جدار الجورنال

الخميس  14أيلول  2017العدد 421
Thu. 14 Sep. 2017 issue no 421

موسم العودة إلى المدارس ..اختبار حقيقي بين إرضاء األبناء ورفض الغالء

أقالم حرة

9

الخطوط الجوية
العراقية

بقلم  /بسام القزويني

بغداد ـ متابعة

تكتظ الأ�سواق بالأدوات املدر�سية،ا�شكال و�ألوان ال ح�رص
لها ر�سم جديد على حقيبة و�شكل جديد لقلم �أو ممحاة ..دفرت
زاهي الألوان للبنات و�آخر برموز الفرو�سية و�أبطال الكرتون
للأوالد ..الأ�سعار ترتفع من منطقة لأخرى واخلامات ال�سيئة
املخزنة تند�س بني اخلامات اجليدة والرقابة �شبه غائبة مل
نلمح لها �أثرا �،إنه مو�سم العودة للمدار�س الذي ي�ضع �أولياء
الأمور يف اختبار حقيقي بني �إر�ضاء الأبناء ورف�ض الغالء
امل�صطنع الذي يفر�ضه بع�ض جتار ال�سوق يف كل مو�سم ..انه
الدر�س القا�سي لأولياء �أمور ما كادوا ي�ستفيقون من م�صاريف
العيد حتى �أتاهم العام الدرا�سي بكل متطلباته!
القب�س جالت يف �سوق املالب�س املدر�سية وامل�ستلزمات
القرطا�سية ور�صدت الأ�سعار وحاورت �أولياء الأمور والباعة.
�أم خالد وهي �إحدى �أولياء الأمور الذين يق�صدون �أ�سواق بيع
ال�سلع واملالب�س املدر�سية مع قرب العودة �إىل املدار�س بهدف
توفري متطلبات �أبنائهم اخلا�صة باملدار�س.
ما انفكت �أم خالد تبحث عن املالب�س املدر�سية والأدوات
القرطا�سية التي يحتاجها �أطفالها اخلم�سة ال�ستقبال العام
الدرا�سي اجلديد حتى �أطلقت �سيل الأ�سئلة على بائع الأدوات
املدر�سية يف �أ�سواق ال�شورجة ب�ش�أن الأ�سعار وبلد املن�ش�أ لل�سلع
املعرو�ضة بحث ًا عن الأقل �سعراً والأكرث جودة.
وقالت �أم خالد قرب العودة �إىل املدار�س جعلنا نتجه �إىل
الأ�سواق �رشقا وغربا للبحث عن امل�ستلزمات واملالب�س
املدر�سية الأقل �سعراً والأكرث جودة .و�أ�ضافت :بع�ض �أ�صحاب
حمال م�ستلزمات املدر�سة ي�ستغلون حاجة النا�س لهذه املواد
مع قرب العودة �إىل املدار�س ويرفعون الأ�سعار دون ح�سيب
�أو رقيب ،الأمر الذي يتطلب معه متابعة اجلهات املعنية لهذه
املحال و�ضبط املتالعبني بالأ�سعار .ومن جانبه ،قال عبد اهلل
املو�سوي ان �أ�سواق البالد واملجمعات التجارية ا�ستعدت مبكراً
ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد ،حيث مت طرح كل امل�ستلزمات
املدر�سية ،وتناف�ست املحالت ،فيما بينها يف الت�سعري جلذب
وا�ستقطاب �أكرب عدد من الزبائن ،خا�صة مع عودة الآالف
من العائالت الكويتية ،واملقيمة بعد ق�ضاء الإجازة ال�صيفية
يف اخلارج .و�أ�ضاف �أن بع�ض �أولياء االمور يف�ضلون ال�رشاء
خالل هذه الفرتة ،جتنبا لالزدحام الذي ت�شهده الأ�سواق قبل
مو�سم الدرا�سة ب�أيام قليلة ،خا�صة �أن العام الدرا�سي يبد�أ
هذا العام ،بعد انتهاء اجازة عيد الأ�ضحى املبارك مبا�رشة.
�أما علي ريا�ض فقال ان امل�ستهلك العراقي بات �صيداً �سه ًال
�أمام بع�ض التجار ،فمن منا�سبة �إىل �أخرى جتدهم ي�ضعون
ب�ضاعتهم ب�أ�سعار خيالية بانتظار الزبائن .و�أ�ضاف ان ج�شع
التجار ال يكبحه �إال متابعة حازمة من امل�س�ؤولني يف وزارة
التجارة كونها املعنية مبتابعة الأ�سواق.
�أ�سعار خيالية
�سامل ال�شمري ذكر ان كل ويل �أمر ال يريد �أن يقتل فرحة

�أبنائه بالعودة �إىل املدار�س ،ولهذا جنده مرغم ًا وهو يدفع
الأ�سعار اخليالية لبع�ض ال�سلع املدر�سية.
و�أ�ضاف �أن �أ�سعار احلقائب باتت غري معقولة خا�صة �أنها
جتاوزت الأربعني ديناراً يف ظل هذه الأ�سعار.
�أما �أحمد حممد فقال ان الأ�سواق فتحت خمازنها لل�سلع
واملنتجات املدر�سية وو�ضعتها على الأرفف �أمام
امل�ستهلك ب�سبب العودة �إىل املدار�س.
وتابع �أن �أ�صحاب املحال يبالغون بالأ�سعار التي
يعر�ضون بها هذه ال�سلع التي حتتاج �إىل رقابة �صارمة
مبنع هذا اجل�شع والطمع.
ابو رنا لديه � 6أبناء �أحدهم معاق ،يعاين �صعوبة يف
�رشاء حاجيات ابنائه املدر�سية كون الأ�سعار تعترب عالية

المواطن و المسؤول

التحاليل المختبرية تثير مخاوف
المواطنين وقلقهم

لأيام طويلة بقي الع�رشيني بهاء ح�سني ي�صارع حمى
متوا�صلة ،بعد ان جل�أ اىل اكرث من طبيب ،لكن احللول
كانت �سطحية ومل تكن جذرية ،ب�سبب اعتماده على
حتاليل خمتربية تبني الحقا خط�أها ويقول ب�صوت
مليء باحل�رسة«:ا�صبت بحمى انهكتني ايام متوا�صلة،
وقمت فورا باجراء فح�ص يف احد املختربات القريبة
من دار �سكني ،وذهبت بها اىل الطبيب املخت�ص،
وعلى �ضوء التحاليل اعطاين و�صفة طبية مل تفلح بحل
م�شكلتي وبعد ذلك تبني ان الفحو�صات املختربية فيها
ن�سبة كبرية من
اخلط�أ».
مدير اعالم دائرة �صحة بغداد الر�صافة الدكتور قا�سم
عبد الهادي او�ضح ان« :املختربات احلكومية داخل
امل�ست�شفيات هي االكرث �ضمانا وثقة من نظريتها
الأهلية ومن املختربات املهمة تلك املوجودة يف
م�ست�شفى العلوية ،اذ متتاز بالدقة ومنحت �شهادة
اجلودة واالعتمادية نتيجة �صحة النتائج ودقتها،
ومتت اال�شادة بها وبنتائجها ال�صحيحة لذلك هناك
اقبال من املواطنني عليها نتيجة الثقة الكبرية مبا
تظهره من حتاليل وفحو�صات خمتربية».
وفيما يتعلق بالأخطاء املختربية يجد الكيمياوي نور
الدين جميد
ان«:اختالف النتائج تعتمد على عوامل عدة من بينها
ظروف العمل املختربي والكفاءة العلمية ،واخلربة
اخلا�صة بالعاملني مبجال املختربات ،ف�ضال عن
تقنيات واجهزة املخترب نف�سه ،واهتمام العاملني
مبتابعة االجهزة و�صيانتها لذلك تظهر النتائج احيانا
خمتلفة ،الن دقة النتائج غالبا ماتعتمد على ال�شخ�ص
العامل على اجلهاز ومدى قدرته على �ضبطه واحل�صول
على نتائج �صحيحة».

مبقارنتها مع �أ�سعار العام املا�ضي ،وهو ذو دخل ب�سيط،
وحول متو�سط انفاقه على ا�ستعدادات العودة للمدار�س
�أكد �أنها تقارب  200دينار �شاملة كل اللوازم املدر�سية.
الطالبة
اجلامعية �أ�شواق اجلبوري ا�ستغربت من العرو�ض على
املنتجات املدر�سية والأ�سعار املنخفظة ،م�شرية اىل �أنها
ح�سبة منطقية يف ظل رفع الدعم عن البنزين� .أم حممد ما
زالت تعاين املحالت والأ�سواق على �أمل �أن جتد ال�صفقة
املنا�سبة ل�رشاء احتياجات �أبنائها اخلم�سة ،مبينة �أن
الأ�سعار ارتفعت ب�شكل كبري يف هذه الأيام.
�أم نريان وهي ولية �أمر ،تعاين من ارتفاع �أ�سعار م�ستلزمات
املدار�س ب�شكل �سنوي ،حيث بينت �أنها تزيد ب�شكل م�ضاعف

يف كل عام درا�سي دون مراعاة لو�ضع بع�ض الأ�رس ذات
الدخل املحدود رغم تواجد نف�س الب�ضاعة بال�شكل واللون
واجلودة� ،إال �أن �سعرها يتفاوت من مكان لآخر ،موجهة نداء
ا�ستغاثة حلماية امل�ستهلك ووزير التجارة واحلكومة التي
غفلت عن مراقبة التجار وتوحيد �أ�سعار الب�ضاعة املكررة
يف الأ�سواق ،و�أ�ضافت �أن �سعر مالب�س ريا�ض الأطفال يف
ال�سابق ال يتجاوز  25دينار ثم بد�أ بال�صعود تدريجيا
لي�صبح  ،40وهناك من يبيعها بـ 44دينارا! وحول التكلفة
الإجمالية مل�ستلزمات العودة للمدار�س ،بينت �أم نريان �أنها
تختلف من مرحلة لأخرى ،يف حني �أن الطالب الثانوي
يكلف بحدود  200دينار ،ناهيك عن امل�صاريف يف
منت�صف العام التي تطلبها الإدارات املدر�سية.

أوراق عراقية ..هكذا كانت األنهار في بغداد عند بنائها
بغداد ـ طارق حرب

يف �سل�سلة تراثيات بغداد كانت لنا كلمات عن �أنهار
بغداد عند بنائها من املن�صور عام  ١٤٥هج ذلك
ان التخطيط االول لبغداد قام على توفري احلاجات
اال�سا�سية والهمية املاء يف بغداد و�رضورته لل�رشب
واال�ستعماالت البيتية وللبناء فقد لقي اهتمام خا�ص
وكانت املدينة املدورة والق�صور قريبة من نهر دجلة
الذي كان يجري يف �رشقيها ولكن �ضفاف دجلة
العالية جعلته ال ي�صلح لفتح الرتع وان كان م�صدرا
لل�سقائي ويف ال�شمال كان نهر الدجيل ويف اجلنوب
كانت انهر ال�رصاة وكرخايا وطابق والرفيل غري ان
بغداد عند بنائها خالية من نهر يزودهاباملاء ويقال
ان بطريق الروم نبه املن�صور اىل حاجة بغداد اىل
املاء ما ادى باخلليفة اىل م ّد قناة من نهر الدجيل
الذي ي�أخذ املياه من دجلة وم ّد قناة من نهر كرخايا
الذي ي�أخذ من مياه الفرات ومن انهار بغداد اجلارية
بني الدور وامل�ساكن يف اجلانب الغربي الكرخ نهر
عي�سى الذي ي�أخذ ماءه من الفرات ومير جاريا وعلى
جانبيه قرى و�ضياع اىل حملة اليا�رسية والرومية
والزياتني واىل مو�ضع باعة اال�شنان وباعة ال�شوك
وباعة الرمان ومير بقناطر املفي�ض والب�ستان

واملعبدي وبني زريق ثم ي�صب يف دجلة جنوب
الكرخ
ومن االنهر نهر ال�رصاة الذي ي�سقي بادوريا
وب�ساتينها وتتفرع من انهار كثرية اىل ان ي�صل
بغداد ومير بقنطرة ال�صينيات والقنطرة العتيقة
واجلديدة اىل ان ي�صب يف نهر دجلة بعد ان يدور
حول بغداد الكرخ
ويحمل من نهر عي�سى نهر يقال له كرخايا وتتفرع
منه انهر اىل ان يدخل بغداد
ومنها نهر رزين والذي ي�صب يف ال�رصاة بعد مروره
يف �شارع باب الكوفة حيث يدخل بغداد من هناك
ومن باب الكوفة اىل �شارع القحاطبة ثم اىل باب
ال�شام
ونهر البزازين يخرج يف �شارع املن�صور واىل
دار كعب ثم يخرج اىل باب الكرخ واىل البزازين
واخلزازين وي�صب يف دجلة
والنهر الكبري من اخلفقة اىل مربعة الزياتني ويخرج
منه نهر الدجاج الذي ي�صب يف دجلة عند �سوق
الطعام وهنالك نهر للقالئني وي�صب النهر الكبري يف
نهر الدجاج وي�صريان نهرا واحدا ومير بنهر طابق ثم
ي�صب يف نهر عي�سى
اما انهار احلربية وهي يف �شمال املدينة املدورة

كرخ بغداد ن�سبة اىل حرب بن عبد اهلل �صاحب حر�س
املن�صور ومن انهارها نهر بطاطيا ي�أخذ املاء من
نهر الدجيل والذي مير على قنطرة باب االنبار
ويدخل بغداد من �شارع باب االنبار وهنالك نهر
ا�سفل من النهر االول ومير بني باب حرب وباب
احلديد ويدخل بغداد وهنالك النهر الكبري وهذه
االنهار كلها مك�شوفة اال التي يف احلربية فانها
قنوات حتت االر�ض
اما اجلانب ال�رشقي من بغداد اي الر�صافة فهنالك
نهر مو�سى الذي ي�أخذ النهر من ماء نهر ( بني) اىل ان
ي�صل ق�رص املعت�ضد املعروف بالرثيا وبعد خروجه
من الق�رص ينق�سم اىل ثالثة انهر مير االول اىل �سوق
الدواب ثم اىل دار البانوقة ابنة اخلليفة املهدي ومير
اىل باب املخرم ومير نهر مو�سى اىل ق�رص املعت�صم
ويحمل نهر اىل �سوق العط�ش وي�صب يف دار الوزير
علي بن الفرات وهنالك نهر معلى ومير بني الدور اىل
�سوق الثالثاء ويدخل ق�رص اخلالفة وي�صب يف دجلة
ويحمل من نهر اخلال�ص نهر يقال له نهر الف�ضل
وي�ؤخذ منه نهر املهدي ويدخل املدينة اىل ان ي�صب
يف جوف ق�رص الر�صافة ويحمل من هذا النهر نهر
الذي مير من �شارع باب خر�سان اىل ان ي�صب يف نهر
الف�ضل بباب خر�سان .

اقف احرتاما وتقديرا ملا ر�أيته من حقيقة اخلطوط اجلوية
العراقية التي افتخر بها امام خطوط طريان دول اخرى فقد
وجدت فيها عك�س ما �سمعت ومن هنا اثني على كوادرها بداية
من ال�صغري املنفذ املطور اىل الكبري املتابع والتم�س منهم التطوير
واملواكبة ملنا�شدة االف�ضل دوما وهي �سمات النجاح واال�ستمرارية
ولكن لدي طلب يخ�ص احدى الفئات املهمة يف هذه امل�ؤ�س�سة ،
فبعد ان عربنا منطقة البحر الأحمر ومل نعد نرى اية منطقة مائية
وذلك يف طريق الطائرة من بغداد اىل القاهرة اح�س�ست برطوبة
تنذر بقربي من م�صدر مائي فنظرت مدققا من خالل �شباك الطائرة
الجد الياب�سة فقط فت�ساءلت عن �سبب اح�سا�سي واذا ارى احدى
امل�ضيفات التي جتوب املمر لتقدمي اخلدمة واالبت�سامة جلميع
امل�سافرين فجذب انتباهي ما يلمع يف عينيها وك�أنها تخبئ حزن
ووحدة داخلهما مع مراعاة عملها القا�ضي بزرع الفرحة يف
نفو�س كل من ي�ستقل هذا امل�شوار اجلوي ان كان باجتاه الغرب
او االجتاهات واالماكن املختلفة  ،نويت التحدث معها يف بادئ
االكت�شاف ومن ثم اجلت ذلك وو�ضعته على حافة ايقونة االلغاء
وبعد امتام وجبة الغداء وتناول ال�شاي ذهبت اىل م�صدر املاء كي
ا�سقي ب�شرتي به فوجدتها جال�سة تتناول بع�ض احللوى وعقلها
يتناول موا�ضيع اخذتها بعيدا عن الطائرة وو�صلت بها اىل
مطار البيت حيث ح�ضن والدتها وحر�ص والدها ودفء عائلتها
ف�ألقيت التحية عليها و�سرعان ما نه�ضت من كر�سيها لرتد التحية
بود واحرتام وبد�أ حواري معها عن اجازة الرحلة التي مُتنح لهم
فقالت بحزن انها قليلة جدا ففي الظروف االعتيادية يتم منحنا
يوم واحد ومن ثم يبلغونا برحلة اخرى واحيانا مبجرد نزولنا
يف املطار يتم حتويلنا اىل طائرة اخرى لل�سفر اىل احدى الدول
ونكاد ال نعرف �شيء عن ذوينا �سوى ما نح�صل عليه عرب الهاتف
النقال فهو الرابط اال�سري اال�سا�س لكل زمالئي و�أ�شارت اىل
زميل لها كان ينظر يف اجتاه يوحي اىل كل ما تكلمنا به  ،فقلت
لها البع�ض يقول ان حياتكم جميلة واغلب ايامها �سفر ور�ؤية
ثقافات كثرية ولكنهم يجهلون املعاناة التي تعي�شوها ويجب
النظر يف املو�ضوع من قبل اجلهات املخت�صة لزيادة الكادر كي ال
تبقون يف منطقة النفي اجلوي ف�أجابت اين ا�شكرك بالنيابة عن
جميع زمالئي ملا تف�ضلت به وندعو من الله ان يوفقك ذوي العالقة
ملتابعة م�شاكلنا ومنح مو�ضوعنا وقت كبري للح�صول على �صيغ
تقلل من الزخم ف�أجبتها ب�أننا �سنعمل على اي�صال معاناتكم اعالميا
اىل ا�صحاب القرار يف وزارتكم املوقرة فهم يحتاجون العون من
فئات املجتمع املختلفة مع ذهاب انظاري نحو زميلها مرة اخرى
كي يتوثق احلدث يف بايل وها نحن ننا�شد ذوي الر�أي وال�سداد
يف هذه امل�ؤ�س�سة العريقة ملتابعة حياة �شريحة مهمة حتر�ص على
حياة ممن ي�ستقل طائرات اخلطوط اجلوية العراقية .

مبدعون

من العراق

عبد الوهاب البياتي

الوهاب البياتي �شاعر و�أديب عراقي ()1999 - 1926
عبد ّ
ويعد واحدا من �أربعة �أ�سهموا يف ت�أ�سي�س مدر�سة ال�شعر العربي
اجلديد يف العراق (رواد ال�شعر احلر) وهم على التوالينازك
املالئكة وبدر �شاكر ال�سياب و�شاذل طاقه حياة ال�شاعر اال�رسيه
�شاعر عراقي ولد يف بغداد �سنة 1926
خرج ب�شهادة اللغة العربية و�آدابها  1950م ،وا�شتغل مدر�سا من
عام 1950-1953م .مار�س ال�صحافة عام 1954م يف جملة
الثقافة اجلديدة لكنها �أغلقت ،وف�صل عن وظيفته ،واعتقل ب�سبب
مواقفه الوطنية .ف�سافر �إىل الكويت ثم البحرين ثم القاهرة .وزار
االحتاد ال�سوفييتي ما بني عامي  1959و 1964م ،وا�شتغل
�أ�ستاذاً يف جامعة مو�سكو ،ثم باحث ًا علمي ًا يف معهد �شعوب �آ�سيا،
وزار معظم �أقطار �أوروبا ال�رشقية والغربية .ويف �سنة 1963
م �أ�سقطت منه اجلن�سية العراقية ،ورجع �إىل القاهرة  1964م
و�أقام فيها �إىل عام  1970م.
ويف الفرتة ()1980-1989م �أقام ال�شاعر يف �إ�سبانيا ,وهذه
الفرتة ميكن ت�سميتها املرحلة الأ�سبانية يف �شعره� ,صار وك�أنه
�أحد الأدباء الإ�سبان البارزين� ,إذ �أ�صبح معروفا على م�ستوى
ر�سمي و�شعبي وا�سع ,وترجمت دواوينه �إىل الإ�سبانية .وقد جمع
حوله كتا ًبا ومثقفني عر ًبا و�إ�سبان ومن �أمريكا الالتينية خالل
تلك ال�سنوات التي الذ خاللها ب�شبه �صمت �شعري كان العامل
الأول فيها احلرب العراقية الإيرانية � ،1980-1988إذ مل
يكن ي�شارك الر�أي يف �رضورة قيام تلك احلرب التي �أ�ضعفت
البلدين .وكان من بني املقربني �إليه يف تلك الفرتة امل�ستعربون
بدرو مارتينيث مونتابيث ،كارمن رويث برابو ،فدريكو �أربو�س،
والناقد امل�رصي الدكتور خالد �سامل� ،إ�ضافة �إىل عدد كبري من
الثقافتني ،وخرج من عباءته الكثري من امل�ستعربني وت�أثر به
كتاب من �أمريكا الالتينية .وربطته عالقة �صداقة مع عدد كبري
من مثقفي �إ�سبانيا خالل �إقامته يف مدريد ،ومن �أبرزهم ال�شاعر
رفائيل �ألربتي� ،صديق فدريكو غارثيا لوركا وع�ضو جيل الـ 27
ال�شعري ،وقد خ�صه باحدى ق�صائده ،والقا�ص وال�شاعر �أنطونيو
غاال.

