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سـابق عن حـمـلـة خـدمـيـة واسـعـة في
ـدائن شـمـلت أكـسـاء عدد من قضـاء ا
الــطــرق الــرئــيــســة والـفــرعــيــة ورفع
النفـايات في إطار حـملة خـدمة بغداد
ــدائن شـــرف لــنـــا . مــديـــر بــلـــديـــة ا
ـهــنـدس فـراس ريــسـان طــاهـر أكـد ا
(انه وبــتـوجــيه مــبــاشــر من مــحـافظ
بــغـــداد فالح اجلـــزائــري ومـــتــابـــعــة
مبـاشرة مـن قبل مـدير بـلـديات بـغداد
ـهـندس أمـجـد يـاسـر سـعـيـد نـفذت ا
مالكـاتــنـا هـذه احلــمـلـة الــتي شـمـلت
تـنـظـيف اجملـســر الـرابط بـ نـاحـيـة
ـــدائن فـــضال عن اجلـــســر وفـــلـــكــة ا
اكسـاء الطـرق من قـبل جلان الـتـنفـيذ
بـاشر) مضـيفـا ان احلمـلة تـضمنت ا
ايضا اعمال مد القالب اجلانبي بحي
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ـدائن إلى وأشـار مديـر مـديـر بـلـدية ا
ـقـرنص في مـواصـلة أكـسـاء وصب ا
(حي التصنيع) من قبل جلان التنفيذ

باشر .  من قبل جلان التفيذ ا
يشـار الى ان رئـيس الهـيئـة الـوطنـية
لالســتــثــمـار ســامي رؤوف االعــرجي
اكـد (انه لم تــسـلم اي وحـدة ســكـنـيـة
في مـشــروع بـســمـايـا الــسـكــني غـيـر

مكتملة اخلدمات. 
وقــال االعــرجـي خالل اجــتـــمــاعه مع
عـــدد من اعـــضـــاء رابـــطـــة اصـــدقـــاء
مـشـروع بـسـمـايــة الـسـكـني بـحـسب
بيان للهيئة نشرته وسائل االعالم ان
(الـــهـــيـــئـــة حتـــرص عــلـى ان يـــكــون
مـشـروع بـسـمـايـة الـسـكنـي مـشـروعاً
نـطقة من خالل حداثة وذجياً في ا
ـقــدمـة الـعــمــارة وتـطــور اخلـدمــات ا
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ــديـــنـــة). واشــار الى ان لــســـاكـــني ا
الـهـيـئـة وضـعت خـطـتـ بشـأن مـلف
ـشـروع االولى اخلـدمـات اخلـاصـة بـا
ــشـروع وتــسـيــر مع جـدول لـعــمـوم ا
تقدم العمل لتـسليم وجبات الوحدات
السكـنيـة سنـويا (مجـموعـة كل أربعة
برم مع أشهر) وحـسب بنـود العقـد ا
ــنــفـذة لــلــمــشـروع  شــركـة هــانــوا ا
واخلـطـة الــثـانـيـة مــصـمـمـة لــتـوفـيـر
اخلــدمــات األسـاســيــة لــســبــعـة االف
وحــدة سـكــنـيــة تــعـمل الــهــيـئــة عـلى
ـشروع تسـلـيـمـها كـوجـبـة اولى من ا
نـهــايـة الــعـام احلــالي  حـيث ســيـتم
ــاء والــكــهــربــاء والــصـرف تــوفــيـر ا
الـصـحي والـغــاز وبـنـاء عـدة مـدارس
ومسـتـوصف بـشكل اسـتـثنـائي لـهذه
الـوجـبـة). ووجـه االعـرجي ان (يـكـون
هـنــاك اجـتــمـاع شــهـري مع الــرابـطـة
ـسجـلـ عـلى اخـر تـطورات الطالع ا
ــشــروع واالجــابــة عــلى الــعــمل في ا
كــافـة الــتــســاؤالت فــضال عن اقــامـة
زيارات شهريـة للمـسجلـ والراغب
ـشروع بـالـتـسجـيل الـى مـوقع عـمل ا
لـلـوقـوف عـلى ارض الـواقع واالطالع
على سيـر تقدم العـمل ونسب االجناز

تحققة). ا
في الوقت ذاته فوجئ ناشطون زاروا
اجملـمع بــعـدم الــتـزام ســكـنـة الــشـقق
بـــقـــواعــد الـــســـكن واجلــــــــــمـــالـــيــة
عـمارية وجـمال الـبيـئة الـســـــكـنية ا
من خـالل نـــشـــر االغـــطــــيـــة ومالبس
ـا يـســئ الـغـسـيل عـلى الـواجـهـات 
الى مـنــظـر هــذا الـصــرح. ودعـوا الى
فرض غـرامات بـحق اصـحاب الـشقق

اخملالفة.
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تذليل عقبات إكمال  مدينة بسماية
كتـبه تلقته واكد اجلزائري في بـيان 
(الزمان) ان (حرص احلكـومة احمللية
على استقطاب الشركات االستثمارية
ـشاريع اخلدمية في ية لـتنفيذ ا العا
الـعـاصـمـة بــغـداد ). واضـاف الـبـيـان
(ان اجلـزائـري (اســتـقـبل في مــكـتـبه
مـطــلع االسـبــوع اجلـاري وفــد شـركـة
شـروع مدينة نـفذة  هانوا الكـورية ا
بسمـاية السـكني وأطلع خالل الـلقاء
عـــلى عــــرض مـــوجـــز عن مـــســـتـــوى
تـحقق في مـشروع بسـماية االجناز ا
ـقـدمة الـسـكـني وطـبـيـعـة اخلـدمـات ا
ــعــوقــات الــتي لــلــســاكــنـــ فــيه وا
تواجهها الشركة الستكمال خططها )
 بـــدوره شــدد مـــحـــافظ بـــغـــداد عــلى
(اهـمـيـة تـعـزيـز الـتـعـاون والـتـواصل
ــســـتــمـــر مع الــشـــركــات الـــكــوريــة ا
واالسـتـفــادة من حـجم الــتـطـور الـذي
وصلت اليه في اجناز مـشاريع البنى
الــتــحــتــيــة ). وحث اجلــزائــري عــلى
ـؤســسـات (ضـرورة تــعـامـل جـمــيع ا
ستثمرين وفق قانون احلكومية مع ا
ـرونــة من اجل االســتـثــمــار وابــداء ا
اجنــــاح اخلـــــطط االســــتـــــثــــمــــاريــــة
والـــــنـــــهـــــوض بـــــالـــــواقع اخلـــــدمي
والعمـراني في العـاصمـة). من جانبه
عـبر مـديـر شـركـة هـانـوا عن سـعادته
بلقـائه مع محـافظ بغـداد واثنى على
تـــفــهــمـه لــطــبـــيــعـــة عــمل الـــشــركــة
واســـتـــعـــداده لـــلـــتـــعـــاون بـــتـــذلـــيل
الـــــصــــعــــوبـــــات أمــــام الـــــشــــركــــات
االستثـمارية وتـوفير االجـواء االمنية

شاريع اخلدمية . ناسبة الكمال ا ا
واعــلــنت مــحــافــظــة بــغــداد في وقت
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ناشد سكنـة مجمع بسمـاية السكني
هيئة االستثمار الـوطنية بانقاذ هذا
الصـرح العـقـاري العـمالق من تهـديد
االهـمــال وضـعف اخلــدمـات نـتــيـجـة
نـقص تـأهــيل شـركـة اخلــدمـات الـتي
اضي القيام باعمال تولت منذ اذار ا
الـتــنــظـيف وتــرتــيب حــدائق اجملـمع
صاعد الـكهربائية. وقالوا وصيانة ا
ان (هــــذه الــــشــــركــــة تــــفــــتــــقــــر الى
مستـلزمـات القـيام باعـمال كـبيرة من

نــوع خــدمــة مـجــمـع سـكــني

للمشروع يقتدى بها.
وتـــســـبب هـــذه احلـــاالت في شـــيــوع
االستياء ب السـكان وامكانية وقوع

احتكاك مع الشركة.
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على صـعيـد اخر عـبر سـكنـة بسـماية
عن سعادتهم بـاجناز مشـاريع خدمية
ــنــفــذة اعــلــنت الـــشــركــة الــكــوريــة ا
لـلـمـشـروع وبـالــتـعـاون مع مـحـافـظـة
بــغــداد اجنــاز اجلـــزء االكــبــر مــنــهــا
وسـيـتـم افـتـتـاحــهـا قـريــبـا وقـالـوا لـ
ـنفذة (الزمان) ان (الـشركـة الكـورية ا
للمشروع بالتعاون مع هيئة استثمار
بغداد تـعمل عـلى اجناز عـدة مشاريع
خدمية تفتتح قريبا) مشيرين الى ان
ــشــاريع الــتي ســتــفــتــتـح هـو (اهم ا
مشروع مستـوصف وطوار بسماية
احلـديث الذي يـضم بـنـايـته احلـديـثة
ــهـمـة عـددا من االقــسـام الــصـحــيـة ا
ومنـهـا صالـة خـاصة لـلـوالدة واخرى
للعـملـيات الـصغرى والـكبـرى وتكون
ـواصفات مجـهز بـاحدث االجـهزة و
ـيـة سـتـوفــر خـدمـاتـهـا لـيس فـقط عـا
لـسكـنـة مـدينـة بـسـمايـة بل لـلـمـناطق
ـديـنـة فضال اجملاورة والـقـريـبة من ا
عـن تــــخــــصــــيص مالكــــات طــــبــــيــــة
متـخـصصـة لـلمـشروع الـطـبي فضال
عن اجنـــاز اكــبــر مـــجــمع تـــســويــقي
ـشاريع لـلـمديـنـة لـتـنـضم الى بـقـيـة ا
راكز ـدارس احلديثـة  وا نجـزة  كا ا
اخلـدمـيـة  والـريـاضــيـة والـتـرفـيـهـيـة
الـتي تـقـدم خـدمـاتـهـا لـسـكـنـة مـديـنة

بسماية).
الى ذلك بـــحث مــحــافـظ بــغــداد فالح
اجلزائري مؤخرا مع الشركة الكورية
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الـنــاس يـقـومــون بـاسـتــئـجـار الــسـيـارات
خالل فــتـــرة الــصــيف أكـــثــر من أي وقت
ـواقع بـسـهـولة. لـلـسيـاحـة والـتـنـقل في ا
ويــجب ان يــكــون الــزبــون واعــيــا بــعــقــد
اإليجار الذي يبدو جـيدا ومغريا لدرجة ال
ـا قـد تـصـدق وبـقــيـمـة مـنـخـفــضـة فـلـر
يـكون ذا تـأجـيـر أمـيـال مـنخـفـضـة بـسـعر
ســداد مــرتــفع لــذلك اقــرأ الــعــقـد قــبل أن
تـــــتـــــحـــــمس.وإذا أردت شـــــراء ســـــيــــارة

مــســتـعــمــلــة عـلــيك أن تــقــوم بـالــكــثــيـر
كـاحلـصـول عـلى تــقـريـر عن حـالـة ووضع
السـيـارة من حوادث وأعـمـال تعـديل. عدم
الــتــســرع في شــراء سـيــارة مــســتــعــمــلـة
وفحـصهـا والتـأكد مـنهـا يريح الـزبون في
مقـبل األيـام أمـا التـسـرع في الـشراء دون
مـعـرفـة تـاريـخــهـا فـقـد يـكـون كـابـوسـا قـد
ـال.ويـدعي يـكـلــفك الـكــثـيـر من الــوقت وا
سـتـعمـلـة أنهم بعض بـائـعي السـيـارات ا

زبــائن مــتـلــهــفــون عـلـى شـراء الــســيـارة
وتراهم يـروحـون ويجـيئـون لـيرغـبوك في
سـتهدفة الشراء ويـرفعون إلى األسـعار ا
بغض الـنظـر عن سعـرها احلـقيقـي. دائما
نعك ذلك من ال تغتر بـكثرة الـزبائن وال 
تفـحص الـسيـارة تفـحصـا دقـيقـا وتوقف
عن السعر الـذي تراه مناسـبا لها دون أن
يحمسك من يرفعون أسـعارها خاصة عند
إقـــامــة مـــزاد عــلـــيــهـــا واألفــضـل جتــنب

زادات. ا
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وان مـعظـم النـاس يـدخـلـون مـعـارض بيع
السيـارات ويكشـفون عن جـميع بطـاقاتهم
بشـكل مـسـبق.ويـنصح اخلـبـراء بـضرورة
ـيـزات الـتي تـرغـبـها جتـنب الـكـشف عن ا
ستقبل حتى ال تعطي البائع في سيارة ا
ـيزتك سرا ميزة يـستغـلك بهـا واحتفظ 
بــيـــنك وبــ نـــفــسـك.وكــثــيـــر من األفــراد
والتـجـار يقـومـون باإلعالن عن سـيـاراتهم
عـبـر اإلنــتـرنت بـقـيــمـة أكـثـر من قــيـمـتـهـا
احلـقـيـقـيـة أو أقل من قـيـمـتـهـا كـمـا تـبـدو
ويـقـوم بعـرض صـورهـا ومـبـررات بـيـعـها
في قـصــة مـؤثـرة. كــمـا يــنـصـحــون بـعـدم
ــــؤثــــرة أو االجنــــراف وراء الــــقـــــصص ا
يأخـذك احلماس لـلتـهور والـشراء بـتسرع
ـعتـادة ودائـما دون أخذ قـواعـد الشـراء ا
بررات جانبا وابحث في عند الشراء دع ا
سجل السيـارة وقيمـتها احلقـيقة حتى ال

ة. تكتشف فيما بعد حقيقة مؤ
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يـــعـــد شـــراء ســـيــــارة من مـــعـــارض بـــيع
الـسـيـارات أو سـيـارة مــسـتـعـمـلـة جتـربـة
مـــتــعـــبــة واألســـوأ من ذلك عـــنــدمـــا يــتم
الــتــحــايل عــلى الــزبــونــالــذي قــد يــصــدم
واصفات التي أرادها بسيارة ال تكون بـا
أو سيـارة مستـعمـلة مـبالغ في قـيمـتها أو
 الــتـــحــايل في ســـوء وضــعـــهــا ولــكي
تــســتــطـيـع أن تـقــلل مـن نــسـبــة ذلك كــله
وتظـفر بـسيـارة تـليق بـأحالمك وال تكـلفك
الكثـير قـدم خبراء ثـماني من أكـبر احليل
ــكن أن تــنــطـلـي عـلـى الـزبــون مع الــتي 
بعض النصـائح.فقد قالـوا ان السعر ليس
كل شيء كـمـا قـال اخلـبـيـر االن بل(هـنـالك
دى الـبعيد تكاليف أسـاسية والـتي على ا
سـتـكـلـفك أكـثـر من سـعـر نـفس الـسـيارة).
فمـثالً سـيارة بـسـعر 12 ملـيـون دينـار قد
تـظـهـر في إعالن مع تـخـفـيض لـتـصـبح 7
ماليـ إذا لم تـكن جــديـرًا بـكل احلـوافـز

فإن التكلفة ستكون أعلى.
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ـشـتري ـتلك الـبـائع مـا يريـده ا وإذا لم 
فـــإنه ســـيـــحـــاول أن يـــبـــيع مـــا لـــديه في
مــعــرضه وقــد يــقــنــعك بــتــجــربــة قــيـادة
الـســيــارة سـواء تــلك الــتي تـريــدهـا أم ال.
رونة وعدم الـعجلة يجـعالنك قادرا أكثر ا
عـلى طـلب سـيـارة أحالمك وطـلب سـيـارة
ـال فـي كثـيـر من جـديـدة قـد يـوفر عـلـيك ا

األحيان ويجعلك أكثر سعادة.
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كـمــا ان شـراء ســيـارة جــديـدة يــعـد قـرارا
ماليا ضخما كما أنه قرار عاطفي ويعده
الـبعض جـزءا من هـويـته وهـذه صـفـة قد
ـبيـعـات ضد الـزبون. يسـتـغلـها مـوظـفو ا
لـذلك إذا أردت اتــخـاذ قــرار مـالي صــائـبـا
ـوضـوع وال تخف اترك عـواطـفك خـارج ا
من الـذهـاب والعـودة الحـقـا بـغض الـنـظر

عن مدى إعجابك بالسيارة.
فاجآت في عـقود اإليجـار أعداد أكبر من ا

-1-
ـيزان األخـالقي من االهـتمـام الـفـائق بـالنـاس  والـتـصدي ال شيء أثـمن في ا
اجلادّ لـقضاء حـوائجهم وبذل اجلـهد اليصالـهم الى ما يريـدون متى ما كانت

مطالبهم مشروعة ال غبار عليها .
-2-

انّ هـذا االهتمام يكشف عن حس انساني عمـيق  ونبل أخالقي كبير يستحق
معه أصـحاب القلوب النابضـة بحب اآلخرين الشكر والتقـدير والثناء  مضافاً

الى ما يُدّخر لهم من مثوبات عظيمة عند الله يَلْقَوْنَها يوم الدين ...
-3-

كن وصفهم بأنـهم (يأخذون وال يُعطون) الحظ انّ هـناك فريقاً من النـاس  وا
 

ا يلزم من الـشكر والثناء فهم ال يـقابلون األيادي الـبيضاء التي تُسـدى اليهم 
والتـقديـر  إمّا عن تكـبرٍ وتكـاسلٍ مقيت  وإمّـا عن جفـافٍ في التعـامل ال يليق
بان يُـقابل به احملسـنون  وأيّا كـان السبب فهم كـمن تبادر الى حتـيتِهِ ولكنه ال

ثلها وال باحسن منها ..!! يرّد على التحية ال 
-4-

ن أعانـهم وسـاعدهم يُخـشى مِنْ هـؤالء الـناكـصـ عن اداء الشـكـر والـتقـديـر 
ـعـروف  ذلك أنَّ هـذه الـدرجة من عـلى قضـاء حـوائـجـهم أنْ يـقـطعـوا سـبـيل ا
ن طلوب  ساعدة والعون ا البرود والسلبية قد تقود الى اإلعراض عن تقد ا

يحتاجه من الناس .
نصفون على االطالق ... وفي هذا انحسار للمدّ االنساني ال يقبل به ا

-5-
أثور : لقد شاع على األلسن القول ا

{ من لم يشكر اخمللوق لم يشكر اخلالق }
انطالقا من قانون عقلي عام يقول :

نعم واجب بحكم العقل }  { انّ شكر ا
-6-

وهناك نصوص مهمة في هذا الباب 
اليك بعضها 

روي عنه (ص) أنه قال :
{ أسرع الذنوب عقوبة كفرانُ النعمة } 

وروي عنه (ص) ايضا :
{ يؤتى بـعبـدٍ يوم الـقيامـة فيـوقف ب يدي الـله عز وجل فـيُأمـر به الى النار 

فيقول :
أي ربّ

أمرتَ بي الى النار وقد 
قرأتُ القرآن 
فيقول الله :
اي عبدي :

اني انعمتُ عليك فلم تشكر نعمتي 
فيقول :

اي رب أنعمتَ عليّ بكذا فشكرتُكَ بكذا 
وأنعمتَ عليّ بكذا وشكرتك بكذا  

فال يزال يُحصي النعمة ويعدّد الشكر فيقول الله تعالى :
صدقتَ عبدي  االّ أنّك لم تشكر من أجريتُ لك نعمتي على يديْ فالن  

وانّي آليـتُ على نـفـسي ان ال أقبل شـكـر نعـمـة أنـعمـتُـها عـلـيه حتى يـشـكر من
ساقها من خلقي اليه } 

امالي الشيخ الطوسي ص  463
سألة اذن محسومة  فا

تنكرين لشكر النعم وااليادي البيضاء . وال عذر الولئك ا
واخيراً :

ؤمن االمام علي بن ابي طالب (ع) قوله : روي عن امير ا
{ حق على من أنعم عليه أنْ يُحسن مكافأة النعم  

فإنْ قَصُر عن ذلك وسْعُه فعليه أنْ يُحسن الثناء ـ فان كَلَّ لسانُه  
عرفة النعمة  فعليه 
نعم بها   ومحبة ا

فانْ قَصُرَ عن ذلك فليس للنعمة بأهل } 
صدر السابق /  513 ا

وهكذا تبدو التراتبيّة واضحة فَرَّدُ اجلميل باجلميل عمليا هو سيد احللول 
وإنْ لم يـتـمـكن مِنْ ذلك كـان الـشـكـر والـثـنـاء بـلسـانه وإنْ

عجز عن ذلك 
نعم ومعرفة قدر النعمة  فلن يعجز عن حُبّ ا

وإنْ قَـــــــصُــــر عـن ذلـــــك فــــــــهــــو لـــــيـــس بــــأهـــلٍ
للنعـــمة .

رسم توضيحي لشراء سيارة من معرض
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تلك من عقل متفتح وثقافة مكتسبة ا  ثقف قدوة في جميع اجملتمعات  يعـد ا
ـثـقف مـسـؤولـيـة وتـقع عــلى ا ـطـالـعـة والـتــثـقـيف الـذاتي من الــدراسـة أو من ا
بـاديء السـليـمة والـقيم الـصحـيحـة في اجملتـمع ويجب عـليه عظـمى في نشـر ا
ـواطـنـة الـصـحـيـحـة من خالل اجملـال الـذي يـتـخـصص به أن يــزرع مـبـاديء ا
واالنتـماء احلـقيقي لـلوطن ونشـر مفـاهيم السالم واحملـبة والـتسامح والـتعايش
السـلـمي بـ أفراد اجملـتـمع وعلـيه أن يـحـارب كل مفـاهـيم الـكراهـيـة والتـفـرقة
ـفــاهـيم تـزرع ــذهـبي والـعــرقي ألن هـذه ا والــتـعـصب الــديـني والـســيـاسي وا
الـتـفـرقــة في اجملـتـمع وتـقـلل أواصـر الـوحـدة والــقـوة ونـتـائـجـهـا خـطـيـرة عـلى
ومع األسف مانراه اليوم على الساحة الثقـافية وخاصة العربية منها اجملتـمع 
ثـقـفة تـتبـنى أفكـاراً خطـيرة ـاذج كثـيرة مـن احملسـوب عـلى الطـبقـة ا وجود 
حيث يـعملون على بث التفـرقة ب أفراد اجملتمع عبـر نشرهم األمور التي تثير
ـذهـبـيـة والـديـنـيـة والقـومـيـة مـسـتـخـدمـ بـذلك خـبـرتهم الـنـعـرات الـطـائفـيـة وا
الـصـحـفـيــة أو االعالمـيـة وبـأسـالـيب مـاكـرة قــد تـكـون مـبـاشـرة أحـيـانـاً وغـيـر
ـوضوع هو خـطورته على ومـادفعني لـلتطـرق لهذا ا مبـاشرة في أحـيان أخرى
وكـذلك لـتـطور وحـدة مـجـتمـعـاتـنـا ونتـائـجه اخلـطيـرة عـلى أمـنـها واسـتـقـرارها
وسائـل النشر والتواصل الورقي واأللكتروني حيث أن الكاتب يجد سهولة في
ـواقع األلـكــتـرونـيــة والـتي لـهـا نـشـر مــقـالـة مــعـيـنـة فـي عـشـرات الـصــحف وا
هـنية ـعايـير ا جمـهورهـا الواسع ومع األسف الكـثيـر منهـا التتـبع الضوابط وا
فنجد كـاتب مع من احلقـيقيـة في النشـر حيث تعـتمد عـلى الكم هامـلة النـوع
هذا الـصـنف الذي نـتـحدث عـنه يـنشـر مـقالـة مـلغـومـة باألفـكـار اخلطـيـرة التي
تهـدد أمن واسـتقـرار اجملـتمـع في أكثـر من صـحيـفـة ألكـتـرونيـة وفي أكـثر من
مـوقع وجند أن هـذه األفكـار قد تـسربت بـسرعـة الى جمـهور واسع من الـقرّاء
وكم مـن عدد ـطـروحـة ولـو تـخـيـلـنـا كم عـدد الـذين سـيـتـأثـرون بـهـذه األفـكـار ا
الكـتاب من هذا النوع على سـاحتنا الثقـافية وكم سيكون مـجموع القرّاء الذين
ســـيـــتـــأثـــرون ألدركـــنـــا مـــدى خـــطـــورة هـــؤالء احملـــســـوبـــ عـــلى الـــطـــبـــقـــة
ولشّخـصنـا مدى خـطورة هذه الـظاهـرة على مـجتمـعاتـنا. مـا أريد قوله ثـقفـة ا
ـثل هـذه الـظاهـرة اخلـطـيرة حلـمـاية بـأنـنـا يجب أن نـتـعـاون جمـيـعـاً للـتـصدي 
مجـتمعاتنا من تـأثيراتها اخلطـيرة وعليه نحتـاج الى تعاون من جميع األطراف
ـؤسـسـات االعالمـيـة وخـاصة لـلحـد من خـطـورتـهـا وعـلى ادارات الـصحف وا
ـهـني بـشكل سـلـيم وأن تـتـبع ضوابط األلكـتـرونـية أن تـأخـذ دورهـا الوطـني وا
دقيـقة ومعايـير مهنـية للنـشر وعليـها أن تخصص كـوادر اعالمية كفـوئة لقراءة
وافقة على النشر لتفويت الفرصة على هذه النفوس قاالت قبل ا النـصوص وا
ريـضة في نشر بذور الشـقاق والتفرقة في نفـوس الناس وأن نحمي اجملتمع ا

أجورة والقرّاء والساحة الثقافية من تأثيرات هذه األقالم ا
لـكي ننـقي سـاحـتـنـا الـثـقافـيـة واالعالمـيـة من مـخـاطر
هـذه األفكـار الهـدّامة الـتي تـريد الـشر بـأوطانـنا وأن
نحـافظ على الثقافة كشعـلة تنوير للناس وأن نساهم
في نـشر مفاهيم األمن والـسالم واالستقرار واحملبة

والتعايش السلمي في مجتمعاتنا.  
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والفاكـهة عـلى احلمضـيات والـفواكة
لـفالحي شـعـبــتي زراعـة احلـسـيـنـيـة
وعون. وقـال مسـؤول شـعبـة االرشاد
ـولى في تـصريح هـنـدس قحـطان ا ا
امس ان (الــــهــــدف من اقــــامــــة هـــذه
الـندوة هـو لـزيـادة خـبـرات الـفالح
في مـجـال مـكـافـحـة اآلفـات الـزراعـيـة
وللـحد من اضـرار هذه احلـشرات في
بسـاتـ الـفاكـهـة والقـضـاء عـلى تلك
اآلفـات).مـضــيـفـا ان (الـنــدوة شـمـلت
عــدة مـــحــاور والـــتي تــخـص ذبــابــة
الــيـــاســمــ الـــتي تــصـــيب اشــجــار
احلـمـضــيـات وذبـابــة الـفـاكــهـة الـتي

تصـيب ذات الـنواة احلـجـرية كـما 
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اكــد مــســؤولــون في غــرفــة صــنــاعـة
مــحـــافــظـــة كــربالء ان احـــد اســبــاب
توقف الـصـنـاعة الـعـراقيـة يـعود الى
ـسـتـورد بـاالضـافـة الى عـدم دخـول ا
وجود مـواد اولـيـة وقلـة الـدعم. وقال
رئيس غـرفـة صنـاعـة احملافـظـة كاظم
الــيــاســـ في تــصــريـح صــحــفي ان
(معـاناة الـصـناعـي بـدأت مـنذ اكـثر
من  15عــامــا بــاالضـافــة الـى وجـود
ستورد فوضى بهـذا اجملال بسـبب ا
واضاف الـيـاس (كـنـا نأمل بـانـشاء
وازدهار صناعـة متطـورة بعد تـغيير
النظام ولكن ما رأيناه اصبح العكس
تـمــامـا وهـذا يــعـود الى عــوامل عـدة
ـسـتورد وقـلـة الـدعم ومـنـهـا دخـول ا
وعدم وجود مواد اولية حيث توقفت
ـعــامل ومـنــهـا مــعـامل الـكــثـيــر من ا
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مضـيـفـا (نحـن نطـالب بـدعم حـكومي
للمـنتوج الـوطني كـما نطـالب باعادة
القطاع اخلاص من جديد ودعمه لكي
يــــأخـــــذ دوره الــــريـــــادي). واضــــاف
الـيـاسـ ان (احلـلـول تـبـقى مـعـطـلـة
لهذا القطاع وال يوجد حل في ذلك اال
في احـيــائه وهــذا جـاء نــتـيــجـة عـدم
تــمـلــيك االراضي الــصــنـاعــيــة وعـدم
ــواد االولـيـة الــتي تـدخل في تـوفـر ا
بـعض الـصـنـاعـات وهـذا ال يـكـون اال
بــتـفــعـيل قــطـاع الــصــنـاعــة وتـقــلـيل
االيـــجـــارات في احلي الـــصـــنـــاعي).
مشيـرا الى ان (االيجـارات قد وصلت

الى مــا يــقـارب الـ  10ماليـ ديـنـار
ـتوقف شروع ا فيـما يـقوم صاحـب ا
بدفع بدل االيجار). مؤكدا انه (ليست
هناك حماية لـهذا القطاع الن احلدود
ـنـفـلت قـد ـسـتـورد ا مـفـتـوحـة وان ا
غزا االسواق وهذا ما يجعلنا نطالب
بتمليك قطع اراضي للصناعي وعن
اعــادة احلـــيــاة لـــهــذا الـــقــطـــاع قــال
الياسـ (البد ان يـكون الـقطاع حتت
ـسـؤولــ وان تـكــون هـنـاك انـظــار ا
اجــراءات وقـــوانــ مــدروســـة حــتى
نعيد احلياة له باالضافة الى تشغيل
االيدي العامـلة). مبـينا ان (الـصناعة
كـانت ومـازالت رمزا لـلـتـطـور ومـنـها
صناعة كربالء والتي تتمثل بصناعة
عـلبـات وااللـبان والـراشي والدبس ا
بـاالضـافة الى الـصـنـاعـات الـشـعـبـية
ــزخـرف ومــنـهــا صـنــاعــة الـكــاشي ا
واالسـرة والـتـزجـيج وهـذه جـمـيـعـها
في طـريـقـهـا الى االنـقـراض). مـعـربـا
عن امــلـه ان (تــعــود الــصـــنــاعــة الى
وضـــعـــهــا الـــطـــبـــيــعـي وهــذا لـــيس
سـتحـيل). من جهتـها قـالت مديرة با
غرفـة الصـنـاعة حـوراء عبـد الله (من
الضـروري مطـالـبة الـرقابـة الـصحـية
ــتــابــعـــة اصــحــاب احملالت الــذين
ـواد الــغـذائــيـة وعــبـوات يـتــركــون ا
ـيـاه حتت اشـعـة الـشـمس احلـارقـة ا
الـتي تـتـسـبب بـتـلـفـهـا كـمـا ان هـناك
عـامل ـصارف لـدعـم ا تـنـسـيـقا مـع ا
بالسـلف). فيـما ذكر احـد الصنـاعي
احمد عبـاس (هناك صنـاعات عدة قد
بــدأت بـاالنــقــراض ومــنـهــا صــنــاعـة

الـنــقـوش والــزخـارف والــذي يـوضع
على الكاشي حيث يـعمل على تغليف
اجلدران واجلوامع والبيوت). معربا
عن اسـفه (لــعـدم وجــود دعم من قـبل
احلكومـة من اجل اعادة احليـاة لهذا
ـهم). وعن مـعـوقـات الـعمل الـقطـاع ا
ذكـر عــبــاس بـالــقـول ان (شح رؤوس
االمـــوال وعـــدم وجــــود الـــســـيـــطـــرة
النـوعيـة وهذا مـا جعل الـصنـاعة في
حالة مـن التدني). مـطالـبا (احلـكومة
بــتـوفــيــر قــطع اراض لــلـصــنــاعــيـ
كونـهم مـهـددين بالـرحـيل واصبـحـنا
نعمـل داخل االحياء الـسكـنيـة بسبب
.( فوضى التجاوز وجتريف البسات
واتلفـت احدى فرق الـرقابـة الصـحية
في قــطــاع الــهـنــديــة الــتــابع لــدائـرة
صـحة كـربـالء اكثـر من 900 لتـر من
الـعصـائـر النـتـهـاء الـصالحـيـة. وقال
مـديـر شــعـبـة الــرقـابـة الـصــحـيـة في
قطاع الهندية الدكتور ماجد السعدي
في تصريح صحـفي ان (احدى الفرق
الـرقـابــيـة الـصــحـيـة وبـالــتـعـاون مع
اجلــهــات الـــســانــدة قــامـت بــحــمــلــة
تــفــتــيــشــيــة شـمــلـت مــخـازن الــبــيع
ـتـابـعة بـاجلمـلـة واحملـال الـتـجاريـة 
ـعــروضـة ــواد الــغـذائــيــة ا ورصـد ا
فـــيـــهــا ومـــدى الـــتـــزام اصــحـــابـــهــا
بالـشـروط الصـحيـة الـواجب توفـرها
في مـخازنـهم). واضـاف الـسـعدي ان
(احلـمـلــة اسـفـرت عن ضـبـط الـكـمـيـة
ـنشأ ذكـورة من العصـائر مـحلـية ا ا
ــادة بــســبب حــيث تــمت مــصــادرة ا
سوء خزنهـا عالوة على انها مـنتهية

الــصالحــيـة و اتـالفـهــا في مــواقع
الطـمـر الـصحي وفق مـحـضـر رسمي
وجب نظـام االغذية وحـسب قانون
الصـحـة الـعامـة). مـؤكدا ان (احلـمـلة
الـرقـابــيـة مـازالـت مـتـواصـلــة بـشـكل
مستـمر الهـميـتها في مـتابـعة ورصد
ـــعـــروضـــة في ـــواد الـــغـــذائــــيـــة ا ا
االسواق حـفاظا عـلى صحـة وسالمة
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من جـهـة اخـرى ظـمت مـديـريـة زراعة
ــــركــــز كــــربـالء وبــــالــــتــــعــــاون مع ا
االرشــادي الـــزراعي نـــدوة ارشــاديــة
بـشــأن مـكـافــحـة ذبـابــتي الـيــاسـمـ

الـتـطـرق الى دورة حــيـاة احلـشـرتـ
واالطـوار الــضـارة الــتي تـمــران بـهـا
وطـرق مـكــافـحـتــهـمـا). مــوضـحـا انه
(تـمت دعــوة الـفالحــ خالل الـنـدوة
الى مــراجـــعــة مــديـــريــة الــزراعــة او
الــشــعب الــزراعــيــة لــغــرض اســتالم
ــصــائــد الــتي ــبــيــدات الـالزمــة وا ا
تـــوزع مــــجـــانـــا والــــتي تـــســــهم في
).مـشـيـرا مـكـافـحـة هـاتـ احلـشـرتـ
الى ان (الندوة تناولت ايضا مكافحة
الـــدوبــــاس الـــتي تــــضـــر الـــنــــخـــيل
ــســـتـــخـــدمـــة في ذلك ـــبـــيـــدات ا وا
واالضـــرار الــــتي تــــســـبـــبــــهـــا هـــذه

احلشرة). 
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ـــســتـــوى بــســـمــايـــة بــرغم انـــهــا
تتـقـاضى مـبلغ 25 الف دينـار عن كل
شـقــة شـهــريــا). وعـد ســكـنــة اجملـمع
ـثابـة انذار اولي النـقاذ منـاشدتـهم 
هذا الـصرح الـذي علق الـسكان عـليه
آمــاالً عـريــضــة وتـوقــعــوا اسـتــمـرار
سـتـوى الـذي كانت اخلدمـات فـيه بـا
عليه مـنذ الشـروع بتوزيع شـققه ب
. وطالبـوا هيئة االستثمار ستحق ا
بـالـقــيـام بـزيـارات مــيـدانـيـة لالطالع
عــلـى تــدنـي اخلــدمـــات االســاســـيــة
والسـيـمــا احلـدائق
الــــــعـــــامــــــة الــــــتي
انـدثـر زروعـاتـها
كـــالـــثـــيل وبـــعض
االشـجــار نـتــيـجـة
انـــعـــدام الـــســـقي
وشيوع االهمال).
كــمـــا طــالـــبــوهــا
بـتـفـتـيش ادارات
اجملــــــــــــــــــــــــــــمــع
(االوفـــــــــــــــــيـس)
التـابـعـة لكل من
هيئة االسـتثمار
وشـــــــــــــركـــــــــــــة
اخلــــــــــدمـــــــــات
الحظة اهمال
الــــــنـــــظــــــافـــــة
والـــــفــــــوضى
وكـــــــــــــثــــــــــــرة
وبــــــدائـــــــيــــــة
االثــاث فــيــمـا
يــــــــــــــجـب ان
تكون واجهة
حــــضــــاريــــة

عمارات مجمع بسماية


