
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

…UO(«  W u1œ dÝ  …œUF « ∫©ÊU e «® ‡  ÊuFC³²

 À—«uJ «Ë »Ëd(« s  ÎôbÐ

3,3 مـــلــيـــون نــازح إلى ديـــارهم في
ظــروف صــعـبــة ال يــزال هــنـاك 2,6
ملـيـون نازح يـقـيمـون في مـخيـمات.
فـوضيـة الـعلـيا لـشؤون واعتـبـرت ا
تـحدة في الالجئـ الـتابـعـة لأل ا
بيان أن "مؤتـمر الكويت يـوفر منبراً
رئيـسـيا إلعـادة التـأكـيد عـلى أهمـية
ستدامة العودة الطوعية واآلمنة وا
لـلـنـازحــ الـعـراقـيـ وكـذلك جلـمع
ــوارد لــدعم جــهــود احلــكـومــة في ا

حتقيق هذا الهدف".
ÊU³  …œuŽ

ــفـوضــيـة في الــعـراق ـثل ا وقــال 
بــرونــو جـيــدو "يــجب أن نــتــذكـر أن
) لــيـــست مــجــرد عـــودة (الــنــازحـــ
ــا الــعـودة ـنــازل وإ الــعــودة إلى ا
ــســتــدامـة الى اجملــتــمـع. الــعــودة ا
ــا ـــبــاني وإ لـــيــست فـــقط عــودة ا
اسـتـعـادة وإعـادة بـنـاء اجملـتـمـعات
وهـذا جــهـد مـعــقـد حـيـث يـغـطي كل
شيء بـــــدءا مـن إزالـــــة مـــــخـــــاطــــر
ـتــفـجـرات وإصـالح األضـرار الـتي ا
حلـقت بـالـبـنى التـحـتـيـة واسـتـعادة
اخلــدمـــات األســـاســـيــة وتَـــيـــســـيــر

التماسك االجتماعي".
فوضية العليا من جهتها اعتبرت ا
لــشــؤون الـالجــئــ الــتــابــعــة لأل
ـتــحـدة أن "مـؤتــمـر الـكــويت يـوفـر ا
مـنبـراً رئـيـسيـا إلعـادة الـتأكـيـد على
أهــمـيــة الـعــودة الـطــوعـيــة واآلمـنـة
ـســتـدامـة لــلـنـازحـ الــعـراقـيـ وا
ــوارد لــدعم جــهــود وكــذلك جلـــمع ا

احلكومة في حتقيق هذا الهدف".
وفي هذا السياق دعت منظمة اال
ـوئل ـتـحـدة لـلــطـفـولـة وبـرنـامج ا ا
ـــيــة الى الــتـــابع لـــلــمـــنـــظــمـــة اال
االســتـثــمـار في الــبـنــيـة الــتـحــتـيـة
وقـالـتـا في بـيـان مـشـتـرك ان "واحدا
من اربعة اطفال يعيشون في الفقر".

يـة فدعت أما مـنـظمـة الصـحـة العـا
اجملتـمع الـدولي الى "االستـثـمار في
ـنـهـار" مـشـيرة إلى قـطـاع الـصحـة ا
الـــدمـــار الـــذي حلق بـــأكــثـــر من 14

مستشفى و 170منشأة صحية.
ــثل الــبــنك الــدولي ورأى ريــحــان 
رجـــــا أرشـــــاد ان هـــــنـــــاك حـــــاجــــة
الســتـثــمـارات فـي شـتى الــقـطــاعـات
مــشـيــرا إلى حـاجــة قـطــاع االسـكـان
وحـده الى  17,4مـلــيـار دوالر. وقـال
إن هنـاك حاجة لـ 30مليار دوالر من
أجل الــبــنى الـتــحــتـيــة في مــجـاالت

الطاقة والصناعة.
بــدورهــا حــذرت مــنــظــمــة األغــذيــة
والزراعة (فاو) من أن "الـعراق خسر
ـئة مـن انتـاجه الزراعي خالل  40با
اضـية الـتي سيـطر األربع سنـوات ا

بشـكل رئـيسي عـلى الـبنى الـتـحتـية
واعــادة مــئــات آالف الــنــازحــ الى

مناطقهم.
مـن جـــهــتـه قـــال مـــديـــر عــام وزارة
الــتــخــطـيـط قـصـي عـبــد الــفــتـاح ان
اعادة اعمار العراق تتطلب جمع 22
مليار دوالر بشكل عاجل و 66مليار

توسط. دى ا دوالر اخرى على ا
وأعلـنت بغـداد أنهـا "انتـصرت" على
تـــــــنــــــــظـــــــيـم داعش فـي كـــــــانـــــــون
األول/ديــسـمــبـر بــعـدمــا اسـتــعـادت
الـــقــوات الـــعــراقـــيــة مــدعـــومــة من
الـــتـــحــــالف الـــدولـي الـــذي تـــقـــوده
واشـنـطن اجــزاء واسـعـة من الـبالد
ـتـطـرفـة سـيـطرت كـانت اجملـمـوعة ا

عليها في منتصف العام .2014
ــتـــوقع أن تـــكـــون ورشــة لـــكن مـن ا
إعــادة إعـمــار ثــاني بـلــدان مــنـظــمـة
ـصدرة لـلنـفط عـملـية أوبك للـدول ا

طويلة وشاقة.
وقال مصطفى الهيتي مدير صندوق
ـتضـررة من ـنـاطق ا إعـادة إعـمـار ا
العـملـيات اإلرهـابيـة" ان العـراق بدأ
"بــعض اخلــطــوات إلعــادة اإلعــمـار.
لكن لم نستطع إجناز أكثر من واحد

ا يحتاج اليه". ئة  با
وأضــــــاف "نــــــريــــــد مــــــســــــاعـــــدات
واســـتـــثـــمـــارات إلعـــادة اخلـــدمـــات
والبنى التـحتية" مـشيرا الى تضرر
138 ألـف مـــنــــزل ودمـــار أكــــثـــر من
نـصف هذا الـعـدد جـراء احلـرب ضد

تنظيم داعش.
ــسـتـشــري يـعـد أحـد لـكـن الـفـسـاد ا
أكــبـــر الــتــحــديــات أمــام بــغــداد في
سـعــيـهـا جلـمـع االمـوال. وفي الـعـام
رتبة  166من 2017 احتل العـراق ا
ب 176 دولـة عــلى الئــحـة الــبـلـدان
االكثـر فسـادا التي تـصدرهـا منـظمة
الشـفافـيـة الدولـية. وفـيمـا عاد نـحو
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ب الـفـينـة واألخـرى  وفِي ظل التـطـور الذي يـشـهده الـعـالم  ونحن
هـنـا في الـعـراق نـقف في نـفس الـنـسق (مـكـانك راوح) تـخـرج عـلـيـنا
عاصرة  بل حتى في مصطلحات وفلـسفات جديدة في اجملتـمعات ا

اجملتمعات القريبة منا.
ـتـحـدة قـبل اقل من عــامـ خـرجت عـلــيـنـا دولـة اإلمــارات الـعـربـيــة ا

القريبة منا بقرار تعي وزيرة للسعادة.
ا حتى أطلقنا عليه الكثيرون منا وانا أولهم انتقدنـا هذا القرار  ور

الترهات والنكت.
ما معنى تعي وزير للسعادة?

هل السعادة قانون يتم تشريعه?
هل السعادة تمنح للمواطن كباقي احلقوق التي تمنحها الدول?

والخ من األسئلة التي تتسارع الى اذهان اي متسائل
واطن ولكن في الواقع اثبـتت هذه القرارات انـها باإلمكـان ان تمنح ا
ا يعطيه نتائج إيجابية السعادة وجتعل من ظروفه مالئمة للمجتمع 
تكون مردوداتها صحية على اجلميع. اذ ان من مهام وزارة السعادة

تعويض النقص احلاصل في هرمون السعادة وتقويته
باشر سـؤول ا وإذا ما أردنا ان نعـرف هرمون الـسعادة نقـول: هو ا
ــشـاعــر واألحــاسـيس الــســعـيــدة او احلــزيـنــة الـتـي تـنــتـاب عن كل ا
االنسـان واحـد اهم العـوامل الـتي تؤدي الى تـقـوية هـرمـون السـعادة
باالضافة الـى الطعام الـغني والصـحي هو التـفكيـر اإليجابي وإذا ما
ـواطن العراقي سعـيدا كيف لنا أردنا ان يكون اجملتـمع العراقي او ا

نحه التفكير اإليجابي. ان 
لك الثقة بكبار قادتنا?? كيف لنا ان نشعر باالرتياح النفسي وال 

ة كـيف لنـا ان يـتـجـدد عـنـدنـا األمل بالـقـادم ونـحن نـرى وجـوهـا قـد
جديدة تقود العملية السياسية بالبالد منذ 2003 وحتى يومنا هذا

ولَم تقدنا الى بر األمان
الكثـير من عواصم الـعالم ومنـها كوبـنهاگن مـر فيهـا االٍرهاب ولكـنها

ما زالت احد اسعد عواصم العالم
بيـنـمـا بغـداد تـدرج دائـما وتـتـفـوق على نـظـيـراتهـا بـالـفسـاد الـبؤس

التشرد النزوح اجملاعة 
واطن العراقي  (مالك كيف ال ونحن وزاراتنا تسعى جـاهدة جلعل ا

احلزين) يغني اجمل األحلان وهو ينزف 
ـسؤول يـعـزز هرمـون الدوالرات داخل يعـزف على أوتـار الـطائـفـية وا

جيبه
لـذلك ال يـسـعـني سـوى تـرديـد مـاقـاله ابـو الـقـاسم

الشابي:
فما السعادة في الدنيا سوى حلم

ناءٍ تضحي له ايامَها اال

V(« bOŽ∫ دمى عبد احلب معروضة في واجهات احملال في الكرادة من دون متبضع

احلب والــــــود والـــــوئـــــام بـــــدال من
احلروب والكوارث ).

فـيمـا قالـت بنـ وليـد الـدليـمي (مر
عـلى زواجي اشـهـر فـقط وقـد قـررت
ان اقـتني في اول عـيـد للـحب هـدية
لزوجي الـعزيـز ونحن نـبدأ حـياتـنا
الـتي ان شـاء الـله سـتـكـون مـفـعـمـة
بالسعـادة) واضافت ان (القصد من
تـبـادل الـهـدايـا أن تـبـدأ مع الـطـرف
ـشاعر اآلخر بـتقد األحـاسيس وا
ونـفـتـرض أن ـاس  عـلى طـبـق من ا
هــذا الــشــخص (الــطــرف اآلخـر) لن
يـــخـــذلـك ولن يـــضـــرك يــــعـــني أنك
أسقيت وردة ذابلة واعدتـها للحياة
والــنـتــيـجــة هي أن تـرد عــلـيك هـذه
وجـمال الـوردة بـرائـحـتـهـا الـزكـية ,
شـكـلهـا ولـونـها كـلـمـا نظـرت إلـيـها
لـــهـــذا البـــد ان يــــكـــون احلب هـــذه
الـعــاطـفـة االنــسـانــيـة الــنـبـيــلـة من
شـاعر يسـقيـها بـ اونة واخـرى 
صــادقـة لــتـتــجـدد احلــيـاة وتــزدهـر
بــالـوانـهــا الـورديــة واحلـمـر),وقـال
صـاحـب مـحل في سـوق الــشـورجـة
(ان مــنــاســـبــة عــيـــد احلب فــرصــة
ذهــبـيـة لــعـرض هـذه الــبـضـائع من
الهدايا وتلك االكوام من الدببة النه
ــنــاســبـة هــنــاك الــقـلــيل من بــعـد ا
يـقتـني منـهـا لذا نـحاول ان نـعرض
اكـبـر كــمـيـة لـكي جتـد طـريـقـهـا الى

.( تسوق ا
وقـال رجل سـتـيـني احلـاج صـبـحي
جاسـم متـقاعـد (اتـدري ان احلب قد
اوجــد ادبـــا زاخــرا من الـــقــصـــائــد
اجلـمــيـلــة مــنـذ الــعــصـر اجلــاهـلي
والــتي تـرجــمت الـكــثـيـر مــنـهـا الى

اعــمـال مـوســيـقــيـة) واضـاف ان كل
(اغــاني كـــوكب الـــشــرق ام كـــلــثــوم
تتـحـدث عن احلب واسمـهان وفـريد
االطـــرش ونــاظم الـــغــزالي وريــاض
احمد ..القصد ان احلب كان السبب
فـي ان تـولــد هــذه االعــمــال االدبــيـة
ـوسيـقـية النه لـو تـزوج قيس بن وا
ـــا بـــكى عــــلـــيـــهـــا ــــلـــوح لـــيـاله  ا
وكيـبلوبـاترا وجمـيل بثيـنة وساري
ــــا وصـــلت الــــيـــنـــا الـــعـــبــــد الـــله 
مـشاعـرهم) وقالت الـصـحفـية صـبا
صـبـاح ان (عـيـد احلب أصـبح يـوما
حتتفـل به معظم دول الـعالم تقـريبا
ولــو بـصـورة رمـزيـة وغــيـر رسـمـيـة
يــعـــبــر فــيـه احملــبـــون عن عــواطف
بــعـضــهم جتـاه بــعـضــهم االخـر عن
طــريق إرســـال بـــطــاقـــات أو إهــداء
الـــزهـــور أو احلـــلــــوى ألحـــبـــائـــهم
وتـتــضــمن رمــوز االحــتـفــال بــعــيـد
احلب في العصـر احلديث رسومات
عــلـى شــكل قـــلب وطـــيــور احلـــمــام
وكــــــــيــــــــوبـــــــــيــــــــد مـالك احلب ذي
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واضافت (ومنـذ القرن الـتاسع عشر
ـكـتــوبـة بـخط تــراجـعت الـرســائل ا
ـعايدة اليـد لتحـل محلـها بـطاقات ا
التي يـتم طرحهـا بأعداد كـثيرة وأن
عـدد بــطـاقـات عـيــد احلب الـتي يـتم
تداولهـا في كل أنحـاء العالم في كل
عـام يبـلغ ملـيار بـطاقـة تقـريبًـا وهو
رتبة الثانية من حيث ما يأتي في ا
عايدة التي يتم كثرة عدد بطاقـات ا
ـيالد كـمـا إرسـالـهـا فـيه بـعـد عـيـد ا
تـوضح اإلحـصـائـيـات الـتي صـدرت

ــانـحــة العـمــار الـعــراق الـذي عــقـد في قـبل انــطالق مــؤتـمــر الـدول ا
ــؤتــمـر عـن شـكــوكــهـا ــشـاركــة في ا الـكــويت أعــربت أغــلب الــدول ا
ومـخــاوفـهــا في ان تـذهب األمــوال اخملـصــصـة لالعــمـار الـى جـيـوب
الـفـاسـدين وأحـزابـهم ويـشـاركـهم في هـذه الـشـكـوك واخملـاوف أبـناء
الـشـعـب الـعـراقي وخــصـوصـاً أبــنـاء احملـافــظـات الــتي تـضـررت من
احـــتالل داعش ولم تـــأت شـــكـــوك ومـــخـــاوف هـــذه الــدول مـن فــراغ
تخصصـة بالفساد يعد نظمات الدولـية ا فالعراق وحسب تصنـيف ا
من أكـثــر دول الـعــالم فـســاداً وسـرقـةً لــلـمــال الـعـام أمــا الـعــراقـيـون
ـســؤولـ في الـدولـة وفي فـيـعـرفــون جـيـداً ان اغـلب الـســيـاسـيـ وا
احلـكـومـات احملـلـيـة لـلـمـحـافـظـات قـد مـارسـوا الـفـسـاد بـكل أشـكـاله
ومنـهم من علـيه ملـفات  فـساد وتـهم سرقـات عديـدة وآخرون صدرت
عليهم أحكام قـضائية لكن احلـكومة ومجلس الـنواب أنقذوهم بعد ان
شمـلـهم قانـون الـعفـو الـعام الـذي  تـشـريعه في سـابـقة  خـطـيرة لم
حتدث فـي أي بلـد في الـعـالم ولم تـتـخـذ كل احلـكـومـات التـي وصلت
الى السلطة أية إجراءات حـقيقية حملاربة الـفساد الن هذه احلكومات

جزء من منظومة الفساد الكبرى في البلد .
ـشـارك في والـغـريب في األمـر ان مـن بـ أعـضـاء الـوفــد الـعـراقي ا
ؤتمـر مسـؤولون مـتهمـون بالـفسـاد وبعضـهم صدرت عـليـهم أحكام ا
قضائية جلرائم فساد وسـرقة ارتكبها لكنه شُـمل بقانون العفو العام
 ,لهذه األسباب وغيرها نقترح على مؤتمر اعمار العراق أن يشكل

ؤتمـر تتولى هذه شاركـة في ا جلنة  من الدول الـرئيسـية  والفاعـلة ا
اللجنة فتح حساب مصرفي في احـد بنوك الكويت أو أية دولة مانحة
كـبـرى لألمـوال الـتي تـخـصص العــمـار الـعـراق وتـتـولى هـذه الـلـجـنـة
حتديـدا االتفـاق مع الـشركـات الـتي ستـضطـلع بـعمـلـيات االعـمار كل
ـستـشفـيات حسب اخـتصـاصـها كـشركـات الـبنـاء وشركـات اعمـار ا
ــدارس واجلـامــعــات وشـركــات اعــمـار اجلــسـور وشـركــات اعــمـار ا
اء وشـركات الصرف والطرق وشركـات اعمار الكـهرباء ومنـظومات ا

صانع وغيرها. عامل وا الصحي وشركات اعمار ا
بـالغ اخملصصة لـها من حساب هـذه اللجنة وتستلم هـذه الشركات ا
مـبـاشـرة وال دخل لـلــعـراق حـكـومـة مـركـزيـة وحــكـومـات مـحـلـيـة بـأي
عمـلـيات مـالـية أو إداريـة وتـتحـدد واجـبات احلـكـومة واحملـافـظات في
عدات التي حتـتاجها الـشركات وتقد ـواد وا تسهيل عـمليات نقل ا
احلماية الـالزمة لهذه الـشركات وتـخصيص أمـاكن إلسكانـها وتقد
دن تـعلـقة بـا شـورة لهـذه الشـركات عـند طـلـبهـا وتقـد البـيانـات ا ا
اء نـظـومـات الكـهـربـاء وا دمـرة وبـنـاها الـتـحـتـية  والـبـنى الـتحـتـيـة  ا
ــدمـرة األخـرى ونـسب والـصـرف الــصـحي وبـاقي الــبـنى الـتـحــتـيـة ا
ـواطن بـجـدية وشـفـافـية عـمـليـات االعـمار التـدمـيـر عنـدهـا سيـشـعر ا
ـسـؤولـ ألغراض والبـنـاء وعـدم استـغاللـهـا من قـبل السـيـاسـي وا
شخـصيـة وانتـخابـية وعـدم وصول الـفساد والـفاسـدين لـهذه األموال
وبغـيـر ذلك أي إذا سـلمـت األموال اخملـصـصـة لالعمـارالى احلـكـومة
االحتادية واحلـكومـات احمللـية لـلمحـافظـات فلـنقرأ عـلى عمـليـة اعمار
الـعـراق الـسـالم الن أغـلب االمـوال اخملـصــصـة إلعـادة اعـمــار الـبـلـد
سـتـذهب الى شـركــات غـيـر رصـيـنـة تــابـعـة لـلـسـيــاسـيـ وسـتـشـوب
عـمـلــيـات الـبــنـاء واالعـمــار عـمــلـيـات فــسـاد وسـرقــات كـبـرى ومن ثم
ســـتــذهب أغـــلب هـــذه األمـــوال الى جـــيــوب الـــفـــاســـدين وأحـــزابــهم
وحـواشـيــهم ولن يـشـهــد الـعـراق أيــة عـمـلـيــات اعـمـار جــديـة وكـبـرى
وستقتصـر على مشاريع بـسيطة لذر الـرماد في عيون الـعراقي وقد

أعذر من أنذر.

{ الـــــــكـــــــويـت (أ ف ب) - إنـــــــضم
الـقـطـاع اخلــاص امس الـثالثـاء إلى
الــورشــة الــضــخــمــة إلعــادة إعــمــار
الــعــراق بــعــد ســنـوات مـن احلـروب
خلفت فيه دمارا هائال خالل مؤتمر

دولي انطلق االثن في الكويت.
وفي يــومه الــثــاني تــتــركــز جــهـود
"مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار
العراق" الذي يستمر ثالثة أيام على
جــمع االلــتــزامــات والــتــعـهــدات من
ـسـتـثمـرين إلعـادة بـناء ـانحـ وا ا
مـــنــازل ومـــدارس ومــســـتــشـــفــيــات
العـراق وبـناه الـتحـتـية االقـتصـادية
الــتي دمــرتــهــا احلــروب وال ســيــمــا
عارك السنوات الثالث األخيرة من ا

ضد تنظيم داعش.
وقـــال وزيـــر الـــتــخـــطـــيط الـــعــراقي
سـلــمـان اجلـمـيــلي االثـنـ في اولى
ــؤتـمـر الـذي يـشـارك فـيه جـلـسـات ا
ـــســؤولـــ الــســيـــاســيــ مــئــات ا
ـنـظـمات غـيـر احلـكـومـيـة ورجال وا
األعـــمــال ان الـــعــراق بــحـــاجــة الى

88,2 مليار دوالر العادة االعمار.
وبــحـسب تــقــديـرات رئــيس الـوزراء
الـعـراقي حـيـدر الـعـبـادي فـإن كـلـفة
عــمـلــيـات إعــادة اإلعـمـار لــلـمــنـاطق
ـتـضـررة قـد تـصل إلى مـئـة مـلـيـار ا

دوالر.
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ويـعــول الـعـراق الـذي شــهـد حـروبـا
مــنــذ الـثــمـانــيــنـات وحــصـارا مــنـذ
اجــتــيــاح الــكــويت عــام 1990 عـلى
ـــانــحــ الـــدولــيــ وخـــصــوصــا ا
الـقـطاع اخلـاص بـانـتـظـار أن تـعلن
ـشـاركـة قـيـمـة مـسـاهـمـاتـها الـدول ا
ؤتـمر الـية في الـيـوم األخيـر من ا ا

األربعاء.
وأوضح اجلــمــيـلـي لـوكــالــة فـرانس
بـــرس ان االمــوال ســيــتـم انــفــاقــهــا

ــتـوسط أن الــرجــال يــنـفــقــون في ا
ضـعف مـا تـنفـقه الـنـسـاء عـلى هذه

البطاقة ). 
ومع الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجي وظـهـور
االنترنت واجـهزة النـقال التي غدت
ـعـطرة بـدال من الـرسـائل الـورقـيـة ا
حملـــبي ايــام زمـــان اال ان مــوضــوع
ــاذا هــذا الــهــديــة (الــدب) والادري 
احليـوان دون غـيـره مثال االرنب او
طيـور احلب والـكنـاري? .. ما يـعني
ان عدم شـراء الرجال وهم الـغالـبية
دبـــا بـــســـعــر 120 ألف ديـــنــار (الم
اجلهـال) في عيـد احلب يكـون وباال
علـيه ..لـذا اصبح لـزامـا علـيه شراء
الـهـديـة حـتى لـو اسـتـدان ثـمـنـها !!
هـنـدس محـمـد عمـر االسدي وقـال ا
الـذي كان يـفـتش مـا ب الـدبـبة عن
احدها بثـمن مناسب (البد ان جندد
حياتنا ب اونة واخرى لنخرج من
هذه الرتابة في االيقاع اليومي النه
حتـى الوردة لـو لم تسـقـها بـ مدة
واخــرى يــكــون مــصــيــرهــا الــزوال
وتـتيـبس وتسـقط وريـقاتـها وهـكذا

هي احلياة في جتدد وتواصل).. 
هي مشاعر صادقة التكلف شيئا لو
تـزوجون لبـعضهـم بعضا يقولـها ا
عنـدها يـسمـو احلب والود والـوئام
بـ الـزوجـ الن احلب هـو مـصدر
سـعـادة البـشـريـة عـلى كوكـبـنـا ولو
ــاكـــانت كل تـــلك احلــروب يــســـود 
والكوارث والقتل وضحايا يقضون
دون ذنب لــذا فـــأيــة مـــنــاســـبــة من
شأنها أن تدخل اجـواء البهجة الى
الـــنــفـــوس والـــبــيـــوت بـــشــراء دب
(دنفوشي) هي ال تخـلو من فائدة !!
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والــهــدايـــا في الــكــرادة الـــشــرقــيــة
ـناسبة سعدون جـمعة أن(في هذه ا
تنـتعش اسـواق بيع الـهدايـا احلمر
والــــورديـــة حتـــديــــدا من الــــدبـــبـــة
والعـطور والـورود وكل حريص من
الـرجــال والــنــسـاء والــرجــال اكــثـر
حقا!! ليقتنوا هدية مناسبة يهديها
الى محـبوبته سـواء كانت خطـيبته
ام زوجته ام حـبيـبته لـيتـرجم فـيها
ــشـــاعــر لــلـــحــيــاة األحــاســـيس وا
الــعــمــلـــيــة بــ الــطــرفــ خــاصــة
ـناسـبة ـتزوجـ التي تـعـد هذه ا ا
سببا لتعزيز احلب بعيدا عن تقادم
اعمار الطرف ومقولة احلب يخرج
من الشباك عـندما يدخل الزواج من

الباب) .
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واضــاف (ولــكن هــذا الـعــام يــسـود
تبضع في كساد وندرة في عدد ا
ـا الغالق بعض مـنـطقـة الـكـرادة ر
ـا جعـلـنا نـبيع الـطرق او غـيرهـا 
الـــهــدايـــا بــنـــفس اســـعــارهـــا لــكي
النتعرض الى اخلسارة خاصة وان
ــنـاســبـة هـي لـيــوم واحـد بــعـدهـا ا

كن تسويق هذه احلاجات). ال
وظـفة احالم احلـديثي فيـما قـالت ا
(قـررت اهـدي زوجـي دبـا كـبـيـرا مع
قـــنــيــنـــة عــطــر تـــعــبـــيــرا عن مــدى
اعتزازي بشريك حياتي خاصة وان
زواجــنـا مــر عـلــيه اكـثــر من ثالثـ
عـامـا ولـكن يـومـيـا اشـعر ان الـزمن
يـتجـدد ونحن نـعـيش عمـر الشـباب
ـشـاعـر وعـيـد احلب جتـديـد لـهـذه ا
وتنشيطـها لتستمـر احلياة وتسعد
الـبشـريـة النه ليس هـنـاك اجمل من
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عــيــد احلب أو عــيــد الــعــشــاق هــو
احــتـفـال بـذكــرى الـقـديس فــالـنـتـ
حتـــتــفـل دول االوربــيــة خـــاصــة به
بـتـبـادل الـهـدايـا والـتـهـاني مـفـعـمة
بــاحلـب والــعـــاطــفــة حـــيث يـــعــبــر
الـعـشـاق واالزواج الـسـعـداء حـتـمـا
عن حــبــهم لــبــعــضــهم بــعــضــا عن
طــريق إرســال بــطــاقــة مــعــايـدة أو
إهــداء الـزهـور وغــيـرهـا ألحــبـائـهم
لــذلك فــهي حــالــة ازدهــار لألسـواق
التجارية وما تنعكس على اصحاب
تـلك االسـواق من األربـاح لـتـسـويق
زهـور ومـسـتلـزمـات ودبـبـة حتـديدا
ان تـكـون حـمـراء ولذلـك اصبـح هذا
ــفـــهــوم احلب الــيـــوم مــرتـــبــطًـــا 
الـرومـانـسي .وكـمـا هـو مـعروف ان
ــرأة تــعــشق في نــصــفــهــا االخــر ا
مــيـزات من بـيـنـهــا اصـراره عـلـيـهـا
وصـــدقه مــعـــهــا واهـــتـــمــامه بـــهــا
ن كن  وغيرته ورجولـته وهكذا ال
يحب ان يخفي مشاعره عن حبيبته
النه مــرة تــفــضــخه الــغــيــرة ومــرة
االهتـمام الن اول ما يـتعـلم االنسان
الــصــدق قـــبل الــعــشـق الن الــعــبث
ـة ـشــاعــر احلـبــيــبـة اســوأ جــر
يــعــاقب عــلــيــهـا الــقــدر ... كـل هـذه
ـــشــاعــر واالحـــاســيس هــو احلب ا
(هــاحلــرفـ مش اكــثـر) كــمـا غــنـاه

الــفـنــان الـكــبـيـر وديـع الـصـافي الن
ـــــســــتــــقــــبالت األحــــاســـــيس هي ا
ـتــرجـمـات فـاالولى ـشــاعـر هي ا وا
ا يحيط بها ومن تستقبل وحتس 
حــــولـــهــــا وتـــصــــنف األحــــاســـيس
ـــشـــاعــر بـــالـــقـــلــوب الـى انــواع وا
مـختـلـفة فـمـنهـا الـود الذي ذكـر الله
عـز وجل في مـحـكم كتـابه (وجـعـلـنا
بـــــيــــنـــــكم مـــــودة ورحــــمــــة) أي أن
االحــاســيس بــأخــتـالفـهــا هـي مـرأة
الرغبـة للحـصول على مـايراه القلب
مـن خالل جــمــيـع احلــواس وهــكــذا
يحتفل الناس اليوم الرابع عشر من
شهـر شـباط من كل عـام بعـيد احلب
أو عــيــد الــعـشــاق أو(يــوم الــقـديس
) والســـيــمــا في الــبــلــدان فــالــنــتــ
الـناطـقة بـاللـغة اإلنـكلـيزيـة وأصبح
هذا اليوم مـناسبة حتـتفل به معظم
دول الـعــالم تــقــريـبــا ولــو بــصـورة
رمــزيــة وغــيــر رســمــيــة يـعــبــر فــيه
احملـــبــــون عن عــــواطف بـــعــــضـــهم
لــــلــــبــــعض ... رصــــدت (الــــزمـــان )
االســتـــعــدادات فـي اســواق بـــغــداد
مـنـها الـشـورجـة والـكرادة الـشـرقـية
ـــــنــــــصـــــور ومـن خالل جـــــوالت وا
ـــتــبـــضــعـــ لــهــذه ولــقـــاءات مع ا

ناسبة حصرا (عيد احلب) . ا
قـــال صـــاحب مــــحل بـــيع الـــدبـــبـــة
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فـيـها داعش عـلى مـسـاحـات واسـعة
من األراضي". وتخلل جلـسات اليوم
االول التي خصصت للمـنظمات غير
احلــــكــــومـــيــــة اعالن عــــدد من هـــذه
ــنــظــمـات تــعــهــدات لـدعـم الـوضع ا
االنسـاني في الـعراق بـلغـت قيـمتـها
االجــمــالــيــة أكــثــر من 330 مــلــيـون
دوالر. واكـــبــر الـــتــعــهـــدات كــان من
الـلــجـنـة الـدولـيـة لــلـصـلـيب االحـمـر

بحجم 130 مليون دوالر.
كـمـا تعـهـدت عـدة مـنـظمـات كـويـتـية
ـبــلغ قـدره 122,5 غــيـر حــكـومـيــة 
ماليـ فـيـمـا كانت بـقـيـة الـتـعـهدات
من مـنظـمـات في تركـيـا والسـعـودية

وقطر والعراق وبريطانيا.
ـؤتـمـر في يـومه ويـتـزامن انـعــقـاد ا

الـــثــاني مـع اجــتـــمــاع في الـــكــويت
لــوزراء خــارجــيـة بــلــدان الــتــحـالف
الــــدولي حملـــاربـــة تـــنــــظـــيم داعش
وبـيـنـهـم وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركي
ريكس تـيـلرسـون ونظـيـره الفـرنسي

جان ايف لودريان.
U ½d  rŽœ

وقـــبل االنـــتـــقــال إلـى الــكـــويت زار
لــودريـــان بـــغــداد االثـــنـــ لــيـــؤكــد
للـمسـؤول الـعراقـي "دعم فـرنسا"
وبــــحث إعــــادة االعــــمـــار وضــــمـــان
ـة تـنـظيم اسـتـقرار الـبالد بـعـد هـز

داعش.
وأفــادت وكــالــة االنــبــاء الــكــويــتــيـة
الـــرســمـــيــة عن مـــشــاركــة 74 دولــة

ومنظمة في االجتماع.


