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عبد الزهرة املن�شداوي
االنطب ��اع الذي خلفه �أداء �أع�ضاء جمل�س الربملان يف فرتتهم
االنتخابي ��ة التي تدنو م ��ن نفاد مدتها ،مل يك ��ن باالداء الذي
يعول عليه يف ك�سب ا�صوات الناخب لدورة �أخرى.
�إ�ص ��رار البع� ��ض على اعتم ��اد القائمة املغلقة ب ��دل املفتوحة
م�ؤ�ش ��ر عل ��ى ان الربملاين الذي يقف بال�ض ��د يعرف اكرث من
غريه ب�أنه مل يكن قريبا من املواطن بالقدر املطلوب.
الذين اعتمدوا على الطائفة واملذهب وغريها من الت�سميات
للفوز بكر�سي الربمل ��ان يريدون ان يراهنوا مرة اخرى على
هذا اجلانب الذي مل ينتفع به امل�صوت.
مئتان وخم�س ��ة و�سبعون ع�ضوا مل يعد يعول على الأغلبية
منه ��م يف تفه ��م م�ش ��اكل املواط ��ن ومعانات ��ه يف ظ ��روف
اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة ،يراد له ��ا حلول وطروح ��ات جادة
م ��ن اجل االرتقاء نحو الأف�ض ��ل ،خا�صة يف جانب اخلدمات
وفر� ��ص العم ��ل واحل ��د من تنام ��ي اع ��داد املف�سدي ��ن الذين
يخو�ض ��ون حربا م�ستعرة �ض ��د املواطن الب�سي ��ط .املواطن
ال ��ذي يبغ ��ي احل�ص ��ول عل ��ى فر�صت ��ه يف حي ��اة الت�شوبه ��ا
املنغ�ص ��ات وتع�ص ��ف به ��ا امل�ش ��اكل االجتماعي ��ة وال�صحية
والنف�سي ��ة ،ولكن ��ه مل يجد م ��ن يقف اىل جانب ��ه او يعرب عن
ما يعانيه.
م ��ن دورة اىل اخ ��رى يع ��ي املواطن ��ون دورهم اك�ث�ر ف�أكرث
و�سيعط ��ون ا�صواته ��م القيمة الت ��ي مل يح�سبوا له ��ا ح�سابا
فيما م�ضى من الزم ��ن ،ولكن الوعي باحلرية والدميقراطية
وحق ��وق املواطن ��ة �سيعطيه ��م احل�صانة واملناع ��ة يف تقبل
طروح ��ات بعي ��دة عن الواق ��ع وال ينتف ��ع منها غ�ي�ر املر�شح
واملحيطني به.
يف الدع ��وة اىل اعتماد القائمة املفتوحة البد للمراقب من ان
يقر�أ ما بني ال�سطور ويكت�شف ان الذين ادعوا منا�صرتهم لها
مل يكون ��وا عل ��ى تلك اجلدية والدليل عل ��ى ذلك قاعة الربملان
التي خلت م ��ن االع�ضاء الذين يقال ب�أنه ��م ف�ضلوا اجللو�س
يف الكافرتيا.
دفعوا بع�ضو او ع�ضوين منهم ي�صرح بالقول انه مع القائمة
املفتوح ��ة م ��ن ب ��اب (ذر الرم ��اد يف العي ��ون) يف ح�ي�ن انهم
جتنب ��وا الظهور يف القاعة لكي الي�ضطروا اىل االف�صاح عن
موقفه ��م �ض ��د ارادة ال�شعب يف تبني القائم ��ة املفتوحة التي
هي تتقاطع مع م�صلحة البع�ض ،او قل الأكرثية ،لي�س بكاف
ان يعل ��ن ع�ضو الربملان عن منا�صرته للقائمة املفتوحة ما مل
يدع ويثقف لها.
غالبي ��ة �أع�ضاء الربملان بعيدون عن املواطن بعد ال�سماء عن
الأر� ��ض ،فهم ،ام ��ا متح�صنون ب�أف ��راد حماياتهم يف املنطقة
اخل�ض ��راء او خ ��ارج البل ��د يق�ض ��ون اوق ��ات فراغه ��م الت ��ي
النهاية لها.
يعتقدون ب� ��أن ح�ضورهم اجلل�سات للبت يف الت�صويت على
م�سودات القوانني (من ��ة) و(ف�ضال) ي�سبغونه على املواطن،
و تنا�س ��وا ان كان هناك م ��ن ف�ضل فهو ف�ض ��ل املواطن الذي
يتوجب ان يردوه من خالل عمل جاد وت�شريع قوانني ميكن
لها ان ت�صب يف م�صلحة كل العراقيني .ما ي�ؤ�سف له ان عمل
ع�ض ��و الربملان تركز على ما ميلى عليه من الكتلة او رئي�سها
ما يجعل التفكري باملواطن ثانويا.
لك ��ن ما زال يف الوقت مت�س ��ع التخاذ مواقف تربىء النائب
من تهمة ابتعاده عن ناخبيه.

ا��������������ش�������������ارة

االنرتنيت ابتكار غري خارطة االت�صاالت و�أحدث فيها انعطافة كبرية.
اخت�صر امل�سافات وحول العامل املرتامي االطراف اىل قرية �صغرية واخت�صر
لغة الع�صر يف وقتنا احلا�ضر ،امتد �إىل التعليم والبحوث العلمية والتجارة �إىل
�آخر املجاالت التي �أ�صبحت يف متناول اليد بعد ان كانت حلما من الأحالم.
�صفية املغريي
�صفح ��ة �ش�ؤون النا�س التقت جمموعة
م ��ن املهتم�ي�ن ب�ش� ��ؤون االنرتني ��ت
وا�ستطلع ��ت ر�أيه ��م ومعرف ��ة ميزات ��ه
املتفردة و�أهم امل�شاكل الناجمة عنه.
�أمي ��ن عب ��د احل�س�ي�ن (مدر� ��س) ق ��ال:
لالنرتني ��ت فوائد كب�ي�رة منها االطالع
على اخب ��ار العامل ال�سيا�سية والعلمية
وغريها يف �شبك ��ة وا�سعة الكرتونية،
و�سرع ��ة االت�صال الهاتف ��ي �إىل جانب
هذه ال�سعة فهي ال تكلف ماال كثريا.
وم ��ن جانبه ��ا علقت مه ��ا عب ��د العزيز
(مهند�سة) :لالنرتني ��ت فوائد جمة �إال
�أن م�ساوئ ��ه �أي�ضا كث�ي�رة �أذا مل تتوفر
املعرف ��ة والوع ��ي ال ��كايف ب�أهمية هذا
املبتك ��ر ،وذل ��ك عن ��د اتخ ��اذه و�سيل ��ة
للت�سلي ��ة ومت�ضي ��ة الوق ��ت ومنه ��ا
اجللو�س ل�ساعات طويل ��ة على برامج
املحادثات دون فائدة منها� ،إ�ضافة �إىل
انت�ش ��ار الفريو�س ��ات التي ق ��د تخرب
الربام ��ج الت ��ي يحتويه ��ا اجله ��از �إىل
جان ��ب ع ��دم توف�ي�ر الأم ��ان وال�سرية
وانت�ش ��ار املواق ��ع الت ��ي تعن ��ى ب�أمور
التخدم الإن�سان.
فيما ق ��ال �سالم ه ��ادي (موظف) يعمل
عل ��ى االنرتنيت  :هن ��اك م�شكلة �سلبية
�أي�ض� � ًا تع ��رف (باجل ��ات) �أو املحادثة،
وي�ستخدمها النا�س وتقود �إىل الإدمان
الت ��ي يق�ض ��ي ال�شب ��اب م ��ن خالله ��ا
وقت ��ا لع ��دة �ساع ��ات �أكرث مم ��ا يق�ضي
امل ��رء مع �أ�سرت ��ه ،وه ��ي حمادثات مع
�أ�صدق ��اء افرتا�ضيني يف ع ��امل الوهم،
يف جمتمع لي�س ل ��ه وجود مادي وهو
مايدعى بالع ��امل الرقم ��ي وانه مبثابة
الدخ ��ول يف �شبك ��ة عنكبوتية ي�صعب
الإفالت منها.
(ح�سن ه ��ادي) باح ��ث اجتماعي قال:
الإدم ��ان عل ��ى االنرتني ��ت يق ��ود �إىل
م�شاكل خط�ي�رة بالن�سب ��ة للمتزوجني
�إذ ان ��ه غالبا يقود �إىل م�ش ��اكل وي�ؤزم
العالق ��ات االجتماعي ��ة عندم ��ا يعاقب

االنرتنيت �ش�ؤون و�شجون..
الزوج ��ة به ��ذه الو�سيلة م ��ن الهروب،
وغالب ��ا م ��ا يف�س ��ر ه ��ذا الإدم ��ان ب�أن ��ه
و�سيل ��ة لإغ�ل�اق مناف ��ذ التفاه ��م م ��ع
الزوجة والعائلة وبالتايل تهربه بهذه
الو�سيلة من الزوجة.
وب�ش� ��أن ه ��ذا املو�ض ��وع وامل�س ��اوىء
الناجت ��ة ع ��ن ذل ��ك قال ��ت الباحث ��ة
االجتماعي ��ة (فات ��ن حمم ��د)� :أن ل ��كل
مرحلة من مراحل احلياة خ�صو�صيتها
املتعلق ��ة بطبيع ��ة التكوي ��ن العقل ��ي

بني غبار ال�صيف ووحل ال�شتاء

مواطنون و�أفكار

���������ش��������ك��������اوى
م�شكلة الزي املوحد
فـي اجلامعات
بع ��ث املواطن �سامل حمدان �صخ ��ي بر�سالة يذكر فيها
بان ��ه من طلبة اجلامعة وان التعليمات االخرية ب�ش�أن
توحي ��د الزي املوحد الب ��د وان ترافقها بع�ض االليات
اذ ان الطال ��ب يف مث ��ل ه ��ذه االم ��ور دائم ��ا م ��ا يج ��د
نف�سه يف م�شكلة م ��ع احلر�س اجلامعي الذين ي�ستغل
البع�ض منهم �صالحي ��ة منع الطالب من دخول احلرم
اجلامعي ،ولكن ب�أ�سل ��وب يجعل من الطالب ي�صطدم
ب�سب ��ب طريق ��ة التعام ��ل اجلافة وغ�ي�ر الودي ��ة لذلك
ي ��رى يف ر�سالت ��ه ان تت ��م حما�سبة الطال ��ب يف حالة
ع ��دم ارتدائه الزي من خ�ل�ال رئي�س الق�سم ولي�س من
�صالحية احلر�س اجلامعي كما هو معمول به.

بغداد/احمد نوفل

عن ��د عودت ��ي اىل البيت عن ��د نهاية عمل ��ي ،دائما ما
ا�ستعيد احلكاي ��ات التي تتحدث عن �ضباب لندن ،مل
ي�سب ��ق يل زيارة هذه املدينة العاملي ��ة العريقة ولكن
مدينتي يف �شرق العا�صمة ت�ضطرين اىل تذكر لندن
و�ضبابه ��ا ،هناك عالقة مابني االثنت�ي�ن وال تنح�صر
يف ال�ضباب فقط بل يف ا�شياء عديدة منها ان الغبار
الذي تثريه حركة ال�سيارا ت تغطي املباين وحتجبها
عن الر�ؤية ويعود ذل ��ك اىل ان ال�شوارع العارية من
طبقة اال�سفلت تـعــد امل�صدر اال�سا�سي له.
املطر وحده ال ��ذي ي�ستطيع ازال ��ة ال�ضباب والغبار
مع ��ا ولكن يف املنطقة الت ��ي ا�سكنها وان حدث ونزل
املطر فامل�شكلة تعد اكرب من م�شكلة الغبار ،اذ تتحول
االزقة وال�شوارع اىل منزلقات ووحول وحفر فاغرة
فاه ��ا لل�سي ��ارات وامل ��ارة معا.عنده ��ا نتذك ��ر الغبار
ون�أ�سف اليامه اخلوايل والعك�س بالعك�س.
لن ��دن ومدين ��ة ال�ضب ��اب ميك ��ن ان جند لهم ��ا عالقة
ايجابي ��ة ولي�س ��ت �سلبية كم ��ا ذكرن ��ا اذ ان االخرية
كان ��ت �شوارعه ��ا يف االي ��ام املمطرة تتح ��ول اىل ما
ي�شب ��ه املر�آة ال�صقيلة الت ��ي تعك�س �صور البيت ذات
الطراز املعماري املمي ��ز وت�سرتد اال�شجار خ�ضرتها
العميقة التي تريح الناظر اليها ،وم�ؤخرا زالت هذه
العالق ��ة بع ��د ان جرف ��ت ال�ش ��وارع وازيل ��ت طبقتها
الإ�سمنتية.
الوح ��ل والط�ي�ن ولي� ��س الغب ��ار كان ل ��ه ت�أث�ي�ر بالغ
يف �إ�صاب ��ة �صدي ��ق يل مبر� ��ض نف�سي دفع ��ه اىل ان

واجل�س ��دي واملمار�س ��ات ال�سلوكي ��ة
ويف مرحل ��ة ال�شب ��اب يلج� ��أ ال�شخ�ص
للعي� ��ش يف ع ��امل اخلي ��ال والغ ��رور،
وم ��ن دون تقدي ��ر العواق ��ب .و�أحيانا
القلق من و�ضع معني يعي�شه قد ي�ؤدي
به �إىل االنحراف ،لك ��ن يف هذه الأيام
يلج� ��أ ال�شباب �إىل ع ��دة و�سائل بهدف
االبتع ��اد وتنا�سي الواقع احلايل الذي
يعي�شون ��ه والتفك�ي�ر يف ق�ضايا �أخرى
�أكرث �إث ��ارة (كالكمبيوت ��ر وال�ستاليت

ومقاهي االنرتنيت).
و�أو�ضح ��ت الباحث ��ة االجتماعي ��ة� :أن
تفعي ��ل ال�شب ��اب بالبح ��ث يف مواق ��ع
االنرتنيت وما حتتوي ��ه من معلومات
منها ما يكون مفي ��دا له ومنها مايكون
العك�س تزيد م ��ن ف�ضوله لزيادة بحثه
والإ�صرار على اكت�شاف مواقع جديدة
وه ��ذا االمر يخلق عن ��د بع�ض ال�شباب
م�شكالت وتزي ��د و�ضعهم �سوءا �أذا مل
ي�ستدركوا �أنف�سهم ،لكن البع�ض الآخر

من ال�شباب ي�ستطيع التمييز بني ماهو
مفي ��د له ��م وما ه ��و �سيىء هدف ��ه فقط
ت�شوي ��ه �أفكاره ��م وجعله ��م يغو�صون
يف اخليال.
و�أ�ش ��ارت� :أن الرتبية والتعليم ق�ضايا
�أ�سا�سية يف حياة الإن�سان ،وال�شخ�ص
الذي يفتقد الرتبية ال�سوية قد يتحول
�إىل م�شكلة وي�صب ��ح خطرا على نف�سه
وجمتمع ��ه له ��ذا يج ��ب �أن نك ��ون على
يق�ي�ن م ��ن �أن ال�شب ��اب ال�س ��وي ال ��ذي

جممع بدر ال�سكني
وم�شكلة املحولة
بعث املواط ��ن نا�صر جمعة م ��ن �سكنة جممع بدر
القري ��ب م ��ن املحمودي ��ة بر�سال ��ة �شك ��وى يذك ��ر
فيه ��ا ب�أن هن ��اك  300دار يف جممع ب ��در ال�سكني
تعتم ��د على تغذي ��ة كهربائية من خ�ل�ال حمولتني
كهربائيت�ي�ن (�سن ��كل في ��ز) ودائم ��ا م ��ا تتعر�ضان
للعط ��ل فتحرمان املواط ��ن من التي ��ار الكهربائي
ويطال ��ب يف الر�سال ��ة الت ��ي بع ��ث به ��ا دائ ��رة
الكهرباءاملخت�ص ��ة ب�ض ��رورة �شم ��ول املحولت�ي�ن
بال�صيان ��ة الدوري ��ة ل�ضم ��ان عملهم ��ا ال�سيم ��ا ان
ف�ص ��ل ال�شت ��اء يجعلهما اك�ث�ر عر�ض ��ة للعوار�ض
ب�سبب الأمطار.

جهود متميزة ..طرق وج�سور
املطر على اال�سفلت
ي�ستع�ي�ن بطبيب اخت�صا�ص لل�شف ��اء مما ا�صيب به،
مل يتحمل الأي ��ام ال�شتائية ال�صعب ��ة التي مرت عليه
وهو يخو� ��ض الوح ��ل اال�سود يف �سبي ��ل الو�صول
اىل امل ��كان الذي يبغي ��ه ا�ستعان باالكيا� ��س لتغليف
قدمي ��ه لتحا�ش ��ي الط�ي�ن والوح ��ل لكن ��ه مل يفلح ثم
ا�ستع ��ان باجلزمة املطاطية الطويل ��ة العنق لكنها مل
تكن مالئمة ملوظف حكوم ��ي يفرت�ض فيه ان يراعي
االن�سج ��ام يف املظه ��ر ،لذل ��ك كان انعكا� ��س البيئ ��ة

املوحلة على نف�سيته خطريا.
م�ؤخرا التقيت ��ه وهو ينحني ومي�سح مبنديل ورقي
ح ��ذاءه الذي عفر بالغبارورف ��ع را�سه نحوي ليقول
انظ ��ر اىل طبقة الغب ��ار الكثيفة التي تغطيه وال اعلم
الكمي ��ة الت ��ي ا�ستن�شقتها واعتقد ب�أنه ��ا دخلت الرئة
و�ستفعل فعلها فيما ياتي من الأيام� ..صراحة ال نعلم
مت ��ى ين�أى املواطن يف العا�صم ��ة عن طبقة الغبار و
وحل ال�شارع.

حممود النمر
اجله ��ود املبذول ��ة م ��ن مديري ��ة
(الط ��رق واجل�س ��ور) ،والت ��ي
تت�صاع ��د وتريته ��ا يف �صيان ��ة
وتبديل م�صدات الطريق ال�سريع
م ��ن جان ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد
ال�شرق ��ي بع ��د ان مت تخريبها او
�إزالته ��ا بفعل فاع ��ل ت�ستحق منا

ميتلك الوع ��ي الكايف والثقة والرتبية
ال�صحيح ��ة يع ��رف م ��اذا ي�أخ ��ذ وماذا
ي�ت�رك ،واالنرتنيت ال ميك ��ن �أن يكون
م�صدر خوف عليه.
ونح ��ن نق ��ول :ينبغ ��ي �أن تك ��ون ثمة
�ضواب ��ط و�أ�سا�سي ��ات ال�ستخ ��دام
االنرتني ��ت ،بحي ��ث ي� ��ؤدي �إىل تنمية
املع ��ارف والعلوم مع جتن ��ب االنزالق
�إىل مه ��اوي الرذيل ��ة �أو ته ��دمي البنى
الأخالقية للأ�سرة واملجتمع.

ال�ش ��د عل ��ى �أيدي اجله ��ات التي
اخذت عل ��ى عاتقها اعادة االمور
اىل ما كانت عليه.
كذل ��ك نتمن ��ى ويتمن ��ى كل
املواطنني ان ت�شمل هذه احلملة
الط ��رق ال�سريع ��ة دون ا�ستثناء
ب�أع ��ادة امل�ص ��دات او تبدي ��ل
بع�ضه ��ا ف�إ�ضاف ��ة اىل خماطرها
ف�أنه ��ا �ستعط ��ي االنطب ��اع

االيجابي للي ��د العراقية العاملة
والتي ب�أمكانه ��ا ان تعمر وتبني
م ��ن اج ��ل ع ��راق �أجم ��ل و�أك�ث�ر
�أمان ��ا وا�ستق ��رارا م ��رة ثاني ��ة
نقوله ��ا �شكرا وال ��ف �شكر للجهة
الت ��ي توا�صل العم ��ل يف �صيانة
طري ��ق (حمم ��د القا�س ��م) ال ��ذي
يعد ال�شري ��ان الرئي�سي بالن�سبة
للعا�صمة بغداد.

املواط ��ن ع�ص ��ام خ�ض�ي�ر علي ��وي يعم ��ل مهند�س
ميكاني ��ك يقول يف الر�سالة الت ��ي بعث بها انه من
امل�ؤمن�ي�ن ب�أن الع ��راق �سيتح ��ول اىل ور�شة عمل
تنعك�س ايجابيا على احوال املواطن.
لذلك يفكر مب�شروع ميكن ان ي�ساعد اجلهات ذات
العالق ��ة با�ستغ�ل�ال ا�صح ��اب االف ��كار وامل�شاريع
التي ت�ساهم يف تفعيل العمل.
م�شروعه ال ��ذي يتمنى ان يرى الن ��ور ينطلق من
حاجة البلد للبدء بح ��ل االزمة ال�سكنية واالجتاه
نحو االبني ��ة العمودية وباعتق ��اده ان اقامة هذه
امل�شاريع يحتاج اىل العديد من املفردات االن�شائية
وغ�ي�ر الإن�شائي ��ة ومنه ��ا مقاط ��ع االملني ��وم التي
ت�ستخ ��دم هذه االيام يف ع ��دة �صناعات وجماالت
خمتلف ��ة منها �صناع ��ة االب ��واب وال�شبابيك ،لذلك
امل�ش ��روع ال ��ذي لدي ��ه ي�سع ��ى اىل ادخ ��ال مقاطع
البال�ست ��ك يف �صناعة االب ��واب وال�شبابيك ،التي
�ست�ستخ ��دم يف عملي ��ة اقامة العم ��ارات ال�سكنية
وب�ش ��كل كبري حم ��ل مقاطع االملني ��وم التي يكلف
ا�ستريادهاالكث�ي�ر م ��ن االموال وي�ضي ��ف ان هذه
املقاط ��ع البديل ��ة ميك ��ن ان ت�ستخ ��دم يف جماالت
متعددة �إ�ضافة اىل ما ذكره.
ان بن ��اء ن ��واة ملث ��ل ه ��ذه ال�صناع ��ات الب ��د من ��ه،
وعل ��ى الدول ��ة ان تقوم بت�شجيع ه ��ذه التوجهات
الت ��ي �ستنف ��ع املواط ��ن يف ع ��دة جم ��االت عن ��د
تبينهافباال�ضاف ��ة اىل ا�ستخدامه ��ا يف عملي ��ات
البن ��اء ف�أنها الب ��د وان ت�ستقطب االي ��دي العاملة
التي ال جتد فر�صة العمل.

حديــث ال�صــورة
الطبق ��ة الإ�سفلتي ��ة والآل ��ة امل�ستخدمة لر�ص ��ف ال�شوارع
يتمن ��ى املواطن ان يراها يف الزق ��اق وال�شارع الذي يقع
بيته على نا�صيته.
كان الأمل يحدونا ب�أن نرى حمالت التبليط وقد ت�سارعت
وتريتها قبل غزو ال�شتاء ،اذ نتمنى �أن يكون �شتاء حممال
بوفرة من االمطار بعك�س ما كنا نتمنى ،اذ ان نزول املطر
وان كان في ��ه جانب اخلري اكرث لكن املواطن يف عديد من
املدن يود ب�سريرته ولكن يف ال�سنوات االخرية اجلفاف
جعلن ��ا نعي ما معنى احتبا�س الأمط ��ار ،وان مل نكن من
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�شريح ��ة الفالحني بل من ابناء امل ��دن الذين يتذمرون من
هطوله.
كلن ��ا نعلم ب� ��أن املطر (يخ ��رج احلي من املي ��ت) ولكن مع
ذل ��ك ونتيجة خ ��راب البنية التحتية �ص ��ار اليعني �سوى
حف ��ر مملوءة بامل ��اء الآ�س ��ن واالطيان الت ��ي ال�سبيل اىل
حتا�شيه ��ا ،تدخل بي ��ت املواطن دون ا�ستئ ��ذان منه .كلنا
بانتظ ��ار حملة تبليط تعي ��د ال�ش ��وارع اىل �سابق عهدها
ويف كل املناطق القدمية او اجلديدة لكي ندعو لأن يهطل
املطر.
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