
وجدنـا اننا (غيـر مرحب بهم) وعـوملنا
بـــقـــســاوة فـي جــمـــــــــــــــيع الـــبـــلــدان
االوربـيـة الــتي مـررنـا بــهـا واكـتــشـفـنـا
ـقــــــــراطـيـة وسـراب احلـرية زيـف الد
هـنـاك ال بل وجــــــــدنـا ان الـوطن اغـلى
مـن كل حـــضــارة اوربـــا وبـــهــرجـــتـــهــا
الـزائـفـة فــــــهـنـاك يكـون االنــــــــــــسان
مــــــثل االلــــــة بال احــــــاســــــــــــــــيس او

مشاعر.
ويــروي الـعــائــدون مــآسي كــثــيــرة عن
ـهـاجـرين الـذين ركـضـوا وراء أحـوال ا
سراب وخيـال فعادوا الى وطـنهم الذي
احـتضـنهم من جـديد فـابنـاء الوطن هم
الـشعب والـوطن ابـدا لن ولم يـتخل عن
أبـنـائه رغم تصـرفات الـبـعض السـلبـية
فـالوطن يـفتح ذراعـيه ليضـم أبناءه من
جديـد وهذا هـو حال األوطان والـهجرة
الـى اخلــــارج الي ســـــبب كـــــان لن حتل
كن له ان واطن وان الذي ال  مشاكل ا
يــعــيش في وطــنه فـلن يــســتـطــيع ابـدا
العـيش في مكـان اخر وعلى كل مـهاجر
عائد ان يفتح صـفحة جديدة من حياته
ويبدأ بالعمل والبناء واالنفـــــتاح على
االخـــريـن  والــــعـــيـش بــــ أصـــدقــــائه
واقــاربه وجــيـرانـه وبـيــته الــقـد فــمـا
احـــلـى األوطـــان ومــــا اجـــمـل االمل في
احلــيـــاة ولــيـــتــعــلـم االخــرون من هــذه

الدروس.
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ــواطن (عـلي ـوضــوع ادنـاه بــعث به ا ا
يـحــيى) من بـغـداد/ الـكــرخ يـتـنـاول فـيه
ــواطن الـشــخـصــيـة حـول الــسـفـر اراء ا
ومـــنع دول كــثـــيــرة دخــول الـــعــراقــيــ
واراءه وافـكـاره حـول الـشـبـاب ويـبـتـد
ــوضـوع بــالـقــول اصـبح ــواطن هـذا ا ا
السفر الى دول العالم من اصعب االمور
ــواطن الـعــراقي بـعــد ان وضـعت عـلى ا
واطن دول عديدة قيودا ومنعت دخول ا
الـعراقي اليـها بـسبب (االرهـاب) و(كثرة
ــشــاكل الــتي ســبــبــهـا ــهــاجــرين) و(ا ا
ــقـيــمـون هــنـاك) وكــذلك مـا يــجـري في ا
الـداخل مـن امـور سـلـبـيــة تـنـعـكس عـلى
سـمـعة الـعـراق ويـحـلم اجلمـيع بـالـسـفر
الى اخلـارج للتـخلص من اعـباء البـطالة
وقــلــة الـعــمل وعــدم تــوفـر احــتــيــاجـات
ـواطن ونــتـيـجــة لـلـمــشـاكل الـداخــلـيـة ا
ــوجــودة في الــكــثــيــرة والــســلــبــيــات ا
الـــداخل يــطـــمح الــشـــبــاب الى الـــســفــر
والـــهــجـــرة الى اخلــارج ولـــكن الى اين?
ــهـاجــرين بـالــعـودة الى وقــد بـدأ االف ا
الــوطن بـــعــد ان رأوا وعــاشـــوا جتــربــة
ـكن لـهـا ان تـنـسى ويـتـحدث مـريـرة ال 
(رائـد. ح) عـامل عن تـلك الـتجـربـة بـقوله
لقد استغلونا وســـــــــــرقوا اموالنا قبل
ان تـصل الى ايـة دولـة وحتـمـلـنـا اهوال
ـشي ايـامــا عـدة في الـغـابـات الـبــحـر وا
وتــعــرضــنـا لـالعــتـداء وعــنــد وصــولــنـا
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ازديــــاد احلــــوادث االجــــرامــــيــــة
وكـثرة الـسلـبيـات في اي مجـتمع
لـهـا اسـباب كـثـيـرة في مـقـدمـتـها
الـبــطـالــة ووجـود الــسالح وعـدم
وجـود ردع قـانـوني قـوي وهـنـاك
تــأثــيــرات شـــخــــصــيـــة اهــمــهــا
اصدقاء السوء فقد ثبت ان تأثير
اصـدقاء الـسوء عـلى االخرين من
اهم الـــعـــوامل الـــتي تـــســـهم في
ـة لـذلك البـد لـكل اسرة ان اجلـر
تـراقب حتـركات ابـنائـهـا ومعـرفة
اصدقـائهم حتى وان تـطلب االمر
مالحـظتهم بـصورة غـير مـباشرة
الن حـصـانـة االبـنـاء هي الـركـيزة
االولى فـي حــــــــــــمــــايــــتــــهم من
االخـــطـــاء والــزلـل وامـــامــنـــا في
حــيــاتـنــا االف الــصـور الصــدقـاء
اثـروا عـلى اصـدقــائـهم وجـروهم
الـى حــافــة الــهــاويــة مع انــعــدام
مـحاسـبـة االهل والرقـــــــابـة على
االبناء والبـد من محاسـبة االبناء
على كل صغيـرة وكبيرة في وقت
مـبكـر وفـي سن مـعــــــــيـنـة وعدم
تـرك االمـور الن انــحـراف االبـنـاء
سـوف يــجـــــــــر عـواقب وخــيـمـة

ــكن عـــلى االســـرة وعــنــدهـــا ال 
اصـالح االمـور مع تـمـنـيـاتي لـكل
االســــر الـــــعـــــراقــــيـــــة بـــــاالمــــان

واالســـــتــــقــــرار بــــعـــيــــدا عن اي
مشاكل.
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تعتمد امهات كـثيرات على ارضاع االطفال
من احلــــلـــــيب اجملــــفـف دون الــــرضــــاعــــة
الـطـبـيـعـيـة ومع ان الـرضـاعـة من االمـهات
افضل لـنمـو االطفـال اال ان لكل ام ظـروفها
ويقول مواطنـون ان حليب االطفال الرضع
غــالي الــثــمن وخــاصــة تـلـك االنـواع الــتي
يـصــفـهـا االطــبـاء والـتي البــد من شـرائـهـا
( لصحة الطفل واوضح (مـحمد عبد الكر
كـاسب ان له طـفـلـ تـوأم ويـحـتاجـان الى
احللـيب الذي وصـفه الـطبـيب والذي يـباع
ـكن الي مواطـن من شرائه بـسعـر غـال ال 
حـيـث يـبـلغ ســعـر الـعــلـبـة اثـنــا عـشـر الف
دينار ويحتاج االطفال الى اربع عبوات كل
شــهــر تـــقــريــبـــا او اكــثــر امـــا الــرضــاعــة
الطبيعـية فهي غير متـيسرة بسبب ظروف
االم.. وفي االسواق التجارية والصيدليات
ال يـــقل ســـعــر احلـــلـــيب اجملـــفف اخلــاص
بـرضــاعـة االطـفــال عن سـبـعــة االف ديـنـار
وهناك انواع اغلى من هذا بـكثير ويحتاج
االطفال حديثو الوالدة الى تلك االنواع من
احللـيب خاصـة في االشـهر االولى لـلوالدة
ومع ان الـرضـاعة الـطـبـيـعـيـة هي االساس
في تنشئة االطفال اال ان كثيرا من االمهات
والســبـاب كـثــيـرة يــعـتــمـدن عـلـى احلـلـيب
اجملفف وتـرى ام حـيدر ربـة بـيت ان بعض
االمهـات يـعـان من امـراض كـثيـرة ولـهذا

فأن حليبهن امـا ان يكون قليال او ال يشبع
الطـفل ولذلك يـضطـررن الى شراء احلـليب
الطــفــالـهـن وهـو امــر طــبـيــعي ولــكن غالء
اسـعـار احلـلـيب وخـاصـة لالطـفـال الـرضع
في االشـهـر االولى تــشـكل عـبـئـا مـضـاعـفـا
عــلى االسـر امــا احلــلـيـب الـذي كــان يـوزع
ضـمن مــفـردات الـبـطـاقـة الـتــمـويـنـيـة فـقـد
انـــقــطع مــنـــذ فــتــرة واســتـــعــيض عــنه

بــــتــــعــــويض كـل اســـرة
ــبــلغ من لــديــهـا طــفل 
بالغ ال ال اال ان تلـك ا ا
تـســهم بــشـكل فــعـال في
شــراء احلــلــيب اجملــفف
غــــالي الـــســــعـــر والـــذي
يــــــتــــــفـــــــ اصــــــحــــــاب
الـــصــــيـــدلـــيــــات في رفع
اســــعـــــاره ومع حــــاجــــة
واطـنـ لـلحـلـيب فالبد ا
من شــــرائه مـــهــــمـــا كـــان
واطن الـثمن كـمـا يـقـول ا
حسام حيدر صاحب محل
مضـيـفـا القـول ان االطـفال
بــــحـــاجـــة الـى نـــوعـــيـــات
خاصة من احللـيب يصفها
االطبـاء حـيث ال يـصلح كل
حـلـيب لـلـرضـاعـة وخـاصـة
بــاالشــهــر االولى من عــمــر

االطـفـال ونـتـيـجـة لـعـدم وجـود حـلـيب االم
الطـبيـعي والذي ال يـكفي لـلطـفل في بعض
االحـيـان فـالبـد من شـراء احلــلـيب اجملـفف

غالي السعر ومهما كان ثمنه! 
ولـيــتـصــور كل مـواطن ان طــفـله الــرضـيع
يــبــكي وهــو بــحـاجــة لــلــحــلــيب وان نـوع
احلليب اما غير متوفر او انه غالي السعر

وقـد بـحثـت اكثـر من مـرة في الـصـيـدلـيات
ــــوالت عـن نــــوع مـــــعــــ فـــــلم اجــــده وا
واضــطــررت الـى اســتــعــمــال حــلــيب اخــر
رض وهذه هي اصاب الطـفل باالسهـال وا
مـعـانـاتـنـا مع احلـلـيب وغـيـره في حـيـاتـنا

اليومية.
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اســـتــــوردت الـــســــتـــوتــــات ومـــا
شابهها والدراجات النارية كنوع
مــتــخــلف يــعــود بــنـا الـى الـوراء
وبــــدال من اســـتــــيـــراد ســـيـــارات

خـدمية (كـيات) حـديثـة تسهم في
ــــواطـــنــــ عـــلى جــــمـــيع نـــقل ا
اخلــطـــوط الــعــامـــلــة اســتــوردت
الستـوتات كمظهـر متخلف اسهم

فـي االزدحــامــات واالخـــتــنــاقــات
ـــروريـــة فـي مـــنـــاطـق عـــدة من ا
الــعـاصــمـة بــغـداد وحتــولت تـلك
الـــعــــربـــات اخملـــصـــصــــة لـــنـــقل
الــــبـــــضـــــائع الى وســـــائل نـــــقل
للـمواطن بـعد حتويـرها ونظرة
واحـدة عــلى شــارع اجلـمــهـوريـة
وســـاحـــة الـــطــــيـــران والـــوثـــبـــة
ومـنـاطق اخرى سـوف يـتبـ لـنا
حــجم الــكــارثــة الــتـي ســبــبــتــهـا
الـستـوتـات تـلك وبـدال مـن انـشاء
ــواطــنــ قـــطــار مــعـــلق لــنــقـل ا
بـسـرعــة في الـهــواء حتـولت تـلك
الـــســــتـــوتـــات الى وســــائل نـــقل
بـدائيـة اسـرع مـن العـربـات الـتي
جتـــــرهـــــا اخلـــــيـــــول ان مـــــكــــان
ــــــنـــــاطق الـــــســـــتــــــوتـــــات هي ا
الـصــنـاعـيـة والـبــيع واالسـتـيـراد
بــــاجلـــمــــلـــة ال لــــنـــــقـل الـــركـــاب
ـرورية واالسـهـام بـاالخـتنـاقـات ا
وحتـويـل الـشــوارع الى طـوابــيـر
طـــــويــــلـــــة من الـــــســــيـــــارات في

شوارعنا.
rÝU- بغداد   bLŠ«
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في احدى مناطق مـحافظة بابل
ــواطن كـــانت لـــنــا وقـــفــة مـع ا
(كـاظم جـودة) البـالغ من الـعـمر
 71عـامـا وهـو صـاحب بـسـتان
واطن عن صـغـير وقـد نـحـدث ا
زارع زراعة النخـيل وهموم ا

ـنازلـهم وانـشـغـلوا استـقـلـوا 
مـع أبــــــنــــــائــــــهم واحــــــفــــــادي
واحملـصـول اجملـني من الـتـمور
كل عــــام يـــوزع عــــلى ابــــنـــائي
ـتـبـقي مـنه وأصـبحت وابـيع ا
تـكــالـيف جـني الـتــمـور عـمـلـيـة
مـتـعـبـة فـكـما يـعـلم اجلـمـيع ان
الــنـخــلـة الــواحـدة حتــتـاج الى
ــــرات عــــدة من اجل صــــعــــود 
تنـظـيـفـهـا من الـسـعف والـكرب
ومن ثم تـلـقــيـحـهـا وتـركـيـسـهـا
وجـــني تــمــورهـــا وحتــتــاج كل
نخلة الى عامل يـصعد اليها ما
ال يــقل عن ست مــرات كل ســنـة
وفي كل صعود يـحتاج صاحب
البستان الن يدفع للعامل مبلغا
من الـنـقـود فـأذا كـان الـبـسـتـان
كـبـيـرا فـتـصـوروا األمـوال التي
يدفعها صـاحب البستان مع ان
بـاعـة ال تـسـاوي ثمن الـتـمـور ا
ـصـاريف عـلـيـهـا ولـهـذا عزف ا
الـنــاس عن الـعـنــايـة بـالــنـخـيل
واذا ظــــــــــلـت األمــــور هـــــكــــذا
فـــســــــــوف تـــكــــون الـــنــــتـــائج

مؤسفة.

ــزروعـة كـانت جـمـيـع احملـاصـيل ا
رخــيــصــة وأيــضــا كــانت األشــيـاء
رخيصة وغير غالية وكانت احلياة
حقـا جميـلة وبعد زواجـي افتتحت
ـواد الـغـذائـيـة والرز مـحال لـبـيع ا
والطح وكنـت اعمل في البستان
كل أســبــوع وكــنـت أيــضــا اصــعـد
الــنـــخــيـل واقــوم بـــقص الـــســعف
وتـــكـــريب الـــنـــخـــيل والـــتـــلـــقـــيح
والتـركيس وجـني احملصول اال ان
للسـن فعـلتها فـلم اعد اقوى على
هــذا الــعــمل وكــان ابــني الــكــبــيــر
يــسـاعـدني فـي هـذه االعـمـال اال ان
اجتـاهه لـلـوظـيـفـة جـعـلـني اعـتـمد
على اسـتئجار احـد الشباب لـلقيام
بــأمـور الــبـســتــان حـيث ان ارضي
حتــولت الى قــطع أراض ســكــنــيـة
قــبل عـشـرين ســنـة ولم يـبق لي اال
هـــذا الــبـــســـتــان الـــذي بـــدأ يــذبل
يـاه قلـيلة وتـيبـست اشجـاره الن ا
جـدا واصـابه اإلهـمـال فـلم تـبق اال
الحظتها سبع عشرة نخـلة أقوم 
من خـالل استـئـجـار من يـعـمل بـها
وادفـع لـه األجــــــور الن ابـــــــنـــــــائي
مــوظـــفــون وعــســـكــريـــون وكــلــهم

عدت الى الزراعة لكي ازرع األرض
الـتي تـركـهـا لي والـدي والـبـسـتان
ــوجــود حــالـيــا وقــد كــان الـوقت ا
آنذاك مناسبا للزراعة والعمل بجد
حـــيث كــان كـل شيء مــتـــوفــرا ولم
نـــكن نـــشـــكــــو من شيء ســـوى ان

قائال نـشأت في بيـئة زراعيـة ومنذ
ــزارع الـــصـــغــر كـــنت اذهـب الى ا
والـبـسـاتـ كمـا كـنـت ارعى الـبـقر
واالغـــــنـــــام ولم اكـــــمل الـــــدراســــة
فـخـدمت اخلدمـة الـعسـكـرية لـسبع
سـنوات وعنـد اكمـالي تلـك اخلدمة

ـــواطن ايـــاد فــتـــحي من يـــشـــيــر ا
وصل مـحـافـظـة نـيـنــــــــــــــــوى/ ا
الى وجـود اجــراءات الـتـقــــــــــشف
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ـواطن عـلي جـودة من بـغـداد/ حي الـصـحـة مـوضـوع يـتـنـاول ا
اليـ النشـاء جسور شـاة ويقـول بالـرغم من صرف ا جـسور ا
واطـن يعبـر عليـها! وهو امـر يحتاج شـاة اال ان ال احد من ا ا
ـرئـيـة لــلـتـصـرف الى الـتـوعــيـة والـتـثــقـيف من خالل االجـهــزة ا

بحضارة مثل االخرين.
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ـقـدادية الى ـواطن احـمد روكـان من مـحافـظـة ديالى/ ا يشـير ا
وجـود اعــداد كـبــيـرة من اخلــنـازيـر الــبـريــة الـتي بــاتت تـتــكـاثـر
نطـقة ورغم جـهود بـعض االشخاص البـادة تلك اخلـنازير اال بـا
ان االمر يتطلب جهود الدولة في هذه اجملاالت للقضاء على تلك

اخلنازير التي سببت اخلراب واالضرار لهم.

¡U*« rŁ ¡U*«

ـثــنى/ الـسـمـاوة ـواطن (جـلــيل حـسن) من مــحـافـظـة ا تــنـاول ا
ـيـاه وشـحـهــا ويـقـول مـر عـلـيــنـا صـيف صـعب بـكل مـوضـوع ا
ياه وتلوثها والبد شاكل بسبب ا عنى وقد عانينا الكثـير من ا ا
ـيـاه في هـذا من ايـجـاد حـلــول دائـمـة وسـريـعــة حلل مـشـكـلــة ا

الوقت قبل حلول الصيف القادم.

واطن (سمير عبد في اتصال هاتفي مع هـذه الصفحة يتنـاول ا
الواحـد) من مـحافـظـة نـينـوى مـوضوع تـكـدس القـمـامة في حي
ـزيد الكـرامـة ورمي اخمللـفـات علـى الشـارع االمـر الذي سـبب ا

عاناة والرائحة الكريهة والذباب والبد من حلول. من ا
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ـواطنـ من محـافـظة واسط/ الـصويـرة يـقولـون انهم عـدد من ا
عـاطلـون عن العـمل منـذ سنـوات مع انهم خـريجـون وليـس هناك
امل في تـعيـيـنـهم وينـاشـد هـؤالء اجلهـات اخملـتصـة الـعـمل على
ضي حل مـشاكل الـبطـالة وايـجاد فـرص عمل لـلشـباب الـذين 

بهم قطار العمر دون زواج او عمل.

qLŽ öÐ ÊuKÞUŽ
ـــــتـــــقـــــاعـــــدين مـن بـــــغــــداد عــــدد مـن ا
واحملـافـظـات يـقـولـون ان االسـتـقـطـاعات
عـلى رواتبهم مازالت جاريـة منذ سنوات
وعن اعـتراضـهم في دائرة الـتقـاعد على
اسـباب سـريـان االسـتقـطـاعـات قـيل لهم
في احلـاسبـة ان االستـقـطاعـات ما زالت
ســاريـة عــلى الـدرحــات االولى والـثــانـيـة
تقاعدون من تلك والثـالثة .. ويستغـرب ا
الــــــــدرجــــــــات مـن هــــــــذا اجلــــــــواب الن

االستقطاعات رفعت منذ زمن.
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فالح يقلم نخلة في بستان

موكب ستوتات في شارع اجلمهورية ببغداد

صديقان يتبادالن الهواتف

ام ترضع طفلها وسط معاناة غالء اسعار احلليب
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واطن عـالء عبـد اخلالق من مـحـافظـة صالح الـدين/ تكـريت في اتـصال هـاتفي مع يطـرح ا
هذه الـصفـحـة موضـوع الـبنى الـتحـتـية الـتي تـضررت بـفعل وجـود االرهـاب ويقـول البد من
ـتــضـررة فـقـد زادت مـعـانـاة ـنـاطق ا ايـجـاد حـلـول حلـل مـشـاكل الـبـنى الــتـحـتـيـة جلـمــيع ا

. واطن ا

من بــغـداد يــشــكـو اصــحــاب افـران
الـصمـون من حجـب حصص الـنفط
عنهم السابيع محددة بسبب عقوبة

احد االفـران وسريـان العـقوبـة على
بـاقي االفـران لـكـي تـكـون (الـعـقـوبة
عــبـرة لــهم) وهـو امــر ســبب تـلــكـؤ

عـمل االفـران وجلـوئـهم الى الـبحث
عن الــنــفـط من االســواق وهــو امــر

غير صحيح في مثل هذه االمور.
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واطن عالء عـبد االمير من محافظـة البصرة/ القبلة الى يشير ا
واطن مـلوثة وتـملؤها ان ميـاه الشرب الـتي تصل الى منـازل ا
االوحال بدون تصفية وهو امر يزيد من معاناة مئات االالف من

واطن والبد من وجود حلول. ا

رغم ان اســـــعـــــار الـــــنـــــفـــــــــــــــط
مــــــرتـــــــفــــــعــــــة فــــــلــــــمــــــاذا هــــــذه
االجـــــــــــــراءات الن جميــــــــــــــــع

ــــواطــــنـــــــــــ تــــأثــــروا بــــهـــذه ا
االجـــــــراءات وخــــــاصـــــة حــــــركـــــة

االسواق. 
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واطن حسام علي من يتسـائل ا
بـغـداد/ حـي الـزهـور / عن عـدم
حل مــشـكــلــة الــشـاحــنــات قـرب
بوابة احلسـينية ويقول مازالت
الـشاحـنات تـقتطـع طريق ديالى
- بغـداد مسبـبة االزدحام وقطع

ـواطن الـطرق والـتأثيـر على ا
وهــذه احملــتــلــة مــوجــودة مــنـذ
سنـوات بـدون حـول جذريـة لـها
مع بـــــدء دوام الـــــكـــــــــــلـــــيــــات
ــرضى ــعــاهــد ومــراجــعــة ا وا

لالطباء.

عنية  w¾OÐ ÀuKð∫ تراكم االزبال في ازقة منطقة البتاوي الهمال رفعها من قبل اجلهة ا


