
كنا نذهب للدرا�سة يف بغداد من حمافظاتنا ومل نكن نتوقع 
العلم  اأن نرى طالب علم من دول اجنبية وعربية يطلبون 
او  بغداد  جامعة  من  �سهادته  جلب  انه  يفتخر  وهو  فيها 
هذا  كل  ن�ستحق  اننا  جدا  فخورين  كنا  ،كما  امل�ستن�رصية 
متفوقة  �سهادة جامعية  على  لأننا ح�سلنا  والعناء  التعب 
العامل  جامعات  ت�ساهي  حمرتم  عاملي  ترتيب  وذات 
توغلت  ان  بعد  اي�سا  نتوقع  نعد  ومل  والوربي  املتمدن 
وجوه  وذات  ال�سعر  �سقر  طلبة  نرى  ونحن  بنا  اليام 
حتى  احلال  هذا  ،ا�ستمر  معنا  يدر�سون  اوربية  و�سحنات 
ثمانينيات  منت�سف  ولغاية  اجلميلة  املقاعد  تلك  غادرنا 
القرن املن�رصم ،،كنا طالب كليات بحق يفتخر بنا الوطن 
اجلناحي  واملدون حمزة  الكاتب  قاله  ما  الهل" هذا  قبل 
والكليات  اجلامعات  يف  التعليم  حال  عن  ت�ساءلنا  عندما 
التعليم  او�ساع  تعد  فلم  الن  ،اما  ال�سابق  يف  العراقية 
ا�سكال  كما و�سفها ال�ستاذ حمزة  حيث تعددت وتباينت 
عليه   اطلق  ما  اخرها  كان  الوقت  يف  التعليم  وت�سميات 
"التعليم املوازي" الذي مت تعريفه والعمل به يف عهد وزير 
الرتبية ال�سابق ح�سني ال�سهر�ستاين اذ ميكن و�سفه كالتي .
الدنى  احلد  عن  يقل  معدل  على  الطالب  ح�سول  حال  يف 
للمعدل الذي تطلبه الكلية التي يريدها الطالب بدرجتني او 
ثالث فاأن من حق هذا الطالب اكمال درا�سته يف اجلامعات 

احلكومية
ح�سب  حالتها  ادنى  يف  مرتفعة  "تكون  رمزية  " باأجور   
هذا  جتربة  خا�سوا  ممن  واهاليهم  الطلبة  من  الكثري  قول 

النوع من التعليم .
وللحديث اكرث عن هذا المر التقينا الطالب عبدهلل جنم الذي 
يدر�س الطب يف احدى اجلامعات العراقية احلكومية، الذي 
ومل  اخلام�سة  املرحلة  منت�سف  الن يف  “انا  قائال  حتدث 
كان  لطاملا  الذي  للطب  درا�ستي  اكمال  على  �سيء  يبقى 
املعاناة  بع�س  ي�سوبه  ولكن  واقعي  الن  وا�سبح  حلمي 

التي اثقلت كاهل اهلي بالدرجة الوىل" .
فاأكمل �ساحكا قوله " مل نكن على علم ان الجور الرمزية 
التي �سنقوم بدفعها جراء تخلفي عن احلد الدنى للقبول يف 
املجموعة الطبية �سيكلفني دفع مبلغ، يبلغ على اقل تقدير 
ع�رص   12 دفع  يتطلب  اخت�سا�سي  كون  دينار  مليون   60
مليون دينار �سنويا كل ذلك من اجل احل�سول على �سهادة 
حكومية وبالتايل امتلك الف�سلية يف التعيني احلكومي ان 

�سح ذلك.
"نرمني  فال�سيدة  متباينة  اراء  لهم  كانت  الطلبة  اهايل 
يف  اولدي  ارى  ان  مقابل  كبري  مادي  مبلغ  دفع  "اأُف�سل 

اخت�سا�س يوؤمن لهم حياة كرمية يف امل�ستقبل ومن وجهة 
هذا  يحققان  اخت�سا�سان  هما  والهند�سة  الطب  ان  نظري 

الهدف. 
ارى و�سول  " انا  احمد  "مائدة  التدري�سية  قالت  يف حني 
الق�ساط اجلامعية يف الكليات الهلية مبالغ بها فما بال 
الكليات احلكومية التي تطبق هذا النظام من التعليم باأخذ 
هكذا مبالغ مالية عالية وكاأنها تعاقب ال�سخ�س على مامل 

ي�ستطع حتقيقه.
 كما انني ل ارى �رصرا يف ان اقوم باإر�سال اولدي للدرا�سة 
ولكنها  �رصقية  جامعات  يف  كانت  وان  حتى  اخلارج  يف 
ر�سينة  جامعية  �سهادة  �سيكت�سبون  حيث  البالد  خارج 
ومعرتف بها بالإ�سافة اىل اخت�سار الوقت واكت�ساب لغة 

اخرى بنف�س املقابل املادي او اقل من يعلم !.
دخالء على التعليم يف العراق ،، هذا ما قالته ال�سيدة بان 
جتربة  له  يكن  مل  للتعليم  وزير  تعيني  حالة  ان   " ا�سعد 
ي�ساد به بل  الذي  لي�س بالأمر  القل  تدري�سية واحدة على 
تدنيا  التعليم  قطاع  ي�سهد  فلم  اليه   الالذع  النقد  يوجه 
حيث  تقريبا  �سنوات  ثالث  من  �سوى  ملحوظا  وانحدارا 

ا�سبح هناك طرق اخرى يف ظاهرها تبدو وكـاأنها ت�سهل 
من  البالد  به  متر  ملا  نظرا  العراق  عموم  يف  الطلبة  امر 
او�ساع امنية و�سيا�سية واقت�سادية مرهقة ولكنها انق�ست 

�سيئا ف�سيئا من ر�سانة التعليم يف العراق .
ومل تتوقف معاناة الطلبة اىل حد املعاناة من اخللط بني 
ان  اىل  المر  و�سل  بل  والهلي  احلكومي  التعليم  نظامي 
واحلكومية  الهلية  الكليات  يف  القانونية  الوحدة  تتوىل 
مبعامالت  املرتبطة  ال�سوؤون  تنظيم  مفا�سلها  بكافة 
الكفالة ال�سامنة لطلبة الدرا�سات الأولية والعليا للمقبولني 
على القناة العامة للمحافظة على اأموال الدولة التي تكون 
حتت ت�رصف الطالب خالل ال�سنوات الدرا�سية كافة والتي 
تعترب �رصط ا�سا�سي من �رصوط القبول ، اما كفالة البعثات 
اخلارجية تكون على نوعني وهي ال�سخ�سية ميكن اجراءها 
من  موظفني  ثالثة  باإح�سار  وتتم  ال�سم  قرار  �سدور  قبل 
توقيع  لغر�س  الدائرة  من  تاأييدهم  مع  ال�ساد�سة  الدرجة 

الكفالة. 
يتم  حيث  ال�سم  قرار  ا�سدار  بعد  فتتم  العقارية  الكفالة  و 
حتديد يوم لإح�سار �ساحب العقار اىل مقر اللجنة لغر�س 

املر�سح  بعدها  يبلغ  ثم  العقار  على  حجز  قرار  ا�سدار 
بالذهاب اىل بغداد لإكمال الجراءات.

عن  الهلية  اجلامعات  يف  الكفالة  بني  اختالف  هناك 
ت�سمى  الهلية  اجلامعات  ففي  احلكومية  اجلامعات 
ال�سنوات  اكمال  الت�سجيل وعند  يتم دفعها عند  )تاأمينات( 
اي�سا  احلال  وهذا  الطالب  اىل  املبلغ  اعادة  يتم  الدرا�سية 
كامل  املبلغ  تعيد  فبع�سها  الهلية  الكليات  بني  يتخلف 

واخرى ن�سف املبلغ.
يوجد  ل   " انه  حكومية  كلية  يف  طالب  جالل  احمد  يرى 
القبول وذلك لن  ال�سوابط عند  اي داعي لو�سع مثل هذه 
لكل مواطن عراقي  التعليم  توفر حق  ان  الدولة  من واجب 
كفيل  ميلكون  ل  الذين  املواطنني  بع�س  هناك  ان  خا�سة 
م�ستمر بخدمته وهذا �سينعك�س ب�سورة �سلبية على الطالب، 
الدوام يف  الطالب من  الكليات متنع  حتى ان هناك بع�س 

حال مل يجلب كفيل له ".
من جانب اخر ترى هدى ح�سني )متخرجة( من كلية اهلية 
األف   500 التاأمني  مبلغ  دفعت  الكلية  اىل  دخويل  عند   "
دينار عراقي وعندما تخرجت مت اعادة ن�سف املبلغ وذلك 
املبالغ  عدا  وذلك  املختربات  ل�سيانة  ا�ستخدامها  بحجة 

التي توؤخذ منا طوال �سنة كاملة". 
جميع هذه المور تكون �سورة �سلبية عن التعليم يف العراق 

وكيفية املتاجرة فيه بكل �سكل من ال�سكال.
تنامي  ان  يقول:  جا�سم  اهلل  عبد  الجتماعي  الباحث  اما 
مثل هذه الظاهرة يف العراق مل ياأت من فراغ بل جاء عن 
امل�ساكل  واكرث  احلدود،  خارج  يف  موجود  ما  نقل  طريق 
اخلارجية  البعثات  كفالة  املو�سوع هي  هذا  واجهت  التي 
مب�ساكل  ت�سببت  قد  كثرية  حالت  وجود  عن  اتكلم  وهنا 
لذلك مت  او عقاره،  راتبه  الكفيل عن طريق حجز  لل�سخ�س 
و�سع قانون �رصيح ووا�سح وحدد ما يرتتب على الكفيل 

يف حال تن�سل املكفول عن امل�سوؤولية املرتتبة عليه.
النظام قد اختلطت فيه مفاهيم  الوا�سح ان هذا  اخريا من 
مع  العراقية  والكليات  اجلامعات  يف  احلكومي  التعليم 
بطريقة  الطلبة  مع  التعامل  اىل   ا�سافة  منها  الهلية 
جتارية اقرب من كونها تهدف اىل اثرائه باملعلومات من 
اكمل  على  البلد  هذا  قيادة  على  قادرة  اجيال  اطالق  اجل 
وجه ،ولكن من غري املتعارف عليه ان يحدث هذا اخللط بني 
على  تاأثريا  اجلهات  واكرث  اكرب  قبل  من  والتعليم  التجارة 
العايل والبحث  التعليم  التعليمية وهي وزارة  العملية  �سري 
يف  املخت�سة  الدولية  الت�سنيفات  اظهرت  ،حيث  العلمي 
العامل ان العراق م�سنف بالرقم 1500 او 2000 اي يقبع 
يف ذيل القائمة بل احيانا تاأتي ت�سنيفات علمية ل وجود 
الكليات واجلامعات يف  اآلف  العراق بينها ،من بني  ل�سم 

الوطن العربي والعامل .

وعنوان،  هوية  اأ�سبح  والختالف  التعقيد 
للخارطة ال�سيا�سية العراقية، منذ التحول الذي 
اخلارطة  اكت�ساب  اأن  ول�سك  العراق،  �سهده 
التعددية  من  نابع  العنوان،  لهذا  ال�سيا�سية 
الأديان  باختالف  العراقي،  ال�سعب  مُتيز  التي 
الإيجابيات  وبقدر  والتوجهات.  واملعتقدات 
التي حتملها التعددية، هناك �سلبيات ل ميكن 
حاولنا  ومهما  عنها،  التغا�سي  اأو  اهمالها 

ُمتفائلني تبي�س �سورة تلك اخلارطة.
ورمبا اأحدى اأبرز ال�سلبيات التي تلقي ب�ساللها، 
هو  التعددية،  نتيجة  العراقي  املواطن  على 
تردي اخلدمات، و�سبابية الو�سع القت�سادي، 
اأ�سافة لرتدي الو�سع الأمني، كون مترير قرار 
ي�سب يف امل�سلحة العامة، قد تراه بع�س الكتل 
ال�سيا�سية، انت�سارا للغرمي ال�سيا�سي، وتناق�س 
وبالتايل  الكتل،  لتلك  اجلماهرية  بالقاعدة 
اإل  ال�سيا�سية،  املناف�سة  تلك  اأعباء  يتحمل  ل 

املواطن العراقي.
الأخري،  ال�سعبي  احل�سد  قانون  اإقرار  ولعل 
والذي ي�سمن انطواء هذا اجلي�س حتت ال�سيطرة 
نظامي  جي�س  منه  يجعل  مما  احلكومية، 
حكومي، وكيف يروج البع�س اىل خطورة ذلك 

اأب�سط مثال على ما ذكر اأعاله، ول  القرار، هو 
ال�سيطرة  خارج  اجلي�س  هذا  بقاء  هل  اأعرف 

احلكومية، اأف�سل!.
وبنف�س الطريقة يحاول البع�س الأخر، الوقوف 
ي�سمن  الذي  الوطنية،  الت�سوية  م�رصوع  �سد 
اأطياف  كل  بني  �ساملة،  وطنية  م�ساحلة 
ال�سعب، وما ينتج عن هذا امل�رصوع من ا�ستقرار 
الأ�سعدة  �سيا�سي، داخلي وخارجي وعلى كل 
امل�رصوع!  هذا  خلطورة  والرتويج  واملرافق، 
ول اأعلم هل بقاء التنافر بني الكتل التي متثل 

مكونات ال�سعب، اأف�سل!.
�سبيل  على  الب�سيطة،  احلقائق  بع�س  وهذه 

املثال ل احل�رص.
فاأ�سبح من �سبه امل�ستحيالت، التوحيد بالروؤيا 

ال�سيا�سية، بني تلك الكتل املختلفة.
الكتل  اأمام  �سانحة،  الفر�سة  اأرى  الأن  اأمنا 
للعراق،  املجاورة  والدول  العراقية،  ال�سيا�سية 
بذلك  قبلت  �سواء  العراقي،  بال�ساأن  واملعنية 
اأم مل تقبل، كون ال�سطراب ال�سيا�سي العراقي، 
يوؤثر يف تلك الدول، كما وا�ستقراره يوؤثر فيها 

اأي�سًا.
الوطني،  التحالف  بقائد  الفر�سة،  تلك  تتمثل 

به  تتمتع  احلكيم، ملا  بال�سيد عمار  واملتمثلة 
كبري،  �سيا�سي  وثقل  مبقبولية  ال�سخ�سية،  تلك 
العراقية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية  يكون  ويكاد 
جميع  من  مبقبولية  تتمتع  التي  الوحيدة، 
قاعدة  متلك  والتي  العراقية،  ال�سيا�سية  الكتل 
بها  حتظى  الذي  للتاأييد  اأ�سافة  جماهريية، 
الدينية  املرجعيات  اأعلى  من  ال�سخ�سية،  تلك 
العراقية، كما ومتلك قاعدة جماهريية كبرية، 
املعتدلة،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية  لذلك  م�ساف 
ال�سوؤون  مع  ال�سيا�سي  تعاطيها  وكيفية 

الداخلية واخلارجية.
من هنا اأ�سبحت الفر�سة اأمام الكتل ال�سيا�سية، 
للتفكري بجدية ور�سم �سيا�سات جديدة، تتبنى 
ال�سيا�سي  ثقلها  لتعزز  املواطن،  م�سلحة 

بقاعدة جماهرية عري�سة.
بناء  يف  املجاورة،  للدول  فر�سة  وهي  كما 
عالقات جديدة قوية ومتينة، وتبني �سيا�سات 
منها  والتي مل جتني  القدمية،  تلك  اأخرى غري 
بالذكر  واأخ�س  العراق،  عن  البتعاد  �سوى 
�سيا�سات الدول العربية. وما املانع اإن جربت 
جناح  ترى  وهي  جديدة،  �سيا�سات  الدول  تلك 

�سيا�سات دول جماورة اأخرى.

العاملني يف م�ست�سفيات ذي قار نعمل  نحن لفيف من 
تكفي  ل  90الف  قدره  براتب  اليومية  الجور  بنظام 
عوائل.  ا�سحاب  نحن  احلياة  م�ساعب  على  لإعانتنا 
بالنظر  قار  ذي  �سحة  يف  العام  املدير  نطالب  لذلك 

باأو�ساع رواتبنا
كما ان هناك اوامر تعيني �سادرة من وزير ال�سحة منذ 
�سهر اذار ولكن مل يتم العمل بها فعليا حتى الن ونحن 
ل�سحة  العام  املدير  نطالب  لذا  �سنة جديدة  ابواب  على 

ذي قار النظر يف امرنا مع جزيل ال�سكر.

    املوظفة هدى عودة حمي�سن التي تعمل حاليا يف وزارة 
معاون  ب�سفة  العالم  ق�سم   / الجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
رئي�س مرتجمني وخدمتها )15( �سنة وهي من ذوي ال�سهداء 
الوزارة  اىل  نقلها  قبول  النفط  وزير  معايل  لل�سيد  تتطلع 
وتن�سيبها اىل اي دائرة من دوائر الوزارة وح�سب ما تقت�سيه 
منا�سدتها  تن�رص  وهي  هدى  املوظفة   .. العامة  امل�سلحة 

تتطلع اىل رعاية ال�سيد الوزير وهو اهل لذلك. 

اين املهند�س اح�سان من حمافظة ذي قار منطقة �سارع 
املتنقلة  العربات  ا�سحاب  من  وب�سدة  نعاين  بغداد 
الدجاج  ببيع  يقومون  الذين   " بال�ستوتة  املعروفة" 
عليهم  الهايل  اقبال  يجعل  بخ�س مما  بثمن  وتنظيفه 
، يتم ترك  اليوم  الباكر ويف نهاية  ال�سباح  كبريا منذ 
املكان على ماهو عليه مغرقا بالدماء دون التفات اي 
منهم لتنظيفه لذا يرجى من اجلهات املعنية احل�سور 
هذه  حلل  الالزمة  الجراءات  واتخاذ  ال�سارع  هذا  اىل 

الزمة احلا�سلة منذ وقت طويل  .

اأنهى   1927 ولد الفنان بدري ح�سون فريد يف مدينة كربالء عام 
درا�سته البتدائية دخل معهد الفنون اجلميلة ق�سم الفنون امل�رصحية 
الدبلوم  على  ليح�سل   1955 عام  يف  منه  وتخرج   1950 عام 
يف  امل�رصح  لدرا�سة  درا�سية  بعثة  على  ح�سل  دورته.  على  والأول 
معهد )كودمان ثيرت( يف مدينة �سيكاغو الأمريكية للفرتة )1962 
غادر  بتفوق.  واملاج�ستري  البكالوريو�س  على  ليح�سل   )1965 –
عمل  حيث  املغرب  يف  م�ستقرا  1995م  عــام  نهاية  يف  العراق 
الوطن  اإىل  عودته  حتى  الرباط  جامعة  يف  التمثيل  ملادة  مدر�سا 
 2010 عام  من  الأول  ت�رصين  �سهر  من  اخلام�س  يف   .2010 عام 

عاد اإىل العراق
حياته الفنية

اأخرج يف اأمريكا م�رصحية ال�سارع امللكي تاأليف تن�سي وليامز على 
نيل  متطلبات  من  وهي  ثيرت  كودمان  معهد  يف  ال�ستوديو  م�رصح 
عاد  1965. عندما  عام  امل�رصحي  الإخراج  املاج�ستري يف  �سهادة 
امل�رصح  ق�سم   / اجلميلة  الفنون  معهد  يف  مدر�سا  عمل  الوطن  اإىل 
م�رصحية  للعراق  عودته  بعد  للم�رصح  اأخــرج   .1966 عام  ببغداد 
ببغداد  اجلميلة  الفنون  معهد  م�رصح  على  )اب�سن(  لـ  ال�سعب  عدو 
ميخائيل  تاأليف  ــرية  الأخ ال�ساعة  م�رصحية  اأخــرج   .1967 عام 
م�رصحية  اأخــرج   .1969 عام  ال�سعبي  امل�رصح  لفرقة  �سيب�ستيان 
وعر�ست  تاأليفه  من  وهي  ال�سعبي  امل�رصح  لفرقة  كمال  اأبو  بيت 
اأخرج م�رصحية احل�سار   .1969 ببغداد عام  القومي  امل�رصح  على 
تاأليف عادل كاظم وقدمت على امل�رصح القومي عام 1971 ومثلت 
العراق لأول مرة يف مهرجان دم�سق امل�رصحي وعر�ست على م�رصح 
احلمراء يومي 16 و17 ني�سان عام 1971. اأخرج م�رصحية مركب 
اجلميلة  الفنون  لأكادميية  كا�سونا  األيخاندرو  تاأليف  �سياد  بال 
اأخــرج   .1973 عــام  التجريبي  امل�رصح  على  وعر�ست  ببغداد، 
الأمري معلة واإنتاج  تاأليف عبد  اإىل اخليمة  م�رصحية بطاقة دخول 
 .1974 القومي عام  امل�رصح  الوطني وعر�ست على  امل�رصح  فرقة 
كالي�ست  فون  هايرن�س  تاأليف  املحطمة  اجلــرة  م�رصحية  اأخــرج 
التجريبي  امل�رصح  على  وعر�ست  اجلميلة  الفنون  اأكادميية  اإنتاج 
تاأليف هرمان ه�سه تقدمي  ارتا  اأخرج م�رصحية ج�رص   .1975 عام 
الفرقة القومية للتمثيل عام 1985. اأخرج م�رصحية هورا�س تاأليف 
بيري كورنيه وقدمتها الفرقة القومية للتمثيل وعر�ست على م�رصح 
الر�سيد عام 1987. كتب واأخرج م�رصحية احلاجز قدمتها اأكادميية 
الفنون اجلميلة وعر�ست على قاعة حقي ال�سبلي عام 1993. كتب 
الفنون  اأكادميية  قدمتها  خطوة  األف  من  خطوة  م�رصحية  واخرج 
اجلميلة وعر�ست على قاعة حقي ال�سبلي عام 1994. اأعد م�رصحية 
الردهة عن ق�سة اأنطوان ت�سيخوف ال�سهرية ردهة رقم 6 واأخرجها 
قاعة  اجلميلة وعر�ست على  الفنون  اأكادميية  قبل  انتجت من  وقد 
امل�سطبة  مونودراما  املنفى  يف  قدم   .1995 عام  ال�سبلي  حقي 
ال�سدي وعر�ست يف كل من  واإخراج جواد  تاأليف  ممثال وهي من 

بريوت والرباط. 
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من أجل الماليين

 التعليم الموازي والتجارة.. وجهان لعملة واحدة 
اعداد : مريم الياس -  فاطمة عدنان 

اطفال  وفيات  ن�سبة  اأن  اإىل  الأح�سائيات  ت�سري 
النازحني والفقراء تزداد �سنويا ب�سبب الربد وانعدام 
التدفئة ال�سحية عندما كنا �سغارا وراأينا كارتون ) 
النوم  ن�ستطع  بالبكاء ومل  اأجه�سنا   ) الكربيت  بائعة 
ان�سانا  ميوت  ان  خميلتنا  يف  يكن  مل  اذ   .. حينها 
اأن  اأن يكون طفال ومل نتوقع  ب�سبب الربد ف�سال عن 
ياأتي يوما ما �سيموت الع�رصات من ) بائعة الكربيت 

( يف بلدنا ! .
 حينها اأدركنا اأننا خلقنا لنبادر ولي�س لنتفرج  بعد 
الأن�ساين  للعمل  �سبابي متطوع  ) كفريق  ذلك قررنا 
ون�ساهم   ، هذه  الوفيات  هذه  ن�سب  من  نخفف  ان   )
يف انقاذ حياتهم .. فجئنا لهم بهذه احلملة الن�سانية 
اجلملة  تلك   ) دافىء  بيت   ( بحملة  �سميت  والتي   ..
التي يحلم بها كل فقري وياأمل فيها كل من لي�س له 
 . احلبيب  بلدنا  وامل�رصدين يف  النازحني  من  ماأوى 
حلمنا هو اأن ن�ساهم يف تدفئة بيوت الفقراء وعوائل 
اأن�ساين  حق  باأقل  ت�سعرهم  �سحية  تدفئة  النازحني 
واأن�سب  اأف�سل  ن�سرتي  اأن  ففكرنا   ! بكرامة  للعي�س 
املدافئ  فوجدنا   ، م�ستحقة  عائلة  لكل  املدافئ 
النفطية اليابانية ) البالة ( الأ�سلي هي الأف�سل يف 
البحث  على  فريقنا  عمل  بعدها   .. املحلية  الأ�سواق 
اأطلقنا  . ثم  العوائل بدقة  ا�سماء هذه  امليداين وجرد 
مواقع  على  �سفحاتنا  يف  التربعات  جلمع  حملة 
النا�س للت�سدق مبا  ، ونا�سدنا  التوا�سل الجتماعي 
ونوزعها  املدافئ  هذه  ن�سرتي  لكي   .. لديهم  يتي�رص 
النا�س منهم  العديد من  تفاعل معنا   .. العوائل  على 
واأطباء  واأعالميني  ومهند�سني  جامعات  اأ�ساتذة 
و�سباب من داخل وخارج العراق ، ومنهم �سباب من 
.. كلهم تربعوا لهذه احلملة  حمافظة كربالء واأربيل 
�ساهم  من  لكل  والتقدير  ال�سكر  فكل   .. الأن�سانية 
الأن�ساين  الدفئ  ثواب  لهم  وهنيئا  العطاء  هذا  يف 
اخلري  اأهل  وعطايا  ال�سباب  بجهود  ثم  اهلل  .بف�سل   .
جنحنا وحققنا حلمنا حيث جمعنا العوائل يف اأحدى 
القاعات والتي تطوع �ساحبها لتوفريها كمكان اآمن 
ومنا�سب يف يوم التوزيع فاأهدينا لهم هذه املدافئ 
ال�سالمة  تعليمات  ورقة  معها  وارفقنا  اخلا�سة 
اخلا�سة باأ�ستعمال هذه املدافئ ذو النوعية املمتازة 
من  نخفف  لعنا   .. حمياهم  على  الفرحة  ور�سمنا   ..
من  اأن�سانا  ننقذ  لعلنا   .. بلدنا  يف   ) الربد  موت   (
يلهم  اأمال  نر�سم  لعلنا   .. القار�س  ال�ستاء  امرا�س 
اأن�سان   ( . ر�سالتنا لكل  النا�س فكرة املبادرة للخري 
( : بادر وتطوع .. واأترك اأثرا اأن�سانيا يف هذه الأر�س 
.. لعل اهلل يرحمنا ويغري حالنا لالأف�سل . فريق اآثار 

التطوعي حملة بيت دافىء.

مبدعون من

إلى الجهات المعنية في دائرة 
صحة ذي قار 

أمام أنظار وزير النفط 

بيئة ذي قار.. انقذوا شوارعنا 
من الكوارث البيئية  

المواطن والمسؤولالخارطة السياسية العراقية.. "رؤيا جديدة"

بدري حسون فريد

لعل الله يرحمنا 
ويغير حالنا لألفضل

احمد العراقي 

أقالم حرة


