
ـسـؤولـيـة فـيـمـا يـحدث تـتـحـمل كـامل ا
واطنون جزءا للمواطن ويتحمل كل ا
ـسـؤولـيـة لـرمـيـهم اخملـلـفـات من هـذه ا
ــنــهـــوالت وقــد ســـبــبت الــتي تـــغــلـق ا
االمـطــار لـنـا كــثـيـرا مـن االضـرار حـيث
اتــلـفـت األثـاث واألجـهــزة الـكــهـربــائـيـة
نازل التي إضافة الى اتالف اساسات ا
يـاه الكـثيـرة التي صارت رطـبة جـراء ا
أحـــاطت بــهـــا طـــوال أيــام امـــا اســطح
نـازل فقـد تضـررت كثـيرا وقـد قضـينا ا
ـياه سـاعات وايـامـا كـثيـرة في إزاحـة ا
وتـعـلــيـة مـداخل الـبــيـوت من اجل عـدم
ـنـازل وهـو امـر ال ـيــاه داخل ا دخـول ا
يـــوجـــد حـــتى فـي الـــصــومـــال ونـــحن
نسـتغـرب حدوث مثل هـذه األمور وعدم
اتــــخـــــاذ إجــــراءات وقـــــائــــيـــــة رغم ان
فــيــضــانـات االمــطــار واجملــاري حتـدث
للسـنة الـرابعـة على الـتوالي.. ويـشاهد
ـارة في مـناطق عـدة اعـدادا كثـيرة من ا
ــــــواطـــــنــــــ وهم شــــــبه عــــــراة وهم ا
يـحـاولـون إزالـة اثـار االمـطـار من داخل
ـنـازل ويـتـحـدث (عـبـاس عـبـد) كـاسب ا
عن االمر فيقول انـها اشغال شاقة نقوم
بها بعد كل زخة مطر خوفا على بيوتنا
ـياه والـرطوبـة لكن من االنـهيـار جراء ا
الى متـى? وهذه هي السـنة الثالـثة على
ـناطق وهـذا يعني الـتوالي تـغرق بـها ا
عاجلة موضوع ان أحدا لم يبذل جهدا 
ـيـاه وهــذا يـعــني أيـضـا ان تـصــريف ا
االمـطـار سوف تـسـتـمر بـالـهطـول بـهذه
الـــصـــورة كـل ســـنــة والبـــد مـن اتـــخــاذ

إجراءات وتدابير سريعة ازاءها.
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ـواطن (عـامر ـوضـوع ادنـاه بعث به ا ا
يحيى) من مـحافظة ديـالى/ يتناول فيه
اراءه الـشـخـصـيـة بـشـأن االمـطـار الـتي
هـطـلت طـوال فـصـل الـشـتـاء والـسـيـول
ـواطن مـوضوعـه بالـقـول مر ويـبتـد ا
ـطر اضي وقـد هـطل عـليـنـا ا الـشـتـاء ا
ـــعــدل مــدرارا وكـــان يـــنـــزل بــغـــزارة 
واضح كل اسـبـوع االمـر الـذي لم يـعـتـد
ــواطـــنــون ولم يــشـــهــد تــاريخ عـــلــيه ا
العـراق مـثل تلـك االمطـار الغـزيـرة التي
هي نـعمة من الـله سبـحانه وتعـالى بها
علـينا وبنـفس الوقت صارت نقـمة لعدم
توفر اخلدمات الضرورية وعدم حتسب
ياه في االزمات لذلك ازدادت مناسيب ا
الـبحيـرات واالنهـار االمر الذي ادى الى
غرق الـطـرق وانهـيـار اجلسـور وتـضرر
الــبـسـاتــ واجالء بـعــضـا لــقـرى.. امـا
ـتـدفـقـة من اجلـهـة الـشـرقـية الـسـيـول ا
حملافـظة ديالى فـقد اكتـسحت كل القرى
زارع واغرقت مـناطق عديـدة برمتها وا
ومع كـل هـــذه االمـــطـــار والـــســـيـــول لم
يـستـفـد منـهـا احد بل عـلى الـعكس فـقد
احــــدثت اضــــرارا بـــــالــــغــــة في االرض
ــنـــازل.. وفي والـــســكـن واثـــرت عــلـى ا
مـناطق كـثـيـرة جدا من احملـافـظـة غطت
االمــطــار احـيــاء كــامــلــة ودخــلت مــيـاه
ـيـاه اجملـاري الى ـمـزوجــة  االمــطـار ا
الـــبـــيــــوت واتـــلــــفت كل شـيء وقـــضى
ـواطنـون ساعـات طويـلة وهم يـزيلون ا
ياه من تداعيات طر وما خلفته ا اثار ا
ـواطن (حـسـ داخل مــنـازلـهم ويــرى ا
كـــاظم) عـــامل ان اجلـــهــات الـــرســمـــيــة
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بـ فترة واخـرى تقـوم اجلهات
الـبـلــديـة في مـنــاطق كـثـيـرة من
بــغـــداد وحــتى في احملــافــظــات
ـطـاردة اصـحـاب الـبـسـطـيـات
وازالــة امــاكــنــهم او تــهــد مـا
بـــــنــــــوه جتــــــاوزا وهـي امـــــور
اصـبـحت مـعـتـادة والـغـريب انه
بعـد كل حمـلـة لهـدم التـجاوزات
تـعـود االمــور الى نـصــابـهـا من
جــديــد.. وكــأن االمــر لــعــبــة قط
وفـار.. اذ بـعـد هـدم الـتـجـاوزات
يـعود اصـحـاب الـبسـطـيات الى
امـاكن عمـلـهم ويقـومـون بالـبدء
من جـديـد بـاقامـة امـاكن عـمـلهم
وكــأن شـيــئـا لـم يـحــدث.. ومـثل
هــذه االمـور الــغـريــبــة يـجب ان
حتل مـنذ الـبدايـة.. اما االن وقد
ــشــكــلــة لم يــعــد اســتــفــحــلت ا
باالمكان السيطرة عليها.. اذ ان
الـبــطـالــة كـبـيــرة جـدا.. وهـؤالء
يريدون العمل باية صورة كانت
من اجـل اطــــعـــــام عـــــوائــــلـــــهم
واحلصول على مورد رزق لهم..
ـوقف كـان بـاالمـكـان ومـا يزال ا

ـبـادرة موجـودة اقامـة اماكن وا
خــاصـــة عــلى شــكـل جتــمــعــات
لهؤالء البـاعة للعمل.. اي ايجاد
امـاكن بديـلـة لهم ونـقـلهـم اليـها
كــمـا هــو مـعــمـول به في بــلـدان
ودول عـديـدة.. اما االن وفي ظل

هذه العشوائـية والسيطرة على
جــمـيع ارصــفــة بــغـداد بــحــجـة
الـعـمل فـانه امـر مـرفـوض والبد
من ايــــجــــاد حــــلـــول نــــاجــــعـــة

وسريعة.
WFLł YO ≠ بغداد
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قـــرب احــــد الــــبــــســـاتــــ في
محافظة ديـالى كانت لنا وقفة
ـواطن عـلـوان اسـمـاعـيل مع ا
البالغ من العمـر خمس عاما
وهـــو فالح يــقــوم بـــتــنــظــيف

االرض الـتي امـتـلكـهـا واذهب
الى الـبـســتـان يـومـيــا لـكـنـني
غير قادر على الـعمل بها ولقد
تـــضــرر الـــنــخــيـل جــراء عــدم
الـعنـايـة به الن جـمـيع ابـنائي
مـوظــفــون او عـســكــريـون وال
يتـيسـر لهم الوقت بـالعمل في
االرض ولهذا فأنا ادفع اجورا
لـــبــــعض الــــشـــبــــاب من اجل
الـعـنـايـة بـالـبـسـتـان وصـعـود
الـنخـيل وهـو امـر مـكـلف جدا
وتـكـون كلـفـته اغـلى من جـني
الـتــمـور وبــيـعــهـا ولــهـذا فـان
االغـــلــــبـــيـــة اجتـــهت االن الى
ن يـرغب ضـمــان الــبـســاتــ 
بـــالـــعـــمل والــــعـــنـــايـــة بـــهـــا
واحلـصـول عـلى انـتـاجهـا من
احملـاصيل كـالتـمور واالعـناب
والــــبــــرتـــقــــال والــــلــــيــــمـــون
شمش والتـفاح وكل فاكهة وا
في مـوسـمـهـا وهـو امـر مـفرح
الن الـعاملـ بها يـعتنـون بها
ومـــحـــزن النــنـــا ال نــعـــمل في

ارضنا.

الـقــادمـة وقـد ســوقـنـا مــحـصـول
الــبـاقالء وبــعـنــاه الـكــيـلــو بـربع
دينار اي مائت وخمس دينارا
 وهــو مــبـلـغ ال يـغــطي زراعــتــهـا
وتـعبـهـا وسـهـر الـليـالي من اجل
ســــقــــايــــة االراض ومــــتــــابــــعــــة
احملـــصـــول امـــا االن فـــأن اغـــلب
الـــقـــرى فـي اغـــلب احملـــافـــظـــات
اجتـــهـت الى الـــبـــنـــاء وجتـــريف
الــبــســاتـ واالجتــاه لــلـوظــيــفـة
واالسـتـهالك لــكل شيء وبـدال من
ان تـكون الـقرى مـصدرة لـلحـليب
ومـشــتـقــاته والـبــيض والــلـحـوم
الــــبــــيض واحلــــمــــر اصــــبــــحت
مـسـتـهـلـكـة واصـبح رب الـعـائـلـة
يـشـتري كـل شيء ولم تـعـد هـناك
ابقار او اغنام او حتى دجاج في
منـاطق كـثـيرة والـسـبب الـرئيس
هــو الـبـنـاء احلــديث الـذي تـكـون
مساحته صغـيرة دائما وال مجال
لـتـربـيـة احلـيـوانـات.. لـقـد تـركـنا
الـزراعـة وكل شيء وانـا االن رغم
كــبـر ســني فــأنـنـي اقـوم بــزراعـة
بعض اخلـضراوات البـسيطة في

دوا كــــــانـت تــــــزرع بــــــانــــــواع
اخلــضــراوات وهي لــوقت قــريب
كـانت مـزروعــة بـالـبـاقالء.. ولـكن
نـظـرا لـعدم فـائـدة الـزراعـة قـررنا
ـــــرات عــــــدم زراعـــــة االرض بــــــا

واطن الينا بستانه وقـد حتدث ا
عن طـبــيـعــة عـمــله قـائال لـم يـعـد
وارد االرض جــيــدا كــمـا كــان في
السـابق.. فهـذه االرض التي امام
الــبــســتــان وهي بــحــدود عــشـرة
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ـواطن فـريـد محـسن من بـغـداد/ الـفـضل الى مـوضوع يـشيـر ا
وقـوف السـيارات اخلـاصة لـلمـواطنـ في شارع الـكفـاح ويقول
لـعــدم وجــود مـرائب او امــاكن اليــواء الــسـيــارات فـانــهــا تـركن
ـر لـيال او صـباحـا لن يـسـتـطيع بـالشـارع عـلى اجلـهتـ ومن 
ـرور بـسـهـولـة لـوجـود اعـداد كـثـيـرة من الـسـيـارات تـقف عـلى ا

جهتي الشارع.
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ــواطـن سالم هــادي مـن بــغــداد/ الـــشــعـب مــوضــوع يـــطــرح ا
ـارس الشـباب عـلـيهـا الـرياضـيات السـاحـات الريـاضـية الـتي 
اخملتـلفـة ويقـول نتـيجـة الزحف بـالبـناء فـقد اخـتفت كل سـاحات
ارسون العابهم.. فمن اين تأتي كرة القدم.. ولم يعد الصـغار 

نتخبات بالروافد الصغيرة وال توجد اماكن للعب? ا
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واطـن محمـد سلمـان من بغداد/ الـوشاش الى ضرورة يشـير ا
زراعـة الـسـاحــات واجلـزرات الـوسـطـيــة بـالـزهـور مـثــلـمـا كـانت
ـنـظر اجلـمـيـل والـرائـحـة الـزكـية مـوجـودة سـابـقـا فـهي تـعـطـي ا
اضافة الى ان الزهور واحة نفسية للمواطن ويجب تعميم هذه

الثقافة.. ثقافة الزهور.

ـواطن ايـاد جنم من مـحـافــظـة بـابل/ احلـلـة مـوضـوع يـتـنــاول ا
الـتـخسـفـات في الـطـرق اخلارجـيـة ويـقـول لقـد اصـبـحت الـطرق
اخلـارجـية غـيـر مالئـمـة لـلسـيـر كـمـا صارت تـشـكل خـطـرا على
السـيارات الصغـيرة نتيـجة مرور الـشاحنات وتـرك اخاديد على
الشـوارع.. والبـد من تبـلـيط تـلك الشـوارع تـبلـيـطا جـيـدا بوضع

سلح كي ال تتضرر بسرعة. احلديد ا
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ـواطن احـمـد محـمـد من مـحـافـظـة ديـالى/ بـعـقـوبة الى يـشـيـر ا
ـدارس اخلـاصــة بـطـلـبـة الـصـفـوف ـدارس والسـيـمـا ا انـشــاء ا
تـوسـطة ويـقول البـد من ان تـكون تـلك االبـنيـة على االعداديـة وا
ـأهـولــة البـنـاؤهـا وسط الـشـوارع الـعـامــة او الـفـضـاءات غــيـر ا

البيوت وحتيط بها العوائل وحدوث مشاكل باجلملة.
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اصحاب بسطيات يعودون الى مواقعهمفالح من ديالى يتحدث الى (الزمان)
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واطن يـاسر حـسن من بغـداد/ الكـرخ موضـوع تسلق يـتنـاول ا
الـفـتـيـان وبـعض الـشـبـاب الـتـمـاثـيل والـنـصب اللـتـقـاط صور او
ـا يـؤثر عـلى تـلك التـمـاثيـل ويتـلفـهـا والبد من جملرد الـصـعود 
ـتنـبي كل يوم تـخلـفة وخاصـة تمـثال ا منع مـثل هذه الـظاهـرة ا

جمعة.

ناطق UD—∫ تركت االمطار الغعزيرة اثارا اخرى في ا «
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نـظــرا لـعـدم مـراجـعــتـكم شـركـة
نــفط الــشـمــال لـغــرض تـســديـد
اجـور نـشـر االعالن لـلـمـنـاقـصة
ـرقــمـة ٤٤ / ٢٠١٤ والــبـالــغـة ا
(١٫٣٥٠٫٠٠٠) مــــــــــلــــــــــيــــــــــون
وثـالثـــمـــائـــة وخـــمـــســـون الف
ديــنــار. عـلــيـه نــخـطــركـم بــهـذا
االنـــــذار بـــــضـــــرورة االســـــراع

ــذكــورة ــراجــعـــة الــشــركــة ا
ــبـــالغ اعاله خالل لــتـــســديـــد ا
(١٠) عــشــرة ايــام اعــتــبــارا من
تــاريخ تــبـلــغــكم بـصــحــيـفــتـ
محلـيت وبـعكسه سـوف تتخذ
بـــــحــــقـــــكم كـــــافــــة االجــــراءات

القانونية.
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دارس قبل سنوات بدأت حملة بناء ا
وعـمـدت اجلـهـات اخملـتـصـة الى بـناء
ـــدارس وسط االحـــيــاء.. فـي امــاكن ا
كانت مخصصة كحدائق او متنزهات

او اراض مــتـروكــة مــنــذ زمن وقـد 
ــدارس بـطــابـقـ و تـشــيـيــد تـلك ا
الـعـمل بهـا.. لـكنـهـا تركت ولم تـكـتمل
ـعـروفــة انـذاك.. وقـد عـاد لـلـظــروف ا
البنـاء الكمالها من جـديد بعمل بطيء
لـلغـايـة وكل هذا واالمـر جـيد بـانـشاء
مـــدارس جـــديـــدة لــــطالبـــنـــا.. ولـــكن
ـواطـنـ الـتـسـاؤل الــذي يـدور بـ ا
ـــراحل الــتي ســـتــدرس في تــلك عن ا
ـدارس ال تــبـعـد ــدارس اذ ان تـلـك ا ا
نازل احملـيطة بهـا سوى خمسة عن ا
ـدارس ـا ان تـلك ا امـتــار او اكـثـر و
بطابـق فهذا معـناه ان االمر سيكون
ــنـازل الـتي صـعــبـا عـلـى الـعـوائل وا
حتيط بـهـا خاصـة وان االخـبار تـقول
ـــدارس هم ان مـن ســـيــــشـــغـل تـــلـك ا
طالب االعـدادية وهـو امر صـعب جدا
ويـسبب مـشاكل باجلـملـة مع العوائل

ــــــــراحل اذ ان الـــــــطـالب في تــــــــلك ا
كن الـسيطـرة عليهم.. مراهـقون وال 
وحبـذا لو  اسكان طالب االبـتدائية

ـدارس مـنـعا او من الـبـنات في تـلك ا
الي تداعيات مستقبلية.
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ــــــواطـن عالء يــــــطـــــــرح ا
حـــــســـــون من بـــــغـــــداد/
شـارع الـكــفـاح مـوضـوع
ســــبـــاحــــة االطــــفــــال في
الـنـافــورات او الـسـاحـات
الـعــامـة وهــو امـر يــشـكل
نخلفا ومنظرا غير مألوف
ـــظــاهــر والبــد من مـــنع ا
وانــشــاء مـــســابح في كل
منطقة من مناطق بغداد.
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ـــواطـن رعـــد يـــاســـ من يـــتـــنـــاول ا
بـغـداد/ االعـظــمـيـة مــوضـوع تـرحـيل
ـتجـول وبـاعة اخلـضراوات البـاعة ا
ـعـظم ويـقـول ـتـجـاوزين في الـبـاب ا ا
مـا ان ابــتـعــدت اجلـهــات الـتــنـفــيـذيـة
تـجاوزين حتى لقرار تـرحيل البـاعة ا
عـادوا مثـلـمـا كـانـوا.. وعـادت حـلـيـمة
ــة والبــد من ايــجـاد لـعــادتــهــا الـقــد
حلـول جـذرية اليـواء هؤالء الـبـاعة في

اماكن مختارة.   
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