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لـم يكن مـسعــد جبـر املــواطن العــراقي
الغـيـــور، يعــرف أن  يـــوم األربعــاء 7/12
هــو آخــر يــوم يف حيــاة أبنــائه الـثالثــة،
يـاسر، ذو الفقـار، ديار، بل كـان يفكر يف
اجللـطــة الــدمــاغيــة التـي تعــرض لهــا
قــبل سـنــــوات، كـيـف يعـــــاجلهــــا، وكــيف
يجـــد الــسـبــيل للــتخفـيف مـنهـــا علـــى كــــاهله، كـي
يـبقــى بـني أبنــائـه وبنــاته وزوجـته، يــداري شــؤونـهم
وشجـونهم. لـم يكن يـدري هـذا الـرجل الـذي عـاش
الفــاقــة والعــوز يف الـفتــرة الـســابقـــة والالحقــة، أن
األمــر يتـطــور خالل سـاعــات، نحـو األســوأ، ويفقـد
ثــروته املـعنــويـــة يف احليــاة. كـــان أبنــاؤه الـثالثــة يف
سـوق املــدينـة الـتي يـسـكن فـيهــا، يبـيعـون حـاجـات
منــزليـة يف دكــان صغيــر، استـأجـروه لهـذا الغـرض،
ويعـودون بـالــوارد قبل
ـــــــــــــــــول الــــــــــظــالم، حــل
ويــــــــــوزعــــــــــونـه عـلــــــــــى
احــتــيـــــاجـــــات الــبــيــت
وســـط شـكـــــــر ودعـــــــاء
الـوالـديـن. ولكن هـذه
املــــرة، اخـتـلف األمــــر،
وكـــــان املـــــوت املـتـمــثل
بـاإلرهاب يـترصـدهم،
وهـــم يـعـــــــــودون إلـــــــــى
الـبيـت، ليقــضي علـى
أحالمهـم، ويـنــال مـن
طمـوحهم، ويـزيد من
مــــــشــــــــاعــــــــر األلـــم يف
نفـس األب، واحلـسـرة
ــــــــــــــــــــــد األم، واآله عـــــــــن
ـــــــــــــة يف املـــــتــــــــــشـــــــظـــــي
ــــــــــــدى احلـــــنـجــــــــــــرة ل

األخت.
أوقفوهم حتت تهديد
الــــــسالح، اقــتــــــادوهــم
إلـى بسـتان غيـر بعيد
عـن بـيــتهـم، اتـــصلــــوا
بوالدهم مـسعد جبر،
قــــــــــــــــــائــلـــــــني: أوالدك
الـــثـالثــــــــة عـــنــــــــدنــــــــا،
ــــــــــــــــــــــؤهـــــــــم األدب ميـــل
ويـحــــمـلـــــــــــون اخلـلـق
ــــــــــــــرفــــــيــع، وعــلــــــيــه ال
سـيعــودون إلـيـك بعــد
قـلــيـل، دون أن يــــصــيــبـهــم األذى، مـجـــــــرد أســئـلـــــــة

نطرحها عليهم، اطمئن!
أغلقـوا جهاز املـوبايل، ولكـن قلب الوالـد ظل نبضه
يتسارع.. كارثة ما ستـحصل! ما معنى هذه املكاملة،
والليل لم يبسط ظالمه، والشمس ما زالت يف كبد
السمـاء. أسئلة وأسئلة ظلت تـدور يف باله، وتشوش
كـل من يف الـبيـت. تعكــز علــى صحــة معـتلــة، حتـى
وصل إلــــى الـــســــوق، الــــدكـــــان مغـلق، وأوالده غـيــــر

موجودين، وال أحد يعرف ماذا جرى!
عـاد إلى البيت، ولم متـض ساعة علـى عودته، حتى
مت االتـــصــــــال بـه، إنه االتـــصــــــال الــثــــــانــي، أوالدك
الـثالثـــة يف املكـــان الفالنـي، تعــال اسـتلـم جـثـثهـم.
هـــــــرع ومـعـه اجلــيـــــــران ومـعـهــم بـعــــض األسـلـحـــــــة
والعـصي إلــى املكـان احملـدد. كــانت اجلـثث الـثالث،
واحـدة بقـرب األخــرى، جثـث مثقـوبـة بـالـرصـاص،

ومقطوعة الرؤوس!.
إن احلـادثـة املـؤملـة هـذه، تـتكـرر يــوميــاً يف كل مكـان
مـن أرض العــراق. مــسلحــون مجهــولــون، قـتلــى يف
الـبيــوت، يف الـشــوارع، قــرب األنهــار. هــاونــات تــدك

البيوت، اختطاف مستمر، قتل على الهوية.
اخلشـية كل اخلشية أن يتحـول القتل إلى مهنة يف

غياب القانون!.
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حكاية تتكرر يومياً
يف صلب املوضوع

عاد إلى البيت،
ولم متض ساعة

على عودته، حتى
مت االتصال به،

إنه االتصال
الثاني، أوالدك

الثالثة يف املكان
الفالني، تعال

استلم جثثهم.
هرع ومعه اجليران

ومعهم بعض
األسلحة والعصي

إلى املكان احملدد.
كانت اجلثث الثالث،

واحدة بقرب
األخرى، جثث

مثقوبة
بالرصاص،
ومقطوعة

الرؤوس!
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يف عــــدد الـيــــوم ضــيفـت صـفحــــة
شـــؤون الـنـــاس الــسـيـــدة انـتـصـــار
حــسـني مــســـاعـــد رئـيــس الهـيـئـــة
اإلداريــــــــــــة يف جــــمـعــــيــــــــــــة األمـل
العـــراقـيـــة لـتــســــألهـــا عــن مكـــان

املــواطن وعلـى مـستـوى اخلـدمـات
االجتمـاعية قمنـا بتأسيـس مراكز
نـسـائيـة مهـمتهـا مكـافحـة األميـة
عـنــــد الـنـــســــاء إضــــافــــة إلــــى فــتح
دورات لـتعـليـم اخليــاطــة لـلنـســاء
واالهتـمام بـالتـوعيـة االجتـماعـية
والقـــانـــونـيـــة وتقـــدمي اسـتــشـــارات
مـجـــــــانــيـــــــة لـلـجــمــيـع مــن خـالل
العيـادات القـانـونيـة التـي نالحظ
أن هـناك إقـباالً علـيها وهـناك نـية
فتحها يف جـانبي الكرخ والرصافة
وقـمـنــا بـتــوعـيــة عــامـــة يف مجــال
حقـــوق اإلنــســـان وحقـــوق الــطفل
واملرأة وتقـدمي املساعدات امليدانية

ملن يحتاجها.
وعــن خـــطـــط املــــســـتقـــبل قـــــالــت:
نعمل علـى تـهيئـة خطــة للطـوارئ
للحـروب أو املـواجهــات يف املنـاطق
نتعـاون فيهـا مـع مختلف اجلهـات
ذات الصلـة من خالل تشـكيل فرق
جـــــــــوالـــــــــة تـعـــمـل عـلـــــــــى تـقـــــــــدمي
مـسـاعـدات طـبيــة وعيـنيـة يف هـذه
احلاالت التي نتمنى أن ال حتدث.

اجلمعيـة أيضاً بفـتح دورات تقوية
للـــطلـبــــة شــملـت دروســـــاً لغــــويــــة
وفكرية ودروسـاً أيضاً يف تعليم فن
احلــــــــوار لـلـــمــــــســــــــاهـــمــــــــة يف حـل
النـزاعـات ولــدينــا طلبـة عـديـدون
تخــرجـــوا من هــذه الــدورات قـمنــا
بتـسليـمهم شهـادات تخـرج يف هذا
اجلـانب إضـافة إلـى اجلوائـز التي
ميكن لها أن تـساهم يف تشجيعهم
علـى مـواصلـة مـشــوارهم وتـثقيف
ونــــشــــــر الــــــوعــي االجــتــمــــــاعــي يف
األوســــاط الـتـي يـنـتـمــــون إلــيهــــا.
نتعـاون مع وزارة التـربيـة من أجل
تفعيل ذلـك ونعتمـد علـى الـطلبـة
يف الدراسة املتـوسطة والثـانوية إذ
جنـــــد أن هـــــذه األعــمــــــار يجــب أن
يــركـــز علـيهــا يف الــوقـت احلــاضــر
ليتم توجيهها الوجهة الصحيحة
ملــــا فــيه خـيــــر اجملـتـمـع العــــراقـي

وتقدمه.
وعن فعاليات اجلمعية األخرى:

أقمنا عدة معـارض فنون تشكيلية
تهـدف إلـى االرتقــاء بثقـافـة وذوق

إقـــامـــة عـــدد مـن املــشـــاريع لـبـنـــاء
قـدرات اإلنسـان وإعادة تـأهيله من
أجل املـــســــاهـمــــة يف بـنــــاء العــــراق

اجلديد.
لقــــد نفـــذت جــمعـيــــة األمل عـــدة
مــشـــاريع تـنــسجـم مع تـــوجهـــاتهــا
وبــرامجهـــا التـي تبـغي مـن ورائهــا
الـتخفـيف مـن معــانــاة العــراقـيني
واملــســـاهـمــــة يف تقـــدمي مــــا ميكـن
تقـدميه وبــالفعل قــامت مبـشـاريع
يف مجــــال اخلــــدمــــات الـــصحـيــــة
وافـتـتــــاح ثالث عـيـــادات طـبـيـــة يف
إقلـيم كـــردستــان تقــدم خــدمــاتهــا
لـلمــواطـنني، كـــذلك قــامـت بعقــد
عــــــــدة نــــــــدوات ودورات يف مـجــــــــال
الــتـــثقـــيف الــــصحـــي وتقــــــوم اآلن
ببنـاء مسـتشفـى األمل للـوالدة يف
أربـــيـل ويف مـجــــــــاالت الـــتـــنـــمـــيــــــــة
االجـتمــاعيــة واالقتـصــاديــة تقــوم
مبشروع يطلق عليه توليد الدخل
لـألرامـل واألســـــــــــر الـفـقــــيـــــــــــرة يف

املناطق الريفية.
ويف اجملـــــاالت الــثقـــــافــيـــــة قـــــامــت

يف إقلــيــم كــــــردســتــــــان يف خـــضــم
الـظــروف املــأســاويــة الـتـي جنـمـت
عـن حــــرب اخللـيج الـثـــانـيـــة وهـي
ذات تــــوجه إنـــســــانـي ال تــبغـي مـن
ورائه الــــربح ويـنــشــط أعــضـــاؤهـــا
بــــشــكل تـــطــــــوعــي يف نــــشــــــاطــــــات
ومـشـاريـع ملنفعـة الــشعب العــراقي
بــصــــورة عــــامــــة دون متـيـيــــز علــــى
أسـاس اجلنـس أو العـرق أو الـدين
أو املذهب ومن أهـدافها إعادة بناء
اإلنـسان العـراقي والـتأثـير بـصورة
إيجـابيـة علـى الـوعي االجـتمـاعي
نحــو املـســاهـمــة يف بـنــاء اجملـتـمع
الــــذي تـــســــوده الـعالقــــات الــــوديــــة
ويــشعــر فـيه اجلـمـيع بــانـتـمـــائهـم
لــــوطــنهــم العــــراقـي دومنــــا شعــــور
بــاحلـيف أو الـغنب أو الـتمــايــز بني

مواطن وآخر.
ورسـمـت خـطــطهـــا بهـــدف تقــدمي
املـســاعــدة واإلعــانــة للــشعـب وقــد
تـركز نشـاطها يف البـداية يف إقليم
كـردستان إذ تـأسس فـرع للجمـعية
بــالـتعـــاون مع املــركـــز العــام ومتـت

وتـــــــاريخ تــــــأســيـــــسهــــــا واألهــــــداف
املـرسـومـة يف خـططهـا املـستـقبليـة
ومـــــا قـــــدمــتـه خالل مــــســيــــــرتهـــــا
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تـأسـست جـمعيـة األمل عـام 1992

لقاء سريع مع مساعدة رئيسة جمعية أمل العراقية:

نسعى إىل مرشوع توفري الدخل لألرامل واألرس الفقرية يف الريف
بغداد/ املدى

عـــــــدد مــن مــنــتـــــســبــي هــيــئـــــــة
الـتــصـنـيـع العـــسكـــري املـنـحلـــة
بـعثــوا بــرســالــة ينــاشــدون فـيهــا
الــسيــد وزيــر املــاليــة تخـصيـص
مـــركـــز خـــاص لـتـــسلـم رواتـبهـم
الــــشهـــــريـــــة املقـــــررة لهــم وذلـك
لـتعــذر تــسلـمهــا مـن شــركـــاتهـم
التي تـقع خارج محافـظة بغداد
وإن أغلـــبهــم لــم يــتـــــسلــم راتـــبه
لعـــــدة اشهـــــر بــــســبــب األوضـــــاع

األمـنيــة الـســائــدة ويــذكــرون يف
رســالـتهـم بـــأنهـم اضـطــروا إلــى
الهجـــرة مـن أمـــاكــن سكـنهـم يف
احملـــــافـــظـــــات الــتــي تـقع فــيهـــــا
الـشـركـات الـتي كـانـوا يـنتـسبـون
إلـيها.وإنهم إزاء مشـكلة ال يبدو
لهـا حل دون تـدخل وزارة املـاليـة
التي أخـذت على عـاتقهـا صرف

الرواتب.
عنهم/ أبو حمد

وزارة املالية ومشكلة رواتب هيئة
بعث الـسيد كـرمي ياسـر حسنيالتصنيع املنحلة

مــن محــــافــظـــــة صالح الــــديـن
برسالة يقول فيها:

سـبق له أن قــام بـتقـــدمي طلـب
نقل خـدمـاته من شـركـة صالح
الــــديـن يف قــضــــاء الــــدور إلــــى
اجلـــامعـــة الــتكـنـــولـــوجـيـــة مع
درجــــــتــه الــــــــــــــــــوظــــــيــفــــــيــــــــــــــــــة
والـتخصـيص املـالي وقـد أيـدت
اجلـامعـة حــاجتهـا املـاسـة إلـى
خـدماته مبـوجب كتابهـا املرقم
ـــــــون 3008 يف 2006/4/5 واملـعـــن

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ــــــى وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي إل
والــــبـحــــث الـعـلــــمــــي مــــن أجـل
ــــــى الــنـقل لـكــن ـــــــوافقـــــــة عل امل
اإلجـابة وبرغم مـرور ما يقارب
الـثالثــــة أشهـــر لـم تــصـــدر عـن
ـــــــى مـــن ـــــــوزارة وهـــــــو يـــتـــمـــن ال
املـسـؤولـني فيهـا املـوافقـة علـى
نـقله السـيمــا أنه مـن العــوائل
املهجــرة وينــوي االستقــرار مع
عـائلته يف بغـداد ويتعـذر عليه
االستمـرار بـالعمـل يف الشـركـة

املذكورة.
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ينتظر اإلجابة من وزارة التعليم العايل

وزع النـظـــام املبــاد أسلحـته
ـــــــة ـــــــاء الــــــســكـــنـــي يف األحـــي
ببغـداد واملــزارع والبـســاتني
احملـيــطـــــة بهــــا. وإذا كــــانـت
األحـياء الـسكنـية يف بـغداد
قـــــــــــد نــــــظـفــــت مــــن هـــــــــــذه
األسـلحـــة، فـــإن الـبــســـاتـني
واملــــــزارع حــــــول بغــــــداد مــــــا
زالـت تـــشكـــو مـن وجـــودهـــا،
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اخلالص مــن بقـــــايـــــا هـــــذه
الـصــواريخ الـتي يـشكــو من
خـطــرهـــا سكــان املــشــاهــدة
وغـنطـوس واالزري والــشيخ
ــــــــــة ــــــــــوعــــي جــــمــــيـل والــــــضـل
ــــــــة وقــــــــراهــــــــا ــــــــراشــــــــدي وال
واحلـــسـيـنـيـــــة علـــــى ضفـــــة

النهر وبساتينه.
سالم حسون

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الــصــــواريخ وتـفجـيـــرهـــا يف
أماكنها.

ويف هــــذه األيــــام بــــدأ وقــــود
هذه الصواريخ يـتسرب إلى
األرض احمليطـة، وهو سائل
ِأصفــــــر ذو رائحـــــة كــــــريهـــــة
ونفــــاذة، ممـــــا دفع ســــاكـنـي
املنـطقــة إلـــى التــوسـل بكل
ــــــســــــــاعــــــــدتـهـــم يف ـجـهــــــــة مل ـ ـ ـ

الــنخـيـل والفـــــاكهــــة، وقــتل
عدد من حيـوانات املزارعني
ــــــوا يخـــــشــــــون الــــــذيــن بــــــات
ــــــراب مــن مــــــزارعـهــم االقــت
وبـــــســــــاتــيـــنهــم وممــــــارســــــة

نشاطهم املعهود فيها.
وال جتـد القوات األمـريكـية
ـــــــــــوجــــيـه حـالً أسـهـل مــــن ت
ــــــــــى هــــــــــذه قــــــــــذائـفـهــــــــــا إل
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صـــــــواريـخ )ســكـــــــود وسـلــك
وورم( بتـسميـاتهـا اخملتلفـة
ــــــــــســــــــــــــاتـــــني هـــــي بـــــني الـــــب
ومنصاتها مكـشوفة لصيف
العــــراق وشـمـــسه احلــــارقــــة
مهـــددة بـــاألنـفجـــار يف أيـــة
حلظة، وقـد انفجر العـديد
مـــنهــــــا فـعالً مــتــــســبــبــــــاً يف
إحــــراق أعــــداد مــن أشجــــار
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وبـخــــــاصــــــة يف الـــــشــــــريــــط
ـــــــد مـــن الــــــســـــــاحـلـــي املـــمـــت
الـكــــاظـمـيــــة إلــــى ســــامــــراء
مـروراً بــالتــاجي واملـشـاهـدة
ــــــــــــد ــــــطــــــــــــارمـــــيــــــــــــة وبـل وال
والـضلــوعـيـــة علــى الـضفــة
ــــــــــــة ــــــــــــى مـــــن دجـل الـــــيـــــمـــــن
والـــراشـــديــــة علـــى الــضفـــة
الــيـــــســــــرى حــيـــث تخـــتفــي

ـ ـ ـ
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صواريخ مرتوكة حترق أشجار النخيل والفاكهة! ـة  ـال رس
ـــــدد الع

ـ ـ
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املواطـنة أم ليث من بغداد بعـثت برسالة
تـذكـر فيهـا بـأنهـا إحـدى منتـسبـات وزارة
الــتجـــــارة )األســـــواق املـــــركـــــزيــــــة( وأنهـــــا
سـرحـت من العـمل منـذ سقـوط الـنظـام
املبــاد إلـــى اآلن، لكـنهــا لـم تتــسلـم راتبــاً
ومـنـــذ مـــا يقـــارب مـن الــشهـــريـن وكلـمـــا
راجعت احلسـابات يقولون لها أن الوزارة
لم تـأمـر بـالـصـرف. وتـذكـر يف رسـالـتهـا
بـأنها صـاحبة عـائلة كبـيرة وهي بحـاجة
ماسة إلى الراتـب لدميومة حياة أسرتها
وأن الـوزارة جتعلهـا يف حالـة شديـدة من
العـوز واالحتـياج لـسد مـتطلبـات األسرة
مـثـلهـــا مـثـل العـــديـــد مـن املــــوظفـني يف
األسـواق املـركـزيـة السـيمـا أنهـا مـوظفـة
أمضت ما يقـارب اخلمسة عشـر عاماً يف
اخلـدمـة وتـضـيف: سـبق لـوزارة الـتجـارة

وزارة التجارة بني التعيني والترسيح
املــــوظفـني هـم خــــارج العــمل بـحجــــة أن
الــوزارة ال تــستـــوعبـهم وتــرى أن األحــرى
أن يتـم إسنــاد الــوظــائف الـشــاغــرة إلــى
هــــؤالء املـــــوظفـني بــــدالً مــن جعـلهـم يف
هكذا مواقف بال عمل وال راتب مستقر.

أن قطعـت عنهم الـراتب يف فتـرة سـابقـة
ولـم يـصـــرف إال بعــد تـظــاهــرة قـــام بهــا
املــوظفــون وتــذكــر أيـضـــاً متـســائلـــة عن
كــيفـيـــة الـتـــوفــيق بــني أن تفـتـح مجـــاالً
لتعيني مـوظفني جـدد ولديهـا آالف من

ال جــدال يف أن مفتـاح حل األزمـات
الـتــي يعـيـــشهــــا املــــواطــن العــــراقـي
مــــــرهــــــون بــــــاجلــــــانــب األمــنــي وأن
اســتــتــبـــــاب األوضـــــاع ســــــوف يخـلق
األرضـــيــــــــة الـــتـــي تـــنــــطـلـق مـــنـهــــــــا
احلكـــومــــة ألجل القـيـــام مبــشـــاريع
اخلــــدمـــــات وتهـيـئــــة مـــــا يحـتـــــاجه
املــــــــواطـــن يف مـجــــــــاالت الــــصـحــــــــة
والتعلـيم وتـوفيـر األسـاسيـات الـتي
ال ميـكـــن ان يــــــســـتـغـــنـــي عـــنـهـــــــا يف
متــشـيــة أمــور حـيـــاته الـيــومـيــة مـن
ميـاه شـرب وتــوفيـر الـوقـود وإتـاحـة
الـفـــــــرص لـلـعـــــــاطـلــني عــن الـعــمـل
الــذيـن وجـــدوا أنفــسهـم يــدورون يف
فــــــراغ وأمـلهــم يف احلـــصــــــول علــــــى
فــرصــة عـمـل ميكـن مـن خاللهــا أن

وفـد إلـينـا يف هـذا الـوقـت العـصـيب
من ظـواهـر ليـست يف احلـسبـان. مـا
يـهم أن املطلـوب من حكـومتـنا أن ال
تهــمل جــــانـب املــــواطـن متــــامــــاً وأن
تـهتم به قـدر املـستطـاع وأن ال تـدعه
يغــرق يف بحــر األزمــات دون أن متــد
له يـــد العــون بــوسـيلــة وأخـــرى ألنه
ركـيـــزتهـــا يف بـنـــاء العـــراق اجلـــديـــد
وجـنـــديهـــا املــسـتعـــد للـتــضحـيـــة يف
ســـبـــيـل مــــــــواطـــنـــتـه ألنـه الـغــــــــايــــــــة
والـــــــوســـيـلـــــــة الـــتـــي ميـكـــن لـهـــــــا أن
تــــتـــــصــــــــــدى وأن تــــــــــوقـف اإلرهــــــــــاب
واإلرهـابيني آخـر األمر وأن ال تـدعه
هـكذا يـبحث عن قـنينـة الغـاز ووقود
الـسيـارة وفسـحة الـهواء الـباردة دون

طائل.

اليـوميـة كابـوساً ال سـبيل للخالص
منه. بني ارتـفاع يف األسعـار وانعدام

يف اخلدمات.
املـطلــوب مـن حكــومـتـنــا الفـتـيــة أن
تـوزع مهـامهـا بـالقـسـط يف محـاربـة
اإلرهاب والفـساد من جـانب والعمل
علــى تنـشيـط احليـاة وانعـاشهــا من
خالل االهتـمام باملـواطن وتوفـير ما

ميكن توفيره له من احتياجات.
من جـانب آخـر أن ال تـركـز جهـودهـا
فقــط يف التـصــدي للعــابـثني بـــأمن
الـبلد وتـستهلك كل طـاقتهـا يف هذا
اجملـال فمحـاربـة اإلرهـابـيني حتتـاج
أيضاً إلى مواطن يقف مع حكومته
جـنـبــــاً إلــــى جـنــب للـتــصــــدي إلــــى
ظــاهــرة واحــدة هـي األخـطــر فـيـمــا

يحيــوا حيـاة كـرميـة بـات مبـا يــشبه
الـتمني الـذي ال سبيل إلـى حتقيقه
وهـــم يـــــــــرون كـــيـف أن الـــــــــوظـــــــــائـف
الــشــاغــرة صـــار لهــا ســوق وبــورصــة
لـلتــداول وال يحــصل علـيهـــا إال من
يـــــــدفـع أكـــثـــــــر نـــتـــيـجـــــــة الـفــــــســـــــاد
املـــسـتـــشــــري يف دوائــــر ومــــؤســـســــات
الـــدولـــة دون رادع حقـيقــي ميكـن له
أن يـــــــــــوقـف أصـحـــــــــــاب الــــنـفـــــــــــوس
الضعـيفة من الذيـن ال يتهاونون يف
الـعبث مبصـالح الوطـن واملواطن يف
ســبــيـل حتقـــيق مـــــــآرب شخـــصــيــــــة
تنصـب يف جمع ما ميـكن جمعه من
مــــال غـيــــر شــــرعـي يـثــــرون بـه علــــى
حـســاب املــواطـن الــذي أصـبح نهـبــاً
ألزمــات مـتعـــددة جعلـت مـن حـيــاته

املواطــن أوالً وجهة نظر

قطاعا 39 و37 يف مدينة الصدر .. طفح جماري مزمن
عـدد مـن سكنــة قطـاعي 39 و37 يف مـدينــة الصــدر بعثـوا بـرسـالـة يـشكــون فيهـا من
طفح اجملــاري املـسـتمــر يف الـشــارع الــذي يقع بـني القـطــاعني ويــذكــرون أن الـطفح
جعل من وضعهم وضعـاً ال يطاق نـتيجة انبـعاث الروائح الـكريهة إلـى داخل البيوت
وأن جمـيع األعمـال الـتي قــامت بهــا بلـديـة مــدينـة الـصـدر مـن أجل إصالح شـبكـة
اجملــاري يف هــذا الـشــارع بــاءت بــالفـشل وأن الـشــارع تـغمــره امليــاه بـني فتــرة وأخــرى

نتيجة االنسدادات املزمنة ويطلبون من البلدية إيجاد حل لهم.
عنهم/ أبو زكريا

*عـــدد كـبـيـــر مـن طـــالـبـــات
اجلـــــــامـعـــــــات الـعـــــــراقــيـــــــة،
يـــتقــــــدمــن صــــــوب مــــــراكــــــز
االنــتــــــرنــت، مــــســتــثــمــــــرات
العـطلــة الــصيـفيــة، لـتعـلم
العـمل علــى احلـــاسبــات، أو
لـلحـــصـــــــول علــــــى مــــــراتــب

متقدمة يف هذا املضمار!.

* * *

*بـعــــض ســـــــواق الـكـــيـــــــات،
شـعـــــــــــروا بـــــــــــأن أجـــــــــــورهــــم
مـرتفعـة يف نقل املـواطـنني،
مـن وإلــى مـنــاطـق سكـنهـم،
فبــدأوا بـتخـفيـض األجــور،
من تلقاء أنفسهم، نقولها:

حلوة وبارك اهلل بكم.

* * *

*ازداد عـدد الذين يقـومون
ــــــــــــدات ــــــــــــول بـــــتـــــــصـلـــــيـح امل
الــــصغــيــــــرة، ألنهـــــا دائــمـــــة
العــطل، والـنــــاس بحــــاجــــة
إليهـا. املشكلـة أن التصليح
ال يـسـتمـر سـوى يـوم واحـد

ـ ـ

لتعطل املولدة ثانية.
* * *

*دائــرة التقـاعـد والـضمـان
االجـتـمــاعـي ســـابقــاً، الـتـي
مـقــــــــــرهــــــــــا الـــــــشــــــــــورجــــــــــة،
اسـتثمـرت الـطبقـات العليـا
الــــتــــي أعــــــــــــدت كــــــــــــراجــــــــــــاً
للسيارات، وجعـلتها مكاتب
جتـــــــاريـــــــة، الـعــمـل يـجـــــــري
هناك، ليالً ونهاراً وانتقلت
العــدوى إلــى الـبنــايــة الـتي

جتاورها.

* * *

*الــتقـيـت جنــــاراً وســــألــته
عـــن أسعـــــــار الغــــــرف الــتــي
يقـــوم بـــإجنـــازهـــا أي غـــرف
الـزواج، فقـال بـأن أسعـارهـا
بـاهـظـة. سـألـته ثــانيــة من
يتزوج يف ظل هذه الظروف
الـصعبـة. أجـاب: مقـابل كل
أعــمـــــــال الـعــنـف، هــنـــــــالـك
أعـمــــال تــصـب يف اجلــــانـب
اآلخـــــــــر، ومـــنـهـــــــــا حـــــــــاالت

الزواج!

الـعـــني اخلـفـــيـــــــــة
ـــــــــة وردت عـــــــــدة رســـــــــائـل مــــن قـــــــــراء زاوي
استـفسارات قـانونـية يشـيرون فيهـا إلى إن
اإلجـــابــــات علـــى اســتفــســـارات املـــواطـنـني
دائمــاً مــا تكــون مـقتــضبـــة يف حني يــودون
التــوسع يف اإلجــابــة قــدر املــستـطــاع حــول
املوضـوع املسـتفسـر عنـه زيادة يف اإليـضاح
ومـسـاهمـة يف نـشـر الــوعي القـانـوني لـدى
املـواطن ونـزوالً عنــد رغبتـهم سيـتم يف كل
مرة اإلجـابة على استفـسار أو سؤال واحد
بغيـة التـوسع فيـه من جميع أطـرافه على
أن تـتـم اإلجـــــابـــــة علـــــى جـمــيع األســئلـــــة
املـطــروحــة مـن القــراء وحــسب تــسلــسلهــا

الزمني.

ضيف العدد 
احملامي عبد اهلل اجليزاني

*املـــواطــن صالح أحـمـــد مــن بغــــداد بعـث
بـرسـالـة يــستفـســر فيهـا عـن وصيـة مـورث
نصت على تركه ثلث أمواله املنقولة وغير
املــنقـــولـــة ألحـــد أبـنــــائه ومبـــوجــب حجـــة
صــادرة مـن محـكمــة األحــوال الـشخــصيــة
وقــــد طلـب دعــــوة الــــورثــــة اآلخــــريـن إلــــى
املـرافعـة من أجل إقـرار الـوصيــة. احملكمـة

ـ ـ ـ يــصيـب اجلهــاز العــصبـي والعقـلي وحـيثـ
أن إصابة املوصي ال تعبر بذلك من خالل
قــراءة صــور الـتقــاريــر الـطـبيــة الـتي بـعث
بهـــــا املـــــواطـــن مع رســـــالـــته الــتــي قــمــنـــــا
ـــــــــــاء ـــــــــــى أحـــــــــــد األطــــب بـعـــــــــــرضـهـــــــــــا عـل
االخـتـصـــاصـيـني مـن أجل الـــوقـــوف علـــى
رأيه يف مــثل هــــذه األمــــور والــــذي افــــادنــــا
بــالقـول أن اإلصـابـة مـوضـوعـة الـبحث ال
تعبر عن احلالة التي نحن بصددها وإمنا
هـي إصابـة سرطـانيـة يف اجلهـاز الهـضمي
طـبقــاً لـصــور الـتقــاريــر. وأن يف مـثل هــذه
احلــاالت أن تــستـــدعي احملـكمـــة اخملتـصــة
الــطـبـيــب املعــــالج وأن تـنــــاقـــشه لـلخــــروج
بحكم مـنصف جلميع األطراف املـتنازعة.
ومع ذلك فـإن القـول بأن صـاحب العـالقة
كــــان قــــد تـــــويف بعــــد خـمـــس سـنــــوات مـن
إصـابته يفتح اجملـال واسعاً للـنقاش حول
التـقارير الـطبية وعـرضها علـى مختصني
مـن قبل احملـكمــة للخـروج بحـكم. هـذا إن
كــان املـــواطن قــد تــوخــى الــدقــة يف عــرض
قضـيته على زاويـة استشـارات قانـونية ويف
كل األحـــــوال ال عالقــــة إلصــــابـــــة اجلهــــاز
الهــضــمــي مبـــــرض الــــســـــرطـــــان بـفقـــــدان

األهلية.

ـ ـ ـ ـ ـ

أصـــدرت قـــراراً بـــرد الـــدعـــوى بـنــــاء علـــى
أساس أن الورثة تقدموا بوثائق تفيد بأن
املـتــوفـــى أدخل املــسـتــشفــى وأن الـتقــاريــر
الـطـبيــة تـفيــد بــأنه كــان مـصــابــاً مبــرض
السـرطان يف اجلهـاز الهضمي الـذي سبب
ارتبـاكـاً يف وعـيه علمـاً بـأن الـوصيـة كـتبت
قبل خمس سنوات من الوفاة والسؤال هو
عــن عالقــــة مــــرض الـــســــرطــــان بـفقــــدان
األهلــيــــــة وكـــيف تــــســنــــــى للـــمحـكــمــــــة رد

الدعوى.
ج- املشرع قـصد بنـص الفقرة الثـانية من
املادة 72 من قانون األحوال الشخصية أن
يـــصــــــاب املــــــوصـــي بعــــــارض مــن عــــــوارض
األهليـة يتـرتـب عليه فقـد األهليـة ولـيس
مجـــرد املـــرض الــــذي يكـــون مـن نـتـــائـجه
قــبـــيل الــــــوفــــــاة فقــــــد الــــــوعــي وحـــصــــــول
االرتـباك يف القـابليـات الذهنـية والعقـلية
ألن القـــــول بـخالف ذلـك إلـــــى أن جــمـــيع
الـوصـايـا ســوف تبـطل ألن كل مـريـض يف
النـزع األخيـر سـوف تنهـار قـواه اجلسـديـة

والعقلية ثم تنطفئ عنده شعلة احلياة.
وهـذا مـا ال يـقصـده القـانـون بـل إن قصـد
القــــانــــون هــــو أن فقــــد األهلـيــــة يجـب أن
يكـون يف حـالـة املــرض يتـسبـب عن مـرض

ـ

املـــواطـن محـمـــود كـــاظـم مـن
بغــــداد بعـث بـــرســـالــــة يقـــول
فــيهــــا: ســبق لــي أن تقــــدمـت
بـــــطـلـــب إلــــــــى وزارة الـــنـفـــــط
ــــــــى أطـلـــب فـــيـه إعــــــــادتـــي إل
الوظيفة حـيث اضطررت إلى
تــركهــا أبـــان النـظــام الـســابق
نتـيجــة للـضغــوط واملالحقــة
املـسـتـمــرة الـتـي سلـطـت علـي
مـن أتـبـــاع الـنـظـــام ولقـــد مـــر
عـلــــــــى طـلـــب إعــــــــادتـــي إلــــــــى
الوظيفة يف هـذه الوزارة فترة

ـ ـ

ناهـزت الثالث سـنوات دون أن
يـنظـر فيه أو أبلغ بـأي إجـراء
ــــــــــرغــــم اتـخــــــــــذ بــــــصــــــــــدده ب
مـراجعـاتـي املتكـررة. ونـتيجـة
لألوضــــاع املــــاديــــة العـــسـيــــرة
التي أعـاني منها أنـا وعائلتي
أنـاشـد الـسيـد الـوزيـر الـنظـر
يف طلــبــي مـــن أجل إعــــــادتــي
الـى الـوظيفـة علمـاً بـأن هـذه
املـنـــاشـــدة هـي الـثـــانـيـــة الـتـي
أوجههــا إلــى الــسـيــد الــوزيــر

لعلي أحظى باهتمامه.

ـ ـ ـ

مواطن يناشد وزير النفط 
اسـتــشـــارات قـــانـــونـيـــةللمرة الثانية

البنك املركزي وهذه املالحظة
بعث املـواطـن محمـد عـون مـال اهلل من بغـداد بـرسـالـة يـذكـر
فـيهــــا أن أغلـب العــــاملـني يف الـبــنك املـــركــــزي ال يلـتـــزمـــون
بــدوامهم الـرسـمي ويـقضـون جل أوقـاتهـم يف التـســوق أثنـاء
الـــدوام وهي ظــاهــرة بــاتـت معــروفــة ومــؤشــر علـــى أن البـنك
يعـاني البـطالـة املقنعـة وأن املوظفـني يغادرون مكـاتبهـم عند
الــســاعــة الـثــانـيــة عــشــرة كـمــا حــدث يــوم 2006/7/10 فـمـن

املسؤول عن هذه احلالة؟.

عائلة فقيرة تتناول طعامها حتت خيمة متهرئة.


