
الـسـكنـيـة الى جانـب غيـرهم من الـشرائح
كرمـة  وعلى ما أرى أنّ شـمولة بهـذه ا ا
هــذا الـقــرار يـعــبّـر عن تــقـديــرهـا الــعـالي
ـتـاعب ولـلـجـهـد الـشـخـصي الذي ـهنـة ا
يكـرسه الصـحفي في حـمايـة احلقـيقة من
خالل تـــســلــيط الــضـــوء عــلى كل شــاردة
وواردة بــطـريــقـة مــوضــوعـيــة وحـيــاديـة
ودون حتـيـز لـهـذا اجلـانب أو ذاك  خـدمـة
لــلـصـالح الـعـام واجملـتـمع  ولـذا من هـذا
وعـلى ــنــظــور  اطالق هــذه الــقــطع  , ا
ثال ال احلـصر وجبـة الصحـفي سبـيل ا
( (1في كربالء مُنـحت قطع أراضٍ سـكنية
في مـوقع يـتـراوح فـيـه الـسـعـر الـتـجـاري
لـلـقـطـعـة الـواحـدة ب  130-120مـلـيون
ديـنـار وبالـسـعر الـرسـمي للـدولـة (ملـيون
ومــئــتي الف ديــنــار) لـلــقــطـعــة الــواحـدة
نـاهـيك عن عـدم تـأخـر تـوزيـعـهـا كـمـا هـو
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ــواطن "حـسـ ـوضــوع ادنـاه بـعث به ا ا

جـواد" مـن مـحـافـظــة بـغـداد/ احلـبــيـبـيـة/
يتناول فيه آراءه الشـخصية حول ما قدمه
مــجــلس الــنــواب لــلــمــواطــنــ ويــبــتــد
وضـوع بـالـقـول / ال يـوجد ـواطن هـذا ا ا
فـي الـعــالم كــله ســلـطــة تــشــريـعــيــة تـسّن
الـقــوانــ واالنــظــمــة لـصــالح مــنــافــعــهـا
الشخـصيـة من زيادة رواتب وتقـاعد وعدم
محـاسبـة وحصـانة  ,وال يوجد في االرض
من شــمـالـهـا الى جــنـوبـهــا مـجـلس نـواب
يـشــرع الـقـوانــ بـاالتـفـاقــات والـتـنـازالت
وفـرض الــشـروط  ,وعـلى هــذا االسـاس لم
ـــواطــنـــون عــلى شـيء من تــلك يـــحــصل ا
اجملـالس اال التـداعـيات وغـسل الـسلـبـيات
لآلخـرين ونشر الـغسـيل القـذر لآلخرين لم
يـــقـــدم هــــذا اجملـــلـس بـــدورته احلــــالـــيـــة
لـلـمـواطـنــ اي مـكـسب ولم يـصـادق عـلى
ـــــواطـن في حـــــ كــــان قــــرارات تـــــمس ا
يفـترض باجملـلس ان يعـارض (خصـخصة
الكهرباء) مثالً او يصر على تشريع قانون
الــعــمـل لــلــمـــواطــنــ ويـــعــارض ايــقــاف
ـواطن العـيينـات او ان يعـمل على دعم ا

لـيحـصل كل مـواطن عـلى سـكـنه اخلاص ,
وكل مـا طـفى عـلى سـطح االحـداث ان هـذا
اجمللس صـرف اشهراً عـديدة ( عـدا العطل
ـنــاقــشـة مــلف االنــتـخــابـات الــرســمـيــة ) 
فـوضية واهـمل قوانـ وقرارات مـهمة وا
ـواطـنـ فـلــمـاذا هـذا اجملـلس ? لـصـالـح ا
ـسـلـسل وعـمـا قـريب سـوف يـنـتـهي هـذا ا
الطويل وتبدأ حلقه االخيرة وسوف يذهب
اعــضـــائـه الى الـــتـــقـــاعــد ( خلـــدمـــة اربع
اليـــ فـي حــ ســنـــوات) لـــتـــقـــاضـــوا ا

ـوظف الـذي لـديه ثالثـ سـنـة يـتـقـاضى ا
ستـمـائة الف ديـنـار كل شهـر ! ان مـجالس
النواب في العالم تتفانى في خدمة الناس
وال شــــأن لــــهــــا بـــالــــراتـب والــــعــــمـــوالت
ـزايـدات وال عالقة لـها من نـاقـصات وا وا
قـريب او بــعـيـد بـالـتــسـهـيالت او خـدمـات
الوزارات والـدوائـر العـضـاء جمللس بل ان
كل هـم اعــضــاء اجملـــالس في الـــعــالم هــو
خــدمـة الــنـاس وتــقــد مـا هــو افـضل من
قـــوانــــ وقـــرارات واليــــهـــتم اي عــــضـــو
ــوالت بــالـــراتب او الـــتــقـــاعـــد او بــنـــاء ا
والـــعــــمـــارات والـــزواج الـــرابـع بل كل هم
االعضاء هـو تسـلم الراتب الذي هـو مساء
ــواطــنــ .. ان اي عــضــو لــآلخــريـن من ا
مــجــلس الـنــواب اجلــديـد يــجب ان يــكـون

مــتــفــانـيــاً في خــدمــة وطـنـه حـاصـالً عـلى
شــهـــادات عــلـــيـــا (تــكـــنــو قـــراط) في سن
القوان ومـحاسبة الـفاسدين اال ان يكون
مزوراً لشهادته مزوراً لالصوات ويجب ان
أل مكانه على الكرسي الذي يجلس عليه
هـاترات والشتائم في اروقة  ,ال ان يبدأ با
اجملــــلس او يــــقـــضـي ســـاعــــات الـــدورات
الــتـشـريــعـيـة وايــامـهــا في ( الـكـافــرتـيـات
ـــطـــاعم) وعـــلى هـــذا االســـاس فــإنـــني وا
شخصـياً وبإسم عـائلتي اقـول " الوداع يا
ايــهــا اجملــلس بــإعــضــائك الــذيـن خــدمـوا
انــفـــســهم فــقط) ولم يــقــدمــوا ايــة خــدمــة
لـــلــــشـــعب الــــعـــراقـي واذا كـــان هـــذا راي
الــشـخص فــأنـني عــلى قــنـاعــة بـأن الـرأي
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ـشـاكل هي قـتل كـثـيـرة جداً واول ا
طـــمـــوح الـــشـــبــــاب من خالل عـــدم
االهتمام باخلريج وعدم االلتفات
اليهم وتعـيينهم وقـد اصبح الشاب
يــــعــــانـي من عــــقــــدة عــــدم وجــــود
الوظـائف او الـتعـي وهـناك مـئات
اآلالف من اخلـــــريــــجـــــ الــــذين ال
يـــجــدون عــمـالً وهم يــعـــمــلــون في
اعمـال ال تناسب دراسـتهم وتـعبهم

الــشــريــحــة االقــوى واالكــثــر عــمـراً
ـسؤولـية الكـاملة في وعلـيهم تقع ا
كل مــــا يــــحــــتــــاجه الــــوطن وقــــتل
طـــمـــوحـــهم ال يـــخـــدم الـــبـــلــد  ,ان
الـشـبـاب بـدأوا يـعـانون مـن مشـاكل
نفـسـية كـثيـرةجـداً واولهـا كمـا قلت
مــشــكـلــة الــعـمل والــزواج وتــكـوين
اسرة مثل باقي البشر فهناك شباب
تـعدت اعـمـارهم الثالثـ ومـا زالوا
بال زواج وبال هدف او اي مسـتقبل
والبـد من وضع دراسـة مسـتـفـيـضة
لـــهــذه االمـــور ومــحــاولـــة حل هــذه
ـشـاكل تـدريـجـيـاً فـالـوطن يـحـتاج ا
الـى كل اجلــهـود وال يــقــتــصــر بــنـا
ءالـــوطـن عـــلى حتـــريـــر الـــوطن من
دنـس االرهــــاب اذ البــــد ان يــــواكب
الـتـحـريــر الـبـنـاء والـعـمل ودعم كل
اجلــهــود اخلــيـرة مـن اجل تــرصـ
اجلبـهـة الداخـليـة وتقـويتـها فـنحن
نـحـتـاج الى الـيـد الـتي تـقـاتل والى
الـفـكـر الـذي يـعـمل ويـبنـي ويخـطط
ويــعــالج وتــرك االمــور عــلى مــاهي
عـلـيه امـر سـيـجـلب الـويالت ويـزيد
مــشـــاكل الــوطن والــبــدايــة البــد ان
ستقبل .  تكون مع الشباب عماد ا

ومـثل هـذا االمـر انـعـكس سـلـبـاً عـلى
كل الشبـاب وبعضـهم اخذ يعزف عن
الـدراسة ويـظن انـهـا ( التفـيـد) ومثل
هـذه االفــكــار الــســلـبــيــة تــؤثــر عـلى
ستقبل اجيال بكامـلها وتؤثر عـلى ا
وطـــمـــوح الــوطن فـي وجــود قـــاعــدة
ـثــقـفــ واخلـريــجـ عــريـضــة من ا
الــذين تـقـع عـلـيــهم مـســؤولـيــة بـنـاء
الوطن فالشباب هم بناة اي بلد وهم

زمالئي الــكـــرام عــنــدمــا يُـــضــار األِنــســان
ن هو وتـتقـطّع به السـبل فال بـد أن يتـجه 
بـاألمـر احـكم فلـكل فـئـة مرشـدهـا وكبـيـرها
تـصـغي له ويـصغي لـهـا ويـدبر مـا بـوسعه
من أمــرهــا  وكــان اإلسالم بــوصــايــاه عن
لــســان نـبــيه مــحـمــد (ص) في مــقــدمـة من
اجتـهد في هـذه القـضيـة فقـال : ((كلكم راع
وكـــلــكم مـــســؤول عـن رعــيـــته))  ومن هــذا
احلـديث الـنـبـوي الــشـريف والـتـصـديق به
يـنـطـلق حـشـد من الـصـحـفـيـ الـعـراقـيـ
ــديــنــة الـتـي قُـتـل عـلى وبــالــتــحــديـد من ا
ارضــهـــا في ســبـــيل الــلـه تــعــالـى حــســ
االنسـانية منـاشدين نقـيبهم األسـتاذ مؤيد
الالمي بـتدعـيم مـطلـبهـم وحمل نـدائهم في

سؤولية واألمانة . محمل ا
في اآلونـــة األخـــيـــرة شـــمـــلـت احلـــكـــومــة
ـنحة قطع األراضي العراقـية الصـحفي 
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احلـال بـالنـسـبـة لـوجـبـة الـصـحـفـي ((2
وبحسب مـاتكشف من مصـادر موثوقة أنّ
قـطع االراضي اخملـصـصــة لـهـذه الـوجـبـة
أسـعــارهـا رديــئــة جـدا أي احلــد االقـصى
لـتـقديـر الـسعـر للـقـطعـة الـواحدة يـتراوح
ب  30- 25مـلــيــون ديـنــار في حــ أكـد
الـسيـد مـحافـظ كربالء في تـصـريح سابق
2)) عـلى أن تـتـسـاوى وجـبـة الـصـحـفـيـ
ـوقع والسعر بالوجـبة االولى من  حيث ا
. إنّ مـا يـطـالب به الـصـحـفـيـون الـيوم من
تلك نقـيبـهم األستاذ مـؤيد الالمي الـذي 
مـكنـوزاً من العالقـات هـو تفـعيل دوره في
انـصـاف زمالئه الـصـحــفـيـ من الـوجـبـة
ــا الــثــانـــيــة لــيــبــلغ بــهـم الى الــغــايــة  
يـرومـونـه وحـسم مـشــكـلـة الــتـوزيع الـتي
طال انتـظارها لكي ال يُـقال عنهـا كمواعيد
ـنــصـبه الــذي يـفـرض عـرقــوب احـتــرامـا 

عـلـيه أن يـكـون أمـيـنا عـلـى قـومه وحـافـظا
وضـامـنـا حلـقـوقــهم  ونـنـاشـده من مـوقع
ـسـؤولـيـة الـتـدخل وبـخـطى حـثـيـثـة لدى ا
اجلــهــات صــاحــبــة الـــقــرار لــشــمــول تــلك
ركـزي بدال من دفع الـوجبـة بـدفع السـعـر ا
ُـقدّر من نـصف الـقيـمـة من السـعـر الكـلي ا
قــبل الــلــجــنــة لــلــقــطــعــة الــواحــدة إســوة

بأقرانهم من الوجبة األولى .
ومــرة اخـرى نـلــتـمس نــقـيب الــصـحــفـيـ
الـــعـــراقــــيـــ من هـــذا الــــصـــرح اإلعالمي
الـعـمالق أن يـرسـم اإلبـتسـامـة عـلـى وجوه
زمالئه عــبــر وســيـلــة حث احلــكــومــة عـلى
كـافـآت الـتشـجـيـعيـة لـلـصحـفـي صـرف ا
بآجـلـها وعـاجـلهـا والـضغط عـلـيهـا إلنـقاذ
زمالئك من قـبضـة العوز وذلـك بتخـصيص
ــوظــفـــ مــنــهم رواتب مـــجــزيــة لــغـــيــر ا
ـهـنة وشمـولـهم بـقانـون الـتـقاعـد انـحـناءً 

ـهن األخرى الـصـحـافة الـتي تـخـتـلف عن ا
وتعظيما لـلدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم
في اجملـتـمـعـات احلــرة ويـارئـيس نـقـابـتي
عند اجنازك لهذه احلاجة سوف يختم الله
لك بـخيـر ويجـعـلك على ثـقة عـاليـة بنـفسك
وســتـنــام عـنــد وضع خــدك عـلى الــوسـادة
ـنأى عن وأنت مـطـمـئن الـقلب وضـمـيـرك 
واقف كذلك التأنيب وفي هذا اجلديد من ا
يطـالب الصحـفيون رؤسـاء فروع النـقابات
في احملــافــظــات الـتــحــرك فــوراً لــردم هـذه
الـهـوة وكـسر حـاجـز اخلـوف بـهدف احالل
الـعــدالـة بــ زمالئـهم واالّ فــاألمـر  يــفـسـر
تــنــصالً مـن رؤســاء الــفـروع لــواجــبــاتــهم
وخيـانة كبـرى لزمالئهم من فـقراء احلال ال

رصاد لباخسي احلقوق. غير والله با

جاسم محمد حمزة - كربالء
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بغداد

بـتـوجـيـه من رئـاسـة مـجـلس الـوزراء وبـإشــراف من امـانـة بـغـداد تـقـوم
مـديريـة ازالـة التـجـاوزات بـحمـلـة كبـيـرة إلزالـة  احملالت غيـر الـقانـونـية
ـارة و كــذلك ازالـة ـركــبـات وا الــتي قـطــعت الـشــوارع ومـنــعت سـيــر ا
ـرور وإعــطـاء الــصـورة الــصـبــات بــغـيــة فـتـح الـشــوارع امـام حــركــة ا
احلــضـاريـة لــلـبــلـد سـيــمـا وان تـلك االكــشـاك غــيـر مـرخــصـة قـانــونـيـا
وافـتـرشت الشـوارع ألجل بـيع الـبـضـائع وهـذا امر غـيـر قـانـوني وغـير
مـشـروع وتـقـوم حـالـيـا مـديـريـة ازالـة الـتـجـاوزات بـحـمـلـة نـوعـيـة إلزالة
تجـاوزين في مدينـة الصدر / الـثورة و التـابعة ألمـانة بغـداد وبتوجيه ا
من امـيـنـة بـغـداد ذكـرى عـلـوش  في مـديـنـة الـصـدر وفي سـوق مـريدي
ـتـجاوزيـن وألجل الـتعـرف أكـثـر عـلى هـذه احلـمـلـة الـتقت حـيث يـعج بـا
ـهندس عامـر شمال علـوان رئيس قسم التـجاوزات في مدينة الزمان با
هـندسة حـيث حدثنـا قائال بتـوجيه من امـينة بـغداد ا الصدر / الـثورة 
ذكـرى علـوش حـول ازالـة الصـبـات من االرصـفة والـشـوارع الـرئيـسـية
ـغــلـقـة وفـتح اضـافــة الى رفع الـصـبــات الـكـونـكــريـتـيـة عـن الـشـوارع ا
واطن والسابلة وهذه احلملة الشوارع امام حركة السيارات وحركة ا
نقـوم بـهـا بإسـنـاد  اجليـش العـراقي والـلواء  45 بآمـرة الـعـميـد مـقداد
ـقـدم نــهـاد ومـقـدم كـامل االبـطـال الـسـاعـدي اضــافـة الى امـر الـفـوج ا
وأيـضــا ادارة حـراسـات امـانــة بـغـداد ومـديــريـة شـرطـة الــنـجـدة قـاطع
الـصـدر وكذلك الـشـرطـة احملـلـية فـي قاطع الـصـدر اضـافـة الى تـواجد
دينـة الصـدر االستاذ اعضـاء اجمللس البـلدي ورئـيس اجمللس الـبلـدي 
كامل خنجر وهذا العمل مسنود من الـفرقة إلزالة التجاوزات اجلسيمة
ــوظـفـ بــآمـرة االســتـاذ رحــيم عـلي عــبـاس وإضــافـة الى كــادره من ا
والعـمل جاري مـنـذ اربعـة ايام والـعمل مـستـمر إلزالـة كافـة التـجاوزات
على االرصفة والشوارع وإزالة الصبات الكونكريتية وفتح الطرف امام
واطنـ والكتاب واضح وصريح من رئاسة مجلس حركة السيارات وا
الوزراء بإزالة كافة التجاوزات على الشـوارع الرئيسية والفرعية وحتى
االمتـدادات داخل االزقـة سوف نـقوم بـفتـحـها وأي صـبة امـام دائرة او
وزارة امـام مـصـرف  امـام مـستـشـفى او عـيـادة شـعـبـيـة كـلـهـا سـتزال
وألجل ان تفـتح هذه الـشوارع وهـذه االعمـال سبـقتـها انـذارات قانـونية
وأيـضـا عبـر مـكـبـرات الصـوت لـلـمـتـجاوزين وأيـضـا اخـذنـا تـواقيع من
تـجاوزين بضـرورة التـعهد بـرفع محالتـهم  وبصـراحة لكـبر و لـكثرت ا
الــتــجــاوزات في شــارع اجلــو ادر وســوق مــريــدي حــال اكـتــمــال رفع
التجاوزات هـناك مشاريع مسـتقبلـية ومقترحـات بإنشاء اسـواق شعبية
وجـودين في تلك الـتجاوزات الحتـواء اصحاب احملـالت والبسـطيـات  ا
في ســوق مـريـدي وغــيـره من االسـواق هــنـاك مـقــتـرح بـإنــشـاء اسـواق
ـوذجـية وأيـضـا الـسـاحات الـداخـلـية شـعـبيـة خـلف الـسـدة وبإشـكـال 
لشارع الفالح في قطاع  42 و 45 وقطاع  4 اضافة الى سوق االولى
وقطـاعات 1 و2 و3 و 4 سـنقـوم بـإنـشاء اسـواق شـعـبيـة لـغـرض جمع
ـهن واحلرف بـدال من التـبسـيط على الـشوارع وعـرقلـة انسـيابـية هذه ا
ـارس هـؤالء ـرور في الــشـوارع وسـتـكـون هــنـاك مـحالت نـظــامـيـة و ا
بـصراحـة هو االسراع في تـجاوزين مهـنهم بـشكل اصـولي وقانوني  ا
الـعمل واجنـازه مـرتهـن بالـفـرص االستـثـماريـة ونـطـالب مجـلس الـنواب
واحلـكـومة الـعـراقـيـة تشـجـيع الـفـرص االستـثـمـارية إلنـشـاء مـثل هـكذا
ـشـكـلـة ومـنـذ الـسـقوط اسـواق وقـاطع مـديـنـة الـصدر يـعـاني من هـذه ا
ـوذجـية وحلـد هذه الـلـحـظة لم يـنـشا مـول ولم تـنـشي اسواق شـعـبـية 
ــهن والـذين جتــمع هـؤالء الــشـبــاب الـعــاطـلــ عن الــعـمل وأصــحـاب ا
ان قانون يفترشون الشوارع واألرصفة وبصراحة يفترض ان يقر البر
ـعـلـوم ان الـعـدد الـسـكاني االسـتـثـمار ويـفـعل في قـاطع الـصـدر ومن ا
هـنـاك شـبـاب عـاطـلـ ـديـنـة الــصـدر يـتـجـاوز االربـعـة ماليـ نــسـمـة 
ـارس مـهـنته لـكـنه ال يسـتـطيع ورجـال اصحـاب مـهن يريـد ان يـعمل و
بـسـبب عـدم وجود امـكـنـة تـستـوعـبـهم لـذلك نـطالـب اجلهـات الـعـلـيا من
مـجلس الـوزراء وأمـانة بـغـداد بتـفـعـيل الفـرص االسـتثـمـارية في مـديـنة
والة لـغرض جتميع اصحاب هذه الصدر في بناء االسواق الـشعبية وا
ـهــنـدس رحــيم عـبــاس مـديـر ثم حتــدث ا ــهن وامـتــصـاص الــبـطــالـة  ا
الـتــجـاوزات فـي مـكــتب وكـيل امــانـة بــغـداد   نـحن فــرقـة الــتـجـاوزات
والـتشـكيل بـآمـرة وكيل امـانـة بغـداد لـلشـؤون البـلـدية  ونـحن واجـباتـنا
مـتـابـعـة اي تـلـكـؤ فـي امـانـة بـغـداد وقـاطع الـرصـافـة ونـتـوجه بـأمـر من
الـــســيــد الــوكــيل لــفــتح الــطــرق وإزالــة الــصــبــات وإزالــة الــتــجــاوزات
وتـشـاهـدون الـعـمـلـيـة الـتي مـضى عـلـيـهـا يـومـان ونـسـتـمـر بـالـعـمل من
الـصبـاح الـبـاكر  الى وقـت متـأخـر من الـليل نـقـوم بـرفع اخملـلفـات عـبر
اجلـهـد االحتادي ومـن ثم علـى بقـيـة الـدوائـر ايـنمـا يـكـون هـنـاك جتاوز
مؤذي للمواطنـ ويشوه صورة الدولـة امام الناس وأمام االعالم وأمام
الدول االخـرى وهـناك زائـرين من بـلـدان مخـتلـفـة وهنـا احب ان  اشـيد
ـتواجدة هنـا ومنهم العـميد الركن من باب االنصاف بـقيادة العـمليات ا
امــر الـلــواء مـقـداد وهــو انـســان مـتـعــاون ويـلــبي كل احـتــيـاجــاتـنـا اذا
مواجهتنـا صعوبات برفع التـجاوزات وقد نفذنـا الواجبات بكل دقة و
ا من اجل خدمتهم ألجل تنظيف واطن بأننا لسنا ضدهم وإ افهام ا
بغداد االجمل واألنظف وهي عريقة بتأريخها وبتفاصيل حياتها بغداد 
واحلقيقة اهالي مـدينة الصدر ناس متـعاون ناس اصالء  قد جتاوبوا
مــعـنـا ونـكـن لـهم كل الـتــقـديـر واالحــتـرام ونـرجــو مـنـهم ان يــسـانـدونـا
كـعـشـائر وكـمـجـلس بـلـدي وكـسـرايا الـسالم وعـلى الـعـمـوم احلـمـد لله
حمالتـنا موفـقة وجـارية حسب الـقانـون ونزيل التـجاوزات بـشكل يومي
صباحا ومسـاءا واكرر واجباتنا تـقوم بإزالة التـجاوزات اجلسيمة وفي

ـدراء العـام بالـتعاون نـاسبـة اشكر جـميع ا هذه ا
ــاســكــة لألرض وتـرون مــعــنـا إلحــضــار الــقـوة ا
واطن من مستمرة عملية فتح الشوارع وحتى ا
ـتـازة ــديـنـة مـتـعــاونـ مـعـنــا بـصـورة  اهـالي ا
ويـثـلج صـدورنـا وهـذا مـانـبـتـغـيه خـدمـة لـلـصـالح

العام.
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ديـرية الـعامة ـوظفـون في ا تشـكو الهـيئـات التـعلـيمـية والتـدريسـية وا
للتـربية فـي محافـظة نيـنوى من تـأخر احتـساب الـعالوات والترفـيعات
لهم منذ عام  2014والى االن وهنالك عدد كثيـر منهم يرومون االحالة
الى التـقـاعد بـعد اسـتـكمـال احتـسـاب العالوات والـتـرفيـعات الن ذلك
ـرحـلة الـوظـيفـيـة والتي سيـعـمل على اجـراء تـعديالت عـلى الـدرجة وا

ستنسحب على تعديل الرواتب .
ـشمولـون سرعـة العمل وتـفريغ عـدد من موظفي احلـسابات ويطالب ا

لذلك الغرض . وهم بانتظار ذلك
منتسبو تربية نينوى

" من مـحـافـظـة بـابل /احلـلـة/ مـوضوع ـواطن "سـمـيـر كـر يـتـنـاول ا
ـنازل وفي ـواشي ب ا ـواشي ويقـول / لقـد ازدهرت تربـية ا تربـية ا
ـا لهـا من مـردود مالي جـيـد االمر الـذي بات يـؤثر االحيلء الـسكـنـية 
على الـكـثـيـرين في الروائـح الكـريـهـة واالوبئـة والبـد من مـنع مـثل هذه

تخلفة .  الظواهر ا
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واطن " حـسام عـبد الله " من مـحافـظة ديـالى / هيهب / الى يشيـر ا
نطقة كلها اليه وبعد ان تلك الناحية بحاجة الى فتح مصرف حلاجة ا
مـصـرف قـضـاء اخلـالص عن مـركـز تـلك الـنـاحـيـة واعـتـبـار االمـر في

واطن .  خدمة ا
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واطن علي هادي من بغداد شارع الـكفاح/ موضوع الطلبات يطرح ا
الـكــثـيــرة من الـطـالب ويـقــول / ال نـدري من اين يــأتي اولـيــاء االمـور
ـدارس حـيث تـتم عـمـلـيـات شـراء الـكـتب ـصـاريف الـتي تـطـلـبـهـا ا بـا
ـناهج وشراء وسائل ايضـاح اضافة للتـبرعات ب فترة واستنساخ ا

دارس الى مدارس اهلية ال حكومـية . واخرى حتى حتولت ا
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ـبـاريات الـريـاضـية اثـناء احـدى ا
واطن ببغداد كانت لـنا وقفة مع ا
" الـــبــالـغ من الــعـــمــر ـن كــر " ا
تــسع عـشـرة ســنـة وهــو شـاب مـا
زال طـالـبـاً ويـهـوى الـريـاضـة وقد
حتـدث الـينـا عن حـيـاته ومـشـاكله
ـرحـلة قـائالً/ مـا زلت طـالـبـاً في ا
االخــيــرة من الــدراســة االعــداديــة
وقـد تأخـرت عن الـدراسـة ألسـباب
خاصة واواظب اآلن على الدراسة
من اجل حتـقـيق نتـيـجـة إيجـابـية
جــيـدة تـســاعـدني عـلى االلــتـحـاق
بــإحـدى الــكـلــيـات وانــا امـيل الى
الـريـاضــة واحـرص عـلى مـتـابـعـة
باريـات الرياضيـة في كرة القدم ا
وقد مارست منذ الصـغر السباحة
كون بـيتـنا يـقع على الـنهـر وكذلك
كرة القدم ولكن طموحي الرياضي
ال يــتـعــدى الــهـوايــة وال اطـمح ان
اكـــون العـــبــــاً مـــرمـــوقــــاً امـــا عن
طمـوحـاتي فـإنني اتـمـنى ان اكمل
دراســـــتي وان اتـــــخـــــرج واكـــــمل
دراســـتي الـــعــلـــيــا وان اعـــمل في
مـــجــال اخـــتـــصـــاصي ومـــشـــاكل
الــشـبــاب مـثــلـمــا يـعـرف اجلــمـيع

من يــتــابع وســائل االعالم ونــشـرات
االخبار سـوف يفاجئ بكـثرة االخبار
الـــتي تــرد من مـــحــافــظــات الــعــراق
وكــلــهـا تــتـحــدث عن الــتـجــاوز عـلى
ـقــررة وال يـعـلم ـائـيــة ا احلــصص ا
احـد كـيف تـتـجـاوز احملـافـظات عـلى
ــؤكــد حــصص اآلخـــرين ولــكن من ا
وكمـا هـو متـداول في وسائل االعالم
ياه الشحيحة هي السبب  ,وان ان ا
ـــزارعــــ تــــضـــرروا كــــثـــيــــراً مـن ا
وتـعـرضـوا الى خـسـائـر كـبـيـرة جداً
نتيجة اجلفـاف وعدم هطول االمطار
ــيــاه في االنــهـار هــذا الــعـام وشح ا

االمــر الـذي ســوف يــقـود الى كــارثـة
بيـئيـة كـبيـرة جداً اذا لم يـلتـفت احد
الى هذه الظاهرة التي سببت الكثير
ــواطــنـي احملــافــظـات ــعــانـاة  مـن ا
اجلــنـــوبـــيـــة اوالً..  وهـــنــا البـــد من
ـياه والـتـباحث مـفاحتـة دول منـبع ا
طلقة واذا ياه ا معها حول كميات ا
لم تـتم عمـلـية اعـطـاء حقـوق الـعراق
فيـمكن عـند ذاك الـلجـوء الى احملاكم
الدولـية حلل هـذه القـضايـا فقـد بات
ــواطن الــعــراقي عــطـشــانــاً وصـار ا
ـــزارع يــبـــحث عن مـــاء يــســـقى به ا

الزرع والبد من حلول . 
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مـسـاء يـوم اخلـمـيس 2017/12/13 حـضـرت مع عـدد من اصـدقــائي عـرض مـسـرحـيـة
ـثلـ معروفـ وبعد ـسرحـية من بـطولة  ـسرح الـوطني وكانت ا محلـية عـلى قاعة ا
سـرحـية فـوجئ اجلـميـع بظـهور بـدء الـعرض الـذي تـأخر كـالـعادة في كل الـعـروض ا
سرح وبـ صراخ الـنسـاء ومطاردة شي ويـتمـرغ على خـشبـة ا جرذ كـبير احلـجم 
سرح هرج ومرج  ,ومـثل هذه احلادثة التي نـعتقد انها لم الـبعض لذلك اجلرذ سـاد ا
حتـدث في كل مـسـرح حديث في الـعـالم تُبـيـ مدى الـتـخلف الـذي وصـلنـا الـيه حيث
تـخـتـال اجلـرذان على اهـم مسـرح عـراقي والـذي هـو بـدوره كـان بائـسـاً جـداً مـقـارنة
ـسـرحـية أظـهـرت مدى حـاجـتـنا الى ـية  ,وتلك احلـادثـة وعـرض تلك ا ـسارح الـعـا بـا
ـكن القضاء مسـرح جديد حـديث يتسع آلالف والـتساؤل الـذي يطرح نـفسه هو (اال 
عـلى اجلرذان) ? ,واذا كانت االمـكـانات احملـليـة غيـر قـادرة على كـبح جمـاح اجلرذان
ـية من اجل الـقـضاء عـلى اجلـرذان التي اصـبحت فـعلـيـنا االسـتـعانـة باخلـبـرات العـا

اكبر من القطط وفي كل مكان من بغداد . 
احمد هاشم - الكرادة
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ـواطن " طـارق خـلـيل " من بـغداد / الـكـرخ / ظـاهـرة هروب يتـنـاول ا
قاهي القريبة ويقول / توسطة واالعـدادية الى  ا راحل ا الطلبة في ا
ـقاهي وهم انه صار مـشـهداً مـألوفـاً ان نـرى اعداداً من الـطـلبـة في ا
يدخنون النركيلة او يدخنون السكائر ويلعبون الطاولي والدومينو بدال
من  البقـاء في مدارسـهم والبد من اتـخاذ اجـراءات بحق الطالب اوالً

قاهي التي تبيح لهم اجللوس فيها .  ثم ا
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 اكـد مـواطـنــون من مـخـتـلف شـرائح
اجملــتــمع / أن الــتــداوي بــاالعــشـاب
فعال وشـاف من امراض كثـيرة وهو
ـواطنـ الى امـر دفع بـالـعـديـد من ا
االجتـــاه الى االعـــشـــاب وقــالـــوا في
احاديث متـفرقـة للزمـان / ان العودة
للتداوي باالعشاب لها اسباب كثيرة
جـــداً اولــــهـــا غالء اســـعـــار االدويـــة
وانــتـهـاء صالحــيـات الـكــثـيـر مــنـهـا
واطـنـ ببـعض االدوية وعدم ثـقـة ا
واطن " حـسام محـمد" طالب ويرى ا
جــــامـــعـي / ان االجتـــاه لــــلـــتـــداوي
بــاالعـــشـــاب له حـــالـــتــان ســـلـــبـــيــة
وايجابـية فهـناك مئـات من االصناف
من االعــشــاب بـعــضــهـا ضــار وسـام
ـكن ألي مـواطن من تـنـاولـها اال وال
بعـد وصفـها من قـبل طبيـب مختص
او صاحب محل لبيع االعشاب يكون
مـجـازاً من قبـل اجلهـات الـصـحـية ..
وهـنــاك اعـشـاب قــد تـنــفع في شـفـاء
مرض مع لـكنها تسـبب مضاعفات
في مرض آخـر ! لذلك البـد من احلذر
وتوخي الدقة في استعمال االعشاب

كبديل عن بعض االدوية . 
وقـــــد ازدهــــر عـــــمـل الــــعـــــشـــــابــــ
والــعـطــارين كــثـيــراً لــتـلك االســبـاب
ـعـرفـة ـتــاز بـعض الـعـشـابــ بـا و
والدراية والدقة في مـجال عملهم من
خـالل الـــتـــجـــربـــة وزيـــادة الـــقـــراءة
واالطالع وهم مــجـازون صــحــيـاً من
اجلـهـات امـسـؤولـة ويـتـحـدث " عـلي
وضـوع فـيـقول راضي" عـشاب عـن ا
/ التـعامـل مع االعشـاب فن وعلم وال
كـن ألي عشـاب او صـاحب مـعشب
ان يــدلي بــدلــوه في هــذا اجملــال من
خالل احلـصـول عـلى إجـازة في هذه

هـنة فـاالعشـاب كثـيرة جـداً وبعض ا
االعـشـاب سامـة وتـسـبب مـضـاعـفات
لـكن اكــثـر االعـشــاب جـيـدة وال ضـرر
ريض منها ونـحن نطلع عـلى حالة ا
من خـالل الــفــحــوصــات والــتــقــاريـر

الطبية قبل وصف االعشاب له. 
وقـــد عــبــر مــواطــنـــون كــثــيــرون عن
ــســتــشــفــيــات غــضــبــهم من خــلــو ا
راكز الصـحية من االدوية واجتاه وا
ــــواطـــنــــ الى شــــراء االدويـــة من ا
الصـيدلـيـات في ح هـاجم اآلخرون
اجلـــهــات الـــتـي تـــتـــاجـــر بـــاالدويــة
الـفــاسـدة وتـدخــلـهــا الى الـعـراق من
ـشروع واوضح " اجل الكـسب غـير ا
مــنــعـم جــبــار" كــاسب االمــر فــقــال /
ـوجـودة امـا منـتـهـية اغـلب االدوية ا
الصالحيـة او غاليـة جداً ال يسـتطيع
ــواطن من شــرائــهــا ولــذلك فــنــحن ا
نــــتـــــجه الـى الــــتـــــداوي من بـــــعض

احلاالت باالعشاب الطبية . 
ـواطــنــون الى الــتـداوي وال يــتــجه ا
باالعشـاب من االمراض كلـها .. ولكن
هناك بعض االمراض الـبسيطة التي
يجدون فيها شفاء من خالل التداوي
بـاالعـشـاب ويـتـحـدث " جـاسم زبـون"
رجل كبـيـر بالـسن عن االمـر فيـقول /
نحن نتجه الى شراء االعشاب لعالج
امـــراض الــكـــلى واحلـــصـــو والــرمل
مثالً.. أو امراض الـقولون واالنـتفاخ
وكـــــذلـك عالج بـــــعـض آالم الـــــبـــــطن
واحلــســاسـيــة وكــذلك ظـهــور الــبـقع
احلـــمـــر في اجلـــسم او غـــيــرهـــا من
ـــــكن عـالجـــــهــــا االمـــــراض الــــتـي 
بـاالعـشـاب  ,امـا االمــراض الـكــبـيـرة
فـنحن مـثل غـيـرنا نـتـجه الى االدوية
الـتي يـصـفــهـا االطـبـاء فـهي وحـدهـا

الكفيلة بالعالج من كل االمراض . 

واطن عادل عبـد الزهرة من محافظة الـبصرة / اجلنينة/ الى يشير ا
ان الـبـصـرة تـعـاني كــثـرة الـنـفـايـات واالوبـئـة بـســبـبـهـا حـيث تـنـتـشـر
القـوارض والـكالب السـائـبة بـ الـقمـامـة والبد من اجـراءات بـشأنـها
ـحــاسـبـة وان اهم اسـبــاب وجـود الــنـفـايــات هـو الــفـسـاد والــتـلــكـؤ 

الفاسدين . 
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ـواطن "فـؤاد جنم" من بـغـداد / زيـونـة/ بـإتـصـال هـاتـفي :  يـتـنـاول ا
فـروضة على السلـع والبضائع ويقول / موضوع الرسوم الـكمركية ا
ان جـمـيع الـتــجـار بـاتـوا يـشــكـون من ارتـفـاع الــضـرائب والـعـمـوالت
واالتاوات الـتي جتـري حتى وصـول الـبـضائع الى االسـواق وهـو امر

واطن بالدرجة االولى .  بات يؤثر على مكاسب التجار وعلى ا
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