
بعد بناء ج�رس باب املعظم الذي يربط جانب الكرخ ب�ساحة 
الباب املعظم يف جانب الر�سافة يف العام 1978 واندثار 
حافة  اخل�رسعلى  مبقام  الزائرين  ي�سل  كان  الذي  ال�سلم 
اليا�س  خ�رس  حملة  �سكنة  من  كرمية  �سيدة  عمدت  النهر، 
من  خارجية  غرفة  بقايا  تخ�سي�س  اإىل  ثامر(  )اأم  تدعى 
وكانت  املقام  زيارة  القا�سدات  الن�سوة  ال�ستقبال  منزلها 
االأيام  مع  الغرفة  هذه  واأ�سبحت  لهن  امل�ساعدة  يد  تقدم 
اأ�سبه باملقام فكرثت على حائطه بقايا ال�سموع املحرتقة 
واحلناء التي �سبغت بلونها اغلب جدرانه كما جلاأت بع�س 
باب  االأخ�رسعند  القما�س  من  اأ�رسطة  عقد  اإىل  الن�سوة 
و�سباك تلك الغرفة التي ام�ست الباحة اخللفية للمقام التي 
التي تطوف يف جمرى  االطباق  الطقو�س وتزين  فيها  تعد 
النهر يف �ساعات الغروب وهي حتمل ادعية ووعودا بايفاء 
النذور مقابل حتقيق االماين والرغبات املتنوعة، فاعتقاد 
النا�س باملقام  بلغ ذروته مع تكرار حوادث ال�سفاعة التي 
املدن  وباقي  بغداد  مناطق  من  القا�سدين  بع�س  بها  فاز 

العراقية.
امل�سجد  ا�سم  اىل  يعود  اليا�س(  )خ�رس  حملة  ت�سمية  ا�سل 
التي  الدراوي�س  تكية  او  اخل�رس(  )جامع  فيها  املوجود 
ثالث  بني  تقع  وهي  اخل�رس(  )تكية  اي�سا  ت�سمى  كانت 
دجلة  ونهر  اجلديد  و�سوق  �سماال  التكارتة  حملة  حمالت، 
وكانت  غربا،  نفي�سة  ال�ست  وحملة  حمادة  و�سوق  جنوبا 
علي  ال�سيخ  ابن  امني  )حممد  ال�سيخ  �سيدها  مدر�سة  هناك 
كانت  وقد  )اجلامع(،  قرب  تقع  1239هـ  �سنة  ال�سويدي( 
البقعة التي ت�سم مو�سع اجلامع وقبل بناء املدر�سة مقربة 

يدفن فيها ابناء املحلة واملناطق املجاورة موتاهم.
 حتى نهاية خم�سينيات القرن املا�سي كان �رسيعة حملة 
التي  والدوب  القوارب  بع�رسات  تزدحم  النهر  على  اخل�رس 
تنقل الرقي والبطيخ من �سامراء اىل بغداد، وتاأخذ ما تنتجه 
املحلة من اجبان وا�سواف و�سباك �سيد، لكن هذه ال�رسيعة 
هدمت بعد ان�ساء ج�رس باب املعظم يف اواخر العام 1977، 
ومل تبق �سوى ب�سعة قوارب �سغرية متار�س �سيد اال�سماك 
الن�ساطات  منعت  ثم  النهر،  طريف  بني  ما  الركاب  ونقل 
املا�سي  القرن  ثمانينيات  بداية  يف  املحلة  الهل  النهرية 
ب�سبب وجود مبنى وزارة الدفاع بالقرب من موقع املقام.  

يقع مقام )خ�رس اليا�س( على �سفاف نهر دجلة يف جانب 
متتد  �سلم  يتخلله  وب�سيط  قدمي  مبنى  من  ويتكون  الكرخ، 
نهايته اإىل �سفة نهر دجلة وحتيطه باحة مر�سوفة حديثا 
�سيدت عليها بع�س املقاهي ال�سرتاحة الزوار وتناول بع�س 
الوجبات ال�رسيعة وامل�رسوبات، ويف كل يوم خمي�س اعتاد 
اهل املحلة واملناطق القريبة والبعيدة يف بغداد على زيارة 
التي  اخل�سبية  االلواح  ال�سموع على  وايقاد  )اخل�رس(  مقام 
زوار  الغالبية من  الن�ساء - وهن  مئات  النهر.  و�سط  تطفو 
املقام – يقمن باإحياء طقو�س االدعية والنذور التي توزع 

بني العوائل واملحتاجني تربكا ب�ساحب املقام.
 يقول فا�سل عبد الرزاق )65( عاما احد �سكان حملة خ�رس 
اليا�س: »ولدت يف هذه املحلة وع�ست فيها مراحل الطفولة 
و�سواهدها  املحلة  اهل  بع�س  اتذكر  اأزال  وما  وال�سبا، 
اجمل  من  املحلة  كانت  ذاكرتي،  يف  عالقة  تزال  ال  التي 
لكن  نهر دجلة  �سنا�سيلها وقربها من  لكرثة  بغداد  مناطق 
جانبي  بني  الوا�سل  اجل�رس  بناء  1977غريرّ  العام   بعد 
املطلة  ال�رسيعة  جرفت  اذ  املحلة،  هوية  والر�سافة  الكرخ 
ان  بعد  القدمية  الرتاثية  البيوت  بع�س  وهدمت  النهر  على 
ا�سرتتها احلكومة اآنذاك من ا�سحابها عنوة، واختفت اغلب 
خا�سة،  نكهة  للمحلة  تعطي  كانت  التي  اجلميلة  املعامل 
كدكان �سيهود الذي كان ا�سهر حمال العطارة يف املحلة، 
ابناء  ان  حتى  املعروفة  ال�سخ�سيات  من  زبائنه  فاغلب 
الدكان،  هذا  من  للتب�سع  ياأتون  كانوا  املجاورة  املحالت 
ومقابل )دكان �سيهود(  كان يقع بيت ح�سني النق�سبندي 

خ�رس  جلامع  املقابل  الفرع  ويف  ال�سويدي،  توفيق  وبيت 
رئي�س  معاون  اجلعفري  �سادق  الفريق  بيت  يوجد  اليا�س 
حماد  �سكنه  اآخر  وبيت  امللكي،  العهد  يف  اجلي�س  اركان 
�سهاب التكريتي، وزير الدفاع االأ�سبق الذي اأغتيل بعد ف�سل 

حماولة ناظم كزار االنقالبية عام 1973«.
 وا�ساف عبد الرزاق: »رغم  وجود �سخ�سيات �سهرية كانت 
وا�سالتها  �سعبيتها  تفقد  مل  انها  اال  املحلة،  يف  تعي�س 
البغدادية، فكانت طقو�س زيارة مقام اخل�رس عليه ال�سالم 
يف يومي اخلمي�س واجلمعة من تقاليد اهل بغداد واالحياء 
لتوزيعها  الذبائح  التجار ينحرون  املجاورة، وكان بع�س 
على الفقراء واملحتاجني، كما كانت بع�س النذور تت�سمن 
يزورون  ممن  ال�سن  وكبار  لليتامى  مالية  ومبالغ  هبات 

املرقد خالل هذه االيام«. 
مـن حكايات املحلـة التي ي�ستذكرهـا ال�سيـخ  عبد املجيـد 

القره غويل  )72( عاما وهو احد وجهاء املحلة: »حكاية 

يف  االنكليز  اجلنود  مع  اليا�س  خ�رس  حملة  اهل  معركة 
ع�رسينيات القرن املا�سي عندما ارادت القوات الربيطانية 
فاحتمى  يطاردونه  كانوا  الذي  ال�سويدي  يو�سف  اعتقال 
باأهل املحلة وحدثت م�سادمات م�سلحة ادت اىل ا�ست�سهاد 
عدد من  ابناء املحلة، ثم انتهت املعركة بعد عدة �ساعات 
بعد ان مت اعتقال الع�رسات من ال�سباب والرجال«، م�سيفا: 
النهر  القريبة من املقام جدار على حافة  »كان يف اجلهة 
يعود تاريخه اىل الع�رس البابلي اكت�سفه عامل االثار ال�سهري 
لكن   ،1848 عام  يف  لبغداد  زيارته  عند  رول�سن  هرني 
املتعاقبة  ال�سلطات  قبل  من  عناية  او  اهتمام  اي  يلق  مل 
ثمانينيات  بدايات  حتى  النهر  من  بارزا  اجلدار  وظل 
القرن املا�سي ثم تال�سى، لكن ا�سا�سه ال يزال موجودا يف 
خالل  املحلة  ابناء  من  الكثريون  �ساهده  فقد  النهر،  قاع 
�سباحتهم وغو�سهم يف نهر دجلة خالل مو�سم ال�سيف قبل 

ب�سع �سنوات«. 

يف  املاء  خزان  اىل  ظهره  ي�سند  القرف�ساء  جال�سًا 
عتيق،  كمدخن  �سيجارته  دخان  ينفُث  الدار،  �سطح 
�سديقتي  و�سفت  هكذا  وي�سارا،  ميينا  حذرا  ويتلفت 
ابن اجلريان )�سجاد( وهو طفل مل يتجاوز عمره �سبع 
�سنوات، تقول �سديقتي: ان امل�سحك املبكي يف االأمر 
ال�سطح،  �سذاجته وبراءته جعلته يتخذ مكانا فوق  ان 
متوقعا انه املخباأ الذي لن يراه فيه احد وهو يدخن، 
بينما كان يراه جريانه وكل من مير يف ال�سارع. هذا 
مرور  مع  لتتحول  بالتزايد  اخذت  م�ساهد  من  م�سهد 
فكرتها  ا�ست�ساغ  البع�س  رمبا  ظاهرة  اىل  الوقت 
هم  ممن  والكثري  نحن  ولكن  م�س�س،  على  وتقبلها 
يف ت�ساوؤالت دائمة ملاذا وكيف وما هو احلل لظاهرة 
تدخني �سغار ال�سن، من هذه الت�ساوؤالت اِرتاأت )�سبكة 
من  الظاهرة  هذه  يف  تتوغل  اأن  املعلوماتية(  النباأ 
بعد  منعها  اأو  منها  للتقليل  واحللول،  االأ�سباب  حيث 
اأن اأنهكت اج�ساد اوالدنا واأهدرت اموالنا. كيف تعلمت 
من  البالغ  )حمزة  لل�سبي  �سوؤالنا  هذا  كان  التدخني؟ 
العمر 13 �سنة( بعد ان ركبنا معه يف )ال�ستوتة( التي 
يعمل عليها يف اأحد االأ�سواق ال�سعبية، قال: وانا �سغري 
جيب  من  ال�سجائر  ل�رسقة  ير�سلني  االكرب  اخي  كان 
والدي وكنت انظر له كيف يدخنها وي�ستمتع بها، مما 
اأدى اىل وفاته ب�رسطان الدم، ويف ليلة وفاته حزنت 
والدي  من  �سجائر  خم�س  يقارب  ما  و�رسقت  كثريا 
قلبي  ان  واأح�س�ست  تعبت  ويومها  كلها،  ودخنتها 
مل  لكن  انفا�سي،  كتم  ما  و�سيئا  تيب�س  وفمي  ب(  )عطَّ
يهتم بي احد فالكل م�سغول بوفاة اخي، ومن يومها 
وانا اأدخن. واأردف قائال: التدخني وراثة وعادة تنتقل 
وعمره  ال�سجائر  دخن  فوالدي  االبناء  اىل  االباء  من 

واالحرتام  احلذر  كان  وقتها  عاما  وع�رسون  خم�سة 
ال�ساب  كان  �سابقا  وكذلك  كبريا،  االهل  من  واخلوف 
نظرة  له  ينظروا  ان  واملجتمع  جريانه  من  يخجل 
واليوم  والدي،  يل  قال  هكذا  واحتقار،  ا�ستخفاف 
اختلف كل �سيء فانا دخنتها وعمري احد ع�رسة �سنة 
وانا ومن هم يف عمري من�سك ال�سيجارة ونتم�سى يف 
ال�سارع متباهني بها لنعلم اجلميع اننا ا�سبحنا )زمل( 

وال يهمنا انتقاد االخرين .
اجلهاز  امرا�س  اخ�سائية  بهجت  فاطمة  الدكتورة 
يكون  حني  يحزنني  ما  اكرث  متنهدة:  قالت  التنف�سي 
املوؤك�سد  الكربون  مادة  اتلفت  وقد  �سابا  املري�س 
جهازه  التبغ  يف  املوجودة  ال�سام  والنيكوتني 
التنف�سي، فمنهم قد ت�سبب له التدخني ب�رسطان الرئة 
او احلنجرة او بانت�سار الفريو�سات يف جهازه التنف�سي 
عن  عجزها  اىل  يوؤدي  مما  الرئة  ب�سعف  ا�سهمت  او 
التي  ال�سحية  املخاطر  كل  ومع  بوظائفها،  القيام 
ت�ساحب التدخني نرى تزايد ال�سباب املدمنني عليها، 
عليها  )دخن  القائل  ال�سعبي  املثل  يطبقون  فهم 
تنجلي( بحذافريه، اما عبارة التدخني م�رس بال�سحة 
التبغ باتت  العامة وفوق علب  املوجودة يف االماكن 
من  للخوف  دافع  اي  ت�سبب  وال  اهمية  اي  ت�سكل  ال 
التدخني. واأ�سافت قائلة: يف �سنة 2006 اأجرت وزارة 
ال�سحة اح�سائية لعدد املدخنني يف العراق وتبني ان 
عددهم يبلغ نحو مليونني ون�سف املليون مدخن، اما 
ماليني  �سبعة  نحو  لي�سل  العدد  ت�ساعف  فقد  اليوم 
منظمة  اعلنته  الذي  ال�سنوي  التقرير  ح�سب  مدخن 
املليار  يقارب  ما  ان  اىل  باال�سافة  العاملية  ال�سحة 
كارثية  االرقام  وهذه  �سنويا،  ت�ستهلك  �سجائر  علبة 
وحمطمة لل�سحة واالقت�ساد والبيئة وحتتاج لتكاتف 
جهود اجلميع �سواء كان احلكومة او املجتمع او االهل 

والنا�سط  القانوين   . الهادم  ال�سيل  هذا  بوجه  للوقوف 
 2012 �سنة  قال: يف  فالح  م�سار  االن�سان  يف حقوق 
ا�ستب�رسنا خريا عندما �رسع قانون مكافحة التدخني 
و�سوت علية جمل�س النواب، وت�سمن القانون عقوبات 
ال�سباب  يخ�س  ما  بنوده  من  وكان  املخالفني  بحق 

واالطفال، وقد جاء يف هذا القانون:
ممار�سة  او  التدخني  من  واحلدث  ال�سغري  مينع   -  1

مهنة بيع و�رساء التبغ وم�ستقاته.
التعليمية  والربامج  الدرا�سية  املناهج  ت�سمني   -  2
على  املرتتبة  االأ�رسار  جممل  تبني  مبواد  والرتبوية 

التدخني وخطورته على املدخنني وغري املدخنني.
3 - اقامة الربامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية 
العبادة،  ودور  والرتبوية  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 
االإعالم  و�سائل  ويف  والثقافية  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
وطنية  خطة  اطار  يف  التدخني  ا�رسار  عن  املختلفة 

�سنوية.
والتحذير  التدخني  منع  مل�سقات  وتوزيع  طبع   -  4
فيها  املحظور  العامة  االماكن  يف  اأ�رساره  من 
ال�سجائر  بيع  متار�س  التي  املحالت  وعلى  التدخني، 
ال�سحي يف  التحذير  التبغ وو�سع لوحات تت�سمن  او 

مكان بارز.
ومينع �سنع وتداول وا�سترياد �سعارات منتجات التبغ 
وم�ستقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقم�سان 
املرورية  واال�سارات  واملظالت  النايلون  واكيا�س 
البنود  وهذه  انواعها،  مبختلف  الدعائية  والالفتات 
الظاهرة على نحو  لو مت تطبقها فعال، لرتاجعت هذه 
كبري، وت�ساءلت ن�سبة املدخنني كثريا، لكنها قوانني 
ت�سبه نظرياتها فهي تبقى حرب على ورق لتبني اإهمال 
و�سعف الدولة وعجزها عن تطبيق القوانني مبختلف 

اأنواعها.

الفن  ودر�ست   .1929 �سنة  بغداد  يف  ولدت  يل(،  االأورفه  )وداد 
واخلدمة االجتماعية يف اجلونري كوليج يف بريوت، وتركته يف ال�سنة 
الرابعة واأكملت الدرا�سة يف كلية امللكة عالية، وتخرجت بدرجة اأوىل 
الدكتور خالد  مر�سم  �سنوات يف   4 در�ست  االجتماعية.  اخلدمة  ق�سم 
اجلميلة  الفنون  معهد  من  تخرجت  و  عالية  امللكة  كلية  يف  اجلادر 
فرع الفنون الت�سكيلية ق�سم امل�سائي �سنة 1960. وهي ع�سو نقابة 
وجمعية الفنانني العراقيني. �ساركت يف كل معار�س الكلية والنقابة 
العراقي  للفن  معر�س  اأول  يف  و�ساركت  الت�سكيلية  الفنون  وجمعية 
للرواد وال�سباب �سنة 1957. در�ست مادة الر�سم يف مدر�سة الثانوية 
اإي�ساحية  و�سائل  لر�سم  االإي�ساح  و�سائل  مركز  يف  عينت  ال�رسقية. 
للمدار�س. عملت كم�سوؤولة للدعاية واالإعالن يف اأكرب معمل األبان يف 
العراق. عملت يف مديرية الرتاث ال�سعبي كم�سووؤلة للمتحف واجرت 
على  الطرق  وحرفة  ال�سفارين  �سوق  لتوثيق  �ساملة  ميدانية  درا�سة 
النحا�س. ودر�ست فن املينة على النحا�س، وفن الباتيك على القما�س 
العزاوي  عبا�س  حميد  بزوجها  ملتحقة  العراق  غادرت  باري�س.  يف 
وباري�س  ونيويورك  اأملانيا  والعوا�سم،  الدول  من  عدد  بني  وتنقلت 
املتاحف  على  واطلعت  ولندن  وتون�س  وال�سودان  واإ�سبانيا  وعمان 

والكلريات يف هذه البلدان. 
1964 يف قاعة الريدوت يف اأملانيا  اأول معر�س �سخ�سي لها عام 
واقتنى  املعر�س  زار  كما  ح�سني،  امللك  جاللة  املعر�س  وح�رس 
الثاين  ال�سخ�سي  املعر�س  اديناور.  االأملاين  امل�ست�سار  االعمال  اأحد 
ومن   .1966 عام  االأو�سط  ال�رسق  اأ�سدقاء  من  بدعوة  نيويورك  يف 
املعار�س االخرى: معر�س "النك�سة يف �سور" يف فندق االأردن بعمان 
ال�سيدة  "النك�سة يف �سور" يف لندن بدعوة من  1968 معر�س  عام 
يف  االأردن"  يف  "الربيع  معر�س   1968 الربيطانية  النائبة  مكاي 
1969 معر�س م�سرتك  لل�سيدة حكمت ح�سا  عمان بكالريي قاد�س 
يف لندن مع ال�سيدة موراك مكاي بدعوة من الربملان الربيطاين عام 
الوا�سطي  قاعة  يف  العربي"  الرتاث  من  "منمنمات  معر�س   1969
بغداد عام 1980افتتحت اول قاعة خا�سة يف العراق "قاعة االورفه 
يل للفنون" مبعر�س �سخ�سي "تهاويل تراثية" عام 1983 �ساركت 
عام1991  العرب  الفناين  من  ملجموعة  االأردن  يف  معر�س  يف 
بغداد  للفنون يف  االورفه يل  قاعة  "فانتازيا" يف  �سخ�سي  معر�س 

عام 1993
يل  االورفه  كالريي  يف   "2 فانتازيا  عمان"  يف  �سخ�سي  معر�س 
معر�س   1994 عام  االأردن  عمان   – يل  االورفه  انعام  لل�سيدة 
�سخ�سي "بغداد مدينتي" يف قاعة االورفه يل للفنون يف بغداد العراق 
عام 1995 معر�س �سخ�سي "الف ليلة وليلة" يف كالريي االورفه يل 
�سخ�سي  معر�س   1996 االأردن  عمان   – يل  االورفه  انعام  لل�سيدة 
العربية  ،االأمارات  ظبي  اأبو  املنزول  كالريي  يف  احللم"  "مدن 
كالريي  يف  احللم2"  "مدن  �سخ�سي  معر�س   1997 عام  املتحدة 

الدار دبي،االأمارات العربية املتحدة عام 1998
معر�س �سخ�سي "�سذرات من الزمن" فوتوغراف لالأعمال الفنية يف 

كالريي املنزول اأبو ظبي،االأمارات العربية املتحدة عام 1999
معر�س �سخ�سي بدعوة من جمعية الفنانني القطرية يف فندق الدوحة 
يغطي  العطاء"  من  عام  "خم�سون  ا�ستعادي  معر�س   1999 عام 
االأورفه  قاعة  افتتاح  مبنا�سبة   2000 اإىل   1950 عام  منذ  اعمال 
 3 احللم  "مدن  �سخ�سي  معر�س   2000 عام  بغداد  يف  اجلديدة  يل 
�سخ�سي  معر�س   2003 عام  بغداد  للفنون  يل  االورفه  قاعة  " يف 
 2004 عام  لبنان  بريوت  يف  اليوني�سكو  ق�رس  يف   "3 فنتازيا   "
العربية  ،االأمارات  ابوظبي  املنزول  كالريي  الع�رسون" يف  "معر�س 

املتحدة عام 2005

من آثار بغداد المنسية مقام »خضر الياس«.. تراث مهمل
بغداد ـــ متابعة

بغداد – متابعة

ال اعرف من اأين اأبداأ ؟ فامل�صيبة عظمى و امل�صاب اعظم فاآٍه ملا حلَّ 
بكم يا ابناء بلدي حتى تركتم االوطان ؟ اآٍه ملا جرى عليكم يا اهلي 
و اخوتي و ابناء جلدتي و انتم فارقتم االخوة و اال�صدقاء ؟ فهل 
الغرباء  ي�صرب  كما  املاء  ت�صربون  هل  ؟  الغرباء  ياأكل  كما  تاأكلون 
اأن  اأم  اأمان  و  باأمٍن  ظله  حتت  ترقدون  بيٍت  �صقف  يظلكم  هل  ؟ 
ال�صوارع و ال�صاحات هي ماأواكم و موطن حلكم و ترحالكم ؟ فاآٍه 
اآٍه عليكم يا قرة العيون و زهرة القلوب و ربيع النفو�س ،  و األف 
ماذا جنيتم حتى قادتكم ال�صبل اإىل م�صري جمهول يف بالد الغربة 
بني  اهله  ي�صبح  حتى  العراق  جنى  ماذا  ؟  احلرمان  و  ال�صياع  و 
و  الفلوات  و  ال�صحارى  يف  نازح  و  مهجر  و  الطرقات  يف  م�صرد 
االهل  عن  الفراق  و  البعد  اأمل  و  الغربة  مرارة  يتجرع  مهاجر  بني 
و االوطان ؟ م�صائب تلو امل�صائب و معاناة تلو املعاناة تخيم على 
االن�صانية  قيم ومعاين  تعرف  بالد ال  االحباب يف  و  االحبة  حميا 
اثمن  فقدمت  انتم  و  بكم  كيف  احلنان  و  املحبة  روح  و  النبيلة 
االحباب  و  االخوة  و  االهل  جوهرة  اإنها   ، الوجود  يف  جوهرة 
و  امل�صكني  بني  تفرق  ال  ويالت  و  ماآ�صي  و  حمٍن  اإىل  �صرمت  حتى 
حرقًة  و  اأملًا  نعت�صر  فغدونا   ، االن�صانية  �صيم  تعرف  ال  و  الفقري 
و  لكم  ماأوًى  االحلاد  و  الكفر  بالد  باتت  َمْن  يا  اأحبتي   يا  عليكم 
و  له  يرثى  الدماء حاٌل  �صفك  و  االرهاب  بها من خطر  تنعمون  دار 
بعد  وجوًرا  ظلًما  البالد  هجروا   ، دما  املوع  بدل  العيون  له  تدمع 
اأن اأ�صابهم القلق من الغد واأرعبهم املوت املّجاين وعا�صوا �صناعة 
الوهم ومّروا بتجربة مريرة جتاوزت م�صتوى االإجرام املعروف، 
متثلت بالت�صفيات اجل�صدية و االجتثاثات اجلماعية من �صبي وذّل 
موؤ�صفة  واأو�صاع  دامية  و�صور  واحلريات  الهويات  وقمع  وقهر 
جتردت من اأدنى م�صتوى لالإن�صانية، فلم يعد لهم يف وطنهم �صيء 
وقتها وح�صب تقديرهم، فقرروا الرحيل على اأمل الرجوع، وحلمهم 
واالأمان  االأمن  وعودة   ، و�صعيد  وم�صتقر  واآمن  معافى  حّر  بوطن 
املفخخات  وهلع  اخلدمات  و�صوء  الكهرباء  انقطاع  اأزمة  واندثار 
ال�صحل  وخ�صية  احلرق  وهلع  الذبح  وجزع  العبوات  واأ�صوات 
املهاجرين  م�صوؤولية  لتكون  اجلائرين،  ال�صالطني  حكم  وانتهاء 
كبرية جًدا و بقدر معاناتهم وخربتهم يف االأمل واحلزن، ويف هذا 
الوقت املرير الذي ميّر به وطنهم ويعاين منه �صعبهم، الذي يعترب 
و  االرهاب  ركائز  و  االف�صاد  و  الف�صاد  اأ�ص�س  لف�صح  جًدا  منا�صًبا 
اأئمته  التيمي الداع�صي و قادته و  التطرف و التوح�س و االجرام 
ع�صابات  �صّببته  الذي  واالأذى  الدمار  اأنواع  وك�صف   ، امل�صلني 
فمهما  الطيب.  الواحد  و�صعبنا  اجلريح  لوطننا  املارقة  اخلوارج 
احلرية  �صم�س  ت�صرق  اأن  فالبد  الطغيان  و  بال�صر  الغيوم  تلبدت 
على بالدي و تعود الفرا�صات اإىل موطن ازهارها و ترفرف اجنحة 
الطيور املهاجرة فوق اع�صا�صها الندية والبد اأن يعود االمل البارق 
لوحة  تر�صم  و  رياحينها  عبق  تن�صر  وهي  اهلنا  ن�صمات  حاماًل 
، عراق اخلري عراق  الب�صمة و اال�صراقات اجلميلة يف عراقنا  من 
الكرامة عراق الرحمة و العدل و االن�صاف عراق الوحدة الواحدة 

عراق ابي بكر و عمر و عثمان و علي .

مبدعون
من العراق

التدخين.. وباء يحاصر المراهقين ويفتك بالمجتمع

وداد مكي األورفلي 

غرباء في أوطان 
الغرباء

بقلم : احمد محمد الخالدي

أقالم حرة

�رسقي  ال�سدر،  مدينة  �سكنة  من  كرمي  رحيم  املواطن  قال   
بغداد، اإن "التيار الكهربائي م�ستقر يف منطقتهم، حملة 547، 
منذ اأ�سهر وهناك قطوعات ب�سيطة ت�سل لنحو �ساعة �سباحًا"، 
مبينًا اأن "االأهايل ي�سطرون برغم ذلك اإىل دفع اأجور خطوط 

�سحب الكهرباء من املولدة االأهلية".
مع  اجتماع  من  اأكرث  عقدوا  املنطقة  "اأهايل  اأن  رحيم،  وذكر 
طاملا  االأجور  له  يدفعوا  لن  باأنهم  واأخربوه  املولدة  �ساحب 
املولدة  �ساحب  "لكن  م�ستدركا  م�ستمرة"،  الكهرباء  كانت 
خطوطهم  اإلغاء  اأو  باالأجور  وطالبهم  االأمر  رف�س  بجربوته 
وعدم اإعادتها جمدداً، مما ا�سطرهم الر�سوخ ودفع �سبعة اآالف 
دينار لالأمبري الواحد، لعدم ثقتهم بوزارة الكهرباء وا�ستمرارها 
جتهيزهم بالتيار يف ف�سل ال�سيف".  من جهته، راأى املواطن 
نا�رسهالل، من �سكنة مدينة ال�سدر اأي�سَا، اأن "�سعف االأجهزة 
الرقابية وعدم جدية احلكومة املحلية يف تنفيذ عقوبات على 
اأ�سحاب املولدات مكنهم من ا�ستغالل املواطنني"، م�سيفًا اأن 
"اأهايل املنطقة يدفعون 35 الف دينار �سهريًا ل�ساحب املولدة 
برغم عدم ا�ستفادتهم منها ب�سبب حت�سن الكهرباء، وذلك خ�سية 
اأن معاودة القطوعات وعدم ا�ستقرار التيار ال�سيما اأن ال�سيف 
على االأبواب". وطالب هالل "جمل�س حمافظة بغداد واإدارتها 
اإىل  االأمبري  اأ�سعار  كتقليل  كلها  االأطراف  ير�سي  حل  باإيجاد 
ثالثة اآالف دينار اأو تبديل املولدات االأهلية باأخرى حكومية 

تتقا�سى االأجور وقت الت�سغيل".

�سكا عدد من املواطنني مبناطق متفرقة من حمافظة الب�رسة، 
من ظاهرة انت�سار البعو�س ا�سافة اىل اأنواع احل�رسات املختلفة 
اأن  املربد  حوار  برنامج  عرب  موؤكدين  ومناطقهم،  منازلهم  يف 
الدوائر املعنية مبكافحتها مل تتخذ االجراءات الالزمة للت�سدي 
ملا و�سفوه بهجوم البعو�س. من جهته اكد مدير وحدة ال�سيطرة 
عبود  غ�سان  الب�رسة  �سحة  دائرة  يف  االأمرا�س  نواقل  على 
اىل  م�سرياً  احل�رسات،  هذه  النت�سار  معاجلات  وجود  التميمي 
يف  يجري  الذي  الف�سائي  والر�س  امل�سائي  الت�سبيب  فاعلية 
ادنى  ن�سبة احل�رسات اىل  والفجر ويخف�س  من  اأوقات املغرب 
امل�ستويات.وعزا انت�سار البعو�س واحل�رسات املختلفة اىل وجود 
م�ستنقعات مائية واأنهر تعترب معامل الإنتاج احل�رسات باإعداد 
من  بنوعني  تقوم   دائرته  اأن  اىل  قوله.الفتًا  حد  على  كبرية، 
التي  املائية  امل�ستنقعات  يف  املبيدات  بر�س  االول  املعاجلة، 
االخرى  املعاجلة  تت�سمن  فيما  الريقات،  مكافحة  ت�ستهدف 
ان  مو�سحا  امل�ستنقعات  تلك  يف  "الكمبوزيا"  �سمك  نوع  زرع 
املعاجلة  اال�سا�سية لي�ست من اخت�سا�س دائرة �سحة الب�رسة  
واإمنا من اخت�سا�س اجلهات ذات العالقة ومنها مديرية  البلدية 
يف املحافظة للق�ساء على هذه امل�سكلة ب�سكل جذري من خالل 

ردم تلك امل�ستنقعات او ت�رسيف املياه اىل االأنهار الرئي�سية.

مواطنون يشكون اضطرارهم 
إلى دفع أجور المولدات 

شكوى في البصرة من هجوم البعوض

المواطن و المسؤول
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