
ــطــر ــيــاه االســنــة ومــيــاه ا يــدفع بــا
ـنـازل وخـوض الـطالب لـلـدخـول الى ا
دارس في تلك الصغار الـذاهب الى ا
ـيـاه لـلـوصـول الى مـدارسـهم واالهم ا
لوثة تبقى ـياه ا من هذا كله ان هذه ا
طوال فـصل الشتـاء في الطرق دون ان
جتد من يـسـحـبـها او يـزيـلـهـا واذا ما
ازيلت فان االمطار االخرى سوف تعيد
ــنــزل نــفـس احلــالــة الى الـــطــرق ان ا
الـواحد في كل منـاطق البصـرة يسرب
ــلــوثـة الى ــيـاه ا االف الـلــتــرات من ا
الــــشـــوارع الـــتـي تـــبـــقـى في جـــوانب
الـطرق وتـتـحـول الى مـيـاه اسـنـة بـعد
ــيـاه االســنـة فــتـرة وبــالــتـدريج فــان ا
ســوف تــصـــبح بــركــا وبـــحــيــرات من
ـواطـن الـقـاذورات وقد عـمل بـعض ا
ـياه لـتسريـبها الى عمل سواق لـتلك ا
الى االنـهار! وهـو امر اسـهم كثـيرا في
تـلـوث مـياه الـشـرب اذ ال تـوجد مـنـافذ
ـيـاه االسـنـة وعـلـيه اخـرى لـتـسـريب ا
البـــد مـن انـــشـــاء اجملـــاري في كل حي
وكل شـارع ويــجب ان تـنــجـز اجملـاري
ـكن وان تـكون هـناك في اسـرع وقت 
ياه االسنة كما هو محطات لتصـفية ا
ــكن مـــعــمــول به فـي كل الــدول اذ ال 
ــيــاه مــرة اخــرى الى تــصــور عــودة ا
وعـودة ولقد مرت النـهر من اجملاري ا
اعـــــوام دون اســــتـــــكـــــمـــــال اجملــــاري
ــواطـنــون يـعــــــــــــانـون ويــعـانـون وا
مـثل هــذه االحـوال الـسـلــبـيـة لـكن الى

متى?.
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ــــواطن ــــوضــــوع ادنــــاه بـــعـث به ا ا
(احــســـان عـــبــد الـــله) من مـــحــافـــظــة
الـبـصرة/ الـقبـلـة يتـنـاول فيه مـساو
عـــدم وجـــود اخلـــدمـــات الـــضـــروريـــة
واهمها اجملاري التي تسبب كثيرا من
ــواطن مـوضـوعه ــعـانـاة ويــبـتـد ا ا
هـذا يـقـال ان (نابـلـيـون) سـئل مرة عن
اهم اجنازاتـه فقـال (انه اجنـز مـجاري
ـــواطن فـــرنـــســــا) وهـــذا يـــعــــني ان ا
الفرنسي اسـتفاد من اجملاري منذ ذلك
الـتـاريخ ونحن االن فـي القـرن احلادي
والـعـشرين والزالت اغـلب مدن الـعراق
بدون مـجـار فوجـود اجملـاري ضروري
جدا لـلصحـة العـامة والبـيئـة والعيش
الـــكــر والى االن ونــحن في االلــفــيــة
الثالثة ومازالت مناطق كثيرة جدا من
الـبــصـرة دون مـجـار ال بـل ان الـطـامـة
الـكبرى هي تـسريب ميـاه ثقيـلة ومياه
الصرف الصحي الى شط العرب وهذا
يعـني تـلـوث مـياه الـشـرب ومـلوحـتـها
ـلحي وقـطع ميـاه االنهار د ا بسـبب ا
عـن شط الــعـــرب اذ كــانـت انــهــار دول
اجلوار تـصب في شط العرب وقـطعها
ـلــوحـة.. ان عـدم وجـود سـبب زيـادة ا
ـــنـــاطق يـــعـــني وجــود اجملـــاري في ا
ـيـاه االسـنة في الـطـرق حـيث تـعاني ا
مـناطق كـثيرة جـدا من الروائح النـتنة
ـيـاه القـذرة في كل والـعـفـنـة ووجـود ا
ـعانـاة في الشـتاء ح مكـان وتزداد ا
طر بشدة فتتحول الطرق الى يسقط ا
ـيـاه اجملـاري وهـذا مـيــاه مـخـلـوطــة 
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ظــهـــرت فـي الــســـنـــوات االخـــيــرة
الـوالدات الـقـيـصـرية الـكـثـيـرة جدا
ومــــــــــا من امــــــــــرأة تــــــــــذهـب الى
ـسـتشـفى لـلـوالدة اال وعمـلت لـها ا
عــمــلـيــة قــيـصــريـة ولـم يـعــد احـد
يـــســمـع بــالـــوالدات الــطـــبــيـــعــيــة
ـســتـشـفـيــات االهـلـيـة وخـاصــة بـا
اخلـاصــة وحـتـى الـعــامـة وتــشـكـو
النـساء من هـذه الظـاهرة التي هي
اوال مـؤذيـة للـنـساء ومـكـلفـة مـاديا
وتــرهب االخــريــات حــتى ال يــعـدن
الى احلمل او تكرار نـفس التجربة
وال يـدري احد مـا الذي تـغيـر حتى
تختفي الوالدات الطبيعية حيث لم
تـسـجل حـاالت والدة طــبـيـعـيـة في
مـســتــشـفى خــاص او حــكـومي اال
نادرا جـدا.. وتشـكو بـعض الـنساء
مـن هــذه الــتــجــربـة الــصــعــبــة في
الوالدة ولكن اجلهات الطبية تعمل
عـــلى مـــبـــدأ االســـهـل لـــهـــا فـــقــوم
بـالـعـمـليـات الـقـيـصـريـة الـسـريـعة
دون بـذل مــجــهـود كــاف لــلـوالدات

الطبـيعيـة ثم ان الوالدة القـيصرية
ـــواطن مــا بـــ مــلـــيــون تــكـــلف ا
هم في ومليون ونصف وهذا هو ا

الــــوقـت احلــــاضـــــر عــــدا االدويــــة
راجعات االخرى. وا

نبيل محمود - بغداد
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ـطـلة اكـد مـواطـنـون من سـكان الـشـقق ا
على الشوارع ان معـاناتهم شديدة جراء
ستمرة ليل نهار وقالوا في الضوضاء ا
ـعـاناة احـاديث مـتفـرقـة لـ (الـزمان) ان ا
تزداد حـ تكون هنـاك مرائب عـشوائية
تتخـذ الشارع مـكانا لـها واوضح (مقداد
رحـيم) كــاسب انه يـســكن في شـقــة تـقع
على الشارع العام وان عائلته تعاني من
الضوضـاء وحركة الـسير واالت الـتنبيه
سـتـمـرة مـنـذ الفـجـر وحـتى الـسـاعات ا
االولى من اليـوم التـالي وهو امـر يجعل
سـكـان الـشقق في حـاالت غـيـر اعتـيـادية
ـعاناة جراء االصـوات العالـية. وتزداد ا
لــهـذه الــشـريــحـة من الــنـاس من ســكـان
الــشـــقق مع وجـــود احملــال الـــتــجـــاريــة
ارة وحركة السير في الشوارع وحركة ا
ولــهـو الـصـغـار وشـجـار االخـرين ويـرى
) عـامل ان ازمـة الـسـكن هي (عـامــر كـر
الــتـي تــمــنع الــعــوائـل من تــرك الــشــقق
والـــبــحث عـن امــاكـن اخــرى.. ويـــعــاني
ســكـان الــشــقق وجـود األطــفــال لـدى كل
شاجرات عائلـة تسكن شـقة اذ تتحـول ا
بــيـــنــهم الـى مــعــارك والـى تــدخل االهل
وكـثيـرا ما حتـدث مـشاكل بـسبب شـجار
) عامل ان األطفال ويعتقـد (محمد ياس
ا األطـفـال مـحـصـورون في الـشـقق وحـا
ينزلون الى اسفل العمارة فأنهم يلعبون
أل الـدنـيـا او يــتـشـاجـرون وصـراخـهم 

االمـر الــذي يـؤثــرون فـيه عــلى الــسـكـان
ويـــقـــلـــقــون راحـــتـــهم في كـل األوقــات..
وهـنـاك مــسـألـة زيــادة اإليـجـارات وعـدم
اهـتــمـام أصـحـاب الــعـمـارات بــتـصـلـيح
الـشــقق او الـعــمـارات فــالـساللم لــيـست
صـاحلـة لالسـتعـمـال والـكهـربـاء متـدلـية
واجملاري دائما تطفح على الشقق وح
ـوضـوع عـلى صـاحب الـعـمـارة يــطـرح ا

يــــجــــيب) صــــلــــحــــوا انــــتم او
ارحـــــلــــوا) وهــــو امــــر
اعــــتـــاد عـــلــــيه هـــؤالء
الـــذيـن يـــريــــدون بـــكل
وســـــــيــــــــلــــــــة زيـــــــادة
اإليـــجــارات.. وقــصص
ـعـانـاة ال تـنـتـهي عـند ا
ســكــان الـعــمــارات فـهم
ياه التي يعانـون شح ا
ال تـــصــعـــد الى طــوابق
الـعـمـارات اال بـصـعـوبـة
وفي وقـت مـــتــــأخــــر من
الـلـيل كـما يـعـانـون نقل
قـنــاني الــغــاز وانـزالــهـا
الى األسـفل او حتريـكـها
على أرضية الشقق وهذا
يـزعج الـشــقق الـســفـلـيـة
ويـقــول (نــصــيــر جـاسم)
عـامل ان السـكن بـالـشقق
يـعني قـلة الـراحة والـقلق
اثنـاء النـوم الن العـمارات

قريبة من الشوارع وتبدأ حركة الشوارع
كل يـــوم فـــجـــرا إضــــافـــة الى ضـــجـــيج
السـيـارات ومـنـبـهاتـهـا وهـو امـر مـقلق
وهـناك عـدم تعـاون اجليـران في تنـظيف
ــمـــرات والــسـاللم وكل شـــقــة تــرى ان ا
سـؤول عن التـنظـيف االمر جـارها هـو ا
الذي يـولد مـشادات كالميـة ب الـنساء
ــعــانـاة كــثــيـرة جــدا ومــنـهــا إصـرار وا

بـعض الـسـكـان عــلى الـسـهـر او حتـرش
الــشـبــاب بـفـتــيـات الــعـمــارات او إقـامـة
احلفالت حتى ساعة مـتأخرة كما نعاني
من بــطـالــة الـشــبـاب الــذين يــتـســكـعـون
داخل الـعــمــارات ويـؤثــرون عـلى حــركـة
الــنـــســاء وهـــو امــر تــعـــانــيه الـــعــوائل

الساكنة في الشقق.
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لـم تـعـد احلافـالت الـصـغيـرة الـتي
تـسـير فـي شوارع بـغـداد باجلـمـلة
مالئـمة لـلـسيـر والركـوب بهـا فهي

ـــة واغـــلــبـــهـــا من مـــوديالت قـــد
الـتـسـعـيـنـات وهي تـنـفث الـدخـان
والغازات ويشعـر الركاب بانبعاث

الـغــازات اثــنــاء جــلـوســهم فــيــهـا
نـــاهــــيك عن حتــــطم مــــقـــاعــــدهـــا
وابــوبــهـا الــتي ال تــكــاد تــفـتح اال
بــــصـــــعــــوبـــــة وهـــــذه احلــــافالت
الصغيرة (الكيا) استوردت كباالت
لـكنـهـا مـازالت تـعـمل رغـم انهـا لم
تعد تالئم الشـوارع وال التنقل كما
ان عـطالتـها كـثـيرة جـدا لـذلك البد
من الـعـمل عـلى شطـبـها ومـحـاولة
اســتـيـراد ســيـارات حــديـثــة لـتـفي
كن في ـطلـوب منـها و بلـغرض ا
هـذا اجملـال تـسـجــيل كل من يـريـد
اسـتـبدال سـيـارته بسـيـارة حديـثة
ة فيـقـوم بـتسـلـيم الـسـيارة الـقـد
ودفع مـبـالغ الـسيـارة احلـديـثة مع
وجـود اقــســاط عــلــيــهــا الن اكــثـر
السواق ال يستطيعون تأم كامل
مــــبــــلـغ الــــســــيــــارات احلــــديــــثـــة
وبــالــتــدريج ســوف تــخــتــفي تــلك
الـسيـارات (السـكراب) وبـعد مرور
ســنــة يــجـب ان يــكــون اســتــبــدال
الـسـيـارات الـزاميـا امـا الـسـيارات
ة فيمكن االستفادة منها في القد

معمل احلديد والصلب.
علي صالح- بغداد
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في احــد شـوارع بــغــداد كـانت
ـواطن (ســتـار لــنـا وقــفـة مـع ا
جــبـار) الــبــالـغ من الــعــمـر 50
عـــامــا ويـــعـــمـل في صـــنـــاعــة
نازل ديكورات احملـال وغرف ا
واطـن عن طبيعة وقد حتدث ا

أدى الى غـــلق مـــعــامل وورش
كــثـــيــرة لــلـــنــجـــارة وجــلــوس
ـهرة واالسـطوات في الـعمال ا
قاهي بال عمل وهي نازل وا ا
أمــور لـم تــعـــمل الــدولـــة عــلى
جتـنـبهـا بل ولم تـلتـفت الى ما
يــحـصـل في الـقــطــاع اخلـاص
ــهن احلـرة الـذين وأصـحـاب ا
تـضـرروا من االســتـيـراد ولـقـد
اسـتـفـاد الـتـجـار الـكـبار الـذين
يستـوردون االخشاب اجلاهزة
وتـــضـــرر الــــعـــمـــال وصـــغـــار
الــنــجـاريـن كـثــيــرا وهي أمـور
أســـهـــمـت في زيـــادة نــــســـبـــة
الـــبــطـــالـــة وتــوقف الـــنـــشــاط
االقـتـصادي اخلـاص الن هـناك
مـهـنـا واعـمـاال كـثـيـرة لـلـقـطاع
اخلــــاص تــــضــــررت بــــســــبب
االسـتـيـراد وان هــنـاك مـشـاكل
هنة كثيرة مـستجدة بالنـسبة 
الـنـجارة حـيث ال يـوجد حـالـيا
عـمـال مهـرة واسـطوات لـلـعمل
فـي هــذا اجملــال بـــعــد ان قــلت

عامل وورش النجارة. ا

ـــواد االولـــيـــة لــلـــديـــكــورات ان ا
متـوفرة االن في كل مـكان وفي كل
سـتوردون بـاستـيراد يـوم يقـوم ا
اشــيــاء حــديـثــة فــهـنــاك تــغــلـيف
اجلــــدران حـــــيث يــــقـــــوم صــــانع
الديكور بوضع الواح من اخلشب
وتـقطـيع اجلدران حـسب قيـاسات
مـــعـــيــنـــة ومن ثـم تــوضـع الــواح
كـبيرة عـليهـا اما السـقوف فغـالبا
ما يدخل بـها عنـصر الفن والذوق
واالنارة الـكهربـائية. ولـقد عانـينا
مــنـذ ســنــوات من تــضــرر اعــمـال
النـجارة وتـوقف العـمل في معظم
اشـــهـــر الــســـنـــة بـــعــد ان تـــوجه
ـــواطــــنــــون الـى شــــراء األثـــاث ا
ستورد رخيص السعر والذي ال ا
يــقـــاوم وهــو عــبـــارة عن زخــرفــة
فــارغــة وان اكـثــر االخــشــاب تــلك
والــــتي تـــســــتــــورد من مــــنـــاشئ
اسيـويـة كثـيـرة ال تقـاوم اكـثر من
ســــنــــة عـــــلى عــــكس االخــــشــــاب
ـصنـوعة يـدويـا فانـها العـراقيـة ا
سـلع معـمـرة تبـقى لربع قـرن على
األقل في أي مـنـزل وتضـرر عـملـنا

تـفـكـيـر الـنـجـار الـذي يـقـوم بعـمل
الـديـكور حـيث يكـون هـناك اتـفاق
ـصــلـحـة بــ الـزبـون وصــاحب ا
على نـوعية الـديكور وتـكون هناك
رسـوم مـعـدة لـهـذا الـغـرض وبـعد
اتفـاق اجلانبـ يبدأ الـعمل حيث

عمـله قائال هذا الـنوع من االعمال
يــــخـــتــــلـف عن عــــمل الــــنــــجـــارة
الــــتــــقــــلــــيــــديـــة وصــــنـع االثـــاث
فالديكـورات حتتاج اوال الى مواد
اولـــــيـــــة تـــــدخـل في صـــــنـــــاعـــــة
ــســألــة االهم هي الــديــكــورات وا

ـواطن فاضل غالي يـطرح ا
من بـــــغــــداد/ الـــــشــــواكــــة
مــوضـــوع تـــأهــيل مـــســرح
الــرشـــيـــد ويــقـــول البــد من
ــســرح الـذي تــأهــيل ذلـك ا
ـــاضـي صــــرحـــا كــــان بــــا
ثــقــافـــيــا وسط بــغــداد ومن
الـغـريب ان تـبـقى الـصـروح
الــثـقــافــيـة بال تــأهــيل حـتى

االن.
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ـواطن احمـد لطـيف من محـافظة ديـالى/ بعـقوبة الى ان يـشير ا
ـيـاه وتـتلف اخلـنـازيـر البـريـة الـتي تـخـرب الـبسـاتـ وسـواقي ا
ــنـطـقـة وقـد اصـبـحت كـثـيـرة جـدا الـزرع تـتـكـاثـر بـسـرعـة في ا
واطـن قتل ـواطنون لـيال ونهارا ورغم مـحاوالت ا ويشـاهدها ا
تلك اخلـنازيـر اال ان االمر يـتطـلب مـكافـحة كـبيـرة وجهـدا عالـياً

للقضاء عليها.
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ــواطن هـيـثـم الـدلي مـوضـوع من ذي قــار/ الـنـاصــريـة يـطـرح ا
الـكـتـابــة عـلى االثـار ويـقـول كـنـا في رحـلـة الى مـنـطـقـة اور وقـد
وجودة على جدران الزقورة وهي كتابات دهشنا من الكتابات ا
ـكن وصفهم اال باجلـهل واال كيف يكتب سخيـفة الشخاص ال 
احد عـبارات احلب والعبـارات االخرى على االثـار التي هي نلك

لالجيال.
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واطن احـسان كر حـسنوا مـفردات البـطاقـة التمـوينيـة ينتـقد ا
مـن بـغـداد/ سـبع ابـكـار مـوضـوع مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية
ـكن لـلمـواطن ان يـنـعم بـها ـفـردات سـيئـة وال  ويـقول ان تـلك ا
والبـد من حتـسـيـنـهـا واسـتـيـراد كل مـا هـو جـيد لـهـا فـهي اربع

مواد ال غير.

واطن محمود عبد اجمليد من محافظة االنبار يقول في اتصال ا
هاتفي ان تعويضات ضحـايا االرهاب متوقفة والبد من اطالقها
حلاجة السكان اليها بعد ان فقدت بعض تلك العوائل معيلها او
ابناءها والبد من اتخاذ اجـراءات لكي يتمكن االخرون من البناء

والعيش.
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ـواطن ولـيـد حـمادي في ـوصل يـشـير ا من مـحافـظـة نـيـنوى/ ا
وصل ويـقول ان اغلب اتـصال هاتـفي الى تأهـيل مستـشفيـات ا
ستشفيـات متضررة والبد من تأهيلـها لكي تقدم خدماتها تلك ا
ـعـانـاة من مـراجـعـات االطـباء لـلـمـواطـنـ الـذين يـعـانـون اشـد ا

واجورهم وعالجاتهم الغالية.
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ــواطن (فـالح كــاظم) من يـــشــيـــر ا
مـحافظـة البصـرة/ اجلمـهورية الى
مـوضوع التعي في شركات النفط
ويـــــقـــــول البـــــد من اجـــــبـــــار تـــــلك
ـواطن من الـشركات عـلى تعـي ا
ـشـاريع اهـالي الـبــصـرة وانـشــاء ا
دارس والـسكن لـلمـواطن كـبنـاء ا
وهـو امـر يــطـالب به اجلــمـيع وعـدم
تـرك االمور على حـالهـا كمـا يحدث

االن.
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محل جنارة في بغداد

كراجح النقل لوقوف السيارات

حاضة اطفال رضع

عاناة U½UF…∫ شقق في بغداد تشكوا ا
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) من مـحافظة بـابل/ احللة موضوع ـواطن (ثامر حس يطرح ا
نفوق االسـماكقب مدة ويـقول ان تلك االعمـال وما حدث البد ان
ـعـقـول انـتـكـون االمـور ـيـاه واال من غـيـر ا يـكـون جـراء تـسـمم ا
ـيـاه فـاالضـرار شـمـلت مـئـات ـاء او تـلـوث ا جـراء بـكـتـريـا في ا

االطنان من االسماك التي توجد داخل اقفاص التربية.

ناطق في البصرة بسبب اجملاري جانب من احوال ا
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