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ووسائل معيشتهم.
مختار محلة " 909 عماد أرزوقي
حـمادي"  –ابـو فـاطـمة- مـن انشط
ــنــطــقــة له رؤيــة اخملــتــارين فـي ا
لف ومـقتـرحات مـهمـة في مجـال ا
ـــــــــــلـف اخلـــــــــــدمـي االمـــــــــــنـي وا

واالقتصادي حمللة الكرادة.
حتدث الينا قائال:-

q²I « s  –UI½«

" دور اخملــــــتـــــار ال
يـقتـصـر على اعـطاء تـأيـيد الـسكن
ضبـطة اخملتاريـة وغيرها من او ا
االمـــور االداريـــة الــبـــســـيـــطــة! بل
يتجاوز تلك االعمال الروتينية الى
نـطقة سـاهمـة في حفظ االمن بـا ا
ومساعدة االجهزة االمنية في منع
ة او العمل االرهابي وقوع اجلر
وفــعال نــحن حـقــقــنـا هــذا الــهـدف
وكـثـيـرا مـا نـقوم بـتـبـيـلغ االجـهزة
فيدة ـعلومة الدقـيقة وا االمنية با
ــنــاسـب لــردع اجلــنــاة بــالـــوقت ا

عـــمــاد أرزوقي حـــمــادي" مـــخــتــار
الــكـــرادة :- الـــتــنـــســـيق وتـــبــادل
لف االمني علومات مهم في ا ا

كــانت مـكــانـة اخملــتـار في احملالت
الـشعـبـيـة حتـتل حـيـزا اجـتـمـاعـيا
كـبـيـرا وله دور مـؤثر فـي احلد من
ــشــاكل االجـــتــمــاعـــيــة كــمــا ان ا
االجـهزة االمـنـية غـالـبا مـا حتصل
ـؤكـدة من مـخـتار ـعـلـومـة ا عـلى ا
ـستمر والقريب احمللة لوجوده ا
كان اخملتار يعرف جميع العوائل
الــســاكــنــة ضـمـن مـنــطــقــته كــمـا
يـــــعــــــرف افــــــراد الــــــعــــــائــــــلـــــة
كــنــا كـلــمــا شـاهــدنـا واعــمــالـهم
اخملـتــار من بـعـيـد نـوقف الـلـعب
ـــارس بـــعض واذا كـــــــــــــنــــا 
ــمـنــوعـة او احملــرمـة االلـعــاب ا
نـــهــــرب خــــوفــــا من ان يــــرانـــا
اخملــــــــــتـار واحـيـانـا يـــــــنـزل
بـــــنــــا الــــعــــقــــاب الــــفــــوري او
ـنــــــعـنا من يـخــــــــــبـر اهلـنا 
تـكــرار مـثل هـذه الــسـلــوكـيـات

اخلاطئة.
الــيـوم مـحالت بـغـداد بـحـاجـة
اكـــبــر من ذي قـــبل الى وجــود
اخملــــتــــار الـــقــــوي والــــنــــزيه
ــلك احلس والـــذكي والـــذي 
االمــني ويــتــفـــاعل مع اهــالي
محلته ويتعرف على همومهم
 –خاصة وهو يسكن في نفس

ـكـان وعــائـلــته تـعــاني من نـفس ا
ـشاكل- مـحلـة الـكرادة من اشـهر ا
نـاطق في بغـداد كانت ال تـعاني ا
هــــذه احملــــلــــة من االرهــــاب ايــــام
ـسيحي الطـائفـية يتـعايش فـيها ا
ـســلم الـشــيـعي مع الــسـني مع ا
الـــــغـــــني مـع الـــــفــــقـــــيـــــر الى ان
اسـتــهـدفــهـا االرهـاب بــتـفــجـيـرات
قاسـية فـكانت لـلحـكومـة واالجهزة
االمــنـــيــة خــطـط واجــراءات اثــرت
سـلـبا عـلى رفـاهـية اهـالي الـكرادة
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يـشـيـر مـفـهـوم الـوطـنـيّـة إلى ذلك االنـتـمـاء الـعـاطـفيّ والـوجـدانيّ الـذي
يحـمله اإلنـسـان في قلـبه اجتـاه وطنه ويـعبّـر عـنه بأشـكال مـخـتلـفة من
الـسّلـوك اإلنـسـاني ومـا يـصـنع هـذا اإلحـسـاس الـوجـداني هـو ميالد
النّاس في هـذه األرض التي يعـدوها وطنـاً لهم ونشـأتهم فيـها بكلّ ما
حتـمـله هـذه الـنّـشــأة من مـعـاني جـمـيـلــة في احلـيـاة فـفي هـذا الـوطن
ذكريـات اإلنـسان األولى وفي هـذا الـوطن يسـتـشعـر اإلنـسان كـرامته
ويـبــني آمـالـه وطـمــوحه ويـحــقّق أحالمه ويــنـال حــقـوقـه بـكل الــسـبل
والوسـائل التـي كفـلهـا الـدستـور ومن بيـنـها حق الـتظـاهـر واالحتـجاج
ـا سلـب منه من خـيـرات بـلده خـاصـة اذا كـان وطنه يـطـفو للـمـطـالبـة 
على بـحيرة مـن خيرات  وفـيره مـنهـا  النـفط ولكن افـواج العـاطل من

الي ..  اخلريج وغيرهم تعدت ا
تـظاهـرين تخـرج مـنذ اربع سـنوات الى الـساحـات العـامة ان جمـوع ا
في سـاحــة الـتـحــريـر واحملــافـظـات كل جــمـعــة ولـكن دون جـدوى دون
ــشـروعــة في تـوفــيـر فــرص عـمل ومــاء صـاف ـطــايـبــهم ا اسـتــجـابــة 
وخـدمــات بـلــديـة وصــحـيــة وكــهـربــاء مـســتـمــرة دون جـشع اصــحـاب
شـكالت دون حل بل تتفاقم انات  وا ولدات ..تعاقـبت حكومات وبـر ا

عاماً بعد اخر  فـ (لو) هذه اداة الشرط غير اجلازمة . 
صـانع من الـنسيـج الى الصـناعات كانت هـناك اعـادة هيـكلـية مئـات ا
واد الـغذائيـة واعيـدت  مجددا هل نـرى نحو الثقـيلة الى االدويـة الى ا
نصف مـلـيون عـاطل في مـديـنة الـبـصرة عـاصـمة الـعـراق االقتـصـادية
يتـقدمـون بطـلبـات الي وظيـفة ومثـل هذا الـعدد في بـقيـة احملافـظات ما
يعني ان كـذا مليون شـاب لم يجد فـرصة لكي يـعيل اسرته ولـو بالنزر
اليـسـر من مـسـتلـزمـات الـعـيش ..فلـو ??كـان الـشـعب يشـعـر ان هـناك
رشـحون يـطلـقون مكـتسـبات بـعـد كل حمالت االنـتخـابات الـتي كـان ا
ـطـالـبة ـا خـرج الـشـعب لـلـدفـاع عن ا الـوعود الـورديـة ??دون حتـقـيق 
ستحـيلة لو ?? هذه  كـانت متوفرة عند تطلبات لـيست بالصعـبة او ا
ــغـريــات  مـاديـة أو الـبــعض من الـذين أنــحـرفــوا عن جـادة الــصـواب 
ـا كـان االحـوال جملـاالت احلـيـاة اخملـتـلـفـة بـهذه وجـاهـيه أو سـلـطـويـة 
الـصـور الـتي نـشـاهــدهـا يـومـيـا ولـو !! كـانت هــنـاك من يـعـمل بـامـانـة
وصدق دون ان البـعض بدال من انـشاء مـشاريع وبنـى حتتيـة لتـشغيل
العـاطـلـ نهـب االموال واودعـهـا في حـسـابه خارج الـعـراق !! وفـقراء
الشعب يـتضـورون جوعا ويـبحـثون في أكوام الـقمـامة عن كسـرة خبر
في بلد يطفو على بحـيرة نفط. فتصبح  موازنـته شحيحة  التكفي فقط
شاريع اخلدمية واالنتاجية لتسديد االجور والروا تب وايقاف معـظم ا
ناهيك عن تـدهور الصـناعة وتـوقف نحـو سبعـ معمال عن االنـتاج ما
صانع تستنزف الـعملة الصعبة ستورد ومن نفس انتاج تـلك ا جعل ا
لكي يستفيـد نفر من القطط الـسمان من الوساطة و(الـقومسيون) على
ـصنـعات احملـلية واحلـال نفـسه  في الزراعة حساب انـتاج الـبلد من ا
تـظاهرين الذين خرجوا والتجارة وغيرهـا من القطاعات االخرى..أن ا
هم ابناء العراق بكل طوائفه وقومياته واثنياته فلو ?? كانوا يجدون اي
ـظلـم مـنذ 2003  بـصـيص الـضـوء يـكـبـر مسـاحـتـه في نـهـايـة النـفـق ا
لكانت كفـيلة في تـخفيف معـاناة هذا الشـعب الصابـر احملتسب وحتى

الدستور الغائب احلاضر لو?? 
رية ) النه اي  تعديله او كـتابة اخر بـايد عراقية وطـنية وليـست (بر
ـقـرطيـا كان ـتقـدم شـرقا وغـربا د الدسـتور وفـي جمـيع دول العـالم ا
أوامبريالـيا هو االسـاس لكل السـلطات  وبنـاء مؤسسـات دولة راسخة
ـواطن وتـرسخ القـتـصاد وطـنـي وحتافـظ عـلى سـيادة تـخـدم الوطـن وا
العـراق من اي تدخل خـارجي ولعـدم الدقـة في االختـيارات لـلمـناصب
ـانيـة والـرسمـيـة يجـني الـعراقـيـون  نتـائـجهـا الـكارثـيـة الواضـحة البـر
لـلـعـيـان من مـعـانـاة وويالتـهـا يـومـيـا مـنـذ تلـك الـسـنوات الـعـجـاف في

اوضاعهم اخملتلفـة  والتي اليحسدون علـيها (كما يقال
) وان تـكــون هــنـــــــاك فــعال (اصالحــات) عــمـلــيـة
عـاجلة االوضـاع جذريـا .وليس عـلى الورق ومن
خالل التصريحات االعالمية !!او (.. دك  عيني..

دك)..

ـرة األولى الـتي يـسـتخـدم فـيـها احلـريق إلخـفـاء أدلـة وقرائن ليـست ا
جلـرائم كــبـرى إذا  الــكـشف عــنـهــا فـإنــهـا  ســتـدين أشــخـاصـاً أو
تنفذين في أعمال غـير قانونية بسبب جماعات أو بعض السياسـي ا
ارتكابـهم مخـالفـات جسـيمة تـعرضـهم لعـقوبات صـارمة فـقد شـاهدنا
وسـمــعــنــا عن حـوادث إحــراق مــكــاتب وحـتـى طـوابـق من مـبــاني في
ة عتاد تـسوف اجلر وزارات ومؤسسات ودوائـر حكوميـة عديدة وكـا
أو بـاألحـرى تـســوى لـلـتـسـتــر عـلى الـفـاعـلــ احلـقـيـقـيــ لـسـطـوتـهم
ـكن مـحـاسـبتـه هو الـتـمـاس الـكـهـربائي ونـفوذهم  والـفـاعل الـذي ال 
سك الذي أصبح اجملرم الوحيد في عمليات احلرائق في العراق  ا

فوضية ?  ستفيد من حرق مخازن ا والسؤال الذي يثار من ا
وقبل ان نلمح للـمتسبب الـذي تثار حوله الشـبهات وهو األقرب لـتنفيذ
ـعدات والوسائل لك اإلمـكانيات وا هذه العمـلية وألننـا في العراق ال 
ة خالل  24 ساعة هنـي الـقادرين عـلى كشف اجلـر واألشخـاص ا
كما يحدث في أغـلب دول العالم رغم ملـيارات الدوالرات التي صرفت
عـلى تـدريب الـعـنـاصـر األمنـيـة في اخلـارج وشـراء األجـهـزة  لألسف
الـغـيـر فــعـالـة  بـصــفـقـات فـسـاد كــبـرى ورغم كـثـرة األعــداد الـكـبـيـرة
والتسـميـات الرنانـة لألجهزة األمـنيـة واالستخـباراتـية واخملابـراتية إال
ان مثل هذا األمر الذي لـم يحدث وال مرة في العـراق ولم يتم الكشف
ـة كـبـرى  مـثـلمـا يـحـدث في بـقـيـة الدول بل وحـتى خالل عن أيـة جر
وبـعد أشهـر ولـيس أيـاماً لـهـذا سـننـتـظر طـويالً قـبل مـعرفـة احلـقـيقـة 
تنفيذ العمليـة  فقد بدأت االتهامات تتعـالى أو باألحرى تتبادل لتشمل
أطراف سياسية وكتل فائزة وأخرى خـاسرة واتهامات تطال مفوضية
تسبب في االنتخابات  وبتحلـيل بسيط للـحادث هو األقـرب لتحديـد ا
ـسـتفـيـد من عـمـليـة احلـرق الـتي كان العـمـلـيـة يأخـذنـا الـتحـلـيل الى ا
نـفذين أو ألي سـتهـدف فـيهـا مخـازن صـناديق االقـتراع والرتـبـاك ا ا
سـتفـيـد من هذه ان ا سبب آخـر  حـرق مخـازن األجـهزة والـوثائـق 
ة أكثر من جهـة اتفقت على تنـفيذ هذه العمـلية وأصابع االتهام اجلر
ســتـوجـه بال شك لــلــمـزوريـن أوالً الـذيـن سـرقــوا أصــوات الــنــاخــبـ
بـالـعـديـد من الـعـملـيـات سـواء بـشـراء أصـوات أم تالعب فـي األجـهزة
أوتـغـيـيـر الـبـيـانـات ام شـراء مـراكـز اقـتـراع كـامـلة  ومـعـهـم بـالـتـأكـيد
ـفوضية ورؤساء وأعضاء مـكاتبها في الداخل تواطؤن من أعضاء ا ا
نطقي أي في بغداد واحملافظات أو خارج العراق هذا هو االستنتاج ا
ة  وهناك من يلقي بالتهمة على بعض واألقرب للقبول بأسباب اجلر
الكتل  السياسية التي حصلت على أصوات ومقاعد كبيرة ال تتناسب
وحضـورها اجلـمـاهيـري وبوسـائل غـير قـانونـية كـالـتزويـر واستـخدام
القوة  والتـهديد بـها  وهي التي تـمتلك مـيليـشيات  مـسلحة وأذرع في
الدولة وفي األجهزة األمنية وإمـكانيات كبيرة أخرى تـمكنها من القيام
ــثل هــذا الــعــمـل بــكل ســهــولــة .                                      
ـفـوضـية إال إذا ـة حـرق مخـازن ا نـطـقي جلـر هذا هـو االسـتـنـتـاج ا
طلعت عـلينـا األجهزة األمـنية واالسـتخبـاراتية بـخبر إلـقاء التهـمة على
الــتــمــاس الــكــهــربـــائي اجملــرم الــلــعــ الــذي لـم تــتــمــكن الــدولــة من
االقتصـاص منه رغم كـثرة جـرائم احلرق الـتي نفـذها في  الـعديد من
ـؤسسات  وسيـنتـظر الـعـراقيـون كعـادتـهم  ونحن مـعهم الوزارات وا
ـة اخلـطـيرة الـتي تـهدد نتـائج الـتـحقـيق لـكشـف مالبسـات هـذه اجلر

امن الوطن وسالمته ومستقبل العملية السياسية فيه .
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الـعامـلـ الذين يـسكن مـعـظمـهم جوار
ــعــمل.  كل هـــذا من أجل بــيع حــديــد ا
كـائن بحـفنـة دنانيـر عراقـية بدالً من ا

عمل وصيانته. ترميم ا
الـشـركــة الـعـامـة لـلـغــزل والـنـسـيج في
ــــوصـل تــــأسس فـي تــــشــــرين االول ا
1954وبدأ يطرح إنتاجه في األسواق
احملـــلــــيـــة  27اذار ) 1957 الــــبـــازه
الــهــمـــايــون اخلــام األبــيض اخلــزنــة
اخلـام الصـفر) ونـوعـيات أخـرى حسب
ر لـلـمـيـزان الـتـجاري الـطـلب وبـذلك وفـَّ
الـعـراقي أكـثـر من نصـف ملـيـون ديـنار
عــــــراقي فـي الـــــســـــــــــــنـــــة األولـى من

افتتاحهِ.
 حــسب رسـالــة مـاجـســتـيــر تـقــدم بـهـا

هدير مكائنه. 
ـــعـــمل جـــزء من تـــاريـخ وتــراث هـــذا ا
ـــســـتــثـــمــرين ـــديــنـــة. لــكـن بــعض ا ا
ــئــتي دو بـــعــيــون ذئبٍ يــرصـــدون ا
جـائـع ال يـشـبع! يـريـدون اإلجـهـاز عـلى

آخر ما تبقى للمدينة!
 يقول الـشاعر د.هـ. لورنس (الـبعوضة
تدركُ تماماً بأنَّـها على الرغم من صغر
حـجـمهـا: وحش مـفتـرس ولـكنَّـهـا على
كل حـــال ال تـــمـــتص أكـــثـــر مـن طـــاقــة
معـدتها/ إنَّهـا ال تمتص شـيئاً من دمي

لتودعه بنكاً). 
كما يفعل ساسة بالدي!

ــعــمل لن يُــقــال أنَّ تــرمــيم وصــيــانــة ا
تـسـتــغـرق أكـثـر من سـتــة شـهـور كـحـدٍّ
أعـلى فــنـســبـة األضــرار بـســبب حـرب
داعش والــغــبــراء لم تــتــجـاوز 40%
بـينـمـا يريـدون تخـصـيص قطـعة أرض
جـديـدة في اجلــانب األيـســر وبـنـاءهـا
ا يستغرق أكثر كائن ر وجتهيزها با
الي الدوالرات من عشرة سـنوات و
وماليـــ الــدنـــانـــيــــــر خلـــطـــوط نــقل

مـعـدات ومــكـائن مـا زالـت جـيـدة وهـو
يـــنـــتج اخلـــيـــوط بـــحــسـب الـــدرجــات
ــطــلــوبــة ثم قــسم الــنــســيج لــنــسج ا
اخلــيــوط وإنــتـــاج األقــمــشـــة بــحــسب

طلوبة.  واصفات ا ا
ـعـمل في الـسـبـعـيـنات جـرى تـوسـيع ا
كائن. فـي الثمانيـنات حملة وحتديث ا
ـعــمل فـحــقَّق قـفـزة ثــانـيـة لــتـطــويـر ا
إنـتـاجـيـة بـإدخـال ألـيـاف الـبـولـيـسـتر
فــبـدأ إنــتـاج األقــمــشـة احلــديـثــة الـتي
تــصـــلح لــلــمالبـس احلــديــثــة وأنــشئَ
بـقـربهِ مـعـمل ولـدي لأللبـسـة احلـديـثة
والذي أسهم بشكل كـبير في سد حاجة
اجلـيش وبـقيـة مـؤسـسات الـدولـة بدالً

من االستيراد. 
ر اإلنـتـاج بـسبب في الـتسـعـيـنـات تـأخـَّ
احلـصـار ووقف استـيـراد قطع الـغـيار
ـعـمل يـنـتج أكـثـر من سـتـ ألف كــان ا
مـتـر يــومـيــاً ثم انـخـفـضَ اإلنـتـاج إلى
أحـد عــشـرَ ألف مـتــر يـومــــــــــيــاً كـحـدٍّ

أعلى. 
بعد  2003استـوردت وزارة الصـناعة
الكـثـيـرة من األجـهـزة اإليطـالـيـة بـأكـثر
من مـــلــــيـــون دوالر وســـافــــر عـــدد من
ـهنـدسـ لاللتـحاق بـدورات تـدريبـية ا

كائن.  على هذه ا
ـهنـدس مـحـمود سـنة  2011 افـتـتح ا
ـديــر الـعـام أقـسـامـاً دخـيل احلـديـدي ا
ــعـمل مـنـهــا قـسم إنـتـاج جـديـدة في ا
ــنـــاشف ومـــصـــنع الـــقـــطن الـــطــبي ا
ومــصـــنع حــفــاظــات األطــفــال جلــمــيع
األحــجــام بـأســعــار مـدعــومــة تــنـافس
ــســـتـــوردة من ســـوريــا ـــنــتـــجـــات ا ا

وتركيا.

ا بــعــنــوان (تـاريخ جــوني يــوسف حــنـَّ
الـصنـاعة الـوطـنيـة وعالقتـها بـالتـطور
السـياسي:  (1958 -1929 إلى كلـية
ــوصل ســنـة .1989 اآلداب جـامــعــة ا
ـنـشـأة في  26آذار  1987 احـتــفـلت ا
نـاسبة مرور العامـة للغزل والـنسيج 
ثالثـ سـنـة على بـدء اإلنـتـاج وأصدرَ
ـؤرخ سعـيد الـديوجي كـتيـباً بـعنوان ا
ــوصل) بـهـذه (صـنـاعــة الـنــسـيج في ا

ناسبة. ا
ـعـمل وحـدة إنتـاج مـتكـامـلة  يـعـتـبر ا
تـبدأ بـوحدة حـلج الـقطن الـتي تسـتلم
وردين بـحسب الـقطن من الـفالحـ وا
عقود التجهيـز السنوية بفصل البذور
والـشـعـيـرات ثم يـأتي قـسم الـغـزل فيه

وصل ينقذ معمل الغزل والنسيج في ا
من اخلـصخـصة واالسـتثـمار الـصوري
الــوهــمي? يــطــلب الــشــعب فــتــعــطــيه
احلكومة فوق ما يريد ويعطيه مجلس

النواب فوق ما يريد. "
لــقـد جـاهـدت أنْ ألــقى رشـيـداً ومـا في
الـــقــــوم من رجـلٍ رشـــيــــد". مــــاذا فـــعل
االســـتـــثـــمـــار? ازدادَ األغـــنـــيـــاء ثـــراءً

والفقراء بؤساً وقهراً!
 لـــنــنـــظــر إلى خـــصــخـــصــة صـــنــاعــة
الــطـائــرات في روســيــا: شـركــة بــويـنغ
ـرت مـــجــمـع صــنـــاعــة األمـــريــكـــيـــة دمـَّ
الـطـائـرات في روسـيـا كـان يـنـتجُ مـئـة
طــائــرة سـنــويـاً فــصــار يـنــتجُ ثــمـاني
طـــائــرات وبـــدأت بــاســـتــغـالل عــقــول
ـهـنـدسـ والــعـمـال الـفـنـيـ الـروس ا
وذوي اخلـبـرة بـتـسفـيـرهم إلى أمـريـكا

في عقود عمل.
أكــثـر من ألــفي عــائـلــة يـعــمـلــون عـلى
مـسـاحـة مـئتـي دو منـذ سـتـ سـنة.
ثالثـة أجــيـال لــديـهم ذكــريـات وتـاريخ
يـعيـشون قـرب مـعمـلهم ويـنامـون على
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ــعـادن من فـي وزارة الـصـنــاعـة وا
احملـــالـــ الى الـــتـــقـــاعـــد رئـــيس
الــوزراء حـيـدر الـعـبـادي بـضـرورة
التدخل لدى هيئة التقاعد الوطنية

واجنـــاز مــعـــامالتــهـم بــالـــســرعــة
مكـنة وذلك بسبب تـأخرها حيث ا
امـضى علـيـها اكـثر من  10اشهر.
واضــعـــ بــالالئــمــة عــلى هــيــئــة
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طالب العشرات من موظفي مصنع
الــقــادســيــة في مــحــافــظـة كــربالء
التابع لـشركة الـصناعـات احلربية
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لــنـفــسـهــا االجنــازات والـبــطـوالت
وتتـبرأ عـند وقـوع اخلروقـات كما
ان الـــبــــعض يـــتـــجـــاهل ذكـــر دور
ــعــلــومــات اخملـــتــار في تــوفــيـــر ا

االولـــيـــة
وهـنـاك لـالجـهـزة االمــنـيــة
مـن يـعـطي لـلــمـخـتـار حـقه
مــــــثال الــــــرائـــــد "مــــــنـــــعم
اجلابـري" يعـرف اخملتارين
بـــاالسم ويــتـــعــاون مـــعــهم
كما توجد ويشيد بجهودهم
اجــــتــــمـــــاعــــات دوريــــة مع
االجـهـزة االمـنـيـة لـلـتـنـسيق

ستمر. ا
W¹bKÐ œuNł

من االمــور الــتي يــقــوم بــهــا
اخملـــتــار وال تـــذكـــــــــــــر هي
دور اخملــــتـــــار في تـــــوفــــيــــر
اخلـــــــدمــــــات الـــــــبــــــلـــــــديــــــة
فـــــــــــاخملتـار هـو من يـتصل
ــديــر الـــبــلــديــة ويـــــــــــــنــقل له
ــواطــنــ من عــدم رفع شــكــاوى ا
ـــنــاطق الــفـــضالت واالزبـــال من ا
ــاء والــكــهــربـاء وكــذلك مــشــاكـل ا
ونـحن نــشـيـد بــسـرعـة اســتـجـابـة
مدير بـلدية الـكرادة االستـاذ سمير
الـــذي لن يــتــجــاهـل اي مــعــلــومــة
تـــصـــله ويـــبــذل جـــهـــوداً طـــيـــبــة
ومـتـابـعـة مـسـتـمـرة لـلحـفـاظ عـلى
نـظــافـة شــوارع الـكــرادة وتـنــظـيم

الـــنـــوع في اســـطـــنـــبـــول وايـــران
وســــوريـــا وبــــاقي الـــدول لــــكن لم
قـترح وتبقى الكرادة يطبق هذا ا
نـاسبات قلة تعاني  –خاصة في ا
اقـبـال الـنـاس لـلـشـراء فـفي الـعـيـد
ــــاضي تــــســــوق اصــــحــــاب ا
ــبـــالغ تـــصل احملـالت 
الـى  50-40الـف دوالر
عـــلى امل فــتح الــكــرادة
وبيع بضاعتهم لكن كان
الــتــشــدد اشــد وضــاعت
ارباح تـلك احملالت انها
مـؤامـرة اقـتـصـاديـة عـلى
االســــواق الـــشــــعــــبــــيـــة
واحملالت تـــــعــــانـــــيــــهــــا
الــكـرادة ولــيس اجـراءات
امــنــيــة فـــقط! االن اهــالي
الكرادة واصحاب احملالت
ـظـاهـرات قـد يــخـرجـون 
احــــتــــجــــاح لــــتــــحــــســـ
اوضــــاعــــهـم من نــــاحــــيـــة
الكـهـرباء وفك احلـصار عن
شـــوارع الــــكــــرادة ونـــحن
بـدورنا نـطـالب ابن الـكرادة
رئـــــــــــــيـس مـــــــــــــجـــــــــــــلـس
الوزراء(حـيـدر العـبادي) في
توفـير اخلـدمات والـكهـرباء –انها
جـــــــــدا رديــــــــئـــــــــة- وفـــــــــشـــــــــلت
اخلـصــــــــــخـصـة لـسـوء الـتـنـظيم
وعــدم الـقــضــاء عـلى الــتــجـاوزات
الــتي تـــعــاني مـــنــهــا شـــبــــــــــكــة
الـتـوزيع- كـمـــــــــــا نـطـالـبه باسم
اهــالي الــكـرادة الـــــــــــذين قــدمـوا
الــتــضــحـــيــات من اجل الــوطن ان
نحـة اخملصصـة للكرادة تصـرف ا
ومـقـدارهـا  5مـلـيـار ديـنـار ألعـمـار

الكرادة وتطويرها !
ÃU *«Ë w¼ö*«

من االمور التي تشــــــــــــتكي منها
الـــعــوائل فـي الــكــرادة  –يــضــيف
اخملـــــــــــتار ابوفاطمة- هي كثافة
ـــســـاج وكـــثــــرة وجـــود بـــيــــوت ا
الهـي الـلـيـلـية والـكـوفي شـوب وا
والــتي تــســـــــــــيء لــلـذوق الــعـام
وســـمــــعـــة اهــــالي الــــكـــــــــــــرادة
والــــكــــرادة تــــعــــد احلـــــــــــــــوزة
ــصــغـــرة في الــعــراق الــديــنــيـــة ا
وفــــــــــتـــــــح مــــــــــــــــــــــثـل هـــــــــذه
االمــــــــــــــاكـن فـــيـــهـــا يـــســـهم في

نطقة. تشويه سمعة ا

اوضاع الرصيف.
5 u−²*« WŽU³ «

اهالي الكرادة من الكـسبة والباعة
ـتـجـولـ تـصل الـيـنـا اصـواتـهم ا
بـالـشكـوى والـتـذمـر من االجراءات

ــبــررة  –يــقــول ــشــددة وغــيــر ا ا
اخملــــتــــار ابـــــو فــــاطـــــمــــة- هــــذه
االجـراءات  التي هي تـهـدف حلفظ
االمن ومـنع الـعـمــلـيـات االرهـابـيـة
لكـنهـا تؤثر كـثيـرا على ارزاق هذه
الــنـــاس الـــتـي قــد تـــتـــعـــرض الى
الـبـطـالـة واحلـرمـان وبـالـتـالي الى

االنحراف! 
نـحن نرى ان اجلـهـد االستـخـباري
اكثر جناحا من السيطرات االمنية
وســد الـــطـــرق وقــطـع انــســـابـــيــة
ـــتــــبـــضـــعــــ الى تـــلك وصـــول ا
احملالت التـجارية والـتي قد تصب
ـوالت التجـارية بيـنما في صالح ا
يــتـضــرر صـاحب احملل واجلــنـبـر
مشكـلة اجلنـابر في الكـرادة مزمنة
وال جتــد لــهــا حال عــلى الــرغم من
تقـد عضو مـجلس احملـافظة ابن
الـكرادة "مـحمـد الـربيـعي" والسـيد
"احـمد عـكـله" رئيس قـاطع الـكرادة
مـــقـــتـــرحـــاً بـــتـــحـــويل اصـــحـــاب
(اجلـــنـــابـــر) الى شـــارع الـــعـــطــار
وجـعله شـارعـا جتاريـا مغـلـقا كـما
ـثـل هذا هي شـوارع مـتـخـصـصـة 

—UDF « ÍbLŠ

بغداد

والـــقــاء الـــقــبـض عــلى اجملـــرمــ
واالرهاب وضعاف النفوس وقبل
يــومــ كــادت ان تــتــعــرض امـرأة
للقتـل لو ال تبليـغ اخملتار لالجهزة

االمنية اخملتصة"
ÊËUF² « …dLŁ  «“U$ô«

وعن الـتـنـسـيق والـتـعـاون وتـبادل
علومات يـقول ابو فاطمة " االمن ا
ال يسـتتب اال اذا كـان هنـاك تعاون
ــنــطــقـة وتــكــامل بــ اخملــتــار بــا
ان واالهــالـي واالجــهــزة االمـــنــيــة
تــعـدد االجــهـزة االمــنـيــة وافـتــقـار
الـبــعض لـلـخـبـرة في مـجـال االمن
وحب الـظـهــور او الـتـنــافس غـيـر
احلــــضــــاري بــــ اجـــهــــزة االمن
ـتــعـددة قـد يــكـون احــد اسـبـاب ا
الــتـــدهـــور االمــنـي في مـــنــطـــقــة
ان مـــحــلــة الــكــرادة من الــكــرادة
احملـالت الــــــــتـي تــــــــعــــــــانـي من

صــعـــوبــات امـــنــيـــة تــثـــقل كــاهل
ـواطـن الـكـرادي وجتـد صـعـوبـة ا
كـــبــيــرة فـي اجلــرودات لــتـــحــديــد
الـــعــوائل لــكــنـــنــا حــريــصــون في
احملـــافـــظـــة عـــلى حـــيـــاة الـــنــاس
ـتـلـكاتـهم وهـنـاك تعـاون جـيد و
بـ اخملــتـارين واجملــلس الـبــلـدي
قد تـوجـد بعض واجملـلس احمللـي 
ــهم االشـارة الــظــواهـر الــتي من ا
اليها مثال كل جـهة تريد ان تنسب

ملة وتأخر االجراءات الروتينـية ا
ـدة ـعــامـلــة الــتـقــاعـديــة  اجنــاز ا
طــويــلــة وقـــد تــصل الى اكــثــر من
ــوظف شــهــريـن وبــذلك يــصـــبح ا
ـــتــقــاعــد في حـــالــة مــزريــة وفي ا
انــتـظــار طـويل من اجـل احلـصـول
على الـبطـاقة التـقاعـدية). واضاف
مـــــوظف اخـــــر من احملـــــالــــ الى
الـتـقـاعد ابـو غـيث (اعـلمـتـنا ادارة
صـنع ان هيئـة التقـاعد الوطـنية ا
ـعـامـالت الـتـقــاعـديـة قـد رفــضت ا
و اعــــــادتــــــهــــــا الى الــــــدائــــــرة
واصــبــحت مــركــونــة فـي دهــالــيـز
ـــصـــنع مـــنــذ مـــا يـــقــارب الـ 10 ا
اشــهـر). مــشــيــرا الى ان (الــدائـرة
ـوظــفـ احملـالـ اقـتـرحت عــلى ا
الـى الــتـقــاعــد ومن اجل فـض هـذا
ــوظف امـا االشـكــال بـان يــخــيـر ا
بـدفع االستـقطـاعـات التـقاعـدية او
تـبـقى مــعـامالتـهم بــهـذه احلـالـة).
مــبــيــنــا (لـــقــد وجــدنــا ان نــســبــة
االسـتـقطـاع عـالـية وكـانت االجـابة
ــنــتــسب دفــعـة امــا ان يــدفــعــهـا ا
واحــدة او يــتم اســتــقــطــاعـهــا من
الــراتـب الــتــقــاعـــدي عــلى مــدار 4

ســــنـــوات). بـــحـــسـب مـــصـــدر في
الــدائــرة مـؤكــدا ان (ذلك يــعـني ان
ـــنــتــسـب مــبــلغ  4 مالي يــدفع ا
ديــــنـــار خالل مـــدة الـ  4ســـنـــوات
وعـــلى شــكل اســتـــقــطــاع شــهــري
وعـلـى اسـاس راتـبه الـتـقـاعـدي او
ــبــلـغ دفــعــة واحــدة ان يــتم دفـع ا
تـقـاعـد له اخلـيار في ولـلـمـوظف ا
ــاذا يــا ذلك). مــتــســائـال في ذلك (
هـيئة الـتقـاعد الوطـنيـة لكونـها قد
تسببت في احلاق ضرر كبير بفئة
ــتـقــاعــدين بـدال من تــســهـيل من ا
عــمــلــيــة اجنــاز مــعــامالتــهم). من
ــوظف احملــال عــلى جــانــبه قــال ا
الــتــقــاعــد ابـو سـالم (نــشـدد عــلى
اجنــاز مــعــامالتــنــا بــاقــصـى مـدة
ـكـنــة وال نـقـبل بـغــيـر ذلك النـنـا
ـراجعـات). مـضيـفا ان مـلـلنـا من ا
ــتــقــاعــدين هي امــانــة في (فــئــة ا
اعناق هيئة التقاعد وكان يجب ان
تــولـي هــذه اجملـــامـــيع الـــعــنـــايــة
واالهـتمـام لـكونـهم قـد افنـوا زهرة
شـبــابـهم في خــدمـة اجملــتـمع وان
ابـسـط مـا تــقــدمه لـهـم هـو ســرعـة

اجناز معامالتهم).  

سبب التـقاعـد لكونـها كـانت هي ا
ــوظف في هـــذا الـــتــأخـــر. وقـــال ا
احملــال الـى الــتــقـــاعــد ابــو زيــد لـ
(الــزمــان) امس ان  (هــنــاك ظــلــمـا
ـوظـف احملـال واجـحافـا بحق ا
ــصـــنع وذلك الى الـــتـــقـــاعــد مـن ا
بـسـبب صـدور تـعــلـيـمـات من قـبل
الــهــيــئــة بـــشــأن االســتــقــطــاعــات
الــتــقــاعــديـة وتــســبــبــهــا فـي هـذا
التـأخيـر). واوضح (ليس لـنا شأن
ــــصــــنع في ذلـك حــــيث ان ادارة ا
تقـوم باالستقـطاع شهـريا في ح
وظف قد  ان هناك دفعات من ا
احالتهم الى التقاعد ولم يواجهوا
مــثل هـذا الـتـأخــيـر). واصـفـا (ذلك
ـوظف بالـظلم واالجـحاف بـحق ا
من قــبل الـهــيــئـة واجــتـهــادهـا في
صــدور تـعــلـمــيـات ال تــنــسـجم مع
االنـظــمـة الــوظـيـفــيـة كــمـا ان هـذا
الـتـأخيـر قـد احلق الـضرر بـاسـرنا
ـورد لـكــون اعـتـمــادنـا عــلى هـذا ا
ـا الــوظـيـفي (الـراتـب الـشـهـري) 
جعلنا في حـيرة من امرنا). مؤكدا
وظف (في بعض االحيان يرفض ا
احـــالـــته الـى الـــتـــقـــاعـــد بـــســـبب


