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تلكم هي منطقة )ال�صبع ق�صور( التي تغفو اليوم 
بادية  اث��اره  ت��زال  ما  ال��ذي  املا�صي  اوج��اع  على 
احلا�صر  اه��م��ال  وع��ل��ى  ال��راه��ن��ة،  ال�صاعة  حتى 

املثقل بالبوؤ�س والفقر واحلرمان .
كادر )املدى( كان عليه ان يجتاز حي اور وينعطف 
�صديد  بطريق  ومي��ر  ال��راب��ي��ة،  ال�صدة  ليت�صلق 
ب�صعوبة  منها  يهبط  ث��م  واخل��ط��ورة  ال��وع��ورة 
الرئي�س  مدخلها  �صيطرة  اىل  ال��و���ص��ول  بغية 
بغداد  عمليات  كتاب  لن�صلم  عندها  توقفنا  التي 
ال�صرطة  فوج  مقر  اىل  مهمتنا  بت�صهيل  القا�صي 
مع  ات�صاالت  وبعد  الثانية،  الفرقة  من  االحتادية 
ح�صلنا  ون�صفًا  �صاعة  ا�صتغرقت  الفرقة  عمليات 
رئي�س  ان  غ��ر  مهمتنا،  بت�صهيل  امل��واف��ق��ة  على 
بني  للتجوال  قوة  ترافقنا  ان  ابى  ال�صرية  عرفاء 
احيائها، �صابط ال�صف هذا كان ولال�صف مت�صنجا 
�صيما وان بنطاله مزقته حديدة نا تئة، وكان هناك 
اي�صا �صابط برتبة عقيد يرقب امل�صهد من دون ان 
يبدي �صيئا، ومل يكلف نف�صه حتى عناء ال�صوؤال، 
التي  النجدة  �صرطة  مفرزة  اف��راد  مبادرة  ان  غر 
ات�صلت  ملا  �صدورنا  اثلجت  هناك  مرابطة  كانت 
بقاطع جندة ال�صعب، الذي ا�صرع بار�صال مفرزة 
جنم(  كاظم  )ثائر  املفو�س  يقودها  منت�صبيه  من 
ر.ع �صباح  و  عنيد،  �صالم  )ر.ع  من  كل  ومبعيته 
عزيز،  عبا�س  ح���ازم  االول  وال�����ص��رط��ي  �صلمي، 
وال�صرطي االول �صمر ب�صر، و ر.ع ح�صني عذاب 
عبد(، وال نن�صى اي�صا موقف املالزم )حممد( من 
مب�صتوى  ك��ان  ال��ذي  ال�صيطرات  ���ص��وؤون  �صرطة 
امل�صوؤولية وعلى قدر كبرمن ال�صفافية والوعي .

مرارة قدمية ..جديدة 
ال�صوات  ..ح�صرجات  واالمل  وال�صكوى  امل��رارة 
جولتنا  يف  التقيناهم  الذين  واآهاتهم  املواطنني 
ب���ني ج��ن��ب��ات ال�����ص��ب��ع ق�����ص��ور، ع��ي��ون��ه��م اوح���ت 
رجاال  ابنائها،  معاناة  مدى  عن  واف�صحت  الينا 
وتالميذ  وطالبات  طلبة  و�صبابا،  ون�صاء،�صيوخا 
امل�صتنقعات  يف  ي��خ��و���ص��ون  ح���ف���اة  واط���ف���ال 
واالوحال واالطيان، وجوههم �صاحبة، اج�صادهم 

ناحلة تال�صى االلق واالمل يف عيونهم .
كنت امام جمع من بوؤ�صاء ال�صبع ق�صور، يف�صلني 
التقيهم  ان  هممت  ملا  غريني  طيني  حاجز  عنهم 
اما  خيارات،  ثالثة  امامي  كانت  معهم،  واحت��دث 
فتحة  اىل  اأ�صل  لكي  مر  مائتي  م�صافة  اقطع  ان 
او  وال��ب��ل��وك،  الطابوق  م��ن  قطع  بب�صع  ر�صفت 
من  اقفز  ان  او  الغريني،  احل��اج��ز  يف  اخل��و���س 

فوقه . 
القفز كان خياري املف�صل، ويف مغامرة �صبيانية 
اليمنى،  �صاقي  على  متكئا  وحقيبتي  ان��ا  قفزت 
تلقفوين  احلاجز  ذلك  ثنايا  بني  ا�صقط  ان  وقبل 
غر  حتميا،  كان  ف�صل  من  وانقذوين  باح�صانهم 
انني �صرعان ما �صرح ذهني اىل ابعد مما انا فيه 

وت�صاءلت يف خاطري املربك يف تلك اللحظة: 
اقل  وعلى  ينعموا  ان  العراقيني  حق  من  الي�س 
تقدير بحلم جميل ؟ ي�صعهم يف و�صط حياة رخية 

اقول  ال  �صكنية  باحياء  العي�س  يف  ووعد  هانئة، 
وحيوات  مدنيات  مع  تتماهى  لكنها  فا�صلة،  انها 
لي�صت  هي  اخرى  دول  يف  تعي�س  التي  ال�صعوب 
مبثل ثراء وغنى وتاريخ ال�صعب العراقي. �صوت 
دائرة  املوظف يف  )غالب جهاد(  املواطن  حمدثي 
انغرا�س  حلظة  اىل  بقوة  اع���ادين  ب��غ��داد  �صحة 
قدمي يف الطني ملا كنت يف اأح�صان العراقيني ومل 

ي�صلم من نثاره بنطايل و�صرتي وحقيبتي .  
 

او  املتو�سطة  ل��ل��م��دار���س  وج���ود  ال 
االعدادية

ي��ق��ول ج��ه��اد : امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا ت�����ص��ت��م��ل على 
�صركة  متربعة  �صيدته  واح��د  �صحي  م�صتو�صف 
للمنطقة  ال�صحية  املتطلبات  يلبي  ال  وهو  املانية 
جميع  يف  وخ��ط��ر  كبر  نق�س  م��ن  ت�صكو  ال��ت��ي 
جماالت اخلدمات االخرى .املواطن )احمد لعيبي( 
ل��دي ط��ف��الن ي��در���ص��ان يف اح���دى مدار�س  ق���ال: 
يحوي  اذ  فيها،  احلا�صل  للزخم  ونظرا  املنطقة، 
ال�صف الواحد بحدود مائة طالب، فان التعليم يف 
مدار�س ال�صبع ق�صور يعاين من ترد وا�صح �صيما 
على  واخرى  مدر�صتني  على  ت�صتمل  املنطقة  وان 
املتو�صطة  املرحلتني  طلبة  اما  )كرفانات(،  هيئة 
اور  حي  مدار�س  يف  ي�صجلون  فانهم  واالعدادية 
لعدم وجود مدار�س متو�صطة او اعدادية وعليك 
ان تت�صور معاناتهم وهم يقطعون كل تلك امل�صافة 
وامل�صتنقعات،  االوحال  و�صط  االقدام  على  �صرا 
االونة  يف  حت�صنت  فقد  ال�صرب  مياه  �صبكة  ام��ا 
يف  الرئي�صة  االنابيب  من  ع��دد  مد  بعد  االخ��رة 
العام(  وال�صارع  علي  واب��و  احمد،  )اب��و  �صوارع 
بالتناوب )بني يوم ويوم(،  ال�صرب  وجنهز مباء 
اخللل االكرب يكمن يف عدم وجود �صبكة ال�صرف 
ي�صطر  ال�صطحية،مما  املجاري  وكذلك  ال�صحي 
الثقيلة  املياه  لت�صريف  �صواق  فتح  اىل  املواطن 
او ت�صريبها اىل خزانات ار�صية يف داخل البيوت 
)بلوعات(، ناهيك عن املزابل وتالل النفايات التي 
والقوار�س  واحل�صرات  الفايرو�صات  ت�صتهوي 

والكالب .
الثالث )�صادق كرمي عبدالله(  ال�صف  الطالب يف 
اأكد ان مدر�صته  من مدر�صة )الكميت االبتدائية(، 
عنها،  �صاألناه  حينما  املطلوب  بامل�صتوى  لي�صت 
وق�����ال: ع����دد ط����الب ال�����ص��ف ال���واح���د اك����ر من 
�صبعني طالبا، ومل نت�صلم من الكتب �صوى كتابي 

دفرين  القرطا�صية  ومن  والقراءة،  الريا�صيات 
فقط، ..

احد املواطنني ذكر باأنهم حمرومون من الكهرباء 
اأيام ب�صبب االأمطار، وي�صر�صل  الكر من ع�صرة 
قائال : حينما يطالب ممثل املجل�س البلدي بتوفر 
اخلدمات ال�صرورية يواجه دائما باإجابة واحدة 
ولي�صت  عليها  متجاوزًا  تعد  املنطقة  ان  ملخ�صها 
وهناك  بغداد،  ملدينة  االأ�صا�صي  الت�صميم  �صمن 
املنطقة  اب��ن��اء  اغ��ل��ب  االه��م��ي��ة،  غ��اي��ة  يف  ق�صيه 
يعي�صون دون خط الفقر، ولذلك فان ن�صبة البطالة 
التي  امل�صاريع  ب�صبب غياب  اآخر  بعد  يوما  تزداد 
ت�صغيل  خالل  من  الن�صبة  هذه  خف�س  �صاأنها  من 
ال�صباب العاطلني عن العمل، والذين يعملون االآن 
بيع  )ع���الوي(  يف  وحمالني  اأح��ي��ان��ا،  بناء  عمال 
ع��ددًا ال  اأخ��رى علما بان  اأحيان  اخل�صراوات يف 
ال�صباب هم من اخلريجني  به من هوؤالء  ي�صتهان 
و�صهادات  علمية  م���وؤه���الت  ع��ل��ى  واحل��ا���ص��ل��ني 

جامعية .
ال�صاب )�صجاد كاظم( من مواليد 1990 قال: تركت 
ب�صبب  متو�صط  االأول  ال�صف  يف  وان��ا  الدرا�صة 
اإىل  فا�صطررت  الأ�صرتي  املعي�صية  االأحوال  �صوء 
من  اأ�صرتي  اإعالة  اإىل  واالن�صراف  الدرا�صة  ترك 
ب�صفة  ال�صيارات  لوقوف  ك��راج  يف  عملي  خ��الل 

حار�س ..  

املنطقة وحكاية ابو علي
امل��واط��ن )���ص��اك��ر اب��و ع��ل��ي( ق���ال: اأب��ن��اء املنطقة 
ي��ع��ان��ون م��ن ع��دم وج���ود امل��ج��اري، وان دخلت 
ما  غالبا  والتي  النتنة  روائحها  �صتزكمك  اأزقتها 
ت�صيب  ال��ت��ي  االم��را���س  م��ن  الكثر  يف  تت�صبب 
الكبار وال�صغار على حد �صواء، وقد تف�صى الكثر 
الفايرو�صي،  الكبد  والتهاب  التايفوئيد  مثل  منها 
يف  ام��ا  وغ��ره��ا،  والقولون  االم��ع��اء  والتهابات 
ت�صاعد  نتيجة  العيون  امرا�س  فت�صتد  ال�صيف 
الدقيقي  )البق(  تكاثر  عن  ف�صال  والغبار  االتربة 
�صعوبة  اب�صطها  كثرة  والتحديات  )احلرم�س(، 
ا���ص��ت��ق��دام ���ص��ي��ارة ل�����ص��ح��ب امل���ي���اه ال��ث��ق��ي��ل��ة من 
اخلزانات االأر�صية، وب�صكل عام نعاين من انعدام 
اخلدمات، حتى االزقة وبع�س ال�صوارع الرئي�صية 
منها  البع�س  با�صتثناء  تبليط  دون  من  ت��زال  ما 
وعلى  ف��ق��ط،  )بال�صبي�س(  اك�����ص��اوؤه��ا  مت  وال��ت��ي 
كان  قائال:  )غالب(  املواطن  عقب  املو�صوع  هذا 

ال�صبي�س،  مبادة  �صوارع  اربعة  اك�صاء  املقرر  من 
ولكن وبفعل تدخالت معينة، ذهب )ال�صبي�س( اىل 
�صارع )ابو علي ممثل املنطقة يف املجل�س البلدي( 
الذي ميتلك اأرا�صي وا�صعة ،فمتى ما اأراد ان يبيع 
وعلى  �صارعا  فيها  يفتح  االأرا�صي  تلك  من  قطعا 
الطريقة  وبهذه  بال�صبي�س  ويك�صوه  ه��واه  وفق 
يرفع ا�صعارها وزيادة يف التاأكيد لكم ان ت�صاألوا 
امل��واط��ن��ني ك��م ه��ي اأ���ص��ع��ار االأرا���ص��ي يف �صارع 
�صت�صابون  االإجابة  ت�صمعون  وعندما  علي،  ابو 

بالده�صة، .
اعمل  ال�صيف  يف  ق��ال:  رح��ي��م(  )�صتار  امل��واط��ن 
ويف  النهروان،  طابوق  معامل  يف  حفارة  �صائق 
ال�صريعة،  ل��ل��م��اأك��والت  مطعم  يف  اع��م��ل  ال�صتاء 
م�����ص��ك��الت اخل���دم���ات ك��ث��رة خ��ذ م��ث��ال ان دائ���رة 
عن  املنطقة  �صوارع  اإ�صاءة  تروم  كانت  الكهرباء 
ال�صم�صية،  بالطاقة  التوليد  معدات  ن�صب  طريق 
غر انها مل ت�صتمر بالعمل بل اكتفت بن�صبها على 
الكهربائية، حتى حينما  االأعمدة  عدد حمدود من 
الإ�صالحها  ت��اأت��ي  ال  الكهربائية  املحولة  تتعطل 
نقدية،  مبالغ  فيها  للعاملني  جنمع  ان  بعد  اال 
بغية  دينار  الف  ثالثمائة  مبلغ  مرة جمعنا  واآخر 

ت�صليحها و�صلمناها اىل عمال الكهرباء .
الأبناء  اهتماما  تعر  ال  احلكومة  ق���ال:  اح��ده��م 
والبوؤ�س  والعوز  الفقر  بهم  ينه�س  الذين  ال�صعب 
انتم  ها  اخل��دم��ات،  و�صوء  والبطالة  واحل��رم��ان 
العراق  ي��ك��ون  ان  اأي��ع��ق��ل  معاناتنا،  تتلم�صون 
املزابل  ب��ني  يعي�س  و���ص��ع��ب��ه  ال����دول  اأغ��ن��ى  م��ن 
ي�صتوطنها  و���ص��وارع  واالأوح����ال  وامل�صتنقعات 

الطني ؟ . 

مطالب باإقالة ممثل املنطقة
قال:  ال�صاعدي(  احل�صن  عبد  )عبا�س  الكا�صب 
وحا�صيته  علي(  )اأب��و  اإقالة  �صوى  �صيئا  نريد  ال 
الذين اأ�صهموا ب�صكل كبر يف زيادة اآالم ومعاناة 
يف  التغلغل  اإىل  ودعانا  ق�صور،  ال�صبع  مواطني 

عمق املنطقة . 
غ�صت  التي  االأزق���ة  نلحظ  كنا  جتوالنا  وخ��الل 
بالربك والطني واملياه الثقيلة وبالروائح النتنة، 
ولفت عبا�س انتباهنا اىل ان امل�صتو�صف من دون 
�صيارة ا�صعاف، واملواطن الذي يتعر�س اىل حالة 
باعلى  �صاح  ثم  حتما  �صيموت  مفاجئة  مر�صية 
�صوته: نرف�س ان يكون اأبو علي ممثال للمجل�س 

واملايل  االداري  الف�صاد  اعمدة  احد  النه  البلدي، 
يف ال�صبع ق�صور، وا�صاد ال�صاعدي بدور ال�صرطة 
ليال  ب�صياراتهم  املر�صى  الذين ي�صعفون  الوطنية 
مع انهم يعانون اي�صا من �صحة وقود ال�صيارات. 
وجهاء  اح��د  البي�صاين(  احل�صني  )عبد  ال�صيخ 
من  اك��ر  منذ  ق�صور  ال�صبع  ا�صكن  ق��ال:  املنطقة 

23 �صنة .

ما الذي تطور فيها؟
ب��ط��يء وال يلبي  ان��ه  ه��ن��اك حت�صن وا���ص��ح غ��ر 
مظاهر  م��ن  امل��واط��ن��ني،  وط��م��وح��ات  متطلبات 
الرئي�صة،  ال�صوارع  من  عدد  تبليط  التح�صن  هذا 
الدور  قائمة حول عدم ت�صجيل  تزال  ما  واالزم��ة 
كونها  العقاري  الت�صجيل  دوائ��ر  ل��دى  ال�صكنية 
عدم  يف  تكمن  االأخرى  املع�صلة  زراعية،  اأرا�صي 
جدا  �صئيل  امل��دار���س  وع���دد  م�صت�صفى،  وج���ود 
قد  ال��ذي  ق�صور  ال�صبع  �صكان  بعدد  ق��ورن  ما  اذا 
ما موجود  بان  علما  ن�صمة،  الف  يربو على 500 
املنطقة عن  اهايل  نفقات  على  بنيت  املدار�س  من 
طريق التربعات امل�صتمرة، واحدة منها تربع بها 
والثانية  النجار(،  )حميد  ا�صمه  املي�صورين  احد 
وكل  دراج(،  )ال��ب��و  ع�صرة  م��ن  م��واط��ن  �صيدها 
امل��دار���س ت�صم اك��ر من 1600  واح��دة من ه��ذه 
 80 بني  فيها  الواحد  ال�صف  طالب  وع��دد  طالب، 
اكمال  �صعوبة  االخرى  وامل�صكلة  طالب،   100 –
ال  اذ  واالع��دادي��ة  املتو�صطة  درا�صتهن  الطالبات 
توجد مدار�س متو�صطة واعدادية، وانهن �صيكن 
م��رغ��م��ات ع��ل��ى ال����دوام يف م��دار���س )ح���ي اور( 
ا�صرهن،  وعلى  عليهن  ا�صافيا  عبئا  ي�صكل  وهذا 
وبع�صهن ولال�صباب التي ذكرتها تركن الدرا�صة، 
واالطالع  املنطقة  زي��ارة  اىل  الربية  وزير  ودعا 

ميدانيا على الواقع الربوي املزري فيها . 
امل�صكالت االجتماعية حتل ع�صائريا 

وماذا عن العالقات االجتماعية؟
االجتماعية حتل  هي طيبة ووا�صعة، وامل�صكالت 
دوائر  مع  والتعاون  بالتن�صيق  ع�صائريا واحيانا 
م�صيطر  ع��ام  ب�صكل  والو�صع  الداخلية،  وزارة 
عليه، وال ا�صتطيع ان احدد امل�صكالت التي ي�صعب 
االجتماعي  اال�صكال  الن  اجلانب،  ه��ذا  يف  حلها 
يت�صدى له وفور حدوثه �صيوخ الع�صائر ووجهاء 
اىل  ن�صرع  فاننا  القتول،  ق�صايا  وحتى  املنطقة، 

تهدئة االأمور من خالل )العطوة( التي نبادر اإليها 
ع�صرتي  بني  ال�صر  نار  اخماد  اجل  من  مبا�صرة، 
اىل  نلجاأ  االأم��ور  تعقدت  واذا  واملقتول،  القاتل 

نقطة ال�صيطرة ولواء الذئب. 
الوجيه )قا�صم البي�صاين( و�صف الو�صع االمني 
م�صتتب  الراهن  الوقت  يف  االمن  بقوله:  الراهن 
بف�صل جهود وتواجد افواج ال�صرطة االحتادية، 
و�صرطة النجدة، كما ان الدوريات االمنية م�صتمرة 
وعلى مدار ال 24 �صاعة، اما قبل عامني، فقد كان 
وخائفة  واجفة  كانت  والنا�س  وم��ت��اأزم��ًا،  مربكا 
والرعب م��زروع يف كل زاوي��ة وزق��اق . واقرح 
للمنطقة  املواجه  امل�صروع  يف  ي�صب  جمرى  فتح 
ال�صحي  ال�صرف  جم��اري  ملع�صلة  م��وؤق��ت  كحل 

والذي ال يتجاوز طوله كيلو مرًا واحدًا . 
زيارات انتخابية!

املواطن )غامن مبارك �صبيح( قال: ال�صبع ق�صور 
كانت مهملة يف عهد النظام ال�صابق وما تزال على 
واحد  م�صوؤول  هناك  لي�س  التغير،  بعد  حالها 
معاناتنا،  ا�صت�صعر  احلالية  العراقية  الدولة  يف 
؟  واج��ب��ات  وعلينا  حقوق  لنا  ؟  عراقيني  ال�صنا 
فيكيلون  االنتخابات،  موعد  قبل  يزوروننا  فقط 
بعد  نراهم  وال  يرحلون  ثم  ال��وردي��ة  الوعود  لنا 
يف  امل�صاركة  رغبته  ع��دم  على  ،م��وؤك��دا  اب��دا  ذل��ك 
على  االخ��ري��ن  �صيحث  وان��ه  املقبلة  االنتخابات 

احلذو حذوه .
الطفل )مرت�صى كاظم( الذي مل يكن يعرف �صني 
عمره ذكر اأنه غر م�صجل يف املدر�صة وملا �صاألته 
عن ال�صبب اجاب والده: لي�صت هناك مدر�صة )بيهه 
بكالوات(  كالوات  )كلها  حقيقي  تعليم  وال  خر( 
و�صرخاتنا ما تزال مدوية متالأ الف�صاءات ويرتد 
يف  امل�����ص��وؤول��ني  ا�صماع  ت�صل  وال  الينا  �صداها 
الدولة العراقية، لقد �صموا اآذانهم لئال تنفذ اليها 
دوائرهم  ابواب  نطرق  وحينما  ال�صرخات،  هذه 
جند االجابة جاهزة )لي�صت ملنطقتكم تخ�صي�صات 

مالية( النها زراعية ولي�صت �صكنية . 

النفط لالحباب واالأ�سحاب
يف  �صائقا  يعمل  ح��اف��ظ(  تقي  )ح�صن  امل��واط��ن 
وزارة التجارة اقرب منا ملهوفا وقال: عانينا ما 
عانينا، و�صحنا كثرا )يا هاخللك ..يا هال�صماء( 
بنا عر�س احلائط،  وال حياة ملن تنادي، �صربوا 
فلم  الرب اجلليل  وها نحن نتوجه بنداءاتنا اىل 

يعد لنا �صواه، واأبو علي ي�صول ويجول ويعمل 
�صرخ  مواطن   . فقط  منه  وللمقربني  ه��واه  على 
بباب  مركونة  �صيارتي  هي  تلك  قائال:  مكانه  من 
اىل  بها  وال��و���ص��ول  قيادتها  ا�صتطيع  ال  البيت، 
وممثل   ،. االطيان  تكد�س  ب�صبب  العام  ال�صارع 
املجل�س املحلي ينتقي االزقة فيفر�صها )بال�صبي�س( 

وبح�صب معارفه. 
 وي�صر�صل )ح�صن تقي( فيقول: �صاحكي لك عن 
النفطية  احل�صة  بطاقات  دفاتر  ت�صلمنا  النفط، 
اأبو علي  ل�صهر و�صهرين، وملا راجعنا  املخ�ص�صة 
رف�س ت�صلمها بحجة ان اأوانها قد فات، يف الوقت 
الذي يوزع فيه النفط على �صكان زقاقه الذين جلهم 
من اقاربه وا�صحابه، وال�صهريج املحمل بالنفط 
ال��ذي رمب��ا او�صى به  الزقاق  ذل��ك  ال يقف اال يف 
الله دون غره من االزقة البائ�صة ونحن ال نعلم، 
اال  االي��ام  ه��ذه  يف  العزيز  النفط  على  اح�صل  مل 
االخرى  البطاقات  اما  قادر،  وبقدرة  واحدة  مرة 
ا�صقاطها والذي من واجباته  )اأبو علي(  فقد قرر 

توزيع النفط على املواطنني ب�صكل عادل.
املنطقة  يف  ال�صرب  مياه  ان  ذك��ر  املواطنني  اح��د 
تتعر�س للتلوث بني اونة واخرى نتيجة امتزاجها 
مع املياه الثقيلة املت�صربة من )البلوعات( ما يوؤدي 

اىل ا�صابة االطفال بامرا�س خمتلفة .

واقع املراأة يف ال�سبع ق�سور
املواطنة )ام اميان( حتدثت الينا بحما�س قائلة: 
واالزبال وكيف  والنفايات  االو�صاخ  اىل  انظروا 
يع�صع�س فيها الذباب والبعو�س، وال�صوارع غر 
املبلطة، اوالدي مل يذهبوا اىل مدار�صهم خلم�صة 
ايام خلت ب�صبب انغمارها مبياه االمطار الراكدة 
ار�صيات  تغطي  الطني  وح��واج��ز  امل��ن��ازل،  ام��ام 

االزقة . 
ال�صبع ق�صور،  املراأة يف  قالت:  املراأة  وعن واقع 
الطعام،  وتطهو  البيت،  وتنظف  وتربي،  تنجب، 
وتغ�صل ال�صحون، وجتلب قناين الغاز، وتخبز، 
وبوقود  التموينية  باحل�صة  وتاأتي  وتت�صوق، 
املتهالك  ال��واق��ع  ه��ذا  مع  تتعاي�س  وه��ي  التدفئة 
لقمة  بتوفر  م�صغول  ال��رج��ل  فيما  وال��ب��ائ�����س، 
واقعنا  عن  �صيء  يف  تختلف  ال  قد  التي  العي�س 

الراهن وبالكاد ت�صد الرمق )ح�صو م�صران(. 
وقبل ان تنهي حديثها حتلق حولنا عدد من طلبة 
بعد  تواجدنا،  موقع  من  القريبة  املدار�س  احدى 
ان ت�صربت اليهم ا�صاعة �صريعة مفادها اننا نوزع 
باأننا يف  مبالغ نقدية على املواطنني، وملا عرفوا 
بع�صهم  فردد  امل  خيبة  اإ�صابتهم  �صحفية  مهمة 
)اهو ..عبالنا يوزعون فلو�س ..طلعوا �صحافة(.

موت �سريع لطفل ا�سيب باحلمى 
كان  االول،  ع��ام��ه  يف  ع��راق��ي  ط��ف��ل  )م��و���ص��ى( 
�صت  خالل  مات  لكنه  و�صخبا  حركة  البيت  ميالأ 
احلكاية  اىل  لن�صتمع  ؟،  ومل��اذا  ؟  كيف  �صاعات، 

معا: 
والده )عجيل زعيبل عجيل( قال: 

داخل  مي��رح  كعادته  مو�صى  ك��ان  البارحة  ليلة 
انت�صاف  وبعد  وعافيته،  �صحته  بكامل  البيت 
فتعاملت  ج�صده،  ح��رارة  درج��ة  ارتفعت  الليل 
جبهته  على  الكمادات  بو�صع  احلمى  مع  والدته 
واطرافه، ويف ال�صباح ذهبنا به اىل امل�صتو�صف 
باإعطائه  واكتفوا  عليه  يك�صفوا  فلم  ال�صحي، 
البيت  اىل  به  عدنا  ثم  للحرارة،  خاف�صًا  �صرابًا 
باالنخفا�س،  ب��داأت  ح��رارت��ه  ان  لنا  ب��دا  ان  بعد 
فذهبت اىل جاري الجتاذب معه اطراف احلديث 
فح�صرت والدته واخربتني بان مو�صى )ان�صمر( 
�صبه  يف  و���ص��ار  ارت��ف��ع��ت  �صخونته  ان  مبعنى 
مييل  �صاحبا  وجهه  ك��ان  و�صلته  ومل��ا  غيبوبة، 
اىل اال�صفرار، وج�صمه �صار اأزرق ثم هرعنا به 
ب�صيارة جاري اىل م�صت�صفى )ابن البلدي( وهناك 
فارق احلياة من دون ت�صخي�س حالته علما بانه 
ب��اي م��ر���س م��ن االم��را���س .  مل ي�صب م��ن قبل 
اأح�صان امه جثة هامدة فارقتها  كان مو�صى يف 
الروح وهي حانية عليه وحماجر عينيها تفي�س 
مت�صققتني،  وجنتني  فوق  تن�صاب  حرى  دموعا 
كانت  فقد  وفاته  كيفية  ا�صاألها عن  ان  ا�صتحييت 
فماذا  االمل،  ويعت�صرها  احلزن  يتملكها  ملتاعة 
بو�صعي يا مو�صى ان افعل �صوى ان ارثيك:  من 
االب��دي، واح�صن  يا مو�صى يف م�صجعك  قريرا 
الكون  ارج��اء  روحك  ولتطف  املغدورة،  براءتك 
ذممهم،  خانوا  ممن  البع�س  اآدم��ي��ة  �صوء  تلعن 
ادوه  ال���ذي  بالق�صم  وحنثوا  ال��وع��د،  فاخلفوا 
معلنني فيه التفاين يف خدمة االن�صان والتخفيف 
م��ن اوج��اع��ه واآالم����ه. واحل���ق ب��اأق��ران��ك اطفال 
الغدر  يد  ارواحهم  خطفت  الذين  العدل  رو�صة 

املجرمة مثلما مل متتد اليك يد ال�صفاء النبيلة.

وهي تغفو على اأوجاع املا�سي واإهمال احلا�سر

منطقة ال�سبع ق�سور.. الأهايل يبنون مدار�سها 
واأطفالها ميوتون بني اأح�سان اأمهاتهم!

بغداد / �ساكر املياح 
ت�سوير / �سعد اهلل اخلالدي

قبل قرنني ونيف كانت �سجنا ان�ساأه العثمانيون واحاطوه ب�سبعة مقرات بنيت بالطابوق واالآجر للجند واحلرا�س يف ذلك 
الزمن الذي اندرج يف �سجالت املا�سي، يوم كان العراقيون ي�سيدون بيوتهم بالطني لوحده وينظرون الأي مبنى ي�سيد 
بالطابوق على انه ق�سر منيف، وبعد تعاقب االأزمنة واالقوام ، حتولت تدريجيا اىل مرابع خ�سر زاهية توؤتي اكلها كل عام 
من �ستى الثمار اليانعة وحتى رغيف اخلبز . وبعد الفي�سانات املو�سمية لنهر دجلة، طراأت عليها تغيريات طوبوغرافية 
وبيئية وبايلوجية عديدة، حتى اذا ما حل عقد ال�سبعينيات من القرن املا�سي حتولت من ار�س منتجة اىل ار�س ذات اأدمي 
متعفن بعد �سل�سلة الزحوف العمرانية الع�سوائية عليها والهجرات املتكررة اإليها.

مواطنون يتهمون ممثل املنطقة يف املجل�س البلدي بالف�ساد املايل
 وا�ستغالل املن�سب خلدمة االأ�سحاب واالأقارب

ما حكاية الطفل )مو�سى( الذي مات يف اأح�سان اأمه ب�سبب �سوء الرعاية ال�سحية !

خارج التخ�سي�سات لكن الكهرباء توؤ�س�س الأعمدة الطاقة ال�سم�سية التي ف�سلت.

مو�ضى يف ح�ضن امه ميتا زقاق يغرق باملياه اال�ضنة


