
املنتحرين  اأعداد  يف  ملحوظة  زيادة   2015 العام  �سجل 
بني الذكور والإناث قيا�سا بالعام 2014، لكن غالبيتها 
من  املقربني  ال�ساأن  اأ�سحاب  جلوء  ب�سبب  النور  ترى  ل 
وحكايات  بق�س�ص  عنها  والتعبري  اإخفائها  اإىل  ال�سحية 
خمتلفة جتنبا لإ�ساعة اخلرب على امللأ، وعند اإح�ساء تلك 
احلالت من قبل اجلهات املعنية تبني اأن "ع�سق املحبوب 

حلبيبه"، هو اأبرز اأ�سباب النتحار
ومن احلب ما قتل

 ورغم اخلجل والندم الذي يبدو على "منري"، 27 عام اإل 
�سنوات  �سبع  حب  "بعد  بانه  انتحاره   حماولة  روى  اأنه 
لأحدى الفتيات التي ت�سكن يف منطقتنا الواقعة يف غرب 
اأهلها  قبل  من  رف�سي  مت  للزواج  لها  تقدمي  وبعد  بغداد 
وحتديدا من اأمها التي كانت تفر�ص �سيطرتها على كل من 
يف البيت، وبعد حماولت يائ�سة مل تقتنع والدتها بزواجي 
كل  كانت  لأنها  �سديد  باإحباط  اأ�ساب  جعلني  ما  منها، 
�سيء يف حياتي وعدم زواجي منها يعني املوت، وقررت 
�رشيان  وقطعت  نف�سي  على  الباب  اأقفلت  حيث  النتحار 
يدي، لكن �رشعان ما اأكت�سف اأخي الكبري الأمر الذي �سارع 
لنقلي اإىل امل�ست�سفى ومعاجلتي، وبعدها باأيام اقتنعت اأن 

ل حل �سوى ت�سليم الأمر هلل والقبول بالواقع 
زوجة الب

كلية  يف  اأخرية  مرحلة  طالبة   ) �ص   . ع  لـ)  وبالن�سبة 
النتحار ل�سديقتي منذ  اأتذكر حالة  اإنني  الرتبية، فقالت 
اأيام الطفولة )ب . ر(،عندما اأقدمت على حرق نف�سها مبادة 
يف   2013 العام  من  متوز  يف  كانت  واحلادثة  البانزين 
للحالة  كان  ال�سبب  اإن  وبينت  الليل  من  متاأخرة  �ساعة 
املزرية التي عا�ستها يف البيت والتي كانت وراءها زوجة 
اأبيها فهي دائما حتدثني باأن زوجة اأبيها تكرهها وت�سغط 
عليها باأعمال البيت وتت�ساجر معها كل يوم ب�سبب اأو بغري 
�سوؤال  وعند  والدها،  وم�سمع  اأنظار  اأمام  ذلك  وكل  �سبب 
الأجهزة الأمنية لوالدها بعد احلادث اأكد اإن ثيابها التف 
متاأكدة  اأنا  لكن  املطبخ،  يف  موقده  كانت  التي  باملدفئة 
اإنه لي�ص هذا هو ال�سبب واإمنا هي من انتحرت لأنها اأكدت 
يل اأكرث من مرة اأنها �ست�سلك هذا الطريق لأن فيه خل�سها 

النتحار وانواعه
الإن�سان  حقوق  مفو�سية  �سجلتاها  وغريها  احلالة  تلك 
لتوؤكد ان هنالك زيادة يف حالت النتحار يف عموم العراق 
وتقول ع�سو جمل�ص املفو�سني �سلمة اخلفاجي لن "يف 
العام 2014 �سجلنا ب�سكل ر�سمي 544 حالة انتحار ويف 
�سجلنا  الثاين  ت�رشين  �سهر  نهاية  وحتى   2015 العام 
607 حالة انتحار من بينها حالت لغري العراقيني كانت 

وجود  يوؤ�رش  كرد�ستان، مما  اإقليم  �سوريات يف  للجئات 
زيادة عن العام املا�سي وت�سيف اخلفاجي اإن "الأ�سباب 
التي �سجلناها خمتلفة منها تعود اإىل ق�س�ص حب انتهت 
وتركز  الواحدة،  الأ�رشة  م�ساكل  اإىل  يعود  ومنها  بالف�سل 
وحمافظات  العراق  جنوب  مناطق  يف  النتحار  حالت 
اإقليم كرد�ستان وتلفت اخلفاجي اإىل اأن "املفو�سية ت�سعى 
من خلل برامج تطلقها بني فرتة واأخرى تهدف للحد من 
ذلك  لكن  احلقيقية  الأ�سباب  على  والوقوف  الظاهرة  هذه 
ل ينجح مامل يكن هنالك تعاون وثيق بني اأطراف اأخرى 
لت�سليط  والثقافية  الأكادميية  واملنظمات  الدين  كرجال 
ال�سوء عليها وتعريف الأخريني باآثارها".وبالن�سبة الرائد 
) م. م( ال�رشطة املجتمعية يف وزارة الداخلية ف�سل عدم 
حديثه  يف  بالت�رشيح  خمول  غري  لأنه  ا�سمه  عن  الك�سف 
ال�سحة  وزارة  قبل  من  تاأتيها  تقارير  مديريتنا  "لدى  ان 
ومن مراكز ال�رشطة املنت�رشة يف عموم العراق حول وجود 
اأن  وجدنا  التقارير  تلك  متابعة  وبعد  انتحار  حالة  اأي 

غالبية املنتحرين هم من الن�ساء بالن�سبة للعامني احلايل 
واملا�سي وان اأعمارهم ترتاوح ما بني )17 – 30( عام، 
هي  العراق  يف  األن  �سيوعا  الأكرث  النتحار  طرق  واأن 
للن�ساء،  الطبية بكميات كبرية  العقاقري  عن طريق تناول 
اأن  بعد  للرجال،  بالن�سبة  الراأ�ص  على  ر�سا�سة  واإطلق 
بالن�سبة  وال�سنق  للن�ساء  احلرق  طريق  عن  �سابقا  كانت 
من  الكثري  يف  التحقيق  بعد  ان  الرائد  للرجالوي�سيف 
احلوادث من النادر اأن تبني اأ�رشة ال�سحية اأن املوت كان 
�سببه النتحار خا�سة اإذا كانت املنتحرة فتاة، ب�سبب اأن 
العراق ل يزال يخ�سع للعادات والتقاليد الع�سائرية التي 
اأذا حدث ووقعت حالة انتحار يف اأي بيت منها فاأن ذلك 

يعترب مبثابة انتهاك لل�رشف واحلرمات
انفتاح العراق هو ال�سبب

وللمخت�سني يف علم النف�ص راأي يف ت�ساعد هذه احلالة 
اجلامعة  يف  الأكادميي  حمودي  �سباح  يقول  حيث 
بعد  العامل  على  العراق  "انفتاح  ان  امل�ستن�رشية، 

و�سائل  دخول  خلل  من  كبري  وب�سكل   2003 العام 
حولت  التي  �رشيعا  وتطورها  احلديثة  التكنولوجيا 
نظام  اإىل  �سيء  كل  فيه  ممنوع  مغلق  نظام  من  العراق 
منفتح م�سموح فيه اأي �سيء مما اأدى اإىل دفع الكثري من 
العوائل البتعاد عن الدين والعادات والتقاليد والأعراف، 
وازدياد العلقات اخلاطئة التي غالبا ما تكون نتيجتها 
الكتئاب  تولد حالت من  التي  الوعي  قلة  ب�سبب  الف�سل 
والتي ترافقها �سيء من الوحدة فل يوجد �سوى التفكري 
التي  النتحار  ان حالت  بالنتحار"ويلفت حمودي اىل 
ف�سل  ب�سبب  تكون  ما  عادة  ال�سباب  �سفوف  بني  تقع 
حتمل  على  قدرتهم  وعدم  املعي�سة  �سيق  اأو  حب  ق�سة 
امل�سوؤولية لكن ظهرت حالة جديدة وهي الف�سل الدرا�سي، 
حيث �سجلت خلل العام احلايل 11 حالة انتحار لطلب 
مقدرتهم  وعدم  الدار�سة  يف  لف�سلهم  الإعدادي  ال�ساد�ص 
جيد،  معدل  على  واحل�سول  النجاح  عتبة  تخطي  على 
وان  �سيما  اإليها  النتباه  يجب  خطرية  ظاهرة  وهذه 

�سحاياها يف اأعمار �سغرية
يف  الخ�سائي  اإما  املجتمع  داخل  املراأة  و�سع  ه�سا�سة 
الدكتور عدي عبد  النف�سية  اأبن ر�سد للأمرا�ص  م�ست�سفى 
اإىل  يعود  النتحار  اإىل  الفتاة  "جلوء  ان  فبني  ال�سادة 
ه�سا�سة و�سعها داخل املجتمع لأنها ل متلك حق اتخاذ 
�سيطرة  ا�ستمرار  ظل  يف  حياتها  يف  املهمة  القرارات 
التي  الأمور  من  بالكثري  القبول  عليها  ويفر�ص  العائلة، 
ذات  اإن�سانة  منها  يخلق  الذي  الأمر  رغباتها  تخالف 
راأي  لها  يكون  اإن  يتطلب  الذي  الأمر  �سعيفة،  �سخ�سية 
ومكانة و�ساحب قرار لكن امل�سكلة ان املجتمع ال�رشقي 
هذه  تهمي�ص  يتعمد  خا�ص  ب�سكل  والعراقي  عام  ب�سكل 
والأ�رشة  املراأة  جلنة  رئي�سة  طالبت  ذلك  احلقيقةاىل 
"ف�سح  اىل  احللفي  ملى  النواب  جمل�ص  يف  والطفولة 
املجال اأمام املراأة ب�سكل وا�سع ليت�سنى لها امل�ساركة يف 
لأن  والتنموية  والثقافية  ال�سيا�سية والجتماعية  احلياة 
يف اإق�سائها تكون هنالك فر�سة كبرية للذهاب اإىل خيار 
حديثه  يف  احللفي  الرجالوا�سافت  من  اأكرث  النتحار 
انتحار  ظاهرة  ات�ساع  توؤكد  التي  الأنباء  اإن  "رغم  انه 
توجد  ل  انه  اإل  ب�سكل كبري،  العراق  والن�ساء يف  الرجال 
هذه  ت�سجل  ر�سمية  اإح�سائيات  اأو  دقيقة  اأرقام  هنالك 
ب�سكل  الظاهرة حدثت  اإن هذه  املتفق عليه  لكن  الن�سبة، 
منظمات  من  يتطلب  ما  املحافظات،  جميع  يف  خميف 
املجتمع املدين املعنية بالأ�رشة وحقوق الإن�سان تفعيل 
برامج حقيقية حتاكي م�ساكل وهموم ال�سباب والفتيات 
الخت�سا�ص  ذوي  فيها  ويعمل  حكوميا  مدعومة  تكون 
قبل  اإىل حلول  الأقل  على  ت�سل  واأ�سحاب جتارب حتى 

وقوع ال�سحايا يف �سباك قدر النتحار  .

املحافظات  من  عدد  اعلنت    2017/4/10 يوم 
وقبل   2017/4/11 يوم  الر�سمي  الدوام  تعطيل 
اعلنت   2017/4/8 يوم  يف  اي  بيومني  ذلك 
يوم  الر�سمي  الدوام  تعطيل  املحافظات  من  عدد 
من  عدد  اعلنت  بايام  ذلك  وقبل   2017/4/9
اذار   21 يوم  الر�سمي  الدوام  تعطيل  املحافظات 
املقررة  املدة  من  لكرث   2017/3/21 يوم  اي 
يف  الر�سمي  الدوام  تعطيل  اي  المر  وهذا  قانونا 
غري الوقات التي حددها القانون قد تكرر وازداد 
يف ال�سنوات الخرية وخا�سة من املحافظات على 
الرغم من ان قانون املحافظات غري املنتظمة يف 
به  يرد  مل  املعدل   2008 ل�سنة   )21( رقم  اقليم 
املحافظة  جمل�ص  او  املحافظ  منح  يت�سمن  حكم 
كذلك  املحافظة  يف  الر�سمي  الدوام  تعطيل  �سلطة 
ل�سنة   )110( رقم  الر�سمية  العطلت  قانون  فان 
يخول  مل  الن  حلد  نافذا  زال  ل  الذي   1972
اي�سا  املحافظة  جمل�ص  او  املحافظ  الخر  هو 
ولكن  املحافظة  يف  الر�سمي  الدوام  تعطيل  �سلطة 
العملي  والواقع  �سيء  املذكورة  القوانني  احكام 
لزال  الذي  النواب  ملجل�ص  دعوة  وهي  اخر  �سيء 

الر�سمية  العطلت  قانون  يناق�ص  �سنوات  ومنذ 
كل  تتحدد  بحيث  القانون  هذا  ت�رشيع  ب�رشعة 
من  الر�سمي  الدوام  تعطيل  يف  �سلحيتها  جهة 
العطل  يف  احلا�سل  ال�سطراب  هذا  لنهاء  عدمه 
تفاقم  والذي  املحافظات  تقررها  التي  الر�سمية 
اول  ان  ملحظة  مع  احلد  فاق  ب�سكل  وا�ستفحل 
 )72( رقم  القانون  هو  الر�سمية  للعطلت  قانون 
ومل  الر�سمية  العطلت  حدد  الذي   1931 ل�سنة 
يف  الر�سمي  الدوام  تعطيل  �سلطة  جهة  اي  مينح 
القانون  هذا  يف  املحددة  اليام  غري  اخرى  ايام 
 12 جميعا  للعراقيني  بالن�سبة  العطلت  وهذه 
النبوي  املولد  من  لكل  واحد  يوم  ال�سنة  يف  يوما 
امللك  وتتويج  امللك  وولدة  والنه�سة  وعا�سوراء 
وثلثة ايام لعيد الفطر واربعة ايام لعيد ال�سحى 
وقرر هذا القانون حتديد ع�رشة ايام كعطلة لليهود 
لكل  واحد  يوم  هي  ال�سابقة  اليام  اىل  بال�سافة 
ايام  واربعة  والكفارة  اليهودية  ال�سنة  را�ص  من 
اما  الف�سح  لعيد  اخرى  ايام  واربعة  امل�سلة  لعيد 
ايام  القانون ثلثة  للم�سيحيني فقد حدد  بالن�سبة 
عطلة للم�سيحيني لل�سنة هي را�ص ال�سنة امليلدية 
العطلت  قانون  اما  امليلد  وعيد  الكبري  والعيد 
وال�سادر   1972 ل�سنة   )110( رقم  الر�سمية 

بتاريخ 1972/9/11 فانه حدد العطل الر�سمية 
جلميع العراقني بانها عيد الفطر ثلثة ايام واربعة 
ايام لعيد ال�سحى ويوم واحد لكل من الول من 
حمرم وعا�سوراء واملولد النبوي وايام النقلبات 
14 متوز و17 متوز و8 �سباط  و6 كانون الثاين 
عيد اجلي�ص و21 اذار عيد نوروز والول من كانون 
عيد  ايار  من  والول  امليلدية  ال�سنة  را�ص  الثاين 
واحد  يوم  فهي  امل�سيحيني  عطل  ايام  اما  العمال 
للعيد  ويومان  الول  كانون   25 يوم  امليلد  عيد 
الكبري اما اليهود فثلثة ايام لكل من عيد الكفارة 
لكل  يومان  ولل�سابئة  الف�سح  وعيد  املظلة  وعيد 
من العيد الكبري وعيد اخلليقة )البنجة( ويوم للعيد 
من  الول  اجلمعة  يوم  عطلة  واليزيديني  ال�سغري 
الول  الربعاء  يوم  و  ال�رشقي  الول  كانون  �سهر 
18 اىل  ال�رشقي واليام من يوم  ني�سان  �سهر  من 
يوم 21 متوز ومن يوم 23 اىل يوم 30 ايلول وقد 
اجاز هذا القانون رقم )110( ل�سنة 1972 تعطيل 
ملنا�سبات  �سابقا  املذكورة  اليام  غري  يف  الدوام 
جمموع  يتجاوز  ل  ان  �رشيطة  مهمة  او  وطنية 
العطل �سبعة ايام يف كل ايام ال�سنة لذا فهي دعوة 
الر�سمية  العطل  قانون  ت�رشيع  ل�رشعة  للربملان 

اجلديد  .

اأ�سمه جبار عبد الر�سا الغزي يف ناحية  ولد ال�ساعر جبار الغزي و 
 ،1946 الفجر يف ق�ساء الرفاعي التابع اإىل حمافظة ذي قار عام 
وبعدها اأنتقل مع عائلته اإىل مركز املحافظة يف مدينة النا�رشية. 
ثم  ومن   1962 عام  ال�سماوة  مدينة  يف  ال�سناعة  متو�سطة  دخل 
 1968 عام  منها  وتخرج  الب�رشة  مدينة  يف  ال�سناعة  اإعــداديــة 
وبعدها انتقل اىل بغداد وعني موظفا يف وزارة ال�سباب. كان ي�سمي 
نف�سه طرياً اغريقيًا ل يتحمل ن�سمة هواء تداعب ري�سه، وهذه العبارة 
ال�سعراء والفنانني. لقد تفتحت �ساعريته  القريبني عليه من  يعرفها 
النا�رشية  يف  عائلته  ا�ستقرت  عندما  ل�سيما  مبكرة  ب�سن  وهــو 
زملءه  من  واثنان  هو  وا�ستطاع  املعروفني  ب�سعرائها  فاأختلط 
ال�سعراء كاظم الركابي و عادل الع�سا�ص من اقامة ) اول مهرجان 
 7 افتتاحه يف  النا�رشية ومت  العراق( يف مدينة  ال�سعبي يف  لل�سعر 
املعروفني  ال�سعبيني  ال�سعراء  من  العديد  ح�رشه   1969 عام  متوز 
وكان  بغداد  اىل  ال�سبعينات  اوائل  اإنتقل  العراق.  �سعيد  على  وقتها 
همه الوحيد باأن يكون قريبا من الذاعة والتلفزيون لغر�ص حتقيق 
ال�سعر  الفنانني بنتاجاته من  الذي راوده �سنني طويلة لريفد  حلمه 
الغنائي ولي�ساهم اي�سا يف كتابة الربامج الذاعية اخلا�سة بالريف 

وبقي يف بغداد حتى وافاه الجل عام 1985.
حياته 

الفجر وبادلته  فتاة يف مدينته  �سبابه  اأحّب يف مطلع  الغزي  جبار 
كان  حيث  ك�ساعر  واإح�سا�سه  العاطفية  ب�سخ�سيته  متاأثرة  امل�ساعر 
خلل  ليبداأ  عذوبة،  تفي�ص  بق�سيدة  اليها  ر�سائله  بت�سمني  يقوم 
ال�ستينات يلملم اأو�ساعه املادية ليقرتن بها وتكون زوجته، لكنه مل 
ينجح يف حتقيق ما كان يحلم به حني اأ�رش اأهلها على رف�سه رغم 
كل ما بذله من جهد للزواج منها، ليبداأ الغزي رحلة الغربة والعذابات 
التي اأ�ستمرت طيلة ال�سنوات اللحقة، الأمر الذي جعلُه يودع ملمح 
مدينتِه مرغما ع�سى ان تن�سيه بغداد وملذاتها و�سخبها، انهيار حبه 
الأول، ال اأنه وكما هو وا�سح يف �سعره، ازداد وجعًا بعد اأن راأى اأن 
الوجوه غريبة لي�ص فيها من اأحب، وال�سوارع ل حتمل اأثر لذكرياته 

التي حّزتها �سكاكني البعد، في�ستعيد املا�سي بحلوه ومّره وجوره.
مل يكن له يف بغداد م�سكن ثابت، كان ي�سكن يف الفنادق يف منطقة 
اأدمن على �رشب اخلمر ومل ي�ستطع  الر�سيد وقد  كرادة مرمي و�سارع 
يف  يرن  احلبيبة  وجفاء  حل،  اإينما  يرافقه  فالهجر  حمنته،  جتاوز 
روحه كاأجرا�ص الكنائ�ص املمتدة يف �سارع الر�سيد والباب ال�رشقي. 
ف�سل  راأى  ان  بعد  بغدادية  امــراأة  اأي  من  بالزواج  احلظ  يحالفه  مل 
الكثري من جتارب احلب والزواج التي اأقدم عليها اأقرانه من الفنانني 
والفرح  الــزواج  فكرة  عن  من�سغل  كان  اأنه  اىل  اإ�سافة  اجلنوبيني، 

مبداواة جرحِه النازف رغم اإنه بلغ الأربعني من العمر.
حب�ص عاطفته فيما بعد حني اعترب ان تلك ال�سابة التي ابتعد عنها 
قبل ع�رشين عاما، عاملُه الوحيد، ودنياه التي ل تغيم بغري العافية، 

رغم كل الويلت التي جناها يف رحلته معها.
جنوميته 

جنمِه  �سطوع  منذ  العراق  فنانني  لأ�سهر  الأغاين  الغزي  جبار  كتب 
يف بداية ال�سبعينات من القرن املا�سي، وحتى وفاته ومنهم ح�سني 

نعمه وفا�سل عواد و�سعدون جابر وحميد من�سور وعلي جودة.
وفاته  :تويف ال�ساعر جبار الغزي عام 1985م، يف منطقة املربعة 
ج�رش  حتت  جثتِه  وجــدوا  اأنهم  ويقال  بغداد  يف  الر�سيد  �سارع  يف 
اجلمهورية و�سط بغداد، وظلت جثته يف الطب العديل يف منطقة باب 
املعظم مدة ع�رشة اأيام، فلم تودعه زوجة اأو اأولد لأنه عا�ص عمره 
عا�رشوه  بغداد  يف  وفنانني  �سعراء  الدفن  مرا�سم  يف  �سارك  اأعزبا، 

واأحبوه وودعوه اىل مثواه الأخري.

 تزايد حاالت االنتحار في السنين األخيرة بين الشباب 
ومن الحب ما قتل 

بغداد ــ متابعة 

 بغداد ــ طارق حرب 

اجلمالية  املظاهر  من  املدر�سية  احلديقة  تعد 
يف  البيئي  التطور  من  ونوعا  واحل�سارية 
بني  البيئية  الثقافة  بن�سر  ت�سهم  فهي  املدار�س، 
او�ساط التالميذ، من خالل تنمية الوعي البيئي 
وعدم  النباتات  على  للحفاظ  بال�سعي  لديهم 
ازدادت  فقد  لذا  �سقيها،   على  واحلر�س  قطفها 
موؤخرا اعداد املدار�س التي تهتم باإن�سائها، ويف 
االدارة  قبل  من  ذاتية  بجهود  ذلك  يتم  الغالب 
بالتعاون مع الطلبة ملا تخلقه من اجواء ايجابية 

م�سجعة وحمفزة لهم. 
تربية  يف  املدر�سية  احلدائق  ق�سم  م�سوؤول 
احلديقة  فوائد  ان  اأكد  جميد  �سامر  كركوك 
تقليل  على  ت�ساعد  النها  جمة  املدر�سية 
تلطيف  على  وتعمل  املدر�سة،  يف  ال�سو�ساء 
كون  علمية  معادلة  وفق   وتنقيتها  االجواء 
االوك�سجني يف  كمية  من  يكرث  النباتات  وجود 
ا�سافة  الكاربون،  اوك�سيد  ثاين  ويقلل  الهواء 
الطالب  لدى  ايجابية  ايحاءات  تولد  انها  اىل 
�سحته  وحت�سني  مواهبه  تنمية  يف  ي�سجعه  ما 

النف�سية وبالتايل ينعك�س على م�ستواه
 التعليمي.  وا�ساف جميد: ان الوزارة اهتمت 
توفري  اجل  من  املدر�سية  احلديقة  مبو�سوع 
مديريات  دعم  خالل  من  للطلبة،  �سليمة  بيئة 
وهناك  احلدائق،  بان�ساء  لالهتمام  الرتبية 
حديقة  اف�سل  الختيار  للوزارة  �سنوية  م�سابقة 
امل�سوؤولة،  املديرية  قبل  من  تر�سيحها  بعد 
ويكون  خمت�سة  بلجنة  عليها  الك�سف  واجراء 
النباتات  نوعية  اجلوانب،  كافة  من  التناف�س 
واالهتمام بها، ولدى تربية كركوك مايزيد على 

مدر�سية. حدائق  على  حتتوي  1000مدر�سة 
ا�سارت  حممد  �سو�سن  املدار�س  احدى  مديرة 
اىل ان فكرة ان�ساء احلديقة يف �ساحة املدر�سة 
�سنوات  منذ  تخرجوا  ممن  طالبي  راودت 
قدمية، وما ان تبلورت وح�سلت املوافقات حتى 
زودتنا البلدية بال�ستالت بالتن�سيق مع الرتبية 

ومت زرعها. 
كان للطلبة دور اي�سا يف جلب بع�س النباتات 
االهايل،  من  عدد  وبدعم  وبجهودهم  واالدوات 
حملة  تنظيم  احيانا  عاتقهم  على  اخذوا  الذين 
بالنباتات  االهتمام  اجل  من  واخرى  مدة  بني 

املزروعة فيها والعمل على ادامتها 

مبدعون
من العراق قانون المحافظات وقانون العطل الرسمية لم يخوال المحافظات تعطيل الدوام الرسمي

جبار الغزي

الحديقة المدرسية ..
مظهر جمالي وتطور بيئي

نهضة علي   

أقالم حرة

عبد  اياد  ال�سهيد  مدر�سة  تلميذ  اهلي  من  عدد  �سكى   
اهلل العلي يف البهادرية يف حمافظة الب�رشة  من ر�سد 
�سيارة بي�ساء مظللة توزع علكة منتهية ال�سلحية قبل 
�سنتني من الن على التلميذ . وا�ساف الهايل ان مدير 
و�سحب  الطلبة  جميع  بتفتي�ص  قام  حمي  زكي  املدر�سة 
�رشطة  بقائد  والت�سال  التلميذ  من  العلكة  ميلك  من 
الب�رشة االلواء عبد الكرمي  والذي بدوره ا�ستقدم العقيد 
املو�سوع  من  للتحقيق    ، الب�رشة  جندة  �سابط  فا�سل 
مت  لقد  وتابعوا   . العلكه   هذه  من  كبرية  عينات  واخذ 
تبليغ مدير ق�سم ابي اخل�سيب   قا�سم بهاذه احلادثة  ومت 
التلميذ  على  والتاكيد  واحلذر  احليطة  باأخذ   تبلغينا   
الذين اكلوا من العلكه وتنبيه   املواطنني  حر�سا على 

�سلمة اجلميع 

�سكا عدد من ابناء منطقة الكرادة و�سط بغداد  من تراكم 
ا�ساروا اىل ان عدم �رشف الجور يقف  النفايات، فيما 
وراء ذلك وقال املواطن جواد جا�سم ان "منطقة الكرادة 
هم  والذين  النظافة  عمال  هجرها  �سهر  من  اكرث  ومنذ 
غلوبال  �رشكة  يف  يعملون  الذين  البنغال  جن�سية  من 
كليرنز"، مبينا ان "النفايات ل يتم رفعها ال مرة واحدة 
يف اليوم ويف �ساعات متاخرة من الليل مما يوؤدي اىل 

تراكمها وب�سكل ل يطاق 
لي�ست  هي  لعملهم  النظافة  عمال  ترك  ان   وا�ساف 
بالأوىل فقد تكرر المر لكرث مرة ، م�سريا اىل ان  ال�رشكة 
والمانة  املالية،  م�ستحقاتهم  دفع  عدم  ب�ساأن  تتذرع 
هي الخرى غري قادرة على رفع هذه النفايات من هذه 

ال�سوارع ب�سكل م�ستمر 

في البصرة جهات مجهولة 
توزع علكة منتهية الصالحية 

على التالميذ

تراكم النفايات في الكرادة 

المواطن و المسؤول
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