
العراقيني، مازالت تعمل حتت طائلة قرار  نقابة االطباء 
جمل�س احلكم رقم ٣ لعام ٢٠٠٤، بتوقيع احلاكم املدين 
النقابات  جمال�س  حل  مت�ضمنا  برمير،  بول  االمريكي 
جلنة  وت�ضكيل  منها،  اخلريية  عدا  العراقية  واجلمعيات 
وتاأمني  عليها  لال�رشاف  العمل  وزير  برئا�ضة  وزارية 
احلفاظ على اموالها وت�ضكيل جلان ادارية موؤقتة؛ الإجراء 
واالنظمة  القوانني  �ضمن  الدائمية  املجال�س  انتخابات 

الداخلية النافذة.
عامي  انتخابيتان  جولتان  اأجريت  اال�ضا�س  هذا  وعلى 
ف�ضلت   ،٢٠١٣ لعام  ثالثة  وحماولة   ٢٠١٠  ،  ٢٠٠٦
جميعها يف اإنت�ضال النقابة من طائلة قرار جمل�س احلكم 
اعاله؛ ب�ضبب �رشاعات املنا�ضب احلزبية والفئوية، وعدم 
واإق�ضاء  النقابي،  للعمل  املت�ضدين  لدى  الروؤية  و�ضوح 
النخبة وعزوف جماهري االطباء، عن االنتماء للنقابة، او 
التي  االأ�ضاليب  و�ضوؤم  االمل  خيبة  جراء  االنتماء؛  جتديد 
اإتبعت وفق منهج مدرو�س يتعمد امل�ضايقات واالعتداءات 
مبجال�س  وتعمل  جممدة  االن  فالنقابة  لذلك  والتهمي�س؛ 

�ضعيفة جدا.
اأع�ضائها  عمل  تنظم  نقابة  حتتاج  الطب  مهنة  حني  يف 
وحمايتهم من االعتداء والزلل؛ مل�ضا�ضها بالكيان الب�رشي 
بكل تعقيداته ولكونها تتوزع بني قطاعني.. عام وخا�س، 

وتنطوي على تفا�ضيل خ�ضو�ضية دقيقة.
و  حاميا  دورا  توؤدي  لالأطباء،  نقابة  العراق،  يف  كانت 
الطاغية  نظام  تغيري  بعد  تعطلت  لكن  الأع�ضائها،  راعيا 
املقبور �ضدام ح�ضني، يف 9 ني�ضان 2003، ب�ضدور قرار 
حل  على  ن�س  الذي   ٢٠٠٤ لعام   ٣ رقم  احلكم  جمل�س 
اإ�رشاف  حتت  وو�ضعها  واجلمعيات،  النقابات  جمال�س 
على  تعمل  موؤقتة  جمال�س  واإن�ضاء  عليا،  وزارية  جلنة 
اإ�رشاف  حتت  دائمة  جمال�س  لت�ضكيل  انتخابات  اجراء 
اللجنة الوزارية و ح�ضب النظام الداخلي والقانون النافذ.

اأ�ضحت نقابة االطباء وحلد االن، تكاد ان  ا�ضتنادا لذلك، 
تكون هي الوحيدة املتبقية، حتت اإ�رشاف اللجنة الوزارية 
تتقاذفها الت�ضارعات احلزبية والطائفية، مكبلة اطرافها.. 
اأو�ضالها، م�ضلولة ترتاأ�ضها جمال�س �ضعيفة مقيدة  متزق 

بقرارات ق�ضائية �ضادرت حريتها يف العمل.
وبهذا خ�رش االطباء، وخ�ضو�ضا ال�ضباب منهم، دور النقابة 
واخالقيا؛  واأمنيا  وعلميا  واقت�ضاديا  اجتماعيا  الراعي.. 
مدافعا  يجدون  وال  العتداءات،  يتعر�ضون  ف�ضاروا  
مغبتها؛  يقيهم  قانون  وال  جتاوزات،  بهم  وتلحق  عنهم، 
احرتامهم  و  وموقعهم  ودورهم  حقوقهم  اأفقدهم  مما 
االجتماعي، واأدى اىل هجرة اعداد �ضخمة منهم، وعزوف 
الكثري عن اال�ضرتاك يف ن�ضاطاتها، م�ضتهينني بها، عقب 
اإلتحقت  ثالثة،  وحماولة  فا�ضلتني،  انتخابيتني  دورتني 
ب�ضابقتيها؛ اإذ مل تكتِف بعدم النجاح؛ اإمنا خلفت توترات 
الطائفي  االحتقان  غذاها  الزمالء،  بني  و�رشاعات 

وراء  بها  األقى  وعرقيا؛  حزبيا  الفئوية..  واال�ضطفافات 
�ضٍد منيع، يتعذر اإجتيازه؛ فبقي االطباء رهن االإهمال من 

دون نقابة فعالة.
املمكن  من  اإنتخابات،  تنظيم  الزمالء  يحاول  اليوم.. 
القرن  ن�ضف  يف  نوعها  من  واالوىل  تاريخية  تكون  ان 
املا�ضي، اإال اأن تراكمات ال�ضنني الثالثة ع�رشة املا�ضية، 
وجتاذباتها، تقف بوجه اجلادين.. املواظبني على العمل؛ 
مبا  �ضمعتهم،  وتلوث  اج�ضادهم  حلم  وتنه�س  لتحبطهم 
و�ضف ر�ضول الرحمة الغيبة، مت�ضائال: "اأيحب اأحدكم اأن 

ياأكل حلم اأخيه؟".

اعاله،  احلكم  جمل�س  قرار  تعقيدات  هو  اال�ضكاالت،  اول 
البع�س  اأن  حتى  اأهوائها،  ح�ضب  االأطراف  تف�رشه  الذي 
النافذة،  النقابات  قوانني  فوق  الوزارية  اللجنة  يرى 
ولها �ضالحية جتاوز االأنظمة الداخلية، واأنا اأرى اأن ذلك 
اللجنة  يوؤكد على وجوب عمل  االخر  والبع�س  م�ضتحيل، 
لها  يحق  وال  الداخلي،  والنظام  القانون  وفق  الوزارية، 
الوزارية  اللجنة  حق  من  تقول  ثالثة  وفئة  ذلك،  جتاوز 
الر�ضوخ  وعدم  واأعرافها  االنتخابات  اأنظمة  جتاوز 
والتح�ضريات  التوقيتات  حجب  حقها  ومن  ملتطلباتها، 
لقي  طرح  وهو  الالزمة،  والدعاية  اال�ضتعداد  وفرتات 

الكثريون،  يريده  عما  �ضا�ضعا  بونا  ومد  كبرية،  اإختالفا 
اأع�ضاء الهياأة العامة  وتقت�ضيه م�ضلحة النقابة ومنفعة 

فيها.
النقابي..  والعمل  املهنة  يف  زمالئي  االأطباء..  اإخوتي 
الفر�ضة ما زالت باأيدينا، فال نفرط بها، اإمنا ينبغي علينا 
متكال  ميثلنا..  جمل�س  اإختيار  حم�ضنني  بها،  نتم�ضك  اأن 
على اهلل بنية �ضافية؛ لالإرتقاء بعمل النقابة، اىل خدمة 
اأع�ضائها؛ الأن املكان باملكني، ومن �ضيحل يف املجل�س، 
حاجتنا  وفق  نختاره  مل  اإذا  اخلارجية؛  اإرادته  يفر�س 

الداخلية.

او  واقعي  غري  �ضيء  عن  للتحدث  رغبة  يل  لي�س 
وهو  االجتماعية   احلياة  واقع  مع  يتناق�س  �ضيء 
�ضلوك انتهجه يف احلياة لكني وجدت نف�ضي مرغما 
ف�ضويل  اثارت  عراقية   �ضخ�ضية  عن  للتحدث 
�ضخ�ضية دخلت معرتك احلياة بعفوية لكنها وجدت 
نف�ضها مرغمة حتمل تناق�ضات غري موجودة حتى 
بحري  يون�س  عن  كتب  ما  يقراأ  فمن   .. اخليال  يف 
حياة  عا�ضت  ال�ضخ�ضية  فهذه  بالده�ضة  ي�ضاب 
مملوءه بااللغاز واجلدل حيث برز ا�ضمه يف العديد 
من الكتابات قد يكون بع�ضها مبالغ فيه وقد يكون 
يعي�ضه  كان  الذي  الواقع  من  قريب  االخر  البع�س 
الزمن املليء  تلك احلقبة من  العراقي يف  املجتمع 
وب�ضدق  �ضانقل  االحوال  كل  لكن يف  باملفاجاءات 
يون�س  ولد  فقد  ال�ضخ�ضية  هذه  عن  ماكتب  كل 
املو�ضل   يف   1903 عام  الروايات  بح�ضب  بحري 
انه  اال  املعلمني  دار  ثم دخل   مدار�ضها  ودر�س يف 
مل يكمل حت�ضيله الدرا�ضي فالتحق بوظيفة كتابية 
يف وزارة املالية فرتكها عام 1923 بعدها توجه 
اىل خارج العراق �ضائحا يف عدد من الدول االوربية 

اىل  عاد   1925 عام  ويف  واال�ضيوية   واالفريقية 
احلرب  يف   مذيعا  وعمل  ثانية  �ضافر  ثم  العراق 
العربية  باللغة  برلني  اذاعة  يف  الثانية  العاملية 
مرات  اربع  العامل  طاف  بحري   يون�س  ان  ..يقال 
وميتلك 15 جن�ضية ويتقن 17 لغة ومتزوج من 90  
امراأة زواج �رشعي و 200 امراأة زواج مدين  ولديه 
تقلد  ابناءه  واحد  الف حفيد  واكرث من  ولد     365
من�ضب قائد القوات البحرية االندنو�ضية  .. وقد كان 
رجال عجيبا حقا ففي فرتة من حياته يف الهند كان 
بالليل  ملهى  يف  وراق�س  النهار  يف  كراهب  يعمل 
مرا�ضل  ا�ضايف  بعمل  ليقوم  وقتا  ذلك  مع  ويجد 
الحدى ال�ضحف الهندية ويف وقت اخر ا�ضبح مفتي 
بالبحري كونه دخل يف  �ضمي  .. وقد  اندون�ضيا  يف 
م�ضابقة بحرية  قبل �ضاعات معدودة من بدئها دون 
البحر حمرزا ق�ضبة  تدريب فعرب  او  م�ضبق  حت�ضري 
ال�ضبق وفائزا باملركز االول م�ضجال �ضابقة ال مثيل 
جواز  ومنح  بحري  يون�س  ت�ضمية  عليه  فاأطلق  لها 
�ضفر دبلوما�ضي املاين بهذا اال�ضم والول مرة .. �ضبق 
ليون�س بحري ان حكم باالعدام ثالث مرات خارج 
الوطن وداخله حيث ا�ضدر نوري �ضعيد حكم االعدام 
بحقه غيابيا.. وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية 

امل�ضهورة  برلني  اذاعة  وانتهاء عمل  واندحار هتلر 
التي كان يعمل بها يون�س بحري بات مالحقا يف 
به احلال متخفيا يف  ا�ضتقر  والبحار حتى  الرباري 
لبنان .. بعدها عاد اىل بغداد مع زوجته وا�ضتطاع 
متوز   14 ثورة  اندلعت  حتى  اقاربه  لدى  التخفي 
نف�ضه  ليجد  اختفاءه   مكان  وانك�ضف    1958 عام 
امللكي  العهد  قيادات  من  عدد  ت�ضم  زنزانة  يف 
ق�ض�ضه  ل�ضماع   و�ضجانيهم  ال�ضجناء  حوله  والتف 
العامة  واالو�ضاع  الثورة  على  الالذعة  وتعليقاته 
يف العراق والعامل العربي  كونه كان مذيع للنازي 
.. بلغ اخلرب ا�ضماع عبد ال�ضالم عارف  ادولف هتلر 
فا�ضتدعى  الداخلية  وزير  من�ضب  ي�ضغل  كان  الذي 
يون�س بحري و�ضاأله " ملاذا حتر�س �ضباط ال�ضجن 
على الثورة " مل ينتبه يون�س بحري لل�ضوؤال فقد كان 
منهمكا بالنظر اىل طاولة املكتب الذي يجل�س عليه 
ي�رشب  وهو  لي�ضاأله  عاد  الذي  عارف  ال�ضالم  عبد 

على الطاولة .. 
�رشبات  على  �رشحانه  من  بحري  يون�س  فاأفاق 
الطاولة  الرفيق هذه  " �ضيادة  وقال  املكتب  طاولة 
عليها  يجل�س  التي  الطاولة  على  وا�ضار   " م�ضوؤومة 
فز  و  عارف  ال�ضالم  عبد  انتبه  عارف  ال�ضالم  عبد 
" ا�ضمدريك  وحدق يف الطاولة و�ضاأل يون�س بحري 
اال ودخل  " ما قعد عليها احد  " فرد يون�س بحري 
الطاولة  تاريخ  ي�رشد  " ثم م�ضى  ال�ضجن  اىل  منها 
الكيالين  عايل  ر�ضيد    1940 عام  اح�رشها   ..
عندما كان وزير داخلية وانتهى به االمر كما تعلم 
يا�ضعادة الوزير اىل ال�ضجن واعقبه فوقها عددا من 
الوزراء  وم�ضريهم جميعا اىل ال�ضجن .. ارتع�س عبد 
اح�رشه  الذي  ال�ضابط  من  وطلب  عارف  ال�ضالم 
وزير  مكتب  يغادر  ان  وقبل  ال�ضجن  اىل  يعيده  ان 
الداخلية قال له " حتر�س ياعبد ال�ضالم ان الثورات 
م�ضتن�ضخة تاأكل اوالدها ان مل جتد ما تاأكله ..اعيد 
يون�س بحري اىل ال�ضجن واودع بح�ضب تعليمات عبد 
ال�ضالم عارف يف زنزانة انفرادية ومل مت�ِس ا�ضابيع 
من تلك الواقعة حتى ح�رش عبد ال�ضالم عارف اىل 
بحري  يون�س  فنه�س  زائرا  ولي�س  �ضجينا  ال�ضجن 
امامه  من  مير  �ضاهده  وملا  زنزانته  ق�ضبان  امام 
م�ضوؤومة  الطاولة  لك  ماقلت  ال�ضالم  ياعبد   " ناداه 
الزعيم عبد الكرمي قا�ضم  . تلقى  والثورة م�ضتن�ضخة 
ان  بعد  عارف  ال�ضالم  عبد  مع  بحري  يون�س  ق�ضة 
واأمر  الق�ضة  له  فراقت  ال�ضجن  واودعه  عليه  انقلب 

لي�س باطالق �رشاحه وامنا باح�ضاره اىل مكتبه .. 
" انت يف احلفظ وال�ضون  له  ان يقول  واكرمه قبل 
" وم�ضى اىل  ازفت نهايتها  قد  ان متاعبك  واعترب 
حال �ضبيله وبدل ان يعاود ممار�ضة التخفي ظهر يف 
ك�ضك يقع حتت ظل �ضجرة يف احد  ميادين  بغداد 
الوجبات  واعداد  الطبخ  يف  فائقة   مهارة  وابدى 
اخلفيفة.. وكان من الزبائن الذين تدافعوا اىل الك�ضك 
الوزراء وكبار االعيان واملثقفني واع�ضاء النخبة .. 
قيادة   واع�ضاء  بحري  يون�س  بني  العالقة  وتوثقت 
ثورة 14 متوز  وقد تكللت هذه العالقة  بعودته اىل 
بريوت  بعد طلب تقدم به من الزعيم .. امل اقل انني 
�ضاكتب عن �ضخ�ضية حتمل تناق�ضات غري موجودة 

حتى يف اخليال .

 22/10/2016 بتاريخ  راجع  عليوي(  حممد  )ثابت  املواطن 
باأ�رشاف  والناظورية  العامة  واجلراحة  لل�ضمنة  احلارثية  عيادة 
الدكتور )ح .ع( الأجل اجراء عملية �ضحب �ضحوم من البطن وبتاريخ 
يف  العملية  هذه  الإجراء  ثابت  املواطن  26/10/2016خ�ضع 
يوم  املذكور  امل�ضت�ضفى  من  وخرج  االهلي  اجلادرية  م�ضت�ضفى 
27/10/2016 وبعد مرور ثالثة ايام بداأ ي�ضعر باآثار اآالم حروق 
الطبيب املذكور يف عيادته اخلا�ضة  مربحة مما ا�ضطره ملراجعة 
فاأخربه باأن االمر عادي جداً وال يحتاج اىل القلق ولكن مرت االيام 
واحلالة ال�ضحية ت�ضوء اكرث فاأكرث وطيلة هذه الفرتة راجع املواطن 
يدفع  مرة  كل  ويف  متفاوتة  مرات  لثالثة  املعني  الطبيب  )ثابت( 
اجرة املعاينة ا�ضافة اىل الفح�س والعالج ومببالغ باهظة ويف كل 
مرة يقول له الطبيب ال تقلق وان هذه احلالة �ضوف ت�ضتمر لثالثة 
ا�ضهر والأن احلالة ال ميكن اال�ضتهانة بها فقد ا�ضطر املواطن )ثابت( 
لل�ضفر خارج العراق وحتديداً اىل لبنان حيث راجع هناك امل�ضت�ضفى 
عن  ناجتة  حروق  عن  عبارة  هي  حالته  باأن  واخربوه  االمريكي 
واخربوه  مو�ضعية  عالجات  هناك  اعطى  الليزر  جهاز  ا�ضتخدام 
�ضتة  والثانية  االوىل  البطن بني  لرتقيع  اىل عمليتني  باأنه يحتاج 
دينار  ماليني  اربعة  من  اكرث  تكلف  الواحدة  العملية  وان  ا�ضهر 
عراقي ولكنه ال ميلك مبلغ العملية هذه ا�ضافة اىل تكاليف ال�ضفر 
واالقامة وغريها. املواطن ثابت راجع بعد عودته من لبنان بتاريخ 
5/12/2016 الطبيب العراقي )ح.ع( لكنه مع اال�ضف تعامل معه 
حمود  عديلة  ال�ضحة  وزيرة  ال�ضيدة  ينا�ضد  فهو  وعليه  مباالة  بال 
ونقابة االطباء وم�ضت�ضفى اجلادرية االهلي ومكتب ال�ضيد املفت�س 
ميداين  حتقيق  اىل  احلالة  هذه  باإخ�ضاع  ال�ضحة  وزارة  يف  العام 
من اجل احقاق احلق وان�ضاف هذا املواطن الذي هو �ضحية اخطاء 

طبية غري مقبولة.

نحن طالبات اعدادية التمري�س يف النا�رشية منذ اربعة ا�ضهر واىل 
ان  لنا كطالبات متري�س بحجة  املخ�ض�ضة  املبالغ  ن�ضتلم  االن مل 
الطالبات االن وكما  اعطاء  ال�ضحة مطلوبة مبالغ وال ميكن  دائرة 
وزارة  قبل  للطالبات خم�ض�ضة من  التي هي  املبالغ  ان هذه  نعلم 
ال�ضحة فلذا نرجو من جلنة ال�ضحة يف جمل�س ذي قار ان تاأخذ هذا 

االمر على حممل اجلد.

بخامته  يتميز  وم��ع��روف  خم�رشم  ع��راق��ي  واإع��الم��ي  مذيع 
الربعة  امتدت  طويلة  ل�ضنوات  مذيعًا  عمل  املميزة،  ال�ضوتية 
االذاعية  الربامج  يف  يتالأالأ  الفرتة  تلك  يف  �ضوته  كان  عقود، 
اأو  لالأخبار  مذيعًا  اأما  فيها  كان  التي  املختلفة  والتلفزيونة 
مقدمًا للربامج املختلفة. وهو خريج كلية االآداب – ق�ضم االعالم 
االأخ�ضائية  الطبيبة  من  متزوج  1973.وهو  بغداد  جامعة  يف 
والنا�ضطة يف جمال حقوق املراأة الدكتورة كولر هادي م�ضطفى 

ح�ضن البياتي.
يف  حلمه  وحتقق  مذيعًا،  يكون  ب��اأن  يحلم  كان  طفولته  منذ 
مدر�ضي  برنامج  بتقدمي  �ضارك  حني  عمره  من  ع�رشة  الرابعة 

يهتم بالفعاليات املدر�ضية عرب اذاعة بغداد.
كمذيع  العريقة  بغداد  اذاع��ة  يف  للعمل  تعني   1964 عام  يف 
اليوم  �ضباح  يف  مبا�رشة  رئي�ضية  اأخبارية  ن�رشة  وقراأ  اأخبار. 
التي  املعروفة  االذاع��ي��ة  للتقاليد  خالفًا  تعيينه  من  الثاين 

تقت�ضي بقاء املذيع �ضنة كاملة حتت التدريب.
اأ�ضبح يف عام 1969 مذيعًا يف تلفزيون بغداد اإ�ضافة اإىل عمله 

يف االذاعة ولكنه تفرغ للعمل يف التلفزيون عام 1977.
ويف عام 1993 قام مع جمموعة من زمالئه بتاأ�ضي�س جمعية 

املذيعني العراقيني ومت انتخابه رئي�ضًا لدورتني متتاليتني.
ن�ضاطاته اخلارجية

ومن  واملوؤمترات  املهرجانات  من  العديد  وتغطية  بنقل  قام 
اأبرزها موؤمتر القمة العربية يف مدينة فا�س باملغرب يف بداية 
احلج  النقل مبا�رش ملنا�ضك  بتقدمي  قيامه  الثمانينيات. وكذلك 
1986- االأع���وام  يف  عرفة  جبل  على  من  املكرمة  مكة  من 

.1989-2002
تلفزيون  من  رئي�ضية  اأخبارية  ن�رشات  ق��راءة  يف  �ضارك  كذلك 
 .1989 عام  املذيعني  تبادل  اتفاقية  �ضمن  الكويت  واذاع��ة 
عامي  بني  ما  ا�ضو�ضيتدبري�س  وكالة  حل�ضاب  مرا�ضاًل  عمل 

1999و2000.
باعداد  قام  اجلزائري  التلفزيون  من  ر�ضمية  دعوة  خالل  ومن 
عام  اجلزائرية  العا�ضمة  و�ضحفي  ملذيعي  دورت��ني  وتنظيم 

.2000
قدم املئات من الربامج االذاعية والتلفزيونية الدينية والثقافية 
نال  الذاكرة(الذي  )من  برنامج  اأبرزها  ومن  والفنية  والرتاثية 

عنه جائزة االإبداع.
انتقل للعمل يف قناة العراق الف�ضائية ال�ضابقة عام 1999 حيث 
واالإ���رشاف  الديني  للق�ضم  ورئي�ضًا  للمذيعني  رئي�ضًا  فيها  عمل 
من  للعديد  وم�رشفًا  الرباجمي  االإنتاج  ملركز  ومديراً  اللغوي 

الدورات التدريبية وحما�رشاً فيها.
بعد عام 2003 اأنتقل للعمل يف قناة توركمن اإيلي الرتكمانية 
بقيادة  م�ضلحة  مفرزة  اقتحمت   2007 عام  ويف  كركوك،  يف 
الرتكمانية  اجلبهة  يف  التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  بريقدار  ه�ضام 
اركيج مبنى ف�ضائية  �ضعدالدين  العراقية واملقرب من رئي�ضها 
على  جنيب  نهاد  مديرها  وارغمت  كركوك  يف  ايلي  توركمن 

اال�ضتقالة من من�ضبه.
وعلى الرغم من اأ�ضوله الرتكمانية اإال اأن الثقافة العربية طاغية 
على الثقافة الرتكمانية، حيث يقول هو على ل�ضانه: )اأنا اأي�ضًا 
لكم  اأورد  الرتكية،  باللغة  ثقافتي  العربية طاغية على  ثقافتي 
يف  با�ضى  ت��رزي  عطا  االأ�ضتاذ  زرت  مرة  ذات  يف  املثل..  هذا 
منزله فقال يل يا نهاد : اأنا ال اأفهم ن�رشة االأخبار املقدمة من 
تلفزيونكم واإنني اأنتظر االأخبار بالعربية لكي اأفهم ما �ضبق اأن 

قاله املذيع باللغة الرتكية(.
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 بجوار دكان )ام ربيعه( �ضبابيك واأبواب من نف�س التكوين 
حتى  الطفولة  اأ�ضوات  تطلق  وهي  الوالدة  �ضالة  يف  تولد 
احلاج  يدي  بني  والدتها  ا�ضاهد  نعم   ، ذويها  اإىل  ت�ضليمها 
املفيد  الإنتاج  ببع�س  االولية  قطعها  يجمع  الذي  )ح�ضن( 
بدايتًا  الناجح  العمل  بخطى  ي�ضري  وهو  للزبون  واملقنع 
ظهور  بغية  االلت�ضاق  ملواد  وتعري�ضه  احلديد  بو�ضع 
حتف ت�ضقط يف قلبه قبل قلوب القادمني ، مقام مقدر هو 
اأمتار  خم�ضة  اتخذ  الذي  احلديد  عازف  مقر  عن  ُعرف  ما 
خا�س  والدة  مركز  لي�ضبح  للطول  امتار  و�ضبعة  للعر�س 
اإبداعات ُتثبت  باالأعمال احلديدية فهو يقبل نحوه الإخراج 
والذي  وال�ضبابيك  لالأبواب  فعمله هو حداد  املباين  يف كل 
ي�ضفق يديه ببع�ضها مبجرد فتح بوابة الوالدة الإزالة اتربة 
ال�ضارع  من  تطايرها  جراء  جتمعت  والتي  القفل  احت�ضنت 
وهبوطها على بوابة العزف احلديدي وبعد اإمتام التنظيف 
املربعة  احلديد  قطع  بل�ضق  ويبداأ  اللحام  بعدة  مي�ضك 
باملزخرفة وال�ضغرية بالكبرية فهو يجمع �ضمل املفرتقني 
باملطرقة والكهرباء ال�ضتمتع ب�ضماع �ضوت ال�ضجيج كونه 
هادف ومفيد على عك�س ال�ضجيج الذي ال يو�ضل اإىل نتائج 
يف من�ضات متنوعة ، ولكن بعد فرتة مررت مبوؤ�ض�ضة انتاج 
احلديد الأرى دكان املوؤ�ض�س مغلق واالأغرب اإن هذه احلالة 
تكررت الأيام عديدة وانا اأت�ضاءل عن غيابه املفاجئ وبعد 
الواقع على  داري  امل�ضي نحوه من  الفرتة قررت  اأن طالت 
اأن و�ضلت بادرت  اال�ضتعالم عنه وما  بعد ٥٠٠ مرت بغية 
ب�ضوؤايل للحاجة ) ام ربيعه ( وهي �ضاحبة دكان اال�ضواق 
املجاور له ، فاأجابتني اأن �ضحته جيدة فهو ياأتي �ضاعة او 
تقليل  �ضبب  جهلت  ولكنها  تقريبًا  اأيام  ثالثة  كل  �ضاعتني 
�ضاعات عمله وعلى اثر كالمها عدت اإىل داري مطمئنًا نوعًا 
ما لتمتعه بو�ضع �ضحي ال غبار عليه وبعد يومني مررت 
للنريان  تطاير  اأي  اأرى  مل  لكني  فيه  الأجده  دكانه  بجوار 
ال�ضغرية فوددت اأداء ال�ضالم واالطمئنان عليه وما اأن �ضاألته 
لقد  وقال  بالبكاء  بدء  حتى  االخرية  االآونة  يف  غيابه  عن 
خ�رشت زبائني لدخول امل�ضتورد مع انه ذو �ضناعة رديئة 
وال يوجد بها �ضمان ثم توقف برهه للبحث عن منديل بني 
االأعمدة احلديدية فحاولت امت�ضا�س حزنه وقلت له  اأزقة 
انك عازف حديد ال مثيل له ولن يفهمك اغلب الزبائن فهم 
الأنها  متعددة  اأجيال  �ضريافق  عملك  لكن  اأعمى  �ضخب  يف 
�ضتولد يف اأماكن و�ضعت ب�ضمتك فيها ومن ثم �ضكرته على 
ما قدمه يف كل وقت وبني التقليل من احزانه والتفكري مبا 
على  اللوم  اإلقاء  نف�ضي حول  مع  باحلديث  بادرت  ي�ضاعده 
�ضاعدوا  الذين  االأموال  روؤو�س  وذوي  املعنية  املوؤ�ض�ضات 
على اإنهاء هكذا حرف نتيجة ا�ضترياد ال�ضناعة الغري جيدة 
وها نحن ننتظر و�ضول ب�ضاعة جديدة مكتوب عليها لغة 
مغايرة للغة احلاج )ح�ضن( بفرتة �ضمان جمهولة وبعزف 

غري ممتع.
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الجهات المعنية في وزارة الصحة ..
 من يعوض هذا المواطن عن الضرر الطبي 

طالبات إعدادية التمريض في الناصرية 
يطالبن بحقوقهن "المادية "

المواطن والمسؤولعراقي متزوج من 90 امرأة ولديه أكثر من ألف ولد وحفيد
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