
م�شت�شفى واحد اليكفي

ل���دى الع���راق م���ن االطب���اء املخت�ص���ن واجلراح���ن الع���دد 
الكثري.

مهنيته���م ومتكنهم من اج���راء العمليات الكربى بنجاح وطد 
م���ن ثق���ة املواطن فيه���م . البع�ض م���ن الذين ق�ص���دوا  بع�ض 
ال���دول االوربي���ة، وحت���ى اجل���ارة اي���ران  الج���راء عمليات 
جراحي���ة ،قيل عنه���ا باأنها �ص���عبة ومعقدة. ا�ص���اروا اىل ان 
االطباء هناك ذكروا لهم ا�صماء اطباء عراقين لهم من املهارة 

والدراية ما يوازي ا�صهر االطباء لديهم .
كبار ال�صن عندنا العديد منهم يعاين من م�صاكل ب�صرية وهي 
م�ص���اكل حتدث بحكم تقدم العمر الغري وت�ص���تدعي بع�ص���ها 
التدخ���ل اجلراحي .م�صت�ص���فى ابن الهيثم لط���ب العيون من 
امل�صت�صفيات املتخ�ص�ص���ة يف هذا املجال لذلك هذا النوع من 

املر�صى لي�صت لهم من مراجعة غريه .
ال نعتقد باأن هناك م�صت�ص���فيات اهلية متخ�ص�صة بهذا النوع 
من الط���ب ،وان وجدت فاأجور العالج فيها لي�ض مب�ص���تطاع 
االغلبي���ة توف���ريه ،م���ا يجع���ل م���ن م�صت�ص���فى اب���ن الهيث���م 

امل�صت�صفى الوحيد لوجهة املواطن طالب العالج .
لذلك دائما ما جتد من ي�صكو من م�صكلة مراجعته والقاء اللوم 
على منت�ص���بيه بدعوى انهم اليحفلون كثريا مبراجعيهم وال 

يقدمون لهم اخلدمات الطبية املطلوبة .
طب العيون من فروع الطب التي ن�ص���مع املعنين ي�ص���فونها 
باحل�صا�صة او ال�ص���عبة وحتتاج اىل الكثري من الفحو�صات 

واملعاينات لتقرير العالج الالزم او التدخل اجلراحي .
من تت�ص���نى له زيارة امل�صت�ص���فى البد له م���ن ان يتعاطف مع 
الطبي���ب املخت����ض بداًل م���ن التعاط���ف مع املري����ض املراجع 
الذي هو اوىل بذلك.ال�صبب يعود اىل ان الطبيب يف ردهات 
امل�صت�ص���فى دائما ما تراه و�صط زحمة من املراجعن املر�صى 
،يدفعك اىل  الت�ص���اوؤل عن كيفية ايجاد الوقت الالزم لفح�ض 
ه���ذه االعداد الغف���رية الفحو�ص���ات الدقيقة م���ن اجل تقرير 
الع���الج او اج���راء العملي���ات الطبي���ة. انها م�ص���كلة الطبيب 
واي�صا م�صكلة املراجع الذي يطالب بالعالج وبال�صرعة التي 
جتنبه م�ص���اعفات املر�ض .م���ا نعلمه ان العملي���ة اجلراحية 
ت�ص���تدعي اج���راء فحو�ص���ات خمتلف���ة قب���ل اجرائها ت�ص���مل 
�ص���غط الدم و�ص���المة القلب والك�ص���ف عن اال�ص���ابة مبر�ض  
ال�ص���كري وغريها م���ن الفحو�ص���ات والك�ص���وفات التي البد 
منها لتجنب م�ص���اعفات قد يعاين منه���ا يف اخر االمر طالب 
العالج باجلراح���ة. تلك االجراءات يتوج���ب القيام بها دون 
�ص���غوطات او ت�ص���رع لف����ض ح�ص���ود املر�ص���ى فه���ي حتتاج 
للوق���ت والطباء وخمتربات وهنا يلعب الوقت واال�ص���تعداد 
وال���روي دورا مهما لك���ي يحظى املري����ض بعملية جراحية 

ميكن ان تكون ن�صبة النجاح فيها عالية .
يحق للمري�ض ان ي�ص���كو والطبيب كذلك وال�ص���بب يعود اىل 
اننا ما زلنا يف �صيا�ص���تنا ال�صحية ن�ص���كو العوز مل�صتلزمات 
عدي���دة به���ذا اجلان���ب .باعتقادنا م�صت�ص���فى واح���د للعيون 
يف عا�ص���مة )مليونية( غ���ري كاف، كذلك هو احلال بالن�ص���بة 
مل�صت�ص���فى الوالدة، وغريها من امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة. ما 
زلنا نعتمد على امل�صت�ص���فى الواحد رغم التغيريات احلا�صلة 

يف تنامي اعداد ال�صكان .
لن ي�صتطيع الطبيب احل�صول على فر�صته الكاملة بالفح�ض 
واملعاين���ة وم���ن ثم اج���راء عملياته اجلراحي���ة وفق جداول 
زمنية تتيح له جتنب االخطاء او اال�ص���رار مبري�ص���ه وكذلك 
بالن�ص���بة للمري�ض فهو ي�ص���ب جام غ�ص���به على امل�صت�ص���فى 
وادارت���ه ان ه���ي حددت ل���ه موعدا اليراه منا�ص���با بالن�ص���بة 

حلالته .
امل�ص���اكل النا�ص���ئة بن املواط���ن وامل�صت�ص���فى ،وال نحدد هنا 
م�صت�ص���فى ط���ب العيون فقط ، ب���ل م�صت�ص���فيات اأخرى نذكر 
منه���ا الط���ب الذري وال���والدة والقل���ب واالمرا�ض النف�ص���ية  
ال�ص���حية  �صيا�ص���تنا  ن�ص���ع اخلط���ط يف  ان  اىل  ت�ص���تدعي 
امل�ص���تقبلية كي  نعتمد على اكرث من م�صت�صفى وبالتخ�ص�ض 
نف�صه  لكي نتيح للطبيب الفر�صة الأن يعاين مري�صه املعاينة 
الت���ي ميكن ان حت���دد بدقة نوع الع���الج والتدخل اجلراحي 
كذلك اإعطاء املري�ض املجال والوقت  والرعاية التي ميكن ان 

ت�صعره باأن هناك من يهتم به االهتمام الالزم.   

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

�شفية املغريي

االأ�ص���واق  يف  جتوالن���ا  وخ���الل 
الزراعي���ة التقينا عددا م���ن املواطنن 
الزراع���ي  املج���ال  يف  واملخت�ص���ن 
و�ص���األناهم ع���ن اأهمية هذه االأ�ص���واق 
للم���زارع واملواط���ن : املواط���ن ) عبد 
الكاظم �ص���عيد ( قال : ت�ص���كل العالوي 
الو�ص���يلة  الزراعي���ة  واالأ�ص���واق 
االأ�صا�ص���ية لت�ص���ريف االإنتاج املحلي 
وامل�ص���تورد ، اأنه���ا احللقة االأ�صا�ص���ية 
لبيع املنتج���ات الزراعي���ة للمواطنن 
. وبن فرة واأخ���رى نالحظ ارتفاعًا  
الفاكه���ة واخل�ص���ار دون  اأ�ص���عار  يف 
مراقب���ة من اجله���ات امل�ص���وؤولة االمر 
الذي ي�صكل عبئا يتحمله املواطن الذي 
يعاين معظم اأيام ال�صنة ارتفاعا حادا 
يف اأ�ص���عار امل���واد الغذائي���ة ، م�ص���ريا 
والع���الوي  االأ�ص���واق  ه���ذه  اإن  اإىل 
الزراعي���ة تع���اين م���ن اإهم���ال مزمن . 
االأبني���ة غري منا�ص���بة حلف���ظ وعر�ض 

االإنت���اج الزراعي .يف  ف�ص���ل ال�ص���تاء 
تتح���ول �ص���احة �ص���وق اخل�ص���ار اإىل 
بح���رية موحلة عن���د هط���ول االإمطار 
الباع���ة  الت���زام  ع���دم  عل���ى  ،ع���الوة 
باالأ�ص���عار وغياب الرقاب���ة احليوية ، 
والت���ي ت�ص���تطيع من خ���الل وجودها 
تاأدية اكرب اخلدمات للمزارع والفالح 
واملواط���ن ، اإذ ميكنها ذلك من االطالع 
عل���ى االأ�ص���عار ، وفهم واقعية و�ص���ع 
امل���زارع والف���الح وبائع���ي املنتج���ات 
الزراعية ، وبالتايل ر�ص���م ال�صيا�صات 
الزراعية الواقعية التي تعود بالفائدة 

على املزارع.
خمت����ض يف جم���ال الزراع���ة ) رزاق 
عبد علي (  اأكد: اأن االأ�صواق العراقية 
م���ن  زراعي���ة  مبنتج���ات  غزوه���ا  مت 
دول اجل���وار ، وباأ�ص���عار مدعوم���ة ما 
احلق االأذى الكب���ري باملزارع والفالح 
، وتت���م حما�ص���رة امل���زارع م���ن خالل 
تهري���ب املنتج���ات الزراعي���ة من دول 
اجلوار وباأ�ص���عار عالية ، م�ص���ريا اإىل 

�ص���عف امل�ص���انع الزراعية القائمة يف 
العراق لذلك يتطلب من الدولة درا�صة 
اأو�ص���اع هذه امل�ص���انع الإيجاد الطرق 
الواج���ب اعتمادها لتقويته���ا لتتمكن 
هذه امل�ص���انع من ا�ص���تيعاب اكرب قدر 
ممكن م���ن االإنتاج الزراع���ي العراقي 
وت�ص���جيع اإقامة م�ص���انع  خا�ص���ة يف 
املناط���ق الزراعي���ة ال�ص���تيعاب فائ�ض 
ع���ن  العاطل���ن  ولت�ص���غيل  االإنت���اج 

العمل.
اإما املزارع ) اأبو �صاهي (  فقال : نتوقع 
اإن ت���وؤدي هذه االأو�ص���اع م���ن ارتفاع 
اأ�ص���عار النقل و�ص���حة املي���اه وارتفاع 
اأ�ص���عار املبي���دات الزراعي���ة واالأدوية 
الزراعية اإىل توليد �ص���غط �صديد على 
املزارعن والفالح���ن وعلى العاملن 
يف القطاعات الزراعية خا�ص���ة الذين 
الميلك���ون حرف���ة او �ص���نعة غري هذا  
النوع من العمل . املطلوب  من الدولة 
ت�صجيع ال�ص���ناعات الزراعية ودعمها 
االأولي���ة  امل���واد  �ص���راء  م���ن  لتتمك���ن 

لل�ص���ناعة من املزارع باأ�صعار منا�صبة  
وتنظيم الت�ص���ويق الزراعي يف داخل 
القطر بدعم اأ�ص���واق اجلمل���ة،  واإزالة 
العقبات التي توؤثر �ص���لبا على اأ�صعار 
اإ�ص���دار  الزراعية.كذل���ك   املنتج���ات 
ه���ذه  لعم���ل  اجلدي���دة  الت�ص���ريعات 
الع���الوي الزراعية وحماية م�ص���لحة 
ت�ص���جيع   . فيه���ا  والف���الح  امل���زارع 
�ص���ركات التاأمن على اإدخ���ال التاأمن 
الزراعي �ص���د الكوارث الطبيعية على 
اإن يدفع املزارع والفالح ن�ص���بة معينة 
من كلفة التاأمن وتدفع الدولة الق�صط 
املتبق���ي ، وع���الوة عل���ى اإن امل���زارع 
معلوم���ات  اإىل  متعط����ض  والف���الح 
زراعي���ة ابت���داء من الربة ال�ص���احلة 
واالأ�ص���مدة  وال�ص���تول  الب���ذور  اإىل 
واالأدوي���ة الزراعية ، وه���ذا ال يتم اإال 

بوا�صطة املر�صدين الزراعين.
وقال بائع اخل�ص���ر ) اأن�ض �صعد الدين 
( : اأن امل�ص���كلة االأ�صا�ص���ية التي نعاين 
منه���ا ه���ي الفرو ق���ات الوا�ص���حة بن 

اأ�ص���عار املف���رد واجلمل���ة وبالنتيج���ة 
ن���رى الربح يع���ود اإىل البائ���ع  )بائع 
اجلمل���ة (، م�ص���ريا اإىل اإن العراق هو 
بل���د زراعي و تعتا�ض م���ن هذا القطاع 
ن�صبة كبرية من ال�صعب ، ولهذا واجب 
الدول���ة ت�ص���جيع الزراع���ة وم�ص���اعدة 
النا�ض على نقل التكنولوجيا الزراعية 

احلديثة اإليه . 
ونح���ن نتج���ول يف االأ�ص���واق التقينا 
احد الفالحن و�صاألناه عن ال�صعوبات 
�ص���حةاملياه   : ق���ال  تعر�ص���هم  الت���ي 
امل�ص���تعملة لل���ري . الزراع���ة حتت���اج 
اإىل مي���اه عذب���ة وخالية م���ن امللوحة 
كب���رية  زراعي���ة  م�ص���احات  ووج���ود 
ت�صررت ب�صبب احلرب والعنف تطلب  
تاأهيال جديدا .  م�صريا اإىل اإن ت�صاعد 
الكثافة ال�ص���كانية  وتو�صع املدن تزيد 
احلاج���ة اإىل تقني���ات حديثة مل�ص���ادر 
املي���اه واإدارته���ا بطرق توؤم���ن حاجة 
تقني���ة  بو�ص���ائل  املتزاي���دة  املجتم���ع 
متطورة ت�صمن تكرير املياه وتقنيتها 

واإيجاد التخزين لها، واإعادة التكرير 
ال�صتعمالها يف حاجات الري الزراعي 
، ف�صال عن ارتفاع تكاليف النقل التي 
�ص���ببت اأي�ص���ا ارتفاع اأ�ص���عار الفواكه 

واخل�صر واملواد الغذائية االأخرى. 
ويف اخلتام ميكن  القول : االأولويات 
تك���ون باحليلولة دون ارتفاع اأ�ص���عار 
املواد الغذائية من خ���الل دعم القطاع 
الزراعي، ومراعاة  م�ص���لحة املزارع، 
والف���الح، واملواط���ن وتوفري ماميكن 
توفريه م���ن االإنت���اج الزراعي املحلي 
.كذلك تنظيم اال�ص���ترياد الذي ت�صوده 
الفو�ص���ى ما يوؤدي اإىل خ�ص���ائر يدفع 
 . املط���اف  اآخ���ر  يف  ثمنه���ا  املواط���ن 
االإر�ص���اد الزراعي املرتكز على اأ�ص����ض 
علمية وخربة يزيد االإنتاج ويح�ص���ن 
وي�ص���اعد  الكلف���ة  النوعية،ويخف���ف 
على ت�ص���ريف االإنت���اج الزراعي وكل 
اأ�ص���عار  انخفا����ض  اإىل  ي���وؤدي  ه���ذا 
املواد الزراعية من الفواكه واخل�ص���ر 

فيخفف من كاهل املواطن العراقي.
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يف ظل الظروف 
ال�شعبة التي مر بها 
امل�اطن العراقي على 

خمتلف ال�شعد  ومع 
ارتفاع اأ�شعار اأغلب 

املنتجات الزراعية اإىل 
م�شت�يات قيا�شية مل 

ي�شهدها البلد من قبل 
جند باأن معظم امل�اطنني 

اأ�شبح�ا يعي�ش�ن يف دوامة 
ال��شع املعي�شي ال�شاغط 

والعجلة االقت�شادية 
البطيئة يف بلدنا. وراح 

الفرد ي�اجه  م�شكلة 
ارتفاع ا�شعار الف�اكه 

واخل�شر. 

يف بالد الرافدين

ا��������������ش�������������ارة

مواطنون: الواقع الزراعي بحاجة اىل معاجلة فورية

ال�ش�رة ح��دي��ث 

طلبة الكليات االأهلية وم�شكلة 
الت�ظيف

يطال����ب  ر�ص����الته  يف  ك����وزي  احم����د  املواط����ن 
وزارة التعلي����م العايل بالعمل عل����ى حث الدولة 
وموؤ�ص�ص����اتها عل����ى  ع����دم التفري����ق ب����ن حمل����ة  
الكلي����ات  خريج����ي  ان  اذ  اجلامعي����ة  ال�ص����هادة 
االهلية دائما ما يتم تف�صيل خريجي اجلامعات 
احلكومية عليهم، عند التقدمي ال�صغال الوظائف 
وه����ذه الظاه����رة �ص����كلت احباطا ل����دى خريجي 
الكلي����ات االهلية وان هناك العديد منهم مل يحظ 
بوظيفة ا�صوة بالبقية، لذلك يطالب تدخل وزارة 
التعليم العايل بهذا ال�صاأن وو�صع الية ميكن ان 
حتق����ق العدال����ة ب����ن اخلريجن واال م����ا جدوى 

فت����ح الكليات االهلية ان مل تعتمد �ص����هاداتها من 
الدوائر الر�صمية؟

القرو�س املي�شرة وامل�اطن
الر�ص����الة التي بعث بها املواطن كامل عبد فار�ض 
من بغداد تناولت مو�ص����وع القرو�ض املي�ص����رة 
التي تقدمها وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية 
للمحتاج����ن من الذي����ن تتوفر لديه����م االإمكانات 
ال�ص����تثماره يف عمل يعود علي����ه بالنفع ويطالب 
باعتم����اد الدقة يف اختيار االأ�ص����خا�ض املتقدمن 
لطل����ب القر�����ض واعتم����اد اآلية ميكن ان ت�ص����من 
ح�ص����ول من تنطبق عليه ال�ص����روط ونعتقد دور 
)املخت����ار يف املحلة( يف تر�ص����يح املوؤهلن يجب 

ان يك����ون املعي����ار امله����م، اذ ان املجل�����ض البلدي 
والذي ال يجب ان يغف����ل دوره لي�ض على متا�ض 
مبا�ص����ر بح����ال املواطن مثل خمت����ار املحلة الذي 
تك����ون معرفت����ه باأح����وال طالب����ي القر�����ض اكرث 

وثوقًا.

م�شكلة م�شقط الراأٍ�س وت�زيع
قطع االأرا�شي 

يف الر�صالة التي ا�صتلمتها ال�صفحة من املواطن 
عبد االإله مك�ص����ر حمدان من بغداد يذكر فيها باأن 
توزيع قطع االأرا�ص����ي ال�ص����كنية على منت�ص����بي 
بع�ض الدوائر وكذلك عوائل ال�صهداء امل�صتحقة 
يعتم����د عل����ى م�ص����قط الراأ�����ض وه����ذه االآلي����ة يف 

التوزي����ع تلح����ق الغ����ن بالكثري من امل�ص����تحقن 
خ�صو�ص����ا ان اغلبه����م م����ن �ص����كنة بغ����داد بينما 
م�ص����قط الراأ�ض املثبت يف هوية االأحوال املدنية 
حمافظة اأخرى، لذلك يدعو اىل االنتباه اإىل  ذلك 
واعتماد ال�صكن او مكان العمل يف التوزيع وفق 
اإثباتات ووثائق ر�ص����مية لك����ي ال يتم االإجحاف 

بحق البع�ض.

�شك�ى من حي الزهراء
عدي����د م����ن املواطن����ن يطالب����ون بلدي����ة الغدي����ر 
يف  املوج����ود  املنخف�����ض  معاجل����ة  ب�ص����رورة 
ال�ص����ارع الرئي�����ض عند نقط����ة التفتي�����ض القريبة 
من حي الزهراء كونها اأ�ص����بحت �ص����ببا مبا�صرا 

للزحام املروري اذ تت�ص����بب يف ت�ص����ابك ال�ص����ري 
وجترب اأ�ص����حاب ال�صيارات على التوقف ويزيد 
االأم����ور تعقي����دا، ان الطري����ق يعترب م����ن الطرق 
احليوية والذي ت�ص����تخدمه ال�ص����احنات الكبرية 
يف اأوق����ات م����ا بعد الظه����ر فتتفاقم امل�ص����كلة فيه 
ويدف����ع املواطن ثم����ن ذلك من وقت����ه وجهده مع 
العلم ان املنخف�ض ال تزيد م�ص����احته على ب�صعة 

اأمتار وميكن معاجلته بت�صويته.

وزارة التجارة ..ا�شتف�شار 
املواطنون يف منطقة الدورة من �صكنة املحالت 
الت����ي  الر�ص����الة  يذك����رون يف   830-840-838
بعث����وا به����ا: انهم ومن����ذ خم�ص����ة ا�ص����هرمتتالية 

مل ي�ص����تلموا م����ن وكالء امل����واد الغذائية ح�ص����ة 
ال�ص����ابون االم����ر ال����ذي دف����ع البع�����ض منهم اإىل 
توجيه ال�ص����ك نحو الوكيل ب�صبب ان ال�صوابن 
وامل�ص����احيق ت����وزع يف حم����الت عدي����دة ومنه����ا 

منطقة الكرادة .
لذلك يطالبون يف الر�صالة التي بعثوا بها وزارة 
التج����ارة بالتحق����ق م����ن املو�ص����وع، لك����ي يكون 
املواط����ن على بينة م����ن امره ا�ص����افة اىل تربئة 
ذمة الوكيل الذي ذكرنا باأنه �ص����ار مثار �ص����ك يف 

هذه املحالت .مع جزيل ال�صكر والتقدير.

امل�اطن اب� قتيبة
املحلة840

�شقق �شكنية 
ال�ص����قق اال�ص����كنية الواقعة ما ب����ن احلبيبية 
ومدينة ال�صدر )الداخل ( ما زالت حتتاج اىل 
الكثري من العناية واالهتمام من قبل الدائرة 
البلدية املخت�ص����ة، فرغم التخطيط الهند�صي 
املدرو�����ض و�ص����غر امل�ص����احة املقام����ة عليه����ا، 
لكنه����ا مازالت ت�ص����كو من م�ص����األة ع����دم تعبيد 
امل�ص����احات فيما بينها ا�ص����افة اىل امل�صاحات 
اخل�صر التي يتوجب زراعتها يف الف�صاءات 
الفارغ����ة لتعطي للمكان جمالية اكرث ا�ص����افة 
اىل ان جدران بع�ض ال�ص����قق املقابلة لل�صارع 
العام تبدو عليها اثار العمليات امل�صلحة التي 

اجتاحت املنطقة قبل �صنتن.

���������ش��������ك��������اوى

اأفراح �ش�قي
وجه���ان ال ميت���ان لبع�ص���هما ب�ص���لة، 
�ص���كال تفا�ص���يل امل�ص���هد الذي التقطته 
بح���رية  حلدائ���ق  )امل���دى(  عد�ص���ة 
 ، املا�ص���ي  ال�ص���بت  ي���وم  اجلادري���ة 
ونحن نق�ص���ي يوما عائليا على ار�ض 
البح���رية وما جاوره���ا، والتي جذبت 
الكث���ري م���ن العوائ���ل، بف�ص���ل اعتدال 
اجلو وجمالي���ة املكان كما كان معهودا 
. والوج���ه امل�ص���رق االأول كان بروع���ة 
الكازينوه���ات  وانت�ص���ار  االج���واء  
ونوادي اال�صراحة واخلدمات العامة 
من الع���اب اأطف���ال ومطاع���م واأقفا�ض 

ملون���ة،  وطي���ور  جميل���ة  حيوان���ات 
و�ص���ارت  وال�ص���غار  الكب���ار  جذب���ت 
متنف�صًا مهمًا للزوار، ومعلمًا من معامل 
اجلم���ال يف موق���ع �ص���ياحي يتو�ص���ط 
بغ���داد، ام���ا امل�ص���هد االأخ���ر وال���ذي ال 
ي�ص���به االأول ب�ص���كل كب���ري، هو حتول 
لرم���ي  مرت���ع  اىل  البح���رية  �ص���فتي  
االزبال وخملفات املطاعم والزائرين، 
حتى حتول املكان اىل بوؤرة للح�صرات 
والروائح الكريهة التي تزكم االنوف، 
وت�ص���وه منظر وجمال البحرية ب�صكل 

�صافر. 
ا�ص���ا�ض  ب�ص���كل  الل���وم  هن���ا  نوج���ه 

وكازينوه���ات  مطاع���م  ا�ص���حاب  اىل 
البح���رية الذي���ن يبدو انهم تعا�ص���دوا 
م���ع )ال�ص���دود الركي���ة( يف حرمانه���ا 
حل�ص���ة العراق من املياه.. وبال�ص���كل 
ال���ذي حول امل�ص���احة املائي���ة للبحرية 
اىل جم���رد طحالب وج���زرات تعلوها 
احل�صائ�ض وتزيدها نفايات وخملفات 
املطاعم بوؤ�ص���ًا،  مااتذكره هنا �ص���وؤال 
مه���م �ص���معته من ولدي ال�ص���غري وهو 
يتفرج الول مرة على البحرية،..)ماما 
هي ريحة البحرية لي�ض ماطيبة ووين 
راح امل���ي)؟ مل ا�ص���تطع اإجابته وتركت 

اجلواب للمعنين.

االأوىل،  ال�ص���هداء  احي���اء   املواطن���ون يف  ياأم���ل 
والثاني���ة، والثالث���ة القريب���ة من منطق���ة العبيدي 
يف ان ت�ص���ارع االجهزة املخت�ص���ة يف امانة بغداد 
اىل  تبليط ال�ص���وارع واالزقة التي تعترب م�ص���كلة 
بالن�ص���بة ل�ص���كنة هذه االحياء  يف ف�ص���ل ال�صتاء. 
اجهزة االأمان���ة ويف الفرة االخرية عملت جاهدة 
عل���ى تبليط �ص���وارع منطق���ة العبي���دي، وهي يف 
�ص���بيل اجنازه���ا م���ا جع���ل املناط���ق امل�ص���ار اليها 

تعتقد باأن دوره���ا البد وان يعقب منطقة العبيدي 
مبا�صرة . 

املعاناة كبرية يف ف�صل ال�صتاء بانت�صار م�صتنقعات 
املياه لذلك ميثل مو�ص���م االمطار، على قلتها، وقتا 
حرجا الغلب املواطنن من طلبة وموظفن وك�صبة 
. اجه���زة االمانة �ص���بق له���ا وان نف���ذت يف احياء 
ال�ص���هداء �ص���بكة ال�ص���رف ال�ص���حي، ما �صاهم يف 
التقلي���ل من معاناة املواطنن. تنفيذ هذه ال�ص���بكة 

مت من���ذ فرة تناهز العامن وذل���ك يعني ان املهمة 
يف  التبليط �صتكون اقل كلفة واقل جهد.

هذه االحياء عانت وتع���اين من نق�ض يف خدمات 
البني���ة التحتي���ة، ومن���ذ ع�ص���رات ال�ص���نن.  وبعد 
التغيري كان االم���ل يحدوها يف ان تلتفت اجلهات 
ذات العالق���ة اىل مظلوميته���ا واىل امل�ص���اكل التي 
تكتن���ف البيئ���ة فيه���ا، ولك���ن الب���طء والتوقف���ات 
يف تنفي���ذ امل�ص���اريع انعك����ض �ص���لبا اأذ ان ا�ص���عار 

الدور تعترب من اوطاأ اال�ص���عار قيا�ص���ا اىل مناطق 
جماورة.م���ا يتمناه املواطن يف ه���ذا الوقت طرقًا 
معبدة وخدمات �صحية من خالل اقامة م�صتو�صف 

�صحي ا�صافة اىل كراج نقل منظم.
كذلك العمل على تنظي���م االحياء املجاورة، والتي 
اأن�صئت على قطع ارا�ض زراعية حميطة باالحياء، 
ومل يتم جتهيزها مبياه ال�صرب اأوالتيار الكهربائي 
ما جع���ل التجاوزات توؤثر �ص���لبا على املواطن يف 

هذي���ن املجال���ن. لك���ن املواطن لدي���ه االمل يف ان 
ت�ص���بح احياء ال�ص���هداء االوىل والثانية والثالثة 
م���ن االحي���اء املنظمة واجلميل���ة، ان عملت اجهزة 
االمانة على تفعيل تبليط �صوارعها وازقتها ا�صوة 

باالحياء االخرى، وعاجلت م�صكلة التجاوزات.

امل�اطن علي ح�شني 
بغداد /ال�شهداء الثالثة

اح�������ي�������اء �������ش������رق ال���ع���ا����ش���م���ة

بحرية اجلادرية ت�شكو العط�ش وتطمرها النفايات


