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ـــواجـــهــة ـــقـــبل كـــأجــراء وقـــائي  ا
انتشار فايروس كورونا. 

وقـــال مــديــر شـــؤون الــعـــشــائــر في
ديالى العـميد عـلي محمـود الربيعي
لـ ( الـــــزمــــان ) امـس انه (فـي إطــــار
الـــوضع الـــراهن بـــعــد تـــســـجــيل 3
اصـابـات مـؤكـدة بـفـايـروس كـورونا
في مـحــافـظـة ديـالى والــسـعي لـدعم
حمالت التوعية والوقاية منه قررت
ـديـريـة الـتـنـسـيق مع جلـنـة الـراي ا
الـعشـائـرية تـأجـيل الفـصـول وجلان
الـتـحـكـيم في الـنـزاعـات الـعـشـائـرية
ــقـبـل إذا كـان الى بــدايــة نــيــســان ا

ــكن تــأجــيــلــهــا بـــالــتــنــســيق مع
االطراف ذات العالقة). 

واضـــاف الــربـــيــعي أن (الـــفــصــول
لحـة والتي حتتاج الى العشائـرية ا
كن اجراءها مع حسم بأقرب وقت 
حتديد كـبير لـلحاضـرين واختصاره
نع اي جتـمعات بشرية قدر االمكان 
لتفادي اي انتشار لفايروس كورونا
كــمـا  تـعــمـيم تــوجـيـهــات خـاصـة
ـجـالس الـعـزاء من نـاحـيـة حتـديد
واعـيد واخـتصـار حضـور االهالي ا
واالبـــتــــعــــاد عـن بـــعـض الــــعـــادات
الـتـقــلـيـديـة الـتـي تـؤدي الى انـتـقـال
الـفــايـروس ). ودعــا الـربــيـعي  الى
(ضــــرورة تــــعــــاون االهــــالـي في كل
منـاطق ديـالى مع الفـرق الـطبـية في
عـلومـات وعدم الـتهاون مع اعطـاء ا
اي مــؤشــرات اصـابــة مــشـتــبه بــهـا
والـعــمل عـلى مــراجـعــة أقـرب دائـرة

صحية خدمة للصالح العام ) .
ـائـيـة في ـوارد ا وكـشـفت مـديـريـة ا
ديـالى   عن امــتالء سـد الـونـد قـرب
خانقـ   فيـما اكدت انـها بانـتظار
مـــوجـــات االمــــطـــار لــــشـــهـــري اذار
ونــيــســان والــثــلــوج المــتـالء بــقــيـة

السدود االخرى .  
ائـيـة في ديالى ـوارد ا وقال مـديـر ا
عـموري لـ (الزمان ) إن (سد مهند ا
الوند قرب قضاء خانق  وصل الى
حالـة امتالء الـكامل وبلـغ خزينه 40
مـــلــيــون م / مــكــعـب بــســبب زيــادة

تــصــريف نــهــر الــونــد الــقــادمــة من
إيـــران الــــنــــاجـــمــــة عن الــــســــيـــول
ـعـموري  ان واالمـطار) . واضـاف ا
(الـونــد هـو اول سـدود ديــالى يـعـلن
امــتالئــهــا   فــيــمــا اليــزال هــنـاك 4
ســـدود اخـــرى أبـــرزهــا حـــمـــرين لم
تصل الى حـالة االمـتالء كون سـيول
ــوسم الـشــتـوي مـحــدودة لـلــغـايـة ا
اضـي لكـن النزال وسـم ا قـيـاسـا بـا
ننتظـر موجات االمطـار لشهري اذار
ونــيــســـان   بــاإلضــافــة الى ذوبــان
الـــثـــلــوج فـي مــنـــابع االنـــهـــر الــتي

ــؤســســات الــصــحــيــة  لــذلك جنــد ا
ــــنــــاطق نـــــحـــــــن في مــــثـل هــــذه ا
متعـــــــتنا بـعد ان تركـها الناس  مع
الـــتــزامــنـــا الـــــــــتــام  بـــقــواعــــــــــد
الــسالمـة الــصـحــيـة من االســتـعــانـة
يـاه للغـــــــــسل بكمـيات كبـيرة من ا
ــعــقــمـات فــضال عن االســتــعــانــة بـا
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وكانت وزارة الصحة قد نشطت عبر
 منافـذها االعالميـة في تنبـيه الناس
ــكن ان يــنــشــاهـا بــاخملــاطــر الـتي 
ـسـتـجـد وبـيـنـما فـايـروس كـورونـا ا
اعلنت الدول عن سلسلة من التدابير
الــوقـائــيـة واالحــتــرازيـة  في ســبـيل
احلد من انتشـار ذلك الفايروس بدت
مـستـشـفـياتـنـا قـاصرة ازاء الـتـعامل
مع هــذا الـفــايـروس مــقـتـصــره عـلى
اجراءات احـترازيـة بـوجود فـرقة من

الـكــوادر الـطـبـيــة عـنـد مـنــفـذ مـديـنـة
دهـــوك لـــغـــرض تــدقـــيق الـــداخـــلــ
لـلــمـديــنـة  وفــحص درجـات احلـرارة
لـــلـــتـــاكـــد من خـــلـــو الـــعـــابـــرين من
الـفــايـروس ونـقـلـه لالخـرين ..واثـنى
فاضل رحـيم على االجـراءات االخرى
التي اتخذتهـا مدينة دهوك من خالل
ـقاهـي  ومنع غـلق الـكلـزيـنـوهـات وا
تـدخـ الـنـركـيـلـة  فضـال عن تـشـديد
ــطــاعم االجــراءات الــصـــحــيــة  في ا
الــــتي شـــهـــدت انـــحـــســـارا في عـــدد

مرتاديها.
وقــال صــاحب مــطــعـم ان اخلــســائـر
ـطـعم تـدفـعـنـا الـتي تـنـجم عن فـتح ا
الى اتـخــاذ قـرار بـغـلــقه قـسـريـا دون
ــكن ان نــلـجـا وجـود بــدائل اخـرى 
ـواطـنـ بـاتت الـيـهـا  مـشـيـرا بـان ا
ـطـلـعم لـديــهم اخملـاوف في ارتـيــاد ا
وتـنــاول مـاكـورتـهم فــيـهـا  مع االخـذ
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ـؤسـسـات ادى تـعـطـيل الـدوام في ا
ــدارس جــراء اخملــاوف فــضال عن ا
الــنـــاجــمـــة من انــتـــشــار فـــايــروس
ــــواطــــنــــ كــــورونــــا الى جلــــوء ا
لـلتـعـامل مع االزمـة بغـيـة التـخـفيف
من التوترات واخلروج الى الطبيعة
الســتــقـبــال فــصل الـربــيع بــاالعـداد
لـلسـفـرات الربـيـعيـة الـتي لم يـخفت
ــــصـــاحــــبـــة بـــريــــقـــهــــا االجـــواء ا
لـلــفـايـروس الـلــعـ دون وجـود ايـة
ـيـة لـلـقـضـاء عـليـه ..وقال بـوادر عـا
مــازن فـــاضل  نــلــجـــا الى اســالــيب
مــتــعـددة لــلــخــروج من عــنق االزمـة
الـتي عـيـشــنـا فـيـهـا ذلك الـفـايـروس
الـــذي شــغـل الــعـــالم وهــدد الـــكــون
وعـــطل احلــيـــاة وابــقــانـــا مالزمــ
بـيـوتـنا  ومـنـاطـقـنـا دون ان نـتـمكن
مـن اخـــراج اطـــفــــالـــنـــا وهـم ســـبب

فرحتـنا من هـذه االزمة الـتي عصفت
بحياتنا على ح غرة  وتابع فاضل
ولم جنــد بــديال اال اخــتـيــار مــنـاطق
قـــريــبــة من مــد يـــنــة دهــوك كــونــنــا
نـازحـ فـيـهـا لـغـرض قـضـاء بـعض
االوقــات مع جتـــنب اخــتــيــار امــاكن
فـيـهــا جتـمـعـات فــضال عن تـزويـدنـا
ـعـقـمات ـاء وا بـكـمـيات كـبـيـرة من ا
ـستمـر والتـنظيف لغـرض التعـقيم ا
رض خشيـة من انتـقال فايـروسات ا
ــعـروف بــكــورونـا  وقــال حــمـودي ا
صـاحب  ان مــنـطـقــة دهـوك تـعـد من
ـناطق السياحية ناطق الزاخرة با ا
اجلــمـيــلـة  ومــنـهــا بـابــلـو وزاويــتـة
ناطق الـتي يلجا اليها وغيرها من ا
تـعة  لـكنـها النـاس لقـضاء اوقـات 
اليـوم تبـدو خاويـة  بسـبب  مخاوف
بـــــعض الـــــنـــــاس مـن االكـــــتـــــظــــاظ
والــتــجـمــعــات والـتـي حـذرت مــنــهـا

بنظـؤ االعتبـار  للتـدابير االحـترازية
كن ان نستع بها في سبيل التي 
ــاكـوالت ..وقــال حـمــة سـالم اعـداد ا
ـكن ان نواجهها ان اخلسائر التي 
كن ان تقـدر من جانب االيجارات ال
ــــــكـن ان نـدفـعـهـا الـبـاهــظـة الـتي 
ن فــــضال عن تــــســـريح الــــعـــمـــال 
يـســتــعـيــنــون بـاعــمــالــهم بـتــدابــيـر
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طاعم غير واضاف سالم ان  قطـاع ا
مـحـدد بـتـلـقي اخلـسـائـر التـي تنـجم
عن تــعــطـيـل احلـيــاة جــراء انـتــشـار
الـفـايـروس فــهـنـالك ايـضـا قـطـاعـات
ــكـن ان تــنــحى جــانــبــا مع اخــرى 
ــواطـــنــ لـالعــتــمـــاد عــلى تـــوجه ا
انفسهم باعداد مـاكوالتهم واالعتماد
ــطـــبـخ الــيـــيـــتي  فـي اعــداد عـــلـى ا
ــــاكــــوالت بـــــرغم كل االطــــعــــمــــة وا

ــكن ان تــتـخــذهـا االجــراءات الـتي 
طاعم في سبيل النظافة  والتدقيق ا
ــسـتــمــر في ســبـيل ذلـك من جـانب ا
الـدوائـر الصـحـيـة اخملـتـصـة ..ولفت
مـحمـود مـعن  الى ان  الـنـاس كـانوا
يـتـرقـبـون حـلـول فصـل الربـيع  عـلى
احر من اجلمـر وحينـما حل متـزامنا
مع ازمــة انـتــشـار فــايـروس كــورونـا
واالجواء التي صاحبته وجد الناس
ـواجـهـة ازمـة ال حـد لـهـا انـفـسـهـم 
لذلك اصـيبـوا بخـيبـة امل جنمت مع
تــاجــيل مــشـــاغــلــهم والـــتــزامــاتــهم
ـــنــازلـــهم او قــضــاء واالســـتــقــرار 
ـــنـــاطـق تـــزيـــنت بــــعض االوقـــات 
بــالـلــون االخــضـر لــغـرض الــتـرفــيـة
ــــتع بــــعــــيــــدا عن وقــــضـــاء وقـت 
الـتـقـديـرات الـتي تـعـلـنـهـا الـدول في
سـبـيل تـشـخـيـصـهـا حلـاالت كـورونا

التي حلت فيها).

السفرات الربيعية في غابات شمال العراق
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سـيـكـون لـهـا تـأثيـر فـي زيادة خـزين
سـدود ديـالى).  ومن جـانب آخـر قال
ـزارات الـديـنـيـة احـمـد مـديـر اعالم ا
ـزارات الـربــيــعي  لـ(الـزمــان ) ان (ا
راقـد الـدينـية في ديـالى مـفتـوحة وا
امــام الـزائــرين ولـم يـجــري اغالقــهـا

بسبب فايروس كورونا ). 
وأكد الـربيـعي  ان  (الـهيـئة اتـخذت
اجراءات وقـائيـة واحـترازيـة مبـكرة
باإلضـافـة الى اطالق حمـالت توعـية
لــلــزائــريـن حــول ســبل الــوقــايــة من
الــفـايــروس). وأوضح الــربــيـعي ان

(10 مـزارات ديـنـيــة جـرى شـمـولـهـا
بعـمـليـات الـتطـهيـر الـشامل كـإجراء
وقــائي  كــونـهــا تــسـتــقـطـب يـومــيـا
اعدادا كـبـيرة من الـزائـرين ) مـبيـنا
ان  (كـــثـــافـــة الـــتــدفـق ســاعـــدت في
ـكـن بـحــمالت شــمــول اكــبــر عــدد 
التوعية وسبل الوقاية من كورونا).
واعلنت مـحافـظة ديالى االنـتهاء من
ــــرحــــلــــة االولـى جلــــســـر اجنـــاز  ا
الشريف على نهـر ديالى  فيما اكدت
انـه  ســـيـــخـــدم اكـــثـــر من  100الف

مواطن .  
n¹dA « d ł

وقـال مـديـر  قـسم االعالم واالتـصـال
احلــكــومي  يـاســر بــدر  لـ (الــزمـان)
ــرحــلــة امس ان  (مـــراحل انــشـــاء ا
االولى جلــســـر الــشــريف عــلى نــهــر
ــديــنـة ديــالى في الــقــاطع الـشــرقي 

بـعـقوبـة والـذي خـصص لـلـذهاب 
اجنازه بشـكل كامل بـعد اكمـال فقرة
اكساء اجلسر   فيما سيتم افتتاحه
االسبـوع اجلـاري). واضـاف بدر ان
ـرحـلة االولـى من اجلـسر (افـتـتـاح ا
ســتــدفع الى ازالــة جــســر الــشــريف
رحـلـة الثـانـية الـقد لـلـمبـاشـرة بـا
وهي جــســر االيــاب ) الفــتــا الى ان
شروع سيخدم اكثر من 100 الف (ا
مواطن في بـعـقوبـة   باإلضـافة الى
ــســافــرين الــذين يــأتــون الى االف ا
بعقوبة في اجتاه مدن وقرى واسعة

ضمن محيط بعقوبة واطرافها).

انيا  ا
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ـمـنـهج عـنـدمـا خـرج الـشـبــاب الـعـراقي ثـائـرا ضـد الـفــسـاد والـقـتل ا
شروعة لالنسـان تسارعت قـوى الشرالبعـادهم  بكل الـطرق غــــــيـر ا
ـدنيـة والتـطـور الذي يـشهـده العـالم عـلى كل األصـــــعـدة  حيث عن ا
ن ال يـؤمـنون بـحـرية االنـسان في ظـهرت في اجلـهـة االخرى بـعـضا 
ــاً فـبــدأوا بــكـيـل شـتى الــتــهم لــهـؤالء الــشــبـاب بل الــعـيـش حـراً كــر
سـيئـة وصلت الى ـصطـلحـات ا واخـترعـوا لهم مـختـلف التـسمـيات وا

حد اخليانة.
الـبعض مـن هؤالء نـسي او تـناسى عـن قصـد  أن هـذه احليـاة لـيست
فـقط مـعاش يـؤخـذ كل نـهايـة شـهـر من حكـومـة فـاسدة لم تـوفـر سوى

ا هو متوفر اآلن .  الفتات  اذا ما قارناه بخيرات العراق 
يجب أن  ال تـكون الـدولة ريعـية وتعـتمـد على مصـدر واحد وهـو النفط
القـتـصـاد البـلـد الن بانـخـفـاض اسعـاره مـدعـاة الشكـالـيـة مخـيـفة الى
جـانب  ظـهور فـيـروس جديـد اصـابت البـشـرية مـنـذ شهـور قـليـلة  ان
فـشل حـكـومـة االحـزاب جـاءت نـتـيـجـة حتـطـيم حـلم الـشـبـاب وانـعـدام
يـا من خالل توسيع عـتمدة عـا التـخطـيط السلـيم للـبرامج احلـكوميـة ا
دائــرة االنــتــاج الـــزراعي والــصــنــاعي وكــذلـك الــتــطــويــر في مــجــالي
ـنـتج الـوطـني ودعـم االيـدي الـعـامـلة االسـتـيراد والـتـصـديـر وحـمـايـة ا
ـسـاهـمـة في الـبــنـاء غـيـر ان الـفـكــرة االسـاسـيـة لـدولـة االحـزاب هي ا
ـتهـرئـة التي يـلـيشـيـات لـلدفـاع عن االحـزاب ا االعـتـمـاد على تـطـويـر ا
فقدت مصـداقيتهـا في الشارع العراقي  وايـضاً فشل مضـمون لفكرة

االعتماد على النفط .
فـيــروس كـورونــا الـذي بث الــرعب في كل الــعـالم وخــاصـة في قــلـوب
قيـادات احزاب الفـساد والقـتلة واجلـبناء الـذين يختـبئون حتت األرض
خوفـاً من الدرونـات االمريـكية  أن تـقصـفهم وتقـتلـهم   الذين يـكذبون
نـادين باحلـرية لـلوطن دائـماً ويـقولـون انهم مـشاريع شـهـادة  بيـنمـا ا
ان وال ومحاكمة الفاسدين من الـشباب االحرار صدورهم عامرة باال
يـخـشـون  شـيــئـاً ويـضـحــون بـانـفـسـهـم من اجل وطن حـر كـر وهم
مـشاريـع شهـادة دائم ولـذلك الزالـوا ورغم كل الظـروف في الـسـاحات
والشـوارع  يناضـلون من اجل الـهدف األسمى  وهـو عراق خال من

الفاسدين واجملرم . 
الشـباب الـعراقي ضحى بـدمه وقتـلوه وهو يـبتـسم بينـما الـذين يدعون
ــقـدســة مـدنـاً ـدن ا ـديــنـة وغــيـرهــا من ا الـديـن  جـعـلــوا من مــكـة وا
مهجـورة خوفاً مـن فيروس ال تراه بـالع اجملـردة وهذه هي الـشجاعة

احلقيقية.
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اقــدم واجــمل انـواع الــســيــاحـة هي
كن ان الـسيـاحـة الـطـبيـعـيـة الـتي 
يـستـمـتع بهـا اي سـائح مهـمـا كانت
مؤهالته الـعلـمية والـعقـليـة وتصلح
لـكـل االعـمـار فــإذا كـانت الـســيـاحـة
ـعابد تاحف وا التاريـخية وزيـارة ا
ــعـلـومـات حـتى تـتـطــلب اكـتـسـاب ا
تكتمل الفائدة من اجلولة السياحية
فــــإن زيـــــارة اجلـــــبــــال والـــــوديــــان
واليـنابـيع ورؤية االشـجار والـثلوج
ـياه ال تـتـطـلب من الـسائح اال ان وا
يـتـرك نـفـسـه في أحـضـان الـطـبـيـعـة
ويــنــسى هــمــومـه وهـو يــســتــنــشق
ـناظر تع عـيونه  الهـواء النـقي و

الطبيعة الساحرة.

اال ان في ســوريــا يـخــتــلط كل شيء
ـــكن ان تــــتـــكـــلم عـن مـــنـــاطق فـال 
لـلـسـيـاحة الـطـبـيـعـيـة من دون بـيان
بعـدها الـتـاريخي وتـأثيـر العـملـيات
العسكرية والقـتال والهجرة وغيرها
ـعــاصـرة ومع كل ــنـغـصــات ا من ا
هـذا فجـمـال (الـزبـداني) ويـعني "لب
اخلـــيــر" وروعــة (بــلـــودان) وتــعــني
"مــكــان االله" ومــيــاه (بــيـقـن) تـعــني
"رأس الـــــنــــبع" و"مـــــغــــارة مــــوسى"
ومـنــظـر جـبل (قـاسـيــون والـقـلـمـون
وجبل الشـيخ) ذو العمـامة البـيضاء
عتمرة بـالثلوج يجـعلك تنسى تلك ا
ــنـغـصــات وال تـلــتـفت فـي حـضـرة ا

الطبيعية اال الى مفاتنها!
wŠUO « —UL¦²Ý_«

كـــان اقـــلـــيم الـــزبـــداني وهـــو من
ضمن محافظة ريف دمشق والتي
تبـعد  45كم عن دمـشق من اجمل
ــصـايف الـى الـعــاصـمـة واقـرب ا
ــرور عـلى دمــشق  كـان عــلـيــنـا ا
جـبل قـاســيـون وهـو اجلـبل الـذي
يـشرف عـلى مـديـنـة دمـشق ويـبلغ
ارتفاعه  1150م وسمي قـاسيون
نـسـبـة الى الـقـسـوة الـتي شـهـدت
ــة الــقـــتل بــســـبب احلــســد جـــر
عندمـا قتل هـابيل اخـيه قابيل في
مـــغـــارة تـــدعى مـــغـــارة الـــدم وله
تــســمـيــة اخــرى بـجــبل االربــعـ
ويـقال ان الـنـبي يـحـيى بن زكـريا
اقـام هــو وأمه في اجلـبـل اربـعـ
عـامــا الـصــخـرة الـتي ابــقى الـله
عــلـيــهـا اثـر الــدم في مــغـارة الـدم
بــجــبل قــاســيـون حــاولت انــا في
رحلـتي السـابقـة ان اصعـد اجلبل
وقع كان لدخول مغارة الدم لكن ا
سعورة مهمال ومتـروكا للـكالب ا
وكــادت تــهـــجم عــلي! ونــحن االن

ـر عــلى مـنـاطق الــزبـداني وبـيـوت
ـــــرشــــد في الـــــوادي اوضح لـــــنــــا ا
الـسيـاحي ان سـوريا مـنـحت الكـثـير
ــســتـــثــمــرين من من االراضي الـى ا
اخلليج لتـنشيط السـياحة الطـبيعية
ــــــنـــــــاطق ومـن هــــــؤالء في هـــــــذه ا
ـــســـتــثـــمــرون (الـــولــيـــد بن طالل) ا
) حــــيـث ان عـــدد و(مـــاجــــد افــــطــــ
ـنـاطق الـسـيــاح من اخلـلـيج لــهـذه ا
قبل 2011  كان يـبـلغ ملـيـون سائح
واقـــيـــمـت عـــلى هـــذه االراضي 100

مشروع سياحي!
جبل الشيخ

كـــانت الـــســـيـــارة تـــقـــطع الـــطـــريق
للوصول الى بلودان بـينما تبرز قمم
جبل الشيخ البيضاء امامنا الثلوج
لـهــا طـقـوس اخــرى لـبـرودتــهـا فـهي
تخلق االلفة واالمان ويحس االنسان
ــرشــد يـوضح بــانه في يــوم عــيـد ا
اهمـيـة هذا اجلـبل الـذي يشـرف على
مــــدن الـــــشــــام االربــــعـــــة (ســــوريــــا
وفـلــسـطــ ولـبـنــان واالردن) ويـبـلغ
ارتفـاعه  2294ويـطـلق عـلـيه ايـضـا
(جـــبل الـــثــــلج) ويـــخـــضـع الـــقـــسم
اجلـــــنـــــوبـي الـــــغـــــربي مـن اجلـــــبل
لالحتالل االسرائـيلي ألنه يقع ضمن

هضبة اجلوالن احملتلة.
qOÐU¼ w³M « b d

جولتنا بدأت بزيارة الى مرقد النبي
هــابـيـل والـذي يــقع عــلى تل تــشـرف
علومات على وادي بردى  وتشيـر ا
التاريـخيـة الى ان قابيل بـعد ان قتل
هــابــيل شــعــر بـالــنــدم وحــمـلـه عـلى
ظــهــره من جــبل قــاســيــون الـى هـذا
ـا ـسـافـة 40 كم و ـوقع اي مــشى  ا
بعث الله غراب يـدفن غرابا ميـتا قلد
قــابــيل فــعل الــغــراب ودفن هــابـيل 
وزيـارة القـبـر تدل عـلى حـجم هـابيل

وطــوله 9  امــتـــار! كــمـــا تــوجــد في
ـــوقـع شـــجــرة االمـــنـــيـــات وكـــذلك ا
مــجــمــوعــة من احملالت الــتي تــبــيع

الــتـ واحلــلــويــات وبـعض
ـوقع الـهـدايـا الــتـذكـاريـة وا
حتت حماية دبابات اجليش

السوري.
5IÐ W¹d

بـعد ذلك تـوقـفـنا عـنـد قـرية
بــقـ الـتـي تـشــتـهـر بــنـبع
اء الصـافي النقي والذي ا
يـــشــفـي من مـــرض الــرمل
ويــــــخـــــلـص اجلـــــسـم من
الـديـدان شــربـنـا من هـذا
اء والتـقطنـا العديد من ا
الـــصــور اجلـــمــيـــلــة و
شـــــراء الــــتــــفــــاح الــــتي
تــشــتــهــر بــزراعـتـه هـذه

ناطق. ا
vÝu  …—UG

كانت نهـاية اجلولة في
بــلــودان الـــتي تــقع في
جــبل الـقــلــمـون  وهي
سـلسـلـة جـبال جـمـيـلة
لــهــا اطالالت ســاحــرة
وينابـيع مياه مـعدنية
طبيعية للوصول الى
مـــغــارة مـــوسى وهي
ـتـد جـوف صـخــري 

300 م بـــعـــرض 20 مــــتـــر ويــــرجع
تــاريـــخه الى  100عــام ويـــقع عــلى
ســـفح جــبل بـــلــودان وهـــو يــحــاكي
مغارة جعيته في لبـنان لكنها مغارة
لــيــسـت طــبــيـــعــيــة اي  حـــفــرهــا
بــالـــبــدايــة من قــبـل اهــالي بــلــودان
ـــازار) من اجل ألســـتـــخـــراج رمل (ا
ــنـازل وحـتـى فـنــدق بـلـودان بــنـاء ا
الشـهيـر قد  بـناؤه من هـذا الرمل

ـلوك وفي هـذا الـفنـدق  اجـتـمـاع ا
والــــرؤوســـاء الـــعـــرب ســـنـــة 1937
وانـــبـــثق عـن االجـــتـــمــاع تـــأســـيس
جامـعة الـدول العـربية!

ـــغــــارة امـــاكن في داخـل ا
مـتنـوعـة لاللـتقـاط الـصور
مع البـحيـرة والتـشكيالت
الــــصـــخــــريـــة فــــضال عن
مـــــحالت بــــيـع الــــتــــحف
والــــــهــــــدايــــــا واالزيــــــاء
الـــســوريـــة الــشـــعــبـــيــة
بـلودان مـديـنـة السـيـاحة

كان يعـشقها مـطرب االجيـال (محمد
عبـد الوهـاب) ويزورها فـي كل سنة
كـمـا زارهـا ولي عهـد بـريـطـانـيـا عام
1885(فـيـكتـور عـمـا نـوئـيل الـثاني)
انيا (غليوم الثاني) . وامبراطور ا
كــانت نـهــايـة اجلــولـة وجــبـة غـذاء
شويـات من مطعم االطالل زكية بـا
وتـشـتـهــر الـزبـداني بـأكالت غـريـبـة
بـأسمـائـهـا مـثل (الـزطه) لـ وبرغل
وطـــــحـــــ وحلـم و(الـــــرشـــــتـــــابه)
معكرونة مع عدس و(مغمومه) دبس

وبرغل.
l³²¹

عبد الله هادي الشمري
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 اعلن مدير بيئة محافظة ديالى عبد
الـلـه هـادي الــشـمــري  ان ( الـكـوادر
ــيـــدانــيــة فـي شــعــبـــة الــتـــوعــيــة ا
واالعـالم الـــبـــيـــئي قـــامت بـــتـــوزيع
ـطــبـوعـات الــتـوعـويــة عـلى اغـلب ا
شــرائح اجملــتــمع فـي بــاحملــافــظـة "
مـــحالت بـــيـع الـــفــواكـه واخلـــضــر
ـــاشــيـــة االســواق ســـاحــات بـــيع ا
واحملالت التجـارية  الطرق واالزقه
 االحــيـاء الـســكـنــيـة " وغــيـرهـا من

االماكن االخرى).  
واضـاف الـشـمـري لــ (الـزمـان )  ان
(الهدف من ذلك لغرض التعرف على
فايروس كـورونا وطرق انـتقاله وما
هـي اعــــراض االصــــابــــة به وطــــرق
الـوقـاية مـنه  اضـافـة شـرح مـفصل
ــعــقــمـات عـن كــيــفــيــة اســتــخــدام ا

لتعقيم اليدين واالســــــطح ). 
W¹uŽuð  öLŠ

واكــــد الــــشــــمــــري ان (مالكــــاتــــهم
ــيـدانــيـة مــسـتــمــرة في حـمالتــهـا ا
الــتـوعــويـة دون تــوقف وفي جــمـيع
مناطق احملافظة وقصـباتها لتوعية
ـــواطـــنــــ بـــكـــافـــة شــــرائـــحـــهم ا
االجــتـــمــاعـــيــة حـــول الــوقـــايــة من
فيـروس كورونـا وجتنب اإلصــــــابة

به).
واعلنت مديـرية شؤون الـعشائر في
تـأجـيـل الـفـصـول مـحــافـظـة ديــالى 
العـشـائريـة الى بـداية شـهـر نيـسان

جتمع عشائري في ديالى
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بغداد

نبض القلم

قرة عيني
وجعي علي ..
ماذا أقول ..

احلروف خرساء
والكالم صمت

واللغة ما عادت كلمات
بل وجع ودمع وآهات

االيام  تشابهت 
واالحالم  تالشت    

أرض  يباب   
كانت تنتظرغيمة تطفيء ظمأ الروح

تسترق السمع لصوت الريح 
علها جتيء... 

وجاءت ..
ولكن الريح أخذتها  

لم تمطر  غطت وجه الشمس
وتركتها ترتعش حتت جليد الصبر  

وفوق بركان الدمع
 ورحلت  .. 

 } } } }

يقولون لي كف البكاء فقد عمت
عيناك يا هذا فهل من وقت ??

لتنسى ..!!
إذا مثلك يُنسى يا علي

فقد جُننت

يومان  :
يوم  مولدي

ال أعرف تاريخه  
وال أمي تعرفه ..  
ه لكن ال تنسى أ

ويوم  أعرفه  
ال  أنسى وجعه

آه لو عرفت أمي وجعي  
حلملت فوق وجعها وجعي

ولبكت كل الدهر على علي     
وضاع العمر    

ب طفولة سُرق منها احللم
وشيخوخة أضناها االلم 

 } } } }
 

كم أحتاج من الدمع والصبر والعمر..
ناسبات  تمر..                         وكم من ا

لكي أتيقن إنك رحلت ..?..
فال زلت أحلم ..

وأحلم ..

وأحلم ..
وبعد طول انتظار تأكدت  ..

أن األماني وهم
 ومع ذلك          

الزلت أحلم .....
 } } } }

 

∫ bOH  Âö  
ثالث يعز الصبر عند حلولها
ويذهل عنها عقل كل لبيب

خروج إضطرار من بالد حتبها
وفرقة إخوان وفقد حبيب

(زهير بن أبي سلمى)
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