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عبد الزهرة املن�شداوي
ك ��م كن ��ا نتمنى نحن العراقي�ي�ن ان جند �أمنوذجن ��ا وقدوتنا
يف الوزي ��ر او النائب يف جمل�س الربمل ��ان قدوتنا يف تفعيل
ال�شعور بامل�س�ؤولية والعمل الد�ؤوب يف جعل العراق ين�سى
الفرتة املظلمة التي مر بها طوال ع�ش ��رات ال�س ��نوات .كانت
هذه االمنيات مبنية على ا�س ��ا�س ان من �ست�ؤول اليهم ادارة
البل ��د قد �س ��بق له ��م وان �ش ��اركوا املواطن يف امل�أ�س ��اة التي
عا�ش ��ها دون بقية النا�س.لذلك البد وان يتفهموا ما يطالب به
او يريده يف �سبيل ان يعي�ش حياة اكرثاطمئنانا وا�ستقرارا
ولكن ما حدث ان االمور مل جتر كما كنا نتمناه.
املواطن العراقي وجد نف�س ��ه بني قطب رحى الف�ساد والعنف
ومل يجد منهما فكاكا ولكن ما جتدر اال�ش ��ارة اليه ان االخري
اي ظاه ��رة العنف مت حتجيمها اىل حدود بعيدة وهناك امل
باختفائها متاما عن ال�ساحة العراقية بجهود القوات االمنية
وم� ��ؤازرة املواطن ال ��ذي وعى دوره ومهمت ��ه الوطنية اكرث
من ال�س ��ابق .وذل ��ك من اجل اع ��ادة حلمة املجتم ��ع العراقي
اىل �س ��ابق عهدها .ق ��د ال جنايف احلقيقة بالقول ان الف�س ��اد
يف م�ؤ�س�س ��اتنا تغذى من �ض ��رع العنف و�سمن على ح�سابه
م�س ��تغال الرتكي ��ز عل ��ى مكافح ��ة ظاه ��رة االقتت ��ال وجتنيد
اجه ��زة الدول ��ة ب ��كل مفا�ص ��لها ل�س ��حق الف�ت�ن ,والتباغ�ض،
والتباع ��د ما بني مكونات املجتم ��ع ,ونعتقد ب�أننا جنحنا يف
ذلك و�سننجح بدرجة اكرب يف مقبل الأيام.
مقبل ��ون عل ��ى ف�ت�رة انتخابي ��ة جدي ��دة واملواطن بالأ�ص ��ل
م�ص ��اب بخيب ��ة ام ��ل كب�ي�رة م ��ن الأداء غري املر�ض ��ي ملجمل
العملية ال�سيا�سية وتفرعاتها وما نتج عنها من �إخفاقات كان
لها الت�أثري ال�س ��لبي على املواط ��ن يف بيته ويف مدينته ويف
حمل عمله.
املواط ��ن الآن �ص ��ار يق ��ارن ما ب�ي�ن ال�سيا�س ��ة والتجارة وال
يف ��رق بينهم ��ا ،ويح�س ��ب ان كل من يت�ص ��دى لل�سيا�س ��ة هو
بال�ض ��رورة يه ��دف اىل اال�س ��تحواذ على �أكرث م ��ا ميكن من
االموال الغري .
هذا ال�شعور الذي ي�شعر به املواطن يجب العمل على تغيريه
ملن �سوف يحالفهم احلظ يف الفوز بثقته.
نح ��ن نق ��ر�أ ملفكرين وخمت�ص�ي�ن قولهم �أن الإن�س ��ان يف �آخر
االم ��ر ،وعندما ي�ش ��عر بدنو نهايته وهي نهاي ��ة البد منها ،ال
يحلو له تذكر او ا�س ��تعادة مقدار الأموال التي ح�ص ��ل عليها
بط ��رق �ش ��رعية او غ�ي�ر �ش ��رعية .وال ب�أن ��واع االطعمة التي
التهمها او الق�صور واملنازل التي امتلكها ذلك االمر �سيجعله
ي�شعر بالأمل اكرث مما يجعله ي�شعر بالفخر والر�ضى على انه
اكتن ��ز من االموال ما اكتنز او لب�س �أربطة احلرير والبدالت
امل�س ��توردة م ��ن اح ��دث دور االزياء يف لن ��دن وباري�س ،وال
حتى الفنادق التي نزلها .
يقولون العك�س ان كل هذه اال�شياء �ستجعل منه اكرث النا�س
حزنا و�ش ��عور ًا بنهاية مفجعة عندما يراوده ب�أنه �سيرتك كل
ذل ��ك خلف ��ه  .الآخر الذي ي�س ��تعيد ما فعل م ��ن خري لالخرين
ويتذك ��ر ب�أن ��ه قد �س ��اهم يف حل م�ش ��كلة او تق ��دم ملعونة من
يحتاج املعونة وا�ستطاع منع �أذى ورد �أمانة �سيختلف عنده
ال�شعور  .وال نعلم حال من �سولت له نف�سه التعدي على املال
العام واال�ستحواذ على مقدرات �شعب باكمله من خالل جعل
الف�س ��اد ديدن ��ا له واعتبار التحايل والكذب ك�س ��با م�ش ��روعا
ويدع ��ي مالي�س في ��ه من خ�ص ��ال النزاهة واحلف ��اظ على ما
ا�ؤمت ��ن عليه .امنياتنا كعراقيني ما زالت حم�ض امنيات يف
ر�ؤية من امل�س�ؤول االمني الذي اليفرق بني العراقيني مبعيار
القرابة ونفخ النار نحو رغي ��ف اخلبز الذي بحوزته ،بينما
االخرون مبواقد مطف�أة .نحن نرنو اىل امل�س�ؤول االب الذي
النخجل من ادائه.

ر����س���ال���ة ال��ع��دد

بعد احلرب الأخرية على العراق زادت �إعداد الإحداث بل الأطفال الذين يعملون يف كل مكان ،ويف كل
الأن�شطة ،وتراهم متواجدين ب�صورة الفتة للنظر ويف مواقع ي�صعب عمل احلدث او الطفل فيها مما يتقاطع مع
القرارات والقوانني التي متنع وجود الأطفال يف مثل هكذا مواقع خطرة ،وكل هذا يجري يف ظل غياب العناية من
قبل اجلهات املعنية بهذا اخل�صو�ص وكذلك �إهمال غريب لهذه الظاهرة التي �أ�ضافت ت�شوها على امل�شهد العراقي فوق
ت�شوهه العام( .املدى) ا�ستطلعت ر�أي عدد من املواطنني حيال هذا املو�ضوع ( ت�شغيل الأطفال ) يف �إعمال التتفق مع
قدراتهم وتخالف القوانني .
�صفية املغريي

(�سامي عبد العزي ) /باحث اجتماعي
يق ��ول :ثم ��ة �أ�س ��باب اجتماعي ��ة
واقت�صادية مثل فقدان املعيل �أو كرثة
�أفراد العائلة الواحدة تدفع الكثري من
العوائل �إىل ار�سال �أوالدها �إىل ف�ضاء
العمل دون تقدير حجم الإ�ضرار التي
تلحق بهم جراء ذلك ،وهم ي�سعون يف
هذا �إىل درء غائلة الفقر �آو الت�سول �أو
الت�شرد ويقبلون ب�أهون ال�شر .
�أم ��ا ( علي عبد احل�س�ي�ن ) /مهند�س/
فيق ��ول  :رخ� ��ص وانخفا� ��ض �أج ��ور
العم ��ال الإح ��داث او االطف ��ال دف ��ع
بالكث�ي�ر م ��ن املقاول�ي�ن و�أ�ص ��حاب
العمل �إىل ت�شغيل الأحداث مثل عمال
امل�صبوبات والزجاج والبناء .وهناك
�أعمال يرتفع كبار ال�سن عن القيام بها
مث ��ل �أعمال رف ��ع القمام ��ة والتنظيف
و�أعمال �ص ��يانة ال�س ��يارات لأ�س ��باب
نف�س ��ية واجتماعي ��ة فيما يقب ��ل عليها
الإحداث ب�سهولة .
(ح�س ��ن ه ��ادي ) /موظ ��ف /يق ��ول :
هن ��اك مهن تدار من قبل و�س ��ط عائلي
فيتم ا�س ��تخدام الأح ��داث فيها وكذلك
ثم ��ة م�ش ��اريع ت�س ��تخدم العائل ��ة بكل
�أفراده ��ا مث ��ل معامل الطاب ��وق حيث
ت�س ��كن العائلة بجان ��ب املعمل ويقوم
جمي ��ع �أف ��راد العائل ��ة بالتن ��اوب يف
العمل فيها  .وي�ض ��يف :ترتفع ن�س ��بة
زيادة عمل الأح ��داث يف فرتة العطلة
ال�ص ��يفية والربيعي ��ة وه ��ذا �ش ��يئ
ح�س ��ن ،ولكن بع�ض ��هم ي�ستمر بالعمل
وينبذ الدرا�سة وي�ستمر بهذه الأعمال
التي ت�ضيع م�ستقبله الدرا�سي .
�أما الباحثة االجتماعية ( فاتن حممد )
فقد قالت لنا  :لقد حددت وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية املهن والأعمال
الت ��ي اليجوز ت�ش ��غيل الإح ��داث فيها
لكونه ��ا� ،أم ��ا �أن تكون �إعم ��اال مرهقة
و�ض ��ارة �أو ت�س ��بب �إمرا�ض ��ا ومنه ��ا
املعدي ��ة �أو ت�س ��ممات� ،أوالإعم ��ال

التي ت�ؤدي �إىل �س ��وء �س ��لوك احلدث
�أخالقي ��ا ،وم ��ن ه ��ذه الأعم ��ال الت ��ي
اليجوز ا�شتغال احلدث فيها �أو دخول
�أماكنها� ،أعم ��ال البناء واملقالع واملهن
الت ��ي فيها م ��ادة الر�ص ��ا�ص والأعمال
التي تنت�ش ��ر فيها ن�س ��بة من ال�س ��موم
واملبي ��دات امل�س ��تعملة يف مكافح ��ة
احل�ش ��رات ور�ش امل�ستنقعات و�أعمال
الغزل والن�سيج وال�صناعات اجللدية
والدباغ ��ة و�إعم ��ال الق�ي�ر ،والأماك ��ن
الت ��ي ت�ص ��ل فيه ��ا درج ��ات احل ��رارة

عالية جدا و�أماك ��ن العمل التي ترتفع
فيه ��ا ال�ضو�ض ��اء �إىل درج ��ات عالي ��ة
ومعامل املواد الكيماوية.
يف العهد ال�س ��ابق كان االم ��ر مفهوما
نظ ��را لظ ��روف احل�ص ��ار املفرو� ��ض
عل ��ى العراق�،أم ��ا �أالن ف ��ان ن�س ��بة
عظم ��ى م ��ن الإح ��داث تعم ��ل يف كل
املج ��االت املخالفة للقوانني والأنظمة
والتعليمات لأ�سباب كثرية يف مقدمتها
الو�ضع االقت�صادي املرتدي ،وارتفاع
م�ستوى غالء املعي�شة و�إرهاق الأ�سرة

العراقية التي زج ��ت ب�أوالدها يف �أي
جم ��ال من جماالت العمل ل�س ��د نفقات
املعي�شة والإيفاء مب�ستلزمات الأ�سرة
يف ظ ��ل �أالزمات التي �أرهقت ميزانية
الأ�س ��رة مبتطلب ��ات �أ�ض ��افية ب ��دءا
مب�س ��تلزمات امل�أكل وامل�شرب ومرورا
مبقت�ض ��يات الكهرباء ( كاال�شرتاك يف
املول ��دات الكهربائي ��ة) وحت ��ى جلوء
بع� ��ض الأ�س ��ر يف بع� ��ض الأماكن �إىل
�شراء املاء ال�صالح لل�شرب .
يبني لنا عدنان عبد الهادي /مدر�س /

كيفية معاجلة هذه الظاهرة فيقول :
ميكن معاجلة الأ�س ��باب الرئي�سة التي
ميك ��ن �أن حتد م ��ن ت�ش ��غيل الأحداث
مث ��ل معاجلة الأو�ض ��اع االقت�ص ��ادية
لكافة فئات ال�ش ��عب وخا�صة العوائل
الفقرية وحم ��ددي الدخل ،وتن�ش ��يط
دور املدر�س ��ة يف ا�س ��تيعاب وق ��ت
احلدث او الطفل لأط ��ول فرتة ممكنة
مثل �أقامة الدورات العلمية والأن�شطة
غري املدر�س ��ية والفنية لغر�ض تعليق
فرتة تواجده خارج املدر�سة ومعاجلة

ظاهرة الت�سرب من املدر�سة بالو�سائل
امل�ش ��جعة والرتغي ��ب يف التعلي ��م،
وتفعي ��ل دور اجلمعي ��ات الإن�س ��انية
اخلا�ص ��ة بالطفول ��ة والأح ��داث للحد
من ظاهرة الت�ش ��رد ك�إن�ش ��اء النوادي
الريا�ض ��ية والتجمع ��ات الك�ش ��فية
واجلمعي ��ات الإنتاجي ��ة واخلدمي ��ة
وكذل ��ك االهتم ��ام مبراك ��ز التدري ��ب
الجتذاب الأحداث وتدريبهم على مهن
يح�صل فيها احلدث على مردود مادي
واقت�صادي ومهني .

م�شكالت ومعوقات يف اداء ادارة ال�شركة العامة لل�سكك احلديدية

وردتنا الر�سالة التالية من
املواطن(كرمي �شاجلية)  ،تعقيبا
على اراء مدير عام ال�شركة العامة
لل�سكك احلديدية ،التي ت�ضمنها
حتقيق �صحايف ن�شرته (املدى) يف
عددها ذي الرقم ( )1646ال�صادر يوم
االربعاء ،2009/11/4نن�شرها ادناه
عمال مببد�أ حق الرد:

�أده�ش ��ني �أع�ل�ان مثب ��ت على لوح ��ة �أمام
ال�شركة العامة لل�سكك احلديد جاء فيه:
(تق ��وم ال�ش ��ركة العام ��ة لتنفيذ م�ش ��اريع
النق ��ل بت�أهي ��ل �أر�ص ��فة امل�س ��افرين يف
املحطة املركزية لل�س ��كك يف بغداد  -كلفة
امل�شروع 1,411,773,250 :مليار دينار
 مدة الإجناز� 5 :أ�شهر)الكثريون �س ��يقولون وما الده�شة يف هذا

الإعالن� ،إعالن جيد ويدل على ال�ش ��فافية
التي نطالب بها .نعم هذا �ص ��حيح ولكن،
وه ��ذه (اللك ��ن) تذك ��رين باحلديث الذي
ادىل ب ��هِ ال�س ��يد املدي ��ر الع ��ام لل�ش ��ركة
العام ��ة لل�س ��كك احلدي ��د جلري ��دة امل ��دى
حول امل�شاكل الكثرية يف ال�شركة و�أهمها
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة واعتم ��اد الت�أهيل
اجلزئ ��ي يف حرك ��ة القط ��ارات ،وقط ��ار
بغداد الب�ص ��رة عاد للعمل بخم�س عربات
(م�ضع�ض ��عة) يذك ��رين ب�أغني ��ة الري ��ل
وحمد والريل هي ت�س ��مية يطلقها العامة
وخا�ص ��ة الريفيني على القطار ،كماجاءت
هذه الت�سمية من العهد الع�صملي والأ�سم
يطلق على العربة التي ت�س�ي�ر على ال�سكة
احلديد وجترها اخليول .وقطار الب�صرة
عف ��و ًا (ري ��ل الب�ص ��رة) ال ��ذي ال تتج ��اوز
�سرعته 15كم ي�صلها مبدة يومني بالقليل
( واح ��د ل ��و يروح م�ش ��ي هواي �أح�س ��ن)

وامل�سافرون الذين عددهم ال يتجاوز عدد
الأ�صابع ال ي�صلون الب�صرة اال ب(طلعان)
الروح.
واملدي ��ر يحر�س ��ه الل ��ه من عني احل�س ��ود
حري�ص ويتباكى لعدم وجود تخ�صي�صات
مالية لل�شركة وعليه ان يتعامل مع احلالة،
و�أف�ض ��ل حال ��ة ه ��ي اال�س ��تغناء ع ��ن كل
(�صعاليك) ال�س ��كك الع�شرة �آالف ،وي�ضع
مكانه ��م �أل ��ف �آ�س ��يوي ....و(الطركاعة)
املديرالذي ي�ش ��كو �ض ��عف التخ�صي�صات
لت�أهي ��ل م� ��أوى قاط ��رات بغ ��داد ومعامل
ال�ش ��اجلية وخطوط ال�س ��كك التي ام�ست
مثل حية عرجاء  ،فيما القطار يوميا طافر
منها لكئنما يلعب حبل ،خ�ص�ص لكل عربة
وقاطرة اربعة ماليني دينار لتبديل لونها
من الأخ�ض ��ر اىل الأزرق مت�أث ��ر ًا بالفرتة
الفني ��ة الزرق ��اء (الل ��ه يرحمك بيكا�س ��و)
والعرب ��ات والقاط ��رات يع ��دن بالأل ��ف

وعندك ��م احل�س ��اب .ام ��ا كلف ��ة الأيفادات
وباخل�ص ��و�ص ايف ��ادات املدي ��ر داخلي� � ًا
وخارجي ًا (�ص ��اير ماج�ل�ان يوميه جمان
) فح ��دث بال ح ��رج ..الي�س من الأح�س ��ن
ت�أهيل ال�ش ��بكة ال�س ��ككية والقاطرات قبل
ت�أهيل الأر�ص ��فة و�ص ��بغ العربات النائمة
عل ��ى الأر�ص ��فة م ��ن دون ح� ��س وال نف�س
والقطارات التي اكلها اجلرب.
وده�ش ��تي من هذا الأعالن كلفة امل�شروع
وه ��و بيت الق�ص ��يد وتبل ��غ 1,388,174
ملي ��ون دوالر الت ��ي ال تتنا�س ��ب م ��ع مدة
الأجناز التي هي خم�سة �أ�شهر فقط الغري.
مبعن ��ى ل ��و ان واحدا يبن ��ي �أربعة بيوت
(دبل فاليوم) وكلها من املرمر وبجوارها
متنزه ومدر�س ��ة وملعب �ص ��غري اقل ثمنا
بكثري...وهناك ت�س ��ا�ؤل ل ��دى املواطن لو
ان ال�ش ��ركة بنت جزء ًا م ��ن حمطة جديدة
االيك ��ون االمر اج ��دى؟ .وب ��دل �أن يعالج

املدي ��ر اجلديد اخلراب ال ��ذي ّ
حل بعموم
ال�سكك وخا�صة املعامل الأنتاجية،ويعيد
ت�أهيلها بزنود عمالها وفنييها ومهند�سيها
ن ��راه يعمل بعك�س ذلك ويريد الأ�س ��تغناء
عنه ��م جميع ًا بجة ع ��دم جديتهم بالعمل..
وك�أن (�ص ��عاليك) ال�س ��كك هم امل�س�ؤولون
ع ��ن خ ��راب الب�ص ��رة ولي� ��س احل ��روب
وال�سيا�س ��ة الهوج ��اء للدكتات ��ور املقبور
�ص ��دام ح�س�ي�ن وما حل بالعراق من دمار
بعد �سقوطهِ .
لق ��د �أ�ستب�ش ��ر منت�س ��بو ال�س ��كك ،حاله ��م
حال �أبناء �ش ��عبنا ،بالنظ ��ام اجلديد الذي
م ��ن �أوىل مهام ��ه رف ��ع الغ�ب�ن واحلي ��ف
ع ��ن كاهلهم بعد �س ��نوات عج ��اف .اال ان
التجرب ��ة يوم ��ا بعد يوم �أثبت ��ت �أن الذين
يجل�س ��ون عل ��ى من�ص ��ة الق ��رار ال يهمهم
�أمر (ال�ص ��عاليك) بقدر ما يهمهم ال�س ��لطة
والرثوة واجلاه.

ف�ش ��تان بني املدير ال�سابق الذي كان ي�أتي
لعمل ��ه ويذهب لبيت ��ه لوحده وب�س ��يارته
اخلا�ص ��ة ( ب ��دون جي� ��ش املدي ��ر اجلديد
و�سيارات حمايته وحا�شيته ) والذي عني
بعد تخرجه من كلية الهند�س ��ة عام 1969
مهند�س� � ًا يف م�أوى قاطرات بغداد وتدرج
يف الوظيفة اىل ان ا�صبح مدير ًا عام ًا يف
ال�شركة والذي يعرف ال�صغرية والكبرية
يف ال�س ��كك من املو�صل اىل الب�صرة ،وقد
نق ��ل نهاي ��ة ع ��ام  2008اىل وزارة النقل
بقرار (قرقو�ش ��ي) من قب ��ل وزيرها ليحل
حمله املدير اجلديد ذو اخلربة ال�ض ��عيفة
يف ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة الكب�ي�رة والوا�س ��عة
�آخ ��ذ ًا باملث ��ل القائ ��ل (يتعل ��م احلجام ��ة
برو�س اليتامة) .يعني بالعربي الف�ص ��يح
(يتفي�ت�ر برو�س ��هم) وم ��ن �أول يوم (�ش ��د
كوره وكوره ��م) وعالقته به ��م اليتمناها
الواح ��د لعدوه ،وعام ��ل فيهم امللخ ه�ؤالء

يحيله ��م عل ��ى التقاع ��د واولئك يفي�ض ��هم
و�آخ ��رون ين ��زل درجاته ��م فيما ي�س ��تبدل
اخرين ب�آ�س ��يويني ومنت�سبو ال�شركة يف
حمافظة ذي قار يلغي مديريتهم ويدجمها
مع الب�ص ��رة لأن ذي قار جريان الب�ص ��رة
و(الب ��اب بالب ��اب) ،و يت�ص ��رف بطريق ��ة
كيفية ،الي�صرف امل�ستحقات املالية البالغة
بالتم ��ام  %31والت ��ي �ص ��رفت م ��ن قب ��ل
وزارة املالي ��ة ويوزع الأرا�ض ��ي براحته،
وهيئة امل�س ��اءلة والعدالة وهيئة النزاهة
ي�س ��تنكف منه ��ا ،وال يقيم وزن ��ا للمفت�ش
الع ��ام حيث يتدخ ��ل بواليته الت ��ي يلعب
فيها الف�ساد (�شاطي باطي) وال�صداميون
يلعبون فيها (ختيله) و حمفوظ ال�س�ل�امة
(كاعد �أيده باملاعون و�أ�صابعه بالعيون).
كرمي �شاجلية

ق�ضية للمناق�شـة

تفعيل دور ال�سينما �أ�صبح �ضرورة اجتماعية
احمد نوفل

كاريكاتري .................فالح احمد

كنا �ص ��غارا وفرحتنا بحل ��ول االعياد
الميك ��ن و�ص ��فها.مالب�س جدي ��دة
وجيوب عام ��رة بالعملة املعدنية نكاد
نط�ي�ر لها فرحا ونح ��ن نفركها لنخرج
اال�صوات الدالة عليها.
املالب� ��س اجلدي ��دة والعي ��د والعيدية
كلها كانت تعني ق�ض ��اء اوقات بهيجة
يف اي ��ام العيد والبهجة ب�ش ��كل حمدد
هي ارتياد دور ال�س ��ينما املنت�شرة يف
بغ ��داد ،بدءا من �س ��ينما الفردو�س يف
منطقة النه�ضة مرورا ب�سينما اخليام
وغرناطة وانتهاء ب�سينما الن�صر التي
د�أب ��ت النخبة عل ��ى ارتياده ��ا لنوعية
الأفالم اجلديدة واملمي ��زة التي كانت
تعر�ض من على �شا�شتها .
العيد يعني ال�س ��ينما بالن�س ��بة الغلب
ال�ص ��بيان .منا�س ��بة عي ��د الأ�ض ��حى
الت ��ي م ��رت علين ��ا مل يج ��د �أطفالن ��ا
و�ص ��بياننا الأمكن ��ة الت ��ي ميك ��ن ان
تبعث يف نفو�سهم الت�س ��لية والفرحة
فاملتنزهات �ضاقت بوافديها وزحامها
ا�ص ��بح اليحتم ��ل �أ�ض ��ف اىل ذل ��ك ان
مدينة الألعاب التي كان ميكن مت�ضية
�أوق ��ات العي ��د فيها قي ��ل ب� ��أن �أبوابها
�أغلق ��ت نتيجة تقاطعات م ��ا بني امانة
بغ ��داد وم�س ��تثمرها .التفكري والعمل
عل ��ى �إيج ��اد �أماكن ت�س ��لية ومت�ض ��ية

�أوقات بهيج ��ة لنا ولعوائلنا و�أطفالنا
البد وان ي�س ��تدعينا اىل ا�ستثمار دور
ال�سينما العديدة املنت�شرة يف العا�صمة
بغ ��داد والت ��ي �أغلق ��ت �أبوابه ��ا بوجه
مرتاديه ��ا من ��ذ وق ��ت بعيد .م ��ا يبعث
على االنزعاج ان البع�ض من البنايات
املخ�ص�ص ��ة للعر� ��ض مت حتويلها �إىل
خمازن ،والبع� ��ض الآخر منها ال يزال
مغلق الأبواب تكتنفه الظلمة وي�ش ��يع
فيه ��ا اخل ��راب .لبع ��ث الن�ش ��اط يف
ال�س ��ينما ،وم ��ن اجل ا�س ��تعادة بهجة
االيام ال�س ��الفة البد جلهات بعينها من
ان تفكر مليا يف هذا االمر وان ت�ساعد
بطريقة و�أخرى �أ�ص ��حاب هذه الدور
ومالكيها ملزاولة الن�ش ��اط وا�س ��تعادة

لي�س منا�س ��بة االعياد بل الليايل التي
كان ��ت فيها هذه الدور ت�ش ��ع ال�ض ��وء
امللون وال�ص ��ور واعالناتها البهيجة
التي ت�ستوقف املواطن.
هذا االمر نخ�ص به جهات بعينها على
ر�أ�س ��ها امان ��ة بغ ��داد ووزارة الثقافة
ممثل ��ة بدائ ��رة ال�س ��ينما وامل�س ��رح
وكذل ��ك م�س ��تثمرين عل ��ى ا�س ��تعداد
للخو� ��ض يف ه ��ذا اجلان ��ب امله ��م من
احلي ��اة البغدادي ��ة .ام ��ا �أن تبقى هذه
ال ��دور عل ��ى اخل ��راب التي ه ��ي عليه
فه ��ذا الأم ��ر يعن ��ي خ�س ��ارة كب�ي�رة
للمواطن يف بغداد .
م ��ا نتمناه ان ينربي من ينربي جلعل
حياتنا �أكرث بهجة.

