
دياىل/ علي جابر 

قالت ام حازم 50 �صنة..نتجمع منذ ال�صباح 
يف مكاننا العام حيث ياتي �صاحب الب�صتان 
ب�صيارت���ه وياخذ العدد ال���ذي يريد وهناك 
اتفاق���ات �صابقه مع ا�صحاب الب�صاتني على 
االج���رة و�صاع���ات العم���ل وم���كان التجمع 
ونذه���ب اىل الب�صتان لنمار�س اعمال جني 
الفاكهة وازالة  االدغال واالع�ص���اب الزائدة 
ونبق���ى حت���ى الغ���روب ويت���م اعادتنا اىل 
بيوتنا من قبل �صاحب الب�صتان الذي عادة 
ما يوفر لنا وجب���ة الفطور والغداء وباأجر 

ي�صل اىل خم�صة ع�صر الف دينار...
وي���رى )ا�صماعي���ل خليل( �صاح���ب ب�صتان 
_اأن هذه الطريقة جيدة بالن�صبه للطرفني 
�صاح���ب الب�صتان واملراأة االجرية حيث ان 
عم���ل املراة اك���ر حر�صًا م���ن ال�صباب النها 
اكر خربة يف قلع ))احل�صائ�س واالدغال(( 
ال�صاع���ات دون  ط���وال  العم���ل  وممار�ص���ة 

توق���ف وان���ا اف�ص���ل االتف���اق م���ع الن�ص���اء 
العامالت قبل ايام حتى يتح�صرن لذلك ومل 
حت�صل لنا اي م�صكلة مع احد النني اعطي 
االج���ور عند نهاية العم���ل ودون تاخري او 
نق����س وه���ذه الطريقة ب���داأت يف االنت�صار 
نتائجه���ا  الن  املحافظ���ه  ق���رى  اغل���ب  يف 
جي���دة ولها م���ردود ايجابي عل���ى ا�صحاب 

الب�صاتني...
وا�ص���ارت )بدريه �صك���ر حممد( اىل ممانعة 
بع����س العائالت لعمل الن�ص���اء على ا�صا�س 
ان ذل���ك خمال���ف للعرف ال�صائ���د يف القرى 
باال�صاف���ة اىل النظرة الت���ي قد تالحق تلك 
العائلة على ا�صا�س ان الرجال هم امللزمون 
مبمار�ص���ة العم���ل وتوف���ري �صب���ل العي����س 
للعائل���ة وظاه���رة عم���ل امل���راأة يف الق���رى 
واالري���اف جدي���دة اال انه���ا جي���دة ومتكن 

العوائل من تدبري �صوؤونها ب�صهولة...
واأما املواطن )حممد جابر حمود( �صاحب 
مزرع���ة يف املقدادية فقد قال بالرغم من قلة 

اي���رادات الب�صات���ني ب�صب���ب ع���دم املكافحة 
ه���ذه  ف���ان  الزراع���ة  متطلب���ات  اوتوزي���ع 
الب�صاتني تبقى م�صدر رزق لي�س ال�صحاب 
الب�صات���ني فح�ص���ب ب���ل اىل النا����س جميعا 
فه���ي تنت���ج الفواك���ة الت���ي تغط���ي ال�صوق 
وتنع����س االقت�ص���اد باال�صاف���ة اىل ت�صغيل 
االي���دي العاملة من الن�صاء وبالتايل ايجاد 
فر�س عمل نتائجه���ا جيدة للطرفني ونحن 
نحر�س على احلفاظ على الن�صاء العامالت 
النه���ن امانة لدينا وم���ن واجبنا ان نحافظ 
على هذه االمانة فنوفر لهن وجبات الطعام 
وكل م���ا يحتجن���ه باال�صاف���ة اىل احت�صاب 

ال�صاعات اال�صافية.
ويق���ول املواطن )ح�صن حنتو�س( 60 �صنة 
قائاًل ب�صبب كرب �صن���ي وعدم مقدرتي على 
اداء االعمال  ولدي خم�س بنات فان عملهن 
ا�صبح الزم���ًا حيث او�صله���ن اىل الب�صتان 
واو�ص���ي �صاحب���ه بهن خريًا وق���د تال�صت 

ال�صعوبات يف حياتنا جراء هذا العمل.

كاظم اجلما�سي

بداأن���ا "اال�ص���ارة" اىل تقلي���د نزعم انه 
جدي���د عل���ى �صفح���ات ال�ص���اأن املعن���ي 
ب�صج���ون النا����س ومتطلب���ات عي�صهم 
اليومي���ة، اال وهي اال�ص���ارة اىل حالة 
النم���اذج الكفوءة واملخل�ص���ة يف اإداء 
اأدائه���ا  واجبه���ا الوطن���ي م���ن خ���الل 
واجبه���ا الوظيف���ي، وق���د ن�صرن���ا على 
اإ�صارت���ني  النا����س  �ص���وؤون  �صفح���ة 
حلالت���ني م�صرقت���ني، ندعمهم���ا الي���وم 

بثالثة.
ار�ص���ل الين���ا املواط���ن  كاظ���م جا�ص���م 
العوادي بر�صالة ذكر فيها عمق معاناة 
اأماك���ن  ي���زورون  الذي���ن  املواطن���ني 
الرتفيه املعتادة يف بغداد �صيما متنزه 
الزوراء ومدين���ة العاب الر�صافة،تبداأ 
تل���ك املعاناة م���ن اجتياز عتب���ة البيت 
حت���ى الو�ص���ول اىل امل���كان املق�صود، 
وهنا امل���كان ه���و متنزه ال���زوراء ذلك 
امل���كان الذي رغم ترامي حدود االر�س 
املقام عليها، فاأن���ه �صاق وبنحو خانق 
باف���واج الب�ص���ر الزائري���ن م���ن �صباب 
وفتي���ات واطف���ال و�صي���دات وارب���اب 
عوائ���ل. وي�صي���ف كاظم: وق���د الحظ 
املواط���ن حجم اهتمام الق���وى االمنية 
باملحافظة على النظام وحماية النا�س 
وان�صيابية جت���ول املواطنني يف �صتى 
مناح���ي املتنزه االمر ال���ذي ي�صتوجب 
ال�صكر له���م اف���رادا وم�صوؤولني، ولكن 
دائما هناك مايعكر �صفو متعة النا�س، 

ومثال عل���ى ذلك ماتعر�ص���ت له احدى 
اف���راد عائلتي م���ن م�صايق���ة ملحة من 
زمرة �صبان طائ�صني، او�صيئي اخللق، 
وما اكره���م مع اال�ص���ف، حتى و�صل 
االمر بنا ان نق���رر مغادرة املتنزه على 
الرغ���م م���ن ق�صر وق���ت دخولن���ا اليه، 
ولك���ن وحل�ص���ن، احل���ظ تدخ���ل ثالثة 
�صباب بلبا�س مدين انيق، اأنقذ املوقف 
الطائ�ص���ة  الثل���ة  مب�صاءل���ة  قام���وا  اأذ 
ال���ذوق،  عالي���ة  بطريق���ة  وتوبيخه���م 
ومن ثم ن�صحوهم بعدم تكرار فعلتهم 
واال �صيلقون عقوب���ة �صارمة يف املرة 

املقبلة. 
ويوؤك���د املواط���ن كاظ���م جا�ص���م: كان 
الرج���ال م���ن وزارة الداخلية وح�صرا 

من ال�صرط���ة االجتماعي���ة وملا حاولت 
ان اعرف ا�صماءهم او رتبهم، اأعتذروا 
فر�ص���ة  مينح���وين  ومل  ج���م،  ب���اأدب 
�صكره���م على �صفحة )�صوؤون النا�س(، 
علم���ا ان احلال���ة حدث���ت م�ص���اء ي���وم 

قريب.
االمر الذي حدث لي�س غريبا على غرية 
العراقي���ني، وهم امل�صه���ود لهم بالغرية 
و�صجاع���ة املوق���ف، غ���ري ان ماذك���ره 
املواطن يوؤ�صر م���ن ناحية مدى تطور 
قيام اجهزتنا االمنية بواجباتها، ومن 
ناحية اخرى عودة اللحمة والت�صامن 
االمني���ة  واالجه���زة  املواطن���ني  ب���ني 
احلري�ص���ة عل���ى حمايته���م وحريته���م 

وهي بالتايل منبثقة من بينهم.
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

حدائق ومتنزهات

عي���د الفطر املبارك تلون���ت فيه العا�صمة بغ���داد بلون الفرح 
واحلب���ور. خ���الل اللوحة اجلميل���ة التي ر�صمه���ا املواطنون 
جميع���ا يف احلدائ���ق واملتنزه���ات وال�ص���وارع توج���ب على 
املعني���ني باأمور العا�صمة بغداد اأن يرتق���وا بها اىل م�صتوى 
املواط���ن من حي���ث االهتمام بال�ص���ارع واحلديق���ة وو�صائل 
الله���و الربيئة الت���ي جتعل النا�س مي�ص���ون اياما بعيدة عما 

عانوه يف الفرتة ال�صابقة.
لقد غ�صت حديقة الزوراء باالأ�صر ومل تت�صع لروادها. ح�صود 
ال�صبيان، واالطفال املتجهة نحو مدينة االلعاب مل تكن بحال 
اف�ص���ل. وجد رواده���ا اأن االلعاب فيها نق�صت ومل تزد  ولكن 
الفرح الطاغي يف العيد جعل املواطن ياأن�س بال�صجرة وبقع 

خ�صر مل تتيب�س بعد.
م�صاح���ات وا�صع���ة يف العا�صم���ة بغداد يتوج���ب  ان ت�صتغل 
يف بناء وان�صاء مراف���ق ترفيهية و�صياحية، ميكن ان جتعل 

املواطن وعائلته مي�صون فيها اوقاتا ممتعة.
مت���ى وكيف ومن هي اجلهة التي جتعل م���ن املواطن غايتها 

وهدفها؟ هذا مامل نعرفه.
ه���ي  دورًا  ي�صكن���ون  انف�صه���م  املواطن���ني وج���دوا  اغلبي���ة 
من ال�صي���ق وال���رتدي مبكان،احلديق���ة واملتن���زه يف االيام 
االعتيادية ميكن ان تكون فر�صة ال�صتن�صاق الهواء والتمتع 
وق�صاء اوقات اف�صل الفراد العائلة. الدور ال�صكنية البع�س 
منه���ا ا�صب���ه بزنزان���ات ال�صجن���اء االنفرادي���ة، ب�صب���ب ازمة 

ال�صكن التي نعاين منها يف الوقت احلا�صر.
امان���ة بغداد على وج���ه اخل�صو�س مدعوة  الأن تهتم بتوفري 
مزي���د م���ن املناط���ق اخل�ص���ر وكل  م���ا م���ن �صاأن���ه ان يجع���ل 
بغ���داد مب�صاف املدن الت���ي ينعم فيها النا����س باأجواء هادئة 

وم�صلية.
نعتق���د باأن االمر م���ن االهمية مبكان لتطري���ز �صاحات بغداد 
و�صوارعه���ا والعم���ل عل���ى ا�صتيع���اب ح�ص���ود املواطنني من 
الذي���ن ينته���زون فر����س حل���ول منا�صب���ات االعي���اد والعطل 
الر�صمي���ة والتوجه اىل اماكن معينة  ين�ص���دون فيها الراحة 

واال�صتجمام.
)بارك( ال�صعدون يف �صارع الن�صال باالم�س القريب كان من 
االماك���ن التي يتوج���ه اليها املواطن���ون يف االعياد فيجدون 
الع���اب الت�صلي���ة والكث���ري من الو�صائ���ل التي جتع���ل العائلة 

ت�صتاأن�س الرتيادها.
ه���ذه املنطقة نتمن���ى ان تعاد اىل  �صابق عهده���ا ال�صيما انها 
تق���ع يف منطقة جميلة وعلى نا�صية �ص���ارع حيوي.املواطن 
يف �ص���وق الأن ي�صتعيد بغداد ثاني���ة والتي كانت حافلة بدور 

ال�صينما واماكن اللهو الربيئة.
م���ن �صه���د حديقة ال���زوراء وهي تزدح���م برواده���ا البد وان 
يدع���وه ذلك اىل القول باأننا نحتاج اىل اكر من متنزه واىل 
اكر م���ن مدينة الع���اب منا�صبة وم���زودة بو�صائ���ل ترفيهية 
غ���ري الو�صائل املوجودة االن والتي اكل عليها الدهر و�صرب 
كم���ا يقولون. ه���ذه الدعوة نتمن���ى ان جت���د االذن ال�صاغية 
م���ن املعنيني الر�صميني او من املهتم���ني بهذا اجلانب ونعني 
امل�صتثمرين الذي���ن البد لهم وان يدخلوا معركة بناء واعمار 

العراق من جديد.  

ـــــك ـــــي ـــــاب ـــــب ـــــس �

عبد الزهرة املن�سداوي

ــــــــر ــــــــري ــــــــق ت

ح������ال������ة م�������ش���رق���ة

ن�شاء الب�شاتني..  مناذج م�شرقة للمراأة العاملة

يد تعمل..

بدا الكثري من الن�ساء يف 
حمافظة دياىل مبمار�سة 

االعمال الزراعية لتوفري 
متطلبات احلياة ب�سبب قلة 

االعمال املتوفرة  للرجال وزيادة 
متطلبات احلياة حيث تتوجه 

الع�سرات منهن منذ ال�سباح الباكر 
اىل الب�ساتني الكثيفة جلني 

))الرمان(( او لتنظيف الب�ساتني 
من االدغال و االع�ساب الزائدة 

حيث ي�ستمر العمل حتى غروب 
ال�سم�س وبًاجور قد التزيد عن 

الع�سرة االف دينار..

االنبار.. �سوء خدمات 
املجمع ال�سياحي 

يف  املواطن���ني  م���ن  العدي���د  ي�صك���و 
حمافظ���ة االنبار من �ص���وء اخلدمات 
مدين���ة  يف  ال�صياح���ي  املجم���ع  يف 
احلباني���ة جنوب���ي ق�ص���اء الرم���ادي 
ويطالبون احلكومة املحلية ب�صرورة 
توفري املاء والكهرباء للزوار ال�صيما 
وان ع�ص���و جمل����س املحافظة )مزهر 
ح�صن الفهداوي( �صبق له وان ذكر ان 
املحافظة ب�صدد توقيع عقد مع �صركة 

ا�صتثمارية العادة تاأهيلها.
لذلك يطالبون ب�صرورة الت�صريع يف 
تنفيذالعقد ا�صافة اىل القيام بان�صاء 
جممعات �صياحية اخرى على �صفاف 
نه���ر الف���رات الب���راز وج���ه املحافظة 

اجلديد. 

القانون.. واأقرباء العقيد!
بع���ث املواط���ن اب���و فاتن م���ن بغداد 
بر�صالة اىل ال�صفح���ة يذكر فيها باأنه 
كان يقود �صيارته يف ال�صاعة الرابعة 
ع�ص���را م���ن ي���وم اجلمع���ة املواف���ق  
9/25 يف �صاح���ة كهرمانة يف منطقة 
الك���رادة وا�صتوقفه احد افراد �صرطة 
امل���رور من املكلفني بالواجب يف هذه 
ال�صاحة وطلب منه دفع غرامة قدرها 
30 ال���ف دين���ار ب�صب���ب ا�صتخدام���ه 

الهات���ف النقال اثن���اء قيادته ال�صيارة 
وق���د امتث���ل لالم���ر ال�صيم���ا ان���ه م���ن 
الداعني لتطبيق القوانني ولكن الذي 
جلب انتباه���ه كان �صائق �صيارة اخر 
ق���د مت ايقاف���ه لل�صب���ب نف�ص���ه ولك���ن 
�صرط���ي امل���رور اخلى �صبيل���ه بعد ان 
ذك���ر ل���ه ال�صائ���ق املخال���ف باأن���ه من 
اقرب���اء العقي���د )فالن الف���الين( لذلك 
يدع���و اىل ان يكون تطبي���ق القانون 
عل���ى اجلمي���ع واليت���م التميي���ز ب���ني 

مواطن واخر. 

اجرة ل�سيارة اال�سعاف!!
بع���ث مواط���ن مل يحب���ذ ذك���ر ا�صمه 
بر�صال���ة يق���ول فيه���ا انه م���ن �صكنة 
املحمودي���ة وتوجب علي���ه مراجعة 
امل�صت�صف���ى فيها من اج���ل اال�صراف 
عل���ى عملي���ة والدة حدث���ت لزوجته 
لك���ن مت االعت���ذار ع���ن ذل���ك لع���دم 
وج���ود ق�ص���م متخ�ص����س يف ه���ذا 
اجلانب وقد تطلب نقل زوجته اىل 
م�صت�صف���ى اخر يف بغ���داد بوا�صطة 
�صيارة اال�صعاف التابعة للم�صت�صفى 
حلراج���ة و�ص���ع زوجت���ه ال�صح���ي 
وال���ذي ح���دث ان �صائ���ق اال�صعاف 
طل���ب من���ه مبل���غ )50( ال���ف دينار 
لنقلها!! ولكن���ه وبعد امل�صاومة قبل 
مببل���غ )30( ال���ف دين���ار ويت�صاءل 

يف ر�صالته هل يجوز ذلك؟!

منطقة ال�سماعية.. معاناة 
يع���اين املواطنون من �صكن���ة منطقة 
ال�صماعي���ة �صرق���ي العا�صم���ة بغ���داد 
املتمثل���ة  ال�صعوب���ات  م���ن  الكث���ري 
واحلال���ة  املي���اه  جم���اري  بطف���ح 
املزري���ة الت���ي عليه���ا �ص���وارع وازقة 
املدين���ة وه���م يطالبون بلدي���ة بغداد 
يف  ال�ص���روع  ب�ص���رورة  اجلدي���دة 
ت�صوي���ة ال�ص���وارع واالزقة ومعاجلة 
طف���ح املياه امل���الزم له���م يف ال�صيف 

وال�صتاء. 
عنهم/ فائز نعيم �سفوك 

اىل بلدية الكرادة
مع التحية  

بع���د عطل���ة عي���د اال�صح���ى املب���ارك 
تراكم���ت يف الزق���اق التاب���ع للمحل���ة 
102 يف �ص���ارع اب���ي نوا����س نفايات 
وازب���ال كادت تغلق الطري���ق املوؤدي 
اىل امل�صرف علما ب���اأن هذه النفايات 
ترم���ى ع�صوائيًا لعدم وج���ود حاوية 
ازب���ال ميك���ن ان جتم���ع فيه���ا لذل���ك 
نطالب بحل لهذه امل�صكلة التي تعاين 
منه���ا املحل���ة و�صب���ق ان رفعن���ا ع���دة 
�صكاوى بهذا اجلان���ب من خالل هذه 

ال�صفحة ولكن دون ا�صتجابة.

�ــــــــســــــــكــــــــاوى

ـــــــــــــارة  ـــــــــــــس ا�

النا�سرية/ ح�سني العامل 

يف الوق���ت ال���ذي اعل���ن في���ه رئي�س 
اللجنة الزراعية يف جمل�س حمافظة 
ذي ق���ار ع���ن ال�ص���روع بفت���ح قن���اة 
بط���ول 7 كم  لتغذية اه���وار العكيكة 
مبياه امل�صب الع���ام اكد مدير ناحية 
اال�ص���الح حاج���ة ناحي���ة اال�ص���الح 
اب���و زرك اىل  ه���ور  املتاخم���ة  اىل 
ث���الث نوظ���م لرف���ع منا�صي���ب املياه 
واحياء 200 الف دومن من االرا�صي 

الزراعية يف الناحية املذكورة.
اال�ص���الح  ناحي���ة  مدي���ر  واو�ص���ح 
املهند�س الزراعي عل���ي ح�صني رداد 
�صح���ة  معاجل���ة  ان  ن���رى  للم���دى: 
املي���اه يف ناحي���ة اال�ص���الح ممكن���ة 
وه���ي ال تتطلب �ص���وى ان�صاء ثالثة 
نواظ���م لرفع منا�صيب املي���اه احدها 
يف منطق���ة ال�صيد يو�صع واالخر يف 
مدخ���ل ه���ور اب���و زرك والثالث يف 
نه���ر جوميي�صة، الفت���ا اىل ان ان�صاء 
النواظ���م املذك���ورة ميك���ن ان يوؤمن 
مي���اه ال�صق���ي الك���ر م���ن 200 الف 
دومن من االرا�ص���ي الزراعية موؤكدا 
ان ناحي���ة اال�صالح الت���ي كان يطلق 
عليه���ا �صابقا �صل���ة غ���ذاء النا�صرية 
ال ت�صتفي���د حالي���ا اال م���ن 10 % م���ن 
املياه املغذية النهارها نتيجة تخلف 

منظوم���ة الري.وا�ص���ار مدير ناحية 
اال�ص���الح اىل ان املعاجلات احلالية 
مل�صكل���ة �صح���ة املي���اه يف الناحية مل 
ت���زل دون م�صت���وى الطم���وح فغل���ق 
نهر جبي�س لرف���ع منا�صيب املياه يف 
مقط���ع نهر الغ���راف امل���ار يف ناحية 
اال�ص���الح مل  يحل اال ج���زءًا ب�صيطا 
اخ���ذت  الت���ي  ال�صح���ة  م���ن م�صكل���ة 
تنعك����س �صلب���ا عل���ى حي���اة ال�صكان 
يف الناحية وتت�صب���ب بهجرة اعداد 

كبريه منهم على حد قوله.  
انعكا����س  م���ن  امل�ص���در  وح���ذر 
�صح���ة املي���اه �صلب���ا عل���ى اجلوان���ب 
االقت�صادي���ة والبيئية واالمنية الفتا 
اىل ت�صح���ر م�صاح���ات وا�صع���ة م���ن 

االرا�صي الزراعية يف الناحية. 
ودعا امل�صدر اىل الت�صريع مبعاجلة 
�صح���ة املي���اه عرب تبن���ي خط���ة اآنية 
لتحدي���ث منظوم���ات ال���ري وتامني 
اطالق���ات مائي���ة تتنا�ص���ب مع حجم 

امل�صاحات الزراعية.
ويف ال�صياق ذاته اكد رئي�س اللجنة 
الزراعي���ة يف جمل����س حمافظ���ة ذي 
ق���ار كرمي اجلابري �ص���روع املالكات 
الهند�صي���ة والفني���ة التابع���ة لوزارة 
املوارد املائي���ة والدوائر العاملة يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار بتنفي���ذ م�ص���روع 
لتحويل مياه مبزل امل�صب العام اىل 

اهوار العكيكة التي تواجه انخفا�صا 
حادا مبنا�صيب املياه املغذية لها.

بع���د  للم���دى:  اجلاب���ري  واو�ص���ح 
موافقة جمل�س حمافظة ذي قار على 
توجي���ه جهد اآيل ل�ص���ق نهر بطول 7 
ك���م ميتد من مقطع  امل�صب العام يف 
منطقة اخلمي�صية جنوب النا�صرية 
حتى مناطق اهوار العكيكة و�صروع 
مالكات الدوائ���ر احلكومية العاملة 
يف املحافظ���ة بالعم���ل يف امل�صروع، 
بادرت وزارة املوارد املائية بار�صال 
�صركة عراقنا لتطه���ري وكري االنهر 
والهند�ص���ي  االيل  اجله���د  لتكثي���ف 
يف هذا املج���ال وان�صاء نواظم على 
النه���ر املذك���ور وا�صاف وق���د قامت 
بنق���ل  موؤخ���را  املذك���ورة  ال�صرك���ة 
اآلياته���ا اىل موقع العمل ومن املقرر 
ان تبا�ص���ر مالكاتها بتنفيذ امل�صروع 
خالل االيام القليلة القادمة. وتوقع 
اجلابري اجن���از امل�ص���روع بالكامل 

خالل اال�صهر القليلة القادمة.
الفت���ا اىل ان اجن���از امل�ص���روع م���ن 
�صان���ه ان ي�صهم برفع منا�صيب املياه 
املغذية اله���وار العكيك���ة وال�صناف 
يف �ص���وق ال�صي���وخ  وكذل���ك ه���ور 
احلم���ار ع���رب اال�صتف���ادة م���ن مي���اه 
امل�ص���ب العام الت���ي كانت ت�صب يف 

البحر. 

وم�سوؤول ناحية اال�شالح يف ذي قار بحاجة اىل ثالثة نواظمق�سيـــة 


