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يف صلب املوضوع

رفقا ببغداد
بغ ــداد ..تـلك الـتـي ك ــانـت زاهـي ــة تكـت ـسـي يف
اللـيـل حلـلهـ ــا املــتأللـئـ ــة بـ ــاالنـ ــوار الـبـ ــاهـ ــرة
واملع ـطـ ــرة بـ ـشـ ــذى الـيـ ــاسـمـني والـنـ ــرج ــس
والقرنفل واجلوري.
بـاتت اليـوم حتت سطـوة الليـل الكئيـب الذي
يبــدأ عنـدهــا منـذ الــرابعـة عـصــرا ..اذ تقفـر
شــوارعهـا وتـغلق محــالهــا التجـاريـة واســواقهــا اال من
بعـض املــارة ال ــذين اضـطــرتـهم احلــاجــة الــى اخلــروج
فتمسي وكـأنها مدينة اشباح.
بغ ــداد اليــوم ..تغـص بــالـنفــايــات واالزبــال واالنقــاض
وبعض احيائها تغرق باملياه اآلسنة.
اشجـار بغـداد متـوت واقفـة ..ونـخيلهـا يـشكـو الـظمـأ..
ومـتـن ــزهـ ــاته ــا ص ــارت م ــأوى
للحيوانات السائبة.
شاكر املياح
م ـ ـ ــاء بغـ ـ ــداد ..املــت ـ ـ ــدفق مــن
دجل ــة اخليــر ..بــات شحـيحــا
باتت اليوم حتت وشــوارعهــا لـم تعــد تـصلح ان
نطلق عليهـا تسمية شوارع ال
سطوة الليل
الكئيب الذي يبدأ وجـه ل ـبـغ ـ ـ ــداد امل ـت ـ ــس ـ ـ ــربـل ـ ـ ــة
بـاحلـزن والـشجن واملتـوشحـة
عندها منذ الرابعة بـ ـ ــالع ـت ـم ـ ــة وجـه بغ ـ ــداد االن
عصرا ..اذ تقفر
اسـتــوطـنـته الـبـثــور وشــوهـته
شوارعها وتغلق االخاديد والتجاعيد..
م ـ ــن اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دار الـ ـ ـ ـ ـ ـســالم..
محالها التجارية
ح ــاضـن ــة شه ــرزاد ..وم ــديـن ــة
من
واسواقها اال
ال ـسـن ــدبـ ــاد وكه ــرم ــان ــة واب ــو
بعض املارة
ن ــؤاس ..ال ــى ام ــاكـن للـطـم ــر
الذين اضطرتهم الـ ـ ـصـح ــي ..ومـ ـ ـ ـسـ ـتـع ــمـ ـ ـ ـ ــرة
احلاجة الى اخلروج لـلحـ ــديـ ــد ال ـصـ ــدئ وهـيـ ــاكل
السيارات املعطوبة؟.
فتمسي وكـأنها
ال رئــة لبغـداد االن تـسـتنـشق
مدينة اشباح.
به ـ ــا عــبق االزه ـ ــار ..ونـ ـس ـيــم
دجلة عند االصيل.
اهل بغـداد مطالبـون بأن يسـارعوا الى انقـاذ حبيبتهم
الـتـي م ــا بـخلــت علــيهـم ي ــوم ــا ب ــأن متـنـحهـم امل ـس ــرة
واحملبة والصفاء والليالي املالح.
انهــا تخـتـنق ..حتـيـطهــا االزبــال الـتـي تـنفـث غــازاتهــا
املميتة ..فيا اهلها ..رفقا باملدللة ..بغداد.

دعوة لألقالم املوهوبة
انطالقـاً من اهتـمامـاتهـا مبواهـب وقدرات أبـناء
الــوطن الـشـابــة ومن أجل األخـذ بهـا إلـى جـادة
اإلن ــضـ ـ ــاج واإلبـ ـ ــداع وف ـ ــسح اجملـ ـ ــال أم ـ ـ ــامهـ ـ ــا،
تخـصـص ج ــري ــدة (املـ ــدى) صفح ــة أسـب ــوعـي ــة
حتـت ـضــن إسهـ ــامـ ــات ذوي امللـكـ ــات يف الـكـتـ ــابـ ــة
مبخـتلف أشكـالهــا وفنـونهـا .تـرسل املـســاهمـات
على عنوان اجلريدة االلكتروني:
Almada112@yahoo.com

شؤون الناس

لقاء سريع مع مسؤول

جمـلس حمـافظـة بــابل ومهمــة تفعيـل املشـاريع اخلـدميـة
بابل /مكتب املدى

ضـيف ا لــصف حــة ا لــس يــد عـلي
عيسى عضو مجلس محافظة
بـ ــابل و ع ـضـ ــو جلـنـ ــة اال عـمـ ــار

مشروع جسر للسيارات يربط اكثر من طريق بري يف العراق  ..من االرشيف
وم ق ــاو لـني مـن اجل إ جن ــار ه ــا
سـ ــأ لـنـ ــاه عـن ا ملـ ـشـ ــاريع ا لـتـي فأجاب:
يـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـطـلـع ب ــه ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـجـلـ ـ ـ ـ ــس
 يـتم ا حـا لـة تـنف يـذ ا ملـشــاريع ب ـ ــا لـ ـص ـ ــورة ا ملـ ــط ل ـ ــو بـ ـ ــة ووفقا حملــاف ظـة يف ا لــوقت ا حلـا ضـر يف محا فـظة بابل ا لـى شركات ا مل ــواص ف ــات ا ملـت ع ــارف ع لـي ه ــا

املحلـة  850فـي (أبـو دشـري)

يف منطقة العبيدي نفايات تقطع الطريق الرئيس

عـدد من سكنة منـطقة (ابو دشيـر) احمللة  850زقاق
 49يــشكــون مـن طفح مـيــاه اجملــاري مـنــذ ثـمــانـيــة
اشهــر ويــذكــرون يف رســالـتهـم ان عمــال الـبلــديــة لم
يـزوروهم اال مـرتني خالل هـذه الفـترة الـطويـلة وان
زي ــارتهـم اقـتـص ــرت علــى تــسلـيك اجملــاري الـتـي لـم
يستطيعوا فتح انسداداتها فتركوها وذهبوا.
وهم يـط ــالبــون الـبلــديــة بـضــرورة ايجــاد حل لهــذه
املــشكلــة املــستــدميــة خــاصــة يف الــزقــاق  49الغــارق
مبياه الطفح طوال ثمانية اشهر.

املواطن حسني عالوي من سكنة حي الـشهداء الثالثة يف منطقة
العبـيدي بعـث برسـالته التـي يذكـر فيهـا بأن املـواطنـني الى فـترة
قريـبة كانـوا يستخـدمون الشـارع املار بالقـرب من معمل السـكائر
يف املـنــطقــة وهــو ط ــريق مـبلــط ومخـتـصــر الــذي حــدث يف هــذه
الفتـرة ان املـنطقـة احملـيطـة بــاملعمل حتـولت الـى مـنطقـة طمـور
وجتميـع نفايات اتخـذت شكل تالل عالـية وقطعت الـطريق الذي
ك ــان سـ ــالك ــا نح ــو مـنــطق ــة ال ــشه ــداء الـث ــالـث ــة ممـ ــا جعل امل ــارة
وال ـسـي ــارات ي ـسـلك ــون ط ــرقـ ـاً وع ــرة وغـيـ ــر سهل ــة لل ــوص ــول ال ــى
منازلهم ويدعو يف رسالته امانة بغداد الى اعادة النظر يف اتخاذ
مـثل هــذه املـنـطقــة مــركــزاً لـتجـمـيع الـنفــايــات ومــا سـبـبـته مـن
م ـشـكالت بـيـئـي ــة وصحـيــة مـضــافــة ك ــونهــا تـقع يف قلـب مـن ــاطق
سكنية.

تشكو طفح مياه املجاري

نـــمـــــــــوذج امـــــــــرأة عـــــــــراقـــيـــــــــة
لــم اكــن ات ـ ــوقـع انه ســيقــتل الن ـنــي
كـنت اعـتقــد انه اقــوى من كـل شئ)
هذه العـبارة من جملـة الكالم الذي
حت ـ ـ ــدثــت بـه " ام حـ ـ ـســني " زوج ـ ـ ــة
الـشهيد علي خضيـر عبود الشمري
احـد ابطـال النجـف الذي استـشهد
يف االنتفـاضة الشـعبانيـة عام 1991
عـنـ ــد قـيـ ــامه بــتحـ ــريـ ــر سجـيـنـ ــات
عـراقيـات يف مـديـريـة امـن النجف .
يف قـ ــريـ ــة ال ــسهــيلـيـ ــة احـ ــدى قـ ــرى
قـض ــاء الكــوفــة حـيـث تــسكـن ربــاب
عبــاس "ام حــسني " زوجــة الـشـهيــد
علي الـشمـري مع ولـديهـا (حـسني،
ح ـسـن) يف بـيـت مـت ــواضع ب ـسـيـط
حطت " املـدى " رحـالهـا كي تتعـرف
علـى هـذه املــرأة العــراقيــة االصيلـة

لـم اكـن ات ــوقـع انه ســيقــتل  .لـي ــس
الن املــوت بـعيــد عـن البـش ــر وزوجي
اح ــد ه ــؤالء الـبــشـ ــر ولكـن م ــا ك ــان
ميــتلــكه مــن قـ ـ ــوة وصالب ـ ــة وهــم ـ ــة
وشجاعة جعلـتني اتوقع انه سيعود
س ــامل ــا وكـنـت امتـنـ ــى ان يع ــود حـي ــا
وامتنى لو كان حيا االن.
سالـنا ام حسني عن عـمرها يف تلك
اللحظـة التي استشهـد فيها زوجها
فقالت  :واحد وعشرون عاماً.
ثم سـالنـاهـا عن اطفـالهــا كم هم ؟
وكـم كـ ــانـت اعـمـ ــارهـم حـيـنـ ــذاك ؟
ف ــاج ــابـت  :عـن ــدي (ح ـسـني) وك ــان
عمره اربع سـنوات ونصفـاً و(حسن)
وكان عمره سنة ونصفاً.
وعــن املعـيـل لهـ ــا والطفـ ــالهـ ــا بعـ ــد

املرأة العراقية مثاالً للصبر يف العالم

اسـتـ ــشه ـ ــاد زوجهـ ــا قـ ــالـت :يف يـ ــوم
استــشه ــاد زوجي لـم نكـن منلك أي
مـبلغ من املــال وكنـا نـسـكن مع اهل
زوجــي ولكـنـن ــا انـتـقلـنـ ــا بع ــد اح ــد
عـشر يـوماً لـلسكـن مع اهلي الـذين
قـ ــامـ ــوا بـ ــاعـ ــالـتــي واطفـ ــالـي مـ ــدة
سـنـتـني حـيـث ك ــان اعـتـم ــادي عل ــى
امي واخــواتي وبعـد الـسنـتني بـدأت
بـ ــالعـمـل فعـملـت اول شـئ بـ ــالغ ــزل
حيـث كنت اغـزل الصـوف وابيعه يف
ال ــسـ ــوق واذكـ ــر ان اول مغـ ــزل بعــته
كـان ثمنه سبعني دينـارا وقد فرحت
كثيـرا ال نـني شعــرت ان عبئـا ثقيال
وهـو االعـتمــاد علــى الغيـر قـد ولـى
عـني واصـبحت اعـتمـد علـى نفـسي
مـن اجل اعــالــة اوالدي وتــربـيـتهـم،
واسـتـمــررت ب ــالغ ــزل لفـتــرة لـي ـسـت
ب ـ ــالق ـصـيـ ــرة الـ ــى ان ب ـ ــدأت اسعـ ــار
الغـزل تقل بحيـث اصبحت ال تـسد
رمق العـيــش كـم ــا ان الغــزل اثــر يف
نــظـ ــري وكـ ــذلـك يف ظهـ ــري كـثـيـ ــرا
فتـركت هذا العمل وقمت بعمل نوع
من انـواع اكيـاس التسـوق النـسائـية
حيث كـنت اشتـري اكيـاس الـطحني
الفـارغـة واقــوم بخيــاطتهــا وازينهـا
بخيـوط ملونـة وارسم عليهـا بعض
الــرســوم كـي تـبــدو جـمـيلــة املـنـظــر
وابيع هذا االنتاج البسيط الحصل
مقــابـله عل ــى بعـض امل ــال  .بعــدهــا
حتـ ــولـت الـ ــى عــمل اخـ ــر وهـ ــو بــيع
مــواد واشيـاء بــسيـطــة داخل البـيت
ولكنـني كـنت اعــاني كـثيــرا من هـذا
الـعمل والـسـبب هـو صغـر سـني الن
اصح ـ ــاب احمل ـ ــال ال ـ ــذيــن اشــت ـ ــري
مـنهم هم من الرجـال والكثير ممن
اشـتري منهم كـان يسالـني عن امور
شـتى وعنـدما اقـول لهم اننـي ارملة
كـنـت اعـ ــانـي كـثـيـ ــرا الن ال ــشخــص
املقــابل اذا ســاع ــدني احــس حيـنهــا
بالـنقص واذا نظر الي نظـرة مريبة
كـ ـ ـ ــان ذلــك اصـع ــب عـلـ ـيّ بــك ــث ــيـ ـ ـ ــر
فكــرهت هــذه املهنـه لتلـك االسبـاب
وتـ ــركــته ـ ــا وبقـيـت ثـمـ ــانـي ـ ــة اشهـ ــر
ع ـ ــاطل ـ ــة عــن العــمل وك ـ ــانــت ه ـ ــذه
اصعــب مـ ـ ـ ــرحل ـ ـ ــة يف حــي ـ ـ ــاتــي الن
جـمـيع احـتـي ــاج ــاتـي واحـتـي ــاج ــات
اوالدي كــان اهلي هـم من يـتكفلـون
بهـا فكنت اشعـر بالـذلة واملهـانة مع
ان ـنــي ال اراهـ ـ ــا وال ارى أي اشـ ـ ــارات
سلـبيـة مـن قبـل اهلي ولـكنـني كـنت
احـس ان اللقمـة الـتي اتنـاولهـا اكل
معه ــا ذالً ال نـنـي لـم اعـمل أي شـئ
فـيه ــا  .وبعــد ه ــذه املعــان ــاة تعلـمـت
مـهــن ـ ـ ــة جــي ـ ـ ــدة وهــي الــتـ ــط ـ ـ ــري ـ ـ ــز
فاشـتركـت يف دورة لتعليـم التطـريز
عــام  1995وكــان مـبلغ الــدورة اثـنـي
عـشــر آلف دينـار .بعـد الـدورة بـدأت
ب ــالعـمل وكـنـت اعـكف علــى مــاكـنــة
اخلياطة منذ الصباح الباكر وحتى
السـاعة الثالثـة بعد منتصف الليل
يف كــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ومــع ذل ــك لـ ـ ــم اكـ ـ ــن

رسالة العدد

الرواتب التقاعدية ملنتسبي دائرة النخوة أهي عقاب أم ثواب؟

فـوجئ منتسبـو دائرة النخـوة من الذين احـيلوا على الـتقاعد مـؤخرا بالـرواتب التي تسلـموها
مـن املصـارف اخملـصصـة لهم فـهي غيـر مـنصفــة وال تتنـاسب مع رتـبهم العـسكـريـة وشهـاداتهم
ومـدد خـدمـتهم فـكيف يـعقل علــى سبـيل املثــال ان يكــون راتب الـرائـد الـذي خــدمته جتـاوزت
الـثالثني عامـا ( )185الف دينار يف الـوقت الذي يتـسلم فيه املعلم بـنفس سني اخلـدمة ضعف
هـذا الـراتـب التقـاعــدي وهنـاك مـالحظـة ال بــد من ذكـرهـا ان معـظم هـؤالء قــد احيلـوا علـى
التقـاعد يف عـام  1991النهم مـن غير املـرغوب فيـهم من قبل االجـهزة االستـخباريـة العسكـرية
للـنظـام الـسـابق ويف عـام  1998اعــادهم الـنظـام الـى اخلـدمـة مـن اجل ابقــائهم حتـت االنظـار
واملراقبـة ويتسـاءلون هـذا الراتـب التقاعـدي أميثل عقابـا جماعـيا لهم ام ثـوابا وجـزءا ملا حلق
بهم من ظلم وعسف ابان النظام املباد ومن قبل القائمني على حتديد رواتبهم.
صالح محمد تقي
متقاعد/دائرة النخوة

استشارات قـانونية
النجف /املدى

ال ـتــي ذاقــت م ـ ـ ــرارة فقـ ـ ــدان الـ ـ ــزوج
واصـبحـت يف عـ ــداد االرامل يف سـن
م ـبـك ـ ــرة مــن حــيـ ـ ــاته ـ ــا ال تــتج ـ ــاوز
الـواحـد والعـشـريـن ربيعـا لـتتحـول
ب ــذلك الــى ام واب وص ــديق ومعـيل
وم ــربـي ــة ال طف ــاله ــا ال ــذيـن كـب ــروا
اليــوم واصـبح ــوا شبــاب ـاً يـنتـظــرون
ال ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة ال ــت ــي ت ـ ـ ـ ــزف الـ ـيـه ــم
(عـروســاتهم) .سـالنـاهـا يف البـدايـة
كـيـف تلقـت نـب ــأ اسـت ــشه ــاد زوجه ــا
فـ ــاجـ ــابـت  :كـ ــان نـبـ ــأ صعـب ـ ـاً جـ ــدا
ومفــاجئـاً يف نفـس الــوقت مع انـني
كنـت اعلـم انه خــرج لـلمـشــاركــة مع
زمـالئه يف االنتفـاضـة الـشعبــانيـة .
ك ــان ذلك الـنـب ــأ مفــاجـئـ ـاً النه كــان
ميتـلك من القــوة والصالبـة بـحيث

و ه ـنـ ـ ــاك جلـ ـ ــان يف ا جملـ ـ ــا لـ ــس
الب لـد يـة ت قـوم مبه مـة مـراق بـة
هـ ـ ــذه ا لـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــات واالن بـ ـ ــدأ
ال عـمل يف ا حملــا فـظــة مـن اجل
ان شـاء مدارس ذات اث نـي عشر
ص ف ـ ــا يف م ـن ـ ــا طـق امل ع ـي ـم ـ ــرة
و قـر يــة ح مـزة ا لــدلي و نــاح يـة
ا ل ـ ـك ـفــل وا بـ ـ ــي ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق و هـ ـ ــي
مـن ـ ــاطق كـ ــا نـت تـ ـشـكـ ــو عـ ــدم
وج ـ ـ ـ ــود ـم ـ ـ ـ ــدارس فـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــا وان
ـ
او لـياء أ مـور الطل بـة يت كـبدون
مـصــرو فــات ا ضــاف يــة مـن اجل
ا سـت مــرار اب نـا ئـهم يف ا ملـدارس
خـ ــا ص ـ ــة ان اغ لــب هـم مـن ذوي
الدخل ا حملـدود ،لذلك توجب
ع لـ ــى امل عـنـيــني يف م حـ ــا ف ـظـ ــة
بـ ـ ــابل اال س ـ ــراع ت ـ ــو جــب ع ل ـ ــى
امل عـنـيــني يف م حـ ــا ف ـظـ ــة بـ ــابل
اال سـ ـ ــراع يف ا جنـ ـ ــاز عـ ـ ــدد مــن
ا ملـ ـ ــدارس ميـكــن مــن خـالل هـ ـ ــا
ت غـ ـط ـي ـ ــة ع ـ ــدد مــن ا مل ـنـ ـ ــاطق
ا لـس كـن يــة ال تـي هي يف حـا جـة
م ـ ــا س ـ ــة ا ل ـ ــى ا ن ـ ـش ـ ــاء ا ب ـن ـي ـ ــة
مـدرس يـة .ا ضـا فـة ا لـى انه قـد
مت هــدم ال عــد ي ــد من ا ملــدارس
االي لـ ــة ل ل ــس قـ ــوط او ا لـتـي ال
تـ ـصـلح ا ب ـن ـي ــت هـ ـ ــا الن تـكـ ـ ــون
مـدارس يـتل قــى في هـا ا لـطل بـة
دروسهم و قـد مت بـالفعل هـدم
مــدارس من هـا مـدر ســة ال بـا قـر
ـوجن ـ ـ ـ ــات وا لـفـ ـ ـ ـ ــرات يف
وا لـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ
م نـط قـة ا لـب كـر لـي وم تـو سـطـة
ا ل ــظ فـ ــر يف مـ ــد يـنـ ــة ا لـ ــوائ لـي

و تـشـي يــد ا بـن يــة بــدي لــة ل هــا..
وسي بـاشر قريبا بـبناء مدرسة
ذات  18ص ــف ـ ـ ـ ــا يف مـ ـنـ ـ ـطـقـ ـ ـ ـ ــة
محيزم.
*و مـاذا عـن بق يــة امل شـاريع يف
اجملاالت اخلدمية والصحية؟
اجمل ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـصـحـ ــي متـ ــت
يف ـامل بـاشرة بب نـاء ردهة حروق يف
م ـسـتــش ف ــى احل لــة ا لـتع لـيـمـي
مج هـزة ب جـميع اال حـت يـا جـات
ال تـي ت تـطلب هـا رد هــة من هـذا
ا ل ـن ـ ــوع ا ض ـ ــا ف ـ ــة ا ل ـ ــى ا نـ ـش ـ ــاء
صـ ــا لـ ــة عــم لـيـ ــات جـ ــد يـ ــدة يف
م ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـ ـ ـش ــف ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوالدة ويف
و مـن ــط قـ ــة نـ ــا حـيـ ــة ا لـكـفل مت
ا نـ ـشـ ــاء مـ ــر كـ ــز ص حـي ر ئـي ــس
و م ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـشـفـ ـ ـ ــى مـجـهـ ـ ـ ــز بـ50
س ـ ـ ــر ي ـ ـ ــرا ..ويف مـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـ ـ ــى
مـرجان ا يـضا مت ان شـاء وحدة
ط ـ ـ ــوارئ و ص ـ ـ ــا ل ـ ـ ــة ل ـت ـ ـ ــدر يــب
ا ل ــط لـبـ ــة ..يف ج ـ ــام عـ ــة ب ـ ــابل
اي ضــا ب نـيت م جــام يـع صح يـة
من شــأن هــا ت قـدمي ا ملـز يــد من
ـدم ـ ـ ـ ـ ــة لـلـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــوا طـ ــن يف
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
محافظة بابل.
مـا ي هـم ان مج لـس ا حملــاف ظـة
م هـتـم جـ ــدا بـتـف عــيل ا قـ ــا مـ ــة
امل شـاريع ا لـتي من شـأن هـا رفع
وت يـرة مـا ي قـدم لل مـواطن من
خـد مـات و سـتش هـد ع مـا قـريب
حــر ك ــة يف االس تـث مــار وا قــا مــة
ب ـن ـ ــى حت ـت ـي ـ ــة ميـك ــن ل ه ـ ــا ان
تصب يف مصلحة املواطن.

اسـتـطـيع ت ــوفـي ــر كل م ــا يحـت ــاجه
اطفـالـي الن الظـروف كـانـت صعبـة
لـلغـ ــاي ـ ــة واالسعـ ــار مـ ــرتـفعـ ــة جـ ــدا
وبقـيت اعـمل ب ــالتـطــريــز الــى هــذا
الــي ـ ــوم وال انـك ـ ــر مـ ــس ـ ــاعـ ـ ــدة اهلــي
واخواتي.
ثـم س ــالـن ــاه ــا فـيـم ــا اذا ك ــانـت ق ــد
تعــرضـت الــى مـض ــايقــات مـن قـبل
السلـطة السـابقة وازالمهـا فقالت :
تعرضت الـى الكثيـر من املضـايقات
مـن قــبل مخـت ــار الق ــري ــة والـبعـثـي
املـســؤول كـمــا مت وضع خـط احـمــر
علـ ــى سـجالتـنـ ــا وقـيـ ــودن ـ ــا بحـيـث
م ــنعــنـ ـ ــا مــن اســت ــمالك أي شــئ يف
العــراق كمـا مـنعنــا من الـسفـر الـى
خارج القطر .
وعـن ولديهـا (حسني وحـسن ) وهل
كــانــوا يــشعــرون بـنقــص لفقــدانـهم
االب ق ــالـت :ال اعـتق ــد انهـم ك ــان ــوا
يــشعـ ــرون بفق ــدانهـم االب عـن ــدم ــا
كــانــوا صغــاراً النـني عــوضـتهـم عن
هــذا الـنقـص  .ولكـن عنــدمــا بــدأوا
يـكب ــرون اصبـحن ــا جمـيعــا بحــاجــة
الـ ـ ـ ـ ــى االب والـ ـ ـ ـ ــزوج وكـ ــنـ ــت اواجـه
صعـوبة كبيـرة كي اسد هـذا النقص
كمـا ان احـد اخــوالهم قـد سـاعـدني
كـثيـرا فقـد كـان وال يـزال يعــوضهم
بعـض الـشـئ عن االب فـكنـت اجهـد
نفـسي علـى ان اطعـمهم مـن افضل
انــواع الـطعــام واشـت ــري لهـم افخــر
املالبس وتابعتهم يف دراستهم حتى
اصــبحـ ــوا االن اف ــضل الـ ـشـبـ ــاب يف
القــريــة مـن الـنــاحـيــة الــدراسـيــة .
فابني الكبير قد دخل كلية القانون
وهو الشاب الوحيد يف قريتنا الذي
ي ـ ـ ــدرس يف كلــيـ ـ ــة  .كــمـ ـ ــا ان اب ـنــي
ال ـ ـصـغ ــيـ ـ ـ ــر يف ال ـ ـصـف الـ ـ ــسـ ـ ـ ــادس
االعدادي وهو الشاب الوحيد ايضا
يف قـ ـ ـ ـ ــري ــت ــنـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ــدرس يف
االعدادية .
وعن معـانـاتهـا الـشخـصيـة ..قـالت:
لق ـ ــد ع ـ ــان ـيــت ك ـثــي ـ ــرا  .واهــم تلـك
املعـانـاة هـو خــروجي للـشـارع النـني
كـنـت صغـي ــرة ال ـسـن وهـن ــاك ام ــور
حتـتــم علـي اخلـ ــروج خـ ــارج املـنـ ــزل
مـثل م ــراجع ــة ال ــدوائ ــر وغـي ــره ــا .
فكـنـت اعــانـي مـن نـظــرات الـنــاس .
حتى من يساعدني كنت اخاف منه
النـنـي اخ ــشـ ــى ان يـك ـ ــون له مـ ــآرب
اخــرى يــريــد احلـص ــول علـيهــا عـن
طريق املساعدة التي يقدمها لي .
ثــم س ـ ـ ــالــن ـ ـ ــاه ـ ـ ــا هـل تـق ـ ـ ــدم اح ـ ـ ــد
خلطـبتهـا ؟ فقـالـت  :نعم تقـدم لي
الكثير وحتى هذه اللحظة .
قلـنـ ــا له ــا  :مل ــاذا لـم تـ ــوافقـي عل ــى
احـدهم وتـتزوجـي ؟ فاجـابت  :كنت
وم ــا زلت ارفـض ه ــذه الفكــرة لعــدة
اســب ـ ــاب مــنه ـ ــا احــت ـ ــرامــي نف ـ ـســي
واحـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــرامـ ــي زوجـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ــوم
واحتـرامـي اطفــالي وخـويف عـليـهم
من الضياع.

س)املـ ــواطــن محـمـ ــد سـ ــرور
من مــدينــة الصـدر يقـول يف
رسالته ان صديقا الخيه قد
اس ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـنـه س ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــارتـه
الـ ــشخ ـص ـي ـ ــة ف ـص ـ ــدم به ـ ــا
سيـارة مـواطن واحــدث فيهـا
اضــرارا جـسـيمــة لكـنه هــرب
بـفعلـته ف ــألق القـبـض علــى
شقــيقـي بـ ــاعـتـبـ ــاره مـ ــالـك
ال ـ ـس ـيـ ـ ــارة ،وع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا قـ ـ ــدم
حمل ـكـ ـمـ ـ ـ ــة اجلـ ـنـح اصـ ـ ـ ــدرت
حـك ـمـ ـ ــا غ ـيـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــا بح ـبـ ــس
الـص ــديق م ــدة ثالث ــة اشهــر
علـى ان يـدفع غـرامـة مـاليـة
قدرها مليون دينار بالتكافل
وال ـت ـ ـض ـ ـ ــامــن مـع شـق ـيـقــي
ال ــذي لم يـكن لــديـه ذنب يف
مج ــري ــات احل ــادث ــة ،وعـن ــد
الـتـمـيـي ــز اصـ ــدرت احملكـم ــة
ق ــرارا يقـضـي ب ــال ــزام س ــائق
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـسـ ـب ــب
بـاالضـرار بــدفع املبلغ كـامال
ولـيس بـالتكـافل والـتضـامن
وعـن ــد اع ــادة االضـب ــارة ال ــى
مـحكـمــة اجلـنح عــادت هــذه
احملـكمــة بــاصــدار قــرار آخــر
يـقضي مبـا اوردته يف قـرارها
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االول الـ ـ ـ ــذي نـق ـ ـضـه قـ ـ ـ ــرار
ال ـت ـم ـي ـي ـ ــز واس ـت ـث ـن ـ ــى م ــنه
شـقـ ـ ـيـق ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدفـع املـ ـ ـبـلـغ
ب ــالــتكـ ــافل والـت ـض ــامــن مع
االخ ـ ـ ــر والـ ـ ـس ـ ـ ــؤال هـ ـ ـ ــو هل
يـجـ ـ ـ ـ ــوز ذلــك وان ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر
مـح ـك ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـنـح قـ ـ ـ ـ ــرارا
مخ ـ ـ ــالفـ ـ ــا ملـ ـ ــا مت مت ـي ـيـ ـ ــزه
واص ـ ـ ــراره ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى الـق ـ ـ ــرار
االول.
ج)اذا كـانت محكمة الـتمييز
قــد بـتـت بـحكـم الـتعــويـض
الصــادر من محـكمــة اجلنح
بـالـزام سـائق الـسيـارة املـتهم

وح ـ ـ ـ ـ ــده ونـق ـ ـ ـضـ ــت احل ـكـ ــم
الـصــادر يف الــدعــوى املــدنيــة
بـحق مـ ــالـك الـ ـسـيـ ــارة ،ولـم
تعـ ــد احلـكـم ال ـ ــى محـكـمـ ــة
اجلنح السـتكمـال التـحقيق
فـيه طبقا لـلمادة  9/259من
االص ـ ــول اجل ـ ــزائ ـي ـ ــة وإمن ـ ــا
اعـادت االضبـارة اليهـا الجل
احلفـ ــظ ،فل ـي ـ ــس حملـك ـمـ ـ ــة
اجل ـنـح اج ـ ـ ــراء احمل ـ ـ ــاك ـم ـ ـ ــة
مـج ـ ـ ـ ــدداً واالص ـ ـ ـ ــرار عـل ـ ـ ـ ــى
حـكــمهـ ــا الـ ـس ـ ــابق الن ذلـك
اج ــراء غـي ــر ق ــان ــونـي وغـي ــر
صحيح.

ماذا بقي ملستشفى ابن اهليثم؟!
املـواطن احـمد نـاجي مـن مديـنة الـصدر يـقول يف رسـالته
انه راجع مـستـشفـى ابـن الهيـثم لـلعيـون مـن اجل العالج
لكنه فـوجئ باعتـذار املستشفـى من اجراء العملـية بسبب
عــدم تــوف ــر خيــوط الـعمـليــات وكــذلـك اخبــاره بــأن قــسم
الع ــمل ـي ـ ــات الـك ـب ـ ــرى يف امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ــى مـلغــي يف ال ـ ــوقــت
احلاضر!!
ويـسـأل يف رسـالـته عمــا تبقـى ملــستـشفــى ابن الهـيثـم من
خدمات طبية يقدمها للمواطن؟

العيـن اخلفيـة
من يصدق ذلك؟

احد املسـتشفيات املهمـة يف بغداد استهلكت
املبالغ اخملصصة العادة تأهيلها على زراعة
احلديقة من يصدق ذلك؟

النفط االبيض

بـاالمـس كـان املـواطـن يبحـث محمـومــا عن
قـن ــانـي الغ ــاز وبع ــد ان يـئــس ص ــار ي ــركـض
لهـاثــا وراء لتـر مـن النـفط االبـيض دون ان
يجده.

شبكة

املـ ـشـمـ ــول ـ ــون بحـمـ ــايـ ــة شـبـكـ ــة الـ ــرعـ ــايـ ــة
االجتماعية يخشون من ان تصرف رواتبهم
فصليا بدالً من صرفها كل شهر.

محوالت

يف بع ــض م ـن ـ ــاطـق بغ ـ ــداد اضـ ـط ـ ــر ف ــيه ـ ــا
املـواطنـون الى شـراء محوالت الـكهربـاء من
(جيـوبهـم) من اجـل ايصــال اخلطـوط الـى
منازلهم.

مشاريع

م ـش ــاريع ال ع ــد له ــا وال حـص ــر تـلك الـتـي
يعلن عـنها عـدد من املـسؤولـني وبرغـم مرور
مـا يقــرب من الـثالث سنـوات ولـكن ايـن هي
على ارض الواقع؟
*لنــسع واملفــروض ونــأمل ونخـطـط ..هــذه
املفـ ـ ــردات ص ـ ـ ــارت ال تغ ـيــب عــن قـ ـ ــامـ ـ ــوس
املـسؤولـني لديـنا امـا عملـنا وانـشأنـا وقمـنا،
فكلمات غائبة.

شاي

اسـتـيقـظـت الـيــوم صـبــاح ــا فلـم اجــد قــدح
الشـاي كـالعـادة فـاضطـررت لالتصـال بـبيت
شقــيقـي مــن اجل ارس ـ ــال (جلـك ـ ــان) نفــط
ابيض (للجولـة) لعمل الشاي .وال اعلم كم
تكـلف شقـيقـي مـن مــال جــراء ارس ــال ذلك
بسيارة اجرة!.

بحث

بع ــد ن ــدرة الغ ــاز والـنفـط االبـيــض اجتهـت
رب ـ ــات ال ـب ـيـ ـ ــوت يف بع ــض م ـن ـ ــاطـق بغ ـ ــداد
الــشعـبيــة الــى الـبحـث عن جــذوع االشجــار
واخلشب لصنع اخلبز.

عودة

عنـدمـا دخل جهــاز الثالجـة للـبيــوت للمـرة
االولــى اح ــدى العجــائــز ح ـسـبـته صـنــدوق
مالبس فـوضعت مـالبسهـا داخل الثـالجة..
االن وبعــد تــدهــور الـتـيــار الـكهــربــائـي عــاد
الـبعـض واسـتخ ــدمه ــا حلفـظ احل ــاجـي ــات
البيتية من مالبس وغيرها.

اهتمام

لـو كـان اهـتمـام امـانـة بغـداد بــشبكــات ميـاه
اجملـاري قدر اهـتمامهـا باجلـزرات الوسـطية
للشوارع لضمنا شتاء بال مشاكل.

هذه األيام

من يفقد هـذه االيام البطـاقة التمـوينية او
بطـاقـة الـسكن فال تـنفعه ايـة مـستمـسكـات
رسمية واالحرى به ان يجلس يف البيت الى
ان (تفرج).

