
�أو  �لدم،  ر�بطة  جتمعهم  �ثنني  بني  زو�ج  هو   ، �لأندوغامي   
�مر�أة  �بتد�أت ق�صة  "زو�ج �لقارب"، من هنا  باملعنى �ملتد�ول 
تقدم  �لذي  �صديقتها  ل�صقيق  تزويجها  �أهلها  رف�ض  و��صطية 
ببالهم  يخطر  ومل  �أقربائها،  �أحد  على  قر�نها  وعقدو�  خلطبتها 
�أن ذلك �صينتهي نهاية ماأ�صاوية، )قتل و�غت�صاب و�صجن  يومًا 
بال�صجن  حكما  و��صط  جنايات  حمكمة  ��صدرت  حيث    )  ! موؤبد 
حمافظة  يف  لزوجته  ثاأر�  �مر�أة  قتل  بجرمية  مد�ن  على  �ملوؤبد 

و��صط  
جنايات  حمكمة  �ن  �صحفي  حديث  يف  ق�صائي   م�صدر  وقال 
طعنا  �مر�أة  قتل  بجرمية  ملد�ن  �ملوؤبد  بال�صجن  ق�صت  و��صط 
بال�صكني ، مو�صحا �ن  �ملد�ن قام بقتل �مر�أة طعنا بال�صكني بعد 

�ن ن�صب كمني لها، ثاأر� لزوجته 
�صقيق  خلطبتها  تقدم  قد  كان  �لقاتل  زوجة  �ن   �مل�صدر،  وبني 
وف�صلو�  ذلك،  رف�صو�  �هلها  �ن  �ل  عليها(،  )�ملجنى  �صديقتها 

�لزو�ج من قريبها �لذي هو زوجها �حلايل )�لقاتل( 
و��صاف، �ن  �لقاتل كان يعي�ض خارج �لبالد فيما كانت زوجته 
تعي�ض مع �هلها ، م�صري� �ىل �ن  �لزوجة وبعد مرور �صنو�ت دعيت 
يف  �صديقتها  وهي  عليها(  )�ملجنى  قبل  من  ع�صاء  وليمة  �ىل 
�وهمت  عليها(  )�ملجني  �ن   بالقول،  و��صتطرد  �لخرية   منزل 
�صديقتها �نها �صوف تدعو �صديقاتهما �لخريات �ىل �لوليمة من 

�جل �لتجمع ومت�صية وقت جميل 
�ي  جتد  ومل  �صديقتها  بيت  �ىل  و�صلت  �لزوجة  �ن   و�و�صح، 
�جتماع. وبعد  �و  �صيء يوحي مبنا�صبة  �صخ�ض، ول وجود لأي 
)�لذي تقدم خلطبتها  �صقيق �صديقتها  مرور دقائق هجم عليها 
لعدم  منها  �نتقاما  و�غت�صابها  عليها  بالعتد�ء  وقام  م�صبقا(، 

مو�فقة �هلها على �لزو�ج منه 
و��صتكمل �مل�صدر، �ن  �صديقتها �ملقتولة هي من دبرت �لكمني 

للزوجة و�تفقت مع �صقيقها 
�ل�صفر وقامت  �لزوج من  �نه  وبعد عدة �صنو�ت عاد  و��صار �ىل، 
�لزوجة )�ملغت�صبة( باأخباره باحلادثة ، منبها �ىل �ن  �ملغت�صب 
فما كان من  ما،  ب�صبب مر�ض  �حلياة  فارق  قد  �ملقتولة  �صقيق 

�لزوج �إل �ن ينتقم من �صقيقته 
و�ردف �مل�صدر، �ن  �لقاتل خدع �ملجنى عليها بان تذهب معه 
�لنتهاء من �مل�صرتيات قام  من �جل �رش�ء هدية لزوجته وبعد 
باأخذها �ىل مكان جمهول وطعنها عدة طعنات �دت �ىل وفاتها، 

وقام بعد ذلك برمى جثتها يف مكب للنفايات 
لإد�نة  كافية  �لدلة  وجدت  �ملحكمة  �ن   �ىل  �مل�صدر  وخل�ض 

�ملتهم و�حلكم عليه باملوؤبد وفق قانون �لعقوبات   
ويخمن �لباحث �لجتماعي لطيف ح�صن ن�صبة زو�ج �لقارب يف 
30 باملائة من �ملجموع �لكلي للزيجات  �لعر�ق مبا يزيد على 
�ل�صنوية ، م�صري� �ىل عدم توفر �ح�صائية دقيقة يف هذ� �ملجال .

 و�جرى ح�صن عام 2002 وهي فرتة زمنية بعيدة م�صحا �صحيا 
بحكم عمله وقتذ�ك يف موؤ�ص�صة �صحية عر�قية . و�صمل نحو مائة 
�و�صح  بابل حيث  �ىل حمافظة  بغد�د و�صول  ��رشة يف جنوبي 

�ل�صتطالع �ن ن�صبة زو�ج �لقارب مرتفعة يف هذه �ملناطق �لتي 
يف �غلبها ذ�ت طبيعة ريفية .  ويتابع : على رغم �ن �لكثري من 
�ثمر فيها زو�ج  ��رش� �خرى  �ن  �ل  �نتجت �طفال ��صحاء  �ل�رش 
�لقارب عن ولدة �طفال معوقني . �ن �مل�صكلة بح�صب ح�صن هو 
يف غياب �لوعي ، وعدم توفر ��صتعد�د�ت نف�صية ذ�تية لدى �لنا�ض 
: بالتاأكيد هذ� �مر  .  ويعرتف ح�صن  للتخلي عن هذه �ملمار�صة 
�صعب ، ويجب �ن تتجه �أجندة �لتوعية �ىل �إقناع �لنا�ض ب�رشورة 

�لفحو�صات �لطبية قبل �لزو�ج لن هذ� �أ�صهل �لطرق و�أقلها كلفة 
للح�صول على �أ�رشة �صحية . �جلدير بالذكر ، �ن �لكثري من �لدول 
متنع زو�ج �لقارب مثل قرب�ض �ل �ن هذ� �حلل - بح�صب ح�صن   
عد�   ، و�لقانون  �ل�رشع  مع  يتو�فق  ول  �لعر�ق  يف  عملي  غري 
كونه يتعار�ض مع �حلريات �ل�صخ�صية �لتي يكفلها �لقانون يف 
�لعر�ق. كما �ن �لتقاليد �لقبلية و�لع�صائرية تتفوق على مفاهيم 
�لعلم و�لإر�صاد �ل�صحي . ويدعو ح�صن �ىل �ل�صتفادة من �لر�صاد 

هذ�  يف  �لجتماعية  �لتقاليد  تاأثري  من  للحد  ك�صبيل  �لديني 
 ، �لأقارب  �لتنبيه من خطورة زو�ج  ��صتثماره يف  �ملجال بغية 
طاملا �ن �لدين �ل�صالمي ل يف�صل زو�ج �لقارب ، وفقا حلديث 
�حللول  هذه  �صعوبة  ت�صور  وميكن  ت�صوو�(.  ل  )�غرتبو�  نبوي 
�لعر�ق ل ت�صجل حتى  �لزيجات يف  �لكثري من  �ن  �ذ� ما عرفنا 
يف دو�ئر �لحو�ل �ملدنية . لكن �جبار �لر�غبني يف �لزو�ج على 

فحو�ض ما قبل �لزو�ج يعد حال مثاليا

ل�صتعادة  �لعر�قية  �لقو�ت  عمليات  �نطالق  منذ     
�جلانب �لغربي للمو�صل قبل �أكرث من �صهرين، �نقطعت 
�ل�صريمون �ملحررة وثالث  �ملياه بالكامل عن قرية 
قرى �أخرى جماورة ب�صبب ت�رشر �ل�صبكة �لكهربائية 
و�رشقة  بالكهرباء  �لتكرير  حمطة  تزود  كانت  �لتي 
�ملولد �لكهربائي �لتابع ملحطة �لتكرير، ح�صب خمتار 
�لقرية �أحمد فتى �أحمد  وترفع �لطفلة مرمي �لتي غطت 
�صعرها مبنديل �أزرق �رشو�لها �لزهري بينما تتقدم يف 
خطى  على  �ملري�ض،  �خلم�صيني  و�لدها  برفقة  �ملاء 
و�صط  يف  �صغرية  جزيرة  �إىل  للو�صول  رقية  رفيقتها 
�لنهر ويو�صح غامن �صلطان )35 عاما( �أن  �ملياه على 
وتلك  �صحلة،  للقرية  �ملحاذي  دجلة(  )لنهر  �ل�صاطئ 

�لتي �أمام �جلزيرة �أكرث نظافة ن�صبيا 
 "ماكو حمري للبيع"

ب�رش�...  باملارة،  تعج  �ليوم  �لنهر  طريق  و�أ�صبحت 
 200 من  �جلح�ض  �أو  �حلمار  �صعر  وقفز  وحيو�نات. 
�ألف دينار قبل �صهرين �إىل 500 �ألف �ليوم. "وماكو 
ح�صني  يقول  كما  للبيع،  حمري  ل  �أي  للبيع"،  حمري 
يف  د�بة  لديه  من  لأن  عاما(،   47( �إبر�هيم  حممد 

قرية �ل�صريمون يعترب �ليوم حمظوظا وي�صري �إبر�هيم 
�إىل حمار �صغري ي�صق طريقه �صعود� وعلى  ب�صبابته 
وخلفه  باملياه  معباأتان  �صخمتان  قارورتان  ظهره 
يعاين  ول  مماثلة  �أحمال  ينقالن  وح�صان  جح�ض 
�صكان �ل�صريمون و�جلو�ر من �نقطاع �ملياه فح�صب، 
�لأ�صا�صية  و�خلدمات  �أي�صا  مقطوعة  �لكهرباء  بل 
عن  معزولة  تكون  �أن  �لقرى  هذه  وتكاد  معدومة 
من  �لقادمة  �حلكومية  �لقو�ت  �آليات  جتوبها  �لعامل، 
خارجها. لكن �ملنطقة ع�صكرية ول ميكن لأي �صيارة 
�ملنظمات  �صيار�ت  حتى  "ول  تعربها  �أن  مدنية 

�لإغاثية"، ح�صب �بر�هيم
وفر�صت �لقو�ت �حلكومية يف �ملناطق �ملحررة غرب 
خ�صية  �ملدنية  �ل�صيار�ت  �صري  على  حظر�  �ملو�صل 
�ملفخخة،  و�ل�صيار�ت  �لنتحاريني  �مل�صلحني  من 
لذلك، يقوم �جلي�ض يف �ل�صريمون وغريها من �لقرى 
�إىل �ل�صكان بو��صطة �صهاريج،  باإي�صال مياه �ل�رشب 
�أهايل  عدد  ويبلغ  غذ�ئية  مو�د  عليهم  ويوزع 

�ل�صريمون و�جلو�ر حو�يل 2500 �صخ�ض
حالت ت�صمم كل يوم

�صاحلة  لي�صت  �لنهر  مياه  �إن  �أحمد  �ملختار  ويقول 
�أما عن حالت  لل�رشب ولدينا حالت ت�صمم كل يوم. 

�لإ�صهال فحّدث ول حرج
باإمكانه  من  "كل  منا�صد�  ب�صيط"،  "�حلل  �أن  ويرى 
كهرباء  مولد  توفري  عرب  �صو�ء  يفعل،  �أن  م�صاعدتنا 
�للز�قة  مبحطة  �لقرية  ربط  عرب  �أو  �لتكرير  ملحطة 

�لكهربائية �لتي تبعد �صتة كيلومرت�ت تقريبا
�لتاأثر،   عليه  بد�  وقد  )�صبعيني(،  حممد  �أبو  ويقول 
حتى قبل �صتني عاما، مل تكن حالنا هكذ�. لقد عدنا 

�إىل �لور�ء ع�رش�ت �ل�صنو�ت
حميط  يف  نازحني  ت�صت�صيف  �لتي  �ملخيمات  يف 
ول  �أي�صا،  �صهال  لي�ض  �ملاء  على  �حل�صول  �ملو�صل، 
�لذين  �لنازحني  تكفي قناين �ملياه �ملوزعة حاجات 
يتم  �لتي  �ملياه  �أما  �ألف،   400 �أكرث من  بلغ عددهم 

��صتقد�مها بال�صهاريج، فال تخ�صع لأي تكرير.
يف  �ملخيمات  �أكرب  �أحد  �لعليل،  حمام  خميم  يف   
خز�ن  من  ماء  غالون  �أحمد  يا�رش  ميالأ  �ملنطقة، 
م�صرتك ويقول رب �لعائلة �لبالغ من �لعمر 37 عاما :  
يعطوننا عبو�ت مياه، لكنها ل تكفينا لل�رشب وللطبخ، 
مع  وغليها  ت�صفيتها  بعد  �ملياه  هذه  ن�صتخدم  لذلك 
ذلك، ل ينوي يا�رش �لعودة �إىل حي �ملاأمون يف �لق�صم 
لأن   �لتنظيم،  منه  �ن�صحب  �لذي  �ملو�صل  من  �لغربي 

�لنا�ض فيه ي�رشبون �ملاء من �آبار ملوثة    

�لعرب يف  �ملوؤرخني  �حتاد  كذلك  عده  وقد  وموؤرخ.  عر�قي  دبلوما�صي 
 1923 �صنة  بغد�د  مدينة  يف  ولد  معه.  �لر�صمي  تعامله  ويف  �أدبياته، 
بكلية  �لتحق  ثم  فيها  و�لثانوية  و�ملتو�صطة  �لبتد�ئية  در��صته  و�أكمل 
�حلقوق �لعر�قية و�أكمل در��صته �لعليا يف "مدر�صة �لدر��صات �لآ�صيوية 
�لعربية،  لغات عديدة. فف�صال عن  يتقن  لندن".  و�لأفريقية يف جامعة 
و�لرتكية، و�لإنكليزية، ويتقن �لفرن�صية وله �إملام باللغة �لرو�صية. وقد 
�جته منذ �صبابه نحو �لعمل �لدبلوما�صي وق�صى �أكرث من ربع قرن من 
وباري�ض  و�أنقرة  وجدة  و�لقاهرة  عمان  يف  �لعر�ق  �صفار�ت  يف  عمره 
وو��صنطن ولندن ومو�صكو. و�صغل من�صب وكيل مل�صاعد وزير �خلارجية 
�لعر�قي بني �صنتي 1959-1958. وبعدها �أ�صبح مدير� عاما للد�ئرة 
�ل�صيا�صية يف وز�رة �خلارجية 1967-1966. ويف �صنة 1967 عني 
�صفري� للعر�ق يف �ل�صني لكنه ف�صل �ل�صتقالة و�لتفرغ للبحث و�لتاأليف 
كليات  عدة  يف  و�لتاريخ  �لدبلوما�صية  ميد�ين  يف  �ملحا�رش�ت  و�إلقاء 
نهائيا  �لنتقال  قرر  و�أخييري�  وخارجه  �لعر�ق  د�خييل  علمية  ومعاهد 
�لتوثيق،  هم  وحمل  �لوثائق،  ع�صق   .1979 �صنة  منذ  لندن  يف  للعي�ض 
�لذين  �لعر�قيني  �لباحثني  �أو�ئل  من  ويعد  �لتاريخية،  �لكتابة  و�أحب 
وخا�صة  �ملختلفة  �لأر�صيفات  يف  �لربيطانية  �لوثائق  من  ��صتفادو� 
"كيو كاردنز" و"بالك فر�يرز" يف لندن. ومل يكتف  تلك �ملوجودة يف 
بالطالع على �لوثائق و�صرب غور �أ�رش�رها، بل قام بن�رش �لكثري منها. 
ومل يقت�رش على �لوثائق �لتي تتناول �لعر�ق، بل و�صع نطاق �هتماماته 
– باعتقادي  لت�صمل �جلزيرة �لعربية و�خلليج �لعربي. وفوق هذ� فاإنه 
– من �أبرز �لدبلوما�صيني �لذين �هتمو� بال�صحافة، وعملو� فيها. فعلى 
�صبيل �ملثال كان جندة فتحي �صفوة – ول�صنو�ت طويلة - يكتب حقال 
باء"  "�ألف  �لتاريخ" يف جملة  و�أحاديث يف  "خو�طر  بعنو�ن  �أ�صبوعيا 
جريدة  يف  �لتاريخ"  يف  �ليوم  "هذ�  بعنو�ن  ثابتا  وعمود�  �لبغد�دية، 
�ل�رشق �لأو�صط �للندنية. ومما �صاعده على ذلك بر�عته �لأدبية، و�للغوية، 
و�هتمامه بالأدب �لعربي منذ حد�ثة �صنه، حتى �أنه ن�رش كتابني، وهو 
�لغربي"  �لأدب  "مذ�هب  ملا يزل طالبا يف كلية �حلقوق ببغد�د وهما: 
كما  �ملهجر" 1945.  �لأدبية يف  و�حلركة  ما�صي  �أبو  و"�إيليا   1943
كلية  يف  �لعربي  و�لأدب  �لعربية  �للغة  مادة  بتدري�ض  �لعمل  له  �صبق 
�لتحاقه  قبل  �صنتني  ملدة  �لمريكان  للجزويت  �لتابعة  �خلا�صة  بغد�د 
لنجدة  فيياإن   1994 �لعام  وحلد   .1945 �صنة  يف  �خلارجية  بييوز�رة 
�لعر�قية  �ل�صحف و�ملجالت  فتحي �صفوة كما كبري� من �ملقالت يف 
عن  كتب  ومقالة.  ودر��صة  بحث   500 قر�بة  بلغ  و�لأجنبية  و�لعربية 
"تف�صلت جملة  باء" يقول:  "�ألف  �ل�صحفية ملجلة  �لكتابة  جتربته يف 
حقال  لها  �كتب  �أن  �إيل  فطلبت   1981 �صنة  ني�صان  �صهر  يف  باء  �ألف 
يدور حولها، فقبلت هذ�  �لتاريخية وما  يتناول �ملو�صوعات  �أ�صبوعيا 
�لعر�ض ب�صور، و�تفقنا على �أن يكون عنو�ن �حلقل )خو�طر و�أحاديث يف 
�لتاريخ(. وقد تركت يل رئا�صة حترير �ملجلة �حلرية �لكاملة يف �ختيار 
�لعناية   - ت�صرتط  ومل   – �قرتحت  ولكنها  �أتناولها  �لتي  �ملو�صوعات 
�أن يل به  ب�صورة خا�صة بتاريخ �لعر�ق �حلديث و�ملعا�رش �لذي تعلم 
فتحي  جندة  نال   ."  ... �لقر�ء  من  متز�يد�  �هتماما  ينال  و�أنييه  عناية، 
و�صام  يحمل  �أنه  ذلك  ومن  و�لتكرميات  �لأو�صمة  من  �لعديد  �صفوت 
من  �ل�صتقالل"  و"و�صام  �لعرب  �ملوؤرخني  �حتاد  من  �لعربي  �ملييوؤرخ 
يف  �أ�صهم  وقد  �لها�صمية.  �لأردنية  �ململكة  من   1950 �لثالثة  �لدرجة 
ندو�ت وموؤمتر�ت علمية كثرية وقدم �أور�قا فيها. لنجدة فتحي �صفوة، 
�لدول  عالقات  يف  و�ل�صهيونية  "�ليهود  كتبه:  منها  عديدة  موؤلفات 
�لكربى" وهو من من�صور�ت وز�رة �خلارجية �لعر�قية 1967، "�لعر�ق 
يف مذكر�ت �لدبلوما�صيني �لربيطانيني" وقد ن�رشته �ملكتبة �لع�رشية 
 1970 ببريوت  �لنهار  د�ر  دبلوما�صية"  و"حكايات   1969 ببريوت 
و"بريوبيجان: �لتجربة �ل�صوفيتية لإن�صاء وطن قومي يهودي" ون�رشه 

مركز �لدر��صات �لفل�صطينية ببغد�د 1973 

األندوغامي .. زواج ضرره أكثر من فوائده!
بغداد – متابعة 

بغداد ــ متابعة 

ْت الع�سرية اأحد الركائز وال�سمات الأ�سا�سية يف املجتمع  ُعدَّ
العراقي، ولعبت دور مهم  يف بناءه، وتقاربها ردع الأخطار 
عن البلد، وحتالفها مع بع�سها درء لتجاوز بع�ض الع�سائر، 
بتقاليد  منتظمة  كم�ؤ�س�سة  اأفرادها  بها  ي�ستظل  وكخيمة 
اإل  والأحزان؛  الأفراح  يف  التعاون  �سمات  من  واأعراف 
و�سيلة  منها  جعل  العراقي،  املجتمع  لأ�سا�ض  متثيلها  اأن 
والتعامل  والتع�سب  بالتخلف  للإتهام  وحمل  للإ�ستهداف، 
تلقائي  وج�د  الع�سرية  ال�سرائع.   عن  اخلارج  اللخلقي 
والتكافل  احلياة  يف  للإنتظام  كالعائلة  العراقي؛  للإن�سان 
ت�سكل  التي  والأعراف  الدواوين،  يف  والرتبية  والتكامل، 
ركن تركيبة املجتمع العراقي.  برز دور الع�سرية يف التاريخ 
ال�سيا�سي احلديث اإبان ث�رة الع�سرين، وكان لزعمائها اليد 
هي  الي�م  واىل  الربيطاين،  للحتلل  الت�سدي  يف  العليا 
الإرهابي،  العدوان  جتاه  املجتمع  حل�سد  الأ�سا�سي  الرافد 
وما تزال تتفاخر بالت�سابق ل�س�ح القتال، وتقدمي ال�سهداء، 
ناهيك عن تفاخرها بالكرم والعف� عن امل�سيء، واإيجاد �سبل 
حلل امل�سكلت الإجتماعية، التي جتنب طريف النزاع اإراقة 
وطبيعة  وع�سكري،  فكري  وغزو  حماولت  عدة  الدماء.  
الع�سرية،  دور  على  للتاأُثري  حزبية  وتيارات  حاكمة  اأنظمة 
من  املجتمع  تفكيك  اأهداف  اأحد  �سارت  �سلب  ند  وك�نها 
�سلبي  اىل  الإيجابي  دورها  وحت�يل  �س�رتها،  ت�س�يه 
بال�طنية  اإرتباطها  وفك  بتمزيقها،  العائلة  او�سال  وقطع 
ونع�ت  اأو�ساف  لها  واأوجدت  القان�ن،  خمالفة  يف  بزجها 
القمع  بالتخلف والرجعية، وُم�ر�ض ب�سدها و�سائل  �سيقة 
على  لتغطي  فردية  جمالت  وف�سح  الإقت�سادي،  والت�سيق 
الع�سرية،  ت�اجهها  كبرية  م�سكلت  اجلماعية.  ال�سفة 
بالت�سدي لبع�ض العادات وال�سنن الغري متعارفة واملجحفة، 
واإنفلت بع�سها عن قيم املجتمع املتما�سك باإ�ساعة الف��سى 
وعدم اإحرتام القان�ن وحمل ال�سلح لأ�سباب تافهة، ولك�ن 
ع�سائر اجلن�ب هي من ي�اجه �سياع الدولة، فكانت الهدف 
مطل�ب   " عبارة  اأ�ستخدام  وتركت  تقاليدها،  من  اإخراجها 
بهذه  لتك�ن  لها،  م�سيء  اأ�ستخدام  اىل  ك�اجب  ع�سائريا"، 
الفعال �سكني يف خا�سرة ال�طن، وبندقية منحاها الإرهاب 
لتل�ح يف �سماء قيم الع�سرية.  اإن اإعتقاد الع�سرية بدورها 
للجميع  ل�طن  واإنطلقها  اإعتقادها  من  ناجم  احلل�ل،  يف 
واجلميع لهذا ال�طن، وق�تها باإحتادها، والإن�س�اء حتت 
خيمة وطن واحد ق�ة، وحماية املجتمع والفرد يف التكاتف 
يف الظروف احلالكة، والتمازج بني الريف واملدينة وترابط 
وما  واإقت�سادي،  اأمني  دور  ُيعطيها  ما  القبلية  الأ�س�ل 
اإفتعال اأزمات و�سنن خارجة عن القان�ن وال�سرع، والتمرد 
باإعتماد الف�س�ل الع�سائرية لأداة جلني الأم�ال بدون �سرع 
للدواوين،  الرتب�ي  الدور  وغياب  اخلق،  ول  قان�ن  ول 
لبعرثتها و�سلخها  الإقت�سادية عليها؛  التي فرقتها احلروب 
لتعلم  كمدار�ض  الدواوين  تعتمد  كانت  التي  تقاليدها،  عن 

الأدب والكرم والعف� والت�سامح وحل امل�سكلت.

مبدعون
من العراق وصل سعره إلى 500 ألف دينار.. شح المياه يرفع أسعار الحمير في أيسر الموصل 

نجدة فتحي صفوة 

المطلوب عشائريا 

واثق الجابري

أقالم حرة

طالب عدد�ً من منت�صبي  وز�رة �لد�خلية �مانة بغد�د 
�ب�صط  من  كونها   ، �ر��صي  قطع  وتوزيع  بتخ�صي�ض 
مو�صم  يف  ت�صحيات  من  يقدموه  ما  مقابل  حقوقهم 

�ل�صيف �لالهب وبرد �ل�صتاء 
�لد�خلية    وز�رة  يف  �ملنت�صبني  من  �ملطالبون  و�أكد 
�أن  هناك تخ�صي�صات وتوزيع لقطع �لر��صي كانت 
ومنت�صبي  �لدفاع  وز�رة  �صابقة ملنت�صبي  يف وجبات 
 ، �لد�خلية  منت�صبي  عد�  �لرهاب  مكافحة  جهاز 
�لجهزة  منت�صبي  من  �قر�نهم  مع  م�صاو�تهم  متمنني 

�لمنية �لخرى .

مركز  من  �لعالم  حي  منطقة  �هايل  من  لفيفًا  �صكى 
�رشطة �لبياع و�لذي مت �غالق �ل�صارع �لرئي�صي للمنطقة 
�لنفايات  وتر�كم  �ملحالت  �رز�ق  قطع  �ىل  �دى  مما   ،
و�نت�صار �لفئر�ن و�جلرذ�ن و�حل�رش�ت �لتي تعتا�ض على 

�لنفايات .
�ل�صو�رع  بني  ب�صعوبة  نتنقل  �ننا  �لهايل  و�أ�صاف 
م�صاكل  �ىل  �دى  مما  �لنفايات  تر�كم  ب�صبب  �خلدمية 
ناين،    �ليكي  ب�صبب  �ل�رشطة  و�فر�د  �لهايل  بني  كثرية 
علما �أن �ل�صارع توجد فيه قاطع جندة ود�ئرة   كي ناين 
مكان  �ىل  �ملركز  مدخل  ونقل  �ل�صارع  بفتح  ، مطالبني 

�خر 

مطالب بتخصيص قطع أراض 
سكنية لمنتسبي الداخلية 

شكوى من منطقة 
حي اإلعالم .. أنقذونا 

المواطن و المسؤول
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