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(الباالت) ب�ضائع متنوعة ..تلقى رواجا يف ال�سوق العراقية

عبد الزهرة املن�شداوي
هكذا تق ��ول احلكاي ��ة :ان خملوقة من املخلوق ��ات ال�شريرة
والت ��ي تدعوه ��ا جداتن ��ا بالن�س ��رة دخل ��ت عل ��ى بي ��ت ايتام
وادع ��ت انها امهم امليتة ،اعيدت للحياة بقدرة قادر ففرح بها
ابنا�ؤه ��ا اميا فرح وبع ��د ان ا�ستقرت بينه ��م دعت للعمل من
اجل ان يبنوا لهم حياة اف�ضل.
ف�صاروا يخرج ��ون فجر كل يوم وال يع ��ودون االبعد مغيب
ال�شم� ��س منهوك ��ي القوىخائري ��ن وق ��د ام�ض به ��م اجلوع
فاليج ��دوا م ��ا ي�شبعه ��م لذلك اقرتح ��وا عل ��ى االم ان ي�أتوها
يف كل ي ��وم بطائ ��ر او حمل �صغ�ي�ر لتطبخ ��ه لع�شائهم ،لكن
انتظاره ��م يطول لن�ض ��وج ما يطبخ فيغف ��ون يف نوم عميق
فتعم ��د ه ��ذه اجلني ��ة ال�شريرة اىل ده ��ن �شواربه ��م بال�سمن
وعندم ��ا ي�ستيق�ض ��ون ويطلب ��ون الع�شاء تخربه ��م ب�أنهم قد
اكلوا ونام ��وا و�شاهدها �شواربهم امللطخ ��ة بال�سمن وحني
مي�سحون ويجدون انها بالفعل ملطخة ب�سمن كثيف الطبقة
!.في�سقط ما يف ايديهم.
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة الت ��ي عه ��دت اليه ��ا خدم ��ة املواطن
و�ضع ��ت حتت ت�صرفها اموال �ضخمة ،ولكن هذه الأموال مل
تنعك�س بال�شكل االيجابي الذي ميكن للمواطن ان يلم�سه.
�شواهدن ��ا عل ��ى ذل ��ك عدي ��دة وكث�ي�رة وبذكره ��ا ق ��د ينزعج
البع� ��ض ويرعد ويزبد الننا ا�شرنا اىل ما اليود اال�شارة اليه
فه ��و يريد حتويل امل ��ال العام اىل خا�ص ي�أخ ��ذ منه ما ي�شاء
م ��ن دون ح�سيب او رقيب اما املواط ��ن فال ب�أ�س يف ان يذكر
بهام� ��ش قائمة م�صروفات وهمي ��ة اي (�سرقة م�شرعنة) رغم
االنف.
الف ��رد من ��ا مل يت�أكد ،واىل االن ،ه ��ل ان االجهزة التي اوكلت
لها مه ��ام املراقب ��ة املالية على وج ��ه التحديد تق ��وم مبهامها
كم ��ا يجب وانها ال ت�شارك يف هدر االم ��وال او اقت�سامها مع
الآخر.
�أرق ��ام مبيعات النفط يف الفرتة الت ��ي اعقبت �سقوط النظام
البائ ��د تبلغ مئ ��ات املليارات م ��ن ال ��دوالرات وكان باالمكان
اال�ستف ��ادة منه ��ا يف تن�شي ��ط احلي ��اة االقت�صادي ��ة التي من
�ش�أنها رف ��ع امل�ستوى املعي�شي للفرد وجع ��ل احلياة اليومية
له اقل م�شقة وعناء.
نحن مع اال�س ��ف وجدنا انف�سنا مع بع�ض املخلوقات التي ال
تختلف كثريا عم ��ا ذكرناه وتنحو نحوها يف خداع املواطن
فه ��ي تدعي العمل من اجله وتنفخ يف نار حتت قدور فارغة
بدع ��وى طب ��خ ع�شاء له وكان ��ت قبل هذا وعدت ��ه ب�أن يكون
د�سم ��ا وم�شبعا يف االن نف�سه لكنه وم ��ع ذلك مل يجد ما وعد
به.
م ��ا نتمن ��اه ان يج ��د الف ��رد العراق ��ي ثروت ��ه الوطني ��ة وق ��د
انعك�س ��ت على بيئت ��ه مبا ي�ضمن بيئة ع�صري ��ة اليخ�شى من
خماطرها وكذل ��ك يف بنى حتتية تتيح له احلركة بان�سيابية
ودون معان ��اة ا�ضاف ��ة اىل االلتف ��ات ل�شرائ ��ح م ��ن املجتم ��ع
العراقي بات ��ت بحاجة اىل اب�سط �ش ��روط احلياة من م�أوى
وم� ��أكل وم�شرب ،ام ��ا نعمد اىل ت�ضميخ ال�ش ��وارب بال�سمن
فه ��ذه الطريق ��ة باتت معروف ��ة والذين اتخذوا منه ��ا و�سيلة
لال�ستحواذ واال�ستئثار لن يطول بهم املقام.

ق�ضية للمناق�شة

ب�ضائع خمتلفة غزت
البالد اغلبها من الأجهزة
والأدوات امل�ستعملة
(الباالت) ومن خمتلف دول
العامل ،باالت للدراجات
الهوائية والدراجات النارية
والأجهزة الكهربائية �سيما
بعد عام  2003مثل باالت
املالب�س والتي كانت �أوىل
الباالت وباالت التلفزيونات
خا�صة بعد ما غزا ال�ستاليت
جميع ال�سطوح يف البالد.

�سوق �شعبي
�صفية املغريي
من اجل التعرف عل ��ى جوانب متنوعة
يف عامل الباالت نحاول يف هذه اجلولة
�أن نع ��رف م�صادر (الب ��االت) ونتعرف
عل ��ى �أ�س ��رار ه ��ذه التج ��ارة ،فكان ��ت
حمطتن ��ا الأوىل منطق ��ة الباب ال�شرقي
حيث تنت�شر حم ��ال عديدة متار�س بيع
الأجهزة امل�ستعملة.
يق ��ول املواطن (ح�سني عل ��ي) �صاحب
حم ��ل :م�ص ��در التلفزيون ��ات ه ��ذه
ه ��و هولن ��دا وانكل�ت�را وهن ��اك جت ��ار
خمت�ص ��ون يف ه ��ذا املج ��ال يجلبونه ��ا
داخ ��ل حاوي ��ات تنق ��ل بال�شاحنات �إىل
بغ ��داد وبالتحدي ��د �إىل املرك ��ز الرئي�س
يف منطق ��ة �ساح ��ة الط�ي�ران يف الباب
ال�شرق ��ي ،وهن ��اك م ��كان �آخ ��ر يف هذه

املنطق ��ة يق ��ع خل ��ف �سينم ��ا احلم ��راء
�سابقا يف �سوق هرج ومن هذه الأماكن
توزع عل ��ى املحال املنت�ش ��رة يف بغداد
ومدن وحمافظات العراق حيث ي�سحب
�أ�صح ��اب ه ��ذه املح ��ال م ��ا يحتاجون ��ه
م ��ن ه ��ذه الأجه ��زة وبط ��رق �ش ��راء
خمتلف ��ة تعتمد على اجل ��ودة والنوعية
واحلجم.
ويق ��ول املواط ��ن (�أب ��و م�صطف ��ى) عن
ماركات وا�سماء تلك االجهزة ،الأجهزة
جتارية وغ�ي�ر املعروف ��ة يف ق�سم كبري
منه ��ا وه ��ي م�أخوذة م ��ن �أ�سم ��اء املدن
الت ��ي ج ��اءت منه ��ا وه ��ذه قائم ��ة ب�أهم
الأ�سماء والتي القت رواج ًا( ،تايتانيك
–كدمان� ��س – ديك كل ��ر  -دي كرافت
– كرينادا –�شنايدر – تورن) ،ف�ض ًال
عن م ��اركات (هيتا�شي – �شارب – بانا

تغيري �أ�سماء �أم حمو ذاكرة؟!

كرمي احلمداين
يفتخر الكثري م ��ن العلماء واالطباء واملبدعني بانهم
تلقوا تعليمهم الأويل يف هذه املدر�سة وتخرجوا من
تل ��ك الثانوية وهي البداي ��ة اال�سا�سية يف م�سريتهم
العلمي ��ة واالبداعي ��ة ،حت ��ى و�صل ��وا اىل ماو�صلوا
الي ��ه يف مرات ��ب العل ��م واالب ��داع ،واغلبه ��م يبق ��ى
يتذك ��ر ويح ��ن اىل مدر�ست ��ه الأوىل ،وباملقاب ��ل ف�أن
ه ��ذه املدار�س واداراتها تفتخر ب�أن هذا العامل وذاك
الطبي ��ب واالدي ��ب كان اح ��د طالبها وهن ��ا ا�صبحت
حتمل ذاكرة اجيال من الطالب الذين در�سوا فيها.
من حق وزارة الرتبية ان تغري ا�سماء املدار�س التي

ال حتم ��ل �أي معنى او ظاه ��رة ح�ضارية او ت�أريخية
او عل ��م من االعالم يف خمتل ��ف املجاالت او اال�سماء
امل�سيئ ��ة ولك ��ن ان ي�شم ��ل التغي�ي�ر ا�سم ��اء مدار�س
م�ض ��ى عل ��ى �إن�شائه ��ا اك�ث�ر م ��ن ثالثني عام ��ا وهي
ا�سم ��اء مقبولة ارتبطت بذاك ��رة الطالب واملدر�سني
فيه ��ا ب�أ�سم ��اء اخ ��رى حم�سوب ��ة على احل ��زب الذي
ينتم ��ي اليه الوزير ،او هكذا ا�شي ��ع عندما مت تغيري
ا�سم مدر�س ��ة ال�سع ��ادة اال�سا�سي ��ة يف منطقة االلف
دار ب�أ�س ��م اخ ��ر ،وثانوي ��ة الفر�س ��ان لتحم ��ل ا�سم ��ا
�آخ ��ر،ـ وثانوي ��ة امل ��ارد ال ��ذي يع ��ود �إن�شا�ؤه ��ا اىل
بداي ��ة ثمانينيات القرن املا�ض ��ي وتغيري ا�سمها اىل
الرواد،وتغي�ي�ر تاري ��خ ت�أ�سي�سه ��ا اىل  ،2005وهذا

�سوني ��ك – تو�شيبا – فليب�س – �سانيو
– ميت�سوبي�ش ��ي) ،وهن ��اك �أ�سم ��اء ال
ا�ستطي ��ع �أن �أحفظه ��ا لغرابتها ،وكذلك
ل�صعوبته ��ا ولكن الأ�سماء املعروفة هي
مايطلبه النا�س دائما منها.
ويف �صفح ��ة �أخرى م ��ن �صفحات عامل
الب ��االت ،وبالرغ ��م م ��ن غ ��زو املالب�س
اجلي ��دة لأ�سواقن ��ا املحلي ��ة يف الآون ��ة
الأخ�ي�رة والتي بد�أت ت�صل من خمتلف
املنا�شئ العاملية املعروفة وغري املعروفة
على حد �سواء ،ب�سبب انعدام ال�ضريبة
على دخولها ما جع ��ل جتارها يحققون
�إرباحا طائل ��ة وكبرية� ،إال �إننا جند يف
اجلانب الأخر ازدهارا يف نوع �أخر من
املالب�س الت ��ي يقتنيه ��ا املواطنون وقد
جنح ا�ستعمال هذه املالب�س.
�أم ��ا املواطن جا�سم حمم ��د علي /تاجر

م�������������س������م������ار

حمو لذاكرة املئات من الطالب الذين تخرجوا منها،
وامل�شكل ��ة عندما يحتاج احد طالبها ال�سابقني وثيقة
ت�ب�رر ان ��ه يدعي خري ��ج ثانوي ��ة امل ��ارد او الفر�سان
ويت ��م تزويده بوثيقة حتمل ا�سما اخر اذا وجدوا له
اولي ��ات  ,املفرو�ض اال�سماء الت ��ي تختارها الرتبية
يج ��ب ان تطل ��ق عل ��ى املدار� ��س امل�ستحدث ��ة ال على
املدار� ��س القدمية واعتبارها اجنازا ي�سجل للوزارة
حتى ولو كان حموا لذاكرة الأجيال!
***
م�ض ��ى على بدء العام الدرا�سي اكرث من �شهر ،وهنا
نذك ��ر ال ��وزارة ب�أن ال ��دوام ال يزال غ�ي�ر منتظم يف
العدي ��د م ��ن املدار� ��س وبع�ضها حت ��ى االن مل توزع
مناه ��ج الكتب ام ��ا القرطا�سي ��ة فه ��ي الغائبة طوال
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،وي�ضط ��ر االب ��اء اىل توفريها
البنائه ��م من ال�سوق بعد ان اخفق ��ت وزارة الرتبية
يف جتهي ��ز املدار�س به ��ا على الرغم م ��ن تخ�صي�ص
مبل ��غ فلك ��ي له ��ا يبلغ اك�ث�ر م ��ن ( )29ملي ��ار دينار
بح�س ��ب ت�صري ��ح اح ��د امل�س�ؤول�ي�ن يف ال ��وزارة،
وبع� ��ض املدار� ��س تع ��اين من وج ��ود �شواغ ��ر منذ
�سن ��وات واخلريج ��ون يطرق ��ون اب ��واب ال ��وزارة
للتعيني وال من جميب وامنا يكتفي ب�سد بع�ض هذه
ال�شواغ ��ر باملحا�ضرين ،كم ��ا ان العديد من املدار�س
غ�ي�ر مهي�أة ومعدوم ��ة فيها اب�س ��ط امل�ستلزمات مثل
امل ��اء ال�صال ��ح لل�ش ��رب او دورات املي ��اه ال�صحي ��ة
وبع�ضه ��ا با�ش ��ر املقاولون برتميمها م ��ع بدء العام
الدرا�س ��ي بد ًال من ان جت ��رى هذه االعمال يف ايام
العطلة الدرا�سية.

جمل ��ة فيقول :لقد غ ��زت �أ�سواقنا ومنذ
�سن ��وات عديدة ومازال ��ت هذه املالب�س
حم ��ط �إقب ��ال كب�ي�ر للمواطن�ي�ن �سيم ��ا
حم ��دودي الدخ ��ل ونح ��ن نبي ��ع لكافة
ال�شرائ ��ح االجتماعي ��ة ب�سب ��ب رخ� ��ص
ه ��ذه املالب� ��س وجودته ��ا ،وب�صراح ��ة
هناك باالت من نوع خا�ص مثل مالب�س
الأطف ��ال ودمى و�أجه ��زة كهربائية مثل
املك ��واة وال�س�شوار الكهربائي و�أدوات
املطبخ ..الخ.
و�أ�ض ��اف :نح ��ن الآن ن�شه ��د انتعا�ش� � ًا
وا�ضح� � ًا يف بيع هذه املالب� ��س وهناك
الكث�ي�ر م ��ن الذي ��ن يحب ��ون ويرغبون
�شراء هذه املالب�س.
واملواطن (�صالح عبد احل�سني) /تاجر
جملة يقول :يف الفرتة املا�ضية تعرفت
املدن العراقية املهمة الكبرية مثل بغداد

العا�صم ��ة وكركوك واربي ��ل واملو�صل
والب�ص ��رة على هذا النوع م ��ن الألب�سة
وقد ج ��اءت كم�ساع ��دات ومت توزيعها،
فهن ��اك الكثري ممن �سارعوا اىل �شرائها
االم ��ر ال ��ذي �أ�ش ��اع ا�ستعماله ��ا ب�ش ��كل
وا�س ��ع و�شجع الكثري م ��ن امل�ستوردين
عل ��ى طلبه ��ا م ��ن دول �أوروبي ��ة مقابل
ت�صدير املنتجات العراقية لتلك البلدان
مثل اجللود والتمور والأ�صواف.
الدكت ��ور احم ��د عب ��د احل�س�ي�ن (مدي ��ر
وح ��دة االمرا�ض االنتقالي ��ة) يف دائرة
�صحة بغداد –الكرخ له ر�أي �صحي يف
ظاهرة ا�ستخ ��دام باالت املالب�س ولعب
االطفال قال :من بني هذه املالب�س التي
انت�شرت يف بغداد توجد مالب�س ولعب
�أطفال يجب غ�سلها وتعقيمها باملعقمات
الطبي ��ة املعروف ��ة م ��ن قب ��ل بائعه ��ا �أو

(كــــفــــاءات) تـــعـــلـــيــمــيــة

�أيوب العراقي
الأجيال التي تعلم ��ت يف املدار�س الر�سمية العراقية
ماقب ��ل عتب ��ة االنهي ��ار االخ�ي�ر يف تاري ��خ الع ��ذاب
العراق ��ي ،يف الع ��ام  ،1979امل�ستم ��ر حت ��ى ه ��ذه
اللحظة ،تلك االجيال وعل ��ى اختالف اعمارها ،ظلت
م�ضرب ��ا للمث ��ل يف �سع ��ة ور�صان ��ة وعم ��ق تعلمه ��ا،
وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن التن ��وع االيديولوج ��ي ،ملناهج
وطرائ ��ق تدري�س تل ��ك الفرتة ،اجنبت تل ��ك املدار�س
اجي ��ا ًال متتل ��ك امل�ؤه�ل�ات احلقيقية ل�شغ ��ل الوظائف
املختلف ��ة يف اجهزة الدولة ،ما انعك� ��س بالتايل على
�س�ي�رورة احلي ��اة العراقي ��ة يف �أوجهه ��ا املتع ��ددة،
وانتظ ��ام احلي ��اة االجتماعي ��ة واالقت�صادية ومن ثم

النف�سية يف تلك املراحل ال�سابقة.
ومنذ عتب ��ة االنهي ��ار ال�سالفة الذكر ،راح ��ت العملية
التعليمي ��ة� ،ش�أنه ��ا �ش� ��أن ن�شاط ��ات احلي ��اة اليومية
االخرى للعراقيني ،تنحدر انحدارا مريعا ،وجميعنا
يع ��رف كي ��ف كان ��ت �سطوة(الرف ��اق) عل ��ى مفا�ص ��ل
العملي ��ة التعليمي ��ة ب ��دء ًا م ��ن وزرائه ��ا (املنا�ضلني)
ومرورا مبعظم ر�ؤ�س ��اء اجلامعات واملدراء العامني
وعمداء الكليات واال�سات ��ذة ،على اختالف درجاتهم
احلزبية ،و�صوال اىل احللق ��ة التنفيذية االخرية يف
�سل ��م العملية التعليمية�،شريحة املعلمني واملدر�سني،
ال�شريحة التي �شكلت ماي�سمي ��ه العراقيون (م�صفاة
الذن ��وب) ..وق ��د اجن ��ب ذل ��ك االنهي ��ار جي�ل�ا ي ��كاد
يك ��ون جاه�ل�ا متاما ب�أل ��ف ب ��اء الرتبي ��ة والتعليم..

الــذبــح الع�شـوائــي
مــ�ســتــمــر

يف ر�سال ��ة املواط ��ن حمم ��د نعي ��م من بغ ��داد يذك ��ر فيها اجله ��ات املعني ��ة اىل ان
عملي ��ة الذبح الع�شوائ ��ي يف ال�ساحات وال�ش ��وارع ما زال م�ستم ��را وخا�صة يف
منطقت ��ه (ال�سيدية) ويدع ��و اجلهات ال�صحية اىل �ضرورة دف ��ع ا�صحاب االغنام
اىل ممار�س ��ة هذه العملية يف االماكن املع ��دة اىل ذلك وبعك�سه يحا�سب من يقوم
بذل ��ك للمخاطر ال�صحية الت ��ي ميكن ان ترافق عملية الذبح الع�شوائي دون رقابة
�صحية.

حديــث ال�صــورة

وهن ��اك الكثري ما ميكن ان يقال يف ال ��ردة التعليمية
والرتبوي ��ة الت ��ي ي�شهده ��ا العراقيون ب� ��أم عيونهم،
ويكف ��ي ان نذك ��ر �شكوى مفعمة بال ��دالالت بعثت بها
اح ��دى املواطن ��ات حيث ات ��ت اليه ��ا ابنته ��ا الطالبة
باكي ��ة ذات ي ��وم ،ت�شك ��و م ��ن عق ��اب معلمته ��ا لها ،ال
لذن ��ب اقرتفت ��ه� ،س ��وى اعرتا�ضه ��ا على ام ��ر معلمة
در� ��س الرتبي ��ة اال�سالمي ��ة الت ��ي ق ��ر�أت ب�ي�ن الطلبة
�سورة(الكافرون) ثم طلبت منهم حذف جملة (والانا
عابد ما عب ��دمت) مربرة ذلك بانه جم ��رد خط�أ طباعي
يف كتاب الرتبية الإ�سالمية.
وتت�س ��اءل والدة الطالبة مبرارة :ه ��ل من نهاية لهذا
اخل ��راب الروح ��ي والعقل ��ي؟ وه ��ل من فع ��ل م�ضاد
ياوزارة الرتبية؟

اجلامعات واملدار�س الأهلية
ومعاناة الطلبة

ي�شك ��و العديد م ��ن طلبة املدار� ��س واجلامع ��ات االهلية من االج ��ور املرتفعة
الت ��ي يفر�ضه ��ا البع� ��ض م ��ن ه ��ذه اجلامع ��ات واملدار� ��س ومبا اليت�ل�اءم مع
دخ ��ل املواط ��ن ما يجع ��ل العديد م ��ن اولياء ام ��ور الطلبة يحرم ��ون ابناءهم
م ��ن موا�صلة الدرا�سة له ��ذا ال�سبب لذلك يطالبون احلكوم ��ة وخا�صة وزارة
التعلي ��م العايل بو�ض ��ع الية لتحديد �أج ��ور الدرا�سة ومبا يت�ل�اءم مع الدخل
ال�شهري للمواطن.

وزارة لـلــطــفــولــــة!

املتمعن يف �صورة ه�ؤالء االطفال العراقيني الذين ال�شك يف
انه ��م يعي�ش ��ون يف �ضواحي العا�صمة بغ ��داد �سي�شعر بعدم
الر�ضى للحالة املرتدية التي يعي�شها الطفل العراقي يف ظل
ظروف ميكن و�صفها بغ�ي�ر املالئمة متاما لأن نحظى بجيل
امل�ستقبل الذي نبني عليه امال التغيري نحو االف�ضل.
ق ��د تدعونا هذه ال�صورة الفوتغرافي ��ة التي التقطتها عد�سة
م�ص ��ور وكالة االنباء الفرن�سي ��ة لأن نعيد النظر يف ما يقدم
للطفولة عندنا ،ان نهتم اكرث وان نراعي الطفل كونه البذرة
الت ��ي نتمنى ان تنمو وتزدهر وتزهر وتثمر ،الثمرة التي ال
ت�شوبها املرارة فيعافها اجلاين ،وال �سبيل اىل ذلك اال بتهيئة
الرتب ��ة اخل�صبة ال�صاحلة للطفل والطفول ��ة التي ب�أعتقادنا

كاريكاتري .................عادل �صربي

م�شرتيه ��ا حتا�شي ًا لأي خطورة مر�ضية
وحت�سب� � ًا للواق ��ع ال�صح ��ي وال�شروط
يف ه ��ذا مهم ��ة ج ��دا ويج ��ب االلت ��زام
بال�ش ��روط ال�صحي ��ة وع ��دم جتاهله ��ا،
وي�ضي ��ف� :أن فك ��رة ا�ست�ي�راد ه ��ذه
املالب� ��س وه ��ذه الألع ��اب وان كان ��ت
رخي�ص ��ة الثم ��ن �إال �أنه ��ا فك ��رة خاطئة
وغ�ي�ر �صحيح ��ة الن الأم ��ر يتعلق قبل
كل �شيء ب�أطفالنا الذين هم نبتة احلياة
واجلي ��ل اجلديد وه ��م جي ��ل امل�ستقبل
فنح ��ن نريده ��م �أقوي ��اء الفكرواجل�سم
واجد �أن ه ��ذه الأنواع من الألعاب فيها
ال�ضرر على �صح ��ة الأطفال �أكرث بكثري
من مناف ��ع الت�سلية واللعب و�أكرث كذلك
م ��ن رخ�ص الثم ��ن وه ��ذا ينطبق متاما
عل ��ى مالب�س الكب ��ار للرج ��ال والن�ساء
على حدا �سواء.

كان م ��ن االجدر بالدولة ان تخ�ص�ص وزارة ب�أكملها ملعاجلة
م�شاكلها ال�سيما ،ورمب ��ا تطلق عليها (وزارة الطفولة) كون
هذا اجلانب لدينا اهم من غريه ،نحن نعلم عما عاناه الطفل
يف املا�ض ��ي ولكن مل ن�سع اىل تعوي�ضه عما فات ،لذلك ندعو
اجلمي ��ع من منظمات جمتمع م ��دين اىل م�ؤ�س�سات حكومية
مهتمة اىل البدء يف م�سح ميداين عن االطفال الذين حرموا
م ��ن التعليم او م ��ن الذي ��ن مل يتوفر لهم ن�صي ��ب من احلياة
الت ��ي يجب ان يعي�شها الطف ��ل ل�سبب او اخر من اجل تقدمي
م ��ا ميك ��ن تقدمي ��ه .يف �ضواح ��ي العا�صمة بغ ��داد وخا�صة
اجلان ��ب ال�شرقي منها ميك ��ن ان جند العديد من االطفال من
الذين هم ب�أم�س احلاجة اىل الثوب النظيف والتغذية.

خراب الطفولة

