
 بع�ض ال�ضائمني ي�ضعون 
خمتلف اال�ضباب لتوترهم

 االعمال احل�ضنة ت�ضهم 
يف التخفيف من �ضعورهم 

بالع�ضبية  

يعتببر �شهر رم�شان الف�شيل من اال�شهر التي يجب 
اأن ي�شعر بها ال�شائم بهدوء و�شكينة النف�س وزيادة 
التقببارب واالألفببة مع االأهببل واالقببارب واجلريان، 
فاالبتعبباد عن خمتلف اأ�شببكال الع�شبية واالنفعال 
التي رمبببا قد تنتاب بع�شهم، ال يبب�ؤدي اىل حدوث 
امل�شاحنببات والبغ�شبباء مببع االخريببن، الن اإتباع 
ا�شلبب�ب احل�ار والتفاهم والب�شمة، تقلل ب�شكل كبري 
من ن�شبتها يف هذا ال�شهر العظيم، ال�شيما يف الفرتة 

التي ت�شبق م�عد االإفطار.
جريببدة  اىل  حتدثبب�ا  امل�اطنببن،  مببن  جمم�عببة 

)اجل�رنال( ح�ل هذا االمر.
العط�ض والع�ضبية

قال حممببد خالد جميل )م�ظف(، مع اال�شف اأ�شمع 
مببن اأ�شدقائي ومعاريف اأن هناك م�شاجرات كثرية 
حت�شببل يف �شهر رم�شببان املبببارك، خ�ش��شًا يف 
االأيببام االأوىل منه ويف الفرتة التببي ت�شبق االإفطار 

حتديداً.
واأ�شاف، رمبا يك�ن للعط�س الذي ي�شعر به ال�شائم 
ودور املبباء امل�شبب الرئي�ببس يف بع�س الت�رصفات 

غري احل�شنة مع االخرين.
واأ�شببار اىل اإن نق�ببس املبباء ال�شديببد الببذي ميكببن 
اأن يح�شببل لببدى البع�س خببال ال�شيببام قد يك�ن 
وزيببادة  ت�رصفاتببه  يف  ا�شطببراب  عببن  م�شبب�ؤواًل 

ع�شبيته وانفعاله من دون اإدراك منه.

االنقطاع املفاجئ
اأما منى وليببد جا�شم )م�ظفة(، قالت، اإن االنقطاع 
املفاجببئ عن التدخببن يف رم�شببان لزوجي الذي 
يدخببن بكببرة اأدى اإىل اإ�شابتببه باأمرا�ببس نف�شيببة 

واكتئاب.
وتاأ�شفببت منببى مببن العاقببة احلا�شلببة مببا بببن 
االنقطبباع املفاجئ عببن التدخن وزيببادة اأعرا�س 
الت�تببر والع�شبيببة يف رم�شببان مببن قبببل زوجهببا 
واإحداثببه للكثببري من امل�شبباكل معها ومببع اأبنائها 

الأتفه اال�شباب.
وطلبت منه مراراً وتكراراً الكف عن هذه الت�رصفات، 
ك�نهببم لي�ش�ا املذنبن ومل يكببن اأحد منهم يريد اأن 
يثببري ع�شبيته، فهببم يكن�ن له كل احلببب والتقدير، 
ولكببن هببذه العادة املقيتببة قد اأثرت علببى اأع�شابه 

وجعلته يث�ر الأقل اال�شياء.
القهوة وال�ضاي

غري اأن حت�شن عبببد اهلل فار�س )�شائق اأجرة(، قال، 
�شببّكل االنقطبباع املفاجببئ عببن تنبباول املنبهات، 
كالقه�ة وال�شاي عنببدي والتي كنت اأتناولها طيلة 
ي�مي يف العمل، ك�شائببق اأجرة اأج�ب ال�ش�ارع منذ 
ال�شببباح اىل الليببل، عامببًا م�ؤثراً يف زيببادة حالة 

ت�تري وع�شبتي املفرطة يف �شهر رم�شان.
ويعتقببد حت�شن، اأن لنق�س ن�شبببة املادة امل�ج�دة 
يف تلببك املنبهات والتببي يطلق عليهببا )الكافين( 

يف الببدم خببال ال�شيببام، قببد يبب�ؤدي اىل الع�شبية 
التببي ي�شعر بها وهبب� يفتقد هذه العببادة من تناول 

املنبهات ي�ميًا. 
وي�شببع اللبب�م علببى مهنتببه املتعبة وهبب� يتعر�س 
مل�اقببف تثببري ع�شبيببة يف هببذه االجبب�اء احلببارة، 
ويريببد ارت�شاف بع�ببس اأقداح من ال�شبباي وتدخن 
ال�شكائببر التي ت�شهببم يف تهدئته مببن بع�س االم�ر 

التي ت�لد لديهم ع�شبية كبرية. 
ا�ضطرابات النوم

يف حببن تق�ل زينب علببي �شامل )ربة بيببت(، اأ�شعر 
يف �شهر رم�شان ببع�ببس اال�شطرابات يف عاداتي 
الي�ميببة للن�م، اإذ تنعك�س التغيريات احلا�شلة فيه، 
�شلبببًا على مزاجي وحالتي النف�شية، في�شبح عندي 
حالة من الت�تر والع�شبية اأثناء حديثي مع زوجي 

اأو اأبنائي معي طيلة النهار.
وندمت زينب علببى ت�رصفاتها، الأنها تعتر ال�ش�م 
فر�شببة ل�شبببط النف�ببس وتع�يدهببا علببى ال�شكينببة 
والهدوء وحب االآخريببن وا�شتيعابهم ولي�س العك�س 
والببذي قد يحدث نتيجببة ردود االفعببال املت�شنجة 
والع�شبيببة التي قببد ت�ؤدي الإف�شبباد ال�ش�م والغاية 

املرج�ة منه. 
وكانببت زينببب، تقبب�م كلما �شعببرت ببع�ببس الت�تر 
والع�شبيببة، باأخببذ نف�ببس عميببق وت�شرتخببي ب�شكل 
كبري، الأنها �شعرت باأن لهما دور كبري يف التخفيف 
الت�تببر  ال�شلبيببة وحالببة  االأفببكار وامل�شاعببر  مببن 

والع�شبية. 
ال�ضالة واالدعية

بينمببا يقبب�ل �شاكببر عبببد اللطيببف حامببد )طالببب 
جامعببي(، يف ي�مي االول من �شهببر رم�شان، كنت 
اأ�شغببل وقتي بحمل الهاتف النقببال ملدة ال تقل عن 
8 �شاعات ي�ميًا للتحدث مع اأ�شدقائي على م�اقع 
الت�ا�شببل االجتماعببي من دون ت�قببف حلن وقت 

م�عد االفطار.
ووجببد �شاكببر، اأن هذه االم�ر ال يراهببا منا�شبة يف 
�شهببر رم�شان املبببارك، ويجب القيببام باأم�ر اأكر 
اأهميببة خالببه، فاجلل��ببس علببى �شجببادة ال�شبباة 
وقببراءة بع�س االأدعيببة من اأهم االأمبب�ر التي ميكن 
القيببام بها، والدعاء ميكببن اأن ي�شاعده يف اإزالة اأي 

ت�تر اأو تعب نف�شي قد ي�شعر به.
وقام �شاكر من اأجببل اال�شتفادة من وقته مب�شاعدة 
االخرين باإعطاء املببال للفقراء فقط، وكذلك بع�س 
االعمببال احل�شنببة مثببل املببراأة العجبب�ز يف جتاوز 
اأو مببع اجلمعيببات اخلرييببة التببي تقببدم  ال�شببارع 
االأطعمببة للفقببراء، فهذه الطرق ت�شاعببد ال�شائم يف 
التقببرب من اخلببري يف هببذا ال�شهر الكببرمي وت�شعره 

ب�شعادة غامرة.
التحدث مع االخرين

ن�شحببت الباحثببة االجتماعيببة هدية عبببد اخلالق 
�شليم، جميع النا�ببس ب�رصورة االبتعاد عن الغ�شب 
خببال اأيام ال�شبب�م، الن التحدث مع االخرين بهذه 
الطريقة، ت�شهم يف نق�س كبري من اأعمالهم احل�شنة 
خال ال�ش�م، لذلك، اإتببباع ا�شل�ب ال�شمت، اخليار 

االمثل.
وطالبت منهببم باالبت�شامة، الأنها تعد طريقة مثلى 

يف ن�ببرص احلببب وال�ئام بببن النا�س يف هببذا ال�شهر 
الكرمي، و�شت�شاعد ال�شائببم يف التخفيف من الت�تر 

الذي رمبا قد ي�شعر به خال الي�م.
وكانببت هديببة، ت�شتمببع للكثببري مببن الن�شبباء االتي 
ي�شكببن مببن ع�شبية اأزواجهببن يف �شهببر رم�شان، 
فتقببدم لهببن الن�شائببح باملزيببد من االعمببال التي 
عببن  الناجتببة  مببن خالهببا ع�شبيتهببم  يتفاديببن 
تببرك الدخببان اأو املنبهببات ب�شبب ال�شيببام، وذلك 
بحر�شهن علببى ح�شن التحدث معهم واال يزعجنهم 
مبتطلبات كثرية وفق حالتهم املادية واأن يحر�شن 
على اإعداد الطبخات واحلل�يات التي يحب�نها كما 
يعملببن جاهببدات علببى ت�فري ج� من الهببدوء حتى 

ي�شتطيع اأزواجهن الن�م والراحة. 
�شيامه هلل وحده

�شببدد مناف عبد الببرزاق ح�شن ) رجببل دين ( على 
اإن ال�شائببم يجب اال يغرق اأ�رصته يف ج� من الت�تر 

وعدم الراحة والقدرة على متابعة العبادات.
وتابببع حديثببه، االن�شببان ال�شائببم يجببب اأن يك�ن 
�شيامببه هلل �شبحانببه وتعاىل وحببده وي�شتطيع من 
خالببه اأن يكبببح جمبباح غ�شبببه، الأنببه يببدرك باأن 
ال�شيببام لي�ببس انقطاعا عن الطعببام وال�رصاب فقط، 

واإمنا ه� انقطاع عن كل ملذاته واأه�ائه.
وختم حديثه، على ال�شائمن اأن ي�شتغفرون كثرياً، 

واأن يقدمبب�ا الكلمة الطيبة قبل ال�شيئة، الن ال�شائم 
اإذا �شببام �شامببت ج�ارحببه، فما اأكرهببم الذين ال 
ين�بهببم غري اجل�ع والعط�ببس واالجر القليل، ب�شبب 
ع�شبيتهببم وحتدثهم بكام يفقببدون من خاله كل 

�شيامهم.
م�ضك اخلتام

غالبيببة ال�شائمببن الذيببن ي�شعببرون بالكثببري مببن 
اأنف�شهببم  باإعببداد  يق�مبب�ن  ال  والع�شبيببة،  الت�تببر 
وتهيئتهببا قبل حلبب�ل �شهببر رم�شان املبببارك عن 
طريق تقليل من بع�س العادات الي�مية التي كان�ا 
يق�مبب�ن بهببا �شابقببًا مببن تنبباول القهبب�ة وال�شاي 
والن�شكافيه، اأو �رصب املاء بكميات كبرية، اأو حبهم 
لتناول الطعام ب�رصاهة، كي يتع�دوا على منط اأخر 
يف هببذا ال�شهببر املبارك وب�شببكل تدريجببي، عندها 
�شبب�ف ت�شهم هذه االم�ر ، فيمببا ل� قام�ا بها بعدم 
�شع�رهببم بالع�شبية مع االخريببن، وي�شتطيع�ن اأن 
ي�شيطببروا علببى ت�رصفاتهببم الي�ميببة، اإن كان�ا يف 
املنببزل اأو يف العمببل اأو يف ال�شببارع، فببا يخ�رصوا 
كل ح�شناتهببم التي يريدون احل�ش�ل عليها يف هذا 
ال�شهر الف�شيل، وهذا ال يعني  باأن كل �شائم تنتابه 
الع�شبية، النه عائد للمرء نف�شه، فهناك من ي�ش�م 

هلل وحده، وهناك من ي�ش�م �شيامًا تقليديًا . 

منببذ مدة ط�يلببة وامل�اطببن العراقي يعاين من م�شبباكل كبرية 
قببد ع�شفت بحياته وتراكمت عليه بفعببل االهمال امل�شتمر لها 
والتببي اأدى عببدم معاجلتهببا يف وقتها قبببل اأن تت�شببع وتك�ن 
كارثببة اإن�شانيببة وبيئية و�شحية ونف�شيببة عليه، فنق�س جميع 
اخلدمببات ووج�د اأزمة �شكن خانقببة وغاء االيجارات التي مل 
ترحببم الفقببراء وارتفاع كافة اأ�شعار املبب�اد يف اال�ش�اق، باتت 
م�شاكل مرتاكمة اأثارت تذمر امل�اطنن وخلفت لهم اأزمات من 
دون مرر، فل� قامت اجلهات املعنية ب�رصعة اإيجاد حل�ل بداًل 

من تراكمها هكذا ، ملا عاين النا�س من جرائها �شنن ط�يلة.
فهببل �شيبقببى امل�اطببن يف هببذه املعانبباة وقببد تن�شحببب على 
اأطفاله يف امل�شتقبل؟ وكيف ميكن حلها يف ظل غياب وا�شحة 
ال�شرتاتيجيببة العمل املثمببر؟ وملاذا هذا االهمببال يف خدمات 
النا�ببس والذيببن ال يطلب�ن �شبب�ى العي�س يف �شببام وامان لهم 

والأبنائهم؟
عببدد من امل�اطنببن حتدث�ا اىل جريدة )اجل�رنببال( وكان لها 

هذا التحقيق ال�شحفي.
الكهرباء اأواًل

قببال كمببال ح�شن عمبباد ) �شائق اأجببرة ( ، تعد اأزمببة الكهرباء 
من امل�شبباكل التي يعاين منها امل�اطن منببذ مدة ط�يلة، حتى 
تراكمببت عليه ب�شببكل ي�مي و�شببار �شاحب امل�لببدة املتحكم 
ال�حيد يف تزويد منزله بالطاقة الكهربائية ومن غريه، فظام 

دام�س وحياة خربة.
وتابببع حديثه، فلل�شيف وال�شتبباء م�شاكل متعددة يف ظل عدم 
وجبب�د هببذه النعمببة، ومبببا اإن احلياة العامببة مرتبطببة اأ�شا�شًا 
بهببا، فببان اختفائها قد اأثرت على اأحبب�ال النا�س وعلى مهنهم 

ومنامهم وطعامهم ورزقهم.
ودعببا اجلهات املعنيببة ب�رصورة االهتمام بهببذا االمر احلي�ي 
الببذي ال غنببى عنه اأبببداً، الن الطاقة الكهربائيببة، تعني احلياة 
واال�شتمرار بها وعدم وج�دها، ت�قف ملختلف امل�شاريع التي 

ت�شب يف خدمة النا�س.
مياه ال�ضرب النظيفة

اأمببا حنان مهدي فار�ببس ) م�ظفة ( فقد قالببت، اأعتقد اأن اأزمة 
ميبباه ال�رصب النظيفة واخلدمات ال�شحية ال�شيئة واأزمة ال�شكن 
املزمنببة وغاء االيجارات من دون رادع لهببا والعقارات التي 
اأ�شبحببت اأ�شعارهببا رهيبة، وغريهببا من امل�شبباكل املرتاكمة، 

اأثقلت كاهل امل�اطن.
واأ�شارت اىل اإن االرث الكبري ال�شيء الذي ت�ارث جيًا بعد اآخر، 
قد يحتاج اىل مبالغ كثرية، رمبا ت�شل اىل مليارات الدوالرات، 
كببي تع�د االمبب�ر كما كانت عليببه �شابقًا، ولكن خببراب البنى 

التحتية، ال ي�شهم يف عملية �شه�لة اال�شاح ب�قت قليل.

وطالببب بالعمل علببى تفعيببل امل�شاريع اخلدميببة التي حتتاج 
بع�شهببا اىل اإبببدال مفا�شله اأو ت�شليح اأجهزتببه اأو منظ�مة ما 
و�ببرصاء غريها، كي ي�شعببر امل�اطن من خال هببذه االفعال اأن 

هناك حت�شن يف خدماته.
�ضبكات ت�ضريف املياه

غببري اأن اأحمد وليد عايد ) �شاحب حمببل لبيع امل�اد االن�شائية 
( قببال،  يف كل م��شم �شت�ي عندما تهطببل بها االمطار، ت�شهم 
املجبباري املحطمببة التببي تعبباين من ان�شببدادات ب�شبب�رة غري 
طبيعيببة وعببدم امتاكها طاقببة ا�شتيعابية اىل غببرق ال�ش�ارع 

واملنازل وحت�لها اىل برك اآ�شنة.
وطالببب حت�شببن باالهتمببام بقانبب�ن اال�شتثمار الببذي ي�ؤدي 
اىل تكليببف خمتلببف ال�ببرصكات االجنبية، باأجببراء م�شح كامل 
ملجبباري العا�شمببة واملحافظات، لغر�ببس اإبدالها باأخرى من 
خببال ت�شميببم جمببار حديثببة ت�اكب الع�ببرص مببع دول العامل 

وب�شعات كبرية. 
وطلب بعببدم االجتاه كما معم�ل االن نحبب� ترقيع االن�شدادات 
وت�شليببح ما ه� مت�رصر ل�شبكات املجبباري القدمية واملهدمة 

واملك�شبب�رة وامل�شببدودة التببي تعاين مببن م�شاكل عببدة، فتهدر 
االمبب�ال من دون فائببدة وكان االجدر هدمهببا وبناء منظ�مة 

جماري حديثة، بكا جانبي الكرخ والر�شافة.
اأزمة ال�ضكن

تعجبببت ن�ال ج�اد كاظببم ) م�ظفة ( من و�شبب�ل اأزمة ال�شكن 
يف العراق اىل ن�شب كبرية بعد اأن كان ميتلك م�ارد اإقت�شادية 
هائلببة، مببن دون و�شببع حلبب�ل لهببا، ولي�ببس حاليببًا يف ظببل 

انخفا�س اأ�شعار النفط.
واأو�شحببت بببان اجلهببات املعنيببة كان باإمكانها حببل اأزمتها 
ب�شه�لة من خال اأخذ كل حمافظة على عاتقها تنفيذ م�شاريع 
اإن�شبباء امل�شاكن وال�حدات ال�شكنية لببكل م�اطن وبكلف قليلة، 

ت�شتغل فيها جميع م�شاحات البناء.
وحت�ببرصت علببى اأو�شاع البلببد من هببذه ال�شائقببة مالية التي 
الن  منهببا،  احلببد  يف  امل�شاهمببة  عببدم  اىل  اأدت  والتببي  بببه، 
هنبباك اأول�يببات اأهببم، وهي املعي�شببة ودفع رواتببب امل�ظفن 

واملتقاعدين وغريها من االم�ر املهمة.
املطبات واحلفر

يذكر فريد وائل علي ) خياط ( بق�له، اإن املطبات واحلفر التي 
تعاين منهببا معظم ال�شبب�ارع، �شكلت هاج�شًا ي�ميببًا، قد اأقلقت 
امل�اطنببن يف خروجهببم من املنببزل واأثناء ع�دتهببم، ال�شيما 

�ش�اق ال�شيارات التي اأدت اىل عطبها.
ورجببا البببدء بتبليط بع�س ال�ش�ارع التي م�شببى عليها �شن�ات 
ط�يلة من دون اأن تام�س اال�شفلت من اأجل اإعادة اإحيائها من 
جديببد. واقرتح اأن تك�ن عملية اإك�شاء ال�ش�ارع بعملية التناوب 
بببن �شببارع واآخببر مببن دون العمل بهببا جميعًا، كببي ال حتدث 
اختناقببات مروريببة وعدم و�شبب�ل النا�س اىل عملهببم ب�ش�رة 

مبكرة.
االعمار وامل�ضاريع اخلدمية

اتفقببت وزارة االعمببار واالإ�شببكان مع �ببرصكات اأجنبية لزيادة 
امل�شاريع اخلدمية التي تنفذ بطريقة الدفع باالأجل.

وذكببرت البب�زارة يف بيان �شحفببي، اأنهببا ت�شعببى اىل اإ�شافبة 
م�شاريببع بنى حتتيبببة جديدة يف الباد وت�فببري اخلدمات لكل 
امل�اطنببن واإ�شافببة م�شاريع بنببى حتتية جديببدة ت�شاف اىل 
امل�شاريببع العاملببة واملت�قفة يف الباد ب�شبببب االزمة املالية 
والفرن�شيبببة  االملانيبببة  ال�ببرصكات  مببع  االتفبباق  عببن طريببق 
وااليرانيبببة واليابانيبببة على تنفيببذ امل�شاريببع بطريقببة الدفع 
باالأجببل. وبينببت البب�زارة اىل اإن ال��شع املببايل ال�شعب الذي 
ميبببر ببه العراق اأجببر ال�زارة علببى الت�قف يف اإعان م�شاريع 

جديدة واأثبر ذلك على امل�شاريع امل�شتمرة.
 الفتببببًا اىل اأن اتفبباق البب�زارة مببع ال�ببرصكات االجنبية �ش�ف 

يجعل عجلة البناء م�شتمرة بطريقة الدفع باالأجل.
نهاية الكالم 

غالبيببة امل�اطنببن اأ�شبح�ا يف حالة تذمر مببن تراكم م�شاكل 
اخلدمببات التببي اأدت اىل خلببق  اأزمببات كثببري يف حياتهببم مل 
ي�شتطيعبب�ا جتازوهببا، وانعك�شت علببى معي�شتهببم الي�مية باأمل 
وح�رصة، فكان على اجلهات املخت�شة اأن تراعي ذلك من خال 
ر�شببد ميزانيببات كبرية لهببذه االغرا�ببس حتببى ال ت�شتمر  تلك 
املعانبباة طبب�ال حياتهم، فازديبباد امل�شاكل وكببرة اال�ش�ات 
التببي تعالببت مببن كل جانب من اأجببل حل�ل �رصيعببة، ال ميكن 
اأن تاأتببي نتائجهببا باإعطبباء امل�طببن م�شل ال�عبب�د واحلب�ب 
امل�شكنة، الأنها اأعمال ال تع�د على امل�ش�ؤول اال بغليان ال�شارع 
و�شخببط النا�س عليه، وكان عليهببم الرتكيز على قطاع االعمار 
اأواًل اأكر مببن القطاعات االخرى على اعتبار اأنه �شي�فر فر�س 
عمل، لي�شهم يف تقليل ن�شب البطالة، ويبدو اأن ما خ�ش�س له ال 
يفببي بالغر�س، وه� بحاجة اىل مبالغ كبرية للنه��س بجميع 
البنببى التحتية يف الببباد، فامل�اطن مببا زال ي�شك� منذ �شنن 
ط�يلة من �شعف وا�شح يف اخلدمات املقدمة اليه من اجلهات 
احلك�ميببة، ال�شيمببا من عدم وجبب�د �شبكات ال�ببرصف ال�شحي 
الطببرق وامل�ا�شببات واالت�شبباالت  ال�ببرصب وتعبيببد  وميبباه 

وغريها.

بسبب العصبية... 

غالبية الصائمين ال ينوبهم غير الجوع والعطش في شهر رمضان!

معاناة ما زالت تتراكم 

نقص الخدمات تعصف بحياة المواطن وحلولها باتت ضربا من الخيال!!

تحقيق ــ  دريد ثامر 

بغداد ــ قسم التحقيقات
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