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حـقـيـقـيـة او ضـوابط حتـدد طـريـقة
عمل الدعايات االنتخابية) واضاف
ان (حـجم الدعـايـات االنتـخـابيـة قد
ـليـار دينار) ,مشـيرا الى ان فاقت ا
(االمــوال كــانت مـخــصــصـة البــنـاء
الـشــعب مــنــهـا  لــبــنـاء مــدرسـة او
شــــراء  ادويـــــة ســــرقت بــــ هــــذا

وذاك). 
وحـذر النـائب عن مـحافـظـة نيـنوى
نـــايف الــشـــمــري مـن حــظـــر ســيــر
ــــركـــبــــات فـي احملــــافــــظــــة يـــوم ا

االنتخابات .
 واكد الشمري في تصريح امس إن
(وضع احملـافــظــة حـالــيـا يــخــتـلف
جذريـاً عن وضعهـا في االنتـخابات
السابقـة فهناك حـالة نزوح داخلي
وخــارجي إلى مـــحــافــظــات أخــرى
نــتــيــجــة لــظــروف عــديــدة أبــرزهـا
الــــــدمــــــار الـــــذي حلـق في بــــــعض
ـنـاطق وبـنـسـب مـخـتـلـفـة إضـافة ا
إلى نـقص أو انـعـدام اخلـدمـات في

مناطق أخرى).
 ö−F « WOÐUO ½«

واضـاف  (نـيـنـوى محـافـظـة كـبـيرة
ومـــــتــــرامــــيــــة األطــــراف وتــــوازي

ــفـوضـيــة وااللـتـزام بــاجـراءاتـهـا ا
وانظمتها من اجل تالفي العقوبات
الــتي قـد تــصـدرهـا في حــال تـكـرار

اخملالفة). 
وكـــان الــــنـــائب عـن ائـــتالف دولـــة
القانـون كاظم الصـيادي قد رأى ان
حـــجم الـــدعـــايـــات االنـــتـــخـــابـــيــة
ــــلـــصــــقــــات في الـــشــــوارع قـــد وا
لـيار ديـنـار مشـيرا الى جتـاوزت ا
بـالغ الهائـلة هي من نتاج ان تلك ا
امـــوال كــانت مـــخــصـــصــة البـــنــاء

الشعب. 
wÝUOÝ f UMð

وقـال الـصــيـادي في تـصـريح امس
(سبق وان طـالبـنا بـان تكـون هناك
مـــادة تـــلــزم الـــكــتـل الــســـيــاســـيــة
باسـتئـجار مـناطـق او نقـاط معـينة
لـــوضع دعــايـــاتــهـــا االنــتــخـــابــيــة
واســمــاء مــرشــحــيــهــا بــعــيــدا عن
ــــنــــاطق الـــــطــــرق واجلــــســـــور وا
الـسكـنيـة ضمن قـانون االنـتخـابات

لكنه  تسويف هذا الطلب).
مــبــيــنــا ان (الـــتــنــافس والــتــزاحم
السياسي جعل الكثير منهم يرتكب
االخطاء نتيجـة لعدم وجود قوان
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ـتـوسطـة وصـعودا إلى إن ـراحل االبـتـدائيـة وا عـندمـا كـنـا طالبا في ا
ـنهجـية تـغرس فـينـا حب الوطن وحتـفزنا واد ا تخـرجنـا كانت بـعض ا
عــلى الـتـمـسك به وبـجـذوره الـعـمـيــقـة وتـصـور لـنـا مـسـتـقـبـلـنـا الـزاهـر
وبالـفعل تـولد لـنا شـعور وإحـساس وانـتمـاء لهـذا البـلد  وعـندمـا نقرا
اسم البـلد في إحـدى الصحف أو اجملالت يـنتـابنـا فخر واعـتزاز بـأننا

أبناء هذا البلد .
وحتى تـصنيف الـشعـراء والكتـاب واألدباء والريـاضيـ لم يكن حسب
ـذهبـية أو الـقومـية بل عـلى العـراقيـة كان فـالسـياب مثال نـاطقـية أو ا ا
رغم انه من محـافظـة البـصرة وبـعض قصـائده تـغنت بـذلك إال انه كان

يحسب على جميع العراقي وانه ..عراقي.. 
والسـاهر لم نـكن نعـلم هل هو سـني أم شيـعي أو حتى صـابئي نـعرفه
ـنـتـخب الـعـراقي لـكرة طـرب الـعـراقي  وجـمـيع رواد ا عـنـد الـتـقـد ا
الــقـدم أو األلـعـاب األخــرى لم نـتـعــرف عـلى مـذهـبــيـتـهم وقــومـيـتـهم أو
ديانـتـهم إال في وقتـنـا احلاضـر  وخـير دلـيل عـلى ذلك الالعب الدولي
السـابق (باسل كـوركيس) رغم اسـمه الذي يـعطـي نوعا مـن التـميز إال
انه كان عراقـيا وما زال عـلى عراقيـته ألبناء جـيله ومـا زالوا يحـتفظون

بصوره وذكرياتـه .
ــــؤتـــمـــرات لألسـف الـــشــــديـــد ... أصــــبح اسم الــــعـــراق يــــردد في ا
ــشــروع مــا أو كل أربــعــة اعــوام عــجـاف  أو ضــمن (الـتــحــفــيــزيــة) 
ؤتـمـرات الصـحفـيـة أو اللـقاءات اإلعالمـيـة  و حصـرنا (بـرستـيج) ا
ذهـبيـة والعـرقية في زاوية ضـيقـة مخـنوقـة األنفـاس وهي (الـطائـفيـة وا

ناطقية والعشائرية).  وا
إلى أين ذهبت يا عراق .. وهل ستعود يوما ...

لـست مــتـشــائـمــا .. ولـكن أخــشى إنــنـا ســنـصــحـو يــومـا عــلى حـدود
ـذهبيـة والعرقـية والطـائفـية ولم يبق لـنا إال البـكاء على شي رسخـتها ا
ـاضي  ويـومـها ال اسـمه الـعراق ..فـنـحن شـعب يعـشق الـبـكـاء على ا

ينفعنا ال البكاء وال حتى العويل 
عن نــفـــــــسي ســأصــرخ بــأعــلى صــوتي (إنــا عـراقـي) وال انـتــمي إال
لـلــعــراق  وان مــذهـــــبي (الــعــراق) وطـائــفــتي (الــعــراق) وعــشـيــرتي

(العراق).

»ŸUL²ł∫  علي الدايني رئيس مجلس محافظة ديالى يحضر اجتماعا امنيا في احملافظة بحضور النائب حاكم الزاملي
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 اعلن رئيس مـجلس محـافظة ديالى
عـــــلي الــــدايــــنـي عن  انه  حــــضــــر
االجتماع االمني الذي عقد في قيادة
شـرطـة احملـافــظـة وبـحـضـور رئـيس
ــانــيــة جلـــنــة االمن والـــدفــاع الــبـــر
النائب حاكم الزاملي وقـائد عمليات
ديالى و قـائد الـشرطـة وقائـد الفـرقة
اخلــامـــســـة واحملـــافـظ لــلـــتـــبـــاحث
بــاألمــور األمـنــيــة واهم الـتــحــديـات

التي تواجه احملافظة  .
وقـــال الـــدايـــني في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان  (هـــنـــاك بـــعض
اجلـــــهــــــات حتــــــاول زعـــــزعــــــة أمن
احملــافـظــة وفـرض هــيــمـنــتـهــا عـلى
ــــنــــاطق والــــضـــغـط عـــلى بـــعض ا
االهالي النـتخاب شـخصـيات معـينة
ستمرة من ورصد حاالت التهـريب ا
ـدعومـة من جهات قبل الـعصـابات ا
مــســلــحــة مـتــنــفــذة وحــاالت الــقـتل
واخلـــطـف الـــتي حتــــدث في بـــعض

مناطق احملافظة).
واضاف ان (اجلتـمع  اتـفقوا على
ضــرورة وضع خـطط كــفـيــلـة لــلـحـد
مـنـهـا و حــصـر الـسالح بـيـد الـدولـة
وتــــنـــفــــيــــذ اوامــــر الـــقــــبض عــــلى
اخلارجـ عن القـانون ونـشر بعض
الــقـــوات الــتـي ســتـــســهـم بــتـــأمــ
ـــنـــاطـق الـــتي تـــكـــثــــر بـــهـــا تـــلك ا

احلاالت).
من جــانب آخــر أعــلـن قــائــد شــرطـة
احملـافـظة  الـلـواء فـيـصل الـعـبادي 
عن اعـتــقـال 80 مــطـلــوبـاً لــلـقــضـاء
خالل اسـبوع داخل احملـافـظـة ضمن

.( طلوب عملية (حصاد ا
ونقـل البـيـان عن  العـبـادي قوله  إن
(قيادة الـشرطة أطـلقت عمـلية أمـنية

الشـرقية الـتابـعة لـلمحـافظـة  خلفت
أضـرارا مـادية جـسـيـمـة في الـطريق
االســـتـــراتـــيـــجي الـــرابط مع واسط
ــتـــد الى 50 كم تـــقــريـــبــا والـــذي 

هناك) .
رّون االن ـواطـنـ  وأضـاف أن  (ا
عـلى الـطـريق عـبـر حتـويـلـة مـؤقـتـة
نـتيـجـة الـتـخسـفـات واالضـرار الذي
خـلـفتـهـا مـوجـة السـيـول األخـيرة) 
موضحا  أن  (عملية تأهيل وصيانة
الـــطــريق وفـق الــتـــقــديــرات لـــديــنــا

تتطلب نحو  5مليارات  دينار).
واوضح اكــرم  أن  (عــمـلــيــة تــأهـيل
الـطريق يـجب أن تـكـون مشـتـركـة ما
بـــــ ديـــــالى وواسط كـــــونه يـــــربط
احملـــافــظـــتـــ مـــعـــا)  داعـــيـــا الى
(ضــرورة الـشــروع بـعــمـلــيـة تــأهـيل
واطـن عليه عاجلـة تضمن حـركة ا
بانـسيـابية عـاليـة كذلك عـدم تضرره

مرة أخرى) . 
واكـد احملــافظ مـثـنى الــتـمـيـمي  ان
الــقـوات االمــنــيـة في احملــافــظـة هي
سؤولة عن بـسط االمن في اقضية ا
ونواحي احملافظة   السـيما جلوالء

وقره تبة .
وقال التمـيمي  لــ (الزمان) امس  ان
 (احلكـومة احملـليـة باعـتبـاره رئيس
الـلجـنـة االمـنيـة الـعـليـا يـشـرف على
فـــرض االمن في نـــاحــيــتـي جــلــوالء
وقـره تـبة   ويـؤكـد انـهـا تـقع ضمن
ســلــطــة احلــكــومــة االحتــاديــة  وال
صـحة لـلـشـائعـات الـتي تـتـحدث عن
وجــود اتـفــاقـات اخــرى بـخــصـوص
ــنـاطق الــتي كــانت حتت سـيــطـرة ا

اقليم كردستان سابقا) . 
داعـــــيـــــا  الى  (عـــــدم زج مـــــنـــــاطق
احملــافـظــة وامـنــهـا ضــمن احلـمالت

االنتـخابـية الـتي يقـوم بهـا السـاسة
ـــــــرشــــــــحـــــــون مـن خـالل اطالق وا
غـرضة التي االكاذيب والـشائعـات ا
هـــدفــهـــا زعــزعـــة االمن في مـــنــاطق
احملافـظة السـيمـا جلـوالء وقره تـبة)

حسب قوله .
W¹e d   UOŠö

واشــار الــتــمــيـمـي   الى ان  (هــنـاك
جهات سـياسيـة تروج اخبـاراً كاذبة
ومفبـركة عن وجـود اتفاقـات تقوض
ــركــزيــة مـن صالحــيــة احلــكـــومــة ا
واحملـلــيـة في مـنــاطق جـلـوالء وقـره
تــــــبــــــة  وأن هــــــؤالء االشــــــخـــــاص
مــعـروفــون ولــهم مـآرب انــتــخـابــيـة

لـتـرويـدهم هذه الـشـائـعـات الـكـاذبة)
عن .ومن جـانب آخـر أعـلن الـعـبـادي
إن   قــوة أمـنــيــة من اإلســتـخــبـارات
تمـكـنت وبعـمـليـة نوعـيـة من إعتـقال
أحــد مــنـفــذي عـمــلـيــة قــتل عـنــاصـر
شرطـة احلدود عـلى طريق بـلدروز -

مندلي قبل أسابيع  .
وفال   الـعبـادي لــ(الزمان) أمس  أن
(عـمــلـيـة إعــتـقـال اإلرهــابي تـمت في
أحـدى مــنـاطق شـرق احملــافـظـة  أنه
ـــعـــتـــقل الى مـــركـــز أمــني  نـــقل ا
للـتحقـيق وإتخـاذ األجراءات الالزمة

بحقه) .
ـــتـــحـــدث من جـــهـــة اخـــرى أعــــلن ا
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ضـربت هـزة ارضـيـة بـقوة  4.6درجة
على مـقيـاس ريـختـر ضـواحي مديـنة
ـحـافـظــة كـرمـان جـنـوب كـوهـبـنــان 
شرق ايران دون خسائر بشرية .وقال
بـيـان امس ان (مـركـز الـهـزة االرضـية
كــان عـــنـــد الـــتــقـــاء خـــطي الـــعــرض
الـشــمـالي 31.33  والـطـول الــشـرقي
كــيـــلــو 56.32 درجــة وفـي عــمق  10
مترات من سطح االرض) ,واضاف ان
( الهـزة االرضيـة وقـعت على بـعد 10
كـيـلــو مـتـرات  من مــديـنـة كــوهـبـنـان
التـابعـة حملافـظة كـرمان جـنوب شرق
ايران). فيـما شـهدت العـاصمـة بغداد
وعدد من احملـافظـات  هـطوالً  ألمـطار
خفيفـة بأجواء مـلبدة بالـغيوم ورياح
نشطـة.وكانت تـقارير جـوية أفادت ان
قـبـلـة  سـيـكـون غـائـماً طـقس االيـام ا
بــشـــكل جــزئي وفـــرصــة لـــزخــات من
ـتـفـرقـة نـهـارا في االمـطـار الـرعـديـة ا
مــدن وسط الـــبالد وتــكــون خـــفــيــفــة
الـشــدة في مـنــاطق مـتــفـرقــة عـمــومـا
وتشـمل العـاصمـة بغـداد ومحـافظات
كربالء وبـابل وواسط وميـسان و ذي
قـار والـديـوانـيـة والـنـجف وبـاديـتـهـا

ثنى  وباديتها.  وا
وتــوقـعـت الـهــيــئــة الــعــامـة  لـالنـواء
اجلـويـة والــرصـد الــزلـزالي الـتــابـعـة
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ـسـتقـلة ـفوضـيـة العـلـيا ا انـذرت ا
لالنتـخابـات اخملالـف من االحزاب
والـتــحـالــفـات الـســيـاســيـة لــنـظـام
احلـمالت االنـتـخـابات بـاالسـتـبـعاد
عـن الـتــرشـيح في حــال تـكــرار تـلك
اخملــالــفــات  ,مــشــيــرة الى اصــدار

عقوبات على  مئة مرشح . 
وقــــال الــــنـــاطـق الـــرســــمي بــــاسم
ـــفـــوضـــيــة كـــر الـــتـــمــيـــمي ان ا
ـعاقـبة فـوضـية اصـدرت قرارا  (ا
اكـثـر من مـئـة مـرشح مـوزعـ على
مـــــعـــــظـم االئــــتـالفـــــات واالحــــزاب
حـــزبــاً الـــســـيـــاســيـــة وكـــذلك  25 

.( وحتالفاً سياسياً
واضــاف ان (الـعــقـوبــات تـضــمـنت
غـرامــات مـالــيـة خملــالـفــتـهم نــظـام
احلمالت االنـتخـابية رقم  11للـعام

اجلاري).
ــفــوضــيــة انـذرت مـوضــحــا ان ( ا
اخملـالـفـ في حـال تـكـرار اخملـالـفة
ـــــرشح او الــــتـــــحــــالف مـن قــــبل ا
ـصـادقة الـسـيـاسي سـيـتم سـحب ا
عــنه). داعـيــا االحـزاب الـســيـاسـيـة
ـــرشــــحـــ الى (الــــتـــعـــاون مع وا
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أيـــــضــــــاً وبــــــشـــــدة أخـف في بــــــاقي
االماكن).وأضاف عطيـة ان (التوقعات
تـشـيــر الى ان سـرعـة وتــكـون الـريـاح
الـنــشــطـة في جــنـوب مــديــنـة االنــبـار
وبادية الـنجف سـتصل الى  80 كيلو
متـرا  في السـاعة وبـذلك فأن مـوجات
ـقبـلة الغـبار مـتـوقعـة خالل ساعـات ا
تـشــمل غــرب الـبالد اضــافــة الى مـدن

نطقة الوسطى). عديدة من ا
وتابـع ان (نشـاط الـريـاح عـلى االنـبار
يـهـدأ تـدريــجـيـا  عـدا جـنــوبـهـا ولـكن
مــنــاطـق مــثل كــربـالء وواسط وبــابل
والـديـوانــيـة وديــالى سـتــنـشط فــيـهـا
الـريـاح  كـمـا تـتعـرض مـنـاطـق شـمال
البصـرة وذي قار ومـيسـان الى نشاط

للرياح). 
وشــهـــدت بـــدايـــة االســـبــوع احلـــالي
تساقط امـطار ليلـية مع حدوث زوابع
رعديـة يـصاحـبـها انـخـفاض بـدرجات
احلرارة.وقـال بـيان سـابق لـلهـيـئة ان
ـــنــطــقــتــ الــوســطى (الــطــقس في ا
واجلـنــوبــيـة شــهــدن اول امس االحـد
تـــســـاقط امـــطـــار غـــزيـــرة في بـــعض
االمـاكن وحـدوث زوابع رعـديـة فـيـمـا
كانت  االحوال اجلويـة في  اجلنوبية
غائمة جزئيا الى غائم مع زخات مطر
مــتــفـــرقــة مع انــخـــفــاض في درجــات

احلرارة الى معدالتها السابقة). 

نـهجة في عـموم مـناطق احملـافظة
طـلوب للقضاء تهدف إلى اعتقال ا
ســواء بــتـــهم إرهــابـــيــة وجــنـــائــيــة
واالسراع بتنفيذ كل مذكرات القبض

الصادرة عن القضاء).
وأضـاف أن  (العـمـلـيـة والـتي حتمل
طلـوب أثمرت عن تسمـية حصـاد ا
اعـتـقـال أكثـر من  80 مـطـلوبـاً خالل
اسـبـوع في احملـافـظـة  بـيـنـهم بـتـهم
إرهـابـيـة  و  وضع سـلـسـلة خـطط
لـتـعـزيـز امن احملـافـظـة والعـمل عـلى
مـواجــهـة كل الـتـحــديـات خـاصـة مع
قـرب االنـتـخـابـات الـنـيـابـية فـي ايار
ــقـبـل) .كـمــا اعـلن رئــيس الــلـجــنـة ا
االمنيـة في مجلس احملـافظة  صادق
احلـــســيـــني  عن مـــقــتل مـــا ســمــاه
ن لزعيم تنظيم  داعش.  الذراع اال
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وقال احلسـيني لـ (الزمان) أمس  ان
 (الــقــصف اجلــوي الــذي اســتــهـدف
احــدى مــضـافــات داعش فـي حـوض
الزور شـمال شـرق بعـقوبة  ادى الى
مـــقـــتل اثــنـــ من مـــســلـــحي داعش
احـــــدهـــــمـــــا قـــــيـــــادي وهـــــو ووفق
ــثل الــذراع ـــعــلــومـــات االولــيـــة  ا
ن لــلـبــغـدادي ضــمن مـا يــسـمى اال

بوالية ديالى) .
ـضـافة الـتي قـصفت واضاف  ان  (ا
كــان مـقــراً مــهـمــاً لــداعش وتـدار من
خالله خاليا التنظـيم النائمة  حيث
 أن الـعـمـلـيـة تـشـكل ضـربـة مـوجـعـة

للتنظيم) .
مـن جــانب اخــر قــال مـــديــر نــاحــيــة
قزانـية الـتابع لـلمـحافـظة مـازن أكرم
مازن لـ (الـزمان) أمس  إن  (الـسيول
تدفقة من احلدود االيـرانية سنويا ا
ــنــاطق صـــوب مــنــاطـق قــزانــيـــة وا

اإلعالمـي بــاسم شـــرطــة احملـــافــظــة
الــعـقـيــد غـالب الــعـطـيــة لـ (الـزمـان)
امس  إن  (قـوة أمــنـيـة مـن الـشـرطـة
اإلســتـخــبـارات تـمــكـنت وبــعـمــلـيـة
نوعـية من إعـتـقال شـبكـة مكـونة من
ـواطـن شـخصـ تـقـوم بـإبتـزاز ا
عــبـر مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي
بــاسـم تــنــظــيـم داعش االرهــابي في
قــضــاء بـلــدروز شــرقي احملــافــظـة),
وأضاف أن  (عـمليـة إعتـقال الشـبكة
تـمت بـكـمــ وبـنـاء عـلى مـعـلـومـات
إســتـــخـــبـــاريـــة دقـــيـــقــة و  نـــقل
عـتـقلـ الى مركـز أمـني للـتحـقيق ا
وإتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما).
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هـذا الصـبـاح الـباكـر ومع اطاللـة مالك الـرحـمة تـذكـرتك يـا حبـيـبتي و
معها تذكرت البيت الشعري القد :

ولقد حملتك والرماح نواهل مني 
                      وبيض الهند تقطر من دمي

فوددت تقبيل السيوف النها
تبسم عت كبارق ثغرك ا                          
ستشفى البالغ االناقة ان بياض السرير واجلدران واالسرة في هـذا ا
ـديـنة والـتعـقـيم والنـظـافة يـذكـرني بك يـوميـا  و يـطيـر بي الى بـغداد ا
التي مـزقهـا االرهاب ودمـر مبـانيـها و حـطم الكـثيـر من اركانـها  لـكنه
عجز عن سرقة طيبة اهلها و نكهة ظفائرها وتنوع الدماء في عروقها 

وانت جزء من هذا التنوع .
واذ تــذكـرتك الــيـوم فــقـد اســتـحــضـرت كـمــا هـائال مـن تـعـابــيـر احلب
الـسـاخــنـة الـتي قـرأتـهـا ل(نـزار قـبــاني) و (غـادة الـسـمـان) و لـشـمس
ي) وال سـيـمـا فـي مـنـجـزهـا الــروايـة الـعــــــــــــربـيــة (احالم مـسـتـغــا
االخـيـر (عـلـيك الـلـهـفة ) واسـتـحـضـرت كل رومـانـسـيـات الـشـعـر التي

حفظتها .
لكنني اليوم قـررت ان اسرد  وان اترك الشعر ولـو الى ح ففيضان
الـكـلــمـات و نـزف الـتـعـابـيـر و احـتـشــاد اجلـمل في الـذاكـرة حـتم عـلي

ا أل في بالغرض تماما . اللجوء الى اخلطاب النثري اليوم ر
ـمرضة تـمسك بيـدي الى جلسة واحلق انني في عجـلة من امري ألن ا

االشعة التي تتكرر كل يوم .
 بغداد حـلوة ألنك فيـها  هذا عـنوان قصـيدة لي كتـبتهـا ذات يوم عنك
وسـميـتك مـاء ســــــواقيـهـا و ضوء نـهـاراتـها و سـحـر ليـالـيهـا و قـصة
ـديـنـة الـتي تـنام عـلى دجـلـة مـنذ احلب الـتي تـتـواصل في زوايـا هذه ا

االزل .
واليوم اذ اوجه اليك هذا اخلطاب فال حاجة لـلتسمية وان كان البعض
سمـاك شـمس بغـداد او شجـرة الرمـان او نـرجس كوردسـتان او غـابة
الـشـمـوع او بحـر الـعـطـر والـطيب واحلـنـاء  امـا انـا فـلن اسـميك ألنك
اصال الـعـطـر الـذي يـسـيل عـلى جـسـدي ويـفـضـحـنـي بـ الـنـاس فـما

احلاجة العالن االسم اذن ?.
سـبحـان الـله كم انا مـحـظـوظ بك فحـضـورك االخضـر االفـتراضي كل
ـغذي ـسـكـنـة لالالم و انـبـوب ا ـصل و االبـرة واحلـبوب ا صـبـاح مع ا
رض و يـزرع االمل والتفـاؤل ب جـوانحي ... ولعل حو اثـار ا يكـاد 

كل مريض يتمنى ان يكون له ولو جزء يسير من هذا احلظ الوافر .
ا تقول وما الـعجب في ذلك فاحيلك الى جـبل من الكتابات التي  ور
ـا له من سـحـر وقوة وعـطـاء يـجعل اعـمق اجلـراحات تـؤكد ان احلب 

تندمل واخطر االمراض تختفي وتعالج .
لـذلك فـأنـني كل يـوم اثـنـ اطـيـر افـتـراضـيـا الى بـغـداد مع الـطـائرة و
وعد ال بد ان يح ذات يوم نلتقي فيه مجددا على قلبي يرقص فرحا 
الرحب والسـعة ونـتبادل احـاديث الهوى واحلب ونـزور معا قـلب بغداد
ـتنـبي و مقـهى الشـابنـدر الذي سـميتـه بحق ذات يوم النـابض شارع ا

في احد مقاالتي ( وزارة ثقافة الظل ) .
هـذا الـيـوم وكل يـوم سـنـكـون عـلى مـوعـد عـبـر الـهـاتف مـرارا وتـكرارا
ا قلناه وكتبناه و ثرثرنا حوله ساعات طويلة  ونتكلم لنستعيد شيئا 
عـن احــوال بــغــداد بــدوني وكــيـف حــال الــشــوارع الــتي زرعــنــا عــلى

اطرافها وشم احلب .
رض  ومع هـذه االستـعـادة يـنـطفيء رويـدا رويـدا نـار االلم داخـلي و ا
يخف عن كـاهلي   ألن احلب بذاته كـما يـقول الشـعراء افـضل وصفة

دواء في تاريخ الطب البشري . 
ـوجز اخملـتصر لن اطيل اخلـطاب الـيك يا حبـيبـتي فاحلب عـلمني انه ا
كثف العاصف اخملتزل الذي يهرب من الشرح الطويل ا
واالستفاضة  فيكفي ان اقول احبك ليفهم كل من
حــولي مـاذا اعــني ..  ســأردد في اخلــتـام مــطـلع
اغنـية وديع الـصافي (احلب هـاحلرفـ مش اكثر

.. بيعمرو الدنيا واكثر).

كاظم الصيادي كر التميمي

ــســـاحـــتـــهـــا ســبـــعـــة أضـــعــاف
العاصمة بغداد). مبينا ان (الوضع
احلـالي يـحـتم عـلى رئـيـس الـلـجـنة
ـفــوضـيــة االنــتـخــابـات األمـنــيــة 
ـسلحة عدم والقائد الـعام للقوات ا
فرض أي حظـر للتـجوال خالل يوم
االنتخـابات واتخـاذ اخلطط  البقاء
حـركـة انـسـيـابـيـة الـعـجالت بـشـكل
طــبـيـعي لـضـمـان مـشـاركـة واسـعـة
للمواطن فيها كونهم سيضطرون

لالنـتـقـال إلى مـناطق بـعـيـدة عـنهم
مـن اجل الـــــوصــــــول إلى مـــــراكـــــز

االقتراع).
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عــادا أن (فـــرض حــظـــر الــتـــجــوال
ـئـة فـقط من يـعـني مـشـاركـة 20 بـا
مواطـني احملافـظة وحـرمان الـبقـية

ثلهم). من حق اختيار من 
 وبــشـان اخــر وصف زعــيم الـتــيـار
الــصـدري مـقــتـدى الـصــدر اعـتـقـال

االم الـعام االسـبق لوزارة الـدفاع
في احلـكـومـة االنــتـقـالـيــة بـزوبـعـة
اعالمية انتـخابية ,مرجحا بأن يتم
تـــــهـــــريــــــبه  الـى اخلـــــارج بـــــعـــــد
االنـــتـــخـــابـــات. وقــال الـــصـــدر في
تــــصـــريـح امس ان (خــــبـــر إلــــقـــاء
ـــتــهم  مـــا هــو اال الــقـــبض عـــلى ا
زوبعة اعالميـة انتخابيـة وقد تثمر
عـن تـــهــــريــــبه الى اخلــــارج بــــعـــد

االنتخابات).  
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ؤتمر االنتخابي لنقابة الصحفي العراقي UÐU ∫  جانب من عملية التصويت في ا ²½«

لوزارة النقل في بيـان تلقته ( الزمان)
امس ان (يكـون طـقس الـيـوم الـثالثاء
مغبرا  كمـا ترصده االقمار الـصناعية
يـتـجه جـنــوبـا وسـيـزول بــعـد الـظـهـر
تدريـجـيا مع اجتـاه الـرياح الـشـمالـية
الغربية وان  هناك موجة غبار خفيفة
تتـجه نـواحي مـدن الوسـط العـاصـمة

بغداد من الشمال الغربي). 
واوضح الــبــيـــان ان (طــقس يــوم غــد
االربعـاء سيكـون  في الـوسطى غـائما
مع تـسـاقـط امـطـار خـفــيـفـة يــتـحـسن
تــدريــجــيــا  وفي الــشــمــالــيــة يــكـون
الطـقس غائـما جـزئيـا مع زخات مـطر
في اقسامها الشرقية  وفي اجلنوبية
يـكــون الــطــقس صـحــوا مع تــصــاعـد
للغبار ودرجات احلرارة مقاربة لليوم
ـنـبئ اجلوي السـابق) فـيـمـا تـوقع  ا
صـــادق عــطـــيـــة في صـــفـــحـــته عـــلى
الــفـــيــســـبــوك ان (تـــوقــعـــات خــرائط
الــطــقـس مــاتــزال تــشـــيــر الى وجــود
منخـفض جوي مـتمـركز فـوق العراق
ــنـخــفـض عــلى الــعــمــوم هـو وهــذا ا
مـنــخــفض جــاف لـلــجــنـوب والــفـرات

االوسط).
وأشـار الى (إنـحـدار جـهد ضـغـط عالٍ
يــؤدي الى زيــادة فـي ســرعــة الــريــاح
السطحية اجلنوبية الغربية في أغلب
ـنـطـقـة الـغـربـيـة مـدن وسط الـبالد وا


