
ــــة ــــان ــــرسـمـي لـلفـن  فــــاز املــــوقع ال
لـطـيفـــة الـتـــونــسـيـــة علـــى شــبكـــة
ـــة ــــزة الفــضـيّ ـــاجلـــائ اإلنـتـــرنـت ب
كـأفضل مـوقع شخصـي لعام 2006
ـــة الـثـــانـيـــة يف ـــاملـــرتـب حـيــث حل ب
Pan Arab web مـهــــــــرجــــــــان
Awards، كــمــــــا انـفــــــرد املــــــوقـع
بـــاحلـصـــول علـــى جـــائـــزة خـــاصـــة
Award حتت فـئة جـائزة تقـدير
ofAppreciation،تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اللمـســات النهــائيـة علــى ألبـومهـا
الذي طال إنتظـاره والذي تعاونت
ــــــــدع زيــــــــاد ــــــــان املـــب فـــيـه مـع الـفـــنّ
ـــــــانـــي، وهـــي حـــــــالـــيـــــــاً يف ـــــــرحـــب ال
العـاصمـة اللبـنانـيّة بـيروت تـشرف
علــى الـلمـســات الـنهـــائيــة، وتـتّفق
مع املصوّر اللبـنانيّ الشهـير دافيد
عبــد اهلل مـن أجل حتــديــد مــوعــد
جللـســة تـصــويــر جــديـــدة تنـــاسب
مـوضــوع ألبــومهــا وأسلــوب الغنـاء

الذي تقدّمه.
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ـــــاً ـــــان حتـــــدي ـــــار عــمّ وجـــــاء اخــتــي
لإلرهاب الـذي ضربها نهـاية العام
املــاضي، وتــسلم اجلـائــزتني مـديـر
ــــطـــيـفـــــــة أونـاليـــن وأحـــــــد عـــــــام ل
ـــد أدهـم أســـامـــة مـــؤسّـــســيه الـــسـيّ
سكـيك مـن معــالي املـهنــدس عمـر
ــــــصــــــــــــاالت الـــكــــــــــــردي وزيــــــــــــر االت
وتـكنــولـــوجيـــا املعلــومـــات األردني،
والــسيــد بـييـــر مكــرزل مــديــر عــام

املهرجان.
يـــذكـــر انّ الفـنّـــانـــة لـطـيفـــة تــضع
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م استحـداثهــا خصـيصـاً للـطيفـة
ـــــــة ـــــــذي رأت فـــيـه جلـــن أونـاليـــن ال
ــــزاً يف الــتــصــمــيــم املهــــرجــــان متــيّ
واخلدمات التي ينفـرد بها لطيفة
أونـاليــــن عــــن بـــــــــــــاقــــي مـــــــــــــواقـع

اإلنترنت.
أقــيـــم املهـــــرجــــــان يف العـــــاصــمـــــة
األردنـيــة عـمّــان حتـت رعــايــة وزارة
االتصـاالت وتكنولـوجيا املعلـومات
األردنيـة وجــامعـة الــدول العــربيـة
وشــركــة مـــايكــروســوفـت العــاملـيــة،
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يف الثمانينيات من
القرن املاضي، كانت لنا

فرصة للتجوال يف مدينة
السليمانية، والسير يف

ازقتها وشوارعها،
واالطالع على ما فيها.
كانت السليمانية برغم

جمال الطبيعة فيها،
مدينة حزينة، جتر آالمها

ومتاعبها. كانت وجوه
الناس مليئة باحلذر

واخلوف والرهبة.

جـــــــــولة يف شـــــوارع السليمـــــانية 

15 العدد )661(االحد)7( آيار 2006

NO (661)Sun. (7) May
Wide World

عالم فسيح

محمد شفيق

يف جـزءْ مهم مـن مهام
احملــاكم الـشــرعيـة، هـو
القيـام بإجـراءات عقد
القـران بــشكلٍ شــرعي،
تـــؤكــــد علـيه الــشــــرائع
الــسمــاويــة والقــوانـني االرضيــة.
واحملـكمـة الـشــرعيـة القــائمـة يف
مــنــتــــصف الــــشـــــارع القــــادم مــن
جسـر مدينـة الصدر وصـوالً الى
ســـاحـــة بـيـــروت يف بغـــداد، تـــؤدي
ذات املهـام الـتي تــؤديهـا احملــاكم
الشـرعية االخـرى، لكنهـا وبرغم
ذلك تعـــرضت حملــاولــة إرهـــابيــة
ــــــوم اخلـــمـــيـــــس املــــــاضـــي، وراح ي
ضحـيــتهــــا عــــدد مـن األبــــريــــاء،
وجـرح عدد
آخـر. وهـذا
ــــعـــــــــــــمــــــل ال
اإلرهــــــــابـــي
ال يــــــــــقــــــــــل
شــــأنــــاً عـن
األعــــمـــــــــــال
اإلرهـــابـيـــــة
الــــــــــــــــتـــــــــــــــــي
اسـتهـــدفــت
االســـــــــــواق،
واملـقـــــــاهــــي
واملـــطــــاعـــم
ومـــســــاطـــــر
انــــتـــــظــــــــــــار
الـعــــمــــــــــــــال
والــــشــــــوارع
املــــزدحـمــــــة
بــالــسـيـــارات. ولكـن هل بـــامكــان
هــــذا اإلرهــــاب ان يــــوقف حــــركــــة
احلياة، ويعطل طاقات الناس?

، ـــــداً اجلـــــواب لــن يـكــــــون نعــم أب
وامنا تـستمـر احليـاة، والطـاقات
تـزداد يـومـاً بعـد آخـر، ومـا يقـوم
به هـــــؤالء هـــــو الــيــــــأس بعــيـــنه،
اليـأس من االنخراط يف احلياة،
الـيـــأس مـن الــسـيـــر يف الـطـــريق
الـصحيح، اليأس من االستدالل
ـــــــــى كـل مـــــــــا هـــــــــو ايـجـــــــــابــــي عـل

وإنساني.
ـــــة وهــمـــــا يف وقـــتل شـــــاب وشـــــاب
طــريقهمـا لعقـد القــران، للبـدء
يف حيــاةٍ صحيحـة، وبنـاء اسـرة.
ــــــاءة، مــــــا هــــــو اال جــــــرميــــــة، ودن
وتخبط يف معـرفة الـصحيح من
اخلـطــأ وإرادة الـنــاس هـي اقــوى
وأنبل من اإلرهاب واإلرهابيني.
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد/ محمد راضي

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

إرادة احلياة 
هي األقوى

.1 ممثل عراقي معروف )م(.
.2 املعروف جداً. بلد عربي.

.3 نـــصف راتــب. شخــصـيــــة سـيـنـمــــائـيــــة
مشهـورة مثّلهـا املمثل االمـريكي سلفـستر

ستالون )م(. فكر.
.4 الشعوذة )م(. أدفن.

.5 مـطــربــة عــراقيــة ريـفيــة راحلــة. حــرف
مكرر.

.6 اسم علم مذكر. االجزاء )م(.
.7 للتأفف. ذو اهمية. اسم علم مؤنث.

.8 بلد عربي. مادة قاتلة.
.9 نصف تيار. من املكسرات )م(. فرَّ )م(.

.10 يحن. الغبي.
.11 ممــثل ممـيــــز مـن الــــرواد العــــراقـيـني

)راحل(.
.12 عـــاصـمـــة افــــريقـيـــة. نـــافـيـــة. نــصف

وهاب.

.6 اسم مدينـة قدمية جاء ذكرها يف القرآن
الكرمي. حدائق. نصف بيان.

.7 عاصمة آسيوية.
.8 مشى. نصف يسار. عاتب.

.9 للتعريف. عاصمة عربية. أجل او نعم.
.10 درب او شارع )م(. الذي يوصل االوامر.

.11 الشجاع )م(. ماركة سيارات.
.12 مطـربة مصـرية راحلـة سميت سلـطانة
ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب. ـ

.1 مخرج عراقي قدير.
.2 الظلم. يركض )م(.

.3 نــــصـف شـالل )م(. عـقـــيـــــــدة. مـــن مـــــــواد
تبليط الشوارع.

.4 يـــرشـــد وهـم )م(. نــصف يـطـيـــر. ضـمـيـــر
منفصل.

.5 احـــــد ابــنـــــاء الــنــبــي آدم )ع( )م(. مـــــركـــــز
محافظة عراقية )م(.

قتل شاب وشابة
وهما يف

طريقهما لعقد
القران، للبدء

يف حياةٍ
صحيحة، وبناء

اسرة. ما هو اال
جرمية، ودناءة،

وتخبط يف
معرفة الصحيح

من اخلطأ 

 امــا الـشـــوارع فكـــانت مــسكــونــة
بــاصحــاب املالبـس )الـــزيتـــوني(
والـسيـارات املـسلحـة، وبـعض من
املـــسلحـني املـــوالـني للـحكـــومـــة.
وكــان كل هـــذا يجعلـك يف منــأى
عــــــن االمـــــــــــــــــان والــــــــــــشــعـــــــــــــــــور
بـالـطمـأنـينـة، فـمن شـارع لـشـارع
علــيك ان تـبـــرز هـــويــتك، الحـــد
رجـــال االمـن أو اخملـــابـــرات، واذا
مـا ارتـاب يف امـرك، ال تـشعـر اال
والــصفعــة تـنهـــال علــى وجـهك،
وتـرمـى يف حــوض سيــارة البـيك

آب.
اتــذكــر ذلك املــواطـن من اهـــالي

ـ ـ ـ ـ

 بني اليوم واألمس..

السليمانية/ محمد سعدون 
تصوير / نهاد العزاوي

احلـصـــول علـــى بعـض االغـنـيــات
واملـــوســيقـــى الـكـــرديـــة، عـــزز رأي

الفتاة الشرطية قائالً:
احلـــيــــــاة ســــــابـقــــــاً كــــــانـــت مـــثـل
اجلحيـم، يف كل يوم لـنا قـصة بل
قـصـص مع املــسلحـني من رجــال
االمن واخملـابـرات. هـذا يضـربنـا،
وذاك يـسحـبنــا، وآخــر يــوجـه لنــا
ـــة. وعـنـــدمـــا كـــان يـــريـــد االهـــان
احـدهم كـاسيتـاً مـا، فكنـا نعـطيه

له مجاناً، لتفادي شروره!
ـــســبــب ـــــاة، ب االن اخــتـلفــت احلــي
غيـاب هـؤالء والـى االبـد. يـوجـد
قــانــون يــديــر شــؤوننــا، والـتجــاوز
ــــــون، يـقــــــربـك مــن ــــــى الـقــــــان عـل

العقوبة وضمن القانون ايضاً.
احــد رجــال شــرطــة املـــرور، طلـب
ـــــســـــــائـقـــني اجـــــــازة مـــن احـــــــد ال
السـوق، وكنـا قريـبني منه، اعـطاه
الــســـائق االجـــازة، وطلـب مـنه ان
يعــذره، فقـال الـشــرطي: خـالـفت

القانون ام ال ? فاجاب : نعم 
اذاً القانون هو احلكم!

رمبــا يتــراءى للـبعـض ان يف هــذا
مـبـــالغـــة، لكـنهـــا احلقـيقـــة الـتـي
وجدناها هناك، فضالً عن حملة
العمـران الـتي تــشمل املــدينـة، يف
بنـاءه السكن العمـودي، والفنادق

واجلسور، وتبليط الشوارع.
ــــة اجلــــديــــدة، نعـــم انهــــا احلــــال
الــزاهـيــة، اجلـمـيلــة الـتـي علـيهــا
الـــسلـيـمـــانـيـــة االن بعـــد ان ســـاد
القــانــون، وغــاب اإلرهــاب والقـتل
والـدمار انهـا السليمـانية، مـدينة

اجلمال واالمان واحملبة!
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اجـــابـت بـــاسـمـــة: اذهـب الـــى كل
مكـــان، وانـظـــر بعـيـنــيك، وحـــدد

الفرق.
نعم هنـالك فرق، بل فرق شاسع

بني االمس واليوم.
صـــاحــب محل لـبـيع االشـــرطـــة،
واالقـــراص اللـيــزريــة، كـنــا نــروم

اجـــابـت: كـال، ولكـنـي ال احـب ان
ـــــشـــــــر صـــــــورتـــي يف أُصـــــــور، وتـــن
ـــاً علـيـنـــا ان جـــريـــدة. كـــان صعـب
نعكـر مـزاج هـذه اجلـميلـة، الـتي
متـــتـلــك اجلـــمـــــــــال والـــــــــرقـــــــــة
والعـذوبـة. ســألنـاهـا ثــانيـة: هل
هـنالك فرق بـني االمس واليوم?
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عــروس يف ليلـة دخـلتهـا. شـوارع
نظـيفة، وجوه مـسترخيـة فرحة،
كالم بال تـوتـر أو خـوف، االمـاكن
خـــــالــيـــــة مــن املـــسـلحــني، لـكــن
االمــان مــسـتـتـب فـتـيــات كـــأنهـن
غـزالن نـافـرة، يف شـوارع املـدينـة،
يـــوزعــن الق اجلـمـــال يف عـيـــون
ـــديـن زي ـــرائـني. فـتـيـــات يـــرت ال
الـشـرطـة، وميــارسن دور شــرطي

املرور.
أردنـــا تـصـــويـــر احـــداهـن وكـــانـت
واقفــــة يف إحــــدى الـــســــاحــــات،
امتنعت بغنج، وعندما سألناها:
هـل هنـــالك امــر رسـمي بـــذلك?
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املنـطقة، عنـدما طلـب منه، أحد
هـؤالء الهـويـة مـد يــده يف جيبه،
وقـبـل ان يخــــرجهـــا مـن جـيــبه،
ــــــــالــــصـفـعــــــــات انـهــــــــال عـلـــيـه ب
والـكلـمــات حـتــى ســال الــدم مـن
انـفـه وفـــمـه. لـــم ميـــتـــنـع ذلــك
ــــة، الـكــــردي عـن اعــطــــاء الهــــوي
ولكـن رمبـــا تـــأخـــر عـن ابـــرازهـــا،
فكـــانـت عقـــوبـته االهـــانـــة بهـــذه
الـــطــــــريقـــــة. هـــــذه واحـــــدة مــن
حـاالت كـثيـرة. امـا اليـوم فكـانت
الــسلـيمـــانيــة تـلم افــراح الـــدنيــا
ـــوزعهـــا علـــى الـــشفـــاه الـيهـــا، وت
واجلــــدران والـــشــــوارع، وكـــــانهــــا
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موقع لطيفة حيصد اجلوائز

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

مشـاريعك تزداد انفعاال كلـما اقتربت مـن الهدف املطلوب
واسـتـثـمــــاراتـك ســتعـــــود علـيـك املــــردود ولـــــو علــــى املــــدى
الـطـــويل. عـــاطفـيـــاً الــشــــريك ســيكـــون بجـنــبك دائـمـــاً و
ســتــــســتفــيـــــد مــن الـلحـــظـــــات الــتــي ســتقـــضــيهـــــا مـعه. 

ما زلت غارقاً يف العمل و مشاريعك تسير كما خطط لها.
يف احليـاة الزوجيـة الشـريك يلعب دور إيـجابيـاً و متفـهماً
يف منـاقـشـتكمـا حـيث املـشــاكل ستحـل من تلقـاء نفـسهـا. 

 حيـاتك العـاطفيـة يف احسـن األحوال. خـاصةً مـع وقوف
ـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــانــــــــبـــــك دائــــــــمـــــــــــــــــــــاً.  ــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــريـــــك ال ـال ـ ـ ـ ـ

ابـتعــد عـن الــروتـني هـــذه الفـتــرة وحــافــظ علــى لـيــاقـتك
البــدنيـة. عــاطفيـا، امـورك العــائليــة ليـست علـى مـا يـرام،
حاول ترتيب اوضـاعك واعد حساباتك واشرك احلبيب يف

كل ما تفكر به كي ال تندم قبل فوات االوان. 

االسـتقــــرار العــــاطفـي هـــو مـن أهـم املــــراحل ، تـنــــدفع مع
تـــأثيــر احلـظ وحتـظــى بــالــشخـص الــذي طــاملـــا متنـيت ،
تعـيش أوقـات فـرج واستقــرار ، انتبه إلـى صحتـك و جتنب
ـاإلرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق.                             

 حتـسن ملـحوظ عـلى الـصعيـد املهني قـد يجعـلك محط
اهـتـمـــام املــســـؤولـني. كـن جـــديـــا يف املــطـــالـبـــة بـحقــــوقك
خصوصا تلك العالقة منذ فترة طويلة. عاطفيا، ما كنت
تــــنــــتـــــظــــــــــره ســــيــــتـحـقـق قــــــــــريــــبــــــــــا.                           

مهـنيــاً سـتتــاح فــرص كـبيــرة أمــامك ولـكن انـتبـه من أن
تكـــون مــسـتـغالً تعـــانـي مـن عـصـبـيـــة مفـــرطـــة ، تــشـكك
باحلـبيب و تالحقه باتهـامات ظاملـة و مطالب مـستحيلة
الــــتـحـقــــيـق ، جتــــنــــب الــــنــــــــــدم.                                 

قـد جتـد نفـسك تعـانـي بعض الـشيء من الـوضع احلـالي
ولكنـك لن تلبث أن تنفض عن نفسـك هذا العناء بعد أن
يـــتـخــــــــذ الـقــــــــدر وضـعــــــــاً يـــتـالءم مـع مـــتــــطـلـــبــــــــاتــك . 

ال جتعل األمــور تـتـضخـم بـيـنك و بـني بعـض الـــزمالء .
احترس من الوقوع يف خطأ كنت قد وقعت به سابقاً. 

الثقـة بـالـنفس هـو مـا يجـب أن تعتمـد عـليه ، ستـدرك مـا
يناسـبك أكثر وتتـجه نحوه بكل طمـأنينة ، احلـظ سيكون
مـــرافـقك و يــســـاعـــدك خـــاصـــةُ يف اجملـــال املــــادي ، تغـيـــر

مفاجئ على صعيد العمل . 

الـــواجبــات العــائـليــة متـنعك مـن متــابعــة امــورك املهـنيــة
فـاحـذر. عـاطـفيـا، يــسيـطـر عـليـك قلق داخلـي فعلـيك ان
تتجـرد منه كي تـنطلق بـحريـة، وعنـدها تـستـقر اوضـاعك
ويــــــتــفــهــــــمـــك احلــــــبــــــيــــــب.                                        

ال تـلعب بــالنــار ايهـا احلـسـاس الـرقـيق، النك لـن تكـتفي
بـحـــــــرق اصـــــــابـعـك فـحـــــســـب بـل ســـتـــــشـعـل اعــــصـــــــابـك
واسـتقــرارك، انـت نــسخــة طـبق االصل عـمـــا تعلـمـته مـن
اهـلــك. فـلــــمـــــــــــاذا يـــــــــســــتـغـــــــــــربـــــــــــون مـــــــــــا تـقـــــــــــوم بـه? 

تونس/وكاالت


