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أشار الـدكتـور علـي الوردي الـى ان االجنلـيز
الـذين احتلـوا بغـداد يف 11 آذار 1917، بدأوا
عهـداً جديـداً سمـاه النـاس يف حينـها "عـهد
الـسقـوط" وصـاروا يـطلقـون علـى االطفـال
الــــــــــذيــــن ولــــــــــدوا يف ذلــك الـعـهــــــــــد "اوال بـ
السـقوط" وقد شـاهد النـاس يف ذلك العهد
امــــوراً جــــديـــــدة علــيهـم مـن اخملـتــــرعــــات الـتـي ال
يعرفون لها تفسيـراً كالطائرة واملصباح الكهربائي،
وصـــــاروا يـــتجـــــادلـــــون يف تـعلــيـلهـــــا، كــمـــــا صـــــاروا
يـتـــســــاءلــــون كــيف اتـيـح للـكفــــارات يـبــــدعــــوا تلـك
اخملترعـات بينمـا عجز املـسلمون عن ابـداع مثلها؟
ولقــد اعتــاد النــاس قبل الـسقــوط علـى املـصــابيح
النفطية الـتي كانوا يسمونهـا فوانيس، وكانت هذه
الفــــوانـيـــس تـثـبــت علــــى اجلــــدران يف الــطــــرقــــات
واألزقــة، وكــان ثمــة رجل مـكلف بخــدمـتهــا يــدعــى
)اللــمـــبجـــي( ميلــــــؤهــــــا
بـالنفط ويـوقدهـا مساء
ويطـفئهــا صبـاحـاً، لـكن
االهــــــــــــالـــــي يف "عـهــــــــــــد
الــــــسقــــــوط" فــــــوجــئــــــوا
مبـصـــابيـح معلقــة علــى
اعــمـــــــدة وهــي تــتـــــــوهـج
وتـــنــــطـفـــئ مـــن تـلـقــــــــاء
نفـسهـا ومن دون حـاجـة
الــــــــى نـفــــط او ملـــبـجـــي،
وكــــانـت قــــوة اضـــــاءتهــــا
اضعـاف قـوة الفـوانـيس،
وكـــان هـــذا امـــراً خـــارقـــاً
للعـــادة يف نـظـــر الـنـــاس
يـتـنـــاقــشــــون يف تعلــيله،
وكل فـريق مـنهم يحـاول
تعلـيله حـسـب املفــاهـيم
واملعلــومـــات التـي اعتــاد
علـيهـــا، حـتـــى الــصحف
انـــــــــــذاك تــــنـــــــــــاولــــتـه يف
مقاالتهـا، مثل صحـيفة
)العـرب(، التـي كتـبت يف
الثــالـث من تـشــريـن الثـــاني 1917 عـن املنــاقـشــات
حـول الكهربـاء قائلـة ان الناس انقـسموا الـى فئات
مختلفـة، فكـانت فئـة منهم تـرى ان الكـهربـاء البد
ان تكـون مـن صنع اجلـن وان االجنليــز متكنــوا من
تــسخيــر اجلن خلــدمتهـم، وذهب اخـرون الــى انهـا
تولـد كما يـولد الـنسل عنـد اتصال الـذكر بـاالنثى،
فــاملـصــابـيح املـعلقــة هـي االنــاث، امــا الــذكــور فهـي
محفـوظـة لــدى االجنليـز، يـطلقـونهـا علـى االنـاث
مـتــــى يــــرغـبــــون، وقــــالـت فـئــــة اخــــرى ان الــضــــوء
الكهـربائـي مأخـوذ من البـرق السـماوي وقـد متكن
األجنلـيــز مـن اقـتـنـــاصه واودعـــوه يف سجـن خــاص
حتــى اذا حل املـســـاء اطلقــوه مـضـيئــاً، هــذه االراء
التي نشـرتها جـريدة )العـرب( رمبا كـانت من صنع
كاتبهـا ولكنها ليـست مستبعـدة يذكر الـدكتور علي
الــوردي انـه عنــدمــا كــان صـغيــراً كــان يــستـمع الــى
الـنــــاس وهـم يــتحــــدثــــون يف مــــوضــــوع الـكهــــربــــاء
ويجـــدهـم ال يخـتـلفـــون يف منــط تـفكـيـــرهـم عـمـــا

ذكرته جريدة العرب كثيراً.
ومن طـريف مـا يتـذكـر الـوردي يف هـذا الصـدد، انه
عنـدمـا رأى ألول مـرة مـروحـة كهـربــائيـة تــدور من
تلقــاء نفـسهـا، اسـرع الـى والــدته يـســألهــا عن سـر
هــذه اآللــة العجـيبــة، فكــان جــوابهــا ال يخـتلف يف
فحـواه عن تـلك التـعليالت الـتي كـان يــسمعهـا من
اآلخـــرين. تــرى مــا الــذي كـــان سيـضـيفه الـــدكتــور
الـــوردي رحـمه اهلل مـن معـــاجلـــات جـــديـــدة ألزمـــة
الـكهـــربــــاء االعجـــوبـــة هـــذه االيــــام بعـــد ان عـــادت
الفوانيـس متأل البيوت، وللبـاحثني عن عمل نقول

ما رأيكم مبهنة اللمبجي؟
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استـشـارات قانونية
ضيف العدد احملامي 

الدكتور محمد عباس السامرائي

فسخ عقد
س: املـواطـن محمـد مـزهـر مـولــى من بغـداد يـسـأل عن جـواز
فسخ عـقد مـقاولـة عمل مـن جانـب واحد اذ يـقول يف رسـالته
انه تعــاقـــد مع احــدى الــدوائـــر احلكــومـيــة واجنــز جــزءاً مـن
العمل بعدها تقـدم بطلب سلفة مالية متفق عليها يف العقد
الجنــاز مــا تـبقــى لكـن طلـبه رفـض ونـتج عـن ذلك تــأخيــر يف

اجناز العمل فسحب منه.
ج:اذا كـان املقاول قد طلب خالل تنفـيذه العمل وقبل انقضاء
املـــدة احملـــددة الجنـــاز سـلف يحـتـــاجهـــا المتـــام عــمله ورفـض
الـطــرف االخــر تــسلـيفه خالفــاً للـشــروط املـتفق علـيهــا فــأن
الطـرف االخير غيـر محق بسحب العمل ويتـرتب على سحب
العـمل فسخ العـقد مع تعـويض بحكم املـادة 885 من القـانون

املدني.

غـــــرق
*املـواطن )ن.ع( من بغـداد يسـأل يف رسالته ان كـان يحق له اقامـة دعوة
قـضــائـيــة ضــد احــد املــرافق الـسـيــاحـيــة الـتـي تـسـبـبـت يف وفــاة شقـيقه
الـصغيـر عنـدمـا استـأجـر منهم زورقـاً غيـر صـالح لالستخـدام انقلب به

وتسبب يف وفاته.
ج: اذا كـان سـبب احلــادث وكمـا يــدعي املــواطن بـرسـالـته انقالب الـزورق
الـذي استـأجـره لعـدم االلتـزام بـالضـوابط الـتي تتـجنب وقـوع احلـوادث
وان املـرفق السيـاحي هو مـالك الزورق املـؤجر وقـام بتأجـيره دون التـأكد
من صالحيـته وسالمته فأن له احلق يف اقـامة دعوى قـضائية واملـطالبة

بالتعويض.

بيت شرعي
س: املـواطـن احمــد داود من مــدينـة الـصــدر يقـول يف
رســــالـتـه ان محـكـمــــة االحــــوال الـــشخــصـيــــة الــــزمــته
بتهـيئـة بـيت شــرعي لـزوجـته مع االثـاث الــذي بيـنته
الـزوجـة يف دعـواهــا وانه هيـا البـيت ولعـدم متكـنه من
تهيئـة قطع االثـاث التي بـينتـها الـزوجة فـأنه اشـترى
اثـاثـاً بـديالً ومـن حســابه لكن الـزوجـة تـذرعت بـذلك

ولم تنفذ حكم املطاوعة.
ج:يف هـذه احلالـة يعتـبر املـواطن صـاحب الـرسالـة قد
اوفـى مبا فـرضه القـانون اذا كـانت الـزوجة قـد وافقت
على مطاوعته بشرط ان ينقل لها اثاثها الذي بينته
يف محـضــر الكـشف وانـه هيــأ لهــا البـيت بـأثــاث يعـود

له.

الدكتور عيل الوردي 
والكهرباء

الرأي الثالث

 ترى ما الذي كان
سيضيفه الدكتور
الوردي رحمه اهلل

من معاجلات
جديدة ألزمة

الكهرباء االعجوبة
هذه االيام بعد ان

عادت الفوانيس
متأل البيوت،

وللباحثني عن
عمل نقول ما
رأيكم مبهنة

اللمبجي؟.

صايف الياسري

ردود .. واجابات

*بـرغم مـظاهـر العنف والـقتل اليـومي، ثمـة من يـحاول ان يـبني، ويعـيد تـرتيب
داره، واعمـارهـا من جـديـد.. وعلـى الـصعيـد الـرسـمي، فـإن اجلهـات ذات العالقـة،
بـاتت تــرحم بنـايـة املـديـريـة العـامـة لـلشـرطــة يف الشـورجـة، وتـأهيلهـا من جـديـد
لغرض تأجيرها للـمتضررين من حوادث احلريق الـذي حصل يف الشورجة العام

املاضي.

*املتـاريس لم تـعد يف الشـارع وحسب، وامنـا امتدت الـى األزقة، والفـروع الرئـيسة
والثـانويـة يف منـاطقـنا، حتـسبـاً لقـيام اصـحاب الـغرض الـسئ، بـأعمـال اجرامـية

تودي بحياة املواطنني االبرياء!.

*لألسـف الشـديـد بـاتت تـزداد اعـداد العـوائل املهجـرة، ألسبـاب "طـائفيـة"، حتـى
وصل الرقم الـى )24741( عائلـة حسـب آخر احصـاء لوزارة املـهجرين واملهـاجرين

ان هذا الرقم يدعو لأللم والسؤال: ملصلحة من يجري كل هذا؟.

*ساحة املستنصرية، بدأت امـانة بغداد، بتصميمها من جديد، بعد ان عانت من
االهمال االمانة جادة هذه املرة يف وضع ملسات جميلة على هذه الساحة!.

*قبل سنتني اعـدت امانة بغداد خطة، إلعادة تـأهيل حديقة األمة. فَبُدئ العمل
باخلطة، ولكن سرعان ما تركت اخلطة واحلديقة! عسى ان يكون املانع خيراً!

فيما قال بائع ثلج يقود عربته التي
يجـــــرهـــــا حــمــــــار..إنه يـــــذهــب بعـــــد
انـتــصـــــاف اللــيل إلـــــى معــمل الـثـلج
لينتظر خروج اإلنتاج..وأشار إلى أن
عــملــيـــــة احلــصــــــول علـــــى الـكــمــيـــــة
املـطلـوبــة ليـسـت سهلــة فهـو إضـافـة
إلــى قـضــاء الـليـل هنــاك واحلـصــول
علــــــى الـــثلـج مع ســــــاعــــــات الـفجــــــر
األولــى فـــان عمـليــة املقــايـضــة ودفع
سعـــــر أعلـــــى لـلعـــــاملــني يف معـــــامل
الــثـلج هــي إحـــــدى الـــــوســــــائل الــتــي
متــكـــنـــنـــــــــا مـــن احلـــــصـــــــــول عـلـــــــــى
الكميـة..مؤكـدا إنهـا بورصـة يحصل
علــى  الـثلج مـن يـــدفع اكـثــر لـــذلك
فــان مــا يـصل إلــى املـــواطن سـيكــون

غاليا.

مـن عـــدم وجـــود كهـــربـــاء مــسـتـمـــرة
ملعـامـلهم ويـشيـر إلـى أن هــذه لعبـة
أطلقهــا أصحـاب هــذه املعـامـل  من
اجل زيــادة سعــر قــالب الـثلج..وأكــد
انه يــشتــري قـــالب الـثلـج من بــاعــة
آخرين بأضعاف سعره احملدد بألف
دينار من اجل بيعه على العوائل يف
مـنطـقته ويحـصل علــى ربح يعيـش
به وهــو عــاطل عـن العـمل..مــشيــرا
إلــــى انه يــشـتـــري قـــالـب الـثـلج مـن
أصحـاب العربات عـند الفجر بـأكثر
مـن أربعـــة آالف ديـنـــار لـــذلـك فهـــو
مـضـطـــر لـبــيعه بــسـتـــة آالف ديـنـــار

لكي يعيش مع عائلته بالربح.

فـيمــا قــالت أم مـحمــد.إنـني فـقيــرة
ولـيــس بـــإمكــانـي شــراء الـثلج وهــو
بهـذا السعـر املرتفع الن مـعنى ذلك
إنــنـــي بحـــــاجـــــة إلــــــى دخل )قـــــوي(
ميـكـنـنـي مـن شــــرائه..وبـيـنــت إنهــــا
اســـتـعــــــــــاضـــت بــــــــــالــكــــــــــوز ) احلِـــب
الـطيـني( لـتبـريـد املـاء مـشيـرة إلـى
إن هذه العـملية لم تعـد ناجحة مع
ارتـفـــــــاع درجـــــــات احلـــــــرارة يف هـــــــذا
الفــصل احلــــار إال أنهــــا افــضل مـن

شرب املاء احلار.
وقـــــال بــــــائع الــثـلج مــنـــــاف..إن مــن
الــــصـعـــــــوبـــــــة اآلن يف هـــــــذه األيـــــــام
احلــصـــــول علــــى كـمـيــــة الـثـلج مـن
معــامل الـثلج الن االزدحــام شــديــد

وسـببه شكـوى أصحـاب املعـامل

الــــــشهـــــــر تـــــــذهــب إلـــــــى الــثـلج مــن
مجـمــــوع الــــراتـب الــــذي يـبـلغ 200
ألف ديــنـــــــار ممـــــــا يـــــشــكل خـلالً يف
امليــزانيــة الـتي نــريــدهــا أن تكفـينــا
ملـدة 30 يـومـا إال إن مصـاريف شـراء
الـبـنـــزيـن للـمـــولـــدات الـكهـــربـــائـيـــة
واجــــرة الـتـنـقل مـن والــــى الــــدائــــرة
إضـافـة إلـى شـراء الغـاز السـائل من
الــــســــــوق الــــســــــوداء إذ وصـل سعــــــر
اسطوانـة الغاز السائل إلى اكثر من
13 ألـف ديـــنـــــــــار..وأكـــــــــد إنـه اخـــــــــذ
يــشـتـــري الــثلج بـني يـــوم وآخـــر الن
حتمل املـاء احلــار افضل مـن حتمل
اجلـــو اخلـــانـق بال كهـــربـــاء وافــضل
من عـدم وجـود غـاز ســائل يف البـيت

لطهي الطعام.

فـقــــــــــد وصـل سـعــــــــــر
قالب الثلج إلى اكثر
مـن 4 آالف ديـنــار يف
ســـــــــوق كـــــــــربـالء ويف
بعــض املنــاطـق البـعيـــدة عن مــركــز
املــــديـنــــة وصـل سعــــر قــــالـب الـثـلج
الـذي يبلغ طوله متـراً واحداً إلى 6

آالف دينار .
وقـــد شـكل هــــذا االرتفـــاع احلـــاد يف
أسعـــار الــثلج عـبـئـــا إضـــافـيـــة علـــى
العـوائل العـراقيـة وخـاصـة الفقيـرة
منهــا فجعلهـا تقـوم بعـمليـة تبـريـد
املـاء بـطـرق خـاصـة أو الـتعــود علـى
شـــرب املـــاء مـن خالل أنـــابـيـب املـــاء

ذاتها .
ويـقـــــــــــــول املـــــــــــــواطـــــن إبـــــــــــــراهـــــيـــــم
احلـسنـاوي..إن ارتفـاع أسعـار الـثلج
يعـود إلـى أزمـتي الـوقــود والكهـربـاء
وهـذا مـا يـؤدي إلـى الـطلب املتـزايـد
علــى الـثلـج من اجـل تبــريــد حــرارة
اجلـــســــد الـــــذي يحـتــــاج إلــــى مــــاء
بـارد..وأضـاف إنـني كمـوظف احتـاج
إلــى مــاء بــارد أجــده يف الــدائــرة وال
أجــــــده يف الــبــيــت الن )الـــثالجــــــة (
الكهــربـــائيــة لـم تعــد تعــطيـني مــاء
بـــــــاردا بـــــســبــب انـقــــطـــــــاع الــتــيـــــــار
الكهربائي املستـمر ..مشيرا الى انه
يف ســـــاعـــــة واحــــــدة مع الــكهـــــربـــــاء
تـنقطع فيهـا ثالث مرات فـبالتـأكيد
ال يـوجـد مـاء بــارد يف الثالجـات مـا
يعني اللـجوء إلـى الثلـج الذي يـباع
يف األســـواق مـن اجل تـــوفـيـــره إلـــى
العـائلـة.وأضـاف إن أفـراد عــائلته ال
يـشـربـون املــاء البــارد إال خالل وقت
الـظهيـرة وجـانبـا مـن العصــر ألنني
ال أسـتــطــيع شــــراء اكـثــــر مــن )ربع
قـــــالــب ثـلج ( بــــــألف ديــنــــــار أو ألف

وخمسمائة دينار يف اليوم.
فـيمــا قــال زمـيله املــوظف اسعــد إن
راتـبنــا لم يعــد يكـفي علـى اإلطالق
فقـــــد أضــيفــت لــنـــــا أعــبـــــاء أخـــــرى
متـثلـت بــشـــراء الــثلج مـن األســـواق
وهـــــــذا يعــنـــي إن 45 ألف ديــنــــــار يف

كيف حتصل عىل الثلج من بورصة كربالء؟!
مع ارتفاع حرارة الصيف وازمتي الكهرباء والوقود

بحجـــة اخلـــوف مـن ســـرقـــة لـــوحـــات األرقـــام
تتجـول يف شوارع بغـداد اليوم االف الـسيارات
التي ال حتمل ارقـاماً، وهي مخـالفة صـريحة
ال يبـررهـا هـذا اخلـوف كمـا انهـا تلحق األذى
بـــاصحـــاب الــسـيـــارات أنفــسهـم فـمـن املــمكـن
تعميـم االشتبـاه بـسيـارة استخـدمت الرتكـاب
جـــرميــــة او مخــــالفـــة قـــانـــونـيــــة علــــى بقـيـــة
السيارات املشابهة التي ال حتمل هي االخرى
ارقامـاً، ما يـولد فـوضى يف الـتعامل وصعـوبة
حتــديــد املـســؤوليــة ومــشكالت عــديــدة ميـكن

االستغناء عنها بتثبيت الرقم فحسب.
وقــد دخل العـراق يف االونــة االخيـرة العـديـد

من السيـارات التي حتمل ارقاماً لدول عربية
واجـنبيـة خالفـاً للقـوانني املعمـول بهـا عـامليـاً
وفق مـا اصطـلح على تـسميته بـ)الـترانـزيت(
او االدخـــال الكـمــركـي املــؤقـت، وهـنــا تـتحـتـم
ضرورة الـتحقق من قـانونـية دخـول السـيارة،
حفــاظــاً علــى حقــوق اصحــابهــا أنفـسـهم يف
حـالـة فقـدانهـا او االشـتبـاه بــاستخـدامهـا يف
ارتكـــاب جـــرميــــة تكـــون الــسـيــــارة محـلهـــا او
سببها او مسـاعداً عليها وحفـاظاً على احلق
العــام ومــراعـــاة للقـــوانني الـــدوليــة واحملـليــة

السائدة بهذا الشأن.
عبد الكرمي عبد اهلل

الــسـيـــارات واملخـــالفــات
مــــــــــــزهــــــــــــر طـــــن  ــــــــــــوا مل ا
مـــــديــنـــــة مــن  لــكعــبــي  ا
بعث  39 ع  قطـا لصـدر  ا
هــا فـي يــشكــو  لــة  بــرســا
ل بــــــــا الز ا تــكــــــــدس  مـــن 
قــــــة ز أ يــــــات يف  فــــــا لـــن ا و
يـقع لـــــــذي  ا ع  قـــطـــــــا ل ا
يــضـمـن و مـنـــــزله  فــيه 
علـــــى  ً عــتــبـــــا لــته  ســـــا ر
لصـدر ا نــة  مـدي لـديـة  ب
قـــتــــصــــــــرت يف ا النـهــــــــا 
لــتــنـــظـــيف ا عـــملــيـــــات 

ـ ـ عـــــــنـ ل  ــــــــــــــــــا ب الز ا فــع  ر و
عـمــــومـيــــة ل ا ع  ر ا لـــشــــو ا
لـتـي ا قـــة  االز هــملـت  ا و
مــــن م  ا كـــــــــو ـــــــــأ ب تـغـــــص 
ويتمـنى من يـات  لنفا ا
ن ا ـــــــــــة  ـــــــــــدي لــــبـل ا ة  ر ا د ا
هـــــــــــذا ـــــــــــى  ل ا تـلــــتـفــــت 
و ول وتخـصص  نب  اجلا
تــــطـــــــوف يف حــبـــــــة  ســـــــا
فـع ر اجـل  مـــن  قــــــــة  األز
يـــــــــــــــات لــــــنــفـــــــــــــــا ا تــالل 

. كمة ملترا ا

ـ
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عتب عىل بلدية مدينة الصدر
يقــــول املهـنــــدس خلـيل ابـــراهـيـم محـمـــد صــــالح مـن
قـطـــاع الـــرصـــافـــة، ان املـــواطـنـني جلـــأوا الـــى تـــوصـيل
الــتــيــــــار الــــــى دورهـــم ومحـالتهــم مـــن خالل الــــــربـــط
)اجلـــطـل( مع االحــيــــــاء اجملــــــاورة واسالك الــــشــــــوارع
العـــــامـــــة، االمـــــر الـــــذي يـــــؤدي الـــــى حتــمــيـل اسالك
التــوصـيل اخلــاصــة بــاألحيــاء فــوق طــاقـتهــا ومـن ثم
انفجار احملوالت كما ان الكمية اجملهزة حلي واحد ال
تـكفـي لــتجهـيـــز مـضـــاف، اي ان )اللـــود( يـصـبح غـيـــر
مـتعـــادل وهـــذه الـظـــاهـــرة وان كـــانـت قـــدميـــة اال انهـــا
، وشــملـت مـنــــاطـق واسعــــة اصــبحـت اكـثــــر اتـــســــاعــــاً
وعـديـدة مـن بغـداد املـمتـحنــة اصالً بــانقـطـاع الـتيـار

الكهربائي.

املواطنون والكهرباء

اعداد/ محمد عبد اهللالعني اخلفية

الى/ جريدة املدى 
يهــديكـم مكـتب املـفتـش العــام بــوزارة االتـصــاالت اطـيب
حتـيــاتـه، ويعلـمكـم بـــاصالح الهـــاتف املــرقـم )5566322(
املـنــشـــورة شكـــوى بخـصـــوصه يف جــريـــدتكـم الغــراء ذات
العــدد )710( بتـاريخ  2006/7/4 وحتـت عنـوان  ))بـدالـة
الداوودي  رجـاءً(( . شاكـرين تعـاونكم معنـا وآملني نـشر

االجابة.. مع التقدير 
مكتب املفتش العام
وزارة االتصاالت

ممـا يؤسـف له ان بعض اصحـاب الصيـدليـات صاروا
ال يخـتلفــون يف عـملهـم وتعــاملهـم مع االخــريـن عن
اي بائع عطارة عادي ال يهمه غير تصريف البضاعة
التي بحـوزته فــالصيـدلي هـذه االيـام يسـاوم املـريض
ويسأله ان كـان يروم شراء دواء اصـلي ام عادي وكأنه
ال يعلـم او يـتـنـــاســـى ان مــطلـب املـــريـض هـــو الـــدواء
الشـايف، إن كثرة الـصيدليـات وغياب الـرقابـة وانعدام
احلـس االنـســاني لــدى البعـض من العــاملني يف هـذا
اجملـال جعل املـريض العـراقي يف حيـرة من امـره وهو
يــواجه حــالتـي الغـش واالحـتيـال الـتي يـتعــرض لهـا
دون وازع مـن ضـمـيـــر واالنكــى مـن كل ذلـك ان بعـض
اصحــــاب الــصـيــــدلـيــــات صــــار يـــسـتــــورد االدويــــة مـن
اخلـــــارج دون رقـــــابـــــة او تـــــدخـل اجلهـــــات الـــصحــيـــــة
وبــاسـتــشــارة طـبـيـب )صــديـق( يكـتـب له مــا يـتــوجـب
اسـتيـراده يـتحكـم فيهـا عـامل الـربح واخلـســارة اكثـر
ممــا يـتحـكم فـيهــا عــامل اجلــودة فــالـــى متــى يـبقــى
املـريـض العـراقـي دون حمـايـة؟ هـذا الـســؤال مطـروح

على وزارة الصحة.
حسني ثجيل العتابي

املريض والصيديل والرقابة

لهـــــا وحتـــظـــــى بـــــاالهــتــمـــــام
املطلوب من دوائر البلدية يف
البصرة، إن ماضيها وموقعها
شفــيعـــــان لهــــا يف ان تــــأخــــذ
حــــصــتـهــــــا مــن اخلــــــدمــــــات

واالعمار.
ـ ـ ـ

ــــــروم املـعــــــروفــــــة وشــــــارع الــب
الكـويت الشهيـر الذي يـرتاده
املئـات مـن املتـســوقني يــوميـاً
لقــد كــانـت عــروســـة العــشــار
لكنهـا اآلن بحـالـة يـرثـى لهـا
وكلنــا نتـطلع الــى ان يلـتفت

ـ ـ ـ ـ حتـتــاج للــرعــايــة واالهـتـمــام
كـونها جـزءاً من تـراث وتاريخ
الـبــصــــرة وخــــاصـــــة يف الفـن
املعـماري اضـافة الـى موقـعها
القـــريـب مـن مـــركـــز مـــديـنـــة
الـبــصــــرة وجتــــاور ســــاحــــة ام

عـلي احمـد مـن سكنـة احمللـة
منذ اخلمسيـنيات من القرن
املـــــاضـــي يقـــــول عـــنهـــــا كـــــان
يـطـلق علـيهـــا اسـم مـنــطقـــة
اجلـبل بــسبـب ارتفــاعهـــا عن
بـقيـــة املنــاطـق احمليـطــة بهــا
وتـــسـكــنهــــا عــــوائل بــصــــريــــة
اغلبها من التجار والوجهاء.
وقـد رفـدت هـذه احمللـة البلـد
بــــالكـثـيـــر مـن الـــشخـصـيـــات
الــــســيــــــاســيــــــة والـــثقــــــافــيــــــة

والرياضية والفنية.
امـا الـشيخ فـاضل اخلـزرجي
فيذكر لنا بأن احمللة غادرتها
اغلــب العـــــوائل الـتـي كـــــانـت
تــــسـكــنهـــــا قـــــدميـــــاً نــتــيجـــــة
ــــــــذي ــــــــوضـع املـــتــــــــردي ال لـل
يكـتـنفهــا ويــدعــو الــى اعــادة
ــــــر ــــــوفــي االهــتــمــــــام بـهــــــا وت
اخلـدمــات البلـديـة اذ يقـول:
احمللـة محاطـة باكـوام املزابل
يف الوقـت احلاضـر وان اغلب
منازلهـا ايلة للسـقوط.. انها

ـ ـ ـ
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الـبــصـــرة/ عـبـــد احلــسـني
العزاوي

هــــذه احمللــــة العــــريقـــة الـتـي
تـقع يف مــنــــطقــــــة العـــــشــــــار،
بـــاالمــس القـــريـب كـــانـت مـن
االحـيـــاء الـتـي تـعكــس تـــراث
الـبصـرة ومــاضيهـا املـشـرق إذ
ــــــازلهــــــا بـكــثــــــرة تــتــمــيــــــز مــن
الــــشــنــــــاشـــيل والــــشــبــــــابــيـك
املــــــزججـــــة بــــشــتـــــى االلـــــوان
والزخارف واالبواب اخلشبية
املــتقـنــــة الــصــنعــــة واملـتــــانــــة
بايدي حـرفيني من الصعوبة
ايجــاد نـظــرائهـم واملتــانــة يف
هـــــذه االيـــــام كـــــانــت مـعلــمـــــاً
ــــــد ــــــاً جــمــيـالً لـكــن ي ــــــراثــي ت
االهمـال طالتهـا هي االخرى
وحتـــــولــت بقـــــدرة قـــــادر الـــــى
خـــــرائــب وامـكــنـــــة لــتجــمــيع
االزبــــــال والـــنفــــــايــــــات الــتــي
تــطــــرحهــــا مـحالت احلــــدادة
ـــــــة ـــــــواد االنــــــشـــــــائـــي وبـــيـع امل
والـــدكـــاكـني. املـــواطـن هـــادي
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حملة البجاري يف البرصة .. من عروس العشار اىل مكب النفايات

بعــث عـــــدد مــن الــبـــــاعـــــة يف
الـــســـوق املـــركـــزي واالســـواق
القـــريـبـــة مـن بـنـــايـــة الـبـنك
املــــركــــزي يـــشـكـــــون بهــــا مـن
الـتعــامل املــرفـــوض من قـبل
افـراد شـرطــة حمـايـة الـبنك
اذ يحـــدث يف بعـض االوقـــات
ان ميـنعـــوا اصحـــاب احملالت

مـــن العــبــــــور الــــــى اجلــــــانــب
ـــــــــــــرصـــــيـف االخـــــــــــــر مـــــن ال
الغـــــراض عـمـلهـم بـــــدواعـي
مزاجـية اضافـة الى ان عدداً
مـن احملــال قــد ســرقـت لـيالً
يف حـني ان املنـطقـة بــرمتهـا
تعج بــافــراد شــرطــة حمــايــة

البنك.

ـ ـ

محاية البنك املركزي..!
الهــــــاتف 5582637 يف مـحلــــــة 839 زقــــــاق 55 العــــــائــــــد
لبـدالة االنتـصار معطـل منذ اكثـر من خمسـة أشهر ال
يحـصل علــى غيـر الـوعــود ويف نهـايـة رســالتـه يتـمنـى
علـى الشركـة العامـة لالتصاالت االيعـاز باعـادة احلياة

اليه.

هــــذا اهلـــــاتف

مع اشتداد موجة احلر.. اصبحت ظاهرة بيع الثلج على االرصفة هي السائدة يف الشوارع.

كورنيش
البصرة..
مكبٍ
للنفايات.


