ظالم الليل �شيحميه من ك�شف املخفي وما ان 
واجلميع  امللوثة  يديه  بانت  املارة حتى  لتحية  كفه  رفع 
ينظر اإليها فالذ بالهرب اإىل ح�شنة بعد اأن ُف�شح اأمره اأمام 

نور القمر احلقيقي .

مبدعون من

اللجان الطبية أصبحت 
مشكلة للمعاقين

أصحاب الدراجات النارية 
يثيرون القلق في البصرة

أين الوعود بمحاسبة المخالفين 
لتسعيرة الكهرباء األهلية؟

المواطن والمسؤولمشروع التسوية يحتاج إلى إتزان فكري...!

متابعة فارس التميمي

إضاءة القمر 
حقيقة وادعاء

بسام القزويني 

أقالم حرة


