
مما ي�ؤ�س���ف ل���ه ان احلال الذي 
عليه بع����ض املناطق ال�س���كنية 
يف خمتل���ف مناط���ق بغ���داد ال 
ي�س���ر. قل���ة اخلدم���ات املقدم���ة 
وانت�س���ار الفاق���ة والفق���ر لدى 

ع�ائل عدي���دة رمبا تبعث على 
و�س���ائل  اإيج���اد  يف  التفك���ر 
اجلان���ب  منطلقه���ا  والي���ات 
دون  وال�طن���ي  االإن�س���اين 
االعتماد عل���ى اأجهزة احلك�مة 

املالي���ة  وزارة  وتخ�سي�س���ات 
وكل ما ه� ر�سمي مابني )تعال 

وروح(.
حي �س���كني بحاج���ة اىل بناية  
م�ست��س���ف واآخر بحاجة اىل 
من يتفقد �سكانه الذين تطحنهم 
رحى االنتظار و التطلع اىل ما 
ه� اأف�سل، لكن انتظارهم طال 
اك���ر مم���ا ت�قع�ا، ف���ا عاطل 
وجد فر�س���ة عم���ل،وال مري�ض 
وجد من يتكفل �س���فاوؤه بعد ان 
عجزت م�ست�سفياتنا عن تقدمي 

العاج الناجع له.
ح���االت كث���رة ومتع���ددة كان 
ميك���ن له���ا ان ت���رز �سخ�س���ية 
العراقيني ومعدنهم االأ�سيل من 
اأولئك الذين على �سيء من ي�سر 
احلال يف ال�ق����ف اىل جانب 
اخ�انهم م���ن الذين هم بحاجة 
امل�س���اعدة  م���د  ي���د  اىل  ما�س���ة 
بامل�س���اعدة  نعن���ي  .وال  اإليه���م 
منح الفقر املعدم قطعة نقد او 

الترع ل���ه ب�جبة غ���ذاء .نريد 
م���ن اأغنيائن���ا ومي�س����رينا ان 
ويت�س���دوا  انف�س���هم  ينظم����ا 
بترعاته���م ل���دك معاق���ل الفقر 
واحلاجة والع����ز يف املناطق 
ح���ي  يف  خا�س���ة  ال�س���عبية 
واحلميدي���ة  واملعام���ل  ط���ارق 

وال�سي�سان وغرها .
لتاثي���ث مدر�س���ة  ان يترع����ا 
او بن���اء م�ست��س���ف طب���ي او 
ت�س�ية �س���ارع او ملري�ض �سار 
فري�سة االأمل املم�ض .منظماتنا 
االن�س���انية اكتف���ت بالتمرت����ض 
حت���رك  ومل  مكاتبه���ا  خل���ف 

�ساكنا.
امل�اط���ن  النع���دم  الع���راق  يف 
ال���ذي ال يت����رع عن تق���دمي ما 
ميك���ن تقدمي���ه لفق���ر او معدم 
ولكن هذه الترع���ات يجب ان 
تخ�سع لدرا�سة وهدف اأن�ساين 
خمط���ط له يف ان ت�س���تفيد منه 

�سرائح  فقرة اأو�سع.

املحلة 738 و�شكواها 

ت�س����ك� امل�اطن����ة ام ميث����م م����ن �س����كنة 
منطق����ة البلدي����ات املحل����ة 738 م����ن ان 
تبلي����ط  التاأخ����ر احلا�س����ل يف اجن����از 
ال�س����ارع الرئي�س����ي يف منطقة البلديات 
الذي م�سى على البدء بتاأهيله ما يقارب 
م����ن الع����ام الكام����ل جع����ل م����ن ال�س����ارع 
ال�س����ر  طري����ق  ل����ه  املح����اذي  اخلدم����ي 
الرئي�س����ي وعليه قامت نقط����ة التفتي�ض 
الع�سكرية امل�ج�دة يف املنطقة ب��سع 

ال  لك����ي  االأزق����ة  مدخ����ل  عن����د  ح�اج����ز 
ت�سمح لل�س����يارات بتغير �سر اجتاهها 
ونتج عن ذل����ك ان االأزقة التي مت قطعها 
باحلجارة واالأنقا�ض ان اأ�سبحت مكانا 
لتجميع النفايات واالزب����ال التي يرمي 
به����ا اأه����ايل املنطق����ة نتيجة ع����دم دخ�ل 
ال�سيارات اخلا�سة بجمع النفايات لذلك 
تدع����� اىل ح����ل ه����ذه امل�س����كلة من خال 
االإ�س����راع باالنته����اء م����ن تنفي����ذ تبلي����ط 

ال�سارع الرئي�سي.

وزارة التجارة ومفردات 
احل�شة يف العبيدي 

ي�س����ك� امل�اطن�����ن م����ن �س����كنة مدين����ة 
العبيدي اأن مفردات احل�س����ة التم�ينية 
تخل����� م����ن ال�س����كر والأ�س����هر عدي����دة ما 
�س����اعد على ارتفاع �س����عره يف االأ�س�اق 
اىل 1750 دين����ارًا لذلك يطالب�ن وزارة 
التجارة ب�س����رورة العم����ل على ت�فره 
لهم مع تع�ي�سهم عن احل�س�ض التي مل 

ي�ستلم�ها الأ�سهر �سابقة.

مدر�شة بحاجة اىل ترميم 
امل�اطن �سامل عبد نزال من مدينة ال�سدر 
قط����اع 14 يطالب اجله����ات ذات العاقة 
ب�سرورة االإ�س����راع برتميم املدر�سة يف 
القطاع املذك�ر بعد ان مت االعتداء عليه 
ب�س����اروخ اأدى اإىل وق�ع ال�سحايا وان 
وج�ده����ا بهذا ال�س����كل يعط����ي انطباعا 
ل�سكنة املنطقة باأنه لي�ض من ثمة اهتمام 
من امل�س�����ؤولني كذلك ت�جد بقربها دور 
مهدم����ة اجل����دران كان يج����ب ان حتظى 

بالعناية من خال التع�ي�ض.

العاطلون عن العمل 
ي�سك� امل�اطن جا�سم فعل من ان الرعاية 
االجتماعية دعت �س����ريحة العاطلني عن 
العم����ل لتقدمي اأوراقه����م من اجل منحهم 
رواتب االإعانة مبن فيهم امل�سجل�ن من 
قب����ل ويرى ويت�س����اءل يف ر�س����الته ملاذا 
يت����م تع�دته����م لتق����دمي معاماتهم وهي 
اأ�س����ًا م�ج�����دة لديهم ويرى ب����ان ذلك 
�سيخلق اإرباكا ورمبا يحرم البع�ض من 

الراتب الذي كان يتقا�ساه.  

���������ش��������ك��������اوى

بغداد/املدى

ب���ني الباب املعظ���م والباب ال�س���رقي 
مرورا مبحطات احلياة املختلفة بدءًا 
من امليدان و�س����ق اله���رج واحليدر 
خانة وجامعها ال�سهر، ومقهى ح�سن 
عجم���ي والزهاوي اىل رائحة الكتب 
وورق املطابع يف �سارع املتنبي اىل 
�س���احة املاأم�ن التي اختطف ا�س���مها 
ال�س���بعينيات ح���ني  من���ذ  الر�س���ايف 
ارتق���ى من�س���ته احلالي���ة ، اىل معدة 
العراق االقت�سادية" ال�س�رجة " وما 
يجاورها من �س����ق اجل���ام ودانيال 
ال�س���م�األ  �س���ارع  البن����ك  و�س���ارع 
القا�س���ي  وحاف���ظ  القري���ة  وراأ����ض 
واورزدي باك واملربعة وراأ�ض القريه 
و�سيد �س���لطان علي وال�سنك ومقهى 
الرازيلية و�س���ريف وحداد و�سارع 
اخلي���ام ث���م ا�س���ط�انات جقماقج���ي 
وال�سينمات التي مل تنقطع عرو�سها 

الإمتاع البغداديني نهارا وليا...
وبعد ان كان يحظى �س���ارع الر�س���يد 
بخ�س��س���ية �س����ابط وحتدي���دات 
ت�س���عى للحف���اظ عل���ى ه�يت���ه مث���ل 
من���ع �س���يارات وعرب���ات احلم���ل من 
املرور فيه والت�س���جيع على �س���يانة 
واجهات بناياته وعدم ال�سماح بفتح 
حم���ال بيع اخل�س���روات والق�س���ابة 

واملهن احلرفية التي ت�س����ه ماحمه 
ب���ل كان���ت هن���اك �س���يارات لاأج���رة 
خا�س���ة لدخ�ل���ه دون غره���ا ، بع���د 
كل ذاك مي���ر �س���ارع الر�س���يد الي����م 
ب�س���عة  وف��س���ى  خ���راب  بحال���ة 
وانتهاك جلمالياته ودالالته الثقافية 
والتاريخي���ة بل حتى االقت�س���ادية ، 
وبني احلني واالآخر ن�س���مع اأ�س����اتا 
تدع� الأعمار ال�س���ارع واإعادة احلياة 
اإليه ح�سريًا وخدميا اأ�س�ة بتجارب 
مماثل���ة يف م���دن اأخ���رى منه���ا قل���ب 
العا�س���مة اللبناني���ة ب���روت اأو م���ا 

عرف مب�سروع "ال�س�ليدير". 
تق�ل درا�س���ة ت�س���عى ل��سع ت�سميم 
ح�س���ري جديد ملنطقة �سارع الر�سيد 
امل�س���اكل  م���ن  تع���اين  املنطق���ة  اأن 
االأ�سا�سية التي تع�سف مبناطق بغداد 
التاريخي���ة القدمية والتي نتجت عن 
�س����ء التخطيط عم�م���ا وعن اإهمال 
اأ�س���حاب االأماك وامل�س���الح اإ�سافة 
اإىل �س���عف ال�عي العام لدى �س���كان 
ومرت���ادي املنطق���ة والت���ي اأدت اإىل 
البناء الع�س����ائي للمب���اين اجلديدة 
الت���ي  بال�س����ابط  االلت���زام  ب���دون 
كان���ت متثل من���اذج معماري���ة مميزة 
ووج����د العديد من املب���اين املتهدمة 
باالإ�سافة اىل االأرا�سي اخلالية التي 
اأ�سبحت مكبات للنفايات. كذلك عدم 

وج����د برنام���ج لل�س���يانة واالإدام���ة 
م���ع اإهمال كبر من اأ�س���حاب املباين 
واالأم���اك ملبانيهم الرتاثية ،وانعدام 
وتهروؤ البنية التحتية واخلدمات يف 

املنطقة.
ال�س���ناعي  الن�س���اط  امت���داد  ث���م 
ال�س���كنية  االأحي���اء  اإىل  والتج���اري 
القدمية، اما الف��س���ى واالختناقات 

املروري���ة واحلركة الع�س����ائية فقد 
اأم�ست �سفة الزمة يف عم�م ال�سارع 
جت���ارة  احت���ال  ومداخله،وكذل���ك 
اجلملة وفعالياتها وب�سائعها جزءا 
وا�سعا من االأ�س����اق التجارية على 
الرغ���م من عدم ت�ف���ر اخلدمات ملثل 
ه���ذه الن�س���اطات االقت�س���ادية، اأم���ا 
اأ�س���ماء  الدالل���ة ول�ح���ات  ل�ح���ات 

واخلدم���ات  التجاري���ة  املح���ات 
املنت�س���رة  الافت���ات  م���ن  و�س����اها 
واجه���ات  وعل���ى  ال�س����ارع  يف 
التنظي���م  تفتق���د  فاأنه���ا  املب���اين 
الف��س���ى  وت�س����دها  والت�س���ميم 
ت���ام  انح�س���ار  واالرجتال،واأي�س���ًا 

للم�ساحات اخل�سر  بل فقدانها.
ل�س���ارع  احلي���اة  اإع���ادة  مهم���ة  ان 

الر�سيد مهمة وطنية كبرة تقع على 
عاتق اجلميع، وما ن�س���معه ونقراأه 
ع���ن النه��ض بتل���ك املهمة منذ ثاث 
او اأربع �سنني، بات كاما بائتا، فيما 
الي�م وخ�س��س���ا نحن على اأعتاب 
دورة انتخابية جدي���دة، راح يطمح 
امل�اطن وباإحلاح باملبا�سرة الفعلية 
باجناز تلك املهمة ال�طنية الكبرة.

ِـّة �أمــيـ

ال يعن���ي االأم���ي يف املجتمع م���ن مل يعرف الق���راءة والكتابة 
فق���ط  بل اأي�س���ًا من يق���راأ ويكتب و ال يقيم للكت���اب وزنا وال 

للمعرفة �ساأنا .
م�ؤ�س�س���اتنا الرتب�ي���ة حل���د االآن مل تقدم ما ميك���ن ان يجعل 
الطال���ب مقبا على الدر����ض واملطالعة ،ال وب���ل حتى االإقبال 

على التعلم يف املدار�ض االبتدائية .
م���ن املع���روف ان املج���ال الرتب����ي بحاج���ة اىل خمطط���ني 
واخت�سا�س���يني وترب�ي���ني م���ن اج���ل ح���ل امل�س���اكل الت���ي 
ي�اجهها هكذا قطاع حي�ي ومهم يف حياة ال�سع�ب قاطبة.

ال�س���ع�ب التي تدرك اأهمية التعليم ت�س���ع ق�انني حتا�س���ب 
فيه���ا العائلة الت���ي متتنع عن ذهاب الطفل اىل املدر�س���ة .من 
منطل���ق ان الطفل لي�ض ابنا للعائلة بقدر ما ه� ابن للمجتمع 

وال�طن.
املدر�سة لديهم على جانب كبر من النظام والرتتيب وحتفل 
ب��س���ائل الرتفيه واجلذب اإ�س���افة اىل  ك����ادر تعليمية على 
مق���دار من التفهم واحرتام مهن���ة التعليم من اجل ان يك�ن�ا 
فاعل���ني يف تربي���ة االأجيال التي �س���ت�ؤول اليه���ا االأم�ر اآخر 
االمر بقيادة جمتمعاتها نح� افق جديدة ميكن فيها لاإن�سان 

ان يك�ن اقل معاناة وجهد يف م�ا�سلة �سر احلياة.
باعتقادنا نفتق���د الكثر من االأدوات واالأ�س���اليب التي ميكن 
ان جتعل م�ؤ�س�س���اتنا الرتب�ية فاعل���ة يف التعليم االيجابي 
ونق����ل االيجابي لعلمن���ا ان هناك تعليمًا �س���لبيًا يتم تلقينه 

للتلميذ اأي�سًا يف مدر�سته بحاجة اىل مراقبته واحلد منه.
) الع���راق �سي�س���هد اأمي���ة حقيقي���ة ( ح�س���بما ورد بت�س���ريح 
وكي���ل وزي���ر الرتبي���ة. لي����ض بتكهن م�س���تغرب او م�س���تبعد 
طامل���ا ان املدر�س���ة عندن���ا ال ت���زال تبع���ث على نف����ر طلبتها 
وابتعادها عنهم ب�س���بب قلة االهتمام ب�س���ف�فها وب�س���احتها 
وبالكادر التدري�س���ي املنقطع بالكامل عن متابعة ما ي�س���تجد 
م���ن اأ�س���اليب وطرق حديث���ة يف عملي���ة التدري����ض وبب�ؤ�ض 

مطب�عاتها املنهجية �سكا وم�سم�نا.
باعتقادن���ا دور الرتبي���ة يف املدر�س���ة يب���داأ م���ن املعل���م املعد 
اأعدادا ال ت�س����به �س���ائبة يف تاأدي���ة ر�س���الته الرتب�ية ك�نه 
ميث���ل النم�ذج الذي يحتذي به التلميذ قبل ان يحتذي باأحد 
غ���ره وال حتى ب�سخ�س���ية االب من حيث ال�س���ل�ك واملظهر 
واالأ�س���ل�ب الفاع���ل يف ت��س���يل االأفكار.�سخ�س���ية املعل���م 
�سخ�س���ية ميكن الق����ل عنها باأنها )�س���امية ( الأنها تعل� على 
كل �سيء لرتكز على الرتبية والتعليم الق�مي اخلايل من اية 
م�س���الح �سخ�س���ية او فئ�ية وميكن ت�س���بيهها بالفاح الذي 

يختار اأف�سل البذور الأر�سه ويطرح عنهما اعرتاه الف�ساد.
لذلك االهتمام باملعلم يعد من اأول�يات النه��ض بال�سيا�س���ية 
الرتب�ية عندنا.املعلم يجب ان يزج يف دورات تدريبية لدى 
الدول التي هي على جانب كبر يف التط�ر ان يجد االحرتام 
الذي يحاط به من جمتمعه من خال تعزيزه بحماية قان�نية 
ومادي���ة ال جتع���ل منه عر�س���ة لاإغ�اء واحليد ع���ن الطريق 
املر�س����م . كذلك بناية املدر�س���ة يجب ان تك����ن مكانا باعث 
على االرتياح وعلى جذب الطالب اإليها مبا يت�فر من و�سائل 
جتعل من  الطالب ي�سرع اليها يف �سبيل التمتع بها فت�فر له 

فائدة مزدوجة تعليمية وترفيهية .
ه���ذا غي�ض م���ن في����ض بالن�س���بة للمدر�س���ة الت���ي نتمنى ان 
تك����ن علي���ه .ولك���ن ال�س����ؤال ه���ل ل���دى وزارتن���ا خطط او 
اأف���كار للمدر�س���ة ام ان ال���رتدي يف التعلي���م دائم���ا م���ا يرر 

بالتخ�سي�سات املالية؟!    

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

عد�سة �سعد الله اخلالدي

ق�شي�ة وم�ش���وؤول

ا��������������ش�������������ارة

�عمار�شــارع �لر�شيــد مهمــة وطنيــة ملحة
�شارع الر�شيد الذي افتتح يف بدايات القرن 

الع�شرين يعد �شاهدا على الكثري من 
االأحداث التاريخية التي مرت ببغداد و�شّجل 

ملراحل خمتلفة من تطور املجتمع العراقي 
خالل العقود الع�شرة املا�شية على ال�شعد 

ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية ، �شارٌع 
بحجم مدينة ! والبع�س قال اإن َمن مل يدخل 

�شارع الر�شيد فكاأنه مل يزر بغداد!

للمناق�شة ق�شية 

بابل / اإقبال حممد 

ق���ال املهند����ض راف���ع ناج���ي كاظ���م مدي���ر 
بلدي���ة احلل���ة اأن م�س���كلة االأنقا����ض الت���ي 
تلق���ى يف اأنح���اء متفرقة م���ن مدينة احللة 
اأ�س���بحت م�س���كلة كب���رة تتطل���ب و�س���ع 
ح���ل �س���ريع وعاجل وق���د مت عق���د اجتماع 
م�سرتك �س���م اأع�ساء جمل�ض حمافظة بابل 
اأمرة البك���ري وحمم�د اأملر�س���دي ومدير 
بلدي���ة احلل���ة ومدير جم���اري بابل وممثل 
دائرة �س���حة بابل واملهند����ض املقيم لتنفيذ 
م�س���روع جم���اري احلل���ة اجلديد لدرا�س���ة 
ه���ذه الظاه���رة ومت الت���داول لغر�ض احلد 
من جتاوزات ال�س���ركة املذك�رة والتن�سيق 
م���ع البلدي���ة لتحديد امل�س���تنقعات واملبازل 

لغر�ض ردمها باأنقا�ض املجاري. 
وب���ني ان 80 % م���ن ه���ذه االأنقا����ض تع����د 
مل�ساريع اإ�سرتاتيجية مثل م�سروع جماري 
بابل واالأنقا�ض الت���ي يتم رميها يف اأماكن 

متفرقة ، وقد مت التاأكيد على مديرية جماري 
بابل لغر�ض رفع التجاوزات احلا�سلة من 
قبل ال�س���ركة الت���ي تق�م بتنفيذ امل�س���روع 
والتي اأحلقت �س���ررًا باالأ�س���جار من جراء 
رمي املياه االآ�س���نة للجزرات ال��سطية مع 

اأ�سرار ب�سبكة املاء اخلام .
واأ�سار اإىل اأن هناك اأنقا�سًا حا�سلة نتيجة 
تنفيذ م�س���اريع ا�س���رتاتيجية اأخ���رى مثل 
م�سروع ج�س���ر الث�رة وج�س���ر الطهمازية 
الت���ي  العمراني���ة  احلرك���ة  ع���ن  ناهي���ك 
ت�س���هدها املدينة والتي ت�سمل اأعمال اأعمار 
امل�اطن���ني ملنازلهم او بناء من���ازل جديدة 
وعلية فالعمل جار  وبالتن�س���يق مع ال�سيد 
القائم مقام لغر�ض غرامات على املت�سببني 
يف اجم���ع االأنقا�ض ويف اماكن متفرقة من 

املدينة.
واأك���د ان عدم تع���اون امل�اطن���ني يف اإلقاء 
النفايات يف غر اأماكنها املتخ�س�سة �سبب 
اآخ���ر لتجم���ع النفاي���ات. يذك���ر ان مديرية 

بلدي���ة احلل���ة جه���زت ال���دور ال�اقعة على 
ال�س����ارع الرئي�س���ية باحلاوي���ات كخط�ة 
اأوىل وبع���دد 800 حاوي���ة وب�س���عة 120 
ل���رتًا للحاوية ال�اح���دة والتي يتم االتفاق 
وف���ق وق���ت مع���ني لتفريغها من قب���ل عمال 
البلدي���ة وم���ن ثم نقل النفاي���ات اىل منطقة 
الطم���ر ال�س���حي امل�ؤق���ت يف منطق���ة اب���� 
خ�ستاوي ومنها اإىل الطمر ال�سحي الدائم 
يف ناحي���ة الني���ل، كم���ا مت جتهي���ز املدينة 
مت  ل���رت   1100 �س���عة  مغل�ن���ة  بحاوي���ات 
ن�س���بها يف �س�ارع رئي�س���ية متعدد و منها 
5 حاويات مت ن�سبها يف التجمعات الطبية 
يف ح���ي نادر واحل���ي الع�س���كري ومنطقة 
الث����رة واثن���ان يف �س���ارع االأطب���اء ومما 
ال�سك فيه فان م�س���روع التنظيفات يعد من 
االأول�يات على جدول اأعمال مديرية بلدية 
احللة وم���ن اأهم ال�اجبات ملا ل���ه من االأثر 
الكبر وال�ا�س���ح على اجلانبني ال�س���حي 

والبيئي.

مدينة �حللة.. رمي  �لأنقا�ض م�شكلة كبرية
�شاحــة مظفر.. تـــعـــــاون

زحــام 
ي�سك� العديد من امل�اطنني يف مدينة 
ال�س���در من �س���دة الزح���ام والتاأخر 
ال���ذي يعان�ن منه يف منطقة �س���احة 
مظف���ر التي متث���ل املدخل الرئي�س���ي 
ملدينة ال�س���در ويعزون ذلك اىل بطء 
اأجراء التفتي�ض الذي تق�م به النقاط 
الع�سكرية املكلفة بال�اجب ومع اأنهم 
مع االإجراءات االأمنية لكنهم يتمن�ن 
ال�س���بل  اإيج���اد  العاق���ة  ذوي  عل���ى 
الكفيل���ة واالآلية التي من �س���اأنها اأن ال 
جتعل امل�اطن ينتظر �ساعات ط�يلة 
وه���� يف طريق���ه اىل العم���ل خا�س���ة 
�س���اعات ال�س���باح او بع���د الظهر عند 

نهاية الدوام الر�سمي.
كذل���ك يطالب����ن ب���اأن يك����ن التعامل 
م���ع امل�اط���ن تعام���ا ودي���ا ب���داًل من 
اإطاق كلمات قد ي�س���عر امل�اطن عند 
�سماعها بن�����ع من ع��دم احرتامه مع 

التقدير.


