
وقت الـى جــــانب اعــــداد خــــطــــة طــــوار
ـواجــهـة اي خـرق يــحـدث عــلى الـشــبـكـة

الكهربائية).
وضحا انه ( استثناء الكاظمية والطرق
ـبـرمج خالل ايام ؤديـة لـهـا من القـطع ا ا
الــزيـارة). وكــانت الــوزارة قــد كـشــفت عن
خروج خط نقل الطاقـة الضغط الفائق عن

اخلدمة جراء عمل تخريبي.
ــتــحـدث بــأسـم الـوزارة مــصــعب  وقــال ا
ــدرس فـي بــيــان ان (خـط نــقل الـــطــاقــة ا
الكهربائيـة الضغط الفائق كركوك –ديالى
بـــــواقع٤٠٠ كـي.في تـــــعـــــرض الـى عـــــمل
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اذا ال غـادرة  يتـأخر ويـتخـلف عن ا
يـتـم عـقــوبـة هــذا الــشـخـص بل يـتم
عـقـوبة  26شـخص بـسـبب مـخـالـفة
احدهم! هذه العقوبة اجلماعية ليس
لها مـا يبررهـا يقولـون ألننا نـتعامل
ـوافـقات االمـنيـة على مع الكـروب با
اسـاس انه (شـخص مـعـنـوي واحد)
ثم ان شـركـة الـسـيـاحـة الـعـامـلـة في
ســـوريـــا  الـــتـي تـــســـتـــقـــبل افـــواج
الـسـيـاحـة شـركـة تـقـتـصـر مـهـمـتـهـا
ـطار باسـتقـبـال الكـروب ونـقله من ا
الى الفـندق بـالسيـدة وتركه من دون
مــتـابــعــة او اي بــرنــامج حلــ يـوم
غـادرة لنـقلـه من الفـندق الى مـطار ا

دمـشق من دون االنـتـظار
واجـهـة حل اي مـشـكـلة
من هـــذا الــنـــوع! انـــهــا
شـــركـــة نــــقل الـــكـــروب
ولـــــــيـــــــسـت شـــــــركــــــة
سـياحـيـة! عـلى كال في
اللحظـات االخيرة قبل
ان يـســدوا الــبـوردنك
شــــرفــــوا االفــــنــــديـــة
ـســافــرين لـيــكــتـمل ا
الــعــدد ويــتم انــهــاء
االجراءات للمغادرة!
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انتهت رحـلتي التي
كن وصفها بإنها
رحـلــة عــمل لــطـبع
كـتـابي ولـكـنهـا لم
تخـلو مـن التـرفيه
والــــتــــجــــوال في
ة ديـنة والـقد ا
واالســــــــــــــــــــواق
الـــتــــاريـــخــــيـــة
وتــبـــقى دمــشق
جـمــيـلـة مــهـمـا
كـانت الـظروف
قــــــــاســــــــيـــــــة
والــنــاس هــنـا
يــرحــبــون بك
ويــــــعــــــدونك
مــــــنـــــــهم وال
حتس كـثـيـرا
بالـغربـة!انته

يت من اكـمـال كـتابـي (مدن
عـربيـة بـعـيـون عـراقـيـة) وهـذا سبب

سفري !
 و تـصــمـيم الــغالف من قـبل  (كي
كــارد ) وهــنـاك مــعــانــاة كــبـيــرة في
شـحن الــكـتب من دمــشق الى بـغـداد

والـــتـــأخـــيـــر الـــذي يـــحـــدث بـــحــرا
واخلـــطـــورة الــتـي تــتـــعـــرض لـــهــا
الشـحنـات البـريـة في ظل العـملـيات
احلـربيـة وحـالـة عـدم االسـتـقرار في
احلدود السورية  –العراقية وغياب
التـأمـ عن هـذه الشـحـنـات من قبل
ــا قـد يــسـبب الـشــركـات الــنـاقــلـة 
خسائـر لدار الـنشـر وتأخـير وصول

الكتب ألصحابها!
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فكر كما كان لنا  زيارة الى مكتب  ا
الي الـدكتور االقتصـادي واخلبـير ا
ــالـــيــة ـــهــايـــني " وزيـــر ا "خـــالــد ا
االسبـق في سوريـا وهـو شـخـصـية
اقتـصاديـة مـعروفـة عربـيا

ودولــــيــــا وكـــثــــيــــرا مـــا شــــارك في
ؤتمرات والندوات االقتصادية في ا
بـغــداد وكــانت بـحــوثه والــدراسـات
الـتي يــقـدمــهـا من االهــمـيـة لــتـكـون
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مرقد االمام محمد اجلواد بالكاظمية

ــاذا الـــســـفــر الـى دمــشق وال اعـــلم 
مـحـصـور بـالـرحالت (الـديـنيـة) فـقط
وجـمـيع شـركــات الـسـيـاحـة ال تـنـزل
الكـروبات اال في الـسيدة زيـنب نود
االشارة ان  %90 من الـكــروب بـعـد
يوم مـن الرحـلـة غـادروا الـفـندق الى
(جرمـانـا) او ( الـشـام) وهـذا يوضح
بإن الـهـدف من الرحـلـة ليس لـغرض
الزيـارة! لذا  عـلى شـركات الـسيـاحة
ان تـــتـــجه بـــالــكـــروبـــات الى حـــيث
الــســـيــاحــة الــعـــامــة (الــطــبـــيــعــيــة
والتـاريـخيـة والـترفـيـهيـة والـدينـية)
ولـيس اقـتــصـارهـا عـلـى (الـسـيـاحـة
الديـنـيـة) عـلى أن يتـم حجـز الـفـندق
في دمــشق او جـــرمــانــا ويــكــون في
راقد الديـنية ! كما البرنامج زيـارة ا
يجـب اعداد بـرنـامج لـلـرحـلة واضح
ومـــتـــنـــوع حـــتى يـــلـــتـــزم الـــكــروب
بـالـتـواجـد واالسـتـفـادة من الـرحـلـة
الــــذي حـــدث  –كـــمــــا ذكــــرنـــا  –ان
اجلــــمــــيع ادعـى بــــإنه لـم يــــأتي مع
الـــكــــروب اال من أجـل الـــفــــيـــزا! ألن
السفـر الى دمشق ألول مـرة ال يجوز
اال بالكروب! ونحن نطالب برفع هذا
الـشـرط ألنه لــيس له مـعـنـى! فـلـيـكن
احلـصـول عـلى الـفـيـزا  –بـعـيـدا عن
ـطـار كـمـا االجـراءات االمـنـيـة- في ا
هــو مـــعـــمــول به فـي لــبـــنــان او عن
طـريق السـفـارة الـسـوريـة في بـغداد
وافقة وبسعـر معقـول ألن قضيـة (ا
االمنـيـة) للـكـروب تـشكل لـنـا مشـكـلة
كـمـا حـدث مـعـنـا! فـلـقـد وصـلـنـا الى
ـوعد وطـلبـوا منا مطـار دمشق في ا
االنتـظـار حلـ تكـمـلة عـدد الـكروب!
وفي حالـة عدم اكـمال الكـروب ال تتم
ــوافـقــة عــلى صــعـود الــطــائـرة او ا
ــغــادرة حــتى لــو تــخــلف شــخص ا
واحد من الكروب! هكذا يتم التالعب
باعصابـنا ! وما ذنبـنا اذا كان هناك
شــخـص غــيـــر مــلـــتــزم او يـــريــد ان

ال نـعلم مـتى  تـوصـيف الـسـيـاحة
في سـوريـا عـلى انــهـا فـقط سـيـاحـة
كن نـتيـجـة احلرب وحـالة دينـيـة? 
غـيـاب االمن وعـدم االســتـقـرار خـلق
هذا التصور حتى ان بعض السياح
ال يـرى من دمـشق اال مـرقـد الـسـيـدة
زيــــنب (وهـــو مــــقـــر اقــــامـــة اكــــثـــر
الــكـروبــات الــســيـاحــيــة) ومـنــطــقـة
(الفواطم) وكـذلك (اجلامع االموي –
) و(مـــــرقــــد رأس االمــــام احلـــــســــ
السيدة رقية) وأستمر احلال حتى
بـــــعــــد اســــتـــــتــــبـــــاب االمن وطــــرد
ـنـاطق الـسـيـاحـية االرهـابـيـ من ا
اجلــــمـــيــــلـــة في الــــزبـــدانـي وجـــبل
قـاســيـون واصــبـحـت لـيــالي دمـشق
تـسـتـقـبل روادهـا لـلـسـهـر والتـرفـيه
حتـى الفـجـر! لـكن بـرنـامج الرحالت
لم يـتـغـيـيـر وهـذا مـا يـجـعل مـهـمـة
الشـركات الـسـياحـية مـقـتصـرة على
توفـير الـنقل فـقط لـلمـناطق الـدينـية
والـــزيـــارات ومن بـــعـــد ذلـك يـــكــون
الـسـائح حـرا فـيـمـا يـريـد ان يفـعـله
البعض غادر الكروب بعد يوم واحد
ــراقـد الى جــرمـانــا الـبــعــيـدة عن ا
والـــســيـــاحــة الـــديــنـــيــة الـى حــيث
السياحة الـترفية بكل مـعنى الكلمة!
غـادرنـا دمــشق الى بـغــداد وانـتـهت
رحلتنا مخلفـة الكثير من التداعيات
ـتـنوعـة قـسم مـنـها واالنـطبـاعـات ا
ـا لم تـكـلـمـنـا عـنهـا  ولـكـن هنـاك 
ــثـل الــفــشل نــتـــحــدث عــنـه وهــو 
والفوضى ليس غريبا عـلينا فمعظم
الدول العربـية ومنهـا العراق يعاني
من الفسـاد والبيـروقراطيـة وانعدام
ـشاكل اخلبـرة في مـواجـهة بـعض ا

االدارية البسيطة.
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الـسـفــر الى سـوريـا يــجب ان يـكـون
مــنــفــردا ألن الـــســفــر في كــروب قــد
يخلق لك مشاكل انت في غنى عنها!

tMOFCðË ÎUłË“ s¹œUDBð nO

ø pBH  w

 lDI « s  WOLþUJ « v ≈ W¹œR*« ‚dD « wM¦² ð ¡UÐdNJ «

—cM  wB  –  œ«bGÐ

يـــــتـــــوجه آالف الـــــزوار الحـــــيـــــاء ذكــــرى
إسـتــشـهــاد االمـام مــحـمــد اجلـواد (عــلـيه
السالم) في مدينـة الكاظمـية ببغداد وسط
اسـتـعدادات امـنـيـة وصـحـيـة حتـسـبا الي
. فـيـمـا اعـلـنت دائـرتـا صـحـة بـغداد طـار
الـكـرخ والـرصـافــة عن اعـداد خـطـة طـبـيـة
مـتـكـامـلـة الجنـاح مـراسـيم الـزيـارة. وقـال
مـديــر عــام صـحــة الـرصــافـة عــبـد الــغـني
سعدون الساعدي في بـيان تلقته (الزمان)
امس انه ( تشكيل غرفة عـمليات لغرض
ـوارد الطـبية تنـسيق وتنـظيم اجلـهود وا
لتقد أفضل اخلدمات الـطبية والعالجية
الفـــتــا الى ان والـــتــوعـــويــة  لـــلــزائـــرين)
(الـدائرة قـامت بـتـهـيـئـة صـاالت الـطوار
والعمليات وتوفير رصيد كاف من االدوية
ــسـتــلـزمــات الـطــبـيــة فـضالً عن والـدم وا
تـــوفـــيـــر مـــركـــبـــات االســـعـــاف وقـــنـــاني
األوكـــــســــجــــ وجتـــــهــــزهـــــا بــــاألدويــــة

ستلزمات الطبية). وا
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ـواطـنــ الى (االلـتـزام ودعـا الـســاعـدي ا
ـؤسـسات الـصـحـية من اجل بتـعـلـيمـات ا
احلـفــاظ عـلـى سالمـتــهم وتـوفــيـر الــغـذاء
واد ذات االمن وذلك من خالل استـخدام ا
االستـعـمال الـواحد وعـدم تـعرض االغـذية
الى اشعة الشمس وغـيرها من اجل وقاية
ــــواطـــــنــــ من االمـــــراض والســــيــــمــــا ا
اكد مدير عام صحة االنتقالية). من جهته 
الـكرخ جـاسب لـطـيف احلـجـامي في بـيان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس  انه (تــــهـــيـــئـــة
مــسـتــشـفــيــات الـكــرخ كـافــة وجتــهـيــزهـا
ـــواد ــــنـــاسب من األرزاق وا بـــاخلـــزين ا
الـضروريـة إلدامـة الـعـمل وتـهـيـئـة ردهات
ـستلزمـات الطبية الطوار وجتهـيزها با
ـعـاجلة وكـذلك تـهيـئـة فـرق طـبـية جـوالـة 

الـتي يـسـلـكـهـا الـزائـرون ومـداخل مـديـنـة
واد واضاف (كـمـا  تـأمـ ا الكـاظـمـيـة)
احلاكـمـة واألليـات الـتخـصـصيـة والـوقود
ــولـدات الـسـانـدة االحـتـيــاطي وجتـهـيـز ا
واجهـزة الـفـحص والـقابـلـوات واحملـطات
واالتـصـاالت لــتـكـون جـاهــزة لـلـعـمل وفق

برنامج متكامل).
wM √ oO Mð

ولــفت الـــبــيــان الـى (وجــود تــنـــســيق مع
كـلفـة بحـمايـة الزائرين اجلهـات االمنيـة ا
لــتـــســهــيل عـــمــلــيــة الـــصــيــانــة واصالح
العوارض الفـنية في حال حـدوثها باسرع

ارهــابي تـــخــريــبي بــعـــيــارات نــاريــة في
ــا أدى الى انــفــصـال مــنـطــقــة اجنــانـة 
مــــشــــيــــرا الى ان ( اخلط مـن اجلــــهــــتـــ
(مـناطق مـحـافـظـات نيـنـوى وكـركـوك عدا
الذي يتغذى من اقليم كردستان وجزء من
محافظة صالح الدين التي شهدت انطفاء

تام للطاقة)
.وتـابع ان (مالكـات الشـركـة الـعـامـة لـنقل
ـنطـقة الـشمـالية الطـاقة الـكهـربائـية في ا
تـوجـهت الى مـنـطـقـة احلـادث بـعـد تـام
ـنـطقـة امـنـيـاً لـتـباشـر أعـمـال الـصـيـانة ا

إلعادة اخلط الى اخلدمة). 
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بغداد

رضى وتصنيف اخلسائر في اجلرحى وا
مـكــان احلـادث ان وجــدت). فـيــمـا شــكـلت
وزارة الـكــهـربــاء غـرفـة عــمـلــيـات لــتـأمـ
مـتــطـلــبـات الــزيـارة وانــارة الـطــرق الـتي

يسلكها الزائرون. 
وقال بيان امس ان (غرفة عمليات برئاسة
مديـر عام الـشركـة الـعامـة لتـوزيع كهـرباء
ياحي شكلت من اجل بغداد وفي محمـد ا
 تـــأمـــ مــتـــطـــلـــبــات الـــزيـــارة من خالل
تصاعدة من قبل االستعدادات اجلارية وا
الكــات الــهـنــدســيـة والــفــنـيــة لــلـشــركـة ا
ـكـلـفـة بـالــواجب لـتـأمـ انـارة الـطـرق وا

اجلـرح غـائـر وبـشع وعـمــيق و هـو عـصي عـلى الــنـسـيـان مـهـمـا مـرت
نتمون الى السن . فاستحضار ذكرى ابادة الكورد االيزيدي وهم ا
واحـدة من اعــرق الــديـانــات الـتــوحـيــديـة  عــلى يــد عـصــابـات داعش
ة  الظـالميـة يـعـني اوال االصـرار عـلى اسـتذكـار كل تـفـاصـيل اجلـر
وثـانــيـا يــعـنـي انـنــا مـصــرون عـلـى اتـخــاذ كل االجـراءات واخلــطـوات
الالزمة لتحص هذه الـديانة  وازالة اثار العـدوان عنها  و التعريف

زيد من الضوء على عراقة هذه الديانة . بها والقاء ا
ويكـون ذلك بـحمـلـة تعـريـفيـة واسعـة تـستـنـكر و تـشـجب وتدحض كل
ـؤلـفـات الـتي سـاهـمت في تـشـويه الـديـانـة االيـزيـديـة  واحلـقت بـهـا ا
اوهامـا واسـاطـيـر و افكـار بـالـيـة ال اساس لـهـا من الـصـحة. وتـعـتـبر
خـطـوة اقـلــيم كـوردسـتـان بــتـدريس الـديــانـة االيـزيـديـة مــهـمـة في هـذا

االجتاه .
ـشردين الى مـواطن سكـناهم كمـا ال بد من اعـادة االخوة االيزيـدي ا

توحش . واعادة اعمار معابدهم التي دمرها داعش االرهابي ا
ان ابادة االيـزيديـ شـملت ايـضـا ابادة تـراثـهم وتقـاليـدهم و عـاداتهم
ت الى مخـزونهم الـفكـري والشعـبي لذلك فـان ذكرى االبادة وكل ما 
ال بد ان حتـمل مـعـهـا اصرارنـا جـمـيـعا حلـمـايـة هذا الـتـراث كـجزء ال

يتجزأ من الذاكرة البشرية .
ة ويـعـرف ان ما ارتـكب بحق ؤكـد ان الكل يـعـترف بـهول اجلـر من ا
االنـسـان االيـزيـدي فـعـل يـنـدى له جـبـ الـبــشـريـة في الـقـرن احلـادي
وها وعنفوانها  ولكن االعتراف والعشرين حيث احلضارة في اوج 
ـيـا لـفـضح اجملـرم  وحـده ال يكـفي  بـل يجـب العـمل داخـلـيـا و عـا
وتعـريـة افـكـارهم  و اسـتـئصـال جـذورهم من بـعض الـعـقـول الـتي ما
زالت متواطئة او خاضعة ضمنا لتـأثير داعش و اصوله الفكرية النتنة
. ان القـضاء عـلى داعش عسـكريـا هو انـتصار ولـكنـه انتصـار ناقص

اذا لم نقض على افكاره و متبنياته العقائدية .
ان ابادة االيزيدي وبوسـائل وحشية للغايـة اثبتت ان داعش والقاعدة
واخواتـهـا و مـثيـالتهـا هم الـد اعـداء البـشـريـة جمـعـاء ومن هـنا عـلـيـنا
جمـيـعـا ان نـلتـقي ونـتـفق و نـتـضامـن الجل نصـرة االنـسـان االيـزيدي

وبقايا تراثه ومن اجل حماية ديانته العريقة من االندثار .
وانــا كـلـي يـقــ ان مــقــاومــة وصــمـود االنــســان الــكــوردي االيــزيـدي
وتضـامن القـوى اخليـرة في العـراق والعـالم ستـنجح في اعـادة الوهج

ـتداخل في كل مـسامات واحلياة الى الـتراث االيـزيدي ا
ارضنا وسـننـجح في ابقـاء ذكرى االبادة مـنتـعشة
الشعار اجملرم الظالمي انهم رحلوا الى غير
رجعة وان االيزيديـون باقون الى االبد على اد

هذه االرض . 

طلـقات أو من فاتتهنّ عزيزاتي الفتـيات اجلميالت اآلنسـات منهنّ أو ا
يكن معـقما وصـحيا وخـاليا يا من تـبحثن عـن زوج مناسب القطارات
,ولـغـرض حــصـولكِ عــلى نـصــيـبكِ في زوج من الـشـوائـب واجلـراثـيم
مـــــنـــــاسـب حـــــتى ولـــــو كـــــان (ســــــبـــــيـــــعي) بـــــأســـــرع وقـت وبـــــأقل
والـهروب مـن قـطار والـدخول فـي قـفص الـزوجـية الـذهـبي  الـتكـالـيف
العنـوسة الـطويل الـذي وصلت آخـر عربـاته الى أخر نـقطـة في القطب
ـهمة عليـكُن إتبـاع خارطـة طريق تـتضـمن الوصايـا الثـمان ا الشمالي

التالية: 
أوال: وقبل كل شئ عـلـيكِ أن تعـلـمي أنّ كل مـا يحـصل لكِ في حـياتك
فعـلـيكِ أن تـؤمـني بأن هو مـقـدرُ ومـكـتـوب من الـله في الـلـوح احملـفوظ
وعلـيه فال داعِ أن تـلـجئي ـكتـوبة لكِ زواجكِ هو من بـ تلك االقـدار ا
الى الطرق اخلاطـئة في جذب الـزوج اليكِ من أعمال الـسحر و ضرب
" قُل لَن يُصِيبَنَا والقفز ب القبور ليال الرمل و قراءه الفنجان والكف

إِالَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا".
ثانـيا: علـيكِ أن تفـهمي أن الـرجل العـراقي ال يتـزوج من يتـعرف إلـيها
ويرفض قـبل الـزواج فـهـو يخـتـلف عـن الرجـل الـفرنـسـي أو االمريـكي
تـمـامـا االرتـبـاط بـفـتــاة كـانت له عالقـة بـهـا مـهــمـا كـانت بـسـيـطـة قـبل
بل ويشك بها ويـروح يبحث عن فـتاة يجـهلها تـماما آلنه يـعتقد الزواج
أن من تعـرفت عـليه قـد تـعرفت عـلى غـيره فـهـذه فكـرة مـتوارثـة جـينـيا
وال تنـخـدعي بصـورة ذاك الـشاب عنـد الـعراقـي وال تَـغـركِ ادعاءاته 
اجلــاثم عــلى ركـبــتــيه في اجلــامــعــة لـيــقــدم خــا اخلـطــوبــة والــوفـاء
فتلك من احلاالت النادرة والشاذة في مجتمعاتنا األثرية  !!. حلبيبته
ألنّ جوالك ثالثا: عليكِ أوال اقتنـاء دواوين أشهر شعراء الغزل العربي
سيسـتقبل كـل عشر دقـائق رسالة غـرام تقـول:  ولقد ذكـرتكِ والرماح

نواهلُ    مني وبيض الهند تقطرُ من دمي !!
لم فال تصـدقي حـرفـا من أي رسـالـة حب تـصلكِ فمـن يـزعمُ مـحبـتكِ
ولم ولو مـرة واحـدة في حـياته وال حتى حـمـارا أعـرجا تـطي فـرسا
يحمل بيديهِ رُمحا وال سيفا وال حتى عـصا قتل الناموس ليقاتل للفوز
بل جتــديـــنه في ذات الــوقـت الــذي أرسل لـكِ فــيــهـــا رســالــته بــقــلــبكِ
وبأصابع يَسرتهُ يداعب لح’ يحمل بيـمينهِ كيس مـكسرات  الغرامية
وهمـا يسـتـرخيـان على خصالت شـعر صـاحـبته الـتي جتـلس بحـجرِهِ
ضفـاف بحـيرة الـوز في حديـقة الـزوراء ويسـتمـتعـان بأنغـام موسـيقى

بحيرة الضفادع!!!.
ذات ألوان البس احملتشمة تُحسِن اختيـار ا رابعا: كوني امـرأة أنيقة
ذات قلب كبير يفيض باحلنان والرحمة كوني رقيقة هادئة ال  صارخة

جتاه آالم الناس ومصائبهم.
إبتـداء من نـبرة وتذكـري أنّ كل تـصرفـاتك وخـطواتك مـحـسوبـة عـليكِ
تشبه صوت بلبل يغرد مع صوتك التي يجب أن تكون نـاعمة وخجولة
ـــرحــــوم عـــلي ال زئـــيــــر أســـد غــــاضب أو نــــبـــرة صــــوت ا الـــفــــجـــر
ال الى وتذكري أنّ أي رجل يـحتاج أحـيانا الى أنـثى خرساء الشريف

رجل ثانٍ منقوص الشوارب!!!!.  
خامسـا: تظـاهري باالسـتقالليـة واجلديـة وضعي علـى عينـيكِ عدسات
بالرغم من أنك لم و لتدل على ثـقافتك الـعالية طبيـة لتبديـن أكثر وقارا
وال ضير أن حتملي معكِ كتاب النظرية النسبية تقرئي بحياتك جريدة
وكـتاب األلـفـيـة البن وكـتـاب مـسـرحـيـة هـامـلت لـشـكـسـبـيـر النشـتـاين

مالك!!.
سـادسا: عـلـيكِ أن تـكـوني عـصـيـة عزيـزة الـنـفس أبـيـة دائـمـا أمام أي
مـغـريــات من قـبـل أي شـخص تـتــوقـعــ مـنه أن يـخــطـبك أو يــنـجـذب
ومـهـمــا كـانت الــعـروض مـغــريـة وأرفـضي طــلـبه بــأن يـأخـذ رقم إلـيكِ
وال تـضـيفـيـه الى قـائـمـة أصدقـائـك في أي مـنـصة أو صورتكِ هاتـفك
وعلـيكِ أن ال تنسِ تـلك القـاعدة الـذهبـية الـتي يؤمن تواصل اجـتماعي

نوع مرغوب. بها أي رجل عراقي: أن كل 
كــوني امــرأة ســابــعـــا: ال تــســمـــعي نــصــيـــحــة  كــاظم وهـــو يــغــني :
رة فـماذا يكون أذن فلو كنـتي أنتِ  كوني النمرة كوني القوة خَطِرة
خـصـوصــا أن الـرجل الــعـراقي ال يـحــتـاج الى نــوع جـديـد من اهو? 
فقد جربـهنّ كلهنّ في فتـرسات وأكالت الـلحوم ومـصاصـات الدماء ا
وال وال كبومة مـتجهمة وحاذري أن تتصـرفي كطاووس متـبختر حياته
بل كـــــــونـي امــــــرأة وال كـــــــفــــــرس جـــــــامـــــــحــــــة كـــــــفــــــيـل غـــــــاضب
كـــوني كـــقـــطـــة ألـــيــــفـــة غـــيـــر مـــتـــوحـــشـــة نـــاعـــمـــة هـــادئــة وديـــعــة
قادرة على حتـــــــمل مـسؤوليـاتك بنفسك ذكية طموحة واعية ناضجة
دون أن يـشـعــر الـرجــــــل بــأنكِ سـتــكـــــــونـ عــبـئــاً ثـقـيالً عــلـيه في

ستقبل.                               ا
ثامنا: عزيزتي ... تذكري دائما انكِ أنثى وتصرفي على هذا االساس
وتــأكـــلي أي تــعـــلــمـي أن تــمـــشي كـــأنــثى وتــتـــكـــلـــمي كـــأنــثى فــقط
ورددي مع نفـسك وانتِ تـتنـاولـ (سطـلـة) الذرة احملـمـصة كل كأنـثى

حلظة: أنا أنثى.. أنا أنثى !!.

تفق عـليها اخذ زيادة على االجـرة ا
بحـجـة ان العـنـوان لم يكن كـمـا قلت
(ركن الدين) حيث يـكون دار الـنشر 
بل (صالح الــــدين)

او (عالء الدين) علـما هي في منـطقة
واحـدة حــتى ان صـديــقي الـسـوري
حدثـني عن احـدسواق االجـرة صـعد
مــعه شــخـص حــاصل عــلى شــهــادة
ــاجــســتــيــر في الــفــيــزيــاء واخــذ ا
الــسـائـق يـثــرثــر- وهــنـا الــشــوفــيـر
ينافس احلالق بالثرثرة- قائال له :-
انت مـــا تــــعـــرف ان االرض كـــرويـــة
وتـدور حــول كل شيء ويــلـقي عــلـيه
محـاضـرة طـيلـة الـطـريق وصاحـبـنا
سـاكت! عــنــد الـنــزول اراد زيـادة في
االجرة امـتـنع عن اعـطـاؤه ! فـقال له
الشوفير انا اعطيتك معلومات مهمة

بدي حقها منك!
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ـــــالي قــــاعـــــدة ألنـــــطالق االصالح ا
والــنـقــدي واالقــتــصـادي فـي الـوطن

الــعـربـي كـمــا له
اسهامـات مهمة
فـي مـــــــــجـــــــــال
عايير تطبيق ا
احملـــــاســــــبـــــة
ــا الــدولـــيــة 
يــــــتـــــنــــــاسب
واالوضــــــــــاع
احملــاســبــيــة
واالداريـــــــــــة
وله الــعــديـد
ؤلفات من ا
في مجاالت
مــــــالــــــيـــــة

ومحـاسـبـية
ـــعــلـــومــات تــشـــمل نـــظم ا
احملاسبيـة ومحاسـبة النفط
واحملـــــــاســـــــبـــــــة االداريـــــــة
ودراســــــــــــــــات اجلـــــــــــــــدوى

االقتصادية .
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 مــــا واجــــهــــني من مــــشــــاكل
بسـيـطة مع الـشـوفيـرات يـبدو
! ونــظــرا لـكــثـرة لي مــضـحــكـا
نــزولي من الــســيــدة زيــنب الى
ـتـابـعـة دمـشق يـومـيـا تــقـريـبـا 
الـــتــــعــــديالت واالشــــراف عـــلى
االصدار الـفـني لـلـكتـاب جـعـلني
الـتـعــامل مع الـشـوفــيـرات وأكـثـرهم
يعـدون انـفسـهم يـعـرفون (كل شيء)
أال السياقة ومهما حاولت جتاهلهم
ال تـسـتـطـيع ثـم عـنـدهم مـبـدأ يـجب

هايني الية االسبق خالد ا وزير ا

جلديدة للنشر والتوزيع
حبة دار النشر االمل ا

امل صا
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ازدادت في االونة االخـيـرة االمراض
النفسية ومن ابرزها االكتئاب.

وادت هـــــذه االمــــــراض الى ازديـــــاد
حـاالت االنتـحـار وبـنـسب كـبـيره في
الـــعــــالم وخـــصـــوصــــا في الـــشـــرق

االوسط لــــذا ارتـــــأيت ان اضع بــــ
ــبــسط عن يــديــكـم هــذا الــتــقــريـــر ا

االكتئاب 
- مفهومه
- اسبابه
- نتائجه

- عالجه
- االكتئاب 

هـو طـغـيـان االحـداث الـسـلـبـيه عـلى
وفـقـدان احلـمـاس االيـجـابـيه مـنـهـا 
ــقــدرة عــلى الــتــفـكــيــر حلل وعــدم ا
ــشـاكل الــيـومــيه بـعــقالنـيه ابـسط ا

تامة.
»U³Ýô«

تكررة -1االحباط وخيبات االمل ا
-2التـوتـر اذا زاد عن حـده واالخـبار
احملزنه والذكـريات االلـيمه (موت او

طالق)
-3 الــــثـــقــــة بـــالــــنـــفـس اذا قـــلت او

انعــدمت 
-4 الـــوحـــده الـــتي قـــد تـــكـــون احــد
اسبـابـها اجلـلـوس لـساعـات مـطوله
عـلى االنــتـرنــيت ومـواقع الــتـواصل
االجـــتــمـــاعي والـــوصـــول  الى سن
اليأس وعـدم القـدرة على اداء ابسط

االمور 
-5 ظـــــروف احلــــيـــــاة الــــقـــــاســــيــــة
واحلــــرمـــان مـن ابـــسـط مـــقــــومـــات

العيش 
-6 اسـبـاب مـاديه وعـدم الـقدره عـلى
احلـصـول عـلى ابــسط فـرص الـعـمل
للحفاض على مستوى كاف للعيش 

-7 التربية اخلاطئة
ساندة العاطفيه  -8 فقدان احلب وا

او فقد حبيب او فراقه
-9 االمـــراض اجلــــســـديه الــــتي قـــد

تؤدي الى االكتئاب

 -10االكـتـئـاب اثـنـاء احلـمل او بـعـد
الــوالدة وهــذا قـد يــحــصل بــنــســبـة
قــلــيــلــة جــدآ  %1يــدعى االكــتــئــاب

الذهاني
-11مـشـاكل شـخـصـيـة حتـز بـالـقـلب
وال يــســتــطــــــــــيع الــبــوح بــهـا الي
شخص سـواء من قـريــــــب او بـعـيد

.......الخ
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أمــراض نــفـســيه عــصــبــيه كــتــهـيج
الــقــولــون واضـــطــرابــات بــاجلــهــاز
الــهـــضـــمي وعـــــــــدم الـــقـــدرة عــلى
الـتـركــيـز والـصـداع الــشـديـد زيـادة
تـــنـــاول الـــطــــعـــام او نـــقـــصـــان في
كثرة احلديث (ثرثره) او التنـــــــال  
ــــــــــــارســـة الــــصــــمت الــــطــــويل
الـريـاضه بـشــكل خـاطئ او اخلـمـول
واجلـلـوس لــســـــــــاعـات طــــــــويـلـة

نزل  في ا
الغضب التفه ضياع الذات والتشتت
الرغـبه للبكـاء والفضفضه االسباب 
والــكــثــيــر الــكــثـيــر من عن الــنــفس 

النتائج السلبيه االخرى .
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-1العالج الوظيفي

تركز تدخالت العـالج الوظيفي على:
ـهـام الـتـكـيف مع الــبـيـئـة تـعـديل ا
ـريض ـهـارات وتـثــقـيف ا تـعـلــيم ا
ـــشـــاركــة وأســـرته من أجل زيـــادة ا
وأداء األنشطـة اليـومية وخـصوصا
ــعــنى بـــالــنــســبــة األنــشــطـــة ذات ا

للمريض . 
يـعـمل أخـصـائـيـو الـعالج الـوظـيـفي
بـشـكل وثــيق مع كل من أخــصـائـيي
العالج الطبـيعي وأخصـائيي النطق
ــمـــرضــ وأخــصـــائــيي الـــعــمل وا

االجتماعي واجملتمع احمللي.
العالجـات التي حتـوي على مواد  2-

كيمياويه ومنها
- بوبروبيون

-  (Lamictal)  المــــوتـــــريــــجــــ-
كاربامازيب 

- كربونات الليثيوم 
وهـناك الـكـثـيـر من االدويه اليـسـعـنا
والبــد من الــتــنـويه ان ذكـرهــا هــنـا 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن ادويــــة احلــــاالت
ـا فـيـهـا االكـتـئـاب تـؤثر الـنـفـسيـة 
عـلى الـكــبـد والـقـلـب  وتـعـمل ادمـان
ـســنـ ــريض وخــصـوصــا ا لـدى ا

منهم .
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بغداد فحص طبي ألحد الزوار


