
اأعلنت وزارة التخطيط العراقية قبل ايام م�ضت ، عن ارتفاع 
العام  نهاية  ن�ضمة  مليون   40 نحو  اإىل  البالد  �ضكان  عدد 
2017 مبعدل منو مليون ن�ضمة �ضنويا ، وقال املتحدث با�ضم 
الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف ت�رصيح لـوكالة  املعلومة  
اإن معدل ال�ضكان يف العراق �ضيبلغ عند نهاية العام اجلاري 
األف   850 بني  يرتاوح  ارتفاٍع  مبعدل  ن�ضمة  مليون   38
اأن   ، املتحدث  واأ�ضاف   ، جديدة  كوالدة  �ضخ�ٍص  مليون  اإىل 
 39 عند  لي�ضل  م�ضتوياته  ارتفاع  �ضيوا�ضل  العراق  �ضكان 
تطبيق  �ضعوبة  موؤكداً   ،  2017 العام  نهاية  ن�ضمة  مليون 
الديني  القبلية والطابع  العادات  الن�ضل ب�ضبب  قانون حتديد 
 51% يبلغ حوايل  البالد  الذكور يف  اأن عدد  اإىل  اأ�ضار  كما 
فيما تبلغ ن�ضبة الن�ضاء %49 ، وهذا اخلرب ال اأ�ضا�ص له من 
ال�ضحة من وجهة نظر الكثري من العراقيني الأنه غري معقول 
من الناحية العملية بعد االأحداث العديدة التي �ضهدها البلد 
اإىل  اأدت  اليوم والتي  القرن املا�ضي وحتى  منذ ثمانينيات 
الأ�ضباب  الوفيات  معدالت  وارتفاع  الوالدات  عدد  انخفا�ص 

عديدة واأبرزها :
م�ضاركتهم  اأثناء  العراقيني  ال�ضباب  اأ�ضابت  التي  اخل�ضائر   .
فيها  ا�ضتخدم  والتي  اإيران(  )مع  االأوىل  اخلليج  حرب  يف 
وت�ضببت  ال�ضعبي  واجلي�ص  اجلي�ص  يف  االإجباري  التجنيد 
بالهجرة  ت�ضببت  كما   ، فيها  امل�ضاركني  من  العديد  مبوت 
ملن متكن من الهرب لكي ال ي�ضطر للقتال يف حرب �رصو�ص 

اأكلت الياب�ص واالأخ�رص .
راأ�ص  اأن اجتاح  اقت�ضادي بعد  العراق الأكرب ح�ضار  تعر�ص 
النظام ال�ضابق دولة الكويت يف 1990 وهذا احل�ضار ت�ضبب 
هذا  تبع  وما   ، والن�ضاء  االأطفال  من  كبرية  اأعدادا  مبوت 
التي  الثانية  اخلليج  حرب  يف  دامية  اأحداث  من  االحتالل 
ا�ضتخدمت وجربت فيها االأ�ضلحة التقليدية واملحرمة والتي 
ملختلف  ال�ضكان  وتعر�ص  جماعي  قتل  بحاالت  ت�ضببت 
اليوم  لغاية  منها  نعاين  التي  ال�رصطانية  ومنها  االأمرا�ص 

وهناك اإح�ضاءات تف�ضيلية بهذا ال�ضاأن .
1991 يف املحافظات  �ضنة  العراق  التي �ضهدها  االأحداث   .
وهجرة  ودمار  قتل  من  اأحدثته  وما  واجلنوبية  الو�ضطى 
فقدان  اإىل  اأدى  وب�ضكل  العراق  خارج  اإىل  وفردية  جماعية 

العديد من ال�ضكان ح�ضب تقارير دولية .
يف  العراقيون  عا�ضها  التي  واحلرمان  احل�ضار  ظروف   .
ومن   2003  –  1990 لل�ضنوات  والدمار  احل�ضار  �ضنوات 
ابرز نتائج هذه الظروف هي املوت وتفكك االأ�رصة و�ضياع 
االأمل وفقدان اأو تغييب االأمناط ال�ضلوكية االيجابية وانت�ضار 

اجلرمية والهجرة الوا�ضعة .
والتي   2003 �ضنة  العراق  احتالل  رافقت  التي  احلرب   .
وانعدام  اجل�ضيمة  االأخطاء  ارتكاب  ظل  يف  القتل  اأباحت 
املعايري االإن�ضانية يف تلك احلرب التي �ضارت من قبل طرف 
واحد على ح�ضاب ال�ضعب الذي فقد الكثري من االأبناء وهناك 
وثائق مثبتة لدى جهات دولية وحملية توؤ�رص حجم الدمار 

الب�رصي الذي اأ�ضاب ال�ضكان .
2003 وما تخللته من عمليات  االأحداث التي تلت احتالل 
قتل قامت بها جهات معروفة وغري معروفة ت�ضببت بالعديد 
خارج  اإىل  الوا�ضعة  والهجرة  واالغتيال  القتل  حاالت  من 
العراق ، ناهيك عن ال�ضحايا والت�ضحيات الكبرية التي متت 
ولكن  متنوعة  م�ضميات  حتت  االإرهابية  املجاميع  قبل  من 
اأ�ضكالها  ومن   ، االإن�ضان  وترويع  القتل  وهو  واحد  هدفها 
جمازر  وارتكب  العراق  م�ضاحة  ثلث  احتل  الذي  داع�ص 
واالإحباط  البطالة  حاالت  ارتفاع   .  . االأبرياء  بحق  كربى 
اإىل العزوف عن الزواج وارتفاع ن�ضبة العنو�ضة  التي توؤدي 
واخل�ضوبة نظرا ملا يتطلبه الزواج واالإخ�ضاب من متطلبات 
قبل  من  توفريها  على  يقوى  ال  نف�ضية  وا�ضتعدادات  مادية 
تعيق  والتي  الفقر  وانت�ضار  ال�ضكن  اأزمات  تفاقم   . اجلميع 
والتي  ال�ضكاين  والتكاثر  اخل�ضوبة  ن�ضبة  وزيادة  الزواج 
�ضخ�ضتها تقارير اجلهات الدولية واملحلية ومنها م�ضوحات 
وزارة التخطيط التي اأ�ضارت اإىل ارتفاع ن�ضبة الفقر اإىل اأكرث 
وحدة  ماليني   4 من  اأكرث  اإىل  الفعلية  واحلاجة   33% من 

�ضكنية لتوفري ال�ضكن الالئق لالإن�ضان .
للخارج  ال�رصعية  وغري  ال�رصعية  والهجرة  الداخلي  النزوح 
الزواج  حاالت  ح�ضول  دون  حتول  التي  العوامل  من  وهي 
اال�ضتقرار  عدم  عن  طبيعية  كنتيجة  ال�ضكان  عدد  وزيادة 

وعدم مل ال�ضمل باأنواعه املختلفة .
 بروز موانع اجتماعية تعيق بع�ص حاالت التقرب والزواج 
بالفروقات  تتعلق  لدواعي  االقرتان  رف�ص  خالل  من 
عن  البعد  كل  بعيدة  املناطقية  اأو  املذهبية  اأو  االقت�ضادية 

املعاين االإن�ضانية مما يعيق بع�ص حاالت الزواج .
 ارتفاع تكاليف احلمل والوالدة واالأمومة مبا يف ذلك اأجور 

والوالدة يف ظل  احلمل  رعاية  وتكاليف  ال�ضحية  اخلدمات 
ق�ضور دور القطاع احلكومي بهذا اخل�ضو�ص وقيام القطاع 
بالزواج  املتعلقة  واخلدمات  ال�ضلع  اأ�ضعار  برفع  اخلا�ص 
الداخل  يف  اخلدمات  بع�ص  وفقدان   ، والطفولة  واأالمومة 
بتكاليف  عليها  للح�ضول  اخلارج  اإىل  لل�ضفر  واال�ضطرار 
اأثناء  االإ�ضقاط  حاالت  و  والعقم  االأنابيب  كاأطفال  عالية 

احلمل ووفيات االأطفال الر�ضع .
املرورية  واحلوادث  املرا�ضة  ب�ضبب  الوفيات  ارتفاع 
ومعدالت  بن�ضب  معروفة  غري  والأ�ضباب  واالوبئة  وغريها 
بهذا  املعتمدة  العاملية  املعايري  �ضمن  �ضائد  هو  ما  تفوق 
اخل�ضو�ص اإىل جانب ما ذكر يف اأعاله . . اأ�ضباب وتداعيات 
وتنوعها  وتعددها  لكرثتها  لتعدادها  املجال  ي�ضيق  اأخرى 
التخطيط  وزارة  اأجهزة  باإمكان  وكان   . املختلفة  واأ�ضكالها 
ا�ضتخدام  خالل  من  ال�ضكانية  تقديراتها  �ضحة  تثبت  اأن 
من  املخت�ضة  االأجهزة  عجزت  الذي  لل�ضكان  العام  التعداد 
اإجرائه منذ 1997 الأ�ضباب �ضيا�ضية وغري �ضيا�ضية معروفة 
ال�ضكاين  التعداد  ، ويف ظل غياب  للمعنيني بهذا اخل�ضو�ص 
التموينية  للبطاقة  حتديثات  ب�ضوء  جتري  التقديرات  فان 
بهذا  اختيارها  يتم  لعينات  والتعداد  احل�رص  اأعمال  اأو 
عامليا  ت�ضتخدم  تقديرية  معادالت  مبوجب  اأو  اخل�ضو�ص 
عديدة  متغريات  لوجود  دقيقة  نتائج  تعطي  ال  قد  ولكنها 
توؤثر على مو�ضوعية النتائج ، وال نعلم ما الهدف من عر�ص 
اال�ضتخدام  عدم  ظل  يف  جدا  املتفائلة  ال�ضكانية  التقديرات 
املو�ضوعي للعديد من احلقائق الوا�ضحة للعيان ولي�ص على 
تخالف  املعرو�ضة  فالنتائج   ، وتخمينية  افرتا�ضية  اأ�ض�ص 
التخطيط  اإح�ضاءات وزارة  االأر�ص ومنها  كل احلقائق على 
املعي�ضية  احلالة  بخ�ضو�ص  الت�رصيح  �ضاحبة  واأجهزتها 

لل�ضكان ، كما اإنها تخالف االإح�ضاءات املتعلقة بزيادة ن�ضبة 
بوزارة  اخلا�ضة  واالإح�ضاءات  الزواج  عن  والعزوف  الطالق 
واإح�ضاءات  باملاليني  النازحني  عدد  تقدر  التي  الهجرة 
عراقي  مليون   14 من  اأكرث  اإن  تقول  التي  املتحدة  االأمم 
اإعانات ، ناهيك عن  يعانون نق�ص التغذية ويحتاجون اإىل 
االإح�ضاءات الدولية التي تقدر عدد املهاجرين ب�ضتة ماليني 
اأيام  قبل  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال�ضيد  ت�رصيح  عن  ف�ضال   ،
الذي ذكر فيه اإن العراق بحاجة اإىل 35 مليار دوالر الإعادة 

اعمار املدن .
ال�ضتخدامها  هو  االأرقام  هذه  عر�ص  من  الهدف  يكون  وقد 
النواب  وجمل�ص   2016 املحافظات  جمال�ص  انتخابات  يف 
2018 التي تعتمد على املعطيات االإح�ضائية يف حتديد عدد 
االأع�ضاء ، فبموجب هذه االأرقام �ضيكون عدد اأع�ضاء جمل�ص 
النواب 400 على االأقل يف انتخابات 2018 يف وقت تزداد 
الدعوات ال�ضعبية لتقليل اأع�ضاء جمال�ص املحافظات والنواب 
ملا ي�ضكلوه من عبء مايل على املوازنة ، ومن حقنا اأن ن�ضاأل 
هل اعتمدت هذه االأرقام عند اإعداد املوازنة االحتادية لعام 
2017 التي مل تعتمد على اأية موؤ�رصات �ضكانية حقيقية يف 
كما  دقيقة  اإح�ضاءات  توفر  لعدم  واملوارد  الرثوات  توزيع 
تردد اللجان املخت�ضة يف جمل�ص النواب ، كما ن�ضاأل اأي�ضا 
ما هو الهدف من عر�ص هذه االإح�ضاءات فهل الغر�ص هو 
اإ�ضعارنا باالأمل باأن عدد ال�ضكان يف حالة زيادة با�ضطراد 
رغما عن كل الظروف ؟ ، وهل من املعقول اإن تكون الزيادات 
ال�ضكانية من اجنازات العراق ملا بعد 2003 الن املتابعني 
حاالت  يوؤ�رصوا  مل  واخلارج  الداخل  من  العراق  لو�ضع 
ايجابية لالحتالل ترتقي اإىل اأحداث تنمية �ضكانية باالأرقام 

التي تتحدث عنها وزارة التخطيط .

كلما  والعقالء؛  والرموز  القادة  اىل  االأنظار  تتجه 
قيادة  وُربَّ  التحديات،  وتعاظمت  املحن  اإ�ضتدت 
قوته  مواقف  تعزز  قائد  اأو  املواقف،  تفرزها 
للعامة،  منفعة  وباالإح�ضان  التجارب،  خما�ضات 

وللم�ضاوئ نفع جلماعة و�رصر على االأغلب.
االإرهاب،  وطيئة  من  متحي�ص  اأكرث  اإختبار  ال 
والقراءات  ال�ضيا�ضية  اخلالفات  لوال  اإرهاب  وال 

املختلفة للواقع.
الذي  العذاب  حجم  عن  رويتز؛  اأعدها  درا�ضة  يف 
النا�ص  وكل  قمعية،  و�ضائل  من  العراقيون،  ناله 
واإجبار  واالأيادي،  الروؤو�ص  قطع  عن  تتحدث 
واالإحتفال  للتجمهر  والن�ضاء  والكبار  ال�ضغار 
ق�رصاً بتلك امل�ضاهد املروعة، واآخر يتحدث عن قلع 
خمالفًا  ال�ضكائر  يدخن  الأنه  ل�ضانه  و�ضق  اأ�ضنانه 

لتعليمات داع�ص.
مدن  مل�ضتقبل  تهديداً  ال�ضابقان  العامان  ي�ضكل 
بع�ص  جمتمع  بني  والنتيجة  االإرهاب،  اإجتاحها 
اآيدلوجية مليئة باآالف  اأثرت فيه  اأو  منه تر�ضخت 
ال�رصعيني،  غري  واالأطفال  االإغت�ضاب  حوادث 
بح�ضن  يت�ضفون  كانوا  اأ�ضخا�ص  من  واإنتهاكات 
اجلرية واالأخالق، فتحولوا يف حلظة اىل وحو�ص؛ 
عائلتها،  وحتى  وع�ضريتها  حملتها  توؤذي 

وجمموعة م�ضكالت ال تنتهي مبجرد الق�ضاء على 
داع�ص بال�ضالح؛ واإاّل كيف اإنفجرت 4 �ضيارات يف 
رغم  �ضهر،  بغ�ضون  حتريرها  بعد  الفلوجة  مدينة 

االإجراءات االأمنية امل�ضددة.
اأفكاره  فر�ص  عامني،  خالل  داع�ص  اإ�ضتطاع 
بني  اإنخرط  من  معظم  اأن  القول  وميكن  بالقوة، 
�ضفوفه، اأما اأن لقي حتفه او فر حلني البحث عن 
االأطفال  اأجيال  هم  واالأخطر  امل�ضتقل،  يف  عودة 
افكار  الطرية  وال�ضبية، عندما نق�ص على عقولهم 
 " ُي�ضمى  مبا  اإجبارية  او  طوعية  والذبح؛  القتل 

ا�ضبال اخلالفة".
الديني،  لكلمة من رمزهم  اإ�ضتجابوا  العراقيني  اإن 
تطوعوا  واآخرين  ال�ضيا�ضية،  التاأييدات  وتوالت 
اإنتفا�ضًا ملدنهم املغت�ضبة، وكرد لدعوة قياداتهم، 
ن�ضف  على  و�ضاق  قدم  على  املحاوالت  ولكن 
بتجارب  والتفريق  اإنت�ضارات،  من  حتقق  ما 
الت�ضحيات، وقبل اأن تكتب االإنت�ضارات خوامتها؛ 
املواطنيني  اإحراف  على  ال�ضيا�ضات  بع�ص  جُترى 
الراأي  وت�ضليل  اخلالفات،  م�ضتنقع  اىل  وجرهم 
حلها  الميكن  عميقة  االإختالفات  اأن  على  العام 
العراق  ينتظر  داع�ص  بعد  ما  واأن  باحلوارات، 
م�ضتقبل يف اأف�ضله التق�ضيم بعد حرب اأهلية، ومن 
هذا الراأي يحاولون اإقناع الراأي العام اأن املكونات 

ال ترغب العي�ص مع بع�ضها وتف�ضل االإقتتال.

الق�ضاء على داع�ص العلني وم�ضك االأر�ص؛ ال يعني 
ومن  االإرهابية،  والعمليات  ال�رصي  الوجود  اإنهاء 
اخلطاأ االإعتقاد ان املجتمع العراقي خمتلف، الأن 

اخلالف �ضيا�ضي.
اخللل  ولب  ومتعاون،  ُمت�ضالح  العراقي  املجتمع 
امل�ضرتكات  بو�ضلة  فقدت  �ضيا�ضية  بتوجهات 
على  والبناء  واخلربة  القيادة  ومتطلبات 
الت�ضحيات، ومل جتعل نقمة االإرهاب نعمة الإعادة 
العراق اىل اخلروج  اأن و�ضل  ترتيب االأوراق، وما 
الدر�ص  واالإ�ضتفادة من  املظلم،  االإرهاب  نفق  من 
املوؤمل؛ هناك من يريد �ضلب االإنت�ضارات والتفريط 
مريبة،  بق�ضايا  ال�ضارع  وي�ضغل  بالت�ضحيات، 
االأخطاء،  الوطن واحلوار وجتاوز  ويرف�ص طاولة 
ال�ضيا�ضية،  الطبقة  الذي �ضارك فيه معظم  والف�ضل 
اأيدلوجيات  بني  داع�ص  بعد  ما  ملحنة  واإنها 
جتذرت وثارات اأنتظرت وحلول توقفت، واالأنظار 
تتجه للقادة واحلكماء والرموز، للخروج من نفق 
جتعل  بعقول  اإاّل  اإ�رصاقة  وال  النور،  اىل  الظالم 
والدعايات  ال�ضيقة  اأطر احل�ضابات  م�ضلحة؛ فوق 
االإنتخابية املبكرة، ومبا اأن اجلميع يعتقد احللول 
اأن  ومبا  و  اأ�ضعب،  القادم  التحدي  واأن  باحلوار، 
االإرهاب؛  �ضد  العراقيني  وحدة  على  �ضهد  العامل 
للمزايدة  جمال  وال  ال�ضا�ضة،  مواقف  فلتتوحد 

ومزيد من الدماء.

انتم جهة خدمية الأهايل بغداد ووفق ما ن�ص عليه القانون 
فلماذا تكونون جهة تعمل �ضد املواطن و �ضد القانون

ما لوحظ وخالل زيارة فريق املتابعة اىل مقاطعة 10 / 2 
لبلدية  التابع  النظافة  ق�ضم  انه قد مت وبتوجيه من م�ضوؤول 
عددها  ويقدر  االليات  �ضواق  به  افاد  ما  ومبوجب  الر�ضيد 
بحوايل 6 قالبات حجم كبري مع �ضفل وبلدوزر عدد 2 االيعاز 
بحفر حفر عميقة داخل االرا�ضي التي تقع ميني �ضارع 40 
من جهة الك�ضارة وطمر النفايات واملخلفات فيها منتهكني 
النفايات  طمر  متنع  التي  وال�ضحية  البيئية  ال�رصوط  بذلك 
ا�رصار  من  فيه  ملا  ال�ضكنية  واالرا�ضي  املناطق  داخل 
االوىل  لي�ضت  احلالة  وهذه  املكان  وتلويث  العامة  لل�ضحة 
ولن تكون االخرية ان مل يكن هنالك توجيه مع رادع قوي 
وهذا من جانب اجلانب االخر هو اال�ضتيالء من قبل بع�ص 
�ضعاف النفو�ص على ارا�ضي املربع الذهبي قرب التكية ويف 
الف واجزاء من  ال 14  ال�رصيط املحاذي ملنطقة  اجزاء من 
بحجة  ع�ضوائيات  �ضكل  على  فيه  والبناء  وغريها  ال7000 
عدم امتالكهم �ضكن فيما يبقى ا�ضحاب االرا�ضي ينتظرون 
واعادة هذه  اخالءهم  لها مهام  اوكلت  التي  اجلهات  حترك 
االرا�ضي ال�ضحابها نتمنى على امانة بغداد ان تكون معنا 
ال علينا وان يتج�ضد على ايديها �ضعار خدمة املواطن وبغداد 
اجمل وانظف واىل ما ذلك من ال�ضعارات التي مل تدخل حيز 
ا�ضتغالل  االداري واملح�ضوبية وعدم  الف�ضاد  ب�ضبب  التطبيق 
ال�ضلطة املمنوحة لهم بال�ضكل ال�ضحيح هذه �ضكوانا واملزيد 
 .. اهلل  �ضاء  ان  ت�ضحيح  التفاتة  منكم  وننتظر  جعبتنا  يف 

رئا�ضة جتمع هدف املوحد 10 / 2 ابو د�ضري الثانية.

 ال�ضالم عليكم نحن جمموعة من املوظفني نعمل ب�ضفة عقد 
منذ  باخلدمة  ونحن  �ضهادات  وا�ضحاب  بغداد  اأمانه  �ضمن 
ا�ضمائنا  تظهر  مل  ذلك  ومع  �ضنوات   10 من  اكرث  مايقارب 
�ضهادات  ال  ا�ضخا�ص  ا�ضماء  االمانة حيث ظهرت  مبقابالت 

وال موؤهالت .
ت�ضفية  مت  اأ�ضا�ص  اأي  على  اعالمنا  �ضيادتكم  من  نرجو 

اال�ضماء والوا�ضح ال �ضهادة تهم وال خدمة الدولة تهم.

الكلية  من  تخرجت  اعوام  ..منذ  املحرتم  العمل  وزير  ال�ضيد 
وح�ضلت على البكالوريو�ص ومل اح�ضل على اية فر�ضة عمل 
ومل يبق امامي �ضوى بابكم الكرمي لت�ضملوين ب�ضبكة احلماية 
االجتماعية ،حيث فقدت كل �ضبل احل�ضول على فر�ضة عمل 
يف التعيينات كما اين �ضاحب عائلة وال املك املال للعمل يف 
القطاع اخلا�ص ،واين املواطن "�ضعد جا�ضم " �ضبق ان قدمت 
،وقد  للتعيني  فر�ضة  الخذ  احلكومية  الدوائر  من  العديد  يف 

ن�ضحوين بطرق باب ملعرفتهم بجهودك يف هذا املجال .
ال�ضيد الوزير اين انتظر منكم النظر يف طلبي ذلك اين ا�ضتحق 
من  يعاين  الذي  البلد  هذا  ابناء  من  لكوين  الدولة  اهتمام 

البطالة  حتى مع من ميلك �ضهادة جامعية ..

�ضوق  مدينة  يف  بلقي�ص  العراقية  والكاتبة  ال�ضاعره  ــدت   ول  
ال�ضيوخ-حمافظة ذي قار-العراق.

 ن�ضاأت و�ضط عائلة �ضعرية حيث كان والدها عبد احلميد ال�ضنيد 
ال�ضعر  عيون  وبع�ص  مالك  بن  الفية  واأخوتها  يلقنها  �ضاعرا 
العربي - منذ �ضغرها تكتب ال�ضعر حتى حازت على جوائز عدة 

وهي ما تزل طالبة يف الثانوية  �ضدر لها حتى االآن
اإغرتاب الطائر باللغة العربية يف عام1996 ) دار ال�ضندباد   -
�ضوريا ( والذي ترجم اىل اللغة الهولندية كاأول جمموعة �ضعرية 
عام  والهولندية  العربية  باللغتني  �ضدر  حيث  عربية  المــراأة 
1998 وقد نفذت الطبعة من االأ�ضواق يف العام االأول ل�ضدورها
الطليعة  دار   (  1997 عام  يف  العربية  باللغة  مرمي  خما�ص   -
بروفي�ضور  وهو  ك.نايالند  قبل  من  وترجم  �ضوريا(  اجلديدة 

م�ضت�رصق يف جامعة اليدن والرتجمة االآن حتت الطبع
الزالت  رجل(  املخلوقات  )اأجمل  بعنوان  الثالثة  املجموعة   -
مل تطبع بعد ب�ضبب ظروف حياتية معينة  منهمكة بلقي�ص االآن 

بكتابة روايتها االأوىل ولديها ديوان �ضعر جديد تهيئه للطبع.
كما  تتميز بلقي�ص بحافظتها ال�ضعرية النادرة وبطريقة القائها 
1979 ب�ضبب   العراق عام  اخلا�ضة واملعربة ارحتلت من بلدها 
وكان    ، ال�ضاقط   العراقي   النظام  ودموية  ال�ضيا�ضية  الظروف 
لبنان حمطتها االأوىل حيث عملت ب�ضفوف املقاومة الفل�ضطينية 
حتى عام 1982 وذلك ابان االإجتياح االإ�رصائيلي للبنان  ومن 
دم�ضق   احلقوق جامعة  كلية  در�ضت يف  �ضوريا   ا�ضتقرت يف  ثم 
عام 1994 رحلت اىل هولندا ، كتبت  بلقي�ص العديد من املقاالت 
واملجالت  ال�ضحف  واأ�ضهر  باأغلب  ن�رصت  التي  واملحا�رصات 
ال�ضعوب  ،ق�ضايا  االإن�ضان  حقوق  بها  تناولت  التي  العربية،  
خا�ضة،   والعراق  العربي  العامل  يف  املــراأة  وو�ضع  امل�ضطهدة 

اإ�ضافة اىل ن�رص املقاالت ال�ضيا�ضية  والكثري من الق�ضائد .  
يف  الــعــرب  املبدعني  مــن  العديد  وحـــاورت  بلقي�ص  قدمت   -
االأم�ضيات التي دعتهم اليها مكتبة الهاي املركزية مثل الكاتب 
فوؤاد  الكاتب   ، م�ضتغامني  ــالم   اأح الكاتبة   ، ــرج  االأع وا�ضيني 
التكريل ، الباحث علي ال�ضوك واملنا�ضل الكاتب بحقوق االإن�ضان 

الدكتور هيثم مناع وغريهم
اأبرز ن�ضاطاتها  

التي  ال�ضعرية  االأما�ضي واملهرجانات  العديد من  - �ضاركت يف 
دعيت لها يف �ضوريا، م�رص، املغرب، فرن�ضا ،الدامنارك، ال�ضويد، 
املانيا، بلجيكا، انكلرتا  ا�ضافة اىل ح�ضورها الكبري يف العديد 

من  املنا�ضبات والفعاليات الهولندية، كما  
- اأجريت لبلقي�ص العديد من املقابالت االإذاعية والتلفزيونية يف 

هولندا ، �ضوريا ، م�رص املغرب و لندن وغريها
ال�ضحف  يف  املــقــاالت  مــن  العديد  بلقي�ص  �ضعر  عــن  كتب   -

واملجالت العربية التي اأ�ضادت مبوهبتها ال�ضعرية
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االهداف  اهم  من  واحداً  الكهربائي  التيار  توفري  ظل 
نظراً  املتعاقبة  احلكومات  بال  ت�ضغل  التي  واالولويات 
حياتنا  يف  ا�ضا�ضية  اهمية  من  الكهربائية  للطاقة  ملا 
الع�رصات  ت�ضغيل  من  لنا  توؤمنه  ما  خالل  من  اليومية 
وقد   .. االنارة  وكذلك  املنزلية  واملعدات  االجهزة  من 
باأن  موؤخراً  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  ال�ضيد  �رصح 
نظام  يتطلب  للمواطنني  �ضاعة   )24( الكهرباء  توفري 
الذي  ما  العبادي  ال�ضيد  ن�ضاأل  ان  وبودنا  حمكم  جباية 
او  املردود  كان  اذا  هذا  اجلباية  نظام  فر�ص  مينع 
الثمار املتحققة لنا هي كهرباء على مدار )24( �ضاعة 
طيلة  رافقتنا  معاناة  من  تخل�ضنا  قد  نكون  وبذلك 
تكاليف  املواطن من حتمل  املا�ضية وخل�ضنا  ال�ضنوات 
�ضك  ال  وهي  االهلية  املولدات  الأ�ضحاب  مبالغ  دفع  او 
كثرية  مبفردات  ا�ضاًل  املرهقة  ميزانيته  ترهق  مبالغ 
اتخاذ  وقبل  انه  نقول  ان  عراقي..وبودنا  كل  يعرفها 
ب�ضل�ضلة  ن�ضبق ذلك  ان  اية خطوة يف هذا االجتاه علينا 
التجاوزات  على  الق�ضاء  مقدمتها  ويف  االجراءات  من 
ذكية  مقايي�ص  ون�ضب  الكهربائي  التيار  على  احلا�ضلة 
واالهم من ذلك هو املبا�رصة ب�ضطب كل الديون املرتتبة 
ال�ضابقة  الكهرباء  بذمة املواطنني والتي تتعلق بفواتري 
العوائل  وخا�ضة  ال�ضعب  من  وا�ضعة  قطاعات  ان  حيث 
الديون وان احلكومة قادرة  الفقرية تئن من وطاأة هذه 
�ضعبًا  لي�ص  وهذا  منها  النا�ص  وتخلي�ص  اطفائها  على 
على احلكومة اذا ما ارادت �ضطب كل الديون التي بذمة 
من  املمتد  الزمن  كل  طيلة  ظل  الذي  العراقي  املواطن 
2003 وحلد االن يدفع فاتورة الكهرباء الوطنية ويدفع 
عن  مبالغها  تزيد  واالخرية  املولدة  �ضاحب  فاتورة 
فاتورة الكهرباء الوطنية كثرياً.. اننا مع تر�ضيد ا�ضتهالك 
الكهرباء ومع تقنينها بال�ضكل الذي يوؤمن دميومة التيار 
ان االمر  التوعية والتثقيف طاملا  الكهربائي من خالل 
كبري  واملنا  العليا  الوطنية  امل�ضلحة  خدمة  يف  ي�ضب 
من  عليها  مبا  الكهرباء  وزارة  مالكات  تنه�ص  باأن 
التزامات وواجبات وهي جديرة بذلك اذا ما توفرت لها 
االموال الالزمة واملعدات لالرتقاء بواقع عمل املنظومة 
التي  الكهرباء  ازمة  الإنهاء  و�ضواًل  الوطنية  الكهربائية 
اليد  ان  القول  ال�ضنوات والبد من  رافقتنا طيلة كل هذه 
وان  م�ضرتك  جهٍد  من  اذن  بد  وال  ت�ضفق  ال  الواحدة 
هذا  يف  خطوة  واول  بذلك  اال�ضا�ص  احلجر  هو  املواطن 
االجتاه عدم التجاوز على �ضبكة الكهرباء الأن ذلك حمرم 
�رصعًا وقانونًا ومن يتجاوز على الكهرباء امنا يتجاوز 
على املال العام ويلحق �رصراً باملواطنني .. مرة اخرى 
اأهمية  الكهرباء  قطاع  يويل  باأن  الوزراء  رئي�ص  انا�ضد 

خا�ضة . 

مبدعون من

هل أمانة بغداد مع المواطن أم ضده ؟

موظفو عقود امانة بغداد.. لم نحصل 
على شيء بالرغم من استيفاء الشروط 

استغاثة لوزير العمل والشؤون االجتماعية

المواطن والمسؤولفي عراق مابعد داعش.. ال مجال لمزيد من الدماء 

متابعة بلقيس حميد حسن

رئيس الوزراء 
وتوفير الكهرباء

صباح الشيخلي  
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