
الثقافية  املجال�س  احدى  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف   
البغدادية  االلقاب  عن  حما�رضة  لنا  كانت  البغدادية 
ان  ذلك  االلقاب  تلك  حتمل  التي  البغدادية  وال�سخ�سيات 
االلقاب  وكانت  االول  ا�سمه  غري  ل�سخ�س  ا�سم  هو  اللقب 

على ال�سكل التايل :-
من  العراقيني  جميع  يقولها  امللك  جاللة       -  1
الثاين  في�سل  وامللك  غازي  وامللك  االول  في�سل  امللك 
�سيد  بلقب  امللك  تنادي  كانت  فقد  املالكة  العائلة  اما 
ولي�س اجلاللة وهذا اللقب يقت�رض على امللوك فقط بحيث 
�سنة  من  العر�س  على  الو�سي  االله  عبد  االمري  يحمله  مل 

. 1953 1939 اىل �سنة 
 2 -     �سمو االمري واالمرية يطلق على االمراء واالمريات 
من ابناء واحفاد امللك ح�سني والد امللك في�سل االول مبا 
فيهم االمري عبد االلهة ابن امللك علي واالمري زيد �سقيق 
امرية  من  تزوجوا  ممن  االخرين  واالمراء  في�سل  امللك 
الذي تزوج االمرية راجحة ويطلق كذلك على  كالبغدادي 
لقانون اال�رضة املالكة  التي يتزوجها االمري طبقا  املراأة 
ابنة �سيخ  ال�سيدة هيام  1937  حيث اعتربت مثال  ل�سنة 

م�سايخ ربيعة امرية ب�سبب زواجها من االمري عبد االله.
 3 -     لقب االمري وهو لقب يطلق عىىل اثنني فقط يف 
وايران  العراق  من  به  املعرتف  االمري  هما  الزمان  ذلك 
امري  خزعل  ال�سيخ  وهو  اخلليج  وامارات  وبريطانيا 
املحمرة و�سيخ بني كعب حيث كان احد املر�سحني لتويل 
اخلليج  امراء  �سهرة  تفوق  �سهرته  العراقي وكانت  العر�س 
احلاليني حيث كان يخاطب بلقب االمري والثاين هو �سيخ 
العائلة املالكة �ساهرت وتزوجت  ان  م�سايخ ربيعة ذلك 
والع�سائر  القبائل  جميع  بني  من  فقط  القبيلة  هذه  من 

العراقية .
 4 -     لقب با�سا البا�سوات وهو لقب اخت�س به املرحوم 
نوري با�سا ال�سعيد لدوره يف بناء العراق وا�ستقالله �سنة 
االحتاد  وزار  اخرها  كان  وزارة   15 وت�سكيله   1932

العراقي االردين �سنة 1958
 5 -     لقب البا�سا وكان يطلق على وايل بغداد العثماين 
با�سا  كيا�سني  الوزراء  روؤ�ساء  على  كذلك  يطلق  وكان 
روؤ�ساء  على  ويطلق  الع�سكري  با�سا  وجعفر  الها�سمي 
الوزراء  على  يطلق  وكذلك  واالعيان  النواب  جمال�س 
فا�سل  حممد  منهم  ال�سخ�سيات  وبع�س  واالعيان 
الداغ�ستاين با�سا وعبد اجلبار اخلياط با�سا وحمدي بابان 
با�سا �ساحب اول �سيارة دخلت بغداد �سنة 1916 وفتاح 
يطلق  كذلك  الكاظمية  يف  الن�سيج  معامل  �ساحب  با�سا 
على روؤ�ساء بع�س القبائل منهم عجيل با�سا ال�سمرند �سيخ 

قبيلة زبيد وعجيل الياور با�سا �سيخ �سمر .
تلي  درجة  يف  كان  من  على  ويطلق  بيك  لقب       -  6  
الدرجات  يف  كاملوظف  جاها  او  من�سبا  البا�سا  درجة 

العليا و�سباط اجلي�س من رتبة مالزم اىل رتبة لواء ذلك 
لفظ  ويطلق  با�سا  لقب  عليها  يطلق  فاعلى  لواء  رتبة  ان 
ال�ساوي  بيك  مظهر  مثل  الع�سائر  �سيوخ  بع�س  على  بيك 

وفهد بيك الهذايل.
املالب�س  يلب�س  من  على  ويطلق  االفندي  لقب       -  7  
علماء  على  او  احلكومة  يف  موظفا  كان  من  او  االوربية 
وعبد  الزهاوي  افندي  اجمد  مثل  االدباء  او  الكبار  الدين 
ومعروف  االلو�سي  افندي  و�سكري  النائب  افند  الوهاب 

افندي الر�سايف .
بغداد ووجهائها  لقب جلبي ويطلق على جتار       - 8  
عبد  وابنه  اجللبي  احل�سني  عبد  مثل  الكبار  ومالكها 
وكامل  ال�سابندر  اجللبي  حممود  ومنهم  اجللبي  الهادي 

وحم�سن  املو�سل  يف  اجللبي  وداوود  اخل�سريي  اجللبي 
جلبي يف احللة وبيت اجللبي يف النا�رضية .

الع�سائر  �سيوح  على  تطلق  وكانت  �سيخ  لقب       -  9  
والقبائل وعلى بع�س املجتهدين كال�سيخ كا�سف الغطاء 
كرخ  يف  �سكر  وال�سيخ  اجلزائري  الكرمي  عبد  وال�سيخ 
�سيد  ال�سوفية كال�سيخ  الطرق  او يطلق على زعماء  بغداد 
النق�سبندي وال�سيخ ابراهيم الرفاعي وقد عرفت يف بغداد 
�سيخا  جدهم  كان  حيث  ال�سيخ  ال  بلقب  م�سيحية  عائلة 
للمراتب اخلا�سة بالتجارة ومن هذه العائلة القا�سية مي 

ال�سيخ التي عملت كادعاء عام يف جنايات الكرخ .
الكتاتيب  معلمي  على  يطلق  وكان  امللة  لقب    -  10  
ن�ساء ورجاال وعلى ال�سعراء ال�سعبيني كملة عبود الكرخي 

ويطلق على من كان خمت�سا بالقراءة يف املزارات وعزاء 
عا�سوراء منهم امللة �سلمان وامللة حاج زاير وبيت امللة 

حوي�س .
 11 -  لقب اغا وكان يطلق على خمتار املحلة او القرية 
او ا�سحاب اجلاه و الرثوة مثل بيت عارف اغا املالكني 
الب�ساتني يف الكرخ وبيت  يف بغداد وح�سون اغا �ساحب 

قنرب اغا .
من  ا�سله  كان  من  على  يطلق  وكان  خان  لقب    -  12  
ايران او الهند منهم حميد خان والد زوجة الوزير امل�سهور 
اياد جعفر واحد املالك يف بغداد وكربالء والنجف وكرمي 
وعائلة  خان  اغا  اال�سماعيلية  الطائفة  زعيم  قريب  خان 

بابا خان يف الكرخ .

قد يكون العنوان غريبا بع�س ال�سيء، ذلك اإن العراق 
ال�سيارات  عن  ف�سال  للب�رض  عدائية  بيئة  اأ�سبح 
اأن  اأعتدنا  وقد   ، الالم�سوؤولني!  امل�سوؤولني  ب�سبب 
القوائم  كل  ذيل  يف  ال�سديد  لالأ�سف  بلدنا  يكون 
 ، املعي�سي  امل�ستوى  ناحية  من  واالح�سائيات، 
قمة  ت�سنم  قد  ونراه   ، الطرق  ونوعية   ، والرفاهية 
قوائم الف�ساد والهدر املايل ، والعنف وفقدان االأمن 
واخلدمات وتردي امل�ستوى االقت�سادي ، والتلوث 
البيئي ، واالإرهاب ، وقد تعبت حقا لكرثة ما �رضدته 
عن هذه ال�سلبيات القاتلة ، لكني ب�سدد �رضد مدى 
التاأثري ال�سلبي لبيئة البلد ، على ال�سيارات ال�سيئة 

احلظ التي دخلت البلد ! ، من عدة نواحي هي : 
درجات  تتجاوز   : العالية  احلرارة  -درجات 
لعدة  مئوية  درجة   50 �سيفا  العراق  يف  احلرارة 
وهذا   ،  ! الكوكب  على  االأعلى  احلرارة  اإنها   ، اأ�سهر 
توقفها  درجة  اىل  التكييف  اأجهزة  كفاءة  يقلل 
وكلل  التربيد  غاز  ن�سوح  م�ساكل  وظهور   ، متاما 
جهاز  كفاءة  اإنخفا�س  اإىل  باالأ�سافة   ، ال�ساغط 
تربيد املحرك ، وارتفاع درجة حرارته ، وبالتايل 
ق�رض عمره الأنه يعمل بدرجات حرارة فوق قدرته 

اإىل ق�رض  يوؤدي  ، وهذا  ولفرتة طويلة  الت�سميمية 
عمر حلقات اخلتم املطاطية )الچنب Seal( املائية 
)يف م�سخة املاء( والزيتية ، مما يوؤدي اىل ن�سوح 
تلكم املادتني ، باالإ�سافة اىل تكرار تلف خراطيم 
تذيب  التي  العالية  احلرارة  توؤدي  كما   ، املاء 
)التايرات(  االأطارات  اإ�ستهالك  اإىل  ال�سارع  ا�سفلت 
يف  الدائم  الثقيل  ال�سحم  اإ�سالة  اىل  باالإ�سافة   ،
Ball Bea - )البولربنات الكروية   امل�ساند 
والداينمو   ، العجالت  ، وخ�سو�سا م�ساند   )  ings
واأنواع �سواغط )القواي�س( ، مما يوؤدي اىل ن�سوحه 
واحلرارة   ، وا�ستهالكها  تيب�سها  وبالتايل  للخارج 
 Timing العالية التي تفوق حتمل )قاي�س تامين
Belt( ، جتعله يعمل ب�سكل اأق�رض بكثري من فرتة 
عمله الت�سميمية ، مما يفاجئ الكثري من ال�سائقني  
والَكَور   ، باأكمله  ، وبالتايل دمار املحرك  بالقطع 

. )Cylinder Head(
االأجزاء  اإماعة  اىل  توؤدي  العالية  واحلرارة 
 )Dash Board )الد�سبول  يف  البال�ستيكية 
وتوؤذي   ، ال�سيارة  لون  وجتريد   ، وت�سققه 
 ، كليا  املحرك  عليها  يعتمد  التي  االإلكرتونيات 
عن  تزيد  ال  حرارة  بدرجات  للعمل  م�سممة  الأنها 
اأن   ، االأميان  ، وعليه فاأ�سعف   ! 55 درجة مئوية 

ال�سيارات فاحتة كي ال متت�س املزيد  الوان  تكون 
من �سوء ال�سم�س .

-اأ�سواأ وقود يف العامل
دولة  اإىل  ن�سبة  عال  الوقود  �سعر  اأن  من  بالرغم 
اإرتفع  الوقود  اأن  من  وبالرغم   ، للنفط  م�سّدرة 
اىل   2003 اإبتداًء من عام  �سنوات   3 �سعره خالل 
25 �سعف ! ، اإال اأنه الوقود االأ�سواأ يف العامل ، ومل 
تطلعنا وزارة النفط عن رقم االأوكتان لهذا الوقود ، 
اأو تبيان �سبب ردائته ، التي دّمرت من املحركات 
 Advance ما دّمرت ، وظهور ظاهرة )االأدوان�س
Knocking( ، عدو ال�سائق التقليدي يف ال�سيف 
ال�سغط  ب�سبب  الوقود  خليط  احرتاق  �رضعة  وهو   ،
االنفجار  اأن  اأي   ، القدح  �سمعة  �رضارة  ب�سبب  ال   ،
الب�سنت اىل ال�سعود رغم  ، و�سي�سطر  يحدث مبكرا 
ال�سمامات  تدمري  ي�سبب  مما   ، االنفجار  �سغط 
وقد   ،  )Pistons )الب�ساتن  املكاب�س  وحلقات 
 ، الوقود  هذا  رداءة  من  الفاخرة  ال�سيارات  عانت 
وبالذات )BMW( ، و�ساهدُت باإم عيني حمركات 
 ، )Cam Shaft حديثة تدمر فيها )الكام �سافت
والتابتات )الچواكيچ Rocker Arms( وحدوث 
ثقوب يف را�س )الب�سنت( ! ، بل تكرار ظاهرة رف�س 
Co - التو�سيل  ذراع  انف�سال  وهو   ، )املحرك 
ا�ستمرار  وب�سبب   ، الب�سنت  عن   )necting Rod
الدوران ، ف�سيك�رض هذا الذراع ال�سائب كتلة املحرك 

. )Cylinder Block(
-الطرق الوعرة

ح�سب درا�سات دولية ، فنحن اأ�سحاب اأ�سواأ طرق يف 
العامل ، وما �سلم من الطرق ، و�سعوا فيها مطّبات ! 
، وتاأثريها معلوم من ناحية �رضعة تلف )الدبالت 
 Steering( ومفا�سل االأ�ستدارة ، )Dampers
Suspe - )ال�سدر  التعليق  وجهاز   )Joints
�سع�سعة  اإىل  ذلك  ويوؤدي   ،  )sion system
قليلة  احلديثة  ال�سيارات  وجميع   ، واالأبواب  البدن 
ممت ل�سوارع )مال  االرتفاع عن االأر�س ، الأنها �سُ
اأن  ، وعليه يجب  ولكونها �رضيعة عادة   ،  ! اأوادم( 
ومنع  التوازن  لغر�س  واطئا  ثقلها  مركز  يكون 
اخلدو�س  حدوث  تكرار  اىل  يوؤدي  وهذا   ، االنزالق 
S - العادم )بطيخة  واأعوجاج   ، البدن  اأ�سفل   يف 

. )lencer
-االزدحامات املرورية

ب�سبب  وحدها  بغداد  يف  الوقود  هدر  حجم  ُيقّدر 
لرت  مليون  اىل  وال�سيطرات  املرورية  االزدحامات 
، واحلكومة ال تلقي باال لذلك الأنها   ! وقود يوميا 
الق�سرية  احلركة  وتوؤدي   ،  ! املواطن  جيب  من 
)الكلچ  الفا�سل  تعب  اىل  لل�سيارات  واملتكررة 
التبديل )الگير  ، ومنظومة  Clutch( وملحقاته 
 Brake( التوقف  ومنظومة   )Gear System
ال�سائق  بتربم  ُيقارن  ال  هذا  وكل   ،  )System

وحماربته نف�سيا ب�سبب الزحام !.
-الغبار

نعاين من الغبار مبعدل 300 يوم يف ال�سنة ! ، هذا 
يوؤدي اىل االمطار الطينية التي جتربنا على غ�سل 
عمر  يف  ال�سديد  الق�رض  اىل  باالإ�سافة   ، �سياراتنا 
وعلينا   ،  )Air Cleaner )ال�سوتة  الهواء  فلرت 

ال�سيدة اأمني بغداد  املحرتمة ..
من  اأيام   ٤ ا�ستقطاع  يتم  الدورة  بلدية  موظفي  احد  زوجي 
يغب  مل  انه  علما  الدوام  عن  تغيب  او  �سبب  اي  بدون  راتبه 
عن عمله ليوم واحد ويعمل ل�ساعات متاأخرة من الليل وانا 
العمل ومع  االن يف  ال�سكوى وزوجي حلد  اكتب هذه  حاليا 
ال�سباح  يف  جميئه  وعند  الرواتب  من  اال�ستقطاع  يتم  هذا 
نف�سه  يجد  احل�سور  �سجالت  يف  اليومي  ح�سوره  الثبات 
متغيب ملدة يومني بدون اي �سبب ومع ذلك يخرج للعمل يف 
االلية غ�سبا عليه الن الدائرة تغ�سبه على ذلك ويوجد دليل 
كارتات احلركة )توقيع �سابط االيل وتوقيع االق�سام البقية 
بتاأدية الواجب ( وعند منا�سدة املدير عن ال�سبب يتم اجابتهم 
باأن هذا ال�سيء هو من ح�رضتكم باأن يقوموا بتغيبب العمال 

وا�ستقطاع الراتب 
ت�سليح االليات وملدة ثالثة ا�سهر املا�سية ولليوم ع ح�ساب 
اي�سا  يتم  االلية  ت�سليح  يتم  مل  واذا  ال�سخ�سي  ال�سائق 
ق�سم  ومدير  الدورة  االليني  �سباط  وبعلم  الراتب  ا�ستقطاع 

اآليات الدورة ويتم هذا العمل باالتفاق مع املدير العام .
ا�ستلم  ال�سهر  وهذا  الف  راتب زوجي  ٤٥٠  ذلك  اىل  ا�سافة 
٣٨٥ الف فقط ب�سبب القطوعات التي مت احلديث عنها اعاله 
و  املنزل  وايجار  الكهرباء  نفقات  ت�سديد  رقبتنا  يف  ونحن 
تكاليف تربية االطفال، ارجو النظر ب�سكل جدي يف حالتنا 

واهلل ويل التوفيق . 

ال�سالم عليكم �سيدي عندي اخي قام باإجراء ثالث عمليات 
اللجان  اىل  ذهبت  العمل،  ي�ستطيع  ال  حاليا  وهو  متتالية 
عن  عاجز  باأنه  طبي  بتقرير  وزودوين  قار  ذي  يف  الطبية 
الرعاية  اىل  ذهبت  حيث  ذلك  يف  م�ساعدتي  ارجو  العمل، 
االجتماعية يف ذي قار فقالوا يل ان العمل متوقف حاليا، 
كيف �سيعي�س حاليا دون م�ساعدتكم... التم�س منكم م�ساعدته 

.. املري�س عبا�س رزاق ح�سن من اهايل ال�سطرة.

 ال�سالم عليكم نحن مواطنون خ�س�ست لنا قطع ارا�سي يف 
منطقة الدهالية ناحية الطار منذ فرتة طويلة اال ان م�سكلتنا 
هي ان البلدية يف ناحية الطار ال تقوم بفرز تلك القطع بحجة 
ان فيها م�ساكل ع�سائرية وقد راجعنا امل�سوؤولني يف الناحية 
)مدير الناحية واملجل�س البلدي( ومل جند حال مل�سكلتنا حلد 
مب�سمع  موجود  ال�سكنية  القطع  على  التجاوز  ومازال  االن 
املحافظة  يف  النواحي  جميع  ان  ..علما  البلدية  من  ومراأى 
اكملت اجراءات فرز القطع ..نطلب من ح�رضتكم التدخل حلل 

م�سكلتنا او تعوي�سنا بقطع ارا�سي يف مناطق اخرى.

قدموا �سورة  الذين  املهجر  العراقيني يف  االجتماع  علماء  اأحد 
على  حافظوا  والذين  الغرب،  يف  العراقية  الكفاءات  عن  طيبة 
ذلك  ات�سح  وقد  واملنطقة.  ببلدهم  والبحثية  العلمية  �سالتهم 
قيد  زالت  ال  التي  وتلك  عملها  التي  العديدة  االأعمال  خالل  من 

االجناز.
الدرا�سة  اأكمل   1936 عام   – الكاظمية  بغداد  مواليد  وهو من 
االبتدائية واملتو�سطة يف الكاظمية والدرا�سة الثانوية يف بغداد. 
ح�سل على �سهادة البكالوريو�س اآداب من ق�سم االجتماع – كلية 
االآداب – جامعة بغداد 1962. وح�سل على املاج�ستري يف علم 
نال   .1969 عام  باأملانيا  فرانكفورت  جامعة  من  االجتماع 
دكتوراه الفل�سفة يف االثنولوجيا االجتماعية بدرجة امتياز من 
جامعة برلني الغربية عام 1974. يحمل الدرجة العلمية اأ�ستاذ 
م�سارك يف علم االجتماع. لديه خربة تدري�س معتربة حيث در�س 
الغربية  برلني  جامعة   – االجتماعية  االثنولوجيا  معهد  يف 
جامعة   – االآداب  كلية   – االجتماع  وق�سم   ،1976  -  1972
االثنولوجيا  معهد   – زائ��ر  واأ�ستاذ   ،1980  1977- بغداد 
ومعهد   ،1982 الغربية -1981  برلني  االجتماعية - جامعة 
 .1983-1992  – اجلزائر   – عنابة  بجامعة  االجتماع  علم 
العزاء احل�سيني يف  التالية: بحث طقو�س  البحوث امليدانية  اأعد 
عا�سوراء يف الكاظمية وكربالء عام 1968 انظر كتاب تراجيديا 
وبقايا   ،1974 عام  لبنان  جنوب  يف  النبطية  ومدينة  كربالء. 
موؤمترات  يف  �سارك   .1986 ال��ط��وارق  عند  االم��وم��ي  النظام 
وملتقيات علمية عديدة، عربية واأجنبية، يف برلني وفرانكفورت 
وعنابة  واجلزائر  وبريوت  ولندن  والب�رضة  وبغداد  وفرايبورغ 
األف وترجم ت�سعة كتب وع�رضات البحوث  ومدريد وغريها. كما 
النظرية وامليدانية وباللغات العربية واالأملانية واالإنكليزية. وله 
كتب حتت الطبع واالإعداد هي: علي الوردي �سخ�سيته ومنهجه 
قريبا(،  )�سي�سدر  اجلمل-كولون  دار  االجتماعية،  واأف��ك��اره 
والنظرية النقدية-مدر�سة فرانكفورت منوذجا. والثابت واملتغري 

يف ال�سخ�سية العراقية، ويف �سو�سيولوجيا العنف واالإرهاب.
ال�سل�سلة  واملعا�رضة،  ال��رتاث  بني  ،الفتوة  موؤلفاته  اب��رز  من 
�سو�سيولوجية  درا�سة  التقليدية-  الفنون  اثنولوجيا  الثقافية،   
لفنون و�سناعات وفولكلور املجتمعات التقليدية،�سورة ال�رضق 
اخلطاب  �سو�سيولوجيا  كربالء-  تراجيديا  الغرب   عيون  يف 
العرب،علي  عند  اجلن�س  وا�سكالية  االأب��وي  النظام  ال�سيعي،  

الوردي، �سخ�سيته ومنهجه وافكاره االجتماعية.
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ين�س  فيزيائي  قانون   ، الفعل  ورد  الفعل 
على اأن لكل قوة فعل قوة رد فعل ، ت�ساويها 

باملقدر وتعاك�سها باالإجتاه .
 وهناك فعل ورد فعل اأخر يكون فيه الطرفان 
واحللم  االأع�ساب  و�سبط  بالقوة   ، متباينان 
ما  اأحد  ياأتيك  اأن  يحدث  فقد  الغيظ،  وكظم 
معك  يت�رضف  اأو   ، جارحة  كلمة  وي�سمعك 
يف  هيبتك  تقلل  رمبا   ، وخ�سونة  بغلظة 
من  مروؤو�سيك  اأمام  يحرجك  اأو   ، عام  مكان 
ينتهي  وهنا   ، باأمرتك  هم  ممن  املوظفني 

تاأثري الفعل .
اأنت االآن معتدى عليك ، قللت هيبتك ، بداأ دمك 
بالغليان ، اأوداجك انتفخت ، جمعت قب�ستك 
، وهناك من ي�ستفزك لرتفع يدك وتوجه لكمة 
غرميك  اأنف  اإىل   ، قوة  من  اأوتيت  ما  بكل 
اأن  تريد  ال  بال�سوء  االمارة  نف�سك   ، لتك�رضه 
تهداأ حتى ترى نزيف الدم على وجهه وثيابه 
ال�سعلوك  هذا  من   : باإذنك  يهم�س  ؛ال�سيطان 
ليجعلك اأ�سحوكة اأمام النا�س ، اأين رجولتك 
، اين ع�سائريتك ، ماذا تنتظر ، ا�سحبه وام�سح 

به االر�س .
، وهنا تعرف معادن  الفعل  بداأت مرحلة رد 
الرجال ورجاحة العقول ، ويبداأ التخطيط لرد 
االعتداء ، ترفع يديك وت�رضب ، ولكن اأخالق 
اال�سالم تواجهك باالآية ال�رضيفة )َواْلَكاِظِمنَي 
ُيِحبُّ   ُ َواهللهَّ النهَّا�ِس  َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ 
اأوج  واأنت يف  نف�سك  اأن متتلك   ،  ) ْح�ِسِننَي  امْلُ
نف�سك  تهداأ   ، كبري  �سيء  يعني  ذلك   ، غ�سبك 
ال�رضيفة  االآية  وتتلو  ال�سيطان  من  وتتعوذ 
ِبالهَِّتي  اْدَفْع  يَِّئُة   ال�سهَّ َواَل  �َسَنُة  احْلَ َت�ْسَتِوي  )َواَل 
ُه  ِهَي اأَْح�َسُن َفاإَِذا الهَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنهَّ
 ، غ�سبك  وزال   ، نف�سك  هداأت   ،  ) َحِميٌم  َويِلٌّ 

ا�ستدرت وم�سيت يف طريقك .
لقد جنحت يف االختبار ، ذل ال�سيطان اأمامك 
االقوى  اأنك  بال�سوء  االمارة  لنف�سك  واأثبت   ،
،املعتدي عليك ي�سعر باخلزي والعار وال�سغر 
، يتمنى لو تن�سق االر�س لتبتلعه ، فلقد تلقى 
اإليك  ينظر  الكل   ، حياته  يف  �سفعة  اأقوى 
بهيبة وفخر وهم يتهام�سون : ما اأعظم خلق 
اأ�سبحت م�سداقا  الرابح  واأنت   ،  ! الرجل  هذا 
َوَما  وا  رَبُ �سَ ِذيَن  الهَّ اإِالهَّ  اَها  ُيَلقهَّ َوَما    ( لالآية 

اَها اإِالهَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  (. ُيَلقهَّ

مبدعون من

استقطاعات رواتب الموظفين في بلدية 
الدورة تجاوزت الحدود

وزير العمل والشؤون االجتماعية..
التمس مساعدتكم  

أهالي ناحية الطار يناشدون محافظ 
ذي قار تعويضهم 

المواطن والمسؤولالعراق.. أكبر بيئة "عدائية" للسيارات بسبب مواكب المسؤولين!
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