
هناك الكثري من الظواهر التي ا�ستجدت يف جمتمعنا منها 
ت�سدمنا  ا�سبحت  ان  فبعد  ايجابي،  ومنها  �سلبي  هو  ما 
االركيلة،  يدخنون  وهم  املقاهي  يف  املراهقني  مظاهر 
ا�سبحنا ن�ساهد ال�سيدات يدخنن االركيلة يف املوالت، رمبا 
كانت  التي  ال�سابقة  القيود  من  املراأة  حترر  من  مظهر  هو 
مفرو�سة عليها، اال ان البع�ض يجد يف ذلك مظهرا مبتذال 
التحرر، وامنا يعك�ض ب�سورة فردية جراأة املراأة  بعيدا عن 

املدخنة لالركيلة.
فاطمة علي )موظفة( تقول ل)اجلورنال( "اأن تدخني بع�ض 
هي،  جراأتها  يعك�ض  امل��والت  يف  علنا  لالركيلة  ال�سيدات 
اأمراأة متحفظة  فاالنفتاح الذي �سهدناه كمجتمع ال ي�سجع 
امل��راأة  عن  العام  ب��ال��راأي  وتهتم  �سحتها،  على  تخاف 
املراهقات  اأين الحظت بع�ض  املدخنة لالركيلة علنا، كما 
يقمن بتدخني ال�سكائر يف ال�سارع يف االونة االخرية، وهذا 
املراهقة،  تلك  مع  البيت  يف  التعامل  كيفية  يعك�ض  اي�سا 
رمبا يكون االنفتاح املفرط للعائلة او حتى الت�سديد املفرط 
املمنوعات  قائمة  يف  والتوازن  االعتدال  الأن  العائلة،  يف 
واملرغوبات التي تفر�سها العائلة على املراهق واملراهقة، 

تعطي نتائج اف�سل"
اما �سنان (طالب جامعي( يقول:" ال اجد يف تدخني املراأة 
ما يخد�ض حياءها، او يعك�ض �سورة �سلبية عنها، فجداتنا 
عندما كنا �سغارا ن�ساهدهن يدخنن ومل ناأخذ فكرة �سيئة 
عنهن، ملاذا اليوم ا�سبحت املراأة املدخنة ظاهرة �سلبية، او 

غري مرغوب فيها مبجتمعنا"
اأ�سباب اجتماعية ونف�سية لتدخني املراأة:

وترى الباحثة االجتماعية حنان هناك ا�سباب عديدة تدفع 
املراأة للتدخني وهذه اال�سباب قد تكون مو�سة ال�سارع او 
حالة التعب النف�سي او تقليد الغري او احتمال اال�سطرابات 
وهذه   ... لها  املقربني  قبل  اليه من  تتعر�ض  الذي  واالذى 
احلالة �سيئة للغاية فقد تدفع البع�ض من الن�ساء اىل االدمان 
من  ال�سجائر  مفعول  من  اقوى  ا�سياء  اىل  اللجوء  او  عليها 
اجل تهدئة نف�سيتها .. وهذه اال�سباب لو در�ست من اجلهة 
�ساذة  ولي�ست  لوجدناها حالة طبيعية  النف�سية  او  العلمية 
فقد ترغب املراأة احيانا بتقليد الرجل يف كل �سيء ومنها 
التدخني او قد ترغب بتقليد البع�ض من الن�ساء امل�سهورات 
ك�سخ�سية فنية او �سيا�سية او اجتماعية ا�سافة اىل حاالت 
اخرى تدفعها اىل التدخني منها ال�سغوط النف�سية يف البيت 

او العمل.

التدخني.
 ماذا يفعل التدخني بانوثة املراأة؟؟

م�سيفة اأن التدخني يقتل داخل املراأة م�ساعر الرومان�سية، 
االأ�رضار  اإىل  اإ�سافًة  اأنوثتها ويق�سي على حيائها،  ويقتل 
علمية  درا���س��ات  اأثبتتها  والتي  تعانيها،  التي  ال�سحية 

الن�ساء  بع�ض  جماهرة  من  م�ستهجنة  خمربية،  واأبحاث 
اأزواج��ه��ن،  ح�سور  ويف  العامة  االأم��اك��ن  يف  بالتدخني 
النخوة  ال��زوج  الفتقار  باملرارة  ي�سعرها  ذلك  اأن  موؤكدة 
واملراأة املدخنة احلياء الذي هو تاج وقارها و�سبيل عزتها 
واحرتامها، كما �سددت على �رضورة اإقالع املدخنات عن 
الذي  دينهن  بتعاليم  والتزامًا  ل�سحتهن  حفظًا  التدخني 
واإزهاق  النف�ض  الإهالك  �سبيل  كونه  للتدخني  حمرمًا  جاء 

الروح...
انفعاالت غري قابلة للتف�سري !!

ويقول اأ�ستاذ علم النف�ض مهند علي اإن ظاهرة تدخني الن�ساء 
تعرب ب�سكل وا�سح و�رضيح عن امل�سكالت االجتماعية التي 
)املثقف  ال�رضائح  مبختلف  العراقية  امل��راأة  منها  تعاين 
من  منع  من  ونق�سد  اجلهل(،  على  املجرب  اأو  واجلاهل، 
ع�سائري  مبجتمع  واالأق���ارب  االأه��ل  �سغط  ب�سبب  التعلم 
فاأية ظاهرة حتدث وتظهر يف املجتمع عملية غري  بحت، 
امل�سكالت  للتف�سري..وهذه  قابلة  غري  النفعاالت  مق�سودة 
الن�ساء  التدخني بني  اإىل ظهور مثل حالة  توؤدي  املختلفة 
كما نراها االآن يف الكليات واجلامعات العراقية واملدار�ض، 
متابعة  فعلينا  العراق،  قوارير  بني  الكربى  الطامة  وهي 
الظاهرة باهتمام كبري ملا لها من جانب �سيء على  هذه 

مدر�سة االأجيال )املراأة العراقية (..
اآثار التدخني على جمال املراأة...

ظهور  التدخني  ي�رضع  املبكرة:  ال�سيخوخة  و  التجاعيد 
اأكرب  الب�رضة، فاملراأة املدخنة تبدو  التجاعيد، و �سيخوخة 

عمرا من املراأة غري املدخنة.
انتفاج اأ�سفل العينني: يوؤدي تعاطي النيكوتني يف الليل اإىل 
يوما  �سيرتك  مما  �سليم،  و  �سحي  نوم  على  احل�سول  منع 
االنتفاخ  مثل  العيون،  على  حمببة  غري  عالمات  يوم  بعد 

و االأكيا�ض يف اجلفون ال�سفلى، و هي عالمة غالبا ما متيز 
الن�ساء املدخنات.

مظهر الفم املفزع: يرتك التدخني الكثري من االأثار ال�سيئة 
على الفم، فتغري لون اال�سنان و اقرتابها من اللون اال�سفر، 
فقد  ت�رضيع  يف  امل�ساهمة  وكذلك  ال��ق��امت،  اللثة  ل��ون  و 
مبا�رض  �سبب  فالتدخني  ال�سحية  الناحية  من  و  االأ�سنان، 

ل�رضطان الفم...
االأ�سنان  التدخني  يلون  ال  واالأظافر:  اليد  اأ�سابع  تلوين 
فح�سب، فهو يلون باللون االأ�سفر االأظافر و االأ�سابع التي 
مما  كذلك،  ال�سيجارة  حمل  يف  ا�ستخدامها  على  تعتادين 

يجعل اليدان تظهران مبظهر �سيء.
عند  اجل���روح  اأن  اآث��ره��ا:  واختفاء  اجل���روح  التئام  ب��طء 
املدخنني ال تلتئم ب�سورة �رضيعة، فهي عادة ما تتقيح و 
اأثر هذه اجلروح  و كذلك  ال�سفاء،  تبقى لفرتات طويلة قبل 
الب�رضة:  تورد  اإختفاء  املدخنني.  لدى  ب�سهولة  يزول  فلن 
ن�سبة  على  الدخان  يف  املوجود  الكربون  اأك�سيد  اأول  يوؤثر 
االأك�سجني التي يحملها الدم اإىل خاليا الب�رضة، مما يجعلها 
ترقيق  على  يعمل  فالتدخني  اأ�سعف:  �سعر  �سحوبا.  اأكرث 
يفقده  مما  الرمادي،  اإىل  مييل  لونها  وجعل  ال�سعرة،  �سمك 
ال�سعر  �سيجعل  الراأ�ض  فروة  على  تاأثريه  اأن  كما  ملعانه، 

اأ�سعف و اأكرث عر�سة للم�ساكل املختلفة.
باأربع  عر�سة  اأك��رث  املدخان  الن�ساء  البثور:  و  الثاآليل 
اأ�سعاف من غري املدخنات لالإ�سابة بالثاآليل و البثور، و 

العدوى الفايرو�سية للب�رضة...
اجلذع  ع�سالت  التدخني  ي�سيب  اجل��ذع:  ع�سالت  ترهل 

باالرتخاء مما يجعلها تبدو مرتهلة.
اأ�سباب ظهور عالمات  اأحد  عالمات التمدد: يعد النيكوتني 
التمدد املزعجة على الب�رضة، فهو يوؤثر ب�سكل مبا�رض على 

االأن�سجة ال�سامة يف اجللد، و يت�سبب يف فقدانها للمرونة، 
مما يوؤدي اإىل ظهور هذه العالمات...

اح�سائيات عاملية
 20 نحو  ي�سكلن  الن�ساء  باأن  العاملية  االإح�سائيات  تفيد 
ا�ستهدافهن  العامل، ويتم  باملائة من بني مليار مدخن يف 
و�سمان  املدمنني  دائ��رة  لتو�سيع  التبغ  �رضكات  قبل  من 
ما  ا�ستبدال  من  ميكن  مبا  منتجاتها،  ا�ستهالك  زي��ادة 
باملوت  املهددين  احلاليني  املدخنني  ن�سف  من  يقرب 
منها  التدخني،  عن  ناجتة  اأم��را���ض  ب�سبب  اأوان��ه��م،  قبل 
فالتدخني  احلمل  حالة  وال���والدة...ويف  احلمل  ا�سطراب 
املتدفقة  الدم  كمية  من  ويقلل  اجلنني،  على  خطراً  ي�سكل 
االأوك�سجني  ن�سبة  من   25٪ و�سول  من  ويقّلل  الرحم  اىل 
وزن  نق�ض  يف  ذلك  وي�سهم  للجنني،  املغذية  امل�سيمة  اىل 
املولود مقارنة مبولود االأم غري املدخنة بني 250 و300 
حيث  خا�سة،  ب�سفة  املراأة  ب�سحة  التدخني  وي�رض  غرام. 
يعترب من االأ�سباب الرئي�سة لالإ�سابة ب�رضطان عنق الرحم 
واالأمرا�ض الوعائية القلبية ويوؤثر �سلبًا يف وظيفة االإجناب 
العظام خا�سة عند  ويهدد �سالمة اجلنني وي�سبب ه�سا�سة 
من  باملائة   40 يف  الن�ساء  لدى  يت�سبب  كما  امل�سنات... 
الوفيات الناجمة عن اأمرا�ض القلب و55 باملائة بال�سكتة 
الناجمة عن �رضطان  الوفيات  باملائة من  الدماغية و80 
الرئة و30 باملائة عن ال�رضطانات االأخرى. ومن التاأثريات 
يهدد عامل  التدخني  فاإن  االجنابية،  ال�سحة  ال�سلبية على 
م�ستوى  على  ا�سطرابًا  يحدث  املراأة.حيث  لدى  اخل�سوبة 
وتاأثريات  مبكرة  والدة  حاالت  ي�سبب  مبا  والوالدة  احلمل 
مع  اعاقة  حاالت  حتدث  وقد  اجلنني،  �سحة  على  خطرية 
تعدد املخاطر لدى املراأة، لي�ض فقط على �سحتها بل كذلك 

على �سحة اأطفالها.

ت�سكو  و�سبابنا  النعا�ض..  من  ت�سكو  "�سيوخنا 
اأخرجت  اأمة  خري  نحن  فهل  االفال�ض..  من 

للنا�ض"
الثالثة،  تتجاوز  التي  الب�رضية،  املجاميع 
قامو�ض  ح�سب  )اأمة(  م�سطلح  عليها  ينطبق 
اأ�سالفنا  عن  ورثناه  الذي  العربية،  اللغة 
ن�سلونا  العائلة،  �سجرة  على  امل�سطورين 

ون�سيتنا الدنيا مهملني بال خدمات.
ار�سه  على  اهلل،  خلقها  التي  الف�سائل  فكل 
التي �سريثها عباده ال�ساحلون، منح اأج�سامها 
البيئة،  متطلبات  مع  التكيف  على  القدرة 
املحيطة.. من حولها.. فروا يقيها الثلج وب�رضة 
رقيقة تلطفها عند احلر.. اإال االإن�سان، فقد اأنعم 
عليه بالعقل الذي ميكنه من تكييف البيئة مع 
لالإ�ستدفاء  الثياب  �سانعا  ج�سده..  متلطلبات 

بردا واملهفات لالإ�سترباد حرا.
خم�رض

وزارات  جردت  الب�رض،  تعداد  منو  ومع 
الدول،  كل  يف  الدرا�سات،  ومراكز  التخطيط 
التي تقطنها اأمم من النا�ض.. حتدد كم يحتاج 
مرفها  ليعي�ض  كهربائية،  وحدات  من  ال�سعب 
درجها  التي  �سعادته،  تكفل  حكومة  ظل  يف 
االحتاد االوربي �سمن فقرات د�ستوره، نازال 
على  اإ�سرتاطه  مثل  الدقيقة  التفا�سيل  اىل 
االحتاد،  دول  اأ�سواق  يف  الرقابية،  اجلهات 

خيار  بعر�ض  )املخ�رض(  لباعة  ال�سماح  عدم 
الأن  فقط؛  امل�ستقيم  ببيع  واالكتفاء  مقو�ض، 
العوجاء،  اخليارة  باأن  يقرون  الزراعة  خرباء 

م�سابة بفايرو�ض من جهة االلتواء!
فهل بلغ العراق هذا احلد من العناية ب�سعبه، 
القرار  فقاتال" اأ�سحاب  وربك  انت  "اإذهب  اأم 
قاعدون،  اخل�رضاء  املنطقة  متاري�ض  خلف 
منطقة  كلها..  املتبقية..  العراق  وخريطة 

حمراء الهبة!
زواج

التخطيط  لوزارات  التابعة  الدرا�سات  مراكز 
النمو من  العامل، تقدر معدل ت�سارع  يف دول 
توليد  حمطات  فتن�سئ  التنا�سل؛  قوة  خالل 
االنتاجية  الطاقة  وتو�سع  جديدة،  كهربائي 
الإ�ستيعاب  اأخرى؛  وحدات  م�سيفة  للقدمية، 
الولد  ان  بح�ساب  ال�سكانية،  االن�سطارات 
اأهليهما  مع  يقيمان  كانا  اللذين  والبنت 
وغ�سالة  وثالجة  واحد  )�سبلت(  ذي  بيت  يف 
االن  تزوجا  كلها،  للعائلة  م�سرتك  وتلفزيون 
ي�ستلزم  ال�سابق  للتعداد  م�سافا  بيتا  وكونا 
تتطلب  وتلفزيون،  وغ�سالة  وثالجة  )�سبلت( 
منظومة،  تواكب  كي  القوة  فائق  تيار  جتهيز 
زخم  ح�سب  للمجتمع،  التنا�سلية  ال�سعة 
االجنابي  الدفع  ذات  فاملجتمعات  تدفقها، 
ال�سديد، تتطلب خططا �سنوية التو�سع، متعددة 
اال�سكال، متنوعة االأ�سايب.. ومتجددة، واالقل 
خططها  تتمطى  التنا�سلي،  تدفقها  يف  زخما 

هدوء  ح�سب  اأكرث،  ورمبا  وخم�ض  �سنتني  اىل 
ال�سباب يف التهافت على الزواج!

اإ�ستغايل،  منطقة  اىل  بي  يجيء  وهذا 
تتو�سع  ان  اأمتنى  طبيبا،  باإعتباري 
م�ست�سفيات  وتن�ساأ  املوجودة،  امل�ست�سفيات 
وال�سيادلة  االطباء  دورات  ت�ستوعب 
يف  املتخرجني  واملمر�سات،  واملمر�سني 
والتمري�ض،  الطب  ومدار�ض  ومعاهد  كليات 
ولت�ستطيع تقدمي خدمات عالجية وافية، لكل 
امل�ست�سفيات،  بعدد  طرديا  ت�ساعدا  منطقة، 
العوائل  وتعدد  املدن  تو�سع  نظري  و�سعتها، 
مثالية؛  خدمات  ن�سمن  وبهذا  النا�سئة، 
وتقدي�ض  الطبيب،  باإحرتام  املري�ض  تلزم 
امل�ست�سفى، بدل ظاهرة االعتداء على االطباء، 
اخلدمات  ق�سور  جراء  موؤخرا؛  انت�رضت  التي 
وامل�ستلزمات، ولي�ض خللل يف طبيب، او ق�سوة 
هو  اإمنا  االطالق،  على  رحوم..  غري  اأداء  يف 
ي�ستوعبها  ال  بقوة  املتدفق  املراجعني،  زخم 
املنطقة من  تو�سعت  متهالك،  م�ست�سفى قدمي 

حوله وفقد هو كثري من وحداته.
ما يعيدين اىل الفقرة الرابعة من هذا املو�سوع: 
"هل بلغ العراق حد العناية ب�سعبه، اىل درجة 
توفري كهرباء ورعاية �سحية ونظافة وتهيئة 

مدار�ض لبيوت ال�سباب املتزوجني حديثا؟".
اجلواب يف مقطع من ق�سيدة لل�ساعر ال�سوري 
الراحل حممد املاغوطوالتي ذكرتها يف بداية 

حديثي هذا.

نقل  /مديرية  العراق  بدولة  الكهرباء  وزارة  يف  موظف  اين 
�سهادة جامعية  واعمل يف ق�سم  الطاقة/ اجلنوب حا�سل على 
الدرجة  من  الرتقية  لغر�ض  الوزارة  اىل  معاملة  رفعت  الرقابة 
الرابعة اىل الدرجة الثالثة هل يطبق فانون 103 على ترقيتي ام 

ي�سمل هذا القانون فقط العنوان املغاير لتدرجي الوظيفي.

حا�سلة  عراقية  اإم��راأة  اأول  هي  ح��داد  جوزفني  الراحلة 
على رتبة "كابنت طيار" عام 1949، يف تلك احلقبة من 
اآثار احلرب العاملية  الزمن يوم كان العامل من�سغال مبحو 
الثانية التي دمرت معظم اوربا، وكانت املراأة تعي�ض حالة 
عامًا   67 قبل  اأي  العامل،  دول  من  كثري  يف  اال�ستعباد 
كانت اإمراأة عراقية تقود طائرة مدنية، متقدمة على �سائر 

االأقطار العربية ودول اأخرى يف العامل.
يوم كان العراق حا�رضا بقوة يف �سياغة وتوقيع ميثاق 
العراق  وك��ان  املتحدة،  االأمم  الن�ساء  فران�سي�سكو  �سان 
�سوت مدوي يف املحافل العاملية، ليثبت اأنه مهد االإبداع 
واالآداب  العلوم  رحال  وحمط  والتطور،  والرقي  والتح�رض 

والثقافة والفنون. 
جزاع  طه  العراقي  ال�سحفي  اأج��راه  جميل  حتقيق  ويف 
)اال�ستاذ الدكتور طه جزاع حاليا ( و�سوره ر�سيد ال�سبلي 
التي  وجوزفني  العراق  يف  طائرة  قادت  عراقية  اأول  عن 
ان   ، فيه  ذك��ر  مالب�ض  مرتدية  ان���ذاك  �سورتها  ظهرت 
اجازة قيادة طائة  ابراهيم حداد منحت  جوزفني �سمعان 
22- يف   53 برقم  العراقية  الطريان  جمعية  من  الو�سرت 
التي  الطائرات  من  الطائرة  هذه  وكانت   12-1949
االج��ازة  ومنحت   ،  " العراقية  الطريان  جمعية   " متلكها 
بالطائرات  مولعة  وكانت جوزفني  �ساعة طريان   73 بعد 
 ، التدريب  على  ا�رضت  لكنها  ذلك  عار�ض  والدها  ان  مع 
تقوم  حيث  بغداد  �سماء  يف  الهواية  هذه  متار�ض  وكانت 
نزهة  يف  الراغبني  املواطنني  وا�سطحاب  اجلوي  بامل�سح 
جوية فوق مدينة بغداد   ومن اجلدير بالذكر انه قد مر على 

رحيلها 40 عاما  .
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تدخين النساء للنركيلة ظاهرة مستجدة على المجتمع العراقي
تحقيق-ساجدة خضر ان اإح����دى االختالفات الكب����رة التي اختربتها ب����ن احلياة يف 

الع����راق وتلك يف اأوروب����ا ال�شمالية ه����ي اإن االأوروبي ال يتذكر 
اب����دا ع�ش����را ذهبيا ورغم اإنه ي����رى اإن ع�شر النه�ش����ة كان مهما 
ج����دا اإال اإنه يت�ش����ور اإن الزمان الذي يعي�ش����ه اليوم هو ع�شره 
الذهب����ي. هذه الفكرة بالطبع خمتلفة ج����دا عن الت�شور العربي 
ال����ذي ي����رى اإن زم����ان اخللف����اء الرا�شدي����ن ه����و ع�ش����ر االإ�شالم 
والع����رب الذهب����ي واإن الف����رة املمتدة بن ذلك الزم����ان وزماننا 
لي�ش����ت �شوى ح�شرة وانتظ����ار ومهما و�شعن����ا عالمات م�شرقة 
يف تاأريخنا فهي يف اأف�شل االحوال تقف عند الع�شر العبا�شي.

ل����كل حقيق����ة تبعاته����ا عل����ى روؤي����ة االن�ش����ان وال�شع����ب فم����ا هو 
الف����رق بن ان ترى اإنك تعي�ش يف ع�ش����رك الذهبي واإن اطفالك 
�شيكون����ون اأك����ر تقدما منك وب����ن ان ترى اإن الع�ش����ر الذهبي 

م�شى قبل ان تولد انت باألف وخم�شمائة عام؟
هذا ال�شوؤال ي�شغلني كما ي�شغلني التفكر بالفرق بن اأن يكون 
ع�شرك الذهبي كما يف حال الغرب مبنيا على تقدم علمي وكفاح 
ون�ش����ال وتعديل قانوين وبن ان يك����ون ع�شرك الذهبي مبنيا 
على ظه����ور نبي يف بيئة ن�شميها اجلاهلي����ة ونحتقر قيمها-اإي 
انن����ا ال ن����رى اأن ظه����ور النب����ي جاء نتيج����ة تط����ور املجتمع اىل 
م�شت����وى ي�شمح للنا�����ش بتقبل اأفكار جديدة ب����ل بالعك�ش متاما 
ن����رى انه ظهر ب�شب����ب التخلف! لو اخذنا كالم����ي هذا واأي كالم 
كت����ب خ����الل االلف ع����ام املا�شي����ة فم����ن ال�شحي����ح ان ن�شعه يف 
املي����زان مع اأف�ش����ل ما لدينا من ال����كالم وبدون نقا�����ش �شنختار 
�ش����ورة من �شور الق����راآن و�شنج����د �شريعا من ي�شاركن����ا اآية من 
لَْنا َعَلىٰ َعْبِدَنا  ا َنزَّ َّ �ش����ورة البقرة تقول " َواإِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب ممِّ
����ن ُدوِن اللَِّه اإِن ُكنُتْم  ْثِلِه َواْدُعوا �ُشَهَداَءُكم ممِّ ن ممِّ َفاأُْت����وا ِب�ُشوَرٍة ممِّ
اِدِق����َن". اأي اإنن����ا ومهم����ا قلنا لن ن�شتطيع ان نق����دم اأي �شيء  �شَ
يق����ارن بكت����اب الل����ه ول����ن ن�شتطيع ان نع����دل قوانين����ه وال نحن 

�شن�شتطيع ان نبني عليه فهو بب�شاطة اعلى هرمنا.
ت�ش����وروا ل����و اإننا عك�شنا ه����ذه الروؤية وقلنا الأنف�شن����ا اإن حالنا 
الي����وم اأف�ش����ل بكث����ر م����ن ح����ال اجدادن����ا واإن ه����ذا الع�شر هو 
اأف�ش����ل ع�شر عرفه العامل العربي واالإ�شالمي من ناحية التعليم 
والطبابة واخلدم����ات وتكوين الدول ثم اإننا نظرنا ملرة واحدة 
يف حياتن����ا اىل امل�شتقب����ل و�شاألنا اأنف�شنا ع����ن االأ�شياء الكثرة 

التي نريد ان نرتقي بها لنتقدم-ماذا �شيحدث حينها؟
م����اذا �شيحدث ان نظرن����ا اىل ع�شرنا الذهب����ي ال�شابق كخطوة 
تقدمي����ة على م����ا قبله ونظرن����ا اىل يومنا كخط����وة تقدمية على 
ع�شرن����ا الذهب����ي ث����م �شمحن����ا الأوالدن����ا ان يقف����وا عل����ى اكتاف 
ع�شرن����ا؟ ماذا لو اإن قد�شي����ة املا�شي احلقيقية هي انه كان عتبة 
لدخول احلا�شر ودرجة يف درجات �شلم يقودنا اىل ما هو اعلى 

منه؟

مبدعون من

قانون الرواتب 
وقانون 103 في العراق

المواطن والمسؤولاعتزاز األمم بأبنائها.. مكفولة في الدساتير الغربية

جاسم العزاويجوزفين حداد 

اعداد: مريم الياس

من قلب الفيسبوك 
اكتب لكم

علي سام

أقالم حرة

اىل ال�سيدة امينة بغداد املحرتمة ،منذ حوايل ع�رضة ايام ونحن 
يف  الواقع  الب�ستان  بخ�سو�ض  الكاظمية  وببلدية  بكم  نت�سل 
407 قرب كازينو املر�سى حول  منطقة العطيفية الثانية حملة 
وجود جتاوز ولوريات تقوم منذ ع�رضة ايام برمي االنقا�ض يف 
ع�سوائية  اىل  حتويله  لغر�ض  �سابقا  جتريفه  مت  الذي  الب�ستان 
امل�ساء  اىل  ال�سباح  منذ  تعمل  وال�سفالت  واللوريات  �سكنية 
مطمئنني  النهم  الكاظمية  بلدية  من  خوف  اي  وبدون  براحتها 
من ناحيتها بل حتى مراقب البلدية مل ي�سلهم ومينعهم !!! وهذا 

دليل على وجود تهاون وتواطوؤ باالمر 
بلدية  اىل  االمر  حتيلون  بكم  بها  نت�سل  مرة  كل  يف  وكنتم 
الكاظمية والتي كان جوابها الوحيد ) مت اال�ستالم ( ولكن يدون 
اي عمل جمرد تخدير ومماطلة حتى يتم املتجاوزين عملهم وهو 
نف�ض ما ح�سل عند جتريف الب�ستان وما ح�سل كذلك عند بناء 
جميع  على  متجاوز  هو  والذي  املجرف  الب�ستان  حول  ال�سياج 

ال�سوارع املحيطة به بل حتى على انابيب املاء حتت االر�ض .
عليه نرجوا منكم التدخل ومنع رمي االنقا�ض يف الب�ستان ومنع 
ال�سكر راجني عدم احالة  حتويله اىل ع�سوائية �سكنية هذا ولكم 
تفعل  مل  النها  ذلك  من  النه الفائدة  الكاظمية  بلدية  اىل  طلبنا 
�سيء منذ ع�رضة ايام بل نرجوا من �سيادتكم التدخل باملو�سوع 

هذا ولكم ال�سكر

البساتين الزراعية اصبحت 
مكبا للنفايات !؟


