
كارثة ا�سمها التعليم

اأك���ر م���ن مواط���ن لديه���م اأطف���ال �سغ���ار يف مدار�سنا 
االبتدائي���ة ي�سك���ون م���ن �سع���ف يف اأدائهم �س���واء يف 

منهاج القراءة او الكتابة او منهاج احل�ساب.
البع����ض م���ن اأولي���اء االأم���ور يع���زون ذل���ك اىل طريقة 
التعلي���م املعتمدة يف الق���راءة والتي كان���ت تنبني على 
تهجئ���ة احلروف ومن ثم قراءة الكلمة برتتيب حروفها 
ودجمها، اما الطريقة احلديثة والتي اعتمدت على تعلم 
الكلمة مبا�سرة من خالل لفظها وكتابتها، يعتقدون انها 
اأثبت���ت ف�سله���ا. والكثري من طلب���ة الدرا�س���ة االبتدائية 
ي�سل���ون اىل �سف���وف متقدم���ة يف هذه املرحل���ة لكنهم 
يعج���زون عن قراءة الكلم���ة ناهيك عن اجلملة التي ترد 

يف كتاب.
هذه امل�سكلة مل تكن بارزة عند االأجيال التي اعتمد فيها 
تعلم احلرف ومن ثم االنتق���ال اىل الكلمة، ودليلنا على 
ذل���ك ان طال���ب الدرا�س���ة االبتدائية رمب���ا كان ي�ستطيع 

قراءة �سحيفة وهو يف مقعد املرحلة الثالثة. 
هذا ال�سبب لي�ض الوحيد الذي ميكن ان نعزو له التخلف 
يف ه���ذه املرحلة التي تعترب من املراحل املهمة يف حياة 
الطف���ل، اذ ان الدرا�س���ة وبجمي���ع مراحله���ا تعاين خلال 
رافقه���ا من���ذ ع�سرات ال�سن���ن كان من ا�سباب���ه الظروف 
ال�سعب���ة التي مر بها العراق والت���ي اأدت اىل تخلفه عن 
بقية البلدان يف اكر من م�سمار ولي�ض التعليم وحده.

م���ا زال���ت التجهي���زات املدر�سي���ة واأثاثه���ا اأ�سافت عدم 
تط���ور الكادر التدري�سي،يف هذا اجلانب نذكر ان هناك 
�سنة من ال�سنوات كان اغلب معلمي املدار�ض االبتدائية 
ه���م من الذين مت اختيارهم من مرحلة التعليم االإلزامي 
الت���ي مور�ست اآنذاك، وتدرج���وا لي�سبحوا معلمن مع 
اننا نعرف خط���ورة دور املعلم باعتباره النموذج الذي 
ميثل الغاي���ة يف الثقاف���ة والرتبية وال�سل���وك واحل�ض 

الوطني واالإن�ساين الذي يجب ال�سري على منواله.
هذا النموذج يكاد يفتقده التلميذ ال�سغري يف مدر�سته، 
املعلم هو املثال املتج�س���د اأمامه لذلك ي�سعى اىل تقليده 
يف كل �س���يء يف ال�سل���وك والهيئة واحلدي���ث وال�سمو 
الروح���ي، اما اجلان���ب االآخر يف املج���ال الرتبوي فان 
فل�سفتن���ا يف ه���ذا اجلانب ال ت���زال دون الطم���وح لعدم 
مواكبته���ا التغي���ريات الت���ي رافق���ت التعلي���م وبكاف���ة 

م�ستوياته.
ع�سرن���ا ع�س���ر علم وتقني���ات كانت يف يوم م���ن االأيام 
اأحالم���ًا بعيدة عن الواقع املعي����ض. لكنها وبف�سل العلم 
جت�س���دت و�سرنا عرب و�سائ���ل االإعالم نت�س���ل باأق�سى 
اجلهات، وبلمح الب�سر.بف�سل العلم والتعلم �سار االأمل 
اخف واجلوع اق���ل والفقر اكر انح�سارا مما كان عليه 

يف ال�سابق.
�سبك���ة االت�س���االت واأجه���زة احل�ساب���ات تنوعت واتت 
بع�س���ر جدي���د غ���ري ع�س���ر )القل���م والدفرت( ال���ذي كان 
ال�سالح الوحيد للتعليم، مدار�سنا ما زالت مت�سبثة بقلم 
)الر�سا�ض( كما اعتدنا ان نطلق هذا اال�سم على القلم.

م���ا زلنا ندع اأجهزة الكمبيوت���ر التي �سارت من و�سائل 
ال�س���وداء  الكتاب���ة  لوح���ة  التعلي���م احلديث���ة ونعتم���د 
)ال�سب���ورة(، م���ا زال���ت هناك مدار����ض ال توف���ر للتلميذ 
االأج���واء املنا�سبة للتعلي���م ب�سبب اعتماده���ا على مادة 
املبني���ة  املدار����ض  وحت���ى  �سفوفه���ا  بن���اء  يف  الط���ن 
بالطاب���وق لي�ض باأف�س���ل حال فهي االأخ���رى بال اأجواء 
تدف���ع التلمي���ذ ال�سغ���ري للتكي���ف معه���ا ب�سب���ب نق�سها 
اىل العدي���د من الو�سائل ال�سروري���ة، فال �ساحة نظيفة 
وال حديق���ة مل�ساعدة التلميذ على الرتي����ض فيها اأوقات 
الفر����ض م���ا ب���ن الدرو�ض.هن���اك تالمي���ذ يف مدار����ض 
العا�سم���ة بغداد ال يزالون يجل�س���ون على االأر�ض وهم 

يتلقون الدر�ض.
املعل���م م���ن زحمة ال�س���ف ال ي�ستطي���ع اإي�سال م���ا يريد 
اإي�سال���ه ب�سبب ع���دم �سيطرته على احل�س���ود املرتا�سة 
اكر مم���ا يجب يف ال�سف الواحد هن���اك الكثري، ولكن 

املت�سع قليل لذكره.
نحن يف تعليمنا نعطي اللغة والتاريخ اكر مما نعطي 
م���ن وقت لدرو����ض ال�سحة والعلوم الت���ي اأ�سبحت من 

اأهم االأمور يف هذا الع�سر.
م���ا نتمن���اه ان يع���اد النظ���ر يف ا�سرتاتيجي���ة التعلي���م 
لدين���ا. ان يك���ون االهتمام اكر يف جته���ز املدار�ض مبا 
يالئ���م طريق���ة التعلي���م احلدي���ث يف بريطاني���ا نف�سها، 
فطفلن���ا لي�ض اقل قيمة من نظ���ريه هناك.�سغارنا ميكن 
و�سفه���م بالروة التي يج���ب ان ي�ستفاد منها يف بلدها 

وال نرتكهم على قارعة الطريق.

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

مي�شان/ حممد الر�شام   

لغة الأرقام
929 حم���ال للمواد الغذائية يف عموم املحافظة 
اأغلقت الرقابة 98 حمال منها ملخالفتها ال�سروط 
ال�سحي���ة، بح�س���ب ما ورد يف تقري���ر ن�ساطات 
�سعبة الرقابة ال�سحي���ة للف�سل الثاين من هذه 
ال�سنة، ه���ذه املحال تقع �سم���ن ا�سواق حمددة 
ومعلوم���ة م���ن قب���ل ف���رق الرقاب���ة الت���ي تقوم 
بج���والت يومي���ة للتفتي����ض واملتابع���ة، وبرغم 
ن�ساط���ات ه���ذه الف���رق ف���اأن الكث���ري م���ن املواد 
الغذائي���ة وامل�سروبات منتهية ال�سالحية وغري 
ال�ساحل���ة لال�سته���الك الب�س���ري، مت���الأ رف���وف 
الدكاك���ن، واالأ�سواق املنت�سرة ب�سكل ع�سوائي 
داخل االأزقة ال�سكنية يف عموم حمافظة مي�سان 
والت���ي تبلغ اأعدادها اإ�سع���اف الرقم املحدد يف 
التقري���ر، وق���د اأ�سبح���ت هذه املح���الت التي ال 

تخ�س���ع غالبيتها العظمى للرقابة املق�سد االآمن 
واملف�سل لت�سويق املواد الغذائية الفا�سدة التي 
تفلت م���ن فرق الرقاب���ة ال�سحي���ة يف االأ�سواق 
الكب���رية  حي���ث يق���وم بع�ض �سع���اف النفو�ض 
من التج���ار بالتخل�ض منها ع���رب بيعها باأ�سعار 

متدنية على هذه املحالت.

انعدام تعاون اجلهات احلكومية 
املعنية

مدير �سعب���ة الرقابة ال�سحي���ة يف دائرة �سحة 
مي�سان ) كرمي اأحمد ح�سن( قال للمدى : جميع 
الدكاك���ن واملح���ال املوج���ودة داخ���ل االأحي���اء 
ال�سكني���ة،او على ال�سوارع العام���ة فيها – عدا 
ع���دد �سئي���ل ج���دا – ه���ي م�سي���دة جت���اوزا او 
ب���دون اإج���ازة، وال ميك���ن ل���كادر ال�سعب���ة التي 
ي�سم���ل عمله���ا عم���وم املحافظة والت���ي تقت�سر 
عل���ى 16 ع�سر فريق فق���ط )يتكون كل فريق من 

�سخ�سن( ملتابعة هذا العدد الكبري من املحالت 
مع عدم توفر ال�سي���ارات لتنقل الفرق، م�سيفًا: 
"عملنا يرتكز على االأ�سواق الرئي�سة والفرعية 
املحددة واملعلومة  اأما دكاكن االأحياء ال�سكنية  
فه���ي م�سيدة جتاوزا وقد خاطبنا اأكر من جهة 
معنية يف املحافظ���ة وب�سمنها البلدية اأن تقوم 
مبعاجلة املو�سوع ولكن لالأ�سف مل نتلم�ض اأي 
تع���اون معنا بهذا اخل�سو����ض"، وتابع ح�سن: 
ال�سحية توا�سل عمله���ا ب�سكل يومي  "فرقن���ا 
عل���ى االأ�س���واق واملعامل وقد اأثم���رت فعالياتنا 
ر�س���د عدد من امل���واد التالف���ة والفا�سدة وكذلك 
�سب���ط الكثري من املخالف���ات يف معامل االأغذية 
و�سناع���ة الثلج وكما مدرج يف تقريرنا للف�سل 
الث���اين من ال�سنة احلالية فقد مت غلق 98 حمال 
للمواد الغذائي���ة و7 معامل متنوعة وحمطتن 
لل�س���روط  ال�س���رب املعاجل���ة  ملخالفته���ا  ملي���اه 
ال�سحي���ة فيم���ا بلغ���ت كمي���ات امل���واد الغذائية 

الفا�سدة التي متت م�سادرتها واإتالفها  14655  
كغ���م  فيم���ا جت���اوز حج���م امل�سروب���ات الغازية 

امل�سادرة النتهاء �سالحيتها  25 األف لرت".

�شقف العقوبة الواطئ ل يردع 
املخالفني

الغذائي���ة  امل���واد  تن���اول  اأن  البداه���ة  م���ن 
وامل�سروب���ات الفا�س���دة ي�سبب م�س���اكل �سحية 
ق���د توؤدي بع�سها للموت ت�سمم���ا، فما هي �سدة 
العقوب���ات التي يتوقعها من ي���روج لهذه املواد 
وهل هي فاعلة مبا يكفي لردع من ت�سول له نف�سه 
االجتار ب�سحة املواطن���ن واأرواحهم؟ وفق ما 
اأورده مدي���ر ال�سعبة من اإجراءات ب�سيطة نرى 
اأن امل���رء يحت���اج اىل مراجع���ة وت�سريع جديد، 
فغاي���ة ما تنزله اجلهات املعني���ة من عقوبة هي 
م�سادرة واإتالف الب�ساع���ة الفا�سدة وبالن�سبة 
للمخالفن االآخرين بخ�سو�ض نظافة املحل او 

رداءة املنتج الغذائي او حمطات املياه املعاجلة 
ب���االأوزون، و�سناعة الثلج  فهو فر�ض غرامات 
مالية ب�سيطة م���ع غلق املحل ملدة اأ�سبوع واحد 
وه���ي اإج���راءات اأقل م���ا تو�سف ب���ه باأنها غري 
جمدي���ة، قيا�س���ا بالفع���ل اجلرم���ي ال���ذي يقوم 
ب���ه املخالف���ون ونتائج���ه اخلطرية عل���ى �سحة 
وحياة االإن�سان ولو عدنا لتقرير �سعبة الرقابة 
ال�سحي���ة اآن���ف الذكر ف���اأن جل مبل���غ الغرامات 
املفرو�س���ة عل���ى عدي���د املخالف���ات املدرجة هو 
450 ال���ف دينار فقط وهو كما نعتقد مبلغ تافه 
ي�ستطيع  خمالف واحد من �سغار املخالفن اأن 
يدفع���ه ر�سي النف����ض فما بال���ك واملبلغ املذكور 
�سيتكفل �س���داده، بن�سب متباين���ة طبعا، جميع 
املخالفن، فكم �سيق���ع على كل خمالف وللقارئ 
واملت�س���رر وامل�س���وؤول اأن يتاأمل���وا كم  �ستكون 
ه���ي زهيدة حياة االإن�سان العراقي بنظر هوؤالء 

املخالفن؟!
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ق�شي��ة وم�ش��وؤول

لن تعدم واأنت 
تت�شوق من اأي دكان 

�شغري اأو )�شوبر 
ماركت( اأكرث 

من مادة غذائية 
معلبة او م�شلفنة 

غري �شاحلة 
لال�شتهالك الب�شري  

طبقا لتاريخ 
نفاذ �شالحيتها 

املدرج على غالفها 
اخلارجي واإذا ما 

نبهت البائع لهذا 
المر: اأجابك  

بابت�شامة "يا معود 
هاي الأرقام كلها 

كالوات"، اأما اإذا 
كان اأكرث لياقة 

ف�شيقول اأنه كان 
من املفرت�س اأن 

يتخل�س من هذه 
املادة بالأم�س ولكنه 

ن�شي لن�شغاله 
باأمور اأهم!!".

اين الرقابة؟

ا��������������ش�������������ارة

املواد الغذائية وامل�سروبات يف مي�سان تفلت من الرقابة ال�سحية!

علي جابر

اإتب���اع  ال�سيا�سي���ة ب�س���رورة  الكيان���ات  طال���ب مواطن���ون 
ب�س���ورة  املل�سق���ات  و�س���ع  وع���دم  القانوني���ة  االأ�سالي���ب 
ع�سوائي���ة كما ح�سل يف احلم���الت الدعائية ال�سابقة والذي 
م���ا زالت اأث���اره تثري اال�سمئزاز يف االأماك���ن العامة وت�سوه 
وج���وه امل���دن، اذ ان الغالبي���ة ت���رى ان و�س���ع املل�سق���ات 
به���ذه الطريق���ة غ���ري املنظمة ي���دل على ع���دم وج���ود اآليات 
منظم���ة للكيانات ال�سيا�سية الت���ي تف�سل يف عر�ض براجمها 
االنتخابي���ة معتق���دة انه���ا بهذه الك���رة �ستدخ���ل يف عقول 
الناخبن وه���م بذلك ي�سيئون اىل جمالية املدن، كذلك يرون 
ان عل���ى مفو�سي���ة االنتخابات ان تق���وم بواجباتها املحددة 
يف الد�ستور والقان���ون وان تاأخذ تعهدات و�سمانات مادية 
)تاأمين���ات( م���ن الكيان���ات ال�سيا�سي���ة بع���دم الع�سوائية يف 
االإعالن���ات وتعتم���د بفر�ض الغرام���ات على الكيان���ات التي 
ال تل���زم بذلك.. وان تب���ن االأماكن التي يج���وز فيها االإعالن 
والتي ال يجوز فيها كما ان هناك �سيغًا خا�سة لالإعالن يجب 
اإتباعه���ا ولي�ض كتابة )اأي �سي( فهن���اك ما ال يجوز ان يظهر 

يف الدعاية االنتخابية التي لها حدود ال يجوز جتاوزها.
و�سرورة ان يك���ون املر�سح منوذجًا لالآخري���ن ال�سيما وان 
املواط���ن يف االنتخاب���ات ال�سابقة وجود بع����ض املمار�سات 
م���ن بع����ض الكيان���ات ال�سيا�سي���ة حي���ث يتم متزي���ق �سور 
واإعالن���ات الكيان���ات االأخ���رى بتكلي���ف اأطفال �سغ���ار بهذه 

املهم���ة او و�س���ع االإ�س���ارات ال�سوداء فوق �س���ور االآخرين 
وه���ذا يدل على عدم اح���رتام االآخر وعدم فهم الدميقراطية 
كم���ا يتوج���ب  وبالت���ايل يوؤثر ذل���ك على الناخ���ب ويجعله 
يحجب ع���ن االنتخاب لعدم القناعة.. على املفو�سية العليا 
امل�ستقل���ة لالنتخابات ان ت�سطلع بدوره���ا وفقًا للمادة )2( 
م���ن قانونه���ا وحتدد �س���روط وقواع���د االإع���الن وان تقوم 
بالتن�سي���ق م���ع االمان���ة العام���ة يف بغ���داد والبلدي���ات يف 
املحافظ���ات وحتدي���د القواعد وال�س���روط الواجبة االإتباع 
يف االنتخاب���ات، ونوعي���ة امل���واد امل�ستخدم���ة وعدم جواز 
و�س���ع اأي���ة مل�سق���ات او اإعالن���ات عل���ى االأماك���ن العام���ة 
والن�س���ب والتماثي���ل وموؤ�س�س���ات الدول���ة وامل�ست�سفيات 
احلكومية و�سرورة ا�ستخدام مواد واأدوات ميكن اإزالتها 
لتجنب ت�سوي���ه جمالية املدينة وعلى املفو�سية كذلك اإلزام 
هذه الكيان���ات ب�سرورة اإزال���ة هذه املل�سق���ات بعد انتهاء 
االنتخاب���ات واإيق���اع الغرامات املالية الكب���رية وامل�ساعفة 
يف حال���ة عدم رفعه���ا وان يكون موعد رفعه���ا مبا�سرة بعد 
انته���اء االنتخابات وان لالأمان���ة والبلديات يف املحافظات 

احلق املطالبة باملبالغ كاأجور اإعالنية.
وميك���ن للمفو�سية ان ت�سع حتت يدها املبالغ من الكيانات 
ال�سيا�سي���ة )كتاأمن( ب�سرورة رفعها وان ال ترجع لهم هذه 
املبال���غ اال بع���د رفع ه���ذه املل�سق���ات وميكن اأي�س���ًا و�سع 
لوح���ات كبريه يف االأماك���ن العامة تك���ون خا�سة باالإعالن 

حتى ميكن رفعها ب�سهوله بعد انتهاء االنتخابات.

مواطنون يطالبون بالأ�ساليب 
احل�سارية للدعاية النتخابية

اىل/ جريدة املدى الغراء

م/اإجابة

حتية طيبة
 )1613( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
مو�سوع���ا   2009/9/27 ال�س���ادر 
بعنوان )اجلرذان تغزو مدينة ال�سدر 
والطاع���ون على اب���واب البيوت( نود 

تو�سيح ما جاء فيه:
ال�سلب���ة  املخلف���ات  دائ���رة  و�سع���ت 
والبيئ���ة التابع���ة المان���ة بغ���داد خطة 
معاجل���ة  خالله���ا  م���ن  مت  �سامل���ة 
القوار�ض واحل�سرات لعموم الدوائر 
البلدي���ة عل���ى ان ت�ستكم���ل وتو�س���ع 
مو�س���ع مو�س���ع التطبي���ق ت�سمل كل 
البلديات التابع���ة المانهة بغداد خالل 
االأي���ام القليلة القادم���ة الأدراك الدائرة 
املذك���ورة االأهمية ال�سحي���ة والبيئية 
العالج���ات  ه���ذه  ع���ن  وتنت���ج  الت���ي 
تعاونكم...م���ع  �ساكري���ن  اجلذري���ة. 

التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء

م/ اإجابة

 )1580( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف 2009/8/13 مو�سوعًا 
بعن���وان )املحلة 745 دون ماء �سرب( 

نود تو�سيح ما جاء فيه:
قامت دائرة ماء بغ���داد التابعة الأمانة 
بغ���داد بالعديد م���ن االإج���راءات التي 
من �ساأنها معاجل���ة �سحة املاء يف امللة 
املذك���ورة وغريها م���ن املحالت حيث 
مت االنته���اء من تنفي���ذ العمل اخلا�ض 
بتجدي���د �سبك���ة املاء ال�سال���ح لل�سرب 
لتغذي���ة املح���الت )745-741-743( 
اإ�سافة اىل تنفي���ذ االعمال باخلزانات 
يف  الر�ساف���ة  جان���ب  يف  االأر�سي���ة 
منطق���ة امل�ست���ل والذي ينه���ي امل�سكل 
ب�س���ورة  املذك���ورة  املحل���ة  داخ���ل 

جذرية.

اىل/ جريدة املدى الغراء

م/ اإجابة

 )1606( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف 2009/9/13 مو�سوعًا 
بعنوان )منطقة البتاوين تنتظر( نود 

تو�سيح ما جاء فيه:
لقد مت تاأهيل منطق���ة البتاوين حملة 
101خدمي���ًا حي���ث مت م���ن خ���الل ذلك 
تاأهي���ل �سبكة املجاري واالأمطار واىل 
جانب ذلك متت املبا�سرة بعملية �سب 
امل�سارات لل�سوارع لي�سار بعد ذلك اىل 
عملي���ات االك�ساء وهناك خطة من قبل 
دائرة امل�ساري���ع لغر�ض تنفيذ املرحلة 
النهائي���ة وه���ي و�س���ع االأر�سف���ة يف 
املرحلة الالحق���ة. �ساكرين تعاونكم.. 

مع التقدير.
حكيم عبد الزهرة ح�شن
مدير عام دائرة العالقات 
والإعالم
اأمانة بغداد

واج��اب��ات ردود 

م�شكلة اجتماعية بحاجة 
حلل

و�سلت ال�سفح���ة ر�سالة �سكوى من 
املواطن حممد عبد من منطقة املعامل 
يف ر�سالت���ه يتط���رق الأي مو�س���وع 
اجتماعي مهم وهو ظاهرة العنو�سة 
التي يف حياة املراأة العراقية والتي 
يجده���ا باأنها قد ا�ستفحلت اكر مما 
كان يقدر لها وباعتقاده ان ذلك يعود 
اىل ك���رة احل���روب الت���ي زج فيه���ا 
املواطن���ون خ���الل الف���رتة ال�سابقة 
والف���رتة التي تلته���ا بعد عام 2003 
اإ�ساف���ة اىل ان ظاه���رة البطال���ة بن 
ال�سباب واأزم���ة ال�سكن �ساعفت من 
امل�سكل���ة ويرى يف ر�سالته ان تتقدم 
اجلهات احلكومية اىل معاجلة هذه 
الظاه���رة واعتباره���ا م���ن امل�س���اكل 
ويق���رتح  جمتمعن���ا  يف  احليوي���ة 
ت�سهيل ذلك م���ن خالل تبني ال�سباب 
الذي���ن يروم���ون ال���زواج ومنحه���م 
ال�سلف املالي���ة اإ�سافة امل�ساهمة اىل 
التف�سي���ل بقبوله���م ل�سغل الوظائف 
احلكومية وقيام م�ستثمرين لتهيئة 
ال�سك���ن امل���الزم له���م )كم���ا يقول يف 

ر�سالته(.

ال�شماعية و�شارعها

�سب���ق لن���ا وان ن�سرنا ع���دة �سكاوى 
من منطقة ال�سماعية تتعلق بال�سارع 
املح���دد له���ا م���ن اجله���ة اجلنوبي���ة 
وال���ذي ه���و بحال���ة رديئ���ة ب�سب���ب 
وجوده يف املنطق���ة االأقل انخفا�سا 

لبقية نواحي املدينة مما جعله مكانا 
لتجمع مياه املجاري و�سكل اإزعاجًا 
للمواطن���ن والر�سال���ة التيو�سل���ت 
لل�سفحة من احد املواطنن تذكر ان 
اجله���ود بذلت من قبل دائ���رة بلدية 
الغدير والتي قام���ت باإعادة اأك�سائه 
بطبقة من االإ�سفلت لكن هذه الطبقة 
لي����ض هي احلل بل ال�سبب يف �سبكة 
مياه املج���اري التي امل�س���دودة وان 
التبلي���ط ال���ذي قامت ب���ه البلدية قد 
تفتت ب�سبب جتمعات املياه لذلك دعا 
يف ر�سالته اىل معاجلة ال�سبكة اأوال 

ومن ثم اعتماد التبليط باالإ�سفلت.

اىل وزارة الدفاع مع 
التحية 

بع���ث املواط���ن حي���در املحم���داوي 
بر�سال���ة يذك���ر فيه���ا بانه تق���دم اىل 
وزارة الدف���اع بطلب منذ عام 2008 
ومت قبول���ه لكنه عن���د مراجعته قيل 
ل���ه ان نتيج���ة الفح����ض يف املط���ار 
مل ت�س���ل ويتوج���ب علي���ه االنتظار 
ولقد م���ر اكر من ع���ام على ذلك وال 
يع���رف م�س���ري م�ستقبل���ه ل���دى هذه 
الوزارة وياأمل ان يف ان يجد التفهم 
ال�سن ما وانه م���ن املواطنن الذين 
يحتاج���ون اىل الوظيف���ة م���ن اج���ل 

اإعالة اأ�سقائه.. مع التقدير

�شكوى من البلديات

م���ن  ف���رج  احل�س���ن  عب���د  املواط���ن 
البلدي���ات يف ر�سالت���ه يتمن���ى عل���ى 

الك�سوف���ات  باإج���راء  بغ���داد  اأمان���ة 
امليداني���ة عل���ى �سكن���ة االأرا�س���ي 
الزراعي���ة من الت���ي مت بيعها على 
املواطنن م���ن قب���ل اأ�سحابها من 
اجل تقريرها واإفرازها و�سمولها 
باخلدمات اأ�سوة مبنطقة البلديات 
ال�سيم���ا وان الذي���ن ي�سكنون هذه 
املناط���ق قام���وا بت�سيي���د دور لهم 
ومت  نظامي���ة  خمطط���ات  ومف���ق 
فيه���ا  واالأزق���ة  ال�س���وارع  اإف���راز 
وه���و ياأاأم���ل ان تتج���اوب االأمانة 
واجله���ات ذات العالق���ة م���ن اجل 
ال  الذي���ن  املواطن���ن  ا�ستق���رار 

ميلكون دورًا.

تفتي�س الف�شيلية..
مكان غري مالئم   

عن���اد  �س���امل  املواط���ن  ي�سك���و 
املوح���اين م���ن منطق���ة الف�سيلية 
الزح���ام ال�سديد ال���ذي تت�سبب به 
نقطة التفتي����ض الع�سكرية الكائنة 
يف مدخل ال�سارع ما يخلق زحاما 
�سدي���دا يف ال�س���ارع الرئي�ض املار 
به���ذه املنطق���ة، وبح�سب م���ا جاء 
بر�سالت���ه ان موق���ع النقط���ة لي�ض 
باملكان املالئم اليقاف ال�سيارات اذ 
انها توؤدي اىل التاثريال�سلبي على 
مدخل �س���ارع الف�سيلية وال�سارع 
الرئي�ض باجت���اه منطقتي املعامل 
والعبي���دي لذلك يق���رتح نقلها اىل 
م���كان ابعد م���ن ال�س���ارع الرئي�ض 
لكي اليكون تاأثريها مزدوجا على 

ال�سارعن ..مع التقدير

���������ش��������ك��������اوى


