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يلع���ب املكان الذي يعي�ش ب���ه الفرد دورا مهم���ا يف حتديد �سلوكه. 
االمر ذاته ينطبق على اجلماعات التي تتخذ حيزا جغرافيا حمددا 
لتقط���ن فيه، اذ يتحول هذا احليز فيما بعد اىل حيز نف�سي خا�ش. 
ال اري���د هن���ا التطرق اىل النظري���ات النف�سي���ة اأو االجتماعية بهذا 
اخل�سو�ش، واقرتح  على من يود التبحر فيها االطالع على الكتب 
املتخ�س�سة يف "علم نف�ش املكان" و "علم النف�ش البيئي". وهناك 
امثل���ة كث���رية وب�سيط���ة تثبت تغ���ري نف�سي���ة االن�سان ح���ن يتغري 
مكان���ه. فلو اخذنا املن���ايف التي اختارها العراقي���ون، كمثال، جتد 
فارق���ا وا�سحا يف �سلوك الذي يعي�ش يف دولة عربية عن ذلك الذي 

يعي�ش يف دولة غربية. 
واذا م���ا اخت���ارت جمموعة معين���ة ان تقطن مكانا م���ا يف�سلها عن 
املجموعات االخرى اأو عن عموم املجتمع  ال�سباب اأمنية اأو �سحية 

اأو طبقية فانها �ستحيط نف�سها بحدود نف�سية حتكم �سلوكها.
"املنطق���ة  خ���ري مث���ال لتو�سي���ح م���ا اري���د ان اذه���ب ايل،ه ه���و 
اخل�سراء". فهي من الناحية اجلغرافية حمددة بو�سوح. فبمجرد 
لف���ظ ا�سمها ام���ام اي عراقي �سيعرف ماذا تق�س���د بال�سبط. وهذه 
املعرف���ة تتع���دى اجلان���ب اجلغ���رايف لتاأخذ بع���د اجتماعي���ا ال بل 
وطبقي���ا اي�سا. ف���ال بطالة وال �سح���ة كهرباء وال مب���اين مهدمة اأو 
�سق���وف متهرئة اأو مدار�ش بائ�سة وال خوف امني كبري. مل يخطئ 
ذلك ال�ساب العراقي اليافع حن �سرح ملرا�سلة �سحفية فرن�سية من 

انه يحلم ببيت باملنطقة اخل�سراء.
اذكر اين كنت يف احد ال�سنن بالقاهرة حن �سربها زلزال عنيف. 
ولكوين ل�ست م���ن اهل البلد لبيت نداء ال�سف���ارة الربيطانية التي 
دع���ت مواطنيها للتوج���ه نحو املطار الجالئهم، لتقل���ع بي الطائرة 
اىل ال�سم���اء واالر�ش ما زالت تعاين من تواب���ع الزلزال. وانا يف 
اجلو متنعما باالمان، نظرت من النافذة فلم ا�ستطع روؤية امل�ساكن 
الذي���ن ما زالوا مرجتفن هناك وبيني وبينهم غطاء ترابي كثيف. 
ال اأبال���غ اذا قل���ت ان حالة اه���ل املنطقة اخل�سراء اق���رب للذين يف 
الطائ���رة، ان مل تك���ن اف�س���ل منها. وح���ال اأغلب العراقي���ن الذين 
خارجها ال تقل بوؤ�سا عن الذين يكابدون ال�سراع مع الزلزال، اإن مل 
تكن اأ�سواأ. فهل ي�سلح من كان بالطائرة يف اق�سى طبقات ال�سماء 

ان يحكم من هم على االأر�ش؟
احلكومة مب���ا فيها من م�سوؤول���ن ومقربن وزوجاته���م واطفالهم 
باخل�سراء ال يعي�سون مثل ال�سعب. وال يدرون بحاله، اللهم اال عن 
طري���ق الف�سائيات اأو التقارير املكتوبة وامل�سموعة هاتفيا. فوزير 
ال بيت له بن بيوت ال�سعب. وال ي�سلك �سوارعهم وال ي�سرب ماءهم 

وال يلعب اطفاله مع اطفالهم، كيف ميكن له ان ين�سفهم؟
املنطق���ة اخل�سراء بيئ���ة �سيكولوجية خا�سة له���ا قيمها وهمومها 
وم�ساكله���ا "اخلا�س���ة" الت���ي ال تق���رتب م���ن هم���وم ال�سع���ب. لذا 
ميكنن���ا ان نالحظ ب�سهولة جدا ان �سلوك اأع�ساء الربملان القابعن 

باخل�سراء لي�ش ك�سلوك ال�ساكن منهم يف احياء "العامة". 
ا�ستغ���رب ح���ن ا�سم���ع م���ن م�س���وؤول كب���ري، وخا�س���ة م���ن رئي�ش 
الوزراء، وهو يعلن من حتت "قبة" املنطقة اخل�سراء، ان الو�سع 
االمن���ي بالع���راق حت�سده عليه ال���دول االأخرى. فل���و كان ما يقوله 

واقعا بالفعل، فعالم هذه "اخل�سراء" يا �سادة؟
وبالرغم م���ن ان الو�سع بالعراق �سائك ومعقد ويكاد يقتل فينا اأي 
اأمل باخلال�ش، اال اين اأجد ان هناك حال قد يفتح بابا لالأمل، وهو 
اأن يق���رر ال�سيا�سيون هدم احلدود الفا�سلة بن "خ�سرائهم" وبن 

النا�ش.

�سيكولوجية
اأهل "اخل�سراء"

�شالمًا  يا عراق

 ها�شم العقابي

1- مدينة عراقية/ عا�سمتها هافانا
2- ي�سقط ويتهدم/ يقوم بالتمويل
3- وقع يف مهلكة/ يت�سنع املر�ش

�س���اح  وبق���ى)م(/  ظ���ل  مت�سابه���ة/   -4

التي�ش
5- ما يتنقل بالوراثة

6- للنفي والن�سب/ حبوب القهوة
7- للنداء/ ت�ساهد

8- قام بت�سميده/ عملة اأمريكية
9- عا�سمتها نريوبي/ مكان مهياأ جللو�ش 

جماعة فيه
10- اأخفاه/ جبال بفرن�سا و�سوي�سرا.

كلمات متقاطعة
مهنيًا: تتخّب���ط يف عراقيل كثرية وال 
تعرف طريق اخل���روج منها. عاطفيًا: 
وك���ن  للحبي���ب  مب�س���اكل  تت�سّب���ب  ال 
متفهمًا لو�سعه. اجتماعيًا: اإبحث عن 
�سبب اخلالف مع االأه���ل وحاول حّله 

بالطريقة املنا�سبة. رقم احلظ: 0.  
 

احلمل:
21 اذار - 19 ني�شان  

مهني���ًا: اإفت���ح عيني���ك جي���دًا وال تث���ق 
باالآخري���ن ثق���ة عمي���اء فق���د يوؤذونك. 
عاطفيًا: حتزن م���ن ت�سرفات احلبيب 
الأنه قا�ش معك. اجتماعيًا: ت�ساعد اأحد 
االأق���ارب عل���ى التخّل����ش م���ن م�ساكله 

فريد لك اجلميل. رقم احلظ: 8.  
 

الق��س:
23 ت�شرين2 - 21 كان�ن1

مهنيًا: ال تقل ما يف بالك قبل اأن تتاأكد 
ِم���ن اإخال�ش َمن حولك. عاطفيًا: اإفتح 
قلب���ك للحبيب ودع���ه يرى ك���م حتّبه. 
اجتماعيًا: حتاول اخلروج من البيت 
قلي���اًل الأن���ك �سئم���ت القبوع في���ه. رقم 

احلظ: 4.  
 

اال�شد:
23 مت�ز - 22 اب 

مهني���ًا: اأف�سل خ�سال���ك حتّليك الدائم 
باالأم���ل مهم���ا ح�س���ل وه���ذا �سيجلب 
اىل  تطمئ���ن  عاطفي���ًا:  النج���اح.  ل���ك 
كالم احلبي���ب الذي يري���ح بالك كثريًا 
ه���ذه الف���رتة. اجتماعي���ًا: ال تتعّج���ب 
اإن ب���در ت�سّرف غ���ري منا�سب من اأحد 
اأ�سدقائ���ك فاأنت ال تعرفه حق املعرفة. 

رقم احلظ: 5.  

اجلدي:
22 كان�ن1 – 19كان�ن2

مهني���ًا: ال تت�س���رف كاأن���ك وح���دك من 
مي�سك بزم���ام االأم���ور يف العمل الأنك 
ل�ست كذل���ك. عاطفيًا: جتّنب االحتكاك 
غ���ري ال�س���روري م���ع احلبي���ب وك���ن 
لطيف���ًا معه. اجتماعيًا: حتاول جتاوز 
م�سكل���ة م���ع االأه���ل، لكن���ك ال تع���رف 

الطريقة املنا�سبة. رقم احلظ: 2.  
 

الث�ر:
20 ني�شان- 20 ايار

مهنيًا: ال تتخّي���ل اأمورًا غري موجودة 
وال تتوّه���م اأ�سي���اء �سيئ���ة ب���ل تف���اءل 
ك���رة التحليل  بامل�ستقب���ل. عاطفي���ًا: 
ت���وؤدي اىل حائط م�س���دود. خذ الدنيا 
اأ�سدق���اوؤك  اجتماعي���ًا:  ه���ي.  كم���ا 
يعرفون اأنك بحاج���ة اإليهم و�سيقفون 

اىل جانبك. رقم احلظ: 3.  
 

امليزان:
23 ايل�ل - 23 ت�شرين اول 

مهني���ًا: ال تتفّوه باأم���ور ال تعنيها كي 
ال تدخل يف نف���ق مظلم. عاطفيًا: جتد 
من يرّفه عنك ويزيل حزنك وكاأّن قلبك 
ب���داأ يهت���ف ل���ه. اجتماعي���ًا: تفا�سي���ل 
كثرية عليك االهتمام بها االآن من دون 

مماطلة اأو مراوغة. رقم احلظ:  

احل�ت:
19 �شباط - 20 اذار

مهني���ًا: ال تاأخ���ذ اأي م�س���روع جدي���د 
ل.  قب���ل درا�ست���ه ب�سكٍل معّم���ق ومف�سّ
عاطفي���ًا: ال تتذاَك عل���ى احلبيب فذلك 
اجتماعي���ًا:  م�سلحت���ك.  يف  لي����ش 
تتعّر����ش لالنتق���ادات م���ن االأ�سدقاء، 
لكن���ك ال ت���رد عليهم وذل���ك اأف�سل حّل. 

رقم احلظ: 12.  
 

ال�شرطان:
22 حزيران - 22 مت�ز

1- رئي�ش رومانيا
2- عا�سم���ة بريطاني���ا/ ت�سدي���ق بالقلب 

واإقرار بالل�سان)م(
3- زجرنا/ �سجر طيب الرائحة)م(

4- تله���ب وا�سط���رم)م(/ جوه���ر/ كلم���ة 
حث

5- جماعة الهنود احلم���ر الذين ا�ستقروا 
يف جن���وب غ���رب اأمريكا قب���ل اكت�سافها/ 

توجع وتاأوه
6- جرى املاء/ جواب

7- زعيم كوريا اجلنوبية
8- اأ�س���ار براأ�س���ه/ �س���ال امل���اء وان�سب/ 

حاكم والية)م(
9- جزيرة اندنو�سية/ قم باالإدارة 

10- حي���وان زاحف/ من الدول املجاورة 
للعراق

االفقي

العم�دي

كاريكاتري.............  عادل �شربي

العدد )2140( ال�شنة الثامنة - االربعاء )25( اأيار 2011

ت���������������������ش����������ايل

عزيزي امل�اطن
خ�ص�ص���ت امل���دى ه���ذه ال�صفحة من اأجل���ك على اأم���ل اأن ترفده���� ب�آرائك احلرة 
ومقرتح�تك و�ص���كواك امل�ص���روعة، وكل م� ين�ص���ر فيه� يعرب عن راأي اأ�صح�به� 
وال ميث���ل راأي ال�صحيف���ة، اإال من حي���ث ت�ص�منه� مع م�ص����كل املواطنني ونحن 
م�صتع���دون لن�ص���ر ر�ص�ئلكم و�صك�واكم التي ن�أم���ل ان تكون بعيدة عن االنفع�ل 
اجل����رح وب�أ�صل���وب ه����دئ ور�صني ين�صجم م���ع نهج املدى ال���ذي يحر�ص على 
حري���ة ال���راأي ودميقراطية التعبري اآملني مرا�صلتن� عل���ى عنوان اجلريدة اأو عرب 

الربيد االلكرتوين: 
Almada112@yahoo.com

اإىل امانة بغداد 

ك���رت خ���الل ال�سنتن االأخريتن يف الك���رخ / العامرية التخ�سف���ات الكبرية مما 
اأدى اإىل ان�س���دادات يف منظومة ال�سرف ال�سح���ي اإ�سافة اإىل عدم وجود اأغطية 
وم�سب���كات لعموم فتحات منظومة ال�سرف ال�سحي واأم���ام اأنظار الق�سم البلدي 
للعامري���ة مما �سيوؤدي اإىل حدوث كارثة �سحية وبيئية ب�سبب طفح املياه الثقيلة 
يف ال�سوارع.راج���ن اإجراء زيارة ميداني���ة لالطالع على واقع احلال.  مع جزيل 

ال�سكر والتقدير.
من اأهايل العامرية
حممد �شالح ح�شني

 SMS

كربالء/ علي العالوي 
طالب العديد من اأفراد ال�سرطة جمل�ش 
قان���ون  �س���ن  يف  باالإ�س���راع  الن���واب 
اخلدم���ة والتقاع���د ل���وزارة الداخلية 
به���دف زرع حال���ة م���ن االطمئنان يف 
نفو�سه���م وزيادة رواتبه���م، م�سريين 
اإىل اإن اإهم���ال جمل����ش الن���واب له���ذه 
املطال���ب �سيع���زز ال���روح ال���ال اأبالي���ة 
الت���ي يعي�سه���ا رج���ل ال�سرط���ة اأثن���اء 
تاأديت���ه الواجبات الأنه ي���رى �سورته 
غري حمببة لدى امل�سوؤولن يف الدولة 
ف�س���ال ع���ن النظ���رة التي يتعام���ل بها 
املواط���ن مع رج���ل ال�سرط���ة الذي هو 
املواط���ن  اأم���ام  املواجه���ة  يف  دائم���ا 

وامل�سوؤول معا. 
فق���د طال���ب ال�سرط���ي حمم���د اال�سدي 
الربملان ب���اأن ي�سرع يف �س���ن القانون 
وق���ال.. ال اعل���م كيف يعي����ش الواحد 
منا و�سط هذا التالط���م من الال اأبالية 
يف التعامل..واأ�س���اف نح���ن خريجو 
درا�سات واأ�سح���اب �سهادات ومل يعد 
ال�سرط���ي ذلك الرجل الذي يطلق عليه 
باالأم���ي اأو يت�س���ف بلق���ب ه���و اقرب 
اإىل اال�سته���زاء )الوا�س���ر( ب���ل اأ�سبح 
اليوم رج���ال مثقفا يوؤدي واجبا كبريا 
ووطني���ا رمب���ا يف���وق حت���ى واجبات 

االآخري���ن ..واأ�سار..ا�سعر بالغنب الن 
راتب���ي ال يكفي لقوت اأي���ام معدودات 
الأن���ه ال ي�س���د �س���وى ج���زء ب�سيط من 

متطلبات احلياة. 
يف اإح���دى البواب���ات وق���ف ال�سرطي 
فح����ش  جه���از  مي�س���ك  وه���و  عل���ي 
باجت���اه  عيني���اه  كان���ت  ال�سنون���ار 
ال�سي���ارات اأك���ر م���ن مراقب���ة حرك���ة 
)اأريل( اجلهاز كان���ت يف عينيه نظرة 

تب���دو للوهل���ة االأوىل انه���ا نظ���رة ال 
اأبالية بعمل���ه اأو اإن عمله هذا روتيني 
ورمب���ا هو يدرك  اإن حلظة التدقيق مل 
حت���ن الن له حا�سة �ساد�سة رمبا تدرك 
متى يكون التدقيق ومتى يكون العمل 
اجلدي، اإال انه ق���ال بلهجة تهكم..نعم 
اأدرك اإن عمل���ي مهم وه���و ينقذ اأرواح 
الع�س���رات من املواطن���ن اذا ما متكن 
اإرهابي من الدخ���ول ب�سيارة مفخخة 

اإىل و�سط املدينة خا�سة ونحن نعرف 
اإن االإرهابي يبح���ث عن املناطق التي 
له���ا تاأث���ري اإعالمي لكي ينف���ذ جرميته 
..واأ�ساف اعرف اإن واجبي هذا رمبا 
يف���وق واحب م�س���وؤول كبري لذلك فان 
عين���ي املرفوعة ال تعن���ي اإين ال اعمل 
ب���ل ا�ستخدم اأي�سا النظرات ال�سطياد 
مرتب���كا  يك���ون  ق���د  مركب���ة  �ساح���ب 
فحرك���ة )االري���ل( اإذا م���ا حدث���ت فان 
حلظة النظرة االأخرى هي باجتاهه..
اإال انه قال..ولكن من ينظر اإلينا نحن 
الذين ن�سحي باأرواحنا قبل كل �سيء 
..اأن���ا اعمل الأنقذ اأرواح االآخرين فيما 
ال اح���د يقول كي���ف اأحمي���ك اإذا حاول 
قتل���ك االإرهاب���ي املفخخ..ه���ذه اأ�سئلة 
ن�سعه���ا دائما اأمامن���ا الن ال عدالة يف 
مل  اإن  الع�س���رات  الرواتب..�سدقن���ي 
اق���ل املئات ي�سع���رون بالغنب ولو كان 
هن���اك عم���ل اآخ���ر ميك���ن لن���ا اأن نعيل 
ب���ه اأطفالن���ا مل���ا تطوعن���ا يف االأجهزة 
االأمني���ة  ال م�ستقبل م�سمونا الأطفالنا 
ولي�ش لن���ا ..وقال بحرقة اأكر �سهداء 
النظام ال�سابق له���م موؤ�س�سة يف حن 
نح���ن حتى االآن مل ي�س���رع لنا الربملان 
قانونا وهم به���ذا يخالفون حتى املثل 

الذي يقول )احلي اأبقى من امليت(. 

�ساب���ط برتب���ة م���الزم اأول يعم���ل يف 
حماية اح���د امل�سوؤولن الكبار يقول..
هل يدرك امل�سوؤولون انه حتى رواتب 
رجال احلماي���ات تختلف من م�سوؤول 
اإذ روات���ب حماي���ة رئي����ش  اآخ���ر  اإىل 
الربمل���ان وع�سو الربمل���ان تختلف عن 
رواتب حماية ع�سو جمل�ش املحافظة 
رغم اإن االثنن م�ستهدفان بالقتل وهم 
)اأي احلماي���ة( ي�سح���ون باأرواحه���م 
ه���ذه  االآخرون..واأك���د  يعي����ش  لك���ي 
مفارق���ة لي�ست عادلة الأن���ه من االأجدر 
اأن يك���ون الرات���ب موازي���ا مل���ا نبذل���ه 
واأنا هن���ا ال اخ�ش رجل احلماية فقط 
بل كل اأف���راد ال�سرطة الذين ي�سعرون 
بالغ���نب الن اجلندي له قانون وله حق 
ي�سمن م�ستقبله، يف حن ان ال�سرطي 
ال���ذي يتحم���ل وزر العملي���ة االأمني���ة 
وتبعات العمل���ة ال�سيا�سية ال �سيء له 
وجمل����ش الن���واب مياط���ل الأ�سباب ال 

احد يعرفها. 
اأما ال�سرطي حممد فيقول ال اعلم ملاذا 
تاأخر اإق���رار امل�سروع الذي ا�ستب�سرنا 
به خريا..�سدقني ح���ن تاأخر اإقراره 
اأ�سابن���ا امللل وقّل اندفاعنا للعمل ولو 
رج���ع امل�سوؤول اإىل ال���وراء �سيجد اإن 
االأعم���ال االإجرامية ق���د قلت يف االأيام 

الت���ي بث في���ه خ���رب ال�س���روع باإقرار 
اإلق���اء  عملي���ات  ع���دد  وان  القان���ون 
القب����ش زادت كل ه���ذا الن ال�سرط���ي 
�سعر ان هناك من يعمل من اجله مثلما 
هو يعمل لالآخري���ن ولكن احلال تبدل 
كث���ريا ودخل الياأ����ش نفو�ش منت�سبي 
وزارة الداخلي���ة ول���و مل يعلن���وا ذلك 

لكان اأف�سل لهم ولنا. 
وو�س���ف ال�سرط���ي غالب حالت���ه باأنه 
الن  االأوىل  ملرت���ن  بالغ���نب  ي�سع���ر 
القانون مل يقر وال زيادة يف الرواتب 
وال اطمئنان يف العمل واأ�سبح عملنا 
روتيني���ا كلم���ا طالت ف���رتة البقاء يف 
امل���كان الواحد لعدة �ساع���ات، فالعمل 
م�سن ومتعب واأنت تقف لتتابع حركة 
اجلميع ل�ساعات طويلة واالأمر الثاين 
ه���و اإن راتبي ال يزيد على راتب الذي 
يقف يف ب���اب مدر�س���ة اأو دائرة فذاك 
ي�س���اوي راتب ال�سرطي ال���ذي يطارد 
املجرم���ن وي�سهر عل���ى راحة اجلميع 
يف ح���ن ال���ذي يقف يف ب���اب مدر�سة 
ويعم���ل الأرب���ع �ساع���ات ولي����ش عليه 
خفارة فهو يري���د اأن يح�سل على ذات 
الرات���ب وهذا ما ي�سعرن���ا بالغنب واأنا 
اأري���د وا�سطة لكي اأحت���ول اإىل حماية 

املن�ساآت يف كربالء.

والتقاعد"؟ اخل��دم��ة  ق��ان��ون  ت��اأخ��ر  "ملاذا  يت�ساءلون  ال�سرطة  اأف���راد 
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اإين املواطن���ة نزه���ت حمم���د مه���دي العام���ري 
معاون���ة مدر�سة النباه���ة االبتدائية يف املديرية 
العام���ة لرتبية بغ���داد الك���رخ/2. تعر�ست لظلم 
كب���ري دون ذنب من���ي فاأرجو ان�س���ايف وجزاكم 
الل���ه خ���ري اجل���زاء وتتلخ����ش ق�سيت���ي ك���وين 
م���ن املعلم���ات املتقاعدات العائ���دات اإىل اخلدمة 
 11029 املرق���م  االداري  باالم���ر   2003 بع���د 
تعي���ن  اع���ادة  املت�سم���ن   2005/3/22 يف 
املت�سرري���ن ال�سيا�سي���ن وف���ق االم���ر الوزاري 
املرق���م 17091 يف 2005/2/26  ب�سبب اعدام 
اب���ن �سقيقتي ال�سهيد عدنان �سالح ح�سن عبا�ش 
عل���ى يد النظ���ام ال�سابق . حينها كن���ت م�ستمرة 
باخلدم���ة يف مدر�س���ة النباه���ة االبتدائي���ة وق���د 
قدم���ت امل�ستم�س���كات الت���ي تثب���ت ذل���ك بح�سب 
م���ا ه���و مطل���وب وت�سم���ل وثائ���ق كث���رية منه���ا 
الورق���ة الذهبية م���ن موؤ�س�سة ال�سه���داء م�سدقة 
م���ن رئا�سة جمل����ش الوزراء )اللجن���ة اخلا�سة( 
الت���ي تثبت ك���وين خال���ة ال�سهيد عدن���ان �سالح 
ح�س���ن  . وظ���ل املل���ف يف وزارة الرتبي���ة الأجل 
تدقيق���ه من اجل احت�س���اب اخلدمة ، ويف تاريخ 
2007/7/1 اكمل���ت ال�س���ن القان���وين للخدم���ة 
وه���و ثالث و�ست���ون �سنة وقد ت�سلم���ت قبل ذلك 
بتاريخ 2007/4/18 تبليغا من املديرية العامة 
لرتبي���ة الكرخ/2 ين�ش عل���ى ارجاء احالتي اىل 
التقاع���د اال بع���د بل���وغ الثامن���ة وال�ستن كوين 
مع���ادة �سيا�سيا وعند احت�س���اب خدمة اأولية من 

قبل وزارة الرتبي���ة مت تبليغي وفق االمر املرقم 
للتقاع���د  احالت���ي  ب���ان  2800 يف 2008/5/5 
�ستت���م م���ع موالي���د 1949 وبقي���ت م�ستمرة يف 
اخلدم���ة وان���ا باالنتظار. وقد �سط���ب ا�سمي من 
ام���ر االحالة اىل التقاع���د مبوجب االمر االداري 
املرق���م 32043 بتاري���خ 2009/6/9. وبقي���ت 
م�ستم���رة يف اخلدم���ة اىل �سهر كان���ون الثاين/ 
2011 وكلما ا�ستف�سر من جلنة اخلدمة الفرعية 
عن احت�ساب اخلدمة ياأتي الرد مل ت�سدر االوامر 
بعد وفجاأة وبال مقدمات يتم اخباري �سفويا يف 
2011/1/1 ب���ان �س���دور امر الغ���اء االحت�ساب 
مت يف 2010/3/1 ومل ابل���غ ب���ه ر�سمي���ا طوال 
�س���در   2011/2/8 تاري���خ  ويف  امل���دة.  ه���ذه 
ام���ر احالت���ي اىل التقاع���د م���ن املديري���ة العامة 
بغ���داد الك���رخ/2 املت�سم���ن التقاع���د واكم���ايل 
امل���دة  القان���وين من���ذ 2007/7/1 وان  ال�س���ن 
من ما بع���د اكمال ال�سن القان���وين ولغاية الغاء 
االحت�س���اب يف 2010/3/1 اجر مقابل عمل !!! 
وان اال�سه���ر املتبقية الت���ي ا�ستلمت فيها الراتب 
يج���ب   2011/2/2 ولغاي���ة   2010/3/1 م���ن 
علي ارجاع جميع الروات���ب التي ح�سلت عليها 
بتعبي وعرق جبين���ي اىل الدولة والبالغة اكر 
م���ن ع�سرة مالين دين���ار عراقي كم���ا مت اإرجاع 
راتب���ي ل�سه���ر كان���ون الث���اين/ 2011 بالو�سل 
املرق���م 35151 بتاري���خ 2/14/ 2011 بالرغ���م 
م���ن ا�ستم���راري بالعمل حت���ى ذل���ك التاريخ. •         

مع���ايل الوزير حن اع���دت اىل اخلدمة كان ذلك 
بدرج���ة ادنى- م���ن الدرجة الثالث���ة اىل الدرجة 
الرابع���ة - وترتب على ذل���ك ا�ستقطاع ن�سبة من 
راتبي وهو اجراء حتمله املنت�سبون اىل وزارة 
الرتبي���ة دون غريها من الوزارات. وان خدمتي 
امت���دت لث���الث واربعن �سنة وكن���ت يف مدر�سة 
متمي���زة يف منطق���ة ال���دورة وق���د حقق���ت ن�سبة 
النج���اح بلغ���ت يف معظ���م �سن���وت اخلدم���ة 97 
باملئ���ة وكنت معل���م اقدم ومعل���م اول ثم معاونة 
خمل�س���ة  يف عملها بدليل كت���ب ال�سكر والتقدير 
الكث���رية جدا يف ملفي ال�سخ�س���ي واذا كان ذلك 
كل���ه ال يقت�سي املكافاأة والتكرمي فانه بح�سب ما 
يقت�سيه العدل واالن�ساف ان ال اجازى عنه بهذا 
اجلزاء الذي ال احتمله وال اقوى على ت�سديده يف 
ه���ذه الظروف وهو ع�س���رة مالين دينار. ولهذا 
فان���ا اآمل من معاليكم ام���ا احت�ساب مدة اخلدمة 
او ان يعدل ام���ر التقاعد ليكون ابتداء من نهاية 
كانون الثاين 2011 ولي�ش من تاريخ الغائه يف 
2010/3/1 او من تاري���خ 2007/7/1 لكوين 
م�ستم���رة يف اخلدم���ة خالل هذه امل���دة ومل ابلغ 
ر�سميا بالغاء االحت�ساب حلد نهاية 2011/1/1 
فارجو من �سيادتكم ان�سايف ورفع املظلمة عني 
علما بانن���ا كعائلة القينا معاناة كثرية من ت�سرد 
ومالحقة وا�سطهاد ب�سبب اعدام ال�سهيد عدنان 
�سالح  ولكم فائق االح���رتام والتقدير.  معاونة 

مدر�سة النباهة االبتدائية.

ال��رب��ي��ة وزي�����ر  اإىل  م��ف��ت��وح��ة  ر����س���ال���ة 
وزارة لنفط/ مكتب 

ال�زير- املكتب االإعالمي
اإىل/ جريدة املدى الغراء

م/ اإجابة

نهديكم اأطيب حتياتنا..

اإ�سارة اإىل ما ن�سرته �سحيفتكم 
الغ���راء بتاري���خ 2011/3/31، 
وزارة  )اإىل  عن���وان  حت���ت 
ب���ان  اإعالمك���م  ن���ود  النف���ط(، 
الدائرة االإدارية ق���د بينت باأنها 
ب�س���دد مفاحت���ة وزارة املالي���ة- 
الدائ���رة القانونية لبي���ان الراأي 
النهائي ب�ساأن مو�سوع احت�ساب 
اخلدمة وذل���ك الأغرا�ش العالوة 
اإ�ساف���ة  والتقاع���د،  والرتفي���ع 
اإىل مفاحتته���ا ل���وزارة الع���دل- 
جمل����ش �س���ورى الدول���ة لنف�ش 
الغر�ش. �ساكرين تعاونكم معنا 

مع التقدير.

ء. عا�شم جهاد
مدير املكتب االإعالمي

ق���ال اح���د االأخ���وة ال���ذي ي�سك���ن يف املنطقة 
الواقع���ة خل���ف ح���ي ط���ارق، اإىل ال�سرق من 
مدينة ال�س���در، اأن املواطنن ال�ساكنن هناك 
يواجه���ون ظاهرة خطرية، وه���ي ناجمة عن 
قيام بع�ش االأ�سخا�ش ببناء )م�ساهر( ل�سهر 
الر�سا����ش والنحا����ش وحتويل���ه اإىل �سبائك 
ذات اأحجام خمتلفة..»اإن اخلطر ال�سحي لهذه 
)امل�ساهر( كما يقول املواطن )الذي طلب عدم 
االإ�سارة اإىل ا�سم���ه وعنوانه( يتمثل ب�سحب 
الدخ���ان املنبع���ث منه���ا ب�س���كل كثي���ف.. فهو 
ثقي���ل وخانق، وي���وؤدي يف اأحوال كثرية اإىل 

اإيق���اع ال�سرر على العدي���د من �سكان املناطق 
القريب���ة منها وحتى احليوان���ات والطيور.! 
اأما اخلطر االقت�س���ادي  فهو وا�سح باحتالل 
هذه امل�ساه���ر اأماكَن تبدو �سري���ة الأ�سحابها 
رغ���م الدخان الذي يف�سحه���ا.. وهي بالتاأكيد 
م�ساه���ر غري جمازة وممنوع���ة، ورمبا تقوم 
باأعم���ال �س���ارة باالقت�س���اد الوطن���ي.. واإذا 
�س���ح هذا القول، فهذه بح���د ذاتها متثل اإدانة 
كافي���ة الت���ي البد وان توق���ف ومتنع حتى لو 
كانت جمازة وم�سموح لها  قبل امتدادها اىل 
املناطق ال�سكني���ة االخرى.. وينا�سد اجلهات 

ال�سحية والبيئية املعنية بزيارة هذه املواقع 
واالط���الع ع���ن كثب عل���ى معان���اة املواطنن 
وخ�سو�س���ا خ���الل اللي���ل.. وان امل�ساأل���ة – 
كما يق���ول املواطن – حتت���اج اىل حل حا�سم 
و�سريع. متى؟! مت���ى يتحقق حلم املتقاعدين 
بزيادة رواتبهم ومنحهم خم�س�سات االأطفال 
الت���ي يتقا�ساها املوظفون؟! ومتى تنعم هذه 
ال�سريحة التي �سح���ت باأحلى �سنوات العمر 
يف خدم���ة الوطن واملواطن���ن، بهذه الزيادة 
املوعودة التي ما زالت تتفادها اأهواء اأع�ساء 

جمل�ش النواب املتخمن واملرتفن.  

مكت���ب  يف  �سجل���ت    9/1/2006 بت��اأري���خ 
الرعاي���ة االجتماعي���ة بدي���اىل وا�ستلمت اول 
دفع���ة )120( األ���ف دينار وث���اين دفعة )360( 
األف دينار عن ثالثة اأ�سهر بعدها ب�سبب العنف 
الطائف���ي مت تهجريي من دي���اىل و�سكنت دارا 
م�ستاأج���را يف بغ���داد. وقد مت �س���رف )720( 
األ���ف دين���ار عن �ست���ة ا�سه���ر وبعده���ا )360( 
األف دينار ع���ن ثالثة اأ�سهر، ه���ذان املبلغان مل 
ا�ستلمهما اآنذاك ب�سبب اعمال العنف واملماطلة 
من قبل دائ���رة الرعاي���ة االجتماعية يف دياىل 
ف�ساع���ت علينا هاتان الدفعت���ان . وبعد جهود 

م�سني���ة ومتاع���ب �ست���ى ومراجع���ات عدة مت 
نق���ل ا�ستماراتنا اىل بغداد وظه���رت اأ�سماوؤنا 
يف مكتب بري���د اخلن�ساء بالرقم )10182( ثم 
حتويلن���ا اىل بريد فل�سطن وا�ستلمت بتاريخ 
حت  8/11/2007 مبلغ )480( األف دينار و�سّ
يف هوي���ة بالرق���م 952 وكان رق���م اال�سب���ارة 
30446 وم���ن ثم �سرف البطاقة الذكية لنا من 

م�سرف الفردو�ش. 
عند مراجعتنا بعد هذه الدفعة ال�ستالم )240( 
األ���ف دين���ار ع���ن �سهري���ن اأعط���وين ا�ستمارة 
مكت���وب فيها : موق���وف اح���رتازي لي�ش لديه 

ا�سب���ارة وبع���د املراجعات بن بغ���داد ودياىل 
تبن لنا ان مدير الرعاية االجتماعية يف دياىل 
املدعو )�سيد حيدر( اختل�ش كل الرواتب التي 
مل ن�ستلمه���ا والبالغة لكل فرد مليون وثمانون 
الف دين���ار واخفى كل اأ�سابرين���ا ومن حينها 
انقطع���ت رواتبن���ا حت���ى اللحظ���ة. نلتم�س���ك 
مع���ايل الوزير اإعادة رواتبن���ا وتعوي�سنا عن 

ما �سرق ولكم خري اجلزاء.
امل�اطن حممد خليفة حممد ميدان
07903641444
بغداد – العبيدي - ال�شهداء االأوىل

م�ساهر الر�سا�س والنحا�س.. حتا�سر املناطق ال�سكنية

اأمام اأنظار وزير العمل وال�سوؤون االجتماعية


