
والـسعـادة في نـفوسـهم  لـنـعزز االلـفة
والـتـكـاتف واحملــبـة بـيـنـنـا نـسـهم في
ا تـعـزيز اجلـانب الـنـفسي لـلـمـرضى 
ـرض يـسـهـم في زيـادة حتـمـلـهم آلالم ا
والـــتـــغـــلب عـــلـــيه  ودعـــمـــهم مـــاديــاً

ومعنوياً . 
 اذ قــــالت والـــدة الـــطــــفل  (مـــحـــمـــد )
ـنتـشر الورم في كـافة اجـزاء جسمه  ا
انـهـا تـأمل بـشـفـاء ولـدهـا  فـقـد انهـكه
رض وصـحته تـراجـعت جدا  داعـية ا
ــا ابــتــلى ولــدهـا من ربـهــا بــالــصــبـر 
مــــرض اخــــذ كـل قــــواه . (إبــــراهــــيم )
الـتـقـانــا بـابـتـسـامـة رقــيـقـة تـمـحى كل
مالمح الـتعب واأللم  وتـرسم أملًـا لغد
أفـضل من أكــثـر من ســنـة اتــعـالج من
مــــرضي وكل شـــهـــر اخــــذ عالجي في

ركز . ا
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رض عـانـاة مـع ا أطـفال فـي عـمـر الـزهور بـدا عـلـى مالمـحـهم الـشـحـوب بـعـد أن اخـتار لـهـم الـقـدر ا
اخلـبيث  لـكنـهم قـرروا التـمرد عـلى السـرطان ومـواجهـته بالـعالج الكـيمـاوي حتى وإن كـان قاسـيًا 
فـهي مـعـركة حـيـاة أو موت  وأصـبح الـهـدف الوحـيـد أمـامهم (االنـتـصار)  بـعد أن تـسـلحـوا باألمل 

ورفعوا شعار (الزم نعيش).
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ـواطن (يـاسـر ـوضـوع ادنــاه بـعث به ا ا
) من بـغـداد اجلديـدة يـتـناول عـبـد الكـر
فيه انطباعاته الـشخصية حول اخلدمات
عنى في واطنـ واعتبار ا قدمة الى ا ا
تــقـد اخلـدمــات واجب وطـني ويــبـتـد
ــوضــوع بـالــقــول تــشـمل ـواطـن هـذا ا ا
اخلـدمـات التـي يحـتـاجـها كـل مواطن كل
مــا يـخـدمه ويـفـيـده في مـعـيـشـته وعـمـله
الــيـــومي واخلــدمــات الــتـي يــحــتــاجــهــا
ـواطن كـثـيـرة جـدا لــكن اهـمـهـا تـوفـيـر ا
االراضي للسكن وتوفير التبليط لشوارع
اء وشبكات االحياء وتوفـير الكهربـاء وا
ـدارس والـتــعـلـيم ان اجملــاري وتـوفـيــر ا
الـعـراق حصل عـلى مـلـيـارات كبـيـرة جدا
من عـائـدات الـنـفط ولم تـوظف فـي خـدمة
أي شـيء االمــــــر الــــــذي أدى الـى تــــــرنح
االقـتــصـاد وانــهــيـاره لــوال تــدخل بـعض
ـكن إنـقاذه اجلـهـات الـدولـية إلنـقـاذ مـا 
وان تــــــلك الـــــتــــــدخالت مـن الـــــدول ومن
ــصـرف الـدولي جـعــلت الـعـراق يـرضخ ا
لشروط كـثيرة جدا تـعتبـر تدخال صارخا
ـفــروضـة في شـؤونه ومــنـهــا الـشــروط ا
عـلـى األسـعـار وإلـغـاء بـعض االمـتـيـازات
ـقـدمـة لـلـمـواطـنـ وإلـغاء الـرواتب و.. ا
و.. وخـراب االقــتــصــاد بـالــعــراق ســبـبه
ال الـعام وعدم الرئيس الـفساد وسـرقة ا
قدرة البعض عـلى إدارة شؤون االقتصاد
ـؤسسات والـشركات االمر في الدوائر وا

الـذي فــاقـــــم مـن تـلـك الـســلــبــيـات اذ ان
ـــدراء الــعـــامــ كـــثــيـــرا من الـــوزراء وا
والـدرجات اخلـاصـة والـوكالء لم يعـيـنوا
عــلى أســاس اخلـــــــــــبــرة والــكــفــاءة بل
عــيــنــوا نــتـيــجــة احملــاصــصــة وســطـوة
ــتـــنــفــــــــذين ال بل وصـــلت األمــور الى ا
تـعـي االمـيـ بدرجـات كـبيـرة وهـو امر
أدى الى هــــذا االنــــهـــــــــيــــار الــــكــــبــــيـــر

باالثتصاد.
 ان الــــــدولــــــة صــــــارت
تــــــســــــتــــــورد الــــــغـــــاز
لـيارات الدوالرات من
اخلارج وهـو امـر يدخل
فـي ابــــــــواب الــــــــهـــــــدر
والفساد الن هذه الثروة
الـوطـنـيـة هـدرت وكلـفت
الـعــراق مـلـيـارات اخـرى
السـتـيـراد الـبـديل وعـمل
الــبــعض عــلى اســتـغالل
انـابــيب الــنـفط من خالل
تثقيب االنـابيب وتصدير
الــــنـــــفط عــــلـى حــــســــاب
ــتـنــفـذين الــعـصــابـات وا
ـال العـام ومثل وسراق ا
مـــا اهـــمـــلت الـــصـــنـــاعــة
اهــمـــلت الـــزراعــة ايـــضــا
وبــــارت االرض وانــــقـــطع
ـناطق ـاء عن كثـيـر من ا ا

ـتنفـذون يستـولون على االراضي واخذ ا
اجلــيـدة الـصـاحلـة لـلـزراعـة ويـسـتـولـون
ــيــاه لـصــاحلــهم واهـمل عـلى حــصص ا
الــفالح الـذي كــان  يـحـتــاج الى االسـمـدة
ـكـائن الـزراعـيـة والــوقـود والـنـايـلــون وا
ــيــاه واالهـم عــانى الـــفالحــون مـن شح ا
والـواجـب الـوطــني يــدعــونــا الى رعــايـة
صـحــة كل مــواطن مــنــذ الـصــغــر وحـتى

ـشــيب والـرعـايـة ا
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واطـن (حميد عـباس) من محـافظة الـبصرة/ نـظران موضوع يطرح ا
كثـرة الـكالب السـائـبة ويـقول البـد من اتـخاذ اجـراءات البـادة الكالب
ة رعبة لالطفال والنساء والعمل على تأم الطرق في االحياء القد ا

من البصرة.
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ال يـدري احـد بـالـضبـط ما هـي اعداد
ــؤكــد ان االعــداد االرامل ولــكـن من ا
كبيرة جدا ولم تتم اية عـملية لرعاية
االرامل وفـتح مـشـاريع لـهن ودفـعـهن
ثمر بدال من معاناة للعمل واالنتاج ا

ــنــزل بــ اجلــدران اذ ــكــوث فـي ا ا
البــد مـن ايــجــاد جــمــعــيــات وروابط
تعـنى بـاالرامل بعـد ان ازدادت اعداد
تـزوجات او ما يعرف الفتيـات غير ا
(الــعــوانـس) واصــبــحت ارقــام غــيــر

ـتزوجـات تـزداد وتـرتـفع مع عزوف ا
ــكن الــشــبــاب عن الــزواج حــيث ال 
للشباب ان يتزوج وهو بال عمل وبال
سكن وبال اموال تـعينه عـلى تكاليف
الــــزواج ولـــذلك البــــد من تـــشــــجـــيع
الـــزواج مـن االرامل والـــعــــوانس من
خالل انـــشــاء مــســاكن بــســيــطــة عن
طريق الـعمل التـطوعي وتـهيـئة عمل
لــكـل شــاب يــتــقــدم لــزواج ارمــلــة او
عــانس مع حــوافـز اخــرى كـتــســهـيل
اســعـار غــرف الـنــوم وســلف الـزواج
والبد من حملة كـبرى في هذا الصدد
مـن اجل تــــزويج (مــــائـــة الـف شـــاب
بـــــواقـع خـــــمـــــــــــــســـــة االف فـي كل
محافـظة) من اجل امتـصاص االعداد
الــــهـــائــــلـــة مـن الـــعــــوانس واالرامل
ــتــزوجــ وخالل والــشــبــاب غــيــر ا
ـكن ان تـقضـى على بـضع سـنـوات 

هذه الظاهرة.
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في احد احياء بغداد الشعبية
ـواطن كـانت لــنــا وقــفـة مـع ا
(مــحـــمــد طـــاهــر) الـــبــالغ من
الــعــمـر 35 عــامــا ويـعــمل في
ـيــاه الـكــبـيـرة بـيـع عـبــوات ا

والصغيرة .
ــــــواطـن عن وقـــــــد حتـــــــدث ا
طـبـيــعـة عـمـله قــائال انه مـنـذ
عــام يــعــمـل في بــيع عــبــوات
ـاء بــعـد ان اجتـهت غـالـبـيـة ا
ــــيــــاه الــــنــــاس الـى شــــراء ا
ـعقـمة بـدال من ميـاه االسالة ا
التي يـقال عـنهـا ملـوثة وغـير

كـنـت اعـتـمـد عــلى االهل في هـذا
اجلـانب والبد لـكل شاب ان يـفكر
بـشيء يفـعله من اجل ان يـحصل
عـلى مـصـروفه اخلـاص واحلـمـد
لله انني تمـكنت من ذلك بسهولة
ال بل انني اخذت اساعد امي في
ــنــزل حــيث ان ابي مــصــاريف ا
مـتـوفـا ونـحن نـعـتـمـد عـلى عـمل
اخــوتي وراتب امـي الـتــقــاعـدي
وقد اخذت انصح كل من يشتري
زجــاجــة مــاء بـــعــدم رمــيــهــا في
الـــشـــارع ورمـــيـــهـــا في األمـــاكن
اخملصصة لها وهو امر عرضني
الى اســـتـــهــــزاء الـــبـــعض اال ان
األمــور ســـارت كــمــا اريــد واخــذ
ـارة يتـفهـمون االمـر ولو ان كل ا
مـــواطن اســهـم من عــمـــله بــهــذه
دن األمور حلافظنـا على نظافة ا
وعن عـملي فـأنني ابـيع ما يـقرب
مـن مـئــتي زجـاجــة الى اكــثـر من
ذلك واحلــمـد لــله ان الـعــمل جـار
عــلى اكــمـل وجه وذلك الحــتــيـاج
واطنون الى ركـبات وا سائقي ا
يـاه وخـاصة الـباردة في شـرب ا
ظل درجــــــــــــات حــرارة عـــالــيــة
وانـا قد اتـخـذت احـتـيـاطاتي من
خالل ارتـــــداء غــــطـــــاء لــــلــــرأس
واحتـــمل هــذه احلـــرارة من اجل
عـيـشـة وهو عـمل مـثل االعـمال ا
األخــرى وكل عــمـل يــحــتــاج الى

جهد وتعب.

صـاحلـة لـلـشـرب نـتـيـجـة تـضـرر
االنــابــيب حتت االرض وتــسـرب
مــيــاه اجملــاري الــيــهــا ويــشــكــو
ـاء الـكــثـيـرون مـن عـدم نـظــافـة ا
ـارة هـذا الـعـمل اكـســبـني ثـقـة ا
وسواق الـسيـارات الذين صاروا
ـاء الـبــارد مـني وقـد يـشـتــرون ا
اخـبـرني احـد الـسـواق انه يـأتي
نـطقة لشراء خصيـصا من هذه ا
ــاء اجملــمـد الــذي يــرتـاح له كل ا
مـــواطن فـي ظل درجـــات حـــرارة
عـالـيـة واقوم يـومـيـا بـشـراء عدد

مــــــــــــــــن
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ـواطن (صالح عـبد اجلـبـار) من مـحافـظـة ديـالى/ التـحـرير/ يطـرح ا
السكك موضوع تلوث مياه الشرب.

ياه الشرب مكسور بسبب التجاوزات وقدم ويقول ان الناقل الرئيس 
ـياه االنـابـيب االمـر الـذي ادى الى تـلـوث مـيـاه الـشـرب واخـتالطـهـا 
الصـرف الـصـحي والبـد من اتـخـاذ اجراءات النـقـاذ حـيـاة الـناس من

االوبئة.
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ـواطن (مــوفق مــحـمــود) من بـغــداد/ بـاب الــشـيخ مــوضـوع يـطــرح ا
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة ــنـطـقـة اثـنـاء ا اطالق االلـعـاب الـنـاريـة في سـمـاء ا
والوطـنـيـة ويـقـول ان تلـك االلعـاب واصـواتـهـا القـويـة اثـرت عـلى كـبار
السن وارعبت االطفال الـذين يبكون لسـاعات خوفا من تلك االصوات

ظاهر. والبد من منع مثل هذه ا
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مواطنون يدخلون مرضاهم الى مركز الفرات الوسط لالورام
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ـواطن واطن (فالح حسن) من بـغداد/ الدورة الى مـعاناة ا يشيـر ا
ـتـهـرئـة وسط اجـواء الـشـتـاء الـنـازحـ الـذين يـعـيـشـون في اخلـيـام ا
والـبــرد الــشــديـد وحــر الــصــيف الالهب واالوحــال والبــد من اتــخـاذ

اجراءات العادتهم الى ديارهم.

الــــصـــحـــيــــة يـــجب ان تــــكـــون من خالل
مـستشـفيـات حديـثة وابنـــــية تـتوفـر بها
عدات الطبية والكفاءات كل االمكانات وا
الـبـشـريـة الـطـبـيـة من اجل نـشـوء اجـيال
صـحــيــة خــالـيــة من االوبــئــة واالمـراض
ــواطن في كل ورفـع مــســتــوى وكــفــاءة ا
اجملـاالت من اجل ان يـعـمل ويـعـيش كـمـا

يعيش االخرون.
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اعتبر مواطنون ان السكن العمودي
غير مناسب لهم وانه يسبب معاناة
كـبـيرة لـلـسـاكن في الـعمـارات اثـناء
انــقـطــاع الـكــهـربــاء او عـدم وصـول
ـياه لالعـلى وقـالـوا في احاديث لـ ا
(الزمان) ان السكن العمودي يحتاج
الى اجـهزة تـبريـد وتـدفئـة مركـزي
وانه يـــنـــفع االســـر الـــصـــغـــيــرة او
تـزوج حـدجيـثا وال يـنفع االسر ا
الـكــبــيــرة.. وأوضح (ســمــيــر عـلي)
كاسب ان السكن بالعمارات فرضته
الـظـروف اخلاصـة بـالـسـكن حيث ال
نـازل القريـبة والتي تـتوفر تتـوفر ا
بـــهـــا كــــا اخلـــدمـــات والن الـــشـــقق
الــســكـنــيــة غــالـبــا مــا تــكـون وسط
ـدن وألنـهـا قـريـبة من ـنـاطق في ا ا
اخلـدمـات فـان الـبـعض يـود الـسـكن
ـعـانـاة فـهـي كـثـيرة بـهـا امـا بـاقي ا
ـــيـــاه اال واهـــمــــهـــا عــــدم تـــوفــــر ا
بصعـوبة وصعود الـساللم ونزولها
واصـوات اجلـيـران الـكـثـيـرة والـتي
تــؤثــر غــالــبــا عــلى ســكن الــعــوائل
وهنـاك منـغصـات كثـيرة في الـسكن
عـانـاة.. وغالـبا بـالشـقق تـزيد مـن ا
ما حتـدث مشـاكل كثـيرة وشـجارات
بــــســـبب جتـــاور الــــشـــقق خـــاصـــة
العوائل التي لديها شباب او فتيات
او أطفال صـغار السن ويـرى (ياسر
مهـدي) مـوظف ان السـكن العـمودي
اثـبت فـشـله في الـعـراق نـظـرا لـعدم
مـطــابــقـة الــعـمــارات لـلــمـواصــفـات

ــؤهــلــة لــســكن الــعــوائل حــيث ال ا
وجود للـمصاعـد وال باقي اخلدمات
ـــســتـــقــرة ـــيــاه والـــكــهـــربــاء ا كــا
وصـعـوبة إيـصـال قـنـاني الـغاز الى
الــشــقق وهــنــاك مــشــاكل اجلــيــران
وعــبث األطـفــال وشـجــاراتـهم االمـر
الذي يحول السكن الى معاناة يفقد
رء اعصابه فـيها أحيـانا وهو امر ا
مـؤسف الن الـسـاكـنـ لـيـسـوا عـلى
مـــزاج او رأي واحــــد ومع اخـــتالف
ـــشـــاكل اآلراء واالمـــزجـــة حتـــدث ا
الـتي ال نــهــايـة لــهـا.. ونــظـرا لــعـدم
وجـــود أمـــاكـن لـــلـــعب األطـــفـــال او
لهوهم فانهم في الغالب يلعبون في

ـرات الـعـمارات او عـنـد الـبـاحات
اخلـارجـيـة وهـو امـر يـعـرضـهم الى
الــشــجــار والـــصــراخ وهي أمــور ال
تـــعــــجب الـــكــــثـــيــــرين مـن ســـكـــان
الــعـــمــارات ويـــقــول (مـــعن جــاسم)
صـــاحـب مـــحـل جتـــاري انـه تـــزوج
حـديثـا وهـو يعـيش في شـقة هـادئة
لــــكـن صــــخب الــــشــــوارع وحــــركـــة
السـيارات تـزعج العـائلـة وانه يـفكر
بــالــســـكن لــســنـــة او اكــثــر ومن ثم
يـبــحث عن سـكن اخــر او يـسـتـكـمل
بـــنـــاء بـــيـــته.. ولم يـــؤيـــد احـــد من
ـواطـنــ او يـحـبــذ فـكــرة الـسـكن ا

بالشقق.
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وفي مــركـــز الــفـــرات االوسط لألورام 
جتد أطفالًا يجلسون في الطرقات على
كــراسي مـتــحـركــة  بــعـضــهم يـتــبـادل
أطـــــــــــراف احلــــــــــــديـث مــع ذويـــــــــــهـم
ـرحـون.. وأصـدقـائـهم.. يـضـحـكـون.. 
ويــــحـــكــــون مــــواقف وطــــرائف غــــيـــر
ــرض  وآخـرون مـنــشـغــلــ بـرهــبـة ا
المح شـاحبـة اختـاروا قضـاء الوقت
في الـرسم والــتـلــوين  بـيــنـمـا انــتـظم
فــريق ثــالث في جــلــســات الــكــيــمـاوي

ة علها تُسكَن الوجع . ؤ ا
ـركز  تـرى إبداعات أثـناء جتولك في ا
ـــرض) في كل األطـــفـــال (مـــصـــارعـي ا
طرقـة  في صـبرهم وحتـديـهم للـمرض
وضــحــكــاتــهم الــبــريــئــة والــعــفــويـة 

متناس حجم االلم .
ـعـاون ـطـيـري (ا الـدكـتـور/ حــسـنـ ا
الـفـني) قـال : أن مـركـز الفـرات االوسط
ــواطــنــ من أبــنـاء غــنـي بـالــتــفــاف ا

اجملـتـمع حـوله واقــتـنـاعـهم بـرسـالـته
الــتي تـــســعى إلى حتـــقــيق الـــشــفــاء
لـلمـرضي الـذين يقـبلـون عـليه خـاصة
بــعـد الــنــجـاح الــذي حتــقق بــوصـول
نـسب الـشـفـاء الـتـام لـلـمـرضى  وهي
تـعارف ـيـة ا تـقتـرب من الـنسب الـعا
عليـها  وأكـد على أن أكـبر مـؤسسات
العـالم التعـليـمية والـطبـية تعـتمد في
جزء كـبيـر من تـمويـنهـا على اجملـتمع

ركز. وهذا ما يطبقه ا
ـعـاون وقـال الـدكـتـور حـيـدر زيـني ( ا
االداري ) : أنـنا سـعـداء بـوجـودنا في
هــذا الــصــرح الــطــبي  والــذي حــقق
جنــاحــات غــيــر مـســبــوقــة في شــفـاء
أطـــفــــالـــنـــا من مــــرض الـــســـرطـــان 
وأضافت االعالمية اسراء الكرعاوي :
ـــركــز بــدأ بــحـــلم وجنح  الــذين أن ا
ختلف حلمـوا به في حشد اجملتـمع 
فــئـاتـه  حـتـى حتـقـق احلـلـم وأصـبح

حــقـــيــقــة مــؤكــدة كـــواحــدة من أكــبــر
ـراكــز لـعالج الــسـرطـان في وأشـهــر ا

العراق  يتلـقى األطفال العالج بالروح
رتفعة لديهم  ونزرع احملبة عنوية ا ا

ـواطن (عـالء نـاصـر) من مـحــافـظـة كـربالء مــوضـوع تـطـويـر يـطـرح ا
احملافـظة ويـقول انـها حتـتاج الـى تطـوير الـشوارع وتـغيـيرهـا وتطـوير
اجملـسـرات وانـشـاء انـفــاق لـتـواكب احملـافـظــة والـتـطـور احلـاصل في
العالم حـيث يزور هـذه احملافـظة كل عـام مالي االشـخاص والبد من

والت والعمارات فيها. االهتمام بها ونظافتها وبناء ا

مجمع بسماية السكني

ـــيـــاه الضــعـــهــا في صـــنــاديق ا
اجملمدة وكلما احتجت الى كمية
اء تكلمت مع اخي الصغير من ا
الـذي يـجـلب لي عـددا مـنـها عـلى
دراجـته الهوائـية وهـكذا مسـتمر
اء الى السـاعة الثـانية في بـيع ا
ظـهرا واحلمـد لله ان الـرزق جيد
وهو عمل افضل من الـبطالة وقد
أتاح لـي التـعـرف عـلى اشـخاص
كـثيـرين كما سـاعدني هـذا العمل
عــــلى ان اعــــمـل واحــــصل عــــلى
مــصـــروفــاتي اخلــاصــة بــعــد ان

عـــدد من ســـواق قـــاطـــرات الـــنـــقل من
محـافظـة الـبصـرة يقـولون انـهم يبـذلون
جــهــدا كــبــيــرا ويــتـــعــرضــون لــلــرشق
بــاحلــجــارة قــرب االمــاكـن الــســكــنــيــة
ومـخاطر اخرى كاالصطدام ومطالبتهم
بــــالــــفـــصــــول والبــــد مـن انـــصــــافــــهم
واعـطائهم حوافز ومخصصات خطورة

اسوة باالخرين في اعمال اخرى.
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ــواطن (ايـــهــاب حــسن) من يــتـــنــاول ا
مـحافظـة ديالى/ بعـقوبة مـوضوع سوء
اخلدمـات البلدية ويقول ان مركز مدينة
ـياه اآلسـنة بعـقـوبة مـليء بـالنـفايـات وا
والــكـالب الــســائـــبــة والبــد مـن اتــخــاذ
دينة اجـراءات سريعة وتـنظيف مركـز ا
وازالــة الـــقـــمـــامـــة واالنـــقـــاض وابــادة

الكالب السائبة والقطط.
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ـواطن (زهـير عـبـد الـقادر) من يـنتـقـد ا
بـــغــداد/ الــكــرخ قــلــة مــبـــلغ الــســلــفــة
تـزوج اجلدد والتي اعلن اخلـاصة با
بـلغ قليل جدا عنـها مؤخـرا ويقول ان ا
وال يـتناسب مع مطـالب العوائل وشراء
احـتيـاجات الـزواج والبـد من رفع قيـمة

بلغ.     ا
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الية امانة بغداد تبلط احد الشوارعحفل زفاف جماعي في النجف


