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ان تبيت اأربع عوائل مكونة من عدد من الن�س����اء واالطفال 
مبختل����ف االعم����ار يف طري����ق القن����اة وبني الب�س����اتني امر 
يدعو اىل الت�س����اوؤل والده�س����ة معا .. ورمبا ي�ساأل البع�ض 
ال�س����ادة   انظ����ار  ل����رو احلكاي����ة  وام����ام  ال�س����بب..؟  ع����ن 
امل�سوؤولني.. وخا�س����ة رجال خطة فر�ض القانون ال ل�سيء 
بل لكون احلادثة ال تخرج من اطارها القانوين.. والتطبيق 
)االعمى( لقانون فر�ض حظر التجوال يف العيد اوال، وعدم 
ذك����ر الت�س����ديد او اإلغائه او حت����ى التخفيف م����ن اإجراءاته 
ثانيا.. مل ن�س����مع عرب و�سائل االإعالم املقروءة وامل�سموعة 
واملرئية اية ا�س����ارة حول فر�����ض حظر التجوال.. وحتديد 

�ساعات  تنفيذه، لنبداأ ب�سرد احلكاية من اولها:  
- ابتهاج����ا بحل����ول عي����د الفط����ر املب����ارك ذهب����ت جمموعة 
م����ن العوائل ت�س����تقل ثالث �س����يارات لق�س����اء اأم�س����ية على 
�س����اطئ نهر دجلة يف احد كازينوه����ات منطقة )الكريعات( 
يف االعظمي����ة.. كان����ت ال�س����هرة على ظهر يخ����ت عائم على 
�س����طح نهر دجلة ميثل لتلك العوائ����ل اخلروج عن الروتني 
اليوم����ي املم����ل، وم����ر الوق����ت �س����ريعا، حت����ى وج����دت تلك 
العوائ����ل نف�س����ها وق����د ازف����ت ال�س����اعة الثانية ع�س����رة ليال، 
فاأ�س����رعوا اىل ال�س����يارات ولك����ن عن����د نقطة ال�س����يطرة يف 
�س����احة )الطبقجل����ي( مت ارجاع تلك العوائل وكان ال�س����بب 
ه����و حلول موع����د فر �����ض حظر التج����وال، ومل ت�س����فع كل 
التربيرات واال�س����باب التي جعلت تلك العوائل تتاأخر اىل 
ذل����ك الوقت، اكرب اال�س����باب ه����و عدم اال�س����ارة اىل تطبيق 
من����ع التجوال يف ايام العيد، او حتديد �س����اعاته.. وقررت 
العوائ����ل �س����لك طري����ق القن����اة لعل نقط����ة ال�س����يطرة هناك 
ت�س����مح لهم باملرور اىل منطقة الكاظمي����ة عرب بوابة بغداد 
.. لكن نقطة �س����يطرة القناة   تعنتت هي االخرى الت�س����ديد 
رغم �سراخ ال�س����غار وتذمر الكبار وامام لوحة كتب عليها 
)قيادة قوات ال�سرطة االحتادية / قيادة الفرقة الثالثة فوج 
الوحدة/ موقع ال�ساحة( ق�ست تلك العوائل ليلة العيد بني 
الب�س����اتني ويف ظروف غري اآمنة  .. ذهبت اىل املالزم اول 
عالء حمزة وطلبت منه )بوا�سطة العريف يحيى(  ان تقوم 
ال�س����رطة بتفتي�ض العوائل وال�س����يارات معا .. ثم ال�س����ماح 
لن����ا بامل����رور اىل بواب����ة بغ����داد ، ث����م اىل مدين����ة الكاظمية 
املقد�س����ة.. لكن م�س����وؤول ال�س����يطرة كان يغط يف نومه كما 
اخربنا العريف يحيى .. وطلب منا العريف ان نبيت ليلتنا 
عل����ى قارعة الطري����ق.. مربرا ان االوامر ه����ي اال وامر وال 
�س����بيل لتجاوزها مهما كانت اال�سباب.. وبقينا اىل ال�ساعة 
اخلام�س����ة �س����باحا يف )قب�س����ة( ال�س����يطرة حالنا حال اي 
متجاوز للقانون.. ومع احرتامنا للقانون ال�س����ادر والذي 
يعن����ي حر�ض الدولة على امن املواط����ن فان هناك مربرات 
عدي����دة يجب ان تاخذ باحل�س����بان منه����ا احتجاز جمموعة 
من االطفال والن�س����اء من اجل تنفيذ قانون مل يتم اال�سارة 
اليه طيلة الفرتة التي �س����بقت ايام عيد الفطر املبارك، ويف 
ال�ساعة اخلام�س����ة والربع اطلق �سراح العوائل املحتجزة، 
و�س����ارت تلك ال�سيارات �س����وب بوابة بغداد بعد ان تنف�ض 
اجلمي����ع ال�س����عداء.. ولكن االمر  مل ينته بهذه ال�س����هولة.. 
فقد تعنتت ال�س����يطرة يف بوابة بغ����داد يف تطبيق القانون 
مرة اخرى واأوقفوا ال�س����يارات �س����اعة كاملة حلني ان تبلغ 
ال�س����اعة ال�ساد�س����ة �س����باحا، وكان على اجلمي����ع االنتظار 
�س����اعة اخرى.. ويف ال�ساعة ال�ساد�س����ة والربع مت االفراج 
ع����ن طاق����م ال�س����يارات الث����الث.. فكان����ت املح�س����لة التع����ب 

ال�سديد حد االإعياء.. 

�سها  ال�سيخلي 

ليلة العيد يف العراء
منع  التجوال

بغداد/ املدى 
ت�سوير ـ �سعد اهلل اخلالدي

التكافل االجتماعي 
من طقو�ض العيد وخا�سة ) عيد الفطر 
( ان تعط���ي كل عائل���ة ) فطرة العيد ( 
اىل اليتام���ى واملحتاجني، وهي عادة 
يف غاي���ة الك���رم واالهمي���ة، يف ديننا 
اال�س���المي احلني���ف ال���ذي ينظر اىل 
اليتي���م واملحت���اج نظرة رحم���ة نبيلة 
.. ال رحم���ة مذل���ة .. وقد ينف���رد ديننا 
اال�س���المي به���ذا التكاف���ل االجتماعي 
ال���ذي توؤك���د تعاليمه وطقو�س���ه على 
  .. وامل�ست�س���عفني  الفق���راء  ن�س���رة 
ذهب���ت قبل حلول  العي���د بيومني اىل 
جارت���ي االرمل���ة والتي لديه���ا اربعة 
يتام���ى تعيله���م، الق���دم له���ا ) فط���رة 
العيد ( كما تع���ودت منذ وفاة زوجها 
ال���ذي اغتالته يد االره���اب، فقالت يل 
ابنته���ا البالغة من العمر 14 �س���نة ان 
والدتها عند احلالقة لت�س���بغ �سعرها 
مبنا�س���بة العي���د .. ومل اك���ذب خ���ربا 
فذهب���ت اليه���ا اىل �س���الون احلالق���ة 
فوجدته���ا وقد و�س���عت ال�س���بغ على 
�س���عرها، ومل اتع���رف عليه���ا لوجود 
العديد من ال�س���يدات اللواتي ح�سرن 
لنف����ض املهمة.. �س���األت عنها �س���احبة 
ال�س���الون، فدلتني عليها .. .هم�س���ت 
له���ا باأنن���ي احمل لها ) فط���رة العيد(، 
اىل  العي���د  خ���الل  م�س���افرة  وانن���ي 
احلباني���ة، �س���حكت ج���ار ت���ي فرحة 
وه���ي تقول يل : ا�س���كرك ج���دا .. لقد 
ار�سلك الله يل االن فانا ال املك �سوى 

اجور احلالقة .. د�س�ست بيدها املبلغ 
وانا يف ا�س���د العجب من امر جارتي 

االرملة.
العيد يف االعظمية 

قدمنا اىل االعظمية عرب ج�سر االئمة 
.. فكانت املدين���ة زاهية بالوان العيد  
ومررن���ا ب�س���احة مرق���د االم���ام اب���ي 
حنيفة النعمان فوجدنا  الكازينوهات 
مكتظ���ة برواده���ا واملطاعم ال�س���عبية 
ازدحام���ا،  االخ���رى  ه���ي  ت�س���هد 
كانت االر�س���فة ت�س���هد زح���ف زبائن 
الكازينوه���ات واملطاع���م بالكرا�س���ي 
واملنا�س���د، وعرجن���ا اىل اه���م معامل 
املدين���ة وه���ي حديق���ة النعم���ان التي 
بحد ذاتها ه���ي العيد .. فكيف اذا حل 

العيد يف ارجائها؟ 
الكازين���و  يف  العوائ���ل  انت�س���رت 
اخلا����ض بها وكانت الوجوه م�س���رقة 
بابت�س���امة العي���د، واالطف���ال يرفلون 
الزاهي���ة  اجلدي���دة  العي���د  مبالب����ض 
وقبل ان ندخل احلديقة ذات اال�سجار 
املعمرة والبا�سقة وقفنا امام جمموعة 
من ال�س���باب وه���م منغمرون يف دبكة 
ا�س���فلت  اقدامه���م  ت�س���رب  عربي���ة، 
الر�سيف بن�سوة غامرة وعلى �سوت 
اغني���ة توؤديها حنجرة مطربة غجرية 
وهي ت���ردد بعذوب���ة ) مالك ي���ا احمد 
مال���ك .. منهو ل�س���اغل بالك ؟؟( و اخذ 
احمد يتمايل بعوده الغ�ض مب�ساركه 
رفاقه يف الدبكة حتى لت�سعر ان جميع 

الراق�سني يحملون ) ا�سم احمد(
ما الذي مييز هذا العيد؟ 

دخلن���ا حديق���ة النعم���ان الت���ي يزي���د 
عمرها على خم�س���ني عام���ا، ووجدنا 

العديد م���ن الكازينوهات قد �س���متها 
الفرح���ة ه���ي  تل���ك احلديق���ة، كان���ت 
ال�س���ائدة يف تل���ك االج���واء، ووجدنا 
االعظمي���ة  اخلال���دة  املدين���ة  ابن���اء 
املنا�س���د  ح���ول  يتحلق���ون  العزي���زة 
وطرحن���ا   ، بع�س���هم  م���ع  وجل�س���نا 
ال�س���وؤال التايل على اجلميع �س���غارا 
وكب���ارا، ن�س���اءا ورجاال ، ) م���ا الذي 
ميي���ز ه���ذا العي���د .. ع���ن �س���ابقه ؟؟(  

وكانت االجابات التالية:
- قال���ت الطالب���ة هن���د ) يف املرحل���ة 

النهائية يف كلية ابن الهيثم(:
- م���ا مييز هذا العيد عن �س���ابقه انني 
خطب���ت  للرج���ل الذي احببت���ه، وهو 
طال���ب مع���ي يف نف�ض املرحل���ة، نقدم 

التهاين للعرو�سة هند.
- اأبو مروان قال: رغم ماآ�سي االربعاء 
الدام���ي اال انها مل تثنين���ا عن التمتع 
بالعيد فاحلياة م�ستمرة والفرح قادم 
اإن �ساء الله  فاذا كان هناك اربعاء داٍم 
، فاخلمي�ض هو ي���وم الفرح وحتقيق 
االماين، اال�س���رار ارادوا ان ينتزعوا 
من ال�س���عب هذه الفرحة لكنهم ف�سلوا 

وخابوا خيبة كبرية.
ق���ال  خال���د  اب���و  املتقاع���د  املعل���م   -
�س���احكا: م���ا ميي���ز ه���ذا العي���د ه���و 
�س���رف رواتب املتقاعدين قبل حلول 
العي���د، دون التقيد بتاريخ ال�س���رف، 
وه���ذا امر جيد لكن���ه يعني اطالة مدة 
ا�س���تالم الرات���ب القادم م���ع العلم ان 
الراتب مل يبق منه �سوى ب�سعة االف 
من الدنانري، وتتبدل �سحنة ابو خالد 
وهو ي�س���ائل باأمل وحزن )متى تلتفت 
احلكوم���ة اىل معان���اة املتقاعد ؟ متى 

تدرك ان لهيب اال�سعار يحرق الراتب 
على قلته؟

احلاج���ة ح�س���نية )ام���راة يف العق���د  
ال�س���اد�ض م���ن العم���ر( اجاب���ت عل���ى 

�سوؤالنا قائلة:
- ما مييز هذا العيد هو اعتدال املناخ 
فيه وتوديعنا احلر الالهب الذي كان 

قبل ايام.
خروقــات  ايــة  حتــدث  مل 

امنية
وخرجن���ا من حديقة النعمان و�س���رنا 
باجت���اه �س���احة عن���رت ا�س���هر واق���دم 
�س���احة يف مدينة االعظمية جمتازين 
منطق���ة را����ض احلوا����ض، وق���د ب���دت 
لنا �س���احة عن���رت كرنفاال م���ن االلوان 
ام���ام  ووقفن���ا  امللون���ة   واال�س���وية 
احدى ال�سيطرات املنت�سرة يف �ساحة 
عن���رت، وقدمنا تهنئ���ة العيد اىل افراد 
تلك ال�س���يطرة ونحن ن�سالهم )بعد ان 
عرفن���ا انف�س���نا( ان كانت  هن���اك ثمة 
خروق���ات لالم���ن يف املدينة البا�س���لة 
االعظمية العزيزة، وا�سرت بيدي اىل 
احدى فروع ال�سوارع وقلت لل�سابط 
)انظر لق���د كان عمري ثالث �س���نوات 
ال�س���ارع..  ه���ذا  يف  �س���عت  عندم���ا 
وم���ا زلت �س���ائعة حتى االن( �س���حك 
ال�س���ابط وقال مازحا.. منذ متى كان 
ذل���ك ؟ ه���ل قب���ل ن�س���ف قرن مث���ال ؟؟ 
وقدمن���ا لل�س���يطرة ول�س���ابطها املرح 

)كليجة العيد( واجابنا قائاًل:
مل ت�سجل يف العيد اية خروقات امنية 
يف مدين���ة االعظمي���ة احللوة  وال يف 
مدينة بغداد اخلالدة ذلك ان التح�سري 
ملثل هكذا منا�س���بات يجري عرب خطة 

مدرو�س���ة ويتم التهيئة لها قبل حلول 
العيد بزمن، لدينا مراكز لل�س���يطرات 
منت�س���رة على طول م�ساحة االعظمية 
املتخ���ذة  وعر�س���ها وان االج���راءات 
ل�س���بط االم���ن مكثفة ووا�س���عة . هذا 
وق���د �س���اهمت مديرية الدف���اع املدين 
التعليم���ات  ا�س���دار   يف  بغ���داد  يف 
للمواطن���ني املتمثلة يف عدم االقرتاب 
من االج�س���ام الغريب���ة، وعدم اخراج 
روؤو�ض االطفال من نوافذ ال�سيارات، 
وع���دم التقاط اي �س���يء مرتوك على 
االر����ض مهم���ا كان، وكذل���ك �س���اهمت 
مديري���ة امل���رور العام���ة يف احلد من 
االختناق���ات املروري���ة التي �س���هدتها 
معظ���م مناط���ق بغ���داد ومنه���ا مدينة 
االعظمية حيث االزدحام كان �س���ديدا 

طيلة ايام العيد.
اأمنيات.. العيد

ثم ت���دور بنا ال�س���يارة لندخ���ل مكانا 
اخ���ر يف املدين���ة والذي يعت���رب الرئة 
الت���ي يتنف����ض منها اه���ايل االعظمية 
اله���واء النق���ي اخل���ايل م���ن رائح���ة 
ان���ه كورني����ض  ال�س���يارات..  ع���وادم 
االعظمي���ة ال���ذي ب���دا لن���ا عل���ى طول 
امت���داده مزدحم���ا باملحتفل���ني بالعيد 
االأوق���ات  ق�س���اء  ع���ن  والباحث���ني 
الهانئة على �سفاف نهر دجلة، والذي 
وجدناه ) نهر دجلة ( �س���حال ومياهه 
العوائ���ل  بع����ض  ووجدن���ا  راك���دة، 
تفرت�ض ح�س���ائ�ض املتن���زه بكل حرية 
و�س���عادة بعيدا ع���ن الروتني اليومي 
وقد اخ���ذوا يتناولون طعام الع�س���اء 
بينم���ا انغمر ال�س���غار يف اللعب عرب 
دوالي���ب الهواء واالراجي���ح العديدة 

املنت�س���رة يف املتن���زه، بينم���ا حتل���ق 
رواد الكازين���و حول املنا�س���د واخذ 
)االركيل���ة(..  تدخ���ني  يف  الرج���ال 
تقدمنا من بع�ض تلك العوائل وقدمنا 
له���م تهنئة العي���د ونحن ن�س���الهم عن 
امنياته���م يف ه���ذا العي���د، ق���ال املعلم 
املتقاع���د اب���و اي���اد: اأمتن���ى ان يع���م 
ال�س���الم يف ار�ض ال�س���الم، وان ينعم 

اجلميع باجواء هانئة.
ام �س���الح قال���ت: اأمتن���ى ان يلتف���ت 
لت���دين  ح���د  لو�س���ع  امل�س���وؤولون 
اخلدم���ات يف املدينة كله���ا ولي�ض يف 
ا�س���بح  حي���ث  لوحده���ا،  االعظمي���ة 
االمر ال يطاق من كرثة انت�سار اكوام 
املزاب���ل وخملفات البناء واحلدائق.. 
املعلمة بتول )25 �سنة( قالت: اأمتنى 
ان ي�س���عر بع�ض ال�س���باب يف ال�سارع 
باأن الفتاة التي ت�سري هي اخته وابنة 
حملت���ه وعليه ان ال يزعجه���ا بكلمات 

خارجة عن الذوق العام.
املواط���ن اب���و عم���ر ق���ال: اأمتن���ى ان 
جتد احلكومة حال مل�سكلتني كبريتني 
والثاني���ة  الكهرب���اء  م�س���كلة  االوىل 
م�س���كلة البطال���ة .. املواطن���ة ام عب���د 
الق���ادر قال���ت : امتنى ان يعود �س���عر  
كيلو اللحم اىل ما كان عليه قبل �س���هر 

رم�سان .
ال�س���غرية ام���ل )يف ال�س���ف الراب���ع 
اأمتن���ى ان جن���د  االبتدائ���ي( قال���ت: 
امل���اء يف دورات املياه يف مدار�س���نا، 
كم���ا اأمتنى ان ت���وزع علينا املدر�س���ة 
القرطا�س���ية  حال بدء الدوام اي يوم 

االحد املوافق 27 ايول اجلاري.

بغداد/اأفراح �سوقي
ت�سوير : مهدي اخلالدي

ولعل اعتدال االأجواء وجنوح درجات 
�س����جع  االنخفا�����ض  نح����و  احل����رارة 
الكثريي����ن عل����ى اخل����روج م����ن البي����ت 
والتجول يف ال�س����وارع ما ولد زحامًا 
�سديدًا يف معظمها خ�سو�سًا ال�سوارع 
الت����ي  ال����زوراء  متن����زه  اىل  املوؤدي����ة 
ا�ستقبلت املئات من الزوار كونها متثل 
رئة بغداد الوحيدة من ناحية �س����عتها 
وتن����وع حمط����ات الت�س����لية والرتفي����ه 

فيه����ا، امل����دى ا�س����تطلعت اآراء العوائل 
وال�س����باب وال�سغار حول م�ساهداتهم 
خ����الل اأي����ام العي����د ال�س����عيد يف بع�ض 
مناط����ق بغ����داد،يف منطق����ة ال�س����يدية 
كان مظهر العيد وا�س����حا لدى �س����غار 
املحلة ممن ابتكروا اأ�س����لوبًا ال نحبذه 
يف االإع����الن ع����ن فرحته����م بالعيد عرب 
اطالق العي����ارات النارية الكاذبة التي 
ت�سبه  العيارات احلقيقية التي �سبعنا 
من اأ�س����واتها، ولكن ال�س����غار يجدون 
لذة يف اال�س����تمتاع به����ا والتجمع على 
�سكل حلقات الإطالقها، �ساحبهم اأي�سًا 
حاملو اأنواع االأ�س����لحة من م�سد�سات 
ور�سا�سات باأنواع واحجام �ستى، يف 

حماولة لتقليد الكبار من رجال قواتنا 
امل�س����لحة وطريقة اخرتاقهم ال�سوارع 
وتبادل االطالق����ات النارية، وبرغم ان 
العديد من املوؤ�س�س����ات احلكومية ذات 
العالق����ة �س����بق ان تنبه����ت اىل خماطر 
الرتكي����ز على ا�س����تخدام العاب العنف 
لدى ال�سغار وا�س����در جمل�ض النواب  
قرارًا يق�س����ي مبنع ا�ستريادها، وفعال 
خلت منها االأ�س����واق يف العيد املا�سي 
لك����ن يب����دو ان متابع����ة الق����رار كان����ت 
�س����عيفة او معدومة مما �سجع عودتها 
جمددا وامت����الأت بها واجه����ات الكثري 
من حمال  العاب االأطفال، الطفل همام 
حممد )9�س����نوات( كان يحمل ر�سا�سة 

كبرية وراح يطارد �سديقه مهددا اياه 
بالرم����ي الع�س����وائي واملميت يف حال 
امتنع عن الوقوف،ا�س����توقفته ال�ساأله 
ع����ن �س����بب اختي����اره ه����ذه اللعبة رغم 
خطورته����ا فال�س����جم امل�س����تخدم فيه����ا 
كاطالق����ات ناري����ة ي�س����بب اذى بالغ����ًا 
اذا ما اأ�س����اب احدًا فقال: ه����ذه اللعبة 
م�س����لية جدًا وانا اح����ب ان اقلد رجال 
املارينز وهم ي�سهرون اأ�سلحتهم بوجه 
النا�ض ويثريون الرعب، �سديقه احمد 
عدنان كان يحاول اإ�سالح خلل اأ�ساب 
ر�سا�سته االأ�سغر، قال لنا: انها االألعاب 
املتوفرة االآن، وهي غالية عمومًا لكننا 
ا�س����تغللنا العيدي����ة لن�س����رتيها اليوم، 

انه����ا  لعبة االبط����ال،وراح يتحدث مع 
نف�سه قبل ان يذهب بعيداً، مباذا نلهو 
لي�ض هناك نواد ترفيهية لنا او م�سابح 

او �ساالت العاب مفيدة؟
اأفراح

ام تب����ارك كان����ت تع����د الع����دة لق�س����اء 
ال����زوراء،  الي����وم باأكمل����ه يف حديق����ة 
ويب����دو من احلاجي����ات الكث����رية التي 
هياأته����ا ان ال�س����فرة �س����تكون ممي����زة، 
وفع����ال اأخربتن����ا انها اتفقت م����ع اأهلها 
وبع�����ض االأقارب عل����ى ان يكون اللقاء 
والتزاور يف احلديقة بدال من جدران 
البيت بع����د ان ملوا منه����ا، وهي الأجل 
ذل����ك حمل����ت معها ق����در الدومل����ة الكبري 

واأدوات �س����ي اللحم على املنقلة وبقية 
امل�س����تلزمات وقناين الع�سري وابريق 
ال�ساي واملياه وغريها، قالت: اأخربت 
بناتي واأحف����ادي واأقربائي باأن يكون 
اللقاء يف احلديقة وتبادل تهاين العيد 
املبارك، بدال من اللقاء يف البيت مثلما 
ه����و يف كل ع����ام، فاالأج����واء منا�س����بة 
وال�س����غار تواق����ون للع����ب قب����ل بداية 
الع����ام الدرا�س����ي اجلدي����د. ام عبد الله 
من منطق����ة حي العامل قالت: ق�س����دنا 
متنزه الزوراء يف الي����وم االأول للعيد 
ب�سحبة العائلة، وكانت ال�سفرة موفقة 
وجميلة على الرغم من ارتفاع اأ�س����عار 
االألع����اب احلديث����ة الت����ي م����الأت ركن����ا 

كبريًا من احلديقة، ناهيك عن خطورة 
بع�سها بالن�س����بة لل�سغار وكبار ال�سن 
واملر�س����ى، وما ي�ستحق ان نذكره هنا 
ه����و اال�س����تتباب االأمن����ي امللحوظ يف 
املتنزه و�س����يطرة رجال االأمن ب�س����كل 
كب����ري داخل اأروق����ة احلديقة بال�س����كل 

الذي حافظ على راحة الزوار.
بنادق!

الطفل يو�سف فرا�ض اأ�سر على والدته 
ان ت�سرتي له بندقية كبرية متاما ً مثل 
�س����ديقه عمر الذي �سهرها يف ال�سارع 
قرب بيته يف �س����بيحة اأول اأيام العيد 
وراح يتباهى بها بني اأ�سحابه بالقول 
انها م����ن الن����وع امل����وؤذي وه����ي مليئة 

بال�س����جم ال����ذي ميك����ن ان ي�س����ل اىل 
اأماك����ن بعيدة،مم����ا دعا اأ�س����حابه اىل 
تقليده و�ساروا مبثابة فرقة كاملة من 
فرق اجلي�ض او ال�سرطة، والدة الطفل 
يو�س����ف ر�سخت لطلب ابنها وا�سرتت 
له ر�سا�س����ة �س����غرية بعد ان اأعيتها كل 
ال�س����بل الإقناع����ه بالع����دول ع����ن فك����رة 
�سراء ال�سالح، وتذكرت العيد املا�سي 
الذي رمت فيه اخر بندقية عاطلة حتت 
اأنظار ابنها وهي حتثه على نبذ العاب 
ال�س����الح كم����ا اأعلن����ت و�س����ائل االإعالم 
يف اكرث من منا�س����بة مبنع التجار من 
ا�س����تريادها وه����ي ال تعلم الي����وم ماذا 

حل بذلك القرار!!  

ع����ي����د ال����ف����ط����ر ..احل�������ي�������اة ب�����ن ع���ي���دي���ن
يحمــل  العيــد..  اقبــل 
األوانــا مــن الفــرح.. منها 
 .. واالأخ�ســر  االأ�ســفر 
ليب�سط اجواءه على العائلة 
العراقية رغــم كل املحن التي 
التــي  االهــوال  ورغــم   .. عليهــا  مــرت 
عا�ستها .. فامل�ســافة بني العيدين توؤرخ 
يف حيــاة كل مواطنــي ار�ــض الرافدين 
الوانــا من املعانــاة .. ورغــم كل ما اراده 
والقتلــه  االرهابيــني  مــن  اال�ســرار 
ومعدومي ال�سمري من خنق الفرحة يف 
�سدور العراقيني وزرع اخلوف واحلزن 
يف نفو�ض االبرياء.. ال لذنب اقرتفوه.. 
�ســوى اميانهم وحبهم املفــرط لوطنهم 
.. لكنهــم ف�ســلوا يف انتزاع الب�ســمة من 

ال�سفاه املتعط�سة لفرح العيد.

ـــــــر... ـــــــط ـــــــف ــــــد ال ــــــي ـــــــــــــــــام ع مـــــــ�ـــــــســـــــاهـــــــدات مـــــــــن اأي

ع��������ودة ال�����ع�����اب الأ�����ص����ل����ح����ة  ال����ن����اري����ة ب���ي���د ال�������ص���غ���ار! 
حظيت اأيام العيد املبارك هذا العام مبزايا اختلفت عن غريها من اأعياد العراقيني  
وجعلت من اأيامه منا�ســبة لق�ساء اكرث من فعالية لدى العائلة العراقية لعل اأولها  
ق�ســاء الواجبــات العائلية املتمثلة يف التزاور بني االأهل واالأ�ســدقاء او الر�ســوخ 
لطلبات ال�ســغار واأهمها الذهاب اىل املتنزهات و�ساحات االألعاب ل�سرف )عيدية( 
العيــد ول�ســان حالهــم يقول  ان العــام الدرا�ســي على االأبــواب  واأيام عيــد الفطر 

املبارك هي اآخر اأيام االإجازة لديهم.

عراقيون يف افراح العيد

اال�سلحة تغزو عقول االطفال

�سباب يف احلدائق العامة


