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عوائل ترفض اخالء مركز شباب الزعفرانية مقابل
مليون ونصف املليون دينار

بغداد /سيف العراقي
ال ـسـي ــد سـمـي ــر خلـيل م ـس ــؤول
مــركــز شـبــاب ال ــزعفــرانـي ــة حل
ض ــيفـ ـ ـ ـاً علـ ـ ــى صـفحـ ـ ــة شـ ـ ــؤون
النــاس يف هــذا العــدد لـتحــاوره
حواراً سريعاً حـول أهلية مراكز
الـ ـ ـش ـبـ ـ ــاب الس ــتق ـب ـ ـ ــال طل ـبـ ـ ــة
املـدارس يف عـطـلتـهم الـصيـفيـة
ومـ ــا الـ ــذي اســتج ـ ــد يف مجـ ــال
اسـتقـط ــاب الــطلـب ــة لـتـمـضـي ــة
اوقاتهم فقال:
مـن املعلــوم ان مــراكــز ال ـشـبــاب
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف اغـل ــب املـ ـن ـ ـ ــاطـق
ونشـاطاتها معـروفة يف مجاالت
الرياضة والفن والعلم وانشطة
تساهم يف تنمية قدرات الشباب
والـطلبة معـاً ومن مميـزات هذه
املـ ــراك ـ ــز انهـ ــا م ـ ــزودة بقـ ــاعـ ــات
تختص بشتـى صنوف الـرياضة
من كرة سـلة ومنـضدة وسـاحات
لكـرة القـدم وكــرة السلـة اضـافـة
الى النشاطات الفنية والعلمية
وال ــى وقـت غـيـ ــر بعـي ــد أي قـبل
سق ـ ــوط ال ـنـ ـظ ـ ــام ك ـ ــانــت ه ـ ــذه
املـراكـز متـارس نـشـاطــاتهـا قـدر
االمكــان وي ــؤمه ــا الكـثـيــرون يف
اوقات الفراغ والعـطل الصيفية
ل ــطل ـب ـ ــة امل ـ ــدارس ولـكــن ال ـ ــذي
حدث انهـا تعرضـت اسوة ببـقية
مـنـ ـشـ ــآت الـ ــدولـ ــة الـ ــى اعـمـ ــال

الـسلـب والنـهب ملـقتـنيــاته ــا من
اجهزة ريـاضية وعلـمية وتـدمير
بـنـيـتهــا الـتحـتـيــة ولـم يقـتـصــر
االمـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ــى ذلــك إذ ان هـ ـ ـ ــذه
املراكـز احتلتهـا عوائـل واتخذت
مـنه ــا م ــأوى كـم ــا ح ــدث مل ــرك ــز
شبــاب الــزعف ــرانيــة الــذي يعــد
من املـراكــز النـشـطـة يف مــدينـة
بغــداد والــذي اليــزال قــسم مـنه
سكناً لبعض العوائل ولكن ومع
ذلـك لـم ت ـ ــذعـن ه ـ ــذه الع ـ ــوائل
لالمـ ــر فـمـ ــا زلـنـ ــا منـ ــارس فــيه
فعــالـيــات ريــاضـي ــة يف مجــاالت

املواطنة
سندس سعدون عبد الرزاق

بادرة طيبة
اهــالي مــدينــة الصـدر يـشعـرون بـاالمـتنـان
هـذه األيــام وهم يـرون بـعض االهـتمــام من
ال ــدوائ ــر الــصحـي ــة يف امل ــديـن ــة مــن خالل
قيامها بـرش املبيدات ملعاجلة ظاهرة تكاثر
البعــوض وبصفــة ملفتـة للـنظـر وان تكـرار
املعاجلـة بهذه الطـريقة اجلـدية واملبـرمجة
ي ـ ــؤكـ ـ ــد لهــم عل ـ ــى ان ه ـن ـ ــاك م ـ ــزي ـ ــداً مــن
اإلجـراءات سـواء مـن النـواحي الـصحيـة أو
االجتمـاعيـة يف سبـيل التفعيـل والتجسـيد
علـى أرض الـواقع الـتي تعـانـي منه املــدينـة
لكنهم يـأملون االلتفـات الى مشكـلة خراب
شــبك ــة مـي ــاه اجمل ــاري الـتـي اض ـط ــر فـيه ــا
الـ ـسـكـ ــان الـ ــى ربــط اجملـ ــاري الــثقــيلـ ــة يف
بيــوتـهم بــالـس ــواقي الـسـطـحيــة ممــا جعل
األطفال عرضة لإلصابة بشتى األمراض.
املواطن

استفسارات قانونية
ضيف الصفحة يف هذا العدد الدكتور محمد عباس السامرائي
ادانة

وزارة الــداخـليــة لـم تفعل شـيئ ـاً
ازاء ذلك .خاطبنا وزارة الشباب
والـرياضة الكثـر من مرة لغرض
الــتع ـ ــاون مع ـن ـ ــا ل ـت ـ ــأه ـيـله ولــم
نـح ـ ـصـل عـل ـ ـ ــى ن ـت ـيـج ـ ـ ــة .وم ـ ـ ــا
نحتاجه اآلن الترميم والتأهيل
واحلـاجـة الـى املـستلـزمــات التي
مي ـكـ ــن مـ ــن خـاللـه ـ ـ ـ ـ ــا تـفـع ـ ـيـل
النـشـاط .لكـي يتـسنـى للـشبـاب
يف منـطقـة الـزعفــرانيـة خـاصـة
مم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة الـفـع ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــات ال ـتــي
يرغبون مبمارستها.
* هل يعـنـي م ــا ذكـ ــرت انكـم لـم
جت ــدوا أي تفهـم من املـس ــؤولني
يف الدولة؟
 لـ ـي ـ ـ ــس جـ ـمـ ـيـعـه ــم ،مـجـل ـ ـ ــسمحافـظة مدينة بغداد واجمللس
الـ ـبـلـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا مـ ـتـفـهـ ـم ــني
لالوضاع وقـاموا بعـدة محاوالت
مـن اجل ان يعـود املـركـز ملـزاولـة
ن ـش ــاطه ويـتــوجـب علـي ان اذكــر
بان هاتني اجلهتني قدمتا مبلغ
ملـيـ ــون ون ـصـف امللـيـ ــون ديـنـ ــار
لـلعـ ـ ــوائل ال ـتــي ت ـ ـشـغل امل ـ ــرك ـ ــز
مقـ ـ ــابـل اخالء االق ـ ـسـ ـ ــام ال ـتــي
ت ــشغـلهـ ــا ولـكــنهـ ــا اصـ ــرت علـ ــى
الـبقــاء ورغـم ذلك فــانـن ــا نقــوم
بـاعمـال التـرميـم والتجهيـز من
دخلنا الشخصي.

مشكلة املخصصات
يف مستشفى ابن القف

اىل من هيمه االمر..
تطـرح املــواطنــة سنـدس مـشكـلتهـا علــى من
يهمه االمـر وتقول يف رسالتهـا الى الصفحة
:
ابـنـتـي يف الـث ــانـيـ ــة والع ـش ــريـن مـن العـم ــر،
تعــاني مــرض يف احــدى عـينـيهــا وحتتــاج ان
تعالج خارج العـراق إلجراء عمليـة جراحية،
واملشكلة االن يف مـسألة احلصـول على جواز
سفـر ..فــاحلصـول علـى هـذه الــوثيقــة اشبه
ب ــاملـ ـســتحـيـل يف ظل اإلج ــراءات املـتــبع ــة يف
دوائ ــر اجل ــوازات يف ه ــذه األي ــام ..واملـط ــروح
أمـ ــامــي ان ادفع مـبـلغ ـ ـاً مــن اجل احل ـصـ ــول
علـ ــى اجلـ ــواز وانـ ــا ال املـك هـ ــذا املـبـلغ ،وال
مـبلغ إجــراء العـمليـة ،اال انـني ضحـيت مبـا
امـلك واستـدنـت من اآلخـريـن وهيــأت بعض
املـبلغ ..وال اعــرف كـيف ال ـسـبـيـل للحـصــول
على اجلواز .
ارجــوا عــرض م ـشـكلـتـي هــذه يف جــري ــدتكـم
عـ ـس ــى ان يــتعـ ــاون معــي املعـنـي ــون يف دائ ــرة
جـ ــوازات الـكـ ــرخ ..ولـكـم مـنــي كل االحـتـ ــرام
والــتق ــدي ــر ملـ ــا تق ــدمـ ــونه مــن اجل خ ــدم ــة
املواطن.

ريــاضيــة متعــددة وحتت اشـراف
مـدربني مختـصني .االن مركـزنا
يف ال ـ ــزعف ـ ــرانـي ـ ــة يفــتق ـ ــر ال ـ ــى
االقسـام العلـميـة والفـنيـة الـتي
ميـكـن مـن خـاللهـ ــا اســتق ـطـ ــاب
ال ـ ـ ـشـ ـبـ ـ ـ ــاب املـهـ ـتـ ـم ــني يف هـ ـ ـ ــذه
اجمل ـ ـ ــاالت .مم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤسـف لـه ان
املنظـمات اإلنـسانـية الـتي تعلن
عـن نفسهـا لم تبـادر الى مـد يد
العون واملساعدة لنا بالرغم من
اتصـاالتنـا معهم كـذلك إتصلـنا
بالسيد وزيـر الداخلية من اجل
اخالء املـركــز من العـوائل ولـكن

املـواطـن محمـد ابـو سـرمــد من بغـداد يـسـأل
يف رسالته التي بعث بها:
هـل يعـتـب ـ ــر الــتق ـ ــري ـ ــر ال ـطـبـي الــص ــادر عـن
ال
م ـسـت ــشف ــى واملع ــزز ب ــشه ــادة مـنف ــردة دلـي ً
الدانة متهم؟
ال ميـكن ادان ــة املتـهم بــاالسـتنــاد الــى شهــادة
مـنف ــردة مع ــززة بـتق ــري ــر طـبـي اذ ان ق ــان ــون
اصــول احملــاكـمــات اجلــزائـي ــة تقـضـي بعــدم
كفـايـة الـشهـادة الـواحـدة لـلحكم مـا لم تـؤيـد
بــادلــة او قــريـنــة اخــرى او بــأقــرار املـتهـم وان
ال عيـانيـ ًا علـى
التقـريــر الطـبي ال يعـتبـر دلـي ً

رسالة العدد
بغداد/عمران السعيدي
جـ ــاءت العــطل ــة ال ـصــيفـي ــة
والع ـ ــوائـل الع ـ ــراقـي ـ ــة جت ـ ــد
نفسهـا امام مـسؤوليـة كبيرة
وهــي ايــن متـ ـضــي اوقـ ـ ــاته ـ ــا
هــذه الفئــة من الـطلبـة ومـا
الذي تقـوم به خالل العطلة
الصـيفيــة الطـويلــة البـعض
مــنهـم يـتـ ـسـكع يف االسـ ــواق
وال ـشــوارع ومـنهـم مـن يكــون
له فـريقـاً ريــاضيـاً يف االزقـة
بـعـ ــض هـ ـ ـ ــؤالء ال ــيـ ـ ـ ــافـع ــني
ت ـ ـ ــدفـعـه ــم احل ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
االلتحـاق بـالـعمل يف مجـال
لــيـ ــس لهــم ب ـ ــاع فــيه او أي ـ ــة
مـعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــو الـعـ ـمـل يف
تنظيف الـشوارع من االتـربة
والـق ــم ـ ـ ــام ـ ـ ــة وجـ ـمـعـه ـ ـ ــا يف
ع ــرب ــات صغـي ــرة يـب ــدأون يف

ال
معـرفة محدث االصـابة بقدر مـا يعتبر دلي ً
مادي ًا وفنـي ًا على طبيـعة االصابة وجـسامتها
وموقعها من جسم اجملني عليه

املادة 406

س :امل ــواطـن (ر.ص) مـن مح ــاف ـظ ــة دي ــال ــى
يـسأل ان كان يـصح احلكم على متهـمني قاما
بقـتل شقـيقه لـســرقــة سيــارته وفق املــادة 442
عقوبات
ج :اذا ك ـ ــان املــتهـم ـ ــان ق ـ ــد قــتال اجملـنــي علــيه
شقـيق ص ــاحب االسـتفـســار متـهيــد ًا لـســرقــة
سـي ــارته الـتـي س ــرق ــاه ــا ف ــأن فـعلهـم ــا يك ــون
محكوم ًا باملادة  406عقوبات وليس املادة 442.

مجموعة من العاملني
يف مستشفى ابن القف

اىل وزارة الصحة مع التحية
ظــاهــرة بـيع وتــداول األدويــة الـطـبيــة لــدى أصحــاب البـسـطــات
أش ــارت الـ ــى مخ ــاط ــرهـ ــا الع ــدي ــد مـن أجهـ ــزة اإلعالم امل ــرئـي ــة
واملـسمـوعـة لـكنهـا بقـيت مـسـتفحلـة ولم جتـد من يـتصـدى لهـا
ويقـطع دابـرهـا واجلـميع يعـرفـون جـسـامـة اخملـاطـر الـتي تـنتج
عنهـا .وباعـتقادنـا ان من أكـثرهـا كارثـية علـى املواطـن واجملتمع
هو التعـاطي باحلبوب اخملـدرة وحبوب الهلوسـة التي رمبا تدفع
بشبـابنا نحـو الهاوية خـاصة وانهم يـعيشون ظـروفاً غيـر مواتيه
وحـاالت من الفراغ تـدفعهم للتـعاطي بهـا هربـاً مما يعـانون من
مـشكالت مـاديـة وأسـريــة .املطلـوب مـن وزارة الصحـة وبــالتعـاون
مع وزارة الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة م ــنع ت ـ ــداول ب ــيع األدوي ـ ــة م ــن اصح ـ ــاب
الـب ـسـطــات وفــرض الــرقــابــة الـصــارم ــة عل ــى أصحــاب املــداخــر
والصيـدليــات من التعـامل معهم .واال فـان اخملـاطـر التي سـوف
جتـنيهــا من وراء هــذه الظـاهـرة سـتكـون عــواقبهـا وخـيمـة علـى
مجتمع مثل مجتمعنا تزداد املعاناة فيه كل يوم.

املواطن عبد احلسني شخت
مدينة احلرية

الطلبة والعطلة الصيفية
س ـ ــاع ـ ــات الـ ـصــب ـ ــاح االول ـ ــى
ونشـاهـد العـديـد مـنهم وقـد
حملـوا (املسـاحي) واملكـانس
وه ــم ي ــتـ ـ ـ ــراكـ ــضـ ـ ـ ــون عـلـ ـ ـ ــى
االرصف ــة مب ــراقـب ــة م ــوظف
يـحـ ـمـل حت ــت اب ـ ـطـه سـجـالً
وع ـ ــص ـ ـ ـ ــا صـغ ــي ـ ـ ـ ــرة وي ـ ـ ـ ــوزع
ال ـصـبـيـ ــان عل ــى م ـس ــاح ــات
م ـتــب ـ ــاع ـ ــدة وي ــطلــب مــنهــم
اجنـ ـ ــاز واج ــبهــم بـ ـ ــالـ ـ ـشــكل
املـ ــطلـ ـ ــوب اشـ ـ ــاهـ ـ ــد هـ ـ ــؤالء
الـطلبـة كل يـوم بني مـنطقـة
حـي االعـالم ونه ــاي ــة ج ـس ــر
اجلـادريـة قـريبـاً من جـامعـة
بغداد احيانـاً يلوذون بظالل
اشجــار اجلــزرات الــوســطيــة
وهـم يف حـ ــالـ ــة يـ ــرث ـ ــى لهـ ــا
والـعـ ـ ـ ـ ـ ــرق يـ ــت ـ ـ ــصـ ــبـ ــب مـ ــن
وجوههم.

م/إجابة

فاضل ابو ريشة
مدينة الصدر

وال ـس ــؤال ه ــو مـتـ ــى يلـتفـت
امل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه
الـ ــشـ ـ ــريح ـ ــة الـ ـ ــواسع ـ ــة مــن
الشباب وتهـيئة ما يليق بهم
مـن وس ـ ــائل ال ـ ــراح ـ ــة خالل
العطلـة الصيفية؟ اال يجدر
بوزارة الشباب ووزارة التربية
وبـاقي املـؤسسـات ومنـظمـات
اجمل ـت ــمع امل ـ ـ ــدن ــي ان ته ـيــئ
اجـ ـ ــواء تــنـ ـ ــاس ــب العـ ــطلـ ـ ــة
ال ـ ـصـ ـيـف ــيـ ـ ـ ــة م ــن اقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
الـفعـ ــالـيـ ــات الـ ــريـ ــاضـيـ ــة أو
تنظيم سفـرات سياحـية الى
مصـايف كـردستـان اجلميـلة
كـي يـتـنف ـســوا ه ــواء بالدهـم
الـ ـنـق ــي؟ اال يـجـ ـ ـ ــدر بـهـ ـ ـ ــذه
اجلهـات رصد بعض االموال
املبعثرة هـنا وهناك ملـساعدة
ه ــؤالء الـ ـشـب ــاب وب ــسف ــرات

مـنـظـم ــة تق ــوم به ــا اللجــان
ال ـ ــري ـ ــاضــي ـ ــة والــت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة
وبتنسيق مع اجلهات املعنية
بـعـ ـ ـ ـ ــد ان انـهـ ـ ـ ـ ــوا عـ ـ ـ ـ ــامـهـ ــم
الـ ـ ـ ــدراس ــي الـع ـ ـصـ ـي ــب ب ــني
الـعبوات النـاسفة والـسيارات
املـفخخ ــة؟ اال يـحق له ــؤالء
الـ ـ ـشــب ـ ـ ــاب الـف ـ ـ ــرح يف ه ـ ـ ــذا
الوطن املهموم؟
كي ال تـضيع هـذه الشـريحـة
ال ـكـ ـب ــي ـ ـ ـ ــرة ب ــني االرصـف ـ ـ ـ ــة
واالزق ـ ــة املهــملـ ــة ارجـ ــو مـن
الـسادة املسـؤولني ويف جميع
القطاعات ذات العالقة بهذا
اجل ـ ـ ــانــب مــن وزارة شــب ـ ـ ــاب
ووزارة تــربيـة ونــواب البـرملـان
االل ـتـف ـ ـ ــات ال ـ ـ ــى أبــن ـ ـ ــائــن ـ ـ ــا
الــطالب يف عــطلــتهـم إس ــوة
بأبناء الدول االخرى.

بغداد/آمنة عبد العزيز

بغداد املدينة
التاريخية التي تغنى
الشعراء والعشاق
بروعة وجمال
حدائقها وبساتينها
التي أضحت مهملة
وموحشة فال شجر
وال ورد ويف هذه
االيام بالذات نشهد
حالة الحياء ما درس
من تلك احلدائق
وجتديداً لساحاتها
العامة بعد غرس
الشتالت فيها ويف
اجلزرات الوسطية
املمتدة مع
الشوارع.

مـبــالغ كـبـيــرة رصــدت لهــذا
اجلـ ـ ــانــب مــن ق ــبل امـ ـ ــانـ ـ ــة
بـغ ـ ـ ـ ـ ــداد لـع ـ ـ ـ ـ ــودة احلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــاة
واحلــي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة واجلــم ـ ـ ــال يف
ارج ــاء م ــديـنـ ــة بغ ــداد .آراء
مخـتلفـة حـول احلــدائق يف
العـاصمـة ودورهـا يف انعـاش

وبـث روح الـتفــاؤل واحلـيــاة
عند املواطنني.
حـ ـ ــديق ـ ــة االم ـ ــوم ـ ــة ع ـن ـ ــد
م ـ ـ ــدخـل ش ـ ـ ــارع املـغ ـ ـ ــرب يف
الـوزيـريـة يف طــور التــأهيل
العـادتها الـى سابق عهـدها
يقــول عـنهــا املـهنــدس عـلي

ردود واجابات
م/أيضاح

املدير العام
الشركة العامة لالتصاالت والبريد

قتل وشروع بالقتل

ا ملـ ــوا طـن (د.ز) مــن ب غـ ــداد يـ ــذ كـ ــر يف
رس ـ ــا ل ـتـه أن ش ق ـيـقه ـال ـ ــذي يـكــبـ ـ ــره
ـ
بالسن قام بقتل ابنته لسوء سلوكها
وا ص ــاب ا بـنـت ه ــا ا ل ــر ضـي ع ــة بـ ــاطالق
ـ ن ـ ـ ــاري فـح ـك ــم عـلـ ـيـه ع ــل ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ــاس
ار ت ــك ـ ــابه جـ ــر ميـتـني و يـ ـسـ ــأل ان كـ ــان
ذلك يصح قانون ا ً.
عل ـ ــى اسـ ـ ــاس أن
ج:ن عــم يـ ــصح ذ لــك ـ
اجلاني قتل و شـرع يف القتل يف نفس
ا لـ ــز مـ ــان وا مل ــك ـ ــان وي حـكــم ع لـيـه وفق
املادة  406من قانون العقوبات.

حدائق بغداد هل من عودة لعرصها الذهبي؟

منتـسبـو مسـتشفـى ابن القف من غـير االطـباء يـطالـبون وزارة
الـصحــة مبخـصـصــات (خــدمــة الــشلل) ويــذكــرون يف رســالتـهم
انهم ال يـختلفـون عـن االطبـاء يف خـدمـة املـريـض واالسهـام يف
عالجه فـلمــاذا تـص ــرف تلك اخملـصـصــات لـالطبــاء ويحــرمــون
منها

نهديكم حتياتنا..
إشـارة الى مـا نشـرته صحيفـتكم الغـراء بعـددها
( )687يف  2006/6/6حت ــت عـ ـنـ ـ ـ ــوان (الـ ـ ـ ــى وزارة
االت ـصـ ــاالت ..مـن ن ـصـ ــدق؟) ن ـ ــود إعالمـكـم مـ ــا
يلي-:
مت اصالح اله ــاتف امل ــرقـم ( )7754988وه ــو االن
يعمل بصورة جيدة
مع التقدير..
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السالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته
دأبت جريدة املـدى على متابعـات املوضوعات اخلـاصة باالثار
وسبق لهذه اجلريدة التي اختطـت طريقها بقوة ومنذ العدد
االول لصدورها الى انتهاج املصلحة الوطنية وموضوع االثار
يف صلب املـصلحة الـوطنيـة واملتابعـة الصحفيـة التي كتـبتها
السيـدة سها الـشيخلي ونـشرتهـا املدى يف عـددها الصـادر يوم
 2006/6/14حتـت عن ــوان (هنــاك عـمل مـنهجـي يحــاك ضــد
آثارنـا واجلهات الرسميـة تتفرج!) عن النـدوة االولى جلمعية
(أثـر) ونحـن اذ نحيّ هـذه اجلـمعيـة الفـتيـة واهـتمـامـاتهـا يف
اجلانب التـراثي واالثري فـأننا ال نحبـذ لها هـذا االسلوب يف
الـط ــرح ،وهي يف اول الـطــريق وكــان عل ــى اجلمـعيــة ان تــوجه

دعـوة الـى املـسـؤولني يف الــوزارة حلضـور النـدوة والـوزارة ادرى
بعـملها وهـي لم تدخـر جهداً يف سـبيل احملافـظة علـى املواقع
االثــريــة واالثــار امل ـســروقــة وهـنــاك مـت ــابعــة يــومـيــة يف هــذا
اجلـانـب .نتـمنـى علـى جـمعيـة اثـر ان تـسهـم معنـا يف تعـزيـز
هــذا اجلــانـب .ان ملنــظم ــات اجملتـمع املــدنـي دوراً ايج ــابي ـاً يف
جميع مجاالت احلياة وهو جهد داعم للمؤسسات احلكومية
يعمل بـأسـتقالليـة يف اجلـوانب االسـتشـاريـة والـرقـابيـة .امـام
هـذه اجلـمعيـة الـفتيـة طـريق طـويل وابـواب الـوزارة مفتـوحـة
ألستقبال املقترحات والنقد البناء .نتمنى التوفيق للجميع

الكـــــــــــــــــــاميرا العلنيــــــــــــــة
رشاء النفط

رشوة

خيط

مليون نخلة

ظاهرة انتشار مشترين لبطاقة
حـصــة الـنفـط املق ــررة للعــوائل
هـ ـ ــذه االيـ ـ ــام ت ـث ـيـ ـ ــر الـ ـ ــري ـبـ ـ ــة
وال ـ ـشـك ـ ــوك ن ـتـ ـطـلع ال ـ ــى رد او
تـف ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــر م ــن وزارة الـ ـنـفـ ــط.

العامـلون يف دوائر البلـدية صاروا ال
يع ـ ــاجل ـ ــون ان ـ ـس ـ ــدادات اجمل ـ ــاري يف
املناطق اال اذا استدعوا من قبل من
يعـ ـ ــرفـ ـ ــون ب ـ ـ ــانهــم س ـي ـم ــنح ـ ـ ــونهــم
(اكرامية) يعني رشوة اما الغير فال.

يف احـد املستـشفيـات احتـاج جريح
خليـط عمليـات فلم يعثـر عليه اال
عنـد املعــاون الطـبي يف املـستـشفـى
مـق ـ ـ ـ ـ ـ ــابـل ثـ ـ ـم ـ ــن (ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـطـ ـ ـبـع).

ال نعلم عدد فسـائل النخيل الذي
سـ ــوف يـ ــورق مـن حــمل ـ ــة امللـيـ ــون
نـخلـ ــة الـتـي قـ ــامــت بهـ ــا االمـ ــانـ ــة
والـ ـشـتـالت اغلــبه ـ ــا بـال سق ـ ــاي ـ ــة.

برج ٍ
عال

رسعة

حمورات

بعـض املسـؤولني يـؤنبـون منتـسبـيهم او ينـظرون
إليـهم بعني عـدم الـرضـى حني يقـرأون شكـاواهم
على صفحات اجلرائد.

حــدث عقـب انفجـار ارهــابي حــريق يف احـدى
الـبنـايــات فلم تـصل سيـارات االطفـاء اال بعـد
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ــف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

بعـض محـطــات تعـبئـة الـوقــود متأل خـزانـات
السيـارات احملورة خـزاناتهـا حصراً والـسيارات
ال ـنـ ـظ ـ ــام ـي ـ ــة ت ـن ـتـ ـظ ـ ــر س ـ ــاع ـ ــات وس ـ ــاع ـ ــات!

عبد الزهرة الطالقاني
مكتب االعالم
وزارة الدولة لشؤون السياحة واالثار

الـزيدي كـنت احد املهـندسني
ال ــذيـن اش ــرفـ ــوا عل ــى اع ــادة
احلـيـ ــاة حلـ ــديقـ ــة االمـ ــومـ ــة
وصيـانــة النـصب فـيهـا .وقـد
مت إن ـ ــش ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى شـكـل
مرتفعـات تنحدر دائرياً حول
احلـ ـ ــديقـ ـ ــة م ـ ـشــكلـ ـ ــة سـ ـ ــوراً
ح ـ ـ ــاج ـ ـ ــزاً ب ــني احل ـ ـ ــديـق ـ ـ ــة
وال ـش ــارع وملـئـت املـنح ــدرات
بـ ــآالف االمـتـ ــار املـكعـبـ ــة مـن
(الـ ـ ـ ــزمـ ـيـج) لـغـ ـ ـ ــرس الـ ـثـ ـيـل
عـملنــا علــى احيــاء النـافـورة
ايضـاً وطالء النـصب بـاللـون
االب ـي ــض وتـ ـ ــوزيـع املقـ ـ ــاعـ ـ ــد
داخل احلـ ــديقـ ــة الظه ــاره ــا
بهـذا الــشكل الـذي يــدوم من
خــالل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ــن
واحمل ــافـظ ــة علـيه ــا مـن قـبل
مـرتاديـها .اشـعر بـالفـرح وانا
أرى العـوائـل تفتـرش الـرقعـة
اخلـض ــراء بعـيــداً عـن اجــواء
املـنــزل .اجلــزرات الــوسـطـيــة
علـ ــى امـتـ ــداد ش ـ ــارع املغـ ــرب
بـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــرت وحـ ـ ـ ــدة بـلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة

االعـظـمـيــة يف حـملــة مـن
اجل الـتـن ـظـيـف وته ــذيـب
األشج ـ ــار وغ ـ ــرس شــتالت
ب ـ ــديل ـ ــة لل ـتــي لــم ت ـن ـبــت.
املـ ـ ـ ــراق ــب الـ ـ ـ ــزراع ــي ابـ ـ ـ ــو
مـحمــد يــذكــر أن الـتعــاون
بني امـانة بغداد واجهزتها
م ــن جـهـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـ ــواط ــن يف
املـنـطقــة مـن جهــة أخــرى
كفيل باعـادة احلدائق الى
ما كانت علـيه نتمنى على
املــواطـن ان اليجعل مـنهــا
امكـن ــة ل ــرمـي الــنف ــاي ــات
واألنـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاض واألض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
املـتعمـدة اضـراراً يـرتـكبهـا
امل ـ ـ ـ ـ ــواطـ ــن بـحـق نـف ـ ـ ـ ـسـه
وي ـش ــوه جـم ــال ع ــاصـمـته
بغداد.
حـديقة ام الـربيعـني تقول
عنهـا ام محمود ( )52سنة
وتـ ـ ـسـك ــن ال ـ ـ ــدار امل ـ ـطـل ـ ـ ــة
عليهـا :كانـت من احلدائق
الغـناء ومميـزة مبسـاحتها
(ثالثـ ـ ــة دوامن) وك ـثـ ـ ــافـ ـ ــة
األشجـ ــار املـنـ ــوعـ ــة فــيهـ ــا
وأزه ــاره ــا املل ــون ــة .ك ــانـت
قـبلة العـوائل تقضي فـيها
أوقـات طيبـة وهنيئـة يروح
فيهـا اجلميع عـن أنفسهم
مبن فيهم األطفال الذين
يج ــدون مـتع ــة ال ت ــوصف
يف ارتيادها مع عوائلهم.
تــبقـ ــى احلـ ــدائـق العـ ــامـ ــة
م ـ ــصـ ـ ـ ـ ــدراً لـالحـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــاس
ب ــاجلـم ــال والـتـ ــرويح عـن
الـ ـنـفـ ـ ــس ومـ ـ ـظـهـ ـ ـ ــراً م ــن
مظاهر التحضر واملواطن
يـلـع ـ ــب دوراً كـ ـ ـب ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــراً يف
إدامتهـا واحملافظـة عليها.
اجلـمـيع ي ــدع ــو ال ــى بعـث
حـدائق مــدينـة بغــداد من
جـ ـ ــديـ ـ ــد وإعـ ـ ــادتهـ ـ ــا الـ ـ ــى
عصرها الذهبي.

