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م/ رصد صحفي
اشــارة الـى الـــعـــمــود الـــصـــحـــفي
ـنــشـور في صـحــيـفـتـكـم بـعـددهـا ا
( (6281في  24/2/2019وحتت
عــنــوان (ارهــاب من نــوع اخـر) في
الـوقت الـذي نـعرب فـيه عن شـكـرنا
بـذولة من قبل وتقـديرنا لـلجـهود ا
صــحـافــتـنـا احلــرة وتـشــخـيــصـهـا
ــســـاس بــخـــدمــة لـــلــحـــاالت ذات ا
رور ما واطن بيـنت لنا مديـرية ا ا

يلي:
رور جهاز تنفيذي  -1ان جهاز ا
يـحـتـاج الى ارضـية مالئـمـة لـعـمله
ـرور في تـنــظـيـم حـركــة الـســيـر وا
حيث يـعاني ومـنذ زمن بـعيـد بعدم
تـهـيـئـة الـطـرق وتـطـويـرهـا وفـصل
ــرور بــواســطـة حــركــة الــســيــر وا
االنـفاق واجلـسـور وتوفـيـر مواقف
لــلـمــركــبـات (الــكـراجــات) وتــأثـيث
ـــروريــة الـــشــوارع بـــالـــعـالمـــات ا
واالنــــارة الـالزمــــة والــــتـي هي من
اختصاص وواجبات (امانة بغداد
وزارة الـــنـــقل ووزارة الـــكـــهـــربــاء
والـهـيئـة الـعامـة لـلطـرق واجلـسور
وغـيـرها) وهـنـالك تنـسـيق مسـتـمر
من قـبلـنـا مع اجلهـات ذات الـعالقة

اعاله لتأهيل الشوارع وتأثيثها.
 -2جهودنا مستمرة لغرس الوعي
رورية روري من خالل برامجنا ا ا
في بــغـداد واحملــافـظــات لــتـثــقـيف

رور. واطن بانظمة وقوان ا ا
 -3طبع بوسترات وكراريس

ـركـبـات وتـوزيـعـهـا عـلى سـائـقي ا

وطــلــبــتـنــا االعــزاء لــزيــادة الـوعي
ـــروري والـــتـــعـــريـف بـــارشــادات ا

رور. وعالمات ا
ديرية في بغداد  -4قيام ضباط ا
واحملــافـظــات بــالـقــاء احملــاضـرات
ــروريــة عــلى طــلــبــة اجلــامــعــات ا
ــدارس لــتــوعــيــتــهم ــعــاهــد وا وا

رور. بانظمة وقوان ا
رورية في فارز ا  -5حث ا

مـديـرتي بــغـداد الـكــرخ والـرصـافـة
ومـديـريـات مرور احملـافـظـات بـبذل
ـزيـد من اجلـهـود لـتـنـظـيم حـركـة ا
ـرور حــيث بـلـغ عـدد مـا الـســيـر وا
ضــبط من مــخــالــفــات خالل الــعـام
ــاضي ( (1422946مــخـــالـــفــة ا
مـــــروريــــــة واتـــــخـــــاذ االجـــــراءات

القانونية بصددها.
اللواء الدكتور

مدير دائرة العالقات واالعالم.
 } } }

م/ عــنـاويـن الـصــحف والــتــقــاريـر
التلفزيونية

ـرقم (1055 اشــارة الى كـتـابــكم ا
في  (25/2/2019بــــخـــــصــــوص
ـنــشــورات في جــريـدة (الــزمـان) (ا
(امــانـة بـغـداد تــمـنع اشـخـاص من
تـقــطــيع وبــيع اراضي لــلــدولـة في
بغـداد اجلديدة). نـود اعالمكم بانه
 اجـــراء الـالزم من قـــبـل بـــلـــديـــة
بـــغــداد اجلــديـــدة وذلك بــاعـــتــقــال
االشــخـاص الـذين حـاولـوا تـقـطـيع
االرض وبــيــعــهــا و تــســلــيــمــهم
للقضاء لينالوا جزائهم قانونينا.  
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 رئــيس قـسم الـعالقـات الـعـامـة في كـلـيـة االعالم جـامـعـة بـغـداد
ـولى عز وجل ان يـسكـنها غـفور لهـا شقـيقـته سائـل ا لوفـاة ا

فسيح جناتها ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

لم يــشـهـد الــعـراق مـعــضـلـة خــدمـيـة في تــاريـخه احلــديث كـمـعــضـلـة
زمـنة بـاتت عـصيـة عن احلل في ظل الفـساد الـكهـرباء فـهذه االزمـة ا
ـفـاصل الدولـة ال يـستـطـيع أي مـسؤول ان يـعـد بحـلـها ـسـتشـري  ا
لف الـشائك الذي يسـتنزف موارد نتيـجة التراكـمات الهائـلة في هذا ا
الـدولة دون جـدوى فمـا أهدر عـلى هذا الـقطـاع يفـوق موازنـات بعض
دول اجلـوار والـواقع.. انــتـاج ال يـغــطي سـاعــات الـيـوم خــطـوط نـقل
نـاطق ـغـذيات فـي ا مـتـهالـكـة ومـنـظـومـة تـوزيع بـالـيـة حـيث تـعـجـز ا
تزايدة لـلطاقة ـة ومتداعيـة ان تلبي احلاجـات ا السكـنية واغلـبها قد

بعد ان تطورت القدرة الشرائية للعائلة العراقية.
وزارة الـكـهـربـاء تــهـتم بـاإلنـتـاج وتــهـمل الـتـوزيع والــنـتـيـجـة اعـطـاب
ـغذيـات في الكثـير من مـناطق بـغداد حتت حـرارة تصل الى نصف با
راوح والدعاء الى الله ان ينعم عليه واطن بـا درجة الغليان يقاومه ا
ـال العام بنـسمة هـواء علـيلة بـعد ان استـأثر الـلصوص والـسراق با
وحتـول الى ارصــدة بـنـكـيــة في مـصــارف خـارجـيـة حــيث يـتــنـعـمـون
وعـوائـلــهم في ارجـاء اوروبــا وربـوعـهــا.. وال عـزاء لــلـفـقــراء من عـامـة

الناس.
واحلقيقة عانينا توقف الكهـرباء بالسابق مرات عدة وألسباب مختلفة
ــرة كـانت الــتـجــربـة قــاسـيــة فـعال فــمـنــذ ان غـادر عــيـد ولــكن هـذه ا
األضحى رحلت الطاقة عن محلتنا ولم تعد وهنا بدأنا نكتشف بعض
ـغذيـة معـطوبة احلـقائق الـصادمـة  فقـد أخبـرنا مـركز الـصيـانة ان ا
وضوع قد يتعدى الشهرين او الثالثة وألننا كعراقي مغرمون ان وا
ــهــنــدس ان بـعض نــحـدد الــتــاريخ ونــربــطه دائـمــا بــاألحــداث أكـد ا
ـتـضـررون ـطـرة األخـيـرة).. ومـا يـزال ا ـغـذيـات قـد تـعـطـلت مـنـذ (ا ا

بانتظار الفرج.
غـذية وهـو طلب مـغلف لـتقـد الرشـوة وكان عرض األهـالي شـراء ا
ـــغـــذيــات يـــتم من قـــبل الـــوزارة وبــعـــد اجــراء اجلـــواب ان صــرف ا
سوغات اتصاالت ووسـاطات لم نحـصل اال على الوعـود الفارغـة وا
الكاذبة.. فمرة ان األهالي لم يدفعوا اجلباية وأخرى انها مفقودة في
اخملـازن وأخــرى.. وأخــرى.. ونـحن نــســأل هل عــجـزت الــدولــة عـلى
اسـتـيـراد مـغـذيـات ذات مـواصـفـات جـيـدة من مـنـاشئ مـعـروفـة تـسـد
حاجة الـبلد? هل وزارة الـكهربـاء ال تمتـلك تخصـيصات لـشرائها? إذا
كانت الـصنـاعة احملـلية غـير قـادرة على ذلك فـما الضـير من وضـعها
ـيـة? هل يـسـتطـيع ضـمن االتـفـاقـيـات الـتي ابـرمت مع الـشـركـات الـعـا
انـسـان ان يـعيش صـيف الـعـراق الـقـائظ دون كهـربـاء? لـو كـان احلال
سؤولـ لكانت الوزارة سـباقة في تـلبيـة الطلب ولكن يخص أصغـر ا

هموم الناس ال تستحق االهتمام.
سـنـنتـظـر ثالثـة أشهـر ونـترقب ان تـعـود الـطاقـة الى عـشرات احملالت
ـنازل رافع اكف الدعاء ان يـد الله وزارتنا الرشيدة.. السكنية وا
ـوجوع والـعجوز والـعاجـز واألطفـال سوف يتـحمـلون وطأة ريض وا ا
نـتهية تموز واب بـعد انقـضاء حزيران بال كـهرباء.. طـلبة الصـفوف ا
سـيفخـرون بتـفوقهـم ويعلـقون خـيباتـهم على شـماعـة الطاقـة الغـائبة..
سنـصمد ونـقاوم لكي تـمتـلئ بطونـهم اخلاوية بـالسحت
احلـرام.. لم اكـتب هـذه الـسطـور لـكي تـمن عـلـيـنا
ـغذيـة جديـدة ولكن الـصحـافة اسـفار الوزارة 
ـستقبل.. في أي خالدة.. وسيـقرأ من يقرأ في ا

زمن رديء كنا نعيش.  

ناشدات لتصليح العطالت من دون اي استجابة  ر اسابيع من ا OKBð`∫ تعاني منطقة الزعفرانية من عطالت الكهرباء مستمرة وبطء في التصليح اذ 

وتــمـتــاز الــبـصــرة احلــالـيــة بــوجـود
الـكالب الـسـائـبـة بـاعـداد كـبـيـرة جـدا
وتـــلـك الـــكالب الــــتي تـــشــــكل بـــعض
اجملمـوعـات وهي تـسيـر في الـشوارع
واالزقة وتهـاجم كل ما يتـحرك شرسة
وال تــــتــــورع عن مــــطــــاردة االطــــفـــال
والـنــسـاء حــتى بــاتت االسـر تــخـشى
عـــــــلـى اوالدهــــــا مـن الـــــــذهـــــــاب الى
ـــدارس.. نــحـن نــطـــالب بـــاحلـــلــول ا
وسوف نبقى نطالب بها من خالل كل
ــتــاحــة لــنــا عــبـر الــطــرق والــســبل ا

وسائل االعالم.. 
عسى ولعل!

رض والـعـطش .. يـعـانـون اجلـوع وا
البـصـرة احلالـيـة عـبارة عن مالذ آمن
لـلـبـعـوض والـذباب واحلـشـرات الـتي
تـتـطـايـر في كل مـكـان وال يـكـاد يسـلم
ـؤذيـة مـنــهـا احــد فـهــذه احلـشــرات ا
زعجة دوما للبشر الناقلة لألمراض ا
تــســرح وتــمــرح في اجــواء الــبــصـرة
وبـــالــــرغم من فــــتح مـــنــــافـــذ جـــديـــد
لـلــمـصــاريف من خالل شــراء االدويـة
كـافحـة احلشـرات اال انها بيـدات  وا
على ما يـبدو قـد اخذت ادويـة مضادة
لــلـســمــوم فــلم تــعـد تــنــفع مــعــهـا كل
ــواطن احملــاوالت الــتي يــقــوم بــهــا ا

شاكل التي تـعانيها وهناك عشـرات ا
البـصـرة عمـومـا من الشـوارع اخلـربة
ـعامل الـطابوق لـوثة  الى االجواء ا
الـعـشـوائـيـة الـتي تـهب من كل اجتـاه
ـــديـــنـــة.. ولـــعل اخـــطـــر مـــا في في ا
ـــوضـــوع هــو حـــرق الـــقـــمــامـــة في ا
الـبـصـرة في مـكـبـات  الـنـفـايـات الـتي
اصبحت ظاهرة مـلفتة للـنظر ال يسلم
منها احـد دول كثيـرة تقع في صحار
ال زرع لديـهم وال ماء ومع هـذا طوروا
انفسهم واصبحت بلدانهم جميلة بال
متاعب.. اما البصرة ام اخلير والنفط
ـاء والـشـجـر والـنـخـيل فـان اهـلـها وا

الـذي دعـا االف الـعــوائل الى مـغـادرة
دن االخرى وهو امر دينة باجتاه ا ا
ينذر بـاخلطر مـعانـاة سكان الـبصرة
اكـــــــثــــــــر من ان تـــــــعــــــــد وحتـــــــصى
فـاالشـعاعـات تـمأل اراضـيـهـا نـتـيـجة
استعمال الـقوات الغازية لـليورانيوم
ـنــضب واالسـلــحـة احملــرمـة دولــيـا ا
ويـعــاني انـاس كــثـيــرون من امـراض
السرطان نتيجة تلك االشعاعات التي
اخـذت تـفـتك بـالــبـشـر ويـصـعب عـلى
فـقـراء الـبـصــرة شـراء االدويـة غـالـيـة
الـــســـعـــر في ظـــاهـــرة لم تـــمـــر عـــلى
الـبـصــرة مـنـذ تــأسـيـســهـا حـتى االن

واالرض وهو امور يستحيل للمواطن
ان يعـيش بـها فـالهـواء مـلوث نـتيـجة
ـنــبـعث مـن احـتــراق الـغـاز الـدخــان ا
سـتخـرج وكذلك جـراء حرق والنـفط ا
الــنــفــايـات فـي كل مــكــان اضـافــة الى
تـــلـــويث االجــــواء من قـــبل مـــولـــدات
الـكـهـربـاء وعــوادم الـسـيـارات وكـذلك
الورش الـصـناعـيـة ناهـيك عن تـلويث
االجواء من افرازات االسلـحة احملرمة
دوليا وبهذا فان اغـلب سكان البصرة
يـعــانـون من الــسـرطــان ومن امـراض
الـرئـتـ واجلـهـاز الــتـنـفـسي عـمـومـا
واصـبح الـوضع ال يـطـاق هـنـاك االمر

ـــواطن ـــوضــــوع ادنـــاه بــــعث بـه ا ا
) من مـحافظـة البصرة/ (قصي حس
االصـمــعي يــتـنــاول فــيه أجـواء اراءه
الــشــخـــصــيــة حــول مـــعــانــاة اهــالي
ـواطن مـوضـوعه الـبـصـرة ويـبتـد ا
هذا بـالقـول رغم ان البـصرة هي سـلة
العـراق االقتـصاديـة ومنـها يـستـخرج
الـنفط الـذي هـو مـصـدر ثـروة الـعراق
ورغم ان الـبصـرة هي مـفـتـاح الـعراق
الـبــحـري اال انــهــا تـعــاني كـثــيـرا من
ـكن العـيش بها تداعيـات كثـيرة وال 
في ظل الظروف احلـالية حـيث يعاني
ـاء الـبــصـريـون مـن تـلـوث الــهـواء وا
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