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جلنة حتقيقية
اختل ��ط احلاب ��ل يف عقل ووع ��ي املواطن بالناب ��ل ،وبات ال
يدري اين ي�ضع خطوته على ار�ض م�شو�شة خمتلطة ،او كما
يقول العراقيون يف �أمثالهم (وين ر�أ�سه ،اوين رجليه) .كان
احلال ايام العهد البائد ،على ب�ؤ�س حال الدولة ورغم ت�سلط
ع�صابة العائلة ال�صدامي ��ة ،وتدخلها الفا�ضح واملت�شعب يف
كل مفا�ص ��ل (القانون) ال ��ذي و�صف ��ه رب الع�صابة ذات يوم
بـ(الورق ��ة) املجردة ،متاديا يف اله ��زء وال�سخرية من قيمته،
عل ��ى الرغم م ��ن كل ذلك ،كان ��ت ال�سرية يف اتخ ��اذ القرارات
(القانوني ��ة) يف احل�ساب الوظيفي ،حتف ��ظ يف الأقل بع�ض
ماء وجه الوظيفة واملوظف ،وبع�ض هيبة الدولة.
ث ��م زلزلت الأر�ض زلزالها ،اندح ��رت �سلطة املنظمة ال�سرية،
ورفعن ��ا يافط ��ات ال�شفافية ،زالت املخال ��ب العابثة بالقانون
وح�ض ��رت يافط ��ات �سي ��ادة �سلط ��ة القان ��ون ،وا�ستبدلن ��ا
ال�شمولي ��ة املقيت ��ة ،قي ��ادة الواحدي ��ة حت ��ى الأب ��د بالتداول
ال�سلم ��ي لل�سلطة ،ورحنا م�صدق�ي�ن او غري م�صدقني نتو�سد
الطم�أنين ��ة املفرت�ض ��ة ،ب ��ان كل دقائق حياتن ��ا �ستنتظم على
وف ��ق م�ساط ��ر احلداثة يف دول ��ة كافل مواطنيه ��ا و�ضامنهم
الأوح ��د القانون فق ��ط ،ولي�س غري القان ��ون ..و(لكن) ،هذه
الكلم ��ة الت ��ي على ال ��دوام تف�سد ظنونن ��ا امل�شته ��اة ،و�آمالنا
بخال�صات مكتملة ،و(لكن) ف�ضيلتها الكربى تتمثل يف �إعادة
و�ضعن ��ا على الأر�ض وقط ��ع ا�ستغراقنا يف �سم ��اء الأوهام،
فح�س ��اب الهدم لي�س مثل ح�ساب البناء ،وما ميكن بنا�ؤه يف
مئات ال�سنني ميكن هدم ��ه يف دقائق معدودة ،فكيف بخطط
وبرام ��ج هدم خبيثة و�ضعت عن �ساب ��ق �إرادة وت�صميم منذ
ما يقرب الثالثني عام ًا.
وملم ��ح واح ��د م ��ن مالمح حم�صل ��ة اله ��دم املكتن ��زة ،ميكن
ان يعطين ��ا دالالت وا�ضح ��ة ع ��ن مق ��دار وحج ��م م�صيبتنا،
فمب ��د�أ ال�شفافي ��ة �أم�سى بعد ما يزيد عل ��ى ال�ست �سنوات من
انعطاف ��ة 4/9حم� ��ض يافط ��ة متهرئة ال تثري �س ��وى الب�ؤ�س
واحل�س ��رة ،اذ ماانف ��ك غ ��ول الف�ساد ي�سم ��ن ويتكر�ش �ساعة
بع ��د �ساع ��ة ودقيق ��ة بعد �أخ ��رى ،فيم ��ا بع� ��ض الأل�سنة يف
احلكومة تلوك كل يوم كالم ًا مكرر ًا �ضحال بات يثري الغثيان
لدى املواطن ،ومهزلة اللجان التحقيقية التي بجردة ح�ساب
ب�سيطة ،بلغت �إعدادها اكرث من قرارات حل م�شكلة فل�سطني،
املثل الأقرب للهزء وال�سخرية يف �ضمري املواطن.
فهناك جلنة حتقيقية منعقدة يف كل دائرة من دوائر الوزارة
الواح ��دة ،بل يف كل ق�سم من �أق�س ��ام الدائرة الواحدة ،ويف
وق ��ت واح ��د ،ويف كل ي ��وم ،وعل ��ى م ��دار االرب ��ع �سن ��وات
املن�صرمة من عمر الدورة االنتخابية الراهنة واملو�شكة على
االنته ��اء ..حتى باتت حقا وحقيق ��ة ،جعجعة من دون طحن
او عربدة وعود من دون فعل ..وراح يعتقد املواطن ان كرثة
ت�شكي ��ل وانعق ��اد اللج ��ان التحقيقية غري املنقط ��ع هو هدف
بذات ��ه ولي�س و�سيل ��ة تبتغي ت�صحيح م�س ��ار خاطئ ..االمر
الذي ي�ت�رك يف اثره خملفات كارثية لي�س اقلها هبوط مريع
يف �أ�سه ��م �سمعة (الدول ��ة) او احلكومة يف �ضم�ي�ر رعاياها
املبتلني بجبال من �ش ��رور الأم�س ،وتالل من �شرور اليوم..
وكذلك �سيت�شجع ،لي�س املنح ��رف والذي يكن العداء لعملية
التغي�ي�ر العظيمة ،بل حتى املتذبذب وال ��ذي مل يح�سم امره
بعد وكذا الناك�ص عن االنتماء مل�ستقبل العراق مع التغيري.
ان غي ��اب نتائ ��ج اي حتقي ��ق جتري ��ه اللج ��ان التحقيقي ��ة ال
يعني يف نهاية الأم ��ر �سوى ا�ستهتار بكل ما طرحته الرموز
ال�سيا�سية املنربية لقياد احلكومة ،و�صالفة وقحة يف جتاهل
م�صائر النا�س و حيواتهم ،وا�ستكمال وتع�ضيد لعقيدة الهدم
املوغلة يف احلقد وال�ضغينة �ضد العراق والعراقيني.
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نحن اهايل احلي املذكور
اعاله ،مثل كل العراقيني
الذين ا�ستب�شروا خريا بزوال
الطاغية وهرعوا فرحني
اىل االنتخابات �أمال مبجيء
من ميثلهم وينقذهم من
الفقر والظلم واجلوع الذي
عانوه طويال زمن الطاغية،
غري انهم ،ولال�سف ال�شديد،
خاب املهم اذ مل يتكرم اي
م�س�ؤول ليزور منطقتهم ولو
ملرة واحدة ..ويت�ساءلون
مبرارة :هل اخط�أنا حني
�أدلينا ب�أ�صواتنا يف �صناديق
االقرتاع؟

واقع مرير!..
ح ��ال منطقتنا ظل على ماكان عليه بل
ازداد �س ��وء ًا فوق �سوءات ��ه الكثرية،
فيم ��ا الذي ��ن انتخبناه ��م مرتف ��ون
حم�صن ��ون يتمتع ��ون ب�أ�صن ��اف
امللذات ويحيطون انف�سهم وعوائلهم
باحلمايات..
ي�شتم ��ل ح ��ي الر�ض ��ا يف منطقة �سبع
ق�ص ��ور عل ��ى( )7000بي ��ت ويقط ��ن
البيت الواحد كمعدل ( )10ا�شخا�ص،
فيك ��ون جمم ��وع �س ��كان احل ��ي
حوايل(� )70000شخ�ص مابني ن�ساء
و�شي ��وخ و�شب ��اب واطف ��ال .وتوجد
يف املنطق ��ة مدر�ست ��ان ابتدائيت ��ان

ق�ضية للمناق�شة

الــ�شــارع
بــيــتــهـــم

خمتلطتان فقط ،تداوم يف كل واحدة
منهما ثالث وجبات من الطلبة يوميا،
وق ��ت كل وجبة ث�ل�اث �ساع ��ات ،فيما
حتتوي كل مدر�سة منهما على ثمانية
�صف ��وف ،ي�شتمل ال�صف الواحد منها
على اكرث من ( )150طالبا وطالبة!!!
ام ��ا اث ��اث املدر�ست�ي�ن ومناهجهم ��ا
وجتهيزاتهم ��ا فح ��دث والح ��رج،
ف�ضال ع ��ن االنعدام الكام ��ل للخدمات
فيهما....
والداع ��ي لذك ��ر ان املنطق ��ة تخل ��و
متاما من اي اث ��ر لرو�ضة او ح�ضانة
لالطفال ،واال�شد واالنكى من ذلك خلو

بغداد/املدى

املنطقة متاما من اي اثر مل�ست�شفى او
م�ستو�صف حكومي �صحي...
ال مالع ��ب او متنزه ��ات او حدائق او
نواد على االطالق ،بل حتفل �ساحات
املنطق ��ة وطرقه ��ا ب�أك ��وام النفاي ��ات
املرتاكم ��ة من ��ذ �سن�ي�ن ما ه ��دد ويهدد
حي ��اة ال�س ��كان �سيم ��ا االطف ��ال منهم
باال�صاب ��ة ب�شت ��ى ان ��واع االمرا�ض.
�شوارعن ��ا موحلة �شتاء مرتبة �صيفا.
الوج ��ود لك ��راج نق ��ل يف املنطق ��ة.
الوج ��ود ل�شبكة جمار للمي ��اه الثقيلة
الت ��ي بات ��ت ت�شكل م�ساح ��ات وا�سعة
م ��ن امل�ستنقع ��ات الآ�سن ��ة ،وغ ��دت

من ��اذج كث�ي�رة ومتك ��ررة لآالف م ��ن الأطف ��ال
املن�سيني يف ال�سن ��وات الأخرية وقد ترك ه�ؤالء
دفء العائل ��ة وحنوها ،وامتهن ��وا مهن الرجال،
يزاحم ��ون الكب ��ار يف كل م ��كان يف الور� ��ش �أو
يف بي ��ع البنزين �أو املواد الغذائية عند مفرتقات
الط ��رق وعند التقاطع ��ات املروري ��ة وغريها من
الأماك ��ن الت ��ي ال ت ��كاد تخل ��و من واح ��د �أو �أكرث
منهم من ي�ساعد �أب ��اه �أو �أخاه ،ورمبا جند منهم
م ��ن يعيل �أ�سرة كاملة ،والالفت �أن من يجمع بني
ه�ؤالء الأطفال هو فقدانهم لعوائهم.

م�ص ��درا ل�شت ��ى ان ��واع الروائ ��ح
الكريه ��ة ،واعداد الحم�ص ��ورة ل�شتى
ا�صناف احل�شرات.
ام ��ا �شبكة املاء ال�صال ��ح لل�شرب فهي
قدمي ��ة ومتهالك ��ة ،ينقط ��ع فيه ��ا املاء
�صيفا وي�شح �شتاء ،وغالبا ما ي�ضطر
�سكن ��ة املنطق ��ة اىل �ش ��راء امل ��اء م ��ن
(التناك ��ر) ،اما ح ��ال �شبك ��ة الكهرباء
الوطني ��ة فمقت�ص ��رة عل ��ى االعم ��دة
املقامة يف ال�شوارع الرئي�سة من دون
ان تدخل الطرق الفرعية .كما الوجود
ملحطات توزيع املنتجات النفطية عدا
وج ��ود �ساح ��ة �صغ�ي�رة لبي ��ع الغاز.

الت ��كاد التقاطع ��ات املرورية تخلو م ��ن بع�ضهم،
يلت�صق ��ون بال�سيارات التي تق ��ف عند الإ�شارات
يعر�ض ��ون عليها ب�ضاعتهم ،فعند احد التقاطعات
املروري ��ة يف مدين ��ة بغ ��داد وقفت الطفل ��ة (رنا)
� 11سن ��ة حاملة علب املنادي ��ل الورقية ،وبعد �أن
ا�شرتين ��ا منها علبة �س�ألناها عن �سبب عملها يف
هذا ال�سن بدال من الدرا�سة؟
�أجاب ��ت قائل ��ة� :أن �أبي فق ��د �ساقه �إثن ��اء احلرب
الأخ�ي�رة وا�ست�شه ��دت والدت ��ي وفق ��دت �إح ��دى
عين ��اي كم ��ا ت ��رون ومل ت�ستط ��ع عائلت ��ي توفري
نفق ��ات � 4أوالد كله ��م يف املدر�س ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن

�صعوب ��ة املعي�ش ��ة لذل ��ك ترك ��ت املدر�س ��ة وبد�أت
�أبيع املناديل الورقية لكي �أ�ساعد �أبي الذي يبيع
ال�سكائر على قارعة الطريق.
مل يك ��ن (حمم ��د) � 13سنة �أف�ضل ح ��اال من غريه
حيث ا�ضط ��ر للعمل بور�شة لت�صلي ��ح ال�سيارات
يف احل ��ي ال�صناعي يف منطق ��ة ال�شيخ عمر ،قال
(حمم ��د) :ا�ست�شه ��د �آب ��ي يف الإح ��داث الأخرية
الت ��ي مرت بنا ومل يك ��ن موظفا حكوميا لنح�صل
على راتب تقاعدي ل ��ذا ا�ضطررت للعمل بور�شة
لت�صلي ��ح ال�سيارات ل�سد نفق ��ات عائلتي وب�سببه
تركت املدر�سة.

ث��������روة ن���ف���ط  +ث��������روة زراع������ي������ة = ف���ق���ر!

معادل ��ة غربية عجيبة ال زم ��ت املجتمع العراقي
وهي ازدواجية ثروة البلد مع فقره!
قب ��ل ث ��ورة  14مت ��وز وحترير الف�ل�اح العراقي
م ��ن قي ��ود الإقطاعي�ي�ن وهيمنتهم عل ��ى القطاع
الزراعي و�شريح ��ة الفالحني التي كانت تعد يف

حينه �أكرث ال�شرائح تع ��دادا كانت ار�ض العراق
م�ص ��درا خلزي ��ن احلب ��وب الت ��ي تنق ��ل اىل عدة
بل ��دان خارجية ومنها بالأخ� ��ص بريطانيا التي
كان ��ت ت�ستورد حتى ال�شع�ي�ر العراقي لت�صنيعه
يف معامله ��ا وحت ��ى يف معام ��ل ا�سكتلن ��دا ومع
الإنتاجي ��ة الغزي ��رة لأر� ��ض الع ��راق الزراعي ��ة

كان الف�ل�اح يعي�ش يف ظ ��روف معي�شية ال ميكن
و�صفه ��ا ،اذ رغم ذلك كان هناك جوع وفاقة وفقر
يعانيها الف�ل�اح .وبعد حترير القط ��اع الزراعي
م ��ن هيمن ��ة الإقط ��اع مل تتق ��دم الأم ��ور نح ��و
الأف�ض ��ل بالن�سب ��ة للري ��ف العراقي ب ��ل ازدادت
تدهورا عل ��ى تدهور بعد ان ت ��رك الفالح ار�ضه
وهجرها نحو املدينة الت ��ي �أغوته باحلياة فيها
لكنه مل يحظ مبا حلم به اىل ان �أ�ضحينا ن�أكل ما
يزرعه الآخرون بينما يطلق التاريخ �صفة ار�ض
ال�س ��واد على العراق ال ��ذي كان يعد من �أخ�صب
�أرا�ض ��ي الإمرباطوري ��ة الإ�سالمي ��ة وخمزنه ��ا
العمالق للحبوب �آنذاك .
ه ��ذا القط ��اع مل ين�ب�ر ل ��ه م ��ن ي�شبع ��ه درا�س ��ة
وتخطيط ��ا من اجل ا�ستغالل ما فيه من �إمكانات
زراعية قل لها نظري �إ�ضافة اىل ان الفالح مل ي�أمن
كثريا مل�ستقبله نتيجة غي ��اب الدافع االقت�صادي
وانعدام جدوى بناء م�ستقبله على الأر�ض التي
تركت دون مكنن ��ة زراعية �أ�سوة بباقي البلدان،
�أ�ض ��ف اىل ذل ��ك غي ��اب �شبك ��ة الط ��رق التي من
�ش�أنها تو�صيل املنتج باقل معاناة واقل كلفة نقل
والظ ��روف ال�صحية واخلدمات التي تكاد تكون
معدومة ،كل ذل ��ك جعل الزراعة التي هي م�صدر

الغذاء الأ�سا�سي ال تلقى العناية الكافية لدينا.
نذك ��ر ان الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة تع ��د
م ��ن ال ��دول امل�صدرة لأن ��واع احلب ��وب �ساعدها
على ذل ��ك ا�ستخ ��دام املكننة الزراعي ��ة والعناية
بالأر� ��ض م ��ن خ�ل�ال زي ��ادة اخل�صوب ��ة بتقوية
تربته ��ا با�ستخ ��دام الأ�سمدة الكيمياوي ��ة ،قبلها
كان ��ت الإح�ص ��اءات ت�ش�ي�ر اىل ان كل ع�شري ��ن
فالح ��ا �أمريكيا يطعمون مواطنا واحدا ملدة عام
ب�إنتاجه ��م م ��ن احلب ��وب وتغري الأم ��ر اذ �أ�صبح
الف�ل�اح الواح ��د منه ميكن ل ��ه ان يطع ��م الآالف
م ��ن مواطنيه ومن مواطن ��ي الدول الأخرى .كل
ذلك حدث من خالل الدرا�سة العلمية والتخطيط
واحلاف ��ز امل ��ادي الذي متتع به ه ��ذا الفالح على
العك� ��س من فالحنا الذي وجد نف�سه يعي�ش وفق
ع�شوائية يف هذا امل�ضمار فال �ضمان ملح�صوله،
وال حي ��اة يف الريف تتوفر فيه ��ا ادنى متطلبات
العي�ش الكرمي.
ال نعل ��م كي ��ف يح ��دث العك� ��س فتنقل ��ب املعادلة
ر�أ�س ًا على عقب فال ثروة زراعية ت�ستغل ل�صالح
املواطن وال ثروة نفطية تعود عليه بالنفع.
اململك ��ة العربية ال�سعودية و�صحاريها الوا�سعة
ا�ستغل ��ت لزراع ��ة احلب ��وب وج ��اء الي ��وم الذي

اما ح ��ال توزي ��ع احل�ص ��ة التموينية
فمتع�ث�ر والي�ص ��ل م ��ن مفرداته ��ا اىل
املواط ��ن �س ��وى الن ��زر الي�س�ي�ر .كما
ينع ��دم وج ��ود مدار� ��س متو�سطة او
اعدادي ��ة يف املنطقة ،وك ��ذا اية دائرة
ر�سمي ��ة ت�ش�ي�ر اىل وج ��ود للدول ��ة
فيها...
وباالجمال ف� ��أن الو�ض ��ع االجتماعي
ي�شه ��د ب�ؤ�س ��ا مكتم�ل�ا ،وتوث ��ق
�سج�ل�ات املنطق ��ة وج ��ود()500
ارمل ��ة ،و( )1000يتي ��م )100( ،طفل
م�ص ��اب بال�شل ��ل الرباع ��ي ،و()25
معاق ��ا ،و( )50معاق ��ا بفع ��ل االرهاب

واحل ��رب ،كم ��ا بل ��غ ع ��دد العاطل�ي�ن
ع ��ن العم ��ل(� )1000ش ��اب ،وع ��دد
املتعففني(الفق ��راء) اكرث من()2000
فقري.....
اخريا ولي�س �آخ ��را ،يت�ساءل االهايل
(املغ�ض ��وب عليه ��م) م ��ن دون اه ��ل
االر�ض جميعا ..ه ��ل يكفي ماذكرناه
�آنف ��ا ليه ��ز ال�ضمري االن�س ��اين ،وقبله
ال�ضمري الوطني لل�سادة امل�س�ؤولني؟!
اهايل منطقة �سبع ق�صور
(حي الر�ضا)
عنهم /طالب جبار ر�سن

ويف �س ��وق م ��ن �أ�سواق بغ ��داد �ألح عل ��ي الطفل
(ك ��رار) ال�شرتي من ��ه كي�سا من النايل ��ون لأ�ضع
في ��ه مقتنياتي من امل�شرتي ��ات ،و�أمام �إحلاح هذا
الطف ��ل ال�صغري وتو�سالته ا�شرتي ��ت منه واحدا
من ه ��ذه الأكيا�س بالرغم من ع ��دم حاجتي �إليه.
�سال ��ت الطف ��ل (كرار) ملاذا �أن ��ت يف ال�سوق وقت
الدوام يف املدر�س ��ة؟ ف�أجاب قائال :ل�ست م�سجال
باملدر�س ��ة لأنني اعمل و�أعيل عائلتي،ف�س�ألته عن
عم ��ره ف�أجاب (� )8سن ��وات ،و�أ�ضاف� :أن والدي
ت ��ويف ويل �أخت ��ان ا�صغر مني م ��ع والدتي و�أنا
�أالن م�س�ؤول عنهم جميعا.

فتحة فـي اجلزرة الو�سطية

�صارت في ��ه م�صدرا من م�ص ��ادر الت�صدير لبقية
�أنح ��اء الع ��امل بع ��د ان مت التخطي ��ط ال�ستخدام
املكننة الزراعية واالعتم ��اد على مياه االبار يف
ال�سق ��ي على الرغ ��م مما يقال ب�أن ه ��ذه التجربة
الزراعي ��ة يف �سبي ��ل التوق ��ف ب�سب ��ب ا�ستهالك
مي ��اه االبار ب�ص ��ورة كبرية ولكن م ��ع ذلك تبقى
جترب ��ة ميك ��ن ان حتفزن ��ا ال�ستغ�ل�ال مواردن ��ا
املتوفرة والتي ميكن ان تعيد العراق اىل �سابق
عه ��ده يف الإنت ��اج الزراعي ،اذ ال ميك ��ن ان يتم
زرع ال�صحارى وترتك �ضفاف الأنهار!
نعتق ��د ب�أننا يجب ان ننتبه لقط ��اع الزراعة وان
نعم ��ل عل ��ى تهيئ ��ة الو�سائ ��ل الالزمة م ��ن اجل
النهو�ض به واالعتماد عل ��ى �أر�ضنا يف �إنعا�شنا
ال عل ��ى �أر� ��ض الغري ،هن ��اك �إمكاني ��ة كبرية يف
جعل العراق البلد الذي ينتج ويطعم �أبناءه.
وان الأر� ��ض ميك ��ن ان ي�ستغله ��ا العراق ��ي بد ًال
م ��ن �أن تطرح ل�شركات اال�ستثم ��ار لزراعتها كما
يحدث يف ال�سودان ،ال نعلم ملاذا تتحول الرثوة
عندن ��ا اىل فقر مدقع ؟وملاذا ن�ستبدل ثوب الغنى
بالفقر ،اما �آن الأوان لأن نعطي �أر�ضنا وثروتنا
النفطية االهتمام الالزم �,أ�سوة بالدول املحيطة
يف الأقل.

ا�شتكى املواطن رعد عبد الكرمي التميمي
بر�سال ��ة بعث بها اىل (�ش� ��ؤون النا�س)
وج ��ود ثغ ��رة يف اجل ��زرة الو�سطي ��ة
املقام ��ة بع ��د تقاط ��ع ال ��دورة باجت ��اه
علوة الر�شي ��د .و�أ�ضاف :و�ضعت �أمانة
بغ ��داد وبالتع ��اون م ��ع مديري ��ة مرور
الك ��رخ ،م�شكورتني ،حاج ��زا او جزرة
و�سطية يف منت�ص ��ف ال�شارع احليوي
املو�ص ��ل بني منطقة ال ��دورة وحمافظة
باب ��ل واملار بعل ��وة الر�شيد ن ��زوال اىل
املحمودي ��ة ،حفظا ل�سالم ��ة م�ستخدمي
الطريق وتنظيما حلالة ال�سري فيه ،غري
ان وج ��ود ثغرة طولها حوايل اخلم�سة

ع�شر م�ت�را� ،شكل عائق ًا �أم ��ام ان�سيابية
ال�س�ي�ر على ه ��ذا الطري ��ق ،اذ يقوم من
يروم ا�ستخدام طريق الدورة ال�سريع،
اخت�ص ��ارا مل�ساف ��ة لي�س ��ت بالطويل ��ة،
لال�ست ��دارة النظامي ��ة ،باملرور عرب تلك
الفتح ��ة ،م ��ا يت�سب ��ب باختناق ��ات �سري
ت�ستغ ��رق اوقات ��ا طويلة رمب ��ا تتجاوز
ال�ساع ��ة و�أك�ث�ر� ،سيم ��ا يف �أوق ��ات
ال ��ذروة بع ��د نهاي ��ة ال ��دوام الر�سم ��ي،
وعن ��د ق ��دوم امل�س ��اء .ينا�ش ��د املواطن
اجله ��ات امل�س�ؤولة غلق تلك الثغرة غري
الأ�صولية حفظ ��ا حلياة النا�س ووقتهم
املهدور.

احللة والزحام املروري
ي�شك ��و املواطن ��ون يف مدينة احلل ��ة كما جاء بر�سال ��ة املواطن خلي ��ل �إبراهيم من �شدة
الزحام يف مدخل املدينة وباعتقاده ان ال�سبب يعود يف ذلك اىل �سيطرات التفتي�ش التي
ت�ستغ ��رق وقتا طويال يف تفتي�ش ال�سيارة الواحدة �إ�ضافة اىل االعمال وامل�شاريع التي
تنفذ والتي ت�ساهم يف غلق الطرق واملنافذ لذلك يدعو يف ر�سالته اىل ت�سهيل املرور يف
�أوقات بداية الدوام الر�سمي وانتهائه لتخفيف العبء الذي يتحمله املواطن.

ح��دي��ث ال�صورة
ال�صورة امللتقطة بعد�سة وكالة الأنباء الفرن�سية تظهر عام ًال
عراقي ًا و�سط حفرة عميقة وهو يحاول �إ�صالح احد �أنابيب
�شبكة ال�صرف ال�صحي كما هو وا�ضح يف ال�صورة.
�شبك ��ة ال�ص ��رف ال�صح ��ي ميكن الق ��ول عنها ب�أنه ��ا مع�ضلة
لأغل ��ب مناطق و�أحياء بغداد خا�صة املكتظة بال�سكان منها،
هذه امل�شكلة لي�ست نتاج هذه الفرتة بل متتد اىل زمن بعيد
مل ي�ؤخذ بنظر االعتبار يف حينه التو�سع ال�سكاين وكميات

كاريكاتري .................عادل �صربي

املياه التي يتوجب على ال�شبكة ا�ستيعابها ومن ثم �إي�صالها
اىل حمط ��ات املعاجل ��ة .لذلك ميك ��ن ترديد املث ��ل القائل (ال
ي�صلح العطار ما �أف�سده الدهر).
املطل ��وب التخطيط ل�شبك ��ة �صرف �صحي جدي ��دة والعمل
على تنفيذها ب�أ�سرع ما ميك ��ن لتفادي الأخطاء التي رافقت
التنفي ��ذ الق ��دمي ب ��دل اللج ��وء اىل الرتقي ��ع ال ��ذي ال يحل
م�شكلة.

