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بغداد تعيش ليلها الطويل..
بغداد /مها عادل العزي

احلى ما يف بغداد ليلها  ،وذلك السكون الذي يذوب
يف وهدة الظالم ..الذين يرون اجلمال يأسرهم ذلك
السحر الذي يسبق السكون ..يتيهون يف سره ،ومع
الضوء الكسول يحتفل احلاملون باول اسرار عشقهم فيجوبون
الطرقات بقلوب متقدة ،تكتمل اللوحة اآلسرة مع صوت املاء
وهو ميتد يف نافورة تتموج بألوان تغيب يف خيال من صنع
اللون وحده.
ترى ماذا تبقى من هذه الصورة القدمية؟ ..ماذا تبقى لنا من
ليل بغداد؟
لـم تتجـاوز الـسـاعــة التـاسعـة
مـسـاء ،ومع هـذا فـأن احلـركـة
يف اخل ـ ــارج تـك ـ ــاد تــنق ــطع اال
مـن بعـض االص ــوات البـعيــدة
وهـي تلـملـم آخ ــر ح ــرك ــاته ــا،
فـكـل شــيء يــنـ ـ ـ ــذر ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــوب
العــودة ،لـن يـبقــى يف ال ـشــارع
س ــوى املتـشــرديـن واللـصــوص
يج ــوب ــون يف مـت ــاهـ ــات اللـيل
والضيـاع ،ودوريات تنـذر بعدم
الـتج ــوال ال ــذي يـب ــدأ مـبك ــرا
كما يف كل ليلة.
ـم ـ ـ ــد ميـلــك مـحـال
ـأي ـ ـ ــاد مـح ـ ـ
جتـ ــاريـ ــا يف مـنــطقـ ــة الـ ــدورة،
وهــو يجــد صعـوبـة يف الـبقـاء
فيه لـوقت متـاخر ،خـاصة انه
من سكنة منطقة الطالبية:
ـ يف مـن ــطقـتـنـ ــا نــتعـ ــامـل مع
ـال ـ ـ ــواقـع السـ ـي ــمـ ـ ـ ــا يف الـلـ ـيـل

توقعات عام
2006
العواصم/املدى  -وكاالت
نـ ـش ـ ــرت صحــيفـ ــة االنـ ــدبـنـ ــدنـت
البـريـطــانيــة تقـريـر ًا طــريف ـ ًا عن
ت ـ ــوقع ـ ــات م ـ ــا ســيح ــصل يف ع ـ ــام
 ،2006وتلـك التــوقعــات ال تخـص
األحـداث الـسيــاسيــة أو الثقــافيـة
امن ــا وقـ ــائع يف حـي ــاة الـب ـش ــري ــة،
خـالل ع ـ ـ ــام  2006س ـي ـ ـصـل ع ـ ـ ــدد
اجهـ ـ ــزة ال ــنقـ ـ ــال امل ـ ـس ــتخـ ـ ــدمـ ـ ــة
بليــونني ،وسيـرتفع مـستـوى ميـاه
البحــار 2ملم ،وسـيصـنع أكثــر من
 65مليـون سيـارة جـديـدة ،وهنـاك
اربع ـ ــة وع ـ ـشـ ـ ــرون بل ـ ــد ًا س ــتق ـيــم
انتخـابـات ،وسيـولـد أكثـر من 130
مـليــون طفل ،وسـيك ــون هنــاك 35
دول ـ ــة س ــتع ـ ــانــي مــن ال ـن ـ ــزاع ـ ــات
املــسلحــة ،وسـيحــدث كـســوف كـلي
لل ـ ـش ـمـ ــس يف  29آذار ،وس ـي ـم ـ ــوت
ملـيـ ــون انـ ـسـ ــان بـ ـسـبــب املالريـ ــا،
وستــأكل البـشـريـة بــشكل عــرضي
أكث ــر من  2.7ت ــرليــونــات حـشــرة،
وسـتق ــوم (ن ــاس ــا) ب ــوضع ص ــاروخ
عل ــى ك ــوكـب بل ــوت ــو .ام ــا غ ــاب ــات
االمــازون ف ـســوف يـتـصحــر مـنهــا
ح ـ ــوال ــي  25.000الف كــم مـ ـ ــربع،
وسـتصـل خطــوط االنتـرنـيت الـى
 1.2بليـون خـط ،وسـتبـاع حــوالي
 292بلـيـ ــون علـب ــة أو (بــطال) مـن
الكـوكاكوال ،وسيهاجر أكثر من 13
ملـي ــون عـن بل ــدانهـم وسـيـنـتح ــر
أكثر من مليون شخص ،وسيخرج
كـويف عنـان من مـنصبه ،وسـتخرج
ملـي ــون ك ــومـبـي ــوت ــر عـ ــامل ــة مـن
اخل ــدم ــة ،وت ـسـتخ ــرج  39ملـي ــون
ب ـ ــرمــيل مـن الــنفــط مـن األرض،
وسـت ـصـ ــرف حـ ــوالــي  350ملـيـ ــون
جنـيه استـرليـني علـى اإلعالنـات،
وح ـ ــوالــي ا ت ـ ــرل ـيـ ـ ــون دوالر عل ـ ــى
التـسلـح .وسيـطـبع يف بــريـطــانيــا
ح ــوالـي  100.000كـت ــاب ج ــدي ــد،
وسوف يكون واحـد من كل خمسة
اشخاص من اجلنسية الصينية.

بحـذر شـديـد ،الـسبـب بسـيط
وه ـ ـ ـ ـ ــو ان املـ ـ ـ ـ ـ ــوت اجملـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي
ـ
يـداهمك بـني حلظـة واخـرى،
لـ ــذلـك أفــضل الـ ــذهـ ــاب الـ ــى
بـيتـي واجللــوس مع اطف ــالي
كـي ال يقع احملـظـور .حـصـلت
حــوادث كـثـيــرة راح ضحـيـتهــا
ـري ـ ـ ــاء مـ ـنـه ــم م ــن
ـان ـ ـ ــاس ـاب ـ ـ ـ ـ
تع ـ ــرض للـ ـسـ ــرق ـ ــة وبعـ ــدهـ ــا
الـقـ ـ ـتـل ،ومـ ـ ـنـه ـ ــم م ـ ــن قـ ـ ـتـل
ـاش ـ ـ ــرة الس ــبـ ـ ـ ــاب غ ــيـ ـ ـ ــر
م ـ ــب ـ ـ ـ ـ
معروفة.
سـميـر حــسن يقـول مـا يـؤكـد
هذه احلقيقة ويضيف:
ـ ي ـب ـ ــدو ان احلـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـ ــرفع
يـدها عـن الكثيـر من املـناطق
يف اثـ ـ ــن ـ ـ ـ ــاء الـل ـ ـيـل وي ـ ـ ـص ـ ـبـح
بــامكـان اي فـرد ال ضـميــر له
ان يقـلق ام ــن الع ـ ـش ـ ــرات ،يف

الليل نسمع اصوات اطالقات
نـارية جلهـات تتبـادل الهجوم
فـيـم ــا بـيـنه ــا وي ـسـتـمـ ــر ذلك
ـب ـ ـ ـ ـ ــدون ان نـعـلـ ــم الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب
احلـق ـيـقــي الس ـتــمـ ـ ـ ــرار م ـثـل
ح ـ ـ ــاالت تـقـلـق راح ـ ـ ــة
ه ــك ـ ـ ــذا ـ
املواطن وامنه.
بعـد احلــرب ،لم يعـد اخلـروج
يف الليل امـرا مألـوفا ،خـاصة
للع ــوائل او الـن ـســاء ،هــذا مــا
تقوله هنـد ،بل حتى التفكير
يف ذلك امر ال يقبل النقاش.
ـ صح ــيح ان ـن ـ ــا ن ـ ــذهــب ال ـ ــى
ال ـ ــدوام ص ـب ـ ــاح ـ ــا ،لـك ــن ومع
بـدايـة الغــروب يكـون اخلـروج
مسـألة تبعث علـى القلق ،اما
يف الـل ـ ـيـل فـهـ ــي مـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ـ ــة
مـحسـومـة وذلـك بسـبب كثـرة
احلـوادث التي نـسمع بهـا من

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث االخـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ـ
واالع ـتـ ـ ــداء ،م ــثل ـمـ ـ ــا حـ ــصل
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــديـق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ــي..
الح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ـ
ـ
اخـ ـت ـ ـطـف ــت وم ــن ث ــم قـ ـتـل ــت
ورم ــوا بجـثـته ــا عل ــى ق ــارع ــة
الطريق.
اضـ ـطـ ـ ــررنـ ـ ــا الـ ـ ــى الـ ـ ــذهـ ـ ــاب
لـلمسـتشفـى ليـال بسبـب سوء

حـ ــالـ ــة والـ ــدي ال ــصحـيـ ــة ،يف
الـطــريق ال ــى هنــاك تعـقبـتنــا
سيـارة غــريبـة .هـذا مــا تقــوله
اسراء.
ـ لم تـكن الـسـاعـة قـد جتـاوزت
احلــاديــة عـشــرة ،كــان الـســائق
ملـثـم ـ ـاً مع صـ ــاحــبه ،ي ـصـ ــرخ
علـيـنــا بــأن نـت ــوقف واال ف ــأنه

املســــرح :مدرســة نتعلــم منهـــــا
ومنرب يتعلـم منه األخـر

شاعر يبيع قصائده يف سوق هرج
بغداد/مفيد الصايف

بابل/مكتب املدى محسن اجليالوي
حتت هـذا الـشعـار أقــامت املـديـريـة العـامـة
لتــربيـة بــابل /مـديـريــة النـشـاط املــدرسي
امله ـ ــرج ـ ــان املـ ـس ـ ــرحـي الـ ـسـن ـ ــوي الـث ـ ــالـث
للمدارس االبتدائية للبنني يف مركز احللة
للفترة مـن  11/28ولغاية  12/1وعلى قاعة
مديرية النشاط املدرسي.
يف الـي ــوم األول ق ــدمـت م ــدارس الـ ــوائلـي ،
الـزهـاوي ،الفـرقـان ،مسـرحيـات أقبل الغـد،
قـدسيـة العمل ،قـالت لـنا املعلـمة  ،وشـاركت
يف الـي ـ ــوم الـث ـ ــانـي م ـ ــدارس صفـي ال ـ ــديـن
،املع ــرف ــة ،طه ب ــاق ــر ،مب ـس ــرحـي ــات ع ــاقـب ــة
الـكـ ــذب ،قـ ــدسـي ـ ــة العــمل ،مـ ــائـ ــدة احلـب،
وقدمت يف اليوم الثالث مدارس اجلاحظ ،
البحـتري  ،األقصـى ،الفاطمـية مسـرحيات
أقبل الغـد ،عني الشمس ،األرانـب اخلمسة،
لن تـذبل األزهــار ويف اليــوم األخيـر قــدمت
مـدارس الظفـر ،التـطبيقـات ،الصـادق  ،ابن
الـبـي ـطـ ــار ،مـ ـسـ ــرحـيـ ــات أكـ ــرمـ ــوا عـمـتـكـم
الـنـخلـ ــة ،ويف قـ ــاعـ ــة احملـكـمـ ــة ،احل ـصـ ــان
واألرنـب ،الـبـطــة والـنـبــأ اخلـطـيــر ويف يــوم
اخلتـام أعلنـت اللجنــة التحكـيميـة املكـونـة
من األساتـذة علي محمد إبـراهيم  ،محمد

فضـيل ،عبــد علي حـسـن ،علي حـسـون و د.
علي الربيعي.
فـوز مـســرحيـة (يف قـاعـة احملـكمـة) ملـدرسـة
الـت ـطـبــيقـ ــات علـ ــى جـ ــائـ ــزة أفــضل عـ ــرض
مـ ـسـ ــرحـي ومــنحـت جـ ــائـ ــزة أفــضل إخـ ــراج
منــاصفــة للـمعـلمــة سهـيلــة منـجي وإميــان
رحـيم وحـصل املـشــرف الفنـي عبـد احملـسن
عبـد الزهـرة ومحمـد العميـدي على جـائزة
أف ــضل ن ــص م ـ ـس ـ ــرحــي م ـنـ ـ ــاصف ـ ــة ،وف ـ ــاز
التـالميــذ هــاشـم هيـثم  ،مــرتـضــى مـحمــد
شكـر و وسـام نـعيم كـامل ،بـرتـو عبـد الـرزاق
بج ـ ــائ ـ ــزة أف ــضل ممــثل ومــنحــت الـلج ـن ـ ــة
جوائـز ألفضل ديـكور وأحـسن ممثل ثـانوي
ومم ــثل واعـ ـ ــد كـ ـ ــذلـك م ــنحــت عـ ـ ــددا مــن
الـ ــشهـ ــادات الــتقـ ــديـ ــري ـ ــة للـمـعلـمـ ــات
اخملرجـات لألعمال املسرحية
ول ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــن

زليخات يوسف
بغداد /املدى
عن دار ال شـؤون الثقاف يـة ببغداد صـدر للقاص علي
ا لـ ـسـب ــا عــي م جـم ــو ع ــة ق ـص ـصـيـ ــة ب عـن ــوان (ز لــي خ ــات
يـوسف) ض مـت ( )10ق صـص شك لـت اغلب هـا رؤ يـة ح يـة
مل عـا نـاة اإل نـســان ال عــراقي يف ظل اال سـت بــداد وال عـز لـة
وبل غــة مخ تـز لــة وص يـا غـات ش عـر يـة عـرف ب هـا اس لـوب
السباعي.

سـيــطلق الــرصــاص ،ومــا هـي
ـظ ـ ـ ـ ــات حـ ــتـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــان
اال حل ـ ـ ـ
ال ــرص ــاص يـنه ــال علـيـن ــا ،ال
أعرف كيف جنـونا ...لـم نعثر
علـ ــى سـيـ ــارة جن ـ ــدة اال بعـ ــد
ط ـ ـ ـ ــويـل .كـ ـ ـ ـ ــان اولـ ـئــك
وق ــت ـ
اجملــرمــون قــد فــروا لـيبـحثــوا
عن ضحية اخرى.

شهدت الـسوق العـراقيـة ارتفاعـا كبيـرا يف االسعار  ،وصل
يف بعــض املف ــردات ال ــى الــضعـف .االرتف ــاع شـمـل أسع ــار
النقل واملـواد الغـذائيـة واخلـدمـات  ،بل زحف علـى أسعـار
مـواد الـبنــاء وايجــارات العقـار !  ،وقــد اتخــذت احلكـومـة
قـرارهـا يف رفع أسعـار مـشتقــات البتـرول يف بلـد هـو االول
بـني دول املنـطقـة احـتيـاطـا أو رمبــا انتـاجـا يف املـسـتقـبل
القــريـب .االرتفــاع كـمــا هــو ش ــائع يف ال ـش ــارع العــراقـي ،
لـتحقـيق املــوازنــة بـني جيــوب االغـنيــاء املـمتـلئــة وجيــوب
فقراء أرض السواد اخلاوية ! ،
يف احلـقيقـة ان هـذا القــرار خلق أزمـات اضــافيـة جـديـدة
للمـواطن تضـاف الى أزمـاته املتصـلة التي مـازالت تضيق
اخلنـاق علــى حيـاته يف أبـسـط متـطلبـاتهــا  ،ففي الــوقت
الـذي ظل فـيه الصـابـرون يتـطلعـون الـى انفـراج يف هـذه
االزم ــة أوتلـك  ،ظه ــرت علـ ــى خلفـي ــة الـنـت ــائج االولـي ــة
لالنتخابات التشريعية العامة أزمة بني االحزاب والكتل
والـكيــانــات الــسيــاسيــة قــد تــؤخــر يف تــشكـيل احلكــومــة
املرتقبـة  ،مما سيزيـد من الغصات يف حـلق املواطن الذي
صـب ــر طـ ــويال عل ــى مع ــان ــاته واســتحق ــاقـ ــاته  .ان كل م ــا
يحــصل داخل الـبـيـت ال ـسـي ــاسـي الع ــراقـي مـن احـتق ــان
وج ــدل وح ــوار ح ــول الـنـتـ ــائج أو حـ ــول شكـل احلك ــوم ــة
وت ــوزيع حق ــائـبه ــا  ،ي ـشـكل مــظه ــرا ج ــدي ــدا يف حـي ــاتـن ــا
الـ ـســي ـ ــاســي ـ ــة ول ـي ــس كــم ـ ــا يـفهــم الــبع ــض أنه اعــت ـ ــراك
وخصـومات ستـؤدي الى اشتعـال البيت علـى من فيه .ان
مــثل هـ ــذا الـفهـم  ،قـ ــاصـ ــر وم ــش ـ ــؤوم وبعـيـ ــد عـن ادراك
العملـية الـسيـاسيـة اجلاريـة يف العـراق التي تقـودها رؤى
سيــاسيــة حكـيمـة ومـتعقلــة لتـطــويق ومعـاجلـة االزمـات
مهـما بلغ حجمها داخل أروقة السياسة وغرفها الساخنة
نقــول ان ه ــذه االحتــدامــات واخلالفــات بـني كل الق ــوائم
الـتـي رشحـت لالنـتخ ــاب ــات االخـي ــرة ،والـتـي ن ــالـت ثق ــة
املـواطن النـاخب واملتحـدي لهي جـد طبيعيـة وحتصل يف
أكثـر دول العالم متثيال للـنظام الدميقـراطي  .لكن ما ال
ن ـت ـمــن ـ ـ ــاه أن يـح ـ ـصـل ه ـ ـ ــو انـ ـ ـسـح ـ ـ ــاب تـلـك اخلـالف ـ ـ ــات
واخلـصــومــات الــى الـشــارع الع ــراقي املـتنــاغـم واملنـسـجم
بواقعه اال جتماعي املعروف .
ينـتطـر العــراقيـون تـشكـيل حكـومـة وطـنيـة تـضم جـميع
القوى الـتي دفعت بالعملية السيـاسية الى ماوصلت اليه
الـي ــوم  ،وأن ي ـسـم ــو ال ـس ــاس ــة الق ــادم ــون علـ ــى الكـب ــائ ــر
والـصغـائـر الـتي حتــول دون استقـرار الــوطن واسـتقالله،
وااليفــاء بـكل الــوعــود الـتـي قــطعــوه ــا عل ــى أنفــسهـم يف
حتقـيق م ــالم يـتحقق خـالل ثالث حكــومــات انـتق ــاليــة ،
شـبع املــواطـن عبــرهــا غـصــات كـثي ــرة  ،ليـس آخــرهــا رفع
أسعار البترول الـتي قادت الى ارتفاعـات رمبا تشمل حتى
أسعار مهور الزواج !!..

الــتالم ـي ـ ــذ امل ـ ـش ـ ــاركــني ،ومــن مالحـ ـظ ـ ــات
اللجـن ــة عل ــى الع ــروض ض ــرورة االهـتـم ــام
بـ ــاخل ـطـ ــاب الـتـعلـيـمـي الـتـ ــربـ ــوي وكـ ــانـت
النـصــوص املـس ــرحي ــة تنـطــوي علــى أفكــار
فلسفيـة عميقة وذات أهـداف تربويـة كبيرة
ال يــستــوعـبهــا األطفــال وضــرورة استـثمــار
ساحة العرض والفضاء املسرحي استغالال
ف ـن ـي ـ ــا ات ـ ـس ـمــت املع ـ ــاجل ـ ــات اإلخ ـ ــراج ـي ـ ــة
بـالـسـطحيـة وكـانـت التحــوالت يف العـرض
أنيـة وســريعـة ،وجـديـر بـالـذكـر أن مـشـريف
مــديــريــة الـنـشــاط املــدرسـي اشــرفــوا علــى
إخراج العروض املسرحية كلها.
وحضر افـتتاح واخـتتام املهـرجان الـسيد د.
حـمـ ــادي الع ــوادي امل ــديـ ــر العـ ــام للـت ــربـي ــة
ونقـيــب املعلـمـني وأولـي ــاء الـتالمـي ــذ وإدارة
املدارس.
وعاش اجلـمهور خالل أيام املهـرجان أعيادا
أشـعلـت األن ـ ــامل ال ــصغـي ـ ــرة بخـ ــورا بـ ــدل
الدينـاميت ورسمـت باحلنـاء وهج اإلبداع
على راحـة يد املـستقبل  ،مسـتقبل عراق
احلرية والعدل واإلخاء.

م ــا أكثــر الــشعــراء ولـكن رمبــا
قل ـ ــة م ــنهــم مــن ام ــتهــن ب ــيع
قـص ــائ ــده يف األس ــواق ب ـشـكل
مبـاشر إلى الزبـائن كما يفعل
احـ ـمـ ـ ـ ــد مـعـ ـيـ ـ ـ ــدي مـح ـ ـ ـس ــن
الـربـيعي  34 ،عـامـا ،لم يـكمل
االب ـت ـ ــدائ ـي ـ ــة .شـ ـ ــاب خج ـ ــول
افـتـ ــرش األرض ووضع أمـ ــامه
ب ـشـكل م ــرتـب أوراق ــا بـيـضـ ـاً ،
كـتـب علـيه ــا قـص ــائ ــده بخـط
ج ـم ـيـل وزوقه ـ ــا ب ـ ــرس ـ ــوم ـ ــات
ملـونـة .جتمع حـوله عـدد من
الـ ـشـبـ ــان  ،أعـمـ ــارهـم تـتـ ــراوح
بني اخلـامسة عـشرة والثـامنة
عشـرة .يتطلعون يف القـصائد
الـشعـبيــة بعيــون ولهـة تـبحث
عـن شـيء مـ ــا ،رمبـ ــا ق ـصـ ــائـ ــد
حلبـيبــاتهم الـصغيـرات تـفتح
أمامهـم بوابات من األمل واحلب .تـنوعت مواضيع
القـصـائــد بني األحـزان واآلهـات ومـشـاعـر اإلخـوة
وحنان االم والغزل والصداقة.
حت ــدث ال ـش ــاع ــر احـم ــد عــن نف ــسه قـ ــائال " أحـب
الـ ــشعـ ــر مـنـ ــذ ال ــطفـ ــولـ ــة  ، ،ب ـ ــدأت العـمـل بهـ ــذه
الـ ـطـ ـ ــريق ـ ــة م ـن ـ ــذ عـ ـ ــام  ،1999بع ـ ــد ان شـجع ـنــي

األصــدقــاء علـيهــا" وعـن مقــدار مــا يحـصل علـيه
مـن بيع قـصـائـده قـال" إن الــرزق علـى اهلل  ،ورمبـا
احـصل علـى  10آالف الــى  15الف دينـار خـاصـة
ايـ ـ ــام اجل ـمـع والعـ ــطل .أب ـيـع القـ ـص ـيـ ـ ــدة ورمبـ ـ ــا
القصيدتني ب 250ديناراً.

يف املثنى..

معرض للكاريكاتري يدين الفساد املايل واالداري

املثنى/املدى

نـظـمـت رابـطــة ال ـشـبــاب ومــركــز تـنـمـيــة
مـنـظـم ــات اجملـتـمع امل ــدنـي يف مح ــافـظ ــة
املـثنـى وبـالـتنــسيق مـع كليـة تــربيـة املـثنـى
معرضا للكاريكاتير.
وقـدمت الـلوحـات موضـوع الفـساد االداري
وامل ـ ــالــي امل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــري يف دوائ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
كــاريكــاتيــري ـاً وكيـفيــة محــاربـته والقـضــاء
عليه.

واوضح الـسيـد حيـدر فـاضـل املشـرف علـى
تـنـظـيـم املعــرض ان فـن الك ــاريكــاتـيــر مـن
الــوس ــائل املهـم ــة يف الكــشف عـن احلــاالت
املرضية التي تنتاب اجملتمع والدولة .وقد
وج ــدن ــا مـن ال ــواجـب ال ــوطـنــي ان نكــشف
ونـثبت هـذا اخللل الفـاضح يف الـكثيـر من
مف ــاصل الــدولــة حـيـث ان الف ـســاد املــالـي
واالداري يعــد مـن امل ـشــاكـل الكـبـيــرة الـتـي
نعاني منها .وان هـذا املعرض رسالة مهمة

لــكل اب ـن ـ ــاء اجمل ـتــمع واملـ ـس ـ ــؤولــني ..وق ـ ــد
افتـتح يف كليـة التـربيـة ليـطلع علـيه اكبـر
عـدد ممكن من الطلـبة الذيـن نعتقد انهم
عم ــاد اجملتـمع وانـهم الـشــريحــة ال ــواعيــة
التي يتأسس عليها املستقبل.
بعـدهـا اقيـم احتفــال القيـت فيه الـكلمـات
والقـصــائ ــد التـي متجــد العــراق والــدعــوة
الــى بـن ــائه واالرتق ــاء مبف ــاصله ثـم وزعـت
الهدايا التقديرية على املشاركني.

