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العدد 2074 :

اين دور المفوضية من عمليات
بيع وشراء البطاقة االنتخابية ؟

حين خجلت
من نفسي جدًا

تصاع���دت حدة المخاوف والقلق الجدي  ,من ان تتحول البطاقة االنتخابية ( االلكترونية ) من وس���يلة لضمان نزاهة االنتخابات
النيابية  ,بالتنافس الشريف والعادل في الحد من عمليات التالعب والتزوير الى استغاللها في اغراض ومآرب  ,تصب في تشويه
العملية الديموقراطية  ,وانحرافها عن جادة الصواب  ,وذلك في اسلوب ظهر مؤخراً في بيع وشراء البطاقة االنتخابية .
تت����داول االوس����اط الش����عبية
نطاق واس����ع  ,بأن بعض
وعلى ٍ
االط����راف السياس����ية المتنفذة ,
وبعض المرش����حين المتخومين
بالس����حت الح����رام  ,يقوم����ون
بتكليف بعض انصارهم واتباعهم
في استغالل حاجة العوز والفقر
 ,باتباع وسائل ملتوية واحتيالية
وش����يطانية في شراء البطاقات
االنتخابي����ة  ,لضم����ان ش����راء
االصوات االنتخابي����ة لصالحهم
 ,ل����ذا عل����ى المفوضي����ة العليا
لالنتخاب����ات  ,ان تعمل بكل جهد
ووسيلة  ,بالحد من هذه الظاهرة
المس����يئة والض����ارة  ,وفض����ح
وكش����ف وتعري����ة مروجيه����ا ,
وتقديمهم ال����ى القضاء العراقي
بأش����د العقوب����ات الصارمة من
أجل س��ل�امة العملي����ة االنتخابية
من التالعب والتزوير  ,واقتناص
الذي����ن يتصيدون في الماء العكر
 ,وتشديد الرقابة الصارمة على
الحم��ل�ات الدعائية  ,وألزام كافة

المرش����حين بالتنافس الش����ريف
والع����ادل  ,ولي����س تحويل نتائج
االنتخاب����ات لصال����ح م����ن ينفق
م����ن االموال اكثر م����ن األخرين
 ,او الذي يش����تري اكبرعدد من
البطاقات االنتخابية  .اي تطويع
نتائج االنتخاب����ات في جعبة من

يمل����ك المال والنفوذ ،لذلك جائت
رس����الة المرجع الديني األعلى،
السيد السيس����تاني  ,بتحريم بيع
وش����راء البطاق����ة االنتخابي����ة ,
لتقط����ع الطريق ام����ام االحزاب
المتنف����ذة التي تخش����ى النزاهة
والمنافسة الش����ريفة  ,وتتخوف

م����ن عاقب����ة الهزيم����ة المنكرة
والمتوقع����ة ،من ه����ذا المنطلق
يكون موق����ف المرجعية الدينية
 ,ثاب����ت وحاس����م وواضح بدون
ل����ف ودوران  ,بتحريم ش����راء
اصوات الناخبين  ,كما حدث في
االنتخابات البرلمانية الس����ابقة ,

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

غراندايزر وساسوكي وساندي بيل تربية
عقلية وفكرية ناضجة للطفل
ايفان علي عثمان الزيباري
اليوم م����ا يبث على شاش����ات
التلف����زة المخصص����ة لالطفال
من برامج وص����ور متحركة،
بعي����دة كل البع����د عن م����ا ّ
كنا
نش����اهده ،ونحن اطفال ،فهي
مملة وال ترقى لمس����توى عقل
الطف����ل ،وليس����ت ذا مضمون
روح����ي وتثقيفين لك����ي تعلّم
الطفل ،مفردات ه����ذه الحياة،
فهي مجرد برامج استعراضية
ملون����ة ،ال تهدف ال����ى تقديم
النصائح واالرشادات  ،وأسس
التربية الصحيحة.فالثمانينيات
ق ّدم����ت ابهى صورة للطفل من
خ��ل�ال انت����اج اضخ����م الصور
المتحركة الت����ي الهبت قلوبنا،
ونح����ن صغ����ار ،فالذك����راة ما
ت����زال تص����دح بأنغ����ام افالم
كارتون غراندايزر وساسوكي
وساندي بيل وكعبول والسنافر
وس����ندباد وغيرها من الصور
جسدت مفاهيم
المتحركة التي ّ
اخالقية وتربوية ،لتنشئة جيل
الثمانينات .دائماً اقول ان النشأ
في الثمانين����ات ،متميز وقوي
ومتح����دي وثوري ،والس����بب
يع����ود ال����ى ان س����ينما الطفل
العربي����ة والعالمية ،كانت تقدم
اطب����اق طازج����ة م����ن المتعة
والترفي����ه والتربية الس����ليمة،
ولك����ن ب����ات كل ه����ذا الي����وم

مجرد ذك����رى م����ن الماضي،
بعد ان سيطرت برامج غريبة
االطوار ،متخصصة بش����ؤون
الطف����ل التي ال تحمل س����وى
رس����ائل تجارية غي����ر هادفة،
واصبح����ت التكنولوجيا تصنع
ص����ور متحرك����ة بتقنية HD
و ، 3Dولك����ن بدون ان تضع
في الحس����بان ،ان التكنولوجيا
ً
جيال
ليس����ت وحدها من تصنع
مثقف����اً ومبدعاً م����ن االطفال،
فلقد شوهت االشكال واألجسام
الغريبة عقلية الطفل ،فهي تقدم
صور العنف ف����ي حلّة فضائية
متعفن����ة ،وال يوج����د لفحوى
قصص هذه الصور المتحركة
أيّة مفاهيم أنسانية واخالقية،
ب����ل ه����ي تق���� ّدم مجموعة من
االلوان في صور استعراضية،
تجعل الطفل يصاب بالهلوسة،
وفق����دان التركي����ز ،وع����دم
االنضباط داخل بيئة االس����رة،
وضم����ن مؤسس����ة التربي����ة
والتعليم ؟فأحدى مساوىء هذه
الصيحات من الصور المتحركة،
ان االطف����ال يقلّدون كل احداث
ه����ذه القصص المنفردة  ،فهي
طالما كان لها الكلمة العليا في
نمو عقلية الطفل نحو االبداع،
فبات الطف����ل يفكر ضمن دائرة
مفرغ����ة ،ابطاله����ا مجموعة
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ّ
الالمنظمة
م����ن الش����خصيات
جس����دياً وفنياً ؟له����ذا يجب ان
يعيد التأريخ نفس����ه ،وان تقوم
شاش����ات التلفزة المتخصصة
باالطفال،بتقدي����م ما هو هادف
وذو مضامين انسانية واخالقية
في حلّ����ة جديدة م����ن الصور
المتحرك����ة وبرام����ج االطفال،
واالس����تغناء ع����ن ظاه����رة
الرس����ائل النصية واالعالنات
التجارية التي تسيطر على هذه
الشاشات ،فال يمكن ان يصبح
عق����ل الطف����ل مصي����دة ألفكار
ومعتق����دات عنيف����ة ووهمية،
الهدف من ورائها الربح المادي
لش����ركات االلعاب ،والشركات
الت����ي ُت ّ
صنع ص����ور متحركة
بهذا المس����توى الهابط ،فكرياً
وفلسفياً وروحياً.لذا يجب على
االباء واالمهات ،اختيار ما هو
هادف للمشاهدة ،فالطفل عبارة
عن ورق����ة ناصع����ة البياض،
يجب أخ����ذ الحيطة والحذر في
ترمي����م البنية العقلية له ،وهذا
ال يت����م إلاّ من خ��ل�ال التوجيه
الصحي����ح م����ن قب����ل الوالدين
بغرض التنش����ئة السليمة في
مرحل����ة الطفولة الى المراهقة
ومرحلة الشباب .

عدنان الفضلي
جمعة عبدالله

وكما أ ّكد سماحة المرجع الديني
األعل����ى عل����ى دور المواطنين
ف����ي العملية االنتخابية  ,وحثهم
عل����ى المش����اركة الواس����عة
والفعال����ة  ,والتحقق من هوية
المرشحين والفرز بين الصالح
والطال����ح  ,وانتخ����اب االصلح
ال����ذي يبذل كل مايس����تطيع من
جهد ومثابرة في خدمة الناس
ومكافحة الفس����اد  ,ويعمل من
أجل المصلح����ة العامة ّ ,
وحذر
من خش����ية التالعب والتزوير ,
وأ ّك����د موقف المرجعية مجدداً ,
بعدم دعم اي مرش����ح او قائمة
معينة او مح����ددة ّ ,
وأنما تقف
بالحياد الكامل من كل االطراف
السياسية ،وعلى مسافة واحدة
من الجميع  ,وبذلك تنزع الثوب
المزي����ف الذي����ن يتحجج����ون
ويت����ذرع ب���� ِه البع����ض ،بدعم
المرجعي����ة له����م  ,او أنهم تحت
أمر ووصاي����ة المرجعية  ,وأنهم
خدم للمرجعي����ة ،وتحت رعايتها

وارشاداتها  ,او هم الوجه الذي
يمث����ل المرجعية الى أخر اثواب
الدج����ل والخداع  ,والضحك على
البسطاء من الش����عب  .ان على
الناخب العراقي واجب ومسؤولية
 ,ان يحم����ي الع����راق والعملية
السياسية  ,بأن يصوت لمصلحة
الوطن وللوطن  ,وان يدرك بأن
هذه االنتخابات النيابية  ,ستحدد
مصير الوط����ن  ,أمّا الى صوب
الدكتاتورية واالنفراد بالس����لطة
 ,بأس����م القائد االوحد والحزب
القائد  ,وبالتالي ستكون عواقبها
مصادرة ال����رأي وحرية التعبير
 ,والتظاه����ر الس����لمي  ,وتأزيم
المش����اكل واالزم����ات  ,وبالتالي
تصعيد ح����دة االرهاب الدموي ,
وزيادة طاعون الفساد  ,واحتمال
تفتيت الع����راق وتمزقه بحروب
طائفي����ة طاحن����ة  ,وتكون نهاية
العاقبة حرق ودمار الوطن  ,وأمّا
انتخاب الع����راق وراية الوطن ,
وبالتالي يبرز بصيص األمل في

انفراج حدة المش����اكل واألزمات
 ,ووض����ع الوطن على الس����كة
الس����ليمة  ,نحو اآلف����اق الرحبة
 ,بفتح الب����اب للخروج من عنق
شرنقة التأزم الحاد .ان الضمير
والش����هامة العراقي����ة االصيلة ,
ُتح ّتم اختيار هذا الطريق السليم
 ،يكفي عق ٌد م����ن الزمان  ,تلوع
وتمرم َر في����ه العراق بالعواصف
المدم����رة  ,وان العراق ال يمكن
ان يرى نور األمان واالستقرار ,
إلاّ بأنهاء نفوذ االحزاب الطائفية
التي ج ّرعت العراق سم الحنظل،
يجب ان تكون ه����ذه االنتخابات
النيابية  ,فرصة مالئمة لمعاقبة
الذين كفروا بالعراق والعراقيين
 ,وتس����لقوا على حب����ال الزيف
والنفاق والوصولية واالنتهازية
 ,الشباع غريزتهم بالمال الحرام
على حس����اب عناء وفقر اغلبية
الش����عب  ,يجب ان يكون موعد
االنتخابات  ,ي����وم ميزان الحق
والعدل.

الدفاع عن المرجعيا العليا «لواكة»
ٌ
أنتخابية و أستحمار للعقول

تتس���ابق بعض االح���زاب و الكتل السياس���ية ف���ي تصريحات و
مؤتم���رات و لق���اءات أعالمية ،لتبرز نفس���ها ،بأنها المدافع عن
عرين المرجعيا العليا ،وأنها تس���تنكر و تهرول إلدانة اي اعتداء
عل���ى المقام العالي للمرجعي���ا العليا ،حتى ان ل���م يكن هناك أي
أعتداء ،فستسعى لخلق معركة وهمية و خاصة ،اذا كان هذا األمر
ٌ
تس���قيط لمنافس سياس���ي في االنتخابات القادمة ،فهو ضرب
فيه
ً
لعصفورين بحجارة صغيرة ،ال تكلف ش���يئا ،فمن باب تس���تقطب
بعض القواعد االنتخابية من اتباع المرجعية العليا ،وتس���قط كذلك
منافساً انتخابياً في طريقهم.
ف���ي األزم���ة االخي���رة التي
حصلت ،عندم���ا قامت جريدة
الصباح الجديد بنش���ر رسوم
ساخرة للسيد الخامنئي ،خرجت
مظاهرات في ساحة الفردوس،
للدف���اع ع���ن المرجعي���ة ،و
أس���تنكار التعرض له���ا بهذه
الصورة ،و توال���ت البيانات،
و اثيرت القضي���ة اعالمياً في
أغلب االفضائيات.
أنف���ردت أح���دى الفضائيات
التي تمثل حزباً ( أس�ل�امياً ) ،
و كتلة معينة بتغطية اعالمية
( خاص���ة ) للموض���وع ،فقد
تناولته بكل تفاصيله ،و ش ّدت
حزامها (كلش ) للموضوع ،و
كانت األتصاالت المتوالية مع
بعض الش���خصيات المستنكرة
و المهددة و المنددة باالعتداء
على المرجعية ،و الذي يمس
أحدى المقدسات في المنظومة
الدينية الش���يعية  ,لحد اآلن ال
شيء مستغرب ،و لكن المثير
لإلنتباه و الدهش���ة أستبدالها
ش���خص المعت���دى عليه من

الس���يد (الخامنئي ) الى السيد
( السستاني ) !!
حت���ى ان الموض���وع نزل في
موق���ع القناة ملحق���اً بصورة
السيد السس���تاني ،فماذا نفهم
من هذا االس���تبدال ؟ ّ
أنُه ليس
اال محاول���ة ألث���ارة االجواء
و المش���اعر و ( الناخبي���ن )،
لصنع قضية ينشغل بها الشارع
العراقي ،مشابهة لقضية أعتداء
قناة الجزيرة على مقام المرجع
األعلى في االنتخابات السابقة،
والتي رافقتها قضية االعتداء
على مقام الصحابة في الجهة
المقابلة ،ليستثمرها المطبلون
أنتخابياً ،و يحققوا مكاسباً في
ّ
المحشدة لهم
ساحة االصوات
 ,فأن���ا ال يمكن ان أهضم فكرة
ان تلك القناة و القائمين عليها
،وقعوا في أش���كال او أش���تبه
عليهم األمر،و لكنه أس���تثما ٌر
للف���رص على طريق���ة عمرو
اب���ن الع���اص ،ووفق���اً للمبدأ
الميكافيلي المتج���دد عراقياً..
الغاية تبرر الوس���يلة  ,كما و

علي فاهم
ظهر لنا الس���يد أحمد الجلبي،
و الس���يد باق���ر ص���والغ في
تصريحات ،ينتقدون فيها قانون
االحوال الشخصية الجعفري،
يسجلون أعتراضاتهم عليه
و
ّ
ّ ،
وأنه���م يرفضون���ه ..ألن
المرجعي���ا العلي���ا رفضته !!
رغم أننا لم نسمع أن المرجعيا
العلي���ا رفضته ،و ل���م يدعي
أح���د ذلك ،و لكن���ه يصب في
نفس المج���رى ،فهي ( لواكة
) للكسب االنتخابي ال أكثر ،و
أستحما ٌر للعقول الساذجة التي
تهرول مسرعة خلف االوهام،
لتقع في هذه المس���تنقعات ،و
ترفع رايات اإلحتراب و تسقيط
المنافس لهم ،بأسم الدفاع عن
المرجعية تارة ،أو الدفاع عن
المذهب و الطائفة و الصحابة
و غيره���ا من أوراق محترقة،
قد يثير دخانها عدم وضوح في
الرؤية ،لدى الناخب ،وبالتالي
يحققون بضعة مكاس���ب هنا و
هناك ،حت���ى إن أضطروا لقتل
دينهم في سبيلها .

ً
خجال من نفس���ي ،حين
حتى هذه اللحظة مازلت
فكرت فقط ،بشراء مظلة وقبعات  ،المرأة تفترش
األرض بالقرب من إحدى الساحات هي واطفالها ،
نعم أنا خجل من تلك اللحظة  ،ألني من المفترض
ان أحلم بالنيابة عنها ببيت نظيف يلمها واطفالها،
وقوت تحصل عليه من حقها الذي سلب ُه منها أبناء
المنطقة الخضراء من دون استثناء هذه المرة ،
فحتى من لديه ذرة من الوطنية والمواطنة ،مطالب
بانصاف هذه المرأة ،ومن هم على شاكلتها.
الم���رأة هذه بعمرها الثالثيني بحس���ب مالمحها،
تقوت
أبت إال ان تبقى عراقية ،كادحة ،ش���ريفةّ ،
اطفالها من ك ّد يديها ،حين اختارت ان تجلس في
الش���ارع ،وفي ّ
عز الزحامات والمطر ،ومن دون
مظلة تحميها م���ن المطر العراقي الذي تس���اقط
صباح امس عليها ،وعلى اطفالها الذين هم بعمر
الزهور ،لتبيع (البيض المسلوق) للمارة والشغيلة
والكادحي���ن ،ومن دون ان تفكر بأي���ة ّ
منةّ ،
يمن
بها عليها األقربون وأولي األمر منا ،فقد اختارت
وربما مجبرة ان تش���تغل لتعيش ،وتجعل اطفالها
يس���تمرون بالحياة ،دون ان تراعي نفسها وتتقي
المطر هي واطفالهاّ ،
فجل تفكيرها وأنا على يقين
من ذلك ،كان منصبًّا في توفير القوت على حساب
أي الم قد يداهمها في أية لحظة.
نع���م واهلل انا ٌ
خجل من نفس���ي لدرجة ان عيوني
هرب���ت من وجهه���ا ،وركض���ت باتج���اه بعض
أصدقائي الس���ومريين العاملين في أحد المقاهي
المفتوحة القريبة منها ،والذين هم مثلها اختاروا
قارعة الطريق ،مكاناً لتدبير قوت عوائلهم ،لكنهم
على األقل يمتلكون مظلة تقيهم الش���مس الحارقة
ف���ي الصيف ،والمط���ر في الش���تاء ،وهناك فقط
جاءتني الفكرة الغبية بأن أوفر لتلك المرأة مظلة
مثل مظل���ة اصدقائي ،ولم أفكر ب���ان أصرخ في
الشارع بأعلى صوتي ،مطالباً بحقوق هذه المرأة
الت���ي تعيش في بلد يطفو عل���ى النفط ،وفيه من
الخيرات التي لو افلتت من أكف وجيوب لصوص
المنطقة الخضراء ،لعاش���ت كل العوائل العراقية
برخاء وبهجة ،لكن  ..ماذا عس���اي ان أفعل؟ أنا
ٍ
الذي بال���كاد ّ
أغطي مصاريف عائلتي ومصاريفي
الش���خصية؟ وكيف يتس���نى لي رفع الحيف عن
تلك المرأة وأمثاله���ا ،والطرق المؤدية الى ذلك،
مدججة بالعس���س والدرك واالس���لحة ،واألسالك
الش���ائكة التي نصبت لتحمي المفس���دين وتبقي
الفقراء بفقرهم؟ ترى كم شخص منهم ،وهو يقرأ
مقالت���ي اآلن ،يمكن ان يش���عر بربع الخجل الذي
انتابني وانا أفكر فقط بمظلة وقبعات لهذه العائلة!
من سيحاول مس���اعدة المعدمين أمثالها ،ممن لم
يرتضوا بغير الش���رف لباساً ،والحفاظ على قطرة
الحياء ش���عاراً ! على العكس من بعض ساس���تنا
الذين جفت مياه جباههم تماماً ،بعد ان سقطت أخر
قطرة حياء لديهم؟ كم وكم وكم ،كل تلك االس���ئلة
ال اظنه���ا مجدية في زمن ص���ار فيه العراق ،بلداً
يقوده الداعشيون والمقاولون والسماسرة واشباه
السياسيين!!

مدينة بال شوارع  ..أنها مدينتي
قد يظن القارىء الكريم ،ان هذا العنوان هو عنوان قصة قصيرة ،او قصيدة ش���عرية  ،ولكن هذا العنوان هو قصة حقيقية  ،لمدينة اس���مها قضاء الخالص ،تابعة لمحافظة ديالى ،
ً
فهذه المدينة التي عاث بها االرهاب دماراً
اهمال حكومي متعمد  ،فهذه المدينة لم تحظى باالهتمام الكافي من قبل المسؤولين على القضاء  ،فكان
وقتال وتهجيراً  ،تعاني اليوم من
ٍ
االهمال والتلكؤ ،هي السمة البارزة على مشاريع القضاء التي هي بالغالب مشاريع وهمية ،وغير موجودة على ارض الواقع ،ولكنها موجودة على الورق الحكومي فقط !!
لذلك نشاهد غياباً واضحاً ،للمشاريع الخدمية
التي ته����م المواطن في ه����ذا القضاء ،ومن
هذه المش����اريع الخدمية هي الش����وارع التي
تعتبر الش����ريان المهم  ،ولكن هذه الشوارع
لم تش����هد اي جديد خالل عش����رة اعوام ،منذ
سقوط النظام السابق ،بل على العكس شهدت
انتكاس����ة من خالل تدمير الشوارع الصالحة
بشكل غير مدروس ،فكانت
بشكل متعمد ،او
ٍ
ٍ
النتائج خيالية ..قضاء بدون شوارع صالحة
! بل يوج����د هناك ش����وارع مُد ّم����رة ،وهذه
الش����وارع ،هي عبارة عن شوارع من الطين
والحصى ،ال يوجد غيره����ا في هذا القضاء،
باس����تثناء ش����ارع المدخل فقط ،هذا الشارع
ش����مله التبليط ال غيره  ،والسبب هو ان هذا
الشارع هو واجهة للقضاء ..فتم تبليطه اضافة
الى االرصفة الجديدة والملونة الموجودة في
هذا الشارع حصراً ،أمّا الباقي فسوف نتحدث
ُفصل .
عنه من خالل
عرض م ّ
ٍ
ش����ارع طريق المحكمة  :وهو من الشوارع
الرئيس����ية ف����ي القضاء ،وهو ش����ارع يربط
الجه����ة الش����مالية للقضاء بالس����وق  ،وهو

طري����ق حيوي مهم ال يمكن االس����تغناء عنه
 ،هذا الش����ارع اليوم ،هو عبارة عن ش����ارع
من التراب والرمل والحصى ،وخالل االمطار
يصبح هذا الش����ارع عبارة ع����ن بحيرة من
الماء والطين  ،كان هذا الش����ارع في السابق
من أجمل شوارع القضاء ،ويسمى بالسابق،
بش����ارع (الكورني����ش ) أ ّم����ا الي����وم فذهب
الكورنيش وبقى الطين فقط !!
ش����ارع المنطقة الشرقية او ما يسمى بشارع
بيت عزاوي ،الرابط بين شارع النهر وشارع
طريق الكوبات  ،هذا الش����ارع هو المعضلة
الكبرى في القضاء ،فمنذ اربعة اش����هر وهذا
الش����ارع اإلس����تراتيجي المهم غي����ر صالح
لالستخدام البش����ري بالمرة ،بسبب السياسة
الخاطئ����ة التي ت����م بموجبها إزالة الش����ارع
السابق ،والى هذه اللحظة الشارع هو عبارة
ع����ن بركة طينية كبي����رة ال يمكن المرور من
خالل����ه  ،وقد ب����دء االهالي يش����تكون تأخر
المش����رفين على هذا الش����ارع ،بس����بب عدم
اس����تطاعتهم الخروج من منازلهم خالل فترة
االمطار ،وما اكثرها هذا الشتاء .

شوارع منطقة الشرقية (الحلفة ) والمناطق
المحيطة بها  ،ه����ذه المنطقة تعتبر من اكبر
مناطق قضاء الخالص بس����بب كثرة س����اكني
هذه المحل����ة القديمة  ،هذه المحلة عانت من
االهمال في عهد النظام السابق واليوم تعيش
نف����س المعاناة من خالل االهمال لهذه المحلة
التي ال يوجد بها اي شارع من العصر الجديد
!!نعم ال يوجد اي شارع بمعنى الكلمة ،فهذه
المحلة الكبيرة ،تغط بمياه االمطار خالل فصل
الش����تاء  ،وبما ان الشوارع في هذه المحلة،
هي عبارة ع����ن االتربة ،فتخيل الوضع خالل
فصل الشتاء .ش����ارع المربعة  ،هذا الشارع
ال����ذي يربط القضاء بمدخل ش����ارع الس����يد
يوسف ،يعتبر ايضاً من الشوارع المهمة ،بل
هو في غاية االهمية بالنسبة لسكان المنطقة
 ،والذي ال يبعد عن س����وق الخالص س����وى
بضعة امتار ال غيره����ا ،يعاني هو األخر من
االهم����ال المتعمد من قب����ل الحكومة المحلية
في القض����اء  ،مع العلم ان هذا الش����ارع قد
تم تبليطه قبل اش����هر معدودة  ،أمّا اليوم فال
وجود للتبليط بالمرة بل يوجد االس����واء من

ذلك .ش����وارع محلة عليبات  ،يوجد شوارع
في بع����ض المناطق من محلة عليبات ولكنها
ال يمكن ان ترتقي الى مس����مى الشارع ألنها
عبارة عن شوارع مستهلكة ومدمرة وبالتالي
يمكن ان نقول ال وجود للش����وارع بالمنطقة
والناس تعيش المآس����ي خالل فصل الش����تاء
 ،وخاصة في المناطق البعيدة عن الش����ارع
العام ،وتسمى بمنطقة (الخندق )  ،اضافة الى
المنازل القريبة من النهر هذه المنازل تعاني
من غياب واضح لكل انواع الخدمات المهمة
ومنها غياب الش����وارع .منطق����ة الكوبات ،
وهي م����ن المناطق القديمة في القضاء وهذه
المنطقة ش����به خالية من عنوان اي ش����ارع
باس����تثناء الش����ارع الرئيس����ي الذي يربطها
بمركز القضاء وهو عبارة عن اس����م شارع
متهالك بائ����س تغمره المياه في الصيف وفي
فصل الش����تاء  ،وبالتالي تعتبر هذه المنطقة
خالية من الشوارع .
الحي العصري  ،كانت هذه المحلة في السابق
فيها أجمل ش����وارع القض����اء على االطالق،
وأمّا اليوم فش����وارع هذه المحلة هي شوارع

عب����ارة عن الحص����ى والطين ،بس����بب كثرة
المش����اريع الوهمية التي دخلت الى المحلة،
فتم ترك الش����وارع واالتربة في مكانها ،مما
تس����بب بكارثة خالل فصل الش����تاء ،بس����بب
عدم استطاعة االهالي من المرور وسط هذه
الش����واع المحطمة .ح����ي العمال  ،هو األخر
من االحياء التي كانت بالسابق تمتلك شوارع
جدي����دة ونظيفة في عهد النظ����ام البائد  ،اما
الي����وم فالحال يرثى له ،ش����وارع مس����تهلكة
وقديمة وغير صالحة لمرور السيارات عليها
 ،اضافة الى مش����كلة تجمع المياه في بعض
المناط����ق م����ن الحي مما جعله����ا عبارة عن
انهر صغيرة .محلة شويخيرات  ،هذه المحلة
هي األخرى ش����به خالية من مسمى الشوارع
العصرية ،ألن اغلب ش����وارعها من االتربة
والحصى وهي غير صالحة خالل فترة فصل
الشتاء .محلة شارع النهر (الشرقية ) ،تعتبر
هذه المحلة من اقدم االحياء السكنية في قضاء
الخالص ،ولكنها مع كل أس����ف ما زالت هذه
المحلة تعاني من االهمال وغياب المش����اريع
الخدمية فيها  ،ومن هذه المشاريع الشوارع

محمد خضوري
هذه الشوارع النظامية تغيب عن هذه المحلة
غياباً ش����به كامل ،واألس����باب مجهولة .حي
البيادر  ،هو من االحي����اء الجديدة،ولكن ُه هو
األخ����ر يعاني من غياب الخدمات االساس����ية
ومن ضمنها الش����وارع الحديثة ،فش����وارع
هذا الح����ي ،هي عبارة عن ش����وارع ترابية
غير صالحة لالس����تهالك البشري خالل فصل
الش����تاء .حي الحس����ين  ،هذا الحي ال يمتلك
س����وى ش����ارع رئيس����ي يربط الحي بمركز
القض����اء أمّا الباق����ي من مناط����ق الحي فال
وجود لمسمى شارع ،بل يوجد شوارع طينية
وفيضانات خالل فصل الشتاء بسبب االمطار،
مما يجعلها من المناطق المنكوبة خالل فترة
االمطار .
ح����ي الزه����راء  ،وهو م����ن اكب����ر االحياء
الموجودة في قضاء الخالص  ،ولكنك تش����عر
بمآس����اة هذا الحي من خالل مدخله الطيني،
وتخيل انت باقي مناطق الحي  ،هذه المناطق
تغمرها المياه خالل فصل الصيف وخالل فصل
الش����تاء بسبب عدم وجود الخدمات الرئيسية
المهمة في هذا الحي  ،وبالتالي فالحي خالي

من الشوارع المبلطة ألن جميع شوارعه من
الطين الخالص .حي األمير والمناطق المحيطة
به  ،يمتلك هذا الحي ش����وارعاً رئيسية فقط،
أمّا داخل المناطق السكنية فحاله ليس احسن
من غيره ،ال وجود لش����وارع نظامية بمعنى
الكلمة فيه .
وف����ي الختام انا اعتذر من عدم ذكر اس����ماء
بع����ض المناطق لكثرته����ا واكتفيت بالمناطق
األكث����ر تضرراً من غيرها  ،وانا هنا اناش����د
الشرفاء في وزارة البلديات ومجلس محافظة
ديالى ومدير بلديات ديالى والمجلس المحلي
لقضاء الخالص ومديرية بلدية الخالص على
إع����ادة ترتيب القضاء واالهتمام به ،ألن حال
قضاء الخالص ال يس���� ُر ع����دواً وال صديقاً ،
نحن نطمح بعد مرور عش����رة س����نوات على
س����قوط النظام السابق الى االفضل ،ال العودة
ال����ى االهمال ،وترك المواطن يعاني بس����بب
غياب الخدمات المهمة،ومنها تبليط الشوارع
الرئيس����ية والفرعي����ة ،وه����ذا لي����س باألمر
الصع����ب على بلد ميزانيته  155مليار دوالر
فقط الغير !!

