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يف صلب املوضوع

برملانيون باملراسلة!
بـأمكان الفـرد أن ينجز دراسته االكـادميية
يف مخـتلف فـروع املعـرفـة االنـســانيــة عبـر
الـتـ ــراسل ويف أي دول ــة ي ـشـ ــاء  ،فلـم يع ــد
هنـاك عــائق يحـول دون ذلـك  ،كمـا ميـكن
للـمــرء أن يـتع ــرف علــى ش ــريكــة حلـي ــاته
ويـتم االتفـاق بني العـريـسني علـى مجمل
االمـ ـ ــور مــن خـالل نع ـمـ ـ ــة تـك ــنلـ ـ ــوج ـيـ ـ ــا
االتـصــاالت وثــورتهــا العـظـيمــة التـي جعلـت العــالم
قــري ــة صغـيــرة ،كـم ــا يقــال ،و ب ــامك ــانك ان تـتكــاتـب
وتـتح ــادث بل تـت ـس ــاجل وانـت مـنــزو يف غــرفـتـك مع
مع ـ ــارفـك مــن االح ـب ـ ــة
علي ياسني
واالصدقـاء املقـيمني يف
اقـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا
كل هذا
ومنــاسـيهــا ،وب ــاالمكــان
ورضينا ،لكن أن ان تـعـق ـ ـ ــد ال ـ ـصـفـق ـ ـ ــات
التـجاريـة وتبـرم العـقود
يتوزع عدد من
يف مخـتـلف االنـ ـش ـطـ ــة
املمثلني
االقتصـادية بني االفراد
واملؤسـسات والـدول وكل
مقيمني يف
مقيم يف مكانه .
عواصم عربية
لقـد حـصلـت انفجـارات
وغربية
عـل ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة وحتـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
ليمارسوا
سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة
وثقــافـيــة كـبـيــرة غـطـت
دورهم النيابي
مـ ـسـ ــاحـ ــات واسعـ ــة مـن
قـريــة املعمــورة  ،تغيـرت
سـ ـت ـ ـ ــراتـ ـيـجـ ـي ـ ـ ــات ل ـ ـ ــدى أمم ودول بـفـعـل الـه ـ ـ ــزات
واالصطـراعـات واحلـروب والـتنـافـسـات علـى الـسـوق
والـعلـم والــتقـ ــدم نح ــو امل ــدنـي ــة والــتح ـضـ ــر ،أزيلـت
أنـظمـة وامحـت دكتـاتـوريـات وزلـزلـت امبـراطـوريـات
من خـارطة اجلغـرافيـا السـياسـية يف مـشارق االرض
ومغاربها .
لــم تـ ـ ــرض أك ـث ـ ـ ــر االمم أن تلـك ال ـ ـ ــزالزل والهـ ـ ــزات
الـزلزالية وما أفـرزت على مكوناتهـا االجتماعية من
حتوالت وصـحوات يف مـختلف منـاحي احلـياة  ،دون
ان تـسـتجـيب وتـتفــاعل مـع تلك الـصــدمــات لـتنـتج
فكـ ــرا ومع ــرف ــة وح ـضـ ــارة  ،مبعـنـ ــى انه ــا اكـتـ ـسـبـت
منـاعـات وخبـرات من تـلك التجـارب املـأسـاويــة التي
عصفت ببالدهم .
العراق فضال عن دول اقليميـة  ،لم يكن مبعزل عما
حصل عـامليا  ،مضافـا الى ذلك احتالالت وانقالبات
وح ــروب وكـ ــوارث خلفـته ــا حـم ــاق ــات الــطغ ــاة الـتـي
جعلـت مـن بالد ال ـســواد والـنفــوط والـنهــريـن قفــرا
،ومـن أكثـر مـدنه خــرائب تـسـكنهــا االشبـاح ويــأكلهـا
اجلوع واحلرمان .
أكثـر مـن ثمــانيـة عقـود مـرت علـى تــأسيـس الـدولـة
العـراقيـة ،لكنـنا الـى االن لم نتعـرف علـى مالمحـها
احلقـيقـي ــة ،بل لـم جنـن مـن ثـمــار م ـش ــاريعهــا غـيــر
الـدساتـير املـؤرففة والـشعارات املـسجعة والـتوصـيات
املوقعة .!!..
اكثــر مـن ثالثــة واربعـني شهــرا علــى انـهي ــار النـظــام
ال ـس ــابق وثـالث حكــومــات انـتقــالـي ــة ورابعــة دائـمــة
مـنـتخـبــة مـع مجلـسـي نــواب ورئــاســة ودسـتــور دائـم
للبالد ومـازالت أغلب املـلفات علـى طيـاتها تـأكل من
صبــر املــواطـن البــاحـث عن أيــة بــارقــة أمل تلــوح يف
االفق القريب .
ممـثلــو الـشعـب يف البــرملــان حـصلــوا علــى امـتيــازات
كـثـي ــرة لـكل ن ــائـب دافع عـن اســتحق ــاق ــات ن ــاخـبـيه
بــاحلجـة الــدامغـة والـتبـريــر املقـنع !! لـم ينـسـوا أن
ي ــدخلــوا الــسعــادة وال ـســرور ال ــى نفــوس الـنــاخـبـني
وعيـالـهم احملـرومـني قبـل عيــد الفـطـرفــاستـطـاعـوا
بع ــد جه ــود مـضـنـي ــة ومح ــاوالت جـب ــارة ومـن حتـت
قـبتهم العـاليـة أن ينتـزعوا مـن خزانـة املالـية عـشرة
آالف دينـارلكل فـرد من أبنـاء السـواد لكـن " يافـرحة
الـلي مــادامت " فـالـعيـد مـضــى والهالل أصـبح بـدرا
والعيدية على آالفها اخملجلـة لم تدخل بيتا عراقيا
واحدا !
كل هــذا ورضـينــا  ،لكـن أن يتــوزع ع ــدد من املـمثـلني
مقيمني يف عواصـم عربية وغربيـة ليمارسوا دورهم
الـني ــابي فـضـالً عن تـصــريحــاتـهم لــوس ــائل االعالم
املــرئيـة واملـسمـوعـة واملقــروءة من وراء احلـدود فهـذا
مـا لـم نسـمع به يف أكثـر االنظمـة الـدميقـراطيـة يف
العـالـم  ،اللهـم اال اذا قلنـا أن بـرملــانيـينـا املهـاجــرين
مع اســرهم الـسعيــدة االمنـة  ،قـد أضـافـوا ملـســة من
ملـســاتهم الفـذة الـى الـنظـام الـدميقـراطـي  ،أال وهي
التمثيل باملراسلة!!

بـعــــــــــد اإلغـالق األمـــنـــي ملـــنـــــطـقــــــــــة الــكــــــــــرادة

صعـوبات تواجه طلبة جامعتي بغـداد والنهرين يف الوصول إىل كلياهتم
بغداد /انعام جبار

تـبدو مداخـل اجلامعات الـساعة
احلادية عشرة صـباحاً بشكل يشبه ما
تبدو عليه الساعة الثامنة والنصف يف
األوقـات االعتياديـة من حيث األعداد
الكـبيرة للطلبة الـداخلني إلى كلياتهم،
والــسـبـب ..تــأخـــر الغــالـبـيــة
العظمى عن الدوام
أل ـقـ ـ ـ ــت اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األمـنيـة املتـشـددة الـتي
ف ـ ـ ـ ــرضـ ـتـه ـ ـ ـ ــا الـق ـ ـ ـ ــوات
األم ـ ــريـك ـيـ ـ ــة يف إغالق م ـنـ ـ ــاطق
الكــرادة وغيـرهـا يف أنحـاء بغـداد
األخ ـ ــرى ،ألقـت ب ـظـالله ـ ــا علـ ــى
طلبـة اجلـامعـات كـإحـدى شـرائح
اجملـتـمع الـتـي ت ــأث ــرت ب ــانـت ـش ــار
الق ــوات األمـ ــريكـيـ ــة والع ــراقـي ــة
بالـقرب من جـامعة بغـداد ،وصار
الوصـول إليهـا شبه مـستحيل يف
ضـ ــوء امـتـنـ ــاع سـ ــائقـي سـيـ ــارات
ال ـنـقل عــن املـ ـ ــرور ع ـبـ ـ ــر ج ـ ـسـ ـ ــر
اجلادرية السـريع من جهة الكرخ
أو ال ـكـ ـ ـ ــرادة خـ ـ ـ ــارج ع ــن طـ ـ ـ ــريـق
الرصافة.
الـط ــالبــة نــور إب ــراهيـم من كـليــة
العلــوم قــالـت :ه ــذا العــام ومـنــذ
بـدايتـه أحسـسنــا بثقل االنـتظـام
فـيه ،فــالــوصــول مـن الـبـيـت إلــى
اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة ي ـ ـس ــتغـ ـ ــرق حـ ـ ــوالــي
السـاعتني وهـو ما يـشكل ضغـطاً
إض ـ ـ ــاف ـيـ ـ ـ ـاً مـع ت ـ ـ ــردي األوض ـ ـ ــاع
األمـنيـة الـتي متـر علـينـا جـميعـاً
كـعراقيـني ،ويف كل يوم نخـرج فيه
مــن امل ـنـ ـ ــزل نقـ ـ ــول بـ ـ ــأن األزمـ ـ ــة
واالخـتنــاقــات املــروري ــة ستـنتـهي
لـكــن م ـ ــا جنـ ـ ــده تف ـ ــاقــم إض ـ ــايف
ومشاكل جديدة.
زميـلتهــا واسمهـا رنـا بكــر وصلت
االثـنـني املـ ــاضـي إلـ ــى اجلـ ــامعـ ــة
مـشيـاً علـى األقـدام وسـارت نحـو

الـك ــيلـ ـ ــو م ـتـ ـ ــريــن ع ـبـ ـ ــر جـ ـ ـسـ ـ ــر
اجل ـ ـ ـ ــادري ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال ــت :مـع رف ـ ــض
أصحـ ــاب خ ـطـ ــوط نـقل ال ــطلـبـ ــة
ومنهـا سـائقنـا املـرور عبـر املنـاطق
املـزدحمـة بـدعــوى خطـر التـواجـد
فـيهــا وارتفـاع تـكلفـة الـوقــود وهي
مناورة ألستحصـال اكبر مبلغ منا
ثـمـن االشـت ــراك يف اخلـط ،ق ــررت
وزميـالتي الــذهــاب إلــى اجلــامعــة
عـبر الـباصـات الصغيـرة ألنهـا اقل
تـكـلـف ـ ـ ــة وال ت ـت ـبـع م ـ ـ ــزاج س ـ ـ ــائـق
اخلط ،وأضــافت رنـا :فـوجـئنـا مع
بـدايـة الـدوام هـذا العـام بـاإلغالق
والــسيـطــرات األمـني ــة التـي تعـيق
عـملـي ــة ال ــوص ــول إل ــى اجل ــامع ــة
لــذلك اضـط ــررت وألكث ــر من مــرة
السـير علـى قدمـي وعدم االنتـظار
حلــني اف ـت ـت ـ ــاح الـ ـط ـ ــريـق لف ـت ـ ــرة
قصيرة ،وتساءلـت :إلى متى يبقى
ال ــوص ــول إل ــى جـ ــامع ــاتـنـ ــا به ــذه
الصعوبة ،هل من حل؟.
وتبـدو مـداخل اجلـامعـات السـاعـة
احل ــادي ــة ع ـش ــرة صـب ــاحـ ـاً ب ـشـكل
يـ ـشــبه مـ ــا تـب ـ ــدو علــيه الـ ـسـ ــاعـ ــة
ال ـث ـ ــام ـن ـ ــة وال ـنـ ــصف يف األوق ـ ــات
االع ـت ـي ـ ــادي ـ ــة مــن ح ـيــث األع ـ ــداد
الكـبـي ــرة للــطلـب ــة ال ــداخلـني إل ــى
كلـياتهم ،والسـبب ..تأخر الغـالبية
العظمـى عن الـدوام ،أركان عـدنان
طـالـب يف كليـة العلـوم الـسيــاسيـة
قــال :صــار اعـتـيــاديـ ـاً تغـيـبـنــا عـن
احملـاضـرة األولـى بـسبـب التـأخيـر

رســـــــــــالـــــــــــة الـعـــــــــــدد

ال ـ ـ ـ ــذي أح ـ ـ ـ ــدثـه إغـالق الـق ـ ـ ـ ــوات
األم ــريكـيــة ملـنـطق ــة الكــرادة وهــو
اقـص ــر ط ــريق مت ــر فـيه احل ــافل ــة
الـ ـت ــي تـقـلـ ـنـ ـ ـ ــا م ــن الـ ـبـ ـي ــت إلـ ـ ـ ــى
اجلــامعــة ،وقــد يـبــدو تــأثـيــر هــذا
الـتغـيب بــسيـط ـاً يف بــدايــة الــدوام
لـكــن مـع حـل ـ ـ ــول االم ـتـح ـ ـ ــان ـ ـ ــات
سنجـد أنفـسنـا أمـام مـشكلـة وهي
الـنقـص الكـبيــر يف احملــاضــرات أو
فهم ما قد تناوله أساتذتنا فيها.
ربـى عبـد اهلل مـنعتهـا والـدتهـا من
الذهـاب إلى اجلامعـة لسبب قالت
ع ــنه :قـ ـ ــد يـكـ ـ ــون قـ ـ ــرار والـ ـ ــدتــي
منـطقيـاً ولم اعـترض عـليه بتـاتاً،
فــاألوضــاع امل ــربكــة كــالـتي حتــدث
قـرب اجلـامعـة تـدعـو اجلـميع إلـى
اخل ـ ــوف مــن ط ـ ــارئ أو إغالق ت ـ ــام
للـطــرق عنـدهــا تكــون العـودة إلـى
امل ـن ـ ــزل شــبه مـ ـســتحــيل ـ ــة ،وك ـم ـ ــا
تـعلمــون فمـشكلــة التــأخيـر خـارج
امل ـن ـ ــزل وألي س ـبــب خـ ـط ـ ــر ج ـ ــداً
وخـاصــة لنـا نـحن الفـتيـات فـضالً
عن القلـق الذي نـسببـه لذويـنا يف
ح ـ ــال ع ـ ــدم رج ـ ــوع ـن ـ ــا يف ال ـ ــوقــت
امل ـن ـ ــاســب ،الــبق ـ ــاء يف ال ـب ـيــت وإذا
تـطـلب األمــر تــرك الــدراســة لهــذا
الع ـ ــام ق ـ ــد ي ـب ـ ــدو احـ ـ ــد احلل ـ ــول
املتاحة أمامنا.
لكـن الـط ــالـب ــة سـم ــا صـب ــري مـن
كلـيــة الـتــربـيــة ك ــان لهــا رأي آخــر
وق ـ ــالــت :م ـ ــررنـ ـ ــا الع ـ ــام ال ـ ـسـ ـ ــابق
بـظــروف صعبـة أيـضـاً ،ورغـم ذلك
انهـيـنــا عــامـنــا الــدراسـي بـنجــاح،
اعتقـد أننا يف هذا الوقت يجب أن
نـثبـت ألنفــسنـا أوالً بــأننـا قـادرون
علـى مواصـلة احليـاة والسـعي إلى
حتقــيق ال ــذات رغــم كل ال ـظ ــروف
ال ـ ـط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة م ــن إغـالق لـل ـ ـط ـ ـ ــرق
وتهـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ــطل ـبـ ـ ــة واألسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
والـع ـمـل ـي ـ ـ ــات اإلره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة ال ـتــي
ت ـص ــادفـن ــا يف ال ـطـ ــريق مـن وال ــى
اجلــامعــة ،جـمـيعهــا زائلــة والــذي
يـبقــى إصــرارنــا علــى طلـب العـلم
وحتقيق حلمنا وحلم عوائلنا.

شكوى من طبيب اطفال يف دائرة صحة بابل

الـــــــــــــــــــى وزارة الــعـــــــمــل

متى ترصف رواتب شبكة احلامية لعوائل مدينة الشعلة؟

بعـد مــرور اكثــر من عـشـرة اشهـر
عـل ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـتـعـل ـ ـي ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــات
والضـوابـط من قبـل وزارة العمل
والـشـؤون االجـتمــاعيـة اخلـاصـة
مب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع شـ ـب ـكـ ـ ـ ــة احلـ ـمـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة
االجـتـمــاعـيــة وتـكلـيف اجملــالـس
ال ـبـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ب ـتـ ـ ـسـلــم مـع ـ ـ ــامـالت
املـ ـ ـش ـمـ ـ ــولــني وت ـنـ ـظ ـيــم قـ ـ ــوائــم
لتسليمهـا الى مجلس محـافظة
بغـداد الذي يقـوم بدوره ارسـالها
ال ــى ال ــوزارة لـت ــدقــيقه ــا وص ــرف
املـبالغ للـمستحـقني وما اكـثرهم
يف مــدينـة الـشعلـة املــدينـة الـتي
قدمت الكثير من التضحيات.
فـكـ ـ ــان اجمللـ ــس احمللــي مل ـ ــدي ـن ـ ــة
(الـشعلـة) من اجملـالس الـسبـاقـة
الجنـ ـ ــاز اك ـبـ ـ ــر عـ ـ ــدد ممـكــن مــن
معـ ــامالت امل ـشـم ــولـني وتـن ـظـيـم
الـنـم ــاذج اخل ــاص ــة ب ــاسـمـ ــائهـم
أُعـ ـ ــدت لهـ ـ ــذا الغ ـ ــرض مــن قــبل
مجلــس محــافـظ ــة بغ ــداد وبعــد

اك ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــالـه ـ ـ ـ ـ ــا وادخ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـم ـ ـيـع
املعلــومــات املـطلــوب ــة والكث ــر من
الفني وخمـسمئة معـاملة بـعدها
بُـلغـنـ ــا مـن مـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة
بـاستبدال الـنموذج وعليـنا اعادة
ادخـ ــال املعل ــوم ــات ال ـس ــابق ــة يف
الـنـمـ ــوذج اجلـ ــدي ـ ــد وعلـ ــى هـ ــذا
االس ـ ــاس ق ـ ــام اعـ ـضـ ـ ــاء اجمللـ ــس
ب ـ ــأنفـ ــسهـم مـ ــرة اخـ ــرى ب ـ ــامالء
ال ـن ـمـ ـ ــوذج واجن ـ ـ ــازه خالل مـ ـ ــدة
اسـب ــوع تق ــريـب ـ ـاً ومت رفعه ــا ال ــى
مـجل ــس مح ــاف ـظـ ــة بغ ــداد ه ــذه
املع ــان ــاة اسـتـم ــرت اكـث ــر مـن ()5
اشهـ ـ ــر تق ـ ــري ـب ـ ـ ـاً بعـ ـ ــد كل ه ـ ــذه
اجلهــود والــوقـت الـط ــويل قــررت
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ارسـ ـ ـ ـ ـ ــال (كـ ـ ـ ـ ـ ــادر) مـ ــن
مـنـتـ ـسـبــيهـ ــا الـ ــى مقـ ــر مـجل ــس
محـافـظــة بغــداد لغـرض تــدقيق
املعـامالت وقـام اجملـلس بـاخـتيـار
مجـم ــوع ــة مـن املـت ـط ــوعـني مـن
اهـالي املـدينـة للـعمل مع (كـادر)

والوزارة ومـساعدتهـم يف اجنازها
بـأقصر مـدة ومت تدقيـق اكثر من
الف وث ـم ـن ـم ـئ ـ ـ ــة مع ـ ـ ــاملـ ـ ــة مــن
مجـمـ ــوع املعـ ــامالت الـتــي رفعـت
مـن قـبـل اجمللــس ومت ت ــوقـيـعه ــا
مـن قــبل الـلجـنـ ــة ورئـيـ ــسهـ ــا يف
مجلس احملافظـة وقد استبشرنا
خي ــراً واخبــرونــا م ــا هي اال ايــام
لـصــرف الــدفعــة االولــى جلـمـيع
املـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ــني مم ـ ــن دق ـق ـ ــت
مع ـ ــامـالتهــم اال ان ه ـ ــذه االي ـ ــام
اصبحت ثالثـة اشهر من دون أي
نـتيجـة واجمللـس عـاجـز عن الـرد
على اسئلة املواطنني.
تـقع هـ ـ ــذه املـ ـ ـشــكلـ ـ ــة بــني يـ ـ ــدي
الـ ـسـيـ ــد وزيـ ــر العــمل والـ ـشـ ــؤون
االجـتـم ــاعـي ــة ف ــأصـبحـن ــا ام ــام
خـيــاريـن االول ت ــرويج مع ــامالت
جــدي ــدة للـمــواطـنـني او انـتـظــار
تـدقيق املـعامالت الـسابـقة وذلك
يـسـتغ ــرق وقت ـاً طــويالً ألنـصــاف

أطفال دياىل يتساءلون :متى جييء العيد احلقيقي؟
بعقوبة /حسني التميمي
قـبل مـجيء الـعيــد هـب الكـثي ــر من
اآلبـاء واالمهـات الـى االسـواق تـلبيـة
لــرغـبــات فلــذات اكـبــادهـم  ،لـم يكـن
أغلـبهـم يفـضل ارتــداء ثــوب جــديــد
وه ـ ــو يـعلــم م ـ ـســبق ـ ــا أن الع ـي ـ ــد يف
ديـالــى او بعقـوبـة حتـديــدا ! لكـنهم
آثـ ـ ـ ـ ــروا أن يـه ـ ـي ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوا يف األسـ ـ ـ ـ ــواق
مــتح ـ ــديــن كل اخمل ـ ــاط ـ ــر األم ـن ـي ـ ــة
ارضـ ــاء ألطفـ ــال العالقـ ــة لهـم بـكل
هـذه احملـاذيـر واخملـاطــر  ،ومن يـرى
تلـك االسـ ــواق الـبـعقـ ــوبـيـ ــة طـ ــوال
ثالثـ ــة ايـ ــام ســبقـت عـي ـ ــد الف ـطـ ــر
املبـارك يخـيل له ان الـوضع األمـني
مـسـتتـب  ،وأن اخليـر سـيعم املــدينـة
بع ـ ــد ذلـك  ،ح ـت ـ ــى ان الـك ـث ـي ـ ــر مــن
اآلب ــاء واألمهــات غــادروا قـنــاع ــاتهـم
ومـشـاعــرهم الـتي كــادت تقتــرب من
اليـأس ،فعامـوا على عـوم أطفالهم ،
وصـ ــار الـ ــواحـ ــد او الـ ــواحـ ــدة مــنهـم

طـلــــبـــــــــــة جـــــــــــامـعــــيـــــــــــون

ي ــطلـب لــنفـ ــسه هـ ــذه الـبـ ــزة اوذلـك
الفــست ــان  ،أمال يف أن يكــون اقـتنــاء
مثل هذه الثياب بشرى خير.
ولـكن وقـبل ان يخـيم املـســاء األخيـر
فـيـم ـ ــا قــبل صـب ـ ــاح العـي ـ ــد اشـعلـت
ال ـن ـي ـ ـ ــران يف الـك ـث ـي ـ ـ ــر مــن احمل ـ ـ ــال
التجـارية  ،وشـوهدت سحب الـدخان
حتـى صبيحـة او ضحى الـيوم األول
مـن العيـد ،وسـمعت أصــوات طلقـات
نــاريــة تـبعـتهــا انفج ــارات  ،ولم يـكن
نه ـ ــار ال ـي ـ ــوم األول مــن الع ـي ـ ــد ق ـ ــد
ان ـتـ ـصـف  ،األطفـ ـ ــال داخل امل ـن ـ ــازل
كانوا ينـظرون يف وجوه ابـائهم وبدل
الق ــاء حتـي ــة العـي ــد  ،ك ــان ــوا يلق ــون
بــاألسئلـة فـيمـا اذا كـان هـذا الـوضع
سيـستمـر ؟ وهل يـتم حبـسهم خلف
اجل ــدران بـيـنـم ــا هـم يفـت ــرض ــون ان
العيـد يف اخلـارج  ،ومـا علـيهم سـوى
ان يفـتحــوا االب ــواب للقــائه .هـم لم

يكـتف ــوا ب ــالق ــاء األسـئلـ ــة بل الق ــوا
بنظـرات الئمـة الى اولـياء امـورهم ،
تـلـك الـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــرات ك ـ ـ ــان ــت تـق ـ ـ ــول او
تتـسـاءل  :أمـا كـان علـى كبـار مثـلكم
ان يج ـ ــدوا لـن ـ ــا احلل يف مـن ـ ــاسـب ـ ــة
كهــذه؟! أعـي ــاد مجـتــزأة اقـيـمـت يف
املـدينـة هنـا وهنـاك  ،ارجـوحـة تـشبه
تلـك الـتـي اذكـ ــرهـ ــا قــبل اكـثـ ــر مـن
ثالثـني عــامــا نـصـبـت هـنــا  ،واخــرى
هناك  ،غبار وأتربة  ،ومشاهد بائسة
التكاد تنتمي الى أفقر بقع األرض ،
ذلـك ه ـ ـ ــو الـع ـي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــذي حـل ّ بــني
ظهــراني أنـاس ميـتلكـون ثـانـي أكبـر
احتيـاطي للـنفط  ،وبـهذه الـطريـقة
مت ت ـسـ ــويق العـي ــد لهـم !! ولــم تكـن
الـط ــام ــة الكـب ــرى هـن ــا بل الـط ــام ــة
األكـبـ ــر أن الـكـثـيـ ــر مــن األطفـ ــال او
مـ ــايـ ـشـكل نـ ـسـبـ ــة  %90تقـ ــريـبـ ــا قـ ــد
شع ـ ـ ــروا ب ـ ـ ــاحلـ ـ ـس ـ ـ ــد جت ـ ـ ــاه ه ـ ـ ــؤالء

عيون مألها االمل بغد افضل

األطف ـ ــال ال ـ ــذيــن اس ـتـ ـط ـ ــاع ـ ــوا أن
يـحظـوا بـنتف مـن العيـد بيـنمـا هم
قـ ـ ــد اضـ ـطـ ـ ــروا الـ ـ ــى ال ــبقـ ـ ــاء داخل
مـن ــازلهـم ألن مـنــاطـق سكـنــاهـم لـم
تكـن ت ـسـمح لهـم بــالـتح ــرك بعـيــدا
خــوفــا مـن اخلـطــر ال ــذي أعلـن عـن
وجـ ـ ــوده يف شـكـل اطالقـ ـ ــات نـ ـ ــاريـ ـ ــة
وانـفج ـ ــارات م ـ ــدوي ـ ــة وص ـمــت ك ـ ــان
يعقبهـا دائمـا هو أشـد رهبـة وتاثـيرا
مـ ــن كـل تـلــك األصـ ـ ـ ـ ــوات ! ث ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
ه ــاجــس ك ــان يخـيـم عل ــى امل ــديـن ــة.
م ـ ـ ــايحـ ـ ــدث ه ـ ـ ــو أقل بـك ـث ـيـ ـ ــر ممـ ـ ــا
سيحـدث الحقــا !! ثمـة رعـب خفي
ك ــان ي ـسـتـم ــد ش ــروط ت ــواج ــده مـن
اجــواء وطقـوس الـعيـد  ،فــاألطفـال
بحــاجــة الــى اخلــروج الــى مكــان مــا
وحتـى األهـل هم بحـاجـة الـى زيـارة
املقـابــر  ،للـبكــاء علـى شـواهــد قبـور
اهلهـم او اقــرب ــائهـم  ،وهـم بحــاجــة
ايضـا لـزيـارة اقــاربهم مـن األحيـاء ،
لـكــن هـ ـ ــذا ل ــم يحـ ـ ــدث !  ..اذن ايــن
الـعي ــد ؟ حتــى الـكب ــار ورغم يــأسـهم
وقتـامة رؤاهم كانوا يـظنون بأن ثمة
أمر مـا سيحـدث كي تنفـرج األجواء
ريثـما ميارسـون بعضا مـن الطقوس
التي اعتادوها  ..يـاه كم يتألم االبن
الـ ــذي يـ ـسـكـن يف مـكـ ــان آخـ ــر حـني
حتول مـثل هذه الظروف بينه وبني
والـده ووالدته  ،فال يلثـم جبينهم أو
أيـ ــديهـم ؟! وكـم يـت ــألــم األهل حـني
يـتخلف األبنـاء عن لقـائهـم يف مثل
هـذه املناسـبات ؟ بعقـوبة  ..مـدينة
البـرتقـال الـذي فقــد طعمه ولـونه ،
يف حيـرة من أمرهـا  ،وهي تتـساءل :
ترى متى يجيء العيد احلقيقي ؟
متـى يـنعم أطفـالنـا بـاألمـان ؟ متـى
ننعم بأيام هادئة آمنة بال خوف من
املـ ـ ــوت  ،م ــن الق ــتل  ،م ــن الع ـبـ ـ ــوات
الـ ـن ـ ـ ـ ــاسـف ـ ـ ـ ــة  ،م ــن اخلـ ـ ـطـف  ،م ــن
التهجـير ؟ متى  ،متـى سنقوى على
شـ ــراء ثـيـ ــاب عـيـ ــد حقــيقـي  ،عـيـ ــد
نــتح ـ ــدث ع ـنـه ألطف ـ ــال ـن ـ ــا بــثق ـ ــة ،
متى؟.

الع ـ ـ ــوائل املـ ـ ـش ـمـ ـ ــولـ ـ ــة وادخـ ـ ــال
الفـ ــرحـ ــة والـ ـسـ ــرور الـ ــى نفـ ــوس
االرامـل وااليتــام والعجــزة وكبـار
الـ ـســن وعلـ ــى ال ـ ــوزارة ان تلـتـ ــزم
بـتعهداتهـا مع مجلس احملـافظة
واجملــالــس الـبلــديــة الـت ــابع ــة له
وان تقدر اجلهود التي بُذلت من
اعـضـاء اجملـالــس وال نتـرك هـذا
امل ـ ــواطــن الـفق ـي ـ ــر حتــت رح ـم ـ ــة
بعض املوظفني الـذين يتصورون
انهـم مـنفــصل ــون عـن امل ــواطـنـني
ألنهم يـصرفون هـذه االموال من
ح ـ ـسـ ـ ــابهــم اخل ـ ــاص او ح ـ ـس ـ ــاب
ابائهـم متناسـني ان هذه االموال
ه ــي ملـك ال ـ ــشعــب ومــن حـقهــم
وم ــا هـم اال اداة اليـص ــاله ــا ال ــى
املستحقني.
جلنة حقوق االنسان
يف اجمللس احمللي ملدينة
النور

ق ـ ــدم ط ـب ـيــب االطفـ ـ ــال مح ـم ـ ــد
فخـري هالل شكوى مـرفوعـة الى
الـسيــد رئيـس مجلـس محــافظـة
بــابل وقــدم لـلمــدى نـسخــة مـنهــا
وتـ ـ ـضـ ـمـ ـن ــت اش ـ ـ ـ ــارات واضـح ـ ـ ـ ــة
للخـراب املـوجـود يف املـستـشفيـات
واملتـمثل بـنقل الكــوادر النـسـويـة
الـ ـ ــى املـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ــصح ـيـ ـ ــة ال ـتــي
اص ــبحــت ب ـ ـ ــؤرة لل ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة .ان
تعـويض الكـوادر النسـوية بـاخرى
رجالية ويف مستشفيات النسائية
واالطف ـ ـ ــال يعـ ـ ــرض امل ـ ـ ــرافقـ ـ ــات
للمــريضــة من العـنصــر النـسـوي

الــى اشكـاالت اجـتمــاعيـة مـثلمـا
حـصل مـن حتــرش بــامل ــرافقــات ،
ارجـ ــو العــمل مب ـض ــامــني الكـتـب
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 2006والـتـي اكـ ــدت علـ ــى ايق ــاف
تـنقـالت الكــوادر الـنـســوي ــة ولكـن
مع االسف لـم يتـم االلتــزام بهـا.
ولذا فـان االيام القـادمة ستـشهد
اشـ ــراف الـ ــرجـ ــال الـكـ ــامـل علـ ــى
صاالت الوالدة.
د0محمد فخري هالل اجلبوري

هـــــواتـــــف مــــعــــطــــلــــة
صـاحب الـهاتف املـرقم  7713736بـدالة الـدورة يشكـو عطل هـاتفه مـنذ
ستة اشهر ويناشد وزارة االتصاالت اصالحه.
املــواطن صــاحب الهـاتف املـرقـم  7747383ينـاشـد بـدالـة زيـونـة اصالح
ه ــاتفه املعـطـل منــذ ثالثــة اشهــر ويــذكــر يف رســالـته أنه قــد نـشــر عــدة
شكاوى يف الصحف وراجع املعنيني ولكن من دون فائدة تذكر.

رســالــة الـنــاصــريــة

موظفـو مرصف الرشيـد فرع اريدو  ..املفصولون السياسيون يف حمكمة
مـنـذ ثـالث سـنـوات بـال عـمـل! استـئنــاف ذي قــار يـطـــالبــون
نحن عـدد مـن منتـسبـي مصـرف
الرشـيد فـرع اريدو يف الـناصـرية
بع ـ ــد سقـ ــوط الـن ـظـ ــام الـبـ ــائـ ــد
ط ــالـت ي ــد اخل ــراب والـت ــدمـي ــر
بـن ــاي ــة املـص ــرف مم ــا اضـط ــرن ــا
لالن ــتق ـ ــال ال ـ ــى مـ ـص ـ ــرف آخ ـ ــر
ملـزاولة اعـمالـنا الـيومـية املعـتادة
وبـ ـص ـ ــورة م ـ ــؤق ـت ـ ــة ،لـكــن ض ــيق
الـبـنـ ــايـ ــة الـتـي انـتـقلـنـ ــا الــيهـ ــا
وبـسـبب انهـا مـشغـولــة اصالً من
م ـصـ ــرف آخـ ــر فقـ ــد بقـيـنـ ــا دون
عمل منـذ اكثـر من ثالث سـنوات
وقـبل ع ــدة اشهــر وجــدت بـنــايــة

العيــــن

للمـصــرف وهي الـطــابق االرضي
يف بـن ــاي ــة دائ ــرة الــتق ــاع ــد وق ــد
صدرت تـوجيهـات من قبل االدارة
العـامـة والـسيـد محـافظ ذي قـار
ومـجلـ ــس احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة م ــن اجل
اشـغ ـ ـ ــالـه ـ ـ ــا مــن ق ـبـل م ـ ـ ــوظـفــي
مـصرف الـرشيـد فرع اريـدو ولكن
لم تنـفذ هـذه التـوجيـهات لـذلك
نـن ـ ــاش ـ ــد وزارة امل ـ ــالـي ـ ــة مــن اجل
الـتـ ــدخل اليج ــاد احلل مل ــوظفـي
املـ ـصـ ـ ــرف الـ ـ ــذيــن ال ع ـمـل لهــم
خالل هذه الفترة الطويلة.
عنهم /املوظفة رجاء حسني

باحتساب خدمتهم

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن املــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاونـ ـ ــني
القـ ـضـ ـ ــائ ـي ــني املفـ ـصـ ـ ــولــني
السبـاب سيـاسيـة من الـذين
متت اعــادتـهم الــى اخلــدمــة
يف محـكمة استئـناف ذي قار
يـ ـط ـ ـ ــال ـب ـ ـ ــون ب ـ ـ ــاح ـتـ ـ ـس ـ ـ ــاب
خ ــدمــتهـم ال ـسـ ــابق ــة وم ــدة
الفــصل الغ ــراض الـت ــرقـي ــة
والتـرفيع وفق مـا نـص عليه
قـ ـ ـ ــرار اعـ ـ ـ ــادة املـف ـ ـصـ ـ ـ ــول ــني

اخلــــفية

متوينية
حصـة املـواطـنني يف مـنطقــة االسكنـدريـة والـتي قـالـت عنهــا وزارة التجـارة بـانهـا
كاملة لم تتعد الصابون واحلليب.
يا ترى
عـوارض االسمنت املوجـودة يف شوارع العاصـمة يا تـرى لو استغلت مـادة السمنت
واحلديد فيها لبناء املساكن فكم من مهجر او من ال ميلك سكناً سوف تؤوي.
 30الف دينار
يف محـافظـة البصـرة تخصـص العائلـة مبلغ يـقدر بـ 30الف دينـار من اجل شراء
قناني املياه العذبة.
ال تأمل
اذا لم يكن لك قريب يف وزارة او مؤسسة فال تأمل باحلصول على وظيفة
بعض رؤسـاء الـدوائـر ميـارســون عملهـم اليـومي يف امـاكـن بعيـدة عن مـوظفـيهم
وحتى يف داخل بيوتهم حفاظاً على حياتهم.

الـ ـسـيـ ــاسـيـني ويـ ــذكـ ــرون يف
رسـالـتهم بـالقـول :لقـد متت
اعــادتنــا منـذ مـا يـزيــد علـى
العـام ورغم الطلبـات املتكررة
إال انه ـ ــا بقـيـت دون اجـ ــابـ ــة
خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة م ــن قـ ـبـل جلـ ـنـ ـ ـ ــة
متابعة قضايا املفصولني.
عنهم املعاون القضائي
عامر عبد الرزاق

استـــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية احملامي
عبد اهلل اجليزاني
س :املواطن ابو زينـب من مدينة الصدر يتساءل
عـن حقه يف اقــامــة دعــوى ضــد مقــاول قــام مبــد
انـ ـ ــاب ـيــب م ـيـ ـ ــاه ش ـبـكـ ـ ــة اجملـ ـ ــاري وتـ ـ ــرك احـ ـ ــد
(منهــوالتهــا) بال غـطـاء ممـا تـسـبب يف سقـوط
طفلته بداخلها ومفارقتها احلياة.
حق الدعوى
ج :اذا كــان مـن الـثــابـت مـن الـبـنـيــة الــشخـصـيــة
سق ــوط الــطفل ــة ابـن ــة ص ــاحـب االسـتف ـس ــار يف
احلفــرة الـتي تــركهــا املقــاول مـفتــوح ــة من دون
غ ـط ــاء ووفـ ــاته ــا اث ــر ذلـك فلـه احلق يف اق ــام ــة
الدعـوى واملطـالبـة بالـتعويـض بسبـب ان املقاول
قــد اهـمل واجـبه ب ــاتخــاذ احلـيـطــة واحلــذر مـن
اجل دفع الـض ــرر عن املــواطـنني وان احلــادث مــا
هــو إال نـتـيج ــة تع ــد وقع مـن قـبل املـنف ــذ وعلـيه
يقع التعويض عمالً بحكم املادة  219مدني.

